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અધ્યયન-અધ્યાપનના ક્ષે માં સિa ેરણા એક મહત્ત્વપણૂર્ સંક પના છે. 
સિa ેરણા અધ્યયનની ગણુવત્તા સાથે હકારાત્મક રીતે જોડાયેલી છે. ેરણા એ 
યિક્તના કાયર્ કે િક્રયા પાછળનું ચાલક બળ છે. ેરણાના જુદા જુદા કારો છે અને દરેક 
યિક્ત જુદી-જુદી ેરણાથી રેાતા હોય છે. ેરણા યિક્તન ેપડકારરૂપ લ ય નક્કી 
કરવા તેમાં આવતા િવધ્નોનો સામનો કરવા, તેમજ િનણર્ય લેવામાં મદદરૂપ બને છે. 
કેટલાક લોકો માટે ેરણાના આ ઘટકો મહત્ત્વના છે. સિa ેરણા એ યિક્તના વતર્નના 
િવકાસ માટે તેને ઉચ્ચ શિક્તઓ તરફ દોરે છે. સિaની રેણા યિક્તને ઉત્તમતાના 
ધોરણો અપનાવવા ેરે છે. આ ેરણાને (Need for Achievement) તરીકે પણ 
ઓળખવામાં આવે છે. સિaની ેરણા યિક્તના વતર્નને શિક્ત, િદશા અને પિરિ થતનંુ 
મૂ યાંકન કરવાની ક્ષમતા અપેર્ છે. સિaની ેરણા શારીિરક ન હોવા છતાં યિક્તના 
વતર્નને જોરદાર અસર કરે છે. સિaની રેણા યિક્તને ઉત્તમતાના ધોરણો અપનાવવા 
ેરે છે. આ ેરણાને (Need for Achievement) તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.  

સિaની ેરણા યિક્તના વતર્નને શિક્ત, િદશા અન ેપિરિ થતનંુ મૂ યાંકન 
કરવાની ક્ષમતા અપેર્ છે. સિa ેરણા શારીિરક ન હોવા છતાં યિક્તના આંતિરક વતર્નન ે
અસર કરે છે. મેક્લેલેન્ડ અને તેનાં સાથીદારોએ સિa ેરણા િવશે યાપક અભ્યાસો કયાર્ 
છે. સામાિજક ત ા માટે નિહ પરંતુ ખુદ પોતે કંઈક સa કયાર્નો આંતિરક સંતોષ ાપ્ત 
કરવા માટે જ ે કંઇ કાયર્ કરે તેન ે યવિ થત રીતે પૂણર્ કરવાની યિક્તની ઈચ્છા એટલે 
સિa ેરણા. મન, ફનાર્ ડ અન ેફનાર્ ડ (૧૯૭૨)ના મતે “સામાન્ય રીતે સિa ેરણા 
યિક્તની તે આકાંક્ષાના વરૂપમાં યાખ્યાિયત કરવામાં આવે છે જમેાં તેઓ કોઈ ઉચ્ચ 
સિa કે ઉત્કૃ તાની ાિપ્તની આકાંક્ષા રાખે છે. ટંૂકમાં સિa ેરણાનું તાત્પયર્ શે્ર તાનુ ં
ખાસ તર ાપ્ત કરવાની ઈચ્છા સાથે હોય છે.” યિક્તએ- યિક્તએ સિa ેરણાનું 
માણ જુદંુ-જુદંુ હોય છે. સામાિજક ત ા માટે નિહ પરંતુ ખદુ પોતે કંઇક સa કયાર્નો 
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આંતિરક સંતોષ ાપ્ત કરવા માટે જ ે કંઇ કાયર્ કરે તેણે યવિ થત રીતે પૂણર્ કરવાની 
યિક્તની ઈચ્છા એટલે સિa ેરણા (મેકલેલને્ડ 1961). જનેાથી ેિરત થઈને યિક્ત 
પોતાના કાયર્ને એવી રીતે કરે છે કે તે કાયર્માં વધુમાં વધુ સફળતા મળી શકે તેને સિa 
ેરણા તરીકે ઓળખી શકાય. 

