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 श्रििबाजित मलुाांच्या  मनोसामाजिक   जिकासामध्ये कुटुांबाची भजूमका स्पष्ट  

करू शकाल. 

 किणबिीर मलुाांच्या  मनोसामाजिक   जिकासामध्य ेिगणजमत्र आजि समािाची  

भजूमका स्पष्ट करू शकाल. 

 श्रििबाजित मलुाांच्या  मनोसामाजिक   जिकासामध्य ेयेिाऱ्या समस्या आजि  

आव्हाने साांगनू दरू करू शकाल.  

१.. प्रास्ताजिक  

 मनोसामाजिक  जिकास हा लहान मलुाांच्या जिकासातील महत्िाचा घटक आह.े मनोसामाजिक  जिकास हा मलुाांच्या 

सामाजिक आजि मानजसक घटकाांशी िोडलेली असतो. मलुाांच्या शारीररक िाढीबरोबरच मानजसक आजि सामाजिक जिकास होि े

गरिचेे असते.एररकसनच्या मनोजिशे्लषिाच्या जिकासाचा जसद्ाांतानसुार ० ते १ िषाणच्या  दरम्यान मनोसामाजिक  जिकास जह 

आयषु्यातील सिाणत मौजलक अिस्था असते. कारि नििात जशश ुपिूणपि ेकुटुांबािर आजि काळिीिाह ांच्या अिलांबनू असते, त्या 

जनभणरतेिर आजि गिुिते्तिर त्याचा जिकास आिाररत असतो.जिकासाच्या िेळी, मलेू अन्न, पे्रम, गभणिारिा, सरुजितता आजि 

पोषिसिण गोष्टींसाठी याांचा समािेश आह.े सिणकाही िर काळिीिाहक परेुसे काळिी आजि पे्रम प्रदान करण्यात अयशस्िी ठरला 

तर ती मलुाांचा काळिीिाहकाांिर जिश्वास ठेि ूशकत नाही जकां िा त्याच्यािर अिलांबनू राह  शकत नाही.व्यक्तीच्या आयषु्यात प्रत्येक 

टप्प्यािर मनोसामाजिक जिकास होत असतो िसे. बालपि, पिूणप्राथजमक, शालेय िय, जकशोरियात इत्यादी. अिम मलुाांचा जिचार 

केल्यास असे लिात येते जक,अिमतेचा मनोसामाजिक जिकासािरचा पररिाम होतो. मनोसामाजिक घटक आजि अिमता ह ेदोन्ही 

एकमेकाांशी सबांजित असतात. तरी आपि ह्या घटकाचा अभ्यास केल्यानांतर आपि काय करू शकाल ते पाह या: 

१.३.१. मनोसामाजिक  जिकासाचा आढािा :  आरोग्य आजि िीिन ग िित्ता 

 मनोसामाजिक घटकाचा हा व्यक्तीच्या आरोग्यािर खपू मोठ्या प्रमािािर पररिाम होतो. अिमतेच आरोग्यािर 

पररिाम होत असल्यामळेु त्याच्या िीिनाची गिुित्ता कमी होते. जह िीिनाची गिुित्ता व्यक्तीच्या आरोग्यािर अिलांबनू असते. 

मानजसक-सामाजिक: हा शब्द "मनोजिज्ञान" आजि "सामाजिक" याांचे जमश्रि आह,े मानिी िीिनाच्या जिजिि टप्प्याशी सांबांजित 

आह.े िे पयाणिरिाच्या कारिामळेु प्रभाजित होते. एररक एररक्सन या मानसशास्त्रज्ञान ेह्या सांकल्पनेचा अभ्यास केलेला आह.े एररक 

एररकसन, िो मनोिैज्ञाजनक आजि मनोजिशे्लषिाच्या िेत्रामध्ये काम करत होते. त्याांच्या मनोसामाजिक जसद्ाांत जिकजसत केला 

आह ेत्यानसुार मनषु्य िन्मापासनू आठ िेगिेगळ्या अिस्थेत कायणरत असतो. हा दृष्टीकोन या िेत्रात काम करिाऱ्या प्रत्येकासाठी 

खपू उपयकु्त ठरिारा आह.े हा दृष्टीकोन पालक आजि जशिकाांना आजि ह्या जसद्ाांताच्या अिस्था िािनू घिे ेखपू  महत्िाच ेआह.े 

पालक आपल्या मलुाांसाठी आजि जशिक त्याांच्या जिद्यार्थयाणच्या सभोितालच ेआजि त्याांच्या स्ित: च्या ितणनाांना अथण लािनू त्याांना 

 



योग्य तसा बदल करण्यात मदत होईल. म्हििेच त्याांना त्याांच्या िैयजक्तक जिकासाचे अिलोकन आजि दसुऱ्याचे अनकूुलन करताना 

सामान्य आजि असामान्य लोकाांमिील फरक आजि सांघषण ओळखि ेशक्य होईल. आता आपि एररक एररक्सन ची मनोसामाजिक 

जसद्ाांत समिनू घऊेया: म्हििेच आपल्याला आपल्या जदव्याांग मलुाांच्या मनोसामाजिक जिकासामध्ये मदत होईल. 

अ. एररक एररक्सनचा जसद्ाांत:प्रत्येक व्यक्तीची एक तयार केलेली अजस्तत्ि जकां िा ओळख असते. ती ओळख अथिा अजस्तत्िला 

आपि दोन दृष्टीकोनातून पाहत असते पजहला म्हििे सकारात्मक आजि दसुरा दृष्टीकोन म्हििे नकारात्मक होय. प्रत्येक व्यक्ती 

जिजभन्न असते. एखाद्या व्यक्तीचे गिुिमण ह ेदसुऱ्या व्यक्तीच्या गिुिमाणशी िेगळे असतात. आपल्या प्रत्येक व्यक्तीकडे जिजिि िैजशष्ट े

असतात आजि त्या िैजशष्टाांचा पयाणिरिािर िैयजक्तकररत्या प्रभाि पडतो. शेिटी आपल्या िैजशष्टाांमळेु आपली ओळख तयार होते.  

हा जसद्ाांत हा व्यक्तीच्या सामाजिक, मानजसक आजि साांस्कृजतक पलैूिर भर दते असतो.यशस्िी व्यक्तीची जसद्ाांतानसुार, प्रत्येक 

टप्प्याचे यशस्िी समापन केल्याने जनरोगी व्यजक्तमत्त्ि आजि मलूभतू गिुिमाांचे सांपादन केले आह ेअस मानले िाते. आयषु्यात काही 

समस्या आल्यानांतर व्यक्तीचा अहांकार दखेील त्याांची अिगिु म्हिनू न िापरता गिु म्हिनू िापरता येतो. ह्या जसद्ाांताच्या आठ 

अिस्थाांचा अभ्यास केल्यास आपिास मनोसामाजिक जिकासाचे टप्पे खाली जदलेल्या आकृती मिनू लिात यतेील. 

