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સશંોધન અહવેાલ-લેખન 
 

દરેક વિષય, વિષયિસ્ત ુઅથિા એરરયાની કાળજીપિૂવકની અને િૈજ્ઞાવનક ઇન્કિાયરી રરસર્વ કહિેાય છે. 

આિો પરરશ્રમ કરિાથી રકિંમતી મારહતી મળે છે. એ મારહતીના ઉપયોગથી કઈક નવુું ઉત્પન્ન થાય છે. રરસર્વમાું 

સાયન્ન્િરિક સ્િડી, પ્રયોગ તથા નિી શોધરૂપી પરરણામ હોય છે. એન ેલીધે સાયન્ન્િરિક વિકાસમાું િધારો થાય 

છે અથિા વનણવયશક્તતમાું િધારો થાય છે. સુંશોધનને પરરણામે નિા વસધધાુંતોની સ્થાપના થાય છે, નિી િેકવનક 

પ્રાપ્ત થાય છે. જૂના કોન્સેપ્ટમાું સધુારો થાય છે. તેને લીધે હાઇપોથેવસસ વિકસી શકે અને તેનો િેસ્િ થઈ શકે. 

આમ, સુંશોધન સાયન્સ, આર્ટવસ, કોમસવની ગમે ત ેબ્ાુંર્માું જ્ઞાનનો િધારો કરે જ છે. ૧ 

 

 Hence research is necessary to examine the extent of the validity of the old conclusions or to find 

out some new facts and generalizations in connection with in existing ones       Prof. C.V. Mehata ૨  

 

 ઘણીિાર, સુંશોધન માિે કોઈ શૈક્ષણણક, સરકારી, અધવ-સરકારી, ઔદ્યોણગક કે અન્ય સુંસ્થા તરિથી નાણાું 

આપિામાું આિે છે. આિા રકસ્સામાું, સુંશોધકે સુંશોધનની પરુસ્કતાવ સુંસ્થાને સુંશોધન અહિેાલ આપિાનો હોય 

છે. સુંશોધન અહિેાલના સ્િરૂપ અંગેની સુંશોધનના પરુસ્કતાવઓની અપેક્ષા અને જરૂરરયાત વશક્ષણ જગતના 

લોકોની અપેક્ષા કરતાું કાઈંક વિવશષ્િ હોય છે. એિલે, સુંશોધકે તેના પરુસ્કતાવઓના હતેઓુ અને તેના સુંશોધનના 

સુંભવિત ઉપયોગને લક્ષમાું લઈને તેના અહિેાલનુું સ્િરૂપ નક્કી કરવુું જરૂરી બને છે. યવુનિવસિિી ગ્રાન્ટસ 

કવમશન કે ઇન્ન્ડયન કાઉક્ન્સલ ઓિ સોવશયલ સાયન્સ રરસર્વ જેિી સુંસ્થાઓ તરફ્થી સુંશોધન માિે અનદુાન 

મેળિિામાું આવયુું હોય ત્યારે સુંશોધન અહિેાલના લક્ષ્ય િાર્કિગવ તરીકે મહદુંશે વશક્ષણ જગતના લોકો હોય 

છે. પરુંત,ુ જ્યારે કોઈ સરકારી, ઔદ્યોણગક કે અન્ય સુંસ્થા તરિથી કોઈ વયિહારલક્ષી સુંશોધન માિે નાણાું 

આપિામાું આવયા હોય ત્યારે નીવતના ઘડિૈયાઓ અને િહીિિકતાવઓ કોઈ િાસ્તવિક પ્રશ્ન માિે સુંશોધનના 

તારણોનો ઉપયોગ કરિાનો હતે ુધરાિે છે. આિા સુંજોગોમાું, સુંશોધકે જે તે પરુસ્કતાવ સુંસ્થાની જરૂરરયાત તથા 

તેનો સુંભાવિત ઉપયોગ કરનારાઓના રસ અને ક્ષમતાને અનલુક્ષીને સુંશોધન અહિેાલ તૈયાર કરિો આિશ્યક 

બને છે.  

   જ્યારે સુંશોધક કોઈ સરકારી, ઔદ્યોણગક કે અન્ય સુંસ્થાના સુંશોધન વિભાગમાું કામ કરતો હોય છે ત્યારે 

સુંશોધક પાસે વિમાવસક, છ માવસક કે િાવષિક એિા િર્ગાળાના સુંશોધનના પ્રગવત અહિેાલની પણ અપેક્ષા 

રાખિામા આિે છે. કેિલાક સુંશોધનના પરુસ્કતાવઓ પણ િર્ગાળાના પ્રગવત અહિેાલની પણ અપેક્ષા રાખે છે. 

