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લોકશાહી વિશે જાગવૃિ અંગે એક તલુનાત્મક અભ્યાસ 

પકંજ ચૌધરી 
સારાાંશ 

ભારત વિશ્વની સિા એક બિબિયન િસ્તીની આશરે છઠ્ઠા ભાગની િસ્તી સાથે વિશ્વનો િીજો ક્રમ ધરાિતો દેશ છે. 

તેમજ વિસ્તારની રીતે જોતા ં તે સાતમા ક્રમે છે. ભારતની સૌથી મોટી િોકશાહી ધરાિતો દેશ ગણાય છે. તે 

દુવનયાની સૌથી પ્રાચીન સભ્યતાનો  દેશ હોિા છતા ંએક યિુાન દેશ પણ છે. અંહી દર પાચં િરે્ષ સસંદની ચ  ટંણી 
યોજાય છે. હાિમા ં ડૉ. મનમોહનવસિંહ સૌથી િધારે સાસંદોના ટેકા સાથે દેશના િડાપ્રધાન છે જ્યારે પ્રણિ 

મખુરજી દેશના રાષ્ટ્રપ્રમખુનુ ં સ્થાન શોભાિે છે. ભારત િધંારણીય રીતે એક પ્રજાસત્તક દેશ છે જેનો િહીિટ 

દુવનયાના સૌથી િાિંા િેબખત િધંારણ અનસુાર થાય છે. ભારત દેશ 28 રાજ્યો અને 7 કેંદ્રસાવશત પ્રદેશો ધરાિે 

છે. નિી દદલ્હી દેશની રાજધાની છે. દેશમા ંમખુ્ય ત્રણ રાજકીય પક્ષો અસ્સ્તત્િમા ંછે: કોંગ્રેસ, ભારતીય જનતા 
પક્ષ અને સમાજિાદી પક્ષ. પ્રસ્તતુ સશંોધનમા ંસશંોધકનો આશય એફ. િાય. િી. એ. અને ટી. િાય. િી. એ.ના 
વિદ્યાથીઓમા ં દેશની િોકશાહી અંગેની જાગવૃતનો અભ્યાસ છે. સશંોધનમા ંમાદહતી એકત્રીકરણ માટે સશંોધક 

દ્વારા એક પ્રશ્નાિબિની રચના કરિામા ંઆિી હતી. માદહતી એકત્રીકરણ માટેનો વનદશશ યાદચ્છીક રીતે પસદં 

કરિામા ંઆિેિ. ‘t’ ટેસ્ટ સ  ત્ર દ્વારા િગીકૃત માદહતીનુ ં વિશ્િેર્ષણ કરિામા ંઆવયુ ંહતુ.ં શ  ન્ય ઉત્કલ્પનાના ચિો 
િચ્ચે સાથશક તફાિતની ચકાસણી 0.01 કક્ષાએ અને 0.05 કક્ષાએ કરિામા ંઆિી હતી.             
 

1. પ્રસ્િાિના 
િોકાશાહીમા ંનાગદરક પાસે એક ચોક્કસ કક્ષાની ક્ષમતા અને ચદરત્ર જેમ કે તકશસગંત વયિહાર, જાહરે ઘટનાઓ 

અંગેની બધુ્ધધપ  િશક્ની સમજણ, જાહરે દહતમા ંમકુ્ત ન્યાય અને સ્િાથશવિદહન સમપશણની રહિેી હોય છે. િોકોએ 

કોમિાદ, ભાગિાિાદ, જ્ઞાવતિાદ, આતકંિાદ િગેરેને માથ ુઉંચકિા દેવ ુજોઈએ નહીં. કારણ કે તે િોકશાહી માટે 

જોખમરૂપ છે. ક્ષમતાિાન યિુકોને રાજદકય રીતે કેળિિા જોઈએ જેથી કરીને તેઓ આિતીકાિના અસરકારક 

નેતા િની શકે.  

