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UNIVERSITY OF MUMBAI 
Syllabus for S.Y.B.A. (Education) Course under Choice Based Credit System 

 
Third Semester 

Core Course Title: Educational Psychology - Part I 
Course Code: DSC-EDU-II A 

Three lectures per week 
Third Semester, 100 marks semester end examinations 
Semester end examination of Three hours duration (5 questions) 
Theory Paper: 3 credits  
Objectives 

i) To develop an understanding of the nature, scope and methods of educational 
psychology. 

ii) To apply  the knowledge of the methods and approaches of child development 
iii) To acquire knowledge of the characteristics of growth and development 

during childhood and adolescence.  
 

Semester III: Course Code: DSC-EDU-IIA (June to November) 
 
Module 1:  Fundamentals of Educational Psychology 
Unit 1: Basics of Educational Psychology 
 

a. Psychology - Meaning, Nature and Functions   
b. Educational Psychology - Nature and scope  
c. Relevance of educational psychology to teachers, learners, teaching and 

learning 
Unit 2: Methods of Educational Psychology (Meaning, Types, Merits and Demerits) 

a. Observation and Introspection method  
b. Experimental Method   
c. Clinical method -  meaning and merits and demerits 

 
Module 2: Understanding Development 
Unit 3 : Growth And Development 

a. Growth and development- Meaning and difference 
b. Principles of development and Factors influencing development  
c. Stages  of growth and development- Childhood and Adolescence(Physical, 

Mental, Emotional, Social )  
Unit 4 : Factors Affecting Growth and Development 

a. Individual differences- concept and types, Significance of study of individual 
differences 

b. Heredity and Environment- meaning and difference, Relevance in Education 
c. Maturation-meaning and importance, Relevance in Education 
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Practicals 
 To perform experiments on Transfer of Learning, Distraction of Attention and 

Extrinsic Motivation; and record it in an experimental psychology journal. 
 To Prepare a Case Study of a Learning Disabled student OR a Gifted student OR 

a Slow Learner, and to submit a complete report on it. 
References: 
 Agarwal J. C., Essentials of Educational Psychology, Vikas Publishing House 
 Aggarwal J. C., (1995) Essentials of Educational Psychology, Shipra Publishers, 

Delhi. 
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 Aggarwal J. C., (2004) Psychology of Learning & Development, Shipra Publishers, 
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१ 

अध्ययनाचे दृष्टीकोन व सिद्धान्त  

रचना 

१.० उदे्दश 

१.१ परिचय 

१.२ सज्ञानात्मक (आकलनविषयी) विकास वसद्धान्त 

 १.२.१ जीन वपगेटचा वसद्धान्त 

 १.२.२ अ जीन वपगेटच्या वसद्धान्ताचे शैक्षविक परििाम 

 १.२.२ जेिोम ब्रनुिचा वसद्धान्त 

  १.२.२ अ जेिोम ब्रनुिच्या वसद्धान्ताचे शैक्षविक परििाम 

१.३ सामावजक विकास वसद्धान्त 

 १.३.१ लेि िायगोटस्कीचा वसद्धान्त 

 १.३.१  अ) लेि िायोगटस्कीच्या वसद्धान्ताचे शैक्षविक परििाम 

१.४ अध्ययन शैली आवि बहुविध बवुद्धमत्ता वसद्धान्त 

 १.४.१ होिर्ड गार्डनिचा वसद्धान्त 

 १.४.१ अ) होिर्ड गार्डनिच्या वसद्धान्ताचे शैक्षविक परििाम 

१.५ सािाांश 

१.६ गट अभ्यास 

१.७ सांदर्ड 

१.० उदे्दश 

हा गट अभ्यासल्यानांति पढुील गोष्टी कििे तमु्हाला शक्य होईल. 

१) आकलनविषयक विकासाचा वपगेटचा वसद्धान्त समजिे 

२)  सिड ज्ञान वनवमडती ही ज्या दृष्टीकोनािि उर्ािलेली असते त्याच्याशी सापेक्ष असते 

हा जेिोम ब्रनुिचा दृष्टीकोन समजि.े 

३)  मलेु ि प्रौढाांमधील मानिी क्षमताांच्या अवधक विस्ततृ मयाडदेसाठी जबाबदाि 

असलेल्या र्ॉ. गार्डनिच्या आठ िेगिेगळ्या बवुद्धमत्ता समजिे. 

४. िायगोटस्कीचा वसद्धान्त समजिे जो आकलनाच्या विकासात सामावजक सांिादाच्या 

मूलरू्त रू्वमकेिि जोि देतो. 

१.१ पररचय 

कोित्याही दोन व्यक्ती पूिडपिे एकसािख्या नसतात. काही हुशाि ति काही मठ्ठ असतात, 

काही चपळ ति काही हळू हालचाल कििाि े असतात. काही समस्याांची उकल जलद 

कितात ति काही वकती तिी िेळ त्याििच घटुमळत िाहतात. काही निीन परिवस्ितीशी 

सहजासहजी जळुिून घेतात ति काहींना ते अर्चिीचे िाटते. व्यक्तीच्या बवुद्धमत्तेतील ह े

रे्द आहेत याबाबत वशक्षक जागरूक असतो. ह्या गोष्टी विचाित ठेिून  बऱ्याच 

मानसशास्त्रज्ञाांनी बिचे वसद्धान्त प्रस्तावित केले आहेत. जीन वपगेट ि जेिोम ब्रनुि याांनी 
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आकलन विषयक विकासाचे वसद्धान्त माांर्ले जे साांगतात की बवुद्धमत्ता ही टप्पप्पयाटप्पप्पयाच्या 

मावलकाद्वाि े विकवसत होते जे टप्पपे  ियाशी वनगर्ीत असतात ि प्रगतीशील असतात. 

कािि पढुचा टप्पपा येण्याच्या अगोदि आधीचा टप्पपा पूिड व्हायलाच हिा. लेि िायगोटस्कीने 

प्रवतपादन केले की सामावजक सांिाद ि मलुाांच्या अध्ययनात एक महत्त्िपूिड रू्वमका 

बजाितो. अशा सामावजक सांिादाद्वाि ेमलेु ही अध्ययनाच्या एका अखांर् प्रवियेतून जातात. 

होिर्ड गानडि याांनी साांवगतले की लोकाांजिळ विचाि किण्याचे ि अध्ययनाचे विविध मागड 

असतात. 

अशा प्रकाि हा गट आकलनविषयक विकास, सामावजक विकास आवि बहुविध बवुद्धमत्ता 

याांच्याशी सांबांवधत विविध वसद्धान्तािि प्रकाश टाकतो. 

१.२ आकलनविषयी विकास वसद्धान्त 

⚫  जीन वपगेट 

⚫  जेरोम ब्रुनर 

१.२.१ आकलनविषयक विकासाचा जीन वपगेटचा वसद्धान्त 

आकलनविषयक विकासाचा वपगेटचा १९३६ वसद्धान्त स्पष्ट कितो की मलु हे जगाची 

मानवसक प्रवतकृती कशा प्रकाि ेतयाि किते. बवुद्धमता हा वनवित असा गिुधमड आहे या 

मताशी ते असहमत होते आवि आकलनविषयक विकासाला त्याांनी एक प्रविया म्हिून 

पावहले जी जैविकपरिपक्िता आवि पयाडिििाशी ससुांिादाने घरू्न येते. 

वपगेट (१९३६) हे पवहले मानसशास्त्रज्ञ होते ज्याांनी आकलनविषयक विकासाचा पद्धतशीि  

अभ्यास केला. त्याांच्या योगदानात मलुाांच्या बौवद्धक विकासाचा टप्पपा वसद्धान्त, मलुाांमधील 

आकलनाचा तपशीलिाि वनरिक्षिात्मक अभ्यास आवि विविध बौवद्धक क्षमता उघर् 

किण्यासाठी साध्य पिांत ुकल्पक चाचण्याांची एक मावलका याांचा समािेश होतो. 

वपगेटच्या आकलनाविषयक वसद्धान्ताचे तीन मलुरू्त घटक आहेत. 

१)  सकंल्पना (ज्ञानबाधंणीची एकके) 

 सांकल्पना ही समजिे ि जाििे यातील मानवसक ि शारििीक अशा दोन्ही कृतींचे 

ििडन किते. सांकल्पना या ज्ञानाचे ते गट दाखितात. जे आपल्याला जगाचा अिड 

लािण्यास ि समजून घेण्यास मदत कितात वपगेटच्या दृष्टीकोनात सांकल्पनेत 

ज्ञानाचा एक गट आवि ते ज्ञान वमळविण्याची प्रिीया अशा दोघीचा समािेश होतो. 

जसे अनरु्ि येतात तशी ही नविन माहीती आधी अवस्तत्िात असलेल्या 

सांकल्पनेला रूपाांतिीत किण्यास त्यात र्ि घालण्यास वकां िा बदलिण्यास िापिली 

जाते. 

 उदा. एखाद्या मलुाची एखाद्याला विवशष्ट प्राण्याबाबत जसे  की कुत्रा एक सांकल्पना 

असू शकते. जि मलुाचा एकमेि अनरु्ि हा फक्त लहान कुत्र्यासोबतच असेल ति 
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मलुाचा विश्वास असू शकतो की सिड कुते्र लहान, केसाळ आवि चाि पायाचे असतात. 

समजा त्यानांति त्या मलुाची गाठ एका मोठया कुत्र्यासोबत पर्ली ति ते मलु त्याची 

पूिीची सांकल्पना रुपाांतिीत किते ही नविन माहीती लक्षात घेईल. 

२)  रूपातंरण वकंिा जुळिून घेण्याची प्रविया (एका अिस्िेपासून दसुऱ्या 

अिस्िेपयंतचे सांिमि शक्य किते) एकीकिि समायोजन आवि समतोल. 

एकीकरण 

आपल्या आधीच्या अवस्तत्िात असलेल्या सांकल्पनेत नविन मावहती सामािून 

घेण्याची प्रिीया म्हिजे एकीकिि ही प्रिीया काहीशी व्यवक्तवनष्ठ असते. कािि 

आपि आपल्या आधी अवस्तत्िात असलेल्या विश्वासात चपखल बसण्यासाठी 

अनरु्ि ि मावहती िोर्ा फाि प्रमािात रूपाांतिीत कित असतो. ििील उदाहििात 

कुत्रा बघिे आवि तो एक कुत्रा आहे असे वशक्कामोतोब कििे ही घटना म्हिजे 

मलुाच्या कुत्र्याच्या सांकल्पनेत प्राण्याचे एकीकिि कििे होय. 

समायोजन 

रूपाांतििाच्या दसुऱ्या र्ागात नविन मावहतीच्या प्रकाशात आपल्या आधीच्या 

सांकल्पना बदलििे समाविष्ट होते. या प्रिीयेला समायोजन म्हितात. 

समायोजनमध्ये नविन मावहती वकां िा नविन अनरु्िाांचा परििाम म्हिून आधी 

अवस्तत्िात असलेल्या सांकल्पना रूपाांतिीत कििे सामािते या प्रिीयेत नविन 

सांकल्पना सदु्धा विकसीत केल्या जाऊ शकतात. 

समतोल 

वपगेटने मानले की सिड लहान मलेु एकीकिि ि समायोजन यामध्ये समतोल 

साधायचा प्रयत्न कितात. जे एका तांत्राद्वाि ेसाध्य केले जाते. ज्याला वपगेट समतोल 

साधिे असे म्हितात.मलेु जशी आकल विकासाच्या टप्पप्पयातून प्रगती कितात तसे 

हे महत्त्िाचे आहे की पूिीच्या ज्ञानाचा िापि कििे (एकीकिि) आवि नविन 

ज्ञानासाठी ितडन बदलवििे (समायोजन) त्यामध्ये समतोल साधला जािे. समतोल 

साधिे ही प्रविया मलेु विचािाांच्या एका टप्पप्पयापासून दसुऱ्या टप्पप्पयात कसे जातात हे 

स्पष्ट किण्यास मदत किते.  

३)  आकलन विषयक विकासाचे टप्प े 

⚫  सिंेदना िाहक स्नायू 

⚫  काययरत पूिय 

⚫  ठोस काययरत 

⚫  औपचाररक काययरत 
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वपगेटच्या वसद्धातंाचे चार टप्प े

 

 

१)  सिंेदनािाहक स्नायू टप्पा (अिस्था) 

 िय : जन्मापासून २ िषायपयंत  

 मखु्यिैवशष्टये ि विकासात्मक बदल 

⚫  बाळ हे जगाला त्याच्या हालचाली ि सांिेदनाद्वाि ेजािते. 

⚫  मूले ही शोषिे, पकर्िे, पाहिे, ऐकिे अशा मलुर्त विया द्वाि ेजागाविषयी 

शकतात. 

⚫ बाळ वशकते की िस्तू वदसू शकत नसल्या तिी त्याांचे अवस्तत्ि वटकून असते 

(िस्तूस्िावयत्ि). 

⚫  ते त्याांच्या आजूबाजूचे लोक ि िस्तूपासून िेगळे असतात. 

⚫  ते जाितात की त्याच्या आजूबाजूच्या जगात त्याांच्या कृती द्वाि ेगोष्टी घरू् 

शकतात. 

 आकलनविषयक अधयन विकासाच्या या सिाडत आधीच्या टप्पप्पयात बाळ आवि 

लहानमलेु ही सांिेदना अनरु्ि आवि िस्तू हाताळण्याद्वाि ेज्ञान प्राप्त कितात. या 

टप्पप्पयाच्या सिाडत आधीचा काळातील मलुाचा सांपूिड अनरु्ि हा मलुरू्त प्रवतवक्षप्त 

विया सांिेदना आवि स्नायू प्रवतसाद याद्वाि ेघरू्न येतो. 

 सांिेदनािाहक स्नायू अिस्िेदिम्यान मलेु ही नाटयमय िाढ ि अध्ययनाच्या 

काळातून जातात. जशी लहानमलेु पयाडििाडशी सांिाद साधतात तशी ते जगाचे कायड 

कसे चाले याविषयी ते सतत नविन शोध घेत असतात. 

 या कालािधीत घरू्न येिािा बौवद्धक विकास हा तलुनात्मकदृष्टया कमी कालािधीत 

घरू्न येतो पिांत ुयात जबिदस्त िाढ सामािते. मलेु फक्त सिपटिे आवि चालिे 
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अशा र्ौवतक विया अशा किायच्या हेच वशकत नाही ति ते ज्या लोकाांशी सांिाद 

साधतात त्याांच्यापासून खूप काही सदु्धा वशकतात. वपगेटने या टप्पप्पयाचे खूप 

िेगिेगळ्या टप्पप्पयात विर्ाजन केले आहे. सांिेदनािाहक स्नायू अिस्िेच्या अांवतम 

र्ागात सरुुिातीचे प्रावतवनधीक विचाि उगम पाितात. 

 वपांगेटने मानले की िस्तूचे स्िावयत्ि विकसीत होिे म्हिजेच एखादी िस्तू ते पाहू 

शकत नसले तिी सदु्धा ती अवस्तत्िात असते. याची जाि हा विकासाचा या 

टप्पपयाििील महत्त्िाचा घटक होतो. 

 िस्तू िेगळ्या असतात आवि ससु्पष्ट घटक असतात आवि व्यवक्तगत जािीिेच्या 

बाहेि त्याांचे स्ितःचे असे अवस्तत्ि असते हे वशकल्यानांति मलेु िस्तूना नािे ि शब्द 

जोर्ायला सरुुिात किण्यात समिड होतात. 

२)  काययरतपूियअिस्था 

 िय २ ते ७ 

 प्रमखु िैवशष्टय ेि विकासात्मक बदल  

 मलेु प्रतवतकात्मकरित्या विचाि किायला सिुिात कितात आवि िस्तू 

दशडविण्यासाठी शब्द ि वचत्राांचा िापि कििे वशकतात. या अिस्िेतील मलेु अहांकािी 

असल्याची शक्यता असते आवि ते इतिाांच्या दृष्टीकोनातून िस्तूकरे् पाहण्याबाबत 

झगर्तात.त्याांची र्ाष ि विचािसििी अवधकावधक चाांगली होत असली तिी ते 

िस्तूांविषयी अवतशय ठोस स्िरूपात विचाि कििे चालू ठेितात. 

 र्ाषा विकासाचा पाया हा जिी आधीच्या टप्पप्पयात घातला गेला असला तिी र्ाषेचा 

उदय हा विकासाच्या कायडित पूिड अिस्िेच्या शदु्धतम वशक्क्याांपैकी एक आहे. 

 या टप्पप्पयात मलेु नाटकीकिि वशकत असली तिी ते तकड  आवि इति लोकाांचा 

दृष्टीकोन विचािात घेण्याबाबत झगर्तात तसेच ते स्िावयत्िाच्या कल्पनेला समजून 

घेण्याबाबत सदु्धा  सांघषड कितात. उदा. एक सांशोधक एक मातीचा गोळा घेईल 

आवि त्याला  दोन सािख्या तकुर्यात विर्ाजीत किले आवि त्यानांति एका मलुाला 

त्या दोन तकुर् याांपैकी एका तकुर्यासोबत खेळण्याचा पयाडय देईल. त्यापैकी एक 

तकुर्याचा घट्ट चेंरू् बनविला आह ेआवि दसुऱ्याला एका सपाट र्ाकिीचा आकािात 

िापले आहे. सपाट आकाि हा मोठा वदसत असल्याने या अिस्िेतील मलु हे जिी 

दोन्ही तकुरे् समान आकािमानाचे असले तिी सपाट आकािाचा तकुर्ा 

वनिर्ण्याची शक्यता अवधक आहे. 

३)  ठोस काययरत अिस्था 

 िय ७ ते ११ िषे 

 प्रामखु्य िैवशष्टय ेि विकासात्मक बदल 

 या अिस्िेत मलेु ठोस घटनाांविषयी तवकड क दृष्ट या विचाि किायला सरुुिात कितात 

 ते अक्षतेची सांकल्पना समजण्यास सरुुिात कितात, उदा. छोटया पसिट कपात 

असलेले द्रिाचे प्रमाि हे उांच ग्लासमध्ये असलेल्या द्रिाच्या प्रमािाशी सािखे 

असते. 
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 त्याांची विचािसििी अवधक तवकड क आवि सांघटीत पिांत ुतिी सदु्धा खूप ठोस असते 

 मलेु अनमुानजन्य तकड  िापिायला वकां िा विवशष्ट माहीतीपासून सिड सामान्य तत्त्िाच्या 

तकाडला सरुुिात कितात. 

 जिी मलेु विकासाच्या या टप्पप्पयािि त्याांच्या विचािसििीत अवतशय ठोस आवि 

शावब्दक असली तिी सदु्धा ते तकड  िापिण्यात खूपच पटाईत बनतात. मलेु इति 

लोक एखाद्या परिवस्ितीकरे् कशा प्रकाि ेबघतात याविषयी अवधक चाांगल्या प्रकाि े

विचाि किायला लागल्याने आधीच्या अिस्िेतील त्याांचा अहांकाि नष्ट व्हायला 

लागतो. या अिस्िेत ते कमी अहांकािी बनतात आवि इति लोक कसा विचाि 

कितात आवि कसे जाितात याविषयी ते विचाि किायला लागतात. ठोस कायडित 

अिस्िेतील मलेु हे सदु्धा जािायला सिुिात कितात की त्याांचे विचाि त्याांच्यासाठी 

एकमेिवद्वतीय आहे आवि इति प्रत्येक जग त्याांच्या र्ािना विचाि आवि मताांमध्ये 

सहर्ागी होऊ शकत नाही.  

४)  औपचाररक काययरत अिस्था :  

 िय १२ आवण िर 

 प्रमखु िैवशष्टय ेआवण विकासात्मक बदल  

 या अिस्िेत वकशोिियीन आवि तरुि मलेु ही अमूतडपिे विचाि किायला आवि 

वसद्धाांवतक समस्येविषयी तकड  किायला सरुुिात कितात.  

 अमूतडविचाि उगम पाितात. 

 वकशिियीन मूले सैद्धावतक ि अमूतड तकाडची गिज असलेल्या र्ौवतक तत्त्िज्ञान 

विषयक सामावजक आवि िाजकीय मदु्याविषयी अवधक विचाि किायला सरुुिात 

कितात. 

 आनूमावनक तकड  वकां िा सिडसामान्य तत्त्िापासून विवशष्ट मावहती पयंतच्या तकाडचा 

िापि किायला सरुूिात कितात. 

 वपगेटच्या वसद्धाांताच्या शेिटच्या टप्पप्पयात तकड शक्तीतील िाढ, आनमुावनक तकाडच्या 

िापिाची क्षमता आवि अमूतड कल्पनाांची समज याांचा समािेश होतो. या टप्पप्पयािि 

लोक समस्येसाठी बहुविध सांर्ाष्य उपाय शोधण्यात सक्षम बनितात आवि 

आजूबाजूच्या जागाविषयी अवधक िैज्ञावनकरितीने विचाि कितात.  

 येिे हे लक्षात घेिे महत्त्िाचे की वपांगटने मलुाांचा बौवद्धक विकास ही एक प्रमािजन्य 

प्रिीया आहे असे िवधिले नाही म्हिजेच मलेु जशी मोठी होत जातात तसे ते 

त्याच्या पूिीच्या ज्ञानात फक्त अवधक माहीत आवि ज्ञान र्ि जात नाही. या ऐिजी 

वपांगटने सचुविले की मलेु या चाि अिस्िेतून प्रविया होऊन बाहेि जातात तसे 

त्याांच्या विचाि किण्याच्या पद्धतीत गिुात्मक बदल घरू्न येतो. एका सात िषाडच्या 

मलुाजिळ एका दोन िषाडच्या मलुापेक्षा जगाविषयी फक्त अवधकची माहीती असते 

असे नाही ति तो जगाविषयी कसा विचाि कितो यात मूलरू्त बदल घर्लेला आहे. 

 अशाप्रकाि े जीन वपगेटने बदु्धीमत्तेच्या विकासात्मक पैलूििच लक्ष कें वद्रत केले. 

त्याच्या वसद्धाांतात वपगेट अवस्तत्िात असलेल्या जैविक िैवशष्टयाांच्या विशे्लषिाने 
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मखु्यतः सिुिात कितात आवि बौवद्ध परििामात शेिट कितात अशा प्रकाि ेवपांगटची 

मखु्य रुची ही बदु्धीमत्तेच्या आकलनाचे अवस्तत्ि ि विकासात होती. 

१.२.१अ शैक्षवणक पररणाम 

१) लक्ष हे फक्त अांवतम उत्पादनािि नसून मूलाांच्या विचािसििीच्या प्रिीयेिि आहे.  

फक्त अचूक उत्तिाची अपेक्षा किण्याऐिजी वशक्षकाांनी मलुाांच्या उत्ति वमळिण्याच्या 

समज आवि प्रिीयेिि जोि द्यायला हिा. 

२) अध्ययन कृतीतील मलुाांचा स्िपढुाकाि ि सिीय सहर्ागाच्या महत्त्िपूिड रू्वमकेला 

ओळखिे वपांगेटच्या िगाडत विद्यार्थयांना तयाि ज्ञानाच्या सादिी कििाऐिजी 

िातािििाशी उत्स्फुतडपिे सांिाद साधण्याद्वाि ेस्ितःला ओळखण्यास उत्तेजन वदले 

जाते. 

३) मलेु त्याांच्या विवचिसििीत प्रौढाांसािखे बनण्याच्या हेतूने योजलेल्या कृतीििील जोि 

कमी कििे यालाच वपगेटने ``अमेरिकन प्रश्न'' म्हटले तो म्हिजे ``आपि आपल्या 

विकासाची गती कशी िाढिू शकतो.'' त्याांचा विश्वास होता की या अिस्िेतून 

विद्यार्थयाडच्या प्रगवतला गती देण्याचा प्रयत्न कििे म्हिजे काहीच न 

वशकिण्यापेक्षाही बेहत्ति आहे. 

४) विकासात्मक प्रगतीत व्यक्तीगत फिकाचा वस्िकाि. वपांगेटचा वसद्धान्त प्रवतपादन 

कितो की मलेु ही त्याच सिड विकासात्मक अिस्िेतून जातात. फक्त त्याांचा तसे 

किण्याचा दि हा िेगळा असतो. यामळेुच वशक्षकाांनी सांपूिड िगाडऐिजी व्यक्तीगतरित्या 

आवि मलुाांच्या गटासाठी िगडकृतींचे आयोजन किण्याचा विशेष प्रयत्न किायलाच 

हिा. 

५) वशक्षकाांची मखु्य रू्वमका म्हिजे विद्यार्थयांना विविध अनरु्ि  पिुिून अध्ययन सकुि 

कििे होय. शोध अध्ययन विद्यार्थयांना शोध घेण्याची ि प्रयोग किण्याची सांधी प्रदान 

किते. तसेच त्या सोबतच निीन गोष्टी समजण्यास उत्तेजन देते. िेगिेगळी बौद्धीक 

पातळी असलेल्या विद्यार्थयांना सावहत्याच्या उच्च आकलनाकरे् प्रगती किण्यास 

उत्तेजन वमळते. 

६) मलु कें वद्रत अध्ययनाला प्रोत्साहन देते. मलुाची विकासात्मक अिस्िा ि पातळी 

विचािात घेऊन अध्यापन हे मलु कें वद्रत असाियास हिे. 

१.२.२ सज्ञानात्मक विकासाचा जेरोम ब्रुनरचा वसद्धान्त 

जेिोम सेमौि ब्रनुि (१ ऑक्टोबि १९१५ -५ जून २०१६) 

हे एक अमेिीकन मानसशास्त्रज्ञ होते. ज्याांनी शैक्षविक मानसशास्त्रातील मानिी आकलन 

मानसशास्त्र आवि आकलनविषयक अध्ययन वसद्धान्त यात महत्त्िपूिड योगदान वदले. 

सज्ञानात्मक मानसशास्त्रज्ञ जेिोम ब्रनुि याांना जाििले की वशक्षिाचे ध्येय हे 

िस्तवुस्ितीच्या घोकमट्टीच्या वििोधी म्हिजे बौवद्धक विकासाचे असाियास हिे. ब्रनुिच्या 

सौवद्धवन्तक चौकटीतील एक प्रमखु आशय म्हिजे अध्ययन ही एक सविय प्रविया आहे 

ज्यात विद्यािी त्याांच्या सद्यवस्ितीतील /मागील ज्ञानािि आधारित निीन कल्पना वकां िा 

आशयाची वनवमडती कितात. 
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आपिसदु्धा अध्ययन, र्ाषा ि शोध या ििील त्याांचा मताांचा शोध घेऊ आवि त्याांचे ि जीन 

वपगेटचे दृष्टीकोन यातील फिक समजून घेऊ. 

 

अध्ययन ि वशक्षणासदंर्ायत ब्रुनरची मते खालीलप्रमाणे : 

त्याांनी मानले की अभ्यासिमाने चौकशी ि शोधाच्या प्रवियेद्वाि े समस्या उकल 

कौशल्याच्या विकासाला गती द्याियास हिी. 

त्याांनी मानले की विषय सावहत्य हे मलु जगाकरे् ज्या दृष्टीकोनातून बघते त्या र्ाषेत 

दशडिायला हिे. 

⚫  अभ्यासिमाची िचना अशीच किाियास हिी जेिेकरुन कौशल्याचे प्रर्तु्ि हे अवधक 

शक्तीशाली कौशल्याच्या प्रर्तु्िाकरे् घेऊन जािाि ेहिे.  

⚫  त्याांनी आशयाच्या सांघटनाद्वाि ेअध्यापन आवि शोधाद्वाि ेअध्ययन असेसदु्धा सचुविले. 

⚫   सितेशिटी त्याांनी मानले की सांस्कृतीने कल्पनाांना असा आकाि द्याियास हिा ज्याद्वाि े

लोक त्याांचे स्ितःविषयीचे, इतिाांविषयीचे आवि ते ज्या जगात िाहतात त्या 

जगाविषयीचे दृष्टीकोन, मते सांघटीत कितील. 

ब्रनुिच्या विकासाचा वसद्धान्त आवि त्याच्या वनिेदनाच्या तीन तऱहा खाली ििडन केल्या 

आहेत. 

(सविय (० - १ िषे) 

सविय अिस्िा सिुिातीस येते. या अिस्िेत मावहती सांकेतबद्ध कििे आवि साठिि कििे 

सामािते. तेिे िस्तूांच्या कुठल्याही आांतिीक प्रवतवनवधत्िावशिाय िस्तूांची प्रत्यक्ष हाताळिी 

असते. ही पद्धत जीिनाच्या पवहल्या िषाडच्या दिम्यान असते. (वपगेटच्या सांिेदनािाहक 

स्नायू अिस्िेशी ससुांगत) विचािसििी ही पूिडपिे शािीरिक कृतींिि आधािलेली असते 

आवि बाळ हे अांतगडत विचािसििीऐिजी कृती करून वशकते. 
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यामध्ये शािीरिक कृतींिि आधािीत मावहती सांकेतबद्ध कििे आवि ती आपल्या 

स्मििशक्तीत साठििे याांचा समािेश होतो. उदाहििािड स्नायूांच्या हालचालीच्या 

स्िरुपातील आठििीने एक बाळ त्याचा खळुखळुा हलवििे आवि आिाज ऐकते. त्या 

बाळाने खळुखळु्याला प्रत्यक्षपिे हाताळले आवि त्याची वनष्पत्ती म्हिजे सखुद ध्िनी होय. 

र्विष्यात ते बाळ त्याच्या हातात खळुखळुा नसला तिी हात हालिू शकते आवि त्याच्या 

हाताद्वाि े खळुखळु्याच्या आिाजाची अपेक्षा करू शकते. त्या बाळाजिळ खळुखळु्याचे 

आांतिीक प्रवतवनवधत्ि नसते आवि म्हिून त्याला हे समजू शकत नाही की ध्िनीच्या 

वनवमडतीसाठी खळुखळु्याची गिज असते. 

प्रवतमारूप (१ ते ६ िषे) 

प्रवतमारूप अिस्िा ही १ ते ६ िषाडपयंत असते. या अिस्िेत बाह्य िस्तूचे मानवसक 

प्रवतमेच्या स्िरुपात दृष्यमानरित्या अांतगडत प्रवतवनवधत्ि सामािते. मावहती ही सांिेदी 

प्रवतमाच्या स्िरुपात, बहुधा दृश्यमान जसे मनातील वचत्र साठिली जाते. विचािसििीसदु्धा 

ही इति मानवसक प्रवतमा जसे ऐकिे, िास घेिे वकां िा स्पशड कििे याांच्या िापिािि 

आधािलेली आहे. काहींसाठी तती जावििपूिडक असते ति इति म्हितात की ते ती 

अनरु्ित नाहीत. तेव्हा आपि एखादा निीन विषय वशकत असतो तेव्हा शावब्दक 

मावहतीसोबत वचते्र वकां िा उदाहििे बऱ्याचदा उपयोगी का असतात याचे स्पष्टीकिि याद्वाि े

वदले जाऊ शकते. 

उदाहििािड झार्ाची प्रवतमा काढिाि े वकां िा झार्ाच्या प्रवतमेचा विचाि कििाि े मूल हे या 

अिस्िेचे वनदेशक आहे. 

प्रवतकात्मक (७ िषायपुढील) 

७ िषे ि त्यापासून पढेु प्रवतकात्मक अिस्िा असते जेव्हा मावहतीची साठिि ही सांकेत 

वकां िा प्रवतकाच्या स्िरूपात होते. जसे र्ाषा ही सिाडत शेिटी विकवसत होते. प्रत्येक प्रवतक 

जे काय दशडविते त्याच्याशी त्याचा वनवित सांबांध असतो. या प्रवतकात्मक अिस्िेत ज्ञानाची 

साठिि ही प्रामखु्याने शब्द, गविती वचन्हे वकां िा इति प्रवतक पद्धती जसे सांगीत यात होते. 

प्रवतके या अिाडने लिवचक असतात की ते अशा प्रकाि े हाताळले, आज्ञा वदली वकां िा 

िगडिािी केले जाऊ शकतात. जेिेकरून िापिकताड हा कृती वकां िा प्रवतमाांद्वाि े (ज्याांचा ते 

दशडवित असलेल्या गोष्टींशी वनवित सांबांध असतो). 

उदाहििािड, `कुत्रा' हा शब्द प्राण्याच्या केिळ एका गटाचे प्रवतकात्मक प्रवतवनवधत्ि कितो. 

प्रवतके, जी मानवसक प्रवतमा वकां िा स्मििातील कृतीपेक्षा िेगळे असतात, त्याांची िगडिािी 

वकां िा सांगठन केले जाऊ शकते. या अिस्िेत बहुताांश मावहती ही शब्द, गविती वचन्ह ेवकां िा 

इति प्रवतक पद्धतीत साठिली जाते. 

अशा प्रकाि ेब्रनुिने मानले की सिड अध्ययन हे आपि आताच चचाड केलल्या अिस्िाांद्वाि े

घरू्न येते. हा िचनात्मक वसद्धान्त दशडवितो की अध्ययनकत्याडने (प्रौंढाांनीसदु्धा) निीन 

सावहत्याची हाताळिी ही सविय ते प्रवतमारुप ते प्रतीकात्मक अशा प्रगतीशील 

प्रवतवनवधत्िाने किािी. दसुिा परििाम म्हिजे प्रत्येक तरुि अध्ययन कताड हो कोित्याही 

सावहत्याच्या अध्ययनास समिड असतो, अट फक्त एिढीच की ते त्याांच्या सध्याच्या 

पातळीशी जळुिून घेण्यास योग्यरित्या सांगवठत केलेले असािे. 
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१.२.२अ शैक्षवणक पररणाम 

१) सूचना या अध्ययनकत्यांच्या पातळीशी सयुोग्य हव्यात. उदा. अध्ययनकत्यांची 

अध्ययन तऱहा मावहत असल्याने (सविय, प्रवतमारुप, प्रतीकात्मक) तमु्हाला 

अध्ययनकत्यांच्या पातळीशी जळुिाऱ्या अर्चिींनसुाि सूचनाांसाठी योग्य सावहत्य 

योजिे ि तयाि किण्यास मदत होईल. 

२) ज्ञानाच्या िाढीसाठी वशक्षकाने सावहत्याची पनुपाडवहिी किायलाच हिी. ब्रनुिनसुाि 

पूिड औपचािीक सांकल्पना आत्मसात किण्यासाठी वशकविण्याच्या आधीच कल्पना 

उर्ाििी हे सिोपि महत्त्िाचे आहे. शब्दसांपदा, व्याकिि मदेु्द आवि इति मदेु्द याांची 

केव्हाही पनुः प्रस्तािना देण्यास सांकोच करु नका. जेिेकरून विद्यार्थयाडचे सखोल 

आकलन ि दीघडकाळ स्मििात ठेिले जाईल. 

३) सावहत्य हे िमागत पद्धतीने सादि किायाल हिे जेिे करून अध्ययनकत्याडला पढुील 

सांधी वमळतील. 

४) निीन ज्ञान वशकण्यासाठी विद्यार्थयाडला त्याांचे पिुाडनरु्ि ि िचना िापिण्यात सहर्ागी 

किाियास हिे. 

५) िस्तमुधील सािखेपिा ि वर्न्नता बघण्यास समिड होण्याच्या दृष्टीने नविन 

मावहतीची िगडिािी किण्यास विद्यार्थयांना मदत किा. 

६)  वशक्षकाांनी विद्यार्थयांना त्याांच्या ज्ञान बाांधिीत साहाय्य किािे. आवि जशी गिज 

कमी होईल तसे हे साहाय्य कमी व्हायला हिे. 

७) वशक्षकाांनी आांतरिक पे्रििेकरे् वनदेवशत असलेला अवर्प्राय पिुिायला हिा. अध्ययन 

प्रवियेत श्रिी ि स्पधाड  उपयोगी नसतात. ब्रनुिने साांवगतले की ``विद्यार्थयांनी यश 

आवि अपयशाचा अनरु्ि हा बवक्षस आवि वशक्षा असा न घेता मावहती म्हिून 

घ्यािा. 

कृती १.२ 

१) आकलनविषयक विकासाच्या दोन वसद्धाांताची नािे साांगा. 

२) जीन वपगेटच्या वसद्धाांताचे ३ घटक साांगा. 

३) जेिोम ब्रनुिच्या आकलनविषयक विकासाच्या वसद्धाांताच्या ३ तऱहाांची नािे द्या. 

तुमची प्रगती तपासा १.२ 

वटप : अ) खाली वदलेल्या रिकाम्या जागी प्रश्नाांची उत्ति ेवलहा 

१)  जीिन वपगेटच्या वसद्धाांताच्या ४ टप्पप्पयाांचे ििडन किा. 

२) ब्रनुिचा विकासाचा वसद्धाांत आवि त्याच्या प्रवतवनधीत्िाच्या ३ तऱहा स्पष्ट किा. 
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१.३ सामावजक विकास वसद्धान्त 

लेि िायगोटस्की 

१.३.१ सामावजक विकासािरील लेि िायगोटस्कीचा वसद्धान्त 

 

िायगोटस्कीचा सामावजक विकास वसद्धाांत हे िवशयन मानस शास्त्रज्ञ लेि िायगोटस्की याांचे 

कायड आहे. १९६२ मध्ये सांपादीत होण्यापूिी िायगोटस्कींचे कायड हे पविमेकरे् मखु्यत्िे 

करून अज्ञान होते. 

िायगोटस्कीचा वसद्धाांत हा िचनािादाच्या पायाांपैकी एक आह.े तो ३ प्रमखु आशय 

प्रवतपादन कितो. सामावजक ससुांिाद, इतिाांपेक्षा अवधक ज्ञानिांत आवि सवमपस्ि 

विकासाचे के्षत्र 

१)  सामावजक सुसिंाद (Social Interaction) 

 सामावजक विकास वसद्धाांत (Social Development Theory) SDT प्रामखु्याने 

प्रवतपादन कितो की आकलनविषयक  विकासाच्या प्रवियेत सामावजक ससुांिादाची 

एक महत्त्िपूिड रू्वमका आहे. या आशयासांदर्ाडत िायगोटस्कीचा  वसद्धाांत हा जीन 

पीगॉच्या सज्ञानात्मक विकास वसवद्धांताला वििोध कितो. कािि वपगेट स्पष्ट कितात 

की एक व्यक्ती अध्ययन प्राप्त किण्यापूिी पवहल्याांदा विकासातून जातो. याऊलट 

िायगोटस्की मत माांर्तात की सामावजक अध्ययन हे विकासाच्या आधी पवहल्याांदा 

येते. सामावजक विकास वसद्धाांताद्वाि े िायगोटस्की प्रवतपादन कितात की मलुाचा 

साांस्कृवतक विकास हा पवहल्याांदा सामावजक स्तिािि होतो. याला आांति 

मानसशास्त्राrय म्हितात आवि दसुऱयाांदा व्यवक्तगत  पातळीिि होतो त्याला अांतगडत 

मानसशास्त्राrय म्हितात. 

