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અમદાળાદ હરેની માધ્યમમક ાલાઓના ધો-9 ના મળદ્યાથીઓના ગહૃકાયય 

પ્રત્યેના ળણોનો અભ્યાસ 
ર્ડા.જજજ્ઞડફેન એચ. ચૌધયી  

વલદ્યડવશડમક સ્લ.વી.એભ.વિલેદી પ્રડમોગગક પ્રડથવભક ળડડ, ધોકડ.  
સારાાં 

કમ્પ્યટૂયનડ આ સ્ધડાત્ભક યગુભડાં વલદ્યડથીઓભડાં જ્ઞડનનો બાંર્ડય શોલો જરૂયી છે. તેભનડભડાં વલમલસ્તનુુાં 

યેૂરુુાં જ્ઞડન શોવુાં જરૂયી છે. તેનડ ભડટે ગશૃકડમા એ ડમડની ફડફત છે. વલદ્યડથીઓ ગશૃકડમાને કેટલુાં પ્રડધડન્મ 

આે છે અને લરણ કેલે છે, તે જાણલડ ભડટે પ્રસ્તતુ અભ્મડવ દ્વડયડ પ્રમડવ શડથ ધયલડભડાં આવ્મો છે. 

ચાળીરૂ બદોોઃઅભદડલડદ ળશયે, ભડધ્મવભક ળડડ, વલદ્યડથીઓ, ગશૃકડમા, લરણ, અભ્મડવ.  

પ્રસ્તાળનાોઃ “Practice makes man perfact” પ્રસ્તતુ લડક્યભડાં ભનષુ્મની વર્જન ળક્તત વલળેનો 

ખ્મડર આલે છે. કોઇણ કડમા પ્રથભલડય કયતી લખતે તે કડમા પ્રત્મે રગન શોલી, ન આલર્વુાં, 

નીયવતડ શોલી તે વ્મક્તતનડ સ્લબડલ ય વનબાય શોમ છે. અશીં જે વલમ વલળે વાંળોધન શડથ 

ધયેર છે તે વ્મક્તતનડ સ્લબડલ, તેની આવડવનડ લડતડલયણ ય આધડય યડખે છે. જો ગશૃકડમા 

રૂે અડત ુાં અધ્મમન કડમા મોગ્મ યીતે મોગ્મ વભમે રુુાં કયલડભડાં આલે તો તે વલદ્યડથીને 

પડમદડકડયક જ શોમ છે. ગશૃકડમા ડછ કોઇ ચોક્કવ શતે ુ યશરેો શોમ છે. જે ણૂા કયલડ ભડટે 

વળક્ષક જુદી જુદી દ્ધવતઓનો ઉમોગ કયે છે, અને વલદ્યડથીને વલમલસ્તનુડ મદુ્દડને લધ ુદઢ 

ફનડલલડભડાં ભદદ કયે છે. અભ્મડવવકડ એભ ભડને છે કે વ્મક્તત જમડાં સધુી તેની આવડવનડ 

વભજી ન ળકે ત્મડાં સધુી તે વર્જન કયી ળકતો નથી. બડયતનડ ભતૂલૂા યડષ્રવત ર્ડા.એ.ી.જે. 

અબ્દુરકરડભ નડ ભાંતવ્મ અનવુડય, “કડભ કયતી વ્મક્તતને તેનડ કડભનડ ફદરડભડાં અેગક્ષત 

પ્રોત્વડશન આલડભડાં ન આલે તો ધડયણડ પ્રભડણેનુાં રયણડભ ભતુાં નથી.” તેભ જો વલદ્યડથીન ે

તેનડ કડભનડ ફદરડભડાં જો મોગ્મ પ્રોત્વડશન આલડભડાં ન આલે તો તેને તે કડભ કયવુાં ગભત ુ

નથી. આથી વલદ્યડથીઓ ગશૃકડમા કયલડ પે્રયડમ તે ભડટે તેભને મોગ્મ પ્રોત્વડશન, ભડગાદળાન રુુાં 

