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વીર નર્મદ દક્ષિણ ગજુરાત યકુ્ષનવર્સમટી સલંગ્ન ક્ષિિણ ર્હાક્ષવદ્યાલયના 

પ્રક્ષિિણાર્થીઓના ગજુરાતી ક્ષવષય ક્ષિિણ પ્રત્યનેા વલણોનો અભ્યાસ 
 

અર્ૃતભાઈ વી. વળવી 

પ્રક્ષિિણાર્થી : એર્. એડ્. 

ક્ષિિણ ક્ષવભાગ, વી.એન.એસ.જી.યુ., સુરત 

સારાિં  

ર્ાતૃભાષાનું જ્યારે ઘટતું જાય છે ત્યારે વતમર્ાન સર્યર્ાં ગુજરાતી ર્ાતૃભાષાના ક્ષિિક બનવાની તાલીર્ લઇ રહેલા 

પ્રક્ષિિણાર્થીઓના ગુજરાતી ભાષા પ્રત્યે કેવા વલણો ધરાવે છે તે જાણવાનો આ સંિોધન પેપરનો ર્ુખ્ય આિય છે. વીર 

નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુક્ષનવર્સમટી ક્ષિિણ ર્હાક્ષવદ્યાલયોના ક્ષિિક પ્રક્ષિિાર્થીઓના વલણોનો અભ્યાસ કરવા ર્ાટે 

સ્વરક્ષિત વલણ ર્ાપદંડ દ્વારા સંિોધનની સવેિણ પદ્ધક્ષતર્થી સંિોધન હાર્થ ધરાયું હતું. સંિોધનનું િેત્ર એ દક્ષિણ 

ગુજરાતનાં 7 ક્ષજલ્લાર્ાંર્થી 50 ટકા બી.એડ્. કોલેજોની પસંદગી કરી હતી. જેર્ાં ર્ાત્ર ગુજરાતી પદ્ધક્ષતના 

પ્રક્ષિિણાર્થીઓનો જ સર્ાવેિ કરવાર્ાં આવ્યો હતો. વલણ ર્ાપદંડનો ઉપકરણ તરીકે ઉપયોગ કરી ર્ાક્ષહતી એકત્રીકરણ 

કરવાર્ાં આવેલ. ર્ાક્ષહતી પૃર્થક્કરણ અને તારણોની ક્ષવગતે િિામ સંિોધન પેપરર્ાં કરવાર્ાં આવી છે. 
 

૧. પ્રસ્તાવના  

દરેક વ્યક્ષક્તના ક્ષવકાસ અને વ્યવહાર ર્ાટે ર્ાતૃભાષાનું આગવું ર્હત્ત્વ રહેલું છે. વ્યક્ષક્તની ક્ષવિારવાની ટેવ, ક્ષવષયો, 

કલ્પનાઓ વગેરેર્ાં ર્ાતૃભાષાનું જ યોગદાન રહેલું છે. વ્યક્ષક્ત પોતાની લાગણી, સંવેદના ર્ાતૃભાષાર્ાં સારી રીતે વ્યક્ત 

કરી િકે છે. જેર્થી િાળા કિાએ ર્ાતૃભાષા ક્ષિિણને ખૂબ જ ગહનતાર્થી લેવું જોઈએ. િાળાર્ાં આવનાર બાળક 

સૌપ્રર્થર્ તો ર્ાતૃભાષાને વધુ જાણે છે અને તેર્ાં જ વધુ સર્જે છે. જેર્થી િાળાર્ાં ર્ાતૃભાષાનું ક્ષિિણ ર્જબૂત હિે તો 

અન્ય ક્ષવષયો પણ ર્જબૂત બનિે. અન્ય ક્ષવષયોનો પાયો પણ ર્ાતૃભાષાનું જ ક્ષિિણ છે. અન્ય ભાષાઓના ક્ષિિણ 

પ્રત્યે જેટલી કાળજી રાખવાર્ાં આવે છે તેટલી કાળજી ર્ાતૃભાષા પ્રત્યે રાખવું આવશ્યક છે. જેર્થી ગુજરાતી ભાષા 

ક્ષિિણ પ્રત્યેના વલણોનું ઘડતર ર્થાય અને ભાષા ક્ષિિણને પ્રોત્સાહન પુરં પાડી િકાય. જેર્થી અધ્યતેાએ પ્રસ્તુત ક્ષવષય 

પસંદ કયો છે. 
 

