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યવહારમાં િવિવધ સંશોધનોના પિરણામે માનવજીવન લાભાિન્વત થતું
ર ું છે . િશક્ષણક્ષે

પણ તેના

ભાવ હે ઠળ છે . ૨૧મી સદીમાં

ત્યાયન

તકનીકોમાં થયેલ આિવ કારોમાં મોબાઈલ ક્રાંતકારી ગણાય.

ારંભમાં મોબાઈલ
અને તે સંબંધી શોધોમાં મયાર્િદત ઉપયોગની સંભાવનાઓ જણાતી હતી. જો કે
છે ા દાયકામાં એન્ડર્ ોઈડ, ઈન્ટરનેટ અને િવિવધ એપ્લીકે શનોના આગમને
મોબાઈલના માધ્યમથી દરે ક ક્ષે ને મુઠ્ઠીમાં લાવી દીધું છે . િશક્ષણ આ
કે વી રીતે બાકાત રહી શકે ! મોબાઈલ એક

ભાવથી

કારની લત (addiction) છે . જે

વપરાશકારનો સમય, શિક્ત બંને હરી લે છે . પણ મોબાઈલ અંગે એક તરફી
િવચારનાર સૌ કોઈ િવદ્યાથીર્ઓને દૂર રાખવાનો આગ્રહ રાખે છે . સરકારે િશક્ષણ
સં થાઓમાં મોબાઈલને ‘NO ENTRY’ના પિરપ ો પાઠવેલ છે . આમ, િશક્ષણ કે
િશક્ષક

િશક્ષણ જેવા ક્ષે ે મોબાઈલ નુકસાનકારક બને છે , એવી માન્યતા અને

અનુભવોમાં સત્ય શું એ જાણવા ‘મોબાઈલ અને િશક્ષક

િશક્ષણ’ િવષય પર

અભ્યાસ હાથ ધરવાનું િનધાર્યુર્ં. અભ્યાસ અંતગર્ત િશક્ષક

િશક્ષણમાં

મોબાઈલનો િવિનયોગ કઈ રીતે કરી શકાય? તાલીમાથીર્ઓની અધ્યયનઅધ્યાપન

િક્રયામાં મોબાઈલના િવિનયોગની રીતો કઈ કઈ છે ? મોબાઈલના

વપરાશથી તાલીમાથીર્ઓની આંતરિક્રયા અને અ�ભ યિક્ત પર શી અસર થાય
છે ? તે જાણવાનો
માધ્યમથી જોડવા

યાસ થયો હતો. આ માટે તાલીમાથીર્ઓને મોબાઈલના
િશક્ષણના િવિવધ ઘટકોમાં મોબાઈલને સિક્રય માધ્યમ તરીકે

દાખલ કયુર્ં હતું. અભ્યાસ અંતગર્ત ૪૬ તાલીમાથીર્ઓને સહે તુક પસંદ કયાર્ હતા.
જે પૈકી ૪૦ તાલીમાથીર્ઓ પાસેથી
િશક્ષણની સમગ્ર

િક્રયા દરમયાન માિહતી

પ ક અને તાલીમાથીર્ઓના
માિહતીનું ગુણાત્મક િવ
મોબાઈલનો િશક્ષક
Shikshan Darshan

વાનુભવ અંગે માિહતી

ાપ્ત થઇ હતી.

ાિપ્ત માટે સહભાગી અવલોકન

વાનુભવકથન નોંધનો ઉપયોગ કયોર્ હતો.

