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ધોરણ-૧૧ના અથથાસ્ત્ર શક્ષણમાાં ICT ની અશરકારકતાનો અભ્યાશ 

આયતીફેન સયેુળબાઈ ટેર 

અધ્માક વશામક 

વયદાય ટેર કોરેજ ઓપ એજ્યકેુળન, ફાકયોર, આણદં  

વાયાળં : 

પ્રસ્તતુ વળંોધન એ એક પ્રકાયનો ળૈક્ષણણક વળંોધન છે જે નનનિત શતેઓુ અને ઉદે્દળો ણૂણ  કયી 
નળક્ષણ ક્ષેતે્ર નાનુ ંએવુ ંમોગદાન કયલા ભાગંે છે કમ્પ્યટૂય ટેકનોરોજીના નલકાવની અવય જ્માયે 
જીલનભા ંતભાભ ક્ષેત્રો ય થતી જોલા ભી યશી છે ત્માયે નળક્ષણનુ ંક્ષેત્ર તેનાથી ફાકાત ના યશી 
ળકે તે સ્લાબાનલક છે.નળક્ષણની કોઈ ણ પ્રક્રિમાનો ઉદે્દળ નલદ્યાથીઓની ળકૈ્ષણણક નવદ્ધિ ઊંચી 
રાલલાનો શોમ છે.પ્રમોજક ધ્લાયા ટેકનોરોજીની નલનલધ પ્રનલનધઓ ૈકી ICT (ભાક્રશતી પ્રત્મામન 
તકનીકી)અને વ્માખ્માન િનત ૈકી કઈ િનત નવદ્ધિના વદંબણભા ંલધ ુઅવયકાયક છે તે જાણલા 
ભાટે પ્રસ્તતુ અભ્માવ શાથ ધયલાભા ં આવ્મો છે.આ અભ્માવભા ં આણદં જીલ્રાની ઉચ્ચત્તય 
ભાધ્મભ ધયાલતી એક ળાાના ધોયણ-૧૧ ના  અથણળાસ્ત્ર નલમ વાથ ે અભ્માવ કયતા 
નલદ્યાથીઓને શાથલગો નમનૂા વદંગી િનત દ્વાયા વદં કમાણ શતા.પ્રામોણગક િનતથીICTની 
અવયકાયકતા ચકાવલાભા ં આલી છે.ઉત્તય કવોટી યના પ્રા્તાકંો યથી ફનેં જૂથની 
વયાવયી,પ્રભાણ નલચરન અને ટી-મલૂ્મ ળોધલાભા ંઆવ્મા છે.૧૧ ધોયણભા ંફયેોજગાયી એકભ 
અધ્માન ભાટે ICT કામણિભ વ્માખ્માન િનત કયતા ચક્રડમાતો જોલા ભળ્મો. 
૧. પ્રસ્તાળના :- 
કમ્પ્યટૂય ટેકનોરોજીના નલકાવની અવય જ્માયે જીલનભા ંતભાભ ક્ષેત્રો ય થતી જોલા ભી યશી 
છે.ત્માયે નળક્ષણનુ ંક્ષેત્ર તેનાથી ફાકાત ના યશી ળકે તે સ્લાબાનલક છે.નળક્ષકો નળક્ષણ પ્રક્રિમાભા ં
ટેકનોરોજી વભન્લમ કયી લગણ નળક્ષણને લધ ુઅવયકાયક ફનાલી ળકે છે.નળક્ષણ શતેુણૂણ પ્રક્રિમા 
શોલાથી,શતેઓુની નવિ ભાટે અવયકાયક નળક્ષણ પ્રક્રિમા એ પ્રથભ કામણ છે. 
              નળક્ષણની કોઈ ણ પ્રક્રિમાનો ઉદે્દળ નલદ્યાથીઓની ળૈક્ષણણક નવદ્ધિ ઊંચી રાલલાનો 
શોમ છે.પ્રમોજક ધ્લાયા ટેકનોરોજીની નલનલધ પ્રનલનધઓ ૈકી ICT (ભાક્રશતી પ્રત્મામન 
તકનીકી)અને વ્માખ્માન િનત ૈકી કઈ િનત નવદ્ધિના વદંબણભા ંલધ ુઅવયકાયક છે તે જાણલા 
ભાટે પ્રસ્તતુ અભ્માવ શાથ ધયલાભા ંઆવ્મો છે. 
 ૨. ળબ્દોની વ્માખ્મા : 
 ICT: Information and communication Technology: 

