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સારાાંશ: સાિરતા અને ક્ષશિણ એ સમાક્ષજકક્ષવકાસનામહત્વપૂણિ ક્ષનદેશકો છે . જે માનવ ક્ષવકાસમાટે મહત્વની ભૂક્ષમકા ક્ષનભાવે છે ,

જે ની અસર દેશના સામાક્ષજક-આર્થિક ક્ષવકાસ પર થતી હોય છે . સેન્સસ ઓફ ઈન્ડીયાના મત મુજબ ૭ વષિ કે તેથી વધુ વય ધરાવતી
વ્યરકતઓ કે જે ઓ સમજદારીપૂવિક કોઈપણ ભાષામાાં લખી અને વાાંચીશકે તેઓને સાિરતરીકે ઓળખવામાાં આવે છે . “દેશની
વસ્તીમાાં પ્રક્ષતહજાર પુરુષોએ સ્ત્રીઓની સાંખ્યાને જાક્ષત પ્રમાણ અથવાલલાંગ પ્રમાણ કહેવામાાં આવે છે .” સાિરતા દ્વારાસમાજમાાં
પ્રવતિતી સામાક્ષજક અસમાનતાનુાં ક્ષનવારણ શક્ય બને છે . તેમાાંય ક્ષવશેષતઃ પ્રક્ષતહજાર પુરુષોએ સ્ત્રીઓની સાંખ્યામાાં વૃક્ષદ્ધ કરવા
માટે સ્ત્રી સાિરતા ખુબ જ મહત્વનુાં છે . પ્રસ્તુત અભ્યાસ દક્ષિણ ગુજરાતમાાં સાિરતા અને જાક્ષત પ્રમાણ વચ્ચેના સાંબાંધ પર હાથ
ધરવામાાં આવ્યો છે . પ્રસ્તુત અભ્યાસ ગૌણ માક્ષહતી આધારરત છે જે સેન્સસ ઓફ ઇક્ષન્ડયા ૨૦૧૧ માાંથી પ્રાતત કરવામાાં આવી છે .
સાિરતા અને જાક્ષત પ્રમાણ વચ્ચે સાંબાંધ તપાસવા માટે કાલિ ક્ષપયસિનનાસહસાંબાંધાાંકનો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો છે . સાિરતામાાં
થતા ટકાવારી ફેરફારની જાક્ષત પ્રમાણ ઉપર કેટલી અસર થાય છે તે તપાસ કરવા માટે Dual Log Regression Model નોઉપયોગ
કરવામાાં આવ્યો છે . પ્રસ્તુત અભ્યાસમાાં જણાયુાં છે કે પુરુષ સાિરતા અને જાક્ષત પ્રમાણ વચ્ચે આાંક્ષશક ઋણ સાથિક સાંબાંધ જોવામળ્યો
છે . પરાંતુ સ્ત્રી સાિરતા અને જાક્ષત પ્રમાણ વચ્ચે સાથિક સાંબાંધ જણાયો નથી. પુરુષ સાિરતામાાં થતો ફેરફાર જાક્ષત પ્રમાણમાાં ફેરફાર
લાવે છે .
ચાવીરૂપ શબદોઃ સાિરતા, જાક્ષત પ્રમાણ, સહસાંબાંધ, સામાક્ષજક-આર્થિક ક્ષવકાસ.

