
 ISSN: 2319-202X 
 

 

 

Shikshan Darshan                          5                Jan-Mar-2020   Year-9 Issue-1 

 
 

 

 
ડૉ. જ.ે કે. જોષી 

પ્રોફેસર અને હેડ, શ્રીમતી. આર. કે. ડી. ખણવિયા એમ. એડ્. કોલજે, પાલનપ ર 

Mo. 8200885013  Email:- jayna.patan@gmail.com 
 

 

એહરક બનજન ં મૂળનામ એહરક વલનાડજ  બનજસ્ટીન હત ં. તેઓનો જન્મ કેનેડામાં 

૧૦ મે, ૧૯૧૦ ના રોજ થયેલ. તેઓએ મેકગીલ ય વનવર્સસટીમાંથી માસ્ટર ઓફ સજજરીની 
ડીગ્રી મેળવેલ.૧૯૩૬ માં તેમણે  પોતાન ં મનોપચારક તરીકેન ં કાયજ ય નાઈટેડ સ્ટેટસ્ માં 

યેલ ય વનવર્સસટીમાં સ્કૂલ ઓફ મેવડસીનમાં િરૂ કય  ં.  ૧૯૩૯ માં તેમણે  અમેરીકન 

નાગરીકત્વ સ્વીકાય ં અને આ સમયે તેમણે તેમન ં નામ ટંૂક ં  કરીને એહરક બનજ એમ 
રાખેલ.તેમણે માનવ વતજનની સમજૂતત આપવા આંતર વ્યાવહાર વવશ્લેષણનો સસિાંત રજૂ  

કયો. તેમન ં મૃત્ય  ૧૫ જ લાઈ,   ૧૯૭૦ ના રોજ હૃદય રોગના હ મલાને લીધે થયેલ. 

આતંર વ્યાવહાર વવશ્લષેણવાદાઃ 
આંતર વ્યાવહાર વવશ્લેષણને વ્યવતતઓ વચ્ચેના આંતર વ્યવહારો(પ્રત્યાયનો)ના 

અભ્યાસની પિતત ગણી િકાય. આંતર વ્યવહાર વવશ્લેષણએ વ્યવતતત્વ સસિાંત હોવાની 

સાથે સાથે એક ઉપચાર અભભગમ પણ છે. આંતર વ્યાવહાર વવશ્લેષણ આધ વનક 
મનોવવજ્ઞાનની સંકલ્પના છે જ ે  વ્યવતતના વવકાસ અને પહરવતજન સાથે સંકળાયેલ છે. 

સ્વસ્થ વ્યવતતત્વના વનમાજણ માટે તથા તેના આંતર વ્યવહારને વધ  સારો બનાવવા માટે 

આ  સસિાંત પાયાની ભૂતમકા ભજવી િકે છે. આ સસિાંતમાંમાનવતાવાદ, 
મનોવવશ્લેષણવાદ તથા મનોગત્યાત્મક સસિાંતોનો સમન્વય કરવામાં આવેલ હોવાથી 

આંતર વ્યવહાર વવશ્લેષણ બહ આયામી સસિાંત ગણાય છે. ૧૯૫૦ માં એહરક બનજ દ્વારા 
સસિાંત પ્રયોજવામાં આવ્યો. આંતર વ્યવહારવવશ્લેષણમાં વ્યવતતત્વની રણ અહ્ મ 

અવસ્થાઓ – પ ખ્ત, વાલી અને બાળક નો પહરચય આપેલ છે. આ અભભગમ વ્યવતતની 

અન્ય વ્યવતત સાથે થતી પ્રત્યાયન પ્રવક્રયા અને પરસ્પર આંતરવક્રયા કઈ રીતે કરે છે તેના 
અથજઘટન પરઆધાહરત છે. સમગ્ર ઉપચાર પ્રવક્રયા દરતમયાન ઉપચારક દદીના સમસ્યા 

ઉકેલના સંદભજમાં થતાં વતજનોનો ઉપયોગ કરી નવા રચનાત્મક ઉપાયો િોધવા અસીલને 

મદદ કરે છે. અહીં અંતતમ ધવેય અસીલને તેના જીવન પર સંપૂણજ સ્વાયતતાપ્રાપ્ત 
કરાવવાનો હોય છે. એહરક બનજ આ સ્વાયતતાને રણ પ્રકારની પ્રમ ખ માનવ ક્ષમતાઓ– 

સતતતા, સભાનતા અને ગાઢ સંબંધની પ નાઃ પ્રાવપ્ત માને છે.  

