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કુટુુંબમાું બાલકોની શુંખ્યા અને માતા-પતાના પક્ષણના શુંદર્ભમાું તરુણોની શામાન્ય 
સખુાકારીનો તુનાત્મક અભ્યાશ 

 

ABSTRACT 

દયેક વ્મક્તત શભેંળા કઈ ણ રયક્થથતતભા ંસ-ુવભામજિત થલાન પ્રમત્ન કયત યહ્ય છે. આ પ્રમત્નના 
બાગરૂે કેટરીક લખત વ્મક્તતએ કુવભમિનના ણ બગ ફનવુ ંડ ે છે. ભનલૈજ્ઞાતનક રયબાાભા ંકશીએ 
ત દયેક વ્મક્તતએ-વ્મક્તતએ વ્મક્તતગત ભબન્નતાઓ િલા ભે છે, એટરે કે દયેક વ્મક્તતની િરૂરયમાત, 
ઈચ્છાઓ, વદંગી, અેક્ષાઓ લગેયેભા ં તપાલત શમ છે. આ તપાલતના બાગરૂે દયેક વ્મક્તત તાની 
િરૂરયમાત, ઈચ્છાઓ, વદંગી, અેક્ષાઓ, પે્રયણ લગેયે િમાયે ણૂણ કયે છે ત્માયે આત્ભવતંની રાગણી 
અનબુલે છે. યંત ુિમાયે અણૂણ યશ ે છે ત્માયે કુવભમિનન વાભન કયલ ડ ે છે. પ્રથતતુ વળંધનન શતે ુ
ભાતા–તતાનુ ં તળક્ષણ અને કુટંુફભા ં ફાકની વખં્માના વદંબણભા ં તરુણની વાભાન્મ સખુાકાયીન અભ્માવ 
કયલાન છે. જેભા ં થતયીકૃત મદ્ચચ્છ નીદળણનની દ્ધતત દ્વાયા 120ના નીદળણની વદંગી કયલાભા ંઆલી છે. 
તરુણની વાભાન્મ સખુાકાયીની ભારશતી એકતિત કયલા ભાટે ડૉ. એ.કે. કાભરઆ અને અનીતા દેળલાર યભિત 
(General well-being scale) (Hindi version)ન ઉમગ કયલાભા ંઆવ્મ છે. ત્માયફાદ ભેલેર ભારશતીનુ ં
આંકડાળાસ્ત્રીમ તલશ્રેણ કયલા ‘F’- test (ANOVA)ન ઉમગ કયલાભા ંઆવ્મ છે. અશીં રયણાભ એ િલા 
ભે છે કે તરુણ ય વાભાન્મ સખુાકાયીની ભાતા-તતાના તળક્ષણ અને કુટંુફભા ંફાકની વખં્માની કઈ અવય 
િલા ભતી નથી. 

 

KEY WORDS :વાભાન્મ સખુાકાયી, તરુણાલથથા, કુટંુફભા ંફાકની વખં્મા, ભાતા- તતાનુ ંતળક્ષણ 

પ્રસ્તાળના :-  
 ભાનલ જીલન અનેક કમડાઓન વમશૂ છે. આ ફધા કમડાઓના ઉકેર ભાટે ભાનલ વતત 

પ્રમત્નળીર શમ છે. વાભામિનની દ્રષ્ટીથી િઈએ ત શય-શભેંળને ભાટે વ્મક્તત સ-ુવભામજિત થલાન પ્રમત્ન 
કયત યહ્ય છે. આ પ્રમત્નના બાગરૂે કેટરીક લખત વ્મક્તતએ કુવભામિનના બગ ણ ફનવુ ં ડે છે. 
કશલેાન અથણ એ છે કે િમાયે વ્મક્તત કુવભામિનન બગ ફને છે ત્માયે તેના ય અનેક વભથમાઓ લાદની 
ભાપક ભડંયામા કયે છે. નૈવભગિક યીતે ણ વ્મક્તત આલા લાદ ખખેંયીને પયી ાછ સવુભામજિત ફને છે. 

