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"માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાના 

મિદ્યાર્થીઓના સમાયોજન અગંેનો મિશ્લેષણાત્મક 

અભ્યાસ" 
 

 

પરમાર મનલમબેન ડાહ્યાલાલ 

હેમચંદ્રાચાયય ઉત્તર ગજુરાત યમુનિમસયટી 

પાટણ 

 

 

સારસંક્ષેપ -:- 

                     પ્રસ્તુત સશંોધનનો મખુ્ય હેતુ માધ્યમમક અન ે ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાના મિદ્યાર્થીઓના સમાયોજન અંગનેો 

મિશ્લષેણાત્મક અભ્યાસ કરિાનો હતો. અહ  ં2×2×2 ફેકટોમરયલ મિઝાઈનો ઉપયોગ કરિામા ંઆવ્યો છે. આ સશંોધન માટે 

િૉ. બ ના શાહ અન ેઅશંુ (1986) રમચત અને પ્રમામણત ગજુરાત  આિમૃિ "સમાયોજન સૂમચ "નો ઉપયોગ કરિામાં આવ્યો હતો. 

જમેાં ઇિર શહેર અન ે તેન  આસપાસના ગ્રામ્ય મિસ્તારન  માધ્યમમક અન ે ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાના મિદ્યાર્થીઓમારં્થ  

સ્તર કૃત સાદો યદચ્છ ર તે 240 મિદ્યાર્થીઓને પસદં કરિામા ંઆવ્યા હતા.જમેાં 120 છોકર ઓ અન ે 120 છોકરાઓન  પસંદગ  

કરિામાં આિ  હત .આ સશંોધનમાં મામહત નું પૃથ્ર્થકરણ 'F'- કસોટ  (ANOVA) િિે કરિામા ંઆવ્યું. જનેુ ંપમરણામ એ દશાાિે છે 

કે જામતન  દ્રમિએ સમાયોજન પ્રમાણમા ંતફાિત સાર્થાક જોિા મળે છે અને અભ્યાસન  કક્ષામા ંપણ તફાિત સાર્થાક જોિા મળે 

છે. તેમજ રહેઠાણન  દ્રમિએ પણ સમાયોજન પ્રમાણ તફાિત સાર્થાક જોિા મળે છે. આ ઉપરાંત જામત અને અભ્યાસન  કક્ષાન  

(A×B) આંતમરક અસર તપાસતા સમાયોજન પ્રમાણમા ં તફાિત અસાર્થાક જોિા મળે છે. જામત અને રહેઠાણ(A×C) િચ્ચ ે

આંતમરક અસર તપાસતા સમાયોજન પ્રમાણમાં તફાિત સાર્થાક જોિા મળે છે. અભ્યાસન  કક્ષા અન ે રહેઠાણ(B×C) િચ્ચ ે

આંતમરક અસર તપાસતા સમાયોજન પ્રમાણમા ં તફાિત અસાર્થાક જોિા મળે છે. જ્યાર ે આંતરમિયાત્મક ર તે જામત, 

અભ્યાસન  કક્ષા અને રહેઠાણ(A×B×C) િચ્ચે આંતમરક અસર તપાસતા સાર્થાક તફાિત જોિા મળતો નર્થ . 
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પ્રસ્તાિના :- 

             વ્યમિ જ ેજગતમા ંજીિ ેછે તયા ંતેન ેપોતાના અમસ્તતિ માટે પ્રયાસ કરિો પિે છે. એટલ ેકે અન્ય વ્યમિઓ, સમાજ, 

િાતાિરણ િગેર ેસાર્થે જરૂર  અન ેયોગ્ય સમાયોજન સાધિું પિે છે. િામિાનનો ઉતિામંતિાદ મજુબ દરકે જીિ પોતાનુ ંઅમસ્તતિ 

ટકાિિા માટે ભૌમતક જગત સાર્થે જરૂર  અનુકૂલન સાર્થે છે. અનુકૂલન માટે મનોમિજ્ઞાનમાં 'Adjustment' - (સમાયોજન ) શબ્દ 

િપરાય છે. 

             પ્રો. અરમિદં િંુગરાણ  (2000) એ સ્નાતક અન ેઅનુસ્નાતક મિદ્યાર્થીઓના સમાયોજન અંગનેો તુલનાત્મક અભ્યાસ 

કયો. જનેું પમરણામ દશાાિે છે કે સશંોધન માટે પસદં કરિામા ંઆિેલ જામત, શૈક્ષમણક કક્ષા, અભ્યાસ પ્રિાહ જિેા જૂર્થ િચ્ચ ે

સરાસર  તફાિત સાર્થાક નર્થ . િૈયમિક મભન્નતાના કારણ ેજૂર્થના સભ્યો િચ્ચે નજીિો સરાસર  તફાિત હોિા છતાં જૂર્થ િચ્ચે કે 

જૂર્થના સભ્યો અંતગાત કોઈ સરાસર  તફાિત સાર્થાક નર્થ . મિદ્યાર્થીઓના સમાયોજનન  બાબતમા ં અભ્યાસ પ્રિાહ અન ે

મિદ્યાર્થીઓન  જામત િચ્ચે નોધંપાત્ર તફાિત જોિા મળતો નર્થ . પમરણામો દશાાિે છે કે મિદ્યાર્થીન  જામત અન ેઅભ્યાસ પ્રિાહ 

સમાયોજન પર સૂચક અસર કર ે છે. આનો અર્થા એિો ર્થાય કે વ્યમિનું મશક્ષણનું સ્તર તેન  મજંદગ  બદલિા માટે નોધંપાત્ર 

ફાળો આપ ેછે. આપણ ેએિુ ંપણ તારણ કાઢ  શક એ કે મિદ્યાર્થીન  જામત તેના સમાયોજન ન ેલાગ ેિળગ ેછે તયા ંસુધ  ખૂબ 

ઉપયોગ  પમરિતય ૅબન ેછે. 
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         મિદ્યાભૂષણ, મસંઘ (1996) એ શાળાએ જતા મિદ્યાર્થીઓન  િતાન મુશ્કેલ ઓનો સમાયોજનના સદંભામા ંઅભ્યાસ કયો. 

પમરણામો દશાાિે છે કે ઉચ્ચ િતાન સમસ્યાિાળા મિદ્યાર્થીઓના જૂર્થમા ંઘર, સ્િાસ્થ્ય, સામામજક અને આિેમિક સમાયોજન  

બાબતમાં મનમ્ન સમસ્યાિાળા જૂર્થ કરતાં િધાર ેસમાયોજન જોિા મળે છે. 