આતંર વ્યવહાર વવશ્લષેણ સસિાતંના પાયાના ખ્યાલોાઃ 
આતંર વ્યવહારાઃ 

આંતર વ્યાવહાર વવશ્લેષણવાદ અને  
તનેા ંપાયાના ખ્યાલો 

mailto:jayna.patan@gmail.com
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એહરક બનજના આ અભભગમમાં પ્રમ ખ વવચાર ‘આંતર વ્યવહાર’  છે જનેે તેઓ સામાજીક 

આંતર વક્રયાના પાયાના એકમ તરીકે ઓળખાવે છે. બનજએ તેના એક પ સ્તક ‘ગેમ્સ પીપલ 
પ્લે’ માં આંતર વ્યાવહારની સમજૂતત ખૂબજ સરળ રીતે રજૂ કરેલ છે. સામાન્ય િબ્દોમાં 

કહીએ તો આંતર વ્યવહાર એટલે વ્યવતત દ્વારા બીજી વ્યવતત સાથે પ્રત્યાયન કરતી વખતે 

ઉપયોગમાં લેવાતા વ્યવહારો જવેાકે િબ્દો, િરીરની ભાષા, ચહેરાના હાવભાવ, વગેરે.  
સ્પદંનો 

બનજ સ્પંદનોને ‘યૂવનટ ઓફ હ્ મન રેકોવિિન’  તરીકેવ્યાખ્યાવયત કરે છે. સામાન્યરીતે 

મનોપચારને અવૈજ્ઞાવનક ગણવામાં આવે છે. કારણ કે જમે રસાયણવવજ્ઞાનનો પાયાનો 
એકમ અણ છે અને તે આધાર પર જ રસાયણિાસ્રનો વવકાસ િતય છે તેમ મનોપચારને 

વૈજ્ઞાવનકતા બક્ષતો પાયાનો એકમ કોઈસ્વીકારાયેલ ન હતો. બને આંતર વ્યવહારને 
મનોપચારના પાયાના એકમ તરીકે સ્વીકારી તેને વૈજ્ઞાવનકતા બક્ષી. જ્યારે કોઈ એક 

વ્યવતત બીજી વ્યવતતના િાવબ્દક કે અિાવબ્દક વ્યાવહારને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરે છે 

ત્યારે સ્પંદનોએઆવીઓળખનો પાયાનો એકમ બને છે. બનજએ તારવ્ય ં કે પ ખ્તો (અહીં 
િારીહરક સંદભજમાં પ ખ્ત, ફ્રોઇડે આપેલ અહ્ મ અવસ્થાના સંદભજમાં નહીં)ને પણ 

સ્પંદનોના સ્વરૂપમાં િારીહરક સંપકજની જરૂર રહે છે. જમે નાના બાળકને પ્રેમ પૂવજક 

ભેટવાની જરૂર હોય છે તેમ પ ખ્તને પણ િારીહરક સંપકજના પયાજય સ્વરૂપે હાથતમલાવી તેન ં 
અભભવાદન સ્વીકારવાની, તેના અભભવાદન સ્વરૂપે તેની સામે હસવા જવેી અનેક વક્રયાઓ 

દ્વારા તેને સ્વીકારવાના િારીહરક સ્પંદનોની જરૂર પડે છે. બનજ સ્પંદનો મેળવવાની આવી 

પ ખ્તોની જરૂરીયાતને ‘ઓળખ ખેવના (ભૂખ) તરીકે ઓળખાવે છે.  
અંબાસણા, એ (૨૦૧૯) મ જબ, “સ્પંદનએ વ્યવતતના હોવાપણાની લોકોએ વવતસાવેલી 

વ્યવતતગની એક આગવી ઓળખ છે. સ્પંદન વ્યવતતની સમાવજક વસ્વકૃતતનો એકમ છે. 

