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1. પ્રસ્તાવના :  (INTRODUCTION) 

યોગ અને મન વચ્ચનેો સાંબાંધ :   

આજ ેશારીસરક સશક્ષણમાાં યોગના સવષયન ેએક સવજ્ઞાનના રૂપમાાં જોવામાાં આવ ેછે. યૌસગક સિયાઓ દ્વારા શરીરના સવસવધ 

આાંતસરક અાંગો પર તેની સિયાઓ દ્વારા શરીરના સવસવધ આાંતસરક અાંગો પર તેની શુાં અિરો વતાસય છે. તે જોવામાાં આવ ેછે. તેથી 

સવજ્ઞાન એ માણિનો ધમસ બની ચકૂ્યો છે. ત્યાર ેધમસ પાંસડતોએ સવજ્ઞાન િાથ ેકદમ મેળવીને ચાલી રહ્યા છે. ભારતીય િાંસ્કૃસતના 

પ્રાચીન વારિાાંમાાં યોગની સવસવધ અાંગોની શરીરસિયા સવજ્ઞાન અન ેશારીરક યોગ્યતા પર શી અિરો થાય છે. તેનુાં મહત્વ િમજવા 

જવે ુછે. આજ ેઆપણી ભારતીય િાંસ્કૃસતમાાં બહુમુલ્ય સકાંમતી ખજાનો પડેલ છે. તેને આજ ેપણ બરાબર જાની શક્યા નથી.અન ે

તે છે યોગ સવધ્યા.  

DOIs:10.2018/SS/202207003                                         --:--                             Research Article 

ટૂાંકિાર (Abstract) : 

હેતુ : આિન-પ્રાણાયામ અન ેિયૂસનમસ્કારની તાલીમ દ્વારા 9 થી 14 વષસની ઉાંમરના ભાઈઓના ‘પગનુાં સવસ્ફોટક બળ’ 

અન ેતાકાત પર થતી અિરોનો અભ્યાિ.  

શવષય: આ બાળકોને હાંમેશા મદદની જરૂર પડે છે. તેઓએ માંદબસુિની િાથે બીજી મુશ્કેલીઓ વધ ુહોય છે. તેઓ 

પોતાની રોજીાંદી જરૂસરયાતોની િાંભાળ લઈ શકતા નથી. એક અાંદાજ મજુબ કુલ માંદબસુિ ધરાવનારમાાં આશર ે85 ટકા 

વ્યસિઓ માઈલ્ડ એટલ ેઓછી માંદબસુિ ધરાવ ેછે. આ િાંશોધન અભ્યાિ માટે પિાંદકરલે િાંસ્થામાાંથી કુલ ૬૦ સવષયપાત્રો 

ન ેયાદસછછક  પિસતએ પિાંદ કરવામાાં આવ્યા હતા. જુથ –એ  માાં ૨૦ સવષયપાત્રોને આિન-પ્રાણાયામ અને િયૂસનમસ્કાર, 

જુથ –બી માાં ૨૦ સવષયપાત્રોએ િૂયસનમસ્કાર અને જુથ-િી માાં ૨૦ સવષયપાત્રોને સનયાંસત્રત જુથ એમ ત્રણ જૂથોમાાં 

સવભાસજત કરવામાાં હતા. સવષયપાત્રો તરીકે બે પ્રાયોસગક જુથ અને એક સનયાંસત્રત જુથ રાખવામા આવ્યા હતા. પિાંદ 

કરલે સવષયપાત્રો પર આિન , પ્રાણાયામ અને િૂયસનમસ્કારની જ તાલીમ આપવામાાં આવી હતી. આ અભ્યાિમાાં ‘નોથસ 

કેરોસલના સફટનેિ બટેરી ટેસ્ટ’ ની કિોટી વડે ‘પગનુાં સવસ્ફોટક બળ અને તાકાત’ જવેા પાિાઓનો અભ્યાિ કરવામાાં 

આવ્યો હતો. આ અભ્યાિ માટે શહેર અમદાવાદની પવૂસસવસ્તારમાાં આવેલી માંદબસુિની શાળા ખાતે માધુયસભુવન 

િાંસ્થામાાં અભ્યાિ કરતાાં િામાન્ય માંદબસુિ વાળા ભાઈઓ પૂરતો મયાસસદત રાખવામા આવ્યો હતો. વષસ 9 થી 14 વષસની 

વયજુથ ધરાવતા ભાઈઓ પૂરતો મયાસસદત રાખવામા આવ્યો હતો.   

