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વ્મક્તિગિ અને ટુકડીગિ યભિોના યાષ્ટ્રીમ ખેરાડીઓની ચ િંિા અને આવેચગક 
રયતવિાનો તરુનાત્ભક અભ્માસ 

ડૉ. બાવેશ ભો.  ૌધયી 
આસસસ્ટન્ટ પ્રોપેસય, ડૉ. વી. આય. શાહ ફી.એડ્. કોરેજ, સરવાઈ 

Abstract: આ વળંધન અભ્માવન શતે ુ વ્મક્તિગિ અને ટુકડીગિ યભિના યાષ્ટ્રીમ 
ખેરાડીઓની ચ િંિા અન ેઆલેચગક રયતલિાન તરુનાત્ભક અભ્માવ કમો શિ. આ વળંધન 
અભ્માવ ભાટે ગજુયાિ યાજ્મ ળાાકીમ સ્ધાા ભાટે વદં થમેર વ્મક્તિગિ યભિ િેભજ 
વાઘંઘક યભિ જેલી કે ખેરકદૂ, ફેડઘભન્ટન, જુડ, ટેફર ટેઘનવ અને ક્સ્લઘભિંગના ખેરાડીઓને 
ઘલમાત્ર િયીકે વદં કયલાભા ં આવ્મા શિા િેભજ વાઘંઘક યભિભા ં કફડ્ડી, ખ-ખ, 
લરીફર, શને્ડફર, ફાસ્કેટફર યભિના ખેરાડી બાઈઓ વદં કયલાભા ંઆવ્મા શિા. આ 
અભ્માવ ભાટે (S.C.A.T.) સ્ટાવ કક્પરટળન એન્ઝામરટ ટેસ્ટ અને આલેચગક રયતલિાને 
ભાન ધયણ િયીકે ઉમગ કયલાભા ં આવ્મ શિ. વ્મક્તિગિ અને ટુકડીગિ યભિના 
યાષ્ટ્રીમ ખેરાડીઓની ચ િંિા અને આલેચગક રયતલિાના સ્િયની વાથાકિા  કાવલા ભાટે ‘t’ 

યેઘળમ રાગ ુાડલાભા ંઆવ્મ શિ. જેના િાયણ આ મજુફ જલા ભળ્મા શિા.  વ્મક્તિગિ 
અને ટુકડીગિ યભિ જૂથભા ં ચ િંિાભા ં કઈણ પ્રકાયન િપાલિ જલા ભળ્મ ન શિ. 
વ્મક્તિગિ અને ટુકડીગિ યભિના ખેરાડીઓની ચ િંિા અને આલેચગક રયતલિાભા ંવભાનિા 
જલા ભી શિી. 
Keyword: ચ િંિાાઃ બાગ્મે જ, ક્યાયેક અને લાયંલાય  
 આવેચગક રયતવિાાઃ આલેચગક અક્સ્થયિા, આલેચગક ીછેશઠ, વાભાજીક કુવભામજન, 

વ્મક્તિત્લ ઘલઘટન, નેતતૃ્લરશનિા (સ્લાિતં્રની ઉણ) 
પ્રસ્િાલનાાઃ 

ચ િંિાના યગુભાથંી ફશાય નીકલાનુ ં કાભ એટલુ ં વશલેુ ં િ નથી જ છિા ં અનેક 
ઘલટંફણાઓની લચ્ ે જીલિ ભાણવ એક છી એક ઘલટંફણાને ાય કયી ળકે છે. આણ ેએવુ ં
કશીએ છીએ કે ચ િંિા જેલા આલેગ ઈચ્છનીમ નથી. ચ િંિાઓને દૂય યાખલી જઈએ. શકીકિે આ 
કશલેાિા ઘનેધક આલેગનુ ં ણ ઘલદ્યામક મલૂ્મ છે. યીક્ષા કે યભિ શયીપાઈની ચ િંિા જ ન 
થિી શમ િ ઘલદ્યાથીઓ કે ખરેાડીઓ એકાગ્રિાપલૂાક િૈમાયી કયિા કે કેભ એ ળકંા છે. 
લાસ્િલભા ંચ િંિા વર્જનાત્ભક ણ નથી અન ેખડંનાત્ભક ણ નથી િને કઈ યીિે ઉમગ થામ 
છે િે ફાફિ ભશત્લની છે.  

