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ધોયણ - ૯ના વલદ્યાથીઓની સ્લ-સકંલ્ના અને 

યીક્ષાચ િંતાનો અભ્માસ 

ડો. યશ્મભ સી. વિલેદી 
(એભ. એ., એભ. એડ્., જી. વટે (ભનોવલજ્ઞાન, વળક્ષણ), આવવસ્ટન્ટ પ્રોપેવય, એભ. એન. કોરજે, વલવનગય. 

પ્રસ્તતુ અભ્માવ ાયડી તાલકુાની ગજુયાતી 

ભાધ્મભની ભાધ્મવભક ળાાના ધોયણ-૯ના વલદ્યાથીઓ 

યૂતો ભમાાદદત શતો. પ્રસ્તતુ અભ્માવનો શતે ુ ધોયણ - 

૯ના વલદ્યાથીઓની સ્લ-વકંલ્ના અન ે યીક્ષાચ િંતાનો 

અભ્માવ કયલાનો શતો. ત ે શતેથુી વળંોધકે ગ્રામ્મ અન ે

ળશયેી વલસ્તાયની ભાધ્મવભક ળાાભા ંધોયણ-૯ભા ંઅભ્માવ 

કયતા ૧૩૦ કુભાય અન ે ૧૩૦ કન્માઓન ે નમનૂાભા ં

વભાવલષ્ટ કમાા શતા. સ્તયીકૃત માદચ્છિક યીત ેવદં કયેરા 

નમનૂાના ાત્રો ય ળકૈ્ષચણક લા ય૦૧-૧૬ભા ં પ્રસ્તતુ 

અભ્માવ શાથ ધયલાભા ં આવ્મો શતો. શતે ુ અનરુૂ 

ભાદશતીના એકત્રીકયણ ભાટે વળંોધકે ડો. ડી. એ. ઉ ાટ 

યચ ત સ્લ-વકંલ્ના વળંોધવનકા અન ે જભોડ ભનસખુ 

યચ ત યીક્ષા ચ િંતા વળંોધવનકાનો ઉમોગ કમો શતો. 

સ્લ-વકંલ્ના વળંોધવનકા અન ે યીક્ષાચ િંતા વળંોધવનકા 

ય ભેલામરેા વયેયાળાકંોનુ ંટી-મલૂ્મ ય.૭૯૭ જોલા ભળ્ુ ં

શત ુ.ં જે ૦.૦૧ કક્ષાએ વાથાક જોલા ભળ્ુ ં શત ુ.ં તથેી કશી 

ળકામ કે કુભાયો અન ે કન્માઓની સ્લ-વકંલ્ના અન ે

યીક્ષાચ િંતા લછ  ેવાથાક તપાલત જોલા ભળમો શતો. 
 

પ્રસ્તાલના 

વ્મક્તતના વ્મક્તતત્લ ઘડતયની ળરૂઆત 

ફાલ્માલસ્થાથી થામ િે. ફાકના વ્મક્તતત્લના વલકાવનો 

આધાય ફાકની ોતાની જાત વલળનેા ખ્મારો ય 

અલરફં ે િે. ફાકના ોતાની જાત પ્રત્મનેા ખ્માર ને 

સ્લ-વકંલ્ના તયીકે ઓખલાભા ં આલ ે િે. ફાકના 

ોતાની જાત વલળનેા ખ્માર ય કુટંુફ, દયચ તો તભેજ 

વભાજની અવય થામ િે. સ્લ વલળનેો ખ્માર જેભ ઊં ો 

તભે ફાકની વાભાજજક સ્લીકાયની ળકમતા ણ ઊં ી. 

સ્લ વલળનેો ફાકનો ની ો ખ્માર ફાકન ેરઘતુાગ્રવંથ, 

આત્ભવલશ્વાવનો અબાલ, વાભાજજક અસ્લીકૃવત તયપ દોયી 

જામ િે. 

