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વિવમાન સમયમાાં શવદ્યાથીની પ્રખરિાને ઓળખવાનુાં કાયવ િાળા સમયપિકમાાં પ્રત્યક્ષ રીિે
નજરે િડિુાં નથી. િેમ જ પ્રખરિા િોધ કસોટી પણ રાજ્યમાાં મરશજયાિ ધોરણે લેવામાાં
આવે છે . જેના કારણે શવદ્યાથીની યોગ્ય ઓળખ થિી નથી અને િેની ક્ષમિાને યોગ્ય દદિા
મળિી નથી. િેથીજ જો શવદ્યાથીને આ કસોટી નુાં જ્ઞાન આપવામાાં આવે િો િે ભશવષ્યમાાં
પોિાની કારશકદીને આગળ વધારી િકે છે .
પ્રસ્િુિ સાંિોધન વ્યવહારુ પ્રકારનુાં સાંિોધન હિુાં. જેમાાં ગુજરાિ રાજ્યના ગ્રામ્ય અને િહે રી
એમ કુ લ બે શવસ્િારમાાંથી 11 િાળાઓમાાંથી જેઓએ માધ્યતમક િાળામાાં ગુજરાિ રાજ્ય
સરકાર િરફથી લેવામાાં આવિી પ્રખરિા િોધ કસોટી આપી છે િેવા 370 શવદ્યાથીઓને
સવેક્ષણ પદ્ધતિ દ્વારા નમૂનામાાં લીધા હિાાં. આ સાંિોધનમાાં ગ્રામ્ય અને િહે રી શવસ્િારના
કુ લ 214 કુ મારો અને 156 કન્દ્યાઓ પર આ પ્રયોગ હાથ ધરવામાાં આવ્યો હિો. િાળાની
પસાંદગી યાદૃશચ્છક પૈકી ચિઠ્ઠી ઉપાડ રીિે કરવામાાં આવી હિી. શવદ્યાથીઓના વાર્પષક
પરીક્ષાના િેમજ પ્રખરિા િોધ કસોટીમાાં મેળવેલ પ્રાપ્તાાંકો મેળવવા માટે િાળાકીય
દસ્િાવેજોનો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો હિો પ્રખરિા િોધ કસોટી ની ચસશદ્ધ અને ગશણિ
અને શવજ્ઞાન શવષયની ચસશદ્ધ વચ્િેનો સહસાંબાંધ “ r ” મૂલ્ય દ્વારા મેળવ્યો હિો.
સાાંપ્રિ સમયમાાં શિક્ષણનો મુખ્ય હે િુ બાળકોનો સવાંગી શવકાસ રહે લો છે . બાળકે
અધ્યયન- અધ્યાપન દ્વારા કે ટલુાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કયું િેનુાં મૂલ્યાાંકન કરવામાાં આવે છે .
શવદ્યાથીના મૂલ્યાાંકન માટે અને શિક્ષકને શવદ્યાથીની જાણકારી આપવા માટે માધ્યતમક
શિક્ષણ બોડવ દ્વારા સમગ્ર રાજ્યમાાં માધ્યતમક કક્ષાએ પ્રખરિા િોધ કસોટી લેવામાાં આવે છે .
જેમાાં ગશણિ, શવજ્ઞાન, અાંગ્રેજી અને સામાન્દ્ય જ્ઞાન જેવા શવષયની પરીક્ષા લેવામાાં આવે છે .
જેના દ્વારા શવદ્યાથી કયા શવષયમાાં કે ટલા પ્રમાણમાાં પ્રખરિા ધરાવે છે . િેની િપાસ કરવામાાં
આવે છે . પ્રખરિા િોધ પદરણામના આધારે શવદ્યાથી ભશવષ્યમાાં કયા ક્ષેિમાાં આગળ વધિે
અને પ્રખરિા પ્રાપ્ત કરિે િેનો ખ્યાલ આવે છે . શિક્ષણ દ્વારા શવદ્યાથીની પ્રખરિા જાણીને
શવદ્યાથીને કારશકદીના ક્ષેિે યોગ્ય દદિા અને ગતિ આપવાનુાં સરળ બને છે .
