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ABSTRACT

આ અભ્માવન ભુખ્મ ઉદેળ વયકાયી ળાાભાાં કાભ કયતા HTAT આચામો અને NON HTAT આચામોનાાં વ્માલવામભાાં કેટર
ભનબાય અનુબલે છે તે જાણલાન છે . આજકાર આચામોને બણાલલાના કાભ કયતા ફીજા અનેક કાભ કયલા ડે છે . આથી આચામોને લગગખાંડન બાય અને
ફીજા કાભન બાય વતત યશેત શમ છે .જે થી આચામો વતત વ્માલવાયમક ભનબાયન વાભન કયતા શમ છે . જે ની અવય ફાકના અભ્માવ ય અને
તાના સ્લાસ્્મ ય ડતી શમ છે .ત આ આચામો તાના વ્માલવામભાાં કેલ ભનબાય અનુબલે છે તે જાણલા ભાટે વોયાષ્ટ્ર અને કચ્છ જીલ્રાના વયકાયી
ળાાભાાં કાભ કયતા HTAT આચામો અને NON HTAT આચામોનાાં વ્માલવાયમક ભનબાય ય આ વાંળધન શાથ ધયલાભાાં આવ્મુાં છે . આ વાંળધનભાાં
યનદળગ તયીકે ૩૬૦ વયકાયી ળાાભાાં કાભ કયતા HTAT આચામો અને ૩૬૦ NON HTAT આચામોને યેન્ડભરી વાંદ કયલાભાાં આવ્મા છે . આ
આચામોનાાં વ્માલવાયમક ભનબાય ભાલા ભાટે OCCUPATIONAL STREES SCALE, SHRIVASTAV & SINGH-(૧૯૮૧) ન ઉમગ કયલાભાાં
આવ્મ છે .પ્રસ્તુત વાંળધનભાાં એનારીવીવ ભાટે ભીન, એવ.ડી અને “ F “ ટેસ્ટ ન ઉમગ કયલાભાાં આવ્મ છે .પ્રસ્તુત વાંળધનનાાં રયણાભ દળાગલે છે કે
HTAT આચામો કયતાાં NON HTAT આચામો વ્માલવાયમક ભનબાય લધુ જલા ભે છે
Keywords: OCCUPATIONAL STRESS , HTAT PRINCIPAL, NON HTAT PRINCIPAL.

૧. પ્રસ્તાલના:વ્મયતતના જીલનભાાં ભનબાયની રયયસ્થયત આવ્મા જ કયતી શમ છે . જે ભ કે ફકન ળાાએ જલાન પ્રશ્ન, મુલાનભાાં ળાયીરયક –
ભાનયવક પેયપાયને કાયણે ઉબા થતાાં પ્રશ્ન , રગ્નજીલનને રગતી વભસ્માઓ લૃધ્ધની યનલૃયિ અાંગેની વભસ્માઓ , કભગચાયીઓને તાના
વ્માલવામભાાં વભામજન અાંગેની વભસ્માઓ લગેયે વ્મયતતભાાં ભનબાય જન્ભાલે છે . ભનબાય ળબ્દ આજકાર ખુફજ વાભાન્મ થઇ ગમ છે . તેનુાં
વોપ્રથભ ભશત્લ વભજનાય શતા શેન્વળૈરી.
રયલતગનળીર માગલયણ આધુયનક જીલનળૈરી બોયતક વભૃયધધની ઘેરછા , ળશેયીકયણ, ઔધગીકયણ, લૈશ્લકયણ ફદરાતા ભૂલ્મ અને
વભાજ વ્મલસ્થા લગેયેને રીધે ભાનલી ભનબાયમુતત રયયસ્થયતભાાં વાલ યનયાળ થઇ જામ છે. ફશુ જ યલળાર અથગભાાં કશીએ ત ભનબાયના ભૂ
વ્મયતતની ઈચ્છાઓ અને જરૂરયમાત વાંતલા જે લી ફાફતભાાં ડેરા છે . વ્મયતતને તેના લાતાલયણ લચ્ચેના વાંફાંધભાાં યલવાંગતતા ઉબી થામ
ત્માયે ભનબાય ઉિન્ન થામ છે . આધુયનક વભમભાાં ભનબાય યયશત ભાનલજીલન અળતમ રાગે છે . તેથી આધુયનક મુગને (Age Of Anxiety
and Stress) તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે . આધુયનક વભમભાાં બમ, શતાળા, યફન વરાભતી લગેયે જે લા ભનબાયના રક્ષણથી લધુ ફીભાયીઓ
થામ છે . એટરે કે ભનબાયને કેટરીક લખત વભ્મતાન યગ (Dispease of Civilization) કશે છે .
