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વાયાાંળ 

 આ અભ્માવનો મખુ્મ શતે ુ પ્રાથમભક ળાાના મલઘાથીઓની ગજુયાતી બાા લાાંચન 

અથથગ્રશણ કામથક્રભની યચના અન ેઅભરીકયણ કયલાનો છે. જે ળૈક્ષણણક મવદ્ધિ અન ે બદુ્ધિના 

વાંદબથભાાં ચકાવલાભાાં આલરે છે. જેભાાં આણાંદ તાલકુાની વાયવા ગાભની પ્રાથમભક ળાાના ફ ે
લગોન ેભધ્મક, પ્રભાણમલચરન યીતથી વયખા ફનાલી માદૃચ્છછક યીતે પ્રામોણગક અન ે મનમાંમિત 

જૂથ નક્કી કયલાભાાં આવ્મા શતા. પ્રામોણગક જૂથ ય લાાંચન અથથગ્રશણ કામથક્રભની અવયકાયકતા 

તાવલા મવદ્ધિ કવોટી અન ેબદુ્ધિ કવોટી દ્વાયા ભાન કયલાભાાં આવ્યુાં શતુાં. જેભાાં પ્રામોણગક જૂથ 

અન ે મનમાંમિત જૂથ લછચ ેળૈક્ષણણક મવદ્ધિભાાં તપાલત જોલા ભળ્મો શતો અન ેળૈક્ષણણક મવદ્ધિ ય 

ભાલજત અને બદુ્ધિની આંતયક્રક્રમાત્ભક અવય જોલા ભી શતી. જે t- કવોટી અન ેANOVA દ્વાયા 

ભેલલાભાાં આલી શતી. 
મખુ્મ ચાવીરૂ ર્બદોઃ લાાંચન, લાાંચન અથથગ્રશણ, ળૈક્ષણણક મવદ્ધિ. 

પ્રસ્તાવનાોઃ 

 બાા ળીખલલાભાાં કુદયતે આેરી જ્ઞાનેન્દ્રિમો ભશત્લની ભમૂભકા બજલ ે છે. ઘણી 

વ્મક્તતઓન ેબાા ફોરતા અન ેબાા વાાંબતા જોઇએ છીએ ણ તેઓ બાા રખી કે લાાંચી 
ળકતા નથી. આભ, બાા રખલી, લાાંચલી જરૂયી છે તેની વાથો વાથ બાાનુાં અથથગ્રશણ વભજ 

કેલામ અન ેમોગ્મ યીતે ઉમોગ કયી ળકે તો જ બાા આલડ ેછે તેભ કશી ળકામ. આભ, બાા 

ક્ષભતા વાથ ેવાાંબવુાં, ફોરવુાં, લાાંચવુાં અને અથથગ્રશણ કયવુાં એ ાાંચ પ્રવમૃિઓ વાંકામેરી છે. 

 લાાંચન કૌળલ્મોનો અથથ ગ્રશણાત્ભક છે. લાાંચન દ્વાયા બાાભાાં વ્મતત થમેરા અથથન ે
ગ્રશણ કયે છે, વભજે છે અન ેોતાની બાાન ેલધ ુવાયી યીતે ળીખે છે, સધુાયે છે, મલકવાલે છે, 

તેથી તે અથથગ્રશણ કૌળલ્મ છે. 
 આભ, લાાંચન પ્રક્રક્રમાનુાં વભગ્ર શાદથ અથથગ્રશણ છે. લાાંચક ળબ્દનો, ળબ્દ વમશૂનો કે 

પકયાનો અથથ વભજી ળકતો શોમ તે તેનાભાાં અથથગ્રશણની ક્ષભતા છે, એભ કશલેામ.  
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 યાજકોટ ળશયેના ધોયણ નલભાાં અભ્માવ કયતા મલઘાથીઓની ગજુયાતી બાા લાાંચન 
અથથગ્રશણ ક્ષભતા મલકવાલલા ભાટેના કામથક્રભની યચના અને અવયકાયકતાભાાં (ટેર, 

૨૦૦૩)ભાાં તાયણ ભે છે કે લાાંચન અથથગ્રશણ ક્ષભતા મલકાવ કામથક્રભનો પ્રત્મક્ષ અનબુલ 
ભેલનાય મલઘાથીઓની લાાંચન - અથથગ્રશણ ક્ષભતા અન ેલાાંચન અથથગ્રશણ ક્ષભતા ય કોઇ 

અનબુલ ન ભેલનાય મલઘાથીઓની લાાંચન અથથગ્રશણ ક્ષભતાથી ઊંચી શતી. 
અભ્માિનુ ંભહત્વોઃ 

 આ લાાંચન અથથગ્રશણ કામથક્રભથી મલઘાથીઓભાાં લાાંચન ટેલ સધુયળે અન ે કામથક્રભની 

અવયથી તેભને લાાંચનભાાં આનાંદ પ્રાપ્ત થળે. 

