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આજર્ી દ્વશક્ષણ પ્રદ્વક્રયામાાં દ્વવદ્યાર્થી કે ન્િ સ્ર્થાર્ે છે . તેર્થી દ્વવદ્યાર્થી રસપૂવનક દ્વશક્ષણ
કાયન કરી શકે તે માટે દ્વશક્ષકે પોતાર્ા વગનખાંડર્ે જીવાંત બર્ાવવો પડશે . અર્ે એ માટે
દ્વશક્ષકે અધ્યયર્ અધ્યાપર્ પદ્ધતતમાાં ર્વીર્તા લાવવી જ પડશે . તો શાં રૂઢીગત
પ્રણાલીર્થી દ્વશક્ષણ કાયન યોગ્ય ગણાય ? આ અાંગે દ્વવચાર કરતા સાંશોધકર્ા મર્માાં
ગજરાતી દ્વવિય દ્વશક્ષણર્ે જીવાંત અર્ે રસપ્રદ બર્ાવવા માટે ચચત્રવાતાન પદ્ધતત જેવી ર્વીર્
પદ્ધતતર્થી દ્વશક્ષણ કાયન કરવાર્ી ઝાંખર્ા ર્ો ઉદ્દગમ ર્થયો . દ્વવદ્યાર્થીર્ી પ્રગતતર્ે માપવાર્ો
છે વટર્ો એકજ માપદાંડ પરીક્ષા હોવાર્થી પરીક્ષા માટે પરીક્ષા સધી વાાંચવાર્ાં અર્ે પરીક્ષા
પછી ભૂલી જવાર્ાં એ દ્વવદ્યાર્થીર્ા સહજ લક્ષણર્ે ટાળવા એટલે કે જીવર્ પયનત યાદ રાખી
શકે તે માટે ચચત્રવાતાન પદ્ધતત ઉપકરણ બર્ી શકે . ઉપરાાંત સાંશોધક પોતે અભ્યાસ કરતા
હતા તે દરતમયાર્ તેમર્ે ર્વીર્ પદ્ધતતર્થી દ્વશક્ષણ આપવામાાં આવતાં ર્ હતાં . તેર્થી વગનખાંડ
તેમર્ે માટે માત્ર જેલ બર્ી રહે તો અર્ે દ્વશક્ષણ કાંટાળાજર્ક લાગતાં હતાં. બી.એડ્.
દરતમયાર્ સાંશોધકે અર્ભવ્યાં કે દ્વવદ્વવધ પધ્ધતતઓર્ા દ્વવદ્વર્યોગર્થી દ્વશક્ષણ કાયન
કરાવવામાાં આવે તો વગનખાંડમાાં ર્ાવીન્ય લાવી દ્વવદ્યાર્થીઓર્ી અધ્યયર્ માટે ર્ી અબભરૂચી
વધારી શકાય છે . પ્રાર્થતમક કક્ષા એ ર્થતા અપવ્યય અર્ે સ્ર્થતગતતાર્ા પ્રશ્નોમાાં ઘટાડો કરી
શકાય છે . સાંશોધકર્ે લાગ્યાં કે ચચત્રવાતાનર્ી અસરકારકતા કે વી રહે છે ? તે ચકાસવાર્ા
હે તસર સાંશોધકે ગજરાતી દ્વવિયમાાં ચચત્રવાતાન રજૂ આતર્ી રચર્ા કરી તેર્ી અસરકારકતા
ચકાસવાર્ાં દ્વર્ધાનરરત કયું . પ્રસ્તત સાંશોધર્ કાયન પ્રાયોતગક સાંશોધર્ પધ્ધતતએ હાર્થ
ધરવામાાં આવ્યાં છે . સાંશોધર્ માટે સહે તક ર્મર્ા પદ્ધતતર્થી કામરે જ તાલકામાાં આવેલી “
એમ.એ. આઈ પ્રાર્થતમક શાળા ખોલવડ ’’ પસાંદ કરી હતી . જ્યાાં ધોરણ ૭ ર્ા દ્વવદ્યાર્થીઓ
પર ચચત્રવાતાન પધ્ધતતર્ી અજમાયશ કરવામાાં આવી શાળાર્ા કલ વગોમાાંર્થી બે વગો ર્ી
પસાંદગી યાદચ્છીક ર્મર્ા પસાંદગીર્ા આધારે ચચઠ્ઠી ઉપાડ િારા કરી બે જૂ ર્થોમાાં
દ્વવદ્યાર્થીઓર્ે તેમર્ા ચસદ્ધી અાંકોર્ે આધારે સમકક્ષ ફાળવણી કરી હતી. ઉપકરણો અર્ે
મારહતી પૃર્થક્કરણ તેમજ તારણોર્ી દ્વવગતે ચચાન સાંશોધર્ પેપરમાાં કરવામાાં આવી છે .
ભાિાર્ો અભ્યાસ કરતા દ્વવદ્યાર્થીર્ે ભાિામાાં રસ પડવો જોઈએ. આજ સધી
દ્વશક્ષકો વગનખાંડમાાં માત્ર ‘ચોક અર્ે ટોક’ પદ્ધતત ચલાવતા હતા પણ હવે આજે અધ્યયર્
