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આહદમાનવથી આધ વનક માનવ બનવા માનવ વવકાસનાં જ દા-જ દા 
તબક્કામાંથી પસાર થયો છે. માણસ જગંલમાં રહેતો હતો ત્યારે તેન ં વતજન જગંલી 

પ્રાણીઓ જવે ં હત ં. જગંલમાંથી નીકળીને માનવ, સમૂહમાં રહેવા લાગ્યો .તે ખોરાક 

કપડાં, મકાન, ક ટ ંબ, અને સમાજન ં મહત્વ સમજ્યો. તે સતત વવકાસિીલ રહ્ો. અન્ય 
પ્રાણીઓ કરતા બ વિનો ઉપયોગ કરવામાં માનવ હંમેિા આગળ રહ્ો છે. પહરણામે તે 

આજ ેવવશ્વ પર અન્ય પ્રાણીઓ કરતા વધ  અંક િ ધરાવે છે. દરેક વ્યવતતની બ વિએકસરખી 

હોતી નથી પહરણામે તેના વતજનમાં ફેરફાર જોવા મળે છે. તેવી રીતે દરેક વવદ્યાથીની બ વિ 
એક સરખી હોતી નથી. તે તેની બ વિ ક્ષમતા અન સાર સમાજમાં વતજન કરે છે. સાંવેતગક 

બ વિ ના સંદભજમા વ્યવતતન ં વતજન જોવામાં આવે છે. 

વતજમાન સમયમાં વ્યવતત પોતાના મન પર જલ્દી કાબ  રાખી િકતો નથી જનેા 
કારણે તે ઘણીબધી મનોવૈજ્ઞાવનક સમસ્યાઓ સામે ઝઝૂમતો જોવા મળે છે. હાલના 

તબકે્ક વ્યવતત િારીહરક સમસ્યાઓ, સામાવજક બાબતો, આર્થથક સંકડામણ, કારવકદી 

સંઘષજ, પાહરવાહરક મંૂઝવણ, વ્યાવસાવયક ઉતાર-ચઢાવ અન ભવે છે. તેના પહરણામે 
વનરાિા, હતાિા, ગૃહકલેિ, ચચતાત રતા, ભય, તણાવ, આક્રમકતા, બેચેની, જવેી 

મનોવૈજ્ઞાવનક સમસ્યાઓ ઉદ્દભવે છે. મનોવૈજ્ઞાવનક સમસ્યાઓની ઘણી નકારાત્મક 

અસરો વ્યવતતના િરીર અને સંબંધો પર પડતી હોય છે. ઘણીબધી િારીહરક સમસ્યાઓ કે 
ફહરયાદોના મૂળ મનોવૈજ્ઞાવનક હોય છે. સામાન્ય વ્યવતતની જમે વિક્ષક પણ એક 

સામાન્ય વ્યવતત છે વિક્ષક બનનાર બી.એડ્. પ્રવિક્ષણાથીઓ પણ સામાન્ય વ્યવતત જ 
ગણાય છે. પરંત  તેને ભાવવવિક્ષક તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. ભવવષ્યમાં બી.એડ્. 

પ્રવિક્ષણાથીએ વવદ્યાથીઓને ભણાવવાન ં કામ કરવાન ં છે. ભાવવપેઢીને તૈયાર કરવાન ં 

કામ કરવાન ં છે. આથી બી.એડ્. પ્રવિક્ષણાથીઓન ં માનસસક સ્વાસ્થ્ય પણ યોગ્ય હોવ ં 
જરૂરી બાબત છે. હાલના તબકે્ક બી.એડ્. પ્રવિક્ષણાથીઓમાં સામાવજક કૌિલ્યોમાં 

આત્મવવશ્વાસ, સામાવજક ભાવનાઓ, સંબંધ ટકાવી રાખવાની આવડત અને જવાબદારી 

બી.એડ ્પ્રવિક્ષણાથીઓની મનોવજૈ્ઞાવનક સમસ્યાઓ, સામાવજક 

કૌિલ્યો અન ેસાંવતેગક બ વિનો કેટલાંક ચલોના સંદભજમાં 

અભ્યાસ 

mailto:shrinile1976@gmail.com
mailto:rajnikantchauhan562@gmail.com


 ISSN: 2319-202X 
 

 

 

Shikshan Darshan                          15                Jan-Mar-2020   Year-9 Issue-1 

