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શારાં 
 શળક્ષણની પ્રરિમાભાાં ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ પ્રયેણા એક ભશત્તત્તલપણૂચ વાંકલ્ના છે. જ શલદ્યાથીઓને ળકૈ્ષણણક શવદ્ધિ પ્રયેણા ભાટે પ્રયેલાભાાં આલે 

ત શળક્ષણના શલસ્તયણની વાથ ેતેની ગણુલત્તાભાાં ણ શકાયાત્તભક રયણાભ પ્રાપ્ત થઈ છે. લી, ળકૈ્ષણણક શવદ્ધિ પ્રયેણાની વાથ ેઅણબન્ન યીત ેળકૈ્ષણણક 
શવદ્ધિ વાંકામરે છે. શલદ્યાથીએ વભગ્ર લચ દયશભમાન ભેલરેા શલમલસ્તનુા જ્ઞાન વાથ ેળૈક્ષણણક શવદ્ધિ વાંકામરેી છે. આજના પ્રલતચભાન ભવમભાાં 
ળકૈ્ષણણક શવદ્ધિ ખફૂ જ ભશત્તત્તલ ધયાલ ેછે. પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક ળાાઓભાાં અભ્માવ કયતાાં શલદ્યાથીઓની ળકૈ્ષણણક શવદ્ધિપ્રયેણાન તેભની 
ળકૈ્ષણણક શવદ્ધિ વાથે ળ વાંફાંધ છે તભેજ ળાા પ્રકાય અન ેકુટુાંફ પ્રકાયના વાંદબચભાાં તેભની ળકૈ્ષણણક શવદ્ધિ પ્રયેણા યની અવય તાવલા ભાટે પ્રસ્તતુ 
અભ્માવ શાથ ધયામ શત. ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક ળાાઓના શલદ્યાથીઓની ળકૈ્ષણણક શવદ્ધિ પ્રયેણા તાવલા ભાટે જગવણ (2005) યણચત  ળકૈ્ષણણક શવદ્ધિ 
પ્રયેણા કવટીન ઉમગ કયલાભાાં આવ્મ શત. ળકૈ્ષણણક શવદ્ધિ પ્રયેણા કવટીભાાં કુર 38 શલધાનન વભાલળે થમ શત. જેભાાં શકાયાત્તભક અન ે
નકાયાત્તભક એભ ફાંન ેપ્રકાયના શલધાન વભાશલષ્ટ શતા. પ્રસ્તતુ અભ્માવ ભાટે ગીય વભનાથ િજલ્રાની ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક ળાાઓભાાં અભ્માવ કયતાાં 
કુર 325 શલદ્યાથીઓન ેશનદળચ તયીકે માદૃચ્ચ્છક યીત ેવાંદ કયલાભાાં આવ્મા શતા.  
ચાળીરૂ બ્દો: ળકૈ્ષણણક શવદ્ધિ પ્રેયણા, ળકૈ્ષણણક શવદ્ધિ, વશવાંફાંધ 
પ્રસ્તાળના 
 વાભાિજક ઘડતય તેભજ વાભાિજક નલશનભાચણના 
કામચભાાં શળક્ષણ એ અગત્તમનુાં રયફ ભાનલાભાાં આલ ેછે. 
તેભાાં લી શળક્ષણ ક્ષેત્ર ે નલા શલચાય અને તનેી 
અજભામળના યગુની ળરૂઆત થઈ ચકૂી છે. તેભાાં ણ 
લતચભાન વભમભાાં શળક્ષણના ભટા બાગના કામો 
ઈંટયનેટના ભાધ્મભથી થઈ યહ્યા છે. તેભાાં શલદ્યાથી 
શળક્ષકની શાજયીથી ભાાંડીને લશીલટી કાભન ણ 
વભાલેળ થામ છે. આ ઉયાાંત લગચ શળક્ષણભાાં ણ અનેક 
અજભામળ થતી યશી છે જેલી કે અણબિશભત અધ્મમન, 
લગચ વ્મલશાય પથૃક્કયણ, શળક્ષણ પ્રશતભાન, ભાઈિટીણચિંગ 
અન ેળૈક્ષણણક શવદ્ધિ પ્રેયણા જેલા ખ્માર શલકવી યહ્યા છે. 
તે ૈકીનુાં એક રયફ એટરે કે ળૈક્ષણણક  શવદ્ધિ પ્રેયણાન 
શલચાય પ્રલતચભાન વભમભાાં શલળે ધ્માન ખેંચે છે. 
 કઠાયી કશભળન રયટચ (1964) ભાાં જણાવ્ય ુછે કે 
“બાયતનુાં બાશલ તેના લગચખાંડભાાં ઘડાઈ યહ્ુાં છે. આભ, 
શળક્ષણ દ્વાયા જ બાયતનુાં બાશલ ઘડી ળકાળે. લતચભાન 
વભમભાાં ગયીફી, ફેકાયી અને શલકાવ ભાટેની ભમાચરદત 
તકના પ્રશ્ન આણને વતાલે છે. લી શળક્ષણ ક્ષેત્રે ણ 
અવ્મમ અને સ્થણગતતા જેલા લણઉકેરામેર પ્રશ્ન છે. 
આ ફધા પ્રશ્નના ઉકેર રાલલા તેભજ વાભાિજક 

