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અ�ભયો�યતા 
�િૂમકા એસ જોષી 

િવ�ાસહાયક, 
�ાથિમક શાળા અમરા�રુા 

તા. મહ�મદાવાદ  �જ. ખેડા 

સારાશં 

���તુ સશંોધન લેખમા ં અ�ભયો�યતા િવશે સમ�વાનો �ય�ન કરવામા ં આ�યો છે. ���તુ સશંોધન લેખમા ં

તજજો ોારા અ�ભયો�યતાની �યાયયા તેમજ તેના ાુદા ાુદા �કારો, અ�ભયો�યતાની િવશેષતાઓ, અ�ભયો�યતાના 

લક્ો, અ�ભયો�યતા�ુ ં�વ�પ, અ�ભયો�યતા�ુ ં િવકાસ, અ�ભયો�યતા�ુ ંમાપન �વા ��ુાઓનો સમાવેશ કરવામા ં

આ�યો છે. ���તુ સશંોધન લેખમા ં વૈજાિનક અ�ભયો�યતા િવશે જ્ાવામા ંઆ�આુ ં છે તેમજ દ�શ, િવદ�શ અને 

�જુરાતમા ં થયેલ અ�ભયો�યતા કસોટ�ઓ પર �કાશ પાડવામા ંઆ�યો છે. છે. અને છે�લે અ�ભયો�યતા અને 

અ�ભયો�યતા અને કમતા વ વેનો ભેદ, અ�ભયો�યતા અને ��ુ�ો�િતભા વ વેનો ભેદ, અ�ભયો�યતા અને રસ 

વ વેનો ભેદ ઉદાહર્ ોારા �પ�ટ કરવામા ંઆ�યો છે. 
 
1. ��તાવના  

અ�ભયો�યતા શ�દને સામા�ય મા્સો તથા �યાવસાિયક માગરદશરન આપનાર મનોિવજાનીઓ, પ્ બ�ુ તા��વક 

અથરમા ંવાપરતા નથી, પ્ િવશાળ અથરમા ંતેનો ઉપયોગ થાય છે. અ�ભયો�યતા એ નથી કૌશ�ય ક� નથી નૈ��ુય, 
અ�ભયો�યતા એ મા� અ�યારની એવી પ�ર��થિત છે ક� �ના ઉપરથી એવો િનદ�શ કર� શકાય ક� એ �યકિતને 

તાલીમ મળે તો કૌશ�ય ક� નૈ��ુય �ા�ત કર� શક�. શ�આતમા ંમનોિવજાનીઓ ાૂથ અવયવો ક� િવિશ�ટ અવયવો 

ઉપરથી શા��દક �કડા �ગેની, અવકાશીય એમ વગેર� અ�ભયો�યતાને ઓળખવા લા�યા. પરં� ુધીમે ધીમે ધ્ી 

અ�ભયો�યતાઓને ઝી્ી ઝી્ી અ�ભશ��તઓમા ંવહ�વવા લા�યા. �ગલફડ� ૧૮૦ અ�ભશ��તઓની ક�પના કર� અને 

૮૦ �ટલીને તો ઓળખાવી શકયા છે.  
 
2. અ�ભયો�યતાની �યાયયાઓ   

વોર�ન1 પોતના મનોિવજાનના શ�દકોષમા ંઅ�ભયો�યતાની �યાયયા આ �મા્ે કર� છે.   

"અ�ભયો�યતા એ અ�કુ ��થિત અથવા લક્ોનો સ�હૂ છે ક� � �ય��ત અ�કુ િવિશ�ટ બાબત �વી ક� અ�કુ ભાષા 

શીખવી ક� સગંીતકાર બન�ુ ંક� યાિં�ક કાયર કર�ુ,ં એમા ંતાલીમ મેળવતા ં િવિશ�ટ જાન, કૌશ�યો ક� �યવ��થત 

��યાવાર આપવા�ુ ંશીખવાની કમતા ધરાવે છે તેનો િનદ�શ કર� છે." 
________ 
1ક��. દ�સાઇ અને દ�સાઇ એવ.�; (ોારા ન�ધાયેલ) : મનોવૈજાિનક માપન, અમદાવાદ: આિુનવિસ�ટ� �થં િનમાર્ 

બોડર, �જુરાત રાજય, ૧૯૯૪, �.ૃ ૩૧૨. 

D.A.T.2 ના Manual  �ગે Aptitude જ્ા�આુ ંછે,  
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Aptitude is, “A Condition or a set of characteristics regarded as symptomatic of an individual’s stability to 
acquire with training some knowledge, skill of a set of responses such as ability to speak a language, to produce 
music, to do mechanical work" 

R.L. Thorndike3 ના મત �જુબ, "Aptitude is regarded as the capacity to acquire proficiency with a given amount 
of training" 

બે�ટના4 મતા�સુાર, "અ�ભયો�યતા કસોટ�ઓનો હ�� ુકોઇ િવિશ�ટ �કારની શ��તમા ં�ય��તની પોતાની અપે�કત 

કમતા �ગે�ુ ં�વૂાર�મુાન કરવાનો હોય છે." 

��કનરના મતા�સુાર, "અ�ભયો�યતા કસોટ�ઓમા ં વિશ�ટ શ��તઓની સભંિવત મા�ા�ુ ં માપન કરવાનો �ય�ન 

થાય છે." 

Freemag5 ના મતા�સુાર, "An aptitude is a condition or set of characteristics indicative of an individual's ability 
to acquire with training some specific knowledge, skill or set of responses, such as the ability to speak a 
Language, to become a musician, to do mechanical work, etc." 
 
