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Abstract 

આ સશંોધન અભ્યાસનો હતે ુ શહરેી અને ગ્રામીણ વિદ્યાર્થીઓની ઝડપ અને 
રૂવધરાભિસરણ શ્વસન સહનશક્તિનો તલુનાત્મક અભ્યાસ કરિાનો હિો. આ સશંોધન 
અભ્યાસમા ંશારીરરક વશક્ષણ અને રમિ વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા, સાદરામા ંઅભ્યાસ કરિા 
વિદ્યાર્થી િાઈઓને વિષયપાત્રો િરીકે પસદં કરિામા ં આવ્યા હિા. આ સશંોધન 
અભ્યાસમા ં 17 ર્થી 21 િષષની ઉંમર ધરાિિા વિદ્યાર્થી િાઈઓને વિષયપાત્રો િરીકે 
પસદં કરિામા ંઆવ્યા હિા. આ સશંોધન અભ્યાસમા ંબી.પી.ઈ.એસ.ના દ્વિિીય િષષમા ં
અભ્યાસ કરિા વિદ્યાર્થી િાઈઓને વિષયપાત્રો િરીકે પસદં કરિામા ંઆવ્યા હિા. આ 
સશંોધન અભ્યાસમા ં 15 ગ્રામીણ વિદ્યાર્થી િાઈઓ અને 15 શહરેી વિદ્યાર્થી િાઈઓને 
યદ્દચ્છ પદ્ધવિર્થી વિષયપાત્રો િરીકે પસદં કરિામા ંઆવ્યા હિા. માપનના ધોરણોમા ં
ઝડપનુ ં માપન 50 િાર દોડ કસોટી અને રૂવધરાભિસરણ શ્વસન સહનશક્તિનુ ં માપન 
600 િાર દોડ કસોટી િારા કરિામા ંઆવ્્ુ ંહત ુ.ં પ્રાપ્િ કરેલ મારહિી પર ‘t’ ટેસ્ટ લાગ ુ
પાડી મધ્યકો િચ્ચેના િફાિિોને 0.05 કક્ષાએ સાર્થષકિા ચકાસિામા ંઆિી હિી. જેના 
િારણો આ પ્રમાણે જોિા મળ્યા હિા. ગ્રામીણ અને શહરેી વિદ્યાર્થીઓના જૂર્થ િચ્ચે 50 
િાર દોડ કસોટીમા ં સાર્થષક િફાિિ જોિા મળિો હિો. આર્થી કહી શકાય કે ગ્રામીણ 
વિદ્યાર્થી જૂર્થ કરિા ંશહરેી વિદ્યાર્થી જૂર્થ ઝડપમા ંચરિયાત ુ ં જોિા મળ્્ુ ં હત ુ.ં ગ્રામીણ 
અને શહરેી વિદ્યાર્થીઓના જૂર્થ િચ્ચે 600 િાર દોડ કસોટીમા ંસાર્થષક િફાિિ જોિા 
મળિો ન હિો. આર્થી કહી શકાય કે બનેં જૂર્થ રૂવધરાભિસરણ શ્વસન સહનશક્તિમા ં
સમાનિા ધરાિિા હિા. 
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પ્રસ્િાિનાાઃ 
શારીરરક યોગ્યિાનો પાયો નાખંિા માટે આપણે પ્રિિષમાન શારીરરક વશક્ષણના ંકાયષક્રમમા ંસધુારો લાિિાનુ ંચાલ ુ

રાખવુ ંજોઈએ અને જયા ંજરૂર જણાય ત્યા ંનિા કાયષક્રમોને વિકસાિિા િર્થા આયોજીિ કરિા જોઈએ  .આ કાયષક્રમોમા ં

સ્િાસ્્યનુ ં રક્ષણ ,ન અને સ્િાસ્દશષસ્િાસ્્ય માગષ ્ય વશક્ષણનો સ્િાસ્્યના વિકાસ સબંધંી સાધન િરીકે સમાિેશ કરિો 

જોઈએ  .િેઓનો સમાિેશ શારીરરક વશક્ષણની  પદ્ધવિઓ િરીકે ર્થિો જોઈએ  .આ પ્રકારનાં કાયષક્રમોનો વિકાસ કરિો 

કરઠન કાયષ છે . જેમા ં િાલીમબદ્ધ નેિાગીરી  ,સમય ,વિચાર અને નાણાનંી જરૂર પડે છે .ર્થી ઓછ ં કંઈમઉત્તપરંત ુ  પણ 

ચલાિી ન લેિાય  .આ ક્ષેત્રના કાયષક્રમો આપણને ઈચ્છીિ પરરણામ આપશે .હાલમા ંઆપણે શારીરરક યોગ્યિાને રચનાત્મક 

