
                                                                                                     ISSN: 2319‐202X 
 

   

       Shikshan Darshan                      41                Jan‐March‐2019  Year‐8 Issue‐1 
 

 

િદપ્તી ચૌધરી 

ધોરણ –૬ ના અભ્યાસમા ંમંદગત િવદ્યાથીર્ઓના િવકાસ-
કૌશ યોની અ�ભવૃિa માટેની અધ્યયન યૂહરચનાઓની 

અસરકારકતા 

િશક્ષણસહાયક, શ્રી એમ.બી વામદોત સાવર્.હાઈ કૂલ, બારડોલી  
Mo. 8141802908      E-Mail:- dip_msw25@yahoo.com  

 

 

તુત સંશોધનમાં ધોરણ-૬ના અભ્યાસમા ં મંદગત િવદ્યાથીર્ઓના િવકાસ 
કૌશ યોની અ�ભવૃિa માટેની અધ્યયન યહૂરચનાઓની અસરકારકતા તપાસવામાં 
આવી છે. નમુના પસંદગી માટે સહેતુક નમુના પaતનો ઉપયોગ કરવામાં આ યો છે. 
સુરત જી ાના માંડવી તાલુકાની ઉચ્ચતર ાથમક શાળાના ધોરણ-૬માં અભ્યાસ કરતાં 
િવદ્યાથીર્ઓ પૈકી ૧૨૦ મંદગત િવદ્યાથીર્ઓને ાયોગક જૂથ તરીકે પસંદ કરવામાં આ યા ં
હતા. તુત સંશોધનમાં ાયોગક સંશોધન પaતનો ઉપયોગ કરવામાં આ યો છે તથા 
સંશોધન યોજના તરીકે ‘એક જૂથ પૂવર્કસોટી ઉત્તરકસોટી યોજના’ પસંદ કરવામાં આવી 
છે. તુત સંશોધનમાં અંકશા ીય પૃથક્કરણ માટે ટી-કસોટીનો ઉપયોગ કરવામાં 
આ યો છે. ાપ્ત માિહતી અન ેતારણો પરથી સા�બત થાય છે કે અભ્યાસમાં મંદગત 
િવદ્યાથીર્ઓના િવકાસ-કૌશ યોની અ�ભવૃિa માટે અધ્યયન યહૂરચનાઓની 
અસરકારકતા વધુ જોવા મળે છે. 
 આધુિનક સમાજના લોકોનું જો તેમની શારીિરક ક્ષમતાની દ્રિ એ સવેર્ક્ષણ 
કરીએ તો જનસમુહનો એક મોટો વગર્ જીવન જીવવા માટેની અને િવકાસ સાધવા માટેની 
યોગ્ય શારીિરક અને માનસક ક્ષમતાઓ ધરાવતો જોવા મળશે. પરંતુ એક નાનો વગર્ એવા 

િવદ્યાથીર્ઓનો પણ ખાસ જોવા મળશ ેકે જ ેશારીિરક કે માનસક અક્ષમતા (  sa      ) ન ેકારણે 

અનેક સમ યાઓનો ભોગ બન ેછે. 
       િવaના અન્ય દેશોની સરખામણીમાં ભારત પાસે િશક્ષણમાં ખામીયુક્ત બાળકોન ે
સામાન્ય બાળક સાથે િશક્ષણમાં જોડવા અને આવા બાળકો પોતાની નબળાઈઓ  સાથે 
કેવી રીતે અનકૂુલન સાધી શકે? તે જાણવંુ િશક્ષણઆલમ માટે જરૂરી ગણી શકાય. રા ર્  

અન ેસમાજના અપગં બાળકોમાં એક જૂથ મંદગત બાળકનું છે, જમેન ે લો લનર્સ (    -        ) 

