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1. પ્રસ્તાિના :  (INTRODUCTION):  

શારીસરક મહેનત બચાવતા િાધનો જવેા કે સ્કૂટર,કાર, વોશીીંગ મશીન, ઘાિ કાપવાનુીં યીંત્ર, િફાઈયીંત્ર વગરે ેિાધનોએ માનવીન ે

પરતીંત્ર બનાવ્યો છે. જ્યાર ેટેસલસવજન,કોમ્યટુર,સવડીયો ગમે્િ જવેા માધ્યમોન ેલીધ ેમાનવી શારીસરક પ્રવૃસતઓને બદલ ેઅન્ય 

જગ્યાએ વધ ુિમય ખચે છે. માનવી શરીરની રચના હલન-ચલન અને શારીસરક પ્રવસૃતઓ કરવા માટે છે. આરામ માટે નહીીં તેના 

અવયવો જમે કાયસરત હોય છે. તેમ વધુ ક્ષમતા ધારણ કર ેછે. સવજ્ઞાન કહે છે.તમ ેજનેે વારશો નહીીં તેને ગુમાવશો. આ ઉસિ 

શારીસરક યોગ્યતાન ેબરાબર લાગ ુપડે છે. જો માણિોએ ઇસછછત રીતે યોગ્યતા અન ેઆનીંદ સવકિાવવા હોય અને જાળવી 

DOIs:10.2018/SS/202208003                                         --:--                             Research Article 

ટ ૂંકસાિ (Abstract) : 

હેતુ : સવસવધ આિન-પ્રાણાયામની તાલીમ દ્વારા 9 થી 14 વર્સની ઉીંમરના બાળકોના બોડસર લાઇન ધરાવતા ‘સ્પસેશયલ 

બાળકો’ પર “ નોથસ કેરોસલના બેટરી કિોટી” મધ્યમ થી ગત્યાત્મક પાિાઓ પર થતી અિરોનો અભ્યાિ.   

વિષય: આજના વતસમાન િમયમાીં ખાન-પાનન ેલીધ ેલોકોના જીવન આચરણ બધુ બદલાઈ ગયુીં છે. જનેા લીધ ેઆધસુનક 

જીવનશૈલીની અિરથી જન્મદર િુધયો પણ જનેી િાથ ેજન્મજાત ખોડખાીંપણવાળા બાળકોની જન્મતા થયા છે. જનેા 

પસરણામ,ે માનસિકક્ષસત એક મખુ્ય લક્ષણ એ છે કે મીંદબુસિવાળા બાળકોના એક જ ઉીંમરના િામાન્ય બાળકોની 

િરખામણીમાીં બસુિજન્ય કાયસ કરવાની ક્ષમતા ઓછી હોય છે. આ િીંશોધન અભ્યાિ માટે િીંસ્થામાીંથી કુલ ૬૦ 

સવર્યપાત્રો ન ેયાદસછછક  પિસતએ પિીંદ કરવામાીં આવ્યા હતા. જુથ –એ  માીં ૨૦ સવર્યપાત્રોન ેઆિન-પ્રાણાયામ અન ે

િૂયસનમસ્કાર, જુથ –બી માીં ૨૦ સવર્યપાત્રોએ િયૂસનમસ્કાર અન ેજુથ-િી માીં ૨૦ સવર્યપાત્રોન ેસનયીંસત્રત જુથ એમ ત્રણ 

જૂથોમાીં સવભાસજત કરવામાીં હતા. સવર્યપાત્રો તરીકે બે પ્રાયોસગક જુથ અને એક સનયીંસત્રત જુથ રાખવામા આવ્યા હતા. 