પ્રત્યેન ં ભાન જરૂરી બાબત છે. પરંત  હાલના સમયે બી.એડ્. પ્રવિક્ષણાથીઓમાં 

મનોવૈજ્ઞાવનક સમસ્યાઓ હોય તો તેની નકારાત્મક અસરો તેના અધયયન –અધયાપન 
અને વવદ્યાથી સંબંધો પર થઇ િકે છે. આ સમસ્યાઓને વધ  કે હળવી બનાવવામાં 

સામાવજક કૌિલ્યો અને સાંવેતગક બ વિ કારણભૂત બની િકે છે. મનોવૈજ્ઞાવનક 

સમસ્યાઓનો સામાવજક કૌિલ્યો અને સાંવેતગકબ વિના સંદભજમાં તપાસવામાં આવે તો 
આ હદિામાં બી.એડ્. પ્રવિક્ષણાથીઓન ં માગજદિજન કરી િકાય. 

વતજમાન સમયના સ્પધાજત્મક અને તણાવભયાજ ય ગમાં લાગણીઓ સમજવી અને 

તેને વનયંરણમાં રાખવી ખૂબ જ મ શ્કેલ કાયજ બની ગય ં છે. જો વ્યવતત યોગ્ય સમયે અને 
યોગ્ય વ્યવતત સાથે પોતાની લાગણીઓને કાબૂમાં ન રાખી િકે તો તેના રોવજદા 

વ્યવહારોમાં તેની અસર જોવા મળે છે. માટે પ ખ્તવયના વવદ્યાથીઓ પર એટલે કે બી.એડ્. 
પ્રવિક્ષણાથીઓની મનોવૈજ્ઞાવનક સમસ્યાઓનો તેમના સામાવજક કૌિલ્યો અને 

સાંવેતગકબ વિ નો અભ્યાસ કરવો જરૂરી લાગે છે માટે સંિોધન હાથ ધરવાન ં વવચાય ં છે. 

સમસ્યા કથન: પ્રસ્ત ત સંિોધનન ં િીષજકનીચે મ જબ છે. 
બી.એડ્ પ્રવિક્ષણાથીઓની મનોવૈજ્ઞાવનક સમસ્યાઓ, સામાવજક કૌિલ્યો અને સાંવેતગક 

બ વિનો કેટલાક ચલોના સંદભજમાં અભ્યાસ.” 

ચાવીરૂપ િબ્દોની પહરભાષા અન ેવ્યવહાર વ્યાખ્યા :  
બી.એડ.્. પ્રવિક્ષણાથી :   

સ્નાતક/અન સ્નાતક પછી વિક્ષક તરીકેનો વ્યાવસવયક તાલીમ મેળવવા 

બી.એડ્. કૉલેજમાં અભ્યાસ કરતાં વવદ્યાથીઓને બી.એડ્. પ્રવિક્ષણાથી તરીકે 
ઓળખવામાં આવે છે. 

મનોવજૈ્ઞાવનક સમસ્યાઓ : 

“માનસસક આરોગ્ય એ એક એવ ં વવજ્ઞાન છે જ ે માનવ કલ્યાણ સાથે સંબંધ 
ધરાવે છે તથા માનવ સંબંધોના દરેક કે્ષરનો વ્યાપ વધારે છે.”  

પ્રસ્ત ત સંિોધનમાં સંિોધક દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલા 12 ઘટકો આધાહરત 

‘મનોવૈજ્ઞાવનક સમસ્યા સંિોવધની’ પર મેળવેલા પ્રાપ્તાંકોને મનોવૈજ્ઞાવનક સમસ્યા તરીકે 
ગણવામાં આવી હતી. 

સામાવજક કૌિલ્યો : 

“સાંવેતગક બ વિ ધરાવતી વ્યવતત જૂથ સંચલનની પ્રવક્રયા સમજ ે છે. સામ હહક 
પ્રવ્ર તતઓ દ્વારા લોકો સાથે હળે મળે છે. અને લોકોને પણ તે માટે પ્રોત્સાહહત કરે છે.તેની 

સામાવજતતા ઉચ્ચ કક્ષાની હોય છે. અન્ય વ્યવતતઓના સામથ્યજ અને મયાજદાઓને સમજ ે

છે. આમ તે સામાવજક કૌિલ્યો ધરાવે છે. 
પ્રસ્ત ત સંિોધનમાં શ્રી વનિાંત જોષી રસચત ‘ સામાવજક કૌિલ સંિોવધની’ પર 

”પ્રવિક્ષણાથીઓએ મેળવેલા પ્રાપ્તાંકોને સામાવજક કૌિલ કહેવામાં આવ્ય ં છે. 
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સિંોધનના હેત ઓ : પ્રસ્ત ત અભ્યાસના હેત ઓ નીચે મ જબના હતા. 

