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િવ�ાન અને ટ��નોલો� િવષયના ‘ક�ટલાક સામા�ય રોગો’ એકમ પર CAI કાય��મની રચના અને અસરકારકતા

સારાશં :

િશ�ણ એ પ�રવત�નશીલ, �ગિતશીલ અને �યોગા�મક છે. ક���ટૂર વીસમી સદ�ની �ાિંતકાર� શોધ છે, જયાર� એકવીસમી સદ� એ
ક���ટૂર, ઈ�ફોમ�શન અને ઈ�ટરનેટની છે. િવ�માં �ાન અને મા�હતીનો સતત વધારો થતો જઈ ર�ો છે. આજના ઈ�ટરનેટ અને
ક���ટૂર ટ�કનોલો�ના જમાનામાં િશ�ણ�ે�ે આ�લૂ પ�રવત�નો થયા છે. િવ�માં �ાન અને મા�હતીનો સતત વધારો થતો જ ર�ો છે.

િવ�ાન અને ટ�કનોલો�ના કારણે �ાનમાં ઝડપી વધારો થાય છે. ઘણા �યોગો , શોધ સશંોધનોના ફળ�વ�પે િશ�ણના �તૂન �લેવરો,
�વ�પો, પ�િતઓ, ���ુકતઓ અ��ત�વમાં આવી અમલી બ�યા છે. િવ�ાન અને ટ��નોલો� િવષય એ રો�જ�દા �વન સાથે �ુથંાયેલ
િવષય છે, તે �વનલ�ી િવષય છે, �ની �ારા �ય��તમાં ક�ટલાક આવ�યક કૌશ�યો અને વલણો આકાર પામે છે. તેથી આવા િવષયને
વ�ુ �યોગા�મક અને અ�ભુવો �ારા શીખવ�ું જોઈએ �થી વ�ુ ગહન અ�યયન શ� બને. ���તુ સશંોધન િવ�ાન અને ટ��નોલો�
િવષયના ‘ક�ટલાક સામા�ય રોગો’ એકમ પર CAI  કાય��મની રચના અને અસરકારકતા ચકાસવા હાથ ધરા� ું હ� ુ.ં � માટ� ક�ટલાક
હ��ઓુ ન�� કરવામાં આ�યા હતા, � હ��ઓુને આધાર� ઉ���પનાની રચના કર� હતી. �ા�ત મા�હતીના �થૃ�રણ માટ� ‘ટ�’ કસોટ� અને
ટકાવાર�નો ઉપયોગ કરવામાં આ�યો હતો.  �ાયો�ગક �ૂથ અને િનયિં�ત �ૂથના િવ�ાથ�ઓ �વૂ��ાન સદંભ� સમાન હતા.  CAI

કાય��મના અમલ બાદ �ાયો�ગક �ૂથ અને િનયિં�ત �ૂથના સરાસર� લ��ધ�કો વ�ચે ૧૫.૩૫ નો તફાવત જોવા મ�યો હતો. ‘ટ�’
��ૂય ૨૬.૪૭ હ� ુ,ં �ને આધાર� કહ� શકાય ક� �ાયો�ગક �ૂથમાં થયેલ અ�યયન વ�ુ અસરકારક ર�ું હ� ુ.ં �ાયો�ગક �ૂથમાં છોકરાઓ
અને છોકર�ઓ માટ� કાય��મ એક સમાન અસરકારક જણાયો હતો. કાય��મ સદંભ� અ�ભ�ાયાવ�લના તારણોમાં િવ�ાથ�ઓને કાય��મ
રસ�દ લા�યો હતો. તેઓ કાય��મ �ારા આ એકમ ફળદાયી ર�તે શીખી શકયા. અ�ય િવષયોમાં પણ તેમને CAI કાય��મ �ારા િશ�ણ
મેળવવા�ું ગમશે. કાય��મ હ�િશયાર અને નબળા બનંે િવ�ાથ�ઓને કંઈક િવશષે ઉપયોગી છે. CAI  કાય��મ �ારા તેઓ સરળતાથી
અને અસરકારક શીખી શકયા હતા. ચાવી�પ શ�દો : CAI કાય��મ, ક�ટલાક સામા�ય રોગો.