             શેઠ એસ. (1970) ના તરુણોન  કુટંુબ, જામત, શાળા, વ્યમિગત, જાત ય, સામામજક અન ેવ્યિસામયક અનુકૂલનના 

અભ્યાસો બતાિે છે કે તરુણોન  શાળાક ય, જાત ય, વ્યમિતિ, સામામજક અને વ્યિસામયક બાબતોન ેલગત  સમસ્યાઓ 

જોિા મળત  હત . તેમજ સમસ્યાના કારણોમા ં શાર મરક અન ે માનમસક મિકાસમા ં પછાતપણુ ં જોિા મળે છે. તેમજ 

તરુણાિસ્ર્થા દરમમયાન આિગે ક ફેરફારોન  અનકૂુલન પર અસર જોિા મળે છે. 

             િસિેલ યા, ધ રજ િ . (1995) એ ધોરણ - 11ના મિદ્યાર્થીઓન  સજાનાત્મકતા અન ેતેના સમાયોજનનો અભ્યાસ કયો. 

જનેુ ંતારણ બતાિ ેછે કે મનમ્ન સજાનાત્મકતા ધરાિતા મિદ્યાર્થીઓ કરતા ઉચ્ચ સજાનાત્મકતા ધરાિતા મિદ્યાર્થીઓ સમગ્રપણ ેિધ ુ

સારંુ સમાયોજન સાધ  શકે છે. 

              પંડ્યા, બ .કે. (2003) તેના અપ્રકામશત લઘુશોધ મનબંધમાં એિા તારણો રજુ કયાા કે, જામતન  દ્રમિએ છોકરાઓના 

સમાયોજનન ુસરાસર  પ્રમાણ છોકર ઓ કરતાં િધ ુ છે અને અભ્યાસ પ્રિાહન  દ્રમિ ધોરણ -11 અને ધોરણ- 12 માં અભ્યાસ 

કરતા મિદ્યાર્થીઓમાં બંને િચ્ચે કોઈ જ તફાિત સાર્થાક જોિા મળતો નર્થ . એટલ ેકે એમ કહ  શકાય કે સમાયોજન પ્રમાણન  

અસર અભ્યાસ કક્ષા પર પિત  નર્થ . જ્યાર ેઅભ્યાસ પ્રિાહન  દ્રમિએ ઉચ્ચતર માધ્યમમક કક્ષાએ અભ્યાસ કરતાં અલગ અલગ 

પ્રિાહના મિદ્યાર્થીઓ િચ્ચનેા સમાયોજન પ્રમાણનો તફાિત જોતાં ઉચ્ચતર માધ્યમમક કક્ષા ના મિજ્ઞાન પ્રિાહમાં અભ્યાસ કરતા 

મિદ્યાર્થીઓના સમાયોજન પ્રમાણનો સરાસર  તફાિત િામણજ્ય પ્રિાહમા ં અભ્યાસ કરતા તર્થા મિનયન પ્રિાહમા ં અભ્યાસ 

કરતા મિદ્યાર્થીઓના સમાયોજન પ્રમાણ કરતા ંિધ ુજોિા મળે છે 

            મનોમિજ્ઞાનન  આમ તો અનેક શાખાઓ છે. જમેાં "િુટે " મનોમિજ્ઞાનને પ્રાયોમગક સ્િરૂપ આપ્યા પછ  તેન  અનકે 

વ્યિહારલક્ષ  શાખાઓનો મિકાસ ર્થયો છે. જમેકે બાળક, તારૂણય, િદૃ્ધ તેમજ તેન  અલગ-અલગ સમસ્યાઓ, સમસ્યાનુ ં

સ્િરૂપ, કારણો, ઉપાયો િગેર ેબાબતોમાં માનસશાસ્ત્રના દૃમિમબંદુના આધાર ેઉકેલો લાિ ેછે. ઉપાયો સૂચિે છે અન ેજીિન 

જીિિા મિશ ેમામહત  આપ ેછે જીિનમા ંઘણ િાર એિા સંઘષો, સમસ્યાઓ આિે છે કે આિા સઘંષો અન ેસમસ્યાઓમારં્થ  

કેિ  ર તે પસાર ર્થિું, તેમજ કઈ ર તે મસમદ્ધ હાંસલ કરિ  તે શ ખિે છે. વ્યમિને મઝૂિતા અનેક પ્રશ્નો, અનેક સમસ્યાઓ હોય 

છે. જમેાં સમાયોજનન  સમસ્યા અને તરુણાિસ્ર્થામા ંસમાયોજનન  સમસ્યાઓ એક કમઠન બાબત છે. તરુણાિસ્ર્થામાં તરુણન ે

શાળા, કુટંુબ, મમત્રો, પિોશ ઓ, સમાજ િગરે ેબાબતો સાર્થ ેસમાયોજન સાધિુ ંમુશ્કેલ બનતંુ હોય છે અને ખૂબ મૂંઝિણ 

અનુભિતા હોય છે. આ મશુ્કેલ પમરમસ્ર્થમતમાંર્થ  માગા મેળિિા માટે મનોમિજ્ઞાન ઉપયોગ  સામબત ર્થયું છે અહ  ં આપણ ે

માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાના મિદ્યાર્થીઓ િચ્ચે સમાયોજન પ્રમાણ જાણિાનો પ્રયાસ કરિામાં આવ્યો છે. આ 

સમાયોજન પ્રમાણ જાણિા માટે સિેક્ષણ પ્રકારનુ ંસશંોધન હાર્થ ધરિામા ંઆવ્યું છે. જનેા હેતુ ન ચ ેમજુબ છે. 

 

 હેતુઓ :- 

          પ્રસ્તુત સશંોધનના હેતુઓ ન ચ ેમજુબ છે. 

1.જામત, અભ્યાસન  કક્ષા અન ેરહેઠાણન  દ્રમિએ માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાના મિદ્યાર્થીઓ િચ્ચેનુ ંકૌટંુમબક 

સમાયોજન પ્રમાણ   તપાસિુ.ં 

2.જામત, અભ્યાસન  કક્ષા અન ેરહેઠાણન  દ્રમિ માધ્યમમક અન ેઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાના મિદ્યાર્થીઓ િચ્ચનેું શાળાક ય 

સમાયોજન પ્રમાણ     તપાસિુ. 

