
ORIGINAL RESEARCH PAPER Social Science

�િશ�ણાથ�ઓની િશ�ક બનવા માટ�ની િસ���ેરણા KEY WORDS: 

િશ�ક-�િશ�ણ �ે�ે કામ કરતા �િશ�કો, ક�ળવણીકારોની આ બ�ં ુ

સામા�ય લાગણી છે ક� �બૂ જ ઓછા �િશ�ણાથ�ઓ િશ�ણકાય�મા ંસાર� 

સફળતા મેળવે છે.મોટાભાગના �િશ�ણાથ�ઓ તાલીમ �રૂ� થવા આવે 

ક� તાલીમ �રૂ� થયા પછ� પણ �ે�ઠ િશ�ક બની શકતા નથી, અસરકારક 

અ�યાપન કર� શકતા નથી. જો ક� આ બાબત માટ� અનેક �ત�રક ક� બા� 

ુપ�રબળો જવાબદાર હોઈ શક�, પણ િસ���ેરણા પણ તેમા�ં એક પ�રબળ 

ુ ુ ુહોવાથી સશંોધક�  ���ત સશંોધન હાથ ધ� � હ�.ં િસ���ેરણા એટલે 

ુ�ણવ�ાના ધોરણો સાથે હ�રફાઈ કરવાને �ય�કતની ઇ�છા (McClelland 

ુ ુet al. 1953). તેમના મત અ�સાર િસ���ે�રત લોકો �ણવ�ાના ધોરણો 

સાથે હ�રફાઈ કરનારા, અ��તીય સફળતા માટ� ��ર�મ કરનારા, લાબંા 

ુસમય �ધી �ય�નો કરનારા, પડકારજનક કાય� કરનારા અને સાહસી 

ુહોય છે.  Murray (1938) ના મતે ��ક�લ લાગતી બાબતોન ેહલ કરવાની ,

અવરોધોન ે હટાવવાની અન ે �ે�ઠતા માટ�ના ઉ�ચતમ ધોરણોન ે �ા�ત 

કરવાની �ય�કતની પોતાની ઈ�છા એટલ ે િસ���ેરણા. િસ���ેરણા 

ુ ુહ�� �િૂત� માટ� જ�ર� �ય�નો સફળતા�વૂ�ક પર પાડવા� ં વલણ છે  

Gür�im�ek (2002).

તેથી આનો અથ� એમ પણ કર� શકાય ક� �ય��તની � બાબત ��યે 

િસ���ેરણા વધાર� હોય તે બાબતમા ંસફળ થવાની અને �ે�ઠ પ�રણામ 

�ા�ત કરવાની શ�તા વધાર� છે,  લ�યિસ�� પાછળ િસ�� �ેરણા 

ુ ુમહ��વની �િૂમકા ભજવે છે તે� ંકહ� શકાય. િશ�ણ� ંએક કામ �ય��તને 

ુ ુ ુતેની ���ત શ��તને ક���મા ંરાખીને તેને સફળ બનાવવા� ંછે. સફળતા 

ુઅને િસ��પેરણા એક િસ�ાની બે બા� �વા ં છે. તેથી શૈ��ણક 

ુ ુસશંોધનોની �િનયામા ં િસ���ેરણા એ બ�ચ�ચ�ત ��ો બ�યો છે. ુ

િસ���ેરણાનો જ�મ�થળ, વશં, અ�યાસ વષ�, અ�યાસ �વાહ, શૈ��ણક 

ુિસ��, અ��ુલન, �વ-કાય�સાધકતા, વાલીનો સહયોગ, �વન ધોરણ, 

ુુ�ચ�તા�રતા, �િત, વાલીની શૈ��ણક ��થિત, �ુ�ંબની વાિષ�ક આવક, 

શાળા �કાર, રહઠ� ાણ િવ�તાર વગેર� �વા ચલ સાથે સબંધં ક� અસર 

ુતપાસવાના ં સશંોધનો થયેલા જોવા ં મ�યા ં હતા.ં  પરં�, 

�િશ�ણાથ�ઓની િશ�ક બનવા માટ�ની િસ���ેરણા �ણવા માટ� �યાસ 

ુ ુ ુથયો હોય તે� ંસશંોધન સશંોધકના ં�યાને આ�� ંન હ�.ં તેથી સશંોધક� 

ુ���ત અ�યાસ હાથ ધય� હતો.

