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સારાંિઃ  

પ્રાથમિક કક્ષાના મિદ્યાથીઓના મિક્ષણ પર િાતૃભાષાની અસર સંિોધન પત્રિા ંસંિોધક દ્વારા િાતૃભાષાના 

િહત્િન ેNEP 2020ના સંદભે સિજાિિાનો એક પ્રયાસ થયો છે. NEP 2020 ના દસ્તાિજેિાં મિદ્યાથીઓના મિક્ષણિા ં

િાતૃભાષાના િાધ્યિનો ઉપયોગ થાય તેિ સ્િીકારિાિા ં આવયયં છે. આિ સ્િીકારિાનયં કારણ િાતૃભાષા એ 

મિદ્યાથીઓના મિકાસ સાથ ે જોડાયેલી એક કડી છે અન ે એક િજબૂત િાધ્યિ તેિજ સ્ત્રોત છે. મિક્ષણનો હેતય 

જ્ઞાનાજજનનો છે, મડગ્રી કે નોકરી નહી.ં મિદ્યાથીઓ જ ેિીખી રહ્ાં છે તે િાત્ર યાદ ન રાખતાં તે સિજી િકે અને તેનો 

વયિહારિાં ઉપયોગ કરતાં થાય તે િધય િહત્િનયં છે. અન્ય ભાષાઓનાં કે અંગ્રજેી ભાષાના િોહને કારણે મિદ્યાથીઓનય ં

મિક્ષણ િાત્ર ગોખમણયયં બની રહ્ય ંછે અન ેઆપણી કેટલીક ભાષાઓ લયપ્ત થિાના આર ેઆિી ગઇ છે. ત્યાર ેિાતૃભાષાનો 

ઉપયોગ િધ,ે અને તેન ે કારણે મિદ્યાથીઓનયં મિક્ષણ અથજપૂણજ બને તે બાબત િહત્િની બની છે. આ બાબતન ે

સંિોધનોનો આધાર લઇ સિજાિિાનો પ્રયત્ન અહી ંસંિોધક દ્વારા કરિાિાં આવયો છે. અહી ંઆ પત્રિાં કયલ ૯ 

સંિોધનોના આધાર ેિાતૃભાષા મિદ્યાથીઓના મિક્ષણ સાથ ેકેિી રીતે જોડાયેલી છે તે સિજાિિાિા ંઆવયય ંછે. પ્રસ્તયત 

સંિોધનનો પ્રકાર ગયણાત્મક છે. સંિોધન પદ્ધમત મિષયિસ્તય મિશ્લેષણ છે અને તેિાં સંિોધનો સહેતયક રીતે પસદં કરિાિા ં

આવયા છે. દરકે સંિોધનોિાથંી િહત્િની બાબતો અન ેતેના ંતારણો નોધંિાિા ંઆવયા ંછે અને તેના આધાર ેિામહતીનય ં

અથજઘટન કરિાિા ંઆવયયં છે. િામહતીનયં અથજઘટન કરતાં તારણો િળયા ં કે િાતૃભાષા મિદ્યાથીઓના પ્રત્યાયનિાં, 

િૈક્ષમણક મસમદ્ધિા ંઅન ેમદ્વમતય ભાષાના અધ્યયનિા ંહકારાત્મક રીતે સંબધં ધરાિે છે. NEP 2020િાં લેિાિાં આિેલ 

આ ભલાિણ મિદ્યાથીઓના મિક્ષણિાં હકારાત્મક બદલાિ લાિિે અન ે તેિના મિક્ષણને ગયણિત્તાના મિખરો તરફ 

દોરી જિે. 