 આ અભ્માવથી મલઘાથીઓની લાાંચન અથથગ્રશણ ક્ષભતા લધ ુવક્ષભ થળે જેથી ફીજા 

મલમભાાં ણ તેભને ઉમોગી થળે અન ે વ્મક્તતગત અને વ્માલશાક્રયક જીલનભાાં ણ 

ઉમોગી થળે. 
િભસ્મા મ્રવધાનોઃ 

 પ્રાથમભક સ્તયે ગજુયાતી બાા લાાંચન અથથગ્રશણ કામથક્રભની યચના અન ેઅભરીકયણ.  

 પ્રસ્તતુ વાંળોધનભાાં પ્રાથમભક ળાાના મલઘાથીઓ ભાટે ગજુયાતી બાા લાાંચન 

અથથગ્રશણ કામથક્રભની યચના કયી તેનુાં અભરીકયણ કયલાભાાં આલળે. લાાંચન અથથગ્રશણ 

કામથક્રભની તાણરભ ભેલનાય અન ે લાાંચન અથથગ્રશણ કામથક્રભની તાણરભ ન ભેલનાય 

મલઘાથીઓનો તરુનાત્ભક અભ્માવ કયલાભાાં આલળે. ઉયાાંત બદુ્ધિના વાંદબથભાાં ણ અભ્માવ 

કયલાભાાં આલળે.  
અભ્માિના હતેઓુોઃ 

 ધોયણ - ૮ ના મલઘાથીઓની ગજુયાતી બાા લાાંચન અથથગ્રશણ ક્ષભતા મલકવાલલાના 

 કામથક્રભની યચના કયલી. 
 ધોયણ - ૮ ના મલઘાથીઓની ગજુયાતી બાા લાાંચન અથથગ્રશણ ક્ષભતા મલકવાલલાના 

 કામથક્રભની અવય તાવલી. 
 ધોયણ - ૮ ના મલઘાથીઓની ગજુયાતી બાા લાાંચન અથથગ્રશણ અન ેગજુયાતી બાા 

લાાંચન અથથગ્રશણ નક્રશ. કામથક્રભનો ળૈક્ષણણક મવદ્ધિના વાંદબથભાાં તરુનાત્ભક અવયકાયકતાનો 

અભ્માવ કયલો. 

 ભાલજત અન ેબદુ્ધિનો ળૈક્ષણણક મવદ્ધિના વાંદબથભાાં આંતયક્રક્રમાત્ભક અવયનો અભ્માવ કયલો. 
અભ્માિની ઉત્કલ્લનાઓોઃ 

Ho1:  પ્રામોણગક જૂથ અન ે મનમાંમિત જૂથના મલદ્યાથીઓના લાાંચન અથથગ્રશણ યના પ્રાપ્તાાંકો 

ની વયાવયી લછચ ેકોઇ વાથથક તપાલત નશીં શોમ. 
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Ho2:  લાાંચન અથથગ્રશણના વયાવયી પ્રાપ્તાાંકો ય ભાલજત અન ે બદુ્ધિની આંતયક્રક્રમાત્ભક 

અવય વાથથક નશીં શોમ. 
અભ્માિના ચરોઃ 

 સ્વતતં્ર ચર   

             લાાંચન અથથગ્રશણ કામથક્રભ  
    (૧)  અધ્માન િમત      કક્ષાઓ   

          લાાંચન અથથગ્રશણ કામથક્રભ નક્રશ. 
       

