
[ VOLUME 5  I  ISSUE 4  I  OCT.– DEC. 2018]                                                           E ISSN 2348 –1269, PRINT ISSN 2349-5138 

 384𝗎          IJRAR- International Journal of Research and Analytical Reviews                                           Research Paper 

“ સૌરાષ્ટ્ર  અને કચ્છ જીલ્લાના HTAT આચાર્યો અને NON HTAT આચાર્યોની કાર્યય 

સામેલગીરીનો તુલનાત્મક અભ્ર્યાસ “ 
“A COMPARATIVE STUDY OF JOB INVOLVEMENT  OF HTAT AND NON 

HTAT PRINCIPALS OF SAURASHTRA AND KUTCH ” 
 

ASHOK B.JATIA 
Head  Teacher  swaminarayan  nagar Pri.School,bhuj-kutch. 

 

 

 

     Received:  July 23, 2018               Accepted: October 03, 2018 

 
ABSTRACT    વલશ્લપરક ઉય બાયતન ું નાભ આજે વલકવતા દેળ કે યાષ્ટ્ર તયીકે રેલાુંત  શોમ યુંત  આને ફધાએ લાસ્તવલકતા શભેંળા સ્લીકાયીને જ 

ચારલ ું જોઈએ કે બાયતીમ વુંખ્માત્ભક લૃવધધ થઇ છે.યુંત  ગ ણાત્ભક વળક્ષણભાું આણે ઘણાજ ફધાજ ાછ યશી ગમા છીએ તે વત્મ ફાફત છે .ફોકોને 

ડીગ્રીરક્ષી અભ્માવ આલાથી આણા યાષ્ટ્રનો ઉધ્ધાય થઇ ળકલાનો નથી,યુંત  વાથે-વાથે કૌળલ્મરક્ષી કેલણીની ખાવ જરૂય છે.આણી એ ભજફૂયી છે કે 

આણે ભાત્ર રેકચય ધધવતથી વળક્ષણ આલ ું ડે છે.યુંત  જો આ ધધવતભાું વળક્ષકની વાથે HTAT અને નોન HTAT આચામો ોતે થોડ ું ઘણું વનદળશન 

ધધવતઓ અને ફીજી નલી ટેકનીકો દ્રાયા વળક્ષણ આેતો ચોક્કવ યીતે ગ ણાત્ભક વળક્ષણ વલધાથીઓ ભેલે અને આણા ગ જયાત યાજ્મના વલધાથીઓ 

ફધીજ કાઓભાું ાયુંગતતા ભેલે. 

આ ભાટે જ ગ જયાત વયકાયે વળક્ષણ વ્મલસ્થાને વાયી ફનાલલા ભાટે પ્રાથવભક વળક્ષણ ઉય ખ ફજ બાય ભ ક્મો છે. અને પ્રાથવભક વળક્ષણ ગ ણલતા વબય 

ફને તે ભાટે અનેક નલા નલા પ્રોજેકટ અભરભાું ભ ક્મા છે. જેલા કે ળાાપ્રલેળોત્વલ, ળાા ગ ણોત્વલ, પ્રજ્ઞા પ્રોજેક્ટ, ધોયણ ૧ થી ૫ ભાું વળક્ષકોની બયતી 

અને ધોયણ ૬ થી ૮ ભાું જ દા જ દા વલમલાય વળક્ષકોની બયતી, HTAT આચામોની બયતી અને ૨૧ ભી વદીભાું નલી નલી ટેકનોરોજી મ ક્ત વળક્ષણ ભી 

યશે તે ભાટે આ લે ૧૨૦૦ ળાાઓભાું “જ્ઞાન ક ુંજ “ પ્રોજેકટ અભરભાું ભ ક્મો છે. આ HTAT આચામો અને NON HTAT આચામો ોતાના વ્માલવામભાું 

કેટર ું તાદાત્્મ જાલે છે. તે જાણલા ભાટે આ વુંળોધન કચ્છ જીલ્રાના HTAT આચામો અને NON HTAT આચામોની કામશ વાભેરગીયીનો અભ્માવ ય 

આ વુંળોધન શાથ ધયલાભાું આવ્મ ું છે. આ વુંળોધનભાું વનદળશ તયીકે ૭૨૦ વયકાયી પ્રાથવભક ળાાના આચામો યેન્ડભરી વુંદ કયલાભાું આવ્મા છે. આ 

આચામોની કામશ વાભેરગીયી ભાલા ભાટે  JOB INVOLVEMENT SCALE, LODHAL & KREJNAR-(૧૯૬૫) નો ઉમોગ કયલાભાું આવ્મો છે. 

