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��ಾಗ 1.10: ಸಂವಹನ ಮೂ�ಾಂಶಲಗಳ� 

ಸಂವಹನ ಎಂದ�ೆನು? 
ಸಂವಹನವ� "ಸಂಬಂಧಗಳ�" ಎಂದು �ೇಳ�ವ ಇ�ೊ�ಂದು ��ಾನ�ಾ��ೆ. ಈ �ೈ��ಯ��, �ಾವ� ಪದಗಳನು� ಪರಸ�ರ ಬದ�ಾ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. 
ಮಕ�ಳ� ತಮ� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ರುವ ಸಂಬಂಧಗಳ�, ಆ�ಾರ�ೇವ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಅವರು ಹಂ��ೊಳ��ವ �ನ�ತ�ದ ಕಷ್ಣಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ ಪರಸ�ರ ���ಗಳ� ಸಂವಹನಗ�ಾ��ೆ. ಮಕ�ಳ� ಆ�ೋಗ�ಕರ�ಾ� �ೆ�ೆಯಲು ಮತು� ಅ�ವೃ�� �ೊಂದಲು ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ, 
ಉ�ೆ�ೕಶಪ�ವ�ಕ ಸಂವಹನ ಅಗತ�. ಮಗು��ೆ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ೊಂ��ೆ ��ರ�ಾದ ಮತು� �ೕ�ಸುವ ಸಂ�ಾದಗಳನು� �ೕಡು��ರುವ�ದ�ಂದ ಅದರ 
ಅ�ವೃ�� �ೆಚು� ಬಲ�ಾಗುತ��ೆ.

ಇತರ�ೊಂ��ೆ ಆ�ಾ��ಸಬಹು�ಾದ ಸಂಪಕ�ಗಳ� ಆ�ಾ�ೆ� ಮಗು�ನ �ೆಳವ��ೆಯನು� ಬಲಪ�ಸುತ��ೆ. 

ಆ�ಾರ�ೇವ�ೆಯು ಏ�ೆ ಮುಖ��ಾ��ೆ?
ಆ�ಾರ�ೇವ�ೆಯಂತಹ ಆರಂ�ಕ �ೌಶಲ�ಗಳನು� ಕ�ಯ�ೇಕು. ಮಗುವ� ತನ� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ೊಂ��ೆ ಅನುಭ�ಸುವ ಸಂಬಂಧಗಳ� ಮತು� 

ಘಟ�ೆಗ�ಂದ ಅವ�ಗಳ� ರ��ೆ�ೊಳ��ತ��ೆ. �ಯಂತ�ಣ, ಅಥ�ಾ ಮಗು�ನ  �ಾಂತ�ಾ�ರುವ �ಾಮಥ��ವ� ಆ�ಾರ�ೇವ�ೆ ಅ�ವೃ���ೆ 
ಅವಶ�ಕ�ಾ��ೆ, ��ೇಷ�ಾ� ಆ�ಾರ�ಾ��. ಮಗುವ� �ೆ�ಾ�� �ನ�ಲು �ಾಧ��ಾಗ�ೇ�ಾದ�ೆ, ಅದು �ದಲು �ಾಂತ�ಾ�ರ�ೇಕು. ಒ�� 
�ಾಂತ�ಾದ�ೆ, ಮಕ�ಳ� ಇತರ�ೊಂ��ೆ ಸಂವಹನ ನ�ೆಸಲು, �ನ�ಲು ಮತು� ಆ�ಾರ�ಾ�� �ಾ�ೇ ಯಶ���ಾ�  ಆ�ಾರ�ೇವ�ೆ �ಾಡಲು 

ಉತ�ಮ ಅವ�ಾಶವನು� �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ. ಮಕ�ಳ� ಅ�ವೃ�� �ೊಂದು��ರು�ಾಗ, �ಾಂತ�ಾ�ರಲು ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ಂದ �ೆಚು�ವ� �ೆಂಬಲ �ೇಕು. 
ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ೊಂ��ೆ ��ಾ��ಾಹ�, ಸುರ�ತ ಮತು� ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂಬಂಧಗಳ� ಮಗುವ� �ೇ�ೆ �ಾಂತ�ಾಗುವ�ದನು�  ಕ�ಯಲು �ಾ�ರಂ�ಸುವ 
�ದಲ �ಾಗ��ಾ��ೆ.    

