
International Journal of Research in all Subjects in Multi Languages   

[Author: Dr. Bhavanaben A. Modi] [Subject: Education]        
 Vol. 5, Issue: 9, Sept.: 2017 (IJRSML)  

ISSN: 2321 - 2853 
 

6  UGC Approved International, Refereed & Indexed Print Monthly Journal                        www.raijmr.com        
RET Academy for International Journals of Multidisciplinary Research (RAIJMR) 

 

 

 

મોડાસા તા�કુાની બી.એ�્. કોલેજના �િશક્ાણાથ�ુ�  

ક���ટૂર િશક્ ��યેના  મનોવલ્નો અ�યાસ 
ડૉ. ભાવનાબેન એ. મોદ� 

આિસ. �ોફ�સર,  

બી. ડ�. શાહ કોલેજ ઓફ એ��કુ�શન, મોડાસા  

સારા�શ:  

મોડાસા તા�કુાની બી.એ�્. કોલેજના �િશક્ાણાઓ�ુ� ક���ટુર િશક્ ��યેના  મનોવલ્નો અ�યાસ.�નો 

��ુય હ�� ુ�િતયતાના સ�દભરમા� તણા કૉલેજના �કારના બી.એ�્ કૉલેજના  �િશક્ાણાઓની ક���ટુર િશક્ 

��યેના મનોવલ્ો તપાસવાનો હતો.આ માટ� મોડાસા તા�કુામા� આવેલી અ�દુાિનત અને ખાનગી બી.એ�્ 

કૉલેજમા� અ�યાસ કરતા �િશક્ાણાઓનો સમાવેશ કરવામા� આ�યો હતો. ન�નૂા તર�ક� મોડાસા તા�કુામા� 

આવેલી અ�દુાિનત અને ખાનગી બ�ે બી.એ�્ કૉલેજમા� અ�યાસ કરતા તમામ �િશક્ાણાઓની પસ�દગી 

કરવામા� આવી હતી. �યાપિવ�ને જ ન�નૂા તર�ક� પસ�દ કરવામા� આ�યો હતો. અ��ુમે 46-46 

�િશક્ાણાઓનો ન�નૂામા� સમાવેશ કય� હતો. સમ�યાને અ��ુપ સવ�ક્ પ�ધિતનો ઉપયોગ કર� 

સ�શોધક� તૈયાર ક���ટુર િશક્ ��યેના મનોવલ્ો િવષયક માપદ�ડનો ઉપયોગ કર� મા�હતી એક� કરવામા� 

આવી ઉ�ક�પનાની ચકાસ્ી માટ� સરાસર�,�મા્િવચલન, �મા્�લૂ અને t-�ુ્ ો�રની ગ્તર� કરવામા� 

આવી હતી. મોડાસા તા�કુાની અ�દુાિનત અને ખાનગી બી.એ�્ કૉલેજમા� અ�યાસ કરતા �િશક્ાણાઓની   

ક���ટુર િશક્ ��યેના મનોવલ્ો િવષયક માપદ�ડમા� અ�દુાિનત બી.એ�્ કૉલેજમા� અ�યાસ કરતા 

�િશક્ાણાઓ ચ�ઢયાતા મા�મૂ પડ�ા. મોડાસા તા�કુાની અ�દુાિનત બી.એ�્ અને ખાનગી બી.એ�્ કૉલેજમા� 

અ�યાસ કરતા �િશક્ાણા ભાઇઓ અને બહ�નોની  ક���ટુર િશક્ ��યેના મનોવલ્ો િવષયક માપદ�ડમા� 

ભાઇઓ ચ�ઢયાતા મા�મૂ પડ�ા.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

��તાવના:  

વીસમી સદ�ના ઉ�રાધરમા� ણયેલી����ટુરકે�ની�ગિતણી �ુિનયાનો કોઇ દ�શ ક� �વન�ુ� કોઇ કે� બાકાત 