પ્રસ્ત ત વુંળોધનભાું એનારીવીવ ભાટે ભીન, એવ.ડી અને “ F “ ટેસ્ટ નો ઉમોગ કયલાભાું આવ્મો છે. પ્રસ્ત ત વુંળોધનનાું રયણાભો દળાશલે છે કે NON 

HTAT આચામો કયતા HTAT આચામોભાું કામશ વાભેરગીયી લધ  જોલા ભે છે. 

 

Keywords: Job Involvement ,HTAT PRINCIPAL, NON HTAT PRINCIPAL 

 
૧. પ્રસ્તાલના  :-   

કામશ વાભેરગીયીએ વ્મવક્તન ું તેના વ્માલવામ વાથેન ું તાદાત્્મ છે . વ્માલવામ ળબ્દ ઉધોગ , વભર કે લેાયને જ નવશ યુંત  ભન ષ્મની 

પ્રત્મેક ધુંધાકીમ પ્રલૃવિ અુંગે રાગ  ાડી ળકામ. ઉધોગ અને ધુંધાના વલકાવભાું ભાત્ર મુંત્રોની વભૃવધધ અને વલકાવ એકરા ભશત્લના નથી યુંત  કાભ 

કયતો ભાનલી એથી લધાયે ભશત્લન ું અુંગ છે . ૧૯૩૦ ની આવાવ થમેરા અભ્માવોના ભાનલીમ વુંફુંધો અુંગેના દ્રવિકોણને વલળે ભશત્લ 

આલાભાું આવ્મ ું શત ું . જેભાું શાથોન (૧૯૨૪) નાું અભ્માવન ું વલળે ભશત્લ છે કાયણ કે શાથોન પ્રમોગોએ કામશ વુંસ્થાભાું ભાનલીમ વુંફુંધોન ું 

ભશત્લ સ્થાવત કમ ું અને છીથી ભાનલીની કામશરયવસ્થવતનાું વુંદબશભાું વલવબન્ન વુંળોધન થમા . 

કામશ વાભેરગીયીની તભાભ વ્મખ્માઓના વાયરૂે કે ભનોલૈજ્ઞાનનાું  વાવશત્મભાું જ્માું જ્માું થયામેર છે તેને એકત્ર કયલાનો પ્રમત્ન 

યેફીનોલીટઝ અને શોરે (૧૯૭૭) કમો છે. તેભના ભાટે કામશ વાભેરગીયીની વ્માખ્માને ફે વલબાગભાું લશેચી ળકામ એક વલબાગ ભ જફ  

“કામશ વાભેરગીયી એટરે કામશ લતશનભાુંથી નીજત ું ઉચ્ચ કે વન્ન આત્ભગૌયલ” 

જ્માયે ફીજા વલબાગ ભ જફ  

“ વ્મવક્તઓ ોતાના વ્માલવામભાું ભનોલૈજ્ઞાવનક યીતે કેટર ું તાદાત્્મ અન બલે છે તે વુંદબશભાું કામશવાભેરગીયીને ઓખલાભાું આલે છે.” 

“ કામશવાભેરગીયી એટરે પ્રત્માત્ભક યીતે ભાનલી ોતાના વ્માલવામ વાથે ભાનવવક યીતે કેટરો વુંકામેરો છે તેના ભા તયીકે દળાશલલાભાું આલે 

છે.” –રોધાર અને ક્રેજનય (1961) 
 

૨. વભસ્મા કથન :- 

કોઈ ણ વુંળોધનના રદળાદળશન ભાટે વભસ્મા કથન જરૂયી છે . અશીં વૌયાષ્ટ્ર અને કચ્છ જીલ્રાના HTAT આચામો અને NON 

HTAT આચામોની કામશ વાભેરગીયીને સ્લતુંત્ર રયલત્મશ તયીકે રેલાભાું આલેર છે. 

