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પ્રાર્થના અને ગર્થધ્યાનની ગર્થવતી સ્ત્રીઓની ચ િંતા પર ર્તી અસર 

ABSTRACT 

માનવ જગતમાાં પ્રાર્થના દ્વારા પતત–પત્નીએ સાર્ે મળીને પ્રચાંડ શક્તતર્ી સભર આત્માને આ જગત પર 
લાવવાની છે. તેના માટે ભારતીય દશથનશાસ્ત્રો મજુબ પ્રાર્થના અને ગભથધ્યાન ર્કી આ કાયથ પરૂ્થ કરી શકાય. 
પ્રસ્તતુ સાંશોધનનો હતે ુ પ્રાર્થના અને ગભથધ્યાનની ગભથવતી સ્ત્રીઓની ચચિંતા પર શુાં અસર ર્ાય છે, તેનો 
અભ્યાસ કરવાનો છે. જેમાાં ૧૨૦નો તનદશથ સાદા યદચ્છ તનદશથનનીલોટરી પદ્ધતિ દ્વારા પસાંદ કરવામાાં આવ્યો 
હતો. ગભથવતી સ્ત્રીઓની ચચિંતાની માહહતી એકતિત કરવા માટે એ. કે. પી. તસન્હા અને એલ. એન. કે 
તસન્હા(૧૯૯૫)ની  ‘ચચિંતાની કસોટી’નો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો હતો. આ કસોટીને ડૉ. ડી. જે. ભટ્ટદ્વારા 
ગજુરાતીમાાં અનવુાદ કરવામાાં આવ્યો છે. ત્યારબાદ પ્રાપ્ત કરેલી માહહતીનુાં આંકડાશાસ્ત્રીય તવશ્લેષર્ કરવા 
માટે ‘F’ નો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો છે. પ્રસ્તતુ સાંશોધનનુાં પહરર્ામ જોવા મળે કે પ્રાર્થના અને ગભથધ્યાનની 
ગભથવતી સ્ત્રીઓની ચચિંતા પર અસર કરે છે. એટલે કે પ્રાર્થના અને ગભથધ્યાનને કારરે્ ગભથવતી સ્ત્રીઓની 
ચચિંતામાાં ઘટાડો ર્તો જોવા મળે છે. જે સાચબત કરે છે કે ચચિંતા પર બને્ન પહરવત્યોની અસર  ર્ાય છે.  
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પ્રસ્તાવના : 

વ્યક્તતના નીરોગી જીવનનો આધારસ્તાંભ જો કોઈ હોય તો તે વ્યક્તતની પોતાની તાંદુરસ્તી છે. તાંદુરસ્તી 
એટલે માિ શારીહરક ખામી કે ઉર્પની ગેરહાજરી જ નહહ પરાંત,ુ સામાજજક, આતર્િક, આધ્યાજત્મક, કૌટુાંચબક, 
મનોવૈજ્ઞાતનક વગેરે કારર્ો પર્ વ્યક્તતની તાંદુરસ્તીને લાગ ુપડે છે. એટલે કે વ્યક્તતની તાંદુરસ્તી સારે્ અન્ય 
કારર્ો પર્  સાંકળાયેલા છે. સામાન્ય રીત ે વતથમાન સમયમાાં દરેક વ્યક્તતની જીવનશૈલી ખબૂ જ 
ભાગદોડવાળી બની ગઇ છે. જેને કારર્ે એક યા બીજા સ્વરૂપમાાં વ્યક્તત પોતાની તમામ જીવન જરૂહરયાતો 
પરૂ્થ કરી શકતો નર્ી. અને આર્ી જ વ્યક્તત જુદા જુદા પ્રકારની ચચિંતા અનભુવે છે. ચચિંતાએ આધતુનક 
જીવનશૈલીએ નોતરેલી નવી વ્યાધી છે. હાલના વતથમાન સમયમાાં ઉભો ર્યેલો માનતસક તર્ાવ મનષુ્યને 
મશુ્કેલીમાાં મકૂી દે છે. ચચિંતાનો સીધો સાંબાંધ ભતવષ્યની ચચિંતા સાર્ે છે. વ્યક્તત ભતવષ્યમાાં પોતાના પર કોઈ 
ભય આવવાનો છે કે નહહ તે તવશે સતત ચચિંતાતરુ રહ ે છે. માનવી પોતે જ પોતાની ઉલઝનમાાં વધનેુ વધ ુ
જટીલ બનતો જાય છે. આ એક હળવા પ્રકારની મનોતવકૃતી છે. તવકૃતચચિંતાર્ી પીડાતી વ્યક્તતને ખબર હોતી 
નર્ી કે તે શા માટે ચચિંતા કરે છે, છતા તે ચચિંતા કયાથ વગર રહી શકતી નર્ી. ધતનક હોય કે તનધથન દરેક 
માનવીમાાં જો કાાંઇ જ સામાન્યપણુાં જોવા મળે તો તે ચચિંતા છે. ગભથવતી સ્ત્રીઓને પર્ અનેક પ્રકારની ચચિંતા 
જોવા મળે છે. શારીહરક ચચિંતા, સામાજજક ચચિંતા, મતૃ્યચુચિંતા, કૌટુાંચબક ચચિંતાવગેરે પ્રકારની ચચિંતા અનભુવાય છે, 
જેની સીધી અસર તેના ગભથમાાં પાાંગરી રહલેા ગભથસ્ર્ તશશ ુપર પડે છે. ગભથવતી સ્ત્રીઓને ર્તી આ અનેક 
પ્રકારની ચચિંતા જો દુર કરવામાાં આવે તો તેનુાં આવનારુાં બાળક તાંદુરસ્ત, તેજસ્વી, હ્રદયર્ી ઉદાર, તવશાળ અને 
આત્મશક્તતર્ી સાંપન્ન બને શકે છે. 
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ચચિંતાએ સૌર્ી વ્યાપક તવકૃતત છે. માનતસક રોગના મળૂમાાં એક યા બીજી રીતે ચચિંતા જોવા મળે છે. સૌ 
પ્રર્મ ચચિંતાનો ખ્યાલ ડૉ. તસગમાંડ ફ્રોઇડે રજુ કયો હતો. ચચિંતાની અસરધમથ, સાંસ્કૃતી,સાહહત્ય, કળા, તવજ્ઞાન 
બધા ઉપર પર્ દેખાય છે. બાળકર્ી માાંડીને વદૃ્ધ વ્યક્તત પર્ ચચિંતામકુત નર્ી. ચચિંતાના અર્થને જોતા જર્ાય 
છે કે.... 

