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1. સ ર ાંિ (Abstract) 

     પ્રસ્તુત અભ્યાસ સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલયાાંકન અાંગ ેગાાંધીનગર જિલલાના પ્રાથજમક શાળાના જશક્ષકોના ર્લણો શુાં 

છે ? તે જાણર્ા માટે અભ્યાસક દ્વારા પ્રસ્તુત જર્ષયની પસાંદગી કરર્ામાાં આર્ી હતી. સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલયાાંકન 

અાંતગવત ગિુરાત રાજ્યમાાં જશક્ષણ જર્ભાગ દ્વારા સાાંપ્રત સમયમાાં પ્રાથજમક શાળાઓમાાં “શાળાકીય સર્વગ્રાહી મૂલયાાંકન” 

યોિના દાખલ કરર્ામાાં આર્ી છે િ ે માટે આ અભ્યાસ ખૂબિ મહત્ર્નો પુરર્ાર થશે. આ ઉપરાાંત જશક્ષકોના 

મનોર્લણો જાણી મૂલયાાંકન પદ્ધજતમાાં ર્ધુ જિયાત્મક અને સિવનાત્મક પ્રર્ૃજતઓનો ઉમરેો કરી શકાશે તેમિ અન્ય 

ધોરણમાાં આ યોિના દાખલ કરર્ી યોગ્ય ગણાશે કે નહી તે પણ આ અભ્યાસથી જાણી શકાશે. 

     પ્રસ્તુત અભ્યાસનો હેતુ ગાાંઘીનગર જિલલાના શહેરી અને ગ્રામ્ય જર્સ્તારના જશક્ષકોની  “શાળાકીય સર્વગ્રાહી 

મૂલયાાંકન” યોિના જર્શેના મનોર્લણ જાણર્ાનો હતો. અભ્યાસકે સમસ્યાનુાં સમાધાન માટે ઉત્કલપનાની રચના કરી 

હતી. સ્ર્તાંત્રચલ તરીકે ગ્રામ્ય અને શહેરી જર્સ્તાર, જાતીમાાં સ્ત્રી અને પુરુષ જશક્ષકોની પસાંદગી કરી હતી શાળાના 

પ્રકારમાાં અનુદાજનતશાળા અને જબન-અનદુાજનત શાળા પસાંદ કરર્ામાાં આર્ી હતી. વ્યાપજર્શ્વ તરીકે ગાાંધીનગર 

જિલલાના ધોરણ ૮માાં અભ્યાસ કરતા બાળકો તથા પ્રાથજમક શાળાના તમામ જશક્ષકોન ેપસાંદ કરર્ામાાં આવ્યા હતા. 

નમૂના તરીકે કુલ ૧૨0 જશક્ષકો પસાંદ કયાવ હતા. િમેાાં ગ્રામ્ય જર્સ્તારના ૬૦ જશક્ષકોમાાંથી ૩૦ સ્ત્રી જશક્ષકો અને ૩૦ પુરુષ 

જશક્ષકો પસાંદ કરર્ામાાં આવ્યા હતા તેર્ીિ રીતે અને શહેરી જર્સ્તારના ૬૦ જશક્ષકોમાાંથી ૩૦ સ્ત્રી જશક્ષકો અને ૩૦ પુરુષ 

જશક્ષકો પસાંદ કરર્ામાાં આવ્યા હતા. અભ્યાસની પદ્ધજત તરીકે સર્ેક્ષણ પદ્ધજતનો ઉપયોગ કરર્ામાાં આવ્યો હતો. 

માજહતી એકજત્રકરણ માટે ઉપકરણની પસાંદગી કરર્ામાાં આર્ે છે તેથી અભ્યાસકે સ્ર્-રચીત ર્લણ માપદાં ડની પસાંદગી 

કરર્ામાાં આર્ી હતી. માજહતીના જર્શ્લેષણ માટે ર્લણ પ્રાપ્ાાંકોની સરાસરી, મધ્યક, મધ્યકની પ્રમાણભૂલ, િાાંજતક 

ગુણોત્તર, પ્રમાજણત જર્ચલન, જર્ચરણ પૃથક્કરણ, ર્ગોનો સરર્ાળો, સ્ર્તાંત્ર સાંખ્યા તેમિ t અને f મૂલયની ગણતરી 

કરર્ામાાં આર્ી હતી. િમેાાંથી મળેલ પ્રાપ્ાાંકોના પજરણામને આધાર ેતારણ તારર્ર્ામાાં આવ્યા હતા. િનેા તારણોમાાં સ્ત્રી 

