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�જુરાતી િવષયના પ� િશ�ણમાં ઈ-�લાનની અસરકારકતાનો અ�યાસ

સારાશં :

       િશ�ણના �ે�માં િવ�ાન અને ટ��નોલો�નો �ભાવી અસર જોવા મળ� રહ� છે. આજના વગ�ખડં િશ�ક અને િવ�ાથ�ઓ તેનો
મહ�મ ઉપયોગ કર� ર�ાં છે. �તૂન ટ��નોલો�થી અ�યયન-અ�યાપન અસરકારક પ�રણામ આપી ર�ાં છે. આ� કોઈપણ િવષય
એવો નથી ક� � ટ��નોલો�થી સભર ના બ�યો હોય. �જુરાતમાં આપણી જ મા�ભૃાષા�ું પ�રણામ ઓ�ં આવી ર�ું છે, �યાર� િવિવધ
ટ��નોલો�ના ઉપયોગ થક� ઉ�મ પ�રણામ મેળવી શક�એ છ�એ. મા�ભૃાષામાં પ� િશ�ણ િનરસતાથી અપાઈ ર�ું છે �યાર� સશંોધક�
ધોરણ ૯ માં ઈ-�લાન આધા�રત કાય��મની અસરકારકતા �ણવાનો �યાસ કય� છે.

��તાવના :

       �જુરાતી પ� િશ�ણ સવંદેનાઓ-  ��ૂયો-  ભાવ-  રસ પર આધા�રત છે. િશ�ક� �તૂન શ�ૈ�ણક સાધનોનો ઉપયોગ કરવો જ
ર�ો. આ�િુનક િશ�ણમાં ક��ટુર એ હાથવ�ું અને િવિવધ ઉપયોગીતાલ�ી બન� ું �ય છે �યાર� �જુરાતી પ� િશ�ણને રસ�દ અને
અસરકારક બનાવી શકાય તેમ છે. સશંોધક� ��ય�ા�ય મા�યમના ઉપયોગ થક� ઈ-�લાનની રચના કર� હતી. �ના આધાર� ધોરણ ૯
ના �જુરાતી િવષયમાં પ� િશ�ણમા ં‘ક�યાિવદાય’ કા�યના અ�યયન-અ�યાપનની અસરકારકતા શોધવાનો �યાસ કય� છે.

સશંોધનના હ��ઓુ :

ધોરણ ૯ ના �જુરાતી િવષયના પ� િશ�ણના ‘ક�યાિવદાય’ એકમ માટ� ઈ-�લાનની રચના કરવી.
ધોરણ ૯ ના �જુરાતી િવષયના પ� િશ�ણના ‘ક�યાિવદાય’ એકમ માટ� ઈ-�લાન કાય��મની અજમાયશ કરવી.
ધોરણ ૯ ના �જુરાતી િવષયના પ� િશ�ણના ‘ક�યાિવદાય’ એકમ માટ� ઈ-�લાન કાય��મની અસરકારકતા તપાસવી.
ઈ-�લાન કાય��મની પ�િત અને પરંપરાગત પ�િત �ારા થતાં અ�યયનનો �લુના�મક અ�યાસ કરવો.

સશંોધનની ઉ�ક�પના :

�ાયો�ગક �ૂથ અને િનયિં�ત �ૂથના િવ�ાથ�ઓના �વૂ�કસોટ�ના સરાસર� �ા�તાકંો વ�ચે અથ��ચૂક તફાવત જોવા મળશે નહ�.
�ાયો�ગક �ૂથ અને િનયિં�ત �ૂથના િવ�ાથ�ઓના ઉ�રકસોટ�ના સરાસર� �ા�તાકંો વ�ચે અથ��ચૂક તફાવત જોવા મળશે નહ�.

સશંોધનની મયા�દા :

���તુ સશંોધન ધોરણ ૯ ના �જુરાતી િવષયના પ� િશ�ણના ‘ક�યાિવદાય’ એકમ માટ� જ ઈ-�લાનની રચના કરવામાં આવી
હતી.
���તુ સશંોધન આણદં શહ�રની �જુરાતી મા�યમણી એક જ શાળાના ૫૦ િવ�ાથ�ઓનો સમાવશે કરવામાં આ�યો હતો.
���તુ સશંોધન શ�ૈ�ણક વષ� ૨૦૧૩ �રૂ� ું જ માયા��દત હ� ુ.ં

�યાપિવ� અને ન�નૂા પસદંગી :

      ���તુ સશંોધન માટ�� ું �યાપિવ� �જુરાત રા�યના ધોરણ-૯ માં અ�યાસ કરતાં વષ�-૨૦૧૩-૨૦૧૪ ના તમામ િવ�ાથ�ઓનો
���તુ સશંોધન માટ�� ું �યાપિવ� બ�યા હતા.