િાવીરપ િબ્દો : ક્ષિિણ ર્હાક્ષવદ્યાલય, પ્રક્ષિિાર્થી, ગુજરાતી ક્ષવષય ક્ષિિણના વલણો  
 

૨. સિંોધનનો ર્લૂાધાર  

પટેલ (૨૦૦૮)એ ‘ગુજરાત રાજ્યની બી. એડ્. કોલેજોના તાલીર્ાર્થીઓનાં રાષ્ટ્રભાષા ક્ષહન્દી પ્રત્યેના વલણોનો કેટલાંક 

િલોના સંદભમર્ાં અભ્યાસ’ ક્ષવષય પર પીએિ.ડી. કિાએ વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુક્ષનવર્સમટીર્ાંર્થી અભ્યાસ હાર્થ 

ધયો હતો. 
 

૩. હતેઓુ  

પ્રસ્તુત અભ્યાસના હેતુઓ નીિે ર્ુજબ હતા. 

૧. ગ્રાર્ીણ ક્ષવસ્તાર અને િહેરી ક્ષવસ્તારના પ્રક્ષિિણાર્થીઓનાં જૂર્થોની રાષ્ટ્રભાષા પ્રત્યેનાં વલણોની ર્ાક્ષહતી ર્ેળવવી. 
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૨. સ્ત્રી અને પુરષ પ્રક્ષિિણાર્થીઓનાં જૂર્થોની રાષ્ટ્રભાષા પ્રત્યેનાં વલણો જાણવા. 

૪. તારણો  

૧ સ્ત્રી અને પુરષ જૂર્થના પ્રક્ષિિણાર્થીઓના રાષ્ટ્રભાષા પ્રત્યેના વલણો સરખા હતા. 

૨. ગ્રામ્ય અને િહેરી ક્ષવસ્તારના પ્રક્ષિિણાર્થીઓના રાષ્ટ્રભાષા પ્રત્યેના વલણો સરખા હતા. 

ગાર્ીત (૨૦૧૪)એ ‘ર્ાધ્યક્ષર્ક િાળાઓના ક્ષવદ્યાર્થીઓના સાર્ાક્ષજક ક્ષવજ્ઞાન ક્ષવષય પ્રત્યેના વલણોનો અભ્યાસ’ ક્ષવષય 

પર એર્. ફીલ. કિાએ ગણપત યુક્ષનવર્સમટીર્ાંર્થી અભ્યાસ હાર્થ ધયો હતો. 
 

૫. હતેઓુ  

પ્રસ્તુત સંિોધનના હેતુઓ નીિે ર્ુજબ હતા. 

૧. ર્ાધ્યક્ષર્ક િાળાઓના ક્ષવદ્યાર્થીઓના સાર્ાક્ષજક ક્ષવજ્ઞાન ક્ષવષય પ્રત્યેના વલણોની અસર જાક્ષતના સંદભમર્ાં તપાસવી. 

૨. ર્ાધ્યક્ષર્ક િાળાઓના ક્ષવદ્યાર્થીઓર્ાં સાર્ાક્ષજક ક્ષવજ્ઞાન ક્ષવષય પ્રત્યેના વલણોની અસર િાળાના પ્રત્યેના વલણોની 

અસર િાળાના પ્રકારના સંદભમર્ાં તપાસવી. 
 

૬. તારણો  

૧. ર્ાધ્યક્ષર્ક િાળાઓના કુર્ાર અને કન્યાઓના સાર્ાક્ષજક ક્ષવજ્ઞાન ક્ષવષય પ્રત્યેના વલણો સર્ાન જોવા ર્ળ્યા હતા. 

૨.ર્ાધ્યક્ષર્ક િાળાઓના સરકારી અને ક્ષબનસરકારી િાળાઓના ક્ષવદ્યાર્થીઓના સાર્ાક્ષજક ક્ષવજ્ઞાન ક્ષવષય પ્રત્યેના 

વલણોર્ાં કોઇ તફાવત જોવા ર્ળ્યો ન હતો. 
 

૭. સર્સ્યા કર્થન  

પ્રસ્તુત સંિોધન પેપરનું સર્સ્યા કર્થન નીિે ર્ુજબ છે.  

વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુક્ષનવર્સમટી સંલગ્ન ક્ષિિણ ર્હાક્ષવદ્યાલયોના પ્રક્ષિિણાર્થીઓના ગુજરાતી ક્ષવષય ક્ષિિણ 

પ્રત્યેના વલણોનો અભ્યાસ. 
 

