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જાહરે અને ખાનગી કે્ષત્રમાાં કાર્ય કરતી સ્ત્રીઓની કાર્ય પે્રરણા અને કાર્ય 
કતયવ્ર્ વચ્ચેના સબાંધનો અભ્ર્ાસ 

આયતીફેન સયેુળબાઈ ટેર 

અધ્માક વશામક, વયદાય ટેર કોરેજ ઓપ એજ્યકેુળન, ફાકયોર  
સારાાંશ :- 
પ્રસ્તતુ વળંોધનનો શતે ુજાશયે અને ખાનગી ક્ષેત્રભા ંકામય કયતી સ્ત્રીઓની કામયપે્રયણા અને કામય 
કતયવ્મનો તરુનાત્ભક અભ્માવ કયલાનો શતો.કામય પે્રયણા અને કામય કતયવ્મના ભાન ભાટે આણદં 
જજલ્રાભાથંી ૨૦ જાશયે ક્ષેત્રો અને ૨૦ ખાનગી ક્ષેત્રભા ંકામય કયતી સ્ત્રીઓને નનદળય તયીકે રેલાભા ં
આલી શતી.કામય પે્રયણા અને કામય કતયવ્મના ભાન ભાટે વ્મક્તતગત ભાહશતીત્રક,કામયપ્રેયણા 
ભાદંડ અને કામય કતયવ્મ ભાદંડની ભાહશતી એકત્રીકયણ ભાટે ઉમોગ કયલાભા ંઆવ્મો શતો. 
આલેર ભાહશતીનુ ંઆંકડાળાસ્ત્રીમ નલશ્રેણ કયલા ભાટે t-test નો ઉમોગ કયલાભા ંઆવ્મો. આ 
વળંોધન યથી એ જાણલા ભળયુ ંકે ખાનગી ક્ષેત્રભા ંકામય કયતી સ્ત્રીઓ કયતા ંજાશયે ક્ષેત્રભા ંકામય 
કયતી સ્ત્રીઓની કામય પે્રયણા લધાયે જોલા ભે છે.કામયપ્રેયણા અને કામય કતયવ્મ લચ્ચે નલધામક 
વશ વફધં જોલા ભે છે. 
શબ્દો:-પ્રેયણા,કામય,કતયવ્મ 
1) પ્રસ્તાવના :- 
ભનષુ્મ ોતાના જીલનના દયેક તફકે્ક વતત કોઈ કામય કે પ્રવનૃત કયતો જ યશ ેછે.કેટરાક રોકો 
ખફૂ ઉત્વાશ થી કામય કતાય શોમ.જ્માયે કેટરાક રોકો નનયાળાબમાય અંદાજભા ંકામય કયતા ંશોમ તો 
કેટરાક ભાત્ર કાભ કયલા ખાતય કાભ કયતા ંશોમ છે. આવુ ંકેભ જોલા ભે છે?તેના પ્રત્યતુ્તય રૂે 
કશી ળકામ કે પ્રત્મેક વ્મક્તતને જુદંુ જ લતયન કયલા ભાટે પે્રયનાય તેની પે્રયણા છે. દયેક વ્મક્તતની 
પે્રયણાની તીવ્રતા અને ઉદે્દળો જુદા શોમ છે. હયણાભે વ્મક્તતના લતયનભા ંતપાલત દેખામ છે. 
એક જ કામય ભાટે અરગ અરગ વ્મક્તતભા ંઅરગ અરગ પે્રયણા કામયયત શોમ છે. દા.ત કોઈ 
એક કંનીભા ં કભયચાયી તયીકે પયજ ફજાલતા રોકોનુ ં કામય એક શોમ ણ એક વ્મક્તતને 
રૂનમાની જરૂયત શોલાથી તે નોકયી કયતી શોમ.ફીજી વ્મક્તતને આવુ ં કામય ગભતુ ં શોમ એટર ે
નોકયી કયતી શોમ તો ત્રીજી વ્મક્તતને ફીજુ ં કોઈ વારંુ કાભ ન ભલાથી ન છૂટકે કામય કયતી 
