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ABSTRACT: શળક્ષણ ક્ષેત્ર બાયત દેળનાાં વાંદબચભાાં શલચાયીએ તો ‘ફધા ભાટે શળક્ષણ’ અને ‘શળક્ષણભાાં 
ગણુલત્તા’ ફાંને પ્રશ્નો વભાન યીતે ભશત્લના છે. બાયતના ઘણા યાજ્મોભાાં શળક્ષણની રયસ્સ્થશતન ેધ્માનભાાં 
યાખીને એલી પ્રયસુ્તત ળોધલી કે શલકવાલલી ડળ ેજેભાાં વરિમતા લધ ુશોમ. શારન ુાં શળક્ષણ શલદ્યાથીકેન્દ્ર 
ફની યહ્ુાં છે. કાયણ કે શળક્ષણના કેન્દ્રભાાં શલદ્યાથી યશરેો છે. તેથી તેણે ગ્રશણ કયેર જ્ઞાન ખયા અથચભાાં 
વાથચક થયુાં છે કે નશીં ત ેજાણવુાં  ખફૂ જ જરૂયી છે. શલદ્યાથી કઈ દ્ધશતથી લધ ુવયતાથી ળીખીન ે
રાાંફો વભમ સધુી અધ્મમન કયેર મદુ્દાને માદ યાખી ળકે છે. તેભાાં ણ શલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજી શલમ 
શલદ્યાથી ભાટે ળીખીને રાાંફો વભમ સધુી માદ યશ ેતે યીતે ળીખલલો  ખફૂ જ અગત્મનો છે. આ 
ફાફતને કેન્દ્રભાાં યાખીન ેધોયણ 8ના શલજ્ઞાન અન ેટેકનોરોજી શલમભાાં લગચખાંડ અધ્માનની કોમ્ટુય 
એઈડડે ઇન્દ્સ્રકળન ( CAI ) ની યચના કયી તેની અવયકાયકતાના અભ્માવ શલળે વાંળોધન ત્રભાાં  ચચાચ 
કયલાભાાં આલી છે. 
 
Key Words:  

 
 

પ્ર્તાિના 
પ્રાચીન વભમથી શળક્ષણ કેન્દ્ન્દ્રત  અધ્માન દ્ધશત આણી શળક્ષણ વ્મલસ્થા ન ુાં એક અંગ છે . પ્રાચીન વભમથી 
શળક્ષકને ગરુુ-શળષ્મના વાંફાંધો ખફૂ જ પ્રચલરત છે . શળક્ષક દ્વાયા શલદ્યાથીને નો વલાાંગી શલકાવ કયલાભાાં આલે છે . 
શલદ્યાથીને ળીખલલા શળક્ષક શાંભેળા તત્ય યશે છે . શળક્ષકે શલદ્યાથીને  ભાત્ર ાઠ્યસુ્તકન ુાં જ્ઞાન આલાન ુાં નથી યાંત ુ
શલદ્યાથીના વલાાંગી શલકાવ કયલાનો છે . શારભાાં શળક્ષણભાાં નલા -નલા વાધન દ્વાયા  શળક્ષણકામચ કયલાભાાં આલે છે . 
શળક્ષણભાાં ટેકનોરોજીનો ઉમોગ થલા રાગ્મો છે . અધ્મમન-અધ્માન કામચભાાં નાશલન્દ્મ રાલલા ભાટે નલી દ્ધશતઓ 
અને પ્રયસુ્તતઓ લગચખાંડભાાં ઉમોગ કયલાભાાં આલે છે . લગચખાંડભાાં નલી દ્ધશત અને પ્રયસુ્તતના કાયણે શલદ્યાથી સ્લ -
અનબુલ કયી અવયકાયક  શળક્ષણ પ્રાપ્ત કયી ળકે છે. 
 

સમ્યા કથન 

આ અભ્માવન ુાં ળીચક આ યીતે ળબ્દ ફદ્ધ કયલાભાાં આવ્યુાં છે. 

