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 અનકુૂન એ એળી પ્રક્રિયા છે કે જેમાાં શજીળો તેમની 
જરૂક્રરયાતો અને જરૂક્રરયાતો ર અશર કરનાર 
ક્રરસ્થથતતઓ ળચ્ચે શાંતુન જાલળે છે. 

 Adjustment is a process by which living 

organism maintain balance between its 

needs and the circumstances that influence 

the satisfaction of these needs. 

 - L.S.Shaffer 

Dr.Viral B.Jadav, Prakash College of Education, Ahmedabad 



 અનકુૂન એ શતત ચાતી એક એળી પ્રક્રિયા છે 
જેમાાં વ્યસ્તત તેની અને ળાતાળરણ ળચ્ચે ળધ ુ
અશરકારક શાંબાંધો ેદા કરળા માટે તેના ળતતનમાાં 
ક્રરળતતન ાળે છે. 

 Adjustment is a continual process by 

which a person varies his behaviour to 

produce a more relationship between 

himself and his environment 

 Gates 
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ઈચ્છાનો ઉદભળ 
ઉદ્દીકની ષાજરી  
ક્ષ્યની શાંદગી  
અળરોધ  
યોગ્ય પ્રતતચારની શાંદગી  
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 કોઈ વ્યસ્તતમાાં અનકુુનના ક્ષણોના પ્રમાણમાાં 
જેટો ઘટાડો જોળા મલે તેટી તે વ્યસ્તતને 
અનકુુલત કષી કાય. 

 વ્યસ્તતનુાં ોતાની જાત શાથે, યાતળરણ શાથે અને 
અન્ય વ્યસ્તતઓ શાથેનુાં શમાજ અમાન્ય તેમજ 
ષાતનકારક માગે થત ુાં અનકુુન એટે અાનકુુન 
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 વ્મક્તિત્લ વફંધંી રયફ  
 લાિાલયણ વફંધંી રયફ  

◦ કુટંુફ  
◦ ળૈક્ષણણક વસં્થા  
◦ વશાધ્મામીઓ વાથેન વફંધં  
◦ વ્મલવામ 
◦ બોતિક લાિાલયણ  
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लहर ों से डर कर नौका पार नह ों ह त , 

क शिि करने वाल ों क  कभ  हार नह ों ह त । 

 

नन् ों च ोंट  जब दाना लेकर चलत  है, 

चढ़त  द वार ों पर, सौ बार शिसलत  है। 

मन का शवश्वास रग ों में साहस भरता है, 

चढ़कर शगरना, शगरकर चढ़ना न अखरता है। 

आश़िर उसक  मेहनत बेकार नह ों ह त , 

क शिि करने वाल ों क  कभ  हार नह ों ह त । 

डुबशकयाों शसोंधु में ग ताख र लगाता है, 

जा जा कर खाल  हाथ लौटकर आता है। 

शमलते नह ों सहज ह  म त  गहरे पान  में, 

बढ़ता दुगना उत्साह इस  हैरान  में। 

मुट्ठ  उसक  खाल  हर बार नह ों ह त , 

क शिि करने वाल ों क  कभ  हार नह ों ह त । 

 

असिलता एक चुनौत  है, इसे स्व कार कर , 

क्या कम  रह गई, देख  और सुधार कर । 

जब तक न सिल ह , न ोंद चैन क  त्याग  तुम, 

सोंघर्ष का मैदान छ ड़ कर मत भाग  तुम। 

कुछ शकये शबना ह  जय जय कार नह ों ह त , 

क शिि करने वाल ों क  कभ  हार नह ों ह त । 

-हररवोंिराय बच्चन 
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 A conflict is a the arousing of two or more 

antagonistic patterns of motivation that can not be 

satisfied together 
 

 એક શાથે શાંતોવી ન કાય તેળી બે રથર તળરોધી ઇચ્છાઓના 
દબાણ ષઠેલ મકુાળાની સ્થથતત એટે શાંઘવત  

- SHAFFER AND SHOBAN 

 તળરોધી અને તળરીત ઈચ્છાઓને ક્રરણામે ઉત્ન્ન થયેી 
કષ્ટદાયક શાંળેગાત્્ક અળથથા એટે શાંઘવત  
                                        -ડગ્રાવ અને શરેન્ડ  
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 રાઝયવ દ્વાયા આેર પ્રકાય (2011)(વ્મક્તિત્લ વફંધંી પ્રકાય) 
◦ ફે આંિરયક ઇચ્છાઓ લચ્ચેના વઘંષ: 
◦ ઉદાષરણ : પ્રાથના શભામાાં રજૂઆત –ઈચ્છા અને ડર 
◦ ફે ફાહ્ય રયક્સ્થતિઓ લચ્ચેના વઘંષ 
◦ ઉદાષરણ : આદત -પ્રમાલણકતા અને વ્યળષાર - ભષ્રાચાર  
◦ આંિરયક ઇચ્છા અને ફાહ્ય રયક્સ્થતિ લચ્ચેના વઘંષ  
◦ ઉદાષરણ : બીમાર માતાના ઉચાર માટે રૂતયાની જરૂર અને બદામાાં 

જાતીય ોવણ , શૈતનક : યદુ્ધમાાં ષીદી ળષોરળી કે જીળ બચાળી નાશી 
જવુાં  
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◦ અણબગભન અણબગભન વઘંષ  
◦ તલગભન તલગભન વઘંષ  
◦ અણબગભન –તલગભન વઘંષ   
◦ ફેલડ અણબગભન -તલગભન વઘંષ  
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 કૅયન શૉતનિનાના ભિાનવુાય વભામજનભા ંતલધ્નના કાયણ : 
◦ િીવ્ર શયીપાઈ  
◦ અસ્થામી જીલન વ્મલસ્થા  
◦ તલણબન્ન વાભાજજક વભાજભા ંથત ુ ંસ્થાિંય  
 

 ભાનતવક વઘંષ વાભેની વ્મક્તિની પ્રતિરિમા  
◦ યાલાલ્મ્બફિ અણબગભ  
◦ અવાભાજજક અણબગભ  
◦ એકાકી અણબગભ  
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