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  Continuous Issue-19 | July – September 2018 

                       સશંોધનનો અર્થ, મહત્વ અને આવશ્યકતાઓ 

         શિક્ષણની તમામ િાખાઓમાાં સાંિોધન િબ્દ પ્રચલિત થવા િાગ્યો છે . દરેક કે્ષત્રના ઊંડા અભયાસો 
માટે સાંિોધન થઈ રહ્યા છે. િારીરરક શિક્ષણ અને રમત -ગમત કે્ષત્રમાાં પણ સાંિોધન િરુ થઈ ચકૂ્યા છે ત્યારે 
સાંિોધન શવિેના ખ્યાિ સ્પષ્ટ થાય તે માટે સાંિોધન િબ્દ સમજવો જરૂરી છે . સાંિોધન પ્રરિયાના શવકાસ 
ઇશતહાસ જોતાાં જણાય છે કે પહિેા િોધ , ગવેષણા જેવા િબ્દ પ્રયોગો સાંિોધનને માટે થતાાં હતા . આથી 
પ્રથમ િોધ અને ગવેષણા િબ્દો શવિે જાણવુાં જરૂરી છે . િોધ િબ્દ એક પ્રકારની શદુ્ધિ સાંસ્કાર અથવા 
સાંિોધનનો અથથ આપે છે . આના સાંદભથમાાં કહી િકાય કે શસિતોના પથૃ્થથ્થકરણ વગીકરણ  અને સ્પષ્ષ્ટકરણ માટે 
િોધ િબ્દ- પ્રયોગ કરી તો િકાય પણ આનાથી વધારે પ્રમાણમાાં તારણો િોધવાની પ્રરિયાઓનો શનદેિ થતો 
નથી . 

સાંિોધન િબ્દપ્રયોગ માત્ર કોઈવસ્તનુી િોધકરવામાાં આવી રહ્યો નથી પરાંત ુતે અનેક પ્રકારના સત્યનુાં 
એકત્રીકરણ અને વ્યાપક શનષ્કષથ કાઢવામાાં હોય  તવેી પ્રરિયા ઓનો પ્રેરક  છે. સાંિોધન  િબ્દપ્રયોગોમાાં  પ્રકૃશત 
સમાયેિી છે.સાંિોધન િબ્દ પ્રયોગ માાં પ્રકૃશત અનસુાર પછૂતાછ,તપાસ વ્યાપક પરીક્ષણ, યોજના બિ અધ્યયન, 
હતેપુણૂથ તથા તત્પરતા યકુ્ત સામાન્ય શનણથય વગેરેની યકુ્ક્તયો મહત્વપણૂથ છે. 

અંગ્રેજોએ િબ્દ “રરસચથ “ માટે ગજુરાતીમાાં “સાંિોધન” િબ્દ રૂઢ થયો છે. આ િબ્દ ક્યારે કઈ રીતે 
પ્રચારમાાં આવ્યો તે નક્કી કરવુાં એ જ એક સાંિોધનનો મદુ્દો છે. એટલ ુખરુાં કે “સાંિોધન” શવિેનો આજનો આપણો 
જે ખ્યાિ છે તે અવાથચીન યગુનો- વૈજ્ઞાશનક યગુનો ખ્યાિ શવિેષભાવે જણાય છે. ભતૂકાળમાાં પાઠસાંશદુ્ધિના પ્રશ્નો 
જરૂર    આવતા, એ અંગે ટીકા-ચચાથઓ પણ ચાિતી, પરાંત ુઆજની રીતે “રરસચથ” ના અથથમાાં સાંિોધનની એક 
સ્વતાંત્ર વ્યવક્સ્થત પ્રવશૃત તરીકેની ભશૂમકા ત્યારે નહોતી. ઇશતહાસ બદુ્ધિના ઉદયશવકાસ થયો,વૈજ્ઞાશનક સમજના 
શવકાસ સાથ ે જે જજજ્ઞાસાભયાથ પ્રશ્નો ઉદ્ભવ્યાાં તેને હિ કરવા માટે નતૂન પિશતઓ-અલભગમો પ્રયોજવાની 
આવશ્યકતા ઊભી થઈ. અધ્યન પાછળના પ્રયોજનોએ,અધ્યયનના સાધનો વગેરેમાાં થતાાં જતાાં ફેરફારોએ પણ 
ચીિાચાલ ુ અધ્યયન-પિશતઓમાાં જરૂરી ફેરફારો કરવાની કે અન્ય પરૂક પિશતઓ સાથે એ પિશતઓને 
સાક્ળવાની જરૂરરયાત દિાથવી. એ રીત ેિમિઃ સાંિોધન-પ્રવશૃતનુાં  એક આગવુાં કે્ષત્ર ઉદભવ્યુાં અને સાંિોધનનુાં 
કાયથ કરતા કરતાાં  એનુાં એક વ્યવક્સ્થત િાસ્ત્ર “રરસચથ મેથડોિોજી” નુાં પણ અક્સ્તત્વમાાં આવ્યુાં. 