પ્રસ્તાવનાઃ  

વયમિના જીિનિાં િા પછીનયં સ્થાન િાતૃભાષાનયં હોય છે. બાળક િાતાના ગભજિાં હોય ત્યારથીજ િાતાની 

ભાષા િીખિા લાગે તેથી જ તેને િાતૃભાષા કહેિાય. િનોિૈજ્ઞામનકોના િતે બાળક પાંચ િષજનયં થાય ત્યાં સયધીિાં પોતાની 

િાતૃભાષાના બ ેહજાર િબ્દોના પમરચયિા ંઆિી ગયય ંહોય છે. બાળક પોતાના મિચારોની અમભવયમિ િાતૃભાષાિા ં

ખૂબ સ્પષ્ટ રીતે અને ભરપૂર આત્મમિશ્વાસ સાથે કરી િકે છે. િાતૃભાષા દ્વારા થતાં અધ્યયનિાં બાળકની સજજનાત્મકતા 

અને તેની કાયજિમિનો મિકાસ કરી િકાય છે. બાળક પોતાની િૈક્ષમણક સિસ્યાઓ િૂઝંિણ મિના રજૂ કરી િકે છે. 
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સંિોધનો એિ પૂરિાર કર ેછે કે મિદ્યાથીના અનયભિો, કૌિલ્યો, જ્ઞાનની સિૃમદ્ધના મિકાસિાં િાતૃભાષા એક કડી સિાન 

પૂરિાર થઇ છે. મિશ્વના કેટલાય દેિો પ્રાથમિક મિક્ષણ િાતૃભાષાિા ંઆપી રહ્ા છે અને મિકમસત દેિોિાં સ્થાન પાિી 

રહ્ાં છે. મદ્વમતય ભાષાના અધ્યયનિાં પણ િાતૃભાષા િહત્િની ભૂમિકા ભજિી િકે છે. આ બધાં કારણો અન ે

અભ્યાસોના તારણોથી નિી મિક્ષણ મનમત ૨૦૨૦ના દસ્તાિજેિા ંમિિેષ રીતે સ્પષ્ટ કરિાિાં આવયયં છે કે, બાળકો એિની 

િાતૃભાષાિાં જ મિક્ષણ પ્રાપ્ત કર ેતે તેને િાટે શે્રષ્ઠ ગણાય છે. જ ેભાષાિાં બાળકનો ઉછેર થયો હોય તે ભાષાિા ંબાળકની 

ગ્રહણ અને સિજિમિ િધય ખીલે છે. બાળકના િગજને જો કમ્પ્યયટર સાથે સરખાિીએ તો આ કિ્યયટરિા ંબંધબેસતી 

ભાષા એ તેની િાતૃભાષા છે. જિજની અને જાપાન જિેા દેિોિાં થયેલા સિકે્ષણો એિ સામબત કર ેછે કે, િાતૃભાષાિા ં

અભ્યાસ કરનાર મિદ્યાથીની સ્ટર ેસન ે મનયંત્રણિાં લેિાની ક્ષિતા િધય હોય છે, તેિજ જીદંગીના િોટાભાગના પડકાર 

જીલિાની ક્ષિતા પણ ધરાિતાં હોય છે. ઇઝરાયેલ એક નાનો દેિ હોિાં છતાંયે તે િોટાભાગનાં ક્ષેત્રિા ંપ્રગમત કરી 

િક્યો છે, તેનયં એક કારણ એ પણ છે કે ત્યાનંા મિદ્યાથીઓનયં મિક્ષણ િાતૃભાષાિા ંથઇ રહ્યં છે. આ બધા િહત્િના 

તારણો સાથ ેઆ પત્રિા ંિાતૃભાષા પ્રાથમિક કક્ષાના મિદ્યાથીઓની મસમદ્ધ અન ેઅધ્યયન પર કેિી અસર કર ે છે તે 

બાબતે એક ગયણાત્મક અભ્યાસ હાથ ધરિાિાં આવયો છે. જનેાં તારણોથી આપણે પણ િાતૃભાષાનયં મિદ્યાથીના 

અધ્યયન પર કેટલયં િહત્િ છે તે સિજી િકીિયં અને અથજપૂણજ અધ્યયનિાં એક મિક્ષક તરીકે પોતાની ભૂમિકા િધય સારી 

રીતે સ્પષ્ટ કરી િકીિયં. 

સમસ્યાકથનઃ િાતૃભાષા મિક્ષણઃ નિી મિક્ષણ મનતીના સંદભે અભ્યાસ 

હેતુઓઃ  

1. િાતૃભાષાની પ્રાથમિક કક્ષાના મિદ્યાથીઓની મસમદ્ધ પર થતી અસરનો અભ્યાસ કરિો. 

