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Abstract: પ્રસ્તતુ અભ્માસભાાં ઉચ્ચતય પ્રાથમભક ળાાના મલધાથીઓની જીજ્ઞાસાવમૃિનો તઓેની 

સભસ્મા ઉકેર ળક્તત અન ેમસદ્ધિ પ્રેયણા લચ્ચેના સહસફાંધનો અભ્માસ કયલાભાાં આવ્મો હતો. આ ભાટે 

પ્રણલ એસ.ટેર યચચત જીજ્ઞાસાવમૃત ભાદાંડનો ઉમોગ કમો હતો. પ્રસ્તતુ જીજ્ઞાસાવમૃત ભાદાંડભાાં  

40 ાંચચફિંદુ મલધાનોનો સભાલેળ કયેર છે.ઉયાાંત જનસાયી યચચત મસદ્ધિ પ્રેયણા ભાદાંડ અન ે

એન.એન. દુફ ે યચચત સભસ્મા ઉકેર ળક્તત કસોટીનો ઉમોગ કયલાભાાં આવ્મો હતો. પ્રસ્તતુ 

અભ્માસભાાં સાંળોધકે ભહસેાણા જજલ્રાના મલસનગય તાલકુાની 6 પ્રાથમભક ળાાઓના ઉચ્ચ પ્રાથમભક 

ળાાઓભાાં અભ્માસ કયતા 300 મલદ્યાથીઓને નમનુા તયીકે સાંદ કયી ભાહહતી એકત્ર કયી હતી.  

પ્રસ્તતુ અભ્માસ ભાટે મલધાથીઓના પ્રાપતાાંકોન ે આધાયે ળાાઓના મલદ્યાથીઓની જજજ્ઞાસાવમૃિ 

ભાદાંડ અન ે સભસ્મા ઉકેર સભસ્મા ઉકેર ળક્તત તેભજ જજજ્ઞાસાવમૃિ ભાદાંડ અન ે મસદ્ધિ પ્રેયણા 

કસોટીના કુર પ્રાપતાાંકો લચ્ચેના સહસફાંધ તાસલા ભાટે મમસસન હયફ ગણુાકાયથી  સહસફાંધ 

ની ગણતયી કયી તાયણો તાયલેર છે. 
પ્રસ્તાળના: 

પ્રકૃનિની ગદમાં રમિ માનળી પ્રકૃનિને માણિાં માણિા ં િેને શમજળાન પ્રયત્ન કર ે છે. 
ત્યાર ે િેન ે પ્રકૃનિની રચના શમજળા માટેની જજજ્ઞાસા દેા થાય છે. આ જીજ્ઞાશાન ે વળા માટે 

માનળી ષેાં અળજૈ્ઞાનનક અન ેછી ળજૈ્ઞાનનક રીિે પ્રયત્ન કર ેછે િેમજ નચિંન કર ેછે. માણશના આ 

નચંિનને જયાર ેચક્કશ નદા મલે અને િે પ્રકૃનિને વ્યળનથથિ અને િકિબધ્ધ રીિે શમજિ થાય ત્યાર ે

િેને નળું જ્ઞાન મલે છે અને િેની જીજ્ઞાશા શંિવાય છે. 

પ્રાચીન શમયમાં િત્ળનચંિક શકે્રટીશ ષેરની રેીઓમાં નળષાર કરી યળુાનના મનમાં 

પ્રશ્ન ઉભા કરી યળુાનમાં જીજ્ઞાશા ેદા કરી નક્ષણ આિા ષિા,ળદેકાીન શમયમાં ઋનવ મુનીઓ 

ણ િેમના નળદ્યાથીઓના મનમાં જીજ્ઞાશાના બીજ રીને નક્ષણ આિા ષિા. ગાધંીજી 

(1937)ના અનુશાર “ જનેી ાશ ે આ મુાગ્ર નળચાર ષય, જીજ્ઞાશા ષય િેની ાશ ે કેલળણી નળવ ે

અમુક દિન છે િેમ કષેળાય.” ાયાની કેલળણીથી ઇ  ઉચ્ચ ળજૈ્ઞાનનક ધ માટે જીજ્ઞાશા એક 

અગત્યનું નરબલ છે. 

શંોધન શિસ્યા : 

પ્રાથનમક ાલાના નળદ્યાથીઓની જીજ્ઞાશાળૃનિન િેઓની શમથયા ઉકે નિ અન ે

નશનિ પ્રરેણા ળચ્ચેના શષશબંધન અભ્યાશ 
શંોધનના ષેતુઓ :  

પ્રથિુિ અભ્યાશના ષેિુઓ આ મજુબના ષિા. 
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1.નળદ્યાથીઓની જીજ્ઞાશાળનૃિન અભ્યાશ કરળ. 

