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                राज्य स्तरीय व राष्ट्रीय स्तरीय स्पधमेध्य ेखळेलले्या       खळेाडूूंच्या 

मानससक ताणाचा  तुलनात्मक अभ्यास 
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साराूंश : 

प्रस्तुत सूंशोधनात                राज्य स्तरीय व राष्ट्रीय स्तरीय स्पधेमध्य े

खेळलेल्या       खेळाडूूंच्या मानससक ताण चलाचा लवे्हनेस्टीन मानससक ताण प्रश्नावलीच्या 

असभप्रायवरून प्राप्त मासहतीच्या फरकानुसार तुलनात्मक अभ्यास केला होता. सूंशोधनासाठी 

सूंशोधनात                                                                  

                                 .                        १३ त े१५              . 

    ए                 १५ राज्य व १५ राष्ट्रीय स्तरीय स्पधेत खेळलले्या       मलु ेखेळाडूूंची 

सनवड करण्यात आली होती.           .   .                                      

                             . सूंशोधनात                                        

                                     . सूंशोधनासाठी सवषय अनुसरून मानससक ताण 

चलाची सनवड केली व मासहती सूंकसलत करण्यासाठी लेव्हनेस्टीन मानससक ताण प्रश्नावलीचा 

वापर करण्यात आला होता.       मुल े खेळाडूूंनी ददलले्या प्रश्नावलीच्या असभप्रायवरून प्राप्त 

मासहतीचे सूंख्याशास्त्रीय सवश्लेषण करण्यासाठी स्वाश्रयी नमनुा ‘टी’ परीक्षकेचा वापर करण्यात 

आला असून प्राप्त सवश्लेषणाच्या ‘टी’ मूल्यावरून असे आढळून आल ेकी,                राज्य 

व राष्ट्रीय स्तरीय स्पधेमध्ये खेळलेल्या       मुल े खेळाडूूंच्या मानससक ताण प्रश्नावलीच्या 

असभप्रायवरून प्राप्त मासहतीच्या सवश्लेषणातील प्राप्ताूंकावरून असे आढळून आले की, राज्य व 

राष्ट्रीय स्तरीय खेळाडूूंच्या मानससक ताण चलामध्ये ०.०५ साथथकता स्तरावर साथथक फरक 

आढळून आला नाही.  

प्रस्तावना : 

खेळ हा लोकाूंच्या आयुष्याचा एक भाग बनला आह.े सध्याच्या घडीला समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणावर 

खेळाच्या प्रदशथन केल े जात आह.े यश व अपयश ह े खेळाडूूंचे शारीररक क्षमता मानससक तयारी पररसस्थतीत 

कौशल्याचे प्रदशथन करण्याच्या क्षमतेवर अवलूंबून असते. सध्याच्या स्पधाथत्मक यगुामध्ये उच्च दजाथचे शारीररक क्षमता 

बरोबर मानससक दषृ्या सक्षम असण े गरजेचे आह.े खेळादरम्यान व खेळानूंतर खेळाडूूंची प्रसशक्षक, व्यवस्थापक, 

सहयोगी खेळाडू, प्रेक्षक, पत्रकार ह े सवथजण त्याूंचे मलू्यमापन करत असतात. खेळाडूला खेळादरम्यान क्षणात 

प्रसतस्पधी ककवा सवरोधी खेळाडूूंच्या झाली वर मात करून अचूक सनणथय घऊेन चाल करावी लागते. यामुळे खेळाडू 

शारीररक आसण मानससक दोन्ही दषृ्या सक्षम असण े गरजेचे असते. जागसतक आरोग्य सूंघटनेच्या मत े मानससक 

आरोग्य असे आह े खेळाडूूंची कल्याणकारी अशी सस्थती ज्यामध्ये व्यक्तीला स्वतःची क्षमता समजते आयुष्याच्या 
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सामान्य ताण-तणावाूंचा सामना करतायेतो. मानससक ताण अवस्थेची व्याधी आह ेकोणताही प्रसूंग अथवा प्रासूंसगक 

बदलाला ददललेा नकारात्मक शारीररक भावसनक प्रसतसाद म्हणजे ताण होय. 

सूंशोधनाची पद्धती : 

प्रस्तुत सूंशोधनात                राज्य स्तरीय व राष्ट्रीय स्तरीय स्पधेमध्य े खेळलेल्या       

खेळाडूूंच्या मानससक ताण चलाचा अभ्यास करण्याकररता तुलनात्मक सूंशोधन पद्धतीचा वापर करण्यात आला 

होता. सूंशोधनात                                                                        

                           .                        १३ ते १५              .     ए                 

१५ राज्य व १५ राष्ट्रीय स्तरीय स्पधेत खेळलले्या       मलु ेखेळाडूूंची सनवड करण्यात आली होती.           . 

