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�કશોર�ઓ અને મ�હલાઓમા ં�ચ�તા�ુ ં�માણઃ એક �ારં�ભક અ�યાસ

એમ કહ�વાય છે ક� વત�માન �ગુ �ચ�તા - �ય�તાનો �ગુ છે. �ચ�તાથી માણસમા ંડર અને આકા�ંાઓનો અભાવ ઉદભવે છે. ફોઇડ
અને  તેના સાથીઓ સૌ�ય  મનોિવ�ૃિતનો  ઉપયોગ માનિસકરોગના વધવા માટ�  જવાબદાર ગ�યો  હતો. આ�  પણ આ�િુનક
મનોવૈ�ાિનકોએ આને �વીકાર� છે. ફોઇડ �ચ�તાનો અથ� એટલ ે- �બન-�નદદાયક આવેગા�મક અવ�થા.

DSM-IVમાં �ચ�તા િવ�ૃિતનો અથ�  એવા થાય  છે  ક� �માં રોગી અવા�તિવક ડર અને  અવા�તિવક �ચ�તા સામા�ય  માનવીની
અપે�ા વધાર� અ�ભુવ કર� છે તેથી તે� ુસમાયોજન સમાજમા ંબગડ� ુ ંજ�ુ ંહોય છે. �લુીવાનના મત �જુબ �ચ�તા એટલ ે�તર
વૈય��તક સબંધંોની િન�ફળતાના અ�ભુવમાથંી ઉદભવતી તાણની ��થિત.

�ચ�તા િવ�ૃિતના ંછ �કાર બતા�યા છે.

પ�ર��થિતજ�ય �ચ�તા1. 

સામા�ય િવિશ�ટ �ચ�તા2. 

�ુઃખદ �ચ�તા િવ�ૃિત3. 

મનો�િસત જ�ટલ િવ�ૃિત4. 

પો�ટ�ામો�ટક તનાવ િવ�ૃિત5. 

તી� તનાવ િવ�ૃિત6. 

પ�ર��થિતજ�ય �ચ�તામા ં�ય��ત કોઇ િવિશ�ટ વ�� ુક� પ�ર��થિતથી સતત અને અસ�ં�ુલત મા�ામા ંડરતા હોય છે.

સે�લ�ગમેના  એને  રો�નદાન  (૧૯૯૫) જણાવે  છે  ક�  ‘‘ભય  અથવા  ફોબીયા  એ  એક  સતત  ડરની  �િત��યા  છે.’’  �ુદા-�ુદા
માણસોમાઆં �કારની �ચ�તા ઓછાવતા �માણમા ંહોય જ છે, અને તેનો આધાર �ુદ�-�ુદ� પ�ર��થિતઓમા ંરહ�લા ભયના �માણ
ઉપર રહ� છે. �ય��તના �ત�રક મનમાથંી �વભાવજ�ય �ચ�તા ઉ�પ� હોય છે, અ�કુ �ય��ત આ �ચ�તા ને �બૂ ગભંીર બનાવી લે
છે અને અ�કુ �ય��તઓ આને �બૂ હળવાશથી લે છે. �મ�ુ ંમાનસત�ં નબ� હોય છે. તેવી �ય��તમાં આ �કારની �ચ�તા� ું
�માણ વ� ુહોય છે.

આ �કારની �ચ�તામા ંઅનેક કારણો મનોવૈ�ાિનક તથા મનો�ચ�ક�સકો �ારા આપવામા ંઆ�યા છે, � આ �માણ ેછે ----

�િવક કારણ -  હ��રસે  જણા��ુ ંછે  ક�  �ચ�તામાં આ�વુાિંશક ધટક કાય�રત  હોય  છે. અ�યક�ટલાક સશંોધનોમાથંી પણ એ
બાબતની સા�બતી મળ� છે  ક�  ભય  ક�  �ચ�તા એ �ય��તમાં વધાર�  ઉ�પ�  થાય  છે  �  �ય��તમાઓંટોનોિમક નવ�સિસ�ટમ
પયા�િવરણીય ઉદદ�પકથી જ�દ�થી ઉતે�ત થઇ �ય છે.

1. 

મનોિવશલષેળા�મક કારણ-ફોઇડના ંઅ�સુાર દિમત ઇ�છાઓ અને ભાવનાઓથી રોગીમા ં�ચ�તા ઉદભવે છે અને રોગી ભય
ને લીધે �રુ�ા માટ� �વીકાર� લ ેછે.

2. 