“ Stress is a Response of the body to any demand made upon if “
- Hans selye-1936 “
ભનબાય એટરે વ્મયતત જ્માયે યનયશ્ચત ધ્મેમ વુધી શચલા ભાટે અવભથગ શમ ત્માયે અનુબલત એક પ્રકાયન બાય કે દફાણ. “
“Any External event or any internal drive which threatens to upset the organismic equilibrium is stress “
Hans selye -1955 .
” Stress is any circumstances that threatens or is perceived to theater one’s well being and that theredy tax
one’s coping abilities .”Wayen Weiten- 1998
“ ભાનલીની કઈ ભુશ્કેરીઓ કે વભસ્માઓન તાત્કાયરક ઉકેર ભત નથી ત્માયે ભાનલીના જીલનભાાં જે ભાનયવક અસ્લસ્થતા ઉદબલે છે .તેને
ભનયલજ્ઞાનની બાાભાાં ભનબાય કશેલાભાાં આલે છે. “ - ફેયન ૧૯૮૬
Occupational Stress ને job stress કે work stress તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે . વ્મયતત જે વ્માલવામ કયે છે તેભાાં એલા ઘણા
રયફ (stress) શમ છે જે તેનાભાાં ભનબાય ઉત્ન્ન કયે છે . વ્મયતતની વ્માલવામ રયયસ્થયતભાાં અનુબલાતા ભનબાયને વ્માલવાયમક
ભનબાય તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે . આનોલ્ડ અને પેલ્્ભેન (૧૯૮૬) ના ભતે વ્માલવામ ભનબાય એટરે વ્મયતતના વ્માલવામ લાતાલયણના
નલા કે બમજનક રયફ પ્રત્મેની તેની પ્રયતરિમાઓ વ્માલવાયમક ભનબાયનાાં કાયણ વ્મયતતગત અને વાભાયજક શઈ ળકે યાંતુ ભટે બાગે આ
પ્રકાયના ભનબાયના કાયણે યલયલધ વ્માલવાયમક ફાફત જ શમ છે. જે ભ કે વાંસ્થાની રીવીઓ તેનુાં યચનાત્ભક ભાખુાં બોયતક રયફ જે લા
કે ઘઘાટ, અયતગયભી, અયતઠાંડી, વાંસ્થાનુાં લાતાલયણ લગેયે ઉયાાંત વ્મયતતને વ્માલવામ ક્ષેત્રભાાં જે યલયલધ બુભીકાઓ (Role) બજલલાના શમ
છે . તેનાથી ણ ભનબાય ઉદબલે છે. આ પ્રકાયના ભનબાયને Role Stress કશેલાભાાં આલે છે .
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(૨) વભસ્મા કથન:કઈ ણ વાંળધનના રદળાદળગન ભાટે વભસ્મા કથન જરૂયી છે . અશીં વોયાષ્ટ્ર અને કચ્છ જીલ્રાના HTAT આચામો અને NON
HTAT આચામોનાાં વ્માલવાયમક ભનબાયને સ્લતાંત્ર રયલત્મગ તયીકે રેલાભાાં આલેર છે.
