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ધોરણ-૧૧ ના નામાના મ ૂળતત્વો વવષયમાાં અગ્રિમ સાંગઠક પ્રવતમાનની અસરકારકતાનો અભ્યાસ
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વિક્ષણની ગુણવતા વધારવા માટે તેમાાં નવા પરરવતતન લાવવા માટે પધ્ધવત ઉપરાાંત અધ્યાપન પ્રવતમાનોનો પણ ઉપયોગ કરવો જરૂરી બન્યો છે .
વવવવધ મનોવવજ્ઞાનીઓએ અધ્યયન પ્રવતમાનો વવકસાવ્યા છે . જેમ કે સાંકલ્પના પ્રાપ્તત પ્રવતમાન, વવકાસાત્મક પ્રવતમાન, મ ૂલ્ય વવશ્લેષણ પ્રવતમાન
વગે રે. આ પ્રવતમાનોને લાાંબાગાળાના સાંિોધનોનો સતત આધાર પ્રાતત થયો છે . અગ્રિમ સાંગઠક પ્રવતમાનની અસરકારકતા તપાસવા અભ્યાસ હાથ
ુ
ધયો છે . જેના હેતઓ
ધો.૧૧ના નામાના મ ૂળતત્વો વવષય અંતગતત ઘસારા એકમ અંગે અગ્રિમ સાંગઠક પ્રવતમાન આધારરત વિક્ષણ આયોજન કરવુાં
અને તેને તજજ્ઞતા દ્વારા પ્રમાગ્રણત કરવુ,ાં ધો.૧૧ના નામાના મ ૂળતત્વો વવષયમાાં અંતગતત ઘસારા એકમ માટે પ્રાયોગ્રગક જૂથના વવદ્યાથીઓ અને
ુ નાત્મક અભ્યાસ કરવો, ધો.૧૧ના નામાના મ ૂળતત્વો વવષયમાાં પ્રાયોગ્રગક જૂથના
વનયાંવિત જૂથના વવદ્યાથીઓએ મેળવેલ િૈક્ષગ્રણક વસદ્ધિનો તલ
છોકરાઓ અને વનયાંવિત જૂથના છોકરાઓની િૈક્ષગ્રણક વસદ્ધિનો તુલનાત્મક અભ્યાસ કરવો અને ધો.૧૧ના નામાના મ ૂળતત્વો વવષયમાાં પ્રાયોગ્રગક
ુ નાત્મક અભ્યાસ કરવો. મારહતી એકિીકરણમાાં પ્રાયોગ્રગક જૂથમાાં અગ્રિમ
જૂથના છોકરીઓ અને વનયાંવિત જૂથના છોકરીઓએ મેળવેલ વસદ્ધિનો તલ
સાંગઠક પ્રવતમાન આધારરત અધ્યાપન હેઠળના વવદ્યાથીઓના ઉતર ર કસોટીના પ્રાતતાાંકો અને વનયાંવિત જૂથના પ્રણાગ્રલગત પધ્ધવતથી જેમનુાં
અધ્યાપન થયેલ હત.ાંુ તે વવદ્યાથીઓના ઉતર ર કસોટીના પ્રાતતાાંકો એકિ કયાત હતા. આ ઉપરાાંત ઉત્કલ્પના આધારરત જાવતને આધારે વસદ્ધિ
પ્રાતતાાંકોની મધ્યક, પ્રમાગ્રણત વવચલન, પ્રમાણભ ૂલ અને t-પ્રાતતાાંકોની ગણતરી કરીને સાથતકતાકક્ષા નક્કી કરવામાાં આવી છે . આ સાંિોધનમાાં
પ્રાયોગ્રગક સાંિોધન પધ્ધવત દ્વારા હાથ ધરવામાાં આવી હતી. જેના તારણો વનયાંવિત જૂથના વવદ્યાથીઓ કરતાાં પ્રાયોગ્રગક જૂથના વવદ્યાથીઓમાાં અગ્રિમ
સાંગઠક પ્રવતમાનની અસરકારકતા વધારે જોવા મળી હતી અને પ્રાયોગ્રગક જૂથની છોકરીઓની િૈક્ષગ્રણક વસદ્ધિ વનયવિત જૂથની છોકરીઓ કરતાાં
વધારે જાવો મળી હતી તેથી કહી િકાય કે પ્રાયોગ્રગક જૂથની છોકરીઓમાાં આ વપ્રતમાન આધારરત અધ્યયન અસરકારકતા વધારે જોવાાં મળે છે .