ુઅ�યાસના હ�� ઓ

ુ1. 'િશ�ક બનવા માટ�ની િસ���ેરણા માપદંડ'ની રચના કર� તે� ં

ુયથાથ�કરણ કર�.ં

2. �જૂરાત િવ�ાપીઠના �િશ�ણાથ�ઓની િશ�ક બનવા માટ�ની 

ુ ુિસ���ેરણા� ંમાપન કર�.ં

3. �જૂરાત િવ�ાપીઠના �િશ�ણાથ�ઓની િશ�ક બનવા ��યેની 

ૂિસ���ેરણા પર �િત, રહઠ� ાણ િવ�તાર, અ�યાસ િવષય�થ,  

અ�યાસ ક�ા અને સામા�જક સવંગ�ની અસર તપાસવી..

અ�યાસમા ંસમાિવ�ટ ચલ

1 �વત�ં ચલ 

ૂ ે�િત, રહઠ� ાણ િવ�તાર, અ�યાસ િવષય�થ, અ�યાસ ક�ા અન 

સામા�જક સવંગ�

2 પરત�ં ચલ 

િસ���ેરણા

ુ�વત�ંચલ અને તેની ક�ાઓ નીચે �જબ હતીઃ

અ�યાસની ઉ�ક�પનાઓ

ુુ૧. �ી અને ��ષ �િશ�ણાથ�ઓએ 'િશ�ક બનવા માટ�ની િસ���ેરણા 

માપદંડ' પર મેળવેલા �ા�તાકંોની સરાસર�મા ંસાથ�ક તફાવત નહ� 

હોય.

૨. શહર� � અને �ામીણ િવ�તારમા ં રહત� ા �િશ�ણાથ�ઓએ 'િશ�ક 

બનવા માટ�ની િસ���ેરણા માપદંડ' પર મેળવેલા �ા�તાકંોની 

સરાસર�મા ંસાથ�ક તફાવત નહ� હોય.

ૂ �૩. ભાષા અને સામા�જક િવ�ાન િવષય�થમા ં અ�યાસ કરલ 

�િશ�ણાથ�ઓએ 'િશ�ક બનવા માટ�ની િસ���ેરણા માપદંડ' પર 

મેળવેલા �ા�તાકંોની સરાસર�મા ંસાથ�ક તફાવત નહ� હોય.

૪. િવશારદ અને પારંગત ક�ાએ અ�યાસ કરતા �િશ�ણાથ�ઓએ 

' િશ�ક બનવા માટ�ની િસ���ેરણા માપદંડ'  પર મેળવેલા 

�ા�તાકંોની સરાસર�મા ંસાથ�ક તફાવત નહ� હોય.

૫. પછાત અને �બનપછાત વગ�ના �િશ�ણાથ�ઓએ 'િશ�ક બનવા 

માટ�ની િસ���ેરણા માપદંડ' પર મેળવેલા �ા�તાકંોની સરાસર�મા ં

સાથ�ક તફાવત નહ� હોય.

ુ શ�દોની �યવહા�ં �યા�યા

1 િશ�ક બનવા માટ�ની િસ�� �ેરણા

�જૂરાત િવ�ાપીઠના �િશ�ણાથ�ઓએ સશંોધક �ારા ર�ચત 'િશ�ક 

બનવા માટ�ની િસ���ેરણા માપદંડ'પર મેળવેલ �ા�તાકં એટલે તેની 

િશ�ક બનવા માટ�ની િસ�� �ેરણા.

