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માધ્યમમક કક્ષાએ સંસ્કતૃ મિષયના અધ્યાપનમા ંજૂથ અધ્યયન  

અમિગમની અસરકારકતા 
 

મમનષા પટલે 

મિક્ષણ સહાયક 
 
 

સારાિં  

પ્રસ્તુત સંિોધનનો હેતુ માધ્યમમક કક્ષાએ સંસ્કૃત મિષયના અધ્યાપન માટ ે જૂથ અધ્યયન અમિગમોની 

અસરકારકતા ચકાસિાનો હતો. આ માટ ેસંિોધકે અમદાિાદ િહેરની િાળાની પસંદગી સહેતુક નમૂના પસંદગી 

દ્િારા કરિામાં આિી હતી. પ્રસ્તુત અભ્યાસ િૈક્ષમણક િષષ 2016-17માં હાથ ધયો હતો. જૂથ અધ્યયન અમિગમ 

તરીકે સહકારી અધ્યયન અમિગમ અને પ્રોજેક્ટ આધારરત અધ્યયન અમિગમનો ઉપયોગ કયો હતો. પ્રાયોમગક 

જૂથ-1 ન ેસહકારી અધ્યયન અમિગમ, પ્રાયોમગક જૂથ-2 ને પ્રોજેક્ટ આધારરત અધ્યયન અમિગમ અને મનયંમિત 

જૂથન ેપરપંરાગત પદ્ધમત દ્િારા અધ્યાપન કરાિિામાં આવયુ ંહતુ.ં મસમદ્ધ કસોટી પર જોિા મળલે સરેરાિ 

પ્રાપતાંકોનું F-મૂલ્ય 21.95 જોિા મળયું હતું. જે 0.01 કક્ષાએ સાથષક હતું. આથી કહી િકાય કે સંસ્કૃત મિષયના 

અધ્યાપનમાં જૂથ અધ્યયન અમિગમ અસરકારક હતી. 

 

૧. પ્રસ્તાિના  

િગષખંડમાં પરપંરાગત પદ્ધમતનો ઉપયોગ કરિાથી મિક્ષક અને મિદ્યાથી રિયા-પ્રમતરિયા કરે છે જે મિદ્યાથીઓના 

મિષય તરફ મજજ્ઞાસા, સમજ અને રસ સંતોષિા સમથષ નથી, પરંતુ જો િગષખંડમાં નિી પદ્ધમતઓ, નિા 

અમિગમો અન ેનૂતન ટૅકનૉલૉજીના ઉપયોગ દ્િારા અધ્યયન-અધ્યાપન કરાિિામાં આિ ેતો મિક્ષણ રસપ્રદ બને 

છે. મિદ્યાથી િણિા માટ ેતત્પર રહ ેછે. મિક્ષણનો હેત ુમાિ અધ્યાપન કરાિિાનો નથી પણ મિદ્યાથીન ેઅધ્યયન 

તરફ લઈ જિાનો છે. તેથી નૂતન અધ્યયન-અધ્યાપન પદ્ધમતઓનો ઉપયોગ કરિો ઘટે. આ બાબતોન ેધ્યાનમાં 

રાખીને સંિોધકે સસં્કૃત મિષયના અધ્યાપન માટે જૂથ અધ્યયન અમિગમન ેપસંદ કરી હતી. 

 

૨. સિંોધનનો હતે ુ 

પ્રસ્તુત સંિોધનનો હેત ુનિમા ધોરણના મિદ્યાથીઓની સંસ્કૃત મિષયની િૈક્ષમણક મસમદ્ધ પર સહકારી અધ્યયન 

અમિગમ, પ્રોજેક્ટ આધારરત અધ્યયન અમિગમ અને પરપંરાગત પદ્ધમતની અસરકારકતા ચકાસિાનો હતો. 

 

૩. સિંોધન ઉત્કલ્પના  

Ho1 : નિમા ધોરણના મિદ્યાથીઓના સસં્કૃત મિષયના િૈક્ષમણક મસમદ્ધ કસોટીના સરાસરી પ્રાપતાંકો પર 

અધ્યાપન પદ્ધમતની સાથષક અસર નહીં હોય. 
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૪. સિંોધન પદ્ધમત  

પ્રસ્તુત સંિોધનમાં જૂથ અધ્યયન અમિગમો તરીક ેસહકારી અધ્યયન અમિગમ અને પ્રોજેક્ટ આધારરત અધ્યયન 

અમિગમની અસરકારકતા પરંપરાગત પદ્ધમતની સાપકે્ષમાં તપાસિામાં આિી હતી. આ ચકાસણી મિદ્યાથીઓની 

િૈક્ષમણક મસમદ્ધના સંદિષમાં કરિામાં આિી હતી. આ માટે પ્રાયોમગક સંિોધન પદ્ધમતનો ઉપયોગ કરિામાં 

આવયો હતો. 