એક સામવજક પ્રાણી તહરકે સમાજ માં વ્યવતતની ઓલખન  અવસ્તત્વ હોય છે. એ 
અવસ્તત્વની ઓલખનો સમાજના સભ્યો દ્વારા સ્વીકાર થવો ખ બ જરૂરી છે. જો સમાજમાં 

વ્યવતતના અવસ્તત્વવન ઓળખની વસ્વકૃતત જ ન હોય તો તે ખ બ જ ગંભીર બાબત 

કહેવાય. વ્યવતતના હોવાપના કે હાજરીની નોધ જ લેવાતી ન હોય ત્યારે જીવન જીવવ ં 
દ શ્કર બની જાય. આ સંજોગોમાં વ્યવતત સમૂહમાં હોવા છતા એકલતા અન ભવે છે. તેના 

વજવવાનો, હોવાનો કિો અથજ રહેતો નથી એવ  તે અન ભવવા લાગે છે. પોતે અયોગ્ય છે, 

પોતે બરાબર નથી ( I am not ok) ની જીવન અવસ્થામા સરકી પડે છે. વ્યવતત િાહરરીક 
અને માનસસક રીતે અસ્વસ્થ થવા માંડે છે. તેમાંથી બચવા માટે તે અજાણતા જ આક્રમક 

બને છે, પાગલ બને છે, વાતચીતનો વ્યવહાર બંધ કરી દે છે, સ નમ ન થઈ જાય છે, 

એકલા રહેવાન ં પસંદ કરે  છેકે તયારેક ઘર છોડી ચાલી જાય છે અને વવકટ / અસહ્ 
પહરસ્થતતમાં આત્મહત્યા, આપઘાત કે આત્મ વવલોપન પણ કરી બેસે છે. જમે અવસ્તત્વ 

ટકાવી રાખવા માટે વ્યવતતને પ્રાથતમક જવૈવક જરહરયતો હવા, પાણી, ખોરાક અને યોગ્ય 
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તાપમાનની જરર પડે છે, તેવ ં જ સ્પંદનોની બાબતમા પણ હોય છે. સપ્નદનો આપી 

િકાય છે, સ્પંદનો મેળવી િકાય છે.  
સ્પદંનોના પ્રકાર 

સ્પંદનો િાવબ્દક કે અિવબ્દક કે બને્નના તમશ્રણ સ્વરૂપે હોય િકે. જમેકેાઃ નજર મળતા 

હાથ ઉંચો કરવો(અિવબ્દક), નજર મળતા કેમ છો? તેમ પ છવ . (િાવબ્દક).  
સ્પંદનો હકારાત્મક કે નકારાત્મક હોઈ િકે. જમેકેાઃ નજર મળતા હાથ ઉંચો કરવો, પીઠ 

થાબડવી (હકારાત્મક), મારે તારી સાથે બીલક લ વાત નથી કરવી(નકારાત્મક).  

સ્પંદનોઓ િરતી કે ભબનિરતી હોઈ િકે. િરતી સ્પંદનો એ એવા સ્પંદનો છે જ ેવ્યવતતને 
કોઈ ચોક્કસ સંજોગોને આધીન કોઈ કાયજ સસવધધ માટે આપવામાં આવી હોય. જમેકેાઃ 

અભભનંદન, આ વખતે તારં પહરણામ દરરોજ કરતા સારં છે, કોઈ વ્યવતત સારં ગીત 
ગાઇ અને તેની પ્રસંિા કરવામાં આવે તો તે િરતી સ્પંદનો ગણાય. કોઇ જાતની િરત 

વગર અપાતા સ્પંદનો ખૂબ જ અસરકારક હોય છે. તે હકારાત્મક કે નકારાત્મક હોય િકે. 

