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પ્રાથમમક ાલાઓના મક્ષકોની સાાંળેગિક પરરપકળતા 
અલ્તાફ ળાય. રાઠોડ 

પ્રાચાયય, જિલ્ા મક્ષણ અને તાીમ ભળન,શ્રી રામબા ગે્રજ્યએુટ ટીચસય કોેિ, પોરબાંદર 

(સારાાં) 

શળક્ષકે લગગખડંભા ં વાલેંગગક યીતે જે ભશૂભકા બજલલાની છે તેનાથી તે વબાન શોલો જોઈએ. 

વાલંેગગકતા એ અધ્માન કામગભા ં વપતા પ્રાપ્ત કયલાભા ં ભદદરૂ ફની ળકે છે. આથી, 

પ્રાથશભક ળાાઓના શળક્ષકો વાલંેગગક રયકલતાની ફાફતભા ં ળી સ્થથશત ધયાલે છે ત ે

જાણલાના આળમથી પ્રથતતુ અભ્માવ શાથ ધયલાભા ં આવ્મો શતો. પ્રાથશભક ળાાઓના 

શળક્ષકોની વાલેંગગક રયકલતા જાણલા ભાટે ભાદંડની યચના કયી તેના ય જાતીમતા, 

ળાેમ શલથતાય, તારીભી રામકાત અને ળૈક્ષગણક અનબુલની અવય તાવલાના શતેઓુ વાથે 

આ વળંોધન શાથ ધયાયુ ંશત ુ.ં ોયફદંય જજલ્રાના ૩૦૦ શળક્ષકોનો નમનૂાભા ંવભાલેળ કયલાભા ં

આવ્મો શતો. જે ૈકી રુુ અને સ્ત્રી શળક્ષકોની વખં્મા અનકુ્રભે ૧૩ અન ે૧૪૭ શતી. ભારશતી 

એકત્રીકયણ ભાટે વાલેંગગક રયકલતા ભાદંડનો ઉકયણ તયીકે ઉમોગ કયલાભા ંઆવ્મો 

શતો. વાલંેગગક રયકલતા ભાદંડભા ં૩૦ શલધાનોની યચના કયલાભા ંઆલી શતી. જે ૈકી ય૦ 

શલધાનો શકાયાત્ભક અને ૧૦ શલધાનો નકાયાત્ભક થલરૂના શતા.ં ભારશતી થૃક્કયણ ભાટે ટી–

ગણુોતયનો ઉમોગ કયલાભા ંઆલેર. 

વળંોધનને અંતે આ મજુફના તાયણો ભળ્મા શતા.ં 

૧. વાલંેગગક રયકલતા ભાદંડ શલશ્વવનીમતા અને મથાથગ વાગફત થમેર. 

ય. નમનૂાભા ં વભાશલષ્ટ ભોટા બાગના ાત્રોની વાલેંગગક રયકલતા ઉંચી જોલા ભી 

શતી. 

૩. રુુ કયતા સ્ત્રી શળક્ષકો, ળશયેી કયતા ગ્રામ્મ શલથતાયની પ્રાથશભક શળક્ષકો અને ીટીવી 

કયતા ફી.એડ્ .ની રામકાત ધયાલતા શળક્ષકોની વાલંેગગક રયકલતા ઉંચી જોલા ભી 

શતી. 

૪. ાચં લગ સધુીનો ળૈક્ષગણક અનબુલ ધયાલતા શળક્ષકો અને ાચં લગથી લધનુો ળૈક્ષગણક 

અનબુલ ધયાલતા પ્રાથશભક ળાાઓના શળક્ષકોની વાલેંગગક રયકલતા વભાન શતી. 

 વાલેંગગક રયકલતા એ શળક્ષકો ભાટેનુ ં એક અશનલામગ રક્ષણ છે. આથી, વાલંેગગક 

રયકલતા શલકવાલલા અંગેની ફાફત ય વશલળે ધ્માન આવુ ં જરૂયી છે. વાલેંગગક 

રયકલતા શલકવાલલા ભાટે મોગ્મ ઉામો શલચાયી તેભને અભરી ફનાલલાનુ ંજરૂયી જણામ છે. 