૧. પ્રસ્તાવના
કોઈપણ દેશના ઝડપી આર્થિક અને સામાક્ષજક ક્ષવકાસ માટે ક્ષશિણ એક અગત્યનુાં પરરબળ છે . સાિરતા અને ક્ષશિણ
એ સમાક્ષજક ક્ષવકાસના મહત્વપૂણિ ક્ષનદેશકો છે . જે માનવ ક્ષવકાસ માટે મહત્વની ભૂક્ષમકા ક્ષનભાવે છે , જે ની અસર દેશના
સામાક્ષજક-આર્થિક ક્ષવકાસ પર થતી હોય છે . ક્ષશિણની ઉચ્ચ ગુણવત્તા દ્વારા સારા સ્વાસ્્ય અને પોષણની પ્રાક્ષતત, આર્થિક
વૃક્ષદ્ધ, વસ્તી ક્ષનયાંત્રણની સાથે સાથે સમગ્ર સમાજ માટે લાભદાયી છે . સાિરતા એ કોઈપણ સમાજમાાં સામાક્ષજક-સાાંસ્કૃક્ષતક
મૂલ્યનો સૂચક છે અનેતેમાાં થતા ફેરફાર સમાજના સામાક્ષજક-સાાંસ્કૃક્ષતક અને આર્થિક મૂલ્યોમાાં ફેરફાર લાવે છે . સાિરતા એ
માનવ ક્ષવકાસ આાંક ક્ષવક્ષવધ ઘટકો પૈકી એક મહત્વનો ઘટક છે , સાથે સાથે સામાક્ષજક-આર્થિક અને સાાંસ્કૃક્ષતક ક્ષવકાસ માટેનો
મહત્વનો સૂચક છે .

૧.૧ સાિરતા1 અને જાક્ષત પ્રમાણનો અથિ:
સામાન્ય રીતે “સાિરતા એટલે ચોક્કસ સમજણ સાથે લખવા અને વાાંચવાની િમતા.”
સેન્સસ ઓફ ઈન્ડીયાના મત મુજબ ૭ વષિ કે તેથી વધુ વય ધરાવતી વ્યરકતઓ કે જે ઓ સમજદારીપૂવિક કોઈપણ
ભાષામાાં લખી અને વાાંચી શકે તેઓને સાિર તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે .
યુનેસ્કોના મત પ્રમાણે ક્ષવક્ષવધ બાબતો સાથે સાંકળાયેલી મુરિત અને લેક્ષખત સામગ્રીનો ઉપયોગ કરીને વ્યક્ષક્તની
ઓળખવા, સમજવા, સમજાવવા, સજિ ન કરવા, વાતચીત અને ગણતરી કરવાની િમતા એટલે સાિરતા.”

1Literacy

Rate = Literate Population/Total Population*100
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જાક્ષત પ્રમાણ2
“દેશની વસ્તીમાાં પ્રક્ષતહજાર પુરુષોએ સ્ત્રીઓની સાંખ્યાને જાક્ષત પ્રમાણ અથવા લલાંગ પ્રમાણ કહેવામાાં આવે છે .”

૧.૨ સાિરતા અને જાક્ષત પ્રમાણનુાં મહત્વ:
કોઈપણ દેશના સામાક્ષજક ક્ષવકાસમાાં સાિરતા એ એક મહત્વનો સૂચકઆાંક છે . અિરજ્ઞાન એ એક માનવ અક્ષધકાર છે ,
જે વ્યક્ષક્તગત સશક્ષક્તકરણ, સામાક્ષજક અને માનવ ક્ષવકાસ માટે એક અગત્યનુાં સાધન છે . સાિરતા દ્વારા સમાજમાાં પ્રવતિતી
સામાક્ષજક અસમાનતાનુાં ક્ષનવારણ શક્ય બને છે . તેમાાંય ક્ષવશેષતઃ પ્રક્ષતહજાર પુરુષોએ સ્ત્રીઓની સાંખ્યામાાં વૃક્ષદ્ધ કરવા માટે
સ્ત્રી સાિરતા ખુબ જ મહત્વનુાં છે . સાિરતામાાંથતી વૃક્ષદ્ધ એ સામાક્ષજક ક્ષવકાસનો સૂચક છે . જે સમાજમાાં પ્રવતિતી સ્ત્રી-પુરુષો
વચ્ચેની અસમાનતા દુર કરે છે . જાક્ષત પ્રમાણએ સામાક્ષજક ક્ષવકાસનો એક મહત્વનો ક્ષનદેશક છે . જે સમાજમાાં મક્ષહલાઓનુાં સ્થાન
દશાિવે છે (PRIYANKA,2011). ઉપરાાંત વસ્તીશાસ્ત્રના અભ્યાસમાાં પણ જાક્ષતપ્રમાણ મહત્વનુાં સ્થાન ધરાવે છે . જાક્ષતપ્રમાણ
દ્વારા વસ્તીની રચના સમજી શકાય છે , સાથે સાથે સમાજમાાં સ્ત્રી-પુરુષ વચ્ચે કેટલી અસમાનતા પ્રવતે છે એ જાણી શકાય છે .
જાક્ષતપ્રમાણ દ્વારા સમાજમાાં સ્ત્રી-પુરુષ વચ્ચે પ્રવતિતી અસમાનતા જાણી અસમાનતાદૂર કરવા માટેના પગલા લઈ શકાય છે .
જાક્ષત પ્રમાણ જે મ ઓછુ ાં તેમ અસમાનતા વધુ જે સામાક્ષજક ક્ષવકાસના સ્તરને નીચુાં લઈ જાય છે . બીજી બાજુ જાક્ષત પ્રમાણ જે મ
ઉચુાં તેમ અસમાનતા ઓછી જે ઊંચાાં સામાક્ષજક ક્ષવકાસના સ્તરમાાં ફક્ષલત થાય છે .