આિા અહિેાલો મખુ્યત્િે સુંસ્થાના આંતરરક ઉપયોગ માિે હોય છે. આિા પ્રગવત અહિેાલો પાછળનો હતે ુ
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મખુ્યત્િે કરીને સુંશોધકની સુંશોધન કામગીરી માિે આડકતરી રીતે દેખરેખ રાખી જરૂર જણાયે સુંશોધનની 

પ્રરિયામાું ઉણર્ત સધુારાિધારા સરૂ્િિાનો હોય છે એિલે સુંશોધકે જે તે પરુસ્કતાવ કે પોતાની સુંસ્થાની િહીિિી 

કે અન્ય જરૂરરયાત અને લક્ષ્ય િાર્કિગવને અનલુક્ષીને િર્ગાળાના પ્રગવત અહિેાલો તૈયાર કરિાના હોય છે.  

  ર્ૂુંકમાું, વિવિધ પ્રકારના સુંશોધન પરુસ્કતાવઓની જરૂરરયાત, સુંશોધનકાયવ અને તેના અહિેાલ અંગેની 

શરતો િગેરેને અનલુક્ષીને સુંશોધકે સુંશોધન અહિેાલ તૈયાર કરિાનો રહ ેછે. ૩ 

  Research report is considered a major component of the research study for the research task 

remains incomplete till the report has been presented and/or written. As a matter of fact even the most 

brilliant hypothesis, highly well designed and conducted research study, and the most striking 

generalizations and findings are of little value unless they are effectively communicated to others. The 

purpose of research is not well served unless the findings are made known to others. Research results 

must invariably enter the general store of knowledge. All this explains the significance of writing 

research report. There are people who do not consider writing of reports as an integral part of the 

research process. But the general opinion is in favour of treating the presentation of research results or 

the writing of report as part and parcel of the research project. Writing of report is the last step in a 

research study and requires a set of skills somewhat different from those called for in respect of the 

earlier stages of research. This task should be accomplished by the researcher with utmost care; he may 

seek the assistance and guidance of experts for the purpose. ૪   

  સુંશોધન અહિેાલ-લેખન એ સુંશોધનનુું છેલ્ુું અને ખબૂ જ અગત્યનુું સોપાન છે. આપણો સુંશોધન 

વિષય સૈધ્ાુંવતક અને /અથિા વયિહારની દ્રન્ષ્િએ ગમે તેિલો અગત્યનો હોય, આપણી સુંશોધન રડઝાઇન ગમે 

તેિલી સારી હોય, અને આપણી ગમે તેિલી કાળજીપિૂવક િૈજ્ઞાવનક રીતે સુંશોધનકાયવ કયુું હોય, પરુંત ુજ્યાું સધુી 

આપણે આપણાું સુંશોધનના અનભુિો અને તારણો બીજાને યોગ્ય રીતે જણાિીએ નરહ ત્યાું સધુી વિશાળ 

જ્ઞાનભુંડારમાું તેમનો ઉમેરો થાય નરહ. આપણાું સુંશોધનના અનભુિોની યોગ્ય અને િૈજ્ઞાવનક રીતે જાણ લોકોને 

થાય તો જ જે-તે વિષયના તજજ્ઞો અને નીવતના ઘડિૈયાઓ એનુું યથાથવ રીતે મલૂયાુંકન કરી શકે. સુંશોધન 

અહિેાલ એ મારહતીસુંર્ારનુું એક અગત્યનુું માધયમ છે. કોણ, કોન,ે શુું, કઈ રીતે કહ ે છે એના પર મારહતી-

સુંર્ારની અસરકારકતાનો આધાર રહ ે છે. એિલે, આપણાું સુંશોધનના અનભુિોની િાત સિળતાપિૂવક કરિા 

માિે આપણે સૌપ્રથમ આ મારહતી-સુંર્ારના પાયાના પ્રશ્નોની વિર્ારણા કરિી જરૂરી છે.  
 

  સુંશોધન અહિેાલ લખતાું શીખવુું એ કોઈ કળા-કારીગરી શીખિા જેવ ુ છે; બુંન્નેમાું વયક્તતને તેની 

આગિી સઝૂ અને કલપનાશક્તતનો ઉપયોગ કરિા માિે પષુ્કળ તક છે. તેમ છતાું, જેમ કોઈ નિોરદત કલાકારને 

તેના કલાભ્યાસમાું તેની કળાના પાયાના વસધધાુંતોની ઊંડી સમજ વન:શુંક મદદરૂપ થાય છે તેમ સુંશોધન 

અહિેાલ-લેખન અંગેના માગવદશવક સરૂ્નો સુંશોધકને તેનો અહિેાલ તૈયાર કરિામાું મદદરૂપ બને છે. ૫    
 

  કોઈપણ સુંશોધન અહિેાલનાું િસ્ત,ુ સ્િરૂપ અને શૈલીની પસુંદગી લક્ષ્ય િાર્કિગવનાું જ્ઞાન, અનભુિ 

અને રસની કક્ષાને અનરુૂપ બને એ રીતે તેમજ સુંશોધનનાું તારણોનો લક્ષ્ય િાર્કિગવ શો ઉપયોગ કરિાની 

સુંભાિના છે એનો વિર્ાર કરીને કરિી જોઈએ.  
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  વશક્ષણ જગતને લક્ષ્ય િાર્કિગવ તરીકે અનલુક્ષીને કોઈપણ સિવગ્રાહી સુંશોધન અહિેાલ તૈયાર 

કરતી િખતે નીર્ેની બાબતો ધયાનમાું લેિી આિશ્યક છે.  
 

