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ઋણ સ્ વીકાર 

સંશોધન ઘણાંબધા લોકોની ફલશ્રુતિનું પતિણામ છે.  કોઇ એક વ્યતિના પ્રયાસથી 

સંશોધન કાયય પૂણય થઇ શકિું નથી. વ્યતિઓના સમૂહ અને સહકાિ દ્વાિા જ કોઈપણ 

સંશોધનકાયયને  સફળિાપૂર્યક હાથ ધિી શકાય છે. પ્રસ્િુિ સંશોધન સાથ સહકાિ આપનાિ 

સૌનો ઋણ સ્ર્ીકાિિા હંુ ધન્યિાની લાગણી અનુભર્ું છંુ.  

આ સંશોધનના પ્રેિણાસ્ત્રોિ િેર્ા જી.સી.ઈ.આિ.ટી.ના માન. તનયામકશ્રી  

ડૉ. પી.એ.જલુ સાહેબનો અનુદાન િેમજ પ્રત્ યક્ષ અને પિોક્ષ િીિે પ્રેિણા અને પ્રોત્ સાહન પૂિા 

પાડર્ા બદલ હંુ આભાિ માનું છંુ.   

પ્રસ્િુિ સંશોધનમાં માગયદશયન આપર્ા બદલ ભર્નના પ્રાચાયયશ્રી કે.ટી.પોિાતણયા 

સાહેબનો હંુ આભાિ વ્યકિ કરં છંુ.   

પ્રસ્િુિ સંશોધનમાં સાથ સહકાિ આપનાિ સંલગ્ન ડી.એલ.એડ્ કોલેજો િથા િેના 

િમામ પ્રતશક્ષણાથીઓનો હંુ આભાિ વ્યિ કરં છંુ.  

આ ઉપિાંિ પ્રત્ યક્ષ કે પિોક્ષ િીિે આ સંશોધનમાં સહાયરૂપ બનનાિ સર્ેનો હંુ 

અંિઃકિણપૂર્યક ખૂબ ખૂબ  આભાિ માનું છંુ.   

 

સંશોધક 

અશ્વિન મો. પટેલ 

તસતનયિ લેકચિિ 

તજલ્ લા તશક્ષણ અને િાલીમ ભર્ન 

ઇડિ (સાબિકાંઠા)   
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પ્રકરણ 1 

સમસ્યા કથન અને શબ્દોની વ્યાખ્યા 

1.0 પ્રાસ્તાશ્વવક 

સાર્યજતનક શાળા પ્રણાલીમાં NEP 2020 ના અમલીકિણની જર્ાબદાિી કેન્ર 

સિકાિ અને િાજ્ય કક્ષાએ તશક્ષણ તર્ભાગોના તશક્ષણ મંત્રાલયની છે. તર્તર્ધ સિકાિી 

તર્ભાગો અને સંસ્થાઓ ચોક્કસપણે આ મુદ્દાઓમાં પતિણામલક્ષી તસતદ્ધ મળે િે માટે આના 

પિ કામ કિી િહી છે. સિકાિ િાષ્ટર ીય તશક્ષણ નીતિનો અમલ કિી શકશે કે નહી ં િે અંગે 

તર્ચાિણા કિર્ાને બદલે, આપણે સામૂતહક િીિે આપણા તર્દ્યાથીઓ, આપણા તશક્ષકો અને 

આપણી શાળાઓને આ નીતિનો લાભ મળે િે માટેના માગો શોધર્ા પિ ધ્યાન કેતન્રિ 

કિર્ાની જરૂિ છે. નીતિમાં આપણી શાળાઓ અને તહસ્સેદાિો માટે હોઈ શકે િેર્ા કોઈપણ 

તર્પિીિ પ્રભાર્ો તર્શે આપણે જાગૃિ િહેર્ાની અને િૈયાિ િહેર્ાની પણ જરૂિ છે.  

FLN (Foundational Leteracy and Numeracy) પાયાગિ સાક્ષિિા અને 

ગાતણતિક કૌશલ્યએ શાળાના તશક્ષણના પાયાના િબક્કા દિતમયાન પયાયપ્ત પાયાગિ 

સાક્ષિિા અને ગાતણતિક કૌશલ્યની કુશળિાના તનમાયણ ટેકો આપે છે. જ્યાિ ેબાળક 3 થી 

7 ર્ર્યની ર્ચ્ચેનું હોય ત્યાિ ે ધોિણ 2 સુધીના તશક્ષણના આ પ્રથમ 5 ર્ર્ય છે. મગજનો 

મોટાભાગનો તર્કાસ આ સમય દિતમયાન થાય છે, િેથી આ ર્ર્ો દિતમયાન ભાર્ા અને 

ગતણિમાં જ્ઞાનાત્મક ક્ષમિાઓ તર્કસાર્ર્ી આર્શ્યક છે. 

છેલ્લા દાયકાઓમાં ર્ૈતશ્વક સ્િિ ે તશક્ષણની સુલભિામાં ર્ધાિો થયો હોર્ા છિાં, 

અસમાનિાઓ યથાર્િ છે અને શાળામાં ઘણા બાળકો મૂળભૂિ સાક્ષિિા અને આંકડાકીય 

કૌશલ્યો પ્રાપ્ત કિર્ા માટે સંઘર્ય કિ ે છે. આ તચંિાનો સ્ર્ીકાિ કિીને સાિત્યપૂણય તર્કાસ 

લક્ષ્ાંકો (એસડીજી)એ તશક્ષણમાં સર્યસમારે્શકિા, સમાનિા અને ગુણર્ત્તા પિ ર્ધાિ ે

ધ્યાન કેતન્રિ કિર્ાની અપીલ કિી છે. 

તર્દ્યાથીઓના દૈતનક જીર્નના ઘણા મહત્ર્પૂણય પાસાઓ માટે ર્ાચન િેમજ 

સમજણપૂર્યકનું ર્ાચન જરૂિી છે. જમે કે, માિૃભાર્ામાં સાતહત્યનું ર્ાચન, સમજણ અને 

તર્શ્લેર્ણ માટે અન્ય તર્ર્યો જરે્ા કે, ગતણિ, તર્જ્ઞાન અને સામાતજક તર્જ્ઞાન તર્ર્યના 

તર્ર્યર્સ્િુના ર્ાચન અને સમજણ માટે, દૈતનક સમાચાિ, અહેર્ાલો જરે્ા લેતખિ સ્ર્રૂપમાં 

પ્રસ્િુિ ર્િયમાન ઘટનાઓને સમજર્ા અને િેમાં સામેલ થર્ું િેમજ તનબંધો, અહેર્ાલો, બીલ, 
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જાહેિાિો, સાઇનબોડયની સમજણ અને િેના તર્શ્લેર્ણ યોગ્ય િીિે સમજી શકે અને િેનો 

પ્રતિસાદ આપી શકે િે માટે ર્ાચનની તસ્થતિ જાણર્ી ખૂબ અગત્યની છે.   

છેલ્લાં ઘણાં ર્ર્ોથી તશક્ષણ તર્ભાગના માગયદશયન હેઠળ જીસીઇઆિટી, ગાંધીનગિ  

દ્વાિા ર્ાચન, લેખન અને ગણનનો પ્રોજકે્ટ અમલમાં મુકર્ામાં આર્ેલ છે અને િેના 

આનુર્ાંતગક કાયય િિીકે ઉપચાિાત્મક તશક્ષણને જોડર્ામાં આર્ેલ છે. બે માસના સઘન 

ઉપચાિાત્મક તશક્ષણ દ્વાિા તર્દ્યાથીઓના ર્ાચન, લેખન અને ગણનમાં અતભર્ૃતદ્ધ કિર્ાનો 

હેિુ િહેલ છે. આ ઉપિાંિ િાષ્ટર ીય તશક્ષણ નીતિ- 2020 માં પણ પાયાગિ ર્ાંચન, લેખન અને 

ગણન કૌશલ્યની અતભર્ૃતધ્ધ પિ તર્શેર્ જોક મુકર્ામાં આર્ેલ છે. અથાયિ અધ્યયન 

તનષ્પતત્તઓમાં ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા પિ ભાિ આપર્ામાં આવ્યો છે, ત્યાિ ેઉપચાિાત્મક 

તશક્ષણ દ્વાિા તર્દ્યાથીઓના ર્ાચનમાં અતભર્ૃતદ્ધ કેર્ી છે? િેઓની ર્ાચનની ઝડપ કેર્ી છે? 

િેમજ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા કેર્ું છે? આ બે કૌશલ્યની પ્રર્િયમાન તસ્થતિ િપાસર્ાના 

ઉદે્દશથી પ્રસ્િુિ સંશોધન હાથ ધિર્ામાં આર્ેલ હિું.   

1.1 શીર્થક 

પ્રસ્િુિ સંશોધનનું શીર્યક આ પ્રમાણે શબ્દબદ્ધ કિર્ામાં આવ્યું હિું. 

સાબરકાંઠા શ્વજલ્લાના ધોરણ 2 થી 8 ના શ્વવદ્યાથીઓની વાચન ઝડપ અન ે

વાચન અથથગ્રહણ ક્ષમતાનો અભ્યાસ 

 A study of the reading speed and reading comprehension 

competency of grade 2 to 8 students of Sabarkantha District 

1.2 સમસ્યાકથન 

પ્રસ્િુિ અભ્યાસમાં સાબિકાંઠા તજલ્લાના આઠ િાલુકાઓ તહંમિનગિ, ઇડિ, 

ખેડબ્રહ્મા, પોશીના, પ્રાંતિજ, િલોદ, ર્ડાલી અને તર્જયનગિ િાલુકામાંથી ધોિણ 2 થી 8 ની 

દિકે ધોિણની 10 શાળાઓમાં જઇ દિકે ધોિણના મહત્તમ દસ બાળકોનંુ ક્રમશઃ ર્ાચન અને 

ત્યાિબાદ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિાની ચકાસણી ર્ાચન સામગ્રીને આધાિ ેકિી િેને આધાિ ે

જરૂિી માતહિીનંુ એકત્રીકિણ કયુું હિું. આ માતહિીના તર્શ્લેર્ણને આધાિ ે શાળાના 

તર્દ્યાથીઓની ધોિણર્ાિ ર્ાચન ઝડપ અને ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા િપાસર્ામાં આર્ી 

હિી.  
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1.3 અભ્યાસના હેતુઓ 

પ્રસ્િુિ અભ્યાસના હેિુઓ આ મુજબ હિા.  

1. ધોિણ 2 થી 8 ના તર્દ્યાથીઓની ર્ાચન ઝડપ િપાસર્ી.  

2. ધોિણ 2 થી 8 ના તર્દ્યાથીઓની ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા િપાસર્ી. 

3. ધોિણર્ાિ અને જાતિર્ાિ તર્દ્યાથીઓની ર્ાચન ઝડપ િેમજ ર્ાચન અથયગ્રહણ 

ક્ષમિા િપાસર્ી. 

4. ધોિણર્ાિ અને શાળા પ્રકાિના અુસંધાને તર્દ્યાથીઓની ર્ાચન ઝડપ િેમજ ર્ાચન 

અથયગ્રહણ ક્ષમિા િપાસર્ી. 

5. ધોિણર્ાિ અને સામાતજક જૂથર્ાિ તર્દ્યાથીઓની ર્ાચન ઝડપ િેમજ ર્ાચન 

અથયગ્રહણ ક્ષમિા િપાસર્ી. 

6. ધોિણર્ાિ ઉપકિણના સંદભયમાં તર્દ્યાથીઓની ર્ાચન ઝડપ િેમજ ર્ાચન 

અથયગ્રહણ ક્ષમિા િપાસર્ી. 

7. તર્દ્યાથીઓની ર્ાચન ઝડપ િેમજ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા પિ જાતિ, શાળા પ્રકાિ 

અને સામાતજક જૂથની અસિ ધોિણર્ાિ િપાસર્ી. 

8. તર્દ્યાથીઓની ધોિણર્ાિ ર્ાચન ઝડપ અને ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા ર્ચ્ચેનો 

સહસંબંધ િપાસર્ો. 

9. જુદી જુદી ર્ાચન શ્રેણીમાં ધોિણર્ાિ તર્દ્યાથીઓની સંખ્યા અને પ્રમાણ િપાસર્ું.   

1.4 અભ્યાસના પ્રશ્નો  

પ્રસ્િુિ અભ્યાસના પ્રશ્નો આ મુજબ હિા.  

1. ધોિણર્ાિ તર્દ્યાથીઓની ર્ાચન ઝડપ િેમજ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા કેટલી હશ?ે  

2. કુમાિ અને કન્યાઓની ર્ાચન ઝડપ િેમજ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા કેટલી હશે? 

3. સિકાિી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનગી શાળાઓના તર્દ્યાથીઓની ર્ાચન ઝડપ િેમજ 

ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા કેટલી હશ?ે 

4. એસ.સી., એસ.ટી., ઓ.બી.સી. અને તબન અનામિ કેટેગિીના તર્દ્યાથીઓની ર્ાચન 

ઝડપ િેમજ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા કેટલી હશ?ે 
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5. અક્ષિ ર્ાચક શ્રેણીમાં ધોિણર્ાિ તર્દ્યાથીઓની સંખ્યા અને પ્રમાણ કેટલું હશે?  

6. શબ્દ ર્ાચક શ્રેણીમાં ધોિણર્ાિ તર્દ્યાથીઓની સંખ્યા અને પ્રમાણ કેટલું હશે?  

7. ર્ાકય ર્ાચક શ્રેણીમાં ધોિણર્ાિ તર્દ્યાથીઓની સંખ્યા અને પ્રમાણ કેટલું હશે?  

1.5 અભ્યાસની ઉત્કલ્પના 

સંશોધક સંશોધન અભ્યાસના હેિુઓ અને શીર્યક નક્કી કયાય બાદ પોિાના 

સંશોધનને અંિે પ્રાપ્ત થિાં પતિણામો અંગેના આગાહી યુિ તર્ધાનોની િચના કિ ેછે. 

“સંશોધન સમસ્યાના હેિુઓ અને શીર્યક નક્કી કયાય બાદ પ્રયોજક પોિાની 

સમસ્યાના સંદભયમાં કામચલાઉ જર્ાબો કે ઉકેલો િચે છે જનેે ઉત્કલ્પના િિીકે ઓળખર્ામાં 

આર્ે છે.” 

 સંશોધન શરૂ કિિાં પહેલા સંશોધક સંશોધનને અંિે પ્રાપ્ત થનાિ પતિણામો અંગે 

આગાહી વ્યિ કિિાં તર્ધાનો િચે છે, જનેે ઉત્કલ્પના કહેર્ામાં આર્ે છે.   

ઉત્કલ્પનાના પ્રકાિો આ મુજબ છે.  

• તદશાસૂચક ઉત્કલ્પના  

• તબનતદશાસૂચક ઉત્કલ્પના  

• પ્રશ્નસૂચક ઉત્કલ્પના  

• સંશોધન ઉત્કલ્પના  

• શૂન્ય ઉત્કલ્પના  

જ્યાિ ેઅભ્યાસ હેઠળનાં જૂથો ર્ચ્ચે િફાર્િ નહી ંહોય એર્ી ધાિણાં કિર્ામાં આરે્ 

છે ત્યાિ ેશૂન્ય ઉત્કલ્પનાઓ અતસ્િત્ર્માં આર્ે છે. 

પ્રસ્િુિ સંશોધનમાં આ મુજબની શૂન્ય ઉત્કલ્પનાઓ િચર્ામાં આર્ી હિી. 

Ho1 ધોિણ 2 ના કુમાિો અને કન્યાઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપના પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે કોઇ 

સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય. 

Ho2 ધોિણ 2 ના કુમાિો અને કન્યાઓની સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિાના પ્રાપ્તાંકો 

ર્ચ્ચે કોઇ સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય. 

Ho3 ધોિણ 3 ના કુમાિો અને કન્યાઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપના પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે કોઇ 

સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય. 
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Ho4 ધોિણ 3 ના કુમાિો અને કન્યાઓની સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિાના પ્રાપ્તાંકો 

ર્ચ્ચે કોઇ સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય. 

Ho5 ધોિણ 4 ના કુમાિો અને કન્યાઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપના પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે કોઇ 

સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય. 

Ho6 ધોિણ 4 ના કુમાિો અને કન્યાઓની સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિાના પ્રાપ્તાંકો 

ર્ચ્ચે કોઇ સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય. 

Ho7 ધોિણ 5 ના કુમાિો અને કન્યાઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપના પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે કોઇ 

સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય. 

Ho8 ધોિણ 5 ના કુમાિો અને કન્યાઓની સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિાના પ્રાપ્તાંકો 

ર્ચ્ચે કોઇ સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય. 

Ho9 ધોિણ 6 ના કુમાિો અને કન્યાઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપના પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે કોઇ 

સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય. 

Ho10 ધોિણ 6 ના કુમાિો અને કન્યાઓની સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિાના પ્રાપ્તાંકો 

ર્ચ્ચે કોઇ સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય. 

Ho11 ધોિણ 7 ના કુમાિો અને કન્યાઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપના પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે કોઇ 

સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય. 

Ho12 ધોિણ 7 ના કુમાિો અને કન્યાઓની સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિાના પ્રાપ્તાંકો 

ર્ચ્ચે કોઇ સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય. 

Ho13 ધોિણ 8 ના કુમાિો અને કન્યાઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપના પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે કોઇ 

સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય. 

Ho14 ધોિણ 8 ના કુમાિો અને કન્યાઓની સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિાના પ્રાપ્તાંકો 

ર્ચ્ચે કોઇ સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય. 

Ho15  ધોિણર્ાિ સિકાિી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનગી શાળાઓના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ 

ર્ાચન ઝડપના પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે કોઇ સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય,  

Ho16  ધોિણર્ાિ સિકાિી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનગી શાળાઓના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ 

ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિાના પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે કોઇ સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય,  
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Ho17  ધોિણર્ાિ એસ.સી., એસ.ટી., ઓ.બી.સી. અને તબન અનામિ સામાતજક જૂથના 

સામાતજક જૂથના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપના પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે કોઇ સાથયક 

િફાર્િ નહી ંહોય,  

Ho18  ધોિણર્ાિ એસ.સી., એસ.ટી., ઓ.બી.સી. અને તબન અનામિ સામાતજક જૂથના 

સામાતજક જૂથના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિાના પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે 

કોઇ સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય,  

1.6 શબ્દોની વ્યવહારુ વ્યાખ્યાઓ 

પ્રસ્િુિ અભ્યાસમાં ર્પિાયલ શબ્દોની વ્યર્હાતિક વ્યાખ્યાઓ આ પ્રમાણે હિી. 

1. સાબરકાંઠા શ્વજલ્ લો : સાબિકાંઠા તજલ્લો ગુજિાિ િાજ્યના ઉત્તિ-પૂર્ય ભાગમાં 

આર્ેલો છે. તજલ્લાનંુ ર્હીર્ટી મુખ્ય મથક તહંમિનગિ છે. જ ેઅમદાર્ાદથી આશિ ે

80 તકમી દૂિ છે. સાબિકાંઠા તજલ્લો પૂર્ય તદશામાં િાજસ્થાન િાજ્ય, પતિમમાં 

બનાસકાંઠા અને મહેસાણા તજલ્લાઓ, દતક્ષણમાં ગાંધીનગિ અને દતક્ષણમાં 

અિર્લ્લી તજલ્લાથી ઘેિાયેલો છે. સાબિમિી નદી સાબિકાંઠા તજલ્લાની પતિમ 

સિહદે ર્હે છે. તજલ્લો 23.03 N અક્ષાંશ અને 24.30 N અક્ષાંશ અને 74.43 E 

િખેાંશ થી 73.39 E િખેાશં ર્ચ્ચે આર્ેલ છે. કકયર્ૃત્ત સાબિકાંઠા તજલ્લામાંથી પસાિ 

થાય છે. તજલ્લાનો કુલ તર્સ્િાિ 5390 ચો.તક.મી. છે. તજલ્લાનો ઉત્તિ-પૂર્ીય ભાગ 

"અિર્લ્લી" ટેકિીઓની હિોળથી ઢંકાયેલ છે. તજલ્લામાં સાબિમિી, મેશ્વો, ર્ાત્રક, 

હાથમિી, માઝુમ, ર્ૈદી, હિણાર્, ખાિી ર્ગિે ે મુખ્ય નદીઓ છે. 2011 ની ર્સતિ 

ગણિિી મુજબ તજલ્લાની કુલ ર્સતિ ર્સ્િી 14,73,673 છે. તજલ્લા ચાિ મહેસૂલ પેટા 

તર્ભાગો અને આઠ િાલુકાઓમાં ર્હેંચર્ામાં આવ્યો છે. તજલ્લામાં 6 

નગિપાતલકાઓ છે. પોશીના, ખેડબ્રહ્મા અને તર્જયનગિ આ ત્રણ િાલકુાનો 

મુખ્યત્ર્ે આતદર્ાસી િાલકુોઓ છે. આ િાલુકો ડંુગિાળ અને ર્ન તર્સ્િાિમાં 

ફેલાયેલા છે. બાકીના િાલકુોઓ મુખ્યત્ર્ે સપાટ તર્સ્િાિમાં તર્સ્િિલેા છે. પટેલના 

અને ક્ષતત્રયએ તજલ્લાના મુખ્ય સમુદાયો છે. જો કે આતદર્ાસી જાતિઓમાં ડંુગિી 

ગિાસીયાની ર્સતિ પણ ર્ધાિ ેજોર્ા મળે છે. ગુજિાિના શ્રેષ્ઠ ગામ િિીકે તજલ્લાના 

પુંસિી ગામની પસંદગી કિર્ામાં આર્ી હિી. જ ે તજલ્લા માટે ગૌિર્રૂપ ઘટના છે. 

સાબિકાંઠા તજલ્લાના તહમંિનગિ, ઇડિ, ખેડબ્રહ્મા, ર્ડાલી, તર્જયનગિ, પ્રાંતિજ, 
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િલોદ અને પોશીનાનો સમારે્શ થાય છે. આમ, તજલ્લાના જુદા જુદા િાલુકા અને 

ગામડાઓ સતહિ તહંમિનગિ શહેિ તર્સ્ િાિનો સમૂહ એટલે સાબિકાંઠા તજલ્ લો. 

2. ધોરણ 2 થી 8 ના શ્વવદ્યાથીઓઃ  પ્રસ્િુિ સંશોધનમાં પંચાયિ હસ્િક, નગિપતલકા કે 

મહાનગિપાતલકા કે શાસનાતધકાિી હસ્િક િેમજ ટરસ્ટ હસ્િકની સ્ર્તનભયિ ખાનગી 

શાળાઓમાં અભ્યાસ કિિાં ધોિણ 2 થી 8 ના તર્દ્યાથીઓને ધોિણ 2 થી 8 ના 

તર્દ્યાથીઓ િિીકે પ્રસ્ િુિ સંશોધનમાં ઓળખાર્ર્ામાં આર્ેલ છે.  

3. વાચન ઝડપઃ પ્રસ્િુિ સશંોધનમાં દિકે તર્દ્યાથીને ર્ાચન ઝડપ માપન માટે તનયિ 

કિલે ર્ાચન સામગ્રી ર્ાચર્ા આપર્ામાં આર્ી હિી. તર્દ્યાથી ર્ાચનની શરૂઆિથી 

અંિ સુધી તર્દ્યાથીના ર્ાચનનું િકેોડીંગ કિર્ામાં આર્ેલ હિું િેમજ તર્દ્યાથીએ િેનુ ં

ર્ાચન પૂણય કયુું ત્યાિ ેિકેોડીંગ બંધ કિર્ામાં આર્ેલ હિું અને આપેલ પત્રકમા િેની 

નોધં કિર્ામાં આર્ી હિી. આ િીિે તનતિિ સમયમયાયદા ર્ગિ તર્દ્યાથીને ર્ાંચર્ા 

માટે પૂિિો સમય આપર્માં આવ્યો હિો.  

ર્ાચન ઝડપ નક્કી કિર્ા માટે તર્દ્યાથીએ કેટલા સાચા શબ્દો અને કેટલા 

ખોટા શબ્દો ર્ાંચ્યા છે િેની સંખ્યા નોધંર્ામાં આર્ી હિી. તર્દ્યાથીએ ર્ાંચેલ સાચા 

શબ્દોને કુલ શબ્દો ર્ડે ભાગી પ્રતિ તમતનટ ર્ાચનના શબ્દો નક્કી િેને આધાિ ેપ્રત્યેક 

તર્દ્યાથીની ર્ાચન ઝડપ નક્કી કિર્ામાં આર્ી હિી.  

ઉદા. એક તર્દ્યાથીએ કુલ 285 શબ્દોમાંથી 280 સાચા શબ્દો ર્ાંચ્યા હોય 

અને ફકિા ર્ાચન માટે 2 તમતનટ અને 40 સેકન્ડનો સમય લીધો હોય િો આ 

તર્દ્યાથીએ કુલ 160 સેકન્ડનો સમય લીધો ગણાય. 280 સાચા ર્ાંચેલ શબ્દોને કુલ 

160 સેકન્ડ ર્ડે ભાગિા આ તર્દ્યાથીની ર્ાચન ઝડપ 280 (સાચા ર્ાંચેલ શબ્દો) X 

60 (એક તમતનટમાં સેકન્ડ) / 160 = 105 શબ્દ/તમતનટ થશે) આમ, ર્ાચન ઝડપ = 

સાચા ર્ાંચેલ શબ્દો X (એક તમતનટમાં સેકન્ડ) /ર્ાંચન માટે લીધેલ કુલ સમય 

(સેકન્ડમાં) આમ, પ્રતિ તમતનટ તર્દ્યાથીએ ર્ાંચેલ શબ્દોની સંખ્યા એટલે પ્રસ્િુિ 

સંશોધનમાં ર્ાચન ઝડપ. 

4. વાચન અથથગ્રહણ ક્ષમતા: પ્રસ્િુિ સંશોધનમાં દિકે તર્દ્યાથીને ર્ાચન અથયગ્રહણ 

ક્ષમિા સંદભે મુખિર્ાચન પૂણય કયાય બાદ િે તર્દ્યાથીને મુકર્ાચન કિર્ા માટે િે જ 

સામગ્રી ફિીથી આપી જરૂિી સૂચના આપર્ામાં આર્ી હિી કે “ આ ર્ાચન સામગ્રી 

િમે શાંતિથી ર્ાચો, ર્ાંચ્યાબાદ આપને આ ર્ાચન સામગ્રી આધાતિિ કેટલાક પ્રશ્નો 
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પૂછર્ામાં આર્શે”. મુક્વાચનના અંિે તર્દ્યાથીને તનયિ કિલે િમામ પ્રશ્નો ક્રમશ: 

પૂછર્ામાં આવ્યાં હિા અને આ પ્રતક્રયાનું િકેોડીગ કિર્ામાં આવ્યું હિું. પ્રશ્નોના 

જર્ાબ આપિી ર્ખિે તર્દ્યાથીઓ ર્ાચન સામગ્રીનો ઉપયોગ કિર્ાની છૂટ 

આપર્ામાં આર્ી હિી. પ્રત્યેક પ્રશ્ન પૂછ્યા પછી તર્દ્યાથીને જર્ાબ તર્ચાિર્ા માટે 15 

સેક્ન્ડ જટેલો સમય આપર્ામાં આવ્યો હિો. કોઇ મંૂઝર્ણને કાિણે જો તર્દ્યાથી 

જર્ાબ ન આપે િો ફિીથી િેને િેજ પ્રશ્ન પૂછી ફિી 15 સેક્ન્ડ જટેલો સમય આપર્ામાં 

આવ્યો હિો. બે ર્ખિ પૂછર્ા છિાં પણ તર્દ્યાથી પ્રશ્નનો જર્ાબ ન આપે િેર્ા 

તકસ્સામાં તર્દ્યાથીને આગળના ક્રમનો પ્રશ્ન પૂછર્ામાં આવ્યો હિો. આ િીિે ર્ાંચન 

સબંતધિ િમામ પ્રશ્નો ક્રમબધ્ધ િીિે તર્દ્યાથીને પૂછર્ામાં આવ્યાં હિા. ર્ો. આ 

પ્રતક્રયા દિકે પ્રશ્ન માટે કિર્ી. આ પ્રતક્રયાને આધાિ ેપ્રતિ તમતનટ ર્ાચન અથયગ્રહણ 

ક્ષમિાની ટકાર્ાિી શોધર્ામાં આર્ી હિી. દા.િ. એક તર્દ્યાથીની ર્ાચન સામગ્રીના 

ફકિામાં આપેલ 25 ગુણના પ્રશ્નપત્રમાંથી 5 ગુણ મેળવ્યા હોય િો તર્દ્યાથીએ 

મેળર્ેલ ગુણ 05 X 100/ 25 (કુલ ગુણ) = 20 ટકા તર્દ્યાથીના ર્ાચન અથયગ્રહણ 

ક્ષમિાની ટકાર્ાિી ગણાશે. આમ, તર્દ્યાથીએ અથયગ્રહણ સતહિ ર્ાંચેલ સાચા 

શબ્દોની ટકાર્ાિી એટલે પ્રસ્િુિ સંશોધનમાં ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા .  

1.7 અભ્યાસનું મહત્ત્વ  

 દિકે કાયયને પોિાનંુ આગર્ું મહત્ત્ર્ હોય છે. આ સંશોધન પણ એક શૈક્ષતણકકાયય છે. 

આથી આ સંશોધનકાયય દિતમયાન સંશોધક જ ેજ ેકાયય કિ ેછે િથા જ ેપતિણામ મળે છે. િે 

પતિણામોને ધ્યાનમાં િાખીને ભતર્ષ્યમાં આ અભ્યાસ કોને કોને અને કેર્ી િીિે મદદરૂપ 

બની શકે કે બાબિ િેનું મહત્ત્ર્ સૂચર્ે છે. 

તર્દ્યાથીઓ શાળામાં ભૂગોળ તર્ર્ય દ્વાિા માનર્ીની તર્તર્ધ િીિભાિ અને મનુષ્ય 

જીર્નનો સાચા અથયમાં પતિચય મેળર્ે છે. ઇતિહાસ દ્વાિા માનર્ીના ભૂિકાળને સમજીને િેનુ ં

મૂલ્યાંકન કિ ેછે. ગતણિ દ્વાિા કેટલીક બૌતદ્ધક શતિનો તર્કાસ કિી શકે છે. તર્જ્ઞાન દ્વાિા 

કુદિિની ઘણી ગતભયિ બાબિોને પીછાણી શકે છે. ભાર્ા દ્વાિા ભાર્ાકીય કૌશલ્ય કેળર્ે છે. 

આમ તર્તર્ધ તર્ર્યો દ્વાિા તર્દ્યાથીઓ જ્ઞાન મેળર્ે છે. આ જ્ઞાન મેળર્ર્ા માટે સૌથી 

અસિકાિક કેાઈ સાધન હોય િો િે ર્ાચન છે. 

મોટાભાગના તર્કાસશીલ અને તર્કતસિ દેશો કે જ ેિકતનકી અને ર્ૈજ્ઞાતનક અસિ 

નીચે છે િેઓ પણ શાળામાં જિાં બાળકોની ર્ાચન ઝડપ ર્ધાિર્ા અને ર્ાચન અથયગ્રહણ 
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ક્ષમિા ર્ધાિર્ા સભાન પ્રયત્નો કિી નર્ા જ્ઞાનથી તર્દ્યાથીઓને પતિતચિ િાખે છે અને 

ભાતર્ જીર્ન માટે િૈયાિ કિ ે છે. તર્દ્યાથીઓમાં ર્ાચન ઝડપ અને ર્ાચન અથયગ્રહણ 

ક્ષમિાની અધૂિપ માત્ર ગુજિાિી કે માિૃભાર્ા માટે જ નહી ં પણ અન્ય તર્ર્યોમાં પણ 

બાધારૂપ નીર્ડે છે. નબળાં ર્ાચકો તશક્ષણ પ્રાપ્ત કિર્ામાં અને પિીક્ષામાં પાસ થર્ામાં 

તનષ્ફળિા પ્રાપ્ત કિ ે છે. ર્ાિંર્ાિ નાપાસ થર્ાથી તર્દ્યાથીની શતિ કંુતઠિ બની જાય છે, 

જીર્ન પ્રત્યે તનિાશા જાગે છે અને ર્ાસ્િતર્ક જીર્નમાં પણ તનષ્ફળિાનો ભોગ બને છે, 

આના પતિણામે વ્યતકિના યોગ્ય વ્યતકિત્ર્નો તર્કાસ થઈ શકિો નથી. 

પ્રસ્િુિ સંશોધનને આધાિ ે ધોિણર્ાિ તર્દ્યાથીઓની ર્ાચન ઝડપ અને ર્ાચન 

અથયગ્રહણ ક્ષમિા િપાસી શકાશે અને િેને આધાિ ેતર્દ્યાથીઓની ર્ાચન ઝડપ અને ર્ાચન 

અથયગ્રહણ ક્ષમિામાં અતભર્ૃતદ્ધ કઇ િીિે કિી શકાય િે માટેના નક્કિ પગલાંઓ હાથ ધિી 

શકાશે. આ ઉપિાંિ તર્દ્યાથી ર્ાચનના સંદભે કઇ ર્ાચક શ્રેણીમાં છે િે પણ નક્કી કિી 

શકાશે. જથેી નબળા શૈક્ષતણક જૂથના તર્દ્યાથીઓ માટે સઘન ઉપચાિાત્મક કાયયક્રમ નક્કી 

કિી શકાશે. 

આ સંશોધનને આધાિ ેજાતિ (કુમાિ-કન્યા), શાળા સંચાલન પ્રકાિ (સિકાિી, ગ્રાન્ટેડ અને 

ખાનગી) િેમજ સામાતજક જૂથ (એસ.સી., એસ.ટી., ઓ.બી.સી. અને તબનઅનામિ જૂથ) ના 

તર્દ્યાથીઓની ર્ાચન ઝડપ િેમજ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા કેટલી છે િે જાણી શકાશે અને 

િેને આધાિ ેજરૂતિયાિર્ાળા જૂથ માટે ખાસ ઝંુબેશ કે સ્પેશ્યલ પ્રોજકે્ટ હાથ ધિી શકાશે. 

િેમજ આ જૂથોના તર્દ્યાથીઓની ભાર્ા સંબંધી શૈક્ષતણક બાબિોની અતભર્ૃતદ્ધમાં 

અર્િોધરૂપ પતિબળો જાણી િેના ઉકેલ િિફ આગળ ર્ધી શકાશે. આમ, તર્દ્યાથીઓની 

ર્ાચન ઝડપ િેમજ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા જાણર્ા માટે આ સંશોધન ઉપયોગી બનશે. 

1.8 અભ્યાસની મયાથદા 

 સંશોધન એ એર્ી પ્રતક્રયા છે કે, સંપૂણય િીિે સફળ થિી નથી િેમાં કોઈ ને કોઈ ખામી 

િહી જર્ાની શક્યિાઓ ર્ધી જાય છે. દિકે સંશોધન પતિણામો જુદી જુદી પતિતસ્થતિ 

અનુસાિ જુદા જુદા મળે છે. િેથી િેને દિકે સમયે લાગુ પાડી શકાય નતહ. 

1. પ્રસ્િુિ સંશોધન સાબિકાંઠા તજલ્લાના તહંમિનગિ, ઇડિ, ખેડબ્રહ્મા, ર્ડાલી અન ે

તર્જયનગિ િાલુકાઓની પ્રાથતમક શાળાઓ પૂિિું મયાયતદિ િહેશે. 

2. પ્રસ્િુિ સંશોધન ધોિણ 2 થી 8 ના ગુજિાિી માધ્યમના તર્દ્યાથીઓ પૂિિું મયાયતદિ 

િહેશે. 
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3. પ્રસ્િુિ સંશોધન ધોિણ 2 થી 8 ના ફકિો ર્ાંચી શકે િેર્ા તર્દ્યાથીઓ અથાયિ શબ્દ 

ર્ાચક કે ર્ાકય ર્ાચક તર્દ્યાથીઓ પૂિિું મયાયતદિ િહેશે. 

4. પ્રસ્િુિ સંશોધન તર્તર્ધ અભ્યાસકીય તર્ર્યો પૈકી ગુજિાિી ભાર્ા તર્ર્યના સંદભયમાં 

ર્ાચન ઝડપ અને ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિાની િપાસ પૂિિું મયાયતદિ િહેશે. 

5. પ્રસ્િુિ સંશોધનમાં શાળા મુલાકાિ દિતમયાન એકત્ર કિર્ા માટે િચાયેલ સાધનની 

મયાયદા િે પ્રસ્િુિ સંશોધનની મયાયદા િહેશે.   

1.9 હવે પછીના પ્રકરણોનું આયોજન 

 સમગ્ર સંશોધન અહેર્ાલને પાંચ પ્રકિણોમાં તર્ભાતજિ કિલે છે.  

પ્રકરણ 2 સૈદ્ાંશ્વતક બાબતો 

 આ પ્રકિણમાં ર્ાચનનો અથય, પ્રકાિ અને મહત્ત્ર્ િેમજ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિાનો 

અથય િેના ફાયદા ર્ગેિ ેસંદભે સૈદ્ધાંતિક બાબિો દશાયર્ેલી છે. 

પ્રકરણ 3 સંશોધનની યોજના અને તેના આધારો  

 પ્રસ્િુિ પ્રકિણમાં તર્ર્યનો ઉદ્દભર્, ર્ાચન ઝડપ અને ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા 

સંદભે હાથ ધિર્ામાં આર્ેલ પ્રતક્રયા અને આયોજન, અમલીકિણ, વ્યાપતર્શ્વ, નમૂના 

પસંદગી, માતહિી પ્રાતપ્તના ઉપકિણો િથા માતહિી તર્શ્લેર્ણની પ્રયુતિઓ દશાયર્ર્ામાં 

આર્ેલ છે. 

પ્રકરણ 4 માશ્વહતીની રજૂઆત, પૃથક્કરણ અન ેઅથથઘટન 

 પ્રસ્િુિ પ્રકિણમાં હેિુઓ અનુસાિ પ્રાપ્ત થયેલ માતહિીનું ગુણાત્મક કે સંખ્યાત્મક 

િીિે તર્શ્લેર્ણ કિી િેના પતિણામો િજૂ કિર્ામાં આર્ેલ છે.  

પ્રકરણ 5 સારાંશ, તારણો અને ભલામણો 

 પ્રસ્િુિ પ્રકિણમાં પ્રાપ્ત માતહિી ઉપિથી મળેલાં પતિણામોનો સાિાંશ, સંશોધનના 

િાિણો, ફતલિાથો અને ભાતર્ સંશોધનો માટેની ભલામણોનો સમાર્ેશ કિર્ામાં આવ્યો છે.  
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પ્રકરણ 2  

વાચન અને વાચન અથથગ્રહણ ક્ષમતા 

2.0 પ્રસ્તાવના  

'ર્ાચન' શબ્દ સંસ્કૃિના 'ર્ાક્' શબ્દ પિથી આવ્યો છે. જનેો સામાન્ય અથય થાય 

શબ્દ, ર્ાણી અથર્ા કથન. ર્ાચનમાં શબ્દોના ઉચ્ચાિણની પ્રધાનિા હોય છે. જો કે િેની 

સાથે અથયગ્રહણ પણ અતિ મહત્ત્ર્નું છે. 

ર્ાચન એક સાદે્દશ્ય, સાથયક િથા તચંિન પ્રધાન પ્રતક્રયા છે. તચંિન, મનન, કલ્પના, 

સજયન અને અથયગ્રહણ તર્ના ર્ાચન પ્રતક્રયાને સંપૂણય માનર્ામાં આર્િી નથી. ર્ાચક આ 

પ્રતક્રયા દિતમયાન માત્ર છાપેલા શબ્દોનો અથય જ સમજિા નથી પણ સાથે સાથે માનતસક 

પ્રતિતક્રયાઓ પણ કિિો િહે છે. 

ર્ાંચિી ર્ખિે ર્ાચકની અનુભૂતિ જાગૃિ થાય છે. ર્ાચનસામગ્રીની સાથે સહમિ 

અથર્ા અસહમિ થાય છે. િેની સાથે સંિોર્ અથર્ા અસંિોર્ વ્યિ કિ ે છે. ર્ાચનની 

પ્રતક્રયામાં ભાર્નાઓનો અનબુંધ થાય છે. ર્ાચક માત્ર તર્ચાિ જ ગ્રહણ કિિો નથી પિંિુ િ ે

તર્ચાિોની સૃતષ્ટ પણ કિ ેછે. 

આમ, ર્ાચન એ સંકુલ પ્રતક્રયા છે. અલબિ, મોટા ભાગના લોકો ર્ાચનને સિળ 

પ્રતક્રયા માને છે. જો કે આર્ુ કહેનાિા મહદઅંશે ર્ાચન પ્રતક્રયાથી અજ્ઞાન છે. જયાિ ેકેટલાક 

માને છે કે અક્ષિના ધ્ર્તનને કાિણે શબ્દ કે ર્ાકય સમજાય છે. િેને આધાિ ેઅથયબોધ થાય છે. 

