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તરુણ ના કોટુુંબફક વભામજન ન અભ્માવ
સારાાં શ
તરુણ(યુલક-યુલતીઓ)ભાું કોટુુંબફક વભામજન છે કે નહશ એ ધ્ધતતળાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ જાણલા ભાિે પ્રસ્ત ુત
ે ની ફે જુદી-જુદી ઉચ્ચ ભાધ્મતભક ળાાઓના ધયણ-૧૧
વુંળધન કયલાભાું આવયુ.ું જેના અન ુવુંધાનભાું ઘઘુંફા ળશય
અને ધયણ-૧૨ ભાું અભ્માવ કયતાું કુર ૧૨૫ તલધાથીઓન વભાલેળ કયલાભાું આવમ. જેભાું ૫૯ યુલક અને ૬૬
યુલતીઓની વાદા મદ્ર ુચ્છ તનદળશનની ધ્ધતત દ્વાયા વુંદગી કયલાભાું આલી. એકતિત કયેર ભાહશતીન ુું ગાબણતતક
તલશ્રેણ “િી” કવિીના આધાયે કયલાભાું આવયુ.ું “િી” ગુણત્તય ૫.૩૯ પ્રાપ્ત થામ છે જે ૦.૦૧ કક્ષા એ વાથશક છે .
અથાશ ત કોટુુંબફક વભામજનની ફાફતભાું યુલક અને યુલતીઓ લચ્ચે તપાલત છે . તલગતલાય અને તલસ્ત ૃત
હયણાભ વુંળધન ેયની હયણાભ ચચાશ ભાું દળાશ લલાભાું આવમા છે .
પ્રસ્તાવના:
વભામજન

ળબ્દ

ડાતલિન

(૧૮૫૯)