આ ચ િંિા પ્રભાણભા ં અસ્થામી શમ છે. વ્મક્તિ િ ે ચ િંિાના ઉદબલના કાયણથી 
અજાણ છે. આ ચ િંિા વિિ વ્મક્તિના ભનભા ંમતુિ યીિે કામભી સ્લરૂે યશ ેછે. દા.િ; કઈ સ્ત્રી 
િાના ફાકને ઘયની ફશાય જલા ન દે કાયણ કે િેને એવુ ં રાગ ે છે કે િાના ફાકને 
અકસ્ભાિ થળે કે િેને કઈ ઉાડી જળે. એલા ખટા-કાયણ લગેયે ઘલકૃિ ચ િંિાની ઘનળાની છે. 

આલેગ એ પ્રત્મેક ભાનલીને યજફયજ થિ અનબુલ છે. આ ળબ્દ રેરટન બાાભાથંી 
આલેર છે. િને અથા ક્ષબુ્ધ થવુ,ં ખબવુ ંએલ થામ છે. આલેગના અનબુલ વભમે વભગ્ર 
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ભજ્જજાિતં્ર ખબી ઊઠે છે. એટરે કે ક્ષબુ્ધ થામ છે. આ વભમે ભજ્જજાિતં્ર અઘિળમ પ્રભાણભા ં
રિમાળીર ફન ેછે. રયણાભ ેઆલગે દયઘભમાન અનેકઘલધ ફાહ્ય અન ેઆંિરયક ળાયીરયક પેયપાય 
થામ છે. આભ, આલગે એ ળયીયની ક્ષબુ્ધાલસ્થા છે કે જે ઘલઘલધ ળાયીરયક રયલિાન દ્વાયા 
વ્મતિ થામ છે. આલેગ એ સખુદ કે દુાઃખદ રાગણી છે. આ સખુદ કે દુાઃખદ રાગણી વ્મક્તિન ે
ઘલઘલધ પ્રવઘૃિઓ કયલા પે્રયે છે. આભ, આલેગ પ્રેયકફ િયીકે ણ કામા કયે છે. જેનાથી 
ખેરાડીઓ િાના આલેગ દ્વાયા યભિની વપિા શાવંર કયિા થામ છે. 
અભ્માવન શતેાુઃ 

આ વળંધન અભ્માવન શતે ુવ્મક્તિગિ અને ટુકડીગિ યભિના યાષ્ટ્રીમ ખેરાડીઓની 
ચ િંિા અને આલેચગક રયતલિાન તરુનાત્ભક અભ્માવ કમો શિ. 
ઘલમાત્રની વદંગીાઃ 

આ વળંધન અભ્માવ ભાટે ગજુયાિ યાજ્મ ળાાકીમ સ્ધાા ભાટે વદં થમેર 
વ્મક્તિગિ યભિ િેભજ વાઘંઘક યભિ જેલી કે ખેરકદૂ, ફેડઘભન્ટન, જુડ, ટેફર ટેઘનવ અને 
ક્સ્લઘભિંગના ખેરાડીઓને ઘલમાત્ર િયીકે વદં કયલાભા ંઆવ્મા શિા િેભજ વાઘંઘક યભિભા ં
કફડ્ડી, ખ-ખ, લરીફર, શને્ડફર, ફાસ્કેટફર યભિના ખેરાડી બાઈઓ વદં કયલાભા ં
આવ્મા શિા. 
ભાનના ધયણાઃ 
 આ અભ્માવ ભાટે (S.C.A.T.) સ્ટાવ કક્પરટળન એન્ઝામરટ ટેસ્ટને ભાન ધયણ 