શોમ.ભાટે આ ત્રણે વ્મક્તતની કામય પે્રયણા જુદી શોલાથી તેના કામયકતયવ્મભા ં તપાલત જરૂય 
ડલાનો.જેભ કે વ્મક્તત ળોખથી કામય કયે છે તેનુ ંકતયવ્મ ઉત્તભ શળ ેજે વ્મક્તતન ેરૂનમાની જરૂય 
છે તેનુ ં કતયવ્મ ણ વારંુ થળે. જ્માયે જેને ભાટે તે કાભ ગભતુ ં નથી તેનુ ં કતયવ્મ વાધાયણ 
શોલાની ળક્યતા યશરેી છે. ભાનલીની પે્રયણા વાથે નલનલધ ઘટકો જોડામેરા છે. વારંુ ગાયધોયણ 
,વસં્થાની પ્રનતષ્ઠા ,વાયી વગલડો લગેયેનો પ્રબાલ પે્રયણા ય ડ ે છે. ભોટા બાગના રોકો 
કુટંુફના ોણ અને ૈવા ભાટે કામય કયતા ં શોમ છે.ઘણા રોકો દયજ્જો ,દ કે પ્રનતષ્ઠા ભાટે 
કામય કતાય શોમ છે. નાણા ં  એ અક્સ્તત્લ ટકાલલા ભાટે અને જીલન જરૂહયમાત વતંોલા ભાટે 
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ભશત્લનો બાગ બજલ ે  છે.ભાટે કોઈણ કામયભા ં તીવ્ર પે્રયણા શોમ તો તેના ભાટે થતુ ં લતયન 
તેટલુ ંજ તીવ્ર શોમ છે. અને તીવ્ર લતયન જ વપતાની નળયે રઈ જામ છે.  
સમસ્ર્ા કથન:- 
પ્રસ્તતુ વળંોધનની વભસ્મા નીચે પ્રભાણ ેછે.  
જાશયે અને ખાનગી ક્ષેત્રભા ંકામય કયતી સ્ત્રીઓની કામયપ્રયેણા અને કામય કતયવ્મ લચ્ચેના વફધંનો 
અભ્માવ કયલો.  
શબ્દોની વ્ર્ાખ્ર્ા :- 
કાર્ય:- 
“કામયનો નલચાય ણ વ્મક્તતની ળાયીહયક અને ભાનનવક પ્રહિમાઓ,જે કોઈ ધ્મેમનૂતિભા ંવભાનલષ્ટ 
થામ એ યીતે કશી ળકીએ.”                                         -   Haller Gilmen (1967) 
“કામય એ ભાનલ અને વજંોગો કે લાતાલયણ લચ્ચેની આંતયહિમા છે,જેભા ંભાનલ કોઈ વબાન 
ધ્મેમ ાય ાડલા ભાગંે છે.”                     રશશર્ન મનોવૈજ્ઞાશનક ( V.K.Platonov)1965 
પે્રરણા:- 
વ્મક્તત જે યીતે લતયન વ્મલશાય કયે છે.તેની ાછ પે્રયણા જલાફદાય શોમ છે.પ્રેયણાનો અબાલ 
શોમ તો કોઈ ણ જાતનુ ંલતયન વબંલી ળકાત ુ ંનથી.તેથી જ તો ગીતાભા ંકશલેાયુ ંછે.કે પ્રમોજન 
લગયમખૂય રોકો ણ પ્રવતૃ થતા ં નથી.દયેક પ્રવનૃત ાછ પે્રયતફ યશલેુ ં શોમ છે. આભ, 
લતયનને જે તે પ્રેયણા એટર ેકે તે લતયન ળરૂ કયાલનાય,લતયનને હદળા દોયલણી આનાય તથા 
ળક્તતફ રંુૂ ાડનાય હયફ તે પે્રયણા.  
