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SEMESTER I
CORE COURSE II

ADVANCED PSYCHOLOGY OF EDUCATION

Theory: 60   Internals: 40 Total Marks : 100
Total Credits= 6

Course Objectives

1. To develop an understanding of educational Psychology

1. To critically evaluate the theories of learning

2. To develop an understanding of learner dynamics

3. To develop an understanding of learner diversity

4. To address the individual differences in the classroom

5. To apply models of teaching for effective teaching and learning

6. To develop an understanding of meta cognition and development of self and identity

Module 1:  Application of Educational Psychology for Learning                              Credits: 2

Unit 1: Fundamentals in Educational Psychology

a) Psychology and Educational Psychology- concept, meaning and definition

b) Contribution of Educational Psychology to the learning process

c) Scope of educational psychology- the teacher, the learner, the learning environment and the
learning resources

Unit 2: Critical Understanding of theories of Learning

a) Behavioral views: Classical Conditioning (I. Pavlov), Operant Conditioning (B.F. Skinner)

b) Cognitive views: Learning by discovery (Jerome Bruner) Information Processing (David Ausubel)

d) Social Learning (Albert Bandura) and Social Constructivism (L. Vygotsky)

Unit 3: Understanding Learner Dynamics

a) Learning Styles-Kolb’s Learning Style

b) Thinking Styles- - Sternberg’s Thinking Styles

c) Mental health and Mental hygiene, Defense Mechanisms

Module 2 : Application of Educational Psychology for Teaching Credits: 2

Unit 4: Learner Diversity

a) Personality- Theories of personality Western (cognitive -Ellis, humanistic -Berne) and Indian
perspective (Vedic and Buddhist)



b) Intelligence - cognitive (J.P. Guildford, Emotional Intelligence and Multiple Intelligence

c) Creativity and Creative thinking contribution of E.D. Bono

Unit 5: Educational needs of differently abled children

a) Catering to Individual Differences- Cognitive exceptional children, physically exceptional children,
socio-cultural exceptional children

b) Emotional and Behavioral disorders - Attention Deficit Disorder Attention Deficit Hyperactive
Disorder, Disruptive Behaviour Disorder

c) Inclusive Education- concept of mainstreaming, integration and inclusion, need and importance
of inclusive education in the Indian context

Unit 6: Teaching for Thinking and Self Development

a) Models of Teaching: Inductive Thinking by Hilda Taba, Synectics by William Gordan

b) Meta cognition- Meaning, development and teaching for Meta cognition

c) Development of self and identity, Carol Dweck Self-Theory and Daryl Bem Self-perception
Theory

Module 3: Internal Assignment:                                                                                           Credits: 2

Sr. No. Particulars Marks

1. Assignments (2*10) 30

2. Case study/Projects/Posters and exhibits /Seminar/
Workshop/ Cooperative Learning /Blended Learning/
Construction/ Nai-Talim- Experiential Learning /
Open Book Assignment/ Class test 10
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शिक्षणातील मानसिास्त्राची मूलभूत तत्वे 

घटक रचना 

१.०  ईद्दिष््टये 

१.१  प्रस्तावना 

१.२ मानसशास्त्र व शैक्षद्दणक मानसशास्त्र – सकंल्पना, ऄथथ अद्दण व्याख्या 

१.३ शैक्षद्दणक मानसशास्त्राचे ऄध्ययक प्रद्दियेत योगदान 

१.४ शैक्षद्दणक मानसशास्त्राची व्याप्ती 

१.५                                   

१.६  साराशं 

१.७        

१.० उशिष्ट े

हा घटक वाचल्यानतंर तमु्ही 

• मानसशास्त्राची व शैक्षद्दणक मानसशास्त्राची व्याख्या.  

• ऄध्ययक प्रद्दियेत शैक्षद्दणक मानसशास्त्राची योगदान स्पष्ट कराल. 

• शैक्षद्दणक मानसशास्त्राची व्याप्ती स्पष्ट कराल. 

१.१ प्रस्तावना 

मानसशास्त्राची सरुुवातीची ईत्पत्ती प्राचीन ग्रीक              जीवनाच्या 

स्वरुपाद्दवषयीच्या लेखनात अहे, द्दवशेष : ॲद्दटस्टॉटलच्या द्दलखाणात. ॲररस्टॉटल   

‘Rsyche’ ही  सजं्ञा  ‘जीवना      ’ या सदंर्ाथत वापरली. या शबदाचं्या/ स ं    ग्रीक 

र्ाषेत ऄथथ ‘  ’   ण शास्त्र    शबद ॲररस्टॉटलच्या ‘Psyche’(  ) ऄ  क ग्रीक शबद 

`logos' (   ऄभ्यास) याचं्यापासून तयार     . ऄशाप्रकार,े ॲररस्टॉटल    प्रथम : 

जीवनाच्या  ऄभ्यासाची सरुुवात केली. ज्यातून पढेु अधदु्दनक द्दवज्ञान मानसशास्त्र 

द्दवकद्दसत झाले. 

१.२ मानसिास्त्र व िैक्षशणक मानसिास्त्र – सकंल्पना, ऄथथ अशण 

व्याख्या 

मानसशास्त्र या शबदाचा ऄथथ अत्म्याचे शास्त्र ऄसा होतो. (मानस-अत्मा; लोगो-शास्त्र). 

पूवीचे मानसशास्त्र हे मेटाद्दिद्दजक्सचा एक र्ाग होते अद्दण ते अत्म्याचे स्वरूप, ईत्पत्ती 

अद्दण द्दनयती याचं्याशी सबंंद्दधत होते. त्याला तकथ शदु्ध मानसशास्त्र ऄसे म्हणतात. परतं ु
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अधदु्दनक मानसशास्त्र ऄनरु्वजन्य अहे अद्दण अत्म्याशी सबंंद्दधत समस्यानंा सामोर ेजात 

नाही. हे अत्मा द्दकंवा मनाच्या ऄभ्यासा  व्यद्दतररक्त मानद्दसक प्रद्दियाशंी सबंंद्दधत अहे. 

ऄमेररकन सायकोलॉजीकल ऄसोद्दसएशनच्या मते, 'मानसशास्त्र म्हणजे मनाचा अद्दण 

वतथनाचा वैज्ञाद्दनक ऄभ्यास.' ही बहुअयामीशाखा अहे अद्दण मानवी द्दवकास, िीडा, 

द्दचद्दकत्सा द्दवषयक, सामाद्दजक वतथन अद्दण बोधात्मक प्रद्दिया यासारख्या ऄनेक ईप-

के्षत्ाचं्या ऄभ्यासाचासमावेश अहे. 

द्दसग्मंड फ्रायड (१८५६-१९३९) यानंी स्थापन केलेले ‘मनोद्दवशे्लषण’ हे द्दवसाव्या 

शतकाच्या सरुुवातीच्या काळात मानसशास्त्रातील प्रबळ नमनुा होते. फ्रॉइडचा ऄसा 

द्दवश्वास होता की लोकानंा त्याचेंऄबोध द्दवचार अद्दण पे्ररणा जागतृ करून बर े केले जाउ 

शकते, त्यामळेु ऄतंर्दथष्टी प्राप्त होते. एकूणच सायकोडायनाद्दमक र्दद्दष्टकोनामध्ये त्याच्या 

कल्पनावंर अधाररत सवथ द्दसद्धातंाचंा समावेश होतो, ईदा. यूगं (१९६४ ), एडलर (१९७२) 

अद्दण एररक्सन (१९५०). 

वैज्ञाद्दनक धोरणाचंा ऄवलंब करण्यासाठी मानसशास्त्रातील ईत्कृष्ट समकालीन र्दष्टीकोन ते 

वतथनवादी होते, जे द्दनयदं्दत्त प्रयोगशाळेतील प्रयोगांवर ऄवलंबून राहण्यासाठी अद्दण 

वतथनाची कारणे म्हणून कोणत्याही ऄर्दश्य द्दकंवा ऄबोध  शक्तींना नकार देण्यासाठी प्रद्दसद्ध 

होते. 

नतंर, मानवतावादी र्दद्दष्टकोन मानसशास्त्रातील 'ततृीय शक्ती' बनला अद्दण व्यद्दक्तद्दनष्ठ 

ऄनरु्व अद्दण वैयद्दक्तक द्दवकासाचे महत्त्व ऄधोरखीत केले. 

१९६० अद्दण १९७० च्या दशकात, मानसशास्त्राने एक बोधात्मक िातंी सरुू केली, एक 

कठोर, वैज्ञाद्दनक, प्रयोगशाळा-अधाररत अद्दण स्मतृी, धारणा, बोधात्मक द्दवकास, मानद्दसक 

अजार इत्यादी सबंंधी ईपयोद्दजत वैज्ञाद्दनक र्दद्दष्टकोन स्वीकारून.  

मानसिास्त्राची व्याख्या: 

द्दवद्दवध द्दवचाराचं्याऄनेक मानसशास्त्रज्ञानंी मानसशास्त्राची व्याख्या ऄनेक प्रकार े केली 

अहे. मानसशास्त्राच्या ऄलीकडील काही व्याख्या खालीलप्रमाणे अहेत. 

"मानसशास्त्र म्हणजे व्यक्तीचा त्याच्या पयाथवरणाशीसबंंद्दधत द्दियाकलापांचाशास्त्रीय 

ऄभ्यास." – वुड्सवथथ (Woodsworth) 

"अज मानसशास्त्र वतथनाच्या वैज्ञाद्दनक तपासणीशी सबंंद्दधत अहे, वतथणकुीच्या 

र्दद्दष्टकोनासद्दहत, ज्याचा पूवीच्या मानसशास्त्रज्ञानंी ऄनरु्व म्हणून या गोष्टींचा सामना केला" 

– मनु(Munn) 

वतथन अद्दण मन यांचा शास्त्रीय ऄभ्यास. –नैनथ  (Nairne) (2003) 
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एक ऄसे द्दवज्ञान ज्यामध्ये वतथणूक अद्दण आतर परुावे, मखु्य प्रवाहातील लोकाचं्या (अद्दण 

आतर प्रजातींच्या सदस्याचं्या) ऄंतगथत प्रद्दिया समजून घेण्यासाठी वापरले जातात, जे 

त्यानंा, ते जसे करतात तसेच वागण्यास प्रवतृ्त करते.– अयसेंक(Eysenck) (2004) 

वतथन अद्दण मानद्दसक प्रद्दियाचंा ऄभ्यास करणार ेद्दवज्ञान. – रथस(Rathus) (2008) 

द्दनष्कषाथऄंती, मानसशास्त्र हे वतथनव मानद्दसक प्रद्दियाचें द्दवज्ञान म्हणून पररर्ाद्दषत केले 

जाते. या व्याख्येमध्ये मखु्य सजं्ञा अहेत – द्दवज्ञान(शास्त्र), वतथन अद्दण मानद्दसक प्रद्दिया. 

मानसशास्त्र हे शास्त्र मानले जाते कारण मानसशास्त्रज्ञ काळजीपूवथक द्दनयदं्दत्त द्दनरीक्षणाद्वार े

लोकानंा समजून घेण्याचा प्रयत्न करतात. वतथन हा शबद एखाद्या 

व्यक्तीच्याप्रकटपणे/ईघडपणे केलेल्या कृतींच्या (overt behaviour) सदंर्ाथत अहे ज्याचे 

आतर लोकथेट/प्रत्यक्ष द्दनरीक्षण करू शकतात, तर मानद्दसक प्रद्दिया खाजगी द्दवचार, र्ाव, 

र्ावना अद्दण हेतू यांच्या सदंर्ाथत अहे, जे आतरलोकप्रत्यक्ष पाहू शकत नाहीत, 

म्हणजेऄप्रकट वतथन. (covert behavior) 

म्हणून अज मानसशास्त्र हे वतथन अद्दण बोधात्मक प्रद्दियांचे शास्त्र म्हणून पररर्ाद्दषत केले 

जाते. 

िैक्षशणक मानसिास्त्राची सकंल्पना: 

शैक्षद्दणक मानसशास्त्रात "द्दशक्षण" अद्दण "मानसशास्त्र" या दोन शबदांचा समावेश अहे. 

मानसशास्त्र हे वतथन अद्दण ऄनरु्वाचे शास्त्र अहे, तर  द्दशक्षण म्हणजे वतथनात बदल. 

अधदु्दनक द्दशक्षणाचा ईिेश मलुाच्या व्यद्दक्तमत्त्वाचा ससुवंादी द्दवकास करणे अहे. 

व्यद्दक्तमत्वाचा मकु्तपणे अद्दण पूणथ द्दवकास करता येइल ऄशा पररद्दस्थती द्दनमाथण करणे ह े

शाळा अद्दण द्दशक्षकांचे काम अहे. हा द्दशक्षणाचा अधदु्दनक ऄथथ अहे. परतं ु द्दशक्षणाचा हा 

अधदु्दनक ऄथथ मानसशास्त्राच्या ज्ञानावर ऄवलंबून अहे. ऄशा प्रकार,े शैक्षद्दणक मानसशास्त्र 

म्हणजे द्दशक्षण के्षत्ात मानसशास्त्राच्या ज्ञानाचा ईपयोग. 

ही मानसशास्त्रातील ऄनेक शाखापैंकी एक अहे जी द्दशक्षणाच्या समस्या, प्रद्दिया अद्दण 

ईत्पादने हाताळते. शैक्षद्दणक मानसशास्त्र ही मानसशास्त्राची ती शाखा म्हणून पररर्ाद्दषत 

केली जाउ शकते जी द्दशकणाऱ्याच्या शैक्षद्दणक गरजा अद्दण वातावरणाशी सबंंद्दधत 

वतथनाचा ऄभ्यास करते. 

िैक्षशणक मानसिास्त्राच्या काही व्याख्या खालीलप्रमाण ेअहते: 

१.  शस्कनरचे मत: "शैक्षद्दणक मानसशास्त्र ही मानसशास्त्राची ती शाखा अहे जी ऄध्यापन 

अद्दण ऄध्ययन यांच्याशी सबंंद्दधत अहे." त्याचं्या मते, ऄध्यापन अद्दण ऄध्ययनही 

शैक्षद्दणक मानसशास्त्रातील सवाथत महत्त्वाची समस्या/के्षत् अहे. ते पढेु म्हणतात की 

"शैक्षद्दणक मानसशास्त्र द्दशक्षणाशी सबंंद्दधत व्यद्दक्तमत्त्वाची सपूंणथ शे्रणी अद्दण वतथन 

व्यापते." 

२.  स्टीफनचे मत: "शैक्षद्दणक मानसशास्त्र म्हणजे शैक्षद्दणक वाढ अद्दण द्दवकासाचा 

पद्धतशीर ऄभ्यास." त्याचं्या मते शैक्षद्दणक वाढ अद्दण द्दवकासाच्या पद्धतशीर 
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ऄभ्यासाशी सबंंद्दधत जे काही अहे ते शैक्षद्दणक मानसशास्त्राच्या कायथके्षत्ात समाद्दवष्ट 

केले जाउ शकते. 

३ .  गुड्सचे मत: 'द्दडक्शनरी ऑि एज्यकेुशन' मध्ये काटथर व्ही गडु द्दलद्दहतात, "शैक्षद्दणक 

मानसशास्त्र म्हणजे द्दशक्षणाच्या मानसशास्त्रीय तत्त्वांच्या व्यावहाररक ईपयोजनासह, 

द्दशक्षणामध्ये समाद्दवष्ट ऄसलेल्या मानद्दसक समस्याचंा तपास/चौकशी." 

४. क्रो अशण क्रो यांचे मत: "शैक्षद्दणक मानसशास्त्र एखाद्या व्यक्तीच्या जन्मापासून ते 

वदृ्धापकाळापयंतच्या द्दशकण्याच्या ऄनरु्वाचें वणथन अद्दण स्पष्टीकरण देते." 

५.  डेशव्हड ऑसुबेल यांचे मत: "शैक्षद्दणक मानसशास्त्र ही मानसशास्त्राची एक द्दवशेष 

शाखा अहे जी शालेय द्दशक्षणाचे स्वरूप, पररद्दस्थद्दत, पररणाम, मूल्याकंन अद्दण 

धारणेशी सबंंद्दधत अहे." 

अपण हा द्दनष्कषथ काढू शकतो की शैक्षद्दणक मानसशास्त्र म्हणजेऄध्ययनकताथ अद्दण 

ऄध्ययनाची प्रद्दिया याचंा, त्याचं्या शैक्षद्दणक वतावरणाशी द्दकंवा ऄध्ययन पररद्दस्थतीशी 

सबंंद्दधत केलेला ऄभ्यास होय. द्दवद्यार्थयांमद्ध े आद्दच्ित बदल घडवून अणण्याच्या 

ईिेशानेद्दशक्षक ज्या वातावरणाची तरतूद करतात, त्या शैक्षद्दणक वातावरणाशी सबंंद्दधत 

द्दवद्यार्थयांच्या ऄनरु्वाचंा अद्दण वतथनाचा ऄभ्यास यात केला जातो. म्हणून, शैक्षद्दणक 

मानसशास्त्र हे ऄध्यापन अद्दण ऄध्ययनाचे मानसशास्त्र बनते. ऄध्यापन अद्दण ऄध्ययन या 

द्दशक्षणाच्या मखु्य प्रद्दिया अहेत अद्दण ऄध्ययनकताथ हा या प्रद्दियेतील प्रमखु व्यक्ती अहे. 

१.३ िैक्षशणक मानसिास्त्राचे ऄध्ययन  प्रशक्रयेत योगदान 

द्दशक्षणाचा हेतू अहे, द्दवद्यार्थयांचा वतथनाला योग्य प्रकार े वळण लावणे अद्दण त्यांच्या 

व्यद्दक्तमत्वाचा सवांगीण द्दवकास घडवून अणणे. हे कायथ ऄध्ययन- ऄध्यापनाच्या, 

औपचाररक अद्दण ऄनौपचाररक प्रद्दियेद्वार ेपार पाडले जाते. शास्त्रीय तत्वाचंा वापर करून, 

शैक्षद्दणक मानसशास्त्र, ऄध्यापन-ऄध्ययन प्रद्दियेस मदत करते.  

शैक्षद्दणक मानसशास्त्र द्दशक्षकाला खालील बाबतीत मदत करते. 

१. जन्मजात स्वभावाचे ज्ञान: प्रत्येकमलुाला त्याची नैसद्दगथक आच्िा,ऄंतःपे्ररणा, क्षमता 

अद्दण प्रवतृ्ती ऄसते. हे जन्मजात गणु त्याच्या वागण्याचे 'मखु्य पे्ररणा स्त्रोत' ऄसतात. 

जो द्दशक्षक मानसशास्त्र जाणतो तो मलुाचा जन्मजात स्वर्ाव लक्षात घेउन अपले 

ऄध्यापन यशस्वीपणे करू शकतो. 

२. व्यशिभेदाचे ज्ञान : कोणत्याही दोन व्यक्ती सारख्या नसतात. प्रत्येक व्यक्ती वय, 

क्षमता, योग्यता, प्रवतृ्ती, पात्ता, योग्यता, कायथशद्दक्त, लक्ष्य, ऄद्दर्रुची, हेतू अद्दण आतर 

ऄनेक वैद्दशष््टयामंध्ये द्दर्न्न ऄसते.एकीकडे हुशार मलेु तर दसुरीकडे ऄपंग मलेु 

ऄसतात. या सवांना एकाच पद्धतीने द्दशकवू नये. जर द्दशक्षकाला मलुाचे मानसशास्त्र 

माद्दहत ऄसेल तरच ह ेशक्य अहे. 
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३. वतथनाचे ज्ञान : शैक्षद्दणक मानसशास्त्र द्दशक्षकांना द्दवकासाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यावंर 

मलुाचे वतथन जाणून घेण्यात मदत करते.त्याच बरोबर वतथनाचे शरीरद्दवज्ञानशास्त्रीय 

अद्दण मानसशास्त्रीय अधार समजून घेण्यास द्दशक्षकानंा मदत करते. ईदाहरणाथथ 

मज्जाससं्था, ग्रथंी, ऄंतःपे्ररणा, र्ावना, हेतू, खेळ, बदु्दद्धमत्ता, अनवुदं्दशकता, पयाथवरण 

आ. 

४. ऄध्ययनाचे ज्ञान: शैक्षद्दणक मानसशास्त्राचे ज्ञान द्दशक्षकानंाऄध्ययनाच्या द्दवद्दवध पैलूंचे 

द्दवशे्लषण करण्यास मदत करते. म्हणजे ऄध्ययनाची प्रद्दिया, ऄध्ययनाची पद्धत, 

ऄध्ययनाचे द्दनयम अद्दण ऄध्ययनाचे घटक. द्दवद्दवध र्दकश्राव्य साधनाचं्या सहाय्याने 

द्दवद्यार्थयांचे लक्ष, अवड अद्दण पे्ररणा जागतृ करण्यात हे द्दशक्षकानंा मदत करते. 

५. मानशसक अरोग्य-शवज्ञानाचे ज्ञान: मानद्दसक अरोग्य-द्दवज्ञान हा सतंदु्दलत 

व्यद्दक्तमत्वाचा कणा अहे. शकै्षद्दणक मानसशास्त्राचे ज्ञान ऄसलेले द्दशक्षक,मानद्दसक 

अरोग्य-द्दवज्ञानाच्या द्दवद्दवध तत्त्वाचें पालन करून अपल्या द्दवद्यार्थयांचेमानद्दसक 

अरोग्य-द्दवज्ञानसकारात्मक  राखण्याचा प्रयत्न करतील. 

६. मागथदिथनाचे ज्ञान: शैक्षद्दणक मानसशास्त्र द्दशक्षकानंा द्दवद्यार्थयांच्या अवडी, क्षमता, 

योग्यता, लक्ष्य, समस्या, शैक्षद्दणक अद्दण व्यावसाद्दयक योजना समजून घेउन 

द्दवद्यार्थयांना मागथदशथन करण्यास मदत करते. 

७. शिक्षक-शवद्याथी नातसेंबंधात सुधारणा: मळुात द्दशक्षक-द्दवद्याथी नातेसबंंध हे 

मानद्दसक अहते. शैक्षद्दणक मानसशास्त्र द्दशक्षकांना त्यांच्या द्दवद्यार्थयांशी सौहादथपूणथ 

सबंंध ठेवण्यास मदत करते. तसेच द्दशक्षकानंा त्याचं्या द्दवद्यार्थयांशी सहानरूु्तीने 

वागण्यास अद्दण समजून घेण्यास मदत करते. द्दशक्षक द्दवद्यार्थयाथना समूह 

द्दियाकलापामंध्ये सहर्ागी होण्यासाठी मदत करतो अद्दण सहकायथ करतो. 

८. मापन अशण मूल्यमापन: शैक्षद्दणक मानसशास्त्र द्दशक्षकांना द्दवद्यार्थयांच्या कामद्दगरीचे 

मोजमाप अद्दण मूल्यमापन करण्याच्या योग्य पद्धती जाणून घेण्यास मदत करते. 

९. ऄभ्यासक्रमात सुधारणा: शैक्षद्दणक मानसशास्त्रामळेु ऄभ्यासिमात महत्त्वाची 

सधुारणा झाली अहे. यात खेळ, स्काईद्दटंग, सहली, नतृ्य, द्दशद्दबर,े द्दवद्दवध कायथिम 

आत्यादी सह-ऄभ्यासिम द्दियाकलापावंर र्र देण्यात अला अहे. सद्दिय अद्दण 

प्रर्ावी होण्यासाठी, ऄभ्यासिम हा मानसशास्त्रीय पायावर अधाररत ऄसला पाद्दहजे. 

१०. ऄध्यापन पद्धतीत सुधारणा: शैक्षद्दणक मानसशास्त्र द्दशक्षकाला ऄध्ययन प्रद्दिया, 

ऄध्ययन अद्दण ऄध्यापनाच्या प्रर्ावी पद्धती, ऄध्ययनाच्या प्रद्दियेला मदत करणार े

द्दकंवा ऄडथळा अणणार े महत्त्वाचे घटक अद्दण या माद्दहतीचा त्याच्या ऄध्यापनात 

वापर करण्यास परवानगी देते. 

११. शिस्तीमध्ये सुधारणा: शैक्षद्दणक मानसशास्त्र द्दशक्षकानंा दडपशाही, द्दनराशा अद्दण 

द्दचतंा टाळून द्दशस्त राखण्यात मदत करते अद्दण ऄशा प्रकार े मलुाला चकुीच्या 

समायोजने पासून वाचवते. एक द्दशक्षक वेळ अद्दण श्रमाच्या बाबतीत त्याच्या ईजेचा 

कमीत कमी वापर करून प्रर्ावीपणे द्दशकवू शकतो. 
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१२. द्दवद्याथी त्याचंा कमीत कमीवेळ अद्दण श्रम घालवून पररणामकारक द्दशकू शकतात. 

१३. शैक्षद्दणक प्रद्दियापार पाडण्यास अद्दण त्याचे पररणाम प्राप्त करण्यासाठी ईपयोगी होउ 

शकते. 

१४. अवश्यक ज्ञान अद्दण कौशल्ये परुद्दवण्यास मदत करते. द्दवशेषतः द्दशक्षकानंा द्दशक्षणाची 

ईद्दिष्टे साध्य करण्यास मदत करते. 

१५. द्दवद्यार्थयाथच्या वतथनाला योग्य वळण व अकार देण्यासाठी, द्दशक्षकानंा अवश्यक 

शास्त्रीय कौशल्ये, तादं्दत्क बाबतीत प्राद्दवण्य वसल्ला द्दमळण्यासाठी साठी ससुज्ज 

करते. 

जसे द्दवज्ञान अद्दण तंत्ज्ञान,द्दशक्षक व आतर सबंंद्दधत व्यक्तींना मदत करण्याची रू्द्दमका 

बजावते तसेच शैक्षद्दणक मानसशास्त्रही नवोद्ददत तरुणाचें र्द्दवष्य तयार करण्यासाठी त्यानंा 

मदत करते. ऄशा प्रकार,े शैक्षद्दणक मानसशास्त्राचे वणथन द्दशक्षणाचे द्दवज्ञान अद्दण 

तंत्ज्ञानऄसे करू शकतो. 

१.४ िैक्षशणक मानसिास्त्राची व्याप्ती 

मानसशास्त्रामध्ये ऄभ्यासाची व्याप्ती अद्दण त्याचे कायथके्षत् हे सवथ   द्दवक सजीवाचं्या  पयंत 

व्यापलेले ऄसते. शैक्षद्दणक मानसशा     ऄशा वतथना   ऄभ्यास    ऄध्यापक ऄध्याय  

प्रद्दियेच्या द्दनयदं्दत्त घटकापयंत  मयाथद्ददत ऄसतो.ईदा. ऄध्यायक कत्याथच्या  वतथनाचा 

ऄभ्यास त्याच्या शैक्षद्दणक वातावरणाशी सबंंद्दधत क     द्दवशेषत: त्याचं्या शैक्षद्दणक  गरजा 

र्ागवण्यासाठी व त्याचं्या  व्यद्दक्तमत्वाचा  सवांगी  द्दवकासासाठी. म्हणूनच शैक्षद्दणक 

मानसशास्त्र हे ऄध्ययन ऄध्यापन प्रद्दियेच्या कें द्रस्थानी ठेवले अहे. जेणेकरुन द्दशक्षण 

अद्दण द्दवद्याथी यानंा त्याची काये समाधानकारकररत्या करता येइल. द्दशक्षण प्रद्दियेत 

ऄध्ययनकत्याथच्या       द्दशक्षण के्षत्ाचा समावेश केला अहे. 

१) शिक्षकः 

वगाथत ऄध्ययन करणाऱ्या द्दवद्यार्थयांच्या व्यद्दक्तमत्व   क     व वतथनात बदल करण्याच्या 

कायाथत द्दशक्षकाची रू्द्दमका ऄत्यतं महत्त्वाचा अहे. सदर अव्हान पेलण्यासाठी द्दशक्षकाला 

क्षमता व कुशलते वर ऄवलंबून रहावे लागते. ह्यासाठी द्दशक्षकाने शैक्षद्दणक मानसशास्त्राच्या 

अशयामध्ये समाद्दवष्ट ऄसलेल्या खालील घटकाकंडे लक्ष द्ददले पाहीजे. 

- चागंल्या      च्या व्यक्तीमत्वाची लक्षणे व वैद्दशष््टये 

- द्दशक्षकाची कतथव्ये अद्दण जबाबदाऱ्या. 

- व्यद्दक्तगत सघंषथ, काळजी     तणाव याचं्या ईपायाचंी माहीती व दूर 

घालद्दवण्यासाठीचे ईपाय. 

- द्दशक्षकाचंी पे्ररणा, महत्त्वाकांके्षचा स्तर, समायोजन, अद्दण मानद्दसक अरोग्य. 
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२) ऄध्ययनकताथ: 

ऄध्ययनकत्याथला द्दशकवण्यापूवी त्याची व्यद्दक्तद्दवशेषता व व्यद्दक्तमत्व माहीती ऄसणे गरजेचे 

अहे. त्यासाठी खालील घटकाचंा समावेश केला अहे की ज्याची मदत त्या ं  व्यद्दक्तगत 

जीवना   शोध घेण्यात   होइल 

- ऄध्ययनकत्याथचे ईपजत स्वर्ाव अद्दण आतर नैसद्दगथक क्षमता 

- द्दशकलेल्या अद्दण हस्तगत केलेल्या क्षमता / गोष्टी 

- क्षमता अद्दण कायथकुशलता            व्यद्दक्तरे्द 

- त्याची ऄद्दर्रुची, द्दवशेष योग्यता, ऄद्दर्वतृ्ती, बदु्दद्धमत्ता अद्दण सजथनशीलता. 

- मानद्दसक अरोग्य अद्दण व्यद्दक्तमत्व 

व्यद्दक्तमत्त्व मापना     वरील सवथ महत्त्वाचे अहेत. 

३) ऄध्ययन प्रशक्रया: 

     क                                  क             द्दवद्यार्थयांच्या 

प्रत्येक द्दवकास वस्थेसाठी योग्य ऄ   ऄध्ययन ऄनरु्वांची द्दनवड क               

                                  ऄभ्यासिम पाठ्यिम      क      

द्दवद्यार्थयांच्या                                क          क             . 

ते ऄभ्यासिम / पाठ्यिम यानंा योग्य अकार देण्यासाठी शे्रणीद्वार े अशय द्दकंवा घटक 

कशा प्रकार ेरचले जावे याबिल स्पष्ट करते. 

द्दशक्षकाला द्दवद्यार्थयांच्या द्दवद्दशष्ट व्यद्दक्तगत सामर्थयथ अद्दण त्याचं्या वयानरुुप शे्रणी नसुार 

ऄध्ययन ऄनरु्वाचंी रचना, द्दनवड व द्दनयोजन याची तयारी करण्यासाठीचे अवश्यक ज्ञान 

व कौशल्य    सवथ         ऄंतरू्थत क   . 

या मध्ये द्दवशेषतः                                          क         -

       प्रद्दियेच्या कें द्रस्थानी              क प्रद्दि                            

                                       .  

- ऄध्ययनाचे मानसशास्त्र. 

- ऄध्ययनाची पे्ररणा. 

- ऄध्ययनावर पररणाम करणार ेघटक. 

- ऄध्ययनाचे सिंमण. 

- सवेंदना, ऄवबोध, सकंल्पना द्दनद्दमथती. 

- ऄद्दर्रुची अद्दण ऄद्दर्वतृ्ती द्दनद्दमथती. 
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- द्दवचार, तकथ  अद्दण समस्या द्दनवारण वतथन आ. 

४) ऄध्ययन वातावरण: 

ऄध्ययन ऄध्यापनाची ईद्दिष्टाची पररणामकारक जाणीव होण्यासाठी ईद्दचत अद्दण ऄनरुुप 

ऄध्यापन ऄध्ययन पररद्दस्थतीचे अकलन ऄध्ययनकत्याथला करुन देण्यासाठी शैक्षद्दणक 

मानसशास्त्र द्दशक्षकाला मदत करते. 

द्दवद्यार्थयांच्या             क लक्षात घेउन त्याच्या प्रत्येक द्दवकासावस्थेला ईद्दचत 

ऄ   ऄध्ययन ऄनरु्वाचा  प्रकार ठरद्दवण्यामध्ये शैक्षद्दणक मानसशास्त्र रू्द्दमका बजावते. 

प्रत्येक वातावरणातील पररद्दस्थती ही द्दवद्दशष्ट माहीती अद्दण ऄध्ययन ऄनरु्वाची द्दवर्ागणी 

करण्यासाठी ईद्दचत नसतो. 

ऄध्यापन ऄध्ययन कायथिमाची पररणामकारकता ही ऄध्यापन ऄध्ययन पररद्दस्थतीतील 

वेळ, स्थळ अद्दण आतर पयाथवरणातील घटकाचं्या ईद्दचत /योग्य व्यापक बाबीवर ऄवलंबून 

ऄसते. 

शैक्षद्दणक मानसशास्त्राखालील बाबतीत मदत करते. 

- वगाथतील वातावरण. 

- ससं्थाद्दनहाय / द्दनयोजनात्मक वातावरण. 

- समूह वतथन अद्दण समूह गद्दतशीलता. 

- द्दशक्षा अद्दण पाररतोद्दषकाचंी रू्द्दमका 

- मागथदशथन अद्दण समपुदेशन 

५. ऄध्ययन स्रोत: 

शैक्षद्दणक मानसशास्त्र हे ऄध्ययनकत्याथला परुद्दवले जाणाऱ्या ऄध्ययन ऄनरु्व व स्त्रोत 

कोणते ऄसावेत अद्दण काय द्दशकद्दवले जावे याचं्याशंी द्दनगद्दडत समस्याशंी प्रत्यक्ष सबंंध येत 

नाही तरीसदु्धा, ऄध्ययन स्रोत सपंादन करण्यासबंंधीचे तंत् सचुद्दवण्याची पूणथ जबाबदारी 

शैक्षद्दणक मानसशास्त्राची अहे.                क                                

     क             कायथ       क       क                क        . पण 

त्यापढेु शैक्षद्दणक मानसशास्त्र ऄध्ययनकत्याथच्या वाढ व द्दवकासाच्या कोणत्या ऄवस्थेसाठी 

कोणती ऄध्ययन स्रोत ईपयकु्त अहे ह े ऄध्ययन ऄनरु्व कशा प्रकार े सपंाद्ददत करुन 

चागंल्या प्रकार े समाधान होउ शकेल यासाठी मदत करते. या के्षत्ामध्ये शैक्षद्दणक 

मानसशास्त्र हे ऄध्ययनकत्याथला कोणत्या योग्य ऄध्ययन स्रोताची      क         

         मानसशास्त्राची तत्त्वे अद्दण ज्ञान यांच्या अशयासबंंद्दधत अहे. 

शैक्षद्दणक मानसशास्त्र खालील बाबींचे सघंटन करण्याला मदत करते. 

- द्दलद्दखत साधने - पसु्तके, वतथमानपते्,    क  
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- र्दक श्राव्य, दरुदशथन, द्दचत्द्दिती, द्दसनेमा 

- बहुसाधने - सगंणक (ऑनलाइन / ऑिलाइन) 

- सगं्रहालये, रे्टी, प्रदशथने आ. 

     क                 वाढ                                          

                   .                क               क         क 

                                                                सवांना 

शैक्षद्दणक मानसशास्त्राच्या ऄभ्यास स्थान द्दमळाले पाद्दहजे 

१.५ मानसिास्त्राच्या शवशवध िाखाचें योगदान 

१) मानसिास्त्राची वतथनवादी िाखा: 

वतथनवाद हा एक ऄशी पद्धत अहे द्दजच्यामध्ये ईघडपणे द्दकंवा द्दनरीक्षणाने वतथनाचे पूणथतः 

ऄवधानावर लक्ष कें द्दद्रत केले जाते. 

वतथनवादाचा द्दसद्धअंत वॅटसनने   लावला की ज्याचा मळु पाया हा रद्दशयन मानसशास्त्रज्ञ 

आव्हॉन पॅव्हलॉव्ह (१८४९-१९३८) ऄद्दर्जात ऄद्दर्सधंानाचा द्दसद्धातंाचा प्रसार करणारा 

होय. 

वतथनवाद मानवाच्या द्दवद्दशष्ट यतं्ाच्या गोष्टींना द्दवद्दशष्ट वाढीच्या माध्यमातून चेतकाला 

प्रद्दतसाद देण्याचा प्रयत्न करतो. 

मानवी वतथनाला मदत तसेच द्दनयतं्ण हे पयाथवरणातील गोष्टी करण्यास र्ाग पाडते जे 

ऄनवुदं्दशकतेच्या ईते्तजनाने द्दकंवा नैसद्दगथक रे्दामळेु र्ाग पाडले जात नाही. १९२६ मध्ये 

वॅटसनने खबंीरपणे केलेल्या चेतकाच्या प्रद्दतसादावर स्वयचंद्दलत अद्दण पयाथवरणाचा 

पररणामाच्या दाव्यावर खबंीर होता. 

तमु्हा मला डझनर्र नवजात द्दशशू द्या मी माझ्या द्दवद्दशष्ट जगामध्ये त्यानंा अणून त्यानंा 

प्रद्दशद्दक्षत करुन एक द्दवद्दशष्ट प्रकारचे व्यक्ती बनवून दाखद्दवन ऄशी मी खात्ी देतो. ईदा. 

डॉक्टर, वकील, कलाकार आ. (वॅटसन १९२२) 

वतथनवादाची द्दशकवण वेटसन अद्दण त्याच्या द्दशष्यांनी पढेु ठेवली. 

वतथनवादी र्दद्दष्टकोन हा द्दशक्षा व पाररतोद्दषकाच्या अधारावर ऄध्ययन कशा प्रकार ेहोते याचे 

द्दवशे्लषण करते. ईद्दिष्टे व ईद्दिष्टानसुार वातावरणाचा वतथनावर होणारा पररणाम व समस्यानंा 

सबंंद्दधत व्यक्तीचा ऄभ्यास करते. 

शचशकत्सा: 

१) मानसशास्त्राचे शास्त्र ज्यामध्ये वतथन अद्दण मानद्दसक प्रद्दियाच्या ऄभ्यासाचा प्रयत्न 

याची वद्दकली /वॅटसनने केली. 
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२) वातावरणाला ऄवास्तव महत्त्व द्ददले गेले. अद्दण वतथनातील जैद्दवक घटकानंा टाळलेले 

अहेत. 

३) वतथनवादाने मानवी घटकाबंदल प्रकाश टाकला अह ेयतं्ापेक्षा जास्त. 

शिक्षणात योगदान: 

१)  वतथनवादाने द्दशक्षणातील सवथ कायथिम व पद्धतीमध्ये िातंी घडद्दवली. 

२)  द्दशक्षा व क्लेशदायक वातावरणाच्या जागी पाररतोद्दषके व प्रबलनचा वापर करणे सबंंधी 

वतथनवादाने परुस्कार केला. 

३)  बालकाच्या वतथनात बदल व अकार देण्यासबंंधी पे्ररणा व वातावरणाच्या रू्द्दमकेवर 

प्रकाश  टाकला. 

४)  सगंणक सहाय्यक प्रणाली अद्दण ऄनदुेशनात्मक कायथिमातून व्यक्तीगत ऄध्ययन 

सबंंधी िमद्दन्वत ऄध्ययन सारख्या ऄध्ययन के्षत्ात नवीन तंत् अद्दण नवोपिमानंा 

वतथनवादाने पढेु अणले. 

तुमची प्रगती तपासा: 

१. मानसशास्त्रज्ञांनी िक्त वतथनाची काळजी करावी की  जी प्रत्यक्ष द्दनरीक्षणातून केली जातें 

या द्दवधानाची मानसशास्त्राच्या र्दद्दष्टकोनातून चचाथ करा. 

ऄ) मानसिास्त्राची मानसचलनिशि िाखा: 

मानसशद्दक्त र्दद्दष्टकोन िुडने प्रथम वणथन केल्यानसुार एक प्रकारच्या सपु्त ऄंतगथत सघंषाथच्या 

प्रकार होय जो मानद्दसक ऄवस्थेचा एक र्ाग अहे. प्रथमची /मळुची सहजप्रकृती अद्दण 

अिमकवतृ्ती अद्दण ऄहकंार यामधील सघंषथ होत. मानसशद्दक्त ईपचार पद्धती मानते की, 

मानद्दसक ऄस्वस्थता ही द्दनमाथण होते कारण सखु/ऄंतगथत बळ /शद्दक्त अद्दण ईपचाराच्या 

द्दवद्दवध पद्धती यामंध्ये कुठेतरी समतूल्य नसल्यामळेु चकुीचे होते. पण मानद्दसक 

अजाराच्या पद्धतीनसुार पे्रडने द्दवकद्दसत केलेला र्दद्दष्टकोन होय. फे्रडने दावा केला अहे की, 

मने हे तीन र्ागानंी बनलेले अहे. १) शदु्धीवर ऄसलेली शदु्धीवर ऄसण्यापूवीचा. २)शदु्धीवर 

नसलेला. ३) शदु्धीवर नसलेले मन ह ेअपले जास्तीत जास्त द्दनद्दित करते. त्याने ऄसेही  

दशथद्दवले की व्यद्दक्तमत्व हे तीन र्ागानंी बनलेले अहे.  ओळख ऄहकंार अद्दण ऄद्दधक 

ऄहकंार. 

- ओळख ही प्रथमची मळु होय. ऄसभ्य ईमी / आच्िा कोणत्याही द्दकमतीला अनदंाची 

मागणी करणार.े 

- ऄहकंार हे तकथ शदु्ध व्यवहारी, जाणीवपूवथक सभ्य वागणूक ससुसं्कृत व्यक्ती. 

- ऄद्दधक ऄहकंार - ओळखीचे सदंर्थ व स्वरूपाचे नैद्दतकतेच्या चौकटीचे समाजामध्ये 

ससं्कृती व रुढी /परपंरा प्रचद्दलत करण्याचे प्रद्दतद्दनद्दधत्व करते. ऄद्दधक ऄहकंार 
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वतथनावर दबाव  अणण्याचा प्रयत्न करते व ऄहकंार/ दरुाद्दर्मान व ऄपराधाची  

र्ावना साध्य करण्यासाठी मान्यतेसाठी ईपयोग करतो. 

मानससहजप्रवतृ्तीच्या द्दवकासाच्या ऄवस्था फे्रडच्या मते प्रत्येक ऄवस्थेमध्ये (शैशवस्था ते 

प्रौढ) सिंमणाचा पररणाम द्दवद्दशष्ट रीतीने गरजाचं्या समाधानात होतो. एखाद्याला 

द्दनयद्दमतपणे बदल अद्दण पररवतथनाने समाधानाच्या वाटेने केला पाद्दहजे ऄन्यथा प्रद्दतगमन 

मंद /ससु्त होउ शकते. फे्रडच्या मते मानसशास्त्रीय द्दवकास मानससहजप्रवतृ्तीच्या ठराद्दवक 

माद्दलकेच्या ऄवस्थामंधनु होत ऄशी त्या ऄवस्था  खालील प्रमाणे. 

तोंडी  (०-१८ मद्दहने) 

गदुद्वारा  (१८-३६ मद्दहने) 

द्दलंग (३-६ वषे) 

गपु्त (६ वषे - तारुण्य) 

जननेंद्दद्रये  (तारुण्यानतंर) 

फे्रडने खालील महत्त्वाच्या सकंल्पना द्ददलेल्या अहेत. 

- दडपशाही शदु्धीवर नसलेल्या मनाच्या खोलवर र्ागावर ऄद्दवचारी द्दवचारांना 

ढकलण्याची प्रद्दिया म्हणजे दडपशाही होय. दडपणार ेद्दवचार हे एक समूह पषृ्ठर्ागावर 

गुतंागंतु व जोरात बाहेर येण्यासाठी तयार करते. 

- द्दवरचेन - र्ावनांना वाट करुन देणे म्हणजे द्दवरचेन होय. मानसचलनशद्दक्त 

द्दसद्धातंानसुार, र्ावनांना वाट करुन देणे हे शदु्धद्ददन नसलेल्याच्या सघंषाथतून मोकळे 

करण्याची गरजेशी सबंंद्दधत अहे. 

- कामप्रवतृ्ती फे्रडने कामप्रवतृ्ती या सजें्ञचा ईपयोग ईपजत ईजसेाठी केला अहे. 

- ईदात्तीकरण - ही एक प्रद्दिया अहे की एकदम ईत्पन्न झालेली अिमक समाजाने 

मान्य केलेली व परपंरनेसुार मलु्याची कृतीला वाट करुन देणे. 

- आलेक्रा पूवथग्रह - मलुीचे वद्दडलाकंडे ऄसलेले अकषथकाशी सबंंद्दधत. 

- ओडीपस पूवथग्रह. मलुाचे अइकडे ऄसलेले अकषथणाशी सबंदं्दधत 

  डने व्यद्दक्तच्या द्दवचार प्रद्दियाच्या सदंर्ाथत ऄथथद्दनवाथचनाचे द्दवशे्लषण केले त्याचा 

मतानसुार, स्वप्न हे एक प्रकार ऄसून त्यातून आच्िाचंी पूणथता केली जाते ते खऱ्या 

अयषु्यामधून केली जात नाही. 

मानसचलनशास्त्र र्दद्दष्टकोन हा बाल्यावस्थाच्या ऄनरु्वांच्या त्याचं्या व्यद्दक्तमत्वावर 

मानसशास्त्रीय समस्यांच्या द्दवकासावर मोठा प्रर्ाव पडतो. या समजतुीवर वर अधाररत 

अहे. मानव अपल्या वतथनाची स्वीकृतीवरुन काय द्दवश्वास ठेवते अद्दण ऄस्वीकृती बाबी. 
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या मधील सघंषाथवर प्रकाश टाकतो.शदु्दद्धवर नसलेल्या तसेच बाहेरील  बाबींची जाणीव व 

जी लपलेली ऄसते. त्यावर वरील पे्ररणादायी ठरते. 

शचशकत्सा: 

(जोन्स अद्दण आलॉक २००१) यानंी सचुद्दवलेले अहे की मानसद्दवशे्लषण शास्त्रीय 

मानसशास्त्रावर मयाथ द्ददत पररणाम द्ददसून येतो. ह्याचे कारण मानसद्दवशे्लषण हे द्दवस्ततृपणे 

ऄसे द्ददसून येते की ते ऄशास्त्रीय अहे. तसेच फे्रडचे सशंोधनामध्ये ऄसे द्ददसून येते की 

त्याचंी पद्धती कमकुवत अह ेकी जीच्यामध्ये व्यद्दक्तगत केसेस ची सखं्या ही िारच कमी 

अहे. 

यामध्ये मानव हा स्वाथी अनदं घेणारा अद्दण प्राण्यासारखा अहे. सामाद्दजक व 

मानवतावादी नाही. ही एकच गोष्ट नाही. मानव हा एक सामाद्दजक घटक अहे अद्दण 

दसुऱ्यासाठी जगणे व त्याग करु शकतो. 

मानवजीवनामध्ये सबंंधाना /कामकृतीच्या र्दु्दमकेला िार महत्त्व द्ददलेले अहे. प्रडु ने मानवी 

वतथनाचे वैयद्दक्तक Unitany Motive चे कायथ कमी केलेले अहे. ईदा. कामवतृ्ती पे्ररणा. 

वतथनाचा एक महत्त्वाचा र्ाग जो शदु्धीवर नसलेला अहे तो त्याच्याशी सबंंद्दधत अहे. 

फे्रडच्या मते, बेशदु्ध मन हे सघंषथ, दबाव अद्दण मानद्दसक अजारासाठी जबाबदार अहे. हे 

नेहमीच सत्य ऄसत नाही. बेशदु्धता ही एक रचनात्मक रू्द्दमका अयषु्यामध्ये ईपयोगी पडते 

जशी, नवद्दनमाथण, त्याग अद्दण ईच्च अदशाथमध्ये रू्द्दमका बजावते आ. 

फे्रड ने बालकाच्या बाल्यावस्थेतील ऄनरु्वांनाची रू्द्दमकेवर र्र द्ददलेला अहे. एखाद्याचे 

अयषु्य द्दस्थरावण्यामध्ये व व्यद्दक्तमत्वामध्ये त्याची प्रमखु रू्द्दमका अहे. तरीसदु्धा 

त्यानतंरच्या द्दकशोरावस्थेमधील ऄनरु्व हे सदु्धा व्यद्दक्तमत्त्व घडद्दवण्यामध्ये एक अवश्यक 

घटक / रू्द्दमका बजावते. 

शिक्षणातील योगदान: 

-   डने बाल्यावस्थेतील द्दशक्षणाला, तसेच मलुाचं्या त्याच्या जैद्दवक बाबीच्या नसुार 

त्यानंा जास्तीत जास्त स्वातंत् द्यावे. तसेच त्याचं्या नैसद्दगथक वाढ अद्दण द्दवकासामध्ये 

कमीत कमी हस्तके्षप करावा. 

- बेशदु्धीचे शोध अद्दण त्याचे महत्त्व हे वणथन द्दनद्दित करण्यामध्ये योग्य मागथ 

दशथद्दवण्यासाठी मदत करते. द्दशक्षणात हे द्दवद्यार्थयांना द्दवषमसमायोजन व्यद्दक्तमत्त्व 

बनण्यामध्ये प्रद्दतबंधात्मक ईपाय, ऄसे समजून घेण्यासाठी मदत करते. 

- फे्रडची मानद्दसक द्दवशे्लषणाची प्रणाली ही द्दवद्यार्थयांमधील दडपून टाकणारी, 

कामकुईजाथ व कोंडमाऱ्याची र्ावना ह्यातून सटुका करुन द्दवद्याथी स्वतंत्र्यापणे 

सहशालेय ईपिमामंध्ये तसेच योग्य िंद अवड जोपासण्यास मदत करते. एखाद्याच्या 

जीवनात कामकुता याची अवश्यकता ही त्याला योग्य लैंद्दगक द्दशक्षण द्यावे ह्यावर 

फे्रडने र्र द्ददला. 
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तुमची प्रगती तपासाः 

१. मानस द्दवशे्लषणाचा र्दष्टीकोण हा व्यक्तीच्या ऄसामान्य वतथनासाठी कशा प्रकार ेईपयोगी 

अहे ते स्पष्ट करा. 

क) मानसिास्त्राची मानवतावादी िाखा: 

वतथनवाद अद्दण मानसद्दवशे्लषणाच्या प्रद्दतसादातून प्रद्दतद्दियेतून मानवतावादी मानसशास्त्र हे 

१९५० मध्ये द्दवकद्दसत झाले. आंद्दद्रयाचं्या ईपयोग करुन अशयासबंंधी तसेच व्यक्तीवगथवारी 

ने  व्यक्तीला ओझरते  शोधता येते. या शाखेचे काही ससं्थापकाचंा द्दवचार हे ऄमेररकन 

मानसशास्त्र  ऄब्राहम मास्लोचे होते की ज्याने मानवी गरजाचंी शे्रणी तयार केली होती व 

कालथ रॉजर की ज्याने ग्राहक कें द्री ईपचारपद्धती द्दनमाथण व द्दवकद्दसत केली होती अद्दण 

जमथन ऄमेररकन मानसईपचारात पे्रटझ पलथझ ज्याने गेस्टॉल ची ईपचार पद्धती शोधली 

होती. 

मखु्य वैशिष््टये: 

- मानवाच्या मानसशास्त्रासबंंधीचे मोजमाप करण्याच्या सबंंधी अद्दण मानवाचा सद्य 

मानसशास्त्रीय द्दसद्धातंानसुार द्दवकद्दसत केलेली ही बाब ऄगदी स्पष्ट अह.े 

मानवशास्त्राचा एक र्ाग म्हणून मानवाच्या प्रत्यक्ष/खऱ्या ऄनरु्वाचंा समावेशावर र्र 

द्ददलेला अहे. 

- ईपपत्तीवाद्यानंी मानव मानसशास्त्राच्या खोलीवर प्रकाश टाकलेला अहे की ज्यामध्ये 

शदु्दद्धकरण मळेु मानवाची अरोग्यदायी व्यद्दक्तमत्व द्दनमाथण व्हावे. मानववाद्यांनी मूलरू्त 

अद्दण एकद्दत्त मानवासबंंधीचे  मिेु जसे स्व-ओळख, मतृ्य,ु एकाकीपणा, स्वातंत्र्य 

अद्दण ऄथथ यावर प्रकाश टाकलेला अहे. 

- मानवतावादी र्दद्दष्टकोन हा अशयाचा ऄथथ, पूवी ठरल्याप्रमाणे घडणाऱ्या बाबी वगळणे, 

रोगद्दनदानापेक्षा त्यांची नकारात्मक वाढ या बाबींच्या िरका वर द्ददलेला अह.े 

मानवतावादी मानसशास्त्राने एकद्दत्तपणे मानवासबंंधीचे मिेु जसे स्व, स्वची जाणीव, 

अरोग्य, अशा, पे्रम, सजथनशील स्वरुप/स्वर्ाव, व्यद्दक्तगतता अद्दण ऄथथ म्हणजेच 

पातळी ऄनरु्वाचें व्यद्दक्तगत स्वरुपाचे अकलन यावर र्र/प्रकाश टाकला अहे. 

- मानवतावादी र्दद्दष्टकोनाने व्यक्तीच्या र्द्दवष्याला कलाटणी देण्यामध्ये व्यद्दक्तगत 

स्वातंत्र्यावर र्र द्ददला अहे. मानसद्दवशे्लषण व वतथनवाद यासबंंधीच्या –

ऄसमाधानातून हा र्दष्टीकोन द्दवकास झाला. ह्या र्दद्दष्टकोनानसुार सवांना अपल्या 

अत्मप्रद्दचती करण्याकडे वाढण्याचा द्दवकद्दसत व जाण्याचा ऄद्दधकार अहे. हा 

र्दद्दष्टकोन मकु्त आच्िा, स्व प्रद्दचतीकरण अद्दण मानवी स्वर्ाव याकडे सकारात्मक वाढ 

सचुद्दवणे 

शचशकत्सा: 

- अशय जास्त अह.े मानवी ऄनरु्वाचें महत्त्व वस्तदु्दनष्ठ र्दष््टया ऄभ्यास अद्दण 

अकलनाचे मोजमाप करणे कठीण अहे. 
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- द्दनराक्षणाचा पडताळा होत नाही. याद्दठकाणी गणुाचें मापन करण्यासाठी कोणताही 

ऄचूक मागथ नाही. 

शिक्षणातील योगदान: 

- मानवतावादी मानवशास्त्रामध्ये समपुदेशनासाठी अद्दण ईपचारावरील द्दवद्दवध  

र्दद्दष्टकोन समाद्दवष्ट अहेत. 

- ऄब्राहम मास्लो च्या मानवतावादी मानसशास्त्राचा द्दसद्धातं हा गरजा अद्दण पे्ररणेच्या 

शे्रणीवर र्र द्ददलेला अहे. 

- मानवतावादी मानसशास्त्र हा द्दवद्यार्थयांच्या जो स्वय ं द्ददशा अद्दण त्याच्या स्वतःच्या 

द्दवकासाचे अकलनातील क्षमतेला कें द्रस्थानी मानतो. 

- स्वय ंमदत ही एक मानवतावादी मानसशास्त्रामध्ये समाद्दवष्ट अहे. 

- मानवतावादी मानसशास्त्र मानसशास्त्राचे वैद्यद्दकय प्रद्दतमानापद्दलकडे लक्ष द्ददले अहे 

जेणेकरुन मानवाचा / व्यक्तीच्या ऄद्दचद्दकत्सक र्दद्दष्टकोन बदलू शकेल. 

- मानवी स्वर्ावाचे अकल अद्दण मानवी ऄवस्था यासाठी एक मूल्यसचंय मानवतावादी 

मानसशास्त्र पढेु करते. 

- मानवी वतथनाचा ऄभ्यास करण्याची पद्धतीची सीमा / कक्षा  ही मानवतावादी 

मानसशास्त्रामळेु रंुदावते. 

- मानसईपचार पद्धतीच्या व्यावसाद्दयक सरावासाठी एक पररणामकारक पद्धतीचा कक्षा 

रंूदावते. 

- मानवाच्या रू्द्दमकेवर र्र: मानवतावादी मानसशास्त्र व्यद्दक्तच्या मानद्दसक अरोग्य 

द्दनद्दित व द्दनयदं्दत्त करण्याचे शे्रय देते. 

- पयाथवरणीय पररणामः ऄंतगथत द्दवचार अद्दण आच्िा यावर पूणथपणे लक्ष देण्यापेक्षा 

मानवतावादी मानसशास्त्र अपल्या ऄनरु्वांवर पयाथवरणीय पररणामकारक  सदु्धा शे्रय 

देते. 

- मानवतावादी मानसशास्त्र ईपचारपद्धती द्दशक्षण अरोग्याची द्दनगा अद्दण आतर के्षत्ास 

पररणाम चालू ठेवतो. 

- काही ईपचारपद्धतींना डाग / काळीमा ऄसलेल्या पद्धतींना ते काढून टाकण्यासबंधी 

अद्दण सामान्य रुप प्राप्त करुन देण्यास मानवतावादी मानसशास्त्र मदत करते. मध्येच 

या पद्धतींद्वार ेक्षमता व सामर्थयथ  व्यक्तीमध्ये ईपचारपद्धतीच्या माध्यमातून प्राप्त होते. 

तुमची प्रगती तपासा 

१. मानवतावाद मानसशास्त्र ही वतथनवाद अद्दण मानसद्दवशे्लषणास द्दवरोध करण्यास ईदय 

पावली अहे. चचाथ करा. 
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मानसिास्त्राची बोधात्मक िाखा: 

बोधात्मक मानसशास्त्र ही एक मानस शास्त्राच्या सशंोधनात एक ऄद्दतररक्त ऄलीकडील 

शाखा ऄसून १९५० नतंर १९६० च्या ऄगोदर ही द्दवकद्दसत झालेली अह.े ह्या शाखेचा 

ससं्थापक द्दवल्यम वुडं गेस्टालची, ईपपत्ती जी मॅक्स, वथथमेऄर, वोल्िगॅग कोहलर अद्दण 

कटथकोिोिका अद्दण जीन द्दवयाजे यानंी मलुाचं्या बोधात्मक वाढीच्या द्दसद्धातंाचे द्दवद्दवध 

स्तर सादं्दगतले. ऄल्टीक नेसर ते बोधात्मक मानसशास्त्राची सजं्ञा शोधून काढली व त्याची 

व्याख्या ऄशी केली की, ज्याचं्या मानद्दसक द्दियामधील माहीतीची प्रद्दिया ही मोजता 

येण्यासारखी अहे. बोधात्मक मानसशास्त्र हे गेस्यलच्या द्दसद्धातंाचे मळु अहे. टोलमन 

अद्दण द्दपयाने या मानसशास्त्रज्ञानंी सदु्धा द्दवचाराच्या या शाखेचा प्रसार केला. 

बोधात्मक मानसशास्त्रामध्ये मुख्यत्वे मानवाच्या द्दवचार, स्मरण, र्ाषा, द्दवकास, ऄवबोध, 

कल्पना अद्दण आतर मानद्दसक प्रद्दियाचंा ऄभ्यास केला जाणे. तसेच मानवाच्या ईच्च 

मानद्दसक प्रद्दिया म्हणजेच ममथर्दष्टी, सजथनशीलता अद्दण समस्या द्दवमोचन यांचा ऄभ्यास 

केला जातो. बोधात्मक मानसशास्त्राचे वतथनवादाच्या चेतक प्रद्दतसाद र्दष्टीकोनाला पूणथतः 

द्दवरोध केलेला अहे. 

मखु्य लक्षण े/ वैशिष््टये: 

-  बोधात्मक मानसशास्त्र हे त्यामधील मानसशास्त्रातील द्दशस्त अह े की जे ऄंतगथत 

मानद्दसक प्रद्दियेचा शोध घेते. जसे र्दश्य प्रद्दिया, स्मरण, समस्या द्दवमोचन अद्दण 

र्ाषा. 

- ही द्दवचाराची शाखा अपल्या र्दद्दष्टकोनामळेु बोधात्मक म्हणून ओळखली जाते की 

ज्यात मानवाच्या मानद्दसक प्रद्दियेची माहीती प्रद्दिया मध्ये ऄशा प्रकारची अवड 

अहे. 

- मानवाच्या बोधात्मक कतृथत्व व क्षमता याचंा पयाथवरणाचा र्ाग हा ऄभ्यासाच्या र्दष्टीने 

करुन बोधात्मक द्दवकास साधण्यासबंंधी मानवाची रू्द्दमकेवर प्रकाश टाकते. 

- बोधात्मक र्दद्दष्टकोन हा मानवाचे द्दवचार व बदु्धी यांचे स्वरुप जाणून घेण्याचा प्रयत्न 

करतो. 

- बोधात्मक या संजे्ञचा ऄथथ ऄसा की आंद्दद्रयाद्वार ेज्या सवथ प्रद्दिया प्राप्त केल्या जातात 

जसे कमी करणे, द्दवस्तार करणे, साठवणे, र्रुन काढणे अद्दण वापरणे. 

- बोधात्मक मानसशास्त्र वतथनाची यतं्णा स्पष्ट करण्याची प्रणालीचे प्रद्दतद्दनद्दधत्व करते. 

या प्रणालीत पयाथवरणातून चेतकाच्या माध्यमातून जे काही व्यक्त केले जाते. ते Input  

(अदान) अहे. मानवाच्या मनातील बोधात्मक कायथ म्हणजे (Process) प्रद्दिया 

अद्दण या बोधात्मक कायाथतून ते प्राप्त होते. ते Output (प्रदान) द्दकंवा (Product) 

ईत्पादन. 

- या प्रद्दियेचे दरम्यान काही घटक ऄनपुद्दस्थत जसे ऄद्दर्रुपता, प्रद्दतमा अद्दण भ्रम या 

प्रद्दियेशी सबंोद्दधत अहेत. 
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- बोधात्मक मानसशास्त्र ही मलुरू्तपणे या ऄगोदरच्या मानसशास्त्राच्या र्दद्दष्टकोनाच्या 

दोन गोष्टीपेक्षा वेगळे अहे. 

- शास्त्रशदु्ध पद्धतींचा वापर करण्यास मान्यता अहे. पण सामान्यपणे अत्मपरीक्षण ही 

शोधण्याची वैध  पद्धती नाकारते. 

- ऄंतगथत मानद्दसक बाबीचे ऄद्दस्तत्व स्पष्टपणे माडंते (ईदा. श्रद्धा, आच्िा, पे्ररणा) 

वतथनवादाला मान्य नाही. 

बोधात्मक मानसशास्त्र र्ाव, मानद्दसक कृतीतील मानद्दसक प्रद्दिया ऄवरोध, ऄध्ययन, 

समस्या द्दवमोचन, कारणद्दममांसा, द्दवचार, स्मरणे, ऄवधान, र्ाषा अद्दण र्ावना यांचा 

ऄभ्यास करणे हे मानसशास्त्रातील बोधात्मक र्दद्दष्टकोन हा मानवी वतथनासबंंधीचा अधदु्दनक 

र्दद्दष्टकोन अहे. जो अपण कसे द्दवचार करतो, अपल्या श्रद्धनेसुार द्दवचार करतो ज्याचा 

पररणाम वतथनावर होतो. ह्यावर प्रकाश टाकते. जीवशास्त्रद्दवषयक र्दद्दष्टकोन जो ईत्पन्न 

अद्दण रासायद्दनक समतोलपणाच्या ऄर्ावामळेु जो वतथनावर पररणाम करतो. 

बोधात्मक र्दद्दष्टकोन अपण कसे प्रद्दिया साठवणे अद्दण माहीतीचा वापर यावर प्रकाश 

टाकते. ते ऄवबंध, स्मरण, प्रद्दतमा, सकंल्पना द्दनद्दमथती समस्या द्दवमोचन कारणद्दममासंा 

द्दनणथय क्षमता अद्दण र्ाषा यावर र्र देते. माहीती प्रद्दिया र्दद्दष्टकोन, माहीतीचे सकंलन, 

प्रद्दिया अद्दण प्रद्दतसाद या बाबीवर प्रकाश टाकते. 

शचशकत्सा: 

बोधात्मक सबंंद्दधत एक ऄडचण म्हणजे बोधात्मक मानसशास्त्राचा वेगवेगळ्या मागाथनी 

द्दवचाराची चचाथ करते. 

शिक्षणात योगदान: 

बोधात्मक मानसशास्त्रामळेु शास्त्रद्दवषयक द्दवद्दवध बाबीना स्पशथ केलेला अह.े वेगवेगळ्या 

के्षत्ातील लोक हे ह्या मानसशास्त्राच्या शाखेचा ऄभ्यास करतात. बोधात्मक मानसशास्त्राचा 

ऄभ्यास केल्याने खालील िायदे होतात. 

- बोधात्मक मानसशास्त्र कशा प्रकार े माणूस प्राप्त करतो. प्रद्दिया अद्दण माहीतीचे 

साठवण यावर मखु्यत्वे प्रकाश टाकला अहे. 

- बोधात्मक मानसशास्त्रामध्ये प्रात्यद्दक्षक ईपयोजन िार अहे. जसे स्मतृी 

सधुारण्यासाठी, द्दनणथयक्षमताची ऄचूकता वाढद्दवण्यासाठी अद्दण ऄध्ययन 

वाढद्दवण्यासाठी शैक्षद्दणक ऄभ्यासिमाची रचना कशा प्रकारची ऄसावी. 

- वतथनाद्दवषयक मज्जातंतू शास्त्र, र्ाषाशास्त्राद्दवषय, औद्योद्दगक सघंटनात्मक 

मानसशास्त्र, कृद्दत्म बदु्दद्धमता अद्दण आतर सबंंद्दधत के्षत्ात ऄद्दर्रुची ऄसलेल्या 

द्दवद्यार्थयांना िायदेशीर अहे. 
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- द्दशक्षक, द्दशक्षक प्रद्दशक्षक अद्दण ऄभ्यासिम रचना तयार करणार े यानंा सदु्धा 

िायदेशीर अहे. मानवप्रद्दिया, ऄध्ययनच्या माहीतीचे स्मरण हे र्ोधात्मक 

मानसशास्त्राद्वार ेहोते. 

- जीन द्दपयाजे अद्दण आतर र्ोधात्मक मानसशास्त्राच्या प्रर्ाव ऄसलेले मानसशास्त्रज्ञ, 

द्दशक्षक प्रद्दशक्षक, ह्यानंा तरुण व्यक्तीचे जे चकुीचे ऄवबोध अद्दण ते ऄध्ययन करताना, 

त्यातील ममथ व मागथ हे सवथ शदु्ध करणे. त्याचे द्दवचार अद्दण वस्तदु्दनष्ठ, सत्य द्दनमाथण 

करता येते. वतथनवादामध्ये ऄसत्याचे अद्दण चकुांना योग्य  प्रद्दतसाद व त्यातून नाश 

तसेच सटुका होण्याचे चकुीचे वतथन होते. बोधात्मक मानशास्त्रामध्ये त्या काही 

वतथनवादातील चकुा अहेत त्या स्वतः व्यक्ती खोलवर जाउन त्यातील खोल व ऄचकु 

अकलन करतो. 

- हा एक िार मोठा द्दशक्षक प्रद्दशक्षकानंा त्याच्या ऄध्ययनात पररणाम द्ददसून येतो. तसेच 

द्दशक्षकाला वगाथतील कृती अद्दण महत्त्वाच्या बाबींच्या ईिेशाचे पूवाथनमुान करण्यास 

मदत करते. 

- ऄद्दर्यतंा, शास्त्रज्ञ, कलाकार, वास्तूद्दवद्याद्दवशारद अद्दण योजक / कल्पक या सवांना 

ऄंतगथत मानद्दसक बाबी अद्दण प्रद्दिया अकलन होण्यासाठी िायदेशीर अहेत. 

तुमची प्रगती तपासा 

१. बोधात्मक र्दष्टीकोन  अद्दण त्याचे द्दशक्षणासाठी योगदान द्दचद्दकत्सकररत्या स्पष्ट करा. 

मज्जाजीविास्त्राशवषयक मानसिास्त्र: 

मज्जाजीवशास्त्रद्दवषयक ईपागम मानसशास्त्राच्या जीवशास्त्र र्दद्दष्टकोनाचा मखु्यत्वे एक 

ईपशाखा अहे. 

मानसशास्त्रज्ञांनी सदु्धा त्यांना अपल्या मानसशास्त्राचे स्वरुप अद्दण अपल्या जीवशास्त्राचे 

स्वरुप याचं्यातील सबंंधातील द्दवशेषतः मेंदू ऄद्दर्रुची होती. स्पॅद्दनश शास्त्रज्ञ केजेल यातं 

१९९० मध्ये पद्दहल्यादंा मज्जातंत ुओळखले. ज ेअपले मेंद ुअद्दण मज्जातंत ुप्रणाली ऄशा 

पेशीनी बनलेले अहे. त्याचे मत ऄसे होते की अपला मेंदू  हा  मज्जातंतू सबंंद्दधत पेशीच्या 

साखळीने बनलेले ऄसून अधदु्दनक अकलन करण्यामध्ये मानसशास्त्रानसुार मेंदचुी र्दु्दमका 

महत्त्वाची अहे. र्ावनात्मक व द्दियात्मक स्मरण अद्दण ईच्च मानद्दसक प्रद्दिया ह्या 

अकलन करण्यामध्ये महत्त्वाची ईदाहरणे अहेत. 

ह्या सवथ के्षत्ाचा द्दवश्वास हा वेगवान /चपळ अद्दण ठसा ईमटवणारा अहे पण लहानात लहान 

स्तर अद्दण स्थाद्दनक मंडळ ह्याचे र्ावात्मक यतं्णांची गरज अहे. ह्या कायाथसाठी 

ऄनवुदं्दशकता वाहक हे ईच्च प्राण्यामध्ये नवीन पद्धतीचे द्दनयतं्ण हवे अद्दण मज्जातंतू 

पयाथयी स्तराचे अद्दण ऄभ्यासाचे अंतरद्दिया होय. 

मानसशास्त्रज्ञांनी ज्यांना द्दवज्ञानातील जैद्दवक र्दद्दष्टकोनामध्ये मेंदूच्या सदंर्ाथत ऄद्दर्रुची 

अहे. त्यानंा र्ावनाकारक द्दममासंा सरं्ाषण अद्दण आतर मानसशास्त्राच्या प्रद्दियामंध्ये  

मेंदूची रू्द्दमका महत्त्वाची वाटते. मज्जातंतू  – बोधात्मक बाबींची मानवाची सरुुवात करुन 
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द्ददलेली अहे. ईदा. मज्जाततं ु रसायनामधून काळजीच्या माध्यमातून पे्रमाची र्ावना ही 

द्दवकद्दसत करते. काळजी, पोषक अद्दण ऄपत्यानंा साम्य ठेवते. आंग्रजी शबद emotion हा 

  च शबद emouvoir ऄसलेली अहे. हा लॅद्दटन शबद emover वर अधाररत अह.े जेथे e 

म्हणजे बाहेर अद्दण movere म्हणजे हालचाल ह्याच्याशी सबंंद्दधत शबद Motivation हा 

शबद सदु्धा Mover पासून अलेला अहे. र्ावना म्हणजे मानद्दसक अद्दण शारीररक के्षत् जे 

व्यापक द्दवद्दवधता, द्दवचार अद्दण वतथन याचं्याशी सबंंद्दधत होय. र्ावना ह्या नेहमी मडु, 

व्यद्दक्तमत्व स्वर्ाव, कल ह्याचं्याशी ऄसलेले ऄनरु्व होय. ऄवयव प्रणालीच्या 

मज्जातंतसुबंंधीच्या नकाशाच्या द्वार े शोधण्याचा पाया होय. मज्जातंत ु व शास्त्रासबंंधीचे 

स्पष्टीकरण मानवाच्या सदंर्ाथत र्ावना ही एक सखुद अद्दण दःुखद मानद्दसक के्षत् जे 

ऄवयवप्रणालीशी सबंंधीचे होय. 

मज्जातंतू रसायनाच्या वरचा स्तर अद्दण खालचा स्तर जो मेंदूच्या कृतीशी शरीराची 

हालचाल हावर्ाव अद्दण याच्यामळेु र्ावना द्दनमाथण होतात. 

मखु्य वैशिष््टये: 

- मानसशास्त्रातील मज्जातंतू जीवशास्त्र र्दष्टीकोन ह्याची व्याख्या ऄशी की वतथनाचे 

द्दनरीक्षण /मत हे मज्जातंतू प्रणालीचे कायथ अद्दण जीवशास्त्राचा पररणाम होय. 

- अनदंशास्त्राकडे पाहण्याचा शास्त्रीय र्दद्दष्टकोन होय. मानवी वतथन अद्दण मज्जाततूं 

प्रणाली यामधील सबंंधाचा ऄभ्यास होय. 

- मज्जातंतू जीव शास्त्र र्दष्टीकोन हा मखु्यत्वे मज्जातंतमुध्ये अद्दण ऄतत्वप्रणालीच्या 

घटना ज्या वतथन अद्दण मानद्दसक प्रद्दिया शोधण्याचा प्रयत्न करते. 

- शरीर कशाप्रकार े पयाथवरणाची ईघड द्ददसणार े शारीररक बदल अद्दण प्रद्दिया ज्या 

शरीरीद्वार े द्दवद्दशष्ट प्रसगंी द्दनमाथण होतात. त्याच्यावर मज्जातंतू जीवशास्त्रद्दवषयक 

र्दद्दष्टकोन प्रकाश टाकतो. 

- व्यक्तीमत्त्वाची ऄवस्था /गोंधळ अद्दण ऄसामाद्दजक  वतथन हे एखादे वेळी मेंदूच्या 

शारीररक र्ागामळेु चकुीचे होते द्दकंवा रासायद्दनक ऄसमतोलपणा अद्दण ईदास हे 

बरोबर ऄसू शकत नाही. 

- मज्जातंतूजीवशास्त्र मानसशास्त्रज्ञ यांनी यातील ऄव्यवस्था /गोंधळ हा योग्य वैद्यकीय 

बाबीनी ईपचार करता येउ शकतो. 

मज्जातंतू जीवशास्त्राद्दवषयक र्दद्दष्टकोन हा सवेंदना, ऄवबोध, ऄध्ययन, स्मरण, र्ाषा, 

लैंद्दगकता, अद्दण ऄसामान्य वतथनावर र्र देतो. जो जैद्दवक अद्दण मेंदमुधील जीवशास्त्रीय 

प्रद्दिया अद्दण मज्जातंतू प्रणालीच्या आतर र्ागावर प्रकाश टाकतो. तो मज्जातंतू पेशी अद्दण 

त्याची रचना मेंदू अद्दण मज्जातंतू प्रणाली अद्दण त्याचे वतथनातील योगदान याचंा ऄभ्यास 

करते. 
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शचशकत्सा: 

मज्जातंतू मानसशास्त्र के्षत्ात ज्यात मेंदू अद्दण त्याच्याशी संबंद्दधत मज्जातंतू प्रणाली ज्यात 

मानवाच्या द्दवचार व वतथनाचा समकालीन द्दनष्पत्तीचा ऄभ्यास केला जातो. ह्या 

मानसशास्त्राचा सवांगीण स्पष्टीकरण केलेले नाही.  ह्या र्दद्दष्टकोनाचा तोटा अहे. प्रत्येक 

व्यक्तीच्या र्ावना अद्दण द्दवचार प्रद्दियेमध्ये मेंदचु्या संबंद्दधत गोष्टी द्दकंवा स्वतःतील 

रासायद्दनक घटक कारणीरू्त अहेत. परतं ुतसे पाहता बाहेरील वातावरणातील घटना सदु्धा 

कारणीरू्त अहेत. 

शिक्षणातील योगदान: 

- हा एक वैज्ञाद्दनक र्दद्दष्टकोन अहे ज्यात वतथनासबंंधी द्दवस्ततृ  अद्दण रासायद्दनक घटक 

शरीरामध्ये कायथरत ऄसतात. 

- मेंदू अद्दण मज्जातंतू प्रणाली यामधील कृती अकलन होण्याच्या गरजेवर र्र द्ददलेला 

अहे. या दोहोंचा एकद्दत्त पररणाम वतथन व मानद्दसक प्रद्दियेवर होतो. 

- कॉटन (१९९५) द्दसद्ध केले की हा र्दद्दष्टकोन हा ऄध्ययन अकलन करण्यास िार 

मदतशीर अहे. द्दवशेषतः सवेंदनशीलताची जाणीव करण्याची गरजेवर र्र द्ददलेला 

अहे. ईदा. कान, डोळे अद्दण नाक. 

- द्दशक्षकांना मदत करते की, द्दवद्यार्थयांचे ऄवधान कशा प्रकार े कें द्दद्रत करावे की ज े

मेंदूच्या कायाथवर अकलन संबंद्दधत अहे. तसेच सपें्रषणाचे माध्यम अद्दण माहीतीची 

प्रद्दिया 

- माहीती प्रद्दियेचे ईपयोगी ज्ञान की जे मध्यवती /कें द्र स्थानी अहे की जे म्हणजे 

ऄध्ययन (ईदा. बोधात्मक र्दद्दष्टकोन) मानसशास्त्राच्या माहीतीवर अधाररत अहे. 

- या पेक्षा स्मरण मेंदूची प्रद्दिया अद्दण वतथनद्दनष्पत्ती  हे वैज्ञाद्दनक अकलनाचा र्ाग जो 

ऄध्ययनाच्या आतर र्दद्दष्टकोनात ईपयोग करता येत. 

तुमची प्रगती तपासा  

मज्जातंतूजीवशास्त्रद्दवषयक र्दद्दष्टकोन ऄध्ययनामधील वतथनाचा ऄभ्यास करण्यासाठी कशा 

प्रकार ेईपयोग अहे स्पष्ट करा. 

१.६ सारािं 

  क                            र्दष्टीने                  क         

     क         क      क ऄथथ           कत्याथच्या         क      

     क                             क             क           क   

              क  .                द्दवस्ततृ              क   द्दवद्याथी      

महत्वपूणथ     क          . 
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 ‘       ’                  क    

      क                   क    

      क                         द्दवद्याथी                     -      

  क    क       क     

      क                     चचाथ क    

***** 
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२ 

अध्ययनाच्या उपपत्तीचे सूक्ष्मदर्शी आकलन 

घटक रचना 

२.० उद्दिष्ट े

२.१ प्रस्तावना 

२.२ वततनात्मक दृद्दष्टकोन  

२.३ बोधात्मक दृद्दष्टकोन  

२.४.१    सामाद्दजक अध्ययन (अल्बर्त   बंडूरा ) 

२.४.२    सामाद्दजक  ज्ञानरचनावाद (लेव वायगोत्सकी) 

२.५ साराशं 

२.६ स्वाध्याय 

२.७  सदंभत सूच   

२.० उद्दिष्ट े

ह्या घर्काच्या वाचनानतंर तमु्हाला खाल ल गोष्ट  करता येत ल.  

• अद्दभजात अद्दभसधंान उपपत्त  व साधक अद्दभसधंात उपपत्त  या दोन्ह बिल 

स्पष्ट करण. 

• अद्दभजात अद्दभसधंान उपपत्त  व साधक अद्दभसधंान उपपत्त  ह्यात ल फरकाचे 

स्पष्ट करण.   

• आसबेुल याचं  अथतपूणत अध्ययन उपपत्त  व ब्रनुर याचं  अध्ययन उपपत्त , याचं्या 

तत्वाचें वणतन. 

• सामाद्दजक अध्ययनाच  व्याख्या.  

• सामाद्दजक अध्ययनाच  अल्बर्त  बंडूरा यानं  व सामाद्दजक ज्ञानरचनावादाचे लेव 

वायगोत्सकी यांन  माडंलेल्या मूलभूत तत्वाचें वणतन.  

• सामाद्दजक अध्ययन व सामाद्दजक ज्ञानरचनावादाच्या उपपत्त चा, अध्यापन – 

अध्ययन प्रद्दियेवर होणारा पररणाम सागंणे.  

२.१ प्रस्तावना 

अध्ययन हे सवतसमावेशक / द्दवश्वव्यापक आहे. आपल्या कुवत नसुार सवत सज व म्हणजे 

मानव व पश ु अध्ययन करतच असतात. परतं ु मानवाला बदु्ध , द्दवचार करण्याच  क्षमता, 

सारासंार द्दववेक व समस्यापूद्दतत  करण्याच  ताकद / समस्या सोडवण्याच  क्षमता यांच  ईश्वर  

देणग  लाभल्यामळेु तो कोणत ह  गोष्ट सोप  असो अथवा अवघड सहजररत्या द्दशकू शकतो. 
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अध्ययन हे आजन्म चालू राहणार  प्रद्दिया आहे. आपण जन्मापासून मरणापयंत सतत 

अध्ययन करत रहातो. अध्ययन म्हणजे काय हे पूणततः  समजण्यासाी . 

अध्ययन म्हणजे काय? ते कसे कराव ं लागते अथवा घडते. त्यासाी  लागणार  सयुोग्य 

पररद्दस्थत  कोणत ? ह्या सवत सबंंद्दधत प्रश्ांना योग्य उत्तर े हुडकणे गरजेचे आहे. 

मानसशास्त्राच्या द्दवद्दवध द्दवचारधारा शाखा ह्या प्रश्ाचं  वेगळ्या वेगळ्या पद्धत ने उत्तर े

माडंतात. त्यानं  अध्ययनाच्या द्दवद्दवध उपपत्त  सचुवल्या आहेत/माडंल्या आहेत. खाल ल 

प्रमाणे त्याचें वगीकरण करता येईल. 

१)  वततनरै्शली आधारीत अध्ययन उपपत्ती (द्दसद्ाांत): अद्दभजात अद्दभसधंान आद्दण 

साधक  अद्दभसधंान. 

२)  ज्ञानात्मक अध्ययन उपपत्ती : आसवेुल याचं  अथतपूणत अध्ययन उपपत्त  व ब्रनुर 

याचं  अध्ययन उपपत्त . 

३)   सामाद्दजक अध्ययन व सामाद्दजक  रचनावाद 

आपल्या दैनदं्ददन अनभुवामंध्ये अध्ययन(द्दशकणे) खूप  महत्त्वाच  भूद्दमका बजावते. द्दशकणे 

ह  एक सामाद्दजक प्रद्दिया आहे आद्दण आपण आपल्या सामाद्दजक वातावरणात, आपले  

समवयस्क, पालक, द्दशक्षक इत्यादींश  सवंाद साधून द्दशकतो. द्दनर क्षण, अनकुरण आद्दण 

मॉडेद्दलंग मलुाच्या द्दशकण्यात महत्त्वाच  भूद्दमका बजावते.  या यदु्दनर्मध्ये आपण अल्बर्त  

बाडुंरा आद्दण लेव्ह वायगोत्स्की यांन  द्दवकद्दसत केलेल्या द्दशक्षणाच्या सामाद्दजक, बोधात्मक 

आद्दण रचनावाद  द्दवचाराबंिल जाणून घेऊ. 

२.२ वततनात्मक ृषद्दष्टकनन  

अ) अद्दभजात अद्दभसांधान (Classical Conditioning): 

रद्दशयन मानसशास्त्रज्ञ श्र  इव्हान प . पावलोव्ह (१८४९-१९३६) (Ivan P. Pavlov) 

यानं  एकोणासाव्या शतकाच्या समाप्त च्या आसपास ह  उपपत्त  / हा द्दसद्धातं माडंला. 

सरुवात ला त्यानं  कुत्रयांना लाळ का सरु्ते ह्यावर मूलगाम  सशंोधन केले व त्याना 

त्यासाी  जागद्दतक  पाररतोद्दषक  सदु्धा द्दमळाले. 