 

Source: Cherry (2019) Erik Erikson's Stages of Psychosocial Development 

आकृती १.मनोसामाजिक जिकासाचे टप्प े 

पजहला टप्पा :जिश्वासजिरुद् अजिश्वास (शनू्य ते एक ियिषण ):- नििात बालक हा पिूणपि ेती बालक काळिीिाहकाांिर जकां िा 

पालकाांिर जिसांबनू असतात.नििात जशश ु ह े त्याांच्या मलुभतू गरिा दखेील त्याांना म्हििेच ,खाि-ेजपि,े पालन पोषिासाठी 

अिलांबनू असतात.तर मलुाांना साांभाळिारे त्याांना पे्रम करण्यास जकां िा त्याांच्या गरिा भागजिण्यासाठी त्या व्यक्तीची ओळख झालेली 

असते.त्या व्यक्तीने बाळाची गरि भागजिण्यासाठी कोितीही कसर सोडली नाही तर त्या बाळाला गरि असेल तर त्या व्यक्तीकडे 

पाजहलां म्हििेच त्याचा त्या व्यक्तीिर जिश्वास बसतो. मात्र याउलट त्या व्यक्तीने त्या बाळाची गरि पिूण करण्यासाठी अयशस्िी 

झाल्यास त्या बाळाचा जिश्वास बसत नाही म्हििेच त्याला त्याच्या गरिा पिूण करण्यसाठी ती व्यक्ती चकुीची िाटते.म्हििेच त्याला 

सरुजित िाटत नाही. िर मलुाांच्या मनात जिश्वास बसजिण्यात अपयश आल्यास त्याांच्या मनात त्या व्यक्तीबद्दल भीती आजि िग ह े



अप्रत्याजशत आजि जिसांगत िाटू लागते. त्याच्या मध्ये जिश्वास आजि  अजिश्वास जह सांकल्पना रुितच नाही.एररकसनचा असा 

जिश्वास आह ेकी यशस्िी जिकास ही दोन जिरोिी पिाांमिील समतोल राखण्याबद्दल आह.ेएररकसनचा असा जिश्वास आह ेकी, 

यशस्िी जिकास ही दोन जिरोिी पिाांमिील समतोल राखण्याबद्दल असते.   

स्ितांत्रता जिरुद् सांदहे Autonomy vs. Shame/Doubt ( १ ते ३ ियिषण) 

मनोसामाजिक जिकासाचा दसुरा टप्पा स्िायत्त जिरोिी सांशय जकां िा  होय. ह्या दसुऱ्या टप्प्यामध्ये मलुाांच्या िैयजक्तक सांयमािर िास्त 

भर जदला िातो. नििात बालकाच्या बालपिाचे त्याांना स्ितांत्रपिाला सरुुिात झालेली असते.  नििात बालकाांनी स्ितःच्या मनान े

हातिारे करायला सरुुिात केलेली असते त्याचबरोबर त्याला िे हि आह ेत्याचे त्याला प्रािान्यक्रम लािला सरुुिात होते.पालक 

जकां िा काळिीिाहक मलुाांना स्ितःला िे हिे आह ेत्याचा याांना जनिडण्याची सांिी दऊेन मलुाांमध्ये स्िातांत्र्याचा  जिकास करता 

येतो. मलुाांना स्ितःच्या आिडीच्या िस्तू जनिडण्यास िाि जदला िातो. छोट्या-मोठ्या गोष्टींबाबत त्याांना जनिणय घणे्यास सांिी जदली 

िाते. मनोसामाजिक जिकासाचा महत्िाचा टप्पा समिला िातो. फ्रोइड प्रमाि ेएररक्सन दखेील ह्या ह्या टप्प्याला महत्िाच ेसमिते 

मात्र एररक्सन थोडा िेगळा जिचार करतात. तो म्हििे, मलुाांना ह्या टप्प्यामध्ये शौचालय प्रजशिि असि ेगरिचे ेसमिले िाते. 

त्याांच्या मते, िी मलेु स्ितःच्या शरीरािर यशस्िीपि ेजनयांत्रि ठेऊ शकतात ते बऱ्या पैकी स्िालांबी म्हांटले िाते. मलुाांना स्िालांबन 

कौशल्य िमल्यास मलुाांना स्ितांत्रपि ेआपापली जनिणय घतेा येि ेशक्य होते.  

एररक्सन च्या मते ह्या टप्प्यामध्ये मलुाांना प्रत्येक बाबतीत सांिी दिे ेिास्त महत्िाचे असते. उदा. मलुाांना कपडे िर का तुम्ही घालून 

दते असल्यास तर तुम्ही ते घालून न दतेा त्याचे त्याला घाल ूदणे्याची सांिी जदली पाजहिे आजि िर का त्याला ते नाही िमल्यास 

तुम्ही स्ितःह न मदत करि ेअपेजित नाही तर त्याने तमुच्याकडे मदत माजगतल्यास त्याला तुम्ही मदत करि ेअपजेित आह.े पालकाांनी 

मलुाांना त्याांना काही गोष्टी प्रयत्नाांनी शोिण्यास सांिी दणे्याची अत्यांत गरि असते.  

जतसरा टप्पा :आत्मबल जिरुद् अपरािीपिा Initiative vs. Guilt:( ियिषण ३ ते ६ )  

मनोसामाजिक जिकासाचा आजि मलुाांच्या शैिजिक काळातील महत्िाचा टप्पा समािला िातो. ह्या टप्प्यामध्ये मलेु शाळाांमध्ये 

खेळि ेतसेच ते काही जमत्र तयार करि ेआजि समािाशी िोडण्यासाठी ते पढुाकार घतेाना जदसतात. ह्या टप्प्यामध्ये मलुाांना स्ितःिर 

िबाबदारी आह ेआजि ती पिूण करण्यासाठीच े ध्येय ठेऊन काम करण्यासाठी तयारी दाखितात. तसेच मलुाांचा स्ितःिरचा 

आत्मजिश्वास िाढत असतो. ह्या टप्पा मलुाांचा स्ितःचा जिकास करण्यासाठी ते स्ितः प्रयत्नशील  असल्याचे जदसनू येते.  मलुाांमध्ये 

िशी पढुाकार घऊेन िश्या गोष्टी करण्याची िबाबदारी घतेात आजि त्याचप्रमाि ेअपरािीपिाची भािना दखेील जिकजसत होते.   