1) બી.એડ્. પ્રવિક્ષણાથીઓની મનોવૈજ્ઞાવનક સમસ્યાઓનો અભ્યાસ, જાતત, વવસ્તાર, 
વવદ્યાિાખા, કૉલેજ પ્રકાર અને િૈક્ષવણક સ્તરનાં સંદભજમાં અભ્યાસ કરવો. 

2) બી.એડ્. પ્રવિક્ષણાથીઓની સાંવેતગક બ વિનો અભ્યાસ, જાતત, વવસ્તાર, 

વવદ્યાિાખા, કૉલેજ પ્રકાર અને િૈક્ષવણક સ્તરનાં સંદભજમાં અભ્યાસ કરવો. 
3) બી.એડ્. પ્રવિક્ષણાથીઓની સામાવજક કૌિલ્યોનો અભ્યાસ, જાતત, વવસ્તાર, 

વવદ્યાિાખા, કૉલેજ પ્રકાર અને િૈક્ષવણક સ્તરનાં સંદભજમાં અભ્યાસ કરવો. 

4) બી.એડ્. પ્રવિક્ષણાથીઓની મનોવૈજ્ઞાવનક સમસ્યાઓ અને સાંવેતગક બ વિ વચ્ચેનો 
સંબંધ ચકાસવો. 

5) બી.એડ્. પ્રવિક્ષણાથીઓની મનોવૈજ્ઞાવનક સમસ્યાઓ અને સામાવજક કૌિલ્યો 
વચ્ચેનો સંબંધ ચકાસવો. 

6) બી.એડ્. પ્રવિક્ષણાથીઓની સાંવેતગક બ વિ અને સામાવજક કૌિલ્યો વચ્ચેનો સંબંધ 

ચકાસવો. 
સિંોધન હેઠળના ચલ 

સંિોધનના િીષજકમાં સમાવવષ્ટ્ ચલોના આધારે ઉત્કલ્પનાની રચના કરવામાં 

આવે છે માટે ઉત્કલ્પના કયા કયા પહરબળોનો અભ્યાસ કરવાનો છે તે સ્પષ્ટ્ બને છે 
ઘણીવાર સંિોધન સમસ્યમાંથી સંિોધનમાં અનેક પહરબળો અસર કરતા હોય છે કેટલાક 

પહરબળોને સ્વતંર ચલ, વનયંતરત ચલ, પરતંર ચલ, તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. “ચલ 

એ એવો ગ ણ કે લક્ષણ છે કે જનેી વકમતમા ફેરફાર થઇ િકે.”પ્રસ્ત ત અભ્યાસમાં નીચે 
મ જબના ચલ હતાં. 

સારણી : ૧.૧ અભ્યાસના ચલો 

ક્રમ ચલ ચલ પ્રકાર ચલની કક્ષા 

)૧(  મનોવૈજ્ઞાવનક સમસ્યાઓ પરતંર ચલ -- 

)૨(  સાંવેતગક બ વિ પરતંર ચલ -- 

)૩(  સામાવજક કૌિલ્યો પરતંર ચલ -- 

)૪(  જાતીયતા સ્વતંર ચલ સ્રી અને પ રષ 

)૫(  વવસ્તાર સ્વતંર ચલ ગ્રામીણ અને િહેરી વવસ્તાર 

)૬(  વવદ્યાિાખા સ્વતંર ચલ આર્ટસજ  ,અને સાયન્સ કૉમસજ  

)૭(  કૉલેજ પ્રકાર સ્વતંર ચલ અન દાવનત અને સ્વવનભજર 

)૮(  િૈક્ષવણક સ્તર સ્વતંર ચલ સ્નાતક અને અન સ્નાતક 

અભ્યાસની ઉત્કલ્પનાઓ : 

૧. બી.એડૂ.ના સ્રી અને પ રષ પ્રવિક્ષણાથીઓના મનોવૈજ્ઞાવનક સમસ્યા માપદંડ 
પરના સરેરાિ પ્રાપ્તાંકો વચ્ચે સાથજક તફાવત નહી હોય. 
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૨. બી.એડૂ.ના સ્રી અને પ રષ પ્રવિક્ષણાથીઓના સાંવેતગક બ વિ માપદંડ પરના 

સરેરાિ પ્રાપ્તાંકો વચ્ચે સાથજક તફાવત નહી હોય. 
૩. બી.એડૂ.ના સ્રી અને પ રષ પ્રવિક્ષણાથીઓના સામાવજક કૌિલ સંિોવધની પરના 

સરેરાિ પ્રાપ્તાંકો વચ્ચે સાથજક તફાવત નહી હોય. 