ાપ્ત

ેષણ કયુર્ં હતું. જેના મુખ્ય તારણોમાં-તાલીમાથીર્ઓએ

િશક્ષણમાં િવિનયોગને આવ યક ગણા યો હતો. િશક્ષક
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િશક્ષણમાં હાજરી, પૂરક માિહતી શોધવા, યાખ્યાન નોંધ આપવા, વાધ્યાય,
સૂચના

દાન, સંશોધન સાર, મુaાઓ સંદભેર્ દૃ ય-શ્રા ય

સામિયકો, પાવર પોઈન્ટ

ોત, પુ તક,

ેઝન્ટે શન, ઈ-મેઈલ, વોટ્સઅપ, ફે સબુક, જનર્લ,

મેસેજની ઉપલબ્ધતા અને તેના ઉપયોગ મોબાઈલનો અધ્યયન માટે ઉપયોગમાં
માગર્દશર્નની આવ યકતા જણાઈ હતી. તાલીમાથીર્ઓને નવા ખ્યાલનો પિરચય
કરાવવામાં આવે તો તેનો ઉપયોગ કરતાં હતા. તાલીમના િવિવધ તબક્કે
મોબાઈલ સમ યા િનવારક બનતો હતો. જયારે મોબાઈલનો અભાવ, ઈન્ટરનેટ
માટે થતું ખચર્, ઝડપ ઓછી, આવ યકતા સવાય મોબાઈલ પાછળ ખચાર્તો
સમય, િવિવધ એિપ્લકે શનની જાણકારીનો અભાવ કે િવિનયોગની અક્ષમતા,
અંગ્રેજી નબળું હોવું જેવા

aો મોબાઈલના િવિનયોગ સામે મુખ્ય પડકારો તરીકે

ગણા યા હતા.
િશક્ષક
વતં

િશક્ષણમાં અધ્યાપકોએ અને તાલીમાથીર્ઓએ િવિવધ કાયોર્

કરવાના હોય છે . તો કે ટલાંક સહભાગી રીતે.

સમાજમાં નવીન

વાહો, શોધો અને િવચારોને અમલમાં લાવી િશક્ષકોને તૈયાર

કરવાના હોય છે . આથી જ

િશક્ષણની

અસરકારક માધ્યમને અધ્યયન અધ્યાપન
નથી. િશક્ષક

િશક્ષણમાં માધ્યમથી

િક્રયા દરમયાન મોબાઈલ જેવા
િક્રયાથી અિલપ્ત રાખવું પોસાય તેમ

િશક્ષણ ક્ષે ે િa-વાષક અભ્યાસક્રમમાં કે ટલાક પેડાગોજીક

િવષયોમાં M-Learning નો સમાવેશ સૂચક છે .
૨૧મી સદીમાં

ત્યાયન તકનીકો પૈકી મોબાઈલની શોધ ક્રાંતકારી છે .

આજે Moblogs - Mobile Web Logs એ આધુિનક તકિનક છે . જેમાં ભિવ યનું
વા તિવક ચ

પ

થઇ ર ું છે . યુિનવસટી ઓફ લખનૌના ડે પ્યુટી

લાય ેરીયન જ્યોત મશ્ર એ નોંધ્યું છે કે - Componants, Pedagogy,
Delivery, Communication અને Feedback ની બાબતે ચિડયાતું છે . આથી ELearning ને થાને M- Learning અપનાવવું જોઈએ. એવું કહી શકાય કે ‘Mobile technology is changing the classroom in obvious way’

જે

િશક્ષણક્ષે ે અસરકારક બનવાની િવશેષ સંભાવના ધરાવે છે . છે ા દાયકામાં
એન્ડર્ ોઈડ, ઈન્ટરનેટ અને િવિવધ એપ્લીકે શનના આગમને િશક્ષણના ક્ષે ને
િવશાળતા, ખૂ ાપણું અને વ-અધ્યયનની સંભાવનાઓથી મબલખ બના યું
છે . આધુિનક

વાહોમાં િશક્ષક
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બાકાત રહી શકે ? મોબાઈલ સૌ કોઈ િવદ્યાથીર્ઓને આકષેર્ છે . આથી જ િશક્ષણ
અને િશક્ષક

