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જાતિ અને કુટુુંબના પ્રકારના સુંદર્ભમાું િરુણોના કૌંટુું બબક સમાયોજનનો તલુનાત્મક અભ્યાસ 
 

ABSTRACT 

તરુણાવસ્થા એ બાળપણ અને યવુાની વચ્ચેનો સકં્રાતતકાળ છે, આથી આ અવસ્થા દરમ્યાન તરુણોમા ં
સમાયોજનને લગતા તવતવધ પ્રશ્નો જોવા મળે છે. જેથી પ્રસ્તતુ સશંોધનનો હતે ુજાતત અને કુટંુબના પ્રકારના 
સદંર્ભમા ંતરુણોના કૌટંુબબક સમાયોજનનો અભ્યાસ કરવાનો છે. જેમા ંસાદા યદ્દચ્છ્ તનદશભનની લોટરી પધ્ધતત 
દ્વારા 120 તરૂણોની તનદશભ તરીકે પસદંગી કરવામા ંઆવી છે. માહહતી એકત્રીકરણ માટે ડૉ.અતિન જનસારી, 
ડૉ.હરકાન્ત બદામી તથા ડૉ. ચારુલત્ત બદામી દ્વારા રચાયેલી ‘કૌંટંુબબક સમાયોજન સશંોધતનકા’ નો ઉપયોગ 
કરવામા ંઆવ્યો છે. માહહતતનુ ંઆંકડાશાસ્ત્રીય પથૃ્થકરણ કરવા માટે  ‘’F- test” નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ્યો છે. 
પહરણામ જોવા મળ્ય ુ છે કે છોકરાઓ કરતા છોકરીઓમા ંતથા સયંકુ્ત કરતા ં તવર્ક્ત કુટંુબમા ંરહતેા તરુણોમા ં
કૌટંુબબક સમાયોજન ઉંચ ુજોવા મળે છે.  
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પ્રસ્િાવના 

   આજના પ્રગતતશીલ યગુમા ંસઘંર્ભ, તણાવ, મનોર્ાર તથા સમાયોજનના પ્રશ્નો હદનપ્રતતહદન વધતા જાય છે. 
તરુણાવસ્થામા ંઆ પ્રશ્નો વધારે જોવા મળે છે. કારણ કે તરુણાવસ્થાએ બાળપણ અને યવુાની વચ્ચેનો સકં્રાતંતકાળ 
છે. બાલ્યાવસ્થા કરતા તરુણાવસ્થામા ંતવચારો પ્રગટ કરવાની હોંશ વધારે જોવા મળે છે. વ્યક્ક્ત તકભ તવતકભ કરે એ 
બાલ્યાવસ્થાનુ ં તરુણાવસ્થા તરફનુ ંસકં્રમણ છે. આ અવસ્થા દરતમયાન તરુણોમા ંસમાયોજનને લગતા તવતવધ 
પ્રશ્નો જોવા મળે છે. આથી જ્યારે બાળક તરુણાવસ્થામા ંપ્રવેશે છે, ત્યારે તેણે શાળામા ં તશક્ષકો, સહાધ્યાતયયો, 
તશક્ષણ પરીક્ષા, તથા રમત-ગમતમા,ં તમત્રો સાથે તથા કુટંુબના સભ્યો જેમા કે દાદા-દાદી, ર્ાઇ-બહને, માતા-
તપતા તથા અન્ય સાથે સમાયોજન સાધવુ ંપડ ેછે. આ બધામા ંકુટંુબના સભ્યો સાથે તરુણોની આંતરહક્રયા વધારે 
થાય છે. આથી સૌથી વધારે સમાયોજનના પ્રશ્નો પણ ત્યા ંઉપક્સ્થત થાય છે.  
 

