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મખુ્ય િશક્ષકની કામગીરીમા ંસોફ્ટ કીલનુ ંમહત્વ 

 ઉદે ય: તાલીમ સતર્ના અંતે તાલીમાથીર્ઓ મખુ્યિશક્ષકની કામગીરીમા ંસોફ્ટ કીલના મહત્વ 

અંગેના અગત્યના મુ ાઓથી માિહતગાર થશે. 

 સમય: ૨.૩૦ કલાક 

 સામગર્ી: પાવર પોઈન્ટ પેર્ઝન્ટેશન, ચાટર્ પેપર તથા માકર્ર પેન 

 પ િત: સહભાગી યાખ્યાન, જુથ ચચાર્/પર્વિુ  તથા કેસ ટડી 

 પર્િકર્યા: આ સતર્ દરમ્યાન તાલીમકાર તાલીમાથીર્ઓના પવૂર્ ાનને ચકાસી ત્યારબાદ 

મખુ્યિશક્ષકની કામગીરીમા ંસોફ્ટ કીલના મહત્વ િવષે િવગતવાર પર્કાશ પાડશે. સતર્ દરમ્યાન 

ખુ લા પર્ ો અને ચચાર્ને આમતંર્ણ આપશે તથા યોગ્ય ઉદાહરણોના માધ્યમથી તાલીમાથીર્ઓને 

િવશેષ માિહતગાર  કરશે. જૂથકાયર્ના માધ્યમથી જુદા જુદા કેસલેટની ચચાર્ કરશે/કરાવશે. 

 

 તાિલમકારની ન ધ:  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

 ચચાર્/પર્ ો રી અને સમાપન: સમગર્ સતર્ના અંતે સતર્ મ ૂ યાકંન આધાિરત પર્ ો અને ચચાર્ ના ં

માધ્યમથી સતર્નુ ંસમાપન કરવુ.ં 
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મખુ્ય િશક્ષકની કામગીરીમા ંસોફ્ટ કીલનુ ંમહત્વ 

  
 
શાળાના મખૂ્ય િશક્ષક તરીકે ફરજ બજાવવા માટે સવાર્ંગી કૌશ યોની જ િરયાત રહ ેછે. મખુ્ય િશક્ષકે 
િવધ્યાથીર્ઓ, િશક્ષકો, વાલીઓ અને સમાજના અગર્ણીઓ તથા િવિવધ સરકારી અિધકારીઓએ અને 
કચેરીઓ સાથે કાયર્ કરવાની જ ર પડે છે. આ તમામ  કામગીરી િનભાવવામા ં મખુ્ય િશક્ષકનુ ં
યિક્તત્વ અને તેના કૌશ યોની ખબૂ જ અગત્ય રહ ેછે. (આ તબકે્ક તાલીમકારોને મખુ્ય િશક્ષકોની 
સોફ્ટ કીલની જ િરયાતોના માપન માટે એક જુથ ચચાર્ કરાવવી ઘટે. દરેક જુથ ને �દસ કા દમ� 
નામથી દસ મુ ાઓની ચચાર્ કરવા જણાવો.પર્ત્યેક જૂથને તેમની 20-25 િમિનટની ચચાર્ દરમ્યાન 
10 મુ ા ઓળખી કાઢવાના રહશેે. અને જૂથના પર્િતિનિધઓએ ચચાર્ બાદ તેને સમહૂમા ંરજૂ કરવાના 
રહશેે. તમામ જૂથે ચચેર્લા મુ ાઓના ચાટર્ પેપર તાલીમના િદવસો દરમ્યાન િડ પ્લે મા ં રાખી 
શકાય.) 

1. મખુ્ય િશક્ષકની 10 મખુ્ય જવાબદારીઓ 
2. મખુ્ય િશક્ષકને કાયર્મા ંપડતી મુ કેલીઓ 
3. મખુ્ય િશક્ષકની અસરકારક કામગીરી માટે જ રી કૌશ યો 
4. મખુ્ય િશક્ષકની કામગીરીમા ંઅવરોધ પ બનતા પિરબળો 
5. મખુ્ય િશક્ષકને મખુ્યત્વે કોની-કોની સાથે સકંલન-સયંોજનની કામગીરી કરવી પડે છે? 
6. મખુ્ય િશક્ષકની કામગીરીમા ંક્યા ંક્યા ંપર્ોત્સાહનની જ ર પડે છે? 
7. મખુ્ય િશક્ષકની કામગીરીમા ંકેવા પર્કારની ભલૂો થઈ શકે? 
8. શાળા, વાળી અને સમાજની મખુ્ય િશક્ષક પાસેથી શુ ંઅપેક્ષા હોય શકે? 

ઉપરોક્ત મુ ાઓની ચચાર્ અને પેર્સેંટેશન બાદ તાલીમકાર ારા તમામ સોફ્ટ િ કલ િવષે બેિઝક 
ઓરીએન્ટેશન આપી શકાય.   
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પર્ત્યાયન કૌશ ય 

 ઉદે ય: તાલીમ સતર્ના અંતે તાલીમાથીર્ઓ પર્ત્યાયન કૌશ ય અંગેની પાયાની બાબતોથી 

માિહતગાર થશે. 

 સમય: ૨.૩૦ કલાક 

 સામગર્ી: પાવર પોઈન્ટ પેર્ઝન્ટેશન, ચાટર્ પેપર તથા માકર્ર પેન 

 પ િત: સહભાગી યાખ્યાન, જુથ ચચાર્, જુથ રમતો   

 પર્િકર્યા: આ સતર્ દરમ્યાન તાલીમકાર તાલીમાથીર્ઓના પવૂર્ ાનને ચકાસી ત્યારબાદ પર્ત્યાયન 

કૌશ ય અંગેની પાયાની ભિૂમકા િવષે િવગતવાર પર્કાશ પાડશે. મખુ્ય િશક્ષકની કામગીરી તથા 

પર્ત્યાયન કૌશ ય સાથેના જોડાણ અને સદંભ ને પ ટ કરશે. સતર્ દરમ્યાન ખુ લા પર્ ો અને 

ચચાર્ને આમતંર્ણ આપશે તથા યોગ્ય ઉદાહરણોના માધ્યમથી તાલીમાથીર્ઓને િવશેષ 

માિહતગાર  કરશે. 

 તાિલમકારની ન ધ:  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

 ચચાર્/પર્ ો રી અને સમાપન: સમગર્ સતર્ના અંતે સતર્ મ ૂ યાકંન આધાિરત પર્ ો, ક્વીઝ અને 

ચચાર્ ના ંમાધ્યમથી સતર્નુ ંસમાપન કરવુ.ં 
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પર્ત્યાયન કૌશ ય 

પર્  તાવનાઃ (Introduction) 

 તમારી જાતને પછૂો કેઃ આ  તમે  કાઇં છો, તે શી રીતે બન્ યા? િચંતન-મનન કરતા જણાશે કે 

બૌિ ક રીતે, સામાિજક રીતે, સાં  કૃિતક રીતે, સાવેંિગક રીતે કે આધ્ યાિત્ મક રીતે તમે આ   છો તે 

અન્ ય લોકો સાથેની વાતચીત,  યવહાર એટલે કે પર્ત્ યાયનને લીધે જ છો. અન્ ય પાસેથી શીખતા, 

અન્ યોને શીખવતા જ તમે િવકાસ પામો છો અને ભિવ  યમા ં પણ પણૂર્  યિક્ તત્ વની પર્ા?િપ્ત સધુી 

િવકસતા રહશેો. 

- ÔÔસારો વક્ તા એ જ કહી શકાય કે ની પાસે સુદંર િવચારો છે,  વાચંે છે, સાભંળે છે અને તેથી 
તેની પાસે કાઇંક નવુ ંકહવેાનુ ંહોય છે.'' - સર િવિલયમ  કોટ 

 અસરકારક પર્ત્ યાયન એક કળા છે. દરેક  યિક્ તના  યવહારમા ંઅને  યવસાયમા ંપર્ત્ યાયનનુ ં

કૌશ  ય ખબૂ જ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. ખબૂજ સરળ ભાષમા ં કહીએ તો કોમ્ યિુનકેશન એટલે 

િવચારોનુ ંઆદાન પર્દાન. 

 કોમ્ યિુનકેશન પર્ત્ યેક પળે થતુ ં રહ ે છે, આપણે બેઠા હોઇએ, ચાલતા હોઇએ, બોલતા 

હોઇએ, સાભંળતા હોઇએ અથવા િવચારતા હોઇએ. કોમ્ યિુનકેશન એ માતર્ શબ્ દો નથી તેનાથી િવશેષ છે. 

કહવેાય છે ને...  

ÔÔ કીધુ ંકાઇં અને સાભં  યુ ંકશુ,ં આંખનુ ંકાજળ ગાલે ઘ  યુ'ં'  

 ઉપરોક્ ત છપ્ પા પરથી  પ  ટ થાય છે કે, સદેંશો મોકલનાર કહ ેછે કાઇંક અને સદેંશો મેળવનાર 

સમ  છે કાઇંક. થી ગેરસમજ ઊભી થાય છે. આમ, જ્ યારે િશક્ષક પર્િશક્ષક સમગર્ િશક્ષણની પર્ણાલીના 

કરોડરજ્જુ સમાન છે, માનવઘડતરનુ ંકામ કરનાર છે અને સમાજનો િશ  પી છે ત્ યારે તેમા ંઇફેક્ ટીવ 

કોમ્ યિુનકેશનનુ ંકૌશ  ય હોવુ ંખબૂજ જ રી બને છે. 

 અસરકારક પર્ત્ યાયનની કળા પર્ા?પ્ત કરવી એ કાઇં નાની સનૂી વાત નથી. અસરકારક રીતે 

તમે સામી  યિક્ તને ગળે ઊતરે તેવી વાત કરી શકો એવી તમારી સામથ્ યર્તા હોવી જોઇએ. ઘણા લોકો 

સરસ લખી શકે છે પણ ઘણુ ંસારી રીતે બોલી શકતા નથી. ઘણુ ંસારી રીતે બોલવુ ંઅને લખવુ ંતો 

અમકુને જ હાથવગુ ંહોય છે. આમ, સફળ િશક્ષક પર્િશક્ષક થવા માટે અસરકારક પર્ત્ યાયન કૌશ  ય ખબૂ 

જ જ રી છે. 
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પર્ત્ યાયન એટલે શુ?ં (What is communication?) 

 “Communication means exchange of facts, ideas, opinions or emotions by two or more 
persons.” 

- W.H. Newton and C.F. Summer 

 કોમ્ યિુનકેશન અથવા માિહતી સચંાર એટલે પર્તીકાત્ મક સદેંશા અથવા સચૂનાઓ ારા કરવામા ં

આવતી માિહતીની આપ-લે અને તેનુ ંઅથર્ઘટન. આ માિહતી સચંાર અસરકારક ત્ યારે જ કહવેાય જ્ યારે 

સદેંશો ઝીલનાર  યિક્ ત તે સદેંશાનો મળૂ અથર્ સમ . સદેંશાઓ શાિબ્ દક, અશાિબ્ દક અથવા િચતર્ાત્ મક 

 વ પે હોય છે. આમ, પર્ત્ યાયન એટલે, -  

-  ÔÔપર્ત્ યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે જાગતૃ કે અજાગતૃ રીતે લાગણી, વલણ કે ઇચ્ છોઓનુ ંપર્સરણ 
કરવુ ંએટલે કોમ્ યિુનકેશન. કોમ્ યિુનકેશન એ પિરવતર્ન પર્િકર્યાનુ ંએક અિભ  અંગ છે.'' 

ઇિલયટ ક્ સ 

• આમ, પર્ત્ યાયનની સકં  પના  પ  ટ કરતા કહી શકાય કે, 
• પર્ત્ યાયન એ બે કે વધ ુ  યિક્ તઓ વચ્ ચેની આંતરિકર્યા છે, િ માગીર્  યવહાર છે. સદેંશો 

મોકલનાર અને સદેંશો પર્ા? કરનાર બનેં  યિક્ તઓ સકેંત, સં ા અને ભાષાથી પિરિચત હોય તો 
જ પર્ત્ યાયન શક્ ય બને છે. 

પર્ત્ યાયન એ સામાિજક આંતરિકર્યા છે. જીવનનુ ંઆવ  ક અંગ છે. પર્ત્ યાયન વગર માનવ  યવહારની 

ક  પના કરવી અશક્ ય છે. પર્ત્ યાયન એ અન્ ય  યિક્ તના વતર્ન ઉપર અસર કરવા, વતર્નને સધુારવાના 

હતેસુર થતી પર્િકર્યા છે. 

પર્ત્ યાયનની પર્િકર્યાઃ (Process of communication) 

• પર્ત્ યાયનની પર્િકર્યા સાથે મખુ્ ય પાચં બાબતો સકંળાયેલ છે.  
• માિહતી મોકલનાર અને પર્ા?પ્ત કરનાર (Source and receiver) 
• માધ્ યમ (Channel) 
• સકેંત (Code) 
• િવક્ષેપ (Obstacle) 
• પર્િત-પોષણ (Feed-back) 
• સદંભર્ (Context) 
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ઉપરોક્ ત બાબતોને િચતર્ાત્ મક રીતે સમજવાનો પર્યત્ ન કરીએ. 

SOURCE RECEIVERNOISE

CODDED TRANSMITTED SIGNAL

CODDED FEEDBACK SIGNAL

 

 સદેંશો મોકલનારના મનમા ંિવચાર  રે છે ત્ યારથી જ પર્ત્ યાયનની પર્િકર્યાની શ આત થાય છે. 

તેનુ ંસાકેંિતક ભાષામા ં પાતંર કરીને યોગ્ ય માધ્ યમ ારા યોગ્ ય  થળે સદેંશો પહ ચાડવામા ંઆવે છે. 

સદેંશો પર્ાપ્ ત કરનાર સાકેંિતક ભાષામા ંપર્ાપ્ ત કરેલા સદેંશાની સકેંત ઉકેલ પર્િકર્યા (Decoding) હાથ 

ધરે છે. સદેંશો મેળવનાર પર્િતપોષણ પે સદેંશો મોકલનારને પર્ત્ યુ ર આપે છે. આમ, પર્ત્ યાયનની 

પર્િકર્યા પણૂર્ થાય છે. 

પર્ત્ યાયનને અસરકતાર્ પિરબળોઃ (Factors affecting communication) 

 સફળ િશક્ષક-પર્િશક્ષક થવા માટે અસરકારક કોમ્ યિુનકેશન  કીલ કેળવવી ખબૂ જ જ રી છે. દરેક 

 યિક્ તના વતર્નનો આધાર તેના વાતાવરણ, પિરિ  થિત અને જ િરયાત મજુબનો રહશેે. 

• કોઇ પણ કોમ્ યિુનકેશન વાતચીતની આવડત પર આધાિરત હોય છે.  યિક્ ત-  યિક્ ત કે  યિક્ ત 
સમહૂ કે પછી સમહૂ-સમહૂ વચ્ ચે કોમ્ યિુનકેશનમા ંવાતચીતનુ ંમાધ્ યમ હમેંશા કેન્ દર્  થાને હોય છે. 
વાતચીત દરિમયાન અસરકતાર્ પિરબળો  અસરકારક કોમ્ યિુનકેટર થવા માટે ધ્ યાન પર 
રાખવા ખબૂ જ જ રી છે.  આ પર્માણે છે. 

• દેખાવ 
• ભાષા 
•  પ  ટતા અને આરોહ-અવરોહ 
• વાતચીતમા ંહાવભાવ 
• િવ ાસ સપંાદન 
• િવ સનીયતા 
• પર્ ો પછૂવાની આવડત 
• વણ કૌશ  ય 
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પર્ત્ યાયન િન  ફળ જવાના કારણોઃ 

• સદેંશો મોકલનાર અને સદેંશો  વીકારનાર પર્ત્ યાયનના હતેથુી વાકેફ ના હોય. 
• બનેં કે કોઇ એક પક્ષે  પ  ટતાનો અભાવ હોય. 
• બનેં કે કોઇ એક પક્ષે પવૂર્ગર્હ કે નકારાત્ મક વલણ ધરાવતા હોય. 
• મના વચ્ ચે પર્ત્ યાયન થઇ રહય ુહોય તે િવિવધ સં  કૃિતના હોય. 
• પર્ત્ યાયન  થળ, માધ્ યમ પસદંગી, પર્ત્ યાયન સમય અને સમયગાળો યોગ્ ય ન હોય. 
• પર્િતપોષણનો અભાવ હોય. 

બનેં કે કોઇ એક પક્ષે અિભ િચ, એકાગર્તા, સિકર્યતા અને સામેલગીરીનો અભાવ. 

પર્ત્ યાયન પર્કારોઃ (Types of communication) 

શાિબ્ દક પર્ત્ યાયન (verbal communication)  

અશાિબ્ દક પર્ત્ યાયન (non-verbal communication) 

પર્ત્ યાયનના માધ્ યમોઃ (Mediums of communication) 
• ના ારા સદેંશો મસુાફરી કરી પહ ચે છે તેને માધ્ યમ કહ ેછે, ની પસદંગી મોકલનારે ખબૂ જ 

કાળજીથી કરવાની હોય છે. સદેંશાનુ ંમાધ્ યમ સદેંશો મોકલનાર અને સદેંશો પર્ા? કરનાર બનેંને 
સાકંળે છે. કોમ્ યિુનકેશનની ઝડપ અને અસરકારકતાનો આધાર માધ્ યમની પસદંગી પર રહલેો 
છે. સદેંશો મોકલનાર  યિક્ ત માધ્ યમ િવશે ટલી જાગતૃ, સભાન અને ટલી કુશળ તેટલુ ં
પર્ત્ યાયન અસરકારક થઇ શકે છે. પર્ત્ યાયનના માધ્ યમો નીચે મજુબ છે. 

• મૌિખક માધ્ યમ 
• લેિખત માધ્ યમ 
• દર્ ય માધ્ યમ 
• ા  ય માધ્ યમ 
• દર્  ય- ા  ય માધ્ યમ 
• મૌન માધ્ યમ   

અસરકારક પર્ત્ યાયનના ઘટકોઃ (Factors of effective communication) 

• પર્ત્ યાયન શા માટે? (Why to communicate?) 
• પર્ત્ યાયન કોના માટે? (Whom to communicate?) 
• પર્ત્ યાયન િવષયવ  ત?ુ (What to communicate?) 
• પર્ત્ યાયન ક્ યારે? (When to communicate?) 
• પર્ત્ યાયન ક્ યા?ં (Where to communicate?) 
• પર્ત્ યાયન કેવી રીતે? (How to communicate?) 
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તાલીમના સદંભર્મા ંપર્ત્ યાયનના દસ સફળ સતૂર્ોઃ 

1. પર્ત્ યાયન કરતા પહલેા ંતેના િવશેના હતેઓુ અને િવચારો  પ  ટ કરી દો. 
2. પર્ત્ યાયનનો શુ  ધ્ યેય ક્ યો છે તે તપાસી લો. 
3. માનવી અને ભૌિતક વાતાવરણ ધ્ યાનમા ંલો. 
4. પર્ત્ યાયનના આયોજન સદંભેર્ જ ર જણાય ત્ યારે અન્ ય  યિક્ તઓની સલાહ લો. 
5. સદેંશાઓના પાયાના િવષયવ  ત ુઅને અવાજની ક્ષમતા/મયાર્દા િવશે સભાન બનો. 
6. જ્ યારે શક્ ય બને ત્ યારે ઉપયોગી માિહતીની વહેંચણી કરતા રહો. 
7. પર્ત્ યાયનનુ ંફોલો અપ કરતા ંરહો. 
8. પર્ત્ યાયન કરતી વખતે વતર્માન તથા ભિવ  ય(અને ભતૂકાળ)ને ધ્ યાન પર લો. 
9. શબ્ દોને ઉદાહરણો અને સાિબતીઓનો આધાર આપો. 

સારા ોતા (સાભંળનાર) બની રહો. 

• અસરકારક પર્ત્ યાયન સદંભેર્ પર્વિૃ ઓઃ 
• Transmission loss 
• How effective your intra personal communication 
• Draw what I say 
• Do we read carefully before action? 
• Listen up 

 
આ  માનવ-માનવ વચ્ ચે મોટી ગેપ ઉભી થતી જાય છે. એક માણસ બીજા માણસને ધ્ યાનથી 

સાભંળવા પણ તૈયાર નથી. હવે સમાજને લાબંા લચક ભાષણોમા ંરસ રહતેો નથી. આવા યગુમા ંતમારંુ 

અસરકારક પર્ત્ યાયન જ સામી  યિક્ તને સાભંળવા અને સમજવા મજબરૂ કરે છે. ઇફેક્ ટીવ કોમ્ યિુનકેશન 

એ  કીલ છે, પાવર છે. આ કૌશ  ય કે શિક્ ત કેળવવી એ આજના અિત  ય  ત અને અત્ યતં ઝડપી 

યગુમા ંખબૂ જ આવ  યક છે. તમે જ્ યા ંઉભા છો ત્ યા ંભીડને એકતર્ કરી શકો એ તમારંુ  યિક્ તત્ વ છે. 

અસરકારક પર્ત્ યાયન એ અસરકારક  યિક્ તત્ વનુ ંપેર્રક બળ છે. 

 Communication એ ખબૂ જ િવશાળ પિરપર્ે યમા ંવપરાતી િવભાવના છે. તાલીમ, િશક્ષણ 
અને માનવીય વતર્નના દર્િ ટકોણથી તેને ‘પર્ત્યાયન’, ‘સચંારÕ વા નામોથી ઓળખવામા ંઆવે છે. આ 
તાલીમ માગર્દિશર્કામા ંઆપણે પર્ત્યાયન શબ્દ જ પર્યોજનમા ંલઈશુ.ં પર્ત્યાયન એક પર્િકર્યા છે અને તે 
સતત ચાલતી પર્િકર્યા છે. તે સમજવુ ંઅિત અગત્યનુ ંછે. 

 પર્ત્યાયન એ કોઈ ચીજ-વ ત ુનથી કે કોઈ ચીજ-વ ત ુબનાવવાની પર્િકર્યા નથી. પર્ત્યાયનમા ં
િવશાળ ેણીમા ંરહલેી િવિવધ વતર્નભાતો આવરી લેવામા ંઆવે છે. વીકે બોલવુ,ં સાભંળવુ,ં વાચવુ,ં 
લખવુ,ં વાતચીત કરવી અને િવચારવુ.ં આ તમામ વતર્નભાતોનો સતતપણે અને સમયાતંરે થતો સભુગ 
સમન્વય એ જ પર્ત્યાયન. આ તમામ વતર્નભાતો એકબીજા સાથે કોઈપણ રીતે સતતપણે ઉદભ યા કરે 
છે. 
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 જ્યારે આપણે પર્ત્યાયન કરીએ ત્યારે એકમેકની સમજ ખબૂ જ અગત્યની બની રહ ેછે. સશંોધનો 
જણાવે છે કે પર્ત્યાયન ક્યારેય સપંણૂર્ થતુ ં નથી. પર્ત્યાયનનો કદી અંત આવતો નથી. આદશર્ 
પર્ત્યાયનને પર્ાપ્ત કરવુ ંતે અિત મુ કેલ છે. પર્ત્યાયનને સમજવાનો યોગ્ય ર તો એ છે કે આપણે તેને 
અચોકકસતા ઓછી કરતી (સતત ચાલતી) પર્િકર્યા તરીકે જોઈએ. મ વધ ુ પર્ત્યાયન થાય તેમ 
અચોક્કસતા ઓછી થાય. પરંત ુએવી િ થતી પર્ાપ્ત કરવી મુ કેલ છે કે જ્યા ંઆદશર્ રીતે પર્ત્યાયન થઈ 
શકે.  

 સચંાર/પર્ત્યાયન િવનાની જીંદગી ક પી શકો છો? પર્ત્યાયન(Communication) એ માનવ 
વતર્ણ ૂકં છે. આપણા સૌમા ંપોતાના અિ તત્વને અને યિક્તત્વને અિભ યક્ત કરવાની અદમ્ય ઇચ્છા હોય 
છે. અન્ય યિક્ત આપણને, આપણા િવચારોને આપણી લાગણીઓને સમ , વીકારે, માન આપે એવુ ં
આપણે ઇચ્છીએ છીએ. ચા સર્ રાઇટ કહ ે છે; Ôસચંાર યિક્તઓ વચ્ચે અથર્નુ ંટર્ાન્સમીશન છેÕ. જમવા, 
ઊંઘવા વી શારીિરક િવક જ િરયાત ટલી જ વા તિવક જ િરયાત પર્ત્યાયન/સચંારની છે.  

પર્ત્યાયન (Communication) એટલે શુ?ં  

પર્ત્યાયન એ માિહતી, િવચારો, લાગણીઓ, કૌશ યઑ વગેરેને સં ા, િનશાનીઓ, શબ્દો, િચતર્ો, 
આકૃિતઓ, આંકડાઑ વગેરે ારા કરાત ુટર્ાન્સમીશન (સકંર્મણ) છે. 

સદેંશા 
મોકલનાર 

 સદેંશા 
(િવચાર, 
મતં ય 
અિભપર્ાય) 

 માધ્યમ 
(આંખો, 
હાવભાવ, 
શબ્દ, 
ટૅક્નોલોજી) 

 સદેંશો 
મેળવનાર 

 

 

 

પર્ત્યાયનમા ં

બીજાઓ માટે થતા કામ 

બીજાઓ સાથેની આંતરિકર્યા 

બીજાઓના પર્િતભાવોનો સમાવેશ થાય છે. 

 

 

પર્િતભાવ

Feedback અને Feedforward 
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ધટકોઃ 

• સદેંશો મોકલનારી યિક્ત 
• માધ્યમ 
• સદેંશાઓ 
• સદેંશો મેળવનારી યિક્ત 
• સદેંશો મોકલનાર અને મેળવનાર વચ્ચેના સબંધં 
• પર્ત્યાયન થાય છે તે સદંભર્ 

 

પર્ત્યાયનની લાક્ષિણકતાઓ 

• ગિતશીલ 
• સતત ચાલે 
• વતુળંાકાર 
• પનુરાવતર્ન ના થઇ શકે 
• પા  ના લઇ શકાય 
• જિટલ, અધ  

ોત  કોમ્યનુીકોલોજી, ડેવીડો જોસેફ. એ. 
 

