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સામાજજક સંધનમા ંનનદશન સદં કરળાની દ્ધનિ 

(દ્ધતિવયન ું મદ્રચ્છ  ( Systematic Random Sampling) તનદળશન) 
ડૉ.નળનીિ બી.ગાયકળાડ- સમાજાસ્ત્ર- નળભાગ  

એ.કે.ય.ુબી. સનમનિ (ડભઇ) આર્ૌશસ એન્ડ શ્રીમિી એન.સી. ઝળેરી કમસશ કેજ ીલીયા 
Abstract : 
  ભોટા વમશૃભાુંથી ભાહશિી એકતિિ કયી અને પ્રાપ્િ થમેર ભાહશિીન ું લગીકયણ અથશઘટન અને 
મલૂમાુંકન અને િેભાુંથી શતે  ણૂશ તનણશમ િાયલલાભાું આલે છે. જ્માયે વાભાજજક વુંળોધન કયલાન ું શોમ ત્માયે 
એક ભોટા વમશૃની િાવ કયલાને ફદરે અમ ક  તનમિ વુંખ્માભાુંથી જૂથ વુંદ કયીને અભ્માવ કયલાભાું 
આલે િેન ેતનદળશન દ્ધતિ કશી ળકામ.  
  કોઈ ણ વાભાજજક વુંળોધન ત્માયે જ વાચ ું અને વચોટ કે તલશ્ર્લતનમ ફુંને છે કે  જ્માયે તનદળશન 
દ્ધતિની વુંદગી મોગ્મ લજૈ્ઞાતનક દ્ધતિ દ્વાયા કયલાભાું આલી શોમ. જો  મોગ્મ યીિે તનદળશન દ્ધતિની 
વુંદગી કયલાભાું આલી શોમ િો કોઈ ણ વાભાજજક વુંળોધનન ું ૫૦% કાભ વભમ શરેા ણૂશ થઇ જામ 
છે. જો તનદળશન દ્ધતિની વુંદગીભાું કોઈ ખાભી શોમ િો વુંળોધક જ્માય સ ધી વુંળોધક કામશ ણૂશ ન થામ 
ત્માું સ ધી શભેળના ભાટે લરખા ભાયિો યશ ેછે. 
  પ્રસ્ત િ વુંળોધન ેયભાું તનદળશન દ્ધતિની વુંદગીના એ મ ખ્મ બાગ ઉય પ્રકાવ ાડલાભાું 
આવ્મો છે કે વભષ્ટટ શ ું છે કેલી યીિે વુંદગી કયલાભાું આલે છે ? િથા તનદળશન દ્ધતિનો એક મ ખ્મ પ્રકાય 
‘મદ્રચ્છ તનદળશન દ્ધતિનો એક ેટા પ્રકાય દ્ધતિવયન ું મદ્રચ્છ  તનદળશન થકી અભ્માવની વભટટી, 
અભ્માવના ગાભો, અભ્માવના ક ટ ુંફો, અભ્માવના ઘયો અને અભ્માવના ઉત્તયદાિાઓ કેલી યીિે વુંદગી 
કયી ળકામ િે ઉદાશયણ વાથે તલશ્ર્રેણ અને થૃ્થકયણ વહશિ વભજલાનો પ્રમાવ કયલાભાું આલેર છે. 
જેથી કયીને નલા વુંળોધકોને દ્ધતિવયન ું મદ્રચ્છ તનદળશનનો વુંળોધનભાું તલતનમોગ અને આ દ્ધતિથી 
અભ્માવ અંગનેો નમ નો કેલી યીિે વુંદ કયી ળકામ અને વુંળોધનકિાશને ઉબી થિી અટકો કે મ ઝલણો 
દ ય થામ િે શતે  થી આ વુંળોધન ેય યજ  કયલાભાું આલેર છે. 
બ્દ ચાળી:  નનદશન, સમષ્ટી, દ્ધનિસરનુ ંયદ્રચ્છ  નનદશન  
 પ્રસ્િાળના:- 
  વાભાજજક વુંળોધન ભાટે તનદળશ વુંદ કયલાની દ્ધતિ એક અતિ ભશત્લન ું  અંગ છે. જમાયે વુંળોધન 
કિાશ  વાભાજજક વુંળોધનનો અભ્માવ  કયલાન ું નક્કી કયે છે  ત્માયે િેભની વાભે  વભગ્ર વભષ્ટટ શોમ છે. વૌ 
કોઈ જાણે છે કે  વભગ્ર વભષ્ટટનો અભ્માવ કયલો અતિ મશૂ્કેર બમો શોમ છે.  