વભસ્મા:- “ વોયષ્ટ્ર અને કચ્છ જીલ્રાના
HTATઆચામો અનેNON HTAT આચામોનાાં વ્માલવાયમક ભનબાયન તુર નાત્ભક અભ્માવ
“
૩. વાંળ ધન વાયશત્મની વભીક્ષા
:(૧) અફુચ ેલ ેન (૨૦૧૦) તેભણે શાઈસ્કુરના યળક્ષકનાાં વ્માલવાયમક તણાલન અભ્માવ શાથ ધમો . આ અભ્માવ ઉચ્ચ ળાાઓના
યળક્ષકનાાં વ્માલવાયમક તણાલના તુરનાત્ભક યલષ્રેણ ય દમાન કેયન્િત કયે છે ભાયશતી યલષ્રેણનાાં આધાયે જાણલા ભળમુાં કે તેભના વ્માલવાયમક
તણાલભાાં ુરુ યળક્ષક અને સ્ત્રી યળયક્ષકાઓ લચ્ચે નધાત્ર તપાલત છે. ળૈક્ષણીક અનુબલ, રામકાત, યલલાયશત યસ્થયતનાાં આધાયે ુરુ યળક્ષક
અને સ્ત્રી યળયક્ષકાઓભાાં તેભના વ્માલવાયમક તણાલભાાં નધાત્ર તપાલત નથી.
(૨) યળગક :- “ યવતકીભની ભાધ્મયભક ળાાન યળક્ષકન વ્માલવાયમક તણાલન અભ્માવ
.”
વાંળ ધક :- અનુ ભ ખયેર
લગ :- ૨૦૧૭
યનદળગ :- ગ્રામ્મ યલસ્તાયના ૮૦ ુરુ  અને ૮૦ સ્ત્રીઓ અને ળશેય ી યલસ્તાયના ૮૦ ુરુ  અને ૮૦ સ્ત્રીઓ એભ કુર ૧૬૦ યળક્ષકન
વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મ શત
.
ભાયશતી યલષ્રે ણ:-ભીન., એવ.ડી અને “ t “ કવટી
તાયણ :- અધ્માન વ્માલવામને તણાલૂણ ગ ગણાલાભાાં આલે છે.યલધાથીઓ વાથે વ્માવ્શાય અને વાયી વાંબ ા યાખલાભાાં યળક્ષક લધુ
તણાલ.અનુબ લે છે.
(૩) ળીગક: - ઉચ્ચ ભાધ્મયભક યળક્ષકના યળક્ષકભાાં વ્મલવામ તણાલ
ભદુયાઈ યજલ્રા, તાયભરનાડુભાાં ળાાઓ
વાંળધક: - ડૉ એવ એવ જમયાજ
લગ: - 2013
ભડેર: - ભુખ્મ ભાસ્ટવગ અને ઉચ્ચતય ભાધ્મયભક સ્કૂર યળક્ષક અને વયકાય અને વશાયમત સ્કૂરન વભાલેળ કયતા 305 નભૂના ઉચ્ચતય ભાધ્મયભક
યળક્ષકભાાં વલેક્ષણ શાથ ધયીને પ્રાથયભક ભાયશતી એકયત્રત કયલાભાાં આલી છે.
વાધન: - અભ્માવભાાં લયાતા ામે વાંળધન ધલાયા યલકવાલલાભાાં આવ્મા છે.
ભાયશતી યલશ્રેણ: - ગણક અને ટકા
તાયણ: - રયણાભભાાં એલુાં ણ દળાગલલાભાાં આવ્મુાં છે કે યળક્ષક જે લધાયે તણાલની જાણ કયે છે તેઓ યળક્ષણથી ઓછ વાંતુષ્ટ શતા
,
ગેયશાજયીભાાં લધુ આલતગન અને ગેયશાજય કુર રદલવની ભટી વાંખ્મા, યળક્ષણ (કાયરકદી શેત)ુ છડી દેલાની ળતમતા લધુ શમ છે, અને તે યળક્ષણ
કાયરકદી પયી (કાયરકદી પ્રયતફધધતા) લધુ વાંળધન ભાટેના અનુભાન ણ ચચાગ કયલાભાાં આલે છે.
(૪) શેત ુઓ :(૧) વોયાષ્ટ્ર અને કચ્છ જીલ્રાના HTAT આચામો અને NON HTAT આચામોનાાં વ્માલવાયમક ભનબાયન તુરનાત્ભક અભ્માવ
કયલ.
(૫) ઉત્કલ્્નાઓ:(૧) વોયાષ્ટ્ર અને કચ્છ જીલ્રાના HTAT આચામો અને NON HTAT આચામોનાાં વ્માલવાયમક ભનબાયના પ્રા્તાાંક લચ્ચે વાથગક
તપાલત જલા ભળે નયશ.
