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બી.એડ્.ના તાીમાથીઓના ડિઝિટાઈિેશન પ્રત્યક્ષીકરણનો અભ્યાસ 
A STUDY OF DIGITALIZATION PERCEPTION OF B.ED. TRAINEES 

િૉ.શીત ડદઝક્ષત 

Asst. Professor, S.S.Patel college of Edu., K.S.V, Gandhinagar, Gujarat 

સારાાંશ  

21ભી વદી જ્ઞાનના વલસ્પોટની વદી છે. જ્ઞાનન ું વલસ્તયણ કૂદકે ને ભવૂકે ખફૂ લધી યહ્ય  છે. કોમ્પ્યટૂય 

અન ેઈન્ટયનેટ તેભજ ટેક્નોરોજીના ઉમોગ તેભજ ળોધના કાયણે જ્ઞાનન ું વર્જન અન ેશસ્તાુંતયણ 

ખફૂ વય અન ેઝડી ફન્ય ું છે. વાુંપ્રત વભમભાું ઉચ્ચ અભ્માવભાું જોડામેર વલદ્યાથીઓ ભોફાઈર, 

કમ્પ્યટૂય તેભજ ઈન્ટયનેટ જેલી નાલીન્મવબય ટેક્નોરોજીનો ભશત્તભ અને ઈષ્ટતભ ઉમોગ કયતા 
જણામ છે. આજની ઢેીના ફાકો ોતાની ઉંભય તેભજ બ દ્ધિ કયતાું ઘણા લશરેા ભોટા થઈ જામ છે. 

આજકાર તો નાના-નાના ફાકો ણ ભોફાઈર તથા ઈન્ટયનેટ જેલી ટેક્નોરોજીનો ખફૂ 

વયતાથી અન ેવશજતાથી ઉમોગ કયતા નજયે ચઢે છે. પ્રસ્ત ત અભ્માવનો મ ખ્મ શતે   ફી.એડ્.ભાું 
અભ્માવ કયતાું વલદ્યાથીઓના ડડઝઝટરાઈઝેળન પ્રત્મક્ષીકયણ ચકાવલાનો શતો. જેભાું ગાુંધીનગય 

ળશયેભાું અભ્માવ કયતા ફી.એડ્.ના 100 વલદ્યાથીઓન ેવાન કૂ નમનૂા તયીકે વુંદ કયલાભાું આવ્મા 
શતા. જેભાું ભાડશતી એકત્રીકયણ ભાટે સ્લ-યઝચત ડડઝઝટરાઈઝેળન પ્રત્મક્ષીકયણ ભાદુંડનો ઉમોગ 

કયલાભાું આવ્મો શતો. 
Key-Words: ડડઝઝટરાઈઝળેન, ભોફાઈર, ઈન્ટયનેટ, ફી.એડ્. તારીભાથી, પ્રત્મક્ષીકયણ 

 પ્રસ્તાવના 
21ભી વદી જ્ઞાનના વલસ્પોટની વદી છે. જ્ઞાનન ું વલસ્તયણ કદૂકે ને ભવૂકે ખફૂ લધી યહ્ય  છે. 

કોમ્પ્યટૂય અન ેઈન્ટયનેટ તેભજ ટેક્નોરોજીના ઉમોગ તેભજ ળોધના કાયણે જ્ઞાનન ું વર્જન અન ે

શસ્તાુંતયણ ખફૂ વય અન ેઝડી ફન્ય ું છે. વાુંપ્રત વભમભાું ઉચ્ચ અભ્માવભાું જોડામેર વલદ્યાથીઓ 

ભોફાઈર, કમ્પ્યટૂય તેભજ ઈન્ટયનેટ જેલી નાલીન્મવબય ટેક્નોરોજીનો ભશત્તભ અન ે ઈષ્ટતભ 

ઉમોગ કયતા જણામ છે. આજની ેઢીના ફાકો ોતાની ઉંભય તેભજ બ દ્ધિ કયતાું ઘણા લશરેા 
ભોટા થઈ જામ છે. આજકાર તો નાના-નાના ફાકો ણ ભોફાઈર તથા ઈન્ટયનેટ જેલી 
ટેક્નોરોજીનો ખફૂ વયતાથી અન ેવશજતાથી ઉમોગ કયતા નજયે ચઢે છે. 