સારણી - ૧
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ન�નૂાની પસદંગી

�ૂથ િવ�ાથ� સ�ંયા
�ાયો�ગક �ૂથ ૨૫
િનયિં�ત �ૂથ ૨૫

�ુલ ૫૦

સશંોધન યોજના :
���તુ સશંોધનમા ં‘�વૂ�કસોટ� – ઉ�રકસોટ� િનયિં�ત �ૂથ’ �ાયો�ગક યોજના પસદં કરવામાં આવી હતી.

ચલ :

���તુ સશંોધન નીચે �જુબના ચલ આધા�રત હ� ુ-ં

સારણી - ૨
ચલની પસદંગી

�વત�ં ચલ પરત�ં ચલ ��ુિશત ચલ

પરંપરાગત પ�િત
ઈ-�લાન આધા�રત કાય��મ

ઉ�રકસોટ�ના િસ�� �ા�તાકંો
ધોરણ- ૯
િવષય- �જુરાતી િવષયમાં પ� િશ�ણ
એકમ – ક�યાિવદાય

ઉપકરણની પસદંગી અને સરંચના :

���તુ �યોગ માટ� સશંોધક� બે �કારના ઉપકરણોનો ઉપયોગ કયો હતો.

ઉપકરણ-૧ �યોગ હાથ ધરવા માટ�� ું ઉપકરણ (સશંોધક �ારા �વર�ચત ઈ-�લાન આધા�રત કાય��મ)

ઉપકરણ-૨ �યોગની અસરકારકતા ચકાસવા માટ�� ું ઉપકરણ (સશંોધક �ારા �વર�ચત િસ��કસોટ� ) ( �વૂ�કસોટ�/ઉ�રકસોટ�)

મા�હતી એક�ીકરણની ર�ત :

    મા�હતી એક�ીકરણ માટ� આણદં શહ�રની �દ�લ મા�યિમક શાળાની પસદંગી કરવામાં આવી હતી.  ધોરણ-૯ ના ૧૬૫
િવ�ાથ�ઓમાથંી ૫૦ િવ�ાથ�ઓને �ચ�ી ઉપાડ� ૨૫ – ૨૫નાં બે �ૂથ બનાવવામાં આ�યા હતા. �માથંી એક �ાયો�ગક �ૂથ અને એક
િનયિં�ત �ૂથ હ� ુ.ં આ બનંે �ૂથોને �વૂ�કસોટ� આપવામાં આવી હતી. �યારબાદ �ાયો�ગક �ૂથને ઈ-�લાન કાય��મ �ારા અને િનયિં�ત
�ૂથને પરંપરાગત પ�િતએ િશ�ણકાય� કરાવવામાં આ��ું હ� ુ ં.�યારબાદ બનંે �ૂથોને ૫૦ �ણુની ઉતરકસોટ� આપવામાં આવી હતી.

�કશા�ીય �થૃ�રણની ર�ત :

���તુ સશંોધનમાં આ �જુબ �કશા�ીય �થૃ�રણ કરવામાં આ��ું હ� ુ-ં

વણ�ના�મક �થૃ�રણ
�કશા�ીય �થૃ�રણ

અથ�ઘટન :

ઈ-�લાનની અસરકારકતા�ું અથ�ઘટન નીચેની સારણીમાં આપેલ છે-

વણ�ના�મક �થૃ�રણ અને અથ�ઘટન :

સારણી - 3

િનયિં�ત �ૂથના �વૂ�કસોટ� અને ઉ�રકસોટ�ની સરાસર� અને �માણિવચલન

�ૂથ િવ�ાથ� સ�ંયા
�વૂ�કસોટ� ઉ�રકસોટ�

સરાસર� �માણિવચલન સરાસર� �માણિવચલન
િનયિં�ત �ૂથ ૨૫ ૩.૪૫ ૨.૯૮ ૩.૩૨ ૩.૫૬
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સારણી – ૪
�ાયો�ગક �ૂથના �વૂ�કસોટ� અને ઉ�રકસોટ�ની સરાસર� અને �માણિવચલન

�ૂથ િવ�ાથ� સ�ંયા
�વૂ�કસોટ� ઉ�રકસોટ�

સરાસર� �માણિવચલન સરાસર� �માણિવચલન
િનયિં�ત �ૂથ ૨૫ ૩.૪૦ ૩.૨૧ ૨૩.૨૫ ૩.૬૩

ઉ�ક�પના-૧
�ાયો�ગક �ૂથ અને િનયિં�ત �ૂથના િવ�ાથ�ઓના �વૂ�કસોટ�ના સરાસર� �ા�તાકંો વ�ચે અથ��ચૂક તફાવત જોવા મળશે નહ�.

સારણી – ૫
�ાયો�ગક �ૂથ અને િનયિં�ત �ૂથની �વૂ�કસોટ� વ�ચેનો સરાસર� તફાવત

�ૂથ
િવ�ાથ�
સ�ંયા

સરાસર��માણિવચલન
‘ટ�’
��ૂય 0.05 અને 0.01

બ�ે ક�ાએ અથ��ચૂક
તફાવત જોવા મળશે

નહ�.

