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સારાશં 
મનોવિજ્ઞાન અન ે વિક્ષણના ક્ષતે્રમાાં બદુ્ધિની સાંકલ્પના ખબુજ મહત્તત્તિપણૂણ માનિામાાં આિ ે છે. બદુ્ધિની સાંકલ્પનાને 

સ્પષ્ટ કરિાના સાંદર્ણમાાં વિદ્વાનોએ અનકે વસિાાંતો રજૂ કર્ાણ છે. આ વસિાાંતો પકૈી ગાર્ણનરનો બહુવિધ બદુ્ધિનો વસિાાંત એક છે. 
ગોર્ણનર અનસુાર વ્ર્ક્તતમાાં આઠ પ્રકારની બદુ્ધિ હોર્ છે. આ બધી જ બદુ્ધિઓ તેની બૌદ્ધિક ક્ષમતાઓ છે. વ્ર્ક્તતમાાં રહલેી બદુ્ધિ 
અનસુાર તમેના માટે અધ્ર્ાપન વ્યહૂરચનાઓ ર્ોજિામાાં આિે તો તે અધ્ર્ર્નમાાં િધ ુ સફળતા પ્રાપ્ત કરી િકે છે. 
વિદ્યાર્થીઓન ેિકૈ્ષણણક, વ્ર્ાિસાવર્ક તમેજ વ્ર્ક્તતત્તિ વિકાસ સાંબાંધી માગણદિણન આપિા માટે અન ેવિક્ષણકાર્ણ કરિા માટે પણ 
તમેની બહુવિધ બદુ્ધિની જાણકારી મળેિિી અવનિાર્ણ બની જાર્ છે. વિક્ષકોને વિદ્યાર્થીઓન ેસમજિામાાં આ બાબતનુાં જ્ઞાન િધ ુ
ઉપકારક બન ે છે. આ જ્ઞાનની પ્રાપ્પ્તમાાં ર્ર્થાર્થણ બહુવિધ બદુ્ધિ માપદાંર્ની જરૂર હોર્ છે. પ્રસ્તતુ સાંિોધન વિક્ષણ ક્ષેત્રની આ 
જરૂરીર્ાતન ેધ્ર્ાનમાાં રાખી હાર્થમાાં ધરિામાાં આવ્ર્ો હતો. સાંિોધનના પરરણામસ્િરૂપ ેઆઠ ઉપમાદાંર્ોર્થી યતુત એક વિશ્વસનીર્ 
અન ેર્ર્થાર્થણ બહુવિધ બદુ્ધિ માપદાંર્ની પ્રાપ્પ્ત ર્થઈ હતી. આ માપદાંર્નો ઉપર્ોગ કરી અધ્ર્ર્ન-અધ્ર્ાપનની પ્રરિર્ાન ેિધારે 
અર્થણસર્ર અન ેગણુિત્તાયતુત બનાિી િકાિ.ે 
ચાિીરૂપ શબદોોઃ બદુ્ધિ, બહુવિધ બદુ્ધિ, યથાથીકરણ 

મનોવિજ્ઞાન અને વિક્ષણના ક્ષેત્રમાાં 
બદુ્ધિની સાંકલ્પના ખબુજ મહત્તત્તિપણૂણ માનિામાાં 
આિે છે. ક્યારેક તો બદુ્ધિલપ્ધધના આધારે 
બાળકને પ્રવતર્ાિાળી કે માંદ અધ્રે્તા કરીકેનો 
વનણણર્ પણ કરિામાાં આિ ે છે જેન ે
મનોિૈજ્ઞાવનકો તદ્દન ખોટો વનણણર્ ગણે છે. 
વિદ્યાર્થીઓ સાર્થેનો આપણો વ્ર્િહાર તેમની 
બદુ્ધિ અંગેના એકાાંગી અર્થણઘટનને કારણે છે. શુાં 
બાળક ર્ાદ રાખી િકે, ગણતરી કરી િકે કે 
લખી િકે તો જ તેને બદુ્ધિિાળી ગણી િકાર્? 
બદુ્ધિકસોટીમાાં સારો દેખાિ કરતા બાળકોને જ 
આપણે બદુ્ધિિાળી ગણીશુાં? તેના જિાબમાાં 
હોિાર્ણ Gardner (1983, 1999) કહ ેછે કે, લખવુાં, 
િાાંચવુાં, સફળતા પિૂણક ગણતરીઓ કરિી તેને 
જ ‘બદુ્ધિ’ કહિેાર્ તે સાચુાં નર્થી. બદુ્ધિ એક 
કરતાાં િધારે પાસાાંઓને આિરી લે છે.  
બહવુિધબદુ્ધિ અને તેનુ ંમહત્તત્તિ 

બદુ્ધિની સાંકલ્પનાને સ્પષ્ટ કરિાના 
સાંદર્ણમાાં વિદ્વાનોએ અનેક વસિાાંતો રજૂ કર્ાણ છે. 
આ વસિાાંતો પૈકી ગાર્ણનરનો બહવુિધબદુ્ધિનો 
વસિાાંત એક છે. વ્ર્ક્તતમાાં માત્ર એક જ પ્રકારની 

બદુ્ધિ હોતી નર્થી પરાંત ુ ત ે એક ર્થી િધ ુ
બિુીઓની શે્રણી ધરાિતો હોર્ છે, જેમાાંની કોઈ 
એક કે િધ ુ મખુ્ર્ હોર્ છે. તેનામાાં િાબ્ધદક, 
સાાંણગવતક, િારીરરક, ગાણણવતક, પ્રાકૃવતક, 
ણચત્રાત્તમક, અતઃવ્ર્ક્તતક કે આંતરવ્ર્ક્તતક બદુ્ધિ 
હોઈ િકે છે. આમ, વ્ર્ક્તતમાાં એક કે એકર્થી 
િધ ુપ્રકારની બદુ્ધિ ઓછી કે િધ ુમાત્રામાાં હોઈ 
િકે છે. તેર્થી બાળક જો વનમ્ન િૈક્ષણણક વસદ્ધિ 
પ્રાપ્ત કરે તો પણ તે રમતમાાં, નતૃ્તર્માાં કે 
ણચત્રમાાં ઉચ્ચ વસદ્ધિ ધરાિતો હોર્ તેવુાં બની 
િકે. Gardner(1983) કહ ે છે કે વ્ર્ક્તતમાાં આઠ 
પ્રકારની બદુ્ધિ હોર્ છે. આ બધી જ બદુ્ધિઓ 
તેની બૌદ્ધિક ક્ષમતાઓ છે.  

વ્ર્ક્તતમાાં રહલેી બદુ્ધિ અનસુાર તેમના 
માટે અધ્ર્ાપન વ્યહૂરચનાઓ ર્ોજિામાાં આિે 
તો તે અધ્ર્ર્નમાાં િધ ુસફળતા પ્રાપ્ત કરી િકે 
છે. Gardnerનો આ વસિાાંત વિદ્યાર્થીઓની 
વિવિધ પ્રકારની ક્ષમતાઓની ઓળખ માટેનો 
આધાર બની િકે છે (Tuğrul & Duran, 2003). 