સારાાંિ : આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે કુલ બે પ્રાયોસગક જુથ – એ અન ેજુથ –બી પર કઈ પ્રાયોસગક િારવાર વધાર ેઅિરકારક 

રહી તે જોવા માટે ‘LSD’ કિોટીથી િાાંસતક તફાવતની િાથસકતા ચકાિવામાાં આવી હતી. અન ેજોવા મળેલ કે સવસવધ 

આિન – પ્રાણાયામ અન ેિયૂસનમસ્કારની તાલીમના કારણે સવષયપાત્રોના પગનુાં સવસ્ફોટક બળ અને તાકાત  (સ્ટેસન્ડાંગ 

બ્રોડ જમ્પ) ગત્યાત્મક પાિાના દેખાવમાાં સનયાંસત્રત જૂથની તુલનામાાં બાંન ેજૂથો પર પ્રાયોસગક માવજતની િાથસક અિર 

જોવા મળી હતી. જ ે0.05 કક્ષાએ િાથસક જોવા મળેલ હતો. 

મુખ્ય શબ્દો : યૌસગક કિરતો, િૂયસનમસ્કાર, માંદબસુિ બાળકો, પગનુાં સવસ્ફોટક બળ અને તાકાત, નોથસ કેરોસલના મોટર 

સફટનેિ બટેરી વગેર.ે      
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પ્રાણાયામ શબ્દમાાં પ્રાણ અન ેવ્યાયામ એવા બે શબ્દો છે. સ્થૂળ અથસમાાં પ્રાણ એર્ટલ ેશ્વાિઉછછ શ્વાિની સિયા અન ેિકૂ્ષ્મ અથસમાાં 

તે સિયા થી ઉત્પન્ન થતી પ્રાણશસિ આયામ એર્ટલ ેકાબ ૂઅથાસત મૂળ અથસમાાં પ્રાણાયામ એર્ટલ ેશ્વાિઉછછ શ્વાિની સિયા ઉપર 

કાબ.ૂ પ્રાણાયામને સનયસમત અભ્યાિ વડે રિશસુિ થવાથી માનસિક સસ્થરતા તથા શરીરના રોગો િામે લડવાની શસિ વધ ે

છે. અને શરીરના રોગો તેમજ સ્વસ્થ બને છે. બળવાન,બુસિવાન,અને તેજસ્વી બનવા માટે પ્રાણાયામનો અભ્યાિ અસત 

ઉપયોગી સિિ થાય છે. પ્રાણાયામ શીકતા પહેલા એના અભ્યાિ માટે જરૂરી પાસરભાસષક શબ્દોથી પસરસચત થવુાં આવશ્યક છે. 

પ્રાણાયામ સવષયક પસરભાસષક શબ્દો જવેા કે શ્વાિોશ્વાિન ેફેફિાાંમાાં ભરવાની સિયાને પૂરક કહે છે. તેવી જ રીતે શ્વાિોશ્વાિન ે

બહાર કાઢવાની સિયાન ેરચેક કહે છે. આમ, શ્વાિને રોકીન ેરાખવાની સિયાને કુાંભક કહેવામાાં આવ ેછે.  

અિાંખ્ય રોગોના ઉપકારક િયૂસના િવારના સવસશષ્ઠ સકરણોનો લાભ મળી રહે તેથી ‘િૂયસનમસ્કાર’ િૂરજદેવ િન્મુખ કરવાના હોય 

છે. હજારો વષસ પવૂસ શોધાયલે આ જાણકારીન ેઅવાસચીન વૈજ્ઞાસનકો એ જાહેર કરલે છે. િયૂસના સકરણો પ્રજીવક -ડી આપ ેછે. 

િૂયસનમસ્કાર એ શારીસરક િખુાકારીમાાં િમશ: િુધારો લાવવામાાં ઉપયોગી સનવડે છે.  