2 �જૂરાત િવ�ાપીઠ

રા��િપતા મહા�મા ગાધંી� �ારા રા���ય ક�ળવણી આપવા માટ� 18 

ઑ�ટોબર, 1920 ના રોજ અમદાવાદ ખાતે �થપાયેલી ઉ�ચિશ�ણની 

સ�ંથા

3 �િશ�ણાથ�ઓ

શૈ��ણક વષ� 2014-15 દરિમયાન �જૂરાત િવ�ાપીઠમા ં િશ�ણશા� 

િવષયમા ંિવશારદ અને પારંગત ક�ાએ અ�યાસ કરતા �િશ�ણાથ�ઓ

ુઅ�યાસ� ં�ે�

Sixth Survey of Educational Research :- ૧૯૯૩-૨૦૦૦ ભાગ 1 અને 
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ુ ૂ2 મા ંશૈ��ણક સશંોધનોના ંનીચે �જબના 21 �ે�ો ર� કરવામા ંઆ�યા ં

ુ ુછે ( �ઓ Uppal &  Yadav, 2008). 1. િશ�ણ� ંત�વ�ાન, 2. િશ�ક 

અને િશ�ણ, 3. ભાષાિશ�ણની ��હૂરચનાઓ, 4. િવ�ાન િશ�ણ, 5. 

શાર��રક િશ�ણ, 6. �વા��ય િશ�ણ અને રમત િવ�ાન, 7. શૈ��ણક 

ૂ ે ુ�ૌ�ો�ગક�, 8. �યવસાિયક િશ�ણ, 9. �રવત� િશ�ણ અન ��ત 

ુઅ�યયન, 10. સમાવેશક િશ�ણ, 11. મ�હલાઓ� ં િશ�ણ, 12. 

માગ�દશ�ન અને સલાહ, 13. વસતી િશ�ણ, 14. ભારતના ં શૈ��ણક 

ુસશંોધનોના ં મનોવૈ�ાિનક પ�રમાણો, 15. િશ�ણ� ં અથ�શા�, 16. 

ુ ુગ�ણત : અ�યાસ�મ અને િશ�ણ, 17. અ���ૂચત �િત, અ���ૂચત 

ુ ુજન�િત અને લ�મિત� ં િશ�ણ, 18. િશ�ણનો ઈિતહાસ, 19. 

ુ ુએ�લમે�ટર� િશ�ણ� ં�યવ�થાપન, 20. ��ૂય િશ�ણ અને 21. િશ�ણ� ં

સમાજશા� 

ુ���ત સશંોધનમા ંમા�યિમક �િશ�ણાથ�ઓની િશ�ક બનવા ��યેની 

ુ ુિસ���ેરણાનો અ�યાસ કરવાનો ��ય હ��  હતો. િસ���ેરણા એ એક 

ુ ુમનોવૈ�ાિનક ચલ છે. તેથી ���ત સશંોધન� ં�ે�  શૈ��ણક સશંોધનના ં

ુ ુમનોવૈ�ાિનક પ�રમાણોને �પશ�� ંહ�.ં

 અ�યાસનો �કાર

ુસશંોધનથી �ા�ત થતા �ાન અને તેના હ�� ના આધાર� િવ�ાનો 

ુસશંોધનને �ણ �કારમા ંિવભા�ત કર� છેઃ (1) પાયા� ંસશંોધન અથવા 

ુ�ળૂગત સશંોધન (Basic Research), (2) �યવહા�ં સશંોધન (Applied 

ુResearch) અને (3) ��યા�મક સશંોધન (Action Research). ���ત 

ુસશંોધનનો હ��  McClelland, D.C. (1987)ના 'િસ��પેરણાના િસ�ાતં'નો 

ુ ુ�યવહારમા ંઉપયોગ કર� �િશ�ણાથ�ઓની િસ���ેરણા� ંમાપન કર� ં

ુઉપકરણ બનાવવાનો હતો. �િશ�ણાથ�ઓની િસ���ેરણા� ં�તર માપી 

ુતેના પર  �િત, રહઠ� ાણ િવ�તાર, અ�યાસ �વાહ, અ�યાસ ક�ાની � ં

ુુઅસર પડ� છે તપાસવાનો હતો. તેથી ���ત સશંોધનને '�યવહા�ં 

સશંોધન' કહ� શકાય.

