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Continuous Issue-29 | December – February 2018 

ધરમપરૂ તાલકુાની સ્ત્રીઓ ની જ્ઞાતત, ધમમ, તિક્ષણ, આતથિક પરરસ્થથતત, વ્યવસાય અને લગ્ન સમયે 
ઉંમરની પ્રજનન િસ્તત પરની  અસરોનો અભ્યાસ 

પ્રથતાવના  

           જન્મદર એટલે કોઇ એક વિસ્તારમાાં દર હજારની િસ્તીએ એક િર્ષમાાં જન્મેલાાં જીવિત બાળકોની 
સાંખ્યા. જ્યારે પ્રજનનદર એટલે કોઇ એક વિસ્તારમાાં પ્રજનન િય ધરાિતી હોય તેિી દર હજાર સ્ત્રીઓએ એક 
િર્ષમાાં પેેલ જીવિત જન્મોની સાંખ્યા. 

 દરેક સ્ત્રીની બાળકને જન્મ પેિાની ક્ષમતા જુદી જુદી હોય છે. જેને પ્રજનન શક્તત કહિેાય છે. સ્ત્રીની પ 
પ્રજનન શક્તતને કેટલાાંક ેરરબળો અસર કરે છે. 

             ભારતીય સાંસ્કૃવતમાાં સ્ત્રીનો દરજ્જો એક માતા એટલે કે દેિી તરીકેનો રહલેો છે, ેણ કુાંટુાંબમાાં પતૂ્ર 
જન્મને સવિશેર્ મહત્િ જયારે પતૂ્રી જન્મને ઓછાં મહત્િ અેાય છે.  સ્ત્રીઓમાાં વશક્ષણનુાં સ્તર પરુૂર્ કરતાાં નીચુાં 
જોિા મળે છે. સ્ત્રીએ બાળકોને ઉછેરિા અને ગહૃકાયષમાાં ેરોિાઇ રહિેાનુાં, પરુૂર્ ઇચ્છે એટલાાં બાળકો પેિાાં, 
પિી સમસ્યાઓ સ્ત્રીઓની જીંદગીમાાં રહતેી હતી. ભારતમાાં જે િસ્તી વધૃ્ધધની સમસ્યા ઉદ્ ભિી છે, તેની ેાછળ 
ેણ કદાચ પિાાં કારણો જિાબદાર હોઇ શકે. 

સ્ત્રીની પ્રજનન િસ્તતને નીચે મજુબના પરરબળો અસર કરતા હોય છે.                                      

(1)          સામાજીક પરરબળો:- 

               જેમાાં લગ્નની ઉંમર, છટાછેડા, વિધિા વિિાહ, સાંયમ, બ્રહ્મચયષ બહુેત્ત્નત્િ વિગેરે ેરરબળોનો 
સમાિેશ થાય છે. 

(2)          સીધા પરરબળો :-  

               ગભષવનરોધક સાધનો જેિાાં કે ગોળીઓ, આંકડી, ગભષેાત, વનરોધ, કોેર- ટી તથા બાળહત્યા જેિાાં 
ેરરબળો સીધી રીતે પ્રજનનને અસર કરે છે. 
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(3)         પરોક્ષ રીતે અસર કરતાાં પરીબળો :-  

               કુટુાંબની પવથિક ેરરક્સ્થવત, કુટુાંબ વ્યિસ્થા, રાજકીય વ્યિસ્થા, વિચાર સ્િાતાંત્ર્ય, પતુ્ર મહચે્છા, 
વશક્ષણ, ેોર્ણ, સ્ત્રીનો વ્યિસાય, સ્ત્રીની જ્ઞાતી / ધમષ, બાળકો પ્રત્યેનુાં િલણ વિગેરે ેરરબળો પ્રજનન દરને 
પડકતરી રીતે અસર ેહોંચાડે છે. 

                પમ, પ્રજનન દરને અનેક ેરરબળો અસર કરે છે. અહીં તેમાાંથી કેટલાાંક ેરરબળોનો અભ્યાસ કરિામાાં 
પવ્યો છે. પ અભ્યાસ માટે ધરમપરૂ તાલકુાનાાં જુદાાં જુદાાં ગામોમાાંથી સ્તરીત વનદશષન દ્વારા 90 સ્ત્રીઓનો એક વનદશષ લઇ 
તેની વ્યક્તતગત તેાસ કરી મારહતી મેળિિામાાં પિી છે. અને તેને પધારે પ્રજનન શક્તત ેરની પ ેરરબળોની અસરોનુાં 
ેરરક્ષણ કરિામાાં પવ્્ુાં છે. 

 આ અભ્યાસમાાં લીધેલા પાાંચ પરરબળો આ પ્રમાણે છે. 

(1)  માતાની જ્ઞાવત / ધમષ. 

(2)  માતાનુાં વશક્ષણ.  

(3)  કુટુાંબની પવથિક ેરરક્સ્થવત. 

(4)  લગ્ન સમયે સ્ત્રીની ઉંમર. 

(5  )  માતાનો વ્યિસાય. 

                     પ ેાાંચ ેરરબળો અંગેની મારહતીને પધારે નીચે મજુબનાાં ેાાંચ ેરરક્ષણો કરિામાાં પવ્યાાં 
છે. 

