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1. પ્રસ્તાલના(Introduction):
“બાયતનયું બવલષ્મ લગગખુંડભાું ઘડાઇ યહ્યું છે.” આ વલધાન આણા વળક્ષણનો ભૂભુંત્ર છે. આ ભુંત્રનો વતત સ્ભયણ કયતાું અને ોતાનો
જીલનભુંત્ર ફનાલનાય એટરે વળક્ષક. વળક્ષણએ ભાનલીના વલાાંગી વલકાવભાું ામારૂ છે. આામાનો ઘડતય, ચણતય એ વળક્ષકોના શાથભાું છે. “A
best teacher inspires.” એટરે કે શ્રેષ્ઠ વળક્ષક પ્રેયણા આે છે . લતગભાન વભમભાું આલયું ફને છે ખરું ? આલા પ્રશ્નના ઉદ્દદ્દબલના કાયણે
વળક્ષણ અને વળક્ષકો ય વુંળોધનો શાથ ધયલાભાું આવ્મા શતા અને શજી ણ વુંળોધનો થઇ યહ્ા છે . વુંળોધનો ફતાલે છે કે કમાું કઇ નલયું ળોધાઇ
યહ્યું છે .
વળક્ષણનો અવધકાય-2009 શેઠ પ્રાથવભક ળાાના ફે બાગ ડલાભાું આલેરા છે . જે ભાું ધોયણ-1 થી ધોયણ-5 એ વનમ્નપ્રાથવભક
વળક્ષણ અને ધોયણ-6 થી ધોયણ-8 ને ઉચ્ચપ્રાથવભક વળક્ષણભાું વભાલેળ કયલાભાું આવ્મા છે . વનમ્નપ્રાથવભક ળાાભાું જે વળક્ષકો બણાલે છે તેને
વનમ્નપ્રાથવભક વળક્ષક તયીકે ઓખલાભાું આલે છે . વનમ્નપ્રાથવભક વળક્ષકની વ્માલવાવમક રામકાત પ્રાઇભયી ટીચય વટીફપકેટ (P.T.C) અથલા
ફડપ્રોભાું ઇન એરીભેંટ્રી એજમયકેળન (D.El.Ed)વળક્ષણનો અવધકાય- 2009 શેઠ વનવશ્ચત કયલાભાું આલેર છે.
“વળક્ષણનયું ભનોવલજ્ઞાન ”એ ભનોવલજ્ઞાનનો વલવળષ્ટ કામગક્ષેત્ર યહ્યું છે . વળક્ષણભાું કામગ કયતાું વલદ્યાથીઓ , વળક્ષકો , આચમગ , ળાાનયું
લાતાલયણ, વલદ્યાથીનયું વ્મવકતત્લ , વળક્ષકનયું વ્મવકતત્લ લગેયે ફાફતો ભનોવલજ્ઞાનભાું વુંળોધનના વલમો યહ્ા છે
. પ્રસ્તયત વુંળોધનત્ર ભાું
વનમ્નપ્રાથવભક વળક્ષકના કામગ વાભેરગીયી અને વાભવજક વભામોજનને વલમ તયીકે વુંદ કયલાભાું આવ્મા છે.
2. વભસ્મા કથન:
કોઇ ણ વુંળોધનના ફદળાદળગન ભાટે વભસ્મા કથન જરૂયી છે . અહશ કચ્છ વજલ્રાના વનમ્નપ્રાથવભક વળક્ષકના કામગ વાભેરગીયી અને
વાભવજક વભામોજનને સ્લતુંત્ર ફયલત્મગ તયીકે રેલાભાું આવ્મા છે . કચ્છ વજલ્રો એ બાયતનો વૌથી વલળા વજલ્રો છે તેથી વળક્ષણને રગતા
વુંળોધનોની આલશ્મકતા યશેરી છે.
વભસ્મા : “કચ્છ વજલ્રાના વનમ્નપ્રાથવભક વળક્ષકોની કામગવાભેરગીયી અને વાભાજીક વભામોજનનો ભનોલૈજ્ઞાવનક અભ્માવ.”