ewy “kCn: વિક્ષણની

ગુણવતા, મ ૂળતત્વો

પ્રસ્તાવના

પાડી

પ્રવતત માન યુગ મારહતીનો યુગ છે .આજે કમ્પતયુટ ર અને ટે ક નોલોજી

વવકસાવ્યા છે . જેમ કે સાંક લ્પના પ્રાપ્તત પ્રવતમાન, વવકાસાત્મક

દ્વારા વવપુલ પ્રમાણમાાં મારહતી મળી રહી છે .વગત ખાંડ માાં પણ વિક્ષક

પ્રવતમાન,

દ્વારા મારહતી જ પ ૂરી પાડવામાાં આવી રહી છે .પરાં તુ મારહતી

લાાંબાગાળાના સાંિોધનોનો સતત આધાર પ્રાતત થયો છે . અગ્રિ મ

આપવાથી વવદ્યાથીમાાં જ્ઞાન આવી જતુાં નથી .વવદ્યાથીને જ્ઞાન કઈ

સાંગઠક પ્રવતમાનની અસરકારકતા તપાસવા અભ્યાસ હાથ ધયો છે .

રીતે પ્રાતત કરવુાં તે ની જાણ હોય તો જ વવદ્યાથી સ્વતાંિ બની િકે .

પાન્ડા ( ૧૯૮૧ ) એ અગ્રિ મ સાંગ ઠક પ્રવતમાન પર સાંિોધન કાયત

મારહતીનો ઉપયોગ વ્યવહારમાાં કે વી રીતે કરવો અને મારહતી

કયુું. તે ઓએ આ પ્રવતમાનની અસરકારકતાનો અભ્યાસ કયો હતો.

વવદ્યાથીને કયા કામ લાગે તે અધ્યાપન કાયત દ્વારા સમજાવવુાં

ધો-૯ના

આવશ્યક છે . વિક્ષણની ઘણી પિવતઓ જેવી કે ટીમ-ટીગ્રચિંગ ,

આધારીત સામિી તૈ યાર કરી હતી. વસદ્ધિ ઉપર અસર તપાસવા

જૂ થ

ચચાત

,પરરસાંવાદ

,સ્વ-અધ્યયન

વગે રે નો

અમલ

િકાય.

વવવવધ

મ ૂલ્ય

મનોવવજ્ઞાનીઓએ

વવશ્લે ષ ણ

વવદ્યાથીઓને

પ્રવતમાન

ધ્યાનમાાં

અધ્યયન

વગે રે.

રાખી

આ

તે ઓ એ

પ્રવતમાનો
પ્રવતમાનોને

પાઠયપુસ્તક

કરવો

માટે નો આ પ્રયત્ન હતો. કુ લ ૬૦ વવદ્યાથીઓ જે ઈન્દોરની સે ન્ટ

તે માાં નવા

મે રી હાઇસ્કુ લ ના હતા. તે ઓ ને નમ ૂના તરીકે લે વામાાં આવ્યા હતા.

પરરવતત ન લાવવા માટે પધ્ધવત ઉપરાાંત અધ્યાપન પ્રવતમાનોનો

માનવસક ક્ષમતા કસોટી સાંિોધકે જલોટાના આધારે તૈ યાર કરી હતી

પણ ઉપયોગ કરવો જરૂરી બન્યો છે .