“ચબન આનાંદદાયક અનભુવોની ક્સ્ર્તતને ચચિંતા કહ ે છે, ચચિંતા એટલે કે ભતુકાળમાાં બનેલ અનભુવોનુાં 
પનુઃજતન જે અનભુવાય છે અને કાંઇક અર્ગમતુાં પર્ લાગે છે, સાર્ે સાર્ ેશારીહરક અને સ્થળૂ આવેગો અને 
ફેરફારો અનભુવે છે”” ફ્રોઇડ (૧૯૩૩) 

ચચિંતાના મખુ્યત્વે બે લક્ષર્ો છે. 
(1) માનસસકલક્ષણો: જેમાાં ની ે મજૂબના લક્ષણો અનરુ્વાય છે. 

- તવકૃતચચિંતાના દદીને ભય અને આશાંકા ખબુ સતાવતા હોય છે. 
- બેચેની, અજ ાંપો અને માનતસક તાર્ અનભુવે છે. 
- તનરુત્સાહી દેખાય છે. 
- વ્યક્તત પોતાનુાં કાયથ પરૂ્થ સમયે કરી શકતી નર્ી. 
- ચચિંતાકે ભયનુાં કારર્ વ્યક્તત પોતે પર્ જાર્તી હોતી નર્ી. 
- બૌદ્ધદ્ધક કાયથશક્તતમાાં તવકે્ષપ જોવા મળે છે. 

(2) શારીરરક લક્ષણો 
- હ્યદયનાાં ધબકારા વધવા. 
- મોં સકુાવવુાં. 
- શ્વાસોશ્વાસની ગતત વધે. 
- ભયાનક સ્વપ્નોની સતત ફરીયાદ કરે. 
- હર્ેળીમાાં સતત પરસેવો રહ.ે 
- નાડીની ગતતમાાં ફેરફાર ર્ાય. 
આ ઉપરાાંત ભખૂના લાગ,ે વારાંવાર પેશાબ લાગે, ર્ાક લાગી જાય, ઊંઘના આવે, હાર્-પગમાાં ધ્રજુારી 

હોય તેવુાં લાગે,ધ્યાન કેન્દ્ન્િત કરવાની ખામી, તનર્થયો લેવામાાં પડતી મશુ્કેલી, અતતસાંવેદનશીલતા, 
તનરુત્સાહીપણુાં, ઊંઘમાાં તવકે્ષપ, સ્મતૃતભાંગ વગેરે પર્ જોવા મળે છે.  