િશક્ષણ જેવા ક્ષે ે મોબાઈલના િવિનયોગની સંભાવનાઓ જાણવા,

ચકાસવા િશક્ષક

િશક્ષણમાં મોબાઈલનો િવિનયોગ કઈ રીતે કરી શકાય? એ

મુખ્ય આશય સાથે ‘મોબાઈલ અને િશક્ષક

િશક્ષણ’ િવષય પર અભ્યાસ હાથ

ધરવાનું િનધાર્યુર્ં.
અભ્યાસના હે તઓ
ુ
તુત અભ્યાસ નીચેના હે તસર હાથ ધરાયો હતો.
1) િશક્ષક િશક્ષણમાં મોબાઈલના િવિનયોગની શક્યતાઓ ચકાસવી.
2) તાલીમાથીર્ઓની અધ્યયન-અધ્યાપન

િક્રયામાં મોબાઈલના િવિનયોગની

રીતો જાણવી.
3) મોબાઈલના વપરાશથી તાલીમાથીર્ઓની આંતરિક્રયા અને અ�ભ યિક્ત પર
થતી અસરો જાણવી.
4) મોબાઈલના િશક્ષક િશક્ષણમાં િવિનયોગ સામેના અવરોધો જાણવા.
અભ્યાસના aો
અભ્યાસ દરમયાન નીચેના

aોના ઉત્તર

ાપ્ત કરવાનો

યત્ન કરવામાં આ યો

હતો.
1) િશક્ષક િશક્ષણમાં મોબાઈલના િવિનયોગ થઇ શકે ? કઈ કઈ બાબતોમાં?
2) તાલીમાથીર્ઓની અધ્યયન-અધ્યાપન

િક્રયામાં મોબાઈલનો િવિનયોગ

કઈ કઈ રીતે થઇ શકે ?
3) મોબાઈલના વપરાશથી તાલીમાથીર્ઓની આંતરિક્રયા અને અ�ભ યિક્ત પર
કે વી અસર થાય છે ?
4) િશક્ષક

િશક્ષણમાં મોબાઈલના િવિનયોગ સામે કયા કયા અવરોધો રહે લા

છે ?
અભ્યાસનું મહત્ત્વ
¾

તુત અભ્યાસથી િશક્ષણમાં તાલીમાથીર્ઓને મોબાઈલના િવિનયોગ િવશે
જાણવા, શીખવા મળશે.

¾ મોબાઈલનો િશક્ષણમાં અને ખાસ કરીને પોતાના િવષયમાં ક્યાં? ક્યારે ?
અને કે વી રીતે ઉપયોગ કરવો? તેની સૂઝ ાપ્ત થશે.
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¾

મોબાઈલના શૈક્ષિણક િવિનયોગ માટે આવ યકતાઓ અને જરૂરી કૌશ યો
બાબતે તાલીમાથીર્ઓની ખૂબી-ખામીઓ સંદભેર્ પ

થઇ શકાશે.

ક્ષે મયાર્દા
•

તુત અભ્યાસ િશક્ષક

િશક્ષણમાં કાયર્રત શ્રી મહાવીર િવદ્યામંિદર ટર્ ટ

બી.એડ્. કૉલેજ, પાંડેસરા-સુરત પૂરતો સીમત હતો.
•

અભ્યાસ અંતગર્ત કૉલેજમાં અભ્યાસ કરતાં વષર્:૨૦૧૭-’૧૮ના કુ લ ૪૬
તાલીમાથીર્ઓને સમાવવામાં આ યા હતા.

•

અભ્યાસ અંતગર્ત માિહતી

ાિપ્ત માટે અધ્યાપકોના અવલોકન નોંધપ ક

અને તાલીમાથીર્ઓના વાનુભવકથન નોંધનો ઉપયોગ કયોર્ હતો.
યાપિવa અને નમૂનો
શ્રી મહાવીર િવદ્યામંિદર ટર્ ટ બી.એડ્. કૉલેજ, પાંડેસરા-સુરત ખાતે
બી.એડ્.નું

િશક્ષણ

ાપ્ત કરતાં

થમ વષર્ના ૪૬ તાલીમાથીર્ઓ

તુત

અભ્યાસમાં યાપ િવa બને છે . અભ્યાસના હે તુઓને ધ્યાનમાં લેતાં બધા જ
તાલીમાથીર્ઓને નમૂના તરીકે

