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કરણ-૧ 
સશંોધન પરીચય 

 

1.1  તાવના : 

 હાલના સમયમાં િવ વ COVID-19 ની મહામારી માંથી પસાર થઈ ર ું છે . માચ-૨૦૨૦ 

થી ભારત દેશના લોકો પણ આ મહામારીના ભરડામાં આવી ગયા છે. COVID-19 વાયરસ એક 

યિ ત બી  યિ તના સંપકના કારણે ફેલાતો હોવાથી આ રોગચાળો વધુ ફેલાય નિહ તે માટે 
શ આતના તબ કામાં તકેદારી પે  કેટલાક પગલાઓ સરકાર ી તરફથી લેવામાં આવેલ હતા. આ 
પગલાઓના એક ભાગ પે શાળા કોલેજોનંુ ય  િશ ણ બંધ કરી દેવામાં આ યું હતું કે જેથી શાળા 

અને કોલેજના િવ ાથ ઓ COVID-19 વાયરસ થી સં િમત થાય નિહ અને મહામારી ઝડપથી  પૂરી 

થાય ,  પરંતુ પ રિ થિત વધુ કથળતા િવ ાથ ઓનું િશ ણ બગડે તેવી પ રિ થિત ઉભી થઇ હતી. 

                 હવે આ સમય ક ક નવીન િવચારવાનો હતો અને  િવ ાથ ઓનું િશ ણ શ  રહે તે માટે 
ય ન કરવાનો હતો. તેથી ય  િશ ણના િવક પ પે િવ ાથ ઓના િશ ણ માટેની અ ય વૈકિ પક 
યવ થા િવચારવાનો સમય આવી ગયો હતો. હવે એ સમજમાં આવી ગયી હતંુ કે COVID-19 

મહામારી શ  થઇ તે પહેલા ની સામા ય િ થિત હવે ઝડપથી આવી શકે એમ નથી. આ પ રિ થિતમાં 
િવ ાથ ઓનંુ િશ ણ ચાલુ રહે તે માટે સરકાર ી તરફ થી કેટલાક અવનવા કાય મો અમલમાં મુકવામાં 
આ યા હતા, જેમાં  

(1) ટડી ોમ હોમ સા તાિહક અંક  

(2) ઘરે શીખીએ (HomeLearning) પુિ તકા (ધોરણ 1 થી 8 ) 

 (3) BISAG મા યમથી િવષયવ તુનું સારણ  

(4) Microsoft Team  app વારા online િશ ણ 

 (5) DIKSHA portals અને app ની મદદ થી િશ ણ 

 (6) ડીડી િગરનારાના મ યમથી દૂરદશન વારા િશ ણ સારણ વગેરે.  
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 ઉપરો ત કાય મોના કારણે હવે િવ ાથ ઓ ઘરે રહી િશ ણ ા ત કરતા થયા હતા.પરંતુ  
ઉપરના  કાય મો માં ઘણી સમ યાઓ પણ સામે આવી હતી ,જેમ કે  

1) અંત રયાળ િવ તારોમાં ગૃતીનો અભાવ  
2) પયા ત ડિજટલ ઉપકરણોનો અભાવ   

3) ટરનેટની સુિવધાનો અભાવ  

4) િશ કોમાં ટેકિનકલ મતાનો અભાવ 
5) વાલીઓમાં  ટેકિનકલ મતાનો અને ગૃતીનો અભાવ    
6) બાળકોની િશ ણ મેળવવામાં નીરસતા વગેરે . 

                   ઉપરો ત કાય મ થકી િવ ાથ ઓ િશ ણ ા ત કરે તે માટે િવ ાથ ઓ અને વાલીઓને 

ગૃત કરવાનું, િવ ાથ ઓ અને વાલીઓમાં ઉપરો ત કાય મ થકી િશ ણ ા ત કરવા માટેનું જ રી 

કૌશ ય િવકસાવવાનું મહ વનું કાય શાળાના િશ કો વારા કરવામાં આ યું હતંુ. COVID-19 નાં 

સમયગાળા દરિમયાન શાળાના િશ કોએ પોતાની શાળાના િવ યાથ ઓના િશ ણ માટે િન ા પૂવક 
કરેલ કામગીરીના કારણે સરકાર ી વારા મુકવામાં આવેલ કાય મો થકી િવ ાથ ઓ િશ ણ ા ત કરતાં 
થયા હતા . ઘરે રહી િવ ાથ  િશ ણ ા ત કરે તે માટે સરકાર ી તરફથી થયેલ ય નો ઉપરાંત કેટલાક 
િશ કોએ પોતે પણ ઘરે રહી િવ ાથ  િશ ણ ા ત કરે તે માટે ય નો કયા હતા જેમાં  

1) િવષયવ તુની સમજ આપતા વી ડઓ તૈયાર કરી YouTube પર મુકવા 

2) WhatsApp કે Facebook જેવા Social Media પર માહીતી અપલોડ કરી િવ ાથ  

સુધી પહોચાડવી.  
3) ZOOM app 

4) Google Meet app 

5) Webex app જેવી વી ડઓ કો ફર સ ગ app વારા online િશ ણ 

6) Google ફોમ અને અ ય Quiz App વારા મૂ યાંકન .  

7) મહો લા /  શેરી િશ ણ થકી નાના નાના જૂથને ય  િશ ણ આપવંુ 

8)  મોબાઈલ શાળા ની મદદ થી નાના નાના જૂથને િશ ણ આપવંુ 
9) લેપટોપ અને TV ને મહો લાની વ ચે મૂકી મહો લાના િવ ાથ ઓને સરકાર ી વારા 

સા રત થતા શૈ િણક કાય મ થકી િશ ણ આપવાની સુિવધા ઉભી કરવી.  
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આ બધા ય નોના કારણે મહામારીના સમયમાં પણ િવ ાથ નું િશ ણ ચાલુ ર ું હતંુ 

                COVID-19 નાં સમયગાળા દરિમયાન યક િશ ણ બંધ હોવા છતાં િશ કો વારા 

કરવામાં આવેલ િવિશ  કામગીરીના કારણે િવ ાથ ઓનું િશ ણ બગડેલ નથી. િશ કો વારા થયેલ 
િવિશ  કામગીરીનંુ દ તાવે કરણ કરવંુ જ રી બની રહેતંુ હતંુ કે જેથી ભિવ યમાં પણ કપરી 
પ રિ થિતમાં નાસીપાસ થયા િવના અસરકારક શૈ િણક કાય કરવાની ેરણા અ ય િશ કોને પણ મળી 

રહે અને જે િશ કોએ COVID-19 ની પ રિ થિતમાં િવિશ  કાય કરેલ છે તેને ો સાહન મળી રહે. 

ઉપરો ત હેતુને યાનમાં રાખી સીઈઆરટી, ગાંધીનગર વારા દરેક ડાયટ ને તેમના લામાં 

COVID-19નો સમયગાળા દરિમયાન િશ કો વારા િવ ાથ ઓના િશ ણ માટે કરવામાં આવેલ 

િવિશ  કામગીરીનંુ દ તાવે કરણ કરવાનું કહેવામાં આવેલ હતંુ. સંશોધક પણ લા િશ ણ અને 

તાલીમ ભવન ઇડર,સાબરકાંઠા માં યા યાતા તરીકે કાય કરે છે. સીઈઆરટી, ગાંધીનગર વારા 

મળેલ સૂચના મુજબ ાચાય, લા િશ ણ અને તાલીમ ભવન વારા મને હમતનગર તાલુકામાં 

કાયરત િશ કો પૈકી જે િશ કોએ COVID-19 સમયગાળા દરિમયાન િવ ાથ ઓના િશ ણ માટે 

િવિશ  કામગીરી કરેલ છે તેમની કામગીરીનું દ તાવે કરણ કરવાનું કાય સોપવામાં આવેલ હતંુ તે 
અંતગત તુત કામગીરી કરવામાં આવેલ છે. 

1.2  સમ યા કથન 

 સંશોધનકાર ગમે તે નને સંશોધનની સમ યા તરીકે વીકારતો નથી, સમ યા જ રયાતમાંથી 

જ મે છે. કોઇ નનો ઉકેલ ન મળે કોઇ વણઉકે યો ન ચતા જ માવે યારે સંશોધનની ભૂિમકા 
તૈયાર થાય છે. 

ી સી.આર.કોઠારી કહે છે કે, “સામા યત:, સૈ ધાંિતક કે ાયોિગક પ રિ થિતના સંદભમાં સંશોધક 

વારા અનુભવાતી કોઈ મુ કેલી એટલે સંશોધન સમ યા કે જેનો તે ઉકેલ લાવવા ઈરછે છે." 

ડા.ક.ે .દસેાઈ કહે છે કે, “સમય, થળ અને સં થાના સાધનોની મયાદામાં રહીને તપાસવા માટે 

વીકારેલી અને ઉકેલ તરફ ગિત કરવામાં દશાસૂચક બને તે રીતે રજૂ કરાવી સમ યાને સંશોધન સમ યા 
કહે છે." 

 આમ, સંશોધકને જે સમ યા નડતી હોય અને કાયની સફળતા માટે તેનો ઉકેલ લાવવો જ રી 

હોય યારે સંશોધક પોતાની શ કત અને મયાદાને યાને રાખીને સમ યા સંબંિધત તમામ પાસાને 
સમ ને એક િવધાન રચે છે કે, જે સમ યાને રજુ કરતંુ હોય અને સમ યા ઉકેલ તરફનો માગ દશાવતું  
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હોય.  તેને આપણે સંશોધન સમ યા તરીકે રજુ કરી શકીએ. તુત સંશોધનનું સમ યા કથન નીચે 

મુજબ હતંુ, 

“ COVID-19 સમયગાળા દરિમયાન સાબરકાંઠા િજ લાના હમતનગર તાલુકાના િશ કોએ 

િવ ાથ ઓના િશ ણ માટ ેકરેલ િવિશ  કામગીરીનો અ યાસ" 

 સમ યા કથનની રચના બાદ સંશોધન સમ યાને યા યાિયત કરવી જ રી બને છે. જેથી 
તપાસના ચોકકસ યાપને િનિ ચત કરી શકાય. એમાં ણ મહ વની યા સમાયેલી છે.  

(૧) સમ યામાં સમાિવ  ચલો િવશે જણાવવું  

(૨) ચલોનું વણન કરવા માટે ઉપયોગી શ દોને ઓળખવા 

 (૩) ચલોને દશાવનારી સંક પના પ  કરવી. 

 સમ યાની યા યામાં ચલોને ઓળખનારા પા રભાિષક શ દો અને તેનો અથ સમ વનારી 
સંક પનાઓનો સમાવેશ થાય છે. સમ યા કથનમાં સમાિવ  પા રભાિષક શ દોની યવહા  યા યાને 
સમજવાનો ય ન કરીએ. 

COVID-19 સમયગાળો :- 

 COVID-19 સમયગાળો એટલે ભારત દેશમાં COVID-19 વાયરસનું સં મણ વધતા 

સરકાર ી વારા માચ-૨૦૨૦ પછીના સમયગાળાને COVID-19 નાં રોગચાળા નાં સમય તરીકે 

હેર કરવામાં આવેલ હતો. આમ COVID-19 વાયરસના કારણે ઉદભવેલા રોગચાળાનાં 

સમયગાળાને "COVID-19 સમયગાળો" તરીકે લેવામાં આવેલ છે. 

 તુત સંશોધન માટે આ સમયગાળો માચ-2020 થી ફે ુઆરી-2021 સુધીનો ગણવામાં 
આવેલ છે. 

સાબરકાંઠા િજ લાના હમતનગર  તાલકુાના િશ કો. 

 હમતનગર તાલુકો એ સાબરકાંઠા િજ લાના 8 તાલુકા પૈકીનો મુ ય મથકનો તાલુકો છે.જેમાં 

હમતનગર તાલુકાના ાથિમક અને મા યિમક શાળાના િશ કો વારા COVID-19 સમયગાળામાં 

કરેલ િવિશ  કામગીરી. 
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િવિશ  કામગીરી. 

 હમતનગર તાલુકાની ાથિમક શાળામાં કાયરત િશ કો વારા COVID-19 સમયગાળા 

દરિમયાન હમતનગર તાલુકાની ાથિમક અને મા યિમક શાળા માં અ યાસકતા િવ ાથ નું િશ ણ 
અસરકારક રીતે ચાલુ રહે તે માટે કરવામાં આવેલ નાવી ય પૂણ કામગીરી કે જેના થકી િવ ાથ ઓને 
ગુણવ ાયુ ત િશ ણ ા ત થયું છે. 

અ યાસ: 

 તુત સંશોધનમાં અ યાસ એટલે હમતનગર તાલુકાનાં  િશ કોએ િવ ાથ ઓના 
ગુણવતાયુ ત િશ ણ માટે કરેલ િવિશ  કામગીરી ને ણવી અને સમજવી. 

 

1.3 સશંોધનના હતેઓુ : 

 સમ  સંશોધનકાયનો કે ીય ભાગ સંશોધનના હેતુઓ છે. હેતુઓ પ  થયા બાદ જ સંશોધન 
કાયને  આગળ વધારી શકાય .  સંશોધનના હેતુઓ કેટલીક બાબતો પ  કરે છે. જેમકે 

       ૧. સંશોધન કઈ-કઈ બાબતો અંગે હશે તેની પ તા કરે છે. 

       ર. સંશોધનમાં સમાિવ  ચલોને દશાવે છે. 

       ૩. સંશોધનના મુ ય િવભાગોને પ  કરે છે. 

       ૪. સંશોધનના પેટા શીષકો નકકી કરવામાં ઉપયોગી બને છે. 

 ટૂંકમાં સંશોધનના હેતુઓ એટલે કઈ-કઈ બાબતોના સંદભમાં સંશોધન હાથ ધરાયેલ હતંુ તેની 
યાદી છે. 

 તુત સંશોધન પણ ચોકકસ હેતુને યાને લઈને હાથ ધરવામાં આ યું હતંુ. તુત સંશોધનના 
મુ ય હેતુઓ નીચે મુજબ હતા. 

1.  COVID-19 સમયગાળા દરિમયાન હમતનગર તાલુકાના િશ કોએ િવ ાથ ઓના િશ ણ માટે 

કરેલ િવિશ  કામગીરીની માિહતી એક  કરવી. 

2.  COVID-19 સમયગાળા દરિમયાન હમતનગર તાલુકાના િશ કોએ િવ ાથ ઓના િશ ણ માટે 

કરેલ િવિશ  કામગીરીનું ે  ણવું.  
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3.  COVID-19 સમયગાળા દરિમયાન હમતનગર તાલુકાના િશ કોએ િવ ાથ ઓના િશ ણ માટે 

કરેલ િવિશ  કામગીરી કરવા પાછળ ની ેરણા ને ણવી. 

4.  COVID-19 સમયગાળા દરિમયાન હમતનગર તાલુકાના િશ કોએ િવ ાથ ઓના િશ ણ માટે 

કરેલ િવિશ  કામગીરીનાં કારણે િવ યાથ ઓના િશ ણ સંદભ ા ત થયેલ પ રણામ ને ણવંુ. 