રયલતચન અને નલશનભાચણ ભાટે  ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ પ્રેયણા 
આણન ેયસ્ત ણચિંધે છે.  
 શવદ્ધિ પ્રેયણાન શલચાય શાલડચ યશુનલશવિટીના 
ભેકરેરેન્ડ (1961) એ આેર છે. તેભણે ભનષુ્મની 
વપતાનુાં યશસ્મ ળધી કાઢલા ભાટે ણચિંતન અને વાંળધન 
કમાચ તેના પસ્લરૂે ભનષુ્મની વપતા વાથે વાંકામેર 
આંતરયક ઘટક ળધી કાઢ્ુાં અને તે એટરે શવદ્ધિ પે્રયણા. 
ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ પ્રેયણાની જરૂરયમાત વ્મક્તતને મખુ્મત્તલે 
કઈણ વપતા પ્રાચ્પ્ત, કોળલ્મભાાં શનપણૂતા, શનમાંત્રણ 
તથા ઊંચા ધાયા-ધયણભાાં છે. જેભાાં વ્મક્તતની 
ઈચ્છાળક્તતને રાાંફા વભમ સધુી ટકાલી યાખલાની ક્ષભતા 
અને એક જ કામચને લાયાંલાય કયલાની ક્ષભતાન વભાલેળ 
થામ છે. શવદ્ધિ ભાટેની ઝાંખના કેટરાક આંતરયક પ્રયેક 
અને વપતા ભાટે કેટરાક ફાહ્ય પે્રયક ય આધારયત છે. 
પ્રક્ષેણ પ્રયકુ્તત દ્વાયા ભાતી ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ પે્રયણા 
વ્મક્તતને તેના કામચભાાં વપ થલા ભાટે પે્રયણારૂ ફને છે, 
તેભજ તેને ભશત્તત્તલપણૂચ પ્રવશૃતઓ તયપ દયે છે.  
 ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ પ્રેયણાની જેભ જ શળક્ષણ પ્રરિમા 
વાથે વાંકામેર ભશત્તત્તલપણૂચ વાંકલ્ના એટર ે ળૈક્ષણણક 
શવદ્ધિ. વય ળબ્દભાાં કશીએ ત શલદ્યાથીઓન ે જે 
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ળીખલલાનુાં નક્કી કયુું શમ તેભાાંથી તેઓં કેટલુાં ળીખ્મા છે 
તે જાણલા ભાટે રેલાભાાં આલતી કવટીને શવદ્ધિકવટી કશ ે
છે. શવદ્ધિકવટી લાાંચન, રેખન, અણબવ્મક્તત, ગણન, 
પ્રમગ, રિમા લગેયે સ્લરૂની શમ ળકે છે. ટૂાંકભાાં “અમકુ 
ચક્કવ શલમક કે શલમજૂથભાાં ભેલેર જ્ઞાન, 
જ્ઞાનમજન અને એભને ભાલા ભાટે ફતાલેર કવટીને 
ળૈક્ષણણક શવદ્ધિકવટી કશલેાભાાં આલે છે. પ્રાથશભક કક્ષાથી 
ળરૂ કયીને શલદ્યાથીઓં ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક કક્ષા સધુી 
અનેક શલમનુાં શળક્ષણ પ્રાપ્ત કયે છે. આ શલમ શળક્ષણ 
પ્રાપ્ત કયલાન સ્ષ્ટ શતે ુ જ્ઞાનાત્તભક વદૃ્ધિન છે. આ 
જ્ઞાનાત્તભક વદૃ્ધિ એ શલદ્યાથીઓંભાાં કેટરી થઈ એ જાણલા 
શલદ્યાથીઓની શવદ્ધિનુાં ભાન થામ છે. 
 C.V. Good (1945) ના ભત ે“ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ એટર ે
ળાાભાાં અિિત કયેરા જ્ઞાન અને શલકાવ ાભેરા કોળલ્મ 
છે જે પ્રામ: યીક્ષાભાાં પ્રાપ્ત કયેરા ભાતવચના રૂભાાં 
દળાચલલાભાાં આલે છે. ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ ળબ્દ ભટેબાગ ેજ્ઞાન 
પ્રાચ્પ્ત અને કોળલ્મન શલકાવ કયલ એ વાંદબચભાાં 
પ્રમજામ છે.”. 
 શલદ્યાથીઓં ળાાઓભાાં ઘણા ફધા શલમન 
અભ્માવ કયે છે. આ અભ્માવને આધાયે ભારશતીને વભજીને 
શલદ્યાથી જ્માયે તેન શલશલધ રયક્સ્થશતભાાં ળાબ્બ્દક કે 
રિમાત્તભક શલશનમગ કયી ળકે ત્તમાયે તેણ ે જ્ઞાન ભેવ્યુાં 
ગણામ. શલમ અંગ ે જ્ઞાન ભેલલાના શતેથુી ભન 
રગાડીને કાભ કયલાની રિમાને અભ્માવ કશી ળકામ. 
કઇણ શલમલસ્તનુુાં જ્ઞાન ફાક તાના વભમને ખચ ે
સ્લ-પ્રમત્તન દ્વાયા ભનને એકાગ્ર કયીને એક રદળાભાાં કેબ્ન્િત 
કયી શલશલધ યીતે શલમલસ્તનેુ મરૂલીને સ્મશૃતભાાં ધાયણ 
કયે તેને અભ્માવ કશી ળકામ. 
 આ ઉયથી ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ ળબ્દ ભટેબાગ ેજ્ઞાન 
પ્રાચ્પ્ત અને કોળલ્મન શલકાવ કયલ એ વાંદબચભાાં 
પ્રમજામ છે. અથલા તેભ કયલા ભાટેનુાં લરણ કેલવુાં. 
ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ યના રયફની શલદ્યાથી ય અનકુૂ 
અવય થતી શમ ત શલદ્યાથીઓની ક્ષભતા લધી ળકે અને 
પ્રશતકૂ અવય થતી શમ ત શલદ્યાથીની અભ્માવ ક્ષભતા 
ઘટે છે. જેની અવય પ્રાપ્તાાંક ય ણ થામ છે. 
શલદ્યાથીઓની ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ વાંદણબિત તેભની સ્લ-
વાંકલ્ના અન ે અધ્મમન અણબગભ અંગ ે શલદ્યાથીઓંના 
લરણ અન ે શવદ્ધિ વાથ ે વાંફાંધ ધયાલે છે. આભ સ્લ-