જશક્ષકો અને પુરુષ જશક્ષકોના સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલયાાંકન અાંગેના ર્લણો સમાન િોર્ા મળ્યા હતા. તેર્ીિ રીતે શહેરી 

અને ગ્રામ્ય જર્સ્તારની અનુદાજનત અને જબનઅનુદાજનત શાળાઓમાાં સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલયાાંકન અાંગેના ર્લણો 

સમાન િોર્ા મળ્યા હતા. 
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 2. પ્રસ્ત ર્ન  (Introduction)  

       કેળર્ણી દ્વારા માનર્ની શારીજરક અને માનજસક શજિઓમાાં ર્ધારો કરી શકાય છે પણ ખરખેર ર્ધારો થયો કે નજહ 

તે ચકાસર્ા માટે મલૂયાાંકન કરાય છે. િમે હીરાની ગુણર્ત્તા પારખર્ા માટે તેને િૂદી-િૂદી કસોટીઓમાાંથી પસાર કરર્ો 

પડે છે તેમ જર્દ્યાથીઓની ગુણર્ત્તા પરખર્ા માટે જભન્ન-જભન્ન મૂલયાાંકન કસોટી લેર્ામાાં આર્ે છે. “આગળ ર્ધર્ુાં એટલે 

પ્રગજતની જદશામાાં િર્ુાં એટલે કે ક્ષમતાઓનો જર્કાસ થર્ો અને પાછળ ર્ળીને િોર્ુાં એટલે, કેટલે પહોચયાાં તે નક્કી કરર્ુાં“ 

માટેિ કહી શકાય કે, “મૂલયાાંકન એ આગળ ર્ધર્ા માટે પાછળ ર્ળીને િોર્ાની પ્રજિયા છે”  

    RTE-૨૦૦૯ અાંતગવત થયેલ િોગર્ાઈ તેમિ RTE એકટ-૨૦૦૯ની કલમ-૨૧ના અમલીકરણ  બાદ રાજ્યમાાં ચાલતુાં સતત 

અને સર્વગ્રાહી મલૂયાાંકન(CCE)ને શાળાકીય સર્વગ્રાહી મલૂયાાંકન તરીકે ઓળખર્ામાાં આવ્યુાં. સતત સર્વગ્રાહી મલૂયાાંકન 

પદ્ધજત સાક્ષરી જર્ષયોની જ્ઞાન પ્રાજપ્ સાથે તેમનામાાં જીર્ન કૌશલયો, મૂલયો અને હકારાત્મક ર્લણોના જર્કાસને પ્રાધાન્ય 

આપે છે. તેમાાં રમત-ગમત, શ્રમદાન, સાાંસ્કૃજતક, સાજહત્યક અને સામાજીક ર્ગેર ેપ્રર્ૃજતઓમાાં જર્દ્યાથીઓ ભાગ લેતા થાય 

તેર્ી બાબતોનો સમાર્ેશ કરર્ામાાં આવ્યો છે.  

     “સર્ાાંગી જશક્ષણ જર્ના સર્ાાંગી મૂલયાાંકન શક્ય નથી.” આ ઉજિને સાથવક કરર્ા માટે જર્દ્યાથીનુાં સર્ાાંગી મલૂયાાંકન 

કરતાાં પહેલા તે માટે  જર્દ્યાથીઓને  સક્ષમ બનાર્ે તે પ્રકારનુાં જશક્ષણ ર્ગવખાંડમાાં પૂરુાં  પાડર્માાં આર્ ેતે ખૂબ મહત્ર્નુાં છે. 

આ પદ્ધજત જર્દ્યાથીઓના પરીક્ષાલક્ષી જશક્ષણને બદલે જશક્ષણલક્ષી પરીક્ષા પર ભાર મૂકે છે. જશક્ષણના દરકે પાસાનુાં 

મૂલયાાંકન યોગ્ય રીતે થાય તે ખૂબિ િરૂરી છે. તે માટે સરકાર ેઅમલમાાં મુકેલ” શાળાકીય સર્વગ્રાહી મૂલયાાંકન” નર્જર્ચાર 

ખૂબિ મદદરૂપ થઈ શકે તેમ છે. 
 

