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અભિયોગ્યતા -  શૈક્ષભિક મનોવૈજ્ઞાભનક અભ્યાસ 
 

મહેશકુમાર આર.પ્રજાપભત અને ડૉ. ડાહ્યાિાઈ એમ. પટેલ 

ભશક્ષિ ભવદ્યાશાખા (IASE), ગજૂરાત ભવદ્યાપીઠ, અમદાવાદ 

 

સારાાંશ 
અભિયોગ્યતા શબ્દને સામાન્ય માણસો તથા વ્યાવસાભયક માર્ગદશગન આપનાર મનોવજૈ્ઞાભનકો પણ બહુ તાભવવક 

અથગમાાં વાપરતા નથી, પણ ભવશાળ અથગમાાં તેનો ઉપયોર્ થાય છે. મનોવૈજ્ઞાભનકો તેને બે અલર્ અથગમાાં વાપર ેછે. (1) જ્યાર ે

કારકુની અભિયોગ્યતા ( Clerical aptitude ) કે દાક્તરી ભવદ્યા માટેની અભિયોગ્યતા ( Aptitude for medical 

profession) કહે છે ત્યાર ેએ વ્યવસાયમાાં જરૂરી ઘણી બધી નાની-નાની અભિશભક્તઓ ( abilities ) નો ભવશાળ અથગમાાં 

સમાવેશ કર ેછે.(2) જ્યાર ેપ્રત્યક્ષીકરણની ઝડપ      (perceptual speed )ને એક અભિયોગ્યતા ર્ણવામાાં આવે છે ત્યાર ેતે 

એક ભવભશષ્ટ શભક્તના અથગમાાં વપરાય છે. આ બાંનેમાાં એક તફાવત એ પણ છે કે પહેલા અથગમાાં કોઈ એક વ્યવસાયમાાં 

જરૂરી અનેક અભિશભક્તઓનો સમૂહ અભિયોગ્યતા ર્ણાય છે, જ્યાર ેબીજા અથગમાાં તે એક ભવભશષ્ટ શભક્ત છે જ ેઘણા 

વ્યવસાયોમાાં જરૂરી હોય છે. બાંને અથગમાાં અભિયોગ્યતાનો વ્યવસાય સાથે સાંબાંધ છે. પહેલામાાં આ શબ્દ ભવશાળ અથગમાાં 

વપરાય છે જ્યાર ેબીજામાાં એક એકમ લક્ષણ છે. 

પ્રસ્તાવના 
           મનોવૈજ્ઞાભનક કસોટીઓની શરૂઆત બુભિ કસોટીઓની રચનાથી થયી, પરાંતુ થોડા જ સમયમાાં મનોવૈજ્ઞાભનકોન ે

માનભસક શભક્તઓની ભવભવધતાઓનો ખ્યાલ આવ્યો. બુભિને દરકે વ્યવહારમાાં વપરાતી એક સાવગભિક માનભસક શભક્ત 

તરીકે કેટલાકે લેખી તો કેટલાકે મનુષ્યના દરકેે દરકે માનભસક વ્યવહારમાાં વપરાતી જોવાને બદલે ભવભશષ્ટ વ્યવહારોમાાં 

ભવભશષ્ટ પ્રકારની શભક્તઓ તરીકે ભપછાણી. દા.ત. સાંર્ીત શીખવામાાં મનુષ્યની બુભિ કરતાાં તેની સાંર્ીત અાંર્ેની ભવભશષ્ટ 

શભક્ત કે અભિયોગ્યતા વધુ અર્ત્યની છે.  

અભિયોગ્યતા: અર્થ અને સાંકલ્પના 
   Warren એ  Dictionary of Psychology માાં જણાવ્યુાં છે કે,  

“ અભિયોગ્યતા એટલે એવા ર્ુણોનો સમૂહ અથવા ભથથભત કે જનેા લીધે વ્યભક્તમાાં જ્ઞાન, કૌશલ્ય અથવા કેટલાક પ્રભતિાવ 

જવેા કે વકતૃત્વશભક્ત, સાંર્ીતકલા, સજગનશભક્ત, અભિનયશભક્ત વરે્ર ે તાલીમથી પ્રાપ્ત કરવાની માણસની શભક્ત દેખાઈ 

આવે છે.”  

R.L.Thorndike જણાવે છે કે,  

“ Aptitude is regarded as the capacity to acquire proficiency with a given amont of training.”  

અભિયોગ્યતાની લાક્ષભિકતા 
               અભિયોગ્યતા એ કૌશલ્ય નથી, કે નથી નૈપુણ્ય. એ માિ અત્યારની એવી પભરભથથભત છે કે જનેા ઉપરથી એવો 

ભનદેશ કરી શકાય કે એ વ્યભક્તને તાલીમ મળે તો કૌશલ્ય કે નૈપુણ્ય પ્રાપ્ત કરી શકે. વળી, અભિયોગ્યતા લાાંબા સમય માટે 

ભથથર હોવી જોઈએ. જો તેમ ન હોય તો િભવષ્યના કૌશલ્યની આર્ાહી કરી શકાય નહી. 

