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21મી સદીને જ્ઞાનની સદી તરીકે ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે તેથી આજના સમાજનું
(િવaનું) સૌથી અગત્યનું પિરબળ જે અન્ય તમામ પિરબળો પર અસર પહોંચાડે છે તે છે
િશક્ષણ.

ાચીન સમયની સરખામણીમાં આજનો માનવી િશક્ષણ

ત્યે વધુ જાગૃત અને

સજાક બન્યો છે . િવaના નાનામાં નાના ગામડાંથી માંડી મેટર્ોસીટીના માતા-પતા પણ
પોતાના બાળકને અસરકારક િશક્ષણ મળે તેવી ખેવના રાખે છે . પોતાનું બાળક આ પધાર્ની
ભીડમાં ખોવાઈ ન જાય તેથી પડકારજનકકારકીદીર્ પસંદ કરતા હોય છે . દરે ક વાલી પોતાનું
બાળક સારામાં સારી શાળામાં અભ્યાસ કરે તે માટે ના વપ્ન જુ એ છે . છે ા ઘણા સમયથી
સમાજની જરૂિરયાત

માણે િશક્ષણ યવ થાપન અને પaતઓમાં બદલાવ આ યો છે .

સરકારી શાળાઓનું

માણ ઓછું થયું છે અને ાઈવેટશાળાઓ શરૂ થવા લાગી છે . આવી
ાઈવેટશાળાઓમાં સામાન્ય ક્લાસરૂમની જગ્યાએ ડીઝીટલક્લાસરૂમમાં િવદ્યાથીર્ઓને

ભણાવવામાં આવે છે . છે ા ઘણા સમયથી ખાસ કરીને શહે રી િવ તારોમાં માઘ્યમક અને
ઉચ્ચતર માધ્યમક શાળાઓ આખા િદવસની થઈ ગઈ છે . 11 થી 5ના સમયને બદલે
સવારથી સાંજ સુધી િવદ્યાથીર્ઓને સઘન અભ્યાસ કરાવવામાં આવે છે જે શાળાને ‘ડે કૂ લ’
તરીકે ઓળખવામાં આવે છે .
કૂ લ’ માં આખા િદવસનું િશક્ષણકાયર્ ચાલતું હોય છે પરંતુ દરે ક નવીનતા
પોતાની સાથે ઓછવત્તા અંશે મયાર્દાઓ લઈને જ આવે છે . આખા િદવસની શાળામાં
‘ડે

િશક્ષકો અને િવદ્યાથીર્ઓને િશક્ષણમાં થોડીક અગવડતાનો સામનો કરવો પડે છે . આથી
િશક્ષણમાં િવિવધ સમ યાઓ ઉદ્ભવે છે .
સંશોધનનો મૂલાઘાર
તુત

સંશોધન

એક

સવેર્ક્ષણ

છે .

અહીં

િવિવધ

કક્ષાએ

થયેલ

સંશોધનોનેમૂલાધારમાંસમાવવામાં આવેલ છે .
ચોક્સી (2015) Influence of emotional intelligence on the academic
performance of the students of standard 8th& 9th of Surat city with their parental
support.પલાશ(2003) દાહોદ િજ ાની માધ્યમક શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા અનુસૂચત
જનજાતનાિવદ્યાથીર્ઓની શૈક્ષિણક સમ યાઓનો અભ્યાસ િવષય પર સંશોધન હાથ ધયુર્ં
હતું.મણાત(2009) મેઘરજતાલુકાની માધ્યમક શાળાઓના ધોરણ-8માં અભ્યાસ કરતા
આિદવાસી િવદ્યાથીર્ઓની શૈક્ષિણક સમ યાઓનો અભ્યાસ પર સંશોધન હાથ
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ઘયુર્ંહતુ.બારોટ(2009) માધ્યમક શાળાના તભાશાળી બાળકોની સમ યાઓ પર ગુજરાત
યુિનવસટીમાંએમ.એડ્. કક્ષાએ સંશોધન હાથ ધયુર્ં હતું.
ઉપયુર્ક્ત સંશોધનો માધ્યમક શાળા તથા અનુસૂચત જનજાતના િવદ્યાથીર્ઓ
પૂરતા મયાર્િદત હતાં જ્યારે

