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શિક્ષણના માધ્યમની કુટુુંબ જીવન પર અસર – એક સમાજિાસ્ત્રીય અભ્યાસ 

પ્રસ્તાવના 
જાણીતા તત્વચ િંતક એરિસ્ટોટલ માનવીને એક સામાજીક પ્રાણી છે તેવયું દર્ાાવ્યું છે. માનવી સમાજ સાથે 

સુંબુંધ ધિાવે છે. માનવીનયું સ ુંપણૂા જીવન સુંસ્થાકીય માળખા સાથે સુંકળાયેલયું છે. સુંથાકીય માળખાની જીવન ઉપિ 
ઘણી જ અસિ પડ ે છે. માનવીના ઘડતિ અને તેના વવકાસ માટે સુંસ્થાકીય માળખયું ખબૂજ અસિકાિક િીતે 
મદદરૂપ થાય છે. માનવીની જરૂરિયાતો એ વવચિન્ન સુંસ્થાઓ દ્વાિા સુંતોષાતી હોય છે. સુંસ્થા દ્વાિા માનવીનયું 
સામાજીકિણ થાય છે. માનવીની અંદિ સુંસ્કાિોનયું વસિં ન અને તેનયું યોગ્ય રદર્ા તિફ લઈ જવામાું આવી આ કાયા 
માટે વવવવધ એજન્સીઓ સહાયક નીવડે છે. માનવીને પોતાના સમાજમાું રિયાર્ીલ સભ્ય બનવામાું મદદ કિે છે.  

 

સુંસ્થાઓ પૈકી કયટયુંબ સુંસ્થા, વર્ક્ષણ સુંસ્થાની અંદિ િહીને માનવીનયું સામાજીકિણ અને તેનયું યોગ્ય ઘડતિ 
કિવામાું મદદરૂપ થાય છે. પરિવતાન પામતા સમાજની અંદિ વર્ક્ષણને ઘણયું જ મહત્વ આપવામાું આવ્યું છે. 
સમાજની મહત્વની સુંસ્થાઓમાું કયટય ુંબ વયવસ્થા માનવીની અંદિ સ્કાિોનયું વસિં ન કિે છે.  

 

વર્ક્ષણ સુંસ્થાની અંદિ ચિરટર્કાળ દિમ્યાન જયની વર્ક્ષણની પદ્ધવત નાબદૂ કિીને બધા જ વર્ાના લોકો 
વર્ક્ષણ સાથે જોડાઈ ર્કે તે માટે તે સમય દિમ્યાન નીવત અમલમાું મયકાઈ. વર્ક્ષણ સમાજના સાુંસ્કૃવતક વાિસાનયું 
નવી પેઢીમાું સ ુંિમણ કિી સામાજીકિણનયું કાયા બજાવે છે. સમાજમાું ચિન્ન-ચિન્ન સામાજજક પરિસ્સ્થવતઓમાું સમાજ 
નવી પેઢી પાસે જે પ્રકાિના મલૂ્યો, ધોિણ, માન્યતાઓ, વલણો, વતાનો, જ્ઞાન કૌર્લ્યો, યુંજ્ઞવવજ્ઞાનના ઉપયોર્ની 
આવકની વરે્િેની અપેક્ષા િાખે . 

 

સમાજની મહત્વની સુંસ્થાઓમાું કયટય ુંબ વયવસ્થા, અથાવયવસ્થા, જ્ઞાવતવયવસ્થા, વર્ક્ષણ વયવસ્થા જેવી 
સુંસ્થાઓ અસ્સ્તત્વ ધિાવે છે. જે પૈકી દિેક સુંથાઓનયું  ોક્કસ માળખયું અને કાયો હોય છે. દિેક સુંસ્થાઓ એક બીજા 
સાથે કાયાાત્મક િીતે જોડાયેલી હોય છે. 

 

વર્ક્ષણ સુંસ્થાની અંદિ વતામાન સમયમાું ગયજિાતી માધ્યમની અંદિ વર્ક્ષણ લેતા વવદ્યાથીઓની સુંખ્યા 
અંગે્રજી માધ્યમ સાથે વર્ક્ષણ લેતા વવદ્યાથીઓ કિતાું ખબૂ જ ઓછું થત યું જાય છે. વતામાન સમયની સ્સ્થવત મયજબ 
આજે અંગે્રજી િાષાનયું પ્રાધાન્ય ખબૂ જ વધી િહ્યું છે. જેથી ગયજિાતી માધ્યમની ર્ાળાઓમાું વવદ્યાથીઓની સુંખ્યા 
પ્રવતવષા ઘટતી જાય છે.  સિકાિી ર્ાળા કિતા ખાનર્ી ર્ાળાઓમાું અંગ્રેજી વર્ક્ષણને ખબૂ જ મહત્ત્વ આપવામાું 
આવ્યું છે. જેથી કયટયુંબ જીવન ઉપિ તેની અસિ પડી છે. 