સખુ અને સપંણૂષ જીિનના ંએક િાગ િરીકે વિચારીએ છીએ .  
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ઝડપ એટલે ન્્નુિમ સમયમા ંકોઈ એક પ્રકારની ગવિ સિિ કરિાની વ્યક્તિની શક્તિ ,  યિસમયના કોઈ વન

કમ દરમ્યાન ગએ વિ સખં્યા એટલે ઝડપ. દા.િ. ઝડપી દોડમા ંસમયના વનયિ એકમ દરમ્યાન પગની ગવિ સખં્યા એટલે 

ઝડપ. સ્ના્શુક્તિ અને ઝડપ અરસ-પરસ ગાિ રીિે સકંળાયેલા છે. ઝડપી દોડમા ં પગની ઝડપી ગવિ માટે જરૂરી 

સ્ના્શુક્તિ વિના સફળિા પ્રાપ્િર્થઈ શકે નરહ. સ્ના્શુક્તિ અને ઝડપનો વિચાર સારે્થ જ કરિો ઘટે. ઘણા ખરા ખેલકૂદ 

કૌશલ્યમા ંઝડપનુ ંિત્િ રહલે ુ ંહોય છે. દા.િ. બાસ્કેટબોલ, ફૂટબોલ, બેઝબોલ િગેરે. 

રમિોમા ંઉચ્ચ કક્ષાની ઝડપ, રૂવધરાભિસરણ શ્વસન સહનશક્તિ, સ્ના્બુળ, ગવિસમેુળ, નમનીયિા િગેરે જેિા 

પાસાઓને મહત્િના ગણિામા ંઆિે છે. ખેલાડીઓમા ંઅન્ય બાબિો કરિા ંઉચ્ચ કક્ષાની રૂવધરાભિસરણ શ્વસન સહનશક્તિને 

મહત્િની ગણિામા ંઆિે છે. હને્ડબોલ, બાસ્કેટબોલ, ફૂટબોલ, િોલીબોલ, હોકી, ખેલકૂદ િગેરે રમિ પ્રવવૃત્તઓમા ંશારીરરક 

યોગ્યિાના જરૂરી પાસાઓ િગર સફળિા મળિી મશુ્કેલ બાબિ છે. આર્થી કોઈ પણ પ્રકારની રમિમા ં ઝડપ અને 

રૂવધરાભિસરણ શ્વસન સહનશક્તિ  એ અગત્યની બાબિ છે . 

 

અભ્યાસનો હતે ુ 
આ સશંોધન અભ્યાસનો હતેશુહરેી અને ગ્રામીણ વિદ્યાર્થીઓની ઝડપ અનેરૂવધરાભિસરણ શ્વસન સહનશક્તિનો 

તલુનાત્મક અભ્યાસ કરિાનો હિો. 

 

વિષયપાત્રોની પસાંદગી 
 આ સશંોધન અભ્યાસમા ં શારીરરક વશક્ષણ અને રમિ વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા, સાદરામા ં અભ્યાસ કરિા વિદ્યાર્થી 

િાઈઓને વિષયપાત્રો િરીકે પસદં કરિામા ં આવ્યા હિા. આ સશંોધન અભ્યાસમા ં 17 ર્થી 21 િષષની ઉંમર ધરાિિા 

વિદ્યાર્થી િાઈઓને વિષયપાત્રો િરીકે પસદં કરિામા ં આવ્યા હિા. આ સશંોધન અભ્યાસમા ં બી.પી.ઈ.એસ.ના દ્વિિીય 

િષષમા ંઅભ્યાસ કરિા વિદ્યાર્થી િાઈઓને વિષયપાત્રો િરીકે પસદં કરિામા ંઆવ્યા હિા. આ સશંોધન અભ્યાસમા ં 15 

ગ્રામીણ વિદ્યાર્થી િાઈઓ અને 15 શહરેી વિદ્યાર્થી િાઈઓને યદ્દચ્છ પદ્ધવિર્થી વિષયપાત્રો િરીકે પસદં કરિામા ંઆવ્યા હિા 

માપનના િોરણો 

ક્રમ ચલાયમાન કસોટી માપન 

1 ઝડપનુ ંમાપન 50 િાર દોડ  સેકન્ડ 

2 રૂવધરાભિસરણ શ્વસન સહનશક્તિનુ ંમાપન 600 િાર દોડ  વમવનટ  /સેકન્ડ  

 

આંકડાકીય પ્રરક્રયા 
શારીરરક વશક્ષણ અને રમિ વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા  ,સાદરામા ંઅભ્યાસ કરિા વિદ્યાર્થી િાઈઓના જૂર્થની પ્રાપ્િ કરેલ 

મારહિી પર ‘t’ટેસ્ટ લાગ ુપાડી મધ્યકો િચ્ચેના િફાિિોને 0.05 કક્ષાએ સાર્થષકિા ચકાસિામા ંઆિી હિી. 
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અભ્યાસના પરરણામો 
સારણી-1 

