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આિદમાનવથી માનવીની યા ા િનરંતર િવકાસની ચાલતી રહી છે . માનવીએ
ાણી કરતાં માનસક િવકાસ ખૂબ ઝડપી કયોર્ છે . પથ્થર ઘસવાથી ચાલુ થયેલ

યા ા હવે

માટર્ ફોન પર આંગળી ઘસીને કામ કરતાં થઇ ગયા છે . આજની િશક્ષણ

થાના માળખાને આપણે િવજ્ઞાન અને ટે ક્નોલોજીના િવકાસની સાથે સાથે ઓપ આપવો
જ ર ો અને આ કારણે િશક્ષણ જગતમાં પણ આવી જરૂિરયાતને ધ્યાનમાં રાખીને અનેક
સંશોધનો કરવામાં આવેલા છે . આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને સંશોધકે અથર્શા
િવષયમાં કમ્પ્યૂટર આધાિરત કાયર્ક્રમની રચના અને અજમાયશ કરવાનું નક્કી કયુર્ં. આ
માટે સંશોધકે એક શાળાને સહે તુક રીતે પસંદ કરી અને તેમાં બે સરખા જૂ થ બનાવી
િવદ્યાથીર્ઓને એક જૂ થમાં યાખ્યાન અને બીજા જૂ થમાં કમ્પ્યૂટર આધાિરત અધ્યાપન
પaત aારા િશક્ષણ આપ્યું અને અંતે તેમને આપવામાં આવેલ કસોટીના આધારે કમ્પ્યૂટર
આધાિરત અધ્યાપન કાયર્ક્રમની અસરકરકતા ચકાસી હતી.

ાપ્ત માિહતીના પૃથ્થકરણ

માટે ‘ટી’ કસોટી અને સરે રાશનો ઉપયોગ કરવામાં આ યો હતો. આ

યોગ ના અંતે કહી

શકાય કે

યોગક જૂ થનું અધ્યાપન િનયં ત જૂ થના અધ્યાપન કરતાં વધુ અસરકારક

ર ું છે .

યોગના અંતે લેવામાં આવેલ અ�ભ ાયોને આધારે સંશોધક એ તારણો પર

આ યાં કે િવદ્યાથીર્ઓને પણ કમ્પ્યૂટર આધાિરત અધ્યાપન ગમ્યું અને તેઓ કમ્પ્યૂટર
આધાિરત બીજા એકમ ભણવા રસ ધરાવે છે
ભારતમાં રહે નારો દરે ક યિક્ત િવિવધ વેપાર ધંધા િવષે જાણતો હોય તેને વધુ
સચોટ અને અથર્સભર માિહતી આપવા માટે ધોરણ 11 વાિણજ્ય
વાહ માં આવતા િવષય અથર્શા

માં “બજાર અને તેના

વાહ અને િવનયન

કારો” એકમ રાખવામા

આવેલ છે . ધોરણ 11 ના િવદ્યાથીર્ઓ આ એકમમાં આવતા સૈaાંતક મુaાઓ સમજવામાં
રસ ધરાવે છે . આવા એકમ પર કમ્પ્યૂટર સહાિયત અધ્યાપન કાયર્ક્રમ બનાવવાથી કે વી
અસર થાય છે તે જાણવું જરૂરી છે .
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સંશોધનનું મહત્ત્વ
•

તુત અભ્યાસથી રચાયેલ કમ્પ્યૂટર સહાિયત કાયર્ક્રમની પરંપરાગત પaતની
સરખામણીએ િવદ્યાથીર્ઓની શૈક્ષિણક સિa પર થતી અસર જાણી શકાશે.

•

િશક્ષકોએ વગર્ખડ
ં માં કઈ અધ્યાપન પaત વાપરવી તે અંગન
ે ી પ

માિહતી આપી

શકાશે.
સંશોધન ના હે તઓ
ુ
સંશોધન કાયર્ એ હે તુલક્ષી

િક્રયા છે . કોઇપણ સંશોધન કાયર્ શરૂ કરતા પહે લા તેના હે તુ

ઓ નક્કી કરવા જરૂરી બને છે .
•

ધોરણ-11 િવદ્યાથીર્ઓ માટે અથર્શા

•

ધોરણ-11 ના િવદ્યાથીર્ઓ માટે અથર્શા

િવષયના ‘બજાર અને તેના

કાર’

એકમ પર કમ્પ્યૂટર સહાિયત કાયર્ક્રમની રચના કરવી.
િવષયના ‘બજાર અને તેના

કાર’

એકમ પર કમ્પ્યૂટર સહાિયત કાયર્ક્રમની અજમાયશ કરવી.
•

ધોરણ-11 િવદ્યાથીર્ પર કમ્પ્યૂટર સહાિયત કાયર્ક્રમ aારા થતા િશક્ષણ કાયર્
અને પરંપરાગત પaત aારા િશક્ષણ કાયર્નો તુલનાત્મક અભ્યાસ કરવો.