ના

ઉત્ક્ાુંતતલાદભાુંથી

રેલાભાું

આવમ

છે .ડાતલિને

અન ુકૂરન(Adaptation)ળબ્દ પ્રમજ્મ શત તેની જગ્માએ ભનતલજ્ઞાનભાું વભામજન(Adjustment) ળબ્દ લધુ
પ્રચબરત ફન્મ છે .ૃથ્લી ઉયન પ્રત્કમેક જીલ ભાિ સ ુખના વલોતભ તળખય ય શોંચલાન પ્રમત્કન કયે છે . જેના ભાિે
તેને વો પ્રથભ આવાવના બોતતક લાતાલયણ વાથે વભામજન સ્થાતત કયવ ુું ડે છે .
લાતાલયણ વાથેન ુું  ૂણશ વભામજન તેને સ ુખની ચયભવીભા પ્રાપ્ત કયાલે છે . જીલનને લધુ અથશ ૂણશ
ફનાલલાને ભાિે જીલતયના પ્રત્કમેક તફક્કે વભામજજત થલા ભાિેના પ્રમત્કન અતલયત ચાલુ યાખલા ડે છે . તેથી આ
અથશભાું જ વભામજનને વતત ચારતી પ્રહ્મા તયીકે ઓખલાભાું આલે છે . જેન અથશ જરૂહયમાતના અંતની વાથે જ
વભામજનની પ્રહ્માન ણ અંત આલે છે . એિરે કે ભાનલી જીલન મશન્ત, આજીલન વતત વભામજજત થત યશ ે
ે ુું ડે છે .
છે , અથલા યશવ
ભનલૈજ્ઞાતનક રેશનય અને ક્ય ૂફે(૧૯૯૬) વભામજનને તલસ્ત ૃત યીતે વભજાલલા ભાિે વભામજનની તલતલધ
વમાખ્માઓ તાના ુસ્તકભાું નીચે પ્રભાણે આેરી છે .
“વભામજન એિરે તાની જરૂહયમાતના વુંત અને તાના લાતાલયણ લચ્ચે વભામજન વાધલાના
વમક્તતના પ્રમત્કનની અવયકાયકતા”.
----જેમ્વ કરભેન.
“વભામજન એ વમક્તત અને તેના લાતાલયણ લચ્ચે સ ુભે ની પ્રહ્મા છે ”.
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----વયેન્વન અને ભાભ.
“વભામજન એક એલી પ્રહ્મા છે કે જેના લડે વમક્તત તાની જરૂહયમાત અને જરૂહયમાત ત ૃપ્પ્ત ઉય અવય
કયનાયા વુંજગ લચ્ચે વભત ુરા સ્થાે છે ”.
----ફહયિંગ રેંગહપલ્ડ.
ઉયતત દળાશ લેરી વભામજન અંગેની તલતલધ વમાખ્માઓ ભાુંથી સ્ટિ થામ છે કે વમક્તત એ તાની
જરૂહયમાતને વુંતલાને ભાિે લાતાલયણ વાથે વતત આંતયહ્મા કયલી ડે છે અને જરૂય ડે તાની જાતભાું
અથલા ત લાતાલયણભાું જરૂયી આલશ્મક પેયપાય કયલા ડે છે . વુંતપ્રદ વભામજનન આધાય વમક્તતની
લાતાલયણ વાથેની વપ આંતયહ્મા ઉય છે . આલી આંતયહ્મા જેિરી વપ થામ તેિલુું વભામજન વપ અને
વુંતકાયક ફને છે .
ભનલૈજ્ઞાતનકના જણાવમા પ્રભાણે ભાનલીમ વભામજનન ુું ક્ષેિ ખ ૂફ જ તલળા અને વમાક છે . ભાનલી
જન્ભ થી ળરૂ કયીને જીલનના અંત સ ુધી જુદા-જુદા અનેક ક્ષેિ ભાુંથી વાય થામ છે . તે પ્રત્કમેક ભાુંથી સ ુખ અને વુંત
ભેલલાને ભાિે અતનલામશણે વભામજન વાધવ ુું ડે છે . ભાનલીમ વભામજનના કેિરાક મુખ્મ ક્ષેિ આ પ્રભાણે
છે .
(૦૧)

કોટુુંબફક વભામજન

(૦૨)

ળાા અને કરેજભાું વભામજન

(૦૩)

વમલવામભાું વભામજન

(૦૪)

રગ્ન જીલનભાું વભામજન

(૦૫)

વ ૃધ્ધાલસ્થાભાું વભામજન

પ્રસ્ત ુત વુંળધનભાું વભામજનના મુખ્મ ક્ષેિ ભાુંથી કોટુુંબફક વભામજનન અભ્માવ કયલાભાું આવમ છે .
ફાકન જન્ભ, ઉછે ય અને તેન તલકાવ કુટુુંફભાું થામ છે . ફાકની વો પ્રથભ આંતયહ્મા તેની ભાતા વાથે થામ છે .
કુટુુંફભાું ઉછે ય ાભતા ફાકન ુું કોટુુંબફક વભામજન અને ત્કમાયછીના અન્મ વભામજન તે વપતા  ૂલશક સ્થાી
ળકળે કે નહશ તેન આધાય ભાતા-તતા અને અન્મ કુટુુંફીજન તેની વાથે કેલા પ્રકાયની આંતયહ્મા કયે છે તેના ઉય
છે . ફાકને ભાતા-તતા અને અન્મ કુટુુંફીજન તયપથી ભત બફન-ળયતી સ્નેશ, મુતત અને તનખારવ લાતાલયણ
તેના કોટુુંબફક વભામજન ભાિે આલશ્મક છે .
ભનલૈજ્ઞાતનક રેશનય અને ક્ય ૂફ ફાકના સ્લસ્થ વભામજનને ભાિે ભા-ફા અને ફાક લચ્ચે મુખ્મત્કલે
તલધામક આંતયહ્માને જલાફદાય ગણાલે છે . જેભાું નીચે પ્રભાણે અગત્કમની ચાય ફાફતન વભાલેળ કયે છે .
(૦૧)

ફાકન બફન-ળયતી સ્લીકાય.