૮. િલોની ઓળખ  

સ્વતંત્ર િલ તરીકે સંસ્ર્થાના પ્રકાર, જાક્ષતયતા, િૈિક્ષણક ક્ષસક્ષદ્ધ, ક્ષવસ્તાર, જાક્ષતના િલ હતા. જ્યારે પરતંત્ર િલ તરીકે 

ગુજરાતી ક્ષવષય પ્રત્યેના વલણો લેવાર્ાં આવ્યા હતા.  
 

૯. સિંોધનના હતેઓુ  

પ્રસ્તુત સંિોધન પેપરના હેતુઓ નીિે ર્ુજબ હતા. 

1. ક્ષિિણ ર્હાક્ષવદ્યાલયના પ્રક્ષિિણાર્થીઓના ગુજરાતી ક્ષવષય ક્ષિિણ પ્રત્યેના વલણો જાણવા વલણ ર્ાપદંડની 

રિના કરવી. 

2. ક્ષિિણ ર્હાક્ષવદ્યાલયના પ્રક્ષિિણાર્થીઓના ગુજરાતી ક્ષવષય ક્ષિિણ પ્રત્યેના વલણો જાણવા ર્ાટે વલણ ર્ાપદંડની 

અજર્ાયિ કરવી. 

3. ક્ષિિણ ર્હાક્ષવદ્યાલયના પ્રક્ષિિણાર્થીઓના ગુજરાતી ક્ષવષય ક્ષિિણ પ્રત્યેના વલણોનો અભ્યાસ કરવો. 

4. ક્ષિિણ ર્હાક્ષવદ્યાલયના પ્રક્ષિિણાર્થીઓના ગુજરાતી ક્ષવષય ક્ષિિણ પ્રત્યેના વલણોની અસર જાક્ષતયતાના સંદભમર્ાં 

તપાસવી. 

5. ક્ષિિણ ર્હાક્ષવદ્યાલયના પ્રક્ષિિણાર્થીઓના ગુજરાતી ક્ષવષય ક્ષિિણ પ્રત્યેના વલણોની અસર ક્ષવસ્તારની દૃક્ષિએ 

તપાસવી. 
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૧૦. સિંોધનની ઉત્કલ્પના  

પ્રસ્તુત સંિોધન પેપરની ઉત્કલ્પના નીિે ર્ુજબ હતી. 

1. વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુક્ષનવર્સમટી સંલગ્ન ક્ષિિણ ર્હાક્ષવદ્યાલયોના પ્રક્ષિિણાર્થીર્ાં ગુજરાતી ક્ષવષય ક્ષિિણના 

વલણો પર જાક્ષતયતાની સાર્થમક અસર જોવા ર્ળિે નહીં. 

2. વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુક્ષનવર્સમટી સંલગ્ન ક્ષિિણ ર્હાક્ષવદ્યાલયોના પ્રક્ષિિણાર્થીર્ાં ગુજરાતી ક્ષવષય ક્ષિિણના 

વલણો પર ક્ષવસ્તારની સાર્થમક અસર જોવા ર્ળિે નહીં. 
 

૧૧. સીર્ાકંન  

પ્રસ્તુત સંિોધન પેપરનું સીર્ાંકન નીિે ર્ુજબ હતું. વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુક્ષનવર્સમટી સંલગ્ન કુલ 32 ક્ષિિણ 

ર્હાક્ષવદ્યાલયોર્ાંર્થી સ્તરીકૃત યાદૃક્ષછછક નર્ૂના પસંદગી પ્રર્ાણે 50 ટકા નર્ૂનો પસંદ કરી 17 ક્ષિિણ ર્હાક્ષવદ્યાલયોનો 

સર્ાવેિ કયો હતો. પ્રસ્તુત સંિોધન પેપરર્ાં પસંદ કરેલી ક્ષિિણ ર્હાક્ષવદ્યાલયોનાં બે વષીય અભ્યાસક્રર્નાં ગુજરાતી 

પદ્ધક્ષત સેર્ેસ્ટર-3ના પ્રક્ષિિણાર્થીઓ પૂરતું જ ક્ષસક્ષર્ત હતું. 
 