ભનલૈજ્ઞાતનક રયબાાભા ં કશીએ ત દયેક વ્મક્તતએ વ્મક્તતએ વ્મક્તતગત ભબન્નતાઓ િલા ભે છે 
એટરે કે દયેક વ્મક્તતની િરૂરયમાત, ઈચ્છાઓ, વદંગી, અેક્ષાઓ લગેયેભા ંતપાલત શમ છે. આ ઉયાતં 
જુદી જુદી ઉંભયના વદંબણભા ંએટરે કે ફાલ્માલથથાથી વદૃ્ધાલથથાભા ંણ આ તપાલત દ્રષ્ષ્ટગિય થામ છે, અને 
આ તપાલતના બાગરૂે દયેક વ્મક્તત તાની િરૂરયમાત, ઈચ્છાઓ, વદંગી, અેક્ષાઓ, પે્રયણ લગેયે િમાયે 
ણૂણ કયે છે, ત્માયે આત્ભવતંની રાગણી અનબુલે છે. પ્રતવદ્ધ ભનલૈજ્ઞાતનક ફ્રઈડ (1933) આને િ સખુના 
તવદ્ધાતં તયીકે ઓખાલે છે, જે પ્રાપ્ત કયલા ભાટે પ્રત્મેક વ્મક્તત પ્રમત્નળીર શમ છે. આગ લધીને કશીએ ત 
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દયેક વ્મક્તત સખુાકાયીની ઝખંના વેલત શમ છે. વાભાન્મ સખુાકાયીની વાથે આત્ભરક્ષી અનભુતૂત વશિ યીતે 
િડામેરી છે. િમાયે કઈ ણ વ્મક્તત સખુાકાયીની યાકાષ્ટાએ શોંિે છે, ત્માયે સખુન અનબુલ કયે છે. 

તલધામક બાલ અને વાભાન્મ જીલન વતંનુ ંવમંિન એટરે સખુાકાયી. WHOએ આેર વ્માખ્મા 
મિુફ “વાભાન્મ સખુાકાયી – થલાથ્મ એ વંણૂણ ળાયીરયક, ભાનતવક, વાભાજિક અને આધ્માજત્ભક સખુાકાયીની 
અલથથા છે, નશી કે ભાિ યગ કે ફીભાયીની ગેયશાિયી.” (who,1998) 

“A state of complete physical, mental, emotional and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmly”(who, 1998) 

સખુાકાયીએ તલતલધ રયભાણ ધયાલત જીલન પ્રત્મેન અભબગભ છે. સખુાકાયીની ખાભી 
જીલનના ંફીજા ઘણા કે્ષિને અવય કયી ળકે છે. Atre(2005)ના ભતે સખુાકાયી એ વાત રયભાણ ધયાલતી 
જીલનની પીલસુપુી છે. જે BELIEFS ળબ્દભા ંયજુ થામ છે. જે નીિે મિુફ છે. 

B- BODY(ળયીય) 

E- EMOTION (આલેગ) 

L- LIVELIHOOD(યશણેીકયણી) 

I - INTELLIGENCE (બદુ્ધદ્ધ)  

E- EARTH ( ૃ્ લી) 

F- FAMILY/FRIENDS (રયલાય/ભીિ) 

S- SPIRIT/SOUL (આત્ભા) 

સખુાકાયી એ આ ફધા લચ્િે યશલે ુ ંવભતરણુ ંછે. સખુાકાયીના રયભાણ જેલા કે ળાયીરયક, વાભાજિક, 
વ્મલવાતમક, આધ્માજત્ભક, આલેગ, બદુ્ધદ્ધ લગેયે છે. (નવીત,૨૦૦૩) ઉયાતં (વાલભરમા,2015) સખુાકાયીને 
અવય કયતા કેટરાક રયફનુ ંલણણન કયુું છે. જેભા ંળાયીરયક સખુાકાયી અંગેના રયફ (શકાયાત્ભક, તભજાિ, 
તણાલ, થલભાન, ભિિંતા), આલેભગક સખુાકાયી અંગેના રયફ (ભાનતવક વતં), વાભાજિક સખુાકાયી અંગેના 
રયફ (કુટંુફ જીલન, થલથથ વાભાજિક વફંધં, મગ્મ વ્મલવાતમક લાતાલયણ), ળાાકીમ સખુાકાયી અંગેના 
રયફ (ળાાનુ ંલાતાલયણ, વતંકાયક અને વાભાજિક વફંધં, વરાભતી, ળાાના વિંારક અને થટાપ). 