અને

ચોક એન્ડ ટોક પધ્ધવત કરતાાં અધ્યયન પ્રવતમાનોનો ઉપયોગ કરી

પ્રયોગમાાં અગ્રિમ સાંગઠક પ્રવતમાનની અસરકારકતા વસિ થઇ િકી

વિક્ષણકાયત કરવામાાં આવે તો વવદ્યાથીને પ્રત્યક્ષ અનુો વો પ ૂરા

હતી.

આવશ્યક છે . વિક્ષણની ગુણવતા વધારવા માટે

ફે ક્ટોરીયલ

યોજનાનો

ઉપયોગ

કરવામાાં

આવ્યો

હતો.
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સે નાપવત (૧૯૮૬) એ તુલ નાત્મક રીતે અગ્રો કવમત અધ્યાપન



ધો.૧૧ના

નામાના

મ ૂળતત્વો

વવષયમાાં

પ્રાયોગ્રગ ક

જૂ થ ના

સાધન સામિી અગ્રિ મ સાંગ ઠક પ્રવતમાન અને પ્રણાગ્રલગત પિવતની

છોકરાઓ અને વનયાંવિત જૂ થ ના છોકરાઓએ િૈક્ષ ગ્રણક વસદ્ધિ નો

દ્રષ્ટટએ વસદ્ધિ ઉપર તે ની અસરકારકતા તપાસી. આ ઉપરાાંત તે મણે

તુલ નાત્મક અભ્યાસ કરવો.

વ્યક્ક્તત્વ ઉપર અભ્યાસ કયો હતો. અને તે ની વસદ્ધિ સાથે ની



ધો.૧૧ના

નામાના

મ ૂળતત્વો

વવષયમાાં

પ્રાયોગ્રગ ક

જૂ થ ના

આંતરરિયાઓનુાં પણ માપન કયુું હત .ાંુ ૧૩૯ જેટલા વવદ્યાથીઓ કે

છોકરીઓ અને વનયાંવિત જૂ થ ના છોકરીઓએ મે ળ વે લ વસદ્ધિ નો

જે પ્રવિક્ષણાથીઓ હતા. તે મ ની પર આ ોયસ કરવામાાં આવ્યો.

તુલ નાત્મક અભ્યાસ કરવો.

અસામાન કદની દ્રષ્ટટએ વવચરણ પ થ્ૃ થકરણ કયુું હતુ.ાં પિવતઓના
સાંદ ોે પણ અગ્રિ મ સાંગઠક પ્રવતમાન સાંિોધનો અંતે વસદ્ધિ ની દ્રષ્ટટએ

ઉત્કલ્પનાઓ

વધારે અસરકારક નીવડતુાં હત .ાંુ

પ્રસ્તુત સાંિોધનની ઉત્કલ્પાનાઓ નીચે પ્રમાણે છે .

બુપ્ધ્ધસાગર (૧૯૮૬) એ વવદ્યાથીની વસદ્ધિ પર માવજત, બુદ્ધિ

1.

Ho1: ધોરણ-૧૧ના નામાના મ ૂળતત્વો વવષયમાાં પ્રાયોગ્રગક

વલણ અને તે ની આંતરરિયા ઉપર પ્રયોગ કયો હતો. પ્રયોગ માટે

જૂ થ ની વસદ્ધિ કસોટી અને વનયાંવિત જૂ થ ની વસદ્ધિ કસોટીમાાં

ફે ક્ટોરીયલ યોજના વવચરણ પ થ્ૃ થકરણની આંકડાિાસ્ત્રીય પિવતઓ

મે ળ વે લ સરાસરી પ્રાતતાાંકોની વચ્ચે સાથત ક તફાવત નહીં હોય.

અપનાવી હતી. તે મ ણે સાથે - સાથે મ ૂલક સાંદ ોત કસોટીનો ઉપયોગ

2.