3.જામત, અભ્યાસન  કક્ષા અને રહેઠાણન  દ્રમિએ માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાના મિદ્યાર્થીઓ િચ્ચનેું આિમેગક 

સમાયોજન પ્રમાણ તપાસિું. 

4.જામત, અભ્યાસન  કક્ષા અન ેરહેઠાણન  દ્રમિએ માધ્યમમક અન ેઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાના મિદ્યાર્થીઓ િચ્ચેનુ ંસિાગ્રાહ  

સમાયોજન પ્રમાણ તપાસિું. 

 

  

 

સંશોધન પમરિત્યૉ :- 

         પ્રસ્તુત સંશોધનમા ંન ચે મજુબના પમરિતયો છે. 
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 1.સ્િતંત્ર પમરિત્યૉ :- 

(1) જામત (છોકરા - છોકર ઓ)        

(2) અભ્યાસન  કક્ષા (માધ્યમમક - ઉચ્ચતર માધ્યમમક) 

(3) રહેઠાણ (શહેર - ગ્રામ્ય) 

 2. અિલમંબત પમરિત્યૉ :- 

               દરકે નમૂનાના સમાયોજન સૂમચ માપનમાં (કૌટંુમબક ,શાળાક ય ,આિેમગક) પ્રાપ્ત ર્થયેલા પ્રાપ્તાકંો. 

 ઉત્કલ્પનાઓ :- 

       પ્રસ્તુત સંશોધનન  ઉતકલ્પનાઓ ન ચ ેમજુબ છે. 

1.માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાના મિદ્યાર્થીઓન    જામત, અભ્યાસન  કક્ષા અને રહેઠાણન  દ્રમિએ કૌટંુમબક 

સમાયોજનમાં સાર્થાક તફાિત નર્થ . 

2.માધ્યમમક અન ે ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાના મિદ્યાર્થીઓન  જામત, અભ્યાસન  કક્ષા અને રહેઠાણન  દ્રમિએ શાળાક ય 

સમાયોજનમાં સાર્થાક તફાિત નર્થ . 

3.માધ્યમમક અન ે ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાના મિદ્યાર્થીઓન  જામત, અભ્યાસન  કક્ષા અને રહેઠાણન  દ્રમિએ આિમેગક 

સમાયોજનમાં સાર્થાક તફાિત નર્થ . 

4.માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાના મિદ્યાર્થીઓન  જામત, અભ્યાસન  કક્ષા અન ે રહેઠાણન  દ્રમિએ સિાગ્રાહ  

સમાયોજનમાં સાર્થાક તફાિત નર્થ . 

 

 વ્યાપમિશ્વ અન ેનમૂનો :- 

              પ્રસ્તુત સશંોધનમા ંવ્યાપમિશ્વ તર કે ઈિર શહેર અને તેન  આસપાસના ગ્રામ્ય મિસ્તારન  માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર 

માધ્યમમક શાળાનો સમાિશે કરિામા ંઆવ્યો. જમેા ં240 મિદ્યાર્થીઓન  સ્તર કૃત સાદો યદચ્છ પદ્ધમત દ્વારા પસદંગ  કરિામા ં

આિ . ન ચનેું કોિક વ્યાપમિશ્વ મારં્થ  પસંદગ  ર્થયેલ મિદ્યાર્થીઓન  સખં્યા દશાાિતું કોિક છે. 

                                                         

                                       નમૂનામા ંસમામિષ્ટ પસંદ ર્થયેલ મિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા દશાયિતંુ કોષ્ટક:- 

સ્િતંત્ર પમરિતયા 

છોકરા છોકર  કુલ 

માધ્યમમક 
ઉ. 

માધ્યમમક 
માધ્યમમક 

ઉ.માધ્યમમ

ક 
 

ગ્રામ્ય 30 30 30 30 120 

શહેર  30 30 30 30 120 

કુલ 60 60 60 60 240 

 

                કોિક નબંર - 1 પરર્થ  જોઇ શકાય છે કે પ્રસ્તુત અભ્યાસમા ં કુલ 240 મનદશા લેિામા ં આવ્યો છે તેમા ં જામત, 

અભ્યાસન  કક્ષા અને રહેઠાણન ેઅનુલક્ષ ન ેઅલગ - અલગ સંખ્યા દશાાિિામા ંઆિલે  છે. તેમા ંગ્રામ્ય મિસ્તારન  માધ્યમમક 

શાળાના 30 છોકરાઓ અને 30 ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાના છોકરાઓ તર્થા શહેર  મિસ્તારન  માધ્યમમક શાળાના 30 

છોકરાઓ અને 30 ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાના છોકરાઓ લેિામાં આવ્યા. તેિ  જ ર તે ગ્રામ્ય મિસ્તારન  માધ્યમમક શાળાન  

30 છોકર ઓ અને 30 ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાન  છોકર ઓ તર્થા શહેર  મિસ્તારન  માધ્યમમક શાળાન  30 છોકર ઓ અન ે

ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાન  30 છોકર ઓ પસંદ કરિામાં આિ . આ ર તે કુલ  240 મિદ્યાર્થીઓન  યદચ્છ ર તે પસંદગ  કરિામા ં

આિ . 

 

  

સાધનો :- 

 

         પ્રસ્તુત સશંોધનનો મખુ્ય હેતુ માધ્યમમક અન ે ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળામા ં અભ્યાસ કરતા ં મિદ્યાર્થીઓના સમાયોજન 

અંગેનો મિશ્લેષણાત્મક અભ્યાસ કરિાનો હતો. ઉિરદાતા પાસેર્થ  મામહત  એકમત્રત કરિા માટે ન ચ ે પ્રમાણનેા સાધનોનો 

ઉપયોગ કરિામા ંઆવ્યો. 
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1.-: વ્યમિગત મામહતી પત્રક :- 

              મિદ્યાર્થીના વ્યમિગત પમરિતયો જિેા કે જામત (છોકરા અને છોકર ઓ), અભ્યાસન  કક્ષા (માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર 

માધ્યમમક), રહેઠાણ (ગ્રામ્ય અન ેશહેર ) િગેરને ેલગત  મામહત  એકમત્રત કરિા માટે વ્યમિગત મામહત  પત્રક નો ઉપયોગ 

કરિામાં આવ્યો. 