લતાભાન વભમભા ંવળક્ષણક્ષતે્ર ેનતૂન પેયપાયો 

થમા િે. તે પેયપાયો અંતગાત વળક્ષણ દ્ઘવત, ાઠમસુ્તકો, 

યીક્ષા દ્ઘવત લગેયે ગણાલી ળકામ. યીક્ષા વદંબે 

આંતદયક તભેજ ફાહ્યમલૂ્માકંનન ેભશત્લ આલાભા ંઆવ્્ુ ં

િે. તથેી વલદ્યાથીએ વભગ્ર લા દયવભમાન વથમયી તભેજ 

પ્રકેટીકર લકા વદંબ ેઘણુ ંવબાન અન ેકામાળીર યશવે ુ ંડે 

િે. તથેી વભગ્ર લા દયવભમાન વલદ્યાથી વતત ભાનવવક 

તનાલ અન ેચ િંતા અનબુલ ેિે. 

બણતયના બાયથી ત્રસ્ત વલદ્યાથી કા ંતો ઘય 

િોડીન ે બાગી જામ િે અથલા પ્રફ શતાળાન ે કાયણે 

આત્ભશત્મા કયે િે. આ ફધી ફાફતોન ે ધ્માનભા ં યાખી 

વળંોધકે વલદ્યાથીઓની સ્લ-વકંલ્ના કેલી િે ? વલદ્યાથીઓ 

યીક્ષાને કેલી દષ્ષ્ટથી જુએ િે ? યીક્ષા આલતા શરેા ં

તઓે કેલા પ્રકાયના ભાનવવક તનાલભાથંી વાય થામ િે 

? ત ે પ્રશ્નોના ઉકેર ભેલલાના શતેથુી પ્રસ્તતુ વળંોધન 

શાથ ધ્ુા શત ુ.ં 
 

સભસ્મા 

પ્રસ્તતુ અભ્માવની વભસ્મા આ પ્રભાણ ેશતી. 

ધોયણ - ૯ના વલદ્યાથીઓની સ્લ-વકંલ્ના 

અન ેયીક્ષાચ િંતાનો અભ્માવ 

 

અભ્માસના હતે ુ

૧. ધોયણ-૯ના વલદ્યાથીઓની સ્લ-વકંલ્ના ય 

જાતીમતાની અવય તાવલી. 

ય.    ધોયણ-૯ના વલદ્યાથીઓની સ્લ-વકંલ્ના ય 

વલસ્તાયની અવય તાવલી. 
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૩.    ધોયણ-૯ના વલદ્યાથીઓની યીક્ષાચ િંતા ય 

જાતીમતાની અવય તાવલી. 

૪.    ધોયણ-૯ના વલદ્યાથીઓની યીક્ષાચ િંતા ય 

વલસ્તાયની અવય તાવલી. 
અભ્માસની ઉત્કલ્નાઓ 

પ્રસ્તતુ અભ્માવની ઉત્કલ્નાઓ આ પ્રભાણ ે

શતી. 

૧.  ગ્રામ્મ વલસ્તાય અન ેળશયેી વલસ્તાયના વલદ્યાથીઓના 

સ્લ-વકંલ્ના વળંોધવનકાના પ્રાપતાકંોની 

વયાવયીઓ લછ  ેવાથાક તપાલત નદશ શોમ. 

ય.   કુભાયો અન ે કન્માઓના સ્લ-વકંલ્ના 

વળંોધવનકાના પ્રાપતાકંોની વયાવયીઓ લછ ે 

વાથાક તપાલત નદશ શોમ. 

૩.   ગ્રામ્મ વલસ્તાય અને ળશેયી વલસ્તાયના 

વલદ્યાથીઓના યીક્ષાચ િંતા વળંોધવનકાના 

પ્રાપતાકંોની વયાવયીઓ લછ  ેવાથાક તપાલત નદશ 

શોમ. 

૪.   કુભાયો અન ે કન્માઓના યીક્ષાચ િંતા 

વળંોધવનકાના પ્રાપતાકંોની વયાવયીઓ લછ ે 

વાથાક તપાલત નદશ શોમ. 
 