चौथा टप्पा : पररश्रम जिरुद् हीनता Industry vs. Inferiority( ६ ते १२ ियिषण ) 

चौर्थया टप्प्यात मलेु आपली तलुना त्याांच्या सहपाठीबरोबर केली िाते. ही मलेु स्ितःची कामे म्हििे शाळेत होिाऱ्या जिजिि कृती  

उदा.  खेळ, नतृ्य स्पिाण अशा अनके प्रकारच्या कृती होतात. ह्या टप्प्यामध्ये मलु आपल्या स्ितःच्या कौशल्यािर जिश्वास ठेऊन त्या  



करण्यास सरुुिात करतात. जशिक, पालक आजि त्याांच्याशी प्रत्यि पाने िोडले गलेेले असल्यास ते त्याांच्याशी बाांिील असतात. 

िर का मलुाांना घरून कोितेही कायण करण्यास पे्ररिा जमळत नसल्यास ते स्ितःच्या िमतेिर  अजिश्वास भािना तयार करते. त्याांना 

त्याांच्या िमता ओळखनू काम करण्यास तयार होतात.  

पाचिा टप्पा  :ओळख जिरुद् दांध्ि Identity vs. Confusion (१२ ते १८ ियिषण) 

एररकसनच्या मते मलुाांच्या ह्या ियामध्ये मलेु स्िः ही सांकल्पना जिकजसत होत असते. जह सांकल्पना जिकजसत होि ेफार महत्िाची 

असते. ह्या ियातस्ितःची ओळख आजि त्याबद्दलच ेसांजदग्िता मनात बाळगत असतात. मलुाांची बालपिातनू जकशोरािस्थेत 

स्थानाांतर होि ेजह अिस्था फार महत्िाची असते. मलेु भजिष्याबद्दलचा जिचार करायला लागतात. ह्या ियात मलेुनातेसांबि, घर 

पररिार, कररयरइत्यादी बाबींचा जिचार करायलासरुुिात होते.मलेु स्ितःलाआपि मोठे म्हििे adult आहोत. 

सहािा टप्पा: घजनष्ठताजिरुद् जबलगता Intimacy vs. Isolation१८ ते ४० ियिषण:ह्या ियामध्ये मलुाांमध्ये नातेसांबि िोडि,े 

आपल्याला एखाद्या गोष्टीपासनू दरू राहि ेअथिा आपि एखाद्याशी आपल्या काही गोष्टी साांगनू, सखु-दखुे िाटून ििळीक सािि े

ह्या बाबींचा जिकास होत असतो. ह्याियातील मलुाांना समािाच्या प्रत्येक गोष्टीना ििळून जनरीिि करून त्याांचे आपल्याला िाईट 

चाांगल्या गोष्टीचा जिकास होत आला.  

सातिा टप्पा उत्पादकदा जिरुद् जनजष्क्रयता Generativity vs. Stagnation४० ते ६५ ियिषण: ह्या ियातील व्यक्तीला आपल्या 

पढुच्याजपढीची जचांता िाटू लागते. आपि स्ितः निीन जपढीसाठीआपि काहीही करू शकत नाही ह्या बाबीमळेु त्यामध्य ेजस्थरता 

येते.  

आठिा टप्पा अहां अखांडता जिरुद् जनराशा Ego Integrity vs. Despair Wisdom६५ >: मनोसामाजिक जिकासाचा 

आठिी आजि महत्िाची अिस्था आह.ेिदृ्अिस्थेमध्ये त्याांचा अहां आजि जनराशा ह्या मनोसामाजिकअिस्था असते.आयषु्यात 

घडलेल्या चाांगल्या िाईट गोष्टींच्याबाबत जिचार करून हताश सदु्ा होतात. त्याांना त्याांच्या सांदभाणत असिाऱ्या गोष्टींचा जिचार 

करता करता अहां जिकजसत होतो आजि त्याचबरोबरएखादी गोष्ट मनासारखी नाही झाल्यास ते हताश ची भािना दखेील जिकजसत 

होते. 

अशा प्रकारच्या एररक्सन ची मनोसामाजिक जिकासाचे आठ अिस्था स्पष्ट केलेल्या आहते ह्या अिस्थाांमध्ये व्यक्तीच्या ियाप्रमाि े

िसे शारीररक बदल होतात त्याचप्रमाि ेमनोसामाजिक जिकासाच्या टप्पे जिकजसत होत असतात. अशा प्रकारे ह्या मनोसामाजिक 

जिकासाच्या टप्प्यािर व्यक्तीच्या आरोग्य आजि िीिनाची गिुित्ता ठरत असते.  

 

 



१.३.२ श्रििबाजित मलुाांच्या मनोसामाजिक जिकसािर होिारा पररिाम आजि येिाऱ्या  समस्या ि आव्हान े

Berger, (2003) याांच्या मते मनोसामाजिक जिकासाच्या प्रत्येक टप्प्याचा यश अथिा अपयश ह ेव्यक्तीच्या िैयजक्तक 

िैजशष्ट ेआजि िेथे गरि आह ेतेथे परुजिले िािारे सामाजिक िातािरि यामध्य ेहोिारे सांिादािर अिलांबनू असते. किणबिीरत्ि ह े

अपांगत्ि लपनू राहिारे म्हिनू ओळखले िाते. त्यामळेु ह्या अपांगत्िाचा शीघ्र जनदान आजि हस्तिपेि होि ेकठीि होते. शीघ्र जनदान 

आजि हस्तिेपि होत नसल्यामळेु मलुाांना जशकण्यासाठी महत्िाचा कायणकाळ हा त्याचा सांिेदनशील काळ म्हििे ० ते ५ ियिषण 

असतो. तो कायणकाळ जनघनू गेल्यास मलुाांची भाषा अध्ययनाची गती िीमी होत असते. श्रििऱ्हासामळेु फक्त ऐकू येत नसले तरी 

त्याचा मलुाांच्या सांपिूण जिकासािर पररिाम करत असते. आपि मनोसामाजिक जिकासािर होिाऱ्या पररिामाचा जिचार करता 

आपि एररक्सन च्या टप्प्यािरून अभ्यासयुा. 