3. અ�ભયો�યતાના �કારો  

અ�ભયો�યતા એ �યકિતમા ંરહ�લ ગ�ભ�તશ��ત છે તે શ��ત હાુ વા�તવમા ંિવકસી નથી. પરં� ુતાલીમ ોારા તેનો 

િવકાસ થવાની સભંાવના છે. મનોવૈજાિનકોએ અ�ભયો�યતાના અનેક �કારો ોવૂ�યા છે. 

(૧) બો��ોક યા શા��દક અ�ભયો�યતા (Academic Aptitude)  

�ય��તની અ�યાસકકા �્વા આ શ��તનો �ક �્વો આવઆયક છે ક�ટલાક �યવસાયોમા ં સામા�ય કકાની 

��ુ�ો પયાર�ત ગ્ાય. પરં� ુલેખક, અ�યાપક, ત�ંી, વક�લ �વા �યવસાયના ંકે�ોમા ંઉ વકકાની શ�દશ��તની 

અપેકા રહ� છે. 

(૨) �કશ��ત અને ગા�્િતક અ�ભયો�યતા (Numerical Aptitude) 

ગ�્ત, બીજગ�્ત, �િૂમિત તેમજ િ�કો્િમિત �વા િવષયોમા ં સજંાની સમજ અથઅ તેમજ િનયમો અને �ટૂ 

��નના ઉક�લ માટ� આ �કારની શ��તની અપેકા રહ� છે. ગ�્ત િશકક, �હસાબનીસ, ય�ંિવદ યા �કડાશા�ી 

બનાવામા ં ગ�્તના જાન અને સલં�ન  એવા અ�ય િવષયોનો અ�યાસ એ તે કે�મા ં સફળતા �ાા�ત માટ� 

આવઆયક રહ� છે. 

(૩) અવકાશસબંધં�હ્ અ�ભયો�યતા (Spatial Aptitude) 

કોઇપ્ પદાથરના િ�પ�રમા્ના ��યકીકર્ને ધન�િૂમિતના ઉક�લ માટ� આ શ��ત આવઆયક છે. ય�ંિવ�ા, 
�ડઝાઇનના ન�નૂા બનાવવાના �યવસાયમા ંતેમજ એા�જનય�ર�ગના ંકે�ોમા ંઆ �કારની અ�ભયો�યતા હોય તો 

સફળતા મળે છે. 

(૪) વૈજાિનક અ�ભયો�યતા(Scientific  Aptitude) 

સશંોધક, ડોકટર, વૈજાિનક અને મનોવૈજાિનક બનવા માટ� હક�કતો, િનયમો  અને વ��ઓુ �ુ્ ધમ��ુ ંવૈજાિનક 

�થૃ�ર્ કરવાની અ�ભયો�યતાને વૈજાિનક અ�ભયો�યતા કહ� છે. 

(૫) યાિં�ક અ�ભયો�યતા (Mechanical Aptitude) 

ય�ંોની સજંા, રવના અને કામગીર�ની સમજ અથઅ, ય�ં સાથે કામ પાર પાડવા અને તેને અ��ુપ થવા માટ� આ 

�કારની અ�ભયો�યતા જ�ર� છે. 
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(૬) હ�ત કૌશ�પ (Manual Aptitude) 

કો��આટૂર, મોટર-�ાઇિવ�ગ, � ૂથં્કામ, ઘ�ડયાળ �રપેર�ગ યા િવમાન વલાવવા �વા �યવસાયમા ંસમ� �ભ�-

�ભ� �ગો તેમજ શર�રના હલનવલન�ુ ંસકંલન જ�ર� છે. 

(૭) શાર��રક વપળતા (Physical Ability) 

હોક�, �ટબોલ, �કક�ટ �વી રમતોમા ંસમ� શર�રના �નાઆઓુની ��િૂત� અને વપળતા સફળ ખેલાડ� થવા માટ� 

આવઆયક છે. 

(૮) કળા અ�ભયો�યતા (Artistic Aptitude) 

કલાકાર થવા માટ� િવિવધ લ�લતકલાઓના �વ�પ�ુ ં��ૂયાકંન, અથરઘટન અને પર�ક્ કરવાની અ�ભયો�યતા 

તથા સ�ક ો��ટની આવઆયકતા છે. 

(૯) સામા�જક અ�ભયો�યતા (Social Aptitude) 

સફળ િશકક, નેતા સે�સમેન, �યવ�થાપક, સમાજ ોધુારક યા વીમાએજ�ટ થવા માટ� સામા�જક સબંધંો બાધંવા 

અને િવકસાવવાની તથા તેના ઉપયોગની આવઆયકતા છે. 

(૧૦) કાર�ુની અ�ભયો�યતા (Clerical Aptitude) 

કાર�ુન, ટાઇિપ�ટ, ખર�દ-વેવા્-િધરા્ �ગે િનમાયેલ કાર�ુન વગેર�મા ંઅ�કૂ �કારની શ��તઓ જ�ર� ગ્ાય 

છે. 

(૧૧) વહ�વટ� અ�ભયો�યતા (Executive Aptitude) 

આ�મ િવ�ાસ, ને��ૃવ, અ�ય પાસે કામ લેવાની તેમજ અ�ય સાથે કામ કરવાની આવડત સફળ વહ�વટકતાર પાસે 

અપે�કત છે. 

