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आजीवन ववकास आवि पौगडंावस्थतेील 

शारीररक आवि बोधवनक ववकासाचा पररचय – I 

घटक रचना  

१.० उद्दिष्ट े

१.१ प्रस्तावना 

१.२ आजीवन द्दवकासाची द्ददशाद्दभमखुता 

१.२.१ आजीवन द्दवकासाची व्याख्या 

१.२.२ आजीवन द्दवकासाची व्याप्ती 

१.२.३ आजीवन द्दवकासावर मूलभूत प्रभाव 

१.३ साराांश 

१.४ प्रश्न 

१.५ सांदभभ 

१.० उविष्ट े

या घटकाचे वाचन केल्यानांतर तमु्ही समजू शकाल: 

• आजीवन द्दवकास म्हणजे काय? 

• आजीवन द्दवकासाची व्याप्ती काय आहे? 

• आजीवन द्दवकासावर पररणाम करणार ेघटक 

१.१ प्रस्तावना 

मानवी जीवनाची कथा ही एक आकषभक कथा आहे द्दजने प्राचीन काळापासून लोकाांच्या 

मनात कुतहुल द्दनमाभण केले आहे. मानवी जीवनाबिलची उत्सकुता अगदी ५ वषाांच्या लहान 

मलुाांमध्येही द्ददसून येते. मलेु बरचेदा त्याांच्या आईला द्दवचारतात, की ते कुठून आले आहेत, 

एखादे भावांड आईच्या पोटात कसे आले, ते अगदी तत्त्वज्ञानात्मक प्रश्न जसे की मतृ्यू म्हणज े

काय, एखादी व्यक्ती मतृ्यूनांतर कुठे जाते आद्दण त्या व्यक्तीचे काय होते. लहान मलुाांमधील 

आद्दण प्रौढाांमधील मानवी जीवनाबिलची ही उत्सकुता न्याय्य आहे, कारण गभाभतील 

जन्मापासून मतृ्यू पयांत जीवनाच्या सवभ के्षत्ाांत सतत बदल तसेच वाढ होत आहे. 

मानसशास्त्रज्ञाांनादेखील हे जाणून घेण्यात स्वारस्य आहे, की: 

• लोकाांचा त्याांच्या सांपूणभ आयषु्यात शारीररकदृष््टया कसा द्दवकास होतो. पारांपाररक 

पद्धतीने गभभधारणेतून जन्मलेली व्यक्ती ही वैद्यकीय सहाय्याद्वार े गभभधारणेतून 

जन्मलेल्या व्यक्तीपेक्षा वेगळी आह े का, जसे की टेस्ट-ट्यूब बाळे. ते अपारांपररक 

पद्धतीने जन्माला आले आहे ह ेकळल्यावर मूल कसे प्रद्दतद्दिया देते, हे जाणून घेण्यास 
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देखील ते (मानसशास्त्रज्ञ) उत्सकु असतात. अशी मलेु पारांपाररक पद्धतीने जन्माला 

आलेल्या मलुाांपासून कोणत्याही प्रकार ेद्दभन्न आहेत का? 

• मलुाच्या अनवुाांद्दशक स्वरूप आद्दण सामाद्दजक पयाभवरणाचा त्याचे व्यद्दक्तमत्त्व, बदु्धी 

आद्दण सामाद्दजक सांबांध याांवर कसा पररणाम होतो. एखाद्या व्यक्तीचे व्यद्दक्तमत्त्व-

वैद्दशष््टये, क्षमता, प्रद्दतभा तसेच आरोग्य हे जनकुाांद्वार े आद्दण पयाभवरणामळेु द्दकतपत 

द्दनधाभ ररत होते हे जाणून घेण्यास द्दवकासवादी शास्त्रज्ञ इच्छुक आहेत. 

• लहान मूल त्याच्या सभोवतालचे जग समजून घेण्याची कशा प्रकार ेसरुूवात करते? 

एखाद्या व्यक्तीची द्दवचारसरणी एका ठराद्दवक जीवनिमानांतर कशी बदलते? एखादे 

मूल स्वतः आद्दण इतराांमध्ये कधी आद्दण कशा प्रकार े फरक करते, म्हणजेच त्याची 

स्व-सांकल्पना कधी द्दवकद्दसत होते? एकदा बालवयात स्व-सांकल्पना द्दवकद्दसत 

झाल्यानांतर द्दतच्यामध्ये नांतर होणार बदल हा इतर अनभुवाांवर अवलांबून असतो का, 

की ती द्दस्थर राहते आद्दण ही स्व-सांकल्पना मलुाच्या वतभनाला कशा प्रकार ेप्रभाद्दवत 

करते? त्याची भाषा, त्याच्या द्दवद्दवध शारीररक आद्दण बोधद्दनक क्षमता कशा प्रकार े

आद्दण कोणत्या वयात द्दवकद्दसत होतात? 

• त्याची भावद्दनक पररपक्वता कशी द्दवकद्दसत होते? बरचेदा आपण पाहतो, ज्या गोष्टी 

द्दकां वा समस्या लहान मलुासाठी खूप महत्वाच्या होत्या, त्या मूल एकदा की मोठे झाले 

की महत्त्वाच्या राहत नाहीत. 

• वदृ्धावस्थेचा त्या व्यक्तीच्या शारीररक आद्दण बोधद्दनक क्षमता, व्यद्दक्तमत्त्व आद्दण 

भावद्दनक आरोग्य याांवर काय पररणाम होतो? 

केवळ वाढत्या वयामळेु वतभनामध्ये होणार े बदल जाणून घेण्यातच नाही, तर अनेक 

वषाांनांतरदेखील वतभनात काय द्दस्थर राहते ह े जाणून घेण्यात द्दवकासवादी शास्त्रज्ञ रूची 

ठेवतात. या सवभ प्रश्नाांची उत्तर ेशोधण्यासाठी सवाांत प्रथम आपण आजीवन द्दवकास म्हणजे 

काय, त्याची व्याप्ती आद्दण नांतर या आजीवन द्दवकासाला प्रभाद्दवत करणार ेघटक याांद्दवषयी 

समजून घेण्यापासून सरुुवात करूया. आजीवन द्दवकासाबिल द्दवद्दवध मानसशास्त्रज्ञाांचे 

वेगवेगळे मत कसे होते हेदेखील आपण जाणून घेऊया. आजीवन द्दवकास के्षत्ात सांशोधन 

कसे केले जाते आद्दण ते सांशोधन कसे लागू केले जाऊ शकते, तसेच आजीवन द्दवकास 

के्षत्ात सांशोधन करताना कोणत्या नैद्दतक मागभदशभक तत्त्वाांचे पालन केले पाद्दहजे यावर 

आपण द्दवचार करणार आहोत. 

१.२ आजीवन ववकासाची वदशाविमखुता (ORIENTATION TO 

LIFESPAN DEVELOPMENT) 

आजीवन द्दवकासाच्या द्ददशाद्दभमखुतेच्या दृष्टीने आपण आजीवन द्दवकासाची व्याख्या आद्दण 

व्याप्ती पाहणार आहोत तसेच आजीवन द्दवकासाला प्रभाद्दवत करणार ेघटकदेखील आपण 

पाहणार आहोत. 
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१.२.१ आजीवन ववकासाची व्याख्या (Defining Lifespan Development): 

आजीवन द्दवकास हे अभ्यासाचे असे के्षत् आहे की ज्यामध्ये गभभधारणेपासून मतृ्यू पयांत 

मानवी द्दवकासाची सांपूणभ प्रद्दिया अभ्यासली जाते. त्यामध्ये मानवी जीवनाच्या द्दवद्दवध 

टप्प्याांवर होणाऱ्या शारीररक, बोधद्दनक, वतभनात्मक, सामाद्दजक, आद्दण भावद्दनक, बदलाांचा 

शास्त्रीय दृष््टया अभ्यास केला जातो. 

या व्याख्येची ठळक वैवशष््टये: 

• शास्त्रीय (Scientific): मानसशास्त्राच्या इतर कोणत्याही के्षत्ाप्रमाणेच, आजीवन 

द्दवकास या के्षत्ातदेखील जीवनाच्या द्दवद्दवध पैलूांचे सांशोधन करण्यासाठी शास्त्रीय 

पद्धतींचा वापर केला जातो. त्यासाठी गदृ्दहतकाांची द्दनद्दमभती केली जाते, द्दवकासाबिलचे 

द्दसद्धाांत द्दवकद्दसत केले जातात, त्या गदृ्दहतकाांची चाचणी करण्यासाठी सांशोधन पद्धती 

वापरली जाते आद्दण नांतर त्या गदृ्दहतकाांची अचूकता पडताळण्यासाठी शास्त्रीय तांत्ाांचा 

वापर केला जातो. 

• मानवी ववकास (Human Development): जरी मानसशास्त्राच्या इतर शाखाांमध्ये 

आपण  प्राण्याांच्या वतभनाचा सदु्धा अभ्यास करत असलो तरी आजीवन द्दवकास हा 

केवळ मानवी द्दवकासावर कें द्दित आहे. यामध्ये द्दवकासाची सावभद्दत्क तत्त्वे समजून घेणे, 

तसेच मानवी द्दवकासावर साांस्कृद्दतक, वाांद्दशक आद्दण मानवजातीय (ethnic) फरक 

याांचा प्रभाव समजून घेणे समाद्दवष्ट आहे. द्दशवाय, हे गणुधमभ (traits) आद्दण वैद्दशष््टयाांवर 

आधाररत व्यद्दक्तभेदाचा देखील अभ्यास करते. थोडक्यात, हे सांपूणभ आयषु्यभर 

होणारी वाढ आद्दण द्दवकास याांकडे लक्ष देते, म्हणजेच गभाभतील जन्मापासून ते 

मतृ्यूपयांत. वाढ म्हणजे आकार वाढणे (उदा. उांची वाढणे) आद्दण द्दवकास म्हणजे 

पररपक्वतेच्या द्ददशेने होणारी प्रगती (उदा. बोधद्दनक क्षमताांचा द्दवकास). 

• वस्थरता (Stability): आजीवन द्दवकासामध्ये जीवनाशी द्दनगडीत अशी द्दवद्दवध के्षते् 

आद्दण कालावधी ज्यात व्यक्तीमध्ये बदल आद्दण द्दवकास द्ददसून येतो, आद्दण अशी के्षते् 

आद्दण वतभन ज्यामध्ये पूवीच्या वतभनात ससुांगतता आद्दण सातत्य द्ददसून येते, 

याांचादेखील अभ्यास केला जातो.  

• लववचकता (Plasticity): द्दवकासवादी शास्त्रज्ञाांचा असा द्दवश्वास आहे, की आपल्या 

जीवनाच्या प्रत्येक भागात अगदी गभाभतील जन्मापासून ते मतृ्यपुयांत आयषु्यभर 

सातत्याने आपला द्दवकास होत असतो. लोकाांमध्ये आयषु्यभर सतत बदल आद्दण वाढ 

होत असते. आपण असे म्हणू शकत नाही, की वाढ आद्दण द्दवकास केवळ आयषु्याच्या 

काही द्दवद्दशष्ट कालावधीत होतो (उदा. बालपण). बदलण्याची क्षमता जीवनाच्या 

कोणत्याही कालावधीपरुती मयाभद्ददत नाही. लोक कोणत्याही वयात प्रद्दतद्दिया देणे 

आद्दण सभोवतालच्या पररद्दस्थतीशी जळुवून घेणे द्दशकू शकतात (बॉईड आद्दण बी, 

२००९). लोक आयषु्यभर वाढण्याची आद्दण बदलण्याची क्षमता राखून असतात, ते 

नवीन सवयी द्दवकद्दसत करू शकतात द्दकां वा जनु्या सवयी सोडून देऊ शकतात. परांत,ु 

हे अखांद्दडत बदल घडून येत असले तरीही काही बाबींमध्ये आपले वतभन कायम द्दकां वा 

द्दस्थर राहते.  
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१.२.२ आजीवन ववकासाची व्याप्ती (Scope of Lifespan Development): 

आजीवन द्दवकासाचा अभ्यास करण्यासाठी द्दवकासवादी शास्त्रज्ञ द्दवद्दवध के्षत्ाांत कायभरत 

आहेत. या के्षत्ाांचे वगीकरण आजीवन द्दवकासातील प्रासांद्दगक के्षते् (topical areas) आद्दण 

वयोमयाभदा के्षते् (age range areas) असे केले जाऊ शकते. यातील प्रत्येक वगभ पाहूया. 

अ) आजीवन ववकासातील प्रासंवगक क्षेत्र े(Topical Areas): 

द्दवकासवादी शास्त्रज्ञाांद्वार ेअभ्यासली जाणारी काही प्रासांद्दगक के्षते् खालीलप्रमाणे आहेत:  

i) शारीररक ववकास (Physical Development):  

शारीररक द्दवकास अभ्यास करण्यात स्वारस्य असलेले द्दवकासवादी शास्त्रज्ञ खालील 

बाबींचा तपास करतात: 

• आपला मेंदू, मज्जासांस्था, स्नायू आद्दण वेदन इांद्दिये आपल्या द्दवकासाला कसे 

प्रभाद्दवत करतात? 

• अपक्व जन्मामळेु (premature birth) आजीवन द्दवकासावर होणार े दीघभकालीन 

पररणाम काय आहेत? 

• आईच्या दधुाचे काय फायदे आहेत? 

• लठ्ठपणासाठी कोणते घटक जबाबदार आहेत? 

• प्रौढ लोक तणावाचा (stress) सामना कसा करतात? 

• वदृ्धत्वाची अांतगभत आद्दण बाह्य द्दचन्हे कोणती आहेत? 

• मतृ्यूची व्याख्या कशी करता येईल? 

• आपल्या जैद्दवक गरजा जसे द्दक अन्न, भूक, पेय (तहान), झोप इत्यादींशी द्दनगडीत 

गरज, आपल्या वतभनाला कशा प्रभाद्दवत करतात आद्दण घडवतात? कुपोषण मानवी 

वाढीला कसे प्रभाद्दवत करते, वाढत्या वयानसुार एखाद्याची शारीररक कृती कशी कमी 

होते इत्यादींचादेखील अभ्यास करते (फेल आद्दण द्दवल्यम्स, २००८; मईुनोस आद्दण 

बॅलेस्टेरोस, २०१४). 

ii) बोधवनक ववकास (Cognitive Development):  

आजीवन होत असणाऱ्या बोधद्दनक द्दवकासाचा अभ्यास करण्यात स्वारस्य असणार े

मानसशास्त्रज्ञ एखाद्या व्यक्तीच्या बौद्दद्धक क्षमताांमध्ये होणारी वाढ आद्दण बदल द्दतच्या 

वतभनाला कसे प्रभाद्दवत करतात ह े पाहतात. बोधद्दनक द्दवकासवादी शास्त्रज्ञ (Cognitive 

Developmentalists) अध्ययन, स्मतृी, समस्या-द्दनवारण कौशल्ये आद्दण बदु्दद्धमत्ता या 

सवाांना आपला द्दवकास कशा प्रकार ेप्रभाद्दवत करतो याची तपासणी करतात. ते खालील 

बाबींचादेखील अभ्यास करतात: 
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एखाद्याच्या आयषु्यातील समस्या-द्दनवारण कौशल्ये बऱ्याच कालावधीनांतर कशा 

बदलतात? (How problem – solving skills change over the course of one ‘s 

life) 

लोक त्याांच्या शैक्षद्दणक यश आद्दण अपयशाचे ज्या प्रकार ेस्पष्टीकरण देतात, त्या पद्धतीत 

काही साांस्कृद्दतक भेद आहेत का? उदाहरणाथभ , भारतात, सामान्यत: द्दवद्यार्थयाांचा कल 

त्याांच्या उत्कृष्ट शैक्षद्दणक यशाचे शे्रय (कुटुांबातील) ज्येष्ठ व्यक्तींचे आशीवाभद आद्दण 

द्दहतद्दचांतकाांच्या शभेुच्छा याांना देण्याकडे असतो, पण ते त्याांच्या शैक्षद्दणक अपयशाचा सांबांध 

त्याांच्या स्वतःच्या उणीवाांशी जोडतात. इतर शबदाांत साांगायचे तर, द्दवद्याथी यशाचे 

बाह्यकरण करतात (externalize), तर अपयशाांचे आांतरीकरण करतात (internalize). 

दसुऱ्या टोकाला, पाश्चात्य सांस्कृतींमध्ये, द्दवद्याथी याच्या अगदी उलट करतात. याचा 

भारतीय द्दवद्यार्थयाांचा स्व-आदर आद्दण भद्दवष्यात जोखीम घेण्याचे वतभन याांवर लक्षणीय 

पररणाम होतो. 

बोधवनक ववकास अभ्यासिाऱ्या ववकासवादी शास्त्रज्ांना खालील बाबींचा शोध 

घेण्यात स्वारस्य आह:े 

 अभभकावस्थेपासून (infancy) सवाांत अगोदरच्या आठवणी कोणत्या आहेत, ज्या मूल 

आठवू शकेल? 

 मलुाांना आयषु्यातील अगोदरचे महत्त्वपूणभ अनभुव द्दकां वा आघातजन्य घटना 

(traumatic events) आठवतात का आद्दण जर त्याांना आठवत असतील, तर या 

आठवणींचा पढुील आयषु्यातील त्याांच्या वतभनावर कसा पररणाम होतो, याचा शोध 

घेण्यातदेखील त्याांना स्वारस्य आहे (पेद्दनडो आद्दण इतर, २०१२). 

 दूरद्दचत्वाणी (television) पाहण्याचा एखाद्या व्यक्तीच्या बौद्दद्धक द्दवकासावर  कशा 

प्रकार ेपररणाम होतो? 

 द्दद्वभाद्दषक (bilingual) असणे बौद्दद्धक क्षमताांच्या द्दवकासाला प्रभाद्दवत करते का? 

 द्दकशोरवयीन मलुाचा अहमकें िीपणा (egocentrism) त्याच्या जगाद्दवषयी असणाऱ्या 

दृद्दष्टकोनावर पररणाम करतो का? 

 नीद्दतमूल्ये (ethics) आद्दण वांशभेद (racial differences) आद्दण बदु्धी याांमध्ये काय 

सांबांध आह?े 

 वयानसुार बदु्दद्धमत्ता कमी होते का? 

 एखाद्या व्यक्तीची सजभनशीलता आद्दण बदु्धी या दोन्हींमध्ये काही सांबांध आहे का? 

अशा प्रकारचे सांशोधन हे आजीवन द्दवकासाद्दवषयीच्या आपल्या आकलनास योगदान करू 

शकते, द्दवशेषत: यदु्धग्रस्त भाग जसे की सीररया, पॅलेस्टाईन द्दकां वा काश्मीर सारख्या 

दहशतवादग्रस्त भागात. 
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iii) व्यविमत्त्व आवि सामावजक ववकास (Personality and Social 

Development):  

व्यद्दक्तमत्त्व द्दवकास म्हणजे एका व्यक्तीला जीवनातील काही कालावधीनांतर दसुऱ्या 

व्यक्तीपासून द्दभन्न ठरवणाऱ्या गणुधमाांमधील स्थैयभ आद्दण बदल याांचा अभ्यास होय. 

सामाद्दजक द्दवकास हा व्यक्तीच्या इतराांशी असणाऱ्या आांतरद्दिया आद्दण नाती याांमध्ये 

जीवनातील एका कालावधीनांतर ज्या प्रकार े वाढ होते, बदल होतात आद्दण स्थैयभ येते 

त्याच्याशी द्दनगडीत आहे.    

व्यद्दक्तमत्त्व द्दवकासामध्ये स्वारस्य असणार े द्दवकासवादी मानसशास्त्रज्ञ असे प्रश्न उपद्दस्थत 

करतात, जसे की सांपूणभ जीवनात द्दस्थर आद्दण द्दचरस्थायी असे कोणते व्यद्दक्तमत्त्व गणुद्दवशेष 

आहेत का? वांशवाद द्दकां वा दाररिय् द्दकां वा घटस्फोट आपल्या द्दवकासाला कशा प्रकार े

प्रभाद्दवत करतात, याचा तपास करण्यात सामाद्दजक द्दवकासवादी मानसशास्त्रज्ञाांना स्वारस्य 

आहे (इव्हान्स आद्दण इतर, २००८; द्दटन, २०१४). त्याांना अशा द्दवषयाांत स्वारस्य आह,े 

जसे की नवजात बालकाच्या त्याची आई आद्दण इतराांना प्रद्दतद्दिया देण्याच्या वेगवेगळ्या 

पद्धती, बालकाला द्दशस्त लावण्याचा सवाभत प्रभावी मागभ, मलुाांमध्ये द्दलांग ओळखीचा 

(gender identity) द्दवकास, द्दकशोरवयीन मलुाांच्या स्वहत्येची (suicide) कारणे, मकु्त-

रोमाांचक भावनाप्रधान जोडीदाराच्या (romantic partner) द्दनवडीमध्ये योगदान करणार े

घटक, पालकाांच्या घटस्फोटाचा एखाद्या व्यक्तीच्या आयषु्याच्या वेगवेगळ्या टप्प्याांवर 

होणारा पररणाम, अगदी द्दनकट आलेल्या मतृ्यूला (imminent death) सामोर ेजातानाचे 

भावद्दनक पैलू, इत्यादी. 

ब) ववकासाशी वनगवडत वयोमयाादा आवि व्यवििेद (Age Ranges and 

Individual Differences with respect to Development):  

वर वणभन केलेल्या प्रासांद्दगक के्षत्ाांव्यद्दतररक्त द्दवकासवादी शास्त्रज्ञ एका ठराद्दवक कके्षकडेसदु्धा 

लक्ष देतात. सांपूणभ जीवन हे सामान्यतः चार वयोमयाभदा द्दवभागले जाते, म्हणजे:  

१)  जन्मपूवभ कालावधी (मातेच्या गभभधारणेपासून बालकाच्या जन्मापयांत),  

२)  अभभकावस्था (Infancy) आद्दण बालकावस्था (Toddlerhood) (जन्म ते तीन वषे),  

३)  शालापूवभ कालावधी (Preschool Period) (३ ते ६ वषे),  

४)  मध्य बालकावस्था (Middle Childhood) (६ ते १२ वषे),  

५)  पौगांडावस्था (Adolescence) (१२ ते २० वषे),  

६)  यवुा प्रौढावस्था (Young Adulthood) (२० ते ४० वषे),  

७)  मध्य प्रौढावस्था (Middle Adulthood) (४० ते ६५ वषे),  

८)  उत्तर प्रौढावस्था (Late Adulthood) (६५ ते मतृ्यू).  
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या द्दवस्ततृ वयोमयाभदा (age ranges) सामाद्दजक सांरचना (social constructions) 

आहेत. 

सामावजक संरचना (Social Construction): 

सामाद्दजक सांरचना ही वास्तवाची एक सामाईक कल्पना आह े जी मोठ्या प्रमाणावर 

स्वीकारली जाते, पण ती तत्कालीन समाज आद्दण सांस्कृती याांचे फद्दलत असते. म्हणून 

एखाद्या कालखांडातील वयोमयाभदा आद्दण ते कालखांडसदु्धा स्वैरपणे आद्दण साांस्कृद्दतक 

दृष््टया प्राप्त झालेले असतात. उदाहरणाथभ , १७ व्या शतकादरम्यान एक द्दवशेष कालावधी 

म्हणून बाल्यावस्थेची सांकल्पना अद्दस्तत्वात नव्हती. या काळादरम्यान, मलुाांना केवळ 

प्रौढाांची लघपु्रद्दतकृती (miniature adults) म्हणून पाद्दहले गेले. त्याचप्रमाणे, प्रौढत्वाचा 

काळ जो २० वषाांपासून सरुू होतो असे मानले जाते, त्यात देखील सांस्कृतीनसुार द्दभन्नता 

द्ददसून येते. पाश्चात्य सांस्कृतींमध्ये, एकोणीस वषाांपयांतचे वय द्दकशोरवय मानले जाते आद्दण 

वीस हे प्रौढत्वाच्या प्रारांभाचे द्दचन्ह आहे. परांत,ु सध्याच्या द्दशक्षण-प्रणालीत, 

द्दकशोरवयापासून ते प्रौढत्वापयांतच्या या बदलामळेु लोकाांच्या जीवनात कोणतेही महत्त्वपूणभ 

बदल घडून येत नाहीत. ते (बदल) लोकाांमध्ये आणखी काही वषे उच्च द्दशक्षण-सांस्थाांमध्ये 

असेपयांत राहतात (उदा. वैद्यकीय द्दवद्याथी) आद्दण त्याांच्या जीवनात खरा बदल तेव्हा होतो, 

जेव्हा ते त्याांचे द्दशक्षण सांपवून कायभदलात प्रवेश करतात, ज्या वेळी त्याांचे वय वय चोवीस 

द्दकां वा त्याच्या जवळपास असू शकते. ते कोणत्या वयात  कायभदलात प्रवेश करतील हे ते 

घेत असलेल्या द्दशक्षणाच्या अभ्यासिमावरदेखील अवलांबून आहे. म्हणून, त्याांच्यासाठी 

प्रौढत्व तेव्हाच सरुू होईल जेव्हा ते कायभदलात प्रवेश करतील. काही सांस्कृतींमध्ये, प्रौढत्व 

वर नमूद केलेल्या वयापेक्षा खूपच अद्दधक  लवकर सरुू होते. उदाहरणाथभ, भारत आद्दण 

गरीबी असणाऱ्या इतर देशाांमध्ये, गरीब कुटुांबातील मलेु त्याांच्या कुटुांबाांना आधार 

देण्यासाठी आठ द्दकां वा नऊ वषाांच्या कोवळ्या वयात कायभदलात प्रवेश करू शकतात. जरी 

गरीब कुटुांबाांतील मलुाांना कायभदलात सामावून घेतले जात नाही, तरी त्याांच्याकडून लहान 

भावांडाांच्या मलुाांच्या सांगोपनात आद्दण प्रौढाांप्रमाणे घरगतुी कामाांमध्ये सहभागी होण्याची 

अपेक्षा केली जाऊ शकते. 

काही मानसशास्त्रज्ञाांनी पूणभपणे नवीन द्दवकास कालावधींचा प्रस्ताव माांडला आहे. 

उदाहरणाथभ , अनेट (२०१०) म्हणाले, की पौगांडावस्थेचा द्दवस्तार प्रारांद्दभक उदयोन्मखु 

प्रौढत्वापयांत होतो. प्रारांद्दभक प्रौढावस्थेचा द्दवस्तार वय वषे वीसच्या मध्यापयांत होतो. या 

काळादरम्यान, लोक द्दकशोरवयीन नसतात, पण त्याच वेळी ते प्रौढाांच्या जबाबदाऱ्याही 

स्वीकारत नाहीत. हा तो काळ आहे, जेव्हा ते स्वत:साठी वेगवेगळ्या ओळखींचा स्व-कें द्दित 

शोध घेत असतात.  त्याांच्या आयषु्यात ते काय करू इद्दच्छतात हे शोधण्याचा ते प्रयत्न 

करत असतात. पररणामी, वेगवेगळ्या लोकाांच्या जीवनात घटना घडण्याच्या वेळेत खूप 

मोठा फरक असतो. व्यक्ती वेगवेगळ्या गतीने पररपक्व होतात आद्दण वेगवेगळ्या टप्प्याांवर 

द्दवकासाचे महत्त्वाचे टप्पे गाठतात. अगदी पयाभवरणसदु्धा महत्त्वपूणभ भूद्दमका बजावते. 

उदाहरणाथभ , द्दववाह द्दवद्दशष्ट वय एका सांस्कृतीपासून दसुऱ्या सांस्कृतीमध्ये द्दभन्न असते, जे 

द्दववाहाच्या कायाांवर अवलांबून असते. उदाहरणाथभ, द्दहांदू तत्त्वज्ञानानसुार, मानवी जीवन चार 

कालखांडाांमध्ये द्दवभागले गेले आहे: ब्रम्हचयभ (द्दवद्याथी जीवन), गहृस्थाश्रम (द्दववाद्दहत 

जीवन- घराची स्थापना करणे आद्दण कुटुांबाची काळजी घेणे), वानप्रस्थाश्रम (सेवाद्दनवतृ्ती) 



   

 

          मानसशास्त्र 

8 

आद्दण सांन्यास (जीवनाचा त्याग करणे). जीवनातील हे टप्पे त्या भूद्दमका द्दकां वा कतभव्याांच्या 

आधारावर सांकद्दल्पत केलेल्या आहेत, ज्या एखाद्या व्यक्तीला समाजाचा उपयकु्त सदस्य 

म्हणून पार पाडायच्या असतात आद्दण ते द्दवकास प्रद्दियेवर आधाररत नाहीत. पूवी 

बालद्दववाहाची प्रथा होती, ज्यात पालक त्याांच्या अगदी काही मद्दहन्याांच्या मलुा-मलुींचे 

द्दववाह करायचे. त्याांनी कधी आद्दण कोणाशी द्दववाह करावा हे ठरवण्यास मलुा-मलुींना 

द्दनवड-स्वातांत्र्य नव्हते. त्यानांतर २००६ मध्ये, बालद्दववाह कायदा, २००६ द्वार,े 

बालद्दववाहाला बेकायदेशीर ठरवण्यात आले आद्दण द्दववाह करण्यासाठी मलुाचे कायदेशीर 

वय २१, तर मलुीसाठी १८ वषे द्दनद्दश्चत करण्यात आले. परांत,ु बालद्दववाह बेकायदेशीर 

असली तरीही ती प्रथा अजूनही काही द्दठकाणी प्रचलनात आहे. अशाप्रकार,े जीवनातील 

वेगवेगळ्या टप्प्याांची सरुूवात सामाद्दजक-साांस्कृद्दतक सांदभाभवर अवलांबून असते (लाल, 

२०१५). 

जेव्हा द्दवकासवादी मानसशास्त्रज्ञ वयोमयाभदाांबिल बोलतात, ते सरासरीबिल बोलत 

असतात - एक असा सरासरी कालावधी, जेव्हा लोक तो (द्दवकासात्मक) मैलाचा टप्पा 

गाठतात. काही मलेु हे टप्पे सरासरीपेक्षा लवकर द्दकां वा नांतर गाठतील, तर इतर त्याांना 

सरासरी वेळी साध्य करतील. 

क) प्रसंग आवि वय यांमधील दुवा (Link between Topics and Ages): 

जीवनातील प्रत्येक द्दवस्ततृ के्षत्, जसे की शारीररक, बोधद्दनक, सामाद्दजक आद्दण व्यद्दक्तमत्व 

द्दवकास आजीवन महत्वाची भूद्दमका बजावते. द्दवकास तज्ञ सामान्यत: एखाद्या कालावधीत 

एका के्षत्ावर जोर देतात, जसे की: 

• जन्मपूवभ कालावधी (prenatal period) द्दकां वा पौगांडावस्थे (adolescence) 

दरम्यान होणारा शारीररक द्दवकास इत्यादी. 

• पूवभ शालेय (preschool years) वषाांमध्ये होणारा सामाद्दजक द्दवकास. 

• प्रौढत्वाच्या उत्तराधाभतील (late adulthood) सामाद्दजक सांबांध इत्यादी. 

काही जण व्यापक दृष्टीकोन अनसुरून जीवनाच्या प्रत्येक सांपूणभ कालावधीतील बोधद्दनक 

द्दवकास अभ्यासू शकतात. 

१.२.३ ववकासावरील मूलिूत प्रिाव (Basic Influences on Development):  

समूह / गट (Cohort):  

समूह द्दकां वा गट हा अशा लोकाांच्या समूहाला उल्लेद्दखत करतो, ज्याांचा जन्म एकाच वेळी 

एकाच द्दठकाणी झालेला आहे. प्रमखु सामाद्दजक घटना, जसे की यधु्द, आद्दथभक 

उलथापालथ आद्दण उदासीनता, दषु्काळ, महामारी इत्यादी द्दवद्दशष्ट गटातील सदस्याांना 

एकसमानपणे प्रभाद्दवत करतात. 

बाल्टेझ, रीझ आद्दण द्दलपद्दझट (१९८०) याांनी आजीवन द्दवकासावर होणार े तीन प्रमखु 

प्रभाव ओळखले आहते. त्यात प्रमाद्दणत वय-शे्रणीबद्ध (normative age-graded) प्रभाव, 
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प्रमाद्दणत इद्दतहास-शे्रणीबद्ध (normative history-graded) प्रभाव आद्दण अप्रमाद्दणत 

जीवन-घटना (non-normative life event) प्रभाव याांचा समावेश होतो. परांत,ु हे प्रभाव 

गद्दतशील (dynamic) आहेत. ते सतत बदलत असतात आद्दण एकमेकाांशी सांबांद्दधत 

असतात. या तीन प्रभावाांमधील सांबांध बदलत राहतो आद्दण जीवनाच्या वेगवेगळ्या 

टप्प्याांमध्ये तो द्दभन्न असतो. 

वय-वगीकृत प्रिाव (Age-graded influence): 

वय शे्रणीबद्ध प्रभाव कालानिुद्दमक वयाशी (chronological age) सांबांद्दधत असतात. ह े

जैद्दवक (biological) आद्दण पयाभवरणीय (environmental) प्रभाव आहेत जे एका द्दवद्दशष्ट 

गटातील व्यक्तींसाठी समान असतात आद्दण या प्रभावाांचा त्या व्यक्ती कधी द्दकां वा कोठे 

वाढले (मोठे झाले) याच्याशी काही सांबांध नसतो. उदाहरणाथभ , जैद्दवक घटना, जशा की 

पौगांडावस्था (puberty) आद्दण रजोद्दनवतृ्ती (menopause), या सावभद्दत्क घटना आहेत, 

ज्या सवभ समाजात जवळपास एकाच वेळी घडतात. त्याचप्रमाणे, सामाद्दजक-साांस्कृद्दतक 

घटनेला – जसे की औपचाररक द्दशक्षणातील प्रवेश (entry into formal education) - 

वय-शे्रणीबद्ध प्रभाव मानले जाऊ शकते, कारण ती बहुतेक सांस्कृतींमध्ये वयाच्या ६ 

वषाांच्या आसपास घडते. प्रत्येक सांस्कृती आद्दण उपसांस्कृतींचा त्याांचा स्वतःचा वय-

सांबांद्दधत प्रभावाांचा सांच असतो. उदाहरणाथभ, भारतीय सांस्कृतीत, मलुीचे २० वषाांच्या 

वयात लग्न करणे हा वय शे्रणीबद्ध प्रमाद्दणत प्रभाव असेल, पण पाद्दश्चमात्य सांस्कृतींमध्ये ते 

अप्रमाद्दणत असेल. 

इवतहास-श्रिेीबद्ध प्रिाव (History-graded influence): 

प्रमाद्दणत इद्दतहास-शे्रणीबद्ध प्रभाव हे जीवनातील ते प्रभाव असतात, जे ऐद्दतहाद्दसक 

काळाशी सांबांद्दधत असतात आद्दण एखाद्या सांस्कृतीत बहुतेक लोक ते अनभुवतात. ह ेएका 

द्दवद्दशष्ट ऐद्दतहाद्दसक क्षणाशी सांबांद्दधत जैद्दवक (biological) आद्दण पयाभवरणीय 

(environmental) प्रभाव आहेत. उदाहरणाथभ, त्सनुामी ही पयाभवरणीय प्रभाव असेल 

आद्दण एखाद्या देशातील आद्दथभक डबघाई (economic meltdown) हीदेखील पयाभवरणीय 

प्रभाव आहे. रोगाची साथ/ महामारीला (epidemic) जैद्दवक प्रभाव मानले जाऊ शकेल. 

नाझी राजवटीत ज्यूांनी अनभुवलेला सवभनाश (Holocaust), २००८ मध्ये मुांबईतील लोक 

ज्याचे साक्षीदार झाले तो २६/११ चा दहशतवादी हल्ला द्दकां वा न्यूयॉकभ मध्ये ज्याांनी वल्डभ 

टे्रड सेंटरवर ९/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यामळेु जी अनभुवली ती जैद्दवक आद्दण 

पयाभवरणीय आव्हाने, आद्दण सध्या सरुू असणारी सांगणकीय महाजाल (इांटरनेट) िाांती 

(internet revolution) ही सदु्धा इद्दतहास-शे्रणीबद्ध घटना आहे. अशाप्रकार,े यदु्ध े आद्दण 

रोगाच्या साथी याांना इद्दतहास-शे्रणीबद्ध घटना मानले जाऊ शकते. ते प्रमाद्दणत आहते, 

कारण ते त्या काळातील त्या समूहामधील बहुसांख्य लोकाांनी सारख्याच प्रकार ेअनभुवले 

आहेत. 

सामावजक-सांस्कृवतक-वगीकृत प्रिाव (Socio-cultural-graded Influences): 

हे द्दवद्दशष्ट व्यक्तीसाठी एका द्दवद्दशष्ट वेळी उपद्दस्थत असणाऱ्या सामाद्दजक-साांस्कृद्दतक 

घटकाांना (socio-cultural factors) उल्लेद्दखत करते, ज्या (घटना) अनेक चल 
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(variables), जसे की मानवजाती (ethnicity), सामाद्दजक वगभ (social class) आद्दण 

उप-साांस्कृद्दतक सदस्यत्व (sub-cultural membership) याांवर अवलांबून असते. 

सामाद्दजक-साांस्कृद्दतक शे्रणीबद्ध प्रभाव हे द्दवद्दवध मानवजाती, साांस्कृद्दतक आद्दण वाांद्दशक गट 

- जे द्दवकासाच्या सावभद्दत्क आद्दण साांस्कृद्दतकदृष््टया द्दनधाभ ररत तत्त्वाांमध्ये फरक करतात - 

याांमधील समानता आद्दण भेद याांना उल्लेद्दखत करतात. उदाहरणाथभ, बहुसांख्य समाजाच्या 

(majority community) तलुनेत अल्पसांख्याांक समाजातील (minority community) 

मलुाांसाठी राष्ट्रातील सामाद्दजक-साांस्कृद्दतक शे्रणीबद्ध प्रभाव वेगळा मानला जाईल. पाश्चात्य 

देशाांमध्ये, वाांद्दशक भेदभाव (racial discrimination) खूप जास्त आहे आद्दण मलेु, 

द्दवशेषत: गौरवणीय नसणारी मलेु (nonwhite children) प्रभाद्दवत होतात आद्दण अगदी 

लहान वयातच त्याांना वांशवादाची गद्दतशीलता (dynamics of racism) लक्षात येऊ 

लागते. जैद्दवक महत्त्वपूणभ टप्पे (Biological milestones), जसे की पौगांडावस्था 

(puberty) हे सावभद्दत्क असतात, तर सामाद्दजक महत्त्वपूणभ टप्पे (social milestones), 

जसे की ते वय - ज्या वयात मलेु औपचाररक शालेय द्दशक्षण सरुू करतात - प्रत्येक 

सांस्कृतीमध्ये खूप द्दभन्न असू शकते (गेझेल  आद्दण इल्ग, १९४६). साचेबद्ध प्रद्दतमाांची 

(Stereotypes) घडण वाांद्दशक पूवभग्रह (racial prejudice) आद्दण भेदभाव याांद्वारे होते 

आद्दण त्यामळेु ज्याला ‘साचेबद्ध प्रद्दतमाांचा धोका’ (stereotype threat) म्हणतात, तो 

द्दनमाभण होतो. उदाहरणाथभ , जर अमेररकेतील एखाद्या कृष्णवणीय मलुाला इतराांच्या 

पूवभग्रहदूद्दषत वतभना (prejudiced behavior) द्वार े'कृष्णवणीय हे गौरवद्दणभयाांइतके बदु्दद्धमान 

नसतात' असा सांदेश द्दमळाला, तर कृष्णवणीय मूल त्याच्या अल्प शैक्षद्दणक कामद्दगरीसाठी 

त्याच्या रांगास दोष देण्यास सरुूवात करू शकते. 

पररणामी, द्दवकासवादी शास्त्रज्ञाांनी आजीवन द्दवकासाचे अद्दधक चाांगल्या प्रकार े आकलन 

करून घेण्यासाठी सामाद्दजक साांस्कृद्दतक प्रभाव द्दवचारात घेणे हे अद्दनवायभ आहे. 

अप्रमावित जीवन-घटना (Non-Normative Life Events): 

अप्रमाद्दणत जीवन-घटना या अशा द्दवद्दशष्ट, लक्षणीय, अनपेद्दक्षत, भाकीत करता न 

येण्यासारख्या, अप्रारूपी (atypical) घटना आहेत, ज्या एखाद्या व्यक्तीच्या आयषु्यात 

अशा वेळी घडतात जेव्हा अशा घटना बहुतेक लोकाांसाठी घडत नाहीत. उदाहरणाथभ , 

एखाद्या लहान मलुाने अपघातात आपले आईवडील गमावणे, त्सनुामी, भूकां पासारख्या 

नैसद्दगभक आपत्तीची घटना द्दकां वा अगदी मानवद्दनद्दमभत आपत्ती जसे की दहशतवादी हल्ला, 

बॉम्बस्फोट, यदु्ध इत्यादी. या अप्रमाद्दणत जीवन-घटना सकारात्मक आद्दण नकारात्मक 

अशा दोन्ही प्रकारच्या असू शकतात . लॉटरीचे द्दतकीट द्दजांकणे अनपेद्दक्षत सकारात्मक 

घटना असू शकते. 

तुमची प्रगती तपासा: 

१. आजीवन द्दवकास (lifespan development) म्हणजे काय? 

२. आजीवन द्दवकासाचे के्षत् काय आहे? 

३.  द्दवकासावर कोहोटभच्या प्रभावाांची चचाभ करा. 
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१.३ साराशं 

या यदु्दनटमध्ये, सवभप्रथम आपण आजीवन द्दवकास (lifespan development) म्हणजे 

काय यावर चचाभ केली. एखाद्या व्यक्तीचा गभभधारणेपासून मतृ्यूपयांत सवभ वयोगटाांतील 

शारीररक, सामाद्दजक, बोधद्दनक आद्दण व्यद्दक्तमत्त्व द्दवशेष याांमधील वाढ, बदल आद्दण स्थैयभ 

याांचा हा एक वैज्ञाद्दनक अभ्यास आहे. त्यानांतर आपण आजीवन द्दवकासावरील अभ्यासाची 

व्याप्ती पाद्दहली. आजीवन द्दवकासाची व्याख्या दशभवते त्याप्रमाणे, त्यामध्ये (आजीवन 

द्दवकास) अगदी गभभधारणेपासून मतृ्यूपयांत जीवनाच्या द्दवद्दवध टप्प्याांवर शारीररक, बोधद्दनक, 

सामाद्दजक आद्दण व्यद्दक्तमत्त्व द्दवकासातील बदल आद्दण वाढ याांचा समावेश होतो.  

आपण यावरदेखील जोर द्ददला, की प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनात वाढ आद्दण द्दवकास हा 

प्रमाद्दणत इद्दतहास-शे्रणीबद्ध प्रभाव (normative history graded influences), प्रमाद्दणत 

वय-शे्रणीबद्ध प्रभाव (normative age graded influences), प्रमाद्दणत सामाद्दजक-

साांस्कृद्दतक शे्रणीबद्ध प्रभाव (normative socio-cultural graded influences) आद्दण 

अप्रमाद्दणत जीवन-घटना (non-normative life events) याांद्वार े द्दनयांद्दत्त केला जातो. 

एखाद्या गटातील बहुतेक लोकाांसाठी प्रमाद्दणत वय-शे्रणीबद्ध प्रभाव एकसारखे असतात. ते 

एकाच वयाच्या आद्दण एखाद्या सांस्कृतीतील बहुतेक लोकाांना प्रभाद्दवत करतात. कोणत्याही 

एका सांस्कृतीमध्ये काही द्दवद्दशष्ट प्रमाद्दणत वय-शे्रणीबद्ध घटना असतील, ज्या त्या 

सांस्कृतीच्या लोकाांना प्रभाद्दवत करतील, पण अशा अनेक घटना एका सांस्कृतीपासून 

दसुऱ्या सांस्कृतीत द्दभन्न असतील. कोणत्याही एका सांस्कृतीत वय-शे्रणीबद्ध प्रभावाांची 

उदाहरणे पालकत्व, द्दवद्दशष्ट वयात द्दववाह, कायभदलात सामील होणे, शालेय द्दशक्षण आद्दण 

उच्च द्दशक्षण, प्राप्त कौशल्ये इत्यादी असू शकतात. अशा प्रकार,े साांस्कृद्दतक घटक 

आजीवन द्दवकासात खूप महत्त्वाची भूद्दमका बजावतात. हे साांस्कृद्दतक प्रभाव व्यापक आद्दण 

सांकुद्दचत दोन्ही असू शकतात. प्रमाद्दणत इद्दतहास-शे्रणीबद्ध प्रभाव समूहाांमध्ये सामाईक 

असतात. या ऐद्दतहाद्दसक घटना त्या द्दठकाणी आद्दण त्या यगुात राहणाऱ्या प्रत्येकाचे जीवन 

प्रभाद्दवत करतात. उदाहरणाथभ, नागासाकी आद्दण द्दहरोद्दशमावर झालेल्या बॉम्बस्फोटामळेु 

त्या द्दठकाणी आद्दण त्या यगुात राहणाऱ्या प्रत्येक जपानी व्यक्तीला प्रभाद्दवत केले. इद्दतहास-

वगभशे्रणी प्रभावाांची इतर काही उदाहरणे दषु्काळ, दहशतवादाची कृत्ये, राष्ट्रीय नेत्याची 

हत्या इत्यादी असू शकतात. अप्रमाद्दणत जीवन-घटना या अनपेद्दक्षत घटना असतात, 

ज्याांनी एखाद्या व्यक्तीच्या द्दवकासावर खोल पररणाम केलेला असतो, उदा., रोजगार 

गमावणे, जीवास धोका द्दनमाभण करणार ेआजार, जसे की ककभ रोग, जोडीदाराला गमावणे, 

बकेँतील अपयश. परांत,ु या अप्रमाद्दणत घटनादेखील सकारात्मक असू शकतात, जसे की 

पदोन्नती, परुस्कार द्दजांकणे, द्दशष्यवतृ्ती, नवीन नोकरी द्दमळवणे इत्यादी. 

१.४ प्रश्न 

१.  आजीवन द्दवकासाचे (Lifespan development) के्षत् पररभाद्दषत करा आद्दण त्यात 

काय समाद्दवष्ट आहे त्याचे वणभन करा. 

२.  आजीवन द्दवकास-तज्ज्ञ/ द्दवकासवादी शास्त्रज्ञ अभ्यासत असणाऱ्या के्षत्ाांचे वणभन करा. 
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३.  मानवी द्दवकासावरील काही मूलभूत प्रभावाांचे वणभन करा. 

१.५ सदंिा 

 Feldman, R. S. &Babu, N. (2018). Development across the Life 

Span. (8th Ed). India: Pearson India, Education services Pvt. Ltd. 

 Papalia, D. E., Olds, S. W., & Feldman, R. (2012). Human 

Development. (12th Ed). McGraw Hill, international Edition 
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२ 

आजीवन ववकास आवण पौगडंावस्थतेील 

शारीररक आवण बोधवनक ववकासाचा पररचय - II 

घटक रचना  

२.० ईद्दिष््टये  

२.१ प्रस्तावना  

२.२ शारीररक पररपक्वता  

२.२.१ पौगडंावस्थेत होणारी वाढ 

२.२.२ पोषणद्रव्ये, ऄन्न अद्दण ऄन्न-सेवन-सबंंद्दधत द्दवकृती 

२.२.३ मेंदूचा द्दवकास अद्दण द्दवचार   

२.२.४ द्दनद्रा वदं्दचतता  

२.३ बोधद्दनक द्दवकास  

२.३.१ द्दपयाजे याचंा बोधद्दनक द्दवकास द्दवषयक दृष्टीकोन 

२.३.२ माद्दहती ससं्करण दृष्टीकोन 

२.३.३ द्दवचारातंील ऄहकंें द्दद्रतता  

२.३.४ शालेय द्दनववतवन 

२.३.५ सायबरऄवकाश: पौगडंावस्था ऑनलाआन  

२.४ पौगडंावास्थेच्या स्वास््याला धोके 

२.४.१ ऄवैध ऄंमली पदाथव  

२.४.२ मद्य वापर अद्दण गैरवतवन 

२.४.३ तंबाखू: धमु्रपाणाचे धोके 

२.४.४ लैंद्दगकतेतून सकं्रद्दमत ससंगव 

२.५ साराशं  

२.६ प्रश्न  

२.७ सदंभव 

२.० उविष््टये  

या घटकाचे वाचन केल्यावर तुम्हाला खालील गोष्टींचे अकलन होइल: 

 पौगडंावस्थेत शारीररक पररपक्वता कशी घडून येते?   

 पौगडंावस्थेत पोषणद्रव्ये द्दवकासावर कसा पररणाम करतात?  

 पौगडंावस्थेत मेंदू द्दवकास कसा होतो?  
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 पौगडंावस्थेत बोधद्दनक द्दवकास कसा होतो?  

 शालेय कतृवत्वावर पररणाम करणार ेद्दवद्दवध घटक कोणते? 

 द्दकशोरवयीन व्यक्ती अंतरजालाचा (आंटरनेटचा) वापर कसा करतात? 

२.१ प्रस्तावना  

पौगडंावस्थेचा (Adolescence) कालखडं  हा कुणाच्याही जीवनात ऄशातंतापूणव ऄसतो. 