3. અભ્્ સન  હેતુઓ (Study of Researches) 

૧. સતત અને સર્વગ્રાહી મલૂયાાંકન યોિના અાંગ ેપ્રાથજમક શાળામાાં અધ્યાપન કાયવ કરતા  જશક્ષકોના મનોર્લણો જાણર્ા 

૨. સતત અને સર્વગ્રાહી મલૂયાાંકન અાંગ ે જશક્ષકોના અને બાળકોના ર્લણો શાળા, જર્સ્તાર અને જાતીના સાંદભવમાાં 

તપાસર્ા 

૩. સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલયાાંકન અાંગે પ્રાથજમક જશક્ષકોના ર્લણો જાણર્ા ર્લણ માપદાં ડની રચના કરર્ી. 

4. અભ્્ સની ઉત્કલ્પન  (Hypothesis of Researches) 

HO૧ - સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલયાાંકન અાંગ ેપ્રાથજમક જશક્ષકો અને બાળકોના ર્લણોના સરરેાસ પ્રાપ્ાાંકો પર તેમની 

જાતી, જર્સ્તાર અને શાળાની સાથવક અસર નહી હોય. 

HO૨ - સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલયાાંકન અાંગ ેપ્રાથજમક જશક્ષકો અને બાળકોના ર્લણોના સરરેાસ પ્રાપ્ાાંકો પર તેમની 

જાતી, જર્સ્તાર અને શાળાના પ્રકારની આાંતરજિયાની સાથવક અસર નહી હોય. 

HO3 - સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલયાાંકન અાંગ ેપ્રાથજમક જશક્ષકો અને બાળકોના ર્લણો પર તેમની જાતી, શાળા અને 

જર્સ્તારની આાંતરજિયાની સાથવક અસર નહી હોય. 

5. અભ્્ સન  ચલો (Variable of Researches) 

સ્ર્તાંત્ર ચલ-    ૧. જાજત -           સ્ત્રી, પુરુષ 

                 ૨. જર્સ્તાર-        શહેરી, ગ્રામ્ય 

                 ૩. શાળાનો પ્રકાર- અનુદાજનત, જબન અનુદાજનત 

પરતાંત્ર ચલ- “સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલયાાંકન અાંતગવત જશક્ષકોના ર્લણોના સરાસરી પ્રાપ્ાાંકો” 

 6. અભ્્ સનુાં વ્્ પજર્શ્વ (Population of Researches) 

   પ્રસ્તુત અભ્યાસમાાં દાખલ થયેલ નર્ી સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલયાાંકન યોિના સાથે િોડાયેલ ગાાંધીનગર જિલલો અન ે

ગાાંધીનગર જિલલા સાથે િોડાયેલ પ્રાથજમક શાળાના તમામ જશક્ષકો તેમિ ધોરણ ૮માાં અભ્યાસ કરતા જર્દ્યાથીઓને  

અભ્યાસના વ્યાપજર્શ્વ તરીકે પસાંદ કરર્ામાાં આવ્યા હતા.  

7. અભ્્ સનો નૂમનો (Sample of Researches) 

   પ્રસ્તુત અભ્યાસમાાં અભ્યાસકે જનદશવ પસાંદ કરર્ા માટે જનદશવની કેટલીક પદ્ધજતઓ પૈકીની  સ્તરીકૃત યાદચછીક નમૂના 

પસાંદગીની પદ્ધજત દ્વારા શાળાઓની પસાંદગી કરર્ામાાં આર્ી હતી. ત્યારબાદ ટોટલ ૧૨૦ જશક્ષકોની પસાંદગી કોમ્્યુટર 

પ્રોગ્રામની મદદથી કરર્ામાાં આર્ી હતી. િમેાાં ગ્રામ્ય જર્સ્તારના ૬૦ જશક્ષકોમાાંથી  ૩૦ સ્ત્રી જશક્ષકો અને ૩૦ પુરુષ 
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જશક્ષકો પસાંદ કરર્ામાાં આવ્યા હતા તેર્ીિ રીતે અને શહેરી જર્સ્તારના ૬૦ જશક્ષકોમાાંથી ૩૦ સ્ત્રી જશક્ષકો અને ૩૦ પુરુષ 

જશક્ષકો પસાંદ કરર્ામાાં આવ્યા હતા  

8. અભ્્ સની પદ્ધજત (Research Method) 

   પ્રસ્તુત અભ્યાસ પ્રાથજમક જશક્ષકોની પ્રર્તવમાન સમયની સતત અને સર્વગ્રાહી મલૂયાાંકન અાંગ ેર્લણો જાણર્ા માટે હાથ 

ધરર્ાનો હોર્ાથી પ્રસ્તુત અભ્યાસ માટે સાંશોધનની જર્જર્ધ પદ્ધજતઓ પૈકીની સર્ેક્ષણ પદ્ધજતની પસાંદગી કરર્ામાાં આર્ી 

હતી. 