િામાન્ય માંદબસુિ ધરાવતા બાળકોનાાં શીખવામાાં તથા િમજશસિમાાં વધ ુપાછળ /ધીમો હોય છે. તેઓએ આ િાથ ેબીજી 

મુશ્કેલીઓ વધતાાં -ઓછાાં પ્રમાણમા હોય છે. તેઓ પોતાનુાં રોજીાં દુ કામકાજ દેખરખે હેઠળ શીખી શકે છે. તેઓને તાલીમ ક્ષમથી 

પણ ઓળખવામાાં આવ ેછે. જો િારી રીતે તાલીમ આપવામાાં આવે છે. તો તેઓ પોતાની જાત િાંભાળ લવેાનુાં શીખી શકે છે.   

2. સાશહત્ય નુાં શવવચેન (literature of review) 

‘જોહન આર.ક્ાાંગ ઈ.િ.1969 માાં “અ સ્ટડી ટુ સડયર માઈન ધ ઈફેક્ટર્ટિ ઓફ અ સફજીકલ એજુ્યકેિન પ્રોગ્રામ્િ ઓન 

એજુ્યકેબલ મેંટલી રીટાટેડ એન્ડ સમસનમલ બ્રેન ડે જ ચાઇલ્ડસવષય પર િાંશોધન અભ્યાિ હાથ ધયો હતો. જમેાાં માંદબસુિના 

એજુ્યકેબલ 10 સવષયપાત્રો અન ેમગજની ઓછામાાં ઓછી ક્ષસતવાળા 68 સવષયપાત્રોની 22 અઠવાડીયા માટેની શારીસરક 

સશક્ષણનો કાયસિમ આપવામાાં આવ્યો હતો. આ કાયસિમમાાં દરરોજ 30 સમસનટ માટેના સવસવધ કિરતો કરવાનો હતો. અન ે60 

સમસનટ માટે જોશપવૂસકની મનોરાંજનાત્મક રમતો રમવાની હતી. આ તાલીમમાાં બાંને જૂથે બળ, શસિ,િામર્થયસ, િમતોલન, 

ચપળતા, નમનીયતા, હદય, રુસધરવાસહની ક્ષમતા , ગસતિમુેળ અન ેજડપમાાં નોાંધપાત્ર િધુારો દશાસવ્યો હતો. જો કે નમનીયતામાાં 

આવો િુધારો જણાયો ન હતો. એવુાં જાણવા મળયુાં હતુાં.      

3. પદ્ધશત અને ચચાય :  (method and discussion)  

આ િાંશોધન અભ્યાિમાાં 9 થી 14 વષસ િુધીની ઉાંમરના સવષયપાત્રોન ેકુલ ત્રણ જૂથમાાં સવભાસજત કરવામાાં આવ્યા હતા, જમેાાં 

બે પ્રોયોસગક જૂથોને િમશ : આિન –પ્રાણાયામ અન ેિૂયસનમસ્કાર ની સવસવધ તાલીમ આપવામાાં આવી હતી. જ્યાર ેસનયાંસત્રત 

જુર્થર કોઈ જ તાલીમ આપી નોહતી. માત્ર િરખામણી માટે આાંક જ લેવામાાં આવ્યો હતો. આમ બાંને પ્રાયોસગક જૂથોન ેકુલ 10 

િપ્તાહ િુધી તાલીમી કાયસિમ મજુબ તાલીમ આપવામાાં આવી હતી. તાલીમી કાયસિમ દરસમયાન પિાંદ કરલેા સવષયપાત્રોની 

ગત્યાત્મક પાિાના માપન માટે ખાિ સ્પસેશયલ બાળકો માટે ‘નોથસ કેરોસલના મોટર સફટનેશ બેટરી દ્વારા કિોટી ’ લેવામાાં આવી 

હતી. જમેાાં માટે તાલીમ આપતા પેહલા અને પછી તેઓના કાચા પ્રાપ્તાાંકો મેળવવા માટે સપ્ર-ટેસ્ટ અન ેપોસ્ટ ટેસ્ટ લવેામાાં આવ્યો 

હતો. એવી રીતે સનયાંસત્રત જુથ ઉપર પણ સપ્ર ટેસ્ટ અન ેપોસ્ટ ટેસ્ટ લવેામાાં આવ્યો હતો.  

