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જીમ્નાસ્ટિક્સ, સૂર્યનમટકાર અને સાાંસ્િક પ્રવૃસ્િઓની પગના સ્વટફોિક બળ પર
થતી અસરનો તુલનાત્મક અભ્ર્ાસ
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હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત ર્ુનિવનસયટી, પાટણ.
પ્રોફે સર) શાહ સી. કે . મ્ર્ુનિસપલ કોમસય કોલેજ, કલોલ (એિ.જી.)
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;FZ o જીમ્નાનસ્ટક્સ, સૂર્યિમસ્કાર અિે સાંનિક પ્રવૃનત્તઓિી પગિા નવસ્ફોટક બળ પર થતી અસરિો તુલિાત્મક અભ્ર્ાસ કરવાિો
હતો. આ સંશોિિ અભ્ર્ાસ કે . કે . મોરી માધ્ર્નમક અિે ઉચ્ચતર માધ્ર્નમક શાળા, મુ. પ્રાચી તાલુકો સુત્રાપાડા નજલ્લો ગીર સોમિાથ
પુરતો મર્ાયનદત હતો.આ સંશોિિ અભ્ર્ાસમાં 10 થી 15 વર્યિા પુરૂર્ જાનતિા ભાઈઓિે નવર્ર્પાત્રો તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્ર્ા
હતા. આ સંશોિિ અભ્ર્ાસમાં ફિ ભાઈઓિે જ પસંદ કરવામાં આવ્ર્ા હતા. આ સંશોિિ અભ્ર્ાસમાં નજમ્નાનસ્ટક્સ, સૂર્યિમસ્કાર
અિે સાંનિક પ્રવૃનત્તઓિી 12 અઠવાનડર્ાિી તાલીમ આપવામાં આવી હતી. આ સંશોિિ અભ્ર્ાસમાં નવર્ર્પાત્રોિે ચાર જૂ થમાં
નવભાજીત કરવામાં આવ્ર્ા હતા. જેમાં 20 નવદ્યાથીઓિે જીમ્નાનસ્ટક્સ, 20 નવદ્યાથીઓિે સૂર્યિમસ્કાર, 20 નવદ્યાથીઓિે સાંનિક
પ્રવૃનત્તઓ અિે 20 નવદ્યાથીઓિે નિર્ંનત્રત જૂ થમાં સમાવવામાં આવ્ર્ા હતા. આમ કુ લ 80 નવર્ર્પાત્રોિે પસંદ કરવામાં આવ્ર્ા હતા.
માપિિું િોરણમાં પગિું નવસ્ફોટક બળિું માપિ ખડી લાંબીકૂ દ કસોટી દ્વારા કરવામાં આવ્ર્ુ હતુ. જીમ્નાસ્ટીક્સ, સૂર્યિમસ્કાર અિે
સાંનિક રમતોિી નવસ્ફોટક બળ પર થતી અસરો જાણવા એક માગીર્ નવચરણ સહનવચરણ પૃથક્કરણ (One Way Analysis of
Covariance) કસોટી લાગુ પાડી મધ્ર્કો વચ્ચેિા તફાવતોિે Least Significant Difference કસોટી દ્વારા 0.05 કક્ષાએ સાથયકતા
ચકાસવામાં આવ્ર્ા હતા. જેિું તારણ આ પ્રમાણે જોવા મળર્ું હતું. પદ્ધનત્તસરિા બાર (12) અઠવાનડર્ાિા જીમ્નાનસ્ટક્સ, સૂર્યિમસ્કાર
અિે સાંનિક પ્રવૃનત્તઓિી તાલીમ કાર્યક્રમથી પસંદ થતા નવર્ર્પાત્રોિા પગિા નવસ્ફોટક બળમાં િોંિપાત્ર સુિારો જોવા મળર્ો હતો.
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જીમ્નાનસ્ટક્સ, સૂર્યિમસ્કાર અિે સાંનિક પ્રવૃનત્તઓ, પગિુ નવસ્ફોટક બળ.

