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“A STUDY OF SUICIDAL TENDENCY AMONG THE SECONDARY 

SCHOOL STUDENTS” 

માધ્યમમક સ્કુલના મિર્ાાર્થીઓની આપઘાત વતૃીનો અભ્યાસ 

                                   અમો બી,એ, મનોવિજ્ઞાન વિષયમાાં . સાંશોધનનો એક પ્રોજેકટ તૈયાર કરી રહ્યા છીએ.  
પ્રોજેકટના વિષય તરીકે અમોએ  માધ્યવમક સ્કુલના વિધાાર્થીઓની આપઘાત વતૃીનો અભ્યાસ પસાંદ 
કયો છે. આ માટે સારે્થ આપેલી પ્રશ્નાિલીઓમાાં કોઇપણ જગ્યાએ તમારી ઓળખાણ ન આિી જાય. 
તેની તકેદારી રાખી આ  પ્રશ્નાિલી તૈયાર કિાામાાં આિી છે. પ્રશ્નાિલીમાાં આપેલી માહીતીની સત્યતા 
ઉપર જ સાંશોધનની સફળતા કે વનષ્ફળતાઓનો આધાર રહ ેછે. એ તમો જાણો છો. તમે પ્રશ્નાિલીમાાં 
પછેુલા બધા પ્રશ્નોન ઉતરો આપી આ પ્રોજેકટ કાયામાાં સહકાર આપશો એિી વિનાંતી છે.  
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વ્યક્તતગત માહીતી પત્રક 

(PERSONAL DATA SHEET)  

• નામ –  

• ઉંમર – 

• (3) જામત -                   સ્ત્રી /પરુુષ  

• િગા –                       એસ.સી./એસ.ટી./ઓ.બી.સી./જનરલ  

• અભ્યાસ/ર્ોરણ – 

• રહઠેાણ –                    ગ્રામ્ય / શહરેી 

• સસં્ર્થાનો દરજ્જો –           કો એજ્યકેુશન/્મહહલા/બોયઝ  

• કુટંુબનો પ્રકાર –             સયંકુત / મિભકત  

• કુટંુબનો વ્યિસાય –  

• કુટંુબની કુલ મામસક આિક –  (૧) ૫૦૦૦ ર્થી ૧૦૦૦૦  (૨) ૧૦૦૦૦ ર્થી ૨૦૦૦૦    (૩) િર્ારે  

• તદુંરસ્તી –                   ખબુ જ સારી / સાર્ારણ / નબળી 

• તમને તમારા કુટંુબર્થી સતંોષ છે –  

• સ્કુલની વ્યિસ્ર્થાર્થી સતંોષ છે – 

• શૈક્ષણીક મસધ્ધ્ર્ર્થી સતંોષ છે – 

• તમને તમારા કાયાર્થી સતંોષ છે – 

• તમારા રસનો મિષય ક્યો છે. –  

• ગાઢ મમત્રો છે ખરા. –  

 

 



 

1. પ્રસ્તાિના ં

• દુવનયાની દરેક સમસ્યાનો હલ આપઘાતતો ના જ હોય શકે. િતામાનમાાં ખબુ ગાંભીર લાગતુાં કારણ 
પાછળર્થી હળવુાં બની શકે તેિા કેટલાયે ઉદાહરણો છે કે જયાાં પાયમાલ ર્થઇ ગયા પછી પણ વ્યક્તત 
હહિંમતર્થી ઉભી ર્થઇ હોય. આ હકસ્સામા હકીતત જણ્યા વિના કાંઇ પણ કહવે ુયોગ્ય ન કહિેાય પણ 
ઉછરતા બાળકોને જજિંદગી હણતા કઇ રીતે મા-બાપ પે્રરી શક્યા હશે! જે સાંતાનોને સહજે ઇજા ર્થાય 
તોયે વિચલલત ર્થઇ જ્નાર મા-બાપે એવુાં તો શુાં વિચાર્ુા હશે કે સાંતાનોની જજિંદગી પણ છીનિાય 
જાય ત ેતઓે બરદાસ્ત કરી શક્યા.  

• જજિંદગીમાાં બનતા બનિોને સ્િીકારી તેના તાલ મા તાલ વમલાિી ચાલિાની કેળિણી જ પાયાની 
કેળિણી છે 

• હ ુતો માનુાં છુ કે જજિંદગીની કોઇ પણ સમસ્યા એટલી મોટી નહોય શકે કે જીિનર્થી હાર્થ ધોિા 
વ્યક્તતને મજબરુ કરે 

• આપઘાત કરિા પાછળના કારણો મજુબ તો ૨૪% હકસ્સાઓમાાં કૌટુાંબીક કારણો હતા. માાંદગીને 
કારણે ૧૯.૬%. પરીક્ષામાાં વનષ્્ળ જિાને કારણે ૧.૮%. પ્રેમમાાં વનષ્ફળતાને લીધ ે૩.૩%. વ્યસનોને 
કારણે ૩.૪% જેમા ૩૪.૮% માાં કારણો જાણી શકાયા નર્થી.૧૪ ર્થી ઓછી િય જુર્થમાાં ૨૮૯૧. ૧૫ ર્થી 
૨૯ િય જુર્થમાાં ૪૬૩૬૮. ૩૦ ર્થી ૪૪ િય જુર્થમાાં ૪૫૬૦૩. ૪૫ ર્થી ૫૯  િય જુર્થમાાં ૨૮૪૮૫ અને 
૬૦ િષાર્થી િધમુાાં ૪૪૨૬૬ લોકોનો સમાિેશ ર્થયો હતો. કુલ આપઘાત કરનારા લોકોમાાં ૩૪.૩૯% 
લોકો ૧૫ ર્થી ૨૯ ની ઉમરના હતા. જ્યારે ૩૦- ૪૪ની િય િાળા ૩૩.૮૩% લોકોએ આપઘાત કયો 
હતો. ટુાંકમાાં ૬૮.૨૨% લોકો ૧૫-૪૪ િચ્ચેની ઉમર િાળા લોકો હતા. ત ેપૈકી ૬.૨% વિધાર્થીઓ એ 
આપઘાત કયો હતો.  

• આપઘાત શબ્દ Suicidium શબ્દ પરર્થી ઉતરી આવ્યો છે  .તેનો પ્રર્થમ ઉપયોગ ૧૬મી સદીમાાં  (By 

Desfontaines) કરિામાાં આવ્યો હતો  .આ વસિાય લેટીન શબ્દ Popricidium  તર્થા ગ્રીક શબ્દ્ 

Avtoxeipia  પણ આ અરસામાાં ચલનમાાં આવ્યા  .સામામયત Suicidium શબ્દનો અર્થા આત્મા (સ્િ )
વિઘટનાત્મક (વિનાશાત્મક )એિો કરી શકાય.  

• આપઘાત ્મતૃ્ર્ઓુ 

• જગતના તમામ સામાજીક જુર્થોમાાં આપઘાત એ સમસ્યાત્મક પ્રશ્ન બની ચકુયો છે. ભતુકાળના િષો 
કરતા િષે-િષે તેનુાં પ્રમાણ િધત ુજાય છે. આ બાબત આપના દેશ માટે પણ દુખદ રીતે સાચી છે.  



