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સારાંશ (Abstract) : 

 થોડા વર્ષો પહેલા કૃત્રિમ બુત્રધિ એ માિ ભ્રમ કે સ્વપ્ન સમાન હતુું, પરુંતુ આજના યુગમાું તે આપણા રોજુંદા જવનનો એક ભાગ 

બની ગયેલ છે. વૈત્રિક ઔદ્યોગીક ક્ાુંત્રત બાદ ટેક્નોલોજનુું ઈન્ટરનેટ સાથેનુું જોડાણ એ કૃત્રિમ બુત્રધિનુું ઉદ્ભવ ત્રબુંદુ માનવામાું આવ ેછે. 

માનવીની સમાન અન્ય કોઈ ઉપકરણ દ્રારા માનવીય બુત્રધિ જમે જ કામ કરવાની ક્ષમતા તે જ કૃત્રિમ બુત્રધિ. કમ્પુટર, રોબોટ, એલેક્ક્ક્ષા, 

સીરી ,ત્રવજાણુું ઉપકરણ સાથ ેકાયય કરતાું ત્રવત્રવિ સોફ્ટવેર તેમજ એપ્સ, સ્વયું સુંચાત્રલત મોટરકાર, જવેા કૃત્રિમ બુત્રધિના ઉત્તમ ઉદાહરણ 

છે. આિુત્રનક યુગમાું તમામ ક્ષિેોમાું કૃત્રિમ બુત્રધિનુું પ્રભુત્વ જોવા મળેલ છે. માકેત્રટુંગ, નાણાકીય, સ્વાસ્્ય, કૃત્રર્ષક્ષેિ,ે બેત્રન્કુંગ, રમતગમત 

ક્ષેિે (ગેત્રમુંગ), અુંતરીક્ષ સુંશોિન, સ્વાયત વાહનો (Auto motar), કૃત્રિમ સજયનાત્મકતા, વગેર ેજવેા ક્ષેિોમાું કૃત્રિમ બુત્રધિનુું આગવુું સ્થાન 

િરાવ ેછે. તવેામાું  કૃત્રિમ બુત્રધિથી ત્રશક્ષણ જગત પણ બાકાત રહેલ નથી. ત્રશક્ષણમાું જોવા મળેલ પાછલા કેટલાક વર્ષોનો ત્રવકાસ પણ 

કદાચ કૃત્રિમ બુત્રધિને જ આભારી છે. કૃત્રિમ એ ત્રશક્ષણમાું એક આિાર પૂરો પાડે છે, તેમજ વૈકલ્પીક સુત્રવિા તરીકે હુંમેશા સહાયક 

સાત્રબત થઈ છે. ત્રશક્ષણના ક્ષેિોમાું પડતી ત્રવત્રવિ સમસ્યાઓના સમાિાન તરીકે કૃત્રિમ બુત્રધિની મદદ લેવામાું આવ ેછે. COVID-19 ની 

મહામારીના સમયગાળા દરત્રમયાન ત્રવદ્યાથીઓની આત્રથયક તેમજ વગયખુંડમાું ન આવી શકવાની સમસ્યા દૂર કરવા અથે આ અધયતન 

ટેકનોલોજનો વ્યાપક ઉપયોગ થયેલ જોવા મળેલ છે. ત્રશક્ષક ત્રવદ્યાથી વચ્ચે અધયયન અધયાપન કાયય સફળ બનાવવા અથે Meet, Zoom, 

classroom, You Tube, વગેર ેજવેી અપ્લીકેસનનો ઉપયોગ કરીને ઘર ેબેઠા ત્રવદ્યાથીને ત્રશક્ષણ પૂરૂ પાડવામાું આવ્યુું. આજના યુગમાું 

કુત્રિમ બુત્રધિની જરૂત્રરયાત અને પ્રભાવ આજ ઉપરથી તારવી શકાય છે. ત્રશક્ષણ જગતમાું ત્રવકાસની નવી ત્રક્ષત્રતજો સર કરવા અથ ે

આપણન ેઆ ટેક્નોલોજ સહાયક સાત્રબત થશ.ે આજનો ત્રવદ્યાથી આજ આિુત્રનક પત્રરવતયન થકી કૃત્રિમ બુત્રધિનો જાણકાર થયો છે. 