 સમસ્યા-વવધાન 

પ્રસ્ત ત અભ્માવન ું વભસ્મા-વલધાન નીચે મ જફ છે: 

બી.એડ્.ના તાીમાથીઓના ડિઝિટાઈિેશન પ્રત્યક્ષીકરણનો અભ્યાસ 
A STUDY OF DIGITALIZATION PERCEPTION OF B.ED. TRAINEES 

 હતેઓુ 

કોઈણ વુંળોધન શતે   વલના આગ લધી ળકત ું નથી. પ્રસ્ત ત અભ્માવના શતે  ઓ નીચે 
મ જફ છેેઃ
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1. ફી.એડ્.ના તારીભાથીઓના ડડઝઝટરાઈઝેળન પ્રત્મક્ષીકયણનો અભ્માવ કયલા 
ડડઝઝટરાઈઝેળન પ્રત્મક્ષીકયણ ભાદુંડની યચના કયલી. 
2. ફી.એડ્.ના તારીભાથીઓના ડડઝઝટરાઈઝેળન પ્રત્મક્ષીકયણનો અભ્માવ કયલો. 
 સાંશોધન પ્રશ્નો 

વુંળોધન પ્રશ્નો એ વુંળોધનને મોગ્મ ડદળા અન ે લગે આ ે છે. પ્રસ્ત ત અભ્માવના 
વુંળોધન પ્રશ્નો નીચ ેછે: 
1) ફી.એડ્.ના તારીભાથીઓન ું ભોફાઈર પ્રત્મેન ું પ્રત્મક્ષીકયણ કેવ ું શળે? 

2) ફી.એડ્.ના તારીભાથીઓન ું ઈન્ટયનેટ પ્રત્મેન ું પ્રત્મક્ષીકયણ કેવ ું શળે? 

 વ્યા-વવશ્વ 

વુંળોધનના તાયણો જેના ય રાગ  ાડી ળકામ તે વ્માવલશ્વ છે. પ્રસ્ત ત અભ્માવન ું 
વ્મા વલશ્વ ગાુંધીનગય ળશયેભાું અભ્માવ કયતા ફી.એડ્.ના તારીભાથીઓ શતા. 
 નમનૂા સાંદગી 

અભ્માવક વુંદ ાભેર ફી.એડ્. કોરેજભાું આવવસ્ટન્ટ પ્રોપેવય તયીકે વેલા આી યહ્યા 
છે, ભાટે તેભના તે કોરજેના તારીભાથીઓ ાવેથી ભાડશતી એકત્રીકયણ અન કૂ શોલાથી 
કોરેજની વુંદગી વાન કૂ નમનૂા િવતથી કયલાભાું આલી શતી. વુંદ ાભેર કોરેજના 
તભાભ તારીભાથીઓનો વભાલેળ નમનૂાભાું ઝુભખા િવતથી કયલાભાું આવ્મો શતો. આભ, અંતે 
નમનૂાન ું કદ 100 ફી.એડ્. તારીભાથીઓ શતા. 
 ઉકરણની રચના 

ઉકયણની યચના એ લૈજ્ઞાવનક પ્રડિમા છે, જે ચોક્કવ વોાનોને અન વયે છે. પ્રસ્ત ત 
અભ્માવ ભાટે સ્લ-યઝચત ઉકયણનો ઉમોગ ભાડશતી એકત્રીકયણ ભાટે કયલાભાું આવ્મો શતો, 
જેની યચનાના વોાનો નીચે મ જફ છે:  

સોાન-1: વ્યાવહાડરક વ્યાખ્યા રચવી. 
ડડઝઝટરાઈઝેળન પ્રત્મક્ષીકયણ ભાદુંડની યચના ભાટે ભોફાઈર અને ઈન્ટયનેટ 

એભ ફે ઘટકો નક્કી કયલાભાું આવ્મા શતા.  