પિીંદ કરલે સવર્યપાત્રો પર આિન-પ્રાણાયામ અન ેિયૂસનમસ્કારની જ તાલીમ આપવામાીં આવી હતી. આ અભ્યાિમાીં 

‘નોથસ કેરોસલના સફટનેિ બટેરી ટેસ્ટ’ ની કિોટી(શીટ અપ્િ ) વડે ‘જડપ, પેટના સ્નાયુબળ અને િહનશસિ’ જવેા 

ગત્યાત્મક  પાિાઓનો અભ્યાિ કરવામાીં આવ્યો હતો. આ અભ્યાિ માટે શહેર અમદાવાદની પૂવસસવસ્તારમાીં આવેલી 

મીંદબસુિની શાળા ખાતે માધુયસભુવન િીંસ્થામાીં અભ્યાિ કરતાીં િામાન્ય મીંદબુસિ વાળા ભાઈઓ પૂરતો મયાસસદત 

રાખવામા આવ્યો હતો. વર્સ 9 થી 14 વર્સની વયજુથ ધરાવતા ભાઈઓ પૂરતો મયાસસદત રાખવામા આવ્યો હતો.   

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

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

આિન – પ્રાણાયામ અન ેિયૂસનમસ્કારની તાલીમના કારણે સવર્યપાત્રોના પગનુીં સવસ્ફોટક બળ અને તાકાત  (સ્ટેસન્ડીંગ 

બ્રોડ જમ્પ) ગત્યાત્મક પાિાના દેખાવમાીં સનયીંસત્રત જૂથની તુલનામાીં બીંને જૂથો પર પ્રાયોસગક માવજતની િાથસક અિર 

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

મુખ્ય શબ્દો : યૌસગક કિરતો, િૂયસનમસ્કાર, મીંદબસુિ બાળકો, પેટના સ્નાયુબળ, િહનશસિ અને જડપ, નોથસ 

કેરોસલના મોટર સફટનિે બટેરી વગરે.ે      
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રાખવા હોય તો તેઓએ સનયત કરાયેલા કિરતીય કાયસક્મમાીં ભાગ લેવો જોઇય.ે જનેાથી શારીસરક યોગ્યતા પણ સવકિાવી 

શકાય.   

આજ ે સશક્ષણમાીં યોગનાીં સવર્યને એક સવજ્ઞાન અન ેકળા તરીકે જોવામાીં આવે છે. યૌસગક સક્યાઓ દ્વારા શરીરના સવસવધ 

આીંતસરક અીંગો પર તેની શુીં અિરો વતાસય છે. તે જોવામાીં આવે છે. સવજ્ઞાનએ માનવીનો કમસ અન ેધમસ બની રહ્યો છે.  

“પ્રાણ પર સનયીંત્રણ કરવો તે યાીંસત્રક સક્યા એર્ટલ ેપ્રાણાયામ” આ વ્યાખ્યા આપતા યોગ દશસનશાસ્ત્રના રસચયતા મહસર્સ પતીંજસલએ 

દશાસવ્યુ છે. યોગના આઠ અીંગોમાીંથી પ્રાણાયમની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે આપી છે. “શ્વાિોશ્વાશની ગસતન ેતોડીન ેતોડીને પ્રાણન ે

રોકવો તે છે પ્રાણાયામ” પ્રાણનો અથસ પ્રાણશસિ અથવા જીવનશસિ છે.  

આજ ેયોગ અન ેિયૂસનમસ્કારની પ્રવસૃતઓથી વ્યસિ રચનાત્મક પ્રવસૃતઓ કરવા પ્રેરાય છે. કારણ કે વ્યસિ આખો સદવિના 

કાયસન ેકારણ ેથાક લાગ ેછે. અનુભવ ેછે. પરીંતુ તેને આવી રીંજનાત્મક પ્રવસૃતમાીં લાવતા તેમાીં મગ્ન થઈ આનીંદની તૃસિએ પોહચી 

જય છે. પસરણામે બધા તાણ ભૂલીને તાજગી અનુભવે છે. પસરણામે યોગ અને વ્યાયામની પ્રવસૃતઓન ેકારણે પરોક્ષ રીતે માનસિક 

િજ્જતા પણ કેળવાય છે. જનેા લીધે વ્યસિ માનસિક રીતે સ્વસ્થ બને છે. અને વ્યસિમાીં સવસવધ પ્રકારના િામાસજક અન ે

