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 શહેરી અન ેગ્રામીણ વિદ્યાર્થીઓના હાર્થ તર્થા ખભાના 

સ્નાયુબળ અને પેટના સ્નાયુબળનો તુલનાત્મક 

અભ્યાસ

મનોજ જ.ે વશિંદે પીએચ.ડી. સ્કોલર

શારીવરક વશક્ષણ અન ેરમત વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ , સાદરા, તા.જી. ગાિંધીનગર-382320. 

Abstract: આ સંશોધન અભ્યાસનો હેતુ શહેરી અન ેગ્રામીણ વિદ્યાર્થીઓના હાર્થ તર્થા ખભાના સ્નાયુબળ અને પેટના સ્નાયુબળનો 

તુલનાત્મક અભ્યાસ કરિાનો હતો. આ સંશોધન અભ્યાસમાં શારીવરક વશક્ષણ અન ેરમત વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા સાદરામાં અભ્યાસ કરતા 

વિદ્યાર્થી ભાઈઓને વિષયપાત્રો તરીકે પસંદ કરિામા ંઆવ્યા હતા. આ સંશોધન અભ્યાસમાં ર્થી િષષની ઉંમર ધરાિતા વિદ્યાર્થી ભાઈઓન ે

વિષયપાત્રો તરીકે પસંદ કરિામાં આવ્યા હતા. આ સશંોધન અભ્યાસમાં બી.પી.ઈ.એસ.ના વિતીય િષષમા ંઅભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થી ભાઈઓન ે

વિષયપાત્રો તરીકે પસંદ કરિામાં આવ્યા હતા. આ સંશોધન અભ્યાસમાં ગ્રામીણ વિદ્યાર્થી ભાઈઓ અને શહેરી વિદ્યાર્થી ભાઈઓન ે

યદ્દચ્છ પદ્ધવતર્થી વિષયપાત્રો તરીકે પસંદ કરિામાં આવ્યા હતા. માપનના ધોરણોમાં હાર્થ તર્થા ખભાના સ્નાયુના બળનું માપન ઊંચક કસોટી 

અને પેટના સ્નાયુના બળનું માપન શયનોત્ર્થાન કસોટી િારા કરિામાં આવ્યંુ હતું. પ્રાપ્ત કરલે માવહતી પર ‘ ટેસ્ટ લાગુ પાડી મધ્યકો િચ્ચેના 

તફાિતોને કક્ષાએ સાર્થષકતા ચકાસિામાં આિી હતી. જનેા તારણો આ પ્રમાણે જોિા મળ્યા હતા. ગ્રામીણ અન ેશહેરી વિદ્યાર્થીઓના જૂર્થ 

િચ્ચે ઉંચક કસોટીમાં સાર્થષક તફાિત જોિા મળતો ન હતો. આર્થી કહી શકાય કે બંન ેજૂર્થ હાર્થ તર્થા ખભાના સ્નાયુબળમાં સમાનતા ધરાિતા 

હતા. ગ્રામીણ અન ેશહેરી વિદ્યાર્થીઓના જૂર્થ િચ્ચે શયનોત્ર્થાન કસોટીમાં સાર્થષક તફાિત જોિા મળતો હતો. આર્થી કહી શકાય કે શહેરી જૂર્થ 

કરતાં ગ્રામીણ જૂર્થ પેટના સ્નાયુબળમાં ચવિયાતું જોિા મળ્યંુ હતું.

પ્રસ્તાિનાાઃ

શારીવરક યોગ્યતાના ઘટકોમા ંશરીરની તર્થા સ્નાયુઓની ઝડપ અન ેબળ સ્નાયુ તર્થા હૃદયની સહનશવિ ફેફસાની કાયષશવિ

સાંધાઓની નમનીયતા સ્નાયુતંત્રનું ગવતમેળ શરીરનું સમતોલનપણંુ કાયષ કરિામાં ચોકસાઈ િગેરનેો સમાિશે ર્થાય છે. શારીવરક યોગ્યતાના 

ઘટકોના વિકાસ માટે વિવિધ પ્રકારની તાલીમ પદ્ધવતઓમાં િેઈટ ટરેવનંગ આઈસો ટોવનક આઈસો મેટર ીક અન ેકાઈનેટીક ટરે વનગં 

પદ્ધવતઓ સકીટ ટરેનીગ ઈન્ટરિલ ટરેવનંગ ફાટષલેગ પ્લાયોમેટર ીક ટરેનીગંનો સમાિેશ ર્થાય છે.