�ಯಂತ�ಣ, ಅಥ�ಾ 

�ಾಂತ�ಾಗಲು ಮತು� ಮಗು�ನ 

�ಾಮಥ��ವ� ಅ�ವೃ���ೆ 

ಅವಶ�ಕ�ಾ��ೆ, ��ೇಷ�ಾ� 

�ನು�ವ�ದ�ೆ� ಮತು� ಸ�ಯಂ-

ಆ�ಾರ�ೇವ�ೆ�ೆಅವಶ�ಕ�ಾ��ೆ  
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ಸಂವಹನದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳ�: ಸೂಕ� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರ ಗುಣಗಳ� 

ಈ ��ಾಗದ�� �ಾವ� ಪ��ಾಮ�ಾ�, ಸೂಕ��ಾ� ಆ�ೈ�ೆ �ಾಡುವ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� �ವ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾಲ�ೆಯು ಸೂಕ� 
ಆ�ೈ�ೆ�ಂತ �ನ��ಾ��ೆ. ಒಬ� ವ���ಯು ಮಗು�ನ ಮೂಲಭೂತ ಗುಣಮಟ�ದ ಅಗತ�ಗಳನು� �ೋ��ೊಂ�ಾಗ (ಉ�ಾ., ಆ�ಾರ, �ೕರು 
ಒದ�ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾ�ನ, ಡ�ಾಪ�ಂಗ್ ಮತು� �ೌ�ಾಲಯದಂತಹ ಇತರ �ೈನಂ�ನ ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡಬಹುದು) ಅದು�ಾಲನ 

ಆ�ೈ�ೆಯ�ರುತ��ೆ. ಒಬ� ವ���ಯು ಮಗು�ನ �ೈನಂ�ನ ಅಗತ�ಗಳನು� �ೋ��ೊಂ�ಾಗ ಸೂಕ� ಆ�ೈ�ೆ �ಾಡುವ��ಾ��ೆ, ಆದರು ಅವ� 
ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ, ��ೕ�ಯ ಸಂ�ಾದಗಳನು� ಸಹ ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಈ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಮತು� ಅಥ�ಪ�ಣ��ಾದ ಪರಸ�ರ ���ಗಳ� ಮಗು�ನ �ೕವನದ 
ಗುಣಮಟ�ವನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ, ಇದು ಆ�ೋಗ�ದ ಸು�ಾರ�ೆ�ೆ �ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ಮಕ�ಳನು� �ೆಂಬ�ಸು�ಾಗ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಈ 

ಅಂಶಗಳನು� ಪ�ಗ�ಸುವ�ದು ಅತ�ಗತ�, ಮತು� ಸೂಕ��ಾದ ಆ�ೈ�ೆಯನು� �ೇ�ೆ �ೕಡ�ೇ�ೆಂದು ಅವರು ಕ�ಯು�ಾ��ೆ. 

ಅನು�ಾ�ನ�ೊಳ��ವ�ದು ಎಂದ�ೆ: ಮಗು�ನ ಅಗತ��ೆಗಳ ಬ�ೆ� �ೆಚು� �ಾಗರೂಕ�ೆ  

�ಾಜ�ಾ�ರುವ�ದು, ಗಮನಹ�ಸುವ�ದು, ಜ�ಾ�ಾ���ಂದ ಮತು� �ಾಳ��ಂ�ರುವ�ದು 

ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರ ಸೂಕ�  ಗುಣಲಕಷ್ಣಗಳ�  

�ಾಜ�ಾ�ರುವ�ದು 

ಮಗು��ೊಂ��ನ ಸಂವಹನ ಸಮಯದ�� - �ೈ�ಕ�ಾ� ಮತು� �ಾನ�ಕ�ಾ� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾಜ��. ಮಗು��ೆ ಏನು 

�ೇಕು ಮತು� ಆ ಅಗತ�ಗಳನು� �ೇ�ೆ �ೆಂಬ�ಸ�ೇಕು ಎಂಬುದನು� �ೆ�ಾ�� ಅಥ��ಾ��ೊಳ�ಲು ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಈ ಕಷ್ಣದ�� ಏನು 

ನ�ೆಯು���ೆ ಎಂಬುದರ ಬ� �ೆ (ಅಂದ�ೆ, �ಾಡ�ೇ�ಾದ �ೆಲಸದ ಬ� �ೆ �ೕ�ಸ�ೆ) �ೆಚು� ಗಮನ ಹ�ಸು�ಾ��ೆ. "�ಾನು �ನ�ನು� 

�ೋಡು� �ೇ�ೆ ಮತು� �ೕನು ನನ�ನು� �ೋಡು��ೕರು� 

ಗಮನ 

ಮಗು�ನ �ೈ�ಕ ಮತು� �ಾವ�ಾತ�ಕ ಅಗತ�ಗಳನು� ಗಮನದ�����ೊ���. ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮಗು�ನ ಅಗತ��ೆಗಳನು� 

ಗಮನದ��ಟು��ೊಂಡು ಅವ��ೆ ಅಥ��ಾಗುವಂ�ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡು�ಾ��ೆ. ಮಕ�ಳ� ತಮ� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು �ೕವ��ಾ� �ೇಳ����ಾ��ೆ 

ಮತು� �ೋಡು���ಾ��ೆಂದು ��ದು�ೊಂಡು ತಮ� ಅಗತ�ಗಳನು� ಮತು� �ಾವ�ೆಗಳನು� ವ�ಕ�ಪ�ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸು�ಾ��ೆ. 