બસ, આટલું જ ર્ાચકે કિર્ાનું હોય છે. પિંિુ આર્ું માનનાિાઓને ર્ાચનનો ર્ૈજ્ઞાતનક ખ્યાલ 

નથી. Laman ના મિ મુજબ આર્ું કહેનાિાને ર્ાચનની પ્રતક્રયાના દેહધમયતર્દ્યાકીય અને 

મનોર્ૈજ્ઞાતનક પાસાંની ખબ૨ હોિી નથી. જયાિ ેઆ બંને પાસાંની સમજ પ્રાપ્ત થાય ત્યાિ ે

ખબિ પડે કે ર્ાચન ઘણી જ સંકુલ પ્રતક્રયા છે. Ruth Strang ના મિ મુજબઃ  

"Reading as we now view it, more than pronouncing printed words, 

correctly, more than recognizing the meaning of individual word."1 

અથાયિ્ ર્ાચન એ માત્ર છાપેલા શબ્દોને સાિી િીિે ઉકેલર્ાની જ પ્રતક્રયા નથી પણ 

યોગ્ય પ્રત્યતભજ્ઞાન બાદ દિકે શબ્દનો જુદો જુદો અથય શોધર્ાની પ્રતક્રયા છે.  

 
1 Ruth Strang and other, The Improvement of Reading, New York: McGraw Hill Book Co., Inc., 1961, 

p.1. 
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Goodman- આ ર્ાિને સમથયન આપિાં જણારે્ છે કે,  

"Reading is a meaning-seeking rather than meaning extracting 

process."2 

ગુડમેન ર્ાચનને અથયબોધની પ્રતક્રયા િિીકે ઓળખારે્ છે. આમ, ર્ાચન 

પ્રત્યતભજ્ઞાન, તનણયય, સાિગ્રહણ કિી અને પ્રાપ્ત કિર્ાનાં તર્તર્ધ કૌશલ્યયુકિ સંકુલ પ્રતક્રયા 

છે. 

John Carroll - ર્ાચનને આ િીિે સમજાર્ે છે કે,  

"Reading is a complex and carefully integrated hierarchy or well-

organized system of stimuli."3 

સાચા અથયમાં અધ્યયન-અધ્યાપન પ્રતક્રયા દિતમયાન તર્ર્ય તશક્ષક ર્ાચનને સમજ ે

અને તર્દ્યાથીઓને સમાનપણે ઝડપી પ્રત્યતભજ્ઞાનની સમજ િથા િાલીમ આપે િો ર્ાચન 

ઝડપ અને અથયગ્રહણમાં નોધંપાત્ર ર્ધાિો થઈ શકે છે. એટલું જ નહી ં પણ ર્ાચન 

તશક્ષણકાયયને હેિુપૂણય બનાર્ે છે, કાિણ કે ર્ાચન તશક્ષણથી સારં અથયગ્રહણ અને સાિા 

અથયગ્રહણને કાિણે અધ્યયન તનષ્પતિ (Learning outcomes) ની તસતદ્ધ સાિી પ્રાપ્ત થાય 

છે. 

ર્ાચનના તર્શાળ સ્ર્રૂપ િિફ દૃતષ્ટપાિ કિીયે િો જીર્નના કોઈપણ િબકે્ક ર્ાચન 

અધ્યયન (Learning) નું ઉત્તમ સાધન છે. અથાયિ્ જીર્નપયુંિ ચાલિી પ્રતક્રયા છે. જન્મથી 

માંડીને મૃત્યુ સુધી ર્ાચન ક્ષમિાનો તર્કાસ થયા જ કિ ે છે. સભાનપણે કિર્ામાં આર્ેલ 

પ્રયત્નોથી થયેલો ર્ાચન ક્ષમિાનો તર્કાસ વ્યતકિના વ્યતકિત્ર્નો પણ તર્કાસ કિ ેછે. આમ 

ર્ાચનએ અભ્યાસ કે જીર્નના દિકે િબકે્ક ચમત્કાતિક િીિે ઉપયોગી થાય છે. આથી 

સ્ર્ાભાતર્ક િીિે જ દિકે વ્યતકિને સાિા ર્ાચક બનર્ું રૂતચકિ લાગે. સાિા ર્ાચક બનર્ા 

માટે ર્ાચનનો ર્ૈજ્ઞાતનક ઢબે અભ્યાસ કિી િેના સ્ર્રૂપને જાણર્ું ખૂબ જ જરૂિી બને છે. 

 
2 Kenneth Goodman, Reading a Psycholinguistic Guessing Game, Journal of Reading Specialist (6 

May 1967) Wayne State Uni. Press, 1968, p. 126-135. 

3 John Carroll, The Nature of Reading Process, Harry Singer and Robert B. Ruddell (eds.) Theoretical 

Models and processes of Reading., New York: International Reading: Association, 1970, p.292-

303. 
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2.1 વાચનની વ્યાખ્યા (Reading its Definitions) 

નીચે ર્ાચનની કેટલીક વ્યાખ્યા આપેલી છે. 

“Reading is the process by which the reader receives, through the medium 

of the word, the massage which the writer intends to convey.”4 

F, M. Rodgson આ વ્યાખ્યામાં જણારે્ છે કે ર્ાચન છે એર્ી પ્રતક્રયા છે કે જમેાં શબ્દોના 

માધ્યમ દ્વાિા લેખક જ ે સંદેશને આપર્ા માગે છે િે ર્ાચક સુધી પહોચંે છે. અથાયિ્ 

ર્ાચનસામગ્રીમાંથી સંદેશો મેળર્ર્ાના હેિુથી ર્ાચક શબ્દોનું અથયધટન કિર્ાનો પ્રયત્ન કિ ે

છે. લેખકે લખેલા શબ્દોના અથયધટન પિ આ વ્યાખ્યા ભાિ મૂકે છે.  

"Reading means the bringing of meaning to the printed page.”5 

Marion Jenkinson વ્યાખ્યા આપિા જણારે્ છે કે ર્ાચન એટલે છાપેલી ર્ાચનસામગ્રીના 

તર્ચાિને બહાિ લાર્ર્ાની પ્રતક્રયા. અહી ં મેતિયન ર્ાચન એ તર્ચાિોનંુ અથયગ્રહણ છે એરંુ્ 

સમજાર્ે છે. 

Deboer અને Dallmann આપેલી વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે, 

“Reading is an active process of reaching and searching for meaning. "6 

આ વ્યાખ્યા પ્રમાણે મુતરિ પત્રોમાં માત્ર સંકેિો કે સંજ્ઞાઓ છે. એ દ્વાિા તર્ચાિ િજૂ 

કિર્ામાં આર્ેલ છે. િેથી ર્ાચન દિતમયાન પ્રત્યેક સંકેિો દ્વાિા પ્રતિમા કે સંકલ્પના ઊભી 

થિી હોય છે, અને િેમાંથી ર્ાચક અથય મેળર્ે છે. અથય મેળવ્યા પછી લેખક શું કહેર્ા માગે છે 

િે િાિર્ર્ાનો પ્રયત્ન કિ ેછે. િેથી ર્ાચન એ મુતરિ પત્રોમાં સંકેિો દ્વાિા િજૂ કિલેા તર્ચાિોના 

અથયગ્રહણની સતક્રય પ્રતક્રયા છે. 

W.F.Mackey આ પ્રમાણે ર્ાચનની વ્યાખ્યા આપે છે, 

“Reading involves skill in the visual recognition of words and the 

comprehension of their contents”7 

 
4 F.M. Rougs on, Learning Modern Languages, Rontledge and Kegan Paul, 1955, As cited by Forrester 

Jean, Teaching without Lecturing, London: Oxford University Press, 1968, p. 32. 

5 Marion Jenkins on, Ways of Teaching In stagier Ralph, (ed) The Teaching of Reading, Lexington; 

UNESCO, Paris and Ginn, and Co., Massachusetts, 1973, p.45. 

6 John J. Deboer and Dallmann Martha, The Teaching of Reading, New York; Holt, Rinehart and 

Winston Inc., 1960, p. 20. 

7 W.F. Mackey, Language Teaching Analysis, London; Longman's Green and co., 1965, p.278. 
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ર્ાચનમાં શબ્દોના દ્દશ્ય પ્રત્યતભજ્ઞાન અને િેના અથયગ્રહણ કૈાશલ્યનો સમાર્ેશ થાય છે. આ 

વ્યાખ્યામાં બે કૌશલ્યો પિ ભાિ મૂકર્ામાં આવ્યો છે. જ ે પ્રથમ ‘દ્દશ્ય પ્રત્યતભજ્ઞાન’ અને 

તદ્ધિીય ‘અથયગ્રહિણ’ કૌશલ્ય છે. કોઈપણ વ્યતકિને સાિા ર્ાચક બનર્ા માટે આ બંને 

પ્રકાિનાં કૌશલ્યો કેળર્ર્ાં અતિ આર્શ્યક બની િહે છે. આ બંને કૌશલ્યો તર્નાના ર્ાચનને 

સાચા અથયમાં ર્ાચન કહી શકાય નહી.ં 

આમ, ર્ાચન એ આંખો દ્વાિા થિા કાયય અને અથયઘટનાત્મક પાસાં ર્ચ્ચેનો સંબંધ 

છે. આમાંથી એ બાબિ ફતલિ થાય છે કે ર્ાચક જયાિ ે મુતરિ લીટી પિ ડાબીથી જમણી 

બાજુ દૃતષ્ટ ફેિર્ે છે ત્યાિ ેઆંખો િેનું સંયોગીકિણ કિ ેછે. શબ્દો કે શબ્દોના ભાગને સમજર્ા 

માટે અટકે છે અને સિિ તર્ચાિ સમૂહોનો ઉમેિો કિિી િહે છે. ર્ાચકે જ ે ર્ાંચ્યું છે િેની 

પિાિ્ ભૂતમકામાં િેનું અથયઘટન કિ ે છે. ભૂિકાળના અનુભર્ો સાથે િેને સાંકળે છે િેમજ 

તર્ચાિ, ઉપયોગ અને તનણયય માટેની િેની તર્શેર્ યોજનાઓ કિ ેછે. આમ ર્ાચનની પ્રતક્રયા 

છાપેલા શબ્દના અથય મેળર્ર્ાની ગૂઢિા અને સમજણ પિ ભાિ મૂકે છે. 

2.2 અથથગ્રહણની સંકલ્પના 

આપણે આગળ જોયું કે અથયગ્રહણ ર્ાચનનંુ મુખ્ય અંગ છે. આથી આ પ્રતક્રયા ઘણી જ 

સંકુલ છે; િેમજ ર્ાચન અથયગ્રહણ તર્નાના ર્ાચનને ર્ાચન કહી શકાય નહી. ર્ાચન 

અથયગ્રહણમાં ર્ાચક શબ્દોના, શબ્દસમૂહના કે ફકિાનો અથય સમજ ેિો િેમનામાં અથયગ્રહણ 

કૌશલ્યનો તર્કાસ થયો છે િેમ કહી શકાય. 

Thorndike ના મિ મુજબ:  " ફકિો સમજર્ો િે સામાન્ય કામ નથી. અથયગ્રહણ કિર્ાની 

પ્રતક્રયા ગતણિશાસ્ત્રમાં સમસ્યા ઉકેલર્ા જરે્ી છે. " 

સમસ્યા ઉકેલિી ર્ખિે હેિુ ધ્યાનમાં િાખીને, માનતસક માળખું િૈયાિ કિર્ામાં આર્ે છે, 

િે ર્ખિે અમુક મુદ્દાઓ પસંદ કિર્ામાં આર્ે છે, અમુકને મહત્ત્ર્ આપર્ામાં આર્ે છે, 

અમુકને કાઢી નાખર્ામાં આર્ે છે, એક બીજા સાથે સંબંધ જોડર્ામાં આર્ે છે કે ગોઠર્ર્ામાં 

આર્ે છે, િે પ્રમાણે અથયગ્રહણ કિિી ર્ખિે પણ મહત્ત્ર્ના મુદ્દાની િાિર્ણી, ગોઠર્ણ, 

મુદ્દાની ર્ધઘટ અને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠર્ણી કિર્ાની જરૂિ પડે છે. 

Russel - અથયગ્રહણની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે આપે છે, 
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“Comprehension carries the understanding of word or phrase beyond 

recognition to the understanding of a word the meaning intended by the 

author”8 

અથાિય, ર્ાચન પ્રતક્રયામાં છાપેલા શબ્દોનું યોગ્ય અથયધટન કિર્ાની પ્રતક્રયા છે િે જ 

ર્ાચન અથયગ્રહણ છે. લેખક જ ેઅથય કહેર્ા માગે છે િે અથયને ગ્રહણ કિર્ાની પ્રતક્રયા ર્ાચન 

અથયગ્રહણ છે. આમ, ર્ાચન અથયગ્રહણ સુધી પહોચંર્ામાં અનેક પ્રતક્રયામાંથી પસાિ થર્ું પડે 

છે. 

Edward L. Fry – કહે છે કે,  

"It is very difficult to define Reading comprehension. Reduced to its 

simplest elements, it might be said that comprehension is a past of the 

communication process of getting the thoughts that were in the author's 

mind into the reader's mind.”9 

એડર્ડયના જણાવ્યા પ્રમાણે ર્ાચન અથયગ્રહણની વ્યાખ્યા આપર્ી ઘણી જ મુશ્કેલ 

છે છિાં ટંૂકમાં, આપણે એમ કહી શકીએ કે ર્ાચન અથયગ્રહણએ પ્રત્યાયનની એક પ્રતક્રયા છે. 

િેમજ લેખકના તર્ચાિોને ર્ાચકના મન સુધી પહોચંાડર્ાનંુ માધ્યમ છે. આમ ર્ાચન 

અથયગ્રહણ ર્ાચકને શબ્દોનો સંદભય સમજર્ામાં, િેની તર્ગિો સમજર્ામાં અને 

ર્ાચનસામગ્રીમાં િહેલ સાિને સમજર્ામાં િથા ગ્રહણ કિર્ામાં મદદરૂપ થાય છે. 

ઉપિ મુજબની વ્યાખ્યાઓ પિથી એ ર્ાિ સ્પષ્ટ થાય છે કે ર્ાચન અથયગ્રહણનો 

તર્કાસ ત્યાિ ેજ થયો કહેર્ાય કે જયાિ ેર્ાચક લેખકના મંિવ્યોને સમજ,ે લેખકના તર્ચાિો 

સમજ,ે તર્ચાિ અથર્ા ઘટનાને ક્રમ આપી શકે, મુખ્ય તર્ચાિને શોધી શકે, કાયયકાિણનો 

સંબંધ શોધી શકે, માતહિીનું સંયોગીકિણ અને તર્સ્િૃિીકિણ કિી શકે, અનુમાન િાિર્ી શકે 

અને લેખકે િજૂ કિલેી ર્ાચનસામગ્રીનંુ ઔતચત્ય સમજી શકે. જનેી અથયગ્રહણ શતકિ ખૂબ જ 

સાિી હોય િે ભાતર્ કથન પણ સાિી િીિે કિી શકે છે. આ દિકે શતકિ ક્રતમક િીિે તર્કાસ 

પામે છે. ર્ાચન અથયગ્રહણની પ્રતક્રયા બાહ્ય દૃતષ્ટથી ઘણી જ સિળ અને સામાન્ય લાગે પણ 

ર્ાસ્િર્માં િેર્ું નથી. 

 
8 Russel D.H. , op. cit., p. 106 
9 Edward L. Fry, Teaching Faster Reading, London: Cambridge University Press, 1963, p.24. 
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2.3 વાચન અથથગ્રહણઃ Reading Comprehension  

ર્ાચનની પ્રતક્રયા અને િેની વ્યાખ્યાઓ પિથી ફતલિ થાય છે કે ર્ાચન એ યાંતત્રક અને 

માનતસક પ્રતક્રયા છે. યાંતત્રક પ્રતક્રયામાં મગજને સંદેશો મોકલે છે, અને તક્રયાતન્ર્િ કિ ે છે. 

જ્યાિ ેમાનતસક પ્રતક્રયા અથયઘટન સાથે સંબંધ ધિાર્ે છે. આ માનતસક પ્રતક્રયાનો જ ેભાગ છે 

િે જ અથયગ્રહણ છે. 

ર્ાચનમાં અથયગ્રહણ કેન્રસ્થાને છે. િેથી ર્ાચન કિનાિ દિકે વ્યતકિમાં અથયગ્રહણ કૌશલ્ય 

તર્કાસ થયેલો હોર્ો જાઇએ. ર્ાચનસામગ્રીમાં િહેલા લેખક કે કતર્ના તર્ચાિો, ભાર્ ર્ગેિ ે

સમજર્ા માટે અથયગ્રહણ જરૂિી છે. 

અથયગ્રહણના કૌશલ્યનો તર્કાસ તર્દ્યાથીઓમાં પ્રાથતમક શાળાના િબક્કાથી જ થર્ા 

લાગે છે. અને માધ્યતમક િેમજ ઉચ્ચ તશક્ષણના િબકકે્ક પહોચંિાં ક્રમે ક્રમે િેનો તર્કાસ થાય 

છે. 

2.4 વાચનની અગત્યતા 

ભાર્ાનાં મુખ્ય ચાિ કૌશલ્ય શ્રર્ણ, કથન, ર્ાચન અને લેખન છે. જમેાં શ્રર્ણ અને 

ર્ાચન એ બે ગ્રહણ કિર્ાનાં અથાયિ જ્ઞાનોપાજયનનાં કૌશલ્યો છે. જયાિ ેબાકીના બે કથન 

અને લેખન છે એ અતભવ્યતકિનાં કૌશલ્યો છે. જયાિ ે કલાની દૃતષ્ટએ િેને ઘટાર્ીએ ત્યાિ ે

લેખનની માફક ર્ાચન પણ એક કલા છે. ર્ાચન એટલે માત્ર લખેલાં ર્ાકયોનંુ ર્ાચન જ નહી ં

પણ વ્યાપક અથયમાં ર્ાચન એટલે ર્ાચનસામગ્રીમાં દશાયરે્લ તર્ચાિોનું ર્ાચન, લેખકના 

તર્ચાિનંુ ગ્રહણ. સમથય લેખક કે કતર્ની ઊયતમઓ, લાગણીઓ અને મનોભાર્ોને સુયોગ્ય િીિે 

પામી શકાય અને અનુભર્ી શકાય િેનું નામ ર્ાચન. આમ, ર્ાચન માત્ર યંત્રર્િ પ્રતક્રયા નથી 

પિંિુ સાતહત્ય માિફિે સંસ્કાિ અને સંસ્કૃતિને સમજર્ાનંુ એક અગત્યનું સાધન છે.  

બાલ્યાર્સ્થાથી માંડીને મૃત્યુપયુંિ વ્યતકિ અનેક માધ્યમો દ્વાિા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કિિો િહે 

છે. જો કે ગાંધીજીએ િો િેનાથી આગળ જઈને કહ્યું છે કે બાળક માત્ર જન્મથી જ નહી ંપણ 

ગભાયર્સ્થાથી શીખર્ાનું શરૂ કિી દે છે. જો કે બાળપણમાં બાળકોની અધ્યયનની ગતિ 

ઘણી ઝડપી હેાય છે, આ ર્ાિને અનેક મનોર્ૈજ્ઞાતનક સંશોધનો પણ અનુમોદન આપે છે. 

અધ્યયનથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. જ્ઞાનમાં જન્મથી માંડીને મૃત્યુપયુંિ તનયતમિ િીિે ર્ૃતદ્ધ થયા 

કિ ેછે. જ્ઞાનોપાજયનનાં માધ્યમ અનેકતર્ધ છે. જમેાંનાં મુખ્ય નીચે પ્રમાણે છે. 

  



 
 

 26 

1. સીધા અર્લોકન દ્વાિા  

2. તર્દ્વાનોના સાહચયય દ્વાિા 

3. ર્ાચન દ્વાિા  

જયાિ ેબાળક બોલી શકિું નથી કે ર્ાંચી શકિું નથી ત્યાિ ેમાત્ર, અર્લોકન દ્વાિા જ 

જ્ઞાન મેળર્ે છે. અતભવ્યતકિનો તર્કાસ થિાં આંિિવ્યર્હાિ અને તર્દ્વાનો સાથે ચચાય 

કિર્ાથી, પોિાના પ્રશ્નોનંુ તનિાકિણ મેળર્ીને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કિ ેછે. અક્ષિજ્ઞાન પ્રાપ્ત કયાય પછી 

ઉપિનાં બંને માધ્યમોની સાથે સાથે પોિાની ઈચ્છા અને શતકિના પ્રમાણમાં ર્ાચન દ્વાિા 

જ્ઞાન મેળર્ી શકે છે. 

તર્જ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના અદ્દભૂિ તર્કાસને કાિણે જ્ઞાનનો તર્સ્ફોટ થયેલ છે. 

જ્ઞાનની સીમાઓ નીિ તર્સ્િિિી િહે છે. દિ પાંચ ર્ર્ે જ્ઞાન લગભગ બમણું બની જાય છે. 

મૂળ જ્ઞાનમાં અતર્િિ ગતિથી નર્ું જ્ઞાન ઉમેિાયા જ કિ ેછે. નર્ા જ્ઞાનની ગતિની સાથે યુગ 

પતિર્િયન પણ એ જ ગતિથી થયા કિ ે છે. આથી ગતિની સાથે કદમ તમલાર્ર્ા સિિ 

ર્ાચનની ટેર્ પાડર્ી જોઈએ. 

દિકે વ્યતકિએ દેશ અને દુતનયાની ર્િયમાન પતિતસ્થતિથી પતિતચિ િહેર્ા અને નર્ા 

તર્ચાિો સાથે િહેર્ા માટે પણ ર્ાંચર્ું જોઇએ એમ નહી પિંિુ પોિાની બોતદ્ધક 

ક્ષીણિા(intellectually Static) અટકાર્ર્ા પણ ર્ાંચર્ું જરૂિી છે. પ્રત્યાયન 

(Communication) નાં અનેક માધ્યમ હોર્ા છિાં ર્ાચને િેની અગત્યિા બે સ્િિ ેજાળર્ી 

િાખી છે. 

1. તર્દ્યાથી જીર્નકાળમાં ર્ાચનનંુ અગત્ય 

2. સામાતજક જીર્નમાં ર્ાચનનું અગત્ય 

1. શ્વવદ્યાથી જીવનકાળમાં વાચનનું અગત્ય 

શાળામાં ભૂગોળ તર્ર્ય દ્વાિા તર્દ્યાથીઓ માનર્ીની તર્તર્ધ િીિભાિ અને મનુષ્ય 

જીર્નનો સાચા અથયમાં પતિચય મેળર્ે છે. ઇતિહાસ દ્વાિા માનર્ીના ભૂિકાળને સમજીને િેનુ ં

મૂલ્યાંકન કિ ેછે. ગતણિ દ્વાિા કેટલીક બૌતદ્ધક શતિનો તર્કાસ કિી શકે છે. તર્જ્ઞાન દ્વાિા 

કુદિિની ઘણી ગતભયિ બાબિોને તર્દ્યાથી પીછાણી શકે છે. ભાર્ા દ્વાિા તર્દ્યાથીઓ 

ભાર્ાકીય કૌશલ્ય કેળર્ે છે. આમ તર્તર્ધ તર્ર્યો દ્વાિા તર્દ્યાથીઓ જ્ઞાન મેળર્ે છે. આ જ્ઞાન 

મેળર્ર્ા માટે સૌથી અસિકાિક કેાઈ સાધન હોય િો િે ર્ાચન છે. 
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મોટાભાગના તર્કાસશીલ અને તર્કતસિ દેશો કે જ ેિકતનકી અને ર્ૈજ્ઞાતનક અસિ 

નીચે છે િેઓ પણ શાળામાં જિાં બાળકોની ર્ાચન ઝડપ ર્ધાિર્ા અને ર્ાચન અથયગ્રહણ 

ર્ધાિર્ા સભાન પ્રયત્નો કિી નર્ા જ્ઞાનથી તર્દ્યાથીઓને પતિતચિ િાખે છે અને ભાતર્ જીર્ન 

માટે િૈયાિ કિ ે છે. તર્દ્યાથીઓમાં ર્ાચન ઝડપ અને ર્ાચન અથયગ્રહણની અધૂિપ માત્ર 

ગુજિાિી કે માિૃભાર્ા માટે જ નહી ંપણ અન્ય તર્ર્યોમાં પણ બાધારૂપ નીર્ડે છે. નબળાં 

ર્ાચકો તશક્ષણ પ્રાપ્ત કિર્ામાં અને પિીક્ષામાં પાસ થર્ામાં તનષ્ફળિા પ્રાપ્ત કિ ેછે. ર્ાિંર્ાિ 

નાપાસ થર્ાથી તર્દ્યાથીની શતિ કંુતઠિ બની જાય છે, જીર્ન પ્રત્યે તનિાશા જાગે છે અને 

ર્ાસ્િતર્ક જીર્નમાં પણ તનષ્ફળિાનો ભોગ બને છે, આના પતિણામે વ્યતકિના યોગ્ય 

વ્યતકિત્ર્નો તર્કાસ થઈ શકિો નથી. 

જો તર્દ્યાથી સાિો ર્ાચક હોય િે બધા જ તર્ર્યોમાં ઊંચી શૈક્ષતણક તસતદ્ધ મેળર્ી 

શકે છે. પતિણામિઃ િેની કાયયશતકિનો અને વ્યતકિત્ર્નો સાિો તર્કાસ થાય છે. ર્ાચનથી 

તર્ચાિ સમૃતદ્ધનું સંર્ધયન થાય છે, તર્ચાિોમાં પતિપકર્િા આર્ે છે અને સ્ર્સ્થ જીર્નનાં 

મૂલ્યોનો તર્કાસ થાય છે. દિકે મહાન વ્યતકિના યોગ્ય વ્યતકિત્ર્ના તનમાયણ પાછળ કાઈને 

કેાઈ પ્રકાિની સાિી ર્ાચન સામગ્રીનો જ ફાળો હેાય છે. ર્ાચનની બાબિમાં પણ એટલું િો 

જરૂિ કહી શકાય કે, ‘‘ર્ાચન તર્દ્યાથીઓના જ્ઞાન, ભાર્ના અને કમયમાં સંિુલન લાર્ી 

વ્યતિત્ર્ તર્કાસ કિ ેછે.’’ 

2. સામાશ્વજક જીવનમાં વાચનની અગત્ય 

ર્ાચન શતકિ તર્દ્યાથીઓને તર્દ્યાથીકાળ તર્િાવ્યા બાદ ખૂબ જ ઉપયોગી થાય છે. 

તર્દ્યાથીકાળ તર્િાવ્યા બાદ જયાિ ેતર્દ્યાથી આધુતનક સમાજનો એક નાગતિક બને છે ત્યાિ ે

િેની ભૂતમકા અદા કિર્ા અને સામાતજક જૂથમાં પોિાનો મોભો જાળર્ી િાખર્ા પણ ર્ાચન 

અગત્યનંુ છે. આટલું જ નહી ં પિંિુ આ યુગને પ્રત્યાયનનો યુગ કહે છે િેથી ર્ાચન તર્ના 

કેટલાક તર્ચાિોની આપ-લે શકય નથી. આ િબકકે વ્યતકિ-વ્યતકિ ર્ચ્ચેના સંબંધો ર્ધુ 

ગાઢ બને છે. સમાજના કેટલાક તસદ્ધાંિ, આદશો અને િકનીકી તર્કાસની માતહિી અન્ય 

માધ્યમોની સિખામણી કિિાં ર્ાચનસામગ્રી દ્વાિા સહેલાઈથી અને સાિી િીિે દેશના ખૂણે 

ખૂણે પહોચંાડી શકાય છે. 

ર્ાચન ભાર્ાનું એક મહત્ત્ર્પૂણય કૌશલ્ય હોર્ાની સાથે સાથે તર્ચાિાની આપ-લ ે

કિર્ાનું એક મહત્ત્ર્પૂણય માધ્યમ છે. આપણા જીર્નને િથા જગિને સમજર્ા માટે ર્ાચન 

આપણને સર્યિયા મદદરૂપ થાય છે િેમજ નર્ીન દૃતષ્ટ આપે છે. િેના માધ્યમથી જ આપણ ે



 
 

 28 

તર્શ્વના તર્તભન્ન કે્ષત્રમાં થઈ િહેલાં પતિર્િયનો િથા તર્કાસનો સહજ િીિે પતિચય મેળર્ી 

શકીએ છીએ. આપણાં પૂર્યજોના તર્ચાિો અને આદશો િથા માનર્ સંસ્કૃતિ િેમજ 

સભ્યિાના તર્કાસની સિળિાથી માતહિી આપણને ર્ાચન દ્વાિા જ મળે છે. કેાઈપણ દેશની 

લોકશાહી ટકાર્ી િાખર્ા માટે પણ પ્રત્યેક નાગતિકે ર્ાચન ટેર્ પાડર્ી અતિ આર્શ્યક છે. 

ર્ાચન દ્વાિા વ્યતકિ પોિાના સમાજ િથા દેશની સમસ્યાથી પતિતચિ િહી શકે છે. 

2.5 નબળાં વાચન માટે જવાબદાર પશ્વરબળોઃ  

ર્ાચન અથયગ્રહણ માટે દિકે પ્રકાિનું ર્ાિાર્િણ ઘિમાંથી મળિું હોર્ા છિાં િેમજ 

અન્ય અનુકૂળ સંજોગો હોર્ા છિાં પણ ઘણી ર્ખિ કેટલાક તર્દ્યાથીઓમાં ર્ાચન 

અથયગ્રહણનો તર્કાસ થિો નથી. આર્ું કેમ બનિું હશે? આ એક સમસ્યાને ધ્યાનમાં લઇન ે

Menzel B.M. (1944) એક સંશોધન હાથ ધયુું હિું. િેનાં િાિણો િેણે પોિાના પુસ્િક 

"Suggestions for Reading in India" માં િજૂ કયાય છે. જ ેનીચે પ્રમાણે છે.  

• શબ્દોને ઓળખવામાં પડતી મુશ્કેલી: 

આ પતિબળ પાછળ શબ્દભંડોળનો અભાર્, પૂર્ાયનુભર્ોની ખામી, કતઠન 

ર્ાચનસામગ્રી અને આંખની ખામી િેમજ િાલીમનો અભાર્ જર્ાબદાિ પતિબળ છે. 

• ખામીયુકત ગશ્વત: 

ર્ાચનમાં આંખની ગતિ મહત્ત્ર્પૂણય ભાગ ભજર્ે છે. આંખની ખામીને કાિણે, 

ર્ાચનસામગ્રીની લીટીઓ પિ આંગળી િાખી ર્ાંચર્ાની ટેર્, ર્ાિંર્ાિ પુનદય તષ્ટ અને 

આંખના સ્નાયુની ખામી જર્ાબદાિ પતિબળ છે. 

• અશદુ્ ઉચ્ચારણઃ 

મુતરિ શબ્દોનું પ્રત્યતભજ્ઞાન કિી િેના ધ્ર્ન્યાત્મક સ્ર્રૂપને સમજ ે િો જ િેમાંથી 

યોગ્ય અથય ફતલિ થઈ શકે છે. પણ ખામી ભિલેા ઉચ્ચાિથી યોગ્ય અથય પ્રાપ્ત થિો નથી. 

આથી ઉચ્ચાિણની ખામી પાછી ર્ાણી અંગેના દોર્, દૃતષ્ટ દોર્ો, યોગ્ય ર્ાચન અંગેની 

િાલીમનો અભાર્ અથર્ા િો ર્ધાિ ે પડિા નર્ા અને કક્ષા કિિાં ર્ધુ કતઠન શબ્દો 

જર્ાબદાિ પતિબળ છે. 
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• વાચન સાથે અથથગ્રહણનો અભાવ: 

માત્ર શબ્દોને જોઇને ઉકેલર્ાથી અથયગ્રહણ થઈ જિું નથી. પિંિુ િેનો સંદભયમાં અથય 

સમજી તર્ચાિ ગ્રહણ કિર્ો જોઈએ. પિંિુ ર્ાચકનું શબ્દભંડોળ નબળંુ હોય િેમજ 

પૂર્ાયનુભર્ોનો અને અભ્યાસોનો અભાર્ હોય િો ર્ાચક સારં અને સાચંુ અથયગ્રહણ કિી 

શકિો નથી. 

• એક એક કરી ઘીમી ગશ્વતએ શબ્દો વાંચવા: 

ર્ાચનના પાયામાં પ્રત્યક્ષીકિણ િહેલું છે. યોગ્ય પ્રત્યક્ષીકિણ બાદ જ બધી 

પ્રતક્રયાઓ કાયયિિ બને છે, પણ જો દૃતષ્ટ ફલકની ખામી હોય, અનેક ર્ખિ પુનઃદૃતષ્ટ થિી 

હોય અને દૃતષ્ટ સ્મૃતિ ફલક ઘણું જ ટંૂકંુ હોય િો ઝડપી ર્ાચન અથયગ્રહણ થઈ શકિું નથી. 

જો કે આમાં ઉપિનાં પતિબળોની સાથે કતઠન ર્ાચનસામગ્રી િેમજ આ અંગેની 

વ્યર્તસ્થિ િાલીમનો અભાર્ પણ જર્ાબદાિ પતિબળ ગણી શકાય. 

• નવા અને અપશ્વરશ્વચત શબ્દને વાંચવા માટે અશશ્વકતમાન: 

કેટલાક ર્ાચકો નર્ા શબ્દોનું યોગ્ય પઠન કિી શકિા નથી. આથી િે સંદભયમાં 

અથયઘટન થઈ શકિું નથી. જયાં સુધી શબ્દોના સંદભયમાં અથય મેળર્ર્ાની શતિ 

ર્ાચકમાં ન આર્ે ત્યાં સુધી ર્ાચનનુ ંયોગ્ય અથયગ્રહણ થઇ શકિું નથી. જો કે અયોગ્ય 

ર્ાચન અથયગ્રહણ પાછળ ર્ાચનની સમજ િેમજ ર્ાચનની પદ્ધતિઓના તશક્ષણન ે

અભાર્ પણ જર્ાબદાિ પતિબળ ગણાય છે. 

આમ, ઊંચી બુતદ્ધમિા ધિાર્િા અને આતથયક-સામાતજક સ્િિમાંથી આર્િા 

બાળકોમાં પણ કેટલીક ર્ખિ આર્ાં તર્તર્ધ પતિબળોની અસિને કાિણે ર્ાચન 

અથયગ્રહણની શતિનો તર્કાસ થર્ા પામિો નથી. 
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2.6 સંદભથ સાશ્વહત્યનો અભ્યાસ  

o સંશોધન શીર્થક:  

‘‘ગુજરાત રાજ્યની સરકારી અને ખાનગી પ્રાથશ્વમક શાળાઓનાં ધોરણ 3 થી 8 

ના શ્વવદ્યાથીઓ તેમજ ધોરણ 6 થી 8ના પ્રશ્વતભાશાળી શ્વવદ્યાથીઓની મુખવાચન 

અને અથથગ્રહણસશ્વહતની વાચનઝડપનું સવેક્ષણ." 

o સંશોધન શીર્થક:  

o સંશોધનના હેતુઓ:  

• ધોિણ 3 થી 8ના સામાન્ય તર્દ્યાથીઓ અને ધોિણ 6 થી 8ના પ્રતિભાશાળી 

તર્દ્યાથીઓની ધોિણ અનુસાિ મુખર્ાચનની ઝડપ િથા અથયગ્રહણસતહિની 

ર્ાચનઝડપનો અભ્યાસ કિર્ો. 

• ધોિણ 3 થી 8ના સામાન્ય તર્દ્યાથીઓ અને ધોિણ 6 થી 8ના પ્રતિભાશાળી 

તર્દ્યાથીઓની મુખર્ાચનની ઝડપ િથા અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપનો 

જાિીયિા પિની અસિના સંદભયમાં અભ્યાસ કિર્ો. 

• ધોિણ 3 થી 8ના સામાન્ય તર્દ્યાથીઓ અને ધોિણ 6 થી 8ના પ્રતિભાશાળી 

તર્દ્યાથીઓની મુખર્ાચનની ઝડપ િથા અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપનો 

તર્સ્િાિ પિની અસિના સંદભયમાં અભ્યાસ કિર્ો.  

• ધોિણ 3 થી 8ના સમાન્ય તર્દ્યાથીઓની મુખર્ાચનની ઝડપ િથા 

અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપનો શાળાના પ્રકાિના સંદભયમાં અભ્યાસ 

કિર્ો. 

• ધોિણ 3 થી 8ના સામાન્ય તર્દ્યાથીઓના આગળના ધોિણની પિીક્ષાના 

ગ્રેડના સંદભયમાં મુખર્ાચન  ઝડપ અને અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપનો 

સબંધ જાણર્ો. 

• ધોિણ 3 થી 8ના સામાન્ય તર્દ્યાથીઓ અને ધોિણ 6 થી 8ના પ્રતિભાશાળી 

તર્દ્યાથીઓની મુખર્ાચનની ઝડપ િથા અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપનો 

સામાતજક જૂથ પિની અસિના સંદભયમાં અભ્યાસ કિર્ો.  

• ધોિણ 3 થી 8ના સામાન્ય તર્દ્યાથીઓ અને ધોિણ 6 થી 8ના પ્રતિભાશાળી 

તર્દ્યાથીઓની જુદી જુદી ર્ાચક શ્રેણીનો જુદાજુદા સ્િિના સંદભયમાં અભ્યાસ 

કિર્ો. 
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• ધોિણ 3 થી 8ના સામાન્ય તર્દ્યાથીઓના જાિીયિા અને તર્સ્િાિ, શાળાના 

પ્રકાિ, આગળના ધોિણમાં મેળર્ેલ ગ્રેડ, સામાતજક જૂથ, ર્ાચક શ્રેણીના 

સંદભયમાં મુખર્ાચનની ઝડપ િથા અથયગ્રહણ  સતહિની ર્ાચનઝડપ ર્ચ્ચેનો 

સહસંબંધનો અભ્યાસ કિર્ો. 

o સંશોધન પ્રશ્નો:  

• ધોિણ 3 થી 5, ધોિણ 6 થી 8ના સામાન્ય તર્દ્યાથીઓ અને ધોિણ 6 થી 8ના 

પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓની ધોિણ અનુસાિ મુખર્ાચનઝડપ અને 

અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ કેટલી હશે ? 

• ધોિણ 3 થી 8ના સામાન્ય તર્દ્યાથીઓની જાિીયિા પ્રમાણે મુખર્ાચનઝડપ 

અને અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ કેટલી હશ?ે 

• ધોિણ 6 થી 8ના પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓની જાિીયિા પ્રમાણ ે

મુખર્ાચનઝડપ અને અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ કેટલી હશે ? 

• ધોિણ 3 થી 8ના સામાન્ય તર્દ્યાથીઓની તર્સ્િાિ પ્રમાણે મુખર્ાચનઝડપ 

અને અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ કેટલી હશ?ે 

• ધોિણ 6 થી 8ના પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓની તર્સ્િાિ પ્રમાણે 

મુખર્ાચનઝડપ અને અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ કેટલી હશે ? 

• ધોિણ 3 થી 8ના સામાન્ય તર્દ્યાથીઓની શાળાના પ્રકાિ પ્રમાણે 

મુખર્ાચનઝડપ અને અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ કેટલી હશે? 

• ધોિણ 3 થી 8ના સામાન્ય તર્દ્યાથીઓની અગાઉના ર્ર્ે મેળર્ેલ ગ્રેડ પ્રમાણ ે

મુખર્ાચનઝડપ અને અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ કેટલી હશે? 

• ધોિણ 6 થી 8ના પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓની અગાઉના ર્ર્ે મેળર્ેલ ગ્રેડ 

પ્રમાણે મુખર્ાચનઝડપ અને અથયગ્રહણ  સતહિની ર્ાચનઝડપ કેટલી હશે ? 

• ધોિણ 3 થી 8ના સામાન્ય તર્દ્યાથીઓની સામાતજક જૂથ પ્રમાણે 

મુખર્ાચનઝડપ અને અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ કેટલી હશે? 

• ધોિણ 6 થી 8ના પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓની સામાતજક જૂથ પ્રમાણે 

મુખર્ાચનઝડપ અને અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ કેટલી હશે ? 

• ધોિણ 3 થી 8ના સામાન્ય તર્દ્યાથીઓની ર્ાચનશે્રણી પ્રમાણે મુખર્ાચનઝડપ 

અને અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ કેટલી હશ?ે 
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• ધોિણ 6 થી 8ના પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓની ર્ાચક શ્રેણી પ્રમાણે 

મુખર્ાચનઝડપ અને અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ કેટલી હશે ? 

o ઉત્કલ્પનાઓ : 

જાતીયતાના સંદભે ઉત્કલ્પનાઓ : 

• ધોિણ 3 થી 8ના સામાન્ય તર્દ્યાથીઓની સમગ્ર િેમજ ધોિણ અનુસાિ મળેલી 

મુખર્ાચનઝડપના સિાસિી પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે જાિીયિાના સંદભે સાથયક િફાર્િ 

નહી ંહોય. 

• ધોિણ 3 થી 8ના સામાન્ય તર્દ્યાથીઓની સમગ્ર િેમજ ધોિણ અનુસાિ મળેલી 

અથયગ્રહણ  સતહિની ર્ાચનઝડપના સિાસિી પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે જાિીયિાના 

સંદભે સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય. 

• ધોિણ 6 થી 8ના પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓની સમગ્ર િેમજ ધોિણ અનુસાિ 

મળેલી મુખર્ાચનઝડપના સિાસિી પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે જાિીયિાના સંદભે સાથયક 

િફાર્િ નહી ંહોય. 

• ધોિણ 6 થી 8ના પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓની સમગ્ર િેમજ ધોિણ અનુસાિ 

મળેલી અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપના સિાસિી પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે  

જાિીયિાના સંદભે સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય. 

શ્વવસ્તારના સંદભે ઉત્કલ્પનાઓ : 

• ધોિણ 3 થી 8ના સામાન્ય તર્દ્યાથીઓની સમગ્ર િેમજ ધોિણ અનુસાિ મળેલી 

મુખર્ાચનઝડપના સિાસિી પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે તર્સ્િાિના સંદભે સાથયક િફાર્િ 

નહી ંહોય. 