या काळात प्रचडं वेगाने वाढ होत ऄसते. द्दकशोरवयीन व्यक्ती जलद अद्दण ऄसामान्य 

शारीररक बदल, मेंदूचा द्दवकास अद्दण बोधद्दनक बदल या सवाांतून जात ऄसते. जीवनातील 

सववच घटक जसे सामाद्दजक-ऄद्दथवक दजाव, शालेय कतृवत्व, सामाद्दजक सबंंध आत्यादींमध्ये 

बदल घडून येत ऄसतात. हे ते वय अहे, जेव्हा ते बाल्यावस्थेतून बाहेर पडून तारूण्याच्या 

जगात प्रवेश करत ऄसतात. सवावद्दधक सामान्यपणे वापरली जाणाऱ्या क्रमानकु्रद्दमक 

पौगडंावस्थेच्या व्याख्येमध्ये याची वय वषे १० ते १८ या वयोगटाचा समावेश होतो, पण 

त्यात ठराद्दवक स्त्रोतावर अधाररत वय वषे ९ ते २६ या कालखडंाचा देखील समावेश होतो 

(ऄमेररकन मानसशास्त्रीय सघंटना – American Psychological Association 

ए.पी.ए.,२००२). फेल्डमन (२०१८) याचं्या म्हणण्यानसुार, पौगडंावस्था द्दकशोरवयाच्या 

(१३ ते १९ वषे) च्या जरासे ऄगोदर सरुू होते अद्दण जरासे नतंर समाप्त होते. द्दकशोरवयीन 

व्यक्ती बालके नसतात द्दकंवा प्रौढदेखील नसतात. संस्कृतीपरत्वे बाल्यावस्था ते 

पौगडंावस्था यातील सकं्रमणाचे वय अद्दण बदलांचे स्वरूप द्दभन्न ऄसू शकते. ईदाहरणाथव, 

द्दहदूं ससं्कृतीमध्ये, मलुामंध्ये शारीररक अद्दण मानद्दसक पररपक्वतेत येण्याचे वय 

‘मौंजीबंधन’ पासून ऄधोरदे्दखत होते. काही समाजात, मलुींच्या सदंभावत प्रथम ऊतचुक्राच्या 

(Menstruation Cycle) समाप्तीनतंर ‘ऊतूशदु्धी’ सारखा द्दवधी केला जातो. या द्दवधीमध्ये 

मलुीने साडी पररधान करणे अद्दण समाजात द्दतच्या पररपक्वतेद्दवषयी जाहीर करणे याचा 

समावेश ऄसतो. त्याचप्रमाणे, जगात काही ससं्कृतीच्या परपंरामंध्ये पौगडंावस्था प्राप्त 

झाल्याचा ईत्सव साजरा केला जातो. प्रौढत्वाच्या द्ददशेने सकं्रद्दमत होत ऄसणार े अद्दण 

पनुरूत्पादनासाठी सक्षम होणाऱ्या बालकाच्या शरीराचे सोहळे साजर े करण्याची कल्पना 

यामागे अहे. ही पररपक्वता कशी घडून येते, हे पाहुया.  

२.२ शारीररक पररपक्वता (PHYSICAL MATURATION) 

२.२.१ पौगंडावस्थेत होणारी वाढ (Growth during Adolescence): 

उंची आवण वजन (Height and Weight):  

पौगडंावस्था हा गद्दतमान पद्धतीने शारीररक वाढ होण्याचा काळ ऄसून, त्यात द्दवशेषतः ईंची 

अद्दण वजन यात वाढ होते. या कालखडंात मलुाचंी ईंची ४.१ आंच प्रद्दत वषव तर मलुींची 

ईंची ३.५ आंच आतक्या प्रमाणात सरासरी वाढत ऄसते (टॅनर, १९७२). परतं,ु या वाढीची 

गती व्यक्तीपरत्वे अद्दण द्दलंगपरत्वे द्दभन्न द्ददसून येते. सववसामान्यपणे, मलुींची ईंची वयाच्या 

१० वषेपासून तर मलुाचंी ईंची वयाच्या १२ व्या वषावपासून वाढू लागते. वयाच्या ११ व्या 

वषी मलुी मलुापेंक्षा ईंच द्ददसून येतात, परतं ुवय वषे १३ पासून साधारणपणे मलेु मलुींपेक्षा 

ईंच द्ददसू लागतात. 
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पौगंडावस्था (Puberty):  

लैंद्दगक ऄवयव पररपक्व होण्याच्या कालखडंाला पौगडंावस्था ऄसे म्हणतात. पौगडंावस्था 

तेव्हा सरुु होते, जेव्हा बालकामंध्ये (मलेु-मलुी दोन्हीही) मेंदूतील द्दपयदु्दशका ग्रथंी (Pituitary 

Gland) आतर ग्रथंींना लैंद्दगक सपें्ररके (हामोन्स) अद्दण वदृ्धी सपें्ररके स्त्रवण्याद्दवषयी सकेंत 

देते. वदृ्धी सपें्ररके लैंद्दगक सपें्ररकाचं्या सपंकावत येतात अद्दण वाढीचा प्रचडं वेग अद्दण 

पौगडंावस्था यानंा तत्काळ सद्दक्रय करतात. ऄडँ्रोजेन (Androgens) ही परुुष-सपें्ररके 

अद्दण आस्रोजेन (Estrogens) ही स्त्री-सपें्ररके ही लैंद्दगक सपें्ररके (Sex Hormones) 

अहेत. ही दोन्ही प्रकारची लैंद्दगक सपें्ररके परुुष अद्दण स्त्री या दोहोंमध्ये स्त्रवतात, परतं ु

परुुषामंध्ये ऄडँ्रोजेन ऄद्दधक प्रमाणात ऄसते, तर द्दस्त्रयामंध्ये आस्रोजेन हे ऄद्दधक प्रमाणात 

ऄसते. या लैंद्दगक अद्दण वदृ्धी सपें्ररकावं्यद्दतररक्त लेप्टीन हे सपें्ररकसदु्धा पौगडंावस्थेत 

महत्वाची भूद्दमका बजावते.  

मलुींमध्ये पौगंडावस्था (Puberty in Girls): 

ऊतपु्राप्तीचा (Menarche) अरभं हा मलुींमधील पौगडंावस्थेचा खूप महत्त्वाचा सकेंत अहे. 

परतं,ु सवव मलुींना तो एकाच वयात प्राप्त होत नाही. मलुीचे पोषण अद्दण अरोग्य, कुटंुबाची 

समदृ्धी हे मलुींमध्ये ऊतपु्राप्तीच्या अरभंाच्या वेळेचे महत्त्वाचे द्दनधावरक अहेत. गरीब द्दकंवा 

द्दवकसनशील देशामंधील मलुींमध्ये सधन अद्दण द्दवकद्दसत देशामंधील मलुींच्या तलुनेने खूप 

ईद्दशरा माद्दसक पाळी सरुु होते ऄशा नोंदी अहते. त्याचप्रमाणे, द्दनरोगी अद्दण चागंले पोषण 

झालेल्या मलुींची माद्दसक पाळी ऄपूणव पोषण झालेल्या अद्दण/ द्दकंवा प्रदीघव अजारी 

मलुींच्या तलुनेत खूप लवकर सरुु होते. मेद अद्दण स्नायूचें गणुोत्तर देखील माद्दसक पाळी 

सरुु होण्यावर पररणाम करते ऄसे काही सशंोधन सचुद्दवतात. ईदाहरणाथव, सॅकेंत्झ-गॅरीडो 

अद्दण टेना-सेंद्दपऄर (२०१३) यानंी ऄसा ऄहवाल सादर केला, की सयंकु्त राष्टरामंध्ये 

खेळाडू मद्दहलामंध्ये शरीरातील मेदाचे शेकडा प्रमाण कमी ऄसल्याने त्याचंी माद्दसक पाळी 

द्दनद्दष्टक्रय मलुींच्या तलुनेत खूप ईद्दशराने सरुु होउ शकते. दसुरीकडे, स्थूल मलुींची माद्दसक 

पाळी सडपातळ मलुींच्या तुलनेत खूप लवकर सरुू होइल, कारण लेप्टीन सपें्ररक, ज े

माद्दसक पाळीचा अरभं होण्यास जबाबदार ऄसते, ते स्थूल मलुींमध्ये सडपातळ मलुींच्या 

तलुनेत ऄद्दधक द्दनमावण होते.   

बेल्स्की अद्दण आतर (२००७) अद्दण एलीस (२००४) यानंी ऄसे नमूद केले, की 

पयाववरणीय घटक माद्दसक पाळी सरुू होण्याच्या कालावधीला प्रभाद्दवत करतात. 

ईदाहरणाथव , ज्या मलुी पालकाचंा घटस्फोट अद्दण तीव्र कौटंुद्दबक सघंषव ऄनभुवतात, 

त्याचंी माद्दसक पाळी ऄसा ऄनभुव न घेतलेल्या मलुींच्या तुलनेत लवकर सरुु होते. गेल्या 

१०० वषाांमध्ये ऄसे अढळून अले अह े की, जगभरात मलुी त्याचं्या पूवीच्या 

कालखडंातील मलुींच्या तलुनेत खूप लवकर पौगडंावस्था गाठत अहेत. १९ व्या 

शतकाच्या ईत्तराधावत, सरासरी वय १४ ते १५ वषाांदरम्यान मलुींना ऊतपु्राप्ती सरुू झाली. 

अज मलुींमध्ये माद्दसक पाळी वयाच्या सरासरी ११ द्दकंवा १२ व्या वषी सरुू होते. माद्दसक 

पाळी व्यद्दक्तररक्त, पौगडंावास्थेचे आतर सकेंत, जसे की ईंची, लैंद्दगक पररपक्वता हेदेखील 

पूवीपेक्षा खूप लवकर द्ददसून येतात. ह ेकदाद्दचत ऄद्दधक चागंली पोषणतत्त्वे अद्दण ऄद्दधक 

चागंले अरोग्य यामंळेु शक्य ऄसेल (मॅकडॉवेल अद्दण आतर, २००७). 
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धममवनरपेक्ष कल (Secular Trend):  

धमवद्दनरपेक्ष कल हा बदलाच्या ऄशा अकृद्दतबंधास ईल्लेद्दखत करतो, जो शारीररक 

वैद्दशष््टयामंध्ये द्दपढ्यान द्दपढ्या ईद्भवतो. ईदाहरणाथव , ऄसे बदल, जसे की माद्दसक पाळीची 

लवकर सरुूवात, ईंचीमधील वाढ ऄद्दधक चागंल्या पोषणतत्त्वामंळेु शतकानशुतके  घडून 

येत अहेत.  

प्राथवमक आवण दुय्यम लैंवगक वैवशष््टये (Primary & Secondary Sex 

Characteristics): 

पौगडंावस्थेत माद्दसक पाळी व्यद्दतररक्त, प्राथद्दमक अद्दण दयु्यम लैंद्दगक वैद्दशष््टयेदेखील 

द्दवकद्दसत होत ऄसतात. प्राथद्दमक लैंद्दगक वैद्दशष््टये म्हणजे शरीराच्या ऄशा ऄवयव अद्दण 

रचनाचंा द्दवकास, जे  थेट पनुरुत्पादनाशी सबंंद्दधत ऄसतात. याईलट, दयु्यम लैंद्दगक 

वैद्दशष््टये म्हणजे दृश्य स्वरूपातील लैंद्दगक पररपक्वतेची लक्षणे परतं ुया लक्षणाचंा सबंंध थेट 

पनुरुत्पादनाशी नसतो. ईदाहरणाथव , मलुींमध्ये प्राथद्दमक लैंद्दगक वैद्दशष््टये म्हणजे योनी 

अद्दण गभावशय यामंधील बदल होय. दयु्यम लैंद्दगक वैद्दशष््टये ही पौगडंावस्था सरुु झाल्याचे 

सकेंत ऄसतात यात स्तनाचंी वाढ, जाघेंत अद्दण बगलेत केस येणे याचंा समावेश होतो. 

मलुींमध्ये दयु्यम वैद्दशष््टये द्ददसण्याचा कालावधी वशंद्दनहाय द्दभन्न अहे. साधारणपणे, 

स्तनाचंी वाढ ऄंदाजे वय वषे १० पासून सरुू होते, जाघेंतील केस वयाच्या ११ वषी सरुू 

होतात अद्दण बगलेतील केस वयाच्या १३ व्या वषी सरुु होतात, परतं ुकॉकेद्दशयन अद्दण 

अद्दिकन-ऄमेररकन मलुींमध्ये, दयु्यम लैंद्दगक वैद्दशष््टये खूप लवकर द्ददसून येतात. 

वैज्ञाद्दनकांना या मलुी आतर मलुींपेक्षा द्दभन्न कशा अद्दण कोणत्या वयात दयु्यम लैंद्दगक 

वैद्दशष््टये द्ददसून येणे सामान्य द्दकंवा ऄसामान्य मानायला हवे याचे ईत्तर माहीत नाही. 

मलुांमध्ये पौगंडावस्था (Puberty in Boys): 

मलुामंध्ये, ऄंडकोश (Scrotum) द्दवकद्दसत होणे, प्रोस्टेट ग्रथंी (Prostate Gland), 

शकु्रधातूची (Semen) द्दनद्दमवती करणाऱ्या शकु्रधातू पटुीका (द्दपशव्या) (Seminal 

Vesicles) मोठ्या होणे ही प्राथद्दमक लैंद्दगक वैद्दशष््टये अहेत. वयाच्या १२ व्या वषीपासून 

ऄंडकोश जलद गतीने द्दवकद्दसत होउ लागतो अद्दण वयाच्या १५ द्दकंवा १६ व्या वषी पूणव 

प्रौढ अकार घेतो. वयाच्या १२ व्या वषीच शरीर शकु्राणूची द्दनद्दमवती करू लागते अद्दण 

वयाच्या १३ व्या वषी शरीरातून पद्दहल्यादंा शीघ्रपतन (Ejaculation) होते, यालाच 

आंग्रजीत शकु्राणू-प्रयाण (Spermarche) ऄसे म्हणतात. सरुूवातीला, शकु्रधातूमध्ये खूप 

कमी शकु्राणू ऄसतात. परतं,ु जसे वय वाढत जाते, तसे मलुाचं्या शकु्रधातूमध्ये शकु्राणूची 

सखं्या वाढत जाते. मलुामंध्ये दयु्यम लैंद्दगक वैद्दशष््टये, वयाच्या १२ व्या वषी जाघेंत केस 

येणे याने द्दचन्हादं्दकत होतात. त्यानतंर बगलेतील अद्दण चेहऱ्यावरील केस यांची वाढ सरुू 

होते. पौगडंावस्थेत मलुाचें स्वरतंतू अद्दण स्वरयतं्र मोठे बनतात. पररणामी, त्याचंा अवाज 

गद्दहरा होतो, घोगरा बनतो.  

भाववनक आंदोलने (Mood Swings):  

शारीररक बदलावं्यद्दतररक्त, द्दकशोरवयीन मलेु अद्दण मलुी दोघेही जलद भावद्दनक अंदोलने 

ऄनभुवतात. ईदाहरणाथव, मलेु ऄद्दधक अक्रमक बनतात अद्दण ईच्च पातळीवरील 
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सपें्ररकामंळेु लवकर द्दचडद्दचड करतात. दसुरीकडे, ईच्च पातळीवरील सपें्ररकामंळेु मलुी राग 

अद्दण औदाद्दसन्य ऄनभुवतात (बखुानान अद्दण आतर, १९९२). 

शरीर-प्रवतमा: पौगंडावस्थेत शारीररक बदलांना वदली जाणारी प्रवतविया  (Body 

Image: Reactions to Physical Changes in Adolescence): 

द्दकशोरवयीन मलेु-मलुी त्याचं्या शरीरात घडून येणाऱ्या बदलादं्दवषयी पूणवपणे जागरूक 

ऄसतात. या बदलानंा व्यद्दक्तपरत्वे द्दभन्न प्रद्दतद्दक्रया द्ददल्या जातात. काहीजण भयावह 

पद्धतीने प्रद्दतद्दक्रया देतात, काहीजण अनदंाने प्रद्दतद्दक्रया देतात अद्दण ते बराच कालावधी 

अरशासमोर व्यतीत करतात. काहीजण या बदलादं्दवषयी तटस्थ राहतात.  

काही शारीररक बदल द्दकशोरवयीन व्यक्तींमध्ये मानद्दसक दडपण द्दनमावण करते, ज्या 

ससं्कृतीत ते राहतात अद्दण ते या बदलानंा कशा पद्धतीने प्रद्दतद्दक्रया देतात यावंर ऄवलंबून 

ऄसते. ईदाहरणाथव, पूवीच्या काळी मलुी ऊतपु्राप्तीस द्दचतंीत प्रद्दतद्दक्रया देत, कारण 

पाद्दिमात्य समाज माद्दसक पाळीच्या नकारात्मक गोष्टींवर जोर देत ऄसे, जसे की पेटके येणे, 

ऄस्ताव्यस्तता. माद्दसक पाळीद्दवषयी लोक ईघडपणे बोलणे देखील टाळत ऄसत. 

अद्दशयाइ ससं्कृतीत देखील, त्याला प्रदषुक म्हणून पाद्दहले जात ऄसे अद्दण काही 

ससं्कृतींत माद्दसक पाळी अलेल्या द्दस्त्रयांना स्वयपंाकघरात प्रवेश करण्यास परवानगी नसे, 

त्यानंा माद्दसक पाळीचे तीन ते चार द्ददवस घराबाहेर द्दखडकी नसलेल्या जीणव खोलीत 

राहण्यास सादं्दगतले जात ऄसे. अधदु्दनक काळात, पािात्य तसेच अद्दशयाइ ससं्कृतीत, 

माद्दसक पाळीबिल लोक साववजद्दनक द्दठकाणी बोलू लागले अहेत अद्दण ते द्दनद्दषद्ध मानले 

जात नाही. याकररता दूरदशवन व्यावसाद्दयकांचे अभार. पररणामी, ऊतपु्राप्तीबिल अता मलुी 

आतक्या द्दचतंाग्रस्त नसतात, द्दजतक्या त्या पूवीच्या काळी ऄसत. खरतेर, ऄभ्यास ऄसे 

दशवद्दवतात, की माद्दसक पाळीचा स्व-अदरभाव, दजाव अद्दण स्व-जागरूकता यामंध्ये वाढ 

याचं्याशी सबंंध अहे (चक्रवती अद्दण डे, २०१४). 

मलुी सामान्यतः साधारणपणे माद्दसक पाळी सरुू झाल्यावर मातेस कळवतात. या प्रकारचा 

सवंाद त्याचं्याकररता अवश्यक अह,े यामळेु त्यानंा मातेकडून शोषकपडा द्दकंवा सॅद्दनटरी 

कपडा ईपलब्ध होतो. परतं,ु मलेु त्याचं्या पद्दहल्या शीघ्रपतनाद्दवषयी क्वद्दचत त्याचं्या पालक 

द्दकंवा द्दमत्र यांच्याशी बोलतात, जे मलुींच्या ऊतपु्राप्तीच्या सरुूवातीप्रमाणेच ऄसते. मलेु 

त्याचं्या ईदयोन्मखु लैंद्दगकतेबिल आतराशंी बोलण्यास ऄनतु्सकु ऄसतात.  

पौगडंावस्थेतील ऊतपु्राप्ती अद्दण शीघ्रपतन हे साववजद्दनकररत्या द्ददसून येणार ेनाहीत, परतं ु

शरीरात घडून येणार े आतर बदल अद्दण शरीराचा अकार आतरानंा सहज द्ददसून येणारा 

ऄसतो. ऄनेक द्दकशोरवयीन व्यक्ती या शारीररक बदलामंळेु लाद्दजरवाणे अद्दण नाखूष 

ऄसतात. द्दवशेषतः मलुी या शारीररक बदलामळेु खूप ऄस्वस्थ ऄसतात. पौगडंावस्थेत, 

मलुींच्या बाबतीत, मेदयकु्त ईतींची (शरीर-पेशींचा पुंजका) सखं्या वाढते, द्दनतंब अद्दण 

त्याखालील भाग रंुदावतो. परतं ुसमाज स्त्रीच्या सडपातळ देहाला ऄद्दधक पसतंी देतो, जे 

ऄवास्तद्दवक अहे अद्दण त्यामळेु ऄनेक मलुी द्दचतंीत होतात (कोतफृो अद्दण आतर, 

२००७).  

द्दकशोरवयीन व्यक्तींच्या काळजीचे अणखी कारण म्हणजे पौगंडावस्था सरुु होण्याची वेळ. 
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पौगंडावस्था सुरु होण्याची वळे (The Timing of Puberty):  

पौगडंावस्थेची वेळ द्दकशोरवयीन व्यक्तींसाठी ऄद्दतशय महत्त्वाची ऄसते, कारण लवकर 

द्दकंवा ईशीराने येणाऱ्या पररपक्वतेचे त्याचं्यावर सामाद्दजक दूरगामी पररमाण होतात.  

पररपक्वता लवकर येण े(Early Maturation): 

लवकर येणारी पररपक्वता मलुावंर सकारात्मक अद्दण नकारात्मक ऄसे दोन्हीही पररणाम 

करू शकते. ईदाहरणाथव, लवकर पररपक्व झालेल्या मलुानंा तलुनात्मक दृष््टया मोठी 

शरीररचना प्राप्त होते अद्दण ते मैदानी खेळाचं्या दृष्टीने ते चागंले ऄसते. ऄशी मलेु लोकद्दप्रय 

होतात अद्दण ती सकारात्मक स्व-सकंल्पना बाळगतात.  

त्याच वेळी, लवकर अलेली पररपक्वता काही मलुावंर नकारात्मक पररणाम करते. 

ईदाहरणाथव , या मलुानंा शाळेत समस्या येउ शकतात. शरीराच्या मोठ्या अकारामळेु ते 

वयाने मोठ्या ऄसलेल्या मलुांची सगंतीत जाउ शकतात. ही वयाने मोठी ऄसलेली मलेु 

ऄशा कृत्यामंध्ये गुतंलेली ऄसू शकतात, जी लवकर वयात अलेल्या या लहान मलुासंाठी 

योग्य नसतात. ऄशी द्दकशोरवयीन मलेु गनु्हेगारी द्दकंवा ऄमली पदाथाांचे सेवन यामंध्ये 

सहभागी होउ शकतात. परतं ुसववसाधारणपणे, लवकर अलेल्या पररपक्वतेचे नकारात्मक 

पेक्षा सकारात्मक पररणाम ऄद्दधक अहेत.  

मलुींच्या बाबतीत, लवकर अलेली पररपक्वता त्यांच्या शारीररक बदलामंध्ये द्ददसून येते, 

ज्यामळेु त्या ऄस्वस्थता अद्दण त्या आतर समवयस्क मलुींपेक्षा द्दभन्न ऄसल्याचे 

ऄनभुवतात. लवकर पररपक्व झालेल्या मलुींना कमी पररपक्व समवयस्क मलुींकडून 

ईपहासाला सामोर े जावे लागू शकते. त्या खूप लवकर पररपक्व झाल्यामळेु सभंाव्य 

सकेंतभेटीसाठी (Date) त्यानंा मलुाचं्या तलुनेत ऄद्दधक मागणी ऄसते. या टप्प्यावर, ऄशा 

एकास-एक सकेंतभेटीच्या प्रसगंासंाठी त्या सामाद्दजक दृष््टया तयार नसतील अद्दण ऄशा 

पररद्दस्थती त्यानंा मानद्दसक दृष््टया अव्हानात्मक वाटू शकतात. यासोबतच, ईद्दशराने 

पररपक्व होणाऱ्या त्याचं्या वगव मैद्दत्रणींच्या तलुनेत त्याचं्यात स्पष्टपणे द्ददसून येणारा हा 

फरक त्याचं्यावर नकारात्मक पररणाम करू शकतो, ज्यामळेु या लवकर पररपक्व मलुी 

मोठ्या प्रमाणात द्दचतंा, ऄसमाधान अद्दण नैराश्य ऄनभुवू शकतात. तरीही, लवकर येणारी 

पररपक्वता ही त्याचं्यासाठी पूणवतः नकारात्मक ऄनभुव नसतो. लवकर पररपक्वतेचे काही 

सकारात्मक फायदे देखील अहे. लवकर पररपक्व होणाऱ्या मलुी सभंाव्य सकेंतभेटीसाठी 

मलुामंध्ये लोकद्दप्रय ऄसतात अद्दण यामळेु त्याचं्या स्व-अदरभावात वाढ होते.  

लवकर पररपक्वता येण्याचे ऄनभुव मलुींसाठी सकारात्मक की नकारात्मक ऄसतील, हे 

सासं्कृद्दतक द्दनयमावंरदेखील अधाररत अहे. ईदाहरणाथव, सयंकु्त राष्टरामंध्ये (United 

States), मादक, अकषवक मलुी खूप स्ततुी तसेच ईपहासाचा द्दवषय बनतात. तर, 

जमवनीसारख्या राष्टरातं, लैंद्दगकता द्दवषयी ईदारमतवादी दृद्दष्टकोन ऄसल्याने, लवकर 

पररपक्व झालेल्या मलुींचा स्व-अदरभाव सयंकु्त राष्टरामंधील मलुींपेक्षा ऄद्दधक ऄसतो. 

काही सनातन राष्टरामंध्येदेखील, लवकर अलेल्या लैंद्दगक पररपक्वतेचा ऄनभुव 

समवयस्काचंी ऄद्दभवतृ्ती अद्दण ऄशी मलुगी ज्या जनसमदुायाचा भाग अहे यावंर ऄवलंबून 

ऄसेल.     



 

 

अजीवन द्दवकास अद्दण पौगडंावस्थेतील 

शारीररक अद्दण बोधद्दनक द्दवकासाचा पररचय – I 

 

19 

पररपक्वता उवशरा येण े(Late Maturation): 

लवकर अलेल्या पररपक्वतेसारखेच, ईद्दशरा अलेल्या पररपक्वतेचे पररणाम देखील द्दमश्र 

स्वरूपाचे अहेत. ईद्दशरा अलेल्या पररपक्वतेचा मलुींच्या तलुनेत मलुावंर ऄद्दधक द्दवपररत 

पररणाम होतो. समवयस्काचं्या मानाने शरीराने लहान अद्दण वजनाने हलकी ऄसलेल्या 

मलुाकंडे कमी अकषवक म्हणून पाद्दहले जाते. ऄशी मलेु द्दक्रडा प्रकारातदेखील स्वतःला 

प्रद्दतकूल पररद्दस्थतीत ऄसल्याचे पाहतात. सामाद्दजक द्दनयमांचा भाग म्हणून, मलेु त्याचं्या 

जोडीदारापेक्षा तसेच सामाद्दजक जीवनात देखील मोठे ऄसणे ऄपेद्दक्षत ऄसते, जेथे ईद्दशराने 

पररपक्व होणारी मलेु प्रद्दतकूल पररद्दस्थतीत ऄसतात. ऄसे ऄनभुव मलुाचंा स्व-अदरभाव 

कमी करतात अद्दण त्याचं्या प्रौढ जीवनदेखील प्रभाद्दवत करणे सरुू ठेवतात. परतं,ु ईद्दशराने 

पररपक्वता येण्याचे काही सकारात्मक पररणामदेखील अहेत. ईद्दशराने पररपक्व झालेल्या 

मलुामंध्ये बऱ्याच सकारात्मक गणुवत्ता द्ददसून येतात, जसे स्पष्टवके्तपणा अद्दण ऄंतःदृष्टीत्व 

(कल्तीयाला- हायनो अद्दण आतर, २००३).  

दसुरीकडे, ईद्दशराने पररपक्व होणाऱ्या मलुींनाकडेदेखील ऄद्दधक सकारात्मक ऄनभुव 

ऄसतात. सरुूवातीला, ईद्दशराने अलेल्या पररपक्वतेमळेु कदाद्दचत त्या सकेंतभेटी अद्दण 

द्दमश्र लैंद्दगक द्दक्रयाकंररता दलुव द्दक्षत राहू शकतात अद्दण त्याचंी सामाद्दजक द्दस्थतीदेखील 

सापेक्षतः कमी ऄसू शकते. परतं,ु जेव्हा त्या लैंद्दगक पररपक्वतेची लक्षणे दाखवू लागतात, 

तेव्हा त्याचंी स्वतःच्या शरीराबिलची समाधानाची पातळी लवकर पररपक्वता अलेल्या 

मलुींपेक्षा ऄद्दधक ऄसते. त्यानंा भावद्दनक समस्या कमी ऄसतात अद्दण लवकर पररपक्व 

झालेल्या मलुींच्या तलुनेत ऄद्दधक प्रमाणात समाजाची ऄपेक्षा (सडपातळ ऄसणे) पूणव 

करतात.  

ऄखेरीस, लवकर येणारी पररपक्वता द्दकंवा ईद्दशरा येणारी पररपक्वता याचें मलेु अद्दण 

मलुींवर सकारात्मक द्दकंवा नकारात्मक पररणाम होत ऄसतात, जे आतर ऄनेक घटकावंर 

ऄवलंबून ऄसतात, जसे की समवयस्क-गट (Peer Groups), कौटंुद्दबक गद्दतके (Family 

Dynamics), शाळा अद्दण आतर सामाद्दजक ससं्था (हब्ले अद्दण ऄररम, २०१२). 

२.२.२ पोषणद्रव्ये, अन्न आवण अन्न-सेवन-संबंवधत ववकृती (Nutrition, Food and 

Eating Disorders):  

ईपरोक्त नमूद केल्याप्रमाणे, पौगडंावस्था हा जलद शारीररक वाढीचा कालखडं अहे. या 

कालावधीदरम्यान, शारीररक वाढ जलद गतीने होत ऄसते, द्दकशोरवयीन व्यक्तींना खूप भूक 

लागल्याचा ऄनभुव येतो, ऄनेकदा ऄद्दधक प्रमाणात ऄन्न सेवन केले जाते. ऄभ्यासात 

ऄशी नोंद अहे की, मलुींना सरासरी २२०० ईष्टमाकं (कॅलरी) प्रद्दत द्ददवस अद्दण मलुानंा 

२८०० ईष्टमाकं (कॅलरी) प्रद्दत द्ददवस अवश्यक ऄसतात. शरीराची वाढ होण्यासाठी जास्त 

ईष्टमाकंाचंी अवश्यकता ऄसते यात काही शकंाच नाही, पण शरीराच्या वाढीला फक्त 

ईष्टमाकं ईपयकु्त ऄसतात ऄसे नाही. या वयात ईष्टमाकंाबरोबरच समतोल अहाराची देखील 

अवश्यकता ऄसते. त्यानंा द्दवशेषतः त्याचंी हाडे बळकट होण्याकररता अद्दण पंडुरोग 

(ॲद्दनद्दमया Anemia, रक्ताची कमतरता) टाळण्याकररता कॅद्दल्शयम अद्दण लोह याचंी गरज 

ऄसते. जर द्दकशोरवयीन मुला-मलुींना योग्य प्रमाणात कॅद्दल्शयम द्दमळाले नाही, तर 

वदृ्धावस्थेत त्यांना ऄद्दस्थव्यंगता (ओस्टीओपोरोसीस Osteoporosis) म्हणजे हाडे 
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द्दठसूळ/ कमकुवत करणारा अजार होण्याची सवावद्दधक शक्यता ऄसते. ऄद्दस्थव्यगंता अद्दण 

लोहाची कमतरता या दोन्हींचे प्रचलन द्दस्त्रयामंध्ये ऄद्दधक प्रमाणात द्ददसून येते. 

द्दनरुपयोगी ऄन्न (Junk Food) खाल्ल्याने स्थूलत्वाची समस्या ईद्भवते. स्थूलत्वामळेु 

व्यक्तीचा स्व-अदरभाव कमी होतो अद्दण नकारात्मक शरीर-प्रद्दतमा द्दनमावण होउ लागते, 

अद्दण त्यामळेु द्दकशोरवयीन व्यक्तींमध्ये खाण्यासबंंधीच्या द्दवकृती द्दनमावण होतात. ऄसे 

अढळून अले अह,े की खाण्यासबंंधीच्या द्दवकृतींचे प्रचलन मलुाचं्या तलुनेत मलुींमध्ये 

ऄद्दधक प्रमाणात ऄसते (कुमार अद्दण आतर २०१६). 

 स्थूलत्व/ लठ्ठपणा (Obesity): 

स्थूल द्दकशोरवयीन व्यक्ती या स्थूल प्रौढदेखील ऄसतात (मॉरीसन अद्दण आतर, २०१५). 

स्थूलत्व नकारात्मक पद्धतीने रक्ताद्दभसरण यतं्रणेवर पररणाम करतो, यातूनच ईच्च रक्तदाब 

अद्दण मधमेुह-प्रकार II ची (Type 2 Diabetes) शक्यता बळावते.  

पौगंडावस्थेदरम्यान स्थूलत्व येण्याची अनेक कारण ेआहते: 

१. व्यायामाचा अभाव (Lack of exercise):  

ऄनेक सशंोधन ऄभ्यासातं ऄसे अढळले, की बऱ्याचशा द्दकशोरवयीन मलुी शाळेतील 

शारीररक द्दशक्षणाचा वगव वगळता कोणताही व्यायाम करत नाहीत. त्या जसजशा मोठ्या होत 

जातात, तसतशा व्यायामाच्या सधंींचा ऄभाव ऄद्दधक स्पष्ट होत जातो. यासाठी ऄनेक 

समाजातील सासं्कृद्दतक मानदडं हे कारण ऄसू शकते, जे या गोष्टीवर जोर देतात, की 

मैदानी खेळातील सहभाग हा मलुींपेक्षा मलुाचं्या सामाद्दजक भूद्दमकेशी ऄद्दधक साजेसा अहे.  

२. वनरुपयोगी अन्न (फास्ट फूड) ची उपलब्धता (Availability of Fast Food):   

द्दनरुपयोगी ऄन्नात सामान्यतः बऱ्याच प्रमाणात हा खूप ईष्टमाकं अद्दण ऄद्दधक मेद ऄसते, 

पण या प्रकारचे ऄन्न स्वस्त अद्दण द्दकशोरवयीन व्यक्तींना परवडणार ेऄसते. या प्रकारचे 

ऄन्न चद्दवष्ट ऄसते अद्दण पोट भरणार ेऄसते. ऄनेक द्दकशोरवयीन व्यक्ती या प्रकारचे ऄन्न 

सेवन करण्यास अधीन बनतात.  

३. फुरसतीच्या वेळेतले उपिम (Leisure Time Activities): 

ऄनेक द्दकशोरवयीन मलेु-मलुी त्याचंा सपूंणव फुरसतीचा वेळ सामाद्दजक माध्यमे (Social 

Media), दूरद्दचत्रवाणी (टी.व्ही.) पाहणे, दृक्चलद्दचत्र – खेळ (द्दव्हडीओ गेम्स) खेळणे 

यामंध्ये व्यतीत करतात.  फुरसतीच्या वेळेतील या ईपक्रमाचें पयाववसान व्यायामाचा 

ऄभाव, द्दनद्दष्टक्रय जीवनशैली यामंध्ये होते, ज्याला बरचेदा द्दनरुपयोगी ऄन्न-सेवनाची साथ 

ऄसते.  

मनोजन्य क्षुधा-अभाव ववकृती आवण क्षुधावतरके ववकृती (Anorexia Nervosa and 

Bulimia): 

स्थूलत्व टाळण्याची प्रबळ आच्छा अद्दण लठ्ठ होण्याची भीती यातूंन मनोजन्य क्षधुा-ऄभाव 

द्दवकृती (Anorexia Nervosa) द्दकंवा क्षधुाद्दतरके द्दवकृती (Bulimia) द्दनमावण होण्याची 
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शक्यता ऄसते. या दोन्ही प्रकारच्या द्दवकृती मानद्दसक द्दवकृती या सदरात मोडतात. 

मनोजन्य क्षधुा-ऄभाव द्दवकृतीमध्ये, लोकाचं्या मनात स्वतःची द्दवरूद्दपत शरीर-प्रद्दतमा 

(Distorted Body-Image) ऄसते अद्दण ते ऄन्न खाणे टाळतात, ऄगदी ते लोक 

तब्येतीने खूप बारीक, हाडाचंा सापळ्याप्रमाणे द्ददसले तरीही. मनोजन्य क्षधुा-ऄभाव 

द्दवकृतीच्या ऄनेक प्रकरणामंध्ये लोक मतृ्यू येइपयांत ईपाशी राहतात. परुुषाचं्या तलुनेत ही 

द्दवकृती द्दस्त्रयामंध्ये ऄद्दधक अहे. वय वषे १२ ते ४० च्या दरम्यान ऄसलेल्या, श्रीमंत 

कुटंुबामंधील द्दस्त्रया या द्दवकृतीने ऄद्दधक सहजरीत्या प्रभाद्दवत होतात. या द्दस्त्रया सवावद्दधक 

बदु्दद्धमान, यशस्वी अद्दण सुंदरदेखील ऄसतात. हपवट्वझ-डाह्लमान (२०१५) याचं्यामते 

मनोजन्य क्षधुा-ऄभाव द्दवकृती ही मलुामंध्येदेखील अढळून येत अहे अद्दण त्याचं्यामधील 

स्टेरॉआड्सच्या (Steroids) वापराशी ती सबंंद्दधत अहे.  

मनोजन्य क्षधुा-ऄभाव द्दवकृतीचे लोक जरी खूप कमी प्रमाणात ऄन्न-सेवन करत ऄसले, 

तरी ते नेहमी ऄन्नाद्दवषयीच द्दवचार करत ऄसतात. ते बरचेदा दकुानात जाउन खाण्याचे 

पदाथव खरदेी करतात, स्वयपंाकासबंंधी पसु्तकाचंा सगं्रह करतात, ऄन्नाद्दवषयी बोलतात, 

अद्दण आतराकंरता मोठ्या प्रमाणात ऄन्न द्दशजवतात.  

क्षधुाद्दतरके ही दसुऱ्या प्रकारची ऄन्न-सेवन-सबंंद्दधत द्दवकृती अहे. या द्दवकृतीत ते स्थूल 

होतील याबिल द्दततकेच द्दचतंीत ऄसतात. ते प्रमाणापेक्षा ऄद्दधक ऄन्न खातात अद्दण 

त्यानतंर त्यानंा स्वतःच्या खूप खाण्याबिल ऄपराधी वाटते अद्दण ते द्दखन्न होतात. म्हणून 

स्व-पे्रररत वमन (Induced Vomiting), द्दवरचेक औषधाचंा (Laxatives) वापर ऄशा 

माध्यमातूंन ऄन्न बाहेर काढतात.  

क्षधुाद्दतरके द्दवकृतीने ग्रासलेल्या लोकाचें वजन बऱ्यापैकी सामान्य ऄसते, परतं ु तरीही ते 

त्याचं्या अरोग्यावर पररणाम करत ऄसते. प्रमाणापेक्षा ऄद्दधक ऄन्न खाण्याची ऄखडं 

श्रुखंला अद्दण मग जाणीवपूववक स्व-पे्रररत वमन अद्दण ऄद्दतसार यामंळेु शरीरातील 

रासायद्दनक समतोल द्दबघडतो अद्दण रृदयद्दवकार होउ शकतो.  

या दोन्ही प्रकारच्या ववकृती वनमामण होण्याची अनेक कारण ेआहते, जसे: 

ऄ)  जवळपास सववच समाजामंध्ये सडपातळ अद्दण बारीक ऄसणे म्हणजे सुदंर ऄशी 

धारणा अह,े द्दवशेषतः मलुींच्या बाबतीत. स्थूल शरीर ऄनाकषवक मानले जाते, ऄशा 

लोकाचंी आतर लोक चेष्टा करतात. त्यानंा कुणीही गाभंीयाव ने घेत नाही, त्याचंी बुद्दद्धमत्ता 

कमी ऄसते ऄशी धारणा ऄसते. ही धारणा ऄशा लोकाचें व्यावसाद्दयक जीवन 

(कररयर), सामाद्दजक जीवन अद्दण जीवनातील समाधान यावंर पररणाम करतात. 

एकदा, या लोकांनी द्दनयदं्दत्रत अहार घेणे, द्दनयतं्रणाची भावना द्दवकद्दसत करणे अद्दण 

काही प्रमाणात वजन कमी करण्यात यशस्वी झाले, की ते ऄद्दधक वजन कमी 

करण्यासाठी पे्रररत होतात.   

ब)  लवकर पररपक्व झालेल्या मुली द्दकंवा ज्या मलुींमध्ये ऄद्दधक प्रमाणात शरीर मेद 

ऄसते त्याचं्यामध्ये ऄन्न-सेवन-सबंंद्दधत द्दवकृती द्दनमावण होण्याची शक्यता ऄद्दधक 

ऄसते.  
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क)  द्दचद्दकत्सालयीन दृष््टया ईदाद्दसन ऄसणाऱ्या द्दकशोरवयीन व्यक्तींमध्येदेखील नतंरच्या 

काळात या दोन्हींपैकी एक द्दवकृती द्दवकद्दसत होण्याची ऄद्दधक शक्यता ऄसते.  

ड)  काही सशंोधकाचंी ऄशी धारणा अहे, की या ऄन्न-सेवन-सबंंद्दधत द्दवकृती जैद्दवक 

कारणामंळेु ईद्भवतात. जळु्या मलुावंर झालेली सशंोधने ऄसे दशवद्दवतात, की या ऄन्न-

सेवन-सबंंद्दधत द्दवकृती ऄनवुांद्दशक अहेत. याव्यद्दतररक्त, सपें्ररकामंधील (होमोंस) 

मधील सतंलुन द्दबघडल्यास शरीरात मेदाचे प्रमाण ऄद्दधक वाढते अद्दण पररणामी या 

ऄन्न-सेवन-सबंंद्दधत द्दवकृतींपैकी एक ईद्भवू शकते.  

इ)  काही मनो-सामाद्दजक घटकदेखील ऄन्न-सेवन-सबंंद्दधत द्दवकृती तत्काळ सद्दक्रय करू 

शकतात. ईदाहरणाथव, काही मानसशास्त्रज्ञांनी ऄसे द्दनष्टकषव नोंदवले अहेत, या ऄन्न-

सेवन-सबंंद्दधत द्दवकृतींनी ग्रस्त ऄसणार े लोक पररपूणवतावादी (Perfectionists) 

ऄसतात, त्याचें पालक ऄवाजवी मागण्या करणार े (Overdemanding) ऄसतात 

द्दकंवा त्याचं्या आतर कौटंुद्दबक समस्या ऄसतात.   

फ)  या ऄन्न-सेवन-सबंंद्दधत द्दवकृतींमध्ये ससं्कृती खूप मोठी भूद्दमका बजावते. ज्या 

ससं्कृतींमध्ये स्त्रीचे सडपातळ शरीर ईत्कृष्ट मानले जाते, त्या ससं्कृतीत या द्दवकृती 

ऄद्दधक अढळून येतात. ईदाहरणाथव , जपान अद्दण हॉगंकॉगं वगळता अद्दशयाइ 

राष्टरामंध्ये मनोजन्य क्षधुा-ऄभाव ही सहज अढळून येणारी द्दवकृती नाही. जपान 

अद्दण हॉगंकॉगं या राष्टरावंरील पािात्य प्रभाव ईववररत अद्दशयापेक्षा ऄद्दधक अहे.  

१७ अद्दण १८ व्या शतकात ऄन्न-सेवन-सबंंद्दधत द्दवकृतींचे प्रचलन नव्हते, कारण त्यावेळी 

स्त्रीचे बारीक, सडपातळ शरीरापेक्षा गबुगबुीत शरीर ऄद्दधक सुदंर मानले जात होते. १९ व्या 

शतकाच्या सरुुवातीला, ऄन्न-सेवन-सबंंद्दधत द्दवकृती मलुामंध्ये ऐद्दकवात नव्हत्या, परतं ु

अता या द्दवकृती मलुामंध्येदेखील सामान्य झाल्या अहेत, कारण द्दपळदार स्नायू ऄसणारी 

परुूष देहयष्टी हा परुूषी सौंदयावचा द्दनकष बनत अहे (क्वीकेल अद्दण द्दमसवकी, २००७). 

ऄशा प्रकार,े ऄसा द्दनष्टकषव काढला जाउ शकतो, की ऄन्न-सेवन-सबंंद्दधत द्दवकृतींमध्ये 

जैद्दवक, मानद्दसक अद्दण पयाववरणीय कारणे अहेत. त्याचं्यावर ईपचार करण्याकरता 

अपल्याला अहारातील बदल, मानसशास्त्रीय ईपचारपद्धती याचंा वापर करणे अद्दण गंभीर 

प्रकरणामंध्ये रुग्णालयात दाखल करणे अवश्यक अहे.  

२.२.३ मेंदूचा ववकास आवण ववचार (Brain Development and Thought): 

पौगडंावस्थेत, फक्त शरीरात बदल घडून येत नाही, तर मेंदूदेखील खाकी-वणी तत्त्व (गे्र-

मॅटर- Gray Matter) परुवठा ऄद्दधक वाढवतो, ज्यामध्ये नतंरच्या वषाांमध्ये १ ते २ टक्के 

घट होते. जसजशा मेंदूतील नसपेशी (Neurons) अद्दण त्यांचे अंतरसबंंध वाढत जातात, 

समदृ्ध अद्दण ऄद्दधक जटील बनत जातात, द्दततकी द्दकशोरवयीन व्यक्तींची द्दवचार करण्याची 

क्षमता वाढते अद्दण ऄद्दधक द्दक्लष्ट होत जाते. 

चेतापेशींचे द्दवसंवहन (मायलीनेशन - Myelination), म्हणजे, चेतापेशीवर (Nerve Cells) 

(मखु्य ऄक्षतंतवुर) मेद पेशींचे अवरण द्दनमावण होण्याची प्रद्दक्रया, यामळेु चेतनी सदंेश 
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(Neural Messages) वहन करण्याची प्रद्दक्रया ऄद्दधक जलद अद्दण प्रभावी घडत जाते. 

यामळेु पौगडंावस्थेत मलुाचंी बोधद्दनक क्षमता वाढत जाते (सोवेल अद्दण आतर, २००३). 

व्यक्तीच्या वयाच्या २० वषे अधी पूवव-ऄग्रखडं मेंदकुवच (Prefrontal cortex) भाग 

पूणवपणे द्दवकद्दसत झालेला नसतो. पौगडंावस्थेत, या भागाचा मोठ्या प्रमाणात द्दवकास घडून 

येतो परतं ु पूणव द्दवकास होत नाही. मेंदूचा पूवव-ऄग्रखडं भाग व्यक्तीला द्दवचार करणे, 

मूल्यमापन करणे अद्दण द्दक्लष्ट  द्दनणवय घेणे आत्यादी द्दक्रया एका ऄद्दितीय मानवी पद्धतीने 

घडून येण्यास परवानगी प्रदान करतो, ऄशा प्रकार ेतो पौगडंावस्थेदरम्यान जद्दटल बौद्दद्धक 

सपंादनास (Complex Intellectual Achievements) घडून येउ लागतात . मेंदूच्या 

आतर भागाशंी सवंाद साधण्यास तो ऄद्दधकाद्दधक कायवक्षम होउ लागतो अद्दण मेंदूतील 

सवंाद प्रणाली द्दवकद्दसत होते, जी यामळेु मेंदूच्या आतर भागाकंडून होणार ेमाद्दहतीचे ससं्करण 

ऄद्दधक प्रभावीपणे होणे सलुभ करते.  

पूणवपणे द्दवकद्दसत झालेला पूवव-ऄग्रखडं मेंदू ऄनेक अवेग (Impulses) द्दनयदं्दत्रत करण्यास 

मदत करतो. मेंदूचा हा भाग पूणवपणे द्दवकद्दसत झालेली व्यक्ती राग अद्दण अवेग या 

ऄनभुवात खूप द्दनयंद्दत्रत प्रद्दतद्दक्रया देउ शकते. पौगडंावस्थेत, जैद्दवक दृष््टया पूवव-ऄग्रखडं 

मेंदकुवच द्दवकद्दसत झालेले नसल्याने, या वयात मलुानंा अवेग द्दनयंद्दत्रत करण्याची क्षमता 

नसते. द्दकशोरवयीन व्यक्ती बरेचदा जोखीमपूणव अद्दण अवेगी स्वरूपाचे वतवन का करतात, 

याचे हेच कारण अहे. खरतेर, काही सशंोधकाचंी ऄशी धारणा अहे, द्दकशोरवयीन व्यक्ती या 

जोखीमपूणव वतवनामळेु ईद्भवणाऱ्या धोक्याचें ऄवमूल्याकंन (Underestimation) करतात 

अद्दण जोखीमपूणव वतवनातून द्दमळणाऱ्या मोबदल्याचे ऄद्दधमूल्याकंन (Overestimation) 

करतात (गोपद्दनक, २०१२).  