• સામહુીક આપઘાત  

• જ્યરે કોઇ હતે ુકે કારણસર ઘણા બધા માણસો સારે્થ મળીને પોતાના જીિનનો અંત આણ ેછે. તે 
ઘટનાને સામહુીક આપઘાત કહ ેછે. 

• આપઘાત માટે ઘણીબધી સમજુતીઓ આપિામાાં આિે છે  .જેમાાં વ્યક્તતગત અને સામહુીક જે 
સમાજશા ીઓ મનોિજૈ્ઞાનીકો અને મનોલચકવ ત્સકો દ્વારા અપાઇ છે  .દરેક સમજુતી અપરુતી છે .

જેમ કે પ્રત્યેક આપઘાત સામાજીક છે .મનોિૈજ્ઞાવનક પાસાઓ ધરાિે છે .અર્થિા મનોશ્રગૃ્ણતાન ુ
પહરણામ છે .મામ નબન માનસ એ અંવતમ પહરણામ નર્થી .પરાંત ુતેમાાં મનોસામાજજક પ્રહ યાની 

અસરોનુાં વમણણ ર્થયે ુાં છે .આધવુનક સમયમાાં આત્મઘ  ાતી ઘટનાને સમજિા માટે વિવિધ 
સમજુતીઓને ધ્યાનમાાં લેિામાાં આિી રહી છે. 

• આપઘાત એ ઇરાદાપઉુિાક રીતે સ્વ.્હીનતા. આત્મ હનન.નકુસાન કે ઇજા અર્થિા સામામય રીતે 
જીિનને પડકાર રુપ િતાનને પહોંચી નહી િળાય તેિી ભાિનાર્થી પ્રગટતી વ્યક્તતની પોતાની સ્િ-
વિનાસ વતૃી છે. તત્કાલીન વ્યાખ્યાઓ કે જે આત્મઘાતક પ્રવતૃીઓને સમજાિે છે. તે ઉપરાાંત કર્થન 
કરતા કશુાંક વિશેષ સચુિે છે.  

“એિી વ્યક્તત કે જે સભાન છે કે પોતાના આ પગલા 

તેને કે તેની ને પોતાના મોત સધુી દોરી જનારા છે. “ 

• આ રીતે વિશાળ દા ષ્ષ્ટલબિંદુર્થી જોઇએ તો આત્મઘાતકતાને સમજાિનારાઓ કહ ેછે કે સ્િ –ઇજા 
લબનજરુઉરી જોખમ .પોતાની જાતને નકુસાન કરિાની શાબ્દીક ધમકીઓ  ઉંડી હતાશાની લાગણી 
.વનરશાિાદીતા. પરાયાપણુાં. વિચારો. જોદાઇ આ બધામાાંર્થી રાહત પામિા માટેનો ઇલાજ્ આ બધા 
લક્ષણો વ્યક્તતને આત્મઘાતક બનાિિા માટે પરુતા છે. 

• સદનસીબે જે વ્યક્તત પોતાની જ હત્યા કરિા તૈયાર ર્થઇ હોય છે તેિી  વ્યક્તત અમકુ ચોકકસ 
સમય માટે જ આવુાં કરિા તૈયાર ર્થાય છે. જો તે સમયગાળા દરમ્યાન તેમને બચાિી લેિામાાં આિે 
તો તેઓ પોતાની જીંદગી ને સધુારી શકે છે અને આગળ િધે છે 

૨. પિેૂ ર્થયેલા સશંોર્નો 
• મનોલચહકત્સા વિભાગ અને ભારતની ફોરેંસીક મેડીશીનની યોગ્ય કાળજી લઇ શીખિતી હોસ્પીટલના 

આત્મઘાતી વિચારિાળા . પ્રયત્નિાળા અને પણૂા મામયતાિાળા )ઉ.વ.્૧૫-૪( ઓને લઇને કેટલીક 

મનોિૈજ્ઞાવનક રૂપરેખાનુાં અમિેષણ કરિામાાં આવ્ર્ુાં. ૨૬૦ આિા વિચારિાળા અને ૫૫૮ 



પ્રયત્નકતાાઓનો અહિેાલ સામગ્રી વશક્ષસ્ણ અને વ્યિસાયીક દરરજો તેમજ S.I.Q. ભરાિી પોસ્ટમોટામ 

પરીક્ષા પ્રશ્નકતાાઓ માટે યોજાઇ. પરીણામો દશાાિે છે કે. વિચારિાળા અને Completers બન્નેમાાં પ્રયત્ન 

કરનારાઓમાાં મોટે ભાગ ે ીઓ હતી. જ્યારે Completers માાં મોટે ભાગ ેપરુૂષો હતા. આપઘાતના 

વિચારિાળામાાં વમણ લચિંતા અને અને લખન્ ાંતા વિકૃવતઓ એ સામામયત જોિા મળતી હતી..તેવ ુવનદાન 

મનોલચહકત્સકોએ કર્ુા તેઓ ઉમમાદ અને ઉંદી હતાશાને જોિા મળ્યા. આપઘાતનો પ્રયત્ન કરિાિાળા 

સમાયોજનની વિક્રુવત સાર્થે િધારે સમામય હતા.  

• મહરેોતરા સીમા એ આપઘાતવવૃતના  અર્થાનો સહસાંબાંધ લખન્નતા અને હતાશાને ધ્યાનમાાં લઇને 

અભ્યાસ કયો છે. ૬૨ પરૂૂષોઅને ૩૯  ીઓ નો લબન તબીબી વનદશા લઇને આપઘાત્મક અર્થાનો સાંબાંધ 

તપાસિામાાં આવ્યો હતો. આપઘાત્મક અર્થા કસોટી એ ગણુ લક્ષણો અને સાદી સીધી આશાનો સ્કેલ 

છે. જેને એસએસ િદે સાંબોધાય છે. આપઘાત્મક અર્થા મજુબ હતાશા સ્કેલ છે. પિૂાત પનૂાસચુીના 

કારણરૂપ અને પહરણામો દશાાિે છે કે તાજેતરના અર્થાને લગતા અહિેાલ સામાજજક ઝાંખનાત્મક સારે્થ 

સહસાંબાંવધત નર્થી. આમ છતા ભતુકાળના અર્થાને લગતા અહિેાલો સામાજજક ઝાંખનાત્મક સારે્થ ઉંચો 

વિષેધાત્મક સહસાંબાંધ ધરાિે છે.જીિાંતતાના કારણો સાંબાંધી વિચારણા અંગેના અહિેાલમાાં અર્થા વિચાર 

નહી કરનારાની સરખામણીમાાં તાજેતરમાાં તર્થા ભતુકાળમાાં આ રીતનો અર્થા કરનારા િધ ુનબળા 

જણાયા હતા. પરૂૂષોમાાં લખન્નતાનુાં અને જીિાંતતાની આગાહી કરતા કારણોમાાં ૪૨% નુાં વિચલન 

તાજેતરમાાં આપઘાતના વિચારિાળામા જોિા મળ્ર્.ુ તેમજ ગણુ લક્ષણો આશા અને સામાજીક 

ઝાંખનાની ગણતરીમાાં તાજેતરમાાં અર્થા કરનારાર્થી ૩૨% તો વિચલન  ીઓમાાં જણાર્ુાં હત ુાં.  