ડર્વુાં જોઇએ.  
સાંોધનના હતેઓુોઃ- અભ્મડવનડ શતેઓુ વાંળોધનની આધડયળીરડ છે. ભડણવની દયેક પ્રવવૃિ 



Research Guru Volume-12, Issue-1(June-2018) (ISSN:2349-266X) 

Page | 1237 
Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed)  

 

ડછ ચોક્કવ-ગફનચોક્કવ ઉદે્દળો અલશ્મ યશરેડ શોમ છે. વાંળોધકો ણ અભ્મડવને ચોક્કવ 

રદળડસચૂન ભે અને વભસ્મડનો ઉકેર ળોધી ળકડમ તે ભડટે વલમને અનરુૂ શતેઓુ વનવિત કયે 

છે. આ વાંળોધનનડ શતેઓુ નીચે મજુફ છે.  

1. અભદડલડદ ળશયેનડ ભડધ્મવભક ળડડઓનડ વલદ્યડથીઓનડ ગશૃકડમા અંગ ેલરણ ભડદાંર્ 

યચલો.  

2. અભદડલડદ ળશયેનડ ભડધ્મવભક ળડડઓનડ ધોયણ-9 નડ વલદ્યડથીઓનડ ગશૃકડમા પ્રત્મેનડ 

લરણોની કક્ષડ નક્કી કયલી.  

3. અભદડલડદ ળશયેનડ ભડધ્મવભક ળડડઓનડ વલદ્યડથીઓનડ ગશૃકડમા અંગનેડ લરણો ઉય 

જાતીમતડની અવય તડવલી.  
સાંોધનની ઉત્કલ્નાઓોઃ-  

Ho1  અભદડલડદ ળશયેનડ લૂા-વલસ્તડય અને વિભ વલસ્તડયની ભડધ્મવભક ળડડઓનડ ધો-9 

નડ વલદ્યડથીઓનડ ગશૃકડમા પ્રત્મેનડ લરણડાંકોની વયડવયી લચ્ચે વડથાક તપડલત નશીં 

શોમ.  
Ho2  અભદડલડદ ળશયેનડ ભડધ્મવભક ળડડઓનડ ધો-9 નડ વલદ્યડથીઓનડ ગશૃકડમા પ્રત્મેનડ 

છોકયડઓ અને છોકયીઓનડ લરણડાંકોની વયડવયી લચ્ચે વડથાક તપડલત નશીં શોમ.  
Ho3 અભદડલડદ ળશયેનડ લૂા વલસ્તડય અને કોટ વલસ્તડયની ભડધ્મવભક ળડડઓનડ ધો-9 નડ 

વલદ્યડથીઓનડ ગશૃકડમા પ્રત્મેનડ લરણડાંકોની વયડવયી લચ્ચે વડથાક તપડલત નશીં શોમ.  
સાંોધનનુાં મહત્ળોઃ- પ્રસ્તતુ વાંળોધન દ્વડયડ વલદ્યડથીઓનડ ગશૃકડમા પ્રત્મેનડ લરણો જાણી ળકડળે. 

છોકયડઓ અને છોકયીઓનડ ગશૃકડમા પ્રત્મેનડ લરણો કેલડ પ્રકડયનડ છે તે જાણી ળકડળે. જુદડ જુદડ 

વલસ્તડયભડાં અભ્મડવ કયતડ વલદ્યડથીઓનડ ગશૃકડમા પ્રત્મેનડ લરણો જાણી ળકડળે. આ વાંળોધન 

વલદ્યડથીઓભડાં વનમવભતતડ, વલમલસ્તનુડ તરસ્ળી જ્ઞડન, વર્જનળક્તત, આત્ભવલશ્વડવ તેભજ 

ક્રભફદ્ધતડ જેલડ ગણુોનો વલકડવ કયલડ ભડટેનુાં ભડગાદળાન આલડ ભડટે ભદદરૂ થળે.  
વ્યામળશ્વોઃ- પ્રસ્તતુ અભ્મડવભડાં અભદડલડદ ળશયેનડ ગજુયડતી ભડધ્મભનડ ભડધ્મવભક ળડડનડ 