• ધોિણ 3 થી 8ના સામાન્ય તર્દ્યાથીઓની સમગ્ર િેમજ ધોિણ અનુસાિ મળેલી 

અથયગ્રહણ  સતહિની ર્ાચનઝડપના સિાસિી પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે તર્સ્િાિના સંદભે 

સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય. 

• ધોિણ 6 થી 8ના પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓની સમગ્ર િેમજ ધોિણ અનુસાિ 

મળેલી મુખર્ાચનઝડપના સિાસિી પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે તર્સ્િાિના સંદભે સાથયક 

િફાર્િ નહી ંહોય. 

• ધોિણ 6 થી 8ના પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓની સમગ્ર િેમજ ધોિણ અનુસાિ 

મળેલી અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપના સિાસિી પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે તર્સ્િાિના 

સંદભે સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય. 
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શાળાના પ્રકારના સંદભે ઉત્કલ્પનાઓ : 

• ધોિણ 3 થી 8ના સામાન્ય તર્દ્યાથીઓની સમગ્ર િેમજ ધોિણ અનુસાિ મળેલી 

મુખર્ાચનઝડપના સિાસિી પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે શાળાના પ્રકાિના સંદભે સાથયક 

િફાર્િ નહી ંહોય. 

• ધોિણ 3 થી 8ના સામાન્ય તર્દ્યાથીઓની સમગ્ર િેમજ ધોિણ અનુસાિ મળેલી 

અથયગ્રહણ  સતહિની ર્ાચનઝડપના સિાસિી પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે શાળાના પ્રકાિના 

સંદભે સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય. 

આગળના ધોરણમાં મેળવેલ ગ્રેડના સંદભ ેઉત્કલ્પનાઓ : 

• ધોિણ 3 થી 8ના સામાન્ય તર્દ્યાથીઓની સમગ્ર િેમજ ધોિણ અનુસાિ મળેલી 

મુખર્ાચનઝડપના સિાસિી પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે આગળના ધોિણમાં મેળર્ેલ ગ્રેડના 

સંદભે સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય. 

• ધોિણ 3 થી 8ના સામાન્ય તર્દ્યાથીઓની સમગ્ર િેમજ ધોિણ અનુસાિ મળેલી 

અથયગ્રહણ  સતહિની ર્ાચનઝડપના સિાસિી પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે આગળના 

ધોિણમાં મેળરે્લ ગ્રેડના સંદભે સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય. 

• ધોિણ 6 થી 8ના પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓની સમગ્ર િેમજ ધોિણ અનુસાિ 

મળેલી મુખર્ાચનઝડપના સિાસિી પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે આગળના ધોિણમાં મેળર્ેલ 

ગ્રેડના સંદભે સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય. 

• ધોિણ 6 થી 8ના પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓની સમગ્ર િેમજ ધોિણ અનુસાિ 

મળેલી અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપના સિાસિી પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે આગળના 

ધોિણમાં મેળરે્લ ગ્રેડના સંદભે સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય. 

સામાશ્વજક જૂથના સંદભે ઉત્કલ્પનાઓ : 

• ધોિણ 3 થી 8ના સામાન્ય તર્દ્યાથીઓની સમગ્ર િેમજ ધોિણ અનુસાિ મળેલી 

મુખર્ાચનઝડપના સિાસિી પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે સામાતજક જૂથના સંદભે સાથયક 

િફાર્િ નહી ંહોય. 

• ધોિણ 3 થી 8ના સામાન્ય તર્દ્યાથીઓની સમગ્ર િેમજ ધોિણ અનુસાિ મળેલી 

અથયગ્રહણ  સતહિની ર્ાચનઝડપના સિાસિી પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે સામાતજક જૂથના 

સંદભે સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય. 
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• ધોિણ 6 થી 8ના પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓની સમગ્ર િેમજ ધોિણ અનુસાિ 

મળેલી મુખર્ાચનઝડપના સિાસિી પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે સામાતજક જૂથના સંદભે 

સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય. 

• ધોિણ 6 થી 8ના પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓની સમગ્ર િેમજ ધોિણ અનુસાિ 

મળેલી અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપના સિાસિી પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે સામાતજક 

જૂથના સંદભે સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય. 

વાચનશ્રેણીના સંદભે ઉત્કલ્પનાઓ : 

• ધોિણ 3 થી 8ના સામાન્ય તર્દ્યાથીઓની સમગ્ર િેમજ ધોિણ અનુસાિ મળેલી 

મુખર્ાચનઝડપના સિાસિી પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે ર્ાચનશે્રણીના સંદભે સાથયક 

િફાર્િ નહી ંહોય. 

• ધોિણ 3 થી 8ના સામાન્ય તર્દ્યાથીઓની સમગ્ર િેમજ ધોિણ અનુસાિ મળેલી 

અથયગ્રહણ  સતહિની ર્ાચનઝડપના સિાસિી પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે ર્ાચનશે્રણીના 

સંદભે સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય. 

• ધોિણ 6 થી 8ના પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓની સમગ્ર િેમજ ધોિણ અનુસાિ 

મળેલી મુખર્ાચનઝડપના સિાસિી પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે ર્ાચનશે્રણીના સંદભે સાથયક 

િફાર્િ નહી ંહોય. 

• ધોિણ 6 થી 8ના પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓની સમગ્ર િેમજ ધોિણ અનુસાિ 

મળેલી અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપના સિાસિી પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે 

ર્ાચનશે્રણીના સંદભે સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય. 

o મુખવાચનઝડપ અને અથથગ્રહણસશ્વહતની વાચનઝડપ વચ્ચેના સહસંબંધનો 

અભ્યાસ: 

• ધોિણ 3 થી 8ના સામાન્ય તર્દ્યાથીઓની જાિીયિા, તર્સ્િાિ, શાળાના પ્રકાિ, 

આગળના ર્ર્યમાં મેળર્ેલ ગ્રેડ સામાતજક જૂથ, અને ર્ાચક શ્રેણીના સંદભે 

મુખર્ાચનઝડપ અને અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપના પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે 

સહસંબંધ કેર્ો હશે? 

• ધોિણ 6 થી 8ના પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓની જાિીયિા, તર્સ્િાિ, સામાતજક 

જૂથ અને ર્ાચક શ્રેણીના સંદભે મુખર્ાચનઝડપ અને અથયગ્રહણસતહિની 

ર્ાચનઝડપના પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે સહસંબંધ કેર્ો હશે? 
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o સંશોધનક્ષેત્ર 

• પ્રસ્ િુિ અભ્ યાસ માટેનું સંશોધન કે્ષત્ર ‘શૈક્ષતણક માપન અને મૂલ્યાંકન’ અને 

‘ભાર્ાતશક્ષણ’ જરે્ા સંશોધન કે્ષત્રમાં મૂલર્ી શકાય. 

o સંશોધનનો પ્રકાર 

•  પ્રસ્ િુિ સંશોધન એ વ્ યર્હાતિક પ્રકાિનું સંશોધન હિું. ઉપિાંિ માતહિી 

પ્રાત િ અને પૃથક્કિણની રતષ્ ટએ આ સંશોધન સંખ્ યાત્ મક સંશોધન હિું. 

o વ્યાપશ્વવિ : 

• પ્રસ્િુિ સંશોધનના વ્યાપતર્શ્વ િિીકે ગુજિાિ િાજ્યની ગુજિાિી માધ્યમની 

સિકાિી અને ખાનગી/અનુદાતનિ શાળાઓનાં ધોિણ 3 થી 8 (ર્ર્ય 2019-

2020)માં અભ્યાસ કિિા િમામ તર્દ્યાથીઓનો સમારે્શ કિર્ાંમાં આવ્યો 

હિો.  

o નમૂનો :  

• નમૂના પસંદગી માટે પ્રસ્િુિ સંશોધન માટે સ્િિીકૃિ યાદ્દતચ્છક નમૂના પસંદગી 

પદ્ધતિનો ઉપયોગ કિર્માં આર્ેલ હિો. આ માટે નીચે મુજબની પ્રતક્રયાને 

અનુસિર્ામાં આર્ી હિી. 

(અ)   શાળા પસંદગીઃ  

• સૌ પ્રથમ તજલ્લાદીઠ ધોિણ 3 થી 5 ધિાર્િી દસ શાળાઓ અને ધોિણ 6 થી 

8 ધિાર્િી દસ શાળાઓને િાજ્ય કક્ષાએથી નમૂના િિીકે 

COMPUTERIZEDRANDOMSAMPLING થી પસંદ કિર્ાંનું નક્કી કિર્ાંમાં 

આર્ેલ હિી.જ ે મુજબ દિકે તજલ્લાના ડાયેટના વ્યાખ્યાિાઓની સંખ્યાના 

પ્રમાણમાં શાળાઓમાંથી નમૂનો પસંદ કિર્ાંમાં આર્ેલ હિો. જ ે મુજબ 

વ્યાખ્યાિા દીઠ ધોિણ 3 થી 5 ધિાર્િી એક શાળા અને ધોિણ 6 થી 8 

ધિાર્િી એક શાળા – એ મુજબ તજલ્લાર્ાિ શાળાઓની પસંદગી કિર્ાંમાં 

આર્ેલ હિી. 

(બ) શ્વવદ્યાથી પસંદગીઃ  

• િાજ્યમાંથી પસંદ થયેલ શાળામાં જ ે િે વ્યાખ્યાિા દ્વાિા યાદ્દતચ્છક નમૂના 

પસંદગી પદ્ધતિ દ્વાિા ધોિણ 3 થી  8 માં ધોિણ દીઠ 10 તર્દ્યાથીઓની 

પસંદગી કિર્ાંમાં આર્ેલ હિી. જો પસંદ થયેલ શાળામાં જ ે િે ધોિણના 
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િતજસ્ટડય તર્દ્યાથીઓની સંખ્યા 10 કે િેના કિિા ઓછી હોય િો કસોટીના 

તદર્સે િે ધોિણના િમામ હાજિ તર્દ્યાથીઓની કસોટી લેર્ામાં આર્ી હિી. 

o સંશોધન પદ્શ્વત : 

• પ્રસ્િુિ સંશોધન સંશોધનની સર્ેક્ષણ પદ્ધતિને અનુસિિું હિું. 

o ઉપકરણ પસંદગી : 

• પ્રસ્િુિ સંશોધનમાં મુખર્ાચનઝડપ અને અથયગ્રહણયુકિ ર્ાચનઝડપ નક્કી 

કિર્ાની હોઈ ઉપકિણ િચના અને  િેનું પ્રમાણીકિણ કિર્ાની જરૂતિયાિ 

જણાઈ હિી. ઉપકિણમાં ધોિણ 3 થી 5 ની મુખર્ાચનઝડપ નક્કી કિર્ા 

માટેના ફકિામાં 400 શબ્દો, ધોિણ 3 થી 5 ની અથયગ્રહણસતહિની 

ર્ાચનઝડપ નક્કી કિર્ા માટેના ફકિામાં 258 શબ્દો, ધોિણ 3 થી 5ની 

અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ નક્કી કિર્ાં માટેના કસોટીપત્રમાં 10 પ્રશ્નો 

િેમજ ધોિણ 6 થી 8 ની મુખર્ાચનઝડપ નક્કી કિર્ાં માટેના ફકિામાં 500 

શબ્દો, ધોિણ 6 થી 8ની અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ નક્કી કિર્ા ંમાટેના 

ફકિામાં 294 શબ્દો, ધોિણ 6 થી 8ની અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ નક્કી 

કિર્ાં માટેના કસોટીપત્રમાં 10 પ્રશ્નો િાખર્ામાં આવ્યાં હિા. આ ઉપિાંિ બંને 

પ્રકાિના ફકિાઓની જર્ાબ ચાર્ી િૈયાિ કિર્ામાં આર્ી હિી.  

o સંશોધનનાં તારણો:  

• મુખર્ાચનની ઝડપ અને અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ ર્ચ્ચે હકાિાત્મક 

સંબંધ છે. 

• મુખર્ાચનની ઝડપમાં કુમાિો કિિા કન્યાઓ આગળ છે. અથયગ્રહણસતહિની 

ર્ાચનમાં ધોિણ 6 થી 8 ની કન્યાઓ પણ િે ધોિણના કુમાિો કિિા ર્ધુ સાિી 

ઝડપ દશાયરે્ છે.  

• નીચલા ધોિણનાં તર્દ્યાથીઓ કિિા િેની ઉપિના ધોિણના તર્દ્યાથીઓની 

મુખર્ાચન િેમજ અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ ઉત્તિોત્તિ ર્ધિી જણાય છે.  

• મુખર્ાચનની ઝડપમાં પ્રતિ તમતનટ ર્ધાિો આ પ્રમાણે છે. ધો.3 થી 4માં 10 

શબ્દ, ધો. 4 થી 5માં 8 શબ્દ િે જ િીિે ધો. 6 થી 7માં 10 શબ્દ અને ધો.7 થી 

8માં 7 શબ્દ. 
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• અથયગ્રહણસતહિની ઝડપમાં પ્રતિતમતનટ ર્ધાિો આ પ્રમાણે છે. ધો. 3 થી 4માં 

8 શબ્દ, ધો. 4 થી 5માં 3 શબ્દ િે જ િીિે ધો. 6 થી 7માં 5 શબ્દ, ધો. 7 થી 

8માં પ શબ્દો 

• પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓની બન્ને પ્રકાિની ર્ાચનઝડપમાં સામાન્ય 

તર્દ્યાથીઓની જમે જ ર્ધાિો દેખાય છે. મુખર્ાચનની ઝડપમાં ધો. 6 થી 7માં 

16 શબ્દ, ધો. 7 થી 8માં 10 શબ્દોનો પ્રતિતમતનટ ર્ધાિો જણાયો છે. જ્યાિ ે

અથયગ્રહણ સાતહિની ઝડપમાં ધો. 6 થી 7 માં 15 શબ્દ અને ધો. 7 થી 8માં 9 

શબ્દનો પ્રતિ તમતનટ ર્ધાિો નોધાયો છે. 

• સામાન્ય અને પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓની બન્ને પ્રકાિની ર્ાચનઝડપમાં 

નોધપાત્ર ફેિફાિ દેખાયો છે. પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓની બન્ને પ્રકાિની 

ર્ાચનઝડપ ઘણી ર્ધાિ ે છે. મુખર્ાચનમાં પ્રતિતમતનટ ર્ધાિો ધો.6માં 28 

શબ્દનો, ધો. 7માં 34 શબ્દનો ધો. 8માં 37 શબ્દનો છે. જ્યાિ ે

અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપમાં પ્રતિતમતનટ ર્ધાિો ધો. 6માં 7 શબ્દનો, ધો. 

7માં 18 શબ્દનો અને ધો. 8માં 22 શબ્દોનો છે. 

• મુખર્ાચનઝડપમાં િાલુકા કક્ષાના અને અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપમાં 

તજલ્લા કક્ષાના ધોિણ 3 થી 5ના તર્દ્યાથીઓ થોડી ર્ધાિ ે ઝડપ ધિાર્ે છે, 

જ્યાિ ે ધોિણ 6 થી 8ના િાલુકા કક્ષાના તર્દ્યાથીઓ બન્ને પ્રકાિની ઝડપમાં 

આગળ છે. 

• ખાનગી અને સિકાિી શાળામાં અભ્યાસ કિિા તર્દ્યાથીઓ અંગે િસપ્રદ 

િાિણ પ્રાપ્ત થયું છે. ધોિણ 3 થી 5ના ખાનગી શાળાના તર્દ્યાથીઓની 

મુખર્ાચન સિાસિી ઝડપ સિકાિી શાળાના તર્દ્યાથીઓ કિિા ગણનાપાત્ર 

િીિે ર્ધાિ ે છે. (8 શબ્દ પ્રતિતમતનટ જટેલી) પિંિુ આ બન્ને પ્રકાિના 

તર્દ્યાથીઓની અથય ગ્રહણ સતહિની ઝડપમાં િદ્દન નજીર્ો િફાર્િ છે.(પ્રતિ 

તમતનટ 1 જટેલો) પિંિુ ધોિણ 6 થી 8ના ખાનગી શાળાના તર્દ્યાથીઓની 

અથયગ્રહણસતહિની ઝડપ સિકાિી શાળાના તર્દ્યાથીઓ કિિા સાથયક િીિે 

ર્ધાિ ેછે. 

• ધોિણ 4 થી 5ના સામાન્ય તર્દ્યાથીઓમાં ક્રમશઃ A, B, C, D, E ગ્રેડ ધિાર્િા 

તર્દ્યાથીઓની સંખ્યામાં ઘટાડો જોર્ા મળે છે.  
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• ધોિણ ૬ થી ૮ના સામાન્ય તર્દ્યાથીઓમાં A ગ્રેડના તર્દ્યાથીઓ કિિા B ગ્રેડના 

તર્દ્યાથીઓની ટકાર્ાિીમાં ર્ધાિો જોર્ા મળે છે.અને C, D, E ગ્રેડમાં ક્રમશઃ 

તર્દ્યાથીઓનો ઘટાડો જોર્ા મળે છે. 

• ધોિણ 4 થી 8ના સામાન્ય તર્દ્યાથીઓમાં ક્રમશઃ A, B, C, D, E ગ્રેડમાં ધોિણ 7 

તસર્ાયના િમામ ધોિણોમાં ઘટાડો જોર્ા મળે છે.  

• 9 અગાઉના ધોિણોમાં જ ેતર્દ્યાથીઓને ઊંચો ગ્રેડ મળેલો છે, િેઓ સાધાિણ 

ગ્રેડ મેળર્ેલા તર્દ્યાથીઓની બન્ને પ્રકાિની ઝડપ કિિા ર્ધુ ઝડપ દશાયર્ે છે. 

આમ,, ગ્રેડ અને ર્ાંચન બન્ને પ્રકાિની ર્ાચનઝડપ ર્ચ્ચે હકાિાત્મક સબંધ 

દેખાય છે.ઉપિાંિ ધોિણ 6ના A ગ્રેડના અને પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓની 

સિાસિી મુખર્ાચન િેમજ અથય ગ્રહણ સતહિની ર્ાચનઝડપમાં િફાર્િ નથી, 

પિંિુ ધોિણ 7 અને 8માં આ િફાર્િ નોધપાત્ર છે. 

• સામાતજક જૂથ અનુસાિની બન્ને પ્રકાિની ર્ાચનઝડપમાં અન્ય જનિલ 

કેટેગિીના તર્દ્યાથીઓ સૌથી સાિી ઝડપ દશાયરે્ છે. ત્યાિબાદ મુખર્ાચનમાં 

અનુક્રમે અનુસુતચિ જાતિ, ઓબીસી અને છેલ્લ ે અનુસુતચિ જનજાતિના 

તર્દ્યાથીઓ આર્ે છે, જ્યાિ ેઅથય ગ્રહણ સતહિની ર્ાચનઝડપમાં 7માં ધોિણ 

તસર્ાયના તર્દ્યાથીઓની જાતિનો ક્રમ મુખર્ાચનઝડપ અનુસાિ જ છે. 

પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓમાં પણ એકંદિ ેઆ જ િિહે જોર્ા મળે છે.  

• ર્ાકયર્ાચક તર્દ્યાથીઓ શબ્દર્ાચક કિિા અને શબ્દર્ાચક તર્દ્યાથીઓ 

અક્ષિર્ાચક તર્દ્યાથીઓ કિિા બન્ને પ્રકાિની ર્ાચનઝડપમાં નોધપાત્ર િીિે 

આગળ છે.  આમ,, પ્રર્ાહી િીિે ર્ાંચનાિ તર્દ્યાથીઓ ર્ધુ સારં અથયગ્રહણ કિી 

શકે છે, િેમ કહી શકાય. 

• ધોિણ 3 થી 8માં કુલ સામાન્ય તર્દ્યાથીઓ પૈકી અક્ષિર્ાચક અને શબ્દર્ાચક 

શ્રેણીના તર્દ્યાથીઓની સિખામણીએ ર્ાક્યર્ાચક શ્રેણીના તર્દ્યાથીઓની 

ટકાર્ાિી ખૂબ જ ર્ધાિ ેજોર્ા મળે છે.  

• ધોિણર્ાિ અભ્યાસ કિિા અક્ષિર્ાચક અને શબ્દર્ાચક શ્રેણીના 

તર્દ્યાથીઓમાં ક્રમશઃ ઘટાડો જોર્ા મળે છે. જ્યાિ ે ર્ાક્યર્ાચક શ્રેણીના 

તર્દ્યાથીઓમાં ક્રમશઃ ર્ધાિો જોર્ા મળે છે. 

• ધો- 3 થી 8ના પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓમાં પૈકી અક્ષિર્ાચક અને શબ્દર્ાચક 

શ્રેણીના તર્દ્યાથીઓની ટકાર્ાિી  કિિા ર્ાક્યર્ાચક શ્રેણીના તર્દ્યાથીઓની 
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ટકાર્ાિી ખૂબ જ ર્ધાિ ેજોર્ા મળે છે, એટલે કે ધોિણ 3 થી 8ના કુલ સામાન્ય 

અને પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓ પૈકી  અક્ષિર્ાચક અને શબ્દર્ાચક શ્રેણીના 

તર્દ્યાથીઓ કિિા ર્ાક્યર્ાચક તર્દ્યાથીઓની ટકાર્ાિી ર્ધાિ ેજોર્ા મળે છે.  

ચલ અનુસાર મુખ્ય તારણો:  

મુખવાચનઝડપ 

• ધોિણ 3 થી 5ના કુલ સામાન્ય તર્દ્યાથીઓની મુખર્ાચનઝડપની સિાસિી 

કિિા ધોિણ 4 અને 5ની સિાસિી ર્ધાિ ે જોર્ા મળે છે,જ્યાિ ે ધોિણ 3માં 

મુખર્ાચનઝડપની સિાસિી ઓછી જોર્ા મળે છે.  

• ધોિણ 6 થી 8ના કુલ સામાન્ય તર્દ્યાથીઓની મુખર્ાચનઝડપની સિાસિી 

કિિા ધોિણ 7 અને 8ની સિાસિી ર્ધાિ ે જોર્ા મળે છે. ત્રણેય ધોિણની 

સિાસિી જોિાં ધોિણ 7માં સૌથી છે, જ્યાિ ે ધોિણ 6માં મુખર્ાચનઝડપની 

સિાસિી ઓછી જોર્ા મળે છે. 

• ધોિણ 6 થી 8ના કુલ પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓની મુખર્ાચનઝડપની 

સિાસિી  કિિા ધોિણ 7 અને 8ની સિાસિી ર્ધાિ ે છે. ત્રણેય ધોિણની 

સિાસિી જોિાં ધોિણ 8માં સૌથી ર્ધાિ ે જોર્ા મળે છે, જ્યાિ ે ધોિણ 6માં 

મુખર્ાચનઝડપની સિાસિી ઓછી જોર્ા મળે છે. 

અથથગ્રહણસશ્વહતની વાચનઝડપ  

• ધોિણ 3 થી 5ના કુલ સામાન્ય તર્દ્યાથીઓની અથયગ્રહણસતહિની 

ર્ાચનઝડપની  કિિા ધોિણ 4 અને 5ની સિાસિી ર્ધાિ ેજોર્ા મળે છે, જ્યાિ ે

ધોિણ 3માં  અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપની સિાસિી ઓછી જોર્ા મળે છે. 

• ધોિણ 6 થી 8ના કુલ સામાન્ય તર્દ્યાથીઓની અથયગ્રહણસતહિની 

ર્ાચનઝડપની સિાસિી  કિિા ધોિણ 7 અને 8ની સિાસિી ર્ધાિ ેજોર્ા મળે 

છે. ત્રણેય ધોિણની સિાસિી જોિાં ધોિણ 8માં સૌથી ર્ધાિ ે જોર્ા મળે છે, 

જ્યાિ ેધોિણ 6માં અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપની સિાસિી ઓછી જોર્ા 

મળે છે.   

• ધોિણ 6 થી 8ના કુલ પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓની અથયગ્રહણસતહિની 

ર્ાચનઝડપની સિાસિી  કિિા ધોિણ 7 અને 8ની સિાસિી ર્ધાિ ેજોર્ા મળે 

છે. ત્રણેય ધોિણની સિાસિી જોિાં ધોિણ 8માં સૌથી ર્ધાિ ે જોર્ા મળે છે, 
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જ્યાિ ેધોિણ 6માં અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપની સિાસિી ઓછી જોર્ા 

મળે છે. 

મુખવાચનઝડપ 

• સમગ્ર િીિે જોિાં ધોિણ 3થી 5,ધોિણ 6 થી 8 અને ધોિણ 6 થી 8ના 

પ્રતિભાશાળી  તર્દ્યાથીઓમાં અક્ષિર્ાચક, શબ્દર્ાચક અને ર્ાક્યર્ાચક 

તર્દ્યાથીઓની મુખર્ાચનઝડપમાં ખિખેિ િફાર્િ જોર્ા મળેલ છે. 

અથથગ્રહણસશ્વહતની વાચનઝડપ  

• સમગ્ર િીિે જોિાં ધોિણ 3 થી 5,ધોિણ 6 થી 8 અને ધોિણ 6 થી 8ના 

પ્રતિભાશાળી  તર્દ્યાથીઓમાં અક્ષિર્ાચક, શબ્દર્ાચક અને ર્ાક્યર્ાચક 

તર્દ્યાથીઓની અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપમાં ખિખેિ િફાર્િ જોર્ા 

મળેલ છે. 

સહસબંધ સંદભે : 

• ધોિણ 3 થી 8ના તર્દ્યાથીઓની મુખર્ાચન અને અથયગ્રહણસતહિની ઝડપ 

ર્ચ્ચે બધા જ ચલોના સંદભયમાં હકાિાત્મક સહસંબંધ જોર્ા મળ્યો છે. એટલે કે 

મુખર્ાચનની ઝડપ ર્ધાિ-ેમધ્યમ કે ઓછી હોિ િે અનુસાિ અથયગ્રહણ 

સતહિના ર્ાચનની ઝડપ પણ ર્ધાિ-ેમધ્યમ કે ઓછી હોય છે. બન્ને પ્રકાિની 

ર્ાચનઝડપ મોટા પ્રમાણમાં  સમાંિિ જોર્ા મળે છે. 

જાતીયતાના સંદભથમાં શ્વવસ્તૃત તારણો 

મુખવાચનઝડપ 

• ધોિણ 3 થી 5ની કન્યાઓ એ જ ધોિણના કુમાિો કિિા ર્ધુ ઝડપથી મુખર્ાચન 

કિ ેછે. 

• ધોિણ 6 થી 8ની કન્યાઓ એ જ ધોિણના કુમાિો કિિા ર્ધુ ઝડપથી મુખર્ાચન 

કિ ેછે. 

• ધોિણ 6 થી 8ની પ્રતિભાશાળી કન્યાઓ એ જ ધોિણના પ્રતિભાશાળી કુમાિો 

કિિા ર્ધુ ઝડપથી મુખર્ાચન કિ ેછે. 
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2.  અથથગ્રહણસશ્વહતની વાચનઝડપ  

• ધોિણ 3ના કુમાિો કિિા કન્યાઓ ર્ધુ ઝડપથી અથયગ્રહણ સતહિ ર્ાંચે છે. 

જ્યાિ ે ધોિણ 4 અને 5ના કુમાિો અને કન્યાઓના અથયગ્રહણસતહિની 

ર્ાચનઝડપ લગભગ સમાન છે. 

• ધોિણ 6 અને 7ની કન્યાઓની અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ એ જ 

ધોિણના કુમાિો કિિા ખિખેિ ર્ધાિ ે છે. જ્યાિ ે ધોિણ 8નાં કુમાિ અને 

કન્યાઓની અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ લગભગ સમાન છે. 

• ધોિણ 6 થી 8નાદિકે ધોિણના પ્રતિભાશાળી કુમાિો અને પ્રતિભાશાળી 

કન્યાઓના અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ લગભગ સમાન છે. 

શ્વવસ્તારના સંદભથમાં શ્વવસ્તૃત તારણો  

1.  મુખવાચનઝડપ 

• ધોિણ 3 થી 5 ની ગ્રામીણ તર્સ્િાિની શાળાઓના તર્દ્યાથીઓ કિિા એ જ 

ધોિણના િાલુકા  તર્સ્િાિની શાળાઓના તર્દ્યાથીઓની મુખર્ાચનઝડપ 

ખિખેિ ર્ધાિ ેછે.  

• ધોિણ 3 થી 5ની િાલુકા તર્સ્િાિની શાળાઓના તર્દ્યાથીઓની 

મુખર્ાચનઝડપ અને તજલ્લા તર્સ્િાિની શાળાઓના તર્દ્યાથીઓની 

મુખર્ાચનઝડપ લગભગ સમાન છે. 

• ધોિણ 3 થી 5માં ધોિણ 4ને બાદ કિિા ગ્રામીણ તર્સ્િાિની શાળાઓના 

તર્દ્યાથીઓ અને તજલ્લા તર્સ્િાિની શાળાઓના તર્દ્યાથીઓની 

મુખર્ાચનઝડપ લગભગ સમાન છે.  

• ધોિણ 6 થી 8ની ગ્રામીણ તર્સ્િાિની શાળાઓના તર્દ્યાથીઓ કિિા એ જ 

ધોિણના તજલ્લા તર્સ્િાિની શાળાઓના તર્દ્યાથીઓની મુખર્ાચનઝડપ 

ખિખેિ ર્ધાિ ેછે. 

• ધોિણ 6 થી 8ની ગ્રામીણ તર્સ્િાિની શાળાઓના તર્દ્યાથીઓ કિિા િાલુકા  

તર્સ્િાિની શાળાઓના તર્દ્યાથીઓની મુખર્ાચનઝડપ ખિખેિ ર્ધાિ ેછે.  

• ધોિણ 6 થી 8ની િાલુકા તર્સ્િાિની શાળાઓના તર્દ્યાથીઓની 

મુખર્ાચનઝડપ અને તજલ્લા  તર્સ્િાિની શાળાઓના તર્દ્યાથીઓની 

મુખર્ાચનઝડપ લગભગ સમાન છે. 
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• ધોિણ 6ના િાલુકા તર્સ્િાિની શાળાઓના પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓ કિિા 

એ જ ધોિણના ગ્રામીણ તર્સ્િાિની શાળાઓના પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓની 

મુખર્ાચનઝડપ ખિખેિ ર્ધાિ ેછે.  

• ધોિણ 7ની ગ્રામીણ અને તજલ્લા તર્સ્િાિ, ગ્રામીણ અને િાલુકા તર્સ્િાિ 

તજલ્લા અને િાલુકા તર્સ્િાિની શાળાઓના પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓની 

મુખર્ાચનઝડપ લગભગ સમાન છે.  

• ધોિણ 8ની તજલ્લા તર્સ્િાિની શાળાઓના પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓ કિિા 

એ જ ધોિણના ગ્રામીણ તર્સ્િાિની શાળાઓના પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓની 

મુખર્ાચનઝડપ ખિખેિ ર્ધાિ ેછે.  

2.  અથથગ્રહણસશ્વહતની વાચનઝડપ  

• ધોિણ 3ની ગ્રામીણ અને તજલ્લા તર્સ્િાિ, ગ્રામીણ અને િાલુકા તર્સ્િાિ, 

તજલ્લા અને િાલુકા તર્સ્િાિની શાળાઓના તર્દ્યાથીઓની 

અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ લગભગ સમાન છે. 

• ધોિણ 4ની ગ્રામીણ તર્સ્િાિની શાળાઓના તર્દ્યાથીઓ કિિા એ જ ધોિણના 

તજલ્લા તર્સ્િાિની શાળાઓના તર્દ્યાથીઓની અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ 

ખિખેિ ર્ધાિ ેછે.  

• ધોિણ 4ની િાલુકા તર્સ્િાિની શાળાઓના તર્દ્યાથીઓ કિિા એ જ ધોિણના 

તજલ્લા તર્સ્િાિની શાળાઓના તર્દ્યાથીઓની અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ 

ખિખેિ ર્ધાિ ેછે. 

• ધોિણ 5ની ગ્રામીણ તર્સ્િાિની શાળાઓના તર્દ્યાથીઓ કિિા એ જ ધોિણના 

િાલુકા તર્સ્િાિની શાળાઓના તર્દ્યાથીઓની અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ 

ખિખેિ ર્ધાિ ેછે.  

• ધોિણ 5ની ગ્રામીણ તર્સ્િાિની શાળાઓના તર્દ્યાથીઓ અને એ જ ધોિણના 

તજલ્લા તર્સ્િાિની શાળાઓના તર્દ્યાથીઓની અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ 

લગભગ સમાન છે.  

• ધોિણ 6 થી 8ની તજલ્લા તર્સ્િાિની શાળાઓના તર્દ્યાથીઓ કિિા એ જ 

ધોિણના િાલુકા તર્સ્િાિની શાળાઓના તર્દ્યાથીઓની અથયગ્રહણસતહિની 

ર્ાચનઝડપ ખિખેિ ર્ધાિ ેછે.  
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• ધોિણ 6 અને 8ની ગ્રામીણ તર્સ્િાિની શાળાઓના તર્દ્યાથીઓ કિિા એ જ 

ધોિણના િાલુકા તર્સ્િાિની શાળાઓના તર્દ્યાથીઓની અથયગ્રહણસતહિની 

ર્ાચનઝડપ ખિખેિ ર્ધાિ ેછે.  

• ધોિણ 6 થી 8ની ગ્રામીણ તર્સ્િાિની શાળાઓના તર્દ્યાથીઓ અને તજલ્લા 

તર્સ્િાિની શાળાઓના તર્દ્યાથીઓની અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ 

લગભગ સમાન છે. 

• ધોિણ 7ની ગ્રામીણ અને િાલુકા તર્સ્િાિની શાળાઓના પ્રતિભાશાળી 

તર્દ્યાથીઓ કિિા એ જ ધોિણના તજલ્લા તર્સ્િાિની શાળાઓના 

પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓની અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ ખિખેિ ર્ધાિ ે

છે.  

• ધોિણ 6 અને 8ની ગ્રામીણ અને તજલ્લા તર્સ્િાિ, ગ્રામીણ અને િાલુકા 

તર્સ્િાિ, તજલ્લા અને િાલુકા તર્સ્િાિની શાળાઓના પ્રતિભાશાળી 

તર્દ્યાથીઓની અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ લગભગ સમાન છે. 

❖ શાળાના પ્રકારના  સંદભથમાં શ્વવસ્તૃત તારણો  

1.  મુખવાચનઝડપ 

• ધોિણર્ાિ 3 થી 5ના સિકાિી શાળાના તર્દ્યાથીઓ કિિા ખાનગી શાળાના 

તર્દ્યાથીઓ ર્ધુ ઝડપથી મુખર્ાચન કિ ેછે.  

• ધોિણર્ાિ 6 થી 8ના સિકાિી શાળાના તર્દ્યાથીઓ કિિા ખાનગી શાળાના 

તર્દ્યાથીઓ ર્ધુ ઝડપથી મુખર્ાચન કિ ેછે. 

2. અથથગ્રહણસશ્વહતની વાચનઝડપ 

• ધોિણર્ાિ 3 થી 5ના સિકાિી શાળા અને ખાનગી શાળાના તર્દ્યાથીઓની 

અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ લગભગ સમાન  છે. 

• ધોિણ 6 અને 7ના સિકાિી શાળાના  તર્દ્યાથીઓ કિિા ખાનગી શાળાના 

તર્દ્યાથીઓ ર્ધુ ઝડપથી અથયગ્રહણ સતહિ ર્ાંચે છે. 

• ધોિણ 8ના સિકાિી શાળાના તર્દ્યાથીઓ અને ખાનગી શાળાના 

તર્દ્યાથીઓના અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ લગભગ સમાન છે.   
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સામાશ્વજક જૂથના સંદભથમાં શ્વવસ્તૃત તારણો.  

મુખવાચનઝડપ 

• ધોિણ 3 થી 5 ના ઓબીસી અને અનુ. જનજાતિ સામાતજક જૂથના 

તર્દ્યાથીઓ કિિા એ જ ધોિણના અન્ય જૂથના તર્દ્યાથીઓની 

મુખર્ાચનઝડપ ખિખેિ ર્ધાિ ેછે.  

• ધોિણ 3 થી 5ના અનુ. જનજાતિ સામાતજક જૂથના તર્દ્યાથીઓ કિિા એ જ 

ધોિણના અનુ. જાતિ. અને ઓબીસી જૂથના તર્દ્યાથીઓની મુખર્ાચનઝડપ 

ખિખેિ ર્ધાિ ેછે.  

• ધોિણ 4 અને 5ના અનુ. જનજાતિ સામાતજક જૂથના તર્દ્યાથીઓ અને એ જ 

ધોિણના  અન્ય જૂથના તર્દ્યાથીઓની મુખર્ાચનઝડપ લગભગ સમાન છે.  

• ધોિણ 6 થી 8ના ઓબીસી અને અનુ.જનજાતિ સામાતજક જૂથના તર્દ્યાથીઓ 

કિિા એ જ ધોિણના અન્ય જૂથના તર્દ્યાથીઓની મુખર્ાચનઝડપ ખિખેિ 

ર્ધાિ ેછે.  

• ધોિણ 6 થી 8ના અનુ.જનજાતિ સામાતજક જૂથના તર્દ્યાથીઓ કિિા એ જ 

ધોિણના ઓબીસી અને અનુ. જાતિ જૂથના તર્દ્યાથીઓની મુખર્ાચનઝડપ 

ખિખેિ ર્ધાિ ેછે.  

• ધોિણ 6 થી 8ના અન્ય સામાતજક જૂથના તર્દ્યાથીઓ અને અનુ.જાતિ 

સામાતજક જૂથના તર્દ્યાથીઓની મુખર્ાચનઝડપ લગભગ સમાન છે. 

• ધોિણ 6 થી 8ના અનુ.જનજાતિ સામાતજક જૂથના પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓ 

કિિા એ જ ધોિણના ઓબીસી અને અન્ય જૂથના પ્રતિભાશાળી 

તર્દ્યાથીઓની મુખર્ાચનઝડપ ર્ધાિ ેછે.  

• ધોિણ 6 અને 7ના ઓબીસી સામાતજક જૂથના પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓ 

કિિા એ જ ધોિણના અન્ય સામાતજક જૂથના પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓની 

મુખર્ાચનઝડપ ર્ધાિ ેછે.  

• ધોિણ 6 અને 7ના અનુ. જનજાતિ સામાતજક જૂથના પ્રતિભાશાળી 

તર્દ્યાથીઓ કિિા એ જ ધોિણના અનુ. જાતિ સામાતજક જૂથના પ્રતિભાશાળી 

તર્દ્યાથીઓની મુખર્ાચનઝડપ ખિખેિ ર્ધાિ ેછે.  
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• ધોિણ 8ના અનુ.જાતિ સામાતજક જૂથના પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓ અને એ જ 

ધોિણના  અનુ. જનજાતિ જૂથના પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓની 

મુખર્ાચનઝડપ લગભગ સમાન જોર્ા મળેલ છે.  

• ધોિણ 6થી 8ના ઓબીસી સામાતજક જૂથના પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓ અને 

એ જ ધોિણના અનુ.જાતિ જૂથના પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓની 

મુખર્ાચનઝડપ લગભગ સમાન  છે. 

અથથગ્રહણસશ્વહતની વાચનઝડપ  

• ધોિણ 4 થી 5ના ઓબીસી અને અનુ. જનજાતિ સામાતજક જૂથના તર્દ્યાથીઓ 

કિિા એ જ ધોિણના અન્ય જૂથના તર્દ્યાથીઓની અથયગ્રહણસતહિની 

ર્ાચનઝડપ ખિખેિ ર્ધાિ ેછે.  

• ધોિણ 3ના ઓ.બી.સી અન ેઅનુ.જાતિ સામાતજક જૂથના તર્દ્યાથીઓ અને એ 

જ ધોિણના અન્ય જૂથના તર્દ્યાથીઓની અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ 

લગભગ સમાન છે.  

• ધોિણ 3 થી 5ના ઓ.બી.સી અને અનુ.જાતિ સામાતજક જૂથના તર્દ્યાથીઓની 

અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ લગભગ સમાન છે.  

• ધોિણ 6 થી 7ના અન્ય અને ઓબીસી સામાતજક જૂથ, અન્ય અને અનુ. જાતિ, 

અન્ય અને અનુ. જનજાતિ, ઓ.બી.સી અને અનુ.જાતિ, ઓબીસી અને અનુ. 

જનજાતિ, અનુ.જાતિ અને અનુ. જનજાતિ. સામાતજક જૂથના તર્દ્યાથીઓની 

અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ લગભગ સમાન છે.  

• ધોિણ 8ના ઓ.બી.સી અને અનુ. જાતિ સામાતજક જૂથના તર્દ્યાથીઓ અને એ જ 

ધોિણના અન્ય સામાતજક જૂથના તર્દ્યાથીઓની અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ 

લગભગ સમાન છે.  

• ધોિણ 8ના ઓ.બી.સી સામાતજક જૂથના તર્દ્યાથીઓ અને એ જ ધોિણના 

અનુ.જાતિ. સામાતજક જૂથના તર્દ્યાથીઓની અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ 

લગભગ સમાન છે.  

