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િશક્ષણ જગતમાં નીતનવીન ફેરફારો આવતા રહયા છે. રોજબરોજ કંઇકને કંઇ 

નવંુ ઇનોવેશન થતંુ રહેતંુ હોય છે. વતર્માન સમયમાં દુિનયામાં ધરખમ ફેરફારો અનેક 

ક્ષે ોમાં થઈ રહયા છે. કમ્પ્યુટરની શોધે અને ટેકનોલોજી એ તો આ િવaન ેનાનકડો ખંડ 

જ બનાવી દીધો છે. િશક્ષણક્ષે માં પણ અભ્યાસક્રમો, સાધનો, શાળાઓ થળો વગેરેમાં 

પણ ફેરફારો જોવા મળી રહયા છે. પરંતુ ાચીન સમયથી આજ િદન સુધીનુ ંિશક્ષણ એક 

જ વરૂપનું રહેવા પામ્યું છે. અધ્યયન-અધ્યાપનની એક જ થા જોવા મળે છે. આજ ે

પણ િશક્ષણમાં આટલા મોટા ફેરફારો થયા છતા મોટા ભાગની શાળા-મહાશાળાઓમાં 

અધ્યાપનકાયર્ કથન પaત દ્બારા જ થઇ રહયુ છે. પિરણામ વરૂપ િશક્ષણની ફલશુ્રત 

જ ેમળવી જોઇએ તે મળી રહી નથી.  

વતર્માન સમયની માંગ છે કે િશક્ષક-િવદ્યાથીર્ઓ સિક્રય રહી વ-અઘ્યયન કરી શકે તેવી 

િશક્ષણ િક્રયા અપનાવી જ રહી. આ બાબતને ઘ્યાનમાં રાખી સંશોધકે ધોરણ ૫ ના 

િવદ્યાથીર્ઓના ગુજરાતી િવષયના એનીમેશન કાયર્ક્રમ aારા વ-અઘ્યયનની 

અસરકારકતાનો અભ્યાસ િવષય પર સંશોધન હાથ ધાયુર્ં હતંુ. 

સમ યાકથન  

તુત સંશોધનની સમ યા નીચે મુજબ હતી. 

          ધોરણ ૫ ના િવદ્યાથીર્ઓના ગુજરાતી િવષયના લનર્ વીટા એનીમેશન કાયર્ક્રમ aારા 

વ-અઘ્યયનની અસરકારકતાનો અભ્યાસ  

સંશોધનના હેતુઓ 

તુત સંસોધનના હેતુઓ નીચે મુજબ હતા. 

૧.  ધોરણ-૫ ના ગુજરાતી િવષયના લનર્ વીટા એનીમેશન કાયર્ક્રમ aારા  

િવદ્યાથીર્ઓના વ-અઘ્યયનની અસરકારકતા ચકાસવી. 

  ૨. ાયોગક જૂથ અને િનયં ણ જૂથના સરાસરી ાપ્તાંકોની તુલના કરવી. 

  ૩. લનર્ વીટા એનીમેશન કાયર્ક્રમ પર જાતીયતાની અસરકારકતા ચકાસવી. 
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સંશોધનની  ઉત્ક પનાઓ 

      તુત સંશોઘનમાં નીચ ેમુજબની ઉત્ક પનાઓની રચવામાં આવેલ હતી. 

૧. ાયોગક જૂથના અને િનયં ત જૂથના િવદ્યાથીર્ઓના ઉત્તર કસોટીના સરાસરી 

ાપ્તાંકો વચ્ચે કોઇ  અથર્સૂચક તફાવત જોવા મળશે નિહ. 

૨. ાયોગક જૂથના કુમારો અન ે કન્યાઓના ઉત્તર કસોટીના સરાસરી ાપ્તાંકો 

વચ્ચે કોઇ અથર્સૂચક તફાવત      જોવા મળશે નિહ. 

૩.  ાયોગક જૂથના િવદ્યાથીર્ઓના પૂવર્ કસોટી અને ઉત્તર કસોટીના સરાસરી 

ાપ્તાંકો વચ્ચે કોઇ અથર્સૂચક     તફાવત જોવા મળશે નિહ. 