૧. સુંશોધન અહિેાલ  એ સુંશોધનની પ્રરિયા અને અનભુિનુું સમગ્રતયા બ્યાન કરિા માિેનો એક પ્રયત્ન છે. જે 

સમાજ-વિજ્ઞાનીઓ આ અહિેાલ િાુંરે્ તેમને અભ્યાસ અંગે અહિેાલમાુંથી એિલી વિગત અને પરૂતી મારહતી 

મળિી જોઈએ કે જેથી તેઓ આપણાું અભ્યાસને તેના સામાન્ય િૈજ્ઞાવનક સુંદભવમાું મકૂી શકે, તેની પધધવત, 

એકિ કરેલી મારહતી અને તારણોની યથાથવતાનુું મલૂયાુંકન કરી શકે અને એમની ઇચ્છા હોય તો આિા 

અભ્યાસનુું પનુરાિતવન કરી શકે. આપણો હતે ુિાર્કોને પરૂતી વિગત આપિાનો છે કે જેથી તેઓ એકિ કરેલી 

મારહતી સમજી શકે અને આપણાું તારણોની યથાથવતા અને અગત્ય સ્િયું નક્કી કરી શકે. આપણાું અહિેાલમાું 

આપણાું બધા જ અનભુિોનુું બ્યાન કરિાનુું શક્ય નથી, આપણે એમાુંથી પસુંદગી કરીને એમને એિી તકવબધધ 

રીતે ગોઠિિાના છે કે જેથી આપણાું અનભુિની રજૂઆતનો એક સુંકણલત,સરળ અને સતત પ્રિાહ જળિાઈ રહ.ે  

૨. સુંશોધન અહિેાલનો મખુ્ય હતે ુલક્ષ્ય િાર્કિગવને મારહતી આપિાનો છે. નરહ કે આપણને પોતાને લક્ષ્ય 

િાર્કિગવના જ્ઞાન અન ે સમજની કક્ષાન ે આપણે સતત ધયાનમાું રાખિાની છે. આપણાું લક્ષ્ય િાર્કિગવને 

આપણાું અભ્યાસ અંગે શુું જાણિાની ઇચ્છા થશે એ અંગે આપણે અગાઉથી કલપના કરિી જોઈશે, અને ત્યાર 

પછી જ આપણે આપણાું સુંશોધન-િસ્ત ુઅને અનભુિને આપણો લક્ષ્ય િાર્કિગવ એક સુંકણલત િાતના સ્િરૂપે 

સમજી શકે એ માિેની શે્રષ્ઠ ગોઠિણીની રીતનો વિર્ાર કરી શકીએ. આપણે પોતે જે મારહતી ગોઠિીને કડીબધધ 

રીતે રજૂ કરી શકીએ એમ હોય તે મારહતી છૂિી છિાઇ આપીએ તો આપણાું િાર્કોને તેને એક સિેૂ બાુંધિાનુું 

કામ કરવુું પડે એિી ક્સ્થવત વનિારિી જોઈએ.  

૩. આપણા સુંશોધન અહિેાલનો મખુ્ય ઝોક સુંશોધનની પ્રરિયા દરમ્યાન િાસ્તિમાું શુું બન્યુું છે તે કહિેાનો 

હોિો જોઈએ, અને માિ એિ્ુું જ નરહ કે સુંશોધનની પ્રરિયાના પ્રત્યેક તબક્કામાું શુું બનિાની આપણે આશા 

રાખી હતી. આપણી સુંશોધન રડઝાઇનનો અમલ કરતી િખતે તેની કેિલાક ભાગમાું આપણે િેરિાર કયો હોય 

અથિા કેિલાક ભાગનો આપણે અમલ કરી ન શક્યા હોઈએ એિી શક્યતા છે. અગાઉથી ધારણા કરી હોય તેના 

કરતાું ઘણીબધી િધારે હકીકતોની આિશ્યતતા િરતાઈ હોય એવુું પણ બને; જે સુંશોધન-પ્રશ્નો આપણે રજૂ કયાવ 

હોય તેનો કોઈ સરળ અને સાદો જિાબ ન પણ હોય. આપણે આિી બધી વિગતોનો આપણાું સુંશોધન 

અહિેાલમાું સમાિેશ કરિો જોઈએ. ર્ૂુંકમાું, સુંશોધન માિે આપણે તૈયાર કરેલી મળૂ યોજના તથા તેની 

પાછળનો તકવ તેમજ આપણા સુંશોધન કાયવ દરમ્યાન િેરિાર સાથે આપણે અમલમાું મકેૂલી યોજના એ બુંને્નની 

આપણે રજૂઆત કરિી જોઈએ.  

