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પ્રસ્ત ત અભ્યાસનો મ ખ્ય હેત  પ્રાથતમક િાળાના વિક્ષકોની વ્યાવસાવયક પ્રતતબધધતા 

માપન માટે ઉપકરણની રચના કરવાનો હતો. વિક્ષણ કે્ષરે વિક્ષકની ભૂતમકા મહત્વની 
હોય છે અને તેથી દસક્ષણ ગ જરાત વવસ્તારની પાંચ સ્વવનભજર અને પાંચ સરકારી પ્રાથતમક 

િાળાઓ  વિક્ષકોને નમ ના તરીકે પસંદ કરી તેમની વ્યાવસાવયક પ્રતતબધધતાનો 

ત લનાત્મક અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો હતો. વિક્ષણ વ્યવતતને પૂણજ અને સામાવજક બનાવે 
છે. વિક્ષણનો મ ખ્ય ઉદે્દિ વ્યવતતને િારીહરક, માનસસક અને નૈતતક રીતે પહરપતવ 

બનાવવાનો છે. અને આ કાયજ કરવા માટે એક પ્રાથતમક વિક્ષક મહત્વની ભૂતમકા ભજવતો 

હોય છે. દેિન ં ભવવષ્ય કહેવાતા બાળકો ન ં પાયાન ં ઘડતર પ્રાથતમક વિક્ષકો કરતા હોય 
છે. અને જો પ્રાથતમક વિક્ષકો પોતાના વ્યવસાય પ્રત્યે વનષ્ઠાવન ના હોય તો દેિના સારા 

ભવવષ્યની કલ્પના કરવી મ સ્કેલ છે. આથી દસક્ષણ ગ જરાત વવસ્તારની પ્રાથતમક 

િાળાઓના વિક્ષકોવન વ્યાવસાવયક પ્રતતબધધતાનો  કેટલાક ચાલો ના સંધાભજમાં 
ત લનાત્મક અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો છે.          

પ્રસ્ત ત સિંોધનના હેત ઓ નીચ ેમ જબ હતા. 

1. પ્રાથતમક િાળાના વિક્ષકોની વ્યાવસાવયક પ્રતતબધધતાના માપન માટે ઉપકરણની  
રચના કરવી. 2. દસક્ષણ ગ જરાત વવસ્તારના પ્રાથતમક િાળાના વિક્ષકોની વ્યાવસાવયક 

પ્રતતબધધતાન ં માપન કરવ ં. 3. દસક્ષણ ગ જરાત વવસ્તારના સરકારી અને સ્વવનભજર 

પ્રાથતમક િાળાના વિક્ષકોની વ્યાવસાવયક પ્રતતબધધતાની ત લના કરવ ં. 
પ્રસ્ત ત સિંોધનની ઉત્કલ્પનાઓ નીચ ેમ જબ હતી. 

1. દસક્ષણ ગ જરાત વવસ્તારની સરકારી અને સ્વવનભજર પ્રાથતમક િાળાના વિક્ષકોની 
વ્યાવસાવયક પ્રતતબધધતાના સરાસરી પ્રપ્તાંકો વચ્ચે સાથજક તફાવત નહહ હોય. 2. દસક્ષણ 

ગ જરાત વવસ્તારની સરકારી પ્રાથતમક િાળાના મહહલા અને પ રષ વિક્ષકોના વ્યાવસાવયક 

પ્રતતબધધતાના સરાસરી પ્રપ્તાંકો વચ્ચે સાથજક તફાવત નહહ હોય. 3. દસક્ષણ ગ જરાત 
વવસ્તારની સ્વવનભજર પ્રાથતમક િાળાના મહહલા અને પ રષ વિક્ષકોના વ્યાવસાવયક 

પ્રતતબધધતાના સરાસરી પ્રપ્તાંકો વચ્ચે સાથજક તફાવત નહહ હોય. 

 

દસક્ષણ ગ જરાત વવસ્તારના પ્રાથતમક િાળાના વિક્ષકોની 
વ્યાવસાવયક પ્રતતબધધતાનો ત લનાત્મક અભ્યાસ 
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પ્રસ્ત ત સિંોધનન  ંમહત્વ નીચ ેમ જબ દિાજવી િકાય. 

