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અભ્યાસકાળનો નનવાસ અને શાળાના પ્રકારના સદંર્ભમા ંકન્યાઓના મનોર્ારનો તલુનાત્મક અભ્યાસ 

Abstract 

              હવે રોજબરોજની આપણી વાતચીતમાાં મનોભાર શબ્દ વપરાતો જોવા મેે ેે  મમ  જતા િવિવ  
તબકે્ક તે ચચાાનો િવષ  બનતો જા  ેે, પ્રસ્તતુ માંશો નનો હતે ુઅભ્ ામકાેનો િનવામ અને શાેાના પ્રકારના 
માંદભામાાં કન્ ાઓના મનોભારનો તલુનાત્મક અભ્ ામ કરવાનો ેે  જેમાાં િનદશા તરીકે માદા  દ્ચ્ેની લોટરી 
પધ્ િત દ્વારા કુલ ૧૨૦ કન્ ાઓની પમાંદગી કરવામાાં આવી ેે  માંશો ન મા ન તરીકે Dr. Zaki Akhtarની 
Student stress scale નો ઉપ ોગ કરવામાાં આવ્ ો ેે  ત્ ારબાદ મેેવેલ માહહતીનુાં આંકડામસ્ત્રી  િવશ્લેષણ કરવા 
f- test નો ઉપ ોગ કરવામાાં આવ્ ો ેે  પહરણામ જોવા મેે ેે કે ઘરે રહીને અભ્ ામ કરતી કન્ ાઓ કરતા 
ેાત્રાલ માાં રહીને અભ્ ામ કરતી કન્ ાઓમાાં મનોભાર વધ ુજોવા મેે ેે  અને મરકારી શાેામાાં અભ્ ામ કરતી 
કન્ ાઓ કરતા અ ામરકારી શાેામાાં અભ્ ામ કરતી કન્ ાઓમાાં મનોભાર વધ ુ જોવા મેે ેે  અભ્ ામકાેનો 
િનવામ અને શાેાના પ્રકારના માંદભામાાં િવદ્યાર્થીનીઓના મનોભારમાાં કોઈ માર્થાક અમર જોવા મેતી નર્થી  

Keywords:-કન્ ાઓ,અભ્ ામકાેનોિનવામ,શાેાનોપ્રકાર,મનોભાર  
 પ્રસ્તાવના:-(Introduction) 
        વતામાન મમ માાં માનવી દરેક કે્ષત્રમાાં પોતાની આગવી સઝૂબઝૂર્થી મતત આગે વ તો રહ્યો ેે  દરેક 
ક્ષેત્રમાાં અવનવી મફેતાના શીખરો મર કરતો રહ્યો ેે  આવી અનેક મફેતાઓમાાં ક્યારેક વ્ ક્તતએ િનષ્ફેતાનો 
પણ મામનો કરવો પડે ેે  દરેક વખતે વ્ ક્તતને મફેતા જ મેશે તેવુાં દરેક કે્ષત્રમાાં શક્ય બનતુાં નર્થી  જ્ ારે 
વ્ ક્તત અમફે ર્થા  ેે ત્ ારે ક્યારેક િનરાશાના વાદેો ઘેરી વેે ેે  વ્ ક્તત જો િનષ્ફેતાના કારણોની શો  
કરીને આગે વ ે ેે, તો ચોક્કમ મફેતાને પહોચી વેે ેે  જો આનાર્થી િવરો ી પ્રિતહિ ા જોવા મેે તો વ્ ક્તત 
દોષારોપણ કે પેી વ ારે પડતી બચાવ પ્રયકુ્તતઓનો મહારો લે ેે, તો ક્યારેક હતાશા, િનરાશા, તણાવ વગેરેમાાં 
ગરકાવ ર્થા  ેે  પહરણામે વ્ ક્તત અનેક મમસ્ ાઓનો ભોગ બને ેે  તરૂણાવસ્ર્થામાાં ખામ કરીને કશકુ કરી 
બતાવવાની ઝાંખના દરેક તરૂણ-તરૂણીમાાં હો  તે સ્વાભાિવક ેે  જેના ભાગરૂપે પ્રસ્તતુ માંશો નમાાં માંશો ક દ્વારા 
એ શો વાના હતેરુ્થી માંશો ન હાર્થ  રવામાાં આવ્ય ુહત ુાં કે મનોભાર પર અભ્ ામકાે દરમ્ ાનનાાં રહઠેાણ એટલે કે 
પોતાના ઘરે રહીને અભ્ ામ કરવો અને ેાત્રાલ માાં રહીને અભ્ ામ કરવાર્થી કોઇ અમર ર્થા  ેે કે કેમ? માર્થ ે
માર્થે શાેાના પ્રકારની પણ કોઇ અમર કન્ ાઓના મનોભાર પર ર્થા  ેે  કે કેમ?  