 માધ્ર્વમક કક્ષાએ અભ્ર્ાસ કર્ાણ પછી 
વિદ્યાર્થીઓને પોતાનો અભ્ર્ાસ કે વ્ર્િસાવર્ક 
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કારરકદી અંગેનો વનણણર્ કરિાનો હોર્ છે. પરાંત ુ
આપણે ત્તર્ાાં વિદ્યાર્થીઓને કારરકદી કે 
વ્ર્િસાવર્ક માગણદિણન માટે મનોિૈજ્ઞાવનક 
અણર્ગમ અપનાિિામાાં આિતો નર્થી. 
વિદ્યાર્થીઓ મોટા ર્ાગે વિક્ષકો કે િાલીની 
ઈચ્છાનસુારનુાં િૈક્ષણણક કે વ્ર્િસાવર્ક ક્ષેત્ર 
પસાંદ કરતા હોર્ છે. તેિા સાંજોગોમાાં તેમની 
િૈક્ષણણક કે વ્ર્િસાવર્ક કારરકદીમાાં વનષ્ફળ 
જિાની પરૂી િક્યતાઓ રહલેી છે. વિદ્યાર્થીઓન ે
મનોિૈજ્ઞાવનક અણર્ગમર્થી આ અંગેનુાં માગણદિણન 
આપિા માટે અને વિક્ષણકાર્ણ કરિા માટે પણ 
તેમની બહવુિધ બદુ્ધિની જાણકારી મેળિિી 
અવનિાર્ણ બની જાર્ છે. તેર્થી જ Tomlinson 
(2014) જણાિે છે કે બહવુિધ બદુ્ધિની જાણકારી 
મેળિીને વિદ્યાર્થીઓની ક્ષમતાઓ અન ે
વિકાસની તકોને ઓળખી િકાર્ છે. Anitha, 

Vaneessa & Sreelakshmi (2013) તો ત્તર્ાાં સધુી 
કહ ે છે કે દરેકે પોતાની બહવુિધ બદુ્ધિને 
ઓળખીને તે ક્ષેત્રમાાં પોતાની આંતરરક 
િક્તતઓન ેવિકસાિિી જોઈએ. 

ટકૂમાાં, વિદ્યાર્થીઓનાાં અભ્ર્ાસિમ, 
અધ્ર્ાપન પિવતઓ, િકણબકુ અને 
અધ્ર્ાપનિાસ્ત્ર સાંબાંવધત માગણદિણન આપિા 
માટે તેમની બહવુિધ બદુ્ધિની જાણ હોિી જરૂરી 
છે (Rowanne, 2016). વિદ્યાર્થીઓની િૈક્ષણણક 
અને વ્ર્િસાવર્ક વસદ્ધિ માટે તેમની બહવુિધ 
બદુ્ધિની મારહતી મેળિિી અવનિાર્ણ બની રહ ેછે 

(Denig, 2004).  વિક્ષકોને વિદ્યાર્થીઓન ે
સમજિામાાં આ બાબતનુાં જ્ઞાન િધ ુ ઉપકારક 
બને છે (Darling-Hammond, 2010; Şener & 

Çokçalışkan 2018). 

જો વિદ્યાર્થીઓની બહવુિધ બદુ્ધિના 
માપન માટેનુાં ઉપકરણ હોર્ તો જ આ કામ 
સારી રીતે ર્થઈ િકે. આ હતે ુ માટે સાંિોધકે 
બહવુિધ બદુ્ધિ માપદાંર્ની રચના અને 
ર્ાર્થાર્થીકરણ કરિાનુાં નક્કી કયુું હત ુાં. બહવુિધ 
બદુ્ધિ માપદાંર્ની રચના અને ર્ાર્થાર્થીકરણ માટે 

નીચેના સોપોનોનુાં અનસુરણકરિામાં આવ્યુાં 
હત ુાં- 

1. બહવુિધ માપદાંર્ રચના માટેનો 
આર્ોજન 

2.બહવુિધ બદુ્ધિના ઘટકો તેમજ તેની 
લાક્ષણણકતાઓનુાં વનધાણરણ અને 
   કલમોની રચના 
3. કલમોની સમીક્ષા 
4. બહવુિધ બદુ્ધિ માપદાંર્નાાં પ્રારાંણર્ક 
સ્િરૂપનુાં પિેૂક્ષણ  
5. માપદાંર્ની વિશ્વસનીર્તા 
6. માપદાંર્ની ર્ર્થાર્થણતા.   

1. બહવુિધ બદુ્ધિમાપદંડ રચના માટેની યોજના. 
બહવુિધ બદુ્ધિ માપદાંર્ની રચના ગાર્ણનર 
(1983)ના બહવુિધ બદુ્ધિ વસિાાંતના આધારે 
કરિાનો વનશ્ચર્ કરિામાાં આવ્ર્ો. તે માટે 
સાંબાંવધત સારહત્તર્નો અભ્ર્ાસ કરી ગાર્ણનર 
સણૂચત બહવુિધ બદુ્ધિના 8 પ્રકારોને ધ્ર્ાનમાાં 
રાખી 8 ઉપમાપદાંર્ોનો સમાિેિ બહવુિધ બદુ્ધિ 
માપદાંર્માાં કરિામાાં આવ્ર્ો. આમ 8 
ઉપમાદાંર્ર્થી યતુત બદુ્ધિમાપદાંર્ની રચના કરિા 
માટેની ર્ોજના બનાિિામાાં આિી. દરેક 
ઉપમાપદાંર્માાં 10-10 કલમો રહ ે તે નક્કી 
કરિામાાં આવ્યુાં. આમ કુલ 80 કલમોનોર્થી 
યતુત માપદાંર્ ની રચના માધ્ર્વમક સ્તરના 
વિદ્યાર્થીઓ માટે ગજુરાતી ર્ાષામાાં કરિાનુાં 
વનવશ્ચત કરિામાાં આવ્ર્ો. માપદાંર્ પર 
વિદ્યાર્થીઓ પ્રવતચાર આપી િકે તે માટે ચાર 
ણબન્દુઓ(પણૂણસહમત=4, સહમત=3, 
અસહમત=2 અને પણૂણ અસહમત=1) રાખિામાાં 
આવ્ર્ો.  
2. બહવુિધ બદુ્ધિના ઘટકો તેમજ તેની 
લાિક્ષણકતાઓનુ ંવનધાારણ અને કલમોની રચના 
 બહવુિધ બદુ્ધિ માપદાંર્ના ઘટકોનુાં 
વનધાણરણ કરિા માટે ગાર્ણનર (1983)ના બહવુિધ 
બદુ્ધિ વસિાાંતનો અભ્ર્ાસ કરી ગાર્ણનર સણૂચત 
બહવુિધ બદુ્ધિઓના 8 પ્રકારોને સાંિોધકે બહવુિધ 
બદુ્ધિ માપદાંર્ના ઘટકો તરીકે સ્િીકાર કર્ો હતો. 
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માપદાંર્ના કુલ આઠ ઘટકોંમાાં 1) િાબ્ધદક-