Ho2: ધોરણ-૧૧ના નામાના મ ૂળતત્વો વવષયમાાં પ્રાયોગ્રગક

કયો હતો. માવજત માટે જે સાધનસામિી તૈ યાર કરી હતી. આ

જૂ થ ના છોકરાઓ અને વનયાંવિત જૂ થ ના છોકરાઓએ વસદ્ધિ

ઉપરાાંત ૧૯૮૭માાં રાજોરીયાએ અધ્યયન પિવતઓ વનવાસની

કસોટીમાાં મે ળ વે લ પ્રાતતાાંકોની સરાસરી વચ્ચે સાથતક તફાવત

ભ ૂવમકાઓ અને તે ની વસદ્ધિ પરની આંતરરિયાનો વવજ્ઞાન વવષયમાાં

નહીં હોય.

ધોરણ – ૮ના વવદ્યાથીઓ પર અભ્યાસ કયો હતો. અસમાન કદને

3.

ધ્યાનમાાં રાખી વવચરણ પ થ્ૃ થકરણની રીતે અભ્યાસ કયો હતો.

Ho3: ધોરણ-૧૧ના નામાના મ ૂળતત્વો વવષયમાાં પ્રાયોગ્રગક
જૂ થ ની છોકરીઓએ અને વનયાંવિત જૂ થ ની છોકરીઓએ વસદ્ધિ
કસોટીમાાં મે ળ વે લ પ્રાતતાાંકોની સરાસરી વચ્ચે સાથતક તફાવત

સમસ્યા કથન

નહીં હોય.

4.
ધોરણ-૧૧ ના નામાના મ ૂળતત્વો વવષયમાાં અગ્રિ મ સાંગ ઠક પ્રવતમાનની
અસરકારકતાનો અભ્યાસ ચલ
પધ્ધવત

ચલ

અગ્રિ મ સાંગઠક પ્રવતમાન
પ્રણાલીગત પધ્ધવત
જાવત: છોકરાઓ, છોકરીઓ

સ્વતાંિ ચલ

પરતાંિ ચલ

સમય
િાળાનુાં પયાત વ રણ
એકમ

અંકુ વિત ચલ

વવદ્યાથીઓની સાંયયા

ુ
હેત ઓ
ુ સાંિોધનના હેત ુ આ પ્રમાણે છે .
પ્રસ્ત ત


ધો.૧૧ના નામાના મ ૂળતત્વો વવષય અંતગત ત ઘસારા એકમ
અંગે અગ્રિ મ સાંગઠક પ્રવતમાન આધારરત વિક્ષણ આયોજન
કરવુાં અને તે ને તજજ્ઞતા દ્વારા પ્રમાગ્રણ ત કરવુ.ાં



ધો.૧૧ના નામાના મ ૂળતત્વો વવષયમાાં અંતગત ત ઘસારા એકમ
માટે પ્રાયોગ્રગક જૂ થ ના વવદ્યાથીઓ અને વનયાંવિત જૂ થ ના
વવદ્યાથીઓએ મે ળ વે લ િૈ ક્ષગ્રણક વસદ્ધિ નો તુલ નાત્મક અભ્યાસ
કરવો.

જૂ થ ની છોકરીઓ અને પ્રાયોગ્રગક જૂ થ ના છોકરાઓએ વસદ્ધિ
કસોટીમાાં મે ળ વે લ પ્રાતતાાંકોની સરાસરી વચ્ચે સાથતક તફાવત
નહીં હોય.
વ્યાપવવશ્વ અને નમ ૂના
આણાંદ