       ઉછચ બદુ્ધિ 
 (૨) બદુ્ધિ         કક્ષાઓ  

       મનમ્ન બદુ્ધિ 
યતતં્ર ચરોઃ  ળૈક્ષણણક મવદ્ધિ 

િરં્ધન પ્રકાય, દ્ધમ્રત અને કે્ષત્રોઃ 

િરં્ધન પ્રકાયોઃ 

 આ અભ્માવભાાં પ્રાચણરમ કવોટી દ્વાયા પ્રાપ્તાાંકોનુાં અંક ળાસ્ત્રીમ થૃક્કયણ કયલાભાાં આલ ે

છે ભાટે વાંખ્માત્ભક વાંળોધન છે. 
િરં્ધન દ્ધમ્રતોઃ  

 આ અભ્માવભાાં "2 × 2' આલમમલક પ્રામોણગક મોજના વાંદ કયલાભાાં આલી છે.  

િરં્ધન કે્ષત્રોઃ 

 આ અભ્માવભાાં ગજુયાતી બાા લાાંચન અથથગ્રશણની તાવ કયલાની શોલાથી "ગજુયાતી 

મલમ' વાંળોધન ક્ષેિ છે. 

વ્મામ્રવશ્વ અને નમનૂોઃ 

 આ અભ્માવભાાં આણાંદ તાલકુાની ગજુયાતી ભાધ્મભની પ્રાથમભક ળાાઓભાાંથી 
માદૃચ્છછક યીતે વાયવા ગાભની પ્રાથમભક ળાાના કુર ચાય લગોભાાંથી ભધ્મક વયાવયી, 

પ્રભાણમલચરનની યીતથી ફ ેલગો વાંદ કયલાભાાં આવ્મા શતા. જેભાાં માદૃચ્છછક યીતે પ્રામોણગક 

જૂથભાાં ૪૦ અને મનમાંિણ જૂથભાાં ૪૦ એભ કુર ૮૦ મલઘાથીઓન ે મનદળથ તયીકે વાંદ કયલાભાાં 

આવ્મા શતા. 
િરં્ધન કામશક્રભ અને ઉકયણોઃ 

 લાાંચન અથથગ્રશણ કામથક્રભ અંતગથત મલમલધ કુર ૧૦ - પકયાઓનુાં લાાંચન કયલાભાાં 

આલેલુાં શતુાં. ળરૂઆતભાાં કે.જી. દેવાઇ ળાન્દ્બ્દક અળાન્દ્બ્દક વમશૂ બદુ્ધિ કવોટી અજભામળ કયલાભાાં 
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આલેરી શતી અન ેકામથક્રભન ેઅંત ે મવદ્ધિ કવોટી દ્વાયા તેભની ળૈક્ષણણક મવદ્ધિનુાં ભાન કયલાભાાં 

આલેર શતુાં. 
ભાડહતી પથૃક્કયણની પ્રડક્રમાોઃ 

 ભેર વાંખ્માત્ભક પ્રાપ્તાાંકોનુાં પ્રાચણરમ t- કવોટી અને મલચયણ થૃક્કયણ દ્વાયા 

થૃક્કયણ કયલાભાાં આલેર છે. 
ઉત્કલ્લનાની ચકાિણીોઃ 

Ho1:  પ્રામોણગક જૂથ અન ે મનમાંમિત જૂથના મલઘાથીઓના લાાંચન અથથગ્રશણ યના 

પ્રાપ્તાાંકોની વયાવયી લછચ ેકોઇ વાથથક તપાલત નશીં શોમ. 
વાયણી - 1 

પ્રામોણગક જૂથ અન ેમનમાંમિત જૂથના મલઘાથીઓના લાાંચન અથથગ્રશણ યના પ્રાપ્તાાંકોની 

વયાવયીના તપાલતની વાથથકતા  

જૂથ N M SD SED c.r. ક્રકિંભત વાથથકતા કક્ષા  

પ્રામોણગક   ૪૦ ૩૩.૭૫ ૬.૩૪ 
૧.૩૫ ૬.૨૬ ૦.૦૧ 

મનમાંમિત   ૪૦ ૨૫.૩૦ ૫.૭૧ 

 અક્રશિંમા ગણતયી કયેર c.r. ક્રકિંભત (૬.૨૬) વાયણીની c.r. ક્રકિંભત (૨.૫૮) ૦.૦૧ કક્ષાએ 

કયતા લધ ુછે ભાટે Ho1: પ્રામોણગક જૂથ અન ે મનમાંમિત જૂથના મલઘાથીઓના લાાંચન અથથગ્રશણ 