 

2.-: સમાયોજન સૂમચ :- 

              ઉિરદાતા પાસેર્થ  મામહત  એકમત્રત કરિા માટે િો.બ ના શાહ અને અશું (1986) રમચત "સમાયોજન સમૂચ " નો 

ઉપયોગ કરિામા ં આવ્યો. "સમાયોજન સમૂચ" ન  રચના મહન્દ માં કરિામા ં આિેલ છે. પ્રસ્તુત અભ્યાસ માટે પંડ્યા ભાિેશ 

કે.(2003) કરલે  ગજુરાત  અનુિાદ "સમાયોજન સમૂચ " નો ઉપયોગ કરિામાં આવ્યો છે. પ્રસ્તુત સમાયોજન સૂમચ બે િૈકમલ્પક 

ઉિર "હા " અન ે "ના " માં માપન કર ેછે. આ સૂમચ મા ં75 મિધાન છે. જને ેત્રણ મિભાગમાં િહેંચિામા ંઆવ્યા છે. જમેકે 1. કૌટંુમબક 

સમાયોજન 2. શાળાક ય સમાયોજન અને 3. આિમેગક સમાયોજન. દરકે મિભાગમા ં 25 મિધાનોન  સંખ્યા છે. જ ે મિધાનો 

યદચ્છ િમમા ં મિધાયક અન ેમનષેધક ર તે ગોઠિિામા ંઆવ્યા છે. અહ  ં મિભાગ મજુબ પ્રાપ્તાંક મિસ્તાર 0 ર્થ  25 સુધ નો છે. 

જ્યાર ેસમગ્ર સૂમચનો પ્રાપ્તાકં મિસ્તાર 0 ર્થ  75 સુધ નો છે. પ્રાપ્તાંકન  ગણતર  મેન્યુઅલમા ંઆપેલ "સ્કોમરંગ ક " પ્રમાણે કરિામા ં

આિ . જ ેતે મિભાગનો પ્રાપ્તાંક મિસ્તાર ઊંચો તેમ તે મિભાગનું સમાયોજન ઉચ્ચ સ્તરનું એિું અર્થાઘટન ર્થાય છે. તેિ  જ ર તે 

સમગ્ર સમાયોજન સમૂચનો ઉચ્ચ પ્રાપ્તાક મિસ્તાર હોય તો સમાયોજન પ્રમાણ ઉચ્ચ અને મનમ્ન પ્રાપ્તાંક મિસ્તાર હોય તો 

સમાયોજન પ્રમાણ મનમ્ન પ્રકારનું એિુ ંઅર્થાઘટન ર્થાય છે. આ સશંોધમનકા (ગજુરાત  આિૃમિ) મિદ્યાર્થીઓ ઉપર શોધાયેલ 

કસોટ  - પનુઃકસોટ  પદ્ધમત પ્રમાણ ે 0.91, અધ ૅમિચ્છેદન પદ્ધમત પ્રમાણે 0.88, મિશ્વસન યતા અકં જોિા મળે છે. જ્યાર ેતેન  

યર્થાર્થાતા 0.70 સહસંબંધ મજુબ ઉચ્ચ જોિા મળે છે.  

સંશોધન યોજના :- 

                  પ્રસ્તુત સંશોધનમા ં ત્રણ સ્િતંત્ર પમરિતયૉાન  અલગ - અલગ અસર તપાસિા માટે અહ  ં 2×2×2 ફેક્ટોર યલ 

સંશોધન મિઝાઇનનો ઉપયોગ કરિામાં આવ્યો. જનેું કોિક ન ચે મજુબ છે 

                                                             સંશોધન યોજના કોષ્ટક  

                                                                                                                 N = 240,     n = 30 

C 

A1 A2 કુલ 

B1 B2 કુલ B1 B2 કુલ  

C1 30 30 60 30 30 60 120 

C2 30 30 60 30 30 60 120 

કુલ 60 60 120 60 60 120 240 

 

A = જામત (છોકરા અન ેછોકર ઓ) 

B = અભ્યાસન  કક્ષા (માધ્યમમક અન ેઉચ્ચતર માધ્યમમક) 

C = રહેઠાણ (ગ્રામ્ય અને શહેર ) 

 

 પ્રમિયા અન ેઅર્થયઘટન :- 

                   પ્રસ્તુત સશંોધનમા ંઉિરદાતા પાસરે્થ  મામહત  એકમત્રત કરિા માટે પંડ્યા ભાિેશ કે.(2003),"સમાયોજન સૂમચ " 

ગજુરાત  અનુિાદનો ઉપયોગ કરિામા ંઆવ્યો.આ "સમાયોજન સૂમચ " બે િૈકમલ્પક ઉિરો "હા" અન ે "ના " ર્થ  બનેલ છે. જમેા ંગમ ેતે 

એક ઉિર પ્રાપ્ત ર્થાય છે. આ સૂમચમા ં કુલ 75 મિધાનો છે. જ ે ત્રણ મિભાગમા ં િહેંચિામાં આિેલા છે. જમેકે 1. કૌટંુમબક 

સમાયોજન, 2. શાળાક ય સમાયોજન અન ે3. આિમેગક સમાયોજન. દરકે મિભાગ મા ં25 મિધાનો છે. અહ  ં "હા" પ્રમતભાિન  

અન ે "ના " પ્રમતભાિન  મેન્યુઅલ મા ંઆપેલ "સ્કોમરંગ ક " પ્રમાણે ગણુ આપિામા ંઆવ્યા. અહ  ંદરકે મિભાગ પ્રમાણે '0 ર્થ  25' 

પ્રાપ્તાંક મળેલ હતા. દરકે મિભાગ 25 મિધાન છે. તેર્થ  િધુમાં િધુ '25' અને ઓછામાં ઓછા '0' પ્રાપ્તાકો મળે છે. આ સૂચ  દ્વારા 

જ ેમિભાગમા ંઊંચો ગણુાંક આિે તે મિભાગનુ ંસમાયોજન ઉચ્ચતમ પ્રકારનુ ંછે તેિું અર્થાઘટન ર્થાય છે. સમગ્ર સમૂચનો પ્રાપ્તાક '0 

ર્થ  75' સુધ નો છે.પ્રાપંતાકન  ગણતર  મેન્યુઅલમા ંઆપેલ "સ્કોમરંગ ક " પ્રમાણ ેકરિામાં આિ . 

