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નવસાર� �જ�લાના ઉ�ચ �ાથિમક શાળાના િવ�ાથ�ઓ�ું �જુરાતી શ�દભડંોળ - એક અ�યાસ

સશંોધન સારાશં

ભાષા એ માનવીની મહ�વની િસ�� છે. તે માનવીને અ�ય �ાણીઓથી અલગ પાડ� છે. ભાષાના િવકાસમાં શ�દો� ું મહpવ�ું યોગદાન
ર�ું છે. કોઇ પણ ભાષાને તે� ું શ�દ ભડંોળ જ સ��ૃ કર� છે. �ય��ત – �ય��તએ શ�દભડંોળમાં તફાવત જોવા મળે છે. આ બાબતને
�યાનમાં રાખીને ���તુ સશંોધન હાથ ધરવામાં આ��ું હ� ુ.ં  “નવસાર� �જ�લાના ઉ�ચ �ાથિમક શાળાના િવ�ાથ�ઓ�ું �જુરાતી
શ�દભડંોળ-  એક અ�યાસ”  એ ���તુ સશંોધનનો િવષય હતો.  નવસાર� �જ�લામાં ઉ�ચ �ાથિમક શાળામાં અ�યાસ કરતા
િવ�ાથ�ઓના પયા�વરણ સબધંી, રો�જ�દા �યાવહા�રક શ�દોભડંોળ, સગાઇ સબધંી શ�દભડંોળ તેમ જ �ુમારો અને ક�યાઓ વ�ચેના
શ�દભડંોળ ભેદ �ણવાનો ���તુ સશંોધનના ��ુય હ��ઓુ હતા. ન�નૂા તર�ક� નવસાર� �જ�લાની ઉ�ચ �ાથિમક શાળાના  400

િવ�ાથ�ઓ (૨૦૦�ુમારો + ૨૦૦ ક�યાઓ) નો સમાવશે કરવામાં આ�યો હતો. �વર�ચત શ�દભડંોળ કસોટ�નો ઉપકરણ તર�ક� ઉપયોગ
કરવામાં આ�યો હતો. ટકાવાર� અને સરાસર� �કશા�ીય ���ુ�ત �વારા �ા�ત મા�હતી�ું �થૃ�રણ અને અથ�ઘટન કરવામાં આ��ું
હ� ુ.ં સશંોધનના ��ુય તારણો આ �માણે હતા. પયા�વરણ સબંધંી િવ�ાથ�ઓ�ું શ�દભડંોળ �બૂ સા�ંુ હ� ુ.ં સગાઇ સબંધંી િવ�ાથ�ઓ�ું
શ�દભડંોળ �બૂ સા�ંુ હ� ુ.ં તેમ જ રો�જ�દા �યવહારમાં ઉઅપયોગમાં લેવાતા શ�દો� ું ભડંોળ �બૂ જ ��ુ જોવા મ��ું હ� ુ.ં પયા�વરણ
સબધંી, સગાઇ સબંધંી અને રો�જ�દા �યવહારો સબધંી ક�યાઓ�ું શ�દભડંોળ �ુમારો કરતા વ�ુ જોવા મ��ુ હ� ુ.ં

��તાવના

ભાષા એ માનવીની મહ�વની િસ�� છે. તે માનવીને અ�ય �ાણીઓથી અલગ પાડ� છે. �ાણીઓ પણ પોતાની ઇ�છા અને મહpવની
લાગણી �યકત કરવા િવિશ�ટ �કારના �વિનઓ�ું ઉ�ચારણ કર� છે.  �ફુાવ�થાથી આ�િુનક અવ�થા �ધુીમાં માનવીએ ભાષાના
બ�િુવધ �વ�પો,  �કારો અને મા�યમો િવકસા�યા છે.  આમ ભાષાનો િવકાસ સતત થતો જ ર�ો છે.  ભાષાના િવકાસમાં શ�દો� ું
મહpવ�ું યોગદાન ર�ું છે. શ�દોને ભાષાના પાયાના અને મહpવના �ગો ગણા�યા છે. િશ�ણમાં શ�દભડંોળની �ણકાર�ની અસર
થતી હોય તો તે ક�વી હોઇ શક�, િવ�ાથ�ઓના શ�દભડંોળ �માણમાં શી શી સા�યતાઓ ક� �ભ�તાઓ હોઇ શક�, વગેર� �વા ��નો ઉ�રો
મેળવવાના હ��થુી ���તુ સશંોધન હાથ ધરવામાં આ��ું હ� ુ.ં