આપણે ત્યાાં સાંિોધન-પ્રવશૃતનો ઉદય અવાથચીન કાળમાાં, અંગ્રેજોના આવ્યા પછી, કહો કે પશિમના 
સારહત્યકિા, સાંસ્કાર-સાંસ્કૃશતના સાંપકથમાાં આવ્યા પછી થયો. વૈજ્ઞાશનક પ્રવશૃતએ મનષુ્યને મનષુ્ય અને તેની 
પ્રવશૃતઓને જગતને તથા જીવનને અનેક રીતે જોવા- જાણવાની પ્રેરણા અને િક્ક્ત આપી. જેમ વૈજ્ઞાશનક ક્ષેતે્ર 
સોંગોપાાંગને પ્રમાણભતૂ અધ્યયનના આગ્રહ સાથે જ પ્રાયોલગક પિશતઓ  નુાં સ ાંિોધન પિશતઓનુાં અવિાંબન 
અશનવાયથ થત ુાં ગયુાં તેવુાં જ સમાજશવધ્યાઓના કે્ષતે્ર પણ બન્યુાં. વૈજ્ઞાશનક- બૌશધક અલભગમના આગ્રહ ેવસ્તિુક્ષી 
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પિશતએ સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરવાની વશૃતએ આ કે્ષત્રમાાં પણ વૈજ્ઞાશનક બનબના સાંિોધનને પ્રશતષ્ષ્ઠત કયુું અને આ 
જ વસ્ત ુસારહત્યકિાના કે્ષતે્ર પણ બની. સારહત્ય કિાના કે્ષતે્ર િમિઃ અનેક એવા કે્ષત્રો ખલૂ્યા, જેમાાં સાંિોધન 
આવશ્યક જ નહીં, બલ્કે અશનવાયથ િેખાય. ભાષા અને િોકસારહત્યના કે્ષત્રો એવા િેખી િકાય.આ ક્ષેત્રોમાયે 
પછી એટલ ુ કાયથ થયુાં છે ને થત ુાં જાય છે, અને તે પોતાની એવી આગવી સાંિોધન-પિશતઓ પણ છે. 
ભાષાશવજ્ઞાનનુાં કેટલકુ કામ તો વૈજ્ઞાશનક સાધનોને સજ્જ પ્રયોગિાળામા થત ુાં હોય છે. સારહજત્યક સાંિોધનનુાં કાયથ 
પણ વૈજ્ઞાશનક શવકાસ સાથે વધનેુ વધ ુ શવકાસ પામત ુાં જાય છે. આ કે્ષત્રમાાં પણ કોમ્પ્યટુર- શનભથર સાંિોધન- 
પદ્ધિશતઓનો િાભ િેવાની તક ઉપડી છે, જો કે આપણે ત્યાાં તો સારહજત્યક સાંિોધન હજુ એ કક્ષાએ અથવા એ 
ભશૂમકાએ પહોચ્ય ુ જ નથી, બલ્કે કેટિાક રકસ્સાઓમાાં તો છેક જ પ્રાથશમક ભશૂમકાએ જણાય, જેમ કે 
પરુાકથાકલ્ય-શવદ્યા (મેથોડોિોજી)નુાં તથા ગજુરાતી પીગળનુાં કે્ષત્ર, કોિશવધ્યનુાં તથા િૈિીિાસ્ત્રનુાં કે્ષત્ર વગેરે. આ 
પરરસ્થીશતમાાં વૈજ્ઞાશનક ઉપકરણોના શવશનયોગની વાત તો ઠીક-ઠીક દૂરની િાગે તો નવાઈ નથી 

