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ધોરણ-૯ માં આભાસી વગજખડ
ં ના જીવંત પ્રસારણ કાયજક્રમ
દ્વારા અંગ્રજી
ે વિક્ષણ: એક પ્રયોગાત્મક અભ્યાસ
ખશ્બ એન મકવાણા
એડહોક અધયાપકવી. ટી. ચોતસી કોલેજ ઓફ એજ્યકે િન, સરત

મો: 73597 23811, Email : khuhbun85@gmail.com
પ્રસ્તત સંિોધન આભાસી વગજખંડના જીવંત પ્રસારણ કાયજક્રમની અસરકારતતા
જાણવા હાથ ધરવામાં આવ્યં હતં. આ કાયજક્રમમાં અંગ્રેજી વવષય અને તેના માટે સરત
િહે રની ટી. એન્ડ. ટી. વી. હાઇ સ્કૂ લ, ગોપીપરા, સરત િહે રની િાળાના ધોરણ- ૯ ના
વવદ્યાથીઓને પ્રયોગપાર તરીકે સમાવવામાં આવ્યા હતા. આ કાયજક્રમ બે ભાગમાં
વહેં ચાયેલં હતં. જે દરે કને પ્રાયોતગક જથ તરીકે સમાવેિ કરવામાં આવ્યં હતં. આ દરે ક
જૂ થમાં ચાલીસ- ચાલીસ વવધાથીઓ હતા. જેમાં એક ભાગમાં રૂહઢગત/ ચચાજ પધધતત
દ્વારા હાથ ધરાયેલ અધયયનની અસરકારતતા અંગેના તારણો મેળવ્યા હતા. તારણોમાં
જાણવા મળ્યં હતં કે , આભાસી વગજખંડના જીવંત પ્રસારણ કાયજક્રમ એક નવતર પ્રયોગ
હોવાથી તે સફળ રહ્ો હતો પરંત તેની તલના ચચાજ પધધતત એટલે કે રૂહઢગત પધધતત
સાથે કરતા જાણવા મળ્યં કે તે રૂહઢગત પધધતત કરતાં વધારે ચહઢયાતં ન હતં. િૈક્ષવણક
સૂસચતાથોમાં જાણવા મળે છે કે આંખોના સંપકજ નો અભાવ અને વગજખંડની ગેરહાજરીને
કારણે આવં થયં હિે.૨૧ મી સદીને આધવનક યગ તરીકે માનવામાં આવે છે . આ
આધવનક યગમાં ‘ઈ’ િબ્દ ખૂબ જ પ્રચવલત થયો છે . જેમાં ઈ-લર્નનગ, ઈ-વગજખંડ
વગેરેનો સમાવેિ થાય છે . ઈન્ટરનેટના વધ પડતા ઉપયોગને કારણે આજે જ્ઞાનની
સક્ષતતજો સતત વવસ્તરતી જાય છે . આવા આધવનક યગમાં કે ટલાક વિક્ષકો પોતાની
વ્યસ્તતાને કારણે કે અનય કોઈ કારણસર રજા પર ઉતરતા હોય છે . પહરણામે વગજખંડ
વિક્ષણકાયજ કરાવી િકતા નથી. પરંત જો કોઈ અધયાપક પોતાના જે સ્થળે હાજર રહી
જીવંત પ્રસારણ દ્વારા જીવંત વાતચીતથી વગજખંડમાં અધયયન કરાવે તો િં તે અધયયન
ઉપયોગી ખરં? િં તેની અસરકારકતા ચચાજ પિતત દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા
વિક્ષણકાયજથી ઉસચત છે ? આ પ્રશ્નોના ઉકે લ અથે સંિોધકે આ સંિોધન હાથ ધયં હતં.
સમસ્યા કથન- િબ્દોની વ્યાખ્યા
ધોરણ-9માં આભાસી વગજખંડના જીવંત પ્રસારણ કાયજક્રમ દ્વારા અંગ્રેજી વિક્ષણ એક
પ્રયોગાત્મક અભ્યાસ
ધોરણ-9ધોરણ-9 એટલે માધયતમક વિક્ષણનં પ્રથમ વષજ પ્રસ્તત સંિોધનમાં ધોરણ-9
એટલે ટી.એન્ડ ટી.વી. હાઇસ્કલ ગોપીપરાના અંગ્રેજી માધયમનાં ધોરણ-9 વવદ્યાથીઓને
સમાવતં વગજ.
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આભાસી વગજખડ
ં
પટે લ અને મલ્લા (2012) તેમના પસ્તક વિક્ષણમાં માહહતી અને પ્રત્યાયન ટે તનોલોજી
પસ્તકમાં આભાસી વગજખંડની વ્યાખ્યા આપતા જણાવે છે કે , આભાસી વગજખંડ એટલે
ઓનલાઈન વિક્ષણ પયાજવરણ છે . જેમાં પયાજવરણ એ વેબ આધાહરત પોટજ લ કે સોફ્ટવેર
આધાહરત હોય છે . અને જેમાં જરૂરી અમલીકૃ ત ફાઇલોને ડાઉનલોડ કરી િકાય છે .
વાસ્તવવક વગજખંડની જેમ આ વગજખંડમાં પણ વિક્ષક અને વવદ્યાથીઓ આભાસી વિક્ષણ
પયાજવરણમાં એકબીજા સાથે સતત જોડાયેલા હોય છે . આ પ્રકારના આભાસી વગજખંડનાં
વેબ કોન્ફરન્સીંગ, વવવડયો, કોન્ફરવન્સગ, જીવંત પ્રસાર અને વેબ આધાહરત VoIp નો
સમાવેિ થાય છે .
પ્રસ્તત સંિોધનમાં આભાસી વગજખંડ એટલે સંિોધકે સ્વ રસચત વગજખંડ જેમાં સંિોધકની
િાળામાં ગેરહાજરી હોય અને વવદ્યાથીઓ સંિોધકના સ્થળેથી જીવંત પ્રસારણ દ્વારા ભણે.
જીવંત પ્રસારણ કાયજક્રમ
પટે લ અને મલ્લા (૨૦૧૨ ) જણાવે છે કે , The term live stream program means "to
stream digital data (such as audio or video material) that is delivered
continuously and is usually intended for immediate processing or playback."
પ્રસ્તત સંિોધનમાં સંિોધકે અગાઉથી નક્કી કરે લ ધોરણ-9નાં અંગ્રેજી વવષયના
પ્રકરણ-10 'First Aid'
અંગ્રેજી વિક્ષણ
અંગ્રેજી વિક્ષણ એટલે માધયતમક િાળાના પ્રથમ વષજનો ફરવજયાત વવષય અંગ્રેજીનં
વિક્ષણ જેમાં પ્રકરણ-10 'First Aid'નો સમાવેિ કયો છે .
પ્રયોગાત્મક અભ્યાસ
વનયંતરત પહરવસ્થતતમાં કરે લં સવેક્ષણ જ પ્રયોગ કહે વાય છે . આથી જ પ્રયોગિાળામાં
થતા પ્રયોગોના માધયમથી મળતી આધારભૂત, ચોક્કસ માહહતી કે સસિાંતો સવજમાન્ય
હોય છે . જેથી તેની દરે ક બાબતોને ચકાસી િકાય છે .
પ્રસ્તત સંિોધનમાં આભાસી વગજખંડનો જીવંત પ્રસારણ કાયજક્ર મની રચના અને તેની
અસરકારતા જાણવા માટે પ્રયોગ હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો.
સંિોધનના હે તઓ
•