"�ೕವ� ನನ�ನು� ಅಥ��ಾ��ೊಂ���ೕ�, ಮತು� ಅದು ನನ�ೆ ಒ� �ೆಯ�ೆಂದು ಅ�ಸು���ೆ." 

ಸ�ಂ�ಸುವ�ದು 

ಮಗು�ನ ಅಗತ�ಗ��ೆ ��ರ�ಾ� ಮತು� ತ��ತ�ಾ� ಸ�ಂ���. ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಸಮ�ೕ�ತ�ಾ� ಪ�����ಸು�ಾ��ೆ ಮತು� 

�ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರು ಸುರ�ತ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಮಕ�ಳ� ನಂಬಲು ಕ�ಯು�ಾ��ೆ. ��ರ�ಾದ ಆ�ೈ�ೆಯನು� (ಅಂದ�ೆ, ಅ�ೇ 

�ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರು, �ೇ�ಾಪ��, �ಾಟ� / ಕಪ�� / ಚಮಚ, ಆ�ಾರ�ಾ�� �ೊಠ�, ಆ�ಾರ �ೕಡುವ �ಾ�ನ, ಇ�ಾ��) 

ಸ�ಂ�ಸುವಂ�ೆ �ೕ��ಾಗ, ಮಕ�ಳ� �ೕವನ�ೆ� ಅಗತ��ಾದ ಬಲ�ಾದ ಸಂಬಂಧಗಳನು� �ೆ�ೆ��ೊಳ���ಾ��ೆ. “�ಾನು ���ಂ��ೆ 

ಸುರ�ತ�ಾ�ರು� �ೇ�ೆ. �ೕವ� �ಾ�ಾಗಲೂ ನನ�ಾ� ಇ����ೕ�. ” 

ಅನುಷ�ಸುವ�ದು 

ಮಗು��ೊಂ��ೆ ಆಳ�ಾ� ಸಂಪಕ� �ೊಂ�� ಮತು� ಅವರ �ೈಯ��ಕ ಆ�ೆಗಳನು� ಮತು� ಅಗತ�ಗಳನು� ಕ���. ಪ�� 

ಮಗು��ೆ ��ರ�ಾ� ಮತು� �ೌರವಯುತ�ಾ� ಪ�����ಸುವ ಸಲು�ಾ� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮಗು�ನ ಅಗತ�ಗ��ೆ 

ಅನುಗುಣ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. ಇದು ಮಗು��ೆ ��ಾ��ಾಹ��ೆಯ �ಾವ�ೆಯನು� ಉಂಟು�ಾಡುತ��ೆ. "�ಾನು �ಾ�ಾಗಲೂ �ಮ�ನು� 

�ೆ�ಾ�� �ೋ��ೊಳ��ವ�ದ�ಂದ �ಾನು �ನ�ನು� ನಂಬಬ� �ೆ." 
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ಪ�� ಮಗು��ೆ ಸಂವಹನ ಸಲ�ೆಗಳ�

ಸಲ�ೆ 1: 

ಆ�ೋಗ�ಕರ ಸಂಬಂಧಗಳ� �ದು�ನ �ೆಳವ��ೆ�ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ. ಮಕ�ಳ� ಮತು� ಆ�ೈ�ೆ �ಾಡುವವರ ನಡು�ನ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ 

ಸಂವಹನವ� ಮಗು�ನ �ದು�ನ ಅ�ವೃ��ಗ ಮತು� �ೆಳವ��ೆಯನು� �ೆಂಬ�ಸುತ��ೆ. ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ೊಂ��ೆ ಗುಣಮಟ�ದ ಸಮಯ�ಂದ 

ಬಲ�ಾದ �ದುಳ�ಗಳ� �ೆ�ೆಯುತ��ೆ.  

ಸಲ�ೆ 2: 

ಆ�ೋಗ�ಕರ ಸಂಬಂಧಗಳ� �ದುಳ�ಗಳನು� ಗುಣಪ�ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ. ಧ�ಾತ�ಕ ಸಂಬಂಧಗಳ� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರ ಸ�ಾಲುಗಳ 

ಪ��ಾಮಗಳನು� ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅನುಭವವನು� ಒ���ೇಳ�ತ��ೆ. ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು �ಾಜ�ರುವ�ದು, ಗಮನ ಹ�ಸುವ�ದು, 

ಸ�ಂ�ಸುವದನು� ಮತು� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂ�ಾದಗಳನು� �ೕಡಬಹುದು. 