વભસ્મા:-  “ વૌયાષ્ટ્ર અને કચ્છ જીલ્રાના HTAT આચામો અને NON HTAT આચામોની કામશ વાભેરગીયીનો ત રનાત્ભક અભ્માવ “ 
 

૩. વુંળોધન વાવશત્મની વભીક્ષા :- 

(1) ભેસ્રો (૧૯૫૪) ના ભત પ્રભાણે વ્મરકત ોતાની જરૂયીમાતો વાથે કેટરે અુંળે વુંકામેર છે . તેના આધાયે કાભદાયોના ફે જૂથો ( 

આુંતરયક યીતે પ્રેરયત કાભદાયો અને ફાહ્ય યીતે પ્રેરયત કાભદાયો )ભાું લશેંચી ળકામ . અભ્માવો એભ દળાશલે છે કે આુંતરયક યીતે પ્રેરયત વ્મરકત ફાહ્ય 
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વ્મરકત ફાહ્ય જરૂયીમાતોથી પ્રેરયત વ્મરકત કયતા ઉચી વ્મલવામ વાભેરગીયી દળાશલે છે. રીકશટ (૧૯૬૧) ના ભત પ્રભાણે બાગીદાયી ૂલશક વુંસ્થાકીમ 

આફોશલા કભશચાયીની વાભેરગીયીભા લધાયો રાલી ળકે કાયણ કે   તે ધલાયા કભશચાયીની આુંતરયક જરૂરયમાતોભાું વુંતો થતો શોમ છે. 

 (૨) યેફીનોલીટઈઝ અને શોર (૧૯૭૭) ના અભ્માવભાું  રુો કયતા સ્ત્રીઓ લધ  વ્મલવામ વાભેરગીયી દળાશલે છે કાન ગો અને 

વભશ્રા (૧૯૭૮) ના અભ્માવભાું જોલા ભળમ ું કે રયણીત વ્મરકત અયવણત વ્મરકત કયતા લધ  વાભેગીયી ધયાલે છે . જ્માયે ફીજા કેટરાક 

અભ્માવોભાું વાભેરગીયી અને રગ્ન દયજ્જો લચ્ચે કોઈ વુંફુંધ જણામો નથી. 

(૩) ટેર ભીનાક્ષી (૧૯૯૫) સ્ત્રી રયચારયકાઓની વ્મલવામ વાભેરગીયી અને વ્મલવામ વુંતો લચ્ચે નો વુંફધ તાસ્મો વ્મરકતગત 

વબન્નતા જેલી કે ઉભય , નોકયીની રુંફાઈ, રગ્ન દયજ્જો લગેયે ફાફતોને વ્મલવામ વાથે વફુંધ જોલા ભળમો શતો . વ્મલવામ વાભેરગીયી ઉય 

આફોશલા, બૌગોવરક વલસ્તાય ,(ગ્રાભીણ/ળશેયી) નૃલુંળ વાુંસ્કૃવતક બૂવભકાઓ ધાર્મભક બૂવભકા જેલા યીલત્મો  વ્મલવામ  વાભેરગીયી વાથે 

વુંકામેર છે. આ અુંગે થમેર અભ્માવો ફુંને લચ્ચે નો વલધામક વુંફુંધ દળાશલે છે તો કેટરાક વનેધક વુંફુંધ દળાશલે છે 
 

૪. શેત ઓ :-  

1. વૌયાષ્ટ્ર અને કચ્છ જીલ્રાના HTAT આચામો અને નોન HTAT આચામોની કામશવાભેરગીયીનો ત રનાત્ભક અભ્માવ કયલો. 
 

૫. ઉત્કલ્્નાઓ :- 

(૧) વૌયાષ્ટ્ર અને કચ્છ જીલ્રાના HTAT આચામો અને નોન HTAT આચામોનાું પ્રકાયના વુંદબશભાું કામશ વાભેરગીયીનાું પ્રા્તાુંકો લચ્ચે 

વાથશક તપાલત જોલા ભળે નવશ. 
 

૬. રયલત્મો :- 

પ્રસ્ત ત વભસ્માભાું “વૌયાષ્ટ્ર અને કચ્છ જીલ્રાના HTAT આચામો અને NON HTAT આચામોની કામશ વાભેરગીયીનો ત રનાત્ભક 

અભ્માવ “ને ધ્માનભાું યાખીને નીચે ભ જફના રયલત્મો વનવશ્ચત કયલાભાું આવ્મા છે. 