તણાવની ક્સ્ર્થિત કોઇપણ વ્ ક્તત માટે ખબૂજ તપરી હો  ેે  ખામ કરીને અભ્ ામકાે દરમ્ ાનના 
તણાવવની વ્ ક્તતના વ્ ક્તતત્વ પર ખબૂ જ ઉડી અમર ર્થતી હો  ેે  તબીબીશાસ્ત્રના મતાનમુાર શરીર પોતાની 
માાંગ મજુબ ચોક્કમ પ્રિતભાવ વ્ તત કરે તેને મનોભાર કહ ેેે  ચાહ ેતે શારીહરક હો  કે માનિમક, મમજણર્થી હો  
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કે વાસ્તિવક પણ આ મનોભારરૂપી પ્રિતભાવર્થી કોટીઝોલ તર્થા કેટેકોલ એમાઈન્મનો સ્ત્રાવ ર્થા  ેે  દરેક વ્ ક્તત 
મનોભારનુાં અલગ અલગ રીતે અર્થાઘટન કરતી હો  તેવી પહરક્સ્ર્થિતમાાં મનોભારનો મવામામાન્  અર્થા આપવો 
મરે નર્થી, કેટલાક લોકો મનોભારને બાહ્ય ઉદ્દીપક પહરક્સ્ર્થિત તરીકે જુએ ેે, જેને પહરણામે ચચિંતા અને આઘાત 
ઉદ્દભવતા હો  ેે અને જે આપણા કા ામાાં દબાણ ઉભુાં કરે ેે  સ્પ ાાત્મક દબાણ, આધિુનક જીવનની 
અચોક્કમતાઓ, વ્ ાવમાિ ક અમલામતી, અણયુદુ્ધના ભણકારા વગેરે બ ા ઘટકો જીવનને વ ારે મનોભાર યતુત 
બનાવે ેે   

         માંશો નોએ પરુવાર કરે ેે કે મનોભારની પ્રત્ ક્ષ અમર વ્ ક્તતને મનોિવકૃિતનો ભોગ બનાવે ેે  
મનોભાર એ માનવીના જીવનને અમર કરત ુાં અિત મહત્વનુાં પહરબે ેે  વતામાન મમ માાં ભૌિતક સખુ-મગવડ, 
તેમજ આધિુનક જીવન શૈલી મતત માનવીને તાણ હઠેે રાખે ેે  જીવનમાાં બીજા પ્રત્ ે વ ારે અપેક્ષા હો  એટલે 
તાણ વ ે ેે  દરેક વ્ ક્તત એવુાં ચાહ ેેે કે બધુાં તેની મરજી મજુબ જ ચાલે પરાંત ુઆવુાં ના બને તો વ્ ક્તત દુુઃખી 
ર્થા  ેે અને મતત તાણ અનભુવે ેે  િવદ્યાર્થીઓનુાં જીવન આજના સ્પ ાાત્મક યગુમાાં માતા-િપતા અને િશક્ષકોની 
અપેક્ષાએ મતત ખરા ઉતરવાની હોડમાાં તાણ અનભુવે ેે  આજનો િવદ્યાર્થી આવતી કાલનો નાગરીક ેે  જો 
િવદ્યાર્થી અભ્ ામકાેમાાં તાણમતુત હો  તો પ્રમન્નતા અન ેઆનાંદ તેના વ્ ક્તતત્વને હકારાત્મક બનાવશે  (ેાજેર, 
૨૦૧૦) 

“મનોભાર એ કોઈ જરૂહર ાત તપૃ્તત કે લક્ષ્  પે્રહરત વતાનનાાં અવરો  કે િવઘ્નની ક્સ્ર્થિત ેે  કેટલીકવાર 
અવરો  કે િવઘ્નના લી ે ઉદ્ભવેલી તાંગ માનિમક ક્સ્ર્થિત કે ટેવરૂપ વતાનને પણ મનોભાર કહ ે ેે ” (ભાવમાર, 
૨૦૦૭)  