ર્ાષાકીર્ બદુ્ધિ (Verbal–linguistic), 2) તારકિક-

ગાણીવતક બદુ્ધિ (Logical–mathematical), 3) 
સાાંગીવતક બદુ્ધિ (Musical–rhythmic), 4) 
િારીરરક-ગવતલક્ષી બદુ્ધિ (Bodily–kinesthetic), 
5) દૃશ્ર્ાત્તમક-અિકાિીર્ બદુ્ધિ (Visual–spatial), 
6) અંતઃિૈર્ક્તતક બદુ્ધિ (Intrapersonal), 7) 
આંતરિૈર્ક્તતક બદુ્ધિ (Interpersonal અને 8) 
પ્રાકૃવતક બદુ્ધિ (Naturalistic)નો સમાિેિ 
કરિામાાં આવ્ર્ો હતો. આજ આટ ઘટકોના 
આધારે બહવુિધ બદુ્ધિમાપદાંર્ના 8 
ઉપમાપદાંર્ોની રચના કરિામાાં આિી હતી. 

આમ બહવુિધ બદુ્ધિમાપદાંર્ ઉપરોતત આઠ 
માપદાંર્ોના સમેરકત સ્િરૂપ હતો. 

બહવુિધ બદુ્ધિનુાં માપન કરતી કલમોની 
રચના માટે સાંબાંવધત સારહત્તર્નો અભ્ર્ાસ, પિેૂ 
રચાર્ેલા ઉપકરણોનો અભ્ર્ાસ તેમજ આ 
વિષર્ના તજ્જ્જ્ઞોની મલુાકાત લેિામાાં આિી 
હતી. દરેક પેટા માપદાંર્નુાં પ્રવતવનવધત્તિ કરતા 
કલમોની સાંિોધકે રચના કરી હતી. બહવુિધ 
બદુ્ધિ માપદાંર્ના પ્રર્થમસ્િરૂપમાાં પેટા માપદાંર્ો 
અને તેનુાં માપન કરિા માટે રચેલા કલમોની 
સાંખ્ર્ાની વિગત સારણી 1માાં આપિામાાં આિી 
છે. 

સારણી 1 

બહવુિધ બદુ્ધિ માપદંડના પેટા માપદંડો 
અને તેનુ ંમાપન કરિા માટે રચેલા  કલમોની સખં્યા 

ક્રમ મખુ્ય માપદંડ પેટા માપદંડો રચેલા કલમોની સખં્યા 

1 બહવુિધ બદુ્ધિ 

1.1 
િાબ્ધદક-ર્ાષાકીર્ બદુ્ધિ  

(Verbal–linguistic) 
15 

1.2 
તારકિક-ગાણીવતક બદુ્ધિ  

(Logical–mathematical) 
16 

1.3 
સાાંગીવતક બદુ્ધિ  

(Musical–rhythmic) 
15 

1.4 
િારીરરક-ગવતલક્ષી બદુ્ધિ  

(Bodily–kinesthetic) 
15 

1.5 
દૃશ્ર્ાત્તમક-અિકાિીર્ બદુ્ધિ (Visual–

spatial) 16 

1.6 અંતઃિૈર્ક્તતક બદુ્ધિ (Intraperonal), 17 

1.7 આંતરિૈર્ક્તતક બદુ્ધિ (Interpersonal 16 

1.8 
પ્રાકૃવતક બદુ્ધિ  

(Naturalistic) 16 

  

સારણી-1ના આધારે કહી િકાર્ કે 

બહવુિધ બદુ્ધિ માપદાંર્ના કુલ આઠ પેટા 
માપદાંર્ો નુાં પ્રવતવનવધત્તિ કરતી કલમોની કુલ 
સાંખ્ર્ા 126 હતી.  
 

 2. બહવુિધ બદુ્ધિ માપદંડના ં  પ્રારંક્ષિક સ્િરૂપની 
રચના અને તજ્જ્ઞીય સમીિા  

બહવુિધ બદુ્ધિ માપદાંર્ અને તેના પેટા 
માપદાંર્ોનુાં પ્રવતવનવધત્તિ કરતી કલમોનુાં લખેન 
અને એકત્રીકરણ કર્ાણ બાદ સાંિોધકે અસ્પષ્ટ 
કલમોમાાં સધુારણા કરિા માટે કે તેને દૂર કરિા 
માટે 30 માધ્ર્વમક સ્તરના વિદ્યાર્થીઓના 
પ્રવતચારો મળેવ્ર્ા હતા. કલમો ર્ાષાકીર્ 
દૃબ્ષ્ટએ સ્પષ્ટ છે કે કેમ, તે સાંદર્ ે પાત્રોનો 

https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_multiple_intelligences#Verbal.E2.80.93linguistic
https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_multiple_intelligences#Logical.E2.80.93mathematical
https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_multiple_intelligences#Musical.E2.80.93rhythmic_and_harmonic
https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_multiple_intelligences#Bodily.E2.80.93kinesthetic
https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_multiple_intelligences#Visual.E2.80.93spatial
https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_multiple_intelligences#Intrapersonal
https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_multiple_intelligences#Interpersonal
https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_multiple_intelligences#Naturalistic
https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_multiple_intelligences#Verbal.E2.80.93linguistic
https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_multiple_intelligences#Logical.E2.80.93mathematical
https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_multiple_intelligences#Musical.E2.80.93rhythmic_and_harmonic
https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_multiple_intelligences#Bodily.E2.80.93kinesthetic
https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_multiple_intelligences#Visual.E2.80.93spatial
https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_multiple_intelligences#Visual.E2.80.93spatial
https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_multiple_intelligences#Intrapersonal
https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_multiple_intelligences#Interpersonal
https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_multiple_intelligences#Naturalistic
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પ્રવતર્ાિ લઈ અનણુચત કલમોની બાદબાકી 
કરી હતી. અસ્પષ્ટ કલમોમાાં સધુારો-િધારો 
કર્ો હતો. િાક્યરચનામાાં ફેરફાર કર્ો હતો અને 
જરૂર પર્ય ે નિી કલમોની રચના પણ કરી 
હતી.  