૪.  ાથમક શાળાના ાયોગક જૂથના અને િનયં ત જૂથના િવદ્યાથીર્ઓના  

લભ્ધાંકોની સરાસરીઓ  વચ્ચે કોઇ અથર્સૂચક તફાવત નહીં હોય. 

૫. ાથમક શાળાના ાયોગક જૂથના કુમારો અન ેકન્યાઓના લિબ્ધઆકં વચ્ચે કોઇ 

અથર્સૂચક તફાવત નહીં હોય.  

સંશોધનનંુ મહત્ત્વ 

તુત સંશોઘનનું મહત્વ નીચે મુજબ છે. 

૧. ગુજરાતી િવષયમાં  લનર્ વીટા એનીમેશન કાયર્ક્રમ aારા વ અઘ્યયનની 

અસરકારકતા તુત સંશોધન દ્બારા જાણી શકાય. 

૨. તુત સંશોધન દ્બારા  ણાિલકાગત િશક્ષણ પaત અને વ-અઘ્યયન દ્બારા  

થતા િશક્ષણ વચ્ચે શો ભેદ પડે છે. તેનો ખ્યાલ આ યો હતો. 

૩. આ પaતના પિરણામો અન્ય િવષયોના અધ્યયન અધ્યાપન કાયર્માં મદદરૂપ 

બનશે. વ-અઘ્યયન કાયર્ક્રમ અન્ય ઘોરણોમાં, અન્ય િવષયો માટેના અધ્યયન 

માટે પણ તેનો ફળદાયી ઉપયોગ કરી શકાશે. 

 ૪. િવધાથીર્ઓની સિa કક્ષાઓના સુધારા-વધારા કરવા માટેની જરૂરી િદશા-સૂઝ અન ે

માગર્દશર્ન તુત સંશોધન દ્બારા  મળી રહશે. 

સંશોધનનંુ સીમાંકન  

૧. તુત સંશોધન નવસારી િજ ાની ાથમક શાળાઓ પૈકી એક ાથમક શાળાઓ 

પૂરતુ જ સીમત હતંુ. 

૨. તુત સંશોધન ધોરણ-૫ ના ગુજરાતી  િવષય પૂરતંુ જ સમત હતંુ.  

૩. સંશોધનમાં માિહતી એક ત માટે વ-રચત કસોટીનો જ ઉપયોગ કરવામાં આવેલ 

હતો. 

સંશોધનની પદ્ઘત 
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      તુત સંશોધન ાયોગક પદ્ઘતએ હાથ ધરવામાં આ યુ હતંુ. ાયોગક સંશોધનો 

માટેની િવિવધ ાયોગક યોજનાઓમાંથી તુત સંશોધનના િવષયન ેધ્યાનમાં રાખીને 

સંશોધકે તુત ાયોગક સંશોધન માટે ાયોગક-િનયં ત જૂથ-પવૂર્કસોટી-

ઉત્તરકસોટી પસંદ કરી હતી. 

યાપિવa અને નમુનો 

     તુત સંશોધનમાં નવસારી િજ ાની િજ ા પંચાયત સંચાિલત ગુજરાતી માઘ્યમની 

ાથમક શાળોઓના  વષર્ ૨૦૧૭-૧૮ માં ધોરણ-૫ માં અભ્યાસ કરતા િવદ્યાથીર્ઓ 

તુત સંશોધનનું  યાપિવa હતંુ.  

િજ ા પંચાયત સંચાિલત કુલ ૭૩૯ ાથમક શાળાઓમાં યાદૃિચ્છક સંખ્યા ડરીકોઠાની 

મદદથી િવજલપોર ાથમક શાળાની પંસદગી કરવામાં આવી હતી. તુત સંશોધનમા ં

યાદૃિચ્છક ઝૂમખા નમૂનાએ પદ્ઘતએ ધોરણ-૫ ના કુલ ૬૪ િવદ્યાથીર્ઓનો નમૂનામાં  

સમાવેશ કરવામાં આ યો હતો. 

સંશોધનમા ંસમાિવ  ચલો 

તુત સંશોધનમાં નીચે મુજબ ચલોનું વગીર્કરણ કરવામાં આવેલ હતંુ.  