          મનોભારને The General Adaptation Syndrome (G.A.S)તરીકે ઓેખવામાાં આવે ેે  મેલીના મત ે
વ્ ક્તત જ ારે મનોભારની અનભુિૂત કરે ેે, ત્ ારે બચાવ પ્રિતહિ ાના ત્રણ તબ્બકામાાંર્થી પમાર ર્થા  ેે  આ 
ઘટનાને મામાન્  અનકુુલન વાતાવરણ G.A.S તરીકે ઓેખવામાાં આવે ેે      

“મનોભાર ઉદ્દીપક ઘટનાઓ પ્રત્ ેની ચેતાતાંત્રની િવિશષ્ટ અને અિવિશષ્ટ પ્રિતહિ ાઓની ભાત ેે, જે 
વ્ ક્તતને ઉત્તેજજત કરે ેે અને તેનુાં મમતોલન પણ જોખમમાાં મકેુ ેે તેમજ પહરક્સ્ર્થિત મારે્થ સમેુે મા વાની તેની 
શક્તતમાાં ઘટાડો કરે ેે ” (ચઝમ્બાડો ૧૯૮૮) 

કોલમેન મનોભારના મખુ્  ચાર પ્રકાર દશાાવે ેે જેવા કે હતાશા, માંઘષા, દબાણ, પહરવતાન  મનોભાર 
મખુ્ ત્વે ચાર પહરક્સ્ર્થિતમાાંર્થી ઉદ્દભ્વે ેે  મનોભારના કારણો પર દ્રષ્ષ્ટપાત કરીએ તો જણા  ેે કે કામનુાં વ ત ુાં 
જત ુાં ભારણ, માહહતીમાાં ગડબડ, ઉ્   ોરણની જીવનશૈલી, શારીહરક ચસુ્તી, માંતચુલત જીવન, કુટુાંબ, અહમ 
(વ્ ક્તતત્વવાદ/ભૌિતકવાદ), મમાજવ્ વહારો અને મમાજજીવન, આરોગ્ ની જાેવણી અને શરીરની ચસુ્તી વગેરે 
નજરે પડે ેે  (ેાજેર, ૨૦૧૦) 

      અનેક માંશો નનો આ ાર પર કહી શકા  ેે કે વ્ ક્તતના તણાવન ેઅનેક ઘટકો અમર કરતાાં હો  ેે  
Khaniya (2017)ના મહા ક પોલીમ અને કા મી પોલીમના કમાચારીઓના વ્ વમાિ ક તણાવનો અભ્ ામમાાં 
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જોવા મેે ેે કે મહા ક પોલીમ અને કા મી પોલીમ કમાચારીઓના તણાવમાાં કોઈ માર્થાક તફાવત જોવા મેતો 
નર્થી  Vadhiya (2017)ના અભ્ ામો દશાાવે ેે કે મરકારી કમાચારીઓ અન ેખાનગી કમાચારીઓ વ્ચેના તણાવના 
અભ્ ામમાાં બને્ન વ્ચે કોઈ તફાવત જોવા મેતો નર્થી  ચૌ રી (2017)ના અભ્ ામના પહરણામો જોવા મેે ેે કે 
ગ્રામ્  િવસ્તારના િવદ્યાર્થીઓ કરતા શહરેી િવસ્તારના િવદ્યાર્થીઓમાાં મનોભાર વધ ુજોવા મેે ેે, જ ારે ેોકરાઓ 
અને ેોકરીઓના મનોભારમાાં કોઈ માર્થાક તફાવત જોવા મેતો નર્થી  પ્રસ્તતુ અભ્ ામમાાં કન્ ાઓનાાં રહઠેાણની 
અને અભ્ ામ દરમ્ ાનની શાેાના પ્રકારની તઓેનાાં મનોભારમાાં શુાં ભિૂમકા રહી ેે, તેનો અભ્ ામ કરાવામાાં 
આવ્ ો ેે   
અભ્યાસના હતેઓુ  : 

1) અભ્ ામકાેના િનવામના માંદભામાાં કન્ ાઓના મનોભારનો તલુનાત્મક  અભ્ ામ કરવો  
2) શાેાના પ્રકારના માંદભામાાં કન્ ાઓના મનોભારનો તલુનાત્મક  અભ્ ામ કરવો  
3) અભ્ ામકાેનો િનવામ અને શાેાના પ્રકારના માંદભામાાં કન્ ાઓના મનોભારનો તલુનાત્મક અભ્ ામ 

