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હને્ડબોલ કૌશલ્યોની ચક્રિય તાલીમ દ્વારા પટેના સ્નાયબુળ પર  

થતી અસરોનો અભ્યાસ 

 
1 વવનોદકમુાર વસાવા       2 ડૉ. પ્રભલુાલ કાસનુ્રા 

1 (રીસચચ સ્કોલર)        2 (ડીન, પ્રોફેસર) 

શા. વશ. અને રમત વવજ્ઞાન વવદ્યાશાખા, સાદરા, ગુજરાત વવદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ભારત 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 પ્રસ્તાવનાાઃ 

ચક્રિય તાલીમનો ઢાાંચો કેવી રીત ેકરવામાાં આવે છે ? અથવા ચક્રિય તાલીમની રચના કેવી રીત ેકરવામાાં આવે છે ? સૌ પ્રથમ 

રાહબર / કોચ જે ત ેખેલાડીઓની શારીક્રરક સજ્જતાના લક્ષણોની કસોટી લઈને માપન કર ેછે. ત્યારબાદ રમતો મુજબ ત ેખેલાડીમાાં કયા 

લક્ષણોની ઉણપ છે તે નક્કી કરે છે, શોધી કાઢ ેછે ત્યાર પછી ત ેખૂટતાાં લક્ષણોના વવકાસ માટ ેરાહબર ચક્રિય તાલીમનો કાયચિમ ઘડી કાઢ ે

છે. દા.ત. ખભાના સ્નાયુઓમાાં બળ ઓછુાં જણાય તો ખભાના સ્નાયુઓ બળ પ્રાપ્ત કર ેત ેમાટેની કસરતો ચક્રિય તાલીમમાાં રાખે. ઝડપ 

ઓછી જણાય તો એકાદ બે કસરતો તે માટ ેરાખ,ે પેટના સ્નાયુઓ અથવા જાંઘના સ્નાયુઓના વવકાસની જરૂક્રરયાત હોય તો તનેા વવકાસ 

માટેની કસરતો ચક્રિય તાલીમમાાં રાખી શકાય છે. આમ વવવવધ પ્રકારનાાં લક્ષણો જેવાાં ક ેસ્નાયુબળ, નમવનયતા, ઝડપ, સહનશવક્ત વગેરે 

માટ ેએકાદ બે કસરતોનો સમાવેશ ચક્રિય તાલીમમાાં કરવામાાં આવે છે અને તાવલમી કાયચિમનો ઢાાંચો નક્કી કરવામાાં આવે છે. ચક્રિય 

તાલીમનો ઢાાંચો નક્કી કરવા માટ ેકસરતોની પસાંદગી, કસરતોનાાં આવતચન તાલીમનો સમયગાળો, કસરતોની તીવ્રતા વગેરે નક્કી કરવાાં પડે 

છે. 

2 અભ્યાસનો હતેાુઃ 

આ સાંશોધન અભ્યાસનો હેતુ હેન્ડબોલ કૌશલ્યોની ચક્રિય તાલીમ દ્વારા પેટના સ્નાયુબળ પર થતી અસરોનો અભ્યાસ કરવાનો 

હતો. 

3 વવષયપાત્રોની પસાંદગીાઃ 

આ સાંશોધન અભ્યાસ માટ ેહેન્ડબોલ કૌશલ્યોની ચક્રિય તાલીમ દ્વારા પેટના સ્નાયુબળ પર થતી અસરોનો અભ્યાસ કરવાનો 

હતો. આ સાંશોધન અભ્યાસમાાં શરેથા માધ્યવમક શાળા, શેરથામાાં અભ્યાસ કરતા વવદ્યાથીઓના હેન્ડબોલ કૌશલ્યોની ચક્રિય તાલીમ જૂથમાાં 

20 વવદ્યાથીઓ અને વનયાંવત્રત જૂથમાાં 20 વવદ્યાથીઓ એમ કુલ 40 વવદ્યાથીઓને વવષયપાત્રો તરીકે પસાંદ કરવામાાં આવ્યા હતા. 

4 માપનના ધોરણોાઃ 

િમ ચલાયમાન કસોટી માપન 

1 પેટનુાં સ્નાયુબળ બેન્ડની સીટઅપ્સ 00 સેકન્ડ સાંકયા  

5 અભ્યાસની યોજનાાઃ 

04 વવષયપાત્રોને પસાંદ કરી કુલ બે જૂથો બનાવવામાાં આવ્યા હતા .હેન્ડબોલ કૌશલ્યોની ચક્રિય તાલીમ જૂથને પ્રાયોવગક માવજત 

આપવામાાં આવી હતી .અને વનયાંવત્રત જૂથને પ્રાયોવગક માવજતથી મુક્ત રાખવામાાં આવ્યુાં હતુાં . 21 અઠવાક્રડયાની હેન્ડબોલ કૌશલ્યોની 

અમતૂચ: આ સાંશોધન અભ્યાસનો હતેુ હેન્ડબોલ કૌશલ્યોની ચક્રિય તાલીમ દ્વારા પેટના સ્નાયબુળ પર થતી અસરોનો અભ્યાસ કરવાનો હતો . 

