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સારાશં: અધ્મમન-અધ્માનની પ્રક્રિમાનો મખુ્મ શતે ુભાનલ 

શલકાવ છે. વ્મક્તતભાાં એલી ક્ષભતાનો શલકાવ કયલો જોઈએ કે 

જેથી ત ેસ્લમાં ોતાની આલશ્મકતાઓન ેઓખ ેઅન ેતનેી 
પ્રાપ્તત ભાટે વજ્જ ફન.ે આજની 21ભી વદીભાાં જ્માયે 

ક્રયલતચન દયેક ક્ષતે્ર ેખફુ ઝડી થઈ યહ્ુાં છે ત્માયે ોતાની 
કામચક્ષભતાભાાં લધાયો કયી થતાાં ક્રયલતચનો વાથ ેસવુ ાંગત 

ફની યશલેા ભાટે અધ્મમનની ફાફતભાાં દયેક વ્મક્તતએ 

આત્ભ-શનબચય થવુાં ડળ.ે આ વાંદબચભાાં સ્લ-શનમાંશત્રત 

અધ્મમનની પ્રક્રિમા ભશત્લણૂચ છે.  સ્લ-શનમાંશત્રત 

અધ્મમનએ વ્મક્તતન ે ોતાની ક્ષભતા વભજલા, અધ્મમન 

પ્રક્રિમા ય શનમાંત્રણ યાખલા તભેજ ગણુાત્ભક શલદ્યાકીમ 

શલકાવ વાથ ે વાંકામરે છે. પ્રસ્તતુ અભ્માવનો મખુ્મ ઉદે્દળ 

ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક ળાાના શલદ્યાથીઓની સ્લ-શનમાંશત્રત 

અધ્મમન પ્રત્મનેી તત્યતાનુાં સ્તય ભાલા ભાટે સ્લ-

શનમાંશત્રત અધ્મમન તત્યતા ભાદાંડની યચના અને 
મથાથીકયણ કયલાનો શતો. પ્રસ્તતુ ળોધત્રભાાં સ્લ-શનમાંશત્રત 

અધ્મમન ભાદાંડની યચનાના વોાનો, શલશ્વવનીમતા 
તભેજ મથાથચથતા શનધાચયણની પ્રક્રિમાનો ઉલ્રખે કયલાભાાં 
આવ્મો છે.  

ચાવીરૂશબ્દો: સ્લ-શનમાંશત્રત અધ્મમન 
તત્યતા,શલશ્વવનીમતા,મથાથીકયણ  

જ્ઞાન આધાક્રયત 21ભી વદીભાાં જે વ્મક્તત 
વભમની વાથે ોતાના જ્ઞાન અને કૌળલ્મભાાં વતત 
ક્રયલતચન કયે છે, તે જ ટકી યશ ે છે. વ્મક્તતનો આ 
પ્રમત્ન વભાજ અને યાષ્ટ્રને ણ શલકશવત કયે છે. 
ભાનલ વાંવાધનના શલકાવ અને તારીભ ભાટે દયેક 
પ્રગશતળીર દેળે ળાા-કોરેજો અને યશુનલશવિટીઓની 
સ્થાના કયેર છે. યાંત ુ ઝડથી ક્રયલશતિત થતાાં 
વભમભાાં દયેકે-દયેક શલદ્યાથીની જ્ઞાન અને કૌળલ્મ 

વાંફ ાંધી જરૂક્રયમાત વાંતોલાભાાં આજની ળૈક્ષણણક 
વાંસ્થાઓ વભથચ નથી.આલી ક્રયક્સ્થશતભાાં શલદ્યાથી 
આગના શળક્ષણની જલાફદાયી વાયી યીતે ત્માયે જ 
ફજાલી ળકળે જ્માયે તે ોતે સ્લ-શનમાંશત્રત અધ્મમન 
પ્રત્મે તત્ય શોમ. અધ્મમન- અધ્માનની પ્રક્રિમાભાાં 
સ્લ-શનમાંશત્રત અધ્મમન એક આલશ્મક ઘટકના 
રૂભાાં સ્થાશત થામ, તે જરૂયી છે. 