સશંોધનના હ��ઓુ

નવસાર� �જ�લાના ઉ�ચ �ાથિમક શાળાના િવ�ાથ�ઓના પયા�વરણ સબધંી, સગાઇ સબધંી, �યવહા�રક સબધંી શ�દોભડંોળ
�ણવા શ�દભડંોળ કસોટ�ની રચના કરવી.

1. 

નવસાર� �જ�લાના ઉ�ચ �ાથિમક શાળાના િવ�ાથ�ઓના પયા�વરણ સબધંી, સગાઇ સબધંી, �યવહા�રક સબધંી શ�દોભડંોળ
�ણ�ુ.ં

2. 

નવસાર� �જ�લાના ઉ�ચ �ાથિમક શાળાના �ુમારો અને ક�યાઓના �જુરાતી શ�દોભડંોળનો �લુના�મક અ�યાસ કરવો.3. 

સશંોધનના ��નો

નવસાર� �જ�લાના ઉ�ચ �ાથિમકના િવ�ાથ�ઓ�ું પયા�વરણ સબધંી શ�દોભડંોળ ક�� ું હશ ે?1. 

નવસાર� �જ�લાના ઉ�ચ �ાથિમકના િવ�ાથ�ઓ�ું સગાઇ સબધંી શ�દોભડંોળ ક�� ું હશ ે?2. 

નવસાર� �જ�લાના ઉ�ચ �ાથિમકના િવ�ાથ�ઓ�ું �યવહા�રક શ�દોભડંોળ ક�� ું હશ ે?3. 

નવસાર� �જ�લાના ઉ�ચ �ાથિમકના �ુમારો અને ક�યાઓના �જુરાતી શ�દોભડંોળ વ�ચેનો ત�ાવાત ક�વો હશ ે?4. 

સશંોધન�ું મહ�વ
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શ�દભડંોળ પરના ���તુ અ�યાસ �વારા સા�ંત સમયમાં િશ�કો, પાઠય��ુતક લેખકો, અ�યાસ�મ રચિયતાઓ, વાલીઓ અને
અ�યયન �ે�ે �જ�ાસા ધરાવનાર સ�નુે માગ�દશ�ન મળ� શકશે.

1. 

વાલીઓ પોતાના બાળકોના શ�દભડંોળ ��ૃ� માટ� �ો�સાહક પયા�વરણ સ�વાની ���ુ�તઓ અને �દશા�ચૂનો મેળવી શકશે.2. 

શ�દભડંોળ ��ૃ� માટ� િશ�કો અને ક�ળવણીકારો �વ- અ�યયન સામ�ીની રચના કર� શકશ.ે3. 

સશંોધન�ું સીમાકંન

���તુ સશંોધન નવસાર� �જ�લા ઉ�ચ �ાથિમક શાળાઓના મા� 400 િવ�ાથ�ઓના �જુરાતી િવષયની શ�દભડંોળની �ણકાર�
માટ� હાથ ધરવામાં આ��ું હ� ુ.ં

1. 

���તુ સશંોધન નવસાર� �જ�લાના �જ�લા પચંાયત હ�ઠળની �ાથિમક શાળાઓ �રૂ� ું જ સીિમત રાખવામાં આ��ું હ� ુ.ં2. 

સશંોધન પ�િત
���તુ સશંોધન સવ��ણ પ�િતએ હાથ ધરવામાં આ��ું હ� ુ.ં

�યાપિવ�વ અને ન�નૂા પસદંગી
���તુ સશંોધનમાં �યાપિવ�વ તર�ક� નવસાર� �જ�લાની �જુરાતી મા�યમની ઉ�ચ �ાથિમક શાળાઓ હ� ુ.ં જયાર� ન�નૂા તર�ક� ઉ�ચ
�ાથિમક શાળામાં અ�યાસ કરતા ૨૦૦ �ુમારો અને ૨૦૦ ક�યાઓ મળ�ને 400 િવ�ાથ�ઓનો સમાવશે કરવામાં આ�યો હતો. ન�નૂાની
પસદંગી યાદ��છ�ક ર�તે કરવામાં આવી હતી.