• ધોિણ 8ના અનુ. જનજાતિ સામાતજક જૂથના તર્દ્યાથીઓ અને એ જ ધોિણના 

અનુ. જાતિ જૂથના તર્દ્યાથીઓની અથયગ્રહણસતહિની મુખર્ાચનઝડપ 

લગભગ સમાન છે.  
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• ધોિણ 7ના ઓ.બી.સી સામાતજક જૂથના પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓ કિિા એ 

જ ધોિણના અન્ય સામાતજક જૂથના પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓની 

અથયગ્રહણસતહિની મુખર્ાચનઝડપ ખિખેિ ર્ધુ છે. ધોિણ8માં ઓ.બી.સી 

સામાતજક જૂથના અને અન્ય સામાતજક જૂથના પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓની 

અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ લગભગ સમાન જોર્ા મળેલ છે.  

• ધોિણ 7 થી 8ના ઓબીસી સામાતજક જૂથના પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓ અને 

એ જ ધોિણના અનુ.જાતિ સામાતજક જૂથના પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓની 

અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ લગભગ સમાન છે. 

• ધોિણ 7 થી 8ના અનુ.જાતિ સામાતજક જૂથના પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓ અને 

એ જ ધોિણના અન્ય જૂથના પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓની અથયગ્રહણસતહિની 

ર્ાચનઝડપ લગભગ સમાન છે.  

• ધોિણ 6ના અન્ય અને ઓબીસી સામાતજક જૂથ, અન્ય અને અનુ.જાતિ,અન્ય 

અને અનુ. જનજાતિ, ઓ.બી.સી અને અનુ.જાતિ, ઓબીસી અને અનુ. 

જનજાતિ., અનુ.જાતિ અને અનુ. જનજાતિ સામાતજક જૂથના પ્રતિભાશાળી 

તર્દ્યાથીઓની અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ લગભગ સમાન છે. 

આગળના ધોરણમાં મેળવેલ ગ્રેડના સંદભથમાં શ્વવસ્તૃત તારણો  

મુખવાચનઝડપ 

• આગળના ધોિણમાં ‘B’અથર્ા ‘C’ અથર્ા ‘D’ અથર્ા  ‘E’  ગ્રેડમેળર્ેલ  ધોિણ 

4 થી 5 ના તર્દ્યાથીઓ કિિા આગળના ધોિણમાં ‘A’ ગ્રેડ મેળર્ેલ ધોિણ 4 

થી 5 ના તર્દ્યાથીઓની  મુખર્ાચનઝડપ ખિખેિ ર્ધુ છે. 

• આગળના ધોિણમાં ‘C’ અથર્ા ‘D’ અથર્ા ‘E’ ગ્રેડ મેળર્ેલ  ધોિણ 4 થી 5ના 

તર્દ્યાથીઓ કિિા આગળના ધોિણમાં ‘B’  ગ્રેડ મેળર્ેલ ધોિણ 4 થી 5ના 

તર્દ્યાથીઓની  મુખર્ાચનઝડપ ખિખેિ ર્ધુ છે. 

• આગળના ધોિણમાં ‘E’  ગ્રેડમેળર્ેલ  ધોિણ 4 થી 5ના તર્દ્યાથીઓ કિિા 

આગળના ધોિણમાં ‘C’  ગ્રેડ મેળર્ેલ ધોિણ 4 થી 5ના તર્દ્યાથીઓની 

મુખર્ાચનઝડપ ખિખેિ ર્ધુ છે. 
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• આગળના ધોિણમાં ‘E’  ગ્રેડમેળર્ેલ  ધોિણ 4 થી 5ના તર્દ્યાથીઓ કિિા  

આગળના ધોિણમાં ‘D’  ગ્રેડ મેળર્ેલ ધોિણ 4 થી 5ના તર્દ્યાથીઓની 

મુખર્ાચનઝડપ ખિખેિ ર્ધુ છે. 

• આગળના ધોિણમાં ‘C’ અથર્ા ‘D’ ગ્રેડ મેળર્ેલ ધો 4 થી 5ના તર્દ્યાથીઓની 

મુખર્ાચનઝડપ લગભગ સમાન છે. 

• આગળના ધોિણમાં ‘B’અથર્ા ‘C’અથર્ા ‘D’ અથર્ા ‘E’  ગ્રેડમેળર્ેલ ધોિણ 6 

થી 8ના તર્દ્યાથીઓ કિિા આગળના ધોિણમાં ‘A’ ગ્રેડ મેળર્ેલ ધોિણ 6થી 

8ના તર્દ્યાથીઓની  મુખર્ાચનઝડપ ખિખેિ ર્ધુ છે. 

• આગળના ધોિણમાં ‘C’ અથર્ા ‘D’ અથર્ા ‘E ’ગ્રેડ મેળર્ેલ  ધોિણ 6 થી 8ના 

તર્દ્યાથીઓ કિિા  આગળના ધોિણમાં ‘B’ ગ્રેડ મેળર્ેલ ધોિણ 6 થી 8ના 

તર્દ્યાથીઓની  મુખર્ાચનઝડપ ખિખેિ ર્ધુ છે. 

• આગળના ધોિણમા ં‘D’ અથર્ા ‘E’  ગ્રેડ મેળર્ેલ ધોિણ 6થી 8ના તર્દ્યાથીઓ 

કિિા  આગળના ધોિણમાં ‘C’  ગ્રેડ મેળર્ેલ ધોિણ 6 થી 8ના તર્દ્યાથીઓની 

મુખર્ાચનઝડપ ખિખેિ ર્ધુ છે. 

• આગળના ધોિણમાં ‘E’  ગ્રેડ મેળર્ેલ ધોિણ 6 થી 8ના તર્દ્યાથીઓ કિિા 

આગળના ધોિણમાં ‘D’  ગ્રેડ મેળર્ેલ ધોિણ 6 થી 8ના તર્દ્યાથીઓની  

મુખર્ાચનઝડપ ખિખેિ ર્ધુ છે. 

અથથગ્રહણસશ્વહતની વાચનઝડપ  

• આગળના ધોિણમાં ‘B’ અથર્ા ‘C’અથર્ા ‘D’ અથર્ા ‘E’  ગ્રેડમેળર્ેલ ધોિણ 

4 થી 5ના તર્દ્યાથીઓ કિિા આગળના ધોિણમાં ‘A’ ગ્રેડ મેળર્ેલ ધોિણ 4 થી 

5ના તર્દ્યાથીઓની  અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ ખિખેિ ર્ધુ છે. 

• આગળના ધોિણમાં ‘C’ અથર્ા ‘D’ અથર્ા ‘E’  ગ્રેડ મેળર્ેલ ધોિણ 4 થી 5ના 

તર્દ્યાથીઓ કિિા આગળના ધોિણમાં ‘B’ ગ્રેડ મેળર્ેલ ધોિણ 4 થી 5ના 

તર્દ્યાથીઓની અથયગ્રહણસતહિની  ર્ાચનઝડપ ખિખેિ ર્ધુ છે. 

• આગળના ધોિણમાં ‘D’ અથર્ા ‘E’ અને ‘C’ ગ્રેડ મેળર્ેલ ધોિણ 5ના 

તર્દ્યાથીઓની  અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ લગભગ સમાન છે.  

• આગળના ધોિણમાં ‘D’ અથર્ા ‘E’ ગ્રેડ મેળર્ેલ ધોિણ 4 થી 5ના 

તર્દ્યાથીઓની  અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચન લગભગ સમાન છે.  
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• આગળના ધોિણમાં ‘B’ અથર્ા ‘C’ અથર્ા ‘D’ અથર્ા ‘E’  ગ્રેડ મેળર્ેલ  

ધોિણ 6 થી 8ના તર્દ્યાથીઓ કિિા આગળના ધોિણમાં ‘A’ ગ્રેડ મેળર્ેલ એ 

જ ધોિણના તર્દ્યાથીઓની  અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ ખિખેિ ર્ધુ છે. 

• આગળના ધોિણમા ં‘C’ અથર્ા ‘D’ અથર્ા ‘E’ ગ્રેડ મેળર્ેલ ધોિણ 6 થી 8ના 

તર્દ્યાથીઓ કિિા આગળના ધોિણમાં ‘B’ ગ્રેડ મેળર્ેલ ધોિણ 6 થી 8ના 

તર્દ્યાથીઓની અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ ખિખેિ ર્ધુ છે. 

• આગળના ધોિણમાં ‘E’ ગ્રેડ મેળર્ેલ ધોિણ 6 થી 8ના તર્દ્યાથીઓ કિિા 

આગળના ધોિણમાં ‘C’  ગ્રેડ મેળર્ેલ ધોિણ 6 થી 8ના તર્દ્યાથીઓની 

અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ ખિખેિ ર્ધુ છે. 

• આગળના ધોિણમાં ‘E’  ગ્રેડ મેળર્ેલ ધોિણ 6 થી 8ના તર્દ્યાથીઓ કિિા 

આગળના ધોિણમાં ‘D’  ગ્રેડ મેળર્ેલ ધોિણ 6 થી 8ના તર્દ્યાથીઓની 

અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ ખિખેિ ર્ધુ છે. 

• આગળના ધોિણમાં ‘D’ ગ્રેડ મેળર્ેલ ધોિણ 6 થી 8ના તર્દ્યાથીઓ અને 

આગળના ધોિણમાં ‘C’  ગ્રેડ મેળર્ેલ તર્દ્યાથીઓની અથયગ્રહણસતહિની 

ર્ાચનઝડપ લગભગ સમાન છે.  

વાચક શ્રેણીના સંદભથમાં શ્વવસ્તૃત તારણો 

મુખવાચનઝડપ 

• ધોિણ 3 થી 5ના શબ્દર્ાચક અને ર્ાક્યર્ાચક તર્દ્યાથીઓ કિિા એ જ 

ધોિણના અક્ષિર્ાચક તર્દ્યાથીઓની મુખર્ાચનઝડપ ખિખેિ ઓછી છે. 

• ધોિણ 3 થી 5ના શબ્દર્ાચક તર્દ્યાથીઓ કિિા એ જ ધોિણના ર્ાક્યર્ાચક 

તર્દ્યાથીઓની મુખર્ાચનઝડપ ખિખેિ ર્ધુ છે. 

• ધોિણ 6 થી 8ના શબ્દર્ાચક અને ર્ાક્યર્ાચક તર્દ્યાથીઓ કિિા એ જ 

ધોિણના અક્ષિર્ાચક તર્દ્યાથીઓનીમુખર્ાચનઝડપ ખિખેિ ઓછી છે. 

• ધોિણ 6 થી 8ના શબ્દર્ાચક તર્દ્યાથીઓ કિિા એ જ ધોિણના ર્ાક્યર્ાચક 

તર્દ્યાથીઓની મુખર્ાચનઝડપ ખિખેિ ર્ધુ છે. 

• ધોિણ 6 થી 7ના શબ્દર્ાચક પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓ કિિા એ જ ધોિણના 

ર્ાક્યર્ાચક પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓની મુખર્ાચનઝડપ ખિખેિ ર્ધુ છે. 
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• ધોિણ 8ના શબ્દર્ાચક અને ર્ાક્યર્ાચક પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓની 

મુખર્ાચનઝડપ લગભગ સમાન છે.  

અથથગ્રહણસશ્વહતની વાચનઝડપ  

• ધોિણ 3થી 5ના શબ્દર્ાચક અને ર્ાક્યર્ાચક તર્દ્યાથીઓ કિિા એ જ 

ધોિણના અક્ષિર્ાચક તર્દ્યાથીઓની અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ ખિખેિ 

ઓછી છે. 

• ધોિણ 3થી 5ના શબ્દર્ાચક તર્દ્યાથીઓ કિિા એ જ ધોિણના ર્ાક્યર્ાચક 

તર્દ્યાથીઓની અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ ખિખેિ ર્ધુ છે. 

• ધોિણ 6 થી 8ના શબ્દર્ાચક અને ર્ાક્યર્ાચક તર્દ્યાથીઓ કિિા એ જ 

ધોિણના અક્ષિર્ાચક તર્દ્યાથીઓની અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ ખિખેિ 

ઓછી છે. 

• ધોિણ 6 થી 8ના શબ્દર્ાચક તર્દ્યાથીઓ કિિા એ જ ધોિણના ર્ાક્યર્ાચક 

તર્દ્યાથીઓની અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ ખિખેિ ર્ધુ છે. 

• ધોિણ 6 થી 8ના શબ્દર્ાચક અને ર્ાક્યર્ાચક પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓની 

અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ લગભગ સમાન છે.  

• ધોિણ 7ના શબ્દર્ાચક પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓ કિિા એ જ ધોિણના 

ર્ાક્યર્ાચક પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓની અથયગ્રહણસતહિની ર્ાચનઝડપ 

ખિખેિ ર્ધુ છે. 

મુખવાચન અને અથથગ્રહણ વચ્ચેના સહસંબંધનું પ્રમાણ 

• હકારાત્મક સારો સંબંધઃ ધો. 4 થી 8ના E ગ્રેડના તર્દ્યાથીઓમાં ધો. 6ના 

શબ્દર્ાચક પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓ ર્ચ્ચે હકાિાત્મક સાિો સંબંધ જોર્ા 

મળે છે. 

• હકારાત્મક મધ્યમ સંબંધોઃ ધો. 3, 4, 5 અને 6ના ગ્રામીણ િેમજ િાલુકા 

કક્ષાના તર્દ્યાથીઓ ઉપિાંિ ધો. 7ના માત્ર િાલુકા કક્ષાના તર્દ્યાથીઓ ધો. 3, 

4, 5ના સિકાિી અને ખાનગી શાળા ધો. 6ના માત્ર ખાનગી શાળાના અને ધો. 

7ના સિકાિી શાળાના તર્દ્યાથીઓ ર્ચ્ચે હકાિાત્મક મધ્યમ સંબંધ જોર્ા મળે 

છે.  
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• ધો. 4ના િમામ ગ્રેડર્ાળા તર્દ્યાથીઓ, ધો. 5માં B અને C ગ્રેડર્ાળા 

તર્દ્યાથીઓ, ધો. 6માં C, D અને E ગ્રેડર્ાળા તર્દ્યાથીઓ, ધો. 7માં C અને E 

ર્ાળા તર્દ્યાથીઓ, અને ધો. 8માં D  અને E ગ્રેડર્ાળા તર્દ્યાથીઓ. ધો. 3ના 

િમામ સામાતજક જૂથોમાંના તર્દ્યાથીઓ, ધો. 4માં અન્ય, ઓબીસી અને અનુ. 

જનજાતિ તર્દ્યાથીઓ, ધો. 5ના ઓબીસી, અનુ.જાતિ અને અનુ. જનજાતિ 

તર્દ્યાથીઓ, ધો.6 અને 8 ના અનુ. જનજાતિ તર્દ્યાથીઓ ધો.3 અને 4 ની 

િમામ ર્ાચક શ્રેણીના તર્દ્યાથીઓ ધો. 7 અને 8ના પ્રતિભાશાળી કુમાિ-કન્યા 

અને ધો.6 ના કુમાિો ધો. 7માં િાલુકા અને તજલ્લાકક્ષાના અને ધો. 8ના માત્ર 

તજલ્લા કક્ષાના પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓ, ધો. 7માં અન્ય અને અનુ.જાતિ 

િેમજ ધો. 8ના અન્ય જૂથના પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓ. 

• હકારાત્મક સાધારણ સંબંધઃ ધો 6 તજલ્લા કક્ષાના ધો. 7ના ગ્રામીણ કક્ષાના 

અને ધો. 8ના તજલ્લા-િાલુકા-ગ્રામીણ ત્રણે કક્ષાના તર્દ્યાથીઓ ધો. 8ના 

સિકાિી અને ખાનગી,ધો.6ના સિકાિી અને ધો. 7ના ખાનગી શાળાના 

તર્દ્યાથીઓ ધો. 5ના A ગ્રેડ, ધો. 6ના A, B ગ્રેડ ધો. 7માં A અને D ગ્રેડ અને ધો. 

8માં A, B, C ગ્રેડ મેળર્નાિ તર્દ્યાથીઓ ર્ચ્ચે હકાિાત્મક સાધાિણ સંબંધ 

જોર્ા મળે છે. 

• ધો. 7 ના િમામ સામાતજક જૂથ, ધો. 4 ના અનુ. જનજાતિ, ધો.5 ના અન્ય, ધો. 

6 અને 8 માં ઓબીસી અને અન્ય સામાતજક જૂથના તર્દ્યાથીઓ ધો. 6 અને 7 

માં િમામ ર્ાચક શ્રેણી ધો. 5 માં શબ્દ અને ર્ાકયર્ાચક, ધો. 8 માં અક્ષિ અને  

ર્ાક્યર્ાચક શ્રેણીના તર્દ્યાથીઓ ર્ચ્ચે હકાિાત્મક સાધાિણ સંબંધ જોર્ા મળે 

છે.  

• ધો. 6ની કન્યાઓ. ધો. 6 અને 8માં િાલુકા િથા તજલ્લા કક્ષાના અને ધો. 7માં 

ગ્રામીણ કક્ષાના પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓ ધો. 6 ના અનુ.જાતિ ધો. 7 અને ધો. 

8ના અન્ય અને ઓ.બી.સી સામાતજક જૂથના પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓ ધો. 7 

અને 8માં ર્ાકયર્ાચક પ્રતિભાશાળી તર્દ્યાથીઓ ર્ચ્ચે હકાિાત્મક સાધાિણ 

સંબંધ જોર્ા મળે છે. 
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હકારાત્મક નશ્વહવત સંબધંઃ 

• ધો.5 ના અક્ષિર્ાચક અને ધો. 8 ના શબ્દર્ાચક તર્દ્યાથીઓ ધો. 8ના ગ્રામીણ 

તર્દ્યાથીઓ ર્ચ્ચે હકાિાત્મક નતહર્િ સંબંધ જોર્ા મળે છે. 

• ધો.6 ના અનુ. જનજાતિ અને ઓબીસી, ધો. 7માં ઓબીસી અને ધો. 8માં અનુ. 

જનજાતિ તર્દ્યાથીઓ ર્ચ્ચે હકાિાત્મક નતહર્િ સંબંધ જોર્ા મળે છે. 

• ધો.6ના અક્ષિ િથા ર્ાક્યર્ાચક અને ધો. 7-8 ના શબ્દર્ાચક પ્રતિભાશાળી 

તર્દ્યાથીઓ ર્ચ્ચે હકાિાત્મક નતહર્િ સંબંધ જોર્ા મળે છે. 

2.7 પ્રસ્તુત સંશોધનનું ઔશ્વચત્યઃ  

તર્દ્યાથી શાળામાં ભૂગોળ તર્ર્ય દ્વાિા તર્દ્યાથીઓ માનર્ીની તર્તર્ધ િીિભાિ અને 

મનુષ્ય જીર્નનો સાચા અથયમાં પતિચય મેળર્ે છે. ઇતિહાસ દ્વાિા માનર્ીના ભૂિકાળને 

સમજીને િેનું મૂલ્યાંકન કિ ેછે. ગતણિ દ્વાિા કેટલીક બૌતદ્ધક શતિનો તર્કાસ કિી શકે છે. 

તર્જ્ઞાન દ્વાિા કુદિિની ઘણી ગતભયિ બાબિોને તર્દ્યાથી પીછાણી શકે છે. ભાર્ા દ્વાિા 

તર્દ્યાથીઓ ભાર્ાકીય કૌશલ્ય કેળર્ે છે. આમ તર્તર્ધ તર્ર્યો દ્વાિા જ્ઞાન મેળર્ર્ાનું સૌથી 

અસિકાિક સાધન ર્ાચન છે. 

મોટાભાગના તર્કાસશીલ અને તર્કતસિ દેશો કે જ ેિકતનકી અને ર્ૈજ્ઞાતનક અસિ 

નીચે છે િેઓ પણ શાળામાં જિાં બાળકોની ર્ાચન ઝડપ ર્ધાિર્ા અને ર્ાચન અથયગ્રહણ 

ર્ધાિર્ા સભાન પ્રયત્નો કિી નર્ા જ્ઞાનથી તર્દ્યાથીઓને પતિતચિ િાખે છે અને ભાતર્ જીર્ન 

માટે િૈયાિ કિ ે છે. તર્દ્યાથીઓમાં ર્ાચન ઝડપ અને ર્ાચન અથયગ્રહણની અધૂિપ માત્ર 

ગુજિાિી કે માિૃભાર્ા માટે જ નહી ંપણ અન્ય તર્ર્યોમાં પણ બાધારૂપ નીર્ડે છે. નબળાં 

ર્ાચકો તશક્ષણ પ્રાપ્ત કિર્ામાં અને પિીક્ષામાં પાસ થર્ામાં તનષ્ફળિા પ્રાપ્ત કિ ેછે. ર્ાિંર્ાિ 

નાપાસ થર્ાથી તર્દ્યાથીની શતિ કંુતઠિ બની જાય છે, જીર્ન પ્રત્યે તનિાશા જાગે છે અને 

ર્ાસ્િતર્ક જીર્નમાં પણ તનષ્ફળિાનો ભોગ બને છે, આના પતિણામે વ્યતકિના યોગ્ય 

વ્યતકિત્ર્નો તર્કાસ થઈ શકિો નથી. 

પ્રસ્િુિ સંશોધન દ્વાિા ધોિણર્ાિ તર્દ્યાથીઓની ર્ાચન ઝડપ અને ર્ાચન અથયગ્રહણ 

િપાસી શકાશે અને િેને આધાિ ે તર્દ્યાથીઓની ર્ાચન ઝડપ અને ર્ાચન અથયગ્રહણમાં 

અતભર્ૃતદ્ધ કઇ િીિે કિી શકાય િે માટેના નક્કિ પગલાંઓ હાથ ધિી શકાશે. આ ઉપિાંિ 

તર્દ્યાથી ર્ાચનના સંદભે કઇ ર્ાચક શ્રેણીમાં અને કયા સ્િિ ે છે િે પણ નક્કી કિી શકાશે. 
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જથેી નબળા શૈક્ષતણક જૂથના તર્દ્યાથીઓ માટે સઘન ઉપચાિાત્મક કાયયક્રમ નક્કી કિી 

શકાશે.   

ર્ાચન ઝડપ અને ર્ાચન અથયગ્રહણની અતભર્ૃતદ્ધમા ં અર્િોધરૂપ પતિબળો 

તનર્ાિર્ા માટેના સૂચનો મેળર્ી શકાશે. જનેા અનુસંધાને પ્રસ્િુિ સંશોધન મહત્ત્ર્નું બની 

િહેશે. 

2.8 ઉપસંહાર  

આમ, પ્રકિણ-2 માં ર્ાચનનો અથય, ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિાનો અથય, ર્ાચનની 

અગત્યિા િેમજ નબળા ર્ાચન માટેના જર્ાબદાિ પતિબળોની સમીક્ષા કિી િેને આધાિ ે

પ્રસ્િુિ સંશોધનના ઔતચત્યની િજૂઆિ કિર્ામાં આર્ી છે.  

હરે્, પ્રકિણ-3 માં સમસ્યાનો ઉદ્દભર્, વ્યાપતર્શ્વ, તનદશય પસંદગી, ઉપકિણની 

પસંદગી અને િેની સંિચના, સંશોધન પદ્ધતિ, માતહિી એકત્રીકિણની પ્રતર્તધ ર્ગેિનેી 

િજૂઆિ કિર્ામાં આર્ી છે.  
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પ્રકરણ 3 

સંશોધન યોજના 

3.0 પ્રસ્ તાવના : 

કોઇપણ સંશોધનની સફળિાનો આધાિ િેના નક્કિ આયોજન પિ િહેલો છે. 

સંશોધનકાયય તર્શ્વસનીય અને પ્રમાણભૂિ બનાર્ર્ા માટે ચોક્કસ યોજના હોર્ી જરૂિી છે. 

સંશોધન કાયયના હેિુઓની સફળિાનો આધાિ િેના આયોજન પિ િહે છે. સંશોધનની 

રૂપિખેાને કાયાયતન્ ર્િ કિર્ા માટે પદ્ધતિ અને પ્રતક્રયા સંશોધકને સહાયરૂપ બને છે. 

સંશોધનની રૂપિખેા સંશોધકને તદશા સૂચર્િી િાતકયક યોજના છે. આયોજન દિકે પ્રર્ૃતત્તની 

સફળિાની ગુરચાર્ી છે. દિકે વ્ યતિ કાયયનો આિંભ કિિાં પહેલાં િે કાયયનું આયોજન કિ ેછે. 

સંશોધન યોજના તર્શે ડૉ. એચ.જી.દેસાઇ અને ડૉ. કે.જી.દેસાઇ જણારે્ છે કે - 

‘‘સંશોધન અહેર્ાલને સમજર્ા માટે સંશોધન યોજનાનંુ ર્ણયન અત્ યંિ જરૂિી બને છે. ર્ાચક 

સ્ પષ્ ટપણે સમજી શકે અને િેણે પોિે અભ્ યાસની પ્રમાણભૂિિા ચકાસર્ા એ અભ્ યાસ ફિીથી 

ઊપાડર્ો જરૂિી બને િો સંપૂ્ણય તર્ગિો મળી િહે એ િીિે આ પ્રકિણ લખર્ું જોઇએ. 

સંશોધકે અભ્ યાસ દિતમયાન હાથ ધિલે અને પાછળથી ત્ યજી દીધેલ પ્રતર્તધઓનો પણ 

ઉલ્ લેખ થર્ો જોઇએ. આમ થાય િો સમસ્ યાની યોજના પિ ર્ધુ પ્રકાશ પડે.’’ 

સંશોધનમાં કઇ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કિર્ો િે મહત્ત્ર્નો પ્રશ્ન છે. સંશોધક પોિાના 

તર્ર્યને અનુરૂપ પદ્ધતિ પસંદ કિ ે િે અત્ યંિ જરૂિી છે. ર્ળી, સંશોધનમાં ઉપયોગમા ં

લેર્ામાં આર્ેલ ઉપકિણોની માતહિી, ચલોની માતહિી, વ્ યાપતર્શ્વ, તનદશય પસંદગી અને 

માતહિી એકત્રીકિણની તર્ગિ આપર્ી પણ આર્શ્ યક છે. 

પ્રકિણ-૧ માં પ્રસ્ િાર્ના, સંશોધનનું શીર્યક, સંબંતધિ પાતિભાતર્ક શબ્ દોની વ્યાખ્યા, 

સંશોધનના હેિુઓ, સંશોધનનું કે્ષત્ર, સંશોધનની ઉત્ કલ્ પના, સંશોધનમાં સમાતર્ષ્ ટ ચલો, 

સંશોધનનું મહત્ત્ર્, સંશોધનની મયાયદા ર્ગેિ ેબાબિોની ચચાય કિર્ામાં  આર્ી હિી.  

પ્રકિણ-૨ માં સંશોધન હેઠળની સમસ્ યા સાથે સંબંતધિ પ્રકાશન પામેલ સૈદ્ધાંતિક 

અને વ્ યાર્હાર સાતહત્ ય સામગ્રીની સમીક્ષા કિર્ામાં આર્ી હિી. 
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પ્રસ્ િુિ પ્રકિણમાં સંશોધનની યોજના અને િેના આધાિોના સંદભે વ્ યાપતર્શ્વ અને 

નમૂના પસંદગી, સંશોધન પદ્ધતિ, સંશોધન યોજના, શૈક્ષતણક કાયયક્રમની િચના, ઉપકિણ 

િચના, માતહિીનું એકત્રીકિણ, માતહિી પૃથક્કિણ પ્રતર્તધની તર્ગિે ચચાય કિર્ામાં આર્ી છે.  

3.1 સંશોધનનું વ્ યાપશ્વવિ :  

સંશોધકે સમસ્ યા ઉદ્દભર્ ર્ખિે કયું વ્ યાપતર્શ્વ નજિ સમક્ષ િાખ્ યું છે િેની સ્ પષ્ ટિા 

કિર્ી જરૂિી છે. ર્ળી વ્ યાપતર્શ્વમાં સમાતર્ષ્ ટ કેટલાં પાત્રો પિ ઉપકિણની અજમાયશ 

કિર્ાની છે િે બાબિ પણ ધ્ યાનમાં િાખર્ી આર્શ્ યક છે, આમ કિર્ાથી સંશોધન કાયય 

તનયિ સમયમાં પૂણય થાય િેમજ િેનો હેિુ સાિી િીિે તસદ્ધ થાય છે. 

કોઇપણ સંશોધનમાં વ્ યાપતર્શ્વની સાચી વ્ યાખ્ યા ન થાય ત્ યાં સુધી સંશોધનનું કાયય 

આગળ ર્ધી શકિું નથી િથા સમગ્ર વ્ યાપતર્શ્વમાંથી તનદશયની પસંદગી પણ મુશ્ કેલ બને છે. 

"Population means total number of people identifiable group. It is the 

aggregate of the times or Individuals or possible observations from which 

sample is taken." 

વ્ યાપતર્શ્વ એટલે સમતષ્ ટ. એ એર્ી તર્ગિો, પાત્રો કે શકય અર્લોકનોની સંખ્ યા છે કે 

જમેાંથી નમૂનો પસંદ થાય છે. 

વ્યાપતર્શ્વ એ કોઈ પણ એર્ું જૂથ છે કે જનેી એક કે િેથી ર્ધુ લાક્ષતણકિાઓ સામાન્ય 

હોય છે કે જમેાં સંશોધકને િસ હોય છે અને િેના પિ પ્રતક્રયા કિી મેળર્ેલ માતહિીની 

પતિણામ પિ અસિ થિી હોય 

ડૉ. કે.પી.પાંડેના મિ મુજબ “વ્યાપતર્શ્વ એટલે સામાન્ય અથયમાં કોઈપણ 

સુવ્યાખ્યાતયિ કિાયેલા ર્ગયના લોકો, બનાર્ો કે ર્સ્િુઓના બઘા જ સભ્યો.” 

સંશોધનમાં જો સમગ્ર વ્યાપતર્શ્વને આર્િી લેર્ામાં આર્ે િો િેના પતિણામો ચોકકસ 

અને તર્શ્વસનીય હોય છે અને આથી ભૂલની સંભાર્ના મહદ્ અંશે નતહર્િ બને છે.  

ડૉ. કે.ડી.પંડયાના મિ મુજબ, “સંશોધન જનેે માટે કિાયું હોય, એટલે કે સંશોધનના 

િાિણો જ ેસમૂહને લાગું પાડર્ાની ધાિણા હોય િે સમૂહને સમષ્ટી કહે છે.” 
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પ્રસ્ િુિ સંશોધનમાં વ્ યાપતર્શ્વ િિીકે સાબિકાંઠા તજલ્લાની ગુજિાિી માધ્યમની 

પ્રાથતમક શાળાઓનો સમારે્શ થાય છે. 

3.2 નમૂના પસંદગી : 

સંશોધનની પતિભાર્ામાં વ્ યાપતર્શ્વનું સર્ોત્તમ પ્રતિતનતધત્ ર્ કિ ે િેને સાિો નમૂનો 

કહેર્ાય છે. સંશોધનમાં સમય, શતિ અને નાણાંનો વ્ યય થિો અટકાર્ર્ા માટે સમતષ્ ટનાં 

શકય િેટલાં બધાં જ લક્ષણોનો સમારે્શ થાય િે િીિે તનદશય પસંદ કિર્ો જોઇએ. જથેી 

તનદશય પિથી મેળર્ેલાં િાિણોનંુ સામાન્ યીકિણ કિી સમતષ્ ટને લાગુ પાડી શકાય. 

કતલતગિના મિ મુજબ “નમૂનો એટલે વ્યાપતર્શ્વનો એર્ો ભાગ કે જ ે વ્યાપતર્શ્વનુ ં

પ્રતિતનતધત્ર્ કિિો હોય.” 

નમૂનાની પસંદગી એ સંશોધનની આર્શ્યક પૂર્ય શિિ છે. ર્ૈજ્ઞાતનક સંશોધનની ઘણી 

સમસ્યાઓ નમૂનાના ઉપકિણોનો ઉપયોગ કયાય તર્ના ઉકેલી શકાય એમ નથી. સંશોધક 

સમગ્ર સમુદાય માટે સામાન્યીકિણો કિર્ા કે િાિણો પ્રાપ્ત કિર્ા અને િેમાંથી માતહિી પ્રાપ્ત 

કિર્ા માટે વ્યાખ્યાતયિ કિલેા સમુદાયમાંથી ઉતચિ માત્રામાં પાત્રો પસંદ કિ ે છે. આ િીિે 

પસંદ થયેલા પાત્રો “નમૂના” િિીકે ઓળખાય છે.  

નમૂનો હંમેશા પ્રતિતનતધત્ર્રૂપ હોય છે. જયાિ ે નમૂનો વ્યાપતર્શ્વના બધા લક્ષણો 

વ્યકિ કિિો હોય અને વ્યાપતર્શ્વમાં એ લક્ષણો જ ેપ્રમાણમાં િહેલા હોય િે પ્રમાણમાં વ્યકિ 

કિિો હોય, ત્યાિ ેિેને પ્રતિતનતધત્ર્રૂપ નમૂનો કહેર્ામાં આર્ે છે. 

આ સંશોધનમાં સંશોધકે સહેિુક નમૂના પ્રયુતકિથી નમૂનો (તનદશય) પસંદ કિલે છે. 

આ પ્રયુતકિમાં નમૂનાનો એકમ એક પાત્ર ન િહેિાં સમગ્ર શાળાએ પાત્ર સમૂહ (ઝૂમખું) 

એકમ બને છે. 

પ્રસ્િુિ સંશોધનમાં જીસીઇઆિટી દ્વાિા દિકે તજલ્લાઓમાં જુદી જુદી કેટેગિી X, Y 

અને Z સહેિુક અલગ િાિર્ર્ામાં આર્ી હિી.  

જમેાં X કેટેગિીર્ાળી શાળાઓ એટલે (100 કે િેથી ઓછી તર્દ્યાથી સંખ્યાર્ાળી 

શાળા) 

Y કેટેગિીર્ાળી શાળાઓ એટલે (100 કે િેથી ર્ધુ અને 300 કે િેથી ઓછી તર્દ્યાથી 

સંખ્યાર્ાળી શાળાઓ) અને  
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X કેટેગિીર્ાળી શાળાઓ એટલે (300 કે િેથી ર્ધુ તર્દ્યાથી સંખ્યાર્ાળી શાળા) ને 

આધાિ ેશાળાઓની સપ્રમાણ નમૂના િિીકે પસંદગી કિર્ામાં આર્ી હિી.  

દિકે તજલ્લા માટે X, Y અને Z કેટેગિીની ગુજિાિી માધ્યમની શાળાઓના પ્રમાણ 

અનુસાિ નમૂનાની શાળાઓનું પ્રમાણ નક્કી કિી િેને આધાિ ે ધોિણ દીઠ 10 અને 

તજલ્લાદીઠ કુલ 70 શાળાઓને પસંદ કિલે હિી. શાળા પસંદગી દિતમયાન જ ે શાળામાં 

કોઇપણ ધોિણમાં 2 કે િેથી ઓછી તર્દ્યાથી સંખ્યા હોય િેર્ી શાળાઓને નમૂનામાંથી 

બાકાિ કિર્ામાં આર્ેલ હિી. સર્ેની કામગીિી દિતમયાન શાળાની િજીસ્ટડય સંખ્યા 

મુજબના તર્દ્યાથીઓ હાજિ િહે િે માટે સૂચના આપર્ામાં આર્ી હિી.   

શાળાઓની પસંદગી બાદ અનુક્રમે ર્ગય અને તર્દ્યાથીઓની પસંદગી નીચે મુજબ 

કિર્ામાં આર્ેલ હિી.  

વગથ પસંદગીની કામગીરી    

• નમૂનામાં પસંદ થયેલ શાળામાં ધોિણ 2 થી 8 ના ધોિણ દીઠ ર્ગો (અ,બ,ક.....) 

ની સંખ્યા મેળર્ી યાદતચ્છક િીિે ર્ગયની પસંદગી કિલે હિી.    

• ર્ગય પસંદગી કયાય બાદ િે ર્ગયનાં હાજિી પત્રક પિથી િે ર્ગયનાં કુલ 

તર્દ્યાથીઓની સંખ્યા મેળર્ર્ામાં આર્ી હિી.  

શ્વવદ્યાથી પસંદગીઃ  

• પસંદ થયેલ શાળાનાં ધોિણ દીઠ 10 તર્દ્યાથીઓને તર્દ્યાથી પસંદગીની િીિના 

સોપાનો મુજબ િને્ડમ સેમ્પલીગંથી પસંદ કિી િેની તર્ગિો Sheet 1 માં 

નોધંર્ામાં આર્ી હિી.  

• નમૂના પસંદગી ર્ખિે પસંદ થર્ા પાત્ર તર્દ્યાથી ગેિહાજિ હોય િો િે પછીના 

ક્રમના તર્દ્યાથીની પસંદગી કિલે હિી. જ ે મુજબ પસંદ થયેલ તર્દ્યાથીઓની 

યાદીની Sheet 2 માં નોંધર્ામાં આર્ી હિી. 

• િને્ડમ સેમ્પલીગંથી ધોિણ દીઠ 10 તર્દ્યાથીઓ પસંદગી કિિાં પૂર્ે નમૂનામાં 

પસંદ થયેલ શાળાના UDISE અથર્ા SCHOOL CODE ને ધ્યાનમાં િાખી RS 

(િને્ડમ સ્ટાટય  નંબિ) અને તર્દ્યાથીઓની સંખ્યાના આધાિ ે નમૂના પસંદગી 

માટેનો અંિિાલ (SI) નીચેના સૂત્રને આધાિ ેનક્કી કયો હિો. આ પ્રતક્રયાથી પસંદ 

થયેલ તર્દ્યાથીઓની યાદીની અર્લોકનપત્રકમાં નોધં કિી હિી. 
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નમૂનાનો અંતરાલ (SI) = 

આપને ફાળર્લે ધોિણનાં પસંદ થયેલ ર્ગયના 

નોધંાયેલા કુલ તર્દ્યાથીઓની સંખ્યા

𝟏𝟎
  

 

નમૂનામાં પસંદ થયેલ તર્દ્યાથીઓ પૈકી કોઈ તર્દ્યાથી ગેિહાજિ હોય િો િે પછીના 

ક્રમના તર્દ્યાથીની પસંદગી કિી હિી. ઉકિ પ્રતક્રયા મુજબ તફલ્ડ ઇન્ર્ેસ્ટીગેટસય ફાળર્ેલ 

શાળાના ધોિણદીઠ 10 તર્દ્યાથીઓની યાદ્દતચ્છક િીિે પસંદગી કિી હિી. આમ, ધોિણદીઠ 

70 િેમજ ધોિણ 2 થી 8 ના કુલ 549 તર્દ્યાથીઓને નમૂના િિીકે પસંદ કયાય હિા. પસંદ કિલે 

શાળાના જ ેિે ધોિણમાં બે કે બેથી ઓછા તર્દ્યાથી હાજિ હોય િેર્ા સંજોગોમા જરૂિીયાિ 

મુજબના તર્દ્યાથીઓ હાજિ હોય િેર્ી નજીકની કોઇ એક શાળાની પસંદ કિર્ામાં આર્ી 

હિી. આમ, પ્રસ્િુિ સંશોધનમાં પસંદ થયેલ નમૂનાની સંખ્યાકીય તર્ગિો નીચે મુજબ છે.  

સારણી 3.1  

તાલુકાવાર અને ધોરણવાર નમૂનામાં પસંદ થયેલ શ્વવદ્યાથીઓની શ્વવગત 

ધોરણ 2 3 4 5 6 7 8 કુલ 

શ્વહમતનગર 20 20 30 6 14 30 13 133 

ઇડર 6 - 14 15 20 17 29 101 

ખેડબ્રહ્મા 14 7 17 20 27 - 20 105 

પોશીના - 10 - 10 - - - 20 

પ્રાંશ્વતજ - 10 - 10 10 - - 30 

તલોદ - 13 10 4 - 20 17 64 

વડાલી 11 - - - - 15 - 26 

શ્વવજયનગર 18 13 - 9 20 10 - 70 

કુલ 69 73 71 74 91 92 79 549 

 

3.3 સંશોધનનાં ક્ષેત્રો : 

સંશોધન માટે અનેક તદશાઓ અને કે્ષત્રો તર્કાસ પામ્યા છે. સંશોધન જુદા જુદા 

અનેક કે્ષત્રો સાથે જોડાયેલું હોય છે. સંશોધક પોિાને અનુકૂળ કે્ષત્ર પસંદ કિિાં હોય છે. 
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જીર્ન સાથે સંકળાયેલા આર્ા અનેક કે્ષત્રો છે જરે્ા કે, શૈક્ષતણક, ર્ૈજ્ઞાતનક, િબીબી, 

સામાતજક, ખેિી, ઉદ્યોગ, ર્ાતણજ્ય ર્ગેિ ેહોય છે.  

આ પૈકી પ્રસ્િુિ સંશોધન શૈક્ષતણક મૂલ્યાંકન અને પિીક્ષણ કે્ષત્ર સાથે જોડાયેલું છે. 

જનેા સંદભે પ્રસ્િુિ અભ્યાસ પ્રાથતમક તશક્ષણ કે્ષત્ર સાથે ખૂબ જ સંબંતધિ હિો.  

3.4 સંશોધનનો પ્રકાર 

 સંશોધનમાં ર્ૈજ્ઞાતનક પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે. િેથી જ ેિે કે્ષત્રમાંથી ઉપતસ્થતિ 

થયેલ અથયપૂણય સમસ્યાના તર્તર્ધ પાસાઓને વ્યર્તસ્થિ ર્સ્િુલક્ષી અને અનુભર્ની એિણ 

પિ ચકાસી શકાય િેર્ા ઉકેલ સાથે સંબંધ છે. િેનું સ્ર્રૂપ કે પ્રકાિ સંબંતધિ પ્રશ્નોના સ્ર્રૂપ 

પ્રમાણે બદલાય છે. 