સશંોધન માળખ  ં એટલે શ  ં? 

સાંિોધન માળખુાં એટિે સાંિોધન સમસ્યા કે તપાસની બાબતમાાં શુાં, ક્યાાં, ક્યારે અને કયા  સાધન દ્વ્રારા 
કેવી રીતે કરવામાાં આવિે તે અંગેના શનણથયની સવુ્યવક્સ્થત, સસુ ાંગરઠથ ગોઠવણ તેમાાં આ પ્રશ્નો પર શવિેષ 
ધ્યાન અપાય ત ેજરૂરી છે.  

 સાંિોધન િેના શવિે છે ? 
 િા માટે હાથ ધરવામાાં આવે છે ? 
 અભ્યાસ ક્યાાં કરાિે ? 
 કેવા-કેવા પ્રકારની મારહતીની જરૂર પડિે ? 
 કોની-કોની પાસેથી મારહતી ની જરૂર પડિે ? 
 કઈ પદ્ધિશતથી મારહતી એકઠી કરિે ? 
 સાંિોધનનો સમયગાળો િો હિે ? 
 કેવા પ્રકારનો અને કેવી પિશતથી શનદિથન પસાંદ કરાિે ? 
 મારહતીનુાં એકત્રીકરણ કેવી રીતે થિે ?  
 સાંિોધનની મારહતીનુાં શવશ્િેષણ કેવી રીતે કરવુાં ? 
 કેવી રીતે કઈ પદ્ધિશતથી અથથગટન થિે ? 
 કેવા પ્રકારની કસોટી પ્રરિયા વાપરવામાાં આવિે ? 
 અહવેાિની પિશિ કેવી હિે ? 

વ્યાખ્યા  :- 

 સાંિોધનનુાં માળખુાં એટિે સાંિોધન સમસ્યા અને તેના આિયને અનરુૂપ મારહતી એકત્રીકરણ 
અને મારહતીનુાં શવશ્િેષણ અને અથથગટનની કરકસરયકુ્ત  અને કુનેહ પવૂથકની ગોઠવણ, 
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                                                                                        ____ જ્હોડા   

 માળખુાં એટિે પ્રાયોલગક ભિૂ શનવારી કે શનયશત્રત કરી સાંિોધન સમસ્યાના ઉકેિ માટેનુાં 
આયોજન, તપાસની પિશત તથા આટીઘ ૂાંટીનો વ્યહુ બાાંધવો તે.  

                                                                                    ____ કિીન્જર     

   સશંોધન યોજનાના પ્રકારો  

સાંિોધન  યોજનાના જ્હોડા વગેરે ત્રણ પ્રકારો પાડ ેછે જેમ કે િોધનાત્મક,વણથનાત્મક અને પરરક્ષાત્મક, 

