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ાધાન્ય આપવામાં આવે છે .

પધાર્ઓનાં આયોજનો અને મહત્ત્વ સતત

વધતા ર ા છે . રમત ગમતનાં ક્ષે નો યાપ અને મહત્ત્વ વધવાની સાથે તેને
લગતા

aો પણ વધ્યા છે . ખેલાડીઓનાં અભ્યાસ તથા

િશક્ષણથી માંડીને

પધાર્ઓ માટે મેદાનમાં ઉતરવા સુધીમાં અનેક વતર્ન યવહાર સંબંધી સમ યાઓ
ઉ ભવે છે . પધાર્ઓ પહે લા, પધાર્ દરમયાન અને પધાર્ પૂરી થયા પછી પણ
હાર કે જીતનો સામનો કરવા માટે અનેક

કારની માનસક િ થતમાંથી

ખેલાડીઓ પસાર થાય છે . િવિવધ રમતો પૈકી િક્રકે ટ આપણા દેશની સૌથી વધુ
લોક ય રમત છે . ભારતમાં પણ અબાલ- વૃaો િક્રકે ટમાં ઊડો રસ ધરાવે છે .
આંતરરા ર્ ીય

પધાર્ઓ માટે ભારતીય િક્રકે ટ ટીમમાં

વેશ મેળવતાં પહે લાં

ખેલાડીએ જુ દી જુ દી અનેક પધાર્ઓમાં રમવું પડતું હોય છે . જેમ કે તાલુકા કક્ષા,
િજ ા કક્ષા, રાજ્ય કક્ષા અને રા ર્ ીય કક્ષાએ તેમજ આંતર શાળાકીય, આંતર
કૉલેજ અને આંતર િવaિવધ્યાલય (યુિનવસટી) કક્ષાએ પણ િક્રકે ટ ની પધાર્ઓ
યોજાતી હોય છે . આ િવિવધ પધાર્ઓમાં ભાગ લેતા ખેલાડી કે ટીમ પાસેથી ઉચ્ચ
દેખાવની અપેક્ષાઓ રાખવામાં આવતી હોય છે . તેથી પધાર્ માટે ની તૈયારીમાં
ખેલાડી શારીિરક અને માનસક રીતે સુસજ્જ અને

વ થ હોવો જોઈએ. પરંતુ
પધાર્માં ધણીવાર ખેલાડી કે ટીમ જીતની બાજી હારમાં ફે રવી નાંખે છે , ત્યારે

તેઓનો શારીિરક દેખાવ તો સારો જ હોય છે . પરંતુ માનસક પિરબળો વચ્ચે
યોગ્ય સંકલન ન હોવાને કારણે કે તેનો સદંતર અભાવ હોવાને લીધે ખેલાડી કે
ટીમ હારનો સામનો કરે છે . તેથી આજનાં

પધાર્ત્મક અને

યવસાયાત્મક

રમતગમત જગતમાં માનસક તૈયારી ખૂબ જ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે . વધુમાં
ઘણાં ખેલાડીઓ
Shikshan Darshan
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મૂંઝવતા