 

પ્રસ્તતુ સાંશોધનમાાં એક મખુ્ય શબ્દ તરીકે પ્રાર્થનાનોપર્ સામવેશ કરવામાાં આવ્યો છે. ‘પ્રાર્થના એટલે 
અંતરમાાંર્ી પરમાત્મા પ્રત્યે ઉઠતો સીધો પોકાર’.(તિવેદી,૨૦૦૯) જયારે મનષુ્ય દુઃખર્ી ઘેરાઈ ગયોહોય, તેના 
જીવનમાાં તનરાશા વ્યાપી ગઈ હોય, કોઈ રસ્તો સઝૂતો ન હોય, ત્યારે તેના અંતરમાાંર્ી પરમાત્મા પ્રત્યે જે ભાવ 
જાગે છે, તે જે તનવેદન કરે છે, એ જ પ્રાર્થના.પ્રાર્થના તનયતમત કરવામાાં આવે તો તેની અસરો ર્વાની 
સાંભાવના રહી છે. જેઓ રોજ તનયતમત પ્રાર્થના કરતા હોય છે, તેમના જીવનમાાં અસલામતી, ભય, ચચિંતા, ઉદ્વગે 
કે દ્ધદ્વધા રહતેા નર્ી. સ્વસ્ર્, સાંયમી, સાંવાદી, અને સાંતચુલત જીવન બક્ષનારી પ્રાર્થનાને આપરે્ જીવનનો 
અતનવાયથ હહસ્સો બનાવી શકીએ. એવુાં કહવેાય છે કે પ્રાર્થના એ આત્માની ભખૂ છે. પરમતત્વને પ્રાપ્ત કરવાની 
ઈચ્છા મનષુ્યમાાં પહલેેર્ી જ રહલેી છે.(તિવેદી,૨૦૦૯) 

ર્ાનકી (૨૦૧૫)જર્ાવ ે છે કે “દૈવીગરુ્ોવાળા બાળક માટે પતત-પત્ની સાર્ે મળીન ે પરમાત્માને 
તનયતમત પ્રાર્થના કરે,પછીહૃદય અને મનમાાં પતવિ ભાવ રાખીને શભુ મહૂથતમાાં ગભથધ્યાન કરે તો માતાતપતા 
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જેવા ગરુ્ોવાળાં બાળક ઈચ્છે છે, તેવા ગરુ્ોર્ી સાંપ્પનઆત્મા એમને ત્યાાં અવતરે છે.હતેપુવૂથક ગભથધારર્ કરવો 
અને તેમાાં સચેતન અભીપ્સા કરવી, અિશ્ય જગતને આહવાન કરવુાં, આધ્યાજત્મક ઉત્કટતા દાખવવી એમાાં અને 
અકસ્માત રૂપે ગભથધારર્ કરવો, જરા પર્ ઈચ્છાના હોય અને ગભથધારર્ કરવો એમાાં ખબૂ મોટો તફાવત 
છે.પ્રાર્થના કરતા પહલેા મનને શાાંત કરી, હૃદયમાાં શદુ્ધ ભાવ રાખવો. ઘરનુાં વાતાવરર્ પતવિ, સ્વચ્છ અને 
સાંવાદીતાભયુું રાખવુાં અને પતત-પત્ની બાંનેએ સાર્ે મળીને પ્રાર્થના કરવી”. 

ગભથવતી સ્ત્રીઓને ર્તી અનેક પ્રકારની ચચિંતાઓ જો દુર ર્ાય તો તેનુાં આવનારુાં બાળક શરીરર્ી 
સ્વસ્ર્, મન અને બદુ્ધદ્ધર્ી તેજસ્વી, હૃદયર્ી ઉદાર અને તવશાળ તર્ા આત્મશક્તતર્ી સાંપન્ન બાળક જન્મે છે.આ 
માટે જો ગભથવતી સ્ત્રીઓ તનયતમત પ્રાર્થના અને ગભથસાંવાદ કરે તો તેના બાળકનો સવાુંગી તવકાસ ર્ાય છે. 

વાઘેલા(૨૦૧૫)ના સાંશોધનના તારર્ો જર્ાય છે કે ગભથવતી સ્ત્રીઓનો HIVરીપોટથ  કરાવતા તમેની 
તાર્ અને ચચિંતાનો અભ્યાસ કરતા જોવા મળયુાં કે ગભથવતી સ્ત્રીઓની તાર્ અને ચચિંતાનોHIVરીપોટથ  સાર્ે કોઈ 
સાર્થક તફાવત જોવા મળતો નર્ી. 