૩. સમસ્યા કર્થન :-  

પ્રસ્તતુ સાંશોધનમાાં વિદ્ધાર્થીઓની આપઘાત વવૃતનો અભ્યાસ કરિાનો મખુ્ય આણય હતો  .આર્થી પ્રસ્તતુ 
સાંશોધનની સ મસ્યા “ A STUDY  OF  SUICIDAL TENDENCY  AMONG  THE SECONDARY  SCHOOL 

STUDENTS” માધ્યવમક સ્કુલના વિધાાર્થીઓની આપઘાત વતૃીનો અભ્યાસ. 

પ્રસ્તતુ સાંશોધનની સમસ્યાના સાંદભામાાં માધ્યવમક સ્કુલના વિધાાર્થીઓની આપઘાત વતૃીનો 
અભ્યાસ અલગ-અલગ બે જૂર્થમાાં ગોઠિી કરિો તેિો અર્થા ર્થાત છે.  

જેમાાં ખાસ કરીને  ધોરણ ૯ ના અને ધોરણ ૧૦ ના વિધાાર્થીઓની આપઘાત વવૃત ના તફાિતની 
સાર્થાકતા તપાસિાનો છે.  

 

 



૪. હતેઓુ  

)૧( ધોરણ ૯ માાં અભ્યાસ કરતા  છોકરાઓ અને છોકરીઓની આપઘાતવવૃતનો અભ્યાસ કરિો  

)૨(  ધોરણ ૧૦ માાં અભ્યાસ કરતા  છોકરાઓ અન ેછોકરીઓની આપઘાતવવૃતનો અભ્યાસ કરિો. 

)૩( ૧૪ િષાની ઉંમર ધરાિતા છોકરાઓ અને છોકરીઓની આપઘાતવવૃતનો અભ્યાસ કરિો. 

)૪( ૧૫ િષાની ઉંમર ધરાિતા છોકરાઓ અને છોકરીઓની આપઘાતવવૃતનો અભ્યાસ કરિો. 

 

૫. ઉત્કલ્પનાઓ  

)૧( ધોરણ ૯ માાં અભ્યાસ કરતા  છોકરાઓ અને છોકરીઓની આપઘાતવવૃતમાાં કોઇ સાર્થાક તફાિત 

નર્થી.  

)૨(  ધોરણ ૧૦ માાં અભ્યાસ કરતા  છોકરાઓ અને છોકરીઓની આપઘાતવવૃતમાાં કોઇ સાર્થાક તફાિત 

નર્થી  

)૩( ૧૪ િષાની ઉંમર ધરાિતા છોકરાઓ અને છોકરીઓની આપઘાતવવૃતમાાં કોઇ સાર્થાક તફાિત 

નર્થી. 

)૪( ૧૫ િષાની ઉંમર ધરાિતા છોકરાઓ અને છોકરીઓની આપઘાતવવૃતમાાં કોઇ સાર્થાક તફાિત 

નર્થી  

૬. આપઘાત વમૃત તલુાનુ ંબરં્ારણ  

પ્રસ્તતુ  સાંશોધનમાાં “ આપઘાત વવૃત તલુા” ખોડખાાંપણ િાળા અને સામામય એિી પખુ્તિયની વ્યક્તતઓ 
માટે છે. પરાંત ુતેનો ઉપયોગ ૧૬ િષાની ઉપરની કોઇપણ વ્યક્તત પ[અર ર્થઇ શકે છે.  

આ તલુાની વિગતોની પસાંદગી વનષ્ણાાંતોનાાં વનણાયને અને સાહહત્ય ના આધારે કરિામાાં આિી છે. સાદી 
અને ટુાંકી શૈલી દ્વારા તલુાની વિગતને રજુ કરિામાાં આિી છે.  

સાંબાંવધત સાધનો તર્થા ઉપલબ્ધ પિૂા સાહહત્યના આધારે આઘાતની પ્રાર્થવમક તલુા તૈયાર કરિામાાં આિી 
જેમા ૮૦ વિગતો સમાિિામાાં આિી છે. આ તલુા ‘Abnormal Psychology’નામના પસુ્તકની ૮મી આવવૃત કે 
જે  Irwin Barbara sarason(૧૯૯૮( દ્વારા લખાયેલ પસુ્તક તર્થા બીજુ  ( Suicide and Attempted Suicide) 
C.G. Deshpande લખાયેલ છે. તેના પર આધારીત છે. આ વિગતો આપઘાત વવૃત તલુાના ૪ Modes સાર્થે 
સાંબાંવધત છે. પ્રત્યેક Mode ૧૦ વિગતો ધરા છે. જેનુાં િણાન નીચ ેપ્રમાણ ેછે.  



૬.૧ વ્યક્તતત્િ લક્ષણો :-  

આ Modeની વિગતો સતત લબન આરામની અનભુતુી, કાંટળો, સામામય રૂચીની ખામી, વિક્રુત ભય અને 
લચિંતા, ઉંઘમાાં ખલેલ, આત્મધાતક વધક્કાર િગેરે સારે્થ સાંબાંવધત છે.  

૬.૨  આિેગગક ક્ષબુ્ર્તા :-  

આ Modeની વિગતો નીરાશાિાદ , અશતતપણુાં, અરૂચી, સાંબાંધોમાાં હતાશ ર્થઇ જવુાં, એકલતા, ક્ષલણક 
આિેગીક વિસાંિાદીતા , લાગણીઓન ેવ્યતત કરિાની અશક્તત, કાયામાાં ખલેલ જેિા લક્ષણો સાર્થ ેસાંબાંવધત 
છે.  

૬.૩  સઘંષાાત્મક મિચારો :- 

આ ભતુકાળના વનષ્ફળ અનભુિો, અસલામતી, લચિંતા, જિાબદારી ને ટળિાનુાં િલણ, જટીલતા, 
અર્થાવિહહનતા, ગનુાહહતતાની લાગણી, માનવસક અક્સ્ર્થરતા િગેરે સારે્થ સાંકળાયેલ છે.  

૬.૪  સ્િ – નકુશાન નુ ંિલણ :-  

આ વિગતો મતુ્ર્નેુ ઇચ્છતા િતાન સારે્થ જોડાયેલી છે જેિી કે , બેદરકારી,પોતાને નકુશાન ર્થાય તેિા કાયો, 
ઇજા પહોંચાડિા લબન જરૂરી જોખમો ઉઠાિિા, પોતે કાંઇક પોતાની જાતે જ નકુશાન કરી નાાંખશે તેિી 
શાબ્દીક ધમકીઓ, ભાાંગી પડયાની અનભુતુી તર્થા લખમમતા.  

૭. પહરિત્યો  

સાંશોધનના પહરિત્યો નીચે મજુબ છે. 