અભિયોગ્યતાના લક્ષણો  

1. અભિયોગ્યતા એ અત્યારની ભથથભત કે ક્ષમતા અને મૂળિૂત ભથથભત છે.  

2. અભિયોગ્યતા એ કૌશલ્ય કે નૈપુણ્ય નથી. 

3. અભિયોગ્યતા લાાંબા સમય માટે ભથથર હોવી જોઈએ. 
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4. અભિયોગ્યતા અમૂતગ ઘટક અને વ્યભક્તત્વનુાં અભિન્ન અાંર્ છે.  

5. વ્યભક્તની અભિયોગ્યતા સાંપૂણગ પ્રમાણમાાં ભથથર હોતી નથી કે બદલાતી નથી પરાંતુ અમુક પ્રમાણમાાં ભથથર હોય છે.  

6. અભિયોગ્યતામાાં વ્યભક્તના િભવષ્યની કામર્ીરી, રજૂઆત કે વ્યવસાયનો સમાવેશ થાય છે.  

7. અભિયોગ્યતા વ્યભક્તની ધાંધાકીય કાયગશભક્તમાાં ભનપુણતા લાવે છે.  

અભિયોગ્યતાના પ્રકાર 
 1. શૈક્ષભણક અભિયોગ્યતા કસોટી 

  શાળા-કૉલજેમાાં  ભવદ્યાથથાંની શૈક્ષભણક સફળતાની આર્ાહી કરવા માટે વપરાતી કસોટીઓને શૈક્ષભણક 

અભિયોગ્યતા કસોટી તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે. શાળા કે કૉલજેમાાં પ્રવેશ માટેની લાયકાત નક્કી કરવા માટે આવી 

કસોટીઓનો ઉપયોર્ કરવામાાં આવે છે.  

2. વ્યાવસાભયક અભિયોગ્યતા કસોટી 

 કોઈ ચોક્કસ વ્યવસાય માટેની શભક્તઓનુાં માપન અને આર્ાહી કરી શકે તેવી કસોટીને વ્યવસાભયક અભિયોગ્યતા 

કસોટી તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે જનેે સામાન્ય રીતે િણ ભવિાર્માાં વહેંચવામાાં આવે છે.  

1. યાાંભિક શભક્તની કસોટીઓ ( Mechanical Ability Test ) 

2. મનોકારક કસોટીઓ ( Psychomotor Test )  

3. તાભકગક ભવચારણાની કસોટીઓ ( Test of Logical Thinking )  

3.બહુઅવયવી કસોટીમાળાઓ કે કસોટી સમૂહો ( Test Batteries )  

 વ્યવસાભયક કે શૈક્ષભણક માર્ગદશગન માટે અલર્-અલર્ કસોટી આપવાના બદલે એક જ કસોટી દ્વારા એક સાથ ે

ઘણી બધી શભક્તઓનુાં માપન કરતી કસોટીમાળાઓ કે કસોટી સમૂહોનો ઉપયોર્ કરી એક સાથે જ ઘણી બધી શૈક્ષભણક 

અને વ્યાવસાભયક અભિયોગ્યતાનુાં માપન કરી શકાય છે.  

1. ડી.એ.ટી. (DAT) Differencial Aptitude Test  

 DAT એ અભિયોગ્યતા માપવા માટેની કસોટી છે. જમેાાં નીચે મજુબની આઠ પેટા કસોટીઓનો સમાવેશ થાય છે.  

1. શાભબ્દક તકગ      2.અાંક શભક્ત  

3. અમૂતગ તકગ      4. અવકાશીય સાંબાંધો  

5. યાાંભિક તકગ      6. કારકુની ઝડપ અને ચોક્સાઈ 

7. િાષાનો વપરાશ- જોડણી   8. િાષાનો વપરાશ-વાક્યો  

આ પ્રકારની બહુઅવયવી કસોટીમાળા થથટગને 1941 માાં “ પ્રાથભમક માનભસક શભક્તઓ” (Chicago Tests of 

Primary Mental Abilities) ના નામે બહાર પાડવામાાં આવેલી.  

2. જી.એ.ટી.બી.(G.A.T.B.) General Aptitude Test Battery   

જનરલ એપ્ટીટૂ્યડ ટેથટ બેટરીમાાં 12 કસોટીઓ વડે નીચેના 9 અવયવોનુાં માપન કરી શકાય છે.  