તુત અભ્યાસ સાં ત સમયને અનુરૂપ િવજ્ઞાન

વાહની ડે

કૂ લને અનુલક્ષીને હાથ ધરવામાં આ યા હતા. ધોરણ-8ના છોકરાઓને શૈક્ષિણક
સમ યાઓ નડતી હતી. િવદ્યાથીર્ઓનીલાગણીઓને કે ટલાક િશક્ષકો સમજતા નથી. જાત
એ અસરકારક ચલ તરીકે લેવામાં આવેલ હતો. જ્યારે અહીં ધોરણ-11 અને ધોરણ-12ના
િવદ્યાથીર્ઓની જાત અને ધોરણનાસંદભેર્ તુલના અભ્યાસ કરવામાં આવેલ છે .
સંશોધનના હે તુ
1.

ડે કૂ લના િવદ્યાથીર્ઓની શૈક્ષિણક સમ યાઓનો અભ્યાસ કરવો.

2.

ડે કૂ લના િશક્ષકોની શૈક્ષિણક સમ યાઓનો અભ્યાસ કરવો.

3.

ડે કૂ લના િવદ્યાથીર્ઓની શૈક્ષિણક સમ યાઓનોજાતના સંદભર્માં અભ્યાસ કરવો.

4.

ડે કૂ લના િવદ્યાથીર્ઓની શૈક્ષિણક સમ યાઓનોધોરણના સંદભર્માં અભ્યાસ કરવો.

5.

ડે કૂ લના િશક્ષકોની શૈક્ષિણક સમ યાઓનોજાતના સંદભર્માં અભ્યાસ કરવો.

સંશોધનની ઉત્ક પનાઓ
1.

છોકરાઓ અને છોકરીઓની શૈક્ષિણક સમ યા

aાવિલ પર

ાપ્ત સરાસરીઓ વચ્ચે

કોઈ સાથર્ક તફાવત નહીં હોય.
2.

ધોરણ-11 અને ધોરણ-12ની છોકરાઓની શૈક્ષિણક સમ યા

aાવિલ પર

ાપ્ત

aાવિલ પર

ાપ્ત

સરાસરીઓ વચ્ચે કોઈ સાથર્ક તફાવત નહીં હોય.
3.

ધોરણ-11 અને ધોરણ-12ની છોકરીઓની શૈક્ષિણક સમ યા
સરાસરીઓ વચ્ચે કોઈ સાથર્ક તફાવત નહીં હોય.

4.

િશક્ષકો અને િશક્ષકાઓની શૈક્ષિણક સમ યા

aાવિલ પર

ાપ્ત સરાસરીઓ વચ્ચે

કોઈ સાથર્ક તફાવત નહીં હોય.
યાપિવa અને નમૂના પસંદગી
તુત સંશોધનમાં યાપિવaમાં બનાસકાંઠા િજ ાની િવજ્ઞાન વાહની ઉચ્ચતર
માધ્યમક ડે કૂ લની શાળામાં અભ્યાસ કરતા િવદ્યાથીર્ઓ અને અભ્યાસ કરાવતાિશક્ષકોનો
સમાવેશ કરવામાં આ યો હતો.
નમૂના પસંદગી
તુત સંશોધનમાંસંશોધકે િવદ્યાથીર્ઓના િનદશર્ માટે યાદૃિચ્છક પaત aારા
બનાસકાંઠા િજ ાની પાંચ ડે કૂ લો (િવજ્ઞાન વાહ)ના 258 િવદ્યાથીર્ઓ નમૂના તરીકે પસંદ
કયાર્ હતાં. જ્યારે િશક્ષકોના િનદશર્ માટે સહે તુક નમૂના પaત aારા બનાસકાંઠા િજ ાની
સાત ડે કૂ લના 85 િશક્ષકો નમૂના તરીકે પસંદ કયાર્ હતાં.
ઉપરકરણની પસંદગી
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તુત સંશોધનમાં વ-રચત aાવિલનો ઉપકરણ તરીકે ઉપયોગ કરાયો છે . ડે
કૂ લના િવદ્યાથીર્ઓ અને િશક્ષકોની શૈક્ષિણ સમ યાઓ જાણવા માટે સૌ
િવશે