વતં  ચલ - િશક્ષણ પaત (અ) લનર્ વીટા સોફટવેર aારા વ-અઘ્યયન (બ) 

રૂિઢગત િશક્ષણ પaત.  

પરતં  ચલ-ઉત્તર કસોટીના ાપ્તાંકો, અંકુિશત ચલ-િવદ્યાથીર્ઓની સંખ્યા,પિરવતર્ક 

ચલ-જાતીયતા- કુમાર-કન્યા 

ઉપકરણ  

તુત સંશોધનમાં માિહતી એક કરણ કરવા માટે સૌ થમ એક લ ય કસોટીની રચના 

કરવામાં આવી હતી. આ લ ય કસોટીનો ઉપયોગ પૂવર્ કસોટી અને ઉત્તર કસોટી તરીકે 

કરવામાં આ યો હતો.. આ કસોટી કુલ ૪૦ ગુણની હતી. જમેાં વ તુલક્ષી  કારના 

aોનો સમાવેશ કરવામાં આ યો હતો. 

યોગની રૂપરેખા અને અમલીકરણ  

તુત સંશોધનમાં નીચે મુજબની યોગની િવિધની રચના કરી તેનું અમલીકરણ 

કરવામાં આવેલ હતંુ.  

યોગિવિધની રૂપરેખા 

ક્રમ ાયોગક જૂથ િનયં ત જૂથ 

 િવગત સમય 

(મિનટ) 

િવગત સમય 

(મિનટ) 

૧ પૂવર્ કસોટી ૫૦ પૂવર્ કસોટી ૫૦ 
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૨ લનર્ વીટા કાયર્ક્રમ aારા વ 

અઘ્યયન(દરરોજ ૧ તાસ) 

૩૫૦ ગુજરાતી િવષયના 

િશક્ષક aારા િશક્ષણ 

૩૫૦ 

૩ ઉત્તર કસોટી ૫૦ ઉત્તર કસોટી ૫૦ 

 કુલ ૪૫૦  ૪૫૦ 

યોગનંુ અમલીકરણ 

                   તુત સંશોધનમાં સૌ થમ ધોરણ ૫ ના બે વગોર્ના િવદ્યાથીર્ઓના 

ાયોગક જૂથ અને િનયં ત જૂથ એમ બે જૂથ પાડવામાં આ યા હતા. બને્ન જૂથોને ૪૦ 

ગુણની પૂવર્ કસોટી આપવામાં આવી હતી. ત્યાર બાદ ાયોગક જૂથના િવદ્યાથીર્ઓન ેલનર્ 

વીટા કાયર્ક્રમ ચલાવવા માટે સમજ આપવામાં આવી. કાયર્ક્રમની સમજ આપ્યા બાદ 

િવદ્યાથીર્ઓને ગજુરાતી િવષયના બે કરણ લનર્ વીટા કાયર્ક્રમ aારા દરરોજ એક તાસ વ 

અઘ્યયન કરાવવામાં આ યંુ. િનયં ત જૂથને શાળાના ગુજરાતી િવષયના િશક્ષક aારા 

અઘ્યાપન કરાવાયું. તુત અઘ્યયન અને અઘ્યાપન કાયર્ કુલ ૧૦ તાસમાં કરવામાં 

આ યંુ હતંુ. અંતે બને્ન જૂથના િવદ્યાથીર્ઓને અગાઉ જ ેપૂવર્ કસોટી આપી હતી તેન ેજ ઉત્તર 

કસોટી તરીકે આપવામાં આવી હતી. 

માિહતી એક તકરણની રીત 

સંશોધન માટે જરૂરી માિહતી એક ત કરવા માટે રચેલ લ ય કસોટીનો સૌ થમ પૂવર્ 

કસોટી તરીકે ઉપયોગ કયાર્ બાદ યોગિવિધનુ ંઅમલીકરણ કયાર્ બાદ લ ય કસોટીન ે

ઉત્તર કસોટી તરીકે આપીન ે સંશોધન માટે જરૂરી આંકડાકીય માિહતી એક ત કરવામા ં

આવેલ હતી. 

