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શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ કામયક્રભ પ્રત્મે પ્રશળક્ષણાથીઓના ભનોલરણોનો અભ્માવ 
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વાયાાંળ 

 પ્રસ્તતુ વળંોધનનો મખુ્મ શતે ુ શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ તારીભ દયશભમાન ચારતા શલશલધ કામયક્રભો પ્રત્મ ે પ્રશળક્ષણાથીઓના ભનોલરણો 
તાવલાનો શતો. સ્તયીકૃત માદૃચ્છિક ઝૂભખા વદંગી પ્રયકુ્તત દ્વાયા 400 પ્રશળક્ષણાથીઓની નમનૂાભા ંવદંગી કયલાભા ંઆલી શતી. પ્રસ્તતુ 
વળંોધનભા ં લરકર્ય દ્ધશત અનવુાય ભનોલરણ ભાદંડનો ઉમોગ કયલાભા ંઆવ્મો શતો. ભાહશતી શલશ્રેણ ભારે્ કમ્પ્યરૂ્ય પ્રોગ્રાભ SPSSનો 
ઉમોગ કયલાભા ંઆવ્મો શતો. પ્રસ્તતુ વળંોધનના તાયણોભા ં97.57% પ્રશળક્ષણાથીઓ શળક્ષક-પ્રશતળણ કામયક્રભ પ્રત્મ ેશકાયાત્ભક લરણ ધયાલ ે
િે. 
ચાલીરૂ ળબ્દો : પ્રશળક્ષણાથીઓ, શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ કામયક્રભ, ભનોલરણ 

 

શળક્ષણક્ષેત્રે શાથ ધયલાભા ં આલતા વળંોધનોભા ં
શળક્ષણના ક્ષેત્રભા ં કંઈકને કંઈક પ્રદાન તો અલશ્મ 
કયતા જ શોમ િે. તે વભાજ ભારે્ ઉમોગી ફની 
ળકતા શોમ િે. તેભજ શળક્ષણ વાથે વકંામેરી તભાભ 
વ્મક્તતઓને વ્મક્તતગત યીતે ણ ભદદરૂ ફની 
ળકતા શોમ િે. પ્રત્મેક વ્મક્તત ોતાના કામયક્ષેત્રની 
શલશલધ ફાફતો પ્રત્મે ગભા કે અણગભાના ભનોબાલો 
થોડાઘણે અંળે ધયાલતો જોલા ભે િે. રાફંાગાે 
વ્મક્તતના આ ભનોબાલો લરણોભા ં યીલતે િે. આ 
વભગ્ર પ્રહક્રમા દયશભમાન ઘણા ફધા ાવાઓં તેની 
ઉય અવય કયતા શોમ િે. પ્રસ્તતુ વળંોધનનો મખુ્મ 
શતે ુ પ્રશળક્ષણાથીઓના શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ કામયક્રભ 
પ્રત્મેના ભનોલરણ તાવલાનો શતો. 
વાંળોધનના શતેઓુ 

1. પ્રશળક્ષણાથીઓ શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ કામયક્રભ 
પ્રત્મેના લરણો જાણલા. 

2. પ્રશળક્ષણાથીઓ તેભના શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ 
કામયક્રભ પ્રત્મેના લરણો ઉય શલશલધ ચરોની 
સ્લતતં્ર અવયો તથા વયંતુત આંતયહક્રમાની 
અવયનો અભ્માવ કયલો. 

વાંળોધનની ઉત્કલ્નાઓ 

1. પ્રશળક્ષણાથીઓના શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ કામયક્રભ 
પ્રત્મેના લરણો તર્સ્થ શળે. 

2. પ્રશળક્ષણાથીઓના શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ કામયક્રભ 
પ્રત્મેના પ્રા્ત ભનોલરણાકંોના વયાવયી 
પ્રા્તાકો ય કુભાય અને કન્મા પ્રશળક્ષણાથીઓ 
લછચે વાથયક તપાલત નશીં શોમ. 

3. પ્રશળક્ષણાથીઓના તેભના શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ 
કામયક્રભ પ્રત્મેના લરણાકંોની વયાવયી ય 
તેભની જાશત, ળૈક્ષલણક વસં્થાનો શલસ્તાય અને 
તેભની વસં્થાના વચંારન ત્રણેમની વયંતુત 
આંતયહક્રમા લછચે વાથયક તપાલત નશીં શોમ. 

વાંળોધનભાાં વભાશલષ્ટ ચર 

 વળંોધનભા ંવભાશલષ્ર્ ચર અને તેની કક્ષાઓ 
નીચે મજુફ શતી. 