પ્રસ્તતુ અભ્યાસનો હેતુ આજ કૃત્રિમ બુત્રધિ અુંગનેી ત્રવદ્યાથીની સમજને ચકાસવાનો છે. 

ચાવીરૂપ શબ્દો.(Key words): માધયત્રમક શાળા, કૃત્રિમ બુત્રધિ, કમ્પ્યુટર 
 

પ્રસ્તાવના (Introduction) : 

કૃત્રિમ બુત્રધિને મુખ્યત્વ ેમાનવીની જમે જ કાયો કરવા માટે કમ્પ્યુટર ત્રનયુંત્રિત ઉપકરણની ક્ષમતાું તરીકે જોવામાું આવ ેછે. અહીું 

તકય  શત્રિ, અથય-ગ્રહણ શત્રિ, સામાન્યીકરણ તેમજ અનભુવમાુંથી શીખવા જવેા માનવીય ગુણો યાુંત્રિક ઉપકરણ તનેામાું િારણ કર ેછે. 

આજનો માનવી યાુંત્રિક ઉપકરણનો જાણકાર છે. ત ેનવી તકનીકી ત્રક્ષત્રતજો ન ેસ્વીકારીને ત્રવકાસની નવી રાહને સ્વીકાર ેછે.આ પત્રરવતયન 

આિુત્રનક ત્રશક્ષણ જગતે પણ સ્વીકાયુું છે. ત્રશક્ષક અન ેત્રવદ્યાથી વચ્ચે હવ ેમાિ ચોક અન ેટોક આિાત્રરત અધયયન અધયાપન પધિત્રત રહી 

નથી, હવ ેતનેી ત્રવત્રવિ પધિત્રતઓમાું ટેક્નોલોજનો પણ સમાવેશ થઈ ગયો છે. ત્રશક્ષણ કાયયને વિુ અસરકારક અને રસપ્રદ બનાવવા અથ ે

કૃત્રિમ બુત્રધિને સહાયક સાિન તરીકે ઉપયોગમાું લેવામાું આવ ેછે. ત્રવત્રવિ સોફ્ટવેર, એપ્સ તમેજ ઈન્ટરનેટ જોડાણ થકી ત્રવત્રવિ ઉપકરણ 

દ્રારા ત્રવદ્યાથી સ્વ ત્રશક્ષણ મેળવતો થયો છે તેમજ ઘર ેબેઠા વૈત્રિક સ્તર ેરહેલા ત્રનષ્ણાતો પાસેથી માત્રહતી પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ત્રશક્ષક અન ે

ત્રવદ્યાથી બુંને પક્ષે આજ ેકૃત્રિમ બુત્રધિ આશીવાયદ સમાન સાત્રબત થયુું છે જ ેથકી જટીલ કાયય પણ સરળતાથી પાર પાડી શકાય છે.  

 ત્રવદ્યાથીના બુત્રધિના માપન અથે ઘણા મનોવૈજ્ઞાત્રનકો એ ત્રવત્રવિ બુત્રધિના ત્રસધિાુંતો આિાર ેશાત્રદદક સમજ, સાુંત્રખ્યકી સમજ 

શત્રિ, સ્મૃત્રત શત્રિ, તાત્રકયક સમજ શત્રિ, અવકાશીય સમજ શત્રિ, સુંગીતાત્મક સમજ, જવેા ઘટકો બુત્રધિશાળી ત્રવદ્યાથીમાું જોવા મળે 