સિાષગી વિકાસના પાયામાં કસરત એ એક અગત્યની બાબત છે શરીરનો ઉઠાિ નમનીયતા ચપળતા સમતોલન ગવત સુમેળ

પ્રવતવિયા સમય બળ અન ેસહનશવિ િગેરનેો ત ેઉત્તમ રીત ેવિકાસ કર ેછે. શરીરના આંતવરક તંત્રો કસરતર્થી સુધર ેછે. સામાન્ય વિયાઓ 

ઉત્તેવજત ર્થાય છે શ્વાસોચ્છૂિાસ અનુકૂળ બને છે સ્નાયુઓનો વિકાસ ર્થાય છે અવત નાની ધમનીઓમાં ગરમી િધે છે ત્િચાનું વિસ્તરણ ર્થાય છે 

જનેે લઇ ને ગરમીનું વનયંત્રણ સુધર ેછે તર્થા શરીરમાં પ્રબળ કાયોને અનુકૂળ રાસાયવણક ફેરફારો ર્થાય છે.

કેટલીક કસરતો અન ેપ્રિવૃત િષષની અમુક ઋતુમાં અન ેઆબોહિામાં અનુકૂળ રહે છે પરંતુ વદિસના કયા સમયે કસરત કરિી તેનો 

આધાર સામાન્ય રીતે વ્યવિગત િલણ, ફુરસદનો સમય અન ેબીજા કેટલાક વનણષયાત્મક સજંોગો પર રહેલો છે. આરોગ્યની દ્રવિએ સિાર ેઅન ે

સાજંના પાંચ િાગ્યા પછીનો સમય કસરતો માટે યોગ્ય અન ેવહતાિહ ગણાય. આખા વદિસના કામ બાદ ઉત્પન્ન ર્થયેલો કચરો કસરત કરિાર્થી 

દૂર ર્થાય છે તર્થા શરીરના તંત્રો ઉત્તવેજત ર્થાય છે.

ઉત્તમ અન ેસારુ શારીવરક સ્િાસ્ર્થય મેળિિુ ંએ દરકે વ્યવિનું ધ્યેય હોિું જોઇએ.  આ પુસ્તકમાં આપિામાં આિેલી તમામ કસરતોત ે

માટે ઉપયોગી છે. એટલુ જ નવહ પણ વિવિધ રમત ગમતો માટે શરીરને સુવસ્ર્થવતમાં રાખિા માટે એટલે કે વ્યવિમાં બળ વિસ્ફોટશવિ

સહનશવિ નમનીયતા ચપળતા તર્થા સમતોલન શવિ વિકસાિિા માટે પણ તે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. કસરતોની શરૂઆત સહેલી તર્થા 

શ્રમિાળી કસરતોર્થી કરી ધીમે ધીમે શ્રમની માત્રા િધારતા જઇ િધાર ેશ્રમકારક કસરતો તરફ જિુ ંજોઇએ જ ેત ેરમત માટેના કવન્ડશનીગં માટે 

દશાષિેલી કસરતો અટકયા વિના સળંગ કરાિિી જોઇએ. એટલંુ જ નવહ પણ આ કસરતોમા ંર્થતી ગવતને અનલુક્ષીને તાલ તર્થા લય સચિાય ત ે

પણ જોિુ જોઇએ.

અભ્યાસનો હેતુ 

આ સંશોધન અભ્યાસનો હેતુ શહેરી અન ેગ્રામીણ વિદ્યાર્થીઓના હાર્થ તર્થા ખભાના સ્નાયુબળ અને પેટના સ્નાયુબળનો તુલનાત્મક 

અભ્યાસ કરિાનો હતો. 
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વિષયપાત્રોની પસિંદગી

 આ સંશોધન અભ્યાસમાં શારીવરક વશક્ષણ અન ેરમત વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા સાદરામાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થી ભાઈઓને વિષયપાત્રો 

તરીકે પસંદ કરિામાં આવ્યા હતા. આ સંશોધન અભ્યાસમાં 17 ર્થી 21 િષષની ઉંમર ધરાિતા વિદ્યાર્થી ભાઈઓને વિષયપાત્રો તરીકે પસંદ 

કરિામાં આવ્યા હતા. આ સંશોધન અભ્યાસમાં બી.પી.ઈ.એસ.ના વિતીય િષષમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થી ભાઈઓને વિષયપાત્રો તરીકે પસંદ 

કરિામાં આવ્યા હતા. આ સંશોધન અભ્યાસમાં 15 ગ્રામીણ વિદ્યાર્થી ભાઈઓ અન ે15 શહેરી વિદ્યાર્થી ભાઈઓને યદ્દચ્છ પદ્ધવતર્થી વિષયપાત્રો 

તરીકે પસંદ કરિામાં આવ્યા હતા.

માપનના ધોરણો

ક્રમ ચલાયમાન કસોટી માપન

 હાર્થ તર્થા ખભાનુ સ્નાયુબળ  ઊંચક સંખ્યા 

 પેટનુ સ્નાયુબળ  શયનોત્ર્થાન સંખ્યા 

આિંકડાકીય પ્રવક્રયા 

શારીવરક વશક્ષણ અન ેરમત વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા સાદરામાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થી ભાઈઓના જૂર્થની પ્રાપ્ત કરલે માવહતી પર ‘

ટેસ્ટ લાગુ પાડી મધ્યકો િચ્ચેના તફાિતોને 0.05 કક્ષાએ સાર્થષકતા ચકાસિામાં આિી હતી.

