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ધોરણ10ના ગણણત ણિષયના ‘બહુપદીના ભાગાકાર’ એકમના અધ્યાપનના સદંભભમા ં

િદૈદક ગણણત અણભગમની અસરકારકતા 

ડૉ.બી.ડી.પટેલ 

આચાયભ 

કૉલેજ ઓફ એજ્યુકેશન 
1. પ્રસ્તાિના 

પ્રિતભમાન પદરિતભનશીલ ટેકનોલોજીની િધતી જતી અદભુત અને અણમોલ ણસદધીઓ અને કમાલ િચ્ચે દરેક બાળકમાં 

ગણણતશાસ્રના િલણ અને કૌશલ્યો કેળિાય એ ખૂબ જરૂરી છે.ણિદ્યાર્થીઓને ગણણત ણિષય પ્રત્યે આકષી તેમનામાં ગણણત ણિષય 

પ્રત્યે રસ રૂચી પેદા કરીને તેમને ગણણત ણિષયના રણસક બનાિિા હોય તો ગણણતની યોગ્ય પધ્ધણતઓ અને અણભગમોનો સમન્િય 

કરિો જ રહ્યો.પુરુષાર્થભ ણિના પ્રારબ્ધ pi>gL&> છે એમ ગણણતના જ્ઞાન ણિના ણિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનંુ જ્ઞાન pi>gL&> છે.મોટા 

ભાગના ણિદ્યાર્થીઓ ગણણત ણિષયમાં જોઈએ એટલો રસ લેતા નર્થી. આનંુ કારણ ણિદ્યાર્થીઓ oiri એિું જાણિા મળયું હતું ક ે

તેઓને ગણણતની અટપટી રીતો,પધ્ધણતઓ,અણભગમો કદિન પડે છે. આનાર્થી પે્રરાઈને સંશોધકે પ્રસ્તુત સંશોધન ણિદ્યાર્થીઓને 

ગણણત ણિષયમાં રસ દાખિતા કરે તર્થા ગણણત ણિષય અઘરો છે એિી માન્યતા દૂર કરિાના હેતુર્થી હાર્થ ધરિામાં આવયું હતું .  

 

2.સશંોધનના હતેઓુ   

પ્રસ્તુત સંશોધનના હેતુઓ નીચે મુજબ હતા. 

1. ધોરણ 10ના ગણણત ણિષયના ‘બહુપદીના ભાગાકાર’ એકમના અધ્યાપનના સંદભભમાં િૈદદક ગણણત અણભગમ આધાદરત 

કાયભક્રમની રચના કરિી. 

2. ધોરણ 10ના ગણણત ણિષયના ‘બહુપદીના ભાગાકાર’ એકમ પર ણશક્ષક ણનર્મમત એકમ કસોટીની સંરચના કરિી. 

3. ધોરણ 10ના ગણણત ણિષયના ‘બહુપદીના ભાગાકાર’ એકમની શૈક્ષણણક  (s(Üના સંદભભમાં પ્રણાણલકાગત ગણણત 

અણભગમની તુલનામાં િૈદદક ગણણત અણભગમની અસરકારકતા તપાસિી. 

 

3. સશંોધનની ઉત્કલ્પનાઓ 

Ho1  ધોરણ 10માં િૈદદક ગણણત અણભગમ અને પ્રણાણલકાગત ગણણત અણભગમર્થી અધ્યાપન પામેલા ણિદ્યાર્થીઓની ‘બહુપદીના 

ભાગાકાર’ એકમ પરની કસોટીના પ્રાપતાંકોની સરસરીઓ િચ્ચે સાર્થભક તફાિત નણહ હોય. 

 

4. સશંોધનનુ ંમહત્િ  

1. આ સંશોધનર્થી િૈદદક ગણણત અણભગમનો ગણણત ભણાિિામાં કેમ ઉપયોગ કરી શકાય તે જાણી શકાય. 

2. આ સંશોધન ભાણિ માટે  િૈદદક ગણણત અણભગમ આધાદરત કાયભક્રમની સંરચના અને તેનાર્થી  અધ્યાપન  
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3. કરાિિા અંગે માગભદશભન પૂરું પાડશે. 

4. આ સંશોધનર્થી ધોરણ-૧૦ના ‘બહુપદીના ભાગાકાર’ એકમની ણસણધ્ધ કસોટી પ્રાપત ર્થશે. 

5. વયાપણિશ્િ અન ેણનદશભની પસદંગી 

સંશોધકે સાબરકાંિા ણજલ્લાના હહમતનગર તાલુકાની િષભ 2014-15 દરમ્યાન ધોરણ 10માં અભ્યાસ કરતા ણિદ્યાર્થીઓને 

વયાપણિશ્િ તરીકે સ્િીકાયાભ હતા. નમૂના માટે હહમતનગર તાલુકાની ગુજરાતી માધ્યમની શાળાઓ પૈકી માય ઓન હાઇસ્કૂલ 

સહેતુક નમૂના પસંદગીની રીતે પસંદ કરી હતી. 

 

6. સશંોધન પધ્ધણત 

પ્રસ્તુત સંશોધન પ્રાયોણગક પધ્ધણતર્થી હાર્થ ધરિામાં આવયું હતું. 
 

7. ઉપકરણ 

પ્રસ્તુત સંશોધનમાં અભ્યાસ સંબંણધત જરૂરી અને ઉણચત માણહતી મેળિિા માટે બે ઉપકરણોનો ઉપયોગ કયો હતો. 

- સ્િરણચત પૂિભકસોટી  

- એકમ (s(Ü કસોટી 

 

8. માણહતી પરૃ્થક્કરણ ની પ્રણિણધ  

ઉત્કલ્પનાની ચકાસણી માટે t ટેસ્ટનો ઉપયોગ કરી એકમ કસોટીના પ્રાપતાંકો  oiri t મૂલ્ય શોધિામાં આવયું હતું. 

 

9. તારણ 

ધોરણ 10ના ગણણત ણિષયના અધ્યાપનમાં પ્રણાણલકાગત ગણણત અણભગમ કરતા િૈદદક ગણણત અણભગમર્થી અધ્યાપન પામેલા 

ણિદ્યાર્થીઓની ગણણત (s(Ü ઉંચી જણાઈ હતી. 
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