1.4 સશંોધનના નો: 

 કોઈ પણ સંશોધન કોઈ ને કોઈ નનો જવાબ મેળવવા માટે કરવામાં આવતંુ હોય છે એટલે કે 
એ નોના યો ય સોપાનોને અનુસરીને મેળવેલા જવાબો થકી નવંુ ાન ા ત થતંુ હોય છે. 
સંશોધનમાં સંશોધક વારા કરવામાં આવતંુ કાય સંશોધન માટે રચેલ નોના જવાબ મેળવવા માટે 
કરવામાં આવતંુ હોય છે માટે નો જેટલા પ  અને હેતુ અનુ પ તેટલી માિહતી એક ીકરણ અને તેનું 
પૃથ કરણ સચોટ માટે સંશોધનનાં નો હેતુને યાનમાં લઇ ખુબ પ  રીતે રચાવવા જોઈએ. તુત 
સંશોધન માટેના નો નીચે મુજબ રચવામાં આ યા હતા. 

(1) COVID-19 સમયગાળા દરિમયાન હમતનગર તાલુકાના િશ કોએ િવ ાથ ઓના િશ ણ માટ ે

કરેલ કઈ કઈ િવિશ  કામગીરી કરેલ છે?  

(2) COVID-19 સમયગાળા દરિમયાન હમતનગર તાલુકાના િશ કોએ િવ ાથ ઓના િશ ણ માટ ે

કરેલ િવિશ  કામગીરીના હેતુઓ યાં યાં છે? 

(3) COVID-19 સમયગાળા દરિમયાન હમતનગર તાલુકાના િશ કોએ િવ ાથ ઓના િશ ણ માટ ે

કરેલ િવિશ  કામગીરીનું ે  યું છે ?   

(4) COVID-19 સમયગાળા દરિમયાન હમતનગર તાલુકાના િશ કોએ િવ ાથ ઓના િશ ણ માટ ે

કરેલ િવિશ  કામગીરી કરવા પાછળ કઈ ેરણા જવાબદાર છે?  

(5)  COVID-19 સમયગાળા દરિમયાન હમતનગર તાલુકાના િશ કોએ િવ ાથ ઓના િશ ણ માટ ે

કરેલ િવિશ  કામગીરીનું શંુ પ રણામ ા ત થયું છે? 

1.5 સશંોધન ે  : 

 શૈ િણક સંશોધનના ે ો ખૂબ જ સંકુલ અને વાહી હોય છે. શૈ િણક સંશોધનના ે ો અનેક 

છે અને િવશાળ છે. અને કહેવાય છે કે, સંશોધન હાથ ધરનારની તૈયારી હોય તો શૈ િણક સંશોધનના 

ે ોની ખોટ નથી. કેટલાક નમૂના પ શૈ િણક સંશોધનના ે ો નીચે મુજબ છે. 
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(૧) શૈ િણક વૃિ  અને સંશોધન પર આધા રત સંશોધન ે  કે જેમાં અ યયન કૌશ ય, વૈય કતક 

અ યયન, દૂર અ યયન તં , અ યાપન કૌશ ય, પુ તાલય, યોગશાળા, ય ા ય સાધનો િવગેરે. 

(૨) િવ ાથ , વાલી, િશ ક, સમાજ, સં થા સાથે સંકળાયેલા સંશોધન ે માં િવ ાથ ને નડતા 

નનો, િવ ાથ ની માનિસક અને ભાવા મક િવકાસમાં અવરોધક પ રબળો, ત ણોના નો , 

િશ ણમાં ભાષા સંબંિધત નનો, લોકસહકાર સંબંિધત નો િવગેરે. 

(૩) શૈ િણક વહીવટ પણ સંશોધનનું િવશાળ ે  બને છે. જેમાં પરી ા સુધારણા,અ યાસ મ 

સુધારણા, સૂ મિશ ણ, કો યુટર વારા િશ ણ, મૂ ય િશ ણ, િશ ણ અને ઉ પાદકતા, િશ ણમાં 

રાજકારણ, નાતકોની યવસાિયક સજજતા, િવ ાથ  િશ ક રેિશયો અને િશ ણો ર વૃિ ઓની 

િશ ણ પર અસર િવગેરે. 

(૪) જુદાં-જુદાં િશ ણના માળખાનાં પણ શૈ િણક સંશોધનનાં ે માં સમાવેશ થાય છે. જેમકે 

ાથિમક િશ ણ, ઉ ચ ાથિમક િશ ણ, મા યિમક િશ ણ, ઉ ચ ર મા યિમક િશ ણ, ઉ ચ િશ ણ 

િવગેરે. 

 તુત સંશોધન COVID-19 નાં મહામારીના સમય દરિમયાન િશ કોએ િશ ણ ે ે કરેલ 

િવિશ  કામગીરીને ણવા માટે હાથ ધરવામાં આ યું હતું. જેમાં િશ કોએ િવ ાથ ઓના િશ ણ 
આપવા માટેના નાવી ય પૂણ યોગો કયા હતા આથી કહી શકાય કે તુત સંશોધન િશ ણ સાથે 
સંકળાયેલ અ યયન અ યાપન કૌશ યના ે  સાથે સંકળાયેલ હતંુ. 

1.6 સશંોધનનુ ંમહ વ : 

 યેક સંશોધન વૈ ાિનક યાને અનુસરી હાથ ધરાતું હોવાથી તેના પ રણામો હંમેશા 
યવહારમાં ઉપયોગી બને છે. સંશોધન અનુભવાતી સમ યા પાછળના કારણો શોધવા માટે કે 
યવહારમાં સંતાયેલ સ યને બહાર કાઢવા માટે હાથ ધરવામાં આવે છે.  

 આથી સંશોધનનું પ રણામ જે હોય તે ચોકકસ સાચી દશામાં માગ ચ ધે છે. યેક સંશોધન 
ચોકકસ હેતુને યાનમાં લઈ થતંુ હોય તેના તારણો સંશોધનના ે  પૂરતાં ઉપયોગી બની રહે છે. તુત 
સંશોધન પણ પોતાનું અને  મહ વ ધરાવે છે. 

1. તુત સંશોધન ને કારણે આપણે ણી શકીશંુ કે િવષમ પ રિ થિતમાં િવિશ  કારનું કાય કરવાની 
ેરણા કેવી રીતે ા ત થાય છે. 
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2. િવ ાથ ના અ યયન માટે િશ કોએ કરેલ નાવી ય પૂણ યોગોની માિહતી ા ત થશે. જે અ ય 
િશ કો માટે માગદશન પ બનશે. 

૩. ભિવ યમાં પણ કોઈ િવષમ પ રિ થિત ઉદભવે યારે િવ ાથ ઓના િશ ણને બગા યા વગર અસર 
કારક િશ ણ કેવી રીતે આપી શકાશે તા માટેના ર તાઓ ા ત થશે. 

 

 1.7 સશંોધનની મયાદા : 

                    દરેક સંશોધન પર સંશોધકની ય કતગત મયાદા ઉપરાંત સમય, નાણાં, માિહતી 

એક ીકરણની સંકુલતા, આકિ મક અિનરછનીય બનાવો અસર કરતાં હોય છે. દરેક સંશોધનની ચોકકસ 

મયાદા હોય છે અને એ મયાદાને યાને લઈ સંશોધનના તારણોનું સામૂિહકીકરણ કરવંુ જોઈએ. 
સંશોધનની મયાદા સંશોધન સમ યા અને સંશોધનના હેતુને યાને લઈને નકકી થતી હોય છે. સંશોધક 
જેટલો પોતાની અને સંશોધનની મયાદાને લઈને સભાન તેટલા સંશોધનના તારણો સ યની ન ક અને 
સંશોધનના શૈ િણક ફિલતાથ વા તિવક સંશોધક વારા શકય તેટલી સંશોધનની મયાદા દૂર થવી 
જોઈએ. તુત સંશોધન પણ નીચેના જેવી મયાદાને યાને લઈને હાથ ધરવામાં આવેલ હતંુ. 

1. તુત સંશોધનમાં COVID-19 નાં રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન િશ ક વારા કરવામાં 

આવેલ િવિશ  યોગો ને ણવાનો ય ન થયો છે અને એટલા માટે આ સંશોધનના પ રણામો એ 

COVID-19 નાં રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન ઉદભવેલી પ રિ થિત પર આધા રત છે. સામા ય 

િ થિતમાં મળેલ પ રણામ ને લાગુ કરી શકાય કે નિહ તે પ  પણે કહી શકાય નિહ. 

2. તુત સંશોધનમાં જૂથ સંશાધન કે  દીઠ COVID-19 નાં રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન 

િવિશ  કામગીરી કરનાર એક િશ ક નાં કાયને ણવાનો ય ન કરવામાં આવેલ છે. COVID-19 નાં 

રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન િવિશ  કામગીરી કરનાર અ ય િશ કો પણ હોય શકે જે યાને લેવા 
િવનંતી છે. 

                         તુત કરણમાં સંશોધનની સમ યાને પ  કરવામાં આવી હતી, સંશોધન 

સંબંિધત જ રી પ રભાષાને સમજયા બાદ સંશોધનના હેતુ નકકી કરવામાં આ યા હતા. સાથે સાથે 
સંશોધનના ે  અને સંશોધનનાં નો ન કી કયા હતા. સંશોધનનું મહ વ અને સંશોધનની મયાદા 
પણ નકકી કરવામાં આવી હતી. 
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હવે પછીના કરણોની પરખેા  

 કરણ-2 માં સંશોધન યોજનાનો અ યાસ કરીશંુ જેમાં યાપિવ વ અને નમુનો, ઉપકરણ રચના, 

સંશોધન પ ધિત, માિહતી એક ીકરણ વગેરેનો અ યાસ કરવામાં આવશે.  

કરણ-૩ માં િશ કોએ કરેલ િવિશ  યોગો રજુ કરવામાં આવશે. 

કરણ-4 માં COVID-19 નાં રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન િશ કોએ કરેલ િવિશ  યોગો ની 

મળેલ માિહતીનું પૃથ કરણ કરવામાં આવશે . 

કરણ - ૫ માં સારાંશ, તારણો, તારણોના આધારે મળેલ શૈ િણક ફિલતાથ ની ચચા કરવામાં આવનાર 

છે. 
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કરણ-2 

સશંોધન કાય પ ધિ   
 

 કરણ-1 માં તાવના, સંશોધનનું શીષક, સંબંિધત પા રભાિષક શ દોની યા યા, સંશોધનના 

હેતુઓ, સંશોધનનું ે , સંશોધનનાં નો, સંશોધનનું મહ વ અને સંશોધનની મયાદા િવશે ચચા 

કરવામાં આવી હતી. 

 તુત કરણ-2 મા ં યાપિવ વ અને નમૂનો ,સંશોધન પ ધિત, ઉપકરણ રચના, માિહતી 

એક કરણ અને માિહતીના િવ લેષણની યુકત સંદભ ચચા કરવામાં આવનાર છે. 

 

 2.1 યાપ િવ વ  અને નમનુો 

 યાપ િવ વ એ કોઈ પણ એવંુ જૂથ છે કે જેની એક કે તેથી વધુ લા િણકતાઓ સામા ય હોય છે 
કે જેમાં સંશોધકને રસ હોય છે. 

 ડા. કે.ડી.પડંયાના મત મુજબ, “સંશોધન જેને માટે કરાયું હોય, એટલે કે સંશોધનના તારણો 

જે સમૂહને લાગુ પાડવાની ધારણા હોય તે સમૂહને સમ ી કહે છે. 

 યાપિવ વની બધી જ િવગતોને આવરી લેવામાં આવે તો તેને સમ  તપાસ કહે છે અને ખૂબ 

જ ઉ ચ ચોકકસાઈ ા ત થાય છે. પરંતુ આવા કારની તપાસમાં પુ કળ સમય, શ કત અને નાણાંનો 

યય થાય છે. ઘણી વખત આવી તપાસ શકય પણ હોતી નથી. આથી સંશોધનના હેતુસર આપણે મોટે 
ભાગે યાપિવ વમાંથી થોડી જ િવગતો નમૂના તરીકે પસંદ કરતાં હોઈએ છીએ, નમૂનો એ સમ ીનો 

એવો ભાગ છે કે, જે પોતાનામાં સમ ી કે યાપિવ વની તમામ લા િણકતાઓનું પ  ચોકકસ 

િત બબ દશાવે. 

 નમૂનો હંમેશા િતિનિધ વ પ હોય છે. જયારે નમૂનો યાપિવ વના બધા લ ણો યકત કરતો 

હોય અને યાપ િવ વમાં એ લ નો જે માણમાં રહેલા હોય તે માણમાં યકત કરતો હોય, યારે તેને 

િતિનિધ વ પ નમૂનો કહેવામાં આવે છે. 
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 તુત સંશોધનમાં હમતનગર તાલુકામાં િશ ણ કાય કરતા અને જેમણે COVID-19 નાં 

રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન િવ ાથ ઓને િશ ણ આપવા માટે િવિશ  કામગીરી કરેલ છે તેવા 

તમામ િશ કોનો સમાવેશ થતો હતો. પરંતુ COVID-19 નાં રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન 

િવિશ  કામગીરી કરનાર તમમાં િશ કોનાં કાયને ણવંુ ખુબ સમય માગી લે એમ હતંુ.આ ઉપરાંત 
COVID-19 નાં રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન મોટા ભાગના િશ કો એ િવ ાથ ઓને િશ ણ 

આપવા માટે સામા ય સંજોગોમાં િવ ાથ  ઓને િશ ણ આપવા માટે ઉપયોગમાં લીધેલ પ ધિતઓ 
કરતા અલગ પ ધિતઓનો ઉપયોગ કય  હતો આથી િશ કોના કયા કાયને િવિશ  કાય તરીકે લેવંુ તે પણ 
સમ યા હતી. નમુનાની સં યા સંદભ લા િશ ણ અને તાલીમ ભવનની ટાફ મીટ ગમાં એવંુ ન કી 

કરવામાં આ યું કે દરેક તાલુકા દીઠ COVID-19 નાં રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન ાથિમક 

શાળામાં અ યાસ કરતા િવ ાથ ઓ માટે િવિશ  કામગીરી કરનાર ૧ િશ કને સંશોધન માટે નમુના 

તરીકે લેવો અને COVID-19 નાં રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન મા યિમક શાળાના િવ ાથ ઓ 

માટે િવિશ  કામગીરી કરનાર તાલુકા  દીઠ ૧ િશ કોને સંશોધન માટે નમુના તરીકે લેવા. 