��તાવના

િશ�ણ એ પ�રવત�નશીલ, �ગિતશીલ અને �યોગા�મક છે. વેદ, ઉપિનષદ, ૠિષવય�ના �ગુથી આજના ઈ�ટરનેટ અને ક���ટૂર
ટ�કનોલો�ના જમાનામાં િશ�ણમાં આ�લૂ પ�રવત�નો થયા છે. એકવીસમી સદ�માં િવ�ાન અને ટ�કનોલો�એ િવ�માં હરણફાળ ભર�
છે. િવ�માં �ાન અને મા�હતીનો સતત વધારો થતો જઈ ર�ો છે. િવ�ાન અને ટ�કનોલો�ના િવકાસને કારણે િવ�માં િશ�ણ�ું �ે�
તી� ગિતએ પ�રવત�ન પામી ર�ું છે.  આજની િશ�ણ�થા�ું માળ�ું ક�ટલાક અપવાદને બાદ કરતાં આ ટ�કનોલો�ના �વાહથી
અલાય�ુ રહ� શ�ું નથી.
િવ�ાન અને ટ�કનોલો� એ રો�જ�દા �વનમાં વણાઈ ગયેલ િવષય છે. તે �વનલ�ી િવષય છે. તેના �ારા �ય�કતમાં ક�ટલાક આવ�યક
કૌશ�યો અને વલણો આકાર પામે છે. તેથી આ િવષયને ફ�ત સૈ�ધાિંતક ર�તે જ ન શીખવવતા તેને વ� ુ �યોગા�મક અને અ�ભુવો
�ારા શીખવ�ું જોઈએ, �થી વ�ુ ગહન અ�યયન શ� બને.
ક���ટૂર� િશ�ણ�ે�ે �ાિંત સજ� છે. તે િશ�ણના દર�ક �ે�ોમાં ઉપયોગી છે. તેથી જ િવ�ાન અને ટ�કનોલો�ના િશ�ણકાય�માં સશંોધક�
‘ક�ટલાક સામા�ય રોગો’  એકમ પર (CAI કાય��મ �ારા િશ�ણ અને િશ�ક- િવ�ાથ�ઓ વ�ચે ચચા� �ારા અ�યયન) અસરકારકતા
ચકાસવા�ું ન�� ક�ુ� હ� ુ.ં

સશંોધનનાં હ��ઓુ

ધોરણ-૮નાં �ાયો�ગક �ૂથ(CAI કાય��મ �ારા િશ�ણ અને િશ�ક- િવ�ાથ� વ�ચે ચચા� �ારા અ�યયન)ના િવ�ાથ�ઓ પર
કાય��મની અસરકારકતા તપાસવી.
ધોરણ-૮નાં �ાયો�ગક �ૂથ અને િનયિં�ત �ૂથમાં થતા અ�યયનનો �લુના�મક અ�યાસ કરવો.
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�ાયો�ગક �ૂથના િવ�ાથ�ઓ પર CAI કાય��મ �ારા થતા અ�યયન પર �િતયતાની અસર તપાસવી.
ધોરણ-૮નાં �ાયો�ગક �ૂથનાં િવ�ાથ�ઓનાં કાય��મ �ગેના અ�ભ�ાયો �ણવા.

