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આિદમાનવથી આધુિનક માનવી બનવા સુધી માનવીએ ઘણો લાંબો સમય 
પસાર કયોર્ છે, િવકાસની જુદીજુદી અવ થાઓ માંથી પસાર થયો છે. માનવ જ્યારે 
જગંલોમાં રહેતો હતો. ત્યારે તેનું વતર્ન ાણીઓ જવુે જ હતંુ પરંતુ ધીમે ધીમે માનવીએ 
પોતાની બુિa નો ઉપયોગ કરીન ેિવકાસ સાધ્યો. દરેક યિક્તની બુિa  એક સરખી હોતી 
નથી પિરણામે તેના વતર્નમાં ફેરફાર જોવા મળ ે છે. તેવી રીતે દરેક િવદ્યાથીર્ તેની  બુિa  
ક્ષમતા અનુસાર અનકૂુલન યવહાર કરે છે. માનવીમાં સામાિજક બુિa  ત્યારે જ િવકસી 
શકે કે જ્યારે માનવીનો જિૈવક વારસો કે શારીિરક વારસો સમૃધ્ધ હોય જિૈવક વારસાને 
સીધે સીધો બુિa  સાથે સબંધ જોવા મળે છે દરેક માનવીમાં સામાન્ય સંવેદના હોય છે. 
પરંતુ તેની કક્ષા અલગ અલગ હોય છે, સાંવેગક બુિaએ યિક્તની કાયર્શીલતા અન ેતેના 
િવિવધ પિરણામો જોઈ શકાય છે. સાંવેગક બુિa એ નવો અને લોક  ય શબ્દ છે. 
ગોલમેન તેને સાંવેગક બુિaની ક્ષમતાઓ તરીકે ઓળખાવે છે. તે સાંવેગક બુિaના પાંચ 
લક્ષણો આત્મિવaાસ, સહાનભૂુત, સધ્ધી માટે નો હેતુ સતત વ સુધારણા અને અન્યન ે
ભાિવત કરવા તરીકે ઓળખાવે છે.  

 માનવીએ ઉત્તર જીવન જીવવા માટે પોતાની આસપાસના ભૌગોિલક અને 
સામાિજક પયાર્વરણ સાથે અનુકૂલન સાધવાનું હોય છે. જ્યારે યિક્ત કુટંુબ, મ ો કે 
યવસાય સાથે અનુકૂલન સાધી ન શકે ત્યારે તેમાંથી જીવનમાં એક કારની હતાશા 
ઊભી થતી હોય છે. અનુકૂલન સાધવાની જરૂિરયાત યિક્તની આંતિરકિ થત માંથી 
અથવા બા  પિરિ થત  માંથી ઉaભવે છે. ત્યેક યિક્તને જરૂિરયાતો, ઈચ્છાઓ અને 
ેરણાઓ હોય છે, તેને સંતોષવા માટે અને તાણનંુ િનવારણ કરવા યિક્ત યત્ન કરે છે. 

પોતાની જાત સાથેના અનુકૂલનનો યત્ન છે, તેજ રીતે બા  પિરિ થત  ક્ષણે ક્ષણ ે
બદલાતી રહે છે. આ દબાણોનું િનવારણ તો જ થઈ શકે જો યિક્ત બદલાયેલી પિરિ થત 
સાથે અનુકૂલન સાધે.  
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 આમ સાંવેગક બુિa  અને અનકૂુલનના ક્ષે ો સંશોધન માટે ખુબ જ મહત્વના 
છે. આજની િશક્ષણ યવ થા અને િવદ્યાથીર્ઓની જરૂિરયાતો અને ક્ષમતા વગેરેનો 
અભ્યાસ જગત માટે ખૂબ જ ઉપયોગી સા�બત થાય તેમ છે તેથી આ િવષય પર સંશોધન 
કરવામાં આ યું છે.  