વાંકલ્ના અને અધ્મમન અણબગભ ણ ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ 
ભાટે અવયકાયક રયફ ફની ળકે છે. 
શમસ્યા શદંગીના કારિો 
 વાંળધન દ્વાયા જાણલા ભળયુાં છે કે જે રકભાાં 
ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ પે્રયણા લ  ુશમ છે તેલા રક ઘણા કામો 
ભશનેતથી વ્મલક્સ્થત યીતે કયે છે. આલા રક ખફૂ જ 
ઝડથી ળીખી ર ે છે. યાંત ુ ધન કે ઇનાભ જેલી ફાહ્ય 
ફાફત ભાટે નરશ યાંત ુતાના આત્તભવાંત અને સ્લ-
સ્ધાચભાાં આગ નીકલા ભાટે પ્રમત્તન કયે છે. એલી 
વ્મક્તતઓ તાની િજિંદગીભાાં લ ભુાાં લ  ુ ઉચ્ચ સ્તયની 
વપતા પ્રાપ્ત કયલાની કશળળ કયે છે. શવદ્ધિ પ્રત્તમે પ્રેરયત 
શમ ત તે તાની અભ્માવની ફાફતભાાં લ  ુ
ગાંબીયતાપલૂચક પ્રમાવ કયે છે તેભજ રક્ષ્મ પ્રાચ્પ્તની 
ફાફતભાાં દૃઢતા દાખલે છે. આ વાંદબચભાાં ઉચ્ચતય 
ભાધ્મશભક ળાાના શલદ્યાથીઓ કેટરા ઉન્મખુ છે, તેના ય 
ળાા પ્રકાય અને કુટુાંફ પ્રકાયની ળી અવય છે તેભજ 
ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ પ્રેયણા અને ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ લચ્ચ ેળ વાંફાંધ 
છે તે જાણલાના આળમથી પ્રસ્તતુ અભ્માવ શાથ ધયલાભાાં 
આવ્મ શત. 