પર્ત્યાયન એ સમજ, િવિનમય. ભાગીદારી સબંધં અને સામાિજક યવહાર છે. 

 

પર્ત્યાયનના કાય  

• માિહતી આપવી 
• અથર્ધટન 
• િવ લેષણ 
• તકેદારી 
• અિભપર્ાયનુ ંધડતર 
• સામાિજક/રા ટર્ીય એકતાનુ ંધડતર વગેરે 
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     પર્ત્યાયનના પર્કારો 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ આપણે શબ્દો બોલીએ છીએ. (શબ્દો) 
→ આપણે શબ્દો બોલીએ ત્યારે એક પર્કારનો અવાજ ઉ ભવે છે. (અવાજનો સરૂ) 
→ આપણે જ્યારે બોલીએ છીએ ત્યારે ચોક્કસ રીતે દેખાઇએ છીએ. (દેખાવ) 
 

એકસરસાઈઝ:  

નીચેના તત્વોને રજૂઆતમા ંતમે કેટલા ંમહત્વ આપો છો? 

શબ્દો      % 

િવશેષણોને     % 

ભાવવાચકને     % 

િવરામિચહ્નને     % 

અવાજને      % 

બોલવાની ગિતને     % 

સામેવાળી યિક્તના પર્િતભાવને   % 

±åëìOØÀ 

ÕßëõZë ÕþIÝZë 

åëìOØÀ 

ÕßëõZë  ÕþIÝZë 
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સામેવાળાની ભાગીદારીને   % 

અશાિબ્દક પર્ત્યાયનઃ    % 

માનવશરીરના અંગોનો ઉપયોગ (આંખોનો, સપંકર્ , હાથ િમલાવવા, હાથ ખેંચવા, માથુ ંહલાવવુ,ં હસવુ ં
વગેરે) 

મહત્વના પાસા 

→ ચહરેાની અિભ યિક્ત 
→ આંખો મારફત સપંકર્ 
→ અવાજનો ટોન 
→ શારીિરક સપંકર્ 
→ દેખાવ (િ મતભય  ચહરેો) 
→ શારીિરક મુ ાઓ 
→ િનકટતા/નજદીકી 
→ હલનચલન 
→ માથ ુહકારમા ંહલાવવુ ંકે નકારમા ંધણૂાવવુ ં
→ િનરસતા બતાવવી 
→ કંટાળો બતાવવો 

પર્ત્યાયનમા ંિન ફળતા 

→ સમાન સદંભર્ના અભાવ 
→ માધ્યમના ંતકલીફ (અપિરિચત શબ્દો વગેરે) 
→ વા તિવકતા અંગે જુદા જુદા િવરોધાભાસી દૃિ ટકોણ 
→ સમય પહલેા ંસદેંશાનુ ંમ ૂ યાકંન 
→ ખરાબ રીતે મોકલાયેલા સદેંશાઓ 
→ અ પ ટ ધારણાઓ 
→ માનિસક, શારીિરક, સાં િતક, આિથર્ક પિરબળો 
→ સદેંશો આપનાર અને સદેંશો લેનારા વચ્ચે અિવ ાસ 
ચોક્કસ મયાર્દાઓ 

→ પવૂર્ગર્હો (સદેંશો મોકલનારા તથા સદેંશો મેળવનારાના) 
→ બનેં પક્ષે વૈચાિરક સઘંષર્ તથા યિક્તગત સધંષર્ 
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સદેંશો મોકલનાર સદેંશો મેળવનાર 

કોને આપવો છે? 

શા માટે ? હતે?ુ 

શુ ંસદેંશા આપવો છે ? 

ક્યારે આપુ ંતો સૌથી વધ ુ વીકારાય ? 

કઇ જગ્યાએ કહુ ં? 

કેવા શબ્દો વાપ  ં? 

કેવા હાવભાવ રાખુ ં? 

સદેંશા તરફ પ ૂ  ધ્યાન 

સદેંશો આપનાર તરફ પ ૂ  ધ્યાન 

અથર્ધટન કરવુ ં

િવ લેષણ કરવુ.ં 

જ ર જણાય ત્યા ં પ ટતા માગવી 

સમજાયુ ંકે નહીં તેની ખાતર્ી કરતા રહવેી 

સાભંળવા માટે સાભંળતા હો તે રીતે હાવભાવ 
િનરાશાજનક પર્િતભાવ ના આપવા 

 

સદેંશો આપનારા અને સદેંશો લેનારા બનેં માટેઃ 

એકબીજાને વા છે તેવા ં વીકારવા 

અિભપર્ાય અને લાગણી બનેંનો િવિનમય (આપ-લે) 

 

પર્ત્યાયનના તરોઃ 

વગત યિક્ત પોતાના મન, પોતાના આત્મા સાથે વાત કરે. 

પાર પાિરક એક બીજા સાથે શાિબ્દક, કે અશાિબ્દક રીતે વાત, મુ ા, પર્ , 
આશા, ઇચ્છા િવગેરેની આપ-લે કરે. 

જૂથ જૂથમા ંએકબીજા સાથે વાત કરે. 

સમહૂ ટૅક્નોલોજીનો ઉપયોગ, િન ણાતો ારા, િવશાળ જનસમદૂાય સધુી 
પહ ચવા િવિવધ ગણુધમ  ધરાવતા સમદૂાયોને સબંોધે 
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અસરકારક પાર પાિરક કોમ્યિુનકેશન માટે અગત્યના મુ ાઓ 

વિવકાસ પર્િકર્યાઓ મળૂ પર્ ો 

વાચંન 

વણ 

નીિરક્ષણ 

વાતચીત 

સવંાદ 

ચચાર્ 

વૈચાિરક તથા ભાષાિકય 

સમજ 

યાદ રાખવુ ં

યોગ્ય સમયે યાદ રાખવુ ં

અથર્ધટન 

િવ લેષણ 

પનુઃરજૂઆત 

શુ ં? 

શા માટે ? 

કેવી રીતે  ? 

કોની માટે ? 

ક્યા ં? 

ક્યારે ? 

 

વૈ ાિનક અિભગમઃ 

• કારણ પિરણામ 
• જડતા નહીં પણ દૃઢતા ખરી 
• તકર્બ ,બિુ ગમ્ય 
• લાગણીશીલ પણ લાગણીવેડા નહીં 
• આગર્હ કે પવૂાર્ગર્હ નહીં 
• ખુ લા િદલે અન્યના િવચારનો વીકાર 
• સદેંશો આપનાર તથા સદેંશો લેનાર બનેંનુ ંમહત્વ સમાન/સરખુ ં રંગ, પ, જાિત, ાિત, 

ધમર્, િશક્ષણ પૈસા િવગેરેના ભેદભાવ નહીં. 
• વુ ંવાવો તેવુ ંલણો અને ટલુ ંવાવો તેટલુ ંલણો 
• દરેક યિક્તનુ ં યિક્તત્વ અલગ છે તેથી તેની નીચેની વાત સમજોઃ 

o માિહતીનુ ં તર, સામાિજક-આિથર્ક-શૈક્ષિણક-સાં િતક તર, અિભગમ, વલણ, રસ, 
િચ, આવડત, માધ્યમો, (ટીવી, રેડીયો,િફ મ, છાપા, કમ્પ્યટૂર) સાથેનો સપંકર્ , 
ભાષા ઉપર કાબ,ૂ વતર્ન, ખાિસયતો, આદતો વગેરે. 
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પસદંગીયકુ્ત પર્ત્યક્ષીકરણ 
 જો આપણે પર્ત્યક્ષીકરણ (Percept i on) ના િસ ાતંને બરાબર સમજીએતો વધ ુઅસરકારક રીતે 
પર્ત્યાયન કરી શકીએ. પસદંગીયકુ્ત પર્ત્યક્ષીકરણનો િસ ાતં એ બાબત સમજાવે છે કે શા  માટે દરેક 
યિક્ત દરેક બાબતોને અલગ અલગ જુએ છે.   

પસદંગીયકુ્ત પર્ત્યક્ષીકરણ એટલે .............. 

૧. લોકો  જોવા ઈચ્છે છે તે જ જુએ છે અને પસદં કરે છે.  

૨. લોકો પોતે  જુએ છે તેનુ ંપસદંગીયકુ્ત અથર્ઘટન પણ કરે છે.  

૩. શુ ંયાદ રાખવુ ંઅને શુ ંભલૂી જવુ?ં તે પણ પસદંગીયકુ્ત હોય છે.  

દરેક યિક્ત અલગ રીતે જુએ છે અને અથર્ઘટન કરે છે. કારણ કે ....... 

૧. તેમની પાસે અલગ અલગ માહીતી હોય અને જો માહીતી અધરૂી હોય તો યિક્ત પોતાની રીતે તે 
માહીિતની પિૂતર્ કરી દે છે. (દા. ત. અિતશય ભખૂ લાગી હોય તે યિક્ત રોડ પર દુકાનના પાટીયે 
‘મરફી’ રેિડયોના બદલે ‘બરફી’ વાચે છે.) 

૨. લોકો પાસે અલગ અલગ દર્િ ટકોણ હોય છે અને તેઓ તે દર્િ ટકોણ મજુબ જ અથર્ઘટન કરે છે. ( વી 
દર્િ ટ તેવી સિૃ ટ) 

૩. દરેક યિક્ત/લોકોની અલગ અલગ જ િરયાતો અને ઈચ્છાઓ હોય છે.  

પસદંગીયકુ્ત પર્ત્યક્ષીકરણ િસ ાતંના અન્ય પિરબળો....... 

 અથર્િવહીન અનભુવ કરવો આપણમાટે મુ કેલ છે. 
 પર્ત્યક્ષીકરણ એ પસદંગીયકુ્ત હોય છે. 
 લોકો પસદંગીમા ં થળ અને સમયના સદંભર્મા ંદરેક બાબતને જુએ છે.    

 આ દરેક બાબતો પરથી કહી શકાય કે આપણે દરેક યિક્ત, સમય અને પિરિ થતીને સામી 
યિક્તના દર્િ ટકોણથી જોવી-સમજવી જોઈએ.  આપણે વાતચીતમા ંબોલાતા શબ્દોને જ મહત્વ આપવુ ં
ઘટે નહીં કે તેના અથ ને! કારણકે અથર્ શબ્દોમા ંનહીં યિક્તમા/ંસદંભ મા/ંસબંધંોમા ં પાયેલો છે. આમ 
સામાન્યત: એવુ ંમનાય છે કે પર્ત્યાયન એટ્લે માિહતી પર્સાિરત/સકંર્િમત કરવી કે વીકારવી. પરંત ુ
તેનાથી આગળ માિહતીની આપ-લે કહી શકાય. પણ ચોક્કસ છે કે માિહતી મોકલવી, આપવી, લેવી એ 
બધ ુજ માિહતીના પિરપર્ે યમા ંકહી શકાય.  

“Communication is the process of creating shared understanding” 
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પર્ત્યાયનની પર્િકર્યા 

પર્ત્યાયનના િવિવધ મોડેલમા ંનવ બાબતોને  ખાસ રીતે આવરી લેવાય છે.  

A. ોત/મોકલનાર (Source/Sender) :  
પર્ત્યાયનના ોત તરીકે સદેંશ મોકલનાર યિક્ત કોઈ સદેંશ અન્ય યિક્ત કે જૂથ સધુી પહોચાડે છે. 

મોકલનારની પર્િત ઠા, ઉમર, જાિત, સં કૃિત, ભાષા અને પર્ત્યાયન શૈલીની અસરો તેના પર્ત્યાયન પર 
થઈ શકે.   

   B  એનકોિડંગ (Encoding) : 

 િવચારોને પર્િતકાત્મકરીતે રજૂ કરવાની પર્િકર્યાને  એનકોિડંગ કહ ેછે. 

   C  સદેંશ (Message) : 

 મોકલનાર યિક્તના ારા સકંર્િમત થતા ંપર્િતકોનુ ંજૂથ.  

   D  માધ્યમ (Channel) : 

 સદેંશ મોકલનારથી સદેંશ જીલનાર સધુી પહોચડવામાટે ઉપયોગમા ં લેવાયેલ માધ્યમ. 
 તેના બે પર્કાર છે. ૧. આંતરવૈયિક્તક અને ૨. સમહૂ માધ્યમ. 

    E  ડીકોિડગં (Decoding) :  

 સદેંશ મોકલનાર યિક્ત પાસેથી આવેલ સદેંશનુ ં તેના જીલનાર ારા થતુ ં પર્િતકાત્મક 
 અથર્ઘટન તે ડીકોિડંગની પર્િકર્યા છે. 

    F  વીકારનાર (Receiver): 

  યિક્ત કે જૂથ (Audi ence) મોકલનાર યિક્તના સદેંશને જીલે છે તેને  વીકારનાર 
(Recei ver ) કહ ેછે. િ વકારનાર પર તેના િશક્ષણ અને ય ાન  (Vi sual  Li t eracy), સં કૃિત, 
રુિચઓ, ઉમર અને જાિતની પણ અસર પડે છે.  

    G  પર્િતિકર્યા (Response) :  

 સદેંશ પર્ાપ્ત કયાર્ પછી જીલનારની પર્િતિકર્યાઓનો સમહૂ.  

    H  પર્િતભાવ (Feedback) :  

 સદેંશ પર્ાપ્ત કયાર્ની પર્િતિકર્યા બાદ સદેંશ મોકલનાર તરફ પર્િતભાવ કે વળતુ ંવતર્ન.   

    I  અવાજ (Noise) :  
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 પર્ત્યાયન પર્િકર્યા દરમ્યાન ઓિચંતા ઊભા થતા ંબાહરી અવાજો કે  પર્િતભાવની  પર્િકર્યા પર 
અસર પહોચાડે છે;  

 

 

 

 

 

 અસરકારક પર્ત્યાયન માટે ઉપયુર્ક્ત મોડેલ િબલકુલ  સાથર્ક છે. પર્ત્યાયનના આયોજનનુ ંપર્થમ 
પગિથયુ ં છે કે કોની સાથે (Audience) પર્ત્યાયન કરવાનુ ં છે તે સમજવુ.ં એક પ િત કોઈ એક 
યિક્ત/સમહૂ સાથે યોગ્ય હોય કે ન પણ હોય. બે યિક્તઓ એક જ રીતે એક જ વાતાવરણમા ંએક જ 
વાત સાભંળે છતા ંબનેંના અથર્ઘટન અલગ હોય શકે. સદેંશ મોકલનારનુ ંએનકોિડંગ અને જીલનારનુ ં
ડીકોિડંગ આ બનેં વચ્ચે ટલી સામ્યતા વધ ુતેટલુ ંપર્ત્યાયન વધ ુઅસરકારક કહવેાય. પર્ત્યાયનનુ ં ે ઠ 
મોડેલ એ જ છે કે  તમે તૈયાર કરશો. તમારા મતે, તમારા સદંભેર્, તમારી સં કૃિતને, તમારા લિક્ષત 
જૂથ અને યિક્તગત સજંોગોને અનુ પ તમારંુ આગવુ ંઅને અનેરંુ મોડલે તૈયાર થાય છે. (The best 

communication model is the one that you construct yourself) દરેક યિક્ત િભ  છે આગવી રીતે 
િવચારે છે અને તેને પોતાના મ ૂ યો છે. આ તમામ બાબતોને આધારે દરેક યિક્તની પર્ત્યાયન કળા 
અલગ અને િવિશ ટ રીતે િવકસે છે.  

પર્ત્યાયન કૌશ ય નો િવકાસ 

પર્ત્યાયન નીચે મજુબની િવિવધ રીતે થઈ શકે છે.  

૧. અંતરવૈયિક્તક : (Intrapersonal) : વ સાથેનુ ંપર્ત્યાયન. 

૨. આંતર વૈયિક્તક : (Interpersonal): યિક્ત યિક્ત વચ્ચેનુ ં પર્ત્યાયન. 

૩. જૂથ (Group)  પર્ત્યાયન: જૂથ/સમહૂો ારા થતુ ંપર્ત્યાયન. 

૪. સં થાગત પર્ત્યાયન: સં થાઓ વચ્ચેનુ ંપર્ત્યાયન  

સામાન્યત: પર્ત્યાયનના બે પર્કાર છે.  

૧. શાિબ્દક (Verbal) 

૨. અશાિબ્દક (Non verbal) 

 ઉપયુર્ક્ત બનેં પર્કારના પર્ત્યાયન િવષે આપણે આગામી પર્કરણોમા ંિવગતવાર ચચાર્ કરીશુ.ં  

Lass well’s model of communication 

Who-----------------------------------------------  Control Analysis 

Says what----------------------------------------  Content Analysis 

In which channel-------------------------------  Media Analysis  
h di l i
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અસરકારક પર્ત્યાયન માટેના કેટલાક વૈચાિરક સાધનો. 

 અસરકારક પર્ત્યાયન માટે સૌથી અગત્યનુ ંઘટક તે �સાભંળવુ�ં  છે.  
 તમારા સદેંશની કાળજીપવૂર્ક રચના કરો.  
 યાદ રાખો કે લોકો....પોતાની..... પસદંગીથી........ 
  જુએ છે.... 
  અથર્ઘટન કરે છે..... 
  યાદ રાખે છે....... 
  ભલૂી જાય છે..... 

 અશાિબ્દક િકર્યાઓ એ ે ઠ વાતચીત છે. 
 પર્ત્યાયન એ એક સામાિજક યવહાર છે અને તે સામાિજક સદંભ મા ંઉદભવે છે. 

 શબ્દોને અથર્ હોતા નથી પણ અથર્તો લોકોમા,ં સદંભ મા ંઅને સબંધંોમા ં હોય છે.  
 લોકો ઘણીવાર સદેંશને અલગ અલગ ોત ારા સમજતા હોય છે આવા સદેંશ યિક્તએ યિક્તએ િભ  
અથર્ પર્ગટાવે છે.  

 સમય અને સ ાસબંધંો (Power dynamics) એ પર્ત્યાયન પર અસરકતાર્ પિરબળો છે. યિક્તનો 
સમય અને તેના અન્ય લોકો સાથેના સ ાના સમીકરણોના આધારે યિક્ત પોતાનુ ંઆગવુ ં વ-મ ૂ યાકંન 
કરીને વતર્ન કરતા  હોય છે. 

 પર્ત્યાયન એ અચોકકસતા ઘટાડે છે.  
 પર્ત્યાયનની પ િત યિક્ત- યિક્તએ અલગ હોય શકે છે.    

 
પર્ત્યાયન કૌશ યનો િવકાસ 
 પર્ત્યાયન એ સામાિજક વતર્ન છે. દરેક યિક્ત હમેશા અન્ય યિક્ત કે સમહૂ સાથે પર્ત્યાયનથી 

જોડાયેલો રહ ેછે. દરેક યિક્તના વતર્નનો આધાર તેના વાતાવરણ, પિરિ થતી અને જ િરયાત મજુબનો 
રહ ેછે.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

પર્ત્યાયનના દસ સફળ સતૂર્ો. 
 ૧. પર્ત્યાયન કરતા ંપહલેા તેના િવશેના હતેઓુ અને િવચારો પ ટ કરી દો. 
૨. પર્ત્યાયનનો શુ  ધ્યેય ક્યો છે તે તપાસી લો.  
૩. માનવીય અને ભૌિતક વાતાવરણને ધ્યાનમા ંલો.  
૪. પર્ત્યાયનના આયોજન સદંભેર્ જ્યારે જ ર જણાય ત્યારે અન્ય યિક્તઓની સલાહ લો.  
૫. સદેંશાઓના પાયાના િવષયવ ત ુતથા અવાજની ક્ષમતા/મયાર્દા િવષે સભાન બનો.  
૬. જ્યારે શક્ય બને ત્યારે ઉપયોગી માિહતીની વહચેણી કરતા ંરહો.   
૭. પર્ત્યાયનનુ ંસતત  ફોલોઅપ કરતા ંરહો.  
૮. પર્ત્યાયન કરતી વખતે વતર્માન તથા ભિવ ય (અને ભતૂકાળ) ને ધ્યાન પર લો.  
૯. શબ્દોને ઉદાહરણો અને સાિબતીઓનો આધાર આપો.  

 ૧૦. સારા ોતા (સાભંળનાર) બનો. 



21 
 

 કોઈપણ વાતચીતનો આધાર પર્ત્યાયનના કૌશ ય પર હોય છે. યિક્ત- યિક્ત, યિક્ત-સમહૂ કે પછી 
સમહૂ- સમહૂ વચ્ચેના પર્ત્યાયનમા ંવાતચીતનુ ંમાધ્યમ હમેશા કેન્દર્ થાને હોય છે. વાતચીત  દરમ્યાન અસરકતાર્ 
કેટલાક પિરબળો તપાસીએ.  

 િવ ાસ સપંાદન (Rapport) :  
 કોઈપણ યિક્ત કે સમહૂ સાથે પર્ત્યાયન થાિપત કરતા ંપહલેા એક-મેક નો િવ ાસ પર્િતપાિદત 
કરવો એ ખબૂ જ અગત્યનુ ંપાસુ ંબની રહ ે છે. સામાન્ય રીતે યિક્તઓ વાતચીતની શ આત એક-

બીજાના ખબર-અંતર, આજુ-બાજુની ઘટના, કુટંુબ, યવસાય િવ. ની ચચાર્ના આધારે કરતા ંહોય છે અને 
તેના ારા એક અનકુળૂ વાતાવરણ બને છે મા ંસરળતાથી પર્ત્યાયન થઈ શકે.    
 પર્ત્યાયનની પર્િકર્યાને મજબતૂ કરવા માટે િવ ાસ સપંાદન એ ખબૂ જ અગત્યનુ ં ઘટક છે. 
િવ ાસ સપંાદનની પર્િકર્યા એ સતત ચાલતી પર્િકર્યા છે. તેના િવના પર્ત્યાયનને પર્ થાિપત કરવુ ં
અિતમુ કેલ છે.  

 પ ટતા અને સરળતા : 
 પર્ત્યાયનની પર્િકર્યા માનવ વતર્ન સાથે સકં્ળાયેલી છે. વાતચીત જો ગ ૂચંવાડા ભરેલી કે 
અધરુપવાળી હોય તો સભાન કક્ષાએ પહોચવુ ંમુ કેલ બને છે. પ ટ ભાષા, ઉચ્ચાર, સરળ (સમજી શકાય 
તેવા શબ્દો ) અને સહજતાથી થયેલ વાતચીત એ પર્ત્યાયનની અસરકારકતા વધારે છે. 

 ઉમર અને જાિત : 
 પર્ત્યાયન મની સાથે કરવાનુ ંહોય તે યિક્ત કે સમહૂ કઈ ઉમરના છે, તેઓ ી છે કે પુ ષ 
તએની પણ પર્ત્યાયન પર અસર થાય છે. ઉમર અને જાિત પર્માણે દરેક યિક્તના 
પર્ત્યક્ષીકરણ/દર્િ ટકોણ ઘડાય છે અને તેના આધારે યિક્ત વતર્ન કરે છે. દા.ત. ીઓ અને પરુુષોની 

િવચારશૈલી, અિભ યિક્તની પ િત અલગ અલગ હોવાની. તે જ રીતે ઉમરની સાથે સાથે યિક્તના 
અનભુવક્ષેતર્ અને દર્િ ટકોણમા ંપણ બદલાવ આવે છે. તેના આધારે દરેક યિક્તનુ ંપર્ત્યાયન િવકસે છે.  

 હાવભાવ  
પર્ત્યાયન કરતી વખતે દરેક યિક્તના હાવભાવ અને શાિરરીક હલનચલન ખબૂ જ મહત્વની બાબત છે. 
માણસ ઘણીવાર કશુ ંન બોલ,ે પણ છતાય તે શુ ંકહવેા માગે છે તે ઘણીવાર તેના ચહરેા પરના હાવભાવ 
પરથી જાણી શકાય. પર પરના યવહાર માટે વાણી/ભાષાનો ઉપયોગ કરી શકવાની જ્યારે 
આદીમાનવમા ંસજૂ Ðસમજ નહોતી ત્યારે તેઓ હાવભાવની ભાષાથી પોતાના ભાવ યક્ત કરતા ંહતા. 
શારીિરક હાવભાવ એ માનવ સહજ પર્િકર્યા છે. તે તદન િનમ ૂર્ળ થઈ શકે જ નહીં. માણસના મનમા ંશુ ં

ચાલી ર ુ ંછે તે તેના શરીરના હાવભાવ પરથી સમજવાનુ ંશા  એટ્લે દૈિહક ભાષા (Body Language) 
આ િવષય બાબતે આપણે Non verbal communicationના મુ ામા ંચચાર્ કરીશુ.ં  

 બોલવાની ગિત Ð અવાજની કક્ષા (Tone) 
 પર્ત્યાયનની પર્િકર્યા દરમ્યાન બોલનાર યિક્તના શબ્દો કરતા ં તેના શબ્દોનો વેગ, સાદ, સરૂ, 
અવાજ- એ બધ ુપણ લક્ષમા ંલેવુ ંપડે. યિક્તના ના અવાજમા ંપણ અનેક અથ  ગિભર્ત રીતે પાયેલા 
હોય છે. ઊચો, નીચો કે એકસરખો સરૂ, ધીમી ગિત, જોશભય  અવાજ, ટુકડે ટુકડે બોલાયલેી વાક્ય, િતણો 
કે ઘરેો વર િવગેરે અલગ અલગ મનોશાિરરીક ભાવોના ોતક છે. 
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 સામી યિક્તની અિભ યિક્ત અને લાગણીઓ  
 વાતચીત દરમ્યાન માણસની લાગણીઓ અને અન્ય મનોભાવો અિભ યક્ત થતા ંહોય છે. સરળ 
અને પ ટ પર્ત્યાયનમા ંલાગણીતતંર્ આડખીલી બનતુ ંહોય ત્યારે...... 