२)  इतरापंेक्षा अवधक ज्ञानितं The More Knowledgeable other (MKO) 

 MKO  ही कोिीही एक व्यक्ती असू शकते. जीची क्षमता वकां िा आकलन पातळी ही 

कायड, प्रविया वकां िा आशयाच्या बाबतीत अध्ययन कत्याडपेक्षा उच्च असते. सहसा 

जेव्हा आपि एका MKO बद्दल विचाि कितो तेव्हा आपला सांदर्ड म्हिजे एक 

ियस्क प्रौढ एक वशक्षक वकां िा एक तज्ञ असतो उदा. एक मूल सांख्याांचा गिुाकाि 

वशकते कािि त्याचे वशक्षक त्याला चाांगल्या प्रकाि े वशकितात. पािांपारिक MKO 

म्हिजे एक ियस्कि व्यक्ती तिापी MKO म्हिजे आपले वमत्र, तरुि लोक, आवि 
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इलेक्रावनक उपकििे सदु्धा जसे कां म्पटुि आवि सेलफोन्स असू शकतात. उदा. 

स्केटींग कसे किायचे हे तमु्ही वशकतात कािि तमुची मलुगी तमु्हाला ते कौशल्य 

वशकिते. 

३)  सवमपस्थ विकासाचे के्षत्र The Zone of Proximal Development (ZPD) 

 ZPD हे प्रौढाच्या मागडदशडनाखाली आवि वकां िा वमत्राांच्या सहकायाडसह एखादे कायड 

पािपार्ण्याची विद्यार्थयाडची क्षमता आवि समस्या स्ितांत्रपिे सोर्विण्याची 

विद्यार्थयाडची क्षमता यातील अांति आह.े िायकोटस्की नसुाि अध्ययन हे या के्षत्रात 

घरू्न येते. 

 िायगोटस्की याांनी लोक आवि सामावजक सांस्कृवतक सांदर्ड ज्यात ते कायड कितात 

ि सहर्ागी अनरु्िात सांिाद साधतात या मधील सांबांधािि लक्ष कें द्रीत किते. 

िायगोटस्की नसुाि मानि  हा सामावजक िातािििात मध्यस्िी किण्यासाठी 

सांस्कृतीपासून विकसीत होिािी सावहत्ये. जसे र्ाषि आवि वलहीिे िापितात. 

सरुुिातीला मलेु ही सावहत्ये फक्त सामावजक कायड किण्यासाठी गिजपूतीचे मागड 

म्हिून विकसीत कितात. बायगोटस्कींनी मानले की या सावहत्याांचे अांतगडतकिि ह े

उच्च िैचारिक कौशल्याकरे् घेऊन जाते. 

सवंक्षप्त स्िरूपात 

१) िायगोटस्की हे आकलनविषयक विकासािि परििाम कििाऱ्या सांस्कृतीिि अवधक 

जोि देतात. िायगोटस्की मानतात की आकलन विषयक विकास हा सांस्कृतीनरुुप 

बदलतो. 

२) िायगोटस्की हे आकलनविषयक विकासात योगदान देिाऱ्या सामावजक घटकाांिि 

अवधकच जोि देतात. िायगोटस्की साांगतात की सज्ञानात्मक  विकास हा समीपस्ि 

विकासाच्या के्षत्रादिम्यानच्या मागडदवशडत अध्ययना द्वाि े सामावजक सांिादापासून 

िाढीस लागतो. कािि मलेु आवि त्याांचे सहयोगी ज्ञानाची बाांधिी एकत्रीत कितात. 

िायगोटस्कीसाठी ज्या िातािििात मलेु िाढतात ते िाताििि ती मलेु कसे विचाि 

कितात आवि ते कशाविषयी विचाि कितात यािि परििाम कितील. 

३) िायगोटस्की सज्ञानात्मक विकासातील र्ाषेच्या र्वुमकेिि अवधक जोि देतात. 

िायगोटस्कीनसुाि विचाि ि र्ाषा या जीिनाच्या सरुुिातीपासून सरुुिातीला वर्न्न 

पद्धती आहे ज्या तीन िषाडच्या आसपास एकत्र येतात आवि शावब्दक विचाि 

(आांतरिक र्ाषि) वनमाडि कितात. िायगोटस्कीसाठी सांज्ञानात्मक विकास हा 

र्ाषेच्या अांतगडतकििाची पििती म्हिून होतो. 

४) िायगोटस्कीनसुाि प्रौढ व्यक्ती या आकलन विषयक विकासाचे महत्त्िाचे स्रोत आहे. 

प्रौढानी त्याांच्या सांस्कृतीची बौवद्धक जळुििूक कििािी सावहत्ये जी मलेु आत्मसात 

कितील ती प्रसारित किािी असे िायगोटस्की सचुितात. 

१.३.१अ) शैक्षवणक पररणाम 

१) िायगोटस्कीच्या वसद्धाांताचे एक उपयोजन म्हिजे `` व्यस्त अध्यापन'' जे 

पाठयपसु्तकापासून अध्ययन किण्याची विद्यार्थयाडची क्षमता सधुािण्यासाठी िापिले 

जाते. या पद्धतीत वशक्षक आवि विद्यािी ४ प्रमखु कौशल्याांच्या अध्ययनात आवि 
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सिािात सहयोग कितात. सािाांशीकिि, प्रश्न विचािि,े स्पष्टीकिि देिे आवि 

अनमुान काढिे. या प्रिीयेतील वशक्षकाची रू्वमका ही कालानरुूप कमी होत जाते. 

२) िायगोहस्की हे सचुनात्मक आशय आशी सदु्धा सांबांधीत आहे असे “Scaffolding” 

आवि Apprenticeship (प्रवशक्षि ज्यामध्ये एक वशक्षक वकां िा अवधक सधुािीत 

िगडवमत्र एखाद्या कायाडची िचना वकां िा व्यिस्िा किण्यास  मदत कितात. जेिेकरुन 

निवशक्या ते कायड यशस्िीपिे करू शकेल. 

३) िायगोटस्कीचा वसद्धाांत हा सहयोगी अध्ययनाच्या चालू आिर्ीत सदु्धा र्िलेला 

आहे जे दशडविते की गटातील सदस्याांच्या क्षमतेची पातळी िेगिेगळी असायला हिी 

आवि म्हिून अवधक प्रगत िगंवमत्र त्याांच्या ZPD च्या अांतगडत कायड करून कमी 

प्रगत सदस्याांना मदत करू शकतील.  

४) िायगोटस्कीचा वसद्धाांत वशक्षकाला मलुासोबत चचाड किण्यास पसु्तके िाचण्यास 

आवि अशा मागाडने सांिाद किण्यास र्ाग पार्तो. जे मलुाची शब्दसांपदा आवि आवि 

िैचारिक समज समदृ्ध होण्यास मदत कितात. ज्यामळेु विद्यार्थयाडना र्ाषेिि त्याांचे 

वनयांत्रि आिण्यास मदत होते. 

५) व्यवक्तगत रे्द सदु्धा विचािात घेतले जातात. ज्यामळेु अध्ययन कत्याडला त्याची 

/वतची क्षमता, कायडकुशलता, रुची इत्यादी वशकण्यास मदत होते. 

कृती १.३ 

१)  इतरापंेक्षा अवधक ज्ञानितं MKO  स्पष्ट करा. 

तुमची प्रगती तपासा 

वटप : अ) खालील वदलेल्या ररकाम्या जागेत उत्तर ेवलहा. 

१) लेि िायगोटस्कीच्या सामावजक ससुांिाद वसद्धाांताच्या ३ प्रमखु आशयाांचे स्पष्टीकिि 

द्या. 
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१.४ अध्ययन शैली आवण बहुविध बुवद्धमत्ता वसद्धान्त (होिर्य गार्यन) 

अध्ययन शैली 

असे मानले जाते की लोक मावहतीिि विलक्षिरित्या प्रविया कितात. म्हिून प्रवशक्षक ि 

वशक्षकाांनी िेगिेगळ्या अध्ययनशैली समजून घ्यायला हव्यात. या ज्ञानासह तमु्ही विद्यािी 

वकां िा प्रवशक्षिािी ांना योग्य होईल अशा प्रकाि ेतमुचे वशकवििे साधक-बाधक रित्यािापरु 

शकतात. `अध्ययन शैली' ही सांज्ञा या समजाविषयी बोलली की प्रत्येक विद्यािी हा 

िेगिेगळ्या प्रकाि ेअध्ययन कितो. ताांवत्रकदृष्टया व्यत्तीची अध्ययन शैली ही त्या प्राधान्य 

मागाडशी सांबांवधत आहे. ज्यामध्ये विद्यािी मावहती ग्रहि कितो, वतच्यािि प्रविया कितो, 

वतचे आकलन कितो ि   ती स्मििात ठेितो. 

बहुविध बुवद्धमत्ता वसद्धान्त 

⚫  होिर्ड गार्डनि 

१.४.१ बहुविध बुवद्धमत्तिेरील (होिर्य गार्यनरचा) वसद्धान्त 

बहुविध बवुद्धमत्तेचा वसद्धान्त हा होिर्डन गार्डनि याांनी १९८३ साली त्याांचे पसु्तक 

“Farmes of Mind” या पसु्तकात माांर्ला. गार्डनि बहुविध बवुद्धमत्तेचे (Multiple 

Intelligence MT) साि म्हिजे प्रत्येक व्यक्तीजिळ आठ प्रकािची बवुद्धमत्ता असते. होिर्ड 

गार्डनि याांच्यानसुाि ``बवुद्धमत्ता म्हिजे अध्ययन किण्याची ि समस्या सोर्विण्याची 

क्षमता.'' हे बऱ्याच िेगिेगळ्या प्रकाि े घरू्न येऊ शकते. प्रत्येक व्यक्तीने इति प्रकािची 

बवुद्धमत्ता अवधक प्रखितेने विकवसत केलेली असते. जे िेगिेगळ्या प्रकािच्या हुशािीकरे् 

घेऊन जाते. त्याांच्या या बहुविध बवुद्धमत्तेच्या वसद्धान्तासह गार्डनि या गोष्टीिि जोि देण्याचे 

लक्ष ठेितात, की वशक्षकाांनी त्याच्या विद्यार्थयांच्या अध्ययन प्रवियेचे मूल्याांकन अशाच 

प्रकाि ेकिािे की ते त्याांच्या बलशाली ि कमकुित दाव्याांचा अचकु आढािा पिुितील. 

गार्डनि याांच्या अनसुाि, ``बवुद्धमत्ता म्हिजे (अ) कायडक्षम उत्पादन वनवमडतीची वकां िा 

सांस्कृतीत मौल्यिान असलेली सेिा पिुविण्याचीक्षमता, (ब) अशा कौशल्य गिुाांचा सांच जो 

व्यक्तीला जीिनातील समस्या सोर्विि े शक्य कितो आवि क) समस्याांचे समाधान 

शोधण्यासाठी वकां िा वनवमडतीसाठीची सांर्ाव्यता, ज्यात निीन ज्ञान सांचय सामाितो. 

गार्डनि याांच्यानसुाि मानिी क्षमताांच्या ९ बवुद्धमत्ता वकां िा िगड असतात. : 

१)  शावददक - र्ावषक बुवद्धमत्तााः (शदद, र्ाषा आवण वलखाण) 

 र्ावषक बवुद्धमत्तेला सहसा शावब्दक क्षमता म्हितात, ती मानिात असलेल्या सिड 

प्रकािच्या र्ावषक कायडक्षमता, लायकी, हुशािी ि कौशल्यासाठी जबाबदाि असते. 

ती एखाद्या िक्तीची व्याकिि ि बोलण्याशी सांबांवधत क्षमता असते. तीचे खालील 

घटकात अवधक चाांगल्या प्रकाि े विर्ाजन केले जाऊ शकते. जसे १) माांर्िी, २) 

शब्दािड ३) व्यिहारिकता तसेच ४) अवधक शालेय कौशल्ये जसे  वलवखत वकां िा 

तोंर्ी अवर्व्यक्ती आकलन या प्रकािची बवुद्धमत्ता ही बहुधा िकील, िके्त, लेखक, 

गीतकाि, पत्रकाि अशा व्यािसावयकाांमध्ये आवि इति बिचे व्यािसावयक जे र्ावषक 

बवुद्धमत्तेचा पिुपेिु िापि कितात त्याांच्यामध्ये आढळून येते. 
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२)  तवकय क गवणतीय बुवद्धमत्ता : (समस्या आवण गवणती वियाचें विश्लेषण करणे) 

 तवकड क गवितीय बदु्धीमत्ता ही तकड सििी ि गविताशी सांबांवधत  के्षत्रातील सिड 

प्रकािच्या क्षमता, बदु्धीमत्ता आवि कौशल्यासाठी जबाबदाि असतात. याचा सांबांध 

तकड शदु्ध कोरे्  सोर्वििे यासािख्या आकरे्मोर् किण्याच्या क्षमतेशी आहे. याचे 

पढुील घटकात विर्ाजन केले जाऊ शकते असे १) अनमुावनक २) अनमुानजन्य 

तकड , ३) कोरे् सोर्वििे, आकरे्मोर् कििे याच्यास िैज्ञावनक विचािसििी, 

िैज्ञानीक,  गवितज्ञ आवि तत्त्िज्ञानी अशा प्रकािच्या व्यािसावयकाांजिळ अशा 

प्रकािची बवुद्धमत्ता ही उदांर् स्िरुपात असते. 

३)  दृश्य अिकाशीय बुद्धीमत्ता : (दृश्य ि अंतदृष्टी) 

 अिकाशीय बदु्धीमत्ता ही अशा क्षमता, बदु्धीमत्ता आवि कौशल्याशी सांबांधीत आहे 

ज्या स्िावनक सांिचना आवि सांबांधाचे प्रवतवनवधत्ि ि हाताळिी समाविष्ट आहे. ही 

तवकड क गवितीय बदु्धीमत्तेपेक्षा वतच्या अिकाशीय अवर्मखुता सांबांधाने वर्न्न आहे. 

नकाशािाचन, दृश्यकला आवि बदु्धी ि खेळिे सदु्धा. बिचे व्यक्ती जसे वचत्रकाि, 

विस्तवुिशािद, अवर्यांते, यांत्रकामगाि, सिेक्षि कते, नाविक, वशल्पकाि आवि 

बदु्धीबळ पटू हे त्याांच्या त्याांच्या के्षत्रात त्याच्या परिने अिकाशीय बवुद्धमत्ता 

िापितात. 

४)  सगंीतमय तालात्मक बुद्धीमत्ता : (ताल आवण सगंीत) 

 सांगीतमय ि बदु्धीमत्ता ही सांगीतके्षत्राशी सांबांधीत क्षमता हुशािी आवि कौशल्याशी 

सांबांधीत आहे. ताल, ध्िनीची उच्चवनचता ध्िनीचा पोत, आिाजाचा विवशष्ट गिुधमड 

याांची वनवमडती ि जाग आवि सांगीतमय अवर्व्यक्तीच्या प्रकािाची जाि अशा प्रकािचा 

एखाद्याच्या क्षमतेद्वाि े ती चाांगल्या प्रकाि े दशडिली जाऊ शकते. अशा प्रकािची 

बदु्धीमत्ता ही सांवगतकाि आवि सांगीत िचनाकाि यासािख्या व्यािसावयकाांमध्ये खूप 

मोठया प्रमािािि आढळते. 
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५)  शारररीक गतीशीलता बुद्धीमत्ता : (शारररीक हालचाल, स्नायू वनयतं्रण) 

 याचा सांबांध कौशल्यपूिड ि हेतूपूिड हालचाली घर्िण्यासाठी एखाद्याचे शिीि वकां िा 

त्याचे विविध र्ाग िापिण्याच्या क्षमता, हुिाकी आवि कौशल्याशी आहे. एक मूल 

अशाप्रकािची बदु्धीमत्ता ही िेगिेगळे सांगीतमय  आवि शावब्दक उद्दीपनाला प्रवतसाद 

म्हिून वदलेल्या हालचाली वकां िा आयोजीत खेळातील िेगिेगळे शारििीक अियि 

िाकिण्याद्वाि े दशडिू शकते. खेळारू्, नतडक, कलाकाि आवि शल्यवचवकत्सक हे 

त्याांच्या सांबांधीत के्षत्रात शारिरिक   गवतशीलता बदु्धीमत्ता उच्चप्रमािात दशडिू 

शकतात. 

६)  वनसगयिादी बुद्धीमत्ता (वनसगायशी सबंधं आवण आकृतीबधं शोधणे) 

 वनसगडिादी बदु्धीमत्ता असलेल्या व्यक्तीला वनसगड आवि तत्सांबधीत गोष्टीविषयी 

आिर् असते. एका वनसगडिादी बदु्धीमान व्यक्ती ही समदु्र, पिडत, जांगले, हिामान 

आवि प्राण्याांमध्ये आिर् असलेली असू शकते. अशाप्रकािची बदु्धीमत्ता असलेल्या 

व्यक्तीला वनसगाडबद्दल खिोखिच पे्रम ि काळजी असते. अशा लोकाांना वनसगड वकां िा 

सजीि आवि वनवजडि याांच्या बद्दल प्रचांर् आपलुकी असते. नैसवगडक जगताबद्दल 

त्याांना प्रचांर् बाांवधलकी असते. पि याचा अिड त्याांनीसतत बाहेि असिे गिजेचे 

नाही. ही आिर् वशक्षिात सदु्धा उपयोजली जाऊ शकते ते वनसगाडशी सांबांधीत 

विषयािि पे्रम कितात. जीिशास्त्र  आवि प्रािीशास्त्र अश्या प्रकािचे विषय त्याांना 

मोठया प्रमािात खिुाितात. ही बदु्धीमत्ता म्हिजे वनसगाडत घर्िाऱया घटना 

ओळखण्याची क्षमता होय. हे लोक वनसगाडत ताजे तिाने आवि पे्रिीत होतात. 

अशाप्रककािच्या लोकाांना घिाबाहि िाहिे आिर्ते. तसेच त्याांना वनसगाडशी जोर्ले 

जाण्याची र्ािना असते. ही आिर् आवि वनसगाडशी बाांधीलकी याांची सरुूिात 

बालपिी होते. व्यािहारिक जीिनात अशा प्रकािची बदु्धीमत्ता ही शेतकिी, िमिीय 

र्पु्रदेशाचे वचत्र िखेािाि ेवचत्रकाि, आवि प्रवशवक्षत रू्गर्डशास्त्रज्ञ बागाईतदाि इत्यादी 

लोकाांमध्ये आढळून येते. 

७)  आतंरिैयविक बुद्धीमत्ता : (इतरलोकाचं्या सबंधंात अवतदृष्टी) प्राप्त करणे. 

 आांति िैयवक्तक बदु्धीमत्तेत इतिाांना म्हिजे स्ितःपेक्षा िेगळ्या व्यक्ती आवि 

इतिाांसोबत असलेले सांबांध समजून घेण्याच्या क्षमतेचा समािेश होतो. याहून अवधक 

म्हिजे यात इतिाांना समजून घेण्यािि आधािीत उत्पादकतेने कायड किण्याच्या 

क्षमतेचा  समािेश होतो. इतिाांविषयीचे ज्ञान आवि आकलन हा तो गिुधमड आहे 

ज्याची दैनांवदन जीिनात सामावजक ससुांिादासाठी गिज असते.  व्यािहािीक 

जीिनात अशाप्रकािची बदु्धमत्ता ही वशक्षक, मनोवचकीत्सक वििेते, िाजकाििी, 

आवि धवमडक नेते याांच्यामध्ये आढळून येते. 

८)  अतंयमखुी बुद्धधीमतत्ता (व्यिती अंतगयत) बुद्धीमत्ता) : आत्मपररक्षण आवण 

स्िमनन) 

 यामध्ये एखाद्याच्या अांतगडत बाबींचे ज्ञान (स्ितःला म्हिजे स्ितःच्या सांिेदना आवि 

र्ािनाांमध्ये वशििे याचा समािेश होतो. दसुऱया शब्दात साांगायचे म्हिजे अांतमुडखी 

बदु्धीमत्तेत स्ितःला जािण्याच्या िैयवक्तक क्षमतेचा समािेश होतो. यामध्ये एखाद्या 

च्या स्ितःच्या सज्ञानात्मक ताकदी, शैली आवि मानवसक कायडकािि तसेच 
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व्यािहािीक परिस्िीतीत ज्ञानाचा िापि किण्यासाठी एखाद्याचा र्ािना, सांिेदना 

आवि कौशल्य याांचे ज्ञान ि आकलन याचा समािेश होतो. िोर्क्यात अांतमुडखी 

बदु्धीमत्ता ही व्यक्तीला त्याला काय जाििते, तो काय विचाि कितो, वकिा काय 

कितो अशा त्याांच्या एकूिच ितडनात अांतदृडष्टी पिुिून स्ितःला जािण्यात मदत 

किते. म्हिूनच या बदु्धईमत्तेला व्यक्तीजिळ असलेल्या बदु्धीमत्तेपैकी सिाडत खाजगी 

सांबोधले जाते. एखाद्या व्यवक्तत अशाप्रकािच्या बदु्धीमत्तेचा प्रिेश हा  फक्त 

स्िअवर्व्यक्ती-  

 - म्हिजेच र्ाषा, सांगीत वकां िा दृश्यकला आवि अवर्व्यक्तीचे असेच इति प्रकाि या 

द्वाि ेउपलब्ध होतो. आपल्या व्यिहािीक जीिनात अशा प्रकािची बदु्धीमतत्ता ही 

सांत, महात्मे, ऋषी आवि योगीजनाांद्वाि ेदशडिली जाते. 

९)  अवस्तत्ििादी बुद्धीमत्ता : अवस्तत्ििादी वकंिा िैविक चलाख 

 यात मानिी अवस्तत्िाचे गहन प्रश्न जसे जीिनाचा अिड, आपि का मितो आवि 

आपि तेिे कसे येतो त्याांनाां हाताळण्याची सांिेदनशीलता ि क्षमता सामािते. 

अवस्तत्ििादी बवुद्धमत्ता गिुधमड  असलेले लोक वनसगाडच्या अवधक जिळ असतात. 

ते नैसवगडकदृष्टया अवतशय अांतमुड वख असतात. त्याांचा त्याांच्या स्ित्िाशी सखोल 

सांबांधअसतो. ध्यान धाििा ि समाधी याांची ते वकां मत कितात ि त्याचा आनांद 

लटुतात. त्याची स्ितःची अशी ठोस विचािसििी असते. अज्ञानाचा शोध 

घेण्यासाठी तत्त्िज्ञानविषयक ज्ञानाचा िापि किण्याची क्षमता  असते. बौवद्धक 

चचाडसत्रात ते वहिीरिने र्ाग घेतात आवि ते वनयमाांना आव्हान द्यायला घाबितत 

नाहीत. 

 अशाप्रकाि ेया बवुद्धमत्तेपैकी प्रत्येक ही तलुनात्मकदृष्टया इतिाांपासून स्ितांत्र आहेत, 

याचाच अिड की एक मूल हे एखाद्या बवुद्धमत्तेत अवतशय पािांगत असू शकते, ति 

इतिाांसोबत सांघषड करू शकते. उदा. एक खेळारू् जिळ अवधक बलशाली अशी 

शारििीक गतीशीलता आवि अिकाशीय बदु्धीमत्ता असू शकते. पिांत ु सांगीतीय 

बदु्धमत्ता कमकुित असू शकते आवि म्हिूनच असे सचुनात्मक र्ािपेच िापिि े

इतके महत्त्िाचे आहे की जे विविध प्रकािच्या ह्या बहुुविध बदु्धीमत्ता सामाितील 

जेिेकरून प्रत्येक मलुाला त्याच्यासाठी सिाडत योग्य होईल त्या मागाडने अध्य्यन 

किण्याची सांधी प्राप्त होईल. 

१.४.१ अ) शैक्षवणक पररणाम 

१) वशक्षकाने सामग्रीच्या सादिीकििाची िचना अशाप्रकाि ेकिायला हिी यात बहुताांश 

वकां िा सिड बदु्धीमत्ता येतील उदा. िाांवतकािी यदु्ध वशकिताांना एक वशक्षक 

विद्यार्थयांना यदु्धाचा नकाश दाखिू शकतात. िाांवतकािी यदु्धगीत िाजिू शकता. 

स्िातांत्र्याच्या घोषिेच्या गाण्याची रू्वमका िाजिू शकतात आवि विद्यार्थयांना त्या 

काळातील जीिनाविषयी एखादी कादांबिी िाचायला साांगू शकतात. अशा प्रकािचे 

सादिीकिि हे विद्यार्थयांना फक्त उत्सावहतच कित नाही ति वशक्षकाला सदु्धा ते 

सावहत्य विविध मागाडनी बळकट किण्यास मदत किते. बदु्धीमत्तेची अशी विस्ततृ 

प्रतिािी कायाडवन्ित करून अशा प्रकािचे अध्यापन हे त्या विषय सावहत्याच्या 

सखोल आकलनास सखुि करु शकतात. 
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२) विद्यार्थयांना कायडक्षम मागाडने वशकण्यास मदत कििे हे सिड वशक्षि कत्यांचे ध्येय 

आहे. म्हिून बहुविध बदु्धीमत्ता वसद्धाांताचा िापि हे वशक्षकाांसाठी त्या ध्येयाप्रत 

पोहचण्यासाठी िापिाियाचे एक दसुि ेसाधन आह.े 

३) वशक्षक जेव्हा अध्यापन अध्ययन वसद्धाांतात गार्डनिचा वसद्धाांत योजतात त्यामळेु 

विद्यार्थयाडना त्याांच्या स्ितःची ताकद आवि अध्ययन प्राधान्य वियाांचे आकलन ि 

जाि अवधक चाांगल्या रितीने विकसीत होण्यास मदत होते. 

४) बहुविध बदु्धमत्ता वसद्धाांत हा विद्यार्थयांना अध्ययनासाठी आवि त्याांचे अध्ययन व्यक्त 

किण्यासाठी विविध प्रकािचे मागड पिुिण्यास एक मागडदशडक म्हिून कायड कितो. 

५) तसेच तो वशक्षिकत्यांना अभ्यासिम मलु्याांकन ि अध्यापन शास्त्राrय पद्धती 

सवुनयोवजत किण्यास ि त्यािि वचांतन किण्यास िैचारिक चौकट प्रदान कितो. 

६) या वसद्धाांताचे उपयोजन हे वचांतन मननाकरे् घेऊन जाते  जे  बऱयाच वशक्षिकत्यांना 

त्याांच्या िगाडतील विविध प्रकािच्या विद्यार्थयांच्या गिजाांच्या अवधक चाांगल्या 

पतुडतेसाठी नविन दृष्टीकोन विकसीत किण्याकरे् नेते. 

१.४ कृती 

१) होिर्ड गार्डनि याांनी प्रवतपादीलेल्या ९ बदु्धीमत्ताांची यादी किा. 

तुमची प्रगती तपासा 

 

 

 

 

 

 

 

 

टीप अ) वदलेल्या रिकाम्या जागेत प्रश्नाांची उत्ति ेवलहा. 

१) होिर्ड गार्डनिने प्रवतपादीलेला बहुविध बदु्धमत्ता वसद्धाांत तपशीलिाि स्पष्ट किा. 

१.५ साराशं 

अशाप्रकाि े या गटात आपि विविध मानसशास्त्रज्ञाांनी प्रवतपादीलेल्या िेगिेगळ्या 

वसद्धाांताची चचाड केली. जीन वपगेट आवि जेिो ब्रजुि द्वािा सज्ञानात्मक विकास वसद्धाांत, लेि 

िायगोटस्केद्वािा सामावजक विकास वसद्धाांत आवि होिर्ड गार्डन द्वािा बहुविध बधु्दीमत्ता 

वसद्धाांत 

वजन वपगेटचा दृष्टीकोन : वपगेटचा वसद्धाांत सागतो की ज्ञान ि बदु्धीमत्ता ही अतवनडहीतपिे 

सिीय प्रिीया आहे. आकलन विषयक विकासाचा वपगेटचा वसद्धाांत आपल्याला मलुाांच्या 

बौवद्धक िाढीच्या आपल्या आकलनात र्ि टाकतो. तो यािि सदु्धा जोि देतो की मलेु ही 
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काही फक्त ज्ञानाची वनिीय ग्रहिकते नाहीत.  मलेु हे जग कसे कायड किते या त्याांच्या 

आकलनाच्या उर्ाििीत ते सतत शोध घेतात  आवि प्रयोग कितात. 

जेरोम ब्रुनरचा दृष्टीकोन : ब्रनुि साांगतात की मलुाची बौवद्धक विकासाची पातळी कशाहून 

ठििली जात असेल ति ती म्हिजे सिाि ि प्रयोगा सोबत योग्य सूचना या वकती प्रमािात 

वदल्या गेल्या. ब्रनुि हे आकलन विषयक विकासासाठी प्रवतकात्मक सादिीकिि याला 

महत्त्िपूिड समजतात आवि र्ाषा ही जगाला प्रवतकात्मकरित्या दशडविण्यासाठीचे आपले 

प्रािवमक साधन असल्याने, ते आकलनविषयक विकास ठििण्यात र्ाषेला अवतशय महत्त्ि 

देतात. 

लेि िायगोटस्कीचा दृष्टीकोन : िायगोटस्कीच्या सैद्धाांवतक चौकटीचा मखु्य आशय म्हिजे 

सामावजक ससुांिाद हा आकलन विकासात मलुरू्त रू्वमका बजाितो. िायगोटस्की 

(१९७८) साांगतात. ``मलुाच्या  साांस्कृवतक विकासातील प्रत्येक कायड हे दोनदा येते. 

पवहले, सामावजक स्ििािि आवि त्यानांति िैयवक्तक स्तिािि; पावहले लोकाांमधील 

(आांतिमानसशास्त्राrय मलुाच्या आत (अांतगडत मानसशास्त्र) 

होिर्ड गार्डनिचा दृष्टीकोन : बहुविध बदु्धीमत्तेच्या गार्डनिच्या वसद्धाांताचा आपि मानिी 

बदु्धीमत्तेविषयी कसा विचाि कितो त्यािि जबिदस्त प्रर्ाि आहे. मानिी आकलनविषयक 

क्षमतेच्या एकाच प्रमािािि लक्ष कें द्रीत किण्याऐिजी एखाद्या व्यवक्तजिळ  असू शकिाऱया 

सिड िेगिेगळ्या बौवद्धक क्षमता विचािात घेिे उपयोगी ठरु शकते. 

१.६ गट अभ्यास 

१) ``सज्ञानात्मक विकासाचे वसद्धाांत हे अध्ययन कत्याडची बौवद्धक िाढ समजण्स महत्त्िपूिड 

आहे.'' या िाक्याचे जीन पीगेटच्या वसद्धाांताच्या सांदर्ाडत स्पष्टीकिि द्या. 
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२ 

शैक्षणिक मानसशास्त्रच्या पद्धती  

घटक रचना  

२.१ उदे्दश 

२.२ परिचय 

२.३ आत्मणनरिक्षि पद्धती 

२.४ णनरिक्षि पद्धत 

२.५ प्रायोणिक पद्धत 

२.६ नैदाणनक पद्धत 

२.७ सािाांश 

२.८ प्रश्न 

२.९ सांदर्भ 

२.१  उदे्दश 

हा पाठ वाचल्यानतंर तुम्हाला पुढील गोष्टी शक्य होतील : 

• आत्मणनरिक्षि पद्धतीचे विभन कििे. 

• आत्मणनरिक्षि पद्धतीचे ििु व दोष साांििे. 

• णनरिक्षि पद्धतीचे विभन कििे. णनरिक्षि पद्धतीचे ििु दोष साांििे. 

• प्रायोणिक पद्धतीचे टप्पे स्पष्ट किा. प्रायोणिक पद्धतीचे ििु व दोष साांििे 

२.२ परिचय 

आधीच्या पाठात आपि अध्ययानाच्या मानसशास्त्राचे स्वरूप, व्याख्या, व्याणि आणि 

कायाभचे पथृक्किि केले आहे. आपि अध्ययनाच्या मानसशास्त्रीय पैलूवि चचाभसदु्धा केली 

आहे. या पाठात आपि अध्ययनाच्या मानसशास्त्राचा अभ्यास किण्याच्या महत्त्वपूिभ 

पद्धतींवि चचाभ करु. अध्ययनाच्या मानसशास्त्र अभ्यास किण्याच्या सवभ पद्धती या मूलतः 

सवभसामान्य मानसशास्त्राच्या पद्धती आहेत. या पद्धतींच्या णवकासाचे सांणक्षि पनुिावलोकन 

हे तमुच्यासाठी या णवषयाचे महत्त्व मोठ्या दृष्टीकोनातून समजून घेण्यास उपयोिी ठिले. 

मानसशास्त्रातील पद्धतशीि प्रायोणिक अभ्यास किण्याचा पणहला प्रयत्न हा जमभनीत 

१८७९ मध्ये णवणलअम वुांट द्वाि े मानसशास्त्राची पणहली प्रयोिशाळा स्थापन किण्यासह 

झाला. साांणिकी सामग्री िोळा किण्याची पढुची महत्त्वपूिभ पद्धत ही णसग्मांड फ्राईड द्वािा 

मानसशास्त्राची एक स्वतांत्र पद्धत म्हिून मनोणवशे्लषिाच्या णवकासासह उदयास आली. 

णसग्मांड फ्राईडने वतभन समजून घेण्यात सिु मनाच्या महत्त्वावि जोि णदला. 

२० व्या शतकाच्या दसुऱ्या दशकात, पावलाव्ह वॉटसन आणि िथु्री याांच्या प्रयत्नाने 

मानसशास्त्राचा णवकास वतभनाचे वस्तणुनष्ठ णवज्ञान म्हिून झाला. वतभनाच्या अभ्यासासाठी 
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साांणख्यकी सामग्री िोळा किण्यासाठी प्रायोणिक व णनरिक्षि पद्धती णवकणसत केल्या िेल्या. 

त्याचबिोबि मानसशास्त्रातील सांख्याशास्त्राच्या प्रवेशासह चाचिी हालचाली सरुु झाल्या. 

येथे आपि अध्ययनाच्या मानसशास्त्राच्या अभ्यासाच्या फक्त िालील पद्धतींचा अभ्यास 

कििाि आहोत. 

अ) आत्मपरिक्षि पद्धत 

ब) णनरिक्षि पद्धत 

क) प्रायोणिक पद्धत 

ड) नैदाणनक पद्धत 

२.३ आत्मपररक्षण पद्धत 

जेव्हा तमुच्या िाि व र्ीती अशा र्ावनाांचा उद्रेक होतो त्यावेळेस तमु्ही तमुच्या मनाच्या 

अवस्थेच्या काििाांचा णवचाि किायला लाितात. तमु्ही म्हितात, या णकां वा त्या िोष्टीवि मी 

का सांतापलो ? मी अशा िोष्टींना का घाबिलो? तमुच्या र्ावणनक णस्थतीचे णवशे्लषि हे 

र्ावनेसोबतच णकां वा र्ावनेचा उद्रेक सांपल्यानांति घडून येऊ शकते. ते कुठल्याही पद्धतीने 

घडले तिी ते तमु्हाला तमुच्या मनाचे प्राथणमक असले तिी आकलन देते. तमुच्या मानणसक 

प्रणियेत डोकावण्याची ही पद्धत म्हिजे मानसशास्त्रज्ञाांद्वािा अणधक परिष्कृत रितीने 

वापिली जािािी आत्मपरिक्षि पद्धत आहे. चला ति मि आत्मपरिक्षि म्हिजे काय हे 

त्याच्या ििु दोषाांसह िोलात जाऊन पाहू या. 

आत्मपरिक्षि म्हिजे काय : आत्मपरिक्षि ही स्वणनरिक्षिाची एक पद्धत आहे. 

Intropection (आत्मपरिक्षि) हा शब्द दोन लॅटीन शब्दाांपासून बनलेला आहे ‘Intro’ 

म्हिजे आतील ‘Spection’ आणि म्हिजे बघिे म्हिजेच ही अशी पद्धत आहे ज्या व्यक्ती 

स्वतःच्या अांतिांिात डोकावतो. 

अजँलने याला `आत बघिे'' सांबोधले. आत्मपरिक्षिात व्यक्ती स्वतःच्या मानणसक णस्थतीत 

डोकावतो आणि त्याच्या / णतच्या मानणसक प्रणियाांचे णनरिक्षि किते. स्काऊट समजतात 

की `आत्मपरिक्षि कििे' म्हिजे एिाद्याच्या  स्वतःच्या मनाचे कायभ एका पद्धतशीि मािाभने 

जाििे. 

आत्मपरिक्षि पद्धत ही व्यक्तीच्या चेतन अनरु्वाणवषयीची साांणिकी सामग्री िोळा 

किण्याच्या सवाभत जनु्या पद्धतीपैकी एक आहे. ही स्वपरिक्षिाची एक प्रणिया आहे ज्यात 

एिादी व्यक्ती स्वतःच्या र्ावना समजते, णवशे्लणषत किते व नोंदवते. 

आपि ही प्रणिया एका उदाहििाच्या साह्याने समजून घेऊ. समजा तुम्ही आनांदी आहात 

आणि त्या आनांदाच्या णस्थतीत तुम्ही तुमच्या आत डोकावतात. असे म्हटले जाते की 

तुम्ही  तुमच्या मानणसक र्ावनाांचे आत्मपरिक्षि किीत आहात आणि त्या आनांदाच्या 

णस्थतीत तुमच्या मानणसक प्रणियेत काय घडत आहे हे तपासत आहात. याचप्रमािे तुम्ही 

सांताप णकां वा र्ीतीचे आत्मपरिक्षि करू शकता. आत्मपरिक्षि म्हिजे मनाने त्याची 

स्वतःची दिल घेण्याची णिया अशीही त्याची व्याख्या केली जाते. आता आपि 

आत्मपिीक्षिाचे टप्पे समजून घेऊया.  
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आत्मपररक्षणाचे तीन स्पष्ट टप्प ेआहते. 