 

૫. વયાપમિશ્િ અન ેનમનૂો  

પ્રસ્તુત સંિોધનનંુ વયાપમિશ્િ અમદાિાદ િહરેની ગજુરાતી માધ્યમની માધ્યમમક િાળાઓમાં િષષ 2016-17ના 

િષષ દરમમયાન ધોરણ નિમા અભ્યાસ કરતા મિદ્યાથીઓ હતંુ. પ્રસ્તુત સંિોધનમાં વયાપમિશ્િન ેધ્યાનમા ંરાખીને 

સંિોધકે સહેતુક નમૂના પસદંગીની રીતથી ધી એચ.બી. કાપરડયા ન્ય ૂહાઈસ્કૂલ, િાહીબાગ, અમદાિાદની િાળા 

પસંદ કરિામાં આિી હતી. િાળાના આઠ િગોમાંથી બ ેિગષ યાદૃમછછક રીતે પસંદ કયાષ હતા. આમ, મનદિષમાં કલુ 

132 મિદ્યાથીઓન ેપસંદ કરિામાં આવયા હતા, જેમા ં66 છોકરાઓ અન ે66 છોકરીઓનો સમાિેિ થાય છે. 

 

૬. સિંોધન ઉપકરણ  

સંિોધકે મામહતીના એકિીકરણ માટ ેસ્િરમચત મસમદ્ધ કસોટીનો ઉપયોગ કયો હતો. આ મસમદ્ધ કસોટી કલુ 90 

ગુણની હતી. જેમા ંબહુમિકલ્પિરણી પ્રશ્નો, ખરાં-ખોટાં અન ેજોડકા જોડો પ્રકારના પ્રશ્નોનો સમાિેિ કરિામાં 

આવયો હતો. 

 

૭. સિંોધનની પ્રાયોમગક યોજના  

પ્રસ્તુત સંિોધનમા ંસંિોધકે િણ જૂથ યાદૃમછછક પાિો માિ ઉત્તરકસોટી યોજના દ્િારા સંિોધન હાથ ધરલે હતંુ. 

 

૮. મામહતીનુ ંએકિીકરણ  

પ્રસ્તુત સંિોધનમાં જૂથ અધ્યયન અમિગમો તરીક ેસહકારી અધ્યયન અમિગમ અને પ્રોજેક્ટ આધારરત અધ્યયન 

અમિગમ તેમજ પરંપરાગત પદ્ધમતની અસરકારકતા િૈક્ષમણક મસમદ્ધના સંદિષમાં ચકાસિાની હતી. આ માટે 

પ્રાયોમગક જૂથ-1ને સહકારી અધ્યયન અમિગમ દ્િારા પ્રાયોમગક જૂથ-2ને પ્રોજેક્ટ આધારરત અધ્યયન અમિગમ 

દ્િારા અન ેમનયંમિત જૂથન ેપરપંરાગત પદ્ધમત દ્િારા અધ્યાપન કરાિિામા ંઆિલે હતું. 20 રદિસના પ્રાયોમગક 

કાયષન ેઅંતે પાંચ એકમોના િૈક્ષમણક મસમદ્ધના માપન માટે સંસ્કૃતની મસમદ્ધ કસોટી આપિામા ંઆિી હતી. િણેય 

જૂથન ેએક જ સમય ેકસોટી આપી સસં્કૃત મિષયની મસમદ્ધનુ ંમાપન કરિામા ંઆવયુ ંહતું. મસમદ્ધ કસોટી પરના ં

પ્રાપતાંકો મેળિિામા ંઆવયા હતા. 

 

૯. મામહતીનુ ંમિશ્લષેણ અન ેઅથષઘટન  

મસમદ્ધ કસોટીમા ં મેળિેલ પ્રાપતાંકોનુ ં F-મૂલ્ય િોધિામાં આવયુ ં હતું. િણયે પદ્ધમત િછચેની અસરકારકતા 

ચકાસિા t-મૂલ્ય મેળિિામાં આવયુ ં હતુ.ં મિદ્યાથીઓના મસમદ્ધ કસોટીના સરેરાિ પ્રાપતાંકો પર અધ્યાપન 

પદ્ધમતની અસર તપાસિા આ પ્રમાણેની િૂન્ય ઉત્કલ્પના રચિામા ંઆિી હતી. 
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Ho1 : નિમા ધોરણના મિદ્યાથીઓના સસં્કતૃ મિષયના િકૈ્ષમણક મસમદ્ધ કસોટીના સરાસરી પ્રાપતાકંો પર 

અધ્યાપન પદ્ધમતની સાથષક અસર નહીં હોય. 

આ ઉત્કલ્પનાની ચકાસણી કરતાં મળલે પરરણામ સારણી-1 મુજબ જોિા મળયું હતંુ. 