છે. પરુંતુ હાલના સમયમાું ત્રવદ્યાથીના બુત્રધિના ઘટકમાું એક નવો ઘટક ઉમેરાયો છે, તકનીકી જ્ઞાન અન ેટેકનોલોજ. આજના સમયમાું જો 

ત્રવદ્યાથીના બુત્રધિનુું માપન અુંગ ે ત્રવચારીએ તો તેનામાું રહેલ કૃત્રિમ બુત્રધિ અતગયતની સમજ ના માપન વગર બુત્રધિની ચકાસણી શક્ય 
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નથી. આજનો ત્રવદ્યાથી કમ્પુટર, મોબઈલ, લેપટોપ, સીરી, એલક્ક્ક્ષા, જવેા ડીજટલ ઉપકરણોનો જાણકાર છે. આવા ઉપકરણોના ઉપયોગ 

થકી ત્રવદ્યાથી રમત, ત્રશક્ષણ, મનોરુંજન, ખરીદી, વગેર ેકરતાું જોવા મળે છે. જ ે ત્રવદ્યાથીના જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની નવી ત્રક્ષત્રતજો ખોલતા 

જોવા મળે છે. કૃત્રિમ બુત્રધિની સમજ કેળવી ત્રવદ્યાથી ટૂુંક સમયમાું ઓછા બળથી ચોક્કસાઈ પૂવયક કાયયન ેપાર પાડી શકે છે. માટે જ 

આજના આ યુગના ત્રવદ્યાથીઓમાું કૃત્રિમ બતુ્રધિ અુંતગયતની સમજનુું પ્રમાણ વિતુું જાય છે. પ્રસ્તતુ સુંશોિન પિમાું ત્રવદ્યાથીઓની આ જ 

કૃત્રિમ બુત્રધિની સમજનો અભ્યાસ કરવાના હેતુસર અમદાવાદ શહેરના માધયત્રમક શાળાના ત્રવદ્યાથીઓનો તેમની જાત્રત અને ત્રવસ્ત્તાર 

જવેા ચલ આિાર ેઅભ્યાસ હાથ િરલે છે. 

હેતુઓ (Objectives) : 

1. અમદાવાદ શહેરની માધયત્રમક શાળાના ત્રવદ્યાથીઓની કૃત્રિમ બુત્રધિની સમજનો તેમની જાત્રતનાું સુંદભયમાું અભ્યાસ કરવો. 

2. અમદાવાદ શહેરની માધયત્રમક શાળાના ત્રવદ્યાથીઓની કૃત્રિમ બુત્રધિની સમજનો ત્રવસ્ત્તારનાું સુંદભયમાું અભ્યાસ કરવો. 

ઉત્કલ્પનાઓ (Hypotheses) : 

   𝐻𝑜1
  અમદાવાદ શહેરની માધયત્રમક શાળાના છોકરાઓ અન ેછોકરીઓની કૃત્રિમ બુત્રધિ અુંગેની સમજના સરાસરી પ્રાપ્તાુંકો વચ્ચે સાથયક 

તફાવત નત્રહ હોય. 

  𝐻𝑜2
  અમદાવાદ શહેરની માધયત્રમક શાળાના પવૂય ત્રવસ્ત્તારના ત્રવદ્યાથીઓ અન ેપત્રિમ ત્રવસ્ત્તારના ત્રવદ્યાથીઓની કૃત્રિમ બતુ્રધિ અુંગેની 

સમજના સરાસરી પ્રાપ્તાુંકો વચ્ચે સાથયક તફાવત નત્રહ હોય. 

 

અભ્યાસના ચલ (A Study of Variable) : 

 પ્રસ્તતુ અભ્યાસના ચલ નીચ ેમજુબ છે. 