१) बाह्य वस्तूच्या णनरिक्षिादिम्यान, व्यक्ती त्याच्या /णतच्या स्वतःच्या मानणसक 

णस्थतीवि णवचाि कििे सरुु किते. उदा. सांिीत ऐकत असताांना, मि ते त्याांच्यासाठी 

आनांददायी णकां वा नकोसे असो, तो त्याच्या स्वतःच्या मानणसक णस्थतीणवषयी णवचाि 

किायला सरुूवात कितो. 

२) ती व्यक्ती त्याच्या /णतच्या स्वतःच्या मनाच्या कायाभणवषयी प्रश्न किायला सरुूवात 

किते. त्याने/णतने अशीच िोष्ट का म्हटली? तो/ती एका णवणशष्ट पद्धतीनेच का 

बोलली?  आणि असेच काही. 

३)  ती मानणसक प्रणियेचे णनयम व णस्थती याांची चौकट किायचा प्रयत्न किते. तो /ती 

त्याच्या /णतच्या तणकभ क णममाांसेच्या सधुाििेच्या र्ाषेत णकां वा त्याच्या/णतच्या 

र्ावणनक टप्प्याच्या णनयांत्रिाच्या र्ाषेत णवचाि किते हा टप्पा आपल्या वैज्ञाणनक 

ज्ञानाच्या प्रितीत मदत किते. 

आत्मपररक्षणची वैशशष््टय े

आत्मपरिक्षि म्हिजे स्वयांपरिक्षि असल्याने त्याची िालील वैणशष्टये आहेत. 

१)  त्या व्यक्तीला मनाणवषयी प्रत्यक्ष, तात्काळ आणि अांतभज्ञानी ज्ञान णमळेते. 

२) त्या व्यक्तीला स्वतःच्या मानणसक प्रणियाांचे णनरिक्षि प्रत्यक्ष रित्या किावे लािते. ती 

व्यक्ती त्याणवषयी अनमुान काढू शकत नाही. 

आत्मपरिक्षि पद्धती पवुीच्या काळी मोठ्या प्रमािावि वापिली जायची. आधणुनक काळात 

त्याचा उपयोि प्रश्नाांणकत आहे. णतला अशास्त्राrय समजले जाते आणि मानसशास्त्र जे 

अणलकडच्या काळात णवधायक णवज्ञान म्हिून उद्यास आले आहे. त्याला लक्षात ठेऊन ही 

पद्धत नाही असे मानले जाते. तथाणप मानसशास्त्रज्ञाांकडून अजून सदु्धा णतचा वापि केला 

जात आहे आणि जिी णतच्या महत्त्वावि प्रश्नणचन्ह लावले असले तिी णतला पूिभपिे बाजूला 

टाकलेले आहे. 

आत्मपररक्षण पद्धतीचे गुण : 

वतभनाचा अभ्यास किण्याची ही पद्धत सवाभत स्वस्त व सवाभत णकफायतशीि  पद्धत आहे 

त्याच्या वापिासाठी आपल्याला कुठलेही साणहत्य णकां वा प्रयोि शाळेची ििज नाही. ही पद्धत 

केव्हाही आणि कुठेही वापिली जाऊ शकते. तमु्ही चालत असताांना प्रवास किताांना, 

अांथरुिावि बसलेले असताांना आणि असेच इति प्रकाि ेआत्मपरिक्षि करू शकतात. ही 

सवाभत सोपी पद्धत आहे आणि ती व्यक्तीला तात्काळ उपलब्ध होते. 

आत्मपरिक्षि सामग्री ही प्रत्यक्ष असते कािि ती व्यक्ती स्वतःच्या कृतीची तपासिी  स्वतः 

किते. आत्मपरिक्षिाने सांशोधन णनमाभि केले आह े जे अणधक वस्तणुनष्ठ पद्धतीच्या 

णवकासाकडे हळूहळू घेऊन जाते. 

ही पद्धत अजून सदु्धा सवभ प्रायोणिक तपासात वापिली जाते. ही अशी एकमेव पद्धत आहे 

णजच्या साहाय्याने एक व्यक्ती णतच्या र्ावना व जािीवा जािून घेऊ शकते. णवल्यम जेम्स् 

याांनी या पद्धतीचे महत्त्व पढुील शब्दात दशभणवले आहे. आपल्याला सवाभत आधी आणि 

नेहमीच सवाभत महत्त्वाच्या अतभमिुी णनरिक्षिावि अवलांबून िाहावे लाििाि आहे. 
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आत्मपरिक्षि ह्या शब्दाची व्याख्या क्वणचतच केली जाऊ शकते. याचाच अथभ अथाभतच 

आपल्या मनात डोकाविे आणि तेथे आपल्याला काय आढळते त्याची नोंद कििे प्रत्येक 

जि मान्य कितो की चेतनेच्या अवस्था असतात. आतापयंतच्या माणहतीनसुाि माझे  

णटकाकाि इति बाबतीत सांशयी असले तिी त्याांनी कधीही अशा अवस्थाांच्या अणस्तत्वावि 

सांशय घेतलेला नाही आहे. 

आत्मपररक्षण पद्धतीच्या मयाादा 

आत्मपरिक्षिात एिाद्या व्यणक्तला त्याची मानणसक प्रणिया, णवचाि, र्ावना आणि 

सांवेदनाांच्या स्वरूपात काळजीपूवभकपिे तपासण्याची ििज असते. एिाद्याच्या मानणसक 

प्रिीयेची अवस्था सतत बदलत असते. म्हिून जेव्हा एिादी व्यक्ती णतच्या मानणसक 

कृतीच्या णवणशष्ट अवस्थेवि कें द्रीत होते णकां वा अांतभमिु होते. त्यावेळेस ती अवस्था णनघून 

िेलेली असते. 

उदा. जेव्हा तमु्हाला कशाचा िाि येतो आणि त्यानांति तमु्ही शाांतपिे आत्मपरिक्षि 

किायला बसतात तेव्हा ती िािाची अवस्था नक्कीच णनघून िेलेली असते आणि म्हिून 

तमु्ही ज्याचे णनरिक्षि किायचा प्रयत्न कितात ते तमुच्या बाबतीत त्यावेळेस घडत नाही. 

ति ते काही वेळापूवी घडून िेलेले आहे. 

आत्मपरिक्षिाने िोळा केलेली सामग्रीचा पडताळा केला जाऊ शकत नाही ती व्यक्ती पनु्हा 

अिदी तशाच मानणसक अवस्थेतून जाऊ शकत नाही. साांणख्यकी सामग्री तपासण्याचा 

कोिताही स्वतांत्र मािभ नाही. आत्मपरिक्षिाद्वाि े िोळा केलेल्या सामग्रीत वैधता व 

णवश्वसनीयतेचा अर्ाव असतो. एिाद्याच्या स्वतःच्या मानणसक प्रणियेचा स्वणनरिक्षिात 

वैधता आणि तांतोतांतपिा प्राि कििे अशक्य आहे. 

आत्मणनरिक्षिाद्वाि े िोळा केलेली सामग्री ही अणतशय व्यणक्तनीष्ठ असते ती पक्षपाती 

असण्याचा आणि व्यक्तीच्या पवुाभनमुानाने प्रर्ावीत असण्याचा धोका आहे. णनरिक्षक आणि 

णनरिक्षि केली जािािी िोष्ट दोन्ही एकच आह े म्हिून ही व्यक्ती जािूनबूजून िोटां 

बोलण्याला आणि इतिाांची णदशारू्ल किण्यासाठी वस्तूणस्थती लपवण्यास तेथे िूप वाव 

आहे. आत्मपरिक्षि हे मलु्ये, प्रािी आणि णवसांित लोकाांना लावले जाऊ शकत नाही. 

आत्मपरिक्षि हे तणकभ क दृष्टया सदोष आहे कािि एक आणि एकच व्यक्ती ही प्रयोिकताभ 

आणि णनरिक्षक आह.े एकाच व्यक्तीला प्रयोिकताभ तसेच णनरिक्षि म्हिून कायभ कििे शक्य 

नाही. 

अशाप्रकाि ेआत्मपरिक्षि हे तणकभ क दृष््टया सदोष आहे.  

शनष्कर्ा : आत्मपरिक्षिाच्या उणिवा ह्या सिाव व प्रणशक्षिाने आत्मपरिक्षिादिम्यान सावध 

िाहून आणि तज्ञाांद्वाि ेणमळालेल्या णनष्कषाभशी तलुना करून दिु केले जाऊ शकतात. 

२.४ शनररक्षण पद्धत 

आपि णनसिाभत बऱ्याच िोष्टींचे णनरिक्षि कितो तसेच आपि इतिाांच्या कृती व वतभनाचे 

णनरिक्षि करुन त्या व्यणक्तणवषयी आपल्या कल्पना तयाि कितो. आपि इति लोकाांकडे 

बघतो, त्याांचे बोलिे ऐकतो आणि त्याांच्या म्हिण्याचा अथभ काय हे समजून घेण्याचा प्रयत्न 

कितो या णनरिक्षिाच्या आधाि े आपि इतिाांची वैणशष्टये, पे्रििा, र्ावना आणि हेतू 

याांच्याणवषयी अनमुान काढण्याचा प्रयत्न कितो. 
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म्हिून आपि मानसशास्त्रज्ञाांद्वािा अवलांणबलेल्या णनरिक्षि पद्धतीचा तपशीलवाि अभ्यास 

करू या अध्ययन वतभनाचे वस्तूणनष्ठ णवज्ञान म्हिून मानसशास्त्राच्या णवकासासह 

सांशोधकाद्वाि े सामग्री िोळा किण्यासाठी आत्मपरिक्षि पद्धतीऐवजी मानव व प्राण्याांच्या 

वतभनाचे काळजीपूवभक णनरिक्षि वापिले जाऊ लािले. 

आत्मपरिक्षि पद्धतीत आपि फक्त स्वतःच्या मानणसक प्रणियाांचे णनरिक्षि करु शकतो. 

पिांतू णनरिक्षिात आपि इतिाांच्या मानणसक प्रिीयाांचे णनरिक्षि कितो म्हिूनच मानवी 

वतभनाच्या अभ्यासासाठी णनरिक्षि ही सवाभत सवभसामान्यपिे वापिली जािािी पद्धत आहे. 

शनररक्षणाचा अर्ा : 

णनरिक्षिाचा शब्दशः अथभ स्वतःच्या बाहेि बघिे समस्येचे मूळ शोधण्यासाठी आणि 

वेिवेिळ्या प्रकािच्या णवकासात्मक प्रथाांच्या अभ्यासासाठी व्यक्तीच्या उघड वतभनाच्या 

णनरिक्षिाद्वाि ेतत््ये िोळा केली जातात. उघड वतभन हे व्यक्तीच्या आतील सिु णस्थतींचे 

प्रिटीकिि आहे. उघडवतभनाचा अभ्यास हा व्यक्तीच्या मानणसक णस्थतीचे अप्रत्यक्ष सांकेत 

देतो. णनरिक्षि म्हिजे `वतभन जसे आहे तसे जाििे'. िडु च्या शब्दात `णनरिक्षि हे सयुोग्य 

परिस्थीतीत व्यणक्तच्या उघड वतभनाशी सांबांधीत आहे.' 

शनररक्षणाची व्याख्या पुढीलप्रमाणे : साधनाशशवाय मापन 

उदा. णनरिक्षिाच्या आधाि े एिाद्या विाभतील णवद्या्याभची विभवािी सांपादनात चाांिली, 

मध्यम णकां वा णनकृष्ट आणि अभ्यासात आळशी णकां वा मेहनती अशी केली िेली आहे. 

णनरिक्षि ही इतिाांच्या बाह्यप्रवतृ्तीच्या णनरिक्षिाद्वाि ेइतिाांच्या मानणसक प्रणियेचा अभ्यास 

किण्याची अप्रत्यक्ष पद्धत आहे. 

उदा. जि एिादी व्यक्ती नापसांती व्यक्त कित असेल ओिडत असेल/त्याचे /णतचे दात 

वाजवत असेल त्याच्या/णतच्या मठुी बांद कित असेल ति त्याच्या/णतच्या वतभनाच्या या बाह्य 

सांकेताांच्या केवळ णनरिक्षिाने तमु्ही म्हिू शकता की ती व्यक्ती िािावलेली आहे. 

णनरिक्षिाच्या प्रणियेत सवभसामान्यपिे पढुील चाि टप्पे ििजेचे आहे. 

१) वतभनाचे णनरिक्षि णनरिक्षि पद्धतीत समाणवष्ट असलेला पणहला टप्पा म्हिज े

अभ्यासाअांतिभत असलेल्या व्यणक्तच्या वतभनाचे प्रत्यक्ष णनरिक्षि उदा. जि 

आपल्याला मलुाच्या सामाणजक वतभनाचे णनरिक्षि किायचे असेल ति आपि ते 

जेव्हा एकत्र येतील आणि िेळतील तेव्हा करू शकतो. 

२)  णनरिक्षि केलेले वतभन नोंदणविे : णनरिक्षिाची नोंद काळजीपूवभक आणि तात्काळ 

किावयास हवी. घडिे आणि नोदिे या दिम्यान कमीत कमी वेळ असावयास हवी 

यामळेु णनरिक्षि अणधक वस्तणुनष्ठ होईल. 

३)  वतभनाचे णवशे्लषि व अथभ : णनरिक्षि केलेल्या वतभनाच्या नोदी जेव्हा पूिभ होतात तेव्हा 

वतभन नमनु्याांचा अथभ लावण्यासाठी त्याांचे वस्तणुनष्ठपिे णकां वा वैज्ञाणनकपिे णवशे्लषि 

केले जाते. 

४)  सामान्यीकिि :  णनरिक्षि पद्धतीच्या मदतीने िोळा केलेल्या सामग्रीच्या णवशे्लषि व 

अथभ याांच्या आधाि ेकाही सामान्यीकिि कििे शक्य आहे. णनरिक्षिपद्धतीद्वाि ेिोळा 

केलेल्या सामग्रीच्या णवशे्लषि व अथाभवि आधारित सामान्यीकििाच्या आधािावि 

बालमानसशास्राद्वाि ेमलुाांचा सामाणजक णवकास व वतभनाचे विभन णदले िेले आहे. 
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शनररक्षणाचे प्रकार 

१)  नैसणिभक णनरिक्षि : नैसणिभक णनरिक्षिात आपि नैसणिभक माांडिीत मलुाांच्या णवणशष्ट 

वतभनणवषयक वैणशष््टयाांचे णनरिक्षि कितो. इथे मलेु या वस्तणुस्थतीशी सजि नसतात 

की त्याांच्या वतभनाचे कुिाद्वाि ेणनरिक्षि केले जात आहे. 

२)  सहर्ािी णनरिक्षि - येथे णनरिक्षकाला ज्या िटाचे णनरिक्षि किावयाचे आहे तो त्या 

िटाचा र्ाि बनतो यामळेु अणतसकु्ष्म आणि लपलेली वस्तणुस्थती उघड हेते. 

३) णवनासहर्ािी णनरिक्षि - येथे णनरिक्षि अशा णस्थतीत  णनरिक्षि कितो जी 

अभ्यासाअांतिभत येिाऱ्या मलुाांना क्वणचतच णवचलीत किते. त्याांचे णवणशष्ट वतभन हे 

नैसणिभक माांडिीत त्याांचे कोिीतिी णनरिक्षि कित आहे याची त्याांना जाि न होता 

पाििले जाते. णवनासहर्ािी णनरिक्षि ह ेमदु्रि साणहत्याच्या वापिाला पिवानिी देते. 

४)  सांिणचत णनरिक्षि - येथे णनरिक्षक हा त्याला ज्या प्रकाि ेसमस्येचे पथृकिि किायचे 

आहे. त्या र्ाषेत स्वरूप व विभ स्थापन कितो. णनरिक्षक नेहमी अ) एक सांदर्भ चौकट 

ब) वेळेचे एकक क) कृतीच्या मयाभदा याांना दृष्टीपथात ठेवतो. 

५)  णवनासांिणचत णनरिक्षि - याला अणनयांणत्रत णकां वा मकु्त णनरिक्षि असे सदु्धा म्हटले जाते 

हे मखु्यत्त्वे करुन सहर्ािी णनरिक्षिाशी सांबांधीत आहे. ज्यात णनरिक्षक हा णनरिक्षि 

केल्या जािाऱ्या वाटाच्या एका सदस्याची रू्णमका वठवतो. येथे त्या मलुाचे णनरिक्षि 

हे तो जेव्हा विाभत मैदानावि असतो णकां वा तो त्याचे णमत्र णकां वा विाभसह कुठे जात 

असतो तेव्हा त्याला समजून न देता केले जाते. 

णनरिक्षि ही मूल आणि त्याच्या वतभनाचा अभ्यास किण्याची िपुच उपयकु्त पद्धत आहे. 

णनरिक्षि पद्धत जी मानसशास्त्रात सामान्यपिे वापिली जाते णतथे ििु पढुीलप्रमािे. 

१)   मलुाच्या िऱ्यािऱु्या वतभनाची नोंद असल्याने ही आत्म परिक्षिापेक्षा अणधक 

णवश्वसनीय व वस्तणुनष्ठ आहे. 

२)  विाभत ििोिि काय घडते आहे याणवषयीच्या माणहतीचा हा अत्यतु्तम स्रोत आहे. 

३)  हा व्यणक्तचा नैसणिभक परिस्थीतील अभ्यास आहे आणि म्हिून परिक्षा परिस्थीतील 

मयाभदीत अभ्यासापेक्षा अणधक उपयोिी आहे. 

४)  ही पद्धत सवभ वयोिटातील मलुाांसाठी वापिली जाऊ शकते. मलु णजतके लहान 

णततके त्याचे णनरिक्षि सोपे होते. णह पद्धत लाजाळू मूलाांसाठी अणतशय उपयकु्त 

आढळलेली आहे. 

५)  ही पद्धत शािीरिककृती कायभशाळा आणि विभपरिस्थीती अशा प्रत्येक परिस्थीतीत 

वापिली जाऊ शकते. 

६)  ही व्यक्ती आणि िट अशी दोघाांनाही अनकूुल आहे. 

जिी परिक्षि ही मानसशास्त्रीय अभ्यासासाठी  कायभक्षम पद्धत म्हिून समजली जात असली 

तिी णतचे पढुील अवििु व मयाभदा आहेत. 

मयाादा : 

१) णनरिक्षकाचे व्यणक्तित पूवाभग्रह आणि पक्षपाताला यात िूप वाव आहे. णनरिक्षकाची 

मूल्ये णनरिक्षिाला णवचलीत करु शकतात. 
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२) नोंदी या १०० टक्के अचूकतेने णलहील्या जाऊ शकत नाहीत कािि णनरिक्षिाच्या 

नोंदी या कृतींचे णनरिक्षि झाल्यावि केल्या जातात. तेथे काही वेळ लोटलेला 

असतो. 

३) णनरिक्षकाला वतभनाच्या अभ्यासासाठी फक्त एक छोटा नमूना णमळू शकतो. णवद्याथी 

जे कितो णकां वा बोलतो त्या प्रत्येक िोष्टीचे णनरिक्षि अणतशय अवघड आहे. शक्यतो 

णनरिक्षि हे णवणवध घटनाांपासून केले जावे. 

४) यात फक्त बाह्य वतभन म्हिजेच जे वतभन व्यक्त केले जाते ते उघड होते आणि आतील 

मात्र उघड होत नाही. 

५) यात प्रणतकृतीचा अर्ाव आहे कािि प्रत्येक नैसणिभक परिस्थीती फक्त एकदाच येऊ 

शकते. णनरिक्षि पद्धतीच्या मयाभदा णवचािात घेऊन चाांिले णनरिक्षि किण्यासाठी 

अनसुिायची णवणवध मािभदशभक तत्वे मानसशास्त्रज्ञाांनी सचुवलेली आहे. यातील काही 

तत्त्वे चाांिल्या णनरिक्षिासाठी अत्यावश्यक आह.े 

चागंल्या शनररक्षणासाठी अत्यावश्यक मागादशाक तत्त्वे 

१)  एका वेळेस एकाच व्यक्तीचे णनरिक्षि किा. सवभसमावेशक सामग्री िोळा किण्यासाठी 

एका वेळेस फक्त एकाच व्यक्तीवि लक्ष कें द्रीत कििे इष्ट िाणहल. 

२) णनरिक्षि किण्यासाठी णवणशष्ट णनकष असू द्या. णनरिक्षकाला णनरिक्षि सरुू 

किण्याच्या आधीच णनरिक्षि किण्याचा हेतू स्पष्ट असावयास हवा. जेिेकरून 

उद्दीष्टाांची पूती कििाऱ्या व्यक्तीचे अत्यावश्यक वैणशष्टये णकां वा वतभन नोंदले जाऊ 

शकते. 

३)  णनरिक्षिे ही एका कालावधीत घेतली जावीत. एिाद्या व्यक्तीच्या िऱ्यािऱु्या 

वतभनाचा वास्तणवक अांदाज येण्यासाठी त्याचे शक्य णततक्या जास्तवेळा णनरिक्षि 

केले जावे. एिाद्या व्यक्तीचे हे वैणशष्टय आहे हे साांिण्यासाठी एकच णनरिक्षि पिुसेे 

नाही. 

४) णनरिक्षिाांची वैधता वाढणवण्यासाठी णनरिक्षि ही नैसणिभक माांडिीत वेिवेिळ्या व 

नैसणिभक परिणस्थतीत घेतली जायला हवी. उदा. एका णवद्या्याभचे विाभतील वतभन हे 

तो जसा आहे तसे वैणशष्टयपूिभ असू शकिाि नाही म्हिून त्या व्यक्तीचे णवशेष 

वैणशष््टयपूिभ वतभन जािण्यासाठी णवणवध माांडिीत त्याचे णनरिक्षि केले जाते. 

५) एकूिच परिणस्थतीच्या सांदर्ाभत णवद्या्यांचे णनरिक्षि किा. 

६) णनरिक्षि केल्या जािऱ्या वस्तणुस्थती तात्काळ नोंदणवल्या जायलाच हव्यात. 

७) दोन णकां वा अणधक णनरिक्षक असि ेअणधक उत्तम. 

८) अनकूुल परिणस्थतीत नोंदी घेतल्या जातात. णनरिक्षक काय णनरिक्षि कित आहे 

त्याचे त्याला स्पष्ट णनरिक्षि किता यावयास हवे. तेथे अनावश्यक व्यत्यय णकां वा 

णवचलन असता कामा नये. ज्याचे णनरिक्षि केले  जात आहे. त्याच्या णवषयी 

णनरिक्षकाची वतृ्ती ही पक्षपात णकां वा पूवाभग्रहापासून पूिभ मकु्त असावयास हवी. 

९)  णनरिक्षिापासून णमळिाऱ्या सामग्रीचे इति सामग्रीसोबत एकीकिि केले जावे. 

एिाद्याणवषयी अांणतम णनिभयाप्रत येताांना णनरिक्षकाने त्या व्यक्तीणवषयी इति सवभ 

स्रोताांपासून णमळिािी माणहती एकत्र किावयास हवी. तिच आपि त्या व्यक्तीणवषयी 

एक एकाणत्मक व सवभसमावेशक णचत्र देऊ शकतो. णवश्वसनीय णनरिक्षि णमळण्यासाठी 

हे िबिदािीचे उपाय लक्षात ठेवायलाच हवेत. 
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२.५ प्रायोशगक पद्धत 

अध्ययनाच्या मानसशास्त्रात वापिल्या जािाऱ्या आत्मपरिक्षि पद्धत व णनरिक्षि पद्धतींचा 

आपि अभ्यास केला. पिांत ुया पद्धतीत वैज्ञाणनक वस्तणुनष्ठता आणि वैधतेचा अर्ाव आहे. 

प्रायोणिक पद्धत ही वतभनाचा अभ्यास किण्याची सवाभत वैज्ञाणनक व वस्तणुनष्ठ पद्धत आहे.ही 

पद्धत मानसशास्त्राला णवज्ञानाचा दजाभ प्रदान किण्यास जबाबदाि आहे. या प्रायोणिक 

पद्धतीबद्दल अणधक माणहती घेऊ या. 

१८७९ मध्ये णवणलअम वुांट यानी जमभननीतील णलपणझांि येथे पणहली मानसशास्त्रीय 

प्रयोिशाळा स्थाणपत केली. तेव्हापासून मानसशास्त्रात प्रायोणजत णकां वा अती णनयांणत्रत 

परिणस्थतीअांतिभत केल्या जािाऱ्या कृती सामावतात येथे जोि हा प्रयोिावि आहे. 

प्रयोिात तपासिी  तज्ञ चौकशीच्या कलावधीत प्रयोिाअांतिभत येिाऱ्या मलुाांच्या िटाचे 

शैक्षणिक घटक णनयांणत्रत कितो. आणि तपासिीतज्ञ णमळिाऱ्या कामणििीचे णनरिक्षि कितो. 

जे डब्लू बेस्ट विभन कितात की प्रायोणिक सांशोधन म्हिजे काळजीपूवभक णनयांणत्रत  

परिणस्थती अांतिभत काय असेल णकां वा काय घडेल याचे विभन आणि णवशे्लषि होय. 

प्रायोशगक पद्धतीचे मूलभूत आशय 

अ)  प्रयोि हे नेहमीच प्रयोिशाळेत केले जातात. म्हिून प्रयोिशाळा आवश्यक आहे. 

ब)  या पद्धतीत पाि पाडलेले मानसशास्त्रीय प्रयोिाांना मखु्यत्त्वे करून दोन लोक ििजेचे 

आहेत. प्रयोिकताभ णकां वा प्रयोिकत्यांच्या िट जो प्रयोि कितो आणि ज्याच्यावि 

प्रयोि केला जातो ती व्यक्ती णकां वा व्यक्तींचा िट. 

क)  परिणस्थती णकां वा चलाांचे णनयांत्रि हा या पद्धतीतील प्रमिु घटक आहे `चल म्हिजे 

अशी िोष्ट जी बदलली जाऊ शकते. चलाांचे णनयांत्रि करून आपि असांबांणधत 

परिणस्थती दूि करू शकतो आणि सांबांणधत परिणस्थतीला वेिळे करु शकतो. अशा 

प्रकाि े आपि इति सवभ परिणस्थती जवळजवळ णस्थि ठेविाऱ्या घटनाांमधील 

कायभकाििसांबांधाांचे णनरिक्षि करु शकते. 

आपि हे एका उदाहििाच्या साहाय्याने समजून घेऊ. समजा आपि प्रायोणिक पद्धतीने 

बदु्धीमतेचा शैक्षणिक कामणििीविील परििामाचा अभ्यास किण्याचा प्रयत्न केला ति 

आपल्याला बणुद्धमत्ता व शैक्षणिक कामणििी या दोन घटनाांमधील (चलाांमधील) कायभकािि 

सांबांध ठिणवण्याची ििज र्ासेल. यातील एक घटक ज्याचा परििाम आपल्याला 

अभ्यासवयाचा आहे त्याला स्वतांत्र चल म्हितात आणि उिलेल्या घटकाला अवलांबी चल 

म्हितात. 

अशा प्रकाि,े स्वतांत्र चल हे किभ दशभणवते ति अवलांबी चल हे काििाचा परििाम दशभणवते. 

इति परिणस्थती अशी अभ्यासाच्या सवयी, णलांि, सामाणजक आणथभक परिणस्थती, पालकाांचे 

णशक्षि, घिातील वाताविि, आिोग्य, मािील अध्ययन, स्मििशक्ती इ. जे एिाद्याच्या 

बणुद्धमत्तेणशवाय एिाद्याच्या कामणििीवि चाांिला प्रर्ाव दशभणवते त्याांना लडुबडुिािी चले 

म्हितात. 

प्रयोिात अशा सवभ  लडुबडुिाऱ्या चलाांना णनयांणत्रत केले जाते म्हिजेच त्याांना णस्थि णकां वा 

समसमान केले जाते आणि एकमेक स्वतांत्र चल म्हिजेच बणुद्धमत्ता (विील घटनेत) याचा 
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एक णकां वा अणधक अवलांबी चलाविील परििाम अभ्यासला जातो. लडुबडुिाऱ्या चलाांना 

णस्थि केले जेते आणि म्हिून त्याांना णनयांणत्रत चले असेही म्हितात. 

प्रायोशगक पद्धतीतील टप्पे 

एक णवणशष्ट प्रयोि किण्यात अनसुिायचे वेिवेिळे टप्पे  

१)  समस्या उद्भवि े : कुठल्या प्रयोिात पणहल पायिी म्हिजे समस्या ओळििे उदा. 

असे आढळते की णवद्याथी परिके्षत फसवेणििी (कॉपी) कितात. हे थाांबवण्यासाठी 

कडक  पयभवके्षि  सचुवले जाऊ शकते. पिांत ु असेही बघण्यात आले आह े की 

पयभवेक्षि कडक असून सदु्धा मलेु फसविूक कितात आणि म्हिूनच कडक पयभवेक्षि 

णकां वा णढले पयभवेक्षि या अांतिभत फसविूकीची समस्या उद्भवते णह समस्या 

प्रयोिशीलतेकडे घेऊन जाऊ शकते. 

२)  िणृहतकाची णनणमभती : प्रायोणिक पद्धतीतील पढुील टप्पा म्हिजे िणृहतकाचे 

सतु्रीकिि (णनणमभती ) जसे की - णढल्या पयभवेक्षिाच्या तलुनेत कडक पयभवेक्षिात 

परिके्षत कमी कॉपी केली जाऊ शकते आता प्रयोिाने या िहृीतकाची चाचिी 

किायची आहे. 

३)  स्वतांत्र व अवलांबी चलामध्ये स्पष्ट फिक कििे : वरिल उदाहििात मलुाची 

फसविूक किण्याची प्रवतृ्ती हे अवलांबी चलन असून पयभवेक्षिाचे स्वरूप हे स्वतांत्र 

चल होईल याचे कािि म्हिजे पयभवेक्षिाला बदलून फसविूकीच्या प्रवतृ्तीत बदल 

अपेणक्षला जातो. या प्रयोिात आपि पयभवेक्षिाच्या णस्थती हाताळतो जेिे करून 

वतभन ते ठिवतील. आपि प्रायोणिक णस्थतीतील पयभवेक्षिाचा परििाम आणि त्याच 

परिस्थीतीत आणि णवद्या्यांच्या त्याच िटासह णढल्या पयभवेक्षिाचा परििाम सदु्धा 

बघू शकतो. 

४)  परिस्थीतीजन्य चलाांना णनयांत्रीत कििे : जोपयभत आपि परिस्थीतीजन्य चलाांना 

णनयांत्रीत कित नाहीत तो पयभत हा प्रयोि सबळ परििाम देिाि नाही. जि प्रयोि हा 

णवद्या्यांच्या वेिवेिळ्या िटावि केला जात असेल ज्याांना वेिवेिळ्या प्रकाि े

प्रणशक्षीत केले िेले असेल णकां वा ज्याांची नैणतक पद्धत वेिवेिळी असेल ति आधीच्या 

प्रयोिात ज्या मलुाांचा िट वापिलािेला त्याच्या तलुनेत परििाम णर्न्न असेल. 

त्याचप्रमािे इति परिस्थीती जसे पयभवेक्षि कििािी व्यक्ती, पयभवेक्षिाचे स्थान 

इत्यादी याांनाही णनयांत्रीत किावे लािेल. याचाच अथभ म्हिजे त्या सवभ परिस्थीती ज्या 

अवलांबी चलावि परििाम घडवून आिू शकतात त्याांना णनयांत्रीत केले जावे. 

कुठल्याही प्रयोिात णनयांत्रीत केले जाण्याची ििज असलेल्या बऱ्याच परिस्थीती 

असल्याने हे असे कििे बऱ्याच वेळेस कठीि असते. म्हिून आपि आधी चचाभ 

केल्याप्रमािे णवणवध प्रकािच्या प्रायोणिक आिािड्याांचा आधाि घेतो. 

५)  परििामाांचे णवशे्लषि : एकदा का प्रयोि सांपला की परििामाांचे पथृक्किि केले जाते 

आपल्या उदाहििात आपि साधी टक्केवािी लावू शकतो जेिे करून कुठल्या 

प्रकािच्या पयभवेक्षिात णवद्या्याभच्या अणधक टक्क्याने फसविूक केली आह.े ती 

काढता येईल बऱ्याच वेळेला परििामाचे पथृक्किि किण्यासाठी आपि अणधक 

चाांिले सांख्याशास्त्र लावतो. 
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६) िणृहतकाचा पडताळा - प्रायोणिक पद्धतीतील शेवटची पायिी म्हिजे िहृीतकाचा 

पडताळा ज्याची चौकट आपि आधीच केलेली आहे. हे िहृीतक णस्वकािले जाईल 

की नाकािले जाईल हे प्रयोिाच्या णनष्कषाभवरून णदसते. आपल्याला आढळून येऊ 

शकते की कडक पयभवेक्षिामळेु फसविूक कमी झालेली आह.े त्या परिस्थीतीत 

आपि णनष्कषभ काढू शकतो की िहृीतक णस्वकािले जाते.  पिांत ुजि णनष्कषभ इति 

असतील ति आपले अनमुान असेल की िहृीतक नाकािले जाते. 

प्रायोशगक आराखडे 

प्रायोणिक पद्धती वतभनाचा अभ्यास किण्याची सवाभत काटेकोि सणुनयोजीत सवाभत पद्धतशीि 

आणि णनयांणत्रत पद्धत आहे. त्यामध्ये पद्धतशीि कृती वापितात. ज्याला प्रायोणिक 

आिािडा म्हितात. प्रायोणिक आिािडा या सांजे्ञत दोन वेिवेिळे अथभ आहे. एक म्हिजे 

प्रयोिात अनसुिायच्या आपि वि उल्लेि केलेल्या सहा मलुरू्त पायऱ्या होय. प्रायोणिक 

आिािड्याचा दसुिा अथभ म्हिजे सयुोग्य साांणख्यकी कृतीची णनवड कििे. प्रायोणिक 

आिािडा हा सांशोधकाला त्याचे सांशोधन पढेु चालू ठेवण्यास महत्त्वाची मािभदशभक तत्वे 

पिुणवतो. प्रायोणिक आिािडा हा चलनाच्या असांबांधीत काििाांना टाळून पिुशेा णनयांत्रिाची 

िात्री देतो. आिािड्याची माांडिी ही सांशोधकाला सांशोधन किावयाच्या समस्येच्या 

प्रकािावि अवलांबून असते. कुठलाही एक आिािडा एका सांशोधक अभ्यासाच्या सवभ 

समस्या सोडवू शकत नाही. 

अणलणकडील काही वषाभत सांशोधकाांनी असांख्य प्रायोणिक आिािडे णवकसीत केले आहेत. 

हे आिािडे वेिवेिळे आहेत कािि ते पढुील िोष्टीवि अवलांबून आहे. 

१) समस्येचे स्वरूप 

२) परिस्थीती 

३) णवद्याथी आणि त्याांची उपलब्घता. 

प्रायोशगक पद्धतीचे गुण 

प्रायोणिक पद्धत ही सवाभत अचूक व वैज्ञाणनक असल्याने त्याचे िालील प्रमाि ेििु आहेत. 

१) प्रायोणिक पद्धत ही णवश्वसनीय सामग्री णमळण्याची सवाभत पद्धतशीि पद्धत आहे. 

२) प्रायोणिक पद्धत ही णनयांत्रीत परिणस्थतीमळेु अचूक नोंदी स्पष्ट किते. 

३) यामळेु आपल्याला वेिवेिळ्या घटनाांमधील कािि परििामसांबांध प्रस्थाणपत किता 

येतो. 

४) णमळालेले णनष्कषभ हे णवश्वसनीय व वैध असतात. 

५) प्रायोणिक पद्धतीचे शोध हे अिदी तशाच परिस्थीतीत दसुऱ्या प्रयोिाद्वाि ेपडताळले 

जाता येतात. 

६) ही पद्धत व्यक्तीित मनापासून सांिक्षि देण्यास मदत किते म्हिजेच ती समस्येणवषयी 

वस्तणुनष्ठ माहीती पिुणवते. 

७) ही पद्धत समस्येणवषयी पिुशेी माणहती पिुणवते. 

८) प्रायोणिक पद्धतीत प्रयोि हे अणतषय कठोिपिे णनयांत्रीत परिस्थीतीत पाि पाडले 

जातात. प्रयोिकताभ स्वतांत्र चलाांचे उपयोजन आणि माघाि णनयांणत्रत करु शकतो. 
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९) प्रायोणिक पद्धत ही बालमानसशास्त्र, सामाणजक आणि अस्वार्ाणवक मानसशास्त्र 

यातील एिाद्याचे ज्ञान णकां वा मानसशास्त्रीय वस्तसु्थीती वाढणवते. हे अिदी योग्य 

म्हटले िेले आहे की प्रायोणिक पद्धतीने मानसशास्त्राला एक णवज्ञान बनवले आहे. 

प्रायोशगक पद्धतीचे दोर् 

प्रायोशगक पद्धतीत पुढील दोर् आढळतात. 

१) प्रायोणिक पद्धत ही महािडी व वेळिाऊ पद्धत आहे कािि णतला योग्यरितीने पाि 

पाडण्यासाठी एक प्रयोिशाळा व साणहत्याची ििज असते. 

२)  प्रयोि हे वतभनाच्या कृणत्रमरित्या ठिवलेल्या नमनु्यात पाि पाडले जातात. वास्तणवक 

जीवनात हे िपुच वेिळे असते. 

३) त्याला वैणशष्टयपूिभ ज्ञानाची ििज असते आणि प्रत्येक णशक्षक प्रयोि पाि पाडेल 

अशी अपेक्षा आपि करु शकत नाही. 

४) याची व्यािी मयाभदीत आहे. मानसशास्त्राच्या सवभसमस्या या पद्धतीने अभ्यासाल्या 

जाऊ शकत नाही. कािि आपि मानसशास्त्राच्या वैणवध्यपूिभ णवषयसामग्रीत णनमाभि 

होऊ शकिाऱ्या सवभ समस्याांसाठी प्रयोि पाि पाडू शकत नाही. 

५) मानवाच्या बाबीत अचूक मोजमाप कधीही शक्य नसते. 

६) स्वतांत्र चलाला नेहमी णनयांत्रीत ठेविे अवघड असते आणि म्हिून प्रयोिशाळेत 

अपेणक्षत परिस्थीती णनमाभि कििे शक्य नाही. 

७) शैक्षणिक मानसशास्त्रास सामाणजक णवज्ञानाच्या बाबतीत णनणिततेवि पोहचिे शक्य 

नाही. 