कुत्रयाचं्या पचनिीयेच्या अभ्यासातं त्यानंा आढळून आले की कुत्रयाला लाळ सरु्ण्याच  

द्दिया फक्त अन्न बद्दघतल्यावरच होते. अस ंनाह  तर खाण्याचे भाडें, ते आणणारा व घरं्ा 

वाजवणारा बद्दघतल्यावर सदु्धा सरु्ते. प्रथम त्यानंा असे वार्ले की अन्न पाह ल्यावर  

सरु्णाऱ्या लाळेपेक्षा ह  मानद्दसक लाळ स्त्रवणाच  द्दिया द्दभन्न असाव . पण नतंर ह्या गोष्ट चे 

महत्व जाणल्यानतंर त्यानं  त्याचं्या सशंोधनाच  द्ददशा शार ररक द्दिये ऐवज  मानद्दसक 

प्रद्दियेकडे वळवल . 
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श्री. पावलनव्ह याांचा प्रयनग:  

ह्या प्रयोगाबिल सद्दवस्तर उलगडा करण्यापूवी आपण ह्या खाल ल सजं्ञाबाबत स्पष्ट करण 

खलुासा करणे अद्दधक सोय स्कर होईल. १) अद्दनयदं्दित चेतक (US) २) अद्दनयदं्दित 

प्रद्दतद्दिया (UR) ३) द्दनयदं्दित चेतक ४) द्दनयदं्दित प्रद्दतसाद/प्रद्दतद्दिया (CS) 

अन्न तोंडात पडल्यावर लाळ स्त्रवण्याच  द्दिया ह  नैसद्दगतक, आपोआप द्दमळणारा प्रद्दतसाद 

द्दकंवा प्रद्दतद्दिया आहे. ह्या प्रद्दतसादाला अद्दनयदं्दित प्रद्दतसाद (Unconditional 

Response UR) म्हणतात.  अन्न हे ह्या बाबत त अद्दनयदं्दित चेतक / पे्ररक 

(Uncenditional Stimulus US) आहे. कारण त्यामळेु लाळ सरु्ण्याचा अद्दनयदं्दित 

प्रद्दतसाद UR द्दमळाला. श्र  पावलॉव्ह यानं  वारवंार घरं्ा वाजवून नतंर कुत्रयापढेु अन्न 

ीेवायच  द्दिया घडवून आणल्यानतंर कुत्रयाने फक्त घरं्ा ऐकल्यावर लाळ गाळण्याच  

स्रवण्याच  द्दिया केल . ह्या प्रकार ेनसुत्या आवाजाने लाळ स्त्रवण्याच्या द्दियेला द्दनयदं्दित 

प्रद्दतसाद (CR) असे म्हणतात. 

अद्दभजात अद्दभसधंानाचा (परपंरागत द्दस्थद्दतव्यवस्था) याच  खाल ल प्रमाणे माडंण  करुया.  

१) (US) (अन्न) (UR) लाळ 

२) (CS)  (द्दन.चे) घरें्चा आवाज  

 + US अन्न  US लाळ 

३) CS (घरें्चा आवाज) CR लाळ 

ह्या प्रयोगामध्ये प्रथम घरं्ा वाजवल  आद्दण त्यानतंर अन्न वाढले. त्यामळेु अंगभूत लाळ 

स्रवण्याच्या द्दियेला चालना द्दमळाल . वारवंार घरं्ानाद व त्यानतंर अन्नवाढणे ह  द्दिया 

घडवून आणल्यावर फक्त घंर्ानादच, अन्न न देता, लाळ स्रवण्याच  द्दिया घडवून 

आणायला परुसेा ीरला. म्हणून घरं्ानादाला द्दनयंद्दित चेतक / पे्ररक CS व लाळ 

स्त्रवण्याच्या सरु्ण्याच्या द्दियेला द्दनयदं्दित प्रद्दतसाद / प्रद्दतद्दिया सबंोधण्यात आले. 

अद्दभजात अद्दभसधंानाच  व्याख्या अश  करता येईल की एखाद  अश  प्रद्दिया की ज्यात 

तर्स्थ चेतक व नैसद्दगतक चेतक सयंकु्तपणे नैसद्दगतक चेतकाचे / पे्ररकाच  लक्षणे धारण 

करतात. कध  कध  याला चेतकाचं  अदला बदल म्हणतात कारण आध  तर्स्थ असणारा 

चेतक हा आध च्या नैसद्दगतक चेतकाच  जागा घेतो. 

आणख  एका अद्दभसधंानाला उच्च दजातचे अद्दभसधंान म्हणतात. कारण त्यामध्ये आणख  

एक पायर  पढेु जाता येते. 

१) US अन्न......... UR (अ.प्र) (लाळ) 

२) CS  + US  (घरं्ानाद  द्ददवा / प्रकाश) .... CR (द्दन.) लाळ 

३) CS  + CS2 (घरं्ानाद  द्ददवा प्रकाश) ..... CR (द्दन. प्र)  (लाळ) 

४) CS2 ...... CR लाळ 
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अद्दभजात अद्दभसांधानाची मूलतत्त्वे:  

श्र  पावलनव्ह ह्यांना प्रयोग करता करता द्दनरद्दनराळ्या अद्दभसधंानाचा मूलतत्त्वे / लक्षणे / 

द्दनयम आढळून आले. त  खाल ल प्रमाणे आहेत. 

मांद हनत जाण े/ मालवत जाण े:  

वारवंार फक्त घरं्ानाद केला व अन्न द्ददले नाह  तर नतंर नतंर लाळ सरु्ण्याचे प्रमाण कम  

कम  होत जाऊन शेवर्  लाळ सरु्तच नाह . जेव्हा द्दनयदं्दित प्रद्दतसाद नाह सा होतो. तेव्हा 

प्रद्दियेचा शेवर् होतो.  

स्वाभाद्दवक /सहज पुनलातभ / पूवतपक प्राप्ती :   

काह  काळ द्दनयदं्दित चेतक न द्ददल्यानतंर थाबंलेला / द्दवझलेला प्रद्दतसाद  बहुधा / 

बऱ्याचवेळा परत येताना कम  क्षमतेचा आढळतो. ह्या प्रकाराला स्वाभाद्दवक पूवतपद प्राप्त  

असे म्हणतात. 

चेतकाचे सामान्यीकरण :  

एक प्रकारच्या द्दनयदं्दित चेतकाला द्दमळालेला प्रद्दतसाद त्याच्या सारख्या दसुऱ्या द्दनयंद्दित 

चेतकानंा द्दमळण्याच्या प्रद्दियेला चेतकाचे सामान्य करण म्हणता येईल. 

फरकात्मक अद्दभसांधान : 

प्रयोगात भाग घेण्याऱ्या पािाला (कुिा) द्दनयदं्दित चेतक / पे्ररक व अशाच प्रकारच्या दसुऱ्या 

द्दनयदं्दित चेतकामध ल फरक ओळखायला द्दशकवले जाऊ शकते. उदाहरणाथत घरें्चा एक 

द्दवद्दशष्ठ   प्रकारचा आवाज हा द्दनयदं्दित चेतक आहे. हा नाद ऐकल्यावर लगेच अन्न द्ददले 

जाते पण तशाच प्रकारचा दसुरा नाद / आवाज (उदा. भोंगा) आल्यावर अन्न द्ददले जात 

नाह . पद्दहल्या पद्दहल्यादंा कुत्रयाला घरं्ानाद व भोंग्याचा आवाज ऐकून लाळ सरु्ते पण तो 

लवकरच फक्त घरं्ानादाला लाळ स्रवण्याचे द्दशकतो. भोंग्याच्या दसुऱ्या प्रकारच्या 

आवाजाला लाळ स्रवणे बंद होते. 

आपण फरकात्मक अद्दभसधंान द्दनमातण झाले आहे असे तेव्हाच म्हणू शकतो जेव्हा द्दनयदं्दित 

चेतक नसलेल्या चेतकानंा प्रद्दतसाद देण्याच  प्रद्दिया बंद होते पण द्दनयदं्दित चेतकाला 

प्रद्दतसाद चालू रहातो. 

रै्शक्षद्दणक अन्वयाथत/उपयनजन :  

मानसशास्त्राच्या कायतके्षिातं ह  पावलनव्ह यानं  िादं्दत घडवून आणल . त्याचं्या उपपत्त मळेु 

जगभरात अद्दभसधंानंा बाबत सशंोधन केले गेले. द्दनरद्दनराळ्या व्यवहार क प्रश्ाचं्या 

सोडवणूकीसाी  सैद्धादं्दतक ढाचा व प्रयोगक्षम तंि म्हणून अद्दभसधंानाला मान्यता द्दमळाल . 

त्यानं  असे प्रद्दतपादन केले (मत माडंले) कीं द्दवद्दवध प्रकारच्या चेतनाससं्था/ 

मज्जाससं्थाक्षमता आद्दण आधारभूत बळकर् करण द्ददलेल  वारवंार घडवलेल  द्दिया ह्या 

दोन्ह वर अध्ययन क्षमता अवलंबून असते. एखाद्याकडे आंतररक इच्छाशक्ती कायत 

करण्यास भाग पाडत असेल तरच अध्ययन द्दिया घडू शकते अन्यथा नाह . 
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अद्दभजात अद्दभसधंानाच  मूलतत्त्वे/द्दवचार खाल ल के्षिामध्ये उपयोग  आणता येऊ 

शकतात. 

१.  मलुामंध्ये अद्दभसधंानाच्या आधार ेचागंल्या सवय  रूजवता येतात. उदा. स्वच्छता व 

र्ापर् प, मोी्याबंिल आदर व वक्तद्दशरपणा वगैर.े 

२.  तसेच मलुामंध ल वाईर् सवय  आद्दभसधंानाच्यामळेु घालद्दवता येतात.  

३. मानद्दसक रूग्णामंध्ये असलेल  भावद्दनक भ त च  द्दस्थत  घालद्दवण्याचे कायत अद्दभजात 

अद्दभसधंानाच  मलुतत्त्वे सामान्य द्दनयम वापरून करता येते.  

४.  ह्या तत्त्वांचा वापर करुन मलुांमध्ये अध्ययन, द्दशक्षक व शाळा याबाबत अनकूुल व 

प्रद्दतकूल दृष्ट कोन द्दनमातण करता येईल. 

५.  काहं  ीोस / खास साधने वापरुन मळुाक्षर ेव अंकगद्दणताचे मूळ द्दसद्धातं द्दशकवण्यास 

अद्दभजात अद्दभसधंानाच्या मूलतत्त्वाचंा उपयोग करता येतो. 

ब) साधक अद्दभसांधान (Operant Conditioning): 

हारवडत द्दवद्याद्दपीात ल ब .एफ.द्दस्कनर (१९०४-१९९०) यांन  साधक अद्दभसंधान उपपत्त  

द्दसद्धातं द्दवकद्दसत केल . त्यानं  उंद र व कबतुरावंर बरचे प्रयोग करुन त्याचं्या प्रद्दतद्दक्षप्त 

द्दियेचा (प्रद्दतसादाचा) अभ्यास केला. शेवर्  त्यानं  खाणे ह्या द्दवषयावर लक्ष कें द्दित केले. 

कारण तो सहज व सोपा द्दवषय होता. त्यानं  स्वतः च  उपकरणे तयार केल  व द्दनर क्षण 

पद्धत  ीरद्दवल  व वस्तदु्दनष्ठ पद्धत ने त्याचंा अभ्यास केला. 

त्यानं  दोन प्रकारचे अद्दभसधंान प्रकार लक्षातं घेतले. प्रद्दतसादात्मक अद्दभसधंान व साधन 

(द्दियात्मक) अद्दभसधंान प्रद्दतसादात्मक अद्दभसधंान तेव्हा म्हणता येईल जेव्हा बळकर्  

आणलेला चेतक हा तर्स्थ चेतक ह्याच  जोड  नैसद्दगतक चेतकाचे गणुधमत द्दमळवते. जेव्हा 

कुील्याह  चेतकाच्या अनपुद्दस्थत त तात्काळ प्रद्दतद्दिया घडते प्रद्दतसाद द्दमळतो तेव्हा 

साधक अद्दभसंधान झाले असे म्हणता येईल. त्याचं्या अद्दभसधंानाला साधक अद्दभसधंान 

म्हणून सबंोधले जाते. त्याच  व्याख्या अश  करता येईल की असे कुीलेह  अध्ययन जे 

आकद्दस्मत प्रद्दतसादाच्या बळकर् करणावर आधार त आहे आद्दण ज्यामध्ये असा कुीलाह  

द्दवकल्प नाह  जो प्रयोगाधार त ीरवलेल्या द्दवकल्पाना सोडून असेल. वततणूक ह  पररद्दस्थत  

नसुार कायतरत होऊन स्वतः च्या पद्धत ने पर णाम द्दनमातण करते. ह्या गदृ्दहतकावर साधक 

अद्दभसधंान आधार त आहे. जर पर णाम उत्साहवधतक / उते्तजक असत ल तर प्रद्दतसाद 

पनु्हा पनु्हा घडेल व त्या प्रद्दतसादाच  ताकद वाढ स लागेल. साधक अद्दभसधंानासाी  हा 

प्रद्दतसाद व मोबदला / बद्दक्षस त्याचं्यामध ल नाते अद्दतशय महत्त्वाचे आहे. व ते त्याचा 

मूलभूत पाया आहे. सज वाचंा प्रद्दतसाद / प्रद्दतद्दिया ह  बद्दक्षस प्राप्त करण्यासाी  कारण भूत 

असल्यामळेु साधक अद्दभसधंानाला कारण भूत अद्दधसधंान (Instrumental 

Conditioning) असे सदु्धा म्हणतात. 
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द्दस्कनर याांचा प्रयनग: 

द्दस्कनर खोके (Skinners Box) नावाच्या साधक उपकरणात प्रयोगशाळे मध ल उंद र 

ीेवण्यात येतो, त्या खोक्या मध ल ीराद्दवक बंद्ददस्त मोकळ्या जागेत तो हालचाल करु 

शकतो, बागडू शकतो. सवतसाधारणपणे तो काह  हुडकून काढण्याच्या उिेशाने हालचाल  

करतो. सरतेशेवर्  तो एक खर्का दाबतो त्यामळेु अन्न पाीवणार  यिंणा कायातद्दन्वत 

होऊन एक अन्नाच  तार्ल  त्याला प्राप्त होते. ह े बद्दक्षस (अन्न) द्दमळाल्यानतंर थोड्या 

काळापयंत उंद राचं्या द्दनरुिेश हालचाल  म्हणजे वास घेणे, अंग आळसावणे, साफसूफ 

करणे वगैर े चालूच असतात. पण थोड्या द्दकंवा जास्त काळानतंर तो पनु्हा खर्का 

दाबण्याच  द्दिया करतो. खर्का दाबण्याच्या द्दियेमळेु अन्न पाीवणार  यिंणा कायातद्दन्वत 

होऊन उंदराला पनु्हा एकदा बद्दक्षस द्दमळते (अन्न). जसा जसा वेळ जात रहातो तसे तसे 

खर्का दाबण्याच  द्दिया त्याच्याकडून पनु्हा पनु्हा केल  जाते. नतंर असा एक काळ येतो 

की उंद र खर्का दाबण्याच  द्दिया बद्दक्षस द्दमळावे म्हणून सातत्याने करत रहातो. 

साधक अद्दभसांधानाची मूलतत्त्वे: 

अद्दभजात अद्दभसधंाना प्रमाणे साधक अद्दभसधंानाचे कायत वेगवेगळ्या गोष्टींवर आधार त 

चालते. उदा. आकार देण्याच  द्दिया, द्दवझवण्याच  द्दकंवा संपण्याच द्दिया, स्वाभाद्दवकपणे 

मूळपदावर परतणे आद्दण बळकर् करण. 

आकार देण्याची  द्दिया / घडवणूक:  

प्रयोग पािाच्या वततणूकीमध्ये अपेद्दक्षत बदल घडवून आणण्यासाी  वेचक बळकर् करणाचा 

योग्य वापर ह्या घडवणूक प्रद्दियेत अंतभूतत आहे. ह्यामध्ये मूळ द्दिया अश  आह ेकी सातत्य 

राखून अपेद्दक्षत वततणूकीच्या जवळ जवळ पोहोचण्याचा प्रयत्न करणे. प्रयोगकतात 

प्रयोगपािाच्या वततणूकीला अपेद्दक्षत आकार देण्यासाी  योग्य बळकर् करणाचा वापर करतो. 

सामान्यकरण, सवय स्पधात व साखळ करण ह्या द्दियाचंा सफल घडवणूकीमध्ये उपयोग 

केला जातो. 

द्दवझण े/ मांदावणे:  

आवश्यक व सयुोग्य प्रद्दतसाद द्दमळाल्यानतंर बळकर् करण कत्यांने त्या द्दियेतून त्याचा 

सहभाग मागे घ्यायचा असतो. बळकर्  करण्याच्या सपूंणत अभावानतंर प्रद्दतसाद नाह शा 

होण्याच  द्दिया घडते. 

स्वाभाद्दवक ररत्या मूळपदावर येण:े  

थोड्या काळाकर ता अद्दभसंधानाच्या द्दस्थत तून प्रयोग पािाला बाहेर काढून पनु्हा त्या 

द्दस्थद्दतत आणल्यावर त्याचे स्वाभाद्दवकररत्या  मळुपदावर येणे ह  द्दिया अद्दभजात 

अद्दभसधंानाप्रमाणेच घडते. ह्या प्रकारामध्ये पावलनव्ह याचं्या अद्दभजात अद्दभसधंानामध्ये 

घडते तसचं जवळ जवळ घडते. 
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बळकटीकरण / ृषढीकरण:  

दृढ करण हा साधक अद्दभसंधानाचा मूळ गाभा आहे. वततनाचा वेळेवर मागोवा घेत असताना 

वततनात बदल घडवणारा प्रसंग हा दृढ करण कतात असतो. वततनाच्या द्दनयंिणासाी  (ब . 

एफ स्कीनर) यानं  दृढ करण ह  प्रणाल  वापरल . प्रयोगपािाच्या/अध्ययनार्थयांच्या 

प्रद्दतसादाचा वेग जो प्रसगं / द्दिया कारण भूत होते त्याला दृढ करण म्हणतात. दृढ करणाचे 

त न प्रकार आहेत १) सकारात्मक २) नकारात्मक ३) द्दशक्षा करणार.े जो चेतक अपेद्दक्षत 

प्रद्दतसाद द्दमळवण्याचा सभंव वाढवतो द्दकंवा प्राण मािातं प्रद्दतसादाच  मािा वाढवतो. त्याला 

सकारात्मक दृढ करण /बळकर् करण म्हणतात. अन्न ह ेभकेुल्या माणसासाी  सकारात्मक 

दृढ कारक आहे. सकारात्मक दृढ कारकाच  उदाहरणे म्हणजे अन्न, पाण , स्तदु्दत प्रशसंा, 

पैसा, सामाद्दजकमान्यता /प्रद्दतष्ठा, वगैर.े  सदं्दध द्दमळताच अध्ययनाथी चेतकाचा त्याग 

करायला सहज तयार होतो. त्याला नकारात्मक दृढ करण म्हणतात. जेव्हा नकारात्मक 

दृढ करणाचा वापर केला जातो तेव्हा अध्ययनाथी लगेच िासदायक चेतकाचा त्याग 

करायला प्रवतृ्त होतो. नकारात्मक दृढ कारकाच  उदाहरणे म्हणजे सामाद्दजक बद्दहष्कार 

द्दकंवा द्दनदंानालस्त  ह  आहेत. द्दशक्षा करणारा, हा र्ाळण्याच  द्दिया घडवणारा चेतक आहे. 

ज्यामळेु बहुतेक वेळा प्रद्दतसाद द्दमळतो व दबले जाण्यात पयातवसान होते. नकारात्मक 

दृढ करण व दडंकरणे ह्या दोन्ह  मध्ये फरक आहे. प्रद्दतसादाच्या पूवी नकारात्मक दृढ करण 

केले जाते व प्रद्दतसाद र्ाळण्याला भाग पाडते द्दकंवा प्रद्दतसाद न येण्याच  व्यवस्था करते . 

दडंकारक प्रद्दतसादानतंर कायातद्दन्वत होतो व त्याच  भद्दवष्यातल  पनुरावतृ्त  कम त कम  

वेळा होईल अश  व्यवस्था करतो. 

रै्शक्षद्दणक क्षेत्ाांत साधक अद्दभसांधानाचे महत्त्व/उपयनजन : 

साधक अद्दभसंधानाबाबत ब .एफ. स्कीनर यानं  प्राण्यावंर सखोल व भरपूर सशंोधन केले. 

माणसाचं्या अध्ययनाबाबत ह्या सशंोधनाच्या द्दनकषाचं्या उपयोगाबाबत प्रद्दतपादन केले. 

त्या सशंोधनाच  द्दशक्षणासाी  उपयकु्तता दाखवून द्ददल . 

१.  सकारात्मक दृढकारकाचा वापर करुन साधक अद्दभसधंानाच्या उपपत्त द्वार ेशाळेत ल 

वातावरण भयमकु्त करता येऊ शकते. मलुाचं्या यशामध्ये वाढ होण्यासाी  द्दशक्षक 

योग्य ररत ने दृढकारकाचंा वगातत वापर करु शकतात. 

२.  तत्काळ दृढ करण केल्याने वततणूकीच्या सातत्याच  शक्यता वाढ स लागते. म्हणून 

मलुाचं्या योग्य प्रद्दतसादाला तत्काळ दृढ करण करणे आवश्यक आहे. 

३.  योजनाबंद्ध शैक्षद्दणक अध्ययनाचे साद्दहत्य ह  द्दस्कनर याचं  मोी  उपलब्ध  आहे. 

द्दशक्षणके्षिाला लाभलेल  मदत आहे. द्दवद्दवध शालेय द्दवषय द्दशकवताना कायतिमाधार त 

शैक्षद्दणक अध्ययन साद्दहत्याचा वापर करता येतो. मलुानंा अध्ययन हे आनदंदायक 

होते. कारण ह्या साद्दहत्याच्या आधार ेत  आपल्या गद्दतक्षमतेनसुार पढेु जाऊ शकतात. 

स्वाध्याय व त्याच  उत्तर े हा योजनाबद्ध अध्ययन साद्दहत्याचा मागत असल्यामळेु 

मलुाचंा प्रद्दतसाद वाढ स लागतो. द्दशक्षकानंा व्यद्दक्तकें द्दित मागतदशतन करणे सोपे होते. 
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अद्दभजात व साधक अद्दभसांधानातील फरक: 

अद्दभजात अद्दभसांधान साधक अद्दभसांधान 

श्र  इव्हान पापलोव्ह यानं  शोधून काढल . 

त्याला प्रद्दतसादात्मक अद्दभसधंान असेपण 

म्हणतात. 

साधक अद्दभसधंान श्र . ब .एफ द्दस्कनर 

यानं  शोधून काढले. 

US (अ.चे) मळेु प्रद्दतसादात्मक (द्दन.प्र) 

CR  उद्यकु्त केला जातो. 

प्रद्दतसाद हा जास्त करुन तत्काळ व 

स्वेच्छेने आलेला असतो. 

प्रयोगपािाच्या वततणकुीचा US  (अ.चे.) 

श  कायतकारण सबंंध नसतो.  US नैसद्दगतक 

ररत्या घडते. 

प्रद्दतसाद येणे हे दृढ करणावर अवलंबून 

असते. 

चेतक व प्रद्दतसाद याचंा परस्पर सबंंध 

सलंग्नतेच्या द्दनयमावर आधाररत आहे. 

चेतक व प्रद्दतसाद याचं्यात ल परस्परसबंंध 

पर णामाच्या द्दनयमावर आधाररत आहेत. 

स्वायत्त मज्जाससं्थेकडून द्दनयंद्दित मध्यवती मज्जाससं्थेकडून द्दनयदं्दित 

प्रद्दतसाद द्दमळण्यासाी  दृढ करण प्रथम  

होते.  

प्रद्दतसाद पाद्दहल्यानतंर दृढ करणाच  साय 

केल  जाते. 

प्रद्दतसादाला प्रद्दतद्दनध  /बदल  तयार करणे 

हा अध्ययनाचा गाभा आहे / सार आहे. 

प्रद्दतसादामध्ये फेरबदल / सधुारणा करणे हा 

यात ल अध्ययनाचा गाभा आहे / सार आह.े 

अद्दभजात अद्दभसधंानाच्या प्रद्दतसादामध्ये 

सरुवात ला नगण्य /शून्य ताकद असते. 

साधकाला शून्य ताकद असू शकत नाह  

कारण दृढ करण करण्यापूवी कम त कम  

एकदा तर  तो घडावा लागतो. 

 

२.३ बनधात्मक ृषद्दष्टकनन (COGNITIVE VIEWS) 

अ) आसुबेल याांची अथतपूणत अध्ययन उपपत्ती:  

डेव्ह ड प . आसबेुल (१९१८-२००८) ह्या  अमेररकन मानसशास्त्रज्ञाने अथतपूणत अध्ययन 

उपपत्त  या नावाने ओळखल  जाणार  अध्ययन  उपपत्त  द्दवकद्दसत केल . 

त्याचा मौद्दखक अध्ययनावर भर होता. अथातच्या स्वभाव धमातबाबत त्यानं  सशंोधन केले. 

अध्ययनाथीने त्याच्या मनामध्ये साीवलेल्या सगं्रहात ज्ञानाच  भर र्ाकल्यावरच त्याला 

अथतपूणत अध्ययन केले असे म्हणता येईल. तो ज्ञानात्मक सैद्धादं्दतक होता. अध्ययनाथी 

त्याचं्या ज्ञानात्मक सरंचनेत नव न माह त च  कश  भर र्ाकतो ह्याचा त्यांन  

खलुासा/उहापोह केला आहे. त्याचं्यामते नव न ज्ञानाने अध्ययन व साीवण त्यावर प्रभाव 

पाडणारा महत्त्वाचा मिुा म्हणजे त्याच  सद्यः द्दस्थत त ल ज्ञानात्मक सरंचना द्दकंवा 

ज्ञानात्मक प्रद्दतमान /ढाचा. मूल ज्ञान कसे द्दमळवते त्या प्रश्ाचें उत्तर द्दमळवण्यात त्यानंा 

प्राथद्दमक रस /आवड होत . एकतर ते मूल त्याला सादर करण्यात आलेले ज्ञान ग्रहण करते 

अथवा स्वतंिपणे शोधकवतृ्त ने द्दमळवते.  
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आसबेुलच्या मते अध्ययनाचे चार प्रकार पडतात. 

१) ग्रहणात्मक अध्ययन :  

जेव्हा मलुाला केवळ पाी्यपसु्तक, सदंभत साद्दहत्य, द्दवद्दवध प्रकारच  साधने  इत्यादींद्वार े

सादर केलेले ज्ञान प्राप्त होते, त्याला ग्रहणात्मक अध्ययन असे म्हणतात. त्यामध्ये त्याला 

जेवढे सादर केले जाते, फक्त तेव्हढे ज्ञान मूल ग्रहण करते. 

२)   र्शनधकात्मक अध्ययन :  

जेव्हा मूल त्याला सादर केलेल्या ज्ञानाबरोबरच स्वतंिपणे द्दवषयाबिल ज्ञान प्राप्त करते 

तेव्हा त्याला र्शनधकात्मक अध्ययन असे म्हणतात. त्या प्रकारातं अध्ययनाथी त्याला 

त्याच्या द्दशक्षकानं  द्दशकवलेल्या ज्ञानाच , त्याने सशंोधन करुन प्राप्त केलेल्या ज्ञानाश  

सागंड घालतो. 

३)  घनकां पट्टी अध्ययन :  

अथतपूणत अध्ययन न करता,ं अध्ययनाथी जेव्हा त्याला द्दमळालेल  माह त  नसुत  तोंडपाी 

करतो, तेव्हा त्याला घनकां पट्टी अध्ययन म्हणतात.  

४)  अथतपूणत अध्ययन :  

जेव्हा समजून घेऊन, अथत जाणून अध्ययनाथी ते ज्ञान स्मरणातं ीेवायचा प्रयत्न करतो. 

तेव्हा त्याला अथतपूणत अध्ययन असे म्हणता येईल. 

आसबेुलच्या मते अध्ययन हे ग्रहणात्मक व सशंोधनात्मक अशा दोन प्रकारातं द्दवभागता 

येईल. त्याचा आधार हा त्या अध्ययनाथीला ज्ञान कसे सादर केले, हा असेल. तसेच 

द्दमळालेले ज्ञान तो त्याच्या ज्ञानात्मक सरंचनेत कशा प्रकार े साद्दमल करतो, त्यावरुन 

घोकंपट्ट   व अथतपूणत अध्ययन असे द्दवभाग पाडता येत ल. वर ल व्याख्येप्रमाणे चार प्रकार 

तयार होतात. 

१) अथतपूणत ग्रहणात्मक अध्ययन. २) घोकंपट्ट  ग्रहणात्मक अध्ययन. ३) अथतपूणत  

सशंोधनात्मक अध्ययन. ४) घोकंपट्ट  सशंोधनात्मक अध्ययन. या  चार प्रकारच्या अध्ययन 

प्रकारापैकी घोकंपट्ट  अध्ययन हे अथतह न व द्दबनकामाचे आहे.  त्यामळेु ते र्ाकावू ीरते. 

म्हणून  फक्त दोनच प्रकारचे अथतपूणत अध्ययन उरते. एक अथतपूणत ग्रहणात्मक अध्ययन व 

दोन  दसुर ेअथतपूणत सशंोधनात्मक अध्ययन. 

श्रणेीबद् अांतभूततीकरणात्मक उपपत्ती (Subsumption Theory): 

श्र  गॅग्ने यानं  शे्रण बद्ध अंतगतत करणात्मक उपपत्त च्या आधार ेअध्ययन उपपत्त  समजवून 

सादं्दगतल  आहे. शे्रण बद्ध अंतभूतत करणाचा अथत असा आहे कीं एखाद्याच्या वततमान 

ज्ञानाच्या ढाच्यामध्ये नव न ज्ञानाच  द्दनयमानसुार  चपखल बसवण्याच  द्दिया. ह्या प्रकार े

ज्ञान अध्ययनाथीच्या ज्ञानात्मक ढाच्यामध्ये बसवणे त्याला द्दनयोद्दजत शे्रण बद्धता 

म्हणतात. दोन प्रकार ेनव न ज्ञानाचे अंतभूतत करण करता येईल. पण त्या दोन्ह  प्रकारातं 

जो पयंत द्दस्थर ज्ञानात्मक ढाचा अद्दस्तत्त्वात नसेल तर अथतपूणत अध्ययन होऊ शकत नाह . 
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नव न ज्ञानाचा सबंंध जोडण्यासाी  अद्दस्तत्त्वात असलेला ज्ञानात्मक ढाचा  द्ददशादशतक 

ीरतो. व्यक्तींच्या ज्ञानात्मक ढाच्यामध्ये अद्दस्तत्त्वात असलेल्या ज्ञान व सकंल्पनेचे शे्रण बद्ध 

अंतभूतत करण करता येते. 

घोकंपट्ट  अध्ययनामध्ये माह त नसलेले / अद्दस्तत्वात नसलेले ज्ञान आढळून येते. ह े

घोकंपट्ट  अध्ययनातले ज्ञान पढु ल काळातं ज्ञानात्मक रचना / ढाचा बनवायला उपयोग  

पडते व त्या पायावर आधारुन अथतपूणत अध्ययन घडू शकते. 

अांतभूततीकरणाचे दनन प्रकार पुढील प्रमाणेेः  

१)  अन्यनन्य सांबांधात्मक अांतभूततीकरण : पूवी माह त असलेल्या ज्ञानाच  पढु ल पायर  

अथवा द्दवस्तार करण. 

२)  द्दनष्कद्दषतत अांतभूततीकरण : असलेल्या ढाच्यापासून नव न माह त  द्दकंवा नव न सबंंध 

तयार करता येऊ शकतात. अशा प्रकारच्या अंतभूतत करणातून एकदम नव न 

सकंल्पना पढेु येऊ शकते. तसेच आध  अद्दस्तत्त्वात असलेल्या सकंल्पनेमध्ये भर 

घालता येते अथवा त्यात बदल घडवता येतो. 

रै्शक्षद्दणक उपयुक्तता :  

आसवेुल घोकंपट्ट  अध्ययनाला त्याज्य मानतात व अथतपूणत अध्ययनावर भर देतात. 

मलुामंध्ये, द्दवद्यार्थयांमध्ये अथतपूणत अध्ययन क्षमता द्दवकद्दसत करण्यासाी  द्दशक्षण 

व्यवस्थेत/ द्दशक्षण पद्धत त बदल घडवणे अत्यावश्यक आहे. द्दवद्यार्थयांन  द्दशक्षकांन  द्ददलेले 

ज्ञान घोकंपट्ट  द्दकंवा स्मरण करण्यापूवी ते ज्ञान न र् समजून घेतले पाद्दहजे. शाळेमध ल 

अध्ययन व अध्यापन पद्धत त घोकंपट्ट चे महत्त्व काढून र्ाकण्यासाी  बिल बदल  करणे 

जरुर चे आहे. पूवी अद्दस्तत्वात असलेले अनभुव द्दकंवा सध्याच्या अनभुवांचा शोध घेऊन 

त्यानंा द्दमळत असलेल्या ज्ञानाच्या आधाराने अध्ययनार्थयांना स्वतः च्या सकंल्पना द्दनमातण 

करण्यासाी  प्रोत्साहन देणे जरुर चे आहे. द्दशक्षकाचं  अध्ययनाथीना जे ज्ञान द्यायचे ते 

रचनाबद्ध, सदु्दनयोद्दजत आद्दण अथतपूणत असेल याच  काळज  घ्यायला हव . 

वगतद्दशक्षणाबाबत त्याचें भरघोस योगदान म्हणजे अग्रत सघंर्क प्रद्दतमान (Advance 

Organizer Model) ज्ञानात्मक रचना तयार होण्यासाी  अग्रत सघंर्न प्रद्दतमान ह े

आवश्यक आहे. या अग्रत सघंर्काचा हेतू अध्ययनाश  पूवतज्ञानाचा सबंंध जोडणे हा आहे. 

त्या बरोबर पाी्यवस्तूचे एकि करण करणे हा ह  आहे. अध्ययनार्थयांना ज्या सकंल्पना, 

सजं्ञा, गदृ्दहतके, तत्त्व पूवत पररद्दचत आहेत त  या प्रद्दतमानात अग्रत सघंर्क म्हणून काम 

करतात. अग्रत सघंर्क प्रद्दतमान हे व्याख्यान अध्यापन प्रद्दतमान ह्या नावानेह  ओळखले 

जाते. अध्ययनार्थयांचा ज्ञानात्मक द्दवकास करणे हा या प्रद्दतमानाचा मूळ हेतू आहे. 

अग्रत सघंर्क म्हणज ेद्दवषयवस्तू हा सघंर्क अध्ययन कृत च्या अगोदर सादर केला जातो. 

म्हणून तो अग्रत. अग्रत सघंर्क पढु ल गोष्ट  पार पाडतो. उदा. एखाद्या मदुद््याचे द्दववेचन 

करुन तो मिुा स्पष्ट करणे, द्दवद्दवध गोष्टींचे एकि करण करणे, नव न ज्ञानाचा पूवीच्या 

ज्ञानाश  सबंंध जोडणे, जनु्या- नव न ज्ञानात ल फरक ओळखणे.  
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सपूंणत द्दवषयवस्तू देण्यापूवी अग्रत सघंर्क मलुानंा द्दशक्षकान  द्यावा म्हणजे मलुानंा 

आपल्याला काय द्दशकायचे आहे त्याचा आराखडा लक्षात येतो. 

श्र . आसबेुल यानं  ग्रहणात्मक अध्ययनाच्या उत्स्फुततपणावर भर द्ददला आहे. 

अध्ययनाथीन  द्दवषय समजून घेऊन उत्साहाने समजून अथतपूणत द्दशकायला हवे. असे 

प्रद्दतपादन केले आहे. उपदेशात्मक व स्पष्ट करणात्मक द्दशकवण्याचा पद्धत वर श्र  आसबेुल 

याचंा ीाम द्दवश्वास होता. ह्यामळेु अध्ययनाथीला भरभर द्दशकण्याला व द्दशकलेले लक्षातं 

ीेवायला आत्मसात करायला मदत होते. ग्रहणात्मक अध्ययन उत्साहपूणत असायला हवे 

असे त्यानं  ीामपणे प्रद्दतपादन केले. मलुानंा उत्साहवधतक तऱ्हेने अध्ययन करण्यासाी  

शब्दरचना बदलून द्दकंवा कांह  क्ल ष्ट शब्द गाळून अद्दधक उदाहणे देऊन मदत केल  

पाद्दहजे. 

ब) जेरनम  बू्रनर याांची अध्ययन उपपत्ती :  

जेरोम बू्रनर (१९२५) Jerome Bruner (१९१५) ह्या अमेररकेत ल  मानसशास्त्रज्ञाने 

ज्ञानात्मक द्दवकास, अध्ययन अध्यापन उपपत्त  द्दवकद्दसत केल . एका द्दवद्दशष्ट उि पकाश च 

द्दनगड त न रहाता अध्यनाथीकडून वाढत्या प्रमाणात प्रद्दतसाद द्दमळवण्यास ज्ञानात्मक 

द्दवकास घडवता येतो, असे त्याचें मत आहे. समोर उपलब्ध असलेल्या ज्ञानवाहक 

माद्दहत च्या पद्दलकडे जाऊन उच्च प्रत च  ज्ञानात्मक प्रिीया व मानद्दसक उपद्दस्थत  

ह्यामध्ये अपेद्दक्षत आहे. त्याचं्या ज्ञानात्मक द्दवकासाच्या प्रमेयामध्ये असे गहृ त धरले आह े

की एखाद्याचे जगाबिल चे ज्ञान हे त्याने वस्तदु्दस्थत च्या सद्यः द्दस्थत च्या रचून बनलेल्या 

आराखड्यावर आधाररत असते. ज्ञानात्मक द्दवकासासाी  त्यानं  भाषेला अद्दधक महत्त्व 

द्ददले आहे. बू्रनर याचं्यामते ज्ञानात्मक द्दवकासाच्या त न अवस्था / पातळ्या स्तर असतात. 

सहभाग अवस्था (Enactive stage) :  

छोर््या बाळाच्या उि पकाला प्रद्दतसाद देण्याच्या हालचाल वरुन उि पक ीरवता येतो. ह े

या अवस्थेत घडते. त्याचंा अथत असा की बाळाला उि पकानसुार प्रद्दतद्दिया द्ददल्यावरच तो 

उि पक आहे हे समजून येते. अन्यथा त्याच्या लेख  तो उि पक अद्दस्तत्त्वात नसतो. 

बाळाच्या हालचाल  मधूनच त्याचा ज्ञानात्मक द्दवकास घडत जातो. ज न द्दपयाज े

(Piagets) सवेंदनाकारक काळ म्हणतात तो म्हणजेच ह  अवस्था. 

मूद्दतत घडण अवस्था / प्रद्दतसाधकणीची अवस्था (Iconic stage):  

प्रद्दतमाचं्या माध्यमातूंन बाळ जगाकडे ह्या अवस्थेमध्ये पहात असते. एखाद्या कृद्दतच  

प्रद्दतमा द्दवकद्दसत होण्याच  द्दिया त्या कृत च्या वारवंार तेमधून घडत जाते. बदु्दद्धगम्य 

व्यवस्था द्दकंवा आकलन शक्ती ह्याचें द्दनयमन करते. आयषु्याच्या पद्दहल्या वषातच्या शेवर्  

पयंत कृद्दतचे प्रद्दतमेत रुपातंर होण्याच  द्दिया घडून येते.  

प्रद्दतकात्मक उपवस्था (Symbolic stage) :  

प्रद्दतकाच्या माध्यमातूंन ह्या अवस्थेत बालक जग अनभुवत असते. प्रद्दतकाचं्या सहाय्याने 

बालक ज्ञान प्रकर् करु शकते व काहं  अमूतत कल्पना समजू शकते. ह्या अवस्थेमध्ये बालक 
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गद्दणत व भाषा याचं्याश  सबंंध जोडते. भाषा ह  प्रद्दतकात्मक गणुवत्ता द्दमळवण्यासाी  

अद्दतशय महत्त्वाच  आहे. 

बू्रनर याांचा अध्ययनाबाबतचा ृषष्टीकनन :  

बू्रनर याचं्या मते प्रत्येक व्यद्दक्त नव न माद्दहत चे सपंादन कर त असताना जनु्या द्दकंवा 

अगोदरच्यामाद्दहत त सधुारणा करुन भर घालत असते. तेव्हा एका अथातने पूवी 

द्दमळद्दवलेल्या पद्धत चे सधुारलेले रुप म्हणजे नव न माद्दहत चे सपंादन असते. यानतंर च्या 

ज्ञानाचे रुपातंर करताना दोन गोष्ट  केल्या जातात जनु्या माद्दहत त ल काह  भाग वगळून 

र्ाकला जातो आद्दण काह  नव न भाग त्याने समाद्दवष्ट केला जातो. अध्ययनामध्ये त न 

एकद्दितररत्या प्रद्दिया घडतात. 

नवीन माद्दहतीचे सांपादन :  

जनु्या द्दकंवा अगोदर माद्दहत  असलेल्या ज्ञानाच्या आधार ेमूळ नव न ज्ञान द्दमळवून ते जनु्या 

ज्ञानात समाद्दवष्ट करत असते. सद्यः द्दस्थत  मध ल ज्ञानाचे द्दवस्तार करण द्दकंवा त्यात 

सधुारणा करण्याच  द्दिया होते. 

ज्ञानाचे रुपाांतर :  

नव न कायत करण्यासाी  नव न ज्ञान द्दकंवा माद्दहत चे रुपातंर द्दकंवा आवश्यक बदल मूल 

करत असते. 

ज्ञानाची पयातप्तता व समपतकता :  

शेवर्  ह  माद्दहत  ज्या कामासाी  वापरायच  आहे त  त्या कामासाी  परुशे  व योग्य आहे 

की नाह  या दृष्ट ने त्या माद्दहत चे मूल्यमापन केले जाते. 

तयारी द्दसद्ता :  

अध्ययनासाी  तयार  ह  फार महत्त्वाच  आहे. हे त्यानं  ीामपणे माडंले. ह  अश  गोष्ट नाह  

की त  फक्त वषे सरल  म्हणून आपोआप द्दमळेल. ज्ञान ह  आपोआप प्राप्त होणार  गोष्ट नसून 

त  द्दशकाव  लागते आद्दण म्हणूनच त  द्दशकवाव  लागते. 

प्ररेणा प्रनत्साहन :  

अध्ययनाथीसाी  ज  गोष्ट जे ज्ञान आत्मसात करायचे आहे त्याच  आवड असणे हा सवातत 

चागंला उि पक / चेतक आहे. गणु द्दकंवा शे्रण  देणे हे द्दततकेसे पे्ररक ीरत नाह त. 

द्दवद्यार्थयांचा या द्दवषयात द्दकत  रस/रुच  /गोड  आहे याकडे जास्त लक्ष देऊन त्याच  

अध्ययनातं ल रुच  जास्त त जास्त वाढवण्याकडे  व कायम राखण्याकडे लक्ष द्ददले 

पाद्दहजे. त्याच  आवड द्दकंवा पे्ररणा ह  जास्त त जास्त मोी  व द्दवद्दवध द्दवषयामंध्ये 

आणायला हव . अध्ययन होण्यासाी  पे्ररणा द्दकंवा प्रोत्साहन हे सदु्धा तेवढेच जरुर  आहे. 

सहज उत्सकुतेपोर्  जे ज्ञान द्दमळते ते अद्दधक स्पधातत्मक व पररपूणत व आदशत बनद्दवण्याने 

खूप समाधान द्दमळते व स्वपाररतोषक द्दमळवल्यासारखे वार्ते. 
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र्शनधकात्मक अध्ययन (Discovery learning):  

समस्या द्दवमोचन / प्रश् सोडवत असतानाच्या पररद्दस्थत  मध्ये ह  उपपत्त  घडते. ह  

उपपत्त  शोधक वदृ्दत्त व रचनात्मक अध्ययन यावर आधाररत आहे. नव न सत्य ज्ञानाचे 

अध्ययन करण्यासाी  अध्ययनाथी त्याचंा पूवातनभुव व असलेल  माद्दहत  वापरुन नव न 

सत्य व सबंंधाचा शोध घेतो. प्रयोग करणे, जर् ल प्रश् द्दवरोधाभास याचं्याश  द्दभडणे, नव न 

गोष्टींचा उलगडा करणे, त्याचंा शोध घेणे या सवातमधून अध्ययनाथी जगाबरोबर सपंकत  

साधतो. व्यवहार करतो. ह्याचा पर णाम असा होतो की त्यान  स्वतः  शोधलेले ज्ञान, नव न 

सकंल्पना त्याचं्या लक्षातं रहाण्याच  शक्यता वाढते. सशंोधक वतृ्त ने द्दवद्याथी त्याचें ते 

नव न गोष्ट  हुडकून द्दशकण्यात /आत्मसात करण्यात मग्न होत ल. अशा प्रकारच्या 

शोधात्मक अध्ययनाचा श्र . ब्रनुर यानं  प्रस्ताव माडंला. त्याचा अथत नव न स्वतः  स्वतंिपणे 

नव न गोष्ट  हुडकणे असा असून अद्दस्तत्वात नसलेल  गोष्ट शोधणे असा नाह . त्याचं्या 

मतानसुार शोधात्मकता म्हणजे अद्दस्तत्त्वात ल परुाव्याचं , गोष्ट च  पनुरतचना/ पनुमांडण  व 

फेरबदल करुन अशा तऱ्हेने तयार करायच  की त्या गोष्ट च्या पल कडे जाऊन अद्दधक 

सूक्ष्मज्ञात प्राप्त होईल. प्रमेय/द्दसद्धातं तयार करणे व तपासून बघणे हे त्यामध्ये अंतभूतत 

आहे. श्र . ब्रनुरच्या मते शोधात्मक अध्ययनाचे चार फायदे आहेत; ते बौद्दद्धक ताकद 

वाढवते, आंतररक पे्ररणेमध्ये/स्फूद्दततमध्ये वाढ घडवते, शोधण्याचे तंि द्दशकवते, आद्दण 

द्दशकलेल्या गोष्ट  लक्षात ीेवण्याचे प्रमाण वाढते.  

द्दशक्षकांन  मलुानंा शोधण्यासाी  प्रोत्साद्दहत करायला हवे, वातावरणाकडे आसमंताकडे 

शोधक बदु्ध ने पहायला लावले पाद्दहजे आद्दण ह्यातून अध्ययन घडायला हवे. 

अांतज्ञातन व द्दवश्लषेणात्मक द्दवचार करणे: 

द्दनद्दमतत क्षम द्दवचार करण्यासाी  अत्यावश्यक असलेला अंतज्ञातनाकडे सहसा दलुतक्ष केले 

जाते. अंतज्ञातन म्हणजे द्दवशे्लषणात्मक प्रद्दियेतून शहाद्दनशा करुन एखाद  गोष्ट द्दसद्ध न 

करता बौद्दद्धक प्रद्दियेद्वारा शक्यताबंिल उहापोह करुन सभंव गोष्ट पढेु आणणे.  

रै्शक्षद्दणक उपयुक्तता:  

अध्ययन द्दियेमध्ये अध्ययनाथीचा उत्स्फुतत सहभाग ह्यावर श्र . ब्रमुर जोर दतेात. अनभुव 

व सदंभत त्याचंा द्दशक्षकांन  न र् द्दवचार केला तर मूल द्दशकायला तयार होईल. 

अध्ययनाथीमधला पूवीचा ओढा, कल, तसेच त्याचा स्वभावद्दवशेष हे अध्ययन व अध्यापन 

द्दियेमध्ये लक्षात घेणे जरुर चे आहे. अध्यापनामध्ये आराखड्याचे महत्त्व आद्दण तो 

कें िस्थान  कसा ीेवता येईल याचा द्दवचार जरुर  आहे. फक्त ज्ञानामध्ये पारगंत  होणे, 

द्दवषयात प्राव ण्य द्दमळवणे ह्याच्या पेक्षा अध्ययन अध्यापन आराखड्यानसुार घडायला हवे. 

द्दशक्षणाचे ध्येय ससु्पष्ट ज वनाश  द्दनगड त सबंंद्दधत हवे. त्यामळेु आतंर क उत्साह द्दनमातण 

होऊन त्यांच्या मध्ये शोधकवतृ्त च  द्दिया वाढ स लागते. मलुाला त्याचं्या ध्येयाबंिल 

माद्दहत  असेल तर त्यामळेु त्याला अध्ययनाच  पे्ररणा द्दमळते.  
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त्यानं  मूल / द्दवद्याथी हे अध्ययन प्रद्दियेत कें िस्थान  ीेऊन त्याला सपूंणत महत्त्व द्ददले आहे. 

त्याच्या पूवातनभुवाश  ज्ञान हे द्दनगड त असायला हवे. त्याच्या सध्याच्या द्दवकासाच्या 

अवस्थेच्या आवाक्यात असेल अशा तऱ्हेने अध्यापनाच  रचना हव . 

मलुाचं्या वेगवेगळ्या द्दवकासाच्या अवस्थानंा अनसुरुन योग्य त  शैक्षद्दणक साधने व द्दवषय 

द्दनवडले पाद्दहजेत. द्दवषयवस्तू त न प्रकार े सादर करता येत ल. १) द्दियाचंा सचं २) 

प्रद्दतमाचंा सचं ३) प्रद्दतकाचंा सचं. 

पररणामकारक अध्ययनासाी  अध्ययन-अध्यापन साधने (अभ्यासिम, पाी्यपसु्तके) 

व्यवद्दस्थत िमवार ने वापरायला हव त. त  साधने सोप्या पासून अवघड, साध्यापासून 

गुतंागुतं च , माह त असलेल्या पासून माद्दहत  नसलेल्या पयंत, मूतत ते अमूतत अशा तऱ्हेने 

सादर केल  जायला हव . त्यांचा िम वर ल गोष्ट  द्दवचारातं घेऊन ीरवायला हवा. मूतत ते 

अमूतत प्रद्दतमा असा प्रवास प्रगद्दतकडे तेव्हाच जातो, जेव्हा शे्रण बद्ध िमवार  चांगल्या तऱ्हेने 

आयोजल  असेल. 

बू्रनर यानं  चिाकार अभ्यासिमाचा (spiral curriculum) द्दहर र ने परुस्कार केला. 

मलुाच्या कुील्याह  अवस्थेमध्ये /शैक्षद्दणक स्तरामध्ये त्याला कोणत्याह  द्दवषयांचे ज्ञान देता 

येऊ शकते. पण त्यासाी  प्रामाद्दणकपणे व हुशार ने अभ्यासिमाचा आराखडा तयार 

करायला हवा. द्दवद्यार्थयांने पूणततः  त्याला सादर करण्यात आलेला अभ्यास जो पयंत 

आत्मसात होत नाह  तो पयंत अभ्यासिमाकडे वारवंार नव्याने पाहून सधुारणा करत 

रहायला हवे. एकाच वेळ  एखादा द्दवषय पूणतपणे आत्मसात झाल्यानतंर पढुच्याकडे 

जाण्याऐवज  तोच द्दवषय वेगवेगळ्या वेळ  वेगवेगळ्या अवस्थामंध्ये पनु्हा पनु्हा द्दशकवला 

गेला पाद्दहजे. पण तस ंकरताना त्यात नव न गोष्ट च  भर देख ल घालत जायला हव . येथे 

अध्ययनाथीला  त्याचे ज्ञान वाढवण्याच  व अद्दधक सखोल करण्याच  संध  द्दमळेल. 

त्यान  दृढ करणाच्या महत्त्वावर देख ल जोर द्ददला आह.े अध्ययनद्दिया पूणत होण्यासाी  

दृढ करण जरुर  आहे. योग्य वेळ  दृढ करण करणे पण जरुर चे आहे. ते त्याचवेळ  केले गेले 

पाद्दहजे, जेव्हा ते उपयोग  पडेल.  खूप आध  द्दकंवा खूप नतंर करुन चालणार नाह . त्याचंा 

असा द्दवश्वास आहे की अध्ययनाथीला अध्ययन करायला प्रवतृ्त होण्यासाी  अंतगतत 

उत्फूततता जरुर  आहे. मूतत , सद्दचि व सकेंतात्मक कृद्दतंचा एकद्दितररत्या असा काह  

पररणाम होतो की ज्यायोगे पररणामात्मक अध्ययन घडते, यालाच अध्यापन व अध्ययन 

प्रद्दिया असे म्हणतात. ह्या अध्ययन अध्यापनाच  वार्चाल; ीोस अनभुवापासून  पढेु 

सरकत सद्दचि प्रद्दतद्दमद्दत व शेवर्  सकेंतात्मक प्रद्दतद्दमद्दत पयंत जाऊन पोहोचणे. 

२.४.१  सामाद्दजक अध्ययन : अल्बटत बाांडुरा:  

उिेशपूणत ज्ञानात्मक मानसशास्त्र व वततनशैल च्या दृढ करणाच  उपपत्त  ह्या दोन्ह चे द्दमश्रण 

अल्बर्त  बाडुंरा याचं्या सामाद्दजक अध्ययन उपपत्त मध्ये केलेले आहे. वततनशैल वर बदल 

घडवणाऱ्या मूलतत्त्वावंर ज्ञानत्मक मानसशास्त्राच ंसतंदु्दलत सदं्दमश्रण करुन त्यांच  उपपत्त  

बनल  आहे. बाडुंराचें म्हणण ं असे पडलं की जर  पारपंाररक वततनशैल चे द्दसद्धातं अचूक 

असले तर  अपूणत आहेत कारण त्याचं्यामळेु अध्ययनाबिल अपूणत माद्दहत  द्दमळते. 

पारपंाररक वततन शैल त अध्ययनावर होणाऱ्या सामाद्दजक प्रभावासारखा महत्त्वाचा मिुा 
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नजरआेड केला गेला आहे. ज्ञानात्मक, वततनात्मक व पयातवरण य या द्दतन्ह  गोष्टींच्या प्रभावा 

मध ल सतत होणाऱ्या परस्पर सवंादाच्या माध्यमातून   मानव  वततणूकीवर होणारा पररणाम 

सामाद्दजक अध्ययन उपपत्त  स्पष्ट करते. त्या उपपत्त ला  द्दनर क्षणात्मक द्दकंवा 

अनकुरणात्मक उपपत्त  असेह  सबंोद्दधतात.  

द्दनर क्षण, अनकुरण व प्रद्दतकात्मक ह्याचं्या माध्यमातून लोक एकमेकाकंडून द्दशकत 

असतात असे बाडुंराचं्या सामाद्दजक अध्ययन उपपत्त मध्ये सादर केले आहे. लोक इतराचें 

वततन, वतृ्त  आद्दण त्या वततनाचे पररणाम याचें द्दनर क्षण करून द्दशकतात.  द्दनर क्षणात्मक 

ररत्या आदशत प्रद्दतमेद्वार ेबहुतेक सवत मानव  वततनाचे नव न अध्ययन करता येते. दसुऱ्याचंो 

द्दनर क्षण केल्यावर आपल्याला वततन शैल  कश  घडणार आहे त्याच  कल्पना येते. व 

त्यानतंरच्या काळात व प्रसगंामध्ये ह  साीवलेल  वततनशैल च  प्रद्दतमा मागतदशतक ीरते.  

मूलभूत सामाद्दजक अध्ययन सांकल्पना : 

१) द्दनरीक्षणाद्वार ेमाणूस द्दर्शकू र्शकतन: 

बाडुंरा यानं  सपु्रद्दसद्ध ‘‘बोबो डॉल’’ अभ्यासातून असे दाखवून द्ददले की मलेु ह  त्यानं  

द्दनर क्षण केलेल्या, पद्दहलेल्या वततनाचे अनकुरण करत द्दशकत असतात. १९६५ साल  

त्यानं  शाळेत जाण्याऱ्या द्दवद्दवध मलुाचें त न गर् बनवले व त्याचंा एक प्रौढ माणूस असलेला 

गर् एका बोबो डॉल बरोबर अमानषु व िूर पद्धत ने वागताना दाखवला व त्यानतंर पद्दहल्या 

गर्ाला त्या माणसाला अशा वागणकुी बिल बद्दक्षस द्दमळालेले दाखवले. दसुऱ्या गर्ाला 

त्याला द्दशक्षा झालेल  दाखवल . द्दतसऱ्या गर्ाला त्यानतंर काह द्दह न केलेले दाखवले. त्या 

नतंर पद्दहल्या गर्ाला एका खोल मध्ये बोबो डॉल  बरोबर ीेवले असता त्यानं  जस ंपाद्दहल ं

तस ं त्या डॉलला मारायला, लाथा घालायला सरुवात केल . दसुरा गर् द्दशक्षा झालेल  

पाद्दहल्यामळेु खूपच कम  आिमक होता. नतंर सवत मलुानंा बोबो डॉल असलेल्या खोल त 

ीेवल्यावर आिमकता पाद्दहल  असलेल्या त्यानं  त्याचें अनकुरण करायला सरुुवात केल . 

बाडुंरानं  त न प्रद्दतमान(model) आराखडे द्दनर क्षणात्मक अध्ययनासाी  हुडकुन काढले. 

१)   द्दजवांत  प्रद्दतमान: ज्यामध्ये प्रत्यक्ष एखाद्या व्यद्दक्तचे आचरण द्दकंवा गर्ाद्वार ेवततन 

दाखवणार  भूद्दमका पहायला देणे. 

२)  तोंडी सूचना देणार े मौद्दिक प्रद्दतमान: ज्याच्यामध्ये वणतनकरुन द्दकंवा तोंड  

स्पष्ट करण करुन एखाद्या वततनाबिल सादं्दगतले जाते. 

३)  प्रद्दतकात्मक प्रद्दतमान: ज्यामध्ये पसु्तक, द्दसनेमा, दूरद्दचिवाण वरचे कायतिम, द्दकंवा 

माद्दहत  मायाजालावर ल संवाद व माध्यम ह्यातं दाखवलेल्या खऱ्या अथवा 

काल्पद्दनक भूद्दमका व्यद्दक्त व त्याचें वणतन. 

२)  अध्ययनासाठी मानद्दसक अवस्था महत्त्वाची आह:े ( आांतररक  ृषढीकरण) 

मलुाचं्या अध्ययन व वततणूकी वर प्रभाव र्ाकणारा वातावरण य दृढ करण हा एकच घर्क 

असत नाह  असे बाडुंरा यांन  द्दनदशतनास आणले. त्यानं   आंतररक  दृढ करण म्हणजे 

आंतररक शाबासकीचा एक प्रकार आहे असे दाखवले.  त्यांच  उदाहरणे म्हणजे अद्दभमान, 
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गवत, आद्दण  समाधान कायतपूद्दततच  भावना वगैर.े अध्ययन उपपत्त चा ज्ञानात्मक द्दवकास 

उपपत्त श  सबंंध जोडण्यासाी  आंतर क द्दवचार व ज्ञानात्मकता यावर भर द्ददला आहे. 

३) अध्ययन ह ेवततणकुीमध्ये बदल घडवतेच असे नाहीेः 

वततणूक अभ्यासकांचे असे मत आहे की अध्ययनामळेु वततणूक स्वभावात कायमचा बदल 

घडतो. पण द्दनर क्षणात्मक अध्ययन असे दाखवते की, लोक नव न माद्दहत  आत्मसात 

केल्यावर देख ल नव न प्रकारच  वततणूक दाखवत नाह त. 

प्रद्दतक आदर्शत बनवायची प्रद्दियाेः 

सवतच द्दनर द्दक्षलेल्या वततणूकी पररणामकारकररत्या द्दशकल्या जात नाह त. सामाद्दजक 

अध्ययन हे यशस्व  होण्यासाी  आदशत प्रद्दतमा आद्दण अध्ययनाथी हे सबंंद्दधत घर्क 

महत्त्वाचे आहेत. काह  गरजा व पायऱ्या ह्यापण लक्षात  घ्याव्या लागतात. द्दनर क्षणात्मक 

अध्ययन आद्दण  आदशत प्रद्दतमा प्रद्दियामध्ये खाल ल पायऱ्या आहेत. 

अवधान (Attention): 

अध्ययन करण्यासाी  लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. द्दनर क्षणात्मक अध्ययनावर, ज्या गोष्टींमळेु 

लक्ष द्दवचल त होते त्या नकारात्मक पररणाम करतात. जर प्रद्दतमान आकषतक असेल द्दकंवा 

दाखवण्यात येणाऱ्या पररद्दस्थत  मध्ये नाद्दवन्य असेल तर तमु्ह  तमुचे सपूंणत लक्ष 

अध्ययनावर कें ि त करण्याच  शक्यता वाढते. 

धारणार्शद्दक्त (Retention): 

अध्ययन प्रद्दियेत माद्दहत चे साीवण करण्याच  क्षमता हा एक महत्त्वाचा घर्क आहे. 

धारणाशद्दक्त वर बऱ्याच घर्काचंा पर णाम होतो. परतं ु द्दनर क्षणात्मक अध्ययनासाी  

माद्दहत  आीवून त्याप्रमाणे कायत करणे हे महत्त्वाचे आहे. 

पुनउतत्पादन(Reproduction) : 

तमु्ह  एकदा व्यवद्दस्थत लक्ष दऊेन प्रद्दतमान पाद्दहल्यानतंर आद्दण त  माद्दहत  ग्रहण /धारण 

केल्यानतंर प्रत्यक्षातं द्दनर क्षण केलेले वततन आचरणात आणायच  वेळ येते. आणख  सराव 

केल्यानतंर सधुारणा घडते व कौशल्यामध्ये प्रगद्दत होते. 

प्रनत्साहन/प्ररेणा(Motivation): 

तमु्हाला आदशत म्हणून दाखवलेल  वततनशैल चे अनसुरण करायला तमु्हाला प्रोत्साहनाच  

गरज पडते आद्दण मगच द्दनर क्षणात्मक अध्ययन यशस्व  व्हायला लागते. प्रोत्साहनामध्ये 

दृढ करण व द्दशक्षा हे महत्त्वाच  भूद्दमका पाडतात. दसुऱ्याचें दृढ करण व द्दशक्षा पाहणे हा 

प्रोत्साहन देणाऱ्यांच्या चागंल्या पररणामकारकतेच्या बरोबर ने काम करतात व त्यांच  मदत 

होते. एखाद्या मलुाला वेळेवर येण्याकरता बद्दक्षस द्दमळालेले पाहून तमु्ह सदु्धा काहं  द्दमद्दनरे् 

तर  रोज लवकर येण्याचा प्रयत्न करतात. 
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२.४.२ सामाद्दजक ज्ञानरचनावाद ( लेव्ह वायगनत्स्की):  

 लेव्ह वायगनत्स्की  (१८९६-१९३४) ह े रद्दशयन मानसशास्त्रज्ञ व तत्त्वद्दचतंक १९३० 

सालामध्ये होऊन गेले. त्याचें नाव बऱ्याच वेळा सामाद्दजक रचनावाद उपपत्त श  जोडले 

जाते. अध्ययनाच्या शोधकात्मक साच्याला सासं्कृद्दतक व सामाद्दजक सदंभत खूप पर णाम 

करतात, असे त्यानं  ीामपणे माडंले. त्या साच्यामध्ये द्दशक्षक हा सिीय भूद्दमकेत असून 

मलेु  माि वेगवेगळ्या शोधात्मक मागातने त्यांच्या मानद्दसक क्षमता सहजररत्या द्दवकद्दसत 

करत असतात. वायगनत्स्की याचं  उपपत्त  ह  द्दवधायक तत्त्वाच्या पायाभूत असणाऱ्या पैकी 

आहे. त्यामध्ये त न महत्त्वाचा कल्पना आहेत. 

महत्त्वाच्या सांकल्पनाेः  

ज्ञानात्मक द्दवकासामध्ये सामाद्दजक परस्पर द्दिया ह्या पायाभूत भूद्दमका पार पाडतात. ज न 

द्दपयाजे (Jean Piaget) याचं्या  मलुाच्या द्दवकासाबिल वार्णाऱ्या कल्पनेच्या (ज्या मध्ये 

अध्ययनापूवी द्दवकास आलेला असतो असे मानतात) द्दवरुद्ध वायगनत्स्की वार्ले की 

सामाद्दजक अध्ययन द्दवकासापूवी घडते. ते म्हणतात, मलुाचं्या सासं्कृद्दतक द्दवकासातल  

प्रत्येक कृद्दत दोनदा ंघडते. प्रथम सामाद्दजक स्तरावर नतंर वैयद्दक्तक स्तरावर; पद्दहल्यादंा 

माणसा माणसामध्ये (परस्परसबंंध मानसशास्त्र य ) आद्दण नतंर मलुाचं्या मनामध्ये (आंतर  

मानसशास्त्र य) वायगनत्स्की १९७८. 

जास्त ज्ञान असलेला दुसरा (MKO/ more knowledgeable other): 

एखाद ् काम, प्रद्दिया द्दकंवा कल्पना याचं्या बाबत त, ज  व्यद्दक्त द्दशकणाऱ्या पेक्षा अद्दधक 

ज्ञान असलेला द्दकंवा अद्दधक क्षमतेचा स्तर असलेला आहे, त्या व्यद्दक्तला ‘जास्त ज्ञान 

असलेला दुसरा’  (MKO)अस ंम्हर्ले आह.े 

साद्दनध्यात्मक द्दवकास द्दवभाग  (ZPD :Zone of Proximal Developement): 

द्दवद्यार्थयांच्या स्वतंिपणे प्रश् सोडवण्याच  क्षमता व द्दवद्यार्थयातच  एखादे काम मोी्या 

माणसाच्या देखरखे खाल  द्दकंवा सहाध्यांय च्या सहकायातने पार पाडण्याच  क्षमता 

यामध ल अंतर म्हणजे ZPD. प्रत्येक प्रकारचे काम ज्यातं प्रव ण्य द्दमळवायचे आहे, 

त्यासाी  प्रत्येक द्दवद्यार्थयातला त्याचा साद्दनध्यात्मक द्दवकास द्दवभाग असतो. अध्ययन हे या 

द्दवभागातं घडते. 

वायगनत्स्की यानं , सहज वनाच्या त्या भागत द्दजथे सामाद्दजक व सासं्कृद्दतक सदंभातत लोक 

एकमेकाशं  द्दवद्दनमय करतात. त्या लोक व त्याचंा सासं्कृद्दतक सामाद्दजक सदंभत याचं्या 

परस्पर सबंंधावर लक्ष कें द्दित केले. सवंाद व द्दलखाण, सामाद्दजक वातावरणाचा अभ्यास ह्या 

साधनादं्वार े लोक त्यानंा द्दवकास करुन घेतात अस ं वायगनत्स्की समजतात. 

सामाद्दजकद्दिया करण्यासाी  सरुवात ला मलेु ह  साधने तयार करतात. उच्च प्रत च्या 

वैचाररक क्षमता तयार करण्यासाी  ह्या साधनाचें अंतगतत करण  द्दनमातण करणे जरुर  आहे. 

असे वायगनत्स्की समजतात. 
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वायगनत्स्की सामाद्दजक द्दवकास उपपत्तीचे उपयनजन: 

द्दशक्षक द्दकंवा प्राध्यापक हा द्दवद्यार्थयांकडे माद्दहत चे वहन करतात. अस बऱ्याच द्दवचार 

प्रवाहानं  परपंरनेे वाहक द्दकंवा द्दनदेशक अश  सकंल्पना ग्राह्य धरल  होत . द्दवद्याथी ह े

अध्ययनामध्ये सिीय भूद्दमका घेतात, अस अध्ययनाच्या सदंभातत वायगनत्स्की उपपत्त  

ीामपणे माडंते. ह े म्हणणे प्रचल त सकंल्पनाच्या द्दवरुद्ध आहे. त्यामळेु द्दशक्षक व द्दवद्याथी 

याचं्या भूद्दमका बदलल्या आहेत. मलुाचं्या अथतपूणत घडण साी  मदतगार या नात्याने 

द्दशक्षकांन  त्याचं्या द्दवद्यार्थयांबरोबर समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करायला हवा. त्यामळेु 

अध्ययन हा द्दशक्षक व द्दवद्याथी याचं्यातला परस्पर द्दवद्दनमयाचा अनभुव होऊन जातो. 

र्शाळेच्या वगातत वायगनत्स्की सांकल्पनेचा उपयनगेः 

• अध्ययन व द्दवकास ह  सामाद्दजक व समन्वयात्मक द्दिया आहे त्यामळेु त  द्दिया 

कोण द्दह द्दशकवू शकत नाह . द्दवद्यार्थयांचे त्याचं्या मनामध्ये स्वतः चे आकलनाचे जाळ 

उभ ं कसे करायचे हे त्याचें त्यान ं ीरवायचे असते. ह्या द्दियेच्या काळातं द्दशक्षक 

मदतगार म्हणून भूद्दमका बजावतो. 

• पयातप्त अध्ययनासाी  सयुोग्य आधार द्दवद्यार्थयांना देण्यासाी  साद्दनध्यात्मक द्दवकास 

द्दवभागाच  मदत घेऊन सयुोग्य प्रसगंाचे आलेखन करता येईल. साद्दन्नध्यात्मक 

द्दवकास द्दवभागामधून द्दवद्यार्थयांला यशस्व ररत्या प्रवास घडण्यासाी  साद्दनध्यात्मक 

द्दवकास द्दवभागांचा वापर अध्ययन कायतिम, द्दनवडायला व त्याच ं मूल्यमापन 

करण्यासाी  करता येईल. 

• अध्ययनासाी  द्दशक्षकांन  योग्य पररद्दस्थत  उपलब्ध करायला हव . त्यासाी  त्यानं  

काय करायला हवे १) अध्ययन अथतपूणत सदंभातचे असायला हवे. २) तो सदंभत शक्यतो 

असा हवा  की त्या सदंभातमध्ये द्दमळालेले ज्ञान वापरायचे आहे. 

• शाळेबाहेर ल अनभुवांचा शाळेत ल अनभुवाशं  सबंंध जोडायला हवा.  मलुानंा वगातत 

हाताळलेले द्दवषय, दाखवलेल  द्दचिे, द्दचिद्दफत  सांद्दगतलेल्या गोष्ट  ह्या मलुांना त्यांच्या 

समाजाश  व अध्ययनाश  एकरुप वार्ायला हव्या. 

२.५  साराांर्श 

हे घर्क वततनात्मक, ज्ञानात्मक आद्दण द्दशक्षणाच्या सामाद्दजक द्दसद्धातंाचें वणतन करते. 

अध्ययनाचे हे  द्दसद्धातं द्दशक्षकानंा द्दवद्यार्थयांमध्ये अध्ययन कसे घडते ह ेसमजून घेण्यास 

मदत करते. अध्ययनाच्या द्दसद्धातंाचे आकलन द्दशक्षकांना द्दवद्दवध प्रकारच्या सवत 

द्दवद्यार्थयांश  जोडण्यास मदत करते. ह े द्दसद्धातं त्याचं्या वगातत लागू करण्यासाी  द्दशक्षक 

द्दवद्दशष्ट धोरणे आद्दण तंिे तयार करू शकतात. ह ेघर्क, मानसशास्त्रज्ञाचंा,  द्दवद्दवध वैचाररक 

दृद्दष्टकोनावर होणाऱ्या योगदानावर प्रकाश र्ाकते, तसेच त्याचं्या द्दसद्धातंाचें शैक्षद्दणक 

उपयोजन देख ल स्पष्ट करते. 
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२.६ स्वाध्याय 

१.  अध्ययनाच  अद्दभजात अद्दभसधंान  उपपत्त  म्हणजे काय? वगातत ल सरावासाी  

त्याचा सबंंध/ उपयोजन,  स्पष्ट करा.  

२.  अद्दभजात अद्दभसधंान  उपपत्त  व साधन अद्दभसधंान  उपपत्त  ह्यामध ल फरक स्पष्ट 

करा.  

३.  आसबेुल याचं्या अथतपूणत अध्ययन उपपत्त चे सद्दवस्तर वणतन करा. ते करताना, 

शे्रण बद्ध अंतभूतद्दतकरणाला व अग्रत सघंर्काच्या अध्ययनात ल भूद्दमकेवर जास्त भर 

द्या.  

४.  बू्रनर याचं  अध्ययन उपपत्त  द्दवस्ताराने द्दलहा.  या उपपत्त चे शैक्षद्दणक उपयोजन 

स्पष्ट करा.  

५.  सामाद्दजक अध्ययन म्हणजे काय? अल्बर्त बाडुंरा यानं  सादं्दगतलेल्या उपपत्त चे 

अध्ययन-अध्यापन प्रद्दियेवर  होणाऱ्या पररणामा ंबिल  चचात करा. 

६. अध्ययनाच्या, सामाद्दजक ज्ञानरचनावादाच्या उपपत्त चा दृष्ट कोन काय आहे? 

सद्यद्दस्थत त ह्या उपपत्त च्या ध्वन्यथातचा सूक्ष्मररत ने आढावा घ्या. 

२.६ सांदभत सूची  

• Bandura, A (1997) Self efficacy, The exercise of Control New York, 

W.H.Freeman 

• Bandura, A (1986) Social Foundations of Thought and Action 

Englewood cliffs. N.J. Prentice Hall 

• Bandura A. (1977) Social Learning Theory, New York General 

Learning Press. 

• Bandura A (1969) Principles of Behaviour Modification New York, 

Holt , Rinehart & Winston. 

• Bandur A. Walters R. 1963 Social Learning and Personality 

Developement New York Holt Rinehart &  Winston. 

• Vygotsky L.S. (1978) Mind and Society : The Development of higher 

mental Processes, Cambridge, MA Harvard University Press. 

• Wertsch, James V. Sohmer, Richard (1995) Vygotsky on learing and 

developement, Human Development (38) 332-37. 

• Wolfolk, Anita (2004) Educational Psychology 4th Ed pearson 

Education, New Delhi. 

***** 

 



  40 

३ 

अध्ययनकर्तयया    गततमयनतेचे आकलन 

घटक रचनय 

३.०  उद्दिष्ट े

३.१  प्रस्तावना  

३.२  अध्ययन शैली 

३.३  द्द िंतन शैली 

३.४.१  मानद्दसक आरोग्य आद्दण मानद्दसक आरोग्य-द्दवज्ञान 

३.४.२  सिंरक्षण यिंत्रणा 

३.५  सारािंश  

३.६  घटक स्वाध्याय  

३.०  उतिष्ट े

या घटका ा अभ्यास केल्यावर तमु्ही खालील गोष्टी करू शकाल;  

 कोल्बच्या प्रद्दतमाना े वणणन करणे  

 कोल्बच्याप्रद्दतमाना े उपयोजन स्पष्टकरणे 

 द्दवद्दवध द्द िंतन शैलीं ी गणनाकरणे 

 द्दशक्षणातील द्द िंतन शैलीं े उपयोजन स्पष्ट करणे 

 मानद्दसक आरोग्य आद्दण मानद्दसक आरोग्य-द्दवज्ञाना ी सिंकल्पना स्पष्ट करणे 

 मानद्दसक आरोग्य राखण्यासाठी द्दवद्दवध धोरणािं ी   ाणकरणे(सिंरक्षण यिंत्रणा). 

३.१ प्रस्तयवनय 

जर द्दशक्षणप्रद्दियेमध्ये द्दवदयार्थयाण ी द्दशकण्यामध्ये कायणमग्नता आद्दण गुिंतवणूक असेल तर  

वगाणतील द्दशकवणे/अध्यापन प्रभावकारी आहे असे समजले जाते. या ी खात्री करून 

घेण्यासाठी द्दशक्षकाने द्दवद्यार्थयाणच्या वेगवेगळ्या अध्ययन आद्दण द्द िंतन/द्दव ार करण्याच्या 

शैली समजून घेतल्या पाद्दहजेत. द्दशक्षक द्दवदयार्थयाांमधील कल्पक आद्दण समीक्षात्मक 

अथवा परीक्षणात्मक द्दव ार द्दिया द्दनद्दित करू शकतात. 

३.२ अध्ययन शैली : कोल्बच्यय प्रततमयनयची सकंल्पनय आतण उपयोजन   

अध्ययनयच्यय शैलींची संकल्पनय:  

अध्ययन शैलीं ी अद्दतशय सोपी व्याख्या खालीलप्रमाणे: 

द्दवदयार्थयाणमधील असलेल्या द्दशकण्याच्या शक्ती व त्यािं ी द्दशकण्यातील द्दनवड अथवा 

पिंसती म्हणजे अध्ययन शैली होय. 
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तसे  अध्ययन - शैलीच्या आणखी ही अनेक व्याख्या उपलब्ध आहेत.  

नॅशनल असोतसएशन ऑफ सेकंडरी स्कूल तप्रतससपल्स ने खयलील व्ययख्यय तदली आहेेः 

अध्ययनाथीमधील ज्ञानात्मक, भावनात्मक आद्दण शरीर द्दवज्ञान द्दवषयक घटक असलेली 

सिंद्दमश्र/सिंयकु्त लक्षणे, जी अध्ययनाथी/द्दवद्याथी, त्याच्या शैक्षद्दणक वातावरणा े 

ज्ञान/आकलन कसे करून घेतो. त्याबरोबर त्या ी होणारी परस्परद्दिया तसे  त्या ा 

प्रद्दतसाद याद्दवषयी े द्दस्थर सू क दशणक म्हणून काम करतात अशी लक्षणे म्हणजे अध्ययन 

शैली असते. [Keef &Monk.1986, p] 

शमयाच्यय अनुसयर अध्ययन- शैलीची व्ययख्यय पुढील प्रमयण:े 

‚व्यद्दक्त ज्या द्दवद्दशष्ट प्रकार े द्दतच्या वातावरणा ी र ना/आखणी करते व त्यानसुार काम 

करते. ती पद्धत म्हणजे ज्ञानात्मक शैली हे माद्दहती प्रद्दकये े महत् ा े नमनेु आहेत ज े

व्यद्दक्तच्या ज्ञान आकलन करण्या े, द्द िंतनाच्या / द्दव ार द्दियेच्या, आठवण्याच्या आद्दण 

समस्या द्दनराकरण करण्याच्या द्दवद्दशष्ट पद्धती े प्रद्दतद्दनधीत्व करतात‛. द्दतने अध्ययन 

शैली ी खालील प्रमाणे व्याख्या ही केली आहे. त्यानसुार-‚अध्ययनाथी मधील ज्ञानात्मक, 

भावनात्मक, व शरीरद्दवज्ञान द्दवषयक घटक असलेली सिंद्दमश्र लक्षणे जी द्दवदयार्थयाांसाठी  

शैक्षद्दणक वातावरणा े ज्ञान करण्यासाठी, परस्परद्दिया करण्यासाठी आद्दण प्रद्दतसाद 

देण्यासाठी द्दस्थर सू क दशणक म्हणून कायण करतात‛. वरील सवण व्याख्यािंमध्ये मूलभूत 

असणारी कल्पना स्पष्ट होण्यासाठी फेल्डर [Felder] १९९६ ने काही उदाहरणे द्ददली 

आहेत. त्याच्या   ेनसुार काही द्दवद्याथी वस्तदु्दस्थती वर द्द त्त एकाग्र करतात, तर काही 

द्दसद्धािंत/ उपपत्ती ी द्दनवड करतात अथवा काही द्दवद्याथी दृश्य पद्धतीने अद्दधक  ािंगले 

द्दशकतात. तर काही तोंडी पद्धतीने अद्दधक  ािंगले द्दशकतात. दसुऱ्या शब्दात सािंगाय े तर 

सिंवयी े असलेले नमनेु/सा े [Patterns] द्दकिं वा अद्दधक पसिंत असणारी पद्धत जी ज्ञान 

द्दमळद्दवण्यासाठी अथवा काही काम करण्यासाठी द्दवद्याथी वापरतो, ती पद्धत म्हणजे 

अध्ययन शैली असते. 

अध्ययन शैली, अध्ययन कययातनती आतण अध्ययन-उपयगम ययमधील फरकेः   

[Distinction between Learning Style, Strategy and Approach]: 

सरुवातीला  शैली, कायणद्दनती आद्दण दृद्दष्टकोन या शब्दािंमधील फरक करणे आवश्यक आहे. 

मानसशास्त्रीय साद्दहत्यामध्ये लोक एखादे काम करताना त्यािंनी दाखवलेल्या वेगवेगळ्या 

द्दनवडींमधील/पसिंतीमधील फरक ठळकपणे दाखवण्यसाठी ‘शैली’ हा शब्दप्रयोग केला गेला 

आहे. वेबस्टर द्दडक्शनरी (Webster's Dictionary) -``A style is a distinctive or c 

Webster's dictionary'' 

‘‘कायणद्दसद्धी करण्या ी अथवा कायण करण्या ी वेगळी अथवा लक्षणीय पद्धत म्हणजे शैली.’’ 

(P ८७३). 

ऑलपोटण  (Allport) या मानसशास्त्रज्ञाने शैली या शब्दा ी व्याख्या पढुीलप्रमाणे केली आहे. 
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‘‘वेगवेगळ्या व्यद्दक्तमत्वा े प्रकार अथवा व्यद्दक्तमत्वािं े वेगवेगळे वतणन ओळखण्यासाठी 

असलेले साधन म्हणजे शैली’’ 

कायणद्दनती हा शब्द कायण करण्याशी जास्त सिंबिंद्दधत आहे. ज्यायोगे कायण करताना तीन- ार 

गोष्टीपैकी एखाद्या  गोष्टी ी द्दनवड/पिंसती या शब्दाद्वार ेसािंद्दगतली जाते. 

तर दृद्दष्टकोन/ उपागम हा शब्दप्रयोग द्दवद्दशष्ट प्रद्दिया करताना / उपयोगात 

आणलेल्या/स्वीकारताना " प्रद्दिया आद्दण पूवण कल " हा व्यक्त करण्यासाठी वापरत आहे. 

अध्ययन-शैली व्यद्दक्तच्या नकळत कायण करते. आद्दण अद्दधक उच्  प्रद्दत ी अध्ययन 

द्दस्थरता दशणद्दवते. 

दसुऱ्या बाजूला अध्ययन कायणद्दनती द्दनणणयद्दियेमध्ये कमीत कमी  ूक होण्यासाठी केली 

गेलेली कृती दशणद्दवते, तसे  ती त्या द्दवद्दशष्ट कायाणवर अथवा सिंदभाणवर अवलिंबून असते. 

आद्दण यामध्ये पयाणयािं ी जाणीव पूवणक केलेली द्दनवड समाद्दवष्ट असते ह ेही दाखवते. 

अध्ययन-दृतष्टकोन पुढील गोंष्टींशी संबंतधत आह:े 

अ) अध्ययना ा पररणाम प्रत्यक्षपणे द्दनद्दित करणाऱ्या व अध्ययनाच्या वेळी उपयोगात 

आणलेल्या प्रद्दिया. 

 ब) द्दवद्दशष्ट प्रद्दिया उपयोगात आणताना असलेले पूवणकल अथवा पूवाणद्दस्थतीज्ञान. 

थोडक्यात वरील तीन सिंकल्पनािं ा सिंबिंध पढुील िमानसुार आहे.  

अध्ययन क्षमता  

अध्ययन शैली  

अध्ययन कायणद्दनती  

अध्ययन दृद्दष्टकोन 

व्यद्दक्त-व्यद्दक्तमधील असणाऱ्या द्दवद्दवध अध्ययनशैली े मूळ त्यािं े व्यद्दक्तमत्व आहे असे 

गहृीत धरले गेले आह.े 

अध्ययन शैलीचय अथा: 

सध्या अध्ययन-शैलीच्या द्दकत्येक व्याख्या अद्दस्तत्वात आहेत. कीफ (Keefe) च्या 

व्याख्येप्रमाणे-अध्ययनाथीमधील ज्ञानात्मक, भावनात्मक आद्दण शरीरद्दवज्ञान द्दवषयक घटक 

असलेली सिंद्दमश्र लक्षणे, जी द्दवद्याथी त्याच्या शैक्षद्दणक वातावरणा े ज्ञान कसे करून घेतो. 