 किणबजिर मलुाांची शारीररक िाढ ही सिणसामान्यप्रमाि े होत असली तरी त्याांचा मनोसामाजिक जिकास हा सिण 

सामन्याच्या तुलनेत कमी अथिा माग ेपडलेला  आढळून येतो. किणबजिर मलुाांच्या बाबतीत जिचार केल्यास babbling पयणत 

मलुाांचा जिकास सिणसामान्याच असतो. परांतु ह्या मजहन्यात मलुाांना स्ितःच्या आिािाशी खेळायला लागतो म्हििेच तो स्ितःच्या 

आिािाला  गमतीन ेत्याांचा आनांद घते असतो त्यािेळेस मात्र त्याला श्रििऱ्हास असल्याकारिाने त्याला तो आिाि येत नाही 

आजि तो अनािश्यक आिाि करिे बांद करतो. आपल्याला माजहती आहचे की, लहान मलेु ही सतत दसुऱ्याांचे जनरीिि करून 

त्याांना ि त्याांची भाषा आत्मसात करत असतो. मात्र ह्याांच्या बाबत असे घडत नाही. किणबजिराांचा   भाषा आजि िाचा जिकास माग े

पडल्याकारिान े त्याांना बाकी गोष्टीमध्ये अडचिी येतात. भाषा आजि िाचचेे आपल्या िगात असलेले महत्ि म्हििे ते सदु्ा 

माांडण्यासाठी मला तुम्हाला भाषेचाच िापर करिा लागतो. आि मी सदु्ा तुमच्या पयांत पोहचण्यासाठी भाषेचाच िापर करत 

आह.ेसांपिूण िग ह ेभाषेमळेु िोडलेले आह.े किणबजिर मलुाांचा मनोसामाजिक जिकास हा त्याांच ेश्रििऱ्हासाची तीव्रता, प्रकार, 

जनदान आजि महत्िाचे साांगायचे म्हििे हस्तिपेिािर अिलांबनू असते. मलेु ही त्याांना येिाऱ्या अनभुिातून आजि समस्यामिनू 

जिकजसत होत असतात. पजहल्या टप्प्यात मलेु िातािरिात असलेल्या व्यक्तीिर जिश्वास ठेिायला जशकत असते. तो त्याच्या गरिा 

पिूण करण्यासाठी  काही जक्रया करत असतो मात्र आपल मलु किणबिीर आह ेअस समिल्यामळेु पालक कदाजचत लि दते नसतात 

जकां िा त्याांना समिण्यास कठीिता येते अश्या काही समस्या येतात. मलुाांना श्रिि cues जमळत नसल्याने मलुाांना त्यािातािरिात 

सरुजित िाटण्यास मदत होते. पालकाांना जततकीशी समि नसते की मलुाांशी सांिाांद सािला की मलुाांची आपल्याप्रती िाटिारी 

आपलुकी िाढत असते. म्हिनू मलुाांचा जिश्वास बसत नाही. त्याचप्रमाि ेकिणबिीर मलेु सतत घरात दसुऱ्याांिर अिलांबनू असतात 

िसे घरात फोन ची ररांग, दरिाज्यािर िाििारी बेल अशा अनेक गोष्टी साठी मलु अिलांबनू असतात. मलुाांमध्ये स्ितांत्रपिाची 

भािना जिकजसत होण्यास अडचिी येतात. किणबिीर मलुाांना स्ितांत्रपि ेउभा करण्यास पालक, कुटुांब, जशिक आजि समािाला 

सतत कायणरत राहािे लागते आजि ते जिकजसत करण्यासाठी ठरजिक कालाििी असतो अस नाही.  



सिणसामान्य मलुाांमध्ये त्याांच्या अनभुिातून पढुाकार अथिा अपरािी पिाची भािना जिकजसत होते.त्याचप्रमाि ेकिणबिीर 

मलुाांच्या बाबतीत मात्र एखादी गोष्ट करण्यास सांिीच कमी जदली िाते आजि सांिी जदली तर योग्य असे िातािरि आजि सांपे्रषि 

सािले िात नाही. योग्य असे िातािरि तयार करण्यासाठी परेुसा कालाििी िात असतो. म्हिनू किणबिीर मलुाांमध्ये जतसरा टप्पा 

जिकजसत होण्यास जह मोठी समस्या येत असते. 

किणबिीर मलुाांचा मनोसामाजिक जिकास हा सिण सामन्याांच्या तलुनते कमीच असतो. त्याचप्रमाि ेछोट्या टप्प्यात जह 

मलेु आपली तुलना इतर जमत्र जकां िा भाऊ- बजहिी सोबत करत असतो.ह्या तुलनेत त स्ितःला कमी म्हििेच कौशल्यािर जिश्वास 

ठेित नाही. कोितीही जक्रया करताांना त्याच्या मनात भीती बाळगनू अथिा त्याला करता येिार नाही असेच मनात ठेऊन ती जक्रया 

करण्यास नकार दतेात.  

किणबिीर मलुाांना समािात िािरताना त्याांना आपि कोिी िेगेळे आहोत आजि आपल्याबद्दलच सिण बोलत असल्याच े

िाटत असते अशी भािना असते. त्या मलुाांची भाषा जह अपरुी आजि ियानरुूप नसलेली असते त्यामळेु त्याांना सांदभाणसजहत भाषेचा 

अथण ना घतेा ते शब्दशः अथण घतेला िातो. किणबजिर मलुाांचा श्रििऱ्हासाचा हा फक्त मलुाांच्या भाषा आजि िाचा जिकासािरच 

नाही तर त्याांच्या सिाांगीि जिकासािर होतो.व्यक्ती हा आिीिन अध्ययनकताण असतो. व्यक्तीच ेअध्ययन ह ेसांपे्रषि, भाषा, जलखाि, 

िाचन ह्या अश्या अनेक माध्यमातून होत असते. अनेक सांशोिनातनू असे जदसनू आले आह ेकी, किणबजिर मलुाांना सामान्य मलुाांच्या 

तुलनते त्याांच्या मनोसामाजिक जिकासात खपू साऱ्या समस्या असतात (Fellinger, Holzinger, Sattel, & Laucht, 

2008; Hindley, 2005; Mejstad, Heiling, & Svedin, 2009; Netten et al., 2015). किणबजिर मलुाांच्या मनोसामाजिक 

जिकास करण्यासाठी मलुाांना E ३ म्हििेच अनभुि,एक्स्पोझर आजि िातािरि जमळि ेअत्यांत महत्िाचे असते. ह्या जतन्ही बाबी 

भाषा, िाचा, सामाजिक, मानजसक थोडक्यात साांगायच ेझाल्यास सिाांगीि जिकासासाठी लाभदायक असते. मात्र अपांग मलुाांच्या 

बाबतीत जिचार करायला गेल्यास मलुाांना अपांगत्ि असल्यास पालक ह्या पोषक गोष्टी मलुाांना परुजिण्यासाठी थोडे मागे पडतात. 