સમ યા પસંદગીના કારણો 
 સંશોધનો aારા જાણવા મ ું છે કે જ ેલોકોમાં આ રેણા વધુ હોય છે તેવા 
લોકો ઘણા કયોર્ મહેનતથી યવિ થત રીતે કરે છે. આવા લોકો ખૂબ જ ઝડપથી શીખી લ ે
છે. પરંતુ ધન કે ઇનામ જવેી બા  બાબતો માટે નિહ પરંતુ પોતાના આત્મસંતોષ અને 
વ- પધાર્માં આગળ નીકળવા માટે યત્ન કરે છે. એવી યિક્તઓ પોતાની િંજદગીમાં 
વધુમાં વધુ ઉચ્ચ તરની સફળતા ાપ્ત કરવાની કોિશશ કરે છે. આ રેણા બધી 
યિક્તઓમાં એકસરખી હોતી નથી. કોઈકમાં આ ેરણા ઓછી તો કોઈકમાં વધુ હોય છે. 
સિa ત્યે ેિરત હોય તો તે પોતાની અભ્યાસની બાબતમાં વધુ ગંભીરતાપૂવર્ક યાસ 
કરે છે તેમજ લ ય ાિપ્તની બાબતમાં દૃઢતા દાખવે છે. આ સંદભર્માં ઉચ્ચતર માધ્યમક 
શાળાના િવદ્યાથીર્ઓ કેટલા ઉન્મુખ છે, તે ક્યા કારના તર ધરાવે છે તે જાણવાના 
ઉaે યથી તુત સંશોધન પ  હાથ ધરાયું છે. 

સંશોધક aારા સિa ેરણા સંબંિધત સાિહત્યનો અભ્યાસ કરવામાં આ યો 
હતો. તેમાં સિa ેરણા સંબંિધત સાિહત્યનો અભ્યાસ કરવામાં આવેલ. સિa ેરણા 
િવશે થયેલા સંશોધન અભ્યાસોમાં સંશોધક aારા તવારી (1991) ના સંશોધન 
અભ્યાસમાં જાતની બાબતમાં સાથર્ક તફાવત જોવા મ ો હતો જ્યારે િવ તારની 
બાબતમાં તફાવત જોવા મ ો હતો. Zenzen (2002) ના સંશોધનમાં િવ તાર અન ે
જાતની બાબતમાં તફાવત જોવા મ ો ન હતો. એસોનડિરયા (2008) ના સંશોધનનો 
અભ્યાસ કરતાં માલૂમ પડ્યુ ંકે િવદ્યાસહાયક િશક્ષકોમા ંજાત અન ેિવ તારની બાબતમાં 
સાથર્ક તફાવત નથી. આમ અગાઉ થયેલા સંશોધનોના અભ્યાસ પરથી િવદ્યાથીર્ઓની 
જાત અને િવ તાર તેમની શકૈ્ષિણક સિa ેરણા પર શી અસર કરે છે તે િવષય ચોક્કસ 
માિહતી ાપ્ત થતી નથી તેથી ‘ઉચ્ચતર માધ્યમક શાળાના િવદ્યાથીર્ઓની સિa 
ેરણાનો તેમની જાત અન ેિવ તારના સંદભર્મા ંઅભ્યાસ’ િવષય પર તુત શોધ પ  

હાથ ધરવામાં આ યંુ હતંુ. 
સિa ેરણાની સંક પનાત્મક પ તા અને યવહારૂ યાખ્યા  

મેકલેલેન્ડ (1961) ના મતાનસુાર ત્યેક યિક્તના મનમાં સિa ેરણાનુ ં
તત્વ રહેલુ ંહોય છે. સિa માટેના યિક્તના આ સળવળાટને ઢંઢોળવાની જરૂર છે. સિa 
ેરણા એ યિક્તની સફળતા સાથે સંકળાયલે ઘટક છે. તો વળી દેસાઈ (1971) સિa 
ેરણાની સમાજ આ માણે આપે છે: યિક્તની ધ્યેયસિa સાથે સંકળાયલેી ેરણાને 