 

સ્વતુંિ ચલ જાત્રત  છોકરાઓ 

 છોકરીઓ 

ત્રવસ્ત્તાર પૂવય ત્રવસ્ત્તારના ત્રવદ્યાથી 

પિીમ ત્રવસ્ત્તારના ત્રવદ્યાથી 

પરતુંિ ચલ કૃત્રિમ બુત્રધિ અુંગેની સમજ 

 

અભ્યાસ મયાાદાઓ (Limitation of the Study) : 

 પ્રસ્તતુ અભ્યાસની મયાયદાઓ નીચ ેમજૂબની હતી. 

1. પ્રસ્તતુ અભ્યાસ અમદાવાદ શહેરની ગજુરાતી માધયમની માધયત્રમક શાળાના ત્રવદ્યાથીઓ પૂરતો જ માયાયત્રદત છે. 

2. પ્રસ્તતુ અભ્યાસ વર્ષય 2021-22 પૂરતો જ માયાયત્રદત છે. 

3. પ્રસ્તતુ અભ્યાસ કમ્પ્યુટર ઉપકરણ આિાત્રરત કૃત્રિમ બુત્રધિ અુંગનેી સમજ પૂરતો જ માયાયત્રદત છે. 

અભ્યાસનો વ્યાપમવશ્વ અને મનદશા (Population and Sample of the Study) : 

  પ્રસ્તતુ અભ્યાસનો વ્યાપત્રવિ તરીકે અમદાવાદ શહેરની ગજુરાતી માધયમની માધયત્રમક શાળાઓ લેવામાું આવેલ હતી. તમેજ ત ે

શાળાઓ પૈકી યાદત્રચ્છક રીતે બે શાળાઓ ત્રનદશય તરીકે પસુંદ કરલે હતી. જ ેપૈકી પૂવય ત્રવસ્ત્તારની શ્રી સરદાર પટેલ સ્વામી ત્રવવેકાનુંદ હાઈ 

સ્કૂલ, મણીનગર ના 90 ત્રવદ્યાથીઓ તેમજ પિીમ ત્રવસ્ત્તારની ગાયિી ત્રવદ્યાલય,ડી- કેબીન ના 91 ત્રવદ્યાથીઓને ત્રનદશય તરીકે લેવામાું 

આવેલ હતાું. 

 અભ્યાસનંુ ઉપકરણ (Tool of the Study) : 

 પ્રસ્તતુ અભ્યાસમાું કમ્પુટર ત્રવજાણુું ઉપયોગ અથેની એપ્લીકેશન, તેમજ સોફ્ટવેર આિાત્રરત કૃત્રિમ બુત્રધિ અુંગેની માધયત્રમક 

શાળાના ત્રવદ્યાથીઓની સમજ જાણવા અથે અભ્યાસકે 100 પ્રશ્નોની કસોટીની રચના કરવામાું આવી હતી. આમ અભ્યાસની માત્રહતી 

મેળવવા અથે સ્વરત્રચત કૃત્રિમ બુત્રધિ અુંગનેી સમજ જાણવા અથેની કસોટીની રચના કરલે હતી. 

મામહતીનુ ંએકિીકરણ (Data collection) : 

 પ્રસ્તતુ અભ્યાસમાું કૃત્રિમ બુત્રધિની સમજ અુંગેની કસોટી ઉપકરણનો ઉપયોગ કરીન ેઅભ્યાસકે કુલ 181 ત્રવદ્યાથીઓ પાસેથી 

સમસ્યા સુંદભે માત્રહતી એકત્રિત કરલે હતી. 

મામહતીનુ ંમવશ્લેષણ અને અર્થાઘટન (Data Collection and Analysis) : 

 પ્રસ્તતુ અભ્યાસની ઉત્કલ્પનાઓની ચકાસણી પછી મેળવેલ માત્રહતી આિાત્રરત અથયઘટન નીચ ેમજુબના જોવા મળેલ હતા.  

 

𝐻𝑜1
  અમદાવાદ શહેરની માધયત્રમક શાળાના છોકરાઓ અન ેછોકરીઓની કૃત્રિમ બુત્રધિ અુંગેની સમજના સરાસરી પ્રાપ્તાુંકો વચ્ચે સાથયક 

તફાવત નત્રહ હોય. 

