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Continuous issue-8 | April - May 2016 

 
મહસેાણા જિલ્ાના વિદ્યાસહાયકોમાાં રહેી કમ્પ્યટૂરના ઉયોગની જાણકારીનો એક અભ્યાસ 

 

પ્રસ્તાિના :  

 

               આજે દયેક કે્ષત્રભ ાં કમ્પ્યટૂયનો ઉમોગ થઈ યહ્યો છે.જેભ ાં શળક્ષણક્ષેત્રભ ાં કમ્પ્યટૂયનો ઉમોગ વ્મ ક 
થતો જોલ  ભે છે તો પ્ર થશભક શળક્ષકોભ ાં કમ્પ્યટૂયન  ઉમોગની જાણક યી શોલી એક ભશત્લન ાં ગલ ાં છે. 
શલદ્ય વશ મક(શળક્ષક) તયીકે શનભણકૂ  ભતી વ્મક્તતઓભ ાં કમ્પ્યટૂયન  ઉમોગ અંગેની કેટરીક  મ ની તેભજ 
શલશળષ્ટ ફ ફતોની જાણક યી શોલી જરૂયી છે.પ્ર થશભક શળક્ષકોભ ાં આજન  ય ગની જરૂરયમ ત મ જફ કમ્પ્યટૂયન ાં 
જ્ઞ ન-આલડત કે કૌળલ્મ શોવ ાં જરૂયી છે. તેથી જ ભશવે ણ  જજલ્ર ન  શલદ્ય વશ મકોભ ાં યશરેી કમ્પ્યટૂયન  
ઉમોગની જાણક યીનો એક અભ્મ વ શ થ ધમો શતો. 
 

અભ્યાસના હતેઓુ: 
       

1. શલદ્ય વશ મક કમ્પ્યટૂયની ર મક ત, કમ્પ્યટૂયનો અન બલ તથ  ઈ-ભેઈર 

    આઈ.ડી.ધય લે છે તે જાણવ ાં. 
2. શલદ્ય વશ મક કમ્પ્યટૂયનો વ્મલશ યભ ાં તેભજ શળક્ષણભ ાં ઉમોગ કયે છે 

     તે જાણવ ાં. 
3. શલદ્ય વશ મક બ્રોગ,ઈન્ટયનેટ,ઈ-ભેઈરની જાણક યી ધય લે છે તેભજ 

     તેનો ઉમોગ કયે છે તે જાણવ ાં. 
4. શલદ્ય વશ મક લડડ,એતવેર, લય ોઈન્ટ,ેઈન્ટ,ઉફ ન્ટ ,ફ્રેળ,કોયરડ્રો, 
     જેલ  પ્રોગ્ર ભની જાણક યી તેભજ ઉમોગન ાં કૌળલ્મ ધય લે છે તે જાણવ ાં. 

 

અભ્યાસની મયાાદા :  

 

 પ્રસ્ત  ત વાંળોધન ભશવે ણ  જજલ્ર ની વયક યી ળ  ઓન  શલદ્ય વશ મક યૂતો ભમ ડરદત છે  
 

અભ્યાસનુાં વ્યાવિશ્વ અને વનદર્ા :  
 

 ભશવે ણ  જજલ્ર ન  શલદ્ય વશ મક શળક્ષકો સ્ત  ત વાંળોધનન ાં વ્મ શલશ્વ છે.  
 ભશવે ણ  જજલ્ર ન  219 શલદ્ય વશ મકો પ્રસ્ત  ત વાંળોધનન ાં શનદળડ છે. 
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સાંર્ોધન દ્ધવત: 
 સ્ત  ત વાંળોધનની દ્ધશત વલેક્ષણ દ્ધશત છે. 

સાંર્ોધન ઉકરણ : 

 પ્રસ્ત  ત અભ્મ વભ ાં ભ રશતી એકત્રીકયણ ભ ટે શલશલધ પ્રક યન  પ્રશ્નોલ ી સ્લયચિત પ્રશ્ન લચરનો 

ઉમોગ કયલ ભ ાં આલેર છે. જેભ ાં 40 પ્રશ્નોલ ી પ્રશ્ન લચર અંશતભ ઉકયણ તયીકે વાંદ કયલ ભ ાં 

આલેર છે. 

માહહતી એકત્રીકરણ :  

 ભશવે ણ  જજલ્ર ભ ાં શલદ્ય વશ મક તયીકે શનભણકૂ  ભન ય શળક્ષકો  વેથી ભ રશતી એકત્રીકયણ કયલ  

ભ ટે તભ ભ શળક્ષકો  વેથી પ્રશ્ન લચર બય લી પ્રશ્ન લચર યત ભેલલ ભ ાં આલી. 

 માહહતીનુાં વિશ્ેષણ  :  

  ભ રશતીન  શલશ્રેણ ભ ટે ટી ટેસ્ટ (ક્ર શતક ગ ણોત્તય ) નો ઉમોગ કયલ ભ ાં આવ્મો       
   છે.તથ  ભ રશતીન ાં વયત થી અથડઘટન ભ ટે આરેખનો ઉમોગ કયલ ભ ાં આવ્મો છે. 
 

અભ્યાસના તારણો :  

 

1. કમ્પ્યટૂય ક મડનો વ્મલશ યભ ાં ઉમોગ કમો શોમ એલ  શલદ્ય વશ મકોન ાં પ્રભ ણ 77 % શત  ાં.જે 

    ૈકી લધ ભ ાં લધ  પોભડ બયલ /ભરશતી ભેલલ  ભ ટે કમ્પટૂયનો ઉમોગ કમો શતો. 
 

2. ભોટ  બ ગન  શલદ્ય વશ મકો ઈન્ટયનેટ શલળે જાણત  શત  તેભજ ઈન્ટયનેટનો ઉમોગ ણ 

    કયત  શત . 
 

3. ઈ-ભેઈર આઈ.ડી ધય લત ,ઈ-ભેઈર આઈ ડી ફન લત ,ઈ-ભેઈરની આરે કયત  
    શલદ્ય વશ મકો શળક્ષકોન ાં પ્રભ ણ 72,61 અને 47 ટક  શત  ાં. 
 

4. 98 ટક  શલદ્ય વશ મકોને ોત ની ળ  ભ ાં કમ્પ્યટૂય શત ાં તેભજ આ તભ ભ ળ  ન ાં 
    શલદ્ય થીઓ ભ ટે કમ્પ્યટૂયનો ઉમોગ ણ થતો શતો. 
 

5. લરશલટી ક મડભ ાં કમ્પ્યટૂયનો ઉમોગ કયતી ળ  ઓ ૈકી ભોટ બ ગની ળ  ઓભ ાં 
    ગ ણત્રક ફન લલ , ફ મોડેટ  ફન લલ  અને ત્રકો ફન લલ ન ાં લશીલટી ક મડ થત  ાં શત  ાં. 
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6. શલદ્ય વશ મકો ઉફ ન્ટ ાં ,કોયર ડ્રો જેલી કમ્પ્યટૂય પ્રોગ્ર ભોનો ોતે ઘણો ઓછો ઉમોગ કમો 
   શતો. 
 
 

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

Ashok B.Prajapati  
Research Associate (contra.)  
Indian Institute of Teacher Education  
Gandhinagar.  
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