अपांगत्िाचा पररिाम सिाांगीि जिकासािर होत असल्यामळेु त्याांची मनोसामाजिक जिकासािर दखेील होते त्र सिणसामान्य मलुाांच्या 

तुलनते त्याांना मनोसामाजिक जिकास ियानरुूप होत नसतो. तो ियानरुूप करण्यासाठी बरेच घटक कारिीभतू  असतात. त्यामलुाच े

अपांगत्िाचे जनदान, हस्तिपेि, पालकाांचा सहभाग, सांसािने, जशिक, शाळा, समाि अशा अनेक बाबी मलुाांचा जिकासासाठी 

महत्िाचे असतात. किणबिीर मलुाांच्या बाबतीत जिचार केल्यास असे जदसनू येते की, त्याांच्याकडे परेुशी भाषा आजि सांपे्रषि 

सािण्याच ेकौशल्य नसल्याकारिाने पालकाांना समस्या येतात. 

१. गरि समिनू घिे:े पाल्याकडे परेुशी मौजखक भाषा आजि िाचा नसल्याकारिान ेपाल्याच्या गरिा समिनू 

घतेाना पालकाांना अडचिी येतात. तसेच पाल्य काही सिणसामान्यपि ेसांकेत खिुाांचा िापर करून सांपे्रषि सािण्याचा प्रत्यत्न करत 

असतो ते पालकाांना समिेलच असे नाही.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5536374/#bibr25-2331216517710373
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5536374/#bibr25-2331216517710373
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२. ितुणिकू सबांजित समस्या: किणबिीर मलुाांची भाषा आजि िाचा जिकास परेुसा नसला झाल्याकारिाने मलुाांमध्ये 

ितुणिकू समस्या िाढतात. म्हििेच त्याांना भाषा नसल्याकारिाने चीड चीड पिा िाढतो, सतत कोिी बोलत असेल तर त्याांना 

त्याांच्याबद्दल बोलत असल्यासारखे िाटते, कोिाशी सांिाद सािण्यात आत्मजिश्वास कमी असि,े कोिाशी स्ितःह न सांपकण  

सािण्यास तयार नसि ेअशा अनके समस्या जनमाणि होतात. 

३. यश - अपयश :  जिद्यार्थयाांच्या योग्य त्या िेळेस योफ्य तो ती प्रजतजक्रया जमळत नसल्यामळेु पालकाांना दखेील 

जनराशा येते. उदा. अजततीव्र श्रििऱ्हास असिाऱ्या जिद्यार्थयाणन ेकोिताही िगाणत आिाि ओळखला या अथिा त्याांसाठी त्या मलुान े

प्रजतसाद जदला त्या बाबतीत त्याला योग्य तो feedback जशिकाांपासनू जमळत नाही म्हििेच जशिक त्याांच्या उत्तर चकुीचे आजि 

की बरोबर त्याबद्दल त्या प्रतीसात दतेात मात्र त्याने उत्तर दणे्याचा प्रयत्न केला त्याबद्दल त्याला कोिीही शाबासकी दते नाही आजि 

त्याची तलुना सतत दसुऱ्या जिद्यार्थयाांशी करून त्याांची जनराशा िाढित असतात.  

४. समािात त्याला सामािनू घिे:े पालकाांना आपल्या जिद्यार्थयाांच्या समस्या आजि जिशेष गरिा माजहत असतात 

मात्र त्याांना बऱ्याचदा समाि स्िीकारण्यासाठी तयार नसतो त्यामिनू पालकाांसाठी एक मोठी समस्या तयार होते.उदा. इतर 

मलुाांप्रमाि ेश्रििबाजित मलुाांना दखेील त्याांच्या ियाच्या मलुाांबरोबर खेळायच ेअसते मात्र तो इतर मलुाांना त्याच्या सोबत िास्त 

काही बोलता येत नाही अथिा त्याांच ेबोललेले कळत नाही अशा अनेक कारिामळेु इतर मलेु श्रििबाजित मलुाला खेळायला 

बोलित नाही अथिा सामािनू घते नाहीत मात्र श्रििबाजित मलुाला िायचे असते अशा िेळेस पालक सांभ्रमात पडतात. आपल्या 

मलुाला खेळायला घ्यािे अशी पालकाांची पि इच्छा असते; मात्र  प्रत्येक मलुाला आजि त्याांच्या पालकाांना समिािि ेपालकाांसाठी 

मोठी समस्या आजि आव्हानच होते. 

 मलुाांच्या श्रििदोषाचेसांिेदनशील काळानांतर झाल्यानांतर जनदान झालेले असते. सांिेदनशील काळात मलुाांचे ९०% 

मलुाांची भाषा आजि िाचा जिकजसत होत असते. उजशरा जनदान झालेल्या किणबिीर मलुाांच ेभाषा आजि िाचा आत्मसात 

करण्यासाठी असलेला महत्िाचा कालाििीनांतर त्याांचे जनदान झालेले असते. त्यामळेुकिण बिीर मलुाांनी आपली स्ितःची 

अशी जशकण्याची पद्त (learning style) जिकजसत केलीली असते. किण बिीर मलुाांचे उजशराहस्तिेपिानांतर त्याांना 

िी जशकजिण्याची पद्त आजि मलुाांचीजशकण्याची पद्तीसोबत समायोिन सािता येत नाही. 

 किण बिीर मलुाांच्या हस्तिेपिाबाबत चे जनिणय ह ेपालक घते असतात. किण बिीर मलुाांबाबत जनिणय घतेाना पालक ह े

मलुाांच्या गरिेनसुार पयाणयाची जनिड करत नसल्याने त्याांची फरफट होते. 

 किणबिीर मलुाांचे शैिजिक हस्तिपेि करत असताना त्याांनाजशिि दणे्यासाठी िे पयाणय जदले िातात. िसे किण बिीर 

मलुाांना जिशेष जशिि आजि मखु्यप्रिाहातील जशिि असे दोन पयाणय असतात.जिशेष जशििामध्येमलुाांनासमायोिन 

सािता येत नाही जशकजिण्याची पद्त समिण्यास कठीि िाते. मलु िर साांकेजतक खिुाांचा िापर करून जशिि घते 

असेल तर योग्य हस्तिपेि करण्यासाठी त्या शाळेच ेतत्िज्ञान ह ेश्रिि मौजखक असेल तर त्याांना आत्मसात करण्यास 

अडथळे जनमाणि होतात, 



 किणबिीर मलुाांची भाषा आजि िाचा जह अस्पष्ट, अपरुी आजि ियानरुूप नसलेली असते. उजशरा हस्तिपेि झालेले 

असल्यामळेु  सांपे्रषि स्पष्ट करता येत नसल्यामळेु त्याांच्याबोललेले जशिकाांना आजि श्रििदोष असल्यामळेु जशिाांकाांच े

किण बिीर मलुाांना समित नाही. 