9. અભ્્ સનુાં ઉપકરણ (Tool of Researches)   

પ્રસ્તુત અભ્યાસમાાં સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલયાાંકન યોિના અાંગ ેજશક્ષકોના ર્લણો જાણર્ા માટે ર્લણ માપદાં ડની રચના 

કરર્ામાાં આર્ી હતી. િમેાાં ૩૦ જર્ધાનોની રચના કરર્ામાાં આર્ી હતી. િમેાાં ૫ જર્ધાનો નકારાત્મક પ્રકારના હતા અને 

બાકીના ૨૫ જર્ધાનો હકારાત્મક પ્રકારના જર્ધાનો હતા િનેુાં ગુણાાંકન સાંપૂણવ સાંમત, સાંમત, તટસ્થ, અસાંમત, સાંપૂણવ 

અસાંમત. રીતે કરર્ામાાં આવ્યુાં હતુાં. હકારાત્મક જર્ધાન માટે ૧ થી ૫ િમ સળાંગ આપર્ામાાં આવ્યા હતા િયાર ેનકારાત્મક 

જર્ધાન માટે ૫ થી ૧ એમ ઉલકો િમ આપીને ગુણાાંકન કરર્ામાાં આવ્યુાં હતુાં. 

10. મ જહતી એકજિકરણની ્ોિન  (Procedure of Data Collection)  

  માજહતી એકજત્રકરણ માટે અભ્યાસકે ગાાંધીનગર જિલલામાાં આર્ેલી શહેરી અને ગ્રામ્ય જર્સ્તારની પ્રાથજમક શાળાઓના 

આચાયવશ્રીઓને રૂબરૂ મુલાકાત દ્વારા અભ્યાસનો હેતુ િણાર્ી તેમની પૂર્વમાંિુરી લીધા બાદ જશક્ષકોને રૂબરૂ મુલાકાત 

દ્વારા જશક્ષકો પાસેથી ર્લણ માપદાં ડ  દ્વારા માજહતી એકજત્રત કરર્ામાાં આર્ી હતી.   

11. મ જહતીનુાં જર્શ્લેષણ (Method of Data Analysis)  

  પ્રસ્તુત અભ્યાસમાાં અભ્યાસકે ગાાંધીનગર જિલલાના પ્રાથજમક શાળાના જશક્ષકો તથા ધોરણ ૮માાં અભ્યાસ કરતા 

જર્દ્યાથીઓના સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલયાાંકન યોિના અાંગ ેર્લણ પ્રાપ્ાાંકોની સરાસરી, પ્રમાજણત જર્ચલન t અને f 

મૂલયની ગણતરી કરલે હતી િમેાાં સાથવકતાની ચકાસણી માટે 0.૦૧ કક્ષા અને 0.૦૨ કક્ષા નક્કી કરલે હતી. િનેી જર્ગતે 

માજહતી નીચે મિુબ છે. 

 સતત અન ે સર્વગ્ર હી મૂલ્્ ાંકન અાંગે પ્ર થજમક જિક્ષકો ર્લણોન  સરરે સ પ્ર પ્ ાંકો પર તેમની જાજતની 

સ થવક અસર નહી હો્. 

ઉપરોક્ત ઉત્કલ્પન ની ચક સણી મ ટે અભ્્ સકે મધ્્ક, પ્રમ ણજર્ચલન, મધ્્કની પ્રમ ણભલૂ તેમિ ક્ ાંજતક 

ગુણોત્તરની ગણતરી નીચે  સ રણીમ ાં દિ વવ્્  મિૂબ કરી છે.  

