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ABSTRACT  

  પ્રસ્ તતુ વળંમધન વભસ્ મડનમ શતે ુ મમગ નજ ધ્ મડનની વલધડથાાનડ ં

ભડનવવક સ્ લડસ્ થ ય થતી વયનમ ્ મડવ કયલડનમ શતમ. જેભડ ં બચ ચ લ્ રડની 

ભડધ્ મવભક નજ ચ્ ચતય ભડધ્ મવભક ળડડાભડ ંકુર ૧૨૦ વલધડથીાનજ પ્રડમમક્ષગક ધમયણજ 

વનદળા તયીકે મડદ્દવ્ િક યીતજ વદં કયલડભડ ં અ મડ ં શતડ.ં વળંમધનનડ ં વડધનમ તયીકે 

 મક્તિતગત ભડફશતી ્રકક, બ્ટ  ડી.જે. તથડ ગીડડ ગીતડ યક્ષચત ભડનવવક સ્ લડસ્ થમ 

વળંમધનીકડનમ ચમમગ કયલડભડ ં અ મમ શતમ. જેભડ ં વળંમધનનડ ં શતેનુજ ધ્ મડનભડ ં યડ ી 

મમગ – ધ્ મડનની તડરીભ અયામડ ં શરેડ ં નજ તડરીભ અયામડ ં િી નજ ફજ લ ત 

વભમ ભમડાદડ નક્કી કયી ભડફશતી એક્રકીકયણ કયલડભડ ં અ યુ ં શત ુ.ં ય મડયફડદ પ્રડયાત 

ભડફશતીનુ ં્રકક ફનડલી આંકડડ ળડસ્ ્રકીમ વલશ્ર્રજણ ભડટે T-Test (Pre Test-Post Test) 

નમ ચમમગ કયલડભડ ંઅ મમ શતમ. વળંમધનનડ ંખુ મ તડયણમભડ ંાણણલડ ભ્યુ ં શત ુ ં કે, 
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ભડધ્ મવભક નજ ચ્ ચતય ભડધ્ મવભક ળડડનડ ં વલધડથીાનડ ં લૂા કવમટી તથડ ચ્તરય 

કવમટીનડ ંભડનવવક સ્ લડસ્ થમનડ ંપ્રડયાતડકંમ T-ખૂ મ 13.70  મલડ ભતુ ંશત ુ.ં જે 0.01 તથડ 

0.05 ની કિડએ વડથાક તપડલત દળડાલજ િજ. એટરજકે ધ્ મડન મમગની વલધડથીાનડ ં

ભડનવવક સ્ લડસ્ થમ ચય વલધડમક / શકડયડય ભક વય  મલડ ભજ િજ. 

(૧) રરચય :-    
 ભનમવલજ્ઞડન એ ભનનુ,ં ચજતનડનુ ં નજ ્ મડવનુ ં વલજ્ઞડન િજ. ચયડતં 

ભનમવલજ્ઞડનનજ ળચ અતભડ ં લડતાનીક વલજ્ઞડન ણ કશલેડત ુ ં શત ુ.ં  મડયે અ નડ ં ઝડી 

નજ ગય મડય ભક યગુભડ ંવલધડથીાએ મતડનડ ંળકિક્ષણક કડમા દયમ્ મડન નજક વધંા નજ 

વભસ્ મડાનમ વડભનમ કયલમ ડતમ શમમ િજ. 

 અલડ વભમજ વલધડથીાનજ મતડનડ ંળડફયફયક સ્ લડસ્ થમની વડથજ – વડથજ ભડનવવક 

સ્ લડસ્ થમનજ ણ તંુ ુ યસ્ ત યડ ું ુ ં  ચ યી ફની ાણમ િજ. કડયણકે ળડફયફયક સ્ લડસ્ થમની 

ભડનવવક સ્ લડસ્ થમ ચય નજ ભડનવવક સ્ લડસ્ થમની ળડફયફયક સ્ લડસ્ થમ ચય વીધી 

વય ડે િજ. ળફયય નજ ભન  મડડમજરડ ંિજ. 