પ્રથતતુ વળંધનભા ંઅન્મ મખુ્મ ળબ્દ તયીકે તરુણાલથથાન વભાલેળ થામ છે. ભાનલનુ ંવભગ્ર જીલન 
તલતલધ પ્રકાયની અલથથાઓભાથંી વાય થત ુ ંિલા ભે છે. જેલી કે ગબાણલથથા, તળશ ુઅલથથા, રકળયાલથથા, 
તરુણાલથથા, યલુાલથથા અને પ્રઢાલથથા. આ ફધી અલથથાભાથંી વોથી અગત્મની અલથથા એટરે તરુણાલથથા. 
ફાક િમાયે રકળયાલથથાભાથંી તરુણાલથથાભા ં પ્રલેળત શમ છે તે વભમગાાને ોંગડંાલથથા તયીકે 
ઓખલાભા ંઆલે છે. તરુણાલથથાભા ંવાભાન્મ યીતે ૧૩ થી ૧૯ લણના ફાકન વભાલેળ કયલાભા ંઆલે છે. 
(પ્રજાતત,૨૦૧૧) 

“તરુણાલથથા એ ભટા વઘંો, તગંદીરીઓ, તપાન અને તલયધની અલથથા છે.” 
- થટેન્રી શર (૧૯૦૪) 
કુટંુફ એ વભાિનુ ંવાલણતિક, તનકટલતી અને પ્રાથતભક જૂથ છે. ભાનલી કુટંુફભા ંિન્ભે છે, ઉછેય ાભે છે, 

તલકાવ ાભે છે અને મતૃ્ય ુાભે છે. કુટંુફભા ંવાભાન્મ યીતે તત- ત્ની, ફાક, કાકા- કાકી, દાદા- દાદી 
લગેયેન વભાલેળ કયી ળકામ છે. આભ, કુટંુફની વ્માખ્મા નીિે મિુફ છે. 
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ભેકાઇલય અને ેિ (1959) ના ળબ્દભા ં“કુટંુફ એક િ તનલાવભા ંવાથે યશતે એક એલ વમશૂ છે કે જેભા ં
સ્ત્રી અને રુુ લચ્િેન વફંધં પ્રિનન અને ફાઉછેય યુત તનતિત અને કામભી શમ છે. તેભા ંસ્ત્રી, રુુ 
અને ફાક ઉયાતં નજીકના ંવગાઓન વભાલેળ કયલાભા ંઆલે છે.”   

તળક્ષણ એટરે ળાા કે ભશાળાાભા ંતલધાથીઓ જે કઈ ળીખે છે તે િ નરશ, ભાનલી િન્ભથી મતૃ્ય ુસધુી 
કઈ ને કંઇક ળીખત િ યશ ેછે. ભાનલજીલનભા ંિન્ભથી મતૃ્ય ુસધુી ળીખલાની રિમા વતત િારતી શમ છે. 

“તળક્ષણ એટરે અનબુલ કે ભશાલયાને રયણાભે લતણનભા ંથત કામભી વાેક્ષરયલતણન”(ભગણન,1977) 
પ્રથતતુ વળંધનભા ં ભાતા-તતાનુ ં તળક્ષણ અને કુટંુફભા ં ફાકની વખં્માના ં વદંબણભા ં તરુણની વાભાન્મ 

સખુાકાયીન અભ્માવ કયલાભા ંઆવ્મ છે. કુટંુફભા ંફાકની વખં્મા એક શમ કે ફે કે તેથી લધ ુશમ તરુણની 
સખુાકાયી વતંામ છે કે નરશ તેન અભ્માવ કયલાભા ં આવ્મ છે તથા ભાતા-તતાના તળક્ષણની તેભના 
સખુાકાયી ય થતી અવયન અભ્માવ કયલાભા ંઆવ્મ છે. આભ તરુણની ભાતા-તતાના તળક્ષણ અને કુટંુફભા ં
ફાકની વખં્માના વદંબણભા ંસખુાકાયી ઉંિી િલા ભે  છે કે તનમ્ન તેન તલથતતૃ વળંધન મિના પ્રભાણે 
અભ્માવ કયલાભા ંઆવ્મ છે. 