  

 નમુના પસંદગી માટે સૌ થમ જે કમચારી ગણ િશ કો સાથે સીધા સંપકમાં છે અને િશ કોના 

કાયનું મોનીટર ગ કરે છે તેની મદદ લેવાનું ન કી કયુ હતંુ. આ માટે ટી.પી.ઈ.ઓ., કુલ ઇ પે ટર, 

બી.આર.સી. કો.ઓ, સી.આર.સી. કો.ઓ. સાથે તુત સંશોધનના હેતુ અને COVID-19 નાં 

રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન િવિશ  કામગીરી કરનાર િશ કોના કાયના દ તાવે કરણની વાત 
કરવામાં આવી. તેમને દરેક તાલુકા દીઠ COVID-19 નાં રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન ાથિમક 

શાળામાં અ યાસ કરતા િવ ાથ ઓ માટે િવિશ  કામગીરી કરનાર ૧ િશ કને અને COVID-19 નાં 

રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન મા યિમક શાળાના િવ ાથ ઓ માટે િવિશ  કામગીરી કરનાર તાલુકા 
દીઠ ૧ િશ કોને નમુના માટે પસંદ કરી આપવા માટે જણા યું. તેમના વારા જે િશ કો નાં નામ 

COVID-19 નાં રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન િવિશ  કામગીરી કરનાર િશ ક તરીકે આપવામાં 

આ યા તે િશ કોને તુત સંશોધનમાં નમુના તરીકે પસંદ કરવામાં આ યા હતા.આ પસંદગી વખતે 
લા ક ાનાં ઇનોવેશન ફેર માં નાવી ય પૂણ કામગીરી કરનાર િશ ક તરીકે ભાગ લીધેલ િશ કોની 

કામગીરીને પણ યાને લેવા માટે ક ું હતંુ. પસંદ થયેલ િશ કોના નામ, એ િશ કો જે શાળામાં નોકરી 

કરે છે તે શાળાનું નામ, શાળા જે જૂથ સંશાધન કે માં આવેલ છે તે જૂથ સંશાધન કે ના નામની યાદી 

માંગવામાં આવી.  
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સારણી મ : 2.1 

સંશોધન માટે નમૂના તારીકે પસંદ પામેલા િશ કોની સં યા દાશાવતી સારણી 

મ ક ા ( ાથિમક / મા યિમક ) િશ કોની સં યા 
1 ાથિમક 1 
2 મા યિમક 1 
કુલ 2 
 

2.2 સશંોધન પ ધિત: 

 સંશોધકે પોતાના સંશોધનની ઉ ક પના ચકાસવા કે સંશોધનના નોનાં જવાબ મેળવવા માટે 

કોઈપણ પ ધિતને અમલમાં મૂકે છે. આમ, ઉકેલ મેળવવા માટેની િવિવધ પ ધિતઓને “સંશોધન 

પ ધિત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ સંશોધન પ ધિત ચતન ધાન િવચારસરણી કે વૈ ાિનક 
પ ધિતમાંથી આિવભાવ પામી છે. સંશોધકે તેની તપાસના સંદભમાં સંશોધન પ ધિતની કાળ પૂવક 
પસંદગી કરવાની હોય છે. સામા યતઃ નીચે મુજબની સંશોધન પ ધિતઓ ચિલત છે. 

(૧) સવ ણ   (૨) ઐિતહાિસક સંશોધન   (3) ય કત અ યાસ    (૪) િવકાસા મક સંશોધન     (૫) 
ાયોિગક સંશોધન 

 તુત સંશોધનમાં COVID-19 નાં રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન િવિશ  કામગીરી 

કરનાર િશ કોના કાયના દ તાવે કરણની વાત કરવામાં આવી હતી. જેમાં િશ કોએ કરેલ કામગીરી ની 
વા તિવક પ રિ થિત ને ણવા માટે ય ન કરવામાં આવેલ હતો . ઉપરાંત જે કાય િશ કો વારા 
કરવામાં આવેલ હતંુ તેજ ણવાનો ય ન કરવામાં આવેલ હતો માટે તુત સંશોધન સવ ણ કારનંુ 
સંશોધન હતંુ. 

2.3 ઉપકરણ : 

 સંશોધનની ઉ ક પના ચકાસવા કે નોના જવાબ મેળવવા માિહતીની જ ર પડે છે. આ 
માિહતી નમૂનાના પા ો પાસેથી યવિ થત મેળવી શકાય તે માટે યો ય ઉપકરણનો ઉપયોગ કરવો પડે 
છે. 

 ડા. એચ.આર.જોષીના મત મુજબ “ઉપકરણ એટલે કે સાધન, જે વારા િવિશ  કારની 

માિહતી એક  કરી શકાય." સંશોધનમાં ઘણા કારના ઉપકરણો અિ ત વ ધરાવે છે. જેમકે મૈનાવલી, 

મુલાકાત, અિભ ાયવલી, વલણ માપદંડ, સામા કતાિમતી, માિણત કસોટી (િસિ ધ કસોટી, બુિ ધ 
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કસોટી, અિભયો યતા કસોટી, રસસંશાધિનકાઓ), અવલોકન, કય-ુસોટ યુ કત, િસમેિ ટક ડફેિ સયલ 

માપદંડ વગેરે. 

 સંશોધકે પોતાના સંશોધનના હેતુને યાનમાં રાખી યો ય ઉપકરણની પસંદગી કરવી જોઈએ. 
સંશોધક સંશોધનના હેતુને અનુ પ જે માિહતી મેળવવા ઈરછે છે કે તે જ માિહતી સંશોધક વારા પસંદ 
થયેલા ઉપકરણ વારા ા ય બનવી જોઈએ, યો ય માિહતી એક ીકરણ એ સંશોધનનું એક અગ યનું 

પાસંુ છે કારણકે મેળવેલ માિહતીના પૃ થકરણ અને અથધટન પરથી જ તારણો પર જવાતું હોય છે. 
આથી હેતુને યાનમાં રાખી યો ય માિહતી એક  કરવા પર સંશોધનની સફળતાનો આધાર છે. 
સંશોધનના હેતુ અનુ પ યો ય માિહતી એક  કરવા માટે યો ય ઉપકરણ પસંદગી કરવી જ રી છે. 

 સંશોધનના હેતુ અનુ પ યો ય માિહતી એક  કરવા માટે જો કોઈ ઉપકરણ પહેલેથી 
અિ ત વમાં હોય તો સંશોધક તેનો સીધો ઉપયોગ કરી શકે નહ  તો સંશોધક તે ઉપકરણ તૈયાર કરવંુ 
પડે. 

 તુત સંશોધનનો હેતુઓ અનુ પ માિહતી એકિ કરણ માટે તૈયાર કરવામાં આવેલ નો નીચે 
મુજબ હતા 

(1) COVID-19 સમયગાળા દરિમયાન હમતનગર તાલુકાના િશ કોએ િવ ાથ ઓના િશ ણ માટે 

કરેલ કઈ કઈ િવિશ  કામગીરી કરેલ છે?  

(2) COVID-19 સમયગાળા દરિમયાન હમતનગર તાલુકાના િશ કોએ િવ ાથ ઓના િશ ણ માટે 

કરેલ િવિશ  કામગીરીના હેતુઓ યાં યાં છે? 

(3) COVID-19 સમયગાળા દરિમયાન હમતનગર તાલુકાના િશ કોએ િવ ાથ ઓના િશ ણ માટે 

કરેલ િવિશ  કામગીરીનંુ ે  યું છે ?   

(4) COVID-19 સમયગાળા દરિમયાન હમતનગર તાલુકાના િશ કોએ િવ ાથ ઓના િશ ણ માટે 

કરેલ િવિશ  કામગીરી કરવા પાછળ કઈ ેરણા જવાબદાર છે?  

(5)  COVID-19 સમયગાળા દરિમયાન હમતનગર તાલુકાના િશ કોએ િવ ાથ ઓના િશ ણ માટ ે

કરેલ િવિશ  કામગીરીનું શંુ પ રણામ ા ત થયું છે? 

 ઉપરો ત નોને યાનમાં લેતા જે િશ કોએ COVID-19 નાં રોગચાળાના સમયગાળા 

દરિમયાન િવિશ  કામગીરી કરી છે તેમની પાસે થી 
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1. િશ કોએ COVID-19 નાં રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન િવ ાથ ઓના િશ ણ માટે કરેલ 

િવિશ  કામગીરીની ડાણ પૂવક માિહતી મેળવવાની જ ર હતી.જેમાં િશ કની િવિશ  કામગીરીનું 

શીષક શંુ હતંુ? િશ કે આજ કાયને COVID-19 નાં રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન 

િવ ાથ ઓના િશ ણ માટે કેમ પસંદ કયુ?, તેઓ શાળા બંધ હોવા છતાં િવ ાથ ઓ સુધી કેવી રીતે 

પહો યા? તેમને િવ ાથ ઓના િશ ણ માટે તકનીકીની મદદ કેવી રીતે લીધી? વગેરે 

2.COVID-19 સમયગાળા દરિમયાન  િશ કોએ િવ ાથ ઓના િશ ણ માટે કરેલ િવિશ  કામગીરીના 

પાછળ હેતુઓ યાં છે? આ હેતુઓને પૂણ કરવા શંુ કારવામાં આ યું ?  કેવી મુ કેલીઓ સામે આવી ? 

વગેરે.  

3.COVID-19 સમયગાળા દરિમયાન િશ કોએ િવ ાથ ઓના િશ ણ માટે કરેલ િવિશ  કામગીરીનું 

ે  યું હતંુ  ? આ ે  શા માટે પસંદ કરવાં આ યંુ ?   

4.COVID-19 નાં રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન િવ ાથ ઓના િશ ણ માટે િશ કો એ કરેલ 

િવિશ  કામગીરી કરવા પાછળ િશ કોને મળતી કઈ ેરણા કારણભૂત હતી, આ કાયમાં કોણે કોણે 

િશ કોને મદદ કરી તે ણવંુ જ રી હતંુ. 

5. COVID-19 નાં રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન િવ ાથ ઓના િશ ણ માટે િશ કો એ જે 

િવિશ  કામગીરી કરી છે તે િવિશ  કામગીરીનું પ રણામ શું આ યું હતું અને આ પ રણામ તેઓ કેવી રીતે 
ણી શ યા હતા તે ણવંુ જ રી હતંુ. 

 ઉપરો ત મુ ાઓને યાને લઈને સંશોધકે COVID-19 નાં રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન 

િવ ાથ ઓના િશ ણ માટે િશ કો એ કરેલ કાયની િવગત એક માળખામાં મેળવવાનું િવચાયુ કે જેથી 
સંશોધનના નોને યાને લઈને િશ કો પાસેથી કોઈ માિહતી મેળવવાની બાકી રહી ના ય. આ માટે 
સંશોધકે 12 મુ ાનું એક ફોરમેટ તૈયાર કયુ જે અનુપુત -2માં મુકવામાં આવેલ છે. 

ઉપરો ત માિહતી એક ીકરણ ફોરમેટ નાં 12  મુ ાઓ નીચે મુજબ હતા. 

િશ કની સામા ય િવગત બાદ 

1. તાવના 

2. િવિશ  કામગીરી કરવા પાછળની ેરણા 

૩. કરેલ યાસનું  શીષક 
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4. કરેલ િવિશ  કામગીરીનું ે  

5. કરેલ િવિશ  કામગીરીના હેતુઓ 

6. િવિશ  કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સં યા 

7. કરેલ િવિશ  કામગીરીની િવગત : સરકાર ી વારા આ સમયે અમલમાં મૂકવામાં આવેલ કાય મ 
અંતગત કરેલી કામગીરી  

8. અ ય કામગીરીની િવગત  

9. કાય મનું અમલીકરણ 

10 . મૂ યાંકન 

11 . પ રણામ/તારણ 

12. ફોટો ાફ .  

 આ ઉપરાંત 11  નોને સમાવતી એક નાવલી પણ તૈયાર કરવામાં આવી હતી કે જેથી 
માિહતી આપનાર િશ કથી કોઈ માિહતી ઉપરો ત દશાવેલ 12  મુ ાના ફોરમેટ માં આપવાની બાકી 
રહી ગઈ હોય તો સંશોધકને જ રી માિહતી નાવલી વારા પણ મળી રહે અને મહ વની અને 
ઉપયોગી માિહતીનંુ પૃથ કરણ યો ય રીતે થઇ શકે આ નાવલી અનુપુત -૩ માં મુકવામાં આવેલ છે. 

 આમ સંશોધક વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ ઉપરો ત બે ઉપકરણની મદદ થી સંશોધકે 
COVID-19 નાં રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન િવ ાથ ઓના િશ ણ માટે િશ કો એ કરેલ 

િવિશ  કાયની માિહતી એક  કરી હતી. 

2.4 માિહતી એક ીકરણ: 

 કોઈ પણ સંશોધનનંુ પ રણામ એક  કરેલ માિહતીના પૃથ કરણ પર આધા રત હોય છે. અહ  
આપણે મેળવેલ માિહતીનું પૃથ કરણ કરીએ છીએ અને પ રણામ ા ત કરીએ છીએ.  આથી એમ કહી 
શકાય કે મળેલ માિહતી હેતુ અનુ પ અને ગુણવતા યુ ત હોય તો આપણને સંશોધનનું સાચંુ પ રણામ 

ા ત થાય. ગુણવતા યુ ત માિહતી મેળવવા માટે માિહતીના એક ીકરણ માં ખુબ કાળ  રાખવી 
જોઈએ. 

તુત સંશોધનમાં માિહતી નીચે દશાવેલ યાને અનુસરીને ા ત કરવામાં આવેલ હતી. 

 સૌ થમ નમુના માટે પસંદ થયેલ િશ કોનો સંપક કરી તેમના કાયને COVID-19 નાં 

રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન િવિશ  કામગીરી કરનાર િશ કોના કાયના દ તાવે કરણ માટે 
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પસંદ કરવામાં આવેલ છે તેની ણ, કાયનો હેતુ જણાવી બ  મળવા માટે નો સમય અને થળ ન કી 

કરવામાં આ યા. 

તારીખ ..................નાં રોજ નમૂનામાં પસંદ થયેલ તમામ િશ કોને લા િશ ણ અને તાલીમ 

ભવન ઇડર  બોલાવીને તેમની સાથે COVID-19 નાં રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન તેમને કરેલ 

િવિશ  કામગીરી ની ચચા કરવામાં આવી અને જ રી ન ધ કરવામાં આવી. િશ કો સાથે આ સંશોધન 

કરવા પાછળના હેતુઓ કયા યા છે, આ સંશોધનથી ભિવ યમાં શંુ ફાયદો થશે, તેમની પાસે તેમને કરેલ 

કાયની કયા કારની માિહતી કયા વ પે જોઈએ છે તેની િવગતે ચચા કરવામાં આવી. તેમણે કરેલ 
કાયનું દ તાવે કરણ કરવાનું હોય તેમને પ રિશ  1 માં બતાવેલ ઉપકરણ આપી એ ઉપકરણ માં 

જણાવેલ મુ ાને યાનમાં રાખી નમુના માં પસંદ થયેલ િશ કો પાસેથી COVID-19 નાં રોગચાળાના 

સમયગાળા દરિમયાન તેમને કરેલ િવિશ  કામગીરીની િવગતો દન સાતમાં dietidar@gmail.com  

ઈ મેઈલ પર મોકલી આપવા જણાવવામા ંઆ યું. સાથે સાથે િશ કોને 11 નો ધરાવતી નાવલી ( 
પ રિશ  ૩ મુજબ) આપી આ નાવલીમાં આપેલ નોના સંદભમાં તેમના િતચાર મેળવવામા ં
આ યા, સમ  દવસ દરિમયાન િશ કોને COVID-19 નાં રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન તેમને 

કરેલ િવિશ  કામગીરી ની માિહતી આપવા સબંિધત કોઈ પણ મુઝવણ હોય તો તેનું િનરાકરણ કરવામાં 
આ યું. 