 किण बिीर मलुाच ेसांपे्रषि ह ेसोबत असलेल्या सह अध्याांर्थयाणलाहोत नाहीतसेच सह अध्यानार्थयाणना किण बिीर मलुाांबाबत 

कोितीही माजहती नसल्यानतेे किणबिीर मलुाला आपल्या सोबत कोित्याच कायणक्रमातसहभागीकरून न घिे.े 

 किणबिीरमलुाांनासमहूापासनू िेगळे केले असल्यामळेु त्याांचाआत्मजिश्वास कमी होतो, तिािाखाली िािरतात, 

स्ितःबद्दल कमीपिामनात बाळगतातत्यामळेु त्याांच ेशैिजिक यशािर प्रजतकूल पररिाम होतो. 

 मलुाांच ेउजशरा हस्तिेपि झाले असल्यामळेु त्याांचे लेखन िाचन कौशल्य आत्मसात करताना ियानरुूप करता येत नाही. 

 ियानरुूप शैिजिक यश नसल्यामळेु त्याांना समािात सहिपि ेसामािनू घतेले िात नाहीत. 

 शाळेचे िातािरि ह ेकिणबिीर मलुाांसाठी अिरोि जनमाणि करत असते. िसेश्रिि ग्रजहत मलुाांचे पालक, सिणसामान्य 

जशििाचे जशिक,मखु्यािापक आजि शाळेशी िोडलेला समाि ह्याांना किणबिीर मलुाांबद्दल कोित्याही प्रकारची माजहती 

नसल्याने त्याांच्या गरिा पिूण होत नाहीत म्हििे त्याांच्या भािना पोहचजिता येत नाहीत, त्याांची मते आपली मते माांडता 

येत नाहीत.  

 किणबिीर मलु ह ेशाळेत जशकजिण्याची पद्त आजि त्याला सिय असिारी पद्त याांमळेु त्याचा गोंिळ उडिार. 

 किण बिीर मलुाांना मखु्याप्रिाहाची शाळा आजि जिशेष जशिि याांना अनकुुलीत जशिि घतेाना कठीिता येिार. 

 मलुाला एकाांकीपिा येऊ शकतो कारि शाळेत मलु समायोिन करून घणे्यासाठी काही िेळ घिेार त्या िेळात त्याला 

िळेात त्याला जमत्र समिनू घणे्यास नसिार त्यामळेु मलुाांचे सामाजिकीकरि खपु कमी प्रमािात होत नाही. 

िर पजहल्या प्रमाि ेउजशरा जनदान झालेल्या किणबिीर मलुाांना काही आव्हानाना सामोरे िािे लागते. आता आपि त्या 

आव्हानाांना सामोरे िाण्यासाठी काही तांत्राांचा िापर करािा लागतो. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



१.३.३ श्रिििाजधत म लाुंच्या मनोसामाजिक जिकसामध्ये क ट ुंि, समाि आजि िगगजमत्राची भजूमका 

यिुजेनक्स चळिळ (1880-19 30) याांच्या चळिळीनसुार आईिडील मलुाांच्या शारीररक, भािजनक जकां िा 

बौजद्क जिकलाांगतेचे मलूभतू स्त्रोत आहते.पिूी पासनू सांपिूण कुटुांब ह ेिगण्याची आजि िगजिण्याची प्राथजमक 

एिांसी आह.े कौटुांजबक स्िरूप बदलत िरी असले तरी, कायणमात्र ि ेआहते तेच सािणजत्रक आहते. कुटुांबात 

पालकाांचाच समािशे असतो  म्हििचे  त्याांचे आईिडील, आिी आिोबा, काका आजि मािशी आजि इतर 

जिस्ताररत कुटुांब आपि म्हि ूशकतो.  सांपिूण कुटुांबाांच्या काही प्रमखु िबाबदाऱ्या  खालीलप्रमाि ेअस ूशकतात:  

 आजथणक सहाय्य प्रदान. 

 घरगतुी आजि आरोग्याची  िबाबदारी. 

 मनोरांिक िबाबदारी. 

 स्ितःची ओळख दणे्याची िबाबदारी. 

 सामािीकरिाची िबाबदारी. 

 मनोसामािीक जिकासाची िबाबदारी 

 शिैजिक आजि व्यािसाजयक िबाबदारी. 

ह ेसिण िबाबदाऱ्या अव्यांग मलुाांच्या आयषु्यासाठीच नाही तर व्यांग मलुाांसाठी खपू महत्िाचा घटक आह.े 

जदव्यागाांचे  पालक / कुटुांबातील सदस्य / जमत्र आजि शासकीय कमणचारी याांच्यात समन्िय, सहकायण आजि सहकायण 

असेल तेव्हा जदव्याांग  व्यक्तींच्या िीिनाची गिुित्ता सिुारि ेशक्य होते. व्यक्तीच्या प्रत्येक िळिािर पालक त्याांचा 

मागणदशणक असतो. तीच भजूमका येथे दखेील पालक बिाितात. जिचार केल्यास असे लिात येईल जक मलु ह े

शाळेत फक्त  पाच ते सहा तासच िािरत असते मात्र, उरलेला सिण िळे हा त्याांच्या पालकाांसोबत आजि कुटुांबासोबत 

घालित असतो. मलु ह ेकिण बिीर असल्याकारिाने कुटुांबाला आजि पालकाांना त्याच्याशी सांपकण  सािण्यासाठी 

खपू साऱ्या समस्याांना सामोरे िाि े लागते. सन १९७० च्या आिी नमदू केल्या नसुार पालक आजि जशिक 

याांच्यापैकी पालकाांच्या भजूमकेिर मोठी भर दणे्यात आलेली जदसनू येते. येथे पालकाांना अजिक माजहती आजि 

मलुाांच्या जशििात चाांगला सहभाग घणे्यासाठी त्याांना प्रजशिि जदले िाते. त्याच कारिाने पालकाांना आजि 



कुटुांबाला सिण समस्याांना  सहिरीत्या यशस्िी पि ेपार पाडि ेशक्य होते. किणबिीर मलुाांच्या बाबतीत त्याांचा श्रिि 

िाचेचा सरािाचा कुटुांबाशी मळे घालण्यासाठी काही तांते्र प्रजशिनाद्वारे जदले िातात. 