aોના યોગ્ય િનરાકરણના અભાવે તથા યોગ્ય

ેરણાના અભાવે

પોતાની કારિકદી અધૂરી છોડી દે છે . તેથી ખેલાડીઓના માનસક વા થ્યનો
તેમના સામાિજક આિર્થક દરજ્જાના સંદભર્માં અભ્યાસ કરવો જરૂરી બને છે . તેથી
તુત સંશોધનમાં જુ દા જુ દા સામાિજક ¦ આિર્થક દરજ્જો ધરાવતા િવિવધ
તરનાં િક્રકે ટનાં ખેલાડીઓને માનસક વા થ્ય નો તુલનાત્મક અભ્યાસ કરવાનું
આયોજન કરવામાં આ યું હતું.
સંશોધનના મુખ્ય હે તઓ
ુ :
તુત સંશોધનના મુખ્ય હે તુઓ નીચે મુજબ નક્કી કરવામાં આ યા હતા.
૧. િવિવધ તરે િક્રકે ટ રમતા ખેલાડીઓના માનસક વા થ્યનો અભ્યાસ કરવો.
૨. જુ દો જુ દો સામાિજક ¦ આિર્થક દરજ્જો ધરાવતા િક્રકે ટ રમતા ખેલાડીઓના
માનસક વા થ્યનો અભ્યાસ કરવો.
૩.માનસક વા થ્યની બાબતમાં િવિવધ તરે િક્રકે ટ રમતા �ભન્ન સામાિજક ¦
આિર્થક દરજ્જો ધરાવતા ખેલાડીઓ વચ્ચેના આંતરસંબંધ તપાસવા.
ઉત્ક પના:
૧. માનસક વા થ્યની બાબતમાં િવિવધ તરે િક્રકે ટ રમતા ખેલાડીઓ વચ્ચે
કોઈ સાથર્ક તફાવત નિહ હોય.
૨. માનસક વા થ્યની બાબતમાં જુ દો જુ દો સમાિજક-આિર્થક દરજ્જો ઘરાવતા
િક્રકે ટ રમતા ખેલાડીઓ વચ્ચે કોઈ સાથર્ક તફાવત નિહ હોય.
૩.િવિવધ તરે િક્રકે ટ રમતા ખેલાડીઓ અને જુ દો જુ દો સામાિજક-આિર્થક દરજ્જો
ધરાવતા િક્રકે ટ રમતા ખેલાડીઓની આંતરિક્રયાત્મક અસર માનસક વા થ્ય પર
જોવા મળતી નથી.
તુત સંશોધનનું મહત્ત્વ
૧.

તુત સંશોધન દ્રારા િવિવધ

તરે િક્રકે ટ રમતા ખેલાડીઓના માનસક

વા થ્ય અંગે માિહતી ાપ્ત કરી શકાશે.
૨. ખેલાડીઓની રમત ઉપર તેમના સામાિજક-આિર્થક દરજ્જાની અસરનો પણ
અભ્યાસ કરવામાં આવશે તેથી તે સંબંધી પાયાની અને નક્કર માિહતી મળી
શકશે.
૩. િક્રકે ટના કયા

તરે

માનસક

વા થ્ય માં વધારો કરે તેવા પિરબળોથી

ખેલાડીઓને વાકે ફ કરવા જોઈએ તે સંબંધે પણ માિહતી મળી શકશે.
૪. માનસશા

ની
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તારણોનો ઉપયોગ કરી શકાશે.
૫. િક્રકે ટ સાથે સંકળાયેલા માગર્દશર્કો, કોચ/રાહબરને ખેલાડીઓને તેમના વતર્ન
અંગે માગર્દશર્ન આપવા માટે

તુત મહાશોધ િનબંધના તારણો ઉપયોગી થઈ

પડશે.
૬. િવિવધ કક્ષાએ િક્રકે ટ રમતને

ોત્સાહન આપવા

માટે

તુત સંશોધનનાં

તારણોનો ઉપયોગ કરી શકાશે.
૭. િક્રકે ટમાં રસ ધરાવતા તેમજ િક્રકે ટના િવ
માટે

ેષકોને પોતાની ટીપ્પણી આપવા

તુત સંશોધનના તારણો ઉપયોગી બની શજશે.

૮. ભિવ યમાં િક્રકે ટ સંબંિધત તથા અન્ય રમતો સંબંિધત થનાર અભ્યાસો માટે
પણ

તુત સંશોધનના તારણો માગર્દશર્ક થઈ પડશે.

સંશોધન પaત:
વતં ચલો
A. સામાજીક- આિર્થક દરજ્જો (૩ કક્ષા)
[૧]

ઉચ્ચ વગર્

[૨]

મધ્ય વગર્

[૩] િનમ્ન વગર્

B. િક્રકે ટ ના િવિવધ તરો (૩ કક્ષા )
[1]

શાળા કક્ષાએ

II. પરતં ચલો [1]

[2] કૉલેજ કક્ષાએ [3] યુિનવસટી કક્ષાએ

માનસક વા થ્યની કક્ષા

III.િનયં ત ચલો
1) ફક્ત ગુજરાત રાજ્યની હદ િવ તારમાં આવેલ શાળા, કૉલેજ તથા
યુિનવસટીમાં અભ્યાસ કરતા િવધાથીર્ઓનો જ સંશોધનપા