  વભષ્ટટના ફધા એકભોને રગિી વુંણૂશ ભાહશિી ભેલલાભાું આલે િો એટરી તલ ર ભાહશિી એકઠી 
થલા ાભે કે જેથી ભાહશિીન ું તલશ્ર્રેણ કુંટાાજનક ફની જામ છે. િદ યાુંિ લધ  વભમ, લધ  નાણાકીમ 
ખચશ, લધ  ડિો ફૌતધક વભમ લધાયે ભાગી ર ે છે. આલા વભગ્રરક્ષી અભ્માવોથી કોઈ ણ વુંળોધન 
એકભોની ઉયછલરી ભાહશિી એકિ થામ છે. જેથી કોઈ ણ વુંળોધનની ઊંડાણલૂશક ભાહશિી ભિી નથી.
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  એટરે જ લજૈ્ઞાતનકો બાગ્મે જ વભષ્ટટનાું ફધાું એકભોનો અભ્માવ કયે છે. આ શકીકિ જ એભ સચૂલે 
છે ભોટાબાગના વુંળોધનોભાું ણૂશ ગણિયી કયલી કાું િો ળક્ય નથી અથલા લૈજ્ઞાતનક દ્રષ્ટટએ લાજફી નથી. 
અમ ક વભષ્ટટ એલા પ્રકાયની શોમ છે જેના ફધા એકભોનો કદી ણ અભ્માવ થઇ ળકિો નથી.  

  એટરા ભાટે વભષ્ટટનો એક બાગ િયીકે  તનદળશન દ્ધતિની વુંદગી વાભાજજક વુંળોધનભાું કયલાભાું 
આલ ે છે. પ્રસ્ત  િ ળોધિભાું તનદળશન દ્ધતિનો ઉમોગ વુંળોધનભાું કેલી યીિે થામ છે. ૨૧ભી વદીભાું 
વાયા તનદળશની રાક્ષણીકિાઓની હયણૂશિા ભાટે જે અગલડો ડ ેછે જેનો ખ્માર યજૂ કયલાભાું આલેર છે. 

અભ્યાસન હતે:ુ 

 દ્ધતિવયન ું મદ્રચ્છ  ( Systematic Random Sampling) તનદળશન દ્ધતિની ભાહશિી ભેલલી. 
 વુંળોધન અભ્માવન ું ક્ષેિ કેલી યીિે વુંદ કયવ ું ? (વેમ્ર વુંદગી?) જેની ભાહશિી ભેલલી. 

અભ્યાસનુ ંમહત્તત્તળ: 

 એભ.પીર, ી.એચડી, અને એભ.એ. ભાું રઘ ળોધ તનફુંધ િૈમાય કયિા શોમ િેલા તલદ્યાથીઓને લધ  
ઉમોગી ફની યશળ ે

 દયેક તલદ્યાથીઓને અને ભાગશદળશકોને મ ઝલણ શોમ છે કે અભ્માવન ું ક્ષેિ, અભ્માવના ગાભો, 
અભ્માવના ઉત્તયદાિા, અને અભ્માવના ક ટ ુંફો, અભ્માવ ઘયો કેલી યીિે વુંદ કયી ળકામ જેની વુંણૂ 
ઊંડા લૂશક ભાહશિી આલાભાું આલરે છે. 
 દ્ધતિવયન ું મદ્રચ્છ  ( Systematic Random Sampling) તનદળશન દ્ધતિ  વાભાજજક વુંળોધન ભાટે 
કેટરી મથાથશ કે વચોટ દ્ધતિ છે. જેનાથી ભાહશિગાય થળે. 