સોાન-2: વવધાનોનુાં સાંાદન 

ઉયોક્ત વોાનભાું ઘટકોન ું વનભાાણ કમાા ફાદ ફને્ન ઘટકો ભાટે શકાયાત્ભક અને 
નકાયાત્ભક પ્રકાયના વલધાનોન ું વુંાદન કયલાભાું આવ્ય ું શત  ું. 
સોાન-3: ડિઝિટાઈિેશન પ્રત્યક્ષીકરણ માદાંિનુાં પ્રાથવમક સ્વરૂ 

વલધાનોન ું વુંાદન કમાા ફાદ ડડઝઝટરાઈઝેળન પ્રત્મક્ષીકયણ ભાદુંડના 
પ્રાથવભક સ્લરૂની યચના કયલાભાું આલી શતી. 
સોાન-4: તજજ્ઞો દ્વારા સમીક્ષા 

ડડઝઝટરાઈઝેળન પ્રત્મક્ષીકયણ ભાદુંડન ું પ્રાથવભક સ્લરૂ વભીક્ષા ભાટે 5 
જેટરા તજજ્ઞોને આલાભાું આવ્ય ું શત  ું. 
સોાન-5: ડિઝિટાઈિેશન પ્રત્યક્ષીકરણ માદાંિનુાં અંવતમ સ્વરૂ 
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તજજ્ઞો દ્વાયા જણાલેર જરૂયી સચૂનો મ જફ પેયપાય કયી ડડઝઝટરાઈઝેળન 
પ્રત્મક્ષીકયણ ભાદુંડન ું અંવતભ સ્લરૂ ભાડશતી એકત્રીકયણ ભાટે તૈમાય કયલાભાું આવ્ય ું 
શત  ું. ડડઝઝટરાઈઝેળન પ્રત્મક્ષીકયણ ભાદુંડના અંવતભ સ્લરૂભાું દયેક વલધાનની વાભે 
શા અને ના એલા ફે વલકલ્ો આલાભાું આવ્મા શતા, જેભાુંથી કોઈ એક વલકલ્ની 
પયતે ક ુંડાળું કયીને તારીભાથીએ પ્રવતચાય આલાનો શતો.  

 માડહતી એકત્રીકરણ 

ભાડશતી એકત્રીકયણ ભાટે નમનૂાભાું વુંદ ાભેરી કોરેજના આચામાાની લૂા ભુંજૂયી 
ભેલલાભાું આલી શતી. ત્માયફાદ તારીભાથીઓ વાથે વાય જ્મ સ્થાી પ્રસ્ત  ત અભ્માવના 
શતે  ઓથી ભાડશતગાય કયલાભાું આવ્મા શતા. છી ઉકયણ આી રગબગ 1 તાવના વભમભાું 
ભાડશતી એકઠી કયલાભાું આલી શતી.  

 માડહતી વવશ્ેષણ 

પ્રસ્ત ત અભ્માવભાું ભાડશતી એકઠી વલશ્રેણ કયલા ભાટે કાઈ-લગા કવોટીનો ઉમોગ 
કયલાભાું આવ્મો શતો. વલધાનલાય કાઈ-લગા મલૂ્મની ગણતયી વાયણી: A તયીકે દળાાલેર છે. 

સારણી ક્રમાાંકઃ A 

વવધાનવાર કાઈ-વગગ મલૂ્ય દશાગવતી સારણી 

ક્રમ વવધાન  
અવોડકત આવવૃિ કાઈ-વગગ 

મલૂ્ય  
નોંધ 

હા(%) ના (%) 

મોબાઈ  
૧ ભાયી કોરેજભાું ભોફાઈરના ઉમોગની યલાનગી છે. 84 16 46.24 ** 

૨ ભને ભોફાઈર પોનના રીધ ેલગાભાું ખરરે શોચ ેછે. 83 17 43.56 ** 

૩ 
હ ું ભોફાઈરની યીંગ વાુંબી ઉત્સ કતા(Excitement) 

અન બવ  છું. 
12 88 57.76 ** 

૪ 
ભને ભોફાઈર વલના વભમ વાય કયલો કુંટાાજનક 

રાગે છે. 
67 33 11.56 ** 

૫ 
ભને ભોફાઈર વલના કોઈણ કાભ કયવ ું ઘણ ું અઘર ું રાગે 
છે.  

72 28 19.36 ** 

૬ 
ભને ભોફાઈર વાથે ફશાય એકરા જલાભાું સ યઝક્ષતતા 
અન બલામ છે.  