– અધ્યાપર્ર્ે અસરકારક બર્ાવવા માટે દ્વવદ્વવધ પધ્ધતતઓર્ા ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે .
જેવી કે જૂ ર્થ ચચાન પદ્ધતત જૂ ર્થ અધ્યાપર્, સ્વાધ્યાય પદ્ધતત, પ્રોજેક્ટ, એદ્વર્મેશર્ પદ્ધતતર્ો
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પણ ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે . ભાિાર્ા દ્વશક્ષકે પ્રત્યેક દ્વવદ્યાર્થી માટે જીવાંત અર્ે પ્રત્યક્ષ
અર્ભવો મહત્વર્ા બર્ી રહે એ માટે ચચત્ર વાતાન પધ્ધતતર્થી અભ્યાસ કરાવવામાાં આવે તો
શાં તે વધ ઉપયોગી ર્થઇ શકે ?
પ્રસ્તત પ્રશ્નોર્ા ઉિર મેળવવા સાંશોધકે ચચત્રવાતાન પદ્ધતત ર્ી અસરકારકતા
તપાસવાર્ા હે તસર “ ધોરણ ૭ ર્ા ગજરાતી દ્વવિયમાાં ચચત્રવાતાન પદ્ધતતર્ી અસરકારકતા
’’ એકમ પર સાંશોધર્ હાર્થ ધયું હતાં.
સાંશોધર્ર્ા હે તઓ :1) ધોરણ ૭ ર્ા ગજરાતી દ્વવિયમાાં ‘ શોખીર્ બબલાડી ’ એકમ પર ચચત્રવાતાન તૈયાર
કરવી.
2) ધોરણ ૭ ર્ા ગજરાતી દ્વવિયમાાં શોખીર્બબલાડી એકમ પર ચચત્રવાતાનર્ી
અજમાયશ કરવી.
3) ધોરણ ૭ ર્ા ગજરાતી દ્વવિયમાાં પ્રાયોતગક જૂ ર્થ અર્ે દ્વર્યતત્રત જૂ ર્થર્ા
દ્વવદ્યાર્થીઓર્ા ઉિર કસોટી પરર્ા સરાસરી પ્રાપ્તાાંકો વચ્ચે તલર્ા કરવી
4) પ્રાયોતગક જૂ ર્થ અર્ે દ્વર્યાંતત્રત જૂ ર્થર્ા કમાાંરોર્ા ઉિર કસોટી પરર્ા સરાસરી
પ્રાપ્તાાંકો તલર્ા કરવી.
5) પ્રાયોતગક જૂ ર્થ અર્ે દ્વર્યાંતત્રત જૂ ર્થર્ા કન્યાઓર્ા ઉિર કસોટી પરર્ા સરાસરી
પ્રાપ્તાાંકો તલર્ા કરવી.
6) પ્રાયોતગક જૂ ર્થર્ા કમાાંરો અર્ે કન્યાઓર્ા ઉિર કસોટી પરર્ા સરાસરી પ્રાપ્તાાંકો
તલર્ા કરવી.
7) ચચત્રવાતાન સાંદભે દ્વવદ્યાર્થીઓર્ા અબભપ્રાયોર્ી જાણકારી પ્રાપ્ત કરવી.
સાંશોધર્ર્ી ઉત્કલપર્ા :
1) પ્રાયોતગક જૂ ર્થ અર્ે દ્વર્યાંતત્રત જૂ ર્થર્ા દ્વવદ્યાર્થીઓર્ા ઉિર કસોટીર્ા સરાસરી
પ્રાપ્તાાંકો વચ્ચે અર્થનસૂચક તફાવત જોવા મળશે ર્રહ.
2) પ્રાયોતગક જૂ ર્થ અર્ે દ્વર્યાંતત્રત જૂ ર્થર્ા કમાાંરોર્ા ઉિર કસોટીર્ા સરાસરી પ્રાપ્તાાંકો
વચ્ચે અર્થનસૂચક તફાવત જોવા મળશે ર્રહ.
3) પ્રાયોતગક જૂ ર્થ અર્ે દ્વર્યાંતત્રત જૂ ર્થર્ી કન્યાઓર્ા ઉિર કસોટી પરર્ા સરાસરી
પ્રાપ્તાાંકો વચ્ચે અર્થનસૂચક તફાવત જોવા મળશે ર્રહ.
4) પ્રાયોતગક જૂ ર્થર્ા કમારો અર્ે કન્યાઓર્ા ઉિર કસોટી પરર્ા સરાસરી પ્રપ્તાાંકો
વચ્ચે અર્થનસૂચક તફાવત જોવા મળશે ર્રહ.
સાંશોધર્ પદ્ધતત :
પ્રસ્તત સાંશોધર્ કાયન પ્રાયોતગક સાંશોધર્ પધ્ધતતએ હાર્થ ધરવામાાં આવ્યાં છે .
સાંશોધકે ‘ ચચત્રવાતાન ’ િારા પ્રાયોતગક સાંશોધર્ કાયન હાર્થ ધયું હતાં.
વ્યાપદ્વવશ્વ અર્ે ર્મર્ા પસાંદગી :
પ્રસ્તત સાંશોધર્માાં સાંશોધકે સહે તક ર્મર્ા પદ્ધતતર્થી કામરે જ તાલકામાાં આવેલી
“એમ.એ.આઈ