      તરુણવસ્થા દરતમયાન તરુણોમા ંશારીહરક અને માનતસક ફેરફાર અન્ય અવસ્થાના પ્રમાણમા ંવધ ુથતા 
હોવાથી તેઓ અનેક સમસ્યાઓનો સામનો કરે છે. આપણે ત્યા ં એક કહવેત છે “ઘટમા ં ઘોડા થનગને” આ 
કહવેતમા ંએ અથભ રહલેો છે કે તરુણાવસ્થા દરમ્યાન તરૂણો આકાશને આંબવાની અપેક્ષાઓ રાખતા જોવા મળે 
છે. તેમના માનસમા ંઅનેક પ્રકારના તવચારતરંગો ઉર્ા થાય છે. ઘડીકમા ંઆ બનવુ ં તો ઘડીકમા ં તે બનવુ ં
તરુણોમા ંક્યારેક પ્રસન્નતા તો ક્યારેક ઉદાસીનતા, તનરાશા, હતાશા વગેરે જેવી અવસ્થામા ંરાચતા જોવા મળે છે. 
તરુણીઓમા ંઆ અવસ્થા દરતમયાન માતસકસ્ત્રાવ શરૂ થાય છે. આ અવસ્થામા ંતેમણે આ તવશેની સાચી સમજણ 
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હોતી નથી. આપણે ત્યા ંમાતસકસ્ત્રાવ કે માતસકધમભ જેવા તવર્ય પર જાહરેમા ંચચાભ કરવામા ંઆવતી નથી. આથી 
તરુણીઓને આ તવશેની સાચી માહહતી મળતી નથી. જો આ સમયે કુટંુબના સભ્યો દ્વારા તેમની સાથે આ તવર્ય 
પર ચચાભ કરવામા ંઆવે અને માહહતી આપવામા ંઆવે તો તેમની આ મુઝંવણ કે સમસ્યાને દૂર કરી શકાય છે. 
આ અવસ્થા દરતમયાન તરુણોમા ં જાતતય બાબતને લઇને પણ ઘણી ગેરસમજણ હોય છે. પરંત ુ સમાજીક 
તનયતં્રણો અને તનયમોને કારણે તે મકુ્ત મને આ તવશે કોઇને પછુી શકતા ંનથી. અને જો પછૂવામા ંઆવે તો ખોટા 
ખ્યાલો મેળવવાને કારણ ેનવી સમસ્યાને આમતં્રણ આપે છે. આવા સમયે જો તેમને જાતતય બાબત તવશે જ્ઞાન 
આપવામા ંના આવે તો તેઓ જાતતય સમસ્યાનો ર્ોગ બને છે. તરુણાવસ્થા દરતમયાન તરુણો આવી કેટલીય 
સમસ્યાઓનો સામનો તરુણો કરતા ંહોય છે. આ સમયે જો તેમને કુટંુબના સભ્યો દ્વારા યોગ્ય સલાહ કે માગભદશભન 
આપવામા ં ના આવે તો તેઓ આવી તવતવધ ક્ષેતે્ર આવતી સમસ્યામા ં સમાયોજન સાધી શકતા નથી. 
તરુણાવસ્થામા ંકુટંુબના સભ્યો અને ખાસ કરીને માતા-તપતા જો તરુણો સાથે માતા-તપતા મટીને તમત્રોની જેમ વત ે
અને ખલુ્લા ંમને વાતબચત કરે તો આ અવસ્થા દરતમયામ તવતવધ કે્ષતે્ર ઉર્ા થતા સમાયોજનના પ્રશ્નો અને ખાસ 
કરીને કૌટંુબબક સમાયોજનના પ્રશ્નોને તનવારી શકાય છે.  

 

  ઇસ્ટવડુ એટવોટર (1994) સમાયોજનની વ્યાખ્યા આપતા જણાવે છે કે “સમાયોજન આપણા પર લાદેલી 
કે આપણી ઇચ્છાઓ સતંોર્વામા ંબીજાઓ સાથે સબંધં સ્થાપવામા ંઆપણામા ં કે આપણા વાતાવરણમા ં ફેરફાર 
કરીએ તેના સાથે સબંતંધત છે.’’  
 