ભબનિરતી હકારાત્મક સ્પંદનો આપવા અને લેવા લોકોને ગમે છે.  
બનજના મતે ‘એની સ્ટર ોક (બી ઇટ પોવઝટીવ ઓર નેગેટીવ) ઇઝ્ બેટર ધેન નો સ્ટર ોક એટ 

ઓલ’. આ ઉપરાંત આ બંને પહરવસ્થતતઓની વવરધધમાં કોઈપણ પ્રકારની સ્પંદનો 

આપ્યા વવના જ ેતે વ્યવતતની અવગણના કરવામાં આવે જાણે કે તેન ં કોઈ અવસ્તત્વ  જ 
નથી, ત્યારે લાગણી અન ભવ છે તે અંગેના વલણ ઘડતર પર અસર કરે છે.  

સૌથી વવઘાતક નકારાત્મક ભબનિરતી સ્પંદનો ગણાવી િકાય. દા.ત. મને ત  જરાય પસંદ 

નથી. કારણકે આવી સ્પંદનો વ્યવતતમાં એવી લાગણી ઉત્પન્ન કરી િકે કે તેનામાં કિ ં જ 
બરાબર નથી. આવા પ્રકારની સ્પંદનો વ્યવતતની સ્વ સંકલ્પના અને આત્મવવશ્વાસ માટે 

ખૂબ જ વવઘાતક બની િકે છે. િતય હોય ત્યાં સ ધી ભબનિરતી નકારાત્મક સ્પંદનો 

આપવા નહીં.  પરંત ં જો સ્પંદનો નકારાત્મક િરતી હોય તો તે નકારાત્મક ભબનિરતી 
સ્પંદનોની સરખામણીમાં  ઓછી વવઘાતક વનવડે છે. કારણ કે નકારાત્મક િરતી 

સ્પંદનોવ્યવતતને એવ ં માનવા પ્રેરે છે કે તેનામાં અમ ક બાબત સીવાય અન્ય બધ  તો 

બરાબર છે. દા. ત.  
• ત  જ્યારે બૂમો પાડીને બોલે છે ત્યારે ત  મને જરાય ગમતી નથી. અહીં ત  મને 

જરાય ગમતી નથી.  

• ત  એકવાર કહ્ે મારી વાત નથી સાભળતી તે મને નથી ગમત . 
જવેા િરતી નકારાત્મક સ્પંદનોની અસર ઓછી થાય છે. 

અહ્ મ અવસ્થાઓ આંતર વ્યવહાર વવશ્લેષણમાં પ્રત્યેક આંતર વ્યવહારમાં છ પાયેલ રણ 

અહ્ મ અવસ્થાઓ – પ ખ્ત, વાલી અને બાળકનો પહરચય આવેલ છે. આંતર વ્યવહાર 
વવશ્લેષણ સસધધાંતોને સમજવા માટે આંતર વ્યવહારમાં છ પાયેલ રણ અહ્ મ 

અવસ્થાઓને સમજવી જરૂરી છે. અહ્ મ અવસ્થાઓને બનજ વ્યાખ્યાવયત કરતાં જણાવે છે 



 ISSN: 2319-202X 
 

 

 

Shikshan Darshan                          8                Jan-Mar-2020   Year-9 Issue-1 

કે અહ્ મ અવસ્થાએ એક ચોક્કસ વતજન તરેહ સાથે જોડાયેલ લાગણીઓ અને અન ભવોની 

સતત તરેહ છે. દરેક વ્યવતતમાં આ રણેય પ્રકારની અહ્ મ અવસ્થાઓ અવસ્તત્વ ધરાવે છે.  
રણ અહ્ મ અવસ્થાઓ 

આ રણેય અહ્ મ અવસ્થાઓ – પ ખ્ત, વાલી અને બાળક ફ્રોઈડે જણાવેલ રણ અહ્ મ 

અવસ્થાઓ– તતત્ત્વ(ઈડ), અહ્ મ (ઈગો) અને અવધઅહ્ મ(સ પર ઈગો) કરતાં મૂળભ ત 
રીતે ભભન્ન છે. વળી, આ રણ અહ્ મ અવસ્થાઓને તેના િાવબ્દક અથજના સંદભજમાં પણ 