ર�ુ� નણી.�વનના દર�ક કે�ે ����ટુર મહ�વ�ુ� બ��ુ�છે. તેમા� િશક્ કે� પ્ બાકાત નણી. સમાજની 

�ુ્ વ�ાનો આધાર િશકકોની સ�જતા પર રહ�લો છે.�યાર� િશકકોની સ�જતાનો આધાર તેની અ�યાપન 

પ�િત પર રહ�લો છે ભારત�ુ� ભાિવ સાર� ર�તે ઘડાઈ તે માટ� િશકકોએ વગરખ�ડમા� અવનવા અ�યયન 
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અ�ભુવો �રૂા પાડવા જોઈએ.અ�યયન-અ�યાપનની ���યાઅસરકારક બનાવવા વગરખ�ડોમા� નવ 

િવચારા�મક વગર �યવહાર માટ� ક���ટૂર િશક્નો ઉપયોગ િશકક માટ� સા��ત �ગુમા� અિનવાયર બ�યો છે. 

 

����ટૂર ટ��નોલો�ના િવકાસની અસર �યાર� �વનમા� તમામ કે�ો પર ણતી જોવા મળ� રહ� છે �યાર� 

િશક્�ુ� કે� તેનાણી બાકાત ન રહ� શક� તે �વાભાિવક છે.િશક્મા� ક���ટૂર ટ��નોલો�ના �વેશણી 

અ�યયન અ�યાપન અને ��ૂયા�કનના કે�ે પ�રવતરનનો પવન ��કાયો છે. પર�પરાગત અને ચીલાચા� ુ

પ�િતઓ અને ���ુ�તઓ�ુ� �ણાન ક���ટૂર ટ��નોલો� લઈ ર� ુછે. આણી આવનાર સમયની �ખ જોતા � 

િશકકો ક���ટૂરના જાનણી અવગત નહ� હોય તેઓ વામ્ા �રુવાર ણશે તેમા� શ�કાને �ણાન નણી.  
 

િશક્ કે�ે ક���ટૂરની ઉપયોગીતાને ક���ટૂર અ�યાયન-અ�યાપન અને ��ૂયા�કનના સ�દભ� �્ી શકાય 

છે. તેમજ શાળા �ય�ણાપન અને સ�ચાલનમા� પ્ ક���ટૂર ઉપયોગી છે. વળ�, મા�યિમક શાળા કકાએ 

પ્ અ�યાસ�મમા� ક���ટૂર�ુ� િશક્ સામેલ કરવામા� આ��ુ� છે. �યાર� િશકક પ્ ક���ટૂર િશક્ણી 

પ�ર�ચત હોવો જોઈએ. મા�યિમક શાળા�ના િશકકો તૈયાર કરતી �િશક્ કોલેજમા� જ, �વૂર સેવાકાલીન 

તાલીમ દરિમયાન તાલીમાણાઓ ક���ટૂર�ુ� િશક્ મેળવે તેની જોગવાઈ િવિવધ �િુનવિસ�ટ� �ારા તૈયાર 

કરવામા આવેલ અ�યાસ�મમા� છે. ક���ટૂરના િશક્ �િશક્ કોલેજના તાલીમાણાઓમા� હકારા�મક 

મનોવલ્ હોય તોજ ક���ટૂર�ુ� િશક્ અસરકારક અને ફાયદાયી નીવડ�. તાલીમાણાઓ�ુ� ક���ટૂર િશક્ 

��યે�ુ� મનોવલ્ જ્વા માટ� એક �મા�્ત વલ્માપદ�ડની જ��રયાત છે ક� �ના �ારા તાલીમાણાઓના 

ક���ટૂર િશક્ ��યેના  મનોવલ્ �્ી શકાય. આ જ��રયાતને �યાનમા� રાખીને સ�શોધક� નીચે 

�જુબની સમ�યા પસ�દ કર� સ�શોધન કરવા�ુ� ન�� ક�ુ� હ� ુ�. 
 