સારણી 1: મસમદ્ધ કસોટીના પ્રાપતાકંોનુ ંમિચરણ પથૃક્કરણ 

મિચરણનુ ંઉદ્દગમ સ્િાતતં્ર્ય 

સખં્યા (df) 

િગોના 

સરિાળા (SS) 

િગોની 

સરાસરી 

(MS) 

F-મલૂ્ય 

જૂથ િછચ ે(અધ્યાપન પદ્ધમત) 2 6483.65 3241.83 21.95 

જૂથ અતંગષત 129 19055.34 147.72 

કલુ 131 25538.99  

0.01 કક્ષાએ સાથષક 

સારણી 1 પરથી કહી િકાય કે F-ગુણોત્તરનુ ંમૂલ્ય 21.95 છે જે 4.60 કરતાં િધુ હોિાથી 0.01 કક્ષાએ સાથષક 

છે. આથી િૂન્ય ઉત્કલ્પનાનો અસ્િીકાર કરિામાં આિે છે. આથી કહી િકાય કે સંસ્કૃતની િૈક્ષમણક મસમદ્ધના 

સંદિષમાં સહકારી અધ્યયન અમિગમ, પ્રોજેક્ટ આધારરત અધ્યયન અમિગમ અને પરંપરાગત પદ્ધમતની સસં્કૃત 

મસમદ્ધ પ્રાપતાંકોની સરાસરી િછચ ેસાથષક તફાિત જોિા મળયો હતો. િણેય પદ્ધમત પૈકી કઈ પદ્ધમત અન્ય 

પદ્ધમત કરતા િધ ુઅસરકારક છે તે ચકાસિા માટે t-મૂલ્ય મેળિિામાં આવયું હતંુ. સારણી-2 માં સરાસરીનો 

તફાિત દિાષિિામાં આવયો છે. 

સારણી 2: સરાસરીનો તફાિત 

જૂથ સરાસરી સરાસરીનો તફાિત 

A1 સહકારી અધ્યયન અમિગમ 69.09 A1A2 = 5.88 

A2 પ્રોજેક્ટ આધારરત અધ્યયન અમિગમ 63.21 A1A3 = 16.91 

A3 પરંપરાગત પદ્ધમત 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 ક ેસહકારી અધ્યયન અમિગમ (A1) અને પ્રોજેક્ટ આધારરત અધ્યયન 

અમિગમ (A2) દ્િારા અધ્યાપન પામેલ મિદ્યાથીઓની સંસ્કૃતની િૈક્ષમણક મસમદ્ધના સરાસરીનો તફાિત 5.88 

હતો જે 5.12 કરતા ંિધ ુહોિાથી 0.05 કક્ષાએ સાથષક છે. આથી પ્રોજેક્ટ આધારરત અધ્યયન અમિગમ કરતાં 

સહકારી અધ્યયન અમિગમ િધુ અસરકારક હતી. 

 

સહકારી અધ્યયન અમિગમ (A1) અને પરંપરાગત પદ્ધમત (A3) દ્િારા અધ્યાપન પામેલ મિદ્યાથીઓની 

સંસ્કૃતની િૈક્ષમણક મસમદ્ધના સરાસરીનો તફાિત 16.91 હતો જે 6.78 કરતા ંિધુ હોિાથી 0.01 કક્ષાએ સાથષક 

છે. આથી પરંપરાગત પદ્ધમત કરતા સહકારી અધ્યયન અમિગમ િધ ુ અસરકારક હતી. પ્રોજેક્ટ આધારરત 

અધ્યયન અમિગમ (A2) અને પરપંરાગત પદ્ધમત (A3) દ્િારા અધ્યાપન પામેલ મિદ્યાથીઓની સંસ્કૃતની 
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િૈક્ષમણક મસમદ્ધના સરાસરીનો તફાિત 11.03 હતો જે 6.78 કરતા ંિધુ હોિાથી 0.01 કક્ષાએ સાથષક છે. 

આથી પરંપરાગત પદ્ધમત કરતા પ્રોજેક્ટ આધારરત અધ્યયન અમિગમ િધ ુઅસરકારક હતી. 

 

૧૦. તારણો  

પ્રસ્તુત સંિોધનમા ંઆ પ્રમાણેના તારણો પ્રાપત થયા હતા. 

૧. નિમા ધોરણના સસં્કૃત મિષયના િૈક્ષમણક મસમદ્ધ કસોટીના સરાસરી પ્રાપતાંકો પર અધ્યાપન પદ્ધમતની 

સાથષક અસર જોિા મળી હતી. 

૨. પરંપરાગત પદ્ધમત કરતાં જૂથ અધ્યયન અમિગમો (સહકારી અધ્યયન અમિગમ અને પ્રોજેક્ટ આધારરત 

અધ્યયન અમિગમ) દ્િારા અધ્યાપન પામેલ મિદ્યાથીઓની િૈક્ષમણક મસમદ્ધ િધુ ઊંચી હતી. જ્યાર ેપ્રોજેક્ટ 

આધારરત અધ્યયન અમિગમ કરતાં સહકારી અધ્યયન અમિગમ દ્િારા અધ્યાપન પામેલા મિદ્યાથીઓની 

િૈક્ષમણક મસમદ્ધ િધુ ઊંચી હતી. 
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