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માધ્યમમક કક્ષાએ સસં્કૃત મિષયના અધ્યાપનમા ંજૂથ અધ્યયન  
અભિગમની અસરકારકતા 

મમનષા પટેલ 
શિક્ષણ સહાયક 

 

પ્રસ્તતુ સિંોધનનો હતે ુ માધ્યશમક કક્ષાએ સસં્કૃત શિષયના અધ્યાપન માટે જૂથ અધ્યયન અભિગમોની 
અસરકારકતા ચકાસિાનો હતો. આ માટે સિંોધકે અમદાિાદ િહરેની િાળાની પસદંગી સહતેકુ નમનૂા 
પસદંગી દ્વારા કરિામા ંઆિી હતી. પ્રસ્તતુ અભ્યાસ િૈક્ષભણક િષષ 2016-17મા ંહાથ ધયો હતો. જૂથ અધ્યયન 
અભિગમ તરીકે સહકારી અધ્યયન અભિગમ અને પ્રોજેક્ટ આધારરત અધ્યયન અભિગમનો ઉપયોગ કયો 
હતો. પ્રાયોભગક જૂથ-1 ને સહકારી અધ્યયન અભિગમ, પ્રાયોભગક જૂથ-2 ને પ્રોજેક્ટ આધારરત અધ્યયન 
અભિગમ અને શનયશંિત જૂથને પરંપરાગત પદ્ધશત દ્વારા અધ્યાપન કરાિિામા ંઆવ્ુ ંહત ુ.ં શસદ્ધદ્ધ કસોટી પર 
જોિા મળેલ સરેરાિ પ્રાપતાકંોનુ ંF-મલૂ્ય 21.95 જોિા મળ્ુ ંહત ુ.ં જે 0.01 કક્ષાએ સાથષક હત ુ.ં આથી કહી 
િકાય કે સસં્કૃત શિષયના અધ્યાપનમા ંજૂથ અધ્યયન અભિગમ અસરકારક હતી. 
 

૧.પ્રસ્તાિના  
િગષખડંમા ંપરંપરાગત પદ્ધશતનો ઉપયોગ કરિાથી શિક્ષક અને શિદ્યાથી રિયા-પ્રશતરિયા કરે છે જે શિદ્યાથીઓના 
શિષય તરફ જજજ્ઞાસા, સમજ અને રસ સતંોષિા સમથષ નથી, પરંત ુજો િગષખડંમા ંનિી પદ્ધશતઓ, નિા 
અભિગમો અને નતૂન ટૅકનૉલૉજીના ઉપયોગ દ્વારા અધ્યયન-અધ્યાપન કરાિિામા ંઆિે તો શિક્ષણ રસપ્રદ 
બને છે. શિદ્યાથી િણિા માટે તત્પર રહ ેછે. શિક્ષણનો હતે ુમાિ અધ્યાપન કરાિિાનો નથી પણ શિદ્યાથીને 
અધ્યયન તરફ લઈ જિાનો છે. તેથી નતૂન અધ્યયન-અધ્યાપન પદ્ધશતઓનો ઉપયોગ કરિો ઘટે. આ 
બાબતોને ધ્યાનમા ંરાખીને સિંોધકે સસં્કૃત શિષયના અધ્યાપન માટે જૂથ અધ્યયન અભિગમને પસદં કરી 
હતી. 
 

૨. સશંોધનનો હતે ુ 
પ્રસ્તતુ સિંોધનનો હતે ુનિમા ધોરણના શિદ્યાથીઓની સસં્કૃત શિષયની િૈક્ષભણક શસદ્ધદ્ધ પર સહકારી અધ્યયન 
અભિગમ, પ્રોજેક્ટ આધારરત અધ્યયન અભિગમ અને પરંપરાગત પદ્ધશતની અસરકારકતા ચકાસિાનો હતો. 
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૩. સશંોધન ઉત્કલ્પના  
Ho1: નિમા ધોરણના શિદ્યાથીઓના સસં્કૃત શિષયના િૈક્ષભણક શસદ્ધદ્ધ કસોટીના સરાસરી પ્રાપતાકંો પર 
અધ્યાપન પદ્ધશતની સાથષક અસર નહીં હોય. 
 