ICT મખુ્મ યીતે તકનીકી વાથે જોડામેર છે કે જે ભાક્રશતીને દાખર કયે છે, બેગી કયે છે. તેનાભા ં
પેયપાય કયે છે,અને પ્રસ્તતુ કયે છે અથલા પ્રત્મામન કયે છે, તક્નીકીભા ં શાડણલેય વોફ્ટલેયના 
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ઉમોગો અને કનેક્ક્ટનલટીનો વભાલેળ કયી ળકે છે. ICT ને વ્માખ્માનમત કયી ળકામ કે જુદા જુદા 
પ્રકાયના તકનીકી વાધનોનો વમશૂ અને વળંોધનના પ્રત્મામન અને વર્જન, નલચાયનો પ્રવાય, 
વગં્રશ કયલા અને પ્રફધં કયલા ભાક્રશતીનો ઉમોગ કયલા ભાટે થામ છે. ICT ભાક્રશતી તકનીકી 
અને પ્રત્મામન વાથે જોડામેરી છે જે ફનેં ખફૂ જ ઝડથી નલકાવ ાભે છે. ICT એ તકનીકીનો 
શારના ઉમોગનુ ંએ ઉદાશયણ છે જે નળક્ષણ તયપ દોયી જામ છે. 
અશરકારકતા: વ્માખ્માન િનતના વાેક્ષભા ં ICT નો અથણળાસ્ત્ર અધ્માનભા ં થતી અવયન ે
અવયકાયકતા તયીકે સ્લીકાયલાભા ંઆલેર છે. 
 ૩. અભ્યાશના ષતેઓુ : 

    પ્રસ્તતુ વળંોધન નીચેના શતેઓુને ધ્માનભા ંયાખીને શાથ ધયલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ.ં 
૧. આણદં જીલ્રાની ઉચ્ચત્તય ભાધ્મનભક ળાાના નલદ્યાથીઓની અથણળાસ્ત્રની ળૈક્ષણણક નવદ્ધિ ય 
ICTની અવયકાયકતાનો અભ્માવ કયલો. 
૨. આણદં જીલ્રાની ઉચ્ચત્તય ભાધ્મનભક ળાાના નલદ્યાથીઓની અથણળાસ્ત્રની ળૈક્ષણણક નવદ્ધિ ય 
વ્માખ્માન િનતની અવયકાયકતાનો અભ્માવ કયલો. 
૩. આણદં જીલ્રાની ઉચ્ચત્તય ભાધ્મનભક ળાાના નલદ્યાથીઓની અથણળાસ્ત્રની ળૈક્ષણણક નવદ્ધિ ય 
ICT અનેવ્માખ્માન િનતની અવયકાયકતાનો  જાતીમતાના વદંબણભા ંઅભ્માવ કયલો. 
૪. ઉત્કલ્નાઓ : 
 અભ્માવની ળરૂઆતભા ં યચલાભા ંઆલેર શનૂ્મ ઉત્ક્લ્ના અને તેના સ્લીકાય અને અસ્લીકાય 
અંગેની યજૂઆત આ પ્રભાણ ેશતી. 
Ho1 આણદં જીલ્રાની ઉચ્ચત્તય ભાધ્મનભક ળાાના ધોયણ ૧૧ ના અથણળાસ્ત્ર નલમભા ંળૈક્ષણણક 
નવદ્ધિના પ્રા્તાકંોની વયાવયી લચ્ચ ેવાથણક તપાલત નશી શોમ. 
અશી ઉત્ક્લ્નાભા ંપ્રા્ત t-મલૂ્મ ૦.૦૧  વાથણક શત ુ.ં આથી ઉત્ક્લ્નાનો અસ્લીકાય થમો શતો. 
Ho2  આણદં જીલ્રાની ઉચ્ચત્તય ભાધ્મનભક ળાાના ધોયણ ૧૧ ના અથણળાસ્ત્ર નલમભા ં ICT 
દ્વાયા અધ્મમન કયતા અને વ્માખ્માન  દ્વાયા અધ્મમન કયતા છોકયાઓની ળૈક્ષણણક નવદ્ધિના 
પ્રા્તાકંોની વયાવયી લચ્ચ ેવાથણક તપાલત નશી શોમ. 
આ ઉત્ક્લ્ના પ્રા્ત t-મલૂ્મ ૦.૦૧  વાથણક શત ુ.ં આથી ઉત્ક્લ્નાનો અસ્લીકાય થમો શતો. 
HO3 આણદં જીલ્રાની ઉચ્ચત્તય ભાધ્મનભક ળાાના ધોયણ ૧૧ ના અથણળાસ્ત્ર નલમભા ંICT દ્વાયા 
અધ્મમન કયતા અને વ્માખ્માન  દ્વાયા અધ્મમન કયતા છોકયીઓની ળૈક્ષણણક નવદ્ધિના 
પ્રા્તાકંોની વયાવયી લચ્ચ ેવાથણક તપાલત નશી શોમ. 
આ ઉત્ક્લ્ના પ્રા્ત t-મલૂ્મ ૦.૦૧  વાથણક શત ુ.ં આથી ઉત્ક્લ્નાનો અસ્લીકાય થમો શતો. 
HO4આણદં જીલ્રાની ઉચ્ચત્તય ભાધ્મનભક ળાાના ધોયણ ૧૧ ના અથણળાસ્ત્ર નલમભા ંICT દ્વાયા 
અધ્મમન કયતા છોકયાઓની અને છોકયીઓની ળકૈ્ષણણક નવદ્ધિના પ્રા્તાકંોની વયાવયી લચ્ચ ે
વાથણક તપાલત નશી શોમ. 
આ ઉત્ક્લ્ના પ્રા્ત t-મલૂ્મ ૦.૦૧ કક્ષા  વાથણક નથી. આથી ઉત્ક્લ્નાનો અસ્લીકાય થમો નથી. 
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HO5 આણદં જીલ્રાની ઉચ્ચત્તય ભાધ્મનભક ળાાના ધોયણ ૧૧ ના અથણળાસ્ત્ર નલમભા ં
વ્માખ્માન  દ્વાયા અધ્મમન કયતા છોકયાઓની અને છોકયીઓની ળૈક્ષણણક નવદ્ધિના પ્રા્તાકંોની 
વયાવયી લચ્ચે વાથણક તપાલત નશી શોમ. 
આ ઉત્ક્લ્ના પ્રા્ત t-મલૂ્મ ૦.૦૧ કક્ષા  વાથણક નથી. આથી ઉત્ક્લ્નાનો અસ્લીકાય થમો નથી. 
 ૫. ચ : 
 સ્ળતાંત્ર ચ : 
        - ICT દ્વાયા નળક્ષણ  