વત�ના�મકકારણ -  ભયનો િવકાસ  અ�ભસધંાન  �ારા થતો હોય  છે. આ ત�ય  વાટસેન  જણા�� ુ ંહ� ુ ંક� બી��ુ ંઅ�સુરણ
કર�ને પણ �ય અથવા તો �ચ�તાને આસાની શીખી શકાય છે. એટલા માટ� કહ� શકાય છે ક� ભયઉ�પ� ્થવા�ુ ંકારણદોષ�ણૂ�
િશ�ણ પણ કહ� શક�એ.

3. 

બોધા�મક  કારણ-  �ચ�તાના  �ળૂમાં િવકાસમાં ક�ટલાક  �કારનાં બોધા�મક  �વૂ��હો  પણ  મહ�વ�ણૂ�  હોય  છે.  ગો�ડા�ફડ
(૧૯૮૪) પોતાની સશંોધનને આધાર�  જણાવે છે ક� આવા લોકો સામા�ક પ�ર��થિતમાં થવાના ��ૂયાકંનને લઇને વધાર�
�ચ�િતત રહ� છે.

4. 

DSM-IV મા ંસામા�ય િવ�ૃિત �ચ�તા પર વધાર� �યાન આપવામા ંઆ��ુ ંછે. DSM-IV ના આધાર� � �ય��ત સતત છ મહ�ના
�ધુી આવા લ�ણો દ�ખાડ� તેને સામા�ય �ચ�તા દદ� કહ� શકાય. આમા ંઆવે�ગક ર�તે �ય��ત બચેને હોય છે. સતત તનાવ��ત
હોય છે. પ�ર��થિતમાં વધાર�  સતક�  રહ� છે અને સાથે હ�રાન દ�ખાતો હોય છે. બારલો (૧૯૯૬)ના જણા�યા અ�સુાર સામા�ય
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િવ�ૃિત �ચ�તાની શ�આત ૧પ વષ�ની �મરથી થઇ �ય છે. પરં�  ુક�ટલાક લોકો એવા હોય છે ક� �મને આ સમ�યા �રુ� જ�દગી
દર�યાન  સતાવતી હોય  છે. સામા�ય  િવ�ૃિત  �ચ�તા ��ુષોનાં �માણમાં �ીઓમાં વધાર�  જોવા મળે છે. સામા�ય  ઉદદ�પકથી
�ય��ત �ગી �ય છે. ભયભીત કર� દ� તેવા �વ�નો આવે છે.

લહેનર અને ક�બુા ન�ધે છે તે અ�સુાર �ય��તની અપે�ાઓ અને તેની વા�તિવક િસ�� વ�ચે જયાર� મોટો તફાવત રહ�તો હોય
છે. �યાર��ય��તમા ં�ચ�તા ઉદભવે છે.

Method:-

સશંોધન માટ� �ુલ ન�નુો ૬૦નો હતો �ની િવગત નીચ ે�માણ ેકોઠામા ંઆપે� ુ ંછે.

૧ ૨ ૩ ૪

છા�ાઓ-૧૫ છા�ાઓ-૧૫ માતાઓ ૧૫ માતાઓ ૧૫

૧૨-૧૫ વષ� ૧૫-૧૮ વષ� ૪૫-૫૫ વષ� પપ થી ૬૦ વષ�

Tools :

િસ�હા અને િસ�હાનંી �ચ�તા કસોટ� (કસોટ� રચિયતા� ુ ંનામ - એ.ક�.પી. િસ�હા અને એલ. એન. ક�. િસ�હા (૧૯૯૫) �જુરાતી
અ�વુાદ અને �માણીકરણ ડૉ. ડ�. જ. ભ�.)
મે��લુ
પેપર - પે��સલ

Procedure :

�યોજયને  બોલાવી સામા�ય  �ાથિમક વાતચીત  �ારા સા��ુયની �થાપના કર� અને  િસ�હાની �ચ�તા કસોટ� �ણૂ� કરવા માટ�
આપી.
�યોજયને - હા - મા ંઉ�ર આપવા ૫ર - ૧ �ક અને - ના - મા ંઉ�ર આપવા પર ૦ �ક �ા�ત છે બધા - હા ને �ા�તાકંો ને
ગણી લઇએ છ�એ અને �ા�તાકંો� ુમાનાક અ�સુાર અથ� ઘટન કર�એ છ�એ Sinha Scale મા ં�ચ�તાના �તર અને છોકર�ઓ માટ�
�ા�તાકં કોઠામા ંદશા��યા છે.