૪. બી.એડૂ.ના ગ્રામીણ અને િહેરી પ્રવિક્ષણાથીઓના મનોવૈજ્ઞાવનક સમસ્યા માપદંડ 
પરના સરેરાિ પ્રાપ્તાંકો વચ્ચે સાથજક તફાવત નહી હોય. 

૫. બી.એડૂ.ના ગ્રામીણ અને િહેરી પ્રવિક્ષણાથીઓના સાંવેતગક બ વિ માપદંડ પરના 

સરેરાિ પ્રાપ્તાંકો વચ્ચે સાથજક તફાવત નહી હોય. 
૬. બી.એડૂ.ના ગ્રામીણ અને િહેરી પ્રવિક્ષણાથીઓના સામાવજક કૌિલ સંિોવધની 

પરના સરેરાિ પ્રાપ્તાંકો વચ્ચે સાથજક તફાવત નહી હોય. 
૭ બી.એડૂ.ના આર્ટસજ અને કોમસજ વવદ્યાિાખાના પ્રવિક્ષણાથીઓના મનોવૈજ્ઞાવનક 

સમસ્યા માપદંડ પરના સરેરાિ પ્રાપ્તાંકો વચ્ચે સાથજક તફાવત નહી હોય. 

૮. બી.એડૂ.ના આર્ટસજ અને સાયન્સ વવદ્યાિાખાના પ્રવિક્ષણાથીઓના મનોવૈજ્ઞાવનક 
સમસ્યા માપદંડ પરના સરેરાિ પ્રાપ્તાંકો વચ્ચે સાથજક તફાવત નહી હોય. 

૯. બી.એડૂ.ના કૉમસજ અને સાયન્સ વવદ્યાિાખાના પ્રવિક્ષણાથીઓના મનોવૈજ્ઞાવનક 

સમસ્યા માપદંડ પરના સરેરાિ પ્રાપ્તાંકો વચ્ચે સાથજક તફાવત નહી હોય. 
૧૦. બી.એડૂ.ના આર્ટસજ અને કોમસજ વવદ્યાિાખાના પ્રવિક્ષણાથીઓના સાંવેતગક બ વિ 

માપદંડ પરના સરેરાિ પ્રાપ્તાંકો વચ્ચે સાથજક તફાવત નહી હોય. 

૧૧. બી.એડૂ.ના આર્ટસજ અને સાયન્સ વવદ્યાિાખાના પ્રવિક્ષણાથીઓના સાંવેતગક બ વિ 
માપદંડ પરના સરેરાિ પ્રાપ્તાંકો વચ્ચે સાથજક તફાવત નહી હોય. 

૧૨. બી.એડૂ.ના કૉમસજ અને સાયન્સ વવદ્યાિાખાના પ્રવિક્ષણાથીઓના સાંવેતગક બ વિ 

માપદંડ પરના સરેરાિ પ્રાપ્તાંકો વચ્ચે સાથજક તફાવત નહી હોય. 
૧૩. બી.એડૂ.ના આર્ટસજ અને કોમસજ વવદ્યાિાખાના પ્રવિક્ષણાથીઓના સામાવજક કૌિલ 

સંિોવધની પરના સરેરાિ પ્રાપ્તાંકો વચ્ચે સાથજક તફાવત નહી હોય. 

૧૪. બી.એડૂ.ના આર્ટસજ અને સાયન્સ વવદ્યાિાખાના પ્રવિક્ષણાથીઓના સામાવજક કૌિલ 
સંિોવધની પરના સરેરાિ પ્રાપ્તાંકો વચ્ચે સાથજક તફાવત નહી હોય. 

૧૫. બી.એડૂ.ના કૉમસજ અને સાયન્સ વવદ્યાિાખાના પ્રવિક્ષણાથીઓના સામાવજક કૌિલ 

સંિોવધની પરના સરેરાિ પ્રાપ્તાંકો વચ્ચે સાથજક તફાવત નહી હોય. 
૧૬. બી.એડૂ.ના અન દાવનત અને સ્વવનભજર કૉલેજના પ્રવિક્ષણાથીઓના મનોવૈજ્ઞાવનક 

સમસ્યા માપદંડ પરના સરેરાિ પ્રાપ્તાંકો વચ્ચે સાથજક તફાવત નહી હોય. 