(1)  માતાની જ્ઞાતત / ધમમની સ્ત્રી દીઠ સરેરાિ બાળકો પર થતી અસર :-  

              ભારતમાાં વિવિધ ધમો ેાળનારા વિવિધ જ્ઞાવતના લોકો િસે છે. પ લોકોમાાં પ્રજનન દર સામાન્યત: 
ભભન્ન – ભભન્ન જોિા મળે છે. પથી ધરમપરૂ તાલકુાની િસ્તીમાાં સ્ત્રીની પ્રજનન ક્ષમતા ેર તેની જ્ઞાવત / ધમષની 
અસર થાય છે કે નરહિં તેનુાં  ેરરક્ષણો કરિામાાં પવ્્ુાં છે. 

(2)  માતાનુાં તિક્ષણ અને પ્રજનન િસ્તત વચ્ચેનો સાંબાંધ :-    

            જેના ેર સીધાાં ( પ્રત્યક્ષ ) ેરરબળો કોઇ અસર કરી શતતાાં નથી, ત્યાાં વશક્ષણ ેરોક્ષ રીતે ઘણુાં બધુાં 
કરી શકે છે. વશક્ષણમાાં ય ેજાવતય વશક્ષણ પ્રજનન દરને મોટી અસર કરે છે. પમ, વશભક્ષત સ્ત્રી અને અભણ સ્ત્રીની 
પ્રજનનશક્તત િચ્ચે તફાિત જોિા મળે છે. જે ધરમપરૂ તાલકુાની િસ્તીમાાં સ્ત્રીની પ્રજનન શક્તત અને વશક્ષણ 
િચ્ચેનો સાંબાંધ સહસબાંધાક દ્વારા તેાસિામાાં પવ્યો છે. 
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 (3)  કુાંટુાંબની આતથિક પરરસ્થથતત અને પ્રજનનિસ્તત વચ્ચેનો સાંબાંધ :-  

            અમીરી અન ેગરીબી િચ્ચે જેટલી અસમાનતા રહલેી છે એટલી જ અસમાનતા બાંને િગષની સ્ત્રીઓની 
પ્રજનન શક્તત િચ્ચે ેણ રહલેી જોિા મળે છે. એમાાં સાથે સાથે વશક્ષણનુાં ેરરબળ ેણ ેરોક્ષ અસર પરૂી ેાડ ે
છે. અમીરીમાાં વશક્ષણનુાં પ્રમાણ ઉંચ ુ હોય છે. જયારે ગરીબીમાાં વશક્ષણનુાં પ્રમાણ નીચુાં.  પમ, કુાંટુાંબની પવથિક 
ેરરક્સ્થવત અને સ્ત્રીની પ્રજનન શક્તત િચ્ચે કોઇ સાંબાંધ છે કે નરહિં, તેનુાં ેરરક્ષણ ધરમપરૂ તાલકુાની િસ્તીમાાં 
વનદશષ તેાસને પધારે કરિામાાં પવ્્ુાં છે. 

(4) લગ્ન સમયે સ્ત્રીની ઉંમરની પ્રજનન િસ્તત પર થતી અસર :-  

             પજે ેણ ભારતની ેછાત જાવતઓમાાં છોકરીને નાની િયે ેરણાિી દેિાનો રરિાજ છે. જેમ િહલેાાં 
લગ્ન તેમ પ્રજોત્ેવત માટેનો સમયગાળો િધ.ુ પમ, િધ ુજન્મોની શક્યતા ઉંચી રહ.ે પ બાબતનો ધરમપરૂ 
તાલકુાની િસ્તીના સાંદભષમાાં કરિામાાં પવ્યો છે. 

(5) માતાનો વ્યવસાયની પ્રજનન િસ્તત પર થતી અસર :-                                                                                                                       

                 સ્ત્રીનો મખુ્ય વ્યિસાય ગહૃકાયષ અને ેોતાનાાં બાળકોનો ઉછેર. પ પ્રાચીન કાળથી ચાલતી 
પિતી પ્રણાભલકા છે. અલબત્ત, પજે સમાજમાાં સ્ત્રીઓ ઘણી પગળ નીકળી ગઇ છે. છતાાં જે સ્ત્રી વ્યિસાય કે 
નોકરી કરતી હોય તેનાાં સરેરાશ બાળકો સામાન્ય ઘરકામ કરતી સ્ત્રીના સરેરાશ બાળકો કરતાાં ઓછાાં હોય છે. 
પમ, વિવિધ વ્યિસાયમાાં રોકાયેલી સ્ત્રીઓની પ્રજનન શક્તત ેર તેના વ્યિસાયની અસર થાય છે કે નરહ તે 
અરહિં ધરમપરૂ તાલકુાની િસ્તીનાાં સાંદભષમાાં અભ્યાસ કરિામાાં પવ્યો છે. 

            ઉેરોકત ેરરક્ષણો માટે ધરમપરૂ તાલકુાનાાં જુદાાં જુદાાં ગામોમાાંથી સ્તરીત વનદશષન દ્વારા 90 સ્ત્રીઓનો 
એક વનદેશ લઇ તેની તેાસ કરી મારહતી મેળિિામાાં પિી છે. પ વનદશષમાાં એિી સ્ત્રીઓને સમાિિામાાં પિી 
હતી કે જેનાાં લગ્ન છેલલાાં 30 િર્ષનાાં ગાળામાાં થયાાં હોય. જેથી િતષમાન ેરરક્સ્થવતની ેરરક્ષણમાાં રજુપત થાય. 