પવ
ૂ ત િાળાકીય વસદ્ધિ
િૈ ક્ષ ગ્રણ ક વસદ્ધિ

Ho4: ધોરણ-૧૧ના નામાના મ ૂળતત્વો વવષયમાાં પ્રાયોગ્રગક

જજલ્લાના ગુજ રાતી માધ્યમમાાં ધોરણ-૧૧ની

વાગ્રણ જ્ય

ુ
પ્રવાહમાાં અભ્યાસ કરતા વષત ૨૦૧૫-૨૦૧૬ના વવદ્યાથીઓ પ્રસ્ત ત
સાંિોધનનુાં વ્યાપવવશ્વ છે . સાંિોધનમાાં સે મે સ્ટર-૨માાં અભ્યાસ કરતા
વષત ૨૦૧૫-૨૦૧૬ના વવદ્યાથીઓનો જ નમ ૂના તરીકે સમાવે િ કયો
છે . વવદ્યાથીઓની પ ૂવત િાળાકીય વસદ્ધિ કસોટીના આધારે વવોાગ
કરી પધ્ધવતસર પધ્ધવતથી નમ ૂના પસાંદ ગી કરી હતી અને પ્રત્યે ક
જૂ થ માાં ૪૦-૪૦ વવદ્યાથીઓની પસાંદ ગી કરી હતી.
ઉપકરણ
વસદ્ધિ માપન માટે વિપરરણામદિતક કોઠા આધારરત કસોટી ઉપકરણ
તરીકે લીધી હતી.
મારહતી એકિીકરણ
મારહતી એકિીકરણમાાં પ્રાયોગ્રગ ક જૂ થ માાં અગ્રિ મ સાંગઠક પ્રવતમાન
આધારરત

અધ્યાપન

હેઠ ળના

વવદ્યાથીઓના

ઉતર ર

કસોટીના

પ્રાતતાાંકો અને વનયાંવિત જૂ થના પ્રણાગ્રલગત પધ્ધવતથી જેમનુાં
અધ્યાપન થયે લ હતુ.ાં તે વવદ્યાથીઓના ઉતર ર કસોટીના પ્રાતતાાંકો
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એકિ કયાત હતા. આ ઉપરાાંત ઉત્કલ્પના આધારરત જાવતને આધારે

ઓછાં છે , તે થી શ ન્ૂ ય ઉત્કલ્પનાનો સ્વીકાર થાય છે . તે થી એમ કહી

વસદ્ધિ પ્રાતતાાંકોની મધ્યક, પ્રમાગ્રણ ત વવચલન, પ્રમાણભ ૂલ અને t -

િકાય કે પ્રાયોગ્રગક જૂ થ ના છોકરાઓએ અને વનયવિિં ત જૂ થના

પ્રાતતાાંકોની ગણતરી કરીને સાથતક તાકક્ષા નક્કી કરવામાાં આવી છે .

છોકરાઓએ વસિી કસોટીમાાં મે ળ વે લ સરાસરી પ્રાતતાાંકો વચ્ચે
સાથત ક તફાવત નહીં હોય.

સાંિોધન પધ્ધવત

Ho3: ધોરણ -૧૧ ના નામાના મ ૂળતર ત્વો વવષયમાાં પ્રાયોગ્રગ ક

આ સાંિોધન પ્રાયોગ્રગ ક સાંિોધન પધ્ધવત દ્વારા હાથ ધરવામાાં આવી

જૂ થ ની છોકરીઓ અને વનયાંવિત જૂ થ ની છોકરીઓએ વસદ્ધિ કસોટીમાાં

હતી.

મે ળ વે લ પ્રાતતાાંકોની સરાસરી વચ્ચે સાથત ક તફાવત નહીં હોય.
સારણી 3 : પ્રાયોગ્રગ ક જૂ થ ની છોકરીઓ અને વનયાંવિત જૂ થ ની છોકરીઓએ

પરરણામ

વસદ્ધિ કસોટીમાાં મે ળ વે લ સરાસરી પ્રાતતાાંક

Ho1: ધોરણ ૧૧ ના નામાના મ ૂળતત્વો વવષયમાાં પ્રાયોગ્રગ ત જૂ થની
વસદ્ધિ કસોટી અને વનયાંવિત જૂ થ ની વસદ્ધિ કસોટીમાાં મે ળ વે લ
સરાસરી પ્રાતતાાંક વચ્ચે સાથતક તફાવત નહીં હોય.

છોકરીઓ

N

Mean

S.D.

પ્રાયોગ્રગક જૂ થ

૧૭

૩૮.૧૧

૪.૯૧

વનયાંવિત જૂ થ

૧૬

૩૧.૮૧

૪.૦૦

SEd

t value

૧.૫૫

૪.૦૬

સારણી 1: પ્રાયોગ્રગ ક જૂ થ ના અને વનયાંવિત જૂ થ ના વવદ્યાથીઓએ વસદ્ધિ
કસોટીમાાં મે ળ વે લ સરાસરી પ્રાતતાાંક
જૂ થ

N

Mean

S.D.