થમ ડે

કૂ લ

ાપ્ત માિહતી, પુિ તકા અને ઇન્ટરનેટ પરથી મેળવવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ ડે

કૂ લના િશક્ષકો અને િવદ્યાથીર્ઓની રૂબરૂ મુલાકાત લઈ તેમની સમ યાઓ જાણવાનો
યાસ કયોર્ હતો. ડે કૂ લ િવદ્યાથીર્ઓને એક મુક્ત જવાબી
મુ કે લીઓજાણવાનો યાસ કયોર્ હતો. િવદ્યાથીર્ઓ

અને

અભ્યાસક્રમ, િવષયો, પaતઓ, પાઠ્યપુ તકો, પરીક્ષા,
ાયોગક કાયર્ અને વાતાવરણ જેવા ઘટકો

aાવિલ આપી તેમને પડતી
િશક્ષકોની

aાવિલમાં

વાધ્યાય, માગર્દશર્ન, ટે ટ,

માણે ‘હા’ કે ‘ના’જવાબવાળી

aાવિલની

રચના કરાઈ હતી. જેમાં િવદ્યાથીર્ઓને 45 aો અને િશક્ષકો માટે ની aાવિલમાં 47 aોની
રચના કરવામાં આવી હતી. આ aાવિલ 9 તજ્જ્ઞોને આપવામાં આવી હતી.
તજ્જ્ઞીય અ�ભ ાય બાદ િવદ્યાથીર્ઓની
aાવિલમાં 40

aાવિલમાં 42

aો રચ્યા હતા. િવદ્યાથીર્ઓની

aો અને િશક્ષકોની

aાવિલની 10 િવદ્યાથીર્ઓ પર પૂવર્

અજમાયશ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ 40 િવદ્યાથીર્ઓ પર

aાવિલની

ાથમક

અજમાયશ કરવામાં આવી હતી. ડે ટા એન્ટર્ ીમાઇક્રોસોફ્ટએક્સલમાં કરી મળેલ
ાપ્તાંકોની‘t’મૂ ય અને સહસંબધ
ં (r)શોધવામાં આ યો હતો. િશક્ષકોની

aાવિલમાં 30

aો રાખવામાં આ યા હતા. આ રીતે aાવિલને અંતમ વરૂપ આપવામાં આ યું હતું.
સંશોધન પaત
તુત સંશોધન માટે સંશોધકે યાપક ક્ષે માંથી માિહતી એક કરવાની હોવાથી
સવેર્ક્ષણ પaતનો ઉપયોગ કયોર્ હતો.
માિહતી પૃથક્કરણની રીત
માિહતી પૃથક્કરણ માટે સંશોધકે િવદ્યાથીર્ઓ અને િશક્ષકોના તચારોનુંગણ
ુ ાંકન
કરી ટકાવારી કાઢવામાં આવી હતી. ટકાવારીની ગણતરી બાદ સરાસરી, માણભૂલ, માણ
િવચલન‘t’ મૂ ય અને સાથર્કતાની કક્ષા નક્કી કરી ઉત્ક પનાઓની ચકાસણી કરવામાં
આવી હતી.
ઉત્ક પનાઓની ચકાસણી
‘t’
સાથર્કતાની
ઉત્ક પના
ગુણોત્તર
કક્ષા

ક્રમ
1.