2. િાતૃભાષાની પ્રાથમિક કક્ષાના મિદ્યાથીઓની મદ્વમતય ભાષાના અધ્યયન પર થતી અસરનો અભ્યાસ કરિો. 

3. િાતૃભાષાની પ્રાથમિક કક્ષાના મિદ્યાથીઓની પ્રત્યાયન ક્ષિતા પર થતી અસરનો અભ્યાસ કરિો. 

અભ્યાસના પ્રશ્નઃ 

1. િય ંિાતૃભાષા પ્રાથમિક કક્ષાના મિદ્યાથીઓના મિમિધ મિષયોની મસમદ્ધિા ંિહત્િની ભૂમિકા ભજિે છે?  

2. મદ્વમતય ભાષાના અધ્યયનિાં િાતૃભાષા મિદ્યાથીઓને કેિી રીતે ઉપયોગી મનિડી િકે? 

3. મિદ્યાથીઓની પ્રત્યાયન ક્ષિતા િાતૃભાષાના ઉપયોગ દ્વારા િધય મિકસાિી િકાય? 

સંિનધનનન પ્રકારઃ ગયણાત્મક સંિોધન 

સંિનધનની પદ્ધશતઃ મિષયિસ્તય મિશ્લષેણ પદ્ધમત 

સંિનધન માશહતી એકત્રીકરણ માટેના આધારનઃ પ્રસ્તયત સંિોધનિાં સંિોધકે િાતૃભાષા અને તેની સાથ ે

મિદ્યાથીઓની મસમદ્ધ, મદ્વમતય ભાષાનય ંઅધ્યયન અન ેપ્રત્યાયન ક્ષિતા સાથ ેથયેલા ંકયલ ૦૯ સંિોધન લખેો અન ેસંિોધન 

પત્રોને આધાર તરીકે લીધેલાં છે. જિેાં સંિોધનો સહેતયક પદ્ધમત દ્વારા પસદં કરિાિાં આવયા હતાં. 

સંિનધનપત્રન અને લેખનઃ 

એશદસીના અને ઓશરબાબન (૨૦૧૩), સંિોધનલેખ, “િાતૃભાષાનયં િાધ્યિ અને મિદ્યાથીઓની િૈક્ષમણક મસમદ્ધ” મિષય 

પર પોતાનયં સંિોધનપત્ર પ્રકામિત કર ેછે. જિેાં તેઓ િાતૃભાષાના િાધ્યિ સાથ ેમિદ્યાથીઓની િૈક્ષમણક મસમદ્ધ કેિી 

રીતે સંબંમધત છે તે જણાિિાનો પ્રયત્ન કર ેછે. આ એક પ્રયોગાત્મક સંિોધન હતય ંજિેાં સંિોધક એક જૂથને અંગજેી 

ભાષાના ઉપયોગથી અભ્યાસ કરાિ ે છે અને બીજા જૂથન ેિાતૃભાષાના ઉપયોગથી અધ્યયન કરાિિાિાં આિે છે. 

િામહતી પૃથક્કરણ કરિા યોગ્ય આંકડાકીય પદ્ધમતના ઉપયોગથી સામબત કર ેછે કે જ ેજૂથને િાતૃભાષાના ઉપયોગથી 
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અભ્યાસ કરાિિાિાં આવયો હતો તે જૂથની મસમદ્ધ અન્ય જૂથ કરતાં િધાર ેઉંચી હતી. તેિણે મિક્ષકોને મિદ્યાથીઓને 

અભ્યાસિાં િધય મનપયણ બનાિિા િાતૃભાષાના ઉપયોગ પર ભાર િૂકિા મહિાયત કરી હતી. 