જાશત  : કુભાય, કન્મા 
શલસ્તાય  : ળશયે, ગ્રામ્પમ 

વચંારત : ગ્રાન્ર્ ઈન એઈડ, 

સ્લશનબયય 

ળબ્દોની વ્મલશારુ વ્માખ્માઓ 

પ્રશળક્ષણાથીઓ 

 શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ વસં્થાનભા ં અધ્માકોના 
ભાગયદળયન શઠે વૈદ્ધાશંતક તેભજ પ્રામોલગક યીતે 
અધ્માનનો અનબુલ પ્રા્ત કયનાય બાઈઓ અને 
ફશનેો કે જે શળક્ષક ભારે્ના જરૂયી વ્માલવાશમક 
કૌળલ્મોની વાથે વાથે શળક્ષકનુ ં વભગ્ર વ્મક્તતત્લ, 
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મોગ્મતા અને વજ્જતા પ્રા્ત કયે િે. 
શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ કામયક્રભ 

 અધ્માન ભહંદયોભા ંતેભજ ફી.એડ્ .ભા ંવયકાય 
દ્વાયા ભાન્મ થમેરા અભ્માવક્રભ અંતગયત પ્રથભ લય 
અને દ્વદ્વતીમ લય દયશભમાન ચારતી વભગ્ર ળૈક્ષલણક, 

લફન ળૈક્ષલણક તથા વશઅભ્માશવક પ્રવશૃિઓ વાથે 
વકંામેર વંણૂય કામયક્રભ. 
લરણ  

 કોઈણ ઉદ્દીકોના લગય જેલા કે ભાનલલળંીમ 
જૂથ, હયલાજ, શલચાય, પ્રણારી, પ્રવશૃિ કે વસં્થા પ્રત્મે 
વભંશત કે અવભંશત દળાયલતા ભનના પ્રશતચાયો એર્રે 
લરણ. 
વાંળોધનનુાં ભશત્લ 

1. ળૈક્ષલણક આમોજન અને અભરીકયણની 
ભાગયદળયક રૂયેખા તૈમાય થઈ ળકી શતી. 

2. પ્રલતયભાન શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ કામયક્રભની 
ગણુલિા સધુાયણાના મોગ્મ ગરા રઈ 
ળકામા શતા. 

3. પ્રસ્તતુ વળંોધન દ્વાયા પ્રશળક્ષણાથીઓના 
નકાયાત્ભક લરણો ભારે્ના કાયણો જાણીને તેને 
શકાયાત્ભક ફનાલલાના ઉામો થઈ ળક્યા 
શતા. 

વ્માશલશ્વ અને નમનૂા વાંદગી 
 પ્રસ્તતુ વળંોધનભા ંગજુયાત યાયમમભા ંઆલેરા 
વયકાયી અને સ્લ-શનબયય શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ વસં્થાનોના 
પ્રશળક્ષણાથીઓ પ્રસ્તતુ વળંોધનના વ્માશલશ્વભા ં
વભાશલષ્ર્ શતા. નમનૂો વદં કયલા શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ 
વસં્થાનોભા ં વખં્માની દૃષ્ષ્ર્એ વૌથી ભોર્ા એલા ત્રણ 
જજલ્રાઓ અભદાલાદ, ગાધંીનગય અને ભશવેાણાભા ં
આલેરા 87 અધ્માન ભહંદયોની માદી ભેલલાભા ં
આલી શતી. જેભાથંી 8 વસં્થાનો માદૃચ્છિક યીતે વદં 
કયલાભા ં આવ્મા શતા. ભાહશતી એકત્રીકયણના હદલવે 
લગયભા ં શાજય યશરેા ફધા જ પ્રશળક્ષણણાથીઓની 
વદંગી નમનૂાભા ં કયલાભા ં આલી શતી. આભ 
સ્તયીકૃત માદૃચ્છિક ઝૂભખા વદંગી પ્રયકુ્તત દ્વાયા 
400 પ્રશળક્ષણાથીઓની નમનૂાભા ં વદંગી કયલાભા ં
આલી શતી. 
ઉકયણ 

 પ્રસ્તતુ વળંોધનભા ં વળંોધકે શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ 
કામયક્રભના પ્રશળક્ષણાથીઓના લરણ જાણલા લરણ 
ભાદંડનો ઉમોગ કમો શતો. આ લરણ ભાદંડ 
લરકર્ય પ્રકાયના ાચંલફિંદુ ભાદંડનો શતો. ભાદંડભા ં
ાચં ઘર્કો (ળૈક્ષલણક શવદ્વદ્ધ, અભ્માશવક પ્રવશૃિ, 