(૧૨)  �યાવહા�રક શ��ત (Practical Ability) 

ઉ�યન અિધકાર�, ક��ટન, લઆકર� અફસર, ��ુસોી, એલવી, સ�ક વગેર�મા ં � ૂઝંવતી પ�ર��થિતમાથંી માગર 

કાઢવાની �યવહા�ુ ��ુ� અને ોઝૂ હોવા આવઆયક છે.  
 

4. અ�ભયો�યતાની િવશેષતાઓ   

�બ�ગહામે6  અ�ભયો�યતાને અલગ અલગ સ� ુ ય ન ગ્તા ંઘ્ા ંલક્ોની સિંમિ�ત અસર દશારવી છે. તેને તે 

એક ગ�ભ�તશ��ત માને છે. અ�ભયો�યતામા ં�્ ત�યો જોવા મળે છે. 

   (૧) અ�ભયો�યતા કોઇ જાન ક� યો�યતા માટ�ની �વૂરકમતા ગ્ાય છે. 

   (૨) જો અ�ભયો�યતા હોય તો તેને સબંિંધત કમતા �ા�ત થઇ શક� છે.  

   (૩) આવી કમતા �ા�ત થતા �ય��ત સતંોષની લાગ્ી થાય છે. 

આ ત�યોનો આધાર �્ મા�યતાઓ છે. 

(૧) અ�ભયો�યતા દર�ક �ય��તમા ંસમાન હોતીનથી. તેમા ં�ય��તગત તફાવતો જોવા મળે છે. સાથે સાથે િવિશ�ટ 

અ�ભયો�યતાઓમા ંસૌથી વ� ુઅસમાનતા હોય છે. 

(૨) બે �ય��તમા ંરહ�લી એક જ અ�ભયો�યતામા ંભેદ જોવા મળે છે. 

(૩) ઘ્ીવાર અ�ભયો�યતા ��થર હોય છે. પરં� ુતેમા ંસાથરક અને  િમક ભેદ જોવા મળે છે.  

______________6सुरेश भटनागर(�ारा उ�त),�श�ा मनो�व�ान (�यारहवार ससं �रर) मेरठ:सूयार  ����ेशन, 2006 �.ृ 
325 
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અ�ભયો�યતા િવશેના ત�ય તથા મા�યતાઓના આધાર� તેની િવશેષતાઓ નીવ �જુબ છે. 

૧. વતરમાન �ુ્ ોનો સ�હૂ  (Group of Present Traits) 

�ય��તની અ�ભયો�યતામા ંતેમના વતરમાન �ુ્ ો સમાિવ�ટ હોય છે � તેના ભિવ�યના િવકાસનો સકં�ત કર� છે. 

૨. ઉપઆકુતતા (Fitness) 

અ�ભયો�યતામા ંકાયર કરવાની કમતાનો ભાવ રહ�લો હોય છે. 

૩. જ�મ�ત નથી (Innate less)  

 અ�ભયો�યતા જ�મ�ત નથી હોતી એમા ંશીલ �ુ્ ો�ુ ંઅવરન કરવામા ંઆવે છે. 

૪. અ�ભયો�યતા અ�તૂર છે.  (Aptitude is Abstract) 

અ�ભયો�યતા એક અ�તૂર િવવાર છે તે �ય��ત�વ�ુ ંએક �ગ છે ક� � તેની િવશેષતા દશારવે છે. 

૫. ભિવ�યની �દશા (Future Direction) 

અ�ભયો�યતા �ય��તની વતરમાન ��થિત છે અને ભિવ�યનો સકં�ત કર� છે. 

૬. પાર�પ�રકતા (Plutuality)  

અ�ભયો�યતા �ય��તના રસ, યો�યતા અને સતંોષ સાથે સબંધં ધરાવે છે. 
 

આ ત�યો અને મા�યતાઓને આધાર� �પ�ટ કહ� શકાય ક� અ�ભયો�યતા પર વારસા અને વાતાવર્નો �ભાવ પડ� 

છે. અ�ભયો�યતા ગિતશીલ છે. કાર્, જયાર� સધંષરમય પ�ર��થિત આવે છે �યાર� તેમા ંપ�રવતરન જો મળે છે. 

અ�ભયો�યતા બ�ઘુટક હોય છે. મૌ�ખક ગિત, સયંયા, ��િૃત, �પશર, તકર , આગમન તથા િનગમન �વા ઘટકોનો 

સિંમિ�ત �ભાવ તેના પર પડ� છે. 
 
5. અ�ભયો�યતાના ંલક્ો  

અ�ભયો�યતાના ંનીવે �જુબના લક્ો તારવી શકાય છે. 

અ�ભયો�યતા એ �ય��તની ો�ુ�ુત શ��ત છે. 

- તે �ય��તનો િવિશ�ટ �ુ્  છે. 

- તે �ય��તની �ત�રક શ��ત છે. 

- આવી શ��તઓને િવિશ�ટ તાલીમ આપીને �ય��તની િવિશ�ટ આવડતોનો િવકાસ કર� શકાય છે. 

- �ય��તને કોઇ વોકકસ કાયર કરવા માટ�ની તાલીમ આપવામા ંઆવે તો તેને ક�ટલી સફળતા મળશે તે �ગેના 

�મા્ની સભંિવત કકા � તે કાયર માટ�ની �ય��તની અ�ભયો�યતાને આધાર� િનિિત કર� શકાય છે.  
 