શવદ્યાથીની પ્રખરિાના આધારે િેની સાથે સાંકળાયેલા શવશવધ ઘટકો જેવા કે શવષયચસશદ્ધ,
શવસ્િાર વગેરે અાંગેનો પણ િોક્કસ શનણવય લઇ િકાય છે અને દરે ક ઘટકનો પરસ્પર સાંબાંધ
જાણી િકાય છે વિવમાન સમયમાાં શવદ્યાથીની પ્રખરિાને ઓળખવાનુાં કાયવ િાળા
સમયપિકમાાં પ્રત્યક્ષ રીિે નજરે િડિુાં નથી િેમજ પ્રખરિા િોધ કસોટી પણ સમગ્ર રાજ્યમાાં
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મરશજયાિ ધોરણે લેવામાાં આવે છે . જેના કારણે શવદ્યાથીની યોગ્ય ઓળખ થિી નથી અને
િેની ક્ષમિાને યોગ્ય દદિા મળિી નથી. આ સાંજોગોમાાં શવદ્યાથીની પ્રખરિા અને િેની
શવશવધ ક્ષેિો પર થિી અસરનો અભ્યાસ કરવાનુાં મહત્વ વધી જાય છે . િે શવિારે સાંિોધકે
આ ક્ષેિમાાં સાંિોધન કરવાનુાં નક્કી કરે લ છે .
સાંિોધનનો મૂલાધાર :
પ્રસ્િુિ સાંિોધન એક સવેક્ષણ પદ્ધતિથી હાથ ધરવામાાં આવેલ છે . અહીં શવશવધ કક્ષાએ
થયેલ સાંિોધનોને મૂલાધારમાાં સમાવવામાાં આવેલ છે .
ઉપાધ્યાય (૨૦૦૯) શવદ્યાથીઓની પ્રખરિા િોધ કસોટી પરના પ્રાપ્તાાંકોની િેમની જે િે
શવષયની ચસશદ્ધનો કે ટલાાંક િલોના સાંદભવમાાં અભ્યાસ પટે લ (૨૦0૮) માધ્યાતમક િાળાના
શવદ્યાથીઓની અાંકિશક્િનો કે ટલાાંક િલોના સાંદભવમાાં અભ્યાસ.
ઉપયુવક્િ સાંિોધનોમાાં શનદિવ િરીકે વધારે પાિોને સ્વીકારે લા હિા. િેમજ િે શવદ્યાથીઓની
ડૉ.િરુલિા િાહ રચિિ અિાશધદક બુશદ્ધ કસોટી નો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો હિો બીજા
સાંિોધનમાાં ડૉ.આર. એસ. પટે લ રચિિ અાંક િશક્િ કસોટીનો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો
હિો જ્યારે પ્રસ્િુિ સાંિોધનમાાં શવદ્યાથીના વાર્પષક પરીક્ષાના ગણ િેમજ પ્રખરિા િોધ
કસોટીના ગશણિ અને શવજ્ઞાન શવષયની ચસશદ્ધ વચ્િેનો સહસાંબાંધ િપાસવામાાં આવેલ છે .
પાદરભાતષક િધદોની વ્યાખ્યા
પ્રખરિા િોધ કસોટી પરનાાં પ્રાપ્તાાંકો:
સૈદ્ધાાંતિક વ્યાખ્યા
માધ્યાતમક શિક્ષણ અને પરીક્ષણ અાંક (એતપ્રલ-2007) મુજબ
માધ્યતમક કક્ષાના શવદ્યાથીઓમાાંથી જે-િે પાયાના શવષયોમાાં નામના કાઢે િેવા
પ્રતિભાિાળી શવદ્યાથીઓને પસાંદ કરી િેમને જે-િે શવષયના ઉચ્િ શિક્ષણમાાં જોડાવા
પ્રેરણા િથા ટે કો આપવાનો કાયવક્રમ માધ્યતમક શિક્ષણ બોડવ દ્વારા માધ્યતમક િાળામાાં
યોજાય છે . િેને શવદ્યાથી પ્રખરિા િોધ કસોટી કહે વામાાં આવે છે .
વેધસ્ટરની શડક્િનરી મુજબ (૨૦૦૦)
Talent