पालकाांना मागणदशणन आजि प्रजशििाद्वारे पालकाांना त्याांच्या किणबिीर मलुाांचा सबांजित िातािरिाशी मेळ 

घालनू त्याांचा श्रिि िाचेचा सराि घणे्यास सोपे होईल. किणबिीर मलुाांचा जिचार केल्यास त्याांना जनसगाणच्या 

आिािाची िािीि नसते ते आपि आजि तमु्ही  िन्मल्यापासनू जकां िा िन्मापिूी पासनू आईची होिारी कुिबुि 

िी ऐकली आह ेजकां िा पांख्याचा आिाि, टे्रनचा आिाि, जचमिीची जचिजचिाट, कुत्र्याचा भुांकण्याचा आिाि 

आसे आपि बरेच आिाि ऐकलेले  आहते. पि मात्र, किण बिीर मलुाांनी सिण अनुभिलेले नसते म्हिनूच 

प्रजशििाद्वारे आजि मागणदशणनाद्वारे त्याांच्या िातािरिात िािरत असताना त्याांचे भाषा आजि िाचा दिे ेफार गरिचे े

असते. 

 किगिधीर म लाचा जस्िकार : मलुाांचा त्याांच्या जदव्याांगाते सोबत स्िीकार करि ेआिश्यक असते. 

त्याांच्या जदव्याांगते मळेु त्याला जहििनू न दाखितात त्याच्या गरिनेसुार त्याला जशिि द्यािे आजि त्याचा 

कुटुांबात प्रत्येक कायाणत सामािनू घ्याि.े  मलुाांमध्ये स्ितःबद्दल आत्मजिश्वास िागा करि ेअत्यांत गरिचेे 

असते.  

 श्रिि युंत्राची सिय : किण बिीर मलुाांना श्रिि यांत्राची सिय लािि ेफार गरिचेे असते.  कारि 

बऱ्याचदा मलु रडते म्हिनू लाित नाहीत तर तसे न करता त्याांनी मलुाला श्रिियांत्राद्वारे ऐकण्याची इतकी 

सिय लािािी जक त्याला कोिताही आिाि न गेल्यास तो बैचेन आजि हरैाि व्हाि.े म्हििचे मलुाला 

सिण आिाि ऐकण्याची सिय होईल. बऱ्याचदा पालकच मलुाांना लग्नसमारांभात िाताना श्रिियांत्र चाांगले 

जदसत नाही म्हिनू ते काढून ठेि अथिा आपल्या मलुाला ऐकू येत नसल्याचे समािापासनू लपिनू 

ठेिण्याचा प्रयत्न केला िातो. अस े न करता त्याांना श्रिियांत्र ह े त्याच्या शरीराच आिश्यक घटक 

असल्याची भािना जनमाणि करि ेगरिचेे आह.े आिाि ऐकून त्याने समािाची सतत िोडून राहण्याची 

सिय लािि ेगरिचेे असते. काही िळेेस मलुाांची ऐकण्याची िमता कमी असते त्या मलुाांना दखेील सांप्रेषि 

सािण्याची सिय लािण्याची गरि असत.े 



 सतत सुंपे्रषि साधिे: मलुाांशी सिाांद आजि सांप्रेषि सतत सािि ेआिश्यक असते. कारि भाषा आजि 

िाचा जह ९९ % तर ऐकून आजि दृश रूपाने जिकजसत होते. पालकाांनी मलुाांशी िास्तीत िास्त बोलनू 

आजि त्याांना दृश्य स्िरुपात त्याांच्या भाषा आजि िाचेचा जिकास करािा. 

 सुंधी िेिे: जितके त्याांच्याशी बोलि ेमहत्िाचे आह ेजततकेच त्याांना  ऐकण्याची आजि बोलण्याची सांिी 

दिे ेदखेील महत्िाचे असते. मलुाांना ऐकण्याची आजि बोलण्याची सांिी जह िास्तीत िास्त कुटुांबातच 

आजि समािात दणे्याची सांिी उपलब्ि असते पि मात्र जह जमळि ेआजि पालकानी ती सांिी दिे ेमहत्िाच े

असते. जह सांिी दणे्यसाठी खास काही कोित्याची प्रकारचे क्लासेस लािण्याची गरि नसनू तर त्याांना 

कुटुांबाच्या िातािरिात द्याि.े उदा. लग्न समारांभात घऊेन िाि,े घरात ज्या गोष्टी घडतात त्याबद्दलची 

त्याला माजहती दऊेन त्याचे मत िािनू घिे.े अशा अनेक बाबी करून किणबिीर मलुाांना समािाची 

िोडण्यासाठी कुटुांब तयार करत असते. मलुाांचा सामाजिक, शारीररक, बौजद्क, मनोसामाजिक जिकास ह े

िगेिगेळ्या सांकल्पना असल्या तरी मात्र आपि मलुाांना घरच्या एकाच िातािरिामध्ये जिजिि प्रासांजगक 

ज्ञान दिे ेहीच कुटुांबाची महत्िाची भजूमका बिाित असतात. किणबिीर मलुाांच्या बाबतीतच नव्ह ेतर 

सिणसामान्य मलुाांच्या बाबतीत दखेील कुटुांब महत्िाचे असतात मात्र किणबिीर मलुाांच्या बाबतीत 

कुटुांबाची िबाबदारी िास्त असते. कारि ह्या मलुाांची भाषा अपरुी आजि ियानरुूप नसलेली असते 

त्यामळेु त्याांना सतत कुटुांबाची गरि भासत असते.  

 िगगजमत्र आजि समािाची भूजमका: िगणजमत्र हा दखेील समािाचाच भाग असतो.समािाला  

सिणसामन्य लोक िािरताना नेहमी जदसत असतात त्यामळेु समाि दखेील जदव्याांगाना म्हििेच 

फक्त किणबिीर मलुाांनाच नाही इतर जदव्याांगाना दखेील  सहिपिे सामािनू घेत असतो. 

आपल्याला तर माजहतच आह ेसमाि हा मौजखक भाषा आजि िाचेमळेु िोडलेला असतो. 

