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કેળવળી એ િાનવના સવાાંગીણ શવકાસની પ્રશિયા છે. ગાાંધીજીએ િણાવ્ય ાં હત ાં 

કે, “ કેળવણી એટલે બાળકના અને િન ષ્યના િરીર,િન અને આત્િાના ઉતિાાંિોન ાં 

આશવષ્કરણ”. પ્રસ્ત ત સાંિોધનિાાં ગ િરાત રાજ્ય દ્વારા સાંચાશલત સરકારી ઉચ્ચતર 
િાધ્યમિક િાળાઓન ાં િૂલ્યાાંકન થય ાં. િનેો િ ખય ઉદ્િ સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક 

િાળાિાાં આપતા િૈક્ષશણક કાયડ અને િૌમતક િાદહતીની જાણકારી િેળવવી. સાંિોધનિાાં 

તાપી શિલ્લાની તિાિ સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળાન ાં િૂલ્યાાંકન કરવાિાાં આવ્ય ાં હત ાં. 
સાંિોધનિાાં િાદહતી એકત્ર કરવા િાટે સાંિોધકે િ લાકાત, દસ્તાવેજી સાદહત્ય, 

અભિપ્રાયાવલી અને િ કત પ્રશ્નાવશલનો ઉપયોગ કયૉ હતો તથા િાદહતી પૃથક્કરણ િાટે 

ગ ણાત્િક પૃથક્કરણ, તાર્ડકક આગિનાત્િક ગ ણાત્િક પધ્ધમત ,ટકાવારી,સરાસરી 
ગ ણિાર અને કાઇવગડ કસોટીનો ઉપયોગ થયો હતો. અાંતે જાણવા િળ્ ાં કે તિાિ િાળાિાાં 

TAT પાસ શિક્ષકો હતા િિેના દ્વારા બાળકોનો સવાાંગીણ શવકાસ સાધવાિાાં આવી રહ્યો 
હતો.આ સાંદિે ઊાંડાણ પૂવડકની િાદહતી પ્રસ્ત ત સાંિોધનપાત્રિાાં રિૂ કરવાિાાં આવી છે. 

કેળવણીન ાં િાનવના જીવનિાાં ખૂબ િ િહત્વ છે. કેળવણી વગર િાનવજીવનની દદિા 

પકડી િકતો નથી. આઠવલે (૨૦૦૦) એ કહ્ય ાં છે કે “ શિક્ષણ વ્યવસ્થા એ સિાિન ાં હદય 
છે. હદય િ િ િશકતિાળી અને િાવપૂણડ હોય તો સિાિ શનરોગી, સિથડ અને દદવ્ય બને 

તથા ધ્યેયલક્ષી, િહત્વલક્ષી અને તેિસ્વી રહે અને પ્રગમતના પાંથે આગળ વધતો રહે. ૨૧ 

િી સદીિાાં શિક્ષણ સ્વરૂપે સિાિન ાં ઘડતર કરવા િાટે સરકારી િાળા, ગ્રાન્ટેડ િાળા, 
નોન-ગ્રાન્ટેડ િાળા, લાઘ િતી િાળા અને િોડલ સ્કૂલ િવેી િાળા કાયડરત છે. હાલની 

પદરશસ્થમતિાાં સરકારી િાળાિાાં બાળકોની સાંખયા દદવસેને દદવસે ઘટતી જાય છે. તેથી 

સરકારી િાળાની હાલની પદરશસ્થતી કેવી છે? સરકારી િાળાિાાં કઈ િૈક્ષશણક લયકાત 
ધરાવતા શિક્ષકો છે? સરકારી િાળાની િૌમતક સ શવધા કેવી છે? સરકારી િાળા બાળકોના 

સવાાંગીણ શવકાસ િાટે કયા કયા પગલાાં હાથ ધરી રહી છે તે જાણવા સાંિોધકે પ્રસ્ત ત 

સાંિોધન હાથ ધય ાં હત ાં. 
પવૂડ થયલેા સાંિોધનની સિીક્ષા : 

1) વીરકરે (૧૯૮૯) Preparation of  a criterion scale for rating the B.Ed. colleges 

in Maharashtra stat શવષય પર રસપ્રદ સાંિોધન હાથ ધય ાં હત ાં. તેિાાં સાંિોધનનો 

તાપી શિલ્લાની સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક 
િાળાઓન ાં િલૂ્યાાંકન 
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િ ખય હેત  નવીન ઘડાયેલા િાપદાંડના સાંદિડિાાં બી.એડ કોલેજોની વતડિાન 