                        વનદશષન એકમ તરીકે કુાંટુાંબને લેિામાાં પવ્્ુાં છે. વનદશષની ેસાંદગી યદચ્છ રીતે કરિામાાં 
પિી છે. વનદશષ તેાસ માટે ેશ્ન્રાિભલનો ઉેયોગ કરિામાાં પવ્યો હતો. 

 (1)  માતાની જ્ઞાતત / ધમમની સ્ત્રીદીઠ સરેરાિ બાળકો પર થતી અસરનો અભ્યાસ  : -  

ધરમપરૂ તાલકુામાાં માતાની જ્ઞાતત / ધમમની સ્ત્રીદીઠ સરેરાિ બાળકો પર થતી અસરનુાં પરરક્ષણ :-  

              ધરમપરૂ તાલકુામાાં માતાની જ્ઞાતત / ધમમ પ્રમાણે સ્ત્રીદીઠ બાળકો દિામવત ુાં કોષ્ટક :-  

માતા ( સ્ત્રી) ની 
  જ્ઞાતત / ધમમ  

     કુાંટુાંબો 
 ( સ્ત્રીઓની ) સાંખ્યા 

    બાળકોની 
     સાંખ્યા  

    સ્ત્રીદીઠ 
    સરેરાિ બાળકો 
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અનસુભૂચત જન જાવત 
અનસુભૂચત જાવત 
બભક્ષેાંચ તથા અન્ય  રહન્દુ  
ધાવમિક લઘમુતી કોમ 

     30 
     25 
     30 
     5 

        89 
        68 
        74 
        17 

   2.9676 
   2.7200 
   2.4666 
   3.4000 

               કુલ               90        248    2.7555 
 તનદિમ સવે પરથી ) 

       ઉેરોકત મારહતીને પધારે  ( કાય-સ્તિેર )  X2 ેરીક્ષણ પ મજુબ કરિામાાં પવ્્ુાં.                             

ેરીકલેના (Ho) :- સવમષ્ટમાાં ચારેય પ્રકારનાાં જ્ઞાવત / ધમષમાાં સ્ત્રીદીઠ સરેરાશ બાળકોનુાં પ્રમાણ સરખુાં છે. 

             તનરરક્ષક્ષત પ્રમાણ અને અપેક્ષક્ષત પ્રમાણ દિામવત ુાં કોષ્ટક. :-  

Oi 
( તનરરક્ષક્ષત પ્રમાણ ) 
(સરેરાિ બાળકો ) 

(અપેક્ષક્ષત 
પ્રમાણ) 

ei 

(અપેક્ષક્ષત 
પ્રમાણ) 
Oi- ei 

 
(oi-ei )2 

(oi-ei )2 
ei 

2.9666 
2.7200  
2.4666 
3.4000 

2.7555 
2.7555 
2.7555 
2.7555 

0.2110 
-0.0355 
-0.2889 
0.6444 

0.0442 
0.0012 
0.0839 
0.4153 

0.0161 
0.0004 
0.0302 
0.1507 

કુલ - - - 0.1974 
 

 𝟐  ∑
       𝟐

  

 

  𝟏

 

    = 0.1974 

     𝟐    𝟏                           જયાાં થવાતાંત્રતાની માત્રા  : n – 1 =  4 – 1  = 3  

  𝟐                𝟐                    (   𝟐  કોષ્ટક પરથી ) 

  𝟐         𝟐      

    વનરરભક્ષત પ્રમાણ અને અેેભક્ષત પ્રમાણ િચ્ચેનો તફાિત 5 % સાથષકતાની કક્ષાએ અસાથષક છે. 

   ેરરકલેનાનો ક્સ્િકાર થશે. 

   એમ કહી િકાય કે ચારેય પ્રકારના જ્ઞાતત / ધમમમાાં સ્ત્રીઓનાાં સરેરાિ બાળકોનુાં પ્રમાણ સરખુાં છે. 
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તારણ :-  

                  પમ તાલકુાની મારહવતનુાં ેરરક્ષણ કરતાાં જણાય છે કે, બાંને તાલકુામાાં સ્ત્રીઓની પ્રજનનશક્તત 
જુદી જુદી જ્ઞાવતઓમાાં વનદેશ સિેમાાં જુદી જુદી દેખાય છે. ેણ િાસ્તિમાાં સમષ્ષ્ટમાાં પ્રજનનશક્તત અને જ્ઞાવત/ 
િચ્ચે કોઇ જ સાંબાંધ અક્સ્તત્િ ધરાિતો નથી, એમ કહી શકાય. 

(2)   માતાનુાં તિક્ષણ અને પ્રજનનિસ્તત વચ્ચેનો સાંબાંધનો અભ્યાસ  :- 

ધરમપરૂ તાલકુાની સ્ત્રીનુાં તિક્ષણ અને પ્રજનનિસ્તત વચ્ચે રહલેા સહસાંબાંધનો અભ્યાસ :- 

     ધરમપરૂ તાલકુાની સ્ત્રીનુાં તિક્ષણ અને બાળકોનુાં સાંખ્યા દિામવત ુાં કોષ્ટક. 

બાળકોની 
સાંખ્યા 

સ્ત્રીનુાં તિક્ષણ કુલ. 

અભણ 7 મ ુસધુી S.S.C 
સધુી. 

H.S.C 
સધુી. 

