
 

Page | 134  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાના ધોયણ-11 મલદ્યાથીઓની જામત, કૌટ ું બફક પ્રકાય અને ળૈક્ષબણક 

મવદ્ધિના વુંદબભભાું  ભાનમવક સ્લાસ્્મ 

Mental Health in the reference of Gender, Family Type and Academic Achievement of Higher Secondary 

School Students 

Shah Jalpa R. 

Ph.D. Research Scholar, Department of Education, Gujarat Vidyapith,Ahmedabad  

વાયાુંળ 

પ્રસ્તતુ વળંોધનત્રનો મખુ્મ ઉદે્દળ ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાના ગજુયાતી ભાધ્મભના ધોયણ-11ના મલદ્યાથીઓની જામત, કૌટંુબફક પ્રકાય અન ેળૈક્ષબણક મવદ્ધિના 
વદંબભભા ંભાનમવક સ્લાસ્્મની તાવ કયલાનો શતો. મનદળભ તયીકે ગજુયાત યાજ્મના અભદાલાદ જજલ્રાના ધોયણ-11ના 741 મલદ્યાથીઓની સ્તરયકૃત ઝૂભખા 
મનદળભ પ્રયકુ્તત દ્વાયા વદંગી કયલાભા ં આલી શતી. વલકે્ષણ દ્ધિ અંતગભત ભારશતી એકત્રીકયણ ભાટે મલદ્યાથીઓના ભાનમવક સ્લાસ્્મની તાવ કયલા 
વળંોધક દ્વાયા યુોરશત  (0212  ) દ્વાયા યબચત અન ેપ્રભાબણત ‘ભાનમવક સ્લાસ્્મ ભાદંડ’નો ઉમોગ કયલાભા ંઆવ્મો શતો. મલદ્યાથીઓની ળકૈ્ષબણક મવદ્ધિના 
ભાન ભાટે ધોયણ-11ના મલદ્યાથીઓનુ ંગજુયાત યાજ્મ ભાધ્મમભક મળક્ષણ ફોડભ દ્વાયા રલેામરે ધોયણ-12નુ ંરયણાભ ધ્માનભા ંરલેાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ.ં પ્રસ્તતુ 

વળંોધનના તાયણોભા ંભાનમવક સ્લાસ્્મ અન ેળકૈ્ષબણક મવદ્ધિ લચ્ચ ેશકાયાત્ભક  વફંધં  જોલા ભળ્મો શતો. કન્મા અન ેકુભાય મલદ્યાથીઓના ભાનમવક સ્લાસ્્મભા ં
વભાનતા જોલા ભી શતી અન ેવયંતુત અન ેમૂ કુટંુફના મલદ્યાથીઓના ભાનમવક સ્લાસ્્મભા ંવામ્મતા જોલા ભી શતી. 
ચાલીરૂ ળબ્દો:  કૌટંુબફક પ્રકાય, વાભાજજક વલંગભ  ભાનમવક સ્લાસ્્મ અન ેળકૈ્ષબણક મવદ્ધિ 

 પ્રસ્તાલના 
મલદ્યાથીઓની ળૈક્ષબણક મવદ્ધિ વાથ ે ઘણા ચરો વકંામેરો છે. 
જેભા ં કેટરાક વકાયાત્ભક તો કેટરાક નકાયાત્ભક યીતે વફંમંધત 

છે. આ ચરોભા ં મલદ્યાથીનુ ંભાનમવક સ્લાસ્્મ ખફુજ અગત્મનુ ં
ચર છે. દેળમખુ( 3102,  ૃ .54 )ના ભતે ભાનમવક સ્લાસ્્મ એટરે 
વ્મક્તતનુ ંભાનમવક વતંરુન, વતંબુરત વ્મલશાયો  તેભજ આલેગો 
ય મનમતં્રણ યાખવુ ંતે. તે વ્મક્તતન ેતાણ,  બચિંતા અન ેશતાળા 
ય કેલી યીતે મનમતં્રણ યાખવુ ંઅન ેઉત્ાદકીમ કામો કયલા ભાટે 

વક્ષભ ફનાલ ે છે. મલદ્યાથીના મળસ્ત ભાટે ફશાયથી મનમતં્રણ 

રાદલાની જરૂય નથી.  રાદેરી મળસ્ત તેના લતભનભા ંઆક્રભકતા 
અથલા ીછેશઠ રાલ ેછે.  ોતાની જાતે મનમતં્રણ રાલલા ભાટે 