આ સાંશોધન અભ્યાસમાાં શેરથા માધ્યવમક શાળા, શેરથામાાં અભ્યાસ કરતા વવદ્યાથીઓના હને્ડબોલ કૌશલ્યોની ચક્રિય તાલીમ જૂથમાાં 20 

વવદ્યાથીઓ અને વનયાંવત્રત જૂથમાાં 20 વવદ્યાથીઓ એમ કુલ 40 વવદ્યાથીઓને વવષયપાત્રો તરીકે પસાંદ કરી પેટના સ્નાયુબળ માપન માટે બને્ડની 

સીટઅપ્સ કસોટીને માપનના ધોરણ તરીકે પસાંદ કરી આાંકડાઓનુાં એકત્રીકરણ કરી બેય જૂથોના પ્રાપ્તાાંકો પર હેન્ડબોલ કૌશલ્યોની ચક્રિય તાલીમ 

જૂથ પર થતી અસરો જણવા માટ ેવવચરણ, સહવવચરણ પૃથક્કરણ (ANCOVA) લાગુ પાડી મધ્યકો વચ્ચેના તફાવતોન ેLSD પોસ્ટ હોક કસોટી 

લાગુ પાડી 0.05 કક્ષાએ સાથચકતા ચકાસતા પદ્ધવિસરના બાર (12) અઠવાક્રડયાના હેન્ડબોલ કૌશલ્ય ચક્રિય તાલીમ કાયચિમથી પસાંદ થતા 

વવષયપાત્રોના પેટના સ્નાયબુળમાાં નોંધપાત્ર સુધારો જોવા મળ્યો હતો. 

 

ચાવીરૂપ શબ્દો: હેન્ડબોલ, શારીક્રરક, ચક્રિય તાલીમ,  પેટના સ્નાયબુળ. 
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ચક્રિય તાલીમ કાયચિમની શરૂતઆત કરતાાં પહેલાાં પૂવચકસોટી અને તાલીમ કાયચિમ પૂણચ થયા પછી અાંવતમ કસોટી દ્વારા આાંકડાઓનુાં 

એકત્રીકરણ કરવામાાં આવ્યુાં હતુાં . જૂથ-અ = હેન્ડબોલ કૌશલ્યોની ચક્રિય તાલીમ જૂથ અને જૂથ-બ = વનયાંવત્રત જૂથ 

6 આાંકડાકીય પ્રક્રિયાાઃ 

પ્રાયોવગક જૂથ અને વનયાંવત્રત જૂથની પ્રાપ્ત કરેલ માવહતી પર વવચરણ, સહવવચરણ પૃથક્કરણ (ANCOVA) લાગુ પાડી મધ્યકો 

વચ્ચેના તફાવતોને LSD પોસ્ટ હોક કસોટી લાગુ પાડી 0.05 કક્ષાએ સાથચકતા ચકાસવામાાં આવી હતી. 

7 અભ્યાસના પક્રરણામોાઃ 

સારણી - 1  

પટેના સ્નાયબુળ કસોટી દખેાવના એક પ્રાયોવગક અન ેએક વનયાંવત્રત જૂથનુાં વવચરણ સહ વવચરણ પથૃક્કરણ 

કસોટી 

જૂથ 
વગોનો સરવાળો 

(SS) 

સ્વતાંત્ર 

માત્રા 

(df) 

મધ્યક 

વવચરણ 

(MSS) 

F 
જૂથ-અ જૂથ-બ 

પૂવચ કસોટી મધ્યક 20 18.7 
B 16.9 1 16.9 

0.77 
W 826.2 38 21.74 

અાંવતમ કસોટી મધ્યક 22.05 18.9 
B 99.22 1 99.22 

4.26* 
W 884.75 38 23.28 

સુધારેલ મધ્યક 21.39 19.55 
B 33.41 1 33.41 

22.83* 
W 54.14 37 1.46 

*સાથચકતાનુાં ધોરણ ...0 કક્ષાએ  ‘F’ = ...0 (1 , 83(  =  4 ..93 & (1,83)  =4 .1.0 

સારણી-1માાં પૂવચ કસોટીનો ‘F’ રેવશયો 0.77 જોવા મળેલ હતો. જે 0.05 કક્ષાએ અસાથચક જોવા મળ્યો હતો. જ્યારે બાંને 

જુથનો અાંવતમ કસોટીનો ‘F’ રેવશયો 4.20 જોવા મળલે હતો. જે 0.05 કક્ષાએ સાથચક જોવા મળલે ન હતો અને સુધારેલ મધ્યકનો ‘F’ 

રેવશયો 22.83 જોવા મળેલ હતો. જે 0.05 કક્ષાએ સાથચક જોવા મળ્યો હતો. 

8 સારાાંશાઃ 

 પદ્ધવિસરના બાર (12) અઠવાક્રડયાના હેન્ડબોલ કૌશલ્ય ચક્રિય તાલીમ કાયચિમથી પસાંદ થતા વવષયપાત્રોના પટેના સ્નાયુબળમાાં 

નોંધપાત્ર સુધારો જોવા મળ્યો હતો. 

 

સાંદભચગ્રાંથાઃ 

1. બેરોવ, હેરોલ્ડ એન્ડ મેકગી, રોઝમરેી, એ પ્રેક્ટીકલ એપ્રોચ ટૂ મઝેરમેન્ટ ઈન ક્રફવઝકલ એજ્યકુેશન, તૃતીય આવવૃિ; ક્રફલાડેલફીયાાઃ 

લી એન્ડ ફેબ્રીઝગર, 1979. 

2. વમાચ, પ્રકાશ જે., એ ટેક્ષબકુ ઓન સ્પોટચસ સ્ટેટેસ્ટીક્સ, ગ્વાવલયરાઃ વવનસ પવબ્લકેશન, 2000. 

3. હોઇઝર, વાનચર ડબલ્યુ કે., લાઇફ ટાઇમ ક્રફઝીકલ એન્ડ વેલનેશ, કોલોરાડો : મોરટોન પબ્લીસીગ કાંપની, 1989. 

 