 

વર્ક્ષણ સમાજમાું પરિવતાન વાહક તિીકે છે. જ્હોન્સન સમાજમાું સ્થાઓ, મલૂ્યોમાું આવેલ પરિવતાનને 
સામાજજક પરિવતાન કહ ેછે. વતામાન પરિસ્સ્થવતને લીધે વર્ક્ષણ સુંસ્થામાું માધ્યમની જે અસિ કયટયુંબજીવન ઉપિ 
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પડે છે અને તેના લીધે કયટયુંબજીવનને કેવા પડકાિોનો સામનો કિવો પડે છે તે જાણવા માટે આ વવરે્ અભ્યાસ 
કિવા હય ું સહમત છું. 

 

શવષય પ્રવેિ 
સમાજમાું વર્ક્ષણ વયવસ્થા સમાજમાના સાુંસ્કૃવતક વાિસાને નવી પેઢીમાું સિાુંત કિવાનયું કાયા કિે છે. 

પરિવતાન પામતા સમાજમાું વર્ક્ષણ વયવસ્થાને ફક્ત સાુંસ્કૃવતક વાિસાને નવી પેઢીમાું સુંિાત કિવાનયું જ કાયા 
બજાવાનયું હોત યું નથી પિુંત ય તેણે આ વાિસામાું જે પિવવતાન આવયા હોય તેમની સાથે નવી પેઢી અનયકલૂન સાધી 
ર્કેતે માટે પણ તેને તૈયાિ કિવાની હોય છે.  

 

િાષા એ સામાજીકિણની પ્રરિયામાું િાષાની ભવૂમકા અગ્રર્ણ્ય િહી છે. પ્રત્યેક સમાજની અલર્ િાષા અને 
બોલી હોય છે. તે સમાજની સુંસ્કૃવતનયું પ્રવતિંચબબ કિે છે. 

 

સુંસ્થાની અંદિ માનવીના કાયાપ્રણાલી પરિપવૂતિ અથે સ્થા પોતાનયું કાયા કિે છે. તેમાું સ ુંસ્થા દ્વાિા માનવી 
પોતાની જરૂિીયાતો પિૂી પાડે છે. વવચિન્ન સુંસ્થાઓ પૈકી કયટયુંબ વયવસ્થાની અંદિ માનવી-માનવી વચ્ ેના 
આંતિસુંબુંધો, લાર્ણી, માન્યતા, વલણો જે પૈકી માનવી વતાન વયવહાિ કિે છે.કયટય ુંબ સુંસ્થાની અંદિ સુ્ં યક્ત  

 
 

કયટયુંબ અને વવિક્ત કયટયુંબ એમ બે પ્રકાિ જોવા મળે છે.િાિતીય સુંસ્કૃવત મયજબ, 
- વર્ક્ષણ સુંસ્થાની અંદિ પ્રથવમક વર્ક્ષણ, માધ્યવમક વર્ક્ષણ, ઉચ્ તિ માધ્યવમક વર્ક્ષણ ર્ાળાની અંદિ આપવામાું 
આવતયું ગયજિાતી િાષાનયું મહત્વ અંગે્રજી િાષાનયું વર્ક્ષણ કિતા ઓછું થવા લાગ્્યું છે. વતામાન સમયની અંદિ 
ટેકનોલોજી યુંત્રવવજ્ઞાનને લીધે વર્ક્ષણનયું સ્તિ ઊચયું આવતા વધવા પામ્્યું છે. જેના લીધે ગયજિાતી િાષામાું 
અભ્યાસ કિતાું વવદ્યાથીઓનયું પ્રમાણ ઘટવા લાગ્્યું છે. 
 