િનયિં�ત
�ૂથ

૨૫ ૩.૪૫ ૨.૯૮
૦.૦૧૫

�ાયો�ગક
�ૂથ

૨૫ ૩.૪૦ ૩.૨૧

     �વૂ�કસોટ� માટ� ‘ટ�’ ��ૂય અથ��ચૂક સા�બત થ� ું નથી માટ� ��ૂય ઉ�ક�પનાનો �વીકાર કરવામાં આવે છે. આથી િનયિં�ત �ૂથ
અને �ાયો�ગક �ૂથની �વૂ�કસોટ� વ�ચે સરાસર� તફાવત જોવા મળતો નથી. માટ� બ�ે �ૂથના િવ�ાથ�ઓ પોતાના િસ�� કસોટ�ના
પ�રણામમાં સમાન છે.

ઉ�ક�પના : ૨
�ાયો�ગક �ૂથ અને િનયિં�ત �ૂથના િવ�ાથ�ઓના ઉ�રકસોટ�ના સરાસર� �ા�તાકંો વ�ચે અથ��ચૂક તફાવત જોવા મળશે નહ�.

સારણી – ૬
�ાયો�ગક �ૂથ અને િનયિં�ત �ૂથની ઉ�રકસોટ� વ�ચેનો સરાસર� તફાવત

�ૂથ
િવ�ાથ�
સ�ંયા

સરાસર��માણિવચલન
‘ટ�’
��ૂય 0.05 અને 0.01

બ�ે ક�ાએ અથ��ચૂક
તફાવત જોવા મળશે

નહ�.

િનયિં�ત
�ૂથ

૨૫ ૩.૩૨ ૩.૫૬
૫.૪૯

�ાયો�ગક
�ૂથ

૨૫ ૨૩.૨૫ ૩.૬૩

      �ાયો�ગક �ૂથ અને િનયિં�ત �ૂથની ઉ�રકસોટ� માટ� ‘ટ�’ ��ૂય અથ��ચૂક સા�બત થાય છે �થી ��ૂય ઉ�ક�પનાનો અ�વીકાર
કરવામાં આવે છે.

      �ાયો�ગક �ૂથની સરાસર� િનયિં�ત �ૂથની સરાસર� કરતાં ઘણી વધાર� છે. તેથી ઈ-�લાનના કાય��મની અસરકારકતા સા�બત
થાય છે.

તારણો :

�ા�ત પ�રણામ પરથી કહ� ક� �ાયો�ગક �ૂથ અને િનયિં�ત �ૂથના િવ�ાથ�ઓ ઈ-�લાન કાય��મ �ારા અ�યયન પહ�લા
�વૂ��ાનના સદંભ�માં સમાન હતા.
િનયિં�ત �ૂથ કરતાં �ાયો�ગક �ૂથનાં િવ�ાથ�ઓની સર�રાશ લ��ધ�ક �ચો �ા�ત થયો હતો.
‘ક�યાિવદાય’ એકમ માટ� ઈ-�લાન કાય��મની અસરકારકતા �ચી જોવા મળ� હતી.
િનયિં�ત �ૂથમાં થયેલ અ�યયન કરતા �ાયો�ગક �ૂથમાં થયેલ અ�યયન વ�ુ અસરકારક હ� ુ.ં આમ ઈ-�લાન કાય��મ �ાયો�ગક
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�ૂથ માટ� અસરકારક ર�ો.

શૈ��ણક ��ૂચતાથ� :

િશ�ણમાં ટ�કનોલો�ના િવિવધ મા�યમોમાં ઈ-�લાન આધા�રત અ�યયન-અ�યાપન કાય� કરવામાં આવે તો અસરકારક પ�રણામ
મેળવી શકાય છે..

વગ�ખડંમાં ઈ-�લાન આધા�રત અ�યયન-અ�યાપન કાય� કરવામાં આવે તો િવ�ાથ�ઓ ભાર અને કંટાળા િવના ભાગ લે છે..

વગ�ખડંમાં ઈ-�લાન આધા�રત અ�ય િવષયમાં રસ�દ અ�યયન-અ�યાપન કર� શકાય છે..

િશ�કના પ�ે એકવાર આ કાય��મ રચના બાદ ઓછ� મહ�નતે ઉ�મ કાય� કર� શકાય છે..

ઈ-�લાન આધા�રત કાય��મની રચનાથી િશ�કની �યાવસાિયક સ�જતામાં વધારો થાય છે..

ઈ-�લાન આધા�રત કાય��મની રચનાથી િશ�ણની �ણુવ�ામાં �ધુારો કર� શકાય છે..
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આણદં કૉલેજ ઓફ એ��કુ�શન, આણદં
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