
[ VOLUME 7  I  ISSUE 1  I  JAN.– MARCH 2020]                                                     E ISSN 2348 –1269, PRINT ISSN 2349-5138 

   114        IJRAR- International Journal of Research and Analytical Reviews                                          Research Paper 

વૈદદક ગણિતના ઇન્ટરેક્ટટવ ટીણ િંગ મોડે ની અસરકારકતા 
EFFECTIVENESS OF INTERACTIVE TEACHING MODEL OF VEDIC 

MATHEMATICS 
 

MITESHKUMAR V. BORICHA 

ીએ .ડી. (શિક્ષિ) દરસ ચ સ્કોર, 

મહારાજા કૃષ્િકુમારશસિંહજી ભાવનગર યશુનવસીટી, ભાવનગર 
 

 
 

Received:  December 20, 2019 Accepted: January 26, 2020 

ABSTRACT: પ્રસ્તતુ અભ્માવનો ઉદે્દળ લૈદદક ગણિતના ઇન્ટયેક્ટટલ ટીણ િંગ ભોડરે ય લાનો અને તેના દ્વાયા 
અધ્માન કામય કયલાથી વલદ્યાથીઓની ળૈક્ષણિક વવદ્ધિ ય થતી અવય  કાવલાનો શતો. વળંોધકે ત ેભાટે 
ઉચ્  પ્રાથવભક ળાાના ધોયિ 6 થી 8 ના વલદ્યાથીઓ ભાટે લૈદદક ગણિતના ઇન્ટયેક્ટટલ ટીણ િંગ ભોડરે ની 
ય ના કયી શતી. આિી બાયતીમ વસં્કવૃત ખફૂ જ પ્રા ીન છે. લૈદદક ગણિત ના સતુ્રોનો ઉમોગ કયીન ે

અઘયી ગિતયીઓને ખફૂ જ ઝડથી કયી ળકામ છે. આભ વળક્ષકોનો અણબગભ ફદરલા અને લૈદદક 

ગણિતના સતુ્રોનો  ઉમોગ વાયી યીત ેથામ ત ેશતેથુી લૈદદક ગણિતના ઇન્ટયેક્ટટલ ટીણ િંગ ભોડરનુ ંવનભાયિ 

કયી તેને લગયખડંભા ંઅભરીકયિના અભ્માવ વલળે વળંોધનત્રભા   ાય કયલાભા ંઆલી છે. 
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પ્રસ્તાવના 
ળાાના લગયખડંો વલદ્યાથીઓથી ખી ોખી  બયેરા શોમ છે , ત્માયે કોઈ એક વળક્ષિ િવત કાયગત નીલડી ળકે નશીં . 
તેભ પ્રત્મેક વલદ્યાથીને વ્મક્ટતગત યીતે ળીખલવુ ંિ ળક્ય નથી . આથી વલદ્યાથીઓ જાતે કે સ્લપ્રમત્ને ળીખતા થામ 
તેલી જરૂદયમાત ઊબી થઇ છે . અધ્મમન અને અધ્માનની મખુ્મ વભસ્માઓભા ંવ્મક્ટતગત ણબન્નતા , વલદ્યાથીઓની 
વભસ્માના વનદાન અને ઉ ાય નો વભાલેળ થામ છે . ળૈક્ષણિક ક્ષેત્રે અનેક પ્રશ્નો ઉદબલે છે . જેભકે અધ્મેતાઓની 
ક્ષભતા અને આલશ્મકતાઓને અનરુૂ ળૈક્ષણિક દયક્સ્થવતઓનુ ંવનભાયિ એલી યીતે કયવુ ંજેથી અધ્મેતાને વળક્ષિ ભાટે 
વભાન તક ભે તથા અધ્મમન વભમે અધ્મતાને તત્ય અને વદિમ યાખી ળકામ. 
વળક્ષિ ક્ષેત્રે કમ્પ્યટુયનો ઉમોગ નલી ફાફત યશી નથી. લગયખડંભા ંિ કમ્પ્યટુય શોં ી ચકૂ્યા છે, તેની અલગિના 
કયલી શલે કોઈિ વળક્ષકને ારલે નશીં. 
 

સમસ્યા કથન 

આ અભ્માવન ુ ંળીયક આ યીતે ળબ્દફિ કયલાભા ંઆવ્યુ ંછે. 