Research Guru:  Volume-12, Issue-2, September-2018 (ISSN:2349-266X) 

Page | 1263  

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

ચાળીરૂપ બ્દો :- વાલંેગગક રયક્લતા, શળક્ષણ, શળક્ષકો, પ્રાથશભક ળાા   

 

પ્રાથમમક ાલાઓના મક્ષકોની સાાંળેગિક પરરપકળતા 

૧.૦ પ્રાસ્તામળક 

શળક્ષણ એ આજના યગુની જરૂરયમાત છે. તે વતત ચારતી પ્રરક્રમા છે. દયેક વ્મરકત ભાટે 

શળક્ષણની અશનલામગતા લધી ગઈ છે. શળક્ષણ દ્વાયા વ્મરકતના લતગનભા ંરયલતગન રાલી ળકામ 

છે. શળક્ષણની પ્રરક્રમાનો આધાયથતબં શળક્ષક છે. શળક્ષકના લતગનની શલદ્યાથીઓના ભાનવ ય 

ઉડી અવય ડતી શોમ છે. આથી, શળક્ષકનુ ંલતગન એક રયકલ વ્મરકતને છાજે તે પ્રકાયનુ ંશોવુ ં

જોઈએ. શળક્ષકનુ ંલગગખડંભાનુ ંલતગન શલદ્યાથીઓ ભાટે પે્રયણારૂ શોમ છે. આથી, શળક્ષકે ોતાના 

વલેંગો કે આલેગો ય શનમતં્રણ યાખવુ ંજરૂયી છે. ટૂંકભા ં શળક્ષક વાલેંગગક યીતે રયકલ શોલો 

જોઈએ. ડ ે (ય૦૦૪) જણાલે છે કે શળક્ષકે લગગખડંભા ં વાલેંગગક યીતે જે ભશૂભકા બજલલાની છે 

તેનાથી તે વબાન શોલો જોઈએ. વાલંેગગકતા એ અધ્માન કામગભા ં વપતા પ્રાપ્ત કયલાભા ં

ભદદરૂ ફની ળકે છે. આથી, પ્રાથશભક ળાાઓના શળક્ષકો વાલંેગગક રયકલતાની ફાફતભા ં

ળી સ્થથશત ધયાલે છે તે જાણલાના આળમથી પ્રથતતુ અભ્માવ શાથ ધયલાભા ંઆવ્મો શતો. 
ર.૦ અભ્યાસના હતેઓુ 

 પ્રથતતુ અભ્માવના શતેઓુ આ મજુફ શતા. 

૧. પ્રાથશભક ળાાઓના શળક્ષકોની વાલંેગગક રયકલતા જાણલા ભાટે ભાદંડની યચના 

અને પ્રભાણીકયણ કયવુ.ં 

ય. પ્રાથશભક ળાાઓના શળક્ષકોની વાલંેગગક રયકલતાનો અભ્માવ કયલો. 

૩. પ્રાથશભક ળાાઓના શળક્ષકોની વાલંેગગક રયકલતા ય તેઓની જાતીમતા, ળાેમ 

શલથતાય, તારીભી રામકાત અને ળૈક્ષગણક અનબુલની અવય તાવલી. 
૩.૦ અભ્યાસની ઉત્કલ્પનાઓ 

 પ્રથતતુ અભ્માવની ઉત્કલ્નાઓ આ મજુફ શતીીઃ 

૧. પ્રાથશભક ળાાઓના રુુ અને સ્ત્રી શળક્ષકોના વાલેંગગક રયકલતા ભાદંડ યના 

વયેયાળાકંો લચ્ચે વાથગક તપાલત નશીં શોમ. 

ય. ગ્રામ્મ અને ળશયેી શલથતાયની પ્રાથશભક ળાાઓના શળક્ષકોના વાલેંગગક રયકલતા 

ભાદંડ યના વયેયાળાકંો લચ્ચે વાથગક તપાલત નશીં શોમ. 

૩. ીટીવી અને ફી.એડ્ .ની તારીભી રામકાત ધયાલતા પ્રાથશભક ળાાઓના શળક્ષકોના 

વાલેંગગક રયકલતા ભાદંડ યના વયેયાળાકંો લચ્ચ ેવાથગક તપાલત નશીં શોમ.  

૪. પ્રાથશભક ળાાઓનો ાચં લગ સધુીનો અને ાચં લગથી લધનુો ળૈક્ષગણક અનબુલ ધયાલતા 

શળક્ષકોના વાલેંગગક રયકલતા ભાદંડ યના વયેયાળાકંો લચ્ચ ેવાથગક તપાલત નશીં શોમ. 
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૪.૦ વ્યાપમળશ્વ અને નમનૂો  

 પ્રથતતુ અભ્માવનુ ં વ્માશલશ્વ ોયફદંય જજલ્રાની પ્રાથશભક ળાાઓભા ં ળૈક્ષગણક લગ 

ય૦૧૧–'૧ય દયશભમાન અધ્માન કામગ કયાલતા શળક્ષકો શતા. વ્માશલશ્વભાથંી થતયીકૃત માચ્ચ્છક 

નમનૂા વદંગી પ્રયરુકત દ્વાયા ૩૦૦ શળક્ષકોનો નમનૂાભા ંવભાલેળ કયલાભા ંઆવ્મો શતો. જે ૈકી 

રુુ અને સ્ત્રી શળક્ષકોની વખં્મા અનકુ્રભે ૧૩ અને ૧૪૭ શતી.  
પ.૦ ઉપકરણ  

 પ્રથતતુ અભ્માવભા ંભારશતી એકત્રીકયણ ભાટે વાલેંગગક રયકલતા ભાદંડનો ઉકયણ 

તયીકે ઉમોગ કયલાભા ં આવ્મો શતો. આ ઉકયણની યચના વળંોધકે જાતે જ કયી શતી. 