વીકાયાર્ં હતા. આમ,

તુત અભ્યાસમાં યાપ

િવa એ જ નમૂનો હતો.
અભ્યાસ માટે નું ઉપકરણ
તુત અભ્યાસમાં િશક્ષક
તાલીમાથીર્ઓના
બાબતોના

િશક્ષણ અંતગર્ત મોબાઈલના િવિનયોગથી

અધ્યયન-અધ્યાપન,

અભ્યાસ

માટે

આંતરિક્રયા,

અવલોકનનોંધ

પ ક

અ�ભ યિક્ત

જેવી

(પિરિશ ટ-૧)

અને

તાલીમાથીર્ઓના વાનુભવકથનની નોંધ (પિરિશ ટ-૨) નો ઉપયોગ કયોર્ હતો.
માિહતી એક ીકરણની રીત
િશક્ષક

િશક્ષણ

દરમયાન

મોબાઈલનો

િવિનયોગ

કરતાં

તાલીમાથીર્ઓની આંતરિક્રયા અને અ�ભ યિક્તનું અવલોકન કરી નોંધ કરવામાં
આવી હતી. િશક્ષણ

િશક્ષણના અંતે તાલીમાથીર્ઓના વાનુભવકથનની નોંધ

કરાવી હતી. માિહતીનું એક ીકરણ િશક્ષક

િશક્ષણ દરમયાન કરવામાં આ યું

હતું.
માિહતી િવ

ષ
ે ણની રીત

તુત અભ્યાસમાં

ાપ્ત માિહતીનું િવ

ેષણ કરવાં

માટે ગુણાત્મક પૃથક્કરણનો ઉપયોગ કરવામાં આ યો હતો. જેમાં અવલોકનનોંધ
અને વાનુભવકથનના આધારે તરે હ મેળવવામાં આવી હતી.
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અભ્યાસના તારણો
•

તાલીમાથીર્ઓએ મોબાઈલનો િશક્ષક

િશક્ષણમાં િવિનયોગને આવ યક

ગણા યો હતો.
•

િશક્ષક

િશક્ષણમાં હાજરી, પૂરક માિહતી,

સૂચના

દાન, સંશોધન સાર, મુaાઓ સંદભેર્ દૃ ય-શ્રા ય

સામિયકો, પાવર પોઈન્ટ

યાખ્યાન નોંધ,

વાધ્યાય,

ોત, પુ તક,

ેઝન્ટે શન, ઈ-મેઈલ, વોટ્સઅપ, ફે સબુક,

જનર્લ, મેસેજ જેવી બાબતોમાં મોબાઈલનો ઉપયોગ કરતાં હતાં.
•

મોબાઈલ aારા અધ્યયન માટે ઉપયોગ અંગે માગર્દશર્નની આવ યકતા
જણાઈ હતી.

•

તાલીમાથીર્ઓને મોબાઈલ સંદભેર્ નવા ખ્યાલનો પિરચય કરાવવામાં આવે તો
તેનો ઉપયોગ કરતાં હતા.

•

તાલીમના િવિવધ તબક્કે મોબાઈલ સમ યા િનવારક બનતો હતો.

•

અંગ્રેજી ભાષામાં અનુવાદ, યાકરણ, શબ્દ ભંડોળ, ઉચ્ચારણ જેવી બાબતો
શીખવી સરળ બની હતી.

•

ઝેરોક્ષ ખચર્, સાિહત્ય વહન ખચર્માં ઘટાડો થયો હતો.

•

મોબાઈલનો અભાવ, ઈન્ટરનેટ માટે થતું ખચર્, ઝડપ ઓછી જેવી બાબતો
મુખ્ય અવરોધો હતા.

•

આવ યકતા

સવાય

મોબાઈલ

પાછળ

ખચાર્તો

સમય,

િવિવધ

એિપ્લકે શનની જાણકારીનો અભાવ કે િવિનયોગની અક્ષમતા, અંગ્રેજી નબળું
હોવું જેવા aો પણ મોબાઈલના અસરકારક ઉપયોગના અવરોધક હતા.
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