(૦૨)

વુંલેદનળીરતા.

(૦૩)

યચનાત્કભક લરણ.

(૦૪)

તનમુંિણ ની બુદ્ધિયુતત યીત.

Page 2

KCG-Portal of Journals

તલનદકુભાય ળભાશ (૨૦૧૩) એ કરેજભાું અભ્માવકતાશ છકયા-છકયીઓની લચ્ચે બચિંતા અને વભામજનના
વુંદબશભાું ત ુરનાત્કભક અભ્માવ કમો શત, જેભાું છકયાઓની ત ુરનાભાું છકયીઓન ુું કોટુુંબફક વભામજન લધુ વારું ુ
જલા ભળયુ.ું
યેખાફેન લાઘેરા(૨૦૧૩) એ પ્રાથતભક ળાા અને ભાધ્મતભક ળાાના તળક્ષક લચ્ચે તેભના કોટુુંબફક વભામજન
ફાફતે અભ્માવ કમો શત, જેભાું તેભને ભાધ્મતભક ળાાના તળક્ષકની ત ુરનાભાું પ્રાથતભક ળાાના તળક્ષકન ુું કોટુુંબફક
વભામજન લધુ વારું ુ જલા ભળયુ.ું
ે ી અને ગ્રાભીણ તલસ્તાયની પ્રાથતભક ળાાના તલધાથીઓ લચ્ચે તેભના
ડૉ. પ્રભદકુભાય(૨૦૦૮) એ ળશય
ે ી અને ગ્રાભીણ તલસ્તાયની પ્રાથતભક ળાાના તલધાથીઓ
કોટુુંબફક વભામજનન અભ્માવ કમો શત, જેભાું તેભને ળશય
ે ી
લચ્ચે ૦.૦૧ કક્ષાએ વાથશક તપાલત જલા ભળમા. અથાશ ત ગ્રાભીણ તલસ્તાયના તલધાથીઓની ત ુરનાભાું ળશય
તલસ્તાયના તલધાથીઓન ુું કોટુુંબફક વભામજન લધાયે વારું ુ જલા ભળયુ,ું જેના કાયણભાું તેભણે જણાવયુું કે ગ્રાભીણ
ે ના તલધાથીઓને લધુ વારું ુ સ્થ, બોતતક અને કોટુુંબફક લાતાલયણ,
તલસ્તાયના તલધાથીઓની ત ુરનાભાું ળશય
અભ્માવની તક, વુંદેળાવમલશાયની વગલડ તેભજ અન્મ વાધન ઉરબ્ધ થામ છે . વાથે-વાથે વદય વુંળધનભાું
અન્મ એક હયલત્કમશ, તલધાથીઓની ઉચ્ચ અને તનમ્ન ળૈક્ષબણક તવદ્ધિઓની ણ કોટુુંબફક વભામજન ઉય થતી અવય
તાવલાભાું આલી, જેભાું ૦.૦૧ કક્ષાએ વાથશક તપાલત જલા ભળમા. જે દળાશ લે છે કે તનમ્ન ળૈક્ષબણક તવદ્ધિઓલાા
તલધાથીઓની ત ુરનાભાું ઉચ્ચ ળૈક્ષબણક તવદ્ધિઓલાા તલધાથીઓન ુું કોટુુંબફક વભામજન લધુ વારું ુ અને સ્લસ્થ જલા
ભે છે . એિરે કે ઊચી અને વાયી ળૈક્ષબણક રામકાત કોટુુંબફક વભામજન પ્રાપ્ત કયલાભાું, અથલા તેને સ ુધાયલાભાું
અને લધાયલાભાું ભદદરૂ ફને છે .
કાથીયા ભશભદ શાહપઝ(૨૦૦૮) એ ઉચ્ચ અને તનમ્ન બુદ્ધિલાા તલધાથીઓ લચ્ચે તેભના કોટુુંબફક વભામજન
વુંદબે અભ્માવ કમો શત, જેભાું ૦.૦૧ કક્ષાએ વાથશક તપાલત જલા ભળમા શતા, એિરે કે તનમ્ન બુદ્ધિરપ્બ્ધલાા
તલધાથીઓની ત ુરનાભાું ઉચ્ચ બુદ્ધિરપ્બ્ધલાા તલધાથીઓન ુું કોટુુંબફક વભામજન લધુ વારું ુ જલા ભળયુ.ું જે દળાશ લે છે
કે કોટુુંબફક વભામજન સ્થાતત કયલાભાું બુદ્ધિ અવયકાયક ભ ૂતભકા બજલે છે .
ે ા(૨૦૧૩) એ કેલણીની સ્નાતક (B.Ed.) કરેજભાું અભ્માવ કયતાું છકયા-છકયીઓ લચ્ચે
દીપ્પ્ત ભશત
કોટુુંબફક વભામજન છે કે નહશ તે જાણલા ભાિેન અભ્માવ કમો શત, જેભાું જલા ભળયુું કે કોટુુંબફક વભામજનની
ફાફતભાું છકયા-છકયીઓ લચ્ચે કઈ વાથશક તપાલત નથી. એિરે કે તેભની લચ્ચે કઈ જાતતગત બબન્નતાઓ નથી.
અથાશ ત તેભના વુંળધનન વાયાુંળ એ છે કે છકયા-છકયીઓ વભાન યીતે કોટુુંબફક વભામજન વાધે છે .
ે ઓ:
ુ
સાંશોધનના હત
(૦૧)