૧.૩ સાિરતા ઓછુ ાં હોવાના કારણો:
સાિરતા એ સામાક્ષજક-આર્થિક ક્ષવકાસ માટેની ચાવી છે . ભારતમાાંકુલ વસ્તીના ૭૪.૦૪% વસ્તી સાિર છે . જે માાં સ્ત્રી
સાિરતા દર ૬૫.૪૬% અને પુરુષ સાિરતાદર ૮૨.૧૪% જે ટલો છે . ઉપરોક્ત આાંકડાકીય માક્ષહતી પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે
ભારતમાાં સાિરતાનુાં પ્રમાણ ઓછુ ાં છે . તે માટેના અનેક કારણો જવાબદાર છે , જે નીચે મુજબ છે .

(૧) ક્ષશિણ પાછળ થતુાં ઓછુ ાં ખચિ:
ભારતમાાં સાિરતા પ્રમાણ ઓછુ ાં હોવા માટે એક મહત્વનુાં કારણ ક્ષશિણ પાછળ થતુાં ઓછુ ાં ખચિ જવાબદાર છે . ભારતમાાં
કુલ મૂડીરોકાણનોખૂબ ઓછો ભાગ ક્ષશિણ પાછળખચિવામાાં આવે છે . જે ને પરરણામે સાિરતા દર ઓછો જોવા મળે છે .
(૨) ગરીબી:
ગરીબી પણ સાિરતા દરને અસર કરતુાં એક અગત્યનુાં પરરબળ છે . કુટુાંબની નબળી આર્થિક ક્ષસ્થક્ષતના કારણે ક્ષશિણ
ખચિને આર્થિક રીતે પાંહોચી શકાતુાં ન હોવાથી ગરીબ કુટુાંબોના બાળકો સાપેિ રીતે અભ્યાસકીય પ્રવૃક્ષત સાથે જોડાયેલા હોતા
નથી. જે પણ ઓછાાં સાિરતા દર માટેનુાં કારણ છે .
(૩) બેરોજગારી અને સ્થળાાંતર:
ભારતમાાં નીચા સાિરતાદર માટે સૌથી અગત્યનુાં પરરબળ બરોજગારી અને સ્થળાાંતર છે . બેરોજગારીના કારણે રદવસે
રદવસે સ્થળાાંતરનુાં પ્રમાણ વધતુાં જાય છે જે ને પરરણામે કુટુાંબના સભ્યો સાથે બાળકે જે શાળામાાં અભ્યાસ કરે છે તેણે પણ પરરવાર
સાથે સ્થળાાંતર થવુાં પડે છે . જે બાબત પણ સાિરતાને અસર કરે છે .
(૪) શાળા છોડી જતા બાળકોનુાં ઊંચુાં પ્રમાણ
ખાસ કરીને ગ્રામ્ય ક્ષવસ્તાર કે જયાાં ઘરના અાંતરથી શાળાનુાં અાંતર દૂર હોવાના કરને દૂરના સ્થળોએ શાળાએ ન જવાનુાં
બાળકનુાં વલણ સ્વાભાક્ષવક હોય છે . જે પણ સાિરતાને અસર કરે છે .