કલમોનાાં સાંપાદન બાદ સાંિોધકે 
માપદાંર્નાાં પ્રારાંણર્ક સ્િરૂપની રચના કરી હતી. 
માપદાંર્ના મખુપષૃ્ઠ પર સાંિોધકે માપદાંર્નુાં 
િીષણક, સાંિોધકનુાં નામ-પદિી, માગણદિણકનુાં 
નામ-હોદ્દો, સાંસ્ર્થાનુાં નામ િગેરે સણૂચત કર્ાું 
હતાાં. પ્રસ્તતુ સાંિોધનને લગતી પરરચર્ાત્તમક 
વિગતો પણ રજૂ કરિામાાં આિી હતી. આ સાર્થ ે

જ નમનૂામાાં પસાંદ ર્થર્ેલાાં પાત્રો પાસેર્થી 
મેળિિાની પ્રાર્થવમક વિગત જેિીકે  વિદ્યાર્થીનુાં 
નામ, િાળાનુાં નામ, ધોરણ, િગણ, હાજરી નાંબર 
અને તારીખની વિગતો લખિા માટેનુાં એક કોષ્ટક 

પણ આપ્યુાં હતુાં.  પાત્રોએ પ્રવતચાર કઈ રીતે 
આપિાનો છે તેને લગતી કેટલીક સચૂનાઓ 
આપિામાાં આિી હતી. સાંપારદત ર્થર્ેલ કલમોન ે
ર્ાદૃપ્ચ્છક રીતે ગોઠિિામાાં આવ્ર્ાાં હતાાં. પ્રત્તર્ેક 
કલમની સામ ે કલમની સાર્થે સાંમાંતીની માત્રા 
દિાણિતા ગણુ પણ મરુિત કરિામાાં આવ્ર્ા 
હતા. કલમોની સામે સાંમાંવતની કક્ષા ‘સાંપણૂણ 
સાંમત’, ‘સાંમત’, ‘અસાંમત’, ‘સાંપણૂણ અસાંમત’ 
માટે િમિઃ 4, 3, 2,  અને 1  ગણુ આપિામાાં 
આવ્ર્ા હતા. નમનૂામાાં સમાવિષ્ટ પાત્રએ ખરા 
(‘√’)ની વનિાની કરીને પ્રવતચાર આપિાનો 
હતો.  
 

કલમોની તજ્જ્ઞનીય સમીિાોઃ માપદાંર્નાાં પ્રર્થમ 
સ્િરૂપ અને તેમાાં સમાવિષ્ટ કલમોની તજ્જ્જ્ઞીર્ 
સમીક્ષા માટે આ વિષર્માાં વિદ્વત્તા ધરાિતા 
પાાંચ તજ્જ્જ્ઞો પસાંદ કરિામાાં આવ્ર્ા હતા. 
તજ્જ્જ્ઞીર્ સમીક્ષા માટે તેમને પત્ર દ્વારા 
માપદાંર્નુાં પ્રારાંણર્ક સ્િરૂપ મોકલિામાાં આવ્યુાં 
હત ુાં. પત્રમાાં સાંિોધનનાાં હતેઓુ તેમજ બહવુિધ 
બદુ્ધિ માપદાંર્ અને તેના પેટા માપદાંર્ અંગ ે
સાંણક્ષપ્તમાાં મારહતી પણ આપિામાાં આિી હતી. 
પ્રત્તર્ેક પેટા માપદાંર્ની સામે તેનુાં માપન કરી 

િકે તેિી કલમો મકૂિામાાં આિી હતી. કલમ જો 
તેની સામ ે આપલે સાંબાંવધત પેટા માપદાંર્નુાં  
માપન કરિાની ક્ષમતા ધરાિતી હોર્ તો  ‘+’ ની 
વનિાની કરી, કલમ જો તેની સામ ે આપેલ 

સાંબાંવધત પેટા માપદાંર્નુાં માપન કરિાની ક્ષમતા 
ધરાિતી ન હોર્ તો ‘–’ ની વનિાની કરી અને 
કલમ  જો તેની સામે આપેલ સાંબાંવધત પેટા 
માપદાંર્નુાં માપન કરિાની ક્ષમતા અંગ ે

અસ્પષ્ટતા ધરાિતી હોર્ તો ‘0’ ની વનિાની કરી 
તજ્જ્જ્ઞીર્ અણર્પ્રાર્ આપિાની વિનાંતી કરિામાાં 
આિી હતી. આ સારે્થ જરૂરી હોર્ તેિા સચૂનો 
કરિા માટે પણ તજ્જ્જ્ઞોને વિનાંતી કરિામાાં 
આિી હતી.  
 કલમોની પસાંદગી કરિા માટે સાંિોધકે 
પાાંચ તજ્જ્જ્ઞોના અણર્પ્રાર્ મેળવ્ર્ા હતા. જે 
કલમ માપદાંર્માાં રાખિામાટે ત્રણ કે તેર્થી 
િધારે તજ્જ્જ્ઞોએ સાંમવત આપી તે કલમની 
પસાંદગી કરિાનુાં સાંિોધકે નક્કી કયુું હત ુાં. 
તમામ કલમોમાાં તજ્જ્જ્ઞીર્ અણર્પ્રાર્માાં બહમુતી 
જોિા મળી હતી. તેર્થી બહવુિધ બદુ્ધિ માપદાંર્ના 
પ્રર્થમ સ્િરૂપ માટે સાંિોધકે તમામ કલમની 
પસાંદગી કરી હતી. આ ઉપરાાંત તજ્જ્જ્ઞોનાાં સચૂન 
અનસુાર  કલમ નાંબર 3, 15 માાં જોર્ણીની ભલૂો 
સધુારિામાાં આિી હતી. 

   

 બહવુિધ બદુ્ધિ માપદંડના ં પ્રારંક્ષિક સ્િરૂપનુ ં
પિેૂિણ  

  માપદાંર્ના પ્રર્થમ સ્િરૂપના પિેૂક્ષણ 
માટે િૈક્ષણણક િષણ 2017-18 દરવમર્ાન 
માધ્ર્વમક િાળામાાં અભ્ર્ાસ કરતા દસમાાં 
ધોરણના વિદ્યાર્થીઓની પસાંદગી કરિામાાં આિી 
હતી. પિેૂક્ષણ િખત ે ઝુમખા નમનૂા પસાંદગી 
પ્રયકુ્તતનો ઉપર્ોગ કરી 370 વિદ્યાર્થીઓન ે
નમનૂામાાં પસાંદ કરિામાાં આવ્ર્ાાં હતા. પિેૂક્ષણ 
દરવમર્ાન મારહતી એકત્રીકરણ કરતી િખત ે
સાંિોધકે નીચ ેમજુબની વિગતો ધ્ર્ાનમાાં રાખી 
હતી. 

 1). પાત્રને કલમની ર્ાષા સમજિામાાં કોઈ 
મશુ્કેલી પર્ ેછે ? 
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 2). ઉપકરણની કોઈ બાબત સાંદર્ે પાત્રનાાં 
મનમાાં અસ્પષ્ટતા જન્મ ેછે ?  

 3). ઉપકરણ સાંદર્ે પાત્ર કોઈ પ્રશ્ન કે સમસ્ર્ા 
અનરુ્િે છે ? 

 4). પ્રવતચાર આપિામાાં કેટલો સમર્ લાગ ેછે ? 

 5). માપદાંર્માાં સામેલ કલમોની વિર્ેદન 
ક્ષમતા િી છે? 