થનાતક 
સધુી 

અન.ુ થનાતક 
કે તેથી વધ ુ

આંકડામાાં રજૂઆત  0 1 - 7 8 - 10 11 - 12 13 - 15 16 - 17  

0 
1 
2 
3 
4 
5 

0 
2 
3 
4 
4 
3 

01 
3 
8 
9 
6 
3 

1 
2 
9 
7 
4 
1 

0 
2 
4 
3 
2 
1 

0 
1 
2 
2 
1 
0 

0 
1 
1 
0 
0 
0 

2 
11 
27 
25 
17 
8 

કુલ 16 30 24 12 6 2 90 

( તનદિમ સવે પરથી ) 

      નોધ :- ખાનામાાં દિામવેલ આંકડા સ્ત્રીઓની દિામવે છે. 

           ઉેરોતત મારહતીને પધારે વશક્ષણને Y ચલ અને બાળકોની સાંખ્યાને  X તરીકે લઇ વશક્ષણ અને 
બાળકોની સાંખ્યા િચ્ચેનો સહસાંબાંધાક મેળિિામાાં પિેલ છે. પ સહસાંબાંધાતને પધારે પેણે સમષ્ષ્ટ વિશે 
અનમુાન કરીશુાં કે માતાનુાં વશક્ષણ અને તેના બાળકોની સાંખ્યા િચ્ચે કોઇ સાંબાંધ છે કે નરહ, અને છે તે કેટલો ? 

           સહસાંબાંધાકની ગણતરી માટે ઉેરોતત મારહતીને પધારે દ્વદ્વચલ કોષ્ટક પ મજુબ રચાશે. 
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 સહસાંબાંધાક ગણતરી માટેનુાં દ્વિચલ કોષ્ટક રચના :- 

       Y 
X 

0 1 - 7 8 -10 11 -12 13 -15 16 -17 fx dx=x-
2 
 

fxdx fxdx2 fdxdy 

0 0    (0 1   (10 1    (0 0        (0 0         (0 0    (0 0 -2 -4 -4 10 
1 2  (18 3  (15  2    (0 2     (-5 1     (-5 1  (-7.5 11 -1 -11 -11 15.5 
2 3   (0 8  (0 9   (0 4     (0 2    (0 1    (0 27 0 0 0 0 
3 4  (-36 9  (-45 7   (0 3    (7.5 2     (10 0    (0 25 1 25 25 -63.5 
4 3  (-72 3  (60 1   (0- 1    (10 0   (10 0        (0 17 2 34 68 -112 

5 કે 
તેથી વધ ુ

3 (-81 3 (-45 1   (0  1   (7.5 0        (0 0        (0 8 3 24 72 -118.5 

fy 16 30 24 12 6 2 90     
મધ્ય રકિંમત 0 4 9 11.5 14 16.5  68 184 -

268.5 
 

dy= y-9 -9 -5 0 2.5 5 7.5 
= - 219 

કુલ 

fydy -144 -150 0 30 30 15 = 2383.5  
fydy2 1296 750 0 75 150 112.5 = - 268.5  
fdxdy -171 -125 0 20 15 -7.5   

 

સહસાંબાંધાક R =                       

√      𝟐          𝟐 √      𝟐          𝟐
 

                  R=     𝟐            𝟐𝟏  

√    𝟏          𝟐 √   𝟐           𝟐𝟏  𝟐
 

             R = - 0.2079  

      અહીં સહસાંબાંધાક ઋણ સાંખ્યા છે. એટલેકે માતાનુાં વશક્ષણ અન ેતેનાાં બાળકોની સાંખ્યા  (પ્રજનન શક્તત) 
િચ્ચે ઋણાત્મક સહસાંબાંધ રહલેો છે એમ કહી શકાય.   

       પમ કહી શકાય કે ધરમપરૂ તાલકુાની િસ્તીમાાં સ્ત્રીઓનુાં વશક્ષણ જેમ જેમ િધે છે. તેમ બાળકો ઓછા હોય 
છે. એટલે કે વશક્ષણ અને પ્રજનન શક્તત િચ્ચે ઋણ સાંબાંધ રહલેો છે. 

       પમ, માતાના વશક્ષણની અસર તેની પ્રજનનશક્તત ેર થાય છે. એવ ુતારણ કાઢી શકાય. 

તારણ :- 

 ધરમપરૂ તાલકુામાાં સ્ત્રીઓનુાં વશક્ષણ અને તેની પ્રજનશક્તત િચ્ચે ઋણ સહસાંબાંધાક જોિા મળે છે. 

 પમ, વશક્ષણનુાં પ્રમાણ જેમ િધે તેમ પ્રજનનશક્તત ઘટે છે. એટલે કે વશક્ષણનુાં પ્રમાણ ઓછાં હોય ત્યાાં પ્રજનન દર 
િધ ુરહ ેછે. 
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(3)      કુટુાંબની આતથિક પરરસ્થથતી અને સ્ત્રીની પ્રજનિસ્તત વચ્ચેનો સાંબાંધનો અભ્યાસ  :-  

ધરમપરૂ તાલકુામાાં કુટુાંબની પવથિક ેરરક્સ્થવત અને સ્ત્રીની પ્રજનનશક્તત િચ્ચે િચ્ચે રહલેા સહસાંબાંધનો અભ્યાસ 
:  

   ધરમપરૂ તાલકુાનાાં કુટુાંબોની આતથિક પરરસ્થથતી અને સ્ત્રીઓની પ્રજનનિસ્તત દિામવત ુાં કોષ્ટક  

કુટુાંબની માતસક 
આવક (રૂતપયામાાં) 

10000  કે 
તેથી ઓછી 

10001 થી 
20000 

20001 થી 
40000 

40001 થી 
60000 

60001  થી 
100000 કે 
તેથી વધ ુ

કુલ. 