ના નામથી ઓળખાય છે. બધા જ બાળકો એક સરખી ઝડપે શીખી શકતાં નથી. ૧૮ થી 
૨૦  ટકા શાળાએ જતાં બાળકો મંદગત િવદ્યાથીર્ઓ હોય છે. આ ખુબ જ મહત્વના અને 
ગંભીર આંકડાઓ છે જનેી આપણે અવગણના ન કરી શકીએ.  
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મંદગત બાળકોની માનસક અક્ષમતાને લીધે તેમની તમામ વૃિત્તઓ મયાર્િદત બન ેછે, 
છતાં તેમની માનસક શિક્તની મયાર્દામાં રહીને પણ તેમને િશક્ષણ અને િવકાસની 
સુિવધાઓ મેળવવાનો અિધકાર છે. ૧૯૮૬ની રા ર્ ીય િશક્ષણ નીત અન્વયે સમાન 
શૈક્ષિણક તકમાં જણા યંુ છે કે, ‘ ત્યેક યિક્તને પોતાની બૌિaક મયાર્દામાં રહીન ે
િશક્ષણ મેળવવાનો અિધકાર છે. પછી તે ગમે તે રંગ, વણર્, કદ કે જાતનો હોઈ શકે. 
        ભારત દેશમાં અભ્યાસમાં મંદગત ધરાવતા બાળકોની સંખ્યા બે થી ચાર ટકાની 
વચ્ચે છે. પરંતુ તેમના ક યાણ માટે કાયર્રત સં થોની સંખ્યા ખુબ જ ઓછી છે. આવાં 
મંદગત બાળકોના િવકાસ-કૌશ યો અને તેમની શૈક્ષિણક ગત માટેનું િશક્ષણ એ 
ગંભીર a છે. 
મનોિવજ્ઞાનમાં સાિહત્ય ત્યે દ્રિ પાત કરતા પ  થાય છે કે બાળકોમાં યિકતગત 
તફાવતો િવિશ પણ ેજોવા મળે છે. શારીિરક તફાવતો સીધી રીતે અવલોકન કરતાં પ  
થઈ જાય છે, જમે કે શરીરનું બંધારણ, શરીરનું પાતળાપણંુ, ઉચ્ચારણ, શરીરનો રંગ 
વગેરે. જયારે માનસક તફાવતમાં બૌિaક ક્ષમતા, રસ, વલણ િવિવધ કારનાં કૌશ યો 
સંદભેર્ તફાવતો જોવા મળ ે છે. આ તફાવતોની જાણકારી સામાન્યતઃ િવિવધ કસોટીઓ 
aારા બાળકોની ઓળખ ાપ્ત કરી શકાય છે. હવે, અધ્યયન  અધ્યાપનના કૌશ યો 
પૈકીના અધ્યેતાઓના િવિવધ કૌશ યોના િવકાસને પણ અગ્રતા આપવી રહી કારણ કે 
બાળકોને ભણાવવા કરતાં ભણતા કરવા િવશષે મહત્વપૂણર્ બનતંુ જાય છે. 
આ ભૂમકાને ધ્યાનમાં રાખી સંશોધકે અભ્યાસમાં મંદગત િવદ્યાથીર્ઓના િવકાસ-
કૌશ યોની અ�ભવૃિa માટે અધ્યયન- યૂહરચનાઓની અસરકારકતા તપાસવાનું નક્કી 
કયુર્ં છે. 
સમ યાકથન : 
         અભ્યાસમાં મંદગત િવદ્યાથીર્ઓના કૌશ યોનો િવકાસ થાય અને તેઓ વધુ 
સરળતાથી િશક્ષણ મેળવે તે જરૂરી છે. આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને સંશોધકે નીચેના 
િવષય પર સંશોધન હાથ ધરવાનું નક્કી કયુર્ં હતંુ. 
‘ધોરણ-૬ ના અભ્યાસમાં મંદગત િવદ્યાથીર્ઓના િવકાસ-કૌશ યોની અ�ભવૃિa માટેની 
અધ્યયન યૂહરચનાઓની અસરકારકતા’ 
સંશોધનના હેતુઓ : 
૧) ાયોગક જૂથના ધોરણ-૬ના છોકરાઓ અને છોકરીઓનાં પૂવર્કસોટીના ાપ્તાંકોની 
સરાસરીની તુલના કરવી. 
૨) ાયોગક જૂથના ધોરણ-૬ના છોકરાઓ અને છોકરીઓનાં ઉત્તરકસોટીના ાપ્તાંકોની 
સરાસરીની તુલના કરવી.  
૩) ાયોગક જૂથના ધોરણ-૬ના છોકરીઓના પૂવર્કસોટી અન ે ઉત્તરકસોટીના 
ાપ્તાંકોની સરાસરીની તુલના કરવી. 
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૪) ાયોગક જૂથના ધોરણ-૬ના છોકરાઓના પૂવર્કસોટી અને ઉત્તરકસોટીના 
ાપ્તાંકોની સરાસરીની તુલના કરવી. 