“પે્રયણા એટરે આંતહયક જરૂહયમાતોભાથંી ઉદ્દબલેલુ ં અને તે જરૂહયમાતો વતંોામ તેલા રક્ષ્મો 
પ્રનત અભબમખુ ફનેલુ ંલતયન.”                                                        - 
સી.ટી.મોગયન  
ઉયોતત વ્માખ્માભાથંી પ્રેહયત લતયનના ત્રણ ાવા સ્ષ્ટ થામ છે.  શ ળયીયની આંતહયક 
અલસ્થા 2શઆ હયક્સ્થતીથી ઉદ્દબલેલુ ંઅને દોયામેલુ ંલતયન અને 3શ જેની પ્રત્મે લતયન દોયામેલુ ં
છે તે રક્ષ્મ. 
“પે્રયણાઓ વ્મક્તતને પ્રવનૃત કયલા પે્રયે છે તેભજ ચોક્કવ પ્રવનૃતની વદંગી કયલાની દોયલણી 
આે છે.પ્રેયણાની કાભગીયી આંતહયક શોમ છે.                                        - 
એચ.ઇ.ગેરેટ 
ઉયોતત વ્માખ્મા ધ્લાયા સ્ષ્ટ થામ છે કે પે્રયણા ધ્લાયા જે લતયન ઉદ્દબલે છે તે વદંગીલૂયકનુ ં
શોમ છે.જે લતયનની પે્રયણા ઉદ્દબલે તે પ્રકાયનુ ં લતયન જ પ્રાણી કયે છે. દા.ત ભખૂની પ્રેયણા 
થામ,ખોયાક ળોધલાનુ ં લતયન પ્રગટે.આભ,પ્રેયણાથી થતી પ્રનતહિમા ગભે તેભ નથી શોતી ણ 
વદંગીલૂયકની શોમ છે.  
કતયવ્ર્ :- 
કતયવ્મ એટરે નશીં વોામેરા કામયને પયજ વભજી વબાનતાણે જ્લાફદાયીલૂયક શે્રષ્ઠતાથી ણૂય 
કયવુ.ં                                                                         – જાગનૃત યુોહશત 
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જે કામયથી આની ગનત ઈશ્વય તયપ થામ તે કામય શબુ,એ આણુ ંકતયવ્મ.જે વભાજભા ંઆણે 
જન્મ્મા છીએ તે વભાજને અનરુૂ આદળો અને પ્રવનૃતઓ ખ્મારભા ં યાખી આણને ઉચ્ચ 
ફનાલે,અભબજાત ફનાલે એલા કામો કયલા તે આણુ ંકતયવ્મ છે.            - સ્લાભી નલલેકાનદં  
આભ, કામયભા ંનનષ્ઠાલૂયક કાભ કયવુ,ંભન રગાલી કાભ કયવુ ંજોઈએ.    
સાંશોધનના હતેઓુ :- 
પ્રસ્તતુ વળંોધનના શતેઓુ નીચે મજુફ છે.  
 શજાશયે અને ખાનગી ક્ષેત્રભા ંકામય કયતી સ્ત્રીઓની કામય પે્રયણાનો અભ્માવ કયલાનો શતો. 
2શજાશયે અને ખાનગી ક્ષેત્રભા ંકામય કયતી સ્ત્રીઓની કામય કતયવ્મનો અભ્માવ કયલાનો શતો. 
3શકામયપ્રેયણા અને કામય કતયવ્મ લચ્ચેનો વશવફધં ળોધલાનો શતો.   
સાંશોધનની ઉત્કલ્ના  :- 
પ્રસ્તતુ વળંોધનની ઉત્કલ્ના નીચે મજુફ છે.  