ઉ�ક�પનાઓ

�ાયો�ગક �ૂથના િવ�ાથ�ઓનાં �વૂ�કસોટ� અને ઉ�રકસોટ�નાં સરાસર� �ા�તાકંો વ�ચે અથ��ચૂક તફાવત જોવા મળશે ન�હ.
�ાયો�ગક �ૂથ અને િનયિં�ત �ૂથનાં િવ�ાથ�ઓના �વૂ�કસોટ�નાં સરાસર� �ા�તાકંો વ�ચે અથ��ચૂક તફાવત જોવા મળશે ન�હ.
�ાયો�ગક �ૂથ અને િનયિં�ત �ૂથનાં િવ�ાથ�ઓના સરાસર� લ��ધ�ક વ�ચે અથ��ચૂક તફાવત જોવા મળશે ન�હ.
�ાયો�ગક �ૂથનાં છોકરાઓ અને છોકર�ઓના સરાસર� લ��ધ�ક વ�ચે અથ��ચૂક તફાવત જોવા મળશે ન�હ.

મહpવ

િવ�ાથ�ઓને અ�યયન અને �વઅ�યયન માટ� CAI કાય��મ ઉપયોગી �રૂવાર થશે.
વત�માન િશ�કો અને ભાિવ િશ�કોને અ�યયન �િવિધ અને શ�ૈ�ણક ઉપકરણના ઉપયોગ બાબતે �દશા�ચૂન કર� શ�શ.ે

િશ�ણની �ણુવ�ા �ધુારણામાં ઉપયોગી �રૂવાર થશે.
શ�ૈ�ણક સાઘનોના વ�ુ ઉપયોગ �ગે �ો�સા�હત કર� શકશ.ે

સશંોધન�ું સીમાકંન

���તુ સશંોધન મા� ધો-8 �રૂ� ું મયા��દત હ� ુ.ં
મા� ધો-8 નાં િવિવધ િવષયો પૈક� ફ�ત િવ�ાન & ટ�કનોલો�નાં એક એકમ ‘ક�ટલાક સામા�ય રોગો’ એકમ �રૂ� ું મયા��દત હ� ુ.ં
સશંોધન �જુરાતી મા�યમનાં િવ�ાથ�ઓ �રૂ� ું મયા��દત હ� ુ.ં
સશંોધનમાં ૮૦ િવ�ાથ�ઓનો જ સમાવશે કરવામાં આ�યો હતો.

�યાપિવ� અને ન�નૂા પસદંગી

મા�યિમક �તરનાં ધો-8ના �જુરાતી મા�યમમાં િવ�ાન અને ટ�કનોલો� િવષયનો અ�યાસ કરતા �રુત શહ�રનાં શ�ૈ�ણક વષ�
૨૦૧૦-૧૧નાં તમામ િવ�ાથ�ઓ ���તુ સશંોધન માટ�� ું �યાપિવ� બ�યા હતા.

સારણી -૧.૧
ન�નૂાની પસદંગી

�ાયો�ગક �ૂથ િનયિં�ત �ૂથ

CAI કાય��મ �ારા િશ�ણ અને િશ�ક
િવ�ાથ�ઓ વ�ચે ચચા� �ારા અ�યયન

પરંપરાગત પ�િત �ારા અ�યયન

છોકરાઓ છોકર�ઓ છોકરાઓ છોકર�ઓ

૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦

કલ= ૪૦ કલ= ૪૦

સશંોધન યોજના
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���તુ સશંોધનની �ાયો�ગક યોજના તર�ક� ‘�વૂ�કસોટ�-ઉ�રકસોટ� િનયિં�ત �ૂથ’ યોજના પસદં કરવામાં આવી હતી.
સારણી-૧.૨
ચલોની �પ�ટતા

ચલ ચલ�ું �વ�પ

�વત�ં ચલ િશ�ણ પ�િત
૧. CAI કાય��મ �ારા અ�યયન
૨. પરંપરાગત િશ�ણપ�િત �ારા અ�યયન

પરત�ં ચલ ઉ�રકસોટ�ના િસ�� �ા�તાકંો

સહચલ �વૂ��સોટ�નાં �ા�તાકંો

પ�રવત�ક ચલ �તીયતા: ૧. છોકરાઓ, ૨. છોકર�ઓ

��ુિશત ચલ ક�ા – ૮,  િવષય – િવ�ાન અને ટ��નોલો�,

એકમ – ક�ટલાક સામા�ય રોગો

�તરવત� ચલ રોગો �ગે�ું �વૂ��ાન, રસ, ઉ�સાહ, �જ�ાસા, સમજશ�કત.