લતચભાન વભમભાાં શલદ્યાથીઓ ોતાની 
અધ્મમન પ્રક્રિમાના વાંદબચભાાં સ્લ-શનમાંશત્રત ફને 
તેભજ તેભનાભાાં આલી ક્ષભતા દ્રઢ ફને તે ભાટેના 
કામચિભોં કયલા જોઈએ. યાંત ુાં કામચિભોંની ક્રદળા 
નક્કી કયલા તેભજ ઉત્તભ ક્રયણાભોની પ્રાપ્તત ભાટે 
શલદ્યાથીઓની સ્લ-શનમાંશત્રત અધ્મમનનુાં સ્તય  
તાવવુાં આલશ્મક છે. શલદ્યાથીઓ ોતાના અધ્મમન 
ભાટેના ઉદે્દળોથી રઈ મલૂ્માાંકન સધુીની ફાફતભાાં 
સ્લ-શનમાંત્રણ યાખી ળકે તે જરૂયી છે. આ શતેવુય ‘સ્લ-
શનમાંશત્રત અધ્મમન તત્યતા ભાદાંડ’ ની યચના 
અને મથાથીકયણ કયલાભાાં આવ્યુાં જેની શલગત 
પ્રસ્તતુ ળોધત્રભાાં કયલાભાાં આલી છે. 
સ્વ-નનયનંિત અધ્યયન 

સ્લ-શનમાંશત્રત અધ્મમન એ એલી પ્રક્રિમા છે, 
જેભાાં અધ્મેતા ઈપ્ચ્છત ક્રયણાભ પ્રાતત કયલા ભાટે  
વ્મલક્સ્થત યીતે ોતાના કામોનુાં આમોજન, શનયીક્ષણ 
અને મલૂ્માાંકન કયે છે. સ્લ-શનમાંશત્રત અધ્મમન એટરે 
 વ્મક્તતના ોતાના અધ્મમન અને લતચનનુાં શનમાંત્રણ 
અને મલૂ્માાંકન કયલાની પ્રક્રિમા, જેભાાં અધ્મેતા 
ોતાના ધ્મેમની પ્રાપ્તત ભાટે ફીજાની ભદદ રઈ 
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અથલા ભદદ લગય, અનકુૂ લાતાલયણ, જરૂયી 
વાધન-વાભગ્રીની વ્મલસ્થા, વાંફ ાંશધત 
વ્યશૂયચનાઓનો ઉમોગ કયલા અને પ્રાતત 
ક્રયણાભોનુાં મલૂ્માાંકન કયલાભાાં વક્રિમ યશ ે છે. 
અધ્મેતા ોતાના અધ્મમન ભાટે સ્લમાં-શળક્ષક ફને 
છે.  

દોંગા (2010,.ૃ170)મજુફ, ઉચ્ચ શવદ્ધિ 

ભેલનાયા શલદ્યાથીઓ સ્લ-શનમાંત્રણ ધયાલતા 
અધ્મેતાઓ છે. શનમ્ન શવદ્ધિ ધયાલતા અધ્મેતાઓની 
તરુનાભાાં ઉચ્ચ શવદ્ધિ ધયાલતા અધ્મેતાઓ લધ ુ

ભાત્રાભાાં અધ્મમન ભાટે મોજનાઓનો ઉમોગ કયે છે, 

તેઓનુાં અધ્મમન લધ ુ સ્લ-શનયીક્ષણ, લધ ુ ચોક્કવ 

ધ્મેમો ધયાલે છે અને ોતાના ધ્મેમ પ્રત્મે પ્રગશતનુાં 
લધાયે વ્મલક્સ્થત યીતે મલૂ્માાંકન કયે છે. સ્લ-શનમાંશત્રત 

અધ્મમન એ વ્મક્તતને ોતાની ક્ષભતા વભજલા અને 

ોતાના અધ્મમન લાતાલયણ ય શનમાંત્રણ યાખલા 
વાથે વાંકામેર છે. Zimmerman and Martinez-pons 

(1986) ના ભતે ઉચ્ચ ળાાભાાં વાભાન્મ શલદ્યાથીઓની 
વયખાભણીભાાં સ્લ-શનમાંશત્રત અધ્મમન કયતાાં 
શલદ્યાથીઓ ધ્મેમ શનધાચયણ, આમોજન, પ્રફાંધ, 

રૂાાંતયણ, માદળક્તત, તારીભ (ભશાલયો-લૂચતૈમાયી), 
નોંધ યાખલી, સ્લ-દેખયેખ તેભજ સ્લ-પ્રશતક્રિમા જેલા 
કામો ભાટે લધ ુજાગતૃ શોમ છે. Zimmerman (1989, p. 

329) ના ભતે જે અધ્મેતાઓ જ્ઞાન અને કૌળલ્મો પ્રાતત 

કયલા ભાટે સ્લ-પે્રક્રયત અને સ્લ-ક્રદળાસચૂક છે,જેઓને 

ભાતા-શતા,શળક્ષકો અને શભત્રો ય લધ ુડતો આધાય 

યાખલો ડતો નથી તેઓ સ્લ-શનમાંશત્રત અધ્મેતાઓ છે.  