3. શેત યઓ :
પ્રસ્તયત વભસ્મા “કચ્છ વજલ્રાના વનમ્નપ્રાથવભક વળક્ષકોની કામગવાભેરગીયી અને વાભાજીક વભામોજનનો ભનોલૈજ્ઞાવનક અભ્માવ .”
ને ધ્માનભાું યાખીને નીચે ભયજફના શેતયઓ વનવશ્ચત કયલાભાું આવ્મા છે.
(1) કચ્છ વજલ્રાના વનમ્નપ્રાથવભક વળક્ષકોની કામગવાભેરગીયીનો અભ્માવ કયલો.
(2) કચ્છ વજલ્રાના વનમ્નપ્રાથવભક વળક્ષકોની કામગવાભેરગીયી ય જાવત અને યશેઠાણના વલસ્તાયની અવય જાણલી.
(3) કચ્છ વજલ્રાના વનમ્નપ્રાથવભક વળક્ષકોના વાભાવજક વભામોજનનો અભ્માવ કયલો.
(4) કચ્છ વજલ્રાના વનમ્નપ્રાથવભક વળક્ષકોના વાભાવજક વભામોજન ય જાવત અને યશેઠાણના વલસ્તાયની અવય જાણલી.
4. ઉત્કલ્ના:
પ્રસ્તયત વભસ્મા “કચ્છ વજલ્રાના વનમ્નપ્રાથવભક વળક્ષકોની કામગવાભેરગીયી અને વાભાજીક વભામોજનનો ભનોલૈજ્ઞાવનક અભ્માવ .”
ને ધ્માનભાું યાખીને નીચેભયજફની ઉત્કલ્ના વનવશ્ચત કયલાભાું આલી છે.
(1) વનમ્નપ્રાથવભક વળક્ષકોની જાવતના વુંદબગભાું કામગવાભેરગીયીના પ્રાપ્તાુંકો લચ્ચે વાથગક તપાલત જોલા ભળે નવશ.
(2) વનમ્નપ્રાથવભક વળક્ષકોના યશેઠાણના વુંદબગભાું કામગવાભેરગીયીના પ્રાપ્તાુંકો લચ્ચે વાથગક તપાલત જોલા ભળે નવશ.
(3) વનમ્નપ્રાથવભક વળક્ષકોની જાવતના વુંદબગભાું વાભાજીક વભામોજનના પ્રાપ્તાુંકો લચ્ચે વાથગક તપાલત જોલા ભળે નવશ.
(4) વનમ્નપ્રાથવભક વળક્ષકોના યશેઠાણના વુંદબગભાું વાભાજીક વભામોજનના પ્રાપ્તાુંકો લચ્ચે વાથગક તપાલત જોલા ભળે નવશ.
5. ફયલત્મો :
પ્રસ્તયત વભસ્મા “કચ્છ વજલ્રાના વનમ્નપ્રાથવભક વળક્ષકોની કામગવાભેરગીયી અને વાભાજીક વભામોજનનો ભનોલૈજ્ઞાવનક અભ્માવ .”
ને ધ્માનભાું યાખીને નીચે ભયજફના ફયલત્મો વનવશ્ચત કયલાભાું આવ્મા છે.
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5.1 સ્લતુંત્ર ફયલત્મો:
સ્લતુંત્ર ફયલત્મો અને તેની કક્ષાઓ દળાગલતયું કોષ્ટક
ક્રભ સ્લતુંત્ર ફયલત્મો સ્લતુંત્ર ફયલત્મોની કક્ષાઓ
A1 = સ્ત્રીઓ
1
જાવત
A2 = યરૂો
B1 = ગ્રામ્મ
2 યશેઠાણનો વલસ્તાય
B2 = ળશેયી
5.2 આધાફયત ફયલત્મો:
પ્રસ્તયત વુંળોધનભાું આધાફયત ફયલત્મો નીચે ભયજફ છે.
1.
કામગ વાભેરગીયીના પ્રાપ્તાુંકો
2.