COVID-19 ના રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન િશ કોએ કરેલ િવિશ  કામગીરી ની િશ કો 

વારા ઈમેલ પર મોકલવામાં આવી હતી. COVID-19 નાં રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન 

િશ કોએ કરેલ િવિશ  કામગીરી ની ઈમેલ પર આવેલ માિહતી ને ડાઉનલોડ કરી માિહતીનું પૃથ કરણ 
કરવામાં આ યું હતંુ. 

2.5 માિહતી પથૃકકરણ િવિધ : 

 અહ  સંશોધકે માિહતીનું પૃથકકરણ કરવા કઈ અંક શા ીય પ ધિતનો ઉપયોગ કય  હતો તેની 
િવગત જણાવવાની થાય છે. 

 માિહતી પૃથકકરણની યુ કતઓ તેને માટે આવ યક કૌશ ય, સમયમયાદા, અંક શા ીય 

પૃથકકરણની પ ધિત અને ખૂબ જ મહ વનું તેના પરથી કેવા સામા યીકરનો નીકળી શકે વગેરે 
બાબતોમાં અલગ પડતી હોય છે. પૂવ રચાયેલ સંશોધન નોના જવાબનું હેતુ મુજબ ચકાસણી કરી 
શકાય એવી િવ વલેષણની પ ધિત હોવી જોઈએ. 
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 સંશોધન યોજના તૈયાર કરતી વખતે નકકી કરેલા હેતુઓને અનુ પ, એકિ ત કરેલ માિહતીનું 

યાકરણ અને પૃથકકરણ કરવામાં આવે છે. પૃથકકરણ એટલે માિહતી જૂથો વ ચે રહેલા સંબંધોની 
તરાહ શોધવા માટે કેટલાક માપનોની ગણતરી. 

 તુત સંશોધનનો મુ ય હેતુ COVID-19 નાં રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન 

િવ ાથ ઓના િશ ણ માટે િશ કો એ કરેલ િવિશ  કાયની માિહતી એક  કરી તેનું દ તાવે  કારણ 

કરવાની હતો માટે નમૂનામાં પસંદગી પામેલ િશ કોએ COVID-19 નાં રોગચાળાના સમયગાળા 

દરિમયાન િવ ાથ ઓના િશ ણ માટે િશ કો એ કરેલ િવિશ  કાયની આપેલ માિહતીનું ગુણા મક 

પૃથ કરણ કરવામાં આવેલ હતંુ. ઉપરાંત િશ કોએ કરેલ િવિશ  કામગીરીનું કાય ે , િવ ાથ ઓ સુધી 

પહોચવા ઉપયોગમાં લીધેલ તકનીકી, કાય મની અસરકારકતા માપવા માટે ઉપયોગમાં લીધેલ યુિ ત 

યુિ ત વગેરેની ા ત થયેલ માિહતી પરથી તારણ પર પહોચવા માટે ટકાવારીની ગણતરી કરવામાં 
આવી હતી. 

 તુત કરણમાં આપણે સંશોધન યોજના અને તેના આધારોની ચચા કરી હતી. જેમાં 
યાપિવ વ અને નમૂના પસંદગી, સંશોધન પ ધિત, ઉપકરણ રચના, માિહતીનું એક ીકરણ, માિહતી 

પૃથકકરણ િવિધની િવગતે ચચા કરવામાં આવી હતી.  

કરણ - ૩ માં િશ કો વારા COVID-19 નાં રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન િવ ાથ ઓના 

િશ ણ માટે કરેલ િવિશ  કાયને જોઈશંુ એટલે કે એનું દ તાવે કરણ કરીશંુ. 

કરણ - 4 માં િશ કોએ કરેલ િવિશ  કાયનું અથઘટન અને પૃથ કરણ કરીશંુ. 

કરણ - ૫ માં સારાંશ, તારણો, તારણોના આધારે મળેલ શૈ િણક ફિલતાથ ની ચચા કરવામાં આવનાર 

છે. 
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કરણ : 3  

િશ કો વારા કરવામા ંઆવલે િવિશ  કાયની િવગત 

3.1  તાવના : 

 િશ કો વારા COVID-19 નાં રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન િવ ાથ ઓના િશ ણ 

માટે કરેલ િવિશ  કાયનું દ તાવે કરણ કરવું એ આ સંશોધનનો મુ ય હેતુ હતો કે જેથી નવીન અને 
િવષમ પ રિ થિતમાં િશ કો વારા કરવામાં આવેલ ય નોને અ ય િશ ક િબરદાવી શકે અને િવિશ  
કાય કરવા માટેનું ો સાહન ા ત કરી શક.ે એટલુજ નિહ ભિવ યમાં પણ િશ કો વારા કરવામાં 
આવેલ િવિશ  કાયના દ તાવેજના વાંચન થી િશ ણ ે ે કોઈ નાવી ય પૂણ કાય કરવાનું માગદશન 
મળી રહે. તુત કરણમાં હમતનગર તાલુકાના િશ કોએ COVID-19 ના રોગચાળાના સમયગાળા 

દરિમયાન િવ ાથ ઓના િશ ણ માટે કરેલ િવિશ  કાયને ડાણ પૂવક રજુ કરવામાં આવેલ છે. 

 

3.2  િશ કો વારા COVID-19 ના ંરોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન િવ ાથ ઓના 

િશ ણ માટ ેકરલે િવિશ  કાયની રજૂઆત 

 હમતનગર તાલુકાના િશ કો વારા COVID-19  નાં રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન 

િવ ાથ ઓના િશ ણ માટે કરેલ િવિશ  કાય ને દશાવવાનો મ નીચે મુજબ રાખવામાં આવેલ છે. 

 

મ શાળાનુ ંનામ િશ કનુ ંનામ 

1 કાંકણોલ ાથિમક શાળા 1 પટેલ િહતે કુમાર વાડીલાલ 

2 જૈનાચાય આનંદઘનસૂ ર િવ ાલય ડા.મિનષકુમાર રમણલાલ પંડયા 
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COVID-19 સમયગાળા દરિમયાન કરલે યિ ત િવશષેનો અહવેાલ 

િશ કનુ ંનામ :  પટલે િહતે કમુાર વાડીલાલ           અનભુવ (વષમાં ) : 7 વષ 

શાળાનુ ંનામ : ી કાકંણોલ ાથિમક શાળા 1        મોબાઈલ નબંર : 9725740211 

(1) તાવના :  

“ WE MUST ACCEPT FINITE DISAPPONTMENT BUT NEVER LOSE 

INFINITE HOPE ” 

Covid-19 ના સમયગાળા દરિમયાન રોગચાળાનો સં મણ અટકાવવા માટે સરકાર ી વારા 

કેટલાક ય ન કરવા માં આ યા કે જેથી આ રોગનો ફેલાવો અટકાવી શકાય. Covid 19 ની ગાઈડ 

લાઈન મુજબ લોકોએ મા ક પહેરવંુ , સોિશયલ distance ળવવંુ , સેનેટાઈઝર નો ઉપયોગ તથા 

શ ય બને યાં સુધી કામ વગર ઘરની બહાર ના નીકળવંુ માચ 2020 માં તો સંપૂણ lockdown 

લોકોએ પા યું હતંુ. કૂલ સં થાઓ રે વે, બસ, લાઇટ સંપૂણ બંધ હતું .બાળકોને પણ તે વષ માસ 

મોશન આપવામાં આ યું હતંુ પણ જૂન મિહનો આવતાં થોડી ઘણી છૂટછાટ મળવાની ચાલુ થઈ અને 
િશ ણ બોડ વારા એક નવી પહેલ કરવામાં આવી કે બાળકો ટેકનોલો ના મા યમથી ઘરે રહીને 

અ યાસ કરી શકે. તેમનામાં જે તે વષની િવષયવ તુની કચાશ રહી ન ય, િશ કોએ બાળકોને બ  

ફ ત િશ ણ બોડ વારા આપેલ સાિહ ય પહ ચાડવંુ અને ડીડી ગીરનાર મા યમથી બાળકો ભણે છે તેને 
દેખરેખ રાખવી અને નબળંુ જણાય તો ઓનલાઇન અ યાસ કરાવવો.. આમ િશ કોએ માટે બાળકોને 

અ યાસ તથા તેમનામાં મતા િનમાણ માટેની એક જોડતી કડી તે ટેકનોલો , પરંતુ અચાનક આવી 

પડેલી આ મુસીબતો સામે લડત આપવામાં ટેકનોલો ને થોડીક મયાદાઓ આવી ય છે. આ 
માયાદાઓને દૂર કરવા અને બાળકો આવા સમયગાળા દર યાન પણ પોણા િશ ણ કાયથી વંિચત ના રહે 
તેવા આશયથી ઘણા બધા િશ કો વારા ય ન કરવામાં આ યા. એમ મે પણ આ કાયને બાળકો સુધી 
પહોચાડવા અનેક ય નો કરેલ છે .  

(2) િવિશ  કામગીરી કરવા પાછળની ેરણા :  

હાલના આ કોરોનાની મહામારી ના સમય દરિમયાન શાળાઓ યારે બંધ છે.  યારે બાળકોના 
િશ ણ પર કોઈ અસર ન રહે તે આશયથી ગુજરાત સરકાર વારા િશ ણમાં િવિવધ અિભગમો વારા 
બાળકોને િશ ણ મળી રહે તેવા આશયથી ઘણા બધા ય નો કરવામાં આવેલ છે. તેમા બાળકોના 
ઓનલાઇન િશ ણ માટેના વ યુઅલ કલાસ ચાલુ કરવામાં આ યા  અને  ઓનલાઇન િશ ણમાં ગિણત 
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અને િવ ાન જેવા િવષયની ઓનલાઈન મા યમથી શી યા પછી શીખેલા િવષયવ તુના મુ ાઓનું 
પોતાના અનુકૂળ સમયે પુનરાવતન કરી શકે તેમજ િવષયવ તુની સં લપનાઓનું ઢીકરણ કરી શકે અને 
જે બાળકો ઓનલાઈન વ યુઅલ લાસના ચો કસ સમયે જોડાઈ શકતા નથી તેવા બાળકો પણ પોતાના 
અનુકૂળ સમયે િશ ણ મેળવી શકે તે આશયથી આ કાય કરવાની અંત:કરણથી ઇ છા થઈ.  

(3) કરલે યાસનું શીષક :  

“ ડિઝટલ ાન ગગંા મારા વાર ે” 

(4) કરલે િવિશ  કામગીરીનુ ં ે  :  

 બાળકો માટે ધોરણ 6 થી 10 ના ગિણત અને િવ ાન િવષયવ તુ , ઘરે શીખીએ પુિ તકા 

માગદશન , વાલીઓ માટે મોબાઈલનો િશ ણમાં ઉપયોગ અંગે માગદશન , િશ કો માટેની ઓનલાઈન 

તાલીમ માગદશન વગેરે ...  

(5) કરલે િવિશ  કામગીરીના હતેુઓ :  

 શાળા બંધ છે પણ િશ ણ બંધ નથી જેથી બાળકો િશ ણથી વંિચત ના રહી ય. 
  બાળકો ગિણત િવ ાન જેવા કઠીન િવષયો સરળાતાથી શીખી શકે  . 
 િવ ાથ ઓને ટેકનોલો  આધા રત અ યયન અનુભવો પુરા પાડવા 
 િવ ાથ ઓને ટેકનોલો  વારા આપવામાં આવતાં િશ ણની સમજણ પૂરી પાડવી 
 િવ ાથ ઓને મોબાઈલ, ઈ ટરનટે જેવી આધુિનક ટેકનોલો નો િશ ણમાં ઉપયોગથી વાકેફ કરવા.  
  ઓનલાઇન િશ ણના મા યમથી િવ ાથ ઓનું િશ ણ વંત, સ ય, અને રસ દ બનાવવંુ 

 ICT, કો યુટર, ડ ટલ ડવાઈસ, વગેરેનો િશ ણમાં અસરકારક ઉપયોગ કરવો 
  િશ ક તરીકે ટેકનોલો  સ જતામાં વધારો કરવો. નવુ ં ાન શીખવા યાસો કરવા 
  ાથિમક શાળાના બાળકો માટે લેવામાં આવતી િવિવધ પધા મક પરી ાઓની તૈયારી બાળકો ઘરે 

રહીને પણ કરી શક.ે 
 િશ કોને િશ ણના ભાગ પે લેવાની થતી ઓનલાઈન શૈ િણક તાલીમોમાં પડતી મુ કેલીઓ િનવારી 

શકાય અને ડિજટલ િશ ણ અને ઓનલાઈન િશ ણની સમજ આપવી.  
 
 

(6) કામગીરીથી અસર પામલે જૂથની સં યા :   

શાળાના ધોરણ 6 થી 8  ના 128  બાળકો , ઉપરાંત અ ય શાળા ના youtube ના મા યમથી 

જોડાયેલા 10000 જેટલા બાળકો , વાલીઓ અને િશ કો .  
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 કરેલ કામગીરીની િવગત :  

(7) સરકાર ી વારા આ સમયગાળામાં મુકવામા ંઆવેલા કાય મ અતંગત કરેલ કામગીરી :- 

 સરકાર ી વારા covid-19 ના સમયગાળા દરિમયાન બાળકોનું િશ ણ બગડે નહ  તે માટે 

અનેક િવિવધ કાય મો યોજવામાં આ યાં હતાં આ કાય મોની માિહતી બાળકો સુધી પહ ચે તે માટે 
થયેલ કામગીરી ની િવગત આ મુજબ છે .  

1. Microsoft Team વારા િશ ણ : 

સરકાર ી વારા બાળકોના ઓનલાઈન િશ ણ માટે Microsoft Teams નામની 

વી ડઓ કો ફર સ ગ app વારા online િશ ણ આપવાની યવ થા કરવામાં આવી. 

જેમાં દરેક બાળક અને િશ કના યુજર આઈડી આપવામાં આ યા હતા.  

- દરેક બાળકનો બ  અને ફોન વારા સંપક કરી તેમને મોબાઇલમાં Microsoft 

Teams App ઇ ટોલ કરાવી અને Login કરી આપવામાં આ યું.  જેમાં 

ધોરણ : 6 થી 8 ના લગભગ 80 જેટલા બાળકો જોડાયા.  

- આ ઉપરાંત બાળકો , વાલીઓ અને િશ કો માટે  Microsoft Teams App 

માટેના િવડીયો બનાવી તેમના સુધી સોિશયલ મી ડયાના મા યમથી 
પહોચાડવામાં આ યા .  

2. ઘરે શીખીએ પિુ તકા : 
બાળકોનો અ યાસ ઘરે પણ શ  રહે એ અશયાથી સરકાર ી વારા ઘરે શીખીએ નામની 
પુિ તકા આપવામાં આવી .  