રાવલ (૨૦૧૬)ના સાંશોધનમાાં કુટુાંબનો પ્રકાર અને ચચલ્ડ્રન્સ યતુનવતસિટી દ્વારા ચાલતા તપોવન 
સાંશોધન કેન્િમાાં સામેલ અને ચબન સામેલ ગભથવતી સ્ત્રીઓનો અભ્યાસ કરતા જોવા મળયુાં કે તપોવન સાંશોધન 
કેન્િમાાં સામેલ ર્તીગભથવતી સ્ત્રીઓની ચચિંતામાાં તપોવન સાંશોધન કેન્િમાાં ચબનસામેલ ર્તીગભથવતી સ્ત્રીઓની 
તલૂનામાાં ઘટાડો જોવા મળયોહતો.પ્રસ્તતુ અભ્યાસમાાં તપોવન સાંશોધન કેન્િમાાં સામેલ એ અર્થમાાં પ્રયોજ્વામાાં 
આવ્ય ુહત ુકે તે પ્રવતૃિ અંતગથત પ્રાર્થના અને ગભથધ્યાનનો સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો છે.  

પ્રજાપતત અને રાવલ (૨૦૧૭)ના સાંશોધનમાાં ચચલ્ડ્રન્સ યતુનવતસિટી દ્વારા ચાલતા તપોવન સાંશોધન 
કેન્િમાાં સહભાચગતા (પ્રસ્તતુ અભ્યાસમાાં તપોવન સાંશોધન કેન્િમાાં સામેલ એ અર્થમાાં પ્રયોજ્વામાાં આવ્ય ુહત ુકે 
તે પ્રવતૃિ અંતગથત પ્રાર્થના અને ગભથધ્યાનનો સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો છે.) અને તેમના તશક્ષર્ની ગભથવતી 
સ્ત્રીઓની ચચિંતા પર ર્તી અસરનો અભ્યાસ કરતા જોવા મળયુાં છે કે ગભથવતી સ્ત્રીઓની ચચિંતા પર તશક્ષર્ અને 
તપોવન સાંશોધન કેન્િમાાં ગભથવતી સ્ત્રીઓની સહભાગીતાની અસર જોવા મળી હતી. એટલે કે સામેલ ગભથવતી 
સ્ત્રીઓની ચચિંતા ચબન સામલે કરતાાં ઓછી જોવા મળી હતી.  

હદચક્ષત અને માથરુ (૨૦૧૭)ના સાંશોધન મજુબ કામ કરતી અને કામ ન કરતી મેનોપોઝ સ્ત્રીઓમાાં 
ચચિંતાની તવકૃતતનો અભ્યાસ કરતા જોવા મળે છે કે મેનોપોઝ પછી કામ કરતી સ્ત્રીઓમાાં ચચિંતાનુાં પ્રમાર્ કામ ન 
કરતી સ્ત્રીઓની તલુનામાાંવધારે જોવા મળે છે.  
અભ્યાસના હતેઓુ : 

(1) પ્રાર્થના કરતી અન ેન કરતી ગભથવતી સ્ત્રીઓની ચચિંતા પર ર્તી મખુ્ય અસરનો અભ્યાસ કરવો. 
(2) ગભથધ્યાન કરતી અને ન કરતી ગભથવતી સ્ત્રીઓની ચચિંતા પર ર્તી મખુ્ય અસરનો અભ્યાસ કરવો. 
(3) પ્રાર્થના અને ગભથધ્યાનની ગભથવતી સ્ત્રીઓની ચચિંતા પર ર્તી આંતહરક અસરનો અભ્યાસ કરવો. 

અભ્યાસની ઉત્કલ્પનાઓ : 
(1) પ્રાર્થના કરતી અને ન કરતી ગભથવતી સ્ત્રીઓની ચચિંતાની મખુ્ય અસર વચ્ચે કોઈ સાર્થક તફાવત જોવા 

નહહ મળે. 
(2) ગભથધ્યાન કરતી અને ન કરતી ગભથવતી સ્ત્રીઓની ચચિંતાની મખુ્ય અસરવચ્ચે કોઈ સાર્થક તફાવત 

જોવા નહહ મળે. 



KCG-Portal of Journals 
 

(3) પ્રાર્થના અન ેગભથધ્યાનની ગભથવતી સ્ત્રીઓની ચચિંતાની આંતહરક અસર વચ્ચે કોઈ સાર્થક તફાવત જોવા 
નહહ મળે.  