૭.૧. સ્િતતં્ર પહરિત્યા  

A.ર્ોરણ 

)૧( ૯ માાં અભ્યાસ કરતા છોકરાઓ 

)૨( ૧૦ માાં અભ્યાસ કરતા છોકરાઓ  

B. ઉંમર 

)૧( ૧૩ ર્થી ૧૪ િષાની ઉંમર ધરાિતા છોકરાઓ 

)૨( ૧૫ િષાની ઉંમર ધરાિતા છોકરાઓ 

 



૭.૨ આર્ાહરત પહરિત્યા  

આપઘાતવવૃતનુાં પ્રમાણ  
 

 

૭.૩ મનયમંત્રત ::- 

પ્રસ્તતુ  સાંશોધનમાાં જે પહરિત્યો ઉપર વનયાંમણ મકુિામાાં આિેલ હતુાં તે નીચે પ્રમાણે છે.  

૭.૩.૧ પ્રત્યેક જૂર્થમા ંમનદશાનુ ંપ્રમાણ :-  

બાંને જુર્થ િચ્ચે તલુનાત્મક અભ્યાસ કરિાનો હોિાર્થી પ્રત્યેક જૂર્થમાાં વનદશાનુાં પ્રમાણ સમાન રાખિામાાં 
આવ્યાાં.  

૭.૩.૨ િય કક્ષા :-  

પ્રત્યેક જૂર્થમાાં િય કક્ષા સમાન રાખિામાાં આિી છે.  

૭.૩.૩ અભ્યાસનુ ંસ્તર :-  

 પ્રત્યેક જૂર્થમાાં અભ્યાસનુાં સ્તર ધોરણ ૯ ર્થી ધોરણ ૧૦ સધુી સમાન રાખિામાાં આવ્ર્ુાં.  

૮. પદ્ધમત :-  

૮.૧ સમષ્ટટ 

લગલ્ફોડાના મતે સમાન ગણુધમો ધરાિતા બધાજ પદાર્થો , વ્યક્તતઓકે પહરક્સ્ર્થવતઓનો સમષ્ષ્ટમાાં સમાિેશ 
ર્થાય છે.  

‘સમષ્ષ્ટ એટલે વનવિત ગણુધમોનાાં િણાન ચોકઠાને અનસુરતો સમગ્ર એકમ સમુુઃઅ’ આમ જે પદાર્થો 
,વ્યક્તતઓ પહરક્સ્ર્થવતઓનો સાંશોધક દ્વારા અભ્યાસ કરિાનો હોય તેમનાાં િગાને સમષ્ષ્ટ કહ ેછે.  

અહીં પ્રસ્તતુ સાંશોધનમાાં ૧૪  ર્થી ૧૬ િષા સધુી ના િયનાાં વિદ્ધાર્થીઓ નો સમાિેશ કરિામાાં આવ્યો છે. 
અને સમષ્ષ્ટ દ્વારા તેમાાંર્થી વનદશા પસાંદ કરિામાાં આવ્યો છે.  

 

 



૮.૨. મનદશાની પસદંગી :- 

“ વનદશા કે નમનુો એટલ ેસમષ્ષ્ટ વિશે માહહતી મેળિિાનાાં ઇરાદાર્થી તે સમષ્ષ્ટમાાંર્થી પસાંદ કરિામાાં આિલેો 
એકમોનો સમહુ.”  

આમ વનદશા એ સમષ્ષ્ટનુાં પ્રવતનીવધત્િ કરતો ઉપસમહુ છે. સમગ્ર સમષ્ષ્ટનાાં એકમો આિરી લઇને સાંશોધન 
કરવુાં ઘણુાં જ મશુકેળ છે. અને તેર્થી સમષ્ટોઇમાાંર્થી વનણાય કરિામાાં આિે છે. સાંશોધક પોતાનાાં હતેનેુ 
ધ્યાનમાાં રાખી વિવિધ પદ્ધતીર્થી વનદશા પસાંદ કરે છે. અહી સાદી યદચ્છ પદ્ધતી દ્વારા વનદશા પસાંદ કયો છે 
જેમાાં સી.પી.ઓઝા માધ્યમીક સ્કુલના ૨૦ ધોરણ ૯ ના વિદ્ધાર્થીઓ અને ૨૦ ધોરણ ૧૦ ના વિદ્ધાર્થીઓ એમ 
કુલ ૪૦ નો સાદો યદચ્છ વનદશા તરીકે પસાંદ કરિામાાં આવ્યા છે.  

2 x 2 ઘટક સાંશોધન યોજના 

કુલ વનદશા 

40 

I 

------------------------------------------------------- 

                          I                                                         I 

          ધોરણ ૯ ના વિદ્ધાર્થીઓ ૨૦                                ધોરણ ૧૦  ના વિદ્ધાર્થીઓ ૨૦ 

૮.૩ માહહતી એકત્રીકરણના ંસાર્નો  :-  

પ્રસ્તતુ સાંશોધન નો હતે ુ વિદ્ધાર્થીઓની આપઘાત વવૃત િચ્ચેનો તફાિત તપાસિાનો હતો આ માટે નીચ ે
દશાાિેલ સાધનોનો ઉપયોગ કયો હતો.  

૮.૩.૧ તલુાનુ ંપ્રમણીકરણ :-  

S.T.S. નો ૮૦ વિગતોનુાં પ્રાર્થવમક માપન )N = 140( ના વનદશા પર અજમાિિામાાં આવ્યો જેમાાં વિષય 
જૂર્થની પસાંદગીર્કુત વિગતો હતી કે જેમાાં ધો.૧૧ ર્થી ટી,િાય.બી.એ. )N=70 ( સધુીના વિદ્ધર્થીઓ હતા વશલક્ષત 
અને અવશલક્ષત વ્યક્તતઓ )N=40 (શારીહરક ખોડખાાંપણ િાળા )N=20 ( આત્મહત્યાના પ્રયાસિાળા) N=10(  
માહહતીનુાં પથૃ્ર્થકરણ સ્કોરીંગ કી )માપનની ચાિી( પ્રમાણે કરિામાાં આવ્ર્ુાં વિધેયને બે જુર્થમાાં િહચેીન ેમેરીટ 
લલસ્ટ તૈયાર કરિામાાં આવ્ર્ુાં દા.ત.Upper level group (27%) જેઓ ઉંચો સ્કોર દશાાિે છે અનેLover level 
grop (27%)   વનમ્ન સ્કોર દશાાિેલ છે આ પ્રહ યામાાં મધ્યમ જૂર્થ વિનાશક નર્થી. 



      છેિટે S.T.S. નાાં પ્રત્યકે Mode ની ૧૦ વિગતો D.V.અન ેD.I.  નાાં આંકના આધારે પસાંદ કરિામાાં આિી 
૪૦ વિગતો કે જે પસાંદગી પામેલ છે તે ૫૦% D.V.અને D.I. આંક સચૂિે છે.  

૮.૩.૨. S.T.S. ની ગણુાકંન પ્રયકુ્તત :-  

તલુાની બધી ૪૦ વિગતો સામામય અન ેટુાંકી શૈલીર્થી પ્રસ્તતુ કરિામાાં આિી છે. ૪૦ માાંની પ્રત્યેક વિગતો 
માટે ચાર )૪( વિકલ્પો આપેલા છે. ઉદા.  