વાંળધક દ્વાયા શવદ્ધિ પ્રેયણા વાંફાંશધત વારશત્તમન 
અભ્માવ કયલાભાાં આવ્મ શત. તભેાાં  ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ 
પ્રેયણા વાંફાંશધત વારશત્તમન અભ્માવ કયલાભાાં આલરે. 
શવદ્ધિ પ્રેયણા શલળે થમરેા વાંળધન અભ્માવભાાં વાંળધક 
દ્વાયા ગજેયા (2005) ના વાંળધન અભ્માવભાાં ળાા 
પ્રકાયની ફાફતભાાં વાથચક તપાલત જલા ભળમ શત 
જ્માયે કુટુાંફ પ્રકાયની ફાફતભાાં તપાલત જલા ભળમ 
શત. લૈષ્ણલ (2011) ના વાંળધનભાાં ળાા પ્રકાય  અને 
કુટુાંફ પ્રકાયની ફાફતભાાં તપાલત જલા ભળમ ન શત 
તેભજ શવદ્ધિ પ્રેયણા અને કામચવાંત લચ્ચે વશવાંફાંધ જલા 
ભળમ ન શત. ફનેયજી (2014) ના વાંળધનન અભ્માવ 
કયતાાં ભાલભૂ ડ્ુાં કે શલદ્યાવશામક શળક્ષકભાાં ળાા પ્રકાય 
અને કુટુાંફ પ્રકાયની ફાફતભાાં વાથચક તપાલત નથી. આભ 
અગાઉ થમરેા વાંળધનના અભ્માવ યથી શલદ્યાથીઓના 
ળાા પ્રકાય અન ેકુટુાંફ પ્રકાય અને તેભની ળકૈ્ષણણક શવદ્ધિ 
પે્રયણા ય ળી અવય કયે છે તે શલમ ચક્કવ ભારશતી 
પ્રાપ્ત થતી નથી તેથી ‘ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક ળાાના 
શલદ્યાથીઓની શવદ્ધિ પ્રેયણાન તેભના ળાા પ્રકાય અને 
કુટુાંફ પ્રકાય અને ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ પે્રયણા અને ળૈક્ષણણક 
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શવદ્ધિના વશવાંફાંધના વાંદબચભાાં અભ્માવ’ શલમ ય 
પ્રસ્તતુ ળધ પ્રત્ર શાથ ધયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. 
શવદ્ધિ પ્રેયણાની વાંકલ્નાત્તભક સ્ષ્ટતા અને વ્મલશારૂ 
વ્માખ્મા 
 શવદ્ધિ પે્રયણાન નતૂન શલચાય આનાય ભેકરેરેન્ડ 
(1961) એ શાલડચ યશુનલશવિટીભાાં રગબગ 22 લચ સધુી 
શલશલધ વાંળધન કમાચ છી શલશ્વ વભક્ષ મકૂ્ય. આ અંગે 
ઈ.વ. 1956 થી 1962 સધુી શભશળગન યશુનલશવિટીભાાં પડચ 
પાઉન્ડળેનની વશામથી શાથ ધયામેરા ગશતળીર 
વ્મક્તતત્તલના પ્રજેકટભાાં ભેકરેરેન્ડ અને એટકીન્વન 
(1948) ના શવદ્ધિ પ્રેયણાના શલચાયને ચકાવલાભાાં આવ્મ 
શત. અશીં પ્રક્ષેણ પ્રયકુ્તતને શવદ્ધિપે્રયણા ળધલાભાાં 
ઉમગ કયલાના પ્રમગ ઉય બાય મકૂલાભાાં આવ્મ 
શત. ભન, પનાચલ્ડ અને પનાચલ્ડ (1972) ના ભતે, “શવદ્ધિ 
પ્રેયણાનુાં તાત્તમચ શે્રષ્ઠતાનુાં ખાવ સ્તય પ્રાપ્ત કયલાની 
ઈચ્છા શમ છે.” 
 તેલી જ યીતે C.V. Good (1945) ના ભત ે
“ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ એટરે ળાાભાાં અિિત કયેરા જ્ઞાન અને 
શલકાવ ાભેરા કોળલ્મ છે જે પ્રામ: યીક્ષાભાાં પ્રાપ્ત 
કયેરા ભાતવચના રૂભાાં દળાચલલાભાાં આલે છે. ળૈક્ષણણક 
શવદ્ધિ ળબ્દ ભટેબાગે જ્ઞાન પ્રાચ્પ્ત અને કોળલ્મન શલકાવ 
કયલ એ વાંદબચભાાં પ્રમજામ છે.”. 
 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ પ્રેયણા જગવણ 
(2005) દ્વાયા ગજુયાતી રૂાાંતરયત  ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ પે્રયણા 
કવટી ય ાત્રએ આેર પ્રશતચાયને આધાયે ભેલેર 
કુર પ્રાપ્તાાંક એટર ે ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક ળાાના 
શલદ્યાથીઓની શવદ્ધિ પ્રેયણા. તેભજ ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ એટર ે
ધયણ દવના યીક્ષાના ગણુની ટકાલાયીને ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ 
તયીકે સ્લીકાયલાભાાં આલી. આભ, ળૈક્ષણણક શવદ્ધિન ખ્માર 
પતત શલદ્યાથીઓએ ભેલેર પ્રાપ્તાાંક ઉય યશરે છે તે 
પ્રાપ્તાાંક લ  ુ ભેલલા શલદ્યાથીંઓએ પ્રમત્તન કયલા જ 
ડળ.ે  
વાંળધનના ઉદે્દશ્મ 
 પ્રસ્તતુ અભ્માવના શતેઓુ આ મજુફ શતા- 

1. ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક ળાાના શલદ્યાથીઓની 
ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ પ્રેયણા ય તેના ળાા પ્રકાયની 
અવય તાવલી. 

2. ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક ળાાના શલદ્યાથીઓની  
ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ પે્રયણા ય તેના કુટુાંફ પ્રકાયની 
અવય તાવલી 

3.  ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક ળાાના શલદ્યાથીઓની 
ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ પ્રેયણા અને ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ લચ્ચેન 
વાંફાંધ જાણલ.  

શંોધન િમતાસ્ત્ર 
િમતિઃ પ્રસ્તતુ વાંળધનભાાં વલેક્ષણ િશતન ઉમગ 
કયલાભાાં આવ્મ શત. 
વ્યામળશ્વિઃ પ્રસ્તતુ વાંળધનના વ્માશલશ્વ તયીકે ગીય 
વભનાથ િજલ્રાના ગજુયાતી ભાધ્મભના ધયણ 11 ના 
શલદ્યાથીઓ શતા.    
નમનૂાની શદંગીિઃ પ્રસ્તતુ વાંળધનભાાં સ્તયીકૃત ઝૂભખાાં 
નમનૂા િશતન ઉમગ કયી માદ્દચ્ચ્છક યીતે નમનૂ 
વાંદ કયલાભાાં આવ્મ શત. વાંળધનના શતેઓુની પ્રાચ્પ્ત 
ભાટે અંશતભ સ્લરૂભાાં 6 ળાાઓના ધયણ 11ના 
શલદ્યાથીઓને નમનૂાભાાં વાંદ કયલાભાાં આવ્મા શતા. 
નમનૂા વાંદગીભાાં સ્તયીકૃત ઝૂભખાાં નમનૂા વાંદગીન 
ઉમગ કયલાભાાં આવ્મ શત. વોપ્રથભ ગીય વભનાથ 
િજલ્રાઓની ળાાઓને ળશયેી અને ગ્રાભીણ  ફ ે
શલબાગભાાં લશેંચી તેભના વયકાયી અને ખાનગી ફે સ્તય 
ાડલાભાં આવ્મા તે છી તે શલબાગથી વાંફાંશધત 
ળાઓની માદી ફનાલી તભેાથી માદ્દચ્ચ્છક યીતે 3 ળશયેી 
(1 વયકાયી અને 2 ખાનગી) અને 3 ગ્રાભીણ શલસ્તાયની 
(2 વયકાયી અને 1 ખાનગી) ળાાઓની વાંદગી કયી 
તેભાાં અભ્માવ કયતા ફધા શલદ્યાથીઓની શનદળચ તયીકે 
વાંદગી કયલાભાાં આલી. 
ઉકરિિઃ પ્રસ્તતુ વાંળધનભાાં ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક ળાાના 
શલદ્યાથીઓની શવદ્ધિ પે્રયણાનુાં સ્તય જાણલા ભાટે ળભાચ 
(1984) યણચત અને જગવણ (2005) દ્વાયા ગજુયાતી 
રૂાાંતરયત શવદ્ધિ પ્રેયણા કવટીન ઉમગ કયલાભાાં 
આવ્મ શત. આ ઉકયણભાાં શલદ્યાથીઓને ઉત્તય આલા 
ભાટે ફે શલકલ્ આલાભાાં આવ્મા શતા. જેભાાંથી એક 
શલકલ્ની વાંદગી કયલાની શતી. જ ફક્ષભાાં Aભાાં () 
ખયાની શનળાની કયલાભાાં આલી શમ ત 1, 3, 4, 6, 8, 
10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 27, 31, 35, 36 
અને 37 નાંફયના શલધાનને 1 ગણુ આલાભાાં આવ્મ 
જ્માયે એલી જ યીતે જ ફક્ષ Bભાાં )) ખયાની શનળાની 
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કયલાભાાં આલેર શમ ત અનિુભે 2, 5, 7, 9, 11, 14, 19, 
20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34 અન ે
38 નાંફયના શલધાનને 1 ગણુ આલાભાાં આવ્મ.  
ઉકયણની શલશ્વવનીમતા ત્રણ યીતે જલાભાાં આલી શતી: 
(1) કવટી પનુઃ કવટી છકયાઓ ભાટે N=298  જેભાાં 
r=0.795 અન ેછકયીઓ ભાટે N=301 જેભાાં r=0.807 (2) 
દ્ધદ્વશલબાજન કવટીએ N=100 અને r=0.697 તેભજ (3) 
Rational equivalenceભાાં N=100 અને r11=0.75. 
પ્રભાણભતૂતા નક્કી કયલાભાાં ભાટે શલમલસ્ત,ુ ભાનદાંડ  
અને ઘટક પ્રભાણભતૂતા ઉયાાંત 40 તજ્જ્ઞના ભાંતવ્મ 
ણ રેલાભાાં આવ્મા શત.  
માહષતી એકત્રીકરિ 
 વાંળધનના વ્માશલશ્વભાાં ગીય વભનાથ 
િજલ્રાની તભાભ વયકાયી અને ખાનગી ઉચ્ચતય 
ભાધ્મશભક ળાાઓન વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મ શત. આ 
ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક ળાાઓને સ્તયીકૃત ઝૂભખાાં નમનૂા 
િશતન ઉમગ કયી માદ્દચ્ચ્છક યીતે શનદળચ વાંદ 
કયલાભાાં આવ્મ શત.  
 ભારશતી એકત્રીકયણ ભાટે શનદળચભાાં વાંદ થમેર 
ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક ળાાઓના આચામચન પ્રત્તમક્ષ યીતે 
વાંકચ કયી ભાંજૂયી ભેલલાભાાં આલી શતી. પલૂચભ ાંજૂયી અને 
નક્કી કયેર રદલવ અને વભમ અનવુાય વાંળધનકતાચ 
ભારશતી ભેલલા ભાટે લગચભાાં જઈને શલદ્યાથીઓની 
મરુાકાત કયી. વાંળધન વાંફાંધી રયચમાત્તભક ચચાચ કયી 