પ્ર થજમક જિક્ષકો ર્લણોન  સરરે સ પ્ર પ્ ાંકો પર તેમની જાજતની સ થવક અસર દિ વર્તી 

સ રણી-1 

Variable N 7 SD SED SED² M1-M2 t Remarks 

સ્ત્રી જશક્ષકો 6૦ 167.71 15.52  

૩.096 

 
9.59 

 

 
0.79 

 
0.255 

 
N.S 

 
પુરુષ જશક્ષકો 6૦ 168.5 18.29 

    

     ઉપરોિ સારણી પરથી સ્ર્ાતાંત્ર સાંખ્યા=118 આગળ t ની 0.05 અને 0.01  કક્ષાએ સારણી મૂલય અનુિમે 1.96 અને 

2.58 છે. િયાર ેt નુાં ગણતરી ર્ડે મેળર્ેલ મૂલય 0.25 છે. તેથી અહી ઉત્કલપનાનો સ્ર્ીકાર થાય છે. 
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 સતત અન ેસર્વગ્ર હી મૂલ્્ ાંકન અાંગે પ્ર થજમક જિક્ષકો ર્લણોન  સરરે સ પ્ર પ્ ાંકો પર તેમની જર્સ્ત રની 

સ થવક અસર નહી હો્. 
 

ઉપરોિ ઉત્કલપનાની ચકાસણી માટે અભ્યાસકે મધ્યક, પ્રમાણજર્ચલન, મધ્યકની પ્રમાણભૂલ તેમિ િાાંજતક ગુણોત્તરની 

ગણતરી નીચે  સારણીમાાં દશાવવ્યા મિૂબ કરી છે.  
 

પ્ર થજમક જિક્ષકો ર્લણોન  સરરે સ પ્ર પ્ ાંકો પર તેમન  જર્સ્ત રની સ થવક અસર દિ વર્તી 

સ રણી-2 

Variable N    x SD SED SED² M1-M2 t Remarks 

શહેરી જર્સ્તાર 6૦ 167.58 16.17  

૩.0960 

 
9.5852 

 

 
1.0.5 

 

0.૩૩91 

 
N.S 

 
ગ્રામ્ય જર્સ્તાર 6૦ 168.63 17.71 

     ઉપરોિ સારણી પરથી સ્ર્ાતાંત્ર સાંખ્યા=118 આગળ t ની 0.05 અને 0.01  કક્ષાએ સારણી મૂલય અનુિમે 1.96 અને 

2.58 છે. t નુાં ગણતરી ર્ડે મેળર્ેલ મલૂય 0.૩૩ છે. િનેા t ટેબલ મૂલયો કરતા ગણી ઓછી છે તેથી બે સરાસરી ર્ચચે તફાર્ત 

સાથવક નથી તેથી અહી ઉત્કલપનાનો સ્ર્ીકાર થાય છે. 

 સતત અન ેસર્વગ્ર હી મૂલ્્ ાંકન અાંગે પ્ર થજમક જિક્ષકો ર્લણોન  સરરે સ પ્ર પ્ ાંકો પર િ ળ ન  પ્રક રની 

સ થવક અસર નહી હો્. 
 

ઉપરોિ ઉત્કલપનાની ચકાસણી માટે અભ્યાસકે મધ્યક, પ્રમાણજર્ચલન, મધ્યકની પ્રમાણભૂલ તેમિ િાાંજતક ગુણોત્તરની 

ગણતરી નીચે  સારણીમાાં દશાવવ્યા મિૂબ કરી છે.  
 

પ્ર થજમક જિક્ષકો ર્લણોન  સરરે સ પ્ર પ્ ાંકો પર તેમન  િ ળ ન  પ્રક રની સ થવક અસર દિ વર્તી  

                                      સ રણી-3 

Variable N    x SD SED SED² M1-M2 t Remarks 

અનુદાજનત શાળા 6૦ 165.98 19.94  

૩.0723 

 
9.439 

 

 
4.25 

 

1.38૩૩ 

 
N.S 

 
જબન-અનુદાજનત શાળા 6૦ 170.23 12.99 

     

      ઉપરોિ સારણી પરથી સ્ર્ાતાંત્ર સાંખ્યા=118 આગળ t ની 0.05 અને 0.01  કક્ષાએ સારણી મૂલય અનુિમે 1.96 અને 

2.58 છે. t નુાં ગણતરી ર્ડે મેળર્ેલ મલૂય 1.૩8 છે. િનેા t ટેબલ મલૂયો કરતા ગણી ઓછી છે તેથી બે સરાસરી ર્ચચે તફાર્ત 

સાથવક નથી તેથી અહી ઉત્કલપનાનો સ્ર્ીકાર થાય છે. 

 સતત અન ેસર્વગ્ર હી મૂલ્્ ાંકન અાંગે પ્ર થજમક જિક્ષકો ર્લણોન  સરરે સ પ્ર પ્ ાંકો પર જાજત અન ેજર્સ્ત ર 

પર આાંતરજક્્ ની સ થવક અસર નહી હો્. 
 