સ્લ-શનમાંશત્રત અધ્મમનએ જીલનમચત 

ચારતી પ્રક્રિમા છે. આજના શક્રયપાઈના યગુભાાં કોઈણ 

ક્ષેત્રભાાં વપતા શાાંવર કયલા  વ્મક્તતએ સ્લ-

શનમાંશત્રતઅધ્મમન યાખવુાં જરૂયી 
છે.Zimmerman(1986) ; Jahedi  (2007); Banarjee & 

Kumar (2014); Tund (2014); Dixit (2016); અને 

Yves (2013,2016)ના વાંળોધનોભાાં સ્લ-શનમાંશત્રત 

અધ્મમન અને ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ લચ્ચે શકાયાત્ભક વાંફાંધ 

જોલા ભળ્મો શતો. Zimmerman(1986)ના ભતે સ્લ-

શનમાંશત્રત અધ્મમનએ અધ્મેતાને ળૈક્ષણણકશવદ્ધિ અથલા 
ઈપ્ચ્છત ધ્મેમની પ્રાપ્તત ભાટે અશધજ્ઞાનાત્ભક, 

વ્માલશાક્રયક,પે્રયણાત્ભક અને જ્ઞાનાત્ભક યીતે વક્રિમ 

ફનાલે છે તેભજ તેની અધ્મમન પ્રક્રિમાનુાં મલૂ્માાંકન 

અને વ્મલસ્થાન કયે છે. અધ્મમનના ક્રયણાભો ભાટે 

સ્લ-જલાફદાય ફને છે.  

સ્વ-નનયનંિત અધ્યયનન  ંમાન 
શલશલધ ભનોલૈજ્ઞાશનક વાંકલ્નાઓનુાં ભાન 

કયલા ભાટે મખુ્મ ફે ધ્ધશતઓનો શલકાવ કયલાભાાં 
આલેર છે.1.સ્લ-અશલેાર ભાન [Self-report 
measures] 2. પ્રક્ષેણ પ્રયકુ્તત [Projective 
technique].આ ફે િશતભાાંથી વૌથી લધ ુ
ઉમોગભાાં રેલાભાાં આલેર િશત સ્લ-અશલેાર 
ભાન છે.વાંળોધનકતાચને સ્લ-શનમાંશત્રત અધ્મમન 
ભાનના વાંદબે વાંફ ાંશધત વાક્રશત્મની વભીક્ષાભાાં 
અનેક ઉકયણો શલળેની ભાક્રશતી પ્રાતત થઈ. જેભાાં 
ASRQ – Academic Self-Regulation 
Questionnaire (Ryan & Connell 1989), MSLQ – 
Motivated Strategies for Learning Questionnaire 
(Pintrich and De-Groot, 1990), ASRLS – 
Academic Self-Regulated Learning Scale 
(Magno -2010, 2011), Self-Regulated Learning 
Interview Schedule તેભજ Self-regulated learning 
Scale (Azizi, 2014) આ ક્ષેતે્ર પ્રમખુ યીતે લયામા 
શતા. વૈિાાંશતક અને વાંળોધત્ભક યીતે સ્લ-શનમાંશત્રત 
અધ્મમન વાંકલ્ના ય ભશત્લનુાં કામચ Zimmerman  
દ્વાયા થયુાં છે. 

ગજુયાત યાજ્મભાાં સ્લ-શનમાંશત્રત 
અધ્મમનના ભાન ભાટે  કોઈ શલશ્વવનીમ અને 
મથાથચ ઉકયણ પ્રાતત નથી. તેથી અધ્મમન-
અધ્માન ક્ષેતે્ર સ્લ-શનમાંશત્રત અધ્મમનના ભશત્લને 
જોતા પ્રસ્તતુ વાંળોધનભાાં સ્લ-અશલેાર ભાન 
િશતના ઉમોગથી સ્લ-શનમાંશત્રત અધ્મમનનુાં 
ભાન કયલા ભાટે ણરકટચ  િશત આધાક્રયત 
ભાદાંડની યચના કયલાનુાં નક્કી કયલાભાાં આવ્યુાં. 
સ્વ-નનયનંિત અધ્યયન તત્રતા માદંડ  રચના 
અને યથાથથતતા નનધાથરણના સોાન 

પ્રસ્તતુ ળોધત્રભાાં Zimmerman and 
Martinez-Pons (1986) દ્વાયા સણૂચત ઘટકોના 
આધાયે સ્લ-શનમાંશત્રત અધ્મમન તત્યતા ભાદાંડની 
યચના અને મથાથીકયણ કયલાભાાં કયલાભાાં આલી 
છે. ભાદાંડની યચના ગજુયાતી બાાભાાં કયલાભાાં 
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આલી છે. વાંળોધનકતાચ દ્વાયા નીચે દળાચલેર નલ 
વોાનોને અનવુયીને સ્લ-શનમાંશત્રત અધ્મમન 
ભાદાંડની યચના અને મથાથચતતાનુાં શનધાચયણ 
કયલાભાાં આલેર છે. 
પ્રથમ સોાન : વ્યાવહારરક વ્યાખ્યા રચવી 