ઉપકરણોની પસદંગી અને સરંચના

���તુ �યોગ માટ� સશંોધક� બે �કારના ઉપકરણોનો ઉપયોગ કય� હતો.
ઉપકરણ – ૧ �યોગ હાથ ધરવા માટ�� ું ઉપકરણ:

સશંોધક �ારા �વર�ચત CAI કાય��મ.

ઉપકરણ – ૨ �યોગની અસરકારકતા ચકાસવા માટ�ના ઉપકરણો:

- સશંોધક �ારા �વર�ચત
લ�યકસોટ�(�વૂ�કસોટ�/ઉ�રકસોટ�)
અ�ભ�ાયાવ�લ

CAI કાય��મની રચના

CAI કાય��મની રચના સદંભ� સશંોધક� સૌ�થમ ધોરણ -૮ અને એકમ તર�ક� ‘ક�ટલાક સામા�ય રોગો’ સમ� એકમ લેવા� ું ન�� ક�ુ�
હ� ુ.ં એકમની પસદંગી કયા� બાદ સશંોધનના હ��ઓુને આધાર� િવષયવ��નુો તલ�પશ� અને �ડાણ�વૂ�ક અ�યાસ કર� તા�ક�ક ર�તે
�સુગંત બને તેવા CAI કાય��મની રચના કર� હતી, �થી િવ�ાથ�ઓને એકમ સરળતાથી સમ�ય. CAI કાય��મ સદંભ� િવષયવ��નુા
િન�ણાતં તેમજ ક���ટૂર અ�ભુવીના �ચૂનો અને માગ�દશ�નને �યાનમાં લેવામાં આ�યા હતા. CAI કાય��મ માટ� નીચેની બાબતોને
�યાનમાં લીધી હતી:

CAI કાય��મ �ગેની સી.ડ�. માટ�ની હ�ત�ત તૈયાર કરવી.1. 
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CAI કાય��મમાં �ચ�ો અને ઉદાહરણની ર�ૂઆત.2. 

CAI કાય��મને ��યા��વત કરવા માટ�ના પગિથયા.3. 

CAI કાય��મ તૈયાર થયા પછ� તેનો શ�ૈ�ણક ર�તે ઉપયોગ કરતા પહ�લા �વૂ��ણ કર� કાય��મ પર�વનેા િવ�ાથ�ઓના અને િશ�કોના
અ�ભ�ાયો મેળવવામાં આ�યા હતા અને તેના આધાર� જ�ર� �ધુારા વધારા કરવામાં આ�યા હતા.

�યોગની અસરકારકતા ચકાસવા માટ�ના બે ઉપકરણોની સરંચના સશંોધક �ારા કરવામાં આવી હતી.

લ�યકસોટ� (�વૂ�કસોટ�/ઉ�રકસોટ�)1. 

CAI કાય��મ �ગેની અ�ભ�યાવ�લ2. 

લ�યકસોટ�ની રચના

સશંોધક� લ�યકસોટ�ની રચના એસ.  એસ.  સી.  બોડ�ના ��પ�ના �વત�માન માળખાને �યાનમાં રાખીને �ુલ ૫૦ માક�સની
લ�યકસોટ�ની રચના બે િવભાગમાં કર� હતી, � પૈક� �થમ િવભાગમાં �ૂંકજવાબી ��ો અને િનબધં �કારના ��ોનો સમાવશે કરવામાં
આ�યો હતો.

CAI કાય�કમ �ગેની અ�ભ�ાયાવ�લની રચના

CAI કાય��મ �ગેના િવ�ાથ�ઓના અ�ભ�ાયો �ણવા માટ� સશંોધક� ૨૦ િવધાનોની િ��બ��ુ આધા�રત અ�ભ�ાયાવ�લની રચના કર�
હતી.