વાભાજીક વભામોજનના પ્રાપ્તાુંકો
5.3. વનમુંવ ત્રત ફયલત્મો:
પ્રસ્તયત વુંળોધનભાું નીચેના ફયલત્મોને વનમુંવત્રત કયલાભાું આવ્મા શતા.
(1) પ્રસ્તયત અધ્મમનભાું પકત વનમ્નપ્રાથવભક ળાાભાું નોકયી કયતા ઉચ્ચપ્રાથવભક વળક્ષકોને જ વુંદ કયલાભાું આવ્મા શતા.
(2) અધ્મમનભાું પકત વયકાયી વનમ્નપ્રાથવભક ળાાના ઉચ્ચપ્રાથવભક વળક્ષકોને જ વુંદ કયલાભાું આવ્મા શતા.
(3) પકત કચ્છ વજલ્રાભાું નોકયી કયતા વળક્ષકોને જ વનદળગભાું વભાવલષ્ટ કયલાભાું આવ્મા શતા.
(4) પકત 80 વનમ્નપ્રાથવભક વળક્ષકોને જ વનદળગ તયીકે વુંદ કયલાભાું આવ્મા શતા.
6. વનદળગ :
જ્માયે વુંળોધન કયલાનયું શોમ ત્માયે એક ભોટા કે વલળા વભૂશની તાવ કયલાને ફદરે વભૂશ વનમત વુંખ્માભાુંથી જૂ થ વુંદ કયીને
અધ્મમન કયલાભાું આલે તેને વનદળગ ધ્ધવત કશી ળકામ. આ વનદળગ ધ્ધવતથી વભગ્ર વભૂશ અુંગેના વનણગમો ળોધી કાઢલાભાું આલે છે.
વનદળગન ી વ્માખ્મા:
“વનદળગ તેના નાભ પ્રભાણે વલસ્તૃત વભૂશનો એક નાનો પ્રવતવનવધ છે.”
- ગયડ અને શટ્ટ (1960)
પ્રસ્તયત અધ્મમનભાું સ્તયીકૃત મદચ્છ વનદળગ ધ્ધવત દ્દલાયા વનમ્નપ્રાથવભક વળક્ષકોની વુંદગી કયલાભાું આલી શતી
. જે ભાું વયકાયી
વનમ્નપ્રાથવભક ળાાભાું નોકયી કયતાું 80 વળક્ષકોને વુંદ કયલાભાું આવ્મા શતા . 40 સ્ત્રી વળક્ષકો અને 40 યરૂ વળક્ષકો જે ભાુંથી 20 સ્ત્રી ગ્રામ્મ
વળક્ષકો,20યરૂગ્રામ્મ વળક્ષકો,20 સ્ત્રી ળશેયી વળક્ષકો અને 20યરૂળશેયી વળક્ષકોને વનદળગ તયીકે વુંદ કયલાભાું આવ્મા શતા.
7. આુંકડાળાસ્ત્રીમ પ્રમયકવત :F-test
વલચયણ ૃથકકયણની ધ્ધવત વૌપ્રથભ ફપળયે આી શતી . ફે કે તેથી લધય જૂ થોના ભધ્મકો લચ્ચેનો તપાલત જણલા ભાટે વલચયણ
વલશ્ર્રેણ કયલાભાું આલે છે .પ્રસ્તયત વુંળોધનત્રભાું કચ્છ વજલ્રાના વનમ્નપ્રાથવભક વળક્ષકોની કામગવાભેરગીયી અને વાભાજીક વભામોજન ય
જાવત અને યશેઠાણના સ્લતુંત્ર ફયલત્મોની અવય જાણલા ભાટે વલચયણ ૃથકકયણ ધ્ધવતનો ઉમોગ કયલાભાું આવ્મો શતો.
8. ફયણાભ કોષ્ટક અને અથગઘ ટન
:
HO1:વનમ્નપ્રાથવભક વળક્ષકોની જાવતના વુંદબગભાું કામગ વાભેરગીયીના પ્રાપ્તાુંકો લચ્ચે વાથગક તપાલત જોલા ભળે નવશ
.