            વૌ પ્રથભ વાંળોધનકતાચ દ્વાયા સ્લ-શનમાંશત્રત 
અધ્મમન વાંફ ાંશધત વાક્રશત્મોનો અભ્માવ કયલાભાાં 
આવ્મો શતો અને સ્લ-શનમાંશત્રત અધ્મમનના ક્ષેત્રભાાં 
કામચ કયનાય શલદેળી વાંળોધકો જેલા કે  Barry 
Zimmerman, Carlo Magno અને Tolga Erdogan 
નો  E-mail દ્વાયા વાંકચ વાધી આ વાંદબે જરૂયી 
ભાક્રશતી ભેલલાભાાં આલી. શલદ્યાથીઓની સ્લ-
શનમાંશત્રત અધ્મમન પ્રત્મેની તત્યતા ભાલા  
Zimmerman & Matrinez-pons  દ્વાયા 1986ભાાં 
આલાભાાં આલેર ઘટકોના આધાયે સ્લ-શનમાંશત્રત 
અધ્મમન તત્યતા ભાદાંડની યચના કયલાભાાં 
આલી.  

આ ઘટકોભાાં (1) સ્લ-મલૂ્માાંકન (2) 
વ્મલસ્થા અને રૂાાંતયણ (3) ધ્મેમ શનધાચયણ અને 
આમોજન (4)ભાક્રશતીની ળોધખો (5) નોંધ યાખલી 
અને શનયીક્ષણ (6)માચલયણીમ વાંયચના(7) 
ક્રયણાભનો સ્લ ઉય પ્રબાલ(8) લૂચતૈમાયી અને 
માદળક્તત(9) વાભાજજક ભદદ ભેલલી (10) 
અભ્માવ વાંફ ાંશધત દસ્તાલજોની વભીક્ષાનો વભાલેળ 
થમો શતો.  
બીજ  સોાન : નવધાનોન  ંએકિીકરણ અને પ્રાથનમક 
સ્વરૂની રચના 
       સ્લ-શનમાંશત્રત અધ્મમન તત્યતા ભાદાંડના 
પ્રથભ સ્લરૂ ભાટે  દયેક ઘટક લાય શકાયાત્ભક અને 
નકાયાત્ભક એભ ફે પ્રકાયના શલધાનોની યચના 
કયલાભાાં આલી શતી. ભાદાંડના પ્રથભ સ્લરૂભાાં 
વભાશલષ્ટ્ટ શલધાનોની વાંખ્મા અને તેના પ્રકાયોનો 
ઉલ્રેખ વાયણી 1ભાાં કયલાભાાં આલેર છે. 

સારણી 1 
સ્વ-નનયનંિત અધ્યયન તત્રતા માદંડમા ંસમાનવષ્ટ નવધાન 

સ્વ-નનયનંિત અધ્યયન તત્રતામાદંડના ઘટક હકારાત્મક 
નવધાનોની સખં્યા 

નકારાત્મક 
નવધાનોની સખં્યા 

નવધાનોની 
ક  સખં્યા 

સ્લ-મલૂ્માાંકન 16 11 27 
વ્મલસ્થા અને રૂાાંતયણ 11 07 18 
ધ્મેમ શનધાચયણ અને આમોજન 15 07 22 
ભાક્રશતીની ળોધખો 12 05 17 
નોંધ યાખલી અને શનયીક્ષણ 07 04 11 
માચલયણીમ વાંયચના 06 03 09 
ક્રયણાભનો સ્લ ઉય પ્રબાલ 06 07 13 
લૂચતૈમાયી અને માદળક્તત 10 08 18 
વાભાજજક ભદદ ભેલલી 13 04 17 
અભ્માવ વાંફ ાંશધત દસ્તાલેજોની વભીક્ષા 08 03 11 
             ક  સખં્યા 104 59 163 

 
િીજ  સોાન : પવૂથ-પવેૂિણ  

આ વોાનભાાં યચલાભાાં આલેર શલધાનોની 
વ્માલશાક્રયકતા ચકાવલા ભાટે અને  શલધાનોભાાં 
ઉચ્ચતય ભાધ્મશભકના શલદ્યાથીઓને વભજ ડે છે કે 
નશીં,  તેભજ બાાકીમ યીતે શલધાન સ્ષ્ટ્ટ છે કે 
નશીં તે જાણલાના શતેથુી કુર 163 શલધાનો ધયાલતાાં  

પ્રાથશભક સ્લરૂની ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક ળાના 
ધોયણ 11ના 13 શલદ્યાથીઓ ઉય લૂચ પ્રાથશભક 
અજભામળ કયલાભાાં આલી શતી. તેભના ાવેથી 
પ્રાતત પ્રશતચાયના આધાયે શલધાનોભાાં સધુાયા-લધાયા 
કયલાભાાં આવ્માાં શતાાં.   
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ચોથ  ંસોાન : તજ્જ્ઞો ાસે સમીિા 
લૂચ-લેૂક્ષણ છી તજ્જ્ઞોની પ્રશતક્રિમા 