6. અ�ભયો�યતા�ુ ં�વ�પ 

અ�ભયો�યતા પર કયા પ�રબળોની અસર થાય છે તે િન��વત કરવા�ુ ંઘ�ુ ં�આુક�લ છે. તે જ�મ�ત હોય છે ક� 

�ય��તની વાતાવર્ સાથેની �તર� યા ોારા તેનો િવકાસ થાય છે તે વો�સ પ્ે કહ� શકાય નહ�. તેમ છતા ં

મનોવૈજાિનકો બે પાસાઓને �યાનમા ંરાખીને અ�ભયો�યતાના �વ�પ �ગે સમજ આપે છે. અ�કુ �ુદરતી બ�કસને 

કાર્ે �ય��તમા ં અ�કુ અ�ભયો�યતાઓ જોવા મળ� શક� છે. દા.ત. મ�રુ અવાજ ધરાવતી �ય��તને તાલીમ  

આપીને તેને ગાયક બનાવી શકાય છે આવી અ�ભયો�યતાઓને ��મ�ત અ�ભયો�યતા તર�ક� ઓળખાવી શકાય 
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છે. અહ� એક વાત ન�ધ લેવી પડ� ક� દર�ક �ક�સામા ંમ�રુ અવાજ ધરાવતી �ય��ત સાર� ગાયક બને એ શ� 

નથી.  
 
બી� ર�તે જોઇએ તો અ�કુ વખતે �ય��ત લાબંા ગાળા ોધુી કોઇ વો�સ વાતાર્મા ંરહ� અથવા વો�સ કૌશ�યો 

ધરાવતી �ય��ત સાથે રહ� તો �ય��તની અ�ભયો�યતાનો �યુય આધાર �ુ ં છે તેના િવશે વો�સપ્ે ક�ુયં કહ� 

શકાય નહ� તેમ છતા ંસલામત ર�તે કહ��ુ ં હોય તો કહ� શકાય ક� અ�ભયો�યતાઓ જ�મ�ત ક� વાતાવર્જ�ય 

હોઇ શક� છે. 
 
7. અ�ભયો�યતાનો િવકાસ  

અ�ભયો�યતા જ�મ�ત પ્ હોઇ શક� અને વાતાવર્��ય પ્ હોઇ શક� છે. �ય��તની કોઇ આવડતનો િવકાસ 

કરવા માટ� તેની અ�ભયો�યતાને તાલીમ આપી શકાય છે. પરં� ુ તે માટ� સવર �થમ �ય��તની અ�ભયો�યતાની 

તપાસ કરવી પડ� �યારબાદ તેને તાલીમ આપીને અને તેની અ�ભયો�યતાને પોષે તે�ુ ં વાતાવર્ ��ંુૂ પાડ�ને 

તેની કોઇ આવડતનો િવકાસ કર� શકાય છે. આમ �ય��તની અ�ભયો�યતાનો ઉપયોગ કર�ને તેનો કોઇ આવડતનો 

િવકાસ કર� શકાય છે નહ� ક� અ�ભયો�યતાનો. આમ અ�ભયો�યતાએ �ય��તની િવિશ�ટ આવડતના િવકાસનો 

આધાર બને છે. �ય��તની આવી અ�ભયો�યતાઓ ઓળખવા અને તે�ુ ં માપન કરવા માટ� અ�ભયો�યતા 

કસોટ�ઓનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે.    
 
8. અ�ભયો�યતા�ુ ંમાપન  

�ય��તની િવિવધ િવિશ�ટ શ��તઓ અને આવડતોના �ળૂમા ં રહ�લી અ�ભયો�યતાઓ ઓળખવા માટ� અને તે�ુ ં

માપન કરવા માટ� મનોવૈજાિનકાએ અ�ભયો�યતા કસોટ�ઓની રવના કર� છે. �નો ઉપયોગ કર�ને �ય��તની 

વો�સ અ�ભયો�યતાઓ ઓળખીને તેમને વો�સ �યવસાય ક� કાયર માટ� તૈયાર કર� શકાય છે.  

કસોટ�ના હ��ઓુ અને લક્ોને આધાર� તેમ�ુ ંાુદ� ર�તે વગ�કર્ કર� શકાય છે.  

૧. યાિં�ક અ�ભયો�યતા કસોટ� :-  

 યાિં�ક અ�ભયો�યતામા ંનીવે જ્ાવેલ માનિસક અને શાર��રક શ��તઓનો સમાવેશ થાય છે.  

- અવકાશી સબંધંો�ુ ં�ય��ત�ુ ંપોતા�ુ ં��યકીકર્. 

- યાિં�ક મા�હતી એકઠ� કરવાની શ��ત 

- સાદા યાિં�ક સાધનોની સમજ.  

ઉપરોકત બાબતોને �યાનમા ં રાખીને તૈયાર કરવામા ં આવેલી િવિવધ અ�ભયો�યતા કસોટ�ઓમાથંી ક�ટલીક 

કસોટ�ઓના નામ નીવે �જુબ છે.  

- િમનેસોટા યાિં�ક જોડા્ કસોટ� 

- િમનેસોટા અવકાશી સબંધં કસોટ� 

- �બનેટની યાિં�ક અથર�હ્ કસોટ�  
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૨. સગંીત અ�ભયો�યતા કસોટ�  

સગંીતના કે�ને લગતી અ�ભયો�યતાઓની તપાસ કરવા માટ� સગંીત અ�ભયો�યતા �સોટ�ની રવના કરવામા ં

આવે છે. 

- સીશોર સગંીત અ�ભયો�યતા માપન  

- �ુ�યતં �કુલ ર�વત સગંીત અ�ભયો�યતા કસોટ� 

૩. કલા અ�ભયો�યતા કસોટ�   

કલાના કે�મા ંઅ�ભયો�યતાની તપાસ કરવા માટ� આવી કસોટ�ઓની રવના થાય છે. આમાનંી બે �યુય કસોટ�ઓ 

નીવે �જુબ છે.  