 

ભચહ્ન  અવયવનુાં નામ  માપનાર કસોટીઓનાાં નામ  

G સામાન્ય શીખવાની શભક્ત  (1) શબ્દિાંડોળ  (2) અાંકર્ભણત તકગ  (3) ભિપભરમાણ 

અવકાશ  

V શાભબ્દક અભિયોગ્યતા  (1) શબ્દિાંડોળ   

N અાંક અભિયોગ્યતા  (1) ર્ણતરી (2) અાંકર્ભણત તકગ   

S અવકાશીય અભિયોગ્યતા (1) ભિપભરમાણ અવકાશ 

P આકારોનુાં પ્રત્યક્ષીકરણ  (1) ઓજારો સરખાવવાાં (2) આકારોની સરખામણી 

Q કારકુની પ્રત્યક્ષીકરણ  (1) નામોની તુલના  

K હલનચલન સાંયોજન  (1) ભનશાની કરવી  

F આાંર્ળીઓનુાં કૌશલ્ય  (1) વૉશર અને ભરવેટ ભફટ કરવા (2) ભફટ કરલેાાં 

વૉશર,ભરવેટ છૂટાાં કરવાાં  

M હાથોનુાં કૌશલ્ય  (1) નળાકાર ર્ોઠવવા (2) ફેરવીને ઊાં ધા ર્ોઠવવા  

 

અભિયોગ્યતા કસોટીનુાં મહત્વ  
      અભિયોગ્યતા કસોટીનુાં મહત્વ નીચેની બાબતો પરથી થપષ્ટ થાય છે. 

1. અભિયોગ્યતા કસોટી િભવષ્યની શૈક્ષભણક ભસભિઓ અાંર્ે આર્ાહી કર ેછે. 
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2. એક સરખી પભરભથથભતમાાં કામ કરતાાં જુદા જુદા ભવદ્યાથથઓની કાયગશૈલીની તુલના કરી શકાય છે.  

3. તે ભવદ્યાથથઓની ક્ષમતા અને મયાગદા દશાગવે છે 

4. તે વ્યભક્તર્ત બાબતોમાાં ભવભવધ બાબતોનુાં ભનદેશ કર ેછે. 

5. તે કેટલાક બાળકોમાાં રહેલી સુષુપ્ત શભક્તઓ દશાગવે છે.આમ તેમની શૈક્ષભણક તકોની સુધારણા થઈ શકે છે. 

6. તે મુશ્કેલ પભરભથથભતઓમાાં કામ કરતાાં બાળકો માટે ઉપયોર્ી થાય છે. 

અભિયોગ્યતા કસોટીઓનુાં ભવદેશમાાં સ્ર્ાન  
અભિયોગ્યતા કસોટીઓની રચનાની શરૂઆત અમેભરકામાાં 1940માાં સાયકોલોજીકલ કાપોરશેન દ્વારા ભશક્ષણ અને 

વ્યવસાભયક માર્ગદશગનના િાર્રૂપે થઈ હતી. ત્યારબાદ Bureau of Employment Security USA ના લેબર ભવિાર્ દ્વારા 

સામાન્ય અભિયોગ્યતા સમૂહ કસોટી (GATB)ની  રચના કરવામાાં આવી. અભિયોગ્યતા કસોટીઓનુાં િારતમાાં 

સ્ર્ાન 

િારતમાાં 1962 માાં એન. સી. રાવે જબલપુર (મધ્યપ્રદેશમાાં) MODEના ફાઈનાન્સ હેઠળ પ્રોજકે્ટ હાથ ધરી D.A.T.ની  

રચના કરલે છે.ત્યાર બાદ શુક્લા અને તેના સહાયકોએ 1970 માાં ભવદ્યાકીય અભિયોગ્યતા કસોટી રચના કરી જ ે ભહન્દીમાાં 

ધોરણ 8 થી 10 ના બાળકો પર પ્રમાભણત કરલે છે. 

અભિયોગ્યતા કસોટીઓનુાં ગજુરાતમાાં સ્ર્ાન 

રુ્જરાતમાાં ડૉ. કે. જી. દેસાઈએ 8 થી 11 ધોરણના ભવદ્યાથથઓ માટે કારકુની ઝડપ અને ચોકસાઈ અાંર્ે કસોટી 

પ્રમાભણત કરી છે. ઉવગશી દેસાઈએ િાષાકીય અભિયોગ્યતા કસોટી ધોરણ 8 થી 11નાાં ભવદ્યાથથઓ પર પ્રમાભણત કરી છે. 

ડૉ. જ.ે સી. પરીખે યાાંભિક અભિયોગ્યતા કસોટી ધોરણ 11 નાાં ભવદ્યાથથઓ માટે પ્રમાભણત કરી છે. પી. એ. ભિવેદીએ ભમલના 

કારકુનો, યાંિશાસ્ત્રના ભવદ્યાથથઓ અને ધોરણ 8 થી 11 ના ભવદ્યાથથઓ માટે અભિયોગ્યતા કસોટી પ્રમાભણત કરી છે. આર. 