ભાત્ર ભાગભદળભન રંુૂ ાડવુ ં તે વારંુ ભાનમવક સ્લાસ્્મ પ્રાપ્ત 

કયલાનો શ્રેષ્ઠ ભાગભ છે. વાયા ભાનમવક સ્લાસ્્મના કાયણે 
ફાકની ળૈક્ષબણક મવદ્ધિભા ં નોંધાત્ર સધુાયો અથલા લધાયો 
થામ છે.  તેથી વળંોધકે પ્રસ્તતુ ળોધત્ર દ્વાયા કૌટંુબફક પ્રકાય, 
વાભાજજક વલંગભ અને ળકૈ્ષબણક મવદ્ધિના વદંબભભા ં ઉચ્ચતય 
ભાધ્મમભક ળાાના ધોયણ-11ના મલદ્યાથીઓના ભાનમવક 
સ્લાસ્્મનો અભ્માવ શાથ ધમો શતો.  

 ભાનમવક સ્લાસ્્મ 

ભાનમવક સ્લાસ્્મ એ ભાનમવક સખુાકાયીનુ ં
સ્તય અથલા ભાનમવક ફીભાયીની ગેયશાજયી છે. તે 
વ્મક્તતના બાલનાત્ભક અને લાતભમનક વભામોજનન ે 

વતંોકાયક ફનાલે છે. અવયકાયક અધ્મમન-
અધ્માન ભાટે મળક્ષક અન ે અધ્મેતાનુ ં ભાનમવક 

સ્લાસ્્મ મોગ્મ શોવુ ં આલશ્મક છે.ભાનમવક સ્લાસ્્મ 

વ્મક્તતન ેોતાની લાસ્તમલક ક્ષભતાનુ ંબાન કયાલે છે. 

Pua (2015)ના વળંોધનના તાયણો દળાભલ ે છે કે, 
ભાનમવક સ્લાસ્્મની વભસ્માઓ (બચિંતા,  તાણ,  

શતાળા) ળૈક્ષબણક મવદ્ધિને અવય કયે છે.  Lisa (3102) 

જણાલે છે કે, વાયા ભાનમવક સ્લાસ્્મ ભાટેનુ ંયશસ્મ, સ્લ-

મનમભન છે, જેનાથી વ્મક્તતને ોતાના વલંગેો ય કાબ ૂ

યાખી ળકે છે. 

 વુંળોધનના શતે  ઓ 

1. ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાના ધોયણ-00ના  
મલદ્યાથીઓના ભાનમવક સ્લાસ્્મ અન ેળૈક્ષબણક 

મવદ્ધિ   લચ્ચેનો વફંધં તાવલો. 
2. ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાના ધોયણ-00ના 

મલદ્યાથીઓના ભાનમવક સ્લાસ્્મ ય તેભના 
જામત, કૌટંુબફક પ્રકાય, અન ે ળૈક્ષબણક મવદ્ધિની 
અવય તાવલી. 

 

 વુંળોધનની  ઉત્કલ્નાઓ 

H01 ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાના ધોયણ-11ના 
મલદ્યાથીઓ દ્વાયા ભાનમવક સ્લાસ્્મ ભાદંડ 
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અન ેSSCનીયીક્ષાભા ંભેલરે કુર પ્રાપ્તાકંોની 
ટકાલાયી લચ્ચે વાથભક વશવફંધં નશીં શોમ. 

H02      ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાના ધોયણ-11ના   
કુભાય અન ેતન્માઓએ ભાનમવક સ્લાસ્્મ 
ભાદંડ      ય ભેલેરા  વયેયાળ પ્રાપ્તાકંો 
લચ્ચે વાથભક તપાલત નશીં શોમ. 

H03 વયંતુત અન ેમૂ કુટંુફના ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક 

ળાાના ધોયણ-11ના મલદ્યાથીઓએ ભાનમવક 

સ્લાસ્્મ ભાદંડ ય ભેલેરા પ્રાપ્તાકંોની 
વયાવયીઓ લચ્ચે વાથભક તપાલત નશીં શોમ. 