 

 

http://www.jetir.org/


© 2021 JETIR July 2021, Volume 8, Issue 7                                                             www.jetir.org (ISSN-2349-5162) 

 

JETIR2107454 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org d487 
 

 આંકડાશાસ્ત્રીય પ્રયુમિ :- 

                   પ્રસ્તુત સંશોધનમાં પ્રાપ્ત ર્થયેલ મામહત નુ ં "સ્કોમરંગ ક "ન ે આધાર ે મૂલ્યાંકન કર  પ્રાપ્તાંકો મેળિિામાં આિેલ. 

તયારબાદ ન ચે મજુબ 'F'-કસોટ  (ANOVA) નો ઉપયોગ કરિામાં આવ્યો. પ્રાપ્ત મામહત નુ આંકિાશાસ્ત્ર ય પરૃ્થક્કરણ કરતાં ન ચ ે

પ્રમાણનેા પમરણામો જોિા મળ્યા. જ ેન ચ ેકોિકમા ંદશાાિલે છે                         

                                                                 

કોષ્ટક નંબર – 1 

કૌટંુમબક સમાયોજન પ્રમાણ અંગેના મિદ્યાર્થીઓની જામત, અભ્યાસની કક્ષા અન ેરહેઠાણની દ્રમષ્ટએ 'F'- કસોટીનુ ંમૂલ્ય 

દશાયિતંુ કોષ્ટક :- 

(1)  

પમરિતયો 

(ચલનો ઉદભિ) 

(2)  

િગોનો 

સરિાળો 

(3)  

સ્િાતંત્ર્ય 

માત્રા 

(4)  

મિચરણ 

(5)   

'F' મૂલ્ય 

(6) 

 સાર્થાકતા 

કક્ષા 

જામત(A) 0.02 1 0.02 763 0.01 * 

અભ્યાસન  

કક્ષાના(B) 

86.39 1 86.39 5.66 0.05 * 

રહેઠાણ(C) 260.42 1 260.42 17.07 0.01 * 

A X B 14.03 1 14.03 1.09 NS 

A X C 74.83 1 74.83 4.90 0.05 * 

B X C 4.26 1 4.26 3.58 NS 

A X B X C 96.35 2 48.18 3.16 0.05 * 

        Wss 3525.03 231 15.26 --  

TOTAL 4061.33 239 16.99 --  

             N.S.=Not Significant.                                                                                         0.05, 0.01 

                *   =   Significant 

                                                                                                         df1=1=3.87   6.72     df2=231 

                                                                                                          df2=3.03.      4.68 

                  કોિક નંબર - 1 અનુસાર જામતના(A) સદંભામાં , અભ્યાસન  કક્ષાના(B) સંદભામાં અને રહેઠાણના(C) સદંભામા ં

તર્થા જામત અને રહેઠાણ (A×B) ઉપરાંત ત્રણેય પમરિતયૉના સદંભામા ંજામત, અભ્યાસન  કક્ષા અન ેરહેઠાણન  (A×B×C) ન  

સંયુિ અન ેઆંતમરક અસર તપાસતા તફાિત સાર્થાક જોિા મળે છે. એટલ ેઆ ઉતકલ્પના નો અસ્િ કાર ર્થાય છે. અને એમ 

પણ કહ  શકાય કે આ પમરિતયૉના કૌટંુમબક સમાયોજન િચ્ચ ેતફાિત હોઈ શકે. તેમજ જામત અન ેઅભ્યાસન  કક્ષા(A×B) 

િચ્ચે, અભ્યાસન  કક્ષા અન ેરહેઠાણ(B×C) િચ્ચ ેતફાિત અસાર્થાક છે. તેર્થ  ઉતકલ્પનાનો સ્િ કાર કરિામા ંઆિ ેછે. એટલ ે

એમ કહ  શકાય કે મિદ્યાર્થીન  અભ્યાસન  કક્ષા ગમ ે તે હોય કે રહેઠાણ ગમ ે તે હોય તેના કૌટંુમબક સમાયોજન પર આ 

પમરિતયૉાન  અસર ર્થત  નર્થ . મિદ્યાર્થી માધ્યમમક કે ઉચ્ચતર માધ્યમમકમાં હોય અર્થિા મિદ્યાર્થીનુ ંરહેઠાણ ગ્રામ્ય કે શહેર  હોય 

તો તેન  સંયુિ અસર તપાસતા તેમાં તફાિત અસાર્થાક જોિા મળે છે. 
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કોષ્ટક નંબર 2 

શાળાકીય સમાયોજન પ્રમાણ અંગેના મિદ્યાર્થીઓની જામત, અભ્યાસની કક્ષા અન ેરહેઠાણના સંદર્યમા ં 'F' - કસોટીનુ ં

મૂલ્ય દશાયિતંુ  કોષ્ટક:- 

(1) 

પમરિતયો 

(ચલનો ઉદભિ) 

(2) 

િગોનો 

સરિાળો 

(3) 

સ્િાતંત્ર્ય 

માત્રા 

(4) 

મિચરણ 

(5) 

'F' મૂલ્ય 

(6) 

સાર્થાકતાન  

કક્ષા 

જામત (A) 93.74 1 93.74 6.79 0.01 * 

અભ્યાસન  કક્ષા 

(B) 

106.67 1 106.67 8.14 0.01 * 

રહેઠાણ (C) 32.27 1 32.27 2.46 NS 

A X B 1.68 1 1.68 7.80 0.01 * 

A X C 3.75 1 3.75 3.50 NS 

B X C 0.08 1 0.08 163.88 0.01 * 

A X B X C 33.49 2 16.75 1.28 NS 

Wss 3029.5 231 13.11 -- -- 

TOTAL 3301.18 239 13.81 -- -- 

 

N.S.= not Significant 

     * = Significant 

 

                           કોિક નબંર – 2 અનુસાર જામતના(A) સદંભામાં, અભ્યાસન  કક્ષાના(B) સદંભામા ં તેમજ જામત અન ે

અભ્યાસન  કક્ષાના(A×B) સંદભામાં તેમજ અભ્યાસન  કક્ષા અન ેરહેઠાણના(B×C) સંદભામાં પમરિતયો િચ્ચે તફાિત સાર્થાક 

જોિા મળે છે. તેર્થ  ઉતકલ્પનાનો અસ્િ કાર કરિામાં આિે છે. જનેા આધાર ેકહ  શકાય કે મિદ્યાર્થીઓના આ પમરિતયો િચ્ચ ે