૧.૪ જાક્ષત પ્રમાણ ઓછુ ાં હોવાના કારણો:
2

Sex Ratio = Female Population/ Male Population*1000
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ભારતમાાં કેરળ રાજયને બાદ કરતા મોટાભાગના રાજયમાાં પ્રક્ષત હજાર પુરુષોએ સ્ત્રીઓની સાંખ્યા ઓછી છે . જાક્ષત
પ્રમાણ ઓછુ ાં હોવા પાછળ મુખ્યત્વે સામાક્ષજક-સાાંસ્કૃક્ષતક કારણો જવાબદાર છે . સમાજમાાં સ્ત્રીઓનુાં નીચુાં સ્થાન, નાની વયે
થતા લગ્ન, વધુ પડતી પ્રસુક્ષત, સમાજમાાં પ્રચક્ષલત ક્ષવક્ષવધ માન્યતા વગેરે કારણોસર કુલ વસ્તીમાાં પુરુષો કરતા સ્ત્રીઓનુાં પ્રમાણ
ઓછુ ાં છે .

૨.સાંબાંક્ષધત સાક્ષહત્યની સમીિા (Review of Literature)
Priyanka K. (2017)એ તેમના સાંશોધન પેપર કે જે નુાં ક્ષશષિક Literacy and Sex Ratio: Convergence or
Divergence -A Geographical Study of Haryana Districtમાાં તેમણે હરરયાણા ક્ષજલ્લામાાં સાિરતા અને જાક્ષત
ગુણોત્તર વચ્ચે સાંબાંધનો અભ્યાસ કયો હતો. પ્રસ્તુત અભ્યાસ માટે ગૌણ માક્ષહતીનો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો. આભ્યાસ માટે
જરૂરી ગૌણ માક્ષહતીનુાં એકત્રીકરણ સેન્સન ઓફ ઇક્ષન્ડયા ૨૦૧૧ પરથી કરવામાાં આવ્યુાં હતુાં. પ્રસ્તુત અભ્યાસમાાં મુખ્ય હેતુઓમાાં
(૧) સાિરતા અને જાક્ષત ગુણોત્તરના સ્વરૂપનો અભ્યાસકરવો, (૨) સાિરતા અને જાક્ષત ગુણોત્તર વચ્ચેના સાંબાંધનો અભ્યાસ
કરવાનો હતો. પ્રસ્તુત અભ્યાસના તારણો પરથી સ્પષ્ટ થાયછે કે સાિરતા અને જાક્ષત ગુણોત્તરમાાં પ્રાદેક્ષશક તફાવત જોવા મળ્યો
છે . ઉપરાાંત એ બને વચ્ચે નકારાત્મક સાંબાંધ જોવા મળ્યો છે .
Hiral D. (2016)એ તેમના સાંશોધન પેપર કે જે નુાં ક્ષશષિક“A Study on Correlation between literacy and
sex ratio in Gujarat”માાં ગુજરાતમાાં સાિરતા અને જાક્ષત પ્રમાણ વચ્ચેના સાંબાંધો અભ્યાસ કયો હતો. પ્રસ્તુત અભ્યાસ એ
ગૌણ માક્ષહતી પર આધારરત છે . અભ્યાસ માટે સેન્સસ ૨૦૧૧ની માક્ષહતી નો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો છે . પ્રસ્તુત અભ્યાસના
મુખ્ય હેતુઓમાાં (૧) ગુજરાતમાાં સાિરતા અને જાક્ષત ગુણોત્તરનો અભ્યાસ કરવો. (૨) ગુજરતમાાં સાિરતા દર અને જાક્ષત ગુણોત્તર
વચ્ચેના સહસાંબાંધનુાં ક્ષવશ્લેષણ કરવુાં. અભ્યાસના તારણો પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, સાિરતા અને જાક્ષત ગુણોત્તર એક બીજાથી
સ્વતાંત્ર છે . એટલે કે સાિરતા અને જાક્ષત ગુણોત્તર વચ્ચે નકારાત્મક સાંબાંધ રહેલો છે . વધુમાાં જાણવા મળ્યુાં કે જયારે જાક્ષત ગુણોત્તર
વધારે છે ત્યારે સાિરતામાાં ઘટાડો થાય છે અને જયારે સાિરતામાાં વધારો થાય છે ત્યારે જાક્ષત પ્રમાણ ઘટાડો થાય છે .