સમાયોજનનો અથભ એ સદંર્ભમા ંઆપી શકાય છે કે સમાજ તરફ નજર નાખતા આપણને દરેક વ્યક્ક્ત મોટે 
ર્ાગે દરેક જગ્યાએ સમાયોજન સાધતો દેખાશે. વ્યક્ક્ત જ્યારે બાલ્યાવસ્થામા ંહોય ત્યારથી માડંીને વધૃ્ધાવસ્થા 
સધુી તે ક્યાકને ક્યાક કોઇને કોઇ પ્રકારે સમાયોજન સાધતો હોય છે. આ સમાયગાળ દરમ્યાન તેના જીવનમા ં
આવતા તવતવધ કે્ષત્રોમા ં તે સામાયોજન સાધે છે. જેવા કે શાળ-કોલેજમા ંસમાયોજન, વ્યવસાયમા ંસમાયોજન, 
લગ્નજીવનમા ંસમાયોજન વધૃ્ધાવસ્થામા ંસમાયોજન અને કૌંટંુબબક બાબતોમા ંસમાયોજન. માનવ સમાજના દરેક 
વ્યક્ક્ત માટે કંુટંુબ એ સૌથી મહત્વનુ ં હોય છે. (શાહ & અન્ય, 2006) માણસની નબળાઇ અને તવર્ેશતા કહી 
શકાય એવી બાબત એ છે કે તે લાબંા સમય સધુી તેના સ્નેહીજનો અને કંુટંુબ-પહરવાર તવના રહી નથી શકતો. 
આમ જ્યારે વ્યક્ક્તને પોતાના જીવનનો એક મોટો હહસ્સો કંુટંુબ સાથે વ્યતતત કરવાનો હોય ત્યારે વ્યક્ક્તનુ ંતેના 
કંુટંુબ સાથેનુ ંસમાયોજન સારંુ હોય એ ખબુ જ જરુરી છે. કંુટંુબ સમાયોજનને લગતી સમસ્યા એ દરેક અવસ્થામા ં
જોવા મળે છે, પરંત ુતરુણાવસ્થા આ એક મોટી સમસ્યા છે. તરુણાવસ્થામા ંતરુણ-તરુણીઓને સાજ-સજ્જજા, નવા 
કપડા પહરેવા, નવા-નવા તમત્રો બનાવવા ગમતા હોય છે, અન ેખાસ કરીને આ અવસ્થા દરતમયાન તવજાતતય 
વ્યક્ક્તની મૈત્રી તેમને વધારે ગમે છે. આવા સમય દરતમયાન ઘરના ંસભ્યોની રોક-ટોક તેમના માટે સમસ્યા બને 
છે. પહરણામે તરુણો અને ઘરના સભ્યો વચ્ચે સમાયોજનના પ્રશ્નો પેદા થાય છે. તરુણાવસ્થામા ંતરુણોમા ંઉત્સાહ 
વધારે જોવા મળે છે. તેઓ હમેંશા જલ્દીમા ં રહતેા હોય છે. આવા સમયે જો એમને દાદા-દાદીને તેમનો હાથ 
પકડી મહંદરે લઇ જતા ધીમે ચાલવાનુ ંથાય તો તે પણ તેમને માટે એક સમસ્યા જ હોય છે. આવા ઘણા પ્રશ્નોનો 
ઉકેલ કૌંટંુબબક સમાયોજન દ્વારા લાવી શકાય છે. પરંત ુએ પહલેા કૌંટંુબબક સ્માયોજનનો અથભ વ્યાખ્યા અને તેને 
સ્પશભતા પ્રશ્નો તવશેની જાણકારી મેળવવી એ ખબૂ જ જરૂરી છે. 
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કૌટંુબબક સમાયોજનનો અથભ એ સદંર્ભમા ંકરી શકાય કે સમાજ એ અલગ અલગ કુટંુબોથી બનેલો હોય છે. 
આપણી સસં્કૃતત પ્રમાણે કુટંુબ એ સામાજજક સસં્થા છે, જેના આધાર પર સમાજની રચના અને તવકાસ તનર્ભર રહ ે
છે. કૌંટંુબબક સમસ્યાઓ ઘણા પ્રકારી હોય છે. દરેક કુટંુબને તેની પોતાની સમસ્યાઓ તો હોય છે જ તે ઉપરાતં 
જ્યા ંએક કરતા ંવધારે વ્યક્ક્તઓ સાથે રહલેી હોય ત્યા ંકેટલીક સમસ્યાઓ સ્વાર્તવક રીત જ ઉદ્દર્વે છે. કેટલીક 
વખત તવતશષ્ટ પહરક્સ્થતી ઉર્ી થાય ત્યારે કટોકટી પણ સજાભય છે. કેટલીક કૌંટંુબબક સમસ્યાઓની જેવી કે, 
ર્ાઇર્ાડુઓં વચ્ચે સ્પધાભ, નોકરી કરતી સ્ત્રીઓની સમસ્યાઓ,  કૌંટંુબબક કટોકટી અને સામાજજક, અકસ્માત, લાબંી 
માદંગી વગેરે.(પરીખ & અન્ય)    

