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ધોરણ નવના ગણણતના પસદંિત એકમ માટે કમ્ ્ યટૂર એઈડડે ઈન્સ્ ટ રકકન કાક્રમમ (CAI) અને 
વ્ ક્ાખ્ ક્ાન પધતિઓતત લ નાના મક અ્ ક્ાસ 

 

1.0 પ્રટ તાવના  

  શિક્ષક હોવ ું એ એક સદભાગ્ય છે, કારણ કે શિક્ષકત્વ એ ખરા અર્થમાું ોો તોમ 
નાગરીકધમથછે. આ મલૂ્યને પ્રાચીનકાળર્ી જ સ્વીકારવામાું આવ્ ું છે અને ોેર્ી જ વગથખુંડમાું 
શિક્ષકકેન્દ્રી અધ્યાપન પદ્ધશો આપણી શિક્ષણ વયવસ્ર્ાન ું એક અંગ રહી છે. જ્ઞાનના સીમાડા જ 
જયારે મયાથદદો હોા અને અધ્યેોાની સુંખ્યા ઓછી હોી ત્યાું સ  ધી વગથખુંડની ચાર દીવાલમાું 
પ્રણાલીગો રીોરસમોર્ી શિક્ષણકાયથ  ર્ઈ િક્ ું હત  ું. પરુંત   આજના માદહોી શવસ્ફોટનાું એકવીસમી 
સદીના ્ ગને ટેકનોલજજના ્ ગ ોરીકે ઓળખવામાું આવે છે. એકવીસમી સદીના ્ ગમાું દરેક 
વયદકો એ બીજી વયદકો સાર્ે સ્પધાથમાું ધરાવે છે. શવદ્યાર્ી જીવનમાું આવ  સૌર્ી વધ  જોવા મળે 
છે. શિક્ષણમાું નવીનોા લાવવા માટે શિક્ષક પણ જો નવીન  ટેકનોલોજજનો તપયોગ કરીને 
અધ્યયન કાયથ કરાવે ોો શવધાર્ીઓની જે ોે શવષયની અભભર ભચમાું વધારો ર્ઈ િકે છે. શવધાર્ીઓ 
એક જ ઘરેડમાું િીખીને શનરસોા અન ભવે છે.આર્ી અધ્યાપન કાયથ દરમ્યાન જો રશ્ય શ્રાવય  
સાધનોનો યર્ોભચો શવશનયોગ કરાવામાું આવે ોો અધ્યયન પ્રદકયા અસરકારક બને છે. 

 

                 આ બાબોને ઘ્ યાનમાું રાખી માઘ્ યશમક શિક્ષણકે્ષ્ે ગભણોના પસુંદગીના એકમ માટે કમ્ ્  ્ ટૂર 
એઈડેડ ઈન્દ્ સ્ રકિન  CAI) કાયથક્રમની રચના અને ોેનો વ યાખ્ યાયન પદ્ધશો સારે્ ત  લનાત્ મક 
અભ્ યાસ કરવાન ું અભ્ યાસકે શવચા્ હ હત  ું. 

ર.૦  અ્ ક્ાસં ન ંક્ષકરક   

              ધોરણ નવના ગભણોના પસુંદદો એકમ માટે કમ્ ્  ્ ટૂર એઈડેડ ઈન્દ્ સ્ રકિન કાયથક્રમ  CAI) અન ે
વ યાખ્ યાન પદ્ધશોઓ ત  લનાત્ મક અભ્ યાસ 

૩.૦ અ્ ક્ાસના તલે નત   

 ૧. ધોરણ નવના ગભણો શવષયના પસુંદદો એકમ માટે કમ્ ્  ્ ટૂર એઈડેડ ઈન્દ્ સ્ રકિન 
કાયથક્રમની સુંરચના કરવી. 
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 ર. ધોરણ નવના ગભણો શવષયના પસુંદદો એકમ માટે શિક્ષક શનશમિો શસદ્ધદ્ધ કસોટીની 
રચના કરવી. 

 ૩. ધોરણ નવના ગભણો શવષયના પસુંદદો એકમ માટે શિક્ષણ શનશમિો શસદ્ધદ્ધ કસોટીની 
રચના કરવાની િૈક્ષભણક શસદ્ધદ્ધના સુંદભથમાું કમ   ્  ્ ટૂર એઈડેડ ઈન્દ્ સ્ રકિન  CAI) 
કાયથક્રમ અને વ યાખ્ યાયન પદ્ધશોની ત  લના કરવી.  