- ધી મેઇર �લા િન ર્ય કસોટ� 
- હોનર કલા અ�ભયો�યતા સશંોધિનકા 

૪. �યાવસાિયક અને િવ�ાક�ય અ�ભયો�યતા કસોટ� :- 
 િવિવધ �યવસાય અને �યાવસાિયક અ�ભયો�યતાઓ �્વા માટ� �યાવસાિયક અ�ભયો�યતા કસોટ�ઓના 

ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે. ાુદા ાુદા �યવસાય માટ� ાુદ� ાુદ� અ�ભયો�યતાઓની જ�ર પડ� છે. આ બાબતને 

�યાનમા ંરાખીને િવિવધ �યવસાયો માટ� ાુદાાુદા �કારની �યાવસાિયક અ�ભયો�યતા કસોટ�ઓની રવના કરવામા ં

આવી છે.�યાવસાિયક અ�યાસ�મોમા ંિવ�ાથ�ઓને �વેશ આપવા માટ� પ્ આવી કસોટ�ઓનો ઉપયોગ થઇ શક� 

છે. આવી ક�ટલીક કસોટ�ઓના નામ નીવે �મા્ે આપવામા ંઆ�યા છે.  

- �ટોનફોડર વૈજાિનક અ�ભયો�યતા કસોટ� 

- િવજાન અ�ભયો�યતા કસોટ�  

- ટ�લ કાયદો અ�ભયો�યતા કસોટ� 

- તબીબી  િવ�ાશાખાના િવ�ાથ�ઓ માટ� મોસની િવ�ાક�ય અ�ભયો�યતા કસોટ� 

- એમ.એમ.શાહ ર�વત મા�યિમક શાળાના િશકકો માટ�ની અ�ભયો�યતા કસોટ�. 

- જય�કાશ અને �ીવા��વની િશક્ અ�ભયો�યતા કસોટ� 

- સતીશ �કુલ અને સોનલ ��ભ� ની ઉ વ મા�યિમક િશકકો માટ�ની �યવસિયક  અ�ભયો�યતા કસોટ� - ૨૦૦૯ 

૫. શાર��રક અને હ�તકૌશ� અ�ભયો�યતા કસોટ� :-  

��હપલે હાથની પકડની મજ�તૂી માપવા માટ� એક સાધન બના�આુ ં હ� ુ.ં આ સાધનને ડાયનેમોમીટર નામ 

આપવામા ંઆ�આુ ંહ� ુ.ં તેમા ં�ત�રક અને બા� એવા બે હ��ડલ હતા ંતથા એક ડાયલ અને એક પોઇ�ટર હતા. 

�યકિતએ હ��ડલ પકડ�ને જોરથી દબાવવા�ુ ં હોય છે. આ ર�તે હ��ડલ દબાવવાથી �ય��ત હાથની પકડની 

મજ�તૂી�ુ ંમાપ �કલો�ામમા ંમળે છે. બી� આવી એક કસોટ�ના પ્ રવના થઇ છે �ને હ�ત કૌશ�ય કસોટ� 

તર�ક� ઓળખાવવામા ંઆવે છે. ઝડપ, સકંલન અને લયના સદંભરમા ંહાથ�ુ ંહલનવલન માપવા માટ� અ કસોટ�ની 

રવના કરવામા ંઆવી છે.  
 
9. વૈજાિનક અ�ભયો�યતા 

હક�કતો, િનયમો અને વ��ઓુના �ુ્ ધમ��ુ ંવૈજાિનક �થૃકકર્ કરવાની અ�ભયો�યતાને વૈજાિનક અ�ભયો�યતા 

કહ� શકાય.   
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��યેક અ�ભયો�યતા એક �વત�ં ધટક છે તેમ છતા ં વૈજાિનક અ�ભયો�યતાએ કલાશ��ત, સગંીતશ��તની �મ 

િવિશ�ટ કૌશ�ય નથી. Scientific Aptitude may be characterized best as the application of general intellectual 
capacity to scientific material 
 
10. વૈજાિનક અ�ભયો�યતાનો અથર  

Dressel7 (1963) આ �જુબ �યાયયા આપે છે.  
"Scientific Aptitude as potentially for future accomplishment in science without regard to past training and 
achievement." 
 

અ�ભયો�યતાનો અથર "�ય��તની ભાવી યો�યતાનો િનદ�શ કરતી વતરમાન શ��તઓ" એમ કહ� શકાય. થ�ટર ને છ 

�કારની શ��તઓના માપ માટ�ની કસોટ�ઓ તૈયાર કર� છે. આર.બી. ક�ટલે ૧૩ �કારની િવિશ�ટ શ��તઓ 

ઓળખાવી છે.  
 

ડ�.એ.ટ�. કસોટ� (D.A.T. Battery) 

ડ�����શયલ એ�ટ�ટઆડૂ ટ��ટ બેટર� અ�ભયો�યતા માપવા માટ�ની ટ��ટ બેટર� છે. �મા ંઆઠ પેટા કસોટ�ઓનો 

સમાવેશ કરવામા ંઆ�યો છે. 

૧. શા��દક તકર  

૨. �ક અ�ભયો�યતા 

૩. અ�તૂર તકર   

૪. અવકાશીય સબંધંો 

૫. યાિં�ક અ�ભયો�યતા 

૬. કાર�ુની ઝડપ અને વો�સાઇ  

૭. ભાષા વપરાશ જોડ્ી 

૮. ભાષા વપરાશ વાકયો. 