પ્રસ્ત ત અભ્યાસની નીપજ તરીકે પ્રાથતમક િાળાના વિક્ષકોની વ્યાવસાવયક પ્રતતબધધતાના 
માપન માટે ઉપકરણ પ્રાપ્ય બન્ય ં છે. ભાવી  પ્રાથતમક વિક્ષકોની વ્યાવસાવયક 

પ્રતતબધધતાના વવકાસ કાયજક્રમ માટે પ્રસ્ત ત સંિોધનના તારણો મદદરૂપ બની સકે છે. 

પ્રસ્ત ત અભ્યાસના તારણોના આધારે પ્રાથતમક િાળાના વિક્ષકોની તાલીમમાં રહી જતી 
કચાસને દ ર કરવાના ઉપાયો કરી િકાય. પ્રસ્ત ત અભ્યાસની સમસ્યાને અન રૂપ  સંિોધનો 

હાથ ધરવા માટે ભાવી સંિોધકો માટે આ અભ્યાસ પ્રેરણા પૂરી પડિે. સંિોધનન ં કે્ષર ખ બ 

વવિાળ છે તેથી સંિોધકે સમય, િવતત અને ખચજને ધયાનમાં રાખીને પ્રસ્ત ત સંિોધનન ં 
સીમાંકન નીચે મ જબ કય ં હત ં. પ્રસ્ત ત સંિોધન માર દસક્ષણ ગ જરાત વવસ્તારની  પ્રાથતમક 

િાળાઓ પ રત  જ માયાજહદત હત ં. સંિોધન સંદભે પ્રાપ્ત માહહતીન ં પૃથ્થકરણ સરાસરી,પ્રમાણ 
વવચલન અને ‘ટી’કસોટી મૂલ્ય દ્વારા કરવામાં આવ્ય ં હત ં 

તારણો  

િૂન્ય ઉત્કલ્પનાની ચકાસણીને આધારે નીચે મ જબના તારણો તારવવામાં આવ્યા હતા. 
દસક્ષણ ગ જરાત વવસ્તારની સરકારી પ્રાથતમક િાળાના વિક્ષકો કરતા સ્વવનભજર પ્રાથતમક            

િાળાના વિક્ષકોની વ્યાવસાવયક પ્રતતબધધતા ઉંચી જોવા મળી હતી. 

દસક્ષણ ગ જરાત વવસ્તારની સરકારી પ્રાથતમક િાળાના મહહલા વિક્ષકો કરતા પ રષ  
વિક્ષકોની  વ્યાવસાવયક પ્રતતબધધતા ઉંચી જોવા મળી હતી.  

દસક્ષણ ગ જરાત વવસ્તારની દસક્ષણ ગ જરાત વવસ્તારની સ્વવનભજર પ્રાથતમક િાળાના 

મહહલા વિક્ષકો કરતા પ રષ  વિક્ષકોની  વ્યાવસાવયક પ્રતતબધધતા ઉંચી જોવા મળી હતી.  
િકૈ્ષવણક ફવલતાથો  

પ્રાથતમક િાળાના વિક્ષકોની વ્યાવસાવયક પ્રતતબધધતા વવકસે તે માટે વવવવધ 

કાયજક્રમો  યોજવા જોઈએP દા.ત. વિક્ષકો માટે તત્વજ્ઞાનીઓ અને તજજ્ઞોના સમયાંતરે 
વ્યાખ્યાનોન ં આયોજન કરવ ં જોઈએ. વવવવધ પિતતઓ અને પ્રય વતતઓનો ઉપયોગ 

કરી વિક્ષકોની  વ્યાવસાવયક પ્રતતબધધતા ઉંચી લાવવા માટેના સવક્રય પ્રયાસો હાથ 

ધરવા જોઈએ. સરકારી પ્રાથતમક િાળાના વિક્ષકો કરતા સ્વવનભજર પ્રાથતમક િાળાના 
વિક્ષકોની વ્યાવસાવયક પ્રતતબધધતા ઉંચી જોવા મળી હતી જથેી સરકારી પ્રાથતમક 

િાળાના વિક્ષકો ની વ્યાવસાવયક પ્રતતબધધતાનો મહિમ વવકાસ થાય તેવા સતત 

પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. 
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