        - વ્માખ્માન િનત દ્વાયા નળક્ષણ  

 ગૌણ સ્ળતાંત્ર ચ : 
        - જાનત (છોકયાઓ અને છોકયીઓ ) 

 રતાંત્ર ચ : અથણળાસ્ત્રની ળૈક્ષણણક નવદ્ધિ  

અંકુશત ચ : 
       - ળશયે નલસ્તાય  

       - ઉચ્ચત્તય ભાધ્મનભક ળાા  

- ધોયણ -૧૧ અથણળાસ્ત્ર નલમ  
- ફેયોજગાયી એકભ  

૬. વ્યા શળશ્વ અને નમનૂો : 
    પ્રસ્તતુ અભ્માવનુ ં વ્માનલશ્વ આણદં ળશયેના ઉચ્ચત્તય ભાધ્મનભક ળાાના ધોયણ ૧૧ ભા ં
અભ્માવ કયતા ગજુયાતી ભાધ્મભના નલદ્યાથીઓ છે. 

- નલસ્તાય –આણદં જીલ્રો  

- લગણ – ધોયણ-૧૧ભા અભ્માવ કયતા નલદ્યાથીઓ  

- જાતીમતા : નલદ્યાથીઓ અન ેનલદ્યાથીનીઓ  

 પ્રમોજકે વભસ્મા ય ઉત્તય ભેલલા આણદં જીલ્રાની ઉચ્ચત્તય ભાધ્મભ ધયાલતી એક 
ળાાના ધોયણ-૧૧ ના  અથણળાસ્ત્ર નલમ વાથ ેઅભ્માવ કયતા નલદ્યાથીઓન ેશાથલગો નમનૂા 
વદંગી િનત દ્વાયા વદં કમાણ શતા. 
પ્રયોગની અજમાય માટે શનદથમાાં શમાશળષ્ટ ાત્રોની શળગત 