ઉપરોિ ઉત્કલપનાની ચકાસણી માટે અભ્યાસકે ર્ગોનો સરર્ાળો, સ્ર્તાંત્ર સાંખ્યા, પ્રમાણજર્ચલન, મધ્યકની પ્રમાણભૂલ 

તેમિ જર્ચરણ પૃથક્કરણની ગણતરી નીચે  સારણીમાાં દશાવવ્યા મિૂબ કરી છે.  
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સતત અન ેસર્વગ્ર હી મૂલ્્ ાંકન અાંગે પ્ર થજમક જિક્ષકો ર્લણોન  સરરે સ પ્ર પ્ ાંકો પર જાજત અને 

જર્સ્ત રની આાંતરજક્્ ની સ થવક અસર દિ વર્તી Anova સ રણી-4 
 

 

                                         સ રણી-4 

 Sum of Squares DF Mean Of Squares F 

SSbet 51.48 3 17.16 0.059632729 

SSwg 67911.7 236 287.761441 

SSr 67963.11 239  

                                                                Significance Level- 3.96(0.05) 
                                                                                     6.99(0.01) 
                                                                          0.06 not significance 

ઉપરોિ સારણી પરથી F ની ગણતરી ર્ડે મેળર્ેલ જકાંમત 0.૦59 છે. િ ે0.05 અને 0.01  કક્ષાએ સારણીય મૂલય કરતા 

ઓછી હોર્ાથી અહી ઉત્કલપનાનો સ્ર્ીકાર થાય છે. 
 

 સતત અન ેસર્વગ્ર હી મૂલ્્ ાંકન અાંગે પ્ર થજમક જિક્ષકો ર્લણોન  સરરે સ પ્ર પ્ ાંકો પર જાજત અન ેિ ળ ન  

પ્રક ર પર આાંતરજક્્ ની સ થવક અસર નહી હો્. 

ઉપરોિ ઉત્કલપનાની ચકાસણી માટે અભ્યાસકે ર્ગોનો સરર્ાળો, સ્ર્તાંત્ર સાંખ્યા, પ્રમાણજર્ચલન, મધ્યકની પ્રમાણભૂલ 

તેમિ જર્ચરણ પૃથક્કરણની ગણતરી નીચે  સારણીમાાં દશાવવ્યા મિૂબ કરી છે.  

સતત અન ેસર્વગ્ર હી મૂલ્્ ાંકન અાંગે પ્ર થજમક જિક્ષકો ર્લણોન  સરરે સ પ્ર પ્ ાંકો પર જાજત અને    

       િ ળ ન  પ્રક રની આાંતરજક્્ ની સ થવક અસર દિ વર્તી Anova સ રણી-5 

                                       સ રણી-5 

 Sum of Squares Df=Degree 
Of Freedom 

Mean Of Squares F 

SSbet 560.28 3 186.76 0.653921569 

SSwg 67402.9 236 285.6 

SSr 67963.18 239  

                                                                  Significance Level- 3.96(0.05) 
                                                                                       6.99(0.01) 
                                                                             0.06 not significance 

ઉપરોિ સારણી પરથી F ની ગણતરી ર્ડે મેળર્ેલ જકાંમત 0.65 છે. િ ે 0.05 અને 0.01  કક્ષાએ સારણીય મલૂય કરતા 

ઓછી હોર્ાથી અહી ઉત્કલપનાનો સ્ર્ીકાર થાય છે. 
 

 સતત અને સર્વગ્ર હી મૂલ્્ ાંકન અાંગે પ્ર થજમક જિક્ષકો ર્લણોન  સરરે સ પ્ર પ્ ાંકો પર જર્સ્ત ર અને 

િ ળ ન  પ્રક ર પર આાંતરજક્્ ની સ થવક અસર નહી હો્. 
 