જાણલા તેભજ ભાદાંડની દેખીતી મથાથચતતા [Face 
Validity] ની ચકાવણી કયલા ભાટે દયેક ઘટક દીઠ 
ઓછા ભાાં ઓછા 10 શલધાનો [ શકાયાત્ભક  અને 
નકાયાત્ભક વક્રશત] કુર 105 શલધાનો  ધયાલતાાં સ્લ-
શનમાંશત્રત અધ્મમન તત્યતા ભાદાંડનુાં પ્રાથશભક 
સ્લરૂ તૈમાય કયલાભાાં આવ્યુાં. ભાદાંડના આ 
પ્રાથશભક સ્લરૂ ય નલ તજ્જ્ઞોની પ્રશતક્રિમા 
ભેલલાભાાં આલી શતી.  
ાચંમ  ંસોાન : દ્વિતીય સ્વરૂની રચના 

દ્ધદ્વતીમ સ્લરૂની યચના કયતી લખતે ભાત્ર 
અંક સ્લરૂે તજ્જ્ઞોની પ્રશતક્રિમાઓને ધ્માનભાાં ન 
રેતા તેભના દ્વાયા આલાભાાં આલેર શલધાનોની 

લાક્યયચના, જોડણી, વયખા અથચ ધયાલતાાં શલધાનો, 
શલધાનોભાાં યશરેી અસ્ષ્ટ્ટતા અને શલધાનભાાં 
લયામેરા વાંક્રદગ્ધ ળબ્દો અંગેના સચૂનોને ણ 
ધ્માનભાાં રેલાભાાં આવ્માાં શતાાં. જે શલધાનને તજ્જ્ઞો 
દ્વાયા +6 કે તેથી લધ ુઅંક પ્રાતત થમા તે શલધાનને 
ભાદાંડભાાં યાખલાભાાં આવ્મા શતાાં. તજ્જ્ઞોની આેર 
અંક સ્લરૂે પ્રશતક્રિમાઓના આધાયે કુર 105 શલધાનો 
ભાાંથી 98 શલધાનો એલા શતાાં કે જેભને +6 કે તેથી 
લધ ુઅંક પ્રાતત થમા શતા તેભની એક અરગ સણૂચ 
ફનાલલાભાાં આલી શતી અને તેભાાંથી માદપ્ચ્છક યીતે 
84 શલધાનોની પ્રાથશભક અજભામળ ભાટે વાંદ કયી 
સ્લ-શનમાંશત્રત અધ્મમન તત્યતા ભાદાંડના દ્ધદ્વતીમ 
સ્લરૂની યચના કયલાભાાં આલી શતી. જેનો ઉલ્રેખ 
વાયણી 2ભાાં કયલાભાાં આલેર છે. 

  
સારણી 2 

સ્વ-નનયનંિત અધ્યયન તત્રતા માદંડના દ્વિતીય સ્વરૂમાં સમાનવષ્ટ નવધાન 
સ્વ-નનયનંિત અધ્યયન તત્રતામાદંડના ઘટક હકારાત્મક 

નવધાનોની સખં્યા 
નકારાત્મક 
નવધાનોની સખં્યા 

નવધાનોની 
ક  સખં્યા 

સ્લ-મલૂ્માાંકન 06 03 09 
વ્મલસ્થા અને રૂાાંતયણ 08 02 10 
ધ્મેમ શનધાચયણ અને આમોજન 05 03 08 
ભાક્રશતીની ળોધખો 05 04 09 
નોંધ યાખલી અને શનયીક્ષણ 06 04 10 
માચલયણીમ વાંયચના 04 02 06 
ક્રયણાભનો સ્લ ઉય પ્રબાલ 04 02 06 
લૂચતૈમાયી અને માદળક્તત 07 04 11 
વાભાજજક ભદદ ભેલલી 05 03 08 
અભ્માવ વાંફ ાંશધત દસ્તાલેજોની વભીક્ષા 05 02 07 
             ક  સખં્યા 55 29 84 

     
છઠ્ઠં સોાન : પવેૂિણ [પ્રાથનમક અજમાયશ] 

સ્લ-શનમાંશત્રત અધ્મમન તત્યતા ભાદાંડનુાં 
દ્ધદ્વતીમ સ્લરૂ જે 55 શકાયાત્ભક અને 29 નકાયાત્ભક 
શલધાનો વાથે  84 શલધાનો ધયાલતુાં શત ુાં, તેની 
શલબેદન ક્ષભતા જાણલા ભાટે ગજુયાતી ભાધ્મભના 
ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક ળાાના ધોયણ-11ના કુર 362 