ધોયણ 8 ના શલજ્ઞાન શલમના એકભ કો - યચના અને કામો ના અધ્માન ભાટે કોમ્પ્યટુય એઈડેડ ઇન્દ્સ્રકળન ( CAI 

) ની અવયકાયકતા  
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અભ્યાસના  હેતઓુ 

પ્રસ્તતુ અભ્માવના શેતઓુ આ મજુફ યાખલાભાાં આવ્મા શતા 
1. કોમ્પ્યટુય એઈડેડ ઇન્દ્સ્રકળન ( CAI )  કામચિભ ની યચના કયલી. 
2. ધોયણ -૮ ના શલદ્યાથીઓની ળૈક્ષલણક શવદ્ધદ્ધ ય કોમ્પ્યટુય એ ઈડેડ ઇન્દ્સ્રકળન ( CAI ) કામચિભની અવય 
તાવલી. 
 

સશંોધનનુ ંકે્ષત્ર 

પ્રસ્તતુ વાંળોધન શલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજી શલમભાાં કોમ્પ્યટુય એ ઈડેડ ઇન્દ્સ્રકળન     ( CAI ) કામચિભની યચના કયી 
તેની અવયકાયકતા જાણલા શાથ ધયાયુાં શત ુાં. તેથી પ્રસ્તતુ વાંળોધન ફે ક્ષેત્રોને સ્ળે છે. 
1. ળૈક્ષલણક ટેકનોરોજી 

2. અધ્માન પ્રયસુ્તત 
 

સશંોધનનો પ્રકાર 

પ્રસ્તતુ વાંળોધનભાાં ધોયણ 8 ના શલજ્ઞાન શલમભાાં કોમ્પ્યટુય એ ઈડેડ ઇન્દ્સ્રકળન      ( CAI ) કામચિભની વાંયચના અને 
તેની અવયકાયકતા ચકાવલાભાાં આલી શતી . આ ભારશતી વ્મલશારયક યીતે ઉમોગી ફને છે તેથી પ્રસ્તતુ વાંળોધન 
વ્મલશારુ અને વાંખ્માત્ભક વાંળોધન છે. 

સશંોધનની ઉત્કલ્ના 
અભ્માવકે વભસ્મા ઉકેર ભાટે નીચે મજુફની શનૂ્દ્મ ઉત્કલ્નાઓ ફાાંધી શતી. 
1. ધોયણ 8 ના શલજ્ઞાન શલમના એકભ કો યચના અને કામો ના અધ્માન ભાટે કોમ્પ્યટુય એઈડેડ ઇન્દ્સ્રકળન ( 

CAI ) અને યાંયાગત દ્ધશત દ્વાયા અધ્મમન ાભેરા કુભાયોની શલજ્ઞાન શલમના શવદ્ધદ્ધ પ્રપ્તાકોની  વયાવયી 
લચ્ચે વાથચક તપાલત નશીં શોમ. 

2. ધોયણ 8 ના શલજ્ઞાન શલમના એકભ કો યચના અને કામો ના અધ્માન ભાટે કોમ્પ્યટુય એ ઈડેડ ઇન્દ્સ્રકળન ( 

CAI ) અને યાંયાગત દ્ધશત દ્વાયા અધ્મમન ાભેરા કન્દ્માઓની શલજ્ઞાન શલમના શવદ્ધદ્ધ પ્રપ્તાકોની  વયાવયી 
લચ્ચે વાથચક તપાલત નશીં શોમ. 

3. ધોયણ 8 ના શલજ્ઞાન શલમના એકભ કો યચના અને કામો ના અધ્માન ભાટે કોમ્પ્યટુય એ ઈડેડ ઇન્દ્સ્રકળન ( 

CAI ) અને યાંયાગત દ્ધશત દ્વાયા અધ્મમન ાભેરા શલદ્યાથીઓની શલજ્ઞાન શલમના શવદ્ધદ્ધ પ્રપ્તાકોની  વયાવયી 
લચ્ચે વાથચક તપાલત નશીં શોમ. 