ુ ુસશંોધનમા ંએકિ�ત કરવામા ંઆવતી મા�હતી� ં�વ�પ અને પ�રણામ� ં

ુ�વ�પ ક�� ંછે તેના આધાર� સશંોધનને બે �કારમા ંિવભા�ત કરવામા ં

ુઆવે છેઃ �ણા�મક સશંોધન (Qualitative Research) અને સ�ંયા�મક 

ુસશંોધન (Quantitative Research). ���ત અ�યાસ એકિ�ત થયેલ 

ુમા�હતી તથા પ�રણામ સ�ંયા�મક �વ�પ ધરાવતા ં હોવાથી ���ત 

ૃસશંોધનને આ ���ટએ 'સ�ંયા�મક સશંોધન' કહ� શકાય. 

અ�યાસની �ે� મયા�દા

ુ ુ૧.િસ���ેરણાના �યાલને સમયાતંર� �દા�દા મનોિવ�ાનીઓએ 

પોતાની ર�તે �ય�ત કય� છે. દર�ક� િસ���ેરણાના �યાલને ક���મા ં

રાખી પોતાનો િસ�ાતંો આ�યો, સકં�પના આપી અને િસ���ે�રત 

ુ�ય�કતના ં લ�ણોની યાદ� આપી છે. ���ત સશંોધનમા ં મા� 

McClelland, D.C. (1987)ના િસ��પેરણાના િસ�ાતંને આધાર તર�ક� 

લેવામા ંઆ�યો હતો.

ુઅ�યાસ� ંમહ��વ

ુ1.  સશંોધન �ારા 'િશ�ક બનવા માટ�ની િસ���ેરણા માપદંડ' �જરાતી 

ુ ુભાષામા ં ઉપલ�ધ થ� ં હ�.ં �નાથી �િશ�ણાથ�ઓની િશ�ક 

ુ ુબનવા ��યેની િસ���ેરણા� ંમાપન કરવા માટ� મહ��વ� ંઉપકરણ 

ુ ુ ુ�લભ બ�� ંહ�.ં

ુ2.  ���ત સશંોધન વડ�   �જૂરાત િવ�ાપીઠના �િશ�ણાથ�ઓની 

ુ ુ ુિશ�ક બનવા ��યેની િસ���ેરણા� ં�તર �ણી શકા� ંહ�.ં િન�ન 

ુિસ���ેરણા ધરાવતા �િશ�ણાથ�ઓની િસ���ેરણામા ં�ધારો અને 

ુવધારો કરવા માટ�ના કાય��મો હાથ ધરવા માટ� ���ત અ�યાસ 

પાયાની મા�હતી �રૂ� પાડ� શકશે.

3.  આ સશંોધનના ભાગ�પે િનિમ�ત ઉપકરણનો ઉપયોગ િશ�ક-

�િશ�ણ �ે�ે લેવાતી �વેશ પર��ામા ંકર� શકાશે. �નાથી િશ�ક 

બનવા ��યેની ઉ�ચ િસ���ેરણા ધરાવતા �િશ�ણાથ�ઓ પસદં 

કર� શકાશે.

4.  �િશ�ણાથ�ઓની િશ�ક બનવા ��યેની િસ���ેરણા પર તેમની 

ૂ ે�િત, રહઠ� ાણ િવ�તાર, અ�યાસ િવષય�થ, અ�યાસ ક�ા અન 

સામા�જક સવંગ�ની અસર �ણી શકાઈ હતી.

�યાપિવ� અને ન�નૂો

ુ���ત સશંોધનમા ં �યાપિવ� �જૂરાત િવ�ાપીઠ,  અમદાવાદમા ં

શૈ��ણક વષ� 2014-15 દરિમયાન અ�યાસ કરતા 194 �િશ�ણાથ�ઓનો 

સમાવેશ થયો હતો. � યાપિવ� એ જ ન�નૂો હતો.

