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ટેલિવિઝન પર દર્શાિશતી જાહરે ખબરોની પ્રશથવિક ર્શળશનશ વિધશથીઓ પર થતી 
અસર અંગે િશિીઓનશ અલિપ્રશયોનો અભ્યશસ 

છશયશ કે ડશિોર 

આચશયા, 
િશતશુ્રી િલિતશબશ બી.એડ.કોિેજ,િોડશસશ 

૧. પ્રસ્તશિનશ  

આજનો યગુ જ્ઞશન-િશહહતીનો યગુ છે. વિજ્ઞશન અને ટેક્નોિોજી આપણશ જીિનનશ દરેક કે્ષત્રને અસર કરે છે. િશહહતીનો 
વિસ્ફોટ થઈ રહ્યો છે. રોજેરોજ જુદશ-જુદશ િશધ્યિો દ્વશરશ િશહહતી વપરસશઈ રહી છે. આ િશહહતી દ્વશરશ આપણશાં 
રોજબરોજનશ જીિનિશાં, મલૂ્યોિશાં, િતાનતરશહોિશાં ફેરફશરો આવ્યશ છે. આજનશ વિજ્ઞશન અને ટેક્નોિોજીનશ સિયિશાં 
આપણે  ઘરની ચશર હદિશિોિશાં રહી વિવિધ કે્ષત્રોની સશરી નરસી દરેક પ્રકશરની િશહહતી િેળિી ર્કીએ છીએ. 
   

િશહહતી, િનોરાંજન િશટેનશ િશધ્યિોિશાં પહરિતાનો આિેિશ જોિશ િળે છે. ઘરની ચશર હદિશિોિશાં રહી અધ્યેતશ 
અનૌપચશહરક રીતે વર્ક્ષણ િેળિે છે.એિશાં પણ ટેલિવિઝન આજે દરેક ઘરિશાં પહોંચેલુાં ઉપકરણ છે. ટેલિવિઝન પર 
આિતશ કશયાક્રિો પશછળ આજનુાં બશળક સરેરશર્ ૩ થી ૪ કિશક ફશળિે છે. આિશ સાંજોગોિશાં ટેલિવિઝન પર પ્રસશહરત 
થતશ કશયાક્રિો, જાહરેશતો બશળકોનશ કુિળશ િશનસ પર ગશઢ અસર ઉપજાિે છે.  

 

પ્રસ્તતુ અભ્યશસિશાં િોડશસશ ર્હરે ની પ્રશથવિક ર્શળશઓિશાં અભ્યશસ કરતશ બશળકોનશ િશિીઓ પશસેથી ટેલિવિઝન પર 
દર્શાિશતી  જાહરેખબરોની અસરો અંગે અભ્યશસ હશથ ધરિશિશાં આવ્યો હતો.  

પ્રસ્તતુ અભ્યશસનો મખુ્ય હતે ુટેલિવિઝન પર દર્શાિશતી જાહરે ખબરોની પ્રશથવિક ર્શળશનશ વિધશથીઓ પર થતી અસર 
અંગે િશિીઓનશ અલિપ્રશય જાણિશ હશથ ધરશયો હતો.  

૨. અભ્યશસ પ્રશ્નો 
પ્રસ્તતુ અભ્યશસ નીચેનશ અભ્યશસ પ્રશ્નો આધશહરત હશથ ધરિશિશાં આવ્યો હતો.  

૧)  ટેલિવિઝન પર દર્શાિશતી જાહરેશતો વિધશથીઓ ગાંિીરતશથી િે છે? 

૨)  ટેલિવિઝન પર દર્શાિશતી જાહરેખબરોનુાં વિધશથીઓ તશહકિક મલુ્યશાંકન કરે છે? 
૩)  ટેલિવિઝન પર દર્શાિશતી જાહરે ખબરોનશ પ્રિોિનિશાં વિધશથીઓ આિે છે? 
૪)  ટેલિવિઝન પર દર્શાિશતી જાહરે ખબરોનશ પ્રિોિનિશાં વિધશથીઓ આિે છે? 
૫)  ટેલિવિઝન પર દર્શાિશતી જાહરે ખબરોનશ પ્રિોિનિશાં વિધશથીઓ આિે છે? 
૬)  ટેલિવિઝન પર દર્શાિશતી જાહરે ખબરો વિધશથીઓને િનોિૈજ્ઞશવનક રીતે અસર કરે છે? 
 

3. વનદર્ા 
પ્રસ્તતુ અભ્યશસ િશટે િોડશસશ ર્હરેિશાં આિેિી પ્રશથવિક ર્શળશઓિશાં અભ્યશસ કરતશ વિધશથીઓનશ ૫૦ િશિીઓ પર 
હશથ ધરશયો હતો. 
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૪ સાંર્ોધન પદ્ધવત 

પ્રસ્તતુ અભ્યશસ  સિેક્ષણ પદ્ધવત દ્વશરશ હશથ ધરિશિશાં આિેિ.  