પરીવત્યો :- 
સ્વતાંિ પરીવત્યથ :- 

(1) પ્રાર્થના:  
i. પ્રાર્થના કરતી ગભથવતી સ્ત્રીઓ (જે ગભથવતી સ્ત્રીઓ તનયતમત પ્રાર્થનાકરે છે તે) 
ii. પ્રાર્થના ન કરતી ગભથવતી સ્ત્રીઓ (જે ગભથવતી સ્ત્રીઓ તનયતમત પ્રાર્થના કરતી નર્ી તે) 

(2) ગભથધ્યાન 
i. ગભથધ્યાન કરતી ગભથવતી સ્ત્રીઓ (જે ગભથવતી સ્ત્રીઓ તનયતમત ગભથધ્યાન કરે છે તે) 
iii. ગભથધ્યાન ન કરતી ગભથવતી સ્ત્રીઓ (જે ગભથવતી સ્ત્રીઓ તનયતમત ગભથધ્યાન કરતી નર્ી 

તે) 
આધારરત પરીવત્યથ :-ગભથવતી સ્ત્રીઓની ચચિંતા 
સાંશોધન યોજના :-  
પ્રસ્તતુ સાંશોધનમાાં 2×2 ફેતટોરીયલ યોજનાનો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો છે. જેમાાં પ્રાર્થના અને ગભથધ્યાનનાાં 
સાંદભથમાાં ગભથવતી સ્ત્રીઓની ચચિંતા પર મખુ્ય અને આંતહરક અસર તપાસવા માટે સાંશોધન યોજના તરીકે 2×2 
ફેતટોરીયલ યોજનાની પસાંદગી કરવામાાં આવે છે જે નીચે પ્રમાર્ે છે. 
 
 
 
 

જેમાાં ...A =પ્રાર્થના, A1=પ્રાર્થના કરતી ગભથવતી સ્ત્રીઓ, A2 =પ્રાર્થના ન કરતી ગભથવતી 
સ્ત્રીઓ,B=ગભથધ્યાન,B1=ગભથધ્યાનકરતી ગભથવતી સ્ત્રીઓ, B2=ગભથધ્યાન ન કરતી ગભથવતી સ્ત્રીઓ.  
સમષ્ટિ અને સનદશથ:- 

પ્રસ્તતુ સાંશોધનમાાં સમન્દ્ષ્ટ તરીકે ચચલ્ડ્રન્સ યતુનવતસિટી, ગાાંધીનગરની સારે્ જોડાયેલા તપોવન 
સાંશોધન કેન્િમાાં સામેલ ર્તી અને ન ર્તી ગભથવતી સ્ત્રીઓને લેવામાાં આવે છે. જેમાાં તનદશથ તરીકે સાદા 
યદ્ચચ્છ તનદશથનની લોટરી પદ્ધતત દ્વારા ૧૨૦ ગભથવતી સ્ત્રીઓની પસાંદગી કરવામાાં આવી છે. 
સાંશોધન સાધન :-  ચ િંતાની કસોિી  

પ્રસ્તતુ સાંશોધનમાાં સાંશોધન સાધન તરીકે એ.કે.પી. સીન્હા અને એલ.એન.કે.સીન્હા (૧૯૯૫) દ્વારા 
રચચત‘તસિંહાની ચચિંતાની કસોટી’નો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો છે. આ કસોટીમાાં કુલ ૯૦ તવધાનો છે. જેમાાં પ્રત્યેક 
તવધાનની સામે પ્રત્યિુરદાતાએ ‘હા’ અર્વા‘ના’ માાં જવાબો આપવાના છે.ઉપરોતત કસોટીમાાં વધમુાાં વધ ુ૯૦ 
ગરુ્ાાંક આવે છે અને ઓછામાાં ઓછો શનૂ્ય (૦) ગરુ્ાાંક આવે છે. તસિંહાની ચચિંતાની કસોટીની તવશ્વસનીયતા બ ે
પદ્ધતતઓ દ્વારા ચકાસવામાાં આવે છે જેમાાં કસોટી પનુઃ કસોટી તવશ્વસનીયતા ૦.૮૫અને ‘બ્રાઉન ફોર્મયુથલા’ પ્રમાર્ે 
૦.૯૨ જોવા મળે છે. જયારે યર્ાર્થતા માટેટેઈલરની “મનીફેસ્ટ ચચિંતા કસોટીનીસાર્ે”ચકાસવામાાં આવી છે, જે 
૦.૬૨ જોવા મળે છે.  
તસિંહાની ચચિંતાની કસોટી 

 
A 

TOTAL 
A1 A2 

B 
B1 A1B1(30) A2B1 (30) 60 
B2 A1B2 (30) A2B2 (30) 60 

 60 60 120 
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કસોિીના પ્રાપતાાંકોનુાં વગીકરણ: 
1. તનર્મન ચચિંતા - ૫ ર્ી ૨૫ વચ્ચે આવે. 
2. સામાન્ય ચચિંતા – ૨૬ ર્ી ૭૦ વચ્ચે આવે. 
3. ઉચ્ચ ચચિંતા (ખબુજ વધ)ુ– ૭૧ ર્ી ૯૦ વચ્ચે આવે.  