 સાંપણૂા સહમત સહમત અસહમત સાંપણૂા સહમત 
Score 4 3 2 1 

  

ઉપરોકત ચારેય ણેણીમાાં મેળિેલ ગણુાાંક ૧૦ ર્થી માાંડીને ૪૦ સધુીનો હોઇ શકે છે. પ્રત્યેઅક ણેણીમાાં ઉંચો 
સ્કોર)ગણુ( આિેતો તેમનામાાં આપઘાત કરિાની વવૃત સવિશેષ પ્રમાણમાાં છે. એવુાં સાબીત ર્થાય અને જો 
એકદમ નીચો સ્કોર )ગણુ( આિે તો તે ઓછી આપઘાત વવૃત દશાાિે છે. અર્થિા તો તેનામાાં આપઘાત વવૃત 
નર્થી હોતી એમ બતાિે છે.  

૮.૩.૩ કસોટીની મિશ્વનીયતા :-  

કસોટીની વિશ્વનીયતા તપાસિા માટે આ કસોટી સરેુમરનગર શહરે અને ગ્રામ્ય વિસ્તારના ૧૬૦ વ્યક્તતઓ 
ઉપર પ્રયોજિામાાં આિી હતી. )ઉ.િ. ૧૬ ર્થી ૩૦ ( કસોટીની વિશ્વનીયતા નક્કી કરિા એકી-બેકી પદ્ધતી 
અજમાિી હતી. )એકી-બેકી પદ્ધતી દ્વારા કસોટીની વિશ્વનીયતા નક્કી કરાઇ હતી.( એકી વિગતોનો સ્કોર અને 
બેકી વિગતોનો સ્કોરનો સહસાંબાંધ અને અડધી કસોટીની વિશ્વનીયતા સ્પીએરમેન – બ્રાઉન આગાહીના માળખા 
પ્રમાણે ચકાસિામાાં આિી હતી )ગેરેટ ૧૯૬૯( આ રીતે આખા )સમગ્ર( ટેસ્ટની વિશ્વનીયતા મેળિિામાાં આિી 
હતી. સહસાંબાંધની વિશ્વનીયતા ૦.૯૨ જેટલી સાર્થાક હતી જે વનદેશ કરે છે કે S.T.S ઉચ્ચ કક્ષાએ સાર્થાકતા 
ધરાિે છે.    

૮.૩.૪ કસોટીની યર્થાર્થાતા :-  

આ કસોટીની વિશ્વસનીયતા માટે માનાાંક વિશ્વનીયતાની ગણતરી કરિામાાં આિી છે. આ કસોટી સામામય 
)N=40( અને અસામામય )N=40( ના બે જૂર્થ પર પ્રયોજિામાાં આિી હતી. અસાધારણ જૂર્થમાાં લખન્નતાના 
દદી, આપઘાતનો પ્રયાસ કરી ચકેુલા, ઉમમાદ અને અમય જ્ઞાનતાંત ુજમય રોગોનુાં વનદાન મનોલચહકત્સકોએ કર્ુું 
હોય તેિાનો સમાિેશ ર્થતો હતો. કસોટીમાાં જાણિા મળ્ર્ ુકે સાધારણ પ્રયોજય કરતા અસાધારાણ પ્રયોજય 
િધારે પ્રમાણમાાં આપઘાત કરિાનુાં િલણ ધરાિતા હતા.  



ઉપરોકત બને્ન જૂર્થો િચ્ચ ેરહલેો તફાિત શોધિા માટે t - ટેસ્ટ િાપરિામાાં આવ્યો હતો. જેમાાં સાધારણ જૂર્થને 
૬૮ સ્કોર મળ્યા જ્યારે અસાધારાણ જૂરે્થ  S.T.S. ટેસ્ટ ૧૩૧ જેટલો સ્કોર મેળવ્યો. બને્ન જૂર્થો િચ્ચેનો તફાિત 
૬૩, t- રેશીયો ૨૯.૪૫ કે જે ૦.૦૧ કક્ષાએ સાર્થાક છે. અસાધારણ જૂર્થ સાધારણ જૂર્થ કરતા ઊંચા પ્રામાણમાાં 
આપઘાત વવૃત ધરાકતા હતા.  

 

૮.૪ માહહતી એકત્રીકરણ :-  

પ્રસ્તતુ સાંશોધનમાાં માહહતી એકમીકરણ માટે સૌ- પ્રર્થમ સરેુમરનગર શહરેની માધ્યવમક સ્કુલ ની મલુાકાત 
લેિામાાં આિી અને તેમાાંર્થી કેટલી સ્કુલમાાં ધોરણ ૮ ર્થી  ૧૦ નો અભ્યાસ કરાિિામાાં આિેછે તેની યદી 
તૈયાર કરિામાાં આિી યદી તૈયાર કયા બાદ તેમાર્થી સાદા યદચ્છ મજુબ નમુાંપ નક્કી કરી ને રૂબરૂ મલુાકાત 
લઇ જેમાાં વ્યક્તતગત માહતેી પમક અને તલુા દ્વારા માહીતી એકમીકરણ કરિામાાં આિી.  

૮.૫ આંકડા શાસ્ત્રીય મિશ્ર્લેષણ :-  

પ્રસ્તતુ સાંશોધનમાાં નીચ ેપ્રમાણે આંકડા શા ીય  પદ્ધતીનો ઉઅપયોગ કરિામાાં આવ્યો છે.  

૧. મધ્યક :- વિદ્ધર્થીઓના ટોટલ સ્કોર ઉપરર્થી મધ્યક શોધિામાાં આવ્યો.  

૨. T-ટેસ્ટ:- બે મધ્યકો િચ્ચે સાપેક્ષ તફાિત છે કે કેમ તેના માટે T-ટેસ્ટનો ઉપયોગ કરિામાાં આવ્યો.  

૮.૬ પહરણામની ચચાા અને અર્થાઘટન :-  

પ્રસ્તતુ સાંશોધનની ઉત્કલ્પના ને ધ્યાનમાાં રાખી આંકડાહકય ગણતરી મજુબ પરીણામ નીચે પ્રમાણ ેજોઇ શકાય 
છે.  

  ઉત્કલ્પના નાં ૧ ર્થી ૪ આ મજુબ રચિામાાં આિી હતી.ધોરણ ૯ અને ૧૦ માાં અભ્યાસ કરતા છોકરાઓ અને 
છોકરીઓ અને ૧૪ ર્થી ૧૫ િષાની િય ધરાિતા છોકરાઓ અને છોકરીઓના  વ્યક્તતત્િ લક્ષણો , આિેગીક 
ખલેલ ,સાંઘષાાત્મક વિચારો,  સ્િ -નકુસાન વવૃત અને આપઘાત વવૃત િચ્ચે કોઇ સાર્થાક તફાિત નર્થી.   