સ્રીઓની સાંખ્યા. 
કુલ જીતવત જન્મો 

25 
68 

43 
129 

15 
36 

5 
11 

2 
4 

90 
248 

 
સરેરાિ જન્મો 

 
2.7200 

 
3.0000 

 
2.4000 

 
2.2000 

 
2.0000 

 
2.7555 

      -( તનદિમ સવે પરથી )             

    ઉેરોકત મારહતી ેરથી પવથિક ેરરક્સ્થતી અને સ્ત્રીની પ્રજનનશક્તત િચ્ચે રહલે સહસાંબાંધ તેાસીશુાં. પ 
માટે અહીં કુટુાંબની માવસક પિકને X ચલ અને સરેરાશ જીિીત જન્મોને Y ચલ તરીકે લઈ સહસાંબાંધાકની 
ગણતરી કરિામાાં પિી છે. પ સાંબાંધાકની રકમત વનદશષ તેાસને પધારે મેળિેલ હોિાથી સમષ્ષ્ટમાાં પ 
સહસાંબાંધ અક્સ્તત્િ ધરાિે છે કે નરહ, તેનુાં ેરરક્ષણ કરીશુાં કે જેથી વનદશષ તેાસની ભલુની અસર સમષ્ષ્ટ વિશેના 
અનમુાન ેર નરહિં ેડે. 

           વનદશષન સબાંધાતમાાં કોઇ ક્ષવત રહી જિા ેામી હોય, એવુાં ેણ બની શકે છે. તેથી સૌ પ્રથમ વનદશષ 
સહસબાંધાકનો સાંભવિત દોર્ મેળિીશુાં અને ત્યાર બાદ સમષ્ષ્ટ સહસબાંધાક (ƍ) : 0 છે કે નરહિં તે માટે સ્ટુડન્ટન્ટનુાં 
t ેરરક્ષણ કરીશુાં.   

           સહસાંબાંધાકની ગણતરી માટેનુાં કોષ્ટક :  

  માતસક 
  આવક (X) 
 

0 થી 
    10000 

 10001 થી 
 2000 

 20001 થી 
 40000 

 40001 થી 
 60000 

 60001 થી 
 100000 કે 
તેથી વધ ુ 

 
     કુલ. 

મધ્ય રકમત 
(X) 

5000 15000 30000 50000 80000 - 

સરેરાિ જીવીત 
જન્મો (Y) 

 
2.7200 

 
3.0000 

 
2.4000 

 
2.2000 

 
2.0000 

 
- 
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dx=        

𝟏   
 -25 -15 0 20 50  

 dy : y – 2.4 0.3200 0.6000 0 0.2000 0.4000 0.3200 

   dx2 625 225 0 400 2500 3750 
  dy2 0.1024 0.3600 0 0.040 0.160 0.6624 
  dxdy -8 -9 0 -4 -20 -41 
       R    

   ∑     – ∑        ∑             

√ ∑  𝟐   ∑   𝟐     √∑  𝟐     ∑   𝟐
 

             
           𝟏𝟐           𝟐              

√           𝟐   √       𝟐      𝟐 𝟐
 

               
       𝟐       

√𝟏           √   𝟏𝟐    𝟏 𝟐 
       

 𝟐𝟏   

√𝟏      √  𝟐   
 

              
 𝟐𝟏   

𝟏        𝟏   𝟏 
        

 𝟐𝟏   

𝟐     𝟏 
 

                 

 

 આ તનદિમ સહસાંબાંધાકના સાંભતવત દોષની ગણતરી નીચે મજુબ છે. 

 સાંભતવત : P.E.          ×  𝟏  𝟐

√   

 

                           𝟏   
         𝟐

√ 
 

                            
𝟏       

𝟐 𝟐   
 

                            
  𝟏  𝟐

𝟐 𝟐   
 

                        𝟏                 

    અરહિં  P.E. પ્રમાણમાાં નાનો છે. જેથી સહસબાંધાક r < 0.5  છે. પથી એમ કહી શકાય  કે બને્ન ચલો િચ્ચે 
સહસાંબાંધ નરહિંિત છે. 

        હિે સમષ્ષ્ટમાાં પ બાંને ચલો િચ્ચે કોઇ સચૂક સહસાંબધ છે કે નરહ, તેનુાં ેરરક્ષણ માટે અહી આંકડાશાસ્ત્રી 

સ્ટુડન્ટના  t  ેરરક્ષણ ઉેયોગ કરિામાાં પવ્યો છે. 

        હિે સમષ્ષ્ટમાાં બાંને ચલો િચ્ચે કોઇ સચૂક સહસાંબાંધ છે કે નરહ, તેનુાં  t ેરરક્ષણ નીચે મજુબ થશે. 

પરરકલ્પના :-  સમષ્ષ્ટમાાં સહસાંબાંધાક શનૂ્ય છે.  (ƍ = 0) 

                              
  √  𝟐

√𝟏  𝟐 
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           √  𝟐

√𝟏          𝟐
            

          𝟏   𝟐 

√𝟏       
 

                            
  𝟐  𝟐   

√  𝟏  𝟐
       

                                            

        જયાાં  થવાતાંત્રતાની માત્રા      :  n – 1=  5 – 1 =  4 

                                            𝟏   

      હવે                    

     સહસબાંધાકની  રકમત 5% ની સાથષકતાની કક્ષાએ અસાથષક છે. 