યાદવ (૨૦૧૪), પોતાના સંિોધનલખે, “મદ્વમતય ભાષાના અધ્યયનિાં િાતૃભાષાની ભૂમિકા” િાં જણાિે છે કે, 

મિદ્યાથીઓના અધ્યયનિાં િાતૃભાષાની હકારાત્મક ભૂમિકા છે.િોટાભાગના મિદ્યાથીઓ િાતૃભાષાિા ંિીખિાનય ંપસંદ 

કર ેછે. મદ્વમતય ભાષાના અધ્યયનિાં પણ િાતૃભાષાનયં યોગદાન મિિેષ રહેલયં છે. પ્રથિ ભાષાના ઉપયોગથી મદ્વમતય 

ભાષા િધય અથજપૂણજ રીતે િીખી િકાય છે. 

ન્વાલી સ્ટીફન (૨૦૧૪), એ પોતાના સંિોધનલેખ, “બાળકની િૈક્ષમણક મસમદ્ધ પર િાતૃભાષાની અસર” િાં નોધંે છે કે 

બાળક મિમિધ િસ્તય અને સ્થળોના નાિ સૌથી પહેલાં પોતાની િાતૃભાષાિાં િીખે છે. બાળક આ જ્ઞાન સાથે પોતાના 

ઔપચામરક મિક્ષણની િરૂઆત કર ે છે. બાળક ગમણત ભાષાના આંકડા, તેિજ તેની સંખ્યા મિિે પોતાના ઘરિા ં

િાતૃભાષાિાં િીખે છે અને જ્યાર ેિાળાિાં આ સંકલ્પનાઓ તેની િાતૃભાષાિાં િીખિિાિાં આિે છે ત્યાર ેતે ઝડપથી 

તે ગ્રહણ કરી િકે છે. બાળક કહેિતો, લોકકથાઓ અને લોકમરિાજો મિિેનયં જ્ઞાન પોતાની િાતૃભાષાિા ંિીખી તેનો 

સામહમત્યક રસ િધારી િકાય છે.િાતૃભાષાનયં જ્ઞાન તેને અંગજેી ભાષા અને પોતાની ભાષાના િાળખાંિાં રહેલી 

સિાનતાઓ અન ેમિસિાનતઓનો પમરચય કરાિે છે, જ ેતેને બનંે ભાષાઓ િીખિાિાં િદદ કર ેછે. યોગ્ય રીતે લેખન 

અમભવયમિિાં પણ િાતૃભાષા ઉપયોગી નીિડે છે. 

બાદી (૨૦૧૫), “પ્રાથમિક િાળાના મિદ્યાથીઓના મદ્વમતય ભાષાના અધ્યયનિા ંિાતૃભાષાની અસરો” િા ંજણાિે છે કે 

મદ્વમતય ભાષાના અધ્યયનિાં પ્રથિ ભાષાનો મિિેકપૂણજ ઉપયોગ કરિાિા ંઆિ ેઅને તેની સાથે યોગ્ય લાગે ત્યાં પ્રથિ 

ભાષાનો પણ ઉપયોગ મિક્ષકો દ્વારા કરિાિાં આિ ેતો મિદ્યાથીઓ એક સાથ ેબ ેભાષા પર પોતાની મનપયણતા િેળિી 

િકે છે. 

અન્ના અવનપેતુ (૨૦૧૬), “પ્રાથમિક કક્ષાના િગોિા ંબાળકોની અધ્યયન ક્ષિતા પર િાતૃભાષાના ઉપયોગની અસરો”, 

સંિોધનિા ંઆંમિક પ્રાયોમગક સંિોધન યોજનાનો ઉપયોગ કયો હતો અન ેલગભગ ૪૦૦ મિદ્યાથીઓ નિૂના તરીકે 

પસંદ કયાજ હતાં. પ્રાયોમગક અન ે મનયંત્રણ જૂથિાં સંિોધક દ્વારા અધ્યાપન કાયજ કરિાિાં આવયયં હતયં. પ્રયોગના 

અિલીકરણ બાદ ઉત્તરકસોટીનયં બંને જૂથિા ંસંચાલન કરિાિાં આવયયં હતય.ં યોગ્ય આંકડાિાસ્ત્રીય પ્રયયમિના ઉપયોગ 

દ્વારા િામહતીનયં પૃથક્કરણ કરિાિાં આવયયં, જિેાં િયખ્ય તારણ િળયયં કે, િાતૃભાષાના ઉપયોગ દ્વારા જ ેજૂથનયં અધ્યાપન 

કરાિિાિાં આવયયં હતયં તે જૂથના પ્રાપ્તાંકોિાં સાથજક તફાિત જોિા િળયો હતો. જનેયં અથજઘટન એિ થાય કે િાતૃભાષા 

એ મિદ્યાથીઓની અધ્યયન ક્ષિતાન ેસિૃદ્ધ કરિાિાં િહત્િનો ભાગ ભજિે છે. 