  .                                                                   . सूंशोधनात         

                                                                    . सूंशोधनासाठी सवषय अनुसरून 

मानससक ताण चलाची सनवड केली व मासहती सूंकसलत करण्यासाठी लेव्हनेस्टीन मानससक ताण प्रश्नावलीचा वापर 

करण्यात आला होता. सदर सूंशोधन सनवड करण्यात आललेे नेमबाजी खेळाडूूंना प्रश्नावली बद्दल क्रीडा मूंडळ, प्रबूंधक 

व प्रसशक्षकाूंची परवानगी यऊेन मासहती दणे्यात आली व खेळाडूूंकडून प्रश्नावली ददलले्या कालावधीनुसार भरून 

घेण्यात आली व मासहती सूंकसलत करण्यात आली आसण आलले्या मासहतीनुसार                राज्य व राष्ट्रीय 

स्तरीय स्पधेमध्ये खेळलले्या खेळाडूूंच्या मानससक ताणाची सूंख्याशास्त्रीय साधनाचा वापर करून तलुना करण्यात 

आली होती. 

सूंख्याशास्त्रीय सवश्लषेण :  

कोष्टक क्रमाूंक १ 

राज्य व राष्ट्रीय स्तरीय       मलु ेखळेाडूूंच े मानससक ताण प्रश्नावलीच ेसूंख्याशास्त्रीय सवश्लषेण 

 

 

वृत्तालखे 
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सूंशोधन अभ्यास चचाथ : 

सूंख्याशास्त्रीय सवश्लेषणावरून असे आढळून आले की, राज्य व राष्ट्रीय स्तरीय मुले खेळाडूूंच्या मानससक ताण 

चलामध्ये साथथक फरक आढळून आला नाही. यावरून असे ससद्ध होते की, मानससक ताण खेळाडूूंमध्ये कमी ककवा 

जास्त प्रमाणात असतो. व मानससक ताणचा पररणाम खेळाडूूंच्या कायथमानावर होतो. मानससक ताण खेळाडूत 

अवलूंबून असतो. खेळाडूूंचा अनभुव, स्पधतेील ताण, सरावातील चुका, आक्रमकता, व्यसक्तगत कारण या सवथ बाबीवर 

योग्यरीत्या लक्ष कें दित करून व प्रसशक्षण, मानशास्त्र सचदकत्सक, खेळातील वातावरण, योगा व ध्यान तूंत्राचा 

खेळाडूकररता वापर करून खेळाडूूंच्या कायथमानावर उत्तम भर देता येत.े  

अनरुाधा एस. व ससघ सवक्रम (२००१), याूंनी खेळाडू ज्या सवसवध जीवन तणावाूंना सामोरे जातात त्या तणावग्रस्त 

पररसस्थतीचा अभ्यास केला. सवसवध प्रसूंगाचे साखळी लक्षात घेऊन ह े खेळाडू कशाप्रकारे एका प्रसूंगातून दसुऱ्या 

प्रकारात जाताना एका सवसशष्ट वेळी प्रसतदक्रया दतेात ह े अभ्यासले. त्याूंनी अनुमान काढला की, उत्तम प्रसशक्षण 

सनणथय खेळाडूूंच्या सनवथतथनात प्रभावी पद्धतीने सुधारणा घडवून आणतात. 

सूंशोधन अभ्यासातील पररकल्पनचे ेपररक्षण : 

               राज्य व राष्ट्रीय स्तरीय मुले खेळाडूूंच्या मानससक ताण प्रश्नावलीस ददलले्या 

असभप्रायवरून साथथक फरक आढळून आला नाही. (‘टी’ मलू्य = ०.३१; ‘पी’ मूल्य = ०.७५) त्यामुळे सूंशोधकाने शुन्य 

पररकल्पनेचा स्वीकार केला व सूंशोधन पररकल्पनेचा त्याग केला होता. 

सूंशोधनातील सनष्कषथ : 

प्रस्तुत सूंशोधनात साूंसख्यकीय सवश्लेषणावरून सूंशोधकाने                राज्य व राष्ट्रीय स्तरीय 

स्पधेमध्य े खेळलले्या       मुले खेळाडूूंनी मानससक ताण प्रश्नावलीस ददलेल्या असभप्रायवरून प्राप्त मासहतीचे 

स्वाश्रयी नमुना ‘टी’ परीक्षकाने सवश्लेषण केल ेअसून ‘टी’ मूल्य ह े०.३१ एवढे आढळून आल.े (पी = ०.७५) प्राप्त ‘टी’ 

मूल्य ०.०५ साथथकता स्तरावर साथथक फरक आढळून आला नाही. असे सूंशोधनाद्वारे सनष्कषथ माूंडण्यात आल.े  

सूंशोधनातील ससद्धाूंतीक माूंडणी : 

प्रस्तुत सूंशोधनात                राज्य व राष्ट्रीय स्तरीय स्पधेत खेळलले्या       खेळाडूूंच्या 

मानससक ताणाचा अभ्यास करताना सूंशोधकाला खेळाडूूंमध्य ेमानससक ताण यणे्याची काही प्रमुख स्त्रोत समोर आले 

शारीररक दखुापत, खराब कामसगरी स्पधचे्या सुरुवातीस व शेवटी, स्पधेसाठी पात्रता प्राप्त न होणे, कुटुूंब व समत्र 

सोबत सूंबूंध, कठोर प्रसशक्षण, पुरेशी सवश्राूंती सवना सतत सहभाग व झोपेचा अभाव अशा काही समस्या 

सूंशोधनातून सनष्कषथ झाल.े 
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