રયેન્વ(૨૦૧૭)નુ ં વળંધન અનવુાય ઉચ્િતય ભાધ્મતભક ળાાભા ં બણતા તલદ્યાથીઓની સખુાકાયીન 
અભ્માવ કયતા તાયણ એ િલા ભે છે કે ઉચ્િતય ભાધ્મતભક ળાાભા ં અભ્માવ કયતા તરુણની જાતત, 
તલથતાય, ળાાન પ્રકાય અને ળાાના લાતાલયણની વાભાન્મ સખુાકાયી ય અવય િલા ભી છે. યંત,ુ 
કુટંુફના પ્રકાયની અવય વાભાન્મ સખુાકાયી ય િલા ભી નથી. 

યથી અને ઠાકયન (૨૦૧૭)ના અભ્માવભા ં િણામ છે કે ઉચ્િતય ભાધ્મતભક ળાાના તલદ્યાથીઓની 
ળૈક્ષભણક ટેલના વદંબણભા ં તેભની વાભાન્મ સખુાકાયીના અભ્માવનુ ં તાયણ એ િલા ભે છે કે ઉચ્િતય 
ભાધ્મતભક ળાાના તલદ્યાથીઓની ળૈક્ષભણક ટેલના વદંબણભા ં તેભની વાભાન્મ સખુાકાયી લચ્િે તલધામક 
વશવફંધં િલા ભે છે. 

બવરે અને ટનાકય(૨૦૧૪)ના વળંધનનુ ં તાયણ િલા ભે છે કે તરુણાલથથાની છકયીઓ અને 
છકયાઓ ય વાભાન્મ સખુાકાયી ય થતી અવયન અભ્માવ કયતા છકયાઓ કયતા છકયીઓભા ંવાભાન્મ 
સખુાકાયી લધાયે િલા ભે છે. 

યાિદીકય અને િથફીતકય(૨૦૧૬)નુ ંવળંધન તરુણની થલ-અવયકાયકતા અને સખુાકાયી લચ્િેના 
વફંધંન અભ્માવ કયતા તાયણ િણામ છે કે તરુણ અને તરુણી લચ્િે થલ-અવયકાયકતા અને સખુાકાયી લચ્િે 
ધનવફંધં િલા ભે છે. 
અભ્યાશના ષતેઓુ :-    

1. ભાતા-તતાના તળક્ષણના વદંબણભા ંતરુણની વાભાન્મ સખુાકાયીની મખુ્મ અવયન અભ્માવ કયલ. 
2. કુટંુફભા ંફાકની વખં્માના વદંબણભા ંતરુણની વાભાન્મ સખુાકાયીની મખુ્મ અવયન અભ્માવ કયલ. 
3. ભાતા-તતાનુ ં તળક્ષણ અને કુટંુફભા ં ફાકની વખં્માના વદંબણભા ં તરુણની વાભાન્મ સખુાકાયીની 

આંતરયક અવયન અભ્માવ કયલ. 
અભ્યાશની ઉત્કલ્નાઓ :-  

1. ભાતા-તતાના તળક્ષણના વદંબણભા ંતરુણની વાભાન્મ સખુાકાયીની મખુ્મ અવયભા ંકઈ વાથણક તપાલત 
િલા નરશ ભે. 
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2. કુટંુફભા ં ફાકની વખં્માના વદંબણભા ં તરુણની વાભાન્મ સખુાકાયીની મખુ્મ અવયભા ં કઈ વાથણક 
તપાલત િલા નરશ ભે. 

3. ભાતા-તતાનુ ં તળક્ષણ અને કુટંુફભા ં ફાકની વખં્માના વદંબણભા ં તરુણની વાભાન્મ સખુાકાયીની 
આંતરયક અવયભા ંકઈ વાથણક તપાલત િલા નરશ ભે. 

રીળત્યો :- 
સ્ળતુંત્ર રીળત્યો 
(1)  ભાતા – તતાનુ ંતળક્ષણ 

- થનાતકથી લધ ુઅભ્માવ  
- થનાતકથી ઓછ અભ્માવ  

(2) કુટંુફભા ંફાકની વખં્મા 
- એક વતંાન ધયાલનાય કુટંુફ (રયલાય)  
- ફે કે તેથી લધ ુવતંાન ધયાલનાય કુટંુફ (રયલાય) 

આધારરત રીળત્યભ 
વાભાન્મ સખુાકાયીનુ ંભાન 

શુંોધન યોજના : 
           પ્રથતતુ વળંધનભા ં2×2 પેતટયીમર મિનાન ઉમગ કયલાભા ંઆવ્મ છે. જેભા ંભાતા-તતાના 
તળક્ષણ અને કુટંુફભા ંફાકની વખં્માના ંવદંબણભા ંતરુણની વાભાન્મ સખુાકાયી ય મખુ્મ અને આંતરયક અવય 
તાવલા ભાટે વળંધન મિના તયીકે 2×2 પેતટયીમર મિનાની વદંગી કયલાભા ંઆલે છે જે નીિે પ્રભાણે 
છે. 