૧૭. બી.એડૂ.ના અન દાવનત અને સ્વવનભજર કૉલેજના પ્રવિક્ષણાથીઓના સાંવેતગક બ વિ 
માપદંડ પરના સરેરાિ પ્રાપ્તાંકો વચ્ચે સાથજક તફાવત નહી હોય. 
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૧૮. બી.એડૂ.ના અન દાવનત અને સ્વવનભજર કૉલેજના પ્રવિક્ષણાથીઓના સામાવજક 

કૌિલ સંિોવધની પરના સરેરાિ પ્રાપ્તાંકો વચ્ચે સાથજક તફાવત નહી હોય. 
૧૯. બી.એડૂ.ના સ્નાતક અને અન સ્નાતક  પદવી ધરાવતા પ્રવિક્ષણાથીઓના 

મનોવૈજ્ઞાવનક સમસ્યા માપદંડ પરના સરેરાિ પ્રાપ્તાંકો વચ્ચે સાથજક તફાવત નહી 

હોય. 
૨૦. બી.એડૂ.ના સ્નાતક અને અન સ્નાતક  પદવી ધરાવતા પ્રવિક્ષણાથીઓના સાંવેતગક 

બ વિ માપદંડ પરના સરેરાિ પ્રાપ્તાંકો વચ્ચે સાથજક તફાવત નહી હોય. 

૨૧. બી.એડૂ.ના સ્નાતક અને અન સ્નાતક  પદવી ધરાવતા પ્રવિક્ષણાથીઓના સામાવજક 
કૌિલ સંિોવધની પરના સરેરાિ પ્રાપ્તાંકો વચ્ચે સાથજક તફાવત નહી હોય. 

     અભ્યાસન  ંમહત્વ : 
પ્રસ્ત ત અભ્યાસથી બી.એડ્. પ્રવિક્ષણાથીઓની સાંવેતગક બ વિકક્ષાની માહહતી 

મળિે. બી.એડ્. પ્રવિક્ષણાથીઓની મનોવૈજ્ઞાવનક સમસ્યાઓ જાણી િકાિે. બી.એડ્. 

પ્રવિક્ષણાથીઓના સામાવજક કૌિલ્યોને જાણી િકાિે. અભ્યાસની પ્રગતત અને વવકાસ 
સાથે પોતાના સંવેગો પર વનયંરણ અંગે બી.એડ્. પ્રવિક્ષણાથીઓમાં જાગૃતતા લાવી 

િકિે. બી.એડ્. પ્રવિક્ષણાથીઓની સાંવેતગક બ વિ અને મનોવૈજ્ઞાવનક સમસ્યાઓ વવિે 

જાણી િકાિે. વવવવધ કે્ષરોમાં બી.એડ્. પ્રવિક્ષણાથીઓને માગજદિજન આપવા પણ આ 
સંિોધનના તારણો ઉપયોગી બની િકે તેમ છે. 

   પ્રસ્ત ત સંિોધનના તારણોના આધારે બી.એડ્. પ્રવિક્ષણાથીઓની મનોવૈજ્ઞાવનક 

સમસ્યાઓ તેમજ સામાવજક કૌિલ્યો અને સાંવેતગક બ વિ કેવી છે તે જાણી િકાિે કારણ 
કે  

➢ બી.એડ્. પ્રવિક્ષણાથીઓના િૈક્ષવણક કાયજ દરતમયાન જો મનોવૈજ્ઞાવનક સમસ્યાઓ 

સમજી ના િકે તો ઘણી બધી સમસ્યાઓ ઉદ્દભવે છે. તેને લીધે ઉસચત િૈક્ષવણક 
સસવિ પ્રાપ્ત કરી િકાતી નથી.  

➢ તયારેક વદ્વધામાં સરી પડે છે અને પહરણામે બી.એડ્. પ્રવિક્ષણાથીઓ પોતાના ધયેય 

સ ધી પહોંચી િકતા નથી માટે આ સંિોધન અભ્યાસથી બી.એડ્. પ્રવિક્ષણાથીઓને 
યોગ્ય સલાહ અને માગજદિજન આપી િકાય છે.  