- વર્ક્ષણ વયવસ્થાને આજે એક વયવસાયલક્ષી માધ્યમ બનાવવામાું આવ્યું છે. યાુંત્રીકીકિણ ટેકનોલોજીને વિેલા આ 
્યર્માું વર્ચક્ષત વર્ા અને એમાુંય અંગે્રજી િાષાની અંદિ વર્ક્ષણ પામેલને આવા ટેકનોલોજીની અંદિ ઉચયું સ્થાન 
અને એક સાિો મોિો પ્રાપ્ત થાય છે. સિકાિી ર્ાળાની અંદિ ફીનયું ધોિણ ઓછું જોવા મળ્યું. જ્યાિે અંગ્જી માધ્યમ 
અને એમાું ખાનર્ી  ર્ાળાઓમાું ફીનયું ધોિણ ઉચયું જોવા મળ્યું. પિુંત ય વતામાન મયને ધ્યાનમાું િાખી દિેક કયટયુંબ 
પોતાના બાળકને અંગે્રજી માધ્યમનયું વર્ક્ષણ અપાવવાનયું પસુંદ કિે છે. 
 

જાણીતા અથાર્ાસ્ત્રી ઓર્ષ્ટ કોપ્ટે પ્રત્યક્ષ પ્રવાહનાના વપતાનયું ચબરયદ પ્રાપ્ત ક્યું છે. જેમાું તેમણે સ્પષ્ટ ક્યું 
છે. સમગ્ર વવશ્વમાું કેટલાક કયદિતી વનયમો મયજબ વયવસ્સ્થત િીતે  ાલે છે. વવશ્વનયું સ ું ાલન કિવા આ વનયમોને 
સમજવાથી વવશ્વ વવરે્ સમજૂતી મળી છે. માનવી-માનવી વચ્ ેના સુંબુંધોથી બનેલો સમાજ પણ આખિે તો 
પ્રકૃવતનો જ એક િાર્ છે. 

 

કાલા માકાસે કટ્ટિવાદ અને િૌવતકવાદની અંદિ સ્પષ્ટ ક્યા છે. શ્રષૃ્ષ્ટ બે પ્રકાિની વાસ્તવવકતાઓની બનેલી 
છે. 
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ઐશતહાશસક ભૌશતકવાદ 
પ્રાથવમક વાસ્તવવકતા િૌવતક વાતાવિણ અને જીવનવનવાાહ કે િિણપોષણની બાબતોને પ્રાથવમક 

વાસ્તવવકતા તિીકે ઓળખાવે છે. 
દૃષ્ટાત્મક ભૌશતકવાદ 
માક્સે દૃષ્ષ્ટતામક િૌવતકવાદ વાસ્તવવતાને દ્વદ્વવાદી ખ્યાલ તિીકે ઓળખાવયો છે. 
સમાજર્ાસ્ત્રીઓ દ્વાિા શ્રષૃ્ષ્ટના અભ્યાસ, પ્રાથવમક વાસ્તવવકતા, કયટયુંબના જીવનવનવાાહના સાધોનો અથા અહીં 

સ્પષ્ટ કિવામાું આવયો છે.  
વતામાન સમયમાું ઉિી થતી પરિસ્સ્થવતને જોતાું કયટય ુંબજીવન ઉપિ વર્ક્ષણની કેવી અસિ વતાાય છે. તે 

જોવાની ટેવ માિા આ અભ્યાસનયું કાિણ છે. 
શિક્ષણના સમાજિાસ્ત્રનો ઉદ્દભવ 
10મી અને 20મી સદીમાું 10મી સદીના લર્િર્ અંત ધી પવિમના દેર્ોમાું માનવર્ાસ્ત્રનો ર્ાઢ પ્રિાવ 

હતો. 20મી સદીમાું વયસ્ક્તની સમાજર્ાસ્ત્રીય ખ્યાલ સ્વીકાિતો થયો છે. ક્ષણના સમાજર્ાસ્ત્રના મળૂ ઈ.સ.1861 
સયધી જોઈ ર્કાય છે. 

શિક્ષણ સુંસ્થા તરીકે 
વર્ક્ષણ દ્વાિા માનવીનયું વયસ્ક્તત્વ ઘડાય છે. તે વવકા પામતી રદર્ા તિફ પે્રિાય છે. ક્ષણ પામી પોતાના 

સમાજની અંદિ પોતાની આર્વી પ્રવતષ્ઠા કેળવે છે. 