2.જીજ્ઞાશાળનૃિ અને શમથયા ઉકે નિ ળચ્ચેન શબંધ િાશળ. 

3. જીજ્ઞાશાળનૃિ અને નશનિ પ્રેરણા ળચ્ચને શબંધ િાશળ. 

શંોધનની ઉત્કલ્નાઓ :  

Ho1.નળદ્યાથીઓની જીજ્ઞાશાળૃનિના પ્રાપ્ાંક અને િેમના શમથયા ઉકે નિ કશટીના 

પ્રાપ્ાંક ળચ્ચેન શષશબંધ શાથિક નષી ંષય. 

Ho2. નળદ્યાથીઓની જીજ્ઞાશાળનૃિના પ્રાપ્ાંક અને િેમના નશનિ પ્રરેણા શંનધનીના 

પ્રાપ્ાંક ળચ્ચેન શષશબંધ શાથિક નષી ંષય. 

અભ્યાશના ચ: 

વ્યનિ,જૂથ કે યાિળરણનું કઈ ણ ક્ષણ કે જ ેબદાઈ કે છે િે ચ િરીકે ઓલખાય 

છે. પ્રથિુિ અભ્યાશમાં ચ આ મજુબ છે. 

 સ્લતાંત્ર ચર: 
1. શમથયા ઉકે નિ 

2. નશનિ પ્રરેણા 

 યતાંત્ર ચર: 
1. જીજ્ઞાશાળનૃિના પ્રાપ્ાંક 

શંોધનની િયાાદા: 

પ્રથિુિ અભ્યાશમાં શમથયા ઉકે નિ અને નશનિ પ્રરેણાના શદંભિમાં જીજ્ઞાશાળૃનિન 

અભ્યાશ કરે છે. 

 

શંોધનનુંક્ષેત્ર : 

 પ્રથિુિ  શંધનમા ં જીજ્ઞાશાળનૃિએ  મનનળજ્ઞાન શાથ ે જડાયે બાબિ ષળાથી 

અભ્યાશનું કે્ષત્ર નક્ષણનું મનનળજ્ઞાન છે. 

અભ્યાશનો નિુનો: 

પ્રથિુિ અભ્યાશમા ં શંધકે મષેશાણા નજલ્ાના નળશનગર િાકુાની  6  પ્રાથનમક 

ાલાઓના ઉચ્ચ પ્રાથનમક ાલાઓમા ંઅભ્યાશ કરિા 300 નળદ્યાથીઓન ેનમનુા િરીકે શદં કયાિ 

ષિા. નમુનાની માનષિી શારણી ન ં1 માં દાિળે છે. 

શારણી ન-ં 1 

નિુનાની િામષતી 

ક્રમ ાલાનુંનામ નળથિાર જાનિ કુ 
કુમાર કન્યા 

1 કાંશા પ્રાથનમક ાલા ન-ં1 ગ્રામ્ય 25 25 50 

2 કાંશા પ્રાથનમક ાલા ન-ં2 ગ્રામ્ય 25 25 50 

3 થટા પ્રાથનમક ાલા ગ્રામ્ય 25 25 50 

4 નળશનગર પ્રાથનમક ાલા ન-ં2 ષેરી 25 25 50 

5 નળશનગર પ્રાથનમક ાલા ન-ં3 ષેરી 25 25 50 

6 નળશનગર પ્રાથનમક ાલા ન-ં4 ષેરી 25 25 50 

કુર 150 150 300 
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શંોધન િમત: 

 પ્રથિુિ અભ્યાશમા ં શળેક્ષણ ધ્ધનિન ઉયગ કરળામા ં આવ્ય ષિ. જ ે ળણિનાત્મક 

શંધન ધ્ધનિઓન ેટા પ્રકાર છે. 

શંોધનનુ ંઉકરણ: 

 પ્રથિુિ અભ્યાશ માટે અભ્યાશકે પ્રણળ એશ.ટે રનચિ જીજ્ઞાશાળનૃિ માદંડન ઉયગ 

કયો ષિ. પ્રથિુિ રનચિ જીજ્ઞાશાળનૃિ માદંડમા ં 40 ચંનબદું નળધાનન શમાળે કરે છે. ઉયાાંત 

જનસાયી યચચત મસદ્ધિ પ્રેયણા ભાદાંડ અને એન.એન. દુફે યચચત સભસ્મા ઉકેર ળક્તત કસોટીનો 

ઉમોગ કયલાભાાં આવ્મો હતો.  
િામષતી એકત્રીકરણ: 

 અભ્માસ ભાટે અભ્માસકે ભાહહતી એકત્ર   કયલા ભાટે ળાાના ઉચ્ચ પ્રાથમભક મલબાગોભાાં 

અભ્માસ કયતા ફાકોને જજજ્ઞાસાવમૃિ ભાદાંડ અને  મસદ્ધિ પે્રયણા ભાદાંડ અને સભસ્મા ઉકેર 