કઈણ પ્રકાયના દફાણ લગય મતુત યીતે વાચ પ્રશતચાય 
આલા ભાટે પ્રત્તવારશત કયલાભાાં આવ્મા શતા. પ્રશતચાય 
આલા ભાટે કઈ શનશશ્વત વભમભમાચદા યાખલાભા આલી 
ન શતી યાંત ુફાંને ઉકયણભાાં પ્રશતચાય આલા ભાટે 50 
થી 60 શભશનટ જેટર વભમ રાગ્મ. ઉકયણભાાં ભારશતી 
પણૂચ યીતે બયામા ફાદ ઉકયણના વેટ શલદ્યાથીઓ 
ાવેથી યત રેલાભાાં આવ્મા તથા શલદ્યાથીઓને વશમગ 
આલા ફદર આબાય ભાનલાભાાં આવ્મ શત.  
હરિામ 
 ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક ળાાઓના શલદ્યાથીઓની 
ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ પ્રેયણા ય તેભના ળાા પ્રકાયની અવય 
જાણલી ત ેઅભ્માવના શતેઓુભાાંન એક શત. જેની શલગત ે
ભારશતી નીચે મજુફ છે: 
ૈક્ષણિક મશદ્ધિ પે્રરિા ર ાલા પ્રકારની અશર 
  ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક ળાાના 
શલદ્યાથીઓની ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ પ્રેયણા ય તેભની ળાાના 
પ્રકાયની ળી અવય છે તે તાવલા ભાટે ઉચ્ચતય 
ભાધ્મશભક ળાાના વયકાયી અને ખાનગી ળાાના 
શલદ્યાથીઓન ે ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ પ્રેયણા કવટી ય ભેર 
વયાવયી પ્રાપ્તાાંક અને પ્રભાણ શલચરનની ગણતયી 
કયલાભાાં આલી તથા ટી-ગણુતય લડ ે અંતયની 
વાથચકતાની તાવ કયલાભાાં આલી. આ તથ્મનુાં શલલયણ 
વાયણી 1 ભાાં આલાભાાં આવ્યુાં છે. 

 
શારિી 1 

ઉચ્ચતર માધ્યમમક ાલાના મળદ્યાર્થીઓની મશદ્ધિ પે્રરિા કશોટી રના મલે પ્રાપતાકંોની ાલા પ્રકાર શદંરે્ભ શરાશરી, 
પ્રમાિ મળચન અને ટી ગિુોત્તર 

 
  
 
 
 
 
 
વાયણી 1 યથી જાણી ળકામ છે કે પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં 
વયકાયી અને ખાનગી  ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક ળાાના 325 
શલદ્યાથીઓ નમનૂાભાાં વભાશલષ્ટ શતા. જેભાાં વયકાયી 

ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક ળાાના 157 અન ેખાનગી ઉચ્ચતય 
ભાધ્મશભક ળાાના 168 શલદ્યાથીઓ શતા. શવદ્ધિ પ્રેયણા 
કવટી ય  વયકાયી ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક ળાાના 