•

કમ્પ્યૂટર સહાિયત િશક્ષણ કાયર્ક્રમ અંગે

ાયોગક જૂ થના િવદ્યાથીર્ઓના

અ�ભ ાયો મેળવવા.
સંશોધનની ઉત્ક પનાઓ
ઉત્ક પનાઓને સંશોધનને ચોક્કસ િદશા આપે છે . આ અભ્યાસમાં આગળ શું કરવું તેની
માિહતી ઉત્ક પનાઓથી મળે છે .
•

ાયોગક જૂ થ અને િનયં ણ જૂ થના િવદ્યાથીર્ઓના ઉત્તર કસોટી ના

ાપ્તાંક ની

સરાસરી વચ્ચે અથર્સૂચક તફાવત નિહ હોય.
•

ાયોગક જૂ થ અને િનયં ત જૂ થના િવદ્યાથીર્ઓની પૂવર્ કસોટી ના ાપ્તાંક ની
સરાસરી વચ્ચે અથર્સૂચક તફાવત નિહ હોય.

પાિરભાષક (શબ્દ) યાખ્યા
ધોરણ 11: ગુજરાત રાજ્ય સરકાર aારા ધોરણ 10 સુધીનું માધ્યમક િશક્ષણ લીધા
બાદ ઉચ્ચતર માધ્યમક િશક્ષણમાં સમાિવ
અથર્શા

િવષય: માનવીની આિર્થક

તારણો કાઢતું શા
“ અથર્શા

એટલે અથર્શા

ધોરણ એટલે ધોરણ 11 (િવનયન વાહ)

વૃિત્તઓનો અભ્યાસ અને તેનું િવ

ેષણ કરી

. 1947માં સેમ્યુલસને આપેલી યાખ્યા અનુસાર

સમાજ અછતવાળા સાધનોનો ઉપયોગ પોતાની જરૂિરયાત સંતોષવામાં કે વી

રીતે કરે છે , તેનો અભ્યાસ કરતું શા

.”

સમય અને કાળક્રમે અથર્શા
સમયમાં અથર્શા
માટે નું શા

ની યખાયાઓ બદલાતી રહી છે . શરૂઆતના

સંપતનો અભ્યાસ કરતું શા

કહે વાયું અને પછીથી અથર્શા
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તરીકે ઓળખાયુ.ં અથર્શા

માં િવજ્ઞાન અને કળા બંને સમાયેલા છે , જે તેના અભ્યાસ

તરફ બુિધ્ધજીવીઓનું ધ્યાન ખેંચતું રહે છે .
તુત સશોધનના સંદભર્માં ધોરણ 11 િવનયન
િવષય અથર્શા

વાહના િવષયોમાંનો એક

. જેનું પુ તક રાજ્ય પાઠ્ય પુ તક મંડળે તૈયાર કરે લ છે .

કમ્પ્યૂટર સહાિયત કાયર્ક્રમ :
તુત અભ્યાસમાં ધોરણ-11 ના અથર્શા

િવષયના “બજાર અને તેના

કાર” એકમના અધ્યાપન માટે સંશોધન aારા Ms Office Power માં તૈયાર કરવામાં
આવેલ કાયર્ક્રમ એટલે કમ્પ્યૂટર સહાિયત કાયર્ક્રમ.
પરંપરાગત અધ્યાપન પaત : તુત અભ્યાસમાં રોજબરોજના અધ્યાપન કાયર્
દરમયાન િશક્ષક aારા અપનાવવામાં આવતી અધ્યાપન પaતને પરંપરાગત અધ્યાપન
પaત તરીકે વીકારવામાં આવશે જેમાં મા “Chalk and Talk” પaતના ઉપયોગ aારા
અધ્યાપન કાયર્ કરવામાં આવે. આમ, પરંપરાગત અભ્યાસ પaત એટલે સામાન્ય વગર્
િશક્ષણ પaત.
સંશોધન ચલ
વતં ચલ-Æ િશક્ષણ પaત-Æ કમ્પ્યૂટર આધાિરત અધ્યાપન કાયર્ક્રમ
પરંપરાગત પaત
પરતં ચલ-Æ શૈક્ષિણક સિa
અંકુિશત ચલ-Æધોરણ 11, િવષય-અથર્શા
આંતરવતીર્