1) જાશયે અને ખાનગી ક્ષેત્રભા ંકામય કયતી સ્ત્રીઓની કામયપે્રયણા લચ્ચે કોઈ વાથયક તપાલત 
નશીં શોમ.  

2) જાશયે અને ખાનગી ક્ષેત્રભા ંકામય કયતી સ્ત્રીઓની કામય કતયવ્મ લચ્ચે કોઈ વાથયક તપાલત 
નશીં શોમ.  

3) કામય પ્રેયણા અને કામય કતયવ્મ લચ્ચે કોઈ વશ વફધં નશીં શોમ.  
સાંશોધનના સાધનો :- 
પ્રસ્તતુ વળંોધનભા ંનીચેના વાધનોનો ઉમોગ કયલાભા ંઆવ્મો શતો. 

1) વ્મક્તતગત ભાહશતીત્રક :-  
  પ્રસ્તતુ વળંોધનભા ંનનદળયભા ંસ્ભાનલષ્ટ જાશયે અને ખાનગી ક્ષેત્રની 40 સ્ત્રીઓ ાવેથી 
અંગત ભાહશતી ભેલલા ભાટે વ્મક્તતગત ભાહશતી ત્રકનો ઉમોગ કયલાભા ંઆવ્મો 
શતો.  

2) કામયપ્રેયણા ભાદંડ :- 
  કામય કયતી સ્ત્રીઓની કામયપે્રયણાનુ ં ભાન કયલા ભાટે ડો. શ્રી લાસ્તલનો Work 
Motivation Schedule  લાયલાભા ંઆવ્મો શતો.જેભા ંકુર 70 નલગતો શતી.  

3) કામયકતયવ્મ ભાદંડ :- 
કામય કતયવ્મ સ્ત્રીઓન ુતાવલા ભાટે Performance Rating Scaleનો ઉમોગ કયલાભા ં
આવ્મો. જેભા ંકુર  4 નલગતો શતી.  

વ્ર્ાશવશ્વ અને શનદશય:- 
વ્ર્ાશવશ્વ:-  

          પ્રસ્તતુ વળંોધનભા ં વ્માનલશ્વ એટરે આણદં જજલ્રાભા ંઆલેરા ખાનગી અને જાશયે 
ક્ષેત્રો  રેલાભા ંઆવ્મા શતા.  
શનદશય :-  પ્રસ્તતુ વળંોધનભા ંજાશયે અને ખાનગી ક્ષતે્રભા ંકામય કયતી સ્ત્રીઓની કામય પ્રેયણા અન ે
કામય કતયવ્મના ભાન ભાટે 20 જાશયે ક્ષેત્ર અને 20 ખાનગી ક્ષેત્રની સ્ત્રીઓને નનદળયભા ંવભાનલષ્ટ 
કયલાભા ંઆલી શતી.  
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સાંશોધન ર્ોજના :- 
પ્રસ્તતુ વળંોધનનો શતે ુજાશયે અને ખાનગી ક્ષેત્રભા ંકામય કયતી સ્ત્રીઓની કામય પે્રયણા અને કામય 
કતયવ્મનો તરુનાત્ભક અભ્માવ કયલાનો શોલાથી વૌ પ્રથભ આણદં જજલ્રાભાથંી 20 જાશયે ક્ષેત્રભા ં
કામય કયતી સ્ત્રીઓ અન ે 20 ખાનગી ક્ષતે્રભા ં કામય કયતી સ્ત્રીઓ ાવેથી વ્મક્તતગત ભાહશતી 
ભેલી તેભણ ેકામય પ્રેયણા વળંોધનનકા અને કામય કતયવ્મ ભાદંડ આી તેભની કામય પ્રેયણા અને 
કામય કતયવ્મનુ ં ભાન કયલાભા ં આવ્યુ.ંભાહશતી નલશ્રેણ ભાટે  t- test અને કારય નમયવન 
પ્રોડતટ ભોભને્મટ  r નો ઉમોગ કયલાભા ંઆવ્મો અન ેતનેા ધ્લાયા આંકડાકીમ નલશ્રેણ કયલાભા ં
આવ્યુ.ં  
માહહતી શવશ્લેષણ અને અથયઘટન :- 

