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રમત-ગમતમાાં ભાગ લેતી બહનેોનો શરીર બાંધારણ અને હહમોગ્લોબીનનો તલુનાત્મક અભ્યાસ 

હિનેશભાઈ એસ. પરમાર 
(પીએચ.ડી. સ્કોલર), શારીરરક શશક્ષણ અને રમત શિજ્ઞાન શિદ્યાશાખા, સાદરા 

Abstract:   
આ સશંોધન અભ્યાસમા ંસાકાર ઈંગ્લીશ શમડીયમ સ્કુલ, ચાદંખેડા, અમદાિાદમા ંધોરણ-11 અને 12 મા ંઅભ્યાસ કરતી 

બહનેોનો શરીર બધંારણ અને રહમોગ્લોબીનનો તલુનાત્મક અભ્યાસ કરિાનો હતો. આ સશંોધન અભ્યાસ માટે સાકાર ઈંગ્લીશ 
શમડીયમ સ્કુલ, ચાદંખેડા, અમદાિાદમા ંધોરણ 11 અને 12મા ંઅભ્યાસ કરતી 20-20 બહનેોને શિષયપાત્ર તરીકે પસદં કરિામા ં
આિી હતી. જેમની ઉંમર 15 થી 20 િષષની હતી. આ સશંોધન અભ્યાસમા ંમાપનના ધોરણ માટે શરીર બધંારણ અને રહમોગ્લોબીન 
માટે બોડી કંપોઝીશન એનાલાઈઝર સાધનનો ઉપયોગ કરિામા ંઆવ્યો હતો. શરીર બધંારણ અને રહમોગ્લોબીનમા ંશિદ્યાશથિનીઓએ 
મેળિેલા અંકોની તલુના માટે ‘t’ ટેસ્ટ દ્વારા આંકડાકીય પથૃક્કરણ કરિામા ંઆવ્્ુ ં હત ુ ંઅને 0.05 કક્ષાએ સાથષકતા ચકાસિામા ં
આિી હતી. આ સશંોધન અભ્યાસમા ંશરીર દળઆંક, િજન અને શરીરની ચરબી કસોટીમા ંધોરણ-12ની બહનેો કરતા ંધોરણ-11ની 
બહનેોનો દેખાિ િધ ુસારો જોિા મળેલ હતો. જ્યારે શરીરમા ંપાણીની કુલ માત્રા અને રહમોગ્લોબીન કસોટીમા ંધોરણ-11ની બહનેો 
કરતા ંધોરણ-12ની બહનેોનો દેખાિ િધ ુસારો જોિા મળેલ હતો. 
પ્રસ્તાવના 

જો કોઈ વ્યક્તત ફતત દુશનયાભરમા ં પ્રશસદ્ધ થયેલા “િજન ઓછ ં કરિા માટેના” હજારો નસુખા અને કૃશત્રમ ઉપાયો 
અજમાિિા છતા ં િજન ઓછ ં (કાયમ માટે) કરી ના શકતા હોય તો જેનાથી િજન િધે છે તેિા આ ચરબીના કોષ શિશેની 
ઘણીબધી બાબતો આપણે જાણતા નથી. ઓબેસીટી (જાડાપણા) માટે સશંોધન કરનારા સશંોધકોએ પણ એક િાત શિના શિિાદે 
કાયમ માટે સ્િીકારી લીધી છે કે ‘જાડાપણુ ંએ ફતત ખબૂ પ્રમાણમા ંખાિાની આસક્તત અને શ્રમ કરિા પ્રત્યેની ઉદાસીનતા નથી.’ 
તેઓએ શોધી કાઢ્ુ ંછે કે ચરબીના કોષ પણ શરીરના બીજા અિયિયની માફક એક સ્િતતં્ર હસ્તી છે જે લોહીની મારફત તમારા 
શરીરને સતત સદેંશા મોકલે છે કે તે સપંણૂષ રીતે ભરેલા છે કે ખાલી છે જેને ભરિાની જરૂર છે. 
અભ્યાસનો હતે ુ
 રમત-ગમતમા ંભાગ લેતી બહનેોનો શરીર બધંારણ અને રહમોગ્લોબીનનો તલુનાત્મક અભ્યાસ કરિાનો હતો. 
વવષયપાત્રોની પસાંિગી 