ળૈક્ષગણક લા 2017-18 નડ ધો-9 નડ વલદ્યડથીઓનડ ગશૃકડમા પ્રત્મેનડ લરણોનો અભ્મડવ છે 

તેભને વ્મડવલશ્વ તયીકે વાંદ કયલડભડાં આવ્મડ છે.  
સાંોધનની દ્ધમતોઃ- વાંળોધન કયલડ ભડટે અનેક ધ્ધવતઓ છે. પ્રસ્તતુ અભ્મડવ અભદડલડદ 

ળશયેનડ ભડધ્મવભક ળડડઓનડ ધો-9 નડ વલદ્યડથીઓનડ ગશૃકડમા પ્રત્મેનડ લરણોનડ વાંદબાભડાં 

શોલડથી અભ્મડવવકડએ “વલકે્ષણ દ્ધવત”નો ઉમોગ કમો છે.  
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સાંોધનનુાં ઉકરણોઃ- કોઇણ વભસ્મડનડ વચોટ ઉકેર અને ઊંર્ડણલૂાકનડ અભ્મડવ અથે, 

ચોક્કવ, વ્મલક્સ્થત અને દ્ધવતવયની ભડરશતી એકિીકયણ કયલડ મોગ્મ ઉકયણની વાંદગી 

કયલી જરૂયી છે. આ વાંળોધન એ ભડધ્મવભક ળડડઓનડ ધો-9 નડ વલદ્યડથીઓનડ ગશૃકડમા પ્રત્મેનડ 

લરણો જાણલડનો ઉદે્દશ્મ યશરેો છે. આ વાંળોધન અંતગાત વલદ્યડથીઓનડ ગશૃકડમા પ્રત્મેનડ લરણો 

જાણલડ ભડટે લરણભડદાંર્ની યચનડ કયલડનુાં નક્કી કયુું છે. આ લરણભડદાંર્ આ વાંળોધનુાં 

ઉકયણ છે.  
માહહતી એકત્રીકરણોઃ-આ વાંળોધનનડ ડિો ડવેથી ભડરશતી એકિ કયલડ ભડટે ભડધ્મવભક 

ળડડભડાં રૂફરૂ જઇ વાંળોધનને રગતી ભડરશતી ભડટે આચડમાશ્રીની અનભુવત ભડાંગલડનુાં નક્કી કયુું. 

ત્મડયફડદ વલદ્યડથીઓ ડવ ે લરણભડદાંર્ બયડલલડ આેર વભમ પ્રભડણ ે રૂફરૂ જઇ દયેક 

ભડધ્મવભક ળડડનડ વલદ્યડથીઓને રૂફરૂ લરણ ભડદાંર્ બયડલલડ એવુાં નક્કી કયુું. તેભજ તેઓને 

જરૂયી સચૂનડઓની વભજ આલડનુાં વલચડયુું. વલદ્યડથીઓને કોઇણ પ્રકડયનડ બમ, ગચિંતડ લગય 

તાંદુયસ્ત લડતડલયણભડાં લરણ ભડદાંર્નડ પ્રવતચડયો આી ળકે તે યીતે લગાખાંર્નુાં વાંચડરન 

કયલડનુાં વલચડયલડભડાં આવ્યુાં.  
માહહતી પથૃ્થકરણની પ્રમળમધ-વલદ્યડથીઓએ ભેલેર વ્મક્તતગત પ્રડ્તડાંકોને જાવત અને વલસ્તડય 