1. પ્રટતાવના:
ગત્ર્ાત્મક શનિએ વતયમાિ કુ શળતા પ્રાનિ અિે સામાન્ર્ તથા પાર્ાગત ગત્ર્ાત્મક પ્રાનવણ્યતા તરીકે વ્ર્ાખ્ર્ાનર્ત
કરાર્ છે . આ ઉપરાંત નજમ્નાનસ્ટક માટે િી તકિીક અિે ખાસ રમતોમાં પણ જરૂરી છે . આ વ્ર્ાખ્ર્ા દશાયવે છે કે ગત્ર્ાત્મક
શનિએ સહજક્ષમતા અિે તાલીમ તથા અિુભવિા પનરણામે હોર્ છે . આ ઉપરાંત તે દશાયવે છે કે તેિા માન્ર્ માપિો િૃત્ર્ કે
રમતો સાથે સંબનં િત ખાસ કૌશલ્ર્ો માટે અવગણવામાં આવે છે .
જ્યારથી ગત્ર્ાત્મક શનિિો ઉપર્ોગ કે ટલાક ઘટકોિી સરખામણી કરવાિી પદ્ધનત તરીકે થવા લાગ્ર્ો ત્ર્ારથી આ
દરેક ઘટક સફળતા પૂવક
ય િા હલિચલિિા કૌશલ્ર્માં મહત્વિો ભાગ ભજવે છે . કસોટીઓિો ઉપર્ોગ સામાન્ર્ રીતે બેટરીમાં
આવતા શક્ય તેટલા ઘટકોિા માપિ માટે થાર્ છે .
સૂર્યિમસ્કાર ખુબ જ લાભદાર્ક છે . આિા નિર્નમત અભ્ર્ાસથી હાથ અિે પગિા દુ ુઃખાવામાંથી રાહત મળે છે . ગળુ,
ફે ફસા તથા પાંસળીર્ોિી માંસપેનશર્ો મજબૂત બિે છે અિે શરીરમાંથી િકામી ચરબી િાશ પામે છે . સૂર્િ
ય મસ્કાર કરવાથી
ચામડીિા રોગ દૂ ર થાર્ છે . તેિા અભ્ર્ાસથી કબજીર્ાત અિે પેટિા દદોમાંથી મુનિ મળે છે , અિે પાચિતંત્ર મજબૂત બિે છે .
આ આસિિા નિરં તર અભ્ર્ાસથી શરીરિી િાિીમોટી બિી જ િસ અિે માંસપેનશર્ોિી તકલીફો દૂ ર થઈ જાર્ છે . તેિાથી
આળસ અનિદ્રા અિે અન્ર્ નવકારો દૂ ર કરે છે .
ઉત્તમ અિે સારુ શારીનરક સ્વાસ્્ર્ મેળવવું એ દરેક વ્ર્નિિું ધ્ર્ેર્ હોવું જોઈએ. આ પુસ્તકમાં આપવામાં આવેલી
તમામ કસરતો તે માટે ઉપર્ોગી છે . એટલું જ િહીં, પણ નવનવિ રમત-ગમત માટે શરીરિે સુનસ્થનતમાં રાખવા માટે એટલે કે
વ્ર્નિમાં બળ, નવસ્ફોટકબળ, સહિશનિ, િમિીર્તા, ચપળતા તથા સમતોલિ શનિ નવકસાવવા માટે પણ તે ખૂબ જ
ઉપર્ોગી છે . કસરતોિી શરૂઆત સહેલી તથા અલ્પ શ્રમવાળી કસરતોથી કરી િીમે િીમે શ્રમિી માત્રા વિારતા જઈ, વિારે
શ્રમકારક કસરતો તરફ જવું જોઈએ જે તે રમત માટે િા કં ડીશનિંગ માટે દશાયવેલી કસરતો અટક્યા નવિા સળં ગ કરાવવી
જોઈએ. એટલુ જ િહીં, પણ આ કસરતોમાં થતી ગનતિે અિુલક્ષીિે તાલ તથા લચ સચવાર્ તે પણ જોવું જોઈએ.
2. અભ્ર્ાસનો હે તુુઃ
જીમ્નાનસ્ટક્સ સૂર્યિમસ્કાર અિે સાંનિક પ્રવૃનત્તઓિી પગિા નવસ્ફોટક બળ પર થતી અસરિો તુલિાત્મક અભ્ર્ાસ
કરવાિો હતો.
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3. સ્વષર્પાત્રોની પસાંદગીુઃ
આ સંશોિિ અભ્ર્ાસ કે . કે . મોરી માધ્ર્નમક અિે ઉચ્ચતર માધ્ર્નમક શાળા, મુ. પ્રાચી તાલુકો સુત્રાપાડા નજલ્લો ગીર
સોમિાથ પુરતો મર્ાયનદત હતો. આ સંશોિિ અભ્ર્ાસમાં અભ્ર્ાસમાં 10 થી 15 વર્યિા પુરૂર્ જાનતિા ભાઈઓિે નવર્ર્પાત્રો
તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્ર્ા હતા. આ સંશોિિ અભ્ર્ાસમાં ફિ ભાઈઓિે જ પસંદ કરવામાં આવ્ર્ા હતા. આ સંશોિિ
અભ્ર્ાસમાં નજમ્નાનસ્ટક્સ, સૂર્યિમસ્કાર અિે સાંનિક પ્રવૃનત્તઓિી 12 અઠવાનડર્ાિી તાલીમ આપવામાં આવી હતી. આ
સંશોિિ અભ્ર્ાસમાં નવર્ર્પાત્રોિે ચાર જૂ થમાં નવભાજીત કરવામાં આવ્ર્ા હતા. જેમાં 20 નવદ્યાથીઓિે જીમ્નાનસ્ટક્સ, 20
નવદ્યાથીઓિે સૂર્િ
ય મસ્કાર, 20 નવદ્યાથીઓિે સાંનિક પ્રવૃનત્તઓ અિે 20 નવદ્યાથીઓિે નિર્ંનત્રત જૂ થમાં સમાવવામાં આવ્ર્ા
હતા. આમ કુ લ 80 નવર્ર્પાત્રોિે પસંદ કરવામાં આવ્ર્ા હતા.
4. માપનના િોરણોુઃ
ક્રમ
1