થીસનમ ેનેકાતીબેબ (૨૦૧૬),પોતાના સંિોધનલેખ, “િૈક્ષમણક મસમદ્ધ પર િાતૃભાષા સાથે થતા ંઅધ્યયનની અસર” િા ં

તેિણે એક ગયણાત્મક અભ્યાસ હાથ ધયો હતો. જિેા ં તેઓ નોધંે છે કે,ગમણત અન ેભૌમતકિાસ્ત્ર જિેા ં મિષયોિા ંજ ે

મિદ્યાથીઓ પોતાની િાતૃભાષાિાં અભ્યાસ કયો હતો તેિની મસમદ્ધ અન્ય મિદ્યાથીઓ કરતાં િધય નોધંાઇ હતી. 

િાતૃભાષા દ્વારા થતાં મિક્ષણના કારણે તેિનયં સિસ્યા મનરાકરણ કૌિલ્ય પણ મિકમસત થયેલયં જોિા િળયયં હતય.ં તેઓ 

એિ પણ નોધં ેછે કે િાતૃભાષા મદ્વમતય ભાષાના અધ્યયનિાં પણ સયમિધાકતાજ પૂરિાર થઇ છે.અંગજેી મિષયિાં પણ 

િાતૃભાષાના ઉપયોગથી િધય મસમદ્ધ જોિા િળી છે. તેિના સંિોધનિા ંએિ પણ નોધંિાિા ંઆવયય ં કે િોટાભાગની 

િાળાઓ િાતૃભાષા દ્વારા મિક્ષણની મહિાયત કર ેછે. 

સવાઇ ભગવાન (૨૦૧૬), “અંગ્રજેી પ્રત્યાયન અને િાતૃભાષા” િીષજક હેઠળ પ્રકામિત સંિોધન પત્રિાં અંગ્રજેી પ્રત્યાયન 

અને િાતૃભાષા િચ્ચે કેિો સહસંબધં છે અને િાતૃભાષા તેને કેિી રીતે અસર કર ેછે તે િોધિાનો પ્રયત્ન કરિાિાં આવયો 

છે. ભાષા વયમિ મિકાસનય ંએક િહત્િનયં ઉપકરણ અને િાધ્યિ છે. જ્યાર ેમિદ્યાથીની સિજ િાતૃભાષાિાં ઊંડી હોય 

ત્યાર ેતે મદ્વમતય ભાષાના િબ્દોનયં અથજગ્રહણ યોગ્ય રીતે કરી િકે છે. જો મિદ્યાથીની િાતૃભાષાના િબ્દોની અથજગ્રહણ 

ક્ષિતા ઓછી કે નબળી હિે તો તે તેના અંગ્રજેી િીખિાની ક્ષિતા પર પણ પ્રમતમબંમબત થિે. 
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પેરઝે અને એશલએટન (૨૦૧૮), “િાતૃભાષાિાં મનપયણતા અને ગમણતિાં મસમદ્ધ િચ્ચેનો સહસંબંધ” િીષજકના પત્રિાં 

જણાિે છે કે,િાતૃભાષા મિદ્યાથીઓની મસમદ્ધ અને જ્ઞાનપ્રામપ્ત અને અધ્યયનિાં િહત્િનો ભાગ ભજિે છે. તેઓ એિ 

પણ નોધંે છે કે િાતૃભાષા એ ગામણમતક પ્રત્યાયનિાં એક સ્ત્રોતની િહત્િની ભૂમિકા ભજિે છે. સંિોધનના તારણોિા ં