 સમ યાકથન : વડોદરા િજ ાની ઉચ્ચ ાથમક શાળાના િવદ્યાથીર્ઓની સાંવેગક 
બુિaનો અનુકૂલનના સંદભર્માં અભ્યાસ :  

 સૈaાંતક યાખ્યા : ગોલમેન (1998) ના મતાનુસાર.: સાંવેગક બુિaએ આપના 
પોતાના અને અન્યોના સંવેગોને ઓળખવા માટેની આપણને ેિરત કરવા માટેની 
અને આપણામા ંતથા આપના સબંધોમાં સંવેગોને યોગ્ય રીતે િનયં ત કરવા માટેની 
ક્ષમતા છે.  

 અનુકૂલન : “અનુકૂલનન ેએક િક્રયા તરીકે ગણવામાં આવી છે કે જમેાં યિક્ત તેની 
જાત અન ેતેના પયાર્વરણ વચ્ચ ેસુસંવાદી સબંધ ઉત્પન્ન કરવા તેના વતર્નમાં ફેરફાર 
કરે છે.”  -કૌલબી.એન.(1988) 

 સંશોધનના હેતુઓ :  
 કોઈપણ કાયર્ની પાછળ ચોક્કસ હેતુ રહેલો છે હેતુ વગરના કાયર્ની િ થત 
સુકાન િવનાની નાવ જવેી થાય છે, અભ્યાસના હેતુઓ સમગ્ર સંશોધન કાયર્નો 
મધ્યવતીર્ ભાગ છે હેતુ વગરના સંશોધન કાયર્નો કોઈ અથર્ રહેતો નથી, તુત 
અભ્યાસના હેતુ નીચે મુજબના છે.  
1. િવદ્યાથીર્ઓની સાંવેગક બુિaનો અભ્યાસ કરવો.  
2. િવદ્યાથીર્ઓના અનુકૂલન ક્ષમતાનો અભ્યાસ કરવો.  
3. િવદ્યાથીર્ઓની સાંવેગક બુિa અને અનુકૂલન વચ્ચેનો સબંધ ચકાસવો.  
4. િવદ્યાથીર્ઓની સાંવેગક બુિaનો જાત, િવ તાર અને શાળાના કારના સંદભર્માં 

અભ્યાસ કરવો.  
સંશોધનના ચલ : તુત અભ્યાસમાં નીચે મુજબના ચલોના આધારે સંશોધન કાયર્ હાથ 
ધરવામાં આવેલ છે.  

ક્રમ ચલ કક્ષા ચલ કાર 

1 સાંવેગક બુિa ___ પરતં  ચલ 

2 અનુકૂલન ___ મુખ્ય વતં  ચલ 

3 જાત 
છોકરીઓ ગૌણ વતં  ચલ 

છોકરાઓ ગૌણ વતં  ચલ 

4 િવ તાર 
ગ્રામીણ ગૌણ વતં  ચલ 

શહેરી  ગૌણ વતં  ચલ 

5 શાળાઓ 
સરકારી શાળાઓ  ગૌણ વતં  ચલ 

ખાનગી શાળાઓ ગૌણ વતં  ચલ 
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 અભ્યાસની ઉત્ક પનાઓ: 

1. ઉચ્ચ ાથમક શાળાના િવદ્યાથીર્ઓની સાંવેગક બુિa અન ે અનુકૂલનના 
સંદભર્માં મેળવેલ ાપ્તાંકોની સરાસરીમાં કોઈ સહસબંધ નહીં હોય.  

2. ઉચ્ચ ાથમક શાળાના છોકરાઓ અન ેછોકરીઓની સાંવેગક બુિa માપદંડના 
મેળવેલ ાપ્તાંકોની સરાસરીમાં કોઈ સાથર્ક સરાસરીમાં કોઈ સાથર્ક તફાવત નહીં 
હોય.  