નથી સમજવાની. આ રણ અહ્ મ અવસ્થાઓને બનજ ઘટનાઓની વાસ્તવવકતાના 

સંદભજમાં સમજાવે છે. બનેના મત મ જબ  ફ્રોઈડે જણાવેલ રણ અહ્ મ અવસ્થાઓ 
અવનરીક્ષણક્ષમ તથા સૈંિાંતતક છે જ્યારે તેણે જણાવેલ રણ અહ્ મ અવસ્થાઓ વ્યવતતના 

બાહય પ્રગટ વતજન (પ્રત્યાયન કરતી વખતે ઉપયોગમાં લેવાતા વ્યવહારો જવેાકે િબ્દો, 
િરીરની ભાષા, ચહેરાના હાવભાવ, વગેરે) દ્વારા તપાસી િકાય છે.  

વાલી અહ્ મ અવસ્થા  

વાલી અહ્ મ અવસ્થા એ વ્યવતતના જીવનના પ્રથમ પાંચ વષો દરતમયાન બાહય 
ઘટનાઓના અવલોકન અને અનભવમાંથી તેના મનમાં સંગ્રહહત થયેલ બાબતોન ં 

પ્રતતવનવધત્વ કરે છે. મોટાભાગે બાળક આ સમય દરતમયાન પોતાના વાલીના સંપકજમાં 

વધ  હોવાથી વાલીના કાયો કે પ્રવૃવિઓન ં અવલોકન અને તેનો સંગ્રહ થાય છે. વ્યવતત 
જ્યારે વાલી અહ્ મ અવસ્થામાં આંતરવક્રયા કરતી હોય છે ત્યારે અગાઉના વાલી અંગેના 

અને વવવેક અંગેના જ ેઅન ભવોનો તેનામાં સંગ્રહ થયો હોય તે આધારેતે બીજા સાથે પોતે 

ચહઢયાતા હોવાના ભાવ સાથે કે અન્યના પાલક કે દાતા હોવાના ભાવ સાથે પ્રત્યાયન કરે 
છે. આથી જ, આ અહ્ મ અવસ્થાને વાલી અવસ્થા એવ ં નામ અપાય ં છે . આ અહ્ મ 

અવસ્થા તેના િાવબ્દક નામથી વવરધધ પ્રકારના લક્ષણો ધરાવે છે. આ અવસ્થા 

દરતમયાન અન ભવોન ં પૃથ્થકરણ કે વવશ્લેષણ થત ં નથી. અહીં અન ભવોને કોઈપણ પ્રશ્ન 
વગર સીધે – સીધા સ્વીકારવામાં આવે છે. સામાન્યરીતે વાલીઓ અથવા વાલીની જમે 

ભૂતમકા ભજવનારા લોકો દ્વારા વવવવધ સૂચનો બાળકોને અપાય છે ત્યારે બાળક તેને કોઈ 

પણ પ્રશ્ન વવના સ્વીકારી લે છે. જ ેઆંતરવ્યવહારોમાં હ ં  કહ ં  તેમ કરોનો ભાવ પ્રગટ થાય છે 
તે વાલી અવસ્થા ને પ્રદિીત કરે છે. જમેકેાઃ 

• ફટાકડાં વડીલોની હાજરીમાંજ ફોડવા.  

• ઘરની બહાર જતાં ઘરના વડીલને જણાવવ ં. 
થોમસ હેરીક આ અહ્ મ અવસ્થાન ં વણજન કરતાં જણાવે છે કે : ‘વાલી અહ્ મ અવસ્થા 

વવચાર સંકલ્પનાને પ્રસ્ત ત કરે છે’. વાલી અહ્ મ અવસ્થા ને બે પ્રકારે જોઈ િકાય.  

(અ) સવંધજક વાલી  
વ્યવતત જ્યારે સંવધજક વાલી તરીકે આંતરવક્રયા કરતી હોય છે ત્યારે તે પ્રેમાળ તથા છૂટછાટ 

આપનાર વાલી બને છે. તે વતજનની મયાજદાઓ તંદ રસ્ત રીતે બાળક સાથે બાંધે છે.  
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દા.ત.   