કરવો  
અભ્યાસની  ઉત્કલ્પનાઓ : 

1) અભ્ ામકાે િનવામના માંદભામાાં કન્ ાઓના મનોભારમાાં કોઈ માર્થાક અમર જોવા નહી મેે  
2) શાેાના પ્રકારના માંદભામાાં કન્ ાઓના મનોભારમાાં કોઈ માર્થાક અમર જોવા નહી મેે  
3) અભ્ ામકાેનો િનવામ અને શાેાના પ્રકારના માંદભામાાં કન્ ાઓના મનોભારમાાં  કોઈ માર્થાક અમર  જોવા 

નહહ મેે  
અભ્યાસના  પરીવત્યો :-(Research Variables). 

પ્રસ્તતુ માંશો નમાાં સ્વતાંત્ર પરીવત્ ો અને આ ાહરત પરીવત્ ો નીચે મજુબ ેે  

િમ પરીવત્ ોનુાં નામ 
પરીવત્ ોના 
સ્તર  

પરીવત્ ોના સ્તરોના નામ  

૧  સ્વતાંત્ર પરીવત્ ા 
અભ્ ામ કાેનો 

િનવામ 
૨ 

(૧) ેાત્રાલ  
(૨) ઘર 

૨  સ્વતાંત્ર પરીવત્ ા શાેાનો પ્રકાર ૨ 
(૧) અ ામરકારી 
(૨) ખાનગી 

૩  આ ાહરત પરીવત્ ા મનોભાર ૧      મનોભાર 
સશંોધન યોજના :  
      પ્રસ્તતુ માંશો નમાાં ૨X૨ ફેકટોરી લ  ોજનાનો ઉપ ોગ કરવામાાં આવ્ ો ેે  

 
 

A 
TOTAL 

A1 A2 

B 
B1 A1B1 (30) A2B1 (30) 60 
B2 A1B2 (30) A2B2 (30) 60 
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 60 60 120 
A – અભ્ ામકાેનો િનવામ  
      A1 – ેાત્રાલ માાં રહીને અભ્ ામ કરતી કન્ ાઓ  
      A2 – ઘરે રહીને અભ્ ામ કરતી કન્ ાઓ 
B – શાેાનો પ્રકાર 
      B1 – અ ામરકારી શાેામાાં અભ્ ામ કરતી કન્ ાઓ 
      B2 – ખાનગી શાેામાાં અભ્ ામ કરતી કન્ ાઓ 
સમષ્ટિ:  
         પ્રસ્તતુ માંશો નમાાં મમષ્ષ્ટ તરીકે ગજુરાત રાજ્ ના ગાાં ીનગર, અમદાવાદ શહરેમાાં  અભ્ ામ કરતી 
કન્ ાઓનો મમાવેશ કરવામાાં આવ્ ો ેે  અન ેઆ માંમો નમાાં  ોરણ ૯ અને ૧૧ માાં અભ્ ામ કરતી કન્ ાઓનો 
મમાવેશ કરવામાાં આવ્ ો ેે  
નનદશભની પસદંગી : 
           પ્રસ્તતુ માંશો નમાાં િનદશા તરીકે માદા  દ્ચ્ે િનદશાનની લોટરી પદ્ધિત દ્વારા કુલ ૧૨૦ કન્ ાઓની 
પમાંદગી કરવામાાં આવી ેે  જેમાાં ૬૦ ેાત્રાલ માાં િનવામ કરતી કન્ ાઓ અને ૬૦ પોતાના ઘરે રહીને અભ્ ામ 
કરતી કન્ ાઓનો મમાવશે કરવામાાં આવ્ ો ેે  જેમાાં 30 મરકારી અને  30 ખાનગી શાેામાાં અભ્ ામ કરતી 
કન્ ાઓનો મમાવેશ કરવામાાં આવ્ ો ેે   