 

 
 
 
 
 

જાત્રત આવૃત્રત્ત સરાસરી પ્રમાત્રણત 

ત્રવચલન 

તફાવતની 

પ્રમાણભૂલ 

મધયકનો 

તફાવત 

t- મૂલ્ય ઉત્કલ્પનાનો સ્વીકાર થાય 

છે કે નત્રહ 

છોકરાઓ 92 77.80 64.64 1.34 3.75 2.79 શૂન્ય ઉત્કલ્પનાનો સ્વીકાર 

થતો નથી. છોકરીઓ 89 74.06 97.96 
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𝐻𝑜2
  અમદાવાદ શહેરની માધયત્રમક શાળાના પૂવય ત્રવસ્ત્તારના ત્રવદ્યાથીઓ અન ેપત્રિમ ત્રવસ્ત્તારના ત્રવદ્યાથીઓની કૃત્રિમ બુત્રધિ અુંગેની 

સમજના સરાસરી પ્રાપ્તાુંકો વચ્ચે સાથયક તફાવત નત્રહ હોય. 

 

 
 
 
 

તારણો (Findings) : 

 પ્રસ્તતુ અભ્યાસના તારણો નીચ ેમજુબના જોવા મળેલ હતા. 

1. અમદાવાદ શહેરના ગજુરાતી માધયમના માધયત્રમક શાળાની છોકરીઓ કરતાું છોકરાઓની કૃત્રિમ બુત્રધિ અુંગનેી સમજ વિુ 

જોવા મળેલ હતી. ત ેઉપરથી તારવી શકાય કે કમ્પ્યુટર ત્રવજાણુું ઉપકરણોના ઉપયોગમાું છોકરાઓ વિુ રસ િરાવ ેછે. 

2. અમદાવાદ શહેરના ગજુરાતી માધયમના માધયત્રમક શાળા પૈકી પૂવય ત્રવસ્ત્તારના ત્રવદ્યાથીઓ કરતાું પત્રિમ ત્રવસ્ત્તારના 

ત્રવદ્યાથીઓની કૃત્રિમ બુત્રધિ અુંગનેી સમજ વિુ જોવા મળેલ હતી. તે ઉપરથી તારવી શકાય કે કમ્પ્યુટર ત્રવજાણુું ઉપકરણોના 

ઉપયોગમાું પત્રિમ ત્રવસ્ત્તારના ત્રવદ્યાથીઓ વિુ હોત્રશયાર છે. 

3. પ્રસ્તતુ અભ્યાસ પરથી તારવી શકાય છે કે કમ્પુટર શીખવાની ઝડપ અન ેઉત્સાહ છોકરાઓમાું વિુ જોવા મળ્યો હતો. 

4. પ્રસ્તતુ ઉપરથી ત ેપણ નોુંિવામાું આવ્યુું કે જ ેત્રવદ્યાથીઓને ઘર પર કમ્પુટરનો વપરાશ કરતા હતા તે ત્રવદ્યાથીઓની સમજ અન્ય 

ત્રવદ્યાથીઓ કરતા વિુ જોવા મળેલ હતી. 
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ત્રવસ્ત્તાર આવૃત્રત્ત સરાસરી પ્રમાત્રણત 

ત્રવચલન 

તફાવતની 

પ્રમાણભૂલ 

મધયકનો 

તફાવત 

t- મૂલ્ય ઉત્કલ્પનાનો સ્વીકાર 

થાય છે કે નત્રહ 

પૂવય ત્રવસ્ત્તારના 

ત્રવદ્યાથીઓ 

90 72.53 103.72 1.39 4.22 3.04 શૂન્ય ઉત્કલ્પનાનો 

સ્વીકાર થતો નથી. 

પત્રિમ ત્રવસ્ત્તારના 

ત્રવદ્યાથીઓ 

91 76.76 70.64 
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