છકયાઓભાું કોટુુંબફક વભામજનન અભ્માવ કયલ.

(૦૨)

છકયીઓભાું કોટુુંબફક વભામજનન અભ્માવ કયલ.

નનદશશ:
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ે ની ફે જુદી-જુદી ઉચ્ચ ભાધ્મતભક ળાાઓના ધયણ=૧૧ અને ધયણ=૧૨
પ્રસ્ત ુત વુંળધન ભાિે ઘઘુંફા ળશય
ભાું અભ્માવ કયતાું કુર ૧૨૫ તલધાથીઓ ન વભાલેળ કમો શત, જેભાું ૫૯ યુલક અને ૬૬ યુલતીઓની વાદા મદ્રચ્છ
ુ
તનદશ ળનની િતત દ્રાયા વુંદગી કયલાભાું આલી.
ભાહશતી એકતિત કયલા ભાિેન ુું વાધન:
ડૉ. પ્રભદકુભાય દ્રાયા તૈમાય કયલાભાું આલેર ુનઃવુંળતધત કોટુુંબફક વભામજન વુંળધનીકાન ઉમગ
કયલાભાું આવમ શત. જેભાું કુર ૪૦ પ્રશ્નના “શા” કે “ના” ભાું ઉત્તય આલાના શતા. વદય વુંળધનીકાની ૦.૦૧
વાથશકતાની કક્ષાએ તલશ્વવનીમતાન આંક ૦.૮૬ અને મથાથશતાન આંક ૦.૭૧ પ્રાપ્ત થમ શત.
ઉત્કકલ્ના:
“કોટુુંબફક વભામજનની ફાફતભાું છકયાઓ અને છકયીઓ લચ્ચે કઈ વાથશક તપાલત નથી”.
ધ્ધનત:
ેં ીને તેભની વાથે વો પ્રથભ
ઉચ્ચત્તય ભાધ્મતભક ળાાઓભાું અભ્માવકતાશ તલધાથીઓને નાના-નાના જૂથભાું લશચ
તાદાત્કમ્મ સ્થાતત કયલાભાું આવયુ.ું ત્કમાયફાદ તેભને વુંળધનન ુું પ્રાથતભક ભશત્કલ અને તેની જરૂહયમાત વભજાલીને
પ્રેહયત કયલાભાું આવમા, જેથી તેઓ પ્રભાબણકણે વાચા પ્રતતબાલ આે. ત્કમાયફાદ તેભને જે પ્રકાયની કાભગીયી
કયલાની શતી તે અંગેની સ ૂચનાઓ વાદી અને વય બાાભાું આલાભાું આલી. તેભને જણાલલાભાું આવયુું કે પ્રત્કમેક
તલધાનન કાજી ૂલશક અભ્માવ કયીને તભાયી વમક્તતગત ફાફતભાું તભને જે વાચ ઉત્તય જણામ તેની વાભે “શા” કે
“ના” ઉય િીકભાકશ દ્રાયા પ્રતતબાલ જણાલે. ત્કમાયફાદ પ્રમજ્મના પ્રત્કમેક ઉત્તયિભાુંથી વાચા પ્રતતબાલની
ગણતયી કયીને કાચા પ્રાપ્તાુંક ઉયથી આંકડાળાસ્ત્રીમ ગણતયી દ્રાયા ભધ્મક, પ્રભાબણત તલચરન અને “િી” ગુણત્તય
ળધલાભાું આવમ.
હયણાભની યજૂઆત:
આંકડાળાસ્ત્રીમ કવિીઓના મુખ્મત્કલે ફે તલબાગ છે .
(૦૧)