२.६ नैदाशनक पद्धत 

अर्ा 

नैदाणनक पद्धतीला समस्या अभ्यास पद्धत असे सदु्धा म्हटले आहे. ती वैद्याकीय 

मानसशास्त्रज्ञ, मनोणचकीत्सक, मनोणचकीत्सक सामाणजक कायभकते आणि णशक्षि 

याांच्याद्वाि े बालमािभदशभक णचणकत्सालय णकां वा मानणसक आिोग्यकें द्रे णकां वा सवभसाधािि 

शालेय परिस्थीततीत वापिली जाते. सवभसाधाििपिे जेव्हा आपल्याला लोकाांच्या णर्ती, 

काळजी, णचांता, वेळ, त्याच्या वैयणक्तक, सामाणजक, शैक्षणिक व ऐणच्छक णवकृती याांची 

काििे व स्रोत समजून घ्यायचे असतात. तेव्हा ही पद्धत आपि वापितो. 

तमुच्या विाभतील णवद्या्याभची एक जोडी, णनकृष्ट शैक्षणिक कामणििी णकां वा काही 

वतभमानणवषयक समस्या दशभवत आहे. तमु्हाला काििे जािून घ्यायची आहेत जेिेकरून 

तमु्ही काही उपचाि प्रणिया योजू शकतात. अशा परिणस्थतीत ही पद्धत उपयोिी ठिले. हे 

लक्षात असू द्या की ``नैदाणनक पद्धती णकां वा कृती या काही सवभसामान्य वतभन णवषयक वतृ्ती 

कायद े णकां वा सांबांध शोधण्यासाठी आिलेल्या नाही. याऊलट त्या एकमेव व्यणक्तणवषयी 

सांबांधीत आहे जो समस्या ग्रस्त आहे आणि त्याला सवाभत चाांिल्या प्रकाि ेमदत कशी केली 

जाऊ शकते या तत्काळ व व्यवहािीक प्रश्नावि लक्ष कें द्रीत कििे याच्याशी सांबांधीत आहे. 

नैदाणनक तपासिीचा प्राथणमक मदु्दा हा ती व्यक्ती असते. णजला मदतीची ििज असते आणि 
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ही प्रिीया त्या व्यक्तीच्या अणधक चाांिल्या तजवीजसह आदशभरित्या सांपते'' (सॉनी आणि 

टेलफोडभ) 

नैदाणनक शोधकताभ हा समस्या णकां वा समस्या ग्रस्त वतभनाच्या सांर्ाव्य काििाणवषयी काही 

िहृीतकाने सरुवात करु शकतो. णवणशष्ट समस्येचा इणतहास मलुाित, घिी णकां वा शाळेतील 

रे्टी आणि मानसशास्त्रीय चाचण्या याांच्या उपयोिातून िोळा केलेल्या सामग्रीद्वाि े त्या 

तात्पिुत्या िहृीतकाला आधाि देते णकां वा नाकिते णमळणवलेल्या सामग्रीपासून सांर्ाव्य 

उपचािासाठी णवणशष्ट अनमुान काढले जाते. या पद्धतीच्या अांमलबजाविीत समस्या 

इणतहास मलुाित आणि मानसशाणस्त्रय चाचण्याांचा उपयोि समाणवष्ठ आहे. 

एक समस्या इणतहास हा कुटुांब व आिोग्य, इणतहास, अनवुैणशक घटक, णवकासात्मक 

सामग्रीचे विीकिि, शैक्षणिक प्रिती व्यक्तीमधील आणि पालकाां-पालकाांमधील णकां वा 

पालकाांमधील सांबांध याांचा माि काढते आणि अशाप्रकाि े आपल्याला व्यक्तीचे व्यक्तीमत्त्व 

णवकसीत किण्या व आकाि देिाऱ्या प्रमिु बल व प्रर्ावाांना समजण्यास मदत किते. 

नैदाणनक पद्धत ही स्वतः प्रायोणिक पद्धतीद्वािा प्राि केल्या जािाऱ्या वस्तणुनष्ठतेवि दावा 

करु शकत नाही पिांतू ती नणवन फलदायी िहृीतक प्रदान करु शकते जे अणधक चाांिल्या 

प्रकाि ेणनयांणत्रत  प्रायोणिक कृतींद्वाि ेतपासले जाऊ शकते. 

नैदाशनक पद्धतीचे गूण 

१) णवणवध प्रकािच्या समस्या 

२) कािि व परििाम सांबांध 

३) मािभदशभन व सल्लामसलत 

४) व्यक्तीित पद्धत 

५) णनदानसूचक वापि 

६) णवणशष्ट अध्ययन अक्षमता /अपात्रता 

७) व्यक्तीमत्व तडजोड 

८) णवस्ततृ उपयोजन 

 

नैदाशनक पद्धतीचे दोर् 

१) उपयोजनाचा अर्ाव 

२) लाांबलचक पद्धत 

३) िणचभक पद्धत 

४) प्रणशक्षीत व्यक्ततीचा अर्ाव 

५) व्यक्तीणनष्ठतेचा घटक 

६) पडताळ्याचा अर्ाव 

७) वैधता आणि णवश्वसनीयतेचा अर्ाव 
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२.७ साराशं 

विील पाठात आपि अध्ययन मानसशास्त्र अभ्यासण्याच्या चाि पद्धती पाणहल्या पि वि 

विभन केलेल्या चाि पद्धतीपैकी कुठली पद्धत सवाभत चाांिली आहे हा िहन प्रश्न आहे. 

सवभपद्धतीचे काही साम्यभ व कमकुवतपिा असतात आणि त्याची काही एकमेवणद्वतीय 

वैणशष््टये असतात ज्या त्याांना णवणशष्ट परिस्थीत वापिण्यासाठी अत्यांत वैणशष्टयपूिभ 

बनवतात. एक हुशाि मानसशास्त्रज्ञाला त्याच्या/ णतच्या णवषयाच्या स्वरुपात तसेच त्याच्या 

/ णतच्या कायाभवि परििाम कििाऱ्या परिणस्थतीचे सिोल ज्ञान असिे ििजेचे आह ेआणि 

तद्नसुाि त्याने  समस्या ग्रस्त व्यक्तीसाठी योग्य पद्धत णकां वा पद्धतींची णनवड किावी. 

समस्याग्रस्त व्यक्तीच्या वतभनाचा अभ्यास बािाचसा तपासिी तज्ञाच्या ििपेिा 

प्रामाणिकपिा क्षमता व अनरु्वावि अवलांबून असतो. तपासिी तज्ञ हा शक्य होईल तोवि 

स्वतःला वैज्ञाणनक व वस्तणुनष्ठ ठेवायचा प्रयत्न कितो आणि व्यक्तीचे वतभन णकां वा 

अभ्यासाांतिभत येिाऱ्या घटनाांचे स्वरुप याांच्या एकूिच णवशे्लषिासाठी काहीही कसि बाकी 

ठेवत नाही. 

२.८ प्रश्न 

१) आत्मपरिक्षि पद्धत म्हिजे काय ? त्याचे ििु व दोष साांिा. 

२) णनरिक्षि पद्धत म्हिजे काय ? त्याचे ििु व दोष साांिा. 

३) प्रायोणिक पद्धत म्हिजे काय? त्याचे ििु व दोष साांिा. 

४) नैदाणनक पद्धत म्हिजे काय? णतचे ििु व दोष साांिा. 

५) प्रायोणिक पद्धत व णनरिक्षि पद्धती उदाहििासह तलुना किा. 
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३.०  अध्ययन उदे्दश 

हे यूणनट तमु्हाला वाढ आणि णवकासाचा आशय आणि त्यामधील महत्वाचे फिक, वाढ व 

णवकासावि परििाम कििािी प्रमखु तत्वे आणि घटक आणि बाल्यावस्थेपासून 

प्रौढावस्थेपयंतचे. वाढ व णवकासाचे णवणवध टप्पे यांचे अध्ययन किण्यास मदत किले.  

ह ेयुननट अभ्यासल्यानतंर तुम्हाला पुढील गोष्टी शक्य होतील.  

• वाढ व णवकासाची संकल्पना तपशीलवािपिे स्पष्ट कििे. 

• वाढ व णवकासातील फिक स्पष्ट कििे,  

• वाढ व णवकासाच्या प्रमखु तत्वांवि प्रकाश टाकिे. 

• वाढ व णवकासावि परििाम कििाऱ्या घटकांचे स्पष्टीकिि देिे.  

• बाल्यावस्थेपासून प्रौढावस्थेपयंतच्या मानवी वाढ व णवकासाचे टप्पे व वैणशष््टये यांचे  

विभन कििे.  

• वाढ व णवकासाच्या तत्वांचे शैक्षणिक परििाम तपशीलवािपिे सांगिे, 

• बाल्यावस्था व णकशोिावस्थे दिम्यानची वाढ व णवकास सकुि किण्यात णशक्षकाची 

भूणमका स्पष्ट कििे. 
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३.१ पररचय 

मानसशास्त्राला साधाििपिे 'मन' आणि वतभनाचा शास्त्रीय अभ्यास' असे समिले िाते. 

मानव म्हििे एक गूढ आहे; तो णस्थि नसतो ति सतत बदलता असतो, यामध्ये काळ व 

वयानसुाि बदलिाऱ्या  उंची, विन, शिीि संिचना यातील वाढ यासािखे शािीरिक बदलच 

समाणवष्ट नाही ति भावणनक बदल, मानणसक बदल, सामाणिक बदल व संपे्रिकात्मक 

बदलसदु्धा सामावतात, मानवी बदलाचे मागभ व त्या बदलांचा दि हा व्यक्तीपित्वे वेगवेगळा 

असतो. या बदलांसाठी खूप साि ेघटक िबाबदाि आहेत. िेव्हा एखादी व्यक्ती िन्माला येते 

तेव्हा त्याच्यािवळ त्याच्या आईवणिलांपासून आलेले णवणशष्ट िनकुीय गिु असतात, िसे 

िोळयांचा िगं उंची आणि णवणशष्ट व्यक्तीमत्व गिु. या िनकुणवणवधेच्या पणलकिे तेथे िनकु 

व पयाभवििाच्या दिम्यान एक ससंुवाद घिून येतो िो, हे गिु िन्मापासून ते मतृ्यूपयंतच्या 

णवकासाच्या वेगवेगळया टप्प्यांवि व्यणक्तमध्ये कशा प्रकाि ेअणभव्यक्त होतात व  बदलतात, 

त्यावि परििाम कितो. 

या यणुनटमध्ये आपि णवकासात्मक मानसशास्त्राचे दोन प्रमखु पैलू िे म्हििे वाढ व णवकास 

आणि ते एकमेकांपासून कसे वेगळे आहे याचा अभ्यास कििाि आहोत. आपि णवकासाची 

तत्वे आणि व्यक्तीच्या णवकासाबद््ध परििाम कििाि े णवणवध घटक यांच्या णवषयी सदु्धा 

णशकिाि आहोत.  हे यणुनट एखादी व्यक्ती त्याच्या िीवन काळात वाढ व णवकासाच्या ज्या 

णवणवध अवस्थातून िाते त्यावि प्रकाश टाकते. या णवषयीचे ज्ञान हे णशक्षकाला त्याचे 

णवद्याथी अणधक चांगल्या रितीने समिून घेण्यास आणि वगाभत वेगवेगळया प्रकािच्या 

णवद्यार्थयांना णशकणविे सलुभ होण्यास मदत होईल. 

३.२ वाढ व नवकासाची सकंल्पना  

िेव्हा आपि ‘वाढ' व ‘णवकासा’ णवषयी बोलतो तेव्हा दोन्हीही िोिीने येतात. ते बऱ्याचदा 

एकमेकांसाठी अदालाबदली वापिली िातात पितं ु तंतोतंतपिे शब्दात सांगायचे म्हििे 

वैचािीक दृष््टया वाढ ही णवकासापेक्षा वेगळी आहे. पितं ु मानसशास्त्रीय के्षत्रात वाढ व 

णवकासातील नेमका फिक काय? 

मानसशास्त्रात ‘वाढ' ही एक संख्यात्मक बाब आहे ज्याची व्याख्या 'एखादी व्यक्ती तीच्या 

िीवनकाळात ज्या शािीरिक बदलातून िाते ते बदल' अशी केली िाऊ शकते. वाढ ही 

िसा काळ पढेु िातो तशी काही प्रमािात घििािी शािीरिक वदृ्धी िसे उंचीतील वाढ, 

विनातील वाढ णकंवा घट, शिीि प्रमािातील बदल णकंवा सवभसामान्यपिे कोित्याही 

शािीरिक स्वरूपातील बदल.  हलाभ ाँक यांनी वाढीची व्याख्या पढुील प्रमािे केली आहे. 

“आकािातील बदल, प्रमािातील बदल, िनु्या वैणशष््टयांचा लोप व नवीन वैणशषयांचे 

संपादन.” वाढ ही िचनात्मक व शिीिशास्त्रीय बदलांशी संबंणधत आहे. (क्रो  आणि क्रो, 

१९६२). अशा प्रकाि ेवाढ ही कुठल्याही शािीरिक णमतीतील वदृ्धी दशभणवते. 

दसुऱ्या दृष्टीने, मानसशास्त्र हे णवकासाची व्याख्या "मानवाची त्यांच्या िीवनकालातील 

सवांगीि वाढ” अशी किते. णवकास हा अणधकचा गिुात्मक पैलू आहे ज्यामध्ये लोक हे 

वेगवेगळया बाबतीत, िसे शािीरिक वाढ णकंवा मानवी  वाढीचे बौणद्धक णकंवा  भावणनक 

णकंवा सामाणिक पैलू, का आणि कसे बदलतात हे िािून घेिे सामावते.   
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काही प्रसिद््ध मानसशास्त्रज्ञानी नवकासाची व्याख्या पुढील प्रकार ेकेलेली आह:े 

हलाभ ाँक यांच्यानसुाि (१९५९), "णवकास म्हििे बदलांची एक प्रगतीशील माणलका िी 

परिपक्वता व अनभुव यांचा परििाम म्हिून एका क्रमागत भाकीत किण्यायोग्य नमनु्यात 

घिून येते." िे.ई. अाँििसन (१९५०) यांच्या नसुाि, "णवकास हा वाढ तसेच पयाभवििीय 

परिणस्थतीमळेु घिून येिाऱ्या वतभनातील बदलांशी संबंणधत आहे." 

म्हिूनच संख्यात्मक परििाम िसे उंची, विन, लांबी या बाबी 'वाढीत' योगदान देतात ति 

णवकास हा आकाि स्वरूप णकंवा संिचनेतील बदल दशभणवतो िो सधुािीत कायाभत परिित 

होतो िे स्वरूपाने गिुात्मक आहे. 

३.३  मानवी नवकास  

प्राण्यांप्रमािेच मािसाचा एक णवणशष्ट िीवनक्रम आहे ज्यात वाढ व णवकासाच्या णवणवध 

क्रमागत अवस्था समाणवष्ट होतात ज्यामध्ये प्रत्येक अवस्था ही शािीरिक, शिीिशास्त्रीय 

आणि वतभनणवषयक वैणशष््टयांच्या वेगवेगळया संचाद्वाि ेओळखली िाते. या अवस्थांमध्ये 

सवभसाधािित: णशशअुवस्था, त्यानंति बाल्यावस्था, णकशोिावस्था आणि शेवटी वाधभक्य 

सह प्रौढावस्था यांचा समावेश होतो. मानवी णवकासाला णवकासात्मक मानसशास्त्र असेही 

संबोधले िाते ते म्हििे मानसशास्त्रातील असे अभ्यासाचे एक के्षत्र आहे िे मानवी वतभन, 

आकलन आणि भावणनक क्षमतांमधील बदल कशा प्रकाि ेमानवाच्या कायभप्रवितेवि संपूिभ 

िीवन अगदी यगु्मनिापासून ते वदृ्धावस्थेपयंत, परििाम कितात त्याचे विभन व स्पष्टीकिि 

किण्याचा प्रयत्न किते. 

मानवी णवकास ही एक सततची व णिवनभिची प्रणक्रया आह े ज्यामध्ये शािीरिक, 

वतभनणवषयक, आकलनणवषयक आणि भावणनक वाढ णवकास सातत्यपूिभपिे घिून येतो. 

णशशवुस्था ते बाल्यावस्था, बाल्यावस्था ते णकशोिावस्था आणि णकशोिावस्था  ते 

प्रौढावस्था अशा णिवनाच्या प्रत्येक अवस्थेत व्यक्तीच्या िीवनात खूप साि ेबदल घिून येत 

असतात. या सवभ प्रणक्रयांदिम्यान प्रत्येक व्यक्ती ही वेगवेगळा कल आणि मूल्यसंच णवकणसत 

किते िे त्यांची आवि-णनवि संबंध, णवश्वास पद्धती आणि आकलनात मागभदशभन किते. 

शािीरिक बदलात उंची, विन, केसांची लांबी, इ. मधील बदल सामावतात. वतभन – णवषयक 

बदलात स्वभावप्रवतृ्ती, सवयींमधील बदल सामावू शकतात. भावणनक बदलात ताि तिाव 

व्यवस्थापन, सहानभूुतीचा णवकास, इ. चा  समावेश केला िाऊ शकतो. 

३.३.१ नवकासाची तत्वे  

णवकासाची प्रणक्रया ही प्रायोणगकरित्या अभ्यासली िाते. मानस - शास्त्रज्ञांद्वािा केलेल्या 

णवणवध अभ्यास व संशोधनाने या प्रणक्रयेत अंतभूभत होिाऱ्या काही णवणशष्ट कें द्रीय तत्वावि 

प्रकाशझोत टाकलेला आहे. त्यातील काही खाली णदली आहेत: 

अ] नवकास हा एकसमान आनि क्रमवार आकृतीबधं अनुसरतो.  

 णवकासाची प्रणक्रया ही समीपस्थ दूि णवकासाची तत्वे अनसुिते. हे तत्व िवळून दूि 

अशा णवकासाच्या णदशेचे विभन किते. या तत्वानसुाि णवकास हा शिीि कें द्रापासून 

बाहेिच्या णदशेने घिून येतो. उदाहििाथभ, एका मलुाला सवभप्रथम स्वतःमध्ये रुची 
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णनमाभि होते आणि त्यानंति इतिामध्ये. असा आकृतीबंध अनसुिला िातो. णवकास 

हा णसफ़लोकॉिल तत्वालासदु्धा अनसुिते म्हििेच णवकास हा िोक्यापासून 

खालच्या णदशेने होत िातो. उदा. मलु सवभप्रथम िोक्यावि णनयंत्रि णमळणवते, 

त्यानंति हातांवि व त्यानंति पायावि. पणहल्या दोन मणहन्यात ते िोके व चेह-याच्या 

हालचालींवि णनयंत्रि णमळविे सरुु किते. पढुील काही मणहन्यात ते काही 

उचलण्यासाठी त्यांच्या बाह ंचा उपयोग किण्यास समथभ होतात. एक वषाभच्या 

अखेिीस ते त्यांच्या पायांवि णनयंत्रि णमळणवण्यास सरुुवात कितात व सिपटत 

चालायला णकंवा उभे िाहायला सरुुवात कितात.  

ब] नवकास ही नथिनतक प्रनक्रया नसून एक सततची प्रनक्रया आह.े 

 णवकास हा झटक्यात घिून येत नाही पितं ु ती एक सातत्यपूिभ प्रणक्रया आहे. 

णवकासाची प्रणक्रया ही व्यक्ती ज्या वातावििात िाहते त्याच्याशी अन्योन्य णक्रयेने 

घिून येते. णवकासाच्या एक टप्पा हा पढुील टप्प्यासाठी मूलभूत चौकट म्हिून कायभ 

कितो. गभभधाििेच्या क्षिापासून ते व्यक्तीच्या परिपक्वतेपयंत वाढ ही चालू असते. 

ती 'झेप व उिी' अशी न होता हळूवाि णनयणमत गतीने घिून येते. णवकास ही ििी 

सातत्यपूिभ प्रणक्रया समिली िात असली तिी वाढीचा वेग हा समान नसतो, 

णशशवुस्था व सरुुवातीच्या वषाभत वाढ िलद गतीने होते आणि तदनंति ती मंदावते. 

उदा. मूल संपादीत कित असलेले ज्ञान मयाभदीत असले तिीही ते पयाभविि व 

समािाशी िसा संवाद साधते तसे त्याचे संपादीत ज्ञान वाढते आणि ते णवणवध 

कौशल्ये णशकते ज्यामळेु त्याच्या णवकासाला गती णमळते. 

क] नवकासातील बदल नथिर असतो  

 मानव हा त्याच्या िन्मापासून ते उत्तिवयापयंत णवणवध वेगवेगळया बदलातून िातो 

णतथे खूप साि े बदल घिून येतात िसे प्रमाि व आकािातील बदल, नवीन 

वैणशष््टयांचे संपादन णकंवा िनु्या वैणशष््टयांचे णवलोपन इत्यादी या णवकासात्मक 

बदलांचा मखु्य उदे्दश हा स्वत:ची िािीव होिे हा आहे त्याचे नामकिि अब्राहम 

मॅस्लोच्या णसद्धांतात स्वसाक्षात्काि म्हिून केले गेले आहे. मलुाची बदला-प्रणतची 

प्रवतृ्ती ही या बदलाणवषयीचे त्यांचे ज्ञान आणि त्या प्रणतची त्यांची सामाणिक प्रवतृ्ती 

आणि तसे त्याबदल्यात समाि त्यांना कसा वागवतो या द्वाि ेठिणवली िाते.  

ड] व्यनिगत फरक ह ेनवकासप्रनक्रयेच्या दरावर पररिाम करतात 

 सवभ मलेु णवकासाच्या सािख्याच अवस्था अनसुितात म्हििेच ते णवकासाच्या 

सािख्याच प्रणक्रयेतून िातात. पितं ु त्याचा दि वेगवेगळा असतो. णवकासासाठी 

प्रत्येक मलुाला लागिािा वेळ हा वेगवेगळा असू शकतो आणि तो त्यांची क्षमता, 

त्यांचा सामाणिक संदभभ, ते वाढत असलेले पयाभविि यावि अवलंबून असतो. 

म्हिूनच मलुाच्या णवकासाच्या दिावि िैणवक घटक आणि पयाभवििीय घटक हे 

दोन्हीही परििाम कितात. मलुाला एखाद्या गटात ठेवण्यापूवी व्यणक्तगत फिक 

समिून घेण्यािे णवकासात्मक प्रणक्रया अणधक चांगल्या प्रकाि ेसमिून घेण्यास मदत 

होईल.  
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ई] पररपक्वता व अध्ययन नवकासावर पररिाम करते  

 एखाद्या व्यक्तीत घिून येिाऱ्या िैणवक बदलांचा क्रम म्हििे परिपक्वता होय. 

णवकासावि परििाम कििाऱ्या घटकापैकी परिपक्वता हा एक घटक आहे, उदा. एक 

चाि वषांचे मलु हे प्रमखु सामाणिक समस्या हाताळण्यासाठी पिुसेे परिपक्व नसते. 

अश्या प्रकाि ेणवणशष्ट प्रकािचे कौशल्य प्राप्त किण्यासाठी णवणशष्ट प्रमािात परिपक्वता 

गििेची आहे. त्याचप्रमािे णवकासावि परििाम कििािा अध्ययन हा सदु्धा महत्वाचा 

घटक आहे. मलुाकिून योग्य कौशल्ये ही योग्य वेळी णशकली िायलाच हवी. समदृ्ध 

अध्ययन वाताविि हे मलुाला प्रगणतशील पद्धतीने परिपक्व होण्यास व णवकास 

पावण्यास मदत किले.  

क] नवकास सववसाधारि ते वैनशष््टयपूिव असा ननकष अनुसरते.  

 णवकासाची प्रणक्रया ही सवभसाधािि पासून स्थाणनकीकृत वतभनाकिे घिून येते. उदा. 

गभभ हा सिुवातीला त्याचे संपूिभ शरीि हलवितो पितं ुतो णवणशष्ट प्रणतणक्रया देण्यास 

समथभ नसतो. भावणनक वतभनाचा णवचाि किता तान्या मलुाचे अपरिणचत आणि 

असामान्य वस्तणुवषयीचे वागिे हे णभतीदायक प्रणतसादाचे असते. त्यानंति ही णभती 

अणधक वैणशष््टयपूिभ बनते आणि वेगवेगळया प्रकािच्या वतभनाकिे घेऊन िाते. िसे 

िििे, दूि होणे, लपवििे इत्यादी.  

ग] नवकासाचे भानकत केले जाऊ शकते 

 पूवी चचाभ केल्याप्रमािे आपल्याला ज्ञान आहे की णवकास हा एक णवणशष्ट प्रणक्रया 

अनसुितो िी स्वरूपाने एकसमान आहे. मलुाचा णवकास हा िनणुकय तसेच 

पयाभवििीय घटकांनी प्रभाणवत असला तिीही त्याचे भाणकत केले िावू शकते. 

णवकासाची वैणशष््टयपूिभ के्षते्र, समिा उदा. पे्रिक णवकासाचे वेगवेगळे पैलू, भावणनक 

वतभन, वाक्कला णवकास, सामाणिक वतभन, संकल्पना णवकास, ध्येय इत्यादी हे 

भाणकत किण्यायोग्य आकृणतबंध अनसुितात. सिुवातीच्या वयात णवणशष्ट 

कालमयाभदेत णवकासाच्या प्रणक्रयेत मूल कोठे आहे हे भाणकत कििे आपल्याला 

शक्य होते. बौणद्धक णवकासाचे तंतोतंतपिे भाणकत केले िावू शकत नाही.  

ह] नवकासात सामानजक अपेक्षा समानवष्ट आह े 

 प्रत्येक समाि हा णवणशष्ट मापदिं, मानके व पिपंिांच्या सायाने चालतो आणि या 

गोष्टी प्रत्येकाने अनसुिल्या िाण्याची अपेक्षा असते. म्हिूनच णवकास हा हे 

सामाणिक णनती - णनयम व व्यक्तीपासून णमळिाऱ्या वतभनाची अपेक्षा या द्वाि े 

ठिणवला िातो. मलेु ज्या समािात िाहतात त्या समािापासून आदशभरित्या मूल्ये, 

पिपंिा व रूढी णशकतात आणि समािाला मान्य होईल अशा पद्धतीने त्यांचे वतभन 

अपेणक्षत असते. सामाणिक अपेक्षांना ‘णवकासात्मक काये' असेही संबोधले िाते. 

शारििीक परिपक्वता, समािाकिून असलेला सांस्कृणतक दबाव, व्यक्तीचे व्यणक्तगत 

मूल्ये हे काही घटक आहेत िे णवकासात्मक काये देतात. एखादया णवणशष्ट संस्कृतीत 

णवकासात्मक काये ही एका णपढीपासून दसुऱ्या णपढीकिे हस्तांतिीत होत असल्याने  

ती णतच िाहतात. िसा समाि णवकणसत होतो तसे समाि बदलत्या पिपंिा आणि 

सांस्कृणतक आकृणतबंध हे मलुांकिून आपोआप णशकले िातात आणि त्यांच्या 

णवकासाच्या प्रणक्रयेत णस्वकािले िातात. ही णवकासात्मक काये मलुांना णशकण्यास 
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पे्ररित किण्यात तसेच मलुांना िशी गिि भासेल तसे त्यांच्या आईवणिलांना मलुांना 

मागभदशभन किण्यात मदत कितील.  

म] नवकासाला सभंाव्य धोके आहते. 

 णवकासाची प्रणक्रया ही णवणवध संभाव्य धोक्यांद्वाि ेअिखिली िाऊ शकते. हे धोके 

शारििीक, पयाभवििीय णकंवा मानणसक असू शकतात. हे धोके मूल ज्या वातावििात 

वाढते त्या वातावििातून उत्पन्न झालेले असू शकतात णकंवा अनवुांणशक घटकांमळेु 

असू शकतात. या घटकांचा मलुांच्या फक्त शारििीक णवकासाविच नव्हे ति 

सामाणिक-मानणसक णवकासाविसदु्धा नकािात्मक प्रभाव असतो, असे णसद्ध झाले 

आहे. काही परििामांमध्ये मलुांची वाढ खुंटलेली णदसून येऊ शकते णकंवा ते 

अणतशय आक्रमक होऊ शकते णकंवा त्याला तििोिीच्या समस्याशी तोंि दयावे 

लागते. 

ज] नवनवध गुि ह ेनवकासाशी जोडलेले आहते.  

 णवणवध गिुांचा मलुाच्या णवकासावि सकािात्मक णकंवा नकािात्मक प्रभाव णदसून 

येतो. तमु्ही हे णनिीक्षि केले असू शकते की ज्या मलुाचा मानणसक णवकास हा 

सामान्यापेक्षा अणधक असतो ते मूल इति बिचे पैलू िसे आिोग्य णकंवा समािणप्रयता 

णकंवा णवशेष क्षमता इत्यादी मध्ये अणधक शे्रष्ठ आढळते. त्याचप्रमािे शारििीक णकंवा 

मानणसक दृष्टीने अनािोग्य असलेल्या मलुांच्या तलुनेत सदुृढ शिीि  व मन असलेले 

मूल हे अणधक समािणप्रय असते. 

३.३.२ नवकासावर पररिाम करिार ेघटक  

वाढ आणि णवकास या नैसणगभक प्रणक्रया आहेत. पितं ुअसे णदसून आले आहे की वाढ व 

णवकासाचा दि मलुापित्वे णभन्न-णभन्न असतो. काही मलेु इतिांपेक्षा आकलन िलद गतीने 

कितात ति काही इतिापेक्षा िलद गतीने कौशल्य संपादीत कितात. याला कािि म्हििे 

त्यांच्या णवकासावि परििाम कििाि े काही णवणशष्ट घटक आहेत. णवकासावि परििाम 

कििाि ेअसे काही घटक खाली णदलेले आहेत. 

• अनवुांणशकता 

• पयाभविि 

• णलंग 

• सम्पे्रिके  

• आिोग्य, पोषि आणि व्यायाम  

• सामाणिक  - आणथभक दिाभ  

• घि आणि कौटंुणबक प्रभाव  

• सांस्कृणतक आणि सामाणिक प्रभाव 

• भौगोणलक प्रभाव 

• अध्ययन आणि सबलीकिि 
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१] अनुवानंशकता 

 अनवुांणशकता म्हििे णवणशष्ट गिु आणि वैणशष्टयांचे आईविीलांकिून मलुांकिे 

होिाि ेहस्तांतिि.  मानवी णवकासावि परििाम कििाऱ्या घटकांपैकी अनवुांणशकता 

एक घटक आहे. अनवुांणशकतेमळेु हस्तांतरित होिाऱ्या णवणवध वैणशष््टयांमध्ये 

शारििीक णकंवा मानणसक वैणशष््टये असू शकतात. शारििीक वैणशष््टयांमध्ये विन, 

उंची, िोळयाचा, केसाचा पोत इत्यादींचा समावेश होतो ति मानणसक वैणशष््टयांमध्ये 

बणुद्धमत्ता, व्यणक्तमत्व, सिृनशीलता इ. चा समावेश होऊ शकतो. मेंदू माणि शिीि 

ज्या पायावि वाढते आणि दृश्य स्वरूपात व वतभनात प्रकट होते तो पाया िनकुीय 

सकेताद्वाि े प्रदान केला िातो. स्वरूपाने िनकुीय असलेले िोग आणि परिणस्थती 

िसे हदयिोग, मधमेुह, लट्ठपिा इ.  मलुाच्या णवकासावि णवपिीत परििाम कितात. 

तथाणप योग्य पयाभवििीय घटक आणि योग्य संगोपन हे िनकुात मलुत: हिि 

असलेल्या गिुांमधून सवोत्कृष्ट गिु बाहेि काढू शकतात 

२] पयाववरि 

 मािूस णिथे िाहतो ते पयाभविि मानवी णवकासावि परििाम कििािा एक महत्त्वाचा 

घटक आहे. त्यामध्ये एखादया मलुाला आवश्यक असलेले एकूिच शारििीक आणि 

मानणसक उद्दीपन सामावते. एक मूल हे त्याच्या पयाभवििात िगते व वाढते. भौणतक 

परिसि व भौगोणलक परिणस्थती, सामाणिक पयाभविि आणि कुटंूब व णमत्र मंिळींशी 

असलेले संबंध हे सरुुवातीच्या बालपिातील णवकासावि परििाम कितात. मलुाच्या 

णवकासासाठी आवश्यक असलेली शणक्तसामग्री व अनभुणवक पाया पयाभविि प्रदान 

कितो. आणि त्यात उणद्दपनाची णवस्ततृ शे्रिी समाणवष्ट होते. उदा. एक मलुािवळ 

अनवुांणशकतेद्वाि े त्याच्या पालकांकिून आलेले संणगत गिु असू शकतात पितं ुिि 

त्याला योग्य पयाभविि परिणस्थती नाही णदली गेली ति तो त्यात प्राणवण्य णमळवू 

शकिाि नाही. 

३] नलगं 

 मलुाच्या शािीरिक वाढ व णवकासावि परििाम कििािा एक अणधक महत्त्वाचा व 

प्रमखु घटक म्हििे णलंग होय. मलेु व मलुी या णवशेषत: िेव्हा पौगंिावस्थेत 

पोहोचतात तेव्हा वेगवेगळया प्रकाि े वाढतात. मलेु ही मलुींपेक्षा अणधक उंच व 

शिीिाने मिबूत होतात. याउलट मलुी या पौगंिाबस्थेदिम्यान अणधक िलद गतीने 

परिपक्व होतात ति मलुांना अणधक वेळ लागतो. त्यांच्या शिीिाची भौणतक िचना 

सदु्धा वेगळी असते ज्यामळेु मलेु ही अणधक हट्टीकट्टी बनतात आणि शािीरिक 

श्रमाची गिि असलेल्या कृतींसाठी योग्य असतात. त्यांची स्वभावप्रवतृ्तीसदु्धा वेगळी 

असते त्यामळेु ते वेगवेगळया गोष्टीत रुची दाखवतात. 

४] सपं्ररेके आनि औषधोपचार  

 संपे्रिके ही आपल्या शिीिातील खूप साऱ्या कायांना  प्रभाणवत कितात आणि 

अंतस्त्राभवी गं्रथींशी संबंणधत असतात. संपे्रिके ही अश्या गं्रथीद्वाि ेस्त्रवली िातात. 

ज्या शरीिाच्या णवणशष्ट भागात असतात आणि ते शरीिाच्या वेगवेगळया कायाभवि 

णनयंत्रि आिू शकतात. त्यांचे वेळेवि कायभ कििे हे मलुांच्या सामान्य वाढ व 
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णवकासाठी महत्त्वपूिभ असते. संपे्रिक स्त्रविाऱ्या गं्रथींचे कायभ आणि स्त्रणवलेल्या 

संपे्रिकांचे प्रमाि यांच्यातील असंतणुलतपिा हा वाढीतील अनैसणगभकता, लठपिा, 

वतभनणवषयक समस्या आणि इति संबंणधत आिािांत परिणित होऊ शकतो. 

पौगंिावस्थेदिम्यान लैंणगक संपे्रिके ही प्रिनन गं्रथीद्वाि े णनणमभत केली िातात. िे 

लैंणगक अवयवांचा णवकास आणि स्त्री-परुुषांमधील दयु्यम लैंणगक वैणशष््टयांचे 

प्रकटीकिि यांच्यावि णनयंत्रि ठेवतात.  

५] आरोग्य, पोषि आनि व्यायाम  

 येथे व्यायाम हा शब्द शारिरिक कसित या अथाभने नसून तो सवभसामान्य खेळाचा 

वेळ आणि णक्रिाकृती यांच्याशी संबंणधत आहे. ज्यांची शरीिाला स्नायंूची ताकद 

वाढणवण्यासाठी आणि हािे व मांस वाढणवण्यासाठी गिि असते योग्य व्यायामाने 

मलुाला योग्य प्रकाि ेवाढवण्यात आणि वेळेवि णकंवा लवकि मैलाचा दगि गाठण्यास 

मदत होते. व्यायाम त्यांना त्यांची िोगप्रणतकािशक्ती मिबूत करून तंदरुुस्त, 

आिोग्यदायी आणि िोगांपासून दूि ठेवतो. णवणशष्ठतः िेव्हा ते बाहेि खेळतात तेव्हा ते 

सूक्ष्मिीवांना अणधक प्रमािात सामोि ेिाण्याची शक्यता असते.  

 वाढीच्या प्रणक्रयेत पोषि हे एक णिवंत भूणमका णनभावते कािि शिीिाच्या 

बांधिीसाठी व दरुुस्तीसाठी िे काही शिीिाला लागते ते सवभ आपि खात 

असलेल्या अन्नातून णमळते. कुपोषि ही अशी अवस्था आहे िी पोषक घटकांची 

कमतिता णकंवा अणत खाण्यामळेु णनमाभि होते. यामळेु अभाविन्य िोग णनमाभि होऊ 

शकतात. िे मलुांच्या वाढ व णवकासावि णवपरित परििाम कितात. याउलट 

अणतखािे हे लठ्ठपिा आणि िीवनाच्या लांब पल्ल्यात आिोग्यणवषयक णवकृती िसे 

मधमेुह व हृदयिोग याकिे घेऊन िाते. एक संतणुलत आहाि िो अत्यावश्यक 

िीवनसत्ये, खणनिे, प्रणथने, कबोदके व णस्नग्ध पदाथांनी समदृ्ध आहे ते फक्त 

शिीिाच्या णवकासासाठीच अत्यावश्यक नाही ति मेंदूसाठीसदु्धा अत्यावश्यक आहे. 

६] सामानजक-आनिवक दजाव  

 सामाणिक-आणथभक दिाभ हा मानवी णवकासात मखु्य भूणमका णनभावतो. तो एखाच्या 

मलुाला णमळिाऱ्या संधीची गिुवत्ता ठिणवतो. सामाणिक - आणथभक दिाभचा णनदेशांक 

हा आई-वणिलांचे णशक्षि, व्यवसाय आणि उत्पन्नाद्वाि ेठिणवला िातो. कमी प्रतीच्या 

सामाणिक - आणथभक दिेची मलेु ही कुपोणषत म्हिून वाढू शकतात. बऱ्याच 

आशयातील ज्ञानाचा अभाव त्यांच्यात िािवू शकतो आणि त्यांचा सामान्य 

णवकासात अिथळा येऊ शकतो. उच्च सामाणिक आणथभक दिेच्या कुटंुबात 

पालकत्व हे कमी प्रतीच्या सामाणिक-आणथभक दिेच्या कुटंुबापेक्षा वेगळे असते. 