ધોરણ-૯ના અંગ્રેજી વવષય માટે 'First Aid' પર આભાસી વગજખંડના જીવંત
પ્રસારણ કાયજક્રમની રચના કરવી.

•

તૈયાર થયેલા કાયજક્રમની અસરકારકતા તપાસવી.

•

આભાસી વગજખંડના જીવંત પ્રસારણ કાયજક્રમ પછી ચચાજ દ્વારા અધયયનની
અસરકારકતા ચકાસવી.આભાસી વગજખંડ જીવંત પ્રસારણ કાયજક્રમ દ્વારા થતા
અધયયનની તલના આભાસી વગજખંડ જીવંત પ્રસારણ કાયજક્રમ પછી
ચચાજ/રૂહઢગત પિતત દ્વારા થતા અધયયનથી કરવી.
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ઉત્કલ્પનાઓ
•

આભાસી વગજખંડનો જીવંત પ્રસારણ કાયજક્રમ દ્વારા અધયયન કરતા પ્રાયોતગક
જૂ થ-1ના પૂવજકસોટી અને ઉિર કસોટીના સરાસરી પ્રાપ્તાંકો વચ્ચે સૂચક
તફાવત નહીં હોય.

•

આભાસી વગજખંડના જીવંત પ્રસારણ કાયજક્રમ પછી ચચાજ દ્વારા અધયયન કરતા
પ્રાયોતગક જૂ થ-2ના પૂવજકસોટી અને ઉિર કસોટીના સરાસરી પ્રાપ્તાંકો વચ્ચે
સૂચક તફાવત નહીં હોય.