1) જાશયે અને ખાનગી ક્ષેત્રભા ંકામય કયતી સ્ત્રીઓની કામય પ્રયેણા લચ્ચ ેકોઈ વાથયક તપાલત 
નશીં શોમ. 
પ્રસ્તતુ વળંોધનનો જાશયે અને ખાનગી ક્ષતે્રભા ંકામય કયતી સ્ત્રીઓની કામય પ્રેયણા અને 
કામય કતયવ્મનો તરુનાત્ભક અભ્માવ કયલાનો છે. 

ટેબલ-૧ 
 N Mean SD T 

જાશયે ક્ષેત્રની સ્ત્રી  ૨0  ૨૨૪.૨૦ ૯.૩૦       ૫.૨૬ 
ખાનગી ક્ષતે્રની સ્ત્રી  ૨0 ૨૧૫.૦૦ ૮.૧૦ 

 અશી આ અભ્માવભા ં કામય પ્રેયણાભા ં આંકડાકીમ નલશ્રેણની t- testનો ઉમોગ 
કયલાભા ંઆવ્મો જેભા ંજાશયેક્ષેત્રની ૨૦ સ્ત્રીઓનો કામય પ્રેયણાનો ભધ્મક ૨૨૪.૨૦ અન ે
પ્રભાભણત નલચરન ૯.૩૦ તેભજ ખાનગી ક્ષેત્રની ૨૦ સ્ત્રીઓનો કામય પ્રેયણાનો ભધ્મક 
૨૧૫ અને પ્રભાભણત નલચરન ૮.૧૦ જોલા ભળમો શતો તેભજ ફનંે લચ્ચેના તપાલતના 
t નુ ં મલૂ્મ 5.26 જોલા ભળયુ ં શત ુ.ંજે 0.0  કક્ષાએ વાથયક છે.એટરે કે ખાનગી ક્ષતે્રની 
સ્ત્રીઓ કયતા ંજાશયે ક્ષેત્રની સ્ત્રીઓભા ંકામય પે્રયણા લધાયે છે. 

2) જાશયે અને ખાનગી ક્ષેત્રભા ંકામય કયતી સ્ત્રીઓની કામય કતયવ્મ લચ્ચે કોઈ વાથયક તપાલત 
નશીં શોમ. 

ટેબલ-૨ 
 N Mean SD t 

જાશયે ક્ષેત્રની સ્ત્રી  ૨0  ૪૨.૫૦ ૧૦.૫૦       ૧.૬૦ 
ખાનગી ક્ષતે્રની સ્ત્રી  ૨0 ૩૯.૫૦ ૯.૩૦ 

     અશી આ અભ્માવભા ં કામય પ્રેયણાભા ંઆંકડાકીમ નલશ્રેણની t- testનો ઉમોગ 
કયલાભા ંઆવ્મો જેભા ંજાશયેક્ષેત્રની ૨૦ સ્ત્રીઓનો કામય કતયવ્મનો ભધ્મક ૪૨.૫૦ અને 
પ્રભાભણત નલચરન ૧૦.૫૦ તેભજ ખાનગી ક્ષેત્રની ૨૦ સ્ત્રીઓનો કામય કતયવ્મનો ભધ્મક 
૩૯.૫૦ અને પ્રભાભણત નલચરન ૯.૩૦ જોલા ભળમો શતો તેભજ ફનંે લચ્ચેના 
તપાલતના t નુ ં મલૂ્મ ૧.૬૦ જોલા ભળયુ ં શત ુ.ંજે 0.0  કક્ષાએ વાથયક નથી.એટરે કે 
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ખાનગી ક્ષેત્ર અને જાશયે ક્ષતે્રભા ંકામય કયતી સ્ત્રીઓના કામય કતયવ્મ લચ્ચ ેકોઈ તપાલત 
નથી.  