૪. સશંોધન પદ્ધમત  
પ્રસ્તતુ સિંોધનમા ં જૂથ અધ્યયન અભિગમો તરીકે સહકારી અધ્યયન અભિગમ અને પ્રોજેક્ટ આધારરત 
અધ્યયન અભિગમની અસરકારકતા પરંપરાગત પદ્ધશતની સાપેક્ષમા ંતપાસિામા ંઆિી હતી. આ ચકાસણી 
શિદ્યાથીઓની િૈક્ષભણક શસદ્ધદ્ધના સદંિષમા ંકરિામા ંઆિી હતી. આ માટે પ્રાયોભગક સિંોધન પદ્ધશતનો ઉપયોગ 
કરિામા ંઆવયો હતો. 
 

૫. વ્યાપમિશ્વ અને નમનૂો  
પ્રસ્તતુ સિંોધનનુ ં વયાપશિશ્વ અમદાિાદ િહરેની ગજુરાતી માધ્યમની માધ્યશમક િાળાઓમા ંિષષ 2016-
17ના િષષ દરશમયાન ધોરણ નિમા અભ્યાસ કરતા શિદ્યાથીઓ હત ુ.ં 
 

પ્રસ્તતુ સિંોધનમા ંવયાપશિશ્વને ધ્યાનમા ંરાખીને સિંોધકે સહતેકુ નમનૂા પસદંગીની રીતથી ધી એચ.બી. 
કાપરડયા ન્્ ૂહાઈસ્કલૂ, િાહીબાગ, અમદાિાદની િાળા પસદં કરિામા ંઆિી હતી. િાળાના આઠ િગોમાથંી 
બે િગષ યાદૃચ્છછક રીતે પસદં કયાષ હતા. આમ, શનદિષમા ંકુલ 132 શિદ્યાથીઓને પસદં કરિામા ંઆવયા હતા, 
જેમા ં66 છોકરાઓ અને 66 છોકરીઓનો સમાિેિ થાય છે. 
 

૬. સશંોધન ઉપકરણ  
સિંોધકે મારહતીના એકિીકરણ માટે સ્િરભચત શસદ્ધદ્ધ કસોટીનો ઉપયોગ કયો હતો. આ શસદ્ધદ્ધ કસોટી કુલ 90 
ગણુની હતી. જેમા ંબહશુિકલ્પિરણી પ્રશ્નો, ખરા-ંખોટા ંઅને જોડકા જોડો પ્રકારના પ્રશ્નોનો સમાિેિ કરિામા ં
આવયો હતો. 
 

૭. સશંોધનની પ્રાયોભગક યોજના  
પ્રસ્તતુ સિંોધનમા ંસિંોધકે િણ જૂથ યાદૃચ્છછક પાિો માિ ઉત્તરકસોટી યોજના દ્વારા સિંોધન હાથ ધરેલ 
હત ુ.ં 
 

૮. માહહતીનુ ંએકત્રીકરણ  
પ્રસ્તતુ સિંોધનમા ં જૂથ અધ્યયન અભિગમો તરીકે સહકારી અધ્યયન અભિગમ અને પ્રોજેક્ટ આધારરત 
અધ્યયન અભિગમ તેમજ પરંપરાગત પદ્ધશતની અસરકારકતા િૈક્ષભણક શસદ્ધદ્ધના સદંિષમા ંચકાસિાની હતી. 
આ માટે પ્રાયોભગક જૂથ-1ને સહકારી અધ્યયન અભિગમ દ્વારા પ્રાયોભગક જૂથ-2ને પ્રોજેક્ટ આધારરત અધ્યયન 
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અભિગમ દ્વારા અને શનયશંિત જૂથને પરંપરાગત પદ્ધશત દ્વારા અધ્યાપન કરાિિામા ંઆિેલ હત ુ.ં 20 રદિસના 
પ્રાયોભગક કાયષને અંતે પાચં એકમોના િૈક્ષભણક શસદ્ધદ્ધના માપન માટે સસં્કૃતની શસદ્ધદ્ધ કસોટી આપિામા ંઆિી 
હતી. િણેય જૂથને એક જ સમયે કસોટી આપી સસં્કૃત શિષયની શસદ્ધદ્ધનુ ંમાપન કરિામા ંઆવ્ુ ંહત ુ.ં શસદ્ધદ્ધ 
કસોટી પરના ંપ્રાપતાકંો મેળિિામા ંઆવયા હતા. 
 