 ય મડયે, ધ્ મડન નજ મમગ એ વલધડથીાનડ ં શતડળ, નકડયડય ભક નજ ક્ષચ તડ્રસસ્ ત 

કડયણમનજ ુુય કયી શકડયડય ભક લરણ તયપ પ્રજયનડય વયકડયક ફયફ િજ. જે વલ્વમભડ ં

દયેક  મક્તિત ભડટે રડબદડમી િજ. 

 માનધસકસ્ાાસ્થય :- 
 “ભડનવવક સ્ લડસ્ થમ એટરજ ભડનલીનુ ં ગત વડથજનુ ંતજભ  ન્ મ  મક્તિત વડથજન ુ ં

વભડમમ ન કે જેનડથંી તજ લધ ુવતંમ પ્રડયાત કયી ળકે.”     

 - રજશનય નજ ક્યફુ 
 
 “ભડનવવક સ્ લડસ્ થમ એટરજ  મક્તિત ય વય કયતડ ં ફધડ ં   ફયફમનમ 

 મલવસ્ થત ્ મડવનડ ંફયણડભમનમ પડમદડકડયક ચમમગ.”     - કરીન 

ડી.ફી. – ૧૯૩૬  
 ધ્યાન :- 

 “ધ્ મડન એટરજ ક્ષચ્તરની એકડ્રસતડ” 
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(૨)ેભ્યાસનવધ્ધધત :-  
 સાંશનધનનવસમસ્યા :-   

“ધ્ મડન નજ મમગની વલધડથીાનડ ં ભડનવવક સ્ લડસ્ થમ ય થતી વયનમ 

્ મડવ.” 

 સાંશનધનનાાંમખુ્યહતુ ઓુ :- 
1) ધ્ મડન નજ મમગની ભડધ્ મવભક ળડડનડ ં વલધડથીાનડ ંભડનવવક સ્ લડસ્ થમ ચય 

થતી વયનમ ્ મડવ કયલમ. 

2) ધ્ મડન નજ મમગની ચ્ ચતય ભડધ્ મવભક ળડડનડ ં વલધડથીાનડ ં ભડનવવક 

સ્ લડસ્ થમ ચય થતી વયનમ ્ મડવ કયલમ. 

3) ધ્ મડન નજ મમગની ભડધ્ મવભક તથડ ચ્ ચતય ભડધ્ મવભક ળડડનડ ં િમકયડાં 

(Male) તથડ િમકયીાનડ ં (Female) ભડનવવક સ્ લડસ્ થમ ચય થતી વયનમ 

્ મડવ કયલમ. 
 

 સાંશનધનનવશનૂ્યત્કલ્ના :-   
1) ભડધ્ મવભક ળડડનડ ં વલધડથીાનડ ં લૂા કવમટી તથડ ચ્તરય કવમટીનડ ં ભડનવવક 

સ્ લડસ્ થમનડ ંપ્રડયાતડકંમનડ ંભધ્ મકમ લ્ ચજ વડથાક તપડલત નથી. 

2) ચ્ ચતય ભડધ્ મવભક ળડડનડ ં વલધડથીાનડ ં લૂા કવમટી તથડ ચ્તરય કવમટીનડ ં

ભડનવવક સ્ લડસ્ થમનડ ંપ્રડયાતડકંમનડ ંભધ્ મકમ લ્ ચજ વડથાક તપડલત નથી. 

3) િમકયડાં (Male) તથડ િમકયીા (Female) ્ મડવભડ ંાાણવતનડવં વલધડથીાનડ ં

લૂા કવમટી તથડ ચ્ ચતય કવમટીભડ ંભડનવવક સ્ લડસ્ થમનડ ંપ્રડયાતડકંમનડ ંભધ્ મકમ 

લ્ ચજ વડથાક તપડલત નથી. 