: A natural ability to do something well

Search

: To look through carefully in order to find something

Test

: A way of finding out the nature or quality of something

Achievement : The act of doing something with skill and effort.
વ્યવહાદરક વ્યાખ્યા
પ્રસ્િુિ સાંિોધનમાાં કોઈ પણ શવષયમાાં પ્રતિભાિાળી શવદ્યાથીઓને ઉચ્િ ચસશદ્ધ પ્રાપ્ત કરવા
માટે પ્રોત્સાહન પૂરુાં પાડિી કસોટી
સાંિોધનના હે િઓ
ુ
1. ગશણિ પ્રખરિા િોધ કસોટીની ચસશદ્ધ અને ગશણિ ચસશદ્ધ વચ્િેનો સાંબાંધ નક્કી કરવો
2. શવજ્ઞાન પ્રખરિા િોધ કસોટીની ચસશદ્ધ અને શવજ્ઞાન ચસશદ્ધ વચ્િેનો સાંબાંધ નક્કી કરવો
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સાંિોધનની ઉત્કલ્પના
Ho1 પ્રખરિા િોધ કસોટીની ચસશદ્ધ અને ગશણિ શવષયની ચસશદ્ધ વચ્િે સહસાંબાંધ નદહ હોય
Ho2 પ્રખરિા િોધ કસોટીની ચસશદ્ધ અને શવજ્ઞાન શવષયની ચસશદ્ધ વચ્િે સહસાંબાંધ નદહ હોય
સાંિોધનનુાં ક્ષેિ
પ્રસ્િુિ સાંિોધનમાાં સાંિોધકે શિક્ષણ અને મનોશવજ્ઞાનનુાં ક્ષેિ પસાંદ કરે લ છે .
સાંિોધનનો પ્રકાર િેમજ પદ્ધતિ
પ્રસ્ત્તુિ સાંિોધન વ્યવહારૂ પ્રકારનુાં છે . અભ્યાસમાાં પ્રાપ્ત થિી માદહિી સાંખ્યાત્મક સ્વરૂપની
છે

માદહિીના પૃથક્કરણ માટે અાંકિાસ્િીય પ્રયુશક્િનો ઉપયોગ કયો હોવાથી પ્રસ્િુિ

અભ્યાસ સાંખ્યાત્મક સ્વરૂપનુાં છે . િેમજ પ્રખરિા િોધ કસોટી પરના પ્રાપ્તાાંકોનો વ્યવહારમાાં
ઉપયોગ થઇ િકે છે આથી આ અભ્યાસ વ્યવહારુ પ્રકારનો છે .
સાંિોધકે પ્રસ્િુિ અભ્યાસ સવેક્ષણ પદ્ધતિ દ્વારા હાથ ધયો હિો.
સાંિોધનનુાં વ્યાપશવશ્વ અને શનદિવ
અમદાવાદ શજલ્લાના િહે ર શવસ્િારના અને ગ્રામ્ય શવસ્િારના ધોરણ-૮ ના ગુજરાિી
માધ્યમમાાં જે-િે િાળામાાં અભ્યાસ કરિા પ્રખરિા િોધ કસોટી આપનાર શવદ્યાથીઓનો
વ્યાપ શવશ્વમાાં સમાવેિ કરવામાાં આવેલ છે .
વ્યાપશવશ્વના પાિોની સાંખ્યા
શવસ્િાર