સંશોધનની ઉત્ક પનાઓ : 
૧) ાયોગક જૂથના ધોરણ-૬ના છોકરાઓ અને છોકરીઓએ પૂવર્કસોટીમાં મેળવેલ 
સરાસરી ાપ્તાંકો વચ્ચે કોઈ અથર્સૂચક તફાવત જોવા મળશે નહીં. 
૨) ાયોગક જૂથના ધોરણ-૬ના છોકરાઓ અને છોકરીઓએ ઉત્તરકસોટીમાં મેળવેલ 
સરાસરી ાપ્તાંકો વચ્ચે કોઈ અથર્સૂચક તફાવત જોવા મળશે નહીં. 
૩) ાયોગક જૂથના ધોરણ-૬ના છોકરીઓએ પૂવર્કસોટી અન ેઉત્તરકસોટીમાં મેળવેલ 
સરાસરી ાપ્તાંકો વચ્ચે કોઈ અથર્સૂચક તફાવત જોવા મળશે નહીં. 
૪) ાયોગક જૂથના ધોરણ-૬ના છોકરાઓએ પૂવર્કસોટીઅને ઉત્તરકસોટીમાં મેળવેલ 
સરાસરી ાપ્તાંકો વચ્ચે કોઈ અથર્સૂચક તફાવત જોવા મળશે નહી. 
યાપિવa અને નમુના પસંદગી :  

  તુત સંશોધનમાં યાપિવa તરીકે માંડવી તાલુકાની સુરત જી ા પંચાયત 
સંચાિલત ગુજરાતી માધ્યમનાધોરણ -૬માં અભ્યાસ કરતાં તમામ િવદ્યાથીર્ઓનો 
સમાવેશ કરવામાં આ યો હતો. 
         તુત સંશોધનમાં સંશોધકે સહેતુક નમુના પસંદગી પaતની રીતનો ઉપયોગ 
કરીને કુલ ૮ જૂથ સંસાધન કેન્દ્રોમાંથી કુલ ૧૬ શાળાઓ પસંદ કરી હતી.  
          નમુના પસંદગી માટે ધોરણ-૬માં અભ્યાસ કરતાં િવદ્યાથીર્ઓમાંથી કુલ ૧૨૦ 
િવદ્યાથીર્ઓને અભ્યાસમાં મંદગત િવદ્યાથીર્ઓ તરીકે પસંદ કરવામાં આ યા હતા. 

સારણી-૧ 
 
      ાયોગક જૂથ  
         ધોરણ-૬  

જાતીયતા કુલ 

છોકરાઓ ૬૦ 

છોકરીઓ ૬૦ 

કુલ ૧૨૦ 

સંશોધન પaત : 
        તુત સંશોધન ાયોગક સંશોધન પaતએ હાથ ધરવામાં આ યું હતંુ. 
સંશોધન યોજના : 
     તુત સંશોધનમાં ‘એક જૂથ પૂવર્કસોટી-ઉત્તરકસોટી યોજના’ નો ઉપયોગ કરવામાં 
આ યો હતો. 
ઉપકરણની પસંદગી : 
          તુત સંશોધનમાં સંશોધકે ધોરણ-૬ના મુખ્ય િવષયોના થમ સ ના એકમોનું 
સૌ થમ િવ ષેણ કરી તેને આધારે લ ય કસોટી બનાવી હતી, જનેે પૂવર્કસોટી અને 
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ઉત્તરકસોટી તરીકે ઉપયોગમાં લીધી હતી. આ ઉપરાંત અભ્યાસમાં મંદગત િવદ્યાથીર્ઓના 
કૌશ યોના િવકાસ માટે િવિવધ અધ્યયન યૂહરચનાઓ ઉપયોગમાં લીધી હતી. 
ચલોની પ તા : 
 સારણી-૨  

સંશોધન સાથે સંબંિધત ચલોની માિહતી 
ક્રમ ચલના કાર સંશોધનના ચલો 
૧ વતં  ચલ િવિવધ અધ્યયન યૂહરચનાઓ 
૨ પરતં  ચલ ઉત્તર કસોટીના ાપ્તાંકો 
૩ પિરવતર્ક ચલ જાતયતા 
૪ અંકુિશત ચલ ૧) ધોરણ-૬       ૨) ગુજરાતી માધ્યમ 
૫ આંતરવતીર્ ચલ ૧) ગ્રહણ શિક્ત,  

૨) સમજ શિક્ત 
૩) િવષય ત્યે રસ-રૂચી,  
૪) એકાગ્રતા 
૫) પૂવર્જ્ઞાન 

મુખ્ય યોગિવિધ : 
         તુત સંશોધનમાં સંશોધક aારા સંશોધન કાયર્ માટે ાથમક શાળાના 