િોજર્ાિી વર્ક્ષણ એ માત્ર લેવાથી નહીં પિુંત ય વર્ક્ષણ લીધા બાદ તેના વળતિ સ્વરૂપે આવથિક િોજર્ાિી 
ખબૂ જ અવનવાયા બને છે. વયસ્ક્ત આવથિક િીતે પર્િિ થવા માટે વર્ક્ષણ મેળવે છે અને એ વર્ક્ષણનો ઉપયોર્ તે 
આવથિક િીતે વવવવધ વયવસાયમાું કિે છે. 

વયસ્ક્ત વર્ક્ષણ મેળવે તો તેનાથી સમાજની અંદિ તેની પ્રવતષ્ઠા આર્વી બને છે. કયટયુંબ અને સમાજમાું તેનયું 
એક સ્થાન નક્કી બને છે. 

સુંિોધન શવષયની પસુંદગી : 
કોઈપણ બનાવ કે ઘટનાને સુંર્ોધનની સમસ્યા બનાવયા પછી તેની પસુંદર્ી  ર્ા માટે કિી તે સ્પષ્ટ કિવયું 

જરૂિી બને છે. સમાજમાું પ્રવતામાનમાું ઉિી થતી પરિસ્સ્થવત તેમજ અનેકવવધ સમસ્યાઓ તે જાણવા સમજવામાું 
રૂચ  િહ ેછે. 

વતામાન પરિસ્સ્થવતને સુંદિે અભ્યાસ થયા હોય તેવયું ખબૂ ઓછું જોવામાું આવ્યું. ગયજિાતી માધ્યમની અંદિ 
ગયજિાતી િાષાની અંદિ વર્ક્ષણ લેતા વવદ્યાથીનયું પ્રમાણ ઓછું થઈ ર્્યું છે. અંગે્રજી માધ્યમનયું વર્ક્ષણ સ્તિ આજે 
ઊચયું  આવ્યું છે. યાુંવત્રકીકિણ, ટેકનોલોજી તેમજ વવવવધ કે્ષત્રોમાું આવવા ગયજિાતી માધ્યમ કિતાું અંગે્રજી 
માધ્યમને વતામાન પરિસ્સ્થવત મયજબ વધાિે મહત્વ આપવામાું આવ્યું છે. 
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વર્ક્ષણના માધ્યમની આજે કયટયુંબજીવન ઉપિ તેની વવપિીત અસિ ઊિી થતી જોવા મળે છે. કયટયુંબની 
અંદિ વયસ્ક્તને િાષા તિીકેનયું જે ર્ૌિવ અપાવ્યું છે. તે અત્યાિે ખોિવા્યું છે. તેને બદલે અંગે્રજી િાષા તિફનો 
ઝુકાવ વધ્યો છે. આધયવનક િાિતમાું સામાજીક પરિવતાન આવતા માનવીની વર્ક્ષણ દ્વાિા સામાજીક દિજ્જો ઊ ો 
થયો છે. આધયવનકીકિણ તે અમલી બનવા માટે તેના સભ્યોએ પણ આવથિક ધોિણો દ્વાિા મળતો છોડી દઈ અજિત 
ધોિણનો સ્વીકાિ કિવો જોઈએ. તેમણે સુંસ્કાિ, ધાિાવર્ો, કાયદા પ્રત્યે, િાજ્ય કિનાિ અને મતદાિ માચલક અન ે
મજૂિી, મડૂી અને શ્રમતા સ્થાનો તથા તેમના સુંબુંધો પ્રત્યેના નવા વલણો કેળવવા જોઈએ. 

કોઈપણ િાષામાું સુંર્ોધન કિવયું હોય સામાજીકિણ સુંર્ોધન માટે સાિાલેખ લખવા હોય ત્યાિે િાષા ખબૂ 
જ મહત્વ દર્ાાવે છે. િાષા એ ખબૂ જ આર્વી વવર્ેષતા ધિાવે છે. વતામાન સમયની વર્ક્ષણવયવસ્થાની અસિ 
કયટયુંબજીવન ઉપિ કેવા પ્રકાિે અસિ કિે છે. જે વર્ક્ષણ વયવસ્થા ગયજિાતી િાષાના માધ્યમની અંદિ વર્ક્ષણ લેતા 
વવદ્યાથીનયું પ્રમાણ અંગે્રજી ર્ાળામાું વર્ક્ષણ લેતા વવદ્યાથી કિતા ઓછું થ્યું  અને તેની અસિ કયટયુંબ જીવન ઉપિ 
પડે છે. 