સમ�યા કણન                           

મોડાસા તા�કુાની બી.એ�્. કોલેજના �િશક્ાણાઓ�ુ� ક���ટુર િશક્ ��યેના  મનોવલ્નો અ�યાસ. 
A STUDY OF ATTITUDE TOWARDS COMPUTER EDUCATION OF TRAINEES OF B. ED. COLLEGES OF 
MODASA TALUKA 
 
સ�શોધનના હ��થુ:  

(1) મોડાસા તા�કુાની બી.એ�્. કોલેજના �િશક્ાણાઓ�ુ� ક���ટુર િશક્ ��યેના  મનોવલ્નો અ�યાસ 

કરવો.                                                                                                                                                    

(2) મોડાસા તા�કુાની બી.એ�્. કોલેજના �િશક્ાણાઓ�ુ� ક���ટુર િશક્ ��યેના  મનોવલ્નો �તીયતા 

અને કૉલેજના �કારના સ�દભરમા� અ�યાસ કરવો. 
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સ�શોધનના ચલો:  

ચલોના �કારો ચલ કકાઓ ઉપયોગમા� લીધેલ 

ઉપકર્ 

�વત�� �તીયતા ભાઇઓ અને બહ�નો  ક���ટુર િશક્ 

મનોવલ્ માપદ�ડ  કૉલેજના �કાર અ�દુાિનત અને ખાનગી 

પરત��  ક���ટુર િશક્ 

��યેના  મનોવલ્ો  

 
     ---------  

 

સ�શોધનની ઉ�ક�પના:         

Ho1. અ�દુાિનત અને ખાનગી બી.એ�્ કૉલેજમા� અ�યાસ કરતા �િશક્ાણાઓની  ક���ટુર િશક્ ��યેના  

મનોવલ્ો િવષયક માપદ�ડ પરના સરાસર� �ા�તા�કો વ�ચે અણર્ચૂક તફાવત ન�હ હોય.                                                                        

Ho2. અ�દુાિનત બી.એ�્ કૉલેજમા� અ�યાસ કરતા �િશક્ાણા ભાઇઓ અને બહ�નોની  ક���ટુર િશક્ ��યેના  

મનોવલ્ો િવષયક માપદ�ડ પરના સરાસર� �ા�તા�કો વ�ચે અણર્ચૂક તફાવત ન�હ હોય.                                                                        

Ho3 ખાનગી બી.એ�્ કૉલેજમા� અ�યાસ કરતા �િશક્ાણા ભાઇઓ અને બહ�નોની ક���ટુર િશક્ ��યેના 

મનોવલ્ો િવષયક માપદ�ડ પરના સરાસર� �ા�તા�કો વ�ચે અણર્ચૂક તફાવત ન�હ હોય. 
 

સ�શોધનની કેષમયાયાાથ :  

���તુ અ�યાસ મા� મોડાસા તા�કુાનીઅ�દુાિનત અને ખાનગી બી.એ�્ કૉલેજમા� અ�યાસ કરતા 

�િશક્ાણાઓ �રુતો મયાર�દત કરાયો હતો.  
 

�યાપ િવ� અને ન�નૂા પસ�ાગી:  

���તુ અ�યાસમા� મોડાસા તા�કુામા�આવેલીઅ�દુાિનત અને ખાનગી બી.એ�્ કૉલેજમા� અ�યાસ કરતા 

�િશક્ાણાઓનો સમાવેશ કરવામા� આ�યો હતો.ન�નૂા તર�ક� મોડાસા તા�કુામા� આવેલી બ�ે અ�દુાિનત 

અને ખાનગી બી.એ�્ કૉલેજમા� અ�યાસ કરતા તમામ �િશક્ાણાઓની પસ�દગી કરવામા� આવી હતી. 