1. સામી યિક્તને પોતાની લાગણી યકત કરવા પર્ોત્સાિહત કરો. 
2. કોઈ જ પર્કારની ટીકા-િટપ્પણ િવના તેની લાગણીઓનો િ વકાર કરી લો. 
3. સામી યિક્તને તેના લાગણીતતંર્ પર્ત્યે સભાન કરો. 
4. સામી યિક્તની લાગણીને સમજી તેનો પડઘો તમારી વાતચીતમા ંપાડો.  

 પર્ ો પછૂવાની આવડત  
 વાતચીત દરમ્યાન ઘણીવખત પર્ ો પછૂવાની કે માિહતી લેવાની જરુર પડે છે. પર્  પછૂવાની 
પ િત કેવી છે એના આધારે જવાબો કેવા મળશે તે નક્કી થતુ ં   હોય છે. સામાન્યરીતે પર્ ો બે રીતે 

પછૂાતા હોય છે. 1.) બધં પર્ ો (Cl ose ended)અને 2.) ખુ લા પર્ ો (Open ended)  

 બધં પર્ ો (Close Ended) : સામાન્ય રીતે બધં પર્ ોના ંજવાબ એક જ શબ્દ કે વાક્યમા ં
મળી જાય છે. દા.ત. કેટલા વાગ્યા?, આપણે  ચચાર્ કરી તે બધાને સમજાઈ ગઈને? આવા પર્ ોના ં
જવાબ ખબૂ જ ટૂંકા મળતા હોય છે.  

 પર્ ોમા ંવધ ુચચાર્ થઈ શક્તી નથી.  
 પર્ ો સમાન્યત: કેટલા?, કોણ? િવ. થી શ  થતા હોય છે.  

ખુ લા પર્ ો : સામાન્યત: આ પર્કારના પર્ ોમા ંિવગતવાર માિહતી મળી શક્તી હોય છે.  

 હા કે ના થી િવશેષ Ðવધ ુિવગતે જવાબ મળે છે.  
 આ પર્કારના પર્ ો િવચારણાને ઉિ પ્ત કરે છે.  
 પર્ ોને િવગતવાર ચચાર્ નો અવકાશ રહ ેછે. 
 સામાન્યત: શુ?ં,કેવી રીતે?ક્યારે? કેમ?િવ. થી પર્ ો શ  થાય છે.  

 પર્ ો રી દરમ્યાન જવાબ આપનારને વૈચ્છીક રીતે યક્ત થવાની તક આપવી જોઈએ.  

 બોલવાની કલા 
મ સામેવાળાને સાભંળવાથી સમજી શકાય છે તેમ આપણા બોલવાથી લોકો આપણને સમ  

છે. 
િવચારો + ભાષા + અવાજ + શારીિરક હાવભાવ 
ઉપરાતં 

• સમય 
• થળ 
• અન્ય યિક્તની હાજરી 
• સામેવાળી યિક્તની માનિસક પિરિ થિત 
• બોલવાની ગિત 
• પારદિશર્તા (  છો તે જ) 
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આ ઉપરાતં અત્યતં મહત્વની બાબત યાદ રાખો 
 Accuracy ચોકસાઇ 

 Brevity  એકપણ વધારાનો શબ્દ નહીં. 
 Clarity  પ ટતા 
અત્યતં મહત્વની વાતઃ 

દરેક શબ્દની એક ચોક્કસ છાપ સામેવાળી યિક્તના મન ઉપર પડતી હોય છે. માટે શબ્દો વેડફો નહીં. 
શબ્દો તમારંુ યિક્તત્વ અને તમારા પાર પાિરક સબંધંો સદૃુઢ બનાવે છે અને ખોટી જગ્યાએ, ખોટા 
સમયે, ખોટી યિક્તને કહલેા ખોટા શબ્દો આપના યિક્તત્વની છાપને અને પાર પાિરક સબંધંો તોડે છે 
/ ખરાબ કરે છે. 

ના બોલાયેલા શબ્દોના તમે માિલક છો પણ બોલાયેલા શબ્દોના તમે ગલુામ છો માટે સમજીને 
િવચારીને બોલવુ.ં 

સાભંળવાનુ ંકૌશ ય/ વણ કૌશ ય 

 બોલવાના કૌશ યનુ ં ટલુ ંમહત્વ ગણાય છે તેટલુ ંજ મહત્વ સાભંળવાની કૌશ યને અપાય છે. 
બોલવાના કૌશ ય કરતા ંધ્યાનપવૂર્ક સાભંળવાનુ ંકૌશ ય કેળવવુ ંવધારે કિઠન છે.  

 ટૂંકમા ંદરેક યિક્ત પોતે વાત સાભંળે છે અને તેને પોતાના મનના રંગોથી િનહાળે છે. સામાન્ય 
રીતે આપણને  અનકુળૂ લાગે તે જ સાભંળવાની વિૃ  રાખીએ છીએ. બાકીનુ ંઉપયોગી નીવડે તેમ 
હોવા છ્તા તેના પર્ત્યે અવગણનાની વિૃ  રહ ેછે. દા.ત. એક જ ઘટના જોયા પછી તેના દસ સાક્ષીઓને 
તમે પછૂો : તમે શુ ંજોયુ?ં તો દસેયનો અહવેાલ જુદો જુદો હશે અને તેમા ંએવી કેટલીયે માિહતી હશે કે 
 એકબીજાથી સાવ ઉલટી જ હોય. 

વણ કૌશ યના ફાયદા 

• સામી યિક્તનો તણાવ દૂર કરે છે. 
• શબ્દો પાછળના પા સકેંત સમજી શકાય છે.  
• પર્ ોના ંસપંણૂર્ જવવાબો મળે છે અને નવા પર્ ો જાણી શકાય છે.  
• સાિમ યિક્તને વીકારીએ છીએ.  
• સહકાર મળે છે. 
• સાભંળતી વખતે િવચારવાનો સમય મળે છે.  
• સાભંળવુ ંસાિમ યિક્ત ને ઉિ પ્ત કરે છે.  
• સાભંળવાથી િનણર્ય લેવામા ંમદદ મળે છે.  
• આત્મિવ ાસ વધે છે.  
• મુ કેલી િનવારી શકાય  
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અસરકારક વણ કૌશ ય
• 5 A અને 1 R
Attentively-ધ્યાનપવૂર્ક Body language
Acceptably- વીકાર સાથે  

No arguing and no censoring 
'દલીલ અને કાપકપૂ નહીં(

Assisting –સહયોગપણૂર્ 
Helping the speaker+form linkages/ 
paraphrasing 
'બોલનારને સહયોગ-મદદ+જોડાણ કરવુ.ંઅથર્ઘટન 
કરવુ.ંકરાવવુ(ં

 

અસરકારક વણ કૌશ ય
• 5 A અને 1 R
Alertly- જાગર્તપણે  

Facts, emotions, concerns, problems 
'તથ્યો+લાગણીઓ+િન બત+સમ યાઓ(

Actively- સિકર્યપણે  
Empathy'સહાનભુિૂત-તાદાત્મ્ય(

Respectfully-સન્માનપવૂર્ક 
  Treat the speaker as equal 
   'બોલનાર સાથે  સમત્વનો યવહાર(

 

Speaking skill
ki[e pN j³yia[ bi[lti ph[li aipN[ a[ jiNti hi[vi ji[ea[ k[ ..............
•h&>  S&> kh[vi je rMi[ C&> ?
•h&> ki[n[kh[vi je rMi[ C&> ?
•h&>  S&> kh[vi eμC&> C&> ?
•h&> t[mn[ S&> kh) c&kyi[ C&>

Listening skill
ki[e pN s>d[Si Äyvhir { s>cir } n) pr)(AYt)mi> si>BLv&> a[ K*bj mhRvn&> C[. 
a[ bi[lnir an[ si>BLnir bºn[ n&> vit(ct dr(myin yi[³y r)t[ si>BLv&> K*bj 
agRyn&> C[.
si>BLv&> a[ bi[lnir an[ si>BLnir bºn[n) jvibdir)ai[ C[.
•yi[³y r)t[ si>BLvini fiydiai[ :
•yi[³y r)t[ smJ Sk[ C[.
•yi[³y (nN<y ke Sk[ C[ kirN k[ t[mni pis[ vFir[ mih)t)ai[ C[.
•smy ni[ bciv Yiy C[.
•yi[³y r)t[ s>d[Siai[n[ m[Lv[ C[.
bi[lnirn[ bi[lvi miT[ p\i[Rsin p&$ piD[ C[.  

 

si$ s>cir krnir[ h>m[Si n)c[n) bibti[n&> ¹yin 
riKv&> ji[ea[.

•si$ (n(rxN krvin) aivDt hi[v) ji[ea[.
•si$ si>BLvin) aivDt hi[v) ji[ea[.
•Äy(ktni vt<nn) smj hi[v) ji[ea[.
•Pi[tini vt<nn) smj hi[v) ji[ea[.
•hm[>Si srL rhi[.
•smyn) myi<di smji[.
•aj&bij&ni vitivrNn) jiNkir) m[Lvi[.
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સાભંળવુ ં
 

પર્ભાવી સચંારમા ંબીજાઓ ારા કરેલી વાતને સાભંળવી એ પણ એક અગત્યની બાબત છે. સાભંળીને 
તમે એ પણ જાણી શકો છો કે અન્ય યિક્ત શુ ં િવચારે છે. સાભંળવુ ંએક ગિતશીલ પર્િકર્યા છે. તેમા ં
નીચેની બાબતોથી મદદ મળી શકે છેઃ 

 બોલનારની તરફ ધ્યાન રાખવુ.ં 

 ખુ લા િદમાગથી બોલનારનો િવચાર સાભંળવો. 

  કહવેાય છે તેની પાછળની ભાવનાઓને સમજવી. દા.ત. બોલનાર કહ ે કે "આ 

વાતચીત મારે આગળ નથી ચલાવવી', ત્યારે જોવુ ં જોઇએ કે ખરાબ લાગ્યાની કે 

અપમાન લાગ્યાની ભાવના સાથે કહવેાયુ ંછે? 

  નથી કહવેાયુ ં તે સમજવુ.ં ( મ કે મારી તિબયત ઠીક નથી, તેમા ંઅજાણ રીતે 

કહવેાયુ ંછે કે મને ધર સધુી મકુવા આવો.) 

 બોલનાર  બોલ ેછે તેની પ ટતા માટે સવાલ પછૂવા. 

 જો તમે સાભં યુ ંઅને સમજ્યા છો, તો ફરી એ શબ્દો બોલીને પ ટતા મેળવવી. 

 વાતચીતમા ંમખુ્યમુ ાઓને સિંક્ષપ્ત કરવા. 

કેટલીક વાર આપણે બોલવા અથવા આપણે  સાભં યુ ં છે તેની પર્િતિકર્યા આપવા ધણા આતરુ 

હોઇએ છીએ. પરંત ુઆપણે બોલતા ંપહલેા ંચકાસી લઇએ તો, તેમ જ  કહવેાયુ ં છે તેને આપણે 

વા તવમા ંસાચુ ંસમજ્યા છીએ કે નહીં તે જાણી લઇએ તો, તે હમેંશા તે મદદ પ થશે. 

( ોતઃ "હાઉ ટુ કમ્યિુનકેટ ઇફેિક્ટવલી િવથ ગર્ાસ- ટ વમુન' ૧૯૮૪, યિુનસેફ,  
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લેખનકૌશલ 

સં થાકીય દૃિ ટએ આ અત્યતં મહત્વનુ ંપાસ ુછે. બોલાયેલા શબ્દો કદાચ કોઇકવાર ભલૂાઇ જાય છે પણ 
લખાયેલા શબ્દો પરૂાવા પે હાજર રહ ેછે. વાચંનાર યિક્ત પોતાની રીતે અથર્ધટન કરતી હોય છે. આ 
સદંભર્મા ં  પણ લખો તે આપ ખબૂ િવચારણાને અંતે લખજો. 

નીચેની બાબતો િવચાયાર્ પછી જ લખવુ.ં 

• સં થાની નીિત, િનયમો, ધ્યેયો અને યહૂરચના 
•  પર્ો ક્ટમા ંકામ કરતા હોઇએ તેના ધ્યેયો તથા તેની યહૂરચના 
• પોતાને સ પવામા ંઆવેલી કામગીરી તથા સં થાની આપણા પાસેથી રાખવામા ંઆવતી અપેક્ષા 
• ની માટે કામ કરીએ છીએ તે લોકો (લાભાથીર્) આ પર્ો ક્ટ, આ સં થા તથા આપણી પોતાની 

પાસેથી અપેક્ષાઓ ઇચ્છાઓ 
•  પણ લખો તે સાચ ુજ લખો. લોકોને વફાદાર રહીને સાચા આંકડા, સાચી માિહતી, સાચી 

વાત, સાચી િવગતો, સાચા પર્ ો, સાચા મુ ાઓ, સાચી સફળતાઓની ગાથાઓ, સાચા ઉકેલો જ 
લખો.  કારણ કે તમે સં થા/કચેરી તથા લોકો વચ્ચેની કડી છો સં થા/કચેરી અમતૂર્ ક પના છે. 
નુ ંમતૂર્ પર્િતિનિધત્વ તમે કરો છો. તમે સં થાને સાચો ફીડબર્ેક નહીં આપો તો સં થા સાચા 

િનણર્યો નહીં લઇ શકે, સા  સા  લખવા કરતા ંસાચ ુસાચ ુલખો, હા સાચી વ ત ુ/ વાત સારી 
રીતે લખો તે આવકાયર્ અને ઇચ્છનીય છે. 

• માતર્ વણર્નાત્મક લખવાની બદલે અથર્ધટન તથા િવ લેષણ (ભલે  યોગ્ય લાગે તે) લખો. 
• માતર્ શબ્દોની બદલે શક્ય હોય તો નાના િચતર્ો કે ગર્ાફ મકૂો. િચતર્ દોરતા ના ફાવત ુ ંહોય તો 

બીજા કોઇ છાપા કે ચોપાિનયામા ંએવા અનુ પ િચતર્ો હોય તે કાપીને તમારા અહવેાલમા ં
ચોટાડંી દો છેવટે સીધાસાદા ભિૂમિતના આકારમા ંમકૂો. કારણ કે એક િચતર્ હજાર એટલે કે 
અનેકગણુ ંકહી જાય છે. 

•  પણ રજૂઆત લેિખતમા ંહોય, અહવેાલ, ફીડબકે પર્ોસસે ડો મેુન્ટેશન િવગેરે તે તાિકર્ક હોવી 
જોઇએ. તટ થ હોવી જોઇએ. મને લાગે છે કે હુ ંમાન ુ  ં( વા શબ્દો ના હોવા જોઇએ) 

• ટૂંકમા ંમુ ાસર, પ ટ લખો. 
• અહવેાલો સમયસર મોકલી આપવા. 
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આટલુ ંયાદ રાખવુ ં

 Accuracy ચોકસાઇ 

 Brevity  એકપણ વધારાનો શબ્દ નહીં. 

 Clarity  પ ટતા 

• વિવકાસ માટેના સતત, સભાન અને સજાગ પર્યત્નો પાર પાિરક અને જૂથ પર્ત્યાયન સદૃુઢ 
બનાવે છે અને પાર પાિરક સબંધંો સારા બનાવે છે. 

• લેખન અને વકત યની કલા િવકસાવવાથી આપણે  કામ ખબૂ િન ઠાથી કરીએ છીએ તે જ 
કામ એટલી જ ખબૂીપવૂર્ક સામેવાળાને સમજાવી શકીએ છીએ. 

• આપણા ટલુ ંજ મહત્વ સામેવાળી યિક્તના િવચારો, મતં યો, મુ ાઓ, લાગણીઓ, અથર્ધટન, 
અિભગમ. વલણ, વતર્ણ ૂકં અને પિરિ થિતઓનુ ંછે. 

• સામેવાળી યિક્તના તરે જઇને તેના ાન, વલણ અને વતર્ણ ૂકંના તરે જઇને અને ઇચ્છનીય 
(  જ રી છે તે) ાન, વલણ અને વતર્ણ ૂકંના તરે લઇ આવવા પર્યત્ન કરવા. 

• ની પાસે  હોય તે આપે. તમારી પાસે શુ ંછે? શુ ંઆપશો? કારણ કે પાર પાિરક પર્ત્યાયનનો 
પાયો જ આપવા ઉપર ટકે છે. લેવા ઉપર નહીં. 

અશાિબ્દક પર્ત્યાયન (Non verbal communication) 

“Action speak louder then words” ‘All communication is not verbal’  

 શાિબ્દક પર્ત્યાયન કરતા ંઅશાિબ્દક પર્ત્યાયન અનેકગણુ ંવધારે માતર્ામા ંથાય છે. વાતચીત 
કરતી વખતે હાથપગનુ ંહલનચલન થાય છે, ચહરેાના હાવભાવ બદલાય છે, આખોનો સપંકર્ બદલાય 
છે. આ બધી જ બાબતોને દૈિહકભાષા કે આશાિબ્દક પર્ત્યાયન તરીકે ગણી શકાય. દેહભાષા પર પરના 
સદેંશા યવહારમા ંખબૂ જ મોટો ભાગ બજવે છે. ઓ એ હકીકતને અવગણે છે તે સામા માણસને સાચી 
રીતે પારખવામા ં િન ફળ જાય છે. દેહભાષા મારફતે  અથ  યક્ત થાય છે તેવા પ ટઅથ  તો 
શાિબ્દક ભાષા ારા પણ યક્ત થતા ંનથી!  

 ઘણા શબ્દોના અનેક અથર્ થતા ંહોય છે. તે શબ્દ વાક્યમા ંવપરાયો હોય ત્યારે આસપાસના 
સદંભર્ પરથી તેને ક્યો અથર્ લાગ ુપડે તે આપણે નક્કી કરીએ છીએ. તેવુ ંજ આશાિબ્દક પર્ત્યાયન/દૈિહક 
ભાષાનુ ં છે. દરેક હાવભાવને ચોક્કસ અથર્ આપ્યા હોય પરંત ુ તે હાવભાવનો અથર્ તમારે અભ્યાસના 
આધારે નક્કી કરવો ઘટે. તેમ ન કરીએ તો માણસના મનોભાવનો આપણે ખોટો અથર્ કરી બેસીએ છીએ.  
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અશાિબ્દક પર્ત્યાયન માટેના કેટલાક અગત્યના પાસાઓ. 

 આંખનો સપંકર્ (Eye cont act ) 
 યિક્ત જ્યારે અન્ય યિક્ત સાથે વાત કરતી હોય કે સામા માણસને રસથી સાભંળી રહી હોય 
ત્યારે તેની નજર સાિમ યિક્ત પર મડંાયેિલ રહ ેછે. તે અિત સહજપણે પોતાની આંખ સામેની યિક્ત પર 
ઠેરવે છે. કેટલીકવાર તે નજર સામે નજર માડેં છે તો તે પછી પર્સગંોપાત તેના ચહરેા કે અન્ય અંગ 

ઉપર તેની આંખ ફરતી રહ ેછે. મ કે સામી યિક્ત હાથ ઊંચો કરે ત્યારે તેના હાથ પર નજર હોય, તો 
બીજી ક્ષણ ેતેના ચહરેા પર. તે પછી વળી આંખસામ ેજોઈ રહછેે. ઘણીવાર આંખ સામે આંખના સપંકર્નો 
અભાવ એ લાપરવાહી કે િતર કારનુ ંકારણ પણ હોય શકે. આપણે કોઈ સાથે વાત કરતા ંહોઈએ અને 
સામેની યિક્તની નજર ઓરડામા ંઅન્યતર્ ફરવા લાગે તો આપણો વાત કરવાનો ઉત્સાહ ઓસરી જાય છે.  
 માનવ પાસે રહલેી પાચં ઈિન્દર્યો પૈકી આંખ એ સૌથીવધ ુિકર્યાશીલ ઈંિદર્ય છે. આંખ  જુએ છે 
તેના આધારે અથર્ઘટન િવકસે છે. સામાન્યત: આંખ ારા યિક્તના મોટા ભાગના હાવભાવ િવષે 
અનમુાન થઈ શકે છે. 

 હ તધનૂન (Handshake) 
 સામાન્યરીતે યિક્તઓ એકબીજાને મળે છે ત્યારે અિભવાદનના ભાગ પે હ તધનૂન કરે છે. આ 

હ તધનૂન પણ એકમેક વચ્ચનેા પર્ત્યાયનની કડી પ સાિબત થાય છે. મ કે હાથ ઉપર હાથ હોય, હાથ 

નીચે હાથ હોય, (આપવુ-ંલેવુ)ં બનેં હાથ પકડી હ તધનૂન, કે અિતશય દબાણથી (આંગળા તોડી નાખે 
તેવુ)ં થયેલ હ તધનૂન- આ દરેક કોઈ પર્િતકાત્મક વતર્નના વ પ છે. સામી યિક્ત સાથેનુ ંહ તધનૂન 
તેની સાથે  કેવ ુ ંપર્ત્યાયન થશે (કે થયુ)ં તેની આગાહી કરી શકે.  

 વાતાવરણ (Envi ronment ) : 
 પર્ત્યાયન કરતી વખતે આજુબાજુનુ ંવાતાવરણ સરળતા અને હળવાશભયુર્ં રાખવુ.ં આજુબાજુમા ં

ઉભેલા લોકો, અવાજો અને પિરિ થતી પર્ત્યાયન પર અસર કરે છે. વાતાવરણને બે રીતે મલૂવી શકાય.  
(૧) બા  વાતાવરણ (૨) આંતિરક (મનોવૈ ાિનક) વાતાવરણ 

 બા  વાતાવરણ ભૌિતક વાતાવરણ છે. ઠંડી, તાપ, વરસાદ, પર્કાશ, અંધકાર, તથા 
ધ્વિન/અવાજનુ ંપર્દૂષણ િવગેરે વા પિરબળો બા  રીતે પણ માનવીય પર્ત્યાયન પર અસર કરે છે. 
કેટલીક વાર ચોક્કસ થળ કે યિક્તની હાજરીને કારણે પણ પર્ત્યાયન પર અસર પહોચે છે. આ તમામ 
બાબતોને બા  વાતાવરણ તરીકે લઈ શકાય.     
 આંતિરક વાતાવરણ એટ્લે યિક્તની અંદરનુ(ંમનોવૈ ાિનક) વાતાવરણ  પર્ત્યાયન પર અસર 
પહોચાડે છે. દા.ત. ઘરેથી વજન સાથે લડાઈ/જ્ગડો કરીને આવેલ યિક્તનુ ંમન કામમા ંલાગત ુ ંનથી, 
અથવા કાયાર્લયના કામકાજની િચંતા ઘરે શાિંત આપી શક્તી નથી. થાકેલી, કંટાળેલી અને િનરાશ 
યિક્તને કોઈ વાતમા ંરસ પડતો નથી.  

 આમ પર્ત્યાયન દરમ્યાન બા  અને આંતિરક વાતાવરણ સાથે અનકુલૂન સાધી અને 
હળવાશભયુર્ં/મૈતર્ીપણૂર્ વાતાવરણ બનાવવામા ંઆવે તો પર્ત્યાયન એક આનદંમય પર્િકર્યા બની રહશેે. 
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 શારીિરક અંતર (Body Space) 
 પર્ત્યાયન વખતે યિક્ત- યિક્ત વચ્ચેનુ ંભૌિતક અંતર કેવ ુ ંઅને કેટલુ ંછે? તે બાબતનુ ંપણ ખબૂ 
મહત્વ છે. યિક્તની એકદમ િનકટ કે પછી ખબૂ દૂર બેસવાથી યોગ્ય પર્ત્યાયન સાધી શકાત ુ ંનથી અથવા 
પર્ત્યાયનમા ંમુ કેલી આવે છે. એકબીજાને અનકુળૂ થાય તેવુ ંઅંતર આપોઆપ સુદંર પર્ત્યાયન િવકસાવે 
છે. બોડી લેંગ્વેજના તજ  એલન પીસના માટે યિક્તના શરીરથી સવા-દોઢ ટનો િવ તાર તે યિક્તનો 
િનકટવતીર્ િવ તાર (Intimate zone) ગણાય છે.  મા ં લાગણીની દર્િ ટએ ખબૂ જ નજીક હોય 

તેવા(પેર્િમકા, પત્ની, િપર્યજન, િનકટના વજનો/િમતર્ો વી યિક્ત) યિક્તઓ જ તે િવ તારમા ંઆવી 

શકે છે. બાકીના યિક્તઓ જો આ Zoneમા ં પર્વેશે તે પર્િતકળૂ પિરિ થતી સજાર્ય છે. આ િવ તાર 
લાગણીઓનો િવ તાર છે.  

 શરીર િ થતી/મદુર્ા (Body Posture) 
 પર્ત્યાયન કરતી વખતે દરેક યિક્ત એક અનકુળૂ થાય તેવી શારીિરક િ થિત પર્ાપ્ત કરવાનો 

પર્યત્ન કરે છે ને બોડી પો ર કહ ે છે. ચોક્કસ રીતે ઊભા રહવેા, બસેવા કે સવુાની કોઈ એક િ થર 

શારીિરક િ થિત યિક્ત થોડા સમય માટે પસદં કરે છે,  કોઈ ચોક્કસ મનોિ થિતનુ ં િચતર્ણ કરે છે. 
યિક્ત કઈ રીતે બેઠી કે ઊભી છે તેના આધારે તેની પર્ત્યાયનમા ં કેટલી ભાગીદારી છે તે બાબતનુ ં
અનમુાન થઈ શકે છે. 