 

 

 



કોટટક નબંર :- ૧ 

ધોરણ ૯ માાં અભ્યાસ કરતા છોકરાઓ અને છોકરીઓના વ્યક્તતત્િ લક્ષણોની t – કસોટી 

 માાંક  વિગત  વ્યક્તતત્િ લક્ષણોનાાં પ્રાપતાાંક  SED t-હકિંમત  સાર્થાકતાની 
કક્ષા  

N M SD 0.707 2.17 0.05 
1 ધોરણ ૯માાં અભ્યાસ 

કરતા છોકરાઓ 
20 34.30 4.58 

2 ધોરણ ૯ માાં અભ્યાસ 
કરતા છોકરીઓ 

20 35.84 5.34 

 

ઉત્કલ્પના નાં-૧ ના સાંદભામાાં પહરણામ જોતા સ્પસ્ટ ર્થાય છે કે ધોરણ ૯માાં અભ્યાસ કરતા છોકરાઓનો મધ્યક 
34.30 છે. જ્યારે  ધોરણ ૯ માાં અભ્યાસ કરતી છોકરીઓ 35.84 મધ્યક ધરાિે છે.બન્ન ેિચ્ચ ે વ્યક્તતત્િ 
લક્ષણોના સાંદભામાાં 0.05 કક્ષાએ સાર્થાક તફાિત જોિા મળે છે. બન્ને મધ્યકો િચ્ચનેી સાર્થાકતા દશાાિિા t-
Test ની ગણતરી કરિામાાં આિી. જેની હકિંમત 2.17 જોિા મળે છે. જે તફાિતની સાર્થાકતા દશાાિે છે. તેર્થી 
ઉત્કલ્પના નાં-૧ નો અક્સ્િકાર કરિામાાં આિે છે. જેમાાં ધોરણ ૯ માાં અભ્યાસ કરતા છોકરાઓ કરતા ધોરણ ૯  
અભ્યાસ કરતા છોકરીઓ વ્યક્તતત્િની ખામી િધારે ધરાિે છે.    

  કોટટક નબંર :- ૨ 

ધોરણ ૯  માાં અભ્યાસ કરતા છોકરાઓ અને છોકરીઓના આિેગીક ખલલેની t – કસોટી 

 માાંક  વિગત  આિેગીક ખલેલનાાં પ્રાપતાાંક  SED t-હકિંમત  સાર્થાકતાની 
કક્ષા  

N M SD 0.86 1.09 Not 
Significent  1 ધોરણ ૯માાં અભ્યાસ 

કરતા છોકરાઓ 
20 35.86 5.29 

2 ધોરણ ૯ માાં અભ્યાસ 
કરતા છોકરીઓ 

20 34.92 6.88 

 

ઉત્કલ્પના નાં-૨ ના સાંદભામાાં પહરણામ જોતા સ્પસ્ટ ર્થાય છે કે ધોરણ ૯માાં અભ્યાસ કરતા છોકરાઓનો મધ્યક 
35.86 છે. જ્યારે  ધોરણ ૯ માાં અભ્યાસ કરતી છોકરીઓ 34.92 મધ્યક ધરાિે છે.બન્ને િચ્ચે આિેગીક 



ખલેલના સાંદભામાાં  સાર્થાક તફાિત જોિા મળતો નર્થી.  બન્ન ેમધ્યકો િચ્ચેની સાર્થાકતા દશાાિિા t-Test ની 
ગણતરી કરિામાાં આિી. જેની હકિંમત 1.09 જોિા મળે છે. જે તફાિતની લબન- સાર્થાકતા દશાાિે છે. તેર્થી 
ઉત્કલ્પના નાં-૨ ને યર્થાિત રાખિામાાં આિ ેછે. 

કોટટક નબંર :- ૩ 

ધોરણ ૯ અને ૧૦ માાં અભ્યાસ કરતા છોકરાઓના સાંઘષાાત્મક વિચારોની t – કસોટી 

 માાંક  વિગત  સાંઘષાાત્મક વિચારોનાાં 
પ્રાપતાાંક  

SED t-હકિંમત  સાર્થાકતાની 
કક્ષા  

N M SD 0.77 0.80 Not 
significant  1 ધોરણ ૯માાં અભ્યાસ 

કરતા છોકરાઓ 
20 36.98 4.89 

2 ધોરણ ૯ માાં અભ્યાસ 
કરતા છોકરીઓ 

20 37.60 5.96 

 

ઉત્કલ્પના નાં-૩ ના સાંદભામાાં પહરણામ જોતા સ્પસ્ટ ર્થાય છે કે ધોરણ ૯માાં અભ્યાસ કરતા છોકરાઓનો મધ્યક 
36.98 છે. જ્યારે  ધોરણ ૯ માાં અભ્યાસ કરતી છોકરીઓ 37.60 મધ્યક ધરાિે છે.બન્ને િચ્ચે સાંઘષાાત્મક 
વિચારોના સાંદભામાાં સાર્થાક તફાિત જોિા મળતો નર્થી.  બન્ને મધ્યકો િચ્ચેની સાર્થાકતા દશાાિિા t-Test ની 
ગણતરી કરિામાાં આિી. જેની હકિંમત 0.80 જોિા મળે છે. જે તફાિતની બીન- સાર્થાકતા દશાાિે છે. તેર્થી 
ઉત્કલ્પના નાં-3 નો અક્સ્િકાર કરિામાાં આિે છે.  

કોટટક નબંર :- ૪ 

ધોરણ ૯ અને ૧૦ માાં અભ્યાસ કરતા છોકરાઓના સ્િ- નકુશાન વવૃતની t – કસોટી 

 માાંક  વિગત  સ્િ-નકુશાન વવૃતનાાં પ્રાપતાાંક  SED t-હકિંમત  સાર્થાકતાની 
કક્ષા  

N M SD 0.83 0.16 Not 
Significent 1 ધોરણ ૯માાં અભ્યાસ 

કરતા છોકરાઓ 
20 31.64 4.97 

2 ધોરણ ૯ માાં અભ્યાસ 
કરતા છોકરીઓ 

20 31.78 6.75 

 



ઉત્કલ્પના નાં-૪  ના સાંદભામાાં પહરણામ જોતા સ્પસ્ટ ર્થાય છે કે ધોરણ ૯માાં અભ્યાસ કરતા છોકરાઓનો મધ્યક 
31.64 છે. જ્યારે  ધોરણ ૯ માાં અભ્યાસ કરતી છોકરીઓ 31.78 મધ્યક ધરાિે છે.બન્ને િચ્ચ ેસ્િ- નકુશાન 
વવૃતના સાંદભામાાં  સાર્થાક તફાિત જોિા મળતો નર્થી.  બન્ને મધ્યકો િચ્ચેની સાર્થાકતા દશાાિિા t-Test ની 
ગણતરી કરિામાાં આિી. જેની હકિંમત 0.16 જોિા મળે છે. જે તફાિતની લબન- સાર્થાકતા દશાાિે છે. તેર્થી 
ઉત્કલ્પના નાં-૪ ને યર્થાિત રાખિામાાં આિ ેછે.  

