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ઉ�ચતર મા�યિમક શાળાના  િવધાથ�ઓના ભૌિતક િવજાન િવિય યરપવ� 

વલણોનો અ�યાસ 
જય��� એન.યાઠક 

ડાયર��ટર, ઇ�ફોસીટ� �ૂનીયર સાય�સ કોલ�જ, ગાધંીનગર   

૧. ��તાવના 

િવધાથ�, િશકક, સમાજ અન� ય�ર��થિત અ�યયન–અ�યાયનનીસમ� ���યાના મહપવના  ગો  �. િવધાથ�ઓની 

શૈક્ણક િસિ�ધ યર ઉયઉપ��ત  ગો િસવાય વાતાવરણ, અ�યાસ ટ�વો ત�મજ  � ત� િવિય યરપવ� િવધાથ�ઓની �પ્ચ અન� 

િવધાથ�ઓના વલણો અગપયનો ભાગ ભજવ�  �. �વૂ� થય�લા સશંોધનો યરથી એ બાબત સા્બત થઈ  � ક� િવધાથ�ઓનો 

� ત� િવિય �પય�નો રસ ત�ઓની એકા�તામા ં�િૃ�ધ કર�  �. � િવિયમા ંિવધાથ�ઓ રસ લ�  � ત� િવિય યરપવ� ત�ઓ 

હકારાપમક વલણ ધરાવ�  �. �ન� ય�રણામ� ત�ઓ ત� િવિયન� સાર� ર�ત� �હણ કર� શક�  � અન� ત�ની અસર િવધાથ�ઓની 

શૈક્ણક િસિ�ધ યર યણ જોવા મળતી હોય  �. આથી િવધાથ�ઓ ત�મના િવિય યરપવ� હકારાપમક વલણ ધરાવતા હોય 

ત� જ�પર�  �. 

 
 ��લા ચાર વિ� દર�યાન િવજાન�વાહના િવધાથ�ઓમા ંભૌિતક િવજાન  િવિયના નબળા ય�રણામ ્ચ�તાનો િવિય 

બન�લ  �. િવધાથ�ઓના નબળા ય�રણામ માટ�ના કારણો તયાસતા ત� કારણો યૈક� િવધાથ�ઓના નબળા ય�રણામ માટ� 

ભૌિતક િવજાન િવિય યરપવ� અ ્ચ જોવા મળતી હોવા�પ ંજણાય�લ  �. િવધાથ�ઓ માટ� ભૌિતક િવજાન િવિય નીરસ 

અન� કંટાળાજનક હોવા�પ ં જણાય�લ  �. વગ�્ડંમા ં યણ િવધાથ�ઓન� યરંયરાગત  યાાયાન ય�ધિતથી જ અ�યાયન 

કરાવવામા ં આવ�  �. �ના ય�રણામ� િવધાથ�ઓ ભૌિતક િવજાન િવિય યરપવ� અણગમો ઉદભવ�  �. �  �વટ� 

િવધાથ�ઓમાં નકારાપમક વલણ ��ર�  �. �ની અસર શૈક્ણક િસિ�ધ યર જોવા મળ�   �. ���પત સશંોધનનો હ�� પ 

િવધાથ�ઓના ભૌિતક િવજાન િવિય યરપવ�ના વલણો ોણવાનો  �.   
 

૨. હ�� પઓ 

1. ઉ�ચતર માધયિમક શાળાના િવધાથ�ઓના ભૌિતક િવજાન િવિય યરપવ�ના વલણોનો અ�યાસ કરવો.  

2. ઉ�ચતર મા�યિમક શાળાના િવધાથ�ઓના ભૌિતક િવજાન િવિય યરપવ�ના વલણો યર ધોરણની અસર તયાસવી. 

3. ઉ�ચતર માધયિમક શાળાના િવધાથ�ઓના ભૌિતક િવજાન િવિય યરપવ�ના વલણો યર ોિતની અસર તયાસવી. 