આચાયર્શ્રીઓ તથા જૂથ સંસાધન કેન્દ્રના  . . . ની પૂવર્ મંજૂરી મેળ યા બાદ યોગ કરવામાં 

આ યો હતો. 
સારણી-૩ 

મુખ્ય યોગિવિધ 
તબક્કા ાયોગક જૂથ 
૧  ડૉ.જ.ેઝેડ.પટેલની શાિબ્દક અશાિબ્દક સમૂહ બુિaકસોટી  
૨  પૂવર્કસોટી  
૩  અભ્યાસમાં મંદગત િવદ્યાથીર્ઓના િવકાસ કૌશ યોની અ�ભવૃિa માટે 

અધ્યયન યૂહરચનાઓ aારા અધ્યયન  
૪  ઉત્તરકસોટી 
૫  અધ્યયન યૂહરચનાઓ અંગેની અ�ભ ાયાવલી  
૬  િશક્ષકો માટેનું સા યપ ક 
અંકશા ીય પૃથક્કરણની રીત :  
 સંશોધકે સંશોધનના હેતુઓ અને ઉત્ક પનાઓને ધ્યાનમાં રાખીને t-કસોટીનો ઉપયોગ 
કયોર્ છે. 
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માિહતીનંુ પૃથક્કરણ અને અથર્ઘટન :  
ઉત્ક પના નં. ૧ : ાયોગક જૂથના ધોરણ-૬ના છોકરાઓ અને છોકરીઓના 
પૂવર્કસોટીના સરાસરી ાપ્તાંકોનુ ંટી-મૂ ય aારા પૃથક્કરણ અને અથર્ઘટન  
        ઉત્ક પના નં.૧ નું ટી-મૂ ય ૬.૪૯ છે. જ ે0.૦૧ કક્ષાએ ૨.૫૮ કરતા ંવધારે છે. 
આથી કહી શકાય કે ાયોગક જૂથના છોકરાઓ અને છોકરીઓના પવૂર્કસોટીના 
ાપ્તાંકોની સરાસરી વચ્ચે અથર્સૂચક તફાવત જોવા મળ ે છે. તેથી ઉત્ક પના નં.૧ નો 

અ વીકાર થાય છે. 
ઉત્ક પના નં. ૨ : ાયોગક જૂથના ધોરણ-૬ના છોકરાઓ અને છોકરીઓના 
ઉત્તરકસોટીના સરાસરી ાપ્તાંકોનું ટી-મૂ ય aારા પૃથક્કરણ અને અથર્ઘટન  
ઉત્ક પના નં.૨ નું ટી-મૂ ય ૬.૫૩ છે. જ ે0.૦૧ કક્ષાએ ૨.૫૮ કરતાં વધારે છે. આથી 
કહી શકાય કે ાયોગક જૂથના છોકરાઓ અને છોકરીઓના ઉત્તરકસોટીના ાપ્તાંકોની 
સરાસરી વચ્ચે અથર્સૂચક તફાવત જોવા મળે છે. તેથી ઉત્ક પના નં.૨ નો અ વીકાર થાય 
છે. 
ઉત્ક પના નં. ૩ : ાયોગક જૂથના ધોરણ-૬ના છોકરીઓના પૂવર્કસોટી અને  
ઉત્તરકસોટીના સરાસરી ાપ્તાંકોનું ટી-મૂ ય aારા પૃથક્કરણ અને અથર્ઘટન  
          ઉત્ક પના નં.૩ નું ટી-મૂ ય ૬૧.૦૫ છે. જ ે 0.૦૧ કક્ષાએ ૨.૫૮ કરતાં વધારે 
છે. આથી કહી શકાય કે ાયોગક જૂથના છોકરીઓના પૂવર્કસોટીના અને ઉત્તરકસોટીના 
ાપ્તાંકોની સરાસરી વચ્ચે અથર્સૂચક તફાવત જોવા મળે છે. તેથી ઉત્ક પના નં. ૩ નો 

અ વીકાર થાય છે. 
ઉત્ક પના નં. ૪ : ાયોગક જૂથના ધોરણ-૬ના છોકરાઓના પૂવર્કસોટી અન ે 
ઉત્તરકસોટીના સરાસરી ાપ્તાંકોનું ટી-મૂ ય aારા પૃથક્કરણ અને અથર્ઘટન  
          ઉત્ક પના નં.૪ નું ટી-મૂ ય ૫૪.૦૩ છે. જ ે 0.૦૧ કક્ષાએ ૨.૫૮ કરતાં વધારે 
છે. આથી કહી શકાય કે ાયોગક જૂથના છોકરાઓના પૂવર્કસોટી અન ેઉત્તરકસોટીના 
ાપ્તાંકોની સરાસરી વચ્ચે અથર્સૂચક તફાવત જોવા મળ ે છે. તેથી ઉત્ક પના નં.૪ નો 