 ળબ્દોની વ્મલશારૂ વ્માખ્મા 
1. ભાનમવક સ્લાસ્્મ 

પ્રસ્તતુ વળંોધનભા ંભાનમવક સ્લાસ્્મ 

એટરે મલદ્યાથીઓએ ,યુોરશત  (3101  ) દ્વાયા 
યબચત અન ે પ્રભાબણત „ભાનમવક સ્લાસ્્મ 

ભાદંડ‟ ય આેરા પ્રમતચાયન ે આધાયે 

ભેલેર કુર પ્રાપ્તાકંો એટરે  ઉચ્ચતય 

ભાધ્મમભક ળાાના ં મલદ્યાથીઓનુ ં ભાનમવક 

સ્લાસ્્મ. 

2. ળૈક્ષબણક મવદ્ધિ 

         પ્રસ્તતુ વળંોધનભા ં ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક 
ળાાભા ં અભ્માવ કયતા ધોયણ-11ના 
મલદ્યાથીઓનુ ં ગજુયાત યાજ્મ ભાધ્મમભક 
મળક્ષણ ફોડભ દ્વાયા રેલામેર ધોયણ-10 
(S.S.C.)નુ ં રયણાભ(ટકાલાયી) પ્રસ્તતુ 
અભ્માવ ભાટે ળૈક્ષબણક મવદ્ધિ શતી. 

 વુંળોધન િમત 

      પ્રસ્તતુ વળંોધનભા ં લણભનાત્ભક વળંોધન 

િમત ૈકી વલકે્ષણ ધ્ધમતનો ઉમોગ કયલાભા ં  
આવ્મો શતો. 

 વુંળોધન ઉકયણ 

પ્રસ્તતુ વળંોધનભા ં ભારશતી એકત્રીકયણ ભાટે  
ફે ઉકયણોનો ઉમોગ કયલાભા ં આલેરો 
શતો.જેની ભારશતી નીચે મજુફ છે. 

1. ભાનમવક સ્લાસ્થમ ભાદુંડ  

ધોયણ-00ના મલદ્યાથીઓના ભાનમવક 

સ્લાસ્્મની તાવ કયલા ભાટે  યુોરશત 
(2010) દ્વાયા યબચત અન ે પ્રભાબણત કયેર 61 

મલધાનો ધયાલતા ં  ભાનમવક સ્લાસ્્મ 

ભાદંડનો  ઉમોગ કયલાભા ં આવ્મો શતો. 
આ  ભાદંડ ાચં ઘટકોભા ં મલબાજીત શતો. 
જેભા ં સ્લ-વકંલ્ના, વરાભતી-અવરાભતી , 

અનકુરૂન , મનમમભતતા  અન ે વાલંેબગક 

ક્સ્થયતાનો વભાલેળ થમેર શતો. ભાદંડનો 
Test-retest method, Split-half method, 

Rulon formula અન ેFlanagan formula દ્વાયા 
મલશ્વનીમતાઆંક અનકુ્રભે 1.80, 0..84, 0.83 

અન ે 1.85 તેભજ Congruent મથાથભતતાઆંક 

0.80 જેટરો શતો. 
2. મલદ્યાથીઓના SSC ગ ણત્રક  

ળૈક્ષબણક મવદ્ધિના ભાન ભાટે ધોયણ-

00ના મલદ્યાથીઓનુ ંગજુયાત યાજ્મ ભાધ્મમભક 

મળક્ષણ ફોડભ દ્વાયા રેલામેર ધોયણ-01ની 
યીક્ષાનુ ં રયણાભ )ટકાલાયી(ને ધ્માનભા ં
રેલાભા ંઆલરે શતી. 

 વ્મામલશ્વ અને મનદળભની વુંદગી 
ગજુયાત યાજ્મભા ં આલેર અભદાલાદ 

જજલ્રાની ગજુયાતી ભાધ્મભની લભ 3108-09ની 936 
ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાઓભા ંઅભ્માવ કયતા ંધોયણ-

00ના મલદ્યાથીઓનો પ્રસ્તતુ વળંોધનના ં વ્મામલશ્વભા ં
વભામલષ્ટ કયલાભા ં આલેર શતો. મનદળભ વદં કયલા 
ભાટે સ્તયીકૃત ઝૂભખા મનદળભ  પ્રયકુ્તતનો ઉમોગ કયી 
કુર 31 ળાાઓના ં 750 મલદ્યાથીઓની મનદભળ તયીકે 
વદં કયલાભા ંઆવ્મા ં શતા.ં જે અંતગભત 01 ગ્રામ્મ 