-  બાળકોનો બ  અને ફોન વારા સંપક કરી તેમના સુધી ઘરે શીખીએ પુિ તકા 
પહોચાડવામાં આવી.  

- આ ઉપરાંત બાળકો , વાલીઓ માટે  ઘરે શીખીએ પુિ તકા માટેના િવડીયો 

બનાવી તેમના સુધી સોિશયલ મી ડયાના મા યમથી પહોચાડવામાં આ યા .  

3. ડીડી િગરનાર પર સા રત થતા શૈ િણક કાય મ : 
ડીડી િગરનાર પર સા રત થતા શૈ િણક કાય મો ની સમય પ ક ની િ ટ કાઢી બાળક 

સુધી પહ ચાડવામાં આવી,  સાથે સાથે હેર થળો પર આ સમય પ ક ની કોપી લગાડી 

દરેક વાલીઓને પણ આ બાબતે સ ગ  કરવામાં આ યા .  
 જે બાળકો ના ઘરે ટીવી ની યવ થા નહોતી એવા બાળકોને ન કના ઘરે યવ થા 
કરવામાં આવી. 
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(8) અ ય કરેલ કામગીરીની િવગત :  

 ટેકનોલો નો ઉપયોગ કરીને ધોરણ 6 થી 10 ના ગણીત  અને િવ ાન િવષયના િવડીયો 

બના યા . આ િવ ડયો બાળકો સુધી પહ ચાડવા માટે EDU 4 YOUTH નામે એક 

YOUTUBE ચેનલ બનાવાયેલ છે . તે િવડીઓને સોશીયલ મી ડયાના મા યમથી શેર 

કરીને બાળકો સુધીમોકલવામા આવે છે ,  જેથી બાળકો ગિણત અને િવ ાન િવષયની 
મહાવરો સરળતાથી કરી શકે .  

 આ ઉપરાંત ગુજરાત સરકાર વારા ાથિમક શાળાના બાળકો માટે લેવામાં આવતી 

િવિવધ પધા મક પરી ાઓ જેવી કે NNMS , NTSE , PSE , JNV વગેરે ની 

તૈયારી બાળકો ઘરે બેઠા પોતાના અનુકૂળ સમયે કરી શકે તે માટે પરી ાના માળખાને 

અનુ પ િવડીયો પણ YOUTUBE ચેનલ પર અપલોડ કરેલ છે . જેનાથી બાળકો આ 

િવિવધ કારની પધા મક પરી ાઓ ની પણ તૈયારી કરી શકે .  
 આ સાથે િશ કોને િશ ણના ભાગ પે લેવાની થતી ઓનલાઈન શૈ િણક તાલીમોમાં 

પડતી મુ કેલીઓ િનવારવા માટે ઓનલાઈન તાલીમ કેવી રીતે લેવી તેના માગદશક 
િવડીયો YOUTUBE ચેનલ પર અપલોડ કરેલ છે . 

 આ ઉપરાંત હાલના આ આધુિનક અને ટેકનોલો ના યુગમાં દરેક બાળક મોબાઈલ સાથે 
અવ ય રમતંુ હોય છે . બાળક યારે બે થી ણ વષનો થાય યારથી જ એ મોબાઈલમાં 
િવિવધ કારની ગેમ અને િવડીયો જોતું હોય છે . બાળકની આ જ ઉ સુકતા નો લાભ 
એને એના િશ ણ અને ાન મેળવવામાં થઈ શકે તે આશયથી અલગ અલગ કારની 
મોબાઇલ એિ લકશેન નુ ંિનમાણ કરવામાં આવેલ છે .  

 જેમાં એિ લકેશન ઇ ટોલ કરો અને રમતો રમો. 

1. QUIZ APP :  િવિવધ િવષયની િ વઝ ખોલો અને નનો જવાબ આપો. 

2. WORD SEARCH : અં ે િવષયની િવિવધ કેટેગરી પસંદ કરો અને શ દની શોધ કરો પછી 

શ દ પસંદ કરો. 

3. SPIN & ANSWER :  ખેલાડીની સં યા પસંદ કરો અને બોટલ િ પન કરો. બોટલ સામે 

નંબરવાળી યિ તએ નના જવાબ આપવાના રહેશે. જેમાં િવવધ િવષયવ તુના નોની સાથે 
સામા ય અ યાસના પણ નોનો સમાવેશ કરવામાં આ યો છે .  

4. SPIN &  ACTION :  લેયરની સં યા પસંદ કરો અને બોટલ િ પન કરો. બોટલ સામે 

નંબરવાળી યિ તએ આવેલ Action Word માણ ેએ શન કરવાની રહેશે. 
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5. PUZZLE APP :    આપેલ િચ ની PUZZLE સો વ કરવી .  

6. PLAY WITH COLOUR :  િચ ને ખોલો અને તેને તમારા મનપસંદ રંગથી પૂણ કરો. 

(9) કાય મનુ ંઅમલીકરણ :  

   - સૌ થમ બાળકો નુ ં ધોરણ વાર  whatsapp ુપ બનાવવામાં આ યું .  ધોરણવાર બનાવેલા 

whatsapp ુપના મા યમથી બાળકો સાથે સતત જોડાણ સાધી શકાયું .  ડીડી િગરનાર વારા 

સા રત થતા તમામ કારના કાય મો ના સમય પ ક  થી અને રોજે રોજ આવતા િવડીયોની લ ક 

ઓ whatsapp ુપ ના મા યમથી દરેક બાળકો સુધી પહ ચાડવામાં આ યા . 

   -  સાથે સાથે તે તૈયાર કરવામાં આવેલા િવષયવ તુ આધા રત video youtube ચેનલ પર 

અપલોડ કરી અને આ િવડીયોની લ ક પણ whatsapp ુપ , facebook page ,  ટેિલ ામ 

ુપ વારા બાળકો સુધી પહ ચાડવામાં આ યા .  

- ગુજરાત સરકાર વારા ાથિમક શાળાના બાળકો માટે લેવામાં આવતી િવિવધ પધા મક પરી ાઓ 

જેવી કે NNMS , NTSE , PSE , JNV વગેરે જેવી પરી ાઓ ની તૈયારી પે તેમને િવિવધ 

ક ટે ટ ગિણત ,માનિસક યો યતા, સામાિજક િવ ાન ,િવ ાન અને ટેકનોલો  ના િવષયવ તુ ની 

માિહતી કવીઝ વ પે બનાવી બાળકો સાથે શેર કરવામાં આવી .  

(10) બાળકોનુ ંમૂ યાકંન :  

   આખા વષ દરિમયાન િવ ાથ ઓ અ યાસ મથી માિહતગાર ર ા માટે કૂલ શ  થઈ યાર પછી જે 
તે વખતના અ યાસ મનું પુનરાવતન કરવામાં આવતા ણવા મ યું કે બાળકોએ ઘણા િવષયવ તુને 
અનુ પ સમજ મેળવી છે િબલકુલ ભ યા જ નથી એવંુ લાગતંુ નથી અને પુનરાવતન કરાવવામાં પણ 
સહેલંુ બ યું બાળકો સવાલોના જવાબો પણ આપતા હતા. ગિણતમાં અમુક ક ઠન દાખલાઓમાં 
થોડી ગુંચવણ અનુભવે છે તે માટેના મુ ા ફરીથી સમ યા .  

- સાથે સાથે આ સમયગાળા દરિમયાન બાળકોને િવિવધ કારની િવષયવ તુ આધારીત િ વઝ   
google ફોમ અને Quizzes App વારા તૈયાર કરી , િવષયવ તુનું મૂ યાંકન કરવાનો ય ન 

કરવામાં આ યો.  

 (11) પરીણામ / તારણો :  

 બાળકોની િશ ણ યેની રસ િચ વધવા લાગી .  
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 આમારી YOUTUBE  ચેનલ સાથે 10000 થી વધ ુSUBSCRIBERS જોડાયેલા છે.  

 ભારતા સરકાર વારા યો યેલા થમ રમકડા મળેામા ંરા ીય ક ાએ ભાગા લેવામાં આ યો.  

  બાળકો િશ ણના નવતર ો ામ સાથે સતત જોડાયેલા રહે છે .  
 બાળકો પોતાના અનુકૂળ સમયે િશ ણ મેળવતા હોવાથી તેમની ભણવાની ઉ સુકતા અને 

આ મિવ વાસમાં વધારો થયો છે .  

 િશ કો સરળતાથી શૈ િણક ઓનલાઈન તાલીમોમાં પડતી મુ કેલીઓ નીવારી શ યા 
 બાળકો રમતા રમતા દરેક િવષયના નો ના જવાબો આપે છે અને જેથી તે સારી રીતે નોને 

યાદ રાખી શકે છે . 
 વડ સચ એ લીકેશનની મદદથી બાળકો અં ે ના નવા નવા શ દો શીખે છે અને યાદ રાખતા 

થાય છે. 

 SPIN & ACTION એ લીકેશનની મદદથી બાળકોમાં રહેલી િવિવધ સુષુ ત શિ તઓ 

બહારા આવે છે સાથે સાથે અં ે  જેવા િવષયને રમતા રમતા યાદ રાખતા થાય છે  . 

         YOUTUBE  ચનેલનો QR CODE :  

 

YOUTUBE  ચનેલની લક  :   

https://www.youtube.com/channel/UCHIV4E68xNFvEO1qb

DWuCA/playlists 

(12) ફોટો ાફ : 
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COVID-19 સમયગાળા દરિમયાન કરલે યિ ત િવશષેનો અહવેાલ 

િશ કનુ ંનામ :  ડા.મિનષકમુાર રમણલાલ પડંયા           M.Sc , M.Ed., Ph D 

શાળાનુ ંનામ : ી જૈનાચાય આનદંઘનસૂ ર િવ ાલય મોબાઈલ નબંર : 9426338451 
Email:  mnpandya14@gmail.com             ઉ ચતર મા યિમક િશ ક, રસાયણ િવ ાન 

 
(1) તાવના : 

 સમ  િવ વ યારે કોરોના સકં માં  આ યું હતંુ . યારે સમ  ગુજરાતમાં પણ તમામ શૈ િણક 

સં થાઓમાં શૈ િણક કાય બંધ હતંુ . આ સમયે મારા મનમાં િવચાર ઉદભ યો,  હું મારા િવ ાથ ઓ 

માટે શંુ કરી શકું ? આ સમય દરિમયાન મ મારા માટફોન વારા ધોરણ-૧૧ અને ૧૨ના રસાયણ 

િવ ાન ના િવડીયો બનાવવાની શ આત કરી,  િવડીયો બના યા પછી મે youtube પર એક ચેનલ 

બનાવી અપલોડ કયા.  સમ  ગુજરાતના િવ ાથ ઓ એ ખૂબ સારો િતસાદ આ યો .  મને 
િવ ાથ ઓ અને િશ કો તથા આચાય ીઓ વારા ખૂબ ો સાહન મ યંુ અને સતત એક વષ સુધી 
અને હાલ પણ િવડીયો બનાવવાનું ચાલુ રા યું.  મારી ચેનલના  સબ ાઈબર ની સં યા પણ 7300 

સુધી પહ ચી ગઈ .  આ સાથે મ ધોરણ 6 , 7 અને 9 ,10 ના િવ ાથ ઓ માટે પણ વી ડયો બનાવી 

અપલોડ કયા . િવ ાથ ઓનો મોટા ભાગનો અ યાસ મ પૂણ કરેલ છે . youtube ચેનલ વારા મને 

114 ડોલર પુર કાર મ યો જે મ મારી શાળાના િવ ાથ ઓના ઉ કષ માટે 26 યુઆરી 2021 ના 
રોજ આ રકમ સમ પત કરી . જેની ન ધ સમ  મી ડયાએ લીધી . જેના થકી િવિવધ ટીવી યૂઝ ચેનલો 
તથા નવગુજરાત સામયીકમાં મારી ટોરી િસ ધ થઈ જેનો યશ અને ગૌરવ મને અને મારી શાળાની 
મ યો. 

 youtube ચેનલ નું નામ : ડો મનીષ પં યા યુટોરીયલ બેિઝક કેમે ી  

સબ ાઈબર  : 7300 
યુઝ  :  380809 

 હાલમાં આ ચેનલ વારા ધોરણ 12 માં  પરી ા લ ી નો ની તૈયારી કરી િવ ાથ ઓ સુધી 
પહ ચતા ક ં છંુ . ધોરણ 11 માથંી ધોરણ ૧૨ માં આવતા િવ ાથ ઓ માટે અ યાસ મ ચાલુ કરેલ છે.  

(2)િવિશ  કામગીરી કરવા પાછળની ેરણા: 

 આવી મહામારીમાં િવ ાથ  ઘરની બહાર પણ નીકળી ન શકે તો િશ ણ કેવી રીતે મેળવી શકે ?  

કોઈ યિ તને પાણીની તરસ લાગી અને થોડંુ પાણી મળે તો કેવંુ લાગે ? આવી  િવ ાથ ઓની 
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તકલીફમાં મને આ કાય કરવાની ેરણા મળી . િવ ાથ ઓને કેવી રીતે મદદ પ થઇ શકાય તે માટે જુદા 
જુદા મા યમ વારા િવ ાથ ઓને અ યાસ કરાવતો ર ો.  

  સમ  િશ ા ગાંધીનગર વારા મને ધોરણ 12 ના અ યાસ મ માટે બોલા યો મે  યાં સતત 
એક માસ સુધી વ યુઅલ લાસ મ માં અ યાસ કરાવી સમ  ગુજરાતના િવ ાથ ઓના ાનમાં વધારો 
કય .  

 google meet વારા પણ મ ધોરણ-૧૧ અને ૧૨ના િવ ાથ ઓને અ યાસ કરા યો.  

સશંોધન : મ પીએચડીની ઉપાિધ મેળવેલ છે મને સંશોધનમાં પણ રસ છે જેના થકી મે  એક નાનકડંુ 
સંશોધન હાથ ધયુ છે ,  જેનું શીષક નીચે મુજબ છે . 

“કોરોના ની વૈિ વક મહામારી માં ઓનલાઈન િશ ણથી િવ ાથ ઓ પર થતી અસરો નો 
અ યાસ”  

૩. કરેલ યાસનુ ં શીષક :  

 ઓનલાઇન િશ ણ વારા સમ  ગુજરાતના િવ ાથ ઓને રસાયણ િવ ાનનો અ યાસ કરાવવો 

4. કરેલ િવિશ  કામગીરીનુ ં ે  :  

ધોરણ 11 , 12 તથા ધોરણ 6,7,8,9 અને 10  

5. કરેલ િવિશ  કામગીરીના હેતઓુ : 

   (1) વૈિ વક મહામારીમાં િવ ાથ ઓ ઘરે બેઠા િશ ણ મેળવે.  

   (2)  શૈ િણક સં થાઓ બંધ છે તે દરિમયાન િવ ાથ ઓ િશ ણથી વંિચત ન રહે .  

   (3) િવ ાથ ઓને  ઓનલાઇન િશ ણ યે ો સાિહત કરવા .  