િયીકે ઉમગ કયલાભા ંઆવ્મ શિ. 
 આલેચગક રયતલિાના ભાન ભાટે ડૉ. મળલીયઘવિંઘ અને ડૉ. ભશળે બાગાલ યચ િ 

પ્રશ્નાલચરન ઉમગ કયલાભા ંઆવ્મ શિ. 
આંકડાકીમ પ્રરિમાાઃ 

વ્મક્તિગિ અને ટુકડીગિ યભિના યાષ્ટ્રીમ ખેરાડીઓની ચ િંિા અને આલેચગક 
રયતલિાના સ્િયની વાથાકિા  કાવલા ભાટે ‘t’ યેઘળમ રાગ ુાડલાભા ંઆવ્મ શિ. 
અભ્માવના રયણાભાઃ 

સાયણી-1 

વ્મક્તિગિ અને ટુકડીગિ ખેરાડીઓની ચ િંિાના ભધ્મક, પ્રભાચણિ સવ રન અને ભધ્મક 
િપાવિ અને ‘t’ યેસશમો દશાાવિી સાયણી 

જૂથ સખં્મા ભધ્મક પ્રભાચણિ સવ રન ભધ્મક િપાવિ ‘t’ યેસશમો 
વ્મક્તિગિ 86 19.697 2.938 

0.789 1.888 
ટુકડીગિ 120 18.908 2.973 

*વાથાકિાનુ ંધયણ 0.05 (204) =  1.971 
વાયણી-1ભા ંજઈ ળકામ છે કે વ્મક્તિગિ અને ટુકડીગિ ખેરાડીઓના ચ િંિાના ભધ્મક 

િાવિા ભાલભુ ડ ે છે કે વ્મક્તિગિ યભિ જૂથન ભધ્મક 19.697 અને પ્રભાચણિ ઘલ રન 
2.938 જલા ભળ્યુ ંશત ુ.ં જ્માયે ટુકડીગિ યભિ જૂથન ભધ્મક 18.908 અને પ્રભાચણિ ઘલ રન 
2.973 જલા ભેલુ ંશત ુ.ં જેન ભધ્મક િપાલિ 0.789 જલા ભળ્મ શિ. જેન ‘t’ યેઘળમ 1.888 
જલા ભળ્મ શિ. જે 0.05 કક્ષાએ જિા ંવાથાક િપાલિ જલા ભળ્મ ન શિ. 
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સાયણી-2 

વ્મક્તિગિ અને ટુકડીગિ ખેરાડીઓના આવેગાત્ભકના ાસા આવેગભમ અક્સ્થયિાના ભધ્મક, 
પ્રભાચણિ સવ રન અને ભધ્મક િપાવિ અને ‘t’ યેસશમો દશાાવિી સાયણી 

જૂથ સખં્મા ભધ્મક પ્રભાચણિ સવ રન ભધ્મક િપાવિ ‘t’ યેસશમો 
વ્મક્તિગિ 86 25.279 7.573 

0.812 0.743 
ટુકડીગિ 120 24.466 7.840 

*વાથાકિાનુ ંધયણ 0.05 (204) =  1.971 
વાયણી-2ભા ં જઈ ળકામ છે કે વ્મક્તિગિ અને ટુકડીગિ ખેરાડીઓના જૂથના 

આલેગાત્ભક ાવાના આલગેભમ અક્સ્થયિાના ભધ્મક િાવિા ભાલભુ ડ ે છે કે વ્મક્તિગિ 
યભિ જૂથન ભધ્મક 25.279 અને પ્રભાચણિ ઘલ રન 7.573 જલા ભળ્યુ ંશત ુ.ં જ્માયે ટુકડીગિ 
યભિ જૂથન ભધ્મક 24.466 અને પ્રભાચણિ ઘલ રન 7.840 જલા ભેલુ ંશત ુ.ં જેન ભધ્મક 
િપાલિ 0.812 જલા ભળ્મ શિ. જેન ‘t’ યેઘળમ 0.743 જલા ભળ્મ શિ. જે 0.05 કક્ષાએ 
જિા ંવાથાક િપાલિ જલા ભળ્મ ન શિ. 