સશંોધન અભ્યાસ માટે સાકાર ઈંગ્લીશ શમડીયમ સ્કુલ, ચાદંખેડા, અમદાિાદમા ંધોરણ 11 અને 12મા ંઅભ્યાસ કરતી 20-
20 બહનેોને શિષયપાત્ર તરીકે પસદં કરિામા ંઆિી હતી. જેમની ઉંમર 15 થી 20 િષષની હતી. 
માપનનુાં ધોરણ 

ક્રમ પ્રવવૃિ સાધન માપન 
1 શરીર દળઆંક બોડી કંપોઝીશન એનાલાઈઝર આંક 
2 િજન બોડી કંપોઝીશન એનાલાઈઝર રકલોગ્રામ 
3 શરીરની ચરબી બોડી કંપોઝીશન એનાલાઈઝર ટકાિારી 
4 શરીરમા ંપાણીની  કુલ માત્રા બોડી કંપોઝીશન એનાલાઈઝર રક.ગ્રા. 
5 રહમોગ્લોબીન બાયો કેમેસ્રી ઓટો એનાલાઈઝર રક.ગ્રા. 
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આંકડાહકય પ્રહક્રયા 
શરીર બધંારણ અને રહમોગ્લોબીનમા ં શિદ્યાશથિનીઓએ મેળિેલા અંકોની તલુના માટે ‘t’ ટેસ્ટ દ્વારા આંકડાકીય પથૃક્કરણ 

કરિામા ંઆવ્્ુ ંહત ુ ંઅને 0.05 કક્ષાએ સાથષકતા ચકાસિામા ંઆિી હતી.  
અભ્યાસના પહરણામો 

સારણી – 1: ધોરણ-11 અને 12માાં અભ્યાસ કરતી બહનેોના શરીર િળઆંક િેખાવ કસોટીના મધ્યક, મધ્યક તફાવત, પ્રમાણણત 
વવચલન, પ્રમાણણત ભલૂ અને ‘t’ પ્રમાણ િશાાવતી સારણી. 

ક્રમ પ્રવવૃિ જૂથ મધ્યક મધ્યક તફાવત પ્ર. વવચલન પ્ર.ભલૂ ‘t’ 

1 શરીર દળઆંક 
ધોરણ-11 19.81 

0.52 4.52 1.45 0.35 
ધોરણ-12 19.29 

સ્િતતં્ર માત્રાાઃ સાથષકતાનુ ંધોરણ 0.05 કક્ષાએ (38) = 2.02 
ઉપરોતત સારણી-1 પરથી માલમૂ પડે છે કે શરીર દળઆંક કસોટીમા ંધોરણ-11ની બહનેોનો મધ્યક 19.81 અને ધોરણ-

12ની બહનેોનો મધ્યક 19.29 હતો. જેનો મધ્યક તફાિત 0.52 હતો તથા પ્રમાણણત શિચલન 4.52 હત ુ ંઅને પ્રમાણણત ભલૂ 1.45 
હતી તેમજ પ્રાપ્ત થયેલ ‘t’ રેશશયો 0.35 હતો. જે 0.05 કક્ષાએ સાથષક નથી. આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, ધોરણ-11ની બહનેો અને 
ધોરણ-12ની બહનેોના શરીર દળઆંક દેખાિ કસોટીમા ંસાથષક તફાિત નથી.  

ઉપરના પરરણામ પરથી કહી શકાય કે ધોરણ-12ની બહનેો કરતા ંધોરણ-11ની બહનેોનો શરીર દળઆંક કસોટીમા ંદેખાિ 
સારો હતો.  
સારણી – 2: ધોરણ-11 અને 12માાં અભ્યાસ કરતી બહનેોના વજન િેખાવ કસોટીના મધ્યક, મધ્યક તફાવત, પ્રમાણણત વવચલન, 

પ્રમાણણત ભલૂ અને ‘t’ પ્રમાણ િશાાવતી સારણી. 
ક્રમ પ્રવવૃિ જૂથ મધ્યક મધ્યક તફાવત પ્ર. વવચલન પ્ર.ભલૂ ‘t’ 

2 િજન 
ધોરણ-11 45.84 

1.11 10.96 3.50 0.31 
ધોરણ-12 44.74 

સ્િતતં્ર માત્રાાઃ સાથષકતાનુ ંધોરણ 0.05 કક્ષાએ (38) = 2.02 
ઉપરોતત સારણી-2 પરથી માલમૂ પડે છે કે િજન કસોટીમા ં ધોરણ-11ની બહનેોનો મધ્યક 45.84 અને ધોરણ-12ની 