�મ �ચ�તાની ક�ા છોકર�ઓ માટ� �ા�તાકં

૧ અિત�ચ�તા��ત
૨૮ થી ૭૧

૨ સાધારણ �ચ�તા
૧૬ થી ૨૭

૩ િન�ન �ચ�તા
૪ થી ૧૫

૫�રણામ ચચા�ઃ-

૫�રણામોને નીચ ે�જુબના કોઠામા ંદશા��યા છે.
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સારણી - ૧

િવધેય �ા�ત
કર�લ �ા�તકોના

Mean

છોકર�ઓ
(N-15)

૧૨ થી ૧૪ વષ�
૨૦.૩૩

છોકર�ઓ
(N-15)

૧૪ થી ૧૮ વષ�
૩૮.૨૨

િવધેયની�ચ�તાનો �તર સાધારણ �ચ�તા અિત �ચ�તા ��ત

સારણી - ૨

િવધેય �ા�ત
કર�લ �ા�તકોના

Mean

માતા
(N-15)

૪૫ થી ૫૫ વષ�
૪૭.૩૩

માતા
(N-15)

પપ થી ૬૦ વષ�
૮.૨૬૭

િવધેયની�ચ�તાનો �તર સાધારણ �ચ�તા િન�ન �ચ�તા

આલખે - િવ�ભ� છા�ાઓ અને માતાઓમા ં�ચ�તાનો �તર.

પ�રણામો �પ�ટ થાય છે ક� ૧ર થી ૧૪ વષ�ની છા�ાઓમા ં�ચ�તાઓ ના �થળ સાધારણ હોય છે. આના mean �ા�તાકં ૨૦.૩૩
છે. � �પ�ટ દશા�વે છે ક� આ �મર� છોકર�ઓ ‘‘ક�અર ફ� થઇ �ય છે. (આજના ૫યા�વરણ - વાતાવરણને �હસાબે ) વ�  ુ૫ડતી
મ�ટ�િમડ�યા ંઅને ટ�કનોલો�નો ઉ૫યોગને કારણે આ છોકર�ઓમા ંજવાબદાર� આવતી નથી વળ� �ફ�મોની અસર હ�ઠળ વત�ન
પણ �ુ�ુ જ થાય છે.

૧૪ થી ૧૮ વષ�ની છોકર�ના Mean �ા�તાકં ૩૮.૨૨ આવે છે. � અિત �ચ�તા દશા�વે છે. આના કારણોમા ંઆ૫ણે કહ� શક�એ ક�
આ �મર� કદાચ ૫�ર૫કવતાનો અ�ભુવ કર� ર�ા હોય અને ભણતરના ��ૂય સમ� ગયા હોય Menstruation Periodsના શ�
થઇ જવાને અથવા તો Periods ની અિનયિમતતા પણ �ચ�તા� ુ ંકારણ બની �ય છે.

મા-ંબા૫, સખી ��લૂ કોલજેના ંઅ�યાપક ગણ૫ણ �ચ�તા ઉ�પ� કરવામા ંશાયક �પ હોય છે. છોકર�ઓને ઘરની જવાબદાર� સાથે
સાથે ભણતરમા ં�યાન આ૫�ુ ં૫ડ� છે. વળ� આજના ંસેિમ�ટર પ�િત �ચ�તા ઉ�પ� કરવામા ંસહાય�તૂ હોય છે. �ી શ� થયા ૫છ�
�ો�કટ, સેમીનાર, અટ����સને સાથે સાથે �ત�રક ��ૂયાકંનની ૫�ર�ાઓ શ� થઇ �ય છે. ૫�રણામ, �લુીવાનને મત ને ટ�કો
આપે  છે  ક�  �તર  વૈય��તક  સબંધંોની  િન�ફળતાના  અ�ભુવમાથંી  ઉદભવતી  તાણની  અ�યતં  �બન  �નદદાયક  ��થિત
છોકર�ઓમા ંઉ�પ� કર� દ� છે.

૪૫ થી ૫૫ વષ�ની માતાઓ ૫૫ થી ૬૦ વષ�ની માતાઓની અપે�ા વધાર� ૫ડતી �ચ�તા ��ત ���ટગોચર થાય છે. (�ા�તાકંોના
mean ૪૭.૩૩ અને ૮.૨૬૭ છે). આ૫ણે અિત�ચ�તા��ત માતા માટ� આ કહ� શક�એ ક� આ સમય ‘‘મેનોપોઝ’’ના હોવાને કારણે
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આમાં �ચ�તા�ુ ં િન�૫ણ થઇ �ય છે. �વા��ય સા� ન હોવાથી �ખ�તા, િન���યતા, ઉદાસીનતા, અસલામતી, અને �વી�ૃિતની
લાગણી, બચેનેી આ�દ ઉ�પ� થઇ �ય છે. �થી માતા વધાર� પડતી �ુઃખી થઇ �ય છે.