उच्चसामाणिक - आणथभक गटाच्या मलुांना अणधक चांगल्या सामाणिक संधी णनमाभि 

होतात. त्यांचे चांगले पोषि व चांगले औषधोपचािाने संगोपन केले िाते आणि 

त्यांना कमी सामाणिक – आणथभक गटांपेक्षा अणधक बौणद्धक उद्दीपनाला सामोि ेिावे 

लागते.  
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७] घर आनि कौटंुनबक प्रभाव 

 एखादे मूल हे बाय िगाला कश्या प्रकाि ेिािते या आकलनावि घिातील वाताविि 

प्रचंि प्रभाव टाकते. यामळेु त्यांना स्वसंकल्पनेची बांधिी किण्यास मदत होते आणि 

ते त्याला समािाला तोंि देण्यास तयाि किते. मलुासाठी ज्ञान णमळवण्याची पणहली 

पायिी म्हििे िेव्हा मूल हे त्याच्या आई वणिल आणि इति कौटंुणबक सदस्याबिोबि 

संवाद साधायला सरुुवात किते. णवकासाच्या सिुवातीच्या वषाभत मलुाचे वतभन हे 

घिगतुी वातावििाने सधुािले िाते व प्रभाणवत होते. मलुांचे संगोपन हे त्यांचे 

आईविील, आिी आिोबा णकंवा इति संगोपनकते यांच्या द्वािा होत असले तिीही 

त्यांना आिोग्यवान कायभकािी व्यक्ती म्हिून णवकणसत किण्यास मलुभूत पे्रम, 

काळिी आणि सौिन्यशीलतेची गिि असते कौटंुणबक वाताविि हे साहाय्यभूत 

णकंवा तिावपूिभ असू शकते. िि ते साहाय्यभूत उदाि आणि समांग असेल ति मूल 

सामान्यपिे वाढते. असाहाय्यपूिभ व तनावपूिभ घिगतुी वातावििात णकंवा 

दभंुगलेल्या कुटंुबात णकंवा पालक णनषकाळिी असतील ति ते मलु अणतशय कमी 

प्रतीच्या सामाणिक कौशल्य असलेले व्यक्ती म्हिून वाढू शकते आणि त्याला इति 

लोकांसोबत संबंध णनमाभि किताना कणठनाई येते म्हिूनच ते एक अस्वस्थ व्यक्ती 

सािखे असते.  

८] साथंकृनतक आनि सामानजक प्रभाव  

 संस्कृती ही एक छनी संज्ञा असून ती अश्या प्रवतृ्ती मलु्ये आणि णवश्वासाची पद्धत 

सामावते िी एका णपढीकिून दसुच्या णपणढकिे पाठवली िातात. ती मागील मानवी 

मनाचे उत्पादन असून भणवषयाचे आकािकणतभ सदु्धा आहे. मलुाचा णवकास हा फक्त 

कुटंुबच नव्हे ति समाि व त्याची संस्कृती याद्वाि े सदुधा प्रभाणवत होतो. 

सामाणिकीकििाच्या प्रणक्रयेतून मूल हे सवयी, णवश्वास, वतृ्ती, कौशल्ये, अनमुानाची 

मानके आणि मूल्य पद्धती णशकते. मलुाच्या सामाणिकीकििाची प्रणक्रया ही 

समािाची संस्कृती, रुढी आणि पिपंिा याद्वािा घिून येते. उदा. एखादयाला 

अणभवादन कििे हा एक णचिपरिणचत अनभुव आहे पितं ु वतभन णवषयक अनभुव हे 

वेगवेगळया संस्कृतीत वेगवेगळे असतात. भाितीय संस्कृतीत लोक इतिांना 

नमस्काि म्हिून हात िोिून णकंवा पाया पिून अणभवादन कितात. पितं ु पाश्चात्य 

संस्कृतीत लोक हस्ताआंदोलन करून णकंवा मकुा घेऊन णकंवा हॅलो म्हिून णकंवा 

एकमेकांना णमठी मारून अणभवादन कितात. 

९] भौगोनलक प्रभाव  

 तमुची मलुी कशी बनतील यावि तमु्ही कुठे िाहतात याचा सदु्धा खूप प्रभाव असतो.  

ते िात असलेली शाळा, त्यांचे शेिािी, समािाद्वािा प्रदान केल्या केलेल्या संधी 

आणि त्यांची णमत्रमंिळी ही काही सामाणिक घटक आहे िे एका मलुाच्या 

णवकासावि परििाम कितात. बागबणगचे, वाचनालय, गट कृतीसाठी समािकें द्री 

आणि णक्रिासणुवधा असलेल्या समदृ्ध समािात िाहिे हे मलुाचे कौशल्य बणुद्धमत्ता 

आणि वतभनाच्या णवकासात महत्वाची भूणमका पाि पाितात. रुणचहीन समािातील 

लोक हे मलुांना बाहेि िास्त िावू न देता घिातच णव्हिीओ गेम खेळायची सक्ती करू 
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शकतात. एखादया णठकािचे हवामान हे सदु्धा शारििीक लय, अॅलिी आणि इति 

आिोग्य परिणस्थतीच्या स्वरूपात मलुांवि परििाम करू शकते.  

१०] अध्ययन आनि सबलीकरि  

 अध्ययनात शालेय णशक्षिापेक्षा बिचे काही सामावते त्यांचा संबंध मलुाला मानणसक 

दृष््टया, बौणद्धक दृष््टया, भावणनक दृष््टया आणि सामाणिक दृष््टया मिबूत किण्याशी 

आहे. प्रत्येक मलुािवळ काही णवणशष्ट क्षमता असतात ज्यांचा योग्य णशक्षि व 

प्रणशक्षिाद्वाि ेणवकास व संगोधन केले िािे गििेचे आहे म्हिून पणहली आणि सवाभत 

महत्वाची पायिी म्हििे मलुाच्या क्षमता ओळखिे आणि त्यापढुची  पायिी म्हििे 

त्यांच्या णवकासासाठी पिुशे्या संधी पिुणविे. अश्या प्रकाि े पिुसेे णशक्षि व 

प्रणशक्षिाचा मानवी णवकासावि प्रभाव आहे. सबलीकिि हा अध्ययनाचा एक घटक 

आहे ज्यामध्ये णशकलेल्या पाठाच्या मिबतुीकििासाठी एखादी कृती णकंवा 

स्वाध्याय हा पनु्हा पनु्हा केला िातो आणि परिषकृत णकला िातो. एक उदाहिि 

म्हििे संगीत वाद्य वािविे; मलेु ते वाद्य वािवण्याचा सिाव कितात तसे ते 

अणधकाअचूक चांगल्या प्रकाि ेवािवू शकतात. म्हिूनच णशकवला गेलेला एखादया 

पटिाची योग्य णनषकषभ णमळेपयंत पनुिावतृ्ती केली िायला हवी. 

णनसगभ ििी मलुांच्या वाढ व णवकासात बिचे योगदान देत असला तिीही संगोपन खूप काही 

योगदान देते. यातील काही घटक हे णनयंत्रि योग्य नसू शकतात. पितं ु तेथे बऱ्याच गोष्टी 

आहेत ज्या तमु्ही तमुच्या मलुासाठी नक्कीच करू शकतात. यामध्ये तमु्ही तमुच्या मलुाला 

दििोन पिुशेी णवश्रांती णमळते आहे णक नाही याची खात्री किायलाच हवी कािि त्याचा 

णवकास हा त्याला णमळत असलेल्या झोपेच्या प्रमािावि खूपच अवलंबून आहे. मलुाच्या 

पोषि णवषयक  आणि व्यायाम णवषयक पातळीकिे बािकाईने लक्ष द्या कािि या गोष्टीसदु्धा 

मलुाची ससुमयी व आिोग्यदायी वाढ व णवकासाला वाढवण्यात महत्वाची भूणमका 

बिावतात.  

३.४ नवकासाचे टप्प े

मलेु बाल्यावस्थेपासून तरूि प्रौढावस्थेपयभन्त वाढताना णवकासाच्या णभन्न कालावधीतून 

िातात. काय घिते आणि साधािितः या सधुाििा केव्हा घिून येतात  हे िनकुीय दृष्टीने 

ठिणवले िाते. तथाणप पयाभवििीय परिणस्थती आणि त्या पयाभवििातील महत्वाच्या व्यक्तींशी 

देवाि-घेवाि याचा प्रत्येक णवकासात्मक घटनेपासून प्रत्येक मलुाना कसा फायदा होतो 

यावि खूपच प्रभाव असतो. प्रत्येक णवकासाच्या अवस्थेची स्वतःची वैणशष््टये असतात. 

मानसशास्त्रज्ञांनी  मानवी िीवनाला टप्पे णकंवा कालखंिात णवभागलेले आहेत आणि या 

प्रत्येक गोष्टीत अपेणक्षले िािाि े णवणशष्ट बदल ओळखले आहे. एका अवस्थेपासून दूसिी 

पयंतचे बदल हे अनाचक न होता हळूहळू होतात. णवकासाच्या प्रत्येक अवस्थेला णदला 

गेलेला वयोगट हा सवभसाधाििपिे पढुील तक्ता क्रमांक १ मध्ये णदल्याप्रमािे आहे 

 

 

 



   

 

शैक्षणिक मानसशास्त्र 

44 

तिा १.०: नवकासाचे टप्पे 

वयोगट 

(वय) 

णवकासाचा 

टप्पा 

प्रत्येक टप्प्याचे विभन 

िन्मापासून 

दोन 

बाल्यावस्था िन्मापासून दोन आठवि्यापयंतच्या टप्याला नविात 

म्हटले िाते. बालपि ही अवस्था िलद वाढ व णवकासाची 

आहे. यात शिीिप्रमािात बदल णदसून येतात आणि 

बौणद्धक वाढ णदसून येते.  

२ ते ६ 

 

सिुवातीचे 

(पूवभ) बालपि 

हा शाळापूवभ कालावधी आहे. याला टोळीपूवभ कालखंि 

सदु्धा म्हटले िाते. या टप्प्यात  मलु त्याच्या पयाभवििावि 

णनयंत्रि णमळते. याअवस्थेत सामाणिक तििोि णदसून 

येते. 

६ ते १२ नंतिचे 

(उत्ति) 

बालपि 

हे प्राथणमक शालेय वय आह.े यात मलुाने  प्राथणमक 

स्वरूपाचे ज्ञान संपाणदत कििे अपेणक्षत आहे. िे प्रौढ 

िीवनाच्या यशस्वी तििोिीसाठी अत्यावश्यक समिले 

िाते. या णवकासाच्या अवस्थेत णवणवध अत्यावश्यक 

कौशल्ये णशकली िातात. 

१२ ते १८  पौगंिावस्था 

(णकशोिावस्था) 

 

हा शारििीक बदलाचा कालावधी आहे. णवकासाच्या या 

टप्प्यात लैंणगक परिपक्वता णदसून येते. स्वत:च्या तसेच 

णवणवध णलंगाच्या णमत्रमंिळींशी असलेल्या तीव्र व्यणक्तगत 

संवादाचा सदुधा हा कालावधी आहे. 

१८ ते ४० सिुवातीची 

(तरुि) 

प्रौढावस्था 

प्रौढावस्थेच्या िबाबदािीत व्यवसायाची / िीवनसाथीची 

णनवि यासािखे महत्वपूिभ णनिभय समाणवष्ट होतात. तरुि 

प्रौढावस्था ही ध्येय आणि महत्वकांक्षा णनणश्चत किण्याने 

सरुू होते. 

४० ते ६०  मध्य 

प्रौढावस्था 

णतशीमध्ये णस्थिावल्यानंति आणि मूलभूत टप्प्यात िीवन 

िगल्यानंति एक व्यक्तीला चाळीशीत उखिले िाण्याची व 

असमाधानाची िािीव व्हायला सिुवात होते. शारििीक 

घसिि ही सिुकुत्या पििे, पोट सटुिे आणि केस पांढि ेव 

पातळ होने यास्वरूपात णदसायला सिुवात होते. त्या 

बदलांना मदध््य िीवन संक्रमि, मध्यवयीन बंि, मदध््य 

कािणकदभ संकट णकंवा  मध्यवयीन मंदी असे सदुधा 

बऱ्याचदा संबोधले िाते. 

६०च्या वि  नंतिची 

प्रौढावस्था 

वय वाढण्याची प्रणक्रया ही चैतन्याचा ऱ्हास घिवून आिते. 

वयोवदृ्ध व्यक्ती या त्यांचे आिोग्य व मतृ्य ु बाबत िास्त 

णचंणतत असतात. ते िॉक्टिांना वािवंाि भेट देतात. 

णनवतृ्तीचा वयोवदृ्धांवि वाईट प्रभाव पितो. ते हळूहळू 

िीवनातील अथभपिुभतेची भावना गमावू लागतात ति काही 

समािसेवा मध्ये आवि णवकणसत कितात आणि त्यांचा 

वेळ हा आणथभक णनयोिन, वाचन, पयभटन व धाणमभक 

स्थळांना भेटी देिे, प्रवास आणि णनसगाभचा आनंद 

लटुण्यात व्यणतत  कितात.  
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३.५ मलुे व नकशोरवयीन मलुाचंी नवकासाची वैनशष््टये 

मलेु व णकशोवशीन मलुांमधील वाढ व णवकासाचा दि हा वेगवेगळा असतो. प्रत्येक व्यक्ती ही 

णभन्न व्यक्तीमत्वासह एकमेव णद्वणतय अशी िन्माला येते आणि णवणवध िीवन अनभुवांना 

सामोि ेिाते. या काििास्तव, एखादे णवणशष्ट मलु णकंवा णकशोि / णकशोिी हे णवकासाच्या 

भाषेत कोठे आहेत याचे वय हे एकच णचन्ह नाही. णवकासाचे वेगवेगळे पैलू हे पढुीलप्रमािे 

• णवकासाचे पैलू 

• शारििीक णवकास 

• आकलन णवषयक णवकास 

• भावणनक णवकास 

• सामाणिक णवकास 

२.५.१ शारररीक नवकास (पैलू )  

शारििीक वाढ व णवकास हे फक्त शारििीक णवकासच नव्हे ति व्यक्तींमधील मानणसक पे्रिक 

बदलांचे सदु्धा विभन कितात. या मध्ये ििकुीय बांधिी, वांणशकता, कुळ, णलंग, पोषि व 

आहाि, व्यायाम, झोपेची तऱ्हा, तंबाख,ु दारू व इति मादक पदाथाभचा वापि, तिाव व 

तिावपूिभ िीवनघटना, वातावििीय प्रदषुके आणि सामाणिक आणथभक दिाभ यांचा सामावेश 

होतो.  

अ) बाल्यावथिा  

 बाल्यावस्थेत शारििीक णवकास हा अणतशय िलद असतो. िन्माच्यावेळेस बाळ हे 

अठिा ते वीस इंच लांब व तीन णकलो विनाचे असते. एक वषाभने ते तीन पटीने 

वाढते. िेव्हा ते दोन वषाभचे होते तेव्हा त्याची लांबी तेहतीस इंचापयंत िाते. 

िन्माच्या वेळेस मेंदू हा अंणतम णवकणसत विनाच्या िवळिवळ पाव पट असतो. 

पाय आणि धि हळूहळू लांब होते. हातांची लांबी आणि स्नायंूचा वापि यात लक्षिीय 

वाढ णदसून येते. मलुाच्या पणहल्या नऊ मणहन्याचा कालावधी हा िलद वाढीचा 

असतो. पणहल्या दोन मणहन्यात एक बाळ हे शिीिाच्या ठेविीतील बदल दशभणवते. ते 

सात मणहन्याने बसायला लागते, दहा मणहन्याचे िांगायला लागते, तेिा मणहन्याचे 

एकटे उभे िाहायला लागते आणि तेिा ते पंधिा मणहन्यात चालायला लागते, हा 

णवकास समीपस्थ दूि क्रम अनसुितो. सहा मणहन्या पयंत दधुाचे दात येतात. 

ब) सुरुवातीची बालवि अवथिा  

 सरुुवातीची बालपि अवस्था ही दोन णकंवा तीन वषाभ पासनु सहा णकंवा सात 

वषाभपयंत कालखंि व्यापते. आधीच्या अवस्थेच्या तलुनेत या अवस्थेत वाढीचा दि 

हा कमी असतो. सहा वषांचे असताना मूल हे ४३ ते ४५ इंच उंच बनते, मलेु ही 

मलुींपेक्षा थोिी मोठी  आढळतात,  शिीिाचे प्रमाि बदलते, आणि िोकेही कमी 

वेगाने वाढते.  हात आणि पाय सदु्धा मोठे  वाढतात.  स्नायू अणधक मोठे व मिबूत 

होतात.  या अवस्थेत हाताची कौशल्य िसे केस  णवंचििे, अंघोळ कििे आणि 
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चांगल्या प्रसाधनगहृ सवयी या स्थाणपत होतात.  या अवस्थेत मलुं णचत्र काढू शकते, 

लंगिी घालने, दोिी-उि्या खेळिे,उि्या मािि,े धाविे, चढिे आणि नतृ्य कििे 

णशकते.  सहा वषाभच्या कालावधीत एका मलुासाठी एक प्रमखु णवकासात्मक कायभ 

म्हििे ते णलंग ओळखायला णशकते.  पयाभविि हा शणक्तशाली घटक आहे िो 

मलुांमध्ये णलंग ओळखण्याच्या क्षमतेला आकाि देण्यास मदत कितो. 

क] नतंरची बालपि अवथिा :  

 नंतिच्या बालपन कालावधीत (६ ते १२ वषीय वय) शारििीक वाढ ही सिुवातीला 

मंद  असते आणि त्यानंति ती वेग पकिते. बाह  आणि पाय िलद गतीने वाढतात 

आणि उंच व बारिक णदसते. तो त्याचे दधुाचे दात गमावतो आणि कायमस्वरूपी दात 

येतात. ज्ञानेद्रीये स्नायू आणि मेंदू हे कमी-अणधक परिपक्व होतात या अवस्थेत 

मलुांचे एकूि स्वरूपच बदलते. मलेु ही मलुींपेक्षा थोिी अणधक उंच असतात. या 

अवस्थेत णलंग फिक णदसू लागतो. मलुांची पे्रिक कौशल्यांसाठी गिि असलेल्या 

ताकद, वेग आणि समन्वयातीलवाढ चालू असते. तो झािे, णभंती इत्यादी चढतो.  

मूल हे त्याच्या हातपायांच्या हालचालींवि पूिभ णनयंत्रि णमळवते. णक्रयाशील 

असल्याने आणि खेळात सहभाग घेण्याने  मलुाला त्याची स्वतः णवषयीची संकल्पना 

णवकणसत किण्यास मदत होते. त्याची इष्टता, णकंमत आणि दिाभ याणवषयीचा 

अणभप्राय त्याला इति लोकांकिून णमळतो.  

उ) नकशोर अवथिा: 

 बालपि ते प्रौढवस्थेतील संक्रमि काळाला णकशोि अवस्था म्हटले िाते. ही 

णवकासाची एक णनिाभयक अवस्था आहे. भाितीय परिणस्थतीत णकशोि अवस्थेचा 

कालावधी हा १२-१३ ते १८-२१ वषे असा बदलता असू शकतो. ए. टी. ििणसल्ि 

णकशोि अवस्थेची व्याख्या पढुीलप्रमािे कितात, “असा काही वषांचा कालखंि 

ज्यात  मलेु आणि मलुी बाल्यावस्थेकिून प्रौढावस्थेकिे िातात". िैणवक, शारििीक, 

सामाणिक, बौणद्धक, नैणतक इत्याणद सवभ प्रकािचे बदल णवकासाच्या या अवस्थेत 

घिून येतात.  णकशोि अवस्थेच्या सिुवातीच्या कालावधीत विन आणि उंची िलद 

वाढ घिून येते.  मलुींच्या सतिा वषाभपयंत आणि मलुांमध्ये अठिा वषाभपयंत, 

त्यातली बहुसंख्य ही त्यांच्या अंणतम उंचीच्या अठ्ठयािव टक्क्यांपयंत पोहचलेली 

असतात. या अवस्थेदिम्यान णलंग फिक हे अगदी ठळकपिे णदसून येतात. प्राथणमक 

आणि दयु्यम, लैणगक वैणशष््टये णदसायला लागतात. लैंणगक णवकास हे णकशोि 

अवस्थेचे सवाभत एकमेव असे वैणशष््टय आहे. मलेु आणि मलुी या णवरुद्ध णलंगाकिे 

आकणषभले िातात.  

३.५.२ आकलन नवषयक नवकास  

आकलन क्षमता ही वयासोबत णकंवा णवकासाच्या वेगवेगळया अवस्थेत वाढते व परिपक्व 

होते यात लक्ष देिे िािने, णनरिक्षि किि,े स्मिि,े कल्पना कििे, णवचाि किि,े समस्या 

सोिणविे आणि बदु्धीमत्ता तसेच भाषेची वाढ या क्षमताचा समावेश होतो.  
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अ) बाल्यावथिा  

 बाल्यावस्थेतील मूल हे प्रकाश, ध्वनी, आणि तापमानाला (बाय उद्दीपने) प्रणतसाद 

देिे सरुू किते. या वयात हे नक्कल करू शकते, भेदभाव करू शकते आणि काही 

प्रमािात वस्तू ओळखू शकते. एक स्वीस मानसशास्रज्ञ िीन पीगेट या अवस्थेला  

णवकासाची संवेदीपे्रिक अवस्था म्हिून संबोधतात िी िीवनाचे पणहले १८ मणहने 

व्यापते ते मूल आकािमान, आकृती, स्वरूप आणि िगं या संवेदना प्राप्त किते. ते मूल 

गोष्टी,खेळ, नक्कल आणि हातळण्याद्वाि े णशकते. ते परिचीत आणि अपरिचीत 

व्यक्तींना ओळखण्याचे कौशल्य णवकसीत किते. तसेच ते मूल वास्तव आणि 

कल्पना यामधील फिक समिून घेण्यास उपयशी ठिते. ते बहुधा त्याच्या आई 

वणिलांना पेचात टाकिाि ेप्रश्न णवचािते िे त्यांचा णिज्ञासूपिा दशभणवते.  

ब) सुरुवातीचे बालपि : 

 या अवस्थेत मलुाचा त्याचा पयाभवििाशी असलेला संबधं हळू हळू वाढतो आणि तो 

गोष्टी शोधायला सरुुवात कितो. या णठकािी णवचािला िािािा प्रश्न बहुधा हा ‘का' 

असतो.  ते मूल सवभसाधािि बदु्धीमत्ता, िाि स्मिि शक्ती, अध्ययन, 

समस्याणनिाकिि आणि भाषेचा णवकास किते. िीन पीगेट यांनी या अवस्थेचे 

नामकिि कृतीपूवभ अवस्था असे केले आहे िी १ १/२ वषभ ते ६ वषभ वयोगट 

सामावते. या अवस्थेत भाषेचा णवकास घिून येतो आणि मूल बोलायला समथभ होते 

आणि साध्या कल्पना तयाि किते. पितं ु त्याच्यासाठी कृतीची व्यतु्क्रमिीयता 

समिून घेिे कठीि असते उदा० िि एका उंच, अरंुद पेल्यामधील असलेले पािी 

एक छोट्या रंुद पेल्यात ओतले ति ते मूल अनमुान काढते की पसिट पेल्यात  

ओतलेल्या पाण्यापेक्षा अरंुद पेल्यातील पािी िास्त होते.  

क) नतंरचे बालपि:  

 नंतिचे बालपि हे मानणसक णवकासा द्वाि ेओळखले िाते. मूल अणधक णिज्ञासू बनते 

िे त्याची वैचािीक क्षमता दशभणवते. णवचाि कििे व कल्पना कििे ही याची मखु्य 

वैणशष््टये आहे पीगेट यांच्या दृष्टीकोनानसुाि ही अवस्था ठोस कृतीची आहे िी ७ ते 

११ वषाभचा कालावधी व्यापते. या अवस्थेत मूल हे त्याच्या द्वािा संपादीत 

आशयांसाठी वणगभकििाची पध्दत कशाप्रकाि ेयोिवी हे णशकते. मूल हे कायभकािि 

आणि परििाम संबंध समिून घेण्यास सक्षम बनते. या अवस्थेतील मूल हे लांबी 

अंति वेळ के्षत्रफळ आणि आकािमान या संकल्पना अणधक चांगल्या प्रकाि ेणवकसीत 

किते. आकलन, स्मििशक्ती, कायभकािि भाव, लक्ष देिे आणि भेदभाव कििे अशा 

क्षमता या बऱ्याच प्रमािात णवकसीत केल्या िातात. ते मूल आता शब्द संपदेच्या 

समदृ्ध साठयाने ससुज्ि बनते मलुाचे बोलिे हे अणधका अणधक समािशील आणि 

संवादशील बनते. या अवस्थेत मूल हे सिृनशील आणि फलदायी कायभ पाि 

पािण्यातील आवि णवकसीत किते.  

ड) नकशोरावथिा : 

 या अवस्थेत मूल बौणद्धक परिपक्वता प्राप्त किते. परिपक्वता, अनभुव, णशक्षि आणि 

प्रणशक्षि यामध्ये अन्योन्य णक्रयेने बौणद्धक परिपक्वता घिून येते. स्मििशक्ती व 

कल्पनाशक्ती ही बऱ्याच प्रमािात वाढते. णकशोिवयीन मूल हे कुठल्याही कृतीवि 
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णदघभकाळ पयंत एकाग्र होऊ शकते. तसेच ते मूल णनिभय घेण्याची क्षमता णवकसीत 

किते. पीगेट यांच्यानसुाि या अवस्थेला औपचारिक कृतींची अवस्था असे म्हटले 

िाते िी १२ ते १५ वषाभचा कालावधी सामावते. या अवस्थेतील मलेु ही त्यांच्या 

स्वतःच्या निीकच्या िगाच्या पलीकिील णवचाि कििे व कायभकाििभाव 

शोधण्याची क्षमता प्राप्त किते.  

 मूल त्याच्या स्वतःच्या क्षमता सोिणवण्यासाठी औपचारिक तकभ  लावते आणि त्यांना 

अणधक पद्धतशीिपिे हाताळते. णकशोिवयीन मलेु ही वैज्ञाणनक पाठपिुावा किण्यात 

रुची घेतात. णकशोि वयाच्या शेवटी एक व्यक्ती ही पूिभ प्रौढ िीवनासाठी एक पूिभ 

मानणसक तयािी किते. 

३.५.३ भावननक नवकास (पैलू) 

 इमोशन ( भावना)  ही सज्ञा लॅणटन सज्ञा ‘इमोव्हि’ पासून घेतलेली आहे.  ज्याचा अथभ 

हलवण्यासाठी ढवळिे, आंदोलन कििे.  म्हिूनच इमोशन ( भावना) म्हििे आंदोलनाची 

णस्थती.  िेव्हा आपि सांगतो, घाबितो, आनंणदत होतो  तेव्हा आपल्याला ढवळल्या सािखे 

णकंवा उत्साहीत  झाल्यासािखे वाटते.  मानवी िीवनाच्या णवणवध टप्प्यांवि वेगवेगळया 

भावणनक णवकास घिून येतो.  यामध्ये मलु/ तरुि व्यक्तीतील बदला सािख्या घटनांना  

भावणनक प्रणतसाद,  भावना णवकणसत कििे, त्यांच्या भावना िािून घेिे व त्या योग्य िीतीने 

व्यक्त कििे सामावते.  

अ) बाल्यावथिा : 

  िन्मल्याबिोबि मलेु णवणवध वेगवेगळया भावना दशभणवतात.  त्याचा भावणनक 

प्रणतसाद हा णवस्ततृ व ढोबळ असतो.  तो वैणशष्टपूिभ प्रणतसाद िसे िाग, भीती व पे्रम 

दशभवू शकत नाही.  तथाणप दोन वषाभपयंत भावनांचे  णवभेदन ससु्पष्ट होते.  वॅटसन 

म्हितात  की भीती, िाग व पे्रमाच्या भावना या अगदी लहान बालकास सदु्धा 

ओळखले िाऊ शकतात.  मलुं काही आठवि्यांचे झाले णकती त्यांचा  आनंद व 

समाधानाच्या भावनांना  अणभव्यक्त किण्यासाठी हसायला  व ििायला सरुुवात 

किते.  

ब)  सुरुवातीचे बालपि: 

  मूल िसे वाढते तशी मलुाची भावणनक अणभव्यक्ती ही परिषकृत होते.  ते अणधक 

णनणश्चत बनते व तीव्रतेत वाढ दशभवते.  त्याच्या आविी, आविी-णनविी व भीती या 

अणधक तीव्र बनतात.  येथे णिज्ञासूपिा व चौकसपिा ही वैणशष््टयपूिभ लक्षिे आहेत.  

तेव्हा मलुाच्या प्रश् नांना उत्ति णदले िाते तेव्हा ती समाधानी भासते.  वयातील वाढ 

व परिपक्वते सोबत  खळबळिनक भावणनक प्रणतसाद हे आता दबलेल्या स्वरूपात 

व्यक्त होतात.  मलुांमधील सरुुवातीला भीतीही वैणशष्टपूिभ नसून सवभसाधािि असते.  

िशी मलेु वाढतात तसे भीतीचे प्रणतसाद हे अणधकाणधक वैणशष््टयपूिभ बनतात.  मलेु 

त्यांना घाबििाऱ्या परिणस्थती ना  टाळण्यास त्यांच्यापासून दूि िाऊन त्यांची भीती 

दशभणवतात.  मलुािवळ नसलेल्या गोष्टी ज्याच्या िवळ असतात त्याच्या प्रती ते मलु 

मत्सि भाव  सदु्धा दशभणवते.  
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क) नतंरचे बालपि: 

   या अवस्थेत, मलुाचे  भावणनक वतभन हे तकभ संगत अणभव्यक्ती द्वाि े मागभदणशभत केले 

िाते.  पे्रम, द्वेष आणि भीतीच्या  तीव्र भावनांचा त्याचा अनभुव हा दीघभकाळ 

णटकतो.  ते त्याच्या भावनांवि णनयंत्रि णमळणवण्यास समथभ होते.  या  अवस्थेत 

आश्चयाभची भावना ही विचढ असते.  त्याच्या आविी णवरुद्ध काही ही गेले तिी ते 

संताप दशभवते.  संताप हा अबोला धिण्याच्या पद्धतीतून व्यक्त होतो.  या अवस्थेत 

मलेु ज्यांच्यावि पे्रम कितात त्यांच्या सोबतीला  आनंद लटुतात.  या अवस्थेत 

आनंद, पे्रम, णिज्ञासू पिा,दःुख आणि आपलुकी णदसून येतात.  

ड) नकशोरावथिा: 

 णकशोिावस्थेचा कालावधी हा घि शाळा आणि समाि या तीन बदलत्या भूणमकेमळेु 

अती भावणनक ते द्वाि े णचन्हांणकत केला िातो.  घिातील प्रणतकूल संबंधांमळेु असे 

घिते.  बहुतांश परिणस्थतीत आई विील आणि णशक्षक णकशोिावस्थेतील अती 

भावणनकतेला िबाबदाि असतात.  कािि ते त्यांच्या मलुांना णकशोिावस्थेच्या 

समस्यांना तोंि देण्यास तयाि कित नाहीत.  िेव्हा मूल हे णकशोि बनते,  समाि 

आणि आई-विील हे त्याच्याकिून एका प्रौढाप्रमािे णवचाि किण्याची व कृती 

किण्याची अपेक्षा ठेवतात. ज्यासाठी ते मूल शािीरिक दृष््टया आणि बौणद्धक दृष््टया 

परिपक्व नसतात.  णकशोिावस्थेत णविोधी णलंगाच्या सदस्या प्रणत आकषभि असते 

पितं ुतो /  ती अचूक सामाणिक वतभन समिण्यास,  णविोधी णलंगाच्या सदस्या  प्रणत 

मैत्री कशी किावी हे समिण्यास असमथभ असतात.  ज्यामळेु त्यांच्यात भावणनक 

तिाव णनमाभि होतो.  त्यांचे समवयस्क आणि कौटंुणबक सदस्य िे त्यांना समिून 

घेण्यास अपयशी ठितात.  त्यांच्याशी या मलुांचे भांिि होते.  शाळेतील अपयशाने 

णकशोिावस्थेतील मलुांमध्ये भावणनक अिथळा णनमाभि होतो.  व्यवसाणयक 

समस्यासदु्धा भावणनक अस्वस्थता णनमाभि कितात.  

३.५.४ सामानजक नवकास (पैलू )  

गॅिटे सामाणिक णवकासाच्या सणक्रयेचे विभन “नैणवक व्यक्तीचे मानवी व्यक्तीत रूपांतिि” 

असे कितात. सामाणिक णवकास हा णवकासाच्या शािीरिक, मानणसक आणि भावणनक 

पैलूंशी घणनष्ठ रित्या िळुलेला आहे. सामाणिक णवकासाची व्याख्या हिलॉक यांनी 

पढुीलप्रमािे केली आहे, “सामाणिक णवकास म्हििे सामाणिक संबंधांमधील परिपक्वता 

गाठिे.”  इतिांसोबत यशस्वीरित्या ससंुवादासाठी आवश्यक असलेले ज्ञान आणि कौशल्ये 

प्राप्त किण्याची णक्रया आहे. िन्माच्यावेळेस मूल हे ना सामाणिक असते ना असामाणिक 

असते. िेव्हा मूल वाढते तेव्हा ते काही  सामाणिक वतभन णवकणसत किते. िे त्याला 

स्वीकािाहभ सामाणिक व्यक्ती बनवते.  एखाद्या व्यक्तीचे सामाणिक आणि भावणनक वतभन हे 

इतक्या  घणनष्ठपिे एकमेकांत गुंफलेले आहे की मूलतः भवणनक प्रणतसाद म्हिून गिल्या 

िािाऱ्या मत्सि,  लािाळूपिा, आपलुकी आणि सहानभूुतीच्या भावनांना वतभनाचे 

सामाणिक स्वरूप म्हिून सदु्धा गिले िावू शकते.  
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अ) बाल्यावथिा 

 सरुुवातीच्या काही मणहन्यात  मलुी त्याच्या सामाणिक  वातावििातील व्यक्तींसोबत 

िसे आई, बाबा, आिी, आणि त्याची काळिी कििाि े वणिलधािी मंिळी, 

सामाणिक संबंध प्रस्थाणपत किायला सरुुवात किते. िे त्याच्या समाधानाच्या 

भावनेला उद्दीणपत कितात  अशा व्यक्तींबाबत ते िागरूक बनते.  ते मूल लवकिच 

त्याची  आई आणि इति व्यक्ती यांच्यामध्ये फिक किायला णशकते  णिवनात  

सरुुवातीला सरुू होिाि ेसामाणिक प्रणतसाद  हे णस्मत हास्य व हास्य या  स्वरूपात 

होत असते. पणहल्या वषाभच्या दसुऱ्या अधभकाल खंिात हे अपरिणचत व्यक्तीसोबत 

नकािात्मक  प्रणतसाद  दशभणवते. या कालावधीत मूल हे प्रत्येक णवनंतीला (बहुतांश 

वेळा)' नाही'  अशा प्रणतसादासह नकािात्मक  प्रवतृ्ती दशभणवते. या अवस्थेतील 

मलुािवळ खूप  साऱ्या कल्पना िम्यता असण्याची शक्यता असते.  

ब] सुरवातीचे बालपि:  

 या कालावधीत मलुाला बहुधा एक णकंवा दोन णमत्र असतात ज्यांना ते ओळखीतील 

व त्यांच्या सोबत ते थोि्यावेळ खेळते. हे लहान मूल त्याच्या शेिािच्या त्याच्यात 

वयाचे सवंगिी णनविते. िे त्याला मैत्रीपूिभ साथ देतील त्यांना तो णमत्र म्हिून 

णनवितो. या अवस्थेतील मूल हे बऱ्याचदा भांििे व झगड़े किते.  णबकट अवस्थेत 

इतिांना मदत करून ते त्याची सहानभूुती दशभवते. त्याला ओळख आणि कौतकुाची 

गिि असते. त्याला मोठ्यांच्या मान्यतेची गिि असते . त्याला  दलुभणक्षले िाण्याची 

भावना त्याला लोकांचे लक्ष वेधण्याच्या आशेने ज्याची त्याला  लालसा असते, 

 खोिकि बनवते.  

क) नतंरचे बालपि  

 या अवस्थेत मूल शाळेत प्रवेश किते आणि त्याला खूप साि ेणमत्र हवे असतात. तो 

गटाने खेळल्या िािाऱ्या खेळ कृतींमध्ये रुची घेतो. त्याला त्याच्या स्वतःच्या 

वयाच्या आणि णलंगाच्या णमत्रमैणतिींच्या गटात िाहायला आविते. या अवस्थेत 

समवयस्क मान्यता ही मैत्रीच्या तीव्र इच्छेशी िोिली िाते. आणि ती सहकािी 

वतभनाकिे घेऊन िाते. आिूबािूच्या िगात काय पिते आहे. याबाबत ते  ते मलु 

रुची घेते. याअवस्थेत ते अणधक बणहमुभख बनते. या अवस्थेत णमत्रांमधली भांििे 

सदु्धा सामान्य असतात. एक महत्वाचा णवकास िो या अवस्थेत पिून येतो तो 

म्हििे ससंुघणटत कृती आणि संणघक कायभ यातील वाढती अणभरूची आणि क्षमता 

होय. खेळ, णक्रिा आणि इति सामाणिक कृतींसाठी मंिळ णकंवा टोळी तयाि 

कितात. या टोळया मलेु व मलुीं साठी वेगळया असतात. तथाणप असे गट हे 

तात्पिुती असतात.  या अवस्थेत वेगवेगळे गिु िसे िबाबदािी घेिे, स्वणनयंत्रि, 

स्वावलंबन, आज्ञाथीपिा, णशस्त इत्यादी णवकणसत होतात. 

उ] नकशोरावथिा  

 णकशोिवयीन मलुांमध्ये िबिदस्त इमानदािी आणि समपभि असते. समवयस्कांचा 

गट आणि त्यांचे णनिभय यामळेु ते खूपच प्रभाणवत होतात. या अवस्थेत णकशोिवयीन 

मलेु ही बऱ्याच सवयी, प्रवतृ्ती, आदशभ आणि सामाणिक कौशल्ये संपाणदत कितात,  

सरुुवातीच्या णकशोिवयीन अवस्थेत एक घणनष्ठ  णमत्र हा बहुधा त्याच णलंगाचा 
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सदस्य असतो. नंतिच्या णकशोिावस्थेच्या कालावधीत एखादी व्यक्ती ही बहुधा 

णवरुद्ध णलंगी सदस्या-सोबत  मैत्री किण्याचा प्रयत्न किते. तथाणप काही संस्कृतीत 

याला मान्यता नाही आणि म्हिून आपल्याच णलंगातील मैत्री ही अणधक सामान्य 

असते. समवयस्कांची ओळख, वीिपूिा, देशभक्तीपि चेतनेची वाढ, त्याग आणि 

नेततृ्वाच्या भावनेचा णवकास ही णकशोिवयीन मलुांच्या सामाणिक णवकासाची काही 

महत्वाची वैणशष््टये आहेत.  