અનવુડય વલવલધ ચરોનડ વાંદબાભડાં ભડરશતીનુાં થૃક્કયણ કયલડનુાં નક્કી કયુું. ત્મડયફડદ 

પ્રડ્તડાંકોનડ આધડયે આવવૃિ વલતયણ તૈમડય કયી ભધ્મલતી ક્સ્થવતનડ ભડ તયીકે વયડવયી, 

ચગરતતડનડ ભડ તયીકે પ્રભડણવલચરન ઉયડાંત પ્રભડણભતૂ ટી-કવોટીની ગણતયી કયલડનુાં 

વલચડયુા. ટી-કવોટીની ભદદથી ભેલેર મલૂ્મને આધડયે જે તે ઉત્કલ્નડની ચકડવણી કયલડનુાં 

નક્કી કયુું.  
માહહતી પથૃક્કરણ અને અથયઘટન-આ વાંળોધનભડાં વલદ્યડથીઓનડ ગશૃકડમા પ્રત્મેનડ લરણો યથી 

ભેલેર લરણડાંકોએ ડમડની ફડફત છે. આ લરણડાંકોને ચરલડય લગીકૃત કયીને તેભડાં 

આવવૃિવલતયણો તૈમડય કયલડભડાં આવ્મડ છે. આ આવવૃિ વલતયણો યથી કયેર ગણતયીઓને 

આધડયે વાંળોધન કડમા શડથ ધયતી લખતે નક્કી કયેરી ઉત્કલ્નડઓ તડવલડભડાં આલી છે. 

આવવૃિ વલતયણ યથી ફ ેજૂથ લચ્ચેની વયડવયીનડ તપડલતની વડથાકતડ ભડધ્મવભક ળડડઓનડ 

વલસ્તડય, જાવત પ્રભડણ ેળોધી ઉત્કલ્નડઓ ચકડવલડભડાં આલી.  
સારણી-1 

પળૂય અને મિમ મળસ્તારના ધો- 9 ના મળદ્યાથીઓના ળણાાંકોની સરાસરી, પ્રમાણમળચન અને  
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t-મલૂ્ય 

 મળસ્તાર સાંખ્યા સરાસરી પ્રમાણ 

મળચન 

t-મલૂ્ય 

Ho1 
લૂા 100 135.7 16.01 1.53 

વિભ 100 139.1 15.45 વડથાક નથી. 

 આ વાંળોધનભડાં અભ્મડવકે વાંદ કયેર ધોયણ-9 નડ છોકયડઓ અને છોકયીઓનડ ગશૃકડમા 

પ્રત્મેનડ લરણડાંકોની વયડવયી, પ્રભડણવલચરન અને t-મલૂ્મ 
સારણી-2 

છોકરાઓ અને છોકરીઓના ગહૃકાયય પ્રત્યેનાાં ળણાાંકોની સરાસરી, પ્રમાણમળચન અને t-મલૂ્ય 

 જામત સાંખ્યા સરાસરી પ્રમાણ 

મળચન 

t-મલૂ્ય 

Ho2 
છોકયીઓ 170 137.8 17.32 1.58 

છોકયડઓ 130 140.74 14.74 વડથાક નથી. 

સારણી-3 

પળૂય મળસ્તાર અને કોટ મળસ્તારના મળદ્યાથીઓના ગહૃકાયય પ્રત્યેનાાં ળણાાંકોની સરાસરી, 

પ્રમાણમળચન અને t-મલૂ્ય 

 મળસ્તાર સાંખ્યા સરાસરી પ્રમાણ 

મળચન 

t-મલૂ્ય 

Ho3 
લૂા 100 135.7 16.01 2.83 

કોટ 100 142.3 17.00 વડથાક છે. 

સાંોધનના તારણોોઃ-  

1. વભગ્ર નમનૂડનડ અભદડલડદ ળશયેનડ ભડધ્મવભક ળડડઓનડ ધો-9 નડ વલદ્યડથીઓનડાં 

ગશૃકડમા પ્રત્મેનડાં લરણો તટસ્થ જોલડ ભળમડાં શતડ.  

2. અભદડલડદ ળશયેનડ ધો-9 નડ છોકયડઓ અને છોકયીઓનડ ગશૃકડમા તયપનડ લરણો 

વભડન યીતે તટસ્થ છે. યાંત ુફાંનેનડ લરણોભડાં કોઇ વડથાક તપડલત નથી. આથી ધો-9 

નડ વલદ્યડથીઓનડ ગશૃકડમા પ્રત્મેનડાં લરણો ઉય જાતીમ તપડલતોની અવય જોલડ 

ભતી નથી.  