➢ વતજમાન સમયમાં જ ે બી.એડ્. પ્રવિક્ષણાથીઓ જ ેભવવષ્યમાં વિક્ષક બનવાના છે 

તેમના માટે આ અભ્યાસના તારણો ઉપયોગી બની િકે તેમ છે. આમ આ અભ્યાસ 
બધાના માટે ઉપયોગી બની રહે તેમ છે. 

  અભ્યાસન ં સીમાંકન : 

        આ સંિોધન અભ્યાસની મયાજદાઓ નીચે પ્રમાણે આપવામાં આવી છે. 
➢ પ્રસ્ત ત અભ્યાસમાં માર ગ જરાત ય વનવર્સસટી સંલિ કૉલેજોને જ લેવામાં આવી છે. 
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➢ પ્રસ્ત ત અભ્યાસમાં સામાવજક કૌિલ સંિોવધની એ અન સ્નાતક કક્ષાએ તૈયાર 

કરવામાં આવેલ ં અપ્રમાવણત ઉપકરણ છે.  
➢ પ્રસ્ત ત અભ્યાસમાં મનોવૈજ્ઞાવનક સમસ્યાઓ સંિોવધની અભ્યાસક દ્વારા તૈયાર 

કરવામાં આવી છે. જનેી પણ યથાથજતા- વવશ્વસવનયતા ચકાસવામાં આવી ન હતી. 

અભ્યાસની મયાજદા : 
૧.સામાવજક કૌિલ સંિોવધની એ અન સ્નાતક કક્ષાએ તૈયાર કરવામાં આવેલ ં અપ્રમાવણત 

ઉપકરણ છે.  

૨.મનોવૈજ્ઞાવનક સમસ્યાઓ સંિોવધની અભ્યાસક દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવી છે. જનેી 
પણ યથાથજતા- વવશ્વસવનયતા ચકાસવામાં આવી નથી. 

ઉપકરણ :  
પ્રસ્ત ત સંિોધન અભ્યાસના ઉપકરણ નીચે પ્રમાણે હતા. 

મનોવજૈ્ઞાવનક સમસ્યા સિંોવધની :  

સંિોધકરસચત મનોવૈજ્ઞાવનક સમસ્યા કસોટીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. પ્રશ્નાવલીમાં 
ક લ૧૦ વવભાગો હતા. જમેાં લાગણીઓ, બાહ્ દેખાવ, આરોગ્ય, તમરો, કૉલેજ, 

માતાતપતા, િોખ, વતજણંક, ઘર, વવચારો જવેા મનોવૈજ્ઞાવનક સમસ્યાઓને આધાહરત 

વવધાનો મૂકવામાં આવ્યા હતા. આમ ક લ ૧૨૦ કલમોની સંિોવધની તૈયાર કરવામાં 
આવી હતી. 

સામાવજક કૌિલ્યો સિંોવધની :   

સંિોધકરસચત સામાવજક કૌિલ્યો માપદંડ કસોટીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.  જમેાં 
બી.એડ્. પ્રવિક્ષણાથીઓને સમાજમાં કેવા પ્રકારના અન ભવો થયા છે તે પ્રશ્નોને 

આધાહરત ઉિરો લેવામાં આવ્યા હતા. 

સાવંતેગક બ વિ સિંોવધની: 
સંિોધક હહતેન્દ્રચસહ પી. રાણા રસચત સાંવેતગક બ વિ સંિોવધની કસોટીનો ઉપયોગ 

કરવામાં આવ્યો છે. પ્રશ્નાવલીમાં કૉલેજનો વવસ્તાર જમેાં ગ્રામ્ય અને િહેરી, જાતતયતા 

જમેાં પ રષ અને સ્રી, કૉલેજનો પ્રકાર જમેાં અન દાવનત અને સ્વવનભજર, વવદ્યાિાખા જમેાં 
આટસજ, કૉમસજ,અને સાયન્સ, િૈક્ષવણક સ્તર જમેાં સ્નાતક અને અન સ્નાતક જવેાં 

સાંવેતગક બ વિ સંિોવધની આધાહરત વવધાનો મ કવામાં આવ્યા હતા. આમ ક લ ૭૨ 

કલમોની સંિોવધની તૈયાર કરવામાં આવી હતી. 
વ્યાપવવશ્વ :  

 વ્યાપવવશ્વ એટલે સંિોધકને જનેે લગતી માહહતી અપેસક્ષત છે તે એકમોની ક લ સંખ્યા, 

સંિોધક જનેા વવષે માહહતી મેળવીને તારણો તારવે છે તે જૂથ. જનેા માટે સંિોધન 
પહરણામોન ં સામાન્યીકરણ કરવામાં આવે છે કે તે લોકો બનાવો અને વસ્ત ઓ વગેરેન ં 
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જૂથ, માહહતી મેળવવા સંિોધક જમેાંથી પ્રતતવનવધ રૂપ નાનો ભાગ પસંદ કરે છે તે જૂથ 

અથવા તો સંિોધક જનેા વવષે સંિોધન અભ્યાસ કરે તે જૂથ. 
પ્રસ્ત ત અભ્યાસમાં ગ જરાત ય વનવર્સસટીની અન દાવનત તેમજ સ્વવનભજર બી.એડ્. 