त्याबरोबर ी त्या ी  परस्परद्दिया त्या ा प्रद्दतसाद या द्दवषयी े द्दस्थर सू क दशणक म्हणून 

काम करतात, अशी लक्षणे म्हणजे अध्ययनशैली होय. अध्ययन-शैली आनवुिंद्दशक वैद्दशष््टये 

(गणु-दोष)आद्दण सभोवतालच्या पररद्दस्थती ा प्रभाव या दोन्हीं े प्रद्दतद्दनद्दधत्व सदु्धा करते. 
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डन/डयून- अध्ययन: 

अध्ययन शैली े वणणन असे करतो- ‘प्रत्येक अध्ययनाथी ज्यायोगे माद्दहतीवर एकद्द त्त 

होऊन, कायणप्रद्दिया करतो आद्दण ती नवीन आद्दण अवघड माद्दहती लक्षात ठेवतो ती पद्धत 

म्हणजे अध्ययन-शैली’. [P 224] द्दतने हे नमूद केले की ही परस्परद्दिया प्रत्येकाच्या 

बाबतीत वेगवेगळ्या तऱ्हेने घडते. डनने याकडे ही लक्ष वेधले की, व्यक्ती ी अध्ययन-शैली 

ओळखण्यासाठी व ती द्दनिीत करण्यासाठी, प्रत्येक व्यक्तीच्या अिंगी  असलेल्या द्दवद्दवध 

वैद्दशष््टयािं ी  ा णी करणे अद्दतशय महत्वा े आह,े ज्यायोगे हे द्दनद्दित करता येईल की, त्या 

वैद्दशष््टयायपैकी कोणते वैद्दशष््टय प्रत्येक द्दवदयार्थयाणच्या एकाग्रतेवर प्रभाद्दवत करले. त्या े 

सातत्य राखील आद्दण त्याच्या/द्दतच्या नैसद्दगणक कायण प्रद्दिया करण्यासाठी प्रद्दतसाद देईल, 

तसे  दीघणकालीन स्मरणशक्ती जोपासण्यास कारणीभूत होईल.’ [P 224] 

तुमच्यय प्रगतीचय आढवय घ्यय. 

१) अध्ययन-शैलीं ा अथण स्पष्ट करा  

डेतव्हड कोल्बचे अध्ययन शैलींचे प्रततमयन आतण अनुभवयर्तमक अध्ययन- उपपत्ती 

डेद्दव्हड कोल्बने त्या े अध्ययन-शैली े प्रद्दतमान १९८४मध्ये प्रकाशीत केले. जे त्याने 

पषु्कळ वषे आधी  तयार केले होते. याप्रद्दतमानामळेु त्याच्याशी सिंबिंद्दधत कोल्ब ा 

प्रायोद्दगक अध्ययन द्दसद्धािंत [ELT] आद्दण कोल्ब ी  अध्ययन शैलीं ी सू ी [LSI - Kolb's 

Learniag styles inventory] या सारखे शब्दप्रयोग द्दनमाणण झाले. त्याच्या प्रकाद्दशत 

साद्दहत्यामध्ये त्या े १९८४मधील Expermental Learning Experience  हे पसु्तक 

उल्लेखनीय आहे. कोल्बच्या आधीच्या काळातल्या-१९०० मधल्या इतर 

मानसशास्त्रज्ञािंनी ही प्रायोद्दगक अध्ययन द्दसद्धािंत या सिंकल्पनेवर काम केले आहे. ज्यामध्ये 

रॉजसण, युिंग आद्दण द्दपयाजे यािं ा समावेश आहे. कोल्बच्या अध्ययन व द्दवकास या पसु्तका े 

मूळ/पाया या सिंदभाणत त्याने या वर उल्लेख केलेल्या सवण  मानसशास्त्रज्ञािंच्या कामा ी 

दखल घेत त्यािं ा उल्लेख केला आहे. या उलट कोल्बच्या अध्ययन शैली े प्रद्दतमान व 

प्रायोद्दगक अध्ययन द्दसद्धािंत यािं ी आजच्या काळात द्दशक्षणतज्ज्ञ, द्दशक्षक, अध्यापक, 

मॅनेजसण  (व्यवस्थापक) आद्दण प्रद्दशक्षक यािंच्याकडून दखल घेतली जाते, ज्या ा उपयोग 

त्यािंना   ाण सत्राच्या कामात ,मानवी अध्ययन वतणनसिंबिंधी मूलभूत सिंकल्पनािं े आकलन व 

त्यािं े स्पष्टीकरण या सिंबिंधीच्या कामामध्ये तसे  इतरािंना द्दशकण्यासाठी मदत करताना 

महत्वपूणण रीतीने होतो आहे.   

कोल्बची अनुभवयर्तमक अध्ययन उपपत्ती (अध्ययनशैली प्रततमयन) [Kolb's 

Experiential learning theory (Learning styles) Model]: 

कोल्ब ा अध्ययन-द्दसद्धािंत  ार द्दनरद्दनराळ्या अध्ययन शैलीमध्ये (पद्धतीच्या द्दनवडीमध्ये) 

बसवलेला आहे. जो अध्ययन - िाच्या  ार टप्प्यािंवर आधाररत आह े(ज्याला प्रद्दशक्षणा े 

 ि असेही समजता येईल). 

या सिंदभाणत कोल्ब े प्रद्दतमान हे अद्दतशय सबुक आह.े ह े प्रद्दतमान वेगवेगळ्या लोकािंच्या 

द्दनरद्दनराळ्या अध्ययन शैली समजण्यासाठी तसे  आपणासवाांना उपयोगी पडणार े व 
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आपणािं सवाांच्या सिंदभाणत आवश्यक असणार ेप्रायोद्दगक अध्ययन  ि व त्या े स्पष्टीकरण 

करण्यासाठी -अशा दोन्ही प्रकाराने मागण उपलब्ध करते. ह ेअध्ययन- ि कोल्बने त्याच्या 

प्रायोद्दगक अध्ययन द्दसद्धािंता े मूलभूत तत्त्व म्हणून समाद्दवष्ट केले आहे. अशा वैद्दशष््टयपूणण 

रीतीने बनवलेल्या अध्ययनाच्या  ार टप्प्यातील  िासाठी त्वरीत अथवा मूतण अनभुव हा  

द्दनरीक्षण आद्दण त्या अध्ययना े द्द िंतन(मनन)या ा मूलभूत पाया असतो. ही द्दनरीक्षणे व 

द्द िंतन अमूतण सिंकल्पनामध्ये एकरूप होतात. या सिंकल्पना कायण करण्यासाठी नवीन अथण 

द्दनमाणण करतात. ज्यािं ी सिीयपणे  ा णी करून त्यायोगे नवीन अनभुव द्दनमाणण केले 

जातात. म्हणून - अशा प्रकार ेकोल्ब े प्रद्दतमान दोन पातळ्यािंवर काम करते. 

चयर टप्पप्पययचे चक्र a Four stage cycle: 

१)  मूतण अनभुव (CE - Concrete Experience) 

२)  द्द िंतनीय- (द्दव ारी)-द्दनरीक्षण [RO - Reflective Observation] 

३)  अमूतण सिंकल्पना करणे [Abstract Conceptualization-AC] 

४)  सद्दिय प्रायोद्दगकता  [Active Experimentation - AE] 

आतण अध्ययन -शैलींच्यय चयर प्रकयरच्यय व्ययख्यय:  

यामध्ये प्रत्येक व्याख्येत द्दनवडलेल्या दोन शैलीं े एकत्रीकरण आह-े जसे  ार टप्प्यािंच्या 

 िाच्या शैलीं े दोन-दोन  े सा े आहेत. ते खालीलप्रमाणे आहेत. यासाठी कोल्बने पढुील 

शब्दप्रयोग वापरले आहेत. 

१)  Diverging [CE/RO]- डायव्हद्दजांग- द्दवकें द्दित असणे. 

२)  Assimilating - ॲद्दसद्दमलेटींग -[AC/RO]-आत्मसात करणे 

३)  Converging  - कनव्हद्दजांग [AC/AE] -एककें िीद्दभमखु असणे 

४)  Accommodating - ॲकोमोडेद्दटिंग [CE/AE]- सहयोग करणे 

कोल्बच्यय अध्ययन - शैली :   

कोल्ब स्पष्ट करतो की, वेगवेगळे लोक साहद्दजक  एक वेगळी द्दनद्दित अध्ययन शैली 

द्दनवडतात. व्यद्दक्तने द्दनवड केलेल्या शैली वर अनेक घटकािं ा प्रभाव असतो. कोल्बने 

त्याच्या प्रायोद्दगक अध्ययन द्दसद्धािंताच्या प्रद्दतमानात [ELT] द्दवशेषत्वाने व्यक्तीच्या 

द्दवकासा े तीन टप्पे सािंद्दगतले आहेत. तो असेही सूद्द त करतो की, माणसा ी  ार वेगळ्या 

अध्ययन शैलीं ा मेळ घालून आद्दण त्या यशस्वीपणे एकद्दत्रत करणे ही स्वाभाद्दवक प्रवतृ्ती 

आहे. आद्दण आपण आपल्या द्दवकासाच्या टप्प्यािंमध्ये जसे पररपक्व होत जातो तशी ही 

सहजप्रवतृ्ती सधुारत जाते.  
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कोल्बने नक्की केलेले तवकयसयचे टप्पपे पुढीलप्रमयण ेआहतेेः- 

१)  प्रयप्त करण े [Acquisition]: जन्म ते पौगिंडावस्था - मूलभूत क्षमता आद्दण मेंदूतील 

ज्ञानात्मक र नािं ा द्दवकास 

२)  तवशेष व्ययसंग [Specialization]: शाळा, शालेय द्दशक्षणाच्या आधी ी काये आद्दण 

प्रौढावस्थेतील वैयद्दक्तक अनभुव-सामाद्दजक, शैक्षद्दणक आद्दण व्यवस्थापनातील 

सामाद्दजकीकरण यािंच्यामळेु आकारास आलेल्या द्दवद्दशष्ट  द्दवशेष अध्ययन शैली ा 

द्दवकास  

३) एकयर्तमकतय [Integration]: व्यवसायाच्या मध्यल्या टप्प्याकडून आयषु्यातल्या 

शेवटच्या टप्प्याकडे जाणे. प्रभावहीन अध्ययन शैली े कामामध्ये व वैयद्दक्तक 

जीवनात प्रकटीकरण. 

तुमच्यय प्रगतीचय आढयवय घ्यय. 

१) कोल्बने द्ददलेल्या  ार वेगवेगळ्या अध्ययन शैली सािंगा. 

२) कोल्बने नक्की केलेले द्दवकासा े टप्पे स्पष्ट करा. 

कोल्बच्यय अध्ययन शैलींच्यय व्ययख्यय आतण वणाने:  

 व्यक्ती ी आद्दण तमु ी स्वतः ी अध्ययन शैली जर माद्दहत असेल तर पूवाणद्दभमूखतेनसुार व 

द्दनवडलेल्या पद्धतीनसुार अध्ययन होऊ शकते. प्रत्येकाला केव्हा ना केव्हा तरी सवण 

प्रकारच्या अध्ययन-शैलीं े  ेतक आवश्यक असते. तसे  प्रत्येक जण त्या  ेतकाला 

प्रद्दतसाद देतो. फक्त द्ददल्या गेलेल्या पररद्दस्थतीमध्ये (अध्ययना े वातावरण)कोणती शैली 

 पखलपणे व उत्तम प्रकार ेकायण करते आद्दण त्यावेळी व्यक्ती कोणत्या अध्ययन शैली ी 

द्दनवड करते ही  गोष्ट महत्वा ी असते.  

कोल्बच्यय चयर अध्ययन-शैलीचे थोडक्ययत वणान पुढे तदले गेले आहेेः 

१) Diverging [Feeling and Watching ] -CE/RO तवकें द्रीत असण:े (भयवनय 

आतण पयहण)े: 

ही अध्ययन शैली असणार ेलोक गोष्टींकडे (वस्तूिंकडे, प्रसिंगािंकडे, व्यद्दक्तकडे) द्दनरद्दनराळ्या 

दृष्टीमधून बघू शकतात. ते सिंवेदनाशील असतात. ते कृती करण्यापेक्षा पाहणे-लक्ष देणे 

अद्दधक पिंसत करतात. माद्दहती गोळा करून आद्दण कल्पना शक्ती ा वापर करून समस्या 

सोडद्दवण्यावर त्यािं ा भर असतो. ते मूतण पररद्दस्थती अनेक वेगळ्या-वेगळ्या दृद्दष्टकोनािंमधून 

पाहण्यात-बघण्यात उत्तम असतात. कोल्बने या शैलीला द्दवकेिींत म्हटले आहे कारण ज्या 

पररद्दस्थतीमध्ये कल्पनाद्दनद्दमणती ी आवश्यकता असते, अशा पररद्दस्थतीमध्ये हे लोक जास्त 

 ािंगली कायणद्दसद्धी करतात. उदाहरणाथण - द्दव ारिंमथिंन (Brain Storming). द्दवकें द्दित 

अध्ययन शैली असणाऱ्या लोकािंना द्दवशाल सािंस्कृद्दतक आवड अथवा रस असतो. त्यािंना 

माद्दहती गोळा करायला आवडते. त्यािंना लोकािंमध्ये रस असतो, ते कल्पक आद्दण 

भावनाप्रधान असतात तसे  ते कलािंमध्ये द्दनपणु असतात. द्दवकें द्दित अध्ययन -शैली े 
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लोक गटािंमध्ये काम करणे अद्दधक पसिंत करतात, ते पूवणग्रहद्दवरद्दहत मनाने दसुऱ्यािं े बोलणे 

ऐकतात आद्दण वैयद्दक्तक प्रद्दतसाद द्दमळणे अद्दधक पसिंत करतात. 

२) Assimilating - ग्रहण करण/ेआर्तमसयत करण े [AC/RO]: (पयहण ेआतण तवचयर 

करण)े: 

आत्मसात अथवा ग्रहण करण्या ी अध्ययन -शैली असणार े लोक सिंद्दक्षप्त व तकण शदु्ध 

दृद्दष्टकोन अद्दधक पिंसत करतात. कल्पना आद्दण सिंकल्पना लोकािंपेक्षा अद्दधक महत्वाच्या 

असतात. ही अध्ययन-शैली असणार े व्यवहारीक सिंधीपेक्षा  ािंगले स्पष्टीकरण आवश्यक 

समजतात. द्दवस्ततृ माद्दहती े आकलन करण्यात आद्दण ती माद्दहती स्पष्ट व तकण शदु्ध 

पद्धतीने मािंडण्यात हे लोक अव्वल असतात. आत्मसात/ग्रहण करण्या ी शैली असणाऱ्या 

व्यद्दक्त लोकािंवर कमी लक्ष असते आद्दण अमूतण सिंकल्पनािंमध्ये जास्त रस असतो. वर नमूद 

केलेली अध्ययन-शैली असणार े लोक व्यावहाररक मूल्यािंवर आधाररत दृद्दष्टकोनािंपेक्षा 

तकण शदु्ध मजबूत द्दसद्धािंतािंकडे अद्दधक आकद्दषणत होतात. 

३) Converging [doing and thinking - AC/CE] एककेद्रयंतभमखु असण े(करणे 

आतण तवचयर करण े/तचंतन): 

 एककें िाद्दभमखु अध्ययन शैली असणार ेलोक समस्या सोडवू शकतात/ त्यािं े द्दनराकरण 

करू शकतात. आद्दण व्यवहाररक बाबींमधील येणाऱ्या समस्यािं ी उत्तर े त्यािंच्या ज्ञाना ा 

उपयोग करून शोधतात. ते तािंद्दत्रक कायाांना प्राधान्य देतात तसे  त्यािं ा लोकािंशी व 

परस्परव्यद्दक्तगत गोष्टींशी कमी सिंबिंध असतो. एककें िाद्दभमखु अध्ययन शैली असणार ेलोक 

कल्पना आद्दण द्दसद्धािंतािं े व्यवहाररक उपयोग शोधण्यात अव्वल/सवोत्तम असतात. ते 

समस्यािं ी उत्तर े शोधू शकतात. तसे  प्रश्ािं ी उकल करून, समस्यािं ी उत्तर े द्दमळवून 

त्याबिल द्दनणणय घेऊ शकतात. एककें िाद्दभमूख अध्ययन-शैली असणार े लोक सामाद्दजक 

आद्दण व्यद्दक्त-व्यद्दक्तिं मधील बाबींपेक्षा (प्रश्ािंपेक्षा) तािंद्दत्रक  अवघड काये व त्या सिंबिंद्दधत 

प्रश्ािंकडे अद्दधक आकद्दषणत होतात. एककें िाद्दभमखु अध्ययन शैली द्दवशेष आद्दण तािंद्दत्रक 

क्षमता वाढवण्यास मदत करते. ही अध्ययन शैली असलेल्या लोकािंना नवीन 

कल्पनाद्दवषयीं े प्रयोग करायला, प्रद्दतरूप करायला व त्यािं ा व्यवहायण उपयोग करायला 

आवडते. 

४) Accommodating - [Doing and Feeling -CE/AE]  सहयोगयर्तमक असण े:( 

करण ेआतण भयवनय )  

ही अध्ययन शैली म्हणजे प्रत्यक्ष कृती असून ती तकाणपेक्षा अिंतःपे्ररणेवर अवलिंबून असते. हे 

लोक दसुऱ्यािंच्या  द्दवशे्लषणा ा उपयोग करतात आद्दण व्यवहारी तसे  अनभुवात्मक 

दृद्दष्टकोन घेणे अद्दधक पसिंत करतात. ते नवनवीन आव्हानािंकडे आद्दण अनभुवािंकडे 

आकद्दषणत होतात तसे  योजना कायाणद्दन्वत करण्यात त्यािंना रस असतो. सामान्यतः ते 

तकण शदु्ध द्दवशे्लषणा (पथृकरणा)नसुार नाही तर अिंतःपे्ररणे नसुार (अिंतमणनाच्या भावनेनसुार) 

कायण करतात. ही शैली असणार े लोक स्वतःच्या द्दवशे्लषणापेक्षा दसुऱ्याकडून माद्दहती 

द्दमळवण्यावर  अवलिंबून राहतील. ही अध्ययन -शैली ज्या कामािंमध्ये कृद्दत व स्वयिंकतृणत्व 

करण्या ी आवश्यकता असते अशा कामामध्ये प्र द्दलत आद्दण उपयोगी असते. ही शैली 
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असणार ेलोक काम/कायण पूणण करण्यासाठी गटािंमध्ये काम करणे अद्दधक पिंसत करतात. ते 

ध्येये/उद्दिष््टये द्दनद्दित करून ध्येयपूती करण्यासाठी वेगवेगळे मागण अवलिंबून कायणके्षत्रात 

सद्दिय काम करतात.  

उपयोतगतय [Application]: 

द्दवद्यार्थयाां े अवबोधन आद्दण ज्ञानाच्या /माद्दहती ा वापर याद्दवषयीच्या वैयद्दक्तक दृद्दष्टकोना े 

एकत्रीकरण कोल्बच्या अध्ययन द्दसद्धािंतामध्ये केले गेले आहे. (व्दत्िं १९८५ ) वगाणमध्ये 

या ा उपयोग खालील प्रकार ेकरता येऊ शकतो. 

१) अमूता संकल्पनय [Abstract Conceptualization]:  

ज्ञानाच्या आकलनाच्या सातत्याने होणाऱ्या प्रद्दियेच्या द्दवरूद्ध टोकाला अमूतण सिंकल्पना हा 

प्रकार आहे. हे द्दवद्याथी तकण शदु्ध द्दवशे्लषण/पथृःकरण वापरतात आद्दण व्यवद्दस्थतपणे 

समस्या/प्रश्ािं ी उकल करून त्या े उत्तर शोधतात. [Kolb 1985] द्द तिंन/द्दव ार करून ज े

द्दशकतात, असे ते द्दसद्धािंतवादी असतात. [Smith and Kolb'1986]]]   कॉलेजातील 

(महाद्दवद्यालय) गद्दणताच्या वगाणमध्ये उच् तम र नाबद्ध व्याख्यानािं ा असे द्दवद्याथी आिंनद 

घेतात. द्दसद्धािंत व अमूतण सिंकल्पनाद्दवषयी काम करताना, त्यािं ा अभ्यास करताना त्यािंना 

समाधानी व सखुावह वाटते. प्रयोगशाळेतील गटािंमध्ये काम करताना अमूतण सिंकल्पनाकार 

(व्यद्दक्त)व्यवहाररक काये व प्रयोग हे सैद्धािंद्दतक साच्याबरोबर कसे जोडता येईल यावर लक्ष 

कें िीत करतात. वैयद्दक्तकपणे समस्या सोडवताना  हे द्दवद्याथी (अध्ययनाथी)बऱ्या  वेळा 

समस्यािं ी गटािंमध्ये द्दवभागणी करतात आद्दण बहुधा सैद्धािंद्दतक पायऱ्यािंनी जोडली गेलेली 

ससूुत्र उत्तर े द्दमळवतात. परीक्षािंमध्ये ते सैद्धािंद्दतक शब्द-प्रयोग  आद्दण व्याख्यािंशी सिंबिंद्दधत 

बरोबर  ूक आद्दण जोड्या जळुवा यासारखे प्रश् अद्दधक पिंसत करतात तसे  ज्या प्रश्ािंना 

सद्दवस्तर व लािंबल क उत्तर ेज्यािंना सैद्धािंद्दतक ज्ञाना ी आवश्यकता असते-द्दलद्दहणे पसिंत 

करतात. 

२) सतक्रय प्रयोग  [Active Experimentation]: 

सद्दिय प्रयोगाच्या प्रकारातील द्दवद्याथी माद्दहती अथवा ज्ञान कृती करून द्दमळवतात. 

[Smith & Kolb- 1986], ससु्पष्ट काये सद्दियतेने करण्याच्या सिंधी ा आनिंद घेतात. 

[Felder-1996] तसे  काम करण्यासाठी /करून घेण्यसाठी महत्त्व देतात. [Kolb-1985]  

महाद्दवद्यालयातील गद्दणताच्या वगाणत ह्या द्दवद्यार्थयाां ी पारिंपाररक व्याख्यानािंपेक्षा त्यािं ा 

प्रत्यक्ष सहभाग असणाऱ्या कायाांना व त्यािंसिंबिंधीत   ाांना अद्दधक पसिंती असते. 

प्रयोगशाळेतील सामूद्दहक कायाणमध्ये त्यािंना सद्दिय/द्दियाशील असलेली काये आद्दण ती 

द्दसद्धीस नेऊन त्या े दृश्य पररणाम अनभुवणे आद्दधक पसिंत असते. वैयद्दक्तकपणे समस्या 

सोडद्दवताना सद्दिय/द्दियाशील प्रयोगकता कामातील जोखीमी ा घटक /भाग जर तो 

समस्येशी सिंबिंद्दधत भाग व्यवहाररक ररत्या कें िीत असेल तर तो त्या कामा ा आिंनद घेतो. 

परीके्षमध्ये ते अभ्यासिमातील ज्या माद्दहती ा सजणनात्मक उपयोग आहे व त्यातील 

मूलभूत तत्त्वे/सिंकल्पनािं ा खऱ्या आयषु्यातील पररद्दस्थतीमध्ये उपयोग आहे, असे घरी 

नेऊन पूवणतयारी करता येईल असे प्रश् जास्त पसिंत करतात. 
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३) Reflective Observation-तचंतनयर्तमक तनरीक्षण: 

अध्ययन -प्रद्दियेच्या सातत्या ा द्दवरुद्ध टोकाला द्द िंतनीय द्दनरीक्षण पद्धत येते, ही अशा 

अध्ययनाथीच्या बाबतीत आहे, जे अध्ययनात लक्षपूवणक बघणे व लक्षपूवणक ऐकणे या 

द्दियािं ा उपयोग करतात. (Veres,१९९१) यािं ा उपयोग ते त्यािं ी द्दनरीक्षणे तकण शदु्ध 

द्दसद्धािंतामध्ये एकद्दत्रत करणाऱ्या कल्पना /सिंकल्पना द्दनमाणण करण्याकररता करतात. 

[Atkinson & Murrell 1988] हे द्दवद्याथी वेगवेगळया दृद्दष्टकोनािंमधील खरपेणा पाहतात. 

[Kolb 1985] 

महाद्दवद्यालयातील गद्दणताच्या वगाणमध्ये त्यािं ा स्वतः ा प्रत्यक्ष सहभाग नसणारी अशी 

सैद्धािंद्दतक व्याख्याने ऐकू शकतील, अशी व्याख्याने ऐकणे ते पसिंत करतात. प्रयोगशाळेतील 

सामूद्दहक कामािंमध्ये ते आपल्या गटातील इतर सहभागािं ी मते/दृद्दष्टकोन द्दव ारात घेतात 

आद्दण त्यािंनी मािंडलेल्या सिंकल्पनािंना स्वतःच्या ज्ञानामध्ये एकसूद्दत्रत करतात. वैयद्दक्तकपणे 

समस्या सोडद्दवताना हे द्दवद्याथी कायणवाही करण्याच्या सा ेबद्ध योजना बनवतात. ज्या 

द्दसद्धािंतसूत्रािंवर व पूवाणनभुवावर आधाररत असतात, तसे  ह्या समस्या ते त्यािंच्या 

प्रकाराप्रमाणे वेगवेगळ्या गटािंमध्ये द्दवभाद्दगत करतात व समस्यािं े द्दनराकरण करतात. 

परीक्षािंमध्ये द्द िंतनात्मक द्दनरीक्षक ते दीघण उत्तर े द्दलद्दहणे पसिंत करतात, तसे  ‘जर असे 

असेल तर [what if] यासारखे प्रश् अद्दधक पिंसत करतात. -ज्या ी उत्तर े द्दलद्दहताना ते 

त्यािंच्या सैद्धाद्दतिंक ज्ञाना े प्रात्यद्दक्षक देऊ शकतात. 

४) प्रयोगशयळेतील सयमूतहक कयम [Laboratory Group Work]: 

प्रयोगशाळेतील द्दवद्दवध प्रकार ी नेमून द्ददलेली वैयद्दक्तक आद्दण सामूद्दहक कामािंमळेु द्दवद्याथी 

बहुगदु्दणत अध्ययन-अनभुव घेतील ज्यायोगे द्दवद्यार्थयाांना सवण प्रकारच्या अध्ययन-

प्रकारामध्ये कायण करण्यासाठी उते्तजन द्दमळू शकेल. सामूद्दहक कामे द्दवद्यार्थयाांना 

शक्यता/सिंभवनीय गोष्टीं ी   ाण करण्यास, उत्तरािं ी तलुना करण्यास, अध्ययनातील 

द्दवषय-वस्त ेु मनन/द्द िंतन करण्यसाठी, अथणबोधन होण्यासाठी आद्दण सिीय प्रयोग 

करण्यासाठी एकत्र आणतात. अध्यापकािंनी द्दवद्यार्थयाांना अध्ययन गट/समूह बनवण्यासाठी 

उते्तजन द्ददले पाद्दहजे, जेणे करून ते गट प्रमखुाच्या सू नेप्रमाणे प्रयोगाशाळेतील प्रश्ािं ी 

  ाण करून त्या प्रश्ािं ा सिंबिंध अभ्यसिमाच्या द्दवषयवस्तशुी जोडण्याकररता भेटू शकतील. 

द्दवद्याथी मूतण अनभुिंवाच्या आधारावर त्यािं े स्वतः े गट द्दनवडण्यासाठी इच्छुुक असतात. 

पण अध्ययन शैलीच्या आधारावर द्दनधमण/द्दभन्न गट बनवले तर आद्दण त्यािं े मूल्यमापन 

केले वैयद्दक्तक क्षमता (द्दवद्यार्थयाांमधील) द्दवभागल्या जाण्या ी व त्यािं ा फायदा सवाांना 

द्दमळण्याच्या सिंधी उपलब्ध होण्या ी खात्री असेल. प्रत्येक अध्ययन शैलीसाठी वेगवेगळ्या 

प्रकार े (पयाणय द्दनवडा, खर/ेखोटे)बरोबर/ ूक इ.) द्दवद्दवध व अवघड प्रश् तयार करून 

येणाऱ्या परीके्षपूवी त्यािं े पररक्षण/समालो न करणे हा सवाणत उत्तम सामूद्दहक अभ्यास आहे. 

५) वैयतिक समस्यय तनरयकरण  (Individual Problem Solving):   

गद्दणत आद्दण इतर द्दवज्ञान-सिंबिंद्दधत द्दवषयािंमधील समस्या वैयद्दक्तकपणे (स्वतिंत्रपणे-

एकटयाने) सोडवल्यामळेु ग्रहणक्षमता आद्दण द्द िंतन क्षमता वाढण्यास मदत होऊ शकते. 

तसे  सद्दिय वारिंवाररते े प्रयोग करण्याच्या सिंधी द्दमळतात व सूक्ष्म व समीक्षात्मक द्दव ार 
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कौशल्यही वाढते. त्या बरोबर फ्लो  ाटणस (Flow Charts), आकृत्या आद्दण तलुनात्मक 

व द्दवषम कोष्टके यािं ा उपयोग करून द्दवद्यार्थयाांना त्यािंच्या ग्रहण केलेल्या ज्ञाना ा आढावा 

घेण्यासाठी गहृपाठा सारखा अभ्यास करायला सािंगता येते. द्द िंतन व द्दवशे्लषण करण्यासाठी 

सिंधी द्दवकेद्दििंत अध्ययन-शैली असणाऱ्यािंना खूप आवडेल, तर एककेिािंद्दभमखु असणाऱ्या 

द्दवद्यार्थयाांना प्रत्यक्ष जीवनातील आयषु्यातील समस्यािंसाठी ज्ञाना ा उपयोग करण्या ी 

पे्ररणा द्दमळेल. काही द्दवद्यार्थयार्िंमध्ये कोणती ही जरी अध्ययन - शैली असेल तरीही 

समस्यािंना सामोर ेजाताना द्द िंता /काळजी आद्दण अपूरपेणा ी भावना असते, त्यातून मकु्त 

होण्यासाठी द्दशक्षक प्रश्/समस्या जाणून घेऊन त्या कशा सोडवाव्यात यासाठी द्दशक्षक 

उपिम आयोद्दजत करू शकतात. 

६) परीक्षय [Examination]:  

 ा ण्या व परीक्षामिंध्ये लघ ु व दीघोत्तरी प्रश्ोत्तरािं ा समावेश असला पाद्दहजे. मूतण 

अनभुवाच्या बाबतीत पाठािंतर  करून द्दमळालेल्या ज्ञानासाठी  आद्दण स्मरण करून उत्तर े

द्दमळवण्याच्यासाठी पयाणय-द्दनवडा यासारखे प्रश् कें द्दित असतात. द्दनगमनात्मक 

द्दव ारसरणी ी अवश्यकता असणार ेप्रश् द्दवकें िीत अध्ययन शैली असणाऱ्या द्दवद्यार्थयाांना 

पे्ररणा ( ेतना) देतात तर आगमनात्मक द्दव ारसरणी ी आवश्यकता असणार े प्रश् 

सहयोगात्मक अध्ययन शैलीच्या द्दवद्यार्थयाां ी आवड असते. खर/ेखोटे अथवा  ूक/बरोबर, 

जोड्या लावा यासारख्या प्रश्ािंना बौद्दद्धक, द्दसद्धािंता ी बािंधणी आवश्यक असते असे प्रश्-

ग्रहण शैली व अमूतण सिंकल्पनावादी अध्ययन -शैली असणाऱ्या द्दवद्यार्थयाांना आद्दधक पिंसत 

असतात.या प्रकार े प्रश् वस्तदु्दस्थतीसिंबिंद्दध अभ्यास व व्याख्या यािंच्या द्दवषयीच्या स्मरण 

शक्ती ी पररक्षा घेण्यासाठी उपयोगी असतात. तसे  यािं ा उपयोग द्दसद्धािंतािंच्या 

व्यवहारातील वापरासिंबिंधी ी परीक्षा घेण्यासाठी होतो. समस्यािं े द्दनराकरण करण्याच्या 

पद्धतीवर आधाररत दीघोत्तरी प्रश् द्दवकें िीत अध्ययन शैलीच्या व सद्दिय प्रयोगशील 

द्दवद्यार्थयाांना आवडतात. 

म्हणून हा द्दसद्धािंत हे लक्षात घेतो की, लोक  ार अध्ययन शैलीपैंकी कोणती ना कोणती तरी 

शैली त्या त्या वेळेप्रमाणे वापरू शकतात तसे  हे वगीकरण द्दनवडक नाही तर 

अध्ययनाथीने द्दनवडलेली/अद्दधक पिंसत केलेली पद्धत आहे. असाही दावा हा द्दसद्धािंत 

करतो. गे्रगॉकण  (Gregorc)  े प्रद्दतमान [1982]  हे ही कोल्बच्या प्रद्दतमानासारखे  आहे. 

फक्त त्याच्या खाली द्ददलेल्या दोन मोजमापाच्या प्रमाणात फरक आहे. १)अमूताणकडून 

मूताणकडे होणाऱ्या ज्ञाना ा आकलनाच्या प्रमाणा े मोजमाप २)िमवार/ससुिंगत 

व्यवस्थेकडून असिंबद्ध (जसे वाटेल तसे)व्यवस्थेकडे जाण्याच्या प्रमाणा े मोजमाप. त्याच्या 

प्रद्दतमानातील अध्ययन -शैली वापरणाऱ्या द्दवद्यार्थयाां े अिंद्दतम वगीकरण परत कोल्बच्या 

सारखे   ार अवस्थािंमधले  आहे - ज्यामध्ये गे्रगॉकण  स्टाईल द्दडलायनैटर (Gregorc's 

Style Delineator) वापरले आहे. 

तुमच्यय प्रगतीचय आढयवय घ्यय. 

१) कोल्बच्या अध्ययन-शैलीच्या प्रद्दतमाना ी   ाण करा. 

२) वगाणमध्ये द्दशक्षक कोल्ब े अध्ययन प्रद्दतमान (अध्ययन शैली े प्रद्दतमान)कसे वापरले? 
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३.३ तचतंन -शैली-सकंल्पनय उपयोतगतय आतण आर. स्टनाबगाचे योगदयनेः 

[Thinking Styles : Concept, Application and Contribution 

of R. Sternberg] 

अथा [Meaning]: 

 द्द तिंन/द्दव ार करणे, ससुिंगत व ससु्पष्ट द्दव ार करणे व समस्या सोडद्दवणे या ज्ञानात्मक 

क्षमता मनषु्याला इतर प्राद्दणमात्रािंपासून वेगळा करणारी, मनषु्य व इतर प्राद्दणमात्रािंमध्ये 

फरक करणारी मखु्य लक्षणे समजली जातात. 

 अद्दतद्दवकद्दसत सिंगणक, यिंत्रमानव अथवा सवोत्तम इमारत हे सवण द्द िंतन-क्षमता व 

ताद्दकण क द्दव ार क्षमता आद्दण समस्या -द्दनराकरण क्षमता असणाऱ्या द्दनमाणत्यािं ी व 

सिंशोधकािं ी द्दनद्दमणती आहे. 

 हे समजण्यासाठी, प्रशिंसा करण्यासाठी द्दकिं वा या ा उपयोग करण्यासाठी सदु्धा आपली 

द्दव ारशक्ती आपल्याला कामाला लावावी लागते. 

 सवणसाधारणपणे, व्यद्दक्तला द्दकिं वा समाजाला येणाऱ्या अड णी सोडवण्यासाठी /त्यावर 

उपाय करण्यासाठी तसे  व्यद्दक्त अथवा समाजासमोर असणारी आव्हाने 

स्वीकारण्यासाठी तसे  त्यािंना तोंड देण्यासाठी द्द िंतन व ताद्दकण क द्दव ार या गोष्टी 

अिंतभूणत असलेले कठीण पररश्रम /मेहनत घ्यावे लागतात. 

अशयप्रकयर:े 

 मनषु्याच्या तसे  समाजाच्या कल्याणाकररता व अथणपूणण अद्दस्तत्वाकररता द्द िंतनशक्ती 

आद्दण ताद्दकण क द्दव ारशक्ती ही अत्यावश्यक साधने समजली जातात. 

 खर ेपाहता, द्द िंतन/द्दव ार करणे ही अद्दतशय गुिंतागुिंती ी प्रद्दिया आहे. 

 सभोवतालच्या पररद्दस्थती ी माद्दहती आद्दण दीघणकालीन स्मरणातील साठा केलेली 

द्द न्हे अथवा सिंकेत या दोन्हीं ी ज्ञानात्मक पनुःरण ना अथवा  कौशल्यपूवणक तयार 

केलेली र ना यािं ा द्द िंतनात समावेश होतो. 

 पे्ररणा देणारी/ ेतक प्रसिंग आद्दण त्याला द्दमळणारा प्रद्दतसाद या अवधीतील माद्दहती 

प्रद्दिये ा एक प्रकार म्हणजे द्द िंतन असते. 

व्ययख्यय  [Definitions]: 

 मोहसीन [Mohsin-1967] द्द िंतन/द्दव ार करणे हे समस्या े द्दनराकरण सू क वतणन 

आहे. 

 गॅरटे [Garret-1968]  द्द िंतन/द्दव ार करणे हे असे वतणन आहे जे बऱ्या  वेळा सू क 

आद्दण छूुपे असते आद्दण ज्यामध्ये द्द न्हे (प्रद्दतमा, कल्पना, सिंकल्पना)सामान्यतः कायण 

करतात. 
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 व्हॅलेटािंईन [Valentine-1965] - ‘‘अगदी पूणणपणे मानसशास्त्रीय   ेनसुार 

द्द िंतन/द्दव ार करणे परस्परािंशी जोडल्या गेलेल्या कल्पनािं ा स्त्रोत जो कोणत्यातरी 

हेतूकडे द्दकिं वा ध्येयाकडे वळवला जातो असा स्त्रोत असलेली द्दिया आहे.’’ 

म्हणून तचंतन/तवचयर करण ेयय संकल्पनेची व्ययख्यय पुढीलप्रमयण ेहोतेेः 

 ज्यामध्ये आपण वस्तुिं े अथवा घटनािं े आिंतररक प्रद्दतद्दनधीत्व (सिंकेत, प्रद्दतमा, द्द न्हे, 

खणुा इ.) एखाद्या द्दवद्दशष्ट, हेतूपूवणक समस्येच्या उत्तराकररता वापरतो. अशा वतणना ी 

र ना (सा ा)म्हणजे द्द िंतन/द्दव ार करणे असते.’’ 

 द्द िंतन/द्दव ार करणे ही मानद्दसक प्रद्दिया आहे. जी समस्येपासून सरुू होऊन 

समस्येच्या उत्तराशी सिंपते.’’ 

ब्रॅमसनच्यय अनुसयर [Bramson]   - तचंतनयच्यय पयच शैली पुढीलप्रमयणेेः 

• सिंयोद्दगक द्दव ार करणारा [Synthesists] 

• आदशण द्दव ार करणारा [Idealists] 

• कायाणत्मक द्दव ार करणारा [Pragmatists Thinkers] 

• पथृःकरणात्मक द्दव ार करणारा [Analyst Thinkers] 

• यथाथणवादी/वास्तववादी द्दव ार करणारा [Realist thinkers] 

Synthesists  संयोगक:  

बॅ्रमसनच्या दृद्दष्टकोनातून सिंयोगक सजणनशील द्दव ारविंत असतात ज े जगाद्दवषयी े 

ज्ञान/आकलन द्दवरूद्ध अथाणमधून करून घेतात.‘‘ जेव्हा तमु्ही काळा म्हणता, ते पािंढरा असा 

द्दव ार करतात. तसे  तमु्ही लािंब म्हटले तर ते आखूड असा द्दव ार करतात.’’ 

बॅ्रमसन सिंयोगक द्दव ार शैलींच्या व्यद्दक्तद्दवषयी स ुद्दवतो की, त्यािंच्या वादात्मक (वादद्दववाद 

करण्या ा) स्वभाव हा त्या ा द्दवरोध द्दकिं वा प्रद्दतकार या अथाणने बघू नका. त्याद्दवषयी गोधिंळ 

करू नका. तर त्यािं े द्दव ार/दृद्दष्टकोन, कल्पना, तकण  हे कौतकुाने ऐकून घ्या.’’ 

आदशा (Idealists):     

बॅ्रमसन म्हणतो,‘‘ध्येयवादीं ा उच्  ध्येये आद्दण आदशण यािंमध्ये द्दवश्वास असतो’’ 

-ध्येयवादीं ा सिंबिंधात बॅ्रमसन स ुवतो की, ही गणुात्मक सेवा आद्दण समाजकल्याणाच्या 

ध्येयािंबरोबर तमु्ही करत असलेल्या अथवा तमु्हाला करावयाच्या कायाण ा सिंबिंध जोडा. 

कयययार्तमक तवचयर करणयरय [Pragmatic Thinker]: 

बॅ्रमसनच्या दृष्टीकोनातून वरील प्रकारातले द्दव ारविंत लवद्द क आद्दण साधनसिंपन्न 

[Resourceful] व्यद्दक्त असतात. ते केलेल्या कामा ा फायदा स्वतःला  त्वररत द्दमळावा 

अशी अपेक्षा करतात. ते साऱ्या जगाच्या बदलासाठीच्या मोठमोठ्या योजना करत नाहीत. 
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अशा व्यद्दक्तिं च्या बाबतीत बॅ्रमसन म्हणतो, कमी कालावधीत पूणण करता येणारी व 

तमुच्यापाशी असणारी साधने वापरून ती पूणण करता येणाऱ्या ध्येयािंवर / उद्दिष्टािंवर जास्त 

भर द्या. 

पृथेःकरणयर्तमक तवचयर करणयरय तवचयरवंत [Analyst]: 

बॅ्रमसनच्या दृद्दष्टकोनाप्रमाणे, ‘पथृःकरणात्मक द्दव ार करणार ेद्दव ारविंत द्दबन ूकपणा. पूणणता 

आद्दण बारकाव्यािंकडे लक्ष यािं े समीकरण साधून कायणपूणणता करतो. ते तमु्ही समोर 

ठेवलेल्या कोणत्याही प्रश्ा े बरोबर उत्तर देताना त्यासिंबिंधी ी माद्दहती एकद्दत्रत करून, 

त्यािं ी  ा पणी करतात, तसे  त्या माद्दहती ी वगणवारी करून ससुिंगत व ससु्पष्ट तसे  

पद्धतशीर पणे तमुच्या प्रश्ािं े द्दबन ूक उत्तर देतात. 

अश्या बाबतीत बॅ्रमसन स ुवतो द्दक त्यािंना एक ताद्दकण क योजना द्या, जी आधारभूत माद्दहती 

आद्दण वैद्दशष््टयािंसह पररपूणण  असेल.   

वयस्तववयदी/यथयथावयदी तवचयर करणयरय तवचयरवंत [Realist Thinkers]: 

वास्तववादी यथाथणवादी द्दव ार करणार ेद्दव ारविंत हे अद्दधक गतीने कायण करणार ेअसतात. 

त्यािंना माद्दहत असते की, जे त्यािंच्या सिंवेदना कें िािंना-दृक, श्रवण,  व, गिंध व स्पशण यािंना 

जाणवते/समजते व ती व्यद्दक्तला सािंगतात की ही  वस्तदु्दस्थती द्दकिं वा सत्य आहे- ती  खरी 

वस्तदु्दस्थती असते. तसे  द्दहशोबाच्या वह्यातील द्दनरस गोष्टी द्दकिं वा कामकाजासिंबिंधीच्या 

मागणदद्दशणकेतील द्दनरस पाने यामध्ये असणारा तपशील ही वस्तदु्दस्थती/सत्य गोष्ट नसते हे ही 

त्यािंना माद्दहत असते. वरील प्रकारच्या द्दव ारविंतािंच्या सिंबिंधी बॅ्रमसन म्हणतो तमु्ही 

यथाथणवादी द्दव ारसरणीच्या वररष्ािंना ते पथृःकरणात्मक द्दव ार करणाऱ्या द्दव ारविंतासारखे 

समजून त्यािंच्याशी सिंपकण  केलात तर तमु्ही कधी ही त्यािं े लक्ष वेधून घेऊ शकणार नाही. 

सिंगणकाच्या छुापील कागदािं ा क रा आद्दण इतर सद्दवस्तर माद्दहतीपेक्षा तीन पररच्छेुदािं ा 

सवणसमावेशक लेखाजोखा/आढावा, जो थोडक्यात काय  ूक आहे आद्दण  तमु्ही ते कसे 

सधुाराल व त्यासाठी काय स ुवाल, हे  वास्तववादी/यथाणथवादी द्दव ार करणाऱ्या 

द्दव ारिंविंताला हवे असते. 

ते जर तमु्हाला प्रद्दशद्दक्षत तज्ज्ञ समजत असतील तर गुिंतागुिंतीच्या कारणािंकररता तमु ा 

शब्द नेहमी  ग्राह्य मानतील. तमु्ही त्यािंच्या नजरते तज्ज्ञ व्हाल. जेव्हा त्यािंना रस 

असलेल्या वस्तदु्दस्थतीं ा साठा तमु्ही तमुच्याकडे एकद्दत्रत केला आह े हे त्यािंना कळेल 

तसे  कामकाजाच्या बाबतीत या  गोष्टी/काये सवोत्तम आहेत असा त्यािं ा द्दवश्वास 

असणाऱ्या गोष्टी/कामे असलेला सिं  जर तमु्ही स ुद्दवला असेल तर सदु्धा तमु्ही त्यािंच्या 

नजरते प्रद्दशद्दक्षत तज्ज्ञ असाल. 

तुमच्यय प्रगतीचय आढयवय घ्यय. 

१) द्द िंतन/द्दव ार-प्रद्दिये ी व्याख्या करा. 

२) बॅ्रमसनने मािंडलेल्या वेगवेगळ्या द्द िंतन-शैली स्पष्ट करा. 
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रॉबटा जेफ्री स्टनाबगा [Robert Jeffery Sternberg] (जसम-८ तडसेंबर,१९४९): 

हा अमेररकन मानसशास्त्रज्ञ आद्दण मानसशास्त्रीय मूल्यमापन तज्ज्ञ, ट्यूफ्स [Tufts]  

द्दवश्वद्दवद्यालयात कला आद्दण द्दवज्ञान शाखे ा प्रमखु (डीन )आहे. तो औप ाररकररत्या IBM 

 ा येल [Yale] द्दवश्वद्दवद्यालयामध्ये मानसशास्त्र आद्दण द्दशक्षण या शाखे ा प्राध्यापक होता. 

तसे  अमेररकन सायकॉद्दलजकल ॲसोद्दसएशन ा अध्यक्ष होता. अमेररकन 

सायकॉलॉद्दजस्ट सद्दहत अनेक द्दनयतकाद्दलकािंच्य सिंपादकीय मिंडळािं ा तो सभासद आहे. 

स्टनणबगण ी येल [Yale] द्दवश्वद्दवद्यालया ी बी.ए.  ी पदवी व स्टॅनफोडण द्दवश्वद्दवद्यालया ी 

पी.ए .डी आहे. गॉडणन बोअर [Gordon Bower] त्या ा पी.ए .डी साठी सल्लागार होता. 

तो एक नॉथण अमेररकन, एक साऊथ अमेररकन आद्दण आठ यरुोद्दपयन द्दवश्वद्दवद्यालयािंच्या 

अशा दहा सन्मानप्रद (मानद) डॉक्टरटेस ् ी पद े भूषद्दवतो आहे. याद्दशवाय जमणनीतील 

हेडेलबगण द्दवश्वद्दवद्यालया े सन्मानप्रद (मानद)प्रोफेसरटे हे पदही भूषद्दवतो आहे. सध्या तो 

कें द्दब्रज द्दवश्वद्दवद्यालयामध्ये असलेल्या मानसशास्त्रीय मूल्यमापन कें िा ा प्रद्दतद्दष्त सहकारी 

सदु्धा आहे. 

स्टनाबगाने बुतिमत्तचेय तिकमयनयर्तमक तसियंत सुचतवलय आह.े 

बुतिमत्तचेय तिकमयनयर्तमक तसियंत (उपपत्ती): 

बदु्दद्धमते्त ी अनेक वणणने शब्दसिंपत्ती, आकलन, स्मरणशक्ती, समस्या द्दनराकरण-क्षमता 

यासारख्या मानद्दसक क्षमतािंवर कें द्दित केलेली आहेत. या सवण क्षमतािं े बदु्दद्धमत्ता 

 ािं ण्याद्वार े मोजमापन करता येते. या ा पररणाम मानसशास्त्रज्ञािंच्या मनोवतृ्तीवर 

प्रद्दतद्दबिंद्दबिंत होतो. त्यामळेु वतणणकुी े द्दनरीक्षण करून बदु्दद्धमते्त े आकलन होते. असा 

द्दवश्वास त्यािंच्यामध्ये वाढीस लागतो. 

स्टनणबगण ा असा द्दवश्वास आहे की, द्दवद्दशष्ट प्रकारच्या आद्दण मोजमाप करता येणाऱ्या 

मानद्दसक क्षमतािंबर े कें द्दिकरण खूप सिंकुद्द त आहे. त्यािं ा असाही द्दवश्वास आहे की, या 

प्रकार े केले जाणार े बदु्दद्धमते्त े अध्ययन हे बदु्दद्धमते्तच्या एका  घटकािं े आकलन 

होण्यासाठी उपयोगी होते. आद्दण हा भाग जे शाळेमध्ये तरतरीत असतात अथवा 

पसु्तकािंच्या (पाठ्यपसु्तक)बाबतीत हुशार (तरतरीत) असतात, त्या लोकािंमध्ये  द्ददसून 

येतो’’  

बुतिमत्तचे्यय तिकमयनयर्तमक उपपत्तीचे प्रततमयन [The Triarchic Model]: 

स्टनणबगण [2003] ने बदु्दद्धमते्त ी तीन भागामध्ये द्दवभागणी केली आहे, जे त्याच्या 

उपपत्तीच्या कें िस्थानी आहेत. 

पृथेःकरणयर्तमक /तवश्लषेणयर्तमक बुतिमत्तय  [Analytical Intelligence]: 

शैक्षद्दणक, समस्या-द्दनराकरण करणारी काये -ज्यािं ा पारिंपाररक बदु्दद्धमत्ता  ा ण्यािंमध्ये 

उपयोग केला जातो-ती पूणण करण्या ी क्षमता. या प्रकारच्या कायाणमध्ये साधारणपणे स्पष्ट व 

नीटनेटके तयार केलेले प्रश् द्ददलेले असतात ज्या े फक्त एक  उत्तर असते. 
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सजानयर्तमक अथवय संयोगयर्तमक बुतिमत्तय [Creative or Synthetic 

Intelligence]: 

पूवणज्ञान (आधी े अद्दस्तत्वात असलेले) आद्दण कौशल्ये यािंच्या मदतीने नवीन व असाधारण 

पररद्दस्थती/गोष्टींना यशस्वीपणे तोंड देण्या ी-(सामोर-ेजाण्या ी) क्षमता. उच् तम 

सजणनात्मक बदु्दद्धमत्ता असलेले लोक कदाद्द त  कुी ी उत्तर े देतील, कारण ते वेगळ्या 

दृद्दष्टकोनातून त्या गोष्टीकडे पाहतात. 

व्यवहयररक बुतिमत्तय [Practical Intelligence]: 

पूवणज्ञान-अथवा अद्दस्तत्वातील आधी े ज्ञान व कौशल्ये यािंच्या साहाय्याने दैनिंद्ददन जीवनात 

जळुवून घेण्या ी क्षमता. व्यवहाररक बदु्दद्धमते्तमळेु व्यद्दक्तला द्दवद्दशष्ट प्रकारच्या व्यवस्थेत 

कोणते काम करण्या ी आवश्यकता आहे हे समजते आद्दण निंतर ती व्यद्दक्त ते कायण करते. 

स्टनणबगणने अनभुव आद्दण बदु्दद्धमते्तमधील त्या ी भूद्दमका यािं ी   ाण केली आह.े सजणनात्मक 

अथवा सिंयोगात्मक बदु्दद्धमत्ता माणसािंना एका समस्येसिंबिंधी ी माद्दहती दसुऱ्या समस्येकडे 

पाठवण्यासाठी मदत करते. एका समस्येतील कल्पना/द्दव ािंरा ा उपयोग नवीन प्रकारच्या 

समस्येमध्ये होणे/करणे याला  स्टनणबगण सापेक्ष नाद्दवन्य असे म्हणतो. सापेक्ष नावीन्यातील 

कौशल्याच्या द्दवरूद्ध सापेक्ष/ओळख असते जी व्यद्दक्तला त्या प्रद्दिये ी इतकी जास्त 

ओळख/परर य होण्यासाठी मदत करते की, प्रद्दिया स्वयिं द्दलत होते. ह्यामळेु मेंदूतील 

साधनािंना नवीन द्दव ार/कल्पनािंबरोबर पढेु जाण्यास/काम करण्यास वाव द्दमळतो (मोकळीक 

द्दमळते). एखादी व्यद्दक्त द्दतच्या भोवताल ी पररद्दस्थती/गोष्टी यािंबरोबर कसे जळुवून घेते, 

द्दनवड करते अथवा त्यािंना आकार देते ह ेआणखी एक के्षत्र आहे ज्या े प्रद्दतद्दनद्दधत्व गणुािं े 

पारिंपाररक मोजमापन करीत नाही. व्यवहाररक दृष््टया, ध्वद्दनत/गद्दभणत माद्दहती गोळा करून 

ती वापरण्यात बदु्दद्धमान लोक हुशार असतात. त्यािंच्या भोवताली असलेल्या पररद्दस्थतीला 

त्यािंना हवा तसा आकार देण्याकडे त्यािं ा कल असतो. (स्टनणबगण-२००३) 

१९९७ मध्ये स्टनाबगाने खयलील ज्ञयनयर्तमक शैली सुचतवल्यय आहतेेः 

असे समजा की मन ही एक शासनयिंत्रणा अथवा राज्य आहे. त्या े खालील प्रकार होऊ 

शकतात. 

१)  शे्रणीबद्ध शासन [Hierachical] 

२)  राजसत्ता (राजा े शासन) [Monarchic] 

३)  मिंडळात्मक शासन [Oligarchic]  (द्दनवडक लोकािं े शासन)  

४)  बेबिंदशाही े शासन [Anarchie] 

याला  स्टनणबगणने मानसशास्त्रीय भाषेत मानद्दसक आत्मसिंयमना े  ार प्रकार म्हटले आहे. 

शे्रणीबद्ध शासन पद्धतीत एका  वेळी अनेक ध्येये समोर द्दनद्दित केलेली असतात आद्दण 

त्यािं ा प्राधान्यिम लावलेला असतो. मिंडळात्मक शासन पद्धत शे्रणीबद्ध शासन 

पद्धतीसारखी  आहे पण त्यामध्ये प्राधान्यिम करण्या ी अड ण असते. या तलुनेमध्ये 
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राजसत्ता पद्धतीत एक कायण ते पूणण होईपयांत कें िस्थानी असते. बेंबिंदशाही शासनव्यवस्था 

समस्यािंशी सिंबिंद्दधत व्यवस्था, द्दनयम आद्दण द्दवद्दशष्ट दृद्दष्टकोनाला  द्दवरोध करते. 

व्यवहाररक उपयोद्दगता आद्दण योगदान [Practical Application and Contriloution]: 

स्टनणबगणच्या शैक्षद्दणक द्दसद्धािंता े लक्ष्य/उद्दिष्ट द्दवद्यार्थयाां मधल्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या 

बदु्दद्धमत्ता आद्दण द्द िंतन शैलीं ा द्दवकास होणे हे आहे. हे द्दसद्धािंत त्याच्या स्वतःच्या 

समस्यािंच्या द्दनराकरणावेळी झालेल्या द्द िंतनातून/द्दव ारातून  द्दवकद्दसत झाले आहेत. 

स्टनणबगण प्रत्येक गोष्ट तीन वेळा द्दशकवण्या े समथणन करत नाही. पण वेगवेगळ्या अध्यापन 

शैली े समथणन द्दनरद्दनराळ्या कौशल्यािं ा सराव आद्दण वेगवेगळ्या अध्ययन शैलीं ा द्दवकास 

करण्यासाठी करतो. 

पृथेःकरणयर्तमक कौशल्ये [Analytical Skills]: 

उदाहरणाथण द्दवद्यार्थयाांना कािंदबरीतील व्यद्दक्तरखेे  द्दवशे्लषण (पथृःकरण) [Analysis]  दोन 

तैलद्द त्रातील तलुना व द्दवषमता (फरक) समजून अथवा टेद्दनस ा सामना द्दजिंकलेल्या 

खेळाडूिंच्या कायणद्दसद्धी े मोजमापन करून करता येईल. मूल्यमापन हे कामा ी माद्दहती 

द्दकती प्रमाणात द्ददलेली आह,े त्यामध्ये द्दकती तकण सिंगती आहे, कामा े सदु्दनयोजन व 

सिंतलुन द्दकती प्रमाणात आहे या सवण गोष्टींवर आधाररत असते. 

सजानयर्तमक/कल्पयर्तमक कौशल्ये [CREATIVE SKILLS]:  

द्दवद्यार्थयाांना बरोबर/द्दबन ूक उत्तर नसलेले प्रश् द्दव ारणे, कािंदबरीच्या शेवटाच्या वेगवेगळ्या 

पयाणयािं ी कल्पना करणे, द्दवज्ञानाच्या वगाणत द्दशकलेल्या द्दवषयवस्तवुर आधाररत एखाद्या 

उत्पादना ी जाद्दहरात तयार करणे, पॅररस द्दवषयी मागणदशणन द्दव ारणाऱ्या प्रवाशािंबरोबर 

होणार ेसिंभाषण प्रें  भाषेमध्ये द्दलद्दहणे. मूल्यमापन हे कायाण ी /कामा ी माद्दहती द्दकती द्ददली 

द्दकती आहे व ते द्दकती नाद्दवन्यपूणण आहे,  कामा ी जबरदस्ती द्दकती आहे आद्दण त्याच्या 

कामाशी पररद्द त आहे यावर आधाररत असते. 

व्यवहयररक कौशल्ये [Practical Skills]: 

द्दवद्यार्थयाांना त्यािंनी जे काही द्दशकलेले आहे त्या ा वास्तव जगाच्या सिंदभाणत उपयोग 

करण्यास उद्यकु्त करणे. उदाहरणाथण-साद्दहत्यातील व्यद्दक्तरखेेने एखाद्या 

गोष्टीपासून/प्रसिंगापासून घेतलेला धडा त्यािंच्या स्वतःच्या जीवनात वापरणे, गद्दणतातल्या 

पाठा ा सपुरमाकेट मध्ये द्दहशोब करण्यासाठी वापर करणे, द्दवद्याथी त्यािं ी जीवनशैली 

जगातल्या (परृ्थवीवरील)वेगवेगळ्या भागािंमध्ये कशी बदलतील या ा अिंदाज करणे  

मूल्यमापन हे उत्पादना बिल/द्दवषय वस्तबुिल द्दकतपत माद्दहती द्दवद्यार्थयाणला द्ददली आहे. व 

कायण द्दकती ससुाध्य आहे यावर आधाररत असते. 

स्टनणबगणच्या म्हणण्याप्रमाणे, प्रज्ञाविंत द्दवद्याथी हा त्यािंच्या ताकदी ा उपयोग करून घेतो 

आद्दण कमतरता भरून काढतो, नाद्दवन्यतेशी जळुवून घेणारा आद्दण नवीन कौशल्यािंना 

जलद गतीने स्वयिं द्दलत करणारा असतो. जशी त्याच्यासाठी एक  प्रकार ी बदु्दद्धमत्ता 

नसते, तसे  त्याच्यासाठी एक  प्रकार ी प्रज्ञाशीलता ही नसते. ती वेगवेगळ्या 
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पररद्दस्थतीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारािंनी द्ददसून येऊ शकते. त्या ा दृद्दष्टकोन असा आहे की, ज े

प्रज्ञाविंत द्दवद्यार्थयाणसाठी  ािंगले असते ते सवण द्दवद्यार्थयाांसाठाही  ािंगले असते. जर हे वाईट  

प्रकाराने केले गेले तर प्रज्ञाविंत द्दशक्षण हा प्रद्दतद्दष्त उद्योग होऊ शकतो. 

‘‘शहाणपणा, बदु्दद्धमत्ता, सजणनशीलता आद्दण यश याद्दवषयी े अध्यापन‛ यामध्ये स्टनणबगण, 

जारद्दवन आद्दण द्दग्रगेरने्को (२००९)  ार प्रकार ी वेगळी द्द िंतन कोशल्येािं ी ओळख 

पटवतात. ती कौशल्ये म्हणजे स्मरणशक्ती-पथृःकरणात्मक/द्दवशे्लषणात्मक कौशल्ये,  

सजणनशीलते ी कौशल्ये आद्दण व्यवहाररक कौशल्ये (P -१९) 

द्द िंतन /द्दव ार-द्दियेच्या वेगवेगळे प्रकार आद्दण द्दशक्षणाच्या द्दशल्पकलेतील अत्यिंत 

महत्वाच्या प्रद्दिया यािंच्यातील तलुनेमळेु बहुमोल पूणणज्ञान द्ददले जाते. 

व्यवहाररक कौशल्यामध्ये अशा ज्ञाना ा समावेश असतो, ज्या ी द्दवद्यार्थयाांना त्यािं े 

स्वतः े जीवन/आयषु्य जगण्याकरता आवश्यकता असते. (P.47) व्यवहाररक कौशल्ये ही 

वास्तव जगातील पररद्दस्थतीमध्ये उपयोगी पडू शकतात. (P.47) व्यवहाररक कौशल्यािंशी 

सिंबिंद्दधत द्दिया-वाक्यप्र ारािंमध्ये उपयोग करा. वास्तव जीवनाशी सिंबिंध दाखवा/जोडा, 

उदाहरणा ी ओळख करून दाखवा, भाषािंतर करा. वेगवेगळ्या सिंदभाणत त्या े फायदे 

दाखवा अनमुान/अिंदाज करा, र ना करा, समस्या द्दनराकरण कायणवाहीत आणा, सल्ला द्या 

इ.  ा समावेश असतो.  

अध्ययनयच्यय वयस्तुशयस्त्रयत उपयोतगतय यय शब्दयची व्ययख्यय पुढीलप्रमपयण े केलेली 

आहेेः 

‘‘द्दशक्षणाच्या व्यवस्थेच्या अिंतगणत होणाऱ्या आकलन अथवा कौशल्यािं ा झालेल्या 

सरावामळेु त्या आकलन अथवा कौशल्यािं ा उपयोग अद्दधक द्दवस्ताररत अथवा नवीन 

व्यवस्थेमध्ये - जी द्दशक्षणव्यवस्थेच्या बाहेर ी आहे-करणे म्हणजे  ‘उपयोद्दगता’ असते. ती 

प्रावीण्य/नैपणु्य द्दमळवण्यासाठी आवश्यक असलेला सराव देते. स्टनणबगण, जारद्दवन आद्दण 

द्दग्रगेरने्कोच्या ‘व्यवहाररक कौशल्ये’ या सिंकल्पनेशी जोडले गेलेले द्दियापदािं े अनेक 

वाक्यप्र ार आहेत. त्यािं ा सिंबिंध द्दशक्षणाच्या वास्तकुलेच्या उपयोद्दगतेत द्दवद्यार्थयाांना गुिंतवून 

ठेवणाऱ्या /कायणरत ठेवणाऱ्या कामािंशी आहे. 

व्यवहाररक कौशल्ये आद्दण त्यािं ी उपयोद्दगता यािंच्या मधील सिंबिंध स्मरणशद्दक्त आद्दण 

अनभुव, द्दवशे्लषणात्मक/पथृःकरणात्मक कौशल्ये आद्दण आकलन सजणनात्मक कौशल्ये 

आद्दण द्दवस्तार या सवाणमधील सिंबिंधासारखा  आहे. वरील उल्लेख केलेले ठळकपणे 

द्ददसणार ेसमािंतर घटक उपयोगी सूक्ष्मदृष्टी मजबूत करतात. 

तुमच्यय प्रगतीचय आढयवय घ्यय. 

१) स्टनणबगणच्या बदु्दद्धमते्तच्या द्दत्रकमानात्मक प्रद्दतमाना ी   ाण करा. 

२) वगाणमध्ये स्टनणबगणच्या द्दत्रकमानात्मक प्रद्दतमानाच्या ी उपयोद्दगता उदाहरणासद्दहत स्पष्ट 

करा. 
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३.४.१ मयनतसक आरोग्य (Mental Health) आतण मयनतसक आरोग्य-तवज्ञयन 

(Mental Hygiene): 

 ािंगले आरोग्य हे शरीर आद्दण मन या दोघािंच्याही द्दस्थतीवर अवलिंबून असते. प्रत्येका ा 

दसुऱ् यावर थेट प्रभाव पडतो.द्दनरोगी व्यक्ती केवळ शारीररक  नव्हे तर मानद्दसकदृष््टयाही 

द्दनरोगी असते. आरोग्य म्हणजे जेव्हा शरीर आद्दण मन दोन्हीही कायणक्षमतेने आद्दण 

ससुिंगतपणे कायणकरतात. मानद्दसक आरोग्य हा एक मूलभूत घटक आहे जो शारीररक 

आरोग्य तसे  सामाद्दजक पररणामकारकता राखण्यासाठी योगदान देतो. जर एखादी व्यक्ती 

व्यवद्दस्थत समायोद्दजत असेल, द्दत े शारीररक आरोग्य  ािंगले असेल आद्दण द्दत ी 

सामाद्दजक आद्दण नैद्दतक मूल्ये इष्ट असतील, तर त्या े मानद्दसक आरोग्य अद्दधक  ािंगले 

राहण्या ी शक्यता आहे. अशा व्यक्तींमध्ये  ािंगले मानद्दसक आरोग्यहे त्यािंच्या  आनिंदी, 

द्दनरोगी, आशावादी आद्दण ससुिंगत व्यद्दक्तमत्त्व, यामधून सूद्द त होते. 

(अ) मयनतसक आरोग्ययची सकंल्पनय 

१.  हडॅतफल्डचे मत: मानद्दसक आरोग्य हे सिंपूणण व्यद्दक्तमत्त्वा े पूणणपणे व ससुिंगतपणे 

(समतोल राखून)  ाललेले कायण आहे.  

२.  जयगततक आरोग्य संघटनय: जागद्दतक आरोग्य सिंघटनेच्या मते, "मानद्दसक आरोग्य 

ही सिंपूणण शारीररक, मानद्दसक आद्दण सामाद्दजकद्दहता ी अवस्था आहे आद्दण केवळ 

आजारा ी द्दकिं वा अशक्तपणा ी अनपुद्दस्थती नाही." 

३. बोहमचे मत: "मानद्दसक आरोग्य ही सामाद्दजक कायाण ी द्दस्थती आद्दण पातळी आह े

जी सामाद्दजकदृष््टया स्वीकायण आद्दण वैयद्दक्तकररत्या समाधानकारकअसते." 

४.  व्हयईट हयऊस कॉसफरसस: "मानद्दसक आरोग्या ी व्याख्या अशी केली आहे, 

व्यक्तींनी स्वतःशी आद्दण सिंपूणण जगाशी जास्तीत जास्त पररणामकारकतेने, 

समाधानाने, आनिंदाने जळुवून घेणे, सामाद्दजकदृष््टया मान्य वतणनअसणे  आद्दण 

जीवनातील वास्तद्दवकतेला सामोर ेजाण्याच्या क्षमता असणे." 

५.  कॅट्स आतण मोस्लेचय दृतष्टकोन: "मानद्दसक आरोग्य ही अशी क्षमता आहे जी 

आपल्या जीवनातील कठीण पररद्दस्थतीशी जळुवून घेण्यास आपल्यालामदत करते." 

६.  मतेनंगरचे मत: "मानद्दसक आरोग्य म्हणजे जगाशी आद्दण एकमेकािंशी जास्तीत जास्त 

पररणामकारकतेने आद्दण आनिंदाने जळुवून घेणे." 

७.  ल्युकनचे मत: "मानद्दसकदृष््टया द्दनरोगी व्यक्ती म्हणजे जो आनिंदी असतो, आपल्या 

शेजाऱ्यािंसोबत शािंततेने राहतो, आपल्या मलुािंना सशक्त नागररक बनवतो आद्दण अशा 

मूलभूत जबाबदाऱ्या पार पाडल्यानिंतर त्याच्याकडे कोणत्याही पररद्दस्थतीत समाजा ी 

सेवा करण्यासाठी परुसेे सामर्थयण असते." 

वरील अभ्यास केल्यास,असा द्दनष्कषण काढला जाऊ शकतो की मानद्दसक आरोग्य ही 

मानवी व्यद्दक्तमत्त्वाच्या ससुिंगत कायाण ी अवस्था द्दकिं वा द्दस्थती आह.े हीएखाद्याच्या 

मनःशािंती ी, समाधाना ी, आनिंदा ी, पररणामकारकते ी आद्दण समरसते ी द्दस्थती आहे, 
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जी एखाद्याने त्याच्या स्वत:शी आद्दण सिंपूणण जगाशी जळुवून घेण्याच्या पातळीद्वार े प्राप्त 

केलेली असते.  

मयनतसक आरोग्ययची संकल्पनय प्रतततबंतबत करणयरी कयही महत्त्वयची वैतशष््टये 

खयलीलप्रमयण ेआहते: 

१.  मानद्दसक आरोग्य ही एक सकारात्मक द्दस्थती आह ेआद्दण केवळ मानद्दसक द्दवकारा ी 

अनपुद्दस्थती नाही. 

२.  मानद्दसक आरोग्य ही बहुआयामी सिंकल्पना आहे. 

३.  मानद्दसक आरोग्या ी उच् तम (optimum)पातळी गाठण्यासाठी  ािंगले शारीररक 

आरोग्यअसणे आवश्यक आहे. 

४. पररपूणण मानद्दसक आरोग्य म्हणावे असे काहीहीनसते.पररपूणण मानद्दसक 

आरोग्यापेक्षाउच् तम मानद्दसक आरोग्याबिल बोलणे जास्त  ािंगले. 

५.  मानद्दसक आरोग्य हे नैद्दतक मानकािंपेक्षा वेगळे आहे. नैद्दतकता, मानद्दसक आरोग्या ी 

हमी देत नाही. नैद्दतकदृष््टया सदुृढ व्यक्ती लैंद्दगक द्दवकृती, द्दनराशा आद्दण द्द िंता 

यासारख्या गिंभीर द्दवकृतींनी ग्रस्त असू शकते. 

६.  मानद्दसक आरोग्य आद्दण सामाद्दजकता (sociability) या समान गोष्टी नाहीत.समाजात 

रुळालेली व्यक्ती मानद्दसकदृष््टया द्दनरोगी असेल हे आवश्यक नाही. 

७.  मानद्दसक आरोग्य म्हणजे कायणक्षमता नव्हे.एक कायणक्षम व्यक्ती मानद्दसकदृष््टया द्दनरोगी 

असेल  असे नाही. 

(ब) मयनतसक आरोग्य-तवज्ञयनयची (Mental Hygiene) संकल्पनय: 

मयनतसक आरोग्य-तवज्ञयनयचय अथा: 

मानद्दसक आरोग्य-द्दवज्ञानहे मानद्दसक आरोग्य द्दमळवण्या े साधन आहे. मानद्दसक आरोग्य 

द्दवज्ञानाच्या काही व्याख्यािं ा द्दव ार करू, जेणेकरून मानद्दसक आरोग्या े स्वरूप आद्दण 

त्या ेकायण व्यवद्दस्थत समजेल : 

१.  डी. बी. क्लेनचे मत : "मानद्दसक आरोग्य-द्दवज्ञान म्हणजे मन द्दनरोगी आद्दण द्दवकद्दसत 

होण्याच्या मागाां ा आद्दण साधनािं ा अभ्यास." 

२.  हडॅतफल्ड्चे मत: "मानद्दसक आरोग्य-द्दवज्ञानहे मानद्दसक आरोग्या ी देखभाल आद्दण 

मानद्दसक द्दवकार रोखण्याशी सिंबिंद्दधत आहे." 

३.  बनयाडाचे मत: मानद्दसक आरोग्य-द्दवज्ञान हे फक्त एक साधन आहे ज्याद्वार ेमानद्दसक 

आरोग्या ी प्रद्दिया पूणणत्वास येते. 



 

 

अध्ययनकत्याण    गद्दतमानते े आकलन 

 

59 

४.  शॅफरचे मत: "व्यापक अथाणने, मानद्दसक आरोग्य-द्दवज्ञाना े उद्दिष्टहे आहे की सवण 

व्यक्तींना पूणण, आनिंदी, अद्दधक सामिंजस्यपूणण आद्दण अद्दधक प्रभावी अद्दस्तत्व प्राप्त 

करण्यास मदत करणे." 

५.  जेम्स डे्रव्हरचे मत: "मानद्दसक आरोग्य-द्दवज्ञान म्हणजे मानद्दसक आरोग्याच्या 

कायद्यािं ी तपासणी आद्दण त्याच्या प्रद्दतबिंधासाठी उपाययोजना करणे द्दकिं वा त्यािं े 

समथणन करणे." 

६.  क्रो आतण क्रो ययंचय दृतष्टकोन: "मानद्दसक आरोग्य-द्दवज्ञान हे एक द्दवज्ञान आहे ज े

मानवी कल्याणाशी सिंबिंद्दधत आहे आद्दण मानवी नातेसिंबिंधािंच्या सवण के्षत्रािंमध्ये व्याप्त 

आहे. " 

वरील व्ययख्येच्यय अभ्ययसय अंती असय तनष्कषा कयढलय जयऊ शकतो की: 

१.   मानद्दसक आरोग्य-द्दवज्ञान हे मानद्दसक आरोग्य द्दटकवून ठेवण्या े आद्दण जास्तीत 

जास्त मानद्दसक आरोग्यदायी असण्या े द्दवज्ञान आद्दण कला आहे. 

२.   या ा अथण द्दनरोगी, द्दस्थर आद्दण सिंतदु्दलत व्यद्दक्तमत्व आहे. 

३.  जी व्यद्दक्त शारीररक, मानद्दसक, भावद्दनक आद्दण सामाद्दजक दृष््टया सिंतदु्दलतअसते ती 

एक सामान्य माणूस म्हणून ओळखली जाते आद्दण आपले मानद्दसक आरोग्यही 

 ािंगल्या प्रकार ेउपभोगते, असे म्हणतात. 

४.   मानद्दसकआरोग्य-द्दवज्ञानम्हणजे अशा द्दनयम आद्दण कायद्यािं ा पद्धतशीर अभ्यास, जे 

आपल्याला पयाणवरणाशी जळुवून घेण्यास आद्दण समन्वय स्थाद्दपत करण्यास मदत 

करतात आद्दण प्रद्दशद्दक्षत करतात. 

५.  मानद्दसकआरोग्य-द्दवज्ञानआपल्याला बौद्दद्धक आजारािंपासून वा वते. 

मयनतसक आरोग्य-तवज्ञयनयचे घटक: 

मानद्दसक आरोग्य-द्दवज्ञाना े घटक मानद्दसक आरोग्य-द्दवज्ञानाच्या सिंकल्पनेवर (अथण) 

अद्दधक प्रकाश टाकतील. 

१. शयरररीक आरोग्य : द्दनरोगी मनद्दनरोगी शरीरात राहते.म्हणून   ािंगले मानद्दसक 

आरोग्य राखण्यासाठी शरीर सदुृढ असणे आवश्यक आहे.ज्या व्यक्तींमध्ये काही 

शारीररक दोष द्दकिं वा द्दवकृती आहेत त्यािंच्यामध्ये द्दवद्दवध प्रकारच्या गुिंतागुिंती आद्दण 

द्दनराशा द्दनमाणण होऊ शकतात आद्दण त्या ा पररणाम म्हणजे वाईट मानद्दसक आरोग्य-

द्दवज्ञान. त्यामळेु पालक आद्दण द्दशक्षकािंनी मलुािंना शारीररकदृष््टया तिंदरुुस्त ठेवणे 

आवश्यक आह,े जेणेकरून त्यािंनापररपूणण व्यद्दक्तमत्त्वा ा आनिंद घेता येईल. 

२. बौतिक आरोग्य : बौद्दद्धक आरोग्य हा मानद्दसक आरोग्य-द्दवज्ञाना ा आणखी एक 

महत्त्वा ा घटक आह.े बदु्दद्धमान  व्यक्ती बदलत्या आद्दण द्दनराशाजनक पररद्दस्थतींशी 

 ािंगल्या प्रकार े जळुवून घेऊ शकतात. अशाप्रकार े  ािंगल्या बदु्दद्धमते्तमळेु मलुा े 
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मानद्दसकआरोग्य-द्दवज्ञान  ािंगले राहते. म्हणून  पालक आद्दण द्दशक्षकािंनी द्दवद्दवध 

बौद्दद्धक क्षमतािंच्या द्दवकासासाठी सिंधी उपलब्ध करून द्यायला हवी. 

३. भयवतनक आरोग्य : मानद्दसक आरोग्यासाठी भावद्दनक आरोग्य खूप महत्त्वा े आहे. 

भावद्दनकदृष््टया द्दस्थर असलेल्या मलुाला ािंगले आरोग्य-द्दवज्ञान लाभते आद्दण 

भावद्दनकदृष््टया अद्दस्थर पररद्दस्थतीमळेु द्दवकृती आद्दण मानद्दसक द्दवकार होतात. म्हणून 

पालकािंनी आद्दण द्दशक्षकािंनी मुलािंना अस्वस्थ/नकाराथी भावना आद्दण राग, भीती, द्वेष, 

द्दतरस्कार, मत्सर इत्यादी भावनािंपासून दूर ठेवण्या ा प्रयत्न केला पाद्दहजे.त्यापेक्षा 

त्यािंना द्दनरोगी वातावरण उपलब्धकरून द्ददले पाद्दहजे जेथे त्यािंच्या भावना उपयकु्त 

हेतसुाठी वळवल्या जाऊ शकतात.  

४.  आवडी आतण अतभरुची : मलुािंनी त्यािंच्या आवडी आद्दण कल यािंमध्ये द्दनरोगी असणे 

आवश्यक आहे. मलुािंना सोपवलेले काम त्यािंच्या आवडीनसुार आद्दण अद्दभरु ीनसुार 

असले पाद्दहजे जेणेकरून त्यािंना यश द्दमळेल आद्दण द्दनरोगीव सिंतदु्दलत व्यद्दक्तमत्व 

द्दवकद्दसत होईल. द्दवद्यार्थयाांना सोपवलेले काम त्यािंच्याक्षमतेच्या पलीकड े असेल 

द्दकिं वा त्यािंच्या आवडीद्दनवडी आद्दण अद्दभरु ीनसुार नसेल तर त्यािंच्यात 

आत्मद्दवश्वासा ा अभाव असेल आद्दण त्यामळेु ते द्दनराशेला बळी पडतील, ज्यामळेु 

मानद्दसक आरोग्य-द्दवज्ञान खराब होते.उद्योग आद्दण व्यवसाययािंच्या द्दनवडीमध्ये 

व्यक्ती ी आवड  लक्षात घेतली पाद्दहजे. 

५. पययावरण :  ािंगल्या मानद्दसक आरोग्य-द्दवज्ञाना साठी  ािंगले वातावरण असणे 

आवश्यक आहे. घर, शाळा आद्दण समाजातीलअयोग्य वातावरणामळेु मानद्दसक 

आरोग्य-द्दवज्ञान खराब होते आद्दण  ािंगल्या वातावरणामळेु मानद्दसक आरोग्य-द्दवज्ञान 

 ािंगले राहते. म्हणून  घर, शाळा आद्दण समाजातील आरोग्यदायी वातावरण यामध्ये 

सहकायण हवे. 

मयनतसक आरोग्य आतण मयनतसक आरोग्य-तवज्ञयन ययंच्ययतील संबंध: 

मानद्दसक आरोग्य-द्दवज्ञाना ी सिंकल्पना मानद्दसक आरोग्याशी असलेल्या सिंबिंधािं ा अभ्यास 

करून अद्दधक स्पष्ट करता येईल. 

मानद्दसक आरोग्य आद्दण मानद्दसक आरोग्य-द्दवज्ञानाच्या द्दवद्दवध व्याख्या,  मानद्दसक आरोग्य 

आद्दण मानद्दसक आरोग्य-द्दवज्ञान यािंच्यातील सिंबिंध स्पष्टपणे दशणवतात.एका े अद्दस्तत्व  

दसुऱ्याद्दशवाय असू शकत नही.  मानद्दसक आरोग्य-द्दवज्ञाना ी योग्य व्यवस्था नसेल तर 

मानद्दसक आरोग्य ी अपेक्षा करू शकत नाही. त्या प्रमाणे मानद्दसक आरोग्य-द्दवज्ञाना ा 

कोणताही कायणिम जर ईद्दछुत मानद्दसक आरोग्याच्या द्दवकासाकडे नेत नसेल तर तो 

द्दनरुपयोगी आहे. 

मानद्दसक आरोग्य-द्दवज्ञानाच्या बरोबरीने मानद्दसक आरोग्या ा उिेश  हा आह ेकी एखाद्या 

व्यक्तीला आनिंदी आद्दण पररपूणण जीवनाकडे नेणे.दसुऱ्या शब्दािंत, मानद्दसक आरोग्या े उद्दिष्ट 

जीवना ी पररपूणणता प्राप्त करणे आद्दण मानद्दसक आरोग्य-द्दवज्ञानाच्यामदतीने व्यद्दक्तमत्त्वाच्या 

कायाणत समातोलपणा साधणे हा आहे. 
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जेव्हा आपण मानद्दसक आरोग्य या सिंकल्पने ा आद्दण त्यातील अथाां ा अभ्यास करतो 

तेव्हा मानद्दसक आरोग्य आद्दण मानद्दसकआरोग्य-द्दवज्ञान यािंच्यातील सिंबिंध अद्दधक अथणपूणण 

बनतो.  

मयनतसक आरोग्ययमध्ये खयलील गोष्टींचय समयवेश होतो: 

१.   द्दस्थर द्दस्थती ऐवजी सतत समायोजन करणे आद्दण म्हणून  त्या े एक प्रगतीशील 

ध्येय आहे. 

२.   समायोद्दजत वतणना े शारीररक, मानद्दसक आद्दण भावद्दनक टप्पे तसे  कामाच्या सवयी 

आद्दण पररद्दस्थती व  अडथळ्यािंबिल ा दृद्दष्टकोन. 

३.  जगण्याच्या सवण टप्प्यािंकडे पाहण्या ा दृद्दष्टकोन. 

४.   एक सामाद्दजक टप्पा, म्हणजे सामाद्दजकदृष््टया योग्य वतणन, सामाद्दजक व्यवस्थेबिल 

समाधान आद्दण समाजासाठी योगदान. 

५.  अशी प्रद्दिया जी अद्दधकाद्दधक कायण करू शकेल आद्दण जास्तीत जास्त परतावा देईल. 

मानद्दसकआरोग्य-द्दवज्ञाना ा उिेश व्यक्तीमध्ये आत्म-भान द्दवकद्दसत करणे आहे. तसे  

व्यक्ती ी क्षमता त्याच्या  ािंगल्या मानद्दसक आरोग्यासाठी वापरण्या ा प्रयत्नहीकरते. 

द्दशक्षणातील मानद्दसक आरोग्य-द्दवज्ञान  ािंगले मानद्दसक आरोग्य द्दमळद्दवण्यासाठी पररद्दस्थती 

द्दनमाणण करते.  

मयनतसकआरोग्य-तवज्ञयनयचेपररमयण (मयनतसक आरोग्य): (Dimensions of Mental 

Hygiene (Mental Health): 

मानद्दसकआरोग्य-द्दवज्ञाना ी सिंकल्पना, मानद्दसकआरोग्य-द्दवज्ञानाच्या पररमाणािंच्या 

प्रकाशात देखील अभ्यासली जाऊ शकते: 

१.  स्वत:बिलचय दृतष्टकोन: या ा सिंबिंध आत्म-स्वीकृती आद्दण आत्म-मूल्यािंकनाशीआहे, 

द्दवशेषत:त्यातील  कमकुवत मदुद््यािंशी तसे  त्याच्या मजबूत मदुद््यािंशी. 

२.  वयस्तवयबिलची धयरणय : या ा अथण व्यक्तीच्या स्वत:बिल आद्दण त्याच्या सामाद्दजक 

आद्दण सािंस्कृद्दतक वातावरणाबिल वास्तववादी दृद्दष्टकोन बाळगण्या ी क्षमता, असा 

आहे. यामध्ये, इतरािंच्या कल्याणाद्दवषयी जागतृ आद्दण द्द िंद्दतत असणे, या ा 

समावेशहोतो. 