3. અભદડલડદ ળશયેનડ ભડધ્મવભક ળડડઓનડ ધો-9 નડ વલદ્યડથીઓનડ લૂા વલસ્તડય અને 

વિભ વલસ્તડયનડ વલદ્યડથીઓનડ ગશૃકડમા તયપનડ લરણો વભડન યીતે શકડયડત્ભક છે 



Research Guru Volume-12, Issue-1(June-2018) (ISSN:2349-266X) 

Page | 1240 
Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed)  

 

યાંત ુ ફાંનેનડ લરણોભડાં કોઇ વડથાક તપડલત નથી. આથી ધો-9 નડ વલદ્યડથીઓનડાં 

ગશૃકડમા પ્રત્મેનડાં લરણો ઉય વલસ્તડયનડ તપડલતની અવય જોલડ ભતી નથી.  

4. અભદડલડદ ળશયેનડ ધો-9 નડ વલદ્યડથીઓનડ કોટ વલસ્તડય અને વિભ વલસ્તડયનડ 

વલદ્યડથીઓનડ ગશૃકડમા તયપનડ લરણો વભડન યીતે શકડયડત્ભક છે. યાંત ુ ફાંનેનડ 

લરણોભડાં કોઇ વડથાક તપડલત નથી. આથી ધો-9 નડ વલદ્યડથીઓનડાં ગશૃકડમા પ્રત્મેનડાં 

લરણો ઉય વલસ્તડયનડ તપડલતની અવય જોલડ ભતી નથી.  

5. અભદડલડદ ળશયેનડ ધો-9 નડ વલદ્યડથીઓનડ લૂા વલસ્તડય અને કોટ વલસ્તડયનડ 

વલદ્યડથીઓનડ ગશૃકડમા તયપનડ લરણો વભડન યીતે શકડયડત્ભક નથી. આથી ધો-9 નડ 

વલદ્યડથીઓનડ ગશૃકડમા પ્રત્મેનડ લરણો ઉય વલસ્તડયનડ તપડલતની અવય જોલડ ભે 

છે.  

વભગ્ર યીતે જોતડાં વલસ્તડયની ગશૃકડમા પ્રત્મેનડાં લરણો ઉય આંવળક અવય જોલડ ભી 

છે.  
સાંોધનના સચૂનોોઃ  

- વળક્ષકોએ વલદ્યડથીઓને યવ ર્ ેતેલી યીતે વલવલધ ળૈક્ષગણક પ્રવવૃિઓનો ઉમોગ કયીને 

ગશૃકડમા આવુાં.  

- વળક્ષકોએ વલદ્યડથીઓને ગશૃકડમા આતી લખતે તેભનડ ગશૃકડમાનડ વભમિકની તડવ 

કયલી.  

- ભડતડ-વતડએ વલદ્યડથીઓનડ ગશૃકડમાની નોંધની તડવ કયી તેભને તેભનડ ગશૃકડમાભડાં 

જરૂયી ભડગાદળાન ભદદ રુૂાં ડર્વુાં.  

- વળક્ષકોએ વલદ્યડથીઓને વળક્ષડનડ રૂભડાં ગશૃકડમા આવુાં ન જોઇએ.  

- વળક્ષકોએ ગશૃકડમાભડાં પકત રખલડની જ પ્રવવૃિ ને આતડાં પ્રવવૃિરક્ષી ગશૃકડમા જેવુાં કે 

વ્મક્તત મરુડકડત, નમનૂડ એકિીકયણ, વાંસ્થડ મરુડકડત આવુાં.  

- વળક્ષકોએ ગશૃકડમાની મોગ્મ ચકડવણી કયી જરૂયી સચૂનો વલદ્યડથીને આલડ જોઇએ.  

- વળક્ષકોએ ગશૃકડમાની ચકડવણીનુાં વનદડન કયી તેનડ આધડયે ઉચડયડત્ભક કડમા શડથ ધયવુાં 

જોઇએ.  