अपररपक्व मेंदू युविवाद (The Immature Brain Argument): 

खूप ऄनेकदा अपण बाल-गनु्हेगाराकंडून (Juvenile Delinquents) केल्या जाणाऱ्या 

घणृास्पद गनु््ादं्दवषयी वतवमानपत्रात वाचतो परतं ु ऄशी मुले ऄद्दधक सौम्य द्दशक्षा भोगून 

त्यातून बाहेर पडतात. प्रश्न ऄसा ईपद्दस्थत होतो, की न्यायव्यवस्था १८ वषाांखालील 

वयाच्या गनु्हेगाराचं्या बाबतीत आतकी सौम्य का अहे. याचे ईत्तर चेताद्दवज्ञान 

(Neuroscience) अद्दण वैकाद्दसक मानसशास्त्रामध्ये (Developmental Psychology) 

अहे. ऄसे द्दसद्ध झाले अह,े की द्दकशोरवयीन व्यक्तींचे मेंदू पूणवपणे द्दवकद्दसत झालेले 

नसतात अद्दण ते योग्य द्दनणवय घेण्यास पूणवपणे सक्षम नसतात. त्याचें मेंदू ऄजूनही द्दवकद्दसत 

होत ऄसतात. ईदाहरणाथव, मेंदूच्या ऄनावश्यक खाकी-वणी तत्त्वाची (गे्र-मॅटर) द्दनद्दमवती 

करणार े चेतातंतू द्दकशोरवयात नाद्दहसे होउ लागतात अद्दण मेंदूचे शे्वत-वणी तत्त्व (व्हाइट 

मॅटर - White Matter) वाढण्यास सरुूवात होते, यामुळे बोधद्दनक प्रद्दक्रया ऄद्दधक 

सदु्दवकद्दसत होतात. मग प्रश्न ऄसा द्दनमावण होतो, की अपण खरोखर बाल-गनु्हेगारांना 

अपण ऄद्दधक सौम्य द्दशक्षा करून सोडून द्यावे का? या प्रश्नाचंी ईत्तर ेसोपी नाहीत अद्दण 

द्दनभवया घटनेनतंर भारत सरकारने ऄल्पवयीन न्याय द्दवधेयक (Juvenile Justice Bill) 

पाररत केला अहे. या द्दवधेयकानसुार, घणृास्पद गनु्हेगारी प्रकरणामंधील १६ वषाांपेक्षा 

ऄद्दधक वयाच्या सवव ऄल्पवयीन द्दवकृत व्यक्तींना प्रौढ म्हणून वागणूक द्ददली जावी.  
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२.२.४ वनद्रा वंवचतता (Sleep Deprivation): 

द्दनद्रा वदं्दचतता ही अणखी एक समस्या पौगडंावस्थेत मोठ्या प्रमाणवर ऄनभुवली जाते. या 

वयात दररोज रात्री द्दकमान ९ तास झोप घेण्याची अवश्यकता अहे. वास्तद्दवकतेत, पाच 

मलुापैंकी एक मलुाला फक्त ६ तास झोप द्दमळते. जीवनशैली अद्दण शरीरातील जैद्दवक 

घड्याळ यामंळेु ऄसे घडत ऄसावे. या वयात मलुानंा लवकर झोप येत नाही त्यामळेु ईद्दशरा 

झोपतात अद्दण त्याचंी ईद्दशरापयांत झोपण्याची आच्छा ऄसते पण सकाळच्या द्दशकवणीमळेु 

(ट्यशुन) लवकर ईठावे लागते. या मलुावंर शैक्षद्दणक अद्दण सामाद्दजक ऄपेक्षाचें ओझे ऄसते 

त्यामळेु त्यानंा ईद्दशरा झोपून लवकर ईठावे लागते. या द्दनद्रा वदं्दचतताचे त्याचं्यावर पररणाम 

होतात. परीके्षत कमी गणु द्दमळणे, ऄवसादग्रास्तता/द्दखन्नता, भावनांवर द्दनयतं्रण 

द्दमळद्दवण्यात ऄडचण अद्दण ऄपघातानंा सामोर ेजाणे (लौका अद्दण शोटव , २०१४).  

तुमची प्रगती तपासा:  

१. पौगडंावस्थेत तारुण्य कालावधीत द्दलंगद्दभन्नता काय अहेत? 

२. पौगडंावस्थेत तारुण्याच्या सरुुवातीचा कालखडं कसा पररणाम करतो? 

३. मेंदू द्दवकासाचा द्दवचार प्रद्दक्रयेवर काय पररणाम होतो? 

४. पौगडंावस्थेत द्दनद्रा ऄभावाचा काय पररणाम होतो? 

२.३ बोधवनक ववकास (COGNITIVE DEVELOPMENT) 

पौगडंावस्थेतील द्दवचार करणे प्रद्दक्रया द्दह बाल्यावस्थेपेक्षा द्दभन्न प्रकार े होत ऄसते. 

पौगडंावस्थेत, मूतव द्दवचार करणे, सद्य पररद्दस्थतीबिल द्दवचार करणे याचं्यापढेु मलुाचंी 

क्षमता गेलेली ऄसते, या वयात मलेु भद्दवष्टयातील घडू शकणाऱ्या गोष्टींबिल द्दवचार करू 

शकते. या वयात मलेु सभंाव्य अशयात्मक गोष्टींबिल द्दवचार करू शकतात अद्दण द्दनरपेक्ष 

पेक्षा सभंाव्य बाबी मधून देखील द्दवचार करतात. कोणतीही समस्या द्दकंवा प्रश्न हे मूतव रुपात 

नसतात याची त्यानंा जाणीव होते, प्रत्येक समस्यामधून द्दनमावण होउ शकणाऱ्या सभंाव्य 

ऄडचणी, समस्येचे द्दवद्दवध पैलू याबंिल ते द्दवचार करू शकतात.  

अपण द्दपयाजे याचं्या द्दसद्धातंातून बोधद्दनक द्दवकास द्दवषयी पाहू.  

२.३.१ वपयाजे यांचा बोधवनक ववकास ववषयक दृष्टीकोन (Piagetian Approach to 

Cognitive Development):  

औपचाररक वियात्मकता अवस्था (The Formal Operational Stage): 

द्दपयाजे यांनी ऄसे मत माडंले की, पौगडंावस्थेच्या सरुुवातीच्या वयात, साधारण १२ व्या 

वषी, मलुामंध्ये अशयात्मक द्दवचार करण्याची क्षमता द्दवकद्दसत होते, ते या क्षमतेचा ईपयोग 

समस्या सोडद्दवण्याकररता करतात. अशयात्मक द्दवचार करण्याच्या या क्षमतेला द्दपयाजे 

यानंी औपचाररक द्दक्रयात्मकता ऄवस्था ऄसे म्हटले अह,े ही ऄवस्था मूतव द्दक्रयात्मक या 

बोधद्दनक ऄवस्थेहून द्दभन्न अहे. वय वषे ७ ते ११ या दरम्यानची मलेु, मूतव द्दक्रयात्मकता 
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या बोधद्दनक ऄवस्थेमधून जातात, जेथे ते तकव  समजावून घेणे अद्दण समस्या सोडद्दवण्यास 

द्दशकतात, मलेु वस्तूंच्या वैद्दशष््टयावंरून त्यांचे ऄनेक प्रकार े वगीकरण करतात, वस्तूंना 

द्दवद्दशष्ट शे्रणीत ठेवतात परतं ुया ऄवस्थेत त्यानंा या गोष्टींबिल ऄमूतव पद्धतीने द्दवचार करणे 

जमत नाही  

वय वषे १२ च्या दरम्यान, जेव्हा मलेु औपचाररक द्दक्रयात्मक द्दवचार प्रद्दक्रया या ऄवस्थेत 

प्रवेश करतात, त्याचंी ऄमूतव तकव  करण्याची प्रद्दक्रया प्रगत बनते. पौगडंावस्थेतील मलेु फक्त 

मूतव वास्तद्दवकता बिल द्दवचार करत नाही तर ते बऱ्याच ऄमूतव शक्यताबंिल द्दकंवा ऄमयावद 

कल्पनाबंिल द्दवचार करू लागतात (द्दसग्लर, १९९८). दसुऱ्या शब्दातं, या वयात मलेु 

सैद्धादं्दतक, काल्पद्दनक अद्दण प्रतीवास्तद्दवक द्दवचार करू शकतात. ते शैली द्दवकद्दसत 

करताना द्दनयोजन करू शकतात. ते एका के्षत्रात द्दशकलेल्या सकंल्पना दसुऱ्या के्षत्रात 

देखील वापरू लागतात.  

गृहीतके आधाररत-ववगमनात्मक तकम  करण े (Hypothetical-Deductive 

Reasoning): 

द्दपयाजे याचंी ऄशी धारणा अहे की, या वयातील मलेु ऄमूतव अद्दण गहृीतके अधाररत 

कल्पनाबंिल द्दवचार करू शकतात. ते वैज्ञाद्दनकासंारखे द्दवचार करतात. ते पररद्दस्थतीबिल 

‘ऄसे झाले तर’ या प्रकारचा द्दवचार करतात अद्दण प्रश्न द्दवचारतात तसेच ऄनेक पयावयांचा 

द्दवचार करतात, चागंल्या पयावयाबिल अद्दण योग्य पयावयाबिल द्दवगमनात्मक द्दवचार 

करतात. या वयात मलेु एखादी गोष्ट करताना त्यातून साध्य काय होइल याचा साधारण 

द्दवचार करतात अद्दण त्यानतंर द्ददसून येत ऄसलेल्या द्दवद्दशष्ट साध्यतेबिल कारणे द्दकंवा 

वणवन शोधून काढतात. दसुऱ्या शब्दातं, या वयात मलेु सभंाव्यताबंिल सरुुवात करतात 

अद्दण त्यानतंर मूतव स्वरूपातील गोष्टींकडे वळतात. द्दपयाजे यानंी पौगडंावस्थेतील मलुाचंी 

पद्धतशीर अद्दण अशयात्मक द्दवचार करण्याची क्षमता ऄभ्यासण्याकररता एक कृती 

द्दवकद्दसत केली, याला त्यांनी ‘third eye’ म्हटले अहे. जर द्दतसरा डोळा ऄसता तर तो 

कोणत्या द्दठकाणी ऄसावा ऄसे त्यानंा वाटते, ऄसा प्रश्न द्दपयाजे मलुानंा द्दवचारला. मूतव 

द्दक्रयात्मक ऄवस्थेतील (७ ते ११ वषे) मलुानंी, ऄसा डोळा कपाळाच्या मध्यभागी, दोन 

डोळ्याचं्या मध्ये ऄसावा ऄशी प्रद्दतद्दक्रया द्ददली. याऐवजी, औपचाररक द्दक्रयात्मक 

ऄवस्थेतील, ऄथावत पौगडंावस्थेतील मलेु ऄद्दधक काल्पद्दनक अद्दण नाद्दवन्यपूणव होते. 

त्यानंी ऄसा डोळा डोक्याच्या मागील बाजूला ऄसावा, हातात ऄसावा द्दकंवा पायावर 

ऄसावा ऄशा प्रद्दतक्रीया द्ददल्या अद्दण त्याचे पाहणे व्यद्दतररक्त द्दवद्दवध ईपयोग द्दवषयी 

कल्पना केली.  

औपचाररक द्दक्रयात्मक पद्धतीने द्दवचार करणाऱ्यामंध्ये एखाद्या समस्येवर तोडगा/ईत्तर 

वापरण्यापूवीच ऄनेक पयावयांवर द्दवचार करण्याची क्षमता ऄसते. ऄशा व्यापक बौद्दद्धक 

कायवक्षमतेमळेु समस्या सोडद्दवताना व्यक्तीकडून ऄयशस्वी प्रयत्न टाळले जातात. 

औपचाररक द्दक्रयात्मकता ऄसलेली व्यक्ती परीवेशाशी जळुवून घेताना जास्तीत जास्त 

यशस्वी होण्याकररता, मागील ऄनभुव,सद्य मागणी अद्दण भद्दवष्टयातील पररणाम यांना 

लक्षात घेते (सलद्दकंड एन.जे.२००४). 
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ववधानात्मक ववचार (Propositional thought): 

मूतव/प्रत्यक्ष ईदाहरण नसताना व्यक्तीकडून ऄमूतव (काल्पद्दनक) तकव  वापरणे म्हणजे 

द्दवधानात्मक द्दवचार होय. द्दवधानात्मक द्दवचारामंळेु पौगडंावस्थेत काही अधार द्दवधाने सत्य 

ऄसतील तर त्याचं्या अधार ेकाढलेला द्दनष्टकषव देखील सत्य अह,े ऄसे ह ेसमजून घेण्यास 

सोपे जाते. ऄॅररस्टोटल याचें द्दवधानात्मक द्दवचार बिलचे प्रद्दसद्ध ईदाहरण अहे 

सवव परुुष मत्यव अहेत.  (अधारद्दवधान) 

सोके्रटीस परुुष अहे. (अधारद्दवधान ) 

म्हणून, सोके्रटीस हा मत्यव अहे. (द्दनष्टकषव) 

तथाद्दप, बौद्दद्धक द्दवकास जीवनभर चालूच ऄसतो ऄसे द्दपयाजे याचें मत अह.े औपचाररक 

द्दक्रयात्मक द्दवचार प्रद्दक्रया ही हळूहळू चालणारी प्रद्दक्रया अहे, वयाची १२ वषे पूणव झाली 

अद्दण पूणवपणे औपचाररक द्दक्रयात्मक द्दवचार क्षमता अली ऄसे घडत नाही. शारीररक 

पररपक्वता अद्दण परीवेषीय ऄनभुव यांच्या समन्वयातून अशयात्मक तकव  करण्याची क्षमता 

हळूहळू द्दवकद्दसत होत जाते. वयाच्या १५ व्या वषी, मलेु औपचाररक द्दक्रयात्मक ऄवस्थेत 

पूणवपणे द्दस्थर होतात. यात दखेील, व्यक्ती द्दभन्नता अहेत. 

औपचाररक द्दक्रयात्मक ऄवस्थेचा ईपयोग करून घेण्यात देखील व्यक्ती द्दभन्नता द्ददसून 

येतात. काही व्यक्ती त्याचंी औचाररक द्दक्रयात्मक कौशल्ये नंतरच्या वयात सधुरद्दवतात तर 

काहींना या कौशल्यानंा पूणवपणे ईपयोग करून घेता येत नाही. ईदाहरणाथव , फक्त ४० ते 

६० टक्के महाद्दवद्यालयीन मुले अद्दण प्रौढ त्याचं्या औपचाररक द्दक्रयात्मक द्दवचार क्षमतेला 

प्राप्त करतात अद्दण वापर देखील करतात ऄसे ऄभ्यासातून लक्षात अले अहे. परतं ुबरचे 

प्रौढ त्याचें औपचाररक द्दक्रयात्मक द्दवचार सववच के्षत्रामंध्ये दाखवत नाही पण औपचाररक 

द्दक्रयात्मक च्या काही पैलूंमध्ये पूणव सक्षम ऄसतात (केद्दटंग, १९९०, २००४).    

व्यक्तीच्या सासं्कृद्दतक परीवेशामळेु औपचारीक द्दक्रयात्मकता या घटकावर व्यक्ती द्दभन्नता 

द्ददसून येते. व्यक्ती ऄद्दलप्त, शास्त्रीय दृष््टया ऄत्याधदु्दनकहीन समाजात अद्दण ऄल्प औचाररक 

द्दशक्षणात राद्दहलेली ऄसल्यास द्दतच्यात औचाररक द्दक्रयात्मकतेच द्दवकास कमी घडून येतो. 

याईलट पूणव औपचाररक, तौलाद्दनक दृष््टया तंत्रज्ञान-अधदु्दनक समाजानरुूप व्यक्तीत हा 

द्दवकास ऄद्दधक ऄसतो (सेगल अद्दण आतर १९९०, ऄसदी अद्दण आतर, २०१४). 

औपचाररक द्दक्रयात्मकता वाढद्दवणाऱ्या शास्त्रीय तकव  करण्याला सववच समाजात महत्व द्ददले 

जात नाही, हे समाजापरुुप व्यक्ती द्दभन्नताचें कारण अहे. दैनदं्ददन जीवनात अवश्यक 

नसल्यास लोक शास्त्रीय तकव  क्षमता वापर नाही. यातून काही प्रश्न द्दनमावण होणार ऄसतील 

तर त्यानंी ऄशी क्षमता वापरावी हे ऄपेक्षा करणे देखील चूक अहे (गौद्दवयन, १९९८).  

पौगंडावस्थेत औपचाररक वियात्मकता वापरण्याचे फायदे (The Consequences 

of Adolescents’ Use of Formal Operations): 

पूवीची मलेु कोणताही प्रश्न न द्दवचारता द्दनयम द्दकंवा स्पष्टीकरण स्वीकारत ऄसत, ऄलीकडे 

मात्र मलेु औपचाररक द्दक्रयात्मकता क्षमतेचा वापर करताना अशयात्मक तकव  करू लागली 
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अहेत, मलेु त्याच्या पालकानंा, आतर ऄद्दधकाऱ्यानंा मोठ्या प्रमाणावर प्रश्न द्दवचारू लागली 

अहेत. कोणत्याही पररद्दस्थतीत मलेु पररपूणवता नसेल तर ऄस्वस्थ होतात, त्याचें ऄमूतव 

पद्धतीने द्दवचार करणे वाढले अहे, त्याचं्या कल्पना करण्याच्या क्षमता वाढत अहेत.  

पररणामतः, मलेु ऄद्दधक यदु्दक्तवाद करत अहेत. मलेु नवनवीन अशात्मक तकव  वापरून 

आतराचं्या स्पष्टीकरणात ऄसलेल्या पोकळी/ररक्तता शोधण्यात ऄद्दधक रस घेत अहते. 

मलुाचंी द्दचद्दकत्सक द्दवहार करण्याची क्षमता वाढत ऄसल्याने, ते पालक द्दकंवा द्दशक्षकाचं्या 

मयावदाप्रद्दत ऄद्दधक संवेदनशील बनत अहेत. ईदाहरणाथव, या वयातील मलुाला त्याचे 

वडील खूप द्ददवसापंासून द्दसगारटे पीत अहेत याची माद्दहती ऄसल्याने तो वद्दडलानंा 

द्दसगारटे न द्दपणे, द्दसगारटे द्दपण्याचे दषु्टपररणाम द्दवषयी बोलतो. यातूनच वाद द्दनमावण होतात. 

तथाद्दप, यासोबतच ऄसेही अढळून अले अह ेकी, मलुानंा एखाद्या घटनेच्या बऱ्याच बाजू, 

त्याचें फायदे हे लक्षात घेता येत नसल्याने त्याचंी द्दनणवय क्षमता कमी पडत अह.े मलुाचंी 

द्दचद्दकत्सक पद्धतीने द्दवचार करण्याची वाढती क्षमता ज्येष्ानंा समस्या बनू पहात अहे परतं ु

यामळेु देखील कोणत्याही व्यक्ती जीवनातला हा कालखडं ऄद्दधक रजंक बनत अहे.  

वपयाजे यांच्या वसद्ांताचे मूल्यमापन (Evaluating Piaget’s Approach): 

वपयाजे यांच्या वसद्ान्तावर काही टीका करण्यात आल्या आहते, त्यांपैकी काही टीका 

आपण पाहू: 

१.  द्दपयाजे याचं्या मते सवव मानवामंध्ये बोधद्दनक द्दवकास एकाच पद्धतीने होतो, द्दवकास 

द्दवद्दवध ऄवस्थामंधून जातो-द्दवकास ऄनेक ऄवस्थामंधून पढेु जातो. द्दवकास प्रद्दक्रया 

ही वैद्दश्वक अहे ऄसा याचा ऄथव होतो. तरीही, ऄसे लक्षात येते की सारखेच वय 

ऄसलेले, सारखेच वय ऄसलेले द्दभन्न ससं्कृतीतील लोक, बोधद्दनक शक्यताचं्या 

बाबतील परस्पराहंून द्दभन्न ऄसतात.  

२.  द्दपयाजे यांचे ऄसे मत होते की एकदा व्यक्ती द्दवद्दशष्ट वय अद्दण द्दवद्दशष्ट द्दक्रयात्मक 

ऄवस्थेला पोहोचली की त्याला/द्दतला त्या ऄवस्थेतील ऄपेद्दक्षत सववच ईद्दिष््टये पार 

पाडता यायला हवी. परतं ु ऄसे लक्षात येते की एक/द्दवद्दशष्ट व्यक्तीत देखील द्दवद्दवध 

बोधद्दनक क्षमतामंध्ये सारखेपणा द्ददसून येत नाही. द्दभन्नता द्ददसून येते.  द्दवद्दशष्ट 

द्दक्रयात्मक ऄवस्थेत ऄपेद्दक्षत ऄसलेली काही ईद्दिष््टये व्यक्ती करते पण त्याच 

ऄवस्थेतली आतर वैद्दशष््टये द्दतला करता येत नाही.  

३.  द्दपयाजे यानंी माडंलेल्या द्दवकास बोधद्दनक द्दवकास झपाट्याने होतो, तो सथंगतीने 

अद्दण ऄडचणरद्दहत होत नसतो. परतं ु बऱ्याच मानसशास्त्रज्ञाचें ऄसे मत अहे की, 

एका ऄवस्थेतून दसुऱ्या ऄवस्थेत होणारा द्दवकास हे जलद द्दस्थत्यतंर नव्हे, ती एक 

सातत्यपूणव चालणारी प्रद्दक्रया अहे. ही प्रद्दक्रया द्दजतकी गणुात्मक पद्धतीने चालते 

द्दततकी सखं्यात्मक पद्धतीने जात नाही. द्दपयाजे यांची ईपपत्तीवरील दसुरी टीका 

म्हणज,े या द्दसद्धातंात द्ददलेल्या ऄवस्थेतील फक्त वतवन द्दवषयक वणवन होते, एका 

ऄवस्थेतून दसुऱ्या ऄवस्थेत होणायाव बोधद्दनक द्दस्थत्त्यतंर द्दवषयक चचाव केलेली नाही.  

४.  द्दपयाजे यानंी बोधद्दनक क्षमताचें मापन करण्याकररता वापरलेल्या कृतींवर देखील 

टीकाकारानंी प्रश्न द्दनमावण केले अहेत. बोधद्दनक क्षमताचें मापन करण्याकररता 
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वापरण्यात अलेल्या कृती, ‘व्यक्तीच्या वय परत्वे ऄसलेल्या क्षमतानंा कमी लेखतात’. 

ईदाहरणाथव , द्दपयाजे यानंी वय परत्वे ज्या क्षमता सादं्दगतल्या, द्दशश ुअद्दण मलेु त्यापेक्षा 

द्दवचार क्षमताचं्या पातळीवर ऄद्दधक द्दवकद्दसत झालेली ऄसतात (केन्नी, २०१३). 

५.  द्दवचार अद्दण ज्ञान म्हणजे काय याबाबत देखील द्दपयाजे ऄद्दधक तोकडा द्दवचार 

करतात ऄसे टीकाकार मानतात. अपणात बऱ्याच प्रकारच्या बदु्दद्धमत्ता अहेत ऄसे 

वैकद्दसक मानसशास्त्रज्ञ मानतात, त्या बदु्दद्धमत्ता द्दनरद्दनराळ्या अद्दण परस्पराहंून 

स्वतंत्र अहेत (गाडवनर, २००६). 

६.  द्दपयाजे यांच्या मते औपचाररक द्दक्रयात्मकता ही बोधद्दनक द्दवकासाची शेवटची ऄवस्था 

अहे. परतं ुबऱ्याच वैकद्दसक मानसशास्त्रज्ञांचे मत अहे की, औपचाररक द्दक्रयात्मकता 

ही मूतव द्दवचारांची शेवटची ऄवस्था नव्हे. खरतेर, समदृ्धपणे द्दवचार करण्याची शैली पूवव  

प्रौढावस्थेपयांत द्दवकद्दसत देखील झालेली नसते. अपण ज्या समदुायात राहतो तेथे 

ऄद्दधक गुतंागुतंीच्या द्दवचारांची अवश्यकता ऄसते तेथे नेहमीच शदु्ध तकव  चालत नाही. 

याकररता द्दवचारांची लवद्दचकता, ऄद्दधक स्पष्टीकरणात्मक प्रद्दक्रया अद्दण ऄनेक 

घटनामंागील कारणाचंी अवश्यकता ऄसते. याला लाबोवी-वेफ ईत्तर-औपचाररक 

द्दवचार ऄसे म्हणतात (लाबोवी-वेफ अद्दण द्ददएहल, २०००).  

२.३.२ मावहती संस्करण दृष्टीकोन (Information Processing Perspectives): 

माद्दहती ससं्करण दृष्टीकोनानसुार देखील, पौगडंावस्थेतील बोधद्दनक क्षमता हळूहळू अद्दण 

सातत्याने द्दवकद्दसत होत जातात. द्दवकासाच्या या ऄवस्थेतील बोधद्दनक क्षमतामंधील 

बदल, जसे माद्दहती ग्रहण करण्यातील क्षमता, माद्दहतीचा वापर अद्दण साठवण  हा हळू हळू 

होत जाणाऱ्या बदलाचा परुावाच अहे.  

वायर (२००४) याचं्या मते सभोवतालच्या जगाबाबत द्दवचार करण्यात ऄनेक प्रगतीशील 

बदल होतात. नवनवीन पररद्दस्थती हाताळण्याच्या शैलीत द्दवकास घडून येतो. सत्य मधील 

द्दनवडकता येते तसेच स्मतृी अद्दण सवेंदद्दनक क्षमतामंधील द्दवकास यात ऄनेक सकारात्मक 

बदल घडत जातात.  

सामान्यपणे पौगडंावस्थेत बदु्दद्धमत्ता तशीच राहते परतं ु मानद्दसक क्षमता जसे शाद्दब्दक, 

गद्दणतीय अद्दण ऄवकाश यामंध्ये गद्दतशील सधुार घडून येतो.  स्मतृीच्या क्षमतामंध्ये सधुार 

घडून येतो. या वयातील मलेु एकाचवेळी ऄनेक ईद्दिपकाकंडे ऄद्दधक प्रभावीपणे लक्ष देउ 

शकतात, ईदाहरणाथव , गद्दणताचा गहृपाठ करत ऄसताना सगंीत ऐकणे.     

मलेु द्दवद्दवध गोष्टीना सामोर ेजात ऄसतात, त्याचंी स्मतृीची कक्षा रंुदावत जाते पररणामतः 

त्याचें जगाबाबतचे ज्ञानाचे भांडार वाढत जाते. परतं ु मानद्दसक क्षमताबंाबत हे सवव घडून 

येण्यामागे मेटा-बोधद्दनकतेची वाढ होय.  

मटेा-बोधवनकता (Metacognition): मेटा म्हणजे एखाद्या ‘गोष्टीशीच’  सबंंद्दधत होय. 

म्हणजे, मेटा-बोधद्दनकता याचा ऄथव ‘बोधन’ द्दवषयीचेच ‘बोधन’ द्दकंवा स्वतःच्याच 

द्दवचारांद्दवषयी द्दवचार होय. लोकाचें त्याचं्याच द्दवचार प्रक्रीयेद्दवषयी द्दवचार अद्दण लोकाचंी 

त्याचें स्वतःच्याच बोधनावर लक्ष ठेवण्याही क्षमता होय. स्वतःच्या बोधद्दनक प्रद्दक्रयांवर लक्ष 
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ठेवणे अद्दण त्याचें द्दनयमन करणे होय. लोकानंी त्याच्या बोधद्दनक द्दस्थतीबिल केलेली 

सजग पडताळणी होय, व्यक्तीला नवीन ज्ञान द्दवकसीत करणे अद्दण त्याचे द्दवस्तारीकरण 

करणे शक्य होते. यामळेु लोकानंा त्याचं्या स्वतःबिलच्या ऄध्ययनाचा ताबा द्दमळद्दवणे 

शक्य होते. लोक कसे द्दशकतात याची जाणीव, द्दशकण्याच्या गरजेचे मलु्यमापन, गरजाचंी 

पूतवता करण्याची नीती अखणे अद्दण अखलेल्या नीतीची ऄंमलबजावणी आत्यादी बाबी 

समाद्दवष्ट ऄसतात (हॅकर, २००९). 

प्राथद्दमक वगावतील मलुानंा त्याचं्या स्मतृी कायवक्षमता, वाचन द्दवषयक अकलन अद्दण 

अठद्दवणे यांवर पररणाम करणार े घटक समजणे , ईद्दिष्टाचंी पूतवता करण्यासाठी ऄनरुूप 

ऄध्ययन तंते्र अत्मसात करणे, द्दशकलेले साद्दहत्य परीक्षा ईत्तीणव करण्याकररता व्यक्त करता 

येणे आत्यादींद्दवषयी मयावद्ददत ज्ञान ऄसते. मेटा-बोधन द्दवषयक ज्ञान वय, ऄनभुव अद्दण 

सूचना यानंा ऄनलुकू्षन द्दवकद्दसत होत जाते.  

पौगडंावस्थेपयांत मलुाचंी स्मतृी क्षमता वाढते. परीके्षकररता द्दवद्दशष्ट प्रकरण 

ऄभ्यासण्याकररता द्दकती वेळ लागेल याबाबत ते चागंला द्दनणवय घेउ शकता. ऄभ्यास 

साद्दहत्य कोणत्यावेळी पूणवपणे लक्षात ठेवायचे याबिल देखील ते चागंला तकव  करू शकता. 

ऄशा प्रकार,े ऄभ्यास साद्दहत्य समजून घेणे अद्दण त्यावर प्रभतु्व द्दमळद्दवणे, द्दशक्षणात 

चागंली गणुवत्ता प्राप्त करणे याकररता मेटा-बोधद्दनकता मलुांना ईपयकु्त ठरते (ठेल्श अद्दण 

आतर, २०१५).  

२.३.३ ववचारांतील अहकंें वद्रतता (Egocentrism in Thinking): 

पौगडंावास्थेतील ऄहकंें द्दद्रतता म्हणजे अत्म-व्यग्रतेची (स्वतःमध्ये व्यस्त राहणे) द्दस्थती 

होय, या द्दस्थतीत सपूंणव जगाबाबत माद्दहती स्वतःच्या सदंभावतून पद्दहली जाते. या 

ऄहकंें द्दद्रतता द्दस्थतीमळेु, अपण सभोवतालच्या लोकाचं्या कें द्रस्थानी अहोत ऄशी मलुंही 

धारणा बनते. या जाणीवेतून मुले काल्पद्दनक द्दनरीक्षक (माझे कुणीतरी द्दनरीक्षण करत अहे) 

तयार करतात. द्दनरीक्षक अमच्या वतवनाचे द्दनरीक्षण करत अहेत ऄसे यानंा वाटते. 

ईदाहरणाथव , वगावत बसलेल्या द्दवद्या्यावला सारखे वाटत राहते की द्दशक्षकाचें फक्त 

त्याच्याकडेच लक्ष अहे. सवाांचे लक्ष माझ्या गालावरील तारुण्य पीटीकेवर (द्दपंपल) अह े

ऄसे पाटीत सहभागी झालेल्या मलुीला सारखे वाटत राहते.  

या अहमंकें वद्रत ववचार केल्याने: 

 ते ज्येष् व्यक्ती जसे पालक, द्दशक्षण आत्यादी प्रद्दत खूप टीकात्मक बनतात,  

 स्वतःवर झालेल्या टीका सहन करण्यास आच्छुक नसतात, 

 ते आतराचं्या चकुा सहज काढतात (राइ अद्दण आतर २०१४).  

व्यविगत दंतकथा (Personal fables): ऄहकंें द्दद्रतता मळेु पौगडंावस्थेतील मलुामंध्ये 

ऄवास्तव श्रद्धा द्दवकद्दसत होतात. अपले ऄनभुव आतरापेंक्षा ऄगदी वेगळे, ऄपवादात्मक 

अद्दण आतर कुणाकडेच ऄसे नाही ऄशा भावना या मलुाचं्या बनतात. ईदाहरणाथव, जेव्हा 

पे्रमाच्या सबंंधात पे्रमभगं होतो, तेव्हा माझ्या आतके दःुख आतर कुणाच्याच वाट्याला अले 
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नसेल ऄसे यांना वाटू लागते. माझे दःुख, मी कोणत्या मानद्दसकतेतून जात अहे हे  कुणी 

समजूनच घेउ शकत नाही ऄशी या मलुाचंी धारणा बनते. (ऄल्बटव  अद्दण आतर, २००७). 

या प्रकारच्या वैचाररक प्रमादास व्यक्तींगत दतंकथा म्हणतात.  

व्यद्दक्तगत दतंकथाचं्या अधार ेतरुणीच्या बऱ्याच अत्मघातकी वतवनाची ईकल होउ शकते. 

ईदाहरणाथव , ऄसरुद्दक्षत लैंद्दगक सबंंधामंध्ये ऄसणे हे स्वाभाद्दवक अहे ऄसा द्दवचार ही मलेु 

करू शकतात, कारण गभावरपण अद्दण एड्स हे फक्त आतरानंाच होउ शकते, अम्हाला नाही 

ऄशी व्यद्दक्तगत दतंकथा ही मलेु बाळगतात. मद्यपान केल्यावर ते गाडी चालवू शकतात 

कारण ते सरुद्दक्षत गाडी चालद्दवतात अद्दण गाडी त्याचं्या द्दनयतं्रणात ऄसते ऄशी त्याचंी 

व्यद्दक्तगत कल्पना ऄसते (रयेना अद्दण फले, २००६).  

२.३.४ शालेय वनवमतमन (School Performance): 

मेटा-बोधद्दनकता अद्दण आतर बोधद्दनक क्षमता वाढल्याने, शैक्षद्दणक द्दनववतवन देखील वाढेल 

ऄसे साधारणपणे गहृीत धरले गेले अहे. शैक्षद्दणक गणुवत्ता शालेय परीके्षत द्दमळालेल्या 

गणुावंरून मोजला जाउ शकतो. भारतात, हे सपूंणव द्दचत्रच वेगळे अहे. ASER (Annual 

Status of Education Report) सन २०१५ मधील ऄहवाल ऄनसुार भारतात आयत्ता ५ 

वी मध्ये द्दशकणाऱ्या ऄध्यावहून ऄद्दधक मलुाचंी वाचन क्षमता आयत्ता २रीत मध्ये द्दशकणाऱ्या 

मलुाचं्या आतकीच अहे. शशीधरटे अद्दण आतर (२००९) यानंी भारतातील १३.५ टक्के 

मलुाचंी सपंादन क्षमता खूप कमी स्तरावर अहे. यनेुस्को (२०१४) यानंी द्दवकसनशील 

राष्टरामंधील (भारत देश समाद्दवष्ट) २५० दशलक्ष मलेु कायावत्मक द्दनरक्षर अहेत, या 

मलुामंधील ५० टक्के मलुानंी द्दकमान ४ वषे शाळेत घालद्दवलेली ऄसताना देखील. 

ऄहवाल पढेु ऄसेही म्हणतो की प्राथद्दमक शाळेतील ७५ टक्के द्दशक्षक योग्य प्रद्दशद्दक्षत 

नाहीत, त्याचं्याकडे योग्य शैक्षद्दणक पात्रता नाही द्दशवाय ते द्दनयद्दमत ईपद्दस्थती देखील 

नसतात. द्दवकसनशील राष्टरांमधील ऄसे द्दवदारक द्दचत्र या ऄभ्यासांनी माडंले अहे. ऄसे 

ऄसताना द्दवशेषतः भारतात प्रश्न द्दवचारला जातो की, भारतातील या बाद पररद्दस्थतीची 

कारणे काय अहेत अद्दण सरकार काय करते अह?े 

ववद्यार्थयाांच्या शैक्षवणक वनवमतमनावर अनेक घटक पररणाम करत असल्याचे लक्षात येते. 

यातील काही घटक पुढील प्रमाणे: 

सामाद्दजक-लोकसखं्याशास्त्रीय, कुटंुब, शालेय यतं्रणा, ऄभ्यासक्रम, ऄध्यापन पद्धती, 

घरातील वातावरण, पालकाचें द्दशक्षण, मातेकडून घेतली जाणारी काळजी अद्दण 

पालकामंधील नातेसबंंध (देव, २०१६). यासोबतच, वगावतील वातावरण, द्दवद्याथी-द्दशक्षण 

धनात्मक सबंंध अद्दण द्दनयद्दमत ईपद्दस्थती द्दवद्या्याांच्या शैक्षद्दणक द्दनववतवनात वदृ्धी घडवून 

अणतात. द्दशक्षक प्रोत्साहन देणार े अहेत, ते सवाांना समान वागणूक देतात या प्रकारचे 

सवेंदन द्दवद्या्याांना शाळेत ईपद्दस्थत राहण्यास प्रोत्साहन देते.  

जागद्दतक अरोग्य सघंटना, यनेुस्को या अंतरराष्टरीय सघंटना अद्दण मानव ससंाधन 

द्दवभाग, नीती अयोग ही भारतातील कायावलये यानंी द्दशक्षणात ऄमलुाग्र बदल घडवून 

अणण्याचा प्रयत्न केला अहे. सन १९९० मध्ये, यनेुस्को मध्ये ‘सवाांकररता द्दशक्षण’ ऄसे 

धोरण अखले अहे.  



 

 

अजीवन द्दवकास अद्दण पौगडंावस्थेतील 

शारीररक अद्दण बोधद्दनक द्दवकासाचा पररचय – I 

 

31 

मद्दसनो अद्दण आतर (२०१६) यानंी द्दवकसनशील राष्टरामंधील द्दशक्षणाचा दजाव 

सधुरद्दवण्याकररता धोरणात्मक मध्यस्थी केली. द्दवकसनशील राष्टरामंध्ये द्दशक्षणाचा दजाव 

ऄद्दतशय द्दनम्न ऄसल्याचे त्यांना जाणवले. ऄशा प्रकारचे कायव लक्षणीय अहे कारण ऄसे 

गहृीत धरले जाते की द्दशक्षणाच्या गणुवते्तत सधुार अद्दथवक द्दवकास, ईत्पादकता अद्दण 

द्दवकास घडवून अणेल.  

सामावजक-आवथमक दजाम आवण शालेय वनवमतमन (Socioeconomic Status and 

School Performance):  

शैक्षद्दणक सपंादन अद्दण सामाद्दजक-अद्दथवक दजाव यामंध्ये घद्दनष् सबंंध ऄसल्याचे ऄभ्यास 

सागंतात. मध्यम अद्दण ईच्च सामाद्दजक-अद्दथवक दजाव ऄसलेल्या मलुानंा चागले गणु 

द्दमळतात. ईच्च अद्दण मध्य सामाद्दजक-अद्दथवक दजाव ऄसलेल्या मलुानंा प्रमाद्दणत सपंादन 

चाचणीवर देखील चागंले गणु प्राप्त होतात. या वगावतील मलेु द्दनम्न सामाद्दजक-अद्दथवक 

दजावच्या मलुापेंक्षा जास्त आयत्ता द्दशकतात. मध्यम अद्दण ईच्च सामाद्दजक-अद्दथवक दजावची 

मलेु अद्दण द्दनम्न सामाद्दजक-अद्दथवक दजावची मलेु यामंधील हा फरक प्राथद्दमक वगावपासून 

सरुु होतो अद्दण हे मलेु पौगडंावस्थेत जाइपयांत ऄद्दधक प्रमाणात द्ददसून येतो (रॉय अद्दण 

रावर, २०१४)  

मध्यम आवण उच्च आवथमक-समवजक दजाम असलेल्या मलुांकडून उच्च शैक्षवणक यश 

संपावदत करण्यामागील अनेक कारण ेआहते, जसे: 

 मध्यम अद्दण ईच्च अद्दथवक-सामाद्दजक दजाव ऄसलेल्या मलुाचं्या तलुनेत द्दनम्न 

अद्दथवक-सामाद्दजक दजाव ऄसलेली मलुानंा द्दततक्याशा सदु्दवधा/फायदा द्दमळत नाही. 

 गरीब वगावतील मलुानंा योग्य प्रमाणात पोषक अहार द्दमळत नाही अद्दण त्यानंा 

अरोग्याच्या समस्या ऄसतात. 

 बऱ्याचदा, गरीब कुटंुबातील मलेु गदीच्या द्दठकाणी वास्तव्यास ऄसतात अद्दण ऄपयावप्त 

शाळेत जातात द्दशवाय ऄभ्यास करण्याकररता देखील त्यांना योग्य जागा ईपलब्ध 

नसते. या मलुाकंडे मध्यम अद्दण ईच्च वगावतील मलुापं्रमाणे घरी पसु्तके अद्दण 

सगंणक देखील ईपलब्ध नसतो (प्रतर, २००२). यासोबतच, गरीब कुटंुबातील मलेु 

शालेय जीवनाच्या ऄगदी पद्दहल्या द्ददवसापासून प्रद्दतकूल पररद्दस्थती ऄनभुवतात 

अद्दण जसजसे मोठे होत जातील तसतशी ही प्रद्दतकूलता ऄद्दधक प्रमाणात वाढत 

जाते. या प्रद्दतकुलतेचा पररणाम सातत्याने त्याचं्या शैक्षद्दणक द्दनवावतावनावर होत जातो, 

बफावच्या ईंच टेकडीवरून बफावचा छोटासा गोळा सोडल्यास तो खाली येताना ऄनेक 

द्दहम कण द्दचटकून तो मोठा होत जातो ऄगदी त्याच प्रमाणे या मलुाचं्या समस्या ते मोठे 

होत जाताना वाढतच जातातात. पररणामतः ही मलेु मध्यम अद्दण ईच्च सामाद्दजक-

अद्दथवक दजावच्या मलुाचं्या तलुनेत मागे पडतात.  

शाळातील ववद्याथी गळती (Dropping out of School): 

यनेुस्को, Institute for Statistics and Global Education Monitoring (सादं्दख्यकीय 

अद्दण जगातील द्दशक्षण देखरेख ससं्था) याचं्या ऄनसुार,  भारतात ४७ दशलक्ष माध्यद्दमक 
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अद्दण ईच्च माध्यद्दमक शाळेतील मलेु मध्यात द्दशक्षण सोडून देतात. ज्याऄथी, भारत देश 

तरुणाइ त्याचंी धनात्मक बाजू अद्दण सपंत्ती मानतो, ऄशात ही अकडेवारी धोक्याची 

सूचना अहे. मलुानंी शाळा सोडण्याची ऄनेक कारणे अहेत. जसे– 

 काही मलेु शाळा सोडतात कारण त्यानंा कमी गणु द्दमळाल्याने पढुील द्दशक्षणाकररता 

प्रवेश द्दमळत नाही अद्दण ते द्दशक्षण सोडून देतात.  

 कौशल्यांच्या ऄभावामळेु काही शाळा सोडतात.  

 दाररद्रय्ामळेु काही शाळा सोडतात. द्दवद्याथी त्याचे ईच्च द्दशक्षण पूणव करू शकेल की 

नाही हे ठरद्दवणारा सवावत मोठा द्दनधावरक (घटक) दाररद्रय् हा अहे. मध्यम अद्दण ईच्च 

सामाद्दजक-शैक्षद्दणक दजावच्या मलुाचं्या तलुनेत द्दनम्न सामाद्दजक-अद्दथवक दजावची मलेु 

शाळा सोडण्याचे प्रमाण तीनपट आतके अहे. शाळा सोडणे हे दृष्टचक्र अहे- या 

लोकाकंडे ईच्च द्दशक्षण घेण्याकररता पैसे नसतात, म्हणून ते द्दशक्षण सोडतात. त्याचं्या 

ईच्च द्दशक्षण अद्दण कौशल्ये नसल्याने त्यांचे अद्दथवक यश देखील कमीच राहते. यातून 

ते ऄद्दधक गरीब होत जातात.  

२.३.५ सायबरअवकाश: पौगंडावस्था ऑनलाइन (Cyberspace: Adolescents 

Online): 

अजच्या काळात, बरचे तरुण आंटरनेट अद्दण आंटरनेट अधाररत तंत्रज्ञान जसे दैनदं्ददन 

जीवनातील सामाद्दजक माध्यमे याचंा व्यापक प्रमाणात वापर करत अहे. कैसर फद्दमली 

फाईंडेशन यानंी केलेल्या सवेक्षण ऄनसुार, तरुण लोक द्ददवसाला सरासरी ६.५ तास 

माध्यमांवर घालद्दवतात. आतकेच नव्हे, बऱ्याचदा एकाचवेळी ते ऄनेक माध्यमांचा वापर 

देखील करत ऄसतात. अद्दण म्हणून ते द्ददवसाला ८.५ तास आतका कालावधी आंटरनेट 

समोर ऄसतात (जोडवन, २००७).  

लेनहाटव  (२०१०) अद्दण ररचटेल (२०१०) याचं्यामते पौगडंावास्थेतील मलेु मद्दहन्याला 

जवळपास ३०,००० मजकूर पाठवत ऄसतात अद्दण बऱ्याचदा एकाचवेळी ऄनेकाशंी 

सवंाद साधत ऄसतात. समोरासमोर सवंाद द्दकंवा टेद्दलफोनवरून सवंाद साधण्यापेक्षा ते 

आमेल द्दकंवा व्हाट्सऄप वरून मजकूर पाठवतात.  

माध्यम ेआवण वशक्षण (Media & Education): 

आंटरनेट ची सहज ईपलब्धता अद्दण व्यापकता यानंी द्दशक्षण के्षत्रात सदु्धा लक्षणीय बदल 

घडवून अणला अहे. अता द्दवद्याथी अद्दण द्दशक्षक यामंध्ये नळ अद्दण बदली यासंारखा 

सबंंध राद्दहलेला नाही. द्दवद्या्याांना आंटरनेट मळेु बऱ्याच प्रमाणावर माद्दहती ईपलब्ध अहे. 

द्दशक्षक फक्त महत्वाची अद्दण द्दवश्वसनीय माद्दहती देणार े बनून राद्दहले अहेत. तथाद्दप, 

द्दशक्षणावर आंटरनेटची सहज ईपलब्धता एकसारख्या प्रमाणात सकारात्मक पररणाम करत 

अहे की नाही हे ठरद्दवण्याचा प्रयत्न ऄजूनही द्दशक्षणतज्ज्ञ करत अहेत. सायबर तंत्रज्ञानाच 

द्दशक्षणावर एकसारखा सकारात्मक पररणाम पाहण्यापूवी बऱ्याच गोष्टी बदलण्याची गरज 

अहे. ईदाहरणाथव, आंटरनेट रचनात्मक वापर होण्यासाठी अवश्यक सूचना, द्दवद्दशष्ट कौशल्ये 

शालेय ऄभ्यासक्रमात समाद्दवष्ट होण्याकररता ऄभ्यासक्रमात बदल करावा लागेल. व्यापक 
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माद्दहतीमधून महत्वाचे काय अहे तेच शोधणे अद्दण ऄनावश्यक माद्दहती काढून टाकणे कसे 

करता येइल यावर द्दवद्या्याांना द्दशकद्दवण्याची गरज अहे. द्दवद्या्याांमध्ये शोधण्याची क्षमता, 

द्दनवड अद्दण नवीन ज्ञान द्दनद्दमवतीकररता माद्दहतीचे सकंलन कसे करावे याबाबद देखील 

द्दवद्या्याांमध्ये क्षमता द्दवकद्दसत कराव्या लागतील (गीलामो-रामोस अद्दण आतर २०१५)  

तथावप, इंटरनेट वापराचे काही तोटे देखील आहते. या धोक्यांपैकी काही पुढीलप्रमाणे:  

१.सायबर गुन्हगेारी (Cyber Bullying): 

पौगडंावस्थेतील काही मलेु आतरानंा धमकावण्याकररता आंटरनेटचा वापर करतात. ते द्दपडीत 

व्यक्तीला वारवंार मानद्दसक आजा होइल ऄसे मेसेज द्दकंवा आमेल पाठवतात. वेबसाइट वर, हे 

सायबर गनु्हेगार द्दननावी बनून राहतात. या माध्यमातून ते कोणतीही शारीररक आजा 

पोहोचवत नाही, मानद्दसक आजा मात्र तीव्र स्वरूपही ऄसू शकते (मन्केटलोव अद्दण टेलर, 

२०१४). आटंरनेटच्या माध्यमातून एखाद्याला वारवंार त्रास देणे (Trolling) हे देखील 

सायबर गनु्हेगारीचे एक रूप अहे.  

२. आक्षेपाहम सावहत्याची सहज उपलब्धता (Easy access to Objectionable 

material): 

सायबर ऄवकाशावर (Cyberspace) सवाांनाच ऄश्लील साद्दहत्य सहज ईपलब्ध ऄसते. 

बालकामकु (Pedophilias) द्दवकृत लोक मलुानंा सहज शोधू शकता अद्दण त्यांचे प्रत्यक्षात 

देखील शोषण करू शकतात.  

३. ऑनलाइन जुगार (Online gambling):  

ऑनलाआन पद्धतीचे खेळ सहज अद्दण मोठ्या प्रमाणावर ईपलब्ध अहेत. शालेय अद्दण 

महाद्दवद्यालयीन द्दवद्याथी देखील क्रीडा प्रकारावंर जसे द्दक्रकेट जगुार लावू शकतात, 

सहभागी होउ शकतात. जसे पोकर सारखा खेळ के्रडीट काडव वापरून खेळला जातो 

(वोलाक अद्दण द्दफंकेलहोर, २००७). 

४. वडवजटल ववभाजन (Digital Divide):  

गरीब वगावतील अद्दण ऄल्प समूहातील मलुानंा सगंणकाची द्दततकीशी ईपलब्धता नसते, 

द्दजतकी ती ईपलब्धता मध्यम वगीय अद्दण श्रीमंत कुटंुबातील मलुानंा ईपलब्ध ऄसते. 

यालाच द्दडद्दजटल द्दवभाजन ऄसे म्हटले जाते.  पसेुल (२०१३) यानंी ऄहवाल द्ददला अहे 

की ऄमेररकेत, शे्वतवणीय मलुानंा व्यद्दक्तगत सगंणक ईपलब्ध अहे अद्दण कृष्टणवणीय 

मलुानंा द्दततक्याशा प्रमाणात व्यद्दक्तगत सगंणक ईपलब्ध होत नाहीये. हे ते दोन समूह होय.  

तुमची प्रगती तपासा  

१.  औपचारीक द्दक्रयात्मकता ऄवस्था म्हणज े काय अद्दण ह े ऄवस्था द्दवचार प्रद्दक्रयेवर 

कसा पररणाम करते? 

२.  पौगडंावस्थेतील बोधद्दनक द्दवकास द्दवषयक द्दपयाजे यांचा द्दसद्धातं अद्दण माद्दहती 

ससं्करण दृष्टीकोन यात याक फरक अहे? 
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३. शैक्षद्दणक द्दनवावतावनावर प्रभाव टाकणार ेघटक कोणते अहेत?  

४. मलुाचंी द्दशक्षणातून गळती का घडते? 