ઉપકરણ

ુ���ત સશંોધનમા ંમા�હતી મેળવવા માટ� અ�યાસક� �વર�ચત 'િશ�ક 

બનવા માટ�ની  િસ���ેરણા માપદંડ'નો ઉપયોગ કય� હતો. આ ઉપકરણ 

ુ�લકટ�  �કારનો પચં�બ�� માપદંડ હતો.  િશ�ક બનવા માટ�ની 

ુિસ��પેરણાના 11 ઘટકો� ંમાપન કરતા ં�ુલ 30 િવધાનો હતા.ં તે પૈક�ના 

14 િવધાનો હકારા�મક અને  16 િવધાનો નકારા�મક હતા.ં ��યેક 

ુિવધાનની સામે િવધાનની સાથે સમંતંીની મા�ા દશા�વતા �ણ પણ 

ુ���ત કરવામા ંઆ�યા હતા. િવધાનોની સામે સમંિંતની ક�ા 'સ�ંણૂ� 

સમંત', 'સમંત', 'તટ�થ', 'અસમંત', 'સ�ંણૂ� અસમંત' માટ� �મશઃ 4, 3, 2, 

ુ1, 0  �ણ આપવામા ંઆ�યા હતા. ન�નૂામા ંસમાિવ�ઠ પા�એ ખરા ('�') 

ની િનશાની કર�ને �િતચાર આપવાનો હતો. િશ�ક બનવા માટ�ની 

િસ���ેરણા માપદંડની િવ�સનીયતા �ણ ર�તે શોધવામા ંઆવી હતી. 

ુ�મા ં Cronbach's Alpha ��ૂય 0.77 હ�,ં Spearman Brown 

ુCoefficient  ��ૂય 0.63  હ�,ંઅને Guttman Split Half Coeffcient 

ુ��ૂય 0.77 હ�.ં આ સાથે જ યથાથ�તા િસ� કરવા માટ� ઉપયોગમા ં

ુ ુ ુલેવાયેલા Clifs Consistency Indice – 'C'� ં��ૂય 0.45 હ�.ં િવષયવ�� 

યથાથ�તા પણ િસ� કરવામા ંઆવી હતી.

મા�હતી એક�ીકરણની ર�ત

મા�હતી એક�ીકરણ માટ� સૌ �થમ સશંોધક� �જૂરાત િવ�ાપીઠના 

ૂ ે � ેઆચાય�ની �વૂ�મ�ંર� મળવી હતી. �યારબાદ િનિ�ત કરલ તાર�ખ અન 

સમયે સશંોધક મા�હતી એક�ીકરણ કરવા ગયા હતા. સૌ �થમ સશંોધક� 

ુ ુ�િશ�ણાથ�ઓને ���ત સશંોધનના હ�� ઓ �ગે મા�હતી આપી હતી. 

�િશ�ણથ�ઓ સાથે આ�મીયતા �થીપી તેમના �ારા અપાયેલ મા�હતીને 

સ�ંણૂ� ખાનગી રાખવાની બાયંધર� આપી હતી. �યારબાદ િશ�ક 

ુબનવાની િસ���ેરણા નામનો પચં�બ�� માપદંડ આપવામા ંઆ�યો હતો. 

તેમા ં�િતચાર કઈ ર�તે આપવાનો છે તે �ગેની િવગત સમ�વી હતી. 

ુમા�હતી આપવા માટ� કોઈ ��ત સમય મયા�દા રાખવામા ંઆવી ન હતી.