३.  व्यतिमत्त्वयचे एकीकरण : यात मानद्दसक शक्तीं ा समतोल, जीवनाकडे पाहण्या ा 

एकसिंध दृष्टीकोन आद्दण द्द िंताव तणाव सहन करण्या ी क्षमता यािं ा समावेश होतो. 

४.  सक्षमतय : या ा अथण, शारीररक, मानद्दसक, सामाद्दजक आद्दण भावद्दनक क्षमता, ज्या 

जीवनातील समस्यािंना तोंड देण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीकडेअसायला हव्यात. 
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५. कृतीची स्वययत्ततय: यामधे कृती ी स्वायत्तता असते,ज्यामधे व्यक्ती स्वतः े 

वतणनस्वयिंस्फूद्दतण ने ठरवते. यामध्ये परुशेी आत्मद्दनभणरता, सामाद्दजक प्रभावािंच्या परुशेा 

स्वातिंत्र्या सोबत जबाबदारी आद्दणआत्म-पे्ररणा असते.  

६.  स्व-वयस्ततवकीकरण (Self-actualisation): यामध्ये अनेक पटीत क्षमतािं ा 

द्दवकास होणे आद्दणशब्दातून, कृतीतून, द्दव ारातून सवोत्तम क्षमतेने व्यक्तहोणे, असते.  

७.  ययद्वयर,े पययावरणयवर प्रभुर्तव तमळवण:े 

(१)  पे्रम करण्या ी क्षमता, 

(२)  आपल्या स्वतःच्या वातावरणातून समाधान द्दमळवण्या ी क्षमता, 

(३)  पे्रम, काम आद्दण खेळयामध्ये पुरशेी गुिंतवणूक, 

(४)  मानवी सिंबिंधािंमध्ये सक्षमता, 

(५)  बदलत्या पररद्दस्थतीशी जळुवून घेण्या ी क्षमता, आद्दण 

(६)  अनेक प्रद्दियािंत समस्या द्दनराकरण पद्धती वापरण्या ी इच्छुा. 

३.४.२ बचयव/संरक्षण यंिणय (Defense Mechanism): 

१. शॅफर आतण शोबेनचय दृष्टीकोन: "समायोजन यिंत्रणा म्हणजे अशा सवयी ज्याद्वार ेलोक 

त्यािं े हेतू पूणण करतात, त्यािं े तणाव कमी करतात आद्दण त्यािं े सिंघषण सोडवतात." 

२.  इंतग्लश आतणइंतग्लशचय दृष्टीकोन: सिंरक्षण यिंत्रणा म्हणजे "मानवी मना ी कोणतीही 

अशी द्दटकाऊ र ना जी एखाद्या व्यक्तीला अद्दप्रय द्दकिं वा द्द िंता वाढवणारी जागरुकता 

टाळण्यास सक्षम करते." 

३.  कोलमनचे मत: अहिंकार सिंरक्षण यिंत्रणा ही एक "अशा प्रकार ी प्रद्दतद्दिया आहे द्दज ी 

र ना, व्यक्तीच्यापयाणप्तते ी भावना व त्यािं ी योग्यता/मूल्ये द्दटकवून ठेवण्यासाठी 

केलेली असते, ना की तणावाच्या पररद्दस्थती ा  सामना करण्यासाठी, जी सहसा 

वास्तद्दवकते ा द्दवपयाणस करते.‛   

वरील द्दवद्दवध व्याख्यािंच्या आधारावर असा द्दनष्कषण काढला जाऊ शकतो की सिंरक्षण 

यिंत्रणाम्हणजे  जी व्यक्तीला मानद्दसक धोक्यािंपासून स्वतः े सिंरक्षण करण्यास मदत करते. 

ती अहिंकारा े तडे जाण्यापासून वा वते, मानद्दसक आरोग्य राखण्यास मदत करते, 

मानद्दसक आरोग्य समायोद्दजत करण्यास आद्दण व्यक्ती े व्यद्दक्तमत्व द्दस्थर ठेवण्यास मदत 

करते. 

समययोजन यंिणचे्यय संरक्षणयची वैतशष््टये: 

१.  अबोध (unconscious) पिती: समायोजन यिंत्रणा म्हणजेअबोध पद्धती ज्या व्यक्ती 

वापरते. 
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२.  सवयांद्वयर ेवयपर : समायोजन यिंत्रणा जवळजवळ सवण  लोक वापरतात. ती अशी र ना 

आहेत जी व्यक्तींच्या वागणकुीवरूनअनमुान करून काढली जातात. 

३.  संरक्षणयर्तमक अतभमखुतय: समायोजन यिंत्रणेमध्ये सिंरक्षणात्मक अद्दभमखुता असते. 

धोक्यािंपासून व्यक्तीच्या आत्मसन्माना े सिंरक्षण करण्यासाठी द्दकिं वा वाढद्दवण्यासाठी 

सवण यिंत्रणा वापरल्या जातात. त्या व्यक्तीला द्द िंता आद्दण द्दनराशेपासून वा वतात. 

मयाणदेत वापरल्यास त्या समाधान वाढवतात आद्दण समायोजन प्रद्दियेत मदत 

करतात. 

४.  स्वत:ची फसवणूक: समायोजन यिंत्रणा ही  स्वत:च्या फसवणकुी ा प्रकार आहे आद्दण 

द्दत ा वापर करणाऱ्या व्यक्तीला त्या ी उपद्दस्थती द्दकिं वा उिेश माहीत नसतो. 

५.  वयस्तवयचे तवकृतीकरण: समायोजन यिंत्रणा, जेव्हा गरजेपेक्षा जास्त प्रमाणात वापरली 

जाते, तेव्हा जीवनातील वास्तद्दवकता द्दवकृतहोतात आद्दण त्यािं ा वापर करणारी 

व्यक्तीस्वतःला कल्पनारम्य जगात सरुद्दक्षत समजते. 

६.  असयमयसयतेचे सूचक: अद्दतशयोक्तीपूणण प्रकारािंमध्ये समायोजन यिंत्रणा मानद्दसक 

द्दवकृतीच्या सू क असतात. पेजच्या मते, जेव्हा समायोजन यिंत्रणा स्वतः  अिंद्दतम 

पररणाम बनतात तेव्हा त्यािंना अस्वाभाद्दवक लक्षणे मानली जातात. 

कयही महत्त्वयच्यय समययोजन तकंवय संरक्षण यंिणय: 

१. प्रक्षेपण(Projection): प्रके्षपण म्हणजे काही बाह्य वस्तूिंवरील एखाद्याच्या भावना, 

द्दव ार, आशा, महत्त्वाकािंक्षा, आकािंक्षा, द्दनराशा, भीती, स्वारस्ये आद्दण आग्रह प्रके्षद्दपत 

करणे. आपल्या  कुािंसाठी इतरािंना दोष देण्या ी सामान्य प्रवतृ्ती, हे प्रके्षपणा े एक 

साधे उदाहरण आहे. अशाप्रकार ेस्वतःच्या दोषा े खापर दसुऱ्यावर फोडण्या े हेतिंत्र 

आहे. परीके्षत कमी गणु द्दमळण्या ी कारणे पसु्तके नसणे,अकायणक्षम  द्दशक्षक द्दकिं वा 

आजारी पडणे इत्यादी कारणे सािंद्दगतली जातात, म्हणजे वाईट काम करणारा माणूस 

नेहमी त्याच्या साधनािंशी भािंडतो. अशा रीतीने आपण आपल्या अहिंकाराला  कुीच्या 

समायोजने पासून वा वतो. 

२. तका संगतीकरण (Rationalisation): तकण शदु्धीकरण म्हणजे एखाद्या गोष्टी े 

समथणन करण्या ा प्रयत्न जे अन्यथा अन्यायकारक आहे. ते अहिंकाराला द्दनराशेपासून 

वा वते. उदाहरणाथण, परीके्षत नापास झालेला द्दवद्याथी असे म्हणू शकतो की "फक्त 

िॅमर  अशा परीक्षा उत्तीणण होतात." त्या प्रमाणे, ज्या व्यक्तीला फुटबॉल  ािंगला 

कसा खेळाय ा हे माद्दहत नाही, तो कदाद्द त खेळात भाग नाही घेणार, पण भाग न 

घेण्या े  समथणन "मला फुटबॉल खेळाय ा नाही कारण तो  ािंगला खेळ नाही,"असिं 

म्हणूनकरू शकतो. या यिंत्रणे े दसुर े उदाहरण म्हणजे "िाके्ष आिंबट आद्दण द्दलिंबू 

गोडअसतात." जे आपल्याला द्दमळू शकत नाही, ते आपल्याला द्दमळावाय े  नाही, 

असा नकळतपणे द्दव ार होतो. ही स्वतः ी फसवणूक आहे. 
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३. नुकसयनभरपयई (Compensation): आयषु्यातील खडतर वास्तवातून पळवाट 

काढण्या ा दसुरा मागण म्हणजे नकुसानभरपाई. भरपाई म्हणजे एकाके्षत्रातील कमतरता 

भरून काढण्यासाठी दसुऱ्या के्षत्रात आपली ताकद दाखवण्या ा प्रयत्नकरणे.  

उदाहरणाथण , शारीररकदृष््टया आकषणक नसलेली व्यक्ती अभ्यासात उत्कृष्ट होण्यासाठी 

कठोर पररश्रम करू शकते. त्या प्रमाणे अभ्यासात  ािंगली नसलेली व्यक्ती खेळात 

आपली क्षमता दाखवू शकते. असे केल्याने त्याला समाधान द्दमळू शकते आद्दण तो 

मानद्दसकदृष््टया द्दस्थर राहू शकतो. 

४. ओळख (Identification): िूझच्या शब्दात, ओळख म्हणजे "एक समायोजन 

यिंत्रणा जी एखाद्याला इतर लोक, गट द्दकिं वा सिंस्थेच्या यशातून समाधान प्राप्त करण्यास 

सक्षम करते." व्यवसायात यश द्दमळवू न शकलेला व्यापारी स्वत: ी ओळख सपु्रद्दसद्ध 

आद्दण प्रस्थाद्दपत व्यापारी म्हणून करू शकतो. द्दवद्याथी सामान्यतः त्यािंच्या आवडत्या 

द्दशक्षकािंच्या जागीस्वतःला बघतात आद्दण स्वतःला कुीच्या समायोजना पासून 

वा वतात. 

५. प्रततगमन (Regression): प्रद्दतगमन म्हणजे मागे जाणे. ही एक सिंरक्षण यिंत्रणा आहे 

ज्यामध्ये आपण आधीच्या  वयातील वतणन स्वीकारतो. या कद्दवते ी सरुुवात ‚आज 

रात्रीसाठी मला पनु्हा मूल बनवा‛ हीएखाद्या माणसा ी अशी अद्दभव्यक्ती आहे जी 

सावणद्दत्रक आहे आद्दण जी बाल प्रद्दतगमनाच्यामळुाशी आहे. 

६. सहयनुभूती (Sympathism): सहानभूुती ही एक सिंरक्षण यिंत्रणा आहे ज्यामध्ये 

व्यक्ती कोणत्याही कठीण पररद्दस्थतीत इतरािंकडून सहानभूुती आद्दण दये ी अपेक्षा 

करते. अयशस्वी उमेदवार हताश आद्दण द्दनराश होऊ शकतो जेणेकरून इतरािंना 

त्याच्याबिल दया वाटेल. जवे्हा इतरािंना त्यािं ी दया येते तेव्हा अनेकािंनात्या े  

समाधान द्दमळते. 

७. तदवय-स्वप्पन (Day-dreaming) तकंवय कल्पनयरम्य (Fantasy): जागेपणी स्वप्न 

पाहणे ही आणखी एक सिंरक्षण यिंत्रणा आहे जी कधीकधी समायोजन करण्यास मदत 

करते. द्ददवास्वप्न म्हणजे हवेत द्दकिं वा कल्पनेत द्दकल्ले बािंधण्यात गुिंतणे. या  यिंत्रणेच्या 

साहाय्याने आपण कल्पनेत ते साध्य करतो जे आपण प्रत्यक्षात साध्य करण्यात 

अपयशी ठरतो. पे्रमातआकिं ठबडुालेला तरुण नवरदेव बनण्या े स्वप्न पाहतो आद्दण 

काल्पद्दनक जगात समाधान मानतो. अशा प्रकार े वास्तद्दवक जगात द्दनराश झालेल्या 

व्यक्तीला द्ददवास्वप्न हे कल्पनेच्या जगात समाधान प्रदान करते. काहीवेळा द्ददवसा 

स्वप्न पाहण्याने आत्मद्दवश्वास द्दनमाणण होतो, परिंत ु काहीवेळा ते व्यक्तीसाठी तसे  

समाजासाठीही घातक ठरते. 

८. उदयत्तीकरण (Sublimation): उदात्तीकरण ही एक सिंरक्षण यिंत्रणा आहे ज्यामध्ये 

आपल्या अस्वीकायण इच्छुा सामाद्दजकदृष््टया इष्ट  ॅनेलमध्ये पनुद्दनणदेद्दशत केल्या 

जातात. उदाहरणाथण, द्द त्रकला, सिंगीत, कद्दवता, नतृ्य, नाटक इत्यादींच्या माध्यमातून 

लैंद्दगक इच्छुा े उदात्तीकरण होऊ शकते. उदात्तीकरणामळेु व्यक्तीला वैयद्दक्तक 

समाधान द्दमळते आद्दण त्यामळेु त्याला समायोजन करण्यात मदत होते. 
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९. दडपशयही (Repression): दडपशाही ही आपल्या अद्दप्रय आद्दण सिंघषणद्दनमाणण 

करणाऱ्या भावना आद्दण इच्छुायािंना  जाणीवपूवणक द्दवसरण्या ी प्रद्दिया आहे. एखादी 

व्यक्ती अशा गोष्टी द्दवसरण्या ा प्रयत्न करते ज्यामळेु त्याला कद्दनष्, लाज, दोषी, 

द्द िंताग्रस्त आद्दण अयोग्य वाटते. अशाप्रकार े एखादी व्यक् ती आपले अद्दप्रयअनभुव 

बळजबरीने दडपून टाकते ज्यामळेु द्दतच्या भावद्दनक आरोग्याला धोका द्दनमाणणहोऊ 

शकतो आद्दण द्द िंतेपासून स्वतः े सिंरक्षण करते. 

हे लक्षात घेतले पाद्दहजे की दडपणामद्धे (suppression) आपण आपले द्दव ार, कृती 

आद्दण सिंभाषणातून वेदनादायक आद्दण द्द िंता द्दनमाणण करणायाण कल्पनािंना जाणीवपूवणक 

वगळण्या ा द्दनणणय घेतो तर दडपशाहीमध्ये (repression) वेदनादायक आद्दण द्द िंता 

द्दनमाणण करणार े अनभुव अजाणतेपणी आद्दण आपोआप द्दव ार प्रद्दियेतून वगळले 

जातात. 

१०. प्रतततक्रयय तनतमाती (Reaction Formation): ही उलटी द्दनद्दमणती देखील आहे. 

ज्यामळेु द्द िंता द्दनमाणण होतेअशा उलट प्रद्दतद्दिया द्दनद्दमणतीसाठीपयाणय म्हणून हे आह.े 

येथे व्यक्ती अबोध आवेगाच्या थेट द्दवरुद्ध रीतीने द्दव ार करते आद्दण कायण करते. 

उदाहरणाथण द्वेषा ी जागा पे्रमघेत. मूळ आवेग अजूनही अद्दस्तत्त्वात आहे परिंततुो अशा 

पद्धतीने द्द न्हािंद्दकत आहे ज्यामळेु द्द िंता होत नाही. असे द्ददसून आले की ज्या आईने 

नकळतपणे/ अबोध अवस्थेत आपल्या कुरूप मलुाला नाकारले, द्दतनेसबोध अवस्थेत 

या मलुासाठी द्दत े  अद्दतलाड प्रकट केले. प्रद्दतद्दियाद्दनद्दमणती मध्ये, अबोध इच्छुा 

सामाद्दजकदृष््टया अस्वीकायण आहेत, परिंत ुद्दतच्या सबोध अवस्थेत एखादी व्यद्दक्त त्या ा 

उघडपणे द्दवरोध करू शकते. 

११. तवस्थयपन (Displacement): एखादी व्यक्ती दसुऱ् या गोष्टी ा पयाणय म्हणून काहीतरी 

करते. द्दवस्थापना े उदाहरण एका द्दशक्षकाच्या वतणनात आढळते ज्याला त्याच्या 

मखु्याध्यापकाने फटकारले आद्दण घरी आल्यावर त्याने आपल्या पत्नीला फटकारले, 

पत्नीने त्या बदल्यात आपल्या  मलुीला द्दशक्षा केली आद्दण मलुीने द्दतच्या कुत्र्याला 

मारहाण करून आपला द्दवस्थाद्दपत राग प्रदद्दशणतकेला. 

१२. प्रततस्थयपन (Substitution): प्रद्दतस्थापन ही एक समायोद्दजत यिंत्रणा आह े

ज्यामध्ये मूळ उद्दिष्ट े द्दकिं वा इच्छुा इतरउद्दिष्टा मध्ये बदलल्या जातात. मूळ उद्दिष्ट े

साध्य करणे कधी-कधी कठीण असते आद्दण ते साध्य करण्या ा प्रयत्न अयशस्वी 

होऊ शकतो.अशावेळी ती व्यक्ती हे अपयश टाळण्या ा प्रयत्न करते द्दकिं वा अशी नवीन 

ध्येय/नवीन पररद्दस्थती द्दनवडते जी सहज साध्य करणे सोपे आहेआद्दण त्याद्वार े

अपयशा े पररणाम कमी करते. ज्या द्दवद्यार्थयाणला वैद्यकीय महाद्दवद्यालयाने 

प्रवेशासाठी स्वीकारले नाही ती व्यद्दक्त परर ाररका बनून स्वतःला सिंतषु्ट करू शकते. 

१३. नकयरयर्तमकतय (Negativism): काही व्यक्ती द्दनराशाजनक पररद्दस्थतींवर 

नकारात्मक होऊन प्रद्दतद्दिया देतात.या ा अथण ते त्यािंच्यासमोर असलेल्या समस्या 

द्दकिं वा अडथळ्यावरमात करण्यास नकार देतात. त्याऐवजी, तेउलट हट्टी आद्दण 

बिंडखोर बनतात. ते असहयोगी बनतात आद्दण जे केले पाद्दहजे त्याच्या उलट 

करतात.ज्या मलुािंना अन्यायकारक आद्दण भेदभावा ी वागणूक द्ददली जाते, ज्यािंना 
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परावतृ्त केले जाते, ज्यािं े खूप लाड केले जातात, त्यािंच्यात असहकार आद्दण 

नकारात्मक वतणन द्दवकद्दसत होण्या ी शक्यता असते. अवज्ञा, द्द डद्द डेपणा आद्दण 

कमतरता ही मलुािंच्या नकारात्मकते ी अद्दभव्यक्ती आहेत. 

१४. मयघयर घेण े (Withdrawal): काही व्यक्ती धोकादायक, कठीण द्दकिं वा त्रासदायक 

पररद्दस्थतीतून माघार घेतात.ते त्यािंच्या जबाबदाऱ्यािं ा सामनाकरण्या े टाळतात.जर 

त्यािंनी त्यािंच्या समस्यािंना तोंड देण्यास नकार द्ददला तर त्यािंना अपयशा ा धोका 

नाही.परिंत ु माघार घेतल्याने व्यक्ती स्वतःच्या अहिंकारा े रक्षण होण्या ी आशा 

बाळगते. कारण जी व्यक्ती माघार घेते ती सामाद्दजक नाराजी/राग यािंस कारणीभूत होत 

नाही.  त्याच्या समस्यातोपयांत लक्षात येतनाहीत द्दकिं वा त्या न सोडवता तशा  

राहतात, जो पयणन्त आयषु्यातील धक्के आद्दण द्दनराशा यामळेु ते माघार घेऊन 

स्वतःच्या आिंतररक आयषु्यात  जगतात.  

१५. इंट्रोजेक्शन(Introjection): इिंट्रोजेक्शन हे प्रोजेक्शनच्या (प्रके्षपणात) द्दवरुद्ध आहे. 

प्रके्षपणात, आपण इतरािंमध् ये ते पाहतो ज ेआपल्यात आह.ेइिंट्रोजेक्शनमध्ये आपण 

इतरािंमध्ये जे शोधतो ते आपण स्वतःमध्ये शोधतो.आपण स्वतःमध्ये त्यािं े द्दव ार, 

इच्छुा आद्दण आकािंक्षा पाहतो. या प्रवतृ्ती ा पती आपल्या पत्नीच्या इच्छेुकडे 

स्वतःच्या इच्छुाम्हणून पाहतो आद्दण द्दतच्याशी कधीही भािंडण करत नाही. त्याच्या 

पत्नीच्या द्दव ार आद्दण इच्छुािंद्दशवाय त्याच्याकडे कोणतीही इच्छुा आद्दण द्दव ार 

नसतात. 

ही समायोजन यिंत्रणाम्हणजे एखाद्या व्यक्ती े मानद्दसक आरोग्य सिंतदु्दलत 

राखण्यासाठीअसलेली मानद्दसक उपकरणे. त्यािं ा वापर जर कमी प्रमाणात केला तर त्या 

व्यक्ती े मानद्दसक असिंतलुन आद्दण  कुी े समायोजन होण्यापासून वा वता येऊ 

शकते.परिंत ु जर त्यािं ा वापर वारिंवार केला गेला,ज्यामळेु ते एक प्रकार े सवयी े वतणन 

बनले तर ते धोकादायक होऊ शकते आद्दण गिंभीर मानद्दसक गुिंतागुिंत द्दनमाणण होऊ शकते. हे 

औषधािंसारखे  आहे, फक्त योग्य प्रमाणात मात्रा घेतल्यासत्या ा फायदा होतो. जास्त 

प्रमाणात औषधे घेतली  आद्दण औषधा े व्यसन लागले तर त्या े गिंभीर पररणाम होऊ 

शकतात. 

हे लक्षात घेतले पाद्दहजे की समायोजन यिंत्रणा, मजबूत आद्दण सदुृढ आरोग्या ी जागा घेऊ 

शकत नाही.द्दनरोगी व्यद्दक्तमत्त्वाला या यिंत्रणा वापरण्या ी आवश्यकता नाही. त्यािं ा 

जाणीवपूवणक वापर टाळावा. व्यक्ती े मानद्दसक आरोग्य जपण्यासाठी त्या अिंगभूत मानद्दसक 

यिंत्रणा आहेत. 

तुमची प्रगती तपयसय: 

१. मानद्दसक आरोग्य आद्दण मानद्दसक आरोग्य-द्दवज्ञान यािं ी सिंकल्पना स्पष्ट करा. 

२. मानद्दसक आरोग्य राखण्यासाठी द्दवद्दवध रणनीतीं ी   ाण करा (Deference 

mechanism) 
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३.५ सयरयशं   

अध्यायनाच्या शैली म्हणजे अद्दधक पसिंत असणारा मागण  ज्याद्वार े द्दवद्याथी माद्दहतीवर 

प्रद्दिया करतो आद्दण द्दत े जतन करतो. तर द्द िंतन शैली ही द्दवद्यार्थयाां ी बौद्दद्धक क्षमता 

आद्दण ज्ञाना ा एखाद्या समस्येवर उपयोग करण्या ा प्राधान्या ा मागण आहे. 

द्दवद्यार्थयाांच्याअध्ययन आद्दण द्द िंतनशैलीबिल ी जागरुकता, द्दशक्षकािंना अध्ययन-

अध्यापना े वगण वातावरण अद्दधक अनकूुल आद्दण प्रभावी करण्यास मदत करले.हे 

द्दवद्यार्थयाांनाअद्दधक  कायणक्षमतेने गुिंतवून ठेवण्यासद्दशक्षकािंना मदत करले. 

मानद्दसक आरोग्य व्यक्तीच्या भावद्दनक आद्दण वतणनात्मक समायोजनाच्याउच् तम पातळीशी 

सिंबिंद्दधत आहे. तसे  मानद्दसक आरोग्य-द्दवज्ञान  ािंगले राखून ठेवल्यास प्रत्येक व्यक्तीला 

त्याच्या समाजात एक सयुोग्य व्यक्ती बनण्यास मदत होते. योग्य मानद्दसक सिंतलुन 

राखण्यासाठी आपण अनेकदा सिंरक्षण यिंत्रणािं ा अवलिंब करतो. आपण द्द िंता द्दकिं वा 

अपराधीपणाच्या भावनािंपासून स्वतः े सिंरक्षण करण्यासाठी ब ाव/सिंरक्षण यिंत्रणा वापरतो. 

३.६ स्वयध्ययय   

१.   अध्ययनाच्या शैली ा अथण स्पष्ट करा. 

२. कोल्बने द्ददलेल्या  ार वेगवेगळ्या अध्ययन शैलीं ी नावे द्या. 

३.   कोल्बनेद्ददलेले द्दवकासा े टप्पे स्पष्ट करा. 

४.   कोल्बच्या अध्ययन शैलीच्या प्रद्दतमाना ी   ाण करा. 

५.    वगाणमध्ये द्दशक्षक कोल्ब े अध्ययन शैली े प्रद्दतमान कसे  वापरले? 

६.  द्द िंतना ी व्याख्या करा. 

७.   बॅ्रमसनने मािंडलेल्या द्दवद्दवध द्द िंतन शैली स्पष्ट करा. 

८.    स्टनणबगणच्या बदु्दद्धमते्तच्या द्दत्रकमानात्मक प्रद्दतमान ी (Tri-archic Model)   ाण करा. 

९. स्टनणबगणच्या द्दत्रकमानात्मक प्रद्दतमाना े वगाणतील उपयोजन सोदाहरण स्पष्ट करा. 

१०.  मानद्दसक आरोग्य आद्दण मानद्दसक आरोग्य-द्दवज्ञानया सिंकल्पना स्पष्ट करा. 

११. मानद्दसक आरोग्य राखण्यासाठीलागणाऱ्या द्दवद्दवध धोरणािं ी   ाण करा. 

 

***** 
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४ 

अध्ययनकर्तययाची विविधतय 

घटक रचनय  

४.०  उद्दिष््टये 

४.१  प्रस्तावना  

४.२  व्यद्दिमत्त्व: व्यद्दिमत्त्वाच्या उपपत्ती/द्दसद्ाांत पाश्चात्य (बोधात्मक-इद्दिस, 

मानवतावादी-बने)     भारतीय दृद्दष्टकोन (वैद्ददक     बौद्) 

४.३  बदु्दद्मत्ता बोधात्मक- (जे.पी.द्दगिफोडड , भावनात्मक- डी. गोिमन, बहुपयाडयीीः एच. 

गाडडनर) 

४.४.१ सजडनशीिता 

४.४.२ सजड                                          

४.५  साराांश 

४.६  घटक स्वाध्याय 

४.० उविष््टये 

हा घटक वाचलयाांनतर तमु्ही खािीि बाबी स्पष्ट करू शकाि. 

 इद्दिसची व्यद्दिमत्त्वाची उपपत्ती.  

 बनेची व्यद्दिमत्त्वाची उपपत्ती. 

 व्यद्दिमत्त्वाची वैद्ददक सांकलपना. 

 व्यद्दिमत्त्वाची बौद् धमाडची सांकलपना. 

 द्दगिफोडडची बदु्दद्मते्तची सांरचना. 

 गोिमनची भावद्दनक बदु्दद्मते्तची उपपत्ती. 

 गाडडनरची बहुपयाडयी बदु्दद्मते्तची उपपत्ती. 

 सजडनशीिता          

      .                    

४.१ प्रस्तयिनय 

आपलयािा अध्ययकत्याडमध्ये व्यद्दिभेदाचे स्वरूप व त्याचे उपयोजन याबिि माद्दहती 

आहे. अध्ययनकत्याांची द्दवद्दवधता ही द्दवद्दवध घटकाांमध्ये द्ददसनु येते. यात व्यद्दिमत्त्व, 

बदु्दद्मत्ता, सजडनशीिता आद्दण अद्दभवतृ्ती याांचा समावेश होतो. द्दवद्यार्थयाडचा सवाडगीण 

द्दवकास आद्दण अध्ययन अनभुवाांची रचना करण्यासाठी द्दशक्षकािा अध्ययनकत्याडची 

द्दवद्दवधता समजणे आवश्यक आहे. 
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४.२ व्यव् त मत्त्ि- व्यव् त मत्त्ियच्यय उपपत्ती 

प्रस् तयिनय ्व् यव् त मर्त ि): 

‘व् यद्द् त मत् व’ ही सांज्ञा िॅटीन शब् द ‘Persona’ या शब् दापासून येते, ज् याचा अथड आहे 

‘मखुवटा’ (mask) िोकाांनी पररधान केिेल या मखुवटयाांचा अ यास म् हणजे व् यद्द् त मत् वाचा 

अ यास असां समजू शकतो. सामा यत: व् यद्द् त मत् व एखाद्या व् यद्द् त च् या द्दवशेषत् वाशी 

सांबांद्दध त असते, ती वैद्दशष् टयै जी त् यािा द्दकां वा द्दतिा इतर िोकाांपासून वेगळे करतात. 

द्दवचार, भावना आद्दण वतडन हे व् यद्द् त मत् वाची रचना करत नाहीत उिट व् यद्द् तमत् व म् हणजे 

या घटकाांना अधोरदे्दखत करणारा स् वभाव. एखादी व् यद्द् त  वेगवेगळया पररद्दस् थतीत कशी 

वागेि द्दकां वा कशी प्रद्दतद्दिया देईि, याबिि अांदाज करणे, म् हणजे व् यद्द् त मत् व. 

व् ययख् यय: 

व् यद्द् तमत् व म् हणजे स् वत:च् या पररद्दस् थतीशी व् य् तीचे जे वैद्दशष् टपूणड समायोजन होत असते, 

त् यािा कारण असणारी व् यद्द् तची मानद्दसक-शारीररक द्दनयांत्रणाची सांघटना होय. – ्जी. 

डब् लू. पलप्टा, १९३७) 

‘जे, एखादया द्ददिेल या पररद्दस् थत व् य् त ी काम करिे याचा अांदाज बाांधण् याची परवानगी 

देणे.’ – (कॅटल, १९६५) 

‘एखादयाच् या सवयी आद्दण  नेहमीच् या शैिी, परांत ु भूद्दमका द्दनभावण् याची क्षमता देखीि ’ – 

(क्रॉनबय, १९८४) 

‘व् यद्द् त मत् वाचे वैद्दशष् टय हे एखादया व् य् तीच् या आकिनश् तीचे आद्दण  भावद्दनक 

अवस् थाांचे मयु य पूवडवती आहेत, जे त् याच् या द्दकां वा द्दतच् या कायाडवर आद्दण  सघाांमधीि 

परस् पर द्दकां वा, सामाद्दजक-भावद्दनक, भूद्दमकेच् या वतडनावर प्रभाव टाकू शकतात.’ – 

(म्यनीहनॅ आवण  पीटरसन, २००१) 

एक सांद्दक्षप् त व् याय या अशी कव व् यद्द् त मत् व हे द्दवचार, भावना आद्दण  वतडनाांव् या वैद्दशष् टयपूणड 

आकृद्दतबांधापासून बनविेिे असते, जे एखादया व् यद्द् त िा अद्दवितद्दतय बनवते. या 

व् यद्दतरर् त, व् यद्द् त मत् व हे व् यद्द् त च् या आतून (अत:पे्ररणेतून) द्दनमाडण होते आद्दण  आयषु् यभर 

ते ब-यापैकव दृढ, तसेच राहते.  

पयश्चयर्तय व्यविमत्त्ियच्यय उपपत्ती: 

बहुताांश पाश्चात्य उपपत्ती/द्दसद्ाांत हे व्यद्दिच्या मान स -            स व्यद्दिमत्त्वा   

                    

व्यद्दिगत व्यद्दिमत्त्व हे एक नमनुा आहे कव जे व्यद्दिच्या त्याच्या आद्दण सभोवतािच्या 

वातावरणाशी द्दविक्षण आद्दण सतत आांतरद्दिया करण्यामध्ये फरक करते. 
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व् यव् त मर्त ियची ििव् टयि: 

सयतर्त यतय (Consistency) : 

सामा यत: वतडनामध् ये एक खळखण् यायो य िम आद्दण  द्दनयद्दमतता असते. मूित:, िोक 

द्दवद्दवध पररद्दस् थतीमध् ये सारय याच प्रकार ेद्दकां वा समान प्रकार ेकृती करतात.  

मयनवसक आवण  (Phynological) : 

व् यद्द् त मत् व ही मानद्दसक रचना आहे, परांत ु सांशोधन हे दशडवते कव जैद्दवक प्रद्दिया आद्दण  

गरजाांही त् याच् यावर प्रभाव पडतो. 

प्रभयवित ितान आवण  कृती :  

आपण आपल या आजूबाजूच् या वातावरणात कसे वावरतो आद्दण  कसा प्रद्दतसाद देतो यावरच 

फ् त व् यद्द् त मत् वाचा प्रभाव पडतो असे नाही, तर ते आपल यािा द्दवद्दशष् ट मागाडने कृती 

करण् यास प्रवतृ् त करते.  

एकयवधक अवभव् यव् त  :  

व् यद्द् त मत् व हे फ् त वतडनापेक्षा अद्दधक बाबतीतून प्रदद्दशडत केिे जाते. ते आपण आपल या 

द्दवचाराांमध् ये, भावनाांमध् ये, जवळच् या नातेसांबांधाांमध् ये आद्दण  इतर सामाद्दजक सांवाांदामध् ये 

देखीि पाहू शकतो.  

व् यव् त मर्त ियची वनय्रकेके (Determinants of Personality):  

१. आनुि्व्कतय (Idenedity) :  

आपण काय बनू इद्दच् छ तो, हे ठरद्दवणार ेजे द्दवद्दशष् ट पैिू असतात त् यामध् ये काही आनवुांद्दशक 

घटक महत् वाची भूद्दमका बजावतात. आपण उांच आहोत कव बटुके, आपण चाांगिे आरो य 

अनभुवतो कव खराब, त् वरीत    तो कव धीर धरतो, ही सवड वैद्दशष् टयै आहेत, जी अनेक 

बाबतीत आनवुांद्दशकतेने शोधिी जाऊ शकतात.  

२. स्स् कृवत ्Culture) : 

आपल या सभोवतािी असिेिी सांस् कृद्दत आद्दण  मूल ये, आपल या वैयद्द् त क मूल याांना आद्दण 

किाांना आकार देत असतात. अशाप्रकार,े वेगवेगळया सांस् कृतीमध् ये ज मिेिे िोक, 

वेगवेगळया प्रकारचे व् यद्द् त मत् व द्दवकद्दसत करतात, ज् यामळेु त् याांच् या वतडनावर िक्षद्दणय 

पररणाम होतो. भारत हा साांस् कृद्दतक पाश् वडभूमीची समदृ् द्दवद्दवधता असिेिा एक द्दवशाि 

देश असल याने त् यावर चाांगिा अ यास करण् याची सांधी द्दमळते. उदाहरणार,् गजुरात मधीि 

िोक ही इतर राज् यातीि िोकाांपेक्षा अद्दधक चाांगिी उद्योजक असतात, पांजाबी िोक 

अद्दधक कष् टाळू आद्दण  मेहनती असतात, बांगािमधीि िोक अद्दध क सजडनशीि आद्दण 

बौद्दद् कतेकडे झकुिेिी असतात.  
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३. कौट्ुवबक पयर्श िाभूमी (Family background):   

कुटुांबाची सामाद्दजक-आद्दथडक द्दस् थती, कुटुांबातीि मिुाांची एकूण सांय या आद्दण ज म-िम, 

पािक आद्दण  इतर कुटुांबातीि सदस् याांची पाश् वडभूमी आद्दण द्दशक्षण याांचा व् यद्द् त मत् व 

जडणघडणीवर ब-याच प्रमाणात प्रभाव पडतो. प्रथम ज मिेल या मिुाांिा सहसा, नांतर 

ज मिेल या मिुाांपेक्षा, बािपणात वेगळे अनभुव येतात. मिुाांच् या ज मापासूनच कुटुांबातीि 

सदस् य मिुाांच् या चाररर्यायािा वेगवेगळया पद्तीने आकार देत असतात. जसे कव – आपिी 

मूल ये व् य् त करून आद्दण  स् वत:च् या मूल याांशी त् याांच् या मूिाांनी ससुांगत राहण् याची अपेक्षा 

करून, रोि मॉडद्दिांग वितार,े बद्दक्षसां आद्दण  द्दशक्षा याांसारय या द्दवद्दवध मजबूतीकरण 

रणद्दनतीवितार,े ज् याांचा  यायपूवडक उपयोग केिा जातो. द्दवचार करा कव, तमुची कौटुांद्दबक 

पाश् वडभूमी आद्दण  पािक द्दकां वा भावांडाच् या प्रभावामळेु तमुचे स् वत:चे व् यद्द् त मत् व कसे घडिे 

आहे!  

४. जीिनयतील अनभुि (Experiences in life):  

एखादी व् य् ती इतराांवर द्दवश् वास ठेवते द्दकां वा अद्दवश् वास ठेवते, कां जूस द्दकां वा उदार असते, 

उच् च द्दकां वा कमी आत् मस मान असते हे आद्दण  याांसारखे द्दकमान अांशत: व् य् तीच् या 

भूतकाळातीि अनभुवाांशी सांबांद्दधत असते. द्दवचार करा, एखादी व् य् ती तमुच् याकडे येते 

आद्दण  १०० रू उधार देण् याची द्दवनवणी करते, जे आठवडयाच् या आत परत करण् याचे 

आश् वासन ही करते आद्दण  तमु् ही त् यािा ते दतेा, जरी तमुच् या द्दखशातिी ती शेवटची नोट 

असिी तरी. ज् यामधून तमु् ही उरिेल या मद्दह याचा खचड भागविा असता. समजा त् या 

माणसाने तमु् हािा परत कधी तड ड दाखवि नाही आद्दण  तमु् हीही शेवटचे तीन मद्दहने त् याचा 

माग काढू शकिा नाही. असांही समजा कव, गेल या काही मद्दह यात अशा प्रकारच् या तीन 

घटना, तीन वेगवेगळया माणसाांबरोबर घडतात. उदया जर एखादया व् य् तीने तमुच् याकडे 

कजड माद्दगतिे, तर द्दकती श् यता आहे कव तमु् ही त् या व् य् तीवर द्दवश् वास ठेवाि?  

५. ज् यय ल्कय््ी आपण स्ियद सयधत्: 

‘एखादया व् य् तीिा त् याने ठेविेल या साथीदाराांवरून खळखिे जाते’ अशी एक म् हण आह.े 

तात् पयड असां आहे कव, िोक एकमेकाांची मन वळवतात आद्दण  त् याांच् या सारय याच असिेल या 

वतृ्  ती व मूल ये असिेल या सदस् याांशी सांबांध ठेवतात. बाल यावस् थाच् या सरुूवातीिा, 

ज् याांच् याशी आपण सांवाद साधतो त् याांचा आपल यावर प्रभाव पडतो. मयु यत: आपिे पािक 

आद्दण  भावांड, मग आपिे द्दशक्षक आद्दण  वगडद्दमत्र त् यानांतर आपिे द्दमत्र आद्दण  सहकारी आद्दण 

.... यातीि काही व् य् तींचा आद्दण  गटाांच् या प्रभावाांमळेु व् यद्द् त मत् व घडत असते. 

उदाहरणाथड , जर आपल यािा आपल या कायडगटाचे सदस् य म् हणून द्दस् व कारायचे असेि, तर 

आम् हाांिा त् या गटाच् या मूल याांचे पािन करावे िागेि, जे आमच् यासाठी नेहमीच रूचकर असू 

द्दकां वा नसू शकतात. जर आपण नाही केिे, तर समूहाचे मलु यवान सदस् य मानिे जाणार 

नाही. समूहाचा एक प्रकार भाग बनण् याची आद्दण  त् याचा सदस् य म् हणून सांबांद्दध त असण् याची 

आपिी इच् छा आपल यापैकव अनेकाांना व् यद्द् त मत् वाची काही वैद्दशष् टयै बदिण् यास भाग 

पडेि (उदा. आपल यािा कदाद्दचत थोडां कमी आिमक आद्दण  जास् त सहकारी व् हावां 

िागेि). अशा प्रकार े आयषु् यभर आपल यािा व् यद्द् तमत् वाची जडण-घडण, आपण ज् या 

िोकाांशी आद्दण  समूहाशी सांवाद साधतो, त् यापैकव काहीजनाांमळेु होत असते. अशा प्रकार े
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आपिे व् यद्द् तमत् व हे आनवुाांद्दशकता आद्दण  इतर बाह्य घटक या दोघाांचे कायड आहे. जे 

त् यास आकार देतात. 

व् यद्द् त मत् वाचा द्दवकास कसा होतो याबिि अनेक उपत् ती द्दसद्ाांत आहेत. यातीि अनेक 

द्दसद्ाांतावर द्दवद्दवध द्दवचारसणीं प्रभाव टाकतात.  

अ) अर्ल बाट एवलस यय्नी तका सत्त-भयिनयर्त मक-ितान उपचयर पद्धती (Rational-

Emotive-Behavior Therapy by Ellis):  

बोधात् मक म् हणजे ज्ञात होणे, आकिन होणे, जाणणे द्दकां वा माद्दहत होणे. व् यद्द् त मत् वाच् या 

बोधात् मक द्दसद्ाांताांच् या मळुाशी ही कल पना आहे कव ज् या प्रकार ेआपण आपल याबिि द्दकां वा 

इतराांबिि द्दवचार करतो, त् या आधारावरच आपण आपल या भावना व वतडनाच् या वितार े

प्रद्दतसाद देत असतो. म् हणूनच कोणत् याही उपचारात एखादया माणसाच् या स् वत: द्दवषयीच् या 

व जगाद्दवषयीच् या द्दवचारातीि बदि समाद्दवष् ट झािा पाद्दहजे. तकड सांगत-भावनात् मक-वतडन 

उपचार पद्ती (REBT) ही अल बडट एद्दिस याने द्दवकद्दसत केिी. या उपचारामध् ये रू णािा 

मदत करण ् यासाठी बोधात् मक, भावनात् मक आद्दण  वतडनात् मक तांत्राांचा जाणीवपूवडक उपयोग 

केिा जातो. ‘मानवािा पयाडय आहेत’ यावर REBT द्दसद्ाांतवादी जोर देतात. कल पना, 

अद्दभ वतृ् ती, भावना आद्दण  कृती याांचे द्दनयांत्रण हे त् या व् यद्द् त साठी द्दवद्दशष् ट असते, जी 

आपल या आयषु् याची व् यवस् था वैयद्द् त त अांत: पे्ररणेतून करते.  

जगाकडे कोणत् या दृष् टीने पाहतो आद्दण  समस् याांना कसे प्रद्दतसाद देतो याांवर िोकाांकडे 

न् कवच पयाडय आद्दण  द्दनयांत्रण असते, जेंव् हा त् याांच् याकडे जे काही घडत असते द्दकां वा जी 

वस् तदु्दस् थती आह,े त् यावर थोडेफार द्दनयांत्रण असते.  

ितानयर्त मक त्रकेयचय मयनियलय उपय्त: 

REBT या प्रमेयावर आधाररत आहे कव जेव् हा आपण अस् वस् थी होतो, तेव् हा आपल या 

जीवनात घडणा-या घटनाांमळेु आपण अस् वस् थ होत नाही, तर आपण धारण केिेल या 

समजूतींमळेु आपण उदासीन, द्दचांताग्रस् त, द्दचडद्दचडे होतो.  

हे उदाहरणासद्दहत स् पष् ट करण् यासाठी, डॉ एद्दिस याांनी एक सोपा ‘OBC’ नमनुा, िोकाांना 

हे द्दशकवण् यासाठी द्दवकद्दसत केिा कव कशाप्रकार े त् याांच् या समजतुी, भावद्दनक आद्दण 

वतडनात् मक प्रद्दतसादासाठी कारणीभूत असतात.  

A- काहीतरी घडते. 

B- त् या पररद्दस् थती बिि तमुची एक समजूत द्दवश् वास आहे. 

C-  त्  या समजूतीवर तमुची एक भावनात् मक प्रद्दतद्दिया आहे.  

 A  B C 

घटना सद्दिय/कायडरत  समजूत/द्दवश् वास  भावद्दनक पररणाम  

 D-E-F- हे पदोनती व बदि करण्यासांबांधीचे हेतू आहेत. 
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D-  ग्राहकाांच्या असमांजस द्दवचाराांना वाद करणारा (           ) समपुदेशक  

E- समपुदेशकाच्या मध्यस्थीने ते गदृ्दहत धरिेिे पररणाम 

F -  पररद्दस्थती सांबांद्दधत ग्राहकाां   नवीन भावना 

उदय.   

A-  तमुचा मािक खोटेपणाने तमु्हािा फसवून तमुच्या पसडमधून पैसे काढून घेतो आद्दण 

तमु्हािा काढून टाकण्याची धमकव देतो. 

B-  तमु्ही द्दवश्वास ठेवता-त्यािा कोणत्याही प्रका   मिा फसवण्याचा अद्दधकार नाही तो 

वाईट आहे. 

C-  तमु्ही राग   /सांतप्त       

जर त ु   दसुरी समजूत            स      तमुचा भावद्दनक प्रद्दतसाद वेगळा  स    

A-  तमुचा मािक खोटेपणाने, तमु्हािा फसवनु तमुच्या पसडमधनु पैसे काढतो व तमु्हािा 

काढून टाकण्याची धमकव देतो.  

B-  तमुची समजतु/द्दवश्वास; मी माझी नोकरी गमावू शकत नाही. हे सहन          

नाही. 

C-  तमु्ही द्दखन व्हाि. 

ABC- नमनुा दाखवतो कव, A हा C चे कारण नाही. B हा C चे कारण आहे. पद्दहलया 

उदाहरणामध्ये,                 चकुवच्या दोषारोप आद्दण धमकव     तमु्ही सांतप्त     

      ही तमुची समजतु  स   कव, त्यािा कोणत्याही प्रका       फसवण्याचा अद्दधकार 

नाही आद्दण तो वाईट आहे. 

दसुऱ्या उदाहरणामध्ये त्याांचा दोषारोप आद्दण धमकव        तमु्ही द्दखन           पण ती 

   समज ु              मी ही नोकरी गमावू नये आद्दण नोकरी गमावणे हे सहन         

नाही. 

आपण प्रत्येकजण वेगवेगळ्या प्रकार े व्यि करतो.       अलबटड  एद्दिसनसुार, आपिी 

समजूत आपलयािा तीन सवडसामाय असांमजस समजतुीमळेु द्दनराश करते. तीन 

समजतुी/ज्या मानवािा       दीुःखी बनद्दव     

१) मी चाांगिे केिेच पाद्दहजे आद्दण त्यािा दसुऱ्याांनी मायता द्ददिी पाद्दहजे 

२)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

३) ज ेमिा हवे ते द्दमळािेच पाहीजे, जेव्हा मिा    हवे आहे आद्दण मिा जे नको आहे ते 

    द्दमळािेच नाही पाहीजे. 

पद्दहिी समजतु नेहमी द्दखनतेकडे, द्दनराश्येकडे, शरम/िाज, अपराधीपणाकडे घेऊन जाते. 
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दसुरी समजूत नेहमी िोधाकडे, आिमकतेकडे आद्दण द्दहांसेच्या कृतीकडे घेउन जाते.  

द्दतसरी समजूत नेहमी, स्वयां-करूणा/दया आद्दण द्ददरांगाई कडे घेऊन जाते. अशा प्रकार   , 

समजतुीच्या        स्वरूपामळेु समस्या द्दनमाडण होतात. कमी मागणी, जास्त पररवतडनीय 

समजूत    द्दनरोगी भावनेकडे आद्दण कायडशीि वतडनाकडे घेऊन जाते. 

आक्षेप/विर्ध: 

आर ई बी टी चा हेतू हा कव मानवाच्या त्याच्या अताद्दकड क समजतुी बदि होऊन ताद्दकड क 

समजूतीकडे नेण्यास मदत करते. समजूतीमध्ये बदि घडणे उपचाराां   खर े कायड आहे 

आद्दण              ग्राहकाां   अताद्दकड क समजूतींना द्दवरोध                  

अताद्दकड क द्दवचार कमी   ण्यास                   ण्यास                     

                

सिवय द्दवरोध - सॉिद्दिसच्या प्रश्नोत्तर पद्तीने प्रश्न द्दवचारणे. 

१)  भयानक व प्रचांड ----- का आहे?  

२)  तमु्ही त्या पररद्दस्थतीिा तोड दऊे शकत नाही असे कुठे द्दिद्दहिेिे आह?े  

३)  त्याांच्या द्दवषयी आणखी कोणता द्दवचार करण्याचा मागड आहे का?  

४)  तमु्हािा ते करण्यापासून कोणी रोखते आहे काय?  

५)  त ु    स                   

६)  जर तमु्ही    समजूतीचा त्याग केिा तर जे काही घडेि ते वाईट आह ेकाय? 

७)  जे घडेि ते उत्तम असेि काय?  

जेव्हा ग्राहक रोगद्दनवारण तज्ज्ञाांच्या प्रश्नाांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न  करिे तेव्हा त्यािा 

                 माय                                                   

                       कारण नाही. 

ममादृष्टी: 

अलबटड  एद्दिसने माय केिे आहे कव        आपण अताद्दकड क दृष्टीने वेळोवेळी द्दवचार 

करतो. 

आपलया प्रवतृ्तींना बाहेर काढण्यासाठी आपण तीन ममाडचा द्दवकास करू शकतो. 

१) आपण फि द्दनराश होत नाही. पण मयुयत्वे समजूतीच्या ताठरपणामळेु 

आपलयाकडूनच द्दनराश होतो. 

२) आपण आपलयाकडून कधी आद्दण केव्हा नैराश्य सरुू होते            द्दनराश होणे 

चािू       कारण आपण आपलया अताद्दकड क समजतुींना द्दचकटून  सतो.  
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३) यातून एकच चाांगिा मागड म्हणजे आपलया समजूतीमध्ये बदि   ण्यासाठी  थ  

     करणे  

स्िीकयर: 

आरईबीटींनी तीन प्रकार े द्दस्वकार करण्यासाठी ग्राहकाांना मदत करण्यासाठी फार प्रयत्न 

केिे. 

 )  शती द्दशवाय स्वयां स्वीकार  

 )  शतीद्दशवाय इतराांचा स्वीकार  

 )  शतीद्दशवाय जीवनाचा स्वीकार 

वरीि प्रत्येक स्वीकाराचा प्रकार हे तीन मळु समजतुींवर आधाररत आहेतीः 

अ) ्तीव्ियय स्िय् स्िीकयर: 

१) मी दोषपात्र व्यद्दि आहे. माझ्याकडे चाांगिे गणु आहेत, वाईट गणु ही आहे. 

२) माझ्यामध्ये वैगणु्य का नाही याचे कोणतेही कारण नाही.  

३) माझ्यामधीि चाांगिे व वाईट गणु आहेत तरीसदु्ा मी जास्त िायक नाही आद्दण 

दसुऱ्याांपेक्षा कमी िायक नाही. 

ब) ्तीव्ियय इतरय्चय स्िीकयर: 

१) वेळोवेळी इतर व्यिव                             

२)                                      त्यापाठीमागे कोणतेही कारण का नाही.  

३) जे               वाग तात ते इांतरापेक्षा जास्त िायक नाही  व कमी िायक 

नाहीत. 

क) ्तीव्ियय जीिनयचय स्िीकयर: 

१) जीवनात मिा  स       स              स         

२) माझ्या इच्छेनसुार जीवन का चाििे  पाद्दहजे. त्याचे कोणतेही कारण नाही. 

३) जीवन हे       सखुदायक                    पण ते कधीच भयानकसदु्ा नाही. ते 

नेहमी सहन करण्यासारखे आहे. 

इद्दिसिा द्दवश्वास होता कव जेव्हा मानव वरीि तीनही ममड साध्य      तेव्हा त्या     

अद्दभरूची असिेिे बदि होतात      ते फि बदि घडवून आणत नाही तर बदि का 

झािे हे सदु्ा माहीत करून देतात. 
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ब) व्यिहयर/आत्रवक्रयय विश्लषेण- इरीक बने:  

मानवतावादी  द्दसद्ाांताचा असा द्दवश्वास आहे कव प्रत्येक व्य       स   ण्यासाठी पे्र    

 स   आद्दण त्या        क्षमता आद्दण कायड       द्दवकद्दसत   ण्यासाठी प्रयत्न        

इद्दिसने व्यवहार द्दवशे्लषण द्दवकसीत केिे, ज्यामध्ये मानवी व्यद्दिमत्त्वाच्या सांदभाडतीि 

मिुभूत द्दवधाांनाने वणडन केिेिे आहे. त्याचा असा द्दवश्वास आहे का जीवन ही एक समस्याांना  

सोडद्दवण्यासांबांधी द्दनणडय घेण्याची माद्दिका आहे आद्दण त्यात मानव तकड शिव आद्दण 

स्वातांर्याय याांचा वापर करताना द्ददसतो. व्यवहार द्दवशे्लषण ही एक व्यद्दिमत्त्वाची द्दसद्ाांत 

आद्दण द्दनयोजनबद् उपचारपद्ती  आहे कव ज्यावितार ेव्यद्दिगत वाढ आद्दण व्यद्दिगत बदि 

होतात. व्यद्दिमत्त्वाची उपपत्ती म्हणून व्यवहार द्दवशे्लषण व्यिवच्या मानद्दसक रचना कशा 

प्रकार े आहे ह्याचे वणडन करते. बनेचा द्दवश्वास आहे कव, जेव्हा आपण दसुऱ्या व्यिवशी 

आांतरद्दिया साधतो तेव्हा आपलया मन पटिावर काहीतरी घडते. 

भावनाांच्या मनपटिावरीि घडणाऱ्या बाबी तीन प्रकारच्या आहेत. त्या द्दकती जुया आहेत  

हे महत्त्वाचे नाही.,  

अहक्यर ्पयलक-प्रौढ-मलु) प्रवतमयन: 

                                                                            

                    . 

मयनि ियरि्यर तीन अ्हकयरयच्यय बयबी ियपरत्.  

१) पयलक: जेव्हा आपण तरूण असतो तेव्हा             स                   

                आपण आपलया पािकाांकडून आद्दण इतर घटकाांकडून द्दशकत 

असतो. पािक हे द्दनयम आद्दण मागडदशडक बाबींशी         असतात. उदा. व्यिव 

वैफलयामध्ये दसुऱ्यावर खरडतो कारण त्याांच्या बालयावस्थेमध्ये त्याांनी त्याचा 

पररणाम द्दशकिेिा असतो आद्दण                                              

 स      

२) प्रौढ: हा आपणामध्ये यदु्दिवादाचा भाग आहे व्यद्दि चेतकािा योय प्रद्दतसाद देताना 

तकड शिवच्या वितार ेचेतक समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो. 

३) मलु: हा आपलयातीि भावद्दनक भाग होय. आपलयातीि  मिु हे बाहेरीि चेतकाांना 

भावद्दनक बाबींच्या माध्यमातून, जसे आनांदी, दीुःखी, रागीट इ. प्रद्दतसाद देत असतो. 

उदा. एखाद्या व्यिविा त्याच्या बॉसने कामाबाबतीत बोििे तर तो एखादे वेळी खािी 

पाहीि आद्दण त्यािा िाज वाटेि द्दकां वा राग येईि. असे केव्हा करतो जेव्हा तो िहान 

मिु असताना केिे असेि. 

वरीि तीन द्दवभागातीि पािकाांची भदु्दमका ही सांगोपनाचा (परवानगी देणे, सरुद्दक्षतता 

देणे)द्दकां वा द्दचद्दकत्सक (दोष काढणे पूवडग्रहदूद्दषतपणा दाखद्दवणे, सहमती न देणे दसुऱ्या 

पासून चाांगिे वागण्याचा सलिा देणे.) बालयावस्थेतीि वतडन हे नैसद्दगडक (मिु, तात्काळ, 
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स्वयांपूणड, भावनावश, स्वयांकें द्री, पे्रमळ)       दत्तक/बाह्य बाबी (तिार, इच्छा व्यि करणे, 

पािकाकडूनच्या अपेक्षा) वरीि प्रत्येक गोष्ट                                        

                                       जे फायदेशीर द्दकां वा अकायडक्षम असू 

शकतात. 

व्यिहयर: 

जेव्हा व्यिव हा अहांकाराच्या वेगवेगळ्या    थ       असतो. ते दसुऱ्या व्यिवशी 

आांतरद्दिया करतात    थ             तीन महत्त्वपूणड आांतरद्दिया    थ           

     . 

व्यिहयरयचे प्रकयर: 

१)  पूरक-दोही प्रकारचे व्यिव एकाच प्रकारच्या अहांकार    थ     आांतरद्दिया 

करतात. 

२)  द्दवरूद्-दसुरा व्यिव अनपेद्दक्षत अहांकार    थ     प्रद्दतसाद दे    

३) गपु्त-दोन वेगवेगळी अहांकार    थ  हे एकाच व्यिव पण एक गपु्त ठेवतो. 

बनेचा उपपत्तीचा महत्त्वाचा भाग असा कव पररणामकारक व्यवहार (फिदायी स     ) हे 

परस्परपरुक असावे असा द्दनयम आहे. त्याांनी द्दमळािेलया अहांकार    थ पासून ते 

देणाऱ्याच्या अहांकार    थ कडे                   उदा. समजा पािक हा मिुाचा चेतक 

आहे, त्याचा प्रद्दतसाद हा मिुाकडून पािकाकडे असा पण आहे. द्दकां वा जो व्यवहार असेि 

तो द्दवरूद् असेि आद्दण त्यामळेु   णारा आद्दण देणाऱ्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची समस्या 

नसेि. 

जीिन अिस्थय: 

     व्यिव         अांहकार    थ           अांहका  च्या    थ        

        याचे कारण िहान वयात त्याांना तसे अनभुव द्दमळािेिे असावेत. 

जीिन अिस्थेचे प्रकयर (Types a Life Positions) : 

चयर मूलभूत जीिनच्यय      : 

१) मी ठीक आहे तू ठीक आह-े आदशड  

२) मी ठीक आह,े तू ठीक नाहीस- माझ्यापासून दूर जा  

३) मी ठीक नाही, तू ठीक आहे. मिा हे कधीही द्दमळणार नाही.  

४)  मी ठीक नाही  तू ठीक नाहीस-          स   स          

प्रत्येकजण ‘मी ठीक नाही, त ुठीक आह’े या जीवनाच्या अवस्थेनसुार जमािा आिा आहे. 
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त ु ठीक नाही जेव्हा त ु जमािा आिा याचे कारण तमु्ही तमुच्या गरजाांसाठी दसुऱ्यावर 

अविांबून आहात. ते ठीक आहेत कारण त्याांच्यामध्ये त्याांच्या स्वतीःच्या गरजा आद्दण 

तमुच्या गरजा पूणड करण्याची क्षमता आहे.  

ठीक असण्याकडे पोहचण्याचा एक आदशड        थ   म्हणजे मी ठीक आहे, तू ही ठीक 

आहेस. जेथे तमु्ही तमुच्या स्वतीःच्या गरजा पूणड करण्याच्या   थ     स                

            ण्यास स                           

       सवड  व्यिव    अवस्थे     आनांदी वातावरणात आपिा द्दवकास/प्रगती करू शकत 

नाही                नाही, त ु ठीक नाही       मी ठीक आहे     अवस्थे          

बालयावस्थेतीि अनभुवा             त्याचा पररणाम असा कव एकतर ते स्वतीःिा फार 

कमी आदर देतात द्दकां वा जास्त आदर देतात.  

व्यवहाररक द्दवशे्लषण प्रत्येक पररद्दस्थती  नवीन सहसांबांध द्दनमाडण करण्यास,    द्दवका स  

करण्यास,       करण्यास मदत करते.         एखादयािा     चाििे आह े   स्पष्ट 

स         त्या ज्ञानाचा उपयोग    त्या           थ                          

स                                             ण्यास       

व्यविमत्त्ियचय भयरतीय दृवष्टक्न: 

भारतीय व्यद्दिमत्त्वाच्या द्दवद्दवध उपपत्ती/ द्दसद्ाांतानी असे मत व्यि केिे आहे कव, मानव हा 

एक अध्यात्माचा आवश्यक भाग आहे. आद्दण प्रत्येकाच्या व्यद्दिमत्त्वाची खरी खळख ही 

बाह्यभाग नसून जीवात्मा/आत्मा आहे. भारतीय तत्त्वज्ञाांनी व मानसशास्त्रज्ञाांनी        

व्यद्दिमध्ये काही ‘       ’ (life  or e)                      स  स्त्रीय आद्दण 

पयाडवर    बदिाांमध्ये              त्यािा असे सांबोधिे जाते ‘       ’ द्दकां वा 

‘स्वयांप्रकाद्दशत’. पाश्चात्याांची स्व बदिाांची सांकलपनेमध्ये एखादयाचा प्रद्दतसाद ही एक 

मानद्दसक प्रद्दिया आहे. तर भारतीयाांनसुार स्वयां सांकलपना जाणीव ही काहीतरी खोि 

अिौद्दकक, अांतडज्ञान, सपु्त अशी व्यिवमध्ये द्ददसून येते.  

व्यविमत्त्ियचय ििवदक दृवष्टक्न: 

सांस्कृत भाषे ,वेद म्हणजे ज्ञान होय. वेद्ददक तत्त्वज्ञानानसुार /मानसशास्त्रानसुार स्वीःजाणीव 

हा एक व्यद्दिमत्त्वाचा आवश्यक भाग आहे. शरीर, मन, अहांकार, आद्दण      याांचा 

एकाद्दत्मक योय सांगम मानवाच्या व्यिवमत्वािा बळकट बनद्दवते. शरीरातीि द्दवद्दवध        

  स         फूटीरता द्दकां वा अनारोय रोखण्यास आवश्यक आहेत. 

बळकट आरोयदायी आनांदी राहण्यासाठी एखाद्यािा आपलया शरीरािा शदु् अन, शदु् 

हवा आद्दण व्यायाम याांचे पोषण हवे. तशाच प्रकार ेआपिे मन द्दियेवितारा द्दनमाडण केिेिे आहे 

त्यामध्ये वेगवेगळ्या द्दवभाग म्हणजे बोध, भावना आद्दण इच्छा आहेत. या वेगवेगळ्या 

द्दवभागाांमध्ये वारांवार एकमेकाांशी सांघषड/यदु् होतात आद्दण त्यामळेु व्यद्दिमध्ये गड धळ द्दनमाडण 

होतात. तसेच त्यामळेु भावनाांचे एका प्रकार े पाण्यातीि भोवऱ्याप्रमाणे झगडिे जाते. 

शदु्ता, सामर्थ यड, स स     सदु्दनद्दश् च त करण् यासाठी मनाची एकात्मता आवश्यक आहे. 
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एखाद्याने अहांकारािा कें द्रस्थानी मानून त्याचा नेहमी बदि केिा तर त्यापासून नकुसान 

होऊ शकते. त्याचा त्यािा, त्याांच्या कुटूांबािा व समाजािा नकुसान होऊ शकते, 

अहांकाराच्या द्दवद्दवध घटकाांचे एकात्म साधिे गेिे तर एखाद्यािा द्दवषम समायोजना पासून 

प्रद्दतबांध करू शकतो. 

‘एकात्मतेिा’ भौद्दतक, मानद्दसक व तसेच अध्याद्दत्मक घटक महत्त्वाचे आहे. 

एकात् म/ एकसांघ व् य् तीमत् वामध् ये ‘अहांकार’ द्दकां वा स् व-जाणीव ही जगाच् या जाणीवेच् या 

अनरुूप असते त्यामळेु मन व शरीरािा ससुांवादीपणे हूशारीने व उत्सफूतडपणे मागडदशडन करू 

शकते. 

एखाद्यािा व्यिव एकाद्दत्मक व ससुांवादी वाटते जेव्हा तो/ती आपलया मनाचा स् वामी असतो  

व सांघषाडद्दशवाय आध्याद्दत्मक जीवन उत्सफूतडपणे घािद्दवतो. मानद्दसक शदु्ातेच्या प्रद्दियेिा 

मानसशास्त्रात उदात्तीकरण असे म्हणतात. आपलया प्राथद्दमक/उपजत सहप्रवतृ्तींना एक 

प्रकार ेमोठे वळण देण्याची प्रद्दिया होय. अशाप्रकार ेआद्दशवाडदाने प्राप्त झािेिे व्यद्दिमत्त्व हे 

स्वतीःमध्ये आद्दण दसुऱ्याांमध्ये सवडशे्रष्ठ आत्मा असतो. त्याचे मन दीुःखाने हादरत नाही 

तसेच आनांदाने वाहत जात नाही. त्यािा आनांद, दीुःख, द्दनांदा, स्ततुी,  ह्याचा कोणताही 

पररणाम होत नाही. त्यािा ख ांडका व सोने यामध्ये कोणताही फरक जाणवत नाही. 

त्याच्यासाठी आदर, अनादर, मैत्री, शत्रतु्व हे सवड समान असते. सवड बाबीमध्ये 

तटस्थ/अद्दिप्त असतो. पररपूणड स्वातांर्याय, द्दकवा सवडशे्रष्ठ जाणीव हे व्यिव मध्ये असणे 

अवघड आहे हे फि अद्दवरत चािू असिेिी प्रयत्न व अद्दिप्ततेचे धोरण याांच्यावितार ेसाध्य 

करू शकतो. 

ििवदक व्क्षणयची उविष्ट:े  

१) अांद्दतम ध् येय आहे, परमात् म् याशी एकरूप होणे द्दकां वा मु्  त होणे  

२) चाररर्याय द्दनमीतीसाठी द्दशक्षण 

३) द्दवकास: 

    स्वद्दनयांत्रण   

 आत्मद्दवश्वास 

 आत्मसमान 

 भेदभाव व याय 

 सामाद्दजक कतडव्याांवर जोर 

 सांस्कृतीचे सांरक्षण व प्रसार. 
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बौद्धकयलीन - व्यविमत्त्िविषयक दृष्टीक्न: 

द्दिस्त पूवड ६ शतकात बौद्धमाडची भारतात सरुुवात झािी. द्दसद्ाथड गौतम - बदु्ाांच्या 

द्दशकवणीनसुार बौद्धमाडने सवड व्यिींना बदु् स्वभावाची द्दशकवण द्ददिी. प्रत्येकामध्ये बदु् 

बनण्याची क्षमता आहे. (बदु्- जो जागा आहे आद्दण ज्याने मानवता साध्य केिी आहे तो) 

बौद्धमाडत मनषु् य हा पाच घटकाांनी (स् कां दा) ठरिेिा आह,े असे मानिे जाते. १) भौद्दतक 

(रुप) २) ज्ञान-(समता) ३) स वेदना (वेदना) ४) प्रवतृ्ती-(सहकार) ५) स्व जणीव- (द्दवजना) 

बौद्धमाडनसुार वरीि पाच वेगवेगळ्या घटकाांमळेु व्यिव हा चैतयमय व आिमक द्ददसनु 

येते. या एकद्दत्रत पाच घटकाांना नाम/रुप म्हणतात.  

स्कां द हे व्यद्दिचे व्यद्दिमत्त्व साकारते. बौद्धमाडतीि व्यद्दिमत्त्व म्हणजे एखादया व्यद्दिचे 

द्दवद्दशष्ट वैद्दशष््टये होय. ही वैद्दशष््टये व्यद्दिचे त्याच्या मन वतडन, शरीर याांच्या माफड त केिे 

जाणाऱ्या चाांगलया व वाईट वतडनावरून स्पष्ट होतात. दसुऱ्या शब्दाांत मानद्दसक प्रवतृ्तीवरुन 

स्पष्ट होणार ेचाांगिे व वाईट वतडन होय. 

व्यविमत्त्ियची द्न विभयतयमध्ये विभयतणी केलेली आह.े 

 १) पूणड व्यद्दिमत्त्व  

 २) स्पष्ट व्यद्दिमत्त्व. 

पूणड व्यद्दिमत्त्वाचे वणडन असे कव एखादया व्यद्दिची मानद्दसक वतडणूक/आचरण आरो यदायी 

आद्दण  हाद्दनकारक असे आहे. 

स्पष्ट व्यद्दिमत्त्वाचे वणडन असे कव बाह्य बाबी वरुन शरीर व भाषणातून व्यि होणार ेवतडन 

सवड व इतर बाबीतून स्पष्ट होते. बौद्धमड चार आयडसत्याांबाबतीत आवश्यक साांगते. सवड द्दवश्व 

हे दीुःखाने भारिेिे आहे. आद्दण त्या दीुःखाचे कारण इच्छा होय. त्या दखुाचा अांत होऊ 

शकतो व त्यासाठी एक मागड आहे, स्वातांर्याय द्दकवा द्दनवाडण होय. हा मागड हा अष्टाांग मागड आहे. 

सम्यक दृष्टी, सम्यक द्दवचार, सम्यक भाषण, सम्यक कृती, सम्यक उपजीद्दवका, सम्यक 

व्यायाम, सम्यक स्मतृी व सम्यक समाधी. 

बौद् धमाडच्या द्दशकवणीचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे आयषु्य/जीवन आद्दण राहणीमान मागे 

असणाऱ्या मूळ घटक समजवून घेणे. बदु्ाांनी समजून घेतिे कव हा एक दीुःखाचा घटक 

आहे. दीुःख हा एक इच्छेचा भाग आह.े दृश् य एक इच् छाश् ती आह,े अस् वस् थतेच् या, 

अतपृ् ततेच् या, अपूणडतेच् या भावनेची त्यामध्ये आळशी, असमाधान व अपूणडतेच् या बाबी 

आहेत. हे द:ुखाचे एक रूप आहे. असमाधान अपूणडत्वाची भावना आद्दण असरुद्दक्षतता हे सवड 

दीुःखाचे मूळ आहे. 

अशा प्रकारची भावना द्दनमाडण होते/द्दवकद्दसत होते कारण भावनाांना तहा आहे कव जी 

गरजाांच्या, इच्छेचा, आकाांक्षा, महत्त्वाकाांक्षा यातून द्दनमाडण होते आद्दण जरी या पूणड झालया 

तरी प्रयत्न करण्याच्या भावना आद्दण आणखी प्राप्त करण्याची वतृी द्दनमाडण होऊन दीुःखािा 

आमांत्रण द्ददिे जाते. अशा प्रकारची पररद्दस्थतीतून बाहेर यायचे असेि तर त्यासाठी अष्टाांग 

मागाडचा अविांब केिा तर त्यातून बाहेर येऊ शकेि. 
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अष्टाांग मागड व्यद्दििा मन, भावना आद्दण  कृतींच् या स् तराांसह स्वयांद्दशस्ती, उच् च भावना प्राप् त 

करतात. तसेच ते मानवाच्या पाच घटकाांशी सांबद्दधत असते, स्कां द व्यद्दिमत्त्वामध्ये 

पररपूणडता प्राप् त करण् यासाठी बौद्ाांच् या मदतीसाठी अनेक तांते्र द्दवकद्दसत केिी जातात. 

तहा आद्दण दीुःख या दोघाांना एकद्दत्रत दूर करण्यासाठी व्यिविा प्रद्दशक्षण व द्दशस्त द्दवषयक 

गोष्टीचे प्रद्दशक्षण देणे एक उद्दिष्ट आह.े द्दनवाडण ही अशी एक अवस्था आहे. दीुःख व तहा 

याांचा सूपणडपणे नाश हा फि द्दनवाडणाची अवस्थाच्या माध्यमातून मानव करू शकतो.  

बौद्धमाडत व्यद्दिमत्त्वाचा द्दवकास हा अांतगडत व बाह्य वैद्दशष््टयाांमध्ये सधुारणा करणे होय. 

बौद् धमाडचा एक हेतू आहे कव मानवाच्या अांतगडत वैद्दशष््टयाांना प्रकाशमान करणे त् यामळेु 

द्दनवाडणाच् या अांद्दतम ध् येयापयांत जाता येते. द्दनवाडण मनातीि सवड तीव्र इच्छाांना मारणे हा एक 

मनाचा भाग होय. द्दनवाडण हे केवळ स्वयीःद्दशस्त, मौन/समाधी आद्दण ताप्तरुते स्वाथी वतृ्तीची 

जाणीव यामळेु प्राप्त होते. 

जो व्यिव बौद्धमाडच्या व्यद्दिमत्त्वाच्या द्दवकासानसुार चाितो. त्यास बौद्धमाडची 

द्दशकवणूकवचा तीन मागाडनी फायदा होतो. शारीररक दृष््टया त्याांच्या शारीररक कृती आद्दण 

वाईट वागणूक/बोिणे हे चाांगलया वतडणूकवत/बोिण्यात बदिते. मानद्दसक दृष््टया वाईट 

वतृ्तीचे चाांगलया वतृ्तीमध्ये बदि घडवून आणते. 

अध्याद्दत्मकदृष््टया अध्यात्मज्ञान प्राप्त होते आद्दण हुशारीचे उदात्तीकरण होते. 

गैरसमजूत/सांभ्रम मूळासकट िोभ याांचा नाश होतो. हा एक बौद् धमाडचा हेतू आहे. उदा. 

दीुःखाचे सांपूणड द्दनमूिडन म्हणजे द्दनवाडण होय. 

४.3 बुवद्धमर्त तय (Intelligence) 

बदु्दद्मत् ता हा िॅद्दटन द्दि यापद ‘Intelligere’ वरून आिा, ज् याची व् यतु् पती enter-lingene 

म् हणजे ‘pi k out’ (उचिा) द्दकां वा discen (खळखणे) यापासून झािी. बदु्दद्मत् ता ही अशी 

सांज्ञा आहे ज् याची व् याय या करण् यापेक्षा खळखणे अधीक सोपे. द्दकां बहुना, याने वैज्ञाद्दनक 

समदुायािा अनेक दशकाांपासून द्दवभागिे आहे आद्दण  त् याच् या अचूक व् याय या व मापनाच् या 

स् वरूपावर अजूनही वाद आहेत.  

प्रचद्दित अथाडने, बदु्दद्मत् तेची व् याय या पररद्दस् थती हाताळण् यासाठी ज्ञान द्दशकणे व त् याचा 

उपयोग करण् यासाठी िागणारी सामा य मानद्दसक क्षमता, तसेच तकड  करण् याची आद्दण  

अमूतड द्दवचार करण् याची क्षमता म् हणून केिी जाते. बदु्दद्मत् तेच् या इतर व् याय याांमध ् ये खािीि 

बाबींचा सामावेश होतो. नवीन वातावरणाशी जळुवून घेणे द्दकां वा सहा पररद्दस् थतीमध् ये बदि 

करणे, मूल याांकन आद्दण   यायकरण् याची क्षमता, जद्दटि कल पना समजूत घेण् याची क्षमता, 

अद्दभनव आद्दण  उत् पाद क द्दवचार करण् याची क्षमता, पटकन द्दशकण् याची आद्दण  अनभुवातून 

द्दशकण् याची क्षमता, द्दशवाय नातेसांबांध समजून घेण् याची क्षमता.  

वातावरणाशी सांवाांद साधण् याची उच् च क्षमता आद्दण  आव् हानाांवर मात करणे, याांकडे 

बदु्दद्मत् तेची िक्षणे म् हणून पाद्दहिे जाते. यामध् ये वातावरण म् हणजे भौद्दतक जागा (उदा. 

पवडत, जांगि) द्दकां वा फ् त आजूबाजूचा पररसर (उदा. शाळा, घर, कामाचे द्दठकाण) एवढाच 
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येत नाही, तर व् य् तीचे सामाद्दजक सांपकड  देखीि जसे कव सहकारी, द्दमत्र, कुटुांब द्दकां वा 

अगदी अनोळखी व् य् ती देखीि येतात.  

जेव्हा सांशोधकाांना बदु्दद्मत् तेच् या घटकाांबिि द्दवचारिे गेिे, तेव् हा त् याांना वाटिे कव, 

समस् या-द्दवराकारण क्षमता, मानद्दसक गती, सामा य ज्ञान, सजृनात् मकता, अमूतड द्दवचार 

आद्दण  स् मतृी हे सवड बदु्दद् मत् तेचे मोजमाप आद्दण  प्रमाण यामध् ये महत् वाची भूद्दमका बजावतात. 

बहुतेक यासाठी सहमत आहेत कव बदु्दद्मत् ता ही एक सवडव् यापी सांज्ञा आहे, ज् यामध् ये द्दवद्दवध 

प्रकारच् या सांबांद्दध त मानद्दसक क्षमताांचा समावेश होतो.  

व् ययख् यय:  

‘बदु्दद् मत् ता म् हणजे चाांगिा  याय करण् याची, चाांगिे तकड  करण् याची आद्दण  चाांगिे वागण् याची 

क्षमता ’ - द्दबनेट  

‘बदु्दद् मत् ता म् हणजे अनभुवातून द्दशकणे, चाांगिे तकड  करणे, महत् वाची माद्दहती िक्षात ठेवणे 

आद्दण  दैनांद्ददन जीवनात सांकटाांचा सामना करणे यासाठी िागणारी एखादया व् य् तीची 

बौद्दद्क क्षमता ’ स् टमबगड  

‘बदु्दद्मत् ता म् हणजे प्रयोजनपूवडक कायड करणे, तकड द्दनष् ठ द्दवचार करणे, आद्दण  पररद्दस् थतीशी 

पररणामकारक समायोजन साधणे याांसांबांधीची समचु् चायात् मक यो यता होय.’ वेश् िर  

यय व् ययख् यय्िर आधय रत, बुवद्धमर्त तय  हणजे: 

१) बौवद्धक: बौद्दद्क क्षमतेची उदाहरणे: स् मतृी, अवबोधन, सांकल प द्दनद्दमडती, समस् या-

द्दनराकारण, मानद्दसक प्रद्दतमा, कृती, सांघटना, भाषा आद्दण  अवधान.  

२) अनभुवातून अध् ययन करण् याची क्षमता 

३) दैनांद्ददन जीवनातीि समस् याांचा सामना करण् याची आद्दण  जगण् याची क्षमता  

४) तकड शदु् द्दवचार आद्दण  तकड   

५) एखाद्या पररद्दस्थतीत प्रयोजनपूवडक कायड करण् याची क्षमता 

६) वातावरणातीि पररद्दस् थतींशी पररणामकारक समायोजन साधण् याची क्षमता 

अशाप्रकार े बदु्दद्मत् ता म् हणज,े अध् ययनासाठी द्दियाकिाांपाांची सांघटना, द्दवस् ततृ आद्दण  

सूक्ष् म तर्थ ये समजून घेणे, द्दवशेषत: अमूतड तर्थ ये, सतडकता आद्दण  अचूकतेसह समजून 

घेण् यासाठी. ज् यामळेु समस् याांवर उपाय शोधताना मानद्दसक द्दनयांत्रण आद्दण  िवद्दचकता 

प्रदद्दशडत करता येईि. 

(अ) ब्धयर्तमक जे. पी. वतलफ्डा: 

जे.पी. द्दगिफोडडचे बदु्दद्मते सांबांधीचे मत असे होते कव द्दवद्दवध मागाडच्या वितार े माद्दहतीच्या 

प्रद्दियेचे कायड द्दकां वा क्षमता याांचे द्दनयोजन बद् सांकिन होय. 
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१९८६ मध्ये द्दगिफोडड ने बदु्दद्मते्तच्या रचनेची प्रद्दतकृती द्दनमाडण केिी. त्यामध्ये 

बदु्दद्मते्तसांबांधीचे गणु/वैद्दशष््टये याांचे तीन भागामध्ये वगीकरण केिे जाते. 

१) प्रवक्रयय (Operation): यात मन कशाप्रकार े एखादे कायड करते आद्दण  शैिी द्दकां वा 

दृद्दष्टकोन वापरते. 

२) आ्य (Content): मन हे कशामध्ये व कोणत्या मानद्दसक द्दियेमध्ये गुांतिेिे आह े

या सांबधीत.  

३) उर्तपयदन/वनवमाती (Product): मानद्दसक कायाडतून द्दनमाडण होणार ेउत्पादन/द्दनद्दमडती 

होय. 

प्रवक्रयय्चे म्जमयप: 

यामध्ये पाच प्रकारच्या बदु्दद्मते्तच्या प्रद्दियेच्या सांबधीत द्दियाांचा समावेश आहे. (सहावे 

ज्यात स्मरणाचे दोन वेगळ्या भागात द्दवभाजन केिे आहे.- नोद व धारणा) 

१) ब्ध (Cognition): आकिन, समज, शोध, आद्दण माद्दहती सांबांधी जाणीव या क्षमता.  

२) स्मरण-मयवहती (Memory): आठवणे व माहीतीचे साांकेतीकरण करणे याची क्षमता. 

याचे नांतर दोन भागात द्दवभाजन केिे आह े१) स्मरण– नड द- माद्दहतीचे साांकेद्दतकरण 

करण् याची क्षमता २) स्मरण -धारण - माद्दहती आठवण्याची क्षमता 

३) कें द्रयप्रसयरी उर्तपयदन (Divergent Production)्बहुवद् वनवमाती): समस्येच्या 

द्दवद्दवध प्रकारचे उपाय सचुद्दवण्याची प्रद्दिया 

४) कें द्रयनुसयरी उर्तपयदन (Convagent Production)(एकवद् वनवमाती): समस्येिा 

एकाच प्रकारचे उपाय सचुद्दवण्याची प्रद्दिया 

५) मूर्लयमयपन: उत्तर हे अचूक, वैध असण्यासांबांधीची द्दनणडय प्रद्दिया. 

आ्यम्जमयपः 

ह्या मोजमापामध्ये माद्दहती कोणत्या द्दियेमध्ये व्यापक के्षत्रासांबांधी आहे याचे चार गो  मध्ये 

वगीकरण केिे आहे. नांतर पाचवे श्राव्य, व दृक वेगळे केिे आहे.  

१) आकृती- द्दचत्र अशाद्दब्दक गोष्टी माध्यमातून   िेिी माद्दहती हीचे नांतर - द्दवभाजन-

खािीिप्रमाणे: 

 श्रयव्य- श्रवणाच्या माध्यमातून द्दमळािेिी माद्दहती  

 दृक- पाहण्याच्या माध्यमातून द्दमळािेिी माद्दहती 

२) प्रतीक - द्दवद्दवध प्रद्दतक द्दचहाांच्या माध्यमातून द्दमळािेिी माद्दहती कव ज्याांना अथड 

नाही. उदा.अरदे्दबक नांबर, इांग्रजी आद्याक्षर.े 
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३) ्यवब्दक- वा्य व शब्दाच्या माध्यमातून द्दमळािेिी माद्दहती कव जी तड डी, िेखी 

द्दकां वा मौनवितारा 

४) ितान- एखादया व्यद्दिच्या द्दियेच्या माध्यमातून द्दमळािेिी माद्दहती. 

वनवमाती/उर्तपयदन म्जमयप: 

मोजमापाच्यामाध्यमातून द्दवद्दशष्ट द्दियेकडून सामायाकडे आशयाचे मोजमापन - सहा 

प्रकार आहेत. 

१) घटक: माद्दहतीचे एक घटक -प्रद्दतद्दनधीत्व करते 

२) िता: द्दवद्दवध प्रकारचा सांच जो काही द्दवशेषता सामाद्दयक करते 

३) स्ब्ध: भाग द्दकां वा चिाच्या मधीि सांबांध -जे द्दवरुद्, साहचयड, एकानांतर एक- समान 

याांच्यामधीि दवुा असू शकते.  

४) प्रणयली: भागाचे सांघरटन द्दकां वा सांवादात् मक भागाांसह जोडिेिे 

५) प रितान: दृद्दष्टकोन, रुपाांतर, द्दकां वा ज्ञानात उत् पररवतडन यामधीि बदि -जसे 

शब्दाांतीि अक्षर ेउिट करणे.  