પ્રાર્થતમક શાળા – ખોલવડ” પસાંદ કરી હતી. જ્યાાં ધોરણ ૭ ર્ા દ્વવદ્યાર્થીઓ
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પર ચચત્રવાતાન પદ્ધતત ર્ી અજમાયશ કરવામાાં આવી હતી. શાળાર્ા કલ વગોમાાંર્થી બે
વગોર્ી પસાંદગી યાદચ્છીક ર્મર્ા પસાંદગીર્ા આધારે ચચઠ્ઠી ઉપાડ િારા કરી બે જૂ ર્થોમાાં
દ્વવદ્યાર્થીઓર્ે તેમર્ા ચસદ્વદ્ધ અાંકોર્ે આધારે સમકક્ષ ફાળવણી કરી હતી. તેમાાંર્થી કયો જૂ ર્થ
પ્રાયોતગક અર્ે કયો જૂ ર્થ દ્વર્યાંતત્રત તેર્ી પસાંદગી ચચઠ્ઠી ઉપાડ પદ્ધતત િારા યાદ્ચ્છીક રીતે
કરી હતી.
ઉપકરણર્ી પસાંદગી અર્ે સાંરચર્ા :
1) પ્રયોગ હાર્થ ધરવા માટે ર્ા ઉપકરણ
•