નનદશનન અર્શ (Meaning of Sample)   

  તનદળશ એટરે  વભષ્ટટના અમ ક એકભોનો બાગ. તનદળશ વુંદ કયલાની વભગ્ર કામશપ્રણારીને તનદળશન 
કશલેાભાું આલે છે. તનદળશનનો શતે    વભષ્ટટના બાગરૂ અમ ક એકભોને નમનૂા િયીકે રઈને િેના અભ્માવ 
દ્વ્રાયા વભષ્ટટની રાક્ષણીકિાઓ  જાણલાનો છે. 

  તનદળશ વુંદ કયલાની કામશપ્રણારીનાું આધાયે તલભબન્ન તનદળશનોને મ ખ્મત્લે ફે તલબાગભાું લશચેલાભાું 
આવ્મા છે. (૧) ભફનમદ્રચ્છ (Non- Random) તનદળશન. (૨) મદ્રચ્છ (Random) આ ફુંન ે પ્રકાયનાું 
તનદળશનોને  ફીજી યીિે (૧) ભફનવુંબાલના   (Non- Probability) (૨) વુંબાલના (Probability) 

(૧) બબનયદ્રચ્છ (Non- Random Sampling) નનદશન.  

  વભષ્ટટના ફધા એકભોને તનદળશનભાું વુંદગી ાભલાની િક ના ભિી શોમ  ત્માયે િેલા તનદળશનને 
ભફનમદ્રચ્છ તનદળશન કશલેાભાું આલે છે. દા: ભફનમદ્રચ્છ તનદળશનનાું પ્રકાય િયીકે આકસ્સ્ભક તનદળશન, 
(Accidental Haphazard Sample)   ઉરભ્મ તનદળશન, (Availability Sample)  શતે  રક્ષી તનદળશન,  (Purposive 

Sample)   તનદશ ટટાળ તનદળશન Quota Sample)   
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(૨) યદ્રચ્છ (Random Sampling) નનદશન.  

  વભષ્ટટના ફધા એકભોન ે તનદળશનભાું વુંદગી ાભલાની  વભાન િક  ભિી શોમ  ત્માયે િેલા 
તનદળશનને મદ્રચ્છ તનદળશન કશલેાભાું આલે છે. દા: મદ્રચ્છ તનદળશનનાું પ્રકાય િયીકે (૧) વાદ ું મદ્રચ્છ 
(Simple Random Sampling) તનદળશન, (૨) દ્ધતિવયન ું મદ્રચ્છ  (Systematic Random Sampling) તનદળશન, 
(૩) સ્િહયિ મદ્રચ્છ  ( Stratified Random Sampling) તનદળશન, (૪) ઝુભખા મદ્રચ્છ  (Cluster Random 

Sampling) તનદળશન. િથા તનદળશન ભેલલાની પ્રય સ્તિઓ િયીકે (૧) વભાન સ્લરૂની ભચઠ્ઠીઓનો 
ઉમોગ, (Use of identical Slips) (૨) મદ્રચ્છ નુંફયોલાા ટેફરનો ઉમોગ, (Use of a Table Random 

Numbers)  (૩) તનશ્ર્શ્ર્ચિ અંિયની પ્રય સ્તિ.  (Fixed interval Technique). ઉયોકિ લગેયે દ્ધતિ દ્વ્રાયા 
તનદળશન અથલા નમ ના કે વેમ્રની વુંદ કયલાભાું આલે છે. 