૧૧. વ્યાપક્ષવશ્વ અન ેનર્નૂો  

પ્રસ્તુત સંિોધન પેપરર્ાં વ્યાપક્ષવશ્વ અને નર્ૂનો નીિે ર્ુજબ હતો. વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુક્ષનવર્સમટી સંલગ્ન 32 

ક્ષિિણ ર્હાક્ષવદ્યાલયોના બીજા વષમના સેર્ેસ્ટર-3ર્ાં અભ્યાસ કરતા ગુજરાતી પદ્ધક્ષતના તાલીર્ાર્થીઓ સંિોધન 

પેપરના વ્યાપક્ષવશ્વ બન્યા હતા. સંિોધકે કુલ 32 ક્ષિિણ ર્હાક્ષવદ્યાલયોર્ાંર્થી સ્તરીકૃત યાદૃક્ષછછક નર્ૂનાની પસંદગીની 

રીતે 50 ટકા પ્રર્ાણે 17 ક્ષિિણ ર્હાક્ષવદ્યાલયો પસંદ કરવાર્ાં આવેલ. આ 17 ક્ષિિણ ર્હાક્ષવદ્યાલયોર્ાં બીજા વષમના 

સેર્ેસ્ટર-3ર્ાં અભ્યાસ કરતા ગુજરાતી પદ્ધક્ષતના 210 તાલીર્ાર્થીઓની પસંદગી નર્ૂના તરીકે કરવાર્ાં આવી હતી. 
 

૧૨. સિંોધન પદ્ધક્ષત અન ેયોજના  

પ્રસ્તુત સંિોધન પેપર એ સવેિણ પદ્ધક્ષતર્થી હાર્થ ધરવાર્ાં આવ્યું હતું. સંિોધન પેપરર્ાં ર્ાત્ર સંખ્યાત્ર્ક ર્ાક્ષહતી 

એકક્ષત્રત કરવાર્ાં આવી હતી જેર્થી સંિોધન પેપર સંખ્યાત્ર્ક પ્રકારનું હતું. 
 

૧૩. ર્ાક્ષહતી એકત્રીકરણ અન ેપરૃ્થક્કરણ 

પ્રસ્તુત સંિોધન પેપરર્ાં ર્ાક્ષહતી એકત્રીકરણ ર્ાટે વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુક્ષનવર્સમટી સંલગ્ન 17 ક્ષિિણ 

ર્હાક્ષવદ્યાલયોના આિાયમની પ્રત્યિ ર્ુલાકાત કરી ર્ાક્ષહતી એકત્રીત કરવા ર્ાટેની ર્ંજૂરી ર્ેળવીને ગુજરાતી ક્ષવષયને 

લગતા સ્વરક્ષિત વલણ ર્ાપદંડ દ્વારા ગુજરાતી પદ્ધક્ષતના પ્રક્ષિિણાર્થીઓ પાસેર્થી ર્ાક્ષહતી એકક્ષત્રત કરી હતી. આ 

સંિોધન પેપરનું સ્વરક્ષિત વલણ ર્ાપદંડ એ ક્ષલકટમ પદ્ધક્ષતના પંિક્ષબદુ પર આધારરત હતું. જે ર્ાક્ષહતી એકક્ષત્રત કરવાર્ાં 

આવી હતી તેનું પૃર્થક્કરણ ર્ધ્યક, પ્રર્ાણ ક્ષવિલન, પ્રર્ાણભૂલ, ટી કસોટી અને સાર્થમક્તા નક્કી કરવાર્ાં આવી હતી. 

જેર્ાં 0.01 ર્થી 0.05ની વછિે સાર્થમક્તા નક્કી કરવાર્ાં આવી હતી. િૂન્ય ઉત્કલ્પનાની સાર્થમકતાની કિા 0.05ની 

કિાએ સાર્થમક નર્થી તેર્ નક્કી કરવાર્ાં આવ્યું હતું.  
 

૧૪. તારણો  

પ્રસ્તુત સંિોધન પેપરના તારણો નીિે ર્ુજબ છે. 

૧. ક્ષિિણ ર્હાક્ષવદ્યાલયોના પુરષ અને સ્ત્રી પ્રક્ષિિણાર્થીઓના ગુજરાતી ક્ષવષય ક્ષિિણ પ્રત્યેના વલણો સર્ાન જોવા 

ર્ળ્યા હતા. 

૨. ગ્રામ્ય અને િહેરી ક્ષવસ્તારર્ાં આવેલ ક્ષિિણ ર્હાક્ષવદ્યાલયોર્ાં પ્રક્ષિિણાર્થીઓના ગુજરાત ક્ષવષય ક્ષિિણ પ્રત્યેના 

વલણોર્ાં કોઈ તફાવત જોવા ર્ળ્યો ન હતો. 
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૧૫. ઉપસહંાર  

આર્ ઉપરોક્ત ક્ષવષય અનુસંધાને પ્રક્ષિિણાર્થીઓના ગુજરાત ક્ષવષય ક્ષિિણ પ્રત્યેના વલણો કેવા છે તે જાણી િકાય છે. 

તેર્જ અન્ય િેત્રે પણ આવા સંિોધનો ર્થઇ િકે છે.  
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