બહનેોનો મધ્યક 44.74 હતો. જેનો મધ્યક તફાિત 1.11 હતો તથા પ્રમાણણત શિચલન 10.96 હત ુ ંઅને પ્રમાણણત ભલૂ 3.50 હતી 
તેમજ પ્રાપ્ત થયેલ ‘t’ રેશશયો 0.31 હતો. જે 0.05 કક્ષાએ સાથષક નથી. આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, ધોરણ-11ની બહનેો અને ધોરણ-
12ની બહનેોના િજન દેખાિ કસોટીમા ંસાથષક તફાિત નથી. 

ઉપરના પરરણામ પરથી કહી શકાય કે ધોરણ-12ની બહનેો કરતા ંધોરણ-11ની બહનેોનુ ંિજન કસોટીમા ંદેખાિ સારો હતો. 
સારણી – 3: ધોરણ-11 અને 12માાં અભ્યાસ કરતી બહનેોના શરીરની ચરબી િેખાવ કસોટીના મધ્યક, મધ્યક તફાવત, પ્રમાણણત 

વવચલન, પ્રમાણણત ભલૂ અને ‘t’ પ્રમાણ િશાાવતી સારણી. 
ક્રમ પ્રવવૃિ જૂથ મધ્યક મધ્યક તફાવત પ્ર. વવચલન પ્ર.ભલૂ ‘t’ 

3 શરીરની ચરબી 
ધોરણ-11 21.07 

4.84 10.57 3.38 1.43 
ધોરણ-12 16.23 

સ્િતતં્ર માત્રાાઃ સાથષકતાનુ ંધોરણ 0.05 કક્ષાએ (38) = 2.02 
ઉપરોતત સારણી-3 પરથી માલમૂ પડે છે કે શરીરની ચરબી કસોટીમા ંધોરણ-11ની બહનેોનો મધ્યક 21.07 અને ધોરણ-

12ની બહનેોનો મધ્યક 16.23 હતો. જેનો મધ્યક તફાિત 4.84 હતો તથા પ્રમાણણત શિચલન 10.57 હત ુ ંઅને પ્રમાણણત ભલૂ 3.38 
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હતી તેમજ પ્રાપ્ત થયેલ ‘t’ રેશશયો 1.43 હતો. જે 0.05 કક્ષાએ સાથષક નથી. આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, ધોરણ-11ની બહનેો અને 
ધોરણ-12ની બહનેોના શરીરની ચરબી દેખાિ કસોટીમા ંસાથષક તફાિત નથી. ઉપરના પરરણામ પરથી કહી શકાય કે ધોરણ-12ની 
બહનેો કરતા ંધોરણ-11ની બહનેોની શરીરની ચરબી કસોટીમા ંચરબીનુ ંપ્રમાણ િધારે હત ુ.ં 

સારણી – 4: ધોરણ-11 અને 12માાં અભ્યાસ કરતી બહનેોના શરીરમાાં પાણીની કુલ માત્રા કસોટીના મધ્યક, મધ્યક તફાવત, 
પ્રમાણણત વવચલન, પ્રમાણણત ભલૂ અને ‘t’ પ્રમાણ િશાાવતી સારણી. 

ક્રમ પ્રવવૃિ જૂથ મધ્યક મધ્યક તફાવત પ્ર. વવચલન પ્ર.ભલૂ ‘t’ 

4 
શરીરમા ંપાણીની કુલ 

માત્રા 
ધોરણ-11 25.59 

1.28 2.55 0.82 1.56 
ધોરણ-12 26.87 

સ્િતતં્ર માત્રાાઃ સાથષકતાનુ ંધોરણ 0.05 કક્ષાએ (38) = 2.02 
ઉપરોતત સારણી-4 પરથી માલમૂ પડે છે કે શરીરમા ંપાણીની કુલ માત્રા કસોટીમા ંધોરણ-11ની બહનેોનો મધ્યક 25.59 