િાળાઓની

કુ લ

સાંખ્યા

પ્રખરિા

િોધ

પ્રખરિા

ભાગ

કસોટીમાાં બેઠેલ કુ લ

િાળાની

શવદ્યાથીઓની સાંખ્યા

કસોટીમાાં
લેનાર

િોધ

સાંખ્યા
અમદાવાદ િહે ર

405

140

2333

અમદાવાદ ગ્રામ્ય

430

90

1446

કુ લ

835

230

3779

શનદિવની પસાંદગી
અમદાવાદ શજલ્લાની િાળાઓમાાં ધોરણ-૮માાં અભ્યાસ કરિા જેવોએ પ્રખરિા િોધ કસોટી
આપેલ છે િેવા ૩૭૦ શવદ્યાથીઓને પ્રસ્િુિ સાંિોધનના નમુના િરીકે પસાંદગી કરવામાાં
આવેલ છે .
િાળાની પસાંદગી યાદૃશચ્છક પૈકી ચિઠ્ઠી ઉપાડ રીિે કરવામાાં આવેલ છે .
અમદાવાદ િહે રની ૫ િાળાઓ માાંથી કુ માર ૧૧૬ અને કન્દ્યા ૭૪ એમ કુ લ ૧૯૦
શવદ્યાથીઓ િેમજ અમદાવાદ ગ્રામ્યની કુ લ ૬ િાળાઓમાાંથી કુ માર ૯૮ અને કન્દ્યા ૮૨ એમ
કુ લ ૧૮૦ શવદ્યાથીઓ લીધા હિા. અમદાવાદ િહે ર અને ગ્રામ્યના કુ લ ૩૭૦ શવદ્યાથીઓને
શનદિવ િરીકે લીધેલ હિા.
ઉપકરણની પસાંદગી
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ઉપકરણ િરીકે શવદ્યાથીઓના વાર્પષક પરીક્ષાના િેમજ પ્રખરિા િોધ કસોટીમાાં મેળવેલ
પ્રાપ્તાાંકો મેળવવા માટે િાળાકીય દસ્િાવેજોનો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો હિો.
માદહિીનુાં એકિીકરણ અને પૃથક્કરણ
ગશણિ અને શવજ્ઞાનના પ્રાપ્તાાંકો મેળવવા માટે દરે ક િાળાના પદરણામ પિકનો ઉપયોગ
કરવામાાં આવ્યો હિો. આ પદરણામપિક માાંથી શવદ્યાથીના ગશણિ અને શવજ્ઞાન શવષયની
ચસશદ્ધના પ્રાપ્તાાંકો મેળવવામાાં આવ્યા. શવદ્યાથીઓના ગશણિ અને શવજ્ઞાન શવષયની પ્રખરિા
િોધ કસોટીના પ્રાપ્તાાંકો િાળાના દસ્િાવેજ પરથી મેળવવામાાં આવ્યા હિા.
માદહિીનુાં પૃથક્કરણ
પ્રસ્િુિ અભ્યામાાં શવદ્યાથીઓની પ્રખરિા િોધ કસોટીની ચસશદ્ધ અને ગશણિ શવજ્ઞાન
શવષયની ચસશદ્ધ વચ્િેનો સહસબાંધ િોધવા માટે ‘r’ મુલ્ય િોધવામાાં આવ્યુાં છે .
ઉત્કલ્પનાની િકાસણી
િહે ર શવસ્િાર અને ગ્રામ્ય શવસ્િારના શવદ્યાથીઓની ગશણિ પ્રખરિા િોધ કસોટીની ચસશદ્ધ
અને ગશણિ શવષયની ચસશદ્ધ જાણવા માટે અભ્યાસ કરવામાાં આવે છે . જેમાાં શવદ્યાથીઓમાાં
પ્રખરિા િોધ કસોટી અને ગશણિ ચસશદ્ધ વચ્િે સાથવક સહસબાંધ જાણવા માટે ‘r’ મૂલ્ય
િોધવામાાં આવ્યુાં જેની શવગિ સારણીમાાં દિાવવેલ છે .
Ho1 પ્રખરિાિોધ કસોટીની ચસશદ્ધ અને ગશણિ શવષયની ચસશદ્ધ વચ્િે સાથવક સહસબાંધ
નદહ હોય
શવદ્યાથીઓના પ્રખરિા િોધ કસોટી અને ગશણિ શવષયની ચસદ્ધીનુાં r મુલ્ય
કસોટી

સાંખ્યા

’r‘મુલ્ય

સાથવકિાની

સ્વીકાર/

કક્ષા

અસ્વીકાર

0.01

અસ્વીકાર

પ્રખરિા િોધ કસોટીની
ચસશદ્ધ

370

ગશણિ ચસશદ્ધ

370

0.673

સારણીમાાં જોિા ધોરણ-૮ના િહે ર અને ગ્રામ્ય શવસ્િારના શવદ્યાથીઓના પ્રખરિા િોધ
અને ગશણિ ચસશદ્ધના પ્રાપ્તાાંકોનો સહસબાંધ 0.673 જોવા મળે છે . ‘r’ની સારણીયન કકમિ
જોિા 0.01 કક્ષાએ 0.128 છે . મળેલ ‘r’ મુલ્ય 0.673 છે . જે સારણીયન કકમિ કરિા
વધારે હોવાથી સાથવક છે . આથી ઉત્કલ્પનાનો અસ્વીકાર થાય છે .
િેથી કહી િકાય કે શવદ્યાથીઓની પ્રખરિા િોધ કસોટીની ચસશદ્ધ અને ગશણિ ચસશદ્ધ વચ્િે
સબાંધ રહે લો છે . આ સબાંધ 0.673 હોવાથી સીધો અને સામાન્દ્ય સબાંધ છે .
Ho2 પ્રખરિા િોધ કસોટીની ચસશદ્ધ અને શવજ્ઞાન શવષયની ચસશદ્ધ વચ્િે સાથવક સહસબાંધ
નદહ હોય.
શવદ્યાથીઓના પ્રખરિા િોધ કસોટી અને શવજ્ઞાન શવષયની ચસશદ્ધનુાં r મૂલ્ય
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કસોટી