મા�હતી િવ�લેષણની ર�ત

ુ ુ���ત સશંોધનમા ંઉપકરણ રચના, હ��  અને  ઉ���પના ચકાસણી માટ� 

ુ ુએમ �ણ બાબતો માટ� મા�હતી િવ�લેષણ કરવામા ંઆ�� ંહ�.ં િશ�ક 

બનવા માટ�ની િસ���ેરણા માપદંડની િવ�સનીયતા તપાસવા માટ� 

ક���ટૂર �ો�ામ SPSSનો ઉપયોગ કરવામા ંઆ�યો હતો. �ની મદદથી 
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Cronbach's Alpha, Spearman Brown Coefficient, Guttman Split 

Half Coeffcientની ગણતર� કરવામા ંઆવી હતી. િશ�ક બનવા માટ�ની 

િસ���ેરણા માપદંડની યથાથ�તા તપાસવા માટ� ક���ટૂર �ો�ામ 

NRTVB-2000 SPSSનો ઉપયોગ કરવામા ંઆ�યો હતો.  તેની મદદથી 

Clifs Consistency Indice – 'C'ની ગણતર� કરવામા ં આવી હતી. 

મા�યિમક �િશ�ણાથ�ઓની િશ�ક બનવા માટ�ની િસ���ેરણા તપાસવા 

માટ� ક���ટૂર �ો�ામ SPSSનો ઉપયોગ કર�ને સરાસર�, સરાસર�ની 

�માણ�લૂ, મ�ય�થ, બ�લક, �માણિવચલન, �ચરણ, િવ�પતા, ુ

િવ�પતાની �માણ�લૂ, ક�દતા, ક�દતાની �માણ�લૂની ગણતર� ૂ ૂ

કરવામા ંઆવી હતી. ઉ�ક�પનાઓની ચકાસણી કરવા માટ� ક���ટૂર 

�ો�ામ SPSSનો ઉપયોગ કર�ને t-ratio ની ગણતર� કરવામા ંઆવી 

હતી.

પ�રણામ 

1. િશ�ક બનવા માટ�ની િસ���ેરણા માપદંડની િવ�સનીયતા �ણ ર�તે 

ુશોધવામા ંઆવી હતી. �મા ંCronbach's Alpha ��ૂય 0.77 હ�,ં 

ુSpearman Brown Coefficient  ��ૂય 0.63  હ�,ંઅને Guttman 

ુSplit Half Coeffcient ��ૂય 0.77 હ�.ં આ સાથે જ યથાથ�તા િસ� 

ુકરવા માટ� ઉપયોગમા ંલેવાયેલા Clifs Consistency Index – 'C'� ં

ુ��ૂય 0.45 હ�.ં

2. 13.47 % �િશ�ણાથ�ઓ ઉ�ચ �તરની, 69.94 % �િશ�ણાથ�ઓ 

મ�યમ �તરની અને 16.58 %�િશ�ણાથ�ઓ િન�ન �તરની 

િસ���ેરણા ધરાવતા હતા.