વ્માવલશ્વ અને નમનૂો 

  પ્રસ્તતુ અભ્માવનુ ં વ્માવલશ્વ ાયડી 

તાલકુાની ગજુયાતી ભાધ્મભની ભાધ્મવભક ળાાભા ં

ળકૈ્ષચણક લા ય૦૧-૧૬ ભા ંધોયણ-૯ભા ંઅભ્માવ કયતા ં

વલદ્યાથીઓ યુત ુ ં ભમાાદદત શત ુ.ં વળંોધકે િ ળાાઓભા ં

ળકૈ્ષચણક લા ય૦૧-૧૬ભા ં ધોયણ-૯ભા ં અભ્માવ કયતા ં

ય૬૦ વલદ્યાથીઓન ે માદચ્છિક યીત ે નમનૂાભા ં વભાવલષ્ટ 

કમાા શતા. નમનૂાભા ંવભાવલષ્ટ ળાાનુ ંનાભ, વલસ્તાય અન ે

કુભાયો અન ેકન્માઓની વલગત વાયણી-૧ભા ંદળાાલરે િે.

 

સાયણી-૧ 

નમનૂાભા ંસભાવલષ્ટ ળાાઓ અને ાિોની સખં્મા 

ક્રભ ળાાનુ ંનાભ વલસ્તાય 
જાતીમતા 

કુર 
કુભાય કન્મા 

૧ શ્રી આઈ. વી. દેવાઈ વાલાજવનક શાઈસ્કૂર, 

ડુભરાલ. 
ગ્રામ્મ ય૪ ય૧ ૪ 

ય શ્રી આઈ. વી. દેવાઈ વાલાજવનક શાઈસ્કૂર, 

યોદશણા. 
ગ્રામ્મ ય૦ ય૪ ૪૪ 

 

ક્રભ ળાાનુ ંનાભ વલસ્તાય 
જાતીમતા 

કુર 
કુભાય કન્મા 

૩ શ્રી ફી. કે. એભ. વાલાજવનક શાઈસ્કૂર, 

અંફા . 
ગ્રામ્મ ય૧ ૧૯ ૪૦ 

૪ પ્રોગે્રવવલ વાલાજવનક શાઈસ્કૂર, યાફડી. ળશયેી ય૦ યય ૪ય 

 શ્રી ગોઈભા મખુ્મ સ્કૂર, ગોઈભા. ળશયેી ય૩ ય૦ ૪૩ 

૬ શ્રી કે. કે. શદયમા ભાધ્મવભક ળાા, કયલડ. ળશયેી યય ય૪ ૪૬ 

કુર ૧૩૦ ૧૩૦ ય૬૦ 

 

ઉકયણ 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવભા ં વળંોધકે વલદ્યાથીઓની 

સ્લ-વકંલ્ના જાણલા ભાટે ડો. ઉ ાટ યચ ત દ્વિધ્રલુી 

વકંલ્ના વળંોધવનકાનો ઉમોગ કમો શતો. આ 

વળંોધવનકાભા ં કુર ૧૧ કરભો શતી. જેભા ં ૬ કરભ 

શકાયાત્ભક અન ે  કરભ નકાયાત્ભક શતી. આ 

વળંોધવનકાભા ં દયેક કરભભા ં વલદ્યાથીને એભના 'સ્લ' વલળ ે

િુલાભા ંઆવ્્ુ ં શત ુ.ં આ વળંોધવનકાભા ંએક કરભભા ંફ ે

વલળેણોની જોડી લછ  ે૭ જગ્માઓ િોડલાભા ંઆલી શતી. 

ફનં ેવલળેણોભાથંી વલદ્યાથી જે વલળેણ ધયાલતા શોમ ત ે
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તયપ તભેણે '×' વનળાની કયી પ્રવત ાય આલાનો શતો. 

પ્રત્મકે પ્રવત ાયનુ ં ગણુાકંન કયીન ે તનેો પ્રાપતાકં 

ભેલલાભા ં આવ્મો શતો. વળંોધકે વલદ્યાથીઓની 

યીક્ષાચ િંતાનુ ં ભાન કયલા ભાટે જભોડ ભનસખુ યચ ત 

યીક્ષાચ િંતા વળંોધવનકાનો ઉમોગ કમો શતો. આ 

વળંોધવનકાભા ં કુર ૭ વલધાનો આરેા શતા. પ્રત્મકે 

વલધાન ભાટે ફ ે વલકલ્ો 'શા' અન ે 'ના' આરેા શતા. 