કૉલેજોમાં વષજ૨૦૧૮-૧૯દરતમયાન અભ્યાસ કરતાં બી.એડ્. પ્રવિક્ષણાથીઓ વ્યાપવવશ્વ 

બનિે. 
સારણીક્રમાંક : વ્યાપવવશ્વની માહહતી 

અન દાવનત સ્વવનભજર ક લ 

૧૦ ૩૫ ૪૫ 

સિંોધન પિતત :  

 પ્રસ્ત ત સંિોધનમાં સંિોધકે સવેક્ષણ પિતતનો ઉપયોગ કયો હતો.. 
માહહતી પથૃક્કરણ અન ેઅથજઘટન : 

પ્રસ્ત ત સંિોધન માટે એકતરત કરેલ માહહતીન ં કમ્પ્યૂટર M.S. Excel  પ્રોગ્રામ 

દ્વારા વગીકરણ કરવામાં આવ્ય ં હત ં .જમેાં પ્રત્યેક પરતંર ચલ અને સ્વતંર ચલની 
માહહતી દિાજવતી ડેટાિીટ તૈયાર કરવામાં આવી હતી. ડેટાિીટ તૈયાર કયાજ બાદ તેને SPSS 

સોફ્ટવેરમાં તમામ માહહતી વવવવધ ચલો પ્રમાણે અલગ અલગ પ્રાપ્તાંકોની T Test ગણતરી 

કરવામાં આવી હતી. ઉત્કલ્પનઓના અન સંધાને માહહતીને વગીકૃત કરી સરાસરી પ્રાપ્તાંકો 
મેળવવામાં આવ્યા હતા. જમેાં તેની સાથજકતાને ચકાસવામાં આવી હતી. 

અભ્યાસના તારણો : 

 પ્રસ્ત ત સંિોધન અભ્યાસના આધારે નીચે મ જબનાં તારણો પ્રાપ્ત થયા હતાં. 

1. બી.એડ્.માં અભ્યાસ કરતાં સ્રી પ્રવિક્ષણાથીઓની મનોવૈજ્ઞાવનક સમસ્યાઓ પ રષ 
પ્રવિક્ષણાથીઓ કરતા વધારે જોવા મળે છે. 

2. બી.એડ્.માં અભ્યાસ કરતાં સ્રી અને પ રષ પ્રવિક્ષણાથીઓની સાંવેતગક બ વિ 
લગભગ સમાન હોય છે. 

3. બી.એડ્.માં અભ્યાસ કરતાં પ રષ પ્રવિક્ષણાથીઓના સામાવજક કૌિલ્યો સ્રી 
પ્રવિક્ષણાથીઓ કરતા વધારે જોવા મળે છે. 

4. બી.એડ્.માં અભ્યાસ કરતાં ગ્રામીણ અને િહેરી પ્રવિક્ષણાથીઓની મનોવૈજ્ઞાવનક 
સમસ્યાઓ, સાંવેતગક બ વિ અને સામાવજક કૌિલ્યોમાં કોઇ તફાવત જોવા મળતો 

નથી.   

5. બી.એડ્.માં અભ્યાસ કરતાં પ્રવિક્ષણાથીઓની વવદ્યાિાખા (આટસજ, કૉમસજ અને 
સાયન્સ)ના સંદભે મનોવૈજ્ઞાવનક સમસ્યાઓ, સાંવેતગક બ વિ અને સામાવજક 
કૌિલ્યો લગભગ સમાન જોવા મળે છે.  
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6. બી.એડ્.માં અભ્યાસ કરતાં પ્રવિક્ષણાથીઓની કૉલેજના પ્રકાર (અન દાવનત અને 
સ્વવનભજર)ને અન લક્ષીને મનોવૈજ્ઞાવનક સમસ્યાઓ, સાંવેતગક બ વિ અને સામાવજક 

કૌિલ્યોમાં કોઇ ખાસ તફાવત જોવા મળતો નથી.  