 ચહરેાના હાવભાવ (Facial Expression) 

 બે યિક્ત પર પર વાત કે છે ત્યારે ૩૦થી ૬૦ ટકા ટલો સમય સામસામી નજર 
એકબીજા પર ઠેરવે છે. ૬૦ ટકા કરતા ંવધ ુસમય કોઈ યિક્ત પોતાની નજર સાિમ યિક્ત પર 
ઠેરવે તો આનો અથર્ એવો કરી શકાય કે પોતે  કહી ર ા છે તેના કરતા ંય તેને સામેની 
યિક્તમા ંવધ ુરસ છે! આવુ ંક્યા ંસજંોગોમા ંબને? એ માટે બે પિરિ થતી સભંવ છે કે ક્યા ંતો એ 
બનેં યિક્તઓ પેર્મીઓ હોય અને દયભીના ભાવે એકબીજા સાથે વાત કરીને સાિમ યિક્તને 
િનહાળતી હોય અથવા તો આ બનેં યિક્તઓ સામસામી ટકરાવાના િમજાજમા ંહોય.. આ બનેં 
પિરિ થતીમા ંબનેં યિક્તના પરૂા હાવભાવનુ ંઅવલોકન થાય તો જ પિરિ થતી િવષે અંદાજ 
બાધંી શકાય. યિક્ત શરમાતી હોય, કંટાળી ગઈ હોય, કે કશકુ પાવવા માગતી હોય તો તે 
તેના ચહરેાના હાવભાવ પરથી જ જાણી શકાત ુ ંહોય છે.  

 હલનચલન (Gestures) 
 સમગર્ શરીરના માધ્યમ ારા આશાિબ્દક પર્ત્યાયન થતુ ંહોય છે. વાતચીત દરમ્યાન શરીર ારા 
િવિવધ હલચંલનો થતા ં હોય છે. શરીરના માધ્યમથી આંખ, ખભા, હોઠ, આંગળીઓ કે હાથપગના 

હલનચલનો થતા ંહોય છે. ને દૈિહકભાષાના Gest ures કહ ેછે. અનકુળૂ શારીિરક અંતર ગોઠવવા માટે 

પણ િવિવધ હલનચલન થતા ંહોય છે. દા.ત. ગાલ પર હાથ ટેકવી બેસવુ,ં ટેબલ પર હાથ થપથપાવવા, 
માથુ ંખજંવાળવુ,ં વાળમા ં હાથ ફેરવવવો, જીભ બહાર કાઢયા કરવી, પગ હલા યા કરવો, આંગળીમા ં
ચાવી ફેર યા કરવી કે પેનનો ટીકટીક અવાજ કયાર્ કરવો િવગેરે. 
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 સાભંળવુ ં(Listening) :  
 ધ્યાનપવૂર્ક સાભંળવુ ંએ પણ એક કળા છે. મોટાભાગના લોકો એ કળાથી વિંચત હોય છે. 
વાતચીત ચાલતી હોય ત્યારે કાન ભલે સાભંળતા લાગે પણ તેમના મન અધકચરંુ જ સાભંળતા હોય છે 
તેના કારણે અનેકવાર વાતચીતમા ંગેરસમજ ઉદભવતી હોય છે. બે યિક્તઓ વચ્ચેના પર્ત્યાયનમા ંમાતર્ 
શારીિરક હાજરી પરૂતી નથી: પણ માનિસક હાજરી પણ એટલીજ અગત્યની છે. દરેક વાતચીત કરનાર 
સાભંળનારની માનિસક હાજરીની પણ અપેક્ષા રાખે છે તો જ બનેં પક્ષે િવચાર-િવિનમયનો આનદં રહ ેછે. 
માણસ જ્યારે દયપવૂર્ક સાભંળતો નથી ત્યારે બોલનાર અને તેના પર્ત્યાયન પર અવળા પર્ત્યાઘાત 
પડતા હોય છે. વણ કૌશ ય પર આપણે અગાઉ પણ ઘણી ચચાર્ કરી ચકૂ્યા છીએ.  

 િ મત (Smile) 
 િ મત એ માનવજાતને પર્કૃિત તરફ્થી મળેએ પર્િતલ અમુ ય ભેટ છે. ચહરેા પરનુ ં િ મત એ 
પર્ત્યાયનમા ંચાવી પ સાિબત થાય છે. માણસ જ્યારે હસે છે કે િ મત કરે છે ત્યારે તેની પાછળ ખશુી કે 
આનદં જ યક્ત થાય છે એવુ ંનથી, જુદા-જુદા અનેક કારણસર માણસ િ મતનો આ ય લે છે ગમતી 
યિક્ત સામે મળે તો આપોઆપ િ મત થઈ જાય છે, ગમવા ઊપરાતં િદલગીરી, બચાવ કે માફી 
દશાર્વવા પણ િ મતનો ઉપયોગ થતો હોય છે. હરીફ કંપનીઓના બે અિધકારીઓ મનમા ંક ર હરીફાઈનો 
ભાવ  ધરાવતા હોવા છતા ંચહરેા પર િ મત સાથે એકબીજા સાથે હ તધનૂન કરતા ંજોવા મળે છે. 
પર્ત્યાયન કળામા ંપારંગત થવા માટે િ મત નુ ંબર્ ા  િસધ્ધ કરવુ ંખબૂ જ જ રી છે.  

 અવાજની ક્ષમતા (Tone/Voice characters) 
 અવાજની લાક્ષિણકતા એ પણ પર્ત્યાયનનો એક અગત્યનો િહ સો છે. અવાજ ધીમો, મોટો, 
મધરુ, કડકાઈભય  થવો તે  પર્ત્યાયનની તાસીર બદલી નાખે છે. અવાજની તી તા વધ-ઘટ થવા 

ઉપરાતં ધીમુ ં કે  ઝડપી બોલવુ,ં બોલતા-બોલતા વચ્ચે અટકવુ ં કે િવરામ લેવો (Pause) િવ. બાબતો 
પણ પર્ત્યાયનમા ંઅગત્યતા ધરાવે છે. બોલતા-બોલતા િવરામ લેવો અને કેટલો અને કઈ જગ્યાએ લવેો 

તે પણ એક પર્ત્યાયનની કળા છે. તદુપરાતં કોઈને સાભંળતા સાભંળતા હ કારો ભણવો, Ôહા’ કે ‘હમ્મ’ 

િવગેરેને ‘વોઇસ કેરેક્ટરÕ કહી શકાય. બોલનાર  યિક્ત કેવીરીતે બળે છે, કઈ જગાએ િવરામ લે છે, કેવા 

પર્કારના  ‘વોઇસ કેરેક્ટરÕ ઊપયોગમા ંલે છે તે જોવુ ંએ પણ પર્ત્યાયનમા ંઉપયોગી સાિબત થશે.  

 વ  પિરધાન શૈલી (Dressing style) 
 યિક્તએ કેવા પર્કારના વ ો પહયેાર્ છે તેની અસર તેની પર્ત્યાયન શૈલી પર થતી હોય છે. 
સામાન્યરીતે પર્ત્યાયન દરમ્યાન યિક્તઓ વચ્ચે સમાનપણુ ં જળવાઈ રહ ેઅને કોઈ  ભેદભાવયકુ્ત 
વતર્ન ન ઉદભવે તેવી વ શલૈી અપનાવવી જોઈએ.  

 પશર્ (Touch) 
 હ તધનૂન, ખભે હાથ મકૂવો, આિલંગન, હાથ પકડવો, પીઠ થાબડવી કે માથે હાથ ફેરવવોÑઆ 
બધા જ પશર્ના ઊ મ ઉદાહરણો છે. પશર્થી યિક્તઓમા ંઊત્સાહ, લાગણીઓ અને સવેંદનાઓનો 
સચંાર થાય છે. યથાયોગ્ય સમયે જ િરયાત મજુબ પશર્ની અગત્યતા પર્ત્યાયન કરનાર દરેક યિક્તએ 
જાણવી/સમજવી અત્યતં જરુરી છે.  
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અસરકારક સચંારમા ંમુ કેલીઓ 

પર્ભાવશાળી અિભ યિક્તમા ં કેટલાય પર્કારની મુ કેલીઓ આવે છે, આનાથી ક્યારેક આપણે અન્ય 

યિક્તઓને આપણો િવચાર પહ ચાડી શકીએ છીએ, ક્યારેક નહીં. આવી કેટલીક મુ કેલીઓ નીચે મજુબ 

છેઃ 

 આપણા ંવલણો, મ ૂ યો તેમ જ યિક્તગત િવચાર, સચંારમા ં મુ કેલી ઊભી કરે છે. આપણે 

આપણા ંમ ૂ યો અને વલણો પર્માણે જ આપણી વાત ગાળીને કહીએ છીએ અને તે જ પર્માણે 

ગાળીને સાભંળીએ છીએ. આમ, આપણે આપણી પસદંગી પર્માણે સચંાર કરીએ છીએ. 

 જ્યારે બે યિક્તઓ એકબીજા સાથે સચંાર કરે છે ત્યારે બનેંએ પોતપોતાના સં કારો તેમ જ 

મ ૂ યોના ંચ મા ંપહરેેલા ં હોય છે. બનેં એકબીજાથી અલગ હોઇ શકે છે. તેથી સભંાવના પણ 

વધારે હોય છે. સચંારની પર્િકર્યા પર બે િવિભ  મ ૂ યો તેમજ યવહારોની અસર પડે છે. 

 કામનુ ં દબાણ, કૌટંુિબક વાતાવરણનુ ં વા થ્ય વગેરે કેટલાકં કારણો મનઃિ થિત પર અને તે 

અનસુાર સચંાર પર પર્ભાવ કરે છે. 

 આથી આપણે અન્ય યિક્તઓ સાથે સચંાર કરતી વખતે તેના ંવલણો તેમ જ મ ૂ યો અને તેની 

મનઃિ થિત પર્ત્યે સજાગ રહવે ુ ંઅત્યતં આવ યક છે. 

 દરેક લોકોની િવચારશૈલી એકબીજાથી િભ  હોય છે અને તેના અનસુાર જ ધારણાઓ પણ િભ  

હોય છે.  

 દરેક યિક્ત માટે શબ્દ કે અિભ યિક્તના અલગ અલગ અથ  હોઇ શકે. આમ, સપંકર્ કરતી 

વખતે આ બાબતે પણ સજાગ રહવે ુ ંજ રી છે. 

 સચંારમા ંભાષા એ એક બીજી મુ કેલી છે. 

( ોતઃ "હાઉ ટુ કમ્યિુનકેટ ઇફેિક્ટવલી િવથ ગર્ાસ- ટ વમુન' ૧૯૮૪, યિુનસેફ, નવી િદ હી) 
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આમ પર્ત્યાયનની સમગર્તય પર્િકર્યામા ંશાિબ્દક અને આશાિબ્દક બાબતોના સમન્વયથી એક યિક્ત થી 
બીજી યિક્ત વચ્ચે િવચારોની આપ-લે/િવિનમય ખબૂ જ સરળતાથી અને સહજતાથી થાય છે. પર્ત્યાયન 
આપણા ંસૌના જીવનમા ંઅગત્યનુ ંજીવન કૌશ ય છે.  
 
િ મતભય  આવકાર 
માન, સન્માન, આદરની લાગણી 
આત્મીયતા 
માિહતી  
અથર્ધટન 
િવ લેષણ 
વૈચાિરક માનિસક ટેકો, સમથર્ન કે પછી ...... 
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કેળવણીની પર્િકર્યામા ંપર્ેરણાનુ ંમહત્વ 

 ઉદે ય: આ તાલીમ સતર્ના અંતે તાલીમાથીર્ઓ તાલીમ અને કેળવણીની પર્િકર્યામા ં પેર્રણાના 

અગત્યના ઘટકો-મુ ાઓની સમજ મેળવશે.  

 સમય: ૦૨.૦૦ કલાક   

 સામગર્ી: પાવર પોઈન્ટ પેર્ઝન્ટેશન,   

 પ િત: સહભાગી યાખ્યાન, જુથ ચચાર્, િફ મ િક્લપ, જુથ રમત, કેસ ટડી િવગેરે    

 પર્િકર્યા: આ સતર્ દરમ્યાન તાલીમકાર તાલીમાથીર્ઓને વતર્ન બદલાવની અને કેળવણીની 

પર્િકર્યામા ં પેર્રણાનુ ં મહત્વ અને તેના િનયમોની િવ તતૃ સમજ તાલીમાથીર્ઓને આપશે. 

પેર્રણાનો  પિરચય અનભુવ આધાિરત િશક્ષણ પ િતથી કરાવશે. તથા કેટલીક પેર્રક બાબતોનુ ં

િનદશર્ન પણ કરશે. સતર્ દરમ્યાન ખુ લા પર્ ો અને ચચાર્ને આમતંર્ણ આપશે તથા યોગ્ય 

ઉદાહરણોના માધ્યમથી તાલીમાથીર્ઓને િવશેષ માિહતગાર  કરશે. 

 તાિલમકારની ન ધ:  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

 ચચાર્/પર્ ો રી અને સમાપન: સમગર્ સતર્ના અંતે સતર્ મ ૂ યાકંન આધાિરત પર્ ો અને ચચાર્ ના ં

માધ્યમથી સતર્નુ ંસમાપન કરવુ.ં 
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કેળવણીની પર્િકર્યામા ંપર્ેરણાનુ ંમહત્વ 
 

પર્ત્યાયન ારા વતર્નમા ં બદલાવની પર્િકર્યા દરમ્યાન 
પર્ોત્સાહન અને પેર્રણાની ભિૂમકા ખબૂ જ અગત્યની અને 
પાયાની ગણાય છે. જ્યા ંસધુી યિક્ત પોતે પોતાનુ ંવતર્ન 
બદલવા તૈયાર ના થાય ત્યા ંસધુી તેના વતર્નમા ં કોઈ જ 
બદલાવ સભંવ નથી. પરંત ુઆ પેર્રણા અને પર્ોત્સાહન આવે 
છે ક્યાથી? યિક્ત કેવી રીતે પેર્િરત થઈ શકે? આ તમામ 
પર્ ોને સમજવા માટે પેર્રણા-મોિટવેશનને થોડા વધ ુ
ઊંડાણપવૂર્ક સમજવુ ંજ રી છે. ÔMotivation’ એ મળૂ લેિટન 
શબ્દ TO M O V E પર આધાિરત છે. ‘પેર્રણા તે 
યિક્તને કઈક કરવા પેર્રતી ઈચ્છા, લાગણી કે મનોવૈ ાિનક 
જ િરયાત છે’. 

પેર્રણા એ દરેક વતર્ન નુ ં ÔwhyÕ-(શુ ંકામ? Ð તેવુ ંકારણ) 
છે.   

માતા-િપતા તેમના બાળકોને, િશક્ષક તેના િવધ્યાથીર્ઓને, 
અિધકારી પોતાના કમર્ચારીઓને સતત પેર્િરત કરવા ઈચ્છતા 
હોય છે.    

જ્યારે આપણે અન્ય લોકો પાસે આપનુ ંધાયુર્ં કાયર્ કે વતર્ન 
કરાવવા ઈચ્છીએ છીએ અને તેઓ આપની અપેક્ષા મજુબનુ ં
વતર્ન કરતા ંનથી. તેના નીચે મજુબના સભંિવત કારણો હોય 
શકે.... 

1. તેઓને ખબર નથી કે શુ ંકરવાનુ ંછે  
2. તેઓને ખબર નથી કે કેવી રીતે કરવાનુ ંછે  
3. તેઓ જાણતા નથી કે આ વતર્ન તેમણે શુ ંકામ કરવુ ંજોઈએ 
4.  અપેિક્ષત વતર્ન છે તે તેમને અનકુૂળ ના હોય  
5. તેઓ તેમ કરવા જ ના માગતા હોય  

જુદા જુદા કારણોસર આપણે પેર્િરત થતા ં હોઈએ તેવુ ંબની શકે. 
દરેક યિક્ત કોઈને કોઈ કાયર્થી પેર્િરત થતા ંહોય છે દા.ત. 

 કોઇની સાથે પર્ત્યાયન કરવા માટે Ð 
પર્ત્યાયન એ આપની પાયાની વતર્ણકૂ છે. દરેક યિક્ત 

યાદ રાખો: તાલીમ દરમ્યાન 

િશખેલા કે ... 

તાલીમમા ંખબુ અગત્યની 

બાબત ‘મેથોડોલોજી’ છે  

S T O R I E S 

• તર્ણ ઉ મ િશક્ષકો 

અને ૫૦ ચનુદંા 

બાળકો Ðસાઊથ 

આિફર્કાની શાળા- 

• ‘ત ુ ંતારો દીવો થા’-

અનભુવ 

• જાવ જાવ તમારંુ 

_______નુ ંકામ નહીં! 

Ðડુગંરપરુના 

જાગીરદાર 

• િમતર્ને પતર્ની નકલ 

મોકલી અને પેર્િરત 

થયો- અનભુવ 

• બાળપણ-યવુાનીમા ં

થયેલા પેર્રણાના 

અનભુવ વષ  પછી 

આપની પેર્િરત 

કરવાની પ િત બની 

જાય છે.  

• �તમારો પગાર ક્યાક 

જમા થાય છે-

અનભુવ 

(તાલીમની ન ધપોથીનો 

ઉપયોગ કરીએ.) 
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વાતચીતમા ંપેર્રણા અનભુવે-અનભુવ કરાવે છે  

 ઉદાહરણ પ-રોલ મોડેલ બનવા- 
ક્યારેક આપણ ે કોઈ ઉદાહરણ પ બનવા કે બનાવવા પેર્રણાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ દા.ત. અપેક્ષા 
મજુબની પર્શસંનીય કામગીરી કરનાર કમર્ચારીને આપણે પર્ોત્સાિહત કરીએ છીએ.   

 પડકાર જીલવા- 
કોઈ પડકારને પહોચી વળવા પેર્રણાની ખબૂ જ િરયાત રહ ે છે. યુ ની ક્ષણોમા ં દુ મનો સામે ખરાખરીનો 
જગં લડી લેવા ટુકડીનો નેતા સૈિનકોને જબરદ ત રીતે પેર્િરત કરે છે. (મરો યા મારો!) 

 પર્ોત્સાિહત કરવા- 
િવધાથીર્ઓન ેસારંુ-સારંુ અને નવુ ંશીખવા સતત પર્ોત્સાહનની જ ર પડે છે  

 પર્તીભાવ આપવા-મેળવવા 
કોઈપણ કાયર્ અંગે તેના સારા-ખરાબ પર્િતભાવોના કારણ ે યિક્ત પર્ોત્સાિહત કે િનરાશ થતા ંહોય છે તેથી 
પર્તીભાવ આપનાર યિક્ત જો પેર્રણાયકુ્ત પર્તીભાવ આપે તો યિક્ત મોટીવેટ થતા ંહોય છે.   

 સામેલગીરી- 
કોઈપણ નવા કાયર્ કે ટીમવકર્ વખતે સામેલગીરી ઊભી કરવા માટે યિક્તને પર્ોત્સાિહત કરવાની જ ર ઊભી 
થાય છે  

 કાયર્સોપણી- 
દરેક નવા કાય ની સોપણી વખતે જો પેર્રણા પરૂી પાડવામા ંઆવે તો કાયર્ કરનાર યિક્ત વધ ુજોશ સાથે 
કાયાર્રંભ કરી શકે છે.   

 િવકસાવવા અને તાલીમ આપવા- 
તાલીમ અને િવકાસની પર્િકર્યામા ંપણ જો તાલીમાથીર્-સહભાગીને પેર્રક વાતાવરણ પરંુૂ પાડવામા ંઆવે તો 
તેઓ વધ ુસરળતાથી િવકાસની પર્િકર્યામા ંજોડાઈ શકે છે.  

 માિહતી આપવા- 
ક્ષેતર્ મલુાકાત દરમ્યાન ક્ષેતર્ કાયર્કતાર્ પેર્રણા સાથે માિહતી આપશે તો લિક્ષત જૂથના લોકો વધ ુસારી રીતે 
માિહતી ગર્હણ કરી શકે છે.  
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વાતચીતમા ંપર્ોત્સાહન માટે શુ ંકરશો? 
 વાતચીત દરમ્યાન વને અને અન્યને ધ્યાનથી સાભંળો. (બેધ્યાન અને અધર્ધ્યાન નહીં પરંત ુસપંણૂર્ વૈચાિરક વણ) 

 આંખોનો સપંકર્ જાળવી રાખો.  

 ક્વેરમા ંબેસો. 

 ની  સાથે વાત કરો છો  તેમની સારી બાબતોને પર્ોત્સાિહત કરો  

 ક્યારેય કોઈને ઉતારી પાડતા અને અપમાજંનક શબ્દો ના કહો. 

 વાતચીતમા ંપર્ોત્સાહન માટે શુ ંકરશો? 

 ગહૃ મલુાકાત દરમ્યાન મના ઘરે જાવ ત્યારે તેમના બાળકો અને વડીલોને પેર્મપવૂર્ક મળો. 

 દરેક યિક્ત સન્માન ઈચ્છે છે તે વાત યાદ રાખીએ. 

 વાતચીત દરમ્યાન સમત્વ અને સભંાવથી વાત કરીએ.  

 કોઇની લાગણીને ઠેસ પહોચે તેવુ ંવતર્ન ક્યારેય નહીં.  

 વાતચીતમા ંપર્ોત્સાહન માટે શુ ંકરશો? 

 પર્ોત્સાહન ારા માન્યતામા ંબદલાવ અને વતર્નમા ંપરીવતર્ન સભંવ છે.   

 એક મલુાકાતમા ંના પણ થાય. સતત પર્યત્ન કરવા પડે.  

 બધા િક સામા ંસફળ ન પણ થવાય,  

પર્ેરણાના ૯ િનયમો 

લોકોને પેર્િરત કરવા આપણે પેર્િરત થવુ ંજ પડે.  

મોિટવેશન માટે ધ્યેય હોવુ ંજ રી છે.  

એકવાર પેર્રણા થાય પછી ક્યારેય જતી નથી.  

આભાર/કદરની લાગણીથી મોિટવેશન વધે છે.  

પોતાની જાતને- વયનેં િવકસતા જોવુ ંએ પણ એક પેર્રણાછે.   

પડકાર ત્યારે જ પેર્રણા બની શકે જ્યારે આપણે જીતવાનો અિભગમ િવકસાવીએ 

દરેક યિક્તનો મોટીવેશનલ Ôફ ઝૂÕ હોય છે.  

જુથ/ટીમ સાથેનુ ંજોડાણ પેર્િરત કરે છે  
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છતા:ં-સતત નવા ર તા શોધો, સકારાત્મક સદેંશા આપો, સદેંશાઓને િજંદગી સાથે જોડો, િવક પો આપો/િવચારો. 
 

SWOC- વોક એનાિલિસસ 

 ઉદે ય: આ તાલીમ સતર્ના અંતે તાલીમાથીર્ઓ SWOC વોક એનાિલિસસને ને તથા જો-

હરેીÕસ િવન્ડો થીયરીને લગતા મહત્વના મુ ાઓની ઓળખ અને સમજ કેળવશે.  

 સમય: ૦૨.૦૦ કલાક   

 સામગર્ી: પાવર પોઈન્ટ પેર્ઝન્ટેશન, ચાટર્ પેપર, માકર્ર પેન    

 પ િત: સહભાગી યાખ્યાન, જુથ ચચાર્, િફ મ િક્લપ, કેસ ટડી િવગેરે    

 પર્િકર્યા: આ સતર્ દરમ્યાન તાલીમકાર તાલીમાથીર્ઓને વોકના  િવિવધ મુ ાઓની છણાવટ 

આપશે. વોક એનાિલિસસ કઈ રીતે થાય? આ િવ લેષણાત્મક ટલૂનો જો-હરેીÕસ િવન્ડો સાથેનો 

સબંધં. તથા તાલીમાથીર્ઓમા ંઆંતર વૈયિક્તક સબધં અને યવહારમા ંખુ લાપણુ ંઅને સજ્જતા 

કેળવાય તેવીરીતે તાલીમ કરવી.  સતર્ દરમ્યાન ખુ લા પર્ ો અને ચચાર્ને આમતંર્ણ આપશે 

તથા યોગ્ય ઉદાહરણોના માધ્યમથી તાલીમાથીર્ઓને િવશેષ માિહતગાર  કરશે. 

 તાિલમકારની ન ધ:  

__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 ચચાર્/પર્ ો રી અને સમાપન: સમગર્ સતર્ના અંતે સતર્ મ ૂ યાકંન આધાિરત પર્ ો અને ચચાર્ ના ં

માધ્યમથી સતર્નુ ંસમાપન કરવુ.ં 
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SWOC- વોક એનાિલિસસ 

 ‘ વોક એનાિલિસસ’ એ યવ થાપનનુ ંએવુ ં િવ લેષણાત્મક સાધન છે કે ના માધ્યમથી કોઈ પણ 
બાબતની ભિવ યની રણનીિત અને યોગ્ય િનણર્યો કરાવી આપતુ ંસાધન છે.  આ થીયરીને યિક્તગત 
કૌશ ય વધર્ન માટે પણ ઉપયોગમા ંલઈ શકાય. આપના દરેકમા ંઘણા બધા કૌશ યો, શિક્તઓ, સામથ્યર્ 
હોય છે. કાચબા અને સસલાની વાતાર્ હવે બદલાઈ ગઈ છે. માણસ 30-40 વષર્મા ં  પર્ાપ્ત કરી શકે તે 
હવે 3-4 વષર્મા ંપર્ાપ્ત કરી શકે છે. પરંત ુતે પર્ાિપ્ત કોઈ શોટર્કટથી નહીં. જીવનમા ંકોઈ શોટર્કટ નથી. 
કોઈપણ બાબત/પર્ો કટના િવકાસની િવ લેષણાત્મક બાબતોને આપની સમક્ષ મકેૂ છે થી ભિવ યના 
અગત્યના િનણર્યો કરવામા ંખબૂ જ સરળતા રહ ેછે. SWOC એટલે .. 