ૃ3. �િશ�ણાથ�ઓમા ં�તીયતાની ���ટએ 104 �ીઓ હતી અને 89 

ુુ��ષો હતા. તફાવતની સાથ�કતા ન�� કરતી ટ�-કસોટ�ના ં

ુ ુ ુ ુપ�રણામ� ંઅવલોકન કરતા ંજોવા ંમ�� ંહ� ંક� ટ�-�ણો�ર ��ૂય 

ુ ુ1.697 હ�.ં � .05 ક�ાએ સાથ�ક ન હ�.ં

ૃ4. �િશ�ણાથ�ઓમા ં રહઠ� ાણ િવ�તારની ���ટએ 30 �િશ�ણાથ�ઓ 

શહર� � િવ�તારમા ં રહત� ા હતા અને 163 �િશ�ણાથ�ઓ �ામીણ 

િવ�તારમા ં રહન� ારા હતા. તફાવતની સાથ�કતા ન�� કરતી ટ�-

ુ ુ ુકસોટ�ના ં પ�રણામ� ં અવલોકન કરતા ં જોવા ં મ�� ં હ� ં ક� ટ�-

ુ ુ ુ�ણો�ર ��ૂય 2.474 હ�.ં � .05 ક�ાએ સાથ�ક હ�ં

ૂ ૃ5 .  �િશ�ણાથ�ઓમા ં અ�યાસ િવષય �થની ���ટએ 1 1 2 

�િશ�ણાથ�ઓ ભાષા સબંિંધત િવષયના હતા,  72 �િશ�ણાથ�ઓ 

સામા�જક િવ�ાન સબંિંધત િવષયના હતા.તફાવતની સાથ�કતા 

ુ ુન�� કરતી ટ�-કસોટ�ના ંપ�રણામ� ંઅવલોકન કરતા ંજોવા ંમ�� ં

ુ ુ ુ ુહ� ંક� ટ�-�ણો�ર ��ૂય 1.303 હ� ં� .05 ક�ાએ સાથ�ક ન હ�.ં

ૃ૬. �િશ�ણાથ�ઓમા ં અ�યાસ ક�ાની ���ટએ 158 �િશ�ણાથ�ઓ 

િવશારદ ક�ાએ અને 35 �િશ�ણાથ�ઓ પારંગત ક�ાએ અ�યાસ 

કરતા હતા. તફાવતની સાથ�કતા ન�� કરતી ટ�- કસોટ�ના ં

ુ ુ ુ ુપ�રણામ� ંઅવલોકન કરતા ંજોવા ંમ�� ંહ� ંક� ટ�-�ણો�ર ��ૂય 

ુ ુ0.335 હ�.ં � .05 ક�ાએ સાથ�ક ન હ�.ં

ૃ૭. �િશ�ણાથ�ઓમા ંસામા�જક સવંગ�ની ���ટએ 162 �િશ�ણાથ�ઓ 

પછાત વગ�ના અને 31 �િશ�ણાથ�ઓ �બનપછાત વગ�ના હતા. 

ુતફાવતની સાથ�કતા ન�� કરતી ટ�-કસોટ�ના ં પ�રણામ� ં

ુ ુ ુ ુઅવલોકન કરતા ંજોવા ંમ�� ંહ� ંક� ટ�-�ણો�ર ��ૂય 2.292 હ�.ં � 

ુ.05 ક�ાએ સાથ�ક હ�.ં

તારણ અને અથ�ઘટન

1. 'િશ�ક બનવા માટ�ની  િસ���ેરણા માપદંડ'ની રચના થઈ હતી. આ 

ુઉપકરણ �લકટ�  �કારનો પચં�બ�� માપદંડ હતો.  િશ�ક બનવા 

ુમાટ�ની િસ��પેરણાના 11 ઘટકો� ંમાપન કરતા ં�ુલ 30 િવધાનો 

હતા.ં તે પૈક�ના 14 િવધાનો હકારા�મક અને  16 િવધાનો નકારા�મક 

હતા.ં

ુુ૨. �ી અને ��ષ  �િશ�ણાથ�ઓની િશ�ક બનવા માટ�ની 

િસ���ેરણામા ં સાથ�ક તફાવત જોવા મ�યો ન હતો. એટલેક�, િશ�ક 

બનવા માટ�ની િસ���ેરણા પર �િતની અસર જોવા મળ� ન હતી. 

૩. શહર� � અને �ામીણ િવ�તાર રહત� ા �િશ�ણાથ�ઓએ 'િશ�ક બનવા 

માટ�ની િસ���ેરણા માપદંડ' પર મેળવેલા �ા�તાકંોની સરાસર�મા ં

સાથ�ક તફાવત જોવા મ�યો હતો. એટલેક�, �િશ�ણાથ�ઓની િશ�ક 

બનવા માટ�ની િસ���ેરણા પર રહઠ� ાણ િવ�તારની અસર જોવા મળ� 

ન હતી. શહર�  કરતા �ામીણ િવ�તારના �િશ�ણાથ�ઓ િશ�ક 

બનવા માટ�ની સાથ�ક ર�તે ઉ�ચ ક�ાની િસ���ેરણા ધરાવતા હતા.