કોટટક નબંર :- ૫ 

ધોરણ ૯ અને ૧૦ માાં અભ્યાસ કરતા છોકરાઓના આપઘાત વવૃતની t – કસોટી 

 માાંક  વિગત  આપઘાત વવૃતનાાં પ્રાપતાાંક  SED t-હકિંમત  સાર્થાકતાની 
કક્ષા  

N M SD 2.36 0.78 Not 
Significent  1 ધોરણ ૯માાં અભ્યાસ 

કરતા છોકરાઓ 
20 138.78 12.95 

2 ધોરણ ૯ માાં અભ્યાસ 
કરતા છોકરીઓ 

20 140.64 19.86 

 

ઉત્કલ્પના નાં-૫ ના સાંદભામાાં પહરણામ જોતા સ્પસ્ટ ર્થાય છે કે ધોરણ ૯માાં અભ્યાસ કરતા છોકરાઓનો મધ્યક 
138.78 છે. જ્યારે  ધોરણ ૯ માાં અભ્યાસ કરતી છોકરીઓ 140.64 મધ્યક ધરાિે છે.બન્ને િચ્ચે આપઘાત 
વવૃતના સાંદભામાાં સાર્થાક તફાિત જોિા મળતો નર્થી.  બન્ને મધ્યકો િચ્ચેની સાર્થાકતા દશાાિિા t-Test ની 
ગણતરી કરિામાાં આિી. જેની હકિંમત 0.78 જોિા મળે છે. જે તફાિતની લબન- સાર્થાકતા દશાાિ ેછે. તેર્થી 
ઉત્કલ્પના નાં-૫ ને યર્થાિત રાખિામાાં આિ ેછે.  

 

 

 

 

 

 



 

કોટટક નબંર :- ૬  

૧૪ ર્થી ૧૫ િષાની ઉંમર ધરાિતા છોકરાઓ અને છોકરીઓના વ્યક્તતત્િ લક્ષણોની t – કસોટી 

 માાંક  વિગત  વ્યક્તતત્િ લક્ષણોનાાં પ્રાપતાાંક  SED t-હકિંમત  સાર્થાકતાની 
કક્ષા  

N M SD 0.707 2.17 0.05 
1 ૧૪ િષાની ઉંમર ધરાિતા 

છોકરાઓ અને છોકરીઓ 
20 35.3૩  4.60  

2 ૧૫ િષાની ઉંમર ધરાિતા 
છોકરાઓ અને છોકરીઓ 

20 35.84 5.34 

 

ઉત્કલ્પના નાં-૬  ના સાંદભામાાં પહરણામ જોતા સ્પસ્ટ ર્થાય છે કે ૧૪ િષાની ઉંમર ધરાિતા છોકરાઓ અન ે
છોકરીઓનો મધ્યક 35.33 છે. જ્યારે  ૧૫  િષાની ઉંમર ધરાિતા છોકરાઓ અન ેછોકરીઓનો 35.84 મધ્યક 
ધરાિે છે.બન્ને િચ્ચે વ્યક્તતત્િ લક્ષણોના સાંદભામાાં 0.05 કક્ષાએ સાર્થાક તફાિત જોિા મળે છે. બન્ને મધ્યકો 
િચ્ચેની સાર્થાકતા દશાાિિા t-Test ની ગણતરી કરિામાાં આિી. જેની હકિંમત 2.17 જોિા મળે છે. જે તફાિતની 
સાર્થાકતા દશાાિે છે. તેર્થી ઉત્કલ્પના નાં-૬  નો અક્સ્િકાર કરિામાાં આિે છે. ૧૪ િષાની ઉંમર ધરાિતા 
છોકરાઓ અને છોકરીઓન કરતા છોકરાઓ કરતા ૧૫  િષાની ઉંમર ધરાિતા છોકરાઓ અને છોકરીઓની 
વ્યક્તતત્િની ખામી િધારે ધરાિે છે.    

  કોટટક નબંર :- ૭  

૧૪ ર્થી ૧૫  િષાની ઉંમર ધરાિતા છોકરાઓ અને છોકરીઓના આિેગીક ખલલેની t – કસોટી 

 માાંક  વિગત  આિેગીક ખલેલનાાં પ્રાપતાાંક  SED t-હકિંમત  સાર્થાકતાની 
કક્ષા  

N M SD 0.86 1.09 Not 
Significent  1 ૧૪ િષાની ઉંમર ધરાિતા 

છોકરાઓ અને છોકરીઓ 
20 34.86 5.29 

2 ૧૫  િષાની ઉંમર ધરાિતા 
છોકરાઓ અને છોકરીઓ 

20 34.92 6.88 

 



ઉત્કલ્પના નાં-૭  ના સાંદભામાાં પહરણામ જોતા સ્પસ્ટ ર્થાય છે કે ૧૪ િષાની ઉંમર ધરાિતા છોકરાઓ અન ે
છોકરીઓનો મધ્યક 34.86 છે. જ્યારે  ૧૫  િષાની ઉંમર ધરાિતા છોકરાઓ અને છોકરીઓનો  34.92 મધ્યક  
ધરાિે છે.બન્ને િચ્ચે આિેગીક ખલેલના સાંદભામાાં  સાર્થાક તફાિત જોિા મળતો નર્થી.  બન્ને મધ્યકો િચ્ચેની 
સાર્થાકતા દશાાિિા t-Test ની ગણતરી કરિામાાં આિી. જેની હકિંમત 1.09 જોિા મળે છે. જે તફાિતની લબન- 
સાર્થાકતા દશાાિે છે. તેર્થી ઉત્કલ્પના નાં-૭  ને યર્થાિત રાખિામાાં આિે છે. 

કોટટક નબંર :- ૮  

૧૪ ર્થી ૧૫ િષાની ઉંમર ધરાિતા છોકરાઓ અને છોકરીઓના સાંઘષાાત્મક વિચારોની t – કસોટી 

 માાંક  વિગત  સાંઘષાાત્મક વિચારોનાાં 
પ્રાપતાાંક  

SED t-હકિંમત  સાર્થાકતાની 
કક્ષા  

N M SD 0.77 0.80 Not 
significant  1 ૧૪ િષાની ઉંમર ધરાિતા 

છોકરાઓ અને છોકરીઓ 
20 36.98 4.89 

2 ૧૫ િષાની ઉંમર ધરાિતા 
છોકરાઓ અને છોકરીઓ 

20 37.60 5.96 

 

ઉત્કલ્પના નાં-૮ ના સાંદભામાાં પહરણામ જોતા સ્પસ્ટ ર્થાય છે કે ૧૪ િષાની ઉંમર ધરાિતા છોકરાઓ અન ે
છોકરીઓનો  મધ્યક 36.98 છે. જ્યારે  ૧૫  િષાની ઉંમર ધરાિતા છોકરાઓ અને છોકરીઓનો  37.60 
મધ્યક ધરાિે છે.બન્ને િચ્ચે સાંઘષાાત્મક વિચારોના સાંદભામાાં સાર્થાક તફાિત જોિા મળતો નર્થી.  બન્ને મધ્યકો 
િચ્ચેની સાર્થાકતા દશાાિિા t-Test ની ગણતરી કરિામાાં આિી. જેની હકિંમત 0.80 જોિા મળે છે. જે તફાિતની 
બીન- સાર્થાકતા દશાાિે છે. તેર્થી ઉત્કલ્પના નાં-૮  નો અક્સ્િકાર કરિામાાં આિે છે.  