વૈજ્ઞાસનક પાિાઓ પણ કેળવાય છે. આ ઉપરાીંત િીંયિુ રાષ્ટરિીંઘ દ્વારા ભારતીય િીંસ્કૃસતની પ્રાચીન સવધ્યા યોગન ેવૈસશ્વક 

સવરાિતમાીં િામેલ કરવામાીં આવે છે. તા.૨૧-૫-૨૦૧૫થી માન.પ્રધાનમીંત્રીશ્રી નરને્ર મોદીના પ્રસ્તાવથી યુ.એન.એ િમગ્ર સવશ્વમાીં 

પ્રસતવર્સ ૨૧મી જૂન ે‘સવશ્વ યોગ સદવિ’ તરીકે ઉજ્વવાનુીં જાહેર કરવામાીં આવેલ છે.  

      

2. સાવહત્ય નુાં વિિચેન (literature of review) 

આનીંદ એિ. મલ્હોત્રા, “ ઈફેક્ટર્ટિ ઓફ યોગા એન્ડ ઓમકાર મેસડટેિન ઓન કાસડસઓરિેપારટેરી પરફોમસ ધ જનસલ ઓફ 

અલ્ટરનસેટવ એન્ડ કીંપ્લીમેંટરી” વોલ્યુમ -૧૦, ૨જી નવ.ે૨૦૦૪, પા.ન. ૨૬૧-૨૬૮. ઓનલાઇન ઇન્ટરનટે, ૨જી સડિેમ્બર, ૨૦૦૭. આ 

સવર્ય પર મલ્હોત્રાએ ૨૫ થી ૩૫ વાય જુથના ૩૦ જટેલા માણિો પિીંદ કરવામાીં આવ્યા. કુલ બે જૂથોને વહેંચી દરકેમાીં ૧૫-૧૫ની 

િીંખ્યા પ્રમાણ ેબે જૂથોમાીં વહેંચેલી જમેાીં જુથ-એ ન ેસનયમન અન ેગસત શીલતા માટે ૪૦ સમસનટનો વ્યાયામ અન ે૨૦ સમસનટની 

ધીમીદોડ િવારના િમય દરસમયાન રાખી અન ેિાીંજ ે૬૦ સમસનટ રાખી. જુથ – બીન ેત્રણ મસહના િુધી તાલીમ આપવામાીં આવી. 

જમેાીં જુથ -એ અન ેજુથ -બીને ત્રણ મસહના િધુી તાલીમ આપવામાીં આવી. ત્રણ મસહના પછી પસરણામ એ આવ્યુીં કે યોગની 

તાલીમ માટે હદય અને શ્વિનતીંત્રની કાયસક્ષમતા અને મનોશસિમાીં િુધારણા થઈ અને રિકણોમાીં ત્રણ માસહનામાીં યૌસગક 

કિરતોથી યોગ્ય પ્રમાણમા વધારો થયો.       

 

3. પદ્ધવત અને ચચાય :  (method and discussion)  

આ િીંશોધન અભ્યાિમાીં 9 થી 14 વર્સ િુધીની ઉીંમરના સવર્યપાત્રોન ેકુલ ત્રણ જૂથમાીં સવભાસજત કરવામાીં આવ્યા હતા, જમેાીં 

બે પ્રોયોસગક જૂથોને ક્મશ : આિન –પ્રાણાયામ અન ેિૂયસનમસ્કાર ની સવસવધ તાલીમ આપવામાીં આવી હતી. જ્યાર ેસનયીંસત્રત 

જુથ્ન્ર કોઈ જ તાલીમ આપી નોહતી. માત્ર િરખામણી માટે આીંક જ લેવામાીં આવ્યો હતો. આમ બીંને પ્રાયોસગક જૂથોન ેકુલ 10 

િિાહ િુધી તાલીમી કાયસક્મ મજુબ તાલીમ આપવામાીં આવી હતી. તાલીમી કાયસક્મ દરસમયાન પિીંદ કરલેા સવર્યપાત્રોની 

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

હતી. જમેાીં માટે તાલીમ આપતા પેહલા અને પછી તેઓના કાચા પ્રાિાીંકો મેળવવા માટે સપ્ર-ટેસ્ટ અન ેપોસ્ટ ટેસ્ટ લવેામાીં આવ્યો 

હતો. એવી રીતે સનયીંસત્રત જુથ ઉપર પણ સપ્ર ટેસ્ટ અન ેપોસ્ટ ટેસ્ટ લવેામાીં આવ્યો હતો.  