Neeraj Y. (2015)એ તેમના સાંશોધન પેપર કે જે નુાં ક્ષશષિક “Correlation between literacy and sex ratio in
Rajasthan: A geographical analysis”માાં તેમને રાજસ્થાનમાાં સાિરતા અને જાક્ષત ગુણોત્તર વચ્ચે સાંબાંધનો અભ્યાસ કયો
હતો. પ્રસ્તુત અભ્યાસ ગૌણ માક્ષહતી પર આધારરત છે . અભ્યાસના હેતુઓને ધ્યાનમાાં રાખી અભ્યાસ માટે જરૂરી માક્ષહત
સેન્સસ ઓફ ઇક્ષન્ડયા પરથી લેવામાાં આવી હતી. અભ્યાસના મુખ્ય હેતુઓમાાં (૧) રાજસ્થામાાં સાિરતાના માળખાનો અભ્યાસ
કરવો, (૨) રાજસ્થામાાં જાક્ષત ગુણોત્તરના માળખાનો અભ્યાસ કરવો, (૩) સાિરતા અને જાક્ષત ગુણોત્તર વચ્ચેના સાંબાંધનો
અભ્યાસ કરવાનો હતો. અભ્યાસના તારણો પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે રાજસ્થાનમાાં સાિરતા અને જાક્ષત પ્રમાણ વચ્ચે વ્યાપક
અસમતુલા જોવા મળી છે . ઉપરાાંત સાિરતા અને જાક્ષત પ્રમાણ વચ્ચે નકારાત્મક સાંબાંધ જોવા મળ્યો છે .
Anil S. et. al.(2014) એ તેમના સાંશોધન લેખ કે જે નુાં ક્ષશષિક “The Influence of Female Literacy on the
Sex Ratio in Indian States” માાં તેમણે સ્ત્રી સાિરતાનો જાક્ષત પ્રમાણ પર કેટલો પ્રભાવ પડે છે તે બાબતનો અભ્યાસ કયો
હતો. પ્રસ્તુત સાંશોધન એ ગૌણ માક્ષહતી પર આધારરત છે . પ્રસ્તુત અભ્યાસ ભારતના કુલ ૨૪ રાજયો પર હાથ ધરવામાાં આવ્યો
હતો. સાંશોધક દ્વારા ૧૯૮૧ થી ૨૦૧૧ સેન્સની માક્ષહતીનો ઉપયોગ કરી સાંશોધન હાથ ધરવામાાં આવ્યુાં હતુાં. પ્રસ્તુત
અભ્યાસના મુખ્ય હેતુઓમાાં ૧૯૮૧ થી ૨૦૧૧ના સમયગાળા દરક્ષમયા સ્ત્રી સાિરતાની જાક્ષત પ્રમાણ પરની અસરો તપાસવાનો
હતો. સાંશોધકના તારણો મુજબ સ્ત્રી સાિરતા અને જાક્ષત પ્રમાણ વચ્ચે ધન સાંબાંધ જોવા મળ્યો છે . એટલે કે જે મ સાિરતા વધુ
તેમ જાક્ષત પ્રમાણ વધવા પામે છે .
Monu K. (2013) એ તેમના સાંશોધન પેપર કે જે નુાં ક્ષશષિક “Correlation between Female Literacy &
Child Sex Ratio in Haryana (2011): A Geographical Analysis” માાં તેમને સ્ત્રી સાિરતા અને બાળ જાક્ષત
પ્રમાણનો અભ્યાસ હાથ ધયો હતો .પ્રસ્તુત અભ્યાસ ગૌણ માક્ષહતી પર આધારરત છે .અભ્યાસ માટે જરૂરી એવી ગૌણ માક્ષહતી
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સેન્સેસ ઓફ ઇક્ષન્ડયા ૨૦૧૧ની વેબસાઈટ લેવામાાં આવી છે )૧( . હરરયાણામાાં સ્ત્રી સાિરતા અને જાક્ષત પ્રમાણના માળખાનો
અભ્યાસ કરવોસાિરતા )૨( , અને બાળ જાક્ષત પ્રમાણ વચ્ચે સાંબાંધનુાં ક્ષવશ્લેષણ એ અભ્યાસના મુખ્ય હેતુઓ હતા. સાંશોધકના
તારણો અનુસાર સાિરતા અને જાક્ષત પ્રમાણ વચ્ચે પ્રાદેક્ષશક અસમાનતા પ્રમાણ ઉચુાં છે . સાિરતા અને જાક્ષત પ્રમાણ વચ્ચે
નકારાત્મક સાંબાંધ જોવા મળ્યો છે . એટલેકે, જયાાં જાક્ષત પ્રમાણ ઉચુાં છે ત્યાાં સાિરતા પ્રમાણ ઘણાં જ ઓછુ ાં છે .