૪.૦ અ્ ક્ાસન્ ્ કલ્ પનાત   

 ૧. કમ્ ્ ્ ટૂરએઈડેડ ઈન્દ્ સ્ રકિન  CAI) કાયથક્રમ દ્વારા અભ્ યાસ કરોાું પ્રાયોભગક જૂર્ના 
પા્ોની તત્તરકસોટી પરના સરાસરી લશ ધઆંક ક અને પરુંપરાગો વ યાખ્ યાન પદ્ધશો 
દ્વારા અભ્ યાસ કરોાું શનયુંશ્ો જૂર્ના પા્ોના સરાસરી લશ ધઅંકો વ ચે સાર્થક 
ોફાવો નદહ હોય.  

 ર. પ્રયોગના પ નરાવોથન અંોે કમ્ ્  ્ ટૂર એઈડેડ ઈન્દ્ સ્ રકિન  CAI) કાયથક્રમ દ્વારા   
અભ્ યાસ કરોાું પ્રાયોભગક જૂર્ના પા્ોની તત્તરકસોટી પરના સરાસરી લશ ધઆંક ક 
અને પરુંપરાગો વ યાખ્ યાયન પદ્ધશો દ્વારા અભ્ યાસ કરોાું શનયુંશ્ો જૂર્ના પા્ોના 
સરાસરી લશ ધઅંકો વ ચ ેસાર્થક ોફાવો નદહ હોય.  

પ.૦ અ્ ક્ાસમા ંસમાઓવ ટ લાો    

 પ્રસ્ ત  ો અભ્ યાસમા સમાશવષ્ ટ ચલોની માદહોી નીચે મ જબ છે. 

સારણ્-1 

અ્ ક્ાસમા ંસમાઓવ ટ લાો  

ચલનો પ્રકાર ચલ ચલની કક્ષાઓ 

સ્ વોુ્ં  ચલ અઘ્ યાપન પદ્ધશો ૧. CAI કાયથક્રમ 

ર. પરુંપરાગો પદ્ધશો 

પરોુ્ં ચલ િૈક્ષભણક શસદ્ધદ્ધ  

અંક શિો ચલ શવષય, 
એકમ,  માઘ્ યમ 
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6.0 વ્ ક્ાપઓવ વ 

 પ્રસ્ ત  ો અભ્ યાસના વ યાપશવશ્ વમાું રાજકોટ જીલ્ લાની માઘ્ યશમક િાળાના વષથ ર017-18ના ધોરણ 
નવના શવદ્યાર્ીઓ હોા.  

7.0 નમનૂા પસિંગ્  

 પ્રસ્ ત  ો અભ્ યાસમાું પ્રયોગ માટે ્ણ િાળા અને પ્રયોગના પ નરાવોથન માટે ્ણ િાળા 
સહતે  ક પસુંદ કરી હોી. ોેમાું એક િાળા ક માર, એક િાળામાું કન્દ્ યા અને એક િાળામાું 
શમશ્ર શવદ્યાર્ીઓનો વગથ પસુંદ કયો હોો. 

સારણ્-ર 

નમનૂો િકારવત્ સારણ્ 

જૂર્ પ્રયોગ-૧ પ્રયોગ-ર પ્રયોગ-૩ ક લ 

પ્રાયોભગક 
જૂર્ 

રપ રપ રપ રપ 

શનયુંશ્ો 
જૂર્ 

રપ રપ રપ રપ 

ક લ પ૦ પ૦ પ૦ પ૦ 
 

૮.૦ સકંોધન પધતિઓત  

 પ્રસ્ ત  ો અભ્ યાસમાું કમ્ ્  ્ ટૂર એઈડેડ ઈન્દ્ સ્ રકિન  CAI) કાયથક્રમની સુંરચના અન ે ોેની 
અસરકારકોા ોપાસવાની હોી. ોેર્ી પ્રાયોભગક પદ્ધશો પસુંદ કરી હોી. પ્રાયોભગક યોજનામાું  
યાદશ છક જૂર્ બે પા્ો પવૂથકસોટી તોરકસોટી પસુંદ કરી હોી.  