શલદ્યાથીઓ ય પ્રાથશભક અજભામળ (Pre-tryout) 
શાથ ધયલાભાાં આલી શતી. કુર 362 શલદ્યાથીઓ દ્વાયા 
સ્લ-શનમાંશત્રત અધ્મમન તત્યતા ભાદાંડ ય ભેર 
પ્રશતક્રિમાઓનુાં શલશ્રેણ કયી શલધાનોની શલબેદન 
ક્ષભતાની ગણતયી કયલાભાાં આલી શતી. 
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સાતમ  ંસોાન : ગ ણાકંન અને પથૃક્કરણ  
ણરકટચ  ધ્ધશત ય આધાક્રયત સ્લ-શનમાંશત્રત 

અધ્મમન તત્યતા ભાદાંડના દ્ધદ્વતીમ સ્લરૂભાાં 
રેલાભાાં આલેર 84 શલધાનોની શલબેદન ક્ષભતા 
જાણલા ભાટે ઉચાટ(2009, ષૃ્ટ્ઠ-159) દ્વાયા 
ઉલ્રેણખત વોાનોનુાં અનવુયણ કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. 
જે અંતગચત- 

1. ભાદાંડભાાં વાભેર પ્રત્મેક શલધાન ય 
પ્રશતક્રિમા આલા ભાટે ાાંચ ણફિંદુાંઓ [વાંણૂચ 
વાંભત,વાંભત,તટસ્થ,અવાંભત તથા વાંણૂચ અવાંભત] 
આલાભાાં આવ્માાં શતાાં. જેનો ગણુબાય શકાયાત્ભક 
શલધાનો ભાટે િભળ: 5,4,3,2 ,1 અને નકાયાત્ભક 
શલધાનો ભાટે િભળ: 1,2,3,4 અને 5  શતો. 

2. પ્રત્મેક શલધાન ય પ્રત્મેક શલદ્યાથીની 
પ્રશતક્રિમાને ગણુ આતમા છી ફધાાં શલધાનોના 
ગણુબાયનો વયલાો કયલાભાાં આવ્મો શતો. 

3. સ્લ-શનમાંશત્રત અધ્મમન તત્યતા ભાદાંડ 
ય શલદ્યાથીઓની પ્રશતક્રિમાના આધાયે કુર ગણુબાય 
આતમા ફાદ ફધાજ પ્રશતચાય ત્રો (Response 
Sheets)ને તેભના કુર ગણુબાયના આધાયે ઉતયતાાં 
િભભાાં ગોઠલલાભાાં આવ્માાં શતાાં. 

4. વૌથી ઊંચા ગણુબાય ધયાલતાાં ઉરાાં 
ચ્ચીવ ટકા શલદ્યાથીઓનુાં જૂથ અને વૌથી નીચા 
ગણુબાય ધયાલતાાં નીચરાાં ચ્ચીવ ટકા 
શલદ્યાથીઓનુાં જૂથ એભ ફે જૂથો વાંદ કયલાભાાં 
આવ્મા શતાાં.આભ 362 શલદ્યાથીઓના જૂથભાાંથી 91 
શલદ્યાથીઓ ઉરાાં જૂથભાાં અને 91 શલદ્યાથીઓ 
નીચરાાં જૂથભાાં શલબાજીત કયલાભાાં આવ્માાં શતાાં. 

5. સ્લ-શનમાંશત્રત અધ્મમન તત્યતા ભાદાંડના 
વાંદબચભાાં ઊંચા ગણુબાય ધયાલતાાં ઉરાાં જૂથ અને 

નીચા ગણુબાય ધયાલતાાં નીચરાાં  જૂથ ભાટે 
કમ્તયટુય પ્રોગ્રાભ MS Excelની ભદદથી ભધ્મક, 
પ્રભાણણત શલચરન અને પ્રભાણભરૂ ળોધલાભાાં 
આવ્માાં શતાાં. ફ ાંને જૂથના પ્રત્મેક શલધાનના 
ગણુબાયોની વયાવયીઓ લચ્ચેના તપાલતની 
વાથચકતા તાવલા ભાટે ટી-મલૂ્મ ભેલલાભાાં આવ્યુાં 
શત ુાં. તપાલતની વાથચકતાની ચકાવણી 0.05ના સ્તયે 
કયલાભાાં આલી શતી. કુર 84 શલધાનોનુાં ટી-મલૂ્મ 
ભેલલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. જે શલધાનોનુાં ટી મલૂ્મ 1.96 
કે તેથી લધ ુ શોમ તેલા તભાભ શલધાનોને અરગ 
તાયલલાભાાં આવ્માાં શતાાં. ટી મલૂ્મ 1.96 કયતાાં ઓછાં 
શોમ તેલા 14 શલધાનો શતાાં. ફાકીનાાં 70 શલધાનોનુાં 
ટી-મલૂ્મ 0.05 કક્ષાએ વાથચક શત ુાં, એટરે કે આ 
શલધાન સ્લ-શનમાંશત્રત અધ્મમન ક્ષભતા ધયાલતાાં 
અને ક્ષભતા ન ધયાલતાાં શલદ્યાથીઓની લચ્ચે બેદ 
ાયખલાભાાં વક્ષભ શતાાં.  
આઠમ  ં સોાન : નવધાનોની સદંગી અને અંનતમ 
સ્વરૂની રચના 