   (4) િવ ાથ ઓ િવડીયો લેકચર જોયા પછી વ ય ને િવષયવ તુ અંતગત નોટ બનાવે .  

6. િવિશ  કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સં યા : 7300  

7. કરેલ િવિશ  કામગીરીની િવગત :  

 - િવ ાથ ઓને કરણ માંથી ચો કસ મુ ાઓ નો િવડીયો બનાવી મોકલવો તે અંતગત  વા યાયના 
નો ઉકેલ મેળવે  

 - હોમ લ નગ અંતગત સમયપ ક મોકલવું  
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 - સમ  િશ ા ગાંધીનગર થી સા રત થતા કાય મો નું સમયપ ક િનયિમત મોકલવંુ .  

 - youtube પર મુકેલા મારા િવડીયો અંતગત નો તૈયાર કરવા અને તેના જવાબ મારા 

whatsapp પર મળવવા .  

 - િવ ાથ ઓ અને વાલીઓનો ટેિલફોિનક સંપક કરવો .   

8. અ ય કામગીરીની િવગત :  

ધોરણ-11  અને 12 ના બેિઝક રસાયણ િવ ાન ના મુ ાઓ કે જે ધોરણ 9  અને 10 માં  આવે છે ,  

તેના િવડીયો બનાવી અને યુ યુબ ચેનલ પર અપલોડ કરવામાં આવેલ છે .  

9. કાય મનું અમલીકરણ :  

િવ ાથ ઓના whatsapp ુપ બનાવી િનયિમત કાય કરાવવંુ .  

તેમજ અવારનવાર ફોન કરી વાતચીત કરવી .  

10 . પ રણામ/તારણ :  

િવ ાથ ઓ પાસે કાય કરવાથી તેઓની સમજણશિ ત ,  વાંચન કૌશ ય તેમજ િવ ડયો વારા આપેલ 

નોનો ઉકેલ લાવવાની શિ તમાં વધારો થયો .  

િવ ાથ ઓને  મહામારી ના વેકેશન પણ શાળા ચાલુ હોય તેવો અહેસાસ થયો .  

11 . ફોટો ાફ  

- હોમલ નગના તમામ ફોટો ાફસ અન ેપુરાવા નીચ ેમુજબ છે.  

સમ  િશ ા, ગાંધીનગર ગાધંીનગર  ટુ ડયોમા ંવ યઅુલ કલાસમા ંરસાયણિવ ાના તજ  તરીકનેી કામગીરી 
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યુ.ટયબુ વારા સમ  ગજુરાતના િવ ાથ ઓન ેઅ યાસ કરાવતી ત વીરો 
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યુ.ટયબુ વારા મળેલ પુર કાર ૭૭૭૭ િપયા શાળાના િવ ા થઓના ઉ કષ માટ ેસમ પત 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

શાળાના િવ ાથ ઓન ેGoogle Meet  વારા ઓનલાઇન અ યાસ મ કરાવતા 
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નવગજુરાત ટાઇ સમા ં િસ ધ થયેલ સકસેસ ટોરી તા.૨૯-૧-૨૦૨૧  

ગુજરાત િવકાસ સામિયકમા ં િસ ધ થયેલ ટોરી તા.૨૯-૧-૨૦૨૧ 
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ટી.વી.ચનેલમા ં િસ ધ થયેલ ટોરી 

ટી 

 

 

શહેરની જૈનાચાય િવધાલયના િશ કે લોકડાઉનમાં બના યા 
િશ ણના િવડીયો, યુ યુબે રીવાડ આપતા તે કુલને સમ પત 
કય  https://public.app/s/SrDty 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Mt56oH-j4Vc ભરત પટેલ હમતનગર 

મો.9429153315 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=237863901303053 
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કરણ-૪ 

માિહતીના િવ લષેણ  અંગનેો િવભાગ 

4.1 તાવના 

 કરણ-૩માં આપણે COVID-19 નાં રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન િવ ાથ ઓના 

િશ ણ માટે િશ કો એ કરેલ િવિશ  કાયની  માિહિત આપવામાં આવી હતી. તુત કરણમાં 
માિહતીનું વ પ અને માિહતીના પૃથકકરણની રજુઆત કરવામાં આવનાર છે. 

 તુત સંશોધન COVID-19 નાં રોગયાળાના સમયગાળા દરિમયાન િવ ાથ ઓના િશ ણ 

માટે િશ કો એ કરેલ િવિશ  કાયની માિહતી મેળવવા માટે કરવામાં આવેલ હતંુ. COVID-19 નાં 

રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન િવ ાથ ઓના િશ ણ િવિશ  કામગીરી કરનાર િશ કોને 11 

નોની નાવલી આપવામાં આવેલ હતી. દરેક નો પર િશ કે આપેલ િતચારની આવૃિ  ગણી 
ટકાવારી કાઢવામાં આવેલ હતી. 

4.2 નાવલીમા ંસમાિવ  નો પર િશ કોએ આપલે ીચારની આવિૃ  શોધી તનેી 

ટકાવારી કાઢવી. 

  તુત અ યાસ અંતગત માિહતી મેળવવા સંશોધકે ગુગલફોમમાં બનાવેલ નાવિલની રચના 
કરી હતી. સંશોધકે ગુગલફોમમાં બનાવેલ નાવિલની મદદથી 2 (બે)  િશ કોની માિહતી એક  
કરવામાં આવી હતી. 
 આ અ યાસના ઉપકરણમાં યાં નો સમાવેલ છે તેની માિહતી નીચે સારણી: 4.1 માં 
આપેલ છે. 

સારણી: 4.1 
ઉપકરણમા ંસમાિવ  નોની માિહતી 

ન મ અ યાસના નો 

1 આપને િવિશ  કામગીરી કરવાની ેરણા કોની પાસેથી મળી ? 

2 િવિશ  કામગીરી કયા ધોરણમાં કરી હતી? 

3 િવિશ  કામગીરી કયા સમય દરિમયાન કરી હતી? 

4 િવિશ  કામગીરીમાં કોની મદદ લીધી? 
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5 િશ કોએ COVID-19 નાં રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન િવ ાથ ઓના િશ ણ માટે 
કરેલ િવિશ  કામગીરી માં કઇ–કઇ Online વેબ કો ફર સ ગ એપ નાં ઉપયોગ કય  ? 

6 િશ કોને COVID-19 ના રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન િવ ાથ ઓના િશ ણ માટે 

િશ કો િવ ાથ  સુધી કેવી રીતે પહ યા ? 

7 િવિશ  કામગીરીમાં િવ ાથ ઓ/ વાલીઓનો સહયોગ કેવો ર ો ? 

8 મોિનટ રગ માટે આવેલ ટીમનો સહયોગ કેવો ર ો ?  

9 કોવીડ-19ના સમયગાળા દરિમયાન યાવસાિયક સ જતા વધારવા માટે કયા કયા 
ઓનલાઈન કોષ કરેલ છે? 

10 
િશ કોને COVID-19 નાં રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન િવ ાથ ઓના િશ ણ માટે 

િવિશ  કામગીરી કરવા માટેનું જ રી કૌશ ય યારે ા ત કયુ ? 

11 
COVID-19 નાં રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન િવ ાથ ઓના િશ ણ માટે િશ કો 

કરેલ િવિશ  કામગીરીની અસરકારકતા માપવા િશ કો એ કઇ રીતે  િવ ાથ ઓનંુ  મૂ યાંકન 
કયુ ? 

ન: 1 આપને િવિશ  કામગીરી કરવાની રેણા કોની પાસથેી મળી ? 

સારણી:  4.2  
િવિશ  કામગીરી કરવાની ેરણા 

ન: 1 આપન ેિવિશ  કામગીરી કરવાની ેરણા કોની પાસેથી મળી? 

મ િવક પ સં યા ટકા 

1 શાળાના સહકમચારી વારા 0 0 

2 અ ય શાળાના િશ ક વારા 1 50 

3 િશ ણ સાથે સંકળાયેલ અિધકારી વારા 0 0 

4 વ  -ેરણા  2 100 

5 કામગીરી ફરિજયાત કરવાની હતી 0 0 
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               ઉપરોકત સારણી 4.2 પરથી કહી શકાય કે, હમતનગર  તાલુકાનાં ાથિમક અને 

મા યિમક િશ કોએ COVID  -19  દરિમયાન િવિશ  કામગીરી કરવાની ેરણા અંતગત 50 %  

િશ કોને અ ય શાળાના િશ ક વારા,  100% િશ કોને વ  -ેરણા  વારા અને કોઇ પણ િશ કોએ 

covid19  ના રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન િવ ાથ ઓના િશ ણ માટે કરેલ િવિશ ૅ કામગીરી 

ફરિજયાત કરવાની થતી હતી માટે કરી હતી તેવું જણાયુ ન હતુ..  

 

ન: 2 િવિશ  કામગીરી કયા ધોરણમાં કરી હતી?  

સારણી:  4. 3 

િવિશ  કામગીરી કરેલ ધોરણની િવગત 

ન: 2 િવિશ  કામગીરી કયા ધોરણમા ંકરી હતી?  

મ િવક પ સં યા ટકા 

1 ધોરણ 1 થી 8 1 50 

2 ધોરણ 9 થી 12 1 50 

 

 ઉપરોકત સારણી 4.3 પરથી કહી શકાય કે, હમતનગર તાલુકાનાં ાથિમક અને મા યિમક 

િશ કોએ COVID  -19  દરિમયાન િવિશ  કામગીરીના ધોરણ અંતગત 50% િશ કોએ આ કામગીરી 

ધોરણ 1 થી 8 માં કરી હતી. યારે 50% િશ કોએ આ કામગીરી ધોરણ 9 થી 12 માં કરી હતી. 

ન: 3 િવિશ  કામગીરી કયા સમય દરિમયાન કરી હતી?  

સારણી:  4. 4 

કરેલ િવિશ  કામગીરીનો સમય 

ન: 3 િવિશ  કામગીરી કયા સમય દરિમયાન કરી હતી?  

મ િવક પ સં યા ટકા 

1 શાળા સમય દરિમયાન 2 100 

2 શાળા સમય ઉપરાંત 2 100 
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 ઉપરોકત સારણી: 4.4 પરથી કહી શકાય કે, હમતનગર તાલુકાનાં ાથિમક અને મા યિમક 

િશ કોએ COVID  -19  દરિમયાન િવિશ  કામગીરી અંતગત 100% િશ કોએ આ કામગીરી શાળા 

સમય દરિમયાન કરી હતી. યારે 100 % િશ કોએ આ કામગીરી શાળા સમય ઉપરાંત કરી હતી. 

 

ન: 4 િવિશ  કામગીરીમાં કોની મદદ લીધી?  

સારણી:  4. 5 

કરેલ િવિશ  કામગીરીમાં મળેલ મદદ 

ન: 4 િવિશ  કામગીરીમાં કોની મદદ લીધી?  

મ િવક પ સં યા ટકા 

1 પોતે તે જ કામગીરી કરી 2 100 

2 સહકમચારીની મદદ લીધી 1 50 

3 અ ય શાળાના િશ કની મદદ લીધી 1 50 

4 અિધકારીની મદદ લીધી 0 0 

 

   ઉપરોકત સારણી: 4.5 પરથી કહી શકાય કે, હમતનગર તાલુકાનાં ાથિમક 

અને મા યિમક િશ કોએ COVID  -19  દરિમયાન િવિશ  કામગીરી અંતગત 100% િશ કોએ પોતે 

તે જ િવિશ  કામગીરી કરી હતી. 50% િશ કોએ િવિશ  કામગીરી કરવા માટે સહકમચારીની 
મદદ લીધી હતી. 50% િશ કોએ અ ય શાળાના િશ કની મદદ લીધી હતી. યારે કોઇ પણ 

િશ કને  covid19  ના રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન િવ ાથ ઓના િશ ણ માટે કરેલ િવિશ  

કામગીરી માટે અિધકારી ગણની મદદ ા ત થઇ નથી  

 

ન: 5 િશ કોએ COVID-19 નાં રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન િવ ાથ ઓના િશ ણ માટે 

કરેલ િવિશ  કામગીરી માં કઇ–કઇ Online વેબ કો ફર સ ગ એપ નાં ઉપયોગ કય  ? 
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સારણી 4.6 

Online વેબ કો ફર સ ગ એપ નાં ઉપયોગ ની િવગત 

ન: 5 િશ કોએ COVID-19 નાં રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન િવ ાથ ઓના િશ ણ 

માટે કરેલ િવિશ  કામગીરી માં કઇ–કઇ Online વેબ કો ફર સ ગ એપ નાં ઉપયોગ કય  ? 

મ િવક પ સં યા ટકા 

1 Microsoft Team 1 50 

2 Zoom 0 0 

3 Google Meet 1 50 

4 Webex 0 0 

 

              ઉપરોકત સારણી: 4.6 પરથી કહી શકાય કે, હમતનગર તાલુકાનાં ાથિમક અને મા યિમક 

િશ કોએ COVID  -19  દરિમયાન િવિશ  કામગીરી અંતગત 100% િશ કોએ વેબ કો ફર સ ગ એપ 

નાં ઉપયોગ કય  હતો જેમાં 50% િશ કોએ Microsoft Team અને 50 % િશ કોએ Google 

Meet નો ઉપયોગ કય  હતો.કોઇ પણ િશ કોએ િવ ાથ ઓના Online િશ ણ માટે Zoom અને 

Webex વેબ કો ફર સ ગ એપ નાં ઉપયોગ કય  નથી. 

 
ન: 6 િશ કોન ેCOVID-19 ના રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન િવ ાથ ઓના િશ ણ માટ ે

િશ કો િવ ાથ  સુધી કવેી રીતે પહ યા ? 

સારણી:  4. 7 

િવ ાથ ઓના િશ ણ માટ ેિશ કો િવ ાથ  સુધી કવેી રીતે પહ યા તેની િવગત 

ન: 6 િશ કોન ે COVID-19 ના રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન 

િવ ાથ ઓના િશ ણ માટ ેિશ કો િવ ાથ  સધુી કવેી રીતે પહ યા ? 

મ િવક પ સં યા ટકા 
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1 મહો લા િશ ણ થકી 1 50 

2 દરકે િવ ાથ ના ઘરની મુલાકાત લઈને 1 50 

3 િવ ાથ ને શાળામાં બોલાવીને 0 0 

4 વેબ કો ફર સ સુિવધાની મદદ થી. 2 100 

 

              ઉપરોકત સારણી: 4.7 પરથી કહી શકાય કે, હમતનગર તાલુકાનાં ાથિમક અને મા યિમક 

િશ કોએ COVID  -19  દરિમયાન િવિશ  કામગીરી અંતગત 50% િશ કોએ મહો લા િશ ણ 
થકીઅને દરેક િવ ાથ ના ઘરની મુલાકાત લઈને િશ ણ કાય કયુ હતુ. યારે 100% 

િશ કોએ  વેબ કો ફર સ ગ એપની સુિવધાનો ઉપયોગ કય  હતો. યારે કોઇ પણ િશ કે  િવ ાથ ને 
શાળામાં બોલાવીન ેિશ ણકાય કરેલ નથી. 