વાલંેગગક રયકલતા ભાદંડભા ં ૩૦ શલધાનોની યચના કયલાભા ં આલી શતી. જે ૈકી ય૦ 

શલધાનો શકાયાત્ભક અને ૧૦ શલધાનો નકાયાત્ભક થલરૂના શતા.ં  
૬.૦ મારહતી પથૃક્કરણ 

પ્રથતતુ અભ્માવભા ંયચરે ઉત્કલ્નાઓની ચકાવણી ટી–ગણુોતયના આધાયે કયલાભા ંઆલી શતી. 

ઉત્કલ્નાઓની ચકાવણીના અંતે પ્રાપ્ત થમેર રયણાભો વાયણી–૧ભા ંદળાગલેર છે. 
સારણી : ૧ 

જાતીયતા, ાલેય મળસ્તાર, તાીમી ાયકાત અને ૈક્ષગણક અનભુળ સાંદભે  

સાાંળેગિક પરરપકળતા સરેરાાાંકોના તફાળતની સાથયકતા 

ચ જૂથ સાંખ્યા સરાસરી પ્રમાણ 

મળચન 

'ટી'મલૂ્ય સાથયકતા 

કક્ષા 

જાતીયતા રુુ ૧૩ ૯૦.યય ૧.૯ ય.૧૯૪  ૦.૦ 

કક્ષાએ 

વાથગક 
સ્ત્રી ૧૪૭ ૯.૩૧ય ૧૭.૧૬૯ 

ાલેય 

મળસ્તાર 
ગ્રામ્મ ૧૩૬ ૧૧ય.૬૬૬ ૧૭.૧૯૬ ૮.૦૭૭ ૦.૦૧ 

કક્ષાએ 

વાથગક 
ળશયેી  ૧૬૪   ૮૮.૫૦૦  ૧૩.૯૫૬   

તાીમી 

ાયકાત 
ીટીવી ય૧ય ૮૯.૪૭૧ ૧૪.૪૬૦ 

૨.૮૪૭  

૦.૦૧ 

કક્ષાએ 

વાથગક 
ફી.એડ્ . ૮૮ ૯૬.૦૪ ૧૯.૬ 

ૈક્ષગણક 

અનભુળ 
ાચં લગ 

સધુીનો 

૧ય ૯૦.૭૭૬ ૧.૭૭૯ 

૦.૬૬૮  વાથગક નથી  
ાચં લગ 

લધનુો 

૧૪૮ ૯ય.૦૪૦ ૧૬.૯૭૬ 
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વાયણી : ૧ યથી જોઈ ળકામ છે કે જાતીમતા વદંબે 'ટી–ગણુોતય'નુ ં મલૂ્મ ય.૧૯૪ 

ભળ્યુ ંશત ુ.ં જે ૦.૦ કક્ષાએ વાથગક ભાલભૂ ડયુ ંશત ુ.ં આથી, ઉત્કલ્ના–૧નો અથલીકાય થમો 

શતો. ળાેમ શલથતાય વદંબ ે 'ટી–ગણુોતય'નુ ંમલૂ્મ ૮.૦૭૭ ભળ્યુ ંશત ુ.ં જે ૦.૦૧ કક્ષાએ વાથગક 

ભાલભૂ ડયુ ંશત ુ.ં આથી, ઉત્કલ્ના–ય નો અથલીકાય થમો શતો. તારીભી રામકાત વદંબ ે 'ટી–

ગણુોતય'નુ ં મલૂ્મ ય.૮૪૭ ભળ્યુ ં શત ુ.ં જે ૦.૦૧ કક્ષાએ વાથગક ભાલભૂ ડયુ ં શત ુ.ં આથી, 

ઉત્કલ્ના–૩નો અથલીકાય થમો શતો. ળૈક્ષગણક અનબુલ વદંબે 'ટી–ગણુોતય'નુ ં મલૂ્મ ૦.૬૬૮ 

ભળ્યુ ંશત ુ.ં જે ૦.૦ કક્ષાએ વાથગક ભાલભૂ ડયુ ંન શત ુ.ં આથી, ઉત્કલ્ના–૪નો અથલીકાય થમો 

ન શતો. 
૭.૦ અભ્યાસના તારણો 

પ્રથતતુ અભ્માવભા ંઆ મજુફના તાયણો ભળ્મા શતા.ં 

૧. વાલંેગગક રયકલતા ભાદંડની શલશ્વવનીમતાનો આંક ક્રોનફેક આલ્પા દ્ધશત અને 

અધગશલચ્છેદન દ્ધશતએ અનકુ્રભે ૦.૭ય અને ૦.૮૮ ભળ્મો શતો. આથી, કશી ળકામ કે 

વાલંેગગક રયકલતા ભાદંડની શલશ્વવનીમતા પ્રભાણભા ંઊંચી જોલા ભી શતી. 