શાળાક ય સમાયોજનમાં તફાિત હોઈ શકે. તેમજ રહેઠાણ(C),જામત અન ે રહેઠાણ,(A×C), જામત, અભ્યાસન  કક્ષા , 

રહેઠાણ(A×B×C) િચ્ચે સંયિુ અને આંતમરક અસર તપાસતા તફાિત અસાર્થાક જોિા મળે છે. જરે્થ  ઉતકલ્પનાનો સ્િ કાર 

ર્થાય છે. જનેા આધાર ેકહ  શકાય કે મિદ્યાર્થીનો રહેઠાણ ગમે તે હોય કે પછ  છોકરા અને છોકર ઓ તર્થા ત્રણેય પમરિતયૉાન  

સંયુિ અસરમા ંતેના શાળા પ્રતયેના સમાયોજન માં કોઈ તફાિત નર્થ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jetir.org/


© 2021 JETIR July 2021, Volume 8, Issue 7                                                             www.jetir.org (ISSN-2349-5162) 

 

JETIR2107454 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org d489 
 

કોષ્ટક નંબર- 3 

 

આિેમગક સમાયોજન પ્રમાણ અંગેના મિદ્યાર્થીઓની જામત, અભ્યાસની કક્ષા, રહેઠાણના સંદર્યમા ં  'F' - કસોટીન ુમૂલ્ય 

દશાયિતંુ કોષ્ટક:- 

(1) 

પમરિતયો 

(ચલનો ઉદભિ) 

(2) 

િગોનો 

સરિાળો 

(3) 

સ્િાતંત્ર્ય 

માત્રા 

(4) 

મિચરણ 

(5) 

'F' મૂલ્ય 

(6) 

સાર્થાકતાન  

કક્ષાના 

જામત(A) 114.82 1 114.81 12.60 0.01 * 

અભ્યાસન  

કક્ષા(B) 

15 1 15 1.65 NS 

રહેઠાણ(C) 1.66 1 1.66 5.49 0.05 * 

A X B 4.8 1 4.8 1.80 NS 

A X C 56.07 1 56.07 6.15 0.05 * 

B X C 2.83 1 2.83 3.22 NS 

A X B X C 81.84 2 40.92 4.49 0.05 * 

Wss 2104 231 9.11 -- -- 

TOTAL 2381.4 239 9.96 -- -- 

 

N.S.= not  Significant 

     *= Significant 

                      કોિક નંબર- 3 અનુસાર જામતના(A) સંદભામાં, રહેઠાણના(C) સદંભામાં, જામત અને રહેઠાણના (A×C) 

સંદભામાં ઉપરાંત ત્રણેય પમરિતયોના સદંભામાં જામત, અભ્યાસન  કક્ષા, રહેઠાણન (A×B×C)  સંયુિ અને આંતમરક અસર 

તપાસતા તફાિત સાર્થાક જોિા મળે છે. એટલ ેઆ ઉતકલ્પનાનો અસ્િ કાર કરિામા ંઆિ ે છે અન ેએમ કહ  શકાય કે આ 

પમરિતયૉના આિેમગક સમાયોજન િચ્ચે તફાિત હોય શકે તેમજ અભ્યાસન  કક્ષા(B), જામત અને અભ્યાસન  કક્ષા(A×B), 

અભ્યાસન  કક્ષા અન ેરહેઠાણ(B×C)ન  િચ્ચ ેતફાિત અસાર્થાક છે. તેર્થ  આ ઉતકલ્પના સ્િ કાર કરિામાં આિે છે. એટલ ે

અહ  ંએમ કહ  શકાય કે અભ્યાસન  કક્ષા ગમે તે હોય કે રહેઠાણ ગમે તે હોય તો પણ આિેમગક સમાયોજન પર આ પમરિતયૉાન  

અસર ર્થત  નર્થ . મિદ્યાર્થી માધ્યમમક કે ઉચ્ચતર માધ્યમમક અર્થિા મિદ્યાર્થીનું રહેઠાણ ગમે તે હોય તેન  િચ્ચે સયંુિ અસર 

તપાસતા તફાિત અસાર્થાક જોિા મળે છે. 
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કોષ્ટક નંબર - 4 

 

સિયગ્રાહી સમાયોજન પ્રમાણ અંગેના મિદ્યાર્થીઓની જામત, અભ્યાસની કક્ષા અન ે રહેઠાણના સંદર્યમા ં 'F'- કસોટી નુ ં

મૂલ્ય દશાયિતંુ કોષ્ટક:- 

(1) 

પમરિતયો 

(ચલનો ઉદભિ) 

(2) 

િગોનો 

સરિાળો 

(3) 

સ્િાતંત્ર્ય 

માત્રા 

(4) 

 મિચરણ 

(5) 

'F' મૂલ્ય 

(6) 

સાર્થાકતાન  

કક્ષાના 

જામત (A) 464.81 1 464.81 7.26 0.01 * 

અભ્યાસન  કક્ષા 

(B) 

582.81 1 582.81 9.10 0.01 * 

રહેઠાણ (C) 390.14 1 390.14 6.09 0.05 *  

A X B 33.97 1 33.97 1.88 NS 

A X C 294.84 1 294.84 4.59 0.05 * 

B X C 0.17 1 0.17 376.59 NS 

A X B X C 375.53 2 187.77 2.93 NS 

Wss 14789.71 231 64.02 -- -- 

TOTAL 16931.98 239 70.85 -- -- 

 

N.S.=not Significant 

      *= Significant 

 

                કોિક નંબર - 4 અનુસાર જામત(A) ના સદંભામાં, અભ્યાસન  કક્ષાના(B) સંદભામાં, રહેઠાણના(C) સદંભામા ંતેમજ 

જામત અને રહેઠાણના(A×C) સદંભામાં પમરિતયૉ િચ્ચે તફાિત સાર્થાક જોિા મળે છે. તેર્થ  ઉતકલ્પના અસ્િ કાર કરિામા ંઆિ ે

છે. જનેા આધાર ેકહ  શકાય કે મિદ્યાર્થીઓના આ પમરિતયો િચ્ચ ેસિાગ્રાહ  સમાયોજનમાં તફાિત હોઈ શકે. તેમજ જામત અન ે

અભ્યાસન  કક્ષા(A×B) ,અભ્યાસન  કક્ષા અન ેરહેઠાણ(B×C), જામત, અભ્યાસન  કક્ષા, રહેઠાણ(A×B×C) િચ્ચ ેસંયુિ 

અન ેઆંતમરક અસર તપાસતા તફાિત અસાર્થાક જોિા મળે છે. તેર્થ  ઉતકલ્પના સ્િ કાર ર્થાય છે. જનેા આધાર ેકહ  શકાય કે 

મિદ્યાર્થીન  ત્રણે પમરિતયોન  િચ્ચ ેસંયુિ અને આંતમરક અસર તપાસતા સિાગ્રાહ  સમાયોજન િચ્ચે તફાિત જોિા મળતુ ંનર્થ . 