સશંોધન સાધન :  
નવદ્યાર્થી મનોર્ાર કસોિી :-   
       પ્રસ્તતુ માંશો નમાાં માંશો ન મા ન તરીકે Dr. Zaki Akhtar (Jamshedpur) ની Student stress scaleનો 
ઉપ ોગ કરવામાાં આવ્ ો ેે  જેમાાં કુલ ૫૧ િવ ાનો ેે  આ  કમોટીમાાં કુલ ૫ િવકલ્પો આપેલા ેે  જેમાાં હાંમેશા, 
મોટાભાગે, ક્યારેક-ક્યારેક, બહુ ઓછાં, ક્યારે  નહહ જેવા િવકલ્પો આપેલા ેે, આ િવકલ્પોમાાં  ોગ્  િવકલ્પ મામ ે
(√) માચાની િનશાની કરવાની હો  ેે. પ્રસ્તતુ કમોટીની િવશ્વમની તા બે પદ્ધિતઓ દ્વારા શો વામાાં આવી ેે, 
જેમાાં કમોટી પનુ: કમોતી િવશ્વમિન તા 0 71 અન ેઅ ાિવભજન િવશ્વમિન તા 0 78 જોવા મેે ેે  જેની  ર્થાર્થાતા 
અગ્રવાલ અને ના ડુ દ્વારા રચચત લાઇફ સ્રેમ સ્કેલ મારે્થ શો તા 0 72 જોવા મેે ેે   

Table : 1.1 

અભ્ ામકાે િનવામ અને શાેાના પ્રકારના માંદેભામાાં િવદ્યાર્થીનીઓના મનોભારનુાં માપન દશાાવત ુાં ANOVA કોષ્ટક 

Variables 
Sum of 
Square 

Df 
Mean sum of 

Square 
F 

Sig. 
Level 

અભ્ ામકાે િનવામ (A) ૨૧૧૬ ૮૦ ૧ ૨૧૯૬ ૮૦ ૭ ૮૩ ૦ ૦૧ 
શાેાનો પ્રકાર (B) ૧૨૪૮૪ ૮૦ ૧ ૧૨૪૮૪ ૮૦ ૪૬ ૨૦ ૦ ૦૧ 

અભ્ ામકાે િનવામ &   
શાેાનો પ્રકાર  (A x B) 

૨ ૭૦ ૧ ૨ ૭૦ ૦ ૦૦ NS 

SSW ૩૧૩૪૫ ૪૦ ૧૧૬ ૨૭૦ ૨૨   
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  અભ્ ામકાે િનવામ અને શાેાના પ્રકારના માંદભામાાં િવદ્યાર્થીનીઓના મનોભારનુાં માપન દશાાવત ુાં 

ANOVA કોષ્ટક જોતા જણા  ેે કે અભ્ ામકાે િનવામનુાં F મલુ્  ૭ ૮૩ જોવા મેે ેે  જે Fના ટેબલમાાં દશાાવ્ ા 
હકિંમત કરતા વ ારે જોવા મેે ેે  એટલે કે ૦ ૦૧ કક્ષાએ ૬ ૮૪ આવે ેે  જ્ ાાં પ્રસ્તતુ પહરણામ તેનાર્થી વ ારે 
ેે, તેર્થી ૦ ૦૧ કક્ષાએ માર્થાક જોવા મેે ેે  શાેાના પ્રકારના માંદભામાાં પ્રસ્તતુ પહરણામનુાં F મલુ્  ૪૬ ૨૦ જોવા 
મેે ેે  જે F ટેબમાાં દશાાવેલી હકમત કરતા વધ ુ ેે, આર્થી તફાવત માર્થાક ેે  અભ્ ામકાેનો િનવામ અન ે
શાેાના પ્રકારના F મલુ્ ની આંતહરક અમર ૦ ૦૦ જોવા મેે ેે  જે F કોષ્ટકમાાં દશાાવેલ હકમત કરતા ઓછાં 
જોવા મેે ેે  આર્થી પહરણામમાાં કોઈ માર્થાક અમર જોવા મેતો નર્થી  

 Ho1  : અભ્ ામકાેના િનવામના માંદભામાાં િવ ાર્થીનીઓના મનોભારની મખુ્  અમરમાાં  
 કોઈ માર્થાક તફાવત જોવા નહહ મેે  

Table : 1.2 

અભ્ ામકાેના િનવામના માંદભામાાં િવદ્યાર્થીનીઓના મનોભારનુાં F મલુ્  દશાાવત ુાં કોષ્ટક 
Variables N M F Sig. 