�યાપિવ�ને જ ન�નુા તર�ક� પસ�દ કરવામા� આ�યો હતો. અ��ુમે 46-46 �િશક્ાણાઓનો ન�નૂામા� 

સમાવેશ કય� હતો. 
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સાર્ી-1   ન�નૂા માટ� પસ�ા ણયેલી બી.એ�્ કૉલેજની યાા� 

�મ  બી.એ�્ કૉલેજની યાા� બી.એ�્ કૉલેજનો 

�કાર  

�િશક્ાણાઓની 

સ��યા  

1 બી. ડ�. શાહ કૉલેજ ઓફ 

એ��કુ�શન , મોડાસા 

અ�દુાિનત 46 

2 લ�લતા બા બી.એ�્ કૉલેજ, 

મોડાસા 

ખાનગી  46 

�ુલ 92  

���તુ અ�યાસમા� �ુલ 92 પા�ોનો સમાવેશ કરવામા� આ�યો હતો અ�યાસમા� પા�ોની �તીયતા અને 

કોલે�ના�કારએવા બે ચલોની �િશક્ાણાઓના ક���ટુર િશક્ ��યેના  મનોવલ્ો તપાસવા�ુ� ન�� ક�ુર 

હ� ુ� ન�નૂાના પા�ોની િવગત સાર્ી-2  મા� દશારવેલ છે.                                                                  

સાર્ી-2  ન�નૂાના પાષોની િવગત 

ચલ  �િશક્ાણા ભાઇઓ  �િશક્ાણા બહ�નો �ુલ 

 અ�દુાિનત ખાનગી અ�દુાિનત ખાનગી 
 16 16 30 30 92 

�ુલ 32 60 
 

સ�શોધન પ�િત:                                                                                                 

���તુસ�શોધન �યવહા�રક સ�શોધન કહ� શકાય કર્ક� અહ� સૈ�ા�િતક જાનનો ઉપયોગ કર� સ�શોધન હાણ 

ધર��ુ� હ� ુ� અણાર� ્મા�હતીનેએક� કર� તેનો સવ� કરવામા� આ�યો તેણી �યવહા�રક અણાર� ્સવ�ક્ા�મક 

સ�શોધન કહ� શકાય. ���તુ સ�શોધનમા� સ�શોધક �ારા ‘સવ�ક્ પ�િત’ નો ઉપયોગ કરવામા� આ�યોછે.                                                                                                
 

સ�શોધન�ુ� કેષ:  

���તુ સ�શોધનમા� સ�શોધક� મોડાસા તા�કુામા� આવેલી બ��ે અ�દુાિનત અને ખાનગી બી.એ�્ કૉલેજમા� 

અ�યાસ કરતા તમામ �િશક્ાણાઓની પસ�દગી કર� તેમની ક���ટુર િશક્ ��યેના મનોવલ્ો અ�યાસ 

કરવાનો હોવાણી ���તુ સ�શોધન�ુ� કે� શૈક�્ક ટ��નોલો� હ� ુ�.                               
 

સ�શોધન�ુ� ઉપકર્: 

���તુ સ�શોધનમા� મોડાસા તા�કુામા� આવેલી બ��ે અ�દુાિનત અને ખાનગી બી.એ�્ કૉલેજમા� અ�યાસ કરતા 

તમામ �િશક્ાણાઓની ક���ટુર િશક્ ��યેના  મનોવલ્ો અ�યાસ કરવાનો હોવાણી સ�શોધક� તૈયાર 

શૈક�્ક ટ��નોલો� ��િૃત માપદ�ડનો ઉપયોગ કર�લ છે. 
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મા�હતી એકષીકર્ અને �ણૃકકર્ :                                                                                                 

���તુ સ�શોધનમા� પસ�દ કરાયેલ અ�દુાિનત અને ખાનગી બી.એ�્ કૉલેજમા� અ�યાસ કરતા તમામ 

�િશક્ાણા ભાઇઓ તણા બહ�નો એમ �ુલ 92 �િશક્ાણાઓનો  િનદશર તર�ક� પસ�દ કરવામા� આ�યા 

હતા.�મા� 60 �િશક્ાણા બહ�નો અને 32 �િશક્ાણા ભાઇઓ પાસે ક���ટુર િશક્ ��યેના  મનોવલ્ 

માપદ�ડ ભરાવીને મા�હતીને �યવ��ણત ર�તે ગોઠવી તેના �ા�તાકોની સરાસર�, �મા્િવચલન, અને t-

કસોટ�નો ઉપયોગ કર�ને મા�હતી�ુ� �ણૃકકર્ કરવામા� આ��ુ� હ� ુ� . 
 