૧. શોધનાત્મક સશંોધન :- 
િોધનાત્મક અભયાસો સામાજજક શવજ્ઞાનોના સાંિોધનમાાં એશવ સાંરચના કે અભયાસો છે કે જેમાાં અજ્ઞાત તત્વો 
અને હકીકતોની િોધ સાથે સાંબાંધ ધરાવે છે. આનો ઉશપયોગ એવ અભ્યાસો માટે કરવામાાં આવે છે કે જેના 
શવષયમાાં જ્ઞાન સીશમત હોય. જ્હોડા અને હુકે િખ્યુાં છે કે “અન્વેષણાત્મક અધ્યયન અનભુવ મેળવવા માટે જરૂરી 
છે અને તે વધારે શનશિત અધ્યયન માટે ઉત્કલ્પનાઓ રચવામાાં સહાયભતૂ થાય છે”. ટૂાંકમાાં કહીયે તો જયાાં જયાાં 
સમસ્યાઓનુાં સૈિાાંશતક જ્ઞાન ઉપિબ્ધ ન હોય ત્યાાં સાંિોધનમાાં ઉત્કલ્પનાઓનુાં શનમાથણ કરવા માટે િોધનાત્મક 
અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે. 
          િોધનાત્મક એ સાંિોધનના કેટિાક શવશિષ્ટ કાયો અથવા હતેઓુ છે. જેમ કે તત્કાલિન ક્સ્થશતના 
સાંબાંધમાાં મારહતી આપવી તેમજ િોધનાત્મક અભ્યાસની આધારશિિા છે. જેના પર સાંિોધનની સમગ્ર ઇમારત 
ઊભી કરી િકાય છે. પ્રાથશમક જ્ઞાન િોધનાત્મક અભ્યાસ િારા પ્રા્ત થાય છે. તેવી જ રીત ે િોધનાત્મક 
અભ્યાસ સમસ્યાના મહત્વને દિાથવે છે. જેમ કે નવી નવી સમસ્યાઓને પ્રકાિમાાં િાવે છે અને સાથે સાથે તે 
સમસ્યાઓનુાં સામાજજક મહત્વ શુાં છે તે દિાથવે છે. િોધનાત્મક અભ્યાસ અશનશિત સમસ્યાઓને શનશિતતા પ્રદાન 
કરે છે. િોધનાત્મક પિશત અપરરલચત પિશત છે. તેની કોઈ શનશિત સીમાઓ નથી. તેના િીધે તેના માટે ચારે 
રદિા ખલુ્િી છે.પરરણામે ગમે તેવા અપરરલચત કે્ષત્રોનો પણ અભ્યાસ કરી િકે છે. િોધનાત્મક અભ્યાિમાાં િોધો, 
િેખો પસુ્તકો, સાંદભથગ્રાંથ ઉપરાાંત સામાન્ય માગથ દિથકો, મોનોગ્રાફ્સ, સાયકોિોજીકિ જનરિ જોઈ જવા જોઈએ. 
તેની મયાથદા એ કે તે માત્ર આંતરદષ્ષ્ટઓ અથવા ઉત્ક્લ્પનાઓની રચના તરફ ઌ જાય છે, પરાંત ુચકાસણી 
કરતાાં નથી.        
 