 

 બહવુિધ બદુ્ધિ માપદંડના ં પ્રારંક્ષિક સ્િરૂપની 
કલમોનુ ં ગણુાકંન અને પથૃક્કરણોઃપ્રત્તર્ેક કલમ 
માટે પાત્રની સાંમતીની કક્ષા સાંપણૂણ સાંમાંત, 
સાંમાંત, અસાંમાંત અને સાંપણૂણ અસાંમાંત અનસુાર 
િમિઃ  4, 3, 2, 1 ગણુ આપિામાાં આવ્ર્ા હતા. 
આ રીતે પ્રત્તરે્ક પાત્રનો દરેક કલમ માટેનો 
ગણુર્ાર િોધિામાાં આવ્ર્ો હતો. ઉપરાાંત પ્રત્તર્ેક 
કલમન ે મળેલા ગણુનો સરિાળો કરીને કુલ 
ગણુર્ાર િોધિામાાં આવ્ર્ો હતો. Rathod (2001) 

દ્વારા રણચત કમ્પ્યટૂર પ્રોગ્રામ NRTVB-2001 ની 
મદદર્થી કસોટીમાાં સમાવિષ્ટ પ્રત્તર્ેક કલમનુાં 
સરળતા મલૂ્ર્ અન ે તારિણી મલૂ્ર્ની ગણતરી 

કરિામાાં આિી હતી. આ સાર્થે માપદાંર્માાં 
સામેલ કલમોનુાં તારિણી મલૂ્ર્ જાણિા માટે 
કમ્પ્યટૂર પ્રોગ્રામ SPSS દ્વારા ટી-મલૂ્ર્ની 
ગણતરી પણ કરિામાાં આિી હતી.. આ માટે 
માપદાંર્ પર મેળિલે કુલ ગણુર્ારને આધારે 
પાત્રોની ચર્તા િમમાાં ગોઠિણી કરીને તેમાર્થી 
27% પાત્રોનુાં ઉપલુાં જૂર્થ અને 27% પાત્રોનુાં 
નીચલુાં જૂર્થ અલગ કરિામાાં આવ્યુાં હત ુાં. પ્રત્તર્ેક 
કલમ માટે બને્ન જૂર્થનાાં પાત્રોએ મેળિેલા 
પ્રાપ્તાાંકોને આધારે કમ્પ્યટૂર પ્રોગ્રામ SPSS દ્વારા 
ટી-મલૂ્ર્ની ગણતરી કરિામાાં આિી.  

  જે કલમનુાં સરળતા મલૂ્ર્ 0.2 ર્થી 0.8 
િચ્ચ ેહોર્ અન ેતારિણી મલૂ્ર્  0.2ર્થી િધારે 
હોર્ તેિી તેમજ સૌર્થી ઉચ્ચ ટી-મલૂ્ર્ ધરાિતી 
હોર્ તેિી પ્રત્તર્ેક પેટા માપદાંર્ની દસ કલમો 
માપદાંર્ના અંવતમ સ્િરૂપ માટે પસાંદ કરિામાાં 
આિી હતી. જેની વિગત સારણી 3માાં રજૂ 
કરિામાાં આિી છે. 

સારણી 3 

બહવુિધ બદુ્ધિ માપદંડના પ્રથમ સ્િરૂપમા ંસમાવિષ્ટ કલમના ં 
સરળતા મલૂ્ય, તારિણી મલૂ્ય, ટી-મલૂ્ય અને કલમની પસદંગી 

કલમ ક્રમ પેટા 
માપદંડ 

સરળતા 
મલૂ્ય 

તારિણી 
મલૂ્ય 

ટી-મલૂ્ય પસદંગી  
અંગેનો વનણાય 

1 1 0.53 0.60 10.214 પસાંદ કરાઈ 
2 1 0.47 0.51 6.690 છોર્ી દેિાઈ  
3 1 0.39 0.49 5.999 છોર્ી દેિાઈ 
4 1 0.56 0.67 9.711 પસાંદ કરાઈ 
5 1 0.52 0.54 6.514 છોર્ી દેિાઈ 
6 1 0.54 0.32 4.087 છોર્ી દેિાઈ 
7 1 0.62 0.60 8.526 પસાંદ કરાઈ 
8 1 0.47 0.49 7.406 પસાંદ કરાઈ  
9 1 0.50 0.50 7.405 છોર્ી દેિાઈ 

10 1 0.57 0.72 13.326 પસાંદ કરાઈ 
11 1 0.64 0.64 9.993 પસાંદ કરાઈ 
12 1 0.56 0.63 9.536 પસાંદ કરાઈ 
13 1 0.57 0.67 12.501 પસાંદ કરાઈ 
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કલમ ક્રમ પેટા 
માપદંડ 

સરળતા 
મલૂ્ય 

તારિણી 
મલૂ્ય 

ટી-મલૂ્ય પસદંગી  
અંગેનો વનણાય 

14 1 0.49 0.47 7.992 પસાંદ કરાઈ  
15 1 0.50 0.48 9.239 પસાંદ કરાઈ 
16 2 0.33 0.33 5.346 છોર્ી દેિાઈ 
17 2 0.38 0.50 7.206 છોર્ી દેિાઈ 
18 2 0.53 0.63 8.001 છોર્ી દેિાઈ 
19 2 0.57 0.60 9.398 પસાંદ કરાઈ 
20 2 0.49 0.49 9.303 પસાંદ કરાઈ  
21 2 0.65 0.60 11.832 પસાંદ કરાઈ 
22 2 0.54 0.70 11.704 પસાંદ કરાઈ 
23 2 0.58 0.68 9.939 પસાંદ કરાઈ 
24 2 0.52 0.63 9.979 પસાંદ કરાઈ 
25 2 0.43 0.48 9.901 પસાંદ કરાઈ 
26 2 0.57 0.43 5.616 છોર્ી દેિાઈ 
27 2 0.55 0.22 3.607 છોર્ી દેિાઈ 
28 2 0.60 0.47 8.508 પસાંદ કરાઈ 
29 2 0.64 0.53 10.469 પસાંદ કરાઈ 
30 2 0.57 0.68 12.006 પસાંદ કરાઈ 
31 2 0.51 0.63 10.667 પસાંદ કરાઈ 
32  0.48 0.51 9.345 પસાંદ કરાઈ  
33 3 0.53 0.68 10.868 પસાંદ કરાઈ 
34 3 0.60 0.59 9.349 પસાંદ કરાઈ 
35 3 0.53 0.62 9.554 પસાંદ કરાઈ 
36 3 0.41 0.42 6.310 છોર્ી દેિાઈ 
37 3 0.65 0.65 10.274 પસાંદ કરાઈ 
38 3 0.44 0.45 6.109 છોર્ી દેિાઈ 
39 3 0.52 0.54 6.718 છોર્ી દેિાઈ 
40 3 0.59 0.65 10.604 પસાંદ કરાઈ 
41 3 0.55 0.58 8.260 પસાંદ કરાઈ 
42 3 0.59 0.55 8.469 પસાંદ કરાઈ 
43 3 0.51 0.62 9.882 પસાંદ કરાઈ 
44 3 0.66 0.66 9.250 પસાંદ કરાઈ  
45 3 0.50 0.51 7.348 છોર્ી દેિાઈ 
46 3 0.52 0.57 6.913 છોર્ી દેિાઈ 
47 4 0.53 0.53 8.160 પસાંદ કરાઈ 
48 4 0.50 0.65 8.675 પસાંદ કરાઈ 
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કલમ ક્રમ પેટા 
માપદંડ 