એિ પણ નોધંિાિાં આવયય ંછે કે મિદ્યાથીઓ મિમિધ ગામણમતક સંકલ્પનાઓ અને ગમણતના ખ્યાલો ખબૂ સારી રીતે 

સિજી િક્યા છે કારણકે મિક્ષકો દ્વારા તેની રજૂઆત મિદ્યાથીઓની િાતૃભાષાિા ંકરિાિાં આિી હતી. િાતૃભાષાિા ં

મનપયણતા અન ેગમણત મિષયની મસમદ્ધ િચ્ચ ેહકારાત્મક સહસબંંધ નોધંિાિાં આવયો. 

એશલસન (૨૦૧૮), પોતાના સંિોધનલખે, “િાતૃભાષા આધામરત મિક્ષણ દ્વારા અધ્યયન મનપજોિાં સયધારણા” િાં 

િાતૃભાષા મિક્ષણનયં િહત્િ સિજાિતાં લખ ે છે કે,બાળકોને જ્યાર ેિાતૃભાષાિાં મિક્ષણ િળે છે ત્યાર ેડર ોપ આઉટ 

રમેિયો ઘટે છે, બાળકો મનયમિત િાળાએ જાય છે, તેઓ પોતાના મિષયોની વયિમસ્થત સિજ પ્રાપ્ત કરી િકે છે અને 

પોતાના મિચારોની અમભવયમિ પણ મનઃસંકોચ રીતે કરી િકે છે. મિદ્યાથીઓ ઝડપથી િાંચન કરતાં િીખી િકે છે અન ે

તેિની અથજગ્રહણ ક્ષિતાિા ંપણ િૃમદ્ધ જોિા િળે છે. મિદ્યાથીઓ િાતૃભાષાના મિક્ષણ દ્વારા સ્િ-સંકલ્પના અને પોતાની 

આગિી ઓળખ સાથે પોતાનયં તાદાત્મ્પય કેળિી િકે છે. સ્થામનક સંસ્કૃમતને આધાર આપી િકાય છે અને મિદ્યાથીઓના 

િા-બાપને તેિના અભ્યાસિાં સિામિષ્ટ કરી િકાય છે. તેઓના િતે િાતૃભાષાના મિક્ષણના કાયજક્રિિાં સિય, િમિ 

અને નાણાંનય ંથતયં રોકાણ એક રીતે બાળકના મિક્ષણ િાટે થતયં શે્રષ્ઠ રોકાણ છે. 

માશહતી પૃથક્કરણઃ  

પ્રસ્તયત સંિોધનિાં આધાર તરીકે લીધેલા ંલેખો અને સંિોધન પત્રોિાંથી િળેલી િામહતીનયં સંિોધનના હેતયઓના 

સંદભજિા ંપૃથક્કરણ કરિાિા ંઆવયયં. િામહતી પૃથક્કરણ િાટે તેિાંથી િળેલી િામહતીન ેિહત્િના ંિાક્યો અન ેતારણોિા ં

નોધંિાિાં આિી અન ેતેના ઉપયોગથી િહત્િનાં અથજઘટન કરિાિાં આવયયં. જ ેનીચેના કોઠાિાં દિાજિિાિાં આવયયં છે. 

ક્રિ સંિોધન લેખ/પત્રની મિગત િહત્િના ંિાક્યો/તારણો 

૧ એમદસીના અને ઓમરબાબો (૨૦૧૩), 

“િાતૃભાષાનયં િાધ્યિ અને મિદ્યાથીઓની 

િૈક્ષમણક મસમદ્ધ” 

િાતૃભાષાના િાધ્યિથી મિદ્યાથીઓની િૈક્ષમણક મસમદ્ધ 

િધારી િકાય છે. 

૨ યાદિ (૨૦૧૪), “મદ્વમતય ભાષાના અધ્યયનિાં 

િાતૃભાષાની ભૂમિકા 

મદ્વમતય ભાષાના અધ્યયનિાં પ્રથિ ભાષાની િહત્િની ભૂમિકા 

છે, તેના ઉપયોગથી િધય સારી રીતે મદ્વમતય ભાષા િીખી િકાય 

છે. 