૪. આપણા અભ્યાસનાું પ્રત્યક્ષ હતેઓુ સાથે જેનો કોઈ સબુંધ ઉપલક દ્રન્ષ્િએ ન દેખાય એિા આપણા 

સુંશોધનનાું અનભુિો અને તારણો પણ આપણે અહિેાલમાુંથી ઉતાિળે બાકાત કરિા જોઈએ નરહ. કેિલીક િાર, 

પ્રથમ દ્રન્ષ્િએ અપ્રસ્તતુ લાગતી મારહતી પણ કોઈ મશૂ્કેલ પરરક્સ્થવતની સમજ માિે પાછળથી ર્ાિીરૂપ બને. આ 
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દ્રન્ષ્િએ કોઈપણ સુંશોધનનો અનભુિ આપણાું લક્ષ્ય િાર્કિગવને જણાિિાની આિશ્યકતા નથી એવુું નક્કી 

કરતાું પહલેા સુંશોધકે તેની કાળજીપિૂવક મલૂિણી કરિી જોઈએ.  

૫. સુંશોધન અહિેાલમાું આપણે માિ આપણી સિળતાના ગાણા ગાિાના નથી. આપણી વનષ્િળતાઓ અને 

મયાવદાઓ અંગે પણ િાર્કને યોગ્ય રીતે મારહતી આપતા આપણે ખર્કાવુું જોઈએ નહી. અલબત્ત, શક્ય હોય 

ત્યાું સધુી આપણાું અભ્યાસની વનષ્િળતાઓ અને મયાવદાઓ માિે જિાબદાર પરરબળો અને કારણો અંગે પણ 

આપણે અણભપ્રાય આપિો જોઈએ. કોઈ સુંશોધન પ્રોજેકિમાું ભલૂો હોય તોપણ અન્ય અન્િેષકો માિે ઉપયોગી 

બની શકે છે, કારણ કે િધ ુવિર્ાર અને પ્રયત્નો ધિારા આિી ભલૂો કે ભયસ્થાનો વનિારી શકિા અંગે આમાુંથી 

બીજાને માગવદશવન મળી શકે છે.  

૬. કોઈપણ અહિેાલનો આખો ડ્રાફ્િ બદલિા કરતાું તેની રૂપરેખા બદલિાનુું પ્રમાણમાું ઘણુું સહે્ ુું છે. તેથી, 

અહિેાલની યોગ્ય રૂપરેખા તૈયાર કયાવ પછી તદનસુાર વિગતિાર અહિેાલનો ડ્રાફ્િ તૈયાર કરિાનુું િધારે 

કાયવક્ષમ છે.  

૭. છેલલે, બધા િાર્કોને આપણો સમગ્ર સુંશોધન અહિેાલ િાુંર્િા માિે રસ અને સમય હશે એવુું આપણે ધારવુું 

જોઈએ નહી. આપણે અહિેાલની તકવબધધ ગોઠિણી કરીને તેના પ્રકરણો, વિભાગો અને પેિા-વિભાગો પાડી ત ે

દરેકને યોગ્ય મથાળાું આપિા જોઈએ કે જેથી કોઈપણ િાર્કને તેના રસ અનસુાર આપણા અહિેાલમાુંથી 

મારહતી શોધિામાું અનકુળૂતા રહ.ે ૬     

 કોઈપણ સુંશોધન હિેાલમાું નીરે્ની િણ બાબતોનો સમાિેશ થાય છે; પ્રારુંણભક સારહત્ય, સુંશોધનનુું િસ્ત ુ

અને સુંદભવ સારહત્ય. આ િણ બાબતોમાું નીરે્ની વિગતોનો સમાિેશ થાય છે. જો કે હિેાલમાું આ બધી બાબતો 

હોય જ એવુું નથી.   
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જોડણી અને શબ્દ વવભાજન          
     
 

   ઉપરોતત બધી બાબતો સુંશોધન અહિેાલ-લેખનમાું ધયાને લીધા પછી એ બાબત સિવદા ધયાને રહ ે કે 

સુંશોધન અહિેાલ લખિાની એક એિી કળા (Art) છે કે જે સુંશોધકના અનભુિ અને મહાિરાથી મારહર થતો 

હોય છે. ૮ 
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