૫૫ થી ૬૦ વષ�ની માતાઓના mean ૮.૨૬૭ આ�યા છે. આ માતાએ Relax અ�ભુવ કર�  છે. આનાં કારણોમાં આપણે કહ�
શક�એ ક� આ માતાએ �બૂ સાર� ર�તે ‘‘મેનોપોઝ’’ની સમયાબિધ ૫સાર કર� હોય. �થી હતાશા, માનિસક ઉ�ેગ, તગં�દલીથી
�ટકારા મળ� ગયા હોય � આ માતાઓમાં ‘‘�રલકેસેશન’’ ઉ�પ� કર� દ�  છે. વ�  ુ૫ડતી �ચ�તાની અસરો વત�નનાદર�ક �વ�પ
ઉ૫ર પડ� છે. િવ�ાથ� વ� ુ૫ડતો �ચ�િતત હોય તો તેના, િશ�ણની કાય��મતા ઘટ� છે. અક�માત વધી શક� છે અને �ય��ત બી�
ઉ૫ર  શા��દક  અને  માનિસક  �મુલા  કર�  છે.  મનોવૈ�ાિનકોને  અ�યાસોથી  �ાત  થયા  છે  ક�  �નૂ,  આ૫ઘાત,  તલાક,  અનેક
અ૫રાધોમાં �ચ�તા ��ુ�ુત ર�તે અ�ભ�ય�ત થાય છે. વધાર�  ૫ડતો મોબાઇલનાં ઉ૫યોગ, ટ�.વી. સામે કલાકો �ધુી બસેી રહ�� ું
બાળકોનેમાર�ડ આ�દ �ચ�તા�જુ પ�રણામ છે. Graph પણ ૫�રણામોનો ��ુ�ટ કર� છે.

Recommendation :

અ�યાસના તારણો નીચ ે�માણે છે.

બહ�નો �ુદા-�ુદા �ુથમા ંમા�હતી માગ�દશ�ન અને સલાહની જ�ર છે � ઉ૫લ�ધ કરવામા’ આવે તો એમની �ચ�તા �હુદ�શે
ન�વી થઇ શક�.

1. 

શૈ��ણક સ�ંથાઓ અને parents ને એની �યવ�થા કરવા� ુ ંરહ� છે.2. 

ક�ટલાકં  છા�ાઓ અને  માતાઓમાં વધાર�  ૫ડ� ુ �ચ�તા�ું �માણ જોવામાં આ��ુ ં છે. �ના  માટ�  �ય��તગત  સલાહ  અને
�ચ�ક�સક�ય  અને  મનો�ચ�ક�સક�ય  (Psychologist) સારવારની જ�ર દ�ખાય  છે. વાલીઓને  માગ�દશ�ન  અને  મા�હતીની
જ�ર� છે. �ના ંઆધાર�, �કશોર�ઓની �કશોરાવ�થામા ંઉદભવતા ��ોને સમ� અને �વીકાર� શક�.

3. 

Conclusion :

�ૂંકમા ંકહ� શક�એ છ�એ ક� િવ�ૃત �ચ�તા થોડ� પણ ન જ હોવી જોઇએ. િવ�ૃત �ચ�તા થોડ� ૫ણ હોય તો તેમા ં�મશઃ વધારો થતો
રહ� છે અને હાિનકારક ક�ાએ પહ�ચીશક� છે. િવ�ૃત �ચ�તા આવી હોય તે યો�ય ન જ ગણાય.

કોઇ �ચ�તા �તીય  �ેરણાના દમનને  જવાબદાર ગણાવે  છે. �ય��તનાં �તીય  �ેરણા હોય  પરં� ુ તેનો  સમાજ  �વી�ૃત  માગ�
સતંોષ થઇ શક� નહ� �યાર� �તીય �ેરણા �ચ�તા� ’ુ �વ�૫ ધારણ કર� છે. આ એક �ારં�ભક તબ�ાનો અ�યાસ છે � નાના ન�નૂા
ઉ૫ર  અમદાવાદ  શહ�રમાં કરવામાં આ�યો  છે. સશંોધનકતા�  આવતા  �દવસોમાં વધાર�  વૈ�ાિનક  અને  �ુદા-�ુદા  �ુથો  ઉ૫ર
કરવાની યોજના કર� છે.
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