ક્રમ ાલા નામાાંકકત 
જૂથ 

આયોજે 
માળજત 

પ્રયોગની 
રૂઆતની શાંખ્યા 

પ્રયોગને અંતે 
ાત્રની શાંખ્યા 

૧ ટી.ળી.ટે ષાયર 
શેકન્ડરી સ્કૂ,શળદ્યાનગર  

જૂથ-૧  વ્યાખ્યાન  50 50 

૨ ટી.ળી.ટે ષાયર 
શેકન્ડરી સ્કૂ,શળદ્યાનગર 

જૂથ-૨  ICT 50 50 
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૭. શાંોધન દ્ધશત : 
પ્રસ્તતુ વળંોધનભા ં૧૧ ધોયણના અથણળાસ્ત્રભા ંફેયોજગાયીના એકભ ભાટે ICT  અને વ્માખ્માન 
િનત દ્વાયા અધ્માન ભાટે ળૈક્ષણણક નવદ્ધિની દ્રક્્ટણએ અવયકાયકતા ચકાવલાના શતેનેુ ક્રયણૂણ 
કયલા ભાટે પ્રામોણગક વળંોધન િનતનો ઉમોગ કયલાભા ંઆલેર શતો. 
૮. ઉકરણની રચના : 
   પ્રસ્તતુ પ્રામોણગક અભ્માવભા ં ળૈક્ષણણક નવદ્ધિ ય અધ્માન િનતની અવયકાયકતા 
તાવલાની શતી. તે ભાટે વળંોધક દ્વાયા અધ્માન વાભગ્રી આધાક્રયત ઉત્તય કવોટીરૂે ધોયણ 
અણગમાયના ફેયોજગાયી પ્રકયણ ભાટે ઉત્તય કવોટી યચલાભા ંઆલી શતી. વળંોધકે અભ્માવભા ં
૩૦ ગણુની વળંોધક નનનભિત કવોટી યચી શતી.(નળક્ષક યણચત) તેભા ં ફહનુલકલ્લાા પ્રશ્નોનો 
વભાલેળ કયલાભા ંઆવ્મો શતો.દયેક પ્રશ્નોની નીચે ચાય નલકલ્ો વદં કયલા ભાટે આલાભા ં
આવ્મા શતા.દયેક પ્રશ્નનો ગણુ ૧ શતો. જેની વભમ ભમાણદા ૩૫ નભનનટ શતી. 
૯. પ્રસ્તતુ અભ્યાશની પ્રયોગ યોજના : 
                              શમકક્ષ જૂથ,માત્ર ઉત્તર કશોટી યોજના  

 
 
 
 
 
  

૧૦. માકષતીનુાં એકત્રીકરણ અને શળશ્ેવણ : 
પ્રસ્તતુ વળંોધનભા ં ICT કામણિભ અને વ્માખ્માન િનત દ્વાયા અધ્માનની અવયકાયકતા 
ળૈક્ષણણક નવદ્ધિના વદંબણભા ંચકાવલાની શતી.આ ભાટે પ્રમોગ અને તેની ધાયણક્ષભતા ચકાવલા 
ભાટે પ્રામોણગક જૂથભા ંICT અને નનમનંત્રત જૂથભા ંવ્માખ્માન ધ્લાયા વભાન નલમલસ્ત ુવાભગ્રીનુ ં
અધ્માન કયાલલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ.ં છ તાવના પ્રામોણગક કામણને અંતે ફને જૂથના નલદ્યાથીઓને 
વભાન કવોટી આલાભા ંઆલી શતી.પ્રસ્તતુ વળંોધનભા ંપ્રમોગ લેૂ જૂથોની ળૈક્ષણણક નવદ્ધિની 
વભાનતાની ચકાવણી કયલા ભાટે નમનૂાના ાત્રોને ધોયણ ૧૧ ની વભેેસ્ટય-૧ ની યીક્ષાના 
અથણળાસ્ત્રના ગણુો ભેલલાભા ં આવ્મા શતા.ઉત્તય કવોટી યના પ્રા્તાકંો યથી ફનેં જૂથની 
વયાવયી,પ્રભાણ નલચરન અને t-મલૂ્મ ળોધલાભા ંઆવ્મા શતા. 
 ૧૧. અભ્યાશના તારણો : 
૧. ૧૧ભા ં ધોયણના ફેયોજગાયી એકભ અધ્માન ભાટે ICT કામણિભ વ્માખ્માન િનત કયતા 
ચક્રડમાતો શતો. 
૨. ICT દ્વાયા અધ્મમન કયતા છોકયાઓની નવદ્ધિ વ્માખ્માન િનતની વાેક્ષભા ં લધાયે જોલા 
ભી શતી. 
૩. ICT દ્વાયા અધ્મમન કયતા છોકયીઓની નવદ્ધિ વ્માખ્માન િનતની વાેક્ષભા ં લધાયે જોલા 
ભી શતી. 