સરળતા 
મલૂ્ય 

તારિણી 
મલૂ્ય 

ટી-મલૂ્ય પસદંગી  
અંગેનો વનણાય 

49 4 0.54 0.60 10.478 પસાંદ કરાઈ 
50 4 0.59 0.59 8.856 પસાંદ કરાઈ  
51 4 0.55 0.62 9.309 પસાંદ કરાઈ 
52 4 0.48 0.58 8.790 પસાંદ કરાઈ 
53 4 0.60 0.55 8.368 છોર્ી દેિાઈ 
54 4 0.44 0.54 6.065 છોર્ી દેિાઈ 
55 4 0.47 0.60 12.855 પસાંદ કરાઈ 
56 4 0.50 0.54 9.874 પસાંદ કરાઈ  
57 4 0.54 0.55 7.847 છોર્ી દેિાઈ 
58 4 0.53 0.29 4.995 છોર્ી દેિાઈ 
59 4 0.48 0.49 8.617 પસાંદ કરાઈ 
60 4 0.63 0.52 9.056 પસાંદ કરાઈ 
61 4 0.43 0.62 9.521 પસાંદ કરાઈ 
62 5 0.53 0.53 11.128 પસાંદ કરાઈ  
63 5 0.44 0.56 8.373 છોર્ી દેિાઈ 
64 5 0.50 0.64 11.113 પસાંદ કરાઈ 
65 5 0.41 0.48 7.628 છોર્ી દેિાઈ 
66 5 0.50 0.66 11.337 પસાંદ કરાઈ 
67 5 0.62 0.56 8.726 છોર્ી દેિાઈ 
68 5 0.50 0.59 10.479 પસાંદ કરાઈ  
69 5 0.65 0.56 9.994 છોર્ી દેિાઈ 
70 5 0.53 0.65 10.940 પસાંદ કરાઈ 
71 5 0.52 0.64 10.795 પસાંદ કરાઈ 
72 5 0.51 0.53 11.157 પસાંદ કરાઈ 
73 5 0.48 0.47 9.501 છોર્ી દેિાઈ 
74 5 0.56 0.62 11.477 પસાંદ કરાઈ  
75 5 0.56 0.60 10.783 પસાંદ કરાઈ 
76 5 0.59 0.59 12.429 પસાંદ કરાઈ 
77 5 0.54 0.60 12.530 પસાંદ કરાઈ 
78 6 0.54 0.47 11.414 પસાંદ કરાઈ 
79 6 0.48 0.54 8.460 પસાંદ કરાઈ 
80 6 0.45 0.49 7.553 પસાંદ કરાઈ  
81 6 0.62 0.41 4.325 છોર્ી દેિાઈ 
82 6 0.45 0.59 10.291 પસાંદ કરાઈ 
83 6 0.42 0.59 8.682 પસાંદ કરાઈ 
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કલમ ક્રમ પેટા 
માપદંડ 

સરળતા 
મલૂ્ય 

તારિણી 
મલૂ્ય 

ટી-મલૂ્ય પસદંગી  
અંગેનો વનણાય 

84 6 0.47 0.52 6.249 છોર્ી દેિાઈ 
85 6 0.59 0.49 4.977 પસાંદ કરાઈ 
86 6 0.52 0.59 8.400 પસાંદ કરાઈ  
87 6 0.52 0.52 8.805 પસાંદ કરાઈ 
88 6 0.47 0.48 7.146 પસાંદ કરાઈ 
89 6 0.42 0.49 6.283 છોર્ી દેિાઈ 
90 6 0.52 0.45 6.612 છોર્ી દેિાઈ 
91 6 0.46 0.58 8.124 પસાંદ કરાઈ 
92 6 0.38 0.46 6.760 પસાંદ કરાઈ  
93 6 0.46 0.56 5.704 છોર્ી દેિાઈ 
94 6 0.54 0.53 6.191 છોર્ી દેિાઈ 
95 7 0.67 0.48 8.646 પસાંદ કરાઈ 
96 7 0.51 0.57 10.603 પસાંદ કરાઈ 
97 7 0.37 0.49 5.225 છોર્ી દેિાઈ 
98 7 0.64 0.50 9.213 પસાંદ કરાઈ  
99 7 0.43 0.47 5.358 છોર્ી દેિાઈ 

100 7 0.54 0.56 9.119 પસાંદ કરાઈ 
101 7 0.46 0.56 7.857 છોર્ી દેિાઈ 
102 7 0.44 0.57 10.528 પસાંદ કરાઈ 
103 7 0.47 0.57 10.649 પસાંદ કરાઈ 
104 7 0.38 0.55 7.097 છોર્ી દેિાઈ 
105 7 0.44 0.63 10.448 પસાંદ કરાઈ 
106 7 0.46 0.56 8.869 છોર્ી દેિાઈ 
107 7 0.46 0.53 9.903 પસાંદ કરાઈ 
108 7 0.47 0.60 9.736 પસાંદ કરાઈ 
109 7 0.45 0.56 8.972 પસાંદ કરાઈ 
110 7 0.40 0.58 7.761 છોર્ી દેિાઈ 
111 8 0.36 0.52 5.730 છોર્ી દેિાઈ 
112 8 0.39 0.51 6.214 છોર્ી દેિાઈ 
113 8 0.59 0.42 8.175 પસાંદ કરાઈ 
114 8 0.50 0.54 10.492 પસાંદ કરાઈ 
115 8 0.49 0.59 9.818 પસાંદ કરાઈ 
116 8 0.47 0.52 8.477 પસાંદ કરાઈ  
117 8 0.48 0.58 9.247 પસાંદ કરાઈ 
118 8 0.40 0.57 5.844 છોર્ી દેિાઈ 
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કલમ ક્રમ પેટા 
માપદંડ 

સરળતા 
મલૂ્ય 

તારિણી 
મલૂ્ય 

ટી-મલૂ્ય પસદંગી  
અંગેનો વનણાય 

119 8 0.43 0.58 7.203 પસાંદ કરાઈ 
120 8 0.38 0.63 6.057 છોર્ી દેિાઈ 
121 8 0.40 0.67 6.836 પસાંદ કરાઈ 
122 8 0.42 0.51 5.784 છોર્ી દેિાઈ 
123 8 0.50 0.52 7.329 પસાંદ કરાઈ 
124 8 0.40 0.58 6.134 છોર્ી દેિાઈ 
125 8 0.43 0.60 7.229 પસાંદ કરાઈ 
126 8 0.49 0.55 9.424 પસાંદ કરાઈ 

