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1. પ્રસ્તાવના ( Introduction) : 

આવેિોને અગં્રેજીમા ંEmotion કહ ેછે. જેનો અર્થ  “ ક્ષુબ્ધ કરવુ ં”કે  “ ખળભળાટ મચાવી મુકવો ”એવો ર્ાય છે. તેર્ી એમ કહવેાય કે 

આવેિ એટલે ક્ષુબ્ધ કરતો કે ખળભળાટ મચાવી મુકતો અનુભવ. પરરપક્વાતાનું મૂલયાંકન શારીરરક વૃગધધ અને વયને ધયાનમાં રાખી કરવામાં આવે છે. 

એટલે કે  “ તરુણાવસ્ર્ા પણૂથ ર્યા બાદ આશરે ૧૮ ર્ી ૨૦ વર્થની આસપાસ, જ્યારે સંપણૂથ શારીરરક ગવકાસ ર્યો હોય તનેે પરરપક્વતા કહેવાય છે.” 

પરંત ુપરરપક્વતા એ માત્ર જૈગવક ઘટના ક ેવૃગધધ નર્ી. પરરપક્વતા એ અમુક અંશે જૈગવક ઘટના કે વૃગધધ નર્ી. પરરપક્વતા એ અમુક અંશ ેજૈગવક 

પેદાશો અને અમુક અંશ ેગશક્ષણની પેદાશ છે. ટૂંકમાં કહી શકાય કે  “ પરરપક્વતા એ માત્ર કાલ ક્રમાનુસાર નક્કી નર્ી ર્તી પણ શારીરરક વય, માનગસક 

વય, સામાગજક વય, અને લાિણીશીલ ઉંમર પણ એટલી જ મહત્વની છે. 

આવેગિક પરરપક્વતાને મનોવૈજ્ઞાગનકોએ જુદી-જુદી રીતે સમજવાનો પ્રયત્ન કયો છે. કારણ કે, કોઈપણ બાળક આવેગિક પરરપક્વતા ક્યારે 

પ્રાપ્ત કરે તે કહેવું મુશ્કેલ છે. પરંત ુશારીરરક પરરપક્વતાની વાત કરીએ તો જવાબ સરળ છે. કારણ ક,ે શારીરરક પરરપક્વતા એટલે વૃગધધ અને ગવકાસની 

પ્રરક્રયાનો અંત એવો અર્થ કરી શકાય. પરંત ુઆવેિ અને પરરપક્વતા બનંે ગવરોધાભાર્ી કમે તે શંકાસ્પદ છે કારણ ક,ે આવેિોનો સ્વભાવ જ અપરરપક્વતા 

છે. માટે લેખક કહ ેછે ક,ે “આવેિો પરરપક્વતા પામતા નર્ી. પરંત ુગવસ્ફોટ પામે છે. પરંત ુજે વ્યગક્ત પોતાના આવિેો ક્રગમક અસરકારક અને સમાયોજીત 

રીતે વ્યક્ત કર ેતેને આવિેોની દૃગિએ પરરપક્વ કહી શકાય. 

મનોગવજ્ઞાન સંશોધને ગસધધ કયુું છે ક,ે ખેલાડીઓની રુગચ, રસ, યોગ્યતાઓ અને ક્ષમતાઓ વિેરેમા ંઅંતર હોય છે. ગશક્ષકન ેવિથમા ંઆ 

પ્રમાણે જ ગશક્ષણ આપવું પડે છે. તે પોતાના કાયથમા ંત્યાર ેજ સફળ ર્ઈ શક ેછે, જ્યારે તે મનોગવજ્ઞાનનુ,ં અધયયન કરીને તમેની વ્યગક્તિત ગભન્નતાઓર્ી 

પૂણથ રીતે પરરગચત ર્ઈ જાય. 