સ્લ-શનમાંશત્રત અધ્મમન તત્યતા 
ભાદાંડના અંશતભ સ્લરૂની યચના કયલાભાટે વાથચક 
ટી-મલૂ્મ ધયાલતાાં 70 શલધાનોભાાંથી 60 શલધાનોની 
ઘટક મજુફ  વાંદગી કયલાભાાં આલી શતી. જેભાાં 50 
શકાયાત્ભક અને 10 નકાયાત્ભક શલધાનોની વાંદગી 
કયલાભાાં આલી શતી. આભ 60 શલધાનોની સ્લ-
શનમાંશત્રત અધ્મમન તત્યતાના  ઘટક મજુફ 
વાંદગી કયી સ્લ-શનમાંશત્રત અધ્મમન તત્યતા 
ભાદાંડના અંશતભ સ્લરૂની યચના કયલાભાાં આલી 
શતી. જેની શલગત નીચેની વાયણી 3ભાાં દળાચલેર છે.
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સારણી-3 
સ્વ-નનયનંિત અધ્યયન તત્રતા માદંડના અંનતમ સ્વરૂમા ંસમાનવષ્ટ નવધાન 

સ્વ-નનયનંિત અધ્યયન તત્રતામાદંડના ઘટક હકારાત્મક 
નવધાનોની સખં્યા 

નકારાત્મક 
નવધાનોની સખં્યા 

નવધાનોની 
ક  સખં્યા 

સ્લ-મલૂ્માાંકન 05 01 06 
વ્મલસ્થા અને રૂાાંતયણ 07 00 07 
ધ્મેમ શનધાચયણ અને આમોજન 05 02 07 
ભાક્રશતીની ળોધખો 05 01 06 
નોંધ યાખલી અને શનયીક્ષણ 06 00 06 
માચલયણીમ વાંયચના 03 02 05 
ક્રયણાભનો સ્લ ઉય પ્રબાલ 04 01 05 
લૂચતૈમાયી અને માદળક્તત 06 01 07 
વાભાજજક ભદદ ભેલલી 04 01 05 
અભ્માવ વાંફ ાંશધત દસ્તાલેજોની વભીક્ષા 05 01 06 
ક  સખં્યા 50 10 60 

નવમ  ં સોાન : સ્વ-નનયનંિત અધ્યયન તત્રતા 
માદંડની નવશ્વસનીયતા અને  યથાથીકરણ 
સ્વ-નનયનંિત અધ્યયન તત્રતા માદંડની 
નવશ્વસનીયતા: 
ઉયુચતત વોાનો દ્વાયા તૈમાય કયલાભાાં આલેર સ્લ-
શનમાંશત્રત અધ્મમન તત્યતા ભાદાંડ સ્લ-શનમાંશત્રત 
અધ્મમન ક્ષભતા ભાલા ભાટે કેટલુાં  વાતત્મ દાખલે 
છે તે ભાટે સ્લ-શનમાંશત્રત ભાદાંડ માદ્દપ્ચ્છક યીતે 
વાંદ કયામેરા કુર 741 ભાધ્મશભક ળાાના 
શલદ્યાથીઓ ઉય પ્રળાશવત કયલાભાાં આવ્મો. 
શલદ્યાથીઓના પ્રશતચાયના આધાયે ડેટા પાઈર તૈમાય 
કયી NRTVB (યાઠોડ,2000) કમ્તયટૂય પ્રોગ્રાભ દ્વાયા 
િોનફેક આલ્પા શલશ્વવલનીમતાની ગણતયી કયલાભાાં 
આલી શતી. સ્લ-શનમાંશત્રત અધ્મમન તત્યતા 
ભાદાંડ ભાટે Cronbach's Alpha શલશ્વવનીમતા આંક 
0.87 શતો.  ઉચ્ચ શલશ્વવનીમતા આંક 1 છે. પ્રાતત 
શલશ્વવનીમતા આંક 1ની નજીક શોલાથી સ્લ-શનમાંશત્રત 
અધ્મમન તત્યતા ભાદાંડની  ઉચ્ચ  
શલશ્વવનીમતાને પ્રગટ કયે છે. અધચ શલચ્છેદ 
શલશ્વવનીમતા આંક  0.83 પ્રાતત થમો જે  ઉચ્ચ 
શલશ્વવનીમતાનો સચૂક છે. 