સિa ેરણા કહેવામા આવે છે. ગુણવત્તાના મૂ યો સાથે હરીફાઈમાં મૂકી શકાય એ રીતે 
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કરવા માટેના િવચારોની ગૂંથણીનું સાતત્ય એટલે સિa ેરણા. કોઈપણ કાયર્ વધુને વધુ 
સારી રીતે કરવાની આંતિરક ઈચ્છા એટલે સિa ેરણા. 

તુત શોધ પ માં સિa ેરણા જોગસણ (2005) aારા ગુજરાતી 
રૂપાંતિરત સિa ેરણા કસોટી પર પા ોએ આપલે તચારોને આધારે મેળવેલ કુલ 
ાપ્તાંકો એટલે ઉચ્ચતર માધ્યમક શાળાના િવદ્યાથીર્ઓની સિa ેરણા.   

સંશોધનના ઉaે યો 
તુત સંશોધનના હેતુઓ આ મુજબ હતા- 

1. ઉચ્ચતર માધ્યમક શાળાના િવદ્યાથીર્ઓની સિa ેરણાનું તર જાણવંુ. 
2. ઉચ્ચતર માધ્યમક શાળાના િવદ્યાથીર્ઓની સિa ેરણા પર તેની 

જાતનીઅસર તપાસવી 
3.  ઉચ્ચતર માધ્યમક શાળાના િવદ્યાથીર્ઓની સિa ેરણા પર તેમના રહેડાંક 

િવ તારની અસર તપાસવી.  
સંશોધન પaતશા  
પaતઃ તુત સંશોધનમાં સવેર્ક્ષણ પaતનો ઉપયોગ કરવામાં આ યો હતો. 
યાપિવaઃ તુત સંશોધનાના યાપિવa તરીકે ગીર સોમનાથ તેમજ જૂનાગઢ િજ ાના 
ગુજરાતી માધ્યમના ધોરણ 11 ના િવદ્યાથીર્ઓ હતા.    
નમૂનાની પસંદગીઃ તુત સંશોધનમાં તરીકૃત ઝૂમખાં નમૂના પaતનો ઉપયોગ કરી 
યાaિચ્છક રીતે નમૂનો પસંદ કરવામાં આ યો હતો. સંશોધનના હેતુઓની ાિપ્ત માટે 
અંતમ વરૂપમાં 12 શાળાઓના ધોરણ 11ના િવદ્યાથીર્ઓન ેનમૂનામાં પસંદ કરવામાં 
આ યા હતા. નમૂના પસંદગીમા ં તરીકૃત ઝૂમખાં નમૂના પસંદગીનો ઉપયોગ કરવામાં 
આ યો હતો. સૌ થમ ગીર સોમનાથ અને જૂનાગઢ િજ ાઓની શાળાઓને શહેરી અને 
ગ્રામીણ  બે િવભાગોમાં વહેંચી તેમના સરકારી અન ેખાનગી બે તરો પાડવામં આ યા તે 
પછી તે િવભાગથી સંબંિધત શાળોઓની યાદી બનાવી તેમાથી યાaિચ્છક રીતે 6 શહેરી(3 
સરકારી અને 3 ખાનગી) અન ે 6 ગ્રામીણ િવ તારની (3 સરકારી અને 3 ખાનગી) 
શાળાઓની પસંદગી કરી તેમાં અભ્યાસ કરતા બધા િવદ્યાથીર્ઓની િનદશર્ તરીકે પસંદગી 
કરવામાં આવી. 
ઉપકરણઃ તુત સંશોધનમાં ઉચ્ચતર માધ્યમક શાળાના િવદ્યાથીર્ઓની સિa ેરણાનુ ં
તર જાણવા માટે શમાર્ (1984) રચત અને જોગસણ (2005) aારા ગુજરાતી 
રૂપાંતિરત સિa ેરણા કસોટીનો ઉપયોગ કરવામાં આ યો હતો. આ ઉપકરણમાં 
િવદ્યાથીર્ઓને ઉત્તર આપવા માટે બે િવક પો આપવામાં આ યા હતા. જમેાંથી એક 
િવક પની પસંદગી કરવાની હતી. જો બોક્ષમાં Aમાં (√) ખરાની િનશાની કરવામાં આવી 
હોય તો 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 27, 31, 35, 36 અન ે
37 નંબરના િવધાનોને 1 ગણુ આપવામાં આ યો જ્યારે એવી જ રીતે જો બોક્ષ Bમાં 
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(√)ખરાની િનશાની કરવામાં આવેલ હોય તો અનુક્રમે 2, 5, 7, 9, 11, 14, 19, 20, 22, 
23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34 અન ે38 નંબરના િવધાનોને 1 ગણુ આપવામાં 
આ યો.  