 રરા્યો :-  
પીકટમયીમર ડીઝડઆન (2 X 2) ખ ુફ વનદળા N=120 નડ ં અધયે નીચજ ખ ુફ 

ફયલયમોનજ વદં કયલડભડ ંઅ મડ ંશતડ.ં  

1) પ્રડમમક્ષગક ફયલયમો 

 (A)  ાણવત   = િમકયડાં (Male) 

     િમકયીા (Female) 
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 (B) ્ મડવનુ ંધમયણ = ભડધ્ મવભક – (Secondary) 

      ચ્ ચતય ભડધ્ મવભક – (High Secondary) 

2) અધડફયત ફયલયલો 
 

 વ્યાધાવ અેનયધનદશ   
પ્રસ્ તતુ ્ મડવભડ ંબચ ચ લ્ રડની ભડધ્ મવભક નજ ચ્ ચતય ભડધ્ મવભક ળડડાભડ ં

કુર ૧૨૦ વલધડથીાનજ વનદળા તયીકે વદં કયલડભડ ંઅ મડ ંશતડ.ં જેભડ ં૬૦ ભડધ્ મવભક 

નજ ૬૦ ચ્ ચતય ભડધ્ મવભક ળડડાભડ ં વલધડથીાનજ પ્રડમમગીક ્ મડવ ભડટે વનદળા 

તયીકે વદં કયલડભડ ંઅ મડ ંશતડ.ં  

 સાંશનધનનાાંસાધનન 
1)  મક્તિતગત ભડફશતી ્રકક - ાવળંમધન વભસ્ મડનજ ધ્ મડનભડ ંયડ ી વળંમધક ધ્ લડયડ 

સ્ લ – યક્ષચતવ 

2) ભડનવવક સ્ લડસ્ થમ વળંમધનીકડ - બ્ટ  ડી.જે. તથડ ગીડડ ગીતડ અય યક્ષચત 

 ધાવ અયષણ 
પ્રસ્ તતુ ્ મડવનડ ં ભડફશતી એક્રકીકયણ ફડદ વળંમધનભડ ં પ્રમમગ ધ્ ધવતનમ 

ચમમગ કયલડભડ ંઅ મમ શમલડથી, વલધડથીા ડવજથી પ્રમમગ શરેડ ં (Pre Test) નજ 

પ્રમમગ ફડદ (Post-Test) મમગની તડરીભ શરેડ ં નજ તડરીભ અ મડ ં ફડદ ભડનવવક 

સ્ લડસ્ થમનુ ં વળંમધનીકડ ધ્ લડયડ ભડફશતી એક્રકીત કયલડભડ ં અલી શતી. જેભડ ં ભડનવવક 

સ્ લડસ્ થમ તડવ સકુ્ષચ ય પ્રડયાત ચ્તરયમની વનમત યીવત ખ ુફ ગણતયી કયીનજ દયેક 

વલધડથીાનડ ં ભડનવવક સ્ લડસ્ થમનડ ં પ્રડયાતડકંમ ગણતયી T-Test ધ્ લડયડ કયલડભડ ં અલી 

શતી. 

ા૫વ રરણામન:-    
 પ્રસ્ તતુ ્ મડવનડ ં શતેાુ, ચય ક નડા, ભડફશતી એક્રકીકયણ તથડ આંકડડ 

ળડસ્ ્રકીમ વલશ્ર્રજણનડ ંઅધડયે પ્રડયાત ફયણડભમ કમ  ટકમ ધ્ લડયડ નીચજ પ્રભડણજ દળડાલલડભડ ં

અ મડ ંિજ. 
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કનષ્ટકનાં -૧ભડધ્ મવભક ળડડનડ ંવલધડથીાનડ ંલૂા કવમટી તથડ ચ્તરય કવમટીનડ ં

ભડનવવક સ્ લડસ્ થમનડ ં પ્રડયાતડકંમનડ ંભધ્ મક, પ્રભડણ વલચરન, પ્રભડણૂરૂ તથડ ટી-ખુ મ 

દળડાલત ુ ંકમ  ટક. 