અને ધોરણ-12ની બહનેોનો મધ્યક 26.87 હતો. જેનો મધ્યક તફાિત 1.28 હતો તથા પ્રમાણણત શિચલન 2.55 હત ુ ંઅને પ્રમાણણત 
ભલૂ 0.82 હતી તેમજ પ્રાપ્ત થયેલ ‘t’ રેશશયો 1.56 હતો. જે 0.05 કક્ષાએ સાથષક નથી. આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, ધોરણ-11ની 
બહનેો અને ધોરણ-12ની બહનેોના શરીરમા ં પાણીની કુલ માત્રા કસોટીમા ં સાથષક તફાિત નથી. ઉપરના પરરણામ પરથી કહી 
શકાય કે ધોરણ-11ની બહનેો કરતા ંધોરણ-12ની બહનેોનુ ંશરીરમા ંપાણીની કુલ માત્રા કસોટીમા ંદેખાિ સારો હતો.  
સારણી – 5: ધોરણ-11 અને 12માાં અભ્યાસ કરતી બહનેોના હહમોગ્લોબીન કસોટીના મધ્યક, મધ્યક તફાવત, પ્રમાણણત વવચલન, 

પ્રમાણણત ભલૂ અને ‘t’ પ્રમાણ િશાાવતી સારણી. 
ક્રમ પ્રવવૃિ જૂથ મધ્યક મધ્યક તફાવત પ્ર. વવચલન પ્ર.ભલૂ ‘t’ 

5 રહમોગ્લોબીન 
ધોરણ-11 9.48 

0.65 1.57 0.50 1.3 
ધોરણ-12 10.13 

સ્િતતં્ર માત્રાાઃ સાથષકતાનુ ંધોરણ 0.05 કક્ષાએ (38) = 2.02 
ઉપરોતત સારણી-5 પરથી માલમૂ પડે છે કે રહમોગ્લોબીન કસોટીમા ંધોરણ-11ની બહનેોનો મધ્યક 9.48 અને ધોરણ-12ની 

બહનેોનો મધ્યક 10.13 હતો. જેનો મધ્યક તફાિત 0.65 હતો તથા પ્રમાણણત શિચલન 1.57 હત ુ ંઅને પ્રમાણણત ભલૂ 0.50 હતી 
તેમજ પ્રાપ્ત થયેલ ‘t’ રેશશયો 1.3 હતો. જે 0.05 કક્ષાએ સાથષક નથી. આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, ધોરણ-11ની બહનેો અને ધોરણ-
12ની બહનેોના રહમોગ્લોબીન કસોટીમા ંસાથષક તફાિત નથી. ઉપરના પરરણામ પરથી કહી શકાય કે ધોરણ-11ની બહનેો કરતા ં
ધોરણ-12ની બહનેોનુ ંરહમોગ્લોબીન કસોટીમા ંદેખાિ સારો હતો.  
તારણો 
 શરીર દળઆંક કસોટીમા ંધોરણ-12ની બહનેો કરતા ંધોરણ-11ની બહનેોનો દેખાિ િધ ુસારો જોિા મળેલ હતો. 
 િજન કસોટીમા ંધોરણ-12ની બહનેો કરતા ંધોરણ-11ની બહનેોનો દેખાિ િધ ુસારો જોિા મળેલ હતો. 
 શરીરની ચરબી કસોટીમા ંધોરણ-12ની બહનેો કરતા ંધોરણ-11ની બહનેોની ચરબીનુ ંપ્રમાણ િધારે જોિા મળેલ હત.ુ 
 શરીરમા ંપાણીની કુલ માત્રા કસોટીમા ંધોરણ-11ની બહનેો કરતા ંધોરણ-12ની બહનેોનો દેખાિ િધ ુસારો જોિા મળેલ હતો. 
 રહમોગ્લોબીન કસોટીમા ંધોરણ-11ની બહનેો કરતા ંધોરણ-12ની બહનેોનો દેખાિ િધ ુસારો જોિા મળેલ હતો. 

સાંિભાગ્રાંથ 
1. કંસલ, દેિેન્દર કે., ટેસ્ટ એન્ડ મેઝરમેન્ટ, ન્્ ુરદલહીાઃ ડી.િી.એસ. પબ્લલકેશન, 1996. 
2. ગાધંી, હરકીશનદાસ તથા અન્ય, માનિ શરીરરિયા શિજ્ઞાનાઃ પ્રસશુતશાસ્ત્ર અને બાળઉછેર, અમદાિાદાઃ પાર્શ્ષ પ્રકાશન, 

1989. 