 
 
 
 
 

A = ભાતા-તતાનુ ં તળક્ષણ A1= થનાતકથી લધ ુ તળભક્ષત ભાતા-તતા A2 = થનાતકથી ઓછા તળભક્ષત ભાતા-
તતા 
B = કુટંુફભા ંવતંાનની વખં્મા B1= એક વતંાન ધયાલનાય કુટંુફ B2= ફે કે તેથી લધ ુવતંાન ધયાલનાય કુટંુફ 
 
શમષ્ટિ અને પનદભ :- 
 પ્રથતતુ વળંધનભા ંવભષ્ષ્ટ તયીકે ગિુયાત યાજ્મના અભદાલાદ જીલ્રાભા ંઆલેર ળાાઓભા ંધ -8 
થી  11 ભા ંઅભ્માવ કયતા તરુણન વભાલેળ કયલાભા ંઆવ્મ છે.  જેભા ંથતયીકૃત મદ્ચચ્છ તનદળણન દ્વાયા ૧૨૦ 
તરુણની વદંગી કયલાભા ંઆલી છે. 
શુંોધન શાધન : 
વળંધનભા ંઉમગભા ંરેલાભા ંઆલેર વાધનનુ ંલણણન નીિે મિુફ 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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(1) વ્યક્તતગત મારષતીત્રક (Personal Datasheet) 
પ્રથતતુ વળંધનભા ં ઉત્તયદાતાની િરૂયી પ્રાથતભક ભારશતી એકતિત કયલા ભાટે વળંધક દ્વાયા 

‘વ્મક્તતગત ભારશતીિક’ની યિના કયલાભા ંઆલી છે. આ ભારશતી િકભા ંઉભય, લિન, અભ્માવ, કુટંુફના 
વભ્મની વખં્મા, કુટંુફન પ્રકાય, યશઠેાણન તલથતાય, ભાતા-તતાનુ ં તળક્ષણ, બાઈ ફશનેની વખં્મા, ભાતા- 
તતાન વ્મલવામ, ળાાનુ ંનાભ લગેયેન વભાલેળ કયલાભા ંઆવ્મ છે. 

(2) શામાન્ય સખુાકારી કશોિી (General Well Being Scale) 
  પ્રથતતુ વળંધનભા ંવળંધન વાધન તયીકે Dr.Ashok k. kalia & Anita Deswalની ‘GWBS’ કવટીન 
ઉમગ કયલાભા ંઆવ્મ છે. આ કવટીભા ં કુર 55 તલધાન છે. પ્રથતતુ કવટી કુર 4 તલબાગભા ંલશેંિલાભા ં
આલી છે. 