३.६ वाढ व नवकास सुखर करण्यात नशक्षकाची भूनमका  

एकदाचे मलुाचे नाव शाळेत दाखल झाले की मलुाचे सवांगीि णवकास सकुि किण्यात 

णशक्षक व शाळेची महत्वपूिभ भूणमका असते. मलुामधील घिून येिाऱ्या शािीरिक व िैणवक 

बदलांची वास्तणवकता णशक्षकाने स्वीकािायला हवी आणि णवद्यार्थयांना स्वीकािायला 

लावायला हवी िेिेकरून होिाि े संक्रमि  कुठल्याही प्रकािचा  मानसशास्त्रीय  तोटा न 

होता अगदी सिुळीतपिे घिून येईल. संभाव्य िीवन परिणस्थतीशी पिुशेी तििोि 

किण्याच्या हेतूने शािीरिक, मानणसक आणि  इति कायाभचे परििामक्षम समन्वय िेथे आहे 

अश्या आव्हानात्मक परिणस्थती णनमाभि किण्याची गिि ही णशक्षकाची आहे. णशक्षकाने 

याची खात्री करून घ्यायला हवी की परििामकािक आणि इष्ट प्रणतसाद हे णमळायला हवेत 

आणि अपरििामकािक आणि अणनष्ट प्रणतसाद टाळायला हवेत णकंवा लोप किायला हवेत. 

हे किण्याचा एक मागभ म्हििे परिणस्थतीची मांििी अश्या प्रकाि े किावी की समाधान 

कििाि ेइष्ट प्रणतसाद णमळतील आणि चीि आििाि ेप्रणतसाद टाळले िातील. णवद्यार्थयांना 

स्वणदशा व स्वणनयंत्रिातील सकािात्मक प्रणशक्षि णदले िायला हवे, त्यांना मागभदशभन 

किताना पढुील मदेु्द लक्षात ठेवावे : 

• णशक्षकांच्या देखिखेीअंतभगत स्वत: णवदयाथाभकिूनच णनयंत्रि व मागभदशभन यायलाच हवे. 

• स्वणनयंत्रि आणि स्वणदशा यांना काणहही स्थान न देता कठोि, किक शक्तीचे आणि 

असहानभूुतीपूवभक णनयंत्रि आणि वतभनाच्या प्रत्येक तपशीलाचे णनयमन हे णवद्यार्थयांच्या 

मानणसक आिोग्य व िीवनांच्या घटनांच्या तििोिीला सहाय्यभूत नाही.  

• णवदयार्थयाभच्या खळबळिनक कालावधीतील मागभ सिुणक्षत किण्यासाठी योग्य 

मागभदशभन उपचािांचा तकभ संगत बदल आणि  स्वायत्तेची तत्वे ही णववेकाने वापिायला 

हवी.  

णकशोिवयीन अवस्थेच्या  आसपास णवद्याथी हा  शालेय णशक्षिाच्या उच्च स्तिावि 

पोहचतो.  त्यांच्या भावणनक आणि सामाणिक गििा हाताळण्यासाठी एका णशक्षकाने 

पिुशे्या  तयािीसह पिुसेे ज्ञान व कौशल्ये प्राप्त कििे गििेचे आहे. णशक्षकाने ही  वस्तणुस्थती 

स्वीकािायला हवी की या अवस्थेतील णवद्याथी हा प्रस्थाणपत णनयम, तत्वे आणि अणधकािी 

मंिळ यांचे णवरुद्ध बंि करू शकतो.  म्हिून णशक्षकांनी तमुचे णवद्याथी णवश्वासाने मूल्यांबाबत 

िे प्रश्न णवचाितील त्यांचे तकभ संगत स्पष्टीकिि प्रदान किण्याची तयािी ठेवायला हवी.  या 

कालावधीत मलुांना योग्य कृती चा णनिभय घेण्यासाठी योग्य मागभदशभनाची गिि असते.  

त्यांना गोष्टी किण्यासाठी साहाय्यभूत णनदानाची गिि आहे िे त्यांना आत्मणवश्वास व 

स्वत:ची  खात्री प्रदान किले. णकशोिवयीन मलुांमधील मानणसक क्षमतेतील व्यणक्तगत 

फिकाची शे्रिी णवस्ततृ आहे. णशक्षकाने वैणशष््टयपूिभ क्षमता आणि संपाणदत कामणगिीच्या 
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संदभाभत समांग  गट किण्यासाठी वगीकििाची णवणशष्ट योिना वापििे गििेचे आहे. 

िेिेकरून अभ्यासक्रमणवषयक आणि सूचनात्मक गििा योग्यप्रकाि ेभागतील. अभ्यासांती 

असे णदसून आले की काही णवणशष्ट कायाभत णवद्यार्थयाभची कामणगिीही ही िेव्हा इति (णशक्षक) 

आिूबािूला असतात तेव्हा ती सधुािते. या घटनेला  सामाणिक सलुणभकिि म्हटले िाते. 

तथाणप ही एक वैणश्वक घटना नाही, तिी सदु्धा काही अभ्यासाने असे दाखवले आहे की, 

िेव्हा एखादा णवद्याथी काही तिी नवीन हे प्रथमच णशकायचा प्रयत्न कितो तेव्हा दसुऱ्यांची 

हिेिी ही हाणनकािक असते. अश्या परिणस्थतीत णशक्षकाने परिणस्थती (वगाभला एक 

सामाणिक घटक धरून) आणि णवद्यार्थयांचे व्यणक्तमत्व गिु याचे मलु्यमापन किायला हवे. 

िेिेकरून णशक्षक मलुांचा वाढ व णवकास सिुळीत करू शकतील.  

३.७ साराशं 

या यणुनट मध्ये आपि मानवी वाढ व णवकासाची संकल्पना  आणि आणि ते एकमेकांशी कसे 

संबंणधत आहे याचा अभ्यास केला आहे. मानवी णवकासाच्या णवणवध  टप्प्यांवि चचाभ केली 

गेली आणि  टप्प्यांची वैणशषे्ट तपशीलवािपिे स्पष्ट केलेली आहे. णवकासाची तत्वे, त्यांचे 

महत्व आणि त्यांचा शास्त्रीयदृष््टया अभ्यास किण्याची गिि यावि चचाभ केलेली आहे.  

णकशोिावस्था हा बालपि व प्रौढावस्था मधील संक्रमिाचा काल आहे, िो णवणवध 

शािीरिक, आकलनणवषयक, भावणनक आणि सामाणिक बदलांसह येतो व ज्यामळेु खूपश्या  

समस्या उद्भवतात. या कालावधीत णकशोिवयीन मलेु ही ना मलेु असतात ना प्रौढ असतात. 

त्यांचा दिाभ हा संणदग्ध िाहतो. ही अवस्था णवकासाची एक महत्वपूिभ अवस्था आहे िेथे 

णशक्षकाची भूणमका अणतशय महत्वाची आहे. तसेच या यणुनटमध्ये एक णशक्षक त्याच्या 

णवद्यार्थयाभला, त्या णवद्यार्थयाभच्या सकािात्मक रितीने वाढ व णवकास किण्यात कश्या प्रकाि े

मदत करू शकतो याचीही चचाभ केलेली आहे.  

थवाध्याय  

• वाढ व णवकास सोबतच घिून येतात हे तपशीलवािपिे स्पष्ट किा. 

• णवकासाची तत्वे स्पष्ट किा. 

• मलुाच्या णवकासावि परििाम कििाऱ्या णवणवध घटकांची यादी किा. 

• संस्कृती व समाि हे मलुाच्या णवकासावि कश्या प्रकाि ेप्रभाव टाकतात? 

• “णकशोिावस्था ही णवकासाची सवाभत महत्वपूिभ अवस्था आहे.” सकािि स्पष्ट किा  

• एक णशक्षक म्हिून तमु्ही तमुच्या मलुांना सकािात्मक णवकासासाठी कशी मदत 

किाल? 
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४    

वाढ व ववकासावर पररणाम करणारे घटक  

घटक रचना  

४.१ अध्ययन उदे्दश 

४.२ व्यणिगत फरक 

 ४.२.१ व्यणिगत फरकाची संकल्पना  

 ४.२.२ व्यणिगत फरकाची कारिे 

 ४.२.३ णिद्यार्थयााच्या आतील आणि णिदयार्थयाांमधील व्यणिगत फरक 

 ४.२.४ शैक्षणिक पररिाम 

४.३ अनिुंणशकता आणि पयाािरि  

 ४.१ पयाािरिाची संकल्पना 

 ४.२ अनिुंणशकतेची संकल्पना 

 ४.३ अनिुंणशकता आणि पयाािरिाचे प्रासंणगक महत्ि 

 ४.४ शैक्षणिक पररिाम 

४.४ पररपक्िता  

 ४.४.१ पररपक्ितेची संकल्पना 

 ४.४.२  पररपक्ित्तेची िैणशष््टये 

 ४.४.३  णशक्षिातील प्रासंणगकता  

४.५ सारांश 

४.६  संदर्ा 

४.१  अध्ययन उदे्दश 

हे यूणनट तमु्हाला व्यणिगत फरकाची संकल्पना, व्यणिगत फरकािर पररिाम करिार ेघटक 

आणि िाढ ि णिकासािर पररिाम करिार ेप्रमखु घटक म्हिून अनिुंणशकता ि पयाािरिाचा 

सखोल तपशील समजण्यास मदत करले. पररपक्ितेची संकल्पना तपशीलिारपिे 

सांणगतलेली आहे. जेिेकरून हे स्पष्ट होईल की ती सदु्धा अशी एक प्रणिया आहे जी िाढ ि 

णिकासासोबत घडून येते. हे यूणनट अभ्यासल्यानंतर तमु्हाला पढुील गोष्टी शक्य होतील. 

• व्यिीगत फरकाची संकल्पना समजिे. 

• व्यिीगत फरकाची िैणशष्टये ठरणििे. 

• णिदयार्थयााच्या आत आणि णिदयार्थयाांमधील अणस्तत्िात असलेल्या िैयणिक फरकांचे 

णिशे्लषि करिे. 

• िाढ आणि णिकासािर पररिाम करिार ेअनिुंणशक ि पयाािरिीय घटक यांचे सणिस्तर 

ििान करिे. 

• व्यिीगत फरक ठरिण्यात ते बजाित असलेल्या रू्णमकेचे महत्ि समजून घेिे. 

• िाढ आणि णिकासाची सलग्नीत असलेली पररपक्ितेची प्रणिया समजून घेिे.  
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४.२ व्यक्तिगत फरक  

दोन व्यिी कधीही सारख्या असत नाही. मग ते िजन, उंची आणि ताकद असो की 

संपादित कौशल्य णकंिा ज्ञान असो की बदु्धीमत्ता, र्ािणनकता, स्िर्ाि णकंिा नैणतकता 

असते. णिद्यार्थयाांमधील णिकास िेगिेगळ्या दराने, घडतो आणि यामळेु व्यिी व्यिीमध्ये 

तफाित म्हिजेच व्यणिगत फरक णनमााि होतो. हे फरक पररिामिाचक फरक णकंिा 

गिुात्मक असू शकतात. काही मलेु इतरांच्या तलुनेने अणधक जोमाने िाढतात. शालेयपूिा 

िगा व्यिस्थेतील मलुांसाठी व्यणिमत्ि, बदु्धीमत्ता, स्िर्ाि संपाणदत ज्ञान आणि शारररीक 

घटक, जसे िजन आणि उंची यामधील फरक लक्षात घेण्याजोगे असतात आणि ते फार 

मोठी तफाित दशाणितात. या व्यदिररि त्यांच्यात जातीय आणि लैंणगक णिकासात्मक फरक 

सदु्धा असतात. म्हिून िैयणिक फरक ज्यािर एका मलुाची तलुना दसुऱ्याशी केली जाते 

त्याचा आशय समजून घेिे अत्यािश्यक आहे. व्यणिगत फरक समजून घेिे हे मलुांमधील 

सामान्य बदल तसेच टोकाचे फरक ओळखण्यासाठी फि पायाच प्रदान करते असे नाही 

तर. णिशेष गरज असलेल्या मलुांना ओळखण्यात सदु्धा मदत करते. सामान्यपिे व्यणिगत 

फरकाची संकल्पना समजून घेिे हे व्यणिंमधील णिणिध णिकासात्मक टप्प्यांची पररचयता 

िाढणिण्यास मदत करले.  

४.२.१ व्यक्तिगत फरकाची सकंल्पना 

णिणिध मानसशास्त्रज्ञ आणि संशोधक णिद्वानांनी व्यणिगत फरकाची व्याख्या केलेली आहे. 

त्यातील काही व्याख्या पढुील प्रमािे : 

• ओसबॉनन नसुार, "व्यणिगत फरक म्हिजे व्यिी व्यिींमधील णर्न्नता जी त्यांना 

एकमेकांपासून िेगळी ठरिते. हे ते फरक दशाणिते जे त्यांच्या समग्रतेत एक व्यिीला 

दसुऱ्या पासून िेगळे दशाणिते. 

• काटनर बी.गुड हे व्यणिगत फरकाची व्याख्या ''एकच िैणशषे्ट णकंिा खूप साऱ्या 

िैणशष््टयांच्या संदर्ाात व्यिींमधील बदल णकंिा णिचलन अशी करतात''. म्हिजेच 

व्यणिगत फरक हे एकच िैणशष््टये णकंिा खूप साऱ्या  िैणशष््टयांच्या संदर्ाात व्यिींमधील 

बदल णकंिा णिचलन दशाणितात. 

• डे्रव्हर जेम्स “एखाद्या गटाच्या िैयणिक सदस्यात आढळिार ेबौणद्धक णकंिा शारररीक 

िैणशष््टया संदर्ाात गटाच्या सिासामान्यापेक्षा िेगळे बदल णकंिा णिचलन म्हिजे 

व्यणिगत फरक होय"  

िरील व्याख्येिरून हे स्पष्ट होते की प्रत्येक णिद्याथी हा एकमेि णद्वतीय व्यिी असतो जो 

आकलनणिषयक आणि प्रर्ािी णिकास, क्षमता, सामाणजक पररपक्िता, पे्ररिा, अध्ययन 

शैली, गरज, कायाकुशलता, आिड आणि सामर्थया यामध्ये िेगळा असतो या व्यणतररि णतथे 

अजनु काही घटक आहेत जे णिदयार्थयाांमधील फरकािर पररिाम करतात. उदा. 

बदु्धीमत्तेतील जन्मजात फरक, आणथाक आणि सामाणजक पार्श्ारू्मीतील फरक, अध्ययन 

अनरु्िातील तफाित इत्यादी. िैयणिक फरकािर पररिाम करिाऱ्या या घटकांच्या 

संदर्ाात त्यांची पूताता करण्यासाठीचा उदे्दश म्हिजे णिदयाथी चांगल्याप्रकार े णशकण्यास 

समथा णकंिा असमथा का असतात, त्यांची क्षमता णकती असते त्यांनी अणधक चांगल्या प्रकार े

णशकािे म्हिून मदतगार होिार ेयोग्य मागा शोधिे हे समजून घेिे होय. णशक्षिाचे णिशाल 
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ध्येय म्हिजे मलुाच्या िारशाने णमळालेल्या गिुधमाानसुार प्रत्येक मलुाचा सिााणगि णिकास 

घडिून आििे हे साध्य करण्यासाठी णिद्यार्थयााला त्यांच्या अध्ययन गरजांनसुार योग्य 

सहायता ि मागादशान परुिले जायला हिे जेिेकरून ते त्यांची क्षमता पूिााथााने णिकसीत 

करू शकतील. 

स्कीनरने ििान केल्याप्रमािे “व्यणिगत फरक म्हिजे एकूिच व्यणिमत्िाच्या कोित्याही 

मोजण्यायोग्य आशयाचा समािेश करिे" या व्याख्येिरून हे स्पष्ट होते की "व्यिीगत फरक 

हा मानिी व्यणिमत्िाचा हर एक पैलू, जो कुठल्यातरी मागााने मोजण्यायोग्य आहे, तो 

समजून घेतो. प्लॅटोने व्यणिगत फरक ओळखले होते. आणि मानिाला गिुांच्या जनु्या 

िणगाकरिािर आधाररत प्रकारात णिर्ागले जे णिस्िरीय आहे - शारररीक, मानणसक आणि 

नैणतक. एक अणधक सिासमािेशक िणगाकरि गेटस् द्वारा णदले गेले आहे ज्याची यादी 

खालील प्रमािे :  

शारररीक गुण : उंची, िजन, शरीरबांधिी, स्िरूप, चेहऱ्यािरील हािर्ाि, आरोग्य 

सकंल्प :  सिाप्रकारच्या कृतींच्या ऐणच्िक णनयंििाशी संबंधीत िैणशष्टये. उदा. इच्िाशिी, 

ससु्ती  

शील :  नैणतक आणि धाणमाक मानके समाणिष्ट असलेल्या पररणस्थतीप्रती प्रणतिीया प्रितृ्ती 

आणि िागण्याची इतर सामाणजक मान्यताप्राप्त मानके उदा. प्रामाणिक, सभ्य, मानिी, 

णनस्िाथी, इत्यादी. 

सपंादित आवड: ज्ञान आणि तांणिक कौशल्य 

बौक्तिक गुण: सिासामान्य देिगीचे मोजमाप म्हिून बदु्धीमत्ता आणि आठिि, जाि, 

तका संगती, कल्पकता यामधील बौणद्धक कृतींचे अणधक िैणशष््टयपूिा प्रकार. 

क्तवशेष क्षमता : संगीतीय, कलात्मक, यांणिक, चलीय आणि सामाणजक योग्यता. 

स्वभाव : र्ािणनक प्रितृ्ती आणि चेतना स्थैयााप्रमािे ितान 

मकॅनेमार आक्तण टमनर यानंी काही अभ्यासाच्या आधार ेपुरुष आक्तण स्त्रीमधील पुढील 

फरक शोधून काढले. 

१)  णस्त्रयांचे स्मरिातील कौशल्य अणधक चांगल्या प्रकार े असते तर मािसांजिळ 

अणधक चल क्षमता असते. 

२)  णस्त्रयांचे हस्ताक्षर सरुखे असते तर परुुष गणित आणि तका शास्त्रात उत्कृष्ठ असतात. 

३)  णस्त्रया चि, स्पशा, िास इत्यादीतील संिेदीरे्द ओळखण्यात चांगले कौशल्य 

दाखितात तर परुुष अणधक प्रणतदिया देतात आणि आकार िजन बाबत अणधक 

जागरूक असतात.  

४)  णस्त्रया र्ाषेमध्ये परुुषांपेक्षा उत्कृष्ठ असतात तर परुुष बहुतेक र्ौणतक शास्त्र आणि 

रसायनशास्त्रात िरचढ असतात. 

५)  णस्त्रया या मिुहस्तणचििात परुुषांपेक्षा अणधक चांगल्या असतात. परुुषांच्या 

बोलण्यातील दोष हे णस्त्रयांमधील तशा दोषांपेक्षा ३ पट अणधक असतात. 
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६)  तरुिमूली या पररकथा, शाळा ि घरांच्या गोष्टी, पे्रमकथा आणि णदिास्िप्नात रुची 

दाखितात आणि त्यांच्या खेळातून णिणिध पातळ्या िशाणितात. याऊलट मलेु 

शौयाकथा, णिज्ञान कथा, यदु्ध कथा, शोधकथा, णिडा आणि खेळांच्या गोष्टी, 

व्यिसाय आणि कौशल्याच्या गोष्टी आणि खेळ यामध्ये रुची दाखितात. 

४.२.२ व्यक्तिगत फरकाची कारणे.  

व्यणिगत फरक घडिून आिण्यास जबाबदार असलेली णिणिध कारिे आहेत त्यातील 

काही खाली णदली आहेत. 

 व्यणिगत फरकाची कारिे :  

• अनिुंणशकता 

• पयाािरि 

• णलंग 

• िय 

• णशक्षि 

• स्ियं 

• संस्कृती 

• अनैसणगाकता 

अ) अनुवकं्तशकता 

एका व्यिी पासून दसुऱ्या व्यिीतील फरक हे अनिुंणशक गिुांमळेु असतात. उदा. एखाद्या 

व्यिीचा आकार, उंची, आकृती, केस आणि डोळ्यांचा रगं, चेहऱ्याचा आकार, नाक, हात 

आणि पाय, रगं इत्यादी.  दसुऱ्या शब्दात सांगायचे म्हिजे शरीराची पूिा रचनाही त्याच्या 

आई-िणडलांपासून अनिुंणशकतेने आलेल्या त्याच्या गिुांद्वार ेठरणिली जाते.  बौणद्धक फरक 

हे अनिुंणशक घटकांद्वार ेमोठ्या प्रमािािर प्रर्ाणित होतात.  

ब) पयानवरण 

पयाािरि हे कृती, ितृ्ती, ितान आणि जीिन शैली िैणशष््टये इ.  मध्ये फरक घडिून आिते.  

पयाािरि म्हिजे फि र्ौणतक पररणस्थतीशी संबंणधत नाही तर णिणिध प्रकारचे लोक, 

समाज, त्यांची संस्कृती आणि रूढी, परपंरा, कल्पना आणि णिर्श्ास पद्धती यांच्याशी सदु्धा 

संबंणधत आहे.  मलुाला सामाणजक िारसा हा त्याच्या सामाणजक मानसशास्त्रीय पयाािरिा 

द्वार े परुिला जातो.  पाळल्या जािाऱ्या रूढी, सामाणजक आणथाक दजाा, कौटंुणबक 

सदस्यांमधील कौटंुणबक पयाािरि संिाद तसेच णमिांमधील िातािरि आणि शालेय 

िातािरि या सिा प्रकारच्या पररणस्थती व्यिी तील फरक ठरणिण्यात सहाय्यरू्त ठरतात.  

दोन व्यिी मग त्या एकाच कुटंुबातील असो णकंिा त्यांना सारखेच शालेय णशक्षि णमळाले 

असो  णकंिा त्यांना सारखेच िातािरि णमळालेले असो कधीही सारख्या नसतात.  आई 

िडील आणि मलु आणि इतर कुटंुबातील सदस्य तसेच णमिमंडळी यांच्यामधील आंतर-

व्यणिय  संबंध द्वार ेमानसशास्त्रीय पयाािरि ठरिले जाते.  
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क)  क्तलगं 

णलंगरे्दामळेु एक व्यिी दसुयापेक्षा िेगळा आहे. परुुष हे बौणद्धक ताकदीत अणधक 

सक्षम समजले जातात.  तर याऊलट सिासाधारिपिे णस्त्रया या स्मरिशिी, सौंदया 

- संिेदना आणि र्ाषेत परुुषांपेक्षा थोडासा िरचढपिा दाखितात. णस्त्रया या 

सामाणजक जबाबदाऱ्या िाहून नेण्यात उत्कृष्ठ असतात आणि त्यांचे त्यांच्या 

र्ािनांिर अणधक चांगले  णनयंिि असते.  

ड)  वय  

व्यिीगत फरक घडिून आिण्यात जबाबदार असलेला िय हा आिखी एक घटक 

आहे. णशकण्याची आणि जळुिून घेण्याची क्षमता ही ियासोबत स्िार्ाणिकपिे 

िाढते. जेव्हा एखादी व्यिी ियाने िाढते तेव्हा ती णतच्या र्ाि-र्ािनांिर अणधक 

चांगले णनयंिि प्राप्त करू शकते तसेच सामाणजक जबाबदारी चांगल्या प्रकार े

णनर्ािते. जेव्हा एखादे मूल िाढते तेव्हा पररपक्िता ि णिकास सोबतच घडून येतो. 

इ)  क्तशक्षण  

व्यिीगत फरकासाठी जबाबदार असलेला णशक्षि हा एक मखु्य घटक आहे. णशणक्षत 

आणि अणशणक्षत व्यिींच्या ितानात मोठी तफाित णदसते. सामाणजक र्ािणनक आणि 

बौणधक गिुांसह मानिाचे सिागिु हे योग्य णशक्षिाद्वार ेफि णनयंणितच होत नाही तर 

रूपांतरीत सदु्धा केले जातात. हे णशक्षि त्यानंतर ितृ्ती, ितान, रसास्िाद, व्यिीमत्ि 

यामध्ये बदल घडिून आिते. असे णनदशानास आले आहे की णशणक्षत व्यिी ह्या 

त्यांच्या तका शिी द्वार ेतर अणशणक्षत व्यिी त्यांच्या पे्ररिा ि र्ािनांद्वार ेमागादणशात 

केल्या जातात. 

फ)  स्वय ं 

सिा र्ािंडाना सामादिक अनिुंणशकता आणि सामादिक पयाािरिीय घटक णमळतात 

तरीही एकाच कुटंूबातील कोितीही दोन र्ािंडे सारखी असत नाहीत. व्यिीगत रे्द 

हे त्या व्यिीच्या स्ितःच्या णिणशष्ट घटनेमळेु असतात. हा फरक त्याला 

अनिुंणशकतेने णमळालेल्या िेगळ्या जनकुांमळेु तसेच पयाािरिातील फरकामळेु 

असतो. 

ज]  ससं्कृती 

मानसशास्त्रात इतर संस्कृतीच्या लोकांच्या अनरु्िाकडे दलुाक्ष करण्याची प्रितृ्ती 

असते. संस्कृतीत फरक हे सदु्धा व्यिीगत फरकाला कारिीरू्त ठरतात.  

ह]  अनैसक्तगनकता 

व्यिीगत फरकाच्या णिर्ागात अजनु एक पढुचा मदु्दा हा मानसशास्त्रज्ञांद्वार े

बऱ्याचदा समाणिष्ट केला जातो तो म्हिजे अनैसणगाकता. तथाणप अनैसणगाकतेची 

संकल्पना हा सदु्धा एक अणतषय णििादास्पद मदु्दा आहे. एखादी व्यिी अनैसणगाक 

आहे असे अनमुान काढिे हे सापेक्ष आहे आणि ते संस्कृती िगा, धमा, णलंग आणि 

अशाच इतर घटकांिर आधारीत आहे. 
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४.२.३ क्तवद्यार्थयानच्या आतील आक्तण क्तवदयार्थयाांमधील व्यिीगत फरक. क्तवदयार्थयाांच्या 

आतील आक्तण क्तवदयार्थयाांमधील व्यिीगत फरक ह े वेगवेगळ्या कारणामंळेु आह.े 

त्यातील काही पुढील प्रमाणे: 

१) शारीररक फरक  

२) बदु्धीमत्तेतील फरक   

३) प्रितृ्तीतील फरक  

४) कामणगरीतील फरक  

५) आिडीतील फरक   

६) चल क्षमतेतील फरक 

७) मानणसक चल क्षमतेतील फरक  

८) मूल्यांमधील फरक  

९) अभ्यास सियीं मधील फरक 

 १०) स्िसंकल्पनेतील फरक  

११) राष्ट्रीयतेमळेु येिारा फरक 

१२) आणथाक दजाामळेु येिारा फरक 

१३) र्ािणनक फरक  

१४) व्यणिमत्ि फरक  

१५) सामाणजक आणि नैणतक णिकासातील फरक 

१)  शारीररक फरक  

णिणिध शारीररक व्यणिगत फरकात पढुील गोष्टींचा समािेश होतो. शरीर उंचीतील 

ठेगूपिा णकंिा उंचपिा, रगं गडदपिा णकंिा उजळपिा, शारररीक अियिांचा 

जाडपिा णकंिा बाररकपिा आणि व्यणिगत ताकद णकंिा कमकुित पिा. व्यिी 

व्यिीत णिणिध पैलूंमध्ये फरक आढळतो जसे उंची, डोळे, णकंिा त्िचा णकंिा 

केसांचा रगं, कान, शरीर अियिांचा आकार जसे हात, पाय, तोंड, बाहू, नाक 

इत्यादी, कमरचेी लांबी, अंतगात अियिाची रचना ि काया, चेहऱ्याचे हािर्ाि, 

चालण्या ि बोलण्याची ढब आणि इतर असेच अनिुंणशक णकंिा संपाणदत शारररीक 

िैणशष््टये. 

२)  बुिीमत्ततेील फरक  

प्रत्येक व्यिीची बौणद्धक पातळी िेगिेगळी असते. व्यिी व्यिीच्या बौणद्धक क्षमता 

आणि पाितेत फरक असतो जसे णिचार करिे, कल्पना करिे, तका  करिे, 

सजृनशीलता इत्यादींची शिी. िरील फरकांच्या आधार े व्यिींचे िगीकरि, मखुा, 

थोडे सामान्य, सामान्य, अती उत्कृष्ट णकंिा हुशार असे केले जाते. 

३)  प्रवृत्तीमधील फरक  

प्रत्येक व्यिीच्या प्रितृ्ती णर्न्न असतात. मग ते िेगिेगळे लोक णकंिा िस्तू णकंिा 

पररस्थीती णकंिा संस्था आणि अणधकारी मंडळ सदु्धा यांच्याप्रती असू शकते. 
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एखादा णिणशष्ट मदु्दा णिषय आणि व्यिसायाप्रती काही णिदयार्थयाांची प्रितृ्ती णिधायक 

तर काहींची नकारात्मक असू शकते.  

४)  कामक्तगरीतील फरक 

कामणगरीचे मोजमाप बहुधा संपादन चाचण्यांद्वार े केले जाते. या चाचण्यांद्वार े असे 

आढळून आले आहे की व्यिी ह्या त्यांच्या संपादन कामणगरी पाितेत णर्न्न 

असतात. हे फरक िाचन, णलखाि आणि गणित णशकण्यात अणधक दृश्यमान होतात. 

तसेच ते समान बौणद्धक पातळीतील मलुांमध्ये णदसून येतात. हे फरक बदु्धीमत्तेिर 

प्रर्ाि टाकिाऱ्या िेगिेगळ्या घटकातील फरकामळेु आणि अनरु्ि, आिड, आणि 

शैक्षणिक पार्श्ारू्मीतील फरकामळेु असतात.   

५)  आवडीतील फरक  

आपल्या लक्षात येते की जेव्हा काही णिदयार्थयाांना एखादा णिणशष्ट णिषय, णशक्षक, 

िंद णकंिा व्यिसाय हा इतरांपेक्षा अणधक आिडतो तेव्हा आिड णिकसीत होते. 

आिडीतील फरक हे णलंग, कौटंुणबक पार्श्ारू्मी, संस्कृती आणि राष्ट्रीयत्िाचे फरक 

यासारख्या घटकांमळेु असू शकतात. 

६)  चलक्षमतेतील फरक  

चल क्षमतेत प्रणतसादाचा िेळ, कृतीचा िेग, णस्थरता, स्नायंूच्या हालचालीचा दर, 

थकव्याचा प्रणतरोध इत्यादींचा समािेश होतो. प्रत्येक व्यिीची िाढ ि णिकासाच्या 

िेगिेगळ्या टप्प्यािरील चलक्षमता िेगिेगळी असते. उदा. एकाच पातळीिरील काही 

लोकांना गणिताशी संबंधीत कृती करिे सोपे जाते तर काहींना ते कठीि िाटू शकते. 

७)  मानक्तसक चल क्षमतेतील फरक  

मानणसक चल कौशल्ये ही मलुतः कौशल्य आणि बदु्धीमत्ता णिकासाशी संबंधीत 

आहे. या के्षिात सदु्धा काही णिद्याथी तफाित दाखितात उदा. काही णिद्याथी एखाद े

यंि कसे हाताळािे हे सहज णशकू शकतात आणि काहींना माि ते जमत नाही. एक 

चािाक्ष णशक्षक हा आदशा ररत्या णिद्यार्थयाांची मानणसक चलकौशल्ये आणि लायकी 

ओळखतो आणि ते ओळखल्यानंतर त्याने णिद्यार्थयाांना योग्य णदशेने प्रोत्साहन 

देण्यासाठी कठोर प्रयत्न करायला हिे. 

८)  मूल्यामंधील फरक  

प्रत्येक व्यिी एक णिणशष्ट मूल्य पध्दती जोपासून असतो. प्रत्येक णिद्यार्थयााकडून 

मूल्यांना खूप सार े महत्ि णदले जाते. काही णिद्याथी र्ौणतक जीिनशैलीला महत्ि 

देतात तर इतर नैणतक णकंिा धाणमाक जीिनाला महत्ि देऊ शकतात. म्हिून 

णशक्षिाची रू्णमका ही र्ौणतकतािाद आणि अध्यात्मिादातील समतोल 

णटकिण्यासाठी तरुि णपढीची मने घडणििे असायला हिी. 

९)  अभ्यास सवयीमधील फरक  

पररक्षा णकंिा चाचण्यासाठी तयारी करतांना व्यिीद्वारा दशािले जािार ेितान म्हिजे 

अभ्यास सियी होय. जेव्हा आपि अभ्यास सियी णिचारात घेतो तेव्हा काही 

णिदयाथी इतरांपेक्षा लक्षिीयदृष््टया िेगळेपि दाखणितात. काही णिदयाथी हे 
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स्िर्ािाने अभ्यासू असतात. ते सिा णिषयांचा आिडीने अभ्यास करतात. परतूं इतर 

अभ्यासू असतीलच असे नाही आणि ते पररके्षच्या फि एक णदिस आधी अभ्यास 

करू शकतात. काही व्यिी एकट्याने अभ्यास करिे पसंद करतात तर काही 

गटामध्ये अभ्यास करण्याला पसंती देतात.  

१०)  स्वसकंल्पनेतील फरक  

स्िसंकल्पना हे एक एकििी पद आहे. ज्यात णिद्यार्थयाांचे ितान, लायकी आणि 

गिुाशी संबंधीत त्या व्यिीची प्रितृ्ती, णनिाय आणि मूल्यांचा समािेश होतो. 

नकारात्मक स्िसंकल्पना असलेल्याच्या तलुनेत काही णिद्याथी सकारात्मक 

स्िसंकल्पना बाळगतात ज्याचा उपयोग त्यांना त्यांची आत्मणिर्श्ासाची आणि 

कामणगरीची पातळी यांना चालना देण्यास होतो.  

११)  राष्ट्रीयतेमळेु येणारा फरक  

राष्ट्रीयता म्हिजे एखाद्या णिणशष्ट देशाचा नागररक असण्याचा कायदेशीर अणधकार. 

िेगिेगळ्या देशांचे नागररक हे फि शारररीक िैणशष््टयच नव्हे तर बौणद्धक िैणशष््टये, 

आिडी आणि व्यिीमत्िात सदु्धा िेगळे असतात उदा. रणशयन हे उंच आणि किखर 

असतात; सेलोनीझ हे बटुके आणि बाररक असतात; जमानलोक हे खूपच गंर्ीर 

असतात आणि त्यांच्याजिळ णिनोदीपिा नसतो; र्ारतीय हे घाबरट आणि 

शांतीप्रीय असतात.  

१२)  आक्तथनक दजानमळेु येणारा फरक.  

णिदयार्थयाांचा आणथाक दजाा णकंिा आणथाक पार्श्ारू्मी हे व्यिीगत फरकासाठी 

जबाबदार असलेल्या िैणशष््टयांपैकी एक आहे. आणथाक फरकामळेु मलुाच्या आिडी, 

प्रितृ्ती व्यिीमत इत्यादी मध्ये फरक णनमााि होतात. 

१३)  भावक्तनक फरक  

प्रत्येक णिद्यार्थयाांची र्ािणनक फरकाची पातळी िेगळी असते. म्हिजेच प्रत्येक व्यिी 

हा एखाद्या णदलेल्या पररणस्थतीशी जी र्ािणनक प्रणतणिया देतो ती िेगळी असते. 

काही जि णचडखोर ि आिमक असतात कारि त्यांना लिकर राग येतो तर काही 

व्यिी स्िर्ािाने शांत असतात.  

१४)  व्यक्तिमत्व फरक  

ही एक मान्यताप्राप्त िस्तणुस्थती आहे की काही लोक प्रामाणिक असतात तर इतर 

अप्रामाणिक असतात, काही आिमक असतात तर इतर नम्र असतात, काही 

समाजप्रीय असतात तर इतरांना एकटे राहिे आिडते. काही णटकाकार असतात तर 

सहानरूु्ती दशाििार ेअसतात. या गोष्टी म्हिजे दसुर ेकाही नसून व्यणिमत्िातील 

फरक आहे. व्यणिमत्िातील फरकाच्या आधार े व्यिींचे िणगाकरि बऱ्याच गटात 

केले गेले आहे. णशक्षकाने हे लक्षात घ्यायला हिे की णिदयार्थयाांना णशक्षि प्रदान 

करताना िेगळे व्यिीमत्ि गिु असलेल्या णिदयार्थयाांना योग्य प्रकार ेहाताळािे.  
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१५)  सामाक्तजक आक्तण नैक्ततक क्तवकासातील फरक  

काही व्यिी सामाणजक पररस्थीतीत योग्य प्रकार ेजळुिून घेताना आढळतात आणि 

ते आनंदी सामाणजक जीिन जगतात तर याऊलट काही सामाणजक दृष््टया दबुाल, 

असामाणजक णकंिा समाजणिरोधी आढळतात. त्याचप्रमािे लोक हे णनणतमत्ता ि 

नैणतक मलु्यांच्या बाबतीत िेगळे आढळून येतात.  

४.२.४ शैक्षक्तणक पररणाम :  

णशक्षक णिद्यार्थयाांना णशक्षि प्रदान करत असतांना तमु्ही णनररक्षि केले असेल आणि 

तमु्हाला जाििले असेल की णिदयाथी हे आशय आणि िस्तणुस्थती िेगिेगळ्या प्रकार े

णशकतात. काही णिदयाथी हे चटकन णशकतात तर काहीना िेळ लागतो उदा.  एक फुल 

णकंिा एक झाडाचे णचि काढण्याची गोष्ट णिचारात घ्या. काही णिद्याथी ते चटकन ि 

सबुकररत्या काढू शकतात तर काहींना िेळ लागतो आणि तरीही ते परुसेे व्यिस्थीत काढू 

शकत नाही.  तमु्हाला असे का िाटते की तेथे अध्ययनात काही प्रकारची तफाित आहे? 