7. બી.એડ્.માં અભ્યાસ કરતાં પ્રવિક્ષણાથીઓનો િૈક્ષવણક સ્તર (સ્નાતક અને 
અન સ્નાતક) અન લક્ષીને મનોવૈજ્ઞાવનક સમસ્યાઓ, સાંવેતગક બ વિ અને સામાવજક 

કૌિલ્યોમાં કોઇ તફાવત જોવા મળ્યો નથી.  

8. મનોવૈજ્ઞાવનક સમસ્યાઓ અને સામાવજક કૌિલો વચ્ચે નકારાત્મક સહસંબંધ જોવા 
મળે છે. જથેી જ ે પ્રવિક્ષણાથીઓના સામાવજક કૌિલો સારા હોય છે તેવા 
પ્રવિક્ષણાથીઓને ઓછી મનોવૈજ્ઞાવનક સમસ્યાઓ ઉદ્દદ્દભવે છે. 

9. મનોવૈજ્ઞાવનક સમસ્યાઓ અને સાંવેતગક બ વિ વચ્ચે નકારાત્મક સહસંબંધ જોવા 

મળે છે. જથેી જ ે પ્રવિક્ષણાથીઓની સાંવેતગક બ વિ સારી હોય છે તેવા 
પ્રવિક્ષણાથીઓને ઓછી મનોવૈજ્ઞાવનક સમસ્યાઓ ઉદ્દદ્દભવે છે. 

ઉપસહંાર : 

 પ્રસ્ત ત સંિોધન અભ્યાસમાં ગ જરાત ય વનવર્સસટીની અન દાવનત અને સ્વવનભજર 
બી.એડ્ કૉલેજોના પ્રવિક્ષણાથીઓના જાતત, વવસ્તાર, અભ્યાસ, અને સ્નાતક, 

અન સ્નાતક કક્ષાના સંદભજમાં અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો હતો. ગ્રામ્ય વવસ્તાર અને િહેરી 
વવસ્તારની બી.એડ્ કૉલેજોના પ્રવિક્ષણાથીઓને વનદિજ તરીકે લઇ તેમના પ્રાપ્તાંકો પરથી 

તારણો તારવવામાં આવ્યા હતા. પ્રસ્ત ત સંિોધન અભ્યાસમાં ગ જરાત ય વનવર્સસટીની 

અન દાવનત અને સ્વવનભજર બી.એડ્ કૉલેજોના પ્રવિક્ષણાથીઓ પૂરતો મયાજહદત હોવાથી 
તેને સમગ્ર વ્યાપવવશ્વ પર લાગ  પાડી િકાય નહી. તેમ છતાં બીજી ય વનવર્સસટીની 

અન દાવનત અને સ્વવનભજર બી.એડ્ કૉલેજોના પ્રવિક્ષણાથીઓની મનોવૈજ્ઞાવનક 

સમસ્યાઓ જાણવા માટે જો આ અભ્યાસ ઉપયોગી નીવડિે તો સંિોધકનો આ નમ્ર 
લઘ પ્રયાસ સાથજક થયો ગણાિે. 

સંદભજસસૂચ 

દોંગા એન. (૨૦૧૨) અધયાપન મનોવવજ્ઞાનમા ં નવી હદિાઓ. (પ્રથમ આવ્ર તત) 
રાજકોટ, વનવિન સાયકો સેન્ટર. રાજકોટ 

િાહ જી.કે. (૧૯૯૯) િૈક્ષવણક મનોવવજ્ઞાન, (ચોથી આવ્ર તત) ય વનવર્સસટી ગ્રંથ વનમાજણ 

બોડજ . અમદાવાદ. 
ઉચાટ ડી.એ. (૨૦૧૨) વિક્ષણઅન ે સામાવજક વવજ્ઞાનોમાં સિંોધનન  ં પિતતિાસ્ર, 

પારસ પ્રકાિન, રાજકોટ 

પટેલ મફતલાલ (૨૦૧૨) અસાધારણ મનોવવજ્ઞાન, (છ્ઠ્ઠી આવૃવિ) ય વનવર્સસટી ગ્રંથ 
વનમાજણ બોડજ . અમદાવાદ. 

જોગસણ યોગેિ ( ૨૦૧૬) માનસસક સ્વાસ્થ્ય, (પ્રથમ આવૃવિ) જ.ે કે. તપ્રન્ટ, રાજકોટ 
  