૯.૦ કમ્ ્ યટૂર એઈડેડ ઈન્સ્ ટ રકકન (CAI) કાક્રમમન્ રલના  

  પ્રસ્ ત  ો અભ્ યાસનો મ ખ્ ય હતે   કમ્ ્  ્ ટૂર એઈડેડ ઈન્દ્ સ્ રકિન  CAI) કાયથક્રમની સુંરચના અન ે
ોેની અસરકારકોા ોપાસવાનો હોો. આર્ી અભ્ યાસકે સૌપ્રર્મ ધોરણ નવના ગભણો શવષયના 
પસુંદદો એકમની પસુંદગી કરી હોી.  પસુંદદો એકમના શવષયવસ્ ત  ન  ું પ  ર્ક્કરણ કરી ોેને અન રૂપ 
િૈક્ષભણક હતે  ઓ રચવામાું આવ યા હોા. પ્રસ્ ત  ો અભ્ યાસમાું કમ્ ્  ્ ટૂર એઈડેડ ઈન્દ્ સ્ રકિન  CAI) 
કાયથક્રમ શવન્દ્ ડો બેઈમ માઈક્રોસોફટ પાવ પોઈન્દ્ ટમાું ધોરણ નવના ગભણોના પસુંદદો એકમ માટે 
ોૈયાર કરવામાું આવ ્  ું હત  ું.  
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  પસુંદદો એકમનાું પ્રયોજક દ્વારા મ દરો કરાયેલ અવાજ, કલીપ આટથ , વડથ આટથ શવશવધ 
આકષથક ભચ્ો કણથશપ્રય સુંગીો, મનપસુંદ રુંગો, શ્ર શો ફોન્દ્ ટનો અને ઈન્દ્ ટરનેટ એક્ષલેટર જેવા 
માઘ્ યમોનો આ અઘ્ યયન કાયથક્રમમાું તપયોગ કરવામાું આવ યો હોો. રકીકરણ માટેના દાખલાઓ 
એમ.એસ.વડથમાું ટાઈપ કરી અને હાઈપર લીંક દ્વારા દિાથવવામાું આવ યા હોા. 

૧૦.૦ ્પકરણ  

 એકમ શસદ્ધદ્ધ કસોટી 

  ગભણો શવષયના પસુંદદો એકમ પર પ૦ ગ ણની શસદ્ધદ્ધ કસોટીની રચના કરવામાું આવી 
હોી. પ્રશ્ નના પ્રકારની રશષ્ ટએ ખાલી જગ્ યા, ખરા-ખોટા, ટૂુંકા અને મોટા દાખલા મળીને ક લ 8 
પ્રશ્ નો અને પ૦ ગ ણભાર, ૬૦ શમશનટનો સમય ધરાવોી એકમ શસદ્ધદ્ધ કસોટીની રચના કરવામાું 
આવી હોી.  

૧૧.૦ માદતત્ં ન ંએકત્ર્કરણ  

  અહીં માદહોી શવદ્યાર્ીઓની િૈક્ષભણક શસદ્ધદ્ધ સ્ વરૂપે એક્ીો કરવામાું આવી હોી. આર્ી, 
અભ્ યાસ કે ગભણો શવષયના ‘પસુંદદો એકમ’ માટે એકમ પર શસદ્ધદ્ધ કસોટી સ્ વરૂપે પવૂથકસોટી અન ે
તત્તરકસોટીની રચના કરી હોી. આ કસોટી ૫૦ ગ ણની હોી. જેની સમયમયાથદા ૬૦ શમનીટની 
હોી. પવૂથકસોટી અને તત્તરકસોટી એ એક સમાન  લ શપ્રન્દ્ ટ અને ગ ણભારવાળી હોી. પવૂથકસોટી 
અને તત્તરકસોટીના પ્રા્ ોાુંક પરર્ી લશ ધઆંક ક મેળવવામાું આવ યા હોા.  

૧૨.૦ માદતત્ં ન ંપથૃક્કરણ અને અથરઘટન  

 પ્રસ્ ત  ો અભ્ યાસનાું નમનૂામાું સમાશવષ્ ટ પા્ો પાસેર્ી પવૂથકસોટી-તત્તરકસોટી પર મળોી 
માદહોીના આધારે તત્ કલ્ પનાની ચકાસણી કરવા માટે લશ ધઆંક કની સરાસરી, પ્રમાણશવચલન અને 
ટી-કસોટીનો તપયોગ કરવામાું આવ યો હોો.  

સારણ્-૩ 
પ્રક્ોગ િરમ્ ક્ાન થૂથ અં નસારપાત્રોન્ સખં્ ક્ા, ાઓ ધ કોકોન્ 
સરાસરી, પ્રમાણઓવલાન અને t-મલૂ્ ક્ 

પ્રક્ોગ થૂથ સખં્ ક્ા સરાસરી પ્ર.ઓવ. ટી-મલૂ્ ક્ 

I પ્રાયોભગક રપ ૩૭.૧૨ ૫.૦૭ ૩.૮૯ 

 શનયુંશ્ો રપ ૨૯.૪૪ ૮.૪૬  

II પ્રાયોભગક રપ ૩૯.૪૪ ૯.૦૧ ૪.૯૬ 
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 શનયુંશ્ો રપ ૨૯.૪૪ ૧૪.૩૩  

