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પ્રારાંભિક ગશણત એ પ્રાચીન ગ્રીસ, રોિન સામ્રાજ્ય, વૈદદક સિાિ અને પ્રાચીન ઈશિિ
સદહતની પ્રાચીન સાંસ્કૃ મતઓિાાં શિક્ષણ પ્રણાલીનો િાગ હતો. ગશણતએ શવજ્ઞાનની એક
િાખા છે . િે સાંખયાઓ અને તેિની કાિગીરી સાથે વ્યવહાર કરે છે . ગશણતએ િાપન , િ્થા
અને શવજ્ઞાનનાં શવજ્ઞાન છે . તે ચોક્કસ, વ્યવશસ્થત અને તાર્ડકક શવષય છે . શફલોસોફર,
વૈજ્ઞાશનક એવા શવદ્વાન રોિર બેકનએ 13િી સદીિાાં કહ્ય હતાં કે ,
“ગશણતની ઉપેક્ષા કરનાર બધા જ્ઞાનને ઇજા પહોંચાડે છે . કારણ કે , તે અજ્ઞાની છે . તે અન્ય
શવજ્ઞાન અથવા શવિની વસ્તઓ જાણતા નથી.” ગશણતિાસ્ત્રએ બાળકોના િનિાાં તકડ ની
ટે વ લાવવાનો એક િાગડ છે . ગશણતનો િાશબ્દક અથડ થાય છે , “િે વસ્તઓ ગણી િકાય
છે .” ગશણત િાણસને તેના શવચારો અને તારણોને ચોક્કસ અથડઘટન આપવા િાટે િદદ
કરે છે . તે આાંકડાશકય તેિિ િાણસના જીવન અને જ્ઞાનની ગણતરીનો િાગ છે . તે આપણા
રોજીાંદા જીવનિાાં અગત્યનો િાગ િિવે છે . આપણા વતડિાન દદવસની પ્રગમત િાટે
ગશણતએ એક અગત્યનાં પદરબળ છે . ગશણતએ બૌશિક શવકાસ િાટે ખૂબ િહત્વપૂણડ છે .
વ્યાવસાશયક,

નૈમતક,

આધ્યાશત્િક,

સાાંસ્કૃ મતક,

શિક્ષણપ્રણાલી,

અથડિાસ્ત્ર,

ઇન્ફાસ્ટર કચર, શવજ્ઞાન અને તકનીકી, તબીબી શવજ્ઞાન, કૃ મષ ક્ષેત્ર તેિિ જીવન ધોરણના
શવકાસિાાં ગશણતનો અગત્યનો ફાળો છે .આિના આધશનક સિયિાાં ગશણત શિક્ષણ
અમતઆવશ્યક છે . ત્યારે શવદ્યાથીઓિાાં ગશણત શવષય પ્રત્યે અભિરુચચ જોવા િળતી નથી.
તેના િાટે શવદ્યાથી પોતે અને શિક્ષકોને િવાબદાર ઠે રવી િકાય. તેના િાટે શવદ્યાથીઓની
િાનચસકતા અગત્યનો િાગ િિવે છે . તેિિ શિક્ષકની અધ્યાપનપિમત , શવષય અને
શવદ્યાથીઓ વચ્ચેનો સહસાંબાંધ, નીચો બશિઆાંક, ચચહ્નો સિિવાનો અિાવ વગેરે ગશણત
શિક્ષણિાાં ઘટતા િતા રસ િાટે િવાબદાર છે .
પ્રસ્તત બાબતોને ધ્યાને રાખીને સાંિોધકે ગશણત શવષય શવષે સાંિોધન કરે લ છે .
સાંિોધનના હે તઓ
પ્રસ્તત સાંિોધનના હે તઓ નીચે પ્રિાણે છે :
➢

શવદ્યાથીઓનો ગશણત શવષય પ્રત્યેનો અભિગિ જાણવો.
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➢

શવદ્યાથીઓને ગશણત શવષયિાાં અરુચચ અાંગેના કારણો જાણવા.

➢

ગશણત શવષયિાાં અરુચચ દૂર કરવાના ઉપાયોની જાણકારી િેળવવી.

➢

ગશણત શવષય પ્રત્યે રસ ઉત્પન્ન કરવા અાંગેના સૂચનો પ્રાિ કરવા.