તરીકે સમાવેશ

કરવામાં આ યો હતો.
2) જુ દા જુ દા વગોર્માં અભ્યાસ કરતા િવધાથીર્ઓ હોવાથી એ મુજબની જ તેમની
વય જે તે વગર્માં અભ્યાસ કરતા હોવાથી એકસરખી હશે એમ માની લેવામાં આવે
છે . વયમાં નજીવો તફાવત હોય તો પણ તે અસરકરતા નથી, એમ માની લેવામાં
આ યા હતા.
સંશોધન ¦ યોજના
તુત સંશોધનમાં સમાિવ

મુખ્યત્વે બે વતં ચલો [Independent variables]

ની આધાિરત પિરવત્યર્ [Dependent variables] માનસક વા થ્ય ના સંદભર્માં
અભ્યાસ કરવા નીચે દશાર્વેલ યોજના [ Factorial Design] A X B - 3 X 3 નો
ઉપયોગ કરવામાં આ યો હતો.
Shikshan Darshan
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A. સામાિજક ¦ આિર્થક દરજ્જો : A 1. ઉચ્ચ વગર્, A 2. મધ્ય વગર્ A 3. િનમ્ન
વગર્
B.િક્રકે ટ ના િવિવધ તરો : B 1. શાળા કક્ષાએ, B 2. કૉલેજ કક્ષાએ, B 3.
યુિનવસટી કક્ષાએ.
સંશોધન યોજના :
A1
A2
A3
B1
B2
B3
કુ લ

30
30
30
90

30
30
30
90

30
30
30
90

કુ લ
90
90
90
270

આગળ જણાવેલ ¦ યોજના [Factorial Design] મુજબ કુ લ 9 Cells
(ખાના)છે . િનદશર્ તરીકે 9 Cell પૈકી

ત્યેક Cell માં ગુજરાત રાજ્યની શાળા,

કૉલેજ તથા યુિનવસટીમાં અભ્યાસ કરતાં ઓછામાં ઓછા ૩૦ િવધાથીર્ ઓની
પસંદગી યદચ્છ િનદશર્પદ્રતથી કરવામાં આવી હતી. આમ 9 X 30 = 270
સંશોધન પા ોનો

તુત સંશોધનમાં સમાવેશ કરવામાં આ યો હતો.

માિહતી ાિપ્તના સાધનો:
(1) સામાિજક ¦ આિર્થક દરજ્જા માપન તુલા ¦
માનસક વા થ્ય તપાસ સૂચ ¦

ા .આર. એલ. ભારaાજ (2)

મોદ કુ માર.

ગુજરાત રાજ્યની હદ િવ તારમાં આવેલ શાળાઓ, કૉલેજ તેમજ
યુિનવસટીમાં અભ્યાસ કરતા તેમજ પોતાની સં થાની િક્રકે ટ ટીમમાં પસંદગી
પામેલા િવધાથીર્ એ સૂચના મુજબ તેમની અંગત માિહતી તેમજ કસોટી ¦ પ ક
અંતગર્ત દરે ક િવગત માટે ખાલી જગ્યામાં યોગ્ય

ત્યુતર દશાર્વવાનો હતો.

ઉત્તરપ કોમાં આપેલ જવાબોનું જુ દા-જુ દા જૂ થ મુજબ દરે ક સંશોધનપા નું
ગુણાંકન કરવામાં આ યું હતું. એ પૈકી યિકગત માિહતી પ કમાં આપેલ માિહતી
માણે સંશોધનપા ોને

ણ િવભાગમાં ¦ શાળા કક્ષાએ, કૉલેજ કક્ષાએ તથા

યુિનવસટી કક્ષાએ વગર્માં વહેં ચવામાં આ યા હતા અને સામાિજક - આિર્થક
દરજ્જા માપન તુલા પર