 

3.1 માપનના ધોરણો :  

ક્મ ચલાયમાન કિોટી માપન એકમ િહ િબધાીંક  

૧ 
પેટના સ્નાયુબળ, 

િહનશસિ અને જડપ 
િીટ અપ્િ ૩૦િે./ગણુાીંકન/ટકાવારી ૦.૯૬ 
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3.2 આાંકર્ાકીય પ્રવિયા (Analysis process) :  

 

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

િહસવચરણ(ANCOVA) લાગ ુપાડવામાીં આવ્યુીં હતુીં. ત્રણેય જૂથો વછચ ેિાથસક તફાવત ચકાિવામાીં માટે LSD લાગ ુપાડી 

િાથસકતાનુીં ધોરણ 0.05 કક્ષાએ જોવામાીં આવ્યુીં હતુીં. 

 

સારણી – 1 

 

‘સીટ અપ્સ’ કસોટીના પેટના સનયુબળ, સહનિવિ,જર્પ માપનમાાં બ ેપ્રોયોવિક જુથ અન ેવનયાંવિત જુથનુાં વિચરણ 

(ANOVA) અને સહવિચરણ (ANCOVA) પૃથક્ક્િરણ દિાયિતી સારણી-૧ 

 

કિોટી 
જુથ વગોનો 

િરવાળો 

સ્વતીંત્ર 

માત્રા 

મધ્યક 

સવચરણ 
F ‘ગુણોત્તર’ 

A B C 

પૂવસ કિોટી 

મધ્યક 
૯.૫૦ ૯.૦૦ ૯.૫૦  

૩.૩૩ ૨ ૧.૬૭  
૦.૦૬૯   

૧૩૭૦   ૫૭ ૨૪.૦૪   

અીંસતમ  

કિોટી 

મધ્યક 

૧૬.૨૫ ૧૪.૫૦   ૮.૨૫   

૭૦૮  ૨ ૩૫૩.૮૦  

૧૪.૯૧* 
૧૩૫૩   ૫૭ ૨૩.૭૩  

િુધારલે 

મધ્યક 
૧૬.૧૧   ૧૪.૭૯  ૮.૧૦  

૭૩૬  ૨ ૩૬૭.૮૬  
૬૨.૮૯* 

 ૩૨૮ ૫૭ ૫.૮૫  

N = ૨૦ 

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

                                                    F=0.05 (2, 57) =3.161 

િારણી-૧ પરથી એવુીં માલૂમ પડે છે. કે ત્રણેય જૂથોનાીં અીંસતમ કિોટીનાીં મધ્યકો નો F રસેશયો ૧૫.૬૫ જોવા મળ્યો હતો જ ે૦.૦૫ 

કક્ષાએ િાથસક જોવા મળેલ હતો. તથા િુધારલે મધ્યકોનો F રસેશયો ૬૨.૮૯ જોવા મળ્યો હતો. જ ે૦.૦૫ કક્ષાએ િાથસક જોવા 

મળ્યો હતો.  

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

જુથ (બી) પર કઈ પ્રાયોસગક િારવાર વધાર ેઅિરકારક રહી તે જોવા માટે LSD કિોટી થી ક્ાીંસતક તફાવતની િાથસકતા 

ચકાિવામાીં આવી હતી.  