•

આભાસી વગજખંડ કાયજક્રમ દ્વારા અધયયન કરતા જૂ થના સરાસરી લવબ્ધઆંક
વચ્ચે સૂચક તફાવત નહીં હોય.

•

આભાસી વગજખંડ કાયજક્રમ પછી રૂહઢગત/ચચાજ પિતત દ્વારા અધયયન કરતા
પ્રાયોતગક જૂ થના સરાસરી લવબ્ધઆંક વચ્ચે સૂચક તફાવત નહહ હોય.

સંિોધન પિતત
સંિોધકે પ્રાયોતગક સંિોધન પિતત અપનાવી હતી. પ્રસ્તત સંિોધનમાં 80 વવદ્યાથીઓ
પૈકી 40-40 વવદ્યાથીઓને બે જૂ થમાં વહેં ચી પ્રાયોતગક જૂ થને આભાસી વગજખંડના જીવંત
પ્રસારણ કાયજક્રમ દ્વારા િીખવવામાં આવ્યં હતં.
નમૂના પસંદગી
પ્રસ્તત સંિોધન માટે નમૂના પસંદગી અગત્યનં પાસં છે . સંિોધકે 80 વવદ્યાથી ટી. એન્ડ
ટી. વી. સાવજજવનક હાઈસ્કલ, ગોપીપરા, સરતના જદાં જદાં વગો વગજ-અ અને વગજ-બ
માંથી યાદૃવચ્છક રીતે પસંદ કયાજ હતા. પ્રસ્તત સંિોધનમાં સંિોધકે વગોમાંથી બે જૂ થ
બનાવવા તેમના ધોરણ-7ના વાર્ષષક પરીક્ષાના પ્રાપ્તાંકોનં ઉપયોગ કયં હતં. આ રીતે જૂ થ
સમકક્ષ કરવામાં આવ્યા હતા.
સંિોધનનં ઉપકરણ
પ્રસ્તત સંિોધન માટે માહહતી એકરીકરણ માટે કે ટલા પ્રમાવણત ઉપકરણો અને કે ટલાક
ઉપકરણોની રચના કરવામાં આવે છે . પ્રસ્તત સંિોધનમાં સંિોધકે 30 ગણની સસવિ
કસોટી બનાવી હતી. જેની વવભાગવાર માહહતી નીચે મજબ છે .
ક્રમ

પ્રશ્નોના પ્રકાર

પ્રશ્નોની સંખ્યા

દરે ક પ્રશ્નના

કલ ગણ
5

1

હે તલક્ષી

5

ગણ
1

2

લઘ જવાબી

5

2

10

3

ગર જવાબી

5

3

15
કલ

30

ઉપરોતત સસવિ કસોટી સંિોધકે બંને જૂ થને અધયાપન કાયજ કયાજ બાદ આપી હતી.
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માહહતીનં પૃથક્કરણ અને અથજઘટન
આભાસી વગજખંડના જીવંત પ્રસારણ કાયજક્રમ બાદ ચચાજ દ્વારા અધયયન કરતા
વવદ્યાથીઓના બંનેના પૂવજકસોટી અને ઉિર કસોટીના પ્રાપ્તાંકોની સરાસરી અને પ્રમાવણત
વવચલન સારણીમાં દિાજવ્યં છે .
સારણી 1.1
સાંવખ્યકી

પૂવજ કસોટી

ઉિર કસોટી

લવબ્ધઆંક

સરાસરી

6.17

26.33

20.16

પ્રમાવણત વવચલન

3.46

7.37

પારોની સંખ્યા

40

40

વક્રટીકલ રે વિયો

15.6255 (0.01 કક્ષાએ સાથજક)

આભાસી વગજખંડમાં જીવંત પ્રસારણ કાયજક્રમ દ્વારા અધયયન કરતા વવદ્યાથીઓની પૂવજ
કસોટી અને ઉિર કસોટીનાં પ્રાપ્તાંકોની સરાસરી અને પ્રમાવણત વવચલન.
આભાસી વગજખંડનાં જીવંત પ્રસારણ કાયજક્રમ પછી ચચાજ-રૂહઢગત પિતત દ્વારા પૂવજકસોટી
અને ઉિર કસોટીની સરાસરી અને પ્રમાવણત વવચલન.
સારણી 1.2
સાંવખ્યકી