ાલા પ્રકાર ાત્રોની શખં્યા શરાશરી પ્રમાિ 
મળચન 

ટી 
ગિુોત્તરનુ ં
મલૂ્ય 

0.05 શાર્થથકતા 
કક્ષાએ 

વયકાયી 157157157 27.08 3.506 4.45 વાથચક છે 

ખાનગી 168 28.90 3.842 
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શલદ્યાથીઓના પ્રાપ્તાાંકની વયાવયીનુાં મલૂ્મ અનિુભે 
27.08 અને 28.90 જલા ભળયુાં શત ુાં. શવદ્ધિ પે્રયણા કવટી 
ય ખાનગી  ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક ળાાના શલદ્યાથીઓના 
પ્રાપ્તાાંકના પ્રભાણ શલચરનનુાં મલૂ્મ અનિુભે 3.506 અને 
3.842 જલા ભળયુાં શત ુાં. વયકાયી ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક 
ળાાના શલદ્યાથીઓ અન ે ખાનગી ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક 
ળાાના શલદ્યાથીઓ દ્વાયા ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ પ્રેયણા કવટી 
ય ભેલેરા વયેયાળાાંકના ટી-ગણુત્તયનુાં મલૂ્મ 4.45 
જલા ભળયુાં શત ુાં. જે 0.05 કક્ષાએ વાથચક છે. તેથી સ્ષ્ટ 
છે કે વયકાયી  ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક ળાાના અને ખાનગી 
ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક ળાાના શલદ્યાથીઓની શવદ્ધિ પ્રયેણા 
ય તેભના ળાા પ્રકાયની અવય જલા ભી શતી. આથી 
કશી ળકામ કે, વયકાયી ભાધ્મશભક ળાાના શલદ્યાથીઓ 
કયતાાં ખાનગી ળાાના શલદ્યાથીઓ શવદ્ધિ પ્રેયણાની 
ફાફતભાાં ચરડમાતા જલા ભળમા શતા.   

 ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક ળાાઓના શલદ્યાથીઓની 
ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ પ્રેયણા ય તેભના કુટુાંફ પ્રકાયની અવય 
જાણલી ત ેઅભ્માવના શતેઓુભાાંન એક શત. જેની શલગત ે
ભારશતી નીચે મજુફ છે: 
ૈક્ષણિક મશદ્ધિ પે્રરિા ર કુટંુબ પ્રકારની અશર 
  ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક ળાાના 
શલદ્યાથીઓની  ળકૈ્ષણણક શવદ્ધિ પે્રયણા ય તેભની કુટુાંફ 
પ્રકાયની ળી અવય છે તે ભાટે ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક 
ળાાના વાંયતુત અને મૂ રયલાયના શલદ્યાથીઓને 
ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ પ્રેયણા કવટી ય ભેર વયાવયી પ્રાપ્તાાંક 
અને પ્રભાણ શલચરનની ગણતયી કયલાભાાં આલી તથા 
ટી-ગણુતય લડ ે અંતયની વાથચકતાની તાવ કયલાભાાં 
આલી. આ તથ્મનુાં શલલયણ વાયણી 2 ભાાં આલાભાાં 
આવ્યુાં છે. 

શારિી 2 
ઉચ્ચતર માધ્યમમક ાલાના મળદ્યાર્થીઓની મશદ્ધિ પે્રરિા કશોટી રના મલે પ્રાપતાકંોની કુટંુબ પ્રકાર શદંરે્ભ શરાશરી, 

પ્રમાિ મળચન અને ટી ગિુોત્તર 
  
 
 
 
 
 
 
વાયણી 2 યથી જાણી ળકામ છે કે પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં 
ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક ળાાના 325 શલદ્યાથીઓ નમનૂાભાાં 
વભાશલષ્ટ શતા જેભાાં ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક ળાાના વાંયતુત 
રયલાયના 157 અને અને મૂ રયલાયના 168 
શલદ્યાથીઓ શતા. શવદ્ધિ પ્રેયણા કવટી ય ઉચ્ચતય 
ભાધ્મશભક ળાાના વાંયતુત રયલાયના શલદ્યાથીઓના 
પ્રાપ્તાાંકની વયાવયીનુાં મલૂ્મ અનિુભે 27.88 અને 28.16 
જલા ભળયુાં શત ુાં. શવદ્ધિ પે્રયણા કવટી  ય ઉચ્ચતય 
ભાધ્મશભક ળાાના મૂ રયલાયના શલદ્યાથીઓના 
પ્રાપ્તાાંકના પ્રભાણ શલચરનનુાં મલૂ્મ અનિુભે 3.691 અન ે
3.885 જલા ભળયુાં શત ુાં. ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક ળાાના 
વાંયતુત રયલાયના શલદ્યાથીઓ અને મૂ રયલાયના  
 

 
 
 
 
 

શલદ્યાથીઓ દ્વાયા સ્લ-વાંકલ્ના ભાદાંડ ય ભેલરેા 
વયેયાળાાંકના ટી-ગણુત્તયનુાં મલૂ્મ 0.66 જલા ભળયુાં શત ુાં. 
જે એક ણ કક્ષાએ વાથચક નથી. તેથી સ્ષ્ટ છે કે 
ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક ળાાના વાંયતુત રયલાયના 
શલદ્યાથીઓ અને મૂ રયલાયના શલદ્યાથીઓની ળકૈ્ષણણક 
શવદ્ધિ પે્રયણા કવટી ય તેભના કુટુાંફ પ્રકાયની અવય 
જલા ભી ન શતી. આથી, કશી ળકામ કે ઉચ્ચતય 
ભાધ્મશભક ળાાના મૂ રયલાયના શલદ્યાથીઓની 
ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ પ્રેયણા અને વાંયતુત રયલાયના  
શલદ્યાથીઓની ળકૈ્ષણણક શવદ્ધિ પ્રેયણા રગબગ વભાન ભી 
શતી. 
ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ પ્રેયણા અન ેળૈક્ષણણક શવદ્ધિ લચ્ચેન વાંફાંધ  