૩ ન્િાલી સ્ટીફન (૨૦૧૪), “બાળકની િૈક્ષમણક 

મસમદ્ધ પર િાતૃભાષાની અસર” 

બાળક િાતૃભાષાના િાધ્યિથી પોતાના ઘર અને િાળાના 

મિક્ષણ િચ્ચ ેતાદાત્મ્પય સાધી િકે છે. અન ે તેના મિક્ષણનો 

પાયો િધય િજબૂત બન ેછે. 

૪ બાદી (૨૦૧૫), “પ્રાથમિક િાળાના 

મિદ્યાથીઓના મદ્વમતય ભાષાના અધ્યયનિાં 

િાતૃભાષાની અસરો” 

પ્રથિ ભાષાનો મિિેકપૂણજ ઉપયોગ મદ્વમતય ભાષાના 

અધ્યયનને િધય િજબૂત બનાિે છે અને મિદ્યાથીઓ બંને ભાષા 

પર પ્રભયત્િ પ્રાપ્ત કરી િકે છે. 

૫ અન્ના અિોપેતય (૨૦૧૬), “પ્રાથમિક કક્ષાના 

િગોિાં બાળકોની અધ્યયન ક્ષિતા પર 

િાતૃભાષાના ઉપયોગની અસરો”, 

મિદ્યાથીઓની અધ્યયન ક્ષિતા પર િાતૃભાષાની હકારાત્મક 

અસરો જોિા િળી છે. મિદ્યાથી સિજ સાથે મિષયો િીખી િકે 

છે જ ેમસમદ્ધિાં પમરણિે છે. 

૬ થીસોિે નેકાતીબબે (૨૦૧૬), “િૈક્ષમણક મસમદ્ધ 

પર િાતૃભાષા સાથ ેથતાં અધ્યયનની અસર 

િાતૃભાષાના િાધ્યિથી અભ્યાસ અને અધ્યયન કરતા ં

મિદ્યાથીઓ િૈક્ષમણક મિષયોને િધય સારી રીતે સિજી િકતાં 

હોય છે. 

૭ સિાઇ ભગિાન (૨૦૧૬), “અંગ્રજેી પ્રત્યાયન 

અને િાતૃભાષા” 

િાતૃભાષાિાં જ ે મિદ્યાથીની મનપયણતા હિે તે મિદ્યાથીઓ 

મદ્વમતય ભાષા અથજપૂણજ રીતે િીખી િકે છે અને તેનો ઉપયોગ 

પોતાના પ્રત્યાયનિાં અથજપૂણજ રીતે કરી િકે છે. 
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૮ પેરઝે અને એમલએટો (૨૦૧૮), “િાતૃભાષાિાં 

મનપયણતા અને ગમણતિાં મસમદ્ધ િચ્ચેનો 

સહસંબંધ” 

િાતૃભાષાના િાધ્યિથી અભ્યાસ કરાિિાથી ગમણત જિેા 

કમઠન મિષયની સંકલ્પનાઓ અને તેના ખ્યાલો િધય સ્પષ્ટ કરી 

િકાય છે. 

૯ એમલસન (૨૦૧૮) “િાતૃભાષા આધામરત 

મિક્ષણ દ્વારા અધ્યયન મનપજોિાં સયધારણા 

િાતૃભાષાનયં િાધ્યિ બાળકને મિક્ષણ સાથે જોડિાનયં કાયજ કર ે

છે અને બાળકને અભ્યાસ િાટે િધય પ્રેમરત કરતય ંએક િાધ્યિ 

બને છે. 

 

સંિનધનનાં તારણનઃ  

સંિોધકે ઉપર દિાજવયા િયજબના સંિોધનોનો અભ્યાસ કરી તેિાંથી નીચનેા તારણો તારિિાિાં આવયાં છેઃ 

1. િાતૃભાષાના િાધ્યિિાં અભ્યાસ કરિાથી મિદ્યાથીઓની િૈક્ષમણક મસમદ્ધિા ંિધારો કરી િકાય છે. 