મલસ્તાયની અન ે 01 ળશયેી મલસ્તાયની ળાાઓની 
મનદળભ તયીકે વદંગી કયલાભા ં આલી શતી અન ે
મલસ્તાય દીઠ 4 વયકાયી અને 4 ખાનગી ળાાઓની 
વદંગી કયલાભા ંઆલી શતી. ધ 517 કુભાય અને 225 

કન્મા મલદ્યાથીઓ નમનૂાભા ંવભામલષ્ટ શતા.ં 
 ભાહશતીન ું એકત્રીકયણ 

ભારશતી એકત્રીકયણ ભાટે વૌ પ્રથભ વળંોધક 
મલનતંીત્ર દ્વાયા માદચ્ચ્છક યીતે વદં કયેર ધોયણ-
11નાઆચામભ શ્રીની યલાનગી રેલાભા ંઆલી શતી. 
ત્માયફાદ ધોયણ-11ના મલદ્યાથીઓને કેલી યીતે 
ભાદંડભા ંપ્રમતચાય આલો તેની ભારશતી ઉદાશયણ 
વાથે યૂી ાડલાભા ં આલી શતી. ભારશતી બયામા 
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ફાદ વળંોધક દ્વાયા પ્રમતચારયત ભાદંડોનો વેટ 
એકમત્રત કયી ગોઠલલાભા ંઆવ્મો શતો.મલદ્યાથીઓની 
ળૈક્ષબણક મવદ્ધિની નોંધ જે-તે ળાાના કામાભરમ 
ાવેથી પ્રાપ્ત કયી જે-તે મલદ્યાથીના પ્રમતચારયત 
ભાદંડના વેટભા ંમોગ્મ જગ્માએ નોંધ કયી રેલાભા ં
આલી શતી. 

 ભાહશતીન ું  મલશ્રેણ અને અથભઘટન 

       ભારશતીનુ ં મલશ્રેણ કયલા ભાટે લણભનાત્ભક 

અન ે અથભઘટનાત્ભક આંકડાળાસ્ત્રીમ પ્રયકુ્તતઓનો 
ઉમોગ કયલાભા ં આવ્મો શતો.લણભનાત્ભક 

આંકડાળાસ્ત્રીમ ગણતયીઓભા ં ભધ્મક, ભધ્મસ્થ, 

ફહરુક, પ્રભાણ મલચરન, કકુદતા, મલરૂતા, તેભજ 

પ્રવાયભાન ની ગણતયી કયલા કયલાભા ં આવ્મો 
શતો.જ્માયે ઉત્કલ્નાઓના યીક્ષણ ભાટે 

અથભઘટનાત્ભક આંકડાળાસ્ત્રીમ પ્રયકુ્તતઓભા ં ટી-ટેસ્ટ, 

એપ-ટેસ્ટ અન ે કારભમમવભન “r”ની ગણતયી ભાટે 

JASP કમ્પ્યટૂય પ્રોગ્રાભ અને  MS-Excel  કમ્પ્યટૂય 

કામભક્રભનો ઉમોગ કયલાભા ંઆવ્મો શતો. 
પ્રસ્તતુ વળંોધનનો પ્રથભ ઉદે્દળ ઉચ્ચતય 

ભાધ્મમભક ળાાના ધોયણ-11ના મલદ્યાથીઓના 
ભાનમવક સ્લાસ્્મ અન ેળકૈ્ષબણક મવદ્ધિ લચ્ચેનો વફંધં 

તાવલા ભાટે યચામેરી ઉત્કલ્ના અન ેતેની ચકાવણી 
નીચે મજુફની શતી. 

H01   ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાના ધોયણ-11ના મલદ્યાથીઓ 

દ્વાયા ભાનમવક સ્લાસ્્મ ભાદુંડ અને SSC ની 
યીક્ષાભાું ભેલેર ક ર પ્રાપતાુંકો લચ્ચે વાથભક 

વશવુંફુંધ નશીં શોમ. 

  આ ઉત્કલ્નાની ચકાવણી ભાટે  ભાનમવક 
સ્લાસ્થમ ભાદંડ અન ે SSC ની યીક્ષાભા ં ભેલેર 

કુર પ્રાપ્તાકંો લચ્ચનેો વશવફંધં તાવલા 
કારભમમવભન વશવફંધંાક  “r” ની ગણતયી કયલાભા ં
આલી શતી.ઉત્કલ્નાની ચકાવણીના રયણાભોનો 
વાયાળં વાયણી-0ભા ંયજૂ કયલાભા ંઆવ્મો છે. 