ઉપકરણની િવaસનીયતા ણ રીતે જોવામા ંઆવી હતી: (1) કસોટી પનુઃ 
કસોટી છોકરાઓ માટે N=298  જમેાં r=0.795 અને છોકરીઓ માટે N=301 જમેાં r=0.807 
(2) િaિવભાજન કસોટીએ N=100 અને r=0.697 તેમજ (3) Rationalequivalenceમાં 
N=100 અને r11=0.75. માણભૂતતા નક્કી કરવામાં માટે િવષયવ તુ, માનદંડ  અન ે
ઘટક માણભૂતતા ઉપરાંત 40 તજ્જ્ઞોના મંત યો પણ લેવામાં આ યા હતો.  
 માિહતી એક ીકરણ 

 સંશોધનના યાપિવaમાં ગીર સોમનાથ અને જૂનાગઢ િજ ાની તમામ સરકારી 
અને ખાનગી ઉચ્ચતર માધ્યમક શાળાઓનો સમાવેશ કરવામાં આ યો હતો. આ 
ઉચ્ચતર માધ્યમક શાળાઓને તરીકૃત ઝૂમખાં નમૂના પaતનો ઉપયોગ કરી યાaિચ્છક 
રીતે િનદશર્ પસંદ કરવામાં આ યો હતો.  
   માિહતી એક ીકરણ માટે િનદશર્માં પસંદ થયેલ ઉચ્ચતર માધ્યમક 
શાળાઓના આચાયર્નો ત્યક્ષ રીતે સંપકર્  કરી મંજૂરી મેળવવામાં આવી હતી.પૂવર્મંજૂરી 
અને નક્કી કરેલ િદવસ અને સમય અનુસાર સંશોધનકતાર્ માિહતી મેળવવા માટે વગર્માં 
જઈન ે િવદ્યાથીર્ઓની મુલાકાત કરી. સંશોધન સંબંધી પિરચયાત્મક ચચાર્ કરી કોઈપણ 
કારના દબાણ વગર મુક્ત રીતે સાચો તચાર આપવા માટે ોત્સાિહત કરવામાં આ યા 

હતા. તચાર આપવા માટે કોઈ િનિaત સમયમયાર્દા રાખવામા આવી ન હતી પરંતુ બંન ે
ઉપકરણોમાં તચાર આપવા માટે 50 થી 60 મિનટ જટેલો સમય લાગ્યો. ઉપકરણમાં 
માિહતી પૂણર્ રીતે ભરાયા બાદ ઉપકરણોના સેટ િવદ્યાથીર્ઓ પાસેથી પરત લેવામાં આ યા 
તથા િવદ્યાથીર્ઓને સહયોગ આપવા બદલ આભાર માનવામાં આ યો હતો.  
પિરણામ 