Ho નો વીકાર/
અ વીકાર

છોકરાઓ અને છોકરીઓની શૈક્ષિણક
સમ યાઓ વચ્ચે કોઈ સાથર્ક તફાવત

2.44

0.05

અ વીકાર

1.56

0.05

વીકાર

નહીં હોય
2.

ધોરણ-11

અને

ધોરણ-12ના

છોકરાઓની શૈક્ષિણક સમ યાઓ
વચ્ચે કોઈ સાથર્ક તફાવત નહીં હોય.
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3.

ધોરણ-11

અને

ધોરણ-12ની

છોકરીઓની શૈક્ષિણક સમ યાઓ

6.41

0.05

અ વીકાર

1.72

N.S.

વીકાર

વચ્ચે કોઈ સાથર્ક તફાવત નહીં હોય.
4.

િશક્ષકો અને િશક્ષકાઓની શૈક્ષિણક
સમ યાઓ વચ્ચે કોઈ સાથર્ક તફાવત
નહીં હોય.

સંશોધનના તારણો
1.

શૈક્ષિણક સમ યાઓની બાબતમાં છોકરીઓ કરતા છોકરાઓમાં શૈક્ષિણક
સમ યાઓ વધુ છે એટલે કે જાતએ અસર કરનાર પિરબળ છે .

2.

શૈક્ષિણકસમ યાઓની બાબતમાં ધોરણ-11 અને ધોરણ-12ના છોકરાઓની
શૈક્ષિણક સમ યાઓ સમાન છે એટલે કે ધોરણ એ અસર કરનાર પિરબળ છે .

3.

શૈક્ષિણકસમ યાઓની બાબતમાં ધોરણ-12 છોકરીઓ કરતા ધોરણ-11માંની
છોકરીઓની શૈક્ષિણક સમ યાઓ વધુ છે એટલે કે ધોરણ એ અસર કરનાર
પિરબળ છે .

4.

શૈક્ષિણકસમ યાઓની બાબતમાં િશક્ષકો અને િશક્ષકાઓની શૈક્ષિણક
સમ યાઓ સમાન છે એટલે કે જાત એ અસર કરનાર પિરબળ છે .

શૈક્ષિણક સૂચતાથર્
ત્યેક સંશોધન એ હે તઓ
ુ ને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવતું હોય છે આથી
સંશોનના અંતે જે તારણો

ાપ્ત થાય છે તેના આધારે સંશોધકને શૈક્ષિણક સૂચતાથર્ મળી

રહી છે .
•

િવદ્યાથીર્ઓની શૈક્ષિણક સમ યાઓ િશક્ષકોએ જાણી તેને દૂર કરવાનો

યાસ

કરવો જોઈએ.
•

િવદ્યાથીર્ઓની રસ રૂચી માણે િશક્ષણ કાયર્ કરવું જોઈએ.

•

િવદ્યાથીર્ઓ પાસેથી દરે ક શાળાએ Feed Back લેવા જોઈએ જેમાં શૈક્ષિણક
સમ યા િવશે aો પૂછવા જોઈએ.

•

િવદ્યાથીર્ઓની શૈક્ષિણક સમ યા અંગે વાલીઓ સાથે મટીંગ કરવી જોઈએ.

•

શાળામાં ટાઈમ-ટે બલનું સુચારું આયોજન કરવું જોઈએ.

•

િવદ્યાથીર્ઓ સાથે ગો ી યોજી તેમની સમ યાઓ જાણવી જોઈએ.

સમાપન
સાં ત સમયમાં માતા-પતા બંને યવસાય સાથે સંકળાયેલ હોઈ ઘણા વષોર્થી ડે
કૂ લો આપણાં ત્યાં ચાલી રહી છે . જેના aારા બાળકનો સવાર્ંગી િવકાસ થાય છે . તેમ માતાપતા માનતા હોઈ તેમાં પોતાના સંતાનોને યેન-કે ન
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