૪. અભ્યાસનુાં મહત્વ
પ્રસ્તુત અભ્યાસ દક્ષિણ ગુજરાતમાાં સાિરતા અને જાક્ષત પ્રમાણ વચ્ચેના સાંબાંધ પર હાથ ધરવામાાં આવ્યો છે . સાિરતા
એ સામાક્ષજક ક્ષવકાસનો મહત્વના ક્ષનદેશકો છે . કોઈપણ દેશના સામાક્ષજક-આર્થિક ક્ષવકાસમાાં તે દેશનુાંસાિરતાપ્રમાણખૂબ જ
મહત્વનુાં છે . ક્ષશિણદ્વારા સમાજમાાં પ્રવતિતી અસમાનતા દૂર કરી શકાય છે . સાિરતા એ જાક્ષત પ્રમાણને અસર કરતુ એક
અગત્યનુાં પરરબળછે . સામાન્ય રીતે જે મ દેશમાાં સાિરતા દર ઉંચો તેમ જાક્ષત પ્રમાણ ઊંચુાં જોવા મળે છે .
પ્રસ્તુતઅભ્યાસમાાંસાિરતા અને જાક્ષત પ્રમાણ વચ્ચે સાંબાંધરહેલો છે કે કેમ તે જાણવાનો પ્રયત્ન કરવામાાં આવ્યો છે .

૫. અભ્યાસના હેતઓ
ુ
પ્રસ્તુત અભ્યાસના હેતુઓ નીચે મુજબ છે .
(૧) દક્ષિણ ગુજરાતમાાં સાિરતા અને જાક્ષત પ્રમાણ વચ્ચેના સાંબાંધનો અભ્યાસ કરવો.
(૨) દક્ષિણ ગુજરાતમાાં સાિરતા અને જાક્ષત પ્રમાણનો આાંતર જીલ્લા તુલનાત્મક અભ્યાસ કરવો.
(૩) સાિરતાની જાક્ષત પ્રમાણ પર થતી અસરોનુાં મૂલ્યાાંકન કરવુાં.