ેાત્રાલ   (A1) ૬૦ ૧૫૫ ૧૫ 
૭ ૮૩ 0 ૦૧  

ઘર (A2) ૬૦ ૧૪૬ ૭૫ 
Sig. level : ૦.૦૫ =૩.૯૨ 

૦.૦૧ = ૬.૮૪ 
 

૧૫૫ ૧૫ ૧૪૬  ૫ 

૦  
૨૦  
૪૦  
૬૦  
૮૦  
૧૦૦  
૧૨૦  
૧૪૦  
૧૬૦  

Recidance (A)

Hostel (A1)

House (A2)

 
આલેખ:-1 1: અભ્ ામકાેના િનવામના માંદેભામાાં િવદ્યાર્થીનીઓના મનોભારનો મધ્ કો દશાાવતો  

SST ૨૭૮૦૨૫૮ ૭૦ ૧૧૯    
Sig. level : ૦ ૦૫ =૩ ૯૨ 

૦ ૦૧ = ૬ ૮૪ 
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       સ્તાંભાલેખ 
 અહીં કોષ્ટક નાં  ૧ ૨ અને આલેખ નાંબર ૧ ૧માાં અભ્ ામકાેના િનવામના માંદભામાાં A1 એટલે કે 
ેાત્રાલ માાં રહતેી કન્ ાઓનો મધ્ ક ૧૫૫ ૧૫ જોવા મેે ેે, જ ારે A2 એટલ ે કે ઘરે રહીને અભ્ ામ કરતી 
તન્ ાઓનો મધ્ ક ૧૪૬ ૭૫ જોવા મેે ેે  જેઓના Fની મલૂ્  હકમાંત ૭ ૮૩ જોવા મેે ેે  જે Fની કોષ્ટક હકિંમત 
કરતા વ ારે ેે, તેર્થી બાંને વ્ચેનો તફાવત માર્થાક જોવા મેે ેે  આર્થી પવૂે રચેલી ઉત્કાલ્પનાનો અસ્વીકાર 
કરવામાાં આવે ેે  આર્થી કહી શકા  ેે કે જે કન્ ાઓ ઘરમાાં રહીને અભ્ ામ કરે ેે તેના કરતા ેાત્રાલ માાં રહીને 
અભ્ ામ કરે ેે તો તેઓનો મનોભાર વધ ુજોવા મેે ેે   

Ho2: શાેાના પ્રકારના માંદભામાાં કન્ ાઓના મનોભારમાાં કોઈ માર્થાક અમર જોવા નહી મેે                                             
Table : 1.3 

શાેાના પ્રકારના માંદભામાાં કન્ ાઓના મનોભારનુાં F મલુ્  દશાાવત ુાં કોષ્ટક 
Variables N M F Sig. 

ખાનગી (B1) ૬૦ ૧૪૦ ૮૦ 
૪૬ ૨૦ 0 ૦૧ 

ગ્રાન્ટેડ (B2) ૬૦ ૧૬૧ ૧૫ 
Sig. level : ૦.૦૫ =૩.૯૨ 

૦.૦૧ = ૬.૮૪ 

૧૪૦ ૮ 

૧૬૧ ૧૫ 

૦  

૨૦  

૪૦  

૬૦  

૮૦  

૧૦૦  

૧૨૦  

૧૪૦  

૧૬૦  

૧૮૦  

Type of school (A)

Privet (A1)

Government (A2)

 
આલેખ:1 2 શાેાના પ્રકારના માંદભામાાં કન્ ાઓના મનોભારના મધ્ કો દશાાવતો સ્તાંભાલેખ  
 

       અહીં કોષ્ટક નાં  ૧ ૩ અને આલેખ ૧ ૨માાં શાેાના પ્રકારના માંદભામાાં કન્ ાઓના મનોભારના મધ્ કો 
દશાાવે ેે કે અહીં B1 એટલે કે ખાનગી શાેામાાં ભણતી કન્ ાઓનો મધ્ ક ૧૪૦ ૮ ેે જ ારે B2 એટલે કે ગ્રાન્ટેડ 
શાેામાાં અભ્ ામ કરતી કન્ ાઓનો મધ્ ક ૧૬૧ ૧૫ જોવા મેે ેે  બાંને મધ્ કો વ્ચેનો તફાવત ૨૦ ૩૫ જોવા 
મેે ેે  જેમાાં Fની હકમાંત ૪૬ ૨૦ જોવા મેે ેે  જે Fની કોષ્ટક હકિંમત કરતા વ ારે ેે તેર્થી બાંને વ્ચેનો તફાવત 
માર્થાક જોવા મેે ેે  આર્થી પવૂા રચેલી ઉત્કલ્પનાનો અસ્વીકાર કરવામાાં આવે ેે  પ્રસ્તતુ પહરણામ જોતા કહી 
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શકા  કે કન્ ાઓના  મનોભાર પર શાેાના પ્રકારની અમર જોવા મેે ેે  જે કન્ ાઓ ગ્રાન્ટેડ શાેામાાં અભ્ ામ 
કરે ેે તેના કરતા ખાનગી શાેામાાં અભ્ ામ કરતી િવ ાર્થીનીઓનો મનોભાર ઓેો જોવા મેે ેે   
Ho3  : અભ્ ામકાેનો િનવામ અન ેશાેાના પ્રકારના માંદભામાાં કન્ ાઓના મનોભારમાાં કોઈ માર્થાક અમર  જોવા 