 ઉચ્ચતર માધ્યમક શાળાઓના િવદ્યાથીર્ઓની શૈક્ષિણક સિa ેરણાનું તર 
જાણવંુ તે સંશોધનના હેતુઓમાંનો એક હતો. શકૈ્ષિણક સિa રેણાનુ ં તર જાણવા માટે 
વાય. એ. જોગસણ (2005) aારા ગુજરાતી રૂપાંતિરત સિa ેરણા કસોટીનો ઉપયોગ 
કરવામાં આ યો હતો. જમેાં કુલ 38 િવધાનો હતા તેમજ તચાર આપવા માટે બે 
િવક પો આપલે હતા. જો સાચો તચાર હોય તો 1 ગુણ અને ખોટા તચાર માટે 0 ગુણ 
આપવામાં આ યા. કસોટી પર ઉચ્ચતર માધ્યમક શાળાના િવદ્યાથીર્ઓ aારા ાપ્ત 
અિધકતમ ાપ્તાંક, સરેરાશ તેમજ ન્યૂનતમ ાપ્તાંકોનું ક્રમશ: 38×1=38, 38/2=19 
અને 38×0=0 ગુણ મળી શકે તેમ હતા. ઉચ્ચતર માધ્યમક શાળાના િવદ્યાથીર્ઓ aારા 
શૈક્ષિણક સિa ેરણા કસોટી પર મળેલ ાપ્તાંકોનો િવ તાર 18 થી 37 મ ો હતો. 
શૈક્ષિણક સિa ેરણા કસોટી પર ઉચ્ચતર માધ્યમક શાળાના િવદ્યાથીર્ઓ aારા મેળવેલ 
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ાપ્તાંકોની સરાસરી 28.40 તથા માણ િવચલનનું મૂ ય 3.92 હતંુ. કસોટી પર મળેલ 
મધ્ય થ અન ેબહુલકનુ ંમૂ ય ક્રમશ: -0.326 અન ે-0.325 મ ું. કકુદત્તાનુ ં ાપ્ત મૂ ય 
ચપર્ટ કકુદત્તા ગટ કરે છે તેમજ િવરૂપતાનું આ મૂ ય િવતરણની ઋણ િવરૂપતાને સૂચવે 
છે. એટલે કે કસોટી પર સરેરાશ ાપ્તાંક કરતાં વધારે ાપ્તાંક મેળવનાર િવદ્યાથીર્ઓની 
સંખ્યા વધારે હતી. 
 સંશોધનકતાર્ aારા સરાસરી +1થી -1 SD સૂ નો ઉપયોગ કરીને ઉચ્ચતર 
માધ્યમક શાળાના િવદ્યાથીર્ઓના ાપ્તાંકોને ણ ક્ષર્ેણીઓમાં ઉચ્ચ, મધ્યમ અને િનમ્ન 
શૈક્ષિણક સિa ેરણામાં વગીર્કૃત કરવામાં આ યા જ ેસારણી 5.1 માંજોઈ શકાય છે. 

સારણી 5.1 
શકૈ્ષિણક સિa રેણા કસોટીના ના આધારે ઉચ્ચતર માધ્યમક શાળાઓના િવદ્યાથીર્ઓનંુ વગીર્કરણ 

શે્રણી  ાપ્તાંક િવ તાર  િવદ્યાથીર્ઓના તશત 
ઉચ્ચ 32 કે તેથી વધુ 16% 

સરેરાશ 24 થી 31 68.2% 

િનમ્ન 30 કે તેથી ઓછા 15.8% 

 સારણી 5.6થી પ  છે કે ઉચ્ચતર માધ્યમક શાળાના િવદ્યાથીર્ઓમાં 16% 
ઉચ્ચ શકૈ્ષિણક સિa ેરણા, 68.2% મધ્યમ શૈક્ષિણક સિa ેરણા અને 15.8% િનમ્ન 
શૈક્ષિણક સિa ેરણા ધરાવતા હતા. િન કષર્ વરૂપે કહીએ તો 84% ઉચ્ચતર માધ્યમક 
શાળાઓના િવધાથીર્ઓ શૈક્ષિણક સિa ેરણાની ઉચ્ચ ક્ષમતાથી યુક્ત નહોતા.   
 ઉચ્ચતર માધ્યમક શાળાના િવદ્યાથીર્ઓની વ-સંક પના પર તેમની જાતની 
શી અસર છે તે તપાસવા માટે ઉચ્ચતર માધ્યમક શાળાના કુમાર અન ેકન્યાઓના સિa 
ેરણા કસોટી પર મળલે સરાસરી ાપ્તાંકો અને માણ િવચલનની ગણતરી કરવામાં 