S-Strength     O-Oppurtunity 

W-Weakness    C-Challenge 

     

 

  

 

 

 

દરેક પાસાની એક િવ લેષણાત્મક આયામ તરીકે  વ-િવકાસમા ંઉપયોિગતા છે.  

ટેર્ન્થ: આપણે કઈ  રીતે આપની  શિક્તઓ, સામથ્ય , અને સટેૂવોનો ઉપયોગ આપના િવકાસ માટે કરી 
શકીએ.  

િવકનેસ: આપણે આપણી નબળાઈઓ કઈ રીતે ઓછી કરી શકીએ. 

ઓપચ્યુર્િનટી: આપણામા ં રહલેી સમભાવનાઓને આપણે કઈ રીતે વા તિવકતામા ં પિરવિતર્ત કરી 
શકીએ. 

ચેલેન્જ: આપના પડકારો અને અવરોધોને આપણે કઇરીતે સલુઝાવી શકીએ.  

પર્વિુ : તાલીમાથીર્ઓને એક કાગળમા ંચાર ખાના તૈયાર કરી અને પોતાના યિક્તત્વ માટે    

દસ દસ મુ ા ન ધવાનુ ંકહો. અને ત્યારબાદ િવકનેસને કઈ રીતે દૂર કરી સભંાવનામા ંઅને પડકારોને 
દૂર કરી ટેર્ન્થમા ંકઈ રીતે ફેરવી શકાય તે સમજાવો.  

Strength  Weakness  

Opportunity  Threat  
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ત્યારબાદ આ જ ચાર આયામોને જો-હરેીÕસ િવન્ડો થીયરી સાથે અનબુિંધત કરી સમજાવો. 

       

સફળતાની OBCD (ABCDનહીં)- જો-હરેી’સ િવન્ડો 
સામાિજક સબંધંોની અિનવાયર્તા અને ઉપયોિગતા િવશે ટલુ ંકહીએ એટલુ ંઓ  ંજ પડે. છતા ંફરી 
ફરીને એક જ વાત કહવેાની થાય છે કે આપણે ને સમાજ કહીએ છીએ તે ભલે દેખીતી રીતે િવશાળ 
હોય પરંત ુઆપણા માટે તો આપણો સમાજ પર્માણમા ંધણો નાનો છે અને આપણે ધારીએ તો એ સમાજ 
સાથેની આપણી આંતરિકર્યાને આપણે વ થ અને તદુંર ત બનાવી શકીએ છીએ. આવા સબંધંો માટે 
માણસ પોતે જાગર્ત હોય એ અિનવાયર્ છે.  સતત જાગર્ત રહ ેછે એને જ િવજય વરે છે. િવ િવ તા 
િસકંદરના જીવન પર નજર કરીએ તો એનામા ંજાગર્ત વતર્નના પરુાવા મળે છે. પોતાનો દેરક વતર્નને 
એ જાગર્ત રીતે મલૂવતો હતો અને પોતાની સફળતા અને િન ફળતાના ંલેખાજંોખા ંપણ તપાસતો હતો 
અને પોતાના સબંધંોને પણ એ જાગર્ત રીતે સાચવતો હતો. સબંધંોની દુિનયામા ંજાગિૃતનો અથર્ થાય છે 
યિક્તત્વની મોકળાશ અને ખુ લાપણુ.ં પોતાના યિક્તત્વને એક અદૃ ય કોશેટામા ંપરૂી દઇને જીવનાર 
સામાિજક રીતે સષુપુ્તાવ થામા ં સરકી પડે છે. મોકળાશ અને ખુ લાપણુ ં િવકસાવવા માટે અને 
આત્મસાત કરવા માટે માણસે સતત પોતાની જાતને અદૃ ય અરીસા સામે ઊભી રાખીને જોવી પડે છે. 
આ મોકળાશનો પાયો િનખાલસતા અને પવૂર્ગર્હશનૂ્ય વતર્ન છે. માણસ નવે નવ ગર્હ ઉપર િવજય 
મેળવશે પરંત ુદસમા ગર્હ યાને પવૂર્ગર્હ ઉપર સપંણૂર્ િવજય મેળવવા િવષે શકંા રહ ેછે. એથી એમ કહવે ુ ં
જોઇએ કે મોકળાશ અનભુવવા માટે શક્ય તેટલા ઓછા પવૂર્ગર્હોના ંવળગણો જ રી છે. 

 આપણે આપણા વતર્ન અંગે પરૂતા જાગર્ત હોતા નથી અને તેથી જ ધણીવાર આપણને આપણા 
યવારોમા ંસજાર્તી ગરબડોનો અહસેાસ થતો નથી. યિક્તત્વમા ંમોકળાશ હોય તો એ ગરબડો તરત 
પરખાઇ જાય છે એટલુ ંજ નિહ, એમાથંી ધણી બધી ટાળી પણ શકાય છે. યિક્તત્વ મોક ં બને તો એના 
કેવા કેવા સ ૂ મ ફાયદા થાય છે એ િવષે જરા િવચારવા વુ ંછે. યિક્તત્વ જાગર્ત બનાવવા તથા એમા ં
મોકળાશ લાવવા માટે મનોિવ ાનીઓએ એક સરસ સાધન પરંુૂ પાડયુ ંછે. લોકોએ એના ફાયદાની ન ધ 
લઇને એનો વીકાર કય  છે. જોઝ લફુત અને હરેી ઇંગહામ નામના બે વતર્ન-મનોિવ ાનીઓએ 
િવકસાવેલા આ સાધનને એ બનેંના નામ પરથી જોહરી િવન્ડો એવુ ંનામ આપવામા ંઆ યુ ંછે. આ બનેં 
મનોિવ ાનીઓ કહ ેછે કે આપણુ ં યિક્તત્વ ચાર પર્કારની બારી ધરાવે છે. એક બારી ફટાબાર ખુ લી છે. 
એક બારી આંધળી છે એટલે કે એમા ંબહારયી ડોિકયુ ંકરીને જોઇ શકાય છે, પરંત ુઅંદરથી દેખાત ુ ંનથી. 
તર્ીજી બારી બધં છે. એમાથંી ન તો બહાર કશુ ંદેખાય છે કે ન તો બહારથી અંદર કશ ુદેખાય છે. ચોથી 
બારી ખરેખર તો બારી જ નથી. ત્યા ંનય  અંધકાર છે. બારીની જગ્યા છે, પણ જાણે ત્યા ંએક મજબતૂ 
દીવાલ ચણી દેવાઇ છે. 

 આ ચારેય બારીઓના આિકર્ટકચરને હજુ િવગતે સમજવા વુ ં છે. એક વાત પ ટ છે કે 
ચારેયમાથંી પહલેી ફટાબાર ખુ લી રહતેી બારી દેખીતી રીતે જ વધ ુઆવકાયર્ અને વીકાયર્ બને છે. 
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કારણ કે એમાથંી હવા અને પર્કાશની અવર જવર થઇ શકે છે. અને અંદર-બહાર સહલેાઇથી જોઇ શકાય 
છે. આપણા યિક્તત્વમા ંઆવી ચાર-ચાર બારીઓ બનતી હોઇ વાભાિવક રીતે જ ખુ લી બારીને બહુ 
ઓછી જગ્યા મળે છે. એટલે દીવાલો ફરી તોડીને આ ખુ લી બારી માટે વધ ુજગ્યા ફાળવવી એ જ એક 
માતર્ ઇલાજ રહ ેછે. અલબ  આવી તોડફોડ માટે પિર મ કરવો પડે અને શિક્ત પણ ખચર્વી પડે. 

 હવે આ બારીઓ કેવી રીતે રચાય છે એની વાત કરીએ. આ જગતમા ંસૌથી સકુંલ કોઇ પર્ાણી 
હોય તો તે માણસ છે. માણસે માણસને જ ઓળખવાનુ ંએટલુ ંકિઠન છે કે ખદુ માણસ પોતાની જાતને  
પણ પરેૂપરૂી ઓળખી શકતો નથી. પરંત ુએનો અથર્ એ નથી કે માણસે પોતાની જાતને ઓળખવાના 
પર્યાસોમા ંસાવ હાથ ધોઇ જ નાખવા. માણસ પોતાના સજંોગો, ઉછેર, િવચારો, મનોવલણો, ગમા-
અણગમા, ગર્હો-પવૂર્ગર્હો, લાગણીઓ, શિક્તઓ અને મયાર્દાઓ, ઇચ્છાઓ અને આકાકં્ષાઓ વગેરે અંગે 
સભાન બને તો પોતાની જાતને ઘણે અંશે ઓળખી શકે. આમ તો આપણા દરેક વતર્નની પાછળ જાગર્ત 
ઉપરાતં અધર્જાગર્ત અને અજાગર્ત મનની પણ અસર હોય છે. આથી ઘણીવાર આપણને ખદુને આપણુ ં
વતર્ન સમજાતુ ંનથી. પરંત ુઆપણે ખદુ આપણા વતર્નને સમજી શકતા નથી એટલી સમજ તો પડવી જ 
જોઇએ. આ િહસાબે જોઇએ તો માણસ ભલે પોતાની જાતને પરેૂપરૂી ન ઓળખી શકે પરંત ુથોડીક તો 
અવ ય ઓળખી શકે. પોતાના યિક્તત્વની ઓળખાણ કેટલી થઇ એ નક્કી કરવા માટે કોઇ ટપ ી કે 
થમ મીટર નથી હોત ુ ંએટલે આપણે જ એનો અંદાજ લગાવવાનો રહ ેછે. ધારો કે આપણે આપણી જાતને 
૪૦ ટકા ઓળખી શક્યા છીએ. હવે આ જ વાતને આકૃિતમા ંમકૂીએ. અહીં આપેલી સીધી લીટી આપણુ ં
સમગર્ યિક્તત્વ છે. લીટીના દસ ભાગ કરીને ચાર ભાગ પર લખીએ ""હુ ંમને ઓળખુ ં .ં'' 

હુ ંમને જાણુ ં .ં(40%)      હુ ંમને જાણતો નથી(60%) 

 

ચાર ભાગ મારી પોતાની ઓળખાણના હોય તો દેખીતી રીતે ૬ ભાગ એટલે કે ૬૦ ટકા હુ ંમને નથી 
ઓળખતો. યવહાર જગતમા ંઆપણે આપણી જાત િવષે જાણીએ એટલુ ંજ પરૂત ુનથી. આપણે મની 
સાથે લેવા-દેવા છે એવા લોકો પણ આપણા યિક્તત્વ િવષે કેટલુકં જાણતા હોય છે એ જ રી ગણાય. 
આપણે આપણા ંમાતા-િપતા, પિત-પિત્ન, પતુર્-પતુર્ી, પડોશી, સહકાયર્કરો વગેરે સાથે સતત લેવાદેવા 
હોય છે. તેઓ આપણા િવષે થોડુકં જાણતા ંહોય એ જ રી ગણાય. કેટલાક માણસો બીજાઓને પોતાના 
િવષે બહુ જ્ણવા દેતા નથી. કેટલાક િનખાલસતાથી પોતાની જાતને ખુ લી કરી દે છે. હવે ઉપરની 
આકૃિતને જ સાકંળીએ. આપણી જાત માટે આડી લીટી છે. એવી બીજાઓ માટે ઊભી લીટી દોરીને 
પર્માણે નક્કી કરીએ. ધારો કે એ ય ૪૦ ટકા છે. 
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બીજા મને જાણે છે  

 

 

બીજા જાણતા નથી  

 

 

પોતાને ચા ગળી ભાવે છે કે ગળી એની પત્નીને તો ખબર હોવી જોઇએ. પિત આટલી વાત પણ પત્નીને 
જ્ણવા ન દે તો પત્ની સારી ચા બનાવી શકે નિહ અને પિતને સારી ચા માણવા મળે નહીં. હવે 
પર પરની જાણકારીની કેવી અસર થાય છે એ જોઇએ. બીજી આકૃિતના છેડા મેળવીએ. ચાર ચોરસ બને 
છે. 

આ ચારેય ચોરસને આપણે O, B, C અને D નામ આપ્યા ંછે. O ચોરસમા ંએવી બાબતો છે, ના િવષે 
મનેય ખબર છે અને તમનેય ખબર છે. એટલે કે આ મારી OPEN SELF થઇ. અહીં ધષર્ણ કે તકરાર 
થવાનો પર્  ઉપિ થત થતો નથી. 

B ચોરસમા ંએવી બાબતો છે મા ંમને મારા જ િવષે ખબર નથી, પણ તમને ખબર છે. એનો અથર્ એ 
થયો કે હુ ંમારા િવષે અંધ .ં પિરણામે મને સામા માણસનુ ંવતર્ન સમજાતુ ંનથી અને એનાથી ધષર્ણ 
થાય છે. આ મારી BLIND SELF થઇ. 

C ચોરસમા ંએવી બાબતો છે મા ંમને મારા િવષે ખબર છે પરંત ુતમને ખબર નથી. મતલબ કે હુ ં
બીજાઓને મારા યિક્તત્વમા ંડોિકયુ ંકરવા દેતો નથી. આથી આ મારી CLOSE SELF થઇ. 

છે લો અને ચોથો D ચોરસ ખતરનાક છે. ત્યા ંનથી મને મારા િવષે ખબર કે નથી તમને મારા િવષે કશી 
જાણ. ત્યા ંઅંધા ધોર છે. એને કારણે જ આંધળેબહરંુે કુટાવવાના સજંોગો િનમાર્ય છે. આ થઇ મારી 
DARK SELF 

  યિક્તત્વના ંચાર ખાનાની આ તો થઇ ઔપચાિરક ઓળખાણ. આ િ થિતને બદલવા માટે શુ ં
થઇ શકે અને એ બદલાય તો એની શુ ંઅસર થાય? આ સવાલ પણ િવચારવા વો છે. ધારો કે આપણે 
આપણી જાતને ઓળખવાનો સતત પર્યત્ન કરીને ૪૦ ટકાથી ૬૦ ટકા પહ ચી ગયા. એ જ રીતે બીજાઓ 
પણ આપણને વધ ુઓળખે એમ કરીને એ પર્માણ ૬૦ ટકાએ પહ ચાડીએ છીએ. એ સજંોગોમા ંઆકૃિત 
કંઇક આવી બને છે. 
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ધ જહોરી િવન્ડો 

હુ ંમને જાણુ ં .  

બીજા મને જાણે છે.  

OPEN 

હુ ંમને જાણતો નથી.  

બીજા મને જાણે છે.  

BLIND 

હુ ંમને જાણુ ં .  

બીજા મને જાણતા નથી.  

CLOSE 

હુ ંમને જાણતો નથી .  

બીજા મને જાણતા નથી .  

DARK 

 

હવે જોઇ શકાશે કે આટલા પર્યાસોથી OPEN SELF મોટી બને છે. મજાની વાત એ છે કે માતર્ OPEN 

SELF મોટી થતા ંબીજાં બધા ંજ ખાના ંનાના થઇ જાય છે. સૌથી વધ ુઅસર DARK SELF પર થાય છે. 
એનો અથર્ એ થયો કે OPEN SELF િવ તાર થવાથી આંધળેબહરંુે કુટાવાના સજંોગો એકદમ ધટી જાય છે. 

 આદશર્ વાત એ છે કે આપણી OPEN SELF નો ટલો િવ તાર થઇ શકે તેટલો કરવો. એનાથી  
મોકળાશ મળશે એ ધણી બધી ગરબડોને ટાળવામા ંમદદ પ બનશે. 

 અહીં ન ધવાની વાત એ છે કે, આ બારી શા ત નથી. યિક્તએ યિક્તએ એ બદલાય છે. પત્ની 
સાથે  OPEN SELF હોય એ જ િપતા સાથે ન પણ હોય. છતા ંબનેં સાથે બનેંના આગવા સદંભેર્ OPEN 

SELF િવ તતૃ કરી શકાય. 

 OPEN SELF નો િવ તાર આપણને આપણા જ વતર્ન અંગે ખબૂ જાગર્ત બનાવે છે. આપણા દરેક 
યવહારો સરળ અને પારદશર્ક બનાવે છે. 

 અંગેર્જી ભાષા શીખવા માટે મ પહલેા ંABCD શીખી લેવી પડે છે એમ વ થ યવહારો કેળવવા 
માટે યિક્તત્વની આ OBCD ને ધ્યાનમા ંરાખવા વી છે. દરેક િવ તા માટે આ એક અિનવાયર્ સાધન 
છે.  
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ડો મુેન્ટેશન 

 ઉદે ય: તાલીમ સતર્ના અંતે તાલીમાથીર્ઓ ડોકયમેુન્ટેશનની િવિશ ટ બાબતો   અંગેની પાયાની 

બાબતોથી માિહતગાર થશે. 

 સમય: ૧.૩૦ કલાક 

 સામગર્ી: પાવર પોઈન્ટ પેર્ઝન્ટેશન, ચાટર્ પેપર તથા માકર્ર પેન 

 પ િત: સહભાગી યાખ્યાન, જુથ ચચાર્  

 પર્િકર્યા: આ સતર્ દરમ્યાન તાલીમકાર તાલીમાથીર્ઓના પવૂર્ ાનને ચકાસી ત્યારબાદ 

ડોકયમેુન્ટેશનની પાયાની ભિૂમકા િવષે િવગતવાર પર્કાશ પાડશે. ડોકયમેુન્ટેશનના શાળા 

યવ થાપન સાથેના જોડાણ અને સદંભ ને પ ટ કરશે. સતર્ દરમ્યાન ખુ લા પર્ ો અને ચચાર્ને 

આમતંર્ણ આપશે તથા યોગ્ય ઉદાહરણોના માધ્યમથી તાલીમાથીર્ઓને િવશેષ માિહતગાર  

કરશે. 

 તાિલમકારની ન ધ:  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

ચચાર્/પર્ ો રી અને સમાપન: સમગર્ સતર્ના અંતે સતર્ મ ૂ યાકંન આધાિરત પર્ ો, ક્વીઝ અને ચચાર્ ના ં
માધ્યમથી સતર્નુ ંસમાપન કરવુ.ં 
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            દૈિનક અહવેાલ 

• તારીખ 

• સમય 

• કરેલ કામગીરીની િવગત 

• પ િત 

• અનભુવો  

• મ ૂ યાકંન 

• શીખ 

• ભિવ યની પર્વિૃ   

 માિસક અહવેાલ  

• મિહનો 

• કરેલ કામગીરીની િવગત 

• પ િત 

• અનભુવો  

• મ ૂ યાકંન 

• શીખ 

• ભિવ યની પર્વિૃ   

 
વાિષર્ક અહવેાલ 

• માિસક, િતર્માિસક અને અધર્વાિષર્ક અહવેાલ 

• કરેલ કામગીરીની િવગત 

• પ િત 

• અનભુવો  

• મ ૂ યાકંન 

• શીખ 

• ભિવ યનુ ંઆયોજન  
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અસરકારક લખાણ 

• એક જ ભાષાના ઉપયોગનો આગર્હ 

• પ ટ લખાણ 

• નાના-સરળ વાક્યો 

• સરળ શબ્દોનો ઉપયોગ 

• 10 લીટીના નાના ફકરા  

• અસરકારક લખાણ 

• 5 W 1 H (who, what, when, where, why, how) 

• િવરામ િચ ોનો યોગ્ય ઉપયોગ  

 

પર્વિૃ  અહવેાલ (ઉદા. િચતર્ હિરફાઇ) 

• હતે ુ

• પ િત 

• પર્િકર્યા 

• િનિરક્ષણ 

• વ-મ ૂ યાકંન 

• ભિવ યનુ ંઆયોજન  

 
 

િમિટગં અહવેાલ (િશક્ષક િમિટગં) 
• તારીખ, સમય, થળ 

• હાજર અને ગેરહાજર સભ્યો 

• બેઠકમા ંચચાર્યેલ મુ ા (િબનજ રી ઉ લેખોને ટાળવા) 

• િમિટંગના પિરણામો 

• ભિવ યનુ ંઆયોજન 
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તાલીમ અહવેાલ 

• તાલીમમા ં  શીખ્યા હોય તેનુ ંપનુરાવતર્ન કરવામા ંઉપયોગી 

• તેજ પર્કારની તાલીમ કરવી હોય મકે ટીઓટી તો આ અહવેાલ ઉપયોગી થાય છે 

• ભિવ યમા ંસદંભર્ સામગર્ી તરીકે ઉપયોગમા ંલઇ શકાય છે 

• વગીર્કરણ – િદવસ, સતર્, િવષયો  

પર્ેરણા પર્વાસ અહવેાલ 

• હતે,ુ થળ અને અન્ય મહત્વની માિહતી 

• અપેિક્ષત શીખ 

• થયેલી કામગીરીનુ ંમ ૂ યાકંન 

• પોતાના કામમા ંકેવી રીતે ઉપયોગમા ંઆવી શકે 

કેસ- ટડી લખવી 

• િવષય – શાળા, િવ ાથીર્, િશક્ષણ પ િત વગેરે 

• પર્કાર – 1. આત્મકથા 2. બીજા માટે લખતા હોઇએ તે રીતે 

• ધ્યાનમા ંરાખવાની બાબતો – મદુર્ા, વાણી, યવહાર 

• માળખુ ં– આકષર્ક મથા , રસપર્દ શ આત, વા તિવક મધ્યભાગ, સચોટ અંત 

ઇન્ટર ય ુકેવી રીતે લેશો 

• યિક્ત કે સં થા િવશે અગાઉથી માિહતી મેળવવી 

• ઇન્ટર યનુા હતેનુી પ ટતા 

• ડાયરી – પેન વગેરે સાથે રાખવા 

• રેકોિડર્ગ ંમાટે અગાઉથી પરવાનગી 

• તારીખ, થળ અને સમયની ન ધ 

• થળ અને પિરિ થિત મજુબ વતર્ન 
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પર્ેસનોટ 

• મુ ા પર ભાર 

• અસરકારક િશષર્ક 

• બે પાનાથી વધ ુનહી 

• 5 ડબ ય ુઅને 1 એચનો સમાવેશ આવ યક 

• મુ ાનો હતે,ુ જ રી આંકડા, લોકોના પર્િતભાવ,  

અસરકારક િશષર્ક 

• સાદુ િશષર્ક – ગામનુ ંભિવ ય િશક્ષકના હાથમા ં

• ઉ ેજક િશષર્ક – િશક્ષમ વગર બાળકોનુ ંછીનવાત ુ ંભિવ ય 

• િવશેષણયકુ્ત િશષર્ક – ગામે ગામ હવે ઘડાશે કલામ  

• પર્ યકુ્ત િશષર્ક – કોની સમય વધારે આપણી કે ભલૂકાઓંની?  

• કા યાત્મક િશષર્ક – ભણતર એજ ઘડતર 

• પર્ાસયકુ્ત િશષર્ક – ભણે તે ગણે 
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હકારાત્મક િવચારણા 

 ઉદે ય: તાલીમ સતર્ના અંતે તાલીમાથીર્ઓ હકારાત્મક િવચારણાના અગત્યના મુ ાઓથી 

માિહતગાર થશે. 

 સમય: ૧.૩૦ કલાક 

 સામગર્ી: પાવર પોઈંટ પેર્ઝન્ટેશન, હને્ડ આઊટ્સ, ચાટર્ પેપર તથા માકર્ર પેન 

 પ િત: સહભાગી યાખ્યાન, જુથ ચચાર્, યિક્તગત એકસરસાઈઝ  

 પર્િકર્યા: આ સતર્ દરમ્યાન તાલીમકાર તાલીમાથીર્ઓના પવૂર્ ાનને ચકાસી ત્યારબાદ હકારાત્મક 

િવચારણા િવષે િવગતવાર પર્કાશ પાડશે. સતર્ દરમ્યાન ખુ લા પર્ ો અને ચચાર્ને આમતંર્ણ 

આપશે તથા યોગ્ય ઉદાહરણોના માધ્યમથી તાલીમાથીર્ઓને િવશેષ માિહતગાર  કરશે. 

 તાિલમકારની ન ધ:  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

ચચાર્/પર્ ો રી અને સમાપન: સમગર્ સતર્ના અંતે સતર્ મ ૂ યાકંન આધાિરત પર્ ો અને ચચાર્ ના ં

માધ્યમથી સતર્નુ ંસમાપન કરવુ.ં 
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હકારાત્મક િવચારણા 

પર્ તાવના – 

 મારી પેઢીની સૌથી મહત્ત્વની શોધ એ છે કે યિક્ત એનુ ંમાનિસક વલણ બદલીને પોતાનુ ં

જીવન બદલી શકે છે. 

 મનોિવ ાન પણ કહ ેછે માણસ પોતાના િવશે સતત વી ક પના કરે છે એવો જ એ બને છે. 

આ માનવ વભાવનુ ંલક્ષણ છે. 

 પિરિ થિતઓથી તમારા િવચાર ઘડાય છે એવુ ં કહવેાને બદલે તમારા િવચારો પર્માણે 

પિરિ થિતઓ ઘડાય છે એવુ ંકહવે ુવધારે ઉિચત રહશેે. 

 આ પર્કારની િવચાર શૈલી બર્ ાડંના મહાન િનયમોમાનંી એક છે અને તે િનયમ છે કે – િવચારો 

એ ચુબંકીય િસગ્નલ બહાર ફેંકે છે,  તમારા તરફ તદન સરખી ચીજને પાછી ખેંચે છે.પર્બળ િવચાર 

અથવા મનોવલણ ચુબંક છે અને િનયમ છે કે સમાન સમાનને આકષેર્ છે. પિરણામતઃ મનનુ ંવલણ 

અચકૂપણે તેના પર્માણેની પિરિ થિતને આકષર્શે. 

 ચા સર્ હાનેલના આ િનયમને ટૂંકાણમા ંઅને સરળતાથી સમજવો હોય તો કહી શકાયકે જો તમે 

નકારાત્મક રીતે િવચારશો તો તમને નકારાત્મક પિરણામ મળશે. જો તમે સકારાત્મક રીતે િવચારશો તો 

તમને સકારાત્મક પિરણામ મળસે. આ સરળ તથ્ય જ સમિૃ  અને સફળતાના અદભતૂ િનયમનો પાયો 

છે. 