વનમ્નપ્રાથવભક વળક્ષકોની જાવત(A) ફયલત્મગના કામગ વાભેરગીયીના ભધ્મકો અને F દળાગલતયું કોષ્ટક .(N=80)
N
Mean
F
Sig
વળક્ષકોનીજાવત(A)
40
62.26
સ્ત્રીઓ(A1)
5.13
0.05
40
63.02
યરૂો(A2)
0.05 = 3.86
0.01 = 6.70
અથગઘ ટન:
ઉયોકત ફયણાભ કોષ્ટક ભાું જોતા જણામ છે કે વનમ્નપ્રાથવભક વળક્ષકોની જાવતના વુંદબગભાું ગણતયી કયીને પ્રાપ્ત થમેર F ની કકભત
5.13 છે જ્માયે 0.05 અથગવૂચક કક્ષાએ F ની કકભત 6.70 છે અશીં પ્રાપ્ત થમેર . F ની કકભત 0.05 અથગવૂચક કક્ષાએ વાથગક છે અને . HO1નો
અસ્લીકાય થામ છે અને તાયણ તાયલલાભાું આલે છે કે વનમ્નપ્રાથવભક વળક્ષકોભાું સ્ત્રી વળવક્ષકાઓ કયતાું યરૂ વળક્ષકોભાું કામગ વાભેરગીયી લધય વાયી
જોલા ભે છે.
HO2:વનમ્નપ્રાથવભક વળક્ષકોનાયશેઠાણનાવલસ્તાયના વુંદબગભાું કામગ વાભેરગીયીના પ્રાપ્તાુંકો લચ્ચે વાથગક તપાલત જોલા ભળે નવશ.
વનમ્નપ્રાથવભક વળક્ષકોના યશેઠાણના વલસ્તાય(B) ફયલત્મગના કામગ વાભેરગીયીના ભધ્મકો અને Fદળાગલતયું કોષ્ટક .(N=80)
યશેઠાણના વલસ્તાય(B)
ગ્રામ્મ (B1)
192

N
40

Mean
62.59

F
3.09
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ળશેયી (B2)
0.05 = 3.86
0.01 = 6.70

અથગઘ ટન:

40

62.69

ઉયોકત ફયણાભ કોષ્ટક ભાું જોતા જણામ છે કે વનમ્નપ્રાથવભક વળક્ષકોની યશેઠાણના વલસ્તાયના વુંદબગભાું ગણતયી કયીને પ્રાપ્ત થમેર
F ની કકભત 3.09 છે જ્માયે 0.05 અથગવૂચક કક્ષાએ F ની કકભત 3.86 છે અને . 0.01 અથગવૂચક કક્ષાએ F ની કકભત 6.70 છે .અશીં પ્રાપ્ત
થમેર F ની કકભત નાની છે તેથી તપ . ાાલત અવાથગક થામ છે અને . HO2નો સ્લીકાય થામ છે અને તાયણ તાયલલાભાું આલે છે કે વનમ્નપ્રાથવભક
વળક્ષકોના યશેઠાણના વલસ્તાયની તેભની કામગ વાભેરગીયી ય કોઇ વાથગક અવય જોલા ભતો નથી .
HO3:વનમ્નપ્રાથવભક વળક્ષકોની જાવતના વુંદબગભાું વાભાજીક વભામોજનના પ્રાપ્તાુંકો લચ્ચે વાથગક તપાલત જોલા ભળે નવશ.