ઉપરોિ ઉત્કલપનાની ચકાસણી માટે અભ્યાસકે ર્ગોનો સરર્ાળો, સ્ર્તાંત્ર સાંખ્યા, પ્રમાણજર્ચલન, મધ્યકની પ્રમાણભૂલ 

તેમિ જર્ચરણ પૃથક્કરણની ગણતરી નીચે  સારણીમાાં દશાવવ્યા મિૂબ કરી છે.  
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સતત અન ે સર્વગ્ર હી મૂલ્્ ાંકન અાંગે પ્ર થજમક જિક્ષકો ર્લણોન  સરરે સ પ્ર પ્ ાંકો પર જર્સ્ત ર અન ે િ ળ ન  

પ્રક રની આાંતરજક્્ ની સ થવક અસર દિ વર્તી Anova સ રણી-6 

                                       સ રણી-6 

 Sum of Squares Df=Degree Of 
Freedom 

²²Mean Of 
Squares 

F 

SSbet 574.95 3 191.65 0.671184422 

SSwg 67388.23 236 285.54 

SSr ² 67963.18 239  

                                                                  Significance Level- 3.96(0.05) 
                                                                                       6.99(0.01) 
                                                                             0.06 not significance 

ઉપરોિ સારણી પરથી F ની ગણતરી ર્ડે મેળર્ેલ જકાંમત 0.67 છે. િ ે 0.05 અને 0.01  કક્ષાએ સારણીય મલૂય કરતા 

ઓછી હોર્ાથી અહી ઉત્કલપનાનો સ્ર્ીકાર થાય છે. આાંતરજિયાની અસર સાથવક નથી. 

 સતત અને સર્વગ્ર હી મૂલ્્ ાંકન અાંગે પ્ર થજમક જિક્ષકો ર્લણોન  સરરે સ પ્ર પ્ ાંકો પર જર્સ્ત ર, િ ળ ન  

પ્રક ર અન ેજાજતની પર આાંતરજક્્ ની સ થવક અસર નહી હો્. 
 

ઉપરોિ ઉત્કલપનાની ચકાસણી માટે અભ્યાસકે ર્ગોનો સરર્ાળો, સ્ર્તાંત્ર સાંખ્યા, પ્રમાણજર્ચલન, મધ્યકની પ્રમાણભૂલ 

તેમિ જર્ચરણ પૃથક્કરણની ગણતરી નીચે  સારણીમાાં દશાવવ્યા મિૂબ કરી છે.  
 

સતત અન ેસર્વગ્ર હી મૂલ્્ ાંકન અાંગે પ્ર થજમક જિક્ષકો ર્લણોન  સરરે સ પ્ર પ્ ાંકો પર જર્સ્ત ર, િ ળ ન  પ્રક ર 

અને જાજતની આાંતરજક્્ ની સ થવક અસર દિ વર્તી Anova સ રણી-7 

                                             સ રણી-7 

 Sum of Squares Df=Degree Of 
Freedom 

Mean Of 
Squares 

F 

SSbet 593.35 5 118.67 0.000209853 

SSwg 200183517 349 565490.387 

SSr 200183517 354  

                                                                  Significance Level- 3.96(0.05) 
                                                                                       6.99(0.01) 
                                                                             0.06 not significance 

ઉપરોિ સારણી પરથી F ની ગણતરી ર્ડે મળેર્ેલ જકાંમત 0.૦૦૦2 છે. િ ે0.05 અને 0.01  કક્ષાએ સારણીય મલૂય કરતા 

ઓછી હોર્ાથી અહી ઉત્કલપનાનો સ્ર્ીકાર થાય છે.  
 

12. અભ્્ સન  ત રણો (Findings of Study)   

 સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલયાાંકન અાંગ ેપ્રાથજમક જશક્ષકોના ર્લણોના સરરેાસ પ્રાપ્ાાંકો પર સ્ત્રી જશક્ષકો અને પુરુષ 

જશક્ષકોના સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલયાાંકન અાંગેના ર્લણો સમાન િોર્ા મળ્યા હતા 

 સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલયાાંકન અાંગ ેપ્રાથજમક જશક્ષકોના ર્લણોના સરરેાસ પ્રાપ્ાાંકો પર તેમના જર્સ્તારની સાથવક 

અસર નથી. 

 સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલયાાંકન અાંગ ેપ્રાથજમક જશક્ષકોના ર્લણોના સરરેાસ પ્રાપ્ાાંકો પર તેમના શાળાના પ્રકારની 

સાથવક અસર નથી. 

 સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલયાાંકન અાંગ ેપ્રાથજમક જશક્ષકોના ર્લણોના સરરેાસ પ્રાપ્ાાંકો પર તેમના જાજત અને જર્સ્તારની 

આાંતરજિયાની અસર સાથવક નથી. 

http://www.ijcrt.org/


www.ijcrt.org                                                       © 2022 IJCRT | Volume 10, Issue 10 October 2022 | ISSN: 2320-2882 

IJCRT2210277 International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT) www.ijcrt.org c357 
 

 સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલયાાંકન અાંગ ેપ્રાથજમક જશક્ષકોના ર્લણોના સરરેાસ પ્રાપ્ાાંકો પર  જાજત અને શાળાના પ્રકાર 

પર આાંતરજિયાની અસર સાથવક નથી. 

 સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલયાાંકન અાંગ ે પ્રાથજમક જશક્ષકોના ર્લણોના સરરેાસ પ્રાપ્ાાંકો પર તેમના જર્સ્તાર અન ે

શાળાના પ્રકારની આાંતરજિયાની અસર સાથવક નથી. 

 સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલયાાંકન અાંગ ેપ્રાથજમક જશક્ષકોના ર્લણોના સરરેાસ પ્રાપ્ાાંકો પર તેમના શાળાના પ્રકાર, જાજત 

અને જર્સ્તારની આાંતરજિયાની સાથવક અસર નથી. 

13. ઉપસાંહ ર (Summary) 

  અહી ‘સતત સર્વગ્રાહી મૂલયાાંકન’ બે પ્રકાર ેથઈ શકે શૈક્ષજણક મૂલયાાંકન + સહ-શૈક્ષજણક મૂલયાાંકન= સતત સર્વગ્રાહી 

મૂલયાાંકન. િયાર,ે સતત સર્વગ્રાહી મલૂયાાંકનમાાં શૈક્ષજણક ક્ષેત્રનુાં મલૂયાાંકન ત્રણ પ્રકાર ેકરી શકાય છે, ૧. રચનાત્મક મલૂયાાંકન 

૨. સાંત્રાાંત મૂલયાાંકન ૩. અર્લોકનના આધાર ેજનદેશકો. રચન ત્મક મૂલ્્ ાંકનની પ્રજર્જધઓમાાં પ્રોિકે્ટ ર્કવ , એસાઈનમેન્ટ, 

જિઝ, મૌજખક પ્રશ્નો, ચેકલીસ્ટ, પ્રયોગ કાયવ, િૂથ-ચચાવ, ર્ગવકાયવ, ગૃહકાયવ અને અર્લોકન ર્ગેરનેો સમાર્ેશ રચનાત્મક 

મૂલયાાંકનની પ્રજર્જધઓમાાં કરર્ામાાં આર્ે છે. તેર્ીિ રીતે સાંિ ાંત-મૂલ્્ ાંકનમાાં ગોખણપટ્ટીને બદલે સમિશજિ, 

તકવશજિ, સિવનાત્મક શજિ ર્ગેર ેચકાસી શકાય તે પ્રકારના પ્રશ્નોનો સમાર્ેશ કરર્ામાાં આર્ે છે. સાંત્રાાંત મૂલયાાંકનમાાં 

ત્રણ પ્રકારના પ્રશ્નોનો સમાર્ેશ કરર્ામાાં આર્ે છે િમેાાં અજત ટૂાંક િર્ાબી પ્રશ્નો, ટૂાંક િર્ાબી પ્રશ્નો, ર્ણવનાત્મક પ્રશ્નો. ત્રીિો 

પ્રકાર છે અર્લોકનન  આધ ર ે જનદેિકો િમે ાં સમગ્ર જશક્ષણ કાયવ દરજમયાન જર્દ્યાથીઓએ પ્રાપ્ ક્ષમતાઓ/ 

કૌશલયોની ચકાસણી કરી શકાય તે પ્રકારના જનદેશકો હોર્ા િોઈએ.  

   આમ ઉપરોિ ચચાવ પરથી કહી શકાય કે સતત અને સર્ાાંગી મૂલયાાંકન દ્વારા શાળા, શાળાના જશક્ષકો તથા 

જર્દ્યાથીઓની સજિયતામાાં ર્ધારો થશે િનેા કારણે શાળાઓની અસરકારકતામાાં ર્ધારો થશે સાથે સાથે બાળકોના 

દરકે પાસાનુાં મલૂયાાંકન યોગ્ય રીતે શકાશે િથેી બાળકોની પ્રગજત જાણી શકાશે અને િરૂર િણાય ત્યાાં સુધારાત્મક પગલાાં 

પણ લઈ શકાશે. અાંતે સરકાર ેઅમલમાાં મુકેલ” સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલયાાંકન”  યોિના ખૂબિ અસરકારક છે તેમ કહી 

શકાય. 
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