द्दगिफोडड चे मूळ बदु्ीमते्तची प्रद्दतकृती ही १२० घटकाांची आहे. त्याने त्यातीि आकृती, 

आशय यामधीि श्राव्य व दृक आशय तसेच स्मरणामधीि स्मरण नड द, व स्मरण धारणा हे 

वेगळे केिे नव्हते. जेव्हा त्याने आकृतीचे श्राव्य व दृक आशय वेगळे केिे तेव्हा त्याची 

प्रद्दतकृती ही  ५ x ५ x ६ = १५० एवढी वाढिी आद्दण जेव्हा द्दगिफोडडने स्मरणाचे आशय 

वेगळे केिे तेव्हा शेवटी ते वाढून १८० घटक झािे. आद्दण ते १८० घटक ह ेबदु्ी बनवतात 

व  बौद्दद् क कृती ज्यािा सामायपणे बूद्दद्मत्ता म्हटिी जाते. 

्ब) डॅवनअल त्लमनची भयिवनक बुद्धीमत्तवेिषयीची उपपत्ती: 

प्रस्तयिनय:  

जीवनात उच्च प्रतीचा बधु्दीगणुाांक यशस्वीततेची  गवाही देउ शकत नाही. तसेच उच्च 

बधु्याांक (IQ) वरचा दजाड देण्याची खात्री देतो पण तो तमु्हािा व्यिव म्हणून शे्रष्ठ बनवू 

शकत नाही. जीवनात यशस्वीपणे समायोजन कसे करावे हे ठरद्दवण्यासाठी द्दवद्दवध तज्ञाांनी 

अयास केिा आहे. आपिे जीवन यशस्वी झािे हे कसे ठरवावे या प्रश्नाचे उत्तर देऊ 

शकणारी भावद्दनक बदु्ीमत्ता ही सांकलपना डॅद्दनअि गोिमनने सन १९९५ माांडिेिी आह.े 

त्याांनी भावद्दनक बदु्ीमते्तत स्वजाणीव, स्वयांद्दशस्त आद्दण सहानभूुती याांचादेखीि समावेश 

केिा आहे.  

भयिवनक बुद्धीमत्तय हणजे कयय?: 

भावद्दनक बदु्ीमत्ता द्दकां वा भावद्दनक गणुाांक या सांज्ञा बऱ्याचवेळा समान अथाडने प्रयोगात 

आणलया जातात. भावद्दनक बदु्ीमते्तचा सांबांध व्यिवच्या स्थानाशी येतो म्हणजे त्याचे 

कुटुांबातीि,समाजातीि, सांघटनेतीि, कामाच्या द्दठकाणातीि व्यायया - 
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१)  डॅवनअल त्लमन ्१९९८): आपलया नातेसांबांधात आद्दण आपलयात भावनाांचे 

व्यवस्थापन करण्यासाठी, स्वतीःिा पे्ररणा देण्याकररता तसेच स्वतीःच्या व इतराांच्या 

भावना खळखण्यासाठी जी क्षमता असते द्दतिा भावद्दनक बदु्ीमत्ता म्हणतात. 

थोड्यात एकापेक्षा दसुऱ्या व्यिवचा वेगळेपणा दाखद्दवणाऱ्या क्षमतेचा गट म्हणजे 

भावद्दनक बदु्ीमत्ता.  

२)  रॉबटा कूपर ्१९९६): मनषु्यबळ, माद्दहती, द्दवश्वास, सजृनशीिता याांचे मळु 

असणाऱ्या भावनाांच्या शिव व कुशाग्रतेचा  पररणामकारक उपयोग करणे, ती समजणे 

व जाणीव असणे याांची क्षमता म्हणजे भावद्दनक बदु्ीमत्ता होय.  

३)  दलीपसींत ्२००३): तात्काद्दिक वातावरण व आतून बाहेर येणाऱ्या भावद्दनक 

उते्तजनाच्या अफाट वैद्दवध्यािा यशस्वीपणे व योय तऱ्हेने उत्तर देण्यासाठी 

वैयिवकक्षमता म्हणजे भावद्दनक बदु्ीमत्ता. 

भावद्दनक बदु्ीमते्तचे घटक - गोिमनने सचुद्दविेिे भावद्दनक पाच मयुय घटक आहेत ते 

खािीिप्रमाणे  

१) स्ितःच्यय भयिनय्ची मयवहती असण:े 

 काही व्यिींना भावनाांची जाणीव चाांगलया प्रकार े असते तर काहींना अजीबातच नसते. 

त्यामळेु आांतरव्यिवक सांबांध जोडताना त्याचा पररणाम होतो. म्हणून व्यिविा स्वतीःच्या 

भावनाांची माद्दहती असणे गरजेचे असते.  

२) स्िय्प्ररेणय: 

व्यिविा द्दवद्दशष्ट वतडन प्रवतृ्त करणारी शिव म्हणजे पे्ररणा होय. व्यिवने अनभुवाने स्वतीःिा 

पे्रररत करावे स्वतीः हा पढुाकार घेऊन उपिब्ध पररद्दस्थतीत काय करता येईि ह्याचा शोध 

घ्यावा त्यासाठी स्वयांपे्ररणेची आवश्यकता असते.  

३) स्ितःच्यय भयिनय्चे व्यिस्थयपन: 

व्यिविा स्वतीःच्या भावनाांची जाणीव असेि तर व्यिविा स्वतीःच्या भावनाांचे व्यवस्थापन 

करता येईि. त्यासाठी त्याने स्वतीःचे आत्मपरीक्षण करावे व त्यासाठी व्यिवकडे 

आत्मद्दवश्वास असायिा हवा तरच तो स्वतीःच्या भावनाांचे व्यवस्थापन नीट करू शकेि.  

४) इतरयच््यय भयिनय्चे आकलन आवण प्रभयि: 

समाजामध्ये वावरताना आपलयािा वेगवेगळ्या व्यिवचा पररचय होत असतो समाजात 

वावताना इतराांच्या काय क्षमता आहते भावना आहे ह े समजणे आवश्यक आह े तर 

आपणाांस त्याांच्याशी एकरूप होता येईि त्याच्या  सखुदीुःखात सहभागी होता येईि.  

५) स्ब्धय्ची जपणूक: 

गोिमनच्या मते काही िोकाांचे जीवन इतराांशी सहज जळुिे जाते आद्दण त्यामळेु अशा 

व्यिव आनांदी आद्दण यशस्वी होतात. परांत ुकाहींना आपिे सांबांध जळुवता येत नाही आद्दण 
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जळुवता आिे तर द्दटकवता येत नाही. त्यासाठी व्यिवमध्ये द्दनरद्दनराळी सामाद्दजक कौशलये 

आत्मसात करणे आवश्यक आहे.  

क) बहुआययमी तयडानर: 

प्रस्तयिनय :  

१९८१ सािी गाडडनर याांना ‘मॅकआथडर प्राईज फेिोशीप’ प्राप्त झािी. १९९० सािी 

गे्रव्हामेअर ॲवॉडड २०० सािी गगेुनहेय फेिोशीप द्दमळािी. याद्दशवाय १८ द्दवद्यापीठाांनी 

मानद पदव्या द्ददलया. प्रोजे्ट द्दझरो या किा द्दशक्षणद्दवषयक प्रकलपात काम करण्याची सांधी 

गाडडनर याांना द्दमळािी. हे सांशोधन दोन द्ददशाांनी होते. त्यातीि एक द्ददशा सामाय व 

असामाय मिुाांच्या बुद्ीमते्तबाबत सांशोधन करण्याची आद्दण दसुरी ज्याांच्या मेंदूिा इजा 

पोहोचिी अशा प्रौढाांच्या बाबतीत त्याांच्या द्दवद्दवध प्रद्दतकाांच्या वापराच्या क्षमताांच्या 

सांदभाडतीि सांशोधनाचे या दोन द्ददशाांनी केिेलया सांशोधनाचा बहुद्दवध/बहुआयामी 

बदु्ीमते्तच्या द्दसद्ाांताच्या उभारणीत फार मोठा वाटा आहे. 

तयडानरची बहुआययमी बुद्धीमत्तचेी उपपत्ती: 

हॉवडड गाडडनरने बहुआयामी बुध्दीमते्तची उपपत्ती  १९८३ सािी ‘फ्ेरमस ऑफ माांइांड’ या 

पसु्तकात प्रथम  प्रद्दसध्द केिी. 

गाडडरने मूितीः बधु्दीमते्तचे सात मयुय प्रकार द्दनदेद्दशत केिे. 

१. भाद्दषक बधु्दीमत्ता  

२. ताद्दकड क बधु्दीमत्ता 

३. अवकाश द्दवषयक बधु्दीमत्ता 

४. शरीर-गती कुशिता-द्दवषयक बधु्दीमत्ता 

५. सांगीतद्दवषयक बधु्दीमत्ता 

६. आांतरव्यद्दिक बधु्दीमत्ता 

७. स्वज्ञानात्मक बधु्दीमत्ता 

१९९९ मध्ये त्याांनी नैसद्दगडक बधु्दीमत्ता अद्दस्तत्वात्मक  बधु्दीमत्ता या दोन नव्या प्रकारच्या 

बधु्दीमते्तचा समावेश केिा आहे. 

१) भयवषक बुध्दीत्तय:  

शब्दाांचे अथड समजणे, शाब्दीक भावना समजणे, आवाजातीि चढ उतार जाणण्याची क्षमता, 

व्याकरण व भाषेची द्दवद्दवध काये जाणण्याची क्षमता म्हणजे बुध्दीमत्ता होय. 

उदा. िेखक, कवी, पत्रकार, राजकारणी, अध्यापक इ. 
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२) तयवका क बुध्दीमत्तय: 

तकड  करणे सांययामधीि सांबांध खळखण्याची  क्षमता म्हणजे ताद्दकड क बधु्दीमत्ता होय. अमूतड 

द्दवचार व द्दचहे वापरण्याची क्षमता, उदा. शास्त्रज्ञ,गद्दणतज्ञ,अथडशास्त्रज्ञ इ. 

३) अिकय् विषयक बुध्दीमत्तय: 

अवकाशद्दवषयक आकिनक्षमता म्हणजे अवकाशद्दवषयक बदु्ीमत्ता होय. एखादी प्रद्दतमा 

द्दकां वा नमुयाचे द्दचत्र मनातलया मनात उभे करण्याची क्षमता आद्दण मनाने वस्त ु तयार 

करण्याची क्षमता उदा. किाकार,अद्दभयांता,शलयद्दवशारद इ. 

४) ्रीरतती कु्लतय विषयक बुध्दीमत्तय: 

स्वहािचािीवर कुशि द्दनयांत्रण,वस्तू कौशलयपवुडक हाताळण्याची क्षमता म्हणजे  शरीरगती 

कुशिता द्दवषयक बधु्दीमत्ता होय. उदा. िवडापटू, नतडक, अद्दभनेता,स्टेनो,हस्तकिाकार इ. 

५) स्तीतविषयक बुध्दीमत्तय: 

स्वर, िय, नाद, ताि द्दनमाडण करण्याची व खळखण्याची क्षमता म्हणजे सांगीतद्दवषयक 

बधु्दीमत्ता होय. उदा.वाद्यवादक,सांगीतद्दनदेशक,गायक. 

६) आ्तरव्यविक स्ब्धविषयक बुध्दीमत्तय: 

आपण ज्या ज्या व्यिवच्या सांपकाडत येतो त्याांच्या भावभावना, पे्ररणा आ   इच्छा इ. चे 

योय आकिन करण्याची क्षमता म्हणज े आांतरव्यद्दिक बधु्दीमत्ता होय. उदा. अध्यापक, 

राजकारणी. 

७) स्िज्ञयनयर्तमक बुध्दीमत्तय: 

स्वतीःची बिस्थाने इच्छा,बधु्दी आद्दण भावभावनाांची जाण असण्याची क्षमता म्हणजे 

स्वज्ञानात्मक बधु्दीमत्ता होय. आांतरमखु होण्याची क्षमता उदा. तत्वज्ञानी, अध्याद्दत्मक गरुु. 

८) वनसताविषयक बुध्दीमत्तय: 

द्दनसगाडतीि द्दवद्दवध रचना व वैद्दशष्टये जाणण्याची क्षमता म्हणजे द्दनसगडद्दवषयक बधु्दीमत्ता 

उदा. जीवनशास्त्र, शेतकरी, द्दनसगडवादी. 

९) अवस्तर्तिियदी बुध्दीमत्तय: 

मानवी अद्दस्तत्व सांदभाडतीि मूिभूत प्रश्न सोडद्दवण्याची क्षमता व सांवेदनशीिता म्हणजे 

अद्दस्तत्ववादी बधु्दीमत्ता होय. उदा. तत्वज्ञानी. 

गाडडनरची उपपत्ती असे साांगते कव द्दशक्षणाच्या द्दवस्ततृ दृष्टीकोनामळेु द्दवद्याथीजनास जास्त 

िाभ द्दमळेि, केवळ भाषाद्दवषयक आद्दण तकड शास्त्रीय कौशलय असिेलयाांनाच नव्हे तर सवड 

द्दवद्यार्थयाांपयांत पोहचण्यसाठी द्दशक्षक वेगवेगळया पध्दती, प्रयत्न आद्दण गतीद्दवधीचा वापर 

करतात. 
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४.४.१ सजान्ीलतय: 

प्रस्तयिनय:  

काहीतरी नवीन  करण्याची  क्षमता  म्हणजे  सजडनशीिता. सजडनशीिता ही  नवीन कलपना  

आद्दण  द्दवचार  द्दनमाडण करण्याची  मनाची शिव आहे. सध्या सजडनशीितेवरीि द्दवचार असे 

        द्दक प्रत्येकजण एक वेगळया मागाडने एकवेगळया सांपादनाच्या के्षत्रात सजडनशीि 

आहे. आपण त्याांना द्दवशेष पदवी आद्दण द्दवशेष सजडनशीितेचे के्षत्र यावर फरक करु शकतो. 

सजडनशीितेच्या शे्रष्ठत्वाच्या द्दवकासासाठी प्रद्दशक्षण,   रणा, योय पयाडवरण आद्दण चाांगिे 

द्दशक्षण याांची आवश्यकता असते.  

व्ययख्यय:  

१. बॅरन: नवीनतेिा जम देणारी एक क्षमता म्हणजे सजडनशीिता होय.  

२.  स्पीअरमन: सजडनशीिता ही मानवी मनाची  अशी शिव  आहे कव द्दजच्यामळेु  मनषु्य 

वस्तूांच्या परस्पर सांबांधाांचे रुपाांतर करुन सवडस्वी आगळया स्वरुपाच्या 

परस्परसांबांधाची द्दनद्दमडती घडवून आणतो. 

३.  टेलर: सजडनशीिता अशी एक द्दिया आहे कव, द्दजचे पयाडवसन नवद्दनद्दमडतीत होते 

आा    ती नूतन कृती पढेु केव्हातरी उपयिु, समथडनीय व सांतोषदायक म्हणून गणिी 

जाते. 

सजान्ीलतेचे स्िरुप:   

१.  सजडनशीिता ही एक वेगळी आ   नाद्दवयपूणड वैयद्दिक अनभुव आहे. 

२.  सजडनशीिता ही वैद्दश्वक आहे. 

३.  सजडनशीिता ही नैसद्दगडक आ   सांपाद्ददतही आहे. 

४.  सजडनशीिता ही काहीतरी नवीन उत्पाद्ददत करते. 

५.  सजडनशीितेची व्याप्ती खूप मोठी आहे. 

६.  सजडनशीिता ही द्दविक्षण आद्दण  मिु द्दवचारप्रद्दिया आहे. 

७.  बधु्दीमते्तपासून सजडनशीितेिा वेगळे करता येत नाही. 

८.  शािेय सांपादन आद्दण सजडनशीिता याांचा काहीही सहसांबांध नाही. 

९.  काही आांतरद्दकयाचा  द्दनकाि म्हणजे सजडनशीिता. 

१०.  सजडनशीिता ही गुांतागुांतीची आद्दण गद्दतमान प्रद्दिया आहे.  

सजान्ील व्यिीचे स्िरूप: 

 अद्दधक धाडसी आद्दण कोणतीही जबाबदारी घेण्याची वतृ्ती. 
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 स्वभावाने द्दचद्दकत्सक आद्दण द्दजज्ञासू 

 द्दवचारात, कामात िवद्दचकता. 

 स्वयांद्दशस्त पाळणारा, दूरदृष्टीने द्दवचार करणारा. 

 सजडनद्दशित व्यिव पारांपाररकतेिा महत्व देत नाही. 

सजानव्लतेची प्रक्रीयय: 

१)  तययरी: सवडच के्षत्रात सजडनशीि द्दवचारासाठी तयारीची आवश्यकता असते. यात 

चकुा आद्दण द्दशका द्दकां वा प्रयत्न प्रमाद पद्तीचा वापर होतो. यात सतत प्रयत्न करावे 

िागतात आद्दण शेवटपयांत द्दचकाटी असावी िागते. 

२)  कयलयिधी: यात समस्येवर द्दवचार केिा जातो. इतर बऱ्याच कृतीवर िक्ष कें द्रीत 

करावे िागते. थोडी द्दवश्राांतीची गरज भासते. कृतीनांतर काय पररणाम बाहेर येईि 

यासाठी प्रद्दतक्षा करावी िागते. तेव्हाच समस्येची सोडवणूक होते यामध्ये बराच 

कािावधी जाऊ शकतो.  

३)  प्रकय्न: कृतीचा पररणाम म्हणजेच प्रकाशन. ह े कोणत्याही वेळी होऊ शकते ते 

स्वप्नासारखेच असते. उदा. यटुनिा गरुूत्वाकषडणाचा शोध िावण्यासाठी प्रथम 

द्दवचार, करावा िागिा. त्यासाठी बराच कािावधी गेिा आद्दण नांतर शोध िागिा. 

पडतयळय - एखादा प्रयोग अनेक वेळा राबवून त्याचा पडताळा घेतिा जातो. 

सजान्ीलतेचे मयपन: 

सजडनशीितेचे मापन करण्यासाठी खािीि तांत्राचा वापर होतो. 

१) द्दनररक्षण 

२) अनौपचाररक चाचण्या 

३) प्रमाद्दणत चाचण्या 

४) सांकद्दित नड दपत्रक 

सजानव्ल विचयरप्रवक्रयेच्यय क्षमतेचय विकयस: 

सजडनद्दशिता ही नैसद्दगडकही असते आद्दण सांपद्ददतही करता येते. यवुकाांमध्ये सजडनशीि 

द्दवचार प्रद्दियेच्या क्षमतेचा द्दवकास करण्यासाठी काही कुलयपुत्या  

 प्रद्दतसादकाचे स्वातांर्याय. 

 मळु कौशलयाांना पे्ररणा देणे. 

 भीती दूर करणे. 
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 उपयिु वातावरण आद्दण योय सांधीचा परुवठा. 

 समदुायातीि सजडनशीि व्यिवचा समावेश. 

४.४.२ सजड                       ब                :  

प्रस्तयिनय :  

औपचाररक द्दशक्षणामध्ये केलया गेिेलया द्दवचाांरामध्ये द्दवशे्लषणात्मक कौशलयाांवर भर द्ददिा 

गेिा आहे जसे कव १) द्दसद् असिेलया गोष्टी समजून घ्यायिा द्दवद्यार्थयाांना द्दशकवणे. २) 

तकड शदु् मिुा माांडणे द्दकां वा त्याचा पाठपरुावा करणे. ३) उत्तर शोधून काढणे ४) चकुवचे मागड  

टाळणे/गाळणे ५) आद्दण योय मागाडवर िक्ष कें द्दद्रत करणे. हे जरी औपचाररक द्दशक्षणात 

वापरत असिे तरी आणखी एक प्रकारची द्दवचारसरणी आहे. त्यामध्ये कलपना हुडकून 

काढणे यावर िक्ष कें द्रीत केिे असते. तसेच नवीन श्यता द्दनमाडण करणे, आद्दण एकच 

अचूक उत्तराऐवजी अनेक अचूक उत्तर ेहुडकणे याांचा समावेश असतो. ह्या दोही प्रकारच्या 

द्दवचारधारा कामकाजामध्ये यशस्वी होण्यासाठी अत्यांत महत्वाच्या आहेत तरी देखीि 

महाद्दवद्याियापयांत पोहोचेस्तवर दसुऱ्या प्रकारच्या द्दवचारसरणीकडे दिुडक्ष करण्याचा कि 

द्ददसून येतो. या दोन द्दवचार पद्तीमधीि फरक पाहूया. 

 

वटकयर्तमक विचयरसरणी सजान्ील विचयरसरणी 

द्दवशे्लषणात्मक द्दनद्दमडतीक्षम 

केद्रीकृत /कें द्रीभूत द्दवकें द्दद्रत  

सरळ उयाररद्दतनी आडव्या व आजूबाजूिा जाणारी 

जवळच्या काळातीि एकच श्यता भद्दवष्यातीि अनेक श्यता 

द्दनवाडा द्दनणडय प्रिांद्दबत द्दनणडय 

कें द्दद्रत द्दवकें द्रीत 

वस्तदु्दनष्ठ व्यद्दिद्दनष्ठ 

 

सजान्ीलतय हणजे कयय?: 

एक क्षमता - साधी व्यायया करायची झालयास कलपना करण्याची द्दकां वा नवीन गोष्ट शोधून 

काढायची क्षमता म्हणजे  सजडनशीिता. सजडनशीिता म्हणजे शूयातून द्दनमाडण करण्याची 

क्षमता नव्हे, (जे सामर्थयड फि देवाकडे आहे) तर असिेलया कलपनाांच्यामध्ये बदि करून, 

पुहा वेगळ्या प्रकार ेवापरून, द्दकां वा दोन द्दकां वा अद्दधक अद्दस्तत्वात असिेलया कलपनाांच्या 

एकवकरणाांतून, नव्या कलपनाांना जम देण्याची क्षमता. काही सजडनशीि कलपना ह्या 

आश्चयडचकवत करणाऱ्या व बदु्दद्सामर्थयड दशडद्दवणाऱ्या असतात तर काही सरळ, साध्या सुांदर 

व्यवहाररक कलपना असतात ज्याांचा आत्तापयांत कोणी द्दवचारच केिा नव्हता. 

द्दवश्वास बसो अथवा नसो प्रत्येकामध्ये भरपूर प्रमाणात सजडनशीि क्षमता असते. मुांि द्दकती 

सजडनशीि असतात तेच पहा. पण बऱ्याचवेळा द्दशक्षणपद्तीतून गेलयामळेु प्रौढाांमध्ये 

सजडनशीिता दाबिी गेिेिी द्ददसते. पण तरी सदु्ा प्रौढाांमध्ये ती अद्दस्तत्वात असते व 
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द्दतिा पनुरूड द्दजद्दवत करता येते. सजडनशीि होण्यासाठी मनाचा द्दनश्चय करून त्यासाठी वेळ 

काढिा तर बऱ्याचवेळा हे श्य आहे. 

एक दृवष्टक्न /मनयचय कल: 

सजडनशीिता ही एक प्रकारची मनोवतृ्ती आहे.  बदि द्दकां वा नवीन गोष्टीची जळुवून घेण्याची 

क्षमता, श्यता व नव्या कलपना वापर करायची इच्छाशिव-चाांगलया गोष्टींचा आांनद घेत 

असतानाच त्यामध्ये सधुारणा करत रहायची सवय हे सवड त्या मनोवतृ्ती मध्ये येते. आपण 

आपलया सामाद्दजक वातावरणात काही छोट्या गोष्टींचा द्दस्वकार करायिा द्दशकिो आहोत. 

उदा.चॉक  ट गुांडाळिेिी स्िॉबेरी पण सजडनशीि व्यद्दिच्या िक्षात इतरही काही श्यता 

येतात. जसे शेंगदाण्यापासून बनविेिे िोणी, केळ्याचे सडँद्दवच, चॉकिेट गुांडाळिेलया 

मनकुा वगैर.े 

एक प्रवक्रययः 

सजडनशीि िोक त्याांच्या कामामध्ये हळूहळू पण ठामपणे सधुारणा करत नवीन कलपना 

शोधण्यासाठी व सधुारण्यासाठी सातत्याने खपु कष्ट घेत राहतात. खूपच थोड्या उत्तम 

सजडनशीि कलपनाांचा अद्दवष्कार हा अचानक बदु्दद्च्या चमकण्याचा व अचानक पटकन 

घडण्याचा गोष्टींमधून झािा आहे पण परांपरागत गैरसमज असाच आहे. कव वीज चमकावी 

तशी सजडनशीि कलपना उदयािा येते. उद्योगजगतातीि िोक सांशोधकाांपासून सांशोधन 

दूर नेतात. व त्याांचे (Marketing) द्दवपणन करतात. त्याचे मयुय कारण सांशोधक त्याांच्या 

सांशोधन वतृ्तीमळेु सतत सधुारणा करण्यासाठी बदि करत राहतात.व त्यामळेु उत्पादन 

करुन बाजारात द्दवकायिा अडचण होते.  

सधुारणेिा सदैव वाव असतो. हे सजडनशीि माणसािा प्के ठाऊक असते. 

सजान्ील पद्धती: 

सजडनशीि पररणाम द्दमळवण्यासाठी बऱ्याच पद्ती हुडकून काढलया आहेत. त्याचपैकव पाच 

पद्ती खािी द्ददलया आहेत. 

उर्तक्रय्ती विकयस:  

ही चढत्या िमाने सधुारणा घडद्दवणारी पद्त आहे. इतर कलपनाां मधून नवीन कलपना पढेु 

येते. आद्दधच्या उत्तराांमधून नवीन उत्तर े सापडतात. जुया कलपना उत्तर े याांत द्दकां द्दचत 

सधुारणा केलयावर नवीन गोष्टी उदयािा येतात. सतत केिेलया छोट्या छोट्या 

सधुारणावितार ेखूप काळानांतर आज आपलया पढेु द्ददसणाऱ्या गुांतागुांतीच्या  उच्चतांत्रज्ञानाच्या 

गोष्टी तयार झालया आहेत. थोडेसे इकडे चाांगिे बनवून थोडेसे द्दतकडे अद्दधक चाांगिे 

सधुारून खूप मोठी सधुारणा हळूहळू घडते. काांही वेळा तर पद्दहलया असिेलया अस्सि 

गोष्टीपेक्षा अद्दधक चाांगिी व द्दनराळी तयार होते. 

‘‘प्रत्येक प्रश्नािा शोधून काढिेलया उत्तराांपेक्षा अद्दधक चाांगिे उत्तर तोच प्रश्न परत एकदा 

सोडवून द्दमळू शकतो.’’ या वचनाची आठवण ह्या उत्िाांती आधाररत सजडनशीितेच्या 

पद्तीत येते. ‘‘जो पयडत मोडत नाही तोपयांत दरुूस्त करायिा जाऊ नका. द्दकां वा एखाद्या 
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प्रश्नाांची सोय सोडवणूकव नांतर तो द्दवसरुन जा.’’ ह्या द्दवचाराांशी सजडनशीि द्दवचारवांत सहमत 

नाही.‘‘नगण्य/द्दचलिर सधुारणा असां काही अद्दस्तत्वात नाही.’’ हे सजडनशीि द्दवचारवांताांचे 

तत्वज्ञान आहे. 

स्य्तयर्तमक: 

ह्या पद्तीत दोन द्दकां वा अद्दधक कलपनाांच्या सांयोगामधून द्दतसरी नवीन कलपना तयार 

करतात. माद्दसकाची कलपना व ध्वद्दनद्दफत ही कलपना या दोहींच्या सांयोगातून ऐकता 

येणाऱ्या माद्दसकाची कलपना पुढे आिी द्दजचा उपयोग अांधव्यद्दि आद्दण महामागाडवर वाहन 

चािद्दवणाऱ्या द्दकां वा प्रवास करणाऱ्याांना होतो आहे. 

आणखी एक उदाहरण असे कुणाच्या िक्षात आिे कव, द्दप्रयजनाांच्या प्रथम भेटीच्या वेळी 

िोक प्रथम जेवण घेऊन नांतर नाटक द्दसनेमािा जातात. जर या दोन गोष्टी / घटना एकत्र 

त्यातून केलयातर? ह्याांतून उपहारवािे नाटक ही सांकलपना पढेु आिी. ज्यामळेु एका जागी 

िोक जेवण घेऊन /द्दसनेमा पाहतात.  

क्रय्तीकयरी: 

बऱ्याचदा असे घडते कव, नवीन कलपना व जनुी याांत जमीन आसमानाचा फरक असतो. 

एखादा उत्िाांतीवादी सजडनशीि प्राध्यापक असा द्दवचार करिे कव माझे वगाडतीि द्दशकवणे. 

मी अद्दधकाद्दधक  सधुारुन चाांगिे कसे करू शकेि. पण तोच िाांतीकारी सजडनशीि 

पद्तींचा प्राध्यापक असा द्दवचार करिे कव वगाडत द्दशकवणे बांद करून द्दवद्यार्थयाांनीच 

एकमेकाांना द्दशकवणे व त्याांनीच त्याांचे गट बनवून त्याांचे द्दनष्कषड सादर केिे तर कसे ? 

उदाहरणाथड- घर पोखरणाऱ्या वाळवीचा नायनाट करणार े कवटक नाशक औषध 

उत्िाांतीवादी तांत्रज्ञानाच्या असे बनवायचा प्रयत्न केिा जातो कव ते औषध जास्तीत जास्त 

सरुद्दक्षत व पररणामकारक कसे होईि. द्दकां वा त्यातून द्दनमाडण होणाऱ्या वायमुळेु ते िवकर 

कसे मरतीि! ह्या परांपरागत व उत्िाांतीवादी द्दवचारसरणी ऐवजी िाांतीकारक द्दवचारसरणीत 

द्दवषारी वायूांची जागा द्रवरूप नेत्रवायू घेईि काां कव ज्यामळेु वाळवी गोठवून टाकून मारता 

येईि. द्दकां वा िघिुहरी (Microware) वितार ेत्यातून भाजून काढता येईि. पण आजूबाजूांच्या 

वस्तूांना झळ पोहोचणार नाही अशा प्रकार े प्रयत्न केिा जाऊ शकतो. अगदी खरीखरुी 

िाांतीकारी कलपना िढवायची झािी तर असाच द्दवचार करता येईि कव वाळद्दविा घर 

पोखरण्यापासून कसे परावतृ्त करता येईि. द्दकां वा द्दतचे घर पोखरणे कसे प्रद्दतबांद्दधत करता 

येईि? या द्दवचारामधून घर बाांधत असताना त्याांच्या सभोवती वाळवीिा आकद्दषडत करणारी 

आद्दमषे पसरवून परुून ठेविी जातात. ज्यामळेु वाळवी घराकडे यायच्या ऐवजी त्या 

अद्दमषाकडे जाईि अशा प्रकारचे उपाय द्दनघू शकतात. 

पूनउापय्त/्तीच त्ष्ट परत ियपरून पयहण)े: 

नवीन मागाडमध्ये/पद्तीमध्ये जुयाांतीि काांहीतरी पहायचे. वर वर द्ददसणाऱ्या गोष्टी पिीकडे 

पहा. पूवडग्रह सोडा, असिेलया अपेक्षा आद्दण गदृ्दहत गोष्टी उडवून िावा, आद्दण द्दवचार करा 

कीं, पनुवाडपराने काांही नवीन शोधता येईि काय? ह्यामध्ये एखादा सजडनशीि माणूस 

भांगाराच्या अड्डयाांवर जाऊन जुया कचऱ्यातून काही किाद्दनद्दमडती करता येईि काय? तो 
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त्यावर रांगवण्याचे द्दचकटवण्याचे सांस्कार करून आपलया द्ददवाणखायात 

िावायची/ठेवायची शोभेची वस्तू बनवून ठेवेि. दसुरा एखादा सजडनशीि माणूस भांगार 

दातेरी चाकाांचा वापर त्याच्या घरात असिेलया चािण्याचा व्यायाम करण्याच्या उपकरणाांत 

करून त्यात वेगवेगळ्या गद्दत आणायची सोय करिे. कदाद्दचत तो त्या दातेरी चाकाांच्या 

माद्दिकेिा मोटारशी जोडून आपलया तबेलयात काही कामासाठी वापर करिे ह्यामधीि 

कळीचा मिुा हा आह ेकव, प्रचिीत वापरापद्दिकडे द्दवचार करून त्याच कलपना, उत्तर ेव 

गोष्टींमधून दसुरा काय वापर होऊ शकेि याचाां द्दवचार करणे. उदाहरणेच द्यायची झािी तर 

कागदािा िावायच्या द्दचमट्यािा घासून बारीक करून छोटा पेचकस (Screwdriver) 

बनवता येईि. स्िू/पेच द्दढिे होऊ नयेत म्हणून रांगाचा गड दासारखा वापर करता येईि. 

भाांडी घासायच्या मद्दशन मधिा साबण द्दजवाणूमधून प्रयोगशाळेत मूळ गणुसूत्र वेगळी 

करायिा वापरता येईि. सवडसाधारण उपयोगाचा साफसफाईचा फवारा मुांया मारायिा 

वापरता येऊ शकतो. 

वद्य बदल पद्धती: 

प्रश्नाकडे पहाण्याच्या दृद्दष्टकोनात बदि झालयामळेु खूपसे िाांतीकारी सजडनशीि शोध 

िागिे आहेत. ह्यािा सजडनशीि सूक्ष्मदृष्टी असेही म्हणतात. 

खास उदाहरणच द्यायचां झाि तर महामागड यांत्रणेचा मिुाांना बाजूच्या द्दसांमेटच्या गटाराांमधून 

स्केटबोडड चािवण्यािा टाळण्याचा प्रयत्न. यांत्रणेने कुां पण घातिे तर मिुां त्यािा वळसा 

घािून जातात. जास्त रुां द कुां पण घातिे तर मिुां त्यािा भोक पाडून जातात. अद्दधक 

बळकट कुां पण घातिां तरी ते सदु्ा कापिां गेिां. नांतर यांत्रणा धमकववजा सूचनेचा फिक 

िावते तरी त्याकडे दिुडक्ष केिे जातां मग कोणीतरी द्दवचाराांची द्ददशा बदिणारा प्रश्न द्दवचारतो 

‘‘ह्यामध्ये खरी अडचण काय आह?े त्रास काय आहे? मिुाांना त्या गटाराांत स्केटींग 

करण्याांत रस आह ेव कुां पण तोडण्यामध्ये नाही. त्यावर तोडगा असा काढिा कव नालयाच्या 

तळािा जो गळुगळुीत भाग होता तो खडबडीत करून टाकिा. त्या खडबडीत पषृ्ठभागाच्या 

कां गोऱ्याांमळेु स्केटींग करणां अश्य होऊन बसिे व स्केटींग करणां बांद झािां. स्केद्दटांगचा 

त्रास बांद झािा आद्दण कुपांण घािणे तोडणे हा प्रश्न देखीि सटुिा.’’ 

वरीि उदाहरण प्रश्न सोडवण्याच्या महत्वाच्या पद्तीवर प्रकाश टाकते. ‘‘एखाद्या उत्तराची 

अांमिबजावणी हा ह्यातीि मूळ हेतू/उिेश नसून प्रश्न सोडवणे हा आहे.’’ जर एखादा उपाय 

पररणाम कारक ठरत असेि/उपयोगी पडत नसेि तर दसुऱ्या उपायाच्या पयाडयाकडे वळावे. 

ध्येय द्दकां वा उिेशावर िक्ष कें द्रीत करायिा हवे. न कव एखाद्या उपायावर द्दकां वा 

मागड/पद्तीवर. ज्याांचा    समजण्या पद्दिकडचे असते त्याांना मागड द्दनद्दश्चत करणे कठीण 

जाते. त्यामळेु ते एखाद्या उपायाशी द्दकां वा मागाडशी बाांद्दधि होऊन बसतात. पण त्यामळेु होते 

काय कव ती गोष्ट /तो उपाय काम करत नाही व नैराश्य पदरी येते. 

Edward de Bono: एडिडा. डी. ब्न्: 

‘‘सहा वैचाररक टोप्या ’’ हा Edward de Bono याांच्या वैचाररक कौशलयावरचा प्रद्दशक्षण 

कायडिमामध्ये, वादद्दववादािा पयाडय म्हणून समाांतर द्दवचारशैिी द्दशकवते. समाांतर 

द्दवचारसरणी एकावेळेिा एका द्ददशेने द्दवचार करायिा मागडदशडन करते ज्यायोगे आपण 
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पररणामकारकररत्या प्रश्नाांचा उहापोह करतो, नव्या कलपनाांना जम देतो, आद्दण अद्दधक 

चाांगलया प्रकार े द्दनणडय घेऊ शकतो. परांपरागत द्दवचारसरणीमध्ये दोन व्यद्दिां मध्ये मतभेद 

झालयास वादद्दववादािा सरुवात होऊन प्रत्येक जण दसुऱ्यािा चकुवचा द्दसद् करायिा 

प्रयत्न करता रहातो. पण समाांतर द्दवचारशैिी मध्ये एक दसुऱ्याचे द्दवचार द्दकतीही द्दवरुद् 

द्ददशेचे असिे तरी त्याांना समाांतर ठेवून द्दवचार केिा जातो. सवडकाळ पढेु जाण्याचा द्दवचार 

करण्यावर भर द्ददिा जातो. 

वादद्दववाद न करता, आपिी मते व अहांकार बाजूिा ठेवून पढेु जायच्या मागाडवर िक्ष कें द्रीत 

करायिा ‘‘सहा वैचाररक टोप्या’’मदत करतात. सहाच सहा टोप्याांना वेगवेगळे रांग द्ददिे गेिे 

आहेत. पाांढरा, िाि, काळा, द्दपवळा, द्दहरवा आद्दण द्दनळा. टोपीचा रांग त्याचां नाव दशडद्दवतो. 

 . डी. बोनो ना द्दवचार करणाऱ्याांनी डोळ्यासमोर दृश्यस्वरूपात प्रत्येक टोपी ही खरीच 

टोपी आह े अशी कलपना करायिा हवी आहे. ह े घडण्यासाठी रांग हा महत्वाचा आहे. 

डोळ्यासमोर दृश्य आणायिा रांग सकुर करतो. 

प्रत्येक टोपीचा रांग हा त्याच्या कायाडशी सांबांद्दधत आहे. 

पय्ढरी ट्पी - पाांढरा रांग द्दनीःपक्ष व वस्तदु्दनष्ठ आहे. पाांढरी टोपी वस्तदु्दनष्ठ सत्य व आकडे 

ह्याांच्याशी सांबांद्दधत आहे. 

लयल ट्पी - िाि रांग राग, सांताप, उद्रेक व भावना द्दनदेशक आहे. िाि टोपी भावद्दनक  

दृद्दष्टकोन दाखवते. 

कयळी ट्पी- काळा रांग उदाद्दसनता व गांद्दभरतेचा दशडक आहे. काळी टोपी सावधानता व 

काळजी व्यि करते. ती एखाद्या कलपनेतीि त्रटुी व कमकुवता दाखवते. 

वपिळी ट्पी: द्दपवळा म्हणजे प्रकाशमान व सकारात्मकता. द्दपवळी टोपी आशादशी असते 

व आशा आद्दण सकारात्मक द्दवचार दाखवते. 

वहरिी ट्पी: द्दहरवे म्हणजे गवत, पाने फुिे झाडे, आद्दण अमाप सकस वाढ द्दहरवी टोपी 

सजडनशीिता व नव्या कलपनाांची द्योतक आहे. 

वनळी ट्पी: द्दनळा म्हणजे शाांत, आद्दण तो आकाशाचा रांग आहे. त्यामळेु तो सवाांच्या पेक्षा 

शे्रष्ठ आहे. द्दनळी टोपी द्दनयांत्रण, द्दवचार प्रद्दियेची रचना करणारी आद्दण इतर टोप्याांचा वापर 

करणारी आहे. 

उपय्त: 

सहा वैचाररक टोप्याांचे प्रद्दशक्षण हे खूप वेगवान, व्यवहाररक आद्दण परस्परदेवाघेवी करणारे 

आहे. प्रद्दशक्षण घेणार े सत्य गोष्ट आद्दण भावना तसेच सकारात्मक व नकारात्मक आद्दण 

टीकात्मक द्दवचारसरणी व सजडनशीि द्दवचारसरणी याांना एकमेकाांपासून द्दनराळे कसे 

करायचे ते द्दशकतात. 

ह्या प्रद्दशक्षणातून मिेु द्दनरद्दनराळ्या पररद्दस्थतीत वेगळे द्दवचार करायचे मागड कसे अविांबायचे 

ते द्दशकतात व त्याांना  त्याांच्या द्दवचारशिवची अनभूुती येते. 
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अथाडत ह्या प्रणािी/सांकलपनाांची कोवळ्या मिुाांना सरळ सोप्या व साध्या तऱ्हेने 

तड डखळख करून देता येईि. त्यामळेु ती मिेु द्दवचार करण्याच्या वेगवेगळ्या पद्ती जाणून 

घेतीि व द्दवचारशिव वापराचे वेगळे आराखडे तयार करायिा सरुूवात करतीि. वैचाररक 

व्यूहरचना तयार करू िागतीि. 

द्दवचाराांच्या वेगवेगळ्या प्रकारामध्ये ह्या वैचाररक टोप्याांचा वापर िक्षात येऊ शकेि. 

 वगाडचे व्यवस्थापन, वगाडमधीि द्दनयम, व द्दशस्तीबििची                     स    

नव्या कलपनाांचे द्दवचारमांथन करता येईि. 

 वगाडतीि सांकद्दलपत प्रयोगाचे द्दनयोजन उदा. हजेरी सभाांचे वेळापत्रक कायड द्दसद्ी वगैर.े 

 वगड बैठका 

 स                   स              

 गट प्रकलप  

 पसु्तकाांचे समीक्षण/स्वभावाचे कां गोर े(इतर जण कसा द्दवचार करतात)  

कयरण ि प रणयम ययची चचया:   

वगाडत वापरता येतीि अशी काही तांते्र /पद्तीीः  

विचयरमथ्न:  

उद्योगातीि कारखायामध्ये मोठ्या प्रमाणावर द्दवचारमांथना सारखे प्रश्न सोडवण्याचे तांत्र 

वापरण्यात येते. हलिी ते वगाडमध्ये पषु्कळदा सराडस वापरण्यात येते. द्दभन द्दभन 

द्दनष्कषाडच्या तत्वावर आधाररत असिेिे हे तांत्र Osborn(1953) याांनी द्दवकद्दसत केिे. 

त्याांच्या असां िक्षात आिां कव सजडनशीि द्दवचारसरणीमध्ये द्दनष्कषड आद्दण कलपना द्दविास 

एकत्र नाांदू शकत नाहीत. त्याांना एकमेकाांपासून दूर असतानाांच एकमेकाांना उपयोगी पडता 

येते. मूलयामापनाची श्यता नाकारिी नाही तरी ती पढेु ढकिेिी असते. प्रश्नाांची 

सोडवणूक करत असतानाां ह्यामळेु मिुाांना मानद्दसक सरुद्दक्षतता द्दमळते. द्दवचारमांथनाचे तांत्र 

एका व्यद्दिसाठी द्दकां वा समूहासाठी वापरता येते. 

 हे शाळेच्या वगाडत वापरायचे तांत्र आहे. 

 प्रिांद्दबत द्दनणडयाच्या तत्वाांवर आधाररत सामूद्दहत द्दस्थतीमध्ये नव्या कलपनाांची द्दनद्दमडती 

करणे हा द्दवचारमांथनाचा पाया आहे. 

 सामूद्दहक प्रयत्नामध्ये, वैज्ञाद्दनक सांशोधनावितार े द्दवकद्दसत झािेिे ह ेतांत्र खूप चाांगलया 

तऱ्हेने उपयोगी पडताना आढळते.  

 द्दवचार प्रद्दियेमध्ये द्दनद्दमडतीची अवस्था ही द्दनष्कषड/द्दनणडयाच्या अवस्थेपेक्षा द्दनराळी 

असते. 
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 द्दवद्दवद्दक्षत प्रश्नाांच्या सोडवणूकवसाठी (सवडसाधारण प्रश्नासाठी नव्हे) द्दवचारांमांथन तांत्र 

उपयिु असते. अशा प्रश्नाांच्या उत्तरासाठी चाांगलया, नवीन, ताज्या कलपनाांच्या 

एकद्दत्रत असण्याची जरुर असते. 

विचयरमथ्नयची मयताद ा्क तर्तिे: 

 प्रिांद्दबत द्दनष्कषड/द्दनकाि/द्दनणडय 

 मूलयमापन पढुीि काळासाठी राखून ठेवणे. 

 व्यवहाररक कलपना बऱ्याच वेळा अश्य व वेडगळ वाटणाऱ्या कलपनाांमधून पढेु 

येतात. 

 मोकळेपणाने द्दवचार करणे. 

 अधोरदे्दखत प्रश्न 

 कलपनाांची सांयया महत्वाची आहे. 

विचयरमथ्न ियपरण्ययची रीत: 

 मौद्दखक/तड डी व द्दिद्दखत ररत्या प्रश्न, द्दवषय द्दकां वा अडचण त्याांच्या पढेु ठेवा.  

 प्रश्नाांची व्यायया करा. 

 जास्तीत जास्त कलपना द्दकां वा सूचना पढेु आणण्यासाठी भाग घेणाऱ्या सवाांना कळवा. 

 वेळेची मयाडदा आखून द्या. 

 कलपनाांचा खघ सरुू राहू द्या कोणािाही एखाद्या कलपनेची पनुरावतृ्ती करू देऊ नका. 

तसेच दसुऱ्याच्या कलपनेवर भाष्य करू देऊ नका. 

 प्रत्येक प्रद्दतसादाची नड द करा. 

 कोणत्याही कलपनेवर अद्दजबात टीका होणार नाही याची खबरदारी  

 वेळ सांपलयावर सवोत्तम कलपना द्दनवडा. 

 सांबांद्दधत द्दनकषाांवर आधाररत उत्तम कलपना द्दनवडा  

 शेवटी चचाड करा. 

टीप-द्दवचारमांथनाच्या वेळी प्रत्येकजण सहभाग घेतो याची खात्री करा. उदा. 

१) ऑिींपीक स्पधेसाठी नवा खेळ शोधून काढा. 

२) वाहतकुवची कड डी कशी कमी करता येईि ? 

३) प्रदषुण द्दनयांत्रण कसे कराि ? 
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४) शाळाांतीि परीक्षा घेणेच बांद झािे तर काय होईि ? 

५) जर सवड घराांना पांख असते तर काय होईि ? 

६) तमु्ही दरुदशडनचा सांच (TV) असता तर तमु्हािा काय वाटेि? 

भूवमकय पयलन: 

सामाद्दजक नाटक व मानसशास्त्रीय नाटक तांत्राचा द्दवकास करण्यासाठी         याांनी ह्या 

नैसद्दगडक /स्वाभाद्दवक गणुाचा वापर केिा द्दशक्षणाचे तांत्र म्हणून सरुूवात झािी. पण त्यातून 

‘‘भूद्दमका बजावणे’’ हे तांत्र द्दवकद्दसत झािे. सरुूवात नकिा करून पढेु त्यातून सत्यद्दस्थतीचे 

कलपनारम्य रूपाांतर करण्याांत पयाडवसान होते ही एक सामूद्दहक द्दिया आहे. तिुना करून, 

द्दवरोध समजून, सांबांध जोडून, आद्दण शोधण्यातून ही स्वांयअध्ययनाची द्दिया द्दशकणाऱ्याांना 

मदत करते.’’ भूद्दमका बजावण्याच्या तांत्रात तड डी पातळीवर तसेच भावद्दनक व समजाच्या 

पातळीवर अध्ययन घडते. द्दशकणारा आपलया वतडणकुववर वेगवेगळे प्रयोग करतो पण ह्या 

तांत्रामळेु त्यािा खऱ्या आयषु्याांत प्रयोग करताना वाटणाऱ्या भीतीचा िविेश नसतो. ही 

पद्त द्दवचार करायिा, कलपना द्दविासावर जोर द्यायिा, आद्दण अडचणीच्या पररद्दस्थतीत 

त्वररत उत्स्फूतड प्रद्दतसाद द्यायिा उद्यिु करते. 

कययापद्धती/कययाप्रणयली: 

अडचणीच्या /प्रश्नात्मक द्दस्थतीची व्यायया करा. 

भूद्दमका बजावणाऱ्याांची द्दनवड 

पूवड तयारी 

सांके्षपात माद्दहती 

भूद्दमका करणे 

चचाडसत्र  

मूलयमापन 

पुहा भूद्दमका करणे 

उदा.पयाडवरणाचा ऱ्हास आद्दण पयाडवरण रक्षणाचे मागड  

वचथयिणी:  

द्दचथावणी हे समपातळी द्दवचारसरणीचे तांत्र आहे. ह्यामध्ये प्रश्न सोडवायचे जे प्रचद्दित मागड 

आहेत त्यापेक्षा दसुरीकडे द्दवचाराांचा मोचाड वळवायिा भाग पाडून काम करण्यात येते 

अद्दनयद्दमत माद्दहती देऊन आपण आखीव नमनेु िक्षात घेत त्या प्रमाणे प्रद्दतद्दिया देत 

राहतो. ह्या प्रद्दतद्दिया आपलया पूवाडनभुवानसुार व त्याच्या तकड शदु् द्दवस्ताराप्रमाणे येत 

असतात.बऱ्याचदा आपण चाकोरी बाहेरचा द्दवचार करत नाही. आपलया मेंदूतीि द्दवद्दशष्ट 
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रचनेमळेु जरी आपलयािा वेगळ्या प्रकारच्या अडचणीतून मागड काढायिा येत असिे तरी, 

ते कसे करण्यामध्ये अडचण येत रहाते. 

दोन वेगळ्या चाकोऱ्यामध्ये सांबांध जोडणाऱ्या ह्या ‘‘द्दचथावणी’’तांत्राचा उपयोग प्रथम 

Edward de Bono याांनी द्दवकद्दसत केिा. 

ह ेत्रके कसे ियपरययचे: 

प्रथम मिुामहून आपण द्दचथावणी देणार ेवेडगळ द्दवधान करायचे, ते करत असताना आपण 

असे समजायचे कव प्राप्त द्दस्थतीमधीि ज्या काांही गोष्टी आपण अध्याहत समजतो त्या 

खऱ्या नाहीत. जी द्दवधाने करायची ती मूखडपणाचीच असायिा हवीत ज्यायोगे आपलया 

मनातीि सध्याच्या द्दवचार करण्याच्या प्रद्तीिा ध्का बसिा पाद्दहजे. आपण एकदाचे 

द्दचथावणी देणार ेद्दवधान केिे कव मग द्दनणडय/द्दनष्कषड प्रिांद्दबत ठेवायचा आद्दण द्दचथावणीखोर 

द्दवधानाचा कलपना द्दनद्दमडतीसाठी वापर करायचा सजडनशीि द्दवचार करण्यासाठी द्दचथावणी 

हा सरुुवात करून देणारा द्दबांदू ठरते. 

उदयहरण क््र १: 

घराांना छप्पर नसिे पाद्दहजे असे द्दवधान आपण करूया. सवडसाधारणपणे ही काही फारशी 

चाांगिी कलपना नाही ! पण ह्या द्दवधानामळेु उघडझाप करणारी छप्पर ेअसणारी घर ेद्दकां वा 

काचेचे छप्पर असणारी घर े अशा प्रकारच्या कलपनाांचा द्दवचार येऊ शकतो अशी छप्परे 

असणाऱ्या घराांमळेु तमु्ही पिांगावर घराांत झोपून ताऱ्याांच्या दशडनाचा आनांद िटूु शकता. 

एकदा द्दचथावणीखोर द्दवधान केलयावर तमु्ही त्याचा द्दनरद्दनराळ्या प्रकार े उपयोग करू 

शकता. त्यासाठी खािीि गोष्टी नजरखेािी घािाव्या िागतीि. 

 द्दवधानामळेु होणार ेपररणामस्वरूप  

 त्याचे फायदे काय होतीि?  

 अशा कोणत्या द्दवद्दशष्ट पररद्दस्थतीत हे समांजसपणाचे उत्तर ठरिे.  

 त्यािा पाठींबा देणारी व त्याचा उपयोग करता येईि ह्यासाठी कोणत्या तत्वाांचा 

उपयोग करायची गरज भासेि. 

 ते सतत कसे कामािा येऊ शकेि, वेगवेगळ्या वेळी कसे काम करिे 

 जर घटनािम बदििा गेिा तर काय होईि.   

उदयहरण क््र २: 

माद्दहतीच्या मायाजािाशी (Internet) स्पधाड करण्यासाठी द्दव्हडीख कॅसेट (ध्वद्दनद्दचत्रद्दफत) 

भाड्याने देणाऱ्या दकुानदारािा नव्या कलपनाांची जरूर आहे. तो पढुीि द्दवधानाने सरुुवात 

करतो. 
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‘‘ग्राहकाांनी द्दव्हडीख कॅसेट भाड्याने नेण्यासाठी पैसे देण्याची जरूर नाही.’’ तो ह्या 

द्दचथावणीचे  द्दनरीक्षण/परीक्षण करतो. 

पररणाम- दकुानािा भाड्याचे उत्पन द्दमळणे बांद होईि व त्यामळेु पैशाांसाठी पयाडय 

शोधायिा िागेि. इांटरनेट वरून डाऊनिोड करणे व नेटवरून खरदेी करण्यापेक्षा 

द्दव्हडीखच्या दकुानातून घेणे फायद्याचे पडेि. 

फायदे- खूप िोक द्दव्हडीख               स     दकुानाांत गदी करतीि. दकुानात खूप 

जास्त िोकाांची ये जा वाढेि. बाजारातीि इतर द्दव्हडीखवालयाांचा धांदा मार खाईि. 

प रवस्थती/ियतयिरण: दकुानात पयाडयी उत्पनाची गरज भासेि. कदाद्दचत दकुानदार 

त्याच्या दकुानात जाद्दहरातीवितार ेकमाई करिे. द्दकां वा येणाऱ्या द्दगऱ्हाईकाांनी (जे खूप जास्त 

प्रमाणात असतीि) पॉपकॉनड, द्दमठाई, द्दपझा, वाईनच्या बाटलया, शीतपेये, वगैर ेद्दवकू शकेि. 

त्यामळेु त्याच्या दकुानाची प्रद्दसद्ी ‘‘रात्र घरी घािवण्यासाठी’’ िागणाऱ्या गोष्टी एकच 

द्दठकाणी द्दमळण्याची सोय असणार े दकुान अशी होईि. कदाद्दचत तो, जे िोक  ३० 

सेंकदाची जाद्दहरात पहायिा वेळ देतीि द्दकां वा ज्याांनी बाजाराांतीि मागणीबाबत शोध 

घेणाऱ्याांचा प्रश्नसांच भरून द्ददिा आहे, अशाांनाच फुकट द्दव्हडीख देईि. 

अशा द्दचथावणी नांतर दकुानदाराने काही मद्दहयाांसाठी प्रायोद्दगक तत्वाांवर हा उपिम 

करायचे ठरविे. त्याने पद्दहलया दहा िमाांकावर पसांत असिेिे द्दव्हडीख फुकट द्यायचे 

ठरविे. पण उशीरा परत करणाऱ्याांना दांड आकारायचे ठरविे.       सगळे द्दव्हडीख 

दकुानाच्या मागीि बाजूिा िपवून ठेविे. 

द्दचथावणी पद्त वापरायिा, जो प्रश्न तमु्हािा सोडवायचा आहे त्याच्याशी सांबांद्दधत 

मिुामहून मूखडपणाचे द्दवधान करायचे असते. द्दनणडय/द्दनष्कषड प्रिांद्दबत ठेवायचा आद्दण कलपना 

द्दनमाडण करायिा सरुूवात म्हणून त्या द्दवधानाांचा वापर करायचा. 

प्रश्नमयवलकय: 

उत्तराांमधून         प्रश्नाांच्या माध्यमातून द्दवचार            . भौद्दतकशास्त्र व जीवशास्त्र 

याांचा ज्याांनी पाय रचिा त्याांना जर प्रश्नच पडिे नसते तर ही शासे्त्र द्दवकद्दसतच झािी 

नसती. द्दजत्या प्रमाणाांत त्याांच्यावर द्दवचार द्दवमशड होईि द्दतत्याच प्रमाणात ते के्षत्र 

द्दजवांत राहून प्रगद्दत साधते. आपण प्रश्न द्दवचारलयाद्दशवाय आपण द्दवचार करायिा तयार होत 

नाही. प्रश्नामळेु कामाची द्दनद्दश्चती, प्रश्नाांची व्याप्ती, व अडचणींची माद्दिका खांडीत करणे, ह्या 

गोष्टी घडतात. बऱ्याचदा उत्तर द्दमळणे ह्यामळेु द्दवचार खांद्दडत होतात. जर उत्तरामळेु नवीन 

प्रश्न द्दनमाडण झािे तर द्दवचार माद्दिका पढुें चािू रहाते. 

म्हणूनच हे खर े आहे कव जी मिेु प्रश्न द्दवचारतात तीचे मिेु खऱ्या अथाडने द्दवचार करत 

असतात. व द्दशकत असतात. मिुाांना एखाद्या द्दवषयाची पररक्षा घेताना त्याांना त्या 

द्दवषयाांवरच्या प्रश्नाांची यादी बनवायिा साांगता येईि. त्यामध्ये त्याांच्या प्रश्नाांच्या पद्दहलया 

यादीवरून तयार होणार े प्रश्न पण त्या यादीत समाद्दवष्ट करता येतीि. प्रश्नाांपासून उत्तरे 

वेगळी ठेवायिा आपण जो वेगळा दजाड देतो तो मिुाांना प्रश्नाांची उत्तर े न द्दिहीता त्याांची 
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यादी बनवायिा साांगण्यात द्ददसून येते.                                    स     

                                    स           

य्तदयन: 

वादद्दववादावर आधाररत द्दवचार करायिा िावणारी पद्द्दत ही गाडीच्या पढुीि डाव्या 

बाजूच्या चाकासारखीच उत्तम आहे त्यामध्ये चकुवचे असां काहीच नाही. पण ती पयाडप्त 

नाही, परुशेी नाही. टोप्याांची पद्त वापरण्यामळेु आिेलया अनभुवाांचा मोठा साचा तयार 

झािेिा आहे. ती पद्त आता शैक्षद्दणक के्षत्रामध्ये खात्रीपूवडकररत्या वापरता येईि. कारण 

गेलया दहा वषाडत ती पद्त वापरण्याने आिेिे अनभुव व पररणाम फारच उत्साहवधडक व 

अप्रद्दतम आहेत. ती पद्त आता नवीन काहीतरी द्दवद्दचत्र करायचे अशा सदराांत राहीिेिी 

नाही. आता ही पद्त चौदा वषाडपासून सवड वयोगटाांमध्ये, सवड सांस्कृतीमध्ये, आद्दण शैक्षद्दणक 

क्षमताांमध्ये सवडदूर वापरिी जाणारी जोमदार पद्त म्हणून मायता पाविी आहे. सवड 

वयोगटातीि मिुाांमध्ये द्दवचारक्षमतेचा द्दवकास घडवून आणणारी िाांतीकारी कलपना झािी 

आहे. 

वादात्मक पद्ती जी कधीच रचनात्मक द्दकां वा सजडनशीि समजिी गेिी नव्हती द्दतिा पयाडय 

म्हणून ही पद्त उदयािा आिी. सहा टोप्याांच्या पद्तीमध्ये ‘‘काय आह’े’यापेक्षा ‘‘काय 

असू शकेि’’                        स               यावर भर द्ददिा गेिा आहे. 

कोण बरोबर व कोण चूक अशा गोष्टींकडे कानाडोळा केिा गेिा आहे. 

४.५ सयरय््  

या घटकामध्ये अध्ययनकत्याडची द्दवद्दवधतेच्या के्षत्राांसबांधी माद्दहतीचे वणडन केिे आहे. या 

द्दवद्दवधतेचे ज्ञान ही अध्ययनकत्याडचे योय द्दनदान करण्यासाठी होऊ शकते. या द्दनदानाचा 

उपयोग शाळेसाठी होऊ शकतो. कव जे अथडपूणड तसेच          अध्ययन अनभुव 

देण्यासाठी करु शकतात. जेणे करुन व्यद्दिमत्त्वाची एकद्दत्रत द्दवकास हा होऊ शकेि. 

४.६ स्ियध्ययय 

१) इद्दिसची व्यद्दिमत्त्व द्दसद्ाांत स्पष्ट करा. 

२) बनेची व्यद्दिमत्त्व द्दसद्ाांत स्पष्ट करा. 

३) व्यद्दिमत्त्वाची वैद्ददक सांकलपना स्पष्ट करा. 

४) व्यद्दिमत्त्वाची बौद्धमाडची सांकलपना स्पष्ट करा. 

५) द्दगिफोडडची बदु्दद्मत्ता रचना स्पष्ट करा. 

६) गोिमनची भावनीक बदु्दद्मतेचा द्दसांद्ात स्पष्ट करा.  

७) गाडडनरची बहुपयाडयी बदु्दद्मते्तचा द्दसद्ाांत स्पष्ट करा. 

८)             स            स                      
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९)                             

१०) स            स                          

११)                               स                               

१२)  मिुाांची वैचाररक क्षमता वाढवण्यासाठी द्दशक्षक आपलया वगाडत Edward de Bono 

याांच्या सहा वैचाररक टोप्याांचा पद्तीचा कासा वापर करू शकतीि. 

 

 

***** 
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५ 

वेगळ्या प्रकारच्या क्षमता असणाऱ्या मलुाांच्या 

(अपवादात्मक मलुाांच्या) शैक्षणणक गरजा 

घटक रचना 

५.० उद्दिष््टये 

५.१  प्रस्तावना  

५.२ व्यद्दिगत फरकाप्रमाणे वगगवारी 

५.३ अध्ययन अकायगक्षमताांची सांकल्पना आद्दण प्रकार 

५.४ भावद्दनक आद्दण वतगनातील अद्दनयद्दमतता 

५.५ समावेद्दित द्दिक्षण 

५.६ साराांि 

५.७          

५.८       

५.० उणिष््टये 

                                  

•                                    

•                                 

•                                               

•                                                  

•                                                   

५.१ प्रस्तावना  

मानवातील (मनषु्यातील) द्दवद्दवधतेने द्दवपलुता असणार े ह े सुांदर जग मनषु्यातील 

आनवुांद्दिकता आद्दण त्याच्या भोवतालचे वातावरण (भोवतालची पररद्दस्थती)याांच्यातील 

द्दिया व प्रद्दतद्दिया  याांच्यामुळे द्दनमागण झाले आहे. व्यिी त्याांच्यातील िारीररक बौद्दिक 

भावद्दनक आद्दण वतगनातील असलेल्या लक्षणाांमळेु/गणुदोषाांमुळे एकमेकाांपेक्षा वेगळ्या/द्दभन्न 

असतात. यामळेु वगगद्दिक्षकाांसमोर भ्रमाची द्दकां वा गोंधळाची पररद्दस्थती द्दनमागण होते जेव्हा 

द्दतला/त्याला वगागमध्ये वेगवेगळ्या स्तराच्या क्षमता असलेल्या भावद्दनक आद्दण 

दृद्दष्टकोनामध्ये द्दवद्दवधता/फरक असलेल्या तसेच वेगवेगळ्या िारररीक गणुदोष/लक्षणे 

असलेल्या द्दवद्यार्थयागबरोबर (अध्ययनाथी) काम करावे लागते. हे सवग काम द्दतला/त्याला 

िैक्षद्दणक (अध्ययन जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी आखून द्ददलेल्या वेळेच्या चौकटीतच 
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करावे लागते. त्यामळेु वगागमध्ये असलेल्या द्दवद्यार्थयागमधील वेगवेगळ्या वैयद्दिक फरकाांना 

लक्षात घेऊन त्याांच्याबरोबर काम करणे हे द्दिक्षकाांसमोर (अध्यापकासमोर) खूप मोठे 

आव्हानच असते. वगागतील वैद्दिष््टयपूणग बालक सवगसाधारण क्षमता असणार े सामान्य 

बालकही असू िकते. अथवा अपवादात्मक द्दकां वा वेगळ्या क्षमता असणार ेबालक ही असू 

िकते. ज्याला द्दिक्षकाकडून/अध्यापकाकडून अद्दधक/जास्त लक्ष असण्याची गरज असते.  

५.२ व्यणिगत फरकाप्रमाणे वगगवारी 

i) ज्ञानात्मक (बौिीकदृष््टया) अपवादात्मक मलेु 

ii) िारीररक व ज्ञानात्मक (बौद्दिक) अपवादात्मक मूले  

iii) सामाद्दजक - साांस्कृद्दतक दृष््टया अपवादात्मक मूले  

अपवादात्मक मूले कोणाला म्हणतात?:  

ज्या मलुाांच्या द्दवद्यार्थयाांच्या अांगी सवगसाधारणतेपेक्षा कमी द्दकां वा अद्दधक गणुवत्ता व न्यूनता 

असते. आद्दण त्याांच्या िैक्षद्दणक/अध्ययनाद्दवषयीच्या गरजा पूणग करण्यासाठी द्दविेष 

अध्ययन कायगिम वव योजनापूवगक हस्तके्षप याांची आखणी करावी लागते. व ज्याांच्याकडे 

अद्दधक लक्ष देण्याची गरज असते. असे मूल अपवादात्मक मूल असते. 

अपवादात्मक मूलाचे प्रकार-अिी मूले खाली द्ददलेल्या तीन प्रकारात वगीकृत करता येतात. 

(अ) बौद्दिक/ज्ञानात्मक स्तरानसुार अपवादात्मक मलेु. 

(ब) िारररीक स्तरानसुार अपवादात्मक मूले. 

(क) सामाद्दजक व साांस्कृद्दतक स्तरानसुार अपवादात्मक मलेु  

(अ) बौणिक/ज्ञानात्मक स्तरानुसार अपवादात्मक मलेु: 

या प्रकारात येणारी मलेु खाली द्ददलेल्या प्रकारात मोडतात. 

i)  अलौद्दकक मलेु  

ii) मांदबिुी मलेु  

iii)  अध्ययन अक्षमता असलेली मलेु 

अलौणकक बुिीची मलेु (कुशाग्र बुिीचे अध्ययनाथी): 

कुिाग्र /अलौद्दकक बिुीच्या मलुाांमध्ये द्दविेष क्षमता व गणुवैद्दिष््टये तसेच उच्च बौद्दिक 

क्षमता आढळून येतात. 

द्दगलफडगच्या मतानसुार ज्या द्दवद्यार्थयागमध्ये सजगनात्मक आद्दण मूल्य मापनात्मक 

द्दवचारातील अांगीभूत बौद्दिक क्षमता अद्दतिय उच्च कल्पनाधाररत पातळीवर असतात. ते 

द्दवद्याथी कुिाग्र बिुीचे अध्ययनाथी/द्दवद्याथी असतात. म्हणून असे योग्य ररतीने गहृीत 
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धरता येईल की अिा द्दवदयार्थयाांना जर योग्य अध्ययन/िैक्षद्दणक सांधी /अनभुव योजून देता 

आले तर ते भद्दवष्यातील समस्या सोडद्दवणार, सांस्कृद्दतमध्ये नावीन्य आणणार े / बदल 

घडवणार ेहोतील. 

 

कुशाग्र अलौणकक (प्रज्ञावांत)मुलाांची वैणशष््टये: 

िारीररक वैद्दिष््टये - या मलुाांमध्ये असणाऱ्या उच्चतम िारीररक क्षमता खालीलप्रमाणे -  

१)  जन्मतः  वजन जास्त अस  . 

२)  चालणे व बोलणे हे वयापेक्षा लवकर(आधी)असते.  

३)  पौगांडावस्था सामान्य द्दवदयार्थयाांपेक्षा आधी येते. 

४)  उच्च कारक क्षमता. 

बौणिक वैणशष््ट ये (IQ): 

१)  उच्च बदु्दिगणुाांक (१४० च्या वर असतो.)  

२)  अकाली वाढ झालेला (बौद्दिक वाढ)  

३)  वैद्दवध्यपूणग अद्दभुचची  

४)  उच्च प्रतीची द्दवदयालयीन अध्ययन कृती  

५)  उच्च दजागच्या अमूतग वैचाररक कायगकारणभावात्मक, सामान्यीकरणात्मक, टीकात्मक 

व प्रद्दतसादात्मक द्दवचार प्रद्दिया आद्दण सजगनििी. 

व्यणिमत्व गुणवैणशष््टये: 

१)  महत्त्वाकाांक्षी  

२)  उच्च दजागच्या पे्ररणा व उत्साह  

३)  भावनावि  

४)  द्दनः िांक 
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प्रज्ञावांताचा शोध: 

प्रज्ञावांताचा कुिाग्र बदु्दिच्या मलुाांचा िोध तसेच त्याांच्या द्दठकाणी असणाऱ्या सपु्त गणुाांचा 

िोध घेण्यासाठी पालक, द्दिक्षक आद्दण समाजसेवक िालेय द्दिक्षणाच्या अगदी सरुवातीच्या 

(आधीच्या) टप्पप्पयात मदत करू िकतात. 

• वेगवेगळ्या वातावरणात आद्दण व्यवस्थामध्ये आवश्यक वेळ घेऊन काळजी पूवगक 

द्दनरीक्षणाांद्वार ेया कुिाग्र बिुीच्या क्षमताांची ओळख अकाली/लवकर करून घेण्यासाठी 

कायगयोजना केली पाद्दहजे. 

• बौद्दिक चाचण्या, सजगनििीच्या चाचण्या, िब्द परस्पर सांबांध कसोट्या तसेच 

कायगयि कसोटी यासारखी साधने उपयोगी असतात. 

• िाळेतील नोंदी, िाळेचे प्रगतीपत्रक यासारख्या गोष्टीही प्रज्ञावांतासाठी महत्त्वाची 

माद्दहती परुवू िकतात. 

कुशाग्र बुणिच्या अध्ययनाणथगचे अध्ययन–अध्यापन:   

प्रज्ञावांताांचे (कुशाग्र बुिीच्या मलुाांचे) अध्ययन-अध्यापन:  

यासाठी दोन महत्त्वाचे दृणष्टकोन:  

(१)  गणतमानता-गतीप्रमाण ेणशक्षण (acceleration): 

अिा मलुाला खास द्दिक्षण देण्याची गरज असते सवगसामान्याांपेक्षा त्याला वरच्या वगागत 

प्रवेि देणे, त्याला त्याच्या गतीप्रमाणे पढुच्या स्तरावर जाऊ देणे, तो उच्च स्तराचा 

अभ्यास करू िकेल. असा अध्ययन कायगिम या प्रकारच्या दृद्दष्टकोनामळेु साध्य होतो. 

२) समिृ अभ्यासक्रम (enrichment): 

अिा द्दवदयार्थयागला इतर द्दवदयार्थयागसाठी असलेल्या अभ्यासिमापेक्षा अद्दधक समिृ 

अभ्यासिम उपलब्ध करून देणे, ज्यायोगे त्याला त्याच वगागत राहूनही द्दविेष अध्ययन 

करता येणे िक्य होईल, तसेच बौिीक व मानद्दसक क्षमतेनसुार अध्यापन, अध्ययन - पित 

व वेगवेगळ्या प्रकारचे स्वाधाय, उपिम, प्रयोग करणे यासारख्या सांधी उपलब्ध करून 

देऊन त्याला स्वतः ची ज्ञान क्षमता, आकलनक्षमता याांचा द्दवकास करण्यास प्रोत्साहन व 

सांधी द्दमळवून देणे साध्य होते. 

कुिाग्र बिुीच्या द्दवदयार्थयाांच्या अध्ययन-अध्यापनात खालील उद्दिष्टाांवर भर द्ददला पाद्दहजे, 

याबद ्दल सवगसाधारणपणे एकमत आहे.  

१)  पथृः करणात्मक ज्ञान   

२)  प्रश्न/समस्या सोडवण्याच्या पिती  

३)  पथृः करण व सांयोग याांचा उपयोग करणे.  
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४)  कल्पनात्मक द्दवचार कर    

५)  द्दवज्ञानात्मक उिीष्टे /उिेश्य  

६)  द्दवचाांराचा अस्सलपणा व सजगनिीलता  

७)  स्वतांत्र व स्वयांअध्ययन पिती  

८)  द्दविेष प्रोत्साहन. 

मांदबुिी मलु:  

‘द अमेररकन असोद्दसएिन ऑफ मेंटल डेद्दफद्दियन्सी’च्या म्हणण्यानसुार वाढीच्या वयात 

मांदबदु्दित्वाची सरुवात होते. जेव्हा प्रकषागने द्ददसून येणाऱ्या सामान्य बौिीक 

द्दियाद्दिलतेपेक्षा कमी बौद्दिक द्दियाद्दिलता आद्दण भोवतालच्या वातारणातील बदलानसुार 

आवश्यक असणाऱ्या वतगनात दोष हे दोन्ही एकाच वेळी द्दनमागण होतात, त्यावेळी 

मांदबदु्दित्वाची सुुचवात होते. 

याचा अथग असा होतो की, मांदबदु्दित्वामध्ये येणाऱ्या लोकाांच्या वगीकरणात प्रद्दिक्षण 

द्ददल्यावर काम करू िकणार,े थोडेसे लक्ष द्ददले तर काम करू िकणार,े अद्दजबात प्रद्दिद्दक्षत 

न होणार ेआद्दण भाषण/बोलणे अद्दजबात न कुच िकणार ेतसेच इतर कारक सांबांद्दधत द्दिया 

करू न िकणार ेअसे सवग मतीमांद समाद्दवष्ट होतात. 

बौद्दिक स्तरानसुार मांदबदु्दित्व (मांदबदु्दि मलेु)चार पातळ्याांवर आढळून येते. 

१) क्षीण बालके (क्षीणत्व): 

याांचा बदु्दिगणुाांक ५०-७० असतो. जी मलेु या प्रकारात मोडतात त्याांचा मानद्दसक द्दवकास 

७ ते १० वषागच्या मलुासारखा असतो. मांदबिुी असलेल्या लोकसांख्येच्या ८०% लोक 

यामध्ये येतात. ते द्दिक्षण घेण्यास लायक असतात. त्याांच्यामध्ये मेदूांच्या दोषाांची व इतर 

िारररीक दोषाांची लक्षणे द्ददसून येत नाहीत. म्हणून त्याांचे मांदबूद्दित्व काही वेळा िाळेत 

जायला लागल्यावर सिुा ओळखले जात नाही. तरी त्याांचा सरुवातीच्या काळातला द्दवकास 

हा नेहमीच सामान्याांपेक्षा मांदगतीने झालेला असतो. त्याांच्यामध्ये अांतदृगष्टी, द्दनणगयक्षमता इ. 

गोष्टी कमी असतात. त्यामळेु जेव्हा ही मलेु याांच्या समवयस्क मलुाांपेक्षा िाळेच्या कामामध्ये 

मागे पडू लागतात, तेव्हा ते लक्षात येते. अिी मलेु जर लवकर ओळखू आली तसेच 

पालकाांचे सहकायग व योग्य प्रद्दिक्षण द्दमळाले तर  ती ३री ते ६वी पयांतच्या िैक्षद्दणक 

स्तरावर पोहोचू िकतात. तरी सिुा ही मलेु द्दक्लष्ट, अवघड बौद्दिक काये करू िकत 

नाहीत. असे असूनही ती दैनांद्ददन कामे कमी  प्रतीची कौिल्य लागणारी कामे व काये, तसचे 

मानवी कामे स्वतांत्रपणे व यिस्वीपणे करू िकतात व स्वावलांबी नागररक होऊ िकतात.  

२) जडबुिी बालक (जडबुिीत्व) (IQ35-49): 

ह्ाांचा बिुीगणुाांक ३५ ते ४९ असतो. ३ ते ७ वषागच्या सामान्य मलुाच्या वयाइतके त्याचे 

मानद्दसक वय असते. मांदबिुीच्या लोकसांख्येच्या १२% लोक या प्रकारात येतात. त्याांचे 

मांदबदु्दित्व त्याांच्या लवकरच्या काळातच द्ददसून येते. ती प्रद्दिद्दक्षत होऊ िकतात. भाषा 
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कौिल्यामध्ये त्याांची  मांदगती असते. तसेच त्याांच्या कारक वाढीवरसिुा पररणाम झालेला 

असतो. याांच्यापैकी काही जण भाषेचे वाचन, द्दलखाण व मोडक्या-तोडक्या मौद्दखक भाषेचे 

ज्ञान घेऊ िकतात. भाषेचे व गद्दणताचे प्राथद्दमक स्तरावरील ज्ञान आत्मसात करतात. 

िररररक दृष््टया ती द्दक्लष्ट व गचाळ असतात. तसेच त्याांच्या हालचालीवर कारकाच्या कमी 

प्रतीच्या परस्पर अनकुुलतेचा पररणाम झाल्यामळेु त्याांच्या हालचाली त्याांना त्रासदायक 

होतात. तरीही त्याांना सांरक्षणाची फारिी गरज भासत नाही. थोडेसे लक्ष द्ददले तरी ती प्रगती 

करू िकतात. मात्र आद्दथगक जबाबदारी पेलू िकत नाहीत. 

३) गांभीर बुणिमांदत्व:  

याांचा बदु्दिगणुाांक २० ते ३४ यामध्ये असतो. मांदबदु्दिच्या लोक सांख्येच्या ७% या  

प्रकारात मोडतात. या प्रकारात येणाऱ्या मलुाांना भाषेचे (मौद्दखक भाषा) गांभीर प्रश्न असतात. 

सांवेदनास्थानाचे दोष व कारकक्षमताांमध्येही अपांगत्व असते. 

४) पूणगत्व : मांदबुणित्व (IQ under 20): 

या प्रकारात येणाऱ्या मलुाची वाढ २ वषागच्या मलुाच्या मानद्दसक वाढीएवढी झालेली असते. 

याचा बदु्दिगणुाांक २०च्या खाली असतो. मांदबिुींच्या लोकसांख्येच्या १% लोक या वगागत 

मोडतात. यामध्ये येणार े लोक आयषु्यभर परावलांबी असल्यामळेु सतत दसुऱ्याांची मदत 

लागते. अिी माणसे भोवतालच्या पररद्दस्थतीनसुार स्वतः मध्ये वतगनबदल करण्यासाठी 

अक्षम असतात. तसेच सोपी-साधी कामे पूणग करण्यास व त्यामध्ये सिुा प्रावीण्य 

द्दमळवण्यास अक्षम असतात. त्याांच्यामध्ये गांभीर िारीररक व्यांगे, फेफर,े मकेुपणा, बद्दहरपेणा, 

इ. अनेक समस्या आढळून येतात. द्दिवाय बहुताांिी मलेु रोगी/आजारी अवस्थेत असतात. 

ती द्दिक्षण, प्रद्दिक्षण घेऊ िकत नाहीत. जन्मभर परावलांबी असल्यामळेु त्याांना सेवाभावी 

सांस्थाांमध्ये ठेवावे लागते. ती अल्पायिुी असतात. 

मांदबुणित्व येण्याची कारणे (Biological causes): 

• साधारणपणे २५% ते ३५% मांदबदु्दित्वाच्या उदाहरणामध्ये माद्दहती असलेले 

िाररररक कारण आढळून येते. बहुताांिी आढळणार ेकारण म्हणजे अद्दतररि िोमोझोम 

(chromosome) िरीरात असणे, ज्यामळेु डाऊन्स द्दसांड्रोम (Down's syndrome) 

हा मेंदूसांबांद्दधत राेग होतो. ह्ा रोगाची पनुः पनुरावतृ्ती (वारवाांरीता) आईचे वय (मूल 

होण्याचे) वाढत जाते तिी वाढत जाते. मलुाच्या जन्माच्या वेळी मेंदलुा प्राणवाय ु

(ऑक्सीजन)च्या अपऱु्या परुवठ्यामळेु द्दनमागण झालेल्या समस्या व जटीलता हे ही 

आणखी एक िाररररक कारण आहे. 

बऱ्याच उदाहरणामध्ये मांदबदु्दित्वाला आनुांवद्दिक मांदबदु्दित्व असेही सांबोधले जाते. 

ज्यामध्ये िारीररक कारण माहीत होत नाही पण यामागे कुटुांबाचा/आनवुांद्दिक इद्दतहास 

असतो. 

• वेडसरपणा अथवा णवरुपता हा आजार कां ठग्रांथीमध्ये णबघाड (Failed thyroid) 

अथवा कां ठग्रांथीचे द्दवघटन या कारणामुांळे उदभवलेल्या मज्जासां       अांतग्रांथीमधील 

असमतोलामळेु होतो. 
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• सांसगगदोष अथवा णवषारीवाहक (Infection and Toxic Agents): आईला 

द्दसद्दफद्दलस (Syphilis) द्दकां वा गोवर (Germ Measles) यासारखे द्दवकार/रोग तसेच 

द्दतच्या िरीरात काबगन मोनेाक्सॉईड अस   या कारणामळेु गभागला मांदबदु्दित्व येते. 

गभागवस्थेत असताना झालेले रोग, गरोदरपणी घेतलेल्या औषधाांचा पररणाम, आई व 

गभागचा रिगट एकमेकाांना अनरुूप नसणे यासवग गोष्टीही मांदबदु्दित्वाला कारणीभूत 

होतात. 

• अपररपक्वता आणण भावणनक आघातजन्य णस्थती (Prematurity and 

Trauma): जन्माच्या वेळी १५०० गॅ्रम पेक्षा कमी वजनाची बालके जन्मणे, अवघड 

बाळांतपण, बाळाच्या मेदूांमध्ये रिस्त्राव होणे ही आणखी काही कारणे आहेत. 

• शरररातील अणुांचे णवद्यतुभारीकरण आणण णकरणोत्सगग(Inizing and 

Radiation): द्दकरणोत्सगागमुळे क्षद्दकरण थेट फद्दलत बीजाांड कोिावर पररणाम  

करतात., तसेच दोन्ही पालकाांमधील (आई-वद्दडल) लैंद्दगक पेिींचे खच्चीकरण 

करतात. (त्याांना दबुगल करतात) ज्याचा पररणाम सदोष मूल जन्माला येण्यात होतो.  

• कुपोषण: गरोदरपणामध्ये िेवटच्या पाच मद्दहन्याच्या काळात आईच्या आहारातील 

प्रोटीन प्रद्दथनाांची कमतरता द्दकां वा मलुाच्या जन्मानांतर पद्दहल्या १० महीन्यामध्ये 

त्याच्या आहारातील प्रद्दथनाांची कमतरता या कारणामळेु मलुाच्या मेदुांला गांभीर व मोठे 

नकुसान होते. 

मांदबणुित्वासाठी अध्यापन/णशकवणे: 

मांदबदु्दि असलेल्या मलुाला स्मरणििी, द्दिकवण्याचा वेग, सामान्यीकरण करण्याची 

क्षमता, सांकल्पना समजणे, अवधान, आवाका, एकाग्रद्दचत्तता यासारखी के्षते्र द्दवद्दिष्ट प्रकार े

कठीण असतात. िैक्षद्दणक कायगिमात या मलुाांना जास्तीत जास्त सरावाकरीता योग्य सांधी 

व वातावरण देणे, योजना तयार करणे तसेच अभ्यासाचे साद्दहत्य, धडे, प्रश्नोत्तर े लक्षात 

राहण्यासाठी वारवाांर म्हणणे यामळेु मलुाच्या स्मरणििीमध्ये योग्य प्रमाणात प्रगती होईल. 

अद्दत द्दिकणे (over learning) ही सिुा  यासाठी चाांगली पित आह.े िेवटी 

अभ्यासिमाची ध्येये ही अपवादात्मक असलेल्या मूलाांच्या गरजाांबरोबर ताळमेळ बसणारी 

असली पाद्दहजेत. ह े अध्यापकाने ओळखले पाद्दहजे. अपवादात्मक मलुाला स्वतः -बरोबर 

आद्दण समाजामध्ये स्वतांत्रररत्या प्रस्थाद्दपत होण्यासाठी लागणारी कौिल्ये  द्दिकवण्यावर 

िाळा व द्दिक्षकाांनी जोर द्ददला पाद्दहजे. 