ઉ�ક�પનાની ચકાસ્ી: 

Ho1.અ�દુાિનત અને ખાનગી બી.એ�્ કૉલેજમા� અ�યાસ કરતા �િશક્ાણાઓની  ક���ટુર િશક્ ��યેના  

મનોવલ્ો િવષયક માપદ�ડ પરના સરાસર� �ા�તા�કો વ�ચે અણર્ચૂક તફાવત ન�હ હોય.                                                                     
 

સાર્ી-3 

�ૂણ સ��યા 
(N) 

મ�યક �મા્ 

િવચલન 

�મા્ 

�લૂ 

મ�યકનો 

તફાવત 

t 
��ૂય 

df સરાસર�ના તફાવતની 

સાણરકતા 

અ�દુાિનત 46 149 37 7.30 25 3.43 91 સાણરક તફાવત છે   

ખાનગી 46 124 34 

 
સાર્ી3 મા� દશાર��ુ� છે તે �મા્ેઅ�દુાિનત અને ખાનગી બી.એ�્ કૉલેજમા� અ�યાસ કરતા 

�િશક્ાણાઓની ક���ટુર િશક્ ��યેના  મનોવલ્ો િવષયક માપદ�ડ મા� અ�દુાિનત અને ખાનગી એ  

મેળવેલ �ા�તા�કોનો મ�યક અને �મા્ િવચલન અ��ુમે 149 અને 37તણા 124અને 34 છે , 

તેમનીવ�ચેની �મા્�લૂ 7.30 મ�ય�નો તફાવત 25 છે �યાર�  t ��ૂય 3.43, df = 45 છે. �ા�ત 

પ�ર્ામોને સાર્ીમા� જોતા 0.01 કકાએ t�ુ� ��ૂય 2.58 કરતા વધાર�છે અણાર� ્ કડાશાાીય કસોટ�એ 

0.01 કકાએ સાણરક તફાવત છે માટ�  �ૂય ઉ�ક�પનાનો અ�વીકાર ણાય છે.                                             

Ho2. અ�દુાિનત બી.એ�્ કૉલેજમા� અ�યાસ કરતા �િશક્ાણા ભાઇઓ અને બહ�નોની  ક���ટુર િશક્ ��યેના  

મનોવલ્ો િવષયક માપદ�ડ પરના સરાસર� �ા�તા�કો વ�ચે અણર્ચૂક તફાવત ન�હ હોય.                                                                         

સાર્ી-4 

�ૂણ સ�

�યા 
(N) 

મ�યક �મા્ 

િવચલન 

�મા્ 

�લૂ 

મ�યકનો 

તફાવત 

t 
��ૂય 

df સરાસર�ના તફાવતની 

સાણરકતા 

અ�દુાિનત ભાઇઓ  16 140 36 11.08 14 1.23 45 સાણરક તફાવત નણી  

અ�દુાિનત બહ�નો  30 154 36 
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સાર્ી4 મા� દશાર��ુ� છે તે �મા્ેઅ�દુાિનત ભાઇઓ અને અ�દુાિનત બહ�નો બી.એ�્ કૉલેજમા� અ�યાસ 

કરતા �િશક્ાણાઓની ક���ટુર િશક્ ��યેના  મનોવલ્ો િવષયક માપદ�ડ મા� અ�દુાિનત ભાઇઓ 

અને અ�દુાિનત બહ�નોએ  મેળવેલ �ા�તા�કોનો મ�યક અને �મા્ િવચલન અ��ુમે 140 અને 36તણા 

154 અને 36 છે , તેમનીવ�ચેની �મા્�લૂ 11.08 મ�ય�નો તફાવત 14 છે �યાર�  t ��ૂય 1.23, df = 45 