ક્રમ સખુાકારીનાપળર્ાગ 
પળધાયક 

પળધાનનોનુંબર 
પનવેધક 

પળધાનનોનુંબર 
કુપળધાનોનીશું

ખ્યા 

1 ળાયીરયક સખુાકયી 1,2,3,4,5,6,10,1
1 7,8,9 11 

2 આલેભગક સખુાકયી 22,23,24,25 12,13,14,15,16,1
7,18,19,20,21 14 

3 વાભાજિક સખુાકાયી 
26,27,28,29,30,
31,32,33,34,35,

36,37,42 
38,39,40,41 17 

4 ળાાકીમ સખુાકાયી 52,53,54,55 
43,44,45,46,47,4

8,49,50,51 
13 

 શામાન્ય સખુાકારી 30 25 55 

             પ્રથતતુ કવટીભા ં કુર 30 તલધાન શકાયાત્ભક છે િમાયે અન્મ 25 તલધાન નકાયાત્ભક છે. પ્રત્મેક 
તલધાનની વાભે ાિં (૫) તલકલ્ આેરા છે જેભા ંવંણૂણ અવત્મ, અવત્મ, અતનતિત, વત્મ અન ેવંણૂણ વત્મ 
એભ ાિં તલકલ્ભાથંી  મગ્મ ઉત્તય રાગે તેની વભક્ષ વાિાની તનળાની (√) કયલાની શમ છે.  
પ્રાપતાુંકની ગણતરી:- 
             પ્રથતતુ વળંધનભા ંવાભાન્મ સખુાકાયી ભાટેની પ્રશ્નાલરીભા ં કુર 55 તલધાન છે. આ તલધાનભા ં
તલધામક અને તનેધક એભ ફનંે પ્રકાયના તલધાન આેરા છે. આ તલધાનને આલાભા ંઆલતા પ્રાપ્તાકંની 
ગણતયી ભાટે તલધામક તલધાન ભાટે આેર 5 તલકલ્ ભાટે 1,2,3,4,5 ગણુાકં આલ તથા તનેધક તલધાન 
ભાટે 5,4,3,2,1 ગણુાકં આલ. પ્રથતતુ વળંધનની તલશ્વવનીમતા કવટી અધણ તલબાિન વશવફંધં મિુફ 0.98 
છે િમાયે થીમયભેનની બ્રાઉન પમુણરા પ્રભાણે તલશ્વવનીમતા –rtt= 2*.989/1+.989, rtt = 1.978/1+1.989 = 

0.99 આ વળંધનની મથાથણતાભા ંface validity, content validity તથા construct validity ઉંિી િલા ભી છે. 
રયણાભ િિાણ:  
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Table : 1.1 

ભાતા – તતાનુ ં તળક્ષણ અને કુટંુફભા ં ફાકની વખં્માના વદંબણભા ં તરુણની વાભાન્મ સખુાકાયી દળાણલત ુ ં
ANOVA કષ્ટક 
 

Variables 
Sum of 
Square 

Df 
Mean sum of 

Square 
F Sig. Level 

Parents 
education (A) 

3.01 1 3.01 0.00 NS 

Number of child 
(B) 

725.21 1 725.21 0.97 NS 

Parents 
education & 
Number of child 
(A x B) 

816.39 1 816.39 1.10 NS 

SSW 86419.71 116 745.00   

SST 87964.32 119    
Sig. level : 0.05 = 3.92 
0.01 = 6.84 

ઉયકત કષ્ટક ન.ં1.1 ભાતા-તતાનુ ં તળક્ષણ અને કુટંુફભા ં ફાકની વખં્માના વદંબણભા ં તરુણની 
વાભાન્મ સખુાકાયી દળાણલત ુ ં ANOVA કષ્ટક િતા િણામ છે કે ભાતા-તતાના તળક્ષણના વદંબણભા ં F મલુ્મ 
0.00 િલા ભે છે, જે F ન કષ્ટક િતા અવાથણક િણામ છે એટરે કે ભાતા-તતાના તળક્ષણની તરુણની 
વાભાન્મ સખુાકાયી ય કઈ વાથણક અવય થતી નથી. કુટંુફભા ંફાકની વખં્માના વદંબણભા ંFનુ ંમલુ્મ 0.97 
િલા ભે છે. અશીં ણ F કષ્ટક  િતા અવાથણક િણામ છે. ભાતા-તતાના તળક્ષણ અને કુટંુફભા ંફાકની 
વખં્માના વદંબણભા ંઆંતરયક અવય તાવતા િણામ છે કે F મલુ્મ 1.10 િલા ભે છે જે F કષ્ટકના વદંબણભા ં
અવાથણક િલા ભે છે, એટરે કશી ળકામ કે તરુણની વાભાન્મ સખુાકાયી ય કુટંુફભા ંએક ફાક શમ કે 
એકથી લધ ુફાક શમ તેની કઈ અવય િલા ભતી નથી. 
Ho1ભાતા – તતાના તળક્ષણના વદંબણભા ંતરુણની વાભાન્મ સખુાકાયીની મખુ્મ અવયભા ંકઈ વાથણક તપાલત 
િલા નરશ ભે. 
Table no - 1.2 

ભાતા-તતાના તળક્ષણના વદંબણભા ંવાભાન્મ સખુાકાયીના ભધ્મક અને F મલુ્મ દળાણલત ુ ંકષ્ટક 
 
 
 
 
 

Variables N M F Sig. 