સાંિોધનના ઉપકરણ
પ્રશ્નાવશલ (શવદ્યાથીઓ િાટે )
પ્રસ્તત સાંિોધનિાાં શવદ્યાથીઓ િાટે બાંધ પ્રશ્નાવશલની રચના કરવાિાાં આવી હતી. િેિાાં
શવદ્યાથીઓિાાં ગશણત શવષય પ્રત્યે જોવા િળતી અરુચચના કારણોના 34 પ્રશ્નો બનાવ્યા
હતા. આ પ્રશ્નાવશલ હા-ના સ્વરૂપની બાંધ પ્રશ્નાવશલ હતી. િેિાાં શવિાગ-અ અને શવિાગબ એિ બે િાગ પાડવાિાાં આવ્યા હતા. િેિાાં શવિાગ-અ િાાં હા-ના સ્વરૂપના પ્રશ્નો હતા
અને શવિાગ-બ િાાં િકત િવાબી પ્રશ્નો હતા. િેિાાં એક પ્રશ્નનો સિાવેિ કરવાિાાં આવ્યો
હતો.
અભિપ્રાયાવશલ (શિક્ષકો િાટે )
પ્રસ્તત સાંિોધનિાાં િાળાના શિક્ષકો િાટે અભિપ્રાયાવશલની રચના કરવાિાાં આવી હતી.
િેિાાં શવદ્યાથીઓિાાં જોવા િળતી ગશણત શવષય પ્રત્યેની અરુચચ અાંગેના 37 શવધાનો
બનાવ્યા હતા. આ અભિપ્રાયાવશલ મત્રબબદ સ્વરૂપની હતી.િેિાાં સાંિત,તટસ્થ અને અસાંિત
િેવા ત્રણ બબદઓ ઉપર પ્રમતચાર િેળવવાિાાં આવ્યા હતા. આ અભિપ્રાયાવશલિાાં શવિાગઅ અને શવિાગ-બ એિ બે િાગ પાડવાિાાં આવ્યા હતા. િેિાાં શવિાગ-અ િાાં શવધાનો
હતા અને શવિાગ-બિાાં બે િકત િવાબી પ્રશ્નોનો સિાવેિ કરવાિાાં આવ્યા હતાાં.
સાંિોધનનાં િહત્વ
પ્રસ્તત સાંિોધનનાં િહત્વ નીચે પ્રિાણે છે :
➢ શવદ્યાથીઓનો ગશણત શવષય પ્રત્યેનો અભિગિ જાણી િકાય.
➢ શવદ્યાથીઓિાાં જોવા િળતા ગશણત પ્રત્યેના અરુચચના કારણો જાણી િકાય.
➢ શવદ્યાથીઓની ગશણત પ્રત્યેની અરુચચ દૂર કરવાના પગલા હાથ ધરી િકાય.
➢ શિક્ષકો અને શવદ્યાથીઓ પરથી ગશણત શવષય પ્રત્યેની અરુચચના કારણો જાણીને તેને
દૂર કરવા યોગ્ય શિભબરનાં આયોિન કરી િકાય.
➢ સરકારના ગશણત શવષય પ્રત્યેની રુચચ વધારવાના પ્રયત્નોિાાં સહિાગીદારી કરી
િકાય.
સાંિોધનની િયાડદા
➢

સાંિોધનના શવષય અાંગે િાદહતી િેળવવા િાટે સિગ્ર શવસ્તારોની િાળા આવરી
િકાઇ નથી.

➢

પ્રસ્તત સાંિોધનના શવષય અાંગેના િાદહતી એકત્રીકરણ િાટે િાત્ર ગ્રામ્યશવસ્તારની
િાળા લેવાિાાં આવી છે .

➢

િાદહતી એકત્રીકરણ િાટે નાં ઉપકરણ સાંિોધક દ્વારા જાતે તૈયાર કરવાિાાં આવ્ય છે .
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સાંિોધનના વ્યાપશવિ અને નિૂના પસાંદગી
પ્રસ્તત સાંિોધનના િાદહતી એકત્રીકરણ િાટે નિૂનાની પસાંદગી Aતદરકૃ ત શનદિડ
પસાંદગીથી નીચે પ્રિાણે કરવાિાાં આવી હતી. પ્રસ્તત સાંિોધનિાાં િાદહતી એકત્રીકરણ
િાટે ગ્રામ્ય શવસ્તારની પાાંચ િાળાઓ પસાંદ કરવાિાાં આવી હતી. િેિાાં દરે ક િાળાના 20
શવદ્યાથીઓ એટલે કલ 100 શવદ્યાથીઓ લેવાિાાં આવ્યા હતા. તેિિ િે તે િાળાિાાં
ગશણત શવષયનાં અધ્યાપનકાયડ કરાવતા કલ 40 શિક્ષકો લેવાિાાં આવ્યા હતા.
સાંિોધનનાં િાદહતી એકત્રીકરણ
પ્રસ્તત સાંિોધનના િાદહતી એકત્રીકરણ િાટે સાંિોધકે 5 ગ્રામ્ય શવસ્તારિાાં આવેલ િાળા
પસાંદ કરી હતી. િેિાાં સૌપ્રથિ દરે ક િાળાના આચાયડની રૂબરૂ િલાકાત લઈ અને પરવાનગી
િેળવ્યા બાદ શિક્ષકો અને શવદ્યાથીઓને િળીને તેિના ગશણત શવષય પ્રત્યેના પ્રમતચારો
િેળવયા હતા અને દરે કનો આિાર િાન્યો હતો.
સાંિોધનની અાંકિાસ્ત્રીય પ્રયશકત
પ્રસ્તત સાંિોધનના િાદહતી એકત્રીકરણ દ્વારા પ્રાિ થયેલ િાદહતીનાં પૃથક્કરણ કરવા િાટે
સાાંશખયક િાદહતીનાં પૃથક્કરણ ટકાવારીના આધારે અને ગણાત્િક િાદહતીનાં પૃથક્કરણ
શવષયવસ્ત આધાદરત પૃથક્કરણની પ્રયશકત દ્વારા કરે લ છે .
સાંિોધનના તારણો
પ્રસ્તત સાંિોધનના અાંતે પ્રાિ થયેલા તારણો નીચે પ્રિાણે હતા.
➢