૬. પરરકલ્પના
પ્રસ્તુત અભ્યાસમાાં નીચે દશાિવેલ પરરકલ્પનાનુાં પરીિણ કરવામાાં આવ્યુાં છે .
(૧) સાિરતાની જાક્ષત પ્રમાણ પર સાથિક અસર થતી નથી.

૭. માક્ષહતીનુાં એકત્રીકરણ
પ્રસ્તુત અભ્યાસના ચોક્કસ હેતુઓને ધ્યાનમાાં રાખી માક્ષહતીનુાં ક્ષવશ્લેષણ અને મૂલ્યાાંકન કરવા માટે ગૌણ માક્ષહતીઓ
ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો છે . ઓફીસ ઓફ રજીસ્રાર જનરલ& સેન્સસ કક્ષમશ્નર, ગવમેન્ટઓફ ઇક્ષન્ડયા દ્વારા પ્રકાક્ષશત થતી
આાંકડાકીય માક્ષહતીનો ઉપયોગ પ્રસ્તુત અભ્યાસ માટે કરવામાાં આવ્યો છે . આ માક્ષહતી સેન્સસ ઓફ ઇક્ષન્ડયાની અક્ષધકૃત
વેબસાઈટ www.censusindia.gov.in પરથી પ્રાતત કરવામાાં આવી છે .

૮. માક્ષહતી ક્ષવશ્લેષણની પદ્ધક્ષત
સૌ પ્રથમ પ્રાતત માક્ષહતીના સાંપાદનનુાં કાયિ હાથ ધરવામાાં આવ્યુાં હતુાં. ત્યારબાદ એકક્ષત્રત કરેલ માક્ષહતીને SPSS
(Statistical Package for Social science) નામના સોફ્ટવેરમાાં નાખવામાાં આવી છે . ત્યારબાદ સાિરતા અને જાક્ષત
પ્રમાણ વચ્ચે સાંબાંધ તપાસવા માટે કાલિ ક્ષપયસિનના સહસાંબાંધાાંકનો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો છે . સાિરતામાાં થતા ટકાવારી
ફેરફારની જાક્ષત પ્રમાણ ઉપર કેટલી અસર થાય છે તે તપાસ કરવા માટે Dual Log Regression Model નોઉપયોગ કરવામાાં
આવ્યો છે .

૯. સાિરતા અને જાક્ષત પ્રમાણ વચ્ચેનો સહસાંબધ
ાં
અહીંપુરુષ, સ્ત્રી અને કુલ સાિરતાઅનેજાક્ષત પ્રમાણ વચ્ચે સાંબાંધ તપાસવા માટે કાલિ ક્ષપયસિનના સહસાંબાંધાાંકનો ઉપયોગ
કરવામાાં આવ્યો છે . એ અાંગેનુાં ક્ષવશ્લેષણ નીચે મુજબ છે .
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૪.૧ સાિરતાઅને જાક્ષતપ્રમાણ વચ્ચેના સહસાંબાંધ દશાિવાતુકાં ોષ્ટક
કાલિ ક્ષપયસિન સહસાંબાંધાાંક
સાથિકતાની કિા
પુરુષ સાિારતા અને જાક્ષત પ્રમાણ
-૦.૪૭૨
૦.૦૦૧
સ્ત્રી સાિારતા અને જાક્ષત પ્રમાણ