જા અને મજાથી રમ 
જાત  જાતે જ તાર કામ કર 

(બ) ટીકાત્મક વાલી  

વ્યવતત જ્યારે ટીકાત્મક વાલી તરીકે આંતરવક્રયા કરતી હોય છે ત્યારે તે પૂવજગ્રહય તત 
ખ્યાલો, લાગણીઓ અને માન્યતાઓને રજૂ કરે છે જનેે કારણે આ પ્રકારના વાલીને 

પૂવજગ્રહીત વાલી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.  

દા.ત.  
જો જ ેહો ગંદો થઈિ નહીં.  

 દયાન રાખજ,ે પડી ના જતો. 
બાળક અહ્ મ અવસ્થા 

બાળક અહ્ મ અવસ્થા એવી ઘટનાઓના સંગ્રહન ં પ્રતતવનવધત્વ કરે છે જમેાં વ્યવતત 

આંતરીક ઘટનાઓને જીવનના પ્રથમ પાંચ વષો દરતમયાન અન ભવેલ બાહય ઘટનાઓ 
સાથે જોડવાનો પ્રયત્ન કરે છે. વ્યવતત જ્યરે બાળક અહ્ મ અવસ્થામાં આંતરવક્રયા કરતી 

હોય છે ત્યારે પોતાના બાળક તરીકેના અન ભવોમાંથી વવકસેલ અન ભવોને આધારે બીજા 

સાથે પોતે ઉતરતા હોવાના ભાવ સાથે કે અન્યના આધાહરત હોવાના ભાવ સાથે પ્રત્યાયન 
કરે છે. આથી આઅવસ્થામાં વ્યવતત અન્યની માંગને જલદી તાબે થઈ જાય છે. જનેે 

પહરણામે તયારેક અસ વવધાનો અન ભવ પણ તેને થાય છે. સામાન્યરીતે સંવેગો અને 

લાગણીઓ સાથે જોડાયેલ ઘટનાઓ બાળક અહ્ મ અવસ્થા માં સંગ્રહહત થયેલ હોય છે. 
િારીહરક રીતે પ ખ્ત થયા બાદ પણ વ્યવતત જ્યારે સંવેગાત્મક કે ભાવનાત્મક રીતે 

આંતરવક્રયા કરતી હોય છે ત્યારે તે બાળક અહ્ મ અવસ્થા ને રજૂ કરે છે. જમેકેાઃ 

• મોટા અવાજ કરતાં ફટાકડાંથી મને બીક લાગે છે.  
મમ્મી વહાલ કરે તે મને ખૂબ ગમે છે. 

• ઘરમાં એકલાં રહેતાં મને કંટાળો આવે છે. 

• મને તારી સાથે રહેવ  ખ બ ગમે છે. 
થોમસ હેરીક આ અહ્ મ અવસ્થાન ં વણજન કરતાં જણાવે છે કે : જ ેઆંતર વ્યવહારોમાં મારે 

િ ં  કરવ ં જોઈએ/ મને િ ં ગમે છેનો ભાવ પ્રગટ થાય છે તે બાળક અહ્ મ અવસ્થા ને 

પ્રદિીત કરે છે. બાળક અહ્ મ અવસ્થા ને બે પ્રકારે જોઈ િકાય.  
મ તત બાળક અહ્ મ અવસ્થા મ તત બાળક અહ્ મ અવસ્થા પ્રાકૃતતક બાળકને રજૂ કરે છે 

જને ં વતજન આંતરીક લાગણીઓના આવેગો દ્વારા દોરવાયેલ હોય છે. આવા વ્યવતતન ં 

વતજન રમતતયાળ, તરત જ લાગણી વ્યતત કરનારં હોય છે. આ પ્રકારન ં વતજન 
સજજનાત્મકતાન ં પોષક હોય છે. ગાઢ સંબંધો આ પ્રકારના વતજન દ્દારા વધ  પોતષત થાય 

છે. દા.ત. અરે વાહ! આ માટીનો વકલ્લો કેટલો મોટો છે! 
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કૃતરમ બાળક અહ્ મ અવસ્થા 

જ્યારે વ્યવતત પ્રાકૃતતક બાળકની  રજૂ કરે છે સરળતાને સ્થાને કૃતરમતાને પોતાના 
વતજનમાં સ્થાન આપે છે ત્યારે તે  કૃતરમ બાળક અહ્ મ અવસ્થા  રજૂ કરે છે. આ પ્રકારના 

વતજન દ્દારા ગાઢ સંબંધોમાં ઘટાડો થાય છે. દા.ત. મારે મારા કપડાં ગંદા ન કરવા જોઈએ. 