૯. માહહતીનુ ંમિશ્લેષણ અને અથથઘટન  
• શસદ્ધદ્ધ કસોટીમા ંમેળિેલ પ્રાપતાકંોનુ ંF-મલૂ્ય િોધિામા ંઆવ્ુ ંહત ુ.ં િણેય પદ્ધશત િછચેની અસરકારકતા 

ચકાસિા t-મલૂ્ય મેળિિામા ંઆવ્ુ ંહત ુ.ં 
• શિદ્યાથીઓના શસદ્ધદ્ધ કસોટીના સરેરાિ પ્રાપતાકંો પર અધ્યાપન પદ્ધશતની અસર તપાસિા આ પ્રમાણેની 

શનૂ્ય ઉત્કલ્પના રચિામા ંઆિી હતી. 
Ho : નિમા ધોરણના મિદ્યાથીઓના સસં્કૃત મિષયના શૈક્ષભણક મસદ્ધદ્ધ કસોટીના સરાસરી પ્રાપતાકંો પર 
અધ્યાપન પદ્ધમતની સાથથક અસર નહીં હોય. 
આ ઉત્કલ્પનાની ચકાસણી કરતા ંમળેલ પરરણામ સારણી-1 મજુબ જોિા મળ્ુ ંહત ુ.ં 
 

સારણી-1 મસદ્ધદ્ધ કસોટીના પ્રાપતાકંોનુ ંમિચરણ પથૃક્કરણ 
મિચરણનુ ંઉદ્દગમ સ્િાતતં્ર્ય 

સખં્યા (df) 
િગોના 

સરિાળા (SS) 
િગોની 

સરાસરી (MS) 
F-મલૂ્ય 

જૂથ િછચે (અધ્યાપન પદ્ધશત) 2 6483.65 3241.83 21.95 
જૂથ અંતગષત 129 19055.34 147.72 
કુલ 131 25538.99  

0.01 કક્ષાએ સાથષક 
સારણી-1 પરથી કહી િકાય કે F-ગણુોત્તરનુ ંમલૂ્ય 21.95 છે જે 4.60 કરતા ંિધ ુહોિાથી 0.01 કક્ષાએ સાથષક 
છે. આથી શનૂ્ય ઉત્કલ્પનાનો અસ્િીકાર કરિામા ંઆિે છે. આથી કહી િકાય કે સસં્કૃતની િૈક્ષભણક શસદ્ધદ્ધના 
સદંિષમા ં સહકારી અધ્યયન અભિગમ, પ્રોજેક્ટ આધારરત અધ્યયન અભિગમ અને પરંપરાગત પદ્ધશતની 
સસં્કૃત શસદ્ધદ્ધ પ્રાપતાકંોની સરાસરી િછચે સાથષક તફાિત જોિા મળયો હતો. િણેય પદ્ધશત પૈકી કઈ પદ્ધશત 
અન્ય પદ્ધશત કરતા િધ ુઅસરકારક છે તે ચકાસિા માટે t-મલૂ્ય મેળિિામા ંઆવ્ુ ં હત ુ.ં સારણી-2 મા ં
સરાસરીનો તફાિત દિાષિિામા ંઆવયો છે. 
 