વાયણી- 1 

 ભાનમવક સ્લાસ્્મ અને ળૈક્ષબણક મવદ્ધિ લચ્ચેનો વશવુંફુંધ 

   

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

વાયણી-1 જોતા ં સ્ષ્ટ થામ છે કે ફનંે ભાદંડો ય 

મલદ્યાથીઓ દ્વાયા ભેલરે પ્રાપ્તાકંો લચ્ચેના 
વશવફંધંનુ ં મલૂ્મ 1.238 (p < 0.05) શતુ,ં જે  1.14 

કક્ષાએ 'r' ની વાયણીમ રકિંભત 0.069 કયતા ંલધ ુશોલાથી 
વાથભક શતુ ંઅન ેઆ ફ ેચરો લચ્ચે શકાયાત્ભક વશવફંધં 

જોલા ભળ્મો શતો. તેથી શનૂ્મ ઉત્કલ્ના (H01) નો 
અસ્લીકાય થમો શતો.એટરે કે, ધોયણ-

00નામલદ્યાથીઓએ  ભાનમવક 

સ્લાસ્થમ ભાદંડ અન ે SSC ની યીક્ષાભા ં ભેલેર 

કુર પ્રાપ્તાકંો લચ્ચે શકાયાત્ભક વફંધં જોલાભળ્મો શતો. 
Best & Kahn (1995, p.308) ના ભતે કારભ મમવભન 

વશવફંધંાક “r”નુ ં મલૂ્મ )1.205( એ  ભાનમવક 
સ્લાસ્થમ અન ેળૈક્ષબણક મવદ્ધિ લચ્ચે શકાયાત્ભક વફંધં 

દળાભલત ુ ં શત ુ.ં જેનુ ં અલરોકન આરેખ-0ભા ં ણ જોઈ 

ળકામ છે. 

 

 
 
 

ચર 
મલદ્યાથીઓની 

વુંખ્મા 
વયાવયી 

પ્રભાણ 
મલચરન 

કારભ મમવભન 

વશવુંફુંધાુંક 

0.05 કક્ષાએ 

વાથભકતા 

ભાનમવક 

સ્લાસ્્મ  

               

750 325.8           35.04     

     1.328
                          

 
વાથભક છે. 

ળૈક્ષબણક મવદ્ધિ                  750 66.03         05.82 
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             આરેખ-1   ભાનમવક સ્લાસ્થમ ભાદુંડ  અને ળૈક્ષબણક મવદ્ધિ લચ્ચેનો  વશવુંફુંધ 
પ્રસ્તતુ વળંોધનના ફીજા ઉદે્દળ અંતગભત 

જામત ચરના વદંબભભા ં યચલાભા ં આલેરી ઉત્કલ્ના 
નીચે મજુફની શતી. 
H02 ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાના ધોયણ-11ના ક ભાય 

અને ક્ન્માઓએ ભાનમવક સ્લાસ્્મ ભાદુંડ ય      

      ભેલેરા  વયેયાળ પ્રાપતાુંકો લચ્ચે વાથભક 

તપાલત નશીં શોમ. 
આ ઉત્કલ્નાની ચકાવણી ભાટે t-ગણુોત્તય લડ ે

તપાલતની વાથભકતા તાવલાભા ં આલી શતી.જેની 
યજૂઆત વાયણી-2ભા ં કયલાભા ં આલી છે.

 

વાયણી-2 

ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાના ધોયણ-11ના ક ભાય અને ક્મા મલદ્યાથીઓએ ભાનમવક સ્લાસ્્મ 
ભાદુંડ ય  ભેલેરા પ્રાપતાુંકોની વયેયાળ લચ્ચેના તપાલતની વાથભકતા 

વાયણી-3ને  જોતા સ્ષ્ટ થામ છે કે ઉચ્ચતય 
ભાધ્મમભક ળાાના ધોયણ-11ના કુભાય અન ે કન્મા 
મલદ્યાથીઓએ ભાનમવક સ્લાસ્્મ ભાદંડ ય  