કવમટીનમ પ્રકડય વં મડ ભધ્ મક પ્રભડણ – 

વલચરન 

પ્રભડણ 

ૂરૂ 

ટી-ખૂ મ વડથાકતડની 

કિડ 

લૂા કવમટી 30 20.47 4.82 0.83 13.70 વડથાક 
ચ્તરય કવમટી 30 31.78 4.20 

 ચયનડ ંકમ  ટક ન.ં૧  મતડ ંસ્   ટ  ણડમ િજ કે, ભડધ્ મવભક ળડડનડ ંવલધડથીાનડ ં

લૂા કવમટી તથડ ચ્તરય કવમટીનડ ભડનવવક સ્ લડસ્ થમભડ ંપ્રડયાતડકંમભડ ંT-ખૂ મ 13.70 િજ. 

જે 0.01 તથડ 0.05 ની કિડએ વડથાક તપડલત દળડાલજ િજ. 

 જેથી ચય ક નડનમ સ્ લીકડય કયલડભડ ં અલજ િજ. નજ ભડધ્ મવભક ળડડનડ ં

વલધડથીાભડ ંલૂા કવમટી તથડ ચ્તરય કવમટીનડ ંભડનવવક સ્ લડસ્ થમ ચય ધ્ મડન-મમગની 

વલધડમક વય  મલડ ભી શતી. 
કનષ્ટકનાં -ર ચ્ ચતય ભડધ્ મવભક ળડડનડ ંવલધડથીાનડ ંલૂા કવમટી નજ ચ્તરય 

કવમટીનડ ંભડનવવક સ્ લડસ્ થમનડ ંપ્રડયાતડકંમનડ ંભધ્ મક, પ્રભડણ વલચરન, પ્રભડણૂરુ તથડ 

ટી-ખુ મ દળડાલત ુ ંકમ  ટક 

કવમટીનમ પ્રકડય વં મડ ભધ્ મક પ્રભડણ – 

વલચરન 

પ્રભડણ 

ૂરૂ 

ટી-ખૂ મ વડથાકતડની 

કિડ 

લૂા કવમટી 30 20.30 5.11 
1.05 13.63 વડથાક 

ચ્તરય કવમટી 30 34.57 2.60 

 ચયમકત કમ  ટક ન.ંય નજ  મતડ ંસ્   ટ દે ડમ િજ કે, ચ્ ચતય ભડધ્ મવભક ળડડનડ ં

વલધડથીાભડ ં લૂા કવમટી તથડ ચ્તરય કવમટીનડ ં ભડનવવક સ્ લડસ્ થમનડ ં પ્રડયંાતડકંમનડ ં

ભધ્ મકમ લ્ ચજ વડથાક તપડલત િજ. કડયણકે (t) ટી-ખૂ મ – 13.63 િજ. જે 0.01 તથડ 0.05 

ની કિડએ વડથાકતડ દળડાલજ િજ. 
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 જેથી ચય ક નડનમ શ  સ્ લીકડય કયલડભડ ં અલજ િજ નજ ચ્ ચતય ભડધ્ મવભક 

ળડડનડ ં વલધડથીાભડ ંણ તથડ ચ્તરય કવમટીનડ ંભડનવવક સ્ લડસ્ થમ ચય ધ્ મડન નજ 

મમગની વલધડમક વય  મલડ ભી શતી.  
કનષ્ટકનાં ૩ િમકયડાં (Male) તથડ િમકયીા (Female) ાણવતનડ ંવલધડથીાનડ ં

લૂાક કવમટી તથડ ચ્તરય કવમટીનડ ંભડનવવક સ્ લડસ્ થમનડ ંપ્રડયાતડકંમનડ ંભધ્ મક, 

પ્રભડણવલચરન, પ્રભડણૂરૂ તથડ ટી-ખૂ મ દળડાલત ુ ંકમ  ટક. 