યના પ્રાપ્તાાંકોની વયાવયી લછચ ેકોઇ વાથથક તપાલત નશીં શોમનો અક્સ્લકાય કયલાભાાં આલ ેછે. 
Ho2:  લાાંચન અથથગ્રશણના વયાવયી પ્રાપ્તાાંકો ય ભાલજત અન ે બદુ્ધિની આંતયક્રક્રમાત્ભક 

અવય વાથથક નશીં શોમ. 
વાયણી - ૨ 

 લાાંચન અથથગ્રશણના વયાવયી પ્રાપ્તાાંકો ય ભાલજત અને બદુ્ધિની આંતયક્રક્રમાત્ભક 

અવય વાથથક નશીં શોમની વાથથકતા  

યતાંિ ચરઃ ળૈક્ષણણક મવદ્ધિ 
Source Type III Sum of squares df Mean scores F Sig 

ભાલજત ૧૪૪૭.૨૨ 1 ૧૪૪૭.૨૨ ૫૭.૬૨ ૦.૦૦ 

બદુ્ધિ ૫૯૮.૯૫ ૨ ૨૯૯.૪૭ ૧૧.૯૨ ૦.૦૦ 

ભાલજત * બદુ્ધિ ૨૮૪.૪૫ ૨ ૧૯૨.૨૨ ૭.૭૫ ૦.૦૦ 

 અક્રશિંમા P મલૂ્મ ૦.૦૦ ભે છે. જે ૦.૦૧ વાથથકતા કક્ષા કયતા ઓછાં છે. ભાટે ભાલજત, 

બદુ્ધિ અન ેભાલજત * બદુ્ધિ ભાટેની ઉત્કલ્ના Ho2:  લાાંચન અથથગ્રશણના વયાવયી 

પ્રાપ્તાાંકો ય ભાલજત અન ે બદુ્ધિની આંતયક્રક્રમાત્ભક અવય વાથથક નશીં શોમનો અક્સ્લકાય 

કયલાભાાં આલ ેછે. 
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ડયણાભ અને ચચાશોઃ 

 Ho1:  ભાટે પ્રામોણગક જૂથના મલઘાથીઓના લાાંચન અથથગ્રશણ યના પ્રાપ્તાાંકોની 

વયાવયી ૩૩.૭૫ અન ે મનમાંમિત જૂથના મલઘાથીઓના લાાંચન અથથગ્રશણ યના પ્રાપ્તાાંકોની 

વયાવયી ૨૫.૩૦ જોલા ભે છે. એટરે લાાંચન અગથગ્રશણ કામથક્રભ અધ્માનની અવય જોલા 

ભી છે.  
 Ho2:  ભાટે મલઘાથીઓની ળૈક્ષણણક મવદ્ધિ ય ભાલજતની અવય જોલા ભી શતી. તેભજ 

બદુ્ધિ કક્ષાના વાંદબથભાાં ણ આ અવય જોલા ભી શતી. તેભજ લાાંચન અથથગ્રશણ ય ભાલજત 

અન ેબદુ્ધિની આંતયક્રક્રમાત્ભક અવય જોલા ભી શતી. 
અભ્માિન મ્રનષ્કર્શોઃ 

 ભેર ક્રયણાભોન ેઆધાયે આણ ેનક્કી કયી ળકીએ કે લાાંચન અથથગ્રશણ કામથક્રભની 

અવય ળૈક્ષણણક મવદ્ધિ ઉય જોલા ભેર છે. એટરે પ્રમોગ કામથક્રભની અવય જોલા ભી છે. 
આભ, મલઘાથીઓન ેલગથખાંડભાાં જો લાાંચન અથથગ્રશણ કયાલલાભાાં આલે તો તેભની ગજુયાતી 

મલમની મવદ્ધિ લધી ળકે છે. 
રૈ્ક્ષણણક પણરતાથશોઃ 

 મલઘાથીઓ આ કામથક્રભથી ગજુયાતી બાા અન ેઅરમ મલમો વભજી ળકળ.ે 
 મલઘાથીઓ જક્રટર, કક્રિન મલમલસ્તનેુ ણ વભજી ળકળે. 

 જે મલઘાથીઓ લાાંચન અથથગ્રશણભાાં નફા શોમ તેભને મળક્ષક આ કામથક્રભથી અધ્માન 

કયાલી તેભની લાાંચન અથથગ્રશણ ક્ષભતા સધુાયલાનો પ્રમત્ન કયળ.ે 
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