ન: 7 િવિશ  કામગીરીમાં િવ ાથ ઓ/ વાલીઓનો સહયોગ કેવો ર ો ? 

સારણી:  4. 7 

િવિશ  કામગીરીમાં િવ ાથ ઓ/ વાલીઓના  સહયોગની િવગત  

ન: 7 િવિશ  કામગીરીમાં િવ ાથ ઓ/ વાલીઓનો સહયોગ કવેો ર ો  ? 

મ િવગત  સં યા ટકા 

1 વાલીનો સારો સહયોગ ા ત થયો હતો 
 2 100 

2 વાલીનો એકંદરે ઠીક ઠીક સહયોગ ા ત થયો હતો 0 0 

3 વાલીનો ઓછો સહયોગ ા ત થયો હતો 0 0 

 

   ઉપરોકત સારણી: 4.8 પરથી કહી શકાય કે, હમતનગર તાલુકાનાં ાથિમક 

અને મા યિમક િશ કોએ COVID  -19  દરિમયાન િવિશ  કામગીરી અંતગત 100% િશ કોને િવિશ  

કામગીરીમાં િવ ાથ ઓ /વાલીઓનો ખૂબ સારો સહયોગ મ યો હતો. 
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ન: 8 મોિનટ રગ માટ ેઆવેલ ટીમનો સહયોગ કવેો ર ો?  

સારણી:  4. 9 

મોિનટ રગ માટ ેઆવેલ ટીમના  સહયોગની િવગત  

ન: 8 મોિનટ રગ માટ ેઆવેલ ટીમનો સહયોગ કવેો ર ો?  

મ િવગત  સં યા ટકા 

1 મોિનટ રગ માટે આવેલ ટીમનો સહયોગ ા ત થયો છે. 2 100 

2 મોિનટ રગ માટે આવેલ ટીમનો સહયોગ ા ત થયો નથી  0 0 

 

   ઉપરોકત સારણી: 4.9 પરથી કહી શકાય કે, હમતનગર તાલુકાનાં ાથિમક 

અને મા યિમક િશ કોએ COVID  -19  દરિમયાન િવિશ  કામગીરી અંતગત 100% િશ કોને 

મોિનટ રગ માટે આવેલ ટીમનો ખૂબ સારો સહયોગ મ યો હતો. 

ન: 9 કોવીડ-19ના સમયગાળા દરિમયાન યાવસાિયક સ જતા વધારવા માટ ે િશ કોએ કરેલ 
ઓનલાઈન કોષની સં યા કટેલી છે. ?  

   સારણી:  4. 10 

યાવસાિયક સ જતા વધારવા માટ ેિશ કોએ કરેલ ઓનલાઈન કોષની સં યા    

ન:9  કોવીડ-19ના સમયગાળા દરિમયાન યાવસાિયક સ જતા વધારવા માટ ેિશ કોએ કરેલ 

ઓનલાઈન કોષની સં યા કટેલી છે.?  

મ નામ કરેલ online course ની સં યા 

1 પટેલ િહતે કુમાર વાડીલાલ 35 

2 પં યા મિનષકુમાર રમણલાલ 5 

 ઉપરોકત સારણી:  4. 10 પરથી કહી શકાય કે, , હમતનગર તાલુકાનાં ાથિમક અને મા યિમક 

િશ કોએ કોવીડ-19ના સમયગાળા દરિમયાન યાવસાિયક સ જતા વધારવા માટે િન ા તાલીમ કોષ, 

પશ તાલીમ કોષ, ઘરે શીખીએ, ગુણો સવ 2.0, ચેતના, ગાંધી નું િશ ણદશન, ટે ટે ટક કોષ, 
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આઈસીટી કોષ, િવ ાન િશ ણ માં અ યયન િન પિ  અને વગખંડ યાઓ, નવતર ઈનોવેશન ઈન 

એજયુકેશન, યા મક સંશોધન વગેરે જેવા ઓનલાઈન કોષ કરેલ હતા.  

 

 

ન:10   િશ કોને COVID-19 નાં રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન િવ ાથ ઓના િશ ણ 

માટે િવિશ  કામગીરી કરવા માટેનું જ રી કૌશ ય યારે ા ત કયુ.? 
સારણી:  4. 11 

િવિશ  કામગીરી કરવા માટેનું જ રી કૌશ ય ાિ ત 

ન: 10  િશ કોને COVID-19 નાં રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન િવ ાથ ઓના િશ ણ 
માટે િવિશ  કામગીરી કરવા માટેનું જ રી કૌશ ય યારે ા ત કયુ ? 

મ િવગત સં યા ટકા 

1 િવિશ  કામગીરી નું આયોજન કયુ તે પહેલા કૌશ ય  ધરાવતા હતા  
 1 50 

2 
િવિશ  કામગીરી નું આયોજન દરિમયાન જ રત જણાય માટે ા ત 
કરવામાં )શીખવામાં (આ યું.  1 50 

3 
કોઈ અ ય યિ ત કે જેની પાસે જ રી કૌશ ય હતું તેનો 
સહયોગ લેવામાં આ યો. 0 0 

  

 ઉપરોકત સારણી:  4. 11 પરથી કહી શકાય કે, , હમતનગર તાલુકાનાં ાથિમક અને મા યિમક 

િશ કોએ કોવીડ -19ના સમયગાળા દરિમયાન િવિશ  કામગીરી અંતગત 50% િશ કો િવિશ  

કામગીરી નું આયોજન કયુ તે પહેલા કૌશ ય  ધરાવતા હતા અને 50% િશ કો િવિશ  કામગીરી નુ ં
આયોજન દરિમયાન જ રત જણાય માટે ા ત કરવામાં )શીખવામાં (આ યું  . યારે કોઇ પણ 

િશ કને  covid19  ના રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન િવ ાથ ઓના િશ ણ માટે કરેલ િવિશ ૅ 

કામગીરી માટે કોઈ અ ય યિ ત કે જેની પાસે જ રી કૌશ ય હતું તેનો 
સહયોગ લેવામાં આ યો નથી . 
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ન: 11 COVID-19 નાં રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન િવ ાથ ઓના િશ ણ માટ ેિશ કો 

કરેલ િવિશ  કામગીરીની અસરકારકતા માપવા િશ કો એ કઇ રીત ે િવ ાથ ઓનુ ં મૂ યાકંન કય ુ? 

 

સારણી:  4. 12 

િવિશ  કામગીરીની અસરકારકતા માપવા િશ કો એ કરેલ િવ ાથ ઓના મૂ યાંકનની િવગત 

ન: 11 COVID-19 ના ં રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન િવ ાથ ઓના િશ ણ માટે 

િશ કો કરેલ િવિશ  કામગીરીની અસરકારકતા માપવા િશ કો એ કઇ રીત ે િવ ાથ ઓનુ ં મૂ યાકંન 
કય ુ? 

મ િવગત સં યા ટકા 

1 ઔપચા રક રીતે સતત મૂ યાંકન કરવામાં આવતંુ હતંુ. 0 0 

2 અનૌપચા રક રીતે સતત મૂ યાંકન કરવામાં આવતંુ હતંુ. 2 100 

3 ઔપચા રક રીતે સમયાંતરે મૂ યાંકન કરવામાં આવતું હતંુ.  0 0 

4 અનૌપચા રક રીતે સમયાંતરે મૂ યાંકન કરવામાં આવતું હતંુ. 0 0 

 

              ઉપરોકત સારણી: 4.12  પરથી કહી શકાય કે, હમતનગર તાલુકાનાં ાથિમક અને 

મા યિમક િશ કોએ COVID  -19  દરિમયાન િવિશ  કામગીરી અંતગત 100% િશ કોએ 

િવ ાથ ઓનું અનૌપચા રક રીતે સતત મૂ યાંકન કરવામાં આવતંુ હતંુ.  યારે કોઇ પણ િશ કે  
િવ ાથ ઓના મુ યાંકન માટે ઔપચા રક રીત અપનાવેલ નથી. 
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કરણ-5 

સારાશં, તારણો અન ેભલામણો 
5.1 તાવના   
   તુત કરણમાં સમ  અ યાસની સાર પ બાબતો જેવી કે, સંશોધનનો 

સારાંશ, શૈ િણક ફિલતાથ  અને ભાિવ સંશોધનો અંગનેી ભલામણો અ ે રજૂ કરવામાં આવી છે. 

 
5.2  સશંોધનનો સારાશં 
 
5.2.1. તાવના  
            િવ ાથ ઓનંુ િશ ણ શ  રહે તે માટે ય  િશ ણના િવક પ પે િવ ાથ ઓના િશ ણ 
માટેની અ ય વૈકિ પક યવ થા િવચારવાનો સમય આવી ગયો હતો. ઘરે રહી િવ ાથ  િશ ણ ા ત કરે 
તે માટે સરકાર ી તરફથી થયેલ ય નો ઉપરાંત કેટલાક િશ કોએ પોતે પણ ઘરે રહી િવ ાથ  િશ ણ 

ા ત કરે તે માટે ય નો કયા હતા,  જેમાં  Google Meet app, Micro soft Team App, 

જેવી વી ડઓ કો ફર સ ગ app વારા online િશ ણ, િવષય વ તુની સમજ આપતા વી ડઓ તૈયાર 

કરી YouTube કે WhatsApp કે Facebook જેવા Social Media પર અપલોડ કરી િવ ાથ  

સુધી પહોચવંુ કે પછી મહો લા િશ ણ થાકી નાના નાના જૂથને ય  િશ ણ આપવંુ, મોબાઈલ 

શાળા ની મદદ થી નાના નાના જૂથને િશ ણ આપવંુ, Tv ને મહો લાની વ ચે મૂકી મહો લાના 

િવ ાથ ઓને સરકાર ી વારા સા રત થતા શૈ િણક કાય મ થકી િશ ણ આપવાની સુિવધા ઉભી 
કરવી વગેરે જેવા અનેક નાવી ય પૂણ કાય મો અમલમાં મૂકી િવ ાથ ઓને િશ ણ ા ત થાય તે માટેના 

ય નો કરવામાં આવેલ હતા. 

 

5.2.2  સમ યાકથન -:  

  તુત અ યાસમાં સમ યાને આ રીતે શ દબ ધ કરવામાં આવી હતી : 

 “ COVID-19 સમયગાળા દરિમયાન સાબરકાંઠા િજ લાના હમતનગર તાલકુાના િશ કોએ 

િવ ાથ ઓના િશ ણ માટ ેકરેલ િવિશ  કામગીરીનો અ યાસ"   

 તુત અ યાસમાં સાબરકાંઠા િજ લાના હમતનગર તાલુકાની ાથિમક શાળાઓમાં 

િશ ણકાય કરાવતાં ાથિમક િશ કોએ COVID  -19  દરિમયાન કરેલ િવિશ  કામગીરી અંગેનો યિ ત 

અ યાસ હાથ ધરવામાં આવેલ હતો.  
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   તુત અ યાસમાં હમતનગર તાલુકાનાં ાથિમક િશ કોએ કરેલ િવિશ  
કામગીરી/ વૃિ ની પૂવભૂિમકા, વતમાન સમયમાં િવિશ  કામગીરી/ વૃિ નો અ ય શાળાના િશ કો 
વારા ઉપયોગ વગેરે યાને લેવામાં આ યા હતા. પસં દત તાલુકાનાં ાથિમક શાળાઓના િશ કોની 

િવિશ  કામગીરી સંદભ ઉપરો ત તમામ બાબતો ચકાસવાના હેતુથી અ યાસ હાથ ધરવામાં આ યો 
હતો. 
 
5.2.3 અ યાસના હતેઓુ 

 તુત અ યાસના હેતુઓ આ માણે હતા : 

1.  COVID-19 સમયગાળા દરિમયાન હમતનગર તાલુકાના િશ કોએ િવ ાથ ઓના િશ ણ માટે 

કરેલ િવિશ  કામગીરીની માિહતી એક  કરવી. 

2.  COVID-19 સમયગાળા દરિમયાન હમતનગર તાલુકાના િશ કોએ િવ ાથ ઓના િશ ણ માટે 

કરેલ િવિશ  કામગીરીનું ે  ણવું.  

3.  COVID-19 સમયગાળા દરિમયાન હમતનગર તાલુકાના િશ કોએ િવ ાથ ઓના િશ ણ માટે 

કરેલ િવિશ  કામગીરી કરવા પાછળ ની ેરણા ને ણવી. 

4.  COVID-19 સમયગાળા દરિમયાન હમતનગર તાલુકાના િશ કોએ િવ ાથ ઓના િશ ણ માટે 

કરેલ િવિશ  કામગીરીનાં કારણે િવ યાથ ઓના િશ ણ સંદભ ા ત થયેલ પ રણામ ને ણવંુ. 

 

5.2.4 અ યાસના નો 
  સંશોધકે તુત અ યાસના હેતુઓને અનુ પ નીચે મુજબના નો બનાવીને 

સંશોધનકાય હાથ ધયુ હતંુ.  
(1) COVID-19 સમયગાળા દરિમયાન હમતનગર તાલુકાના િશ કોએ િવ ાથ ઓના િશ ણ માટ ે

કરેલ કઈ કઈ િવિશ  કામગીરી કરેલ છે? 

(2) COVID-19 સમયગાળા દરિમયાન હમતનગર તાલુકાના િશ કોએ િવ ાથ ઓના િશ ણ માટ ે

કરેલ િવિશ  કામગીરીના હેતુઓ યાં યાં છે? 

(3) COVID-19 સમયગાળા દરિમયાન હમતનગર તાલુકાના િશ કોએ િવ ાથ ઓના િશ ણ માટ ે

કરેલ િવિશ  કામગીરીનું ે  યું છે ?   

(4) COVID-19 સમયગાળા દરિમયાન હમતનગર તાલુકાના િશ કોએ િવ ાથ ઓના િશ ણ માટ ે

કરેલ િવિશ  કામગીરી કરવા પાછળ કઈ ેરણા જવાબદાર છે?  
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(5)  COVID-19 સમયગાળા દરિમયાન હમતનગર તાલુકાના િશ કોએ િવ ાથ ઓના િશ ણ માટ ે

કરેલ િવિશ  કામગીરીનું શંુ પ રણામ ા ત થયું છે? 

5.2.5 અ યાસની મયાદાઓ 

  દરેક સંશોધન પર સંશોધકની ય કતગત મયાદા ઉપરાંત સમય, નાણાં, માિહતી 

એક ીકરણની સંકુલતા, આકિ મક અિનરછનીય બનાવો અસર કરતાં હોય છે. દરેક સંશોધનની ચોકકસ 

મયાદા હોય છે અને એ મયાદાને યાને લઈ સંશોધનના તારણોનું સામૂિહકીકરણ કરવંુ જોઈએ. 
સંશોધનની મયાદા સંશોધન સમ યા અને સંશોધનના હેતુને યાને લઈને નકકી થતી હોય છે. સંશોધક 
જેટલો પોતાની અને સંશોધનની મયાદાને લઈને સભાન તેટલા સંશોધનના તારણો સ યની ન ક અને 
સંશોધનના શૈ િણક ફિલતાથ વા તિવક સંશોધક વારા શકય તેટલી સંશોધનની મયાદા દૂર થવી 
જોઈએ. તુત સંશોધન પણ નીચેના જેવી મયાદાને યાને લઈને હાથ ધરવામાં આવેલ હતંુ. 