    ેરરકલેના  સ્િીકાયષ બને છે. 

    એમ કહી શકાય કે સમષ્ષ્ટ સહસાંબધાક (ƍ)  : 0 છે. 

     એમ કહી શકાય કે ધરમપરૂ કે તાલકુાની સ્ત્રીઓની પ્રજનનશક્તતને કુાંટુાંબની પવથિક ેરરક્સ્થતીની કોઇ અસર 
થતી નથી. બને્ન િચ્ચે કોઇ સહસાંબાંધ નથી. 

તારણ :-  સ્ત્રીનો પ્રજનશક્તત અને કુટુાંબની પવથિક ેરરક્સ્થવત િચ્ચે કોઇ સાંબાંધ નથી, એટલે કે કુટુાંબદીઠ બાળકોની 
સરેરાશ સાંખ્યા ેર કુટુાંબની પવથિક ેરરક્સ્થવતની અસર થતી નથી  

(4)  લગ્ન સમયે સ્ત્રીની ઉંમર તેની પ્રજનનિસ્તત પર થતી અસરનો અભ્યાસ  :- 

 ધરમપરૂ તાલકુાની સ્ત્રીઓની લગ્ન સમયે ઉંમરની પ્રજનનિસ્તત પર થતી અસરો તપાસનુાં પરરક્ષણ :- 

ધરમપરૂ તાલકુાની સ્ત્રીઓની લગ્ન સમયે ઉંમર અને તેના સરેરાિ જીવીત જન્મો દિામવત ુાં કોષ્ટક. 

   લગ્ન સમયે સ્ત્રીની 
   ઉંમર વષમમાાં 

      સ્ત્રીઓની 
      કુલ સાંખ્યા 

    કુલ જીતવત 
જન્મો 

    સરેરાિ જીતવત  
         જન્મો 

  21 કે તેથી ઓછી 
   22 થી 25 
   26 કે તેથી વધ ુ

         58     
         25 
          6 
 

         170              
          67 
           11 

       2.9310 
       2.5763 
       1.8333 

         કુલ          90           248        7.3406 
     ( તનદિમ સવે પરથી ) 

                  જુદા જુદા િયગાળામાાં સ્ત્રીની પ્રજનન શક્તત જુદી જુદી રહ ેછે. ઉેરોકત મારહતી પધારે અહીં 
એિી ેરરકલેના ધારિામાાં પિી છે. કે સમષ્ષ્ટમાાં ત્રણેય િયજુથો અનકુ્રમે 21 કે તેથી િધ ુ િયના જુથોમાાં 
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સ્ત્રીદીઠ સરેરાશ બાળકોનુાં પ્રમાણ અનકુ્ર્મે 3: 3: 2 છે. પ વનરાકરણીય ેરરકલેના વિરૂધધ િૈકધ્લેક ેરરકલેના 
એિી ધારિામાાં પિી છે કે ત્રણેય િયજુથોમાાં સ્ત્રી દીઠ સરેરાશ બાળકોન ુ  પ્રમાણ સરખ ુ છે. ેરરકલેનાના 
ેરીક્ષણ માટે અહીં X2 

 ેરીક્ષણનો ઉેયોગ કરિામાાં પવ્યો છે.   

  પરરકલ્પના : (HO) : સમષ્ષ્ટના ત્રણેય વય જુથોની સ્ત્રીઓમાાં સરેરાિ બાળકોનુાં પ્રમાણ 3 : 3 : 2 છે. 

                અહીં કુલ પ્રમાણ = 3+3+2 =  8 

                 અપેક્ષીત પ્રમાણ = e1= e2 =            

 
  = 2.7527  અને  

                                        e3 =        𝟐

 
  = 1.8351 

           હિે વનરભક્ષત પ્રમાણ (સરેરાશ જીવિત જન્મો ) અને અેેભક્ષત પ્રમાણ િચ્ચેનો તફાિત સાથષક છે કે નરહિં 
તે જાણિા માટે ( કાય-સ્તિેર )   X2 ેરીક્ષણ નીચે મજુબ કરિામાાં પવ્્ુાં છે. 

      તનરરક્ષક્ષત પ્રમાણ અને અપેક્ષક્ષત પ્રમાણ દિામવત ુાં કોષ્ટક 

   લગ્ન સમયે 
સ્ત્રીની ઉંમર 
વષમમાાં 

Oi 
તનરરક્ષક્ષતપ્રમાણ 
(સરેરાિ જ્નન્મો) 

ei 
અપેક્ષક્ષત 
પ્રમાણ. 

oi-ei 
 

(oi-ei)2 (oi-ei)2 / ei 
 

 21 કે તેથી 
ઓછી 
   22 થી 25 
   26 કે તેથી 
વધ ુ

2.9310 
2.5763 
1.8333 

2.7527 
2.7527 
1.8351 

0.1783 
-0.1764 
-0.0017 

0.0317 
0.0311 
0.0000 

0.0115 
0.0113 
0.0000 

    
 

કુલ - - - 0.0228 

 

 𝟐  ∑
       𝟐

  

 

  𝟏

 

      X2
cal = 0.0228    જયાાં થવાતાંત્રતાની માત્રા   : n – 1  =  3 – 1 = 2  

        X2
(tab) (0.05) = 5.9900  (કોષ્ટક પરથી) 

             હવે X2
(cal) X2 < X2

tab 

          વનરરભક્ષત પ્રમાણ અને અેેભક્ષત પ્રમાણ િચ્ચેનો તફાિત 5% ની સાથષકતાની કક્ષાએ અસાથષક છે.  
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        (HO) ેરરકલેનાની 5% ની સાથષકતાની કક્ષાએ ક્સ્િકાર કરિામાાં પિે છે.  