ભેલેરા વયેયાળપ્રાપ્તાકંોના તપાલતની વાથભકતા 
જાણલા t-ગણુોત્તયની ગણતયી કયલાભા ંઆલી શતી.જેનુ ં
મલૂ્મ 0.21 [ df = 739,  p =0.832] પ્રાપ્ત થયુ ંશતુ,ં  જે 

0.05 કક્ષાએ 't' ની વાયણીમ રકિંભત 0.96 કયતા ંઓછી 
શોલાથી વાથભક ન શતુ.ંતેથી શનૂ્મ ઉત્કલ્ના( H02)નો 

અસ્લીકાય થમો ન શતો.જેનો એ અથભ થામ છે 
કે,ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાના ધોયણ-11ના કુભાય 

અન ે તન્માઓએ ભાનમવક સ્લાસ્્મ ભાદંડ ય 

ભેલેરા  વયેયાળ પ્રાપ્તાકંો લચ્ચે વાથભક તપાલત 

જોલા ભળ્મો ન શતો. એટરે કે ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક 

ળાાની કુભાય અને કન્મા  મલદ્યાથીઓના ભાનમવક 
સ્લાસ્્મભા ંવામ્મતા જોલા ભી શતી જે આરેખ – 2ભા ં
જોઈ ળકામ છે. 

 

                                                                        X અક્ષ:   1=વુંય ક્નત 

                                                                                                 2=મૂ 
                                                            
                                             

 

 

 

 

 

 

 

આરેખ-2 ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાના 
ધોયણ-11ના ક ભાય અને ક્મા મલદ્યાથીઓએ ભાનમવક 
સ્લાસ્્મ ભાદુંડ ય  ભેલેરા પ્રાપતાુંકોની વયેયાળ 

   પ્રસ્તતુ વળંોધનના ત્રીજા ઉદે્દળ અંતગભત 

કુટંુફના પ્રકાય ચરના વદંબભભા ં યચલાભા ં આલેરી 
ઉત્કલ્ના નીચ ેમજુફની શતી. 
H03 વુંય ક્નત અને મૂ ક ટ ુંફના ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક 

ળાાના ધોયણ-11ના મલદ્યાથીઓએ ભાનમવક 

જામત વુંખ્મા વયેયાળ પ્રભાણ  

મલચરન 

પ્રભાણ  

ભરૂ 

સ્લાતુંત્ર્મ  

વુંખ્મા 
t-મલૂ્મ  0.05 કક્ષાએ 

    વાથભકતા 
કુભાય 517 325 33.96 0.19 

729 0.21 વાથભક નથી. 
કન્મા 225  324.6 24.42 0.34 



Research Guru:  Volume-13, Issue-3, December-2019 (ISSN:2349-266X) 

Page | 138  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

સ્લાસ્્મ ભાદુંડ ય ભેલેરા વયેયાળ 

પ્રાપતાુંકો લચ્ચે વાથભક તપાલત નશીં શોમ. 

આ ઉત્કલ્નાની ચકાવણી ભાટે વયંતુત અન ે

મૂ કુટંુફના  ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાના ધોયણ-
11ના મલદ્યાથીઓએ ભાનમવક સ્લાસ્્મ ભાદંડ ય 

ભેલેરા પ્રાપ્તાકંોની વયેયાળ,પ્રભાણ મલચરન,પ્રભાણ 

ભરૂ અન ે સ્લાતતં્ર્મ વખં્માની ગણતયી કયી તેના 
આધાયે t-ગણુોત્તય લડ ે તપાલતની વાથભકતા 
તાવલાભા ં આલી શતી.જેની યજૂઆત વાયણી-2ભા ં
કયલાભા ંઆલી છે. 

 

વાયણી-3 

વુંય ક્નત અને મૂ ક ટ ુંફના ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાનામલદ્યાથીઓએ ભાનમવક સ્લાસ્્મ ભાદુંડ ય ભેલેરા  
વયેયાળ પ્રાપતાુંકો લચ્ચેના તપાલતની વાથભકતા 

વાયણી-3ને  જોતા સ્ષ્ટ થામ છે કે વયંતુત 

અન ે મૂ કુટંુફના ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાના 
ધોયણ-11ના મલદ્યાથીઓએ ભાનમવક 

સ્લાસ્્મભાદંડય ભેલરેા પ્રાપ્તાકંોની વયેયાળ 

લચ્ચેના તપાલતની વાથભકતા જાણલા t-ગણુોત્તયની 
ગણતયી કયલાભા ંઆલી શતી.જેનુ ંમલૂ્મ 0.54  [ df = 