મા�હતી એક�ીકરણ

મા�હતી એક�ીકરણ માટ� �રુત શહ�રની એક મા�યિમક શાળાની પસદંગી કરવામાં આવી હતી. �યારબાદ શાળાનાં ધોરણ-૮નાં ૧૫૦
િવ�ાથ�ઓમાથંી ૮૦ િવ�ાથ�ઓને �ચ�ી ઉપાડ પ�િત �ારા ૪૦-૪૦ િવ�ાથ�ઓના બે �ૂથ બનાવવામાં આ�યા હતા.  �માથંી એક
�ાયો�ગક �ૂથ અને એક િનયિં�ત �ૂથ હ� ુ.ં આ બનંે �ૂથોના િવ�ાથ�ઓને �વૂ�કસોટ� આપવામાં આવી હતી �નો આશય િવ�ાથ�ઓ
એકમ સદંભ� ક�ટ�ું �વૂ��ાન ધરાવે છે તે �ણવાનો હતો. �યારબાદ �ાયો�ગક �ૂથને CAI કાય��મ �ારા િશ�ણ અને િશ�ક િવ�ાથ�ઓ
વ�ચે ચચા� �ારા અ�યયન કરાવવામાં આ��ું હ� ું અને િનયિં�ત �ૂથને પરંપરાગત પ�િત �ારા અ�યયન કરાવવામાં આ��ું હ� ુ.ં (બનંે
�ૂથોને છ-તાસ(૨૪૦ િમિનટ) શીખવવામાં આ��ું હ� ુ.ં) �યારબાદ બનંે �ૂથોને ૫૦ �ણુની ઉ�રકસોટ� આપવામાં આવી હતી. કાય��મ
સદંભ� �ાયો�ગક �ૂથને અ�ભ�યાવ�લ આપવામાં આવી હતી, �નો આશય કાય��મ સદંભ� િવ�ાથ�ઓના અ�ભ�ાય �ણવાનો હતો.

�કશા�ીય �થૃ�રણની ર�ત

���તુ સશંોધનમાં �વૂ�કસોટ�, ઉ�રકસોટ� અને લ��ધ�કોના �થૃ�રણ માટ� ‘ટ�’  કસોટ�નો ઉપયોગ કરવામાં આ�યો હતો, જયાર�
અ�ભ�ાયાવ�લના અ�ભ�ાયો�ું �થૃ�રણ કરવા માટ� ટકાવાર� અને �માકંનનો ઉપયોગ કરવામાં આ�યો હતો.

સશંોધનોના તારણો

���તુ સશંોધનોની ફલ�િુત�પે ધોરણ -૮ માં ‘ક�ટલાક સામા�ય રોગો’  એકમ માટ� ૮૮ �લાઈડના CAI કાય��મની રચના કરવામાં
આવી હતી �ની સમયમયા�દા ચાર કલાકની હતી.
ધોરણ – ૮ માં િવ�ાન અને ટ�કનોલો� િવષયના ‘ક�ટલાક સામા�ય રોગો’ એકમ પર �ાયો�ગક �ૂથના �વૂ�કસોટ� અને ઉ�રકસોટ�ના
�ા�તાકંોની સરાસર� અ��ુમે ૯.૬૫ અને ૪૩.૮૩ �ા�ત થઈ. આ �ા�તાકંો વ�ચેનો સરાસર� તફાવત ૩૪.૧૮ તેમજ ‘ટ�’  ��ૂય
૮૭.૮૭ �ા�ત થ�ુ,ં � ૦.૦૧ ક�ાએ સાથ�ક છે. તેથી ��ૂય ઉ���પના-૧ નો અ�વીકાર કરવામાં આ�યો. �ના આધાર� કહ� શકાય CAI