       એમ કહી શકાય કે સમષ્ષ્ટમાાં ત્રણેય િયજુથોની સ્ત્રીઓમાાં સરેરશ બાળકોનુાં 3 :3 : 2 પ્રમાણ છે.  

        ધરમપરૂ તાલકુામાાં સ્ત્રીની ઉંમર જેમ જેમ િધે છે. તેમ તેમ પ્રજનન શક્તત ધટે છે.  

           26 િર્ષ કે તેથી િધ ુિયે કરેલ લગ્નિાળી સ્ત્રીનાાં સરેરાશ બાળકો 21 િર્ષ કે તેથી ઓછી ઉંમરે કરેલ 
લગ્નિાળી સ્ત્રીનાાં સરેરાશ બાળકો કરતાાં ઓછા હોય છે, એવુાં તારણ કાઢી શકાય. 

તારણ :-  

            ધરમપરૂ તાલકુાની સ્ત્રીઓની પ્રજનન શક્તત ેર તેના લગ્ન સમય ની ઉંમર અસર થાય છે.  

         જેમ િહલેાાં લગ્ન તેમ િધ ુ બાળકોની શકયતા િધ ુ રહ ે છે. પથી એમ કહી શકાય કે િસ્તીવધૃ્ધધ 
અટકાિિા માટે લગ્નની િય ઉંચી હોિી જોઇએ. 21 િર્ષથી ેહલેાાંની િયે લગ્ન થિા ન જોઇએ. 

(5)   માતાના વ્યવસાયની પ્રજનનિસ્તત પર થતી અસરનો અભ્યાસ  :- 

ધરમપરૂ તાલકુાની સ્ત્રીઓના વ્યવસાયની તેની પ્રજનનિસ્તત પર થતી અસર તપાસનુાં પરરક્ષણ :-  

ધરમપરૂ તાલકુાની સ્ત્રી ( માતા) ઓનો વ્યવસાય અને સરેરાિ જીતવત જન્મો દિામવત ુાં કોષ્ટક.  

માતા (સ્ત્રી) 
નો વ્યવસાય 

સ્ત્રીઓની 
કુલ સાંખ્યા 

કુલ જીતવત 
જન્મો 

સરેરાિ જીતવત 
જન્મો 

ફ્કત ઘરકામ 
ખેતી / મજુરી 

નોકરી / થવરોજગાર 

20 
63 
7 

59 
174 
15 

2.9500 
2.7619 
2.1428 

કુલ  90 248 7.8547 
                                                                                             (- તનદિમ સવે પરથી ) 

             જે સ્ત્રી નોકરી, સ્િરોજગાર કે ખેતમજુરી કરતી હોય તેને તેનાાં બાળકોનાાં ઉછેર માટે સમય બહુ ઓછો 
મળે છે. જયારે ઘરકામ કરતી સ્ત્રીને ઘણી નિરાશ હોય છે. જેથી તેને બાળકોનો બોજો ખાસ અનભુિિો નથી 
ેડતો. પમ,ફ્કતત ઘરકામ કરતી સ્ત્રીનાાં સરેરાશ બાળકો નોકરી, સ્િરોજગાર કે ખેતમજુરી કરતી સ્ત્રીના સરેરાશ 
બાળકો કરતાાં િધ ુહોય છે. 

              ઉેરોતત વનદશષ તેાસની મારહતી પધારે જુદા  - જુદા વ્યિસાયમાાં રોકાયેલી સ્ત્રીઓનાાં સરેરાશ 
બાળકોનુાં પ્રમાણ સરખુાં છે, કે ભભન્ન – ભભન્ન તેનુાં ેરરક્ષણ કરીશુાં. જેિી માતા ( સ્ત્રી ) ના વ્યિસાયની તેના સરેરાશ 
બાળકો ેર કેિી અસર થાય છે. તે જાણિા મળશે. પ માટે અરહિં X2 ેરરક્ષણનો ઉેયોગ કરિામાાં પવ્યો છે. 



KCG-Portal of Journals 

12 | P a g e  
 

 પરરકલ્પના : HO : સમષ્ષ્ટમાાં ત્રણેય પ્રકારનાાં વ્યવસાયમાાં રોકાયેલ સ્ત્રીનાાં સરેરાિ બાળકોનુાં પ્રમાણ 3 : 2 : 2 : 
છે. 

                      અહીં કુલ પ્રમાણ : 3 + 3 + 2 = 8 

  અપેક્ષીત પ્રમાણ :             e1= e2 =                 

 
   𝟐      

                                  e3              𝟐

 
    𝟏      

                  હિે વનરરભક્ષત પ્રમાણ ( સરેરાશ જીવિત જન્મો ) અને અેેભક્ષત પ્રમાણ િચ્ચેનો તફાિત સાથષક 
છે કે નરહિં તે જાણિા માટે X2 ેરીક્ષણ નીચે મજુબ કરિામાાં પવ્્ુાં છે. 

    તનરરક્ષક્ષત પ્રમાણે અને અપેક્ષક્ષણ પ્રમાણ દિામવત ુાં કોષ્ટક. 