“ લૈદદક ગણિતના ઇન્ટયેક્ટટલ ટીણ િંગ ભોડેર ની અવયકાયકતા “ 

અભ્યાસના હેતઓુ 

પ્રસ્તતુ અભ્માવના શેતઓુ આ મજુફ યાખલાભા ંઆવ્મા શતા. 
1. ઉચ્  પ્રાથવભક ળાાના વલદ્યાથીઓ ભાટેના લૈદદક ગણિતના અધ્માન ભાટેના ઇન્ટયેક્ટટલ ટીણ િંગ  ભોડેરની 
ય ના કયલી. 

2. લૈદદક ગણિતના અધ્માન ભાટેના ઇન્ટયેક્ટટલ ટીણ િંગ ભોડેરની અવયકાયકતા તાવલી. 
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સિંોધનનુ ંકે્ષત્ર 

પ્રસ્તતુ વળંોધન લૈદદક ગણિતના ઇન્ટયેક્ટટલ ટીણ િંગ ભોડેરની ય ના કયી તેની અવયકાયકતા જાિલા શાથ ધયાયુ ં
શત ુ ંતેથી પ્રસ્તતુ વળંોધન ફે ક્ષેત્રો ને સ્ળે છે. 

 ળૈક્ષણિક ટેકનોરોજી 

 ગણિત વળક્ષિ 
 

સિંોધન નો પ્રકાર 

પ્રસ્તતુ વળંોધન લૈદદક ગણિતના ઇન્ટયેક્ટટલ  ટીણ િંગ ભોડેરની ય ના અને તેની અવયકાયકતા  કાવલાભા ંઆલી 
શતી. આ ભાદશતી વ્મલશાદયક યીતે ઉમોગી ફને છે તેથી પ્રસ્તતુ વળંોધન વ્મલશારુ અને વખં્માત્ભક વળંોધન શત ું. 
 

સિંોધન ઉત્કલ્ના 
અભ્માવકે વભસ્મા ઉકેર ભાટે ની ે મજુફની શનૂ્મ ઉત્કલ્નાઓ ફાધંી શતી. 
1. ઉચ્  પ્રાથવભક ળાાના પ્રામોણગક જૂથ અને વનમવંત્રત જૂથના વલદ્યાથીઓના ઉત્તય કવોટીના પ્રા્તાકંોની વયાવયી  

લચ્ ે વાથયક તપાલત નશીં શોમ. 

2. ગ્રામ્પમ વલસ્તાયની ઉચ્  પ્રાથવભક ળાાના પ્રામોણગક જૂથ અને વનમવંત્રત જૂથના વલદ્યાથીઓના ઉત્તય કવોટીના 
પ્રા્તાકંોની વયાવયી લચ્ ે વાથયક તપાલત નશીં શોમ. 

3. ળશેયી વલસ્તાયની ઉચ્  પ્રાથવભક ળાાના પ્રામોણગક જૂથ અને વનમવંત્રત જૂથના વલદ્યાથીઓના ઉત્તય કવોટીના 
પ્રા્તાકંોની વયાવયી લચ્ ે વાથયક તપાલત નશીં શોમ. 
 

સિંોધનમા ંસમાશવષ્ટ   

પ્રસ્તતુ વળંોધનભા ંવભાવલષ્ટ  રો આ પ્રભાિે શતા. 
1. સ્લતતં્ર  ર 

પ્રસ્તતુ વળંોધનભા ંઇન્ટયેક્ટટલ ટીણ િંગ ભોડર દ્વાયા અધ્માન અને યંયાગત અાત ુ ંવળક્ષિ એ સ્લતતં્ર  ર શતા. 
2. યતતં્ર  ર 

પ્રસ્તતુ વળંોધનભા ંવલદ્યાથીઓની ળૈક્ષણિક વવદ્ધિ અથાયત ઉત્તય કવોટીના પ્રા્તાકંો યતતં્ર  ર શતા. 
3. અંકુવળત  ર 

પ્રસ્તતુ વળંોધનભા ંની ે ફતાલે  રોને અંકુળભા ંયાખલાનો  પ્રમાવ કયલાભા ંઆવ્મા શતા. 
 વલમલસ્ત ુ 
 અભ્માવ શ્રેિી  
 અધ્માનનો વભમ  
 ળાાન ુ ંમાયલયિ  
 વળક્ષક વફંવંધત દયફો 
 

સિંોધનનુ ંમહત્વ 

પ્રસ્તતુ અભ્માવન ુ ંભશત્લ આ પ્રભાિે દળાયલી ળકામ. 