૫. ઉપકરણ 

વનદર્ા પશસેથી િશહહવત િેળિિશ િશટે િશહહવત એકત્રીકરણનશ સશધન તરીકે િશિીઓ િશટે સ્િ રલચત અલિપ્રશયશિલિનો 
ઉપયોગ કરિશિશાં આવ્યો હતો.જેિશાં કિૂ ૨૫ વિધશનો સિશવિષ્ટ કશરિશિશાં આવ્યશ હતશ. િશહહવત એકત્રીકરણ કરિશ ૫૦ 
િશિીઓની રૂબરૂ મિુશકશત િઈ િશિીઓ પશસે અલિપ્રશયશિલિ િરશિી તેિનશ પ્રવતચશરો િેળિિશિશાં આવ્યશ હતશ. તેનશ 
આધશરે વિકલ્પ અનસુશર િશહહવતનુાં િગીકરણ કરિશિશાં આવ્યુાં હત.ુ 
 

૬. પ્રથુક્કરણ પ્રવિવધ   

પ્રસ્તતુ અભ્યશસની એકવત્રત િશહહતી પર હતે ુઆધશહરત િગીકરણ કરી ટકશિશરી ર્ોધિશિશાં આિી હતી. 
 

અભ્યશસનશ તશરણો 
 ટેલિવિઝન પર દર્શાિશતી જાહરે ખબરો દ્વશરશ ઘણ ુબધ ુર્ીખિી ર્કશય. 
 ટેલિવિઝન પર દર્શાિશતી જાહરે ખબરો દ્વશરશ િોક જાગ્રવુત કેળિી ર્કશય છે. 
 ટેલિવિઝન પર દર્શાિશતી જાહરે ખબરો દ્વશરશ જ્ઞશન સશથે ગમ્િત િેળિી ર્કશય છે. 
 ટેલિવિઝન પર દર્શાિશતી જાહરે ખબરો દ્વશરશ બશળકો સશચશ ખોટશનો િેદ પશરખી ર્કે છે. 
 ટેલિવિઝન પર દર્શાિશતી જાહરે ખબરો દ્વશરશ બશળકોિશાં અલિવ્યક્ક્ત કૌર્લ્ય કેળિી ર્કશય છે. 
 ટેલિવિઝન પર દર્શાિશતી જાહરે ખબરો દ્વશરશ વિવિધ ઉત્પશદનો અંગે િશહહવત તેિજ જાગવૃિ કેળિી ર્કશય છે. 
 ટેલિવિઝન પર દર્શાિશતી જાહરે ખબરો દ્વશરશ વ્યક્ક્તગત સ્િચ્છતશ અંગે વિધશથીઓને સિશન કરી ર્કશય છે. 
 ટેલિવિઝન પર દર્શાિશતી જાહરે ખબરો દ્વશરશ બશળકોને સિય સશથે ચશિતશ ર્ીખિી ર્કશય છે. 
 ટેલિવિઝન પર દર્શાિશતી જાહરે ખબરો બશળકોની જીિનરૈ્િીને અસર કરે છે. 

 

નકશરશત્િક અસરો 
 ટેલિવિઝનની જાહરેશતોને િોટશિશગનશ વિધશથીઓ ગાંિીરતશ થી િેતશ નથી. 
 કેટિીક જાહરેશતો બશળકોને ગેરિશગે દોરે છે. 
 કેટિીક જાહરેશતોનશ દ્રશ્યો બશળકોનશ િશનસને વિકતૃ કરે છે. 
 િશરાંિશર દર્શાિશતી જાહરેશતોને કશરણે બશળકો ચોક્કસ બ્રશન્ડ પ્રત્યે પિૂાગ્રહ દર્શાિે છે. 
 જાહરે ખબરોિશાંનશ દશિશઓ િશસ્તવિકતશથી દૂર ,અવતર્યોક્ક્તપણૂા અને કશલ્પવનક હોય છે. 
 પખુ્ત િયનશ દર્ાકો િશટેની જાહરેશતો બશળકોિશાં સાંકોચ અને કુતહુિ દર્શાિે છે. 
 જાહરે ખબરોનશ દ્ર્શશ્યો અને જાહરેશતિશાંનશ ઉત્પશદન િચ્ચે િેળ બેસતો નથી. 
 જાહરેશતિશાંનશ ખશધપદશથો અંગેની જાહરે ખબરો બશળકોિશાં રોજજિંદશ ખોરશક પ્રત્યે નકશરશત્િક િિણ પેદશ કરે છે. 

 

સચુનો 
 પ્રસ્તતુ અભ્યશસનશ અંતે ટેલિવિઝન પરની જાહરેશતોની હકશરશત્િક અને નકશરશત્િક એિ બને્ન પ્રકશરની અસર 

જોિશ િળે છે. આ અસરોને વિધેયશત્િક સ્િરૂપ આપિશ બશળકોને િશગાદર્ાન પરુૂ પશડવુાં જરુરી છે. 
 પ્રસ્તતુ અભ્યશસિશાં ટેલિવિઝન પરની જાહરેશતોનુાં િહ્તત્િ તેનો સાંદેર્ સિજી વિધશથીઓને િશગાદર્ાન પરુૂ 

પશડિશિશાં આિે તો જ્ઞશન સશથે ગમ્િત આપી ર્કશય છે 
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 ટેલિવિઝન પર દર્શાિશતી કેટિીક જાહરે ખબરો જેિી કે ગિા વનરોધક સશધનો અંગેની જાહરેખબરો દ્વશરશ 
વિધશથીઓને જાવતય જ્ઞશન સરળતશથી આપી ર્કશય છે. 
ટેલિવિઝન પર દર્શાિશતી જાહરેખબરો દ્વશરશ વિધશથીઓિશાં સ્િચ્છતશ, સિશનતશ, ચપળતશ, આત્િવિશ્વશસ કેળિી 
ર્કશય છે.  
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