કાય��મ �ાયો�ગક �ૂથ માટ� અસરકારક ર�ો.
�ાયો�ગક �ૂથ અને િનયિં�ત �ૂથના �વૂ�કસોટ�ના �ા�તાકંોની સરાસર� અ��ુમે ૯.૬૫ અને ૯.૮૩ �ા�ત થઈ. આ �ા�તાકંો વ�ચેનો
સરાસર� તફાવત ૦.૧૮ તેમજ ‘ટ�’ ��ૂય ૦.૫૮ �ા�ત થ�ુ,ં � ૦.૦૫ ક�ાએ સાથ�ક નથી. તેથી ��ૂય ઉ���પના-૨નો �વીકાર કરવામાં
આ�યો. �ા�ત પ�રણામ પરથી કહ� ક� �ાયો�ગક �ૂથ અને િનયિં�ત �ૂથના િવ�ાથ�ઓ CAI કાય��મ �ારા અ�યયન પહ�લા �વૂ��ાનના
સદંભ�માં સમાન હતા.
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�ાયો�ગક �ૂથ અને િનયિં�ત �ૂથના સરાસર� લ��ધ�કો અ��ુમે ૩૪.૧૮ અને ૧૮.૮૩ �ા�ત થઈ. આ �ા�તાકંો વ�ચેનો સરાસર�
તફાવત ૧૫.૩૫ તેમજ ‘ટ�’  ��ૂય ૨૬.૪૭ �ા�ત થ�ુ.ં  � ૦.૦૧ ક�ાએ સાથ�ક છે, તેથી ��ૂય ઉ���પના-૩નો અ�વીકાર કરવામાં
આ�યો. તેથી કહ� શકાય ક�  ‘ક�ટલાક સામા�ય રોગો’  એકમ માટ� િનયિં�ત �ૂથમાં થયેલ અ�યયન કરતા �ાયો�ગક �ૂથમાં થયેલ
અ�યયન વ�ુ અસરકારક હ� ુ.ં
�ાયો�ગક �ૂથના છોકરાઓ અને છોકર�ઓના લ��ધ�કોને આધાર� મળેલી સરાસર� અ��ુમે ૩૪.૦ અને ૩૪.૩૫ છે, �માણ િવચલન
અ��ુમે ૨.૭૦ અને ૨.૩૨ છે. મ�યકના તફાવતની �માણ�લૂ ૦.૯૭ અને ‘ટ�’ ��ૂય ૦.૩૬ છે. � ૦.૦૫ ક�ાએ સાથ�ક નથી. તેથી
ઉ���પના-૪નો �વીકાર થાય છે. પ�રણામ �વ�પે કહ� શકાય ક� �ાયો�ગક �ૂથના છોકરાઓ અને છોકર�ઓ માટ� CAI કાય��મ એક
સમાન અસરકારક ર�ો હતો.

‘ક�ટલાક સામા�ય રોગો’ એકમ માટ�ના CAI કાય��મની અ�ભ�યાવ�લના ��ુય તારણો નીચે �જુબ આ�યા હતા.

િવ�ાથ�ઓને CAI કાય��મ �બૂ રસ�દ લા�યો.
CAI કાય��મ �ારા િવ�ાથ�ઓ એકમ ફળદાયી ર�તે શીખી શ�ા.
અ�ય િવષયમાં પણ CAI કાય��મ �ારા િશ�ણ મેળવવા� ું ગમશે.
આ કાય��મ હ�િશયાર િવ�ાથ�ઓને કઈક િવશષે આપે છે.

અ�યયનની આ પ�િત કંટાળાજનક નથી.
CAI કાય��મમાં દશા�વલે �ચ�ો અને લખાણ �પ�ટ હતા.
CAI કાય��મમાં િવષયવ��નુી ર�ૂઆત �િમક છે.

પરંપરાગત પ�િત કરતા ંCAI કાય��મ �ારા થ� ું િશ�ણ વ�ુ અસરકારક હોય છે.

CAI કાય��મ �ારા અપાયેલ િશ�ણ િવ�ાથ�ઓ સરળતાથી સમ� શ� હતા.