જૂથ  પળૂથ  કશોટી  સ્ળતાંત્ર જૂથ  ઉત્તર  કશોટી  

શનયમન જૂથ  - - T1 

ાયોગગક જૂથ  - x T2 
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૪.ICT દ્વાયા અધ્માન ાભરેા છોકયાઓ અને છોકયીઓભા ંઉત્તય કવોટીના પ્રા્તાકંો લચ્ચે જાનત 
વદંબે વાથણક તપાલત જોલા ભળ્મો નથી .પ્રા્તાકોની વયાવયી વભાન જોલા ભી. 
૫.વ્માખ્માન િનત અધ્માન ાભેરા છોકયાઓ અને છોકયીઓભા ં ઉત્તય કવોટીના પ્રા્તાકંો 
લચ્ચે જાનત વદંબ ેવાથણક તપાલત જોલા ભળ્મો નથી .પ્રા્તાકોની વયાવયી વભાન જોલા ભી. 
 ૧૨. ૈક્ષગણક પગતાથો: 
૧. વાયી યીતે તૈમાય કયેર ICT દ્વાયા નળક્ષકની ગયજ વાયી ળકે છે.નલદ્યાથીઓને ICT અંગે જ્ઞાનીત 
કયી ળકામ. 
૨.જો નલદ્યાથીન ે ાલયોઈન્ટ પે્રઝન્ટેળન ધ્લાયા અધ્માન કામણ કયાલલાભા ં આલે તો 
નલદ્યાથીઓની એકાગ્રતા લધાયો થામ છે. 
૩. નાલીન્મ ણૂણ નલમલસ્ત ુભાટે ICTનો ઉમોગ વ્માખ્માન િનત કયતા લધ ુભદદ કયતા 
ફની યશ ેછે. 
૪.ICT િનત દ્વાયા અધ્માન કયાલલાથી નળક્ષકોનુ ં બાયણ ઓછ ં કયી ળકામ અને તેભની 
ળક્ક્તઓનો ઉમોગ અન્મ નલીન િનત નલકાવ કયી ળકામ. 
૫.ICT િનતથી નળક્ષણને યવપ્રદ ફનાલી ળકામ. 
 ૧૩. ઉશાંષાર : 
   નળક્ષણ દ્વાયા વભાજનો નલકાવ થામ છે અને વભાજ દ્વાયા દેળનો નલકાવ થામ 
છે.લતણભાન વભમભા ં તકનીકી વાધનોનુ ં પ્રભાણ ખફૂ લધ્યુ ં છે.નળક્ષણના તકનીકી નલમોભા ં
નલનલધ યીતે ળૈક્ષણણક તકનીકીના નલનલધ અણબગભોના ઉમોગ દ્વાયા વતત વળંોધનો શાથ 
ધયતા શોમ છે. 
   પ્રસ્તતુ વળંોધન એક જ લણના ટૂંકગાાભા ંણૂણ થયુ ંછે.વભમ અને નાણાની ભમાણદાને 
કાયણે અને વળંોધકનો આ ક્રદળાભા ં પ્રથભ પ્રમત્ન છે તેભ છતા ં જાત ે જ વળંોધને કમાણનો 
આત્ભવતંો અને આત્ભ ગૌયલ વળંોધકે અનબુલે છે. 
શાંદર્થસગૂચ 

આચામણ ભોક્રશની (૨૦૦૮).નળક્ષણભા ંવળંોધનનુ ંિનત ળાસ્ત્ર ,અભદાલાદ : અક્ષય બ્રીકેળન  

ઉચાટ ડી.એ (૧૯૮૮).વળંોધન પ્રાયબ યાજકોટ નળક્ષણ ળાસ્ત્ર બલન,વૌયા્ર યનુનલનવિટી . 
ઉચાટ ડી.એ (૧૯૮૮).વળંોધનનુ ંવદંોશન .યાજકોટ:નળક્ષણ ળાસ્ત્ર બલન,વૌયા્ર યનુનલનવિટી  

ળાશ દીનકા ફી.(૨૦૦૪)ળૈક્ષણણક વળંોધન અભદાલાદ: યનુનલનવિટી ગ્રથં નનભાણણ ફોડણ  

બોગામતા, વી (૧૯૯૧).નળક્ષણભા ંકમ્પ્યટૂયની વપતા ગનતળીર નળક્ષણ  

ઠાકય શણ કે.(૨૦૦૫),અથણળાસ્ત્ર ધોયણ-૧૧ ગાધંીનગય,ગજુયાત યાજ્મ ળાા ાઠયસુ્તક ભડં. 
દલે ી.એન.(૧૯૯૪).ળૈક્ષણણક વળંોધન અને આંકડાળાસ્ત્ર,અભદાલાદ: યનુનલનવિટી ગ્રથં નનભાણણ 
ફોડણ. 
ટેર એન.એવ (૧૯૯૫).અધ્માન ભનોનલજ્ઞાન યાજકોટ:નીજજજન વાઈકો વેન્ટય  