૪. ભાષા અને સામા�જક િવ�ાન સબંિંધત િવષયમા ંઅ�યાસ કરતા 

�િશ�ણાથ�ઓએ' િશ�ક બનવા માટ�ની િસ���ેરણા માપદંડ' પર 

મેળવેલા �ા�તાકંોની સરાસર�મા ં સાથ�ક જોવા મ�યો ન હતો. 

એટલેક�, �િશ�ણાથ�ઓની િશ�ક બનવા માટ�ની િસ���ેરણા પર 

ૂઅ�યાસ િવષય�થની અસર જોવા મળ� ન હતી.

૫. િવશારદ અને પારંગત ક�ાના �િશ�ણાથ�ઓએ' િશ�ક બનવા 

માટ�ની િસ���ેરણા માપદંડ' પર મેળવેલા �ા�તાકંોની સરાસર�મા ં

સાથ�ક જોવા મ�યો ન હતો. એટલેક�, �િશ�ણાથ�ઓની અ�યાસ 

ક�ાની િશ�ક બનવા માટ�ની િસ���ેરણા પર કોઈ અસર જોવા મળ� 

ન હતી.

૬. પછાત અને �બનપછાત વગ�ના �િશ�ણાથ�ઓએ' િશ�ક બનવા 

માટ�ની િસ���ેરણા માપદંડ' પર મેળવેલા �ા�તાકંોની સરાસર�મા ં

સાથ�ક જોવા મ�યો હતો. એટલેક�, �િશ�ણાથ�ઓના સામા�જક 

સવંગ�ની િશ�ક બનવા માટ�ની િસ���ેરણા પર અસર જોવા મળ� 

હતી. પછાત કરતા ં �બનપછાત વગ�ના �િશ�ણાથ�ઓ િશ�ક 

બનવા માટ�ની સાથ�ક ર�તે ઉ�ચ ક�ાની િસ���ેરણા ધરાવતા હતા.

શૈ��ણક ભલામણો

૧. િશ�ક બનવા માટ�ની િસ���ેરણાને બી.એ�્. અને એમ.એ�્. 

ુઅ�યા��મની �વેશ કસોટ�મા ં�થાન આપ� ંજોઈએ.  િશ�ક બનવા 

માટ�ની િસ���ેરણાને પણ  �વેશ આપવાના એક માપદંડ તર�ક� 

�વીકાર કરવો જોઈએ.

૨. મા� 16.58 % �િશ�ણાથ�ઓ  િશ�ક બનવા માટ�ની ઉ�ચ �તરની 

ુિસ���ેરણા ધરાવતા હોવા� ંતારણ મળવાથી એ પણ કહ� શકાય ક� 

િશ�ક-�િશ�ણ અ�યાસ �મમા ં િશ�ક બનવાની િસ���ેરણામા ં

વધારો થાય તેવા કાય��મો યોજવા જોઈએ.

૩. િશ�ક બનવાની િસ���ેરણામા ંવધારો કરવા માટ� McClellandની 

ૃ ુ���ટએ િસ���ેરણાનો િવકાસ કરવાની ����તઓ ઉપયોગમા ંલેવી 

જોઈએ.

4. Zenen(૨૦૦૨, P.24) �ારા ��ૂચત િસ���ેરણાનો િવકાસ કરવાના ં

સોપાનોનો ઉપયોગ કર�ને �િશ�ણાથ�ઓની િસ���ેરણામા ંવધારો 

કરવો જોઈએ. 

ુુ૫. ��ષ �િશ�ણાથ�ઓની સરખામણીમા ં�ી �િશ�ણાથ�ઓની િશ�ક 

બનવા માટ�ની િસ���ેરણા સાથ�ક ર�તે ઓછ� જોવા મળ� હોવાથી 

ુએ� ંકહ� શકાય ક�, �ી �િશ�ણાથ�ઓની િશ�ક બનવા માટ�ની 

િસ���ેરણાનો િવકાસ કરવા માટ� ખાસ કાય��મો યોજવા ંજોઈએ.
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