ચલાર્માન
પગિું નવસ્ફોટક બળ

કસોિી
ખડી લાંબીકૂ દ

માપનનુાં િોરણ
મીટર

5. આાંકડાકીર્ પ્રસ્ક્રર્ાુઃ
જીમ્નાસ્ટીક્સ, સૂર્યિમસ્કાર અિે સાંનિક રમતોિી નવસ્ફોટક બળ પર થતી અસરો જાણવા એક માગીર્ નવચરણ
સહનવચરણ પૃથક્કરણ (One Way Analysis of Covariance) કસોટી લાગુ પાડી મધ્ર્કો વચ્ચેિા તફાવતોિે Least
Significant Difference કસોટી દ્વારા 0.05 કક્ષાએ સાથયકતા ચકાસવામાં આવ્ર્ા હતા.
6. અભ્ર્ાસની પસ્રણામુઃ
સારણી - 1
પગનુાં સ્વટફોિક બળ કસોિી દે ખાવના િબકારા ત્રણ પ્રાર્ોસ્ગક અને એક સ્નર્ાંસ્ત્રત જૂ થનુાં સ્વચરણ સહ સ્વચરણ
પૃથક્કરણ
જૂ થ
સ્વચરણ સહસ્વચરણ પૃથક્કરણ
વગોનો
ટવતાંત્ર
મધ્ર્ક
કસોિી
જીમ્નાસ્ટિક્સ સૂર્યનમટકાર સાાંસ્િક પ્રવૃસ્િઓ
F
સ્નર્ાંસ્ત્રત
સરવાળો
માત્રા
સ્વચરણ
તાલીમ
તાલીમ
તાલીમ
(SS)
(MSS)
(df)
A
0.142
3
0.048
પૂવય
1.577
1.498
1.472
1.476
1.070
કસોટી
W
3.372
76
0.044
મધ્ર્ક
A
0.706
3
0.235
અંનતમ
1.698
1.598
1.603
1.437
5.247*
કસોટી
W
3.406
76
0.045
મધ્ર્ક
A
0.475
3
0.158
સુિારેલ
1.657
1.602
1.622
1.454
5.169*
W
2.297
75
0.031
મધ્ર્ક
* સાથયકતાનુાં િોરણ 0.05 કક્ષાએ F (3,76) = 2.724 & (3,75) = 2.726
ઉપરોિ સારણી – 1 માં પૂવય કસોટીિો ‘F’ રેનશર્ો 1.070 જોવા મળે લ હતો. જેિે ટે બલ વેલ્ર્ુ સાથે સરખાવતા (2.724)
0.05 કક્ષાએ સાથયક થર્ેલો જોવા મળે લ િ હતો. અંનતમ કસોટીિો ‘F’ રેનશર્ો 5.247 જોવા મળે લ હતો. જેિે ટે બલ વેલ્ર્ુ સાથે
સરખાવતા (2.724) 0.05 કક્ષાએ સાથયક થર્ેલો જોવા મળે લ હતો. સુિારેલા મધ્ર્કોિો ‘F’ રેનશર્ો 5.169 જોવા મળે લ હતો. જેિે
ટે બલ વેલ્ર્ુ સાથે સરખાવતા (2.726) 0.05 કક્ષાએ સાથયક થર્ેલો જોવા મળે લ હતો.
સારણી - 2
પગનુાં સ્વટફોિક બળ કસોિી દે ખાવના ત્રણ પ્રાર્ોસ્ગક અને એક સ્નર્ાંસ્ત્રત જૂ થના મધ્ર્કો વચ્ચેનો ક્રાાંસ્તક તફાવત
દર્ાયવતી સારણી
મધ્ર્ક
મધ્ર્ક તફાવત ક્રાાંસ્તક તફાવત
જીમ્નાસ્ટિક્સ સૂર્યનમટકાર સાાંસ્િક પ્રવૃસ્િઓ
સ્નર્ાંસ્ત્રત
તાલીમ
તાલીમ
તાલીમ
1.657
1.602
0.055
1.657
1.622
0.036
0.110
1.657
1.454
0.204*
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1.602
1.602