 

 

 

 

 



કોટટક નબંર :- ૯  

૧૪ ર્થી ૧૫ િષાની ઉંમર ધરાિતા છોકરાઓ અને છોકરીઓની ના સ્િ- નકુશાન વવૃતની t – કસોટી 

 માાંક  વિગત  સ્િ-નકુશાન વવૃતનાાં પ્રાપતાાંક  SED t-હકિંમત  સાર્થાકતાની 
કક્ષા  

N M SD 0.83 0.16 Not 
Significent 1 ૧૪ િષાની ઉંમર ધરાિતા 

છોકરાઓ અને છોકરીઓ 
20 31.64 4.97 

2 ૧૫  િષાની ઉંમર ધરાિતા 
છોકરાઓ અને છોકરીઓ 

20 31.78 6.75 

 

ઉત્કલ્પના નાં-૯   ના સાંદભામાાં પહરણામ જોતા સ્પસ્ટ ર્થાય છે કે ૧૪ િષાની ઉંમર ધરાિતા છોકરાઓ અને 
છોકરીઓનો મધ્યક 31.64 છે. જ્યારે  ૧૪ િષાની ઉંમર ધરાિતા છોકરાઓ અન ેછોકરીઓનો 31.78 મધ્યક 
ધરાિે છે.બન્ને િચ્ચ ેસ્િ- નકુશાન વવૃતના સાંદભામાાં  સાર્થાક તફાિત જોિા મળતો નર્થી.  બન્ન ેમધ્યકો િચ્ચેની 
સાર્થાકતા દશાાિિા t-Test ની ગણતરી કરિામાાં આિી. જેની હકિંમત 0.16 જોિા મળે છે. જે તફાિતની લબન- 
સાર્થાકતા દશાાિે છે. તેર્થી ઉત્કલ્પના નાં-૯  ને યર્થાિત રાખિામાાં આિે છે.  

કોટટક નબંર :- ૧૦  

૧૪ ર્થી ૧૫ િષાની ઉંમર ધરાિતા છોકરાઓ અને છોકરીઓના આપઘાત વવૃતની t – કસોટી 

 માાંક  વિગત  આપઘાત વવૃતનાાં પ્રાપતાાંક  SED t-હકિંમત  સાર્થાકતાની 
કક્ષા  

N M SD 2.36 0.78 Not 
Significent  1 ૧૪ િષાની ઉંમર 

ધરાિતા છોકરાઓ 
અને છોકરીઓ 

20 138.78 12.95 

2 ૧૫  િષાની ઉંમર 
ધરાિતા છોકરાઓ 
અને છોકરીઓની 

20 140.64 19.86 

 



ઉત્કલ્પના નાં-૧૦  ના સાંદભામાાં પહરણામ જોતા સ્પસ્ટ ર્થાય છે કે ૧૪ િષાની ઉંમર ધરાિતા છોકરાઓ અન ે
છોકરીઓનો મધ્યક 138.78 છે. જ્યારે  ૧૫  િષાની ઉંમર ધરાિતા છોકરાઓ અને છોકરીઓનો  140.64 
મધ્યક ધરાિે છે.બને્ન િચ્ચ ેઆપઘાત વવૃતના સાંદભામાાં સાર્થાક તફાિત જોિા મળતો નર્થી.  બને્ન મધ્યકો 
િચ્ચેની સાર્થાકતા દશાાિિા t-Test ની ગણતરી કરિામાાં આિી. જેની હકિંમત 0.78 જોિા મળે છે. જે તફાિતની 
લબન- સાર્થાકતા દશાાિે છે. તેર્થી ઉત્કલ્પના નાં-૧૦  ન ેયર્થાિત રાખિામાાં આિે છે.  

૯. તારણો :-  

૧. ધોરણ ૯ માાં અભ્યાસ કરતા છોકરાઓ કરતા ધોરણ ૯  અભ્યાસ કરતા છોકરીઓ િચ્ચ ેઆિેગીક ખલલે 
, સાંઘષાાત્મક વિચારો , સ્િ-નકુશાન વવૃત અને આપઘાત વવૃત માાં કોઇ સાર્થાક તફાિત નર્થી. તેર્થી આ ઉત્કલ્પના 
ઓને યર્થાિત રાખિામાાં આિે છે. જ્યારે વ્યક્તતત્િ લક્ષણોમાાં સાર્થાક તફાિત જોિા મળે છે. જેર્થી ઉત્કલ્પના 
નાં.-૧ નો અક્સ્િકાર કરિામાાં આિ ેછે. શકય કારણ દશાાિતા કહી શકાય કે કદાચ છોકરીઓને ઘરની બહાર 
વનકળિાનુાં ઓછૂ હોિાર્થી ખામી જોિા મળે છે.  

૨. ૧૪ િષાની ઉંમર ધરાિતા છોકરાઓ અને છોકરીઓનો અને  ૧૫  િષાની ઉંમર ધરાિતા છોકરાઓ અન ે
છોકરીઓનો િચ્ચે આિગેીક ખલેલ , સાંઘષાાત્મક વિચારો , સ્િ-નકુશાન વવૃત અને આપઘાત વવૃત માાં કોઇ 
સાર્થાક તફાિત નર્થી. તેર્થી આ ઉત્કલ્પનાઓ ને યર્થાિત રાખિામાાં આિે છે. જ્યારે વ્યક્તતત્િ લક્ષણો માાં 
સાર્થાક તફાિત જોિા મળે છે. જેર્થી ઉત્કલ્પના નાં.-૬  નો અક્સ્િકાર કરિામાાં આિ ેછે. શકય કારણ દશાાિતા 
કહી શકાય કે કદાચ ઉઅમરને દા ષ્ષ્ટએ તરુણા િસ્ર્થાના ગાળામાાં  હોિાના કારણે  ખામી જોિા મળે છે.  

૧૦. સદંભા :-  

1.Bhatt & Meghnathi: ‘A Suicidal Tendency Scale’ un published manual saurashatra uni. Rajkot. 

2. Irwin Berbara Sarason (1998) : “Abnormal Psychology” 8th edition Suicide and atterneted suicide. 

   & C.G. Deshpande 

3. R.G.Meghnathi : “A Comparative Study of Frustration Aggression and suicidal tendency of the  

                    physically handicapped and normal adolescents” 

4. કે .જી. દેસાઇ  :સાંશોધનમાાં પદ્ધવતશા  ગ્રાંર્થવનમાાણ બોડા  

5. પારેક સરેુશ સી /.પ્રા.ડો .એસ કે દીક્ષીત  :મનોિૈજ્ઞાવનક સાંશોઅધનમાાં આંકડાશા ીય પરીક્ષણ  

6. રક્મમકાાંત જમનાદાસ શાહ : મનોવિજ્ઞાનની સાંશોધન પદ્ધવતઓ તવૃતય આવતૃી-૧૯૯૨-૯૩   
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