५. सायबरऄवकाश चे फायदे अद्दण तोटे काय अहेत?  

२.४ पौगडंावास्थेच्या स्वास्र्थयाला धोके (THREATS TO 

ADOLESCENTS’ WELL-BEING) 

पौगडंावस्था हा प्रत्येकाच्या जीवनातील अरोग्यदायी कालखंड, परतं ुयाच कालखडंात मलेु 

धोकादायक वतवनात गुतंण्याची शक्यता ऄसते. जे वतवन त्याचं्या अरोग्याला घातक ठरू 

शकते. मलुाचं्या अरोग्याला अद्दण स्वास््याला घातक वतवनापैंकी ऄमली पदाथाांचे सेवन, 

मद्य, तंबाखू अद्दण लैंद्दगक सकं्रमण हे अहेत.  

२.४.१ बेकायदेशीर औषधी (Illegal Drugs): 

जगाच्या पाठीवर तरुण मलुामंध्ये ऄमली पदाथाांचे सेवन ऄद्दतशय व्यापक प्रमाणात वाढत 

अह,े वय वषे १६ ते १९ दरम्यान हे प्रमाण खूपच अहे (ऄहमद अद्दण आतर २००७). 

कद्दपल अद्दण आतर (२००५) याचं्या मते भारतात ऄमली पदाथाांचे प्राधान्य द्दवषयक 

कोणतीही द्दलंग द्दभन्नता द्ददसून येत नाही परतं ु ऄमली पदाथव घेण्याच्या प्रमाणात 

द्दलंगद्दभन्नता द्ददसून येत अहे. द्दसगं अद्दण आतर (२००६) यानंी जयपूर शहरातील आयत्ता ९ 

वी ते १२ वी मध्ये द्दशकणाऱ्या मलुाचंा ऄभ्यास केला, त्यात २.१ मलेु अद्दण १.७ मलुी 

तंबाखू खाणार े होते. ज्या कुटंुबात तंबाखू अद्दण द्दसगारटे द्दपण्याची सवय होती, त्या 

कुटंुबातील मलुामंध्ये द्दसगारटे द्दपणे अद्दण तंबाखू खाण्याचे प्रमाण ऄद्दधक होते. दसुऱ्या 

ऄभ्यासात, जयुल अद्दण आतर (२००८) यानंा मलुामंध्ये मलुींच्या तलुनेत ऄमली पदाथाांचे 

सेवन ऄद्दधक प्रमाणात अढळून अले. र े(२००८) यानंी केलेल्या ऄभ्यासात, १२ ते १८ 

वषे वयोगटातील ३ टक्के मलुानंी भागं या पदाथावचे सेवन केलेले होते अद्दण फक्त ४ टक्के 

ऄमली पदाथव घेणाऱ्या मलुानंी यावर ईपचार घेतला.  

गोद्दपराम अद्दण द्दकशोर (२०१४) याचं्या ऄभ्यासात ऄसे अढळून अले की बऱ्याच मलुानंी 

वय १५ ते १८ वषे दरम्यान ऄमली पदाथावचे सेवन सरुु केले होते.  

अवैध अमली पदाथम सेवन करण्याची बरीच कारण ेमलेु व्यि करतात. यातील काही 

कारणे: 

१.  समवयस्कांचा प्रभाव: ऄमली पदाथाांचे सेवन करण्यामागे समवयस्काचंा प्रभाव ह े

कारण सातत्याने द्ददसून अले अहे (चौधरी अद्दण सेन, १९९२).  

२. आदशममानांचे अनुकरण: प्रद्दसद्ध व्यद्दक्तमत्त्व (celebrities), पालक, द्दशक्षक द्दकंवा 

कोणती व्यक्ती द्दजला ही मलेु मोठे मानतात.  

३.  द्दजज्ञासा  

४.  द्दवकद्दसत झाल्याची जाणीव  
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५.  चागंले वाटणे हा घटक अद्दण सामाद्दजकीकरण  

६.  मौज करण्याची ईगमस्थाने (ईदा. पाटी, ईत्सव साजर ेकरणे आत्यादी) 

७.  पे्रमाच्या सबंंधामंध्ये ऄपयश, पालकाचंा दबाव (द्दवशेषतः वडील), कौटंुद्दबक समस्या 

आत्यादी सबंंद्दधत तणाव  

८. बाल्यावस्थतेील वाईट अनुभव: दबेु अद्दण आतर (२००३) यानंी बाल्यावस्थेतील 

नकारात्मक ऄनभुव अद्दण भद्दवष्टयातील ऄमली पदाथाांचे सेवन यामंध्ये सहसबंंध 

द्ददसून अला. शारीररक, भावद्दनक द्दकंवा लैंद्दगक शोषण, शारीररक द्दकंवा भावद्दनक 

दलुवक्ष, कुटंुबातील ऄमली पदाथव सेवन पहात बालपण गेलेले, गनु्हेगारी स्वरुपाचे  

कुटंुब सदस्याचें वतवन, कुटंुब सदस्यामंध्ये मानद्दसक अजारी ऄसणे, पालकामंधील 

बेबनाव (मतभेद) कुटंुबात बेकायदेशीर व्यसनाधंीनता आत्यादी बाल्यावस्थेतील 

द्दवपरीत घटना होय. सशंोधन सदंभव ऄसे सागंतात की. बाल्यावस्थेत ईपरोक्त 

कौटंुद्दबक समस्यापैंकी द्दजतक्या समस्याचंा सामना केला ऄसेल द्दततकी व्यसनाधीन 

होण्याची शक्यता ऄद्दधक ऄसते. वय वषे १४ दरम्यान ही शक्यता २ ते ४ पट ऄद्दधक 

ऄसते अद्दण त्यानतंर हा धोका ५ पट ऄद्दधक वाढत जातो.  

९.  शैक्षवणक वनवमतमनात वाढ : ऄमली पदाथाांचे सेवन करण्यामागे ऄलीकडे द्ददसून 

अलेले ह े एक कारण होय. वाढती स्पधाव, ऄद्दधकाद्दधक शैक्षद्दणक गणुांना द्दमळणार े

महत्व, मलेु प्रचडं प्रमाणात ऄपेक्षाचं्या ओझ्याखाली दबलेली ऄसतात ही ऄमली 

पदाथव सेवनाची कारणे द्ददसून येतात. बरीच मलेु ज्या ऄमली पदाथाांचे सेवन करतात 

त्याला ‘Adderall’ ऄसे म्हणतात. ‘Adderall’ हा ऄमली पदाथव सामान्यपणे ऄवधान 

द्दवद्दकरण ऄद्दतद्दक्रयाशीलता द्दवकृती वर ईपचार करण्यासाठी वापरला जातो. या 

पदाथावच्या सेवनाने लक्ष (एकाग्रता) वाढते अद्दण त्यामळेु दीघवकाळ पयांत ऄभ्यास 

होतो ऄशी धारणा अहे (श्वाझव, २०१२). 

बेकायदेशीर औषधींचा (ऄमली पदाथव) ईपयोग केल्याचे वाइट पररणाम ऄसतात. 

ईदाहरणाथव , काही ऄमली पदाथव असक्ती द्दनमावण करतात. यानं असक्ती द्दनमावण करणार े

ऄमली पदाथव ऄसे देखील म्हटले जाते. या औषधींच्या वापरातून जैद्दवक अद्दण मानद्दसक 

ऄवलंद्दबत्व द्दनमावण होते. जैद्दवक असक्तीत, व्यक्तीचे शरीर सबंंद्दधत ऄमली पदाथावच्या 

सेवनाचे आतके असक्त बनते की या ऄमली पदाथावचे सेवन केल्याद्दशवाय व्यक्तीला 

सामान्यपणे काये देखील करता येत नाही. यामळेु शारीररक, अद्दण दीघवकालीन नसससं्था 

पातळीवर पररणाम होतात. या प्रकरणामंध्ये, ऄमली पदाथव व्यक्तीसाठी वेगळे ऄसे करत 

नाही खरतेर यातून दैनंद्ददन जीवनातील जैद्दवक सामान्यपणा जपण्याची गरज द्दनमावण होते 

(कामी अद्दण फारव’इ, २००३). मानद्दसक ऄवलंद्दबत्व बाबत, लोक दैनदं्ददन तणावाशंी 

जळुवून घेण्याकररता देखील हळूहळू या ऄमली पदाथाांवर ऄवलंबून राहू लागतात. जर 

तणाव टाळण्याकररता तरुण ऄमली पदाथाांचा अश्रय घेउ लागले तर त्यानंा समस्याचंा 

सामने करणे, प्रभावीपणे तणाव सोडद्दवणे यात ऄडचण जाणवू लागते अद्दण पनु्हा ऄमली 

पदाथव घेणे सरुु होते. ऄमली पदाथाांचे सेवन करणे घातकच ऄसते, व्यक्तीने ऄगदी सहज 

म्हणून कमी घातक पदाथावचे सेवन केले तरी ते पढेु व्यक्ती ऄद्दधक घातक पदाथाांच्या 

सेवनाकडे जाउ शकते ऄसे ऄभ्यास सागंतात (सेगल अंनी स्टीवटव , १९९६). 
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गाजंा भागं हे  सामान्यतः वापरले जाणार े बेकायदेशीर ऄमली पदाथव अहेत. भागं या 

पदाथावच्या सेवनाने ऄल्पस्मतृी अद्दण ऄध्ययन द्दवषयक ह्रास, लक्ष्य साध्य करण्यात 

ऄडचणी, समन्वयाचा ऄभाव आत्यादी समस्या ईद्भवतात. या पदाथावच्या सेवनाने रृदयाची 

स्पंदने वाढणे, फुफुसावंर पररणाम अद्दण ऄसरुद्दक्षत लोकामंध्ये मनोद्दवद्दक्षप्ती द्दनमावण 

होण्याचा धोका ईद्भवतो. मनू अद्दण आतर (२०१३) यानंी तरुण मलेु मोठ्या प्रमाणावर भांग 

या पदाथावचे सेवन करतात ऄसे ऄधोरदे्दखत केले अहे.  

तरुणाकंडून सेवन होणारा, ऄफू हा अणखी एक ऄमली पदाथव  होय. ऄफूच्या कमी 

सेवनाने शरीराला ईिीपन प्राप्त होते तर ऄद्दधक सेवनाने ऄवसाद ग्रस्तता प्राप्त होते. ऄफूची 

नशा वेदनाशामक सारखी काम करते, व्यक्तीला ऄस्वस्थ वाटू लागते, चेहरा गरम 

झाल्यासारखे वाटते, त्वचेला खाज सटुते, तोंडाला कोरड पडते अद्दण सकारात्मक भाव 

आत्यादी लक्षणे द्ददसू लागतात. या पदाथावचे द्दशरमेधून (नस) सेवन केल्याने पोटात ऄस्वस्थ 

वाटते तसेच गुगंी अद्दण स्वप्नानभुव येतात. तीव्र प्रमाणातील सेवनाने मतृ्यू ईद्भवतो. 

ऄफूच्या दीघव सेवनातून ऄफू घेण्याच्या प्रकारात बदल घडून येतो. काळाच्या ओघात, या 

लोकाचें नैसद्दगवक ऄफुजन्य पदाथावचे ऄवलंद्दबत्व जाते अद्दण त्याचबरोबर ते डॉक्टराचं्या 

सल्याने द्ददल्या जाणाऱ्या पदाथावच्या सेवनाकडे जातात. ईदाहरणाथव , Buprenorphine 

अद्दण Codeine ही खोकला अल्यावरची औषधे अद्दण Dextropropoxyphene या 

औषधींचे ऄवलंद्दबत्व वाढत जाते. तरुण, द्दवशेषतः द्दनम्न अद्दथवक दजावची मलेु श्वसनिारा 

ऄमली पदाथाांचे सेवन करतात, ऄसे ऄभ्यास सागंतात. बेनेगलेट अद्दण आतर (१९९८) 

याचं्या ऄहवालानसुार वयाच्या १०-११ व्या वषी मलेु तंबाखू सारखा पदाथव खाउ 

लागतात अद्दण पढेु हळूहळू ते श्वसन मागावने ऄमली पदाथाांचे सेवन करतात.  

२.४.२ मद्य वापर आवण गैरवतमन (Alcohol Use and Abuse): 

भारतात तरुणामंध्ये मद्याचा वाढता वापर हा गभंीर द्दचतेंचा द्दवषय अहे भारतात ७५ 

दशलक्ष लोक मद्याचे सेवन करतात ऄसे ऄंदाज सागंतात (श्रीवास्तव अद्दण आतर, २००२). 

र े अद्दण आतर (२००४ ) यानंी घराशी सबंंधीत राष्टरीय स्तरावरील सवेक्षण (National 

Household Survey) केले, यात १२ ते ६० वषे वायोगातील परुुषाचंा समावेश होता 

त्यात २१.७ टक्के सहभागी मद्य द्दकंवा ऄमली पदाथव सेवन करणार ेअढळले. द्दसन्हा अद्दण 

आतर (२००४) यानंी ऄंदमान शाळेतील मलुावंर ऄभ्यास केला त्यात ऄसे अढळले की 

ज्या मलुानंी कमी वयात मद्यपान सरुु केले होते ते पढुील जीवनात ईद्दशरा मद्यपान सरुु 

केलेल्याचं्या तलुनेत ऄद्दधक प्रमाणात मद्यपान करत ऄसे. तरुणाइकडून मद्यपान करण्याची 

ऄनेक कारणे द्ददसून येतात. यातील काही कारणे - 

 समाजाकडून मद्यपान करणे याला स्वीकारले जाणे वाढत अह,े ऄगदी पदाथव 

सेवनाला देखील. 

 सहज ईपलब्धता  

 सक्षम परुुष ते आतराचं्या आतकेच मद्यपान करू शकतात हे द्दसद्ध करण्याकररता ऄद्दधक 

मद्य द्दपतात. 
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 काही लोक ताण तणाव कमी करण्याकररता द्दपतात, तसेच ते द्दभडस्तपणा कमी 

करण्यासाठी देखील घेतात.  

 काही लोक अजूबाजूचे लोक पीत अहेत ह े पाहून द्दपतात द्दकंवा द्दमत्रामंध्ये सववच 

द्दपतात ऄसे त्यानंा वाटते म्हणून. याला द्दमत््या समथवन पररणाम (false 

consensus effect) म्हणतात.  

 भारताच्या पूवोत्तर राज्यामंध्ये, भात द्दकंवा तत्सम खाद्य पदाथाांचे द्दकण्वन (फमेंटेशन) 

करून घरीच मद्य बनद्दवले जाते. या घरी बनद्दवलेल्या मद्य पदाथावला ऄध्याद्दत्मक 

अद्दण सामाद्दजक कायाांमध्ये घेतले जाते. ऄसे पेय मलेु पालकासंमोर घेतात तर ज्येष् 

कोणत्याही सकंोच द्दशवाय या पदाथावचे सेवन करत ऄसतात. मोठ्याचंा देखील या 

कृतीबिल कोणताही अके्षप नसतो. या समाजात, तरुणांनी खूप कमी वयात मद्याची 

चव चाखलेली ऄसते अद्दण पढेु ते नशा येण्याच्या प्रमाणापयांत घेतच जातात. तथाद्दप, 

ईतार वयात, यापैंकी काही लोक दकुानात द्दमळणाऱ्या मद्याकडे वळतात अद्दण 

सवयीचे मद्यासक्त बनतात. 

 कमी वयात मद्याचे सेवन सरुु झाल्याचे मद्यासक्ती व्यद्दतररक्त देखील काही दषु्टपररणाम 

द्ददसून येतात. कमी वयातील मद्यपानाच्या पररणामातून धोकादायक लैंद्दगक वतवन, 

ऄमली पदाथाांचे सेवन, गनु्हेगारी स्वरूपाचे वतवन अद्दण द्दहसंक वतवन, शालेय गणुवते्तत 

ह्रास, भावद्दनक द्दवकृती अद्दण अघात हे पररणाम अहेत.  

 मद्यपी- काही लोकानंा मद्य द्दपणे ही सवय लागलेली ऄसते, ते मद्यावर ऄवलंबून 

ऄसतात  अद्दण त्यानंा त्यावर द्दनयतं्रण द्दमळद्दवता येत नाही. ते कमी प्रमाणात मद्य 

द्दपण्यास सरुुवात करतात, परतं ु हळूहळू त्याचंी मद्य घेण्याची क्षमता (सहनशक्ती) 

वाढत जाते अद्दण ते ऄद्दधकाद्दधक मद्य घेउ लागतात. मद्य द्दपण्याचा पररणाम 

साधण्याकररता ते ऄद्दधकाद्दधक मद्य सेवन करतात. काहीलोक द्ददवसभर मद्य घेतात 

तर काही द्दवद्दशष्ट वेळी. त्यानंा मद्य घेण्याचे आच्छा कायमच ऄसते. लोक मद्यपी का 

बनतात याची कारणे मात्र माद्दहत नाही. काहींच्या मते याला ऄनवुशं जबाबदार अहे, 

कारण तो कुटंुबामंध्ये द्ददसून येतो. परतं ुमद्य घेणाऱ्या कुटंुबामंध्ये मद्य द्दवषयक समस्या 

नसतात.  

 मद्य घेण्याचे कारण महत्वाचे नाही. पण तरुण मद्य घेत ऄसतील तर त्यानंा सधुरद्दवणे 

महत्वाचे अहे.  

२.४.३ तंबाखू: धुम्रपाणाचे धोके (Tobacco: The Dangers of Smoking): 

बऱ्याचशा तरुणानंा धमु्रपान करण्याचे धोके माद्दहत अहे ऄसे लक्षात येते. तरीही ते धमु्रपान 

करतात. ऄभ्यास ऄसे सागंतो की पूवी ज्या प्रमाणात धमु्रपान होतहोते त्यापेक्षा द्दकतीतरी 

कमी प्रमाणात अज धमु्रपान द्ददसून येत अहे, परतं ुतरीही धमु्रपान करणाऱ्याचंी सखं्या खपु 

मोठी अहे. धमु्रपान करण्यात द्दलंग द्दभन्नता अद्दण वादं्दशक द्दभन्नता ऄसल्याचे ऄभ्यास 

सागंतात. ऑद्दस्रया, नॉवे, स्वीडन अद्दण आतर बऱ्याच राष्टरामंध्ये, मलुींमध्ये मलुाचं्या 

तलुनेत धमु्रपान ऄद्दधक वाढत अहे. अद्दिकन ऄमेररकन अद्दण ईच्च सामाद्दजक-अद्दथवक 

दजावच्या मलुांच्या तलुनेत शे्वतवणीय मलेु अद्दण द्दनम्न अद्दथवक दजावची मलेु यामंध्ये कमी 
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वयात धमु्रपान करणे ऄद्दधक प्रमाणात अहे. ऄमेररकेतील माध्यद्दमक शाळामंध्ये, अद्दिकन 

ऄमेररकनच्या तलुनेत शे्वतवणीय ऄद्दधक धमु्रपान करतात, ऄलीकडे हा फरक मोठ्या 

प्रमाणावर कमी होत अहे (बानेट अद्दण मइुलेनबगव, २०१२).  

ईशीरा का होइना लोकामंध्ये सक्रीय अद्दण द्दनद्दष्टक्रय धमु्रपान करण्याला समाज द्दवरोध करत 

अहे. शाळा, कायावलये, द्दवमान स्थानके (एऄरपोटव) आत्यादी द्दठकाणी सरकारच्या अदेशाने 

‘धमु्रपान मकु्त के्षत्र’ घोद्दषत केली जात अहेत. तरीही, बरचे तरुण धमु्रपान करतात. प्रश्न 

ऄसा द्दनमावण होतो की, तरुण ऄशी घातक सवय का जडते? 

तरुणांना धूम्रपानाची घातक सवय जडण्याची अनेक कारण े आहते. त्यातील काही 

पुढील प्रमाणे: 

१.  काही तरुण याकडे अपण मोठे झालो अहोत ऄसा सदंेश म्हणून पाहतात.  

२.  मलेु प्रद्दसद्ध व्यक्ती, पालक अद्दण समवयस्क याचं्याकडून प्रभाद्दवत होतात. मलेु ऄशा 

व्यक्तींना धमु्रपान करताना पाहतात अद्दण त्याचें ऄनकुरण करतात.  

३.  द्दसगारटे असक्ती द्दनमावण करते. द्दसगारटे मधील द्दनकोटीन तत्काळ जैद्दवक अद्दण 

मानद्दसक ऄवलंद्दबत्व द्दनमावण करते. ज े लोक त्याचं्या सरुुवातीच्या जीवनात १० 

अद्दण कमी च्या असपास द्दसगारटे द्दपतात त्यानंा ८० टक्के धूम्रपानाची सवय जडते ( 

वेस्टेट अद्दण आतर २००७, टकर अद्दण आतर २००८, द्दवल्स अद्दण आतर २००८).  

४.  भारतात, श्रीवास्ताव अद्दण आतर (२००४) मलुामंध्ये धूम्रपानाची सवय ससं्कृती, 

समाज अद्दण कुटंुब पररवेश यावं्यद्दतररक्त अणखी एका घटकामळेु द्दनमावण होते, ती 

म्हणजे द्दकती द्दमत्र धमु्रपान करतात.  

ई-वसगारटे (e-cigarettes):  

इ-द्दसगारटे हे नव्याने अलेले खूळ (फॅशन) अह,े द्दसगारटे च्या अकाराचे अद्दण द्दवद्यतु घट 

(बॅटरी)ने ईजाव द्ददलेली ऄसते अद्दण यातून द्दनकोटीनचा धूर येतो. पारपंाररक पद्धतीच्या 

द्दसगारटेपेक्षा इ-द्दसगारटे ही कमी प्रमाणात घातक ऄसल्याची धारणा अहे, परतं ु या 

धारणेला कोणताही परुावा नाही. ऄसे ऄसतानाही इ-द्दसगारटे द्दपणाऱ्या लोकाचंी सखं्या 

वाढत अहे अद्दण लोक या द्दसगारटेला पारपंाररक द्दसगारटेचा पयावय म्हणून पहात अहेत.  

भारताचा तंबाकू सेवन अद्दण द्दनमावण करणारा जगातील द्दतसरा मोठा देश अहे. भारत 

सरकारच्या राष्टरीय नमुना सवेक्षण सघंटनेच्या ऄहवालानसुार वय वषे १० ते १४ 

दरम्यानची २० दशलक्ष मलेु तंबाकू या ईत्पादनाची असक्त बनलेली अहेत. या ऄहवालात 

चढ्ढा अद्दण सेनगपु्ता (२००२) ऄशीही भर घालतात की, दरवषी द्दकमान ५,५०० मलुाचंी 

सखं्या तंबाखू असक्ती समस्येत भर टाकत अहे. दसुऱ्या एका ऄभ्यासात, भोजनी अद्दण 

आतर (२००९) ऄसे लक्षात अले की भारतात तंबाकू सेवनाची सरुुवात सरासरी वय वषव 

१४.७ पासून द्ददसून येते. भारतात तंबाकूचे सेवन, द्दबडी, द्दसगारटे, द्दचलीम अद्दण हुक्का 

याचं्या माध्यमातून होते. ऄलीकडे मात्र भारतात, इ-द्दसगारेट चा वापर तंबाकू ग्राहकाचं्या 

पसतंीस ईतरत अहे.  
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२.४.४ लैंवगकतेतून संिवमत संसगम (Sexually Transmitted Infections): 

मलेु लैंद्दगक दृष््टया सक्रीय झालेल्या द्दस्थतीत, मलुाकंडून धोकादायक लैंद्दगक वतवन 

घडण्याची शक्यता ऄसते, यावेळी त्यानंा लैंद्दगकतेतून सकं्रद्दमत अजार होण्याची शक्यता 

ऄद्दधक ऄसते. ऄमेररकेत माध्यद्दमक शाळेत द्दशकणाऱ्या चार पैकी एक मलुाला लैंद्दगकतेतून 

सकं्रद्दमत होणाऱ्या अजाराचा धोका ऄसतो (वेंकस्टोक अद्दण आतर, २००४).  मलुानंा 

ससंगव होउ शकणाऱ्या काही अजाराबंिल पाहू. 

एड्स: 

एड्स हा अजार मूलतः लैंद्दगक सबंंधातून पसरतो, याला लैंद्दगकतेतून सकं्रद्दमत होणारा 

अजार या प्रकारात वगीकृत केले जाते. प्रथम या प्रकारही समस्या फक्त समद्दलंग 

व्यक्तींमध्ये होती, त्यानतंर हा अजार आतर जनसमदुायात तसेच द्दभन्नद्दलंगी सबंंध ठेवणारे 

अद्दण नसिारा ऄमली पदाथव घेणाऱ्या लोकामंध्ये पसरला. ऄमेररकेत, या अजाराचा 

प्रादभुावव ऄल्पवयीन मलुामंध्ये देखील झाला अहे. अद्दिकन ऄमेररकन अद्दण द्दहस्पद्दनक 

मध्ये ७० टक्के एड्स ची नवीन प्रकरणे द्ददसून येत अहेत. शे्वतवणीय परुुषाचं्या तलुनेत 

अद्दिकन ऄमेररकन परुुषामंध्ये अठ पट एड्सचा संसगव होण्याचा सभंव वाढलेला अहे. 

भारतात सदु्धा, हा अजार धोक्याची सूचना देत अहे.  

इतर लैंवगकतेतून संिवमत होणार ेआजार: 

१. मानवी पवॅपलोमा ववषाणू (Human papilloma virus-HPV): 

प्रत्यक्ष सभंोग न करता जननेद्दन्द्रय सपंकावतून हा अजार सकं्रद्दमत होउ शकतो. या 

अजाराची लक्षणे म्हणजे यातून चामखीळ द्दनमावण होते अद्दण काही रुग्णामंध्ये गभावशयाच्या 

मखुाचा ककव रोग होउ शकतो. काही प्रकारच्या एच.पी.व्ही. पासून सरंक्षण करणारी लस 

ईपलब्ध अहे. ऄमेररकेत, या अजारावरची लस द्दनयद्दमतपणे ११ ते १२ वषे वयोगटातील 

मलुींना देण्यात यावी ऄसे रोग द्दनयतं्रण अद्दण प्रद्दतबंधन कें द्राकडून सचुद्दवण्यात अले अह,े  

In America, the U.S. Center for Disease Control  & Prevention had 

suggested that this vaccine should be routinely administered to 11 to 12 

years old girls, परतं ु त्यावरून राजकीय गदारोळ झाल्याने हे द्दनयोजन गुडंाळण्यात 

अहे.  

२. ट्रायकोमोवनयासीस (Trichomoniasis): 

योनीत द्दकंवा परुुषाच्या जननेन्द्रीयाला परजीवीमळेु (parasite) होणारा हा एक प्रकारचा 

ससंगव अहे. ससंगव झाल्यावर सरुुवातीला बा् स्वरुपाची कोणतीही लक्षणे द्ददसून येत नाही 

परतं ुनतंर यातून वेदनादायी स्त्राव सरुु होतो.  

३. क्लावमडीया (Chlamydia): 

हा एक प्रकारचा जतूं ससंगव अहे, सरुुवातीला या ससंगावची खूप कमी लक्षणे अहेत परतं ु

नतंर लघवी करताना जळजळ होते अद्दण परुुष जननेंद्दद्रय द्दकंवा योनीमधनु स्त्राव होतो. 

अजार पढेु ओटीपोटाचा दाह अद्दण द्दनजांतकुीकरण पयांत जाउ शकतो. तथाद्दप, 
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प्रद्दतजैद्दवके घेउन या अजारावर यशस्वी ईपचार केला जाउ शकतो (फायसव अद्दण आतर, 

२००३). 

४. जननेवन्द्रय च्या विकाणी नागीण (Genital herpes):  

हा एक प्रकारचा द्दवषाणू संसगव अहे.  या अजाराची सरुुवातीची लक्षणे म्हणजे, 

जननेन्द्रीयाच्या भोवताली लहान फोड द्दकंवा दखुरा भाग द्ददसून येतो. तोंडाभोवती 

द्ददसणाऱ्या फोड सारखेच हे द्ददसतात. येतील फोड ईघडे पडून फुटू शकतात अद्दण तो 

ऄद्दतशय वेदनादायी ऄनभुव ऄसू शकतो. या प्रकारचा ससंगव काही अठवड्यामंध्ये बरा 

होउ शकतो परतं ु काही काळाने ससंगव पनु्हा ईद्भवतो अद्दण ऄसे चक्र सरुूच राहते. या 

अजाराला कोणताही ईपचार नाही अद्दण हा अजार सकं्रद्दमत होत राहणारा अहे.   

५. गोनोररया वकंवा वसवफलीस (Gonorrhea  & Syphillis):  

लैंद्दगक सकं्रमणातून होणार े अजार बऱ्याच काळापासून गेलेले अहेत. जनु्या आद्दतहासात 

देखील या दोन ससंगाांबिल ईल्लेख द्ददसून येतो. पूवी, या अजारावंर ईपचार होउ शकत 

नाही ऄसे मानले जाइ, परतं ुअज, प्रद्दतजैद्दवके ईपलब्ध अहेत ज्यािंारा ससंगव पूणवपणे बारा 

होउ शकतो.  

लैंवगक संसगमजन्य आजार प्रवतबंधन (Avoiding STIs): 

लैंद्दगक ससंगवजन्य अजार टाळण्याचा सवोत्तम मागव म्हणजे लैंद्दगक सबंंधापंासून दूर राहणे.  

आतर मागव म्हणजे सरुद्दक्षक लैंद्दगक सबंंध ठेवणे. लैंद्दगक द्दशक्षण द्दमळालेले ऄसताना देखील, 

बरचे तरुण सरुद्दक्षत लैंद्दगक सबंंध ठेवत नाही ऄसे नोंदद्दवण्यात अले अहे. व्यद्दक्तगत 

दतंकथा द्दवचारामंळेु, ते स्वतःला ऄसरुद्दक्षत मानत नाही (मला काही होत नाही ऄशी 

धारणा) अद्दण धोकादायक वतवनात गुतंत जातात. अपल्याला लैंद्दगक ससंगवजन्य अजार 

होण्याची शक्यता फार कमी अहे द्दकंवा होउच शकत नाही ऄसा ते द्दवचार करतात. ऄशी 

त्याचंी धारणा ऄसते जेव्हा त्यानंा त्याचं्या जोडीदार द्दवषयीच्या सरुद्दक्षततेची धारणा ऄसते- 

ज्या जोडीदाराला ते दीघव कालावधीपासून ओळखत ऄसतात.  

धोका कमी करणाऱ्या काही सुरवक्षत लैंवगक सवयी: 

१.  जोडीदाराची चांगल्या प्रकार ेओळख करून घ्या: जोडीदाराचा लैंद्दगकता आद्दतहास 

जाणून घ्या. जोडीदाराची लैंद्दगक ससंगवजन्य अजार द्दवषयी द्दस्थती माद्दहत नाही 

तोपयांत ऄसरुद्दक्षत सबंंध धोकादायकच. तथाद्दप, जोडीदाराचा सपूंणव लैंद्दगक सबंंध 

द्दवषयक आद्दतहास जाणून घेणे हे सोपे नाही. याची ऄनेक कारणे अहेत जसे- याबाबत 

द्दवचारण्यास सकंोच वाटणे. कदाद्दचत जोडीदार जाणीवपूववक बरोबर ईत्तर ेदेणार नाही, 

द्दकंवा जोडीदाराला त्याच्या/द्दतच्या धोकादायक वतवनाबिल माद्दहती नसेल. लैंद्दगक 

माद्दहती सागंण्यास सकंोच वाटणे, व्यद्दक्तगत माद्दहती राखून ठेवण्याची द्दववेक बदु्धी 

द्दकंवा द्दवसराळूपणा आत्यादी कारणे ऄसू शकतात. माद्दहत नसलेल्या द्दठकाणी ठेवलेला 

लैंद्दगक सबंंध धोकादायकच.  
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२.  वनरोधचा वापर: द्दनरोध हे लैंद्दगकदृष््टया सकं्रमणजन्य अजार रोखण्याचे सरुद्दक्षत 

माध्यम होय. 

3.  शरीरातील द्रव पदाथाांची देवाणघेवाण टाळावी: प्रामखु्याने शकु्रधातू. गदुािार कडून 

लैंद्दगक सबंंध टाळावेत. गदुिारात ऄसलेल्या छोट्याशा जखमेमधून देखील एड्सच्या 

द्दवषाणूंचा प्रादभुावव होउ शकतो. द्दनरोध द्दशवाय गदुिार मागावने केलेला लैंद्दगक सबंंध 

घातक अहे. यासोबतच, मखुावाटे केलेला लैंद्दगक सबंंध देखील घातकच, यािारा 

देखील एड्स होउ शकतो.  

४.  ववचारी बना: मद्य अद्दण ऄमली पदाथाांचे सेवन व्यक्तीची तकव  करण्याची क्षमता कमी 

करते अद्दण पररणामतः द्दनणवय घेण्याची क्षमता देखील कमी होते. द्दनणवय घेण्याची 

क्षमता चकुली अद्दण लैंद्दगक सबंंधात द्दनरोध चा योग्य प्रकार े वापर होउ शकणार 

नाही.  

५.  एकवनष्ठ राहण्याचे फायदे: एकाच व्यक्तीसोबत लैंद्दगक सबंंध ऄसणे चागंले ऄसते. 

ऄनेक व्यक्तींपेक्षा, एका व्यक्तीशीच सबंंध ऄसावे, जो तमुच्याशी एकद्दनष् अहे, यातून 

लैंद्दगक ससंगवजन्य अजार होण्याची शक्यता कमी होते.  

२.५ साराशं  

या घटकात, अपण पौगडंावस्था या कालखडंात होणार ेशारीररक बदल, द्दवशेषतः शारीररक 

अद्दण मानद्दसक बदलादं्दवषयी चचाव केली अहे. पौगडंावस्थेत लवकर पररपक्वता अल्याचे 

मानद्दसक अद्दण सामाद्दजक पररणाम काय अहेत यावर सद्दवस्तरपणे पद्दहले. पररपक्वतेचे 

पररणाम द्दलंग परत्वे द्दभन्न कसे अहेत, हे पद्दहले. पौगडंावस्थेत पोषक अहाराची गरज 

अद्दण दक्षता द्दवषयी पद्दहले. पौगडंावस्थेत द्दनमावण होउ शकणाऱ्या अद्दण जीवनभर राहू 

शकणाऱ्या क्षधुा द्दवकृती द्दवषयी चचाव केली. सौदयव द्दवषयक ऄसलेल्या सामाद्दजक 

मानदडंाचं्या पररणामातून क्षधुा द्दवकृती कशा द्दनमावण होतात. या द्दवकृतींचे फक्त मानद्दसक 

पररणाम नव्हे तर अरोग्य द्दवषयक धोके काय अहेत. सरुुवातीला क्षधुा भाव द्दवषयक 

द्दवकृती फक्त मलुींमध्ये द्ददसून येत ऄसे परतं ु ऄलीकडे ही द्दवकृती मलेु-मलुी दोहोंमध्ये 

द्ददसून येत अहे हे देखील ऄधोरदे्दखत केले अहे.  

मेंदूचा द्दवकास कशा पद्धतीने गद्दतशील बोधद्दनक द्दवकास घडवून अणतो अहे, द्दवशेषतः 

पौगडंावस्थेत ईच्च पातळीवरील द्दवचार अद्दण गुतंागुतंीची बौद्दद्धक सपंादने याबंाबत अपण 

पद्दहले. अपण बोधद्दनक द्दवकास द्दवषयक दोन द्दसद्धातंादं्दवषयी पद्दहले- द्दपयाजे यांचा द्दसद्धातं 

अद्दण माद्दहती ससं्करण दृष्टीकोन. द्दपयाजे ऄसे मानतात की, साधारण वयाच्या १२ व्या 

वषाांपासून मलेु ऄमूतव द्दवचार अद्दण वैज्ञाद्दनक पद्धतीने तकव  करणे करू लागतात. त्यानंी या 

प्रकारच्या द्दवचारानंा औपचाररक द्दक्रयात्मक कालखडं ऄसे म्हटले अह.े दसुरीकडे, माद्दहती 

ससं्करण दृष्टीकोण ऄसे मानतो की, बोधद्दनक द्दवकासाची गती व्यास ऄनलुकू्षन नसते, 

खरतेर ही गद्दतशील प्रद्दक्रया ऄसते, ही प्रद्दक्रया व्यक्तीच्या जीवनभर सातत्यपूणव पद्धतीने 

चालणारी ऄसते. बोधद्दनक द्दवकास हा स्मतृी क्षमता, मानद्दसक नीती, मेटा-बोधनीकता 

अद्दण बोधद्दनक कायाांशी सबंंद्दधत बऱ्याच पैलुंशी सबंंद्दधत सधुारणात्मक पद्धतीने होत 

ऄसतो. अपण ऄहमकें द्दद्रतता कशा पद्धतीने व्यक्तीच्या द्दवचारावंर पररणाम करते हे देखील 
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पाद्दहले. स्वतःला स्वतंत्र व्यद्दक्तत्व मानण्याच्या वाढत्या जाणीवेतून व्यक्तीला स्वबिल जे 

अकलन होते त्याला ऄहमकें द्दद्रतता म्हटले अहे. या जाणीवेमळेु ही मलेु त्याचं्यावर 

झालेल्या टीकेला सहन करू शकत नाही अद्दण ज्येष् व्यक्तींप्रद्दत बंडखोर बनतात. ते 

व्यद्दक्तगत दतंकथा द्दवकद्दसत करतात, या कथामंधून त्याचंी प्रबळ धारणा बनते की, त्याचं्या 

जीवनातले ऄनभुव आतरापेंक्षा वेगळेच अहेत. पौगडंावस्थेतील मलुाचंी शैक्षद्दणक द्दनववतवन 

ढासळत का जाते, हे देखील पाद्दहले. मलुाचं्या शालेय द्दनववतवनावर ऄनेक घटक पररणाम 

करतात जसे सामाद्दजक-अद्दथवक दजाव, कुळ, वशं अद्दण मलेु रहात ऄसलेल्या समाजातील 

श्रद्धा. शालेय गणुवत्ता अद्दण जीवनातील यश यामंधील सबंंध देखील अपण पाद्दहला अहे.  

तरुण वयातील मलेु आंटरनेटचा वापर करण्यात ईत्कट ऄसतात अद्दण प्रत्येक द्ददवसाचा 

बराचसा काळ ते सामाद्दजक माध्यमे, मनोरजंन अद्दण माद्दहती द्दमळद्दवण्याच्या साधनावंर 

घालद्दवतात. आंटरनेट हे वरदान अद्दण अद्दण शाप देखील हे ऄधोरदे्दखत करण्यात अले.  

अपली तरुण मलुाचं्या स्वास््याला धोका ऄसलेल्या घटकाकंडे देखील पद्दहले. 

समवयस्काचं्या प्रभावातून ऄमली पदाथाांचे सेवन, समाधान द्दमळद्दवणे द्दकंवा अदशवमानांचे 

ऄनकुरण, ऄद्दधकार दाखद्दवण्याची आच्छा, हे देखील पद्दहले. मलुाचें मद्य घेणे, तंबाकू सेवन 

तसेच एडस अद्दण आतर प्रकारच्या लैंद्दगक सकं्रद्दमत अजार होण्याचा धोका यावर देखील 

दृष्टीके्षप टाकला. लैंद्दगक सकं्रद्दमत अजारापंासून बचाव कसा करता येइल यावर देखील 

चचाव केली.  

२.६ प्रश्न  

१.  पौगडंावस्थेत द्दकशोरवयीन  व्यक्ती ऄनभुवत ऄसलेल्या शारीररक बदलाचें वणवन करा. 

२.  द्दकशोरवयीन व्यक्तींच्या पोषणद्रव्यासंबंंद्दधत गरजा अद्दण द्दचतंा स्पष्ट करा. 

३.  पौगडंावस्थेतील मेंदूचा द्दवकास स्पष्ट करा. 

४.  द्दपयाजे यानंी पौगडंावस्थेदरम्यान होणारी बोधद्दनक द्दवकास प्रद्दक्रया कशी स्पष्ट केली 

याचे वणवन करा. 

५.  माद्दहती प्रद्दक्रया ईपगमानसुार पौगडंावस्थेतील बोधद्दनक द्दवकास प्रद्दक्रयेचे वणवन करा. 

६.  द्दकशोरवयीन ऄहमंकें द्दद्रततेचा द्दकशोरवयीन व्यक्तींची द्दवचारसरणी अद्दण वतवन यावंर 

कसा पररणाम होतो, हे स्पष्ट करा. 

७.  द्दकशोरवयीन व्यक्तींच्या शालेय कतृवत्वावर पररणाम करणाऱ्या घटकाचें वणवन करा. 

८.  द्दकशोरवयीन व्यक्ती अंतरजालाचा (आंटरनेटचा) ईपयोग कसा करतात हे स्पष्ट करा.  
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३ 

किशोरावस्थतेील सामाकिि आकण व्यकिमत्त्व कविास - I 

घटि रचना  

३.०  ईद्दिष््टये 

३.१  प्रस्तावना 

३.२  स्वत्व: "मी कोण अह?े" ऄसा प्रश्न द्दवचारणे 

३.२.१ स्वत्व द्दनद्दमिती: बदल की सघंषि? 

३.२.२ स्वत्व द्दवकासाचा माद्दसिया याचंा दृद्दष्टकोन: एररक्सन याचंा द्दसद्ातं 

ऄद्ययावत करणे  

३.२.३ स्वत्व द्दनद्दमितीमध्ये धमि अद्दण ऄध्यात्माची भूद्दमका 

३.२.४ स्वत्व-द्दनद्दमितीत जातीय अद्दण ऄल्पसखं्याक गटासंमोरील अव्हाने 

३.२.५ नैराश्य अद्दण स्व-हत्या: द्दकशोरावस्थेतील मानसशास्त्रीय ऄडचणी 

३.३  साराशं 

३.४  प्रश्न 

३.५  सदंभि 

३.० उकिष््टय े

हे प्रकरण वाचल्यानतंर तमु्ही खालील सकंल्पना समजून घेउ शकाल: 

• स्वत्व, स्वत्व द्दनद्दमिती, अद्दण स्वत्व द्दवकास 

• स्व-सकंल्पना अद्दण स्व-अदर  

• स्वत्व द्दवकासाचा माद्दसिया यांचा ईपगम अद्दण एररक्सन याचंा द्दसद्ातं 

• धमि अद्दण ऄध्यात्म याचंी स्वत्व द्दनद्दमितीमधील भूद्दमका 

• स्वत्व, वशं अद्दण मानववादं्दशकता 

• द्दकशोरावस्थेतील मानद्दसक ऄडचणी 

३.१ प्रस्तावना 

द्दकशोरवयीन व्यक्तींसाठी स्वत्व (Identity) अद्दण स्व-अदराचे (self-esteem) प्रश्न खूप 

सामान्य अहेत. काही द्दकशोरवयीन व्यक्तींसाठी जीवनातील ही ऄवस्था खूप वेदनादायक 

अद्दण कठीण ऄसू शकते, परतं ुबहुतेकजण या काळातून कुठल्याही मोठ्या समस्येद्दशवाय 

जातात. बहुतेक द्दकशोरवयीन मलुानंा द्दकशोरावस्थेचा काळ खूप चागंला अद्दण रोमाचंक 

वाटतो, ज्यादरम्यान ते द्दमत्र-मैद्दत्रणी बनवतात अद्दण द्दजव्हाळ्याचे सबंंध द्दवकद्दसत करतात. 



   

 

          मानसशास्त्र 

44 

द्दकशोरवयीन व्यक्ती त्याचं्या अयषु्याच्या या ऄवस्थेत ऄनेक अव्हानानंा सामोर ेजातात. 

या प्रकरणात, अपण द्दकशोरावस्थेदरम्यान कोणते मोठे बदल घडतात, यावर चचाि करणार 

अहोत अद्दण द्दवशेषतः द्दकशोरावस्थेतील व्यद्दक्तमत्त्व अद्दण सामाद्दजक द्दवकासावर लक्ष 

कें द्दित करणार अहोत. 

द्दकशोरावस्थेतील व्यक्ती स्वतःबिलचे मत कसे बनवतात, या द्दवचारापासून अपण सरुूवात 

करूया. त्यानतंर अपण स्व-सकंल्पना, स्व-अदर अद्दण तादात्म्य द्दवकास, अद्दण त्या 

ऄनषुंगाने नैराश्य (Depression) अद्दण स्व-हत्या (Suicide) या द्दवद्दवध द्दवषयावंर 

तपशीलवार चचाि करणार अहोत.  

नतंर, अपण द्दकशोरावस्थेतील नातेसबंंधावंर चचाि करणार अहोत. द्दकशोरावस्थेतील 

व्यक्ती स्वतःला कुटंुबात कसे पनुद्दस्थित करतात अद्दण समवयस्कानंा नवीन महत्त्व द्दमळत 

गेल्यामळेु काही के्षत्रामंधील कुटंुबातील सदस्याचंा प्रभाव कशा प्रकार े कमी होतो, याचा 

अपण द्दवचार करणार अहोत. द्दकशोरावस्थेतील मलेु त्याचं्या द्दमत्र-मैद्दत्रणींशी कोणत्या 

प्रकार े सवंाद साधतात अद्दण लोकद्दप्रयता कशी ठरवली जाते, याचेही अपण परीक्षण 

करूया. 

३.२ स्वत्व: "मी िोण आह?े" असा प्रश्न कवचारणे (IDENTITY: 

ASKING “WHO AM I?”) 

जेव्हा एखादी व्यक्ती १३ वषाांची द्दकशोरवयीन होते, तेव्हा तो समाज अद्दण जीवनात त्याच्या 

नव्याने द्दनमािण होणाऱ्या स्थानाबिल अपली जाणीव अद्दण स्व-बोधावस्था (Self-

Consciousness) दशिवू लागते. द्दकशोरावस्थेत, "मी कोण अहे?" अद्दण " माझे या जगात 

काय स्थान अहे?" यासंारखे प्रश्न ईद्भवू लागतात. 

प्रथम, द्दकशोरावस्थेमध्ये स्वत्व-सबंंद्दधत मिेु का महत्त्वाचे अहेत यावर चचाि करूया. एक 

कारण म्हणजे द्दकशोरवयीन मलुा-मलुींची बौद्दद्क क्षमता ऄद्दधक प्रौढासंारखी बनते. 

द्दकशोरवयीन व्यक्ती आतराशंी त्याचें सबंंध हाताळण्यास सक्षम ऄसतात अद्दण त्यानंा जाणीव 

ऄसते की ते एक स्वतंत्र व्यक्ती अहेत. ते स्वतःला केवळ त्याचं्या पालकापंासून नव्हे, तर 

आतरापंासूनदेखील वेगळे समजतात. या काळात त्याचं्यात शारीररक बदल होत ऄसतात 

अद्दण ते त्याचं्या शरीराबिल खूप जागरूक ऄसतात अद्दण त्यानंा ही जाणीव ऄसते की, 

आतर त्यानंा ज्या प्रकार ेप्रद्दतद्दिया देतात, त्याची त्यांना सवय नाही. कारण काहीही ऄसो, 

द्दकशोरावस्थेमळेु द्दकशोरवयीन मलुा-ंमलुींच्या स्व-सकंल्पना (Self-concepts) अद्दण स्व-

अदरामध्ये (Self-esteem) लक्षणीय बदल होतात- एकंदरपणे, त्याचं्या स्वत्वाद्दवषयी 

त्याचं्या स्वतःच्या कल्पना. 

स्व-संिल्पना आकण स्व-आदर (Self-Concept and Self-Esteem): 

“तमु्ही कोण अहात?” अद्दण “तमु्हाला स्वतःबिल कसे वाटते?” यासंारखे प्रश्न 

द्दकशोरावस्थेतील महत्त्वाची अव्हाने ईपद्दस्थत करतात. 
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स्व-संिल्पना (Self-Concept):  

जेव्हा तमु्ही एखाद्या द्दकशोरवयीन मलुीला स्वतःचे वणिन करण्यास सागंता अद्दण ती म्हणते, 

“आतर लोक माझ्याकडे शातं, अरामशीर अद्दण जास्त काळजी न करणाऱ्या व्यक्तीसारखं 

पाहतात. पण वास्तद्दवक, “मी ऄनेकदा द्दचतंाग्रस्त अद्दण भावद्दनक ऄसते” हे ईत्तर ती स्पष्ट 

करते, की द्दकशोरावस्थेतील व्यक्ती त्याचं्याबिल ऄसणार े आतराचें मत अद्दण त्याचें 

स्वतःबिलचे सवेंदन यामध्ये फरक करण्यास सक्षम अहेत. स्वतःच्या समजतुींपासून 

आतराचं्या मतामंध्ये फरक करण्याची ही क्षमता द्दकशोरावस्थेतील द्दवकासात्मक प्रगती 

दशिवते. द्दकशोरवयीन व्यक्तीला स्वतःबिल काय वाटते अद्दण आतर त्याचं्याबिल काय 

द्दवचार करतात यात फरक करणे लहान ऄसताना शक्य नसते. द्दकशोरवयीन मलेु फरक 

ओळखण्यास सक्षम ऄसतात अद्दण जेव्हा ते कोण अहते, हे वणिन करण्याचा प्रयत्न 

करतात तेव्हा ते स्वतःचे अद्दण आतराचें मत ऄशी दोन्ही मते द्दवचारात घेतात (ऄपडेग्राफ 

अद्दण आतर, २००४; चेन अद्दण आतर, २०१२; प्रीकेल अद्दण आतर, २०१३; मॅकद्दलन 

अद्दण सय्यद, २०१५). 