પ્રાયોગ્રગક

૪૦

૩૪.૧૨

૫.૯૦

વનયાંવિત

૪૦

૩૧.૨૭

૫.૫૯

સારણી ૩ પ્રમાણે સરાસરી અને પ્રમાગ્રણ ત વવચલનને આધારે શ ન્ૂ ય

SEd

t value

૧.૨૮

૨.૨૨

ઉત્કલ્પના ચકાસવામાાં આવી હતી. મળે લ ‘ ટી ’ મ ૂલ્ય ૪.૦૬ છે , જે
સારણી દ્વારા મળે લ ‘ ટી ’ મ ૂલ્ય ૦.૦૧ કક્ષાએ ૨.૫૮ કરતાાં વધારે
છે , તે થી શ ન્ૂ ય ઉત્કલ્પનાનો અસ્વીકાર થાય છે . તે થી તફાવત
સાથત ક છે . આથી એમ કહી િકાય કે પ્રાયોગ્રગ ક જૂ થ ની છોકરીઓએ

સારણી

૧

પ્રમાણે

સરાસરી

અને

વવચલનના

આધારે

શ ન્ૂ ય

મે ળ વે લ સરાસરી પ્રાતતાાંક વનયાંવિત જૂ થ ની છોકરીઓ કરતાાં સાથત ક

ઉત્કલ્પનાચકાસવામાાં આવી હતી. જેમાાં મળે લ ‘ ટી ’ મ ૂલ્ય ૨.૨૨

રીતે વધારે છે .

હત .ાં ુ જે સારણી દ્વારા મળે લ ‘ ટી ’ મ ૂલ્ય ૦.૦૫ કક્ષાએ ૧.૯૬ કરતાાં

Ho4: ધોરણ – ૧૧ ના નામાના મ ૂળતત્વો વવષયના પ્રાયોગ્રગ ક

વધારે

છે . તે થી તફાવત સાથત ક છે

અને શ ન્ૂ ય ઉત્કલ્પનાનો

જૂ થ ના છોકરીઓએ અને

પ્રાયોગ્રગક

જૂ થ ના છોકરાઓએ વસદ્ધિ

અસ્વીકાર થાય છે . આથી કહી િકાય કે પ્રાયોગ્રગ ક જૂ થ અને

કસોટીમાાં મે ળ વે લ પ્રાતતાાંકોને સરાસરી વચ્ચે સાથતક તફાવત નહી

વનયવિિંત જૂ થ ના વવદ્યાથીઓએ મે ળ વે લ સરાસરી પ્રાતતાાંક વચ્ચે

હોય.

સાથત ક તફાવત છે . પરરણામ જોતાાં પ્રાયોગ્રગ ક જૂ થ ના સરે રાિ
પ્રાતતાાંકો વનયવિિં ત જૂ થ ના સરે રાિ પ્રાતતાાંકો કરતાાં વધારે છે . આથી

સારણી 4: પ્રાયોગ્રગ ક જૂ થ ની છોકરીઓ અને પ્રાયોગ્રગ ક જૂ થ ના છોકરાઓએ
વસદ્ધિ કસોટીમાાં મે ળ વે લ સરાસરી પ્રાતતાાંક.

પ્રયોગની
જૂ થ

N

Mean

S.D.

અસરકારકતા છે .

પ્રાયોગ્રગક જૂ થ ની છોકરીઓ

૧૭

૩૮.૧૧

૪.૯૧

Ho2: ધોરણ - ૧૧ ના નામાના મ ૂળતત્વો વવષયમાાં પ્રાયોગ્રગ ક

પ્રાયોગ્રગક જૂ થ ના છોકરાઓ

૨૩

૩૧.૧૭

૪.૭૭

SEd

t value

૧.૫૨

૪.૫૬

જૂ થ ના છોકરાઓ અને વનયાંવિત જૂ થ ના છોકરાઓએ વસદ્ધિ કસોટીમાાં
મે ળ વે લ પ્રાાંતતાાંકોના સરાસરી વચ્ચે સાથત ક તફાવત નહીં હોય.