સંશોધનના મુખ્ય બે િીિથી પ્રકાિો પડે છે. જ ે તનમ્નાંતકિ ઉચાટ 2005-06 ના મિે 

સંશોધનના પ્રકાિ બે િીિથી દશાયર્ી શકાય. સંશોધનના ધ્યેય અને અમલીકિણને લક્ષમાં 

િાખી િેનું આ મુજબ ર્ગીકિણ કિી શકાય. 

પ્રસ્િુિ સંશોધનમાં ધોિણ 2 થી 8 ના તર્દ્યાથીઓની ર્ાચન ઝડપ અને ર્ાચન 

અથયગ્રહણ ક્ષમિાની ચકાસણી કિર્ાની હોઇ આ સંશોધન વ્યર્હાતિક પ્રકાિનું સંશોધન 

ગણી શકાય.   

સંશાોધનના
પ્રકારાો 

ધ્યોયના 
આાધારો

મુલગત ક્રિયાત્મક વ્યવહાક્રરક

આમલીકરણ
ના આાધારો

સંખ્યાત્મક ગુણાત્મક
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3.5 સંશોધન પદ્શ્વત :  

સંશોધનમાં જ ે પ્રકાિની સમસ્ યા હોય િેના સંદભયમાં પદ્ધતિની પસંદગી કિર્ામાં 

આર્ે છે. સંશોધનની પદ્ધતિઓ નીચે મુજબ છે.  

1. ઐતિહાતસક પદ્ધતિ 

2. પ્રાયોતગક પદ્ધતિ 

3. ર્ણયનાત્ મક સંશોધનો જમેાં, 

i. સર્ેક્ષણ અભ્ યાસ 

ii. તર્કાસાત્ મક અભ્ યાસ 

iii. સંબંધાત્ મક અભ્ યાસ 

a. વ્યતિ અભ્ યાસ 

b. સહસંબંધલક્ષી અભ્ યાસ 

c. કાિણ િુલનાત્ મક અભ્ યાસ 

પ્રસ્ િુિ સંશોધનએ સર્ેક્ષણ અભ્ યાસ આધાતિિ છે.  

3.6 સંશોધનમાં સમાશ્વવષ્ટ ચલો : 

પ્રસ્ િુિ સંશોધનમાં નીચે દશાયર્ેલ ચલોનો સમારે્શ કિલે હિો.  

1. સ્ર્િંત્ર ચલઃ- 

i. જાતિયિા 

ii. શાળા પ્રકાિ 

iii. સામાતજક જૂથ 

2.  પિિંત્ર ચલઃ- 

i. ર્ાચન ઝડપ 

ii. ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા  
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3.7 ઉપકરણ શ્વવગત : 

પ્રસ્ િુિ સંશોધનમાં ઉ૫કિણ િિીકે જીસીઇઆિટી દ્વાિા નીચે દશાયરે્લ પ્રમાતણિ 

ર્ાચનસામગ્રી આપર્ામાં આર્ી હિી. જમેાં, ધોિણ 2 થી 3 માટે એક ઉપકિણ, ધોિણ 4 થી 

5 માટે બીજંુ ઉપકિણ જ્યાિ ેધોિણ 6 થી 8 માટે ત્રીજંુ ઉપકિણ આપર્ામાં આર્ેલ હિું. 

આમ, પ્રસ્ િુિ સંશોધનમાં ઉપયોગ કિર્ામાં ઉપકિણોની તર્ગિો નીચે મુજબ છે. 

(ધોરણ 2 થી 3 ના શ્વવદ્યાથીઓ માટે) 

1. ર્ાચન ઝડપ અને ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા માટેનું ટૂલ (Std.2/3 RS+RC) 

2. અથયગ્રહણ માટેના ફકિા પિથી આપર્ાના થિા જર્ાબો માટે પ્રશ્નોની યાદી 

3. મૂલ્યાકન પત્રક-2/3 (ES-1+ES-2))  

4. તર્દ્યાથી પસંદગી પત્રક (Sheet -1) અને Sheet-2 ધોિણર્ાિ 01 શીટ 

5. ડેટા એન્ટર ી શીટ – ધોિણર્ાિ 1 શીટ, અતભપ્રાયો અને અર્લોકનો  – 01 

(ધોરણ 4 થી 5 ના શ્વવદ્યાથીઓ માટે) 

1. ર્ાચન ઝડપ અને ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા માટેનું ટૂલ (Std.4/5 RS+RC) 

2. અથયગ્રહણ માટેના ફકિા પિથી આપર્ાના થિા જર્ાબો માટે પ્રશ્નોની યાદી 

3. મૂલ્યાકન પત્રક-4/5 (ES-1+ES-2))  

4. તર્દ્યાથી પસંદગી પત્રક (Sheet -1) અને Sheet-2 ધોિણર્ાિ 01 શીટ 

5. ડેટા એન્ટર ી શીટ – ધોિણર્ાિ 1 શીટ, અતભપ્રાયો અને અર્લોકનો  – 01 

(ધોરણ 6 થી 8 ના શ્વવદ્યાથીઓ માટે) 

1. ર્ાચન ઝડપ અને ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા માટેનું ટૂલ (Std.6/7/8 RS+RC) 

2. અથયગ્રહણ માટેના ફકિા પિથી આપર્ાના થિા જર્ાબો માટે પ્રશ્નોની યાદી 

3. મૂલ્યાકન પત્રક-6/7/8 (ES-1+ES-2))  

4. તર્દ્યાથી પસંદગી પત્રક (Sheet -1) અને Sheet-2 ધોિણર્ાિ 01 શીટ 

5. ડેટા એન્ટર ી શીટ – ધોિણર્ાિ 1 શીટ, અતભપ્રાયો અને અર્લોકનો  – 01 
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જુદા જુદા ધોરણમાં વાચન અને વાચન અથથગ્રહણના ઉપકરણમાં સમાશ્વવષ્ટ બાબતોની 

શ્વવગત નીચે દશાથવેલ કોષ્ટકમાં રજૂ કરલે છે. જનેા ઉપયોગથી ધોરણવાર શ્વવદ્યાથીઓની 

વાચન ઝડપ અને વાચન અથથગ્રહણ ક્ષમતા ચકાસવામાં આવી હતી. 

ઉપકરણ 

ધોરણ 

ફકરામાં સમાશ્વવષ્ટ 

શબ્દોની સંખ્યા  

અથથગ્રહણના 

પ્રશ્નોની સંખ્યા 

ગુણ 

2 અન ે3 83 05 10 

4 અન ે5 248 07 18 

6 થી 8 285 07 25 

 

3.8 માશ્વહતીનું એકત્રીકરણ : 

શાળા કક્ષાએ સવે પૂવેની શ્વફલ્ડ ઇન્વેસ્ટીગેટસે કરલે કામગીરી 

• ડેટા કલેક્શન માટે તફલ્ડ ઇન્ર્ેસ્ટીગેટસેને 5 શાળાઓ ફાળર્ર્ામાં આર્ી હિી. 

તફલ્ડ ઇન્ર્ેસ્ટીગેટસે આ કામગીિી દિિોજની એક શાળા મુજબ કુલ પાંચ તદર્સમાં 

પાંચ શાળાઓમાં રૂબરં જઇને આ કામગીિી કિી હિી. 

• તફલ્ડ ઇન્ર્ેસ્ટીગેટસેને ફાળર્ેલ ધોિણના ર્ગયનું હાજિીપત્રક મેળર્ી િેમાં િતજસ્ટિ 

સંખ્યાની અર્લોકન પત્રકમાં નોંધ કિી હિી. 

• નમૂના પસંદગીની િીિ મુજબ 10 તર્દ્યાથીઓની પસંદગી Sheet 1 માં નોંધી હિી. 

• ર્ાચન ઝડપના ફકિાઓને આધાિ ે તર્દ્યાથીએ આપર્ાના થિા જર્ાબો માટેના 

જરૂિી પત્રકોની સામાન્ય માતહિીની તર્ગિો તફલ્ડ ઇન્ર્ેસ્ટીગેટસે અગાઉથી જ 

ભિી હિી.  

• ર્ાચન ઝડપ માટેની કામગીિી શરૂ કિિા પહેલા શાળાના મુખ્ય તશક્ષકની સાથે 

િહી તર્દ્યાથીઓ માટે અલાયદી ર્ગયવ્યર્સ્થા/જગ્યા અને અન્ય જરૂિી સુતર્ધા અને 

સહયોગ માટે આચાયય સાથે સંકલન કિલે હિું.  

• નમૂના પસંદગીમાં સૂચવ્યા મુજબ ર્ગય પસંદગી કિી િેને આધાિ ે ર્ગયદીઠ 

તર્દ્યાથીઓની પસંદગી કિર્ામાં આર્ી હિી.     
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ઉપયુયકિ સમગ્ર પ્રતક્રયા માટે તફલ્ડ ઇન્ર્ેસ્ટીગેટસયને િાલીમબધ્ધ કિર્ામાં આવ્યાં 

હિાં. તફલ્ડ ઇન્ર્ેસ્ટીગેટસે રૂબરં શાળા મુલાકાિ લઇ જીસીઇઆિટી દ્વાિા િતચિ અને 

પ્રમાતણિ કિલે ર્ાચન સામગ્રીનો ઉપયોગ કયો હિો. જ ે માટે તફલ્ડ ઇન્ર્ેસ્ટીગેટસે પાંચ 

તદર્સ શાળા મુલાકાિ લીધી હિી. જમેાં િેણે દિકે તર્દ્યાથીને એક પછી એક બોલાર્ી 

તર્દ્યાથીઓના ર્ાચનની ચકાસણી માટે િકેોતડુંગ કિલે હિું અને દિકે તર્દ્યાથીઓએ ર્ાંચેલ 

શબ્દોની નોધં કિી હિી.  

જો તર્દ્યાથી માત્ર અક્ષિ ર્ાચન કિિો હોય અથર્ા તબલકુલ ર્ાચી શકિો ન હોય િો 

િેની ર્ાચન પ્રતક્રયા પૂણય કિી આર્ા તર્દ્યાથી માટે ર્ાચન અથયગ્રહણ માપનનું કાયય કિલે ન 

હિુ અને િે પછીના ક્રમના તર્દ્યાથીને બોલાર્ર્ામાં આવ્યાં હિા.    

ર્ાચનની કામગીિી પૂણય કયાય બાદ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિાની કામગીિી શરૂ 

કિર્ામાં આર્ી હિી. જ ે અંિગયિ તફલ્ડ ઇન્ર્ેસ્ટીગેટસે એક પછી એક ક્રમબધ્ધ ર્ાચન 

સામગ્રીના ફકિાને આધાિ ેિમામ તર્દ્યાથીઓને મોટેથી પ્રશ્નો પૂછી િેનું િકેોતડુંગ કિલે હિું. 

જ ેમાટે મુખિર્ાચન પૂણય કયાય બાદ િે તર્દ્યાથીને મુકર્ાચન કિર્ા માટે િે જ સામગ્રી ફિીથી 

આપી જરિી સૂચના આપર્ામાં આર્ી હિી કે “ આ ર્ાચન સામગ્રી િમે શાંતિથી ર્ાચો, 

ર્ાંચ્યાબાદ આપને આ ર્ાચન સામગ્રી આધાતિિ કેટલાક પ્રશ્નો પૂછર્ામાં આર્શે”. 

તર્દ્યાથીને મુકર્ાચન કિર્ા માટે 5 તમતનટનો સમય આયો હિો. મુક્વાચનના અંિે 

તર્દ્યાથીને તનયિ કિલે િમામ પ્રશ્નો ક્રમશ: પૂછી િેના િકેોડીગની પ્રતક્રયા કિર્ામાં આર્ી 

હિી.  

પ્રશ્નોના જર્ાબ આપિી ર્ખિે તર્દ્યાથીઓ ર્ાચન સામગ્રીનો ઉપયોગ કિર્ાની છૂટ 

આપર્ામાં આર્ી હિી. પ્રત્યેક પ્રશ્ન પૂછ્યા પછી તર્દ્યાથીને જર્ાબ તર્ચાિર્ા માટે 15 સેક્ન્ડ 

જટેલો સમય આયો હિો. જો તર્દ્યાથી જર્ાબ ન આપે િો ફિીથી પ્રશ્ન પૂછી ફિી 15 સેક્ન્ડ 

જટેલો સમય આયો હિો. બે ર્ખિ પૂછર્ા છિાં પણ તર્દ્યાથી પ્રશ્નનો જર્ાબ ન આપે િેર્ા 

તકસ્સામાં િે તર્દ્યાથીને િે ક્રમ પછીનો પ્રશ્ન પૂછર્ામાં આવ્યો હિો.  

પાંચ તદર્સ તદર્સ દિતમયાન માતહિી એકત્રીકિણ બાદ ડાયેટ ખાિે એક 

કાયયશાળાનંુ આયોજન કિર્ામાં આર્ેલ હિું. આ કાયયશાળામાં દિકે તફલ્ડ ઇન્ર્ેસ્ટીગેટસે 

િેમણે કિલે િકેોતડુંગના આધાિ ે ધોિણર્ાિ ર્ાચન ઝડપ અને ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિાની 

તર્ગિો મૂલ્યાંકન શીટમાં નોધંી હિી. ડાયેટ ખાિે યોજલે ડેટા એન્ટર ી કાયયશાળાના માધ્યમથી 

તફલ્ડ ઇન્ર્ેસ્ટીગેટસે નીચેની સૂચના અનુસાિ માતહિીની ડેટા એન્ટર ી કિલે હિી.  
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• FI એ માતહિી એકત્રીકિણના િબકે્ક કિલે તર્શેર્ અર્લોકનો જરે્ા કે અમલીકિણ 

અંગે, ઉપકિણનાં content અંગે..... ની તફલ્ડ નોટ “અતભપ્રાયો અને અર્લોકનો” -

Sheet માં નોંધ કિી િેની તર્ગિો ડાયેટમાં જમા કિાર્ર્ાની સૂચના આપર્માં 

આર્ી હિી.   

• RS(Reading Speed) ની ઓડીયો િકેોડીગ ફાઇલને ધ્યાનપૂર્યક સાંભળી અને િ ે

પિથી તર્દ્યાથી દ્વાિા ખોટા ર્ંચાયેલ શબ્દોની ઉપિ ત્રાસી લીટી (/)(ઉદા. બિફી) 

કિર્ાની સૂચના આપર્માં આર્ી હિી.  

• તર્દ્યાથીએ ર્ાચેલ ખોટા શબ્દોની સંખ્યા અને ર્ાચેલ સાચા શબ્દોની સંખ્યા િથા 

ર્ાચન માટે લીધેલ સમયની નોંધ કિી મૂલ્યાકન પત્રક-1 (ES-1) િૈયાિ કિર્ાની 

સૂચના આપર્માં આર્ી હિી. 

• RC (Reading Comprehension Competency) ની  ઓડીયો િકેોડીગ ફાઇલને 

ધ્યાનપૂર્યક સાંભળર્ી અને િે પિથી તર્દ્યાથીઓ દ્વાિા અપાયેલ જર્ાબની નોધં 

મૂલ્યાંકન પત્રક-2 (ES-2) માં કિર્ાની સૂચના આપર્માં આર્ી હિી. 

• નોધં કિલે તર્દ્યાથીના જર્ાબનું ધોિણર્ાિ િૈયાિ કિલે રૂતબ્રક્સના આધાિ ે

ગુણાંકન કિી મૂલ્યાકન પત્રક-2 (ES-2) િૈયાિ કિર્ાની સૂચના આપર્માં આર્ી 

હિી. 

3.9 માશ્વહતી પૃથક્કરણ રીત : 

એકત્ર થયેલ માતહિીને યોગ્ ય અંકશાસ્ ત્રીય પ્રયુતિ થકી મૂલર્ણી એ સંશોધનના 

કાયયનું મહત્ત્ર્નું સોપાન ગણી શકાય. સંશોધક માટે ઉપકિણની પસંદગી કિર્ાની સાથે જ 

િેના થકી પ્રા િ માતહિીનું પૃથક્કિણ કેર્ી િીિે થઇ શકશે અને િાિણો મેળર્ર્ા શું કિર્ું 

પડશે િે અંગેનો ખ્ યાલ િાખર્ાનો થિો હોય છે. 

સંશોધકે ડેટા કલેકશન માટે તફલ્ડ ઇન્ર્ેસ્ટીગેટસેની તનયુતિ કિી હિી. તફલ્ડ 

ઇન્ર્ેસ્ટીગેટસેના માધ્યમથી 70 શાળાઓની િાિીખ 16-02-2022 ના િોજ મુલાકાિ લઇ 

દિકે ધોિણદીઠ 100 તર્દ્યાથીઓને ધોિણર્ાિ ર્ાચનસામગ્રીના ઉપયોગથી ર્ાચન ઝડપ 

અને ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા માટેની આંકડાકીય તર્ગિો એકત્ર કિર્ામાં આર્ી હિી. આ 

માતહિીને સંશોધન હેિુ માટે પૃથક્કિણ અને અથયધટનના સ્ર્રૂપમાં ગોઠર્ર્ામાં આર્ી 

હિી. આ માતહિીમાં નીચેની તર્ગિો જરે્ી કે,  
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• શાળાનંુ નામ, િાલુકો અને તજલ્લો  

• તર્દ્યાથીનંુ નામ, ધોિણ, જાતિ, જ્ઞાતિ અને શાળા પ્રકાિ  

• તર્દ્યાથીએ ર્ાંચેલ સાચા અને ખોટા શબ્દોની સંખ્યા  

• તર્દ્યાથીએ ર્ાંચેલ સાચા અને ખોટા શબ્દોની સંખ્યા  

• ફકિાના ર્ાંચન માટે લાગેલ સમય (સેકન્ડમાં) 

• ર્ાંચી ન શકિા હોય િેર્ા બાળકો, અક્ષિ ર્ાચક, શબ્દ કે ર્ાક્ય ર્ાચક તર્દ્યાથીઓ 

• ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા નક્કી કિર્ા માટેનું કસોટીપત્ર અને િેની જર્ાબચાર્ી 

ઉપયુયકિ મુદ્દાઓના અનુસંધાનમાં શાળાઓની મળેલ માતહિીનું િુલનાત્મક 

પૃથક્કિણ અને અથયઘટન કિી િેને આધાિ ે તર્દ્યાથીઓની ર્ાચન ઝડપ અને પ્રકાિ, 

ધોિણર્ાિ, જાતિર્ાિ, સામાતજક જૂથ અને સંચાલનર્ાિ ર્ાચન ઝડપ અને ર્ાચન 

અથયગ્રહણ ક્ષમિા િપાસર્ામાં આર્ી હિી. જ ે માટે સિાસિી િથા અન્ય જરૂિી 

અંકશાસ્ત્રીય પ્રયુતિઓનો ઉપયોગ કિર્ામાં આર્ેલ હિો.                                                                                              
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પ્રકરણ 4 

માશ્વહતીનું પૃથક્કરણ અને અથથઘટન 

4.0 પ્રસ્ તાવના :  

કોઇપણ સંશોધન માટે હેિુઓનું તનધાયિણ, હેિુઓની ચકાસણી માટે જરૂિી માતહિી 

પ્રા િ કિર્ી, િેના માટે સાધનોની પસંદગી કિર્ી િેમજ વ્ યાપતર્શ્વમાંથી યોગ્ ય અને 

કાળજીપૂર્યક નમૂનાની પસંદગી કિર્ી એ ઘણી મહત્ત્ર્ની બાબિ છે. િેમાંય આ બધી 

માતહિીને આધાિ ે િેનું ર્ગીકિણ અને તર્શ્ લેર્ણના આધાિ ે જ સંશોધનના િાિણો નકકી 

કિી શકાય. ટંૂકમાં એમ કહી શકાય કે સંશોધનની ફલશ્રુતિ એટલે મળેલ માતહિીનું 

એકત્રીકિણ, ર્ગીકિણ અને પૃથકકિણ કિી પ્રસ્ િુિ માતહિીનું આંકડાશાસ્ત્રીય પદ્ધતિઓ 

દ્વાિા તર્શ્ લેર્ણ કિર્ાની પ્રતક્રયાને પૃથકકિણ અને અથયઘટન કહી શકાય. 

કોઈપણ સંશોધનમાં જટેલું મહત્ત્ર્ માતહિી એકઠી કિર્ાનું છે. િેટલું જ મહત્ત્ર્ પ્રા િ 

માતહિીનું પૃથકકિણ કિર્ાનંુ છે. કોઈપણ સંશોધકે સંશોધન યોજના િૈયાિ કિિી ર્ખિે કઈ 

કઈ માતહિી મેળર્ર્ી પડશે. પ્રા િ માતહિીનું ર્ગીકિણ કઈ િીિે થશે િે અંગે તર્ચાિી લેર્ું 

પડે છે. આમ કિર્ાથી કેટલા પ્રમાણમાં માતહિી મળશે િેનો સચોટ ખ્ યાલ આર્ે છે. પ્રા િ 

થયેલી માતહિીના જૂથને ર્ધુ સાિી િીિે સમજર્ા માટે અને િેમાંથી અથય િાિર્ર્ા માટે િે 

માતહિીનું ર્ગીકિણ કિર્ું જોઈએ. િેને વ્ યર્તસ્ થિ િીિે ગોઠર્ર્ી જોઈએ અને સમજી શકાય 

િેર્ા સંતક્ષ િ સ્ ર્રૂપમાં મૂકર્ી જોઈએ. કોઈપણ સંશોધનમાં એકઠી કિલેી સંશોધન માતહિી 

પૃથકકિણ અને અથયઘટનની યોગ્ ય યુતકિ દ્વાિા જ અથયપૂણય બને છે.  

4.1 ધોરણવાર શ્વવદ્યાથીઓની વાચન ઝડપ તેમજ વાચન અથથગ્રહણ ક્ષમતા સંબંધી 

માશ્વહતીનું પૃથક્કરણ અને અથથઘટન 

ધોિણ 2 થી 8 ના તર્દ્યાથીઓની પ્રતિતમતનટ ર્ાચન ઝડપ િેમજ ર્ાચન અથયગ્રહણ 

ક્ષમિાની ટકાર્ાિીની તર્ગિોનંુ ધોિણર્ાિ, જાતિર્ાિ, સામાતજક જૂથ, શાળા સંચાલન પ્રકાિ 

અને  િાલુકાર્ાિ પૃથક્કિણ અને અથયઘટન અનુક્રમે સાિણી 4.1 થી 4.10 માં િજૂ કિર્ામાં 

આર્ેલ છે.  
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સારણી : 4.1 

ધોરણવાર શ્વવદ્યાથીઓની સરરેાશ વાચન ઝડપની સંખ્યાકીય શ્વવગત 

ધોરણ સંખ્યા સરાસરી 
પ્રમાણ 

શ્વવચલન 

ન્યુનત્તમ  

વાંચન ઝડપ 

મહતમ  

વાંચન ઝડપ 

2 31 28.02 15.09 7.56 63.85 

3 29 32.63 15.16 11.11 69.57 

4 49 38.84 18.58 14.37 107.05 

5 59 57.58 25.70 22.59 115.28 

6 68 69.53 27.19 26.97 140.83 

7 87 78.89 29.72 9.53 143.59 

8 73 99.99 34.04 29.84 168.60 

સાિણી 4.1 નો અભ્યાસ કિિાં જણાય છે કે, ધોિણર્ાિ સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન 

ઝડપ ધોિણ 8 માં 99.99 જયાિ ે સૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ ધોિણ 2 માં 28.02 

જોર્ા મળી હિી.  

ન્યુનત્તમ વાંચન ઝડપ પૈકી સૌથી ઓછી ધોિણ 2 માં 7.56 અને સૌથી ર્ધુ ધોિણ 

8 માં 29.84 જોર્ા મળી હિી. જયાિ ેમહતમ વાંચન ઝડપ પૈકી સૌથી ઓછી ધોિણ 2 માં 

63.85 અને સૌથી ર્ધુ ધોિણ 8 માં 168.60 જોર્ા મળી હિી. 

તર્દ્યાથીની ઉંમિ ર્ધે અને િે આગળના ધોિણમાં પ્રરે્શ મેળરે્ િેમ િેની ર્ાચન 

ઝડપમાં અતભરૃ્તધ્ધ થાય િે બાબિ અહી ંસાથયક જોર્ા મળી હિી.  
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આલેખ 1 

ધોરણવાર શ્વવદ્યાથીઓની સરરેાશ વાચન ઝડપની શ્વચત્રાત્મક રજૂઆત 

સારણી : 4.2 

ધોરણવાર શ્વવદ્યાથીઓની સરરેાશ વાચન અથથગ્રહણ ક્ષમતાની સંખ્યાકીય શ્વવગત 

ધોરણ સંખ્યા સરાસરી 
પ્રમાણ 

શ્વવચલન 

ન્યુનત્તમ  

વાચન 

અથથગ્રહણ 

ક્ષમતા 

મહતમ  

વાચન 

અથથગ્રહણ 

ક્ષમતા 

2 31 65.16 16.30 30.00 100.00 

3 29 55.86 15.93 20.00 80.00 

4 49 51.36 29.63 11.11 100.00 

5 59 50.19 30.95 0.00 100.00 

6 68 32.24 20.69 0.00 80.00 

7 87 28.64 17.93 0.00 84.00 

8 73 47.73 24.67 0.00 96.00 
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સાિણી 4.2 નો અભ્યાસ કિિાં જણાય છે કે, ધોિણર્ાિ સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન 

અથયગ્રહણ ક્ષમિા ધોિણ 2 માં 65.16% જયાિ ે સૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ 

ક્ષમિા ધોિણ 7 માં 28.64% જોર્ા મળેલ હિી    

ન્યુનત્તમ વાચન અથથગ્રહણ ક્ષમતા પૈકી સૌથી ઓછી ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા 

ધોિણ 5 થી 8 માં 00.00% જોર્ા મળી હિી અને સૌથી ર્ધુ ધોિણ 2 માં 30.00% જોર્ા 

મળી હિી. જયાિ ેમહતમ વાચન અથથગ્રહણ ક્ષમતા પૈકી સૌથી ઓછી ર્ાચન અથયગ્રહણ 

ક્ષમિા ધોિણ 6 માં 80.00% અને સૌથી ર્ધુ ધોિણ 2, 4 અન ે5 માં 100.00% જોર્ા મળી 

હિી. 

અહી ં એ નોંધરંુ્ િહ્યું કે ધોિણ 2 ના તર્દ્યાથીઓની ર્ાંચન ઝડપ અને ર્ાચન 

અથયગ્રહણ ક્ષમિા િમામ ધોિણોના તર્દ્યાથીઓ કિિાં સાિી જોર્ા મળી હિી. તર્દ્યાથી જમે 

જમે આગળના ધોિણમાં પ્રર્ેશ મેળર્ે િેમ િેની શૈક્ષતણક ક્ષમિામાં અતભર્ૃતધ્ધ થાય િે 

અપેતક્ષિ છે પિંિુ ધોિણ 3 થી 7 માં ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિામાં ઘટાડો જોર્ા મળ્યો હિો. 

જ ેતર્પતિિ પતિણામ હિું.  

 આલેખ 2  

ધોરણવાર શ્વવદ્યાથીઓની સરરેાશ વાચન અથથગ્રહણ ક્ષમતાની શ્વચત્રાત્મક રજૂઆત 
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સારણી : 4.3 

ધોરણ 2 થી 8 ના શ્વવદ્યાથીઓની જાશ્વતવાર સરરેાશ વાચન ઝડપની (પ્રશ્વતશ્વમશ્વનટ) 

ટકાવારીની સંખ્યાકીય શ્વવગત 

ધોરણ 
કુમાર  કન્યા  

સંખ્યા સરાસરી સંખ્યા સરાસરી 

2 14 26.68 17 29.13 

3 17 27.65 12 39.67 

4 27 38.18 22 39.64 

5 36 57.48 23 57.72 

6 33 61.85 35 76.76 

7 42 72.71 45 84.67 

8 24 93.30 49 103.27 

સાિણી 4.3 નો અભ્યાસ કિિાં જણાય છે કે, સૌથી ર્ધાિ ે સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ 

ધોિણ 8 ની કન્યાઓમાં 103.27 જોર્ા મળી હિી. જયાિ ેસૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ 

ધોિણ 2 ના કુમાિોમાં 26.68 જોર્ા મળી હિી. િમામ ધોિણોના સંદભયમાં િુલના કિિા 

જણાય છે કે કુમાિો કિિા કન્યાઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ ર્ધાિ ેસાિી જોર્ા મળી હિી.   

સારણી : 4.4 

ધોરણ 2 થી 8 ના શ્વવદ્યાથીઓની જાશ્વતવાર સરરેાશ વાચન અથથગ્રહણ ક્ષમતાની 

ટકાવારીની સંખ્યાકીય શ્વવગત 

ધોરણ 
કુમાર  કન્યા  

સંખ્યા સરાસરી સંખ્યા સરાસરી 

2 14 66.43 17 64.12 

3 17 55.88 12 55.83 

4 27 52.88 22 49.49 

5 36 50.93 23 49.03 

6 33 29.33 35 34.97 

7 42 25.90 45 31.20 

8 24 47.00 49 48.08 
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સાિણી 4.4 નો અભ્યાસ કિિાં જણાય છે કે,સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ 

ક્ષમિા ધોિણ 2 ના કુમાિોમાં 66.43 જોર્ા મળી હિી. જયાિ ેસૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન 

અથયગ્રહણ ક્ષમિા ધોિણ 7 ના કુમાિોમાં 25.90 જોર્ા મળી હિી. િમામ ધોિણોના સંદભયમાં 

િુલના કિિા જણાય છે કે કુમાિો કિિા કન્યાઓની સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા ર્ધાિ ે

સાિી જોર્ા મળી હિી. 

  આલેખ : 8 

જાશ્વતવાર ધોરણ 2 થી 8 ના શ્વવદ્યાથીઓની સરરેાશ વાચન ઝડપની શ્વચત્રાત્મક રજૂઆત 

  આલેખ : 9 

જાશ્વતવાર ધોરણ 2 થી 8 ના શ્વવદ્યાથીઓની સરરેાશ વાચન અથથગ્રહણ ક્ષમતાની 

શ્વચત્રાત્મક રજૂઆત 
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સારણી : 4.5 

ધોરણ 2 થી 8 ના શ્વવદ્યાથીઓની સંચાલનવાર સરરેાશ વાચન ઝડપની  

સંખ્યાકીય શ્વવગત 

ધોરણ 

સરકારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી 

સંખ્યા 
સરરેાશ 

વાચન ઝડપ  
સંખ્યા 

સરરેાશ 

વાચન ઝડપ  
સંખ્યા 

સરરેાશ 

વાચન ઝડપ  

2 31 28 0 - 0 - 

3 20 28 2 52 7 40 

4 45 35 0 - 4 79 

5 55 58 0 - 4 54 

6 36 70 20 64 12 79 

7 77 76 10 100 0 - 

8 58 100 0 - 15 99 

 

સાિણી 4.5 નો અભ્યાસ કિિાં જણાય છે કે,  

• ધોરણ 2 ના સરકારી શાળાઓના શ્વવદ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ 28 જોર્ા 

મળી હિી.  

• ધોરણ 3 માં સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન ઝડપ ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં 52 જયાિ ે

સૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ સરકારી શાળાઓમાં 28 જોર્ા મળી હિી. 

અથાયિ ધોિણ 3 માં ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ સાિી જોર્ા મળી 

હિી.  

• ધોરણ 4 માં સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન ઝડપ ખાનગી શાળાઓમાં 79 જયાિ ે

સૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ સરકારી શાળાઓમાં 35 જોર્ા મળી હિી. 



 
 

 72 

અથાયિ ધોિણ 4 માં ખાનગી શાળાઓમાં સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ સાિી જોર્ા મળી 

હિી. 

• ધોરણ 5 માં સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન ઝડપ સરકારી શાળાઓમાં 58 જયાિ ે

સૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ ખાનગી શાળાઓમાં 54 જોર્ા મળી હિી. 

અથાયિ ધોિણ 5 માં સરકારી શાળાઓમાં સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ સાિી જોર્ા મળી 

હિી. 

• ધોરણ 6 માં સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન ઝડપ ખાનગી શાળાઓમાં 79 જયાિ ે

સૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં 64 જોર્ા મળી હિી. 

અથાયિ ધોિણ 6 માં ખાનગી શાળાઓમાં સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ સાિી જોર્ા મળી 

હિી. 

• ધોરણ 7 માં સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન ઝડપ ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં 100 જયાિ ે

સૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ સરકારી શાળાઓમાં 76 જોર્ા મળી હિી. 

અથાયિ ધોિણ 7 માં ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ સાિી જોર્ા મળી 

હિી. 

• ધોરણ 8 માં સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન ઝડપ સરકારી શાળાઓમાં 100 જયાિ ે

સૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ ખાનગી શાળાઓમાં 99 જોર્ા મળી હિી. 

અથાયિ ધોિણ 8 માં સરકારી શાળાઓમાં સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ સાિી જોર્ા મળી 

હિી. 

• ધોરણ 2 થી 8 માં સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન ઝડપ સરકારી શાળાઓમાં ધોિણ 

8 માં 100 જયાિ ેસૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ સરકારી શાળાઓમાં ધોિણ 2 

માં 28 જોર્ા મળી હિી. 
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સારણી : 4.6 

ધોરણ 2 થી 8 ના શ્વવદ્યાથીઓની સંચાલનવાર સરરેાશ વાચન ઝડપ તેમજ વાચન 

અથથગ્રહણ ક્ષમતાની ટકાવારીની સંખ્યાકીય શ્વવગત 

ધોરણ 

સરકારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી 

સંખ્યા 

સરરેાશ વાચન 

અથથગ્રહણ 

ક્ષમતા 

સંખ્યા 

સરરેાશ વાચન 

અથથગ્રહણ 

ક્ષમતા 

સંખ્યા 

સરરેાશ વાચન 

અથથગ્રહણ 

ક્ષમતા 

2 31 65.16 0 - 0 - 

3 20 56.50 2 50.00 7 55.71 

4 45 48.89 0 - 4 79.17 

5 55 49.09 0 - 4 65.28 

6 36 30.11 20 39.00 12 27.33 

7 77 26.03 10 48.80 0 - 

8 58 47.52 0 - 15 48.53 

 

સાિણી 4.6 નો અભ્યાસ કિિાં જણાય છે કે,  

• ધોરણ 2 ના સરકારી શાળાઓના શ્વવદ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ 

ક્ષમિા 65.16 જોર્ા મળી હિી.  

• ધોરણ 3 માં સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા સરકારી શાળાઓમાં 

56.50% જયાિ ે સૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા ગ્રાન્ટેડ 

શાળાઓમાં 50.00% જોર્ા મળી હિી. અથાયિ સરકારી શાળાઓમાં સિિેાશ 

ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા સાિી જોર્ા મળી હિી. 
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• ધોરણ 4 માં સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા ખાનગી શાળાઓમાં 

79.17% જયાિ ે સૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા સરકારી 

શાળાઓમાં 48.89% જોર્ા મળી હિી. અથાયિ ખાનગી શાળાઓમાં સિિેાશ 

ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા સાિી જોર્ા મળી હિી. 

• ધોરણ 5 માં સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા ખાનગી શાળાઓમાં 

65.28% જયાિ ે સૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા સરકારી 

શાળાઓમાં 49.09% જોર્ા મળી હિી. અથાયિ ખાનગી શાળાઓમાં સિિેાશ 

ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા સાિી જોર્ા મળી હિી. 

• ધોરણ 6 માં સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં 

39.00% જયાિ ે સૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા ખાનગી 

શાળાઓમાં 27.33% જોર્ા મળી હિી. અથાયિ ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં સિિેાશ 

ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા સાિી જોર્ા મળી હિી. 

• ધોરણ 7 માં સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં 

48.80% જયાિ ે સૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા સરકારી 

શાળાઓમાં 26.03% જોર્ા મળી હિી. અથાયિ ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં સિિેાશ 

ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા સાિી જોર્ા મળી હિી. 

• ધોરણ 8 માં સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા ખાનગી શાળાઓમાં 

48.53% જયાિ ે સૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા સરકારી 

શાળાઓમાં 47.52% જોર્ા મળી હિી. અથાયિ ખાનગી શાળાઓમાં સિિેાશ 

ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા સાિી જોર્ા મળી હિી. 

• ધોરણ 2 થી 8 માં સૌથી ર્ધાિ ે સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા ખાનગી 

શાળાઓમાં ધોિણ 4 માં 79.17% જયાિ ેસૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ 

ક્ષમિા સરકારી શાળાઓમાં ધોિણ 7 માં 26.03% જોર્ા મળી હિી. 
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 આલેખ 3 

સંચાલનવાર ધોરણ 2 થી 8 ના શ્વવદ્યાથીઓની સરરેાશ વાચન ઝડપની શ્વચત્રાત્મક રજૂઆત 

  આલેખ 4 

સંચાલનવાર ધોરણ 2 થી 8 ના શ્વવદ્યાથીઓની સરરેાશ વાચન અથથગ્રહણ ક્ષમતાની 

શ્વચત્રાત્મક રજૂઆત 
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સારણી : 4.7 

ધોરણ 2 થી 8 ના શ્વવદ્યાથીઓની સામાશ્વજક જૂથ અનુસાર સરરેાશ વાચન ઝડપની 

સંખ્યાકીય શ્વવગત 

ધોરણ 

એસ.સી. એસ.ટી. ઓ.બી.સી. શ્વબન અનામત 

સંખ્યા 

સિિેાશ 

ર્ાચન 

ઝડપ  

સંખ્યા 

સિિેાશ 

ર્ાચન 

ઝડપ  

સંખ્યા 

સિિેાશ 

ર્ાચન 

ઝડપ  

સંખ્યા 

સિિેાશ 

ર્ાચન 

ઝડપ  

2 8 27.76 14 31.47 7 16.59 2 44.96 

3 1 11.11 10 35.94 13 33.24 5 28.69 

4 0 - 9 28.85 37 39.28 3 63.32 

5 4 55.36 27 49.26 20 63.48 8 72.01 

6 5 83.52 42 64.62 17 68.97 4 105.96 

7 18 83.22 12 75.11 53 77.91 4 83.87 

8 6 134.49 17 71.96 44 105.64 6 103.52 

 

સાિણી 4.7 નો અભ્યાસ કિિાં જણાય છે કે,  

• ધોરણ 2 માં સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન ઝડપ શ્વબન અનામત સામાશ્વજક જૂથમાં 

44.96 જયાિ ે સૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ ઓ.બી.સી. સામાશ્વજક જૂથમાં 

16.59 જોર્ા મળી હિી. અથાયિ ધોિણ 2 માં શ્વબન અનામત સામાશ્વજક જૂથમાં 

સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ સાિી જોર્ા મળેલ હિી. 

• ધોરણ 3 માં સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન ઝડપ એસ.ટી. સામાશ્વજક જૂથમાં 35.94 

જયાિ ેસૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ એસ.સી. સામાશ્વજક જૂથમાં 11.11 જોર્ા 
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મળી હિી. અથાયિ ધોિણ 3 માં એસ.ટી. સામાશ્વજક જૂથમાં સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ 

સાિી જોર્ા મળેલ હિી. 

• ધોરણ 4 માં સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન ઝડપ શ્વબન અનામત સામાશ્વજક જૂથમાં 

63.32 જયાિ ે સૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ એસ.ટી. સામાશ્વજક જૂથમાં 

28.85 જોર્ા મળી હિી. અથાયિ ધોિણ 4 માં શ્વબન અનામત સામાશ્વજક જૂથમાં 

સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ સાિી જોર્ા મળેલ હિી. 

• ધોરણ 5 માં સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન ઝડપ શ્વબન અનામત સામાશ્વજક જૂથમાં 

72.01 જયાિ ે સૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ એસ.ટી. સામાશ્વજક જૂથમાં 

49.26 જોર્ા મળી હિી. અથાયિ ધોિણ 5 માં શ્વબન અનામત સામાશ્વજક જૂથમાં 

સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ સાિી જોર્ા મળેલ હિી. 

• ધોરણ 6 માં સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન ઝડપ શ્વબન અનામત સામાશ્વજક જૂથમાં 

105.96 જયાિ ે સૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ એસ.ટી. સામાશ્વજક જૂથમાં 

64.62 જોર્ા મળી હિી. અથાયિ ધોિણ 6 માં શ્વબન અનામત સામાશ્વજક જૂથમાં 

સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ સાિી જોર્ા મળેલ હિી. 

• ધોરણ 7 માં સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન ઝડપ શ્વબન અનામત સામાશ્વજક જૂથમાં 

83.87 જયાિ ે સૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ એસ.ટી. સામાશ્વજક જૂથમાં 

75.11 જોર્ા મળી હિી. અથાયિ ધોિણ 7 માં શ્વબન અનામત સામાશ્વજક જૂથમાં 

સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ સાિી જોર્ા મળેલ હિી. 

• ધોરણ 8 માં સૌથી ર્ધાિ ે સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ એસ.સી. સામાશ્વજક જૂથમાં 

134.49 જયાિ ે સૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ એસ.ટી. સામાશ્વજક જૂથમાં 

71.96 જોર્ા મળી હિી. અથાયિ ધોિણ 8 માં એસ.સી. સામાશ્વજક જૂથમાં સિિેાશ 

ર્ાચન ઝડપ સાિી જોર્ા મળેલ હિી. 

• ધોરણ 2 થી 8 માં સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન ઝડપ એસ.સી. સામાશ્વજક જૂથમાં 

ધોિણ 8 માં 134.49 જયાિ ેસૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ એસ.સી. સામાશ્વજક 

જૂથમાં ધોિણ 3 માં 11.11 જોર્ા મળી હિી. 