द्दकशोरावस्थेतील मलुाचंा स्वतःबिल एक व्यापक दृद्दष्टकोन ऄसतो अद्दण ते कोण अहेत 

याद्दवषयीच्या त्याचं्या अकलनात वाढ होत ऄसते. ते एकाच वेळी स्वत:चे द्दवद्दवध पैलू बघू 

शकतात अद्दण जसजसे ते मोठे होतात, तसतसा स्वत:बिलचा त्याचंा हा दृद्दष्टकोन ऄद्दधक 

सघंद्दटत होतो. ते स्वत:ला मानसशास्त्रीय दृद्दष्टकोनातून बघतात (ऄॅडम्स, मॉन्टेमायोर, 

अद्दण गलुोट्टा, १९९६). ईदाहरणाथि, द्दकशोरवयीन स्वतःचे वणिन शारीररक वैद्दशष््टयापेंक्षा 

(जसे की "मी माझ्या वगाितील सवाांत वेगवान धावपटू अहे") त्याचं्या द्दवचारसरणीच्या दृष्टीने 

("मी पयािवरणवादी अहे" ऄसे काहीतरी) माडंण्यास सक्षम ऄसतात. ह ेवैद्दशष््टय फार लहान 

मलुामंध्ये अढळत नाही.  

काही मागाांनी, ही व्यापक स्व-सकंल्पना द्दकशोरवयीन मलुा-मलुींना त्याचं्या सरुुवातीच्या 

वषाांमध्ये मदत करते. या काळात, ते त्याचं्या व्यद्दक्तमत्त्वाच्या द्दवद्दवध समस्यानंी अद्दण 

पैलूंनी त्रस्त होउ शकतात. द्दकशोरावस्थेच्या सरुूवातीच्या कालखडंात, ईदाहरणाथि, 

द्दकशोरवयीन व्यक्ती स्वतःला एका द्दवद्दशष्ट मागाि ने पाहू आद्दच्ितात ("मी एक सामद्दजक व्यक्ती 

अहे अद्दण मला लोकाबंरोबर राहण्यास अवडते"), अद्दण जेव्हा त्याचें वतिन त्या 

दृद्दष्टकोनाशी द्दवसगंत ऄसते, तेव्हा ते द्दचदं्दतत होउ शकतात ("जरी मला सामाद्दजक व्हावेसे 

वाटत ऄसले, तरी कधीकधी मी माझ्या द्दमत्राचं्या असपास राहू शकत नाही अद्दण फक्त 

एकटे राहू आद्दच्ितो"). द्दकशोरावस्थेच्या ऄखेरीस, द्दकशोरवयीन मलुानंा हे स्वीकारणे सोपे 

वाटते की, द्दभन्न पररद्दस्थती वेगवेगळ्या वतिणूक अद्दण भावना द्दनमािण करतात 

(टे्रसन्यूव्स्की, डोनेलन, अद्दण रॉद्दबन्स, २००३; द्दहटद्दलन, ब्राईन, अद्दण एल्डर, २००६).  

स्व-आदर (Self-esteem):  

म्हणजे “मी स्वतःला कसा अवडतो?” हे द्दवचारणे होय. येथे अपण दोन गोष्टींचा द्दवचार 

करणार अहोत. एक म्हणजे अपण कोण अहात ह े'जाणून घेणे' अद्दण दसुर ेम्हणजे अपण 

कोण अहात ह े'अवडणे'. तमु्ही ही गोष्ट खात्रीपूविक मान्य कराल की, तमु्ही कोण अहात ह े

जाणून घेणे अद्दण तमु्ही कोण अहात हे अवडणे या दोन द्दभन्न गोष्टी अहेत. 

द्दकशोरावस्थेतील मलेु ते कोण अहेत (त्याचंी स्व-सकंल्पना) हे समजून घेण्यात ऄगदी 
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ऄचूक ऄसतात, परतं,ु ही समज याची हमी देत नाही की ते स्वतःला अवडत ऄसतील 

(स्व-अदर). 

द्दकशोरावस्थेतील बोधद्दनक द्दवकास, द्दकशोरावस्थेतील मलुानंा स्वतःच्या द्दवद्दवध पैलूंमध्ये 

फरक करण्यास ऄनमुती दतेो अद्दण त्याचवेळी त्यानंा त्या पैलूंचे वेगवेगळ्या प्रकार े

मूल्यमापन करण्यास सक्षम करतो (चॅन, १९९७; कोहेन, १९९९). ईदाहरणाथि, 

द्दकशोरवयीन व्यक्तींचा आतराशंी ऄसलेल्या सबंंधाबंाबत कमी स्व-अदर ऄसू शकतो अद्दण 

शैक्षद्दणक कामद्दगरीच्या बाबतीत ऄद्दधक स्व-अदर ऄसू शकतो. 

स्व-आदरातील कलंगभेद (Gender Differences in Self-Esteem):  

अता "द्दकशोरवयीन मलुाचं्या स्व-अदरास काय द्दनधािररत करते?" या प्रश्नावर द्दवचार 

करूया. ऄसे बरचे घटक अहते जे भेद करू शकतात. एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे द्दलंग. 

सशंोधनात ऄसे अढळून अले अहे की, पूवि-द्दकशोरावस्थेदरम्यान मलुींचा स्व-अदर 

मलुाचं्या स्व-अदरापेक्षा कमी अद्दण ऄद्दधक ऄसरुद्दक्षत ऄसतो. याचे कारण काय अहे? 

मलुींना त्याचं्या शारीररक बाह्यरुपाची जास्त काळजी ऄसते. ते त्याचं्या शैक्षद्दणक 

सपंादनाबिलदेखील ऄद्दधक द्दचदं्दतत ऄसतात. दसुऱ्या बाजूला, मलेु त्याचं्या ऄद्दभवतृ्तीत 

ऄद्दधक ऄद्दनयत ऄसतात. 

याव्यद्दतररक्त, मद्दहलाचें शैक्षद्दणक सपंादन सामाद्दजक यशासाठी एक ऄडथळा मानले जाते 

अद्दण यामळेु तरुण मलुींच्या मनात खूप गोंधळ द्दनमािण होतो. जर ते शैक्षद्दणकदृष््टया चागंले 

काम करत ऄसतील तर त्यानंा सामाद्दजक यशाचा अनदं द्दमळत नाही. हे अश्चयिकारक 

नाही की, द्दकशोरवयीन मलुींचा स्व-अदर मलुापेंक्षा ऄद्दधक दबुिळ अहे (मॅकद्दलन अद्दण 

द्दब्रन, २००९; मेद्दकनेन अद्दण आतर, २०१२; अयसि ऄडँ लीपर, २०१३; जेनद्दकन्स अद्दण 

डेमर,े २०१५). 

जरी सामान्यतः द्दकशोरवयीन मलुामंध्ये मलुींपेक्षा स्व-अदर ऄद्दधक ऄसला, तरी मलुाचं्या 

स्वतःच्या समस्याचंा ऄसा एक सचं ऄसतो. ईदाहरणाथि, जर एखादा मलुगा द्दिडा सघंात 

द्दनवड होण्यास सक्षम नसेल द्दकंवा मलुीकडून नाकारला गेला ऄसेल, तर समाजाच्या 

द्दलंगद्दवषयक ऄशा द्दवद्दशष्ट ऄपेक्षामंळेु – की मलुानंी त्याचं्या सवि प्रयत्नामंध्ये नेहमीच 

यशस्वी झाले पाद्दहजे अद्दण अत्मद्दवश्वासू, कठोर अद्दण नेहमीच द्दनभिय ऄसले पाद्दहजे – 

त्याला खूप दःुख होइल. द्दिडा सघंात न जाणे द्दकंवा ज्या मलुीबरोबर सकेंतभेट (डेट) 

करायची होती, त्या मलुीकडून नकार यासंारख्या ऄडचणींना सामोरी जाणारी मलेु त्यानंी 

ऄनभुवलेल्या पराभवाबिल केवळ दःुखी होण्याचीच नाही, तर त्यानंा ऄकायिक्षम 

ऄसल्यासारखे वाटण्याची देखील शक्यता ऄसते, कारण ते मान्यप्रद्दतमाशंी समदु्दचत ठरत 

नाहीत (पोलाक, १९९९; पोलाक, शस्टर, अद्दण टे्रलीज, २००१). 

जैन अद्दण दीद्दक्षत (२०१४) यानंी केलेल्या एका सशंोधनात ऄसे अढळून अले की, 

भारतामध्ये कमी स्व-अदर ऄसण्याच्या ऄनेक कारणापैंकी, स्व-अदर कमी होण्याचे 

सवाांत सामान्य कारण म्हणजे स्वत:च्या, पालकाचं्या अद्दण द्दशक्षकाचं्या शैक्षद्दणक ऄपेक्षा 

पूणि करण्यास ऄसमथिता ऄसणे. पररणामी, ऄसे पाहण्यात येते, की शैक्षद्दणक के्षत्रात 
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सवोत्तम होण्यासाठी समाजाकडून माडंल्या गेलेल्या ऄपेक्षा अद्दण दबाव अज भारतीय 

तरुणासंाठी द्दचतेंचा द्दवषय अहे. 

सामाकिि-आकथिि कस्थती आकण स्व-आदरातील वांकशि भेद (Socioeconomic 

Status and Race Differences in Self-Esteem): 

सामाद्दजक-अद्दथिक द्दस्थती (Socioeconomic Status) अद्दण वशं (Race) हेदेखील स्व-

अदरावर पररणाम करतात. ईच्च सामाद्दजक-अद्दथिक द्दस्थती ऄसणाऱ्या द्दकशोरवयीन 

व्यक्तींचा स्व-अदर, द्दनम्न सामाद्दजक-अद्दथिक द्दस्थती ऄसलेल्या मलुापेंक्षा जास्त ऄसतो, 

द्दवशेषत: मध्य- अद्दण ईत्तर-द्दकशोरावस्थेदरम्यान. याचे कारण ऄसे ऄसू शकते, की 

सामाद्दजक द्दस्थतीचे घटक जे द्दवशेषत: एखाद्याचे स्थान अद्दण स्व-अदर वाढवतात, जसे 

की ऄद्दधक महागडे कपडे द्दकंवा वाहन (कार) ऄसणे अद्दण हे द्दकशोरावस्थेच्या ईत्तराधाित 

ऄद्दधक स्पष्ट होते. (दाइ अद्दण आतर, २०१२; कुपरमॅन, रॉद्दबन्सन, अद्दण आक्स, २०१४). 

सशंोधनात ऄसे अढळून अले अहे की, सामाद्दजक-अद्दथिक द्दस्थतीव्यद्दतररक्त वशं 

(Race) अद्दण मानववादं्दशकतेचा (Ethnicity) हे देखील द्दकशोरवयीन मलुा-मलुींचा स्व-

अदर प्रभाद्दवत करते, परतं ु ऄसे द्दनरीक्षणात अले अह े की, जसजशी ऄल्पसखं्याकंांना 

समाजात चागंली वागणूक द्दमळू लागली अहे, तसतसा वशं अद्दण मानववादं्दशकतेचा प्रभाव 

कमी झालेला अहे. 

सशंोधन ऄसे अढळले, की अद्दिकन ऄमेररकन अद्दण द्दहस्पॅद्दनक यानंी ऄनभुवलेल्या 

पवुिग्रहामळेु त्याचंा स्व-अदर गौरवद्दणिय ऄमेररकन लोकापेंक्षा कमी होता. त्यामळेु त्याचं्यात 

न्यूनगडंाची भावना ईद्भवली ऄद्दधक ऄलीकडील सशंोधनात द्दभन्न द्दनष्कषि अहेत. 

ऄलीकडील द्दनष्कषि सचुद्दवतात की, अद्दिकन ऄमेररकन द्दकशोरवयीन व्यक्तींची स्व-अदर 

पातळी गौरवद्दणियापेंक्षा थोडी वेगळी ऄसते (हाटिर, १९९०ब). या नवीन द्दनष्कषाांचे काय 

कारण ऄसू शकते? एक स्पष्टीकरण ऄसे अहे की, अद्दिकन ऄमेररकन समाजातील 

सततच्या सामाद्दजक चळवळीमळेु अद्दिकन ऄमेररकन समदुायाच्या द्दकशोरवयीन मलुानंी 

स्वतःद्दवषयी ऄद्दभमान बाळगण्यास सरुुवात केली अहे. सशंोधनात ऄसे अढळून अले 

अहे की, अद्दिकन ऄमेररकन अद्दण द्दहस्पॅद्दनक याचं्यामध्ये वादं्दशक ओळखीची एक तीव्र 

ईच्च स्व-अदराशी सबंंद्दधत अहे (वेक्युि टेन, २००३; द्दफन्नी, २००८; कोगॅन अद्दण आतर, 

२०१४). 

या के्षत्रातील सशंोधकानंी ऄसे (द्दनष्कषि) स्थाद्दपत केले अहे की, स्व-अदर हा केवळ 

वशंानेच नव्ह,े तर ऄनेक घटकाचं्या सयंोगाने प्रभाद्दवत होतो. ईदाहरणाथि, काही 

सशंोधकांनी वशं अद्दण द्दलंग याचंा एकद्दत्रत द्दवचार केला अहे, आथद्दलंग (Eth Gender) ही 

सकंल्पना वशं अद्दण द्दलंग यांच्या संयकु्त प्रभावाला ईल्लेद्दखत करते. वशं अद्दण द्दलंग दोन्ही 

लक्षात घेतलेल्या एका ऄभ्यासात ऄसे अढळून अले की, अद्दिकन ऄमेररकन अद्दण 

द्दहस्पॅद्दनक परुुषामंध्ये ईच्चतम स्व-अदर होता, तर अद्दशयाइ अद्दण मूळ ऄमेररकन 

मद्दहलामंध्ये सवाांत कमी स्व-अदर होता (सॉन्डसि, डेद्दव्हस, अद्दण द्दवल्यम्स, २००४; द्दबरो 

अद्दण आतर, २००६; पाकि  अद्दण आतर., २०१२). 
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३.२.१ स्वत्व-कनकमिती: बदल िी संघषि? (Identity Formation: Change or 

Crisis?): 

एररक्सन यानंी स्वत्वाचे वणिन "एक व्यद्दक्तद्दनष्ठ जाणीव तसेच लक्षात येण्यासारखे/ससु्पष्ट 

वैयद्दक्तक साद्म्यि अद्दण सातत्यता, जे काही सामाद्दयक जागद्दतक प्रद्दतमेची समानता अद्दण 

सातत्य यावंरील काही धारणांशी जोडलेले अहेत. त्याचं्या मते, स्वत्वाचा शोध ऄखेरीस 

काही द्दकशोरवयीन स्वत्वासबंंद्दधत अद्दणबाणीला सामोर ेजाताना काही प्रकारच्या मानद्दसक 

ऄशातंतेकडे नेतो (एररक्सन, १९६३). स्वत्व-द्दनद्दमिती (Identity Formation) 

जन्मापासून प्रौढत्वापयांत द्दवस्तारत जाते. एररक्सन याचं्या मते, बाल्यावस्थेत सरुू होताना 

स्वत्व-द्दनद्दमिती द्दकशोरावस्थेमध्ये महत्त्व प्राप्त करते. शारीररक वाढ, लैंद्दगक पररपक्वता अद्दण 

जवळ येउन ठेपलेल्या  व्यवसाय द्दनवडी यांचा सामना करताना, द्दकशोरवयीन मलुा-मलुींनी 

द्दस्थर स्वत्वासाठी त्याचें पुवािनभुव अद्दण वैद्दशष््टये याचें एकात्मीकरण करण्याचे कायि पूणि 

केले पाद्दहजे, पयािय अद्दण द्दनवड याचं्यासह सघंषि करताना द्दकशोरवयीन व्यक्ती ऄनभुवत 

ऄसलेले क्षद्दणक ऄस्थैयि अद्दण सभं्रम याचें वणिन करण्यासाठी एररक्सन यांनी “स्वत्व-

अणीबाणी” (Identity Crisis) ही शब्दयोजना केली. या ऄवस्थेत ऄद्दनद्दश्चततेचा सामना 

करण्यासाठी, द्दकशोरवयीन मलेु-मलुी नायक/नाद्दयका अद्दण मागिदशिक यांच्यासह स्वतःच्या 

स्वत्वाचे ऄद्दतसाम्य शोधू शकतात, पे्रमात पडू शकतात अद्दण समूहामध्ये एकत्र येउ 

शकतात, वास्तद्दवक द्दकंवा कद्दल्पत फरकाचं्या अधारावर आतरानंा वगळू शकतात. 

एररक्सन याचं्या मते, स्वत्व-अणीबाणीचे यशस्वी द्दनराकरण हे द्दवश्वास, स्वायत्तता अद्दण 

पढुाकार यावंर ऄवलंबून ऄसते. वयाच्या २१ व्या वषािपयांत द्दकशोरावस्थेतील द्दनम्म्या 

लोकानंी त्यांच्या स्वत्व-अणीबाणीचे द्दनराकरण केलेले ऄसते अद्दण पे्रम अद्दण काम याचं्या 

प्रौढ अव्हानाकंडे जाण्यास ते तयार ऄसतात. मात्र, आतर एकाद्दत्मक प्रौढ स्वत्व सपंाद्ददत 

करण्यास ऄसमथि ऄसतात, कारण एकतर ते स्वत्व-अणीबाणीचे द्दनराकरण करण्यात 

ऄपयशी ठरलेले ऄसतात द्दकंवा त्यानंी कोणतीही अणीबाणी ऄनभुवलेली नसते. 

जे. इ. माद्दसिया यानंी चार सामान्य मागि सादं्दगतले अहेत, ज्यादं्वार े द्दकशोरवयीन मलेु-मलुी 

स्वत्व-द्दनद्दमितीच्या अव्हानाला सामोर ेजातात. ज्यानंी स्वत्व-अणीबाणीचा ऄनभुव घेतला 

अह,े सामना केला अहे अद्दण त्याचे द्दनराकरण केले अहे, त्यानंा "स्वत्व-सपंाद्ददत" 

(Identity-Achieved) ऄसे सबंोधले जाते. आतर, ज्यांना "स्वत्व-वद्दजित" (Identity-

Foreclosed) ऄसे सबंोधले जाते, ते प्रश्न द्दवचारल्याद्दशवाय द्दकंवा पयाियाचंी चौकशी न 

करता (ऄनेकदा पारपंाररक, त्याचं्या पालकासंारखी द्दकंवा ओळखीची) वचन देतात. 

"स्वत्व-द्दवसररत" (Identity-Diffused) ऄसणार े त्याचं्या भद्दवष्याबिल द्दनद्दश्चत द्दनवडी 

करण्यापासून सकुंद्दचत राहतात अद्दण थाबूंन राहतात, व्यवसाय, मूल्ये द्दकंवा आतर व्यक्तीशी 

मोकळ्या मनाने वचनबद् होण्यास ऄक्षम ऄसतात. याईलट, "स्थद्दगती" (Moratorium) 

गटातील लोक वचनबद् होण्यास ऄसमथि ऄसताना त्यासाठी संघषि करतात अद्दण 

स्वतःला शोधण्याचा प्रयत्न करतात वतिमान पण द्दनराकरण न झालेले सघंषि ऄनभुवतात. 

जरी "स्वत्व-अणीबाणी" ही शब्दयोजना सरुूवातीला द्दकशोरावस्थेच्या संदभाित लोकद्दप्रय 

झाली ऄसली, तरी ते या कालखडंासाठी मयािद्ददत नाही. स्वतः एररक्सन यानंी सरुुवातीला 

दसुऱ्या जागद्दतक महायदु्ातील सेवाद्दनवतृ्त सैद्दनकाचं्या सदंभाित ही सकंल्पना तयार केली 
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होती. एखाद्या व्यक्तीच्या कामावर, द्दस्थतीवर द्दकंवा परस्पर सबंंधावंर पररणाम करणार े

द्दवद्दवध बदल हे अणीबाणी अणू शकतात जी एखाद्याला मूल्ये, प्राधान्यिम अद्दण 

द्दनवडलेल्या द्दिया द्दकंवा जीवनशैलीच्या बाबतीत स्वतःला पनु्हा पररभाद्दषत करण्यास भाग 

पाडतात. 

एररक्सन याचं्या मते, द्दकशोरवयीन व्यक्ती, ज्या स्वत:ला चागंल्या प्रकार े हाताळू शकत 

नाहीत अद्दण स्वतःसाठी ओळख शोधू शकत नाहीत, जसे की, ते काय होउ आद्दच्ित नाही 

हे व्यक्त करण्याचा मागि म्हणून ते सहसा सामाद्दजकदृष््टया ऄस्वीकाराहि भूद्दमका स्वीकारतात 

द्दकंवा त्यांना दीघिकालीन जवळचे वैयद्दक्तक सबंंध तयार करणे अद्दण ते ऄबाद्दधत राखणे 

ऄवघड जाते. सविसाधारणपणे, त्याचंी “स्व”ची भावना "द्दवखरुली" जाते, जी एका कें द्दिय, 

एकीकृत मूळ स्वत्वाभोवती संघद्दटत करण्यात ऄपयशी ठरते. 

दसुऱ्या बाजूला, जे योग्य स्वत्व द्दनमािण करण्यात यशस्वी होतात, ते एक िम द्दनमािण 

करतात, जो भद्दवष्यातील मानद्दसक द्दवकासासाठी पाया प्रदान करतो. ते त्याचं्या ऄद्दद्वतीय 

क्षमता द्दशकतात अद्दण त्याचं्यावर द्दवश्वास ठेवतात अद्दण ते कोण अहेत याद्दवषयीची ऄचूक 

जाणीव द्दवकद्दसत करतात. ते ऄशा मागािवर जाण्यास तयार ऄसतात, ज्यामळेु त्याचें 

ऄद्दद्वतीय सामर्थयि त्यानंा जे करण्याची परवानगी देतात त्याचा ते पूणि फायदा घेतात 

(ऄॅद्दलसन अद्दण शलु्ट्झ, २००१). 

तिा ३.१ एररक्सन यांच्या अवस्थांचा सारांश 

अवस्था अंदािे वय सिारात्मि पररणाम निारात्मि 

पररणाम 

१. द्दवश्वास (Trust) 

द्दवरुद् ऄद्दवश्वास 

(Mistrust) 

जन्म-१.५ वषे आतराचं्या पाद्दठंब्यातून 

द्दवश्वासाची भावना 

दसुऱ्यांद्दवषयी भीती 

अद्दण द्दचतंा 

२. स्वायत्तता 

(Autonomy) 

द्दवरूद् लाज 

अद्दण शकंा 

(Shame & 

Doubt) 

१.५-३ वषे स्पष्टीकरणास प्रोत्साहन 

द्दमळाल्यास स्वयपूंणिता 

(Self-Sufficiency)   

स्वत:द्दवषयी शकंा, 

स्वातंत्र्याचा ऄभाव 

३. पढुाकार 

(Initiative) 

द्दवरुद् ऄपराध 

(Guilt) 

३-६ वषे कृती सरुू करण्याच्या 

मागािचा शोध 

कृती अद्दण 

द्दवचारापंासून 

ऄपराध 

४. पररश्रम 

(Industry) 

द्दवरुद् न्यूनता 

(Inferiority) 

६-१२ वषे कायिक्षमतेच्या जाद्दणवेचा 

द्दवकास 

न्यूनतेची भावना, 

प्राद्दवण्याची कमी 

जाणीव 
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५. स्वत्व 

(Identity) 

द्दवरुद् सभं्रम 

(Confusion) 

द्दकशोरावस्था स्वतःच्या 

ऄद्दद्वतीयतेद्दवषयी 

जागरूकता, 

भूद्दमकादं्दवषयीचे ज्ञान 

जीवनात योग्य 

भूद्दमका 

ओळखण्यास 

ऄसमथिता 

६. जवळीकता 

(Intimacy) 

द्दवरूद् एकलन 

(Isolation) 

पूवि-प्रौढावस्था  पे्रमळ लैंद्दगक सबंंध अद्दण 

घद्दनष्ठ मैत्री यांचा द्दवकास 

आतरासंह सबंंधांची 

भीती 

७. ईत्पादनक्षमता 

(Generativity) 

द्दवरूद् सचंयन 

(Stagnation) 

मध्य-

प्रौढावस्था  

जीवनाच्या ऄखडंतेला 

योगदान देण्याची जाणीव 

स्वतःच्या द्दियाचें 

क्षलु्लकीकरण 

८. ऄह-ंसमग्रता 

(Ego-

Integrity) 

द्दवरुद् ईमेदहीन

ता (Despair) 

ईत्तर-

प्रौढावस्था 

/वदृ्ावस्था 

जीवनातील 

कतृित्वामधील एकतेची 

जाणीव  

जीवनातील 

गमावलेल्या 

सधंींबिल खेद  

 

कमत्र आकण समवयस्िांवरील सामाकिि दबाव आकण कवसबंन (Societal Pressures 

and Reliance on Friends and Peers): 

 

स्वत्व द्दवरुद् स्वत्व-सभं्रम (Identity-versus-Identity-Confusion) ऄवस्थेत 

सामाद्दजक दबाव देखील ऄद्दधक ऄसतो, कारण कोणत्याही द्दवद्यार्थयािला माहीत ऄसते की, 

ज्याला पालक अद्दण द्दमत्राकंडून वारवंार द्दवचारले जाते “तमु्ही कोणता ऄभ्यासिम घेत 

अहात?” अद्दण "पदवीधर झाल्यावर तमु्ही काय करणार अहात?" द्दकशोरावस्थेतील 

मलुानंा माध्यद्दमक शाळेनतंरच्या योजनामंध्ये काम द्दकंवा महाद्दवद्यालयाचा समावेश अहे की 

नाही अद्दण जर त्यानंी काम द्दनवडले तर कोणत्या व्यावसाद्दयक मागािचा ऄवलंब करावा, हे 

ठरवण्यासाठी दबाव येतो. 

या कालावधीत, द्दकशोरवयीन मलेु माद्दहतीचा स्त्रोत म्हणून त्यांच्या द्दमत्रावंर अद्दण 

समवयस्कावंर ऄद्दधक ऄवलंबून ऄसतात. त्याच वेळेस, प्रौढावंरील त्याचें ऄवलंबन कमी 

होते. समवयस्क गटावरील (Peer Group) हे वाढते ऄवलंबन द्दकशोरावस्थेतील मलुानंा 

जवळचे सबंंध द्दनमािण करण्यास सक्षम करते. स्वतःची आतराशंी तलुना करून त्यानंा 

स्वतःची ओळख स्पष्ट करण्यास मदत होते. हा समवयस्कावंरील द्दवश्वास द्दकशोरवयीन 

मलुानंा त्याचंी स्वत्व द्दनद्दश्चत करण्यास अद्दण नातेसबंंध तयार करण्यास द्दशकवतो. हा 

एररक्सन याचं्या जवळीकता द्दवरूद् एकलन (Intimacy versus Isolation) ऄवस्थेचा 

भाग अहे. 

जेव्हा द्दकशोरवयीन त्याचें द्दमत्र काय करत अहेत, या ऄनषुंगाने त्याचं्या अवडी द्दकंवा 

वतिनात बदल करतात, तेव्हा ते समवयस्क-दबावाला (Peer Pressure) ईत्तर देत 
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ऄसतात. समवयस्क-दबाव हा सहसा नकारात्मक पररणामांशी सबंंद्दधत ऄसतो जसे शाळा 

बडुवणे, ऄद्दप्रय कपडे घालणे द्दकंवा मद्य अद्दण आतर मादक पदाथाांचे सेवन करणे. परतं,ु 

बरचे पालक हे समजत नाहीत, की समवयस्क-दबाव सकारात्मकररत्यादेखील प्रभाद्दवत 

करू शकतो. प्रगत बोधद्दनक अद्दण भावद्दनक पररपक्वतेमळेु, द्दकशोरवयीन मलेु अता 

एकमेकानंा सजु्ञ द्दनणिय घेण्यास प्रोत्साद्दहत करू शकतात अद्दण एकमेकानंा हाद्दनकारक 

द्दनवड करण्यापासून परावतृ्त करू शकतात. 

तरूणासंाठी त्यांच्या समवयस्क-गटाबरोबर "समदु्दचत" होणे महत्त्वाचे ऄसल्याने ते त्याचं्या 

द्दमत्रापं्रमाणेच िंद द्दकंवा ईपिमामंध्ये सहभागी होण्याचे ठरवू शकतात. हे त्यानंा ऄद्दधक वेळ 

एकत्र घालवण्यास अद्दण सामाद्दयक ऄनभुवावंर बंध जोडण्यास सक्षम करते. 

सविसाधारणपणे, द्दकशोरवयीन सामाद्दयक अवड अद्दण द्दिया, समान सासं्कृद्दतक पाश्विभूमी 

द्दकंवा जीवनाबिल समान दृद्दष्टकोन ऄसणाऱ्या समवयस्क गटाकंडे लक्ष वेधतील. परतं ु

बरचेदा, द्दकशोरवयीन मलुानंी त्याचं्या स्वत्वाबरोबर केलेल्या प्रयोगामळेु ते खूप द्दभन्न 

अवड ऄसलेल्या समवयस्क गटाकंडे अकद्दषित होउ शकतात. 

द्दकशोरवयीन समवयस्क गट लहान मलुाचें वैद्दशष््टय ऄसलेल्या द्दमत्राचं्या द्दवद्दशष्ट गटापेंक्षा 

थोडे वेगळे ऄसतात. ईदाहरणाथि, द्दकशोरवयीन समवयस्क गट जवळचे अद्दण ऄद्दधक घट्ट 

ऄसतात. परतं,ु वाढलेली द्दनष्ठा अद्दण सामंजस्य ज्या द्दकशोरावस्थेतील समवयस्क गटाचंी 

वैद्दशष््टये अहेत, ज्यामळेु ऄनेक समस्या ईद्भवू शकतात, द्दवशेषत: पूवि अद्दण मध्य-

द्दकशोरवयीन वषाांमध्ये. एक कंपू तयार होउ शकतो अद्दण काही मलेु ऄपररहायिपणे वगळली 

जातील. ऄशा प्रकारचा नकार ऄनेकदा खूप वेदनादायक ऄसतो, द्दवशेषतः ऄत्यतं 

सवेंदनशील मलुासंाठी. आतर वेळी, तरुणांच्या गटानंा त्याचं्या वैद्दशष््टयासंाठी द्दकंवा 

अवडीसाठी नकारात्मकतेचा द्दशक्का लावला जाउ शकतो, ज्यामळेु गटामंध्ये तणाव 

अद्दण सघंषि द्दनमािण होतो. 

द्दकशोरवयीन समवयस्क गटाशंी सबंंद्दधत अणखी एक समस्या ही अहे, की या गटामंळेु 

गुडंद्दगरीची पररद्दस्थती ईद्भवू शकते. जेव्हा गटामंध्ये द्दकंवा गट सदस्यामंध्ये ऄसमान ताकद 

ऄसते तेव्हा ऄसे घडते. ताकदीमागील ऄसमानतेमध्ये शारीररक, मानद्दसक, सामाद्दजक 

द्दकंवा अद्दथिक शक्तीचा समावेश ऄसू शकतो. गेल्या दशकात केलेल्या सशंोधनात ऄसे 

द्ददसून अले अह,े की गुडंद्दगरीचे वतिन गभंीर अद्दण दीघिकाळ द्दटकणाऱ्या भावद्दनक अद्दण 

वतिनात्मक समस्याशंी जोडलेले अहेत, ज्यात दोन्ही द्दपडीत अद्दण गनु्हेगार अहेत, ज्यात 

नैराश्याची लक्षणे अद्दण स्व-हत्या याचंा समावेश अहे (व्हॅन डर वाल, डी द्दवट, द्दहराद्दसगं, 

२००३; बॉण्ड, थॉमस, रुद्दबन, पॅटन, २००१). 

द्दकशोरावस्थेतील मलुाचें स्वत्व द्दनद्दश्चत करण्यासाठी अद्दण नातेसबंंध तयार करण्यास 

द्दशकण्यासाठी समवयस्कावंर ऄवलंबून राहणे हा मनो-सामाद्दजक द्दवकासाचा टप्पा अद्दण 

एररक्सन प्रस्ताद्दवत पढुील टप्पा याचं्यातील दवुा अहे, ज्याला जवळीकता द्दवरूद् एकलन 

म्हणून ओळखले जाते. जवे्हा एररक्सन यानंी त्याचा द्दसद्ातं द्दवकद्दसत केला, तेव्हा त्यानंी 

ऄसे सचुद्दवले की, स्त्री- अद्दण परुुष-स्वत्व अद्दण स्वत्व-सभं्रम (Identity Confusion) या 

कालखडंातून वेगवेगळ्या प्रकार े जातात. एररक्सन या कल्पना द्दलहीत ऄसताना तेव्हाची 

सामाद्दजक पररद्दस्थती प्रद्दतद्दबंद्दबत करतात, जेव्हा मद्दहलाचंी महाद्दवद्यालयात जाण्याची द्दकंवा 



   

 

          मानसशास्त्र 

52 

स्वतःची कारकीदि स्थापन करण्याची शक्यता कमी होती अद्दण त्याऐवजी त्या ऄनेकदा 

लवकर द्दववाद्दहत होत. अज मात्र, स्वत्व अद्दण स्वत्व-सभं्रमाच्या कालखडंात मलुा-मलुींचे 

ऄनभुव तलुनेने सारखेच वाटतात. 

थोडक्यात, द्दकशोरावस्थेमध्ये जवळच्या द्दमत्रांची सखं्या कमी होते, परतं ु या नात्यांची 

गणुवत्ता ऄद्दधक ऄसरुद्दक्षत, द्दवश्वासू अद्दण द्दजव्हाळ्याची बनते. दरम्यान, ऄत्याधदु्दनक 

सपें्रषण तंत्रज्ञान, नवीन मनोरजंनात्मक अद्दण सामाद्दजक ईपिम, नवीन शैक्षद्दणक ऄनभुव 

अद्दण रोजगारामळेु यवुकाचें सामाद्दजक नेटवकि  द्दवस्तारत ऄसल्याने, अकद्दस्मक 

पररद्दचताचंी सखं्या वाढत अहे. 

मानकसि स्थकगती (Psychological Moratorium): 

मानद्दसक स्थद्दगती हा एक कालावधी अहे, ज्यादरम्यान द्दकशोरवयीन प्रौढावस्थेतील 

अगामी जबाबदाऱ्यामंधून वेळ काढतात अद्दण द्दवद्दवध भूद्दमका अद्दण शक्यताचंा शोध 

घेतात. ईदाहरणाथि, ऄनेक महाद्दवद्यालयीन द्दवद्याथी त्यांच्या प्राधान्यिमाचें परीक्षण 

करण्यासाठी, प्रवास करण्यासाठी, कामासाठी द्दकंवा काही ऄन्य मागि शोधण्यासाठी सत्र 

द्दकंवा वषािची सटु्टी घेतात. 

मानद्दसक स्थद्दगती हा ऄसा काळ अहे ज्यादरम्यान समाज व्यक्तीला अणीबाणी द्दनवारण 

करण्याची परवानगी देतो. या स्थद्दगती काळादरम्यान, वचनबद्तेच्या अद्दण दीघिकालीन 

जबाबदाऱ्यांच्या ऄपेके्षपासून मकु्त ऄशा द्दकशोरवयीन/तरुण प्रौढानंा सामाद्दजक भूद्दमका, 

व्यवसाय शक्यता अद्दण मूल्ये पडताळण्याची सधंी ऄसते. जरी काही व्यक्ती ऄद्दनद्दश्चत 

काळासाठी स्थद्दगतीत राहणे पसतं करतात, एररक्सन म्हणतात की, ओळखण्यायोग्य 

स्थद्दगती हा स्थद्दगतीचा पूणि ऄंत अहे. पूणि झाल्यावर, द्दकशोरवयीन व्यक्तीने स्वत:ची अद्दण 

स्वत्वाची अवश्यक पनुरिचना प्राप्त केलेली ऄसायला हवी, जेणेकरून द्दतला या स्वत्वाशी 

जळुणार ेसमाजात स्थान द्दमळेल. 

एररक्सन यांच्या कसद्ांताच्या मयािदा (Limitations of Erikson’s Theory): 

एररक्सन यांच्या द्दसद्ातंाबाबत एक टीका ऄशी अह,े की तो परुुष-स्वत्वाच्या द्दवकासाचा 

वापर स्त्री-स्वत्वाच्या तलुनेत मानक म्हणून करतो. सद्दमक्षकासंाठी, एररक्सन यांचा 

दृद्दष्टकोन हा व्यद्दक्तमत्त्व अद्दण स्पधाित्मकतेच्या परुुष-अधाररत सकंल्पनावंर अधाररत 

अहे. पयाियी सकंल्पनेत, मानसशास्त्रज्ञ कॅरोल द्दगद्दलगन यानंी सचुवले अहे की, द्दस्त्रया 

नातेसबंंधांच्या ईभारणीद्वार ेस्वत्व द्दवकद्दसत करतात. या दृद्दष्टकोनातून, स्त्री-स्वत्वाचा एक 

महत्त्वाचा घटक म्हणजे द्दतला स्वत:च्या अद्दण आतरादंरम्यान काळजी करणार ेजाळे बनवणे 

(द्दगद्दलगन, २००४; िोगर, २००६). 

३.२.२ स्वत्व-कविासाचा माकसिया यांचा दृकष्टिोन: एररक्सन यांचा कसद्ांत अद्ययावत 

िरण े (Marcia’s Approach to Identity Development: Updating 

Erikson): 

एररक एररक्सन यांच्या कामाचे पररष्करण अद्दण द्दवस्तार करून, जेम्स माद्दसिया यानंी 

मानसशास्त्रीय स्वत्व द्दवकासाच्या चार शे्रणी माडंल्या. मखु्य कल्पना ऄशी अहे, की 
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एखाद्याच्या स्वत्वाची भावना ही मोठ्या प्रमाणात द्दनद्दश्चत वैयद्दक्तक अद्दण सामाद्दजक 

गणुघटकाचं्या सबंंद्दधत द्दनवडी अद्दण वचनबद्तेद्वार ेद्दनधािररत केली जाते. 

१९६० च्या दशकात एररक एररक्सन यांनी स्वत्व अद्दण मनो-सामाद्दजक द्दवकासावर 

केलेल्या महत्त्वपूणि कामाच्या अधारावर, कॅनेद्दडयन द्दवकास मानसशास्त्रज्ञ जेम्स माद्दसिया 

यानंी प्रामखु्याने द्दकशोरावस्थेतील द्दवकासावर लक्ष कें द्दित करून एररक्सन याचें मॉडेल 

पररष्कृत अद्दण द्दवस्ताररत केले. स्वत्व-अणीबाणीच्या एररक्सन यांच्या कल्पनेला सबंोद्दधत 

करताना माद्दसिया यांनी ऄसे म्हटले, की द्दकशोरवयीन ऄवस्थेमध्ये स्वत्व-सकंल्प (Identity 

Resolution) द्दकंवा स्वत्व-सभं्रम (Identity Confusion) या दोघापैंकी कोणाचाही 

समावेश होत नाही, तर त्याऐवजी व्यवसाय, धमि, नातेसबंंध द्दनवडी, द्दलंग भूद्दमका अद्दण 

आतर प्रकारच्या द्दवद्दवध जीवन के्षत्रातं एखाद्याने ज्या प्रमाणात स्वत्वाचा शोध घेतला अद्दण 

वचनबद् राद्दहला. माद्दसिया यांचा स्वत्व-सपंादनाचा (Identity Achievement) द्दसद्ातं 

ऄसा यदु्दक्तवाद करतो की, द्दकशोरवयीन व्यक्तीचे स्वत्व दोन वेगळे भाग बनवतात: १) 

अणीबाणी (म्हणजे एक ऄसा काळ जेव्हा एखाद्याची मूल्ये अद्दण द्दनवडींचे पनुमूिल्याकंन 

केले जाते) अद्दण २) वचनबद्ता. माद्दसिया यानंी सघंषािला ईलथापालथीचा काळ म्हणून 

पररभाद्दषत केले, जेथे जनु्या मूल्याचंी द्दकंवा द्दनवडींची पनुतिपासणी केली जाते. सघंषािचा 

ऄंद्दतम पररणाम एखाद्या द्दनद्दश्चत भूद्दमकेच्या द्दकंवा मूल्याच्या वचनबद्तेकडे नेतो. 

द्दकशोरवयीन मलुाबंरोबर दीघि मलुाखती घेतल्यानतंर, माद्दसिया यांनी द्दकशोरवयीन 

स्वत्वाच्या चार शे्रणी प्रस्ताद्दवत केल्या: 

• स्वत्व-कवसरण (Identity Diffusion): ऄशी द्दस्थती, ज्यामध्ये द्दकशोरवयीन 

व्यक्तीला द्दनवडीची भावना नसते; त्याने द्दकंवा द्दतने ऄद्याप वचनबद्ता केलेली (द्दकंवा 

करण्याचा प्रयत्न/आच्िुक नाही) नसते. 

• स्वत्व-वििन (Identity Foreclosure): ऄशी द्दस्थती, ज्यात द्दकशोरवयीन 

भद्दवष्यासबंंद्दधत काही भूद्दमका, मूल्ये द्दकंवा ध्येयास वचनबद् ऄसल्याचे द्ददसते. या 

ऄवस्थेतील द्दकशोरावयीन व्यक्तींनी स्वत्व सघंषि ऄनभुवलेले नसतात. ते त्याचं्या 

भद्दवष्याबिल आतराचं्या ऄपेक्षाचें पालन करतात (ईदा. पालकानंा व्यवसाय द्ददशा 

ठरवण्याची परवानगी). म्हणून, या व्यक्तींनी ऄनेक व्यवसाय पयाियानंा पडताळलेले 

नसते. 

• स्वत्व-स्थकगती (Identity Moratorium): ऄशी द्दस्थती, ज्यामध्ये द्दकशोरवयीन 

सध्याच्या काळात अणीबाणीच्या पररद्दस्थतीत ऄसतात, द्दवद्दवध जबाबदाऱ्याचंा शोध 

घेत ऄसतात अद्दण द्दनवड करण्यास तयार ऄसतात, परतं ु ऄद्याप या द्दनवडींसाठी 

वचनबद् झालेले नसतात. 

• स्वत्व-संपादन (Identity Achievement): ऄशी द्दस्थती, ज्यात द्दकशोरवयीन 

व्यक्ती स्वत्व-अणीबाणीतून गेलेली ऄसते अद्दण द्दतने द्दनवडलेल्या स्वत्वाच्या 

जाणीवेप्रद्दत (म्हणजे द्दनद्दश्चत भूद्दमका द्दकंवा मूल्य) वचनबद् झालेली ऄसते.  
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स्वत्व-कनकमिती प्रकिया (Identity Formation Process): 

मखु्य कल्पना ऄशी अहे की, एखाद्या व्यक्तीची स्वत्वाची भावना मुख्यतः काही वैयद्दक्तक 

अद्दण सामाद्दजक गणुघटकाशंी सबंंद्दधत द्दनवडी अद्दण वचनबद्तेद्वार ेद्दनधािररत केली जाते. 

या काळामध्ये केलेले कायि एखाद्या व्यक्तीने द्दकती द्दनद्दश्चत द्दनवडी केल्या अहेत अद्दण त्या 

द्दनवडींसाठी द्दकती वचनबद्ता दशिवते याचा द्दवचार करते. स्वत्वामध्ये १) लैंद्दगक 

ऄद्दभमखुता, २) मूल्ये अद्दण अदशि याचंा सचं अद्दण ३) व्यावसाद्दयक द्ददशा ऄंद्दगकारणे 

समाद्दवष्ट अहे. एक चागंले द्दवकद्दसत स्वत्व एखाद्याचे सामर्थयि, कमतरता अद्दण वैयद्दक्तक 

ऄद्दद्वतीयतेची जाणीव द्दनमािण करते. कमी द्दवकद्दसत स्वत्व ऄसणारी व्यक्ती द्दतची वैयद्दक्तक 

बलस्थाने अद्दण कमतरता पररभाद्दषत करू शकत नाही अद्दण द्दतला स्वत:च्या स्वत्वाच्या 

जाद्दणवेची ससु्पष्ट माडंणी करता येत नाही. 

स्वत्व-द्दनद्दमिती प्रद्दिया ऄद्दधक चागंल्या प्रकार ेसमजून घेण्यासाठी, माद्दसिया यानंी तरुणाचं्या 

मलुाखती घेतल्या. त्यानंी त्याच्या ऄभ्यासातील सहभागींना द्दवचारले, की (१) व्यवसाय 

अद्दण द्दवचारधारशेी वचनबद्ता प्रस्थाद्दपत केली होती का अद्दण (२) द्दनणिय घेण्याचा 

कालावधी (द्दकशोरवयीन स्वत्व-अणीबाणी) ऄनभुवला होता का द्दकंवा सध्या ऄनभुवत 

अहे का. माद्दसिया यानंी चार स्वत्व-शे्रणींच्या दृष्टीने स्वत्वाबिल द्दवचार करण्यासाठी एक 

प्रारूप द्दवकद्दसत केले. 

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे अहे, की द्दकशोरवयीन मलुानंा चार शे्रणींपैकी कुठल्याही एका 

शे्रणीमध्ये ऄडकलेच पाद्दहजे हे गरजेचे नाही. स्थद्दगती अद्दण स्वत्व-सपंादनादरम्यान काही 

जण मागे अद्दण  काही जण पढेु सरकतात ज्याला "मामा"(“MAMA”) चि (स्थद्दगती 

Moratorium — स्वत्व सपंादन Identity Achievement — स्थद्दगती Moratorium — 

स्वत्व सपंादन Identity Achievement) म्हणतात. ईदाहरणाथि , पूवि-द्दकशोरावस्थेत 

(Early Adolescence) थोड्या सद्दिय द्दनणियांसह व्यवसाय मागािचा शोध पूणि झाला 

ऄसला, तरी तो नतंर या द्दनवडीचे पनुमूिल्याकंन करू शकतो अद्दण दसुऱ्या शे्रणीत जाउ 

शकतो. काही व्यक्तींसाठी नतंर स्वत्व-द्दनद्दमिती द्दकशोरावस्थेच्या काळाच्याही नतंर होउ 

शकते. परतं,ु बहुताशं लोकासंाठी द्दकशोरवयीन अद्दण वयाच्या द्दवसाव्या वषािच्या 

सरुूवातीस स्वत्व-द्दनद्दमिती होते. (ऄल-ओद्दवधा, ग्रीन, अद्दण िोगर, २००९; ड्यूररझ अद्दण 

आतर, २०१२; म्राझेक, हाराडा, अद्दण द्दचयाओ, २०१४). 

माकसिया यांच्या स्वत्व-कस्थती (Marcia’s Identity Statuses): 

बसाक अद्दण घोष (२००८) यानंी पद्दश्चम बंगालच्या शहरी अद्दण ग्रामीण भागात राहणाऱ्या 

द्दकशोरवयीन मलुामंध्ये स्वत्व द्दवकास पद्तीचा ऄभ्यास केला. सशंोधकांना द्दनरीक्षणात 

ऄसे अढळले, की द्दलंग अद्दण ग्रामीण शहरी स्थानाच्या सदंभाित द्दवद्यार्थयाांची ऄह–ंस्वत्व 

द्दस्थती (Ego-Identity Status) द्दभन्न अहे. ऄगदी ग्रामीण भागातील मद्दहला 

द्दवद्याद्दथिनींना व्यवसाय, वैचाररक समज अद्दण परस्पर नातेसबंंधाचं्या सदंभाित स्वत्व-

अणीबाणी ऄसल्याचे द्ददसून अले. स्वत्व-सपंादन (Identity Achievement) द्दस्थती 

ऄसलेल्या द्दकशोरवयीन मलुांचा स्व-अदर ऄद्दधक ऄसतो तर स्वत्व-स्थद्दगती (Identity 

Moratorium), स्वत्व-वजिन (Identity Foreclosure) अद्दण स्वत्व-द्दवसरण (Identity 

Diffusion) द्दकशोरवयीन मलुामंध्ये कमी स्व-अदर ऄसतो. 
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३.२.३ स्वत्व-कनकमितीमध्ये धमि आकण अध्यात्माची भूकमिा (Role of Religion and 

Spirituality in Identity Formation): 

द्दकशोरावस्था ही मानवी द्दवकासाच्या चिातील एक ऄवस्था अह,े जो द्दवलक्षण 

गद्दतशीलतेमळेु  ओळखली जाते. या काळात होणार े जैद्दवक, मानद्दसक अद्दण सामाद्दजक 

बदल स्वाभाद्दवकररत्या तरुण व्यक्तीला धाद्दमिक अद्दण अध्याद्दत्मक द्दवकासात्मक कायाांकडे 

वळवतात, जसे की जागद्दतक दृद्दष्टकोन अद्दण मूल्यानंा अव्हान देणे, ऄथि अद्दण ईिेश 

शोधणे अद्दण पद्दवत्रता शोधणे (द्दकंग, रामोस, अद्दण क्लाडी, २०१३; लेवेन्सन, ऄल्डद्दवन, 

अद्दण आगारशी, २०१३). ही वेळ ऄशी अहे जेव्हा तरुण लोक स्वतःचा ऄनभुव समजून 

घेण्याचा मानद्दसक प्रयत्न सरुू करतात अद्दण कौटंुद्दबक, सामाद्दजक अद्दण व्यावसाद्दयक 

भूद्दमकाचं्या दृष्टीने त्यांचे स्वत्व शोधतात; या प्रद्दियेत धमि अद्दण ऄध्यात्म हे महत्त्वाचे घटक 

ऄसू शकतात (द्दकंग अद्दण आतर, २०१३; ररड्झ अद्दण झारद्दझका, २००८; योन्कर, 

श्नाबेलराईख अद्दण देहान, २०१२) 

द्दकशोरावस्थेमध्ये, द्दकशोरवयीन व्यक्ती धमि अद्दण ऄध्यात्माशी सबंंद्दधत प्रश्न द्दवचारू 

लागतात. ऄध्यात्म म्हणजे काही ईच्च शक्ती, जसे की देव, द्दनसगि द्दकंवा पद्दवत्र काहीतरी 

याचं्याशी जोडले जाण्याची जाणीव (Sense of Attachment). बालपणी मलेु त्याचं्या 

धाद्दमिक स्वत्वावर प्रश्न द्दवचारत नाहीत. परतं,ु त्याचं्या बोधद्दनक स्पष्टतेमळेु ते धमािकडे 

ऄद्दधक सूक्ष्म दृष्टीने पाहू शकतात अद्दण औपचाररक धमािपासून स्वतःला दूर ठेवू शकतात. 