આમ, િવિવધ કસોટ�ઓ ોારા િવિવધ �કારની માનિસક શ��તઓ�ુ ં માપન કરવામા ં આવે છે. આ કસોટ�ઓ 

અમેર�કાના બાળકો પર �મા�્ત કરવામા ંઆવી છે.  

___________________ 
7D.B.. Rao and  Ediger Marlow, (Cited by), Scientific Attitude Vis-avis scientific, Aptitude, New Delhi: Discovery 
publishing House, 1996, P.42. 
 
11. અ�ભયો�યતા કસોટ�ઓ�ુ ંિવદ�શમા ં�થાન  

૧. ડ�.એલ.�વે એ ૧૯૨૯મા ં વૈજાિનક અ�ભયો�યતા કસોટ�ની રવના કર�. આ કસોટ� ક�લીફોિન�યાના �ટ��ડફોડર 

આિુનવિસ�ટ� �ેસે �કાિશત કર�. આ કસોટ� �ટ��ડફોડર સાય��ટ�ફક ઓ�ટ�ટઆડુ ટ��ટ તર�ક� �્ીતી છે.  

૨. �આરુો ઓફ એજઆકુ�શનલ �ર�વ સિવ�સ ઓફ �ટ�ટ આિુનવસ�ટ� ઓફ આયોવા ોારા ૧૯૨૫ થી ૧૯૪૪ ોધુીના 

સમયગાળા દરિમયાન િવજાનના િવિવધ િવષયોને અ�લુકીને "આયોવા �લેસમે�ટ એકઝાિમનેશન" નામે ક�ટલીયે 

ટ��ટ બેટર� �કાિશત કરવામા ંઆવી.  
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૩. હ�ટર કોલેજ ોારા "હંટર સાય��ટફ�ક એ��ટટઆડૂ ટ��ટ" �કાિશત થઇ. 

૪. ૧૯૪૦ મા ં સાયકોલો�કલ કોપ�ર�શન ોારા અમે�રકામા ં અ�ભયો�યતા કસોટ�ઓની શ�આત થઇ હતી અને 

િશક્ અને �યવસાિયક માગરદશરનમા ંતે ઉપયોગમા ંલેવાતી હતી. અ�ભયો�યતા સ�હૂ કસોટ�ઓ (Aptitude test 

Battery) ની રવના સાયકોલો� કોપ�ર�શન ૧૯૪૭ મા ં�આયૂોકર  (અમેર�કા) ખાતે કર� હતી. � DAT તર�ક� �્ીતી 

છે. �મા ંઆઠ પેટા કસોટ�ઓ છે. 

૫. �યારબાદ Burean of Employment Security U.S. ના લેઅ� િવભાગ ોારા સામા�ય અ�ભયો�યતા સ�હૂ કસોટ� 

બનાવવાનો �યાસ કય� હતો. �ને G.A.T.B. તર�ક� ઓળખવામા ંઆવે છે. � ાુદા ાુદા �કારની સેવાઓ અને 

�યવસાયો માટ� યો�ય ઉમેદવારની પસદંગી માટ� રવના કરવામા ં આવેલ છે. �ના �વતરમાન �વ�પમા ં ૧૨ 

કસોટ�ઓ અને નીવેના ૯ િવભાગો રાખવામા ંઆવેલ છે.  

૧. ��ુ�  

૨. ભાષા અ�ભયો�યતા 

૩. �ક અ�ભયો�યતા 

૪. અવકાશીય ��યકતા 

૫. આ�ૃિત ��યકતા 

૬. કાર�ુની ��યકતા 

૭. હલનવલન�ુ ંસયંોજન 

૮. ���ુલ કૌશ�ય 

૯. હ�ત કૌશ�ય 

આ કસોટ�ઓ મા�યિમક શાળા અને કોલેજના િવ�ાથ�ઓ તથા ��ુષ, મ�હલા વગેર� �યુત વયના �ય��તઓને 

આપી શકાય છે. ૧૯૫૦ થી બી� ધ્ી બધી સ�હૂ કસોટ�ઓ થઇ છે. �મા �બનેટની યાિં�ક �હ્ શ��ત કસોટ�, 

િમનોસોટા કલેર�કલ ટ��ટનો સમાવેશ કર� શકાય છે. 
 
12. ભારતમા ં�થાન  

૧. સાય�સ એ��ટટઆડુ ટ��ટ : એજઆકુ�શન એ�સ વોક�શનલ ગાઇડ�સ �આરુો, �બહાર.. 

૨. સાય��ટ�ફક એ��ટટ�ડુ ટ��ટ : �આરુો ઓફ એજઆકુ�શનલ એ�ડ સાયકોલો�કલ ર�સવર, કલક�ા. 

૩. સાય��ટ�ફક એ��ટઆડુ ટ��ટ બેટર� : સે��લ �આરુો ઓફ એ�આકુ�શનલ એ�ડ વોક�શનલ ગાઇડ�સ, �દ�હ�. 

૪. નોન  વબરલ સાય�સ િસલેકશન ટ��ટ : રાય વૌધર�, માનસાયન, �દ�હ� 

૫. િવજાન અ�ભયો�યતા કસોટ� : સાય�સ ટ�લે�ત સવરના �ો�કટ માટ� : NCERT : �આ ુ �દ�હ� 

૬. ૧૯૬૨મા ં એન.સી. રાવ જબલ�રુ (મ�ય�દ�શ) મા ં M.O.E. ના ફાઇના�સ �ો�કટ હાથ ધર� D.A.T.  ની    

 રવના કર�લ છે. �મા ંમ�ય�દ�શની શાળાઓમા ંધો. ૮ના િવ�ાથ�ઓ પર અજમાયશ કર�લ છે. 