  ઉયોકિ તલતલધ તનદળશન દ્ધતિઓભાુંથી પ્રસ્ત  િ ળોધિભાું “દ્ધતિવયન ું મદ્રચ્છ ( Systematic 

Random Sampling) તનદળશન” દ્ધતિની વુંદગી અંગેની ચચાશ કયલાભાું આલેર છે. કાયણ કે જ્માયે 
વુંળોધન ક્ષેિ વુંદ કયલાભાું આલે ત્માયે આલા અનેક પ્રશ્ર્નો ઉબા થામ છે. જેભાું અભ્માવના ગાભો કેલી 
યીિે વુંદ કયલા, અભ્માવના ક ટ ુંફો કેલી યીિે વુંદ કયલા, અભ્માવના ઉત્તયદાિાઓ કેલી યીિે વુંદ 
કયલા, અભ્માવના ઘયોની વુંખ્મા કેલી યીિે વુંદ કયલા લગેયે અનેક તલતલધ પ્રશ્ર્નો દયેક વુંળોધન કિાશનાું 
ભનભાું ઉદ્ભબલિા શોમ છે. જેનો વુંણૂશ ખ્માર વભજાલી ૨૧ભી વદીના વુંળોધકોને આ પ્રકાયનાું ડકાયોનો 
વાભનો કયલો ના ડ ેિેની વુંણૂશ ખ્માર ઉદાશયણ વહશિ  વભજાલલાનો પ્રમત્ન યશરે છે. 

  અને વુંળોધન કામશ દયતભમાન ભાગશદળશક દ્વ્રાયા, અનેક તલતલધ વુંળોધક અન ેતલધાથી દ્વાયા આ અનેક 
લખિ પ્રશ્ર્ન છૂલાભાું આલે છે . આ ગાભ, ક ટ ુંફ, ઘયો, ઉત્તયદાિાઓ કેલી યીિે વુંદ કમાશ એના જલાફ 
રૂે જો વુંળોધન કામશ દયતભમાન ચોક્કવ વચોટ દ્ધતિ શોમ િે “દ્ધતિવયન ું મદ્રચ્છ  (Systematic Random 

Sampling) તનદળશન” દ્ધતિની જેભાું કોઈ ક્ષાિ જેભાું વભષ્ટટના ફધા એકભોને તનદળશનભાું વુંદગી 
ાભલાની  વભાન િક  ભિી શોમ  છે. અન ેવાયા તનદળશનનાું રક્ષણો જેલા (૧) વભષ્ટટન ું પ્રતિતનતધત્લ 
(૨) માશપ્િ કદ જેલા રક્ષણોન ું દળશન થામ છે. જ્માયે ફીજી તનદળશન દ્ધતિભાું આટરી જ  વુંખ્માભાું કેભ  
ઉત્તયદાિાઓ  વુંદ કમાશ લગેયે પ્રશ્ર્નોનો  જલાફ આલો થોડો મઝૂલણો ઉબા કયે છે . કાયણ કે એ 
તનદળશન દ્ધતિભાું તનદળશન વુંદગી કયલાની ચોક્કવ દ્ધતિ શોિી નથી.   

વુંળોધન તલમની વુંદગી કમાશ છી ળોધકિાશએ વુંળોધન ક્ષેિ નક્કી કયલાન ું શોમ છે. વભષ્ટટ જ્માયે 
ભોટી શોમ ત્માયે વુંળોધનભાું તનદળશનની વુંદગી કયલી અતનલામશ ફને છે. પ્રસ્ત  િ અભ્માવભાું અભ્માવના 
શતે  ઓ, વભમ ભમાશદા અને નાણાુંકીમ ફાફિો ધ્માનભાું યાખી અભ્માવક્ષેિના ફધાું જ એકભોનો અભ્માવ 
થઇ ળકિો નથી. િેથી વભગ્રના બાગરૂે પ્રતિતનતધત્લ ધયાલિા નાના કદનાું તનદળશનને વુંદ કયલાભાું 
આલે છે. પ્રસ્ત  િ વુંળોધનિભાું ઉત્તયદાિાઓની વુંદગી ભાટે ધ્ધતિવયન ું મદ્રચ્છ તનદળશન ધ્ધતિથી 
ઉત્તયદાિાઓની વુંદગી કયલાની યીિ નીચે મ જફ દળાશલલાભાું આલેર છે. ઉદાશયણ િયીકે ડાુંગ જજલરાનાું 
ક ર 311 છે િેને ગાભોની ક ર લસ્િીના આધાયે ાુંચ તલબાગોભાું  લગીકયણ કયલાભાું આલે િો નીચે 
મ જફન ું કોટઠક િૈમાય થળે જે આના તનદળશન વુંદગી અંગેના િભાભ પ્રશ્ર્નોના જલાફ આળે. 
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ક્રમ ળસ્િી પ્રમાણે ગામનુ ં
ળગીકરણ 