 

રાષ્ટ્રના આવથિક વિકાસ માટે એકંદરે સરકારે, સ્િૈધ્ચ્છક સસં્થાઓએ તેમજ િોકોએ સાથે મળીને પ્રયત્ન કરિા 
જોઈએ. પદરિતશન શાવંતપ  ણશ, િોકશાહી અને િધંારણીય રીતે માન્ય એિા માગશ થકી આિવુ ંજોઈએ.      

 

2. હતેઓુ  
(1) એફ. િાય. િી. એ. અને ટી. િાય. િી. એ. કોિેજના વિદ્યાથીઓમા ંિોકશાહી અંગેની જાગવૃતના પ્રમાણનો 

અભ્યાસ કરિો. 
(2) એફ. િાય. િી. એ. અને ટી. િાય. િી. એ. કોિેજના છોકરાઓ અને છોકરીઓમા ંિોકશાહી અંગેની જાગવૃતના 

પ્રમાણની સરખામણી કરિી. 
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3. ઉત્કલ્પનાઓ 

(1) એફ. િાય. િી. એ. અને ટી. િાય. િી. એ. કોિેજના વિદ્યાથીઓમા ંિોકશાહી અંગેની જાગવૃતના પ્રમાણની 
સરાસરીઓ િચ્ચે સાથશક તફાિત નદહ હોય. 

(2) એફ. િાય. િી. એ. કોિજેના છોકરાઓ અને છોકરીઓમા ંિોકશાહી અંગેની જાગવૃતના પ્રમાણની સરાસરીઓ 

િચ્ચ ેસાથશક તફાિત નદહ હોય. 

(3) ટી. િાય. િી. એ. કોિેજના છોકરાઓ અને છોકરીઓમા ંિોકશાહી અંગેની જાગવૃતના પ્રમાણની સરાસરીઓ 

િચ્ચ ેસાથશક તફાિત નદહ હોય. 

 

4. પધ્ધવિ 

પ્રસ્તતુ સશંોધનમા ંમાદહતી એકત્રીકરણ િણશનાત્મક સિેક્ષણ પધધવત દ્વારા કરિામા ંઆવયુ ંહતુ.ં 
 

5. વનદશશ 
એફ. િાય. િી. એ. અને ટી. િાય. િી. એ. કોિેજના કુિ વિદ્યાથીઓમાથંી 30 - 30 વિદ્યાથીઓ દરેક 

વિદ્યાશાખામાથંી યાદચ્છીક રીતે પસદં કરિામા ંઆિેિ. આ રીતે, કુિ 60  વિદ્યાથીઓ પસદં કરિામા ંઆિેિ. 

પ્રત્યેક વિદ્યાશાખાના  30 વિદ્યાથીઓમા ં15 છોકરીઓનો સમાિેશ થયેિો હતો.  
 

6. પ્રસ્તિુ અભ્યાસનુાં ઉપકરણ 

વિદ્યાથીઓમા ંિોકશાહી અંગેની જાગવૃતના પ્રમાણનો અભ્યાસ કરિા માટે એક પ્રશ્નાિબિ રચિામા ંઆિી હતી. તે 

પ્રશ્નાિબિમા ંકુિ 20 વિધાનો હતા જેમાથંી 8 વિધાનો નકાર અને િાકીના હકાર વિધાનો  હતા. 
 

7. આંકડાશાસ્ત્રીય ગણિરી 
પ્રમાણભ  ત પ્રાપતાકંો જેિા કે મધયક, મધયસ્થ અને પ્રમાણ વિચિન (SD) િગેરેની ગણતરી અને પથૃ્થકરણ 

કોમ્પપય  ટરના MS Excel Software દ્વારા કરિામા ંઆિી હતી. ઉત્કલ્પનાની ચકાસણી ‘t’ સ  ત્ર દ્વારા કરિામા ંઆિી 
હતી. 
 