સાયણી-3 

વ્મક્તિગિ અને ટુકડીગિ ખેરાડીઓના આવેગાત્ભકના ાસા આવેચગક ીછેહઠના ભધ્મક, 
પ્રભાચણિ સવ રન અને ભધ્મક િપાવિ અને ‘t’ યેસશમો દશાાવિી સાયણી 

જૂથ સખં્મા ભધ્મક પ્રભાચણિ સવ રન ભધ્મક િપાવિ ‘t’ યેસશમો 
વ્મક્તિગિ 86 24.255 6.88 

0.394 0.404 
ટુકડીગિ 120 24.65 6.920 

*વાથાકિાનુ ંધયણ 0.05 (204) =  1.971 
વાયણી-3ભા ં જઈ ળકામ છે કે વ્મક્તિગિ અને ટુકડીગિ ખેરાડીઓના જૂથના 

આલેગાત્ભક ાવાના આલેચગક ીછેશઠના ભધ્મક િાવિા ભાલભુ ડ ેછે કે વ્મક્તિગિ યભિ 
જૂથન ભધ્મક 24.255 અને પ્રભાચણિ ઘલ રન 6.88 જલા ભળ્યુ ંશત ુ.ં જ્માયે ટુકડીગિ યભિ 
જૂથન ભધ્મક 24.65 અને પ્રભાચણિ ઘલ રન 6.920 જલા ભેલુ ંશત ુ.ં જેન ભધ્મક િપાલિ 
0.394 જલા ભળ્મ શિ. જેન ‘t’ યેઘળમ 0.404 જલા ભળ્મ શિ. જે 0.05 કક્ષાએ જિા ં
વાથાક િપાલિ જલા ભળ્મ ન શિ. 

સાયણી-4 

વ્મક્તિગિ અને ટુકડીગિ ખેરાડીઓના આવેગાત્ભકના ાસા સાભાજજક કુસભામોજનના ભધ્મક, 
પ્રભાચણિ સવ રન અને ભધ્મક િપાવિ અને ‘t’ યેસશમો દશાાવિી સાયણી 

જૂથ સખં્મા ભધ્મક પ્રભાચણિ સવ રન ભધ્મક િપાવિ ‘t’ યેસશમો 
વ્મક્તિગિ 86 24.255 7.377 

1.030 1.008 
ટુકડીગિ 120 23.225 7.127 

*વાથાકિાનુ ંધયણ 0.05 (204) =  1.971 
વાયણી-4ભા ં જઈ ળકામ છે કે વ્મક્તિગિ અને ટુકડીગિ ખેરાડીઓના જૂથના 

આલેગાત્ભક ાવાના વાભાજજક કુવભામજનના ભધ્મક િાવિા ભાલભુ ડ ેછે કે વ્મક્તિગિ 



Research Guru:  Volume-13, Issue-1, June-2019 (ISSN:2349-266X) 

Page | 1604  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

યભિ જૂથન ભધ્મક 24.255 અને પ્રભાચણિ ઘલ રન 7.377 જલા ભળ્યુ ંશત ુ.ં જ્માયે ટુકડીગિ 
યભિ જૂથન ભધ્મક 23.225 અને પ્રભાચણિ ઘલ રન 7.127 જલા ભેલુ ં શત ુ.ં જેન ભધ્મક 
િપાલિ 1.030 જલા ભળ્મ શિ. જેન ‘t’ યેઘળમ 1.008 જલા ભળ્મ શિ. જે 0.05 કક્ષાએ 
જિા ંવાથાક િપાલિ જલા ભળ્મ ન શિ. 