  



 
 

 78 

સારણી : 4.8 

ધોરણ 2 થી 8 ના શ્વવદ્યાથીઓની સામાશ્વજક જૂથ અનુસાર સરરેાશ વાચન અથથગ્રહણ 

ક્ષમતાની સંખ્યાકીય શ્વવગત 

ધોરણ 

એસ.સી. એસ.ટી. ઓ.બી.સી. શ્વબન અનામત 

સંખ્યા 

સિિેાશ 

ર્ાચન 

અથયગ્રહણ 

ક્ષમિા 

સંખ્યા 

સિિેાશ 

ર્ાચન 

અથયગ્રહણ 

ક્ષમિા 

સંખ્યા 

સિિેાશ 

ર્ાચન 

અથયગ્રહણ 

ક્ષમિા 

સંખ્યા 

સિિેાશ 

ર્ાચન 

અથયગ્રહણ 

ક્ષમિા 

2 8 68.75 14 67.14 7 55.71 2 70.00 

3 1 70.00 10 49.00 13 58.46 5 60.00 

4 0 - 9 36.42 37 52.10 3 87.04 

5 4 72.22 27 41.77 20 43.06 8 85.42 

6 5 40.80 42 32.57 17 28.71 4 33.00 

7 18 31.11 12 34.33 53 26.72 4 26.00 

8 6 60.00 17 27.76 44 52.82 6 54.67 

 

સાિણી 4.8 નો અભ્યાસ કિિાં જણાય છે કે,  

• ધોરણ 2 માં સૌથી ર્ધાિ ે સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા શ્વબન અનામત 

સામાશ્વજક જૂથમાં 70.00% જયાિ ેસૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા 

ઓ.બી.સી. સામાશ્વજક જૂથમાં 55.71% જોર્ા મળેલ હિી. અથાયિ ધોિણ 2 માં 

શ્વબન અનામત સામાશ્વજક જૂથમાં સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા સાિી જોર્ા 

મળેલ હિી.  

• ધોરણ 3 માં સૌથી ર્ધાિ ે સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા એસ.સી. જૂથમાં 

70.00% જયાિ ેસૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા એસ.ટી. સામાશ્વજક 
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જૂથમાં 49.00% જોર્ા મળેલ હિી. અથાયિ ધોિણ 3 માં એસ.સી. જૂથમાં સિિેાશ 

ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા સાિી જોર્ા મળેલ હિી. 

• ધોરણ 4 માં સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા શ્વબન અનામત જૂથમાં 

87.04% જયાિ ે સૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા એસ.ટી. જૂથમાં 

36.42% જોર્ા મળેલ હિી. અથાયિ ધોિણ 4 માં શ્વબન અનામત સામાશ્વજક જૂથમાં 

સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા સાિી જોર્ા મળેલ હિી. 

• ધોરણ 5 માં સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા શ્વબન અનામત જૂથમાં 

85.42% જયાિ ે સૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા એસ.ટી. જૂથમાં 

41.77% જોર્ા મળેલ હિી. અથાયિ ધોિણ 5 માં શ્વબન અનામત સામાશ્વજક જૂથમાં 

સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા સાિી જોર્ા મળેલ હિી. 

• ધોરણ 6 માં સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા એસ.સી. સામાશ્વજક 

જૂથમાં 40.80% જયાિ ેસૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા ઓ.બી.સી. 

સામાશ્વજક જૂથમાં 28.71% જોર્ા મળેલ હિી. અથાયિ ધોિણ 6 માં એસ.સી. 

સામાશ્વજક જૂથમાં સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા સાિી જોર્ા મળેલ હિી. 

• ધોરણ 7 માં સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા એસ.ટી. સામાશ્વજક 

જૂથમાં 34.33% જયાિ ે સૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા શ્વબન 

અનામત સામાશ્વજક જૂથમાં 26.00% જોર્ા મળેલ હિી. અથાયિ ધોિણ 7 માં 

એસ.ટી. સામાશ્વજક જૂથમાં સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા સાિી જોર્ા મળેલ 

હિી. 

• ધોરણ 8 માં સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા એસ.સી. સામાશ્વજક 

જૂથમાં 60.00% જયાિ ે સૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા એસ.ટી. 

સામાશ્વજક જૂથમાં 27.76% જોર્ા મળેલ હિી. અથાયિ ધોિણ 8 માં એસ.સી. 

સામાશ્વજક જૂથમાં સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા સાિી જોર્ા મળેલ હિી. 

• ધોરણ 2 થી 8 માં સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા શ્વબન અનામત 

સામાશ્વજક જૂથમાં ધોિણ 4 માં 87.04% જયાિ ે સૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન 

અથયગ્રહણ ક્ષમિા શ્વબન અનામત સામાશ્વજક જૂથમાં ધોિણ 7 માં 26.00% જોર્ા 

મળેલ હિી.   
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આલેખ 5 

 સામાશ્વજક જૂથવાર ધોરણ 2 થી 8 ના શ્વવદ્યાથીઓની સરરેાશ વાચન ઝડપની શ્વચત્રાત્મક રજૂઆત 

 આલેખ 6 

સામાશ્વજક જૂથવાર ધોરણ 2 થી 8 ના શ્વવદ્યાથીઓની સરરેાશ વાચન અથથગ્રહણ ક્ષમતાની 

શ્વચત્રાત્મક રજૂઆત 

68
.7

5

70
.0

0

0.
00

72
.2

2

40
.8

0

31
.11

60
.0

0

67
.14

49
.0

0

36
.4

2

41
.7

7

32
.5

7

34
.3

3

27
.7

6

55
.7

1

58
.4

6

52
.1
0

43
.0

6

28
.7

1

26
.7

2

52
.8

2

70
.0

0

60
.0

0

87
.0

4

85
.4

2

33
.0

0

26
.0

0

54
.6

7

STD .2 STD.3 STD.4 STD.5 STD.6 STD.7 STD.8

એસ.સી. સરેરાશ વાચન અર્થગ્રહણ ક્ષમતા એસ.ટી. સરેરાશ વાચન અર્થગ્રહણ ક્ષમતા
ઓ.બી.સી. સરેરાશ વાચન અર્થગ્રહણ ક્ષમતા બબન અનામત સરેરાશ વાચન અર્થગ્રહણ ક્ષમતા
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એસ.સી. સરેરાશ વાચન ઝડપ એસ.ટી. સરેરાશ વાચન ઝડપ 
ઓ.બી.સી. સરેરાશ વાચન ઝડપ બબન અનામત સરેરાશ વાચન ઝડપ 
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4.2 જુદી જુદી વાચકશ્રેણી અને શબ્દોના વાચનના સંદભથમાં માશ્વહતીનું પથૃક્કરણ અન ે

અથથઘટન 

ધોિણ 2 થી 8 ના તર્દ્યાથીઓની ધોિણર્ાિ જુદી જુદી ર્ાચક શ્રેણી અક્ષિ ર્ાચક, શબ્દ 

ર્ાચક અને ર્ાક્ય ર્ાચક િે સંબંધી માતહિીનું પૃથક્કિણ અને અથયઘટન અનુક્રમે સાિણી 4.9 

માં િજૂ કિર્ામાં આર્ેલ છે.  

સારણી : 4.9 

જુદી જુદી વાચકશ્રેણીમાં ધોરણ 2 થી 8 ના શ્વવદ્યાથીઓની સંખ્યાકીય શ્વવગત 

ધોરણ 

વાંચી ન શકતાં 

બાળકો 
અક્ષર વાચક  શબ્દ વાચક વાકય વાચક 

સંખ્યા ટકાવારી સંખ્યા ટકાવારી સંખ્યા ટકાવારી સંખ્યા ટકાવારી 

2 20 28.99 18 26.09 24 34.78 7 10.14 

3 26 35.62 18 24.66 18 24.66 11 15.07 

4 16 22.54 6 8.45 18 25.35 31 43.66 

5 11 14.86 4 5.41 28 37.84 31 41.89 

6 18 19.78 5 5.49 35 38.46 33 36.26 

7 4 4.35 1 1.09 20 21.74 67 72.83 

8 6 7.59 0 0.00 6 7.59 67 84.81 

 

સાિણી 4.9 નો અભ્યાસ કિિાં જણાય છે કે,  

• શ્વવદ્યાથી શ્વબલકુલ વાંચી ન શકતા હોય તેની સંખ્યા અને ટકાવારી ધોરણ 2, 3 

અન ે 6 માં ર્ધાિ ેજોર્ા મળી હિી. આમ, ઉપિના ધોિણોમાં તર્દ્યાથીના પ્રર્ેશબાદ 

દિકે ધોિણમાં તર્દ્યાથીઓના ર્ાચનના સ્િિમાં સુધાિો થિો જોર્ા મળ્યો હિો. 

• અક્ષર વાચકની સંખ્યા અને ટકાવારી ધોરણ 2 અન ે 3 માં ર્ધાિ ેજોર્ા મળી 

હિી. આગળના ધોિણોમાં તર્દ્યાથીના પ્રર્ેશબાદ આ ટકાર્ાિીમાં ક્રમશઃ ઘટાડો 
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જોર્ા મળ્યો હિો. અથાયિ તર્દ્યાથીઓ જમે જમે આગળના ધોિણમાં પ્રર્શે છે િેમ 

િેના ર્ાચનના સ્િિમાં સુધાિો થિો જોર્ા મળ્યો હિો.   

• શબ્દ વાચકની સંખ્યા અને ટકાવારી ધોરણ 5 થી 6 માં ર્ધાિ ેજોર્ા મળી હિી.  

જ ેપૈકી સૌથી ર્ધુ સંખ્યા અને ટકાર્ાિી ધોરણ 6 માં જોર્ા મળી હિી.  ત્યાિબાદના 

ધોિણોમાં આ ટકાર્ાિીમાં ક્રમશઃ ઘટાડો જોર્ા મળ્યો હિો. અથાયિ તર્દ્યાથીઓ જમે 

જમે આગળના ધોિણમાં પ્રર્શેિો જાય િેમ િેના ર્ાચનના સ્િિમાં સુધાિો થિો 

જોર્ા મળ્યો હિો.  

• વાક્ય વાચકની સંખ્યા અને ટકાવારી ધોરણ 7 અન ે8 માં ર્ધાિ ેજોર્ા મળી હિી. 

આમ, ઉપિના ધોિણોમાં તર્દ્યાથીના પ્રર્ેશબાદ દિકે ધોિણમાં તર્દ્યાથીઓના 

ર્ાચનના સ્િિમાં સુધાિો થિો જોર્ા મળ્યો હિો.  

• પ્રાથશ્વમક શ્વવભાગમાં તર્દ્યાથી તબલકુલ ર્ાંચી ન શકિા હોય િેર્ા બાળકો અને 

અક્ષિ ર્ાચકોની સંખ્યા અનુક્રમે 73 અને 46 િેમજ િેની ટકાર્ાિી અનુક્રમે 72.28% 

અને 88.46% જોર્ા મળી હિી. 

• ઉચ્ચ પ્રાથશ્વમક શ્વવભાગમાં શબ્દ અને ર્ાક્ય ર્ાચકોની સંખ્યા અનુક્રમે 61 અને 167 

િેમજ િેની ટકાર્ાિી અનુક્રમે 40.94% અને 67.61% જોર્ા મળી હિી. 

• પ્રાથતમક તર્ભાગના બાળકો કિિા ઉચ્ચ પ્રાથતમક તર્ભાગના બાળકોનંુ ર્ાચન સ્િિ 

સારં જોર્ા મળેલ હિું. જ ેર્ાચનના સંદભયમાં સુધાિાજનક બાબિ ગણી શકાય.  

4.3 ધોરણ વાઈઝ ઉપકરણ અનુસાર સરરેાશ વાચન ઝડપ અન ે વાચન અથથગ્રહણ 

ક્ષમતાનું પૃથક્કરણ અન ેઅથથઘટન 

 પ્રસ્િુિ સંશોધનમાં તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ અને ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા 

િપાસર્ા માટે ધોિણર્ાિ અલગ અલગ ઉપકિણ િૈયાિ કિર્ામાં આર્ેલ હિું. જનેી તર્ગિો 

પ્રકિણ 3 ના ઉપકિણ તર્ભાગમાં દશાયરે્લ છે.   

 તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ અને ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા નક્કી કિર્ા માટે 

ધોિણર્ાિ અલગ અલગ િયૈાિ કિર્ામાં આર્ેલ ઉપકિણનો ઉપયોગ કિર્ામાં આર્ેલ હિો. 

જ ેપૈકી ધોિણ 2 અને 3, 4 અને 5 િેમજ 6 થી 8 ના ઉપિકિણ સમાન હિા. આ ઉપકિણના 

અનુસંધાને સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ અને ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા િપાસર્ામાં આર્ી હિી. 

જનેી માતહિીનું પૃથક્કિણ અને અથયઘટન અનુક્રમે સાિણી 4.10 થી 4.11 માં િજૂ કિર્ામાં 

આર્ેલ છે.  
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સારણી : 4.10 

ધોરણવાર અલગ અલગ તૈયાર કરવામાં આવેલ ઉપકરણ અનુસાર શ્વવદ્યાથીઓની 

સરરેાશ વાચન ઝડપની સંખ્યાકીય શ્વવગત 

ધોરણ 
શ્વવદ્યાથીની 

સંખ્યા  

સરરેાશ 

વાચન 

ઝડપ 

ફકરામાં 

સમાશ્વવષ્ટ 

શબ્દો 

ફકરામાં સમાશ્વવષ્ટ 

શબ્દોના સંદભથમાં 

વાચનની 

ટકાવારી  

2 અને 3 67 37.81 83 45.55 

4 અને 5 108 49.07 248 19.79 

6 થી 8 221 82.23 285 28.85 

સાિણી 4.10 નો અભ્યાસ કિિાં જણાય છે કે,  

ધોિણ 2 અને 3 ના ઉપકિણના ફકિામાં કુલ 83 શબ્દો સમાતર્ષ્ટ હિા. આ ઉપકિણ 

દ્વાિા સાચંુ ર્ાચન કિનાિ 67 તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ 37.81 જોર્ા મળી હિી. 

અથાયિ સમગ્ર ફકિાના શબ્દોમાંથી 45.55% સુધીના શબ્દો આ તર્દ્યાથીઓ ર્ાંચી શકિા 

હિા.  

ધોિણ 4 અને 5 ના ઉપકિણના ફકિામાં કુલ 248 શબ્દો સમાતર્ષ્ટ હિા. આ 

ઉપકિણ દ્વાિા સાચંુ ર્ાચન કિનાિ 108 તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ 49.07 જોર્ા 

મળી હિી. અથાયિ સમગ્ર ફકિાના શબ્દોમાંથી 19.79% સુધીના શબ્દો આ તર્દ્યાથીઓ 

ર્ાંચી શકિા હિા. 

ધોિણ 6 થી 8 ના ઉપકિણના ફકિામાં કુલ 285 શબ્દો સમાતર્ષ્ટ હિા. આ ઉપકિણ 

દ્વાિા સાચંુ ર્ાચન કિનાિ 221 તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ 82.23 જોર્ા મળી હિી. 

અથાયિ સમગ્ર ફકિાના શબ્દોમાંથી 28.85% સુધીના શબ્દો આ તર્દ્યાથીઓ ર્ાંચી શકિા 

હિા.  
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આમ, ઉપકિણમાં આપેલ શબ્દો આધાતિિ ફકિા ર્ાચનમાં ધોિણ 2 અને 3 ના 

તર્દ્યાથીઓનો દેખાર્ સાિો જોર્ા મળ્યો હિો. ધોિણ 4 અને 5 ના તર્દ્યાથીઓનો દેખાર્ 

નબળો જોર્ા મળ્યો હિો. 

સારણી : 4.11 

ધોરણવાર અલગ અલગ તૈયાર કરવામાં આવેલ ઉપકરણ અનુસાર શ્વવદ્યાથીઓની 

સરરેાશ વાચન અથથગ્રહણ ક્ષમતાની સંખ્યાકીય શ્વવગત 

ધોરણ 
શ્વવદ્યાથીની 

સંખ્યા  

સરરેાશ વાચન અથથગ્રહણ 

ક્ષમતા 

2 અને 3 67 61.85 

4 અને 5 108 50.72 

6 થી 8 221 34.68 

 

સાિણી 4.11 નો અભ્યાસ કિિાં જણાય છે કે, ધોિણર્ાિ અલગ અલગ િૈયાિ 

કિર્ામાં આર્ેલ ઉપકિણ પૈકી સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા ધોિણ 2 અન ે

3 માં 61.85% જયાિ ે સૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા ધોિણ 6 થી 8 મા ં

34.68% જોર્ા મળી હિી.  

આમ, તર્દ્યાથીઓ જમે જમે આગળના ધોિણમાં પ્રર્શે છે િેમ િેના ર્ાચન 

અથયગ્રહણ ક્ષમિા સ્િિમાં સુધાિો થર્ાને બદલે ક્રમશઃ િેમાં ઘટાડો જોર્ા મળેલ હિો. જ ે

અપેક્ષા કિિાં તર્પિીિ અને તનિાશાજનક બાબિ ગણી શકાય. 
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આલેખ 7 

ધોરણવાર અલગ અલગ તૈયાર કરવામાં આવેલ ઉપકરણ અનુસાર શ્વવદ્યાથીઓની 

સરરેાશ વાચન ઝડપ અને વાચન અથથગ્રહણ ક્ષમતાની શ્વચત્રાત્મક રજૂઆત 

4.4 શ્વવદ્યાથીઓની ધોરણવાર સરરેાશ વાચન ઝડપ અને વાચન અથથગ્રહણ ક્ષમતા પર 

જાશ્વત, શાળા સંચાલન પ્રકાર અને સામાશ્વજક જૂથની અસર   

 પ્રસ્િુિ સંશોધનમાં તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ અને ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા 

અને િેમની જાતિયિા (કુમાિ અને કન્યા), શાળા સંચાલન પ્રકાિ (સિકાિી, ગ્રાન્ટેડ અને 

ખાનગી) સામાતજક જૂથ ( એસ.સી., એસ.ટી., ઓ.બી.સી., તબન અનામિ)  ર્ચ્ ચે સંબંધ 

િપાસર્ામાં આવ્ યો હિો  

આ માટે બંને ર્ાચન કૌશલ્યમાં દિકે ધોિણમાં જાતિયિા માટે કુમાિો અને કન્ યાઓ, 

શાળા સંચાલન પ્રકાિ માટે (સિકાિી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનગી) અને સામાતજક જૂથ  

(એસ.સી., એસ.ટી., ઓ.બી.સી., તબન અનામિ) ના ચલ સંદભે સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ અને 

સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિાના પ્રા િાંકો ર્ચ્ચેના િફાર્િની સાથયકિા ટી-ગુણોત્તિ ર્ડે 

ચકાસર્ામાં આવ્યાં હિાં. સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ અને સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિાના 

પ્રા િાકંો પિ જુદા જુદા ચલ અસિની ચકાસણી Excel માં Tools માં Data Analysis માં 

આપેલી t-Test િેમજ SPSS software ની મદદથી F-Test ની આ ગણિિી કિી હિી. 

આ તર્ભાગમાં મળેલાં પતિણામો અને િેમનાં અથયઘટનો અનુક્રમે સાિણી 4.12 થી 4.16 

માં િજૂ કયાું છે. 
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સારણી : 4.12 

ધોરણ 2 થી 8 ના શ્વવદ્યાથીઓની સરરેાશ વાચન ઝડપ અને વાચન અથથગ્રહણ 

ક્ષમતાના સંદભથમાં કુમારો અને કન્યાઓની સરાસરી, પ્રમાણ શ્વવચલન અન ેટી મૂલ્ય 

અને સાથથકતાની કક્ષાની શ્વવગત 

ધોરણ ક્ષમતા જાશ્વત નમૂનો સરાસરી 
પ્રમાણ 

શ્વવચલન 

F 

મૂલ્ય 
t મૂલ્ય 

સાથથકતાની 

કક્ષા 

2 

ર્ાચન ઝડપ 
કુમાિ 14 26.68 11.61 

3.201 -0.445 N.S. 
કન્યા 17 29.13 17.74 

ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા 
કુમાિ 14 66.43 16.46 

0.051 0.387 N.S. 
કન્યા 17 64.12 16.61 

3 

ર્ાચન ઝડપ 
કુમાિ 17 27.65 11.59 

1.05 -2.251 0.05 
કન્યા 12 39.68 17.25 

ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા 
કુમાિ 17 55.88 15.83 

0.051 0.008 N.S. 
કન્યા 12 55.83 16.76 

4 

ર્ાચન ઝડપ 
કુમાિ 27 38.18 16.20 

0.968 -0.272 N.S. 
કન્યા 22 39.64 21.52 

ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા 
કુમાિ 27 52.88 30.56 

0.056 0.394 N.S. 
કન્યા 22 49.50 29.04 

5 

ર્ાચન ઝડપ 
કુમાિ 36 57.48 24.31 

0.529 -0.035 N.S. 
કન્યા 23 57.72 28.31 

ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા 
કુમાિ 36 50.93 32.43 

0.949 0.227 N.S. 
કન્યા 23 49.03 29.14 

6 

ર્ાચન ઝડપ 
કુમાિ 33 61.85 22.75 

2.689 -2.333 0.05 
કન્યા 35 76.76 29.30 

ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા 
કુમાિ 33 29.33 23.83 

6.662 -1.126 N.S. 
કન્યા 35 34.97 17.12 

7 

ર્ાચન ઝડપ 
કુમાિ 42 72.71 27.81 

0.377 -1.904 N.S. 
કન્યા 45 84.67 30.57 

ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા 
કુમાિ 42 25.90 17.65 

0.262 -1.384 N.S. 
કન્યા 45 31.20 18.00 

8 

ર્ાચન ઝડપ 
કુમાિ 24 93.30 30.73 

0.856 -1.179 N.S. 
કન્યા 49 103.27 35.39 

ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા 
કુમાિ 24 47.00 26.51 

0.407 -0.175 N.S. 
કન્યા 49 48.08 23.99 
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ઉપયુયકિ સાિણી 4.12 પિથી જોઈ શકાય છે કે સરરેાશ વાચન ઝડપના પ્રાપ તાંકોની 

સરાસરીની કુલ 07 જોડીઓમાંથી 05 જોડીઓ વચ્ ચેના તફાવતો માટેના ટી-ગુણોત્તર 

સાથથક ન હતાં, એટલે કે ધોિણ 2, 4, 5, 7 થી 8 ના કુમાિો અને કન્ યાઓની સિિેાશ ર્ાચન 

ઝડપ સમાન હિી, અથાયિ્  આ ધોિણોમાં તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ અને િેમની 

જાતિયિા ર્ચ્ ચે સંબંધ ન હિો. આમ તજલ્લામાં 07 માંથી 05 (71.43%) તકસ્ સાઓમાં કુમાિો 

અને કન્ યાઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ સમાન હિી. 

ધોિણ 3 અને 6 માં કુમાિ અને કન્યાઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપના પ્રા િાંકો ર્ચ્ ચનેા 

િફાર્િ માટેના ટી-ગુણોત્તિ 0.05 કક્ષાએ સાથયક જોર્ા મળ્યાં હિા.ં જમેાં કુમાિો કિિાં 

કન્ યાઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ ઊંચી જોર્ા મળી હિી. આ ધોિણોમાં તર્દ્યાથીઓની 

સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ િેમની જાતિયિા સાથે સંબંતધિ હિી. આમ તજલ્લામાં 07 માંથી 02 

(28.57%) તકસ્ સાઓમાં કુમાિો અને કન્ યાઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપમાં િફાર્િ જોર્ા 

મળેલ હિો અને જ ેકન્યાઓની િિફેણમાં હિો.  

અહી ંઉત્ કલ્ પના,  

Ho1  ધોિણ 2 ના કુમાિો અને કન્યાઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપના પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે કોઇ 

સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય,  

Ho5 ધોિણ 4 ના કુમાિો અને કન્યાઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપના પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે કોઇ 

સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય, 

Ho7 ધોિણ 5 ના કુમાિો અને કન્યાઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપના પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે કોઇ 

સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય. 

Ho11 ધોિણ 7 ના કુમાિો અને કન્યાઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપના પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે કોઇ 

સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય, 

Ho13 ધોિણ 8 ના કુમાિો અને કન્યાઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપના પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે કોઇ 

સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય,  
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ઉપિોકિ િમામ ઉત્કલ્પનાઓનો અહી ં સ્ ર્ીકાિ કિર્ામાં આર્ે છે કાિણકે આ 

ધોિણમાં કુમાિો અને કન્યાઓ તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપના પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે 

કોઇ સાથયક િફાર્િ જોર્ા મળેલ ન હિો. 

Ho3 ધોિણ 3 ના કુમાિો અને કન્યાઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપના પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે કોઇ 

સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય,  

Ho9 ધોિણ 6 ના કુમાિો અને કન્યાઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપના પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે કોઇ 

સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય, 

ઉપિોકિ બંને ઉત્કલ્પનાઓનો અહી ં અસ્ ર્ીકાિ કિર્ામાં આર્ે છે કાિણકે આ 

ધોિણમાં કુમાિો અને કન્યાઓ તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપના પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચેનો 

સાથયક િફાર્િ કન્યાઓની િિફેણમાં જોર્ા મળ્યો હિો.  

સરરેાશ વાચન અથથગ્રહણ ક્ષમતાના પ્રાપ તાંકોની સરાસરીની કુલ 07 

જોડીઓમાંથી તમામ 07 જોડીઓ વચ્ ચેના તફાવતો માટેના ટી-ગુણોત્તર સાથથક ન 

હતાં, એટલે કે િમામ ધોિણોના કુમાિો અને કન્ યાઓની સરરેાશ વાચન અથથગ્રહણ 

ક્ષમતા સમાન હિી, અથાયિ્  આ ધોિણોમાં તર્દ્યાથીઓની સરરેાશ વાચન અથથગ્રહણ 

ક્ષમતા અને િેમની જાતિયિા ર્ચ્ ચે સંબંધ ન હિો. આમ તજલ્લામાં 07 માંથી 07 (100.00%) 

તકસ્ સાઓમાં કુમાિો અને કન્ યાઓની સરરેાશ વાચન અથથગ્રહણ ક્ષમતા સમાન હિી. 

અહી ંઉત્ કલ્ પના,  

Ho2 ધોિણ 2 ના કુમાિો અને કન્યાઓની સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિાના પ્રાપ્તાંકો 

ર્ચ્ચે કોઇ સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય, 

Ho4 ધોિણ 3 ના કુમાિો અને કન્યાઓની સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિાના પ્રાપ્તાંકો 

ર્ચ્ચે કોઇ સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય, 

Ho6 ધોિણ 4 ના કુમાિો અને કન્યાઓની સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિાના પ્રાપ્તાંકો 

ર્ચ્ચે કોઇ સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય, 
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Ho8 ધોિણ 5 ના કુમાિો અને કન્યાઓની સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિાના પ્રાપ્તાંકો 

ર્ચ્ચે કોઇ સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય, 

Ho10 ધોિણ 6 ના કુમાિો અને કન્યાઓની સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિાના પ્રાપ્તાંકો 

ર્ચ્ચે કોઇ સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય, 

Ho12 ધોિણ 7 ના કુમાિો અને કન્યાઓની સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિાના પ્રાપ્તાંકો 

ર્ચ્ચે કોઇ સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય, 

Ho14 ધોિણ 8 ના કુમાિો અને કન્યાઓની સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિાના પ્રાપ્તાંકો 

ર્ચ્ચે કોઇ સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય,  

ઉપિોકિ િમામ ઉત્કલ્પનાઓનો અહી ં સ્ ર્ીકાિ કિર્ામાં આર્ે છે કાિણકે 

આ ધોિણમાં કુમાિો અને કન્યાઓ તર્દ્યાથીઓની ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિાના 

પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે કોઇ સાથયક િફાર્િ જોર્ા મળેલ ન હિો. 

સારણી : 4.13 

સરકારી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનગી શાાળઓના ધોરણ 2 થી 8 ના શ્વવદ્યાથીઓની સરરેાશ 

વાચન ઝડપ અને વાચન અથથગ્રહણ ક્ષમતાની સરાસરી, પ્રમાણ શ્વવચલન અને ટી મૂલ્ય 

અને સાથથકતાની કક્ષાની શ્વવગત 

ધોરણ ક્ષમતા જાશ્વત નમૂનો સરાસરી 
પ્રમાણ 

શ્વવચલન 

F 

Value 

P 

Value 

3 

ર્ાચન ઝડપ 

સિકાિી 20 28.20 12.87 

3.91 0.03 ગ્રાન્ટેડ 2 51.82 25.10 

ખાનગી 7 39.78 14.00 

ર્ાચન અથયગ્રહણ 

ક્ષમિા 

સિકાિી 20 56.50 14.61 

0.14 0.87 ગ્રાન્ટેડ 2 50.00 42.43 

ખાનગી 7 55.71 13.97 

4 

ર્ાચન ઝડપ 
સિકાિી 45 35.24 13.15 

35.62 0.00 
ખાનગી 4 79.34 24.67 

ર્ાચન અથયગ્રહણ 

ક્ષમિા 

સિકાિી 45 48.89 29.51 
4.08 0.05 

ખાનગી 4 79.17 12.32 

5 ર્ાચન ઝડપ 
સિકાિી 55 57.85 25.86 

0.09 0.76 
ખાનગી 4 53.78 26.73 
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ધોરણ ક્ષમતા જાશ્વત નમૂનો સરાસરી 
પ્રમાણ 

શ્વવચલન 

F 

Value 

P 

Value 

ર્ાચન અથયગ્રહણ 

ક્ષમિા 

સિકાિી 55 49.09 31.60 
1.02 0.32 

ખાનગી 4 65.28 14.61 

6 

ર્ાચન ઝડપ 

સિકાિી 36 69.52 26.59 

1.14 0.33 ગ્રાન્ટેડ 20 63.91 22.93 

ખાનગી 12 78.89 34.54 

ર્ાચન અથયગ્રહણ 

ક્ષમિા 

સિકાિી 36 30.11 18.99 

1.63 0.21 ગ્રાન્ટેડ 20 39.00 21.00 

ખાનગી 12 27.33 23.93 

7 

ર્ાચન ઝડપ 
સિકાિી 77 76.18 29.83 

5.92 0.02 
ગ્રાન્ટેડ 10 99.81 19.39 

ર્ાચન અથયગ્રહણ 

ક્ષમિા 

સિકાિી 77 26.03 15.57 
16.93 0.00 

ગ્રાન્ટેડ 10 48.80 22.69 

8 

ર્ાચન ઝડપ 
સિકાિી 58 100.25 35.28 

0.02 0.90 
ખાનગી 15 99.00 29.85 

ર્ાચન અથયગ્રહણ 

ક્ષમિા 

સિકાિી 58 47.52 26.58 
0.02 0.89 

ખાનગી 15 48.53 15.92 

 

ઉપયુયકિ સાિણી 4.13 પિથી જોઈ શકાય છે કે સરરેાશ વાચન ઝડપના પ્રાપ તાંકોની 

સરાસરીની કુલ 06 જોડીઓમાંથી 03 જોડીઓ વચ્ ચેના તફાવતો માટેના એફ-ગણુોત્તર 

સાથથક ન હતાં, એટલે કે ધોિણ 5, 6 અને 8 ના સિકાિી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનગી શાળાઓના 

તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ સમાન હિી, અથાયિ્  આ ધોિણોમાં તર્દ્યાથીઓની 

સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ અને િેમના શાળા પ્રકાિ ર્ચ્ ચે સંબંધ ન હિો. આમ તજલ્લામાં 06 

માંથી 03 (50.00%) તકસ્ સાઓમાં સિકાિી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનગી શાળાઓના તર્દ્યાથીઓની 

સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ સમાન હિી. 

ધોિણ 3, 4 અને 7 માં સિકાિી અને ખાનગી શાળાઓના તર્દ્યાથીઓની ર્ાચન ઝડપના 

પ્રા િાકંો ર્ચ્ ચનેા િફાર્િ માટેના એફ-ગુણોત્તિ સાથયક જોર્ા મળ્યાં હિાં. જમેાં ધોિણ 2 માં 

સિકાિી અને ખાનગી કિિાં ગ્રાન્ટેડ શાળાઓના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ ઊંચી 

જોર્ા મળી હિી. ધોિણ 3 મા ંસિકાિી કિિાં ખાનગી શાળાઓના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ 

ર્ાચન ઝડપ ઊંચી જોર્ા મળી હિી. જયાિ ેધોિણ 7 મા ંસિકાિી કિિા ંગ્રાન્ટેડ શાળાઓના 

તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ ઊંચી જોર્ા મળી હિી. આ ધોિણોમાં તર્દ્યાથીઓની 
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સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ િેમના શાળા પ્રકાિ સાથે સંબંતધિ હિી. આમ તજલ્લામાં 06 માંથી 03 

(50.00%) તકસ્ સાઓમાં સિકાિી અને ખાનગી શાળાઓના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન 

ઝડપમા ંિફાર્િ જોર્ા મળેલ હિો અને જ ેખાનગી શાળાઓના તર્દ્યાથીઓની િિફેણમાં 

હિો.  

અહી ંઉત્ કલ્ પના,  

Ho15  ધોિણર્ાિ સિકાિી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનગી શાળાઓના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ 

ર્ાચન ઝડપના પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે કોઇ સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય,  

આ ઉત્કલ્પનાનો અહી ંઅશંિઃ અસ્ ર્ીકાિ કિર્ામાં આર્ે છે કાિણકે ધોિણ 2 માં 

સિકાિી અને ખાનગી કિિાં ગ્રાન્ટેડ શાળાઓના તર્દ્યાથીઓ, ધોિણ 3 માં સિકાિી કિિાં 

ખાનગી શાળાઓના તર્દ્યાથીઓ અને ધોિણ 7 મા ં સિકાિી કિિાં ગ્રાન્ટેડ શાળાઓના 

તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપમાં િફાર્િ જોર્ા મળેલ હિો. જ ેધોિણ 2 માં ગ્રાન્ટેડ 

શાળાઓના તર્દ્યાથીઓ, ધોિણ 3 મા ંખાનગી શાળાઓના તર્દ્યાથીઓ અને ધોિણ 7 માં 

ગ્રાન્ટેડ શાળાઓના તર્દ્યાથીઓની િિફેણમાં હિો.  

સરરેાશ વાચન અથથગ્રહણ ક્ષમતાના પ્રાપ તાંકોની સરાસરીની કુલ 06 જોડીઓમાંથી 

05 જોડીઓ વચ્ ચેના તફાવતો માટેના એફ-ગુણોત્તર સાથથક ન હતાં, એટલે કે ધોિણ 2 

થી 6 િેમજ ધોિણ 8 ના સિકાિી, ખાનગી અને ગ્રાન્ટેડ શાળાઓના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ 

ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા સમાન હિી, અથાયિ્  આ ધોિણોમાં તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન 

અથયગ્રહણ ક્ષમિા અને િેમના શાળા પ્રકાિ ર્ચ્ ચે સંબંધ ન હિો. આમ તજલ્લામાં 06 માંથી 

05 (83.33%) તકસ્ સાઓમાં સિકાિી ખાનગી અને ગ્રાન્ટેડ શાળાઓના તર્દ્યાથીઓની 

સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા સમાન હિી. 

ધોિણ 7 માં સિકાિી અને ગ્રાન્ટેડ શાળાઓના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ 

ક્ષમિાના પ્રા િાંકો ર્ચ્ ચેના િફાર્િ માટેના એફ-ગુણોત્તિ સાથયક જોર્ા મળ્યાં હિાં. જમેાં 

સિકાિી કિિાં ગ્રાન્ટેડ શાળાઓના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા ઊંચી 

જોર્ા મળી હિી. આ ધોિણોમાં તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા િેમના 

શાળા પ્રકાિ સાથે સંબંતધિ હિી. આમ તજલ્લામાં 06 માંથી 01 (16.67%) તકસ્ સાઓમાં 

સિકાિી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનગી શાળાઓના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ 

ક્ષમિામા ં િફાર્િ જોર્ા મળેલ હિો અને જ ે સિકાિી કિિા ગ્રાન્ટેડ શાાળાઓના 

તર્દ્યાથીઓની િિફેણમાં હિો.  
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અહી ંઉત્ કલ્ પના,  

Ho16  ધોિણર્ાિ સિકાિી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનગી શાળાઓના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ 

ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિાના પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે કોઇ સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય,  

આ ઉત્કલ્પનાનો અહી ં અશંિઃ અસ્ ર્ીકાિ કિર્ામાં આર્ે છે કાિણકે સિકાિી, ગ્રાન્ટેડ 

અને ખાનગી શાળાઓના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિામાં િફાર્િ 

જોર્ા મળેલ હિો જ ે ધોિણ 7 ના સિકાિી કિિાં ગ્રાન્ટેડ શાળાઓના તર્દ્યાથીઓની 

િિફેણમાં હિો.  

સારણી : 4.14 

એસ.સી., એસ.ટી., ઓ.બી.સી. અને શ્વબન અનામત સામાશ્વજક જૂથના ધોરણ 2 થી 8 

ના શ્વવદ્યાથીઓની સરરેાશ વાચન ઝડપ અને વાચન અથથગ્રહણ ક્ષમતાની સરાસરી, 

પ્રમાણ શ્વવચલન અન ેટી મૂલ્ય અને સાથથકતાની કક્ષાની શ્વવગત 

ધોરણ ક્ષમતા 
સામાશ્વજક 

જૂથ 
નમૂનો સરાસરી 

પ્રમાણ 

શ્વવચલન 

F 

Value 

P 

Value 

2 

ર્ાચન ઝડપ 

SC 8 27.76 12.66 

2.879 0.054 
ST 14 31.47 14.95 

OBC 7 16.59 8.50 

OTHER 2 44.96 26.71 

ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા 

SC 8 68.75 24.16 

1.045 0.389 
ST 14 67.14 11.39 

OBC 7 55.71 15.12 

OTHER 2 70.00 0.00 

3 

ર્ાચન ઝડપ 

SC 1 11.11 . 

0.945 0.434 

ST 10 35.94 17.64 

OBC 13 33.24 14.04 

OTHER 5 28.69 12.42 

ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા 

SC 1 70.00 . 

1.124 0.358 
ST 10 49.00 19.69 

OBC 13 58.46 11.44 

OTHER 5 60.00 17.32 
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ધોરણ ક્ષમતા 
સામાશ્વજક 

જૂથ 
નમૂનો સરાસરી 

પ્રમાણ 

શ્વવચલન 

F 

Value 

P 

Value 

4 

ર્ાચન ઝડપ 

ST 9 28.85 8.87 

4.481 0.017 OBC 37 39.28 18.58 

OTHER 3 63.31 20.13 

ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા 

ST 9 36.42 29.02 

3.707 0.032 OBC 37 52.10 28.34 

OTHER 3 87.04 17.86 

5 

ર્ાચન ઝડપ 

SC 4 55.36 28.67 

2.288 0.089 
ST 27 49.26 20.98 

OBC 20 63.48 25.87 

OTHER 8 72.01 32.61 

ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા 

SC 4 72.22 20.28 

6.659 0.001 ST 27 41.77 29.29 

OBC 20 43.05 27.62 

OTHER 8 85.42 19.68 

6 

ર્ાચન ઝડપ 

SC 5 83.52 22.24 

3.692 0.016 
ST 42 64.62 24.99 

OBC 17 68.97 27.91 

OTHER 4 105.96 26.97 

ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા 

SC 5 40.80 14.81 

0.445 0.722 ST 42 32.57 20.92 

OBC 17 28.71 21.78 

OTHER 4 33.00 23.64 

7 

ર્ાચન ઝડપ 

SC 18 83.22 32.97 

0.243 0.866 
ST 12 75.11 24.94 

OBC 53 77.91 30.36 

OTHER 4 83.87 25.99 

ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા 

SC 18 31.11 15.74 

0.743 0.530 
ST 12 34.33 12.35 

OBC 53 26.72 19.34 

OTHER 4 26.00 22.98 

8 

ર્ાચન ઝડપ 

SC 6 134.50 22.14 

8.227 0.000 
ST 17 71.96 28.13 

OBC 44 105.64 30.60 

OTHER 6 103.52 34.89 

ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા 

SC 6 60.00 20.40 

6.035 0.001 
ST 17 27.76 20.90 

OBC 44 52.82 24.09 

OTHER 6 54.67 11.78 
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ઉપયુયકિ સાિણી 4.14 પિથી જોઈ શકાય છે કે સરરેાશ વાચન ઝડપના પ્રાપ તાંકોની 

સરાસરીની કુલ 07 જોડીઓમાંથી 04 જોડીઓ વચ્ ચેના તફાવતો માટેના એફ-ગણુોત્તર 

સાથથક ન હતાં, એટલે કે ધોિણ 2, 3, 5 અને 7 ના એસ.સી., એસ.ટી., ઓ.બી.સી. અન ેતબન 

અનામિ સામાતજક જૂથના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ સમાન હિી, અથાયિ્  આ 

ધોિણોમાં તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ અને િેમના સામાતજક જૂથ ર્ચ્ ચે સંબંધ ન 

હિો. આમ તજલ્લામાં 07 માંથી 04 (57.14%) તકસ્ સાઓમાં એસ.સી., એસ.ટી., ઓ.બી.સી. 

અને તબન અનામિ સામાતજક જૂથના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ સમાન હિી. 