3. ઉચ્ચ ાથમક શાળાના શહેરી િવ તાર અને ગ્રામ્ય િવ તારના િવદ્યાથીર્ઓની 
સાંવેગક બુિa માપદંડના મેળવેલ ાપ્તાંકોની સરાસરીમાં કોઈ સાથર્ક તફાવત 
નહીં હોય.  

4. ઉચ્ચ ાથમક શાળાના સરાસરી અને ખાનગી શાળાના િવદ્યાથીર્ઓની 
સાંવેગક બુિa માપદંડના મેળવેલ ાપ્તાંકોની સરાસરીમાં કોઈ સાથર્ક તફાવત 
નહીં હોય.  

5. ઉચ્ચ ાથમક શાળાના શહેરી િવ તારના છોકરાઓ અન ેછોકરીઓના સાંવેગક 
બુિa માપદંડના મેળવેલ ાપ્તાંકોની સરાસરીમાં કોઈ સાથર્ક તફાવત નહીં હોય.  

6. ઉચ્ચ ાથમક શાળાના ગ્રામ્ય િવ તારના છોકરાઓ અન ે છોકરીઓના 
સાંવેગક બુિa માપદંડના મેળવેલ ાપ્તાંકોની સરાસરીમાં કોઈ સાથર્ક તફાવત 
નહીં હોય.  

7. ઉચ્ચ ાથમક શાળાના શહેરી િવ તારની સરકારી અન ે ખાનગી શાળામાં 
અભ્યાસ કરતા િવદ્યાથીર્ઓની  સાંવેગક બુિa માપદંડના મેળવેલ ાપ્તાંકોની 
સરાસરીમાં કોઈ સાથર્ક તફાવત નહીં હોય.  

8. ઉચ્ચ ાથમક શાળાના સરકારી અને ખાનગી શાળામા ં અભ્યાસ કરતા 
છોકરીઓની  સાંવેગક બુિa માપદંડના મેળવેલ ાપ્તાંકોની સરાસરીમાં કોઈ 
સાથર્ક તફાવત નહીં હોય. 

9. ઉચ્ચ ાથમક શાળાના સરકારી અને ખાનગી શાળામા ં અભ્યાસ કરતા 
છોકરાઓના સાંવેગક બુિa માપદંડના મેળવેલ ાપ્તાંકોની સરાસરીમાં કોઈ 
સાથર્ક તફાવત નહીં હોય. 

10. ઉચ્ચ ાથમક શાળાના સરકારી અને ખાનગી શાળામા ં અભ્યાસ કરતી 
છોકરીઓની સાંવેગક બુિa માપદંડના મેળવેલ ાપ્તાંકોની સરાસરીમાં કોઈ 
સાથર્ક તફાવત નહીં હોય. 

11. ઉચ્ચ ાથમક શાળાના ગ્રામીણ અને શહેરી િવ તારમા ં અભ્યાસ કરતા 
છોકરાઓની સાંવેગક બુિa માપદંડના મેળવેલ ાપ્તાંકોની સરાસરીમાં કોઈ 
સાથર્ક તફાવત નહીં હોય.  
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12. ઉચ્ચ ાથમક શાળાના ગ્રામીણ અને શહેરી િવ તારમા ં અભ્યાસ કરતી 
છોકરીઓની સાંવેગક બુિa માપદંડના મેળવેલ ાપ્તાંકોની સરાસરીમાં કોઈ 
સાથર્ક તફાવત નહીં હોય. 

13. ઉચ્ચ ાથમક શાળાના ગ્રામીણ અન ેશહેરી િવ તરમાં અભ્યાસ કરતા સરકારી 
શાળાના િવદ્યાથીર્ઓની સાંવેગક બુિa માપદંડના મેળવેલ ાપ્તાંકોની 
સરાસરીમાં કોઈ સાથર્ક તફાવત નહીં હોય.  