आतर बाबीमध्ये, ते त्याचं्या धाद्दमिक सलंग्नतेकडे ऄद्दधक जवळ येउ शकतात कारण ते "मी 

या परृ्थवीवर का अह?े" अद्दण "जीवनाचा ऄथि काय अहे?" या  सारख्या ऄमूति प्रश्नाचंी 

ईत्तर ेदेते. धमि हतेपूुविक रचना म्हणून जग अद्दण द्दवश्वाकडे पाहण्याचा एक मागि प्रदान करतो 

- एखादी जागा जी एखाद्याने द्दकंवा कोणीतरी तयार केली अहे (ऄझर, २०१०; योन्कर, 

श्नाबेलराईख, अद्दण देहान, २०१२; लेवेन्सन, ऄल्डद्दवन, अद्दण आगारशी, २०१३). 

३.२.४ स्वत्व-कनकमितीत िातीय आकण अल्पसंख्याि गटांसमोरील आव्हाने 

(Challenges faced by ethnic and minority groups in identity 

formation): 

ऄल्पसखं्याकं गटादं्दवरुद् ऄनेकदा भेदभाव केला जातो अद्दण म्हणूनच त्याचं्यासाठी स्वत्व-

द्दनद्दमिती खूप कठीण ऄसते अद्दण ते ऄल्पसखं्याक गटाचं्या सदस्यासंाठी एक अव्हान 

ऄसते. सामान्यतः ऄसे म्हटले जाते की, समाजाने भेदभाव करू नये अद्दण सवाांना त्याचंी 

वशं अद्दण जातीयता द्दवचारात न घेता समान वागणूक द्ददली पाद्दहजे अद्दण प्रत्येकाला समान 

सधंी द्ददल्या पाद्दहजेत. जर ऄल्पसखं्याकं गटातील सदस्यांना त्या सधंींचा लाभ घेता येत 

ऄसेल तर त्यानंा समाजाने स्वीकारले पाद्दहजे. पारपंाररक सासं्कृद्दतक समावेश प्रारुपावर 

(Cultural Assimilation Model) अधाररत द्दवचार ऄसा मानतो की, वैयद्दक्तक 

सासं्कृद्दतक स्वत्वाचंा भारतातील एकीकृत ससं्कृतीत समावेश केला गेला पाद्दहजे. 

बहुलवादी समाज प्रारूप (Pluralistic Society Model) सचुवते की, ऄमेररकन समाज 

द्दवद्दवध सासं्कृद्दतक गटानंी बनलेला अहे, ज्यानंी त्यांची वैयद्दक्तक सासं्कृद्दतक वैद्दशष््टये 

जपली पाद्दहजेत. बहुलवादी समाजात, गट केवळ शेजारी शजेारी ऄद्दस्तत्वात ऄसतात ऄसे 

नाही, तर आतर गटाचं्या गणुानंाही प्रबळ ससं्कृतीत गणुवैद्दशष््टये म्हणून सामावून घेणे 
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अवश्यक अहे. बहुलवादी समाज समावेशनाच्या ऄपेक्षाऐंवजी सदस्यावंर एकीकरणाच्या 

(Integration) प्रबळ ऄपेक्षा ठेवतात. बहुलवादी ससं्कृतीत मोठ्या समाजाने सासं्कृद्दतक 

ससं्था स्वीकारल्या तर ऄशा ससं्था अद्दण पद्तींचे ऄद्दस्तत्व शक्य अहे. बरचेदा एखाद्या 

ससं्कृतीच्या स्वीकारासाठी ऄल्पसखं्याकं ससं्कृतीला त्याचं्या ससं्कृतीचे काही पैलू काढून 

टाकणे अवश्यक ऄसते, जे प्रभावी ससं्कृतीच्या मूल्याशंी द्दवसगंत ऄसतात. या मतानसुार, 

वादं्दशक (Racial) अद्दण मानववादं्दशक (Ethnic) घटक द्दकशोरवयीन व्यक्तींच्या स्वत्वाचा 

मध्यवती भाग बनतात अद्दण बहुसखं्य ससं्कृतीस अत्मसात करण्याच्या प्रयत्नात ते 

दडपून जात नाहीत. या दृद्दष्टकोनातून, स्वत्व-द्दवकासात ऄल्पसखं्याक गट स्वत्वाचा 

द्दवकास - ऄल्पसखं्याक गटातील सदस्यत्वाची भावना अद्दण त्या सदस्यत्वाशी सबंंद्दधत 

भावनाचंा समावेश होतो. हा दृद्दष्टकोन सचुद्दवतो की, एखादी व्यक्ती दोन सासं्कृद्दतक 

स्वत्वासह कुठल्याही एका ससं्कृतीची द्दनवड न करता दोन ससं्कृतींचा सदस्य म्हणून राह ू

शकते (लािोम्बॉआज, कोलमन, अद्दण गेटिन, १९९३; द्दश अद्दण लू, २००७). 

स्वत्व-द्दनद्दमितीची प्रद्दिया कोणासाठीही सोपी नाही अद्दण द्दवशेषतः ऄल्पसखं्याक गटातील 

सदस्यासंाठी दपु्पट कठीण ऄसू शकते. वादं्दशक अद्दण मानववादं्दशय स्वत्व द्दनमािण होण्यास 

वेळ लागतो अद्दण काही व्यक्तींसाठी ती दीघिकाळानतंर येउ शकते. तरीही, ऄंद्दतम पररणाम 

एक सपंन्न, बहुअयामी स्वत्व-द्दनद्दमिती होउ शकते (द्दक्वटंाना, २००७; जेन्सेन, २००८; 

द्दक्लमस्ट्रा अद्दण आतर, २०१२). 

३.२.५ नैराश्य आकण स्व-हत्या: किशोरावस्थेतील मानसशास्त्रीय अडचणी 

(Depression and Suicide: Psychological Difficulties in Adolescence) 

जरी बहुसखं्य द्दकशोरवयीन मलुाचंा स्वत्वाच्या शोधातील काळ हा द्दचतंाग्रस्त ऄसतो, तसेच 

द्दकशोरवयीन काळाने सादर केलेली आतर अव्हाने, ते मोठ्या मानद्दसक ऄडचणींद्दशवाय या 

द्दस्थतीतून जातात. परतं ुकाही द्दकशोरावस्थेतील मलुानंा हा काळ खूप तणावपूणि वाटतो. 

खर ं तर, काहीमध्ये गभंीर मानद्दसक समस्या द्दनमािण होतात. द्दकशोरवयीन नैराश्य 

(Depression) अद्दण स्व-हत्या (Suicide) या दोन सवाांत गभंीर समस्या अहेत. 

किशोरावस्थेतील नैराश्य (Adolescent depression): 

ईदासपणा, दःुख, अद्दण भावद्दनकदृष््टया ऄस्वस्थता ऄनभुवणे यापंासून कोणीही सरुद्दक्षत 

नाही अद्दण द्दकशोरवयीन मलेु-मलुी याला ऄपवाद नाहीत. नात्याचा ऄंत झाल्याने, एखाद्या 

महत्त्वाच्या कायाित ऄपयश अल्याने, एखाद्या द्दप्रय व्यक्तीचा मतृ्यू झाल्याने - या सवि 

गोष्टींमळेु ईदासीनता, हानी अद्दण शोक ऄशा तीव्र भावना द्दनमािण होउ शकतात. ऄशा 

पररद्दस्थतींमध्ये, नैराश्य ही बऱ्यापैकी येणारी सामान्य प्रद्दतद्दिया अहे.  

द्दकशोरावस्थेतील कमीतकमी ५%, ऄंदाजे २० पैकी १ द्दकशोरवयीन व्यक्ती नैराश्य 

वेगवेगळ्या पातळीवर ऄनभुवते, तो सवाित सामान्य वैद्यकीय अजारापैंकी एक बनत अह े

ज्याला तरूण सामोर ेजात अहे. पौगडंावस्थेपूवी, परुुष अद्दण द्दस्त्रया नैराश्येचा समान दर 

नोंदवतात. द्दकशोरावस्थेदरम्यान अद्दण नतंर, द्दस्त्रया या अजाराचे ईच्च प्रमाण दशिवू 

लागतात, जवळजवळ दोन द्दस्त्रयामंागे एक. नैराश्येचा संबंध मादक िव्याचा गैरवापर, 

बेरोजगारी, गभिधारणेच्या सरुुवातीच्या काळात अद्दण शैक्षद्दणक ऄवसपंादन या सवाांच्या 
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वाढत्या धोक्याशी अहे. स्व-हत्या, अजाराची सवाांत गभंीर जोखीम, हे १५-२४ वषे 

वयाच्या व्यक्तींमधील मतृ्यूचे द्दतसर े प्रमखु ऄग्रगण्य कारण अहे अद्दण महाद्दवद्यालयीन 

द्दवद्यार्थयाांमधील मतृ्यूचे दसुर ेप्रमखु कारण अहे. नैराश्य अद्दण स्व-हत्या यातं स्पष्ट सबंंध 

अहे. (ग्रनुबॉम अद्दण आतर, २००१; गॅलाम्बोस, लीडबीटर, अद्दण बाकि र, २००४). 

एन.एम.एच.एस. (NMHS - २०१५-१६) नसुार, भारतात १८ वषाांपेक्षा जास्त वयाच्या 

२० पैकी एक (५.२५ टक्के) लोक कधी ना कधी (त्यांच्या अयषु्यात एकदा तरी) नैराश्येने 

ग्रस्त झालेले अहेत अद्दण २०१५ मध्ये एकूण ४५ दशलक्षाहंून ऄद्दधक व्यक्ती 

द्दखन्न/द्दनराश अहेत. पूवि-बाल्यावस्थेतील अघातपूणि ऄनभुव, वारवंार स्थलातंर, 

जीवनातील नकारात्मक घटना, शैक्षद्दणक ऄडथळे, नातेसबंंधातील समस्या, मानद्दसक 

अजाराचा कौटंुद्दबक आद्दतहास तसेच शाळेतील अद्दण कुटंुबातील ताण हे सवि 

बाल्यावस्थेतील अद्दण द्दकशोरावस्थेतील नैराश्याशी जोडलेले अहेत. 

भारतात द्दकशोरवयीन नैराश्यावर ऄभ्यास करणे हे तलुनेने नवीन के्षत्र अहे. एका 

मनोद्दचद्दकत्सालयीन द्दवकृतींवरील ऄभ्यासात शालेय द्दकशोरवयीन व्यक्तींच्या नमुन्यामंध्ये 

समुार े २९ टक्के मलुी अद्दण २३ टक्के मलुगे याचं्यामध्ये नैराश्य सवािद्दधक सामान्य 

द्दवकृती म्हणून अढळले. जयतंी अद्दण द्दतरूनावकुारस ु (२०१५) यानंी दद्दक्षण भारतातील 

द्दकशोरवयीन मलुाचं्या शालेय नमनु्यात ईच्च पातळीवरील नैराश्य (२५ टक्के) दशिद्दवले 

अहे. नायर अद्दण त्याच्या सहकाऱ्यांनी (२००४) मध्ये १३ ते १९ वषे वयोगटातील 

शाळकरी द्दकशोरवयीन मलुामंध्ये नैराश्येच्या प्रचलनाचे (Prevalence) मूल्याकंन केले 

अद्दण ही सखं्या ३ टक्के अहे. द्दत्रवेदी अद्दण त्यांच्या सहकाऱ्यानंा (२०१७) ऄसे अढळले 

की, २२.४५ टक्के द्दवद्याथी नैराश्य-ग्रस्त होते. एका ऄहवालानसुार, ६.९ टक्के द्दवद्याथी 

द्दनम्न-नैराश्येने ग्रासलेले होते, मध्यम नैराश्य-ग्रस्त ८.९ टक्के, गभंीर नैराश्य-ग्रस्त ४.१ 

टक्के अद्दण २.६ टक्के ऄत्यतं नैराश्य-ग्रस्त अद्दण भावद्दस्थती द्दवचलन (Mood 

Disturbances) ऄसणार े१८.१ टक्के द्दवद्याथी होते. वयाने मोठ्या द्दकशोरवयीन (वय १४ 

अद्दण १५ वषे) मलुामंध्ये लक्षणीयररत्या नैराश्य अढळून अले अद्दण मलुी लक्षणीयरीत्या 

ऄद्दधक नैराश्य-ग्रस्त ऄसलेल्या अढळल्या. जे द्दवद्याथी द्दमत्राबंरोबर अनदंी होते अद्दण 

ज्यानंा त्याचं्या कुटंुद्दबयाकंडून नैद्दतक अधार द्दमळाला ते लक्षणीयररत्या कमी नैराश्य-ग्रस्त 

होते. 

भारतात ऄंदाजे ५७ दशलक्ष लोक (जागद्दतक ऄंदाजाच्या १८ टक्के) नैराश्येने प्रभाद्दवत 

अहेत. ऄसे म्हटले जाते की, जागद्दतकीकरण, शहरीकरण, स्थलातंर अद्दण 

अधदु्दनकीकरणासह वेगवान सामाद्दजक-लोकसखं्याशास्त्रीय बदलामंळेु येत्या काही वषाांमध्ये 

नैराश्यामध्ये वाढ होण्याची शक्यता अहे (जागद्दतक अरोग्य सघंटना – World Health 

Organization; २०१७). 

राष्ट्रीय मानद्दसक अरोग्य धोरण (National Mental Health Policy), २०१४ 

(http://www.mohfw.nic.in/) नैराश्येकडे नेणाऱ्या द्दवद्दवध घटक अद्दण पररद्दस्थतींद्दवषयी 

ओळखते. दाररिय् अद्दण नैराश्य याचं्यातील सबंंध ठळक करत या राष्ट्रीय मानद्दसक 

अरोग्य धोरणाने मानद्दसक अरोग्य-स्वरूप पररणाम सधुारण्यासाठी देशातील दाररिय् 

अद्दण ईत्पन्न यातंील द्दवषमता कमी करण्याच्या गरजेवर भर द्ददला अहे. 
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नैराश्यामध्ये द्दलंग, मानववादं्दशक अद्दण वादं्दशक फरक देखील अढळतात. प्रौढाचं्या तलुनेत 

द्दकशोरवयीन मलुी, सरासरीने मलुापेंक्षा ऄद्दधक वेळा नैराश्याचा ऄनभुव घेतात. काही 

ऄभ्यासात ऄसे अढळून अले अहे की, अद्दिकन ऄमेररकन द्दकशोरवयीन मलुामंध्ये 

गौरवद्दणिय द्दकशोरवयीन मलुापेंक्षा नैराश्येचे प्रमाण ऄद्दधक अहे. ऄसे ऄसले तरी सविच 

सशंोधन या द्दनष्कषािचे समथिन करत नाही. मूळ ऄमेररकन लोकामंध्येही नैराश्याचे प्रमाण 

ऄद्दधक अहे (झान-वॅक्सलर, शटिक्लीफ अद्दण मासेउ, २००८; झॅखेंत्स, लॅबंटि  अद्दण 

एलोन्गो, २०१२; आंद्दग्लश, लॅबंटि  अद्दण & एलोन्गो, २०१४). 

गभंीर, दीघिकालीन नैराश्येच्या ईदाहरणामंध्ये बरचेदा जैद्दवक घटक ऄंतभूित ऄसतात. जरी 

काही द्दकशोरावस्थेतील लोक अनवुदं्दशकदृष््टया नैराश्येचा ऄनभुव घेण्यास ऄगोदरपासूनच 

प्रवतृ्त ऄसले तरी, द्दकशोरवयीन व्यक्तींच्या सामाद्दजक जीवनातील द्दवलक्षण बदलांशी 

सबंंद्दधत पयािवरणीय अद्दण सामाद्दजक घटकाचंादेखील महत्त्वपूणि प्रभाव ऄसतो. एखादी 

द्दकशोरवयीन व्यक्ती जी द्दप्रय व्यक्तीचा मतृ्यू ऄनभुवते, ईदाहरणाथि , द्दकंवा जी व्यक्ती मद्यपी 

द्दकंवा नैराश्य-ग्रस्त पालकासंह मोठी होते द्दतला नैराश्याचा ऄद्दधक धोका ऄसतो. 

याव्यद्दतररक्त, ऄलोकद्दप्रय ऄसणे, मोजकेच जवळचे द्दमत्र ऄसणे अद्दण नकार ऄनभुवणे हे 

द्दकशोरवयीन नैराश्याशी सबंंद्दधत अहते (एली, द्दलअंग, अद्दण प्लॉद्दमन, २००४; झाल्स्मन 

अद्दण आतर, २००६; हबिमिन मॅश अद्दण आतर, २०१४). 

किशोरवयीन स्व-हत्या (Adolescent Suicide): 

भारतात, राष्ट्रीय ऄपराध नोंदणी कें ि (National Crime Records Bureau) 

पोद्दलसाचं्या दस्तऐवजामधून स्व-हत्याचंी माद्दहती गोळा करते. एकूण स्व-हत्याचं्या ३३ 

टक्के वाटा ऄसलेले तरुण (१८ ते ३० वषे) स्व-हत्या करणाऱ्या ऄसरुद्दक्षत गटापैंकी एक 

म्हणून ईदयास अले अहे. कौटंुद्दबक समस्या अद्दण अजार हे एकूण स्व-हत्याचं्या ऄनिुमे 

२८ टक्के अद्दण १६ टक्के स्व-हत्याचें प्रमखु कारण म्हणून समोर अले अहेत. 

ऄमेररकेत ऄसे द्ददसून अले अहे की, जरी मलुी ऄद्दधक वेळा स्व-हत्या करण्याचा प्रयत्न 

करत ऄसल्या, तरी द्दकशोरावस्थेत मलुींच्या तलुनेत मलुामंध्ये स्व-हत्येचे प्रमाण ऄद्दधक 

अहे. काही ऄंदाज सचुद्दवतात की, प्रत्येक सफल स्व-हत्यामंागे २०० पेक्षा ऄद्दधक दोन्ही 

द्दलंगादं्वार े स्व-हत्या करण्याचा प्रयत्न केला जातो (डद्दविक अद्दण आतर, २००६; पॉद्दम्पली 

अद्दण आतर, २००९; पे गोन्झालेझ अद्दण आतर, २०१५). 

गेल्या दशकामंध्ये द्दकशोरावस्थेतील स्व-हत्या वाढण्यामागील कारणे फारशी स्पष्ट नाहीत. 

एक सभंाव्य कारण म्हणजे द्दकशोरवयीन मलेु-मलुी ऄनभुवत ऄसलेल्या ताणात वाढ झाली 

अह,े त्यामळेु सवाांत ऄद्दधक ऄसरुद्दक्षत ऄसलेल्यामंध्ये स्व-हत्या करण्याची शक्यता 

ऄद्दधक वाढते. परतं,ु हे ऄस्पष्ट अह,े की केवळ द्दकशोरावस्थेतील मलुाचंा तणाव का वाढला 

ऄसावा, जेथे लोकसखं्येच्या आतर घटकामंध्ये स्व-हत्या करण्याचे प्रमाण त्याच कालावधीत 

बऱ्यापैकी द्दस्थर राद्दहले अहे? जरी द्दकशोरावस्थेतील स्व-हत्यामंध्ये का वाढ झाली हे 

कारण स्पष्ट नसले तरी ह े स्पष्ट अहे की, काही घटकामंळेु स्व-हत्येचा धोका वाढतो. 

त्यातील एक घटक म्हणजे नैराश्य. नैराश्य-ग्रस्त द्दकशोरवयीन ज्याचं्यामध्ये स्व-हत्या 

करण्याचा धोका ऄद्दधक ऄसतो (तरी बहुतेक नैराश्य-ग्रस्त व्यक्ती स्व-हत्या करत नाहीत). 

याव्यद्दतररक्त सामाद्दजक प्रद्दतबंध, काटेकोर पररपूणिता अद्दण ईच्च पातळीचा ताण अद्दण 
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द्दचतंा हे सवि घटक स्व-हत्येच्या प्रचडं धोक्याशी सबंंद्दधत अहेत. बंदकुाचंी सहज 

ईपलब्धता - जे आतर औद्योद्दगक राष्ट्राचं्या तलुनेत ऄमेररकेत ऄद्दधक प्रचद्दलत अहे - स्व-

हत्याचं्या दरातदेखील योगदान देते (राआट, द्दवनटम्यूट, अद्दण क्लेऄर, २००८; हेद्दट्रक 

अद्दण आतर, २०१२). 

नैराश्यासह कौटंुद्दबक संघषि अद्दण नातेसबंंध द्दकंवा शाळेतील ऄडचणी ह्या स्व-हत्येच्या 

काही कारणांशी सबंंद्दधत अहेत. शोषण अद्दण दलुिक्षाच्या आद्दतहासातून याची पाळेमळेु 

प्रकषािने द्ददसतात. ऄंमली पदाथि (ड्रग्स) अद्दण मद्याचे सेवन करणाऱ्यामंध्येही स्व-हत्येचे 

प्रमाण तलुनेने ऄद्दधक अहे. (ल्योन अद्दण आतर, २०००; बगिन, माद्दटिन, अद्दण ररचडिसन, 

२००३; द्दवलकॉक्स, कॉनर, अद्दण केन, २००४). 

स्व-हत्या िरण्याच्या संभाव्यतेबिल पुढील धोक्याची लक्षण ेिागरूिता वाढवतील: 

• स्व-हत्येबिल प्रत्यक्ष द्दकंवा ऄप्रत्यक्ष चचाि, जसे की "मला वाटते, की मला मरण अले 

ऄसते तर" द्दकंवा "यापढेु तलुा अता माझी काळजी करण्याची काही गरज नाही" 

• शाळेतील ऄडचणी, जसे की वगि चकुवणे द्दकंवा ऄचानक गणु कमी होणे 

• एखाद्या लाबंच्या प्रवासाची तयारी करत ऄसल्यासारखी व्यवस्था करणे, जसे की 

मौल्यवान मालमत्ता देणे द्दकंवा पाळीव प्राण्याची काळजी घेण्याची सोय करणे. 

• मतृ्यपुत्र द्दलद्दहणे. 

• भूक न लागणे द्दकंवा ऄत्याद्दधक प्रमाणात खाणे 

• सामान्य नैराश्य, ज्यामध्ये झोपेच्या पद्तींमध्ये बदल, मंदता, ससु्ती अद्दण ऄसबंद्ता 

याचंा समावेश अह े

• वतिणकुीत नाट्यमय बदल, जसे की लाजाळू व्यक्ती ऄचानक बोलकी ऄसल्यासारखे 

वागते. 

• सगंीत, कला द्दकंवा साद्दहत्यातील मतृ्यूसबंंद्दधत घटकाशंी व्यस्त ऄसणे. 

किशोरवयीन स्व-हत्या: िशी मदत िरावी?: 

द्दकशोरवयीन द्दकंवा आतर कोणीही स्व-हत्येचा द्दवचार करत अहे, ऄशी जर तमु्हाला शकंा 

ऄसेल तर बघ्याची भूद्दमका घेउ नका. कृती करा! तमु्ही एखाद्याचे अयषु्य वाचवू शकता. 

काही ईपाययोजना खाली द्ददल्या अहेत: 

• त्या व्यक्तीशी बोला अद्दण त्या व्यक्तीला समजून घेता येइल ऄसा एक मंच द्या 

ज्यामध्ये त्या व्यक्ती त्याचं्या मनातील गोष्टी बोलण्याचा प्रयत्न करतील. 

• तमु्ही ऄसे प्रश्न द्दवचारू शकता: व्यक्तीने काही योजना केली अहे का? द्दतने बंदूक / 

द्दवषारी औषध / दोरी द्दवकत घेतली अहे का? ते कुठे अह?े 
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• पररद्दस्थतीचे मूल्यमापन करा, सामान्य ऄस्वस्थता अद्दण तीव्र गभंीर धोक्यात फरक 

करण्याचा प्रयत्न करा, जसे स्व-हत्या करण्याची योजना केली गेली अहे का. जर 

सकंट तीव्र ऄसेल तर त्या व्यक्तीला एकटे सोडू नका. 

• त्यानंा अधार द्या. तमु्ही त्याची काळजी करत अहात ह ेत्या व्यक्तीला कळू द्या अद्दण 

त्याच्या एकटेपणाच्या भावना नष्ट करण्याचा प्रयत्न करा. 

• स्व-हत्येची चचाि द्दकंवा धमक्या, धोका गपु्त ठेवू नका; ही मदतीसाठी माद्दगतलेली हाक 

अहे अद्दण त्वररत कारवाइसाठी सपंकि  करा. 

• स्व-हत्या करणाऱ्या व्यक्तींना त्रटुी ही त्याचं्या द्दवचारात अहे, याची जाणीव करून 

देण्याच्या प्रयत्नात त्यानंा अव्हान देउ नका, धाडस करू नका द्दकंवा शाद्दब्दक 

ऄद्दतशयोक्ती वापरू नका. याचे गभंीर पररणाम होउ शकतात. 

• जोपयांत तू तझु्या मनातील बोलण ं पूणि करणार नाही, तोपयांत स्व-हत्येचा प्रयत्न न 

करण्याचे वचन द्दकंवा तशा प्रकारची वचनबद्ता त्या व्यक्तीबरोबर करा. 

• भावनामंध्ये ऄचानक सधुारणा केल्याने जास्त अश्वाद्दसत होउ नका. वरवर पाहता 

ऄशा जलद ईपचारातून बाहेर पडल्याने कधीकधी शेवटी स्व-हत्या करण्याचा द्दनणिय 

घेण्यापासून द्दकंवा एखाद्याशी बोलल्यामळेु तात्परुती सटुका द्दमळण्यास मदत होते, 

परतं ुबहुधा मूळ समस्या सटुलेली नसते.  

स्व-हत्येसबंंद्दधत समस्येसाठी त्वररत मदतीसाठी, असरा (AASRA): ०२२ 

२७५४६६६९; समररटन्स (SAMARITANS) : ९१ ८४२२९८४५२८, ह्या 

मदतकें िानंा (सहाय्य प्रणालीला) सपंकि  करा. 

३.३ साराशं 

द्दकशोरावस्थेदरम्यान, “स्व”चे दृश्य ऄद्दधक सघंद्दटत, व्यापक अद्दण ऄद्दधक ऄमूति बनते 

अद्दण आतराचें मत लक्षात घेतले जाते. द्दकशोरवयीन व्यक्ती स्वच्या द्दवद्दवध पैलूंवर वेगवेगळी 

मूल्ये अजमावण्याची क्षमता द्दवकद्दसत करत ऄसल्याने स्व-अदर वाढतो. 

एररक्सन यांची स्वत्व -द्दवरुद्- स्वत्व-गोंधळ ऄवस्था स्वत्व अद्दण समाजातील भूद्दमका 

द्दकशोरवयीन व्यक्तीच्या सघंषािवर द्दनधािररत ऄसते. जे स्वत्व द्दनमािण करण्यात यशस्वी 

होतात ते स्वतःला भद्दवष्यातील द्दवकासासाठी तयार करतात. 

माद्दसिया यांच्या द्दकशोरवयीन ओळखीच्या चार शे्रणी – स्वत्व-द्दवद्दकरण, स्वत्व-फोरक्लोजर, 

स्वत्व-स्थद्दगती, स्वत्व-सपंादन-सघंषि अद्दण वचनबद्तेच्या ऄनपुद्दस्थती द्दकंवा 

ईपद्दस्थतीवर अधाररत अहेत. सवाांत मानसशास्त्रीयदृष््टया द्दनरोगी द्दकशोरावयीन हे स्वत्व-

सपंादन शे्रणीमध्ये ऄसतात. 

वाढलेली बोधद्दनक क्षमता द्दकशोरावस्थेतील मलुानंा धाद्दमिक अद्दण अध्याद्दत्मक बाबींबिल 

ऄद्दधक ऄमूति द्दवचार करण्याची परवानगी देते. जसे ते त्याचं्या धाद्दमिक ऄद्दस्मतेवर प्रश्न 

करतात; ते सघंद्दटत धमि अद्दण ऄध्यात्माची वैयद्दक्तक भावना याचं्यात फरक करू शकतात. 
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वादं्दशक अद्दण ऄल्पसखं्याकं द्दकशोरवयीन मलुानंी सामाद्दजक स्वीकृतीच्या दोन प्रारुपाद्वार े

योजना करणे अवश्यक अहे: सासं्कृद्दतक एकत्रीकरण प्रारूप अद्दण बहुलवादी समाज 

प्रारूप. या द्दकशोरवयीन मलुासंाठी, स्वत्व-द्दवकासात वांद्दशक अद्दण मानववांद्दशक स्वत्वाचा 

द्दवकास समाद्दवष्ट अहे. द्दतसर े प्रारूप - एक बहुसासं्कृद्दतक स्वत्व-द्दनद्दमिती करणे - 

त्याचं्यासाठी ईपलब्ध अहे. 

द्दकशोरावस्थेत येणाऱ्या सवोत्तम धोक्यापैंकी एक म्हणजे नैराश्य, जो मलुापेंक्षा मलुींवर 

ऄद्दधक पररणाम करतो. १५ ते २४ वषाांच्या व्यक्तींमध्ये स्व-हत्या हे द्दतसर ेसवाांत साधारण 

कारण अहे. 

३.४ प्रश्न  

१.  द्दकशोरावस्थेमध्ये स्व-सकंल्पना अद्दण स्व-अदर कसा द्दवकद्दसत होतो याचे वणिन 

करा. 

२. सामाद्दजक-अद्दथिक परीद्दस्थती अद्दण स्व-अदर यामंधील वशंभेद यावंर चचाि करा. 

३. एररक्सन द्दकशोरावस्थेदरम्यान स्वत्व-द्दनद्दमितीचे स्पष्टीकरण कसे देतात ते थोडक्यात 

सागंा. 

४. माद्दसियाच्या द्दकशोरवयीन स्वत्वाच्या शे्रणी स्पष्ट करा. 

५. द्दकशोरावस्थेतील स्वत्व-द्दनद्दमितीमध्ये धमि अद्दण ऄध्यात्म याचंी भूद्दमका काय अहे 

याचे वणिन करा. 

६. द्दकशोरावस्थेतील ऄल्पसखं्यांक गटानंा स्वत्व-द्दनद्दमिती करताना येणाऱ्या अव्हानाचंी 

चचाि करा. 

७. द्दकशोरवयीन मलुानंा त्याचं्या वयातील तणावानंा सामोरे जाताना येणार े धोके 

ओळखा. 

८. द्दकशोरवयीन स्व-हत्येच्या काही कारणाचंी चचाि करा. 

३.५ सदंभि 

• Feldman, R. S. & Babu, N. (2018). Development across the Life 

Span. (8th Ed). India: Pearson India, Education services Pvt. Ltd. 

• Papalia, D. E., Olds, S. W., & Feldman, R. (2012). Human 

Development. (12th Ed). McGraw Hill, international Edition 

 

***** 

 



  62 

४ 

किशोरावस्थतेील सामाकिि आकण व्यकिमत्त्व कविास - II 

घटि रचना  

४.० ईद्दिष््टये  

४.१ प्रस्तावना  

४.२ नातेसबंंध: कुटंुब अद्दण द्दमत्र  

४.२.१ समवयस्काशंी सबंंध: अपलेपणाचे महत्त्व  

४.२.२ लोकद्दप्रयता अद्दण ऄनसुररता  

४.२.३ ऄल्पवयीन गनु्हेगारी: द्दकशोरावस्थेतील गनु्हे 

४.३ सकेंतभेट, लैंद्दगक वततन अद्दण द्दकशोरवयीन गभतधारणा 

४.३.१ लैंद्दगक ऄद्दभमखुता  

४.३.२ द्दकशोरवयीन गभतधारणा  

४.४ साराशं  

४.५ प्रश्न  

४.६ सदंभत  

४.० उकिष््टये  

हे प्रकरण ऄभ्यासल्यानतंर अपण खालील सकंल्पना समजू शकाल: 

• नातेसबंंध: कुटंुब अद्दण द्दमत्र 

• कौटंुद्दबक सबंंध: सबंंधानंी सबंंध बदलणे 

• समवयस्काशंी सबंंध: अपलेपणाचे महत्त्व 

• लोकद्दप्रयता अद्दण ऄनसुररता 

• सकेंतभेट अद्दण लैंद्दगक वततन 

• एकद्दवसाव्या शतकातील सकेंतभेट अद्दण लैंद्दगक सबंंध 

• लैंद्दगक ऄद्दभमखुता: द्दभन्न-लैंद्दगकता, सम-लैंद्दगकता, ईभय-लैंद्दगकता अद्दण पर-

लैंद्दगकता  

• द्दकशोरवयीन गभतधारणा 

४.१ प्रस्तावना 

द्दकशोरवयीन व्यक्तींसाठी (Adolescents) जवळचे द्दमत्र-मैद्दत्रणी अद्दण पे्रम-भावनाप्रधान 

जोडीदारासंह ऄसलेले समवयस्काशंी नातेसबंंध (Peer Relationships) ऄत्यतं महत्वाचे 
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घटक ऄसतात. बाल्यावस्थेपासून वेगळेपण द्दसद्ध करत, द्दकशोरवयीन व्यक्ती त्यांच्या 

समवयस्कासंह सवंाद साधण्यात खूप ऄद्दधक वेळ व्यतीत करतात. एका सशंोधनात ऄसे 

अढळून अले की, द्दकशोरवयीन व्यक्तींचा त्याचं्या पालकाचं्या तलुनेत त्याचं्या 

समवयस्कासंह दपु्पट वेळ व्यतीत करतात, ऄगदी अठवड्याचं्या शेवटानतंर, शाळेच्या 

औपचाररक वेळेनतंरदेखील. द्दकशोरवयीन व्यक्ती शालेय वेळेदरम्यान त्याच्या 

समवयस्काशंी जास्तीत जास्त सपंकातत ऄसतात; परतं,ु ते द्दमत्र-मैद्दत्रणींसोबत शाळेनतंरही 

वेळ व्यद्दथत करतात अद्दण प्राथतनास्थळे, काम द्दकंवा ऄभ्यासक्रमाव्यद्दतररक्त ईपक्रम यादं्वार े

आतर द्दकशोरवयीन व्यक्तींशी मैत्री वाढद्दवतात. 

समवयस्कासंह ऄसणार े नातेसबंंध द्दकशोरवयीन व्यक्तींसाठी ऄनेक हेतू साध्य करतात. 

समवयस्कासंह सवंादाचा मूळ ईिेश सामाद्दजक एकात्मता (Social Integration) हा 

ऄसतो. द्दमत्र-मैद्दत्रणी हे सामाद्दजक तलुनेचा एक स्त्रोतदेखील प्रदान करतात, ज्यामळेु 

द्दकशोरवयीन व्यक्ती द्दमत्र-मैद्दत्रणींसह (स्वत:ची) तलुना करून स्वतःद्दवषयी मूल्यमापन करू 

शकतात. समवयस्क अद्दण द्दमत्र-मैद्दत्रणींसह मैत्रीव्यद्दतररक्त, द्दकशोरवयीन व्यक्ती सकेंतभेट 

(डेद्दटंग) अद्दण लैंद्दगक सबंंधामंधून अनदं प्राप्त करतात. द्दकशोरवयीन व्यक्तींच्या जीवनातील 

या ऄवस्थेत द्दवद्दवध समस्यादेखील ऄसतात, जसे की पालकाशंी सघंषत, गनु्हेगारी कृती 

अद्दण द्दकशोरवयीन गभतधारणा (Teen Pregnancy) आत्यादी. 

४.२. नातेसबंधं: िुटंुब आकण कमत्र (RELATIONSHIPS: FAMILY 

AND FRIENDS) 

लहान मलुा-मलुींच्या तलुनेत द्दकशोरवयीन व्यक्तींचे सामाद्दजक जग खूप द्दवस्ततृ ऄसते. 

जसजसे द्दकशोरवयीन व्यक्तींचे घराबाहेरील लोकाशंी ऄसलेले सबंंध वाढतात, त्याचें 

त्याचं्या कुटंुबासंह होणार े सवंाद अद्दण सबंंध बरचे अव्हानात्मक अद्दण कठीण होउ 

शकतात (कॉद्दलन्स, ग्लेसन, अद्दण सेस्मा, १९९७; कॉद्दलन्स अद्दण ऄड्ँ्रयू, २००४). 

िौटंुकबि संबंध: सबंंधांनी संबंध बदलण े (Family Ties: Changing Relations 

with Relations) 

जेव्हा बालके द्दकशोरावस्थेत प्रवेश करतात, तेव्हा त्याचं्या पालकाशंी ऄसणार ेत्याचें सबंंध 

नाट्यमयररत्या बदलतात. सौहादतपूणत पे्रमळ नातेसबंंध होण्याऐवजी ते ऄत्यतं तणावपूणत 

बनतात. द्दकशोरवयीन व्यक्तींना ऄसे वाटत ऄसते की, ते जसजसे मोठे होत चालले अहेत, 

तसतसे त्यानंा ऄद्दधक स्वातंत्र्य देण्याऐवजी त्याचें पालक ऄद्दधक द्दनबंध अणत अहेत. 

दसुरीकडे, द्दकशोरवयीन मलुा-ंमलुींचे पालक वेगळ्या दृष्टीने द्दवचार करीत ऄसतात. त्यानंा 

ऄसे वाटते, की घरातील तणावाचे स्रोत ते नाहीत, तर द्दकशोर-द्दकशोरीच ऄसतात. 

पालकाचं्या दृद्दष्टकोनातून, त्यानंी अपल्या पाल्याशंी त्याचं्या सपूंणत बाल्यावस्थेत एक 

जवळचे, द्दस्थर, अद्दण पे्रमळ सबंंध द्दनमातण केलेले ऄसतात, मात्र अता ऄचानक सवत काही 

बदलून गेलेले ऄसते. त्यानंा ऄसे वाटते, की त्याचें द्दकशोरवयीन मलेु-मलुी त्यानंा स्वतःच्या 

अयषु्यापासून दूर करतात अद्दण ऄगदी जेव्हा द्दकशोर-द्दकशोरी त्याचं्या पालकाशंी 

बोलतात, तेदेखील केवळ त्याचें राजकारण, त्याचंा पोशाख, टीव्ही कायतकमाच्या त्याचं्या 
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पसतंींवर टीका करण्यासाठीच. पालकानंा त्याचं्या पाल्याचें हे वततन खूप ऄस्वस्थ करणार े

अद्दण गोंधळात टाकणार ेवाटते. 

स्वायत्ततेचा शोध (The Quest for Autonomy): 

जेव्हा (द्दकशोरवयीन) मलेु-मलुी त्याचं्या पालकाचें द्दनणतय अद्दण मागतदशतक सूचना स्वीकारत 

नाहीत तेव्हा पालकानंा सामान्यतः अवडत नाही. द्दकशोरावस्थेतील मलुा-मलुींच्या 

वागण्यामळेु पालक गोंधळून जातात. ऄसे सघंषत ऄंशतः द्दवस्थाद्दपत भूद्दमकामंळेु ईद्भवतात, 

ज्या पाल्य अद्दण पालक दोघानंीही द्दकशोरावस्थेदरम्यान हाताळणे अवश्यक अहे. 

द्दकशोरवयीन मलुानंा स्वतंत्र व्हायचे ऄसते; ते स्वायत्तता (Autonomy) शोधत ऄसतात 

अद्दण त्यानंा स्वतःच्या जीवनावर द्दनयतं्रण ठेवण्याची भावना प्राप्त करण्याची आच्छा ऄसते. 

बहुतेक पालकानंा हे समजते, की हे द्दवस्थापन हा द्दकशोरावस्थेचा एक सामान्य भाग अहे 

अद्दण द्दवकासाचा एक महत्त्वाचा भाग अहे. म्हणून, ते या द्दवस्थापनाचे त्याचं्या पाल्याचं्या 

वाढीचे एक प्रतीक म्हणून त्याचे स्वागत करतात. परतं,ु ऄनेक ईदाहरणामंध्ये पालकानंा 

द्दकशोरवयीन व्यक्तींची वाढती स्वायत्तता हाताळण्यास  कठीण द्दसद्ध होउ शकते (स्मेटाना, 

१९९५). जेव्हा पालक स्वातंत्र्याची परवानगी देत नाहीत,  ईदाहरणाथत , द्दकशोरवयीन 

व्यक्तींना समारभंास (पाटीला) ईपद्दस्थत राहण्यास नकार देणे, तेव्हा द्दकशोरवयीन 

व्यक्तींकडून ते योग्य प्रकार ेस्वीकारले जात नाही. कारण, पालकाचंा नकार हा द्दकशोरवयीन 

व्यक्तींना (त्याचं्यावरील) द्दवश्वास द्दकंवा खात्रीचा ऄभाव दशतद्दवतो. हे पालकासंाठी, हे साध्या 

भाषेत म्हणजे, "मला तझु्यावर/तमुच्यावर द्दवश्वास अहे," जे ते म्हणू शकतात "ऄसे सवतजण 

अहेत, ज्यानंा त्याद्दवषयी काळजी वाटते, ज्याद्दवषयी मला काळजी वाटत अहे." 

द्दकशोरवयीन व्यक्तींची वाढती स्वायत्तता पालक अद्दण द्दकशोरवयीन व्यक्तींमधील नाते 

बदलते. द्दकशोरावस्थेच्या अरभंी, या नात्यावर सवातद्दधक ऄद्दधकार अद्दण प्रभाव पालकाचंा 

ऄसतो. द्दकशोरावस्थेच्या ऄखेरीस मात्र ऄद्दधकार अद्दण प्रभाव ऄद्दधक सतंदु्दलत झालेला 

ऄसतो अद्दण पालक व पाल्य याचं्यातील नातेसबंंध ऄद्दधक समान प्रकारचे होतात. जरी 

पालक वरचा ऄद्दधकार राखून ठेवत ऄसले, तरीदेखील (या नात्यात) वचतस्व अद्दण प्रभाव 

सामाद्दयक होतात (गोएडे, ब्रजँे, अद्दण मेईस, २००९; आंगदु्दग्लया अद्दण आतर, २०१४). 

संस्िृती आकण स्वायत्तता (Culture and Autonomy): 

स्वायत्ततेचे प्रमाण हे एका कुटंुबापासून दसुऱ्या कुटंुबात अद्दण एका द्दकशोरवयीन 

पाल्यापासून दसुऱ्या पाल्यासाठी बदलते. द्दकशोरवयीन मलुा-मलुींना पालकानंी स्वायत्तता 

देण्यामध्ये सासं्कृद्दतक घटकांचा खूप मोठा प्रभाव ऄसतो. व्यद्दक्तवादाचा (individualism) 

अदर करणाऱ्या पाद्दिमात्त्य समाजामंध्ये द्दकशोरवयीन मलेु-मलुी सापेक्षरीत्या 

द्दकशोरावस्थेच्या सरुूवातीच्या टप्प्यावर स्वायत्तता द्दमळवण्याचा प्रयत्न करतात. याईलट, 

अद्दशयाइ समाज समूहवादी (Collectivistic) अहेत. ते व्यक्तीपेक्षा समूहाचे स्वास््य 

ऄद्दधक महत्त्वाचे ऄसते या सकंल्पनेला प्रोत्साहन देतात. समूहवादी समाजात द्दकशोरवयीन 

मलुा-मलुींच्या स्वायत्तता प्राप्त करण्याच्या महत्त्वाकांक्षाचंा ईच्चार कमी केला जातो (रॅफ, 

२००४; सप्ल., २००९; पेरझे-ब्रेना, ऄपडेग्राफ, अद्दण टेलर, २०१२). 
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जोवर कुटंुबाप्रद्दत जबाबदारीचा मिुा अहे, समूहवादी समाजातंील द्दकशोरवयीन मलुा-

मलुींना ऄद्दधक जबाबदारीची जाणीव होते, तर व्यद्दक्तवादी समाजातंील  द्दकशोरवयीन मलुा-

मलुींना त्याचं्या कुटंुबाप्रद्दत ऄसलेल्या कततव्याशंी सबंंद्दधत भावनाकंडे फारसा कल नसतो. 

समूहवादी ससं्कृतींमध्ये द्दकशोरवयीन मलेु-मलुी  कुटंुबाप्रती ऄद्दधक अदर दाखवतात, 

सहाय्य प्रदान करतात अद्दण त्याचं्या कुटंुद्दबयानंा अधार देतात. स्वायत्ततेचा प्रभाव कमी 

प्रबळ ऄसतो (फुद्दलग्नी अद्दण झागं, २००४; लेईंग, पे-पअु, अद्दण काद्दनतलोद्दवक्झ, 

२००६; चॅन अद्दण चॅन, २०१३).  

सशंोधनात ऄसे अढळून अले अहे की, अद्दशयाइ द्दकशोरवयीन मलुा-मलुींच्या तलुनेत 

कॉकेद्दशयन द्दकशोरवयीन मलेु-मलुी लवकर पररपक्व होतात अद्दण त्यानंा लवकरच्या वयात 

ऄद्दधक स्वायत्ततेची ऄपेक्षा ऄसते (फेल्डमन ऄडँ वूड, १९९४). ईदाहरणाथत, द्दकशोरवयीन 

व्यक्तीकडून एखादे द्दवद्दशष्ट वततन (जसे की द्दमत्रासंोबत मैद्दफलीत जाणे) कोणत्या वयात 

करणे ऄपेद्दक्षत अहे ऄसे द्दवचारले ऄसता कॉकेद्दशयन द्दकशोरवयीन मलेु अद्दण पालकानंी 

अद्दशयाइ ससं्कृतींतील  द्दकशोर अद्दण पालक याचं्या तुलनेत ऄद्दधक लवकरचे वय 

दशतद्दवले. आतर शबदातं सागंायचे तर, अद्दशयाइ द्दकशोरवयीन मलुाचं्या तलुनेत कॉकेद्दशयन 

द्दकशोरवयीन मलेु लहान वयात ऄद्दधक स्वायत्तता वापरतात. 

स्वायत्ततेवर पररणाम करणा-या सासं्कृद्दतक घटकावं्यद्दतररक्त, पालकादं्वार े द्दकशोरवयीन 

मलुानंा स्वायत्तता देण्यात द्दलंगदेखील महत्वाची भूद्दमका बजावते. सामान्यतः, द्दकशोरवयीन 

मलुानंा द्दकशोरवयीन मलुींपेक्षा ऄद्दधक लवकरच्या वयात ऄद्दधक स्वायत्ततेची मान्यता 

द्ददली जाते. परुुष स्वायत्ततेला द्ददले जाणार ेप्रोत्साहन ह ेऄद्दधक सावतद्दत्रक पारपंाररक परुुष 

मान्यप्रद्दतमाशंी ससुगंत अहे, ज्यामध्ये परुुषांना मद्दहलाचं्या तलुनेत ऄद्दधक स्वतंत्र म्हणून 

पाद्दहले जाते, याईलट द्दस्त्रयानंा आतरावंर ऄद्दधक ऄवलंबून ऄसणाऱ्या म्हणून पाद्दहले जाते. 

पालक द्दजतके ऄद्दधक द्दलंगद्दवषयक पारपंाररक साचेबद्ध मते बाळगतात, द्दततकेच ते 

मलुींच्या स्वायत्ततेला प्रोत्साहन देण्याची शक्यता कमी होते (बम्पस, क्रॉटर, अद्दण मॅकहेल, 

२००१). 

किढीतील अंतराची दंतिथा  (The Myth of the Generation Gap): 

ऄनेक द्दचत्रपट द्दपढीतील ऄतंराचे, म्हणजेच पालक अद्दण मलेु याचें दृद्दष्टकोन, मूल्ये, 

महत्त्वाकांक्षा अद्दण जगाद्दवषयीची मते याचं्यातील खोल दरीचे द्दचत्रण करतात. सामान्यतः 

ऄशी धारणा ऄसते की द्दकशोरवयीन मलेु-मलुी अद्दण त्याचं्या पालकाचें जगाद्दवषयीचे 

दृद्दष्टकोन पूणतपणे द्दभन्न ऄसतात.  

मात्र, वास्तद्दवकता ऄगदी वेगळी ऄसते. द्दपढीतील ऄंतर जर ऄसेलच तर ते खूपच कमी 

अहे. द्दकशोरवयीन अद्दण त्याचें पालक याचं्यामध्ये बहुद्दवध के्षत्रामंध्ये  द्दवद्दवध गोष्टी 

सारख्याच प्रकार े पाहण्याची प्रवतृ्ती ऄसते. ईदाहरणाथत, त्याचप्रमाणे, प्रजासत्ताक 

(Republican) पालकाचंी मुले सामान्यतः प्रजासत्ताक ऄसतात; द्दिस्ती हक्क ऄसणाऱ्या 

सदस्याचं्या मलुाचंी मते देखील सारखीच ऄसतात, ऄशा प्रकार.े सामाद्दजक, राजकीय 

अद्दण धाद्दमतक मदु्् ांवर पालक अद्दण द्दकशोरवयीन याचंा  समकालीन ऄसण्याकडे कल 

ऄसतो अद्दण द्दकशोरवयीन मलुा-मलुींच्या द्दचतंा या त्याचं्या पालकाचं्या द्दचतंा प्रद्दतद्दबंद्दबत 

करतात. द्दकशोरवयीन मलुं-मलुींच्या समाजाच्या समस्यादं्दवषयीच्या द्दचतंा त्या ऄसतात 
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त्याचं्याशी शक्यतो बरचे पालक सहमत होतील (क्नाफो अद्दण श्वाट्तझ, २००३; स्मेटाना, 

२००५; ग्रोन्होज अद्दण  थोगरसेन, २०१२). 