૦.૦૧૯

૦.૮૯૯

કુલ સાિરતા અને જાક્ષત પ્રમાણ

૦.૦૧૧

૦.૯૪૩

સાિરતાઅને જાક્ષતપ્રમાણ વચ્ચેના સહસાંબાંધ તપાસવા માટે કાલિ ક્ષપયસિન સહસાંબાંધાાંક પરીિણ કરતા જાણવા મળ્યુાં છે
કે, પુરુષ સાિરતા અને જાક્ષત પ્રમાણ વચ્ચે આાંક્ષશક ઋણ સાથિક સહસાંબાંધ રહેલો છે . સહસાંબાંધાાંક મુલ્ય -૦.૪૭૨ જણાયુાં છે .
આથી કહી શકાય કે દક્ષિણ ગુજરાતમાાં પુરુષ સાિરતાનુાં પ્રમાણ જે મ ઊંચુાં તેમ જાક્ષત પ્રમાણ નીચુાં છે .
સ્ત્રી સાિરતા અને જાક્ષત પ્રમાણ વચ્ચે સાથિક સહસાંબાંધ જણાયો નથી. આથી પુરુષ સાિરતામાાં થતા ટકાવારી ફેરફારની
જાક્ષત પ્રમાણ ઉપર કેટલી અસર થાય છે , તે તપાસ કરવા માટે ક્ષનયત સાંબાંધાકનુાં પરીિણ કરવામાાં આવ્યુાં છે . અહીં Dual Log
Regression Model નો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો છે . જે નુાં પરરણામ નીચે મુજબ છે .

મોડેલ
LSR = B0 – B1LMLR

૪.૧.૨ Dual Log Regression Model
B0
B1
8.35
-0.345

R2
0.19

LSR = Log Sex Ratio, LMLR = Log Male Literacy Rate
ઉપરોક્ત કોષ્ટકમાાં જોતા જણાય છે કે, B1 નુાં મૂલ્ય-૦.૩૪૫ છે . જે દશાિવે છે કે પુરુષ સાિરતામાાંએક ટકાનો વધારો કે
ઘટાડો થાય તો જાક્ષત પ્રમાણમાાં ૦.૩૪૫% ઘટાડો/વધારો થાય છે .
R 2 નુાં મૂલ્ય ૦.૧૯ જે ટલુાં જણાયુાં છે , જે દશાિવે છે કે, જાક્ષત પ્રમાણમાાં થતા ૧૯% જે ટલો ફેરફાર પુરુષ સાિરતાને કારણે થાય
છે . આ પ્રમાણ ઘણાં નીચુાં છે . આમ, કહી શકાયકે સાિરતા ઉપરાાંત જાક્ષત પ્રમાણને ક્ષનધાિરરત કરતા બીજા અન્ય પરરબળો પણ
મહત્વના છે .
વાસ્તક્ષવક રીતે જોઈએતો જે મ સાિરતા પ્રમાણ ઊંચુાં હોય તેમ જાગૃક્ષત વધુ હોવાથી જાક્ષત ભેદભાવ દૂર થાય છે એટલે
કે, જાક્ષત પ્રમાણ દર હજાર પુરુષોએ સ્ત્રીઓની સાંખ્યા શક્ય હોય તેટલી ઉંચી હોવી જોઈએ. પરાંતુ પ્રસ્તુત અભ્યાસમાાં પુરુષ
સાિરતા અને જાક્ષત પ્રમાણ વચ્ચે સાથિક નકારાત્મક સાંબાંધ જોવા મળ્યો છે , જે આવે દશાિવે છે કે, પુરુષોમાાં સાિરતા જે મ વધતી
જાય છે તેમ જાક્ષત ભેદભાવ વધતો જાય છે , આથી જાક્ષત પ્રમાણ નીચુાં છે .
એવુાં કહી શકાય કે જાક્ષતપ્રમાણનીચુાં હોવા માટેના કારણોમાાં જાગૃતતા તેમજ અદ્યતન ટેકનોલોજીનો વધેલો ઉપયોગ
જવાબદાર ગણી શકાય.

૧૦. અભ્યાસના તારણો:
પ્રસ્તુત અભ્યાસના મુખ્ય તારણો નીચે મુજબ છે .
(૧) પુરુષ સાિરતા અને જાક્ષત પ્રમાણ વચ્ચે આાંક્ષશક ઋણ સાથિક સાંબાંધ જોવામળ્યો છે .
(૨) સ્ત્રી સાિરતા અને જાક્ષત પ્રમાણ વચ્ચે સાથિક સાંબાંધ જણાયો નથી
(૩) પુરુષ સાિરતામાાં થતો ફેરફાર જાક્ષત પ્રમાણમાાં ફેરફાર લાવે છે .
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