સારણી – ૨ 

 

‘સીટ અપ્સ’ કસોટીના પેટના સનયુબળ, સહનિવિ,જર્પ માપનમાાં બ ેપ્રોયોવિક જુથ અન ેવનયાંવિત જુથનાાં  બ ે

પ્રોયોવિક જુથ અન ેવનયાંવિત જુથના મધ્યકો િચ્ચેનો તફાિત અને િાાંવતક તફાિત દિાયિતી સારણી 

  

મધ્યક 
મધ્યક તફાિત િાાંવતક તફાિત 

A B C 

૧૬.૧૧ ૧૪.૭૯ - ૧.૩૨  

૧.૫૩ ૧૬.૧૧ - ૮.૧૧ ૮.૦૦* 

- ૧૪.૭૯ ૮.૧૧ ૬.૬૮* 

(િાથસકતાનુીં ધોરણ ૦.૦૫ કક્ષાએ)  

 

અહી િારણી-૨ માીં ક્ાીંસતક તફાવત ૨.૪૮ જોવા મળે છે જમેાીં ‘િાઈડ સ્ટેસપીંગ’ િહનશસિ, ચપળતા, અને જડપ માપનમા જુથ-

એ અન ેજુથ-બી વછચે મધ્યક તફાવત ૧૩૨ જોવા મળ્યો હતો.જ ે૦.૦૫ કક્ષાએ િાથસક તફાવત જોવા મળ્યો ન હતો. જ્યાર ેજુથ-

એ અને જુથ-િી તથા જુથ- બી અને િી  વછચેનો મધ્યક તફાવત તેમજ િુધારલે મધ્યકો વછચનેો મધ્યક તફાવત અનુક્મ ે૮.00 

અને ૬.૬૮ જોવા મળેલ હતો. જ ે૦.૦૫ કક્ષાએ િાથસક જોવા મળ્યો હતો. અહી સ્પષ્ટ થાય છે.કે સનયીંસત્રત જૂથની તુલનામાીં બીંન ે

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

‘સીટ અપ્સ’ કસોટીના પેટના સનયુબળ, સહનિવિ,જર્પ માપનમાાં બ ેપ્રોયોવિક જુથ અન ેવનયાંવિત મધ્યકોની 

સરખામણી દિાયિતો આલખે-૧  

 

 

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

આ અભ્યાિની ઉત્તકલ્પના મજુબ આિન –પ્રાણાયામ અન ેિયૂસનમસ્કાર અન ેિૂયસનમસ્કાર ની તાલીમથી ‘િાઈડ સ્ટેસપીંગ’ 

કિોટીના ચપળતા, િહનશસિ,જડપ માપનમાીં થતી િાથસક અિર જોવા મળે છે તે મજુબ F રસેશયો ૨૪.૪૮* (૨,૫૬=૩.૧૫૮) 

અને (૨,૫૭=૩.૧૬૧) જ ેસ્વીકાયસ થયો હતો. આિન –પ્રાણાયામ અને િયૂસનમસ્કારને કારણે સવર્યપાત્રોના ગત્યાત્મક પાિુીં (પેટનાીં 

સ્નાયુબળ, િહનશસિ,જડપ) દેખાવમાીં સનયીંસત્રત જૂથની તુલનામાીં બીંન ેજૂથો પર પ્રાયોસગક માવજતની િાથસક અિર જોવા 

મળી હતી.  

સાંદર્યસૂવચ : 

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

(અપ્રકાસશત િાસહત્ય : પી.એચ.ડી થીસિિ ,ગજુરાત યુસનવસિસટી , અમદાવાદ ૨૦૧૪-૨૦૧૯). 

૨. આનીંદ એિ. મલ્હોત્રા, “ ઈફેક્ટર્ટિ ઓફ યોગા એન્ડ ઓમકાર મેસડટેિન ઓન કાસડસઓરિેપારટેરી પરફોમસ ધ જનસલ ઓફ 

અલ્ટરનસેટવ એન્ડ કીંપ્લીમેંટરી” વોલ્યમુ -૧૦, ૨જી નવ.ે૨૦૦૪, પા.ન. ૨૬૧-૨૬૮. ઓનલાઇન ઇન્ટરનેટ, ૨જી સડિેમ્બર, ૨૦૦૭. 
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