(૬) રયલત્મો :૬.૧. સ્લતાંત્ર રયલત્મો:સ્લતાંત્ર રયલત્મો અને તેની તક્ષાઓ દળાગલતુાં કષ્ટક
િભ સ્લતાંત્ર રયલત્મો સ્લતાંત્ર રયલત્મોની કક્ષાઓ
૧

આચામોના પ્રકાય

A1 HTAT આચામો
A2 NON HTAT આચામો

૬.૨. આધારયત રયલત્મો:પ્રસ્તુત વાંળધનભાાં આધારયત રયલત્મો નીચે પ્રભાણે છે.
૧. વ્માલવાયમક ભનબાય
૭. યનદળગ :પ્રસ્તુત વાંળધનભાાં ભાયશતી એતત્રીકયણ ભાટે આકયસ્ભક નભુના વાંદગીની પ્રમુયતતની ભદદથી નભુનાની વાંદગી કયલાભાાં આલ છે .
કચ્છ જીલ્રાના વયકાયી પ્રાથયભક ળાાઓના ૩૬૦HTAT આચામો અને ૩૬૦ NON HTAT આચામોન વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મ શત.
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તુર ા :- વ્માલવાયમક ભનબાય તુરા ,શ્રીલાસ્તલ અને સવઘ (૧૯૮૧)
ધધયતઓ :- ભીન ,એવ.ડી અને “ F “ કવટીન ઉમગ કયલાભાાં આલળે.
(૮) રયણાભ અને તાયણ
:રયણાભ કષ્ટક .૧
નાં આચામોના પ્રકાય(A) રયલત્મગન ાાં વ્માલવાયમક ભનબાયના ભધ્મક અને
F દળાગલ તુાં કષ્ટક(N=૭૨૦)
N
Mean
F
Sig
આચામોના પ્રકાય(A)
360 ૧૩૩.૯૧
HTAT આચામો (A1)
NON HTAT આચામો (A2) 360 ૧૪૧.૪૧ ૧૧.૭૯ ૦.૦૧
૦.૦૫=૩.૮૬
૦.૦૧=૬.૭૦
રયણાભ કષ્ટક .૨
નાં આચામોના પ્રકાય(A) રયલત્મગન ાાં વ્માલવાયમક ભનબાયના ભધ્મકનાાં તપાલત દળાગ
L.S.D
લ તુાં કષ્ટક (N=૭૨૦)
Sr.No.
Pairs
Mean.diff.
Sig.
1
A1 VS A2
7.5
૦.01
૦.05=1.39
૦.01 = 1.85
રયણાભ કષ્ટક નાં.૧ જતા જણામ છે કે આચામોના પ્રકાયના વાંદબગભાાં ગણતયી કયીને પ્રા્ત થમેર F ની રકભત ૧૧.૭૯ છે . સ્લાતાંત્ર્મ
તક્ષા ૧ અને ૭૨૦ શમ ત્માયે ૦.05 અથગવૂચક તક્ષાએ F ની રકભત ૩.૮૬ અને ૬.૭૦ છે અશીં પ્રા્ત થમેર F ની રકભત ભટી છે . તેથી તપાલત
વાથગક છે. અશીં H1 ન અસ્લીકાય થામ છે અને તાયણ તાયલલાભાાં આલે છે કે HTAT આચામોનાાં વ્માલવાયમક ભનબાય કયતા NON HTAT
આચામોન વ્માલવાયમક ભનબાય લધુ જલા ભે છે.
આચામોના પ્રકાયના વાંદબગભાાં L.S.D તપાલત ણ વાથગક જલા ભે છે જે કષ્ટક નાં .૨ભાાં દળાગલલાભાાં આલેર છે . અશીં A1 VS A2
એટરે કે HTAT આચામો NON HTAT આચામોન વ્માલવાયમક ભનબાયના પ્રા્તાાંક ભધ્મક અનુિભે ૧૩૩ .૯૧ અને ૧૪૧ .૪૧ છે અને
ફને લચ્ચેન તપાલત ૭ .૫ છે . જે ૦.૦૧ અથગવૂચક તક્ષાએ વાથગક છે .તેથી કશી ળકામ કે HTAT આચામો કયતા NON HTAT આચામોન
વ્માલવાયમક ભનબાય લધુ જલા ભે છે.
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