પી. શાહે ભમનેસોટા પેપર ફોમગ અવકાશીય શભકત માપનકસોટીનુાં રૂપાાંતર કયુું છે, એમ. એમ. શાહે માધ્યભમક ભશક્ષકોની 

અભિયોગ્યતા માપન કસોટી વડોદરાથી પ્રકાભશત કરી છે.વી.બી.પ્રજાપભત દ્વારા 2009 માાં ધોરણ 5 થી 7 ના ભવદ્યાથથઓ 

માટે અાંકશભક્ત કસોટીની રચના અને પ્રમાભણત કરલે છે. 

અાંક અભિયોગ્યતાની સાંકલ્પના 

સામાન્ય રીતે વ્યવસાયોમાાં આાંકડાઓ સાથે કામ કરવાના કૌશલ્યની જરૂર પડે છે. કેટલાક કારકુનો અને 

ભહસાબનીશો સાદી ર્ણતરીના ભહસાબો ઝડપથી કરતા હોય છે. કરીયાણાની દુકાન, બેંક, પોથટ ઓભફસ, રલે્વે, એસ.ટી. 

તથા સરકારના જુદા જુદા ખાતાઓમાાં ઝડપથી આાંકડાકીય ભહસાબો ર્ણવાના હોય છે. નામુાં લખનારાને, આાંકડાશાસ્ત્રના 

ક્ષેિમાાં કામ કરનારને, એભન્જભનયરી ાંર્,  ભવજ્ઞાનના ક્ષેિમાાં કે વહીવટી ક્ષેિમાાં કામ કરનારાઓને પણ આાંકડાઓ સાથે કામ 

કરવાનુાં થાય છે. કેટલીક વ્યભક્તઓ બાળપણથી આ કાયગ સહેલાઈથી  કરી શકે છે. જ્યાર ેકેટલીક વ્યભક્તઓને પ્રયત્ન કરવા 

છતાાં આાંકડાઓ સાથે કામ કરવાનુાં ફાવતુાં નથી. આથી અાંક શભક્ત ભવભશષ્ટ શભક્ત કે અાંક અભિયોગ્યતા ર્ણાય છે. બુભિ 

કસોટીમાાં કે અભિયોગ્યતા કસોટીમાાં અાંક અભિયોગ્યતાનો સમાવેશ કરવામાાં આવે છે. પ્રથતુત અભ્યાસમાાં અાંક 

અભિયોગ્યતાનો કસોટીની રચના અને પ્રમાણીકરણ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાાં આવ્યો છે. અાંક અભિયોગ્યતાનો કસોટી એ 

એક પ્રકારની અભિયોગ્યતા કસોટી છે. જનેો સાંબાંધ ર્ભણતશાસ્ત્રની પ્રાથભમક ભિયાઓ, સાંબાંધો અને ખ્યાલો સાથે છે. તેમાાં 

આાંકડાકીય બાબતોની અભિયોગ્યતા કે આાંકડાકીય ભવભશષ્ટ શભક્તની ચકાસણી થાય છે. 

G. K. Bennett ના મતે, 

 "The Numerical Ability Test is a measure of the student's ability to reason with numbers, to manipulate 

numerical relationships and to deal intelligently with quantitative materials."  
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અાંક અભિયોગ્યતા  એટલે 

1. આાંકડાઓનો સમાવેશ થતો હોય તેવી બાબતો અાંર્ે કામ કરવાની ભવભશષ્ટ આવડત.  

2. આાંકડાઓ સાથે તથા તેમના વચ્ચે આાંતભરક સાંબાંધો સાથે કામ કરવા શભક્ત.  

3. આાંકડાઓ રૂપી ભચહ્નો વચ્ચેનો સાંબાંધ શોધવાની કળા. 

4. ર્ાભણભતક પ્રભિયાઓ, સાંબાંધો અને ખ્યાલોનો સુગ્રભથત સમન્વય. 

K. S. Sidhu ના જણાવ્યા અનુસાર  

"It consists of numerical problems emphasizing arithmetical computation of whole numbers, decimals 

fractions and relation between numbers." 

અાંક અભિયોગ્યતા એટલે જન્મજાત કે તાલીમ દ્વારા પ્રાપ્ત કરલે એક કૈશલ્ય, ર્ણતરીઓ, ર્ાભણભતક તકગ  તેમજ ઝડપ 

અને ચોકસાઈ સાથે ઉકેલ મેળવવા માટેની ભવભશષ્ટ શભક્ત. 

Numerical Aptitude Test is based upon computation involves speed and accuracy in simple 

computations with whole numbers and arithmetic Reasoning involves verbally stated quantitative 

problems. 
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