ધોિણ 4, 6 અને 8 માં એસ.સી., એસ.ટી., ઓ.બી.સી. અને તબન અનામિ સામાતજક 

જૂથના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપના પ્રા િાંકો ર્ચ્ ચેના િફાર્િ માટેના એફ-

ગુણોત્તિ સાથયક જોર્ા મળ્યાં હિાં. જમેાં ધોિણ 4 અન ે  6 માં અન્ય સામાતજક જૂથો કિિા 

તબન અનામિ સામાતજક જૂથના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ ઊંચી જોર્ા મળી 

હિી. જયાિ ે ધોિણ 8 માં અન્ય સામાતજક જૂથો કિિા એસ.સી. સામાતજક જૂથના 

તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ ઊંચી જોર્ા મળી હિી. આ ધોિણોમાં તર્દ્યાથીઓની 

સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ િેમના સામાતજક જૂથ સાથે સંબંતધિ હિી. આમ તજલ્લામાં 07 માંથી 

03 (42.86%) તકસ્ સાઓમાં એસ.સી.,ઓ.બી.સી. અને તબન અનામિ સામાતજક જૂથના 

તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપમાં િફાર્િ જોર્ા મળેલ હિો અને જ ેધોિણ 4 અન ે 6 

માં તબન અનામિ સામાતજક જૂથના તર્દ્યાથીઓની િિફેણમાં િેમજ ધોિણ 8 માં એસ.સી. 

સામાતજક જૂથના તર્દ્યાથીઓની િિફેણમાં હિો.  

અહી ંઉત્ કલ્ પના,  

Ho17  ધોિણર્ાિ એસ.સી., એસ.ટી., ઓ.બી.સી. અને તબન અનામિ સામાતજક જૂથના 

સામાતજક જૂથના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપના પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે કોઇ સાથયક 

િફાર્િ નહી ંહોય,  

આ ઉત્કલ્પનાનો અહી ંઅશંિઃ અસ્ ર્ીકાિ કિર્ામાં આર્ે છે કાિણકે ધોિણ 4 અન ે 

6 માં તબન અનામિ સામાતજક જૂથના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ ઊંચી જોર્ા 

મળી હિી. જયાિ ેધોિણ 8 માં એસ.સી. સામાતજક જૂથના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન 

ઝડપ ઊંચી જોર્ા મળી હિી. 

સરરેાશ વાચન અથથગ્રહણ ક્ષમતાના પ્રાપ તાંકોની સરાસરીની કુલ 07 જોડીઓમાંથી 

04 જોડીઓ વચ્ ચેના તફાવતો માટેના એફ-ગુણોત્તર સાથથક ન હતાં, એટલ ેકે ધોિણ 2, 3 
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અને 6 થી 7 ના એસ.સી., એસ.ટી., ઓ.બી.સી. અને તબન અનામિ સામાતજક જૂથના 

તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા સમાન હિી, અથાયિ્  આ ધોિણોમાં 

તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા અને િેમના સામાતજક જૂથ ર્ચ્ ચે સંબંધ ન 

હિો. આમ તજલ્લામાં 07 માંથી 04 (57.14%) તકસ્ સાઓમાં એસ.સી., એસ.ટી., ઓ.બી.સી. 

અને તબન અનામિ સામાતજક જૂથના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા 

સમાન હિી. 

ધોિણ 4, 5 અને 8 માં એસ.સી.,ઓ.બી.સી. અન ે તબન અનામિ સામાતજક જૂથના 

તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિાના પ્રા િાંકો ર્ચ્ ચેના િફાર્િ માટેના એફ-

ગુણોત્તિ સાથયક જોર્ા મળ્યાં હિાં. જમેાં ધોિણ 4 અન ે  5 માં અન્ય સામાતજક જૂથો કિિા 

તબન અનામિ સામાતજક જૂથના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા ઊંચી 

જોર્ા મળી હિી. જયાિ ે ધોિણ 8 માં અન્ય સામાતજક જૂથો કિિા એસ.સી. સામાતજક 

જૂથના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા ઊંચી જોર્ા મળી હિી. આ 

ધોિણોમાં તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા િેમના સામાતજક જૂથ સાથે 

સંબંતધિ હિી. આમ તજલ્લામાં 07 માંથી 03 (42.86%) તકસ્ સાઓમાં એસ.સી.,એસ.ટી., 

ઓ.બી.સી. અને તબન અનામિ સામાતજક જૂથના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ 

ક્ષમિામાં િફાર્િ જોર્ા મળેલ હિો જ ે અનુક્રમે જ ે ધોિણ 4 અને  5 માં તબન અનામિ 

સામાતજક જૂથના તર્દ્યાથીઓની િિફેણમાં િમેજ ધોિણ 8 માં એસ.સી. સામાતજક જૂથના 

તર્દ્યાથીઓની િિફેણમાં હિો. 

અહી ંઉત્ કલ્ પના,  

Ho18  ધોિણર્ાિ એસ.સી., એસ.ટી., ઓ.બી.સી. અને તબન અનામિ સામાતજક જૂથના 

સામાતજક જૂથના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિાના પ્રાપ્તાંકો ર્ચ્ચે 

કોઇ સાથયક િફાર્િ નહી ંહોય,  

આ ઉત્કલ્પનાનો અહી ંઅશંિઃ અસ્ ર્ીકાિ કિર્ામાં આર્ે છે કાિણકે આ જૂથોની સિિેાશ 

ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિામાં િફાર્િ જોર્ા મળેલ હિો જ ે ધોિણ 4 અન ે  6 માં તબન 

અનામિ સામાતજક જૂથના તર્દ્યાથીઓની િિફેણમાં જયાિ ેધોિણ 8 માં એસ.સી. સામાતજક 

જૂથના તર્દ્યાથીઓની િિફેણમાં હિો.   
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4.5 જુદી જુદી વાચકશ્રેણી અને શબ્દોના વાચનના સંદભથમાં માશ્વહતીનું પથૃક્કરણ અન ે

અથથઘટન 

ધોિણ 2 થી 8 ના તર્દ્યાથીઓની ધોિણર્ાિ જુદી જુદી ર્ાચક શ્રેણી અક્ષિ ર્ાચક, શબ્દ 

ર્ાચક અને ર્ાક્ય ર્ાચક િેમજ સાચા અને ખોટા શબ્દો ર્ાંચર્ાની સંખ્યા અને ટકાર્ાિી 

સંબંધી માતહિીનું પૃથક્કિણ અને અથયઘટન અનુક્રમે સાિણી 4.14 થી 4.15 માં િજૂ કિર્ામાં 

આર્ેલ છે.  

સારણી : 4.15 

ધોરણ 2 થી 8 ના શ્વવદ્યાથીઓએ સાચા અને ખોટા વાંચેલ શબ્દોની સંખ્યાકીય શ્વવગત 

ધોરણ 

કુલ 

શબ્દોની 

સંખ્યા 

સરરેાશ 

વાંચેલ ખોટા 

શબ્દો 

સરરેાશ 

વાંચેલ ખોટા 

શબ્દો% 

સરરેાશ 

વાંચેલ સાચા 

શબ્દો 

સરરેાશ 

વાંચેલ સાચા 

શબ્દો% 

2 83 7.71 9.29 75.29 90.71 

3 83 10.55 12.71 72.45 87.29 

4 248 12.65 5.10 235.35 94.90 

5 248 16.41 6.62 231.59 93.38 

6 285 25.85 9.07 259.15 90.93 

7 285 16.85 5.91 268.15 94.09 

8 285 12.92 4.53 272.08 95.47 

સાિણી 4.15 નો અભ્યાસ કિિાં જણાય છે કે,  

• ધોરણ 2 અન ે3 ના વાચન ફકરામાં 83 શબ્દો આપવામાં આવેલ હતા. જ ેપૈકી 

સૌથી વધાર ેખોટા શબ્દો વાંચવાની ટકાવારી ધોરણ 3 માં 12.71% જોર્ા મળી 

હિી. જયાિ ેસૌથી ઓછા ખોટા શબ્દો વાંચવાની ટકાવારી ધોરણ 2 માં 9.29% 

જોર્ા મળી હિી.  
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• ધોરણ 2 અન ે3 ના વાચન ફકરામાં 83 શબ્દો આપવામાં આવેલ હતા. જ ેપૈકી 

સૌથી વધાર ેસાચા શબ્દો વાંચવાની ટકાવારી ધોરણ 2 માં 90.71% જોર્ા મળી 

હિી. જયાિ ેસૌથી ઓછા સાચા શબ્દો વાંચવાની ટકાવારી ધોરણ 3 માં 87.29% 

જોર્ા મળી હિી. જ ે અપેક્ષા કિિા તર્પતિિ પતિણામ હિું. આમ, ધોિણ 3 ના 

તર્દ્યાથીઓનું ર્ાચન સ્િિ નબળંુ જોર્ા મળેલ હિું.  

• ધોરણ 4 અન ે5 ના વાચન ફકરામાં 248 શબ્દો આપવામાં આવેલ હતા. જ ેપૈકી 

સૌથી વધાર ેખોટા શબ્દો વાંચવાની ટકાવારી ધોરણ 5 માં 6.62% જોર્ા મળી 

હિી. જયાિ ેસૌથી ઓછા ખોટા શબ્દો વાંચવાની ટકાવારી ધોરણ 4 માં 5.10% 

જોર્ા મળી હિી.  

• ધોરણ 4 અન ે5 ના વાચન ફકરામાં 248 શબ્દો આપવામાં આવેલ હતા. જ ેપૈકી 

સૌથી વધાર ેસાચા શબ્દો વાંચવાની ટકાવારી ધોરણ 4 માં 94.90% જોર્ા મળી 

હિી. જયાિ ેસૌથી ઓછા સાચા શબ્દો વાંચવાની ટકાવારી ધોરણ 5 માં 93.38% 

જોર્ા મળી હિી. જ ે અપેક્ષા કિિા તર્પતિિ પતિણામ હિું. આમ, ધોિણ 5 ના 

તર્દ્યાથીઓનું ર્ાચન સ્િિ નબળંુ જોર્ા મળેલ હિું. 

• ધોરણ 6 થી 8 ના વાચન ફકરામાં 285 શબ્દો આપવામાં આવેલ હતા. જ ેપૈકી 

સૌથી વધાર ેખોટા શબ્દો વાંચવાની ટકાવારી ધોરણ 6 માં 9.07% જોર્ા મળી 

હિી. જયાિ ેસૌથી ઓછા ખોટા શબ્દો વાંચવાની ટકાવારી ધોરણ 8 માં 4.53% 

જોર્ા મળી હિી.  

• ધોરણ 6 થી 8 ના વાચન ફકરામાં 285 શબ્દો આપવામાં આવેલ હતા. જ ેપૈકી 

સૌથી વધાર ેસાચા શબ્દો વાંચવાની ટકાવારી ધોરણ 8 માં 95.47% જોર્ા મળી 

હિી. જયાિ ેસૌથી ઓછા સાચા શબ્દો વાંચવાની ટકાવારી ધોરણ 6 માં 90.93% 

જોર્ા મળી હિી. જ ે અપેતક્ષિ અને ઊંચી હિી. આમ, ધોિણ 8 ના તર્દ્યાથીઓનું 

ર્ાચન સ્િિ સારં જોર્ા મળેલ હિું. 
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આલેખ : 10 

ધોરણ 2 થી 8 ના શ્વવદ્યાથીઓ દ્વારા સરરેાશ સાચા વાંચેલ શબ્દો અને સરરેાશ ખોટા 

વાંચેલ શબ્દોની ટકાવારીની શ્વચત્રાત્મક રજૂઆત 

4.6 જુદા જુદા ધોરણમાં સરરેાશ વાચન ઝડપ અને સરરેાશ વાચન અથથગ્રહણ ક્ષમતા 

વચ્ચેનો સહસંબંધ 

 પ્રસ્િુિ સંશોધનમાં તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ અને ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા 

ર્ચ્ ચનેો સંબંધ િપાસર્ામાં આવ્ યો હિો  

આ માટે બંને કૌશલ્યના સંદભયમાં ધોિણર્ાિ સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ અને સિિેાશ ર્ાચન 

અથયગ્રહણ ક્ષમિાના પ્રા િાંકો પિથી Excel માં Tools માં Data  Analysis માં આપેલી 

Correlation ની મદદથી આ ગણિિી કિી હિી. 

આ તર્ભાગમાં મળેલાં પતિણામો અને િેમનાં અથયઘટનો અનુક્રમે સાિણી 4.15 માં િજૂ 

કયાું છે. 

9.29 12.71
5.10 6.62 9.07 5.91 4.53

90.71 87.29
94.90 93.38 90.93 94.09 95.47

2 3 4 5 6 7 8

સરેરાશ વાાંચેલ ખોટા શબ્દો% સરેરાશ વાાંચેલ સાચા શબ્દો%
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સારણી : 4.16 

ધોરણ 2 થી 8 ના શ્વવદ્યાથીઓની સરરેાશ વાચન ઝડપ અને સરરેાશ વાચન અથથગ્રહણ 

ક્ષમતા વચ્ચેનો સહસંબંધ  

ધોરણ નમૂનો 
વાચન ક્ષમતા વચ્ચેનો 

સહસંબંધ 
સહસંબંધ 

2 31 0.35 થોડો પણ તનતિિ 

3 29 0.23 થોડો પણ તનતિિ 

4 49 0.42 સાધાિણ, ઠીક ઠીક 

5 59 0.31 થોડો પણ તનતિિ 

6 68 0.50 સાધાિણ, ઠીક ઠીક 

7 87 0.49 સાધાિણ, ઠીક ઠીક 

8 73 0.54 સાધાિણ, ઠીક ઠીક 

સાિણી 4.16 નો અભ્યાસ કિિાં જણાય છે કે,  

• ધોિણ 2 ના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ અને સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ 

ક્ષમિા ર્ચ્ચે થોડો પણ શ્વનશ્વિત અન ે ધન સહસબંંધ જોર્ા મળેલ હિો. આમ, 

ધોિણ 2 ના તકસ્સામાં જ ે તર્દ્યાથીની ર્ાચન ઝડપ સાિી િેની ર્ાચન અથયગ્રહણ 

ક્ષમિા સાિી હોર્ાની થોડીક શક્યિાઓ છે એમ કહી શકાય.  

• ધોિણ 3 ના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ અને સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ 

ક્ષમિા ર્ચ્ચે થોડો પણ શ્વનશ્વિત અન ે ધન સહસબંંધ જોર્ા મળેલ હિો. આમ, 

ધોિણ 3 ના તકસ્સામાં જ ે તર્દ્યાથીની ર્ાચન ઝડપ સાિી િેની ર્ાચન અથયગ્રહણ 

ક્ષમિા સાિી હોર્ાની થોડીક શક્યિાઓ છે એમ કહી શકાય. 

• ધોિણ 4 ના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ અને સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ 

ક્ષમિા ર્ચ્ચે સાધારણ, ઠીક ઠીક અન ે ધન સહસબંંધ જોર્ા મળેલ હિો. આમ, 

ધોિણ 4 ના તકસ્સામાં જ ે તર્દ્યાથીની ર્ાચન ઝડપ સાિી િેની ર્ાચન અથયગ્રહણ 

ક્ષમિા સાિી હોર્ાની શક્યિાઓ છે એમ કહી શકાય.  

• ધોિણ 5 ના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ અને સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ 

ક્ષમિા ર્ચ્ચે થોડો પણ શ્વનશ્વિત અન ે ધન સહસબંંધ જોર્ા મળેલ હિો. આમ, 

ધોિણ 5 ના તકસ્સામાં જ ે તર્દ્યાથીની ર્ાચન ઝડપ સાિી િેની ર્ાચન અથયગ્રહણ 

ક્ષમિા સાિી હોર્ાની થોડીક શક્યિાઓ છે એમ કહી શકાય. 
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• ધોિણ 6 ના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ અને સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ 

ક્ષમિા ર્ચ્ચે સાધારણ, ઠીક ઠીક અન ે ધન સહસબંંધ જોર્ા મળેલ હિો. આમ, 

ધોિણ 6 ના તકસ્સામાં જ ે તર્દ્યાથીની ર્ાચન ઝડપ સાિી િેની ર્ાચન અથયગ્રહણ 

ક્ષમિા સાિી હોર્ાની શક્યિાઓ છે એમ કહી શકાય.  

• ધોિણ 7 ના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ અને સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ 

ક્ષમિા ર્ચ્ચે સાધારણ, ઠીક ઠીક અન ે ધન સહસબંંધ જોર્ા મળેલ હિો. આમ, 

ધોિણ 7 ના તકસ્સામાં જ ે તર્દ્યાથીની ર્ાચન ઝડપ સાિી િેની ર્ાચન અથયગ્રહણ 

ક્ષમિા સાિી હોર્ાની શક્યિાઓ છે એમ કહી શકાય.  

• ધોિણ 8 ના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ અને સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ 

ક્ષમિા ર્ચ્ચે સાધારણ, ઠીક ઠીક અન ે ધન સહસબંંધ જોર્ા મળેલ હિો. આમ, 

ધોિણ 8 ના તકસ્સામાં જ ે તર્દ્યાથીની ર્ાચન ઝડપ સાિી િેની ર્ાચન અથયગ્રહણ 

ક્ષમિા સાિી હોર્ાની શક્યિાઓ છે એમ કહી શકાય.  

4.7 ઉપસંહાર : 

પ્રસ્ િુિ સંશોધનમાં ર્ાચન ઝડપ અને ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા ની માતહિી માટે 

નીચેની તર્ગિો જરે્ી કે,  

• શાળાનંુ નામ, િાલુકો અને તજલ્લો  

• તર્દ્યાથીનંુ નામ, ધોિણ, જાતિ, જ્ઞાતિ અને શાળા પ્રકાિ  

• તર્દ્યાથીએ ર્ાંચેલ સાચા અને ખોટા શબ્દોની સંખ્યા  

• તર્દ્યાથીએ ર્ાંચેલ સાચા અને ખોટા શબ્દોની સંખ્યા  

• ફકિાના ર્ાંચન માટે લાગેલ સમય (સેકન્ડમાં) 

• અક્ષિ, શબ્દ કે ર્ાક્ય ર્ાચકના સંદભે તર્દ્યાથીનંુ સ્િિ 

• ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા નક્કી કિર્ા માટેનું કસોટીપત્ર અને િેની જર્ાબચાર્ી 

ઉપયુયકિ મુદ્દાઓના અનુસંધાનમાં શાળાઓની મળેલ માતહિીનું િુલનાત્મક 

પૃથક્કિણ અને અથયઘટન કિી િેને આધાિ ે તર્દ્યાથીઓની ર્ાચન ઝડપ અને પ્રકાિ, 

ધોિણર્ાિ, જાતિર્ાિ, સામાતજક જૂથ અને સંચાલનર્ાિ ર્ાચન ઝડપ અને ર્ાચન 

અથયગ્રહણ ક્ષમિા િપાસર્ામાં આર્ી હિી. જ ે માટે સિાસિી િથા અન્ય જરૂિી 

અંકશાસ્ત્રીય પ્રયુતિઓનો ઉપયોગ કિર્ામાં આર્ેલ હિો. આ પૃથક્કિણ અને અથયઘટનને 

આધાિ ે મળેલ િાિણો, સૂચનો િથા ભાતર્ સંશોધન માટેની ભલામણો હરે્ પછીના 

પ્રકિણમાં આપર્ામાં આર્ેલ છે.  
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પ્રકરણ 5 

સંશોધન સારાંશ, તારણો અને ભલામણો 

5.1 પ્રસ્ તાવના : 

તશક્ષણના પાયામાં ભાર્ા છે. જટેલું ભાર્ાનું જ્ઞાન અને સમજ સાિી િેટલી ભાર્ા 

સાિી અને જટેલી ભાર્ા સાિી િેટલું તશક્ષણ સાર; એમ કહી શકાય. પ્રાથતમક તશક્ષણની 

ગુણર્ત્તા ઊંચી લાર્ર્ી હોય, અસિકાિકિા ર્ધાિર્ી હોય િો ભાર્ા તશક્ષણ મજબૂિ થાય િે 

ખૂબ જરૂિી છે. દૈતનક જીર્નના ઘણા મહત્ર્પૂણય પાસાઓ માટે ર્ાચન િેમજ 

સમજણપૂર્યકનું ર્ાચન જરૂિી છે. જમે કે, માિૃભાર્ામાં સાતહત્યનું ર્ાચન, સમજણ અને 

તર્શ્લેર્ણ માટે, અન્ય તર્ર્યો જરે્ા કે, ગતણિ, તર્જ્ઞાન અને સામાતજક તર્જ્ઞાન તર્ર્યના 

તર્ર્યર્સ્િુના ર્ાચન અને સમજણ માટે, દૈતનક સમાચાિ, અહેર્ાલો જરે્ા લેતખિ સ્ર્રૂપમાં 

પ્રસ્િુિ ર્િયમાન ઘટનાઓને સમજર્ા અને િેમાં સામેલ થર્ું િેમજ તર્દ્યાથીઓ તનબંધો, 

અહેર્ાલો, બીલ, જાહેિાિો, સાઇનબોડયની સમજણ અને િેના તર્શ્લેર્ણ યોગ્ય િીિે સમજી 

શકે અને િેનો પ્રતિસાદ આપી શકે િે માટે ર્ાચનની તસ્થતિ જાણર્ી ખૂબ અગત્યની છે.   

છેલ્લાં ઘણાં ર્ર્ોથી તશક્ષણ તર્ભાગના માગયદશયન હેઠળ જીસીઇઆિટી, ગાંધીનગિ  

દ્વાિા ર્ાચન, લેખન અને ગણનનો પ્રોજકે્ટ અમલમાં મુકર્ામાં આર્ેલ છે અને િેના 

આનુર્ાંતગક કાયય િિીકે ઉપચાિાત્મક તશક્ષણને જોડર્ામાં આર્ેલ છે. બે માસના સઘન 

ઉપચાિાત્મક તશક્ષણ દ્વાિા તર્દ્યાથીઓના ર્ાચન, લેખન અને ગણનમાં અતભર્ૃતદ્ધ કિર્ાનો 

હેિુ િહેલ છે. આ ઉપિાંિ િાષ્ટર ીય તશક્ષણ નીતિ- 2020 માં પણ પાયાગિ ર્ાંચન, લેખન અને 

ગણન કૌશલ્યની અતભર્ૃતધ્ધ પિ તર્શેર્ જોક મુકર્ામાં આર્ેલ છે. અથાયિ અધ્યયન 

તનષ્પતત્તઓમાં ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા પિ ભાિ આપર્ામાં આવ્યો છે, ત્યાિ ેઉપચાિાત્મક 

તશક્ષણ દ્વાિા તર્દ્યાથીઓના ર્ાચનમાં અતભર્ૃતદ્ધ કેર્ી છે? િેઓની ર્ાચનની ઝડપ કેર્ી છે? 

િેમજ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા કેર્ું છે? આ બે કૌશલ્યની પ્રર્િયમાન તસ્થતિ િપાસર્ાના 

ઉદે્દશથી પ્રસ્િુિ સંશોધન હાથ ધિર્ામાં આર્ેલ હિું.     

5.2 સંશોધન સારાંશ :  

પ્રસ્િુિ સંશોધનમાં જીસીઇઆિટી દ્વાિા દિકે તજલ્લાઓને દિકે ધોિણ માટે 10 

શાળાઓ લેખે કુલ 70 શાળાઓની ફાળર્ણી કિર્ામાં આર્ી હિી. આ શાળાઓમાં 14 
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તફલ્ડ ઇન્ર્ેસ્ટીગેટસયના ઉપયોગ કિી જીસીઇઆિટી દ્વાિા િતચિ અને પ્રમાતણિ કિલે 

ર્ાચનસામગ્રીનો ઉપયોગથી તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ અને ર્ાચન અથયગ્રહણ 

ક્ષમિા શોધર્ાની પ્રતક્રયા હાથ ધિર્ામાં આર્ી હિી. તફલ્ડ ઇન્ર્ેસ્ટીગેટસેના માધ્યમથી 

ધોિણદીઠ 10 શાળાઓમાંથી દિકે શાળાના 10 તર્દ્યાથીઓ લેખ કુલ 100 તર્દ્યાથીઓની 

ર્ાચનસામગ્રીના ઉપયોગથી ધોિણર્ાિ ર્ાચન ઝડપ અને ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા માટેની 

આંકડાકીય તર્ગિો એકત્ર કિર્ામાં આર્ી હિી. આ માતહિીને સંશોધન હેિુ માટે પૃથક્કિણ 

અને અથયધટનના સ્ર્રૂપમાં ગોઠર્ર્ામાં આર્ી હિી અને િેને આધાિ ેિાિણો િાિર્ર્ામાં 

આર્ેલ હિાં.  

5.3 તારણો : 

 પ્રસ્ િુિ સંશોધનનાં િાિણો આ મુજબ છે. 

• ધોિણર્ાિ સૌથી ર્ધાિ ે સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ ધોિણ 8 માં જયાિ ે સૌથી ઓછી 

સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ ધોિણ 2 માં જોર્ા મળી હિી.  

• ન્યુનત્તમ ર્ાંચન ઝડપ પૈકી સૌથી ઓછી ધોિણ 2 માં અને સૌથી ર્ધુ ધોિણ 8 માં  

જોર્ા મળી હિી. જયાિ ેમહિમ ર્ાંચન ઝડપ પૈકી સૌથી ઓછી ધોિણ 2 માં અને 

સૌથી ર્ધુ ધોિણ 8 માં જોર્ા મળી હિી. 

• તર્દ્યાથીની ઉંમિ ર્ધે અને િે આગળના ધોિણમાં પ્રર્ેશ મેળર્ે િેમ િેની ર્ાચન 

ઝડપમાં અતભરૃ્તધ્ધ થાય િે બાબિ અહી ંસાથયક જોર્ા મળી હિી.  

• ધોિણર્ાિ સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા ધોિણ 2 માં જયાિ ેસૌથી 

ઓછી સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા ધોિણ 7 માં જોર્ા મળેલ હિું.   

• ન્યુનત્તમ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા ધોિણ 5 થી 8 ધોિણોમાં જોર્ા મળી હિી. જયાિ ે

મહિમ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા ધોિણ 2, 4 અન ે5 માં જોર્ા મળી હિી. 

• ધોિણ 2 ના તર્દ્યાથીઓની ર્ાંચન ઝડપ અને ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા િમામ 

ધોિણોના તર્દ્યાથીઓ કિિાં સાિી જોર્ા મળી હિી. તર્દ્યાથી જમે જમે આગળના 

ધોિણમાં પ્રર્ેશ મેળર્ે િેમ િેની શૈક્ષતણક ક્ષમિામાં અતભર્ૃતધ્ધ થાય િે અપેતક્ષિ છે 

પિંિુ ધોિણ 3 થી 7 માં ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિામાં ઘટાડો જોર્ા મળ્યો હિો. જ ે

તર્પતિિ પતિણામ હિું.  

• સૌથી ર્ધાિ ે સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ ધોિણ 8 ની કન્યાઓની જયાિ ે સૌથી ઓછી 

સિિેાશ ર્ાચન ઝડપની ધોિણ 2 ના કુમાિોની જોર્ા મળી હિી.   
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• િમામ ધોિણોમાં કુમાિો કિિા કન્યાઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ ર્ધાિ ેસાિી જોર્ા 

મળી હિી.   

• સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા ધોિણ 2 ના કુમાિોમાં જોર્ા મળી 

હિી. જયાિ ેસૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા ધોિણ 7 ના કુમાિોમાં 

જોર્ા મળી હિી.  

• િમામ ધોિણોમાં કુમાિો કિિા કન્યાઓની સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા ર્ધાિ ે

સાિી જોર્ા મળી  

• ધોિણ 2 ના સિકાિી શાળાઓના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ 28 જોર્ા 

મળી હિી.  

• ધોિણ 3 માં સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન ઝડપ ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં જયાિ ે સૌથી 

ઓછી સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ સિકાિી શાળાઓમાં જોર્ા મળી હિી. અથાયિ ધોિણ 

3 માં ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ સાિી જોર્ા મળી હિી.  

• ધોિણ 4 માં સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન ઝડપ ખાનગી શાળાઓમાં જયાિ ેસૌથી 

ઓછી સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ સિકાિી શાળાઓમાં જોર્ા મળી હિી. અથાયિ ધોિણ 

4 માં ખાનગી શાળાઓમાં સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ સાિી જોર્ા મળી હિી. 

• ધોિણ 5 માં સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન ઝડપ સિકાિી શાળાઓમાં જયાિ ેસૌથી 

ઓછી સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ ખાનગી શાળાઓમાં જોર્ા મળી હિી. અથાયિ ધોિણ 5 

માં સિકાિી શાળાઓમાં સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ સાિી જોર્ા મળી હિી. 

• ધોિણ 6 માં સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન ઝડપ ખાનગી શાળાઓમાં જયાિ ેસૌથી 

ઓછી સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં જોર્ા મળી હિી. અથાયિ ધોિણ 6 

માં ખાનગી શાળાઓમાં સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ સાિી જોર્ા મળી હિી. 

• ધોિણ 7 માં સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન ઝડપ ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં જયાિ ે સૌથી 

ઓછી સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ સિકાિી શાળાઓમાં જોર્ા મળી હિી. અથાયિ ધોિણ 

7 માં ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ સાિી જોર્ા મળી હિી. 

• ધોિણ 8 માં સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન ઝડપ સિકાિી શાળાઓમાં જયાિ ેસૌથી 

ઓછી સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ ખાનગી શાળાઓમાં જોર્ા મળી હિી. અથાયિ ધોિણ 8 

માં સિકાિી શાળાઓમાં સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ સાિી જોર્ા મળી હિી. 
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• ધોિણ 2 થી 8 માં સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન ઝડપ સિકાિી શાળાઓમાં ધોિણ 8 

માં જયાિ ે સૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ સિકાિી શાળાઓમાં ધોિણ 2 માં 

જોર્ા મળી હિી. 

• ધોિણ 2 ના સિકાિી શાળાઓના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા 

65.16 જોર્ા મળી હિી.  

• ધોિણ 3 માં સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા સિકાિી શાળાઓમાં 

જયાિ ે સૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં જોર્ા 

મળી હિી. અથાયિ સિકાિી શાળાઓમાં સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા સાિી 

જોર્ા મળી હિી. 

• ધોિણ 4 માં સૌથી ર્ધાિ ે સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા ખાનગી શાળાઓમાં 

જયાિ ેસૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા સિકાિી શાળાઓમાં જોર્ા 

મળી હિી. અથાયિ ખાનગી શાળાઓમાં સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા સાિી 

જોર્ા મળી હિી. 

• ધોિણ 5 માં સૌથી ર્ધાિ ે સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા ખાનગી શાળાઓમાં 

જયાિ ેસૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા સિકાિી શાળાઓમાં જોર્ા 

મળી હિી. અથાયિ ખાનગી શાળાઓમાં સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા સાિી 

જોર્ા મળી હિી. 

• ધોિણ 6 માં સૌથી ર્ધાિ ે સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં 

જયાિ ેસૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા ખાનગી શાળાઓમાં જોર્ા 

મળી હિી. અથાયિ ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા સાિી 

જોર્ા મળી હિી. 

• ધોિણ 7 માં સૌથી ર્ધાિ ે સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં 

જયાિ ેસૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા સિકાિી શાળાઓમાં જોર્ા 

મળી હિી. અથાયિ ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા સાિી 

જોર્ા મળી હિી. 

• ધોિણ 8 માં સૌથી ર્ધાિ ે સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા ખાનગી શાળાઓમાં 

જયાિ ેસૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા સિકાિી શાળાઓમાં જોર્ા 

મળી હિી. અથાયિ ખાનગી શાળાઓમાં સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા સાિી 

જોર્ા મળી હિી. 
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• ધોિણ 2 થી 8 માં સૌથી ર્ધાિ ે સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા ખાનગી 

શાળાઓમાં ધોિણ 4 માં જયાિ ે સૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા 

સિકાિી શાળાઓમાં ધોિણ 7 માં જોર્ા મળી હિી. 

• ધોિણ 2 માં સૌથી ર્ધાિ ે સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ તબન અનામિ સામાતજક જૂથમાં 

જયાિ ેસૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ ઓ.બી.સી. સામાતજક જૂથમાં જોર્ા મળી 

હિી. અથાયિ ધોિણ 2 માં તબન અનામિ સામાતજક જૂથમાં સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ 

સાિી જોર્ા મળેલ હિી. 

• ધોિણ 3 માં સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન ઝડપ એસ.ટી. સામાતજક જૂથમાં જયાિ ે

સૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ એસ.સી. સામાતજક જૂથમાં જોર્ા મળી હિી. 

અથાયિ ધોિણ 3 માં એસ.ટી. સામાતજક જૂથમાં સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ સાિી જોર્ા 

મળેલ હિી. 

• ધોિણ 4 માં સૌથી ર્ધાિ ે સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ તબન અનામિ સામાતજક જૂથમાં 

જયાિ ેસૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ એસ.ટી. સામાતજક જૂથમાં જોર્ા મળી 

હિી. અથાયિ ધોિણ 4 માં તબન અનામિ સામાતજક જૂથમાં સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ 

સાિી જોર્ા મળેલ હિી. 

• ધોિણ 5 માં સૌથી ર્ધાિ ે સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ તબન અનામિ સામાતજક જૂથમાં 

જયાિ ેસૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ એસ.ટી. સામાતજક જૂથમાં જોર્ા મળી 

હિી. અથાયિ ધોિણ 5 માં તબન અનામિ સામાતજક જૂથમાં સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ 

સાિી જોર્ા મળેલ હિી. 

• ધોિણ 6 માં સૌથી ર્ધાિ ે સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ તબન અનામિ સામાતજક જૂથમાં 

જયાિ ેસૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ એસ.ટી. સામાતજક જૂથમાં જોર્ા મળી 

હિી. અથાયિ ધોિણ 6 માં તબન અનામિ સામાતજક જૂથમાં સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ 

સાિી જોર્ા મળેલ હિી. 

• ધોિણ 7 માં સૌથી ર્ધાિ ે સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ તબન અનામિ સામાતજક જૂથમાં 

જયાિ ેસૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ એસ.ટી. સામાતજક જૂથમાં જોર્ા મળી 

હિી. અથાયિ ધોિણ 7 માં તબન અનામિ સામાતજક જૂથમાં સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ 

સાિી જોર્ા મળેલ હિી. 

• ધોિણ 8 માં સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન ઝડપ એસ.સી. સામાતજક જૂથમાં જયાિ ે

સૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ એસ.ટી. સામાતજક જૂથમાં જોર્ા મળી હિી. 
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અથાયિ ધોિણ 8 માં એસ.સી. સામાતજક જૂથમાં સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ સાિી જોર્ા 

મળેલ હિી. 

• ધોિણ 2 થી 8 માં સૌથી ર્ધાિ ે સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ એસ.સી. સામાતજક જૂથમાં 

ધોિણ 8 માં જયાિ ેસૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ એસ.સી. સામાતજક જૂથમાં 

ધોિણ 3 માં જોર્ા મળી હિી. 

• ધોિણ 2 માં સૌથી ર્ધાિ ે સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા તબન અનામિ 

સામાતજક જૂથમાં જયાિ ેસૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા ઓ.બી.સી. 

સામાતજક જૂથમાં જોર્ા મળેલ હિી. અથાયિ ધોિણ 2 માં તબન અનામિ સામાતજક 

જૂથમાં સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા સાિી જોર્ા મળેલ હિી.  

• ધોિણ 3 માં સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા એસ.સી. જૂથમાં જયાિ ે

સૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા એસ.ટી. સામાતજક જૂથમાં જોર્ા 

મળેલ હિી. અથાયિ ધોિણ 3 માં એસ.સી. જૂથમા ંસિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા 

સાિી જોર્ા મળેલ હિી. 

• ધોિણ 4 માં સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા તબન અનામિ જૂથમાં 

જયાિ ેસૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા એસ.ટી. જૂથમાં જોર્ા મળેલ 

હિી. અથાયિ ધોિણ 4 માં તબન અનામિ સામાતજક જૂથમાં સિિેાશ ર્ાચન 

અથયગ્રહણ ક્ષમિા સાિી જોર્ા મળેલ હિી. 

• ધોિણ 5 માં સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા તબન અનામિ જૂથમાં 

જયાિ ેસૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા એસ.ટી. જૂથમાં જોર્ા મળેલ 

હિી. અથાયિ ધોિણ 5 માં તબન અનામિ સામાતજક જૂથમાં સિિેાશ ર્ાચન 

અથયગ્રહણ ક્ષમિા સાિી જોર્ા મળેલ હિી. 

• ધોિણ 6 માં સૌથી ર્ધાિ ે સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા એસ.સી. સામાતજક 

જૂથમા ંજયાિ ેસૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા ઓ.બી.સી. સામાતજક 

જૂથમા ંજોર્ા મળેલ હિી. અથાયિ ધોિણ 6 માં એસ.સી. સામાતજક જૂથમાં સિિેાશ 

ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા સાિી જોર્ા મળેલ હિી. 

• ધોિણ 7 માં સૌથી ર્ધાિ ે સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા એસ.ટી. સામાતજક 

જૂથમા ં જયાિ ે સૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા તબન અનામિ 

સામાતજક જૂથમાં જોર્ા મળેલ હિી. અથાયિ ધોિણ 7 માં એસ.ટી. સામાતજક જૂથમાં 

સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા સાિી જોર્ા મળેલ હિી. 
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• ધોિણ 8 માં સૌથી ર્ધાિ ે સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા એસ.સી. સામાતજક 

જૂથમા ંજયાિ ેસૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા એસ.ટી. સામાતજક 

જૂથમા ંજોર્ા મળેલ હિી. અથાયિ ધોિણ 8 માં એસ.સી. સામાતજક જૂથમાં સિિેાશ 

ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા સાિી જોર્ા મળેલ હિી. 

• ધોિણ 2 થી 8 માં સૌથી ર્ધાિ ેસિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા તબન અનામિ 

સામાતજક જૂથમાં ધોિણ 4 માં જયાિ ે સૌથી ઓછી સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ 

ક્ષમિા તબન અનામિ સામાતજક જૂથમાં ધોિણ 7 માં જોર્ા મળેલ હિી.  

• તર્દ્યાથી તબલકુલ ર્ાંચી ન શકિા હોય િેની સંખ્યા અને ટકાર્ાિી ધોિણ 2, 3 અને 6 

માં ર્ધાિ ેજોર્ા મળી હિી.  

• અક્ષિ ર્ાચકની સંખ્યા અને ટકાર્ાિી ધોિણ 2 અને 3 માં ર્ધાિ ેજોર્ા મળી હિી.   

• શબ્દ ર્ાચકની સંખ્યા અને ટકાર્ાિી ધોિણ 5 થી 6 માં ર્ધાિ ેજોર્ા મળી હિી.  

• ર્ાક્ય ર્ાચકની સંખ્યા અને ટકાર્ાિી ધોિણ 7 અને 8  માં ર્ધાિ ેજોર્ા મળી હિી.  

• ઉપિના ધોિણોમાં તર્દ્યાથીના પ્રર્ેશબાદ દિકે ધોિણમાં તર્દ્યાથીઓના ર્ાચનના 

સ્િિમાં સુધાિો થિો જોર્ા મળ્યો હિો.  

• પ્રાથતમક તર્ભાગમાં તર્દ્યાથી તબલકુલ ર્ાંચી ન શકિા હોય િેર્ા બાળકો અને અક્ષિ 

ર્ાચકોની સંખ્યા અને િેની ટકાર્ાિી ર્ધાિ ેજોર્ા મળી હિી. 

• ઉચ્ચ પ્રાથતમક તર્ભાગમાં શબ્દ અને ર્ાક્ય ર્ાચકોની સંખ્યા અને િેની ટકાર્ાિી 

ર્ધાિ ેજોર્ા મળી હિી. 

• પ્રાથતમક તર્ભાગના બાળકો કિિા ઉચ્ચ પ્રાથતમક તર્ભાગના બાળકોનંુ ર્ાચન સ્િિ 

સારં જોર્ા મળેલ હિું.  

• ધોિણ 2 અને 3 ના ઉપકિણમાં આપેલ ફકિાના શબ્દોમાંથી 45.55% સુધીના શબ્દો 

તર્દ્યાથીઓ ર્ાંચી શકિા હિા.  

• ધોિણ 4 અને 5 ના ઉપકિણમાં આપેલ ફકિાના શબ્દોમાંથી 19.79% સુધીના શબ્દો 

તર્દ્યાથીઓ ર્ાંચી શકિા હિા. 

• ધોિણ 6 થી 8 ના ઉપકિણમાં આપેલ ફકિાના શબ્દોમાંથી 28.85% સુધીના શબ્દો 

તર્દ્યાથીઓ ર્ાંચી શકિા હિા.  

• ઉપકિણમાં આપેલ શબ્દો આધાતિિ ફકિા ર્ાચનમાં ધોિણ 2 અને 3 ના 

તર્દ્યાથીઓનો દેખાર્ સાિો જોર્ા મળ્યો હિો. ધોિણ 4 અને 5 ના તર્દ્યાથીઓનો 

દેખાર્ નબળો જોર્ા મળ્યો હિો. 
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• સૌથી ર્ધાિ ે સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા ધોિણ 2 અને 3 માં જયાિ ે સૌથી 

ઓછી સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા ધોિણ 6 થી 8 માં જોર્ા મળી હિી.  