 

3.1 માપનના ધોરણો :  

િમ ચલાયમાન કિોટી માપન એકમ િહ િાંબધાાંક  

૧ 
પગનુાં સવસ્ફોટક બળ અન ે

તાકાત 

સ્ટેસન્ડાંગ બ્રોડ 

જમ્પ   
૩૦િે./ગણુાાંકન/ટકાવારી 0.૯૧ 

 

3.2 આાંકર્ાકીય પ્રશિયા (Analysis process) :  

 

આ િાંશોધન અભ્યાિ માટે રચેલી ઉત્કલ્પનાની ચકાિણી કરવા માટે આાંકડાકીય સવચરણ (ANOVA) અન ે

િહસવચરણ(ANCOVA) લાગ ુપાડવામાાં આવ્યુાં હતુાં. ત્રણેય જૂથો વછચ ેિાથસક તફાવત ચકાિવામાાં માટે LSD લાગ ુપાડી 

િાથસકતાનુાં ધોરણ 0.05 કક્ષાએ જોવામાાં આવ્યુાં હતુાં.  
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સારણી – 1 

 

‘સ્ટેસન્ડાંગ બ્રોડ જમ્પ’ ‘પગની સવસ્ફોટક તાકાત માપનમા બે પ્રોયોસગક જુથ અને સનયાંસત્રત જુથનુાં સવચરણ (ANOVA) અને 

િહસવચરણ (ANCOVA) પથૃક્ટિરણ દશાસવતી િારણી-૧ 

 

કિોટી 
જુથ વગોનો 

િરવાળો 

સ્વતાંત્ર 

માત્રા 

મધ્યક 

સવચરણ 
F ‘ગુણોત્તર’ 

A B C 

પૂવસ કિોટી 

મધ્યક 
૧૫.૫૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૨૫  

૨.૫  ૨ ૧.૨૫  

૦.૦૨૦૫  

૩૪૬૮.૭૫  ૫૭ ૬૦.૮૫૫૩  

અાંસતમ  

કિોટી 

મધ્યક 

૩૧.૦૦ ૨૭.૭૫  ૧૪.૦૦  

૩૨૫૭.૫  ૨ ૧૬૨૮.૭૫  

૧૫.૬૫ * 

૫૯૩૩.૭૫  ૫૭ ૧૦૪.૧૦૧  

િુધારલે 

મધ્યક 
૩૦.૭૮  ૨૭.૯૭  ૧૪.૦૦  

૩૨૩૦.૮૩૯૮

૬  
૨ ૧૬૧૫.૪૨  

૨૭.૭૪  * 

૩૨૬૦  ૫૭ ૫૮.૨૨૭૪  

N = ૨૦ 

િાથસકતા નુાં ધોરણ 0.05 કક્ષાએ F=0.05 (2,56)=3.158 

                                                    F=0.05 (2, 57) =3.161 

િારણી-૧ પરથી એવુાં માલૂમ પડે છે. કે ત્રણેય જૂથોનાાં અાંસતમ કિોટીનાાં મધ્યકો નો F રસેશયો ૧૫.૬૫ જોવા મળયો હતો જ ે૦.૦૫ 

કક્ષાએ િાથસક જોવા મળેલ હતો. તથા િુધારલે મધ્યકોનો F રસેશયો ૨૭.૭૪ જોવા મળયો હતો. જ ે૦.૦૫ કક્ષાએ િાથસક જોવા 

મળયો હતો.  

 

અહી અાંસતમ કિોટીના મધ્યકો અન ેિુધારલે મધ્યકોનો F  રસેશયો િાથસક થાય છે. તેથી બે પ્રાયોસગક જુથ (એ) અને  જુથ (બી) 

પર કઈ પ્રાયોસગક િારવાર વધાર ેઅિરકારક રહી તે જોવા માટે LSD કિોટી થી િાાંસતક તફાવતની િાથસકતા ચકાિવામાાં આવી 

હતી.  