સાંખ્યા

’r‘મુલ્ય

સાથવકિાની

સ્વીકાર/

કક્ષા

અસ્વીકાર

0.01

અસ્વીકાર

પ્રખરિા િોધ
કસોટીની ચસશદ્ધ

370

ગશણિ ચસશદ્ધ

370

0.647

સારણીમાાં જોિા ધોરણ-૮ના િહે ર અને ગ્રામ્ય શવસ્િારના શવદ્યાથીઓના પ્રખરિા િોધ
અને શવજ્ઞાન ચસશદ્ધના પ્રાપ્તાાંકોનો સહસબાંધ 0.647 જોવા મળે છે . ‘r’ની સારણીયન કકમિ
જોિા 0.05 કક્ષાએ 0.98 અને 0.01 કક્ષાએ 0.128 છે . મળેલ ‘r’ મુલ્ય 0.647 છે . જે
સારણીયન કકમિ કરિા વધારે હોવાથી સાથવક છે . આથી ઉત્કલ્પનાનો અસ્વીકાર થાય છે .
િેથી કહી િકાય કે શવદ્યાથીઓની પ્રખરિા િોધ કસોટીની ચસશદ્ધ અને ગશણિ ચસશદ્ધ વચ્િે
સબાંધ રહે લો છે . આ સબાંધ 0.673 હોવાથી સીધો અને સામાન્દ્ય સબાંધ છે .
સાંિોધનના િારણો
1. ગશણિ પ્રખરિા િોધ કસોટીની ચસશદ્ધ અને ગશણિ ચસશદ્ધ વચ્િે સીધો અને સામાન્દ્ય
સહસબાંધ જોવા મળે છે .
2. શવજ્ઞાન પ્રખરિા િોધ કસોટીની ચસશદ્ધ અને શવજ્ઞાન ચસશદ્ધ વચ્િે સીધો અને સામાન્દ્ય
સહસબાંધ જોવા મળે છે .
સમાપન
પ્રસ્િુિ અભ્યાસમાાં સાંિોધકે સાંિોધનના હે િુઓ ચસદ્ધ કરવા માટે સાંિોધનની પૂવવ ભૂતમકા
અને સાંબાંશધિ સાદહત્યનો અભ્યાસ કરી િેનુાં શવવેિન રજુ કરે લ છે . સાંિોધકે આ સાંિોધન
માટે પ્રાપ્ત માદહિીનુાં પૃથક્કરણ અને િે પરથી યોગ્ય અથવ ઘટન કરી િારણો રજુ કરે લ છે .
સાંદભવ સૂચિ
ઉિાટ, ડી.એ. ( 2009) શિક્ષણ સામાશજક શવજ્ઞાનમાાં સાંિોધનનુાં પદ્ધતિિાસ્િ, રાજકોટ:
શિક્ષણિાસ્િ ભવન સૌરાષ્ટ્ર યુશનવર્સસટી
ઉપાધ્યાય (2009) શવદ્યાથીઓની પ્રખરિા િોધ કસોટી પરના પ્રાપ્તાાંકોની િેમની જે િે
શવષયની ચસશદ્ધનો કે ટલા િલો ના સાંદભવમાાં અભ્યાસ કડી સવવ શવદ્યાલય, ગાાંધીનગર:
લાઘુિોધ શનબાંધ
પટે લ 2008 માધ્યતમક િાળાના શવદ્યાથીઓની પાંશક્િનો કે ટલાક િલો ના સાંદભવમાાં
અભ્યાસ હે મિાંરાિાયવ ઉત્તર ગુજરાિ યુશનવર્સસટી: પાટણ લાઘુિોધ શનબાંધ
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