નહહ મેે  
Table : 1.4 

અભ્ ામકાેના િનવામના માંદભામાાં િવદ્યાર્થીનીઓના મનોભારનુાં F મલુ્  દશાાવત ુાં કોષ્ટક 

Variables 
M 

F Sig. A1 A2 
B1 ૧૪૫ ૧ ૧૩૬ ૪ 

0 ૦૦ NS 
B2 ૧૬૫ ૨ ૧૫૭ ૧ 

Sig. level : ૦.૦૫ =૩.૯૨ 
૦.૦૧ = ૬.૮૪ 

 
આલેખ:- ૧ ૩  અભ્ ામકાેનો િનવામ અને શાેાના પ્રકારના માંદભામાાં િવદ્યાર્થીનીઓના  
  મનોભારના મધ્ કો દશાાવતો સ્તાંભાલેખ 
 અહીં કોષ્ટક નાં  ૧ ૪ અને આલેખ ૧ ૩માાં અભ્ ામકાેના િનવામ અને શાેાના પ્રકારના માંદભામાાં 
િવધ્ ાર્થીિનઓના મનોભારના મધ્ કો જોતા ેે જણા  ેે કે જે કન્ ાઓ ેાત્રાલ માાં રહતેી હો  અને ગ્રાાંટેડ 
શાેામાાં અભ્ ામ કરતી હો  તેઓમાાં મૌર્થી વધ ુમનોભાર જોવા મેે ેે જ્ ારે જે કન્ ાઓ ેાત્રાલ માાં રહતેી 
હો  અને ખાનગી શાેામાાં અભ્ ામ કરતી હો  તેવી કન્ ાઓનો મનોભાર મૌર્થી ઓેો જોવા મેે ેે  અહીં F ની 
હકમાંત ૦ ૦૦ જોવા મેે ેે  જે F ની કોષ્ટક હકિંમત કરતા ઓેી ેે તેર્થી બાંને વ્ચેનો તફાવત અમાર્થાક જોવા 
મેે ેે  આર્થી અહીં પવૂે રચેલી ઉત્કલ્પનાનો સ્વીકાર કરવામાાં આવે ેે   
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તારણો:   

૧   અભ્ ામકાેના િનવામના માંદભામાાં કન્ ાઓના માનોભારમાાં માર્થાક અમર જોવા મેે ેે  આર્થી પવેૂ રચેલી 
ઉત્કલ્પનાનો અસ્વીકાર કરવામાાં આવે ેે  માટે કહી શકા  કે ઘરે રહીને અભ્ ામ કરતી કન્ ાઓ કરતા 
ેાત્રાલ માાં રહીને અભ્ ામ કરતી કન્ ાઓમાાં મનોભાર વધ ુજોવા મેે ેે   

૨   શાેાના પ્રકારના માંદભામાાં કન્ ાઓના મનોભારમાાં માર્થાક અમર જોવા મેે ેે  આર્થી પવેૂ રચેલી 
ઉત્કલ્પનાનો અસ્વીકાર કરવામાાં આવે ેે  માટે કહી શકા  કે ખાનગી શાેામાાં અભ્ ામ કરતી કન્ ાઓ કરતા 
મરકારી શાેામાાં અભ્ ામ કરતી કન્ ાઓનો મનોભાર વધ ુજોવા મેે ેે  

૩   અભ્ ામકાેનો િનવામ અને શાેાના પ્રકારના માંદભામાાં કન્ ાઓના મનોભારમાાં કોઈ માર્થાક અમર જોવા 
મેતી નર્થી  આર્થી પવૂા રચેલી ઉત્કલ્પનાનો સ્વીકાર કરવામાાં આવે ેે  
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