સારણી – ૨ 

 

‘સ્ટેશ્ર્ાંગ બ્રોર્ જમ્પ’ ‘પગની શવસ્ફોટક તાકાત માપનમા બે પ્રોયોશગક જુથ અન ેશનયાંશિત જુથનાાં  બ ેપ્રોયોશગક જુથ 

અન ેશનયાંશિત જુથના મધ્યકો વચ્ચનેો તફાવત અન ેિાાંશતક તફાવત દિાયવતી સારણી 

  

મધ્યક 
મધ્યક તફાવત િાાંસતક તફાવત 

A B C 

૩૦.૭૮  ૨૭.૭૮  - ૨.૮૧  

૪.૮૩  ૩૦.૭૮  - ૧૪.૦૦  ૧૬.૭૮* 

- ૨૭.૭૮ ૧૪.૦૦ ૧૩.૯૭ * 

(િાથસકતાનુાં ધોરણ ૦.૦૫ કક્ષાએ)  

 

અહી િારણી-૨ માાં િાાંસતક તફાવત ૪.૮૩ જોવા મળે છે જમેાાં ‘સ્ક્ોટ થ્રસ્ટ’ િહનશસિ, ચપળતા, અને જડપ માપનમા જુથ-એ 

અન ેજુથ-બી વછચે મધ્યક તફાવત ૨.૮૧ જોવા મળયો હતો.જ ે૦.૦૫ કક્ષાએ િાથસક તફાવત જોવા મળયો ન હતો. જ્યાર ેજુથ-એ 

અન ેજુથ-િી વછચનેો મધ્યક તફાવત તેમજ િુધારલે મધ્યકો વછચનેો મધ્યક તફાવત અનિુમે ૧૬.૭૮ અન ેજુથ-બી અને જુથ-િી 

વછચનેો મધ્યક તફાવત ૧૩.૯૭ જોવા મળેલ હતો. જ ે૦.૦૫ કક્ષાએ િાથસક જોવા મળયો હતો. અહી સ્પષ્ટ થાય છે.કે સનયાંસત્રત 

જૂથની તુલનામાાં બાંને પ્રાયોસગક જુથ પર પ્રાયોસગક માવજત ની િાથસક અિર જોવા મળી હતી. 
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આલખે 

‘સ્ટેશ્ર્ાંગ બ્રોર્ જમ્પ’ ‘પગની શવસ્ફોટક તાકાત માપનમા બે પ્રોયોશગક જુથ અન ેશનયાંશિત મધ્યકોની સરખામણી 

દિાયવતો આલખે-૧  

 

4. િોધખોળની ચચાય અન ેપશરણામ (Result and conclusion):  

આ અભ્યાિની ઉત્તકલ્પના મજુબ આિન –પ્રાણાયામ અન ેિૂયસનમસ્કાર અન ેિૂયસનમસ્કાર ની તાલીમથી ‘સ્ટેસન્ડાંગ બ્રોડ જમ્પ’ 

‘પગની સવસ્ફોટક તાકાત માપનમા થતી િાથસક અિર જોવા મળે છે તે મજુબ F રસેશયો ૨૭.૭૪ * (૨,૫૬=૩.૧૫૮) અન ે

(૨,૫૭=૩.૧૬૧) જ ેસ્વીકાયસ થયો હતો. આિન –પ્રાણાયામ અને િયૂસનમસ્કારને કારણ ેસવષયપાત્રોના ગત્યાત્મક પાિુાં (પગની 

સવસ્ફોટક બળશસિ) દેખાવમાાં સનયાંસત્રત જૂથની તુલનામાાં બાંન ેજૂથો પર પ્રાયોસગક માવજતની િાથસક અિર જોવા મળી હતી.  

સાંદર્યસૂશચ : 

૧. ગોસ્વામી કે.કે., “ યોગ અને િયૂસનમસ્કાર તાલીમની સ્પસેશયલ બાળકોના ગત્યાત્મક પાિાઓ ઉપર થતી અિરોનો અભ્યાિ”. 

(અપ્રકાસશત પી.એચ.ડી થીસિિ ,ગજુરાત યસુનવસિસટી , અમદાવાદ ૨૦૧૪-૨૦૧૯). 

૨. ‘જોહન આર.ક્ાાંગ, “ઈ.િ.1969 માાં “અ સ્ટડી ટુ સડયર માઈન ધ ઈફેક્ટર્ટિ ઓફ અ સફજીકલ એજુ્યકેિન પ્રોગ્રામ્િ ઓન 

એજુ્યકેબલ મેંટલી રીટાટેડ એન્ડ સમસનમલ બ્રેન ડે જ ચાઇલ્ડ”, (અપ્રકાસશત િાસહત્ય, ગજુરાત સવધ્યાપીઠ લાઈબ્રેરી) અમદાવાદ. 
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