કારણકે આ ત્રણયે પમરિતયોન  સંયુિ અન ેઆંતમરક અસરમાં તફાિત અસાર્થાક જોિા મળે છે. 

 

પમરણામ ચચાય :- 

                  પમરણામો દશાાિે છે કે જામતના સદંભામાં છોકરા અન ેછોકર ઓન  િચ્ચે કૌટંુમબક, શાળાક ય, આિેમગક અન ે

સિાગ્રાહ  સમાયોજનમા ંતફાિત સાર્થાક જોિા મળે છે. અહ  ંઉતકલ્પનાનો અસ્િ કાર કરિામા ંઆિે છે. એટલ ે કે ઉપરોિ 

સમાયોજનના ત્રણયે મિભાગોમાં અન ેસિાગ્રાહ  સમાયોજન ન  ર તે છોકરા અન ેછોકર ઓન  જામતન  અસર સમાયોજન પર 

પિે છે.                    

                    અભ્યાસન  કક્ષાના સદંભામાં માધ્યમમક અન ે ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળામાં અભ્યાસ કરતા મિદ્યાર્થીઓના 

કૌટંુમબક, શાળાક ય અને સિાગ્રાહ  સમાયોજનમાં તફાિત સાર્થાક જોિા મળે છે. તેર્થ  આ ઉતકલ્પનાનો અસ્િ કાર કરિામા ં

આિે છે. જ્યાર ેઆિમેગક સમાયોજનમાં તફાિત અસાર્થાક જોિા મળે છે. જ ેઉતકલ્પનાનો સ્િ કાર કરિામા ંઆિ ેછે. અહ  ં

આિેમગક સમાયોજનમા ં છોકરા અન ે છોકર ઓ િચ્ચ ે કોઈ તફાિત સૂચક જણાતો નર્થ . કદાચ આિમેગક બાબતો ઉપર 

સામામજક અન ેકૌટંુમબક મનયમોન  અસર હોઈ શકે છે. પમરણામ સ્િરૂપ આિમેગક સમાયોજન મા ંતફાિત અસાર્થાક જોિા 

મળે છે. 

                  રહેઠાણન  દ્રમિ ગ્રામ્ય અને શહેર  મિસ્તારના મિદ્યાર્થીઓના કૌટંુમબક, આિેમગક અન ેસિાગ્રાહ  સમાયોજન મા ં

તફાિત સાર્થાક જોિા મળે છે. જ ેઉતકલ્પનાનો અસ્િ કાર કર ેછે. જ્યાર ેશાળાક ય સમાયોજનમા ંતફાિત અસાર્થકૅ જોિા મળે 

છે. જ ે ઉતકલ્પનાનો સ્િ કાર કરિામા ં આિ ે છે. ગ્રામ્ય શહેર  મિસ્તારમા ં રહેતા મિદ્યાર્થીઓ તેના કૌટંુમબક અને આિેગ ક 

સમાયોજનમા ંતફાિત હોઈ શકે. કારણ કે રહેઠાણ ગમ ેતે હોય પણ કૌટંુમબક ર તે અને આિમેગક ર તે સમાયોજન મા ંમિદ્યાર્થી 

બાંધ છોિ કર ેછે. જ્યાર ેશાળાક ય સમાયોજનમા છોકર  કે છોકરાઓ ગમ ેતે રહેઠાણના હોય પરંતુ શાળા પ્રતયે ના ખ્યાલો અને 
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મૂલ્યો ઊંચા હોિાને કારણ ેકદાચ બનંેનુ ંશાળાક ય સમાયોજન િચ્ચેનો તફાિત અસાર્થાક જોિા મળે છે. મોટાભાગના તરુણો 

જૂર્થ અપનાિતુ ંહોય તેિું જ િતાન ઝંખે છે અને તેમના િયૈમકતક અને સામામજક સમાયોજન પર તેમના સમોિિ યા િયજૂર્થન  

ખૂબ અસર હોય છે અન ેસમોિિ યા િય જૂર્થો શાળામાં િધ ુજોિા મળે છે. 

                   જામત અન ેઅભ્યાસન  કક્ષામાં સયંુિ અસર તપાસતા શાળાક ય સમાયોજનમાં તફાિત સાર્થાક જોિા મળે છે. જ ે

ઉતકલ્પનાનો અસ્િ કાર ર્થાય છે. જ્યાર ેકૌટંુમબક, આિમેગક અને સિાગ્રાહ  સમાયોજન પ્રમાણ િચ્ચે તફાિત  અસાર્થાક જોિા 

મળે છે. જ ેઉતકલ્પનાનો સ્િ કાર કરિામાં આિે છે. 

                   જામત અને રહેઠાણ ન  દ્રમિએ અસર તપાસતા ં આ બનંે પમરિતયૉામા ં કૌટંુમબક, આિમેગક અન ે સિાગ્રાહ  

સમાયોજન િચ્ચે તફાિત સાર્થાક છે. જ ેઉતકલ્પના નો અસ્િ કાર કર ેછે જ્યાર ેશાળાક ય સમાયોજનમા ંઆ બનંે પમરિતયૉ િચ્ચ ે

તફાિત અસાર્થાક જોિા મળે છે. જ ેઉતકલ્પના નો સ્િ કાર કરિામાં આિે છે. 

                   અભ્યાસન  કક્ષા અને રહેઠાણન  દ્રમિએ અસર તપાસતા આ બંન ેપમરિતયો િચ્ચ ેશાળાક ય સમાયોજન િચ્ચ ે

તફાિત સાર્થાક જોિા મળે છે. જરે્થ  ઉતકલ્પનાનો અસ્િ કાર ર્થાય છે. જ્યાર ેઆ બનં ેપમરિતયો િચ્ચે કૌટંુમબક, શાળાક ય અન ે

સિાગ્રાહ  સમાયોજન િચ્ચ ેતફાિત સાર્થાક જોિા મળે છે. જ ેઉતકલ્પનાનો અસ્િ કાર ર્થાય છે. 