ઉપકરણ
���તુ સશંોધનમાં મા�હતી એક�ીકરણ માટ� �વર�ચત શ�દ કસોટ�નો ઉપયોગ કરવામાં આ�યો હતો. � �તગ�ત પયા�વરણ સબંધંી
શ�દો,  સગાઇ સબધંી શ�દો અને રો�જ�દા �યવહારના શ�દોને �યાનમાં રાખી કસોટ�ની રચના કરવામાં આવી હતી,  �ના પર
િવ�ાથ�ઓએ શા��દક લે�ખત �િતચારો આપવાના હતા.

મા�હતી એક�ીકરણની ર�ત
���તુ સશંોધન માટ�ની જ�ર� મા�હતી સશંોધક� �બ�ુ શાળાઓમાં જઇને ઉપકરણની મદદથી મેળવી હતી.

મા�હતી �થૃ�રણની ર�ત
���તુ સશંોધનમાં કસોટ�માં મળેલ શ�દો પર �ુમારો અને ક�યાઓએ �-તે શ�દોને ��કત કયા� હતા તે� ું સારણીમાં િન�પણ કરવામાં
આ��ું હ� ુ.ં આ �માણે સારણીઓમાં �ા�ત �િતચાર �વ�પ �ા�તાકંોને ટકાવાર�માં �પાતં�રત કયા� હતા. તથા અથ�ઘટન કરવા માટ�
�કશા�ીય સરાસર� ર�તનો ઉપયોગ કરવામાં આ�યો હતો.

સશંોધનના તારણો

પયા�વરણ સબધંી શ�દોમાં િવ�ાથ�ઓ સર�રાશ 30 �ટલા ��ૃોના નામ, ૨૦ �ટલા પવ�તોના નામ અને૧૯ �ટલી નદ�ઓના
નામો જણાતા હતા.

1. 

પયા�વરણ સબધંી શ�દભડંોળ �ુમારો કરતા ��યાઓ વ�ુ ધરાવતી હતી.2. 

િવિવધ સગાઇના ક� સબધંોના સર�રાશ ૨૦ �ટલા શ�દો િવ�ાથ�ઓ �ણતા હતા .3. 

સગાઇ સબધંી ક�યાઓ�ું શ�દભડંોળ �ુમારો કરતા ��ુ હ� ુ.ં4. 

રો�જ�દા �યવહારના શ�દો સબધંી અલગ-અલગ �ુલ ૨૨૨ �ટલા શ�દો િવ�ાથ�ઓ �ણતા હતા. (૬) રો�જ�દા �યવહાર સબધંી
ક�યાઓ�ું શ�દભડંોળ �ુમારો કરતા ��ુ જોવા મ��ું હ� ુ.ં

5. 

સમાપન

ભાષાની સફળતામાં શ�દો વિૈવ�ય અને શ�દભડંોળ મહpવની ચાવી�પ �િૂમકા ભજવે છે. ગરવી �જુરાત અને તેની �ળૂ�તૂ ભાષાના
ઉ�રો�ર ��ુત થતા જતા શ�દોને �નુ: દ� �દ�યમાન બનાવવાની સાથે �ાથિમક ક�ાએથી જ બાળકોની ભાષાક�ય �મતા અને
અ�ભ�ય��ત અસરકારક બને તો જ સશંોધકનો ���તુ સશંોધન માટ�નો �યાસ સાથ�ક ગણાશે.

*************************************************** 

KCG - Portal of Journals http://www.kcgjournal.org/edu/issue1/rohit.php

2 of 3 10/02/2016 4:34 PM



ડૉ. રો�હત સી. પટ�લ
(એમ.કોમ.,એમ.,એડ.,પીએચ.ડ�.) લેકચરર
�જ�લા િશ�ણ અને તાલીમ ભવન, નવસાર�
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