માતા ( સ્ત્રી ) 
નો વ્યવસાય 

( Oi ) તનરરક્ષક્ષતપ્રમાણ 
(સરેરાિ જ્નન્મો) 

( ei ) અપેક્ષક્ષત 
પ્રમાણ 

oi-ei (oi-ei)2 (oi-ei)2 / ei 

ફકત ઘરકામ 
ખેતી/ મજુરી 

નોકરી/ થવરોજગાર 

2.9500 
2.7619 
2.1428 

2.9455 
2.9455 
1.9636 

0.0045 
0.9455 
1.9636 

0.0000 
0.0337 
0.0320 

0.0000 
0.0114 
0.0163 

કુલ - - - - 0.0277 
                                                                                 

 𝟐  ∑
       𝟐

  

 

  𝟏

 

      𝟐          𝟐   
જયાાં થવાતાંત્રતાની માત્રા   : n – 1  = 3 – 1 =  2 
     X2 (tab) (0.05) = 5.9900                                               (કોષ્ટક પરથી ) 

    હિે X2 
cal < X2

tab 

    વનરરભક્ષત પ્રમાણ અને અેેભક્ષત પ્રમાણ િચ્ચેનો તફાિત 5% ની સાથષકતાની કક્ષાએ અસાથષક છે. 

    ેરરકલેનાની 5% ની સાથષકતાની કક્ષાએ ક્સ્િકાર કરિામાાં પિશે. 

    એમ કહી શકાય કે સમષ્ષ્ટમાાં ત્રણેય પ્રકારના વ્યિસાયમાાં રોકાયેલ સ્ત્રીઓમાાં સરેરાશ બાળકોનુાં 3 : 3 : 2 છે. 

    એવુાં અનમુાન કરી શકાય કે ધરમપરૂ તાલકુાની સ્ત્રીઓમાાં ફતત ઘરકામ કરતી સ્ત્રીઓનાાં સરેરાશ બાળકો 
નોકરી કે સ્િરોજગાર કરતી સ્ત્રીનાાં સરેરાશ બાળકો કરતાાં િધ ુહોય છે. 

તારણ :-  
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         સ્ત્રીઓનાાં વ્યિસાયની અસર તેનાાં સરેરાશ બાળકો ેર ેડે છે. ફતત ઘરકામ કરતી સ્ત્રીનાાં સરેરાશ 
બાળકો અન્ય વ્યિસાયી સ્ત્રીનાાં સરેરાશ બાળકો કરતાાં િધ ુરહ ે છે. વ્યિસાયી સ્ત્રીને બાળકોના ઉછેર માટે ઘણો 
ઓછો સમય મળે છે. તેથી તેને બાળકો િધારે હોય તો તેનો ઉછેર કરિાનુાં કરઠન  લાગે છે. પથી તેઓ ઓછાાં 
બાળકોથી જ સાંતોર્ માણે છે. 

 સમગ્ર અભ્યાસને અંતે આ મજુબનાાં તારણો તારવી િકાય : 
 

1. સ્ત્રીના સરેરાશ બાળકો એટલે કે પ્રજનન શક્તત ેર સ્ત્રીના જ્ઞાવત કે ધમષની કોઇ અસર થતી નથી. 
2. સ્ત્રીના સરેરાશ બાળકો એટલે કે પ્રજનન શક્તત ેર સ્ત્રીના વશક્ષણની અસર થાય છે. એટલેકે સ્ત્રીઓમાાં 

વશક્ષણનુાં પ્રમાણ જેમ ઊચુાં તેમ બાળ જન્મદર નીચો રહ ેછે. 
3. સ્ત્રીના સરેરાશ બાળકો એટલે કે પ્રજનન શક્તત ેર સ્ત્રીના કુટુાંબની પવથિક ેરરક્સ્થવતની અસર થાય છે 

એવુાં વનદશષ સહસાંબાંધના અભ્યાસ ેરથી જણાય છે, ેરાંત ુસહસાંબાંધનુાં t  ેરીક્ષણ કરતાાં એમ સાભબત થાય 
છે કે સમષ્ષ્ટમાાં એટલે કે સમગ્ર તાલકુાની િસ્તીમાાં પ્રજનન શક્તત ેર સ્ત્રીના કુટુાંબની પવથિક ેરરક્સ્થવતની 
અસર થતી નથી. 

4. સ્ત્રીના સરેરાશ બાળકો એટલે કે પ્રજનન શક્તત ેર સ્ત્રીની લગ્ન સમયની ઉંમરની અસર થાય છે. એટલે કે 
સ્ત્રીઓમાાં લગ્ન સમયની ઉંમરની જેમ િધ ુતેમ બાળ જન્મદર નીચો રહ ેછે. 

5. સ્ત્રીના સરેરાશ બાળકો એટલે કે પ્રજનન શક્તત ેર સ્ત્રીના વ્યિસાયની  અસર થાય છે. એટલે કે ઘરકામ 
કરતી સ્ત્રીઓની સરખામણીએ નોકરી કે સ્િરોજગાર કરતી સ્ત્રીઓનો બાળ જન્મદર નીચો રહ ેછે. 
 

સાંદભમ સકૂ્ષચ  
 

I. િલસાડ તાલકુાના વિવિધ ગામોના કુટુાંબોની રૂબરૂ મલુાકાત અને પ્રશ્નાિલી દ્વારા મેળિેલ મારહવત મજુબ.   
II. A Survey Research in Demography by P.B.Desai 

III. ભારતનુાં િસ્તીશાસ્ત્ર , લેખકો : સી.એસ.ેટેલ અને એચ.ેી.ેટેલ  
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