૭. સાય��ટ�ફક એ��ટટઆડૂ ટ��ટ : દવે બી.એમ. ૧૯૬૪ 

૮. એ��ટટઆડૂ ટ��ટ ઇન સાય�સ : વ�કટરામન ૧૯૭૦ 

૯ �કુલા અને તેમનાસહાયકોએ ૧૯૭૦મા ં ધધંાક�ય અ�ભયો�યતા કસોટ� �હ�દ�મા ં ધો. ૮ થી ૧૦ ના બાળકો 

 ઉપર �મા�્ત કર�લ છે �મા ં �દ�હ�, રાજ�થાન, ઉ�ર �દ�શ, મ�ય�દ�શ અને �બહારના બાળકો ઉપર 
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 �મા�્ત કર� છે. � NCERT નવી �દ�હ�ના િવભાગ ોારા હાથ ધરવામા ંઆવેલ હતી. 

૧૦. સાય��ટ�ફક નોલેજ એ�ડ એ��ટટઆડુ ટ��ટ : વેટજ� એસ. એ�ડ �ખુજ� એમ.  

૧૧. સાય��ટ�ફડ એ��ટટઆડૂ ટ��ટ બેટર� : અ�વાલ �ૃ�્�ુમાર, ૧૯૭૫ 
 
13. અ�ભયો�યતા કસોટ�ઓ�ુ ં�જુરાતમા ં�થાન  

૧. �.સી.પર�ખની યાિં�ક અ�ભયો�યતા કસોટ� (૧૯૬૦) 

૨. એસ. �. ભાવસાર, સૌરા�� આિુનવિસ�ટ�મા ં પી.એવ.ડ�..ની ડ��ી માટ� મા�યિમક શાળાના બાળકો માટ� 

 ૧૯૭૦મા ં�કશ��ત કસોટ�ની રવના કર�લ છે. (આ કસોટ� સૌરા�� િવ�તારના ધો. ૯ થી ૧૧મા ં�મા�્ત કર�લ 

 છે.) 

૩. આર..પી. શાહ� ૧૯૭૦મા ં�જુરાતી મા�યિમક શાળાના બાળકો માટ� �કશ��ત કસોટ�ની રવના 

૪. ડો. આર.બી. નાયકની કાર�ુની અ�ભયો�યતા કસોટ� (૧૯૭૦) 

૫. �ધાન, િમ�ા અને િમ�ાની યાિં�ક અ�ભયો�યતા કસોટ� 

૬. �ો. ટ�.પી. લેલે ભગતવાલાની કાર�ુની અ�ભયો�યતા કસોટ� (શા��દક) 

૭. ન�લન પ�ંડતની સૌરા�� િવ�તારની મા�યિમક શાળાઓના ધોર્ ૯મા ં અ�યાસ કરતા િવ�ાથ�ઓ માટ� 

 વૈજાિનક અ�ભયો�યતા કસોટ� (૧૯૮૫). 

૮. હા�દ�કભાઇ અમીનની �જુરાત રાજયની ઉ વતર મા�યિમક શાળાના િવજાનના િવ�ાથ�ઓ માટ� વૈજાિનક 

   અ�ભયો�યતા કસોટ� (૨૦૦૯). 

૯. �કર્બેન પટ�લ એ મા�યિમક શાળાના િવ�ાથ�ઓ માટ� વૈજાિનક અ�ભયો�યતા કસોટ� (૨૦૦૯). 
 
14. આ ઉપરાતં અ�ભયો�યતા માપનની િવિવધ કસોટ�ઓ  

૧. કાર�ુની અ�ભયો�યતા કસોટ�  

િવિવધ જ�યાઓએ કાર�ુનોએ કરવાના કામ અલગ-અલગ હોય છે. આથી િવિવધ કસોટ� બનાવનારાઓએ પોતાની 

કસોટ�મા ંિવિવધ �કારની પેટા કસોટ�ઓનો સમાવેશ કય� છે.  

એ. િમનેસોટા કાર�ુની કસોટ� 

(સયંયાઓની �લુના, નામોની �લુના) 

બી. પરડઆ ૂકાર�ુની કસોટ�  

(જોડ્ી, ગ્તર�, ઝડપ, વોકકસાઇનો અથર) 

સી. ડ��ોઇની કાર�ુની કસોટ�  

(વા�્જયમા ંવપરાતા, પ�રભાિષક શ�દો�ુ ંજાન, �વ�ોને  મવાર ગોઠવવા, વગ�કર્) 

૨. ઝડપ અને વોકકસાઇની કસોટ� 

૩. ઊવરશી દ�સાઇ�ૃત શા��દક અ�ભયો�યતા કસોટ�. 

૪. ર�ખવવદં પી. શાહ ર�વત �કશ��ત કસોટ� 

૫. િમનેસોટા પેપર ફોમરબોડર  

૬. િમનેસોટા ફટ ઓફ મેિન�આલેુશન ટ��ટ 

૭. ઓકોનોરની ���ુલ તથા વીપીયાના કૌશ�યની કસોટ�ઓ. 
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૮. પી.એ. િ�વેદ�ની યાિં�ક અથરબોધ કસોટ� 

૯. િમનેસોટા િમક�િનકલ એસે�બલી ટ��ટ 

૧૦. માયર કળા િન ર્ય શ��ત કસોટ� 

૧૧. અિનલ �બાસ્ા�ૃત કલાપરખ કસોટ�. 