2. િાતૃભાષાના ઉપયોગથી ગમણત કે ભૌમતકિાસ્ત્ર જિેા ંકમઠન મિષયોની સંકલ્પના અને તેિાં સિામિષ્ટ ખ્યાલો 

િધય અથજપૂણજ રીતે સિજાિી િકાય છે. 

3. િાતૃભાષાનયં િાધ્યિ મિદ્યાથીઓને મદ્વમતય ભાષા િીખિાિાં એક િહત્િનયં િાધ્યિ સામબત થાય છે. 

4. િાતૃભાષાના ઉપયોગ દ્વારા મિદ્યાથી એકસાથે બ ે(પ્રથિ અન ેમદ્વમતય ભાષા) ભાષા પર પોતાની મનપયણતા પ્રાપ્ત 

કરી િકે છે. 

5. િાતૃભાષા મિદ્યાથીઓની અધ્યયન ક્ષિતા િધય િજબૂત બનાિ ેછે. 

6. િાતૃભાષા મિદ્યાથીઓને અથજપૂણજ રીતે પ્રત્યાયન, આંતરમક્રયા અને મિચારોની અમભવયમિ િાટે પ્રેમરત કરનારો 

એક સ્ત્રોત બને છે. 

સંિનધનનાં ફશલતાથથઃ  

િાતૃભાષા મિદ્યાથીઓના મિક્ષણ પર હકારાત્મક અસરો મનપજાિ ેછે ત્યાર ેમિક્ષકો તરીકે મિદ્યાથીની જ્ઞાનાજજન 

પ્રમક્રયાિા ંિાતૃભાષાનો િધય ઉપયોગ થાય તે મહતાિહ છે. મિક્ષકો તૈયાર કરતી સંસ્થાઓ બનંે ભાષાઓ પર ધ્યાન કેમન્િત 

કરી પ્રમિક્ષણાથીઓ તૈયાર કર ેતો તેનો લાભ ભમિષ્યના મિદ્યાથીઓને પ્રાપ્ત થઇ િકે. મિક્ષકો જો બંને ભાષાઓ યોગ્ય 

રીતે સિજી િકતાં હિે તો િહત્િની સંકલ્પનાઓ સિજાિતી િખતે બંન ેભાષાઓનાં િબ્દોના પ્રયોગ દ્વારા મિદ્યાથીઓ 

િધય અથજપૂણજ અધ્યયન કરી િકિે. િાળાઓિાં અંગ્રજેી મિષય એક મિષય તરીકે અભ્યાસ કરાિિાિાં આિે જથેી 

મિદ્યાથીઓ બંને ભાષાઓ િીખી િકે અન ેતેનયં અથજગ્રહણ કરી િકે. ગયજરાતી ભાષાનયં ધોરણ ઊંચે લઇ જિાિાં આિ ે

અને તે િાટે ક્ષિતાિાન મિક્ષકો દ્વારા ગયણિત્તાયયિ પયસ્તકો તૈયાર કરિાિાં આિ ે તે ઇચ્છનીય છે. િાતા-મપતાન ે

િાતૃભાષાનયં િહત્િ સિજાિી અને તેની સાથે મિદ્યાથીઓનય ંમિક્ષણ િધય સારી રીતે થઇ િકિે તેિ સિજાિી તેિના 

મિચારોિા ંબદલાિ લાિી િકાિે. નિી મિક્ષણ મનતીિાં િાતૃભાષા પર જ ેરીતે ભાર િૂકિાિાં આવયો છે તેના હકારાત્મક 

પમરણાિો ચોક્કસ જોઇ િકાિે તે બાબત મનઃિંક છે. ભારતની તિાિ ભાષાઓિાં પયનઃપ્રાણ ફંૂકિા સિાન આ મનણજય 

બની રહેિે અને મિમિધ ભાષાઓની સિૃમદ્ધ ધરાિતો આપણો દેિ ચોક્કસ અલગતા ધરાિતો દેિ બની રહેિે અન ે

તિાિ ભાષાઓને લયપ્ત થિાિાંથી બચાિી િકાિે. 
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