(ब) अपांग मलेु/शारीररक दृष््टया अपवादात्मक मलेु (Physically Exceptional 

children):  

अपांग मलेु हा िब्द साद्दहत्यामध्ये अनेक वेगळ्या प्रकाराांनी वापरला जातो. जसे िारीररक  

दृष््टया अक्षम, द्दवकलाांग, अद्दस्थव्यांगग्रस्त द्दकां वा आजारी इत्यादी. 

शाररररक अपगांत्व असलेली मलेु दोन प्रकारात णवभागली जातात:  

१)  अद्दस्थव्यांगग्रस्त (Orthopadically handicapped -OH) 
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२)  िारीररक प्रकृतीदृष््टया असमथग/आजारी (Helth Impairments) वरील द्दवभागणी 

द्दविेष द्दिक्षणाचा उिेि साध्य करण्यासाठी  केली गेली आहे. 

अस्थीव्यांगग्रस्त अपांगाची वैधाणनक व्याख्या खालीलप्रमाणे: 

ज्याांच्या गांभीर अद्दस्थव्यांग असमथगतेमळेु अध्ययनाच्या सादरी करणावर अथवा कायग 

करण्यावर प्रद्दतकुल पररणाम होतो. असे मूल आद्दस्थव्यांग ग्रस्त अपांग होय. 

या िब्दाच्या व्याप्तीमध्ये उपजतच असलेली िारीररक असमथगता/कमतरता उदा. खरुटे 

पाय, एखादा अवयव/अांग नसणे. अवयव/अांग नसलेली, व्याधी/रोगामळेु असमथगता आलेली. 

उदा. पोद्दलयो ग्रस्त, हाडाांचा क्षयरोग आद्दण इतर अनेक कारणामळेु उदा. सेरबे्रल पॅलसी, 

हातपाय तोडलेले (अपघात/आजारपणामळेु) आद्दण हाड मोडून अथवा जळण्यामळेु 

आकुां द्दचत झालेले अवयव असलेली असमथग/कमतरता असणारी मलेु समाद्दवष्ट आहेत. 

२) शाररररक प्रकृणतदृष््टया उणीव (कमतरता)/असमथगता याची वैधाणनक व्याख्या 

पुढीलप्रमाण ेआह:े 

िाररररक प्रकृद्दतदृष््टया असमथगतता म्हणजे िरीराची गांभीर अथवा तीव्रपणे झालेली अवस्था 

जी परस्परसांबांध आद्दण वाढीतील/द्दवकासातील आद्दण अध्ययनातील गांभीर समस्याांदवार े

प्रकट होते. अथवा अिी अवस्था ज्यामध्ये मयागद्ददत िारीररक ििी, कमी मानद्दसक ताकद, 

द्दकां वा कमी मानद्दसक तरतरीपणा ह्ा सवग बाबी तब्येतीच्या गांभीर समस्यामळेु -उदा. 

हृदयाची द्दस्थती, क्षय, सांद्दधवातामळेु ताप, मूत्र द्दपडाांला सूज येणे, दमा, पांडुरोग, रिपीत, 

अपस्मार (फेफर े येणे), द्दििाची (lead) द्दवषबाधा, रिाचा ककग रोग अथवा मधमेुह द्ददसून 

येतात. ज्याांचा मलुाच्या अध्यापनातील/ िालेय सादरीकरणावर अद्दतिय प्रद्दतकुल पररणाम 

होतो. तथाद्दप मेदूांला दखुापात झाल्यामळेु झालेला भाषासांबांधीत आजार/रोग-अफॅद्दसया 

(aphasia) यासारखे मज्जासांस्थेिी सांबांद्दधत रोग/आजार हे पांगतु्व अथवा द्दविेष िाररररक 

तब्येतीच्या समस्याांमध्ये वगीकृत करण्यात येत नाहीत. म्हणून िैक्षद्दणक दृष््टया पांगतु्व आद्दण 

मज्जासस्थेंचे आजार या वगागत सांवेदनास्थान द्दवरद्दहत िारीररक आजार जे मज्जासां   ला 

नकुसान कारक असोत वा नसोत द्दकां वा त्याांच्यामळेु गांभीर अिा तब्येतीच्या समस्या 

उदभवतात असे सवग आजार असणारी मलेु यामध्ये समाद्दवष्ट केली जातात. 

मूलतः  सांवेदनाद्दवरद्दहत िारीररक आजार ह े पांगतु्व आद्दण असाध्य व द्दचवट िारीररक 

आजार/रोग यामध्ये वगीकृत केले जातात. अपांग/पांग ु असलेल्यामध्ये ठळकपणे, स्पष्टपणे 

द्ददसून येणारी हाडाांची व स्नायूांची द्दवुचपता आढळते. ते पटे्ट लावतात (braces) कृद्दत्रम 

अवयांवासारखी कृद्दत्रम साधने वापरतात. द्दकां वा कुबड्या, चाकाची ढकलगाडी याांच्या 

साहाय्याने इकडे द्दतकडे वावरतात, हालचाली करतात. 

द्दिक्षक/ अध्यापकाला िारीररक असमथगततेमध्ये कमी ुचची/रस असतो, पण त्या असमथग 

तेचा त्याच्या (द्दवद्यार्थयागच्या) अभ्यासावर काय व कसा पररणाम होईल याद्दवषयी तो अद्दधक 

जागरूक असतो. 
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अ) स्नायूच्या अथवा मज्जा स्नायूांच्या अपांगत्वामूळे अिा मूलाांची वगागत बसणे, 

कौिल्याने काम करणे, हस्तकौिल्य, समजणे यासारख्या क्षमता अद्दधक जास्त 

मयागद्ददत होतात. 

ब) हाडाांचे द्दवकार असलेल्या मलुाांच्या हालचाली, बसणे, उठणे, चालणे, याची पित 

अथवा िाळेच्या कामात हाताांचा उपयोग करणे. या सवग बाबींवर त्या आजाराचा 

पररणाम होतो. 

क) तात्परुते अथवा असाध्य आजार असलेल्या मूलाांमध्ये ििीची कमतरता, अििपणा 

अथवा मानद्दसक ताकदीची कमतरता आढळते. 

अद्दस्थव्यांगत्वाचे त्याच्या तीव्रते/गांभीरतेप्रमाणे व द्दवस्ताराप्रमाणे खालील प्रकार आहेत. 

सौम्य (mild) < ४०%   

मध्यम (moderate) `४०%     ४०% वरील 

तीव्र/गांभीर (severe)- ७०%    ७०% वरील 

ड्डपूणगतः  (profound)  १००%   

प्राबल्य (Prevalence):  

असा अांदाज आहे की भारतात िाररररक अपांग, लोकसांख्येच्या २% आहेत. साधारणतः  

िाळाांमध्ये आढळून येणार ेिारीररक आजार सेरबे्रल पॅलसी (cerebraldpalsy), स्पायना 

बायद्दफडा (Spina Bifida) आद्दण मसक्यलुर द्दडसट्रॉफी (muscular Dystrophy) 

यासारख्या िारीररक व्याधी आहेत. द नॅिनल सपँल सव्ह े- १९९१ च्या अनसुार १६.१५ 

लाख िारीररक अपांगत्वापैकी ८.९३९ लाख अद्दस्थपांगतु्व असलेले आहेत. त्यामध्ये ग्रामीण 

व िहरी याांचे प्रमाण ८०:२० आह,े परुूष -स्त्री प्रमाण ६०:४० असे आहे. १९८१ मध्ये 

िारीररक अपांग ग्रामीण भागातील लोकसांख्येच्या १.९४% व िहरी भागातील 

लोकसांख्येच्या १.४२% होते. १९९१ मधील ऱए्एध ्चा सांबांद्दधत आकडा ग्रामीण भागात 

१.९९% व िहरी भागात १.५८% होता. 

कारण े(Causes): 

िारीररक अपांगत्वाची कारणे अनेक व द्दवद्दवध आहेत. मेंदूला इजा, मेदूांला ताप व मेदूांची 

दबुगलता यामळेु िारीररक अपांगत्व येते. रिगट अनरुूप नसणे, मादक द्रव्याचे 

(पदाथागचे)सेवन द्दवषाणचुा प्रादभुाव ची लागण गभगवती स्त्रीला असेल तर सिुा जन्मणाऱ्या 

मलुाला िारीररक अपांगत्व येते. तसेच प्रसूती वेदनाांचा काळ लाांबला, द्दििामळेु द्दवषबाधा, 

अपघात या गोष्टीही मेंदूला इजा होण्यास व मज्जासांस्थेसांबांद्दधत द्दवकार होण्यास कारणीभूत 

होतात.  

NSSO, १९९१ च्या मतानसुार पोद्दलयो, भाजल्यामळेु जखमा व दखुापती ही भारतीय 

समाजात आढळणारी ठळक कारणे आहेत.  
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(Identification) स्वरूप ओळखण:े 

िाररररक अपवादात्मक मूलाांमध्ये एक अथवा एकापेक्षा जास्त िाररररक व्याधी/आजार 

आढळून येतात. 

१)  बोटे, हात, पाय, पाठीचा कणा, मान यामधील द्दवरूपता (मेरूदांड) 

२)  साांध्याांमध्ये वारांवार वेदना होणे  

३)  चालताना द्दहसक/झटका देणाऱ्या हालचाली  

४)  तोडलेले अवयव  

५)  बसणे, चालणे, उभे राहणे या द्दियामध्ये अडचण.  

६)  द्दनकृष्ट कारक द्दनयांत्रण.  

७)  कां पनयिु हालचाल.  

८)  वस्त ुउचलणे, पकडणे अथवा योग्य प्रकार ेजागेवर ठेवणे यामध्ये अडचण. 

वैणशष््टये (characteristics): 

िाररररक अपांगत्व असलेले द्दवदयाथी सामान्य बदु्दिमते्तचे व सामान्य बदु्दिमते्तच्या थोडे 

वरच्या पातळीच्या बदु्दिमते्तचे असतात. 

डाईक्स (Dykes -१९८४-८५) सूद्दचत करतो की, िारीररक तब्येतीचे आजार असणारी 

८५ % मलेु व अद्दस्थव्यांग असणारी ३५% मलेु द्दविेष िाळा द्दकां वा वगागमध्ये काम करतात. 

बहुतेक वेळा त्याांच्या गरजा वेगवेगळ्या असतात. िारीररक अपांगत्व असलेल्या मलुाांच्या 

जास्त गरजा या बदलणाऱ्या साधनाांसांबद्दधत असतात. त्याांना नेहमी चाकाांच्या खचु्याग, 

कुबड्या, हेडपॉईटर, हातापायाांचे पटे्ट/बांद यासारख्या साांधनाांची गरज भासते. तांत्र ज्ञानातील 

उणीवा कमी होत गेल्यामळेु बोलू न िकणाऱ्या हालचाली व हाताांचा उपयोग कुच न 

िकणाऱ्या द्दवद्यार्थयागना योग्य व चाांगल्या प्रतीचे द्दिक्षण देणे िक्य झाले आहे. 

िारीररक दृष््टया अपांग/द्दवांकलाांग मलेु द्दनद्दिय, कमी प्रयत्निील, कमी अवधान क्षमता 

असणारी असतात. त्याांच्यामध्ये सांिोधनवतृीचा अभाव, द्दनररच्छ वतगन, कायग करण्याच्या 

पे्ररणेचा अभाव आढळतो. ती प्रौढाांवर जास्त अवलांबून राहतात आद्दण समवयस्काांिी 

परस्पर द्दिया कमी करतात. त्याांना स्वतांत्रपणे काम करण्यासाठी मदत करणे आद्दण 

त्याांच्यातील आत्म सम्मानाची भावना वाढवणे या िाररररक अपांग असलेल्या मलुाांच्या दोन 

गरजा आहते. 

िाररररक अपांगाच्या मनात स्वतः च्या िरीराद्दवषयीची द्दनकृष्ट प्रद्दतमा, अद्दतिय 

द्दचांता/काळजी आद्दण द्दनरािा असते. ती अबोल, िाांत, दसुऱ्याांिी जूळवून घेणार,े कोमल, 

ऋज ुमनाचे व काहीसे तणावाखाली असतात. सामाद्दजक वातावरणात व नातेसांबांधात अपांग 

मलुाांना बऱ्याच अडचणी येतात. सामान्य मलुाांपेक्षा द्दनरािा सहन करण्याची /द्दनरािेला 

सामोर ेजाण्याची क्षमता फार कमी पातळीची असते. 
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अद्दस्थव्यांग असलेल्या मलुाांना अनेक गोष्टीमुांळे अडचणी द्दनमागण होतात. कारक अक्षमता 

असलेली मलेु सामान्य मलुामलुींपेक्षा फार वेगळी नसतात. त्याांचे अपांगत्व खालील तीन 

घटांकामळेु द्दनमागण होते. 

(अ)  समाजाचा त्याांच्या द्दवषयीचा दृद्दष्टकोन 

(ब)  अपांगाच्या मयागदा द्दवषयी असलेल्या समाजाच्या प्रद्दतद्दियेचे त्याांचे आकलन 

(क) महत्त्वाकाांक्षा आद्दण द्दसिी/यि सांपादन यामधील द्दवषमता मज्जासांस्थेचे आजार 

आद्दण द्दनकृष्ट प्रयोगाांमळेु त्याांच्या अडचणी ठळकपणे द्ददसून येतात. 

अद्दस्थव्यांग असलेल्या मलुाांची बदु्दिमत्ता सामान्य मलुाांच्या बदु्दिमतेपेक्षा फार काही द्दनराळी 

नसते. याला अपवाद फि सेरेबाल पॅलसी असणाऱ्या मलुाांची आहे. 

मज्जास्नायुांची व्याधी असलेल्या मलुाांची बदु्दिमत्ता अपेद्दक्षत बदु्दिमते्तच्या १०% ते १५% 

काम करते. सेरबे्रल पॅल्सी, मसक्यलुर द्दडसट्रोफी आद्दण हायड्रोसेफॅद्दलक हे आजार 

असलेली मलेु साधारण प्राथद्दमक मांदबदु्दि या वगागत मोडतात. तर अद्दस्थव्यांगत्व असलेली 

मलेु साधारण बदु्दिमते्तच्या कके्षत असतात. 

शैक्षणणक सोयी (Educational Provisions): 

अस्थीव्यांग असलेल्या मलुाांना स्वतांत्र िाळेची व्यवस्था असण्याची आवश्यकता नसते. 

सवगसाधारण मलुाांच्या िाळामध्ये ते उत्तम प्रकार े द्दिक्षण घेऊ िकतात. सामान्य वगागतील 

द्दिक्षक अिा प्रकारच्या मलुाांच्या द्दिकवण्याची व्यवद्दस्थत काळजी घेऊ िकतात. 

एकात्मक णशक्षण अध्ययन (Integrated Education): 

अद्दस्थव्यांगाच्या द्दिक्षणामध्ये गेल्या ५० वषागमध्ये बराच बदल झाला आहे. या मलुाांच्या 

पनुवगसनाची प्रद्दिया अांतभूगत करण्यासाठी िैक्षद्दणक कायगिमाांची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात 

वाढलेली आहे. ही प्रद्दिया मलुाांच्या सांपूणग व्यद्दिमत्त्वाचा अभ्यास आहे. या िैक्षद्दणक 

कायगिमातील प्रत्येक कमगचाऱ्याने यात सहभागी व्हावे लागते. तसेच त्याने या मलुाांच्या 

द्दवषयी सांवेदनिीलता आद्दण उत्स्फूतग मान दाखवायचा असतो. 

द्दविेष द्दिक्षकाांना साांद्दघक काम करताना त्याांच्या स्वतः च्या कामासाठी द्दविेष प्रकारची 

तयारी करण्याची आवश्यकता असते. द्दिक्षकाांच्या कायागमध्ये (अ)अपांग अध्ययनाथीच्या 

व्यांगाचे/आजाांराचे नेमके द्दनदान करणे, त्याचे नेमके स्वरूप ओळखणे आद्दण त्यानसुार 

त्याांच्या समस्या जाणून घेऊन त्याांच्यासाठी आवश्यक ते उपचार, सधुारणात्मक उपाय 

त्यानसुार अभ्यासिमाची व्यवस्था करणे. (ब) द्दवकास/प्रगतीनसुार मागगदिगन (क) पनुवगसन 

कायगिमातील घटकाांची परस्पर सह अनकुुलता (ड) एकात्मक कायागमध्ये त्याांच्यासाठी 

योजलेल्या कायगिमाांमध्ये वाढ करणे (इ) वस्तदु्दस्थती मानक (प्रमाण) आद्दण द्दिस्तपालन 

याांची व्यवस्था या सवग गोष्टी समाद्दवष्ट होतात. 

व्यद्दिसापेक्ष द्दनदानाची आखणी करताना त्या व्यद्दिकडे तसेच ती ज्या गटात येते त्याकडे 

लक्ष द्ददले पाद्दहजे. याचा अथग असा आह े की त्या मलुाच्या वाढ आद्दण द्दवकासातील सवग 
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घटक समजून घेऊन त्याांचा अभ्यास करणे. उदा. मलुाचा बधु्याांक ६० आहे आद्दण त्याला 

कौटुांद्दबक   तणाव आद्दण दबावामळेु गांभीर भावद्दनक समस्या द्दनमागण झाली आहे. तर ह,े 

उदाहरण पोद्दलओग्रस्ताचे नाही या सांपूणग कायगिमामध्ये प्रमखु जबाबदारी व्यावसाद्दयक 

पनुवगसन समोपदेिकाची गहृीत धरली जाते. या मलुाांसाठी असलेल्या द्दविेष वगागचा भाग 

जर पद्दब्लक स्कूल नगरपाद्दलकेच्या िाळाांमध्येच एक भाग असेल तर अांिीक (Partial) 

एकात्मता सहज िक्य होते. 

सवगसामान्य वगगव्यवस्थेमध्ये मुलाांच्या यिाांची सांभावना/िक्यता वाढते जेव्हाः  

अ) ते मूल बौिीक, सामाद्दजक आद्दण भावद्दनक दृष््टया त्याच्या समवयस्काांना बरोबर 

सहभागी होण्यासाठी सक्षम असते. 

ब)  मूल सहभागी होऊ िकते. 

क) िाररररक पनुवगसनाकररता आवश्यक उपाययोजना मलुाला नाकारली जात नाही. 

ड) त्याच्या बहुतेक सवग गरजाांप्रमा   अभ्यासिमामध्ये बदल केलेले असतात. 

इ) िाळेतील भौतीक सवलतीमळेु मलुाला महत्त्वाच्या िैक्षद्दणक कें द्रामध्ये जाणे िक्य होते 

उदा.जाण्यायेण्यासाठी सव-सवलत इतर साधने इत्यादी. 

फ) द्दिक्षकाची अिा मलुाला स्वीकारून त्याच्याबरोबर पढेु जाण्याची इच्छा असते. 

ग) परुिेी िारीररक मदत व द्दविेष देखरखे (लक्ष) द्ददली जाते. 

ह) वेळोवेळी केलेल मूल्यमापन मलुाच्या प्रगतीपसु्तकात समाद्दवष्ट केले जाते. 

िाररररक अपांगत्व असलेल्या मलुाांना एकात्मक (एकसूत्रीत) िाळेमध्ये प्रवेि देण्यासाठी 

कोणते द्दनकष (मापदांड) असावेत? 

खालील णनकष (मापदांड) समपगक आढळतात: 

१)  साधारण अथवा त्यापेक्षा वरच्या पातळीची अध्ययन क्षमता  

२)  सामाद्दजक व भावद्दनक क्षमता  

३)  एकसूत्रीत होण्याची इच्छा  

४)  पालकाांचा पाद्दठांबा (पाठबळ)  

५)  पररणामकारक परस्परसांवाद साधण्याची क्षमता 

६)  आकद्दस्मक/अचानक होणाऱ्या गोष्टींचे/घटनाांचे पररणामकारक व्यवस्थापन. उदा. 

ररक्षा/बस बांद पडली, पावसामुळे िाळेत अडकून पडावे लागते इ. 
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णनयणमत णशक्षक (Regular Teacher): 

िारीररक अक्षमता असलेल्या मलुाांसाठी वगग-द्दिक्षकाने िैक्षद्दणक कायगिमात बदल करणे 

आवश्यक असते ज्यामळेु त्या मलुाांना द्दिक्षकाांिी सुांसवाद साधता येतो. िारीररक 

आरोग्याचे आजार असणाऱ्या मलुाांसाठी त्याला त्या आजाराच्या/द्दवकाराच्या मूलभूत 

लक्षणाांची माद्दहती असावी लागते. तसेच औषधे व त्याांचे पररणाम काळजी घेण्यासारख्या 

बाबी दैनद्ददांन गरजाांवर लक्ष ठेवणे व त्यानसुार अपेद्दक्षत गोष्टीची तरतूद करणे ज्यायोगे अिा 

मलुाांना ओळखून ती दलुग द्दक्षत होणार नाहीत. 

िारीररक अपांगत्व व मज्जासांस्थेचे आजार असणाऱ्या मलुाांच्या अध्यापनाच्या पिती 

ठरवताना खालील तीन घटक प्रामखु्याने महत्त्वाचे असतात. 

१) कामाचे पथृः क्करण (Task analysis). २) स्वतांत्र व स्वावलांबी होण्यासाठी अध्यापन 

(teaching towards developing). ३) सांगणक द्दिक्षणाचा उपयोग (Use of 

Computer instruction)  

द्दवषयवस्तूचा प्रकार िाररररक व्यांगाच्या माते्रवर अवलांबून असतो. तरीही अध्यापनात काही 

द्दवभागाांचे अध्यापन जरूरीचे आहे. जसे  

अ) सुांसवाद कौिल्ये आद्दण भाषा.  

ब) दैनांद्ददन जीवनातील द्दिया/कामे अथवा स्वतः ची काळजी घेण्यासाठी लागणारी 

कौिल्ये (उदा. खाणे, आघोळ करणे) 

क) समाजसांबांधीत द्दिक्षण (उदा.रस्ता ओलाांडणे, पैिाचा व्यवहार करणे, सावगजद्दनक 

वाहनाांमध्ये प्रवास करणे).  

ड) स्वतः ची काळजी घेण्यासाठी आवश्यक अद्दधक द्दवकसीत कौिल्ये अथवा घरासाठी 

आवश्यक कौिल्ये (उदा.स्वयांपाक घरातील उपकरणे/साधणे वापरणे).  

इ) व्यावसाद्दयक तयारी, नोकरी/कामधांदा यामधील वाटचालीची जाणीव, कामामध्ये 

तडजोडी करण्यासाठी लागणारी कौिल्ये  

फ) सातत्य आद्दण सामान्यीकरण. 

(क) सामाणजक-साांस्कृणतक दृष््टया अपवादात्मक मलेु: 

द्दिक्षण के्षत्रातील तज्ज्ञ अथवा द्दिक्षक सामाद्दजक-साांस्कृद्दतक दृष््टया अपवादात्मक मलुाांची 

खालीलपैकी एका अथवा अद्दधक अभावग्रस्त प्रकारात द्दवभागणी करतात. आद्दथगक, 

वाांद्दिक, भौगोद्दलक, सामाद्दजक, साांस्कृद्दतक, ज्ञानात्मक/बौिीक आद्दण भावद्दनक ऐद्दतहासीक 

दृष््टया या प्रकारच्या मलुाांच्यातील अभावाची बीजे त्याच्या िैक्षद्दणक गरजाांमध्ये ओळखू 

येतात. पण १९६० सालाच्या  मध्यामध्ये राइसमन (Riessman) आद्दण हॅद्दवघसगट 

(Havighurst) यासारख्या लेखकाांनी या अभावग्रस्त मलुाांमधील लक्षणाची व्याख्या केली. 

राइसमन (Riessman) १९६२ ने सूद्दचत केल्याप्रमाणे साांस्कृद्दतकदृष््टया, िैक्षद्दणकदृष््टया 
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वांद्दचत व प्रद्दतकूल पररद्दस्थतील, द्दनम्नस्तर, सामाद्दजक-आद्दथगक द्दनम्नस्तरातील समूह हे 

सवग िब्द अदलाबदल करून वापरले जाऊ िकतात.  

वांद्दचत आद्दण प्रद्दतकूल पररद्दस्थतीतील मलेु ही अनकूुल व उच्च स्तरातील पररद्दस्थतीतल्या 

मलुाांपेक्षा मखु्यत्वे खालील ६ द्दवभागात वेगळी असतात. १) स्वतः ची प्रद्दतमा                 

२) इच्छाििी/पे्ररणा ३) सामाद्दजक वतगणकु ४) भाषा ५) बौिीक कायग ६) तांदुुचस्ती 

अभावग्रस्त/वांद्दचत अपवादात्मक द्दवदयार्थयाांची द्दवद्दिष्ट अध्ययनात्मक लक्षणे खालीलप्रमाणे 

अनेक आहेत. 

१) मौद्दखक गोष्टीपेक्षा िाररररक व दृश्य गोष्टींकडे जास्त रोख  

२) आत्मपररक्षणात्मकापेक्षा द्दवषय कें द्रीत असणे  

३) अमूतग कें द्रीत पेक्षा समस्या कें द्रीत असणे  

४) बदु्दिपेक्षा आांतररक सांकेतानसुार काम करणारी  

५) Spatial rather than temporal 

६) चपळ, हुिार (बदु्दिमान), सलुभ आद्दण लवद्दचक असण्यापेक्षा  सांथ (मांद), आ     ईक 

(काळजी घेणारा), सोिीक आद्दण द्दचकाटीने काम नेटास नेणारा असतो.  

७) िब्दाांनी सांपकग  साधण्यापेक्षा कृतीने सांपकग  साधण्याकडे कल असतो.  

८) श्रवणसांबांधी अवधानता आद्दण अथगबोधनात्मक कौिल्याची अक्षमता असणे.  

९) जे द्दिकले आहे त्याचा द्दनश्चीत वापर करण्याकडे रोख नसणे.  

१०) अवधानतेचा आवाका कमी असतो.  

११) ज्ञान आद्दण अध्ययन यामध्ये लक्षणीय तफावत. 

१२) कामामध्ये द्दमळालेल्या यिाची मान्यता द्दमळण्याचा       नसणे. 

वांद्दचत आद्दण अभावग्रस्त मलुाांच्या िैक्षद्दणक गरजा पूणग      हा तसा नवीन िैक्षद्दणक 

दृद्दष्टकोन आहे. 

कारण े(causes): 

साांस्कृद्दतक दृष््टया अभावग्रस्त आद्दण वांद्दचत मूल त्याच्यात बौिीक अक्षमता द्दनमागण 

करणाऱ्या अनेक गुांतागुांतीच्या पररद्दस्थतीमळेु द्दनमागण होते. यापैकी काही पररद्दस्थती या 

द्दनुचत्साही वातावरण, प्रौढाबरोबर सांभाषणाचा अभाव, सांवेदनाचे द्दनकृष्ट अनभुव आद्दण इतर 

अपायकारक/हानीकारक घटक ज े साधारणतः  गरीबी, सामाद्दजक द्दनम्न स्तर, द्दनकृष्ट 

आहार, उध्वस्त घर ेयाच्यािी सांबांद्दधत असतात. 
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णनरीक्षणासाठी वतगणकुीची लक्षण े(Behavionral signs for observation): 

वांद्दचत अथवा अभावग्रस्त मलेु हा िब्दप्रयोग द्दनरीक्षणात्मक वेगवेगळी वतगणूक सूद्दचत 

करण्यासाठी वापरला जातो. ती खालीलप्रमाणे  

अ) िाळेतील बौद्दिक कामातील वाढत जाणारी अधोगती. 

ब) अध्ययनातील एकूण द्दसिीतील अक्षमता. 

क) अकाद्दलक िाळेतून नाव काढून टाकणे आद्दण िाळासोडून देणाऱ्याचे अद्दधक प्रमाण.  

ड) वाचन व अध्ययनाच्या अक्षमता. 

इ) द्दनकृष्ट दजागचे भाषा-द्दिक्षण. 

फ) प्रद्दतमानाच्या (model) अनपुद्दस्थतीत अपरु ेसामाद्दजक अध्ययन आद्दण द्दनरीक्षण. 

ग) द्दनम्नतम अवधानता आवाका आद्दण द्दिकताना मन द्दवचद्दलत होणे.  

ह)  उच्च प्रकारच्या ज्ञानात्मक अध्ययनातील व अध्ययनाचा वापर करण्याचा नैपणु्याचा 

अभाव  

ज) अध्ययनासाठी पथृः करणाची क्षमता जुचरी असते द्दतचा अभाव. 

य) तकग ििु सांकल्पना तयार करण्याची व वगीकृत करण्याची अक्षमता, तसेच प्रसांगाचे 

तोंडी वणगन व प्रश्नाांची तोंडी उकल करण्याची अक्षमता. 

ख) स्वतः बदलची खात्री (द्दवश्वास) आद्दण कृद्दत करणे यापेक्षा निीब, मौका (सांधी), दैव 

(प्रारब्ध)इत्यादी बाह्कारणावरील द्दवश्वास. 

ल) आनांद अथवा समाधान दाखवणे थाांबवू िकत नाहीत. प्रत्यक्ष व द्दनद्दश्चत स्वरूपाची 

तसेच तात्काळ द्दमळालेली बक्षीसे ह्ा त्याांच्या गरजा असतात.  

म)  यिाकरता पररश्रम करण्यापेक्षा अपयि आले की त्याला टाळणे याची तीव्र जाणीव 

असते.  

न) स्वतः बददलली द्दनकृष्ट प्रद्दतमा, द्दसिी सांपादन करण्याची द्दनम्नपातळीची गरज तसेच 

स्वतः बिलच्या खरपेणा द्दवषयीच्या इच्छेचा अभाव  

ओ) सवगसाधारण वतगणूकीत मूलभूत प्रोत्साहनाचा अभाव. असरुद्दक्षतता व काळजी/द्दचांता 

ठळकपणे द्ददसतात. 

सामाणजक दृष््टया वांणचत/अभावग्रस्ताांचे मूल्यमापन (Assessment of Social 

disadvantage):  

सामाद्दजकदृष््टया अभावग्रस्ताांना ओळखून काढण्यासाठी खालील मापट् टया आद्दण चाचण्या 

वापरल्या जातात. 
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१) णडणप्रव्हशेन इांडेक्स Deprivation Index: व्हाईटमन (whiteman) आद्दण ड्यूि 

(deutch)१९६८. ही मापपट्टी - USA- अमेररकेत तयार केलेली असलीत तरी 

त्यामध्ये योग्य ते बदल केले तर सांयदु्दिक आहे. 

२)  कल्चरल णडणप्रव्हशेन इांडेक्स: (Cuttural Deprivation Index) - राथ (rath) 

आद्दण सामांत (samant) -१९७५. 

३) प्रोल ाांगड णडणप्रव्हशेन स्केल: Prolonged Deprivation Scale द्दमश्रा (Misra) 

आद्दण Tripathi (द्दत्रपाठी)- १९७७. ही मापपट्टी सांयदु्दिक व योग्य आहे पण ह्ा 

चाचणीची लाांबी कमी करण्याची गरज आहे. ती सामाद्दजक-साांस्कृद्दतकतील १५ 

द्दवभागातील अनभुवाांिी सांबांद्दधत आहे. 

• घराची पररद्दस्थती,  

• घरातले वातावरण 

• आद्दथगक कमतरता - पैिाांची चणचण   

• अन्न व पौद्दष्टक आहार   

• कपडालत्ता  

• िैक्षद्दणक अनभुव/अध्ययन अनभुव   

• बालपणातील अनभुव   

• पूवीचे अनभुव   

• पालकामधील गणु-दोष (लक्षणे)   

• पालकाबरोबरची परस्परद्दिया   

• पे्ररणात्मक लक्षणे   

• भावद्दनक अनभुव,  

• प्रवास आद्दण मनोरांजन/करमणूक   

• सामाद्दजक- साांस्कृतीक अनभुव  

• द्दवद्दवध. 
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अभावग्रस्त/वांणचत मलुाांची लक्षण:े 

अभावग्रस्त/वांणचत मलुाांची लक्षण ेकोणती?:  

ही मलेु िैक्षद्दणक कामात द्दनम्न स्तरीय कायग करतात. िाळा सोडून देणाऱ्याांची मोठी सांख्या, 

वाचन व इतर अध्यापन अक्षमता आद्दण तडजोड करण्याच्या समस्या असतात. िाळेत 

त्याांच्या शे्रणी खालच्या पातळीवर असतात. त्याांचे आरोग्य द्दनकृष्ट असते. त्याांच्यात वाचन 

व भाषा या दोन्ही कौिल्याांमध्ये अक्षमता आढळते, जी िाळेत यि द्दमळद्दवण्यासाठी 

आवश्यक असतात. त्याांना द्दिस्त, सामूद्दहक वतगन इ. मध्ये कमीकमी प्रद्दिक्षण द्दमळते. 

िैक्षद्दणक दृष््टया ते कमी महत्त्वाकाांक्षी असतात. गरीब पररद्दस्थतीतील मलुाांना भाषासांबांद्दधत 

अनेक अक्षमता असतात. ते द्दनररक्षण क्षमता,    गातील/घटनेतील ससुतु्रता साांगणे, 

कायगकारण, सांबांध, साकार वस्तुांचे वगीकरण, स्वतः ची जबाबदारी समजणे आद्दण 

स्वतः बददलची द्दनकृष्ट प्रद्दतमा या सारख्या ज्ञानात्मक प्रद्दियामध्ये अक्षमता असतात. 

अमौद्दखक द्दियाांमध्ये (कामाांकडे रोख व कल्पनाििीचा अभाव याांच्या एकत्रीकरणामुळे 

त्याांच्यात बौद्दिक अक्षमता व ज्ञानात्मक कौिल्याांच्या अक्षमता असतात. अथवा द्दपजेद्दटयन 

(Piagetian) पररभाषेत (Terminology) औपचाररक तकग ििु द्दवचार करणे ह्ाचा 

त्याांच्यात अभाव असतो. द्दकां वा ते त्याांच्या द्दवकासामध्ये खूप उिीरा द्ददसून येते. ज्ञानात्मक 

अक्षमतेचे पररणाम हे त्याांच्या पे्ररणेच्या साच्याप्रमाणे व दृद्दष्टकोनाप्रमाणे खूप गुांतागुांतीचे 

असतात. मानसिास्त्रज्ञ स्पष्ट करतात की या मलुाांमध्ये कौटुद्दबांक वातावरणामळेु व 

कुटूांबातील अनभुवामळेु व स्वतः बददलची दबुगल व न्यूनगांडाची भावना याांच्या 

एकत्रीकरणीमळेु द्दवरिीची भावना असते. ते स्वतः च्या लायकीबददल प्रश्न करतात, 

आव्हान केले जाण्याला घाबरतात. ओळखीच्या/माद्दहतीच्या गोष्टींना द्दचकटून राहण्याची 

इच्छा दिगद्दवतात. त्याांच्यामध्ये अपराधीपणाच्या व िरमेच्या अनेक भावना असतात. ही 

मलेु समाजात द्दमसळताना द्दचांतातरु असतात. त्याांना प्रौढाांद्दवांषयी मयागद्ददत द्दवश्वास वाटतो. 

ती चांचल असतात. व अद्दतद्दिघ्र प्रद्दतसाद देतात. वांचीत/अभावग्रस्त मलुाांची  

द्दनम्नस्तरावरील द्दसिी असण्याची कमीतकमी पाच कारणे पढुील प्रमाणे- द्दनकृष्ट आहार, 

आनवुांद्दिक, लवकर येणार ेपे्ररणादायी अनभुव, सामाद्दजक पे्ररणा व साांस्कृद्दतक मूल्ये याांचा 

अभाव. भारतामध्ये सामाद्दजक व साांस्कृद्दतक दृष््टया वांद्दचत/अभाव ग्रस्त मलेु हे फार स्पष्ट 

नाही सवग द्दनम्नतरी य आद्दथगक उत्पन्नातील वगागमध्ये येणारी मलेु वांद्दचत/अभावग्रस्त या 

वगागत मोडत नाहीत. उच्चजातीयाांचा साांस्कृद्दतक स्तर  हा द्दनम्नजातीयाांच्या साांस्कृद्दतक 

स्तरापेक्षा उच्चतम समजला जातो. हररजनाांना हाच आद्दथगक द्दनम्न दजाग द्ददला गेला होता. 

या साऱ्याांच्या एकद्दत्रत पररणामामळेु ब्राह्मण व हररजनाांमधील दरी रूदाांवली गेली आहे. 

अनभुवजन्य िोध उच्चवणीय/जातीय घराांच्या साांस्कृद्दतक पररणामाला पाद्दठांबा देतात. 

प्रणतबांधात्मक उपाय (Remedial Measures): 

अभावामळेु/कमतरतेमळेु झालेले दषु्पररणाम कमी करण्यासाठी काही द्दनद्दश्चत प्रद्दतबांधात्मक 

उपायाची द्दिफारिी केलेली आहे. 

अ) प्राथद्दमक अवस्थेत/बाल्यावस्थेतच मलुाांना प्रद्दतकृतीचे अनभुव व इष्ट वतगणूकीचे 

अनकुरण करण्याची सांधी.  
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ब) मलुाांच्या भाषासमृद्दि साठी कायगिम आद्दण प्रोत्साहन घरातच उपलब्ध होणे.  

क)  पररणामकारक अवधानता आद्दण अनमुती (स्वीकृती).  

ड)  अद्दधक चाांगली पे्ररणा द्दमळण्यासाठी आद्दण यिासाठी प्रयत्निील होण्यासाठी 

प्राथद्दमक काळातच यिस्वी होण्याचे अनभुव उपलब्ध.  

इ) द्दिक्षक आद्दण समाजातील इतर महत्त्वाच्या लोकाांचे मुलाांमध्ये भेदभाव करणार े

दृद्दष्टकोन दूर होणे. (नष्ट होणे)  

फ) िाळेत या वांद्दचत मलुाांना द्दिकवताना मानवतावादी दृद्दष्टकोन.  

ग) मलुाांच्या गरजा व क्षमताांच्या पातळीप्रमाणे अध्ययन कायगिम सरुू करावेत.  

ह) जबाबदारी, मान्यता, प्रत्यक्ष बक्षीसे, सकारात्मक िेर ेदेणे. 

य) त्याांच्या समस्याांिी द्दनगडीत सांवेदनिीलतेचे, प्रद्दिक्षण, साद्दहत्य, चचाग, गटातील 

सांपकग , नक्कल करणे, वेगवेगळ्या उदाहरणाांच्या पररषदा याांचा अनभुव देणे. 

ज) प्रद्दतमा, दाखले, उदाहरणे, द्दचते्र, सहाय्यक साद्दहत्ये, सयुोग्य सांघटक व उजळणी 

यासारखे िैक्षद्दणक/अध्यापन साद्दहत्य परुवणे. 

या मलुाांच्या कमतरता भरून काढणाऱ्या िैक्षद्दणक कायगिमाांनी वरील द्ददलेल्या द्दिफारिीचा 

प्रत्यय द्ददला आहे. 

णनयणमत णशक्षकाची भूणमका (Role of Regular Teacher): 

वांद्दचत/अभावग्रस्त मलुाांच्या अध्यापनाची उद्दिष्टे व वतगणकुीचा अध्यापनाच्या पररद्दस्थतीवर 

होणारा पररणाम लक्षात घेऊन त्याच्यासाठी अध्यापनाच्या खालील मागग सचुद्दवले आहेत. 

मूलतः  सामान्य मूले व अभावग्रस्त मलुाांच्या अध्ययन क्षमतेत काहीच फरक नसतो. पण 

अध्ययनाची गती, िम, साधनाांचा प्रकार व प्रस्ततुीकरणाच्या पिती यावर द्दिक्षकाने लक्ष 

ठेवून असले पाद्दहजे. म्हणून काही मागगदिगकतत्त्वाांची आवश्यकता द्ददसून येते. 

अ) प्रगतीचे सतत मूल्याांकन आद्दण प्रद्दतसादाद्वारा केलेले द्दनदान व गणु ग्राहकता याांचे 

समन्वयात्मक प्रमाण यावर प्रत्येक अध्यापन कृतीचा भाग आद्दण पढुील अध्ययन 

अनभुव आधाररत असला पाद्दहजे.  

ब) द्दिकवणे/अध्यापन पररणामकारक होण्याकररता मलुाांना त्याचबरोबर होण्याकररता 

मलुाांना त्याचबरोबर ज्ञान,कौिल्ये व दृद्दष्टकोन ही उद्दिष्टे आत्मसात करण्यासाठी 

प्रद्दिक्षण द्ददले पाद्दहजे.  

क) िाळेत द्दिकणार े ह े द्दवदयाथी ज्ञानात्मक अक्षमता असणार े असतात. त्यामळेु 

त्याच्यासाठी भाषा द्दिकवण्याकररता उपचारात्मक अध्ययन, अबौद्दिक वैद्दिष््टये 

द्दिकणे व जोपासणे उदा. स्वतः ची  प्रद्दतमा, महत्त्वाकाांके्षचा स्तर/पातळी, जबाबदारीची 

जाणीव इत्यादी यासाठी खास तासाांचा अवधी िाळेच्या वेळे व्यद्दतररि ठेवला पाद्दहजे. 
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ड) अभावग्रस्त मलुाांसाठी सांकल्पना व कल्पना द्दिकण्यापूवी प्रत्यक्ष आद्दण जीवनसदृश्य 

पररद्दस्थतीचा उपयोग करून िमबि केल्या पाद्दहजेत. पथृः क्करणात्मक द्दवचार 

करण्याचे द्दिक्षण हे िैक्षद्दणक कायगिमाच्या रचनेचा भाग असावे. 

इ) वैयद्दिकररत्या अध्ययनाची गद्दत आद्दण द्दवद्दवध साधनाांची ओळख यावर कायगद्दसिीचे 

मानक ठरवावे. कायगद्दसिीची गद्दत त्याांच्या क्षमतेप्रमाणे किी वाढवावी याबाबत 

द्दिकवावे. द्दिक्षकाने द्दिकवण्याच्या पढुच्या पायरीवर जाण्याआद्दध पूवग आवश्यक 

घटकाांची द्दनद्दश्चत माद्दहती करून घ्यावी. 

फ) पररणामकारक परस्परिीया आद्दण द्दवकासास िाळेच्या कायगिमामध्ये पाद्दठांबा द्ददला 

पाहीजे. अभावग्रस्त मूलाांना द्दिकवताना मान्यता देणे ,जबाबदारी, प्रत्यक्ष बक्षीसे, 

सकारात्मक पररणामकारक िेर े व प्रोत्साहना या गोष्टी पररणामकारक असाव्यात व 

त्याकररता िाळाांकडून प्रोत्साहन द्दमळावे.  

ग) त्याांना ससुांस्कृत करण्यासाठी सांवेदनिीलतेचे प्रद्दिक्षण, साद्दहत्याचा अनभुव, चचागसते्र 

व गटातील सांबांध, नक्कल करणे, उदाहरणाचे सांदभग देऊन पररषदा इत्यादी गोष्टींचे 

आयोजन करण्याची गरज आहे. 

ह)  स्वाध्यायाचे साद्दहत्याांचा त्याांना फायदा होण्यासाठी ते उत्तम प्रकार ेवापरले पाद्दहजे.  

य) त्याांच्या जीवनािी सांबांधीत सांस्कृती द्दविेष अभ्यासिम द्दवकसीत करून द्दिकवताना 

वापरला पाद्दहजे. खास करून आद्ददवासी मलुाांसाठी याचा उपयोग करावा.  

५.३ अध्ययनाची अक्षमताांची सांकल्पना आणण प्रकार (Concept and 

types of Learning Disabilities) 

अध्ययन अकायगक्षमता (थ्) मेदूांमध्ये द्दनमागण झालेल्या दोषामळेु व्यद्दिच्या माद्दहती ग्रहण 

करणे, रचना करणे, सांचय कर   पनुः स्थागद्दपत करणे या क्षमताांमध्ये अडथळा येऊन 

त्यामध्ये कमतरता द्दनमागण होते. अध्ययन अक्षमता माद्दहती प्रद्दिया होताना जी अदलाबदल 

होते त्यामळेु व्यिीची क्षमता आद्दण कायगद्दसिी यामध्ये अांतर द्दनमागण करते. पनुउगच्चार 

आद्दण सराव ही अदलाबदलाची प्रद्दिया बदलत नाहीत पण अध्ययन साद्दहत्य वेगळ्या 

प्रकाराने प्रस्ततु केले तर त्याची मदत होते. अध्ययन अकायगक्षम मलुाांचा बिुयाांक सवग 

सामान्य अध्ययनाथीएवढा अथवा त्यापेक्षा थोडा जास्तच असतो. 

• अध्ययन अक्षमतेचा वाचन, लेखन, बोलणे, गद्दणत आकडेमोड करणे यासारख्या 

क्षमताांवर पररणाम होऊ िकतो. तसेच ही अक्षमता समाजात द्दमसळण्यासाठी 

आवश्यक असणारी कौिल्ये आत्मसात करण्यासाठी अडथळा आणते. 

• अकाली दोषाचे /कमतरतेचे द्दनदान, योग्य मध्यस्थी आद्दण पाद्दठांबा अध्ययन अक्षमता 

असलेल्या व्यिीला अत्यावश्यक आहे. 

•  ही अध्ययन अक्षमता बहुतेक वेळा छुपा अडथळा असतो. त्यामळेु अध्ययन अक्षमता 

सहजपणे ओळखू येत नाही. मान्य होत नाही तसेच गांभीर ही समजली जात नाही. 
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• अध्ययन अक्षमता ही कधी पूणग नाहीिी होत नाही पण त्याची भरपाई करता येते असे 

मानले जाते. 

• अवधानतेची कमतरता (अनावधानता) व अद्दतचांचलता ही कधीकधी अध्ययन 

अक्षमतेिी जोडली जाते. पण ते नेहमीच तसे नसते. 

• अध्ययन अक्षमता ही खालील प्रकारच्या अपांगत्वासारखे /दोषसारखी नसते- जसे 

मद्दतमांदत्व, बद्दहरपेणा, अांधत्व, वतगणकुीसांबांधी आजार आद्दण स्वमग्नता (Autism) 

असे समजले जाते की, कोणत्याही देिाच्या लोकसांख्येमध्ये १५% पयगत अध्ययन 

अक्षम व्यिी असतात. द्दवद्दिष्ट प्रकारचे अध्ययन अक्षम द्दवद्याथी /व्यिी याांना 

िाळेतील पारपाांरीक वगागमध्ये यि द्दमळवणे अवघड जाते. त्यामळेु बालवाडी, मॉटेसरी 

पासून ते द्दवश्वद्दवद्यालया पयगतांच्या वगागमध्ये द्दनदान न  केलेली अक्षमता ओळखू न 

येणारी असे अध्ययन अक्षम द्दवदयाथी असतात आद्दण द्दिक्षक त्याांना ढ, डफ्फड, 

मागील बाकावर बसणारी मलेु असे समजतात. 

अध्ययन अक्षमता ही व्यद्दिच्या द्दनयांत्रणाच्या पलीकडे असणारी मेदूांतील सौम्य प्रकारच्या 

दोषामूळे झालेली अवस्था आहे. असा द्दवद्याथी वेगळा असण्यापेक्षा अद्दधक सामान्य असतो. 

अध्ययन अक्षमतेच्या वेगवेगळ्या पातळ्या आहेत-सौम्य, मध्यम, तीव्र. अध्ययन अक्षमतेचे 

द्दनदान माध्यद्दमक िाळेत, द्दवश्वद्दवद्यालयात अथवा काही वेळा आयषु्य भर सिुा होत नाही. 

द्दनदान करताना मूल जेवढे अद्दधक लहान असेल तेवढी प्रद्दतबांधक उपचाराची िक्यता 

जास्त असते. द्दवद्याथी जास्त वयाचा (मोठा)असेल तेव्हा अध्ययनात इतर द्दवद्याथी बरोबर 

राहण्यासाठी लागणाऱ्या पिती /बळकट (पक्क्या)करणे आवश्यक असते. 

अध्ययन अक्षमतेचा मलुाांवर कसा पररणाम होतो?: 

 मलुावर अध्ययन अक्षमतेचा पररणाम वेगवेगळ्या प्रकार े होतो. पण बहुताांिी आत्मसमान 

आद्दण आत्मद्दवश्वास यावर होतो. बाल्यावस्थेत/मलुाच्या प्रारांभीक अवस्थेत त्याचा 

पूवगतपिील (Feedback) पालकाकां डून येतो पण या कालावधी अध्ययन फारसे तणावपूणग 

नसल्यामूळे अपयिाचे प्रसांग कमी असतात. जवे्हा मूल िाळेत प्रवेि करते आद्दण इतर 

मलुाांच्या सपांकागत येते, जी त्याचे बहीण, भाऊ, चलुत भाांवडे नसतात तसेच परक्या 

वातावरणात त्याांच्यािी स्पधाग  असते, जे त्याचे आईवडील नसतात, त्या इतर प्रोढाांिीही 

सांपकागत येते. अिा प्रकार े नांतरच्या काळातला या सवग द्दवदयार्थयाांवर होणारा पररणाम 

महत्त्वाचा व दीघग काळापयगत (जन्मभर)राहणारा असतो. म्हणून या काळात त्या मलुाांना 

द्दवद्दिष्ट अध्ययन कौिल्ये द्दिकवण्यापरुते अध्यापन नसते. तर त्यामध्ये त्या मलुाांच्या मनात 

आत्मसन्मानाची भावना जोपासणे, तसेच िाळेबददल आपलेपणाची भावना आद्दण िाळा 

त्याांचे स्वागत करते अिी भावना द्दनमागण करणे हे ही त्यामध्ये समाद्दवष्ट आहे. ह े

करण्यासाठी वगागमध्ये या मुलाांना काही जबाबदाऱ्या देता येतात. जेणेकुचन ते स्वतः ला 

िाळेचा वगागचा द्दहस्सा समजतात उदाहरणाथग द्दवदयार्थयागना वह्ापसु्तके वाटणे,मधल्या 

सट्टीत लहान मलुाांना मदत करणे, वगागसाठी तख्ते तयार करण्यास मदत करणे इत्याद्दद. 

त्याांना द्दनवडी करण्यास आद्दण द्दनणगय घेण्यासाठी तसेच समस्या सोडवणे सांपकग  

साधण्यासाठी उते्तजन याकररता सांधी उपलब्ध करणे आद्दण सकारात्मक प्रद्दतसाद द्दमळवणे 

यामळेु अध्ययनाच्या प्रद्दियेला मदत द्दमळते. अिा प्रकारची सकारात्मक मध्यस्थी सवग 
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मलुाांसाठी महत्त्वाची असते. तसेच ती द्दविेष करून अध्ययनद्दक्लष्ट आहे असे वाटणाऱ्या 

मलुाांसाठी अथगपूणग असते. 

अध्ययन अक्षमतेिी सांबांधीत िाळेतील नकारात्मक अनभुव जसे कमी दजागचा कमी 

महत्त्वाचा अथवा फुट पाडणारा म्हणून इतराांनी सांबोधणे जेव्हा ते खरतेर वगागत काय 

द्दिकवले जात आहे हे कळून येण्यासाठी धडपडतात - हे अनभुव त्याांच्या मनावर खोलवर 

व दीघग पररणाम करतात. 

वतगणूक समस्या (Behaviour Problems): 

अध्ययन अक्षम द्दवदयाथी द्दवचार द्दचांतनाचा अभाव असलेली कृती करताना अद्दतचांचलता 

आद्दण आवेि दाखवणार ेवतगन करतो. या मलुाांचे त्याांच्या समवयस्काांबरोबरचे सांबांध कमी 

दजागचे असतात. तसेच त्याची सामाद्दजक द्दनणगयििीही कमी प्रतीची असते. ते वेगवेगळ्या 

पररद्दस्थतीमध्ये अयोग्यपणे वागतील आद्दण त्याांच्या कृतीचे पररणामही त्याांच्या लक्षात येणार 

नाहीत. ते अद्दतिय भोळसट असतात. आद्दण समवयस्काां बरोबर वाहवत जाऊ िकतात. ते 

सभोवतालच्या वातावरणातील बदलाांिी अद्दतिय कमी तडजोड करताना द्ददसतात. तसेच 

ते लहरी मनोवतृीचे असतात आद्दण त्याांच्यात प्रद्दतसादाचे वैद्दवध्य द्ददसते. 

भावणनक समस्या (emotional problems): 

अध्ययन अक्षम द्दवदयाथी बहुधा ओळखले जात नाहीत िाळेत जाण्यासाठी नकार 

ॲगोराफोद्दबया -द्दवपररत पररद्दस्थतीत द्दकां वा असहाय पररद्दस्थतीत वाटणारी द्दभती) देणे 

अथवा डोकेदखुी आद्दण पोटदखुी यासारखे िारीरीक आजार उदभवणे द्दविेष करून त्याांनी 

वगागसमोर वाचन करणे अथवा बोलणे अपेद्दक्षत असते त्या द्ददविी द्दनदान व उपचार न 

केल्यामळेु ह्ा समस्या वाढतात आद्दण मलुाांला िाळेबदल नावड द्दनमागण व्हायला सरुूवात 

होते. तो गहृपाठ करायला नकार देतो. आद्दण कदाद्दचत द्दवरोध दिगद्दवणारी लक्षणे ही 

त्याांच्यात उदभवतात. काही मलेु अपिब्द बोलतात आद्दण िाररररक द्दचथावणी देतात. या 

मलुाांच्या भाद्दषक व अध्ययनाच्या समस्याचे द्दनदान आद्दण त्याांवरचे उपचार हे यिस्वी 

मध्यद्दस्थसाठी आवश्यक असतात. जसजिी मलेु प्रगल्भ होतात तिा वतगणकुीच्या आद्दण 

भावद्दनक समस्या उदभवणे साहद्दजक असते. आद्दण अध्ययनातील कामे अद्दधक अवघड 

होतात. आद्दण समवयस्काां बरोबरच्या परस्परद्दिया जास्त गुांतागुांतीच्या होतात. 

वातावरणीय कारणे: 

गरीबी, अपऱु्या जागाांची घर,े कौटुांद्दबक कलह, द्दनद्दष्ियता, दरुावस्था आद्दण -

paychopathology, - घरात द्दिवीगाळ/अपिब्दाांचा प्रयोग, द्दनद्दष्िय समवयस्क दूरदिगन 

बघण्याचा अद्दतरके अपरु ेव अयोग्य िालेय द्दिक्षण. 

   क  क     सवगसाधारण मागगदशगन (General Guidlines For Educators): 

अध्ययन अक्षमता असलेल्या द्दवद्यार्थयागना द्दिकवताना जास्त वेळ लागतो आद्दण  ती लवकर 

दमतात सिुा (थकतात). 
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त्याांना जास्त प्रयत्न/मेहनत करायला लागल्यामळेु ते थकतात. हे लक्षात असू द्या. सामान्य 

वगागतील अध्ययनाची गती ही त्याांच्यासाठी खूप जास्त असेल कारण त्याांना नेहमी भाषा 

द्दिकण्यासाठी अद्दधक वेळ, मेहनत लागते. म्हणून जास्त जलद गतीने न बोलण्याचा 

जाणीवपूवगक प्रयत्न करा. 

पालकाकडून त्याांच्याद्दवषयी जास्त जाणून घेण्याकरता तयारी ठेवा. त्याांच्यामध्ये रस घेऊन 

गुांतून त्याांच्या साद्दनध्यात काम करा. जे काही उपयोगी असेल ते वापरा. आमने सामने भेटी 

(प्रत्यक्ष) टेद्दलफोन अथवा इ.मेल घर/िाळेतील कायगिम याांचा उपयोग करा. 

द्दवदयार्थयागसांबांद्दधत सवग माद्दहती जेव्हा द्दवदयाथी एका इयते्ततून दसुऱ्या इयते्तत बदलून 

जाईल अथवा एका द्दिक्षकाकडून दसुऱ्या द्दिक्षकाकडे जाईल त्यावेळी व्यवद्दस्थत द्ददली 

जाईल (पाठवली जाई ). हे आपोआप होईल असे समजू नका. 

सूणचत कुल्युपत्या (Suggested strategies): 

ड्ड ही मलेु अध्ययन व अभ्यासातील कौिल्ये द्दिकताना ज्या पिती वापरतात जसे द्दटपणे 

काढणे. वेळेचे सांघटन (रचना) करणे इत्यादी-त्याचे मूल्याकां न करण्यासाठी व त्या पितीची 

जाणीव ठेवण्यासाठी प्रोत्साहन देणे तसेच त्या सिीय द्दिकवणे जरूरीचे आहे.  

ड्ड मलुाांना कामासाठी वेगवेगळ्या कामासाठी ढाचा/माांडणी (परुवणे) जसे-दैनांद्ददन 

कामाची यादी आद्दण अपेद्दक्षत वतगन सूद्दच यादी खूप मदत होऊ िकते. जेव्हा 

वेळापत्रकामध्ये, द्दिक्षक द्दकां वा काये (कामे) यात बदल केली जातात. त्याांवेळी त्याांना भरपूर 

सूचना देणे. 

•  प्रश्न कसे द्दवचारावेत हे द्दिकवा. सवग मलुाांना, द्दविेषतः  अध्ययन अक्षमता असलेल्या 

मलुाांना मदत घेताना सोद्दयक्सर वाटणे आवश्यक असते. 

• कामाची लहान भागाांमध्ये (घटकात) िमबि द्दवभागणी करा तसेच द्दवद्दिष्ट उदाहरणे 

दया. 

• जनु्या व नवीन साद्दहत्याची (अभ्यासाचे साद्दहत्य) वेगवेगळ्या प्रकार े परत परत 

उजळणी (पनुरावतृ्ती) पाठाांतर करणे. 

• मलुाांना आवश्यक असणाऱ्या रचना व पाद्दठांबा त्याांच्या आवश्यकतेनसुार परुवणे. 

• मलुाांनी एकाच वेळी ऐकणे आद्दण द्दलहीणे याांची अपेक्षा ठेवू नका. 

• मलुाांच्या लेखन कायागसाठी सकारात्मक गणु दया. द्दवषयवस्तसुाठी गणु आहेत-

प्रस्ततुीकरणासाठी (सादरीकरणासाठी) नाहीत अथवा सादरीकरणासाठी गणु आहेत- 

द्दवषयवस्तसुाठी नाहीत हे स्पष्टप   दिगवा. 

• खेळाचा वेळ अभ्यासाचे /अन्यकाम पूणग करण्यासाठी वापुच नका. 

• चाांगल्या व इतरही वतगणकुीचे बक्षीस दया. 

• या मलुाांची प्रिांसा करण्यासाठी व त्याांचा आत्मसमान वाढवण्यसाठी सांधी िोधणे हे 

फार महत्त्वाचे आहे. 
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अध्ययन अकायगक्षमतेचे मखु्य प्रकार आहतेः 

१) वाचन अक्षमता (Dyslexia): या व्यद्दिला द्दलद्दखत िब्द, वाक्ये आद्दण पररच्छेद 

वाचून समजण्यास अवघड असते. 

२) लेखन अक्षमता (Dysgraphia): अक्षर े समजून द्दलहीणे व लेखन त्या द्दवद्दिष्ट 

जागेवर (ओळीने ओळीवर इ.) द्दलद्दह   हे त्या व्यिीला अवघड जाते. 

३) गणणत व अांकगणणत अक्षमता (Dyscalculia): या व्यिीला अांकगणीतातील प्रश्न 

सोडद्दवणे आद्दण गद्दणतातील सांकल्पनाचे आकलन होणे यासांबांधी अडचण असते. 

१) वाचन व भाषण अक्षमता (Dysleria): 

वाचन अक्षमता ही वाचताना येणाऱ्या अडचणीमळेु प्रकट होते खर ेतर परुिेी अथवा त्यापेक्षा 

जास्त बदु्दिमत्ता आद्दण सामाजीक साांस्कृतीक सांधी उपलब्ध असूनही ही अक्षमता 

असणाऱ्या मलुाांच्या मनात पारांपाररक द्दिक्षणाबददल/अध्ययनाद्दवषयी द्दवटकारा अथवा 

नावड द्दनमागण झालेली द्ददसून येते. हा आजार ज्या मूलतः  िाररररक स्वरूपाच्या असतात 

अिा ज्ञानात्मक अक्षमताांवर अवलांबून आहे. 

वाचन व भाषण अक्षमतेची लक्षण(ेCharacteristics of Dyslexia):  

यामध्ये बोलण्यातील सांभाषणातील अडचणी या सामान्यपणे आढळतात. जसे तोतरपेणा 

आद्दण बोबडे बोलणे हे  नेहमी आढळते. मलुाांचे उिीरा बोलायला लागणे हे बहुधा वाचन 

अक्षमतेचे लक्षण असते. 

ड्ड अक्षराच्या स्थळाच्या/जागेबददलच्या (Spatial) अडचणी मळेु िब्दामध्ये व 

वाक्यामध्ये अक्षराांची अदलाबदल (आधी/नांतर वाचणे /बोलणे) जसे (B-D), आद्दण (saw-

was) आद्दण वाक्ये सिुा अदलबदल होतात तसेच डावीकडून उजवीकडे वाचण्यासाठी ही 

अडचण येते. 

• दृश्य स्मतृीमधील अडचणीमूळे िब्दाांतील अक्षराांचा िम लक्षात ठेवून आठवण्यात 

अडचण ही िब्दलेखनात ही येते. 

• वस्तूचे दृश्य आद्दण कारक स्थान समजण्यातील अडचणींचा पररणाम म्हणजे दबुोध 

(वाचायला कठीण), अस्पष्ट हस्ताक्षर ओळीचे द्दनरीक्षण करण्यातील अडचणी आद्दण 

अक्षराांमधील फरक समजण्यातील अडचणी येणे. वर द्ददलेली लक्षणे बहुधा एकद्दत्रत 

आढळतात/द्ददसतात. ध्वद्दनिास्त्रासांबांधीत द्दियामधील अडचणी व्यद्दतररि वाचन-

भाषण अक्षमता त्या मूलाच्या ज्ञान आद्दण अध्ययन यामध्ये येणाऱ्या तफावतींिी सिुा 

द्दनगद्दडत असते. 

भाषा-समस्या (Language Problems): 

वाचन भाषण अक्षम द्दवदयार्थयागमध्ये ध्वद्दनपररमाणाचा ज्यायोगे अक्षर ेवा िब्द तयार होतात 

अभाव असतो. ज्यामळेु त्याांना वाचन िब्दाांचे स्पेद्दलांग (एजत्त्ग्हु), िब्दाांमध्ये अक्षराांचा िम 
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लावणे आद्दण िब्दोच्चार योग्य प्रकार े करणे यासांबांधी अडचणी असतात. जसे िब्द 

वाचताना अक्षराांचे ध्वद्दन पढेु-मागे होतात. 

बाल्यावस्थेत समजून येणारी लक्षण:े 

पढुील प्रमाणे-मलुाांचे बोलणे उिीरा होणे, मूळाक्षर,े अांक, आठवड्याचे द्ददवस, मद्दहने,  रांग, 

आकार आद्दण इतर मूलभूत माद्दहती द्दिकताना द्दवलांब लागणे. त्याांना द्दवनोद, खेडवळ द्दकां वा 

गावठी भाषा व त्यामधील िब्दाांचे बारकावे, छटा, सांकल्पना दिगक िब्द (पढेु-मागे, जवळ-

दूर) इत्याद्ददचे आकलन होण्यासाठी अडचणी असतात. या मलुाांचे िब्दभांडार/िब्दसांपत्ती 

अप्रगत -मागासलेली असते, चकुीचे उच्चारण, आद्दण ध्वद्दन गाळून िब्दोच्चारण असते. 

अध्ययनातील श्रवणसांबांधी व दृश्यमान कायगप्रणक्रयेतील अडचणी: 

ही आढळतात. यामध्ये एकाच प्रकारचा ध्वनी असणाऱ्या िब्दाांमध्ये फरक करता येत नाही. 

(Goe.pig-big), तसेच यमक जळुवणार े िब्द व िब्दातील द्दमश्रध्वनी यामध्ये अडचण 

येते. दृिमान द्दियाप्रद्दियामध्ये अक्षर, िब्द व इतर छापील (कागदावरील/फलका वरील) 

द्दचन्हे त्वरीत व बरोबर ओळखण्याची अक्षमता समाद्दवष्ट होते. उदाहरणाथग, b आद्दण d  

मध्ये    ळ असणे अथवा Saw िब्द was म्हणून वाचणे/म्हणणे, दह िब्द  हद म्हणून 

वाचणे/ म्हणणे, दह िब्द हद वाचणे/म्हणणे, वेद िब्द देव म्हणणे/वाचणे. 

कारकाचे परस्परानुकुल कायग (Motor Coordination): 

कारकाच्या परस्परानकूुलतेच्या समस्या या सगळ्या मलुाांमध्ये असतात. ही मलेु कामात व 

इतरत्र ही बैडोल (ओबडधोबड व बोजड) अथवा चमत्कररक असतात. त्याांना 

नीटस/सबुकपणे व अचूक द्दलहीणे, आखणे द्दकां वा उतरवून घेणे (नक्कल करणे)कठीण 

असते. त्याांच्यामध्ये बटुाच्या नाड्या बाांधणे, बटणे लावणे, कात्री वापरणे अथवा द्दिवायला 

द्दिकणे यासारख्या सूक्ष्म कारक कौिल्याांसांबद्दधांत समस्या असू िकतात. 

णनदान (Diagnosis):  

वाचन -भाषण अक्षमतेचे द्दनदान करताना अध्ययनाथी द्दवषयीचा सद्दवस्तर इद्दतहास सवागत 

महत्त्वाचा असतो. वाचन अक्षमतेची िांका आल्यावर वाचन, िब्दाांचे स्पेद्दलांग, भाषा, 

ज्ञानात्मक क्षमता अिा द्दवद्दवध चाचण्या समाद्दवष्ट असलेल्या प्रमाद्दणत चाांचण्याांचा सांचाद्वारे 

पररक्षा घेऊन द्दनष्कषग काढणे जरूरीचे असते. या व्यद्दतररि अध्ययन यिद्दसिी मध्ये 

येणाऱ्या गद्दणत, भाषा व स्मतृी सांबांद्दधत अद्दतररि चाचण्याही घेतल्या जाव्यात. ज्यायोगे 

िैक्षद्दणक, भाद्दषक आद्दण ज्ञानात्मक कायागचे एकद्दत्रत मूल्यमापन केले जाईल. व्यद्दिचा 

इद्दतहास, अध्यनाथीच्या अक्षमते द्दवषयी द्दचद्दकत्सा पूणग केलेली द्दनरीक्षणे आद्दण चाचण्याांची 

सांकद्दलत माद्दहती या सवग बाबी काळजीपूवगक द्दवचारात घेऊन द्दनदान केले जाते. 

वाचन /भाषण अक्षमता असणाऱ्या अध्ययनाथीला मदत करण्याच्या पिती: 

• भाषेचे आकलन वाढवण्यासाठी दृिमान ज्ञान, श्रवणात्मक ज्ञान व सांवेदना द्वारा 

एकाच वेळी होण्याकररता वाचन आद्दण लेखन एकाच वेळी द्दिकवावे. 
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• मलुाांच्या सवयीच्या बहुताांिी मूलभूत पाहता येतील अिा गोंष्टीवर/बाबींबर जोर 

देणे/भर देणे. 

• भाषेचा सांपूणग अनभुव देण्यासाठी िब्दातील स्वतांत्र अक्षराांऐवजी पूणग िब्द द्दिकवणे. 

• अध्ययनाथी/मूल ज्यामध्ये यिस्वी होऊ िकेल असे अध्ययन अनभुव आखणे/तयार 

करणे. 

• मलुाने आधी द्दिकलेल्या कौिल्याांचा उपयोग होणार ेवाचन अनभुव तयार करणे. 

• द्दिकणे स्वयांचद्दलत (आपोआप)होईपयगत द्दिकण्यावर भर/जोर द्यावा. 

अध्यापनाच्या (णशकवण्याचा) णवणशष्ट पिती (Specific Teaching strategies):  

• वाचन अध्ययनक्षमता मलुाांना रचनात्मक, पायरीपायरीने व तकग ििु पितीने द्दिकवले 

पाद्दहजे. प्रारांभी एक अक्षरध्वनी जो अक्षराांच्या नावािी सांबांद्दधत आहे., अक्षराांचा 

आकार असे टप्पप्पयाटप्पप्पयाने साध्या एक अक्षराच्या िब्दापासून ते अवघड अनेक 

अक्षराांचे िब्द द्दिकवणे.  

• अध्ययनाचा सराव द्दवद्दवध सांवेदनास्थानाांचा वापर करणाऱ्या तांत्रावर आधाररत 

असावा. सरावासाठी सवागगीण दृद्दष्टकोन, ज्यामध्ये द्दवदयार्थयागच्या दृक आद्दण श्राव्य 

सांवेदनाच्या जाणीवाांची उपयोग तसेच मजकूर द्दलहून घेऊन द्दलद्दहलेले परत मोठ्याने 

वाचणे समाद्दवष्ट केले तर ही पित वाचन अक्षम द्दवदयार्थयाांच्या बाबतीत यिस्वी होते. 

• प्रत्येक िब्दामध्ये असलेल्या प्रत्येक अक्षराचे नाव, ध्वनी आद्दण आकार सवग प्रथम 

द्दिकवले पाद्दहजे. त्याचबरोबर या अक्षराांमधील काही अक्षर े हे स्वर असतात 

(vowels) ज्याांची प्रत्येक िब्द बनण्यासाठी आवश्यकता असते. हे ही ज्ञान द्ददले 

पाद्दहजे. हळूहळू, सरुूवातीपासून िेवटपयांत सवग िब्दाांच्या स्पेद्दलांगच्या द्दवद्दवध रचना 

आद्दण वाक्ये द्दिकवावे. 

• भाषेची रचना व वाढ किी होते हे द्दिक्षकाने पूणगपणे समजून घेतले पाद्दहजे. वाचन 

अक्षम द्दवदयार्थयागला अनलेुखनाद्वारा सोप्पयात सोप्पया वाक्य रचनेची बाांधणी करण्यास 

द्दिकवावे. 

• अनलेुखन देताना (Dictation) मलुाला वाक्ये पनु्हा म्हणायला साांद्दगतली तर वाक्याांचे 

स्मरण व्हायला मदत होते. हळूहळू अद्दधक गुांतागुांतीची (क्लीष्ट)वाक्याांची ओळख 

करून दयावी. 

• वाचन अकायगक्षमता असलेल्या द्दवदयार्थयाांना प्रत्येक पायरी नीट स्पष्ट करून आद्दण 

आकलनीय पितीने सादर करून िास्त्रीय पितीने वाचन आद्दण िब्दाांचे स्पेद्दलांग 

(अक्षर)े द्दिकवावे. 

• वाचन अकायगक्षम द्दवदयार्थयागना खास बनवलेल्या वाचन आद्दण लेखन 

अध्ययनाव्यद्दतररि वाचन अकायगक्षमतेसाठी असलेली द्दविेष उपाययोजनेची मदत 
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जेव्हा गरज भासेल तेव्हा द्यावी. उदा. गद्दणत, द्ददिा सांभ्रम, वेळ साांगणे आद्दण इतरही 

अनेक समस्यासाठीं. 

लेखन अकायगक्षमता (Dusgraphia): 

लेखन अकायगक्षमता मेंदूच्या द्दिया प्रद्दियेिी सांबांद्दधत अक्षमता आहे. अिा व्यद्दिला 

कागदावर द्दवचार द्दलहीण्यात/प्रकट करण्यात समस्या असते. द्दतचे लेखन अथगहीन, असांबि  

असते तसेच त्या व्यिीला लेखणी हातात धरणे व कागदावर लेखणीने द्दलहीणे या द्दिया ही 

सुांसगतपणे करता येत नाहीत. भाषेद्वारा सांपकग  साधण्याची सवागत उच्च दजागची व 

गतुाांगुांतीची रचना भाषा-लेखन आहे. भाषा कौिल्याच्या शे्रणीबि रचनेत लेखन हे सवागत 

िेवटी द्दिकले जाते. श्रवण, बोलणे (भाषण) व वाचन याांचे पूवगअध्ययन व अनभुव हा 

लेखनाचा पाया असतो. जरी लेखन अकायगक्षमता ही हस्तलेखनाची समस्या आहे, तरी 

िब्दाांची अक्षर ेह्ा अध्ययन अकायगक्षमता असलेल्या मलुाांमधील  कमतरताही या सांदभागत 

द्दवचारात घेतल्या पाद्दहजेत. 

लेखन अकायगक्षमतेची सवगसाधारण लक्षण े (णचन्ह े (Commobn signs of 

Dysgaphia):  

• वाईट द्दकां वा अवाचनीय (दबुोध)अस्ताक्षर. 

• लेखणी /पेद्दन्सलीची पकड अवघडलेली/वेडी वाकडी. 

• द्दलखाणाची (लेखनाची)द्दिया असलेली कामे टाळणे. 

• द्दलद्दहलेली अक्षर ेव िब्द यात एकाच तऱ्हेने द्दलद्दहण्याचे काम सातत्य नसणे. 

• कागदावर कल्पना /द्दवचार प्रकट करण्यात अडचण. 

• योग्य प्रकार ेअक्षर रचना करण्याची अक्षमता. 

• सांथगतीने व कष्टाने द्दलहीणे. 

• ओळीवर ओळीखाली अक्षर ेद्दलद्दहण्यात अडचण. 

• अक्षराांचा योग्य आकार समजण्यात अक्षमता. 

• िब्द द्दलद्दहताना अक्षराांची द्दगचद्दमड. 

• दोन िब्दाांमध्ये अांतर कमी (जागा) असणे. 

• जरी िब्दाांचे स्पेद्दलांग (अांक्षर)ेअचूक असली तरी द्दलद्दहलेले वाचण्यात अडचण येणे. 
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लेखन अकायगक्षमता असलेल्या मलुाांस मदत करण्यासाठी पिती (Strategies for 

hilping the child with Dygrtaphia) णशक्षकाने खालील गोष्टींकडे लक्ष द्याव:े 

हस्तलेखनाची कौशल्ये: 

•  चाांगल्याप्रकारचे द्दतहेरी आकलन असणे.  

•  आडव्या व उभ्या रषेा (ओळी) आखण्याची क्षमता असणे.  

•  वतुगळ आखू िकणे.  

•  अक्षर ेव िब्दाांची नक्कल करता येणे.  

अक्षर ेणलणहण े(Writing Letters): 

• अक्षराच्या सरुवातीच्या जागी छोटा द्दहरवा द्दठपका, अक्षरासाठी द्दतरकी रषे आद्दण छोटा 

लाल द्दठपका अक्षरा अांद्दतम जागी द्या. बाणाच्या खणुा द्दतरक्या रषेेची द्ददिा 

दाखद्दवण्यसाठी द्ददल्या जाऊ िकतात. 

•  िमानसुार मूलभूत द्दतरक्या, उभ्या, आडव्या रषेा द्दिकवणे उदाहरणाथग , अक्षर 

द्दिकवताना दोन वेगळ्या रषेा द्दिकवणे आद्दण वेळेप्रमाणे मलुाला मलुभूत रघेा एकत्र 

जोडण्याकरता प्रोत्साहन दया. 

•  पद्दहल्याांदा सोप्पया रषेाांनी तयार होणारी अक्षर े द्दिकवा. खालील अक्षर े मलुाांना 

द्दिकायला कमी कठीण समजली जातात. म्,ग्,त्,  ,न.् 

•  मळुाक्षराांचा तिा मलुाच्या टेबलाजवळ द्दचकटवा. 

•  ओळीची रचना व िब्दामधील जागा सोडणे या समस्या असणाऱ्या मुांलासाठी स्वच्छ 

व रघेा असलेला पेपर वापरा. 

• द्दवद्दिष्ट अक्षर ेद्दलद्दहताना मलुाांना त्याांच्या रषेाांचे उच्चारण करायला द्दिकवा. जसे - W 

द्दतरकी रषेा खाली, द्दतरकी रषेा वर, द्दतरकी रषेा खाली-वर, घ ् - छोटी सरळ रषेा, 

द्दठपका. 

वळणदार लेखन (णलहीण)े (cursive writing): 

• मलुाांना वळणदार अक्षरासाठी अनेक द्दवद्दवध रषेा व फरागटे याांचा सराव होण्यासाठी 

वेगवेगळे   ळ तयार करा. उदाहरणाथग , १) मणी ओळखणे २) केस कुरळे करणे ३) 

हाताने लहरी /लाटा तयार करणे. 

• द्दठपके एकमेंकाना जोडणे, अक्षर े जोडणे, हे अनौपचारीक वळणदार द्दलद्दहण्यासाठी 

तयारी आहे की नाही हे तपासाण्यासाठी वापरा. 



 

 

वेगळ्या प्रकारच्या क्षमता असणाऱ्या मलुाांच्या 

(अपवादात्मक मलुाांच्या) िैक्षद्दणक गरजा 

 

129 

• पेद्दन्सलीची एकसारख्या हालचाली असणाऱ्या अक्षराांच्या रचना िमानसुार द्दिकवा. 

खालील चार द्दवभागामध्ये एकसारख्या रषेा (फरागटे) असतात. 

१) a,c,d,g,o २) b,h,f,l,e ३) i,j,p,r,s,t,u,w ४) m,n,v,x,y,z  

• ज्या मलुाांना त्याचे मनगट योग्य द्दस्थतीत, योग्य प्रकार े ठेवणे कठीण जाते त्याच्या 

मनगटावर वजनदार कडे अथवा मनगटी पट् टा घालणे. 

• वळणदार द्दलहीणे द्दिकवण्यासाठी मौद्दखक खणुा /सांकेत (परवलीचे िब्द/अक्षर)ेवापरा 

एकसारख्या रषेा /फरागटे असलेले अक्षर ेिमानसुार द्दिकवा ज्यायोगे मूलगा ते सांकेत 

सहज समजतो. उदाहरणाथग अक्षराचे सांकेत/खणुा अक्षराचे फरागटे/रषेा द्दिकवताना 

वापरा. 

डावखोऱ्या असणाऱ्या णवदयार्थयागसाठी हस्तलेखनातील णक्रया: 

मलुगा योग्य प्रकार े बसतो का याचे द्दनररक्षण करा. डावखोऱ्या मलुाांचे हस्तलेखन थोडे 

डाव्या बाजूला झकूुन झाले पाद्दहजे. म्हणून मलुाचा कागद योग्य द्दठकाणी असला पाद्दहजे. 

जुचर पडली तर मलुाला वगागत इतराांपासून दूर डाव्या कोपऱ्यात बसवावे आद्दण त्याला 

हालचालीसाठी मोकळी जागा आहे याची खात्री करून घ्यावी. अध्ययन अकायगक्षम मलुाांना 

नेहमी द्दलद्दखत भाषेच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या समस्या असतात. त्याांना हस्तलेखनातील 

समस्या असतात. जसे अक्षराांची/िब्दाांची रचना, आकार, िब्दामध्ये जागा सोडताना 

अद्दनयद्दमतता, द्दलहीताना द्ददला जाणारा दाब व खाडाखोड इत्यादी. तसेच िब्दातील अक्षर े

व द्दलखीत प्रकटीकरण यापैकी प्रत्येक के्षत्रातील सवगसाधारण आवश्यक प्रावीण्य 

खालीलप्रमाणे. 

गणणत व अांकगणणत अध्ययन अकायगक्षमता (Dyscalulia): 

सांख्यात्मक आद्दण गद्दणती सांकल्पना व कल्पना समजण्यासाठी व द्दिकण्यासाठी व 

द्दिकण्यासाठी येणाऱ्या समस्याांमळेु द्दनमागण होणारी अकायगक्षमता म्हणजे गद्दणत व 

अांकगद्दणत अध्ययन अकायगक्षमता. 

• सवगसाधारण बेरीज, वजाबाकी, गणुाकार यासारख्या द्दिया करण्याबाबत अडचणी. 

• अकाांचा िम लावणे आद्दण गद्दणतातील प्रश्न सोडद्दवण्याकरीता आवश्यक असणारा 

द्दनयमाांचा िम लावणे यासारख्या गद्दणती कल्पनाांद्दवषयी अडचण. 

• Poor retention and retrieval of math concepts  

• अांक व द्दचन्हे या सांबांधी कामात अक्षमता.  

•  गद्दणतातले द्दनयम समजणे व त्याांचा वापर करणे यात अद्दनयद्दमतता. 

•  द्ददिा व वेळ याबाबत द्दनकृष्ट जाणीव /समज उदा. नकािेवाचन, वेळ साांगणे इत्याद्दद. 

•  खेळामध्ये द्दनयम पाळताना अडचण. 
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•  पते्त व कॅरम यासारखे खेळ खेळताना गणु व खेळाडू याांवर लक्ष ठेवण्यात त्रास. 

•  दैनांद्ददन जीवनात पैिाचे व्यवहार करताना अक्षमता. 

गणणतातील समस्या: 

• द्दनरद्दनराळ्या घडणींमधील वेगळेपणा ओळखताना होणाऱ्या गोंधळामळेु अांक 

ओळखण्यात अडचण येणे. जसे गोल, चौकोनी, आयताकृती. 

• आकारातील वेगळेपणा/णनराळेपणाशी णनगडीत सांकल्पना: जसे मोठा, लहान-

मोठा, लाांब/आखूड इत्यादी अमूतग गणुात्मक सांकल्पना आत्मसात करण्याकररता फार 

महत्त्वाच्या असतात. जसे अद्दधक, कमी, त्यापेक्षा मोठा, त्यापेक्षा लहान इत्यादी यामळेु 

के्षत्रफळ, परीघ इत्यादी समजणे व त्याांचा अांदाज करणे यात नांतरच्या काळामध्ये 

समस्या येतात./अडचणी येतात. 

•  वस्तूांचे वणगगकरण-गटाांमध्ये वस्तुांची वगगवारी करणे: गद्दणतात प्राद्दवण्य 

द्दमळद्दवण्याकररता फार महत्त्वाची सांकल्पना आहे. यामध्ये येणाऱ्या अडचणींमळेु 

मोजणे ही साधी कृती करताना अडचणी येतात.  

•  एकास एक सांबांध/व्यवहार: हा सांबांध समजण्याच्या उणीवेमळेु /कमतरतेमळेु अांक 

मोजणी करताना समस्या येतात. यामळेु िमवाचक सांख्या समजत नाहीत. 

•  दृक-श्राव्य सांकलन: द्दचन्हाांची नावे (अांक, खणुा) लक्षात ठेवण्यासाठी दृक-श्राव्य 

सांकलनाची आवश्यकता असते. स्मतृीमधील दोषाांमळेु समस्या अद्दधक गांभीर होते. 

• गणणतातील अांकस्थानाचा गोंधळ: जसे एकम् , दहम् , ितम ्, इ. मलुाच्या या भागात 

होणाऱ्या गोंधळामळेु बेरीज, भागाकार, गणुाकार (ज्यामध्ये हातचा घेणे व देणे अांतभूगत 

असते)करताना अडचणी येतात. 

• आकडेमोडीतील कौशल्ये: बेरीज-गणुाकार याांच्या सवगसमाद्दवष्ट गणुधमाांचे आकलन 

होणे आद्दण वजाबाकींची कृती/बेरजेच्या कृतीच्या द्दवरूि  कृती आहे व भागाकार ही 

गणुाकाराच्या द्दवरूि असलेली कृती आहे ह ेसमजणे अवघड जाते.  

•  समस्या/प्रश्न सोडणवण:े भाषेची, पथृः क्करणाची व कायगमीमाांसा करण्याची समस्या 

असल्यामळेु िब्दाांद्दकत केलेले प्रश्न (word problems) सोडद्दवताना अडचणी येतात. 

•  स्थानसांबांणधत सांकल्पना: वेळ, अांतर याचें मोजमाप करताना अडचणी येतात. 