૧૨.  હોનરકળા અ�ભયો�યતા કસોટ� 

૧૩.  સીશોરની સગંીતશ��તની કસોટ�  
૧૪. િવ�ગની સગંીત કસોટ�ઓ 

૧૫. ��ક સગંીત અ�ભયો�યતા કસોટ�  

૧૬. એ�લફ��રસ સગંીત િસ��ો કસોટ�  

૧૭. �કુલની સગંીત અ�ભયો�યતા કસોટ� 
 
15. અ�ભયો�યતા એ કમતા અને િસા�ધથી ક  ર�તે ાુદ� પડ� છે ? 

અ�ભયો�યતા અને હાલની કમતા એ બેનો એક જ અથર થતો નથી. તમારામા ં કાર વલાવવા માટ� તા�તરની 

કમતા કદાવ જ ન હોઇ શક�. પરં� ુતમારા �ાઇિવ�ગની �વી અ�ભયો�યતા હો  શક� એનો અથર એમ થાય છે ક� જો 

તમને યો�ય તાલીમ આપવામા ંઆવે તો તમે સફળ �ાઇવર બની શકો. તેવી શ�તાઓ રહ�લી છે. આ ર�તે 

અ�ભયો�યતામા ં સદંભર �ય�નો અને સફળતાને ધાર્ા અને ભિવ�યનો સદંભર રહ�લો છે. એ એવો સદંભર ક� � 

�ય��તની ��િૃત અને તાલીમ બાદ તેની કમતા, આવડત અને તેની હાલની કમતા, આવડત તેમજ ભિવ�યની 

સફળતા ક� િન�ફળતા પર સબંધં ધરાવે છે. 
 
િવરોધાભાસી ર�તે તે�ુ ં િવહંગાવલોકન કરતા ંઅ�ભયો�યતા અને વતરમાનલકી કમતા અને િસ��ો �તૂકાળ સાથે 

ોસુગંત છે. એ �ય��તનો �તૂકાળનો િનદ�શ કર� છે. અને �ય��ત કો  વો��સ કે�મા ં�ુ ંશીયયો છે ક� �ુ ં�ા�ત કઆુર 

છે તે�ુ ંોવુવે છે. પ્ આ તફાવત �ારા એ�ુ ં�બલ�ુલ ન તારવી શકાય ક� �ય��તના અ�ભયો�યતાના માપદંડ વડ� 

�ય��તના કો પ્ કે�ને ભિવ�ય�ુ ંમાપ ન કાઢ� શકાય અ�ભયો�યતા કસોટ�ઓ તેના િવિવધ �વ�પોમા ં�ય��તની 

વતરમાનકમતા�ુ ં માપન કર� છે. �ના વડ� તેની ભાિવ િસા�ધઓની ધાર્ા થઇ શક�. 
 
16. ��ુ��િતમા અને અ�ભયો�યતા વ વેનો તફાવત 

બૌ��ોક કસોટ�ઓ ખાસ કર�ને �ય��તની સામા�ય માનિસક કમતાની વકાસ્ી કર� છે. પરં� ુ અ�ભયો�યતા 

�ય��તની વો��સ �કારની કમતાઓ સાથે સકંળાયેલી છે. તેથી આપ્ે �ય��તની ભાિવ સફળતા માટ� માનિસક 

બાબતો સાથે જોડયેલી અનેક પ�ર��થિતઓમા ંધાર્ા બાધી શક�એ છ�એ. જયાર� �ય��તની અ�ભયો�યતા તે કોઇ 

વો�સ કે� ક� ��િૃ�ઓમા ંસફળ થવાની કમતા ધરાવે છે.. તે�ુ ંોવૂન કર� છે. તેથી કોઇપ્ �ય��તની નોકર�, 

તાલીમ, �ુશળતા િવશે ધાર્ા બાધંવા માટ� તેની ��ુ�ો કરતા ંઅ�ભયો�યતા િવશે �્�ુ ં�બૂજ જ�ર� છે. 
 
17. અ�ભયો�યતા અને રસ વ વેનો તફાવત 

આપેલ કાયરને સાર� ર�તે સફળ બનાવવા માટ� �ય��તમા ંબે બાબતો જ�ર� છે. 

૧. કાયર કરવાની અ�ભયો�યતા અને 

૨. રસ  
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બનેં એકબી�ને �રૂક છે. �થી ક�ટલીવાર બનેંને એકજ ગ્વામા ંઆવ�ુ ંહોય છે. � યો�ય નથી. 
 

�ય��તને કોઇ કાયરમા,ં પોતાની નોકર�મા ંક� તાલીમમા ંરસ હોઇ શક� પરં� ુતેના માટ�ની અ�ભયો�યતા તેનામા ંહોય 

પ્ ખર� ક� ન પ્ હોય એક �ય��ત પાસે લાબંી �ગળ�ઓ છે અને તે સાર� એવી યાિં�ક અ�ભયો�યતા ધરાવે છે. 

પરં� ુ તે કોઇપ્ �કારનો સારો કાર�ગર બનવામા ં રસ ધરાવતો નથી. ક�ટલીકવાર કાયર પાછળ મા-બાપની 

ઇ છાઓ, �ય��તની આિથ�ક પ�ર��થિત ક� અ�ય પ�રબળો કામ કરતા હોય છે. �થી દ�ખીતી ર�તે �ય��તને તે 

કાયરમા ંરસ હોય તે�ુ ંલાગે છે. પરં� ુતે�ુ ંહો� ુ ંનથી.  
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