• તર્દ્યાથીઓ જમે જમે આગળના ધોિણમાં પ્રર્શે છે િેમ િેના ર્ાચન અથયગ્રહણ 

ક્ષમિા સ્િિમાં સુધાિો થર્ાને બદલે ક્રમશઃ િેમાં ઘટાડો જોર્ા મળેલ હિો. જ ે

અપેક્ષા કિિાં તર્પિીિ અને તનિાશાજનક બાબિ ગણી શકાય. 

• ધોિણ 2, 4, 5, 7 થી 8 ના કુમાિો અને કન્ યાઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ સમાન 

હિી. 

• ધોિણ 3 અને 6 માં કુમાિો કિિાં કન્ યાઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ ઊંચી જોર્ા મળી 

હિી. 

• િમામ ધોિણોના કુમાિો અને કન્ યાઓની સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા સમાન 

હિી.  

• ધોિણ 2, 5, 6 અને 8 ના સિકાિી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનગી શાળાઓના તર્દ્યાથીઓની 

સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ સમાન હિી. 

• ધોિણ 2 માં સિકાિી અને ખાનગી કિિાં ગ્રાન્ટેડ શાળાઓના તર્દ્યાથીઓની 

સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ ઊંચી જોર્ા મળી હિી.  

• ધોિણ 3 માં સિકાિી કિિાં ખાનગી શાળાઓના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન 

ઝડપ ઊંચી જોર્ા મળી હિી.  

• ધોિણ 7 માં સિકાિી કિિાં ગ્રાન્ટેડ શાળાઓના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ 

ઊંચી જોર્ા મળી હિી.  

• ધોિણ 2 થી 6 િેમજ ધોિણ 8 ના સિકાિી, ખાનગી અને ગ્રાન્ટેડ શાળાઓના 

તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા સમાન હિી.  

• ધોિણ 7 ના સિકાિી કિિાં ગ્રાન્ટેડ શાળાઓના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન 

અથયગ્રહણ ક્ષમિા ઊંચી જોર્ા મળી હિી.  

• ધોિણ 2, 3, 5 અને 7 ના એસ.સી., એસ.ટી., ઓ.બી.સી. અને તબન અનામિ 

સામાતજક જૂથના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ સમાન હિી. 

• ધોિણ 4 અને  6 માં તબન અનામિ સામાતજક જૂથના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન 

ઝડપ ઊંચી જોર્ા મળી હિી. જયાિ ે ધોિણ 8 માં એસ.સી. સામાતજક જૂથના 

તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ ઊંચી જોર્ા મળી હિી. 
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• ધોિણ 2, 3 અને 6 થી 7 ના એસ.સી., એસ.ટી., ઓ.બી.સી. અને તબન અનામિ 

સામાતજક જૂથના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા સમાન હિી.  

• ધોિણ 4 અને  6 માં તબન અનામિ સામાતજક જૂથના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન 

અથયગ્રહણ ક્ષમિા ઊંચી જોર્ા મળી હિી. જયાિ ેધોિણ 8 માં એસ.સી. સામાતજક 

જૂથના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા ઊંચી જોર્ા મળી હિી. 

• ધોિણ 2 અને 3 ના ર્ાચન ફકિામાં સૌથી ર્ધાિ ેખોટા શબ્દો ર્ાંચર્ાની ટકાર્ાિી 

ધોિણ 3 માં અને સૌથી ર્ધાિ ેસાચા શબ્દો ર્ાંચર્ાની ટકાર્ાિી ધોિણ 2 માં જોર્ા 

મળી હિી. 

• ધોિણ 4 અને 5 ના ર્ાચન ફકિામાં સૌથી ર્ધાિ ેખોટા શબ્દો ર્ાંચર્ાની ટકાર્ાિી 

ધોિણ 5 માં અને સૌથી ર્ધાિ ેસાચા શબ્દો ર્ાંચર્ાની ટકાર્ાિી ધોિણ 4 માં જોર્ા 

મળી હિી. 

• ધોિણ 6 થી 8 ના ર્ાચન ફકિામાં સૌથી ર્ધાિ ે ખોટા શબ્દો ર્ાંચર્ાની ટકાર્ાિી 

ધોિણ 6 માં અને સૌથી ર્ધાિ ેસાચા શબ્દો ર્ાંચર્ાની ટકાર્ાિી ધોિણ 8 માં જોર્ા 

મળી હિી. 

• ધોિણ 2, 3 અને 5 ના તકસ્સામાં જ ે તર્દ્યાથીની ર્ાચન ઝડપ સાિી િેની ર્ાચન 

અથયગ્રહણ ક્ષમિા સાિી હોર્ાની થોડીક શક્યિાઓ છે એમ કહી શકાય. 

• ધોિણ 4 અને 6 થી 8 ના તકસ્સામાં જ ેતર્દ્યાથીની ર્ાચન ઝડપ સાિી િેની ર્ાચન 

અથયગ્રહણ ક્ષમિા સાિી હોર્ાની શક્યિાઓ છે એમ કહી શકાય. 

5.4 સૂચનો : 

પ્રસ્િુિ અભ્યાસ દિતમયાન થયેલ અનુભર્ો અને અભ્યાસનાં િાિણોને ધ્યાનમાં લઈ આ 

તર્ર્યમાં તદશા સૂચન મળી િહે િે માટે નીચે મુજબના સૂચનો કિર્ામાં આર્ેલ છે. 

❖ ધોિણ 2 માં તર્દ્યાથીઓની ર્ાચન ઝડપ િેમજ ધોિણ 7 માં તર્દ્યાથીઓની ર્ાચન 

અથયગ્રહણ ક્ષમિામાં અતભર્ૃતદ્ધ થાય િેર્ા નક્કિ કાયયક્રમોનંુ આયોજન થર્ું જોઇએ.  

❖ િમામ ધોિણોના તર્દ્યાથીઓની સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિામાં અતભર્ૃતદ્ધ 

થાય િે માટે ચોક્કસ કાયયક્રમોનંુ આયોજન કિર્ું જોઇએ.  

❖ િમામ ધોિણોમાં કુમાિોની સિિેાશ ર્ાચન ઝડપ અને સિિેાશ ર્ાચન અથયગ્રહણ 

ક્ષમિામાં અતભર્ૃતદ્ધ થાય િેર્ા નક્કિ કાયયક્રમોનંુ આયોજન થર્ું જોઇએ. 
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❖ સિકાિી શાળાઓમાં ર્ાચન ઝડપમાં અતભર્ૃતદ્ધ થાય િેર્ા નક્કિ કાયયક્રમોનંુ 

આયોજન થર્ું જોઇએ.  

❖ ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિામાં અતભર્ૃતદ્ધ થાય િેર્ા નક્કિ 

કાયયક્રમોનંુ આયોજન થર્ું જોઇએ.  

❖ એસ.ટી. સામાતજક જૂથના તર્દ્યાથીઓની ર્ાચન ઝડપ અને ર્ાચન અથયગ્રહણ 

ક્ષમિામાં સુધાિો થાય િે માટે જરૂિી પગલાં હાથ ધિર્ા જોઇએ.  

❖ ધોિણ 2 અને 3 માં અક્ષિ ર્ાચકની સંખ્યા ઘટે િે માટે નક્કિ કાયયક્રમોનંુ આયોજન 

થર્ું જોઇએ. 

❖ િમામ ધોિણોમાં ર્ાક્ય ર્ાચક તર્દ્યાથીઓની સંખ્યામાં અતભર્ૃતદ્ધ થાય િે માટેના 

નક્કિ કાયયક્રમોનંુ આયોજન થર્ું જોઇએ. 

❖ પ્રાથતમક તર્ભાગમાં ર્ાચન અતભયાન માટેના સઘન કાયયક્રમોનંુ આયોજન થર્ું 

જોઇએ.  

❖ િમામ ધોિણોમાં તર્દ્યાથીઓ ખોટા શબ્દોનું ર્ાચન ઓછંુ કિ ે અને ક્રમશઃ સાચા 

શબ્દોના ર્ાચન િિફ ર્ળે િે માટે તશક્ષકોના િાલીમ કાયયક્રમોનંુ આયોજન થર્ું 

જોઇએ. 

❖ તર્દ્યાથીઓ માટે સઘન ર્ાચન ઝંૂબેશનંુ આયોજન કઇ િીિે કિર્ું િે અંગે તશક્ષકોને 

માગયદશયન આપર્ું જોઇએ.  

❖ તર્દ્યાથીઓની ર્ાચન કૌશલ્ય અને ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા ઉત્તમ હોય િેર્ી 

શાળાઓના તશક્ષકોને જાહેિમાં સન્માતનિ કિર્ા જોઇએ. 
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પતિતશષ્ટ-1 

ધોિણ 2 થી 3 ની ર્ાચન ઝડપ અને ની ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા નક્કી કિર્ા માટેનો ફકિો 

(RS+RC-1) 
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પતિતશષ્ટ-2 

ધોિણ 2 થી 3 ની ર્ાચન અથયગ્રહણ ક્ષમિા નક્કી કિર્ા માટેના પ્રશ્નો (Std.2/3 RC) 
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પશ્વરશ્વશષ્ટ-3 

ધોરણ 2 થી 3 માટેનુ ંમૂલ્યાંકન પત્રક (ES-1) 
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પશ્વરશ્વશષ્ટ-4 

ધોરણ 2 થી 3 માટેનુ ંમૂલ્યાંકન પત્રક (ES-2) 
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પશ્વરશ્વશષ્ટ-5 

ધોરણ 4 થી 5 ની વાચન ઝડપ અન ેની વાચન અથથગ્રહણ ક્ષમતા નક્કી કરવા માટેનો 

ફકરો (RS+RC-1) 
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પશ્વરશ્વશષ્ટ-6 

ધોરણ 4 થી 5 ની વાચન અથથગ્રહણ ક્ષમતા નક્કી કરવા માટેના પ્રશ્નો (Std.4/5 RC) 
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પશ્વરશ્વશષ્ટ-7 

ધોરણ 4 થી 5 માટેનુ ંમૂલ્યાંકન પત્રક (ES-1) 
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પશ્વરશ્વશષ્ટ-8 

ધોરણ 4 થી 5 માટેનુ ંમૂલ્યાંકન પત્રક (ES-2) 
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પશ્વરશ્વશષ્ટ-9 

ધોરણ 6 થી 8 ની વાચન ઝડપ અન ેની વાચન અથથગ્રહણ ક્ષમતા નક્કી કરવા માટેનો 

ફકરો (RS+RC-1) 
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પશ્વરશ્વશષ્ટ-10 

ધોરણ 6 થી 8 ની વાચન અથથગ્રહણ ક્ષમતા નક્કી કરવા માટેના પ્રશ્નો (Std.6/7/8 RC) 
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પશ્વરશ્વશષ્ટ-11 

ધોરણ 6 થી 8 માટેનુ ંમૂલ્યાંકન પત્રક (ES-1) 
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પશ્વરશ્વશષ્ટ-12 

ધોરણ 6 થી 8 માટેનુ ંમૂલ્યાંકન પત્રક (ES-2) 
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પશ્વરશ્વશષ્ટ-13 

માગથદશ્વશથકા 

ગુજિાિ શૈક્ષતણક સંશોધન અને િાલીમ પતિર્દ,  ગાંધીનગિ     

 

તફલ્ડ ઇન્ર્ેસ્ટીગેટિ માટે  

ર્ાચન ઝડપ માપન અને ર્ાચન અથયગ્રહણ માપન સંશોધન માગયદતશયકા 
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  શ્રી દદનેશભાઈ પટેલ        (ડાયટ, ગાાંધીનગર) 

શ્રી નવરાગભાઈ ગરાલા       (ડાયટ આણાંદ) 
શ્રી ધમેશભાઈ  પટેલ        (ડાયટ આણાંદ) 

 
 

શ્રછ 
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વાંચન ઝડપ આધાશ્વરત સંશોધન માટેની માગથદશથક સૂચનાઓ 

ર્ાચન ઝડપ અને ર્ાચન અથયગ્રહણ માપન સંશોધન માટેના તર્તર્ધ િબક્કાઓ માટે 

નીચે મુજબની માગયદશયક બાબિો ધ્યાને લેર્ી.  

 

શાળા અને શ્વવદ્યાથી પસદંગી 

• યાદતચ્છક િીિે તજલ્લાદીઠ કુલ તસતે્તિ (70) શાળાઓની પસંદગી કિર્ી. દિકે 

શાળામાથી એક જ ધોિણ પસંદ કિર્ુ.  

• ધોિણ-2 , ધોિણ-3,  ........... , ધોિણ-8 ના પ્રત્યેક ધોિણની દસ (10) શાળાઓ 

પસંદ કિર્ી. આ દિકે શાળાઓમાંથી ધોિણ દીઠ 10 તર્દ્યાથીઓ સોપાન-૨ 

મુજબ યાદતચ્છક િીિે  પસંદ કિર્ાના િહેશે. 

• પસંદ થયેલ શાળાઓને સંશોધન માટે જરૂિી માતહિી અંગે અગાઉથી જાણ 

કિર્ાની િહેશે.  

• આપના તજલ્લામાં નીચેની સાિણીમાં દશાયરે્લ સંખ્યા મુજબ શાળાઓ અને 

તર્દ્યાથીઓની પસંદગી કિર્ી. 

• પસંદ કિલે શાળાના જ ેિે ધોિણમાં એક કે એકથી ઓછા તર્દ્યાથી હાજિ હોય 

િેર્ા સંજોગોમા િે શાળાની નજીકની કોઇ એક શાળા પસંદ કિર્ી જમેા 

જરૂિીયાિ મુજબના તર્દ્યાથીઓ હાજિ હોય  

ધોિણ 

ધ
ોિ

ણ
-2

 

ધ
ોિ

ણ
-3

 

ધ
ોિ

ણ
-4

 

ધ
ોિ

ણ
-5

 

ધ
ોિ

ણ
-6

 

ધ
ોિ

ણ
-7

 

ધ
ોિ

ણ
-8

 

શાળાઓની સંખ્યા 10  10  10  10  10  10  10  

શાળા દીઠ મહત્તમ  તર્દ્યાથીઓની 

સંખ્યા 
10 10 10 10 10 10 10 

તજલ્લા દીઠ ધોિણર્ાિ મહત્તમ કુલ 

તર્દ્યાથીઓની સંખ્યા 
100 100  100  100  100  100  100  

  

 શ્વવદ્યાથીઓની પસંદગી : 

• સૌ પ્રથમ નમૂનામાં પસંદ થયેલ શાળામાં આપને ફાળર્ેલ ધોિણનાં એક કિિાં ર્ધુ 

ર્ગો  હોય િો ર્ગયની પસંદગી યાદતચ્છક િીિે કિર્ાની િહેશે. 
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• ર્ગય પસંદગી કયાય બાદ િે ર્ગયનાં હાજિી પત્રક પિથી િે ર્ગયનાં કુલ તર્દ્યાથીઓની 

સંખ્યા જાણર્ી.  

• પસંદ થયેલ શાળાનાં ધોિણ દીઠ 10 તર્દ્યાથીઓ તર્દ્યાથી પસંદગીની િીિના 

સોપાનો મુજબ િને્ડમ સેમ્પલીગંથી sheet 1 માં પસંદ કિર્ા.  

• નમૂના પસંદગી ર્ખિે પસંદ થર્ા પાત્ર તર્દ્યાથી ગેિહાજિ હોય િો િે પછીના ક્રમના 

તર્દ્યાથીની પસંદગી કિર્ી. જ ે મુજબ પસંદ થયેલ તર્દ્યાથીઓની યાદીની sheet 2 

માં નોંધ કિર્ી. 

સોપાન : 1  RS (િને્ડમ સ્ટાટય ) નક્કી કિર્ું  

• નમૂનામાં પસંદ થયેલ શાળાનો UDISE  ધ્યાનમાં લેર્ો. 

ઉદાહિણ િિીકે જો કોઈ શાળાનો UDISE  24071000101 હોય િો 

2 4 0 8 1 0 0 0 1 0 9 

િાજ્યનો કોડ તજલ્લાનો કોડ બ્લોકનો કોડ ગામનો કોડ શાળાનો કોડ 

• તજલ્લા કોડનાં બંને અંકોનો સિર્ાળો કિર્ો. અહી ંઉદાહિણ મુજબ, 

તજલ્લા કોડ-08 છે િો 0+8 કિર્ું. 

• શાળા કોડના બંને અંકોનો સિર્ાળો કિર્ો. 

અહી ંઉદાહિણ મુજબ શાળાનો કોડ 09 છે. િો 0+9 કિર્ું. 

• હરે્, તજલ્લા કોડ+ શાળા કોડ કિિાં 0+8+0+9=17 મળે છે. 

•  િો ફિી 17 = 1 + 7= 8   આમ,    ઉપિ મુજબના ઉદાહિણમાં 8 એ િને્ડમ 

સ્ટાટય  છે.   

• આ િીિે સિર્ાળો કિિા એક અંકની સંખ્યા મળે ત્યાં સુધી આ પ્રતક્રયાનું 

પુનિાર્િયન કિર્ુ. જ ે યુતનક નંબિ – RS (િને્ડમ સ્ટાટય ) છે. આ નંબિ નોધંી 

િાખર્ો. 

સોપાન : 2 તર્દ્યાથીઓની પસંદગી પ્રતક્રયા 

• પસંદ થયેલ શાળામાં ધોિણ 2 થી  8  પૈકી જ ેિે ધોિણના હાજિ તર્દ્યાથીઓની સંખ્યા 

10 કે િેના કિિા ઓછી હોય િો કસોટીના તદર્સે િે ધોિણના િમામ હાજિ 

તર્દ્યાથીઓની કસોટી લેર્ાની િહેશે.  

• જો શાળામાં ધોિણ 2 થી 8 પૈકી  જ ેિે ધોિણના હાજિ તર્દ્યાથીઓની સંખ્યા 10 કિિા 

ર્ધુ હોય િો કસોટીના તદર્સે હાજિ તર્દ્યાથીઓમાંથી 10 તર્દ્યાથીઓની પસંદગી 

કિર્ાની િહેશે.  
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• જો પસંદ થયેલ તર્દ્યાથીઓની હાજિ સંખ્યા 10 થી ર્ધુ હોય િો નમૂના પસંદગી માટે 

પસંદ થયેલ ર્ગયના િમામ  તર્દ્યાથીઓના ર્ગય િતજ.ક્રમાંકની યાદી  Sheet-1 માં 

લખર્ી.  

• તર્દ્યાથીઓની સંખ્યાના આધાિ ે નમૂના પસંદગી માટેનો અંિિાલ (SI) નીચેના સૂત્રને 

આધાિ ે નક્કી કિો.  

• નમૂનાનો અંતરાલ (SI)  

= 
આપને ફાળર્ેલ ધોિણનાં પસંદ થયેલ ર્ગયના નોધંાયેલા કુલ તર્દ્યાથીઓની સંખ્યા

𝟏𝟎
  

 

ઉદા. િિીકે પસંદ થયેલ ર્ગયમાં િતજ. સંખ્યા 24 છે. 

િો અંિિાલ (S I) = 
24

10
  =2.4  એટલેકે   2  

આમ, ઉપિના ઉદાહિણ પ્રમાણે RS=8 છે અને અંિિાલ 2 છે. િો એ માટે આ 

પ્રમાણે      

નમૂના પસંદગી કિર્ી. 

• તર્દ્યાથીઓની યાદીમાંથી પ્રથમ તર્દ્યાથીની પસંદગી કિર્ા માટે આપની 

શાળાના અગાઉ મળેલ યુતનક નંબિ (RS) ક્રમના તર્દ્યાથીના નામની સામે 

Sheet 1 માં S-1 દશાયર્ર્ું. 

 

o ર્ગય િતજ. ક્રમાંકની યાદી Sheet 1 માં િૈયાિ કિો. 

o ગેિહાજિ તર્દ્યાથીના ર્ગય િતજ. ક્રમાંકની સામે “Ab” લખો.  

o નમૂનામાં પસંદ ન થયેલ તર્દ્યાથીઓનાં નામ લખર્ા નતહ.  

o પસંદ થયેલ ર્ગયમાંથી િમામ તર્દ્યાથીઓનો માત્ર ર્ગય િતજ. ક્રમાંક લખર્ો. અને 

િેની સામે RS  અને ર્ગય અંિિાલ મુજબ student id ફાળર્ર્ો. જ ે તર્દ્યાથીને 

student id ફાળર્ો િેનું નામ ર્ગય િતજસ્ટિ પિથી ર્ગય િતજ. ક્રમાંક જોઈને લખો. 

 Sheet 1  

ર્ગય િતજ.ક્રમાંક ફાળર્ેલ Student id પસંદ થયેલ તર્દ્યાથીનું નામ 

1    

2  S-10 ધુ્રર્ 

3    

4    
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5    

6    

7    

8         RS S-1 આનંદ 

9    

   

o SI = 8 હોર્ાથી િમાિો પ્રથમ તર્દ્યાથી Sheet -1 માં દશાયરે્લી યાદીમાંથી 

અનુક્રમ નંબિ 8 પસંદ થશે. ત્યાિ પછીના તર્દ્યાથીની પસંદગી નીચે મુજબની 

પદ્ધતિથી કિર્ી.   

 

Student ID 

યુતનક નંબિ 

/િને્ડમ સ્ટાટય  

(RS) 

અંિિાલ (SI) પસંદગી પામેલ તર્દ્યાથી 

1 8 ૦ 8 

2 8 2 8+2=10 

3 8 2 10+ 2 =12 

4 8 2 12 +2=14 

5 8 2 14 +2 =16 

o ઉપિ મુજબ કિિાં કુલ 1૦ તર્દ્યાથીઓ પસંદ કિર્ાના િહેશે. પિંિુ જો તર્દ્યાથીની 

યાદીના છેલ્લા નામ સુધી જિાં 1૦ તર્દ્યાથીઓની પસંદગી થિી ન હોય િો ફિીથી 

તર્દ્યાથી ક્રમ-1 થી આગળ ર્ધર્ું. 

o આ િીિે જ્યાં સુધી 1૦ તર્દ્યાથીઓની પસંદગી ન થાય ત્યાં સુધી આ પ્રતક્રયાનું 

પુનિાર્િયન કિર્ું. 

આ િીિે તર્દ્યાથીઓની યાદીમાંથી તર્દ્યાથીઓની પસંદગી કિિા જો કોઈ તર્દ્યાથીની 

પસંદગી િીપીટ થિી હોય િો િે પછીના ક્રમના તર્દ્યાથીની પસંદગી કિર્ી. 

અંિે S1 પછીના િિિજ આર્િા તર્દ્યાથીને  SNO િિીકે પસંદ કિર્ા  

 FIELD INVESTIGATOR એ ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો.  

• પ્રત્યેક FI એ લાગુ પડિા ધોિણના ઉપકિણ (ફકિા) જરૂિી સંખ્યામાં ગણિિી કિી 

મેળર્ી લેર્ા. 
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• શાળા સમય અંગે અગાઉથી માતહિી મેળર્ી લેર્ી. િે મુજબ શાળામાં સમયસિ 

પહોચંી જર્ુ. 

• મોબાઈલમાં large data Record કિર્ાનો હોય mobile ફોનમાં enough space 

િાખર્ી િેમજ full charge િાખર્ો. આર્શ્યકિા પડે એમ હોય િો charging 

માટેની વ્યર્સ્થા પણ સાથે િાખર્ી.   

• આપનો મોબાઈલ ફોન િકેોડીંગ સમયે flight mode માં િાખર્ો.  

• mobile માં voice recording Application અગાઉથી download કિી િાખર્ી. 

િેમજ Record થયેલ file ની quality અને file save થિી હોય િેનું location 

અગાઉથી ચકાસી લેર્ુ.  

• Recording સ્પષ્ટ સાંભળી શકાય િે માટે તર્દ્યાથીને મોટેથી અને સ્પષ્ટ િીિે ર્ાચર્ા 

માટે કહેર્ુ.શરઆિમાં બે તર્દ્યાથીઓને આર્ર્ા કહેર્ુ. જમેાં એક તર્દ્યાથી S 

No(SAMPLE માં પસંદગી પામેલ નથી ),અને S 1 ( SAMPLE મા પસંદ થયેલ પ્રથમ)  

તર્દ્યાથીઓ ને બોલાર્ર્ા કહેર્ુ  જ ે તર્દ્યાથીનંુ ર્ાચન ઝડપ અને અથયગ્રહણ 

માપનની બન્ને કામગીિી પૂણય થાય િે તર્દ્યાથીને િેના પછી આર્નાિ તર્દ્યાથીની 

સાથે બેસર્ા કહેર્ુ અને S-N0 ને પોિાના ર્ગયમા જર્ા કહેર્ુ અને ક્રમશ: કામગીિી 

પૂણય કિર્ી.( S-NO ) તર્દ્યાથીનો નમૂનામા સમારે્શ ન કિર્ો  

વાચન ઝડપ માપન અને વાચન અથથગ્રહણ માપન માટે કરવાની થતી કામગીરી(પ્રથમ શ્વદવસ)   

• સૌ પ્રથમ શાળાના આચાયયને મળીને સંશોધન માટે કિર્ાની કામગીિી અંગે 

અતભમુખ કિર્ા.  

• ઉપિોિ દશાયરે્લ પ્રતક્રયા મુજબ Sheet 1 માં દસ તર્દ્યાથીઓની પસંદગી કિી 

પસંદ થયેલ તર્દ્યાથીઓની યાદીની આ માગયદતશયકાને અંિે આપેલ sheet-2 માં 

નોધં કિર્ી.  

• સૌ પ્રથમ પસંદ થયેલ દસ તર્દ્યાથીઓની નામ ર્ાળી તચઠ્ઠી બનાર્ર્ી.  

• નમૂનામાં પસંદ થયેલ 10 તર્દ્યાથીઓને િેમના જ ર્ગયમા પોિાનંુ કાયય કિર્ા 

માટેની સૂચના આપર્ી અને નમૂનામાં પસંદ થયેલ તર્દ્યાથીઓને ક્રમશ : અલગ 

ર્ગયમાં બોલાર્ીને સંશોધનની પ્રતક્રયા હાથ ધિર્ી. જનેી તર્ગિ નીચે મુજબ છે.  
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FI પાસે ર્ગયમા હાજિ તર્દ્યાથી  પ્રતક્રયા  

(1) S-No +S 1 

(2) S1 + S2  

(3) S2 + S3 

(4) S3 + S4  

(5) S4 + S5  

 

 

S-No (એસ-નો) +S1 ને િેના ર્ગયખંડમાથી ર્ાચન અને અથય 

ગ્રહણ માટે અલગ ર્ગયખંડમા બોલાર્ી લઈ જર્ા. જ ેપૈકી  S-

Noને સંશોધન માટે નમૂનામા સમાતર્ષ્ટ કિર્ો નહી માત્ર S 

1ની બન્ને પ્રતક્રયા       ( ર્ાચન +અથયગ્રહણ પૂણય કિર્ી 

ત્યાિબાદ S 1ને એ જ ર્ગયખંડ મા બેસાડી િાખી S-No ને S2 

નાં નામની તચઠ્ઠી  આપી S2ને અત્રે મોકલર્ા જણાર્ર્ુ. 

ત્યાિબાદ S2ને બેસાડી S1 ને  S3નાં નામની તચઠ્ઠી  આપી ન ે

S3ને અત્રે મોકલર્ા જણાર્ર્ુ. આ િીિે તિસેસ પહેલા પાંચ 

તર્દ્યાથીઓની પ્રતક્રયા પૂણય કિર્ી  

તિસેસ 

(6) S-NO+S6 

(7) S6+S7 

(8) S7+S8 

(9) S8 + S9  

(10) S9+S10  

 

તિસેસ પછી ફિીથી પ્રતક્રયાનુ પુનિાર્િયન કિર્ુ જમેા ફિીથી 

એ જ તર્દ્યાથીને S-NO  (એસ-નો) િિીકે સમારે્શ કિર્ો 

અને S-NO  અને S-6 બન્ને તર્દ્યાથીઓને અગાઉની જમે 

અલગ ર્ગયખંડમા લઈ જર્ા અને િીસેસ પહેલા કિલે પ્રતક્રયા 

મુજબ પ્રતક્રયા પૂણય કિર્ી.  

 

• સૌપ્રથમ S - 1 તર્દ્યાથીને ર્ાચન ઝડપ માપન માટે તનયિ કિલે ર્ાચન સામગ્રી 

ર્ાચર્ા આપર્ી અને જ્યાિ ેતર્દ્યાથી ર્ાચનની શરૂઆિ કિ ેત્યાિ ેિકેોડીંગ શરૂ 

કિર્ુ અને ર્ાચન સામગ્રીનુ ર્ાચન પૂણય કિ ેત્યાિ ેિકેોડીંગ બંધ કિર્ું અને આપેલ 

પત્રકમા િેની નોંધ કિર્ી. ર્ાચન પ્રતક્રયા માટે કોઇ તનતિિ સમયમયાયદા નથી. 

ર્ાચન પૂણય કિ ેત્યા સુધી ર્ાચર્ા દેર્ુ . 

• જો તર્દ્યાથી માત્ર અક્ષિ ર્ાચન કિિો હોય અથર્ા તબલકુલ ર્ાચી શકિો ન હોય 

િો 2 તમતનટના અંિે ર્ાચન પ્રતક્રયા પૂણય કિર્ી અને િે તર્દ્યાથી માટે અથયગ્રહણ 

માપનનું કાયય ન કિર્ુ. અને પછીના ક્રમના તર્દ્યાથીને બોલાર્ર્ા.    

• મુખિર્ાચન પૂણય કયાય બાદ િે તર્દ્યાથીને મુકર્ાચન કિર્ા માટે િે જ સામગ્રી 

ફિીથી આપર્ી અને સૂચના આપર્ી કે “ આ ર્ાચન સામગ્રી િમે શાંતિથી ર્ાચો, 
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ર્ાંચ્યાબાદ આપને આ ર્ાચન સામગ્રી આધાતિિ કેટલાક પ્રશ્નો પૂછર્ામા ં

આર્શે”. 

•  તર્દ્યાથીને મુકર્ાચન કિર્ા માટે 5 તમતનટનો સમય આપર્ો . 

• મુક્વાચનના અંિે તર્દ્યાથીને તનયિ કિલે િમામ પ્રશ્નો ક્રમશ: પૂછર્ા િથા ઉપિ 

જણાવ્યા મુજબની િકેોડીગની પ્રતક્રયા પણ કિર્ી.  

• પ્રશ્નોના જર્ાબ આપિી ર્ખિે તર્દ્યાથીઓ ર્ાચન સામગ્રીનો ઉપયોગ કિી 

શકશે . પ્રત્યેક પ્રશ્ન પૂછ્યા પછી તર્દ્યાથીને જર્ાબ તર્ચાિર્ા માટે 15 સેક્ન્ડ 

જટેલો સમય આપર્ો. જો તર્દ્યાથી જર્ાબ ન આપે િો ફિીથી પ્રશ્ન પૂછર્ો અને 

િે માટે પણ 15 સેક્ન્ડ જટેલો સમય આપર્ો. જો બે ર્ખિ પૂછર્ા છિાં પણ 

તર્દ્યાથી પ્રશ્નનો જર્ાબ ન આપે િો પછીનો પ્રશ્ન પૂછર્ો. આ પ્રતક્રયા દિકે પ્રશ્ન 

માટે કિર્ી .  

• નમૂનામાં પસંદ થયેલ બધા જ તર્દ્યાથીની ર્ાચન ઝ્ડપ અને ર્ાચન 

અથયગ્રહણની પ્રતક્રયા પૂણય કિિાં િેની ઓડીયો િકેોડીગ ફાઇલ િૈયાિ થશે. આમ, 

દિકે તર્દ્યાથીની બે ઓડીયો િકેોડીગ ફાઇલ બનશે. જનેુ નામ નીચે મુજબ 

આપર્ાનુ િહેશે . 

ઉદા. નર્સાિી તજલ્લાના ડેટા કલેક્શન થયેલ માતહિી માટે   

      મુખ્ય ફોલ્ડિનું નામ NAVSARI આપર્ું. 

school list િૈયાિ કિી School 1 થી School 70 સુધીની યાદી િૈયાિ કિર્ી 

અને દિકે FI  ને િેનો School ક્રમ આપર્ો. જ ેમુજબ િે િેની voice Recording 

file save કિી શકે.    

િેની અંદિ STD – 2, STD – 3 , ..........., STD – 8 એમ 7 પેટા ફોલ્ડિ બનાર્ર્ા.  

ધોિણર્ાિ દિકે ફોલ્ડિમાં SC1S1RS અને  SC1S1RC એમ નામ આપર્ું .  

SC1+S1+RS = school 1 + students 1 + Reading Speed = SC1S1RS 

SC1 +S1+ RC = school 1 + students 1 + Reading Comprehensive = 

SC1S1RC 

• આમ, દિકે તજલ્લામા એક મુખ્ય ફોલ્ડિ, િેના 7 પેટા ફોલ્ડિ અને િેમા ધોિણર્ાિ 

RS(Reading Speed) ની મહત્તમ 100  ઓડીયો િકેોડીગ ફાઇલ અને RC 

(Reading Comprehension) ની મહત્તમ 100 ઓડીયો િકેોડીગ ફાઇલ િૈયાિ 

થશે. જ ેઅત્રે file name coding મુજબ dvd માં મોકલર્ી. 
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વાચન ઝડપ અને વાચન અથથગ્રહણની પ્રાપ્ત માશ્વહતીનુ શ્વવશ્લેર્ણ અને ડેટા એન્ટર ી :  

• FI એ માતહિી એકત્રીકિણના િબકે્ક કિલે તર્શેર્ અર્લોકનો જરે્ા કે અમલીકિણ અંગે, 

ઉપકિણનાં content અંગ.ે.... ની તફલ્ડ નોટ “અતભપ્રાયો અને અર્લોકનો” -Sheet માં 

નોધં કિર્ી અને િે જ–ેિે ડાયેટમાં જમા કિાર્ર્ી.  

• RS(Reading Speed) ની  ઓડીયો િકેોડીગ ફાઇલને ધ્યાનપૂર્યક સાંભળર્ી અને િે   

પિથી તર્દ્યાથી દ્વાિા ખોટા ર્ંચાયેલ શબ્દોની ઉપિ ત્રાસી લીટી (/)(ઉદા. ચકલી) કિર્ી.  

• ઉપિોિ કામગીિીના આધાિ ેર્ાચેલ ખોટા શબ્દોની સંખ્યા અને ર્ાચેલ સાચા શબ્દોની 

સંખ્યા િથા ર્ાચન માટે લીધેલ સમયની નોધં કિી મૂલ્યાકન પત્રક-1 (ES-1) િૈયાિ કિર્ું.  

• RC (Reading Comprehension) ની  ઓડીયો િકેોડીગ ફાઇલને ધ્યાનપૂર્યક સાંભળર્ી 

અને િે પિથી તર્દ્યાથીઓ દ્વાિા અપાયેલ જર્ાબની નોધં મૂલ્યાંકન પત્રક-2 (ES-2)માં 

કિર્ી. 

• નોધં કિલે તર્દ્યાથીના જર્ાબનું ધોિણર્ાિ િૈયાિ કિલે રૂતબ્રક્સના આધાિ ેગુણાંકન કિી 

મૂલ્યાકન પત્રક-2 (ES-2) િૈયાિ કિર્ું. 

• ઉદાહિણ િિીકે...  

જો ધોિણ-8 ના કોઈ એક તર્દ્યાથીએ પ્રશ્ન 1 માટે B ને અનૂરૂપ જર્ાબ આપેલ હોય િો િે 

તર્દ્યાથીનંુ  ગુણાંકન નીચે પ્રમાણે ખિાની તનશાની કિીને કિર્ું. અથાયિ.  

મૂલ્યાંકન પત્રક-2 

ક્રમ પ્રશ્ન તર્દ્યાથીએ આપેલ જર્ાબ ( નીચે દશાયવ્યા મુજબના અપેતક્ષિ 

જર્ાબ કે અપતેક્ષિ જર્ાબનો   અથય ધિાર્િો 

સમાનાથી/પ્રાદેતશક બોલીમા ંઆપેલ જર્ાબને પણ માન્ય 

િાખર્ો)  

 મળેલ  

જર્ાબ સામે  

√ કિો.  

મેળર્ેલ 

ગુણ 

1 િિનજી 

ધનર્ાન હિા 

િેની ખબિ 

િમને કેર્ી િીિે 

પડે છે ? 

A િેમનું જબિજસ્િ તર્શાળ ઘિ હિંુ િેમાં ર્ચ્ચોર્ચ  

િિર્ાનો  હોજ હિો. િસોઈયાઓ,માળી,નોકિોની ફોજ 

હિી. આધુતનક સતુર્ધાના સાધનોની ઘિ સજ્જ હિંુ. 

મુકેશ માટે ખાસ તર્દેશી કૂિિો પાળર્ામાં આવ્યો હિો.  

 5 

B ઉપિ પૈકી કોઈપણ ચાિ  √ 4 

C ઉપિ પૈકી કોઈપણ ત્રણ   3 

D ઉપિ પૈકી કોઈપણ બે   2 

E ઉપિ પૈકી કોઈપણ એક   1 

  F ઉપિ પૈકી એકપણ નહી/ં ખોટો જર્ાબ   0 
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આમ ખરં કિલે તનશાનીને આધાિ ેઆ તર્દ્યાથીને આપેલ પ્રશ્નના 4ગુણ મળે છે િેમ સ્પષ્ટ 

થાય. 

• sheet -1, sheet-2 મૂલ્યાકન પત્રક-1 (ES-1)  અને મૂલ્યાકન પત્રક-2 (ES-2) ના 

આધાિ ેડેટા એન્ટર ીની બધી જ માતહિી Times New Roman (કેપીટલ)ફોન્ટમાં 

અને Font Size 12 માં અંગે્રજીમાં જ  કિર્ી  

• પ્રત્યેક FI િિફથી મળેલ ડેટા એન્ટર ી શીટને ધોિણર્ાિ મજય કિી તજલ્લાની 

ફાઈનલ ડેટા એન્ટર ી શીટ િૈયાિ કિર્ી. 

• િમામ Data District Co ordinator એ ભૂલિતહિ ચકાસણી કિીને જ મોકલર્ા.    

 

નોધં : દરકે FI  દ્વારા નીચે મુજબની માશ્વહતી જમા કરાવવાની રહેશે. 

• તર્દ્યાથી પસંદગી પત્રક (sheet -1)  – અને sheet-2 ધોિણર્ાિ 01 શીટ 

• મૂલ્યાકન પત્રક -1 (ES-1) – તર્દ્યાથીઓની સંખ્યા અનુસાિ શીટ  

• મૂલ્યાકન પત્રક  -2 (ES-2) - ધોિણર્ાિ તર્દ્યાથીઓની સંખ્યા અનુસાિ  શીટ  

• RS(Reading Speed) ની  ઓડીયો િકેોડીગ ફાઇલ 10 + RC (Reading 

Comprehension) ની  ઓડીયો િકેોડીગ ફાઇલ 10 એમ કુલ 20 ઓડીયો ફાઇલ  

• ડેટા એન્ટર ી શીટ – ધોિણર્ાિ 1 શીટ    અતભપ્રાયો અને અર્લોકનો  – 01 
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                     નમૂના પસંદગી પ્રતક્રયા- Sheet-1    સર્ે િાિીખઃ.................... 

શાળાનું નામઃ             તર્સ્િાિ : 

શહેિી/ગ્રામ્ય ધોિણ :                  િાલુકોઃ      તજલ્લો :  

           

િોલ નબંિ ફાળર્ેલ       

તર્દ્યાથી ID ક્રમાંક 

(Student ID) 

તર્શેર્ નોધં  િોલ નબંિ ફાળર્ેલ          

તર્દ્યાથી ID ક્રમાંક 

(Student ID) 

તર્શેર્ નોધં 

1       

2       

3       
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િોલ નબંિ ફાળર્ેલ       

તર્દ્યાથી ID ક્રમાંક 

(Student ID) 

તર્શેર્ નોધં  િોલ નબંિ ફાળર્ેલ          

તર્દ્યાથી ID ક્રમાંક 

(Student ID) 

તર્શેર્ નોધં 

       

       

       

       

 

Sheet – 2 (નમૂનામાં પસંદ થયેલ તર્દ્યાથીઓ) 

શાળાનું નામઃ         તર્સ્િાિ : શહેિી/ગ્રામ્ય  

ધોિણ :                  િાલુકોઃ    તજલ્લો :                  

Student 

ID 

તર્દ્યાથીનું નામ ર્ગય િોલ 

નંબિ 

જાતિ 

SC/ ST/ 

OBC/  

OTHERS 

તર્તશષ્ટ 

જરૂતિયાિર્ાળા 

તર્દ્યાથીઓ- 

CWSN (કેટેગિી) 

તર્શેર્ 

નોધં 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

       

       

       



 
 

 140 

Student 

ID 

તર્દ્યાથીનું નામ ર્ગય િોલ 

નંબિ 

જાતિ 

SC/ ST/ 

OBC/  

OTHERS 

તર્તશષ્ટ 

જરૂતિયાિર્ાળા 

તર્દ્યાથીઓ- 

CWSN (કેટેગિી) 

તર્શેર્ 

નોધં 
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“અતભપ્રાયો અને અર્લોકનો” –Sheet 

 

• FI એ માતહિી એકત્રીકિણના િબકે્ક કિલે તર્શેર્ અર્લોકનો જરે્ા કે 

અમલીકિણ અંગે, ઉપકિણનાં content અંગે..... આ તફલ્ડ નોટ માં નોધં કિર્ી 

અને િે જ–ેિે ડાયેટમાં જમા કિાર્ર્ી.  

અશ્વભપ્રાયો અવલોકનો 

 

FI નું નામઃ_______________  સહીઃ   સંસ્થાઃ________________હોદ્દોઃ____________ 

ધોિણઃ _________________ 
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