વનમ્નપ્રાથવભક વળક્ષકોની જાવત(A) ફયલત્મગના વાભાજીક વભામોજનના ભધ્મકો અને F દળાગલતયું કોષ્ટક. (N=80)
Mean F
Sig
વળક્ષકોનીજાવત(A) N
40
35.25
સ્ત્રીઓ(A1)
15.42 0.01
40
33.42
યરૂો(A2)
0.05 = 3.86
0.01 = 6.70
અથગઘ ટન:
ઉયોકત ફયણાભ કોષ્ટક ભાું જોતા જણામ છે કે વનમ્નપ્રાથવભકવળક્ષકોની જાવતના વુંદબગભાું ગણતયી કયીને પ્રાપ્ત થમેર
F ની કકભત
15.42છે જ્માયે 0.05અથગવૂચક કક્ષાએ F ની કકભત 3.86 અને 0.01 અથગવૂચક કક્ષાએ F ની કકભત 6.70 છે . અશીં પ્રાપ્ત થમેર F ની
કકભતભોટી છે . જે વાથગક છે અને અને HO3નો અસ્લીકાય થામ છે અને તાયણ તાયલલાભાું આલે છે કે વનમ્નપ્રાથવભક વળક્ષકોભાું યરૂ વળવક્ષકો
કયતાું સ્ત્રી વળક્ષકોભાું વાભાજીક વભામોજન લધય વાર જોલા ભે છે.
HO4:વનમ્નપ્રાથવભક વળક્ષકોના યશેઠાણનાવલસ્તાયના વુંદબગભાું વાભાજીક વભામોજનનાપ્રાપ્તાુંકો લચ્ચે વાથગક તપાલત જોલા ભળે નવશ.
વનમ્નપ્રાથવભક વળક્ષકોના યશેઠાણના વલસ્તાય(B) ફયલત્મગના વાભાજીક વભામોજનના ભધ્મકો અને Fદળાગલતયું કોષ્ટક. (N=80)
Mean F
Sig
યશેઠાણના વલસ્તાય(B) N
40
33.92
ગ્રામ્મ (B1)
3.07 NS
40 34.76
ળશેયી (B2)
0.05 = 3.86
0.01 = 6.70
અથગઘ ટન:
ઉયોકત ફયણાભ કોષ્ટકભાું જોતા જણામ છે કે વનમ્નપ્રાથવભક વળક્ષકોના યશેઠાણ વલસ્તાયના વુંદબગભાું ગણતયી કયીને પ્રાપ્ત થમેર F
ની કકભત 3.07છે જ્માયે 0.05અથગવૂચક કક્ષાએ F ની કકભત 3.86 અને 0.01 અથગવૂચક કક્ષાએ F ની કકભત 6.70 છે . અશીં પ્રાપ્ત થમેર F ની
કકભતભોટી છે . તેથી તપાલત વાથગક છે અને અને HO4નો અસ્લીકાય થામ છે અને તાયણ તાયલલાભાું આલે છે કે વનમ્નપ્રાથવભક વળક્ષકોભાું ગ્રામ્મ
વલસ્તાયના વળવક્ષકો કયતાું ળશેયી વલસ્તાયના વળક્ષકોભાું વાભાજીક વભામોજન લધય વાર જોલા ભે છે.
9. તાયણો:
પ્રસ્તયત વુંળોધનભાું પ્રાપ્ત થમેરા ફયણાભોને આધાયે નીચે પ્રભાણે તાયણો તાયલલાભાું આલે છે.
(1) વનમ્નપ્રાથવભક સ્ત્રી વળવક્ષકાઓ કયતાું યરૂ વળક્ષકોભાું કામગ વાભેરગીયીનયું પ્રભાણ લધય જોલા ભે છે.
(2) વનમ્નપ્રાથવભક વળક્ષકોના યશેઠાણના વલસ્તાયના વુંદબગભાું કામગ વાભેરગીયીના પ્રાપ્તાુંકો લચ્ચે વાથગક તપાલત જોલા ભતો નથી.
(3) વનમ્નપ્રાથવભક વળક્ષકોભાું યરૂ વળક્ષકો કયતાું સ્ત્રી વળવક્ષકાઓભાું વાભાવજક વભામોજન લધય વારું જોલા ભે છે.
(4) વનમ્નપ્રાથવભક વળક્ષકોભાુંગ્રામ્મ-વલસ્તાયના વળક્ષકો કયતાું ળશેયી વલસ્તાયના ઉચ્ચપ્રાથવભક વળક્ષકોભાું વાભાજીક વભામોજન લધય
વારું જોલા ભે છે.
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