14. ઉચ્ચ ાથમક શાળાના ગ્રામીણ અને શહેરી િવ તરમાં અભ્યાસ કરતા ખાનગી 
શાળાના િવદ્યાથીર્ઓની સાંવેગક બુિa માપદંડના મેળવેલ ાપ્તાકોની 
સરાસરીમાં કોઈ સાથર્ક તફાવત નહીં હોય.  

 અભ્યાસનંુ મહત્વ : 

તુત અભ્યાસથી ઉ. ાથમક શાળાના િવદ્યાથીર્ઓની સાંવેગક બુિa કક્ષાની 
માિહતી મળશે. િવદ્યાથીર્ઓની અનુકૂલન ક્ષમતા જાણી શકાશ,ે અભ્યાસની ગત 
અન ેિવકાસ સાથે પોતાના સંવેગો પર િનયં ણ અંગ ેિવદ્યાથીર્ઓમાં જાગૃતતા લાવી 
શકાશ,ે  િવદ્યાથીર્ઓની સાંવેગક બુિaના સંદભર્માં અનુકૂલન ક્ષમતા જાણી શકાશે. 
િવિવધ ક્ષે ોમાં િવદ્યાથીર્ઓને માગર્દશર્ન આપવા માટે પણ આ સંશોધનના તારણો 
ઉપયોગી બની શકે તેમ છે.  
 સંશોધનના તારણોના આધારે ઉચ્ચ ાથમક શાળાના િવદ્યાથીર્ઓની 
અનુકૂલન ક્ષમતા કેવી છે તે જાણી શકશે કારણ કે િવદ્યાથીર્ના શકૈ્ષિણક કાયર્ દરમ્યાન 
જો તે અનુકૂલન ન સાધી શકે તો ઘણી બધી સમ યાઓ ઉaભવે છે. તેના લીધે તે 
ઉચત શકૈ્ષિણક સિa ાપ્ત કરી શકાતી નથી. ક્યારેક વૈફ યમાં સારી પડે છે, અન ે
પિરણામે િવદ્યાથીર્ પોતાના ધ્યેય સુધી પહોંચી શકતો નથી. માટે અસંશોધન 
અભ્યાસથી િવદ્યાથીર્ઓને યોગ્ય સલાહ અન ેમાગર્દશર્ન આપી શકાય છે. વતર્માન 
સમયમાં જ ેિશક્ષકો ઉચ્ચ ાથમક શાળામાં િશક્ષણ કાયર્ કરી ર ા છે, તેમના માટે 
આ અભ્યાસના તારણો ઉપયોગી બની શકે તેમ છે, આમ આ અભ્યાસ બધાના માટે 
ઉપયોગી બની રહે તેમ છે.  

 અભ્યાસનંુ સીમાંકન : આ સંશોધન અભ્યાસ વડોદરા િજ ાની સરકારી તથા ખાનગી 
ઉચ્ચ ાથમક શાળાઓના વષર્ ૨૦૧૮-૧૯ ના ધો-૮ ના ગુજરાતી માધ્યમની 
શાળાઓના િવદ્યાથીર્ઓ પૂરતો રહેશે. 

 અભ્યાસની મયાર્દાઓ : તુત સંશોધન અભ્યાસ વડોદરા િજ ાની સરકારી તથા 
ખાનગી ઉ. ા. શાળાઓના વષર્ ૨૦૧૮-૧૯ ના ધો ૬-૭ ના િવદ્યાથીર્ઓ લવેામાં 
આ યા નથી. િહન્દી કે અંગે્રજી માધ્યમની શાળાઓ લેવામાં આવી નથી. આ ઉપરાંત 
િવદ્યાથીર્ઓની કૌટંુ�બક િ થત સામાિજક િ થત, આિર્થક િ થત જવેી બાબતો 
મયાર્દાઓ બની શકે છે.  
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 ઉપકરણ : તુત સંશોધનમા ંસાંવેગક બુિa માપન માટે સંશોધક િહતેન્દ્રસહ પી. 
રાણા સંકિલત “સાંવેગક બુિa માપદંડ” નો ઉપયોગ કરવામાં આ યો છે. અનકૂુલન 
ક્ષમતા માપન માટે સંશોધક ચૌહાણ અ પના એન. રચત “ અનકૂુલન 
aસંશોધની” નો ઉપયોગ કરવામાં આવેલ છે.  