हस्तक्षेप मध्यस्थी करण्यासाठी पिती (strategies of Intervention): 

गद्दणतामधील कोणत्या के्षत्रात समस्या येतात हे ओळखणे हीच मलुाला मदत 

करण्यासाठीच्या पितीमधील पद्दहली पायरी आहे. मलुाच्या मनात सांकल्पनाचे एकत्रीकरण 

आद्दण त्या सांकल्पनाांचे एकत्रीकरण आद्दण त्या सांकल्पनाांच्या धारणा पक्क्या होऊन 

स्मरणात राहण्यासाठी सांकल्पना पक्क्या करणे (मजबूत करणे), त्यासाठी द्दवद्दवध सांवेदना 
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इांद्दद्रये कें द्दद्रत दृद्दष्टकोनाचा उपयोग (यामध्ये िरीरातील द्दवद्दवध सांवेदनास्थाना द्वार ेअध्ययन 

करून ज्ञान द्दमळवले जाते.) पनु्हा पनु्हा सराव करणे, व उजळणी स्वाध्याय याांचा उपयोग 

एकदा सांकल्पना समजल्या आहेत याची खात्री झाल्यावर केला तर ती मदत चाांगल्या प्रकार े

होऊ िकते. मलुाने अध्ययनात प्रत्यक्ष सहभागी होण्यासाठी हळूहळू सांकल्पनाची द्दक्लष्टता 

अद्दधक वाढवणे, गद्दणती सांकल्पना द्दिकताना वास्तद्दवक जीवनातील उदाहरणे व कथाांची 

गुांफण करून द्दिकवणे.  

खालील गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात: 

मलुाला कोणत्या प्रकारची अध्ययनाची समस्या आहे व गद्दणती सांकल्पनाचे स्वरूप यावर 

हस्तके्षप करण्याच्या वैद्दिष्टपूणग पितीची रचना आधाररत असते. म्हणून द्दिक्षकाला अिी 

समस्या हाताळताना (त्यासाठी काम करताना) अद्दधक कल्पकता व कल्पना ििीचा 

उपयोग करणे आवश्यक असते.  

हे खालील उदाहरणाच्या चचेवरून स्पष्ट केले आहे. 

• गद्दणती द्दियाांच्या पूवग सांकल्पना द्दिकवणे.  

• गद्दणतातील द्दचन्हे गाळून स्वाध्याय तिा (work sheet) तयार करा. द्दवदयार्थयाांना 

त्यामध्ये द्दचन्हे भरायला साांगा. 

• अद्दधक लाांब व अद्दधक आखूड या िब्दाांचे आकलन वाढवण्यासाठी वेगवेगळ्या 

लाांबीची रघेा (रषेा) खडू-फलकावर आखून द्दवदयार्थयाांना त्या अद्दधक लाांब व अद्दधक 

आखूड करण्यास साांगा. 

• आधी, नांतर, मधे, यापेक्षा मोठा, यापेक्षा लहान आद्दण समान यासारखा िब्दसाठा 

वाढवण्यासाठी अांक रघेेचा उपयोग करा. याबाबत मलुानाां प्रश्नाांची उत्तर े देताना 

अांकरघेेची मदत घेण्याची मभुा/परवानगी द्यावी. उदाहरणाथग  ७ या अांकाच्या लगेच 

आधी कोणता अांक येतो? १३ या अांकाच्य लगेच नांतर कोणता अांक द्दकां वा ६ व ८ 

अांकाच्या मध्ये कोणता अांक येतो? इत्यादी. 

• द्दवदयार्थयाांना १ते१० अांक द्दलद्दहलेला पत्याांचा (cards)/पठु्ठयाांच्या तकुड्याांचा सांच 

द्या. त्याांना एक पत्ता उलटून बघायला साांगा व तमु्ही द्दवचारलेला अांक कोणत्या 

अांकाच्या आधी, नांतरन आद्दण मधे येतो असे सरसकट द्दवचारा. ह्ाच प्रमाणे 

जास्त/कमी, यापेक्षा जास्त /यापेक्षा कमी यासाठीही या कृतीचा वापर करा. 

• वेगवेगळ्या गद्दणती कृती करताना वापरल्या जाणाऱ्या द्दचन्हाांकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी 

रांगीत द्दनदिगक वापरा. जसे (+, - , x , यासाठी वेगवेगळे रांग) द्दचन्हाकडे अद्दधक 

सूक्ष्मपणे लक्ष वेधण्यासाठी द्दचन्हाभोवती गोल अथवा चौकोन काढा/आखा. 

• गद्दणतातील कृतीच्या/द्दियेची द्दचन्हे फ्लॅि काडागवर (Flash cards)  छापा. दररोज 

ती काडे दाखवून द्दचन्हे ओळखण्याचा मलुाांना सराव करू द्या. तसेच खरकागदावर 

(sand paper) च्या   णा कापून त्या पठुठ्याच्या तकुड्यावर द्दचकटवणे यासारखे 

हस्त द्दियाांिी सांबांद्दधत सांकेत वापरणे ही यात समाद्दवष्ट करा. 
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(हस्तणक्रयाांचे सांकेत- Kinesthetic clues): 

२)  अपूणागक णशकवण े(Teaching Fractions):  

केवळ मलेुच नाही तर प्रौढाांना सिुा अपूणाांक समजण्यात अडचण असते. अपूणागकाचे 

आकलन होण्यासाठी खालील गोष्टी माद्दहत असाव्यात. 

• अपूणाांकाना स्वतांत्र असा अथग नसतो. अपूणाांक जेव्हा पूणाांकािी सांबांद्दधत असेच 

पाद्दहले जातात तेव्हाच ते अथगपूणग असतात. 

• अपूणागकाांच्या द्दचन्हाचे आकलन करून घेणे (समजणे) - पूणागकाांचा छेद- the 

denominator (द द्दडनॉद्दमनेटर)आद्दण पूणाांकाचा अांि the numerator (द 

न्यूमरटेर) ह्ा गोष्टी ध्यान्यात घेणे. 

अध्ययनाची साधने व अनुभव मलुाांना खालील मूलभूत गोष्टी मध्ये प्रावीण्य 

णमळवण्यसाठी णदली गेली पाणहजेतः 

• अपूणागकाांना आद्दण समान वाटणी (समान भाग) (Fraction and equal sharing)  

• मलुाांना गोट्याांची, चॉकलेटची द्दपिवी दया. त्याांची २,४,८ आद्दण १० मलुाांमध्ये 

समवाटणी करण्यास आद्दण समान अपूणाांक द्दलद्दहण्यास साांगा. 

• अपूणाांक आद्दण घडणी-ठेवणी (Fraction and shapes) 

• एक सारख्या घडणींना आखा आद्दण त्याच्यातां १/४, १/२, १/८ अिा घड्या घाला. 

• अपूणाांक व लाांबी (Fraction and lengths) एका लाांब पट् टीच्या लाांबींचा अांदाज 

करणे अथवा, द्दतची लाांबी मोजणे. द्दतची १/४, १/२, १/८इ. भागाांची लाांबी मोजणे ही 

कृती वजन, वेळ, क्षमता मोजण्यासाठी तसेच सवगसामान्यीकरणासाठी केली जाऊ 

िकते. 

• अपूणाांक व पूणाांकाचा सांबांध (परस्पराांिी) असणारी उदाहरणे दाखवणार ेतिे तयार 

करू िकतात. 

•  हळूळळू दृश्य सांकेत नसतानाही अपूणागका सांबांद्दधत अभ्यास करण्याची आवश्यकता 

असणाऱ्या गहृपाठाची ओळख करून देऊन ते त्याांच्याकडून करून घ्यावेत.  

• अपूणागकाांच्या घटकाांचे अध्ययन पक्के करण्यासाठी मापाांची साधारण यादी (simple 

reuips) /सूची वापरा. 

५.४ भावणनक आणण वतगणुकीचे आजार (Emotional and 

Behavioural Disorders)  

१) अवधानातील दोषाांचा आजार आद्दण अवधान दोषामळेु अद्दतचांचलतेचा 

(अद्दतअद्दस्थरता) आजार 

२) वतगणूकीत द्दबघाड करणारा आजार (Disruptive behariour Disorder)  
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भावद्दनक आद्दण वतगणूकीच्या आजाराांची एकही व्याख्या नाही कारण या प्रकारात मोडणाऱ्या 

अपवादात्मक मलुाांच्या समस्या मध्ये अद्दतसौम्य ते अद्दतगांभीर अिा अनेक समस्या अतांभूगत 

होतात. 

बोअर (Bower -१९६९) याांची व्याख्या ही िैक्षद्दणक वातावरणािी जवळचा सांबांध 

दिगद्दवते. त्याांच्या मतानसुार ही मानद्दसक व्याधी/हा मानद्दसक आजार हा तेव्हाच मलुामध्ये 

द्ददसून येतो. द्दनमागण होतो. जेव्हा मलुगा नेहमीचे ुचळलेले द्दवचाराधीन अद्दण सांबांद्दधत 

सामाद्दजक द्दनयमाांतगगत असणार ेवतगन सोडून वारांवार व तीव्रतेने या द्दवपररत वतगन करतो, 

ज्या द्दवषयी मलुाच्या आसपासच्या वातावरणातील द्दनणगय घेणार े प्रौढ त्याच्याद्दवषयी 

अद्दतिय उच्च प्रतीचे अथवा द्दनम्न प्रतीचे मत ठरवतात. 

यातील दोन मखु्य णवभाग खालील प्रमाणे:  

१) अवधानातील दोषाचा आजारर ् (ADD-Attention Deficit disorder) आद्दण 

अवधानातील दोषामूळे अद्दतचांचलतेचा आजार. (ADHD-Attention Deficit 

Hypera ctivity Disorder)  

२) वतगणकुीत द्दबघाड करणारा आजार (Disruptive behaviour Disorder)  

अवधानातील दोषामळेु अणतचांचलतेचा आजार (ADHD):  

ADHD अवधान अक्षमतेमूळे अद्दतचांचलतेचा आजार हा मज्जातांतूच्या द्दियाप्रद्दिया 

सांबांद्दधत आजार आहे. ज्यामध्ये अनाबधानता, भावनाविता, आद्दण अद्दतचांचलता याांचे 

वाढलेले द्दवसामान्य प्रमाण समाद्दवष्ट आहे. हा आजार मलुाांच्या िैक्षद्दणक वतगनसांबांधी आद्दण 

सामाद्दजक कायग यिस्वी ररत्या करण्याच्या क्षमतेमध्ये नेहमी अडथळे द्दनमागण करतो. काही 

वेळा मलुाचे भावद्दनक दृष््टया मनः स्वास्र्थय द्दबघडलेला (त्रासलेला) द्दकां वा बेद्दिस्त असेही 

चकुीचे द्दनदान केले जाते. ही मूले घरात व िाळेत अनथग द्दनमागण करतात हा आजार 

अद्दतिय अद्दनयमीत कायगयक्ष व अद्दनयद्दमत काम यासाठी कारणीभूत असतो. अवधान 

दोषामूळे अद्दतचांचलतेचा आजार असणारी मलेु द्दचत्तद्दवभ्रम(मनाचा गोंधळ) व गडबड या 

अवस्थेत असतात. त्याांच्या मनावर व मेंदूवर प्रत्येक द्ददिेने सतत येणारी पे्ररणा जोराने 

आदळत असते आद्दण मलेु त्या पे्ररणा वेगळ्या (वगीकृत) करू िकत नाहीत. ह्ा अवस्थेची 

तलुना लग्नाच्या सभागहृात भाषण ऐकण्यािी होऊ िकते. मलुाला आपल्या कामावर लक्ष 

कें द्रीत करण्यासाठी खूप पररश्रम करावे लागतात. 

हस्तक्षेप करण्यासाठी पिती: 

वगागतील वातावरण व द्दिकवण्याच्या पितीमध्ये द्दकरकोळ बदल. मलुाला त्याांच्या 

आजाराला परु े पडण्यास बराचे काळ मदत करू िकतात. द्दिक्षक मलुाच्या किी जवळ 

जाते (त्याला किी जाणून घेते) आद्दण तो द्दकां वा ती मलुाकडून कोणत्या अपेक्षा करते 

यामध्ये लहान लहान बदल केले तर मलुाचे वषग वाया न जाता तो यिस्वीपणे पढुच्या वगागत 

जाउ िकतो. 
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अनावधनासाठी हस्तक्षेप करण्यासाठी पिती  बसण्याची जागा: 

१) मलुाची वगागमध्ये बसण्याची जागा दरवाजे द्दखडक्यापासून लाांब असावी. बसण्याची 

जागा िाांत द्दठकाणी असावी. 

२) एकद्दत्रत होऊन ऐकण्यासाठी द्दिक्षकाांच्या जवळ व आदिग प्रद्दतमेजवळ (हुिार अभ्यासू 

मूलाजवळ)   

काम पूणग करण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याच्या पिती: 

१) काम पूणग करण्यासाठी ज्यादा वेळ देणे. 

२) कामाचा वेळ लक्ष देउन काम करण्याच्या क्षमतेच्या वेळेपेक्षा कमी ठेवणे हळूहळू 

कामाचा वेळ व काम वाढवणे.  

३) कामाचा अद्दतररि बोजा टाळण्यासाठी एकाचवेळी एकच काम देणे  

४) मलुाांना काम चालू ठेवण्यासाठी सूचकता दिगक सांकेत देणे  

५) स्पष्ट व थोडक्यात सूचना दया.  

६) अवधानातील दोषामळेु अद्दतचांचलतेचा आजार असणाऱ्या मलुाांना ऐकलेले लक्षात 

ठेवण्यामध्ये अडचण असल्यामळेु तोंडी सूचनाां बरोबर लेखी सूचना द्ददल्या तर त्या 

मलुाांना मदत होते. 

७) असे घटक अांतभूगत करा ज्यामध्ये स्वतः ला आठवण करून देणे हे श्रवणकौिल्ये 

वाढवण्यासाठी मदत करू िकतील. उदा.ऐकत असताना बोलायचे नाही अिी 

स्वतः ला आठवण करून देणे.  

भावनावशतेसाठी हस्तक्षेप करण्याच्या पिती: 

• क्षलु्लक अयोग्य वतगणकुीकडे दलुगक्ष करणे. 

• सकारात्मक वतगनाची स्ततुी करून दखल घ्या. आत्मसन्मान वाढवण्यासाठी 

सामाद्दजक सन्मान द्ददला तर मदत होते. तसेच सकारात्मक वतगनाची वारांवाररता ही 

सामद्दजक सन्मानामळेु वाढते. 

• मलुाांबरोबर वतगनाच्या बाबतीतले ठराव द्दनद्दश्चत करणे आद्दण वतगनाचे स्वद्दनयांत्रण करून 

त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी उते्तजन देणे.  

कारक णक्रयेसाठी हस्तक्षेपाच्या पिती: 

• मलुाला काम करण्याच्या वेळेत उभे राहण्याची मभुा देणे. 

• िररराची योग्य द्दस्थती ठेवण्यासाठी उद्दिष्टे द्दनद्दश्चत करणे तसेच स्वतः कडे लक्ष 

ठेवण्यासाठी उते्तजन देणे यासाठी सूचक दिगक सांकेताची मदत. 
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• िररराची हालचाल करण्यासाठी सांधी देणे. उदा. कामे करण्यासाठी पळत फेऱ्या 

मारणे, पसु्तके वाटताना व पसु्तके गोळा करताना फेऱ्या मारणे. 

• अध्ययन व इतर कामे करताना कामामध्ये द्दवराम (break) देणे.  

• द्दस्थत्यांतराच्यावेळी देखरखे करणे. 

रचना /णनयोजन (organization / planning):  

•  दनैांद्ददन /साप्ताद्दहक प्रगतीचा अहवाल मलुाच्या घरी पाठवणे रचनात्मक अथवा 

द्दनयोजन कौिल्ये द्दिकवण्यासाठी पालकाांची मदत घेणे. 

•  गहृकृत्य (Home work) द्दलहून घेताना देखरखे करणे. 

•  द्दनष्काळजीपणासाठी द्दिक्षा देण्यापेक्षा नीटनेटकेपणासाठी बक्षीस व उते्तजन दया. 

•  कमी कालावधीची उद्दिष््टये /ध्येये द्दनद्दश्चत करण्यासाठी मलुाांना मदत करणे. 

•  जर दृक-कारक अडचणी (दोष) मलुामध्ये असतील तर हस्तलेखनासाठी दांड दऊे 

नका. 

सामाणजकरण: 

बाांधणी: 

बाह् सवु्यवस्थेने अांतभागगातील गडबड गोधांळाची, गोंगाटाची भरपाई होते. ह्ाचा अथग असा 

की, मलुामधल्या गोंधळ गोंगाटाच्या अवस्थेवर त्याच्या भोवतीच्या सामाद्दजक सवु्यवस्थेच्या 

घटकामळेु काही प्रमाणात मात करण्यासाठी मदत होते. जसे मलुासाठी द्दवराम, जेवणाच्या 

वेळा, खेळाचा तास, आद्दण िाळा सटुल्यानांतरचे तास यासाठी वेळापत्रक आखणे/तयार 

करणे जेव्हा त्याांच्यासाठी हा वेळ उच्च ताणाचा असतो. दृश्य आद्दण द्दलद्दखत सूचना 

स्मरणपत्र (आठवण राहण्यासाठी) म्हणून वापरल्या जाऊ िकतात. 

देखरखे: 

कोणत्याही कामामध्ये मलुगा बरोबर प्रगती करतो आहे ह्ाची खात्री करून घेण्यासाठी 

मधून मधून कामाची तपासणी करणे जोपयगत समस्याांचे द्दनराकरण करणे िक्य असते. 

तेव्हाच समस्या हाताळणे. द्दनयम सकारात्मक पितीने मलुाांना साांगावेत उदा. घेऊ नको. 

असे साांगण्याऐवजी तलुा काही हवे असल्यास द्दवनांती कर असे साांगणे. स्थान/द्ददिा द्दवषयी 

सूचना देताना द्दवद्दिष्ट तऱ्हेने साांगणे उदा. इकडे द्दतकडे पळू नको च्या ऐवजी कृपाकरून 

तझु्या जागेवर परत ये असे साांगणे. 

पाणठांबा: 

यिाच्या सातत्याची खात्री करून घेण्यासाठी पढुच्या वेळी होणाऱ्या बदलासाठी सूचना देणे 

व त्यासाठी उते्तजन देणे. अवधान क्षमतेमळेु द्दनमागण झालेला अद्दतचांचलतेचा आजार 
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असलेल्या मलुाांमध्ये अनेक हवेहवेसे वाटणारे, चाांगले गणु असतात. त्यापैकी काही खालील 

प्रमाणे- 

• सजगनिील  

• स्वयपे्रररत  

• उत्साही  

• स्वीकारी व क्षमािील  

• चौकस आद्दण कल्पक  

• सांिोधक  वतृ्तीचा (नवीन गोष्टी करणारा/िोधणारा)  

• यिुीबाज  

• समाजिील  

• आनांदी  

द्दिक्षकाने सिुा त्याच्यामधील सकारात्मक गणुाांवर लक्ष कें द्रीत केले पाद्दहजे. आद्दण त्याांचा 

उपयोग मलुाला प्रगती करण्यासाठी व त्याला इतराच्या बरोबरीने राहण्याची सांधी 

देण्यासाठी केला पाद्दहजे. मलुा-मलुामधील फरक समजणे, त्याबददल आदर असणे व 

त्याांना प्रद्दतसाद देणे हे त्याच्या अध्ययनाच्या लक  वर आधाररत असते. मलुाचे 

भद्दवतव्यही त्यावर अवलांबून असते. वस्ततुः  हे फि द्दविेष गरजा असणाऱ्या मलुाांनाच नाही 

तर सवग मलुाांना लाग ु आहे. प्रत्येक मलुामध्ये द्दिकण्यासाठी क्षमता व पे्ररणा असते. 

द्दिक्षकाने ही वस्तदु्दस्थती लक्षात घेतली पाद्दहजे. आद्दण त्यानसुार अध्ययनाचे द्दनयोजन 

आद्दण मूल्यमापन पिती मलुाच्या गरजेनसुर ठरवल्या पाद्दहजेमत. 

वतगणकुीत णबघाड करणारा आजार (Disruptive Behaviour Disorder):  

यामध्ये वतगणकुीच्या चार समस्या एकद्दत्रत समाद्दवष्ट असतात.त्या खालील प्रमाणे आहेत. 

• वतगन द्दबघाडाचे आजार 

• व्यद्दिमत्व द्दबघाडाचे आजार 

• अपररपक्वता 

• सामाद्दजक अपराध/गनु्हेगारी. 

वतगन द्दबघाडाचे आजार हे त्याांच्या तीव्रतेनसुार साांगता येतात. बहुतेक वतगन द्दबघाडाचे 

आजार असलेल्या मलुाांना मध्यम प्रतीच्या समस्या असतात. ज्याांचे द्दनराकरण/उपाय 

पररणामकारक रीती ने द्दनयद्दमत वगागत व घरीच योंजणे िक्य असते.गभीं  ररत्या 

मनः स्वास्र्थय द्दबघडलेली मलेु ज्याांना मनोरूग्ण (psychotic - सायकोद्दटक), द्दस्कझोफे्रद्दनक 
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(schizophrenic) आद्दण स्वमग्न (Autistic-) ऑद्दटद्दस्टक-सांबोधले जाते-अिा मलुाांसाठी 

नेहमी द्दनबांद्दधत वातावरणामध्ये अद्दधक सखोलपणे केलेल्या द्दनयोजनाची आवश्यकता 

असते.  

लक्षण े(chracteristics):  

या मलुाांपैकी बरीच मलेु बदु्दिमत्ता मापन चाचणीतीत ९० आद्दण त्या वरील बिुयाांक 

असलेली गद्दतमांद अध्ययनाथी अथवा सौम्य मद्दतमांद द्दवदयाथी असतात. स्वमग्न मलेु 

बहुतेक वेळा चाचणीकरीता योग्य नसतात. 

• बऱ्याच वेळा द्दडवचून द्दकां वा थोड्यािा अपमानास्पद पितीने आिमकता अथवा 

नाटकीपणा ही सवगसामान्यपणे आढळणारी लक्षणे आहेत. या प्रकारच्या 

अपायकारक/अद्दहतकारी वागण्यामध्ये दसुऱ्याकडून अस्वीकृती, नकारात्मक, नकार, 

द्दकां चाळणे/जोरजोराने ओरडणे, द्दचडवणे, स्वतः वर/दसुऱ्यावर िारीरीक हल्ला करणे, 

द्दकरद्दकर इ. गोष्टी समाद्दवष्ट असतात. 

•  कोरडेपणा दाखवणार े वतगन, सामाद्दजक कौिल्याांचा स्पष्टपणे द्ददसणारा, अभाव, 

सांवेदनाच्या प्रद्दतसादाचा, आत्मपे्ररणा याांचा अभाव द्ददस    . प्रद्दतध्वनीत्मक 

(echolalic) आद्दण मनोद्दवकारात्मक (psychatic) बोलणे, आत्ममग्नता असणारी 

वतगणूक, िोधाद्दवष्कार/आवेि तसेच वतगणकुीतील वैगणु्ये. 

वतगणकुीत णबघाड करणाऱ्या आजाराची कारणे: 

•  अद्दतिय खोलवर आद्दण द्दतव्रतेने मनः स्वास्र्थय द्दबघडलेल्या मलुाांमध्ये िाररररक 

कारणे प्रकषागने आढळतात. अनेक स्वमग्न (autistic) मलुाांमध्ये मज्जाांततूमधील 

रसायनाचा असमतोल आढळतो. तसेच बाल्यावस्थेतील द्दस्कझोफे्रद्दनया मध्ये 

(schizophrenia) आनवुांद्दिकतेची भदु्दमका बहुतेक वेळा असते. 

•  आई-वडील आद्दण मलु याांचे परस्परातील सांबांध आद्दण परस्पर द्दिया, िाळेतील 

अद्दनष्ट अनभुव, अयोग्य अपेक्षा, इतराांकडून दाखवलेला दषु्टावा, अन्यायकारक 

वागणूक, इत्यादी मानसिास्त्रीय घटांकाचा पररणाम वतगणकुीत द्दबघाड आजारात होतो. 

आजार ओळख व आढावा (Identification and assessment):  

भावद्दनक मनस्वास्र्थय द्दबघाड अचूक ओळखणारी अिी कोणतीही खात्रीलायक पित नाही. 

मानसिास्त्रीय चाांचण्या आद्दण मलुाांखली या सारख्या पितींना मयागद्ददत व्यावहाररक मूल्य 

असते. 

• आिमक द्दवदयाथी उठून द्ददसतात. तर कामामधील अांग काढून घेणार े द्दवदयाथी 

दलुग द्दक्षत असतात. 

• मनः स्वास्र्थय द्दबघडलेल्या मलुाांना ओळखून त्याचे वगीकरण करणाऱ्या चाांचण्या तयार 

केल्या जात आहेत. 
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• वगागतच प्रत्यक्ष व सातत्याने द्दनरीक्षण आद्दण द्दवद्दिष्ट वतगनसमस्याांचे मापन करणे. ह्ा 

पिती अद्दधकाद्दधक लोकप्रीय होत आहेत. मलुाांच्या आजाराांचा आढावा घेणार े तांत्र 

हेच उपचारासाठी कोणत्या प्रकारचा हस्तके्षप आवश्यक आहे हे प्रत्यक्षपणे दिगद्दवते. 

वतगणकुीत णबघाड करणाऱ्या आजाराांकररता शैक्षणणक पिती: 

प्ररेणाकारी मानणसक दृणष्टकोन (Psychodynamic Approach):  

ही पित मलुाला अध्ययन सांबांद्दधत उपचाराांपेक्षा मनोवैज्ञाद्दनक उपचारपिती व सजगनात्मक 

प्रकल्प यावर आधाररत आहे. भावद्दनक मः नस्वास्र्थय द्दबघाड ही मानद्दसक रोगासांबांद्दधत 

द्दिया आहे, असे समजले जाते. 

जीवशास्त्रीय दृणष्टकोन (Biologiacl Approach):  

भरकटलेले वतगन हा िारीररक आजार आह,े जो वैद्यकीय आद्दण आनवुांिीक कारणाांमुळे 

उदभवतो. त्यासाठी भावद्दनक मनः स्वास्थाच्या द्दबघाड दूर करण्यासाठी आवश्यक उपचार 

अथगभूत आहेत. 

वतगनवादी उपागम (Behariounral Approach): 

मलुगा भरकटलेले वतगन (अद्दनयद्दमत) द्दिकला आहे आद्दण योग्य व अचूक प्रद्दतसाद 

द्दिकलेला नाही. असे या दृद्दष्टकोनात गहृीत आहे. द्दिक्षक वतगणूक बदल तांते्र या समस्येच्या 

उपचाराांसाठी वापरतो. 

पयागवरणवादी उपागम (Ecologiacal Approach): 

मलुाची त्याच्या भोवती असणाऱ्या लोकाांबरोबरची आद्दण सामाद्दजक सांस्थाबरोबरची परस्पर 

द्दिया हा दृद्दष्टकोन सूद्दचत करतो. यावर आधाररत उपचार पितीमध्ये मलुाला कुटुांब, िाळा, 

िेजारी आद्दण समाजात काम करायला द्दिकवणे समाद्दवष्ट असते. 

मानवतावादी उपागम (Humanistic Approach):  

हा दृद्दष्टकोन असे सूद्दचत करतो की, मनः स्वास्र्थय द्दबघडलेला मलुाचा त्याच्या स्वतः च्या 

भावनाांबरोबरच सांपकग  तटुलेला असतो आद्दण पारांपाररक िैक्षद्दणक व्यवस्थेमध्ये आत्मपूती 

िोध ुिकत नाही. यावर आधाररत उपचारपित खलु्या वातावरणात व्यद्दिसापेक्ष व्यवस्थेत 

होते ज्यामध्ये द्दिक्षक साधन अथवा पे्ररक म्हणून कायग करतो. 

स्वव्यवस्थापन तांत्र (Self management technique):  

मनः स्वास्र्थयात द्दबघाड करणारा आजार असणाऱ्या मुलाांच्या सांबांधात हा एक खास 

दृद्दष्टकोन आहे. यामध्ये द्दिक्षकाची भूद्दमका फार महत्त्वाची असते. तो मलुाला स्वद्दनयांत्रण, 

स्वव्यवस्थापाच्या कौिल्याबरोबर सामाद्दजक कौिल्येही द्दिकवतो. या पितीत मलुाांसाठी 

व्यावसाद्दयक कायगक्षमता आद्दण व्यद्दिगत गणुद्दविेष याांचा समन्वय असणारा पररणामकारी 

द्दिक्षक असणे अपेद्दक्षत असते. 
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५.५ समावेणशत णशक्षण  

१)  मखु्यधारा, एकीकरण आद्दण समावेि (अांतभागव)या सांकल्पना 

२)  अांतभूगत/समाद्दवष्ट अध्ययनाची भारतीय सांदभागत आवश्यकता आद्दण महत्त्व 

अपवादात्मक मलुाांसाठी वेगळे/द्दवद्दिष्ट अध्ययन या पाांरपाररक दृद्दष्टकोनाचे /द्दवचारधारचेे 

अनेक तोटे होते. जसे साधनाांची कमतरता होणे/ती सांपणे ज्यासाठी दपु्पपट मेहनत/काम, 

मलुाांवर द्दिक्का लावणे (ढ, वेंधळी, आिमक, चळवळी, दांगखोर ेइ.)आद्दण त्याांना द्दमळालेला 

अल्पसांख्याांकाचा दजाग ज्यामुळे त्याांची स्वप्रद्दतमा आणखीनच ढासळणे आद्दण त्याांच्यात 

सामाद्दजक एकटेपणा द्दनमागण होणे अिी अनेक कारणे होती. या सवागचा पररपाक म्हणजे 

द्दविेष/द्दवद्दिष्ट अध्ययनाची उद्दिष््टये द्दनष्फळ होणे हा होता. 

मखु्यधारते समाणवष्टता (Mainstreaming):  

मखु्यधारते समाद्दवष्टता ही सांकल्पना पारांपाररक दृद्दष्टकोनातील आढळणाऱ्या त्रटुी /तोट्याांना 

भरून काढण्यसाठी /दूर करण्यासाठी पयागय म्हणून आढळते. मखु्यधारते समाद्दवष्टता ह्ा 

दृष्टीकोनाची रचना अपवादात्मक मलुाांना वेगळे ठेवणे हे थाांबवून त्याांना अध्ययन 

व्यवस्थेच्या मखु्य धारते आणणे आद्दण त्याांना अध्ययनातील व्यापक पयागय परुवणे यासाठी 

केली आहे. द्दस्टफन्स आद्दण क्लॅकहटगच्या मतानसुार, सौम्य अपांगत्व/अक्षमता असलेल्या 

मलुाांसाठी द्दनयद्दमत वगागमध्ये अध्ययन असणे म्हणजे मुख्यधारते समाद्दवष्टता आहे. हा 

दृद्दष्टकोन समान सांधी या तत्त्वाांवर आधारीत आहे. योग्य व अचूक अध्ययन /द्दिक्षण यिप्राप्ती 

आद्दण सामाद्दजक सामान्यीकरण हे वाढवण्यासाठी वैयद्दिक द्दनयोजना द्वार ेसमान सांधी हे 

तत्त्व अांमलात आणले जाते. 

एकीकरण:  

एकाच िैक्षद्दणक व्यव   त अध्ययन अक्षमता असलेली मलेु अपवादात्मक मलेु आद्दण 

सामान्य मलेु याांची परस्परद्दिया होण्याची द्दिया म्हणजे एकीकरण. द्दिक्षणाचे /अध्ययनाचे 

एकीकरण हा िैक्षद्दणक कायगिम आहे. यामध्ये अपवादात्मक मलेु सामान्य मलुाबरोबर 

वगागत पूणग वेळ अथवा काही वेळ बसून द्दिकतात. असा समन्वय हा सामाद्दजक एकीकरण 

अथवा िैक्षद्दणक एकीकरण या सांदभागत असतो. ही जास्त व्यापक सांकल्पना आहे. ज्यात 

मखु्यधारते समाद्दवष्टता हे ही अांतभूगत आहे. या दोन्ही सांकल्पनातील फरक फार सूक्ष्म आहे.  

मखु्यधारते समाद्दवष्टता यामध्ये सामान्य िाळा अपवादात्मक मलुाांना िाळेचाच भाग 

होण्यासाठी परवानगी देते. एकीकरणात सामान्य िाळा ही अपवादात्मक मलुाांसाठी 

द्दिकण्यासाठी, वाढण्यासाठी आद्दण त्याांना तेथेच िाळेत जाण्याची योग्य जागा असते. 

तरीही िाळेच्या वातावरणात प्रमाणे स्वतः ला अनकूुल करण्याची जबाबदारी /जोखीम 

बऱ्याच अांिी अपवादात्मक मलुावरच असते. 
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अांतभूगत णशक्षण/अध्ययन: 

अध्ययनातील सवग अडथळे दूर करून, तसेच सवग अध्ययनाथीचा सहभाग असलेल्या 

द्दिक्षणािी अांतभूगत द्दिक्षण सांबांद्दधत आहे. हा एक रचनात्मक दृद्दष्टकोन आहे जो सवाांना 

द्दिक्षणात यि द्दमळवण्यासाठी तयार केला आहे. मानवी हक्कामध्ये द्दिक्षण हा 

पायाभूत/मूलभूत हक्क आहे.  त्यामधून कोणीही वगळले जाऊ नये. यासाठी िाळेमध्ये 

प्रवेि अद्दधक सलुभ करणे अध्ययनात सहभाग, आद्दण द्दिकणे, गणुात्मक यि, प्राथद्दमक 

द्दिक्षण सवागसाठी आहे. ही सवग उद्दिष्टे सूद्दचत करतात. 

अांतभूगत णशक्षणाचे मखु्य घटक खालीलप्रमाण ेआहते: 

• मानवी हक्काांचा मिुाां- (Education for ALL children not almost all)  

• Education of ALL in a school for ALL अक्षमता असलेली मलेु आद्दण अक्षमता 

नसलेली मलेु -(सामान्य मलेु) याांचे द्दनयद्दमत (सामान्य िाळात) िाळेमध्ये एकद्दत्रत 

अध्ययन /द्दिक्षण होणे, ज्ञान द्दमळवणे, काम करण्यासाठी, एकत्र राहून जगण्यासाठी व 

अद्दस्तत्त्व आहे हे द्दिकण्यासाठी या बाबी असतात. 

• एकद्दत्रतपणा- (सवाांना सरुवातीपासून समाजात एकद्दत्रतपणे सहभागी होणे, सामाद्दजक 

ऐक्यासाठी हातभार/मदत व यासाठी समथग करणे, आद्दण व्यद्दिव्यद्दिमध्ये, गटामध्ये 

आद्दण राष्ट्राराष्ट्राांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे सांबांध (साांस्कृद्दतक, भावद्दनक, आद्दथगक, 

वैयद्दिक इत्यादी)  वाढवण्यास पे्ररणा देणे.) 

• अडचणी अडथळे दूर करणे /नष्ट करणे (पररचय आद्दण सांयमिीलता वाढून याऊलट 

भीती, पूवगग्रह आद्दण नकार या गोष्टी कमी होणे.) 

अांतभूगतता खालील बाबीमळेु ओळखू येते: 

• पायऱ्या, जाण्यायेण्यसाठी दरवाजे व त्यातले मागग, स्वच्छता गहृे, बाथरूम, सांडास इ. 

पाण्यासाठीची उपकरणे व सोयी आद्दण इतर वास्तिुास्त्रद्दवषयक िारीररक 

अडथळे/अडचणी दूर करून त्याबाबत िाळेत सोयी असणे जरूरी. 

• अध्यापन द्दिकवण्यातील व्यवस्थेतील अडथळे दूर करणे, तसेच अभ्यासिमािी 

द्दनगडीत माद्दहती आधदु्दनक तांत्रज्ञानाचा मदतीने द्दमळवण्याची सोय उपलब्ध करून 

देणे. उदा. सांगणकातील खास वापरणे. आद्दण द्दिक्षकाांना याबाबतची जाणीव /माद्दहती, 

सांवेदनाक्षमता आद्दण उपाय या बाबी देणे/परुवणे. 

• परीक्षा पिती (मूल्यमापन पिती) मधील अडथळे दूर करून मलुाांच्या ज्ञानाचे खलेु 

आद्दण योग्य मूल्यमापन करण्याची पित (त्याच्या/द्दतच्या िारीररक /सांवेदनाक्षमताांिी 

सांबांद्दधत -द्दनरपेक्ष)परुवणे. 

• वस्तदु्दस्थतीच्या जाणीवेच्या कमतरतेमळेु द्दनमागण झालेल्या द्दवद्दवध दृद्दष्टकोनामळेु 

असणार ेअडथळे दूर करणे. 



 

 

वेगळ्या प्रकारच्या क्षमता असणाऱ्या मलुाांच्या 

(अपवादात्मक मलुाांच्या) िैक्षद्दणक गरजा 

 

141 

अिा प्रकार,े हे द्ददसून येते की, अतांभूगततेमध्ये याआधी चचाग केलेल्या दोन सांकल्पना 

येतात. मखु्यधारते समाद्दवष्टता आद्दण एकद्दत्रतपणा आद्दण त्यात आणखी थोडे पढेु जाऊन 

सवागसाठी द्दिक्षणाचा मागग खलुा आहे. तसेच यामध्ये द्दविेष गरजा असलेल्याांना जागा 

देण्यासाठी आणखी पनुः सांिोधन करण्यासाठीचे वचन आहे. 

भारतीय सांदभागत अांतभूगत णशक्षणाची आवश्यकता आणण महत्त्व:  

भारत देि द्दवपलु मानवी भाांडवल असलेला देि आहे. या महत्त्वाच्या मानवी उपलब्धी 

बाबत योग्य काळजी घेतली पाद्दहजे. त्यासाठी ती काळजी द्दिक्षण आद्दण प्रद्दिक्षणाच्या 

माध्यमाद्वार े घेतली गेली पाद्दहजे. जी राष्ट्रउभारणीच्या कायागमध्ये यिस्वीपणे कामास 

लावता येईल. पण ददैुवाने अध्यागपेक्षा जास्त तरूण मलेु वेगवेगळ्या कारणाांमळेु िाळेतून 

बाहेर गेलेली (द्दिक्षण न घेता/अधगवट सोडून) आहेत. ह ेमानवी हक्काांच्या मदु्याांचे उल्लांघन 

करणार े आहे. ज्या मदु्यामध्ये मानव प्रद्दतषे्ठच्या मान्यतेवर जोर द्ददला गेला आहे. द्दिक्षण 

हक्काच्या कायद्याांचे मखु्य उद्दिष्ट ह े मलुाांचे स्थान (राहते स्थान) वगग, जात, धमग, स्तर, 

मानद्दसक आद्दण िारीररक मयागदा तसेच त्याां मलुाला त्रासदायक आद्दण अद्दहतकारी गोष्टी ह्ा 

कूठे ही व किाही असतील तरीही त्याला द्दिक्षण उपलब्ध असणे हे आहे. द्दिक्षणातील 

गुांतवणूकीत सवाांना समाद्दवष्ट करणे हे देिापढेु असलेले द्दनद्दश्चत ध्येय अांतभूगत आह.े 

याकररता या ध्येयाचा पाठपरुावा करण्यासाठी अनेक बाबीमध्ये पढुाकार घेतला गेला आहे. 

राष्ट्रीय पुढाकार: 

१) भारतीय णशक्षण आयोग (The Indian Education Commission -1964-66): 

भारतीय द्दिक्षण आयोग ही पद्दहले वैधाद्दनक मांडळ होते. हे मांडळ असे सचुद्दवते की, 

कोणत्याही प्रकारचे अपांगत्व असलेल्या मलुाांचे द्दिक्षण हे फि मानवतावादी तत्त्वावर 

आधाररत नसावे तर त्यासाठी उपयोद्दगता हा ही आधार असावा. भारतीय घटनेने सवागसाठी 

द्दिक्षण आवश्यक याबाबत काही द्दवद्दिष्ट वैधाद्दनक सूचना द्ददलेल्या होत्या. ज्यामध्ये 

अक्षमता असलेली मलेु ही समाद्दवष्ट होती. तरी ही याबाबत फारच थोडे काम केले गेले आहे. 

आयोगाने यावरही भर द्ददला आहे की, अक्षमता असणाऱ्या मलुाांचे अध्ययन सवगसाधारण 

द्दिक्षणव्यवस्थेचाच अद्दवभाज्य भाग असला पाद्दहजे. आयोगाने त्याच्या द्दिफारिी केल्या 

त्यावेळी भारतात २५० पेक्षा कमी द्दविेष िाळा (special schools) होत्या. अक्षमता 

असलेल्या मलुाांना परवल्या जाणाऱ्या सेवा -सदु्दवधा या अद्दतिय कमी प्रमाणात होत्या असे 

आयोगाला वाटले. आद्दण आयोगाने याबाबतचा दृद्दष्टकोन दोन प्रकार े बदलण्यासाठीची 

द्दिफारस केली. मखु्यत्वे पररद्दस्थतीत सधुारण करण्यासाठी द्दविेष आद्दण एकद्दत्रत द्दिक्षण. 

आयोगाने १९८६ पयांत साध्य करण्यासाठी द्दनद्दश्चत केलेली उद्दिष्टे खालील प्रमाणे- 

• १५ % अांधाचे, बद्दहऱ्या आद्दण अद्दस्थव्यांग असलेल्या अपांगाांचे द्दिक्षण.  

• ५ % मद्दतमांदाचे द्दिक्षण. 

आयोगाने द्दविेष करून एकद्दत्रत द्दिक्षणाचे ही महत्त्व यावर वर उल्लेख   लेले ध्येय पूणग 

करण्यासाठी भर द्ददला होता. कारण ह्ा प्रकारचे द्दिक्षण द्दकफायतिीर (कमी खद्दचगक) आद्दण 



   

 

द्दिक्षणाचे प्रगत मानसिास्त्र 

142 

सामान्य मलेु आद्दण अक्षमता /आजार असलेल्या मलुाांमधील परस्पर समज वाढवण्यासाठी 

उपयोगी असते. 

२)  अक्षमता असलेल्या मलुाांसाठी एकणत्रत णशक्षण (IEDC -1974- Integrated 

education for disabled children): 

भारत सरकारच्या सामाद्दजक न्याय आद्दण अद्दधकार खात्याने १९७४ साली (IEDC) हा 

कायगिम सौम्य मध्यम अक्षमता असलेल्या मलुाांसाठी द्दनयद्दमत िाळामध्ये एकद्दत्रत द्दिक्षण 

वाढवण्यासाठी सुुच केला. मलुाांना पसु्तके, लेखनसाद्दहत्य, िाळेचे गणवेि, वाहतूक 

व्यवस्था, खास साधने आद्दण मदत हे सवग परुद्दवले जाणार होते. हा कायगिम द्दनयद्दमत 

िाळाांमध्ये अांमलात आणण्यासाठी राज्यसरकारला ५०% आद्दथगक मदत द्ददली गेली. 

तरीही हा कायगिम फारच थोड्या प्रमाणात यिस्वी झाला. 

४) महाराष्ट्र राज्यात झालेल्या या कायगिमाच्या टीकेबाबतचा तपिील/अहवालात असे 

साांद्दगतले गेले कीः  

अ) अनभुवी व प्रद्दिक्षीत द्दिक्षक द्दमळण्याची िक्यता नसणे. 

ब) िाळेतल्या कमगचारी वगागला समस्याांचे पूवगज्ञान/ओळख आद्दण िैक्षद्दणक साद्दहत्य याचा 

अभाव.  

हे घटक याच्या अपयिासाठी सहभागी होते. ही योजना कायागद्दन्वत करण्यासाठी वेगवेगळ्या 

द्दवभागातील परस्परानकुुलतेची मोठी  कमतरता हे ही त्याच्या अपयिासाठी प्रमखु कारण 

होते असे समजले गेले. या कार्य्गिमामळेु १९७९-८० पयगत ८१ िाळामधील फि १८८१ 

मलुाांनाच फायदा झाला. (IEDC) योजनेतील अपयिामळेु ती योजना १९९२मध्ये नव्याने 

बनवण्यात आली. १९९०पयांत ती योजना फि १४ राज्यामध्ये कायागद्दन्वत करण्यात 

आली. ती राज्ये होती अांदमान आद्दण द्दनकोबार द्दबहार,गजुराथ, हररयाणा, कनागटक, केरळ, 

मध्यप्रदेि, महाराष्ट्र, नागालडँ, ओररसा, राजस्थान, तामीळनाडू आद्दण उत्तरप्रदेि. केरळ 

हे एकमेव असे राज्य  आहे ज्यामध्ये ही योजना कायाग द्दन्वत करताना उल्लेखनीय प्रगती 

दाखवलेली आहे. केरळमध्ये ४,४८७ िाळाांमध्ये ही योजना कायागद्दन्वत झाली ज्यामळेु 

१२,९६१ मलुाांसाठी या योजनेखाली काम केले गेले. 

३)  णशक्षणाचे राष्ट्रीय धोरण (National Policy on educaton-NPE-1986-92): 

१९६८साली सवागसाठी द्दिक्षण या योजनेबिल भारत सरकारने राष्ट्रीय धोरण तयार 

केले.जे सवग सरकारी िाळाांना लागू केले. यामध्ये अक्षमता असलेल्या मलुाांचे इतराांबरोबर 

एकत्रीकरण करण्याची आवश्यकता स्पष्ट करण्यात आली. पनु्हा १९८६मध्ये, द्दिक्षणाचे 

राष्ट्रीय धोरणाांतगगत द्दिक्षणाचा द्दवद्दिष्ट द्दवभाग अक्षमता असलेल्या मलुाांच्या द्दिक्षण द्ददला 

गेला. त्यामध्ये या बाबीवर भर द्ददला गेला की, जेव्हा िक्य असेल तेव्हा कारक अक्षमता 

आद्दण इतर सौम्य अक्षमता असणाऱ्या मलुाांना द्दनयद्दमत िाळामध्येच द्दिक्षण द्ददले गेले 

पाद्दहजे. राष्ट्रीय धोरणात ज्या मलुाांच्या िैक्षद्दणक व इतर गरजा द्दनयद्दमत िाळाांमध्ये पूणग 

होत नाहीत. त्या मलुाांना द्दविेष िाळाांमध्ये प्रवेि द्ददला जावा. ह्ा गोष्टींवर भर द्ददला गेला 

होता. द्दविेष िाळाांमध्ये आधीच असलेल्या मलुाांनी दैनांद्ददन जगणे, परस्परसांपकग  आद्दण 
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मूलभूत िैक्षद्दणक कौिल्ये यामध्ये वाजवी पातळी गाठली त्याांचे द्दनयद्दमत िाळाांमध्ये 

एकत्रीकरण केले जाउ िकेल. या धोरणाने द्दिक्षकाने अध्ययन अक्षमता असलेल्या मलुाांच्या 

द्दवद्दिष्ट अडचणींना योग्य प्रकार े हाताळण्यासाठी /समजून घेण्यासाठी त्याला तयार 

करण्यासाठी प्राथद्दमक द्दिक्षकाांच्या प्रद्दिक्षणाची पनुरगचना करण्यासाठी प्रद्दतपादन केले. 

४) अपांग/अक्षमता असलेल्या मलुाांसाठी एकणत्रत णशक्षण प्रकल्पः (PIED-1987-

Praject Integrated Education for Disabled):  

१९८७ मध्ये मानव साधन द्दवकास खात्याने (MHRD) UNTCEF आद्दण नॅिनल 

कौद्दन्सल फॉर एज्यकेुिनल ररसचग ॲड टे्रद्दनांग (NCERT) याच्याबरोबर अक्षमता 

असलेल्या मलुाांसाठी एकद्दत्रत द्दिक्षण हा प्रकल्प हाती घेतला. या प्रकल्पाचे ध्येय IEDC 

योजनेच्या कायगवाहीला बळकटी आणणे हा होता. 

५)  णजल्हा प्राथणमक णशक्षण कायगक्रमः (District Primary Education 

Program-DPEP, 1994): 

द्दजल्हा प्राथद्दमक द्दिक्षण कायगिम ही कें द्रसरकारने प्रायोद्दजत योजना आहे. या  योजनेची 

उद्दिष्टे खालील प्रमाणे -  

• सवगसाधारण प्राथद्दमक वगागमध्ये प्रवेि घेतलेल्या मलुाांपैकी िाळा सोडून जाणाऱ्या 

मलुाांची सांख्या कमी करणे. 

• या मलुाांची (प्राथद्दमक वगागतील)मलुाांची कायगयिाची पातळी वाढवणे. 

• अध्ययन व इतर अक्षमता असलेल्या मलुाांसद्दहत सवग मलुाांना प्राथद्दमक द्दिक्षण देणे 

आद्दथगक मदतीच्या सांदभागत कें द्रसरकारचा हा सवागत मोठा कायगिम आहे. 

६)  अक्षमता असलेल्या व्यणिबाबत कायदा : (PWD Act- 1995-'the Persons 

with Disabi Lities Act -1995): 

राष्ट्रीय पढुाकाराबाबत झालेल्या चचेचे जवळून द्दनरीक्षण केले असता हे द्ददसून येते की, 

भारत सरकारने एकद्दत्रत द्दिक्षणाचा कायगिम कायागद्दन्वत करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले 

तरी त्यामध्ये द्दिक्षणाच्या एकद्दत्रकरणाला पाद्दठांबा देणारी द्दनद्दश्चत खात्री नव्हती. ह्ाचे कारण 

बहुधा बऱ्याच अिी अक्षमता असणाऱ्या मलुाांसाठीची व्यवस्था ही िैक्षद्दणक गरजेपेक्षा 

कल्याणकारी बाब आहे. या सरकारच्या समजतुी मळेु होती. PWD कायद्याने सधुाररत 

िैक्षद्दणक सेवा, वैद्यकीय सेवा, व्यवसाय प्रद्दिक्षण, नोकरी, आद्दण सामाद्दजक सरुद्दक्षतता 

यासारख्या तरतूदी अक्षमता असलेल्या सवग व्यद्दिसाठी सचुद्दवल्या. कायदयाने हे ही 

साांद्दगतले की, जेव्हा िक्य असेल तेव्हा अक्षमता असलेल्या द्दवदयार्थयाांना द्दनयद्दमत िाळा 

व्यवस्थामध्येच द्दिक्षण द्ददले गेले पाद्दहजे. 

अांतभूगतते समोरील आव्हान:े 

वेगवेगळ्या आयोगाद ्वारा तयार केलेले वर उल्लेेेख केलेल्या धोरणातील द्दवधाने 

सरकारने द्दिक्षण आद्दण सवागसाठी द्दिक्षण याला जोडलेले महत्त्व अधोरखेीत करतात. 
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फि ३ आर (वाचन, लेखन आद्दण अांकगद्दणत reading, writing, and Arithmatic 

यावरच कें द्रीत असणारा सध्याच्या दृद्दष्टकोनामळेु द्दिक्षणाकडे द्दिया या अथागने  बद्दघतले न 

जाता फि प्रत्यक्ष बक्षीसे ज्यामध्ये अहवाल, माकग िीट (गणुपद्दत्रका), अथवा िेवटी पदवी हे 

समाद्दवष्ट असते. जेव्हा मलेु िाळेत अध्ययन करू िकत नाहीत तेव्हा ते फि मलुाांमध्येच 

काही तरी द्दबघाड आह/ेदोष आहे या दृद्दष्टतून त्याांच्याकडे बद्दघतले जाते. िैक्षद्दणकद्दिया 

समाजात अद्दस्तत्त्वात असलेल्या अनेक गोष्टीपैकी एक आहे. जी स्वतांत्रपणे तपासली जाऊ 

िकत नाही. िाळा द्दिकणे हे अद्दधक व्यापक/खोल आद्दण गुांतागुांतीची वस्तदु्दस्थती आहे, 

प्रद्दतद्दबांद्दबत झालेले सततचे बदल आद्दण पररवतगने आहेत ज्याांचा पररणाम आधी कळू िकत 

नाही. िाळेतील द्दियाांचे/कामाांचे स्वरूप ह ेफि त्या काळातील उत्पादनाचे मागग दाखद्दवणारे 

प्रद्दतबींबासारखे नसते तर त्याांचा आद्दथगक प्राधान्य/प्राथद्दमकता आद्दण समाजातील राजकीय 

द्दिया यावरही त्याचा प्रभाव असतो. या प्रकारच्या वातावरणात द्दकत्येकाांनी अिी द्दभती 

बोलून दाखवली आहे की िाळा अतांभूगत मूल्ये आद्दण तत्त्वे (द्दिक्षणातील)याांना प्राधान्य 

देतील. 

शाळा कसा प्रणतसाद देऊ शकतात?: 

मलुाांमधील द्दवषमता जर हाताळायच्या असतील त्याांच्याबाबत काम करायचे असेल तर सवग 

मलुाांचा आदर ठेवणे आद्दण त्याांना मान्यता याांना िाळाांचे द्दनयोजन करताना सवगप्रथम 

प्राथद्दमकता द्ददली पाद्दहजे. माररया मॉटेसरी-द्दिक्षीका/द्दिक्षणतज्ज्ञ जी द्दवचार करण्यात 

द्दतच्या काळाच्या   प पढेु हो  , द्दतने भारतात द्ददलेल्या एका व्याख्यान्यात असे म्हटले 

होते  ‘‘िाळेचे जग ह े एखाद्या बेट/द्वीपासारखे असते-जगापासून तटुलेले. िाळेत मलेु 

जीवनासाठी तयार होतात    जीवनातून बद्दहष्कृत होऊन. -जीवनापासून लाांब जाऊन. 

अांतभूगततेसाठी अभावग्रस्त  द्दण उपेद्दक्षत मलुाांच्या गटाांना फि सांधी आद्दण तीच जागा 

वाटून घेण्यसाठी प्रवेि द्दमळाला पाद्दहजे, असे नाही तर त्याांच्या समवयस्काप्रमाणे िाळेची 

सवगसाधारण मालमत्ता आद्दण सांस्कृती मध्ये समान द्दहस्सा द्दमळाला पाद्दहजे. अांतभूगतता 

याचा अथग जे ऐद्दतहासीक दृष््टया िाळेबाहेर बांद्ददस्त आहेत त्याांना आत येण्यास आमांद्दत्रत 

करणे असा आहे. िाळा म्हणजे मलुाांच्या सामाद्दजक वातवरणात अद्दधक ुचां द बदल घडवून 

आणणारा मागग तसेच एक न्याय समाज द्दनमागण करण्याचा ज्यामध्ये व्यद्दिव्यद्दितील भेद 

आद्दण त्याांना येणाऱ्या समस्या अिा सांकल्पना असलेला मागग आह े व्यद्दिव्यद्दितील 

फरकाांना द्दमळणारा प्रद्दतसाद हा समाजाांमध्ये वेगवेगळा असतो म्हणून प्रश्न आहे की 

समानता म्हणजे काय?  

समानता सारखेपण आद्दण फरक ही द्दत्रकोणाचे तीन कोंपर ेआहेत. फरकामध्ये समानता ही 

कल्पना म्हणजे सवग लोकाांना समान वागणूक देण पण सारख्याच प्रकार ेदेणे असे आवश्यक 

नाही. म्हणून िाळाांनी सवग मलुाांमधील द्दभन्न गरजाांची सातत्यता (continuum) ओळखली 

पाद्दहजे आद्दण त्याच्या सवग उपलब्ध असलेल्या साधनाांचा  उपयोग योग्य सोयीसवलतीर 

देऊन त्याांच्या गरजा भागवण्यासाठी केला पाद्दहजे. अांतभूगतता लोंकामधील फरक नाकारत 

नाही. उलट प्रत्येक ससुांस्कृत देिाने त्याच्या स्वतः च्या घडणी मळेु द्दनमागण होणाऱ्या 

द्दवषमता कमी केल्या पाद्दहजेत. आदिग अांतभूगतता तेव्हाच अद्दस्तत्त्वात असेल जेव्हा िाळा 

द्दवषमता /मलुामलुाांमधील फरक कमी करण्यासाठी काम करतील, अिा द्दवषमता ज्या जन्म 

अथवा पररद्दस्थतीमळेु द्दनमागण होतात. म्हणून आदिग अांतभूगतता ही कल्पना काही ठराद्दवक 
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अक्षमताांभोवतीच मयाग द्ददत नाही तर ती अिा प्रकारची बाांधणी /रचना तयार करते ज्यामध्ये 

अिी सवग मलेु जी क्षमता , द्दलांग, भाषा, सांस्कृद्दतक मूळ ह ेवेगवेगळे असून सिुा समानतेने 

या प्रकारच्या िाळाांमध्ये द्दस्वकारली जातात. आदिग अांतभूगतता अिा प्रकार ेजास्त व्यापक 

पण वेगळा अथग सूद्दचत करते. जे व्यद्दिच्या अध्ययन अडचणी या द्दवचाराने घेरलेल्या 

अथागपेक्षा दूर जाउन उपाय िोधण्याचा कायगिम या अथागकडे पोहोचते. 

आदशग अांतभूगतता- पूल बाांधणी (Building Bridges): 

आदिग अतांभूगत द्दिक्षण पितीत त्यासमोर असणाऱ्या आव्हानाची पूतगता यावर भर द्ददला 

गेला आहे. याांच्या पररणामात खालील गोष्टी होतील. जे द्दवदयाथी -  

• िाळा आद्दण द्दिक्षण अधगवट सोडून देतात व िाळेबाहेर जातात .  

• नापास होऊन त्याच वगागत द्दिकत असतात. 

• रस्त्यावर राहतात.  

• अभावग्रस्त घराांमधून िाळेत येतात. 

• दूरच्या आद्ददवासी भागातून येतात. 

• द्दभन्न जातीतींल अल्पसांख्याक लोकाांमधील असतात.  

• बाल कामगार असतात.  

• लैद्दगांक भेदाला सामोर े जायला लागलेली मलेु असतात. वरील पैकी अिा सवग 

मलुाांकररता िैक्षद्दणक आद्दण सामाद्दजक अथगपूती करता येईल.  

ह्ामध्ये खालील गोष्टींची गांभीरपणे घेतलेली जबाबदारी /वचनबिता समाद्दवष्ट आहेः   

• ओळ    द्दनदान करण्याचे काम.  

• आजच्या काळाप्रमाणे व त्यावर आधाररत असलेल्या द्दिक्षणव्यवस्था ज्या काही 

द्दनराळे अथवा वेगळे देण्यापेक्षा एकसारखेपणा असणाऱ्या गोष्टी देतात -अिा 

द्दिक्षणव्यवस्थाांना आव्हान देऊन त्या दूर करण्यास सहभाग देणे. 

• समाजातून वर नमूद केलेल्या गोष्टी काढून टाकणे/वगळणे या प्रद्दियेचाच द्दिक्षणातून 

त्या गोष्टी काढून वगळणे ही द्दिया एक भागच आहे. सतत बदलणाऱ्या सते्तमधील 

द्दवषमता आद्दण मोठ्या सांख्येने वगळण्यात आलेल्या मलुाांवरच दडपण, त्याांची 

छळवणूक याांना ओळखून, आव्हान देउन त्या दूर करणे हे फि आदिग अांतभूगत 

द्दिक्षणपितीच जाणू िकते, करू िकते. महात्मा गाांधीनी अनेक दिकापूवी सूद्दचत 

केले होते की, द्दिक्षण जीवनात सांहअद्दस्तत्त्व झाले पाद्दहजे. आज द्दनमागण होणार ेद्दिक्षण 

हे सामाद्दजक जीवनापासून दूर गेले आह.े द्दकत्येक ितकापासून जी मलेु द्दबनकामाची 

आहेत असे समजले गेले होते त्याांच्यातील मूल्याांचा लक्ष देण्याच्या गरजेपोटी अांतभूगत 

द्दिक्षणाच्या मदुयाला अद्दतिय महत्त्व झालेले द्ददसते. 
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चाल्सग डाद्दवगनच्या मते फि ताकतीवर आद्दण अत्यांत बदु्दिमानच द्दटकून राहतात असे नाही, 

तर ज्या व्यिी बदलाला/पररवतगनाला अद्दधक पररणामकारक प्रद्दतसाद देतात त्याच द्दटकून 

राहतात. बदलामध्ये /पररवतगनामध्ये सिुा द्दटकून राहणाऱ्या गोष्टींचा पनुः िोध करून त्याची 

पनुगरचना द्दिक्षणाने केली पाद्दहजे. िाळा म्हणजे सवग मलुाांची काळजी घेणारा गट/समूह हे 

द्दिक्षणाचे उद्दिष्ट अजूनही दूरवरचे स्वप्पन वाटते, पण ती कालची कद्दव कल्पनाच आजची 

वस्तदु्दस्थती होऊ िकते. 

५.६        

                                                                           

                                                ”.                      

                                                                   

                            .                                       

                                                                    .        

                                   

५.७ स्वाध्याय  

१) आपण कोणाला अपवादात्मक मलेु समजतो? तमु्ही त्याांचे वगीकरण कसे कराल?  

२) ज्ञानात्मक दृष््टया अपवादात्मक मलुाांचे वणगन करा. त्याांना हाताळताना वगगद्दिक्षक 

कोणत्या पिती /रचना कौिल्ये वापरतो हे स्पष्ट करा. 

३) िारीररक अपांगत्व असलेल्या अपवादात्मक मलुाांची लक्षणे स्पष्ट करा. या मलुाांना 

येणाऱ्या अडचणी स्पष्ट करा. 

४) सामाद्दजक-साांस्कृतीक दृष््टया अभावग्रस्त मलुाांकडे द्दविेष लक्ष आद्दण िैक्षद्दणक 

माद्दहती, साधणे परुवण्याची  आवश्यकता असते  ‘‘ह्ा द्दवधानाची चचाग करा. 

५) अध्ययन-अक्षमता म्हणजे काय तमु्ही वाचन-भाषण अक्षमता असलेल्या द्दवदयार्थयागला 

कसे हाताळाल/त्याला कसे द्दिकवाल? 

६) लेखन अक्षमता आद्दण गद्दणती/अांकगद्दणती अक्षमता या िब्दप्रयोगातून काय अद्दभपे्रत 

होते? या मलुाांना मदत करण्याकररता तमु्ही कोणत्या दोन कायगिमाचे द्दनयोजन कराल 

त्याांचे वणगन करा. 

७) ADHD बददल सद्दवस्तर चचाग करा आद्दण द्दिक्षकाने या मलुाांबाबत करावयाच्या 

उपचार योजनेची चचाग करा. 

८) मखु्य धारा, एकसतु्रीपण/एकीकरण आद्दण अांतभूगतता या सांकल्पनामधील फरक स्पष्ट 

करा. 

९) भारतीय सांदभागत अांतभूगत द्दिक्षणाची गरज द्दवस्तारीत करा. 
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६ 

विचार आवण स्ि–विकासासाठी अध्यापन 

घटक रचना 

६.० उद्दिष्ट े

६.१ प्रस्तावना 

६.२ अध्यापन प्रद्दतमाने 

   ६.२.१    द्दहल्डा टाबा याचे उद्गामी द्दवचार प्रद्दतमान 

   ६.२.२    द्दवल्यम गॉडडन याांचे द्दभन्नान्वयन प्रद्दतमान 

६.३ पराबोध :-अथड ,द्दवकास आद्दण अध्यापन 

   ६.४.१    स्व आद्दण ओळख याांचा द्दवकास 

   ६.४.२    कॅरोल ड्वेक याांची स्व-उपपत्ती 

   ६.४.३    डॅररल बेंम याांची स्व-धारणा उपपत्ती 

६.५ साराांश  

६.६ स्वाध्याय 

६.७ सांदभड सूची 

६.० उविष्ट 

या पठाच्या अभ्यासानांतर द्दवद्यार्थयाांना पढुील गोष्टी समजतील,  

• द्दहल्डा टाबा याचे उद्गम उद्गामी द्दवचार प्रद्दतमान स्पष्ट होईल 

• द्दवल्यम गॉडडन याांचे द्दभन्नान्वयन प्रद्दतमान समजेल 

• पराबोध सांज्ञा अथड समजेल 

• पराबोधात्मक द्दवकासासाठीच्या कायडद्दनती स्पष्ट होतील 

• स्व धारणेच्या द्दवद्दवध मानसशास्त्रज्ञाांनी माांडलेल्या उपपत्ती समजतील 

६.१ प्रस्तािना 

अध्यापन हे द्दवद्यार्थयाांना अध्ययनात गुांतवून ठेवत असते. द्दवद्यार्थयाांना या अध्ययन 

अध्यापनाच्या ज्ञानाच्या सांरचनेत सद्दिय सहभागी करून घेणे आवश्यक असते. 

द्दवद्यार्थयाांना अध्यापनास पूरक पोषक वातावरण द्दनमाडण करणे हीच द्दशक्षकाची प्रमखु 

भूद्दमका असते. अवघड गुांतागुांतीच्या सांकल्पना द्दशक्षकच सोपे सहज करून अमूतड सांकल्पना 

द्दवद्यार्थयाांना उपलब्ध करून देत असतात. शैक्षद्दणक सांपादन प्राप्त करणे हाच अध्यापनाचा 

एकमेव उिेश नाही, तर द्दवचारशील, साधनसांपन्न आद्दण माद्दहतीपूणड व्यद्दिमत्त्व घडद्दवणे ही 

जबाबदारी द्दशक्षकाांवरच असते. 
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या पाठा मध्ये द्दवद्यार्थयाांना अध्यापन करताना  द्दशक्षकाांना वगाडध्यापनात उपयिु ठरतील 

अश्या अध्ययन कायडनीती माांडल्या आहेत त्याचप्रमाणे त्या इतर द्दठकाणी कशा प्रकारे 

उपयिु ठरतील याांचा उहापोह केला आहे. 

६.२ अध्यापनाची प्रवतमाने 

द्दशक्षक कृतींना मागडदशडक करणारा आद्दण अनदुेशन साद्दहत्याची रचना द्दनद्दमडतीसाठी उपयिु 

ठरणारा आकृतीबांध म्हणजे अध्यापन प्रद्दतमान होय. 

अध्यापन प्रद्दतमानाच्या काही व्याख्या पढुील प्रमाणे आहेत: 

पॉल एग्गन (Paul Eggan) आवण इतर: अध्यापन प्रद्दतमाने ही अध्यापनाची  उद्दिष्टे 

साध्य करण्यासाठी तयार केलेली द्दनदेद्दशत अशी अध्यापन कायडनीती आहेत. 

बू्रस जॉइस आवण मार्ाा विल ( Bruce Joyce and Marsha Weil): अध्यापन 

प्रद्दतमान हे एक अनदुेशनाचा आकृद्दतबांध द्दकां वा आराखडा होय..सदु्दस्थर तत्त्वाांच्या मदतीने 

द्दवद्याथी व द्दशक्षक याांच्या सहकायाडने केल्या जाणाऱ्या वातावरणाची द्दनद्दमडतीची योजना 

म्हणजे 'अध्यापन प्रद्दतमान' होय. 

अध्यापन प्रवतमानाचे मूलभूत घटक खलील प्रमाण ेआहते: 

• उिेर् वबिंदू (Focus): अध्यापनाची मूलभूत सांकल्पना आहे ज्यामध्ये अध्यापनाच्या 

उद्दिष्टाांचा  समावेश असतो. 

•  पायऱ्या (Syntax): या मध्ये अध्यापन प्रद्दतमानाचा प्रत्यक्ष वगाडत कसा वापर 

करायचा याचे वणडन केलेले आहे.हा प्रद्दतमानाच्या सादरीकरणाचा भाग आहे. 

• सामावजक प्रणाली (social system): या मध्ये द्दशक्षक आद्दण द्दवद्याथी याांच्या 

मधील सांबांधाची रूपरखेा असते. त्याच बरोबर द्दशक्षक आद्दण द्दवद्याथी याांच्या भूद्दमका 

कोणत्या?  याची माद्दहती द्दनद्दित केलेली असते. 

• प्रवतवियेची तविे (Principles of Reaction): प्रत्येक प्रद्दतमानासाठी 

द्दवद्यार्थयाांना कोणत्या प्रकार े प्रद्दतसाद द्यावा याची मागडदशडक तत्वे द्ददलेली आहते. 

द्दशक्षकाने यानसुारच प्रद्दतसाद द्यायचा असतो. 

• आधार प्रणाली (Support system): प्रद्दतमानाची कायडवाही करण्यासाठी 

आवश्यक अध्ययन पररद्दस्थती द्दशक्षकाला द्दनमाडण करावी लागते. द्दशक्षक आद्दण 

द्दवद्यार्थयाांना त्याांची अांमलबजावणी कशी करावी याचा समावेश यामध्ये असतो. 

• पररणाम (Effect): पररणाम म्हणजे उद्दिष्टाांचे सांपादन. अध्यापन प्रद्दतमानाांचे दोन 

प्रकारचे पररणाम द्दवद्यार्थयाांवर द्ददसून येतात. जसे अध्यापनीय पररणाम 

(Instructional Effect) आद्दण पोद्दषत पररणाम (Nurturing Effect) 
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प्रवतमानािंचे प्रकार- 

अध्यापन प्रवतमाने: 

अध्यापन प्रद्दतमाांचे चार भागात वगीकरण केले आहे त्या प्रद्दतमानातून प्रामखु्याने कोणती 

प्रमखु उद्दिष्टे साध्या होतात या आधारते प्रद्दतमाांचे हे गट बनवले आहेत . 

१.  ज्ञान प्रवियाकरण प्रवतमाने (Information Processing Models):  

या प्रद्दतमानामध्ये व्यिी पररसरातील चेतकाांचा योग्य प्रकार े उपयोग करून द्दमळवलेल्या 

माद्दहतीचे योग्य प्रकार,े व्यवस्थापन करणे , समस्येची जाणीव होणे , सांकल्पना तयार करणे 

आद्दण समस्येचे द्दनराकरण करणे या बाबींचा समावेश आहे . व्यिीच्या सामाद्दजक आद्दण 

भावद्दनक द्दवकासापेक्षा या प्रद्दतमानातून बौद्दिक द्दवकासावर अद्दधक भर द्ददला जातो. 

मावहती प्रवियाकरण प्रवतमािंना मधील समाविष्ट उदाहरण ेपुढीलप्रमाण ेआहते:  

• द्दहल्डा टाबा याांनी उदगामी द्दवचार प्रद्दतमान (Inductive Thinking Model) 

द्दवकद्दसत केले.  

• ररचडड सचमान याांनी पचृ्छा प्रद्दशक्षण प्रद्दतमान (Inquiry Training) द्दवकद्दसत केले.  

• जेरोम बू्रनर याांनी सांबोध साध्यता प्रद्दतमान (Concept Attainment Model)   

माांडले  

• डेद्दव्हड असबेुल याांनी अग्रत सांघटक प्रद्दतमान (Advance Organiser Model) ह े

द्दवकद्दसत केले.  

२. सामावजक आिंतरविया प्रवतमान (Social Interaction Model):  

या गटामधील अध्यापन प्रद्दतमान हे  भावद्दनक आद्दण सामाद्दजक उद्दिष्ट े साध्य करण्याशी 

सांबांद्दधत आहेत. ही प्रद्दतमाने लोकशाही प्रद्दियेला सधुारण्यास प्राधान्य देतात आद्दण त्याच 

बरोबर व्यिीच्या क्षमताांचा समाजाच्या सधुारण्यास ही प्राधान्य देतात .  

सामावजक आिंतरविया प्रवतमािंना मधील समाविष्ट उदाहरण ेपुढीलप्रमाणे:  

• भूवमकापालन प्रवतमान (Role Play Model): हे फॅनी शाफ्टेल आद्दण जॉजड 

शाफ्टेल याांनी माांडले.   

• सामावजक अवभरुपता प्रवतमान (Social Simulation Model): हे सेरने बकुॉक 

याांनी माांडले.  

• समूह अन्िेषण प्रवतमान (Group Investigation Model): हे हबडटड थेलेन आद्दण 

जॉन ड्यईु याांनी माांडले.  
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३.  व्यविगत विकास प्रवतमाने ( Personal Development Model):  

अध्यापनाचे हे प्रद्दतमाने भावद्दनक के्षत्रातील अनदुेशनात्मक उद्दिष्टाांची (Instructions 

goals) जाणीव करण्यावर भर देतात. व्यिीला सभोवतालच्या पयाडवरणाशी द्दनद्दमडतीक्षम 

सांबांध प्रस्थाद्दपत करण्यास मदत करतात. व्यद्दिगत उद्दिष्ट साध्य करून व्यिीचे व्यद्दिमत्व 

घडवण्यास मदत करते. उदाहरणाथड :  

• कॉल रॉजसड याांचे अद्दनदेशीत अध्यापन प्रद्दतमान (Nondirective Teaching 

Model), 

• द्दवल्यम शूटस आद्दण द्दिट्झ पेल्सड याांचे जाणीव जागतृी प्रद्दतमान (Awareness 

Training Model)  

• द्दवल्यम गाडडन याांचे द्दभन्नान्वयन प्रद्दतमान (Synectics Model), 

•  डेव्हीड हांट याांचे सांकल्पनात्मक प्रणाली प्रद्दतमान (Conceptual System Model)   

४. ितान पररितान प्रवतमान (Behaviour Modification Model):  

ही प्रद्दतमाने वतडन पररवतडन या द्दसिाांतावर आधाररत आहेत.  ही प्रद्दतमाने प्रभावी प्रणाली 

तयार करण्यासाठी अथवा अध्ययन प्रद्दियेला अनिुद्दमत  आद्दण त्याांच्या प्रबलनातून 

वतडनाला आकार  देतात. या कुलातील अद्दधकतर प्रद्दतमाने ही साधक अद्दभसांधान 

(Operant conditioning) यावर आधाररत आहेत.  

ितान पररितान कुलातील प्रवतमािंचे उदाहरण ेपुढीलप्रमाणे आह:े 

• बेंजाद्दमन ब्ल्यूम आद्दण जेम्स ब्लोक याांचे प्रभतु्व अध्ययन प्रद्दतमान (Mastery 

Learning model)  

• टॉम गडु जेरी, जेर ेब्रोफी, कालड गेरीएटर, द्दझग्गी इांगलमन आद्दण वेस बेफर याांचे प्रत्यक्ष 

अनदुेशन प्रद्दतमान (Direct Instructional Model)  

• कालड द्दस्मथ, मेरी द्दस्मथ याांचे अद्दभरुपता प्रद्दतमान (Simulation Model) 

६.२.१ टाबा यािंचे उद्गामी विचार प्रवतमान (Inductive Thinking Model): 

उद्गामी द्दवचार प्रद्दतमान हे द्दहल्टा टाबा अभ्यासिम उपपत्तीकाराांनी तयार केले. सेंट्रल 

कॉस्टा  शाळेत प्रायोद्दगक अभ्यास करत असताना त्याांनी हे प्रद्दतमान तयार केले. त्याांनी 

अध्यापन कायडद्दनती  (Teaching Strategy ) ही सांज्ञा वापरली. टाबा याांनी सामाद्दजक 

अभ्यास याचा सांपूणड अभ्यासिम हा  उदगामी द्दवचार प्रद्दतमानावर आधाररत तयार केला.  

टाबा याांच्या उदगामी द्दवचार प्रद्दतमानालाच माद्दहती प्रद्दियाकरण प्रद्दतमान ( Information 

Processing Model) असेही म्हटले जाते. कारण या प्रद्दियेमध्ये द्दवद्यार्थयाांना 

पररसरातील माद्दहतीवर द्दवद्दवध प्रद्दिया करण्याच्या पिती द्दवकद्दसत करण्यास मदत करते.  

हे प्रद्दतमान द्दवद्यार्थयाांच्या भावद्दनक अथवा सामाद्दजक द्दवकासापेक्षा प्रामखु्याने बौद्दिक 

द्दवकासाशी द्दनगद्दडत आहे. याबरोबरच हे प्रद्दतमान द्दवद्यार्थयाांच्या ताद्दकड क द्दवचाराांच्या 
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द्दवकासास मदत करते. द्दहल्टा टाबा याांनी  द्दवद्यार्थयाांना उदगामी द्दवचार करण्यास प्रवतृ्त 

करण्यासाठी प्रद्दतमानाांची एक साखळीच तयार केली.  

उदगामी विचार प्रवतमानाचा अथा:       

१. उदगामी म्हणजे द्दवद्दशष्टा पासून सामान्य पयांत उदाहरणाकडून तत्वाकडे, अनभुवजन्य 

माद्दहतीपासून सामान्यीकरण्यापयांत. म्हणूनच उदगामी द्दवचार प्रद्दतमानावार े अशा 

प्रकार े द्दशकवले जाते की, द्दवद्याथी द्दवद्दशष्ट उदाहरणे देतात ज्यामधून सांकल्पनाांची 

द्दनद्दमडती होते.  

२. माद्दहतीचे सांकलन द्दकां वा हाताळणे कसे करावे हे द्दशकवण्याचे हे प्रद्दतमान आह े.  

३. हे  द्दवचार प्रद्दियेवर आधाररत आहे. कौशल्य द्दशकद्दवण्यासाठी द्दवद्दशष्ट अध्ययन 

कायडद्दनतींचा वापर करून कौशल्य द्दशकवले पाद्दहजेत हे या प्रद्दतमानात योग्य िमाने 

कौशल्य द्दशकवले जातात.  म्हणजे एक द्दवचार प्रद्दिया दसुऱ्या वर आधाररत आहे .  

४. उदगामी द्दवचार प्रद्दतमाना मध्ये तीन अध्यापन कायडद्दनती सचुवल्या आहेत. सांकल्पना 

द्दनद्दमडती (concept Formation) माद्दहतीचे अथडद्दनवडचन (Interpretation of data)  

आद्दण तत्वे \  द्दनयमाांचे उपयोजन  (Application of principles)  

प्रवतमानाचे मूलभूत गृवहतके वकिं िा तका :   

हे प्रद्दतमान द्दवचार प्रद्दियेबिलच्या काही द्दनयमाांच्या आधार े द्दवकद्दसत केले आहे टाबा 

१९६७ याांचा पढुील गोष्टींवर द्दवश्वास होता.  

१.  द्दवचार करायला द्दशकवता येते  

२.  व्यिी व माद्दहती याांच्यातील प्रद्दियेतून द्दवचारप्रद्दिया द्दवकद्दसत होते. द्दवद्यार्थयाांना 

सांकल्पना समजतात. द्दवद्याथी जेव्हा तर्थयाांची जळुणी करतो. तर्थयाांचा परस्पर सांबांध 

जोडतो (सहसांबांध), सामान्यकरण अनमुान काढतो, पररकल्पना माांडतो, भाद्दकत \ 

पूवडकथन करतो. अपररद्दचत घटनाांचे स्पष्टीकरण करतो. 

३.  द्दवद्दशष्ट िमाने द्दवचार प्रद्दिया द्दनमाडण होतात प्रत्येक द्दवचार हा आधीच्या द्दवचारावर 

आधाररत असतो. कौशल्याांवर प्रभतु्व द्दमळवणे आवश्यक असते.  हा िम कधीही 

उलटा होऊ शकत नाही.   

गहृीतक २ मधील ‘माद्दहती’ ही सांज्ञा वगड अध्यापन आद्दण अध्ययन अध्यापन साद्दहत्य याांचा 

सांदभड देते. अभ्यासाचा हेतू, साद्दहत्या, आकृत्या, नमनेु त्याचबरोबर ऐद्दतहाद्दसक वास्तू, 

प्राणी सषृ्टी, वनस्पती सषृ्टी या सवाांचा माद्दहतीच्या सांदभाडमध्ये समावेश होतो. जेव्हा 

अध्ययन करणारा बोधात्मक द्दिया करून बौद्दिक प्रद्दियेवारे जळुणी करून  द्दवद्दवध गोष्टीशी 

सांबांध जोडतो त्यावरून पररकल्पना माांडतो. सामान्यीकरण करून त्यावरून अनमुान 

काढतो आद्दण यावरून अपररद्दचत घटनाांचे स्पष्टीकरण करतो. द्दशक्षक द्दवद्यार्थयाांना जटील 

मानद्दसक प्रद्दिया करण्यास उते्तजन देऊन द्दवचारप्रद्दियेला चालना देऊ शकतात आद्दण 



 

 

द्दवचार आद्दण स्व–द्दवकासासाठी अध्यापन 

 

153 

प्रत्यक्ष मदत कमी करत द्दवचार प्रद्दिया द्दशकण्यास मदत करू शकतात. हे प्रद्दतमान 

सामाद्दजक अभ्यासाच्या अभ्यासिमाचा प्रमखु आधार आहे. 

अध्यापनाच्या तीन कायावनती ( पायऱ्या अथिा टप्पे): 

पद्दहल्या गदृ्दहतकावर (जसे द्दवचार करायला द्दशकद्दवता येते) टाबा याने उदगमन द्दवचाराांचे 

कौशल्य द्दवकद्दसत करण्यासाठी अध्यापनाच्या तीन कायडद्दनती साांद्दगतल्या आहेत.  

कायडद्दनती पढुील पायऱ्याांचा समावेश असतो. 

i   सांकल्पना द्दनद्दमडती ( Concept Formation)  

ii    माद्दहतीचे अथडद्दनवाडचन ( Interpretation of data) आद्दण   

iii  तत्वे / द्दनयमाांचे उपयोजन(Application of Principles)   

१. सिंकल्पना वनवमाती:- या टप्प्यात तीन  मानवसक प्रवियािंचा / कृतींचा समािेर् आह:े 

 i   ओळख ( Identification ): द्दशक्षकाने द्दवद्यार्थयाांना समस्या देऊन त्या सांबांधीच्या 

द्दवद्दवध बाबी  त्याांना परुवलेल्या माद्दहतीतून शोधणे व त्याांची यादी करणे याचा समावेश 

आहे.  

ii   गट तयार करण:े द्दशक्षक द्दवद्यार्थयाांना द्दवद्दवध बाबीमधील समान गणुधमड द्दकां वा वैद्दशष््टय 

असलेल्या बाबींचे गट तयार करण्यास साांगतात.  

 iii  विकवसत करण:े द्दवद्दवध घटकाांना ओळखून गट तयार केल्यानांतर द्दशक्षक 

द्दवद्यार्थयाांना गटाांना योग्य वगीकरण करणे आद्दण वैद्दशष््टयपूणड नावे देतात. 

द्दवद्यार्थयाांना व्यस्त ठेवण्यासाठी टाबा सवड सांबांद्दधत द्दियाांना जोडतात , या  सवड पायऱ्या 

प्रद्दतमाांचा आधार आहेत. यामध्ये अध्यापनाची सरुुवात प्रश्ाांच्या स्वरूपात होते.  या 

द्दनवडलेल्या प्रश्ाांना कृतीशी जळुवले जाते.  

उदाहरणाथा प्रश्न कृतीची जुळण े

i  तमु्ही काय पाद्दहले ? i  यामध्ये द्दवद्याथी  घटकाांची यादी 

करतात. 

ii   कोणते समान घटक आहेत ?        ii   द्दवद्याथी गटात द्दवभागणी करतात. 

iii  हे या गटात का घातले ?            

 

Iii यामध्ये द्दवद्याथी नावे देतात द्दकां वा 

वगीकरण करतात. 

 

अध्यापन कायावनती मधील प्रवयेक कृतीमागे मानवसक विया दर्ािते. 

२. मावहतीचे अथावनिाचन:  

प्रद्दतमानातील ही दसुरी अध्यापन कायडद्दनती आहे. द्दशक्षकाांच्या प्रश्ाांवर  ही कायडद्दनती 

अवलांबून  आहे.  यामध्ये तीन  मानद्दसक द्दियाांचा समावेश आहे.  



   

 

द्दशक्षणाचे प्रगत मानसशास्त्र 

154 

i. सिंबिंध ओळखण े( वभन्नता /फरक ):  

द्दशक्षकाांच्या प्रश्ातून द्दवद्यार्थयाांना माद्दहती वार े द्दवद्दशष्ट गणुधमडचा शोध घेण्यास प्रवतृ्त केले 

जाते. दसुऱ्या शब्दात या प्रश्ातून द्दवद्यार्थयाांना इतराांहून द्दभन्न असणारी वैद्दशष््टये शोध 

घेण्यास प्रवतृ्त केले जाते.  

ii. सिंबिंधाचे स्पष्टीकरण: 

द्दशक्षक द्दवद्यार्थयाांना परस्पर सांबांध जोडून पाहण्यास प्रवतृ्त करतात.  कायडकारण सांबांध 

प्रस्थाद्दपत करण्यास  द्दशक्षक ह ेप्रश् द्दवचारतात.  

iii. सामान्यीकरण:  

द्दवद्याथी माद्दहतीच्या पलीकडे द्दनष्कषड, ध्वन्यथड शोधतात. त्याच माद्दहतीचे सामान्यीकरण 

करण्यास द्दवद्यार्थयाांना द्दशक्षक पे्रररत करतात.  