  

સારણ-3ના આધારે કહી િકાર્ કે, કુલ 126 
કલમોમાાંર્થી તમામ કલમો સાંિોધકે નક્કી કરેલાાં 
ધોરણ અનસુાર પસાંદ કરી િકાર્ તેમ હતી. 
પણ સાંિોધકે નક્કી કયુું હત ુાં કે પ્રત્તરે્ક પેટા 
માપદાંર્નુાં પ્રવતવનવધત્તિ કરતી દસ કલમોની 
પસાંદગી કરિી. તેર્થી તેમણે પ્રત્તર્ેક પેટા 
માપદાંર્ની સૌર્થી િધ ુ ટી-મલૂ્ર્ ધરાિતી દસ 
કલમ પસાંદ કરી હતી. તેર્થી કલમ િમ 
2,3,5,6,9,16,17,18,26,27,36,38,39,45,46,53,54,

57,58, 63,65,67, 69,73,81,84, 

89,90,93,94,97,99,101,104,106,110,111,1112,

1118,120,122  અને 124 છોર્ી દેિામાાં આિી 
હતી. 

 બહવુિધ બદુ્ધિ માપદંડના ં અંવતમ સ્િરૂપની 
રચના  

  બહવુિધ બદુ્ધિ માપદાંર્ના પ્રારાંણર્ક 
સ્િરૂપમાાં જે કલમનુાં સરળતા મલૂ્ર્ 0.3 ર્થી 0.7 
િચ્ચ ેહોર્ અને તારિણી મલૂ્ર્ 0.2 ર્થી િધારે 
હોર્  તેમજ પ્રત્તર્ેક પેટા માપદાંર્ની સૌર્થી િધ ુ
ટી-મલૂ્ર્ ધરાિતી 10 કલમ પસાંદ કરી હતી. 
આ કલમોને આધારે માપદાંર્નુાં અંવતમ સ્િરૂપ 
રચિામાાં આવ્યુાં હત ુાં. માપદાંર્નાાં અંવતમ 
સ્િરૂપમાાં કુલ 80 કલમોનો સમાિેિ ર્થર્ો હતો. 
 મખુપષૃ્ઠ પર સાંિોધકે માપદાંર્નુાં િીષણક, 
સાંિોધકનુાં નામ-પદિી, માગણદિણકનુાં નામ-હોદ્દો, 

સાંસ્ર્થાનુાં નામ િગેરે સણૂચત કર્ાું હતાાં. પ્રસ્તતુ 
સાંિોધનને લગતી પરરચર્ાત્તમક વિગતો પણ 
રજૂ કરિામાાં આિી હતી. આ સાર્થ ેજ નમનૂામાાં 
પસાંદ ર્થર્ેલાાં પાત્રો પાસેર્થી મેળિિાની પ્રાર્થવમક 

વિગત જેિીકે  વિદ્યાર્થીનુાં નામ, િાળાનુાં નામ, 
ધોરણ, િગણ, હાજરી નાંબર અને તારીખની 
વિગતો લખિા માટેનુાં એક કોષ્ટક પણ આપ્યુાં હતુાં.  
પાત્રોએ પ્રવતચાર કઈ રીતે આપિાનો છે તેન ે
લગતી કેટલીક સચૂનાઓ આપિામાાં આિી 
હતી. સાંપારદત ર્થર્ેલ કલમોને ર્ાદૃપ્ચ્છક રીતે 
ગોઠિિામાાં આવ્ર્ાાં હતાાં. પ્રત્તર્ેક કલમની સામ ે
કલમની સારે્થ સાંમાંતીની માત્રા દિાણિતા ગણુ 
પણ મરુિત કરિામાાં આવ્ર્ા હતા. કલમોની 
સામ ે સાંમાંવતની કક્ષા ‘સાંપણૂણ સાંમત’, ‘સાંમત’, 
‘અસાંમત’, ‘સાંપણૂણ અસાંમત’ માટે િમિઃ 4, 3, 2,  

અને 1  ગણુ આપિામાાં આવ્ર્ા હતા. નમનૂામાાં 
સમાવિષ્ટ પાત્રએ ખરા (‘√’)ની વનિાની કરીને 
પ્રવતચાર આપિાનો હતો.  
  બહવુિધ બદુ્ધિ માપદાંર્નાાં અંવતમ 
સ્િરૂપમાાં સમાવિષ્ટ પેટા માપદાંર્ો અને પેટા 
માપદાંર્ોનુાં માપન કરતી કલમો અન ે તેની 
સાંખ્ર્ા અંગેની વિગતો સારણી 6માાં આપિામાાં 
આિી છે. 

સારણી 4 

બહવુિધ બદુ્ધિ માપદંડ’ના ંઅંવતમ સ્િરૂપમા ંસમાવિષ્ટ પેટા માપદંડો અને કલમ સખં્યા 
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ક્રમ મખુ્ય માપદંડ પેટા માપદંડો કલમોની સખં્યા 

1 બહવુિધ બદુ્ધિ 

1.1 
િાબ્ધદક-ર્ાષાકીર્ બદુ્ધિ  

(Verbal–linguistic) 
10 

1.2 
તારકિક-ગાણીવતક બદુ્ધિ  

(Logical–mathematical) 
10 

1.3 
સાાંગીવતક બદુ્ધિ  

(Musical–rhythmic) 
10 

1.4 
િારીરરક-ગવતલક્ષી બદુ્ધિ  

(Bodily–kinesthetic) 
10 

1.5 
દૃશ્ર્ાત્તમક-અિકાિીર્ બદુ્ધિ (Visual–

spatial) 10 

1.6 અંતઃિૈર્ક્તતક બદુ્ધિ (Intraperonal), 10 

1.7 આંતરિૈર્ક્તતક બદુ્ધિ (Interpersonal 10 

1.8 
પ્રાકૃવતક બદુ્ધિ  

(Naturalistic) 10 

  
સારણી 4ના આધારે કહી િકાર્ કે બહવુિધ બદુ્ધિ 

માપદાંર્નાાં પ્રત્તર્ેક માપદાંર્માાં 10 કલમોનો 
સમાિેિ ર્થતો હતો. બહવુિધ બદુ્ધિ માપદાંર્ના 8 
પેટા માપદાંર્ોની કુલ 80 કલમો હતી.  

 બહવુિધ બદુ્ધિ માપદંડ અને પેટા માપદંડોની 
વિશ્વસનીયતા  

  બહવુિધ બદુ્ધિ માપદાંર્ની વિશ્વસનીર્તા 
િોધિા માટે કમ્પ્યટૂર પ્રોગ્રામ SPSSનો 
ઉપર્ોગ કરિામાાં આવ્ર્ો હતો. વિશ્વસનીર્તા 
તપાસિા માટે ઉપર્ોગમાાં લીધેલી પિવતઓ 
અને  તેનાાં પરરણામ સારણી 7માાં રજૂ કરિામાાં 
આવ્ર્ાાં છે. 