કુટંુબ પ્રકાર  ાત્રોની શખં્યા શરાશરી પ્રમાિ 
મળચન 

ટી 
ગિુોત્તરનુ ં

મલૂ્ય 

0.05 શાર્થથકતા 
કક્ષાએ 

વાંયતુત 157 27.88 3.691 0.66 વાથચક નથી 

મૂ રયલાય 168 28.16  3.885 
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  ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક ળાાના 
શલદ્યાથીઓની ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ પ્રેયણા અને ળકૈ્ષણણક શવદ્ધિ 
લચ્ચેન વાંફાંધ તાવલા ભાટે ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક 
ળાાના શલદ્યાથીઓ દ્વાયા ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ પ્રેયણા ય 

ભેલેર પ્રાપ્તાાંક અન ે SSCની યીક્ષાભાાં ભેલરે 
ળૈક્ષણણક શવદ્ધિના પ્રાપ્તાાંકની લચ્ચ ે શમવચન (r) 
વશવાંફાંધાકની ગણતયી કયલાભાાં આલી. ઉત્તકલ્ના 
ચકાવણીન વાયાાંળ વાયણી 3 ભાાં આલાભાાં આલેર છે. 

શારિી 3 
ઉચ્ચતર માધ્યમમક ાલાના મળદ્યાર્થીઓ દ્વારા ૈક્ષણિક મશદ્ધિ પે્રરિા અને SSCની રીક્ષામા ંમેલળે  ૈક્ષણિક મશદ્ધિના 

પ્રાપતાકંો ળચ્ચેનો શષશબંધં 
   
 
 
 
 
 
 
 
વાયણી 3 થી સ્ષ્ટ છે કે શવદ્ધિ પે્રયણા અને ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ 
ય પ્રશતચાય આનાય શલદ્યાથીઓની કુર વાંખ્મા 325 
શતી. ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક ળાાના શલદ્યાથીઓએ ળૈક્ષણણક 
શવદ્ધિ પ્રેયણા ય ભેલેર પ્રાપ્તાાંકની વયાવયી અન ે
પ્રભાણ શલચરનનુાં મલૂ્મ િભળ: 28.02 અને 3.789 શત ુાં. 
તેલી જ યીતે ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક ળાાના શલદ્યાથીઓ 
દ્વાયા ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ ય ભેલેર વયાવયી અન ે પ્રભાણ 
શલચરનનુાં મલૂ્મ િભળ: 67.04 અને 11.800 શત ુાં. ફાંને 
લચ્ચેના વશવાંફાંધનુાં મલૂ્મ 0.40 શત ુાં જે 0.01 સ્તય ય 
વાથચક છે. એટરે કે ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક ળાાના 
શલદ્યાથીઓના શવદ્ધિ પ્રેયણા અને ળકૈ્ષણણક શવદ્ધિ યના 
ભેલેર પ્રાપ્તાાંક લચ્ચે વાથચક શકાયાત્તભક વશવાંફાંધ છે.  
પણરતાથચ 
 અભ્માવના રયણાભ સ્લરૂે ળાા પ્રકાયની 
ફાફતભાાં ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક ળાાની વયકાયી ભાધ્મશભક 
ળાાના શલદ્યાથીઓ કયતાાં ખાનગી ળાાના શલદ્યાથીઓ 
શવદ્ધિ પ્રેયણાની ફાફતભાાં ચરડમાતા જલા ભળમા શતા. 
તેલી જ યીતે કુટુાંફ પ્રકાયની ફાફતભાાં કશી ળકામ કે 
ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક ળાાના શલદ્યાથીઓની ળૈક્ષણણક  શવદ્ધિ 
પ્રેયણાભાાં વાથચક તપાલત જલા ભળમ ન શત. અંશતભ 
શતે ુએટરે ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ પે્રયણા અને ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ લચ્ચે 

શકાયાત્તભક વાથચક વશવાંફાંધ જલા ભળમ શત. તેથી ળાા 
પ્રકાય અને કુટુાંફ પ્રકાયની અવય ને ટાલા ભાટે જરૂયી છે 
કે શવદ્ધિ પે્રયણા શલકાવ વાંફાંશધત તારીભી કામચિભભાાં 
કુભાય તેભજ ગ્રાભીણ શલસ્તાયના શલદ્યાથીઓ તયપ શલળે 
ધ્માન આલાની જરૂય છે.   
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ચ ાત્રોની શખં્યા શરાશરી પ્રમાિ મળચન શષશબંધંાક શાર્થથકતા 
સ્તર 

ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ 
પ્રેયણા 

325 28.02 3.789 0.40  
0.01 

ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ 325 67.04 11.800 