1.622
1.622

1.454
1.454
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0.020
0.148*
0.168*

7. સાથયકતાનુાં િોરણ 0.05 કક્ષાએ:
ઉપરોિ સારણી - 2 મુજબ જીમ્નાનસ્ટક્સ તાલીમ જૂ થમાં ખુબજ સાથયક (0.204) કક્ષાએ સુિારો જોવા મળે લ હતો.
ત્ર્ારબાદ સાંનિક પ્રવૃનત્તઓ તાલીમ જૂ થ (0.168) કક્ષાએ સુિારો જોવા મળે લ હતો. ત્ર્ારબાદ સૂર્યિમસ્કાર તાલીમ જૂ થ (0.148)
કક્ષાએ સુિારો દશાયવે છે . જીમ્નાનસ્ટક્સ, સૂર્યિમસ્કાર અિે સાંનિક પ્રવૃનત્તઓિી તાલીમ જૂ થિી પ્રાર્ોનગક માવજતમાં
જીમ્નાનસ્ટક્સિી તાલીમ જૂ થિે આપવામાં આવેલ તાલીમિી વિુ સાથયક અસર જોવા મળી હતી. ત્રણેર્ પ્રાર્ોનગક જૂ થો વચ્ચે
પ્રાર્ોનગક માવજતિી સાથયક અસર જોવા મળે લ િ હતી. પરં તુ નિર્ંનત્રત જૂ થિી તુલિામાં ત્રણે પ્રાર્ોનગક જૂ થ પર પ્રાર્ોનગક
માવજતિી અસર જોવા મળી હતી.
8. તારણુઃ
પદ્ધનત્તસરિા બાર (12) અઠવાનડર્ાિા જીમ્નાનસ્ટક્સ, સૂર્િ
ય મસ્કાર અિે સાંનિક પ્રવૃનત્તઓિી તાલીમ કાર્યક્રમથી પસંદ
થતા નવર્ર્પાત્રોિા પગિા નવસ્ફોટક બળમાં િોંિપાત્ર સુિારો જોવા મળર્ો હતો.
સાંદર્યસૂસ્ચ:
1 ગુજરાત વ્ર્ાર્ામ પ્રચારક મંડળ: ટરે ક એન્ડ નફલ્ડ રાજપીપળાુઃ ગુજરાત વ્ર્ાર્ામ પ્રચારક મંડળ, ૧૯૬૦.
2 દવે, જર્ેન્દ્ર અિે પટે લ, મોતીભાઈ મ., નશક્ષણિી મિોવૈજ્ઞાનિક આિારનશલા, ચોથી આવૃનત્ત, અમદાવાદુઃ બી. એસ.
શાહ પ્રકાશિ, 1996-97.
3 પટે લ, અંબાલાલ કે . અિે અન્ર્, શારીનરક નશક્ષણ સાિિ કૌશલ્ર્ કલા, પ્રથમ આવૃનત્ત; અમદાવાદુઃ િવલ પ્રકાશિ,
2000.
4 વમાય પ્રકાશ જે, એ ટે ક્ષબુક ઓિ સ્પોટય સ સ્ટે ટેસ્ટીક્સ, ગ્વાનલર્રુઃ નવિસ પ્રકાશિ, 2000.
5 સેક્સેન્રી, જેિી, ઈન્ટર ોડક્શિ ઓફ નજમ્નાસ્ટીક્સ, ઓસ્ટરે લીર્ાુઃ લરિીંગ નજમ્નાસ્ટીક્સ ફે ડરેશિ, 1993.
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