 યાપિવa : આ અભ્યાસ વડોદરા િજ ાની ઉ. ાથમક શાળાના વષર્ ૨૦૧૮-
૧૯માં અભ્યાસ કરતાં િવદ્યાથીર્ઓ યાપિવa બનશે.  

 નમૂના: “સંશોધનના યાપિવaનું તિનિધત્વ કરતો હોય તેવો યાપિવaનો એક 
ભાગ એટલે િનદશર્”  
 તુત સંશોધનમાં વડોદરા જી ાના આઠ (૮) તાલુકાઓની શાળાઓ માંથી 
દરેક તાલુકામાથંી બે (૨) સરકારી અને બે (૨) ખાનગી શાળાઓની યાદિચ્છક 
નમૂના aારા લોટરી પધ્ધતથી પસંદ કરવામાં આવી છે ત્યાર બાદ પસંદ થયેલી 
શાળાઓ માંથી ૨૦-૨૦ િવદ્યાથીર્ઓ લોટરી પધ્ધતથી પસંદ કરવામાં આ યા આમ 
કુલ ૩૨ શાળાઓ જમેાં ૧૬ સરકારી અને ૧૬ ખાનગી શાળાઓના કુલ ૬૪૦ 
િવદ્યાથીર્ઓ  નમૂના તરીકે લેવામાં આ યા છે.  

 સંશોધન પધ્ધત : સવેર્ક્ષણ પaત : તુત અભ્યાસમાં સવેર્ક્ષણ પધ્ધતનો 
ઉપયોગ કરવામાં આ યો છે જથેી સાંવેગક બુિa અન ે અનુકૂલન અગંેની 
િવદ્યાથીર્ઓની વતર્માન પિરિ થતનો તાગ મેળવવા િવશાળ માણમા માિહતી 
એક કરવાની હોવાથી સવેર્ક્ષણ પધ્ધતનો ઉપયોગ કયોર્ છે.  

 માિહતી પૃથક્કરણ અને િવ શેણ : સંશોધન અભ્યાસ માટે મેળવેલ માિહતીનું 
પૃથક્કરણ યવિ થત રીતે કરવામાં આવે તો જ ઉત્ક પનાઓની ચકસની યોગ્ય રીતે 
થઈ શકે છે, િવદ્યાથીર્ઓ પાસેથી ભરાવીન ે આવેલ aાવલીન ે શાળાના િવ તાર, 
કાર અને જાત માણે િવભાિજત કરી ગુણાંકન ચાવી મુજબ બરાબર તપાસી 

ગુણાંકન કરવામાં આ યંુ િવિવધ યોજના સંદભર્માં ગણુાંક મેળ યા બાદ 
આંકડાશા ીય પaત મુજબ િવ ેષણ માટે સરાસરી, માિણત િવચલન,‘t’ 
કસોટીનો ઉપયોગ કયોર્ હતો. સાંવેગક બુિa અન ેઅનુકૂલનના માપદંડ કસોટીના 
ાપ્તાંકોના આધારે સરાસરી, માિણત િવચલન, મધ્યક શોધવામાં આ યા અને t 

ટે ટનો અન ે સહસબંધ ગણતરીનો ઉપયોગ કરી પૃથક્કરણ કરવામા ં આ યંુ, 
ઉત્ક પનાઓના સંદભર્માં પૃથક્કરણ કરી તારણો તારવવામાં  આ યા.  