અંકશા ીય પૃથકકરણની રીત 

તુત સંશોધનમાં ાપ્ત કરેલ માિહતીનું સરાસરી, માણ િવચલન, ત - કસોટીની 

મદદથી અંકશા ીય પૃથકકરણ કરવામાં આવેલ હતંુ. 

સંશોધનના તારણો 

તુત સંશોધનના તારણો નીચ ેમુજબ હતા. 

૧. ધોરણ  ૫ ના ગજુરાતી િવષયના ઉત્તર કસોટીના સંદભેર્ ાયોગક જૂથ અને િનયં ત 

જૂથના િવદ્યાથીર્ઓની સરાસરીઓ વચ્ચે સાથર્ક તફાવત હતો. િનયં ત જૂથ કરતાં 

ાયોગક જૂથના િવદ્યાથીર્ઓની સરાસરી વધુ હતી. એટલે  કે યોગ સફળ ર ો. 

૨. યોગ પર જાતીયતાની કોઇ અસર જોવા મળલે ન હતી. 

૩. ધોરણ  ૫ ના ગજુરાતી િવષયના ાયોગક જૂથના પૂવર્ કસોટી અન ેઉત્તર કસોટીના 

સરાસરી ાપ્તાંકો વચ્ચ ેસાથર્ક તફાવત હતો. અથાર્ત ાયોગક જૂથ પર યોગની 

અસર જોવા મળી હતી. 
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૪. ધોરણ  ૫ ના ગજુરાતી િવષયના લિબ્ધઆંકોના સંદભેર્ ાયોગક જૂથ અને િનયં ત 

જૂથના િવદ્યાથીર્ઓની સરાસરીઓ વચ્ચે સાથર્ક તફાવત હતો. િનયં ત જૂથ કરતાં 

ાયોગક જૂથના િવદ્યાથીર્ઓની સરાસરી ઉંચી હતી. ટંૂકમાં યોગ સફળ ર ો. 

૫. ાયોગક જૂથના કુમારો અને કન્યાઓના લિબ્ધઆંકોના ાપ્તાકંોની સરાસરીમા ંકોઇ 

સાથર્ક તફાવત ન હતો..  યોગ પર જાતીયતાની કોઇ અસર જોવા મળેલ ન હતી. 

સંશોધનના ફિલતાથોર્ 

તુત સંશોધનના ફિલતાથોર્ નીચે મુજબ ાપ્ત થયા હતા.  

૧. િવદ્યાથીર્ઓને  કોઇ પણ રસ દ લાગતો ન  હોય તો તેના માટે લનર્ વીટા aારા દ્બારા  

વ-અઘ્યયન કરાવવંુ જોઇએ જથેી િવષયવ તુ સરળ બનાવી શકાય છે. 

૨. િવદ્યાથીર્ઓના ફુરસદના સમયનો સદ્ ઉપયોગ કરવા માટે લનર્ વીટા aારા દ્બારા  

વ-અઘ્યયન કરાવવાથી સમયનો સદ્ ઉપયોગ કરી શકાય. 

૩. િશક્ષકની ગેર હાજરીમાં િવદ્યાથીર્ઓ  માટે તુત કાયર્ક્રમ ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે. 

૪. િવદ્યાથીર્ઓ શાળા ઉપરાંતના સમય દરમયાન પણ અઘ્યયન કરી શકે છે. 

૫. િવદ્યાથીર્ઓના રસરૂચન ેઅનુરૂપ અઘ્યયન કરાવી શકાય છે. 

સમાપન 

 તુત સંશોધન aારા િવદ્યાથીર્ઓના રસ ક્ષે ને પોશવા માટે તેમ જ અદ્યતન 

ટેકનોલોજીનો િશક્ષણમાં ઉપયોગ કરવા માટે મહત્વનું માગર્દશર્કરૂપ બની રહેશે. 

િવદ્યાથીર્ઓના રસના ક્ષે ને ઘ્યાનમાં રાખીને અઘ્યયન માટે તેમ જ તેમના ફૂરસદના 

સમયનો સદ્ ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે જાણવા-સમજવા  માટે તુત સંશોધન 

મહત્વનું પથદશર્ક બની રહેશે. 
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