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ચીખલી તા�કુાના ધોરણ- ૬ ના િવ�ાથ�ઓના �જુરાતી િવષયમાં થતાં જોડણી દોષોનો અ�યાસ

સારાશં

�વત�માન સમયમાં ��ે� ભાષા�ું વચ��વ વ��ું છે અને �જુરાતી ભાષા�ું મહpવ ઘટ� ું જ� ું જોવા મળે છે.  �જુરાતી ભાષમાં
બાળકોની � અ�ભ�ુ�ચ જળવાવી જોઇએ તે જળવાતી નથી. બાળકોને જો િવષયવ��નુી સાથે જ જોડણી અને �યાકરણ ��યે અ�ભ�ખુ
કરવામાં આવે તો જોડણી �ગેની સમ�યાનો ઉક�લ લાવી શકાય. આ સમ�યાને �યાનમાં રાખીને સશંોધક� ""ચીખલી તા�કુાનાં ધોરણ-

૬ ના િવ�ાથ�ઓનાં �જુરાતી િવષયમાં થતાં જોડણી દોષોનો અ�યાસ'' એ િવષય પર સશંોધન કાય� હાથ ધ� ુ� હ� ુ.ં ���તુ સશંોધન
સવ��ણ �કાર�ું હ� ુ.ં  �માં ૪૦ શાળાઓમાથંી ૬૦૦ િવ�ાથ�ઓને ન�નૂા તર�ક� પસદં કયા� હતા.  �માં મા�હતી એક�ીકરણ માટ�
�વર�ચત ��ૂયાકંન કસોટ�નો ઉપયોગ કય� હતો અને મા�હતી �થૃ�રણ અને તારણોની ચચા� સશંોધન પેપરમાં િવગતે કરવામાં આવી
છે.

��તાવના

એકવીસમી સદ� તરફની આપણી �ગિતને લ�માં લેતાં આપણે અનેકિવધ �ે�ોમાં સફળતા �ા�ત કર� છે. �માં કોઇ શકંાને �થાન
નથી. �વત�માન સમયમાં િશ�ણ જગતની વધતી જતી સમ�યાઓમાં મહpવની બાબત ભાષા િશ�ણની છે. ભાષા વડ� જ માનવીને
તેની આદશ� માનવતાનો દરજજો હોવા છતાં મા�ભૃાષા પર�વે ચાલશે,  ફાવશનેી નીિત અપનાવતો જોવા મળે છે.  મા�ભૃાષાએ
ભારતીય સ�ં�ૃિતની જનેતા છે. વત�માન સમયમાં ��ે�ભાષાની બોલબાલા જોવા મળે છે. ��ે� ભાષાને મહpવ આપ�ું જોઇએ.

પરં� ુ મા�ભૃાષાની અવગણના કર�ને ન�હ. ��ે� ભાષા� ું મહpવ �બૂ વધી ગ�ું હોવાથી �જુરાતી ભાષામાં જોડણી ��યે �બનકાળ�
લે�ખત, મૌ�ખક અ�ભ�ય�કતમાં અ��ુ�, ઉ�ચારણ દોષો પણ �યાપક �માણમાં જોવા મળે છે. ઉ�ચ િશ�ણ પામેલા િશ��તો પણ હ�
જોડણી ��યે સભાન જોવા મળતા નથી. આ ઉપરાતં ��વ-દ�ધ�, અ��ુવાર, જોડા�રની જોડણી વગેર�ના િનયમોથી અ�ણ હોવાથી ��ુ
જોડણી રચી શકતા નથી. �થી જોડણી એક �ચ�તાનો િવષય બ�યો છે. આ બધી બાબતોને �યાનમાં લેતાં સશંોધક� �જુરાતી િવષયમાં
જોડણી દોષ િનવારવા માટ� ���તુ િવષય પર સશંોધન કરવા�ું હાથ ધ�ુ� હ� ુ.ં

સશંોધનનાં હ��ઓુ

ચીખલી તા�કુાના ધોરણ- ૬ ના િવ�ાથ�ઓની ��વ-"ઈ' જોડણીવાળા શ�દોમાં થતી �લૂોનો અ�યાસ કરવો.1. 

ચીખલી તા�કુાના ધોરણ- ૬ ના િવ�ાથ�ઓની દ�ધ�-"ઈ' ની જોડણીવાળા શ�દોમાં થતી �લૂોનો અ�યાસ કરવો.2. 