74 26 23.04 ** 

૭ ભને નલો ભોફાઈર ખયીદલાન ું વુંદ છે.  63 37 6.76 ** 

૮ હ ું ભોફાઈરનો ભશત્તભ ળકૈ્ષઝણક ઉમોગ કર ું છું.  90 10 64.00 ** 

૯ હ ું ભાયો પોન ફીજાને આલાન ું (Share) વુંદ કર ું છું. 46 54 0.64 NS 

૧૦ 
ભાયા ભત મ જફ ભોફાઈર વભત્રો અન ેવગા-વુંફુંધીઓ 

વાથ ેવુંકા  જાલી યાખલાભાું ઉમોગી નીલડ ેછે.   
100 0 100.00 ** 

૧૧ 
ભને ભોફાઈર ય વભત્રો વાથ ેલાતચીત કયલાથી ઘણો 
રાબ થામ છે. 

88 12 57.76 ** 
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૧૨ 

હ ું ભોફાઈરનો ભોટાબાગે ઉમોગ પેવબ ક જેલી 
વોવળમર નેટલડકિંગ વાઈટ્વ ભાટે કર ું છું. 
 

17 83 43.56 ** 

૧૩ 
હ ું ખોટો નુંફય રાગી જતા અજાણ્મા વ્મક્ક્ત વાથે ણ 

લાત કયલાન ું વુંદ કર ું છું. 
7 93 73.96 ** 

ઈન્ટરનેટ 

૧૪ ભાયી ાવ ેઈ-ભેઈર આઈ ડી છે.  81 19 38.44 ** 

૧૫ હ ું વયતાથી ઈન્ટયનેટનો ઉમોગ કયી ળક ું છું. 88 12 57.76 ** 

૧૬ 
ભાયા ભતે ઈન્ટયનેટનો ભાનલજીલનના વલકાવભાું ખફૂ 

ભોટો પાો છે. 
95 5 81.00 ** 

૧૭ 
હ ું એલી લેફવાઈટ્વ જોવ ું છું કે જેના ભાટે ભાયા લારી 
ભુંજૂયી આતા નથી. 

89 11 60.84 ** 

૧૮ 
હ ું અત્માયે જે કુંઈ વાયી ઉમોગી ફાફત જાણ ું છું તેના 
ભાટે ઈન્ટયનેટ જલાફદાય છે. 

86 14 51.84 ** 

૧૯ 
ભાયી ગ ્ તતા (Privacy) ને પેવબ ક જેલી વોવળમર 

નેટલડકિંગ વાઈટ્વથી જોખભ છે. 
64 36 7.84 ** 

૨૦ હ ું ડાઉનરોડ કયેરી ભાડશતી અન્મ વાથ ેલશચે  છું. 79 21 33.64 ** 

૨૧ 

ભાયા અઝબપ્રામ અન વાય કોઈ વ્મક્ક્ત વાથેની રૂફરૂ 

મ રાકાત કયતાું ઓનરાઈન અથલા ટેરોપોવનક 

લાતચીતથી વુંફુંધો વાયા જલામ છે. 

38 62 5.76 * 

૨૨ 
હ ું કોઈ વ્મક્ક્ત વાથેના ઓનરાઈન વુંફુંધોભાું તેનાથી 
લાત છાવ  છું. 

81 19 38.44 ** 

૨૩ 
હ ું ઈન્ટયનેટના ઉમોગથી રાુંફા ગાાના વભત્રો ફનાવ ું 
છું. 

38 62 5.76 * 

૨૪ 
ભાયા અઝબપ્રામ મ જફ ઈન્ટયનેટની ભદદથી જીલનવાથી 
વુંદ કયી ળકામ છે. 

19 81 38.44 ** 

૨૫ 
ભને ઈન્ટયનેટ ઉયથી ભાયા ભોટાબાગના ળૈક્ષઝણક 

વુંદબો ભી યશ ેછે. 
88 12 57.76 ** 

૨૬ 
હ ું ળૈક્ષઝણક જાણકાયી ભાટે શુંભેળા ઈન્ટયનેટનો ઉમોગ 

કર ું છું. 
77 23 29.16 ** 

* 0.05 

** 0.01 

NS No Significant Difference 

વાયણી િભાુંકેઃ A ઉયથી જણામ છે કે વલધાન િભાુંક 21 અન ે23ભાું 0.05 કક્ષાએ 
વાથાક તપાલત છે જે અવભુંવતની તયપેણભાું છે, જ્માયે વલધાન િભાુંક 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25 અન ે26ભાું 0.01 કક્ષાએ વાથાક તપાલત છે જે 
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વુંભવતની તયપેણભાું છે તથા વલધાન િભાુંક 3, 12, 13 અને 24ભાું 0.01 કક્ષાએ વાથાક તપાલત 
છે જે અવુંભવતની તયપેણભાું છે તેભજ વલધાન િભાુંક 9ભાું કોઈ વાથાક તપાલત જોલા ભેર 
નથી.  
 તારણો 