- વળક્ષકોએ વલદ્યડથીઓની યવ, રુગચ અને લમકક્ષડને ધ્મડનભડાં યડખીને ગશૃકડમા આવુાં 

જોઇએ.  

- વળક્ષક જ્મડયે લૈવલધ્મણૂા ગશૃકડમા આે ત્મડયે તેણે વલદ્યડથીઓને જરૂયી વાંદબા વડરશત્મ 

વલમક ભડરશતી આલી જોઇએ.  
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ભામળ સાંોધનની હદાઓોઃ-  

- અભદડલડદ ળશયેનડ ભડધ્મવભક વલબડગનડ ધો-9, 10 નડ વલદ્યડથીઓનડ ગશૃકડમા પ્રત્મેનડાં 

લરણો તેભની ળકૈ્ષગણક વવદ્ધદ્ધનડ વાંદબાભડાં તડવલડ.  

- અભદડલડદ જજલ્રડનડ ગ્રડમ્પમ વલસ્તડયનડ ભડધ્મવભક વલબડગનડાં ધો-9, 10 નડ 

વલદ્યડથીઓનડ ગશૃકડમા પ્રત્મેનડાં લરણો તેભની ળૈક્ષગણક વવદ્ધદ્ધનડ વાંદબાભડાં તડવલડ.  

- અભદડલડદ ળશયેનડ ભડધ્મવભક વલબડગનડ ધો-9, 10 નડ વલદ્યડથીઓનડ ગશૃકડમા પ્રત્મેનડાં 

લરણો તડવલડ.  

- ગજુયડતી ભડધ્મભ અને અંગ્રેજી ભડધ્મભનડ વલદ્યડથીઓનડ ગશૃકડમા પ્રત્મેનડ લરણોનો 

તરુનડત્ભક અભ્મડવ કયલો.  

- ળશયેી અને ગ્રડમ્પમ વલસ્તડયનડ ધો-9 નડ વલદ્યડથીઓનડ ગશૃકડમા પ્રત્મેનડ લરણોનો 

તરુનડત્ભક અભ્મડવ કયલો.  

- ભડધ્મવભક અન ેઉચ્ચિય ભડધ્મવભક ળડડનડ વલદ્યડથીઓનડ ગશૃકડમા પ્રત્મેનડ લરણોનો 

તરુનડત્ભક અભ્મડવ કયલો.  

- ભડધ્મવભક ળડડનડ વળક્ષકોનડ ગશૃકડમા પ્રત્મેનડાં લરણોનો અભ્મડવ કયલો.  
ઉસાંહાર-ગશૃકડમા વળક્ષણ પ્રરક્રમડનુાં અગત્મનુાં અંગ છે. વલદ્યડથીઓ ગશૃકડમા પ્રત્મે શકડયડત્ભક 

લરણો કેલે તો સ્લ-અધ્મમન લધડયે ગવતળીર ફને. પ્રસ્તતુ અભ્મડવનુાં ભશત્લનુાં તડયણ એવુાં 

છે કે વલદ્યડથીઓ ગશૃકડમા પ્રત્મે તટસ્થ લરણો ધયડલે છે. આ લરણો શકડયડત્ભક ફને એલડાં 

કેટરડાંક સચૂનો અભ્મડવવકડએ કમડા છે. પ્રસ્તતુ અભ્મડવ અભદડલડદની ભડિ છ ળડડઓનડ 300 

વલદ્યડથીઓ યૂતો ભમડારદત શોલડથી તેનડ રયણડભોનુાં વડલાિીકયણ થઇ ળકે નશી. તેભ છતડાં 

પ્રસ્તતુ અભ્મડવ ગજુયડતની ભડધ્મવભક ળડડઓનડ વળક્ષકો અને વલદ્યડથીઓને મજત્કિંગચત 

ઉમોગી ફનળે તો અભ્મડવવકડનો આ નમ્ર રઘ ુપ્રમડવ વડથાક થમો ગણડળે.  
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