પરરણામ: 
Table : 1.1 

પ્રાર્થના અને ગભથધ્યાનના સાંદભથમા ગભથવતી સ્ત્રીઓની ચચિંતા દશાથવત ુાં ANOVA કોષ્ટક 

Variables 
Sum of 
Square 

Df 
Mean sum of 
Square 

F Sig. Level 

Prayer (A) 128.13 1 128.13 0.76 NS 

Garbhdhyan 
(B) 

83.33 1 83.33 0.49 NS 

Prayer 
&Garbhdhyan
(A x B) 

1414.53 1 1414.53 8.36 0.01 

SSW 19618.67 116 169.13   

SST 70048.00 119    
Sig. level : 0.05 = 3.92 
0.01 = 6.84 

ઉપરોકત કોષ્ટક નાં.1.1 : પ્રાર્થના અન ેગભથધ્યાન કરતી ગભથવતી સ્ત્રીઓની ચચિંતા દશાથવતા ANOVA 
કોષ્ટક જોતા જર્ાય છે કે પ્રાર્થનાના સાંદભથમાાં Fમલુ્ડ્ય 0.76 જોવા મળે છે, જે F કોષ્ટક જોતા અસાર્થક જર્ાય 
છે એટલે કે પ્રાર્થનાની ગભથવતી સ્ત્રીઓની ચચિંતા પર કોઈ અસર ર્તી નર્ી. ગભથધ્યાન કરતી ગભથવતી 
સ્ત્રીઓના સાંદભથમાાં ઉપરોતત કોષ્ટકમાાંFF મલુ્ડ્ય 0.49  જોવા મળે છે. અહહિં પર્ F કોષ્ટક જોતા અસાર્થક જર્ાય 
છે એટલે કહી શકાય કે  ગભથવતી સ્ત્રીઓની ચચિંતા પર ગભથધ્યાન કરવાર્ી કોઈ અસર ર્તી નર્ી. પ્રાર્થના અન ે
ગભથધ્યાનની ગભથવતી સ્ત્રીઓની ચચિંતાની આંતહરક અસર તપાસતા જર્ાય છે કે FF મલુ્ડ્ય 8.36જોવા મળે છે 
જે F કોષ્ટકના સાંદભથમાાં સાર્થક જોવા મળે છે એટલે કે પ્રાર્ના અને ગભથધ્યાનની સાંયતુત અસર ગભથવતી 
સ્ત્રીઓની ચચિંતા પર જોવા મળે છે.એટલે કે પ્રાર્થના અને ગભથધ્યાન કરવાર્ી ગભથવતી સ્ત્રીઓની ચચિંતામાાં ઘટાડો 
જોવા મળે છે. 
Ho1  પ્રાર્થના કરતી અને ન કરતી ગભથવતી સ્ત્રીઓની ચચિંતાની મખુ્ય અસર વચ્ચે કોઈ સાર્થક તફાવતજોવા 

નહહ મળે. 
Table no. 1.2 

પ્રાર્થના કરતી અને ન કરતીગર્થવતી સ્ત્રીઓની ચ િંતા દશાથવત ુાં F કોટિક 
Variable N M F Significant 

Prayer Involved 60 19.33 
0.76 

 
NS 

Prayer not involved 60 21.00 

Sig. level : 0.05 = 3.92 
0.01 = 6.84 

Grand mean – 20.16 
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આલેખ 1.1 :પ્રાર્થનાનાસાંદર્થમાાં ગર્થવતી સ્ત્રીઓની ચ િંતાના મધ્યકો દશાથવતો સ્તાંર્ાલેખ. 

 ઉપરોતત ટેબલ નાં.- 1.2 અને આલેખ નાં. 1.1 જોતા જર્ાય છે કે પ્રાર્થના કરતી ગભથવતી 
સ્ત્રીઓનો મધ્યક19.33 જોવા મળે છે. જયારે પ્રાર્થના ન કરતી ગભથવતી સ્ત્રીઓનો 21.00મળે છે. આમ, ઉપરના 
બાંને મધ્યકો વચ્ચેનો તફાવત 1.67 જોવા મળે છે. ત્યારબાદ પ્રાર્થના કરતી અને પ્રાર્થના ન કરતી ગભથવતી 
સ્ત્રીઓનુાં‘F’ન ુાં મલૂ્ડ્ય 0.76 જોવા મળે છે, જે અસાર્થક જોવા મળે છે. આર્ી પવૂે રચેલી શનૂ્ય ઉત્કલ્ડ્પના (H01)નો 
સ્વીકાર ર્ાય છે. એટલે કે પ્રાર્થના કરતી અને ન કરતી ગભથવતી સ્ત્રીઓની ચચિંતામાાં કોઇ તફાવત જોવા મળતો 
નર્ી. પરાંત ુ મધ્યક પરર્ી કહી શકાય છે કે પ્રાર્થના ન કરતી ગભથવતી સ્ત્રીઓની ચચિંતા વધ ુ જોવા મળે 
છે.તસન્હાએ આપેલા ચચિંતાના વગીકરર્ મજુબ પ્રાર્થના ન કરતી ગભથવતી સ્ત્રીઓની ચચિંતા 20.16 જોવા મળે છે 
જે તનર્મન વગીકરર્માાં આવે છે એટલે કે ચચિંતાની અસર ઓછી જોવા મળે છે. ઉપરોતત 
સાંશોધકરાવલ(૨૦૧૬)એ કરેલા સાંશોધનના તારર્'તપોવન સાંશોધન કેન્િમાાં સામેલ ર્તી ગભથવતી સ્ત્રીઓની 
ચચિંતામાાં તપોવન સાંશોધન કેન્િમાાં ચબનસામેલ ર્તી ગભથવતી સ્ત્રીઓની તલૂનામાાં ઘટાડો જોવા મળયો છે'જેની 
સાર્ે પ્રસ્તતુ પહરર્ામ મળત ુઆવે છે. 