 
 



International Journal of Research in all Subjects in Multi Languages   

[Author: Manisha Patel] [Subject: Education]        

Vol. 6, Sp. Issue:2, February: 2018 

(IJRSML)  ISSN: 2321 - 2853 
 

  7   Print, International, UGC Approved,  Reviewed & Indexed Monthly Journal                    www.raijmr.com 

RET Academy for International Journals of Multidisciplinary Research (RAIJMR) 
 

સારણી-2 સરાસરીનો તફાિત 
જૂથ સરાસરી સરાસરીનો તફાિત 
A1 સહકારી અધ્યયન અભિગમ 69.09 A1A2 = 5.88 
A2 પ્રોજેક્ટ આધારરત અધ્યયન અભિગમ 63.21 A1A3 = 16.91 
A3 પરંપરાગત પદ્ધશત 52.18 A2A3 = 11.03 

0.05 કક્ષાએ સાથષક થિા માટે સરાસરીનો તફાિત 5.12 
0.01 કક્ષાએ સાથષક થિા માટે સરાસરીનો તફાિત 6.78 

સારણી-2ના અભ્યાસ પરથી કહી િકાય કે સહકારી અધ્યયન અભિગમ (A1) અને પ્રોજેક્ટ આધારરત અધ્યયન 
અભિગમ (A2) દ્વારા અધ્યાપન પામેલ શિદ્યાથીઓની સસં્કૃતની િૈક્ષભણક શસદ્ધદ્ધના સરાસરીનો તફાિત 5.88 
હતો જે 5.12 કરતા ંિધ ુહોિાથી 0.05 કક્ષાએ સાથષક છે. આથી પ્રોજેક્ટ આધારરત અધ્યયન અભિગમ કરતા ં
સહકારી અધ્યયન અભિગમ િધ ુઅસરકારક હતી. 
 
સહકારી અધ્યયન અભિગમ (A1) અને પરંપરાગત પદ્ધશત (A3) દ્વારા અધ્યાપન પામેલ શિદ્યાથીઓની સસં્કૃતની 
િૈક્ષભણક શસદ્ધદ્ધના સરાસરીનો તફાિત 16.91 હતો જે 6.78 કરતા ંિધ ુહોિાથી 0.01 કક્ષાએ સાથષક છે. આથી 
પરંપરાગત પદ્ધશત કરતા સહકારી અધ્યયન અભિગમ િધ ુઅસરકારક હતી. 
 
પ્રોજેક્ટ આધારરત અધ્યયન અભિગમ (A2) અને પરંપરાગત પદ્ધશત (A3) દ્વારા અધ્યાપન પામેલ 
શિદ્યાથીઓની સસં્કૃતની િૈક્ષભણક શસદ્ધદ્ધના સરાસરીનો તફાિત 11.03 હતો જે 6.78 કરતા ંિધ ુહોિાથી 0.01 
કક્ષાએ સાથષક છે. આથી પરંપરાગત પદ્ધશત કરતા પ્રોજેક્ટ આધારરત અધ્યયન અભિગમ િધ ુઅસરકારક 
હતી. 
 

૧૦. તારણો  
પ્રસ્તતુ સિંોધનમા ંઆ પ્રમાણેના તારણો પ્રાપત થયા હતા. 
• નિમા ધોરણના સસં્કૃત શિષયના િૈક્ષભણક શસદ્ધદ્ધ કસોટીના સરાસરી પ્રાપતાકંો પર અધ્યાપન પદ્ધશતની 

સાથષક અસર જોિા મળી હતી. 
• પરંપરાગત પદ્ધશત કરતા ંજૂથ અધ્યયન અભિગમો (સહકારી અધ્યયન અભિગમ અને પ્રોજેક્ટ આધારરત 

અધ્યયન અભિગમ) દ્વારા અધ્યાપન પામેલ શિદ્યાથીઓની િૈક્ષભણક શસદ્ધદ્ધ િધ ુઊંચી હતી. જ્યારે પ્રોજેક્ટ 
આધારરત અધ્યયન અભિગમ કરતા ંસહકારી અધ્યયન અભિગમ દ્વારા અધ્યાપન પામેલા શિદ્યાથીઓની 
િૈક્ષભણક શસદ્ધદ્ધ િધ ુઊંચી હતી. 
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