Above 
graduate (A1) 

60 216.77 

0.00 NS 
Below 
graduate (A2) 

60 217.08 

Sig. level : 0.05 = 3.92 
0.01 = 6.84 
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આરેખ 1.1 : ભાતા-તતાના તળક્ષણનાવદંબણભા ંતરુણની વાભાન્મ સખુાકાયીના ભધ્મક દળાણલત થતબંારેખ  

ઉયતત કષ્ટક ન.ં1.2 અને આરેખ 1.1 ભા ં ભાતા-તતાના તળક્ષણના વદંબણભા ં તરુણની વાભાન્મ 
સખુાકાયીના ભધ્મક અને F મલુ્મ દળાણલતા કષ્ટકનુ ંઅલરકન કયતા િણામ છે કે થનાતકથી લધ ુ તળભક્ષત 
ભાતા-તતાન ભધ્મક 216.77 છે. િમાયે થનાતકથી ઓછ ં તળભક્ષત ભાતા-તતાન ભધ્મક 217.08 છે. ફનંે 
લચ્િેન તપાલત 0.31 ભે છે. જેનુ ંF મલુ્મ 0.00 િલા ભે છે એટરે કે F કષ્ટક િતા તપાલત અવાથણક 
િલા ભે છે એટરે લૂે યિેરી ઉત્કલ્નાન થલીકાય કયલાભા ં આલે છે. ઉયતત આરેખ ન.ં1.1 િતા 
તરુણના વાભાન્મ સખુાકાયીના ભધ્મકભા ંથનાતકથી ઓછ ંબણેરા ભાતા –તતાન થતબંારેખ થનાતકથી લધ ુ
બણેરા ભાતા-તતાના થતબંારેખ કયતા પ્રભાણભા ંઉંિ િલા ભે છે.  
Ho2  કુટંુફભા ંફાકની વખં્માના વદંબણભા ંતરુણની વાભાન્મ સખુાકાયીની મખુ્મ અવયભા ંકઈ વાથણક તપાલત 
િલા નરશ ભે. 
Table no.-1.3 
કુટંુફભા ંફાકની વખં્માના વદંબણભા ંતરુણની વાભાન્મ સખુાકાયીના ભધ્મક અને F મલુ્મ દળાણલત ુ ંકષ્ટક 
 
 
 
 
 
 
 

216.77 

 

217.08 

100

150

200

250

Education of Parents (A)

GENERAL WELL-BEING 

Above

Graduate

(A1)

Below

Graduate (A2)

Variables N M F Sig. 
Single Child 
 (A1) 

60 219.38 
0.97 NS 

Two or more child  
(A2) 

60 214.47 

Sig. level : 0.05 = 3.92 
      0.01 = 6.84 
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આરેખ 1.2 :કુટંુફભા ંફાકની વખં્માના વદંબણભા ંતરુણની વાભાન્મ સખુાકાયીના ભધ્મક દળાણલત થતબંારેખ  

ઉયતત કષ્ટક ન.ં1.3 અને આરેખ ન.ં 1.2ભા ંકુટંુફભા ંફાકની વખં્માના વદંબણભા ંતરુણની વાભાન્મ 
સખુાકાયીના ભધ્મક અને F મલુ્મ દળાણલતા કષ્ટકનુ ંઅલરકન કયતા િણામ છે કે એક ફાક ધયાલનાય 
કુટંુફન ભધ્મક 219.38 છે, િમાયે ફે કે તેથી લધ ુફાક ધયાલનાય કુટંુફન ભધ્મક 214.47 છે. ફનંે લચ્િેન 
તપાલત 4.91 ભે છે. જેનુ ંF મલુ્મ 0.97 િલા ભે છે એટરે કે F કષ્ટક િતા તપાલત અવાથણક િલા ભે 
છે એટરે લૂે યિેરી ઉત્કલ્નાન થલીકાય કયલાભા ંઆલે છે. ઉયતત આરેખ ન.ં1.2 િતા તરુણના વાભાન્મ 
સખુાકાયીના ભધ્મકભા ં એક ફાક ધયાલનાય ભાતા –તતાના વતંાનન આરેખ ફે કે તેથી લધ ુ વતંાન 
ધયાલનાય ભાતા-તતાના વતંાનના આરેખ કયતા ઉંિ િલા ભે છે.   