Ho2 ગર્થધ્યાન કરતી અને નકરતી ગર્થવતી સ્ત્રીઓની ચ િંતાની મખુ્ય અસર વચ્ ે કોઈ સાર્થક 
તફાવત જોવા નરહમળે 

 Table No 1.3  
ગભથધ્યાન કરતી અને ન કરતીગર્થવતી સ્ત્રીઓની ચ િંતા દશાથવત ુાં F કોટિક 

Variable N M F Significant 

Garbhdhyan 
Involved 

60 16.93 

0.49 
 
NS Garbhdhyan 

not involved 
60 25.47 

Sig. level : 0.05 = 3.92 
  0.01 = 6.84 

Grand mean – 21.20 
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આલેખ નાં.1.2 : ગભથધ્યાનના સાંદભથમાાં ગભથવતી સ્ત્રીઓની ચચિંતાના મધ્યકો દશાથવતો સ્તાંભાલેખ 
 ઉપરોતત ટેબલનાં.- 1.3 અને આલેખ નાં. 1.2 જોતા જર્ાય છે કે ગભથધ્યાન કરતી ગભથવતી 
સ્ત્રીઓનો મધ્યક 19.13જોવા મળે છે. જયારે ગભથધ્યાનન કરતી ગભથવતી સ્ત્રીઓનો મધ્યક 21.20 જોવા મળે 
છે. આમ, ઉપરના બાંને મધ્યકો વચ્ચેનો તફાવત 2.07 જોવા મળે છે. એટલે કેગભથધ્યાનન કરતી ગભથવતી 
સ્ત્રીઓ કરતા ગભથધ્યાન કરતી ગભથવતી સ્ત્રીઓની ચચિંતામાાંઘટાડો જોવા મળે છે. ત્યારબાદ ગભથધ્યાન કરતી 
અને ગભથધ્યાન ન કરતી ગભથવતી સ્ત્રીઓના‘F’નુાં મલૂ્ડ્ય 0.49 જોવા મળે છે. જે અસાર્થક જોવા મળે છે. આર્ી 
પવૂે રચેલી શનૂ્ય ઉત્કલ્ડ્પના (HO2)નો સ્વીકાર ર્ાય છે. એટલે કે ગભથધ્યાન કરતી અન ેન કરતી ગભથવતી 
સ્ત્રીઓની ચચિંતામાાં કોઇ તફાવત જોવા મળતો નર્ી.પરાંત ુમધ્યક પરર્ી કહી શકાય છે કે ગભથધ્યાન ન કરતી 
ગભથવતી સ્ત્રીઓની ચચિંતા ગભથધ્યાન કરતી સ્ત્રીઓ કરતાાં વધ ુ જોવા મળે છે. તસન્હાએ આપેલા ચચિંતાના 
વગીકરર્ મજુબગભથધ્યાન ન કરતી ગભથવતી સ્ત્રીઓની ચચિંતા 21.20 જોવા મળે છે જે તનર્મન વગીકરર્માાં આવે 
છે એટલે કે ચચિંતાની અસર ઓછી જોવા મળે છે. 
HO 3 પ્રાર્થના અને ગર્થધ્યાનની ગર્થવતી સ્ત્રીઓની ચ િંતાની આંતરરક અસર વચ્ ે કોઈ  
       સાર્થક તફાવત જોવા નરહ મળે. 
Table no. 1.4 

Variables 
M F Sig. 