આમ, તારણો દશા�વે છે ક� CAI કાય��મ �ારા થયેલ અ�યયનની અસરકારકતા ઘણી �ચી જોવા મળ� હતી, ઉપરાતં CAI કાય��મ
આકષ�ક, રસ�દ લા�યો હતો.

શૈ��ણક ફ�લતાથ�

આવા �કારના અ�યયન કાય��મો �ારા િવ�ાથ�ઓમાં અ�ભ�ુ�ચ વધાર� તેમને અ�યયન માટ� ત�પર બનાવી શકાય.

િશ�ણના િવિવધ �તરોના િવિવધ િવષયોના અ�યયન માટ� આ �કારના CAI કાય��મની રચના કર� તેનો ઉપયોગ કરવાથી
િશ�ણની �ણુવ�ા વધાર� શકાય.

શાળામાં િશ�કોની ગેરહાજર� સમયે તેમના તાસનો સ�્ઉપયોગ આવા કાય��મો �ારા કર� શકાય.

CAI કાય��મ �ારા િશ�કોનો વગ�ખડંમાં કાય�બોજ ઘટાડ� શકાય ઉપરાતં િવ�ાથ�ઓને આ�િુનક ટ��નોલો�થી શીખવી શકાય.

િવ�ાથ�ઓને ભાર�પ અને કંટાળાજનક િવષયવ��ઓુના ��ુાઓને સરળતાથી તથા રસ�દ ર�તે આ પ�િત �ારા શીખવી શકાય છે
અને િવ�ાથ�ઓને િવષયવ�� ુ લાબંા સમય �ધુી યાદ રાખી શક� છે.

CAI કાય��મ �ારા િવ�ાથ�ઓમાં ક���ટૂર �ારા અ�યયન કરવાની ટ�વ િવકસાવી શકાય તેમજ િવ�ાથ� �વગિત �માણે �ગિત
સાધી શક�.
આવા કાય��મો િવષયવ��નુે સરળતાથી સમ�વવા તથા િવષયવ��નુા સદંભ�માં વા�તિવક િસ��લુેટ�ડ અ�ભુવો �રુા પાડવામાં
મદદ�પ બની શક�.
CAI કાય��મ �ારા િશ�ક પોતાના િશ�ણકાય�ને ન� ું �વ�પ આપી શક�.

સદંભ� સા�હ�ય:-::

ઉચાટ, ડ�.એ.(૨૦૦૦). સશંોધનની િવિશ�ટ પ�િતઓ, રાજકોટ : સૌરા�� �િુનવિસ�ટ�. �જુરાત રા�ય.1. 

દ�સાઈ, એચ. �. અને દ�સાઈ, ક�. �.(૧૯૯૭). સશંોધન પ�િતઓ અને �િવિધઓ.(છ�ી આ�િૃ�). અમદાવાદ : �િુનવિસ�ટ�
�થંિનમા�ણ બોડ�, �જુરાત રા�ય.

2. 

શાહ, ડ�.બી.(૨૦૦૯). શ�ૈ�ણક સશંોધન(�દશાદશ�ન). અમદાવાદ : ��ખુ �કાશન.3. 

પાઠક, એસ.(૨૦૦૮). અસરકારકતા – િશ�ણ માટ� એક અિનવાય�તા, �ગિતશીલ િશ�ણ. ૪-૫ એિ�લ – ૨૦૦૮. અમદાવાદ :

�ગિતશીલ �વન �િત�ઠાન �કાશન.

4. 

Garrett, H. E.(1981). Stastics  in Psychology and Education. Bombay : Vakil Feffer and Simons5. 
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Ltd.

*************************************************** 

ચેતનભાઈ રમેશભાઈ પટ�લ
આિસ�ટ�ટ �ો��સર,

�ી મહાવીર િવ�ામ�ંદર ��ટ બી.એડ. કૉલેજ, પાડં�સરા – �રુત.
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