अजून म्हिजे तमु्ही णनररक्षि केलेच असेल की णिदयार्थयाांचे हस्ताक्षर णकंिा शालेय 

णिषयातील संपाणदत कामणगरीत काही णिणशष्ट तफाित असते. अशा फरकासाठी एकच 

णिणशष्ट कारि शोधिे अिघड आहे. याची कारिे दोन मखु्य घटकांमळेु असू शकतात.  

१) अनिुंणशकता २) पयाािरि  

िर नमदु केल्याप्रमािे व्यिीगत फरकासाठी इतर बरचे घटकसदु्धा जबाबदार आहेत. 

णशक्षकासाठी हे महत्िाचे आहे की णिद्यार्थिाांच्या आत आणि णिदयाथी-णिद्यार्थयाांमध्ये 

कोिते फरक दृश्यमान आहे ते समजून घेिे आणि तसेच व्यणिगत फरकांना तशाप्रकार े

हाताळािे. व्यणिगत फरकाचे महत्ि यादी रूपात खाली णदलेले आह.े  

• व्यणिगत फरकाचा अभ्यास हा मािसांना एकमेकांसारखे काय बनिते तसेच त्यांना 

िेगळे काय बनिते हे समजण्यास मदत करतो. एका व्यणिपासून दसुऱ्या व्यणिपयांत जे 

फरक आढळून येऊ शकतात त्यांना णिचारात घेऊन एखादी व्यिी मानिी ितानाची 

संपूिा शे्रिी अगदी उत्तम प्रकार ेसमजून घेऊ शकते. 

• व्यणिगत फरकाचे ज्ञान हे पररिामकारक अध्ययनांकडे घेऊन जाते. 

• हे जािून घेिे महत्िाचे आहे की व्यिीगत फरकाची संकल्पना ही एक मलुाची तलुना 

दसुऱ्याशी करण्याचा पाया आहे. व्यिीगत फरकाची जाि ही मलुांमधील सामान्य 

तफाित तसेच टोकाचे फरक जािून घेण्यासाठी आणि अशाप्रकार े णिशेष गरज 

असलेल्यांना ओळखण्यासाठी पाया प्रदान करते. 

• णशक्षिाचा उदे्दश म्हिजे प्रत्येक णिदयार्थयााचा त्याच्या/णतच्या स्ितःच्या गिुधमाानसुार 

सिााणगि णिकास घडिून आिने शक्य करिे होय. हे साध्य करण्यासाठी णिदयार्थयाांना 

त्यांच्या पािता आणि अध्ययन गरजांच्या नसुार सयुोग्य साहाय्य आिी मागादशान 

परुिले जायला हिे जेिे करून ते त्यांच्या क्षमता पिुााथााने  णिकसीत करू शकतील.  

• व्यिीच्या िेगेिगळ्या पािता आणि गिुधमा णिचारात घेऊन णशक्षिाचा उदे्दश, 

अभ्यासिम, अध्यापन पद्धती यांची सांगड व्यणिगत फरकाशी घातली जायला हिी.  

• अभ्यासिमाची आखिी िेगिेगळ्या णिद्यार्थयााच्या आिडी, पािता आणि गरजांनसुार 

केली जािी. 
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• आिड, गरज इत्यादीशी संबंधीत व्यिीगत फरक णिचारात घेता णशक्षकाने िेगळ्या 

प्रकारच्या अध्यापन पद्धतीचा अिलंब करायला हिा. 

• णिदयार्थयााच्या आिडीनसुार काही अभ्यासिम पूरक कृती जसे नाटक, संगीत, 

साणहत्यकृती (णनबंध आणि िादणििाद स्पधाा) यांची योजना मलुांसाठी करायला हिी.  

• णिदयार्थयााच्या आिड ि गरज णिचारात घेऊन णशक्षकांनी णिणशष्ट अध्यापन सामग्रीचा 

िापर करािा ज्यामळेु णिदयाथी अध्यापनाकडे आकणषाले जातील.  

• णकती िेगिेगळी मलेु एखादे काया णकंिा एखादया समस्येला प्रणतसाद देतात हे णिचारात 

घेऊन / शोधून काढून िेगिेगळ्या पद्धती जसे खेळ पद्धत, प्रकल्प पद्धत, मॉन्टेसरी 

पद्धत, गोष्ट सांगण्याची पद्धत िापराव्यात.  

• णिदयार्थयाांची िगािारी ही त्यांचे मानणसक िय णकंिा त्यांचे कालिमानसुारचे िय या 

आधारािर न करता शारररीक, सामाणजक आणि र्ािणनक पररपक्ितेला परुसेे महत्ि 

द्यायला हिे.  

४.३ अनुवकं्तशकता आक्तण क्तवकास 

व्यिीच्या णिकासािर अनिुंणशकता ि पयाािरिाच्या प्रर्ािाची महत्िपूिा रू्णमका आहे जी 

दलुाणक्षता येिार नाही. काळाच्या ओघात णिकसीत झालेले व्यिीचे व्यिीमत्ि म्हिज े

अनिुंणशकता ि पयाािरि या दोघांचा गिुाकार होय. काही पररस्थीत अनिुंणशकता 

पयाािरिािर िरचढ ठरू शकते आणि काही बाबतीत पयाािरि अनिुंणशकतेिर िरचढ ठरू 

शकते आणि त्याचा िाढ ि णिकासािर प्रचंड प्रर्ाि असू शकतो. या फरकांमळेुच व्यिी 

शील, शरीर आणि व्यणिमत्िाचे गिु यामध्ये फरक दशाणितात. मलुाच्या समतोल ि 

एकजात िाढ ि णिकासासाठी एक संतणुलत आणि एक श्रात ससंुिाद आणि समीकरि 

णटकिून ठेिायला हिे.  

४.३.१ पयानवरणाची सकंल्पना 

पयाािरिाचा मानिािर खूपच प्रर्ाि असतो. अनिुंणशकता िगळता अशी प्रत्येक गोष्ट णजचा 

व्यिीच्या िाढ ि णिकासािर प्रर्ाि असतो ते म्हिजे पयाािरि. एका व्यिीचे पयाािरि हे 

अशा सिा उद्दीपनाशी संबंधीत आहे ज्यांना तो फलनाच्या क्षिापासून सतत तोंड देत 

असतो. यामध्ये सिा पयाािरिीय घटक जे  व्यिीच्या णिकासािर पररिाम करतात त्यांचा 

समािेश होतो.  

वूडवथन नसुार “पयाािरिात सिा बाध्य घटक सामाितात ज्यांनी त्या व्यिीिर त्यांचे जीिन 

सरुू झाल्यापासून णिया केलेली आहे.” ही एक एकििी संज्ञा असून त्यामध्ये सिा 

बाह्यशिी सामाितात ज्या व्यिीच्या िाढ ि णिकासािर पररिाम करिाऱ्या पररस्थीतीिर 

प्रर्ाि टाकतात. पयाािरि हे णशक्षि, प्रणशक्षि, अनरु्ि पोषि इत्यादी नाप्रर्ािी करते. 

मानसोपचार तज्ञ आणि संशोधक णिद्वानांनी पयाािरिाच्या बऱ्याच व्याख्या णदल्या आहेत. 

अनॅटॅॅक्सी नसुार, “पयाािरिात त्या सिा गोष्टींचा समािेश होतो ज्या त्या व्यिीिर त्याची 

जनकेु िगळता पररिाम करतात.”  

डगलस आक्तण होलडं पयाािरिाची व्याख्या करतात की “सिा बाह्यशिी, प्रर्ाि आणि 

पररस्थीती यांची एकूि बेरीज जी सजीिांचे जीिन, स्िर्ाि, ितान, िाढ, णिकास आणि 
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पररपक्ितेिर पररिाम करते." णगलबटा पयाािरिाची व्याख्या करताना म्हितात की 

पयाािरि म्हिजे नजीकच्या  पररसरातील काहीही णकंिा एखादी िस्तू जी त्यािर प्रत्यक्षपि े

प्रर्ाि टाकते.  पयाािरिात िेगिेगळ्या शिींचा समािेश होतो जसे सामाणजक, र्ौणतक, 

नैणतक, आणथाक, राजकीय, र्ािणनक आणि सांस्कृतीक शिी मलुाच्या मळु क्षमतांच्या 

णिकासास साहाय्यरू्त होण्यासाठी एक अनकूुल पयाािरि अत्यािश्यक आहे. पयाािरिात 

सजीिािर लादली जािारी उद्दीपने आणि त्याच्या आसपास जे काय आढळते यांची 

समग्रता सामािते. पयाािरिाचे दोन प्रमखु गटात णिर्ाजन केले जाऊ शकते. ते म्हिजे, 

नैसणगाक पयाािरि आणि सामाणजक पयाािरि 

• नैसणगाक पयाािरिात त्या व्यिीिर पररिाम करिाऱ्या त्या व्यिीच्या सर्ोिताली सिा 

गोष्टी आणि र्ौणतक घटना सामाितात. 

• सामाणजक पयाािरि हे कौटंुणबक आणि सांस्कृणतक िारसा आणि तत्कालीन मानिी 

समाजाद्वार ेदशाणिल्या गेलेल्या सामाणजक शिी यांच्याशी संबंधीत आहे.  

जर िाचनालय, प्रयोगशाळा, अभ्यासिम आणि अभ्यासिम पूरक कृती यांचे सयुोग्यररत्या 

णनयोजन केले तर मूल  अपेणक्षत बौणद्धक णिकास साध्य करण्यास सक्षम ठरले.  म्हिून 

णशक्षकांनी मलुांच्या आरोग्यदायी िाढ ि णिकासासाठी सिोत्कृष्ट सामाणजक, र्ौणतक, 

नैणतक आणि र्ािणनक पयाािरि प्रदान करायचा प्रयत्न करायला हिा ज्यामध्ये कायाशाळा 

संग्रहालय, मंडळे, संघटना, िादणििाद, पररसंिाद इत्यादींचा समािेश होतो. 

४.३.२ अनुवकं्तशकतेची सकंल्पना :  

फलीत णबजांड़ात संर्ाव्यपिे हजर असलेल्या गिुांची गोळाबेरीज म्हिजे अनिुंणशकता 

होय. दसुऱ्या शब्दात सांगायचे म्हिजे एखादया मलुाला त्याच्या आईिणडलांकडील जे सिा 

गिु िारशाने णमळतात ते म्हिजे अनिुंणशकता. अनिुंणशकता काय हे जािल्यानंतर 

अनिुंणशकतेचे तंि सदु्धा समजून घेिे महत्िाचे आहे. आपल्या सिाांना माणहत आहे की 

जीिन हे केिळ एका पेशीपासून सरुु होते. बीजांडाचे फलन हे पयुगु्मक ि स्त्रीयगु्मक यांच्या 

संयोगाने घडून येते. फणलत अंड्याला यगु्मनज संबोधले जाते. यगु्मनजात ४६ गिुसिेु 

असतात. त्यातील २३ आईकडून तर २३ िणडलांकडून आलेली असतात. प्रत्येक 

गिुसिुात जिळ पास ४० ते १०० जनकेु असतात. ही जनकेु एखादया व्यणित असलेल्या 

णिणशष्ट गिुधमााच्या णिकासासाठी जबाबदार असतात. 

पीटरसन यांच्या नसुार, “त्याच्या आईिणडलांपासून त्याला त्याच्या पूिाजांच्या साठ्यापासून 

जे णमळते ते म्हिजे अनिुंणशकता.”  

डगलस आक्तण हॉलंड स्पष्ट करतात की "अनिुंणशकता ही आईिडील ि इतर पूिाजांपासून 

णमळालेल्या सिा सहरचना, शारररीक िैणशष््टये, काये णकंिा क्षमता सामाितात.” दसुऱ्या 

र्ाषेत सांगायचे म्हिजे ते एखाद्या व्यिीचे िारशाने णमळालेली िैणशष््टये ज्यात उंची, डोळे ि 

त्िचेचा रगं आणि रिगट यासारख्या गिुांचा समािेश होतो. त्याच्याशी संबंधीत आहे  ते 

म्हिजे एखाद्या व्यिीला त्याच्या आईिडीलांपासून णमळालेल्या सिा शरीररचनाशास्त्रीय ि 

मानसशास्त्रीय गिुीची बेरीज आहे.  
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F.L. रच हे अनिुंणशकतेला शरीराच्या रचनेिर पररिाम करिाऱ्या ज्या जैणिक दृष््टया 

प्रसाररत घटकांची एकूि बांधिी म्हिून समजतात.  

प्रत्येक मूल हे ह्या जगात त्याला त्याच्या आईिणडल ि पूिाजांपासून णमळालेल्या णिणशष्ट 

शारररीक आणि मानणसक िैणशष््टयांच्या संचासोबत येते. एक मूल हे त्याच्या कुटंूबातील 

कुठल्यातरी एखादया सदस्याप्रमािे णदसते. तो सदस्य त्याची बहीि, र्ाऊ, आईिडील 

णकंिा आजी आजोबा णकंिा त्याच्याशी संबधीत कुिी व्यिी असू शकतो. अनिुंणशकतेचे 

मलुरू्त एकक असलेल्या जनकुाद्वार े आईिडीलांकडून मलुांकडे हस्तांतरीत होिाऱ्या 

जैणिक गिुधमाांची प्रिीया म्हिजे अनिुंणशकता होय. हे गिुधमा  जनकेु आणि गिुसिु  

यांच्याद्वार ेहस्तांतरीत केली  जातात. 

 अनिुंणशकता ही  मखु्यत्िेकरून दोन प्रकारची असते -  जैणिक अनिुंणशकता आणि 

सामाणजक अनिुंणशकता 

• जैणिक अनिुंणशकता ही अशा सिा शरीररचनाशास्त्रीय आणि मानसशास्त्रीय िैणशष््टयांना 

सामािते जे एखादया व्यिीला त्याच्या आईिणडलांपासून गिुसिुातील जनकुाद्वार े

िारशाने णमळतात. 

• एखादया णपढीला त्या आधीच्या णपढ्यांपासून सामाणजक परपंरा, आदशा, मूल्ये, 

णिर्श्ास, णनणतमत्ता, ररतीररिाज इत्यादींच्या स्िरूपात जे काही सिा णमळते ते 

सामाणजक अनिुंणशकतेत सामाितात. जेव्हा एखादी णपढी असे संपाणदत कौशल्ये आणि 

ज्ञान हे पढुच्या णपढीकडे हस्तांतरीत करते तेव्हा त्यात सामाणजक अनिुंणशकता 

दृष्टोपत्तीस /णदसून येते. 

४.३.३ अनुवकं्तशकता व पयानवरणाचे सापेक्ष महत्व  

एखादया व्यिीचे व्यिीमत्ि घडिण्यात काय अणधक महत्िाचे आहे, अनिुंणशकता की 

पयाािरि हा प्रश्न उपणस्थत होतो. हा मदु्दा म्हिजे असे णिचारण्या सारखे आहे की एखादया 

रोपट्याच्या सयुोग्य णिकासासाठी अणधक महत्िाचे आहे - बी की माती . बी आणि माती हे 

एक एकटे काम करत नाही तर ते परस्परोिर अिलंबून असतात. अगदी त्याचप्रकार े

अनिुंणशकता आणि पयाािरि हे दोघेही घणनष्टपिे णनगडीत आहे आणि तेिढेच महत्िाचे 

आहे म्हिून एक दसुऱ्यापासून अलग असलेले णिचारात घेतले जाऊ शकत नाही. याचे 

स्पष्टीकरि देण्यासाठी  

मकॅ इव्हर आक्तण पेज म्हितात की “जीिनाची प्रत्येक घटना ही अनिुंणशकता ि पयाािरि 

यांचा गिुाकार आहे.” पररिामासाठी एक हा दसुरा इतकाच गरजेचा आहे. त्यातील 

कुिाचाही कधीही ना लोर् केला जाऊ शकतो ना कधीही िेगळा केला जाऊ शकतो.” 

अनिुंणशकता म्हिजे आईिणडलांपासून मलुांकडे हस्तांतररत होिाऱ्या आणि शरीररचना 

आणि पयाािरिािर प्रर्ाि टाकिाऱ्या सिा जैणिक घटकांची समग्रता होय. अशीही त्याची 

व्याख्या केली जाते.  अनिुंणशकता ही अशा पररस्थीतींना जबाबदार असते ज्या ितानाला 

उद्दीपीत करण्याचे काम करतात णकंिा ितानाचे रूपांतरि घडिून आिण्याची कृती करतात. 

अनिुंणशकता आणि पयाािरि दोघेही णिकासाचे णनश्चयक आहे आणि एखाद्या व्यिीच्या 

जीिनात त्यांचे महत्ि समान आहे. 
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रॉस यांनी एक सिु णदले आहे ज्यात एखाद्या व्यिीच्या जैणिक, मानणसक, आणि सामाणजक 

णिकासाची पातळी ठरणिण्यातील घटकांची कृती ही कधीकथी व्यि केली जाते ते सिु 

पढुील प्रमाि े

H X E X T = DL  

जेथे 

H= Heredity (अनिुंणशकता), E- Environment (पयाािरि)  

T = Time (िेळ) DL= Development level of an Individual personality 

(एखादया व्यिीमत्िाची णिकासाची पातळी) 

हे सिु ही िस्तणुस्थती स्पष्ट करते की  अनिुंणशकता णकंिा पयाािरि हे एकटयाने काया करते 

असे म्हििे अथाहीन आहे आणि हे सदु्धा स्पष्ट करते की एखादया व्यिीच्या िाढ ि 

णिकासा साठी दोन्हीही तेिढेच जबाबदार असतात. अनिुंणशकता ही णिणशष्ट प्रकारच्या 

पयाािरिातच काया करते. दोन्हीही एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. पयाािरिाणशिाय 

अनिुंणशकता णनरुपयोगी आहे आणि अनिुांणशकते णशिाय पयाािरि म्हिजे काहीही नाही. 

अनिुंणशकता ही आपल्याला शररर, संरचना, रगं णकंिा िैणशष्टय इत्यादी प्रदान करते आणि 

पयाािरि आपल्याला संधी प्रदान करते ज्यात त्यांचे संगोपन आणि णिकास केला जाऊ 

शकतो.  

लडँीस आक्तण लडँीस यांनी नमूद केले आहे की "अनिुंणशकता ही आपल्याला णिकसीत 

करण्यासाठीच्या क्षमता देते परतं ुत्या क्षमतांच्या णिकासासाठीच्या संधी या पयाािरिातूनच 

यायला हव्या.” 

व्यिी उत्पादन आहे जे अनिुंणशकता आणि पयाािरिामधील अन्योन्य णियेमळेु णिकसीत 

होते. आपि असे गहृीत धरु या की व्यिी म्हिजे आयताचे के्षिफळ आहे जेथे आयताचा 

आया अनिुंणशकता असून उंची पयाािरि आहे. आपल्या सिााना माहीत आहे की आयताचे 

के्षिफळ A = bxh जेथे A = के्षिफळ b = पाया h = उंची. आयताच के्षिफळ हे पाया णकंिा 

उंचीिर अिलंबून नसून ते दोन्हीिर अिलंबून असते.  अगदी त्याचप्रमािे एक व्यिी ही 

अनिुंणशकता ि पयाािरिाचा पररिाम आहे. अनिुंणशक क्षमतांचा णिकास ही पयाािरिाची 

बाब आहे. 

प्रत्येक व्यिीजिळ अनिुंणशकता असते आणि हे गिु त्यांच्या पोषिासाठी एक िातािरि 

णिकसीत करतात.  

मकॅ इव्हर आक्तण पेज म्हितात की, “जीिनाची प्रत्येक घटना ही अनिुंणशकता ि पयाािरि 

यांचा गिुाकार आहे. पररिामांसाठी एक हा दसुऱ्या इतकाच गरजेचा आहे. त्यातील 

कुिाचाही कधीही ना लोर् केला जाऊ शकतो न िेगळा केला जाऊ शकतो.” हे सापेक्ष 

महत्ि पूढील उदाहरिाद्वार ेअजून स्पष्ट केले जाऊ शकते :  

१) बीया x माती = उत्पादन  

२) र्ांडिल x गुंतििूक = महसूल 

चांगल्या उत्पादनासाठी बीया आणि माती तेिढीच महत्िाची आहे तसेच चांगल्या 

महसूलासाठी र्ांडिल ि गुंतििूक तेिढीच महत्िाची आहे. अगदी त्याच प्रकार ेकायाक्षम 



 

 

िाढ ि णिकासािर 

 पररिाम करिार ेघटक 

67 

आणि आरोग्यदायी िाढ ि णिकासासाठी अनिुंणशकता आणि पयाािरि  महत्िाचे आहे. 

कायाक्षम मानिी णिकासासाठी आिश्यक असलेले सिा घटक हे एकमेकात गुंफलेले आहे 

आणि ते पयाािरिाद्वारा प्रर्ाणित होतात. यामध्ये घर, समाज, शारीररक आणि शालेय 

पयाािरि यांचा समािेश होऊ शकतो जे मािूस ज्यापमािे, िागतो, णिचार करतो, 

एकमेकांशी गुंततो, िाढतो आणि र्ािनांिर प्रिीया करतो त्या पद्धतींिर पररिाम करतात. 

पोषक िातािरि हे सकारात्मक आरोग्य णनष्ट्पत्ती आणि कमीत कमी णिकासात्मक 

आव्हानांचे योगदान देते. जेव्हा गररबीसारख्या घटक पररस्थीती पढेु येतात तेव्हा हे स्पष्ट 

आहे की त्याचा पयाािरिािरील पररिाम हा व्यिीच्या िाढ ि णिकासासाठी धोका ठरु 

शकतो.  एक पोषक पयाािरि हे आरोग्यदायी िाढ ि णिकासाच्या उत्कषााला मदत करू  

शकते असे सचुणिले जाते.  

४.३.४ शैक्षक्तणक पररणाम 

आता आपि हे जाितो की कोिाची रू्णमका महत्िपूिा आहे या बाबतीत अनिुांणशकता ि 

पयाािरिाचे महत्त्ि यांची  तलुना करू शकत नाही कारि व्यिीच्या योग्य िाढ ि 

णिकासासाठी दोघांचे महत्ि समान आहे. मलुाच्या णिकासाच्या प्रणियेत अनिुंणशकता 

आणि पयाािरिाचे परस्परसंबंधी ज्ञान असिे णशक्षकाच्या दृष्टीने महत्िाचे आहे जेिेकरून 

णशक्षक त्यांच्या णिदयार्थयाांना  आशय अणधक चांगल्या  प्रकार ेसमजण्यास ि अध्ययनास 

मदत करू शकेल. या दोन्ही  घटकांचे ज्ञान हे णशक्षकाला त्याच्या णिद्यार्थयाांमध्ये  कोिताही 

एखादा णिषय  मग तो गणित असो िा इंग्रजी असो, णशकतांना कोिते  व्यणिगत फरक 

असतात ते शोधून काढण्यात  मदत करले. तसेच यामळेु णशक्षक त्याच्या िगाात व्यिीगत 

गरजांनसुार िापरत असलेल्या अध्यापन पद्धती  ि तंिे यांचा  ताळमेळ  साधण्यात ि त्या 

रूपांतररत करण्यास मदत होते.  त्या पद्धती  ि तंिे म्हिजे प्रकल्प पद्धत णकंिा पद्धत णकंिा 

ससंुिाद अध्यापन  तंि असू शकते. णशक्षकाने णिदयार्थयाांना सिोत्कृष्ट पयाािरिाद ्िार े

सिोत्कृष्ट णशक्षि परुणिण्याची योजना करायलाच हिी. ही बाब  ससुज्ज संगिक प्रयोगशाळा 

आणि प्रत्येक णिद्यातील परुशेा िाचनालय सणुिधा परुिून केली जाऊ शकते.  

सोरने्सनने अगदी अचूक सांणगतले आहे की णशक्षकासाठी मानिी णिकासािर आनिुंणशकता 

ि  िातािरिाच्या शिींच्या परस्पर पररिामांचे ज्ञान ि त्यांचे आंतरसंबंधाचे ज्ञान अणतशय 

महत्त्िपूिा आह.े याचाच अथा म्हिजे णशक्षकाने त्याचा णिद्याथी, त्याच्या/ णतच्या क्षमता 

तसेच िातािरि, त्याची  ताकद ि  उणििा यांचा अभ्यास कराियास हिा आणि या सिा 

बाबी लक्षात घेऊन मलुाच्या णिकासासाठी त्याने योजना तयार  करायलाच हिी. उच्च 

प्रतीच्या शालेय कामणगरीसाठी शालेय िातािरि जबाबदार असते. शाळेने समदृ्ध कायािम 

प्रदान करण्याचे उद्दीष्ट ठेिायला हिे  त्यामध्ये मलुांसाठी   अभ्यासिणमत आणि 

अभ्यासिमपूरक कृतींचा समािेश होतो जसे प्रश्नमंजषुा ि साणहत्यीक स्पधाा, िाणषाक णदन, 

णिडा णदन जेिेकरुन मूल हे जीिनाच्या सिाच के्षिांमध्ये उत्कृष्ट कामणगरी करू शकेल. 

अणधक चांगल्या शैक्षणिक, व्यािसाणयक, व्यिीगत मागादशान ि समपुदेशन आणि व्यिीमत्ि 

णिकास कायािम यासह त्यांना सणुिधा परुिायला हव्यात. मलुांची आनिुांणशकता आणि 

पयाािरि माणहत असेल तसेच कुठले गिुधमा केव्हा स्पष्ट होऊ शकतात हे माणहत 

असल्यास णशक्षकासाठी णिदयार्थयाांच्या िाढ ि णिकासासाठी मदत करिे ि योजना आखिे 

सोपे होते. णशक्षकासाठी अनिुांणशकता ि पयाािरिाचे ज्ञान हे सिा प्रकारच्या अपिादात्मक 

मलुांच्या बाबतीत खूपच महत्िाचे आहे ज्यामध्ये हुशार, सामान्य, सरासरीपेक्षा कमी ि 
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समस्याग्रस्त मलेु आणि शैक्षणिक दृष््टया मागास मलुांसह  णशकिारांची पणहली-पणहली णपढी 

यांचा समािेश होतो. 

४.४ पररपक्वता 

बऱ्याच लोकांसाठी िाढ, णिकास, पररपक्िता आणि णशकिे अशा संज्ञा म्हिजे एकच गोष्ट 

असते आणि त्या संज्ञा एकासाठी दसुऱ्या िापरल्या  जातात. िाढ ि णशकण्यासोबतच 

पररपक्िता ही तीन प्रणियांपैकी एक आहे जी व्यिीच्या णिकासात मध्यिती रू्णमका 

बजािते. एखाद्या व्यिीमधील िागिकुीची तऱ्हा  ही त्याच्या िाढीिरून ठरिली आहे. 

सामान्य ितािकुीसाठी सामान्य िाढ ही गरजेची आहे. खुंटीत िाढ णकंिा  थांबलेली िाढ  

णकंिा  अणत जलद िाढ  असलेल्या व्यिी ितािकुीचे िेगिेगळे आकृतीबंध दशाणितात. अशा 

प्रकार े ज्या  व्यिीत  मेंदूचा णिकास परुसेा झालेला नाही त्यांच्यामध्ये  ितािूक सदु्धा 

अणिकणसत आढळून येते. पररपक्ितेची प्रणिया ही िाढीच्या प्रणियेशी घणनष्ठपिे संबंणधत 

आहे. याआधीच्या प्रकरिात आपि िाढ ि णिकास णशकलो तसेच त्यांच्यािर पररिाम 

करिार ेघटक णशकलो. आता आपि पररपक्ितेणिषयी णशकू या.  

४.४.१ पररपक्वतेची सकंल्पना 

तमु्ही जेव्हा खूपच लहान मूल होता तेव्हाचा णिचार करा.  तमु्ही शरीराने लहान होता हे 

तमु्हाला आठिू शकते का?  तमु्ही लहान असताना समस्या कशा प्रकार े सोडिीत 

होतात?  आता आपि ज्या पद्धतीने गोष्टी सोडितो त्या तलुनेत त्या पद्धती खूपच साध्या 

सोप्या होत्या.  अशा प्रकारचे प्रश्न आहे पररपक्ितेच्या प्रणियेिर प्रकाश टाकतात.  

पररपक्िता म्हिजे दसुर े णतसर ेकाही नसून आपि जीिन र्रात ज्या पद्धतीने िाढतो ि 

णिकास पाितो ते मागा होय.  पररपक्िता म्हिजे र्ािणनक दृष््टया सयुोग्य ि णिणशष्ट मागााने 

जळुिून घेण्याच्या ि प्रणतसाद देण्याच्या हेतूने होिारी अध्ययनाची प्रणिया होय.  ही प्रणिया 

िय िाढल्याने णकंिा शारीररक िाडी सोबतच होईल असे नाही.  परतं ु ती म्हिजे िाढ ि 

णिकासाचा एक र्ाग आहे.  अशी पररणस्थती ज्यामध्ये एक व्यिीही उद्यासाठी आणि 

अशाच प्रकार ेप्रौढािस्थेत सधुा तयारी करते. शारीररक िाढ थांबली तरीसदु्धा पररपक्िता 

थांबत  नाही तर ती प्रौढािस्थेत सदु्धा चालूच राहते.  उदाहरिाथा,  एक प्रौढ व्यिी जी णतचे 

आई-िडील कमािते ती निीन र्ािणनक पररणस्थतीशी जळुिून घेिे णशकून घेते जे तो/ ती 

त्यानंतर येिाऱ्या पररणस्थतीशी ज्या पद्धतींनी िागते त्यािर पररिाम करले.  

पररपक्िता ही अशी प्रणिया आहे ज्याद्वार ेआपि जीिन र्रात फि बदलतच  नाही तर 

िाढतो ि णिकाससदु्धा पाितो. णिकासकीय मानसोपचारतज्ञ हे जीिनर्रात बऱ्याच 

िेगिेगळ्या प्रकारच्या पररपक्िता बघतात. मानसशास्त्रात पररपक्िता ही ती प्रणिया आहे 

ज्यात एक व्यिी पररपक्ि होते,  दसुऱ्या शब्दात ती व्यिी पूिा कायाक्षमतेच्या अिस्थेला 

पोहोचते. मूलतः पररपक्ितेचा णिचार करताना फि जैणिक घटकच तपासले जायचे जसे 

मलुाच्या िागिकुीतील बदलात समाणिष्ट असिारी िय िाढण्याची णिया. जसा काळ 

लोटला तसे जैणिक पररपक्िता आणि पयाािरिीय अनरु्ि यांचा पररपाक म्हिून 

आकलनणिषयक णिकासाला समाणिष्ट करण्यासाठी पररपक्ितेचे  णसद्धांत सदु्धा  णिकणसत 

झाले.  
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पररपक्ितेची संकल्पना ही सिाप्रथम अनोल्ड मेसेल यांनी १९४० मध्ये मांडली. त्यांनी 

मानिी णिकासात णनसगााच्या  रू्णमकेिर जोर  णदला.  णिकासात्मक मानसशास्त्रात  

पररपक्ितेची संकल्पना ही जीन णपगेट यांनी प्रगतीपथािर नेली. त्यांच्यामते फि िाढ होिे 

हे मलुांना त्यांचे जग समजून घेण्यासाठी त्यांचा िाढत्या क्षमतेत महत्िपूिा रू्णमका बजािते, 

त्यासोबतच त्यांनी नमूद केले की मलेु मानणसक दृष््टया पररपक्य झाल्याणशिाय काही णिणशष्ट 

काया करू शकत नाहीत. आजकालचे णिकासाचे  णसद्धांत हे तंतोतंतपिे जैणिक मदु्दा 

णस्िकारत नाहीत. त्याऐिजी पररपक्िता ही जनकुशास्त्र ि सामाणजक पयाािरिीय प्रर्ाि 

यांच्या दरम्यान ची परस्परणिया जोडते.  तसेच पररपक्िताही काही फि बालपिा परुती  

मयााणदत राहत नाही. णिणिध णिख्यात व्यणिमत्िाद्वार े णदल्या गेलेल्या पररपक्ितेच्या 

िेगिेगळ्या व्याख्या पढुील प्रमािे: 

• क्रोगमन हे पररपक्िता म्हिजे िय िाढिे अशी व्याख्या करतात.  

• बोण्डक्तवन यांच्याअनसुार ‘पररपक्िता म्हिजे लायकी ि समायोजन यामधील िाढ’ 

• वुल्फ व वुल्फ हे पररपक्ितेची व्याख्या करतांना म्हितात की पररपक्िता म्हिजे 

मलुांची णिकासाच्या टप्प्यािरील णिणशष्ट काया करण्याची क्षमता जे काया ते  पूिी करु 

शकत नहते. 

• पररपक्िता म्हिजे पयाािरि पररणस्थतीच्या णिस्ततृ शे्रिीत णनयणमतपिे घडिारी िाढ 

णकंिा अशी िाढ जी प्रणशक्षि आणि सराि अशा  अशा उद्दीपनाच्या णिशेष पररणस्थती 

णशिाय घडून येते.(गेट्स ि जणसाल्ड) 

• गरॅी आक्तण क्तकंग्सले यांच्यानसुार, ‘पररपक्िता म्हिजे अशी प्रणिया ज्याद्वार ेशारीररक 

रचनेच्या िाढ ि णिकासाचा पररिाम म्हिून ितानाचे रूपांतरि  घडते.’ 

४.४.२ पररपक्वतेची वैक्तशष््टय े 

पररपक्ितेची णिणिध िैणशष््टये खाली णदलेली आहेत. 

अ) जनुकीय पररणामाचंी बेरीज: 

पररपक्िता म्हिजे  स्िमयााणदत जीिनचिात कायारत जनकुीय पररिामांची बेरीज  

होय. ती  अनिुांणशकतेिर आधारीत आहे.  ही प्रणिया व्यिीच्या अंतणनाणहत लायकी 

ि क्षमतांचे ििान करते. 

ब) स्वयचंलीत प्रक्तक्रया: 

पररपक्िता ही काणयक,शारररीक ि मानणसक णिरे्दन आणि एकीकरिाची 

स्ियंचलीत प्रणिया आहे. 

क) वाढ व क्तवकास  

पररपक्िता ही िाढ ि णिकास या दोन्हींिर अिलंबून आहे. जे पररपक्िता अभ्यास 

नसलेले ितान घडू शकण्याच्या आधी णकंिा कोितेही एखादे णिणशष्ट ितान घडू 

शकण्याच्या आधी गरजेचे असते. यामध्ये फि रचनात्मक बदलच नव्हे तर 

कायाकारी बदल णकंिा कामणगरीचा सदु्धा समािेश होतो. ते व्यिीला रचनात्मक 

बदलापासून ते कायाकारी तत्परतेच्या पायरीपयांत पोहोचिण्यास मदत करते. 
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ड) वाढीची पूणानवस्था :  

पररपक्िता ही मानणसक, सामाणजक आणि र्ािनात्मक णिकासाच्या घनीरू्तत्िाची 

पायरी आहे ि ती अशा प्रकार ेबाढीच्या प्रणियेच्या पूिात्िास मदत करते. 

इ)  अतंगनत रुपांतरण :  

पररपक्िता ही मूलत: एक रुपांतरिाची प्रणिया आहे जी आतून घडून येते ि 

व्यिीच्या क्षमतांचा णिकास ि जन्मजात पररपक्ितेची प्रणिया आहे, 

फ)  अध्ययनाची पररक्तस्थती :  

पररपक्िता ही अध्ययनाची अत्यािश्यक अट आहे. मानिी णिकास पूिात्िास 

नेण्यासाठीचा एकमेि स्रोत म्हिजे अध्ययन होय. 

पररपक्िता ही अध्ययनाचा पाया ठरते.  

ज)  पररपक्वतेचे घटक : 

पररपक्ितेला अध्ययनाची प्रणिया समजले जाते. अध्ययन प्रणियेत तीन घटक 

अंतरू्ात होतात. ते म्हिजे संपादन, धारिा ि स्मरि (आठिि).  

• संपादन: संपादन हे ितानात रूपांतरि घडिून आिण्यात सहाय्यक होतात आणि 

णिद्यार्थयाांना अध्ययनासाठी बौणद्धक दृष््टया तयार करतात. संपादन हेच अध्ययनाचा 

अथा, स्िरूप ि व्याणप्त ठरिते. 

• धारिा: धारिेणशिाय णिद्याथी हा संपादीत गिु अणर्व्यि करण्यास अपयशी ठरतो. 

• स्मरि : स्मरिाद्वार ेएक व्यिी ही णिद्यार्थयााच्या पररपक्िता ि अध्ययन ितानाणिषयी 

मत बनिते. 

ह)  अध्ययन कौशल्यासाठी आवश्यक : 

शारीररक तसेच मानणसक प्रणशक्षिासाठी पररपक्िता ही  अत्यािश्यक आहे. 

कोित्याही कायाात णनपिुता येण्यासाठी शारीररक ि  मानणसक पररपक्ितेची प्राप्ती 

ही अणतशय महत्त्िाची आहे. तेथे बाह्य उत्तेजना देिाऱ्या िस्तू णकंिा उद ्दीपनाची 

काहीही गरज नाही कारि पररपक्िता ही स्ियंचणलत प्रणिया आहे. 

ग)  पररपक्वता आक्तण शारीररक योग्यता :  

पररपक्ि अध्ययन ितानाचा णिकास हा णिद्यार्थयााच्या शारीररक योग्यतेिरसदु्धा 

अिलंबून असतो. संपादन, धारिा आणि स्मरि हे त्यांची काये यशस्िीपिे तेव्हाच 

पार पाडतात जेव्हा शरीर अियि हे या घटकांचा सयुोग्य णिकास करण्यात सक्षम 

असतात. शारीररक कमतरता णकंिा आजार हे मलुाच्या अध्ययन प्रणियेत अडथळा 

आितात. जोपयांत शरीर अियि किखर होत नाहीत णकंिा स्नायू परुशेे मजबूत होत 

नाहीत तोपयांत मलुाच्या ितानात अपेणक्षत पररितान घडून येत नाही. या संदर्ाात, 

पररपक्ितेला शारीररक योग्यता हे नाि णदले गेले आहे. 
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म)  पररपक्वतेच्या आधी प्रक्तशक्षण अथनहीन आह.े  

शारीररक पररपक्िता ही मानणसक पररपक्ितेइतकीच महत्त्िाची आहे. म्हिूनच 

मलुाला कोित्याही प्रकारचे प्रणशक्षि देण्याआधी पालकांचे तसेच णशक्षकांचे हे 

सिाप्रथम कताव्य आहे की ते मूल हे शारीररक दृष््टया आणि मानणसक दृष््टया पूिा 

पररपक्ि आहे की नाही ते बघिे.  पररपक्ितेच्या आधी णदलेले प्रणशक्षि हे कुठलीही 

कृती समजून घेण्यास णनरुपयोगी आहे. पररपक्िता आणि अध्ययन हे एकाच 

प्रणियेचे दोन िेगिेगळे पैलू म्हिून समजले जातात. 