સારણી ૪ પ્રમાણે સરાસરી અને પ્રમાગ્રણ ત વવચલનને આધારે શ ન્ૂ ય
ઉત્કલ્પના ચકાસવામાાં આવી હતી, મળે લ ’ ટી ’ મ ૂલ્ય ૪.૫૬ છે . જે

સારણી 2: પ્રાયોગ્રગ ક જૂ થ ના છોકરાઓ અને વનયાંવિત જૂ થ ના છોકરાઓએ
મે ળ વે લ સરાસરી પ્રાતતાાંક.
છોકરાઓ

N

Mean

S.D.

પ્રાયોગ્રગક જૂ થ

૨૩

૩૧.૧૭

૪.૭૭

વનયાંવિત જૂ થ

૨૪

૩૦.૯૧

૬.૮૧

સારણી દ્વારા મળે લ ‘ ટી ’ મ ૂલ્ય ૦.૦૧ કક્ષાએ ૨.૫૮ કરતાાં વધારે છે
તે થી શ ન્ૂ ય ઉત્કલ્પનાનો અસ્વીકાર થાય છે . આથી એમ કહી િકાય

SEd

t value

૧.૭૨

૦.૧૫

કે પ્રાયોગ્રગ ક જૂ થ ની છોકરીઓએ અને છોકરાઓએ મે ળ વે લ સરાસરી
પ્રાતતાાંક વચ્ચે સાથત ક તફાવત હિે .
તારણો

સારણી ૨ પ્રમાણે સરાસરી અને પ્રમાગ્રણ ત વવચલનને આધારે શ ન્ૂ ય



વનયાંવિત

જૂ થ ના

વવદ્યાથીઓ

ઉત્કલ્પના ચકાસવામાાં આવી હતી. મળે લ ‘ ટી ’ મ ૂલ્ય ૦.૧૫ છે , જે

વવદ્યાથીઓમાાં

સારણી દ્વારા મળે લ ‘ ટી’ મ ૂલ્ય ૦.૦૫ કક્ષા અને ૦.૦૧ કક્ષા કરતાાં

વધારે જોવા મળી હતી.

અગ્રિ મ

સાંગઠક

કરતાાં

પ્રાયોગ્રગ ક

પ્રવતમાનની

જૂ થ ના

અસરકારકતા
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પ્રાયોગ્રગ ક જૂ થ ની છોકરીઓની િૈક્ષ ગ્રણક વસદ્ધિ વનયવિત જૂ થ ની
છોકરીઓ કરતાાં વધારે જાવો મળી હતી તે થી કહી િકાય કે
પ્રાયોગ્રગ ક

જૂ થ ની

છોકરીઓમાાં

આ

વપ્રતમાન

આધારરત

અધ્યયન અસરકારકતા વધારે જોવાાં મળે છે .

4. દે સાઈ, ડી. અને િાહ, જી. વિક્ષણની વતત માન રફલસ ૂફીઓ,
5. દોંગા, એન. એસ. અધ્યયન મનોવવજ્ઞાન, વનજ્જિન સાઈકો

કથન ચચાત પિવત કરતાાં અગ્રિ મ સાંગઠક પ્રવતમાન દ્વારા
વિક્ષણકાયત કરવાથી વવદ્યાથી વધુ રસપ્રદ બની સારાં ુ અધ્યયન
કરી િકે છે .



યુવનવવસિ ટી િાંથ વનમાત ણ બોડત , અમદાવાદ.
એ.આર.િે ઠ ની કાં પ ની, અમદાવાદ.

િૈ ક્ષ ગ્રણક ફગ્રલ તાથો


3. દે સાઈ, કે . જી. અન્ય િૈ ક્ષગ્રણક પરરોાષા અને વવોાવના,

સે ન્ટર પ્રકાિન, રાજકોટ , ૧૯૯૫.