સ્વ-નનયનંિત અધ્યયન તત્રતા માદંડની 
યથાથથતતા: 
સ્લ-શનમાંશત્રત અધ્મમન તત્યતા ભાદાંડના 
શલમલસ્તનુી મથાથચતતા ભાલા ભાટે 9 
શનષ્ટ્ણાતોને આલાભાાં આવ્મો શતો. શનષ્ટ્ણાતોના 
અણબપ્રામો મજુફ ભાદાંડના શલધાનો સ્લ-શનમાંશત્રત 
અધ્મમન તત્યતાના જે-તે ઘટક વાથે ફાંધ ફેવતા 
શતાાં. આભ ભાદાંડની મખુ લૈધતા શવિ થઈ શતી.  
ભાદાંડની મથાથચતતા ચકાવલા ભાટે 741 
શલદ્યાથીઓ ય તેની અજભામળ કયલાભાાં આલી 
શતી. અજભામળના ક્રયણાભ સ્લરૂે 741 શલદ્યાથીઓ 
ય પ્રાતત પ્રાતતાાંકોના આધાયે આરેખ શવિાાંત ય 
આધાક્રયત  Cliff’s Consistency ‘C’ આંકની ગણતયી 
NRTVB (યાઠોડ, 2000) કમ્તયટુય પ્રોગ્રાભની 
ભદદથી કયલાભાાં આલી શતી. કમ્તયટુય પ્રોગ્રાભ દ્વાયા 
ભેલેર Cliff’s Consistency ‘C’નુાં મલૂ્મ 0.53 શત ુાં. 
અગાઉ થઈ ગમેર વાંળોધનોભાાં આ વયેયાળ અંક 
0.32 શતો.(Dixit, 2013,.ૃ62). આથી પ્રાતત ‘C’નુાં 
મલૂ્મના આધાયે કશી ળકામ છે કે આ ભાદાંડ 
આરેખ શવિાાંતના અનવુાય એક-ક્રયભાણાત્ભકતા 
અથલા ઘટક પ્રભાણભતૂતા ધયાલતો શતો. 
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ઉસહંાર: વાંળોધક દ્બાયા શનશિત વોાનોને 
અનવુયીને એક શલશ્વવનીમ અને મથાથચ સ્લ-
શનમાંશત્રત અધ્મમન તત્યતા ભાદાંડની યચના 
કયલાભાાં આલી. સ્લ-શનમાંશત્રત અધ્મમન તત્યતા 
ભાદાંડથી શલદ્યાથીઓની સ્લ-શનમાંશત્રત અધ્મમન 
પ્રત્મેની તત્યતાનુાં સ્તય જાણી ળકાળે. સ્લ-શનમાંશત્રત 
અધ્મમન ભાદાંડનો ઉમોગ  જુદા-જુદા ક્ષેત્રોના 
વાંળોધનોભાાં થઈ ળકળે. સ્લ-શનમાંશત્રત અધ્મમન 
તત્યતા ભાદાંડના આધયે શળક્ષણને શલદ્યાથી કેન્દ્રી 
ફનાલલા ભાટેના ઉણચત ગરાાં રઈ ળકાળે. 
શળક્ષણભાાં શલણબન્ન ચરો વાથે સ્લ-શનમાંશત્રત 
અધ્મમનનો વાંફ ાંધ જાણલા અને નલા જ્ઞાનનુાં વર્જન 
કયલા ભાટે આ ભાદાંડ ઉમોગી થળે. શલદ્યાથીઓને  

સ્લ-જલાફદાય ફનાલલા, તેભના અધ્મમન લતચનનુાં 
મલૂ્માાંકન કયલાાં તેભજ  તેભાાં જરૂયી  સધુાયો કયી 
ઈપ્ચ્છત ધ્મેમ સધુી શોચાડલા ભાટે ભદદરૂ થળે. 
લારીઓ અને શળક્ષકોને  શલદ્યાથીઓની ળૈક્ષણણક 
શવદ્ધિ અને કાયક્રકદી અંગેની આગાશી કયલાભાાં 
ઉમોગી થળે. ખાવ કયીને શળક્ષકોને શલદ્યાથીઓનુાં 
સ્લ-શનમાંશત્રત અધ્મમનનુાં સ્તય જાણલા તેભજ 
તેઓને લધનેુ લધ ુ સ્લ-શનમાંશત્રત ફનાલલા શલદ્યાથી 
તેભજ તેભના ભાતા-શતાને જરૂયી ભાગચદળચન  ૂાંરૂ 
ાડી ળકાળે. આભ વાંળોધનના ક્રયણાભ સ્લરૂે 
પ્રાતત આ શલશ્વવનીમ તેભજ મથાથચ ભાદાંડ જ્ઞાનની 
નલી ક્રદળા ખોરલાભાાં ભદદરૂ થળે.
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