Involve in 
Prayer 

Not involve 
in prayer 

8.36 0.01 
Involve in 
Garbhdhyan 

21.73 16.93 

Not involve 
in 
Garbhdhyan 

16.53 25.47 

Sig. level : 0.01= 6.84 
0.05= 3.92 

Grand mean –20.16 
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આલેખ નાં. 1.3 :  પ્રાર્થના અને ગભથધ્યાન કરતી ગભથવતી સ્ત્રીઓની ચચિંતાના મધ્યકો દશાથવતો સ્તાંભાલેખ 

ઉપરોતત ટેબલ નાં. 1.4 અને આલેખ 1.3 જોતા જર્ાય છે કે પ્રાર્થના કરતી અને ગભથધ્યાન ન કરતી 
ગભથવતી સ્ત્રીઓનો મધ્યક 16.53 જોવામળે છે એટલે કે તેમનો ચચિંતાનો આલેખ સૌર્ી તનચો જોવા મળે છે 
આર્ી કહી શકાય કે પ્રાર્થના કરતી અને ગભથધ્યાન ન કરતીગભથવતી સ્ત્રીઓની ચચિંતા ઓછી જોવા મળેછે. 
જ્યારે પ્રાર્થના ન કરતી અને ગભથધ્યાન ન કરતી ગભથવતી સ્ત્રીઓનો મધ્યક 25.47 જોવામળે છે.તેમની 
ચચિંતાનો આલેખ સૌર્ી ઉંચો છે એટલે કે તેમનામાાં ચચિંતા વધ ુ જોવા મળે છે. ત્યારબાદ પ્રાર્થના અન ે
ગભથધ્યાનની ચચિંતા પર ર્તી અસરનુાં ‘F’ મલૂ્ડ્ય8.36 જોવા મળે છે. એટલે કે બાંને વચ્ચેનો તફાવત સાર્થક 
ર્ાય છે અને પવેૂ રચેલી ઉત્કલ્ડ્પનાનો અસ્વીકાર કરવામાાં આવે છે. આ પરર્ી કહી શકાય છે કે જો ગભથવતી 
સ્ત્રીઓ પ્રાર્થના અને ગભથધ્યાન કરે તો તેમની ચચિંતામાાં ઘટાડો જોવા મળે છે. તસન્હાએ આપેલા ચચિંતાના 
વગીકરર્ મજુબ પ્રાર્થના અને ગભથધ્યાન કરતી ગભથવતી સ્ત્રીઓની ચચિંતાનો સાંયતુત મધ્યક20.16 જોવા મળે 
છે જે તનર્મન વગીકરર્માાં આવે છે એટલે કે ચચિંતાની અસર ઓછી જોવા મળે છે. 
તારણ : 

પ્રસ્તતુ સાંશોધનમાાં પ્રાર્થના અને ગભથધ્યાનની ગભથવતી સ્ત્રીઓની ચચિંતા પર ર્તી અસરના અભ્યાસમાાં 
પ્રાર્થના કરતી અન ેન કરતી ગભથવતી  સ્ત્રીઓની ચચિંતા વચ્ચે કોઈ સાર્થક તફાવત જોવા મળતો નર્ી. આર્ી 
પવૂે રચેલી ઉત્કલ્ડ્પનાનો સ્વીકાર કરવામાાં આવે છે. એટલે કહી શકાય છે કે પ્રાર્થનાની ગભથવતી સ્ત્રીઓની ચચિંતા 
પર કોઇ અસર જોવા મળતી નર્ી. જ્યારે ગભથધ્યાન કરતી અને ન કરતી ગભથવતી  સ્ત્રીઓની ચચિંતા વચ્ચે કોઈ 
સાર્થક તફાવત જોવા મળતો નર્ી. આર્ી પવૂે રચેલી ઉત્કલ્ડ્પનાનો સ્વીકાર કરવામાાં આવે છે. માટે કહી શકાય 
છે કે ગભથધ્યાનની ગભથવતી સ્ત્રીઓની ચચિંતા પર કોઈ સાર્થક અસર જોવા મળતી નર્ી. જયારે પ્રાર્થના અન ે
ગભથધ્યાનની આંતહરક અસરનો અભ્યાસ કરતા તફાવત સાર્થક જોવા મળે છે એટલે કે પવેૂ રચેલી 
ઉત્કલ્ડ્પનાનો અસ્વીકાર કરવામાાં આવે છે, આર્ી કહી શકાય છે કે પ્રાર્થના અને ગભથધ્યાનની ગભથવતી સ્ત્રીઓની 
ચચિંતા પર અસર ર્ાય છે. એટલે કે પ્રાર્થના અને ગભથધ્યાનને કારરે્ ગભથવતી સ્ત્રીઓની ચચિંતામાાં ઘટાડો ર્તો 
જોવા મળે છે. જે સાચબત કરે છે કે પ્રાર્થના અને ગભથધ્યાનની ચચિંતા પર અસર  ર્ાય છે.  
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