ળક્તત કસોટીનુાં અભરીકયણ કયી ભાહહતી એકત્ર કયી હતી 
થૃક્કરણ અન ેઅથાઘટન: 

 જિજ્ઞાસાવતૃ્તિ  અને સમસ્યા ઉકે શક્તિ વચ્ચેનો સબધં 

 અભ્માસભાાં ઉચ્ચ પ્રાથમભક ળાાઓના મલદ્યાથીઓની જજજ્ઞાસાવમૃિ ભાદાંડ અને 

સભસ્મા ઉકેર સભસ્મા ઉકેર ળક્તત કસોટીના કુર પ્રાપતાાંકો લચ્ચેના સહસાંફાંધની ગણતયી 

કયલાભાાં આલેર છે. 

જજજ્ઞાસાવમૃિ  અન ેસભસ્મા ઉકેર ળક્તત લચ્ચેનો સહસફાંધ તાસલા ભાટે મમસસન 

હયફ ગણુાકાય સહસફાંધ સતૂ્રનો ઉમોગ કયલાભાાં આલેર છે.ગણતયીના અંતે પ્રાપત 

સહસફાંધ મલૂ્મ સાયણી નાં-2 ભાાં દળાસલેર છે. 
સારણી ન-ં2 

જજજ્ઞાસાવમૃિ 1 0.83 

સભસ્મા ઉકેર ળક્તત 0.83 1 

 જિજ્ઞાસાવતૃ્તિ  અને ત્તસદ્ધિ પે્રરણા વચ્ચેનો સબધં 

 અભ્માસભાાં ઉચ્ચ પ્રાથમભક ળાાઓના મલદ્યાથીઓની જજજ્ઞાસાવમૃિ ભાદાંડ અને મસદ્ધિ 

પ્રેયણા કસોટીના કુર પ્રાપતાાંકો લચ્ચેના સહસાંફાંધની ગણતયી કયલાભાાં આલેર છે. 

જજજ્ઞાસાવમૃિ  અન ેમસદ્ધિ પ્રેયણા લચ્ચેના સહસફાંધ તાસલા ભાટે મમસસન હયફ 

ગણુાકાય સહસફાંધ સતૂ્રનો ઉમોગ કયલાભાાં આલેર છે.ગણતયીના અંતે પ્રાપત સહસફાંધ મલૂ્મ 

સાયણી નાં-3 ભાાં દળાસલેર છે. 
સારણી ન-ં3 

જજજ્ઞાસાવમૃિ 1 0.78 

મસદ્ધિ પ્રેયણા 0.78 1 

તારણો: પ્રથિુિ અભ્યાશમા ંઅભ્યાશકે ઉત્કલ્નાઓના શંદભિમા ંિારણ આ મજુબ છે. 
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Ho1. નળદ્યાથીઓની જીજ્ઞાશાળનૃિના પ્રાપ્ાકં અને િેમના શમથયા ઉકે નિ કશટીના પ્રાપ્ાકં 

ળચ્ચને  શષશબંધ શાથિક નષી ંષય. 

 આ ઉત્કલ્નાની ચકાશણી માટે r શષશબંધ દ્વારા મલે મૂલ્ય 0.83 ષિંુ.પ્રથિુિ 

ઉત્કલ્નાન ઉચ્ચ શષશબંધ જળા મળ્ય ષિ.જથેી કષી કાય કે જીજ્ઞાશાળનૃિ અને શમથયા ઉકે 

નિ એકબીજા શાથે શંકલાયેા છે. 

તારણ: 

Ho1 જ ેબાલકમાં શમથયા ઉકે નિ ળધુ ષિી િે બાલકમાં જીજ્ઞાશાળનૃિ ળધુ જળા મલી છે. 

Ho2. નળદ્યાથીઓની જીજ્ઞાશાળનૃિના પ્રાપ્ાંક અને િેમના નશનિ પ્રેરણા શંનધનીના પ્રાપ્ાંક 

ળચ્ચને શષશબંધ શાથિક નષી ંષય. 

 આ ઉત્કલ્નાની ચકાશણી માટે r શષશબંધ દ્વારા મલે મૂલ્ય 0.78 ષિંુ.પ્રથિુિ 

ઉત્કલ્નાન ઉચ્ચ શષશબંધ જળા મળ્ય ષિ.જથેી કષી કાય કે જીજ્ઞાશાળનૃિ અને નશનિ પ્રેરણા 

એકબીજા શાથે શકંલાયેા છે. 
તારણ: 

Ho2  જ ેબાલકમાં નશનિ પ્રેરણા ળધુ ષિી િે બાલકમાં જીજ્ઞાશાળનૃિ ળધુ જળા મલી છે. 
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