Alam (2017)ના સશંોધનમા ંજોવા મળ્યુ ંકે સયંકુ્ત કંુટંુબમા ંરહતેા તરુણો કરતા તવર્ક્ત કુટંુબમા ંરહતેા 
તરુણોનુ ં સમાયોજન ઉંચુ ં જોવા મળે છે. પરમાર. (2016)ના અભ્યાસના તારણો દશાભવે છે કે જોવા મળ્યુ ં કે 
નોકરી કરતી પરબણત સ્ત્રીઓમા ંખાનગી ક્ષેતે્ર નોકરી કરતી 31 થી 40 વર્ભની સ્ત્રીઓ કરતા સરકારી ક્ષેતે્ર નોકરી 
કરતી 21 થી 30 વર્ભની સ્ત્રીઓનુ ંવ્યાવસાતયક અને કૌંટંુબબક સમાયોજન ઉંચુ ંજોવા મળે છે. ચોચા. (2003)ના 
સશંોધનમા ંજોવા મળે છે કે કમ્્યટુર ઉચ્ચ તશક્ષણ અને નોન-કમ્્યટુર ઉચ્ચ તશક્ષણ મેળવતા તવદ્યાથીના કૌંટુબબક 
સમાયોજન અને બૌધ્ધ્ધક કક્ષામા ંકોઇ સાથભક તફાવત જોવા મળતો નથી. પ્રસ્તતુ અભ્યાસમા ંજાતત અને કંુટંુબના 
પ્રકારના સદંર્ભમા ંતરૂણોનુ ંકૌંટંુબબક સમાયોજન કેવુ ંજોવા મળે છે, તેના સદંરે્ અભ્યાસ હાથ ધરવામા ંઆવ્યો છે.   
 

હતેઓુ: 
(1) જાતતના પ્રકારના સદંર્ભમા ંતરુણોના કૌંટંુબબક સમાયોજનનો અભ્યાસ કરવો.  
(2) કંુટંુબના પ્રકારના સદંર્ભમા ંતરુણોના કૌંટંુબબક સમાયોજનનો અભ્યાસ કરવો. 
(3) જાતત અને કુટંુબના પ્રકારના સદંર્ભમા ંતરુણોના કૌંટંુબબક સમાયોજનનો અભ્યાસ કરવો. 
 

ઉત્કલ્પના: 
(1)  જાતતના પ્રકારના સદંર્ભમા ંતરુણોના કૌંટંુબબક સમાયોજનમા ંકોઇ સાથભક તફાવત જોવા    

 નહી મળે. 
(2)  કુટંુબના પ્રકારના સદંર્ભમા ંતરુણોના કૌંટંુબબક સમાયોજનમા ંકોઇ સાથભક તફાવત જોવા  

 નહહ મળે.   
(3)  જાતત અને કંુટંુબના પ્રકારના સદંર્ભમા ંતરુણોના કૌંટંુબબક સમાયોજનમા ંકોઇ સાથભક  

 તફાવત જોવા નહી મળે. 
પરરવત્યો:  

 સ્વિુંત્ર્ય પરરવત્યભ    
1. જાતત 
(A) છોકરીઓ         
(B) છોકરાઓ  

2.  કુુંટુુંબનો પ્રકાર 
(A) સયંકુ્ત કંુટંુબ 
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 (B) તવર્ક્ત કંુટંુબ 
 આધારરિ પરરવત્યભ – કૌંટંુબબક સમાયોજન 

 સુંશોધન યોજના  
પ્રસ્તતુ સશંોધનમા ં 2×2 ફેક્ટોહરયલ યોજનાનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ્યો છે. 
 