 

સશંોધનમા ંસમાવિષ્ટ ચો 
પ્રસ્તતુ વાંળોધનભાાં વભાશલષ્ટ ચરો આ પ્રભાણે શતા. 
 સ્લતાંત્ર ચર 

પ્રસ્તતુ વાંળોધનભાાં CAI દ્વાયા અધ્માન અને યાંયાગત અાત ુશળક્ષણ એ સ્લતાંત્ર ચર શતા. 
 યતાંત્ર ચર 

પ્રસ્તતુ વાંળોધનભાાં શલદ્યાથીઓની ળૈક્ષલણક શવદ્ધદ્ધ અથાચત ઉત્તય કવોટીનાપ્રાપ્તાાંકો યતાંત્ર ચર શતા. 
 અંકુશળત ચર 

પ્રસ્તતુ વાંળોધનભાાં નીચે ફતાલેર ચરોને અંકુળભાાં યાખલાનો પ્રમાવ કયલાભાાં આવ્મા શતા. 
શલમલસ્ત ુ
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અભ્માવ શ્રેણી 
અધ્માનનો વભમ 

ળાાન ુાં માચલયણ( લાતાલયણ ) 

શળક્ષક વાંફાંશધત રયફો 
 

સશંોધનનુ ંમહત્િ 

પ્રસ્તતુ અભ્માવન ુાં ભશત્લ આ પ્રભાણે દળાચલી ળકામ. 

1. કમ્પ્યટુય ટેકનોરોજીનો ઉમોગ અધ્માન દયશભમાન વયતાથી અને અવયકાયક યીતે થામ તે ભાટે શળક્ષકોને 
ભાગચદળચન ભી યશેળ.ે 

2. ધોયણ -૮ ના શલદ્યાથીઓ ભાટે શલજ્ઞાન શલમ પ્રત્ મેની રુલચ જાણલા ભળ.ે 

3. ળૈક્ષલણક ટેકનોરોજીના ઉમોગ દ્વાયા યોજજિંદા શળક્ષણભાાં નાશલન્દ્મ રાલી ળકામ, અધ્મમન -અધ્માન યવપ્રદ અને 
જીલાંત  ફનાલી ળકામ. 

 

સશંોધનનુ ંવ્યા 

પ્રસ્તતુ અભ્માવનો વ્માશલશ્વ બાલનગય જજલ્રાની ગજુયાતી ભાધ્મભની ઉચ્ચ પ્રાથશભક ળાા વાંદ કયલાભાાં આલી 
શતી. 
 

નમનૂા સદંગી 
ઉચ્ચ પ્રાથશભક ળાાના ધોયણ 8 ના કુભાય 60 અને કન્દ્મા 60 એભ કુર 120 શલદ્યાથીઓની વાંદગી કયી નમનુાભા 
વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મો શતો. 
 

સશંોધન દ્ધવત 

પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં પ્રમોજકે અભ્માવના શેતઓુના વાંદબચભાાં પ્રામોલગક વાંળોધન દ્ધશત વાંદ કયી શતી. 
ઉકરણ 

અભ્માવના શેતનુે અનરુૂ ભારશતી ભેલલા ભાટે પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં પ્રમોજકે નીચેના ઉકયણનો ઉમોગ કમો શતો. 
 CAI  કામચિભની વાંયચના 
 શળક્ષક શનશભિત કવોટી 
 

માહહતી પથૃક્કરણ પ્રવિવધ 

શળક્ષક શનશભિત કવોટી દ્વાયા પ્રાપ્ત થમેરા પ્રાપ્તાાંકોના આધાયે વયાવયીન ુાં પ્રભાણ શલચરન અને ટી  મલૂ્મ ભેલલાભાાં 
આવ્મા શતા. આ ભાટે જાણીતા કમ્પ્યટુય પ્રોગ્રાભ SPSS  નો ઉમોગ કયામો શતો 
 

અભ્યાસના તારણો 
પ્રસ્તતુ અભ્માવના અંતે ભેર તાયણો નીચે દળાચલલાભાાં આવ્મા શતા. 

1. યાંયાગત દ્ધશત કયતા CAI કામચિભ દ્વાયા થમેર અધ્માનભાાં કુભાયોની શલજ્ઞાન શલમભાાં શવદ્ધદ્ધ ઊંચી જોલા 
ભી શતી. 

2. યાંયાગત દ્ધશત કયતા  CAI કામચિભ દ્વાયા થમેર અધ્માનભાાં  કન્દ્માઓની  શલજ્ઞાન શલમભાાં શવદ્ધદ્ધ ઊંચી 
જોલા ભી શતી. 
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3. યાંયાગત દ્ધશત કયતા  CAI કામચિભ દ્વાયા થમેર અધ્માનભાાં  શલદ્યાથીઓની શલજ્ઞાન શલમભાાં શવદ્ધદ્ધ ઊંચી 
જોલા ભી શતી. 
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