કુ ગામની 
સખં્યા 

03 ટકા 
પ્રમાણે 

સદં કરે  
ગામની 
સખં્યા 

અભ્યાસના ગામ અભ્યાસના 
ગામની કુ 

ળસ્િી 

અભ્યાસના 
ગામના 

કુરંુ્બની સખં્યા 

15 ટકા 
પ્રમાણે 

ઉત્તરદાયિા 
ઓની 

સદંગી 
1 00 ર્ી 250 38 01 ીાડા 224 49 07 

2 251 ર્ી 500 89 03 બરડાણી 363 62 09 

ગાયખાસ 374 66 10 

ખૈરીન્દ્રા 436 108 16 

3 501 ર્ી 700 78 02 માનમડી 597 104 16 

માદબારી 667 112 17 

4 701 ર્ી 1000 55 02 ગકંુડ 847 163 24 

ગોયાશ 977 185 28 

5 1001 ર્ી ળધ ુ 51 02 બચિંચી 1350 258 39 

કટબા 1411 298 45 

 કુ 311 10    211 

- સો પ્રર્મ અભ્યાસનુ ંકે્ષત્ર નક્કી કરવુ,ં જે સમષ્ષ્ટ િરીકે  કુરંુ્બ, ગામ, િાલકુ, જજલ્, રાજ્ય, દે 
હય કે, જે સંધકે િાની જાિે નક્કી (ધારળાનુ)ં હય છે. 
- જ્યારે સમગ્ર સમષ્ષ્ટમારં્ી અભ્યાસના ગામ સદં કરળા હય િ ઉરકિ કષ્ઠકમા ંદાશળે 
પ્રમાણે ળસ્િીની ચક્કસ સખં્યાના ંઆધારે ળગીકરણ કર. 
- આ ળગીકરણર્ી કયાશ ળગશમા ંકેટા ગામ આળે િે નક્કી ર્ે. 
- આ  ળગીકરણ કરે કુ ગામમારં્ી કેટા ગામ સદં કરળા િે અંગેની ચક્કસ  દ્ધનિ આળામા ં
આળે છે. 

લગીકયણ કયેર ગાભોની ક ર વુંખ્મા 𝐱 ધાયેરા  ટકા
   

 
 
 ઉરકિ દ્ધનિ પ્રમાણે અભ્યાસના ંગામ સદં કરળામા ંઆળે. 
- લગીકયણ કયેર ગાભોન ેગાભના  શરેા અક્ષય પ્રભાણે  અથલા ચડિા- ઉિયિા ક્રભભાું ગોઠલી,  
િેભાુંથી ઉયની શયોના, નીચનેી શયોના કે ભધ્મ શયોની   શ્રણેીઓભાુંથી જરૂહયમાિ મ જફના  એકભો કે 
અભ્માવના ગાભો વુંદ કયલા, આભ કયલાથી લગીકયણ કયેર ગાભોની   શ્રેણીઓભાુંથી કોઇણ અભ્માવન ું 
ગાભ આલી ળકે, જે  ક્ષાિ લગયન ું શળ ે અને  વભગ્ર વભષ્ટટન ું પ્રતિતનતધત્લ કયળે, આ યીિે 
અભ્માવક્ષેિના ગાભો વુંદ કયલા. 
 સદં કરે અભ્યાસકે્ષત્રમા ંઉત્તરદાિાઓની સદંગી કરળાની રીિ.  