પદરશસ્ધમતન ાં સવેક્ષણ કરવાન ાં હત ાં. 
2) ભબથલે (૨૦૦૧) River country school district: A study of one small rural 

school district in Ilion’s શવષય પર  સાંિોધન હાથ ધય ાં હત ાં. સાંિોધનનો િ ખય હેત  

સાંસ્થાની િૌમતક સ શવધાઓનો અભ્યાસ અને અસર અાંગેની િાદહતી  િેળવવાનો હતો. 
સાંિોધનના હેત ઓ:  

1) સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળાના સ્થાપનાના હેત ઓનો અભ્યાસ કરવો .                                                     

2) સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળાની િૌમતક સ શવધાઓનો અભ્યાસ કરવો. 
3) સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળાની આર્થથક શસ્થમત અાંગેનો અભ્યાસ કરવો. 

4) સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળાિાાં અપાતા જીવનિૂલ્યોના ઘડતરનો અભ્યાસ 
કરવો. 

5) સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળાના અભ્યાસિિની િાદહતી િેળવવી . 

6) સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળાના પ્રવતડિાન શિક્ષણ પિમતની િાદહતી િેળવવી.  
7) સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળાના છેલ્લા ત્રણ વષડના િૈક્ષશણક પદરણાિોનો 

અભ્યાસ કરવો. 

8) સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળાના પ્રવતડિાન િૈક્ષશણક કિડચારી, ભબનિૈક્ષશણક 
કિડચારી અને શવધાથીની સાંખયાની િાદહતી િેળવવી. 

9) સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળાના શવધાથીઓને અન િવાતી સિસ્યાઓનો 

અભ્યાસ કરવો. 
10) સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળાિાાં છાત્રાલય અાંગેની િાદહતીનો અભ્યાસ કરવો. 

11) સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળાના િાશવ આયોિન અાંગેની િાદહતી િેળવી.  

સાંિોધનના પ્રશ્રરનો: 
1) સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળાના સ્થાપનાના હેત  કયાાં કયાાં છે? 

2) સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળાિાાં કઇ કઇ િોમતક સ શવધાઓ ઉપલબ્ધ છે? 

3) સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળાની આર્થથક શસ્થમત કેવી છે? 
4) સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળા શવધાથીિાાં કેવી રીતે જીવનિૂલ્યોના ઘડતરનો 

શવકાસ કરે છે? 

5) સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળાનો અભ્યાસિિ કયા પ્રકારનો છે? 
6) સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળાિાાં શિક્ષણકાયડ િાટે કઇ કઇ શિક્ષણ પિમતનો 

ઉપયોગ શિક્ષકો દ્રારા કરવાિાાં આવે છે? 

7) સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળાના છેલ્લા ત્રણ વષડના િૈક્ષશણક પદરણાિો કેવા છે? 
8) સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળાના િૈક્ષણીક કિડચારી, ભબનિૈક્ષશણક કિડચારી અને 

શવધાથીઓની સાંશખયક િાદહતી કેવી છે? 
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9) સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળાના શવધાથીઓને અન િવતી સિસ્યા કઇ કઇ છે? 

10) સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળાના છાત્રાલયિાાં કઇ કઇ સ શવધાઓ પૂરી પાડવાિાાં 
આવે છે? 

11) સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળાઓન ાં િાશવ આયોિન કેવ ાં છે? 

સાંિોધનન ાં િહત્વ: 
1) પ્રસ્ત ત સાંિોધન દ્રારા સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળાના સિાિિાાં િ ાં યોગદાન 

આપ્ય ાં છે.તેની ઝાાંખી પ્રાિ કરી િકિે . 

2) પ્રસ્ત ત સાંિોધન દ્રારા સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળા સાથે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે 
સાંકળાયેલા પ્રત્યેકને  િાટે સિસ્યાઓનો દદિા પ્રાશિ કરી િકાિે. 

3) પ્રસ્ત ત સાંિોધન ગ િરાત સરકાર દ્વારા નવી સ્થામપત થનારી સરકારી ઉચ્ચતર 
િાધ્યમિક િાળા િાટે િાગડદિડક બનિે. 

સાંિોધનન ાં સીિાાંકન: 

1) પ્રસ્ત ત સાંિોધન તાપી જીલ્લાિાાં આવેલી સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળા પૂરત ાં િ 
સીમિત હત ાં. 