           
 
 

 
      A = જાતત - A1 = છોકરીઓ & A2 = છોકરાઓ  
      B =કુટંુબનો પ્રકાર – B1= સતંયક્ત કુટંુબ & B2 = તવર્ક્ત કુટંુબ  
 

સમષ્ટી & તનદશભ: 
          પ્રસ્તતુ સશંોધનમા ં સમષ્ષ્ટ તરીકે કડી તાલકુાના ધોરણ-9 મા ં અભ્યાસ કરતા તરુણોનો સમાવેશ 
કરવામા ંઆવ્યો છે. અને તનદશભ તરીકે સાદા યદ્દ ચચ્છ તનદશભનની લોટરી પધ્ધતત દ્વારા 120 તરુણોની પસદંગી 
કરવામા ંઆવી છે.  
 

 સુંશોધન સાધન: 
કૌંટુું બબક સમાયોજન સુંશોધતનકા  (Family Adjustment Inventory) 
‘કૌંટંુબબક સમાયોજન સશંોધતનકા’ ડૉ. અતિન જનસારી, ડૉ. હરકાન્ત એચ. બદામી અને ડૉ. ચારુલત્તા 

એચ. બદામી દ્વારા તૈયાર કરવામા ંઆવી છે. જે કૌંટંુબબક સમાયોજનનુ ંમાપન કરે છે. જેમા ંકુળ 45 તવધાનો છે. 
પ્રત્યેક તવધાનનો જવાબ ‘હા’ કે ‘ના’ મા ંઆપવાનો છે. પ્રસ્તતુ કસોટી બે પાસાઓનુ ંમાપના કરે છે, માતા-તપતા 
સાથેનુ ંકૌટંુબબક સમાયોજન અને ઘરના વાતવરણ સાથેનુ ંકૌંટંુબબક સમાયોજન. આ સશંોધતનકાની તવિસતનયતા 
બે પ્રકારે શોધવામા ંઆવી છે. જેમા ંઅધભતવર્ાજન તવિસનીયતા 0.62 અને કસોટી પનુ: કસોટી તવિસનીયતા 
0.87 છે.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A 

TOTAL 
A1 A2 

B 
B1 A1B1(30) A2B1(30) 60 
B2 A1B2(30) A2B2(30) 60 

 60 60 120 
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પરરણામ ચચાભ: 
Table:1.1 
 જાતિ અને કુટુુંબના પ્રકારના સુંદર્ભમાું િરુણોનુું કૌટુું બબક સમાયોજન દશાભવત ુું ANOVA કોષ્ટક 

 
 

      કોષ્ટક ન ં 1.1 જોતા જણાય છે કે જાતત અને કુટંુબના પ્રકારના સદંર્ભમા ં તરુણોના કૌટંુબબક સમાયોજન 
દશાભવતા ANOVA કોષ્ટકમાું જાતિના સુંદર્ભમાું િરુણોનુું F મલુ્ય 4.68 જોવા મળે છે જે F કોષ્ટક હકિંમત કરતા 
વધારે છે, આથી જાતતના સદંર્ભમા ંતરુણોના કૌટંુબબક સમાયોજનમા ંતફાવત સાથભક જોવા મળે છે. જ્યારે કુટંુબના 
પ્રકારના ં સદંર્ભમા ં તરુણોનુ ં F મલુ્ય 22.75 જોવા મળે છે, આથી કુટંુબના સદંર્ભમા ં તરુણોના કૌટંુબબક 
સમાયોજનનો તફાવત સાથભક જોવા મળે છે. જાતત અને કુટંુબના પ્રકારના સદંર્ભમા ં તરુણોના કૌટંુબબક 
સમાયોજનનુ ંF મલુ્ય 1.69 જોવા મળે છે, જે F નુ ં કોષ્ટક હકિંમત કરાતા ઓછ ં છે, આથી જાતત અને કુટંુબના 
પ્રકારના સદંર્ભમા ંતરુણોના કૌટંુબબક સામયોજનનો તફાવત અસાથભક જોવા મળે છે.   
HO1  જાતિના પ્રકારના સુંદર્ભમાું િરુણોના કૌંટુું બબક સમાયોજનમાું કોઇ સાર્ભક િફાવિ 

જોવા  નહી મળે. 
Table No-1.2 

જાતિના સુંદર્ભમાું િરુણોના કૌટુું બબક સમાયોજનના મધ્યકો અને F મલૂ્ય  
દશાભવત ુું કોષ્ટક 

                                        
         