વશઅભ્માશવક પ્રવશૃિ, ળૈક્ષલણક કામયક્રભ, ળૈક્ષલણક 
લાતાલયણ)નુ ંપ્રશતશનશધત્લ કયતી કુર 25 કરભો શતી. 
ભાદંડના મખુષૃ્ઠ ય ાત્રો ાવેથી પ્રા્ત કયલાની 
ભાહશતી અંગેની શલગતો રખલા ભારે્ કોષ્ર્ક આલાભા ં
આવ્યુ ં શત ુ.ં ાત્રોએ પ્રશતચાય કેલી યીતે આલા એ 
અંગે જરૂયી સચૂનાઓ આલાભા ંઆલી શતી. પ્રત્મેક 
કરભની વાભે પ્રશતચાય આલા ચંલફિંદુ ‘વંણૂય 
વભંત, વભંત, તર્સ્થ, અવભંત અને વંણૂય અવભંત’ 

આલાભા ંઆવ્મા શતા. ાત્રોએ ખયા (√)ની શનળાની 
કયીને પ્રશતચાય આલાનો શતો. લરણ ભાદંડની 
શલશ્વવનીમતા ‘t’ મલૂ્મ ળોધીને તાવલાભા ં આલી 
શતી.  

ભાહશતી એકત્રીકયણ અને શલશ્રેણ 

 ભાહશતી એકત્રીકયણ ભારે્ વૌપ્રથભ વળંોધકે 
શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ વસં્થાના આચામયની લૂયભજૂંયી ભેલી 
શતી. ત્માયફાદ નમનૂાભા ં વદં થમેર 
પ્રશળક્ષણાથીઓને પ્રસ્તતુ વળંોધનના શતેઓુ અંગે 
ભાહશતી આી શતી. પ્રશળક્ષણાથીઓ વાથે આત્ભીમતા 
કેલી તેભના દ્વાયા અામેરા ભાહશતીને વંણૂય 
ખાનગી યાખલાની ફાશંધેયી આી શતી. ત્માયફાદ 
‘ભનોલરણ ભાદંડ’ આલાભા ં આવ્મો શતો. તેભા ં
પ્રશતચાય કઈ યીતે આલાનો િે તે અંગેની  શલગત 
વભજાલી શતી. ભાહશતી આલા ભારે્ ચસુ્ત વભમ 
ભમાયદા યાખલાભા ંન આલી શતી. 
 ભાહશતી શલશ્રેણ ભારે્ કમ્પ્યરૂ્ય પ્રોગ્રાભ SPSS 

નો ઉમોગ કયલાભા ં આવ્મો શતો. લણયનાત્ભક 
અંકળાસ્ત્રીમ ગણતયીઓ જેલી કે ભધ્મક, ભધ્મસ્થ, 

પ્રભાણશલચરનની ગણતયી કયલાભા ં આલી શતી. 
ઉત્કલ્નાઓની ચકાવણી ભારે્ ર્ી-મલૂ્મની ગણતયી 
કયલાભા ંઆલી શતી. 
હયણાભો 
 ભનોલરણ ભાદંડ ય શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના 
400 પ્રશળક્ષણાથીઓએ ભેલેરા પ્રા્તાકંોને આધાયે 
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કયલાભા ંઆલેરી લણયનાત્ભક અંકળાસ્ત્રીમ ગણતયીઓ વાયણી-1ભા ંયજૂ કયલાભા ંઆલી િે. 
વાયણી-1 

ભનોલરણ ભાદાંડ ય ભેલેરા પ્રાપતાાંકોની લણયનાત્ભક અંકળાસ્ત્રીમ ગણતયી  

ગણતયી મલૂ્મ ગણતયી મલૂ્મ 

વખં્મા 400 ભધ્મક 65.53 
વયાવયી 50.53 ફહુરક 51 

વયાવયીની 
પ્રભાણભરૂ 

0.390   

પ્રભાણ શલચરન 7.850 શલરુતા 0.102 
ભધ્મસ્થ 50.05 કકૂદતા 0.222 

  

 વાયણી-1નુ ં અલરોકન કયતા કશી ળકામ કે 
‘ભનોલરણ ભાદંડ’ ય ભેલેરા પ્રા્તાકંોની 
વયકાયી 50.53, વયાવયીની પ્રભાણભરૂ 0.390, 

પ્રભાણશલચરન 7.850, ભધ્મસ્થ 50.05, ભધ્મક 

65.63, ફહુરક -51, શલરુતા 0.102 તથા કકૂદતા-
0.222 શતી. જે સ્ષ્ર્ કયે િે કે શલતયણ વભધાયણ 
શલતયણની અત્મતં નજીક શત ુ.ં 