या सवड मानद्दसक कृती अध्यापन कायडद्दनती  वार ेद्दवद्यार्थयाांना स्पष्ट केले जाते.    

3.  तवि / वनयमािंचे उपयोजन:  

यामध्ये पढुील गोष्टींचा समावेश आहे.  

 i. समस्येच्या स्वरूपाचे द्दवशे्लषण करणे.  

ii. सांबांद्दधत ज्ञानाच्या आधार ेसांभाव्य पररणाम अथवा पररकल्पना माांडण्यास आद्दण त्याचे 

स्पष्टीकरण करण्यास मदत करणे.  

iii.  ताद्दकड क तत्वाांचा उपयोग करून आवश्यक आद्दण योग्य परद्दस्थती द्दनद्दित करून 

परीकल्पनाांची  पडताळणी करणे . 

हे सवड टप्पे खालील पायऱ्या वार ेस्पष्ट केले जाते .  

उद्गामी विचार प्रवतमाना ची तविे:  

१. घटकािंना ओळखण्याचे तवि:     

 घटकाांना ओळखण्या साठी द्दनकष द्ददले जातात . घटकाांना दहुेरी ओळखले जाऊ शकते 

म्हणजे आवश्यकता असल्यास वस्तू दोन शे्रणीमध्ये माांडणे  

२.  घटकािंना िेगळे करण्याचे तवि:  

जेव्हा एक शे्रणी दसुऱ्या पेक्षा वेगयाया िमाची असते, असलेल्या घटकातून इतर शे्रणी 

काढून टाकले जाऊ शकतात हे काढलेले घटक नांतर इतर घटकाच्या अांतगडत द्दलद्दहले 

जाऊ शकतात.  
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3.  स्पष्टीकरणाचे तवि:  

 जेंव्हा शे्रणीचा अथड स्पष्ट होत नाही तेव्हा द्दवद्यार्थयाांकडून स्पष्टीकरण द्दवचारले जाते.  

द्दशक्षकाने त्याला काय म्हणायचे आहे हे समजावून साांगू नये . त्याच बरोबर द्दशक्षकाांनी 

शे्रणीशी सांबांद्दधत घटकाांना नावे देऊ नयेत.  

४.  वनणाय न घेण्याच्या दबािाचे तवि :  

अनेक   घटकाांमध्ये द्दनणडय घेण्यासाठी दबाव  करणे आवश्यक नसते . कारण हे प्रद्दतमान ह े

प्रद्दियेवर अवलांबून नसून आशयावर आहे.  ही सवड एक मिु प्रद्दिया असून जेव्हा 

द्दवद्यार्थयाांना घटकाांना वगीकरण करण्यास अडचण येते तेव्हा त्या वेळेसाठी हे सवड पढेु 

ढकलणे आवश्यक असते. 

५.  प्रविया यािंचे तवि (Principle of Mental Operation):  

हे प्रद्दतमान द्दवद्यार्थयाांच्या ्यश्य कृती (Overt Activities )  त्याांचे मानद्दसक अ्यश्यकृतीशी 

(Covert Activities) सांबांद्दधत आहे .  

६.  प्रवतवियािंचे तवि ( Principle of Reaction):  

७.  मयाादािंचे तवि (Principles of Limits): द्दनष्कषड हे माद्दहतीच्या मयाडदेत असले 

पाद्दहजेत.  

उदगामी विचार प्रवतमानािंचे मूलभूत घटक :    

१.  मखु्य उिेर् (Focus): मखु्य उिेश सांकल्पना द्दनद्दमडती करण्यासाठी मानद्दसक क्षमता 

द्दवकद्दसत करणे हा आहे.  यामध्ये सांकल्पना तयार करण्यासाठी बोधात्मक कृतींचा  

समावेश आहे.  

२.  पायऱ्या (Syntax): या प्रद्दतमानात नऊ टप्प्याांमध्ये अध्यापनाचे आयोजन केले 

जाते. पद्दहल्या तीन टप्प्याां मध्ये उदाहरणाांची मोजणी करणे, गट तयार करून त्याांना 

नावे देणे या सवाांचा समावेश सांकल्पना द्दनद्दमडतीत आहे. दसुऱ्या तीन टप्प्याांमध्ये सांबांध 

ओळखून माद्दहतीचे अथडद्दनवडचन करणे. सांबांधाचे स्पष्टीकरण करणे आद्दण त्यावरून 

अनमुान काढणे याांचा समावेश आहे. शेवटच्या तीन टप्प्याांमध्ये तत्वाांचे उपयोजन 

करताना पररकल्पना माांडणे. परीकल्पनाांचे स्पष्टीकरण करणे आद्दण परीकल्पनाांची 

पडताळणी करणे याांचा समावेश आहे. या द्दतन्ही टप्प्याांचे थोडक्यात स्पष्टीकरण 

खालीलप्रमाणे  

समस्येर्ी सिंबिंवधत असलेल्या मावहतीची ओळख आवण मोजणी:  

एग्गेन आद्दण त्याांच्या सहकायाडने (१९७९) मध्ये सादर केलेल्या उदाहरणाांमध्ये एका 

द्दवद्यार्थयाडच्या गटाला प्राणी सषृ्टी बिल द्दशकवताना, त्याची सरुवात प्राद्दणसांग्रहालय 

दाखवण्यापासून केली. द्दशक्षक त्याांना प्राणीसांग्रहालयात घेऊन जाऊन आजूबाजूला काय 
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द्ददसते ते नोंदवण्यास साांगतात. परत वगाडमध्ये आल्यावर द्दशक्षक द्दवद्यार्थयाांच्या मदतीने 

प्राण्याांची सांपूणड यादी तयार करतात आद्दण ती  फयायावर नोंदद्दवतात.  

i. िस्तूिंचे गट तयार करण:े  

या टप्प्यामध्ये द्दशक्षक प्रश् द्दवचारतात, ‚ कोणत्या उदाहरणाांचा एकत्र गट करता येईल ?‛ 

प्राण्याांच्या वगीकरणाच्या कोणत्याही एका द्दनकषावर आधाररत वगीकरण केले जाते.  

उदाहरणाथड - गाय, घोडा, कुत्रा, माांजर, शेळी या प्राण्याांचा एक गट  तर द्दसांह, द्दबबट्या, 

हररण याांचा दसुरा गट गट तयार करताना कोणत्याही एका नावाखाली केला जाऊ शकते.  

ii. गटािंना नािे देण्यासाठी वनकषािंची वनवमाती करण:े  

या टप्प्यावर द्दशक्षक प्रश् द्दवचारतात की या गटाांना काय म्हणतात ? कठीण गटाना वेगळी 

नावे द्ददली जातात. वरील उदाहरणाांमध्ये प्राण्याांच्या एका गटाला पाळीव प्राणी आद्दण 

दसुऱ्या गटाला वन्यप्राणी असे म्हटले जाऊ शकते. प्राण्याांच्या द्दवद्दवध गटासाठी पक्षी 

सरपटणार ेप्राणी इत्यादी  सांज्ञा असू शकतात.  

iii. पैलू आवण घटकािंचा सिंबिंध ओळखण:े  

या कृतीमध्ये तमु्हाला काय आढळून आले, पाद्दहले आद्दण शोधले अशा प्रश्ाांचा अांतभाडव 

असतो. वरील उदाहरणावरून गट करण्यासाठी अन्न, द्दनवारा, वातावरण इत्यादी पैलूांचा 

अभ्यास यादी करताना केला. आद्दण त्याच्या नोंदी सारणे मध्ये केल्या. द्दसांह आद्दण द्दबबट्या 

हे माांसाहार करतात तर गाय गवत खाते.  

iv. पैलू घटकािंचा सिंबिंधाचे स्पष्टीकरण:  

या टप्प्याची मध्यवती प्रश् म्हणजे ‚ हे असे का झाले’’ याचे उत्तर हे यामागचा सांबांधाचे 

स्पष्टीकरण करते.  

v. अनुमान काढण:े  

या टप्प्यावर घटकातील सांबांधावर अनमुान काढले जाते. उदाहरणाथड  ज्या प्राण्याांना मानवी 

वस्ती सारखे वातावरण आवश्यक असते ते सामान्यतः पाळीवप्राणी असतात.  

vi. पररणामािंचा अिंदाज बािंधण ेआवण पररकल्पना तयार करण:े  

यामध्ये द्दवद्यार्थयाांना ‚ काय होईल‛  असा प्रश् द्दवचारला जातो.  

उदाहरणाथड जांगलाचे जर शेत जद्दमनीत रूपाांतर केल्यास जांगलातील वन्य प्राण्याांचे काय 

होईल? या प्रश्ाांच्या चचाांमधून माद्दहतीतील घटकाांबिल द्दनष्कषड काढता येतो आद्दण 

त्यावरून सामान्यकरण करता येते.  

vii. पररकल्पना आवण गृवहतक यािंचे स्पष्टीकरण अथिा वयािंचे समथान करण:े  

या पायरीवर चचाड करताना ‚ असे का होईल असे तमु्हाला वाटते?‛  अशा प्रश्ाने सरुुवात 

करता येईल. गहृीतकाचे समथडन करताना स्पष्टीकरण सद्दवस्तर केले जाते. उदाहरणाथड 
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जांगलाचे रूपाांतर जर शेतजमीद्दनत केल्यास वन्य प्राणी घनदाट जांगलात स्थलाांतररत 

होतील या द्दनष्कषाडला स्पष्टीकरण देताना ‚ शेत वन्यप्राण्याांना जगण्यासाठी आवश्यक अन्न  

आद्दण वातावरण परुवत नाही.‛ असे समथडन देता येईल. 

viii. गृहीतकािंची पडताळणी:  

शेवटची पायरी आहे यामध्ये गहृीतकाचे पडताळणी करणे गरजेचे असते.  मागील पायरीवर 

केलेल्या स्पष्टीकरण याचा आधार यामध्ये आहे. उदाहरणाथड , जांगलाचे शेत जद्दमनीत 

रूपाांतर केले, तेथील प्राणी खरोखरच घनदाट जांगलात स्थलाांतररत झाले आहेत. द्दकां वा ते 

वन्य प्राणी मानवी वस्त्या भोवती द्दफरत आहेत का हे तपासावे लागेल.  

3. सामावजक प्रणाली (Social System): 

i. एक अनुकूल िातािरण:  

या अध्यापनाच्या नवव्या पायऱ्याांमध्ये वगाडतील वातावरण हे अध्ययनासाठी आद्दण 

सहकायाडसाठी अनकूुल असते. 

ii. वर्क्षक मावहतीचा प्रथम स्त्रोत:    

प्रथम द्दशक्षक नेहमी माद्दहतीची सरुुवात करतात.  

iii. वर्क्षक हा वनयिंत्रक:  

द्दशक्षक जरी सहकायड करीत असला तरी तो द्दनयांत्रक या भूद्दमकेत असतो. द्दशक्षक सवड कृती 

कोणत्या िमाने कराव्यात याचे आधीच द्दनयोजन करत असतो. वगडकृतीचे व्यवस्थापन 

करतो, त्याचबरोबर अध्यापन कृतीचे ताद्दकड क िमाने आयोजन केले जाते. या 

प्रद्दतमानामध्ये अध्यापन प्रद्दिया काही प्रमाणात सांरद्दचत  असते 

iv. विद्याथी उपिम:   

सवड पायऱ्याांमध्ये द्दवद्यार्थयाांचा सद्दिय सहभाग असतो. सवड उपिमाांमध्ये द्दवद्यार्थयाांना 

सहभाग घेण्यासाठी मिु वातावरण द्ददले जाते. प्रत्येक कृतीसाठी लोकशाही वातावरणात 

पूणड केल्या जातात.  

४. प्रवतवियाचे तवि (Principle of Reaction):  

टाबा याांनी अध्यापन प्रद्दतमाना मधील प्रत्येक पायरीवरील द्दवद्दवध पररद्दस्थतीत 

द्दशकवण्यासाठी आद्दण  प्रद्दतसाद देण्यासाठी स्पष्ट आद्दण द्दनद्दितच मागडदशडक तत्वे साांद्दगतली 

आहेत.  ही मागडदशडक तत्वे खालीलप्रमाणे आहेत   

i. योग्य िम:  

प्रत्येक शे्रणी मधील द्दवद्दशष्ट बोधात्मक कृतींसाठी द्दशक्षक योग्य त्या कृती करतात.  

द्दशक्षकाांना माहीत असते.  या कृतीवार ेबोधात्मक द्दिया योग्य िमाने होतील.  
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ii. योग्य िेळ:  

प्रत्येक कृती  योग्य वेळेस होणे गरजेचे असते.  ज्या द्दवद्यार्थयाांनी माद्दहती ओळखली नाही 

अथवा त्याांची यादी केली नाही अशा द्दवद्यार्थयाांना द्दशक्षकाांनी प्रश् द्दवचारू नये. 

iii. बोधावमक काया:  

प्रश्ावार ेबोधात्मक प्रद्दिया होते. द्दशक्षकानी  बोधात्मक कायड माांडली पाद्दहजेत.  

iv. आकलन:  

गट तयार करणाऱ्या प्रश्ाांना सरुुवात करण्यापूवी द्दशक्षकाांनी प्रत्येक कृती द्दवद्यार्थयाांनी पूणड 

केली आहे का आद्दण सवाांना त्याचे आकलन झाले आहे का हे पाहणे गरजेचे असते.  

v. अनुभिाचे तयारी:    

नवीन अनभुवासाठी द्दवद्यार्थयाांची तयारी द्दशक्षकाने पाहणे आवश्यक असते. नवीन गोष्ट 

द्दशकण्यासाठी द्दवद्याथी द्दकती तयार आहे हे द्दशक्षकाला पाहावे लागते.  

vi. मखु्य मानवसक विया:   

द्दशक्षकाांचे प्राथद्दमक कायड म्हणजे द्दवद्याथी माद्दहतीची प्रद्दिया कसे करतात हे पाहणे आहे.  

आद्दण नांतर द्दवद्यार्थयाांना कृती करण्यास प्रवतृ्त करणार ेप्रश् द्दवचारणे हे आहे.  

५. आधार प्रणाली(Support System): 

टाबा याांनी  उद्गामी द्दवचार प्रद्दतमान हे सामाद्दजक अभ्यासामध्ये अध्यापनाच्या कायडद्दनती 

तयार करण्यासाठी द्दवकद्दसत केले असले तरी या कायडनीतीचा वापर अशा अनेक 

द्दवषयाांसाठी सिुा केला जाऊ शकतो. ज्यामध्ये द्दवषयाांशी सांबांद्दधत अद्दधक माद्दहती  

उपलब्ध आह े जसे की वनस्पद्दतशास्त्र, प्राद्दणशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, प्राद्दणसषृ्टी 

सामाद्दजक सांस्था या सारख्या अभ्यासासाठी  आधार उपलब्ध करून देतात.  द्दशक्षकाांचे 

प्रमखु कायड हे आह े की द्दवद्यार्थयाांना अवघड मागाडने माद्दहती प्रद्दिया करण्यासाठी प्रवतृ्त 

करणे आद्दण त्याांची क्षमता वाढवणे हे आहे.  

६. अध्यापनीय आवण पोवषत पररणाम (Industrial and Nurturing Effect):  

या प्रद्दतमानाचा प्रमखु उिेश सांकल्पना तयार करण्यास द्दशकवणे हा आहे. यामध्ये ताद्दकड क 

द्दवचार आकलन, पयाडवरण याबिल जागकृता द्दनमाडण होते आद्दण सांकल्पनाांचे वगीकरण 

वाढते.  

७. उपयोजन:  

सामाद्दजक अभ्यास जैवशास्त्र, भूगोल समाजशास्त्र आद्दण भाषा द्दवशेषतः इांग्रजी भाषे सारखा 

द्दवषयासाठी या प्रद्दतमाना चा वापर यशस्वी रीतीने करता येतो. हे प्रद्दतमान शालेय 

द्दवद्यार्थयाांसाठी उपयिु आहे. सांकल्पना द्दशकवण्यासाठी आद्दण उद्गामी द्दवचार करण्यास 

प्रवतृ्त करण्यासाठी उपयिु आहे. माद्दहती मधील आशयाला योग्य िमाने माांडणे हा 
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अध्ययन अनभूुती देण्याचा पाया आहे. पद्दहल्या तीन पायऱ्या प्राथद्दमक स्तरासाठी उपयिु 

आहेत. आद्दण शेवटच्या तीन पायऱ्या या उच्च स्तरावरील प्रामखु्याने द्दवज्ञान आद्दण भाषेच्या 

अभ्यासिमासाठी उपयिु आहेत.  

६.२.२ वभन्नान्ियन प्रवतमान (Syntactic Model): 

द्दभन्नान्वयन प्रद्दतमान द्दवल्यम गाडडन या तत्वज्ञानाने  हे तांत्र द्दवकद्दसत केले.  सरुुवातीला ही 

पित काही औद्योद्दगक कां पन्याांमध्ये सजृनशीलता द्दवकद्दसत करण्यासाठी वापरले जात 

होती. त्यानांतर गाडडन याांनी या तांत्राचा उपयोग शालेय द्दवद्यार्थयाांमध्ये सजृनशीलता 

द्दवकद्दसत करण्यासाठी केला. गाडडन याांनी  मूलभूत गदृ्दहतके माांडली. यामध्ये स्वरूप प्रद्दिया 

आद्दण सजृनशीलतेचा द्दवकास याचा समावेश आहे. 

आधारभूत गृवहतक: सजृनशीलतेचे स्वरुप प्रद्दिया आद्दण द्दवकास या बिल परांपरागत 

कल्पना अपेक्षा पूणडपणे वेगयाया धारणा आहेत. त्याांच्या मुख्य कल्पना आद्दण गदृ्दहतकाांचा  

समावेश खालील प्रमाणे आहे.       

१.  सजृनशीलता ही अपवादात्मक गोष्टां नाही. कलाकृती, सांगीत सारख्या द्दवषयाच्या 

द्दवकासासाठी द्दकां वा नवे शोध याांच्याशी केवळ सजृनशीलता सांबांद्दधत असेल. 

सजृनशील कायड आद्दण प्रद्दिया या आपल्या दैनांद्ददन कृती सारख्या आहेत आपण 

आपल्या दैनांद्ददन कामकाज छांद, फुरसतीचा वेळ यामध्ये सजृनशीलतेचा खूप उपयोग 

होऊ शकतो. 

२. सजृनशील द्दवचार प्रद्दिया हे गूढ अथवा अनाकलनीय नाही द्दतचे वणडन करता येते.  

आद्दण  अध्यापन द्दकां वा परीक्षणावार ेद्दवद्यार्थयाांना त्याांची सजृनशीलता द्दवकद्दसत करणे 

शक्य आहे.  

३. सजृनशीलता द्दनमाडण आद्दण प्रद्दिया जीवनाच्या सवडच के्षत्राांमध्ये एकसमानता दशडद्दवते. 

कला, द्दवज्ञान, व्यापार व कृषी आद्दण हस्तकला इत्यादी के्षत्राांमध्ये एकाच प्रकारच्या 

मानद्दसक प्रद्दियाांचा सजृनशील द्दनष्पत्ती मध्ये उपयोग केला जातो. म्हणूनच 

द्दवज्ञानातील अद्दवष्कार सजृनशीलतेच्या ्यद्दष्टकोनातून कलेच्या द्दनद्दमडतीपेक्षा वेगळे 

नाहीत.   

४. सजृनशीलता ही अगदी वैयद्दिक अनभूुती आहे ही धारणा चकुीची आहे.  वैयद्दिक व 

सामूद्दहक सजृनशील द्दवचार दोन्हीही समान असतात. त्याांचे स्वरूप सारखेच असते, 

म्हणूनच सजृनशीलतेच्या द्दवकासासाठी द्दवद्यार्थयाांना गटामध्ये द्दशकवणे अथवा 

प्रद्दशद्दक्षत करणे शक्य आहे. 

५.  व्यिी आद्दण गट या दोघाांची सजृनशील क्षमतेच्या द्दवकासासाठी सजडनशील प्रद्दियेचे 

जाणीवपूवडक द्दवशे्लषण करून त्यावार े सजडनशील द्दवकासासाठी योग्य साधने आद्दण 

सामग्री वापरून सजृनशीलता वाढवली जाऊ शकते. 

६. जेव्हा आपल्या समोर एखादी समस्या असते द्दकां वा कायड करण्यास साांद्दगतले जाते 

तेव्हा आपण समस्या सोडवण्यासाठी द्दकां वा कायड करण्यासाठी जनेु मागड अवलांबतो.  
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काही वेळा हे मागड योग्य ठरत नाहीत. तेथेच आपण द्दभन्नान्वयन याचा वापर करू 

शकतो. नवीन कल्पनाकडे नेणारा एक  आनांददायक ्यद्दष्टकोन आहे.  

७. सजृनशीलता ही मलुत: एक भावद्दनक प्रद्दिया आहे. ज्याला बौद्दिक प्रद्दिया 

वाढवण्यासाठी ताद्दकड क आद्दण भावद्दनक घटकाांची आवश्यकता असते म्हणूनच 

सजृनशील द्दवकासासाठी या प्रद्दतमाना ची आवश्यकता आहे. म्हणूनच 

सजृनशीलतेच्या द्दवकासासाठी प्रद्दशक्षण देताना बौद्दिक घटकाांपेक्षा वतडनातील 

भावद्दनक घटकाांवर अद्दधक भर द्ददला पाद्दहजे.   

८.  व्यिी आद्दण समूह याांच्या सजृनशीलतेच्या द्दवकासासाठी जाणीवपूवडक अताद्दकड क 

घटकाांना समजून घेऊन त्यावर द्दनयांत्रण ठेवणे आवश्यक. 

९. द्दभन्नान्वयन प्रद्दतमानात वापरल्या जाणाऱ्या रूपकात्मक कृतीतून सजृनशीलता ही 

जाणीवपूवडक केलेली अथवा जाद्दणवेच्या स्तरावरील प्रद्दिया. 

वभन्नान्ियन प्रवतमानाचे स्पष्टीकरण: 

मूलभूत कल्पना आद्दण गहृीतकाांच्या वर आधाररत द्दभन्नान्वयन प्रद्दतमानाची रचना आद्दण 

कायडपिती खालील घटकाांच्या रूपात स्पष्ट केली जाऊ शकते 

•  उिेर् (Focus): अध्यापनाच्या द्दभन्नान्वयन प्रद्दतमानाचा मखु्य उिेश हा 

अभ्यासिम द्दनद्दमडती द्दवज्ञान आद्दण कला के्षत्र या सवड के्षत्राांमध्ये व्यिी आद्दण समूह या 

दोघाांची सजृनशीलता वाढद्दवणे हा उिेश आह.े 

•  प्रवतमानाच्या पायऱ्या (Syntax): द्दभन्नान्वयन प्रद्दतमाना मध्ये वस्तूांची सांबांध 

जोडताना दोन प्रकारच्या सूत्राांचा वापर केला जातो. 

i) जे पररद्दचत आहे ते अपररद्दचत करणे 

ii) जे अपररद्दचत आहे ते पररद्दचत करणे 

पद्दहल्या सूत्राचा उिेश म्हणजे द्दवद्यार्थयाडला जे पररद्दचत आहे ते अपररद्दचत करणे म्हणजेच 

नेहमीपेक्षा वेगयाया ्यष्टीने बघणे आद्दण तलुना करण्यास मदत करणे. जॉइस आद्दण द्दवल 

(१९९७:२७२) याांनी साांद्दगतल्याप्रमाणे या अध्ययन कायडद्दनती च्या खालील सहा पायऱ्या: 

पवहली पायरी: 

सद्यवस्थतीचे िणान(Description of present condition): या पायरीमध्ये द्दशक्षक 

द्दवद्यार्थयाांना एखाद्या समस्येबिल पररद्दस्थतीबिल आत्ताचा त्याांचा ्यद्दष्टकोन वणडन करण्यास 

साांगतात. 

दुसरी पायरी: 

प्रवयक्ष तुलना(Direct Analogy): या पायरीमध्ये द्दवद्यार्थयाांना प्रत्यक्ष तलुना करण्यास 

तसेच साधम्यड सचुवायला साांद्दगतले जाते. यामधून एकाची द्दनवड करून त्याचे वणडन 

करायला साांद्दगतले जाते. प्रत्यक्ष तलुनेचा अथड दोन वस्तू द्दकां वा सांकल्पनाांची साधी तलुना 

करणार ेहोय. प्रत्यक्ष घटना द्दकां वा समस्याांमध्ये द्दवद्यार्थयाांना समानता शोधण्यास साांद्दगतले 
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जाते. त्याचबरोबर द्दवद्दवध उदाहरणातून एखादे द्दनवडून त्याचे अद्दधक वणडन करण्यास 

साांद्दगतले जाते. उदाहरणाथड, मोटार सायकल ला साधम्यड देण्यासाठी कोणी असेही म्हणू 

शकते की द्दसांहासारखा गरजला, पोलादी घोडा, उडणारा पक्षी. 

वतसरी पायरी: 

िैयविक तुलना (Personal Analogy): या पायरीमध्ये तलुना करण्यासाठी 

द्दनवडलेल्या साम्य दशडक उदाहरणाांच्या भूद्दमकेत द्दवद्याथी द्दशरतात. द्दवद्याथी स्वतःला 

आलेल्या अनभुवाचे वणडन करतात. उदाहरणाथड द्दवद्याथी स्वतः मोटर सायकल चे वणडन 

द्दसांहासारखा गरजला आद्दण पोलादी घोडा असे करतात. द्दशक्षक त्याांना मोटारसायकल 

द्दकां वा द्दसांह आद्दण घोडा म्हणून कल्पना करण्यास साांगू शकतात. 

चौथी पायरी: 

सिंवक्षप्त विरोधाभास(Compressed Conflict): या पायरी भरून द्दवद्यार्थयाांने दसुऱ्या व 

द्दतसऱ् या पायरी मधील वणडनात झालेल्या द्दवद्दवध शब्द योजनेतून द्दकत्येक द्दवरोधाभासात्मक 

शब्दयोजना शोधल्या. यामधून एकाची द्दनवड केली जाते आद्दण त्याचा उपयोग वणडनात 

केला जातो. उदाहरणाथड तमुची मोटरसायकल डरपोक द्दकां वा धाडसी कशी ? ते कसे हसते 

आद्दण आठ्या घालते ? इत्यादी 

पाचिी पायरी: 

प्रवयक्ष तुलना (Direct Analogy): या पायरीमध्ये द्दनवडलेल्या द्दवरोधाभासात्मक 

शब्दयोजनेवर आधाररत द्दवद्याथी काही प्रत्यक्ष तलुना तयार करतात आद्दण त्यामधील 

एकाची द्दनवड. 

सहािी पायरी: 

मूळ कायााचे पुनःपरीक्षण(Re-examination of the original task): या पायरीमध्ये 

द्दवद्याथी मूळ समस्या द्दकां वा द्दवषयाकडे वळतात. आद्दण आत्तापयांत केलेल्या द्दवद्दवध तलुाना 

चा द्दकां वा त्यापैकी द्दनवडक तलुनाांचा उपयोग करून समस्या सोडद्दवतात द्दकां वा द्दवषयाांचे 

वणडन. 

दुसऱ्या सूत्रािंचा उिेर्: 

या दसुऱ्या सूत्रात अनोळखी अपररद्दचत गोष्टी पररद्दचत करून देणे हा उिेश असतो. यामधून 

द्दवद्यार्थयाांना नवीन आद्दण अवघड आशय समजणे, आत्मसात करणे याला मदत होते. 

यामध्ये खालील सात पायऱ् याांचा समावेश आहे.  

१. आर्य पुरविण(ेSubstantive input):  

या पायरीमध्ये द्दशक्षक द्दवद्यार्थयाांना नवीन घटकाचा सांबांधी काही माद्दहती तोंडी अथवा 

पररच्छेदाचा सादरीकरणातून साांगतात. 

उदाहरणाथड , ‘मानवी मेंदू आद्दण त्याचे कायड ' या द्दवषयावर अथडपूणड माद्दहती द्दशक्षक देतात. 
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२. प्रवयक्ष तुलाना(Direct Analogy):  

या पायरीमध्ये द्दशक्षक प्रत्यक्ष तलुनेसाठी उदाहरण सचुद्दवतात आद्दण द्दवद्यार्थयाांना त्याचे 

वणडन करण्यास साांद्दगतले जाते उदाहरणाथड टेद्दलफोन  द्दनयांत्रण कक्षाचे उदाहरण देऊन तो 

मानवी मेंदूशी प्रत्यक्ष तलुना करण्यास साांगतात. 

३. व्यविगत तुलना Personal Analogy):  

या पायरीमध्ये द्दशक्षक द्दवद्यार्थयाांना द्दनवडक उदाहरणावरून वस्तू व्यिी इत्यादींच्या 

भूद्दमकेतून त्याांचे वणडन करण्यास साांगतात. उदाहरणाथड , लोकशाहीच्या सांकल्पना स्पष्ट 

करण्यासाठी द्दवद्यार्थयाांना मानवी शरीर सांस्थेच्या कायडप्रणालीशी द्दकां वा द्दवद्यार्थयाांचे घर, 

शाळा इत्यादींच्या कायाडची तलुना करण्यास प्रवतृ्त केले जाऊ शकते.     

४. साधर्मयााची तुलना (Comparing Analogy): 

या पायरीमध्ये द्दवद्याथी द्दवषय वस्तू व सामने दशडक उदाहरण या मधील समानतेचे मिेु 

ओळखून स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. उदाहरणाथड मानवी मेंदूचे कायड आद्दण टेद्दलफोन 

द्दनयांत्रण कक्ष यामधील समानता शोधण्यास साांद्दगतले जाऊ शकते. 

५. फरकािंचे स्पष्टीकरण (Explaining Difference):  

या पायरीमध्ये द्दवद्यार्थयाांना फरकाचे मिेु शोधण्यास प्रवतृ्त केले जाते. आद्दण यानांतर सामने 

दशडक उदाहरण कोणत्या सांदभाडत बसत नाही ते स्पष्ट करण्यास साांद्दगतले जाते. 

उदाहरणाथड टेद्दलफोन द्दनयांत्रण कक्षाच्या सांरचनेत आद्दण कायडपिती मध्ये मानवी मेंदू मध्ये 

द्दभन्नता असलेले मिेु कोणते आहेत? कोणते साम्य आहे? इत्यादी 

६. र्ोध (Exploration):  

या पायरीमध्ये द्दवद्याथी द्दवषयातील मदुद््याांचा शोध घेतात. द्दवद्याथी प्रत्यक्ष आद्दण व्यद्दिगत 

तलुाना  या पायरीच्या आधार ेसाम्य असलेले मिेु शोधू शकतात. 

७. नव्या उदाहरणािंची वनवमाती(Generating Analogy):  

या पायरीमध्ये द्दवद्याथी स्वतः प्रत्यक्ष साम्य असलेल्या मदु्याांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न 

करतात. आद्दण अपररद्दचत द्दकां वा नव्या द्दवषयाचा अथड आद्दण स्वरूप समजून घेण्यासाठी 

नवीन उदाहरणे आद्दण मूळ द्दवषय वस्तू यामधील साम्य आद्दण फरक ओळखणे. 

या दोन्ही सूत्राांचा उिेश द्दवद्यार्थयाांमध्ये सजृनशीलतेच्या द्दवकासासाठी प्रद्दशक्षणात सांधी 

उपलब्ध करुन देणे हा . अपररद्दचत द्दवषयाची तलुना करायची आहे द्दकां वा अपररद्दचत गोष्ट 

समजून घ्यायची आहे यानसुार वरीलपैकी कोणता प्रकार वापरायचा हे ठरवावे. 

सामाद्दजक प्रणाली (Social system ) या प्रद्दतमानाचे स्वरूप हे सांरद्दचत असून द्दशक्षक 

द्दवद्दवध पायऱ् याांच्या द्दवद्दशष्ट िमा वार े द्दवद्यार्थयाांना द्दवचार करण्यास प्रवतृ्त करतात. 

द्दवद्यार्थयाांना त्याांच्या बिुी/ तकड  आद्दण मानद्दसक प्रद्दिया याांच्यावार ेनवीन सांकल्पना तयार 

करण्यास प्रवतृ्त करतात. 



 

 

द्दवचार आद्दण स्व–द्दवकासासाठी अध्यापन 

 

163 

द्दभन्नान्वयन प्रद्दतमानात उदाहरणे तलुना आद्दण सांद्दक्षप्त द्दवरोधाभास इत्यादी च्या मदतीने 

समस्या द्दनराकरण करण्यास द्दवद्यार्थयाांना द्दशक्षक मदत करतात. त्याचबरोबर द्दवद्यार्थयाांना 

अपररद्दचत सांकल्पना बरोबर पररद्दचत होण्यासाठी मागड आद्दण साधने शोधण्यात आवश्यक 

स्वातांत्र्य द्दमळते. द्दशक्षक आद्दण द्दवद्याथी याांच्यामधील परस्पर सांबांध साठी अनकूुल आद्दण 

मैत्रीपूणड वातावरण असते. या सवड कृतीमध्ये द्दवद्यार्थयाांना द्दवषय योग्य रीतीने समजून 

घेण्यासाठी पूणड सांधी आद्दण सहकायड द्ददले जाते. 

प्रवतवियेची तविे (Principles of Reaction): या प्रद्दतमानामध्ये खालील प्रकारच्या 

प्रद्दतद्दिया आद्दण द्दशक्षकाांच्या प्रद्दतसादाची आवश्यकता असते;  

१. द्दवषय द्दकां वा समस्या या बिल द्दवद्यार्थयाांचा असलेला अनभुव आद्दण अध्ययन पाश्वडभूमी 

याबिल द्दशक्षकास माद्दहती असणे आवश्यक असते. 

२.   द्दवद्यार्थयाांना पारांपररक द्दवचार पितीपेक्षा द्दभन्न प्रकार ेद्दवचार करण्यास प्रवतृ्त करायला 

हवे. द्दवद्यार्थयाांना काल्पद्दनक, द्दवसांगत, रूपकात्मक इत्यादींचा वापर करून नवीन 

घटक समजण्यास मदत केली पाद्दहजे.         

३. द्दवद्यार्थयाांच्या सजृनशील अद्दभव्यिी चा द्दवकास करत असताना द्दशक्षकाांनी स्वतःला 

अपारांपररक,द्दवद्दचत्र अशा गोष्टीं आद्दण प्रद्दतसादाांना स्वीकारण्याची तयारी ठेवली 

पाद्दहज.े 

४. द्दशक्षकाांनी प्रद्दतसाद द्दनमाडण करण्यासाठी योग्य आद्दण मानसशास्त्रीय पररद्दस्थती तयार 

करण्यासाठी द्दवद्यार्थयाांना प्रोत्साहन द्ददले पाद्दहजे. त्याचबरोबर कधी प्रत्यक्ष तर कधी 

अप्रत्यक्ष मदत द्दशक्षकाांनी द्दवद्यार्थयाांसाठी केली पाद्दहजे. 

५. द्दशक्षकाांनी द्दवद्यार्थयाांमध्ये समस्येबिल नवीन आद्दण वेगळा ्यष्टीकोन द्दवकद्दसत 

करण्यासाठी योग्य वेळ आद्दण सांधी द्ददली पाद्दहजे. द्दवद्यार्थयाांमध्ये सजृनशील 

अद्दभव्यिी द्दवकद्दसत करण्यासाठी द्दवद्यार्थयाांचे मूल्यमापन लगेच करणे टाळावे. 

६. या सवड कृतीमध्ये द्दशक्षकाांनी द्दवद्यार्थयाांना द्ददलेली पे्ररणा ही अांतगडत असते त्यामळेु 

द्दवद्यार्थयाांना त्याांच्या सजृनशील अद्दभव्यिीचे जे समाधान व आनांद द्दमळतो तो त्याांना 

उपभोगण्याची सांधी द्ददली पाद्दहजे. 

आधार प्रणाली ( support system): 

वभन्नान्ियन प्रवतमानात खालील प्रकारची आधार प्रणाली असते : 

१. द्दभन्नान्वयन प्रद्दतमानाच्या कायडनीती वापरासाठी कुशल आद्दण सक्षम द्दशक्षकाची 

आवश्यकता असते.        

२. सजृनशील द्दवकासासाठी मोठ्या द्दवद्याथी सांख्येच्या वगाडपेक्षा लहान गटात अद्दभव्यिी 

अद्दधक चाांगल्या प्रकार ेहोऊ शकते. 
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३.  या प्रद्दतमाना मध्ये नवीन द्दवषयाचा अभ्यास करताना द्दकां वा अपररद्दचत गोष्टी पररद्दचत  

होण्यासाठी अताद्दकड क घटकाांची ओळख करून देणे आद्दण मागडदशडन करणे यासाठी 

द्दशक्षकाांनी मदत करणे आवश्यक आहे . 

४. प्रयोगशाळा, कायडशाळा, ग्रांथालय, सहली, ्यकश्राव्य उपकरणे इत्यादी स्वरूपातील 

आवश्यक सदु्दवधा द्दवद्यार्थयाांना समस्या द्दनराकरणा साठी उपलब्ध करून द्ददल्यास 

त्याांना  सजृनशील अद्दभव्यिीची सांधी द्दमळू शकते. 

प्रवतमानाचा उपयोग (Application of Model): 

द्दभन्नान्वयन प्रद्दतमान हे शालेय अभ्यासिमातील जवळजवळ सवडच द्दवषय आद्दण 

अनभुवाांशी सांबांद्दधत आशयाचे सखोल ज्ञान होण्यासाठी उपयिु आहे. या प्रद्दतमानाचा 

उपयोग खालील प्रमाणे आहे. 

• द्दभन्नान्वयन प्रद्दतमानाच्या कायडनीती मध्ये व्यिीगत समाज आद्दण समूहाची भावना 

यामध्ये वाढ होण्या साठी एकत्र अध्ययन अनभूुती द्ददली जाते.त्याचबरोबर समस्या 

द्दनराकरण करण्यासाठी द्दकां वा नवीन काहीतरी शोधून काढण्यात द्दवद्यार्थयाांचे महत्वपूणड 

योगदान असते. या मध्ये द्दभत्र्या, लाजाळू द्दवद्यार्थयाांचा ही समावेश असतो. 

• द्दभन्नान्वयन प्रद्दतमानाचा उपयोग द्दवध्यार्थयाांना अपररद्दचत घटना समजनु देणे.तसेच 

शालेय अभ्यासिमातील तर्थये मनोरांजक पितीने समजून दणे्यासाठी समिृ अनभुव 

वापरला जातो. या पायऱ्या सवडच के्षत्रातील अभ्यासिमा मध्ये उपयिु आहेत.द्दवज्ञान, 

कला, सैिाांद्दतक आद्दण व्यवहाररक अभ्यासिम, तसेच शालेय व सहशालेय इत्यादी 

द्दवषयाांच्या अध्यापनासाठी या प्रद्दतमाांचा उपयोग होतो. 

• द्दभन्नान्वयन हे प्रद्दतमान सवड वयोगटासाठी अध्यापन करण्यासाठी उपयिु आहे . 

त्याचबरोबर वगाडत हळू द्दशकणारा गद्दतमांद आद्दण वेगाने द्दशकणारा कुशाग्र या सवडच 

द्दवद्यार्थयाांसाठी हे प्रद्दतमान उपयिु आहे. या यामध्ये वगाडतील सवड प्रकारच्या 

द्दवद्यार्थयाांना एकद्दत्रतपणे या प्रद्दतमाांनाचा फायदा होऊ शकतो.  

• सजृनशीलता आद्दण सजृनशील अद्दभव्यिी याांचा द्दवकास करण्याचे साधन म्हणून  

द्दभन्नान्वयन प्रद्दतमानाचे अनेक उपयोग आहेत (जॉयस आद्दण १९९७:२५८) ते 

खालील प्रमाणे आहेत. 

i. सजृनशील लेखन करताना 

ii. सामाद्दजक समस्याांच्या द्दनराकरणासाठी उपयिु साधने आद्दण तांते्र प्रदान करणे. 

त्याचबरोबर एखाद्या घटनेबिल बहुतेक सामाद्दजक आद्दण साांस्कृद्दतक वातावरणातील 

गोष्टी आद्दण घटकाांचा शोध घेणे. 

iii. द्दवद्यार्थयाांमध्ये समस्या द्दनराकरण करण्याची क्षमता द्दनमाडण करणे आद्दण त्यासाठी 

नवीन पितीचा वापर करून वेगळा ्यद्दष्टकोन तयार करणे. 
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iv. द्दवद्दवध प्रकारच्या नव्या प्रकल्पाांचा अभ्यास करताना वापर केला जातो ( उदाहरणाथड 

सामाद्दजक सांमेलनाची नवी कल्पना द्दकां वा सांवादाचे नवे माध्यम ) 

v. अध्यापनासाठी वापरलेल्या कायडद्दनती या लोकशाही, सांस्कृती,अथडव्यवस्था, 

स्वातांत्र्य, न्याय, भेदभाव आद्दण पूवडग्रह या सारख्या कठीण आद्दण अमूतड सांकल्पनाशी 

सांबांद्दधत  द्दवद्यार्थयाांच्या ्यद्दष्टकोना मध्ये वाढ करण्यास मदत करू शकतात . 

अनुदेर्नाचा पररणाम: 

द्दभन्नान्वयन प्रद्दतमान त्याच्या अनदुेशनात्मक मूल्याांशी सांबांद्दधत उपयिु ठरू शकते. 

खालील प्रमाणे या प्रद्दतमानाचा अनदुेशनात्मक  उपयोग साांगता येतील:  

१. ज्ञान म्हणजे शिी नाही. तर ज्ञान द्दमळवण्यासाठी वापरलेला मागड हा ज्ञानाचे सांपादन 

करण्यापेक्षा अद्दधक महत्त्वाचा आहे. द्दभन्नान्वयन प्रद्दतमान हे ज्ञान सांपादन 

करण्यासाठी आद्दण शोधक वतृ्ती द्दनमाडण करण्यासाठी सांधी आद्दण प्रद्दशक्षण देते.     

२. स्मरण, आकलन, आद्दण द्दवमशी द्दवचार या तीन वेगवेगयाया स्तरावर अध्यापन केले 

जाऊ शकते. द्दभन्नान्वयन प्रद्दतमानामध्ये द्दमळालेले अनभुव द्दशक्षक आद्दण द्दवद्याथी या 

दोघाांनाही आकलन आद्दण द्दवमशी द्दवचार यावर आधाररत प्रद्दिया करण्यास मदत करू 

शकतात. 

३. अध्ययन अध्यापन या दोन्ही मध्ये नवीन तत्त्वाांचा शोध घेणे आद्दण द्दशकणे, 

कल्पनाद्दवस्तार करण्याच्या पिती यावर आनांद अवलांबून असतो. द्दभन्नान्वयन 

प्रद्दतमानात अनदुेशन प्रद्दिया द्दशक्षक आनांददायक आद्दण मनोरांजक बनवू शकतात. 

४. हे प्रद्दतमान केवळ सामान्य सजृनशील क्षमतेच्या द्दवकासासाठीच उपयिु नाही तर 

सहशालेय अभ्यासिमातील द्दवद्दवध द्दवषय आद्दण अनभुवाांशी सांबांद्दधत द्दवद्दशष्ट 

सजृनशील क्षमताांमध्ये देखील द्दवकास करण्याचे एक प्रभावी साधन ठरू शकते. 

६.३ पराबोध (Metacognition) : अथा स्िरूप आवण अध्यापन 

पराबोध (Metacognition):  

पराबोध ही द्दवकासात्मक आद्दण अनदुेशनात्माक मानसशास्त्रातील सांशोधनामध्ये सवाडत 

जास्त सद्दिय पणे तपासलेली बोधात्मक प्रद्दिया आहे.(टेद्दबयास आद्दण इतर१९९९) 

पराबोध (Metacognition) हा एक बोधात्मक प्रकार आह ेतर दसुरी द्दकां वा उच्च द्दवचार 

प्रद्दिया ज्यामध्ये बोधात्मक प्रद्दियेच्या  सिीय द्दनयांत्रणाचा समावेश होतो. ‚ ज्ञाना बिलचे 

ज्ञान द्दकां वा व्यिीच्या आकलना बिलचे आकलन‛ म्हणजे पराबोध (Metacognition) 

होय.(वैलमन १९८५ प१ृ ) पराबोध (Metacognition) ही सांकल्पना प्रथम १९७५ मध्ये 

स्टॅनफोडड द्दवद्यापीठातील एका वैकाद्दसक मानसशास्त्रज्ञ जॉन फ्लावेल याांच्या कायाडत द्ददसून 

आली. त्याांनीही  सांज्ञा, ‚ एखाद्या व्यिीच्या स्वतःच्या बोधात्मक प्रद्दिया आद्दण त्याच्याशी 

सांबांद्दधत कोणत्याही गोष्टीबिल चे ज्ञान आद्दण इतर गोष्टी बरोबरच्या प्रद्दियाांचे सिीय 

द्दनरीक्षण करणे आद्दण त्याांचा पररणाम हे असतो.  त्याचबरोबर सवड द्दियाांवरील द्दनयांत्रण हे 

ध्येय आद्दण उद्दिष्ट याांच्या पूतीसाठी असते‛ (जॉन फ्लावेल १९७६प ृ२३२) या बोधात्मक 
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प्रद्दियाांच्या वरील द्दनयांत्रण आद्दण द्दनयमन यामध्ये पराबोध भर देते.  पराबोध प्रद्दियेमध्ये 

उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी माद्दहतीवर प्रद्दिया करावी लागते त्यासाठी प्रद्दियाांची 

अांमलबजावणी आद्दण त्यावर द्दनयांत्रण करण्याची जबाबदारी असते. जॉन फ्लावेल याांनी 

पराबोध (Metacognition) मध्ये उपयिु उदाहरणे साांद्दगतली आहेत ती खालील प्रमाणे: 

‚मला ‘ब’ पेक्षा ‘अ’ द्दशकण्यासाठी जास्त त्रास होत आहे, हे जर लक्षात येते. जर 

वस्तदु्दस्थती म्हणून स्वीकारण्यापूवी मी ‘क’ दोनदा तपासून पाद्दहले पाद्दहजे हे लक्षात येते, 

जर प्रयोगकत्याडला माझ्याकडून काय करायचे आहे याची मला खात्री नाही, याची मला 

जाणीव होते, जेव्हा मला जाणवते की मी ’ड’ ची नोंद करणे अद्दधक चाांगले आहे, कारण 

कदाद्दचत मी ते द्दवसरू शकतो,  माझ्याकडे हा पयाडय योग्य आहे की नाही ह ेपाहण्यासाठी 

जर मी  एखाद्याला ‘इ’ बिल द्दवचारू शकतो, तर मी पराबोध द्दियेमध्ये गुांतलेलो  आहे ह े

लक्षात येते.( फ्लावेल१९७६ प ृ३२३) 

पराबोधामधील तीन घटक:  

१. पराबोधात्मक ज्ञान/जाणीव म्हणजे व्यिीला स्वतःबिल आद्दण इतराांच्या बोधात्मक 

प्रद्दिया बिल माद्दहती असते थोडक्यात व्यिी माद्दहती कशी द्दशकतो आद्दण त्यावर 

प्रद्दिया कसे करतो हे पाहणे म्हणजे पराबोध होय.     

उदाहरणाथड - घरी अभ्यास करण्यापेक्षा शाांत वाचनालयामध्ये अभ्यास करणे अद्दधक 

उपयिु असते हे तमु्हाला माद्दहत आहे  

२. परबोधात्मक द्दवचाराांचे द्दनयांत्रण म्हणजे अध्ययन अनभुवाांवर द्दवद्दवध कृती वार ेद्दनयांत्रण 

करणे. ज्यामधून व्यिी त्याांचे अध्ययन वरील द्दनयांत्रण करू शकते. या मध्ये व्यिीच्या 

अध्ययना वरील प्रगतीवर लक्ष ठेवण्याची क्षमता, त्याच बरोबर चकुा सधुारणे याांचा 

समावेश असतो अध्ययन कायडनीतीच्या पररणामाांचे द्दवशे्लषण करणे आद्दण आवश्यक 

असेल तेव्हा अध्ययन कायडद्दनती मध्ये बदल करणे या सवड घटकाांचा समावेश असतो. 

३. परबोधात्मक अनभुव हे असे अनभुव आहेत द्दक ज्याचा सद्यद्दस्थतीशी  बोधात्मक 

प्रयत्नाांशी काहीतरी सांबांध असतो . 

परबोधावमक विकासासाठी कायानीती:  

१. स्ि-प्रश्न (Self Questioning) :  

ही सामान्यपणे पराबोधात्मक आकलनाचे द्दनरीक्षण करण्याची कायडद्दनती आहे. जर एखादी 

व्यिी स्वतःच्या प्रश्ाचे उत्तर देऊ शकत नसेल, द्दकां वा चचाड केलेली माद्दहती सगळीच समजू 

शकत नाही. पण ती व्यिी हे सवड समजून घेण्यासाठी आद्दण बोधात्मक उद्दिष्ट साध्य 

करण्यासाठी काय करणे आवश्यक आहे हे ठरवू शकते. प्रश्ाांची उत्तर े देण्यासाठी सक्षम 

होणे, त्याच बरोबर माद्दहती समजण्यासाठी व्यिी परत मागे जाऊन पनु्हा वाचण्याचा द्दनणडय 

घेऊ शकते. थोडक्यात व्यिी स्वतःच आपल्या ज्ञानाची परीक्षा करत असते. 

स्व प्रश् समजून घेतल्यामळेु व्यिीची बोधात्मक उद्दिष्टे पूणड झाल्याचे समजते. जर स्व-प्रश् 

ज्ञान द्दमळवण्याचे एक साधन म्हणून वापरले जात असेल, तर ती एक बोधात्मक कायडद्दनती 
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आहे.आद्दण जर स्व-प्रश् व्यिीने स्वतः वाचलेल्या गोष्टींचे द्दनरीक्षण करण्याचा एक मागड 

म्हणून वापरले असेल, तर ती पराबोधात्मक कायडद्दनती आहे. 

२. KWL कायानीती (KNOW- WHAT -LEARN):  

या अध्यापनाच्या कायडद्दनती मध्ये द्दवद्यार्थयाांना नवीन घटक द्दशकण्यासाठी कायडद्दनती तयार 

करण्यास मदत करते.  KWL मध्ये प्रमखु तीन घटक आहेत 

K-  =  पूवडज्ञानानसुार काय माद्दहत आहे (Know)  

W-  =  द्दवद्यार्थयाांना काय हवे आहे (What), काय द्दशकायचे आहे हे ठरद्दवणे 

L-  =  अध्ययना नांतर द्दवद्याथी काय द्दशकतात (Learn) 

या सांपूणड प्रद्दियेमध्ये द्दवद्यार्थयाांना मागडदशडन करण्याची महत्त्वाची भूद्दमका द्दशक्षक बजावतात. 

द्दशक्षक पद्दहल्याांदाच हे प्रद्दतमान वापरत असतील तर, त्याांनी या प्रद्दियेमधील सवड पायऱ्याांचे 

सद्दवस्तर मागडदशडन द्दवद्यार्थयाांना करावे. 

३. PQ4R:  

हे तांत्र थॉमस आद्दण रॉद्दबन्स (1972) याांनी द्दवकद्दसत केले.  या पितीने प्रभावी अध्ययन 

होते. त्याचबरोबर द्दवद्यार्थयाांचा अध्यापनाकडे सकारात्मक ्यद्दष्टकोन द्दनमाडण होतो. या 

तांत्रामध्ये सहा पायाांऱ्या चा समावेश आहे. या पायऱ्या म्हणजे पूवाडवलोकन (Preview), प्रश् 

(Question), वाचन (Read), परावतडन(Reflect), कथन (Recite), आद्दण 

आढावा(Review) घेणे ,इत्यादींचा समावेश होतो. PQ4R ही कायडद्दनती मखु्यतः 

वाचनामध्ये अडचण असलेल्या द्दवद्यार्थयाांना मदत करण्यासाठी वापरली जाते या तांत्रामळेु 

द्दवद्यार्थयाांना घटकाचा सांपूणड आढावा घेऊन घटकातील महत्त्वाचे मिेु आठद्दवणे आद्दण 

समजण्यास मदत होते. 

४. IDEAL:  

यात कायडद्दनती मध्ये पाच पायऱ् याांचा समावेश आहे. समस्या ओळखणे (Identify), ध्येय   

द्दनद्दित करणे (Define goals), सांभाव्य कायड नीतीचा शोध (Explore possible 

strategies /Evaluate),द्दनकालाची अपेक्षा करा आद्दण कृती करा (Anticipate 

outcome and act) आद्दण मागे वळून बघा आद्दण द्दशका  (Look back and Learn) इ 

याचा समावेश आहे. 

 समस्या ओळखणे म्हणजे, समस्या नेमकी काय आहे, हे ओळखणे महत्त्वाचे असते. 

घटकाांमध्ये असलेली माद्दहती ही द्ददल्या जाणाऱ्या प्रश्ाांपेक्षा अद्दधक असते. आद्दण त्या 

माद्दहतीच्या आधार ेदैनांद्ददन आव्हानाांना तोंड देणे हे सिुा यामध्ये समाद्दवष्ट असते. 

समस्या ओळखल्यानांतर उद्दिष्ट काय आहे ह ेमाहीत असणे गरजेचे आहे. समस्या द्दनद्दिती 

नांतर अांद्दतम ध्येयापयांत जाण्यासाठी नको असलेल्या माद्दहतीला काढून टाकावे लागते. ‘अ’ 

द्दबांदूपासून ‘ब’ द्दबांदू कडे जाणाऱ्या द्दवद्दवध मागाडसाठी योग्य कायडद्दनती चा वापर करून 

समस्येचा शोध घेतला जातो. 
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५. व्याख्या / वििरण तयार करण े(Paraphrasing): 

समस्येचे द्दववरण करण्याचे तांत्र हे द्दवद्यार्थयाांना गद्दणतातील समस्या स्वतःच्या शब्दात वणडन 

करण्या साठी मदत करते. यामधूनच द्दवद्यार्थयाांना समस्येचे सांपूणड आकलन होते. हे तांत्र कसे 

वापरावे या साठी पढुील बाबीचा द्दवचार करावा लागतो, 

• समस्ये चे वाचन करणे 

• मखु्य मदु्याांना अधोरदे्दखत करणे 

• समस्येचे द्दववरण स्वतःच्या शब्दात करणे 

• गद्दणतीय द्दवधान द्दलद्दहणे 

६. सारािंर् (skimming):  

ही जलद वाचन करण्याची प्रद्दिया आहे. यामध्ये पररच्छेदाचा साराांश व्यिी तयार करतो. 

वाचकाांना पररच्छेदाचा उिेश मखु्य घटक द्दकां वा सांदेश, त्याच प्रमाणे काही आधारभूत 

कल्पनाांचा अांदाज लावता येतो. जलद वाचन करत असताना काळजीपूवडक वाचन करणे 

गरजेचे आहे.  

पराबोध कौर्ल्याचे अध्यापन (Teaching Metacognitive skills): 

पराबोध कौशल्याचे अध्यापन द्दवद्यार्थयाांना करताना खालील मदु्याांचा द्दवचार करता येईल.   

१.  पराबोधावमक कायानीतीचा च्या  समिेर्साठी  सामान्य दृवष्टकोन:  

 पराबोधात्मक कौशल्य द्दशकवण्यासाठी आवजूडन प्रयत्न करणे 

 पराबोध कौशल्य द्दशकवताना ते अद्दधक स्पष्ट करून साांगणे 

 कृतींची पनुरावतृ्ती करू नका  

२. स्िवनयिंत्रण कौर्ल्य िाढिण्यासाठी अनुदेर्नावमक कायावनती: 

 ध्येयद्दनद्दितीसाठी प्रोत्साहन द्यावे. 

 वगड अध्यापनात द्दवद्यार्थयाांना ‚थाांबा आद्दण आढावा घ्या‛ यासाठी तयार करणे. 

 द्दवद्यार्थयाांना ते कशी तयारी करतात याचा द्दवचार करण्यास प्रवतृ्त करणे. 

 अचूक उत्तर द्दमळवणे हे उद्दिष्ट नसून द्दशकण्याला अद्दधक महत्त्व द्या. 

 मध्ये मध्ये व्याख्यानाचा वापर करा. 

३. प्रश्नमिंजुषा आवण मध्यिती परीक्षे साठी कायानीती:  

 चाचणी आद्दण परीके्षचे स्वरूप द्दवद्यार्थयाांना साांगा 
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 द्दवद्यार्थयाांना सरावाचे प्रश् द्या. आद्दण द्दवद्यार्थयाांना स्व मूल्याांकनात वार ेत्याांची स्वतःची 

प्रश्मांजषेु साठी  द्दकती तयारी झाली याचे मूल्यमापन करण्यास प्रोत्साद्दहत करा. 

 प्रश्मांजषुा पूवी द्दवद्यार्थयाांना नमुना प्रश्ाांचे द्दवशे्लषण करण्यास साांगा 

 पररक्षाांचा वापर करा. यामध्ये पुढील प्रश्ाांचा वापर करता येईल  

तमु्ही परीके्षची तयारी कशी केली? कोणत्या प्रश्ाांची उत्तरे देणे तमु्हाला कठीण वाटले? 

द्दकां वा कोणत्या चकुा झाल्या? पढुील परीके्षसाठी तमु्ही तयारी करताना काय नवीन वेगळे 

प्रयत्न कराल?  

४. स्िाध्यायसाठी कायानीती (Strategies for Assignment): 

 स्वाध्याय चा उपयोग अद्दधक माद्दहती द्दमळवण्यासाठी करा 

 द्दवमशी प्रश्ाांचा समावेश स्वाध्यायाच्या शेवटी करा 

 द्दवद्यार्थयाांना द्ददलेल्या स्वाध्याय यावरती स्वतःचे मत माांडण्यास साांगावे 

५. पराबोध विचार करण्यासाठी अनुदेर्नावमक कायानीती 

 द्दवद्यार्थयाांना सरुुवातीलाच नैदाद्दनक चाचणी द्यावी 

 पराबोध द्दवचाराांच्या प्रद्दतमाांची स्पष्ट माांडणी करा 

 सांकल्पना द्दचत्रणाांचा वापर करा 

 द्दवद्यार्थयाांना सवाडत गुांतागुांतीच्या द्दकां वा सवाडत मनोरांजक द्दकां वा सवाडत सांबांद्दधत घटक 

ओळखण्यास साांगा 

 स्वाध्याय देताना त्याचा उिेश आद्दण कौशल्य याांची साांगड घाला 

६.४.१ स्ि आवण ओळख/व्यविवि यािंचा विकास (Development of Self and 

Identity): 

स्व -जाणीव द्दकां वा स्व -सांकल्पना ही एक सामान्य सज्ञा आहे. यामध्ये द्दवद्याथी स्वतः बिल 

कसा द्दवचार करतो, स्वतःचे मूल्यमापन कसा करतो, द्दकां वा स्वतःला कसा ओळखतो 

यासाठी  स्व -जाणीव ही सांज्ञा वापरला जाते. स्वतः बिल जागरूक असणे म्हणज ेस्वतःची 

सांकल्पना असणे होय. 

काला रोजसा यािंनी स्ि  यािंची व्याख्या पुढीलप्रमाण ेकेली: 

‚स्वतःबिलच्या असलेल्या धारणा आद्दण द्दवश्वास याांचा एक ससुांघद्दटत ससुांगत असा गट 

म्हणजेच स्व होय‛. 

व्यिी म्हणून आपण कोण आहोत या साठी स्व-जाणीव गरजेची आहे. व्यिीच्या 

जीवनातील अनभुवाांचा आद्दण त्या अनभुवाांचा लावलेला अथड याचा स्व वर प्रभाव पडतो.  
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रॉय एफ. बाउद्दमस्टर (१९९९) हे एक अमेररकन सामाद्दजक मानसशास्त्रज्ञ आहेत . त्याांनी 

स्व सांकल्पनेची व्याख्या पढुीलप्रमाणे केली, ‚व्यिीच्या स्वतःबिलच्या असलेल्या 

धरणाांमध्ये व्यिीच्या गणुधमाड बरोबरच व्यिी कोण आहे आद्दण काय आहे हे साांगणे 

म्हणजेच स्व जाणीव होय‛. आपल्या स्व सांकल्पना प्रभाद्दवत करणार ेदोन प्राथद्दमक स्त्रोत 

म्हणजे बालपणीचे अनभुव आद्दण  इतराांचे मूल्यमापन.  

रोजसड याांच्या मतानसुार(१९५९) वाटणे, अनभुवणे आद्दण वतडन या प्रकार े व्यिीची स्व 

प्रद्दतमा तयार होत असते. त्याचप्रमाणे आपल्याला ‘आदशड- स्व’ कसे बनवायचे हे साांगतो. 

आपली ‘स्वप्रद्दतमा’ आद्दण ‘आदशड स्वप्रद्दतमा’ या एकमेकाांच्या द्दजतक्या जवळ असतील 

द्दततकी  व्यिी ससुांगत असते. आद्दण त्याचबरोबर व्यिीची ‘स्व मूल्याची’ भावनाही अद्दधक 

असते. 

एखाद्या व्यिीची स्वतःची प्रद्दतमा नाकारली गेल्यास आद्दण त्याांच्या अनभुवाची सांपूणडता 

अस्वीकायड केल्यास  ती व्यिी मानद्दसक ्यष््टया द्दवसांगत द्दस्थतीत असल्याचे म्हटले जाते . 

मानवतावादी ्यद्दष्टकोन साांगतो की स्व ही स्वतःसाठी असलेल्या सांकल्पनाांनी बनलेला 

असतो. स्व जाणीव या सांकल्पनेमध्ये तीन घटक समाद्दवष्ट आहेत ते पढुीलप्रमाणे आहेत; 

१. स्ि मूल्य(Self -worth): स्व मूल्य (आत्मसन्मान) यामध्ये व्यिी स्वतः बिल काय 

द्दवचार करते याचा समावेश आहे. रॉजसड याांचा असा द्दवश्वास होता की स्व- मूल्याची 

भावना ही बालपणीच तयार होते असते. आई-वडील आद्दण मलेु याांच्या परस्पर 

सांवादातून ही भावना तयार होत असते. 

२.  स्ि-प्रवतमा (Self-Image): व्यिी स्वतःला कशी पाहते हे चाांगल्या मानद्दसक 

आरोग्यासाठी खूप महत्त्वाचे असते.  स्व प्रद्दतमे मध्ये आपण कसे द्ददसतो याचा प्रभाव 

व्यिीच्या मानद्दसक व्यद्दिमत्वावर ही होत असतो. उदाहरणाथड ,व्यिी स्वतःला एक 

चाांगली अथवा वाईट व्यिी, सुांदर अथवा कुरूप  समजू शकते. व्यिी कशी वागते, 

कसा द्दवचार करते ,कसे अनभुवते या सवाांचा द्दवचार व्यिीच्या स्व प्रद्दतमेवर होत 

असतो. 

३.  आदर्ा-स्ि (Ideal -Self): व्यिीला स्वतःला काय व्हायला आवडेल असे वाटणे 

म्हणजेच आदशड स्व होय. यामध्ये जीवनातील ध्येय, महत्वाकाांक्षा, याांचा समावेश 

असतो. हे सतत बदलत असते. बालपणातील आदशड स्व हा व्यिीच्या 

द्दकशोरावस्थेतील द्दकां वा विृावस्थेतील आदशड स्व नसतो. 

सकारावमक आवमसन्मान वनमााण करण्यासाठी खालील मुद्यािंचा िापर करता येईल: 

१. स्ितःची तुलना इतरािंबरोबर करू नका. प्रत्येक व्यिी हा एकमेवाद्दवतीय असतो. तो 

स्वतःच्या क्षमता आद्दण कौशल्य घेऊन जन्माला येतो. म्हणूनच आपली तलुना 

इतराांशी करणे हे योग्य नाही.  

२. स्ित:ची र्विस्थाने ओळखा आवण सिंधीचा र्ोध घ्या: स्वतःला जसे आहोत तसे 

स्वीकारा. स्वतः मध्ये असलेल्या कमतरता कमी करून स्वतःची शद्दिस्थाने वाढवा.  
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३. िास्तविकतेला धरून नव्या बदलासाठी तयार राहा: नेहमी वतडमानात जगा आद्दण 

सकारात्मक द्दवचार बाळगा. 

४. सहकाया करणाऱ्या व्यिींच्या  सोबत राहा : सहकायड करणाऱ्या व्यिी आपण जसे 

आहोत तसे स्वीकारत असते. आद्दण त्यावरच पे्रम करत असते. अशा व्यिीच्या 

सोबत असल्यावर व्यिी स्वतःच्या भावना साांगू शकते आद्दण त्यामधून स्व प्रद्दतमा 

तयार होण्यास मदत होऊ शकते. 

५. सकारावमक राहा : सकारात्मक द्दवचार आद्दण स्वसांवाद हे आत्मसन्मान तयार करत 

असते. 

६. इिंटरनेट आवण सामावजक माध्यमािंचा यापासून दूर राहा: आभासी जगापेक्षा 

वास्तद्दवक जगात राहा. 

७. जे आिडते ते करा: जेव्हा व्यिी एखादे काम करत असताना त्यामध्ये आनांद्ददत , 

उत्साहात असते तेव्हा नैसद्दगडक पणे मेंदूमधून एन्डोफीन्स हामोन तयार  होतो ज्यामळेु 

आपण आनांदी होतो. 

स्ि- ओळख (Identity):  

व्यिीची ओळख ही द्दवद्दवध पयाडय आद्दण शोध घेण्याच्या प्रद्दियेत वार ेतयार होत असते जर 

व्यिी स्वतःला ओळखण्यास असफल झाली तर स्व ओळख या मध्ये गोंधळ होऊ शकतो 

एररक् सन याांनी स्व ओळख याची व्याख्या पढुीलप्रमाणे केली, 

‚Fundamental organizing principal which develops constantly throughout 

the life span‛ मूलभूत तत्व हे आयषु्यभर सतत द्दवकद्दसत होत असते. स्व ओळख या 

मध्ये अनभुव, नातेसांबांध, धारणा, मूल्य, आद्दण स्मतृी इत्यादी या सवाांचा समावेश होतो या 

मधून च व्यिीची स्व ओळख तयार होत असते. यामधून व्यिीची तयार होणारी स्वप्रद्दतमा 

ही द्दस्थर असते स्व ओळखीमध्ये खालील घटकाांचा समावेश होतो 

 स्ि समानता (Self-Saneness): व्यिीची स्व जाणीव  आद्दण इतराांबरोबर 

असलेले अांतरद्दिया यामध्ये सातत्य राहण्याची भावना असते. 

 विवर्ष्टता /िेगळेपण (Uniqueness): व्यिीची स्व जाणीव आद्दण इतराांची 

असलेली आांतरद्दिया यामधील फरक. 

 मानवसक विकास (Psychological Development): व्यिीचा द्दकशोरावस्थेत 

मानद्दसक आद्दण शारीररक द्दवकास होणे आवश्यक आहे. 

स्ि ओळख कर्ी मजबूत करािी:  

• व्यिी कोणत्या मूल्याांचा द्दवचार करते यामधून व्यिीची स्वतः ची ओळख द्दनमाडण होत 

असते. व्यिीला पे्ररणा देऊन द्दनणडय घेण्यास मागडदशडन करणाऱ्या गोष्टीच या मूल्याांचा 

गाभा आहेत. 
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• स्व -ओळख होण्यासाठी स्वतः साठी काही वेळ देणे महत्त्वाचे असते .या स्वतः साठी 

असलेल्या क्षणात व्यिीला स्वतः च्या गरजाांवर लक्ष कें द्रीत करून सवड द्दवकास करता 

येतो.स्व जाणीव झाल्यास व्यिीला स्वतः ला द्दस्वकारून पुढे जाण्यात अडचणी येत 

नाहीत. 

६.४.२ कॅरोल  ड्िेक यािंची स्ि ची उपपत्ती: 

कॅरोल ड्वेक (इांद्दडयाना द्दवद्यापीठात सद्या कायडरत आहते) याांनी अनभुवावर आधाररत 

अभ्यास केला. या मध्ये व्यिी स्वतः बिल (म्हणजे च स्व द्दसध्दाांत) कसा द्दवश्वास द्दनमाडण 

करते व्यिी स्वतःचे मनोवैज्ञाद्दनक जग कसे तयार करतात त्याचबरोबर द्दवचार भावना 

आद्दण वतडन या सवड बाबी स्व द्दसिाांत तयार करतात कॅरोल ड्वेक याांनी या उपपत्ती मध्ये 

काही द्दवद्याथी स्वतःला अद्दधक पररश्रम करण्यास कसे पे्रररत करतात तर काही द्दवद्याथी 

असहाय्यतेच्या चिात अडकतात  आद्दण स्वतःला पराभूत का करतात हे माांडले आह े

या उपपत्ती मधून कॅरोल ड्वेक याांनी आत्मसन्मानाच्या पररणामाचे द्दनष्कषड काढले 

त्यावरून पे्ररणेने मधील पुनद्दवडचार करण्याची सूचना त्याांनी माांडली  ड्वेक याांनी प्रायोद्दगक 

ररत्या दाखवून द्ददले की जे द्दवद्याथी बदु्दिमते्तचा द्दसिाांत धारण करतात ते आव्हानात्मक 

कायड करण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता कमी असते त्याचबरोबर त्याांना शैक्षद्दणक सांपादन 

कमी असण्याचा धोका असू शकतो  

बुविमत्ता आवण क्षमता यािर विद्यार्थयाांचे दोन प्रकारचे मत असत:े 

१. अवस्तविाचे मत (Entity  view/ वनवित मानवसकता mind-set) : 

द्दनद्दित मानद्दसकता हा ्यष्टीकोण (ज्याांना अद्दस्तत्व द्दसिाांतवादी म्हणतात) बदु्दिमते्तला ठाम 

आद्दण द्दस्थर मानतो. अशा द्दवद्यार्थयाांना स्वतःला इतराांसमोर द्दसि करण्याची खूप इच्छा 

असते ते स्वतःला हुशार म्हणून घेतात. 

२. िाढीि मत(Incremental view) /विकासाची मानवसकता(Growth mindset):   

हा ्यद्दष्टकोन बिुीला जळुवून घेणारी व वाहती आद्दण बदलणारी मानते. या द्दवद्यार्थयाांना 

अध्ययनाच्या प्रद्दियेतून समाधान द्दमळते. त्यातूनच  द्दवद्यार्थयाांना अद्दधक चाांगले व्यद्दिमत्त्व 

घडण्याच्या सांधी प्राप्त होते. ह े द्दवद्याथी काय द्दमळणार आहे यावर लक्ष कें द्रीत करत नाही 

तर उपिमात सहभागी झाल्यानांतर त्याांना काय द्दमळू शकते यावर ते अद्दधक लक्ष देतात. 

अद्दस्तत्वाचे मत असलेल्या द्दवद्यार्थयाांना असहाय वाटू शकते .कारण पररद्दस्थती त्याांच्या 

द्दनयांत्रणाबाहेर आहे हा द्दवश्वास असतो. त्यामळेु ते पररद्दस्थतीला सहजपणे शरण जाऊ 

शकतात. (म्हणजेच गोष्टी चाांगल्या करण्यासाठी काहीही केले जाऊ शकत नाही), अनेकदा, 

ते हेतपुरुस्सर अत्यांत कठीण काये द्दनवडू शकतात जेणेकरून त्याांच्याकडे अपयशाचे द्दनद्दमत्त 

असेल. शेवटी, ते पूणडपणे प्रयत्न करणे थाांबवू शकतात. कारण यश (द्दकां वा अयशस्वी) हे 

सहसा प्रयत्नाऐवजी बदु्दिमते्तचे द्दनद्दित प्रमाण मानल्या जाणाऱ् या गोष्टींशी जोडलेले असते 

(उदा., ‚मी हुशार नसल्यामळेु मी ह ेकाम खराब केले‛ हा द्दवश्वास), द्दवद्यार्थयाांना असे वाटू 

शकते की बदु्दिमते्तच्या अभावाने अपयश येते. (कदाद्दचत द्दवलांब अनपुद्दस्थती इत्यादी) 
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ड्वेक याांना असे आढळून आले की यशाचा ज्याांच्याकडे वाढीव ्यद्दष्टकोन आहे (‚ वैकाद्दसक 

द्दसिाांतवादी‛) जेव्हा अपयशाला सामोर ेजावे लागते, तेव्हा ते वेगयाया पितीने प्रद्दतद्दिया 

देतात: ह ेद्दवद्याथी आव्हाने पेलण्याची इच्छा करतात आद्दण म्हणून प्रभतु्व द्दमळवण्याचा मागड 

स्वीकारतात. असे द्दवद्याथी ताबडतोब द्दवद्दवध मागाांचा द्दवचार करण्यास सरुुवात करतात 

ज्यामळेु ते कायड वेगयाया पितीने करू शकतात आद्दण त्यामधूनच ते स्वतःच्या क्षमता 

वाढवतात. अद्दस्तत्व द्दसिाांताच्या द्दवपरीत, वाढीव द्दसिाांतकाराांचा असा द्दवश्वास आहे की 

व्यिी या श्रम, अध्ययनातून आद्दण द्दवद्दवध तांत्रातून द्दवकास घडू शकतो. त्याचबरोबर 

यामधूनच त्याांच्या बिुीचा ही द्दवकास होत जातो. 

६.४.३ डॅररल बेंम यािंची स्ि ची धारणा( self perception theory SPT): 

स्व ची धारणा ही उपपत्ती डॅररल बेंम या मानस शास्त्रज्ञाांनी द्दवकद्दसत केली. यामध्ये व्यिी 

त्याांची अद्दभवतृ्ती तयार करतो. (जेव्हा अनभुव नसल्याने पूवीची वतृ्ती नसते, आद्दण त्यामळेु 

भावद्दनक प्रद्दतसाद सांद्ददग्ध असतो.) व्यिी स्वतःच्या वतडनाचे द्दनरीक्षण करून कोणत्या 

वतृ्तीमळेु त्याचे व्यद्दिमत्त्व घडले असावे याचा द्दनष्कषड काढतात .स्व जाणीव द्दसिाांत म्हणजे 

आत्मज्ञान होय. सामान्यपणे एखाद्या व्यिीचे व्यद्दिमत्व हे त्याांच्या कृतींना चालना देतात 

परांत ु स्व जाणीव या द्दसिाांतानसुार हे नेहमीच खर ेअसते असे नाही. सोप्या भाषेत असे 

म्हटले जाते ‚ जे आपण करतो ते म्हणजे आपण आहोत‛ स्व जाणीव या उपपत्ती नसुार, 

व्यिी स्वतःच्या कृतीचा अथड ज्याप्रमाणे लावतो त्याचप्रमाणे इतराांच्या कृतींचा ही लावत 

असतो.व्यिीच्या कृतींवर अनेकदा सामाद्दजक प्रभाव पडलेला असतो आद्दण त्या आपल्या 

मजी नसुार घडलेल्या नसतात,  ज्याची आपण अपेक्षा केलेली असते.  

स्ि:धारणा प्रयोग (Self-perception Experiment):  

डॅररल बेम, हे या द्दसिाांताचा जनक आहेत, याांनी खराखरुा प्रयोग केला ज्यात 'सहभागी -

द्दनरीक्षका' स प्रयोगातील बोधात्मक द्दवसांगती बाबत द्दवस्ततृपणे माद्दहती स्पष्ट केली. त्यात 

असे द्दवषय होते ज्याांनी पेग-टद्दनांग टास्कचे उत्साहाने वणडन करणाऱ्या माणसाचे रकेॉद्दडांग 

ऐकले. यामध्ये रकेॉद्दडांगवार े द्दवद्दवध बाबींवरील कृती जसे कीं पेग-टद्दनांग टास्क म्हणजे धातू 

अगर लाकडाच्या सह्याने वस्तू उस्फुतडपणे एकद्दत्रत बाांधणे, ई.चा समावेश होता. 

एका गटास यासाठी 1$ द्ददले गेले, तर दसुऱ्या गटास त्याचसाठी 20$ द्ददले गेले. 1$ 

द्दमळणाऱ्या गटास असा द्दवश्वास होता कीं त्याांनी 20$ द्दमळणाऱ्या गटाला प्राप्त झालेल्या 

आनांदापेक्षा जास्त आनांद ही कृती करण्यातनु प्राप्त झाला. 

दोन्हीही गटाांचा द्दनष्कषड त्याांनी व्यि केलेल्या आनांदाशी लावण्यात आला. कारण सहभागी 

सदस्य अद्दभनेत्याांना काय वाटत असेल याचा अचूक अांदाज बाांधू  शकत होते. यावारा असा 

द्दनष्कषड काढण्यात आला कीं स्व: वतडनाच्या द्दनरीक्षनातूनच हे द्ददसून आले आहेत.  

अनेक सांशोधनातून स्व धारणा या उपपत्ती ला आधार द्दमळाला आहे. त्याचबरोबर स्व 

धारणा द्दसिाांत वेगयाया पररद्दस्थती सांदभाडत सिुा प्रभाव पडू शकतो हे द्ददसून आले. द्दटफनी 

इटो आद्दण सहकाऱ्याांनी २००६ मध्ये चेहऱ्यावरील हावभावाने सहभागी व्यिी मध्ये 

असलेल्या पूवड ग्रहाांमध्ये काही बदल घडतो का हे पाहण्यासाठी अभ्यास केला. अनोळखी 

कृष्णवणीय आद्दण गोऱ्या परुुषाांची छायाद्दचते्र पहात असताना सहभागी व्यिींना त्याांच्या 



   

 

द्दशक्षणाचे प्रगत मानसशास्त्र 

174 

तोंडात पेद्दन्सल धरण्यास साांगण्यात आले. अशा प्रकार े त्याांना हसण्यास प्रवतृ्त केले 

यावरून असे द्ददसून आले, की ज्या व्यिी कृष्णवणीय परुुषाच्या फोटोकडे पाहून हसायला 

लावले होते, त्याांच्यामध्ये कृष्णवणीयाांच्या बिल असलेला पूवडग्रह कमी झाल्याचे द्ददसून 

आले. तर ज्या व्यिी फि गोऱ्या परुुषाां च्या फोटो कडे पाहून हसत होते त्याांच्यामध्ये 

कृष्णवणीयाांच्या बाबतचा पूवडग्रह अद्दधक द्ददसून आला. 

जेरमेी एन  बेलेन्सन, हे स्टॅनफोडड द्दवद्यापीठातील मानवी अांतर द्दिया या प्रयोगशाळेचे 

सांस्थापक सांचालक आहेत त्याांनी हेड माऊां टेड द्दडस्प्ले यावार े आभासी वातावरणात 

बडुालेल्या सहभागी याांचा समावेश असलेल्या एका अभ्यासाचा अहवाल माांडला आहे तो 

खालीलप्रमाणे आहे 

या प्रयोगामध्ये काही सहभागी व्यिींना स्वतःच्याच प्रद्दतमेला आभासी स्वरूपात व्यायाम 

करताना पाद्दहले काहीजणाांनी इतराांना आभासी स्वरूपात व्यायाम करताना पाद्दहले आद्दण 

काही व्यिींनी स्वतःला द्दस्थर उभी असलेली स्वतःची प्रद्दतमा पाद्दहली यावरून असे द्ददसून 

आले की ज्याांनी स्वतःला व्यायाम करताना पाद्दहले त्याांची अशी धारणा आहे की ते स्वतः 

यशस्वीपणे व्यायाम करू शकतात प्रयोग झाल्यानांतर सहभागी व्यिींकडून प्रश्ावली भरून 

घेताना या व्यिींनी इतर गटापेक्षा एक तास अद्दधक व्यायाम केला असे नमूद केले त्याच 

बरोबर पाठपरुावा करताना असे द्ददसून आले की स्व कायडक्षम गटाला त्याांचा आभासी 

अवतार पाहून व्यायाम करण्यास साांद्दगतले होते त्याांनी व्यायाम केलेल्या प्रत्येक द्दमद्दनटाला 

त्याांचे वजन कमी होते त्याांना पढुच्या अध्याड तासासाठी व्यायामाची खोली वापरण्यास 

परवानगी द्ददली असता इतर पेक्षा त्याांनी दहा द्दमद्दनटे अद्दधक व्यायाम केला 

स्ि-धारणा उपयोग: 

स्व-धारणा  उपपत्ती ही स्वतःचे मन वळद्दवणे, स्वतःची धारणा बनद्दवणे या सांदभाडत उपयिु 

ठरते. पारांपाररक उपचाराांमध्ये मानद्दसक समस्या वार ेकेल्या जाणाऱ्या चकुीच्या वतडन आद्दण 

कृतींचा द्दवचार केला जातो.  स्व-धारणा  उपपत्तीचा  याांचा वापर करून उपचारक व्यिीची 

वतृ्ती बदलण्यासाठी प्रथम वतडना पासून सरुुवात करण्याचा ्यद्दष्टकोन वापरू शकतात आद्दण 

शेवटी वतडनात अद्दधक द्दस्थर बदल घडवून आणू शकतात 

एका उदाहरणाांमध्ये स्व धारणा या ्यष्टीकोनाचा वापर द्दकशोराांना सामदुाद्दयक सेवा 

करण्यासाठी वापरण्यात आला या प्रयोगामळेु द्दवद्यार्थयाांची स्वतःची प्रद्दतमा सकारात्मक 

रीत्या बदलेली द्ददसून आली त्यामळेु द्दकशोरवयीन गभडधारणा होण्याची आद्दण इतर 

जोखमीच्या वागणकुीची शक्यता कमी झाली. 

६.५ सारािंर् 

व्यिी कोण आहे ते म्हणजेच स्व होय.  सांतदु्दलत आद्दण द्दनरोगी जीवन जगण्यासाठी आपली 

स्वतःची धारणा आपल्या वास्तद्दवक जीवनाशी ससुांगत असणे आवश्यक आहे.  आपले 

द्दवचार, कृती, श्रिा आद्दण वतृ्ती यावार े आपली ओळख द्दनमाडण केली जाते.  स्व धारणा  

उपपत्ती मळेु अनेक नवे मागड  उपलब्ध होतात आद्दण त्यामधूनच व्यिीला स्वतः बिल 

अद्दधक चाांगले समजून घेता येते.  स्वतःला समजून घेणे आद्दण स्वतःमध्ये अनकूुल बदल 
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घडवून आणणे याचा प्रयत्न करणे हे जीवनातील अांद्दतम ध्येय आहे. त्यामळेु व्यिीचा 

स्वतःचा द्दवकास कधीच थाांबू नये. जीवनाच्या द्दवद्दवध पैलूांमध्ये जाणीवपूवडक स्वतःला 

सधुारण्याची ही एक सतत प्रद्दिया असली पाद्दहजे. अध्यापन प्रद्दतमाने या वार े द्दशक्षक 

द्दवद्यार्थयाडला बोधात्मक, सामाद्दजक, भावद्दनक, वतडन आद्दण वैयद्दिक इत्यादी द्दवद्दवध 

द्दवद्याशाखाांच्या द्दवकासावर लक्ष कें द्दद्रत करण्याची सांधी प्रदान करू शकतात. 

६.६ स्िाध्याय 

• द्दहल्डा टाबा याांचे अध्यापनाचे उदगामी द्दवचार प्रद्दतमान स्पष्ट करा. 

• द्दवल्यम गाडडन याांचे द्दभन्नान्वयन अध्यापन प्रद्दतमान स्पष्ट करा 

• पराबोध ही सांज्ञा स्पष्ट करा 

• पराबोधात्मक द्दवकासासाठी कायडद्दनती ची चचाड करा 

• कॅरल डवेक याची स्व उपपत्ती स्पष्ट करा 

• डॅररल बेंम याची स्व धारण उपपत्ती स्पष्ट करा 
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