ચીખલી તા�કુાના ધોરણ - ૬ના િવ�ાથ�ઓની જોડા�રની જોડણીવાળા શ�દોમાં થતી �લૂોનો અ�યાસ કરવો.3. 

ચીખલી તા�કુાના ધોરણ - ૬ ના અ��ુવાર સબંિંધત જોડણીમાં થતી �લૂોનો અ�યાસ કરવો.4. 

સશંોધન પ�ધિત

�વત�માન ઘટનાઓ ક� પ�ર��થિતઓના સદંભ�માં સમ�યાઓના ઉક�લ માટ� �જુરાતી િવષયમાં િવ�ાથ�ઓ જોડણીમાં ક�વી �લૂો કર� છે.

એ �ણવા માટ� સશંોધક� સવ��ણ પ�િતનો ઉપયોગ કય� હતો.

�યાપિવ� અને ન�નૂા પસદંગી

���તુ સશંોધનમાં ચીખલી તા�કુાના ધોરણ-  ૬નાં તમામ િવ�ાથ�ઓનો �યાપિવ�માં સમાવશે થાય છે. ન�નૂાની પસદંગી માટ�
યાદ��છક ન�નૂા પ�ધિતનો ઉપયોગ કય� હતો. ચીખલી તા�કુાની �ુલ ૧૩૧ શાળાઓમાથંી ૪૦ શાળાઓની પસદંગી યાદ��છક ર�તે
�ચ�ી ઉપાડ �ારા કરવામાં આવી હતી. આમ ન�નૂામાં ૪૦ શાળાઓમાથંી �ુલ ૬૦૦ િવ�ાથ�ઓને ન�નૂા તર�ક� પસદં કયા� હતા.
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ઉપકરણની પસદંગી અને રચના

���તુ સશંોધન સવ��ણ �કાર� ુ ં હોવાથી સશંોધક� સશંોધનના હ��ઓુ, �વ�પ અને મા�હતીની જ��રયાતોને �યાનમાં રાખી મા�હતી
એક�ીકરણ માટ� �વર�ચત ��ૂયાકંન કસોટ�નો ઉપકરણ તર�ક� ઉપયોગ કય� હતો.

મા�હતી �થૃ�રણની ર�ત

���તુ સશંોધનમાં મા�હતી �થૃ�રણ માટ� ટકાવાર�નો ઉપયોગ કય� હતો. તેમજ �કુત લેખન કૌશ�ય માટ� �ણુા�મક ર�તે �થૃ�રણ
ક�ુ� હ� ુ.ં �માં સશંોધક� તર�હ તથા મે��કસ પ�ધિતનો ઉપયોગ કય� હતો.

સશંોધનનાં તારણો

��વ-‘ઈ’ની જોડણીમાં �લૂ ન કરતા હોય તેવા િવ�ાથ� તો જોવા મ�યા હતા. પરં� ુ �લૂ કરતા હોય તેવા િવ�ાથ�ઓ�ું �માણ
મ�યમ ક�ાએ જોવા મ��ું હ� ુ.ં

1. 

દ�ધ�- ‘ઈ’ ની જોડણીમાં �લૂ કરતા હોય એવા િવ�ાથ�ઓ�ું �માણ વ�ુ જોવા મ��ું હ� ુ.ં2. 

જોડા�રની જોડણીમાં �લૂ ન કરતા હોય તેવા િવ�ાથ�ઓ તો જોવા મ�યા હતા, પરં� ુ �લૂ કરતા હોય તેવા િવ�ાથ�ઓ� ુ ં �માણ
વ�ુ જોવા મ��ું હ� ુ.ં

3. 

અ��ુવારની જોડણીમાં �લૂ કરતા હોય તેવા િવ�ાથ�ઓ� ુ ં �માણ નબળ� ક�ાએ જોવા મ�� ુ ં હ� ુ.ં4. 
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*************************************************** 

નીતાબેન ડ�. મો�હતે
(એમ. એ., એમ.એ�્.)
આિસ�ટ�ટ �ોફ�સર,
િશ�ણ ભારતી કોલેજ ઓફ એ��કુ�શન,

વે�,ુ ભરથાણા, �રુત.
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