વલદ્યાથીન ેપ્રત્મકે વલધાનનુ ંલા ંન  કયીન ે જે વલધાન ભાટે 

ત ેજે પ્રવત ાય આલા ઈછિતા શોમ ત ેખાનાભા ં '' ની 

વનળાની કયીન ેપ્રવત ાય આલાનો શતો. વલદ્યાથીએ પ્રત્મકે 

વલધાન દીઠ ભેલરેા કા ા પ્રાપતાકં અને કુર પ્રાપતાકં 

ળોધલાભા ંઆવ્મા શતા. તભેની વયાવયી, પ્રભાણ વલ રન 

તભેજ ટી-મલૂ્મ ળોધલાભા ંઆવ્્ુ ંશત ુ.ં 

 

પથૃ્થકયણ 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવની ઉત્કલ્નાઓ આ પ્રભાણ ે

શતી. 
ઉત્કલ્ના-૧ ગ્રામ્મ વલસ્તાય અને ળશયેી વલસ્તાયના 

વલદ્યાથીઓના સ્લ-વકંલ્ના 

વળંોધવનકાના પ્રાપતાકંોની વયાવયીઓ 

લછ  ેવાથાક તપાલત નદશ શોમ. 

આ ઉત્કલ્નાની  કાવણી કયતા 

ભેર દયણાભો વાયણી-૧ મજુફ જોલા ભળમા 

શતા.

 

સાયણી-૧ 

     વલસ્તાયના સદંબભભા ંફનેં જૂથના સ્લ-સકંલ્ના સળંોધવનકાના સયેયાળ પ્રાપતાકંો  

લચ્ ેના તપાલતાની સાથભકતા 

વલસ્તાય સખં્મા સયાસયી પ્રભાણ વલ રન ટી-મલૂ્મ સાથભકતા કક્ષા 

ગ્રામ્મ ૧૩૦     ૬૦.૭૩    ૮.૧     
ય.૭૯૭    ૦.૦૧ 

ળશયેી ૧૩૦     ૬ય.૬૦       ૮.૪૬ 

 

૦.૦૧ કક્ષાએ વાથાક  
 

ઉયોતત વાયણી-૧નો અભ્માવ કયતા જાણલા 

ભે િે કે ગ્રામ્મ અન ે ળશયેી વલસ્તાયના વલદ્યાથીઓની 

વખં્મા અનકુ્રભ ે ૧૩૦ અન ે ૧૩૦ શતી. તભેની વયાવયી 

૬૦.૭૩ અન ે ૬ય.૬૦ જોલા ભી શતી. જ્માયે પ્રભાણ 

વલ રન ૮.૧ અન ે ૮.૪૬ જોલા ભળ્ુ ં શત ુ.ં જ્માયે ટી-

મલૂ્મ ય.૭૯૭ જોલા ભળ્ુ ં શત ુ.ં જે ૦.૦૧ કક્ષાએ વાથાક 

જોલા ભળ્ુ ંશત ુ.ં આથી શનૂ્મ ઉત્કલ્નાનો અસ્લીકાય થમો 

શતો. આથી કશી ળકામ કે ગ્રામ્મ વલસ્તાય અને ળશયેી 

વલસ્તાયના વલદ્યાથીઓના સ્લ-વકંલ્ના વળંોધવનકાના 

પ્રાપતાકંોની વયાવયીઓ લછ  ેવાથાક તપાલત જોલા ભળમો 

શતો. 
ઉત્કલ્ના-ય   કુભાયો અને કન્માઓના સ્લ-વકંલ્ના 

વળંોધવનકાના પ્રાપતાકંોની વયાવયીઓ 

લછ  ેવાથાક તપાલત નદશ શોમ. 

  આ ઉત્કલ્નાની  કાવણી કયતા 

ભેર દયણાભો વાયણી-ય મજુફ જોલા ભળમા શતા.
 