પ્રાચરીમ કવિીઓ

(૦૨)

અપ્રાચરીમ કવિીઓ

પ્રસ્ત ુત વુંળધનભાું “િી” કવિીન ઉમગ કયલાભાું આવમ છે . જે પ્રાચરીમ કવિીઓન એક ેિા પ્રકાય છે .
ે ા તેની કેિરીક  ૂલશ ળયત છે , જે હય ૂણશ થામ ત્કમાયેજ પ્રાચરીમ
પ્રાચરીમ કવિીઓન ઉમગ કયતાું શર
કવિીઓ લાયી ળકામ છે . જેભકે,
(૦૧)

ભેલલાભાું આલેર તનદળશ વાધાયણ વુંબાલનાના લ્ારેખ પ્રભાણેન શલ જઈએ.

(૦૨)

ભાહશતી(Data) ભધ્માુંતયરક્ષી ત ુરા(Interval Scale) દ્રાયા ભેલામેરી શલી જઈએ.

(૦૩)

તનદળશ(Sample)ભેલલાની યીત મદ્ર ુચ્છ તનદશ ળનની િતત પ્રભાણેની શલી જઈએ.

(૦૪)

તનદળશ(Sample)ની વુંખ્મા ૩૦ કે તેના કયતાું લધાયે શલી જઈએ.
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ઉયતત તભાભ ળયત પ્રસ્ત ુત વુંળધનભાું હય ૂણશ થામ છે , તેથી પ્રાચરીમ કવિી તયીકે “િી” ગુણત્તયન
ઉમગ કયલાન તનણશમ કયલાભાું આવમ. ઉચ્ચત્તય ભાધ્મતભક ળાાઓભાું અભ્માવ કયતાું તલધાથીઓના કોટુુંબફક
વભામજનન અભ્માવ કયીને ભેલલાભાું આલેરા હયણાભની યજૂઆત નીચે પ્રભાણે છે .
નનદશશ ની માહહતી(Data) ના આધારે દોરેલો સાધારણ સાંભાવનાનો વક્રાલેખ
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વગશ લાંબાઈ