મનોગવજ્ઞાનનું જ્ઞાન જ ગશક્ષકની સફળતાનું રહસ્ય છે. આ જ્ઞાનનો આધાર લીધા ગસવાય તેને અકુશળતા અને અસફળતાની વચ્ચેર્ી પસાર 

ર્ઈને પોતાના વ્યવસાગયક જીવનની યાત્રા સમાપ્ત કરવી પડ ેછે. બદલાતા સમય અનુસાર આજનો ગવદ્યાર્ી વિથખંડમાં બેસી ગશક્ષણ પ્રાપ્ત કરી શક.ે 

ગવગવધ પ્રશ્નો અને પ્રયાસો ધવારા તે ગશક્ષણ પ્રાપ્ત કરી શક ેઅને ગવગવધ ટેકગનકો, તેમજ સાધનોનો ઉપયોિ કરી ગશક્ષણ મેળવ,ે તેમજ તેમનામાં 

અનુશાસન, ગશસ્ત, ગવનમ્રતા, ફરજ  – કતથવ્યપાલનની ભાવના અને માનવતાનાં બીજ રોપવાનું કાયથ ગશક્ષક મનોગવજ્ઞાનના અભ્યાસ ધવારા કુશળતાર્ી 

કરી શક ેછે. ગવદ્યાર્ીઓના માનસ પર ગશક્ષક આ રીતે એક અનોખી છાપ ઉપસાવી શક ેછે અને ગવદ્યાર્ીઓના ઘડતર માટે મનોગવજ્ઞાનના અધયયન 

ધવારા ગવદ્યાર્ી સમાજનુ,ં શાળાનુ,ં દેશનું અને સવથનું ગહત કરી શક ેછે. આમ મનોગવજ્ઞાન ગશક્ષકને પોતાનાં કતથવ્યો અને ફરજોનું પાલન કરવામાં પ્રત્યેક 

પળે મદદ અન ેમાિથદશથન આપે છે. કેળવણી અને મનોગવજ્ઞાનને સાર્ ેરાખીને ગવદ્યાર્ીઓ, ખેલાડીઓ, અને સમાજના અન્ય વિથના લોકોને શીખવામાં 

આપણને અને સમાજના અન્ય વિથના લોકોને શીખવામાં આપણન ેખૂબ ઉપયોિી ર્ાય છે. ગશક્ષણની સાર્ે મનોગવજ્ઞાન ધવારા વ્યગક્તના મનનો 

અભ્યાસ ર્ાય છે. તેના ધવારા તે વ્યગક્તના ઘડતરમા ંતમામ પાસાઓનો સવાુંિી ગવકાસ કરવામાં ખબૂ જ ઉપયોિી બને છે. રમત-િમતના ક્ષેત્રમા ં

ખેલાડીઓ ધવારા રમતને પરરણામલક્ષી બનાવવા માટે એકબીજાના મનને અને ખેલાડીની લાિણીઓ, આવેિ, ક્રોધ, ગનરાશા જેવા વ્યગક્તના િુણોને 

સમજવામાં ખૂબ જ ઉપયોિી બન ેછે 

આ રીતે કેળવણી મનોગવજ્ઞાન અન ેરમત મનોગવજ્ઞાન સાર્ે સીધો સબંધં ધરાવે છે. એ જોતા ંઆ ત્રણેયના ગત્રવણેી સિંમને અનુસરીને જો 

રમત માટે ખેલાડીને તૈયાર કરવામા ંઆવે તો ખેલાડી ગસગધધ મેળવવામાં ખૂબ જ સફળતાની નજીક પહોંચે છે.  

 

 

Abstract:  આ સંશોધન અભ્યાસનો હેતુ ખો-ખો અન ેકબડ્ડી રમતના ખેલાડીઓની આવેગિક પરરપક્વતાનો તુલનાત્મક અભ્યાસ કરવાનો 

હતો. આ સંશોધન અભ્યાસ માટ ેસુરેન્રનિર જીલલાની શાળાકીય ખો-ખો રમતના 12 ખેલાડી ભાઈઓ અન ેકબડ્ડી રમતના 12 ખેલાડી 

ભાઈઓને ગવર્યપાત્રો તરીક ેપસંદ કરી આવેગિક પરરપકવતાના માપન માટે ડૉ. યશગવરસસંઘ અને ડૉ. મહેશ ભાિથવ રગચત પ્રશ્નાવલીને માપન 

ધોરણ તરીક ેપસંદ કરી આંકડાઓનું એકત્રીકરણ કરી બનંે જૂર્ોના પ્રાપ્તાંકો પર ‘t’ ટેસ્ટ લાિુ પાડી 0.05 કક્ષાએ સાર્થકતા ચકાસતા બનં ેજૂર્ો 

ના આવેગિક પરરપકવતાના ઘટકોમાં કોઈ સાર્થક તફાવત જોવા મળ્યો ના હતો. 
 