પ્રમતિાવોને આધારે ગશણત શવષયિાાં અરુચચ અાંગે પ્રાિ થયેલા તારણો નીચે િિબ
છે .

➢

િાનચસક િશકતનો વધ ઉપયોગ અને શવસિૃમતની સિસયાને કારણે ગશણત ગિત
નથી.

➢

ગશણતનો લાાંબો અને િિકે લ અભ્યાસિિ સિિવાિાાં વધ સિય લાગવાથી ગશણત
ગિત નથી.

➢

દાખલાની ગણતરી કરવી પડતી હોવાથી ગશણત ગિત નથી.

➢

ગશણતનાં પાયાનાં જ્ઞાન કાચાં હોવાથી ગશણત શવષય ગિતો નથી.

➢

શિક્ષકો દ્વારા સરળ પિમત દ્વારા દાખલા િીખવવાિાાં આવતા ન હોવાથી ગશણતિાાં

➢

કાંટાળો આવે છે .
અિકવાર શિક્ષકો અસરકારક અધ્યાપનકાયડ કરાવતા ન હોવાથી ગશણત ગિત નથી.

➢

ગશણત પ્રત્યેનાં શનરુત્સાહીપણ ગશણત અઘરુ બનાવે છે .

➢

નકારાત્િક િનોવલણ ગશણત ન ગિવા િાટે િવાબદાર છે .

➢

ગશણતનો શવશવધ અભ્યાસિિ વચ્ચે સહસાંબાંધનો અિાવ હોવાના કારણે
શવદ્યાથીઓ રસ કે ળવી િકતા નથી.
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➢

ગશણતિાાં િૌચખકકાયડ કરતા લેચખતકાયડ પર વધ પડતો િાર હોવાથી ગશણત

➢

કાંટાળાિનક બને છે .
પ્રમતિાવોને આધારે ગશણત શવષયિાાં અરુચચ દૂર કરવાના ઉપાયો અાંગે પ્રાિ થયેલા
તારણો નીચે િિબ છે .

➢

ગમ્િત સાથે ગશણતનાં જ્ઞાન આપવ જોઇએ .

➢

ગશણતના દાખલાઓને સરળ પિમતથી સિજાવવા જોઇએ.

➢

ગૃહકાયડિાાં વધારાના દાખલા આપવા જોઇએ િેથી દાખલાનો િહાવરો થાય.

➢

ગશણતને લગતી રોજીાંદાજીવન સાંબાંશધત નવી-નવી પ્રવૃમતઓ કરાવવી જોઇએ.

➢

શિક્ષકોએ દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય સાધનોનો ઉપયોગ વધારવો જોઇએ.

➢

શિક્ષકોએ સરળતાથી કદઠનતા તરફનો અભિગિથી શવષયવસ્તને િીખવવાં જોઇએ.

➢

પ્રમતિાવોને આધારે ગશણત શવષયની ગણવિા સધારણા િાટે ના સૂચનો અાંગેના
પ્રાિ થયેલા તારણો નીચે િિબ છે .

➢

અભ્યાસિરિ ઘટાડી તેિાાં દાખલા ઓછા કરવા િેથી દરે ક દાખલાને ઊાંડાણપૂવડક
સિજાવી િકાય.

➢

શવદ્યાથીઓ પાસે સૂત્રોના ચાટડ તૈયાર કરાવવા.

➢

ગશણતના િોડે લ િાળાિાાં વસાવવા જોઇએ િેથી બાળકની શિજ્ઞાિાવૃમત વધે અને
બાળક રસ લેતાં થાય.

➢

શવદ્યાથીઓની વય-કક્ષાને ધ્યાનિાાં રાખી અભ્યાસિરિિાાં સધારો કરવો જોઇએ.

➢

હકારાત્િક શવચારસરણી શવદ્યાથીઓને આપવી.

➢

સરળ રીતો દ્વારા ગશણતની સિિ આપવી.

➢

પનરાવતડન કાયડ પર વધ િાર આપવો.

➢

એકિ પત્યા પછી કસોટી લેવી.

➢

િૈક્ષશણક તેિિ ગાશણમતક સાધનોનો ઉપયોગ વધારવો.

➢

િૌચખક ગણતરીઓ કરવા િાટે ની સરળ પિમતઓ શવકસાવવી.
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