૬.૧. સ્લતુંત્ર રયલત્મો :- 

સ્લતુંત્ર રયલત્મો અને તેની ક્ક્ષાઓ દળાશલત ું કોિક 

ક્રભ સ્લતુંત્ર રયલત્મો સ્લતુંત્ર રયલત્મોની કક્ષાઓ 

૧ આચામોના પ્રકાય A1   HTAT આચામો 

A2   NON HTAT આચામો 

૬.૨. આધારયત રયલત્મો :- 

પ્રસ્ત ત વુંળોધનભાું આધારયત રયલત્મો નીચે પ્રભાણે છે. 

૧. કામશ વાભેરગીયી  
 

૭. વનદળશ :-  

પ્રસ્ત ત વુંળોધનભાું ભાવશતી એક્ત્રીકયણ ભાટે આકવસ્ભક નભ ના વુંદગીની પ્રમ વક્તની ભદદથી નભ નાની વુંદગી કયલાભાું આલ 

છે.કચ્છ જીલ્રાના વયકાયી પ્રાથવભક ળાાઓના ૩૬૦ HTAT આચામો અને ૩૬૦  NON HTAT આચામોનો  વભાલેળ કયલાભાું આવ્મો 

શતો. 

ત રા :- કામશ વાભેરગીયી ત રા રોધાર અને ક્રેજનય (૧૯૬૫) 

ધધવતઓ :- ભીન ,એવ.ડી  અને “ F “ કવોટીનો ઉમોગ કયલાભાું આલળે . 
 

૮. રયણાભ કોિક અને અથશઘટન :- 

રયણાભ કોિક નું.૧ આચામોના પ્રકાય (A) રયલત્મશના ું વ્માલવાવમક ભનોબાયના ભધ્મકો અને F દળાશલત ું કોિક (N=૭૨૦) 

આચામોના પ્રકાય (A) N Mean F Sig 

HTAT આચામો (A1) 360 37.99 
4.81 

 
0.05 NON HTAT આચામો (A2) 360 36.38 

૦.૦૫=૩.૮૬ 

૦.૦૧=૬.૭૦ 

રયણાભ કોિક નું.૨ આચામોના પ્રકાય (A) રયલત્મશના ું વ્માલવાવમક ભનોબાયના ભધ્મકોના ું તપાલત દળા શલત ું L.S.D કોિક (N=૭૨૦) 

Sr.No. Pairs Mean.diff.  Sig. 
1 A1 VS A2 1.61 ૦.01 

૦.05=0.96 

૦.01 = 1.26 
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રયણાભ કોિક નું.૧ જોતા જણામ છે કે આચામોના પ્રકાયના વુંદબશભાું ગણતયી કયીને પ્રા્ત થમેર F ની રકભત ૪.૮૧ છે. સ્લાતુંત્ર્મ 

ક્ક્ષા ૧ અને ૭૨૦ શોમ ત્માયે ૦ .05 અથશવૂચક ક્ક્ષાએ F ની રકભત ૩ .૮૬ અને ૦ .૦૧ અથશવૂચક કક્ષાએ ૬ .૭૦ છે અશીં પ્રા્ત થમેર F ની 

રકભત ભોટી છે . તેથી તપાલત વાથશક છે . અશીં  H1 નો અસ્લીકાય થામ છે અને તાયણ તાયલલાભાું આલે છે કે NON HTAT આચામો કયતા 

HTAT આચામોની કામશ વાભેરગીયી લધ  જોલા ભે છે.  

આચામોના પ્રકાયના વુંદબશભાું L.S.D તપાલત ણ વાથશક જોલા ભે છે જે કોિક નું .૨ભાું દળાશલલાભાું આલેર છે . અશીં A1 VS A2 

એટરે કે HTAT આચામો NON HTAT આચામોનો કામશ વાભેરગીયીના પ્રા્તાુંકો ભધ્મકો અન ક્રભે  અને ૩૭.99 છે અને ૩૬.૩૮ છે અને ફને 

લચ્ચેનો તપાલત ૧ .૬૧ છે. જે ૦ .૦૧ અથશવૂચક ક્ક્ષાએ વાથશક છે .તેથી કશી ળકામ કે NON HTAT આચામો કયતા HTAT આચામોની કામશ 

વાભેરગીયી લધ  જોલા ભે છે.  
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