 

Ho૩ભાતા –તતાનુ ંતળક્ષણ અને કુટંુફભા ંફાકની વખં્માના વદંબણભા ંતરુણની વાભાન્મ સખુાકાયીની આંતરયક 
અવય લચ્િે કઈ વાથણક તપાલત િલા નરશ ભે. 
Table no. - 1.4 
ભાતા – તતાનુ ં તળક્ષણ અને કુટંુફભા ંફાકની વખં્માના વદંબણભા ં તરુણની વાભાન્મ સખુાકાયીના ભધ્મક 
અને F મલુ્મ દળાણલત ુ ંકષ્ટક 

Variables 
M F Sig. 

A1 (30) A2(30) 

1.10 NS B1(30) 221.83 216.93 

B2(30) 211.70 217.23 

Sig. level : 0.01= 6.84 
0.05= 3.92 

 

219.38 
 

214.47 

100
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Number of Child in Family (B)

GENERAL WELL-BEING 

Single Child  (B1)

 Two or more Child

(B2)
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આરેખ 1.3:ભાતા –તતાનુ ં તળક્ષણ અનેકુટંુફભા ં ફાકની વખં્માના વદંબણભા ં તરુણની વાભાન્મસખુાકાયીના 
ભધ્મક દળાણલત થતબંારેખ  
 

ઉયતત કષ્ટક ન.ં1.4 અને આરેખ 1.3ભા ં ભાતા-તતાનુ ં તળક્ષણ અને કુટંુફભા ં ફાકની વખં્માના 
વદંબણભા ંવાભાન્મસખુાકાયીના ભધ્મકઅને F મલુ્મ દળાણલત ુ ંકષ્ટકનુ ંઅલરકન કયતા િણામ છે કે A1B1ન 
ભધ્મક 221.83, A1B2ન ભધ્મક 211.70,A2B1ન ભધ્મક 216.93 અને A2B2ન ભધ્મક 217.23 િલા ભે 
છે. જેનુ ં F મલુ્મ 1.10 િલા ભે છે એટરે કે F કષ્ટક િતા તપાલત અવાથણક િલા ભે છે એટરે લૂે 
યિેરી ઉત્કલ્નાન થલીકાય કયલાભા ંઆલ ેછે. ઉયતત આરેખ ન.ં1.3િતા તરુણના વાભાન્મ સખુાકાયીના 
ભધ્મકભા ંથનાતકથી લધ ુઅને એક ફાક ધયાલનાય ભાતા-તતાના વતંાનન આરેખ અન્મ થતબંારેખ કયતા 
ઉંિ િલા ભે છે. િમાયે વોથી નાન થતબંારેખ થનાતકથી લધ ુઅને ફે કે તેથી લધ ુફાક ધયાલનાય 
ભાતા-તતાન િલા ભે છે. 
તારણ :-  

ઉયકત રયણાભ િતા િણામ છે કે તરુણની વાભાન્મ સખુાકાયી ય ભાતા-તતાનુ ં તળક્ષણ અને 
કુટંુફભા ંફાકની વખં્માની કઈ અવય િણાતી નથી. આથી લૂે યિેરી ઉત્કલ્નાન થલીકાય કયલાભા ંઆલ ે
છે. પ્રથતતુ રયણાભનુ ં ળક્ય કાયણ આતા કશી ળકામ છે કે વાભાન્મ સખુાકાયીભા ં ભાતા-તતાના તળક્ષણ 
ઉયાતં રયલાયિન, તભિ, તળક્ષક લગેયે ાવેથી તરુણની સખુાકાયીની િરૂરયમાત વતંાતી શમ ળકે  છે. 
આથી ભાતા-તતાનુ ં તળક્ષણ અને કુટંુફભા ંફાકની વખં્માની મખુ્મ અવય અને આંતરયક અવય લચ્િે કઈ 
વાથણક અવય િલા ભી નથી. એટરે કે તરુણની વાભાન્મ સખુાકાયી ય ભાતા-તતાના તળક્ષણ કે કુટંુફભા ં
ફાકની વખં્માની કઈ અવય િલા ભતી નથી. 

 
 
 

 

221.83 

211.70 
216.93 217.23 
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