ಸಲ�ೆ 3: 
ಆ�ೋಗ�ಕರ ಸಂಬಂಧಗಳ� ಮಕ�ಳ� ಅ�ವೃ�� �ೊಂದಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ. ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂವಹನಗಳ ಮೂಲಕ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ಂದ 

�ೕ�ಸಲ�ಟ� ಮಕ�ಳ� �ಾಸ�ವ�ಾ� ಆ�ೋಗ�ಕರ ಮತು� �ೆಚು� �ೕಷ�ೆ �ೊಂ��ಾ��ೆ (�ೇಹ ಮತು� ಮನಸು�). 

ಸಲ�ೆ 4: 
ಸೂಕ� ಆ�ೈ�ೆ �ೆಚು�ವ� ಸಮಯವನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ��ಲ�. ಸರಳ ತಂತ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು ಅವರು ಈ�ಾಗ�ೇ �ಾಡು��ರುವ 

�ೈನಂ�ನ ಚಟುವ��ೆಗಳ� ಮತು� �ನಚ�ಗಳ�� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂ�ಾದಗಳನು� �ೕಡಬಹುದು. 

ಸಲ�ೆ 5: 
ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ��ೆ��ೆಯ�� ಮಕ�ಳ� ಉತ�ಮ�ಾ� ಕ�ಯು�ಾ��ೆ. ಊಟದ ಸಮಯದ�� (ಮತು� ಅದಕೂ� �ೕ�) 

ಮಗು��ೊಂ��ೆ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂವಹನ ನ�ೆಸುವ�ದು ಕ��ೆಯ ಪ����ಯನು� �ೆಂಬ�ಸುವ ಅತು�ತ�ಮ �ಾಗ��ಾ��ೆ. 

ಅಂ�ಮ ಆ�ೋಚ�ೆಗಳ� 
ಆ�ೋಗ�ಕರ ಮಕ�ಳನು� �ೆ�ೆಸಲು ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂಬಂಧಗಳ� ಅ��ಾಯ�ಾ��ೆ. ಮಕ�ಳ� �ದ��ಂದಲೂ ಸೂಕ��ಾದ 

ಆ�ೈ�ೆಯನು� ಪ�ೆ�ಾಗ, ಅವರು ತಮ� �ೕವನದುದ�ಕೂ� �ಾಕಷು� ಪ��ೕಜನಗಳನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. ಮಕ�ಳ� �ರಂತರ�ಾ� 
ಅವಲಂ�ಸಲು �ಾರನೂ� �ೊಂ�ರ��ಾ�ಗ, ಮತು� ಅವರು ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂಬಂಧಗಳನು� ಅನುಭ�ಸ��ಾ�ಗ, ಅವರ ಅ�ವೃ�� ಮತು� 
�ೆಳವ��ೆಯನು� �ೕವ��ಾ� ಕುಂ�ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಇದು ಕ�� ಶ��ಯುತ �ದುಳ�ಗಳ� ಮತು� �ೇಹಗಳನು� ಅ�ವೃ��ಪ�ಸುವ�ದನು� 

ಒಳ�ೊಂ��ೆ, ಇತರ�ೊಂ��ೆ �ೇ�ೆ ಸಂಪಕ� �ಾ�ಸ�ೇಕು ಮತು� �ೇ�ೆ ಸಂಬಂಧ �ೊಂದ�ೇಕು ಎಂಬುದನು� ಕ�ಯುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ ನಮ� 
ಸಮು�ಾಯಗಳ�� ಯಶ�� ವಯಸ��ಾಗುವ�ದು ಇದರ�� �ೇ��ೆ. ಈ �ಾರಣ�ಂ�ಾ�, ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು �ೈ�ಕ�ಾ� ಬಲ�ಾದ ಮಕ�ಳನು� 
�ಾತ�ವಲ�, �ಾವ�ಾತ�ಕ�ಾ� ಬಲ�ಾದ ಮಕ�ಳನು� �ೆ�ೆಸುವ�� ಪ�ಮುಖ �ಾತ�ವ�ಸು�ಾ��ೆ. �ನ��ೕ ನ�ೆಯುವ ಪ���ಂದು ಚಟುವ��ೆ 

ಮತು� �ನಚ�ಯು ಮಗು�ನ �ೕವನದ �ೕ�ೆ ಧ�ಾತ�ಕ ಪ��ಾಮ �ೕರುವ ಒಂದು ಅವ�ಾಶ�ಾ��ೆ.  

ಪ�� ಚಟುವ��ೆ ಮತು� �ನಚ�ಯ ಸಮಯದ�� ಪರಸ�ರ ���ಯನು� �ೆಂಬ�ಸುವ ���ಷ� �ಾಗ�ಗಳ ಕು�ತು 
�ೆ��ನ �ಾ���ಾ�, ಅ�ಾ�ಯಗಳ� 8 ಮತು� ಅನುಬಂಧ 9 �ೆ ಅನು� �ೋ��.  