સાયણી-ય 

જાતીમતાના સદંબભભા ંફનેં જૂથના સ્લ-સકંલ્ના સળંોધવનકાના સયેયાળ  

પ્રાપતાકંો લચ્ ેના તપાલતની સાથભકતા 

જાતીમતા સખં્મા સયાસયી પ્રભાણ વલ રન ટી-મલૂ્મ સાથભકતા કક્ષા 

કુભાય ૧૩૦    ૬૭.૬૭    ૮.૮    
ય.૭૦૬    ૦.૦૧ 

કન્મા ૧૩૦    ૬૧.૬૬    ૮.૪૯ 

૦.૦૧ કક્ષાએ વાથાક 
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ઉયોતત વાયણી-યનો અભ્માવ કયતા જણલા 

ભે િે કે કુભાય અન ેકન્માની વખં્મા અનકુ્રભે ૧૩૦ અન ે

૧૩૦ શતી. કુભાયો અન ે કન્માઓએ સ્લ-વકંલ્ના 

વળંોધવનકા ય ભેલરેા પ્રાપતાકંોની વયાવયી અન ે

પ્રભાણ વલ રન અનકુ્રભ ે ૬૭.૬૭ અન ે ૬૧.૬૬ તભેજ 

૮.૮ અન ે ૮.૪૯ જોલા ભળ્ુ ં શત ુ.ં જ્માયે ટી-મલૂ્મ 

ય.૭૦૬ જોલા ભળ્ુ ં શત ુ.ં જે ૦.૦૧ કક્ષાએ વાથાક જોલા 

ભળ્ુ ં શત ુ.ં તથેી શનૂ્મ ઉત્કલ્નાનો અસ્લીકાય થમો શતો. 

આથી કશી ળકામ કે કુભાયો અન ેકન્માઓના સ્લ-વકંલ્ના 

વળંોધવનકાના પ્રાપતાકંોની વયાવયીઓ લછ ે વાથાક 

તપાલત જોલા ભળમો શતો. 
 

ઉત્કલ્ના-૩  ગ્રામ્મ વલસ્તાય અન ે ળશયેી વલસ્તાયના 

વલદ્યાથીઓના યીક્ષાચ િંતા 

વળંોધવનકાના પ્રાપતાકંોની વયાવયીઓ 

લછ  ેવાથાક તપાલત નદશ શોમ. 

  આ ઉત્કલ્નાની  કાવણી કયતા 

ભેર દયણાભો વાયણી-૩ મજુફ જોલા ભળમા શતા.

 

સાયણી-૩ 

વલસ્તાયના સદંબભભા ંફનેં જૂથના યીક્ષાચ િંતા સળંોધવનકાના  

સયેયાળ પ્રાપતાકંો લચ્ ેના તપાલતની સાથભકતા 

વલસ્તાય સખં્મા સયાસયી પ્રભાણ વલ રન ટી-મલૂ્મ સાથભકતા કક્ષા 

ગ્રામ્મ ૧૩૦    ૩ય.૧૬    ૧ય.૪૭    
૩.૮૧ય ૦.૦૧ 

ળશયેી ૧૩૦    ૩ય.૩૪    ૧૪.૩ 

૦.૦૧ કક્ષાએ વાથાક 

 

ઉયોતત વાયણી-૩નો અભ્માવ કયતા જણામ િે 

કે ગ્રામ્મ અને ળશયેી વલસ્તાયના વલદ્યાથીઓની વખં્મા 

અનકુ્રભ ે ૧૩૦ અન ે ૧૩૦ શતી. તભેણે યીક્ષાચ િંતા 

વળંોધવનકા ય ભેલરેા પ્રાપતાકંોની વયાવયી અનકુ્રભ ે

૩ય.૧૬ ન ે ૩ય.૩૪ જોલા ભી શતી અન ે પ્રભાચણત 

વલ રન અનકુ્રભ ે૧ય.૪૭ અને ૧૪.૩ જોલા ભળ્ુ ં શત ુ.ં 

જ્માયે ટી-મલૂ્મ ૩.૮૧ય શત ુ.ં જે ૦.૦૧ કક્ષાએ વાથાક શત ુ.ં 

આથી શનૂ્મ ઉત્કલ્નાનો સ્લીકાય થતો ન શતો. આથી કશી 

ળકામ કે ગ્રામ્મ વલસ્તાય અન ે ળશયેી વલસ્તાયના 

વલદ્યાથીઓના યીક્ષાાાચ િંતા વળંોધવનકાના પ્રાપતાકંોની 

વયાવયીઓ લછ  ેવાથાક તપાલત જોલા ભળમો શતો. 
 