ય. વાલેંગગક રયકલતા ભાદંડની મથાથગતા ભાટેના રકરપ્ વના વાતત્મ આંક 'વી'નુ ંમલૂ્મ 

૦.૪૪ ભળ્યુ ંશત ુ.ં આથી, કશી ળકામ કે વાલેંગગક રયકલતા ભાદંડ મથાથગતા મોગ્મ 

ભાલભૂ ડી શતી. 

૩. વાલંેગગક રયકલતા ભાદંડ ય ભેલરે પ્રાપ્તાકંોની વયાવયી અને શલભતાનુ ંમલૂ્મ 

અનકુ્રભે ૯૧.૪૦ અને –૦.૯૩ ભળ્યુ ં શત ુ.ં અશીં શલભતાનુ ં મલૂ્મ ૠણ શોલાથી કશી 

ળકામ કે નમનૂાભા ંવભાશલષ્ટ ભોટા બાગના ાત્રોની વાલેંગગક રયકલતા ઉચી જોલા 

ભી શતી. 

૪. રુુ કયતા સ્ત્રી શળક્ષકોની વાલેંગગક રયકલતા ઉચી જોલા ભી શતી. 

. ળશયેી કયતા ગ્રામ્મ શલથતાયની પ્રાથશભક ળાાઓના શળક્ષકોની વાલંેગગક રયકલતા 

ઉચી જોલા ભી શતી. 

૬. ીટીવી કયતા ફી.એડ્  ની રામકાત ધયાલતા શળક્ષકોની વાલંેગગક રયકલતા ઉચી 

જોલા ભી શતી. 

૭. ાચં લગ સધુીનો ળૈક્ષગણક અનબુલ ધયાલતા શળક્ષકો અને ાચં લગથી લધનુો ળૈક્ષગણક 

અનબુલ ધયાલતા પ્રાથશભક ળાાઓના શળક્ષકોની વાલેંગગક રયકલતા વભાન શતી.  
૮.૦ ૈક્ષગણક ફગતાથો 

 વાલેંગગક રયકલતા એ શળક્ષકો ભાટેનુ ં એક અશનલામગ રક્ષણ છે. આથી, વાલંેગગક 

રયકલતા શલકવાલલા અંગેની ફાફત ય વશલળે ધ્માન આવુ ં જરૂયી છે. પ્રથતતુ 

અભ્માવના તાયણો તાવતા ં ભાલભૂ ડ ે છે કે રુૂ શળક્ષકો, ીટીવીની રામકાત ધયાલતા 
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શળક્ષકો અને ળશયેી શલથતાયની ળાાઓના શળક્ષકોની વાલેંગગક રયકલતા ઓછી જોલા ભી 

શતી. આથી, આ શળક્ષકોની વાલેંગગક રયકલતા શલકવાલલા ભાટે મોગ્મ ઉામો શલચાયી તેભને 

અભરી ફનાલલાનુ ંજરૂયી જણામ છે. 
૯.૦ સાંદભય સગૂચ 

ઉચાટ,ડી.એ. (ય૦૦૯). શળક્ષણ અને વાભાજજક શલજ્ઞાનોભા ં વળંોધનનુ ં દ્ધશત ળાસ્ત્ર. યાજકોટ : 

રેખક. 

ઉચાટ,ડી.એ. અને અન્મો (૧૯૯૮). વળંોધન અશલેારનુ ં રખેન ળી યીતે કયળો ? યાજકોટ : 

શનજ્જિન વામકો વેન્ટય. 

ભશતેા, આય.ફી. (ય૦૧૧). વૌયાષ્ર શલથતાયની ભાધ્મશભક શળક્ષણ પ્રશળક્ષણ કોરેજોના 

પ્રશળક્ષણાથીઓની અધ્માન ક્ષભતા, વ્માલવાશમક પ્રશતફદ્ધતા અને વાલંગેગક 

રયકલતાનો અભ્માવ. અપ્રકાશળત ીએચ.ડી. ભશા ળોધશનફધં, વૌયાષ્ર યશુનશલશવિટી 

યાજકોટ  