ચલ-Æ

બજાર

અને

તેના

,એકમ–બજાર અને તેના કાર
કાર

અંગન
ે ું

પૂવર્

જ્ઞાન,

રસ,

િજજ્ઞાસા,સમજશિક્ત
સંશોધનની પaત :
સંશોધકે સંશોધન માટે
ના અથર્શા

ાયોગક પaતનો ઉપયોગ કરે લ છે જેમાં ધોરણ-11

િવષયમાં બજાર અને તેના

કાર એકમ પર અભ્યાસ કરતા િવદ્યાથીર્ઓનો

સમાવેશ થાય છે .
સંશોધનના ઉપકરણો :
તુત સંશોધનના હે તુઓ અને ઉત્ક પનાઓની ચકાસણી કરવા માટે સંશોધકે
નીચેના ઉપકરણોનો વપરાશ કયોર્ હતો. જે સંપૂણર્ રીતે સંશોધકે વ-રચત હતા. જેમાં,
સિa કસોટી, CAI કાયર્ક્રમની અંગન
ે ી અ�ભ ાયાવલી.
માિહતી એક ીકરણ અને પૃથક્કરણની રીત :
તુત સંશોધનમાં સંશોધકે િનદશર્ના પા ો તરીકે ધોરણ – 11ના બે વગર્ના
કુ લ 84 િવદ્યાથીર્ઓમાંથી ૩૦ િવદ્યાથીર્ઓને

ાયોગક જૂ થ અને ૩૦ િવદ્યાથીર્ઓને

િનયં ત જૂ થ તરીકે પસંદ કરે લા હતા.

ાયોગક જૂ થ અને િનયં ત જૂ થના
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િવદ્યાથીર્ઓના પૂવર્ કસોટી અને ઉત્તર કસોટીના

ાપ્તાંકો મેળવવામાં આ યા હતા અને

તેના aારા “t” મૂ યથી પૃથક્કરણ કરવામાં આ યું હતું.
તારણો
•

કમ્પ્યૂટર સહાિયત કાયર્ક્રમ aારા વગર્ખંડમાં અથર્શા

િવષયનું અધ્યાપન

કરાવવાથી િવદ્યાથીર્ઓની િવષય ત્યેની રુચ વધે છે .
•

કમ્પ્યૂટર સહાિયત કાયર્ક્રમ aારા વગર્ખંડમાં અથર્શા

િવષયનું અધ્યાપન

કરાવવાથી અધ્યાપનની અસરકારકતા વધે છે .
•

ધોરણ-11ના િવનયન વાહમાં અથર્શા

િવષય માટે યાખ્યાન પaત કરતાં

કમ્પ્યૂટર સહાિયત કાયર્ક્રમ aારા અધ્યાપન અસરકારક રહે છે .

ગરા ગુજરર્ ી
ગરાગુજરર્ ી હાલી મારી, ગરાગુજરર્ ી હાલી.
મધુરતાના રસ ટપકતી ગરાગુજરર્ ી હાલી...
સદા સૌમ્ય ને વૈભવશાળી ગૌરવવંતી વાણી.
ભાષાની ગિરમા છલકતી કરે રસની હાણી...
ગરા ગુજરર્ ી મારી ગરાગુજરર્ ી મારી.
હે મચંદ્રના આિશષ પામી નરસ ી અમર વાણી,
મીરાંના મંજીરે મહે કી ભાવભરી આ વાણી.....
ગરા ગુજરર્ ી હાલી મારી ગરા ગુજરર્ ી.
અખો,શામળ ને ધીરો, ગાતા હૈ એ ઉમંગ આણી,
ેમાનંદની પૂણર્કળાએ વહે તી રસાળ વાણી…..
ગરા ગુજરર્ ી હાલી મારી ગરા ગુજરર્ ી.
વિકલ દલપતરામે કીધી વાણી ગુજરાતી રાણી,.
નમર્દ લા યા ગદ્ય રૂપાળું સમૃધ્ધ બનાવી......
ગરા ગુજરર્ ી હાલી મારી ગરા ગુજરર્ ી.
કાન્ત,ગોવધર્ન,ન્હાનાથી લઇને અધ્યપયંત સચવાણી,
સાં તયુગની સવર્કળાએ શોભંતી મીઠી વાણી....
ગરા ગુજરર્ ી હાલી મારી ગરા ગુજરર્ ી.

-

Shikshan Darshan
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િહનાબેન મહે તા
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