म्हिनू एखाद्या व्यक्तीची भाषा आजि िाचा अस्पष्ट असेल तर समािाला त्याबद्दल ज्ञानाची 

आजि माजहती गरि भासत असते.  ती माजहती त्याांची गरि समिल्यास मात्र सहकायण करत 

असतात. उड, िगणजमत्र त्य किणबिीर मलुाला िगाणत आजि  त्याच्या पालकाांना िेळोिेळी  

िगाणत झालेल्या अभ्यासाची उिळिी घेण्यासाठी मदत करु शकतो. तसेच िगण जमत्र हा 



िगाणतील इतर मलुाांना देखील त्याच्या गरिा िािनू घेऊन त्याांची जखल्ली न उडिीता मदत  

करण्यास प्रितृ्त करू शकतात. 

  िगाणमध्य ेकिणबिीर मलुाला ऐकण्याची िमता कमी असल्यान ेजशिकाांच्याच अध्यापनाच्या 

िेगाने त्याला अध्ययन करण्यास अडचिी जनमाणि होतात तेव्हा िेळोिेळी मदत करिे. 

 िगाणत सहशालेय अभ्यासक्रमात त्याांची िमता िािनू मलुाांमध्ये सामािनू घेिे. 

 समािात अनेक प्रकारचे समारांभ असतात तेव्हा पालक आजि समाि असा मेळ घालिे 

दोघाांनी आपआपल्या भजूमका काटेकोर पालन करिे गरेिेचे आह.े जदव्याांगाचे मनोसामाजिक 

िासाळिार नाही याची दिता घेिे.  

 जदव्याांगच नाही तर सिणसामान्य मलुाांच्या आयषु्यात दखेील त्याांना सांपिूण जिकास घडिनू 

आिण्यासाठी  मनोसामाजिक जिकासातच नाही प्रत्येक आयषु्याच्या जिकासात कुटुांबाला 

मागणदशणकाची तर समािाला आजि िगणजमत्राला जमत्रत्िाची भजूमका महत्िपिूण बिािािी लागत 

असते.  

साराांश       

             

आपि ह्या पाठामध्ये किणबिीर मलुाांच्या मनोसामाजिक जिकासाचा आढािा घतेला. एररक्सनच्या मनोसामाजिक 

जिकासाच ेटप्प ेअभ्यासले १. पजहला टप्पा :जिश्वासजिरुद् अजिश्वास (शनू्य ते एक ियिषण ) २. दसुरा टप्पा: स्ितांत्रता जिरुद् सांदहे 

Autonomy vs. Shame/Doubt ( १ ते ३ ियिषण) ३. जतसरा टप्पा :आत्मबल जिरुद् अपरािीपिा Initiative vs. Guilt: ( 

ियिषण ३ ते ६ ) ४. चौथा टप्पा : पररश्रम जिरुद् हीनता Industry vs. Inferiority( ६ ते १२ ियिषण ).५. पाचिा टप्पा  :ओळख 

जिरुद् दांध्ि Identity vs. Confusion (१२ ते १८ ियिषण). ६. सहािा टप्पा: घजनष्ठताजिरुद् जबलगता Intimacy vs. 

Isolation१८ ते ४० ियिषण. ७. सातिा टप्पा उत्पादकदा जिरुद् जनजष्क्रयता Generativity vs. Stagnation४० ते ६५ ियिषण. 

८. आठिा टप्पा: अहां अखांडता जिरुद् जनराशा Ego Integrity vs. Despair vsWisdom६५ >. ह्या आठही टप्प्याचा अभ्यास 

केल्यास हा मनोसामाजिक जिकास हा किणबिीर मलुाांच्याच नाही मानिाच्या िन्मापासनू ते मरेपयांत चालिारी प्रजक्रया आह.े 

मनोसामाजिक जिकास हा फक्त पालक अथिा फक्त समाि अथिा स्ितः मलु म्हििेच साांगायच ेतात्पयण म्हििे कोिी एकट्याची 

प्रजक्रया नाही तर पालक, कुटुांब, समाि आजि समािातील प्रत्येक घटकाांचा सहभाग आजि आजि आपआपली  भजूमका बिाित 

असतात.  

पाररभाजषक शब्द   

 मनोसामाजिक : Psychosocial  



 किणबिीर / श्रििबाजित : Hearing impaird  

 जसद्ाांत : Philosophy  

 समस्या : Problem 

 आव्हाने : Challenges  

स्िाध्याय  

खाली जदलेल्या प्रश्नाची थोडक्यात उत्तरे जलहा. प्रत्येक प्रश्न हा पाच गिुाांसाठी आह.े 

१.किणबिीर आजि सिण सामान्य मलुाांच्या मनोसामाजिक जिकासातील फरक स्पष्ट जलहा.  

२.किणबिीर मलुाांच्या जिकासात असिारी कुटुांबाची भजूमका उदाहरिासह स्पष्ट करा. 

३. किणबिीर मलुाांच्या जिकासात असिारी समािाची भजूमका उदाहरिासह स्पष्ट करा. 

४. किणबिीर मलुाांच्या जिकासात असिारी िगणजमत्राची  भजूमका उदाहरिासह स्पष्ट करा. 

५. एररक्सनचे जसद्ाांत स्पष्ट करा. 

६. एररक्सन जसद्ाांताचे टप्पे जलह न कोितेही पजहले तीन टप्पे किणबिीर  मलुाांच्या जिकासासाठी कसे महत्िाचे 

असतात ते उदाहरिासह जलहा. 

७. किणबिीर मलुाांच्या मनोसामाजिक जिकास करताना पालकाांना येिाऱ्या समस्या थोडक्यात स्पष्ट करा. 

८. किणबिीर मलुाांच्या जशिि आजि मनोसामाजिक जिकास याांचा मळे घालताना पालकाांना येिाऱ्या आव्हाने 

उदाहरिासह स्पष्ट करा. 

९. किणबिीर मलुाांच्या मनोसामाजिक जिकासाचे पाचिा, सहािा आजि सातिा टप्पा त्याांच्या जशििासाठी कसा 

उपयोगाचा राहील ते थोडक्यात तमुच्या शब्दात जलहा. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Berger, (2003)https://leader.pubs.asha.org/doi/10.1044/leader.FTR1.12132007.5 

(Fellinger, Holzinger, Sattel, & Laucht, 2008; Hindley, 2005; Mejstad, Heiling, & Svedin, 2009; Netten 

et al., 2015 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5536374/ 

 

 

 

 

 

 

https://leader.pubs.asha.org/doi/10.1044/leader.FTR1.12132007.5
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5536374/#bibr25-2331216517710373
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5536374/#bibr35-2331216517710373
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5536374/#bibr58-2331216517710373
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5536374/#bibr60-2331216517710373
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5536374/#bibr60-2331216517710373
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5536374/