8. માહહિી એકત્રીકરણ 

પ્રસ્તતુ અભ્યાસમા ં વિદ્યાથીઓમા ં િોકશાહી અંગેની જાગવૃતના પ્રમાણ અંગેની માદહતી એકત્રીત કરિા માટે 

તેમને અભ્યાસના હતેઓુથી માદહતગાર કયાશ િાદ કોઈપણ પ  િશગ્રહ રાખ્યા વિના, ઉપકરણનો ઉપયોગ કરીને 

પ્રવતભાિ આપિાનુ ંકહિેામા ંઆવયુ ંહતુ.ં આ રીતે માદહતી એકત્રીત કયાશ િાદ આગળની ગણતરી માટે તૈયારી 
કરિામા ંઆિી હતી.  
 

9. માહહિી પથૃ્થકરણ 

વિદ્યાથીઓમા ંિોકશાહી અંગેની જાગવૃતનો અભ્યાસ કરિા માટે સશંોધક દ્વારા વિદ્યાથીઓને સ્િરબચત પ્રશ્નાિબિ 

આપિામા ંઆિી હતી. માદહતી એકત્રીકરણ િાદ, યોગ્ય યોજના અનસુાર મળેિ પ્રવતભાિોને ગણુમા ંરૂપાતંરીત 

કરીને આવવૃત્ત વિતરણ તૈયાર કરિામા ંઆવયુ ંહતુ.ં  આવવૃત્ત વિતરણના આધારે સશંોધક દ્વારા મધયક, મધયસ્થ 
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અને પ્રમાણ વિચિન (SD) ની ગણતરી કરિામા ંઆિી હતી. ઉત્કલ્પનાઓની ચકાસણી ‘t’ સ  ત્ર દ્વારા કરિામા ં
આિી હતી. 

           સારણી 1 

માદહતી પથૃ્થકરણનો સાર 
 

વિદ્યાશાખા અભ્યાસના ચલ વનદશશ મધ્યક 

(M) 

પ્રમાણ 

વિચલન(SD) 

‘t’ 

મલૂ્ય 

(C.R.) 

સાથશક/ 

સાથશક નથી 

િને્ન 
એફ. િાય. િી. એ. 

ટી. િાય. િી. એ. 

30 

30 

23.10 

20.58 

19.29 

15.98 
4.84 સાથશક 

એફ. િાય. િી. એ.  
છોકરાઓ 

છોકરીઓ 

15 

15 

32.64 

29.78 

29.87 

23.88 
0.83 સાથશક નથી 

ટી. િાય. િી. એ. 
છોકરાઓ 

છોકરીઓ 

15 

15 

22.36 

26.54 

19.35 

22.77 
3.64 સાથશક 

 

10. ઉત્કલ્પનાની ચકાસણી અને િારણો 
1. એફ. િાય. િી. એ. અને ટી. િાય. િી. એ. કોિેજના વિદ્યાથીઓમા ંિોકશાહી અંગેની જાગવૃતના પ્રમાણની 
સરાસરીઓ િચ્ચ ેસાથશક તફાિત જોિા મળ્યો. એટિે કે એફ. િાય. િી. એ.ના વિદ્યાથીઓ ટી. િાય. િી. 
એ.ના વિદ્યાથીઓ કરતા ંિોકશાહી અંગ ેિધ ુજાગતૃ છે. 

2. એફ. િાય. િી. એ. કોિેજના છોકરાઓ અને છોકરીઓમા ંિોકશાહી અંગેની જાગવૃતના પ્રમાણની સરાસરીઓ 

િચ્ચ ેસાથશક તફાિત જોિા મળ્યો. 
3. ટી. િાય. િી. એ. કોિેજના છોકરાઓ અને છોકરીઓમા ંિોકશાહી અંગેની જાગવૃતના પ્રમાણની સરાસરીઓ 

િચ્ચ ેસાથશક તફાિત જોિા મળ્યો નદહ. 
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