 ડેલ કાનેર્ગીએ બહ ુસરસ વાત કરી ચે કે નકારાત્મક વાતની શ આત પણ હકારાત્મક રીતે થવી 

જોઈએ. સફળ અને સખુી માણસ પોતાના જીવની ઊણપો અને િન ફળતાઓને એક બાજુએ મકૂીને િસિ ો 

અને સફળતાઓને નજર સમક્ષ રાખે છે. તેઓ પાણીથી ડધા ભરેલા ગ્લાસને પણ હકારાત્મક દિ ટએ 

જુએ છે. હકારાત્મક વલણ જ સખુ અને સફળતાનો રાજ માગર્ છે. 
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વલણ એટલે શુ ં? 

 વલણો એ સામાન્યીકૃત ટેવો અથવા િવચારજન્ય ટેવો છે,  યિક્તના િવચાર અને યવહાર 

દોરે છે. 

 વલણ એ કોઈ પણ વ ત ુસબંધેં અમકુ રીતે િવચારવાની અમકુ રીતે લાગણીથી જોવાની અને 

વતર્વાની પવૂર્ થાિપત વિૃ  હોય છે.- ન્ય ુકોમ્બ 

 કોઈ િવિશ ટ મનોવૈ ાિનક વ તનુી તરફેણમા ં કે િવરોધમા ં અપાતો સામાન્યીકૃત પર્િતચારો 

એટલે વલણ.- થ ટર્ન 

 વલણ એ માનિસક તત્પરતાની અવ થા છે,  યિક્ત સાથે સબંિંધત દરેક વ ત ુ અને 

પિરિ થિત પર્ત્યેની પર્િતિકર્યાઓ પર િનદેર્શાત્મક પર્ભાવ પાડે છે.- િબર્ટ 

વલણનુ ં વ પ – 

• વલણ જન્મજાત હોતા નથી તે વાતાવરણથી પર્ભાિવત હોય છે. 
• વલણમા ં યિક્તગત િભ તા જોવા મળે છે. 
• વલણ એક યિક્ત, એક વ ત ુકે સમહૂ પર્ત્યે હોઈ શકે છે. 
• જુદી જુદી સં કૃિત ધરાવતા પર્દેશના લોકોના વલણ જુદા જુદા હોય છે. 
• મનોવલણ ઘડાય છે, અનભુવથી બધંાય છે. 

વલણના પર્કાર – 

 જુદા જુદા મનોવૈ ાિનકોએ વલણના િવિવધ પર્કારો દશાર્ યા છે. માતંી નીચે આપેલા કેટલાકં 

વલણના પર્કારો તેમા ંસામાન્ય છે. 

(૧) ાનાત્મક વલણ 

(૨) સ દયાર્ત્મક વલણ 

(૩) આિથર્ક વલણ 

(૪) સામાિજક વલણ 

(૫) ધાિમર્ક વલણ 
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વલણોનો િવકાસ – 

 વલણો જન્મજાત હોતા નથી. પરંત ુઅનભુવને કારણે યિક્તમા ં કોઈ વ ત ુ કે િ થિત પર્ત્યે 

િનિ ત વલણો ઉ વે છે. ગિણત િશક્ષક િબન અનભુવી અને અકુશળ હોય તો િવ ાથીર્ઓ ગિણત પર્ત્યે 

નકારાત્મક વલણ બાધંી દે છે. જો િશક્ષક આનદંી, રમતીયાળ અને રસપર્દ શૈલીમા ંિશક્ષણ આપતો હોય 

તો િવ ાથીર્ઓ િશક્ષણ પર્ત્યે અનકુૂળ વલણ ધાવતા થાય છે. વલણ નવા બધંાય છે અને એનો િવકાસ 

થાય છે. વલણોને ઘડનાર પિરબળોને મખુ્ય તર્ણ ભાગોમા ંવહેંચી શકાય. 

(અ) સમાગં પર્િતચારોનુ ંસકંલન 

(બ) કોઈ પર્સગં કે ઘટનાની તી  અસર 

(ક) અનકુરણ 

હકારાત્મક વલણનુ ંમહત્ત્વ – 

 યિક્તના જીવનમા ંહકારાત્મક વલણનુ ંઆગવુ ંમહત્ત્વ છે. યિક્તનુ ંહકારાત્મક વલણ અન્ય 

યિક્ત સાથે યવહાર સરળ બનાવે છે. 

• યિક્ત- યિક્ત વચ્ચે તદુંર ત આંતરિકર્યા થાય છે. 
• યિક્ત- યિક્ત વચ્ચે આંતરિકર્યામા ંપિરણામ હકારાત્મક મળે છે. 
• યિક્ત- યિક્ત કે યિક્ત જૂથ વચ્ચેની આંતરિકર્યામા ંગિતશીલતા આવે છે. 
• યિક્ત- યિક્ત કે યિક્ત જૂથ વચ્ચેના સબંધંોમા ંસધુારો જોવા મળે છે. 
• યિક્ત- યિક્ત કે યિક્ત જૂથ વચ્ચેનુ ંવાતાવરણ સિકર્ય બને ચે. 
• વગર્ખડં િશક્ષણમા ંબાળકો અને િશક્ષકો વચ્ચે તદુંર ત િવચાર િવમશર્ થાય છે. 
• પર્ાથિમક શાળામા ંઆચાયર્ ી, િશક્ષક ીઓ વચ્ચેનુ ંહકારાત્મક વલણ ફળદાયી પિરણામ આપે 

છે. શાળાની િસિ  પાછળ િશક્ષક-પર્િશક્ષક, આચાયર્ ી અને િશક્ષકનુ ંહકારાત્મક વલણ પર્ત્યક્ષ યા 
પરોક્ષ પે અસરકારક ભાગ ભજવે છે. 
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હકારાત્મક પર્સગંો – 

 સખુી થવ ુતમારા હાથમા ંછે. 

 ટેર્નની ડાયિનંગ કારમા ંએક યગુલ બેઠંુ હત ુ.ં ીએ મ ઘા વ ો અને હીરાના દાગીના પહયેાર્ 

હતા. આમ, તેઓ ીમતં જણાતા હતા પરંત ુતે ી દુઃખી જણાતી હતી. એ ડાયિનંગ કારની વચ્છતા, 

યવ થા અને સિવર્સ િવશે મોટા અવાજમા ંફિરયાદો કરતી હતી અને િખજાતી હતી. 

 બીજી તરફ એનો પિત આનદંી, િમલનસાર અને દરેક બાબતોને સરળતાથી લે એવી યિક્ત 

લાગતી હતી. એ દરેક પિરિ થિતને સ  બનાવી શકતો હતો. એવુ ંલાગ્ય ુકે એ એની પત્નીના ટીકાત્મક 

વણર્નથી ક્ષોભ અનભુવતો હતો. એ કેટલાક અંશે િનરાશ પણ થયો હતો કારણ કે એ એની પત્નીને 

આનદં આપવા મોટા પર્વાસમા ંનીક યો હતો. 

 વાત બદલવા માટે એણે સામે બેઠેલી યિક્તને તેના યવસાય િવશે પછૂ ુ.ં એણે જણા ય ુકે એ 

વકીલ હતો પછી એણે મોટી ભલૂ કરી એણે સામે બેઠેલી યિક્તને જણા ય ુ– મારી પત્ની ઉત્પાનક્ષેતર્મા ં

કામ કરે છે. 

 તે યિક્ત મ ૂઝંાઈ. એ ી ઉ ોગના ક્ષેતર્મા ંહોય કે એિક્ઝ ટુીવ કક્ષાની હોય એવી દેખાતી ન 

હતી. એથી તેણે પછૂ ,ુ તમારી પિત્ન શેનુ ંઉત્પાદન કરે છે. ? 

 દુઃખનુ ંએણે જવાબ આપ્યો. એ પોતાના દુઃખનુ ંઉત્પાદન કરે છે. 

 જો કે એના એ િબન જરૃરી િવધાન પછી ટેબલ ઉપર ઠંડી શાિંત છવાઈ ગઈ, પરંત ુહુ ંએના એ 

િવધાન માટે આભારી  ંકારણ કે ઘણા લોકો ◌ાટે એ િવધાન સાચ ુ છે. – એ લોકો જાતે જ પોતાના 

દુઃખનુ ંિનમાર્ણ કરે છે. 

 આમ, સમાજમા ંકેટલાકં યિક્તઓ પોતાના મનમા ંદુઃખ િવશેના િવચારો કયાર્ કરે છે. તેઓ દરેક 

વ ત ુખરાબ જ થવાની છે તેવો નકારાત્મક દિ ટકોમ ધરાવે છે ને બદલવો જરૃરી છે. 

સારા ંપિરણામની ઈચ્છા રાખશો તો તમને પિરણામ સારંુ જ મળશે. 

 એક યવુક પાસે બધુ ંજ હત ુ.ં એનુ ં કુટંુબ સારંુ હત ુ.ં એની શૈક્ષિણક લાયકાત ઘણી સારી હતી. 

એની પાસે સરેરાશ માણસ પાસે હોય તેનાથી વધારે િબઝનેસની શક્યતાઓ હતી. તેમ છતાયં તે બદા ં

જ કામમા ં િન ફળ જતો હતો. એ  કામ હાથમા ંલે એ કામ બગડી જતુ.ં એ ઘણા ંપર્યત્નો કરતો હતો, 
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પરંત ુતેને સફળતા મળતી ન હતી. છેવટે એક િદવસ તેની િન ફળતાની પરંપરા તટૂી ગઈ અને એનામા ં

અસીમ શિક્તઓ િવકસવા લાગી. 

 એ પર્િતભાશાળી યવુક એના યવસાયની ટોચ પર દેખાઈ ર ો હતો. આથી એક યિક્તએ તેને 

પછૂ ુ,ં મને નવાઈ લાગે છે કે થોડા વષ  પહલેા ંતમે દરેક કામમા ં િન ફળ જતા હતા અને હવેતમે 

િબઝનેસમા ંતમારા મૌિલક િવચારોનો ઉપયોગ કરો છો તો તમે તમારા સમદુાયના નેતા બની ગયા છો. 

તમારામા ંઆવુ ંઉ લેખનીય પિરવતર્ન કેવી રીતે આ યુ ં? એણે જવાબ આપ્યો, એ ફક્ત િવ ાસનો જાદુ 

શખી લીધો છે. મેં જોય ુ કે જો આપણી ખરાબ પિરણામોના િવચારો કરતા રહીશુ ંતો પિરણામો પણ 

કરાબ જ મળશે પરંત ુજો તમે સારા ંપિરણામોની ક પના કરશો તો સારા પિરણામો મળશે. 

 ગલુામ જો, ચપંો ભલૂ કાઢે કે – તારામા ંકાટંા છે માટે તારામા ંભલીવાર નથી. ત્યારે ગલુાબ તેને 

કહ ેછે, તુ ંથૈડા વા દેખાય છે. ને બનેં વચ્ચે ઝગડો થી જાય છે. જો બગીચામા ંપણ પર્કૃિતઓ ખરેકર 

બોલતી હોય તો આખા બગીચામા ંવઢંવઠા થઈ જાય. તેમ આ શૈક્ષિણક બગીચામા ંકોઈ પમ પર્ાકૃિતક 

પુ પ એટલે કે િવ ાથીર્, િશક્ષક, આચાયર્ કે િશક્ષક-પર્િશક્ષક નકામો નથી. આપણે માતર્ તેમા ંશુ ંકામનુ ંછે 

? તે શોધી કાઢવાનુ ંછે. િશક્ષકને તેમા ંરહલેા કૌશ યો, ાન અને શિક્તનો પિરચય કરાવી િવ ાથીર્ઓમા ં

રહલેા ગણુોની િખલવણી શી રીતે અને ક્યા ંસમયે કરવી તે શીખવવાની જ ર છે તો જ અપેિક્ષત 

પિરણામ મેળવી શકાય. 

 પાતર્ને ઊંધ ુરાખીને તેમા ંગમે તેમ પાણી રેડની તેને ભરી શકાત ુ ંનથી. આપણી મહનેત નકામી 

જાય છે. જ્યા ંસધુી લોખડં ગરમ ન થાય ત્યા ંસધુી તમે તેને ઘાટ આપી શકતા નથી. આવી જ રીતે જો 

આપણે આપણી માનિસકતા બદલવા તૈયાર ન જ હોઈએ તો તેમા ંપિરતર્નની પર્િકર્યા આપોઆપ થતી 

નથી એના માટે નીચે વી પર્વિૃ ઓ  િશક્્ષક, િવ ાથીર્ કે કોઈપણ યિક્તના મનોવલણમા ંફેરફાર માટે 

ખબૂ જ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. 

• િવિવધ ઘટનાઓ, બનાવો અને પર્સગંો 
• ભૌિતક પિરવતર્નો 
• સામાિજક અને સાં કૃિતક પિરવતર્નો 
• મલુાકાત અને આંતરિકર્યા ારા પિર તન 

• પુ તકો, નવલકથા, નવિલકા અને વાતાર્ઓ 

• યાખ્યાનો 
• અનભુવો 
• િફ મ (સગંીત, નાટક અને સાિહત્ય) 

• પર્સાર માધ્યમો 
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આમ, િવિવધ માધ્યમો ારા વય ં િશક્ષક હકારાત્મક વલણ તો ધરાવી જ શકે સાથે સાથે  

િવ ાથીર્ સધુી પણ હકારાત્મક વલણ ારા સફળતાની ગગંા વહતેી કરવી શક્ય બને છે. 

હકારાત્મક દિ ટકોણની અ ટપદી 

. દિ ટકોણનુ ંકેન્દર્િબંદુ બદલો અને નકારાત્મકતા તરફ ઢળો. 

. િવલબં ટાળી પર્ત્યેક કાયર્ ત્વરાએ પરંુૂ કરવાની વિૃ  કેળવો. 

. કૃત  મનોવિૃ  અપનાવો. 

. સતત શીકતા રહો. 

. હકારાત્મક વાિભમાનનુ ંિનમાર્ણ કરો. 

. નકારાત્મક પર્ભાવવાળી યિક્તથી દૂર રહો. 

.  બાબતો વીકારવા િસવાય ટકો જ ન હોય એવી બાબતોને પેર્મ કરતા શીખો. 

. િદવસની શ આત હકારાત્મકતાથી કરો. 
 

 ઉપરોક્ત મુ ાઓ કે િવવરણના સદંભેર્ એક વાત પ ટ થાય છે કે શૈક્ષિણક સં થામા ંકામ કરતા 

િશક્ષકોના િશરે એક મોટી અને મહત્ત્વની જવાબદારી મકુાઈ છે,  અદા કરવા માટે તેમણે નવેસરથી 

િવચારવાનો, કાયર્-કૌશ યો િવકસાવવાનો અને હકારાત્મક વલણ કેળવવાનો અડગ સકં પ કરવો પડશે, 

કેમ કે ની તેઓ િવ ાથીર્ઓ અને સમાજ પાસેથી અપેક્ષા રાખે છે  પોતાનામા ંતો હોવુ ંજ જોઈશે ને ! 

 જો તમે િવચારશો કે તમે કરી શકશો તો તમે સાચા છો. પરંત ુજો તમે િવચારશો કે તમે નહીં 
કરી શકો તો પણ તમે સાચા જ છો.-હનેર્ી ફોડર્  

 આપણી આસપાસની દુિનયામા ંજો અવલોકન કરીશુ ંતો મનમા આ પર્કારના  પર્ ો ચોક્કસ 
ઉદભવશે....  

1. એક યિક્તના જીવનમા ંબધ ુસારંુ જ થાય છે, જ્યારે બીજાને ખબૂ જ સહન કરવુ ં
પડે છે.  

2. એક દીકરો ખબૂ જ હોિશયાર, આ ાિંકત, જવાબદાર અને ગભંીર હોય છે, જ્યારે 
બીજો ભલૂકણો, િબન જવાબદાર અને તોફાની હોય છે.  

3. બે બહનેોમા ંએકનુ ંલગ્નજીવન ખબૂ જ આનિંદત હોય છે, જ્યારે બીજી લગ્ન 
પછી દુખી અને ઉદાસ રહ ેછે.  

4. એક માણસ આનિંદત, સખુી અને સમ ૃ  હોય છે, જ્યારે બીજો ગરીબ, દુખી અને 
દયનીય હોય છે.  

5. િડગર્ીમા ં િડિ ટકં્શન માકર્સ મેળવેલો યવુાન ઈન્ટર યમૂા ંપસદંગી પામતો નથી, 
જ્યારે સેકન્ડ ક્લાસ મેળવેલો યવુાન તેમા ંપસદં થઈ જાય છે.  
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6. એક યિક્ત ખબૂ જ કમાતી હોવા છતા ં િડપેર્શનનો ભોગ બને છે, અને બીજી 
યિક્ત સામાન્ય પગારદાર હોવા છતા ંમોજ અને આનદંથી જીવતી હોય છે.  

7. એક દદ  પોતાના અસાધ્ય રોગમાથી ઝડપી સારો થઈ જાય છે, આ જ્યારે બીજો 
તેવા જ રોગ થી મતૃ્ય ુપામે છે.   

8. અમકુ યિક્ત પોતાના ધધંા- યવસાય કે નોકરીમા ંખબૂ જ સફળતા મેળવે છે, 
જ્યારે બીજા સખત મહનેત કરવા છતા ંન ધપાતર્ પર્ગિત કરી શકતા નથી.  

9. અમકુ યિક્ત આત્મિવ ાસથી ભરપરૂ હોય છે અને મજબતૂ મનોબળ ધરાવે છે, 
જ્યારે બીજા િચિંતત તેમજ કા પિનક ડર કે ફોિબયાનો િશકાર બને છે.  

10. અમકુ યિક્ત એક પછી એક સફળતા મેળવે છે, જ્યારે બીજા સદંતર િન ફળતા 
જ મેળ યા કરે છે.  

જીવનમા ંસકારાત્મક વલણની શી જ ર છે? 
 ડોક્ટર: આ દવા ખાતી વખતે વાદંરાને યાદ કરશો નહીં. 
 માતા બાળકને : બેટા! ડરીશ નહીં.  
 આપણા ંઅધર્જાગતૃ મનના ગણુધમ  અને શિક્તઓ.હલનચલન-વતર્નથી ભાવનાઓ ઊભી થાય 
છે, અને લાગણીઓથી હલનચલન-વતર્ન પેદા થાય છે.  

 E-mot i on i s ENERGY i n MOTI ON. 
 લાગણીઓ એટલે ગિતમાન (માનિસક) શિક્તઓ. 
 સકારાત્મક વલણથી સકારાત્મક શિક્તઓ ઉત્પ  થાય છે.  
 આ સકારાત્મક શિક્તમાથી સકારાત્મક પિરણામો મળે છે.  
 આ સકારાત્મક શિક્ત આપણને અત્યતં નકારાત્મક પિરિ થિતને પણ ખબૂ જ અસરકારક રીતે 
પહોચી વળવામા ંમદદ કરે છે.  

આપણે આપણો િવકાસ કેવીરીતે કરી શકીએ?  
પર્કૃિતની બધી જ બીજી ચીજોની મ મનુ ય પાસે પણ માતર્ બે જ િવક પો છે- િવકાસ અથવા તો 
િવનાશ! 

 િવકાસ એટલે વધ ુમહાન, વધ ુપિરપક્વ, વધારે પર્ગિતશીલ, વધ ુઉપયોગી બનવુ.ં  
 િવકાસ બહયુામી હોય છે. આપણે શારીિરક, બૌિ ક, સામાિજક, ભાવનાત્મક, નૈિતક, 
આધ્યાિત્મક એમ અનેક ક્ષેતર્ોમા ંિવકિસત થઈ શકીએ.  

 અન્ય જીવસિૃ ટના િવકાસની સીમા હોય છે કારણ કે તેમની પાસે આપણા ં વી િવકિસત બિુ  
નથી માટે તેઓ માતર્ આંતર રણાથી જ જીવતા હોય છે. જ્યારે આપણા ં િવકાસની કોઈ 
સીમા નથી હોતી.  

 ધ્યેય, િનધાર્ર, આત્મિવ ાસ, ઈશિવ ાસ અને સકારાત્મક માનિસક અિભગમ એ સફળ 
જીવનશૈલીના માધ્યમો છે.  
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 દર્િ ટ બદલવા માટે િવચાર બદલવા જ રી છે. િવચારોને વારંવાર દોહરાવવાથી કમ  થાય 
છે. કમ ને વારંવાર દોહરાવવાથી આદતો ઊભી થાય છે. આદતોને વારંવાર દોહરાવવાથી 
સં કાર પડે છે. Ð માટે જ િવચાર સારા અને સકારાત્મક હોવા જોઈએ.  

 મન જ ચાવી પ છે. જો તેને એક- નકારાત્મક બાજુએ ફેરવી તો તે આપણને બધંન પ થાય 
છે. પણ જો તેને ઉ ટી-સકારાત્મક બાજુએ વાળી દઈએ તો તે જ મન મિુક્તનુ ંસાધન બની 
શકે છે. 

 ઉચ્ચ માનિસક વલણથી જ જીવનમા ંઊંચાઈઓ સર કરી શકાય છે. માટે જીવનના કપરામા ં
કપરા સજંોગોમા ંપણ જો આપણુ ંવલણ સકારાત્મક હોય તો તેની શિક્તથી આપણે તે સમય 
ને પણ પાર પડી શકીએ છીએ.  

 ઘટના  મ ૂ યાકંન  પર્િતિકર્યા/પર્તીભાવ પિરણામ 

 કોઈ ઘટના ઘટે છે તેનાથી આપણે સખુી કે દુખી થતા ં નથી, પણ આપણે તે ઘટનાન ે
કેવીરીતે મલૂવીએ છીએ તેનાથી સખુી કે દુખી થઈએ છીએ.   

 એમા ંજો કે શકંા થી કે આપનો વભાવ, આપણી પર્કૃિત આપણા ં વભાવ પર જબરદ ત 
પર્ભાવ પાડે છે. છતા ંપણ આપણે વભાવ ને- પર્કૃિતને બદલી શકીએ છીએ.  

 યાદ રાખીએ કે આપણે વભાવ લઈને જન્મ્યા ના હતા. આપણા ં વભાવનો મોટો ભાગ 
આપણા ંવાતાવરણ, કેળવણી કે અનભુવોમાથી ઊભો થયેલો હોય છે.  

 માટે આપણે જો સકં પ કરીએ અને યોગ્ય પર્યત્નો કરીએ તો જ ર આપણે આપનો વભાવ 
બદલાવી શકીએ. 

 આપણે આપની ખબૂીઓને શિક્તશાળી કરીએ અને ખામીઓને નબળી પાડીએ અને એ રીતે 
િનરંતર આપનો િવકાસ કરતા ંરહીએ. 
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મનોતાલીમ-  હકારાત્મક દર્િ ટકોણ 
નીચે આપેલા વાક્યો આપણી વચ્ચે સાભંળવા મળે છે કૃપા કરી આપ આ વાકયોનુ ંપરીવતર્ન એ રીતે 
કરો કે થી ઇનો અથર્ પણ ના બદલાય અને વાક્ય હકારાત્મક બને.  

1. તને કાઈ આવડતુ ંનથી? ક્યારે સધુરીશ? 

2. મારે આ હાલ ને હાલ જ જોઈએ. મારે કાઈ સાભંળવુ ંનથી.  
3. શુ ંહમેશા ફિરયાદ જ કયાર્ કરો છો? હુ ંમારુ કામ કરંુ કે તમારી મદદ કરંુ? 

4. તમારી ભલૂો એકિદવસ અમને બધાને ડબૂાડશે. 
5. આ તાત્કાિલક કરો નહીં તો ..... 
6. મારી પાસે બીજા ઘણા કામ છે. તમને તો દરેક વ ત ુતાત્કાિલક જોઈએ.aઆ  આ નહીં થાય.  
7. આ કામ તમે બીજા પાસે કેમ નથી કરાવી લેતા મારી પાસે િબલકુલ સમય નથી.  
8. આ બધી નકામી વાતો છે મને એમા ંકોઈ તથ્ય જણાત ુ ંનથી.  
9. તે સાવ નકામો માણસ છે. ચમચાગીરીથી આગળ વધે છે.  
10. હુ ંહારી ગયો. હવે મારાથી કશુ ંનહીં થાય. કોઈ મારી મદદ કરત ુ ંનથી.  
11. મારુ માથુ ંકેમ ખાય છે? મારે કઈ સાભંળવુ ંનથી.  
12. તમારાથી તમારંુ પોતાનુ ંકામ તો થતુ ંનથી અને બીજાની હાસંી ઉડાવો છો. 
13. ન જાણે કેવા પાપ કયાર્ હશે તે આ િદવસ જોવા પડયા? 

14. મરૂખાઓની ટોળી છે. બધા પોતપોતાની ચલાવે છે.  
15. હુ ંતો પ ટવક્તા  ંમારાથી ચમચાગીરી ના થાય ભલે ચાહ ેગમે તેટલુ ંનકુસાન થાય.   
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ટેર્સ મેનેજમેન્ટ 

 ઉદે ય: તાલીમ સતર્ના અંતે તાલીમાથીર્ઓ ટેર્સ મેનેજમેન્ટની પાયાની બાબતોથી માિહતગાર 

થશે. 

 સમય: ૨.૩૦ કલાક 

 સામગર્ી: પાવર પોઈંટ પેર્ઝન્ટેશન, હને્ડ આઊટ્સ, ચાટર્ પેપર તથા માકર્ર પેન 

 પ િત: સહભાગી યાખ્યાન, જુથ ચચાર્, યિક્તગત એકસરસાઈઝ  

 પર્િકર્યા: આ સતર્ દરમ્યાન તાલીમકાર તાલીમાથીર્ઓના પવૂર્ ાનને ચકાસી ત્યારબાદ ટેર્સ 

મેનેજમેન્ટની પાયાની બાબતો િવષે િવગતવાર પર્કાશ પાડશે. સતર્ દરમ્યાન ખુ લા પર્ ો અને 

ચચાર્ને આમતંર્ણ આપશે તથા યોગ્ય ઉદાહરણોના માધ્યમથી તાલીમાથીર્ઓને િવશેષ 

માિહતગાર  કરશે. 