४.४.३ पररपक्वतेचे शैक्षक्तणक पररणाम:  

एस. अलेक््ांड्रा यांनी कथन केले आहे की, "पररपक्िता ही मूलतः एक जन्मजात ि 

आतून होिारी रूपांतरिाची प्रणिया आहे णकंिा सणजिामध्ये असलेल्या मूळ शिींमळेु 

घडून येिारा सणजिांचा णिकास ि संरचना ि काये यामधील िाढ होय.” अध्ययनािर 

पररिाम करिारा िमिारीत िरचा घटक म्हिजे पररपक्िता होय. 'पयाािरि पररणस्थतीच्या 

णिस्ततृ शे्रिीत णनयणमतपिे घडून येिारी िाढ’ अशीही त्याची व्याख्या केली जाते. दसुऱ्या 

शब्दात पररपक्िता म्हिजे अशी िाढ जी प्रणशक्षि णकंिा सराि यासारख्या उद्दीपनाच्या 

णिशेष पररणस्थतींणशिाय एखाद्या व्यिीत णनयणमतपिे ि सतत घडून येते. मलुाद्वार े

पररपक्ितेची णिणशष्ट पायरी गाठल्यानंतरच अध्ययन शक्य होते. पररपक्ितेची णिणशष्ट 

पायरी प्राप्त केल्यानंतरच सराि ि प्रणशक्षि फलदायी होते. पररपक्िता ही मलुाची 

अध्ययनाची तयारी ठरिले. णिद्याथी हा एखादे णिणशष्ट काया जे त्याला णशकणिण्याचे 

योजलेले आहे ते णशकण्यास परुसेा तयार म्हिजेच परुसेा पररपक्ि आहे जी नाही 

याणिषयीचे ज्ञान असिे णशक्षकासाठी महत्त्िपूिा आहे. पररपक्ितेची इष्टतम पातळी गाठलेली 

नसतांना मलुाला णशकणििे पररिामकारक असिार नाही. 

पररपक्ितेचा दर हा व्यिीपरत्िे बदलतो. थोडक्यात म्हिजे पररपक्ितेत व्यिीगत फरक 

असतात. सारख्याच ियात अध्ययन क्षमतेत व्यिीगत फरक असतात. काही लिकर 

पररपक्ि होतात तर काही जास्त काळ घेतात. जी मलेु लिकर पररपक्ि होतात ती णिणशष्ट 

कौशल्ये  लिकर णशकतात. स्नायू ि मेंदूच्या क्षमतेच्या पररपक्ितेनंतरच तीन 'R' म्हिजेच 

िाचन (Reading), णलखाि (Writing) आणि ओळख (Recognizing) णशकले जाऊ 

शकतात. अध्ययन क्षमतेचा दर हा मोठ्या मेंदूच्या पररपक्ितेशी घणनष्ठपिे णनगडीत आहे, 

म्हिून असे म्हटले जाऊ  शकते की आध्ययन हे पररपक्ितेपासून स्ितंि नाही तर 

िाढीच्या णिणशष्ट टप्प्यािरच आधारीत असाियास हिे.  

पररपक्ितेची णिणशष्ट पायरी गाठल्यानंतरच अध्ययन शक्य होते. उदाहरिाथा एखादया सहा 

मणहन्याच्या मलुाला आपि चालिण्याचा णकतीही सराि करणिला तरीही ते बाळ चालू 

शकिार नाही कारि त्याचे स्नायू चालिे णशकण्यासाठी परुसेे पररपक्ि नाहीत. हे णिणशष्ट 

णशकिे तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा मज्जातंतू ि स्नायू हे पररपक्िता ि णिकासाची णिणशष्ट 
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पायरी गाठतील. त्याचप्रमािे णशक्षकासाठी हे महत्िाचे आहे की मलुाच्या पररपक्ितेच्या 

पातळीनसुार काये ि कायापद्धतींचे णनयोजन करिे. 

पररपक्िता ि अध्ययनाची रू्णमका ही पालक तसेच ि णशक्षकाला प्रणशक्षि कोिते ि ते 

केव्हा सरुु करािे हे जािण्यास मदत करते. पररपक्ितेद्वारा णनर्ािल्या जािाऱ्या रू्णमकेचे 

ज्ञान दशाणिते की मूल हे अध्यापनाद्वारा फायदा होण्याइतपत मोठा णकंिा पररपक्ि नसेल 

तर त्याचे मूल्य मूलासाठी नगण्य आहे आणि णशक्षकाच्या ितीने िेळ ि श्रम िाया 

घालिण्यासारखे आहे. मूल णशकायला तयार असल्यािरच अध्ययन सरुु व्हाियास हिे. 

जर मूल णशकायला तयार असेल आणि त्याला मागादशान णकंिा प्रणशक्षि णदले गेले नाही तर 

त्याची आिड, रुची ही डळमळीत होऊ शकते. पररपक्िता ही अध्ययनासोबत येते, ती 

ियासोबत येईलच असे नाही. राइसन यांनी अगदी योग्य सांणगतले आहे, "पररपक्िता ही 

जीिनासाठी आिश्यक आहे परतं ुपरुशेी अट नाही." 

४.५ साराशं  

या यणुनटमध्ये आपि णशकलो की व्यिीगत फरक हे मानिातील असे फरक आहेत जे 

एखाद्याला दसुऱ्यापासून िेगळे णकंिा णर्न्न करतात आणि एखाद्याला एकमेिणद्वतीय 

बनणितात. दसुऱ्या शब्दात सांगायचे म्हिजे दोन व्यिी या एकसारख्या असत नाहीत. 

व्यिीगत फरकाचा अभ्यास हा आपल्याला काय मािसाना एकमेकांसारखे बनणिते आणि 

काय त्यांना िेगिेगळे करते हे समजण्यास मदत करते. एका व्यिीपासून दसुऱ्या व्यिीत 

आढळिार े बदल णिचारात घेता एखादी व्यिी मानिी ितानाची पूिा शे्रिी उत्कृष्ट प्रकार े

समजून घेऊ शकते. णशक्षि हे मलुाच्या िाढ ि णिकासाशी णजिंतपिे जोडलेले आहे. 

णशक्षिाचा प्रमखु उदे्दश म्हिजे मलुांच्या क्षमता उत्कृष्टपिे प्रकट करिे. असे म्हितात की 

मलेु काही नैसणगाक गिु घेऊन जन्माला येतात आणि णिशेष पयाािरिात सयुोग्य िाढीला 

चालना देिे ही णशक्षिाची ताकद आहे.  

तसेच आपि दोन प्रमखु घटकांिर लक्ष कें णित केले- व्यिीच्या िाढ ि णिकासािर पररिाम 

करिार ेअनिुंणशकता ि पयाािरि.  िाढ हे व्यिी ि णतच्या पयाािरिातील परस्पर संिादाचे 

फळ आहे.  अनिुंणशकता ही व्यणिगत जन्मजात  गिुांत  एकूि गोळाबेरीज समजली जाते. 

पयाािरिात अशा सिा शिींचा समािेश होतो ज्या व्यिीिर काया करतात.  असाही णनष्ट्कषा 

काढला गेला की दोन्हीही  णततकीच महत्त्िाची आहे आणि एकमेकांिर अिलंबून आहे.  

दसुऱ्या शब्दात आपि होऊ शकतो की  अनिुंणशकता ि पयाािरि हे परस्पर पूरक आहेत ि 

दोन्हीही  एकाच घटनेचे पैलू आहेत.  आपि हे सदु्धा णशकलो की पररपक्िताही िाढ  

घडिून आिण्यासाठीच्या घटकांपैकी एक आहे आणि णशक्षकांसाठी हे जाििे महत्त्िाचे आहे 

की  णनयोणजत अभ्यासिम अंमलात आिण्यापूिी आपली मलेु णकती प्रमािात पररपक्ि 

आहेत.  
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५     

प्रात्याक्षिक कायय 

शैक्षणिक मानसशास्त्र णिभाग I 

(टीप : ही प्रात्याणक्षक काये - मागगदशगक तत्िे/नमनुे ह ेफक्त   

S.Y.B.A. (Education), I.D.O.L. च्या णिद्यार्थयाांसाठी अपेक्षीत आहते) 

 

तमुच्याकडून दोन प्रात्याणक्षक काये करण्याची अपेक्षा आहे. प्रात्याणक्षक कायय 1 आणि 

प्रात्याणक्षक कायय 2 जी खाली पाठ रचनेत णदली आहेत ही 20 गिुाांसाठी असून 

अभ्यासक्रमाचा अणिभाज्य भाग आहेत. 

घटक रचना 

प्रात्यणक्षक कायग 1 

मानसशास्त्रीय णनयतकालीकात नोंदिायच्या प्रयोगाचा नमनुा  

प्रात्यणक्षक कायग 2 

समस्या अभ्यासाचा नमनुा अहिाल (या अहिालात तमु्ही नमदु केलेल्या मदु्याव्यणतररक्त तमुचे 

स्ितःचे मदेु्दसदु्धा समाणिष्ट करु शकतात.) 

प्रात्याणक्षक कायय 1 अध्ययनाचे हस्ताांतरि, लक्ष णिचणलत होिे आणि बाह्य पे्ररिा यािर प्रयोग 

करिे आणि त्याला एका प्रायोणगक मानसशास्त्रीय णनयतकाणलकात नोंदििे. 

मानसशास्त्रीय णनयतकाणलकात नोदिायच्या प्रयोगाचा नमनुा 

प्ररेिेिरील प्रयोग 

प्रयोग क्र. 01 िेळ सकाळी 9 ते सकाळी 9.45 

िार सोमिार तारीख 6 एणप्रल 2020 

उदे्दश : सातिीच्या िगायतील णिद्याार्थयाांच्या शैक्षणिक कामणगरीिरील पे्ररिेचा प्रभाि 

अभ्यासिे. 

स्िरूपः ही एक व्यक्तीगत, शाणददक, कागद ि पेणससल कामणगरी चाचिी आहे. 

साणहत्य: आकलन क्षमता चाचिीिरील कागद, पेणससल णकां िा पेन आणि स्टॉपिॉच. 

कृतीः प्रयोगकत्याांने सातिी इयत्तेच्या सांपूिय िगायशी सांबांध प्रस्थाणपत केला आणि प्रयोगाचा 

उदे्दश साांणगतला. प्रयोगकत्यायने सूचना णदल्या आणि णिद्यार्थयाांना आकलन क्षमता चाचिीत 

सिोच्च कामणगरी करण्यासाठी पे्ररिा णदली. साध्या यादृणच्िक नमनुा पद्धतीने िगायतील 

णिद्यार्थयाांचे दोन समान गटात णिभाजन करण्यात आले. अ गटातील णिद्यार्थयाांना आकलन 

क्षमता चाचिी कागद देण्यात आले. ब गटातील णिद्यार्थयाांनासदु्धा तेच आकलन क्षमता चाचिी 

कागद देण्यात आले. परांत ुजे चाचिीत चाांगले गिु णमळणितात त्याांच्यासाठी एक अणतशय 

पे्ररिादायी सांदेश ि कौतकुाची हमी सह देण्यात आले. गिुदान झाल्यानांतर, चाचिीचे 

पररिाम तक्तत्यात माांडले गेले. तक्तत्यातील गिुाांिर आधारीत स्तांभालेख तयार केले गेले. गट 
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अ ि गट ब चे पररिाम हे आडव्या X - अक्षािर दाखणिले गेले तर सांपाणदत कामणगरीची पातळी 

ही उभ्या Y - अक्षािर दशयणिली गेली. 

णनररक्षि तक्ता क्र. 1- प्ररेिाद्वार ेआकलन क्षमता चाचिी 

गट आकलन क्षमता चाचिी 

कागद 

सरासरी गुि 

गट अ बाह्य प्ररिेणशिाय 225/300 = 75% 

गट ब बाह्य पे्ररिेसह 270/300 = 90% 

 

िरील णनररक्षि तक्ता क्र 1 िरून आकलन क्षमता चाचिी प्राप्ाांकाचे णिशे्लषि केले गेले. या 

चाचिीच्या पररिामाच्या आधार,े आलेख तयार केले गेले. आत्मपररक्षि आणि शैक्षणिक 

पररिाम सदु्धा णलणहले गेले. णनररक्षि तक्ता क्र. 1 िर आधारीत पढुील आकृती काढली गेली. 

आकृती 1: प्ररेिेद्वार ेआकलन क्षमता चाचिी 

आत्मपररक्षि: तमु्ही हा प्रयोग सरुु कराियाच्या आधीच्या तमुच्या भािना आणि या 

प्रयोगादरम्यानच्या तमुच्या भािना हे मदेु्द णिचार करण्याजोगे आहे. तमुची कामणगरी आणि 

तमुच्या कामणगरीिर प्रभाि टाकिार ेमानसशास्त्रीय, भािणनक णकां िा शारीररक घटक याणिषयी 

तमुच्या भािना काय आहेत? तमुच्या कामणगरीणिषयी तमुचे मत काय आह े? तमु्ही अणधक 

चाांगली कामणगरी करण्यासाठी यामळेु तमु्ही पे्रररत झालात का ? या प्रयोगासांदभायतील तमुच्या 

पररिामाांशी तमु्ही समाधानी आहात का ? 

शैक्षणिक पररिाम 

प्रात्यणक्षक कायय 2 : एक अध्ययन अक्षम णिद्याथी णकां िा एक हुशार णिद्याथी णकां िा एक 

कमकुित अध्ययन कताय याांचा समस्या अभ्यास तयार करिे आणि त्यािरील एक सांपूिय 

अहिाल सादर करिे. 

समस्या अभ्यासाचा नमनुा अहिाल (नमूद केलेल्या मदु्दयाां व्यणतररक्त तमु्ही तमुचे स्ितःचे 

काही मदेु्द सदु्धा समाणिष्ट करु शकतात. 

समस्या अभ्यास : हुशार णिद्यार्थयागिरील अहिाल 

पररचय : 

प्रात्याणक्षकासाठी िास्तणिक जीिन पररणस्थतीचे आकलन णिकसीत करून एक समस्या 

अभ्यास हाती घेण्यात येतो आणि त्याणिषयी उपाय णकां िा णनियय घेतला जातो. सद्य 

अहिालासाठी मुांबईतील एका इांग्रजी माध्यम शाळेच्या एका हुशार णिद्यार्थयायसाठी समस्या 

अभ्यास पार पाडला गेला. इजाफा हे त्या हुशार मलुाचे नाि असून तो दहािी इयत्तेत णशकतो. 

पार्श्गणपटीका : 

सियच णिषयाच्या णशक्षकाांच्या मते इजाफा हा खूप हुशार णिद्याथी आह.े परांत ुत्याचे िगायतील 

ितयन हे बऱ्याच णशक्षकाांसाठी णचांतेचे कारि आहे. काही काही िेळेस बरचे णशक्षक इजाफाच्या 

बौणद्धक पातळीशी जळुिून घेण्यास असमथय ठरतात. या समस्या अभ्यासासाठी िगयणशक्षक 
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श्री यरुीको याांनी मला सरुुिातीपासून शेिटपयांत साहाय्य केले. िगयणशक्षक हे त्याच िगायतील 

इतर णिद्यार्थयाांच्या तलुनेत इजाफाच्या िगायतील अणतउत्साही पिाच्या बाबतीत णचांतातूर 

होते. 

समस्या तपासिी : 

सरुूिातीला मी सिय िगायतील इजाफाच्या प्रत्येक पैलूनपैलू णिषयी समजून घेण्याचा पूिय 

प्रयत्न केला आणि सियणिषय णशक्षकाांशी  त्याच्या णिषयी चचाय केली. अथायत हे सिय आदरिीय 

प्राचायय मॅडमाांच्या औपचाररक  परिानगीने केले त्यानांतर प्रत्यक्ष माणहती गोळा केल्यानांतर मी 

ती सिय णिभक्त केली आणि सियणिषयक णशक्षक आणि इजाफाच्या िगायतील त्याचे जिळचे 

काही णमत्र याांची व्यक्तीशः ि िैयणक्तकररत्या मलुाखत घेण्याचे ठरिले.  त्यानांतर इजाफाच्या 

पालकाांसोबत शाळेच्या बगीच्यात एक अनौपचाररक मलुाखत घेतली गेली. इजाफाणिषयीच्या 

या सिय औपचाररक तसे अनौपचाररक मलुाखती आणि चचाय या समस्या अभ्यासासाठी नोंद 

िहीत नोंदिल्या गेल्या. 

अणधकृत भेटी, मलुाखत आणि  चचाांसाठी सांबांधीत व्यक्तीच्या परिानगीने सांपूिय सांभाषिाच्या 

प्रत्येक मदु्दा नोंदणिण्यासाठी दकुश्राव्य मदु्रि तांत्रज्ञानाचा िापर केला गेला. 

इजाफाशी सांबांधी गोळा केलेल्या सामग्रीने पूिय समाधानी झाल्यानांतर मी अहिालातील सिय 

महत्त्िाचे मदु्दयाांचा साराांश सरुू केला असे लक्षात आले की इजाफाचे त्रासदायक ितयन हे 

बहुताांश इांग्रजी भाषेच्या िगायत होते. यामागचे सांभाव्य कारि हे दोन घटकाांमळेु होते. इजाफा 

हा इांग्रजी भाषेत चाांगला होता आणि णशक्षक बहुधा इांग्रजी सांकल्पना इांग्रजी कमकुित 

असलेल्या णिद्यार्थयाांसाठी स्पष्ट करताांना स्थाणनक भाषेचा िापर करत हे इजाफाला आिडत 

नसे. 

अर्गबोध 

हुशार णिद्यार्थयायजिळ अमतुय सांकल्पना ग्रहि करण्याची आणि त्याांना अणधक काययक्षमतेने ि 

योग्यररतीने ससुांगठीत करण्यी क्षमता असते. इजाफाजिळ उच्चशैक्षणिक क्षमता, अणधक 

सजृन शीलता आणि नेततृ्िगिु आहेत. णशक्षकाच्या ितीने णशक्षकाने अशा प्रकारचे िगायतील 

िातािरि  तयार करािे जे इजाफाला अभ्यासात आव्हान देऊ शकेल. 

पयागय 

णशक्षकाने इजाफाला स्ितांत्र प्रकल्प ि कृती परुिायलाच हव्या आणि त्याला त्याच्या क्षमतेला 

आव्हान द्यायला हिे कारि त्याला इतर णिद्यार्थयाांच्या तलुनेत नेहमीच जास्तीचा िेळ असतो. 

णशक्षकाने सजृनशीलता आणि मूलभूत णिचारसरिीला उत्तेजन दयायलाच हिे. णशक्षकान 

इजाफाला टाचि काढण्याचे आणि असांबांधीत मदेु्द अणतशय सजृनशील मागायने जोडण्याचे 

मागय शोधून काढू द्यािे. 

णशक्षकाने त्याच्या धडयाांमध्ये बहुणिध बदु्धीमत्तेचा समािेश करायलाच हिा. कारि प्रत्येक 

णिद्यार्थयाांची गरज ही िेगळी असते.णतथे इजाफाची सदु्धा तशीच गोष्ट आहे. 

-  इजाफाला बदु्धीमत्तेच्या एक णकां िा अणधक के्षत्रात आव्हान द्यािे. 

-  णशक्षकाांनी अभ्यास साणहत्य परुिायला हिे परांत ुइजाफाच्या क्षमतेनसुार िैणिध्यपूिय 

णनष्पत्तीची अपेक्षा ठेिािी. 
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- णशक्षकाने खास करून इजाफासारख्या णिद्यार्थयायसाठी उच्च क्रम णिचारसरिी आणि 

तकय शक्ती असलेले प्रश्न ि गहृपाठाांचा समािेश करायलाच हिा. 

- िास्तणिक जीिन अनभुिाांचा िगायतील अध्यापन ि अध्ययन प्रणक्रयेत समािेश 

करण्याइतपत अभ्यासक्रम लिणचक हिा. 

-  अभ्यासक्रम हा णनणितपिे णिद्याथीकें द्रीत असायला हिा जेिे इजाफा हा िगायत 

कृतीशीलपिे गुांतून राहू शकेल. 

-  अभ्यासक्रमाची चौकट ही णिद्यार्थयायची आिड आणि त्याांच्या शैक्षणिक गरजा 

याांच्यानसुार तयार करायला हिे. 

-  णशक्षकाने बदलाणभमखु राहयलाच हिे - तांत्रज्ञान णिकणसत होते तशी णपढी बदलते. 

-  णशक्षकाांनी णिद्यार्थयाांना कोरी पाटी समजू नये. 

उपाय : 

इजफाच्या ितयनाच्या मागयदशयन देण्यास ि आकार देण्यास सांभािीत पिे कायय करू शकिार े

उपाय हे िरील पररच्िेदात नमूद केलेल्या पयाययात णदले आह.े याांचा िापर इजाफाच्या 

बाबतीत णकां िा हुशार णिद्यार्थयाांच्या बाबतीत गरजेनसुार काहींचा सांयोग करून आणि 

थोडयाफार कमी अणधक फरकाने करायला हिे. 

हे सत्य आहे की हुशार मलेु ही आव्हानात्मक कायायमळेु पे्ररीत होतात. म्हिून जर णशक्षिाला 

िाटत असेल की तो हुशार मलुाांना हाताळाियास असमथय आहे. तर त्याने हुशार मलुाांना 

हाताळाियास असमथय आहे. तर त्याने हुशार मलुाांिर केल्या गेलेल्या सांशोधनाची मदत 

घ्यायलाच हिी. 

अशाप्रकार ेयेथे णिशेषतः इजाफासाठी इांग्रजी णशक्षक एखाद्या णिणशष्ठ कणिता णकां िा गोष्टीसाठी 

एक िेगळी सरुुिात णकां िा शेिट णिचारू शकतात. तसेच इांग्रजी णशक्षक इजाफाला पाठय 

पसु्तकातील एखाद्या पात्रािर आधारीत गोष्टी णलहायला साांगू शकतात तसेच इांग्रजी णशक्षि 

इजाफाला इांग्रजीत समग्रपिे तरबेज होण्यासाठी मदत करू शकतात. 

णशफारसी 

णशक्षकाांनी इणच्ित मागायने बदलण्यास मदत करण्यासाठी शाळेच्या दृष्टीने महत्त्िाची बाब 

म्हिजे शाळेने णशक्षकाांसाठी व्यािसाणयक णिकास अभ्यासक्रम चालिायला हिा. निीन मागय 

अिलांबण्यासाठी चाांगल्या णस्थरस्थािर झालेल्या णशक्षकाला सदु्धा पाठबळ देिाऱ्या 

िातािरिाची गरज असते. मानसशास्त्रज्ञ मानतात की इजाफासारखे हुशार णिद्याथी हे स्ि - 

णटकाकार असतात आणि नेहमीच पूियत्िाच्या णदशेने कायय करतात. णशक्षकाचे िगायतील ितयन 

हे हुशार णिद्यार्थयाांच्या सांदभायत अणतशय महत्त्िाचे आहे. 
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ब   

प्रात्याक्षिक कायय 

शैक्षणिक मानसशास्त्र णिभाग I 

(टीप : ही प्रात्याणक्षक काये - मागगदशगक तत्िे/नमुने ह ेफक्त   

S.Y.B.A. (Education), I.D.O.L. च्या णिद्यार्थयाांसाठी अपेक्षीत आहते) 

 

तमुच्याकडून दोन प्रात्याणक्षक काये करण्याची अपेक्षा आहे. प्रात्याणक्षक कायय 1 आणि 

प्रात्याणक्षक कायय 2 जी खाली पाठ रचनेत णदली आहते ही 20 गिुाांसाठी असून 

अभ्यासक्रमाचा अणिभाज्य भाग आहेत. 

घटक रचना 

प्रात्यणक्षक कायग 1 

मानसशास्त्रीय णनयतकालीकात नोंदिायच्या प्रयोगाचा नमनुा  

प्रात्यणक्षक कायग 2 

समस्या अभ्यासाचा नमनुा अहिाल (या अहिालात तमु्ही नमदु केलेल्या मदु्याव्यणतररक्त तमुचे 

स्ितःचे मदु्देसदु्धा समाणिष्ट करु शकतात.) 

प्रात्याणक्षक कायय 1 अध्ययनाचे हस्ताांतरि, लक्ष णिचणलत होिे आणि बाह्य प्रेरिा यािर प्रयोग 

करिे आणि त्याला एका प्रायोणगक मानसशास्त्रीय णनयतकाणलकात नोंदििे. 

मानसशास्त्रीय णनयतकाणलकात नोदिायच्या प्रयोगाचा नमनुा 

पे्ररिेिरील प्रयोग 

प्रयोग क्र. 01 िेळ सकाळी 9 ते सकाळी 9.45 

िार सोमिार तारीख 6 एणप्रल 2020 

उदे्दश : सातिीच्या िगायतील णिद्याार्थयाांच्या शैक्षणिक कामणगरीिरील प्रेरिेचा प्रभाि 

अभ्यासिे. 

स्िरूपः ही एक व्यक्तीगत, शाणददक, कागद ि पेणससल कामणगरी चाचिी आहे. 

साणहत्य: आकलन क्षमता चाचिीिरील कागद, पेणससल णकां िा पेन आणि स्टॉपिॉच. 

कृतीः प्रयोगकत्याांने सातिी इयते्तच्या सांपूिय िगायशी सांबांध प्रस्थाणपत केला आणि प्रयोगाचा 

उद्देश साांणगतला. प्रयोगकत्यायने सूचना णदल्या आणि णिद्यार्थयाांना आकलन क्षमता चाचिीत 

सिोच्च कामणगरी करण्यासाठी प्रेरिा णदली. साध्या यादृणच्िक नमनुा पद्धतीने िगायतील 

णिद्यार्थयाांचे दोन समान गटात णिभाजन करण्यात आले. अ गटातील णिद्यार्थयाांना आकलन 

क्षमता चाचिी कागद देण्यात आले. ब गटातील णिद्यार्थयाांनासदु्धा तेच आकलन क्षमता चाचिी 

कागद देण्यात आले. परांत ुजे चाचिीत चाांगल ेगिु णमळणितात त्याांच्यासाठी एक अणतशय 

प्रेरिादायी सांदेश ि कौतकुाची हमी सह देण्यात आले. गिुदान झाल्यानांतर, चाचिीचे 

पररिाम तक्तत्यात माांडले गेले. तक्तत्यातील गिुाांिर आधारीत स्तांभालेख तयार केले गेल.े गट 
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अ ि गट ब चे पररिाम हे आडव्या X - अक्षािर दाखणिले गेले तर सांपाणदत कामणगरीची पातळी 

ही उभ्या Y - अक्षािर दशयणिली गेली. 

णनररक्षि तक्ता क्र. 1- पे्ररिाद्वार ेआकलन क्षमता चाचिी 

गट आकलन क्षमता चाचिी 

कागद 

सरासरी गुि 

गट अ बाह्य प्ररिेणशिाय 225/300 = 75% 

गट ब बाह्य प्रेरिेसह 270/300 = 90% 

 

िरील णनररक्षि तक्ता क्र 1 िरून आकलन क्षमता चाचिी प्राप्ाांकाचे णिशे्लषि केल ेगेले. या 

चाचिीच्या पररिामाच्या आधार,े आलेख तयार केल े गेले. आत्मपररक्षि आणि शैक्षणिक 

पररिाम सदु्धा णलणहले गेले. णनररक्षि तक्ता क्र. 1 िर आधारीत पढुील आकृती काढली गेली. 

आकृती 1: पे्ररिेद्वार ेआकलन क्षमता चाचिी 

 

 

आत्मपररक्षि: तमु्ही हा प्रयोग सरुु कराियाच्या आधीच्या तमुच्या भािना आणि या 

प्रयोगादरम्यानच्या तमुच्या भािना हे मदु्दे णिचार करण्याजोगे आहे. तमुची कामणगरी आणि 

तमुच्या कामणगरीिर प्रभाि टाकिार ेमानसशास्त्रीय, भािणनक णकां िा शारीररक घटक याणिषयी 

तमुच्या भािना काय आहेत? तमुच्या कामणगरीणिषयी तमुचे मत काय आह े? तमु्ही अणधक 

चाांगली कामणगरी करण्यासाठी यामळेु तमु्ही प्रेररत झालात का ? या प्रयोगासांदभायतील तमुच्या 

पररिामाांशी तमु्ही समाधानी आहात का ? 

शैक्षणिक पररिाम 



   

 

शैक्षणिक मानसशास्त्र 

80 

प्रात्यणक्षक कायय 2 : एक अध्ययन अक्षम णिद्याथी णकां िा एक हुशार णिद्याथी णकां िा एक 

कमकुित अध्ययन कताय याांचा समस्या अभ्यास तयार करिे आणि त्यािरील एक सांपूिय 

अहिाल सादर करिे. 

समस्या अभ्यासाचा नमनुा अहिाल (नमूद केलेल्या मदु्दयाां व्यणतररक्त तमु्ही तमुचे स्ितःचे 

काही मदु्दे सदु्धा समाणिष्ट करु शकतात. 

समस्या अभ्यास : हुशार णिद्यार्थयागिरील अहिाल 

पररचय : 

प्रात्याणक्षकासाठी िास्तणिक जीिन पररणस्थतीचे आकलन णिकसीत करून एक समस्या 

अभ्यास हाती घेण्यात येतो आणि त्याणिषयी उपाय णकां िा णनियय घेतला जातो. सद्य 

अहिालासाठी मुांबईतील एका इांग्रजी माध्यम शाळेच्या एका हुशार णिद्यार्थयायसाठी समस्या 

अभ्यास पार पाडला गेला. इजाफा हे त्या हुशार मलुाचे नाि असून तो दहािी इयते्तत णशकतो. 

पार्श्गणपटीका : 

सियच णिषयाच्या णशक्षकाांच्या मते इजाफा हा खूप हुशार णिद्याथी आहे. परांत ुत्याचे िगायतील 

ितयन हे बऱ्याच णशक्षकाांसाठी णचांतेचे कारि आह.े काही काही िेळेस बरचे णशक्षक इजाफाच्या 

बौणद्धक पातळीशी जळुिून घेण्यास असमथय ठरतात. या समस्या अभ्यासासाठी िगयणशक्षक 

श्री यरुीको याांनी मला सरुुिातीपासून शेिटपयांत साहाय्य केले. िगयणशक्षक हे त्याच िगायतील 

इतर णिद्यार्थयाांच्या तलुनेत इजाफाच्या िगायतील अणतउत्साही पिाच्या बाबतीत णचांतातूर 

होत.े 

समस्या तपासिी : 

सरुूिातीला मी सिय िगायतील इजाफाच्या प्रत्येक पैलूनपैलू णिषयी समजून घेण्याचा पूिय 

प्रयत्न केला आणि सियणिषय णशक्षकाांशी  त्याच्या णिषयी चचाय केली. अथायत हे सिय आदरिीय 

प्राचायय मॅडमाांच्या औपचाररक  परिानगीने केले त्यानांतर प्रत्यक्ष माणहती गोळा केल्यानांतर मी 

ती सिय णिभक्त केली आणि सियणिषयक णशक्षक आणि इजाफाच्या िगायतील त्याचे जिळचे 

काही णमत्र याांची व्यक्तीशः ि िैयणक्तकररत्या मलुाखत घेण्याचे ठरिले.  त्यानांतर इजाफाच्या 

पालकाांसोबत शाळेच्या बगीच्यात एक अनौपचाररक मलुाखत घेतली गेली. इजाफाणिषयीच्या 

या सिय औपचाररक तसे अनौपचाररक मलुाखती आणि चचाय या समस्या अभ्यासासाठी नोंद 

िहीत नोंदिल्या गेल्या. 

अणधकृत भेटी, मलुाखत आणि  चचाांसाठी सांबांधीत व्यक्तीच्या परिानगीने सांपूिय सांभाषिाच्या 

प्रत्येक मदु्दा नोंदणिण्यासाठी दकुश्राव्य मदु्रि तांत्रज्ञानाचा िापर केला गेला. 

इजाफाशी सांबांधी गोळा केलेल्या सामग्रीने पूिय समाधानी झाल्यानांतर मी अहिालातील सिय 

महत्त्िाचे मदु्दयाांचा साराांश सरुू केला असे लक्षात आले की इजाफाचे त्रासदायक ितयन हे 

बहुताांश इांग्रजी भाषेच्या िगायत होते. यामागचे सांभाव्य कारि हे दोन घटकाांमळेु होते. इजाफा 

हा इांग्रजी भाषेत चाांगला होता आणि णशक्षक बहुधा इांग्रजी सांकल्पना इांग्रजी कमकुित 

असलेल्या णिद्यार्थयाांसाठी स्पष्ट करताांना स्थाणनक भाषेचा िापर करत हे इजाफाला आिडत 

नसे. 

अर्गबोध 
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हुशार णिद्यार्थयायजिळ अमतुय सांकल्पना ग्रहि करण्याची आणि त्याांना अणधक काययक्षमतेने ि 

योग्यररतीने ससुांगठीत करण्यी क्षमता असते. इजाफाजिळ उच्चशैक्षणिक क्षमता, अणधक 

सजृन शीलता आणि नेततृ्िगिु आहेत. णशक्षकाच्या ितीने णशक्षकाने अशा प्रकारचे िगायतील 

िातािरि  तयार करािे जे इजाफाला अभ्यासात आव्हान देऊ शकेल. 

पयागय 

णशक्षकाने इजाफाला स्ितांत्र प्रकल्प ि कृती परुिायलाच हव्या आणि त्याला त्याच्या क्षमतेला 

आव्हान द्यायला हिे कारि त्याला इतर णिद्यार्थयाांच्या तलुनेत नेहमीच जास्तीचा िेळ असतो. 

णशक्षकाने सजृनशीलता आणि मूलभूत णिचारसरिीला उते्तजन दयायलाच हिे. णशक्षकान 

इजाफाला टाचि काढण्याचे आणि असांबांधीत मदु्दे अणतशय सजृनशील मागायने जोडण्याचे 

मागय शोधून काढू द्यािे. 

णशक्षकाने त्याच्या धडयाांमध्ये बहुणिध बदु्धीमते्तचा समािेश करायलाच हिा. कारि प्रत्येक 

णिद्यार्थयाांची गरज ही िेगळी असते.णतथे इजाफाची सदु्धा तशीच गोष्ट आह.े 

-  इजाफाला बदु्धीमते्तच्या एक णकां िा अणधक के्षत्रात आव्हान द्यािे. 

-  णशक्षकाांनी अभ्यास साणहत्य पुरिायला हिे परांत ुइजाफाच्या क्षमतेनसुार िैणिध्यपूिय 

णनष्पत्तीची अपेक्षा ठेिािी. 

- णशक्षकाने खास करून इजाफासारख्या णिद्यार्थयायसाठी उच्च क्रम णिचारसरिी आणि 

तकय शक्ती असलेले प्रश्न ि गहृपाठाांचा समािेश करायलाच हिा. 

- िास्तणिक जीिन अनुभिाांचा िगायतील अध्यापन ि अध्ययन प्रणक्रयेत समािेश 

करण्याइतपत अभ्यासक्रम लिणचक हिा. 

-  अभ्यासक्रम हा णनणितपिे णिद्याथीकें द्रीत असायला हिा जेिे इजाफा हा िगायत 

कृतीशीलपिे गुांतून राहू शकेल. 

-  अभ्यासक्रमाची चौकट ही णिद्यार्थयायची आिड आणि त्याांच्या शैक्षणिक गरजा 

याांच्यानुसार तयार करायला हिे. 

-  णशक्षकाने बदलाणभमखु राहयलाच हिे - तांत्रज्ञान णिकणसत होते तशी णपढी बदलते. 

-  णशक्षकाांनी णिद्यार्थयाांना कोरी पाटी समजू नये. 

उपाय : 

इजफाच्या ितयनाच्या मागयदशयन देण्यास ि आकार देण्यास सांभािीत पिे कायय करू शकिारे 

उपाय हे िरील पररच्िेदात नमूद केलेल्या पयाययात णदले आह.े याांचा िापर इजाफाच्या 

बाबतीत णकां िा हुशार णिद्यार्थयाांच्या बाबतीत गरजेनसुार काहींचा सांयोग करून आणि 

थोडयाफार कमी अणधक फरकाने करायला हिे. 

हे सत्य आह ेकी हुशार मलु ेही आव्हानात्मक कायायमळेु प्रेरीत होतात. म्हिून जर णशक्षिाला 

िाटत असेल की तो हुशार मलुाांना हाताळाियास असमथय आहे. तर त्याने हुशार मलुाांना 

हाताळाियास असमथय आहे. तर त्याने हुशार मलुाांिर केल्या गेलेल्या सांशोधनाची मदत 

घ्यायलाच हिी. 
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अशाप्रकार ेयेथे णिशेषतः इजाफासाठी इांग्रजी णशक्षक एखाद्या णिणशष्ठ कणिता णकां िा गोष्टीसाठी 

एक िेगळी सरुुिात णकां िा शेिट णिचारू शकतात. तसेच इांग्रजी णशक्षक इजाफाला पाठय 

पसु्तकातील एखाद्या पात्रािर आधारीत गोष्टी णलहायला साांगू शकतात तसेच इांग्रजी णशक्षि 

इजाफाला इांग्रजीत समग्रपिे तरबेज होण्यासाठी मदत करू शकतात. 

णशफारसी 

णशक्षकाांनी इणच्ित मागायने बदलण्यास मदत करण्यासाठी शाळेच्या दृष्टीने महत्त्िाची बाब 

म्हिजे शाळेने णशक्षकाांसाठी व्यािसाणयक णिकास अभ्यासक्रम चालिायला हिा. निीन मागय 

अिलांबण्यासाठी चाांगल्या णस्थरस्थािर झालेल्या णशक्षकाला सदु्धा पाठबळ देिाऱ्या 

िातािरिाची गरज असते. मानसशास्त्रज्ञ मानतात की इजाफासारखे हुशार णिद्याथी हे स्ि - 

णटकाकार असतात आणि नेहमीच पूियत्िाच्या णदशेने कायय करतात. णशक्षकाचे िगायतील ितयन 

हे हुशार णिद्यार्थयाांच्या सांदभायत अणतशय महत्त्िाचे आहे. 
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