ગ્રામીણ અને શહરેી વિદ્યાર્થીઓની 50 િાર દોડ કસોટી માાં કરેલ દેખાિનો મધ્યક  ,મધ્યક િફાિિ અને ‘t’ પ્રમાણ 

જૂર્થ સાંખ્યા મધ્યક પ્રમાભણિ વિચલન મધ્યક િફાિિ ‘t’રેવશયો 

ગ્રામીણ 15 7.846 0.661 
0.751 2.512* 

શહરેી 15 8.597 0. 509  

*સાર્થષકિાનુ ંધોરણ 0. 05 કક્ષાએ ‘t’ 0. 05 (28) =  2 .048 

 
સારણી – 1 પરર્થી માલમુ પડે છે કે 50 િાર દોડ કસોટીમા ંગ્રામીણ વિદ્યાર્થી જૂર્થનો મધ્યક 7. 846 જોિા મળ્યો 

હિો .કજયારે શહરેી વિદ્યાર્થી જૂર્થનો મધ્ય  8 . 597 જોિા મળ્યો હિો .ગ્રામીણ વિદ્યાર્થી જૂર્થનુ  પ્રમાભણિ વિચલન0. અને661  

શહરેી વિદ્યાર્થી જૂર્થન ુપ્રમાભણિ વિચલન 0.950 જોિા મળ્્ુ ંહત ુ ં.બનેં જૂર્થ િચ્ચેનો મધ્યક િફાિિ 0. 751 જોિા મળેલ 

હિો .જયારે  ‘t’ રેવશયો 2. 512 જોિા મળ્યો હિો .જે  0 . 05 કક્ષાએ  ) 38 (=  2 . 048 કાસિા બનેં જૂર્થો િચ્ચે સાર્થષક એ ચ

િફાિિ માલમુ પડિો હિો .  

સારણી-2 

ગ્રામીણ અને શહરેી વિદ્યાર્થીઓની 600 િાર દોડ કસોટીમાાં કરેલ દેખાિનો મધ્યક  ,મધ્યક િફાિિ અને ‘t’ પ્રમાણ 

જૂર્થ સાંખ્યા મધ્યક 
પ્રમાભણિ  

વિચલન 

મધ્યક  

િફાિિ 

‘t’ 

રેવશયો 

ગ્રામીણ 15 2.485 0.433 
0.441 1.227 

શહરેી 15 2.927 1.324 

*સાર્થષકિાનુ ંધોરણ 0. 05 કક્ષાએ ‘t’ 0. 05 (28) =  2 .048 
 

સારણી – 2 પરર્થી માલમુ પડે છે કે 600 િાર દોડ કસોટીમા ંગ્રામીણ વિદ્યાર્થી જૂર્થનો મધ્યક  2 . 485 જોિા મળ્યો 

હિો .જયારે શહરેી વિદ્યાર્થી જૂર્થનો મધ્યક  2 . 927 જોિા મળ્યો હિો .જૂર્થનુ ગ્રામીણ વિદ્યાર્થી  પ્રમાભણિ વિચલન0. અને433  

શહરેી વિદ્યાર્થી જૂર્થન ુપ્રમાભણિ વિચલન 1.324 જોિા મળ્્ુ ંહત ુ ં.બનેં જૂર્થ િચ્ચેનો મધ્યક િફાિિ 0. 441 જોિા મળેલ 

હિો .જયારે  ‘t’ રેવશયો 1. 227 જોિા મળ્યો હિો .જે  0 . 05 કક્ષાએ  ) 38 (=  2 . 048 એ ચકાસિા બનેં જૂર્થો િચ્ચે સાર્થષક 

િો ન હિોિફાિિ માલમુ પડ.  
 

િારણોાઃ 
• ગ્રામીણ અને શહરેી વિદ્યાર્થીઓના જૂર્થ િચ્ચે 50 િાર દોડ કસોટીમાં  સાર્થષક િફાિિ જોિા મળિો હિો  .આર્થી કહી 

શકાય કે ગ્રામીણ વિદ્યાર્થી જૂર્થ કરિા ંશહરેી વિદ્યાર્થી જૂર્થ ઝડપમા ંચરિયાત ુ ંજોિા મળ્્ુ ંહત ું.  
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• ગ્રામીણ અને શહરેી વિદ્યાર્થીઓના જૂર્થ િચ્ચે 600 ર દોડ કસોટીમા ંસાર્થષક િફાિિ જોિા મળિો ન હિોિા .આર્થી કહી 

ને જૂર્થબં શકાય કે રૂવધરાભિસરણ શ્વસન સહનશક્તિમા ંસમાનિા ધરાિિા હિા . 
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