739,  p <  0.148  ] પ્રાપ્ત થયુ ંશતુ,ં જે 1.15 કક્ષાએ 't' 

ની વાયણીમ રકિંભત 0.96 કયતા ંઓછી શોલાથી વાથભક 

ન શતુ.ં તેથી શનૂ્મ  ઉત્કલ્ના(H03)નો અસ્લીકાય થમો 

ન શતો.જેનો એ અથભ થામ છે કે,વયંતુત અન ે મૂ 

કુટંુફના ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાના ધોયણ-11ના 
મલદ્યાથીઓએ ભાનમવક સ્લાસ્્મ ભાદંડ ય ભેલરેા  
વયેયાળ પ્રાપ્તાકંો લચ્ચે વાથભક તપાલત જોલા ભળ્મો ન 

શતો. એટરે કે વયંતુત અન ે મૂ કુટંુફના ઉચ્ચતય 
ભાધ્મમભક ળાાના ધોયણ-11ના મલદ્યાથીઓના  
ભાનમવક સ્લાસ્્મભા ંવભાનતા શતી જે આરેખ – 3ભા ં
જોઈ ળકામ છે. 

 

                                                               X અક્ષ:   1=વુંય ક્નત 

                                                                        2=મૂ 

  

                       
              

આરેખ-3 વુંય ક્નત અને મૂ ક ટ ુંફના ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાના ધોયણ-11ના મલદ્યાથીઓએ ભાનમવક સ્લાસ્્મ 

ભાદુંડ ય 

ભેલેરા પ્રાપતાુંકોની વયેયાળ 

 તાયણો 
1. ભાનમવક સ્લાસ્થમ ભાદંડ  અન ે ળૈક્ષબણક 

મવદ્ધિ લચ્ચે  શકાયાત્ભક  વફંધં  જોલા ભળ્મો 
શતો.   

ક ટ ુંફનો 
પ્રકાય 

વુંખ્મા વયેયાળ પ્રભાણ  

મલચરન 

પ્રભાણ  

ભરૂ 

સ્લાતુંત્ર્મા  
વુંખ્મા 

t-મલૂ્મ  0.05 કક્ષાએ 

  વાથભકતા 
વયંતુત 255   336.6 32.92 0.44  

729 

 

1.45  વાથભક નથી. 
 મૂ  486   333.9 34.75 1.12 
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2. ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાની કુભાય અને કન્મા  
મલદ્યાથીઓના ભાનમવક સ્લાસ્્મભા ં વામ્મતા 
જોલા ભી શતી. 

3. વયંતુત અન ેમૂ કુટંુફના ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક 
ળાાના ધોયણ-11ના મલદ્યાથીઓના ભાનમવક 

સ્લાસ્્મભા ંવભાનતા  જોલા ભી શતી. 
 ળૈક્ષબણક પબરતાથો 

વભાજની સખુાકયી અને પ્રગમત તેના 
વભ્મોના ભાનમવક સ્લાસ્્મ વાથે જોડામેરી છે. 
ભાનમવક સ્લાસ્્મ વ્મક્તતને તેની જલાફદાયીઓ અન ે
શક્કો પ્રત્મે વબાન એલા વતંબુરત અને ઉમોગી 
નાગરયક તયીકે મલકવલાભા ંભદદ કયે છે. તેથી કુટંુફ 
અને ળૈક્ષબણક વસં્થાઓભા ં મલદ્યાથીઓના ભાનમવક 
સ્લાસ્્મ જલાઇ યશ ે તલેા પ્રમત્નો શાથ ધયલા ં
જોઈએ. જેથી  ભાનમવક સ્લાસ્થમ અન ેળકૈ્ષબણક મવદ્ધિ 
લચ્ચેનો શકાયાત્ભક વફંધં ણ ટકી યશ.ે વળંોધકોએ 
મળક્ષણ ક્ષેત્રે  ભાનમવક વભસ્માઓનો અભ્માવ કયી 
ભાનમવક સ્લાસ્્મનો લધ ુ ને લધ ુ મલકાવ થામ તેલો 

દ્ધિવયનો કામભક્રભ તૈમાય કયીને તેને વળંોધનની 
પ્રામોબગક િમતથી ચકાવલો જોઈએ. 
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