સાયણી-5 

વ્મક્તિગિ અને ટુકડીગિ ખેરાડીઓના આવેગાત્ભકના ાસા વ્મક્તિગિ સવઘટનના ભધ્મક, 
પ્રભાચણિ સવ રન અને ભધ્મક િપાવિ અને ‘t’ યેસશમો દશાાવિી સાયણી 

જૂથ સખં્મા ભધ્મક પ્રભાચણિ સવ રન ભધ્મક િપાવિ ‘t’ યેસશમો 
વ્મક્તિગિ 86 25.232 8.063 

1.907 1.563 
ટુકડીગિ 120 23.325 9.025 

*વાથાકિાનુ ંધયણ 0.05 (204) =  1.971 
વાયણી-5ભા ં જઈ ળકામ છે કે વ્મક્તિગિ અને ટુકડીગિ ખેરાડીઓના જૂથના 

આલેગાત્ભક ાવા વ્મક્તિગિ ઘલઘટનના ભધ્મક િાવિા ભાલભુ ડ ેછે કે વ્મક્તિગિ યભિ 
જૂથન ભધ્મક 25.232 અને પ્રભાચણિ ઘલ રન 8.063 જલા ભળ્યુ ંશત ુ.ં જ્માયે ટુકડીગિ યભિ 
જૂથન ભધ્મક 23.325 અને પ્રભાચણિ ઘલ રન 9.025 જલા ભેલુ ંશત ુ.ં જેન ભધ્મક િપાલિ 
1.907 જલા ભળ્મ શિ. જેન ‘t’ યેઘળમ 1.563 જલા ભળ્મ શિ. જે 0.05 કક્ષાએ જિા ં
વાથાક િપાલિ જલા ભળ્મ ન શિ. 

સાયણી-6 

વ્મક્તિગિ અને ટુકડીગિ ખેરાડીઓના આવેગાત્ભકના ાસા નેતતૃ્વરહનિા (સ્વિતં્રિાની 
ઉણ)ના ભધ્મક, પ્રભાચણિ સવ રન અને ભધ્મક િપાવિ અને  

‘t’ યેસશમો દશાાવિી સાયણી 
જૂથ સખં્મા ભધ્મક પ્રભાચણિ સવ રન ભધ્મક િપાવિ ‘t’ યેસશમો 

વ્મક્તિગિ 86 19.988 5.495 
0.505 0.617 

ટુકડીગિ 120 19.483 5.984 
*વાથાકિાનુ ંધયણ 0.05 (204) =  1.971 

વાયણી-6ભા ં જઈ ળકામ છે કે વ્મક્તિગિ અને ટુકડીગિ ખેરાડીઓના જૂથના 
આલેગાત્ભક ાવા નેતતૃ્લરશનિા (સ્લિતં્રિાની ઉણ)ના ભધ્મક િાવિા ભાલભુ ડ ે છે કે 
વ્મક્તિગિ યભિ જૂથન ભધ્મક 19.988 અને પ્રભાચણિ ઘલ રન 5.495 જલા ભળ્યુ ં શત ુ.ં 
જ્માયે ટુકડીગિ યભિ જૂથન ભધ્મક 19.483 અને પ્રભાચણિ ઘલ રન 5.984 જલા ભેલુ ંશત ુ.ં 
જેન ભધ્મક િપાલિ 0.505 જલા ભળ્મ શિ. જેન ‘t’ યેઘળમ 0.617 જલા ભળ્મ શિ. જે 
0.05 કક્ષાએ જિા ંવાથાક િપાલિ જલા ભળ્મ ન શિ. 
િાયણાઃ 
 વ્મક્તિગિ અને ટુકડીગિ યભિ જૂથભા ં ચ િંિાભા ં કઈણ પ્રકાયન િપાલિ જલા 

ભળ્મ ન શિ. વ્મક્તિગિ અને ટુકડીગિ યભિના ખેરાડીઓની ચ િંિાભા ં વભાનિા 
જલા ભી શિી. 
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 વ્મક્તિગિ અને ટુકડીગિ યભિ જૂથભા ંઆલેગાત્ભક ાવાના આલેગભમ અક્સ્થયિાભા ં
કઈણ પ્રકાયન િપાલિ જલા ભળ્મ ન શિ. વ્મક્તિગિ અને ટુકડીગિ યભિના 
ખેરાડીઓના આલેગાત્ભક ાવાના આલેગભમ અક્સ્થયિાભા ંવભાનિા જલા ભી શિી. 