1. તુત સંશોધનમાં COVID-19 નાં રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન િશ ક વારા કરવામાં 

આવેલ િવિશ  યોગો ને ણવાનો ય ન થયો છે અને એટલા માટે આ સંશોધનના પ રણામો એ 
COVID-19 નાં રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન ઉદભવેલી પ રિ થિત પર આધા રત છે. સામા ય 

િ થિતમાં મળેલ પ રણામ ને લાગુ કરી શકાય કે નિહ તે પ  પણે કહી શકાય નિહ. 

2. તુત સંશોધનમાં જૂથ સંશાધન કે  દીઠ COVID-19 નાં રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન 

િવિશ  કામગીરી કરનાર એક િશ ક નાં કાયને ણવાનો ય ન કરવામાં આવેલ છે. COVID-19 નાં 

રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન િવિશ  કામગીરી કરનાર અ ય િશ કો પણ હોય શકે જે યાને લેવા 
િવનંતી છે. 

5.2.6 અ યાસનુ ંમહ વ 
  યેક સંશોધન વૈ ાિનક યાને અનુસરી હાથ ધરાતું હોવાથી તેના પ રણામો હંમેશા 
યવહારમાં ઉપયોગી બને છે. સંશોધન અનુભવાતી સમ યા પાછળના કારણો શોધવા માટે કે 
યવહારમાં સંતાયેલ સ યને બહાર કાઢવા માટે હાથ ધરવામાં આવે છે.  

 આથી સંશોધનનું પ રણામ જે હોય તે ચોકકસ સાચી દશામાં માગ ચ ધે છે. યેક સંશોધન 
ચોકકસ હેતુને યાનમાં લઈ થતંુ હોય તેના તારણો સંશોધનના ે  પૂરતાં ઉપયોગી બની રહે છે. તુત 
સંશોધન પણ પોતાનું અને  મહ વ ધરાવે છે. 

1. તુત સંશોધન ને કારણે આપણે ણી શકીશંુ કે િવષમ પ રિ થિતમાં િવિશ  કારનંુ કાય કરવાની 
ેરણા કેવી રીતે ા ત થાય છે. 
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2. િવ ાથ ના અ યયન માટે િશ કોએ કરેલ નાવી ય પૂણ યોગોની માિહતી ા ત થશે. જે અ ય 
િશ કો માટે માગદશન પ બનશે. 

૩. ભિવ યમાં પણ કોઈ િવષમ પ રિ થિત ઉદભવે યારે િવ ાથ ઓના િશ ણને બગા યા વગર 
અસર કારક િશ ણ કેવી રીતે આપી શકાશે તા માટેના ર તાઓ ા ત થશે 

 

5.2.7 યાપિવ વ અન ેનમનૂો 
 સંશોધન માટે નમૂના તારીકે પસંદ પામેલા િશ કોની સં યા દાશાવતી સારણી 

મ ક ા ( ાથિમક / મા યિમક ) િશ કોની સં યા 
1 ાથિમક 1 
2 મા યિમક 1 
કુલ 2 
 

5.2.8 સશંોધન પ ધિત: 

 તુત સંશોધનમાં COVID-19 નાં રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન િવિશ  કામગીરી 

કરનાર િશ કોના કાયના દ તાવે કરણની વાત કરવામાં આવી હતી. જેમાં િશ કોએ કરેલ કામગીરી ની 
વા તિવક પ રિ થિત ને ણવા માટે ય ન કરવામાં આવેલ હતો . ઉપરાંત જે કાય િશ કો વારા 
કરવામાં આવેલ હતંુ તેજ ણવાનો ય ન કરવામાં આવેલ હતો માટે તુત સંશોધન સવ ણ કારનંુ 
સંશોધન હતંુ. 

     

5.2.9 ઉપકરણની રચના અન ેપસદંગી  

સંશોધકે COVID-19 નાં રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન િવ ાથ ઓના િશ ણ માટે િશ કો એ 

કરેલ કાયની િવગત એક માળખામાં મેળવવાનું િવચાયુ કે જેથી સંશોધનના નોને યાને લઈને િશ કો 
પાસેથી કોઈ માિહતી મેળવવાની બાકી રહી ના ય. આ માટે સંશોધકે 12 મુ ાનું એક ફોરમેટ તૈયાર 
કયુ 
આ ઉપરાંત 11  નોને સમાવતી એક નાવલી પણ તૈયાર કરવામાં આવી હતી કે જેથી માિહતી 
આપનાર િશ કથી કોઈ માિહતી ઉપરો ત દશાવેલ 12  મુ ાના ફોરમેટ માં આપવાની બાકી રહી ગઈ 
હોય તો સંશોધકને જ રી માિહતી નાવલી વારા પણ મળી રહે અને મહ વની અને ઉપયોગી 
માિહતીનું પૃથ કરણ યો ય રીતે થઇ શકે 
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5.2.10  માિહતીનુ ંિવ લષેણ 
   તુત અ યાસ માટે સંશોધકે ગૂગળફોમમાં નાવિલ ઉપકરણ વારા ા ત 
માિહતીનું ગુણા મક પૃથ કરણ કયુ હતંુ. 
 

5.3 તારણો 
   તુત સંશોધનના સંદભમાં સંશોધનના નોની ચકાસણી કરવામાં આવી 
હતી  .જેના પરથી આ માણે તારણો ા ત થયાં હતા . 
 

a. COVID  -19  દરિમયાન િવિશ  કામગીરી કરવાની રેણા અંતગત 50 %  િશ કોને 

અ ય શાળાના િશ ક વારા,  100% િશ કોને વ  -ેરણા  વારા અને કોઇ પણ 

િશ કોએ covid19  ના રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન િવ ાથ ઓના િશ ણ 

માટે કરેલ િવિશ ૅ કામગીરી ફરિજયાત કરવાની થતી હતી માટે કરી હતી તેવંુ જણાયુ 
ન હતુ.. 

b. COVID  -19  દરિમયાન િવિશ  કામગીરીના ધોરણ અંતગત 50% િશ કોએ આ 

કામગીરી ધોરણ 1 થી 8 માં કરી હતી. યારે 50% િશ કોએ આ કામગીરી ધોરણ 9 

થી 12 માં કરી હતી.  

c. COVID  -19  દરિમયાન િવિશ  કામગીરી અંતગત 100% િશ કોએ આ કામગીરી 

શાળા સમય દરિમયાન કરી હતી. યારે એટલા જ ટકા  િશ કોએ આ કામગીરી 
શાળા સમય ઉપરાંત પણ કરી હતી. 

d. COVID  -19  દરિમયાન િવિશ  કામગીરી અંતગત 100% િશ કોએ પોતે તે જ 

િવિશ  કામગીરી કરી હતી. 50% િશ કોએ િવિશ  કામગીરી કરવા માટે 
સહકમચારીની મદદ લીધી હતી. 50% િશ કોએ અ ય શાળાના િશ કની મદદ 

લીધી હતી. યારે કોઇ પણ િશ કને  covid19 ના રોગચાળાના સમયગાળા 

દરિમયાન િવ ાથ ઓના િશ ણ માટે કરેલ િવિશ  કામગીરી માટે અિધકારી ગણની 
મદદ ા ત થઇ નથી 

e. COVID  -19  દરિમયાન િવિશ  કામગીરી અંતગત 100% િશ કોએ વેબ 

કો ફર સ ગ એપ નાં ઉપયોગ કય  હતો જેમાં 50% િશ કોએ Microsoft Team 

અને 50 % િશ કોએ Google Meet નો ઉપયોગ કય  હતો.કોઇ પણ િશ કોએ 
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િવ ાથ ઓના Online િશ ણ માટે Zoom અને Webex વેબ કો ફર સ ગ એપ નાં 

ઉપયોગ કય  નથી. 

f. COVID  -19  દરિમયાન િવિશ  કામગીરી અંતગત 50% િશ કોએ મહો લા 
િશ ણ થકીઅને દરેક િવ ાથ ના ઘરની મુલાકાત લઈને િશ ણ કાય કયુ હતુ. 

યારે 100% િશ કોએ  વેબ કો ફર સ ગ એપની સુિવધાનો ઉપયોગ કય  

હતો. યારે કોઇ પણ િશ કે  િવ ાથ ને શાળામાં બોલાવીને િશ ણકાય કરેલ 
નથી.  

g. COVID  -19  દરિમયાન િવિશ  કામગીરી અંતગત 100% િશ કોને િવિશ  

કામગીરીમાં િવ ાથ ઓ /વાલીઓનો ખૂબ સારો સહયોગ મ યો હતો.  

h. COVID  -19  દરિમયાન િવિશ  કામગીરી અંતગત 100% િશ કોને મોિનટ રગ માટે 

આવેલ ટીમનો ખૂબ સારો સહયોગ મ યો હતો.  
i. કોવીડ -19ના સમયગાળા દરિમયાન િવિશ  કામગીરી અંતગત 50% િશ કો િવિશ  

કામગીરી નું આયોજન કયુ તે પહેલા કૌશ ય  ધરાવતા હતા અને 50% િશ કો 
િવિશ  કામગીરી નું આયોજન દરિમયાન જ રત જણાય માટે ા ત કરવામાં 

)શીખવામાં (આ યું.  . યારે કોઇ પણ િશ કને  covid19  ના રોગચાળાના 

સમયગાળા દરિમયાન િવ ાથ ઓના િશ ણ માટે કરેલ િવિશ ૅ કામગીરી માટે કોઈ 
અ ય યિ ત કે જેની પાસે જ રી કૌશ ય હતંુ તેનો 
સહયોગ લેવામાં આ યો નથી .  

j. COVID  -19  દરિમયાન િવિશ  કામગીરી અંતગત 100% િશ કોએ િવ ાથ ઓનુ ં

અનૌપચા રક રીતે સતત મૂ યાંકન કરવામાં આવતંુ હતંુ.  યારે કોઇ પણ િશ કે  
િવ ાથ ઓના મુ યાંકન માટે ઔપચા રક રીત અપનાવેલ નથી. 

 

5.4 ભાિવ સશંોધન અંગેની ભલામણો 
   તુત અ યાસના આધારે ભિવ યમાં સંશોધન હાથ ધરનાર માટે ઉપયોગી થઈ 
શકે તેવી ભલામણો અહ  રજૂ કરવામાં આવી છે. 
1. હમતનગર તાલુકાની અ ય ાથિમક શાળાઓના િશ કોએ કરેલ િવિશ  કામગીરીનો અ યાસ 
હાથ ધરવો. 
2. અ ય તાલુકાની ાથિમક શાળાઓના િશ કોએ કરેલ િવિશ  કામગીરીનો અ યાસ હાથ ધરવો.  
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3. હમતનગર તાલુકાની મા  ઉ ચ ાથિમક શાળાઓના િશ કોએ કરેલ િવિશ  કામગીરીનો 
અ યાસ હાથ ધરવો. 
4. હમતનગર તાલુકાની મા  મા યિમક શાળાઓના િશ કોએ કરેલ િવિશ  કામગીરીનો અ યાસ 
હાથ ધરવો. 
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પ રિશ  : 1 
COVID-19 ના સમયગાળા દરિમયાન િશ ક વારા કરવામા ંઆવેલ િવિશ  કાગીરીની િવગત 

 નામ:                                      અનુભવ (વષમાં): 
 શાળાનું નામ                             મોબાઈલ નંબર  

 

 COVID-19 નાં સમયગાળા દરિમયાન ય  િશ ણ બંધ હોવા છતાં આપના વારા 

કરવામાં આવેલ િવિશ  કામગીરીના કારણે િવ ાથ ઓનંુ િશ ણ બગડેલ નથી, આપના વારા થયેલ 

િવિશ  કામગીરીનંુ દ તાવે કરણ કરવંુ જ રી બની રહે છે કે જેથી આપના જેવંુ કાય કરવાની ેરણા 
અ ય િશ કોને પણ મળી રહે. આ માટે આપના વારા થયેલ કામગીરી ની િવગતો આ સાથે આપેલ 
માળખામાં આપવા િવનંતી છે. આપના વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ ઉપકરણ કે સાિહ ય ને અલગથી 
આપવા િવનંતી છે. 

િશ કની સામા ય િવગત બાદ 

1. તાવના 

2. િવિશ  કામગીરી કરવા પાછળની ેરણા 

૩. કરેલ યાસનું  શીષક 

4. કરેલ િવિશ  કામગીરીનું ે  

5. કરેલ િવિશ  કામગીરીના હેતુઓ 

6. િવિશ  કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સં યા 

7. કરેલ િવિશ  કામગીરીની િવગત : સરકાર ી વારા આ સમયે અમલમાં મૂકવામાં આવેલ કાય મ 
અંતગત કરેલી કામગીરી  

8. અ ય કામગીરીની િવગત  

9. કાય મનું અમલીકરણ 

10 . મૂ યાંકન 

11 . પ રણામ/તારણ 

12. ફોટો ાફ .  
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પ રિશ  : 2 
ઉપકરણમા ંસમાિવ  નોની માિહતી 

ન મ અ યાસના નો 

1 આપને િવિશ  કામગીરી કરવાની ેરણા કોની પાસેથી મળી? 

2 િવિશ  કામગીરી કયા ધોરણમાં કરી હતી?  

3 િવિશ  કામગીરી કયા સમય દરિમયાન કરી હતી?  

4 િવિશ  કામગીરીમાં કોની મદદ લીધી?  

5 િશ કોએ COVID-19 નાં રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન િવ ાથ ઓના 

િશ ણ માટે કરેલ િવિશ  કામગીરી માં કઇ–કઇ Online વેબ કો ફર સ ગ એપ 
નાં ઉપયોગ કય  ? 

6 િશ કોન ેCOVID-19 ના રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન િવ ાથ ઓના 
િશ ણ માટ ેિશ કો િવ ાથ  સુધી કવેી રીતે પહ યા ? 

7 િવિશ  કામગીરીમાં િવ ાથ ઓ /વાલીઓનો સહયોગ કેવો ર ો ?  

8 મોિનટ રગ માટે આવેલ ટીમનો સહયોગ કેવો ર ો?  

9 કોવીડ -19ના સમયગાળા દરિમયાન યાવસાિયક સ જતા વધારવા માટે કયા 
કયા ઓનલાઈન કોષ કરેલ છે? 

10 િશ કોને COVID-19 નાં રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન િવ ાથ ઓના 

િશ ણ માટે િવિશ  કામગીરી કરવા માટેનંુ જ રી કૌશ ય યારે ા ત કયુ ? 

11 COVID-19 નાં રોગચાળાના સમયગાળા દરિમયાન િવ ાથ ઓના િશ ણ 
માટ ેિશ કો કરેલ િવિશ  કામગીરીની અસરકારકતા માપવા િશ કો એ કઇ રીતે  
િવ ાથ ઓનુ ં મૂ યાકંન કય ુ? 

 