4. ઉ�ચતર માધયિમક શાળાના િવધાથ�ઓના ભૌિતકિવજાન િવિય યરપવ�ના વલણો યર મા�યમની અસર તયાસવી. 
 

૩. ઉપક�યના 
1. ઉ�ચતર મા�યિમક શાળાના ધોરણ-૧૧ અન� ધોરણ-૧૨ના િવધાથ�ઓના ભૌિતક િવજાન િવિય યરપવ�ના વલણ 

�ા�તાકંોમા ંસાથ�ક તફાવત નહહ હોય.  

2. ઉ�ચતર મા�યિમક શાળાના િવધાથ�ઓ અન� િવધાિથ�નીઓના  ભૌિતક િવજાન િવિય યરપવ�ના વલણ �ા�તાકંોમાં 

સાથ�ક તફાવત નહહ હોય.  
3. ઉ�ચતર મા�યિમક શાળાના �પજરાતી મા�યમ અન�  ��� મા�યમના  િવધાથ�ઓના ભૌિતક િવજાન િવિય 
યરપવ�ના વલણ �ા�તાંકોમા ંસાથ�ક તફાવત નહહ હોય  
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૪.  યાયિવ� 

���પત અ�યાસ�પ ં યાયિવ� ગાધંીનગર શહ�રની ઉ�ચતર મા�યિમક શાળાના િવજાન �વાહના તમામ િવધાથ�ઓ બન� 

 �. 
 

૫. િનદશ� 
���પત અ�યાસ માટ� ગાંધીનગર શહ�રની ઉચતર મા�યિમક શાળાઓ યૈક� ઈ�ફોસીટ� �પનીયર સાય�સ કોલ�જ, 

ગાધંીનગરના ધોરણ-૧૧ અન� ધોરણ-૧૨ના �પજરાતી અન�  ��� મા�યમના �પલ ૧૦૦ િવધાથ�ઓની �ત�ર�ૃત 

યાદિ� ક િનદશ� યપિત �માણ� યસદંગી કરવામા ંઆવી હતી.  
 

૬. યપિત 

���પત સશંોધનમા ંસવ�કણ ય�ધિત �ારા િવધાથ�ઓના વલણો ોણવામા ંઆ યા હતા.  
 

૭. ઉયકરણ 

���પત સશંોધનમા ંઉ�ચતરમા�યિમક શાળાના િવધાથ�ઓના ભૌિતક િવજાન િવિય યરપવ�ના વલણો ોણવા �વર્ચત 

વલણ માયદંડની રચના કરવામા ંઆવી હતી. ���પત વલણ માયદંડ માં �પલ ૨૦ િવધાનો યસદં કરવામા ંઆ યા હતા. 

વલણ માયદંડની રચના ્લકટ�  યપિત  પજબ યચં ્બ��પ  માયદંડ �માણ� કરવામા ંઆવી હતી. વલણ માય[દંડમા ં ૨૦ 

િવધાનો યૈક� ૧૨ િવધાનો હકારાપમક અન� ૦૮ િવધાનો નકારાપમક હતા.  
 

૮. �થૃ�રણની ર�ત  

���પત સશંોધન માટ� અ�યાસમા ં એકઠ� કર�લી મા�હતી�પ ં આ�િૃ� િવતરણ અન� વગ�કરણ કયા� ય � સાંયાક�ય 

મા�હતીના �થૃ�રણ માટ� સરાસર�, �માણ િવચલન અન� ટ�-  �ૂય નો ઉયયોગ કરવામા ંઆ યો હતો. 
 

૯. ઉપક�યનાની ચકાસણી 
�મ ��ૂય ઉપક�યના ટ�- 

 �ૂય 

સાથ�કતા 

કકા 

અથ�્ટન 

૧. ઉ�ચતર મા�યિમક શાળાના ધોરણ ૧૧ અન� ધોરણ ૧૨ના િવધાથ�ઓના ભૌિતક 

િવજાન િવિય યરપવ�ના વલણ �ા�તાકંોમા ંસાથ�ક તફાવત નહહ હોય.  