પૂવજ કસોટી

ઉિર કસોટી

લવબ્ધઆંક

સરાસરી

6.77

28.93

22.16

પ્રમાવણત વવચલન

3.12

6.04

પારોની સંખ્યા

40

40

વક્રટીકલ રે વિયો

20.62 (0.01 કક્ષાએ સાથજક)

આ પરથી કહી િકાય કે , આભાસી વગજખંડના જીવંત પ્રસારણ કાયજક્રમનાં પૂવજ કસોટી
કરતાં ઉિર કસોટીનાં પ્રાપ્તાંકો વધ છે . આભાસી વગજખંડના જીવંત પ્રસારણ કાયજક્રમ પછી
ચચાજ - રૂહઢગત પિતત દ્વારા પણ પૂવજ કસોટી કરતા ઉિર કસોટીના પ્રાપ્તાંકો વધ છે .
આભાસી વગજખંડના જીવંત પ્રસારણ કાયજક્રમ કરતાં ચચાજ/રૂહઢગત પિતત દ્વારા
અધયયનમાં લવબ્ધઆંક વધ જોવા મળ્યો હતો.
સંિોધનની મયાજદા
સંિોધન વષજ 2019માં ટી.એન્ડ ટી.વી.હાઇસ્કલ, ગોપીપરામાં ધોરણ-9ના અમક
વવદ્યાથીઓ પૂરતો જ મયાજહદત રહ્ો હતો. સંિોધન માટે સંિોધક રસચત જ ઉપકરણ
સસવિ કસોટીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
સંિોધનનં મહત્ત્વ
સંિોધન ICTના માધયમથી અધયયન કરાવતાં વિક્ષણકારોને ઉપયોગી નીવડિે.
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સંિોધનના તારણો ICTનાં ક્ષેરે અગત્યના પરવાર થિે.સંિોધનના ફવલતાથો આભાસી
વગજખંડ દ્વારા અધયયન કરાવતાં વિક્ષકો-અધયાપકો તાલીમાથીઓને માગજદિજન સૂચવિ
સંિોધનના તારણો
આભાસી વગજખંડના જીવંત પ્રસારણ કાયજક્રમ દ્વારા અધયયન કરતાં પ્રાયોતગક જૂ થ-1 ની
પૂવજકસોટી અને ઉિર કસોટીનાં પ્રાપ્તાંકો વચ્ચે સાથજક તફાવત છે એટલે કે આભાસી
વગજખંડના જીવંત પ્રસાર કાયજક્રમ અસરકારક રહ્ં તેમ કહી િકાય.
આભાસીવગજખંડના જીવંત પ્રસારણ કાયજક્રમ પછી ચચાજ/રૂહઢગત પિતત દ્વારા અધયયન
કરતા પ્રાયોતગક જૂ થ-2ની પૂવજ કસોટી અને ઉિર કસોટીનાં પ્રાપ્તાંકો વચ્ચે સાથજક તફાત
છે . એટલે કે આભાસી વગજખંડના જીવંત કાયજક્રમ પછી ચચાજ-રૂહઢગત પિતત દ્વારા કાયજક્રમ
અસરકારક રહ્ં છે તેમ કહી િકાય.
આભાસી વગજખંડના જીવંત પ્રસારણ કાયજક્રમો લવબ્ધઆંક ઊંચો જોવા મળ્યો.
આભાસી વગજખંડનાં જીવંત પ્રસારણ કાયજક્રમ બાદ ચચાજ/રૂહઢગત પિતતનો લવબ્ધઆંક
ઊંચો જોવા મળ્યો.
આભાસી વગજખંડનાં જીવંત પ્રસારણ કાયજક્રમનો લવબ્ધઆંક ચચાજ/રૂહઢગત પિતતના
લવબ્ધઆંક કરતાં ઓછો જોવા મળ્યો પહરણામે ચચાજ/રૂહઢગત પિતત વધ અસરકારક
નીવડી છે .
િૈક્ષવણક સૂચતાથો
•

વિક્ષક/અધયાપક/તાલીમાથીઓએ નવીન ટે તનોલોજી તરફ વધ ઝોક મૂકવં
જોઈએ એ જરૂરી નથી.

•

આભાસી વગજખંડ દ્વારા જીવંત પ્રસારણ કાયજક્રમ નવીન પ્રયોગ હોવાથી સંજોગોને
આધીન તેનો ઉપયોગ કરવં જોઈએ.

•

દરે ક નવતર પ્રયોગ સફળ જ રહે તેવં માનવં ન જોઈએ.
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