વાયણી-2 

જાશત અને ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ લચ્ચેનો વાંફાંધ 

જાશત ાત્રોની 
વાંખ્મા 

વયાવયી પ્રભાણ 
શલચરન 

વયાવયીની 
પ્રભાણભરૂ 

વયાવયીનો 
તપાલત 

ટી-
મલૂ્મ 

વાથયકતાની 
કક્ષા 

કુભાય 190 49.36 7.781 0.449  

2.645 
 

3.950 
 

0.01 
કન્મા 210 51.49 10.008 0.739 

 

 વાયણી-2નુ ં અલરોકન કયતા કશી ળકામ કે 
નમનૂાભા ં વભાશલષ્ર્ પ્રશળક્ષણાથીઓની જાશત અને 
ળૈક્ષલણક શવદ્વદ્ધ લછચેનો વફંધં તાવલા ભારે્ કુભાયો 
અને કન્મા પ્રશળક્ષણાથીઓએ લરણી ભાદંડ ય 
ભેલેરા પ્રા્તાકંોની અવશવફંશંધત વયાવયીઓના 
ર્ી-ગણુોિયની ગણતયી કયલાભા ંઆલી શતી. હયણાભ 
અનવુાય કુભાયો (M=49.36, SD=7.781) અને કન્મા 

પ્રશળક્ષણાથીઓ (M=51.49, SD = 10.008) ભનોલરણ 
ભાદંડ ય ભેલેરા પ્રા્તાકંો લછચે વાથયક તપાલત 
શતો. તેથી ફીજી ઉત્કલ્નાનો સ્લીકાય કયી ળકામો ન 
શતો. વયાવયીના આધાયે કશી ળકામ કે કુભાય 
પ્રશળક્ષણાથીઓ કયતા કન્મા પ્રશળક્ષણાથીઓ ય 
પ્રશળક્ષણ કામયક્રભ પ્રત્મે લધ ુભનોલરણાકં જોલા ભળ્મા 
શતા. 

વાયણી-3 

ભનોલરણ અને શલસ્તાય તથા વાંચારન પ્રકાય લચ્ચેનો વાંફાંધ 

  

વાંસ્થાનો 
શલસ્તાય 

વાંખ્મા વાંચારનનો 
પ્રકાય 

વાંખ્મા વયાવયી પ્રભાણ 
શલચરન 

વયાવયીની 
પ્રભાણભરૂ 

વયાવયી 
તપાલત 

ટી-
મલૂ્મ 

વાથયકતા 
કક્ષા 

ગ્રામ્પમ 3 ગ્રાન્ર્ ઈન 
એઈડ 

2 49.14 8.405 0.390  

5.609 
 

3.949 
 

0.01 

ળશયેી 5 સ્લ-શનબયય 6 54.73 10.859 1.730 
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 વાયણી-3નુ ં અલરોકન કયતા કશી ળકામ કે 
નમનૂાભા ં વભાશલષ્ર્ ગ્રામ્પમ અને ળશયેી શલસ્તાયની 
વસં્થાઓ ય ભનોલરણ ભાદંડ ય ભેલેરા 
પ્રા્તાકંોની અવશવફંશંધત વયાવયીઓના ર્ી-
ગણુોિયની ગણતયી કયલાભા ં આલી શતી. વાથે 
વસં્થાના વચંારન પ્રકાય જેલા કે ગ્રાન્ર્-ઈન-એઈડ 
તથા સ્લ-શનબયય વસં્થા ય અવશવફંશંધત 
વયાવયીઓના ર્ી-ગણુોિયની ગણતયી કયલાભા ંઆલી 
શતી. જેભા ં ગ્રામ્પમ શલસ્તાયની વસં્થાઓના 
પ્રશળક્ષણાથીઓ અને ળશયેી શલસ્તાયની વસં્થાઓના 
પ્રશળક્ષણાથીઓ લછચે વાથયક તપાલત જોલા ભળ્મો 
શતો. ગ્રાન્ર્-ઈન-એઈડ વસં્થાના પ્રશળક્ષણાથીઓ અને 
સ્લ-શનબયય વસં્થાના પ્રશળક્ષણાથીઓ લછચે ણ વાથયક 
તપાલત જોલા ભળ્મો શતો. 
ચચાય 

 પ્રસ્તતુ વળંોધનના હયણાભો જણાલતા શતા 
કે 97.57% પ્રશળક્ષણાથીઓ શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ કામયક્રભ 
પ્રત્મે શકાયાત્ભક ભનોલરણો ધયાલે િે. ગ્રામ્પમ શલસ્તાય 
કે ળશયેી શલસ્તાયના પ્રશળક્ષણાથીઓ લછચેના 
ભનોલરણોભા ં વાથયક તપાલત શતો. કન્મા 
પ્રશળક્ષણાથીઓ અને કુભાય પ્રશળક્ષણાથીઓના 
ભનોલરણાકંો ય વાથયક તપાલત  જોલા ભળ્મો શતો. 
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