   વુંદ દયેક ગાભોનાું ઘય નફુંય ઉયથી વુંદ કયેર અભ્માવના ગાભોની ક ર લસ્િી અને    

   ક ર ક ટ ુંફોની  વુંખ્માની  ભાહશિી ભેલલી,  

- ઉત્તયદાિાઓ વુંદ કયલા ભાટે એ વુંળોધનકિાશ અમ ક ટકા ધાયલા ડ ેછે. જે  
   ભાટે વુંળોધનકિાશ સ્લિુંત્ર્મ શોમ છે.  
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વુંદ કયેરા અભ્માવના ગાભોની ક ર ક ટ ુંફો વુંખ્મા ₓ ધાયેરા ટકા = 

100 

- ઉયોતિ યીિે ઉત્તયદાિાઓની વુંદગી કયલાભાું આલે છે. 
- ઉત્તયદાિાઓની વુંદગી થમા છી પ્રશ્ર્નએ ઉબો થામ છે કે પ્રશ્ર્નાલરી કે અન સભૂચ કોની કોની 
બયલી, એના જલાફ રૂે દયેક ગાભોભાું દયેક ઘયને ઘય દીઠ ઘય નફુંય આલાભાું આલેર શોમ છે જે 
અભ્માવના ગાભોભાું જેટરી વુંખ્માભાું અન સભૂચઓ બયલાની શોમ િે ગાભના ક ર ઘયોની વુંખ્માને આધાયે 
વભાન અંિયના ઘય નફુંય વુંદ કયી અન સભૂચઓ બયલી, જેથી કોઇ એકભને ક્ષાિ ન થામ. 
ઉસહંાર: 
   વુંળોધનની વુંન્નિા ભાટે તલતલધ દ્ધતિઓનો ઉમોગ કયલાભાું આલે છે. ઉય દળાશવ્મા 
પ્રભાણે વાભાજજક વુંળોધનભાું તનદળશન દ્ધતિન ું અજોડ ભશત્ત્લ છે. વુંણૂશ જગિ ભાહશિીન ું વ્માક સ્ત્રોિ છે. 
આ વ્માક ભાહશિીને એકતિિ કયી ોિાના વુંળોધન સ્ળી ફનાલલા ભાટે પ્રાપ્િ ભાહશિીન ું લગીકયણ, 
અથશઘટન અને મલૂમાુંકન કયી િેભાુંથી શતે  ણૂશ તનણશમ િાયલી વાભાજજક વુંળોધન કયલાન ું શોમ ત્માયે એક 
વ્માક વમશૂની િાવ કયલાને  ફદરે તનમિ જૂથની વુંદગી કયલાભાું આલે િેને તનદળશન દ્ધતિ 
કશલેાભાું આલે છે.  વાહશત્મની હયબાાભાું તનદળશનને ઉદાશયણ જૂથ વુંદગી િયીકે ઓખલાભાું આલે છે. 
તનદળશન દ્ધતિ દ્વાયા કયેર વુંળોધન જ પ્રભાણભિૂ, તલશ્ર્લનીમ  અને વત્મ ભાનલાભાું આલે છે. 
   પ્રસ્ત િ ળોધરેખભાું તનદળશન દ્ધતિના પ્રમ ખ બાગ ય પ્રકાળ ાડલાભાું આવ્મો છે. અશીં 
મદ્રચ્છ તનદળશન દ્ધતિની એક ળાખા િયીકે  દ્ધતિવયન ું મદ્રચ્છ તનદળશન થકી અભ્માવની વભટટી, 
અભ્માવના ગાભો, અભ્માવના ક ટ ુંફો, ઘયો અને ઉત્તયદાિાઓ લગેયેની વુંદગી કેલી યીિે કયામ િેનો એક 
ઉત્તભ નમનૂો  યો ાડલાભાું આલરે છે. આ ભાહશિી દ્વાયા વુંળોધનભાું થૃ્થકયણ અને તલશ્ર્રેણ કયી ઉત્તભ 
િાયણો કે તનટકશ ય શોંચી ળકામ છે. વુંળોધકો વાભે જે ડકાય અને વભસ્માઓ કે મ ુંઝલણો ઉસ્સ્થિ 
થામ િેના ભાટે તનદળશન દ્ધતિ ભાગશદળશક , પે્રયકની ભતૂભકા તનબાલી ળકે એલો ભાયો અંગિ ભિ છે. જે 
વુંળોધનની હયબાા વાથે વુંણૂશ ભે ખામ છે.    
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