                     જામત, અભ્યાસન  કક્ષા, રહેઠાણન  સયંુિ આંતમરક અસર તપાસતા કૌટંુમબક સમાયોજન ,આિેમગક 

સમાયોજનમાં તફાિત સાર્થાક જોિા મળે છે. જરે્થ  ઉતકલ્પના નો અસ્િ કાર ર્થાય છે. જ્યાર ેઆ ત્રણેય પમરિતયોન  સંયુિ અન ે

આંતમરક અસર તપાસતા શાળાક ય સમાયોજનમા ં આ ત્રણેયન  પમરિતયો િચ્ચે તફાિત અસાર્થાક જોિા મળે છે. જરે્થ  

ઉતકલ્પનાનો સ્િ કાર ર્થાય છે. જમેન ે મશક્ષણમા ંજ ઓછો રસ છે અન ેશાળામા ંભણિુ ંગમતુ ંનર્થ . તેિા પણ તરુણો જોિા 

મળે છે. આિા તરુણના ત્રણ પ્રકાર દશાાિ  શકાય. પ્રર્થમ પ્રકાર એિા તરૂણનો છે કે જમેના મા-બાપ બાળકો પાસેર્થ  

અિાસ્તમિક ર તે ઉચ્ચ મસમદ્ધન  અપેક્ષા રાખે છે અને તરુણોને તેમનું લક્ષ પ્રાપ્ત કરિા સતત ટોક ટોક કયાા કર ે છે. બ જા 

પ્રકારના તરુણો એિા હોય છે કે જમેન ેતેમના  સહાધ્યાય ઓ તરફર્થ  બહુ સ્િ કૃમત મળત  નર્થ  અન ેપમરણામ ેતેઓન  એિુ ં

લાગે છે કે સહાધ્યાય ઓ િચ્ચે ર્થત  મશ્કર નો આનંદ તેઓ અભ્યાસેતર પ્રિમૃિ દરમમયાન પ્રાપ્ત કર  શકતા નર્થ . ત્ર જા 

પ્રકારના તરુણ કંઈક અશંે અન્ય સહાધ્યાય  કરતા િહેલા પુખ્ત બન  ગયેલા લોકો પોતાને શકંાસ્પદ માન  બસે ેછે અને તેઓ 

અન્ય કરતા ં મોટા હોિાના ભાિર્થ  ખરિાઈન ે કેટલ ક િખત પોતાન  કાયાક્ષમતા કરતા ં િધ ુ સાર  ર તે શકૈ્ષમણક કાયો 

મનપટાિિા માંગતા હોય છે. 

                          જ ેમિદ્યાર્થીઓન ેમશક્ષણમા ંજ ઓછો રસ છે તેઓ પોતાન  રસ ક્ષમતને કારણ ેઓછ  મસમદ્ધ મળેિે છે અન ે

પોતાન  કાયાક્ષમતા કરતા ઓછંુ કામ કર ેછે તેઓ સ્િમપિન બન  જઈ મા બાપ ન  રજા મેળિ  પોતાનો અભ્યાસ છોિ  દે છે. 

 

 તારણો :- 

     

1.જામતના અનસુંધાન ેછોકરાઓ અને છોકર ઓ િચ્ચ ેકૌટંુમબક, શાળાક ય ,આિમેગક ,સિાગ્રાહ  સમાયોજન પ્રમાણ િચ્ચ ે

સાર્થાક તફાિત જોિા  

    મળે છે. 

2.અભ્યાસન  કક્ષાના અનસુંધાન ે માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળામા ં અભ્યાસ કરતા મિદ્યાર્થીઓના કૌટંુમબક, 

શાળાક ય અન ેસિાગ્રાહ   

   સમાયોજન પ્રમાણ િચ્ચે સાર્થાક તફાિત જોિા મળે છે જ્યાર ેઆિમેગક સમાયોજન િચ્ચ ેઅસાર્થાક તફાિત જોિા મળે છે. 

3.રહેઠાણન  દૃમિએ ગ્રામ્ય અન ેશહેર  મિસ્તારમા રહેતા મિદ્યાર્થીઓ િચ્ચ ે કૌટંુમબક, આિમેગક અન ે સિાગ્રાહ  સમાયોજન 

પ્રમાણ િચ્ચે સાર્થાક  

   તફાિત જોિા મળે છે જ્યાર ેશાળાક ય સમાયોજન િચ્ચ ેઅસાર્થાક તફાિત જોિા મળે છે. 

4.જામત અને અભ્યાસન  કક્ષા િચ્ચે આંતમરક અસર તપાસતા શાળાક ય સમાયોજન પ્રમાણ િચ્ચે સાર્થાક તફાિત જોિા મળે છે 

જ્યાર ેકૌટંુમબક,  

    આિેમગક અન ેસિાગ્રાહ  સમાયોજન પ્રમાણ િચ્ચ ેઅસાર્થાક તફાિત જોિા મળે છે. 

5.જામત અને રહેઠાણ િચ્ચે આંતમરક અસર તપાસતા કૌટંુમબક, આિમેગક અન ે સિાગ્રાહ  સમાયોજન પ્રમાણ િચ્ચે સાર્થાક 

તફાિત જોિા મળે છે  

   જ્યાર ેશાળાક ય સમાયોજન પ્રમાણ િચ્ચે અસાર્થાક તફાિત જોિા મળે છે. 
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6.અભ્યાસન  કક્ષા અન ેરહેઠાણ િચ્ચ ેઆંતમરક અસર તપાસતા શાળાક ય સમાયોજન પ્રમાણ િચ્ચ ેસાર્થાક તફાિત જોિા મળે 

છે જ્યાર ે 

  કૌટંુમબક, આિેમગક અન ેસિાગ્રાહ  સમાયોજન પ્રમાણ િચ્ચે અસાર્થાક તફાિત જોિા મળે છે. 

7.જામત, અભ્યાસન  કક્ષા અન ેરહેઠાણ િચ્ચ ેસયંુિ આંતમરક અસર તપાસતા કૌટંુમબક ,આિમેગક સમાયોજન પ્રમાણ િચ્ચ ે

સાર્થાક તફાિત જોિા  

   મળે છે જ્યાર ેશાળાક ય અને સિાગ્રાહ  સમાયોજન પ્રમાણ િચ્ચ ેઅસાર્થાક તફાિત જોિા મળે છે. 
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