1. પ્રસ્તતુ વળંોધનની નીજ રૂે લૈદદક ગણિતના અધ્માન ભાટેન ુ ંવાદશત્મ પ્રા્ત ફનળે. 
2. વળક્ષકોના અધ્માન કામયને અવયકાયક ફનાલળ ે
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3. વલદ્યાથીઓનો ગણિત પ્રત્મેનો યવ લધળ.ે 

4. વલદ્યાથીઓ જાિીતી દિમાઓ વયતાથી અને ઝડથી કયી ળકળ.ે 

સિંોધનનો વ્યા 

પ્રસ્તતુ અભ્માવનો વ્માવલશ્વ બાલનગય જજલ્રાની વદંગી કયલાભા ંઆલી શતી . બાલનગય જજલ્રાની ગ્રામ્પમ 
વલસ્તાયની એક અને ળશેયી વલસ્તાયની એક એભ કુર ફે ળાા વદંગી કયલાભા ંઆલી શતી. 
નમનૂા સદંગી 
ગ્રામ્પમ અને ળશેયી વલસ્તાયની ળાાના ધોયિ ૬ થી ૮ ના 70 + 70 =140 વલદ્યાથીઓની વદંગી કયી નમનુાભા 
વભાલેળ કયલાભા ંઆવ્મો શતો. 
સિંોધન દ્ધશત 

પ્રસ્તતુ અભ્માવભા ંઅભ્માવકે અભ્માવના શેતઓુ ના વદંબયભા ંપ્રામોણગક વળંોધન િવત વદં કયી શતી. 
ઉકરિ 

અભ્માવના શેતનુે અનરુૂ ભાદશતી ભેલલા ભાટે પ્રસ્તતુ અભ્માવભા ંઅભ્માવકે ની ેના ઉકયિનો ઉમોગ કમો 
શતો. 
1. લૈદદક ગણિતના ઇન્ટયેક્ટટલ ટીણ િંગ ભોડેરની ય ના 
2. વળક્ષક વનવભિત કવોટી 
માદહતી પથૃક્કરિ પ્રશવશધ 

વળક્ષક વનવભિત કવોટી દ્વાયા પ્રા્ત થમેરા પ્રા્તાકંોના આધાયે વયાવયીન ુ ંપ્રભાિ વલ રન અને ટી મલૂ્મ ભેલલાભા ં
આવ્મા શતા. આ ભાટે જાિીતા કમ્પ્યટુય પ્રોગ્રાભ SPSS નો ઉમોગ કયામો શતો. 
 

અભ્યાસના તારિો 
પ્રસ્તતુ અભ્માવના તાયિો ની ે આ પ્રભાિેના શતા. 
1. લૈદદક ગણિતનુ ં‘ઇન્ટયેક્ટટલ ટીણ િંગ ભોડેર ‘ ઉચ્  પ્રાથવભક ળાાના વલદ્યાથીઓની ળૈક્ષિીક વવદ્ધિના ંવદંબયભા ં
યંયાગત ધ્ધવત કયતા લધ ુઅવયકાયક શત ુ.ં 
2.  લૈદદક ગણિતનુ ં‘ઇન્ટયેક્ટટલ ટીણ િંગ ભોડેર ‘ ગ્રામ્પમ વલસ્તાયની ઉચ્  પ્રાથવભક ળાાના વલદ્યાથીઓની ળૈક્ષિીક 
વવદ્ધિના ંવદંબયભા ંયંયાગત ધ્ધવત કયતા લધ ુઅવયકાયક શત ુ.ં 
૩. લૈદદક ગણિતનુ ં‘ઇન્ટયેક્ટટલ ટીણ િંગ ભોડેર ‘ ળશેયી વલસ્તાયની ઉચ્  પ્રાથવભક ળાાના વલદ્યાથીઓની ળૈક્ષિીક 
વવદ્ધિના ંવદંબયભા ંયંયાગત ધ્ધવત કયતા લધ ુઅવયકાયક શત ુ.ં 
 

સદંભચ સણૂ  

1. અંફાવિા, એ.ડી. (2004). અવયકાયક પ્રત્મામન. વળક્ષિળાસ્ત્ર બલન , વૌયાષ્ર યવુનલવીટી, યાજકોટ .  

2. વવાઈ, આવળ (2013). લૈદદક ગણિત. અભદાલાદ : ડફલ્ય.ુફી.એ. બ્બ્રકેળન.  

3. દેવાઈ, એ .જી. અને દેવાઈ, કે.જી. (1992). વળંોધન િવતઓ અને પ્રવલવધઓ. અભદાલાદ : યવુનલવીટી ગ્રથં વનભાયિ 
ફોડય  , ગજુયાત યાજ્મ. 



 
 
 
 
 