હતેઓુ : 
- ગયજિાતી િાષામાું વર્ક્ષણ લીધેલ અંગે્રજી િાષાનયું જ્ઞાન ન હોવાથી િોજર્ાિ કેમ મેળવી ર્કતો નથી. 
- આની અસિ ઓછું િણેલા વનમ્નવર્ાના લોકો ઉપિ કેવી પડે છે. 
- વર્ક્ષણને લીધે કયટયુંબજીવન ઉપિ તેની કેવા પ્રકાિની સામાજીક અને આવથિક અસિ વતાાય છે. 

સુંિોધન શનદિશ : 
અમદાવાદ ર્હિેમાું વર્ક્ષણના માધ્યમની કયટયુંબજીવન પિની કેવી અસિ જોવા મળી છે જેમાું 300 

ઉત્તિદાતાઓ પૈકી 150 અંગે્રજી માધ્યમમાું વર્ક્ષણ પામતા તેમજ 150 ગયજિાતી માધ્યમમાું વર્ક્ષણ લેતા 
ઉત્તિદાતાઓને વનદર્ાન તિીકે પસુંદર્ી કિી છે. 

સુંિોધન યોજના : 
કોઈપણ સુંર્ોધક જ્યાિે કોઈ વવષયને લઈને તેના સુંદિામાું અભ્યાસ હાથ ધિવામાું આવે છે ત્યાિે સૌ 

પ્રથમ વૈજ્ઞાવનક િીતે સુંર્ોધન કિવા સુંર્ોધકે સુંર્ોધન અંરે્નયું આયોજન કિવયું જરૂિી છે. સુંર્ોધન આયોજન સા ી 
અને  ોક્કસ રદર્ામાું દોિી જાય. સુંર્ોધન મારહતી મેળવવા માટે દસ્તાવેજી અને કે્ષત્રીય એમ બુંને સ્રોતોનો 
ઉપયોર્ જરૂિી હોય છે. 

ર્ૌણ મારહતી મેળવવા માટે દસ્તાવેજી સ્રોત તિીકે સુંર્ોધન લેખો, ર્ોધવનબુંધો, સામવયકો, દિા ગ્રુંથોનો 
ઉપયોર્ કિવો જરૂિી છે. પ્રસ્ત યત અભ્યાસમાું આપેલી મારહતી આંકડાકીય અને વણાનાત્મક બુંને સ્વરૂપની હોવાથી 
તેના તાિણો માટે સ ોટ વૈજ્ઞાવનક પરિણામ સિળતાથી મેળવી ર્કાય તે માટે સુંર્ોધન સ ોટ િીતે થવયું જરૂિી છે. 

માહહતીના સ્રોતો : 
સામાજીક સુંર્ોધનમાું બે પદ્ધવત મારહતી મેળવી ર્કાય છે. જેમાું (1) પ્રાથવમક મારહતી (2) ર્ૌણ મારહતી. 
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1) પ્રાથશમક માહહતી 
સુંર્ોધન કે્ષત્રમાું સુંર્ોધકને  ોક્કસ સમસ્યાનો હતે ય સમજવામું ઉપયોર્ી જે મારહતી પ્રાપ્ત થયેલી તે 

 ોક્કસ પ્રકાિની મારહતીને પ્રાથવમક મારહતી કહી ર્કાય. 

- ગ્રુંથાલય પ્ર્યસ્ક્ત 
- મયલાકાત પ્ર્યસ્ક્ત 
- વનિીક્ષણ પ્ર્યસ્ક્ત 
- પ્રશ્નાવચલ પ્ર્યસ્ક્ત 

 

2) ગૌણ માહહતી 
ર્ૌણ મારહતી તે વવવવધ કક્ષાની મારહતી પણ કહવેામાું આવે છે. અન્ય હતે ય માટે ઉપયોર્માું લેવાયેલ 

મારહતી જે ર્ૌણ મારહતી કહવેાય છે. 

અભ્યાસ પદ્ધશત 
પ્રસ્ત યત અભ્યાસમાું મારહતી એકત્રીકિણની પ્ર્યસ્ક્ત તિીકે સાદી અને સિળ િાષા રૈ્લીમાું મયલાકાત 

અનયસચૂ  દ્વાિા પિશ્નોને આવિી લેવાનો પ્રયત્ન કિેલ છે. ઉપિાુંત કેસ સ્ટડી, તેમજ ફોક્સ ગ્રુંથ રડસ્કસ દ્વાિા પણ 
વતામાન સમયમાું વર્ક્ષણમાું પ્રવતાતા પરિવતાનો સુંર્ોધન દ્વાિા તેનો અભ્યાસ કિેલ . 