 
 
 
 
 
 
 
 

Variables Sum of  Squares Df Mean Squares F Sig 

Gender 102.861 1 102.861 4.68 0.05 

Type Of family 500.466 1 500.466 22.75 0.01 

 
Gender &Type Of Family 37.318 1 37.318 1.69    NS 

SSW 2551.709 116 21.997  
SST 3185.792 119   

Variables N M F Sig 

છોકરીઓ (A1) 60 37.39 4.68 0.05 

છોકરાઓ (A2) 60 35.56 

Significant Level: 0.05 = 3.92 
                                 0.01 =  6.84  
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આલેખ નું 1.1 - જાતિના સુંદર્ભમાું િરુણોના કૌટુું બબક સમાયોજનના મધ્યકો દશાભવિો સ્િુંર્ાલેખ 
       અહી કોષ્ટક ન ં1.2 અને આલેખ ન ં1.1 જોતા જણાય છે કે જાતતના સદંર્ભમા ંF ની હકિંમત 4.68 જોવા મળે 
છે જે 0.05 કક્ષાએ સાથભક જોવા મળે છે. જે F ની કોષ્ટક હકિંમત કરતા વધારે છે. તેથી પવેુ રચેલી ઉત્કલ્પનાનો 
અસ્વીકાર કરવામા ંઆવ ેછે. અહીં છોકરીઓનો મધ્યક 37.39 છે, જ્યારે છોકરાઓનો મધ્યક 35.56 જોવા મળે 
છે. બને્ન મધ્યકો વચ્ચેનો તફાવત જોતા જણાય છે કે છોકરાઓના સ્તરં્ કરતા છોકરીઓનો સ્તરં્ ઊંચો જોવા 
મળે છે. જે દશાભવે છે કે છોકરાઓ કરતા છોકરીઓમા ંકૌટંુબબક સમાયોજનનુ ંપ્રમાણ ઊંચુ ંજોવા મળે છે. 
HO2  કુટુુંબના પ્રકારના સુંદર્ભમાું િરુણોના કૌટુું બબક સમાયોજનમાું કોઇ સાર્ભક િફાવિ જોવા  
      નહી મળે.   
Table No:  1.3  

કુટુુંબના પ્રકારના સુંદર્ભમાું િરુણોના કૌટુું બબક સમાયોજનના મધ્યકો અને F મલૂ્ય દશાભવત ુું કોષ્ટક 
 

 
  
 
 
 
 

Female ( A1 )  

37.39 

Male ( A2 ) 

35.56 

5

10

15

20

25

30

35

40

Gender ( A )

Female ( A1 )

Male ( A2 )

Variables N M F Sig 

સયંકુ્ત કુટંુબ (B1) 60 34.46 22.75 0.05  

તવર્ક્ત કુટંુબ (B2) 60 38.53 

                                          Significant Level: 0.05 = 3.92 

                                                                        0.01 =  6.84  
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  આલેખ નું: 4.1 -કુટુુંબના પ્રકારના સુંદર્ભમાું િરુણોના કૌટુું બબક સમાયોજનના મધ્યકો દશાભવિો સ્િુંર્ાલેખ 

અહી કોષ્ટક ન ં1.3 અને આલેખ ન ં1.2 જોતા જણાય છે કે કુટંુબના પ્રકારના સદંર્ભમા ંF ની હકિંમત 22.75 
જોવા મળે છે. જે 0.05  કક્ષાએ સાથભક છે. F ની કોષ્ટક હકિંમત કરતા શોધેલી હકિંમત વધારે છે તેથી પવેુ રચેલી  
ઉત્કલ્પનાનો અસ્વીકાર કરવામા ંઆવે છે. અહીં સયંકુ્ત કુટંુબમા ંરહતેા તરુણોનો મધ્યક 34.46 જોવા મળે છે. 
જ્યારે તવર્ક્ત કુટંુબમા ંરહતેા તરુણોનો મધ્યક 38.53 જોવા મળે છે. બને્ન મધ્યકો વચ્ચેનો તફાવત 4.07 જોવા 
મળે છે. સયંકુ્ત કુટંુબના સ્તરં્ કરતા તવર્ક્ત કુટંુબનો સ્તરં્ ઊંચો જોવા મળે છે. જે દશાભવે છે કે સયંકુ્ત કુટંુબ 
કરતા તવર્ક્ત કુટંુબમા ંરહતેા તરુણોના કૌટંુબબક સમાયોજનનુ ંપ્રમાણ ઊંચુ ંજોવા મળે છે.  
HO3   જાતિ અને કુટુુંબના પ્રકારના સુંદર્ભમાું િરુણોના કૌટુું બબક સમાયોજનમાું કોઇ સાર્ભક િફાવિ  
 જોવા નહી મળે.   
 Table No-1.4  