૩શ કામય પ્રેયણા અને કામય કતયવ્મ લચ્ચે કોઈ વશ વફધં નશીં શોમ.  
                                                  ટેબલ -૩  

Variable N સહ સબાંધ  
કામય પ્રેયણા  ૨૦ ૦.૭૧ 
કામય કતયવ્મ  ૨૦ 

  આ ટેફરભા ંજોતા ંજણામ છે કે જાશયે અને ખાનગી ક્ષેત્રભા ંકામય કયતી સ્ત્રીઓની કામય પ્રેયણા 
અને કામય કતયવ્મ લચ્ચે વશ વફધં ૦૭૧ જોલા ભે છે.જે નલધામક છે.એટરે કે જેભ જેભ કામય 
પે્રયણા લધ ુતેભ તેભ કામય કતયવ્મ લધાયે અને જેભ જેભ કામય પ્રેયણા ઓછી તેભ તેભ કામય કતયવ્મ 
ઓછુ જોલા ભે છે.  
અભ્ર્ાસના તારણો:- 
૧શ ખાનગી ક્ષેત્રભા ં કામય કયતી સ્ત્રીઓ કયતા ંજાશયે ક્ષેત્રભા ં કામય કયતી સ્ત્રીઓની કામય પ્રેયણા 
લધાયે જોલા ભે છે.  
૨શ જાશયે અને ખાનગી ક્ષેત્રભા ંકામય કયતી સ્ત્રીઓના કામય કતયવ્મ લચ્ચે કોઈ તપાલત નથી. 
૩શ કામય પ્રેયણા અને કામય કતયવ્મ લચ્ચે નલધામક વશવફધં જોલા ભે છે.  
ઉસાંહાર :- 
ભાનલીની પ્રેયણા વાથ ે નલનલધ ઘટકો વકંામરેા છે.જેભકે વ્મલવામભા ંજે તે વસં્થા વ્મક્તતની 
જરૂહયમાતો કેટરા પ્રભાણભા ંવતંોે છે તેના ય વ્મક્તતની કામય પે્રયણાનો આધાય યશરેો છે.કામય 
કયલાભા ંજો પે્રયણા ભી યશ ેતો દયેક વ્મક્તત તેભનુ ંકાભ વંણૂય નનષ્ઠાલૂયક કયે. અને ોતાના 
કામયને કતયવ્મ વભજી ભન રગાલી કામય કયે.એના ભાટે દયેક વસં્થાએ વારંુ ગાયધોયણ,પ્રનતષ્ઠા 
અને વાયી વગલડો લગેયેનો પ્રબાલ ાડલો જોઈએ.   
સાંદર્ય સચૂચ :- 
દલે, જે. કે (૨૦૦૪-૦૫શ.વાભાજજક વળંોધન ધ્ધનતઓ,અનડા બકુ ડેો ,પ્રથભ આવ્રનુત 
ઉચાટ ડી.એ (૧૯૮૮શ.વળંોધન પ્રાયબ યાજકોટ નળક્ષણળાસ્ત્ર બલન,વૌયાષ્ર યનુનલનવિટી . 
ળાશ દીનકા ફી.(૨૦૦૪શળૈક્ષભણક વળંોધન અભદાલાદ:યનુનલનવિટી ગ્રથંનનભાયણ ફોડય. 
દલે ી.એન.(૧૯૯૪શ.ળૈક્ષભણકવળંોધન અને આંકડાળાસ્ત્ર,અભદાલાદ: યનુનલનવિટી ગ્રથં નનભાયણફોડય. 
Gupta N.S. Draganization theory and behavior 
શતુર વનતપ્રકાળ એવ.(૨૦૧૮શનળક્ષણ અને ભનોનલજ્ઞાન,હયળીત પ્રકાળન,અભદાલાદ 