અ વીકાર થાય છે. 
સંશોધનના તારણો :  
૧) ાયોગક જૂથના ધોરણ-૬ ના છોકરાઓના પૂવર્ કસોટીના ાપ્તાંકોની સરાસરી 
છોકરીઓના ાપ્તાંકોની સરાસરી કરતા ં વધુ ચિઢયાતી જોવા મળી હતી એટલે કે 
પૂવર્કસોટીના ાપ્તાંકોની સરાસરી પર જાતયતાની અસર જોવા મળી હતી. 
૨) ાયોગક જૂથના ધોરણ-૬ ના છોકરાઓના ઉત્તરકસોટીના ાપ્તાંકોની સરાસરી 
છોકરીઓના ઉત્તરકસોટીના ાપ્તાંકોની સરાસરીની તુલના કરતાં વધુ જોવા મળી હતી. 
અધ્યયન યૂહરચનાઓ સંદભેર્ તારણ મ ું કે ... 
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અભ્યાસમાં મંદગત િવદ્યાથીર્ઓના િવકાસ-કૌશ યો માટે તૈયાર કરેલ અધ્યયન 
યૂહરચનાઓ aારા અધ્યયન કરાવતા છોકરીઓ કરતાં છોકરાઓના ઉત્તરકસોટીના 
ાપ્તાંકો પર અધ્યયન યહૂરચનાઓની વધુ ચિઢયાતી અસર જોવા મળી હતી. 

૩) ાયોગક જૂથના ધોરણ-૬ના છોકરીઓનાં પૂવર્કસોટીના ાપ્તાંકોની સરાસરીની 
તુલનામાં ઉત્તરકસોટીના ાપ્તાંકોની સરાસરી વધુ જોવા મળી હતી. અધ્યયન 
યૂહરચનાઓ સંદભેર્ તારણ મ ુ ંકે.... 

     ાયોગક જૂથના ધોરણ -૬ ના છોકરીઓના ઉત્તરકસોટીના ાપ્તાંકો પર અધ્યયન 
યૂહરચનાઓની વધુ અસર જોવા મળી હતી. 
૪) ાયોગક જૂથના ધોરણ-૬ના છોકરાઓના પૂવર્કસોટીના ાપ્તાંકોની સરાસરીની 
તુલનામાં ઉત્તરકસોટીના ાપ્તાંકોની સરાસરી વધુ જોવા મળી હતી. 
અધ્યયન યૂહરચનાઓ સંદભેર્ તારણ મ ુ કે..... 
ાયોગક જૂથના ધોરણ -૬ના અભ્યાસમાં મંદગત િવદ્યાથીર્ઓ માટે તૈયાર કરેલ 

અધ્યયન યૂહરચનાઓની છોકરાઓના ઉત્તરકસોટીના ાપ્તાંકોની સરાસરી પર િવશષ 
અસર જોવા મળી હતી. 
સમાપન : 
વગર્ખંડમાં સામાન્ય બાળકોને જ ે પિરિ થતમાં િશક્ષણ આપવામાં આવે છે તે 
પિરિ થતમાં અભ્યાસમાં મંદગત બાળકો સામાન્ય ઝડપથી શીખી શકતા નથી. પણ 
અભ્યાસમાં મંદગત એ એવી િ થત છે કે તે સુધરી શકે છે. જો તેઓને યોગ્ય પaતથી 
શીખવવામાં આવે તો તેઓ સરળતાથી ઝડપી ગતવાંળા અને તેઓના િવિવધ કૌશ યોના 
િવકાસ માટે વધુ ધ્યાન આપવા માટે િવિશ  િવિવધ અધ્યયન યૂહરચનાઓનું 
આયોજન કરવંુ ખૂબ જરૂરી બન ેછે. આવાં બાળકો પણ િવશષે ગતશીલ બને તે પણ 
આવ યક છે. તે માટે િવશેષ શૈક્ષિણક યોજના અથવા અધ્યયન યૂહરચનાઓ તૈયાર 
કરવાથી  િશક્ષકો અને મંદગત ધરાવનારા િવદ્યાથીર્ઓના પક્ષે િવશષે ઉપકારક બની 
રહેશે. 
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