 તાિલમકારની ન ધ:  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

ચચાર્/પર્ ો રી અને સમાપન: સમગર્ સતર્ના અંતે સતર્ મ ૂ યાકંન આધાિરત પર્ ો અને ચચાર્ ના ં

માધ્યમથી સતર્નુ ંસમાપન કરવુ.ં 
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ટેર્સ મેનેજમેન્ટ 

'સદાય રહતેો હતો માણસ ટેશમા!ં 
શુ ંખબર ? કેમ દબાઇ ગયો ટેર્સમા ં!' 

 ટેર્સ (મનોદાબ) 
િશક્ષણના પિવતર્ યવસાયમા ંજોડાયલે યિક્તમા ંમનોદાબનુ ંપર્માણ અન્ય યવસાયો કરતા ંવધ ુ
જોવા મળે છે. િશક્ષણનુ ંકાયર્ જ તનેો બોજ, તમેા ંરહલેી મુ કેલીઓ મનોદાબનુ ંસ ન કરે છે. 

 ટેર્સ શબ્દની ઉત્ત્પિ  

ટેર્સ મળૂ ભૌિતકશા નો શબ્દ છે.  ૧૪ મી સદીમા ંસૌ પર્થમ મીડલ ઇંિગ્લશમા ંવપરાયો હતો. 
'એક પદાથર્ પર અમકુ હદ કરતા ંવધ ુદબાણ લગાડવામા ંઆવ ેતો ત ેબળન ે ટેર્સ કહવેાય.' 
દા.ત. પલુની ક્ષમતાઃ ૧૦ ટન - ૧૨ ટનની ટર્ક 

 ટેર્સ શબ્દનો અથર્ 
ટેર્સ એ મનમા ંઉદ્  ભવતા ંજુદા જુદા ભાવોમાનંો એક ભાવ છે. ન ેસામાન્ય રીત ેમનોદાબ, મનો 
ભાર, તણાવ, ખેંચ વા જુદા જુદા શબ્દોથી ઓળખવામા ંઆવ ેછે. 

 ટેર્સની સકં પના 
શરીર પોતાની માગં મજુબ ચોક્ક્સ પર્િતભાવ યક્ત કરે તનેે ટેર્સ કહવેામા ંઆવ ેછે. પછી ભલે એ 
શારીિરક હોય, માનિસક હોય, સમજપવૂર્કનો હોય, વા તિવક હોય કે ભાવાત્મક હોય. 
જો ટેર્સ િવશેની યાવહાિરક યાખ્યા આપવી હોય તો એમ કહી શકાય કે તમારી સહનશિક્તની હદ 
બહાર રોિજંદા જીવનમા ંપારાવાર સમ યાઓ તમારી સમક્ષ આવી પડે ત્યારે કોઇ પણ યિક્ત ટેર્સ 
અનભુવ ેછે. 
કેટલાકં મનોવૈ ાિનકોએ ટેર્સની યાખ્યા આ પર્માણ ેઆપી છે. 
'દૈિનક કાયર્ની સામાન્ય સહનશિક્તની હદ બહાર જઇન ેકોઇ કાયર્ કરવામા ંઆવે ત્યારે ઉદ્  ભવતી 
મનોશારીિરક િ થિતન ે ટેર્સ કહવેાય.' 
'ધારેલુ ંધ્યયે પણૂર્ ન થતા ંચોક્કસ સમય ેઅનભુવાતો મનો-ભાવાત્મક દાબ (ભાર) એટલ ે ટેર્સ' 
દા.ત. િ પર્ગ 

આમ, કોઇ પણ અપેક્ષાઓન ેપણૂર્ કરવા ંમાટે યિક્તના તન અન ેમનમા ંઊભી થતી 
તગંિદલીન ે ટેર્સ તરીકે ઓળખીએ છીએ. જ્યારે શુ ંકરવુ ંઅન ેશુ ંન કરવુ.ં' ની િ થિત ઊભી થાય 
ત્યારે ટેર્સ આવ ેછે. 

'જ્યારે પર્િતકુળ િ થિત િનમાર્ય છે ત્યારે જ ટેર્સ સજાર્ય છે.' દા.ત. અચાનક શાળામા ં
ઉચ્ચ અિધકારીની મલુાકાત. 

પર્વિૃ  ૧ એક િશક્ષક તરીકે તમે શાળામા ંકઇ પિરિ થિતમા ંતણાવ અનભુવો છો ? 
ટેર્સ ચકર્ 
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ટેર્સના કારણો 
ખરેખર ટેર્સ એ તો આધિુનક યગુની અમ ૂ ય ભટે છે. 
સમળ  રીતે જીવવાની ટેવથી થતી આડઅસરો હવ ે ટેર્સ પર પડતી જોવા મળે છે.  હવે 

રોજબરોજ પ ટ થતુ ંજાય છે અન ેવળી તનેા પિરણામોની વાતો જ શુ ંકરવી? હાલ હાટર્ઍટેક, ટેર્સના ં
દદ ઓનુ ંવધતુ ંજતુ ંપર્માણ અન ેઆજ દદ ઓનો િચડીયો વભાવ એ ટેર્સનુ ંમખુ્ય કારણ છે. લાગણીની 
દૃિ ટએ શારીિરક કારણોસર કર્ોધ ેબળનારાઓની સખં્યા વધતી જાય છે. િડપર્સેનના િક સાઓ વધતા ંજાય છે. 
ટૂંકમા ં કહીએ તો આધિુનક સમાજ તથા શહરેી િવકાસની પર્િક્રયાથી માણસની ધીરજ પર ભારણ 
(ઓવરલોડ) વધ્યુ ંછે. 

યિક્તના ટેર્સ ઉદ્  ભવવાના કારણો 
યિક્તમા ં ટેર્સ ઉદ્  ભવવાના મખુ્યત્વ ેતર્ણ કારણો છે.  નીચ ેમજુબ છે. 

ટેર્સ 
આંતિરક ટેર્સ     પયાર્વરણગત ટેર્સ    ભારણ 

આંતિરક ટેર્સ  
જ્યારે યિક્ત કોઇ પણ કારણ વગરની િચંતા કરે ત્યારે આંતિરક તણાવ ઊભો થાય છે.  

યિક્તઓની જીવનશૈલી ઉતાવળી હોય તનેામા ંઆંતિરક ટેર્સ વધારે ઊભો થવાની શક્યતાઓ રહલેી છે. 
• આત્મિવ ાસનો અભાવ 
• આંતિરક ડર 
• િવષયવ તનુી અપરૂતી તયૈારી 
• તી  મહત્ત્વાકાકં્ષા 
• વતર્માનપર્વાહ સાથ ેતાલમેલનો અભાવ 
• ખોટા િનણર્ય લવેામા ંઉતાવળ 
• શારીિરક અક્ષમતા 

 

પયાર્વરણગત ટેર્સ  
આજુબાજુની પિરિ થિત અન ેવાતાવરણમાથંી આ પર્કારનો તણાવ ઊભો થાય છે. મા ંધ ધાટ, 

ટો ં, એકલતા, કૌટંુિબક પિરિ થિત અન ેશાળાકીય પિરિ થિતનો સમાવેશ થાય છે.  
• ધ ધાટીયા િવ તારમા ંશાળાનુ ંહોવુ.ં 
• વગર્મા ંવધ ુપડતી િવઘાથીર્ઓની સખં્યા 
• શાળા કે વગર્મા ંભૌિતક સિુવધાઓનો અભાવ 
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ભારણ 
જ્યારે કોઇ પણ કાયર્નુ ંસચંાલન કેવી રીત ેકરવુ ંઅથવા કાયર્માથંી સમય કાઢીન ે કેવી રીત ેકરવુ ં

અથવા કાયર્માથંી સમય કાઢીન ેકેવી રીત ેહળવુ ંબનવુ ંઆવી પિરિ થિતમા ંવધારે પડતા કામનુ ંભારણ ટેર્સ 
ઉત્પ  કરે છે અન ેલોકો એવુ ંઅનભુવ ેછે કે ટહાસ ◌ાસ ઉત ફ ચ નતર લ. મ કે,  

• ચોક્કસ સમય મયાર્દામા ંઅભ્યાસકર્મ પરૂો કરવો. 
• િબનશકૈ્ષિણક કાય નુ ંભારણ. દા.ત વ તી ગણતરી, બીએલઓની કામગીરી વગેરે 
• િશક્ષણમા ંઆવતા ંનતૂન પર્વાહો. દા.ત. ઍડેપ્ટ્સ, નવુ ંમ ૂ યાકંનનુ ંમાળખુ ંવગેરે 

કામના ભારણની ઉપરાતં િશક્ષકોન ેસમયનુ ંભારણ, માિહતીનુ ંભારણ, જ િરયાતોનુ ંભારણ વા 
ભારણોથી ટેર્સ ઉદ્  ભવ ેછે. 

િશક્ષણમા ંતણાવ ઉદ્  ભવવાના કારણો 
• વધારે પડતુ ંશકૈ્ષિણક કાયર્ 
• પિરણામ ૧૦૦% લાવવાની અપકે્ષા 
• સહકાયર્કરો સાથનેા નબળા સબંધંો (મોટા ભાગે) 
• યાવસાિયક સતંોષનો અભાવ 
• શકૈ્ષિણક સં થાનુ ંભાવાવરણ અન ેપયાર્વરણ 
• િવઘાથીર્ઓની િ થતના પર્ ો 
• ટેક્  નોલોજી પર્ત્યનેી અજાગળતતા 
• િશક્ષક પાસનેી સમાજની વધ ુપડતી અપકે્ષાઓ 

• અપરૂત ુ ંવતેન 
• વધ ુપડતી મહત્ત્વાકાકં્ષાઓ 

• િવઘાથીર્ઓના પર્ ો 

ટેર્સના લક્ષણો 
 લોકો અસતંિુલત પ િતથી જીવન જીવ ેછે તઓે ટેર્સનો ભોગ ખબૂ જ જ દીથી બનતા ંહોય છે. 

કેટલાકં લોકો પિરિ થિતન ેઝડપથી પર્િતિક્રયા આપવા ટેવાયલેા હોય છે અન ેધણીવાત તો પોતાના માટે જ 
ટેર્સનુ ંમળૂ બની જતા ંહોય છે એટલુ ંજ નહીં સાથ ેસાથ ેબીજાન ેપણ ટેર્સ હઠેળ મકૂી દે છે. 

ટેર્સના લક્ષણો બ ેબાબતોન ેધ્યાન ેલઇન ેિવચારી શકાય. 
૧. શારીિરક લક્ષણો 
૨. માનિસક લક્ષણો 

શારીિરક ટેર્સ અનભુવતી યિક્તઓ 

• ઝડપી ાસો ાસ 
• દયના ધબકારા વધવા 
• મોઢું સકુાવવુ ં
• પાવનતતંર્ની શિક્ત ધટવી 
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• કાયમી શારીિરક થકાવટ આવવી 
• બ્લડપર્શેર વધી જવુ ં
• બ્લડ સગુરમા ંવધારો 
• પટેમા ંએસીડીટી વધવી 
• માથ ુદુખવુ ં
• નાયઓુમા ંખેંછ વધવી 
• બ્લડ ક્લોટીંગ વધવુ ં
• વજન ધટવુ ં

માનિસક ટેર્સ અનભુવતી યિક્ત 
• ચીડીયો વભાવ થવો 
• તી  બેચનેી/ગભરામણ થવી 
• યાદશિક્તમા ંધટાડો થવો 
• આત્મિવ ાસમા ંધટાડો થવો 
• ડીપર્શેનમા ંઆવવુ ં
• કર્ોિધત થવુ ં
• ઊંધ ન આવવી 
• અિલપ્તતા 
• અિધરાઇ આવવી 
• આકર્મક બની જવુ ં

પર્વિૃ   
તમારી શાળામા ંકોઇ બાળક નવો  પર્વશે ેછે તો ત ેકેવા પર્કારનો તણાવ અનભુવતો હશ ે? તમારા 

િવચારો જણાવો. 

ટેર્સ અનભુવતી વખતે બાળકોમા ંજોવા મળતા સામાન્ય લક્ષણો 
• નખ કરડવા ં
• પગ હલાવવા 
• માથુ ંખજંવાળવુ ં
• વાળ તોડવા ં
• હોઠ ચસૂવા / દબાવવા 
• ગાડંપણ કરવુ ં
• ગુ સો કરવો 
• શરીર ખજંવાળવુ ં
• પિેન્સલની / પનેની અણી તોડવી કે ચાવવી 
• પાટલી પર કેર્ચ કરવુ ં(ખોતરવુ)ં 
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• પરસવેો વળવો 
• આંખ લાલ થવી 
• દાતં કચડાવવા 
• માથ ુપકડીન ેબસેવુ ં
• બમૂો પાડવી 
• મોટા અવા  રડવુ ં

આવી અનકે ચે ટાઓ બાળક જ્યાત ેજણાવમા ંહોય છે ત્યારે કરતો હોય છે. 

ટેર્સ ના પર્કારો 
ટેર્સના પર્કારોન ેમખુ્યત્વ ેબ ેભાગોમા ંવહેંચી શકાય છે. 
૧. લાબંાગાળાનો ટેર્સ  
૨. ટૂંકાગાળાનો ટેર્સ  

લાબંાગાળનો ટેર્સ  
યિક્તના જીવનમા ંલાબંા સમય સધુી ટેર્સની અસર જોવા મળે તવેા ટેર્સન ેલાબંાગાળાના ટેર્સમા ં

સમાવેશ કરીએ છીએ. આ પર્કારનો ટેર્સ યિક્તનો શરીર અન ેમનન ેગભંીર અસર કરે છે. 

લાબંાગાળાના ટેર્સની અસરો 
• વધારે પડતી ભખૂ લાગવી કે ભખૂ ઓછી થવી 
• ઊંધની આદત બદલાઇ જવી (વધારે પડતી ઊંધ - અિનંદર્ા) 
• હતાશ વતર્ન 
• ખબૂ જ વાતો કરવી 
• નખ કરડવા ં
• વારંવાર થતી આદતો 
• વારંવાર તાવ આવવો 
• અ થમા 
• થાક લાગવો 
• આત્મહત્યા તરફ દોરી જવુ ં

ટૂંકાગાળાનો ટેર્સ  
ક્ષિણક અનભુવતા ટેર્સન ે ટૂંકાગાળામા ંસમાવવામા ંઆવ ે છે. ટૂંકાગાળાનો ટેર્સ એ શરીરન ેધણી 

બધી રીત ેઅસર કરે છે. 

ટૂંકાગાળાના ટેર્સની અસર 
• દયના ધબકારા વધવા 
• પરસવેો વળવો 
• હાથ, પગ અન ેત્વચા ઠંડી થઇ જવી 
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• પટેમા ંદુઃખાવો થવો 
• નાયઓુ ભગં થવો 
• જીભ સકૂાઇ જવી 
• પશેાબ લાગવો 

આ ઉપરાતં ઉદ્  ભવવાના અન્ય તર્ણ કારણો પણ જાણવામા ંઆવ ેછે. 
(૧) શુ ંથશ ે? એ સમજી શકાત ુ ંન હોય. 
(૨)  થશ ેતેના ઉપર આપણુ ંકોઇ િનયતંર્ણ ન હોય. 
(૩)  હતાશા આવ ેએનો કોઇ ઉપાય ન જડતો હોય ત્યારે ટેર્સની માતર્ા ટોચ પર હોય છે 
 

શાળા કક્ષાએ આચાયર્, િશક્ષક અને િવઘાથીર્ કેવી રીતે ટેર્સનો ભોગ બને છે. 

આચાયર્ 
• વધ ુપડતી જવાબદારી 
• સાથી કમર્ચારીઓનો અસહકાર 
• િબનશકૈ્ષિનક લોકોની દખલગીરી 
• વહીવટી ાનનો અભાવ 
• શારીિરક અક્ષમતા 
• િશક્ષણનુ ંરાજકારણ 
• મહત્ત્વાકાકં્ષા (વધ ુપડતી) 

િશક્ષક 
• િવષયવ તનુુ ંઅપરૂત ુ ં ાન 
• સાથી કમર્ચારી સાથનેી ખેંચતાણ 
• વધ ુપડતી વગર્મા ંિવઘાથીર્ઓની સખં્યા 
• િશક્ષણ િસવાયના અન્ય વધારાની કામગીરી 
• અપવાદ પ બાળકો સાથ ેિશક્ષણ કાયર્મા ંથતી મુ કેલી 

િવઘાથીર્ 
• વધ ુપડતુ ંહોમવકર્ 
• િશ તના કઠોર િનયમો 
• બાળકની લધતુાગર્થંી 
• િશક્ષકનો ડર 
• શારીિરક ફેરફાર 
• પરીક્ષાઓ અન ે પધાર્ઓ 
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ટેર્સને દૂર કરવાના ઉપાયો 
યિક્ત હકારાત્મક દૃિ ટિબંદુ અન ે યોગ્ય િશ તની મદદથી ટેર્સન ે પહ ચી વળી શકે છે. વળી, 

મહત્ત્વનુ ંપાસુ ંધીરજ કેળવીન ેમકુ્ત મન રાખવુ ંત ે છે. થી અન્ય અિભપર્ાયોને યોગ્ય બનાવી શકે.  
યિક્ત આસપાસનુ ંવાતાવરણ, માનવજાત સાથેનુ ંઆસાનપર્દાન અન ેઆસપાસની દુિનયાને સમજી લે તો 
ટેર્સ યિક્તથી ચોક્કસ દૂર જ રહશે.ે ત ેમાટે આટલુ ંકરી શકાય..... 

• પર્િતિકર્યા ન કરો 
તમારા ગુ સાન ે ઠંડો પડવા દો. થી મન તટ થ રીત ે િવચારી શકે. દસ સધુીની ગણતરી કરીન ે
ઊંડા ાસ લો. મનન ેબીજા િવષયમા ંવાળી લો. 
આમ કરવાથી થોડુકં સતંલુન આવશ.ે આનાથી તી  પર્િતિક્રયાની િહલચાલ દૂર થશ ેઅન ે ટેર્સ 
ઓછો થશ.ે 

• દૃિ ટકોણ બદલો 
કોઇએ કરેલી ટીકામા ંકોઇ તથ્ય હોઇ શકે છે અથવા તો અન્ય કોઇ યિક્તએ અપરૂતી માિહતીન ે
આધારે સહલેાઇથી ટીકા કરી હોય તો તને ેઅવગણો અથવા તો તનેા પર િવચાર કરો. 

• ઊજાર્ન ેફરી પર્વાિહત કરો 
ટેર્સ દૂર કરવા ંતમ ેબીજા કોઇ કામમા ંપરોવાઇ જઇન ેમનન ેએ િદશામા ંવાળી લો અથવા શરીરને 
થકવી નાખેં તેવુ ંકામ કરો મ કે દોડવુ,ં એરોિબક્સ કરવુ ંઅથવા વજન ઉંચકવુ.ં 

• હૈયાવરાળ ઠાલવી દો 
એક પાટીયા આગળ તમારી હૈયા વરાળ ઠાલવી દો. કોઇ નહીં તો તમારા કાન તો તને ેસાભંળી જ 
લશે.ે તમારા પર્ત્ય ેસહાનભુિૂત રાખતા ંતમારા િમતર્ને કહી દો અથવા તો તમન ે ના ઉપર િવ ાસ છે 
અથવા ા છે તવેી યિક્તન ેત ેવાત કરી દો. ત ે યિક્ત તનેો ઉકેલ ચોક્કસ આપશે. 

• લોકોન ેમાફ કરતા શીખો 
માનવતા અને અહમનાશક તરીકે ક્ષમાભાવ પણ કલા પ કહવેાય. સામનેા યિક્તની સમજણની 
કક્ષા કે ાનની સીમા જાણીન ે કે પારખીન ે ટેર્સ પણૂર્ િ થિતન ેક્ષમાભાવ સાથે ટાળી શકાય આવી 
ધીરજ અન ેપારદશર્કતા જીવનનો સમુાગર્ બની શકે છે. 

• અબોલાનો યવહાર 
યિક્તએ શબ્દો કરતા ં લાગણીને વધ ુ મહત્ત્વ આપવુ ં જોઇએ. કારણ કે મૌનથી લાગણીમા ં
ઝીણવટભયાર્ લાગણીનો અણસાર, શરીરની ભાષા શબ્દો કરતા ં વધ ુઅસરકારક બની રહ ે છે. 
એકવાર લાગણી સમજમા ંઆ યા પછી નાથી ટેર્સ થયો હોય ત ે યિક્ત અસરકારક રીત ેકામ પાર 
પાડી શકે છે. 

• ભલૂનો વીકાર 
ભલૂો કે ખામીન ે વીકાતી લો અન ેતમ ેપોત ેપણ તનેે અનકુૂળ બની જાઓ. હાથ ધરેલુ ંકામ પાર 
પાડવા ંઆ જ મોટો ઉપાય છે. 

• બોલેલા શબ્દો પાળો 
આમા ંતમારી પર્ગિત સામેલ છે. તમ ેનાનામા ંનાનુ ંવચન િનભાવી શકતા ંહોવા જોઇએ. નહીંતર તે 
સતત િચંતાનુ ંકારણ બનતુ ંરહશે.ે 
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• અન્ય િ થિતમા ંઆવો 
તાદાત્મય સાધીન ેજાણવાની આ રીત ારા સામનેા યિક્તની નજરથી િ થિતને જાણી શકો છો. 
તમારી ટીકા કરનારન ેતનેો દૃિ ટકોણ જ્ણવા માટે પછૂી શકો છો. થી પોિઝશનની પ ટ સમજ 
પડી જાય. આ અંગેની ચચાર્, િસ ાતંોની છણાવંટવાળા પુ તકો વાચંવા. 

• તથ્યસભર સાર 
જો યિક્ત સમાધાનન ેપોતાના લ યાકં તરીકે નહીં પણ બનંેના િવજય તરીકે વીકારે તો ત ેવધ ુ
સારી રીત ે યક્ત થઇ શકે છે. થોડુ ંનમતુ ંજોખવાથી ધણીવાર વધ ુસારો િનવડેો આવ ેછે. બધાને 
આનદં થાય છે અન ેસખુ સિુવધા ઉપલબ્ધ બન ેછે. 

• તમારી અપકે્ષાઓન ેબોલી નાખો 
જ્યારે અપકે્ષાઓન ે યક્ત કરવામા ંન આવ,ે પ ટ રીત ેજણાવવામા ંન આવ ેત્યારે ધણીવાર ટેર્સ 
ઉત્પ  થાય છે. અપકે્ષા યક્ત કરી દેવાથી આશય જાણી લેવાય છે. થી બધા પ ટ રીત ે
જવાબદાર બન ેછે. 

• હકારાત્મકતાન ેમહત્ત્વ આપવુ ં
હકારાત્મક મનોવલણથી લાભને જ દી ઓળખી શકાય છે. તકો ઊભી રહ ે છે અન ે બધાની 
લાગણીઓન ેધ્યાનમા ંરાખી શકાય છે. યિક્તન ેહકારાત્મકતાથી મળતા ંસત્કાર અન ેસખુનુ ંમ ૂ ય 
સમજાય છે. 

• પર્ત્યાયન 
પર્ત્યાયનની આવડત એ ખબૂ મહત્ત્વની છે. કુશળ કોમ્યિુનકેશન શીખવાનુ ંશ  કરવુ ંહોય તો તણેે 
કોમ્યિુનકેશનની આધિુનકશલૈીનો િવચાર કરવો જોઇએ. ઓછા શબ્દોમા ંવધ ુસમજાય ત ેપર્ત્યાયન 
ટેર્સ દૂર કરવા માટે આ બાબત ખબૂ જ રી છે. 

 ઉપરોક્ત બાબતો એ સામાન્યમા ંસામાન્ય યિક્તન ેપણ ઉપયોગી બની શકે તેમ છે. આ ઉપરાતં 
જો શાળાકીય સકુંલની વાત કરીએ તો આચાયર્, િશક્ષક અન ેિવઘાથીર્ નીચ ેમજુબ ટેર્સ દૂર કરી શકે છે. 

o ટેર્સ ઉત્પ  કરતા ંપિરબળોનો િવરોધ કરવો 
o ટેર્સ પદેા કરનાર પિરિ થિતથી દૂર રહવે ુ ં
o ટેર્સ પદેા કરનાર પિરિ થિતન ેઅનકુૂળ થઇ રહવે ુ ં
o યોગ, પર્ાણાયાન, ધ્યાનનો ઉપયોગ કરો. (શવાસન, સખુાસન, પ ાસન, વજ્ારસન 

વગેરે) 
o પોતાની જાતન ેચાહવી 
o ટેર્સની ડાયરી બનાવવી 
o બોલીન ેકે લખીન ેમનનો ઉભરો શાતં કરવો 
o કામ કરતી વખત ેનાના િવરામ લવેા 
o તરત જ રી-એકશન ન આપવુ ં
o ભલૂોમાથંી શીખવાનો આનદં મળેવવો 
o પિરવતર્નનો વીકાર કરવો 
o બીજાન ેમદદ કરવી અન ેબીજાની મદદ લેવી 

એક િશક્ષક તરીકે બાળકોના ટેર્સન ેદૂર કરવા આપણ ેઆટલુ ંતો કરી જ શકીએ 
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• ધ્યાન 
• ટર્ચીંગ કરવુ ં
• સગંીત સાભંળવુ ં
• િચતર્ દોરવા 
• ઊંડા ાસ લેવા 
• એકાતંમા ંબસેવુ ં
• બ◌્ૂલ સ ૂધંવુ ં
• પર્કળિતન ેમાણવી.. ... 