ાપ્ત ઉતરોની િનયત રીત મુજબ ગણતરી કરીને દરે ક

સંશોધનપા ના સામાિજક-આિર્થક દરજ્જાના

ાપ્તાંકોની ગણતરી કરવામાં આવી

હતી. માનસક

ાપ્ત ઉત્તરોની િનયત રીત મુજબ

વા થ્ય તપાસ સૂચ પર

ગણતરી કરીને દરે ક સંશોધન ¦ પા ના માનસક વા થ્યના ાપ્તાંકોની ગણતરી
કરવામાં આવી હતી. ગુણાંકન કયાર્ બાદ
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કરવામાં આવી હતી અને તેના આધારે F‐Test તેમજ LSD‐ Testનો ઉપયોગ કરી,
દરે ક પિરબળની આધાિરત પિરબળ પર મુખ્ય અસર તેમજ આંતરિક્રયાત્મક અસર
શોધવામાં આવી હતી. LSD‐ Test ના ઉપયોગથી દરે ક પિરબળની, બીજા પિરબળ
પર વતં પિરવત્યર્ની જે તે કક્ષાએ થતી અસર કાઢવામાં આવી હતી.
TABLE – 4.1
િદ્રમાગીર્ િવચરણ પૃથ્થકરણ કસોટી aારા માંનસક વા થ્યના ાપ્ત પિરણામો
Source of
Df
Sum of
Mean
F
Level of
Variation
Squares
Squares
Signi.
Variable - A
2
2383.39
1191.7
50.56
0.01
Variable-B
2
13221.61
6610.81
280.50
0.01
Variable-A×B
4
207.72
51.93
2.2
NS
Within Groups
261
6151.27
23.57
Total
269
21963.99
*Significant at 0.01 level =4.66
** Significant at 0.05 level = 3.02
તારણો:
૧. શાળા, કૉલેજ અને યુિનવસટી કક્ષાએ િક્રકે ટ રમતા ખેલાડીઓ માનસક
વા થ્યની બાબતમાં સાથર્ક તફાવત ઘરાવે છે . સૌથી વધુ સારું માનસક
વા થ્ય શાળા કક્ષાએ િક્રકે ટ રમતા ખેલાડીઓનું જોવા મ ું હતું ત્યારબાદ કૉલેજ
કક્ષાએ અને યુિનવસટી કક્ષાએ િક્રકે ટ રમતા ખેલાડીઓનો ક્રમ જોવા મ

ો હતો.

૨. ઉચ્ચ, મધ્યમ અને િનમ્ન કક્ષાનો સામાિજક ¦ આિર્થક દરજ્જો ધરાવતા િક્રકે ટ
રમતા ખેલાડીઓ માનસક વા થ્યની બાબતે સાથર્ક તફાવત ધરાવે છે . સૌથી
વધુ સારું માનસક વા થ્યની ઉચ્ચ સામાિજક ¦ આિર્થક દરજ્જો ધરાવતા િક્રકે ટ
રમતા ખેલાડીઓમાં જોવા મ ું હતું ત્યારબાદ મધ્યમ સામાિજક ¦ આિર્થક દરજ્જો
અને િનમ્ન સામાિજક ¦ આિર્થક દરજ્જો ધરાવતા િક્રકે ટ રમતા ખેલાડીઓનો ક્રમ
આવતો હતો.
૩.િવિવધ તરે િક્રકે ટ રમતા ખેલાડીઓ અને જુ દો જુ દો સામાિજક ¦ આિર્થક દરજ્જો
ધરાવતા િક્રકે ટ રમતા ખેલાડીઓની આંતરિક્રયાત્મક અસર માનસક વા થ્ય પર
જોવા મળતી નથી. ઉચ્ચ સામાિજક ¦ આિર્થક દરજ્જો ધરાવતા અને શાળા કક્ષાએ
િક્રકે ટ રમતા ખેલાડીઓનું માનસક વા વાથ્ય સૌથી વધું સારું જોવા મ ું હતું
જ્યારે િનમ્ન સામાિજક ¦ આિર્થક દરજ્જો ધરાવતા અને યુિનવસટી કક્ષાએ િક્રકે ટ
રમતા ખેલાડીઓનું માનસક વા થ્ય સૌથી વધુ નબળું જોવા મ
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ું હતું.
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