6. રાવલ, એન. વી. વિક્ષણ અને વ્યવસ્થાપનમાાં પ્રૌદ્યોગ્રગ કી,
નીરવ પ્રકાિન, અમદાવાદ , ૨૦૦૪ .

અગ્રિ મ સાંગઠક પ્રવતમાન દ્વારા વવદ્યાથીઓ
પાઠયપુસ્તક વસવાય વવવવધ નવી મારહતીની જાણકારી મે ળ વી
િકે છે .



ુ ાંુ વવશ્લે ષ ણ કરવુાં જોઈએ
વિક્ષકે અધ્યયન પહેલા વવષયવસ્ત ન
જેથી સાંક લ્પનાઓ, પ્રકારો, કાયત વચ્ચે નો સાંબ ાંધ વગે રે નો
સમુચ્ચ્ચત યયાલ આવે .



વિક્ષકે તે ના વિક્ષણ કાયત માાં સમિ બાબતને નાના એકમમાાં
વવોાજજત કરીને િમબિ સ્પટટતા સાથે રજૂ કરવી જોઈએ.



જે મારહતી વવદ્યાથીઓને પરરગ્રચત હોય અને એને આધારે જે
અન્ય મારહતી આપવાની હોય ત્યારે વિક્ષકે તુલ નાત્મક અગ્રિ મ
સાંગઠક પ્રવતમાન દ્વારા અધ્યયન કાયત કરવુાં જોઈએ.



વાલીઓએ પોતાના પાલ્યની જજજ્ઞાસાવ વૃ તર  સાંતોષવા પ્રયત્ન
કરવો જોઈએ અને તે મા પ્રશ્નો હકારાત્મક રીતે લે વા જોઈએ.



પોતાના બાળકને પાઠયપુસ્તકની મારહતી ઉપરાાંત જેમ બને
તે મ વાસ્તવવક અનુો વો પ ૂરા પાડવા જોઈએ.

ઉપસાંહાર
વિક્ષણમાાં વધતાાં જતાાં જ્ઞાનના વ્યાપ સાથે કે ળ વણીમાાં મ ૂલ્યો પણ
બદલાતા

રહે

છે .

કે ળ વણીનુાં પ્રત્યે ક

નવુાં સોપાન

ખ ૂબ

જ

સમજપ ૂવતક અને વૈ જ્ઞાવનક ઢબે થાય તે બાળકના વવકાસ માટે ખ ૂબ
જરૂરી છે . આપણા કાયત ન ાંુ વૈ જ્ઞાવનક ઢબે મ ૂલ્યાાંક ન થાય એટલુાં જ
નહી પણ તે ની અસરકારકતાની ગ્રો ન્ન રીતીઓ અને તે મ ની વચ્ચે ની
ુ ના જરૂરી હોય આવા સાંિોધનો હાથ ધરવા જોઈએ. વિક્ષણ
તલ
પ્રવતમાનનો

ઉપયોગ

ગવતિીલ અને

અધ્યયન

અસરકારક બનાવે

અધ્યાપન
છે

પ્રરિયાને

વધારે

એવુાં માનવાનુાં કારણ

સાંિોધન દ્વારા પ્રાતત થયુાં છે . આમ, કહી િકાય કે વવવવધ
પ્રવતમાનો દ્વારા વવદ્યાથીઓને અધ્યયન પુરાં ુ પાડવામાાં આવે તો
વિક્ષણના કથળતા ધોરણોમાાં જરૂરથી સુધારો લાવી િકાય છે .
સાંદ ોત
ૃ ક્કરણ, મે મોરીયલ એજ્યુકે િ ન
1. ઉચાટ, ડી.એ., વવચરણ પ થ
ટ્રસ્ટ, રાજકોટ

2. દે સાઈ, એચ.જી. અને દે સાઈ, કે .જી. સાંિોધનની પિવતઓ અને
પ્રવવવધઓ, યુવનવવસિ ટી િાંથ વનમાત ણ બોડત , અમદાવાદ , ૧૯૮૫.

167