III પ્રાયોભગક રપ ૨૪.૮૦ ૬૬.૧૭ ૭.૪૨ 

 શનયુંશ્ો રપ ૧૨.૦૮ ૭.૨૪  

પ્રયોગન ું  પ નરાવોથન 

I પ્રાયોભગક રપ ૨૩.૮૮ ૮૫.૬૧ ૭.૯૪ 

 શનયુંશ્ો રપ ૮.૬૮ ૫.૮૧  

II પ્રાયોભગક રપ ૨૮.૦૮ ૬૩.૫૮ ૮.૬૯ 

 શનયુંશ્ો રપ ૧૨.૯૨ ૧૨.૪૧  

III પ્રાયોભગક રપ ૨૮.૧૨ ૫૧.૩૮ ૧૦.૪૧ 

 શનયુંશ્ો રપ ૧૨.૧૬ ૭.૩૯  
 

             સારણી-૩ પરર્ી જોઈ િકાય છે કે પ્રયોગ – I, II,  અને IIIમાું પ્રાયોભગક જૂર્ની સરાસરીએ 
શનયુંશ્ો જૂર્ની સરાસરી કરોાું વધ  જોવા મળી હોી. ટી-મલૂ્ યો ગ ણોત્તર એ 0.01 એ સાર્થક  
જોવા મળે છે. તત્ કલ્ પના-HO1 નો અસ્ વીકાર ર્યો હોો.  

             પ્રયોગના પ નરાવોથનમાું પ્રયોગ-I, II,  અને IIIમાું પ્રાયોભગક જૂર્ની સરાસરીએ શનયુંશ્ો જૂર્ કરોાું 
વધ  જોવા મળી હોી. ટી-મલૂ્ યો ગ ણોત્તર એ 0.01 એ સાર્થક જોવા મળ્ યા હોા. તત્ કલ્ પના -HO2 નો 
અસ્ વીકાર ર્યો હોો.  

૧૨.૦ અ્ ક્ાસના તારણો  

 ૧. કમ્ ્ ્ ટૂર એઈડેડ ઈન્દ્ સ્ રકિન  CAI) કાયથક્રમ દ્વારા અભ્ યાસ કરોાું પ્રાયોભગક જૂર્ના 
પા્ોની તત્તરકસોટી પરના લશ ધઆંક કો એ પરુંપરાગો પદ્ધશો દ્વારા અભ્ યાસ કરોાું 
શનયુંશ્ો જૂર્ોના પા્ોના સરાસરી લશ ધઆંક કો કરોાું ઉંચા જોવા મળ્ યા હોાું. 

 ર. કમ્ ્ ્ ટૂર એઈડેડ ઈન્દ્ સ્ રકિન  CAI) કાયથક્રમ દ્વારા ‘પસુંદદો’ એકમન ું અઘ્ યાપન કાયથ 
પરુંપરાગો પદ્ધશો કરોાું વધ  અસરકારક રહ્ ું હત  ું.  

૧૩.૦ કૈક્ષણણક ફણાતાથો 

 ૧. શિક્ષણમાું પ્રવ  શો આધાદરો અઘ્ યયન કરવા આ પ્ર્ શત ોનો તપયોગ કરી િકાય.  

 ર. કમ્ ્ ્ ટૂર એઈડેડ ઈન્દ્ સ્ રકિન  CAI) કાયથક્રમ આધાદરો અઘ્ યાપન કાયથ વખોે 
શવદ્યાર્ીઓને સદક્રય અને સજાગ રહ ેછે.  
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  સિંર્રસનણલ  
 

I. તચાટ, ડી. એ.  ૧૯૮૮)  સુંિોધન અહવેાલન ું લેખન કઈ રીોે કરિો ? રાજકોટ : શનજજજન 
સાયકો સેન્દ્ ટર.  

 

II. તચાટ, ડી. એ.  ૨૦૦૬) િૈક્ષભણક સુંિોધનના સારાુંિો.  ૧૯૭૮-૨૦૦૬) રાજકોટ : 
શિક્ષણિાસ્ ્ ભવન. સૌરાષ્ ર ્ શનવશસિટી. 

 

III. તચાટ, ડી. એ. અને અન્દ્ યો.  ૧૯૮૮) સુંિોધનન ું સ ુંદોહન. રાજકોટ. સ્ વ.ડો. હરીભાઈ દેસાઈ 
મેમોદરયલ એજ્ કેિન રસ્ ટ. 

 

IV. દેસાઈ, એચ. જી., અને  દેસાઈ કે. જી.  ૧૯૯૨). સુંિોધનની પ્રવ  શોઓ અને પ્રશવશધઓ. 
અમદાવાદ. ્ શનવશસિટી ગ્ર્ર ુંર્શનમાથણ બોડથ, ગ જરાો રાજય. 

 

V. િાહ, ડી. બી.  ૨૦૦૪). િૈક્ષભણક સુંિોધન. અમદાવાદ : ્ શનવશસિટી ગ્ર્ુંર્શનમાથણ બોડથ, 
ગ જરાો રાજય. 

  

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

 

બરાદડક્ા પકંજકનમાર ડી. 
સુંિોધક  
ડો. બાબાસાહબે ઓપન ્ શનવશસિટી 
અમદાવાદ 
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