૧.૩૧ સાથ�ક 

નથી  

�વીકાર  

૨. ઉ�ચતર મા�યિમક શાળાના િવધાથ�ઓ અન� િવધાિથ�નીઓના  ભૌિતક િવજાન િવિય 

યરપવ�ના વલણ �ા�તાકંોમા ંસાથ�ક તફાવત નહહ હોય.  

૨.૧૪ ૦.૦૫ અ�વીકાર  

૩. ઉ�ચતર મા�યિમક શાળાના �પજરાતી મા�યમ અન�  ��� મા�યમના  િવધાથ�ઓના 

ભૌિતક િવજાન િવિય યરપવ�ના વલણ �ા�તાકંોમા ંસાથ�ક તફાવત નહહ હોય 

૨.૩૧ ૦.૦૫ અ�વીકાર  

 

૧૦. તારણો  

1. ઉ�ચતર મા�યિમક શાળાના ધોરણ-૧૧ અન� ધોરણ-૧૨ના િવધાથ�ઓના ભૌિતક િવજાન િવિય યરપવ�ના વલણોમા ં

સાથ�ક ફાવત જોવા મળતો નથી. ધોરણ-૧૧ અન� ધોરણ-૧૨ના િવધાથ�ઓ ભૌિતક િવજાન િવિય યરપવ� 

નકારાપમક વલણ જોવા મળ�   �.  

2. ઉ�ચતર મા�યિમક શાળાના િવધાથ�ઓ અન� િવધાિથ�નીઓના ભૌિતક િવજાન િવિય યરપવ�ના વલણોમા ં સાથ�ક 

તફાવત જોવા મળ�   �. ઉ�ચતર મા�યિમક શાળાની િવધાિથ�નીઓ  ભૌિતક િવજાન િવિય યરપવ� હકારાપમક  વલણ 

ધરાવ�  �. �યાર� િવધાથ�ઓ  ભૌિતક િવજાન િવિય  યરપવ� નકારાપમક વલણ ધરાવ�  �.  
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3. ઉ�ચતર મા�યિમક શાળાના �પજરાતી અન�  ��� મા�યમના િવધાથ�ઓના  ભૌિતક િવજાન િવિય યરપવ�ના 

વલણોમા ંસાથ�ક તફાવત જોવા મળ�   �.  ��� મા�યમના િવધાિથ�નીઓ  ભૌિતક િવજાન િવિય યરપવ� હકારાપમક  

વલણ ધરાવ�  �. �યાર� �પજરાતી મા�યમના િવધાથ�ઓ  ભૌિતક િવજાન િવિય  યરપવ� નકારાપમક વલણ ધરાવ� 

 �.  
 

૧૧. �ચૂનો 
1. િવધાથ�ઓમા ંભૌિતક િવજાન િવિય યરપવ� હકારાપમક વલણો ક�ળવવા યોયય અ�યાયન વાતાવરણ તૈયાર કરવા  

અ�યન-અ�યાયન ���યામા ંય�રવત�ન લાવ�પ ંજોઈએ. 
2. ભૌિતક િવજાન િવિય યરપવ� િવધાથ�ઓના નકારાપમક વલણ યા ળના કારણો શોધી િવધાથ�ઓ ભૌિતક િવજાન 

િવિય મા રસ લ� ત� �કાર� યાઠ��મ ત�મજ અ�યયન અ�પભવોમા ંવૈિવ�ય લાવ�પ ંજોઈએ.  

3. ભૌિતક િવજાન િવિયમા ંસૈ�ધાિંતક જાન સાથ� સાથ� �ાયો્ગક કાય�ન� સમાન મહપવ આય�પ ંજોઈએ. �ો��ટ યપિત 

�વી ય�ધિતઓ �ારા િવધાથ�ઓની સહભા્ગતા વધારવી જોઈએ.  
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