૨.વર્થનાત્મક ; વણથનાત્મક સાંિોધન માાં કોઈ પણ વસ્તનુો પ્રકાર અને દરજ્જાની શવગતનો, માણસોના સમહૂનો 
અનેક પદાથોની પરરક્સ્થશતઓમાાં સમહૂની શવગતોનાાં વણથનો અથવા બીજી કોઈ ઘટાનો કે જેનુાં વ્યક્ક્ત અધ્યયન 
કરવા માગે છે તેનો સમાવેિ કરવામાાં આવે છે. વણથનાત્મક સાંિોધનો જુદીજુદી રીતે ઉપયોગી થાય છે. જેમ કે 
આ સાંિોધનો ધાંધાકીય શનણથય કરવા માટે મારહતી પરૂી પડે છે. શવજ્ઞાનમાાં પણ મોટો ફાળો છે, તેમજ આ 
અધ્યયનો સાંિોધનમાાં સાધનો પરૂા પાડવામાાં મદદરૂપ થાય છે. 
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       આ સાંિોધનના તબક્કામાાં ઉદ્રશ્યો નુાં શનરૂપણ,સામગ્રી,સાંકિનની પિશતની પસાંદગી, મારહતીનુાં એકત્રીકરણ 
અને ચકાસણી, પરરણામોનુાં શવશ્િેષણ, પરરનામોનો અહવેાિ વગેરે તબક્કાઓ છે. તેની મયાથદાઓ જોઈએ તો 
આ સાંિોધનનો હતે ુફક્ત જ્ઞાન પ્રા્ત કરવાનો હોય છે. સમસ્યામાાં પ્રસ્તતૃ કારણોને પરરવશતિત કરવાનો કોઈ 
પ્રયાસ કરવાનો આવતો નથી.  
૩. પરરક્ષર્ાત્મક :- આ પ્રકાર નાાં સાંિોધનમાાં પ્રયોગો કરવામાાં આવે છે, પ્રયોગ એટિે હતેપુવૂથક, શવશિષ્ટ 
પરરક્સ્થતી ઉપજાવી અને પરરક્સ્થતી પર શનયાંત્રણ મેળવી કરવામાાં આવતુાં શનરીક્ષણ. જેના મખુ્ય પ્રકારોમાાં 
પાિયાત પ્રયોગ, પવૂથ અને પાિયત સાંિોધન આયોજન, એક્સ ફેકટો સાંિોધન વગેરે.  
 

 સશંોધનની આવશ્યકતાઓ                 

       સાંિોધન કાયથ કરવા માટે સાંિોધન આયોજન કરવુાં જરૂરી છે. આયોજન એ સાંિોધન માટેની ગાઈડ િાઇન 
પરૂી પાડે છે .જેવી રીતે લબલ્ડર લબલ્ડીંગ બનાવતા પહિેા તેનો નક્િો અને નાણાનો પ્રોજેકટ તૈયાર કરે છે તે 
શવના તેનુાં લબલ્ડીંગ આયોજન સફડ શનવડત ુાં નથી તેમાાં સમય , િક્ક્ત અને નાણાનો વ્યય થાય છે આ રીત ે
સાંિોધન કાયથન ુાં આયોજન કરવુાં પણ આવશ્યક છે.આમ આયોજન શવના નુાં કોઈપણ કાયથ કે સાંિોધન અધથવચ્ચે 
પડત ુાં મકૂવુાં પડત ુાં હોય છે . 

          નનષકષથ  

      ૧.  આયોજન યકુ્ત મારહતી વધારે શવશ્વસનીય હોય છે 

      ૨. આયોજન દ્વારા કરવામાાં આવતા કાયોમાાં મશુ્કેિીઓ નો સામનો કરવો સરિ  બને છે.  

      3. અધથકચરી મારહતી મેળવવાથી દૂર રહી સકાય છે.  

      ૪. સમય , િક્ક્ત અને નાણાનો દુરવ્યય થતો અટકાવી િકાય છે .  

      ૫. સાંિોધન દ્વારા સાંિોધન માટે યોગ્ય રસ્તાઓનો ખ્યાિ આવે છે .  

      ૬. આયોજન દ્વારા સાંિોધન કાયથને વધ ુસરળ , સગુમ અને સવુ્યવક્સ્થત બને છે  

         આ કારણો થી જ સાંિોધન કાયથન ુાં આયોજન કરવુાં આવશ્યક છે .          

પ્રસ્તતુ પ્રકરણમાાં શવશ્િેશષત મારહશત અને અથથગઠનો આધારે શનષ્કષો રજૂ કારવામાાં આવ્યા છે. 

સધંભ સ ચિ 

I. https://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml 
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   **************************************************************************************** 

 

ડૉ. અલ્પા એિ અમીન 

િારરરીક શિક્ષણ અધ્યાપક 

ગવનથમેંટ િો કોિેજ  

ખોખરા 
અમદાવાદ 
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