ધોરણ અર્ે એકમર્ી પસાંદગી, દ્વવિય વસ્તર્ાં પૃર્થક્કરણ, ચચત્રો

2) મારહતી એકત્રીકરણર્ા ઉપકરણો
•

લક્ષ્ય કસોટી, અબભપ્રાયાવલી

મારહતી પૃર્થક્કરણર્ી રીત :
પ્રસ્તત સાંશોધર્માાં પ્રયોગ પરર્થી પ્રાપ્ત ર્થયેલ મારહતીર્ા પૃર્થક્કરણ માટે
સરાસરી, સરાસરીર્ી પ્રમાણ ભૂલ અર્ે “ટી” મલય શોધવામાાં આવ્યાં હતાં. અબભપ્રાયાવાલી
િારા મેળવેલ અબભપ્રાયોર્ાં પૃર્થક્કરણ કરવા સરાસરી ગણભાર ટકાવારી અર્ે કાઈ વગન
મૂલયર્ો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો હતો.
સાંશોધર્ યોજર્ા :
પ્રસ્તત સાંશોધર્ માટે માત્ર ઉિર કસોટી દ્વર્યાંત્રણ જૂ ર્થ સમકક્ષ યોજર્ા પસાંદ
કરવામાાં આવી હતી.
મખ્ય પ્રયોગદ્વવદ્વધ :
દ્વર્યાંતત્રત જૂ ર્થ અર્ે પ્રાયોતગક જૂ ર્થર્ી રચર્ા કાયન બાદ દ્વર્યાંતત્રત જૂ ર્થર્ા
દ્વવદ્યાર્થીઓર્ે “એમ.એ.આઈ પ્રાર્થતમક શાળા ખોલવડ” દ્વવદ્યાલયર્ા દ્વશક્ષક િારા
પરપરાાંગત પદ્ધતતર્થી શોખીર્ બબલાડી એકમ અાંગે દ્વશક્ષણ આપવામાાં આવ્યાં હતાં. અર્ે તે જ
વખતે પ્રાયોતગક જર્થર્ા દ્વવદ્યાર્થીઓર્ે શોખીર્ બબલાડી એકમ ચચત્ર વાતાન િારા અધ્યયર્
કરાવવામાાં આવ્યાં હતાં. ત્યારબાદ બાંર્ે જૂ ર્થર્ા દ્વવદ્યાર્થીઓર્ે ઉિર કસોટી આપવામાાં આવી
હતી. અર્ે અાંતે ચચત્રવાતાન આધારરત અધ્યયર્ અાંગે અબભપ્રાયો જાણવા માટે પ્રાયોતગક
જૂ ર્થર્ા દ્વવદ્યાર્થીઓર્ે અબભપ્રાયાવદ્વલ આપવામાાં આવી હતી.
સાંશોધર્ર્ા તારણો :
પ્રયોગ આધારરત પ્રાપ્ત ર્થયેલા તારણો
1) પ્રાયોતગક કાયન દ્વવશેિ ફળદાયી ચસદ્વદ્ધ ર્થઇ શક્યાં હતાં અર્ે જે અધ્યાપર્ કાયન
કરાવાવમાાં આવ્યાં હતાં જે દ્વવશેિ રસપ્રદ અર્ે ઉચ્ચ ચસદ્વદ્ધ દશાનવતાં જોવા મળ્ાં
હતાં.
2) ધોરણ ૭ ર્ા કમારો પર ચચત્રવાતાન પદ્ધતત િારા ર્થતા દ્વશક્ષણકાયન એ પરપરાાંગત
પદ્ધતત િારા ર્થતા દ્વશક્ષણ કાયન કરતા વધ અસરકારક રહ્ાં હતાં .
3) શોખીર્ બબલાડી એકમર્ા અધ્યાપર્ માટે પરાંપરાગત પધ્ધતત કરતા ચચત્રવાતાન
િારા કરાવાયેલ અધ્યપર્ પ્રાયોતગક જૂ ર્થ માટે અસરકારક રહ્ હતાં
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4) પ્રાયોતગક જૂ ર્થર્ા કમાર અર્ે કન્યાઓ માટે ચચત્રવાતાન પદ્ધતતર્ી અસરકારકતા
સમાર્ રહી.
અબભપ્રાયાવલી પર પ્રાપ્ત ર્થયેલા અબભપ્રાયો પરર્ા તારણો :
1) ચચત્રવાતાનર્થી અધ્યપર્ રસપદ બન્યાં હતાં.
2) ચચત્રવાતાન િારા જીજ્ઞાસાવૃતી સતેજ બર્ી શકી હતી.
3) શોખીર્ બબલાડીર્ી વાતાન ચચત્રવાતાન િારા ભણવાર્થી યાદ રાખવાર્ાં સરળ બન્યાં
હતાં.
4) ચચત્રવાતાન િારા ગજરાતી ભાિા શીખવાર્ો પ્રર્થમ પ્રસાંગ હતો
5) પ્રણાલીકાગત દ્વશક્ષણ કરતા ચચત્રવાતાન િારા ભણવાર્ાં દ્વવદ્યાર્થીઓર્ે ગમ્યાં હતાં
6) ચચત્રવાતાનર્થી “શોખીર્ બબલાડી” વાતાનર્ી ર્ાર્ી ર્ાર્ી બાબતો સરળતાર્થી સમજી
શકતા હતા.
7) ચચત્રવાતાન િારા ભણવાર્થી વાતાન ગોખવાર્ી જરૂર ર્ર્થી
8) ચચત્રવાતાન પદ્ધતતર્થી ભણવામાાં વધ સમય જતો ર્ર્થી.
9) ચચત્રવાતાનર્થી વાતાન સમજપૂવનક દ્વવદ્યાર્થીઓ યાદ રાખી શકશે.
10)

ચચત્રવાતાનર્થી ભણવાર્થી મદ્દા દ્વવદ્યાર્થીઓ લાાંબા સમય સધી યાદ રાખી શકશે.

11)

ચચત્રવાતાન પદ્ધતત અધ્યયર્ માટે સારી પ્રેરણા આપે છે .

12)

ચચત્રવાતાન િારા દ્વવદ્યાર્થીઓર્ી અવલોકર્ શદ્વક્ત દ્વવકાસ પામી હતી.

13)

શાળાર્ા દ્વવિય દ્વશક્ષક િારા અપાતા દ્વશક્ષણ કરતા ચચત્રવાતાન પદ્ધતત રસપ્રદ
લાગી.

14)

સમગ્ર વાતાનર્ે સરળ ભાિામાાં રજ કરવામાાં આવી હતી.

15)

ગજરાતી દ્વવિયમાાં આવતી અન્ય વાતાનઓ પણ ચચત્રવાતાન િારા ભણાવાય એમ
દ્વવદ્યાર્થીઓ ઈચ્છતા હતા.

16)

દ્વવદ્યાર્થીઓર્ે બીજા દ્વવિયોર્ાં દ્વશક્ષણ પણ ચચત્રવાતાન િારા શીખવાર્ાં ગમશે.
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