કોઠો
છકયાઓ અને છકયીઓના જૂથના ભધ્મક, પ્રભાબણત તલચરન અને “િી” કવિીની હકભત

્ભાુંક

જૂથ

તનદળશ

ભધ્મક

પ્રભાબણત

સ્લાિુંત્ર્મની

તલચરન

ભાિા

૦૧

છકયાઓ

૫૯

૩૨.૨૯

૬.૦૪

૦૨

છકયીઓ

૬૬

૨૫.૪૫

૭.૯૩

હરણામ ચચાશ :
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ઉયતત કઠાભાું જતાું જણામ છે કે ુનઃવુંળતધત કોટુુંબફક વભામજન વુંળધનીકા ઉય છકયાઓ અને
છકયીઓના ભધ્મક અન ુ્ભે ૩૨.૨૯ અને ૨૫.૪૫ છે , જમાયે પ્રભાબણત તલચરન અન ુ્ભે ૬.૦૪ અને ૭.૯૩ પ્રાપ્ત
થામ છે . જેનાથી પ્રતતાહદત થામ છે કે છકયીઓ કયતાું છકયાઓ પ્રભાણભાું લધુ કોટુુંબફક વભામજન ધયાલે છે .
અથાશ ત તેઓ કોટુુંબફક વભામજનની ફાફતભાું લધુ હયતલ જણામ છે .
વુંળધક ને તલનદકુભાય ળભાશ (૨૦૧૩) ને ભે રા હયણાભ કયતાું તલયધી હયણાભ પ્રાપ્ત થામ છે . તેભને
છકયાઓ કયતાું છકયીઓન ુું કોટુુંબફક વભામજન લધુ જલા ભળયુ.ું
ે ા(૨૦૧૩) એ ણ છકયા-છકયીઓ લચ્ચેના વભામજનને જાણલાન પ્રમત્કન કયેર, જેભાું તેભને
દીપ્પ્ત ભશત
કોટુુંબફક વભામજનની ફાફતભાું ફુંને લચ્ચે કઈ જ પ્રકાયન તપાલત જલા ભળમ નથી. અથાશ ત તેભના ભત પ્રભાણે
કોટુુંબફક વભામજનની ફાફતભાું જાતતગત વભાનતા જઈ ળકામ છે .
પ્રસ્ત ુત વુંળધનભાું ૧૨૩ સ્લાતુંત્ર્મ ની ભાિા એ “િી” ગુણત્તય ની કઠાભાું દળાશ લેરી હકિંભત ૨.૩૨ છે જમાયે
ગણતયી દ્રાયા ભેલામેર “િી” ગુણત્તય ૫.૩૯ પ્રાપ્ત થામ છે . જે કઠા ની હકિંભત જતા ૦.૦૧ કક્ષા એ વાથશક છે .
તેથી  ૂલશ યબચત ઉત્કકલ્ના “કોટુુંબફક વભામજનની ફાફતભાું છકયાઓ અને છકયીઓ લચ્ચે કઈ વાથશક તપાલત
નથી” ન અસ્લીકાય કયલાભાું આલે છે અને લૈકપ્લ્ક ઉત્કકલ્ના ની યચના કયલાભાું આલે છે કે “કોટુુંબફક
વભામજનની ફાફતભાું છકયાઓ અને છકયીઓ લચ્ચે વાથશક તપાલત છે ”. અથાશ ત છકયીઓની ત ુરનાભાું
છકયાઓન ુું કોટુુંબફક વભામજન લધુ વારું ુ છે .
તારણો:
છકયાઓના વુંળધનીકા ઉયના પ્રાપ્તાુંકની વયેયાળ છકયીઓ કયતાું લધાયે છે જે દળાશ લે છે કે છકયાઓભાું
ત ુરનાત્કભક યીતે કોટુુંબફક વભામજન લધાયે છે , તેજ પ્રભાણે છકયા-છકયીઓ લચ્ચેન “િી” ગુણત્તય ૦.૦૧ કક્ષા એ
વાથશક ઠયે છે , જેના આધાયે એભ કશી ળકામ કે કોટુુંબફક વભામજનની ફાફતભાું છકયા-છકયીઓ લચ્ચે જાતતગત
તપાલત છે . અથાશ ત ફુંને ન ુું વભામજન વયખુું નથી.
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