  જાતિ અને કુટુુંબના પ્રકારના સુંદર્ભમાું િરુણોના કૌટુું બબક સમાયોજનના મધ્યકો અને F મલૂ્ય દશાભવત ુું કોષ્ટક 
 
Variables 

M  
F 

 
Sig 

A1 (30) A2 (30) 

B1 (30) 31.27 30.90 1.69    NS 

B2 (30) 35.62 33.53 

                                                                    Significant Level: 0.05 = 3.92 

                                                                                              0.01 =  6.84 
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 આલેખ ન ં 1.3 -જાતિ અને કુટુુંબના પ્રકારના સુંદર્ભમાું િરુણોના કૌટુું બબક સમાયોજનના મધ્યકો દશાભવિો 
સ્િુંર્ાલેખ 

અહી કોષ્ટક ન ં1.4 અને આલેખ ન ં1.3 જોતા જણાય છે કે જાતત અને કુટંુબના પ્રકારના સદંર્ભમા ંF ની 
હકિંમત 1.69 જોવા મળે છે, જે F ની કોષ્ટક હકિંમત કરતા ઓછી છે. તેથી બને્ન વચ્ચે કોઇ સાથભક તફાવત જોવા 
મળતો નથી. આથી પવેુ રચેલી  ઉત્કલ્પનાનો સ્વીકાર કરવામા ં આવે છે. અહીં તવર્ક્ત કંુટંુબમા ં રહતેી 
છોકરીઓનો મધ્યક 35.62 છે, જે સૌથી વધારે છે જ્યારે સયંકુ્ત કંુટુબમા ંરહતેા હોય તેવા છોકરાઓનો મધ્યક 
30.90 જોવા મળે છે જે સૌથી ઓછો છે. એટલે કે જે છોકરીઓ તવર્ક્ત કંુટંુબમા ં રહતેી હોય તઓેનુ ં કૌંટંુબબક 
સમાયોજન સયંકુ્ત કુટંુબમા ંરહતેા છોકરાઓ કરતા ંવધારે ઉંચુ ંજોવા મળે છે.  
િારણો:  

(1) જાતતના સદંર્ભમા ંતરુણોના કૌટંુબબક સમાયોજનની વચ્ચે તફાવત સાથભક જોવા મળે છે. તેથી પવેુ રચેલી શનૂ્ય 
પહરકલ્પનાનો અસ્વીકાર થાય છે. એટલે કહી શકાય છે કે છોકરાઓ કરતા છોકરીઓનુ ંકૌટંુબબક સમાયોજના ઊંચુ ં
જોવા મળે છે.  

(2) કુટંુબના પ્રકારના સદંર્ભમા ંસયંકુ્ત કુટંુબમા ં રહતેા અને તવર્ક્ત કુટંુબમા ં રહતેા  તરુણોના કૌટંુબબક સમાયોજન 
વચ્ચે તફાવત સાથભક જોવા મળે છે. તેથી પવેુ રચેલી શનૂ્ય પહરકલ્પનાનો અસ્વીકાર થાય છે. એટલે કે સયંકુ્ત 
કુટંુબમા ંરહતેા તરુણો કરતા તવર્ક્ત કુટંુબમા ંરહતેા તરુણોનુ ંકૌટંુબબક સમાયોજના ઊંચુ ંજોવા મળે છે. 

(3) જાતત અને કુટંુબના પ્રકારના સદંર્ભમા ંતરુણોના કૌટંુબબક સમાયોજનમા ંતફાવત અસાથભક જોવા મળે છે. તેથી પવેુ 
રચેલી શનૂ્ય પહરકલ્પનાનો સ્વીકાર કરવામા ંઆવ ેછે.  
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