ઉત્કલ્ના-૪   કુભાયો અન ે કન્માઓના યીક્ષાચ િંતા 

વળંોધવનકાના પ્રાપતાકંોની વયાવયીઓ 

લછ  ેવાથાક તપાલત નદશ શોમ. 

  આ ઉત્કલ્નાની  કાવણી કયતા 

ભેર દયણાભો વાયણી-૪ મજુફ જોલા ભળમા શતા.

 

 

સાયણી-૪ 

જાતીમતાના સદંબભભા ંફનેં જૂથના યીક્ષાચ િંતા સળંોધવનકાના સયેયાળ  

પ્રાપતાકંો લચ્ ેના તપાલતની સાથભકતા 

જાતીમતા સખં્મા સયાસયી પ્રભાણ વલ રન ટી-મલૂ્મ સાથભકતા કક્ષા 

કુભાય ૧૩૦    ૩ય.૪૩ ૧૩.   
ય.૭૦૯ ૦.૦૧ 

કન્મા ૧૩૦    ૩ય.૦૮   ૧૩.૭૬ 

૦.૦૧ કક્ષાએ વાથાક 
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ઉયોતત વાયણી-૪નો અભ્માવ કયતા જણામ િે 

કે કુભાય અને કન્માની વખં્મા અનકુ્રભ ે ૧૩૦ અને ૧૩૦ 

શતી. કુભાયો અન ેકન્માઓએ દયક્ષાચ િંતા વળંોધવનકા ય 

ભેલરે પ્રાપતાકંોની વયાવયી ૩ય.૪૩ અને ૩ય.૦૮ જોલા 

ભી શતી અન ે પ્રભાણ વલ રન અનકુ્રભ ે ૧૩. અને 

૧૩.૭૬ જોલા ભળ્ુ ંશત ુ.ં જ્માયે ટી-મલૂ્મ ય.૭૦૯ શત ુ.ં જે 

૦.૦૧ કક્ષાએ વાથાક જોલા ભળ્ુ ં શત ુ.ં આથી શનૂ્મ 

ઉત્કલ્નાનો સ્લીકાય થતો ન શતો. આથી કશી ળકામ કે 

કુભાયો  અને કન્માઓના દયક્ષાચ િંતા વળંોધવનકાના 

પ્રાપતાકંોની વયાવયીઓ લછ  ેવાથાક તપાલત જોલા ભળમો 

શતો. 
 

તાયણ 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવના તાયણો આ મજુફ જોલા 

ભળમા શતા. 

૧.  ધોયણ-૯ના વલદ્યાથીઓની સ્લ-વકંલ્ના ય 

વલસ્તાયની અવય થામ િે. ળશયેી વલસ્તાયના 

વલદ્યાથીઓની સ્લ-વકંલ્ના ગ્રામ્મ વલસ્તાયના 

વલદ્યાથીઓ કયતા ઊં ી શતી. 

ય.  ધોયણ-૯ના વલદ્યાથીઓની સ્લ-વકંલ્ના ય 

જાતીમતાની અવય થામ િે. કુભાયો કયતા 

કન્માઓની સ્લ-વકંલ્ના  ઊં ી જોલા ભી શતી. 

૩.  ધોયણ-૯ના વલદ્યાથીઓની યીક્ષાચ િંતા ય 

વલસ્તાયની અવય થામ િે. ળશયેી વલસ્તાયના 

વલદ્યાથીઓની યીક્ષાચ િંતા ગ્રામ્મ વલસ્તાયના 

વલદ્યાથીઓ કયતા લધ ુશતી. 

૪.  ધોયણ-૯ના વલદ્યાથીઓની યીક્ષાચ િંતા ય 

જાતીમતાની અવય થામ િે. કન્માઓની 

યીક્ષાચ િંતા કુભાયોની યીક્ષાચ િંતા કયતા લધ ુ

શતી. 
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