Key Words: ખો-ખો, કબડ્ડી રમતના ખેલાડીઓ અને આવેગિક પરરપક્વતા. 
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2. અભ્યાસના હતેઓુ (Objectives of Research) : 

 ખો-ખો રમતના ખેલાડીઓની આવેગિક પરરપક્વતાની તુલના કરવાનો હેત.ુ 

 કબડ્ડી રમતના ખેલાડીઓની આવેગિક પરરપક્વતાની તુલના કરવાનો હેત.ુ 

 

3. ગવર્યપાત્રોની પસદંિી (Selection of Subject) : 

આ સંશોધન અભ્યાસ માટે સુરને્રનિર જીલલાની શાળાકીય ખો-ખો અને કબડ્ડી રમતમાં રાજ્ય કક્ષાએ રમવા માટે પસંદિી પામેલ ખો-

ખો રમતના 12 ખેલાડી ભાઈઓ અને કબડ્ડી રમતના 12 ખેલાડી ભાઈઓ એમ કુલ 24 ખેલાડી ભાઈઓને ગવર્યપાત્રો તરીક ેપસંદ કરવામાં આવ્યા 

હતા. 

3.1 માપનના ધોરણો (Criterion Measures) : 

આવેગિક પરરપકવતાના માપન માટે ડૉ. યશગવરસસંઘ અને ડૉ. મહેશ ભાિથવ રગચત પ્રશ્નાવલીને માપન ધોરણ તરીક ેપસંદ કરવામાં આવી 

હતી. 

3.2 આકંડાકીય પ્રરક્રયા (Statistical Analysis) : 

 ખો-ખો અને કબડ્ડી રમતોના જૂર્ોની પ્રાપ્ત કરેલ માગહતી પર  ‘ t’ કસોટી લાિુ પાડી મધયકો વચ્ચનેા તફાવતોની 0.05 કક્ષાએ સાર્થકતા 

ચકાસવામાં આવી હતી 
 

4. પરરણામો અન ેચચાથ (Result of the Study) : 

 નીચેની સારણીઓ પરર્ી અભ્યાસના પરરણામો સ્પિ ર્ાય છે. 

સારણી - 1 

ખો-ખો અને કબડ્ડી રમતોના ખલેાડી ભાઈઓની આવિેાત્મક પરરપક્વતાનો મધયક,  

મધયક તફાવત અન ે‘t’ રગેશયો દશાથવતી સારણી 

જૂર્ ગવર્યપત્રોની સંખ્યા મધયક પ્રમાગણત  ગવચલન મધયક તફાવત ‘t’ 

ખો-ખો 12 94.83 15.31 
2.33 0.39 

કબડ્ડી 12 92.5 14.02 

 *સાર્થકતાનું ધોરણ 0.05 કક્ષાએ  ‘ t’ = (22) = 2.074 

ઉપરોક્ત સારણી - 1 પરર્ી માલુમ પડ ેછે કે આવેિાત્મક પરરપક્વતામાં ખો-ખો રમતના ખેલાડી ભાઈઓનો મધયક 94.83 હતો અન ે

કબડ્ડી રમતના ખેલાડી ભાઈઓનો મધયક 92.5 હતો. જેનો મધયક તફાવત 2.33 હતો. તેમજ પ્રાપ્ત ર્યેલ ‘t’ રેગશયો 0.39 હતો. જે 0.05 કક્ષાએ 

અસાર્થક ર્ાય છે. આર્ી સ્પિ ર્ાય છે કે ખો-ખો અને કબડ્ડી રમતના ખેલાડી ભાઈઓની આવેિાત્મક પરરપક્વતામાં માં સાર્થક તફાવત માલુમ પડતો 

નર્ી. 

આલખે  – 1 

ખો-ખો અને કબડ્ડી રમતોના ખલેાડી ભાઈઓની આવિેાત્મક પરરપક્વતાના મધયકો દશાથવતો આલખે 
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5. સારાશં   (Conclusion) : 

 સામાન્ય પ્રવાહ અને ગવજ્ઞાન પ્રવાહની બહેનોના સામાજીક કુસમાંયોજનમાં કોઈ સાર્થક તફાવત માલુમ પડતો ન હતો. 

 સામાન્ય પ્રવાહ અને ગવજ્ઞાન પ્રવાહની બહેનોના વ્યગક્તત્વ ગવઘટનમા ંકોઈ સાર્થક તફાવત માલુમ પડતો ન હતો. 
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