કવમટીનમ 

પ્રકડય 

વં મડ ભધ્ મક પ્રભડણ – 

વલચરન 

પ્રભડણ 

ૂરૂ 

ટી-ખૂ મ વડથાકતડની 

કિડ 

લૂા કવમટી 60 20.13 4.66 

0.67 18.39 વડથાક ચ્તરય 

કવમટી 

60 32.48 2.31 

 ચયમકત કમ  ટક ન.ં૩ નજ  મતડ ં સ્   ટ  ણડમ િજ કે, ાણવત અધડયીત િમકયડાં 

ાM) નજ િમકયીા (F) નડ ંભડનવવક સ્ લડસ્ થમ અધડયીત પ્રડયાતડકંમનડ ભધ્ મકમ લ્ ચજ 

વડથાક તપડલત  મલડ ભજ િજ. કડયણકે T-ખૂ મ 18.39 જે 0.01 તથડ 0.05 ની કિડએ 

વડથાક તપડલત દળડાલજ િજ.  

 જેથી ચય ક નડનમ શ  સ્ લીકડય કયલડભડ ં અલજ િજ નજ િમકયડાં તથડ 

િમકયીા ્ મડવભડ ંવલધડથીાનડ ંલૂાકવમટી તથડ ચ્તરય કવમટીનડ ંભડનવવક સ્ લડસ્ થમ 

ચય ધ્ મડન-મમગની વલધડમક વય  મલડ ભજ િજ. 
ા૬વ રરણામનવચચા ેનયતારણન :- 
 પ્રસ્ તતુ ્ મડવની પ્રડયાત ભડફશતીનડ ંઅધડયે તડયણમ નજ ફયણડભ વલળજ ચચડા 

અ પ્રભડણજ િજ. 

1) ભડધ્ મવભક ળડડનડ ં વલધડથીાનડ ં લૂા કવમટી નજ ચ્તરય કવમટીનડ ં ભડનવવક 

સ્ લડસ્ થમનડ ંપ્રડયાતડકંમનડ ંભધ્ મકમ લ્ ચજ વડથાક તપડલત  મલડ ભજ િજ. 

2) ચ્ ચતય ભડધ્ મવભક ળડડનડ ં વલધડથીાનડ ં લૂા કવમટી તથડ ચ્તરય કવમટીનડ ં

ભડનવવક સ્ લડસ્ થમનડ ંપ્રડયાતડકંમનડ ંભધ્ મકમ લ્ ચજ વડથાક તપડલત  મલડ ભજ િજ. 
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3) િમકયડાં નજ િમકયીાનડ ં ાણવત અધડફયત વલધડથીાનડ ં લૂા કવમટી તથડ 

ચ્તરય કવમટીનડ ંભડનવવક સ્ લડસ્ થમનડ ંપ્રડયાતડકંમનડ ંભધ્ મકમ લ્ ચજ વડથાક તપડલત 

 મલડ ભજ િજ. 

 ચયમકત તડયણમ ચયથી સ્   ટ થડમ િજ કે, જે વલધડથીાએ મમગ-ધ્ મડનની 

તડરીભ લૂે ભડનવવક સ્ લડસ્ થમ વફંધંીત વળંમધનીકડનડ ં પ્રશ્નમનડ ં જે ચ્તરય ા લડફવ 

અ મડ ં તજનડ ં પ્રડયાતડકંમ કયતડ ં ધ્ મડન-મમગની તડરીભ ફડદ ચ્તરય કવમટીનડ ં િજ. તજનડ ં

ભડનવવક સ્ લડસ્ થમ ચય વલધડમક વય  મલડ ભજ િજ. 

 ચયડતં બવલ  મભડ ં મ કમઆ વળંમધન કતડા અ ંગગજ લધ ુવડયડ ફયણડભમ પ્રડયાત 

કયલડ આ્ િજ તમ વનદળોની વં મડ લધડયીનજ નલડ વળંમધન વડધનમનડ ચમમગ કયીનજ 

તથડ જુદડ જુદડ વલસ્ તડયભડથંી ણ વલધડથીાનજ વદં કયી ્ મડવ કયી ળકે િજ. 
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