આવી તથા ટી-ગુણોત્તર વડે અંતરની સાથર્કતાની તપાસ કરવામાં આવી. આ તથ્યનું 
િવવરણ સારણી 2 માં આપવામાં આ યું છે. 

સારણી 2 

ઉચ્ચતર માધ્યમક શાળાના િવદ્યાથીર્ઓની સિa રેણા કસોટી પરના મળેલ ાપ્તાંકોની 
જાતના સંદભેર્ સરાસરી, માણ િવચલન અને ટી ગુણોત્તર 

 
જાત  પા ોની 

સંખ્યા 
સરાસરી  માણ 

િવચલન 
ટી 
ગુણોત્તરનંુ 
મૂ ય 

0.05 
સાથર્કતા 
કક્ષાએ 

કુમાર 324 27.26 3.979
7.22  સાથર્ક છે 

કન્યા 405 29.31 3.639
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સારણી-2 પરથી જાણી શકાય છે કે તુત અભ્યાસમા ંઉચ્ચતર માધ્યમક 
શાળાના 729 િવદ્યાથીર્ઓ નમૂનામાં સમાિવ  હતા જમેાં 324 કુમાર અને 405 કન્યા 
હતી. સિa ેરણા કસોટી પર ઉચ્ચતર માધ્યમક શાળાના કુમારોના ાપ્તાંકોની સરાસરી 
અને માણ િવચલનનું મૂ ય અનકુ્રમે 27.26 અને 3.979 જોવા મ ું હતંુ જ્યારે 
કન્યાઓની ાપ્તાંકોની સરાસરી અન ે માણ િવચલનનું મૂ ય અનકુ્રમે 29.31 અન ે3.64 
જોવા મ ું હતંુ. ઉચ્ચતર માધ્યમક શાળાના કુમારો અને કન્યાઓ aારા સિa ેરણા 
કસોટી પર મેળવેલા સરેરાશાંકોના ટી-ગુણોત્તરનું મૂ ય 7.22 જોવા મ ું હતંુ. જ ે0.05 
કક્ષાએ સાથર્ક હતંુ.. તેથી પ  છે કે માધ્યમક શાળાના િવદ્યાથીર્ઓની સિa ેરણા 
કસોટી પર તેમની જાતની અસર જોવા મળી  હતી. ઉચ્ચતર માધ્યમક શાળાની 
કન્યાઓની સિa ેરણા કુમારો કરતાં ઊંચી હતી.  
  ઉચ્ચતર માધ્યમક શાળાના િવદ્યાથીર્ઓની સિa ેરણા પર તેમના 
િવ તારની શી અસર છે તે તપાસવા માટે ઉચ્ચતર માધ્યમક શાળાના શહેરી અને 
ગ્રામીણ િવ તારના િવદ્યાથીર્ઓને સિa ેરણા કસોટી પર મળેલ સરાસરી ાપ્તાંકો અન ે
માણ િવચલનની ગણતરી કરવામાં આવી તથા ટી-ગુણોત્તર વડે અંતરની સાથર્કતાની 

તપાસ કરવામાં આવી. આ તથ્યનું િવવરણ સારણી-3 માં આપવામાં આ યું છે. 
સારણી 3 

ઉચ્ચતર માધ્યમક શાળાના શહેરી અને ગ્રામીણ િવદ્યાથીર્ઓની સિa રેણા કસોટી પરના 
મળેલ ાપ્તાકંોની િવ તારના સંદભેર્ સરાસરી, માણ િવચલન અને ટી ગુણોત્તર 

 