वास्तद्दवक, बहुतेक द्दकशोरवयीन अद्दण त्याचें पालक यांचे एकमेकाशंी खूप चागंले जमते. 

स्वायत्तता अद्दण स्वातंत्र्य द्दमळवण्याची आच्छा ऄसूनही, बहुतेक द्दकशोरवयीन मलुामंध्ये 

त्याचं्या पालकांद्दवषयी प्रचडं पे्रम, अपलुकी अद्दण अदर ऄसतो अद्दण पालकानंाही 

त्याचं्या द्दकशोरवयीन मलुादं्दवषयी सारख्याच भावना ऄसतात. दसुरीकडे, काही पालक 

अद्दण त्याचें द्दकशोरवयीन मलेु/मलुी याचें सबंध खूप द्दबघडलेले ऄसतात. पण, ऄसे म्हटले 

जाउ शकते, की बहुसखं्य नातेसबंंध नकारात्मक ऄसण्यापेक्षा ऄद्दधक सकारात्मक 

ऄसतात अद्दण त्याचा फायदा द्दकशोरवयीन मलुा-मलुींना अपल्या समवयस्काचंा दबाव 

टाळण्यास होतो (रसेद्दनक अद्दण आतर १९९७; बलॅक, २००२; कोलमन, २०१४).  

िालिांशी संघषष (Conflicts with Parents): 

सशंोधनातून ऄसे अढळले अहे की, पालक अद्दण द्दकशोरवयीन यांचे सामाद्दजक अद्दण 

राजकीय मदु्् ाबंिल सारखे दृद्दष्टकोन ऄसू शकतात, मात्र काही आतर द्दवद्दभन्न द्दवषयांवर, 

जसे की वैयद्दक्तक अवड, सगंीतातील पसतंी अद्दण पोशाखाच्या शैली यावंर त्याचंी मते 

ऄनेकदा द्दभन्न ऄसतात. पालकानंा काय योग्य वाटते, यापेक्षा लवकर जेव्हा द्दकशोरवयीन 

मलेु-मलुी स्वायत्तता अद्दण स्वातंत्र्य द्दमळवण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा पालक अद्दण 

द्दकशोरामंध्ये मतभेद द्दनमातण होतात. पररणामी, जरी हे लक्षात ठेवणे अवश्यक अहे, की 

सवत कुटंुबे सारख्याच प्रमाणात प्रभाद्दवत होत नाहीत, तरीही द्दकशोरावस्थेदरम्यान पालक-

बालक सघंषत ईद्भवण्याची शक्यता ऄद्दधक ऄसते, द्दवशेषत: द्दकशोरावस्थेच्या सरुूवातीच्या 

ऄवस्थामंध्ये (अनेट, २०००; स्मेटाना, डॅद्दडस, अद्दण चअुंग, २००३; गाद्दसतया –रुइझ व 

आतर २०१३). 

ऄसे द्ददसून अले अह े की, द्दवकासाच्या नतंरच्या ऄवस्थापेंक्षा पूवत-द्दकशोरावस्थेदरम्यान 

(पालक-बालक) सघंषत ऄद्दधक ऄसतो. मानसशास्त्रज्ञ ज्यदु्दडथ स्मेटाना, ज्यानंी हा द्दवषय 

ऄभ्यासला अहे, त्या ऄसे मत माडंतात की, त्याच्या कारणामध्ये योग्य अद्दण ऄयोग्य 

वततनाच्या द्दभन्न व्याख्या अद्दण द्दभन्न ताद्दकत कता याचंा समावेश होतो. जेव्हा प्रश्न वैयद्दक्तक 

द्दनवडीचा ऄसतो, तेव्हा द्दकशोरवयीन मलुा-मलुींना कोणताही हस्तके्षप अवडत नाही. ऄसे 

अढळून  अले अहे की, पालकानंा ऄशा गोष्टी अवडू शकत नाहीत, ज्या समाजाकडून 

योग्य मानल्या जात नाहीत. तर, द्दकशोरवयीन मलुा-मलुींची त्याचंी स्वतःची मते ऄसतात 

(स्मेटाना, २००६; रोट अद्दण आतर, २०१२; सोरखाबी अद्दण द्दमडडफ, २०१४). 

पूवत-पौगडंावस्थेतील (Early Adolescence) यदु्दक्तवाद अद्दण ठामपणा यामळेु सामान्यतः 

सवांत प्रथम सघंषत ईद्भवतो, परतं ुह ेगणु ऄनेक मागांनी पालक-बालक  याचं्या नात्यातील 

ईत्क्रातंीमध्ये महत्त्वपूणत भूद्दमका बजावतात. पालक सरुूवातीस त्याचें पाल्य त्यांना देत 

ऄसणाऱ्या अव्हानानंा सरंक्षणात्मक प्रद्दतद्दक्रया देतात, अद्दण पढेु त्या कठोर अद्दण ताठर 

होउ शकतात, काही ईदाहरणामंध्ये ऄखेरीस त्याचं्या लक्षात येते, की त्याचंी मलुं अता 

मोठी होत अहेत अद्दण त्यानंा या प्रद्दक्रयेत त्यानंा (पाल्यानंा) अधार देण्याची आच्छा अहे. 
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बहुतेक पालकाचं्या हे लक्षात येते, की त्याचं्या द्दकशोरवयीन मलुा-मलुींचे यदु्दक्तवाद फार 

ऄताद्दकत क अद्दण ऄनेकदा सक्तीचे नसतात अद्दण त्याचं्या पाल्यावंर खर े तर ऄद्दधक 

स्वातंत्र्यासह द्दवश्वास ठेवला जाउ शकतो, ते नमते घेणार,े परवानगी देणार ेअद्दण ऄखेरीस 

कदाद्दचत पाल्याच्या स्वातंत्र्यास प्रोत्साहन देणार ेहोतात. जरी बहुतेक द्दकशोरवयीन मलेु-

मलुी सपूंणत द्दकशोरावस्थेत अपल्या पालकाशंी द्दस्थर सबंंध राखतात, तरीदेखील तबबल 

२० टक्के मलेु बऱ्यापैकी खडतर काळातून जातात (द्ददद्दमत्रीवा, चेन, अद्दण ग्रीनबगत, 

२००४). 

िौगंडावस्थेतील िालि-बालि संघषाांमधील सांस्िृकति फरि (Cultural 

differences in parent–child conflicts during adolescence): 

जरी सवत ससं्कृतींमध्ये पालक-बालक सघंषत खूप सामान्य बाब ऄसली, तरी ऄसे अढळून 

अले अह,े की "पारपंाररक" पूवत-औ्ोद्दगक ससं्कृतींमध्ये (Preindustrial Cultures) 

पालक अद्दण त्याचं्या द्दकशोरवयीन पाल्यामंधील सघंषत खूपच कमी होता. पारपंाररक 

ससं्कृतीतील द्दकशोरवयीन मुले-मलुी औ्ोद्दगक देशामंधील द्दकशोरवयीन मलुा-मलुींपेक्षा 

भावद्दस्थतींमधील चढ-ईतार (Mood Swings) अद्दण धोकादायक वततन खूप कमी 

ऄनभुवतात (ऄनेट, २०००; नेल्सन, बॅजर, अद्दण वू, २००४; कपाद्दडया, २००८; जेन्सेन 

अद्दण दोस्त- गझकन, २०१४). 

याचे कारण काय ऄसू शकते? याचे ईत्तर स्वातंत्र्याची ती पातळी अह,े जी द्दकशोरवयीन 

व्यक्तींना ऄपेद्दक्षत ऄसते अद्दण प्रौढ त्यासाठी परवानगी देतात. ऄद्दधक औ्ोद्दगक अद्दण 

व्यद्दक्तवादी समाजामंध्ये स्वातंत्र्य हा द्दकशोरावस्थेतील ऄपेद्दक्षत घटक अह.े म्हणूनच, 

द्दकशोरावस्थेतील मलुाचं्या पालकानंा द्दकशोरवयीन पाल्याचं्या वाढत्या स्वातंत्र्याचे प्रमाण 

अद्दण वेळ यांद्दवषयी वाटाघाटी करावी लागते -  एक ऄशी प्रद्दक्रया ज्यामळेु ऄनेकदा सघंषत 

ईद्भवतो.  

याईलट, ऄद्दधक पारपंाररक समाजामंध्ये व्यद्दक्तवादाला फारसे महत्त्व द्ददले जात नाही अद्दण 

म्हणूनच, द्दकशोरवयीन व्यक्तींमध्ये स्वातंत्र्य द्दमळवण्याचा प्रयत्न करण्याची प्रवतृ्ती कमी 

ऄसते. द्दकशोरवयीन व्यक्तींकडून घटणारा स्वातंत्र्य-शोध हा कमी पालक-बालक सघंषातत 

पररवद्दततत होतो (दासेन अद्दण द्दमश्रा, २०००, २००२).  

भारतात हेगडे अद्दण गावंकर (१९९१) यानंी सामाद्दजक, शैक्षद्दणक, द्दवश्रातंीचा वेळ, घरगतुी 

द्दक्रया ऄशा, तसेच द्दशस्त अद्दण वततन या स्वरूपातील द्दवद्दभन्न द्दक्रया यावंर पालकाचं्या 

द्दनयतं्रणाद्दवषयीची द्दकशोरवयीन पाल्यांना ऄसणारी जाणीव शोधण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंा 

अढळले, की मद्दहला द्दकशोरवयीन पाल्याचंी (द्दकशोरींची) सामाद्दजक द्दक्रया (Social 

Activity) अद्दण घरगतुी द्दक्रयावंरील (Household Activity) पालकाचं्या द्दनयतं्रणाची 

जाणीव पुरुष द्दकशोरवयीन पाल्यापेंक्षा (द्दकशोरापेंक्षा) लक्षणीयररत्या ऄद्दधक  होती अद्दण 

शैक्षद्दणक द्दक्रयामंध्ये द्दकशोरांची द्दनयतं्रणद्दवषयक जाणीव ऄद्दधक होती. सक्सेना अद्दण आतर 

(२०११) यानंा मध्यमवगीय अद्दण द्दनम्न-वगीय कुटंुबामंधील पालक अद्दण द्दकशोरवयीन 

नातेसबंंधात फरक अढळून अला. मध्यमवगीय कुटंुबामंध्ये शाळेसबंंद्दधत मतभेद होते, तर 

द्दनम्न-वगीय कुटंुबामंध्ये मतभेद हे कुटंुब अद्दण समाजाशी सबंंद्दधत समस्याभंोवती गुंफलेले 

ऄसल्याचे अढळून अले.  
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४.२.१.समवयस्िांशी संबंध: आिलेिणाचे महत्त्व (Relationships with Peers: 

The Importance of Belonging): 

ऄनेक दशकातं द्दवद्वानांनी द्दकशोरावस्थेच्या सवांत महत्त्वाच्या वैद्दशष््टयापैंकी एक म्हणून 

समवयस्काचं्या नातेसबंंधाकंडे लक्ष वेधले अहे. समवयस्कानंा द्दकशोरवयीन व्यक्तींच्या 

कायतद्दवधीतील ऄनेक समस्यात्मक पैलूंपैकी काही पैलूंसाठी जबाबदार धरले गेले अहे 

अद्दण द्दकशोरवयीन अरोग्य अद्दण स्वास््य यांना योगदान करण्यासाठी (त्यांची) प्रशसंा 

केली गेली अह.े ऄलीकडेच, सशंोधकांनी द्दकशोरवयीन समवयस्क-नातेसबंंध अद्दण प्रभाव-

यतं्रणा यांच्या कमी ऄभ्यासलेल्या बाबींचा शोध घेण्यासाठी ऄद्दधक सदु्दवकद्दसत 

पद्धद्दतशास्त्राचंा ईपयोग करून लक्षवेधक नव्या द्ददशानंी द्दवकद्दसत होणाऱ्या 

समवयस्काबंरोबरील नात्याचं्या ऄभ्यासाला चालना द्ददली अहे. 

द्दकशोरवयीन त्याचं्या समवयस्काशंी सवंाद साधण्यात खूप जास्त वेळ व्यतीत करतात. 

सशंोधनात ऄसे अढळले अहे, की द्दकशोरवयीन त्याचं्या पालकासंोबत  व्यतीत करतात 

त्यापेक्षा समुार े दपु्पट जास्त वेळ ऄगदी अठवडा-समाप्तीनतंर, औपचाररक शालेय 

वेळेनतंरदेखील समवयस्कासंोबत  घालवतात.  

द्दकशोरावस्थेदरम्यान, द्दकशोरवयीन मलुा-मलुींना द्दमत्र-मैद्दत्रणींशी सवंाद साधण्याची सक्तीची 

गरज ऄसल्याचे द्ददसते. ही गरज द्दकशोरावस्थेदरम्यान द्दमत्र अद्दण समवयस्काचंी भूद्दमका 

दशतद्दवते. द्दकशोरावस्थेतील मुले अपल्या समवयस्कासंोबत बराच वेळ घालवतात अद्दण 

त्याबरोबर समवयस्कासंोबतच्या नातेसबंंधाचें महत्त्वही वाढते. कदाद्दचत ऄसा कोणताही 

कालखडं नाही, ज्यामध्ये द्दकशोरावस्थेदरम्यान समवयस्क नातेसबंंध द्दजतके महत्त्वाचे 

ऄसते द्दततकेच महत्त्वाचे ते ऄसावेत.  

भारतात बकाया (२०१२) यानंी द्दकशोरवयीन मलुा-मलुींवर समवयस्काबंरोबरील 

नात्याद्दवषयीच्या त्यांच्या अकलनाचा ऄभ्यास केला. ऄसे सबंंध ऄन्योन्य स्वरूपाचे 

ऄसावेत ऄशी ऄपेक्षा या सशंोधनातील द्दकशोरवयीन प्रयकु्तांची होती अद्दण समवयस्क व 

द्दमत्र-मैद्दत्रणींनी त्याचंी मते अद्दण भावना यादं्दवषयी द्दवचारशील ऄसावे ऄशी आच्छा त्यांनी 

व्यक्त केली. सशंोधनातील सहभागी द्दकशोरवयीन व्यक्तींनी जवळीकतेची गरज दशतद्दवली. 

सशंोधनाच्या द्दनष्कषांनसुार ७१.८७ टक्के तरुण सहभागी अद्दण ७५ टक्के वदृ्ध सहभागी 

यानंी ऄसे मत व्यक्त केले की, त्यानंा अपल्या भावना जवळच्या द्दमत्र-मैद्दत्रणीला सागंण्याची 

गरज भासली. अणखी एक गरज जी या सशंोधनातून प्रगट झाली ती म्हणजे सहवासाची 

गरज.  

सामाकिि तुलना (Social Comparison): 

द्दकशोरवयीन व्यक्तींच्या जीवनात समवयस्क ऄद्दधक महत्त्वाचे का अहेत, यासाठी ऄनेक 

कारणे अहेत. द्दकशोरवयीन व्यक्तींना स्वतःची तलुना समवयस्काबंरोबर करायला अवडते. 

ते एकमेकानंा मते, क्षमता अद्दण शारीररक बदल यांचे मूल्यमापन करण्याची संधी देखील 

प्रदान करतात. या प्रद्दक्रयेला सामाद्दजक तलुना ऄसे म्हणतात. कारण, द्दकशोरावस्थेतील 

शारीररक अद्दण बोधद्दनक बदल या वयासाठी, द्दवशेषतः पौगडंावस्थेच्या पूवातधातवस्थेत आतके 

ऄद्दद्वतीय अद्दण स्पष्ट लक्षात येणार े ऄसतात, की द्दकशोरवयीन ऄद्दधकाद्दधक ऄशा आतर 
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व्यक्तींकडे वळतात, ज्या देवाण-घेवाण करतात, अद्दण पररणामी त्याचं्या स्वतःच्या 

ऄनभुवांवर प्रकाश टाकू शकतात (रॅद्दन्कन, लेन, अद्दण द्दगबन्स, २००४ ; शेफर अद्दण 

सलाद्दफया, २०१४). 

ज्या ऄथी द्दकशोरवयीन ऄद्दधक स्वायत्त होण्यासाठी पे्रररत ऄसतात  अद्दण त्यानंा प्रौढाचंा 

हस्तके्षप अद्दण ऄद्दधकार अवडत नाही, त्या ऄथी ते त्याचं्यासाठी ज्ञानाचा स्त्रोत म्हणून 

द्दमत्र-मैद्दत्रणी अद्दण समवयस्कांवर द्दवसबूंन ऄसतात.   

संदभष गट (Reference groups): 

द्दकशोरवयीन मलेु-मलुी नवीन ओळख, भूद्दमका अद्दण अचरण पडताळण्यासाठी प्रयोगशील 

ऄसतात. त्याचं्या समवयस्क द्दमत्रानंा काय स्वीकाराहत ऄसते, याद्दवषयी ते माहीत करून 

घेतात. समवयस्क द्दमत्र हे सदंभत गट म्हणून भूद्दमका बजावतात. सदंभत गट ह ेत्या लोकाचें 

गट ऄसतात, ज्याचं्याशी अपण स्वतःची तलुना करतो. द्दकशोरवयीन स्वतःची तलुना 

करतात, जे त्याचं्यासारखेच ऄसतात. 

सदंभत गट हे द्दनयम द्दकंवा मानके यांचा एक सचं सादर करतात, ज्याच्या ऄनषुंगाने 

द्दकशोरवयीन व्यक्ती त्याचं्या क्षमता अद्दण सामाद्दजक यश याचंी पारख करू शकतात. 

त्यासाठी सदंभत गट म्हणून काम करण्यासाठी द्दकशोरवयीन व्यक्तींना त्या गटाचे सदस्य 

ऄसणे अवश्यक नाही. ईदाहरणाथत , ऄलोकद्दप्रय द्दकशोरवयीन व्यक्ती स्वतःला लोकद्दप्रय 

गटाकडून नाकारले गेल्यासारखे ऄनभुवू शकतात, तरीही त्या ऄद्दधक लोकद्दप्रय गटाचा 

सदंभत गट म्हणून वापर करू शकतात (बन्टत, १९९९). 

िंिू आकण गदी: एिा गटाशी संबंकधत (Cliques and crowds: belonging to a 

group): 

द्दकशोरवयीन व्यक्ती सामान्यतः दोन प्रकारच्या गटाचें सदस्य ऄसतात: कंपू (Cliques) 

अद्दण गदी (Crowds). कंपू हे २ ते १२ लोकाचें ऄसे गट ऄसतात, ज्याचें सदस्य 

एकमेकाशंी वारवंार सामाद्दजक सवंाद साधत ऄसतात. याईलट, गदी मोठी ऄसते, ज्यात 

ऄशा व्यक्तींचा समावेश ऄसतो, ज्याचं्यामध्ये द्दवद्दशष्ट वैद्दशष््टये सामाद्दयक ऄसतात, पण ते 

एकमेकाशंी सवंाद साधतीलच ऄसे नाही. 

द्दवद्दशष्ट समूहाचें अद्दण गदीचें सदस्यत्व हे ऄनेकदा गटातील सदस्यामंधील साम्याच्या 

शे्रणीवरून द्दनधातररत होते. सवांत महत्त्वाच्या साम्यापैंकी एक साम्य ऄंमली पदाथत-सेवनाशी 

(Substance Use) द्दनगडीत अहे. द्दकशोरवयीन व्यक्ती ऄशा द्दमत्र-मैद्दत्रणींची द्दनवड 

करतात, जे म् अद्दण आतर ऄंमली पदाथांचे द्दततक्याच प्रमाणात सेवन करतात, द्दजतक्या 

प्रमाणात ते स्वतः (सेवन) करतात. सामान्यतः द्दकशोरवयीन व्यक्ती ऄशा व्यक्तींशी मैत्री 

करतात, ज्याचें शैक्षद्दणक यश ऄगदी त्याचं्यासारखेच अहे. पूवत-द्दकशोरावस्थेदरम्यान, ऄसे 

समवयस्क ज्याचें द्दवशेषत: चागंले वततन ऄसते, त्याचें अकषतण कमी होत ऄसलेले द्ददसते, 

तर त्याच वेळी ज्याचें वततन ऄद्दधक अक्रमक ऄसते, ते ऄद्दधक अकषतक वाटतात 

(कूपरद्दश्मट अद्दण डॉज, २००४; हद्दचसंन अद्दण रपेी, २००७; द्दकईरू अद्दण आतर; 

२००९). 
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द्दकशोरावस्थेदरम्यान द्दवद्दशष्ट कंपू अद्दण गदी याचंा ईदय हे द्दकशोरवयीन व्यक्तींच्या 

वाढलेल्या बोधद्दनक क्षमता दशतद्दवतात. द्दकशोरवयीन खूप द्दवभक्त नसतात, जरी ते आतर 

लोक ज्याचं्याशी ते वेळोवेळी सवंाद साधू आद्दच्छतात, ज्याचं्याबि्ल त्यानंा कमी थेट माद्दहती 

ऄसते, ऄशा लोकादं्दवषयी ते त्याचें स्वतःचे मत तयार करतात. द्दकशोरावस्थेच्या मध्यापयंत 

द्दकशोरवयीन व्यक्ती या द्दवद्दभन्न कंपू अद्दण गदी याचं्यातील फरक ओळखण्यास कारणीभूत 

ऄसणार ेजद्दटल द्दनणतय करण्यासाठी बोधद्दनकदृष््टया परुसेे सदु्दवकद्दसत नसतात (बगेस अद्दण 

रुद्दबन, २०००; ब्राउन अद्दण क्लूट, २००३). 

कलंग संबंध (Gender relations): 

जेव्हा बालके मध्य बाल्यावस्थेतून द्दकशोरावस्थेत प्रवेश करतात, तेव्हा त्याचं्या द्दमत्रांचे 

समूह जवळजवळ समद्दलंगी व्यक्तींचे बनलेले ऄसतात. मलेु मलुासंोबत द्दफरतात, मलुी 

मलुींसोबत द्दफरतात. या द्दलगं द्दवयोगाला द्दलंग द्दवभक्तीकरण (Sex Cleavage) ऄसे 

म्हणतात. 

जेव्हा मलेु अद्दण मलुी पौगडंावस्थेत प्रवेश करतात, तेव्हा पररद्दस्थती बदलते. दोन्ही 

द्दलंगाच्या व्यक्ती सपें्ररकांचा अवेग (hormonal surge)  ऄनभुवतात, ज्या पौगडंावस्था 

द्दचन्हादं्दकत करतात अद्दण लैंद्दगक ऄवयवामंध्ये पररपक्वता घडवून अणतात. यामळेु, 

द्दकशोरवयीन व्यक्तीच्या द्दवरुद्ध द्दलंगाकडे पाहण्याच्या दृद्दष्टकोनामध्ये बदल घडून येतो. 

द्दवषमद्दलंगी द्दकशोरवयीन मलेु अद्दण मलुी एकमेकाचंा व्यद्दक्तमत्त्व अद्दण लैंद्दगकता या दोन्ही 

दृष्टीने द्दवचार करण्यास सरुूवात करतात. 

या ऄवस्थेत, जरी मलेु ऄजूनही त्याचंा वेळ मलुाबंरोबर अद्दण मलुी त्याचंा वेळ मलुींबरोबर 

व्यतीत करतात, ऄनेकदा द्दकशोरवयीन मलेु-मलुी आतर मलुा-मलुींची नतृ्ये द्दकंवा समेंलने 

यानंा ईपद्दस्थत राहतात (ररचड्तस अद्दण आतर, १९९८). पण कालातंराने, द्दकशोरवयीन 

मलेु-मलुी द्दवरुद्ध द्दलंगाच्या सदस्यासंोबत अपला वेळ व्यतीत करतात. नवे कंपू ईदयास 

येतात, ज्यामध्ये परुुष अद्दण स्त्री दोन्ही ऄसतात. सरुुवातीस, सम-द्दलंगी कंपूंचे नेते 

ऄसणार ेअद्दण ईच्च दजात ऄसणार े द्दकशोरवयीन हे नेततृ्व करतात. मात्र ऄखेरीस, बहुतेक 

द्दकशोरवयीन मलेु अद्दण मलुी स्वतःला त्या कंपूंचा सदस्य समजतात ज्यामध्ये दोन्ही मुले 

अद्दण मलुींचा समावेश होतो. 

४.२.२. लोिकप्रयता आकण अनुसररता (Popularity and Conformity): 

लोिकप्रयता आकण निार (Popularity and rejection): 

बहुतेक द्दकशोरवयीन कोण लोकद्दप्रय अहे अद्दण कोण नाही हे जाणून घेण्यासाठी खूप 

जागरूक ऄसतात. काही द्दकशोरवयीन व्यक्तींसाठी लोकद्दप्रयता हा त्याचं्या जीवनाचा 

कें द्रद्दबंदू ऄसू शकतो. 

द्दकशोरवयीन मलुा-मलुींचे सामाद्दजक जग केवळ लोकद्दप्रय अद्दण ऄलोकद्दप्रय व्यक्तींमध्ये 

द्दवभागलेले नसते; त्यामध्ये फरक करणे थोडे-फार द्दक्लष्ट अहे. ईदाहरणाथत, काही 

द्दकशोरवयीन व्यक्ती वादग्रस्त ऄसतात. साधारणपणे लोकद्दप्रय द्दकशोरवयीन व्यक्ती 

बहुतेकानंा अवडतात, तर वादग्रस्त द्दकशोरवयीन व्यक्ती काहींना अवडतात अद्दण आतरानंा 
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अवडत नाहीत. ईदाहरणाथत, वादग्रस्त द्दकशोरवयीन व्यक्ती एखा्ा द्दवद्दशष्ट गटामध्ये 

ऄत्यतं लोकद्दप्रय ऄसेल, जसे की द्दस्रंग ऑकेस्रा, परतं ु ते आतर वगतद्दमत्र-मैद्दत्रणींमध्ये 

लोकद्दप्रय ऄसतील ऄसे नाही. द्दशवाय काही नाकारल्या गेलेल्या द्दकशोरवयीन व्यक्ती 

ऄसतात, ज्या आतरानंा अवडत नाहीत अद्दण काही दलुत द्दक्षत द्दकशोरवयीन व्यक्ती ऄसतात, 

ज्यानंा एकतर पसतंही केले जात नाही द्दकंवा नापसतंही केले जात नाही. दलुत द्दक्षत 

द्दकशोरवयीन व्यक्ती या द्दवस्मरणात जाणार े द्दव्ाथी/नी ऄसतात - म्हणजे त्या ज्याचंी 

प्रद्दतष्ठा आतकी द्दनम्न ऄसते, की त्याचं्याकडे जवळपास प्रत्येकाकडून दलुतक्ष केले जाते. 

बरचेदा, लोकद्दप्रय अद्दण वादग्रस्त द्दकशोरवयीन व्यक्ती या त्याचं्या एकंदर प्रद्दतषे्ठशी एकरूप 

ऄसतात जे ईच्च ऄसते, तर नाकारलेल्या अद्दण दलुत द्दक्षलेल्या द्दकशोरवयीन व्यक्तींचे 

प्रद्दतष्ठा द्दनम्न ऄसते. लोकद्दप्रय अद्दण वादग्रस्त द्दकशोरवयीन व्यक्तींना ऄद्दधक जवळचे द्दमत्र-

मैद्दत्रणी ऄसतात, ते त्याचें समवयस्क अद्दण द्दमत्र-मैद्दत्रणी याचं्यासह ऄद्दधक वारवंार 

द्दक्रयाशील ऄसतात, कमी लोकद्दप्रय द्दव्ा्यांपेक्षा ते आतरानंा स्वतःद्दवषयी ऄद्दधक माद्दहती 

प्रकट करतात. ते ऄद्दतररक्त शालेय ईपक्रमामंध्येदेखील व्यस्त ऄसतात. त्याद्दशवाय, ते 

त्याचं्या लोकद्दप्रयतेद्दवषयी जागरूक ऄसतात अद्दण त्याचं्या कमी लोकद्दप्रय वगतद्दमत्र-

मैद्दत्रणींपेक्षा कमी एकटेपणा ऄनभुवतात (बेकर अद्दण लथुर, २००७; क्लोसन, २००९; 

एस्टेवेझ, अद्दण आतर, २०१४).  

तर, प्रद्दतष्ठा म्हणजे नक्की काय? सशंोधनात ऄसे अढळले अह,े की महाद्दव्ालयीन 

परुुषासंाठी ईच्च माध्यद्दमक शालेय मलुींची प्रद्दतष्ठा द्दनधातररत करण्यासाठी शारीररक 

अकषतकता सवातद्दधक महत्त्वाचा घटक ऄसतो, तर महाद्दव्ालयीन द्दस्त्रयाचंी ऄशी धारणा 

ऄसते की ईच्च माध्यद्दमक शालेय मलुींची शे्रणी अद्दण बदु्दद्धमत्ता हा सवातद्दधक महत्त्वाचा 

घटक अहे (सटुर अद्दण आतर, २००१). 

नाकारलेल्या अद्दण दलुत द्दक्षत द्दकशोरवयीन व्यक्तींचे सामाद्दजक जग फारसे अनदंदायी 

नसते. त्याचें द्दमत्र-मैद्दत्रणी कमी ऄसतात अद्दण ते सामाद्दजक कायातत ऄद्दधक व्यस्त राहत 

नाहीत, अद्दण द्दभन्न-द्दलंगी व्यक्तींशी त्यांचा कमी सपंकत  ऄसतो. त्यानंा साधारणतः याची 

जाणीव ऄसते की ते कमी लोकद्दप्रय अहेत अद्दण ते त्यानंा एकटेपणा जाणवण्याची शक्यता 

ऄद्दधक ऄसते. आतराबंरोबर वारवंार द्दवसंवाद द्दकंवा भाडंणे ही त्याचं्यासाठी ऄसामान्य गोष्ट 

नाही. कधीकधी हे सघंषत गभंीर स्वरूप धारण करून त्याचंी पररणती मोठ्या भाडंणामंध्ये 

होते, ज्यामध्ये मध्यस्थीची अवश्यकता भासते (मॅकएल्हानी, ऄटँोद्दनशक, अद्दण ऄॅलन, 

२००८; वडुहाउस, डायकास, अद्दण कॅद्दसडी, २०१२). 

भारतीय सदंभातत, बकाया (२०१२) यानंी समवयस्काचें प्रमखु तीन प्रकार सादं्दगतले 

अहेत: लोकद्दप्रय समवयस्क (Popular Peers), दलुतद्दक्षत समवयस्क (Neglected 

Peers) अद्दण नाकारलेले समवयस्क (Rejected Peers). त्याचं्या द्दनरीक्षणात ऄसे 

अले, की एका द्दवद्दशष्ट समवयस्क गटाचे सदस्य ऄसणाऱ्या द्दकशोरवयीन व्यक्ती 

एकसारख्या द्दक्रयामंध्ये व्यस्त होत्या, त्याचंी द्दवचार अद्दण वततन करण्याची पद्धती 

एकसारखीच ऄसते अद्दण यामळेु ते आतर समवयस्क गटापेंक्षा वेगळे ठरतात. बकाया 

(२०१२) यानंी भारतीय द्दकशोरवयीन व्यक्तींचे अणखी चार द्दवद्दशष्ट शे्रणींमध्ये वगीकरण 

केले अहे: ईच्च शैक्षद्दणक यशवतं (High Academic Achievers), ऄ्यावत वेशभूषा 
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ऄनसुरणाऱ्या (Fashionables), नाकारलेले समवयस्क (Rejected peers) अद्दण 

दलुत द्दक्षत समवयस्क (Neglected peers). 

ईच्च शैक्षद्दणक यश सपंादन करणाऱ्या व्यक्तींचे शैक्षद्दणक वाटेवरील द्दवक्रम खूप चांगले होते 

अद्दण त्याचं्या समवयस्काकंडून बदु्दद्धमान मानले गेले. ऄशा द्दकशोरवयीन व्यक्तींना केवळ 

ताद्दत्त्वक शैक्षद्दणकतेत ऄद्दधक स्वारस्य होते अद्दण अधदु्दनकतेमध्ये (फॅशन) ऄद्दजबात 

स्वारस्य नव्हते. त्याचें प्राधान्य लहान द्दमत्र-मंडळ बाळगण्याला होते, जे ताद्दत्त्वक 

शैक्षद्दणकतेत द्दततकेच चागंले होते. ते त्याचं्या द्दशक्षकापं्रद्दत अज्ञाधारक अद्दण अदरभावयकु्त 

होते, पण त्याचं्यापैकी काही सहाय्यपूणत होते, तर काही ईद्धट होते अद्दण त्याचं्या 

समवयस्कापं्रद्दत ऄसहाय्यपूणत होते. जे सहाय्यपूणत होते ते समवयस्कामंध्ये लोकद्दप्रय होते 

अद्दण जे ऄसहाय्यपूणत होते ते त्याचं्या समवयस्काकंडून नापसतं केले गेले. 

ऄ्यावत वेशभूषा ऄनसुरणाऱ्या द्दकशोरवयीन व्यक्ती त्यांच्या शारीररक स्वरूप अद्दण 

ऄ्यावत वेशभूषा यादं्दवषयी ऄद्दधक द्दचतंीत होत्या. त्याचंा कल अत्मकें द्दद्रत, ईद्धट अद्दण 

ऄभ्यासात फारसे स्वारस्य नसण्याकडे होता. त्याचं्यापैकी काही गुडं ऄसतात कारण 

त्याचंी शरीरयष्टी मजबूत ऄसते. त्याचं्यापैकी काही अक्रमक ऄसतात, पण तरीही त्याचं्या 

समवयस्कामंध्ये लोकद्दप्रय ऄसतात कारण अक्रमकता ह े शक्ती अद्दण प्रद्दतषे्ठचे प्रतीक 

मानले जाते. 

नाकारलेल्या द्दकशोरवयीन व्यक्ती त्या ऄसतात, ज्यानंा त्याचं्या समवयस्कांनी द्दवद्दवध 

कारणासंाठी नाकारलेले ऄसते. ईदाहरणाथत, काहीजण ऄभ्यासात कमकुवत ऄसल्यामळेु 

द्दकंवा द्दचडद्दचड करण्याच्या स्वभावामळेु नाकारले जातात. आतर काहींना त्याचं्या शारीररक 

स्वरूपामळेु द्दकंवा मानद्दसकदृष््टया अव्हान ऄनभुवणार ेऄसल्यामळेु नाकारले जातात.   

दलुतद्दक्षत समवयस्क या वगाततील द्दकशोरवयीन मलेु-मलुी ऄंतमुतखी ऄसल्याचे द्ददसून येते जे 

फार कमी सवंादात व्यस्त ऄसतात अद्दण क्वद्दचतच सवंाद सरुू करतात.  

अनुसररता: िौगंडावस्थेत समवयस्िांचा दबाव (Conformity: peer pressure in 

adolescence): 

समवयस्काचं्या दबावाची (peer pressure) व्याख्या "एखा्ाला वततन अद्दण ऄद्दभवतृ्ती 

याबंाबतीत त्याचें (समवयस्कांचे) ऄनसुरण करण्यासाठी समवयस्काचंा प्रभाव" ऄशी केली 

जाते. 

य.ु एस. मधील एका सशंोधनाने ऄसे सचुद्दवले अहे की , द्दकशोरवयीन समवयस्काचं्या 

दबावाप्रद्दत ऄद्दतग्रहणशील ऄसतात. काही ईदाहरणामंध्ये, द्दकशोरवयीन व्यक्ती त्याचं्या 

समवयस्काचं्या प्रभावास ऄद्दतग्रहणशील ऄसतात. ईदाहरणाथत , कोणते कपडे घालावे, 

कोणाशी सकेंतभेत करावी, अद्दण कोणते द्दचत्रपट पाहावे याबंाबतीत द्दनवड करताना 

द्दकशोरवयीन त्यांच्या समवयस्काचें ऄनसुरण करण्यास तत्पर ऄसतात. द्दवद्दशष्ट 

छापा(ब्रडँ)नसुार योग्य कपडे पररधान कधीकधी तमु्हाला एखा्ा लोकद्दप्रय गटात प्रवेश 

द्दमळवून देउ शकतो (फेलन, यू अद्दण डेद्दव्हडसन, १९९४). 
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थोडक्यात, द्दवशेषतः मध्य अद्दण ईत्तर द्दकशोरावस्थेतील मलेु-मलुी, त्यानंा जर सामाद्दजक 

द्दचतंा ऄसेतील, तर ते ऄशा लोकाकंडे जातात, जे ऄद्दधक सभंाव्यपणे तज्ज्ञ - त्याचें 

समवयस्क ऄसतात. जर समस्या ऄशी ऄसेल, ज्याबाबतीत पालक द्दकंवा आतर प्रौढाकंडे 

प्राद्दवण्य ऄसेल, तर द्दकशोरवयीन व्यक्तींचा कल सल्ल्यासाठी त्यांच्याकडे जाण्याचा 

ऄसतो. (यगं ऄडँ फग्युतसन, १९७९; पेरीन अद्दण ऍलोआस-यंग, २००४). 

ऄसे म्हणता येइल, की द्दकशोरावस्थेदरम्यान समवयस्काचंा दबाव ऄचानक ईद्भवत नाही. 

खर ंतर, द्दकशोरावस्था त्या लोकामंध्ये बदल घडवून अणते, ज्याचें व्यक्ती ऄनसुरण करते. 

ऄसे अढळून अले अह,े की मलेु साधारणतः बाल्यावस्थेत त्याचं्या पालकाचें ऄनसुरण 

करतात, द्दकशोरावस्थेत ऄनसुररता (Conformity) समवयस्क गटाकंडे ऄंशतः 

स्थानातंररत होते, कारण, द्दकशोरवयीन मलेु-मलुी जसजसे त्याचं्या पालकापंासून दूर 

होउन त्यांची स्वतःची ओळख प्रस्थाद्दपत करू पाहतात,  समवयस्काचें ऄनसुरण 

करण्यासाठी दबाव वाढतो. 

जसजसे द्दकशोरवयीन मलेु-मलुी हळूहळू त्याचंी ओळख अद्दण स्वायत्तता द्दवकद्दसत 

करतात, ते त्याचें समवयस्क अद्दण आतर प्रौढ याचं्यावरील ऄवलंद्दबत्व कमी होते. त्यानंा 

त्याचें स्वत:चे द्दनणतय घेणे अवडते, त्याचंा अत्मद्दवश्वास वाढतो. ते आतराचें दबाव 

नाकारतात, मग ते कोणीही ऄसो (कुक, बहुलर, अद्दण हेन्सन, २००९; मोनाहान, 

श्टाइनबगत, अद्दण कॉफमन, २००९; मेल्ड्रम, द्दमलर, अद्दण फ्लेक्सन, २०१३). 

४.२.३. अल्िवयीन गुन्हगेारी: किशोरावस्थेतील गुन्ह े (Juvenile delinquency: 

the crimes of adolescence): 

गनु्हेगारी कृत्यामंध्ये सहभागी होणार े द्दकशोरवयीन ऄसामान्य नसतात. प्रश्न हा अह,े की 

द्दकशोरवयीन व्यक्ती गनु्हेगारी कृत्यामंध्ये का सामील होतात? काही ऄपराधी, जे 

ऄसमाजीकृत ऄपराधी (Undersocialized Delinquents) म्हणून ओळखले जातात, ते 

द्दकशोरवयीन ऄसतात, जे द्दनष्काळजी पालकाचं्या देखरखेीखाली अद्दण कमी द्दशस्तीसह 

वाढलेले ऄसतात. जरी ऄसे म्हणता येइल, की ते त्याचं्या समवयस्काकंडून प्रभाद्दवत 

झालेले ऄसतात, त्या मलुा-मलुींचे त्याचं्या पालकाकंडून योग्यररत्या सामाद्दजकीकरण 

झालेले नसते अद्दण त्यांचे वततन-द्दनयमन करण्यासाठी त्यानंा वततनद्दवषयक मानदंड 

द्दशकद्दवलेले नसतात. ऄशी ऄसमाजीकृत बालके साधारणतः लहान वयात, द्दकशोरावस्थेची 

सरुुवात होण्यापूवी बऱ्यापैकी ऄगोदर गनु्हेगारी कृत्ये करण्यास सरुूवात करतात (होव 

अद्दण आतर,  २००८). 

ऄसमाजीकृत गनु्हेगारामंध्ये ऄनेक सामान्य वैद्दशष््टये अहेत. ते सामान्यतः जीवनात खूप 

लवकर अक्रमक अद्दण द्दहंसक वततन करतात. या वैद्दशष््टयामंळेु ते समवयस्काकंडून 

नाकारले जातात अद्दण त्यानंा शैक्षद्दणक ऄपयश येते. त्याचें बालपणी ऄवधान-कमतरता 

द्दवकार (Attention Deficit Disorder) ऄसल्याचे देखील द्दनदान केले जाउ शकते अद्दण 

ते सरासरीपेक्षा कमी बदु्दद्धमान ऄसतात (द्दसल्व्हरथॉनत अद्दण द्दिक, १९९९; रुटर, 

२००३). 
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ऄसमाजीकृत ऄपराधी बरचेदा ऄसामाद्दजक व्यद्दक्तमत्त्व द्दवकार या मानद्दसक अकृद्दतबंधाशी 

समदु्दचत ऄसतो अद्दण सामान्यतः त्या मानद्दसक समस्या ऄनभुवतात. त्याचें यशस्वीररत्या 

पनुवतसन करणे खूप कठीण अहे अद्दण ऄनेक ऄसमाजीकृत ऄपराधी लोक अयषु्यभर 

समाजाकडून ईपेद्दक्षत  राहतात (द्दलनम, १९९६; द्दिक अद्दण  आतर २००३). 

द्दकशोरवयीन गनु्हेगारांचा एक मोठा गट अह े जो समाजीकृत ऄपराधी (Socialized 

Delinquents) अहेत. समाजीकृत गनु्हेगारानंा सामाद्दजक द्दनयमांची जाणीव ऄसते अद्दण 

ते त्याचे पालन करतात. ते मानद्दसकदृष््टया ऄगदी सामान्य ऄसतात. बहुतेक समाजीकृत 

ऄपराधी द्दकशोरावस्थेतील एका कालावधीतून जातात जेव्हा ते काही द्दकरकोळ गनु््ामंध्ये 

ऄडकलेले ऄसतात(जसे की दकुान चोरणे), परतं ुते प्रौढावस्थेत काय्ाचे ईल्लंघन करत 

नाहीत. 

समाजीकृत ऄपराधी ऄसणाऱ्या लोकावंर त्याचं्या साथीदारांचा खूप प्रभाव ऄसतो अद्दण ते 

ऄनेकदा गटा-गटामंध्ये गनु्हे करतात. द्दकशोरावस्थेतील वततनाच्या आतर पैलूंप्रमाणे, ह े

द्दकरकोळ ऄपराध ऄनेकदा गट-दबावाला बळी पडण्याचा द्दकंवा प्रौढ म्हणून स्वतःची 

ओळख प्रस्थाद्दपत करण्याचा प्रयत्न याचा पररणाम ऄसतात (फ्लेचर एट ऄल., १९९५; 

थॉनतबेरी अद्दण क्रोहन, १९९७). 

४.३ सिेंतभेट (डेकटंग) िरणे, लैंकगि वतषन आकण किशोरवयीन गभषधारणा  

(DATING, SEXUAL BEHAVIOURaND TEENAGE 

PREGNANCIES) 

एिकवसाव्या शतिातील सिेंतभेट िरण ेआकण लैंकगि संबंध (Dating and Sexual 

Relationships in the Twenty-First Century): 

द्दकशोरावस्थेदरम्यान बालपणातील भावद्दनक ऄवलंद्दबत्वापासून दूर जाण्याची गरज ऄसते. 

द्दमत्र-मैद्दत्रणी अद्दण समवयस्क हे तरुण लोकासंाठी सहचर अद्दण मनोरजंनाचे स्रोत 

ऄसतात. द्दकशोरावस्थेमध्ये दोन्ही द्दलंगाशंी मैत्री करणे सरुू होते. द्दकशोरावस्थेतील 

लोकानंा सामाद्दजक समूहामधील (त्याचंी) स्वीकृती साम्यतकारकरीत्या पे्ररणादायी वाटते. 

द्दकशोरवयीन मलेु-मलुी सकेंतभेट घेणे (डेद्दटंग करणे) कधी अद्दण कसे सरुू करतात हे 

सामान्यतः ऄशा सासं्कृद्दतक घटकादं्वार े द्दनधातररत केले जाते, जे एका द्दपढीपासून दसुऱ्या 

द्दपढीमध्ये बदलतात. ऄगदी हल्लीच्या काळापयंत, केवळ एका व्यक्तीसोबत सकेंतभेट होणे 

तेव्हा ते सासं्कृद्दतक अदशत मानले जात होते. पण अता ऄनेक गोष्टी बदलल्या अहेत अद्दण 

काही द्दकशोरावयीन व्यक्तींची ऄशी धारणा अहे, की सकेंतभेटीची सकंल्पना जनुी अहे 

अद्दण काही द्दठकाणी “हुकऄप”(Hooking up) ची प्रथा अहे - एक ऄशी ऄसदं्ददग्ध सजं्ञा 

ज्यामध्ये चुबंन घेण्यापासून लैंद्दगक सभंोगापयंत सवत काही गोष्टी समाद्दवष्ट अहेत अद्दण ती 

ऄद्दधक ईद्दचत समजली जाते. जरी सासं्कृद्दतक द्दनयम बदलत ऄसले, तरीही सकेंतभेट ह े

ऄजूनही सामाद्दजक सवंादाचे एक प्रबळ रूप अह,े ज्यामळेु द्दकशोरवयीन मलुामंध्ये 

जवळीकता द्दनमातण होते (डेद्दनजेट-लइुस, २००४; मॅद्दनगं, द्दजओडातनो, अद्दण लॉन्गमोर, 

२००६; बोगल, २००८). 
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संिेतभेटीची िाये (The Functions of Dating): 

द्दकशोरावस्थेतील सकेंतभेटीचा (Dating) एक प्रमखु ईिेश म्हणज े मजेदार अद्दण 

मनोरजंक ऄनभुव घेणे होय. सकेंतभेट करणे हा मनोरजंन अद्दण अनदंाचा एक प्रकार 

अहे. द्दवरुद्ध द्दलंगाची मैत्री, स्वीकृती, अपलुकी अद्दण पे्रम हवे ऄसणे हा मोठा होण्याचा एक 

भाग अहे. सकेंतभेट हे सामाद्दजक अद्दण वैयद्दक्तक ताकदीचे साधन देखील अहे. 

सकेंतभेटीचा अणखी एक प्रमखु ईिेश म्हणजे जवळीकतेचा शोध घेणे होय. जवळीकता 

(Intimacy) म्हणजे अपलुकी, अदर, द्दनष्ठा, परस्पर द्दवश्वास, देवाण-घेवाण, मोकळेपणा, 

पे्रम अद्दण जबाबदारी याचंा द्दवकास होणे होय. द्दमत्र-मैद्दत्रणींसोबतचे काही द्दकशोरवयीन 

सबंंध वरवरचे ऄसू शकतात तर काही खर ेजवळचे ऄसू शकतात. सकेंतभेटीमळेु जवळीक 

साधण्याची संधी द्दमळू शकते. 

सकेंतभेट द्दकती चागंल्या प्रकार े ही काये करू शकते, द्दवशेषत: मानद्दसक जवळीकतेचा 

द्दवकास, हे फारसे समजलेले गेलेले नाही. खरी जवळीकता ही द्दकशोरावस्थेच्या 

ईत्तराधातदरम्यान ऄद्दधक सामान्य होते. त्या वेळी, सकेंतभेट-सबंंध दोन्ही सहभागींद्वारे 

ऄद्दधक गाभंीयात ने घेतले जाउ शकतात अद्दण जोडीदार द्दनवडण्याचा एक मागत म्हणून अद्दण 

द्दववाहाची सभंाव्य प्रस्तावना म्हणून त्याकडे पाद्दहले जाउ शकते (द्दझमर-गेम्बेक अद्दण 

गॅलटी, २००६; द्दिडलडँर, कोनोली, पेप्लर अद्दण के्रग, २००७; पालडुी, २०१२). 

सकेंतभेट करणे समलैंद्दगक (Homosexual Adolescents) द्दकशोरवयीन मलुासंाठी खर े

अव्हान अह,े कारण समरती परुूष (Gay) अद्दण समरती द्दस्त्रया (Lesbians) याचें 

सबंंधाशंी द्दनगडीत पूवतग्रह (Prejudice) ऄसल्यामळेु समरती परुूष अद्दण समरती द्दस्त्रया 

समदु्दचत होण्याच्या प्रयत्नात ते आतर द्दलंगाशी सकेंतभेट करण्याची शक्यता ऄसते. जरी ते 

आतर समरती परुूष अद्दण समरती द्दस्त्रया याचं्याशी सबंंध ठेवण्याचा प्रयत्न करत ऄसले 

तरी, त्यानंा जोडीदार शोधणे कठीण होउ शकते, जे ईघडपणे त्याचें लैंद्दगक ऄद्दभमखुता 

व्यक्त करू शकत नाहीत. ईघडपणे सकेंतभेट करणाऱ्या समलैंद्दगक जोडप्यानंा सामान्यतः 

आतराचं्या छळाला सामोर ेजावे लागते, ज्यामळेु नातेसबंंध द्दवकद्दसत करणे ऄद्दधक कठीण 

होते (सॅद्दवन-द्दवद्दलयम्स, २००३ ऄ). 