અભ્યાસના પવરણામો

સારણી -

ગ્રામીણ અને શહેરી વિદ્યાર્થીઓના ઉિંચક કસોટીમાિં કરલે દેખાિનો મધ્યક મધ્યક તફાિત અને ‘ પ્રમાણ

જૂર્થ સિંખ્યા મધ્યક પ્રમાવણત વિચલન મધ્યક તફાિત ‘  રવેશયો 

ગ્રામીણ    
 

શહેરી    

સાર્થષકતાનું ધોરણ કક્ષાએ ‘  

સારણી 1 પરર્થી માલુમ પડે છે કે ઉંચક કસોટીમાં ગ્રામીણ વિદ્યાર્થી જૂર્થનો મધ્યક 5.8 જોિા મળ્યો હતો. જ્યાર ેશહેરી વિદ્યાર્થી 

જૂર્થનો મધ્યક 3.533 જોિા મળ્યો હતો. ગ્રામીણ વિદ્યાર્થી જૂર્થનુ પ્રમાવણત વિચલન 3.468 અન ેશહેરી વિદ્યાર્થી જૂર્થનુ પ્રમાવણત વિચલન 2.669 

જોિા મળ્યંુ હતું. બંન ેજૂર્થ િચ્ચેનો મધ્યક તફાિત 2.267 જોિા મળેલ હતો. જ્યાર ે‘ રવેશયો 2.006 જોિા મળ્યો હતો. જ ે0.05 કક્ષાએ (38) 

= 2.048 એ ચકાસતા બંન ેજૂર્થો િચ્ચે સાર્થષક તફાિત માલુમ પડતો ન હતો. બંન ેજૂર્થોના મધ્યકોની રજૂઆત સ્તંભાલેખ રૂપે આલેખ નંબર-

1માં જોઈ શકાય છે.
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આલેખ -

ગ્રામીણ અને શહેરી વિદ્યાર્થીઓની ઉિંચક કસોટીના મધ્યકો દશાાિતો આલેખ
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સારણી -

ગ્રામીણ અને શહેરી વિદ્યાર્થીઓની શયનોત્ર્થાન કસોટીમાિં કરલે દેખાિનો મધ્યક મધ્યક તફાિત અને ‘ પ્રમાણ

જૂર્થ સિંખ્યા મધ્યક પ્રમાવણત વિચલન મધ્યક તફાિત ‘  રવેશયો 

ગ્રામીણ    
 

શહેરી    

સાર્થષકતાનું ધોરણ કક્ષાએ ‘  

સારણી 2 પરર્થી માલુમ પડે છે કે શયનોત્ર્થાન કસોટીમાં ગ્રામીણ વિદ્યાર્થી જૂર્થનો મધ્યક 26.2 જોિા મળ્યો હતો. જ્યાર ેશહેરી 

વિદ્યાર્થી જૂર્થનો મધ્યક 19.067 જોિા મળ્યો હતો. ગ્રામીણ વિદ્યાર્થી જૂર્થનુ પ્રમાવણત વિચલન 5.441 અન ેશહેરી વિદ્યાર્થી જૂર્થનુ પ્રમાવણત 

વિચલન 9.475 જોિા મળ્યંુ હતું. બંન ેજૂર્થ િચ્ચેનો મધ્યક તફાિત 7.133 જોિા મળેલ હતો. જ્યાર ે‘ રવેશયો 2.528 જોિા મળ્યો હતો. જ ે

0.05 કક્ષાએ (38) = 2.048 એ ચકાસતા બંને જૂર્થો િચ્ચે સાર્થષક તફાિત માલુમ પડતો હતો. બંન ેજૂર્થોના મધ્યકોની રજૂઆત સ્તંભાલેખ રૂપ ે

આલેખ નંબર-2માં જોઈ શકાય છે.

આલેખ -

ગ્રામીણ અને શહેરી વિદ્યાર્થીઓની શયનોત્ર્થાન કસોટીના મધ્યકો દશાાિતો આલેખ
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તારણોાઃ

 ગ્રામીણ અને શહેરી વિદ્યાર્થીઓના જૂર્થ િચ્ચે ઉંચક કસોટીમાં સાર્થષક તફાિત જોિા મળતો ન હતો. આર્થી કહી શકાય કે બંન ેજૂર્થ 

હાર્થ તર્થા ખભાના સ્નાયુબળમાં સમાનતા ધરાિતા હતા.

 ગ્રામીણ અને શહેરી વિદ્યાર્થીઓના જૂર્થ િચ્ચે શયનોત્ર્થાન કસોટીમાં સાર્થષક તફાિત જોિા મળતો હતો. આર્થી કહી શકાય કે શહેરી 

જૂર્થ કરતાં ગ્રામીણ જૂર્થ પેટના સ્નાયુબળમાં ચવિયાતું જોિા મળ્યંુ હતું.
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