જાત  પા ોની 
સંખ્યા 

સરાસરી  માણ 
િવચલન 

ટી 
ગુણોત્તરનંુ 
મૂ ય 

0.05 
સાથર્કતા 
કક્ષાએ 

કુમાર 495 28.11 4.009
2.90  સાથર્ક છે 

કન્યા 234 29.01 3.677

 
 સારણી-3 પરથી જાણી શકાય છે કે તુત અભ્યાસમા ંઉચ્ચતર માધ્યમક 
શાળાના 729 િવદ્યાથીર્ઓ નમૂનામાં સમાિવ  હતા જમેાં 495 શહેરી અને 234 ગ્રામીણ 
િવદ્યાથીર્ઓ  હતા. સિa ેરણા કસોટી પર ઉચ્ચતર માધ્યમક શાળાના શહેરી 
િવદ્યાથીર્ઓના ાપ્તાંકોની સરાસરી અન ે માણ િવચલનનું મૂ ય અનકુ્રમે 28.11 અને 
4.009 જોવા મ ું હતંુ જ્યારે ગ્રામીણ િવદ્યાથીર્ઓના ાપ્તાંકોની સરાસરી અને માણ 
િવચલનનું મૂ ય અનકુ્રમે 29.01 અને 3.677 જોવા મ ું હતંુ. ઉચ્ચતર માધ્યમક 
શાળાના શહેરી અન ે ગ્રામીણ િવદ્યાથીર્ઓ aારા સિa ેરણા કસોટી પર મેળવેલા 
સરેરાશાંકોના ટી-ગુણોત્તરનું મૂ ય 2.90 જોવા મ ું હતંુ. જ ે 0.05 કક્ષાએ સાથર્ક હતંુ. 
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આથી, કહી શકાય કે  શહેરી અન ેગ્રામીણ ઉચ્ચતર માધ્યમક શાળાના િવદ્યાથીર્ઓની 
સિa ેરણા કસોટી પરના ાપ્તાંકો સાથર્ક રીતે જુદા પડતા હતા. 
  શહેરી િવ તારના ઉચ્ચતર માધ્યમક શાળાના િવદ્યાથીર્ઓના 
ાપ્તાંકોની સરાસરી 29.01 જોવા મળી હતી. જ ેગ્રામીણ િવ તારના ઉચ્ચતર માધ્યમક 

શાળાના િવદ્યાથીર્ઓના ાપ્તાંકોની સરાસરી 28.11 કરતાં વધારે હતી. આથી, કહી શકાય 
કે શહેરી િવ તારના ઉચ્ચતર માધ્યમક શાળાના િવદ્યાથીર્ઓની સિa ેરણા ગ્રામીણ  
િવ તારના ઉચ્ચતર માધ્યમક શાળાના િવદ્યાથીર્ઓની સિa ેરણા કરતાં સાથર્ક રીતે 
ઊંચી જોવા મળી હતી.    
િનિહતર્ ફિલતાથર્ 
 સંશોધનના પિરણામ વરૂપે ઉચ્ચતર માધ્યમક શાળાની કન્યાઓની સિa 
ેરણા કુમારો કરતાં ઊંચી જોવા મળી હતી. તેવી જ રીતે િવ તારની બાબતમાં કહી શકાય 

કે શહેરી િવ તારના ઉચ્ચતર માધ્યમક શાળાના િવદ્યાથીર્ઓની સિa ેરણા ગ્રામીણ  
િવ તારના ઉચ્ચતર માધ્યમક શાળાના િવદ્યાથીર્ઓની સિa ેરણા કરતાં સાથર્ક રીતે 
ઊંચી જોવા મળી હતી. જાત અને િવ તારની અસર ને ટાળવા માટે જરૂરી છે કે સિa 
ેરણા િવકાસ સંબંિધત તાલીમી કાયર્ક્રમોમાં કુમારો તેમજ ગ્રામીણ િવ તારના િવદ્યાથીર્ઓ 

તરફ િવશષે ધ્યાન આપવાની જરૂર છે.   
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