અભ્યાસની ઉપયોગગતા : 
વતામાન સમયની અંદિ આજે વર્ક્ષણ કે્ષતે્ર પરિવતાન આવવા લાગ્્યું છે. સાથે સાથે વર્ક્ષણ કે્ષત્રમાું આવતા 

પરિવતાનને લીધે વર્ક્ષણ લેતા વવદ્યાથી અને વર્ક્ષણ અપાવવા કયટયુંબીજનોની સમસ્યાઓ અભ્યાસ દ્વાિા સમાજ 
સમક્ષ લાવી તેમાું આવતા પરિવતાનને લીધે સમાજની સ્સ્થવતમાું શયું ફેિફાિ થતો જોવા મળયો છે તે દર્ાાવ્યું છે. 
આ અભ્યાસ અંતર્ાત િાષાના માધ્યમ તિીકે આજે માતિૃાષાના સ્થાનને આજે પરિવવતિત અંગે્રજી સાથે અને 
અંગે્રજી િાષા સામે ગયજિાતી િાષાને આર્વી વવરે્ષતા આપી માતિૃાષા ગયજિાતી િાષા સાથે અભ્યાસ કિતા 
વવદ્યાથીનયું સ્થાન પણ ર્ૌિવદાયી આંકવામાું આવ્યું છે. વવદ્યાથીઓ અને અભ્યાસીઓ પોતાના અભ્યાસમાું 
ઉપયોર્માું લઈ ર્કે છે. વતામાન સમયના વર્ક્ષણને લીધે કયટયુંબજીવન ઉપિ જે અસિ થઈ છે. તે અંરે્ અભ્યાસો 
ખબૂ જ ઓછા પ્રમાણમાું થયેલા જોવા મળે છે. જેથી કિીને આ અભ્યાસ સહલેાઈથી વર્ક્ષણના માધ્યમની 
કયટયુંબજીવન પિની અસિો વવરે્ જાણી ર્કાય તે માટે સુંર્ોધકનો આ હક્કીતલક્ષી અભ્યાસ ઉપયોર્ી બનરે્. તેમજ 
આ અભ્યાસથી િાવવ રદર્ાસ ૂન પ્રાપ્ત થર્ે. 

અભ્યાસના તારણો : 
પ્રસ્ત યત અભ્યાસમાું ઉત્તિદાતાઓની કૌટયુંચબક મારહતી તપાસતા જાણવા મળ્યું છે. ગયજિાતી માધ્યમ કિતા 

અંગે્રજી માધ્યમમાું વર્ક્ષણ લેતા વવદ્યાથીઓનયું પ્રમાણ વધાિે જોવા મળ્યું. કાિણ કે બદલાતા પરિવવતિત સમાજમાું 
યાુંત્રીકિણ, ઔદ્યોચર્કિણને લીધે વર્ક્ષણના ક્ષેત્રમાું વધાિો થયો. અંગ્રેજી માધ્યમ સાથે વર્ક્ષણ લીધેલ વર્ા 
યાુંત્રીકિણ અને ઔદ્યોચર્ક કે્ષત્રમાું પોતાનયું આર્વયું વયસ્ક્તત્વ તાિવી ર્કે છે. 
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અંગે્રજી વર્ક્ષણ એ આવથિક કે્ષત્રમાું વધાિે ફાયદાકાિક સાચબત થાય છે. 

અંગે્રજી વર્ક્ષણ સાથે અભ્યાસ કિતા વવદ્યાથી કયટયુંબીજનોના સમાજમાું એક આર્વી ઓળખ ઉિી થતી જોવા 
મળે છે. 

અંગ્રેજી વર્ક્ષણ સાથે વર્ક્ષણ લેતા વવદ્યાથીને અન્ય કે્ષત્રમાું પણ કાયા કિી ર્કે છે. 

અભ્યાસની મયાશદા : 
સમય, સુંજોર્ો, નાણાની મયાાદાના કાિણએ સવમષ્ષ્ટના બધા કયટયુંબોને અભ્યાસમાું આવિી લઈ ર્કાયા 

નથી અને એવયું ર્ક્ય પણ નથી. માત્ર વર્ક્ષણના માધ્યમ સાથે જોડાયેલ કયટયુંબીજનોની અસિોને તપાસવાનો 
અભ્યાસ છે. માટે બીજા વર્ક્ષણ સાથે ન જોડાયેલ કયટયુંબીજનોને અભ્યાસમાું આવિી લઈ ર્કાયા નથી. 