 વ્મક્તિગિ અને ટુકડીગિ યભિ જૂથભા ં આલેગાત્ભક ાવાના આલેચગક ીછેશઠભા ં
કઈણ પ્રકાયન િપાલિ જલા ભળ્મ ન શિ. વ્મક્તિગિ અને ટુકડીગિ યભિના 
ખેરાડીઓના આલેગાત્ભક ાવાના આલેચગક ીછેશઠભા ંવભાનિા જલા ભી શિી. 

 વ્મક્તિગિ અને ટુકડીગિ યભિ જૂથભા ંઆલેગાત્ભક ાવા વાભાજજક કુવભામજનભા ં
કઈણ પ્રકાયન િપાલિ જલા ભળ્મ ન શિ. વ્મક્તિગિ અને ટુકડીગિ યભિના 
ખેરાડીઓના આલેગાત્ભક ાવા વાભાજજક કુવભામજનભા ંવભાનિા જલા ભી શિી. 

 વ્મક્તિગિ અને ટુકડીગિ યભિ જૂથભા ં આલેગાત્ભક ાવા વ્મક્તિગિ ઘલઘટનભા ં
કઈણ પ્રકાયન િપાલિ જલા ભળ્મ ન શિ. વ્મક્તિગિ અને ટુકડીગિ યભિના 
ખેરાડીઓના આલેગાત્ભક ાવા વ્મક્તિગિ ઘલઘટનભા ંવભાનિા જલા ભી શિી. 

 વ્મક્તિગિ અને ટુકડીગિ યભિ જૂથભા ંઆલેગાત્ભક ાવા નેતતૃ્લરશનિા (સ્લિતં્રિાની 
ઉણ)ભા ંકઈણ પ્રકાયન િપાલિ જલા ભળ્મ ન શિ. વ્મક્તિગિ અને ટુકડીગિ 
યભિના ખેરાડીઓના આલેગાત્ભક ાવા નેતતૃ્લરશનિા (સ્લિતં્રિાની ઉણ)ભા ં
વભાનિા જલા ભી શિી. 

વદંબાગ્રથંાઃ 
અગ્મજીિઘવિંગ, સ્ોટાસ સામકોરોજી, અ સ્ટડી ઓપ ઈન્ડીમન સ્ોટા ભેન, ઘિમારાાઃ ફે્રન્ડવ 

બ્બ્રકેળન, 1992. 
અરી, જાલેદ, ખેર ભનોસવજ્ઞાન, નલી રદલ્શીાઃ ખેર વારશત્મ કેન્ર, દરયમાગજં, 2005.
કભરેળ, ભદન, વ્મામાભ િથા ક્રીડા ભનોસવજ્ઞાન, ફીજી આવઘૃિ; નલી રદલ્શીાઃ ભેરરીટન બતૂવ 

કંની પ્રા. ચર., 1998. 
લભાા, જે. પ્રકાળ, એ ટેક્ષ બકુ ઓન સ્ોટાસ સ્ટેટેસ્ટીતસ, ગ્લાચરમયાઃ લેનવુ બ્બ્રકેળન ઈન્ન્ડમા, 

૨૦૦૦,  
લભાા, ળાયદપ્રવાદ, સવકાસ ભનોસવજ્ઞાન, બારાઃ ભધ્મપ્રદેળ રશન્દી ગ્રથં અકાદભી, 1972. 
ળાશ, ચ નબુાઈ ય.ુ, વ્મામાભ સવજ્ઞાન કોષ-5, અંબબુાઈ પયુાણી સ્ભાયક ગ્રથં શે્રણી. 
ળાશ, રદક, સાભાન્મ ભનોસવજ્ઞાન, અભદાલાદાઃ વી. જભનાદાવની કંની, 1994-95. 

 
 