2) પ્રસ્ત ત સાંિોધનિાાં િાદહતી એકમત્રકરણ િાટે ઉપકરણો તરીકે િાળાના દસ્તાવેજી 

સાદહત્ય,અભિપ્રાયાવલી, િ કત િવાબી પ્રશ્રનાવલી ,શનરીક્ષણપત્રક ,સાક્ષયપત્રકનો 
િ ઉપયોગ કરવાિાાં આવ્યો હતો. 

3) પ્રસ્ત ત સાંિોધનિાાં સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળા સાથે સાંકળાયેલ વ્યશકતન િ 

સિાવેિ કરવાિાાં આવ્યો હતો. 
વ્યાપશવિ અન ેનિનૂાપસાંદગી: 

પ્રસ્ત ત સાંિોધનન ાં વ્યાપશવિ તાપી જીલ્લાની તિાિ ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળાનો સિાવેિ 

થયો હતો.આ વ્યાપશવિિાાંથી નિૂના પાત્રો તરીકે સહેત ક રીતે સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક 
િાળાઓની પસાંદગી કરવાિાાં આવી હતી.  

ઉપકરણો:  

પ્રસ્ત ત સાંિોધન િાટે િરૂરી િાદહતી એકત્ર કરવા િાટે સાંિોધકે દસ્તાવેજી સાદહત્ય, િ કત 
િવાબી પ્રશ્રનાવલી, અભિપ્રાયાવલી, સાક્ષયપત્રક અને શનરીક્ષણપત્રકની રચના કરી હતી  

િાદહતી એકત્રીકરણ અન ેપથૃક્કરણની રીત: 

પ્રસ્ત ત સાંિોધનિાાં ગ ણાત્િક તેિિ સાંખયાત્િક એિ બને પ્રકારની િાદહતી એકત્ર કરવાિાાં  
આવી હતી. તેિિ તેન ાં પૃથક્કરણની શવગત નીચેના કોિકિાાં દિાડવેલ છે.  

િિ ઉપકરણ િાદહતી પથૃક્કરણની રીત 

૧ દસ્તાવેજી સાદહત્ય - ગ ણાત્િક પૃથક્કરણ 

૨ િ કત િવાબી પ્રશ્રનાવલી - તાર્ડકક આગિનાત્િક ગ ણાત્િક પિમત  
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૩ અભિપ્રાયાવલી - ટકાવારી, સરાસરી ગ ણિાર, 

અગ્રતાિિ, કાઇવગડ કસોટી  

૪ સાક્ષયપત્રક - ગ ણાત્િક પિમત 

૫  શનરીક્ષણપત્રક - સાંખયાત્િક પૃથક્કરણ 

પ્રસ્ત ત સાંિોધનિાાં િાદહતી પૃથક્કરણ િાટે નીચે િ િબના આાંકડાિાસ્ત્રીય સૂત્રોનો 
ઉપયોગ કરવાિાાં આવ્યો હતો.  

કાઇ-વગડ (𝑥2) = Σ [
(𝑓𝑜 −𝑓𝑒)2 

𝑓𝑒 
] 

જ્યાાં, 𝑥2 =  કાઇવગડ િૂલ્ય  

Fo = અવલોશકત આવૃશિ  

Fe = અપેક્ષમત આવૃશિ 
    Σ =બધાનો સરવાળો  

પ્રસ્ત ત સાંિોધનિાાં રચેલી અભિપ્રાયવશલિાાં શવધાનોને સરેરાિ ગ ણિાર આપવાિાાં 

આવ્યા હતા. િ ેગ ણિાર નીચે દિાડવેલ છે.  
શવધાનોન ેઆપલે ગ ણિાર 

િિ શવધાન સાંિત તટસ્થ અસાંિત 

૧ હકારાત્િક ૩ ૨ ૧ 

૨ નકારાત્િક ૧ ૨ ૩ 

સાંિોધનના તારણો: 
પ્રસ્ત ત સાંિોધનિાાં સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળાના સાંદિે િ ેિાદહતી પ્રાિ થઈ હતી 

તેના પૃથકકરણ અને અથડઘટન પર આધાદરત તારણો નીચે પ્રિાણે છે. 

1) સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળાઓ સ્થાપવાનો હેત  શવધાથીઓ આર્થથક ઉપાિડન 
સાધી અને આત્િશનિડર બને િાટેનો હતો તથા દસ્તાવેજી િાદહતી પરથી જાણવા િળ્ ાં 

કે ૮૦ ટકા િાળા ૨૦૦૯ ના વષડિાાં સ્થપાય હતી.   

2) સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળાઓિાાં િૌમતક સ શવધા યોગ્ય પ્રિાણિા ઉપલબ્ધ 
હતી. પરાંત  કેટલીક િાળાન ાં પોતાન ાં િકાન ન હોવાથી પ્રાયિરી િાળાિાાં શિક્ષણ 

કરાવતા હતા.  

3) સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળાઓની આર્થથક શસ્થમત સધ્ધર હતી.  
4) સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળાઓ શવધાથીઓના જીવનિૂલ્યોના શવકાસ િાટે  

કશવસાંિેલન,સાંગીત સ્પધાડ, વકતૃત્વ સ્પધાડ અને કાવ્યપઠન સ્પધાડન ાં આયોિન 

કરવાિાાં આવત ાં હત ાં. તેિિ ગ િરાત સરકાર અાંતગડત તિાિ કાયડકિન ાં આયોિન 
કરવાિાાં આવત ાં હત ાં. 

5) સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળાઓનો અભ્યાસિિ ગ િરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા 
રચચત હતો. 
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6) સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળાઓિાાં શિક્ષક દ્રારા શનદિડન પધ્ધમત, પ્રોિકેટ 

પધ્ધમત અને આગિન–શનગિન પધ્ધમતની િદદથી શિક્ષણકાયડ રસપદ બનાવવાિાાં 
આવત ાં હત ાં.  

7) સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળાઓન ાં છેલ્લા ત્રણ વષડન ાં િૈક્ષશણક પદરણાિ ૭૦% 

થી ૧૦૦% ની વચ્ચે  જોવા િળ્ ાં હત ાં.  
8) સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળાિાાં િૈક્ષશણક કિડચારીઓની સાંખયા અને 

ભબનિૈક્ષશણક કિડચારીઓની સાંખયા પૂરતા પ્રિાણિાાં ન હતી. તેિિ િોટા િાગની 

િાળાિાાં શવધાથીની સાંખયા ઓછી જોવા િળી હતી. 
9) સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળાઓિાાં છાત્રાલયની સ શવધા ન હતી.પરાંત  િાળાની 

દેખરેખ િાટે વોચિેનની સ શવધા હતી. 
10) સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળાઓ શવધાથીઓને કોઈ પણ સિસ્યા નડતી ન હતી. 

11) સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળાઓિાાં આગાિી વષોિાાં શવજ્ઞાન પ્રવાહ ચાલ  કરવાનો 

પ્રયાસ થિે.. 
12) સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળાઓિાાં િોટા િાગના શિક્ષકો TAT પરીક્ષા પાસ કરીને 

લાગ્યા હતા.  

િકૈ્ષશણક સ ચચતાથો: 
1) સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળાઓએ િૈક્ષશણક સાધનોિાાં વધારો કરવો જોઈએ.  

2) સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળાઓન ાં રિતન ાં િેદાન યોગ્ય કદન ાં બનાવવ ાં જોઈએ . 

3) સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળાઓએિાાં અત્યાધ શનક સાધનો શવકસાવી અધ્યાપન 
કાયડિાાં તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.   

4) સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળાઓિાાં કમ્પ્ય ટર લેબની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ અને 

ઇન્ટરનેટ ની સ શવધા  ઉપલબ્ધ કરવી જોઈએ . 
5) સરકારી ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળાઓએ શવધાથીઓની સાંખયા વધે તે િાટેના પ્રયાસો 

હાથ ધરવા જોઈએ  

ઉપસાંહાર:  
પ્રસ્ત ત સાંિોધન રાિર  અને સિાિ પ્રત્યે ફરિ અદા કરતી સરકારી ઉચ્ચતર 

િાધ્યમિક િાળાઓએ પર હાથ ધરવાિાાં આવ્ય ાં હત ાં. આથી પ્રસ્ત ત સાંિોધન સરકારી 

ઉચ્ચતર િાધ્યમિક િાળાઓને સ્પિડતા સિાિના દરેક વ્યશકત તેિિ સાંિોધકને ઘણાં 
ઉપયોગી અને િાગડદિડકરૂપ નીવડિે.  

સાંદિડસચૂચ : 

(૧) આઠવલે, પી.(૨૦૦૦). એિ પન્થા એતત્કિડ. િ ાંબઇ શનકેતન. 

 

  