1. મોબાઈ પ્રત્યેનુાં પ્રત્યક્ષીકરણ દશાગવતા તારણો 
a. વલદ્યાથીઓ કોરેજભાું ભોફાઈર પોનનો છૂટથી ઉમોગ કયે છે. 
b. વલદ્યાથીઓને વભત્રો વાથે, વુંફુંધીઓ વાથે વુંકા જાલી યાખલાભાું; ળૈક્ષઝણક 

ભાડશતી ભેલલાભાું, વભત્રો વાથે લાતચીત કયલા ભાતે ભોફાઈર ઉમોગી 
જણામો છે. 

c. વલદ્યાથીઓ નલો ભોફાઈર પોન ખયીદલા ભાટે ઉત્સ ક જણામા છે તથા 
ભોફાઈર વાથે ઘયની ફશાય જલાભાું સ યઝક્ષતતા અન બલે છે. 

d. વલદ્યાથીઓને ભોફાઈર વલના વભમ વાય કયલો તથા કોઈણ કામા ણૂા કયવ ું 
અઘર ું રાગે છે. 

e. વલદ્યાથીઓ ભોફાઈરની યીંગ વાુંબીને કોઈ ઉત્સ કતા અન બલતા નથી, 
પેવબ ક જેલી વોવળમર નેટલડકિંગ વાઈટ્વ જોલા ભાટે જ ભોફાઈરનો ઉમોગ 
કયતા નથી તથા અજાણ્મા વ્મક્ક્ત વાથે જો વુંકા થામ તો લાત કયલાન ું ટાે 
છે. 

f. વલદ્યાથીઓન ું ભાનવ ું છે કે ભોફાઈર લગાખુંડના વળક્ષણકામાભાું ખરેર શોંચાડ ે
છે. 

2. ઈન્ટરનેટ પ્રત્યેનુાં પ્રત્યક્ષીકરણ દશાગવતા તારણો 
a. ભોટાબાગના વલદ્યાથીઓ ઈ-ભેઈર આઈડી ધયાલે છે તથા વયતાથી 

ઈન્ટયનેટનો ઉમોગ કયે છે. 
b. વલદ્યાથીઓના ભતે ઈન્ટયનેટ ભાનલજીલનના વલકાવ ભાટે, ઉમોગી ફાફતોની 

જાણકાયી ભાટે, ળૈક્ષઝણક વુંદબો અને જાણકાયી ભેલલા ભાટે ઉમોગી  યલાય 
થય ું છે. 

c. વલદ્યાથીઓના ભતે ઈન્ટયનેટ ય વોવળમર નેટલડકિંગ વાઈટ્વનો ઉમોગ 
કયલાભાું તેભની ગ ્ તતા જોખભામ છે. 

d. વલદ્યાથીઓ ઓનરાઈન વુંફુંધોભાું વાભી વ્મક્ક્તથી ોતાની લાત છાલ ે છે 
તથા આલા વુંફુંધો કયતા રૂફરૂ મ રાકાતને લધ  ભશત્લ આે છે. 

e. વલદ્યાથીઓ ડાઉનરોડ કયેરી ભાડશતી વભત્રો વાથે ળેય કયે છે, યુંત   ફધી જ 
ઈન્ટયનેટની વાઈટ્વ જોલા ભાટે તેભના લારીઓ ભુંજૂયી આતા નથી. 

f. વલદ્યાથીઓના ભત ેરાુંફાગાાના વભત્રો ફનાલલા તથા જીલનવાથીની વુંદગી 
ભાટે ઈન્ટયનેટ ઉમોગી નથી.  
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 ઉસાંહાર 

આધ વનકીકયણના આ ય ગભાું ટેક્નોરોજીભાું થતા ડયલતાનો વાથે તાર 
વભરાલલો ખફૂ જરૂયી છે. ફી.એડ્.ના તારીભાથીઓ બવલષ્મના વળક્ષકો છે જે દેળના 
બાવલન ું ઘડતય કયલાના છે. પ્રસ્ત ત અભ્માવના તાયણોની  ષ્ષ્ટ ભાટે બવલષ્મભાું 
વુંળોધનો થામ તે આલકામા છે.  
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