સારણી 5 

બહવુિધ બદુ્ધિ માપદંડ અને પેટા માપદંડોની વિશ્વસનીયતા 
માપદંડ / પેટા માપદંડ વિશ્વસનીયતા 

ક્રોનબેક 
આલ્ફા 

સ્સ્પયરમેન બ્રાઉન 
કૉફફવશયટં 

ગટમેન સ્પક્ષલટ હાફ 
કૉફફવશયટં 

બહવુિધ બદુ્ધિ માપદંડ 0.95 0.88 0.88 

1. શાબ્બદક-િાષાકીય બદુ્ધિ  0.74 0.71 0.71 

2. તાફકિક-ગાણીવતક બદુ્ધિ  0.74 0.73 0.73 

3. સાગંીવતક બદુ્ધિ  0.76 0.71 0.71 

4. શારીફરક-ગવતલિી બદુ્ધિ  0.70 0.67 0.67 

5. દૃશ્યાત્તમક-અિકાશીય 

બદુ્ધિ  

0.75 0.71 0.71 

6. અંતોઃિૈયસ્તતક બદુ્ધિ  0.73 0.68 0.68 

7. આંતરિૈયસ્તતક બદુ્ધિ  0.73 0.65 0.65 

8. પ્રાકૃવતક બદુ્ધિ  0.66 0.62 0.62 

https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_multiple_intelligences#Verbal.E2.80.93linguistic
https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_multiple_intelligences#Logical.E2.80.93mathematical
https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_multiple_intelligences#Musical.E2.80.93rhythmic_and_harmonic
https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_multiple_intelligences#Bodily.E2.80.93kinesthetic
https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_multiple_intelligences#Visual.E2.80.93spatial
https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_multiple_intelligences#Visual.E2.80.93spatial
https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_multiple_intelligences#Intrapersonal
https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_multiple_intelligences#Interpersonal
https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_multiple_intelligences#Naturalistic
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સારણી-5 અનસુાર કહી િકાર્ કે બહવુિધ બદુ્ધિ 
માપદાંર્ અને તેના પેટા માપદાંર્ોની 
વિશ્વસનીર્તા ત્રણ રીતે તપાસિામાાં આિી 
હતી. જેમાાં િોનબેક આલ્ફા મલૂ્ર્(0.95), 
ક્સ્પર્રમેન બ્રાઉન કૉરફવિર્ાંટ  મલૂ્ર્(0.88) 
અન ે ગટમેન સ્પણલટ હાફ કૉરફવિર્ાંટ 
મલૂ્ર્(0.88)નો સમાિેિ ર્થતો હતો જેના મલુ્ર્ો 
માપદાંર્ની ઉચ્ચ વિશ્વસનીર્તાને દિાણિતા 
હતા. આજ રીતે માપદાંર્ના પ્રત્તર્ેક પેટામાપદાંર્ 
માટે વિશ્વસનીર્ાતાાંકની ગણતરી કરિામાાં 
આિી જેના મલૂ્ર્ો પણ દરેક પેટામાપદાંર્ની 
વિશ્વસનીર્ાતને પ્રગટ કરતા હતા। 
5. બહવુિધ બદુ્ધિ માપદંડની યથાથાતા   
 માપદાંર્ની ર્ર્થાર્થણતા તપાસિા માટે 
આલેખ વસિાાંત પર આધારરત પ્તલફ્સના “સી” 
અંકની ગણતરી કરિામાાં આિી હતી. આ 
અંકની ગણતરી માટે કમ્પ્યટૂર પ્રોગ્રામ 
NRTVB-2001નો ઉપર્ોગ કરિામાાં આવ્ર્ો 
હતો. ગણતરીના પરરણામસ્િરૂપે પ્તલફ્સ 
કક્ન્સસ્ટન્સી ઈન્ર્કે્ષ – ‘સી’ નુાં મલૂ્ર્ 0.34 પ્રાપ્ત 
ર્થર્ો જે માપદાંર્ની ઘટક ર્તાર્થણતાને સચૂિે છે. 
આની સાર્થ ે માપદાંર્ની મખુ ર્ર્થાર્થણતા(Face 

Validity) પણ સ્ર્થાવપત કરિામાાં આિી હતી. 
માાંપદાંર્માાં સામેલ કલમોં માપદાંર્ તેમજ જે ત ે
પેટામાપદાંર્ સારે્થ ક્યાાં સધુી સસુ ાંગત છે તેની 
ચકાસણી પાાંચ તજ્જ્જ્ઞોના અણર્પ્રાર્ના આધારે 
કરિામાાં આવ્ર્ો હતે. પાાંચેર્ તજ્જ્જ્ઞોના 
મતાનસુાર માપદાંર્માાં સામેલ વિધાનો સસુ ાંગત 
હતા તેમજ બહવુિધ બદુ્ધિના જે તે પ્રકારને 
માપિામાાં સક્ષમ હતા. આ રીતે માપદાંર્ની 
ર્ર્થાર્થણતા નક્કી કરિામાાં આિી હતી.  
ઉપસહંાર 

પ્રસ્તતુ અભ્ર્ાસના પરરણામસ્િરૂપે એક 
વિશ્વસનીર્ અને ર્ર્થાર્થણ બહવુિધ બદુ્ધિ 
માપદાંર્ની પ્રાપ્પ્ત ર્થઈ હતી. માધ્ર્વમક કક્ષાએ 

અભ્ર્ાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓની વિવિધ પ્રકારની 

બદુ્ધિઓની ઓળખ મળેિિા માટે આ માપદાંર્ 
ઉપર્ોગી વસિ ર્થિે. માધ્ર્વમક િાળાના 
વિદ્યાર્થીઓન ે િૈક્ષણણક , વ્ર્િસાવર્ક અન ે

કારરકદી સાંબાંવધત માગણદિણન આપિા માટે આ 
માપદાંર્ દ્વારા આધાર પરૂો પાર્ી િકિ.ે 
વિદ્યાર્થીઓમાાં રહલેી બહવુિધ બદુ્ધિને અનરુૂપ 

વિવિધ િૈક્ષણણક અન ે સહઅભ્ર્ાસક પ્રવવૃત્તઓનુાં 
આર્ોજન કરિા માટે આ માપદાંર્ દ્વારા મેળિેલી 
મારહતી માગણદિણક બની િકિ.ે વિદ્યાર્થીઓમાાં 
રહલેી બહવુિધ બદુ્ધિ ઓળખા તેને અનરુૂપ 

વિવિધ અધ્ર્ર્ન-અધ્ર્ાપન પિવતઓ-

પ્રયકુ્તતઓ-પ્રવવૃત્તઓનુાં આર્ોજન કરિા માટે આ 

માપદાંર્ર્થી પ્રાપ્ત મારહતી વિક્ષકો માટે ઉપર્ોગી 
બની રહિેે.  
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