તયારેક આ પ્રકારના વતજનમાં બળવાખોરી પણ જોવા મળે છે.  દા.ત. મારા કપડાં ગંદા 
થાય તેની મને કિી જ પડી નથી. 

પ ખ્ત અહ્ મ અવસ્થા  

એક વષજની ઉંમરન ં થતાં બાળક સમન્વયાત્મક િારીહરક વક્રયાઓ પ્રદિીત કરે છે. તે 
પોતાની જાતને સમસ્યા કે વવવવધ વક્રયાઓ પર અંક િ મેળવનાર તરીકે જ એ છે. તે દ ધનો 

પ્યાલો યોગ્ય રીતે પકડતાં કે રમકડ ં  હલાવી અવાજ ઉત્પન્ન  કર તાં કે સંતાડેલ વસ્ત ને 
િોધતાં િીખી લે છે. આ ઘટનાઓ પ ખ્ત અહ્ મ અવસ્થા ન ં પ્રતતવનવધત્વ કરે છે. તે િીખે 

છે કે દેખીતી કે અન ભવાતી વસ્ત , ઘટના કે બાબતમાં તયાં તફાવત છે. આમ, આ અહ્ મ 

અવસ્થામાં બાળક અવસ્થાતથાવાલી અવસ્થા માં મેળવેલ માહહતીન ં મૂલ્યાંકન કરતાં કે 
તેની યથાથજતા સાભબત કરતાં વ્યવતત િીખે છે. બનજ જણાવે છે કે પૂવજ અન ભવોને આધારે 

પ ખ્ત અહ્ મ અવસ્થામાં માહહતીન ં પૃથ્થકરણ કરતાં, વવશ્લેષણ કરતાં, માહહતીમાથી 

યોગ્ય માહહતી િોધતાં િીખાય છે. આ અવસ્થાએ માહહતી પર પ્રવક્રયા કરવાની એવી 
અવસ્થા છે જમેાં બાળક, વાલી કે પ ખ્ત એમ રણેય અહ્ મ અવસ્થાઓમાં સંગ્રહહત થયેલ 

માહહતીને આધારે કોઈ ચોક્કસ તારણ પર પહોંચવામાં આવે છે. વાલી અહ્ મ અવસ્થામાં 

સંગ્રહ પામેલ માહહતીને આ અવસ્થામાં તપાસવામાં આવે છે. જમેકેાઃ 
• રમેિને ફટાંકડાંથી દાઝેલો જોઈ (પ ખ્ત અવસ્થા) મને લાગ્ય ં કે પપ્પા સાચ ં 

જ કહેતાં હતાં કે ફટાકડાં વડીલોની હાજરીમાંજ ફોડવા. (વાલી અવસ્થા) 

થોમસ હેરીક આ અહ્ મ અવસ્થાન ં વણજન કરતાં જણાવે છે કે :  વ્યવતત જ્યારે પ ખ્ત અહ્ મ 
અવસ્થામાં આંતરવક્રયા કરતી હોય છે ત્યારે તે એક પહરપતવ વ્યવતત તરીકે બીજા સાથે 

પ્રત્યાયન કરે છે. અન્ય સાથેના આંતર વ્યાવહારની આ સૌથી સારી રીત છે. જ ેઆંતર 

વ્યવહારોમાં હ ં  તને સાચ ં કહીિનો ભાવ પ્રગટ થાય છે તે પ ખ્ત અહ્ મ અવસ્થા ને પ્રદિીત 
કરે છે.  
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