છે. �ા�ત પ�ર્ામોને સાર્ીમા� જોતા 0.05 કકાએ t�ુ� ��ૂય 1.96 કરતા ઓ� છે અણાર� ્ કડાશાાીય 

કસોટ�એ 0.05 કકાએ સાણરક તફાવત નણી  માટ�  �ૂય ઉ�ક�પનાનો �વીકાર ણાય છે.                                             
 
Ho3ખાનગી બી.એ�્ કૉલેજમા� અ�યાસ કરતા �િશક્ાણા ભાઇઓ અને બહ�નોની ક���ટુર િશક્ ��યેના 

મનોવલ્ો િવષયક માપદ�ડ પરના સરાસર� �ા�તા�કો વ�ચે અણર્ચૂક તફાવત ન�હ હોય.     

સાર્ી-5 

�ૂણ સ��યા 
(N) 

મ�યક �મા્ 

િવચલન 

�મા્ 

�લૂ 

મ�યકનો 

તફાવત 

t 
��ૂય 

df સરાસર�ના  

તફાવતની સાણરકતા 

ખાનગી ભાઇઓ  16 104 29 8.84 33 3.87 45 સાણરક તફાવત છે   

ખાનગી બહ�નો  30 137 28 
 
સાર્ી 5 મા� દશાર��ુ� છે તે �મા્ે ખાનગીબી.એ�્ કૉલેજમા� અ�યાસ કરતાભાઇઓ અને બહ�નો 

�િશક્ાણાઓની ક���ટુર િશક્ ��યેના મનોવલ્ો િવષયક માપદ�ડમા� ભાઇઓ અને બહ�નોએ  મેળવેલ 

�ા�તા�કોનો મ�યક અને �મા્ િવચલન અ��ુમે 104 અને 29 તણા 137 અને 28 છે , તેમનીવ�ચેની 

�મા્�લૂ 8.84 મ�ય�નો તફાવત 33 છે �યાર�  t ��ૂય 3.87, df = 45 છે. �ા�ત પ�ર્ામોને સાર્ીમા� 

જોતા 0.01 કકાએ t�ુ� ��ૂય 2.58 કરતા વધાર� છે અણાર� ્ કડાશાાીય કસોટ�એ 0.01કકાએ સાણરક 

તફાવત છે માટ�  �ૂય ઉ�ક�પનાનો અ�વીકાર ણાય છે.                                             
 

સ�શોધનના� તાર્ો:                  

���તુ સ�શોધનના તાર્ો આ �મા્ે છે.                                                                                                           

(1) મોડાસા તા�કુાની અ�દુાિનત અને ખાનગી બી.એ�્ કૉલેજમા� અ�યાસ કરતા �િશક્ાણાઓની   ક���ટુર 

િશક્ ��યેના મનોવલ્ો િવષયક માપદ�ડમા� અ�દુાિનત બી.એ�્ કૉલેજમા� અ�યાસ કરતા �િશક્ાણાઓની 

��તૃતામા� ચ�ઢયાતા મા�મૂ પડ�ા.                                                                                                                     

(2) મોડાસા તા�કુાની અ�દુાિનત બી.એ�્ કૉલેજમા� અ�યાસ કરતા �િશક્ાણા ભાઇઓ અને બહ�નોની  ક���ટુર 

િશક્ ��યેના મનોવલ્ો િવષયક માપદ�ડમા� ભાઇઓ ચ�ઢયાતા મા�મૂ પડ�ા.                                                                                                                                                                                                                              

(3) મોડાસા તા�કુાની ખાનગી બી.એ�્ કૉલેજમા� અ�યાસ કરતા �િશક્ાણા ભાઇઓ અને બહ�નોની  ક���ટુર 

િશક્ ��યેના મનોવલ્ો િવષયક માપદ�ડમા� ભાઇઓ ચ�ઢયાતા મા�મૂ પડ�ા.      
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