અભ્યાસમાું વતામાન પરિસ્સ્થવતનયું આલેખન કિા્યું છે. પિુંત ય સમાજ ખબૂ ઝડપી પિવવતાન પામતો હોવાથી 
તેમાું ઝડપથી બદલાવ આવે છે. માટે અભ્યાસમાું જે વાતાવિણ તે કદા  અમયક સમય પછી ન પણ હોય અથવા 
તેમાું કુંઈક બીજા બદલાવ આવયા હોય માટે આ અભ્યાસ ને અમયક સમય સયધી લાગય પાડી ર્કાય. 

સારાુંિ 

સમાજ સતત પરિવનાર્ીલ છે. પરિવતાનની પ્રરિયાની સાિી-ખિાબ અસિો સમાજની ર્સ્ક્ત,જૂથ કે સમયદાય 
પિ પડતી જોવા મળે છે. ગયજિાતી માધ્યમનયું વર્ક્ષણ એ સામાજીક વવકાસનયું માધ્યમ છે. વતામાન સમયમાું 
માતિૃાષામાું વર્ક્ષણ મેળવવા કિતાું અંગે્રજી માધ્યમનયું વર્ક્ષણ મેળવવાનયું વલણ વધય જોવા મળે છે. વૈવશ્વકિણના 
િાર્રૂપ વવશ્વ એક કયટયુંબ સમાન બની ર્્યું છે. વવશ્વની ઘણી ્યવનવવસિટીઓ અને આંતિિાષ્રીય ર્ાળાઓ 
અમદાવાદમાું પોતાના અભ્યાસ કેન્રો ધિાવે છે.  

પિુંત ય શયુંગયજિાતી માધ્યમ યોગ્ય નથી ? શયું અંગે્રજી માધ્યમ દ્વાિા અપાત યું વર્ક્ષણ ગયજિાતી માધ્યમ કિતા 
વવવર્ષ્ટ છે ? અંગે્રજી માધ્યમ કિતા ગયજિાતી માધ્યમમાું અભ્યાસ કિતા વવદ્યાથીઓ મયદ્દાને સિળતાથી સમજી ર્કે 
છે ? આ બધા જ પ્રશ્નો આપણા માટે   ાાનો વવષય . 

ગયજિાતી માધ્યમના વવદ્યાથીને પોતાની સુંસ્કૃવત સાથે જોડી િાખે છે. ગયજિાતી માધ્યમ દ્વાિા વવદ્યાથી 
પોતાની સ્વિાષા, સુંસ્કૃવત, િીવાજો, સમાજના ધોિણો-મલૂ્યો વરે્િેને ખબૂ જ સિળતાથી આત્મસાત કિી ર્કે છે. 
ગયજિાતી સારહત્ય દૂહા, છુંદ, સમાસ, રૂરઢપ્રયોર્ વરે્િે દ્વાિા સમદૃ્ધ . ગયજિાતી માધ્યમમાું અભ્યાસ કિનાિ વવદ્યાથી 
પોતાના કયટયુંબના સભ્યો સાથે વવષયની   ાા કિી ર્કે છે. જ્યાિે અંગે્રજી માધ્યમમાું અભ્યાસ કિનાિ વવદ્યાથી 
પોતાના જીવન સાથે તેમજ પોતાના કયટયુંબ કે સમયદાય સાથે પોતાના વર્ક્ષણને જોડી ર્કતો નથી. 

અંગે્રજી માધ્યમ વવદ્યાથીને વવશ્વ સાથે જોડે છે. આંતિિાષ્રીય પ્રવાહો સમજવા અંગ્રેજી જરૂિી છે. પણ 
અંગે્રજી વર્ક્ષણને કાિણે આપણે આપણી સુંસ્કૃવતથી દૂિ જતા હોઈએ તેમ જણાય છે. તેથી પ્રસ્ત યત અભ્યાસ દ્વાિા 
ગયજિાતી અને અંગે્રજી માધ્યમ કયટયુંબજીવન પિ કેવી અસિો ઉપજાવે છે. તે સમજવા માટે સુંર્ોધનકતાાએ આ 
વવષય પસુંદ કિેલ છે. 
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