 સંશોધનના તારણો : 

1. વડોદરા િજ ાની ઉ. ા.શાળાના ધો-૮ ના િવદ્યાથીર્ઓની સાંવેગક બુિa અને 
અનુકૂલન વચ્ચ ેસાથર્ક ધન સહ સબંધ જોવા મ ો છે.  

2. વડોદરા િજ ાના ઉ. ાથમક શાળાના ધો-૮ ના છોકરાઓ અને છોકરીઓની 
સાંવેગક બુિa સમાન જોવા મળેલ  છે.  
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3. વડોદરા િજ ાની શહેરી િવ તાર અને ગ્રામીણ િવ તારની શાળાઓના ધો-૮ ના 
િવદ્યાથીર્ઓની સાંવેગક બુિa સરખી જોવા મળેલ છે.  

4. વડોદરા િજ ાની સરકારી અને ખાનગી શાળાઓના ધો-૮ ના િવદ્યાથીર્ઓની 
સાંવેગક બુિaમાં સાથર્ક તફાવત જોવા મ ો છે.  

5. વડોદરા િજ ાની ઉ. ા. શાળાના ગ્રામ્ય અન ેશહેરી િવ તારના છોકરાઓ અને 
છોકરીઓની સાંવેગક બુિa સરખી જોવા મળેલ છે.  

6. વડોદરા િજ ાની ઉ. ા.શાળાના શહેરી િવ તારના સરકારી અને ખાનગી 
શાળામાં અભ્યાસ કરતા િવદ્યાથીર્ઓની સાંવેગક બુિa સરખી જોવા મળેલ છે.  

7. વડોદરા િજ ાની ઉ. ા.શાળાના ગ્રામ્ય િવ તારના સરકારી અને ખાનગી 
શાળામા ં અભ્યાસ કરતા િવદ્યાથીર્ઓની સાંવેગક બુિaમાં ખાનગી શાળાના 
િવદ્યાથીર્ઓની સાંવેગક બુિa ઊંચી જોવા મળ ેછે.  

8. વડોદરા િજ ાની ઉ. ા.શાળાના સરકારી અને ખાનગી શાળામાં અભ્યાસ કરતાં 
છોકરાઓ અને છોકરીઓની સાંવેગક બુિa સરખી જોવા મળે છે.  

9. વડોદરા િજ ાની ઉ. ા.શાળાના ગ્રામીણ અને શહેરી િવ તારના છોકરાઓ અન ે
છોકરીઓની સાંવેગક બુિa સરખી જોવા મળે છે.  

10. વડોદરા િજ ાની ઉ. ા.શાળાના ગ્રામીણ અને શહેરી િવ તારમાં સરકારી 
શાળામાં અભ્યાસ કરતાં િવદ્યાથીર્ઓની સાંવેગક બુિa સરખી નથી.  

11. વડોદરા િજ ાની ઉ. ા.શાળાના ગ્રામીણ અન ેશહેરી િવ તારમા ંઅભ્યાસ કરતા 
ખાનગી શાળાના િવદ્યાથીર્ઓની સાંવેગક બુિa સરખી જોવા મળે છે.   

 ઉપસંહાર : તુત અભ્યાસ ખૂબ જ નાના ક્ષે  પર િનિ ત સમય મયાર્દામાં હાથ 
ધરવામાં આ યો છે છાતા પણ અભ્યાસકે શૈક્ષિણક સંશોધનમા ંબધા જ માપદંડોન ે
ધ્યાનમાં રાખીને સંપૂણર્ વૈજ્ઞાિનક રીતે અભ્યાસ હાથ ધારવાનો યાસ કયોર્ છે 
અભ્યાસ aારા મળેલ તારણો ઉચ્ચ ાથમક શાળાના િવદ્યાથીર્ઓ, િશક્ષકો, 
સં થાઓ તથા અન્ય સંશોધકો માટે ઉપયોગી થાય તેવો યાસ કરેલ છે.  
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