પર્વિૃ  ૩  
તમારા વગર્નુ ંકોઇ બાળક અન્ય બાળકની સરખામણીમા ંઅભ્યાસમા ંપર્ગિત કરી શકતુ ંનથી થી તે 

મ ૂઝંાય છે. તો તનેો મ ૂઝંવણન ેકેવી રીત ેઓળખશો ? 

તણાવને જાણ્યા બાદ તેના ઉપાય તરીકે તમે શુ ંઉપચાર કરશો ? 
ટેર્સના ફાયદા 

ટેર્સ અનભુવતી યિક્તન ે ટેર્સન ેકારણ ેનકુશાન જ થાય છે તવેુ ંનથી. તનેા કેટલાકં ફાયદા પણ છે. 
 તનેા જીવનન ેજીવવા વુ ંબનાવ ેછે. મ કે ..... 

૧. જ્યારે યિક્ત ટેર્સનો ભોગ બન ેછે ત્યારે ત ેપોતાની શિક્તઓનો, પોતાની નબળાઇઓનો અન ે
પોતાની આવડતનો સાચો અહવેાલ મળેવ ેછે. આ કારણથી સબ્ળ કહવેાતા યિક્તઓ ખરેખર તો 
ટેર્સન ેઆમતંર્ણ આપ ેછે. 

૨. ટેર્સ આવી પડે તો જીંદગી જીવવાની જડીબુ ીઓ મળતી રહ.ે ટેર્સ સામ ેલડવાના અનોખા 
ઉપાયો યિક્ત શોધતો રહ ે છે. શિક્તઓ, નબળાઇઓ અન ેઆવડતોનો બ્ક્ત અહસેાસ કરવા 
પરૂતો નથી પરંત ુ યિક્ત ટેર્સ ઓછો કરવાના ઉપયો શોધતા ંશીખ ેછે. 

૩. સમ યાઓનુ ં િનરાકરણ કરવા માટે િક્રએટીવ ર તાઓ શોધવામા ં ટેર્સ મદદ કરે છે. ટેર્સ વધે 
એમ િક્રએટીવીટી વધ.ે 

૪. ટેર્સના અનભુવથી યિક્ત પોત ેપોતાની આકાકં્ષાઓ અન ેમહત્ત્વાકાકં્ષાઓન ેયોગ્ય નજરે જોઇ 
શકે છે. અશક્ય આકાકં્ષાઓ અન ેઆસમાનન ેઆંબતી મહત્ત્વાકાકં્ષાઓન ેકાબમુા ંરાખવામા ં ટેર્સ 
મદદ પ બન ેછે. 

૫. ટેર્સનો અનભુવ માણસન ેમાનિસક રીત ેવધ ુમજબતૂ બનાવ ેછે. થી હુમલાઓનો વધારે સારી 
રીત ેપર્િતકાર આપી શકે છે.  

પર્વિૃ  ૪ 
તમારા જીવનમા ંઅનભુવેલ તણાવની િ થિતથી તમન ેથયલે ફાયદાઓ લખો. 
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પર્વિૃ  ૫ 
જ્યારે િશક્ષકન ેનટેવિકર્ગ કરતા ંઆવડતુ ંનથી અથવા નટેવિકર્ગની જ િરયાત અન ેઅગત્યતાનો 

વીકાર કરતો નથી તવેા િશક્ષકન ે ટેર્સ રહ ે છે. આપણા નટેવિકર્ગની ક્ષમતા કેટલી છે ત ેજાણવા એક 
પર્વળ િ્◌◌ા કરીએ. તમેાથંી સહમત અથવા અસહમત (મોટા ભાગે સાચુ ંઅથવા મોટા ભાગે ખોટંુ) એ નક્કી 
કરવાનુ ંછે. 

 દરેક િવધાનોમા ંજવાબમા ંએક ગણુ આપવાનો રહશે.ે જવાબ સાચો છે કે ખોટે તનેી િચંતા ન કરવી. 
 મોટા ભાગે સાચા માટે () અન ેમોટા ભાગે ખોટા (×) ની િનશાની કરો. 

િવધાનો 
૧. શાળામા ંથતી ધસૂપ ૂસં મન ેકોઇ રસ નથી. (     ) 
૨. હુ ંપર્િતભા પાડવા માટે મોડે સધુી શાળામા ંરોકાવવાનુ ંપસદં કરંુ .ં  (     ) 
૩. મારા કરતા ંસાથી કમર્ચારી વધ ુ િપર્ય થઇ જવાની બીકમા ંતેન ેબધુ ંજ શીખવવાની જ ર મને 

લાગતી નથી.  (     ) 
૪. શાળા િવશેની ટીકા કરવાનુ ંહુ ંટા ં  ં (     ) 
૫. શિક્તશાળી લોકો સાથ ેદો તી કરવા હુ ંપરૂતા પર્યત્ન કરંુ .ં  (     ) 
૬. મારા પર્િત પધીર્ઓની આવડત િવશ ેહુ ંકોઇ સવાલ ઊઠાવીશ નહીં.  (     ) 
૭. બીજા કોઇના કામનો હુ ંયશ લેવામા ંમાનતો નથી.  (     ) 
૮. મારા સાથી કમર્ચારી ક્યાયં બી  નોકરી મળેવવાનો પર્યત્ન કરતો હોય તો એ વાત હુ ંઉપરી 

કમર્ચારીન ેજણાવીશ.  (     ) 
૯. કોઇ કામમા ંમારંુ પર્દાન ખબૂ ઓ  ંહોય તો પણ એમા ંમારંુ નામ આવ ેએવા પર્યત્નો હુ ંકરીશ.       

(     ) 
૧૦. પોતાના બણગા બ◌્ૂ◌ંકવામા ંકંઇ ખોટંુ નથી.   (     ) 
૧૧. મારા વગર્મા ં કે ટેબલ ઉપર મારા અંગત બટેોગર્ાબ,્ પુ તકો અન ે મોમને્ટો હોવા જોઇએ.        

(     ) 
૧૨.  કાયર્ નિૈતક દૃિ ટથી સાચુ ંહોય એ જ કરવુ ંજોઇએ.  (     ) 
૧૩. ઉપરી અિધકારીની ભલૂ જાહરેમા ંબતાવવી એ મખૂાર્ઇની પરાકા ટા છે.  (     ) 
૧૪. શાળાની અપરૂતી ભૌિતક સિુવધા હોવા છતા ંહુ ંિવઘાથીર્ઓન ેયોગ્ય ન્યાય આપીશ.  (     ) 
૧૫. મારી કામગીરીમા ંમદદ કરશ ેતનેી ખાતરી હોવા છતા ંહુ ંકોઇન ેમદદ કરવાનુ ંભલૂીશ નહીં.        

(     ) 
૧૬. અભ્યાસ કરતા ંબાળકો મારાથી ડરતા ંરહ ેત ેમને વધારે પસદં છે તેમના પર્મે મળેવવા કરતા ં     

(     ) 
૧૭. મારા સાથી કમર્ચારીની મ કરી થતી હોય એમા ંહુ ંભાગ લેવાનુ ંટાળીશ.  (     ) 
૧૮. આગળ વધવુ ંહોય તો શાળાના િહતન ેબદલ ેઅંગત િહત જોતા રહવે.ુ જ રી છે.  (     ) 
૧૯. મારા કરતા ંવધારે હ િશયાર િશક્ષકો સહકાર લવેાનુ ંહુ ંટાળીશ.  (     ) 
૨૦. મન ે  નથી પસદં એવા િશક્ષકો જોડે સારા-સારી રાખવી જ રી છે.  (     ) 



69 
 

મળેવેલ ગણુનો સરવાળો કરી આ રમતનો કોર કેટલો થયો ત ેજુઓ. 
૧. ૧૪ કે તથેી વધારે ગણુ હોય તો તમ ેએક ચાલાક યિક્ત છો અન ેતમ ેતમારી વાણી, વતર્નમા ં
અિતરેક ન આવ ેતવેી કાળજી રાખશો તો તમન ેબયદો થશ.ે 

૨. જો ૧૦ થી ૧૩ ગણુ હશ ેતો તમન ેકોઇ મુ કેલીમા ંન મકેૂ એવા સતકર્ છો. પીઠ પાછળથી ખજંર 
ભ કનારન ે કાિમયાબી મળવાની તક ઓછી આપશો. તમારા સાથી કમર્ચારી જોડેના સબંધંો 
સમુળેભયાર્ રહવેાની ઉજળી શક્યતાઓ છે. 

૩. જો ગણુ ૬ થી ૯ ની વચ્ચ ેહશ ેતો તમને માનવ વભાવ પર વધારે પડતો ભરોસો છે. તેનો 
મતલબ એમ છે કે મોટા ભાગના યિક્તઓ પર્ામાિણક કાયર્કુશળ અને ભરોસાપાતર્ હોય છે.  

૪. ૫ થી ઓછા ગણુ હશ ેતો તમ ેશાળામા ંલગતી આટીધટૂીઓનો કક્કો પણ જાણતા લાગતા નથી. 
 ત ેકારણ ેતમો તમારી કારિકર્દીમા ંઊંચ ેજઇ શકશો. 

નોકરીમા ં ટેર્સ  
કેટલાકં દો તોએ નોકરી કરતા ં િશક્ષકોન ેઆવતા ં ટેર્સ િવશ ેથોડુ ંવધારે કહવેાનો આગર્હ કય  છે. 

શાળા, ઓિફસ, વગર્ખડં વગેરેમા ંઆપણ ેકામ કરતા ંતથા અભ્યાસ કરતા ંબાળકો, િશક્ષકગણન ેઆવતા ં
ટેર્સના ંકારણો પહલેા જોઇ લઇએ. 

કામનો પર્કાર 
િશક્ષક ક્યા પર્કારનુ ંકામ કેવા વાતાવરણમા ંકરે છે. એના ઉપર એન ેઆવતા ં ટેર્સનો આધાર રહ ેછે. 

નાના વગર્મા,ં ઓછા પર્કાશમા,ં ધ ધાટમા ંકામ કરતા ંિશક્ષકન ે ટેર્સ વધ ુઆવી શકે છે. 
 કામોમા ંબીજી યિક્તઓ ઉપર આધાર રાખવો પડતો હોય છે. આવા કામો વધારે ટેર્સ આપી શકે. 

કેટલીક વખત િશક્ષકોનો િશક્ષણ કાયર્ િસવાય િવિવધ કાય  કરવાના હોય છે. મ કે કાયર્કર્મની તયૈારી, 
તહવેારોની ઉજવણી, ગિણત-િવ ાન મડંળ ચલાવવાની જવાબદારી, સરકાર ી ારા સ પાતા કાય  જુદા 
જુદા પર્કારની તાલીમ વગેરે કામો કરવા પડે છે. ન ેકારણ ે ટેર્સ આવી શકે છે.  

કામ હશ ે જ નહીં અન ે આખો િદવસ આરામ હશે તો પણ ટેર્સ આવી શકે છે. કામની 
જવાબદારીઓની સરખામણીમા ંમાનવીઓની જવાબદારી વધારે ટેર્સ આપી શકે છે. 

શૈક્ષિણક માળખુ ં
િશક્ષણના કે શાળાના નીિત-િનયમો, શાળાની સં કળિત જો પસદં ન હોય તો ટેર્સ આવી શકે છે. 

સં થાની નેતાગીરી 
શાળામા ં કામ કરતા ં કમર્ચારીની પ િત ટેર્સ આપી શકે છે. ધણા કમર્ચારીઓ શાળામા ં ડર અને 

િચંતાનુ ંવાતાવરણ પદેા કરી લતેા હોય છે. દરેક શાળાનુ ંચકર્ હોય છે. તનેી થાપના કરવામા ંઆવ ેછે. તે 
આગળ વધ ે છે અન ેપખુ્ત બન ે છે. શાળા આ તર્ણમાથંી ક્યા તબક્કામા ં છે તનેા પર ટેર્સની તી તાનો 
આધાર રહ ેછે.  

નજર નજરનો તફાવત 
િશક્ષક એના કામને, એની શાળાન ેઅન ેશાળાના વાતાવરણન ેકઇ દૃિ ટએ જુએ છે તનેો ટેર્સ સાથે 

સીધો સબંધં છે. એક શાળામાથંી બીજી શાળામા ંબદલી થતા ંએકન ે ટેર્સ આવ ેછે તો બીજાન ેઆનદં થાય છે.  
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સામાિજક ટેકો 
જ્યા ંઆપણ ેનોકરી કરીએ છીએ એ એક સામાિજક સં થા છે. જો કમર્ચારીઓ સાથ ેસબંધંો મીઠા હશે 

તો ટેર્સ ઓછો થશ.ે સહકમર્ચારીઓ સાથેનો પર્ેમભય  યવહાર પણ ટેર્સન ેદૂર રાખે છે. 
તમારી નોકરીમા ંતમન ેકેટલો ટેર્સ છે એ જાણવા માટે નીચ ેકસોટી આપલેી છે. મા ં૧૫ િવધાનો 

આપલેા છે. િવધાનની સામ ે (૧), (૨) અથવા (૩) લકવાનુ ં રહશેે. જ્યા ં (૧) એટલ ેખોટંુ, (૨) એટલે 
કેટલીકવાર સાચુ ંઅન ે(૩) એટલ ેમોટા ભાગે સાચુ ં

િવધાનો 
૧. નાની નાની વાતમા ંહુ ંઉ કેરાઇ જાઉં .ં  (     ) 
૨. કોઇ મારા કામની ટીકા કરે તો હુ ંએન ેમારી અંગત ટીકા માની લઉં .ં (     ) 
૩. મારા કામની કોઇ ટીકા કરે કે વખાણ કરે તો મન ેતેની કોઇ અસર થતી નથી.  (     ) 
૪. કોઇ મારા કામ િવશ ેપછેૂ તો એન ેહુ ંટીકા માનુ ં .ં   (     ) 
૫. શાળાએ જવાનુ ંટાળવા હુ ંમારી બધી જ રજાઓ પરૂી કરંુ .ં   (     ) 
૬. મારી કોઇ મદદ માગે તો મન ેગમતુ ંનથી.  (     ) 
૭. હુ ંકોઇની મદદ માગંતો નથી.  (     ) 
૮. મારા કાયર્ભારન ેહલકો કરવાના ઉપાયો આવડતા ંનથી.  (     ) 
૯. મારંુ લચં મારા કામની જગ્યાએ જ લઉં .ં   (     ) 
૧૦. મારંુ સહકમર્ચારીની પર્શસંા સાભંળવી ગમતી નથી.  (     ) 
૧૧. મારી તિબયતના ઠેકાણા ંનથી.  (     ) 
૧૨. નોકરી મારી દો તીન ેિમ  થવા દેતા નથી.  (     ) 
૧૩. મન ેરમતગમત, િબ્ મો પસદં છે પણ સમય મળતો નથી.  (     ) 
૧૪. સમય મારો સૌથી મોટો દુ મન છે.  (     ) 
૧૫. હુ ંમાનુ ં  ંકે મારા સાથી િશક્ષકો નસીબથી િશક્ષકો બન્યા છે, આવડતથી નહીં.  (     ) 

ન ધઃ દરેક િવધાનના આપેલા ગણુનો સરવાળો કરો. 
 

૧. જો ૧૬ થી ૨૪ ગણુ હોય તો તમન ેનામર્લ ટેર્સ છે. 
૨. જો ૨૫ થી ૩૪ ગણુ હોય તો ટેર્સની માતર્ા વધારે છે. તનેો ઉપાય કરો. 
૩. જો ૩૫ થી ૪૫ ગણુ હોય તો ટેર્સ ખબૂ જ છે. ચોક્કસ માદંા પડશો. 

પર્વિૃ  ૫ ના ઉ રો 

૧. મો. ભા. ખો. ૨. મો. ભા. સા. 

૩. મો. ભા. સા. ૪. મો. ભા. સા. 

૫. મો. ભા. સા. ૬. મો. ભા. ખો. 
૭. મો. ભા. ખો. ૮. મો. ભા. સા. 

૯. મો. ભા. સા. ૧૦. મો. ભા. સા. 

૧૧. મો. ભા. ખો. ૧૨. મો. ભા. ખો. 
૧૩. મો. ભા. સા. ૧૪. મો. ભા. સા. 
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૧૫. મો. ભા. ખો. ૧૬. મો. ભા. સા. 

૧૭. મો. ભા. સા. ૧૮. મો. ભા. સા. 

૧૯. મો. ભા. સા. ૨૦. મો. ભા. સા. 
 

મો. ભા. ખો. =  મોટા ભાગે ખોટા  
મો. ભા. સા.=  મોટા ભાગે સાચા  

લીડરિશપ 

 ઉદે ય: તાલીમ સતર્ના અંતે તાલીમાથીર્ઓ લીડરશીપ િવષયની પાયાની બાબતોથી માિહતગાર 

થશે. 

 સમય: ૧.૦ કલાક 

 સામગર્ી: હને્ડ આઊટ્સ, ચાટર્ પેપર તથા માકર્ર પેન 

 પ િત: સહભાગી યાખ્યાન, જુથ ચચાર્  

 પર્િકર્યા: આ સતર્ દરમ્યાન તાલીમકાર તાલીમાથીર્ઓના પવૂર્ ાનને ચકાસી ત્યારબાદ લીડરશીપ 

િવષય િવષે િવગતવાર પર્કાશ પાડશે. સતર્ દરમ્યાન ખુ લા પર્ ો અને ચચાર્ને આમતંર્ણ આપશે 

તથા યોગ્ય ઉદાહરણોના માધ્યમથી તાલીમાથીર્ઓને િવશેષ માિહતગાર  કરશે. 

 તાિલમકારની ન ધ:  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

ચચાર્/પર્ ો રી અને સમાપન: સમગર્ સતર્ના અંતે સતર્ મ ૂ યાકંન આધાિરત પર્ ો અને ચચાર્ ના ં

માધ્યમથી સતર્નુ ંસમાપન કરવુ.ં 

 



72 
 

TRAIT APPROACH Leaders 
Brighter 

More ‘Extroverted’ 

Some Traits: 

           ‘Result’, and not the ‘Cause’ of leadership 

 Non-leaders 

LEADERS  & NON-LEADERS 
 80 Traits 

 7 identified 

• Ambition & Energy 
• Desire to lead 
• Honesty & Integrity 
• Self-confidence 
• Intelligence 
• Job relevant knowledge 
• Self-monitors 

 

• Effective leaders 
                       Supervisory ability 

• Ineffective leaders 
 

 Initiating Structure 

• Who does what ? 
• Assigning task 
• Definite standards 
• Meeting deadlines 
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 Consideration 
 

• Job relationship 
• Mutual trust 
• Respect for employees’ ideas 
• Regard for their feelings        

 Personal problems 
 Friendly & approachable 
 Treats all equally  

 

• Initiating Structure & Consideration 
• “High-High” 
• disadvantages: 

 Grievances 
 Absenteeism 
 Frustration among sincere employees 

• ‘High consideration’ is rated ‘-ve’ by the superiors 
 
 

o Concern for PEOPLE 
o Concern for WORK 

 
• Development Oriented Leader 

 Experimentation 
 New ideas 
 Not only generates but implements CHANGE also 

 Kaun Banega Crorepati 
 Sas-Bahu Serials 
 Jassi Jaisi Koi Nahin 

 More competent : ‘I want this to be done!’ 
 eg. Intercom at BPS, Gandhinagar 

• Modest          
         

• Missing consideration situational factors 
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• Based on different ……        
            

o Situations        
         
   

o Circumstances 
 

LEAST PREFERRED CO-WORKER (LPC) 

 

“An instrumental approach to  

 

measure whether a person is task 

 

oriented or relationship oriented.”       
   

o eg. Pleasant-unpleasant, efficient-inefficient  
o Leadership style is fixed 
o Situation is fixed ( at a given point of time ) 
o  Matching, else change 

 
• Situation is affected by:        

  
o Stress (-ve)         

  
o Intelligence (+ve)        

           
o Experience (+ve)        

  
 eg.  Presiding Officer in election 

 
• It is the leader’s job to assist followers to 
 

attain their goals and to provide necessary 

 

direction and / or support.” 
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• Directive Leader         
          

o Knows what is expected from the followers      
o Schedules work          
o Gives specific guidance        

     
• Supportive Leader          

o Friendly           
o Concerned with followers’ need 

 
• Participative Leader         

  
o Consults         

  
o Invites suggestions        

       
• Achievement Oriented Leader       

  
o Sets challenging goals        

  
o Expects the followers to perform at their highest level    

  
• Staff Performance & Satisfaction are  

High if the leader compensates lacking things     

• Insulting if: 
o It is clear what to do        

   
o Employee is able to do without guidance     

  
o Employee is experienced 

 

5 TYPES  OF  LEADERSHIPS  STYLES 

( A= Authoritarian,  C= Consultative, G= Participative Approach ) 

How they take decision ?         
   

 A-I    leaders  
o Use information available at the then time. 
          

 A-II   leaders 
o Ask to give information      

  
 C-I    leaders 

o Share problem with concerned individual     
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 C-II   leaders 
o Share problem with subordinate group    

  
 G-II   leaders 

o Consensus 
o Do not use influence 

LEADERS …. 

• Transactional Leaders        
    

o Reward for good performance        
o Recognition  for accomplishments      

      
o Management by exception       

      
 Active : watch rules & standards 
 Passive : interfere if violated      

  
• Transactional Leaders  

o Inspiration : own self-interest for goodness of the organization 
o Promote intelligence 
o Rationality & Problem solving ability 
o Gives personal attention  
o Instill ability among the followers to question set standards 

• Visionary Leaders         
  

o Ability to explain others 
o Express through behaviour 
o Extend vision 

• Charismatic Leaders        
   

o Vision & articulation : eg. Gandhiji – breaking laws 
o Personal risk: eg. Gandhiji – Fasting 
o Set examples : eg. Gandhiji – wearing ‘potdi’ 
o Sensitivity to followers’ need: eg. Gandhiji – Ahinsa 
o Unconventional behaviour :eg. Gandhiji – prepared to be hited 

• Worthwhile          
  

o Mahatma Gandhiji  
o Winston Churchil 
o Moraribapu 

• Great Dangers         
   

o Adolf Hitler 
o Osama Bin Laden 
o Daud Ibrahim 
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WHERE DO WE SEE 

CHARISMATIC LEADERS ? 

 

• Politics 
• Religion 
• War-time 
• Freedom movements 
• New Business Venture 

 

CHARISMATIC LEADERS …. 
 
Born ? 
 
or 
 
Made  ? 
LEADERS  CAN  BE  MADE 

CHARISMATIC … 

• Optimistic views         
  

• Inspiration to follow        
  

• Bring out potential in followers by tapping their emotions  
       

o eg. “Osho” 
 

CONTEMPORARY LEADERSHIP ROLES 

• Providing Team Leadership       
   

o Liaison 
o Trouble-shooters 
o Conflict managers        

  
• Mentoring          

o Coaching, Counseling & Sponsoring 
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SELF LEADERSHIP 

• Who creates ?         
   

• Model self-leadership        
  

o Self observation 
o Self direction 
o Self reinforcement 
o Satisfaction 
           

• Creates positive thought patterns       
• Encourages self-criticism 
MORAL LEADERSHIP 

• “Leadership is not value free”.        
•  Examples & Issues :         

o Bill Clinton & Monika Levenski 
o Bankruptcy of Enron Corp. in Maharashtra  
o Crush rivals 
o Self high salaries & wages 
o Tobacco leaders : Health ? 
o Military leader : Medal ?        

• Evaluate on the basis of :         
o Means used to achieve goal 
o Moral content of the achieved goal 

FINDING & CREATING  EFFECTIVE LEADER 

• Selection 
o Personality traits such as       

      
 Ambition 
 Energy 
 Desire to lead 
 Honesty 
 Integrity 
 Self confidence 
 Intelligence 
 Job relevant knowledge 
 Self monitoring 
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FINDING & CREATING EFFECTIVE LEADER 
 

• Selection 
 

o Interviews 
 

 Situation-specific experience 
 

 Vision 
 

 Verbal skills 
 

 
 

FINDING & CREATING EFFECTIVE LEADERS 
 

• Training 
 

o Trust building 
 

o Mentoring 
 

o Situational analysis skills 
 
 
QUALITIES OF  IDEAL LEADER 
 

• MOTIVATION 
• Boldness 
• Quick Decision 
• Initiative 

 
o Prakash Sir – SPIPA 
o AH Tender 
o Purchase Procedure 
o Any experience from participants ? 
• Kaizen 

 
QUALITIES OF  IDEAL LEADER 
 

• Framing 
 

o Eg. Photographer, Lawyer 
 

• Vision 
o Vision without action = DREAMING 
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o Action without vision = FAILURE 
o Vision with action       =SUCCESS 

 
• Enthusiastic 
• Courageous 

  
QUALITIES OF  IDEAL LEADER 
 

• COMMUNICATION 
 

o Upward 
o Downward 
o Lateral 
o Verbal 

 
 Oral 
 Written 

 
• Knowledgeable 

 
• Set examples 

 
GOVERNMENT ORGANISATIONS 
 

• Supervision 
 

o Follow up 
o Note down 
o Initiation 
o Time punctuality 
o Responsibility 

 
• Practical 
o eg. Production Unit 

 
 
 
EXISTING SITUATION …. 
 

• 1972 GR  for protection of wrong decision,  
if taken for good faith          

• Recent News in Newspaper dated  14.09.04       
• Like likes like         

   
• Please attend any training programme whenever offered    

  
• My Boss and I 
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MY  BOSS  AND  I 
 
(  A Humorous Poem by Dr. Sarla Bhatt ) 
 
When I take a long time, I am slow 
When my boss takes a long time, he is thorough. 
 
When I don’t do it, I am lazy 
When my boss doesn’t do it, he is busy 
 
When I  do something without being told, I am trying to be smart 
When my boss does the same, it is his initiativeness. 
 
When I try to please my boss, I am apple-polishing 
When my boss pleases his boss, he is cooperative 
 
When I do something good, my boss never remembers 
When I do something wrong, he never forgets 
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