संिेतभेट, वंश आकण वांकशिता (Dating, Race, and Ethnicity):  

जेव्हा वेगवेगळ्या वांद्दशक गटाचं्या द्दकशोरवयीन मलुामंध्ये सकेंतभेटीच्या पद्धतींचा द्दवचार 

केला जातो तेव्हा ससं्कृतीचा प्रभाव त्यावर ऄसतो. पालक त्याचं्या ससं्कृतीच्या पारपंाररक 

मूल्याचें जतन करण्याच्या प्रयत्नात त्याचं्या द्दकशोराचं्या सकेंतभेट-वततनावर द्दनयतं्रण 

ठेवण्याचा प्रयत्न करतात द्दकंवा त्याचंा पाल्य त्याचं्या वांद्दशक गटात अहे का याची खात्री 

करतात. 

ईदाहरणाथत , अद्दशयाइ पालक सामान्यतः त्यांच्या स्वत:च्या सगंोपनामळेु त्याचंी मूल्ये 

अद्दण ऄद्दभवतृ्ती यादं्दवषयी रूढीवादी ऄसतात (ऄनेक प्रकरणामंध्ये, पालकाचें लग्न आतरानंी 

जळुवले होते अद्दण सकेंतभेटीची सपूंणत सकंल्पना ऄपररद्दचत ऄसते) ते सकेंतभेटीसाठी 

स्वतःचे द्दनयम बनवण्याचा अग्रह धरतात. पररणामी, ते स्वतःला त्याचं्या मलुाशंी मोठ्या 
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सघंषातत गुतंलेले पाहतात (हॅमोन अद्दण आंगोल्डस्बी, २००३; होल्टर, एद्दक्झन, अद्दण 

द्दघद्दमर,े २००४; लाउ अद्दण आतर,२००९). 

लैंकगि वतषन (Sexual Behaviour): 

पौगडंावस्थेदरम्यान सपें्ररकीय बदल (Hormonal changes) लैंद्दगकतेच्या स्वरूपात 

भावनाचंी एक नवीन कक्षा द्दनमातण करतात. लैंद्दगक वततन अद्दण द्दवचार हे द्दकशोरवयीन मलुा-

मलुींच्या मखु्य द्दचतंापैंकी एक अहेत. जवळजवळ सवतच द्दकशोरवयीन मलेु-मलुी 

लैंद्दगकतेबिल द्दवचार करतात अद्दण बरचे लोक त्याबिल वेळोवेळी द्दवचार करतात (केली, 

२००१; पोंटन, २००१). 

सामान्यतः एकाकी स्व-ईते्तजना (Solitary Self-Stimulation) द्दकंवा हस्तमैथनु 

(Masturbation) हा पद्दहल्या प्रकारचे लैंद्दगक वततन ऄसते, ज्यामध्ये द्दकशोरवयीन व्यस्त 

राहतात. सशंोधन ऄसे सूद्दचत करते की वयाच्या १५ व्या वषातपयंत, जवळजवळ ८० टक्के 

द्दकशोरवयीन मलेु अद्दण २० टक्के द्दकशोरवयीन मलुी हस्तमैथनु करतात. द्दकशोरवयाच्या 

पूवातधातनतंर परुुषामंध्ये हस्तमैथनु लक्षणीयरीत्या कमी होते तर मद्दहलामंध्ये सरुुवातीला 

वारवंारता कमी ऄसते अद्दण सपूंणत द्दकशोरावस्थेमध्ये वाढते. ऄसे अढळून अले अह,े की 

अद्दिकन ऄमेररकन पुरुष अद्दण द्दस्त्रया गौरवद्दणतयापेंक्षा कमी हस्तमैथनु करतात. (श्वाट्तझ, 

१९९९; हाआड ऄडँ डीलेमेटर, २००४). 

हस्तमैथनु सामान्य अद्दण व्यापक अह,े तरीही ते लाज अद्दण ऄपराधीपणाची भावना 

द्दनमातण करू शकते. हस्तमैथनुाची लाज वाटणे अद्दण ऄपराधीपणाची भावना द्दनमातण 

होण्याची ऄनेक कारणे अहेत. याचे एक कारण ऄसे अहे की द्दकशोरवयीन व्यक्तींना ऄसे 

वाटते द्दक अपण हस्तमैथनु करतो याचा ऄथत ते लैंद्दगक जोडीदार शोधण्यास ऄक्षम अहेत. 

मात्र, हे चकुीचे गहृीतक अह,े कारण अकडेवारी ऄसे दशतद्दवते की तीन चतथुांश द्दववाद्दहत 

परुुष अद्दण दोन ततृीयाशं द्दववाद्दहत मद्दहला वषांतून १० ते २४ वेळा हस्तमैथनु करतात 

(दास, २००७; गेरसे ुअद्दण आतर, २००८). 

हस्तमैथनुाबिल लाज अद्दण ऄपराधीपणाची भावना येण्याचे दसुर े कारण म्हणजे 

हस्तमैथनुाबिलच्या चकुीच्या माद्दहतीवर अधाररत दृद्दष्टकोनाचा पररणाम होय. ईदाहरणाथत, 

एकोद्दणसाव्या शतकातील द्दचद्दकत्सक अद्दण सामान्य व्यक्तींनी हस्तमैथनुाच्या भयकंर 

पररणामाबंिल धोक्याची पूवतसूचना द्ददली अहे, जसे की ऄपचन, पाठीच्या मणक्यांचे 

अजार, डोकेदखुी, ऄपस्मार, अकडीचे द्दवद्दवध प्रकार, दृष्टीदोष, रृदयाची धडधड, एका 

बाजूस दखुणे अद्दण फुप्फुसामंधून रक्तस्त्राव होणे, रृदयात पेटके अद्दण कधीकधी ऄचानक 

मतृ्यू (गे्रगरी, १८५६). हस्तमैथनुाच्या अचरणावर मात करण्यासाठी सचुद्दवलेले ईपाय 

ऄद्दतशय भयानक अद्दण कू्रर स्वरूपाचे अहेत.  

वरीलपैकी कोणतीही गोष्ट अज योग्य मानली जात नाही. हस्तमैथनुाचे वास्तव वेगळे अहे. 

लैंद्दगक वततनावरील तज्ञ याला एक सामान्य, द्दनरोगी अद्दण द्दनरुपद्रवी द्दक्रया म्हणून पाहतात. 
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लैंकगि संभोग (Sexual Intercourse): 

लैंद्दगक सभंोग हा बहुतेक द्दकशोरवयीन लोकाचं्या सवेंदनातील एक महत्त्वाचा मैलाचा टप्पा 

अहे. सामान्यतः सभंोगापूवी ऄनेक प्रकारची लैंद्दगक जवळीक ऄसू शकते, ज्यामध्ये 

द्दवस्ततृ चुबंन, कुरवाळणे, लाडाने थोपटणे (Petting) आत्यादी. लैंद्दगक वततनाचे सशंोधन 

करणाऱ् या सशंोधकांचे मखु्य लक्ष द्दवषमलैंद्दगक सभंोगाच्या कृतीवर अहे. 

गेल्या ५० वषांमध्ये, द्दकशोरवयीन व्यक्तींचे पद्दहल्यादंा लैंद्दगक सबंंधास सामोर े जाण्याचे 

सरासरी वय हळूहळू कमी होत अह े अद्दण समुार े  १३ टक्के द्दकशोरवयीन यांनी १५ 

वषांच्या अधी लैंद्दगक सबंंध ठेवले अहेत. एकूणच, पद्दहल्या लैंद्दगक सभंोगाचे सरासरी वय 

१७ वषे अहे. द्दकशोरावस्थेतील समुार े८० टक्के लोकानंी २० वषांपूवी लैंद्दगक सबंंध ठेवले 

अहेत. (MMWR, २००८; गटु्टमाकर ससं्था, २०१२). 

प्रारदं्दभक लैंद्दगक सभंोगाच्या वेळेत वादं्दशक भेददेखील अहेत: अद्दिकन सामान्यत: पटो 

ररकन्सच्या तलुनेत ऄद्दधक लवकर प्रथम लैंद्दगक सबंंध (Initial Sexual Intercourse) 

ठेवतात, जे (पटो ररकन्स) गौरवद्दणतयापेंक्षा ऄद्दधक लवकर लैंद्दगक सबंंध ठेवतात. हे वांद्दशक 

भेद कदाद्दचत सामाद्दजक-अद्दथतक द्दस्थती, सासं्कृद्दतक मूल्ये अद्दण कौटंुद्दबक सरंचनेतील 

फरक प्रद्दतद्दबंद्दबत करतात (द्दसगं अद्दण डॅरोच, २०००; हाआड, २००८). 

४.३.१. लैंकगि अकभमखुता (Sexual Orientation): 

द्दभन्नलैंद्दगकता, समलैंद्दगकता, ईभयलैंद्दगकता अद्दण परलैंद्दगकता (Heterosexuality, 

Homosexuality, Bisexuality, and Transsexualism) 

लैंद्दगक ऄद्दभमखुता (Sexual Orientation) ही सकंल्पना एखा्ा व्यक्तीच्या सम द्दकंवा 

द्दभन्न-द्दलंगी लोकाचं्या शारीररक अद्दण भावद्दनक ईते्तजनानसुार पररभाद्दषत केली जाते. 

द्दवशेषत: द्दकशोरावस्थेमध्ये, लैंद्दगक प्राधान्य सारखेच ऄसू शकत नाही. द्दलंग ओळख 

(Gender Identity) ही लैंद्दगक ऄद्दभमखुतेपासून द्दभन्न अहे. लैंद्दगक ऄद्दभमखुतेची कक्षा 

द्दभन्नद्दलंगी (प्रामखु्याने द्दवरुद्ध द्दलंगाकडे अकद्दषतत होणे) ते ईभयद्दलंगी (परुुष अद्दण मादी 

दोघाकंडे अकद्दषतत होणे) ते समलैंद्दगकता - समरती परुूष अद्दण समरती द्दस्त्रया (प्रामखु्याने 

समान द्दलंगाकडे अकद्दषतत होणे) ऄशी ऄसू शकते. 

जेव्हा अपण द्दकशोरावस्थेतील लैंद्दगक द्दवकासाचा द्दवचार करतो, तेव्हा द्दभन्न-लैंद्दगकता हा 

सवातद्दधक वारवंार ईद्भवणारा अकृद्दतबंध अह,े तरीदेखील, काही द्दकशोरवयीन समलैंद्दगक 

ऄसतात, ज्यामध्ये त्याचें लैंद्दगक अकषतण अद्दण वततणूक त्याचं्या स्वतःच्या समान 

द्दलंगाच्या सदस्याकंडे ऄसते. समलैंद्दगक ऄनभुवात गुतंलेले ऄनेक तरुण समरती परुूष 

नसतात अद्दण ऄनेक समरती परुूष द्दकशोरवयीन यानंी समान द्दलंगाच्या व्यक्तीशी लैंद्दगक 

सबंंध ठेवलेला नसतो. 

ऄनेक द्दकशोरवयीन मलेु समलैंद्दगकतेचा प्रयोग करतात. एखाद-दसुऱ्या वेळेस समुार े २० 

टक्के ते २५ टक्के द्दकशोरवयीन मलुांनी अद्दण १० टक्के द्दकशोरवयीन मलुींनी द्दकमान 

एकदा समलैंद्दगकतेचा एक ऄनभुव घेतलेला द्ददसून येतो. खर े तर, समलैंद्दगकता अद्दण 

द्दभन्न-लैंद्दगकता पूणतपणे द्दभन्न लैंद्दगक ऄद्दभमखुता नाहीत. ऄगे्रसर लैंद्दगक सशंोधक अल्िेड 
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द्दकन्झे यानंी ऄसे मत माडंले, की लैंद्दगक ऄद्दभमखुतेकडे एक सातत्यक म्हणून पाद्दहले 

पाद्दहजे, ज्यामध्ये एका बाजूला पूणतपणे समलैंद्दगक अद्दण दसुऱ् या बाजूला पूणतपणे 

द्दभन्नलैंद्दगक ऄसतात. ज्यामळेु लोक समलैंद्दगक अद्दण द्दवषमद्दलंगी वततन दाखवतात. 

(द्दकन्झे, पोमेरॉय अद्दण माद्दटतन, १९४८). या दोन्हींमध्ये ते लोक ऄसतात, जे दोन्ही 

समलैंद्दगक अद्दण द्दभन्नलैंद्दगक वततन दशतद्दवतात. 

लैंद्दगक ऄद्दभमखुता अद्दण द्दलंग ओळख या दोन द्दभन्न अद्दण द्दक्लष्ट सकंल्पना अहेत. 

लैंद्दगक ऄद्दभमखुता एखा्ाच्या लैंद्दगक अवडीच्या वस्तूशी सबंंद्दधत ऄसतात. द्दलंग ओळख 

म्हणजे व्यक्ती मानसशास्त्रीयदृष््टया जे द्दलंग मानते ते होय. लैंद्दगक ऄद्दभमखुता अद्दण द्दलगं 

ओळख एकमेकाशंी ऄद्दनवायतपणे सबंंद्दधत नसतात. एखादा पुरूष ज्याची एक मजबूत परुूषी 

द्दलंग ओळख अहे, तो दसुऱ्या परुुषाकडे अकद्दषतत होउ शकतो. (हटंर अद्दण मॅलन, 

२०००). 

काही व्यक्ती स्वतःला पर-द्दलंगी म्हणून ओळखतात. पर-लैंद्दगकता म्हणजे दसुऱ्या द्दलंगाच्या 

शरीरात ऄडकणे. पर-लैंद्दगकता एखा्ाच्या लैंद्दगक ओळखीचा समावेश ऄसलेल्या द्दलंग 

समस्येचे प्रद्दतद्दनद्दधत्व करते. ऄसे अढळून अले अहे की पर-लैंद्दगकता द्दलंग-पररवततन 

शस्त्रद्दक्रया करून करता येते. ज्यामध्ये व्यक्तीचे गपु्तागं शस्त्रद्दक्रयेने काढून टाकले जाते अद्दण 

हव्या ऄसणाऱ्या द्दलंगाचे जननेंद्दद्रय-रोपण केले जाते. द्दलंग पररवततनाची प्रद्दक्रया सोपी नाही 

परतं ुत्याचे पररणाम खूप सकारात्मक अढळून अले अहेत. 

पर-लैंद्दगकता (Transsexualism) व्यक्तींपेक्षा जे द्दभन्न ऄसतात त्यानंा मध्यद्दलंगी 

(आंटरसेक्स) (Intersex) म्हणतात द्दकंवा जनुी सजं्ञा हमातिोडाइट (Hermaphrodite) ऄसे 

म्हणतात. एक मध्यद्दलंगी व्यक्ती लैंद्दगक ऄवयव द्दकंवा गणुसूत्र द्दकंवा जनकुाचं्या नमनु्यांचा 

एक ऄसामान्य सयंोग घेउन जन्माला येते. ईदाहरणाथत, ते नर अद्दण मादी दोन्ही लैंद्दगक 

ऄवयवांसह द्दकंवा ऄस्पष्ट ऄवयवासंह जन्माला येउ शकतात. समुार े ४५०० जन्मापैंकी 

फक्त एक मध्यद्दलंगी ऄभतक ऄसू शकते (डायमंड, २०१३). 

लैंकगि अकभमखुता िशाने कनधाषररत होत?े (What determines sexual 

orientation?): 

एखादी व्यक्ती समरती द्दस्त्रया, समरती परुूष, सरल अद्दण ईभयद्दलंगी का ऄसू शकते हे 

अपणास पूणतपणे माद्दहती नाही. हे घटक ऄजून नीट समजलेले नाहीत. परतं ुसशंोधन ऄसे 

दशतद्दवते की लैंद्दगक ऄद्दभमखुता ऄंशतः जन्मापूवी सरुू होणाऱ् या जैद्दवक घटकामंळेु द्दनमातण 

होत ऄसते. त्यामध्ये, ऄनवुदं्दशक अद्दण जैद्दवक घटक महत्त्वपूणत भूद्दमका बजावतात. जळु्या 

मलुाचंा ऄभ्यास ऄसे दशतद्दवतो की समद्दलंगी जळुी मलेु त्याचं्या ऄनवुंद्दशकतेमध्ये समान 

नसलेल्या भावडंाचं्या जोड्यापेंक्षा समद्दलंगी ऄसण्याची शक्यता जास्त ऄसते. आतर 

सशंोधनातं ऄसे अढळून अले अहे की समलैंद्दगक अद्दण द्दभन्न-लैंद्दगकामंध्ये मेंदूच्या 

द्दवद्दवध सरंचना द्दभन्न ऄसतात अद्दण सपें्ररक द्दनद्दमतती लैंद्दगक ऄद्दभमखुतेशी जोडलेले 

अढळून येते (एद्दलस अद्दण आतर, २००८; द्दफट्झगराल्ड, २००८; सॅ ंद्दटला अद्दण आतर, 

२००८). 
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आतर सशंोधकानंी कुटंुब द्दकंवा समवयस्क अद्दण पयातवरणीय घटकाचं्या भूद्दमकेवर भर 

द्ददलेला अहे. द्दसग्मंड िॉइड याचं्या मते समलैंद्दगकता ही द्दवरुद्ध-द्दलंगी पालकाशंी ऄयोग्य 

ओळखीचा पररणाम अहे (िॉइड, १९२२, १९५९). िॉइड याचं्या द्दसद्धातंाद्दवषयक एक 

समस्या ही अह,े की ऄसा कोणताही परुावा नाही जो हे सूद्दचत करले, की कोणतेही द्दवद्दशष्ट 

कौटंुद्दबक गद्दतक द्दकंवा बाल सगंोपनाची पद्धती हे ससुगंतपणे लैंद्दगक ऄद्दभमखुतेशी सबंंद्दधत 

अहेत (आसे, १९९०; गोलॉम्बोक अद्दण टास्कर, १९९६). 

थोडक्यात, काही द्दकशोरवयीन व्यक्तींमध्ये द्दभन्नलैंद्दगक ऄद्दभमखुता अद्दण काही 

द्दकशोरवयीन व्यक्तींमध्ये समलैंद्दगक ऄद्दभमखुता का द्दवकद्दसत होते याचे कोणतेही 

स्वीकाराहत स्पष्टीकरण देता येत नाही. बहुतेक तज्ञाचंा ऄसा द्दवश्वास अह,े की लैंद्दगक 

ऄद्दभमखुता ही ऄनवुदं्दशक, शरीरशास्त्रीय, अद्दण पयातवरणीय घटकाचं्या जद्दटल 

परस्परसबंधातून द्दवकद्दसत होते (ले वे अद्दण व्हॅलेंटे, २००३; मस्तंस्की, कुपर, अद्दण ग्रीन, 

२०१४).  

एक बाब स्पष्ट अहे. जे द्दकशोरवयीन व्यक्ती स्वतःला समान द्दलंगाच्या सदस्याकंडे अकद्दषतत 

झाल्यासारखे ऄनभुवतात त्यानंा आतर द्दकशोरवयीन व्यक्तींपेक्षा ऄद्दधक कठीण प्रसगंांचा 

सामना करावा लागतो. य.ु एस. मधील समाज ऄजूनही समलैंद्दगकतेबिल ऄज्ञान अद्दण 

पूवतग्रह बाळगतो अह,े जे ऄशा धारणेमध्ये ऄबाद्दधत राहतात, की लोकानंा पयातय ऄसतो, ज े

ते घेत नाहीत. समरती परुुष व समरती मद्दहला द्दकशोरवयीन व्यक्तींना त्याचं्या कुटंुबाकडून 

द्दकंवा समवयस्काकंडून नाकारले जाउ शकते द्दकंवा त्याचं्या ऄद्दभमखुतेबिल द्दकशोरवयीन 

व्यक्ती खलेुपणा बाळगत ऄसल्यास त्यांचा आतराकंडून  छळ केला जाउ शकतो अद्दण 

त्याचं्यावर हल्ला केला जाउ शकतो. याचा पररणाम ऄसा होतो, की ज्या द्दकशोरवयीन 

व्यक्तींना ते समलैंद्दगक ऄसल्याचे समजते त्यानंा नैराश्याचा धोका ऄद्दधक ऄसतो अद्दण 

द्दभन्नलैंद्दगक द्दकशोरवयीन व्यक्तींपेक्षा समलैंद्दगक द्दकशोरवयीन व्यक्तींमध्ये स्व-हत्येचे प्रमाण 

लक्षणीयरीत्या ऄद्दधक ऄसते (टुमी अद्दण आतर, २०१०; मॅडसेन अद्दण ग्रीन, २०१२; 

द्दमशेल, बारा अद्दण कोचतमारोस, २०१४). 

दसुरीकडे, बहुतेक लोक शेवटी त्याचं्या लैंद्दगक ऄद्दभमखुतेशी ठाम राहतात अद्दण त्यासह 

अरामदायक जीवन जगतात. जरी समरती मद्दहला, समरती परुुष अद्दण ईभयद्दलंगी व्यक्ती 

मानद्दसक तणाव, पूवतग्रह अद्दण ते सामोर े जात ऄसलेल्या भेदभावाचा पररणाम म्हणून 

मानद्दसक अरोग्यद्दवषयक समस्या ऄनभुवत ऄसल्या, तरीही कोणत्याही महत्त्वाच्या 

मानद्दसक द्दकंवा वै्कीय सघंटनेद्वार े समलैंद्दगकता हा एक मानद्दसक द्दवकार मानला गेला 

नाही. त्या सवत सघंटना समलैंद्दगकादं्दवरुद्ध होणारा भेदभाव कमी करण्याच्या प्रयत्नाचें 

समथतन करतात. द्दशवाय, समलैंद्दगकतेबिल समाजाचा दृष्टीकोन बदलत चालला अह,े 

द्दवशेषतः तरुण व्यक्तींमध्ये. ईदाहरणाथत , य.ु एस. मधील बहुसखं्य नागररकाचंा समरती 

परुुष-द्दववाहाच्या वैद्दधकरणास पाद्दठंबा अहे, ज्यानंा २०१५ मध्ये कायदेशीर मान्यता 

द्दमळाली अहे. (रसेल अद्दण मॅकग्वायर, २००६; बेकर अद्दण सझुमन, २०१२; पॅटरसन, 

२०१३). 
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४.३.२. किशोरवयीन गभषधारणा (Teenage Pregnancies): 

जागद्दतक अरोग्य सघंटनेने (WHO - २००६) द्दकशोरवयीन गभतधारणेची व्याख्या “१०-

१९ वषे वयाच्या मलुीपासून होणारी ऄशी कोणतीही गभतधारणा” ऄशी केली अहे, ज्यामध्ये 

नमूद केलेले मलुीचे वय ह े बाळाचा जन्म होतो त्यावेळचे ऄसते (WHO, २००४). 

यदु्दनसेफच्या (२००१) अकडेवारीनसुार, जगभरात प्रत्येक पाचव्या मलुाचा जन्म 

द्दकशोरवयीन अइच्या पोटी होतो. जागद्दतक स्तरावर, १९ वषांपेक्षा कमी वयाच्या मलुी १३ 

दशलक्ष बालकानंा जन्म देतात. द्दकशोरवयीन गभतधारणेचे प्रमाण प्रत्येक देशागद्दणक बदलते. 

द्दकशोरवयीन गभतधारणा ही समस्याप्रधान मानली जाते कारण, द्दवकसनशील देशामंध्ये १५ 

ते १९ वषे वयोगटातील द्दकशोरवयीन मलुींमध्ये गभतधारणा अद्दण बाळाचा जन्म यातंली 

द्दक्लष्टता ही मतृ्यूची प्रमखु कारणे अहेत. ऄसा ऄंदाज अह े की दरवषी ७०००० 

द्दकशोरवयीन मलुींचा मतृ्यू होतो कारण त्या यशस्वी माततृ्वासाठी शारीररकदृष््टया पररपक्व 

होण्याअधीच गरोदर झालेल्या ऄसतात (मेयर, २००४). 

द्दवकसनशील देशामंध्ये, द्दकशोरवयीन द्दववाह अद्दण द्दकशोरवयीन प्रजनन दर खूप जास्त 

अहेत. आतर देशाचं्या तलुनेत, भारतात द्दकशोरवयीन प्रजनन क्षमता प्रामखु्याने द्दववाहाच्या 

सदंभातत अढळते. ऄल्पवयीन द्दववाहाचा पररणाम म्हणून सवत तरुणींपैकी द्दनम्म्या द्दस्त्रया 

१८ वषांच्या होइपयंत अद्दण १५ वषांच्या होइपयंत जवळपास पाचपैकी एक लैंद्दगकदृष््टया 

सद्दक्रय ऄसते (जेजीभॉय, १९९८). 

ऄल्पवयीन म्हणून द्दववाद्दहत झालेल्या द्दस्त्रयामंध्ये प्रौढ म्हणून द्दववाद्दहत झालेल्यापेंक्षा 

लवकर, वारवंार अद्दण ऄद्दनयोद्दजत गभतधारणेची (द्दवशेषत: गैर-गभतद्दनरोधक वापराचा 

पररणाम म्हणून) ऄद्दधक शक्यता ऄसते, ज्याचंा सबंंध सातत्याने माता अद्दण ऄभतक 

द्दवकृतीच्या वाढीव जोखमीशी ऄसतो (UNICEF, २००७,२००८; UNFPA २००५). 

साधारणपणे २०-२४ वयोगटातील मद्दहलाचंी सवातद्दधक सखं्या (म्हणजे ११,८७५,१८२) 

ऄसलेल्या १० देशापैंकी भारत एक अह,े ज्यामध्ये १८ वषांच्या वयामध्ये मलुी बाळाला 

जन्म देतात (UNFPA, २००३). 

भारताने, दद्दक्षण अद्दशयातील सवातत मोठे अद्दण सवातत समदृ्ध राष्र म्हणून, १९२९ पासून 

बालद्दववाहाद्दवरूद्ध कायदे केलेले अहते. त्यावेळी द्दववाहाचे कायदेशीर वय १२ वषे ठेवले 

गेले होते. १९७८ मध्ये मलुींसाठी द्दववाहाचे कायदेशीर वय १८ वषे करण्यात अले ऄसले 

तरी, त्याचं्या कायदेशीर वयापेक्षा कमी वयाच्या मलुींचे लग्न अजपयंत देशात प्रचद्दलत 

अहेत (राज अद्दण आतर, २००९). 

४.४ साराशं 

हे प्रकरण द्दकशोरवयीन मलुाचें कुटंुब अद्दण द्दमत्रासंोबतचे नाते, स्वायत्ततेचा शोध, 

लोकद्दप्रयता अद्दण नकार, सकेंतभेट अद्दण लैंद्दगक वततन अद्दण द्दकशोरवयीन गभतधारणा 

यासारख्या पैलूंवर लक्ष कें द्दद्रत केले.  

स्वायत्ततेच्या शोधामळेु द्दकशोरवयीन मलेु अद्दण त्याचें पालक याचं्यातील सबंंधामंध्ये बदल 

होउ शकतात. परतं,ु द्दपढीतील ऄंतर सामान्यतः द्दवचार केला जातो त्यापेक्षा कमी अहे. 
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द्दकशोरावस्थेमध्ये कंपू अद्दण गदी हे सदंभत गट म्हणून काम करतात अद्दण सामाद्दजक तलुना 

करण्याचे एक साधन तयार करून देतात. 

या ऄवस्थेमध्ये लैंद्दगक खडंन कमी होतात अद्दण मलेु अद्दण मलुी एकमेकाबंरोबर जोड्या 

बनवण्यास सरुू करतात. द्दकशोरावस्थेत वादं्दशक पथृक्करण वाढते. ते सामाद्दजक-अद्दथतक 

द्दस्थतीतील फरक, द्दभन्न शैक्षद्दणक ऄनभुव अद्दण परस्पर ऄद्दवश्वासू वतृ्ती यामळेु वाढतात. 

द्दकशोरावस्थेतील लोकद्दप्रयतेच्या ऄंगामध्ये लोकद्दप्रय, वादग्रस्त, दलुतद्दक्षत अद्दण 

नाकारलेल्या द्दकशोरवयीन मुलाचंा समावेश होतो. द्दकशोरावस्थेतील मलेु-मलुी त्याचं्या 

समवयस्काचें ऄशा के्षत्रामंध्ये ऄनसुरण करतात, ज्यामंध्ये ते समवयस्कानंा तज्ञ मानतात 

अद्दण प्रौढानंा त्या के्षत्रामंध्ये, ज्यातं त्यानंी प्राद्दवण्य प्राप्त केले. जरी बहुतेक द्दकशोर गनु्ह े

करत नाहीत, द्दकशोरवयीन मलेु गनु्हेगारी कृत्यामंध्ये ऄसमानररत्या गुतंलेली ऄसतात. 

ऄल्पवयीन गनु्हेगाराचें समाजीकृत द्दकंवा ऄसमाजीकृत ऄपराधी म्हणून वगीकरण केले 

जाउ शकते. 

द्दकशोरावस्थेतील सकेंतभेट ही जवळीक, मनोरजंन अद्दण प्रद्दतष्ठा यासारखी ऄनेक काये 

करते. हस्तमैथनु याकडे एकेकाळी ऄद्दतशय नकारात्मक दृष्टीकोनातून पाद्दहले जात होते, 

अता सामान्यत: प्रौढत्वापयंत चालू ऄसलेली एक सामान्य अद्दण द्दनरुपद्रवी द्दक्रया म्हणून 

ओळखली जाते अह.े 

लैंद्दगक सभंोग हा एक महत्त्वाचा मैलाचा टप्पा अहे जो बहुतेक लोक द्दकशोरावस्थेत 

पोहचताना ऄनभुवतात. पद्दहल्या सभंोगाचे वय सासं्कृद्दतक भेद दशतवते अद्दण गेल्या ५० 

वषांपासून ते कमी होत अहे. लैंद्दगक ऄद्दभमखुता, द्दजला सवातद्दधक ऄचूकतेने न पाहता एक 

द्दनरतंरता म्हणून पाद्दहले जाते, ती घटकाचं्या एका द्दक्लष्ट द्दमश्रणाचा पररणाम म्हणून 

द्दवकद्दसत होते 

द्दकशोरवयीन गभतधारणेचे द्दकशोरवयीन माता अद्दण त्याचं्या मलुावंर नकारात्मक पररणाम 

होतात. द्दकशोरवयीन गभतधारणेच्या घटनामंध्ये घट झाली अहे कारण द्दकशोरवयीन 

मलुामंध्ये जागरूकता वाढली अहे, जसे की कंडोमचा वापर करणे अद्दण सभंोगासाठी 

पयातयांवर ऄवलंबून राहणे हे द्दवचार रुजले अहेत. 

४.५ प्रश्न  

१. द्दकशोरावस्थेतील कौटंुद्दबक सबंंध कसे ऄसतात याचे वणतन करा. 

२. द्दकशोरावस्थेत समवयस्काशंी नाते कसे बदलते ते स्पष्ट करा. 

३. द्दकशोरावस्थेतील लोकद्दप्रय ऄसणे अद्दण लोकद्दप्रय नसणे म्हणजे काय अद्दण 

द्दकशोरवयीन समवयस्काचं्या दबावाला कसा प्रद्दतसाद देतात यावर चचात करा. 

४. द्दकशोरावस्थेतील सकेंतभेटीची काये अद्दण वैद्दशष््टये यांचे अद्दण लैंद्दगकता कशी 

द्दवकद्दसत होते याचे वणतन करा. 
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५. द्दकशोरावस्थेत लैंद्दगक ऄद्दभमखुता कशी द्दवकद्दसत होते ते स्पष्ट करा. 

६. द्दकशोरवयीन गभतधारणेतील अव्हाने अद्दण ते रोखण्यासाठी सवातत प्रभावी कायतक्रमाचें 

प्रकार याचंा साराशं ्ा. 

४.६ सदंभष   
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५ 

पूर्व-प्रौढार्स्थतेील शारीररक र् बोधननक नर्कास – I 

घटक रचना 

५.०   उद्दिष््टये 

५.१   प्रस्तावना 

५.२  शारीररक द्दवकास, आरोग्य व स्वास््य 

५.२.१ शारीररक द्ददवयाांगता 

५.३  ताण व समायोजन 

५.४  तमु्ही द्दवकासाचे माद्दहतीगार ग्राहक आहात का? 

५.५ साराांश 

५.६ प्रश्न 

५.७ सांदभभ 

५.० उनिष््टये 

ह्या द्दवभागात खालील सांकल्पना समजून घेता येतील: 

• प्रौढावस्थेच्या सरुुवातीला शारीररक द्दवकास आद्दण स्वास््यची द्दस्थती काय असते? 

• कोणते घटक प्रौढत्वाच्या सरुूवातीस आरोग्यावर पररणाम करतात? 

• ठराद्दवक वयोगटातील लोक शारीररक द्ददवयाांगत्वाचा सामना कसा करतात? 

• प्रौढावस्थेत लोक तणावाचा सामना कसा करतात? 

५.१ प्रस्तार्ना  

पूवभ-प्रौढावस्था (Early adulthood) ही कोणत्याही वयक्तीच्या जीवनातील सवोत्तम व 

सवाांत अशाांततेचा कालावधी असतो. ही अशी वेळ आहे, की जेवहा एखादी वयक्ती 

बाल्यावस्थेतून बाहेर येते, परांत ुअद्याप द्दतने पूणभपणे प्रौढावस्थेमयेये प्रवेश केलेला नसतो. 

पूवभ-प्रौढावस्थेचा हा काळ पौगांडावस्थेचा शेवट (समुार ेवय वषे २०) दशभवतो आद्दण मयेय-

प्रौढावस्थेच्या प्रारांभापयांत (समुार ेवय वषे ४०) सरुू राहतो. या कालावधीत वयक्ती द्दतची 

उत्पादनक्षमता आद्दण उत्तम शारीररक व मानद्दसक आरोग्य याांच्या द्दशखरावर असते. 

प्रौढावस्थेच्या कालावधीत बरचे शारीररक, मानद्दसक, सामाद्दजक, भावद्दनक, नैद्दतक बदल 

होत असतात. त्याांपैकी या प्रकरणात, आपण प्रौढावस्थेत होत असलेल्या शारीररक 

बदलाांवर आद्दण या यवुा प्रौढाांना कोणत्या प्रकारच्या तणावाला सामोर ेजावे लागते, त्याचा 

त्याांच्यावर कसा पररणाम होतो आद्दण त्याचा सामना कसा करावा याबाबत माद्दहती पाहणार 

आहोत. 
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५.२ शारीररक नर्कास, आरोग्य र् स्र्ास््य (PHYSICAL 

DEVELOPMENT, FITNESS AND HEALTH) 

पूवभ-प्रौढावस्थेपयांत, शारीररक द्दवकास आद्दण पररपक्वता जवळजवळ पूणभ होते. या 

अवस्थेत, त्याांच्या वय वषे २० च्या पूवाभधाभत, बहुतेक लोक त्याांची पूणभ उांची गाठतात, त्याांचे 

बाहू त्याांच्या आकाराच्या प्रमाणात होतात आद्दण त्याांची शारीररक क्षमता अगदी द्दशखरावर 

पोहोचलेली असते. ते शारीररकदृष््टया सदुृढ, जोमदार आद्दण उत्साही बनतात, त्याचबरोबर 

वदृ्धावस्थेत येणारी सांवेदनेत आद्दण नैसद्दगभक शारीररक घटदेखील घडून येते, हे वयाशी 

सांबांद्दधत बदल लोकाांना त्याांच्या जीवनातील नांतरच्या अवस्थाांपयांत द्ददसत नाहीत. तथाद्दप, 

काही वयक्तींसाठी या अवस्थेतही काही वाढ चालू राहते. उदाहरणाथभ, उद्दशरा प्रौढ होणाऱ्या 

वयक्तींची वयाच्या २० वया वषाभच्या पूवाभधाभतही त्याांची उांची वाढत राहते. या अवस्थेत 

त्याांच्या शरीराचे काही भाग पररपक्वता गाठतात, उदाहरणाथभ, मेंदूचा आकार आद्दण वजन 

दोन्ही वाढतात, जयाांची पूवभ-प्रौढावस्थेत अद्दधकाद्दधक वाढ होते. जीवनाच्या नांतरच्या 

काळात मेंदूचा आकार आकुां चन पावतो. या अवस्थेत, मेंदूच्या “गे्र-मॅटर” (gray matter) 

नामक भागाचे सातत्याने सांगोपन होत असते आद्दण मजजापेशींच्या द्दवसांवहनाची प्रद्दिया 

(मायद्दलनेशन) वाढणे सरुू राहते. मागील घटकाांमयेये नमूद केल्याप्रमाणे, गे्र-मॅटरचे सांगोपन 

आद्दण मजजापेशींचे द्दवसांवहन या दोन प्रद्दिया मेंदूला या अवस्थेत होणाऱ्या बोधद्दनक  

प्रगतीस आधार देण्यास मदत करतात (श्वात्सभ आद्दण द्दबल्बो, २०१४).  

संर्ेदना (The Senses): 

वयाच्या २० वया वषाभच्या पूवाभधाभत, इांद्दियाांची क्षमते सवोत्तम असते. जरी, सतत सरुू 

असणाऱ्या वदृ्धत्वाच्या प्रद्दियेमळेु, डोळयाांची लवद्दचकता १० वषाांच्या वयातही बदलू लागते 

आद्दण वयाच्या २० वया वषाभच्या पूवाभधाभतदेखील बदलत राहते, बदल इतके लहानसे 

असतात की ते दृष्टीमयेये कोणताही द्दबघाड द्दनमाभण करत नाहीत. त्यामळेु हे बदल लक्षात 

येण्यासारखे नसतात. अांदाजे वयाच्या ४० वया वषीच, डोळयाांच्या लवद्दचकतेत बदल 

झाल्यामळेु दृष्टीतील बदल एखाद्या वयक्तीच्या लक्षात येतो. 

अगदी ऐकण्याची क्षमतादेखील वयाच्या २० वया वषाभच्या पूवाभधाभदरम्यान अत्यांत तीक्ष्ण  

असते. जरी या अवस्थेमयेये परुुष आद्दण द्दस्त्रया दोघाांची ऐकण्याची क्षमता खूप चाांगली 

असली, तरीही असे आढळून आले आह,े की परुुषाांपेक्षा द्दस्त्रया उच्च स्वर अद्दधक तत्परतेने 

ओळखू शकतात (मॅक्-द्दगद्दनझ, १९७२). एखाद्या शाांत पररद्दस्थतीत, एखादी सरासरी तरुण 

प्रौढ वयक्ती अगदी २० फूट अांतरावरील घड्याळाची द्दटक-द्दटकसदु्धा ऐकू शकते. 

त्याचप्रमाणे, इतर सांवेदना जसे की चव, गांध आद्दण स्पशभ आद्दण वेदना याांद्दवषयीची 

सांवेदनशीलता हे  सवभदेखील तीक्ष्ण असतात आद्दण केवळ वयाच्या ४० द्दकां वा ५० वषाांत 

त्याांत द्दबघाड होण्यास सरुूवात होते. 

शारीररक स्र्ास््य (Physical Fitness): 

वयाच्या २० वया पूवाभधाभदरम्यान उच्च पातळीवर असणार े शारीररक स्वास््य जे पूवभ-

प्रौढत्वाच्या सांपूणभ कालावधीपयांत अबाद्दधत राहते, ते वयाच्या ३० वया वषाांपासून त्यामयेये 
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घट होऊ लागते. अगदी ते द्दिडापटू ज े सतत प्रद्दशक्षण घेतात, तेदेखील वयाची द्दतशी 

गाठताच त्याांची शारीररक धार गमावतात. यात वयक्तीभेद असतो, उदाहरणाथभ , काही 

िीडापटू अगदी त्याांच्या वयाच्या चाळीशीतही चाांगली कामद्दगरी करत राहतात, परांत ुहेसदु्धा 

ते कोणत्या प्रकारचे खेळ खेळत आहते यावर अवलांबून असते. काही खेळाांमयेये (उदा. 

मल्लद्दवदे्यत [gymnastics]), द्दिडापटू वयाच्या द्दतशीअगोदरच खूप थकून जातात आद्दण 

काही खेळाांमयेये, ते त्यानांतरही चाांगली कामद्दगरी करत राहू शकतात, उदा., जलतरण 

(swimming). 

अगदी द्दिडापटू नसलेल्याांसाठी, त्याांच्या मनोकाद्दयक क्षमता (psychomotor abilities) 

पूवभ-प्रौढत्वादरम्यान अद्दधकतम असतात. उदाहरणाथभ, त्याांच्या प्रद्दतद्दिया-वेळ अद्दधक 

जलद असते, स्नायूांचे बळ अद्दधक असते आद्दण डोळे आद्दण हात याांचे समन्वय हे 

जीवनातील इतर कोणत्याही कालावधीपेक्षा अद्दधक चाांगले असते (द्दस्लद्दवहन्स्की, १९९३). 

तथाद्दप, जे लोक वयायाम करत नाहीत आद्दण योग्य आहार घेत नाहीत ते त्याांच्या पूणभ 

शारीररक क्षमतेपयांत पोहोचत नाहीत. 

आपल्या आयषु्याच्या प्रत्येक टप्पप्पयावर वयायामाचे फायदे जगभर ज्ञात आहते. ते रृदय व 

रक्तवाद्दहन्यासांबांधी स्वास््य वाढवते. म्हणजेच, रृदय आद्दण रक्ताद्दभसरण प्रणाली अद्दधक 

कायभक्षमतेने कायभ करते. फुफ्फुसाांची क्षमता वाढते, द्दटकाव धरून ठेवण्याची क्षमता वाढते, 

स्नायू मजबूत होतात आद्दण शरीराची लवद्दचकताही वाढते. स्नायू, स्नायबुांध आद्दण 

अद्दस्थबांध अद्दधक लवद्दचक होतात आद्दण हालचालींची कक्षा रूां दावते. पूवभ-प्रौढत्वादरम्यान 

केलेला वयायाम अद्दस्थवयांगता (Osteoporosis) देखील कमी करतो, म्हणजेच जीवनाच्या 

नांतरच्या टप्पप्पयावर हाडे द्दठसूळ होणे. वयायाम रोगप्रद्दतकारक शक्तीदेखील वाढद्दवतात, अशा 

प्रकार ेशरीराला आजाराांशी लढण्यास मदत करतात, व ताण-तणाव, द्दचांता आद्दण नैराश्य 

कमी करतात. ते आपल्या शरीरावरील द्दनयांत्रणाची जाणीव आद्दण कतृभत्वाची भावना प्रदान 

करते (ब्रोनाझ आद्दण सॅद्दलसबरी, २०१४). वयायामाचे सवाांत महत्त्वाचा मोबदला, म्हणजे ते 

आपली आयमुभयाभदा वाढद्दवतात. 

अमेररकेत योग आद्दण साद्दनल वयायामप्रकाराचे (एरोद्दबक्स) वगभ, नॉद्दटलस वकभ आउट नामक 

जलकसरती, धावणे (जॉद्दगांग) आद्दण पोहणे हे वयायामाचे अद्दतशय लोकद्दप्रय प्रकार आहेत. 

तरीही द्दनयद्दमत वयायाम करणाऱ्याांची सांख्या खूप कमी आह.े अभ्यासानसुार असे आढळून  

आले आहे की केवळ  १०% अमेररकन स्वतःला चाांगल्या शारीररक आकारात ठेवण्यासाठी 

परुसेे द्दनयद्दमत वयायाम करतात आद्दण लोकसांख्येच्या एक चतथुाांशपेक्षा कमी वयक्ती मयेयम 

द्दनयद्दमत वयायाम करतात. अशा बाद आकडेवारीचे अनेक कारणाांपैकी एक म्हणजे 

सामाद्दजक-आद्दथभक द्दस्थती ह े असू शकते. ह े आढळून आले आहे की द्दनम्न सामाद्दजक-

आद्दथभक वगाभतील लोकाांपेक्षा उच्च आद्दण मयेयमवगीय लोक मोठ्या प्रमाणात द्दनयद्दमत 

वयायाम करतात. गरीब लोकाांकडे द्दनयद्दमत वयायामासाठी वेळ द्दकां वा पैसा नसतो. (फॅरले 

आद्दण इतर, २०१४) याांच्या सांशोधनात असे आढळून आले, की आपल्याला स्वतःला 

तांदरुुस्त ठेवण्यासाठी जास्त वेळ घालवण्याची द्दकां वा भरपूर वयायाम करण्याची गरज नाही. 

खरां तर, अमेररकन कॉलेज ऑफ स्पोट्भस मेद्दडद्दसन आद्दण सेंटर फॉर द्दडसीज कां ट्रोल अडँ 

द्दप्रवहेन्शन असे सचुद्दवतात, की लोकाांना द्दनरोगी राहण्यासाठी आठवड्यातून ५ द्ददवसाांच्या 

कालावधीसाठी दररोज केवळ ३० द्दमद्दनटे मयेयम शारीररक हालचाली करणे आवश्यक 
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आहे. एखादी वयक्ती सतत वयायाम करू शकते द्दकां वा प्रत्येक वयायामाच्या मयेये १० 

द्दमद्दनटाांची द्दवश्ाांती घेऊन ३० द्दमद्दनटाांपयांत वयायाम करू शकते. या मयेयम शारीररक 

हालचालीमयेये ३ द्दकां वा ४ मैल प्रद्दत तास वेगाने चालणे, १० मैल प्रद्दत तास वेगाने सायकल 

चालवणे, क्लब चालवताना द्दकां वा खेचताना गोल्फ खेळणे, द्दकनाऱ्यावरून साचेकाम करून 

मासेमारी करणे, द्दपांग-पोंग खेळणे द्दकां वा २ ते ४ मैल प्रद्दत तास बोट चालद्दवणे याांचा समावेश 

असू शकतो. अगदीसामान्य घरगतुी कामे, जसे की केर काढणे, फरशी पसुणे, (बागेतील) 

तण काढणे, द्दनवाभत जागाांची साफ-सफाई करणे आद्दण यांत्राच्या (पॉवर-मॉवर) साहाय्याने 

बाग-बद्दगच्यात कापणी करणे हेदेखील मयेयम वयायामाच्या शे्णीमयेये येऊ शकतात. 

आरोग्य (Health): 

वयायामामळेु आपले शारीररक व मानद्दसक आरोग्य सधुारते, ही एक ससु्थाद्दपत वस्तदु्दस्थती 

आहे. पूवभ-प्रौढावस्थेदरम्यान लोकाांचे शारीररक व मानद्दसक आरोग्य अत्यचु्च पातळीवर 

असल्याने त्याांना आरोग्याचा धोका कमी असतो. बाल्यावस्थेशी तलुना करता, 

प्रौढावस्थेच्या या काळात वयक्तींना सदीसारख्या द्दकरकोळ आजाराांनी ग्रस्त होण्याची 

शक्यता कमी असते आद्दण जरी ते अशा द्दकरकोळ आजाराांना बळी पडले तरी ते इतर 

वयोगटाांपेक्षा खूप लवकर बर ेहोतात. 

आरोग्याच्या अत्यचु्च पातळीवर असणे याचा अथभ असा नाही, की वयाच्या द्दवशी आद्दण 

द्दतशीच्या पूवाभधाभत लोकाांच्या जीवाला कोणताही धोका नसतो. मागील घटकाांमयेये आपण 

आधीच उल्लेख केला आह,े की द्दकशोरवयीन वयक्ती अहांकारकें द्दित द्दवचाराांप्रद्दत अद्दधक 

प्रभावय (सहज प्रभाद्दवत होणार)े असतात आद्दण ही द्दस्थती अगदी पूवभ-प्रौढावस्थेतही तशीच 

राहते. ते धोक्याांना बळी पडतात, जसे की वाहन अपघात, जयात बरचेदा मतृ्यूदेखील होतो. 

त्याांच्या मतृ्यूची इतर काही कारणे म्हणजे एड्स, ककभ रोग, रृदयरोग आद्दण स्व-हत्या. 

द्दवशेषतः, ३५ वषाांचे वय अत्यांत द्दनणाभयक असते. या वयात, आजार आद्दण द्दवकाराांमळेु 

मतृ्यू ओढवण्याची शक्यता अपघाताांपेक्षा खूप अद्दधक असते. 

पौगांडावस्थेप्रमाणे, पूवभ-प्रौढत्वाच्या काळात काही लोकाांमयेये जोखीम घेण्याची प्रवतृ्ती 

अबाद्दधत असते द्दकां वा ते आधीच धोकादायक सवयींच्या जाळयात अडकलेले असतात. 

उदाहरणाथभ , अहांकें द्दित द्दनणभय घेणे आद्दण मद्य, तांबाखू द्दकां वा मादक पदाथाांचे सेवन करणे, 

असरुद्दक्षत सांभोग करणे, दूरदशभनवरील कायभिम पाहण्यात वेळ वाया घालवणे (कौच पोटॅटो 

- couch potato होणे)  द्दनरूपयोगी अन्नाचा (जांक फूड) अद्दतसेवन करणे इत्यादी अशा 

सवभ धोकादायक वतभनाांमळेु दयु्यम वदृ्धत्वाला गती येऊ शकते, म्हणजेच शारीररक घट 

पयाभवरणीय घटकाांद्वार ेद्दकां वा एखाद्या वयक्तीच्या वतभणकुीच्या द्दनवडींद्वार ेहोऊ शकते. 

दयु्यम वदृ्धत्वामयेये साांस्कृद्दतक, द्दलांग आद्दण अनवुाांद्दशक घटक देखील समाद्दवष्ट आहेत, जे 

यवुा प्रौढत्वातील मतृ्यूशी सांबांद्दधत आहेत. उदाहरणाथभ, मद्दहलाांपेक्षा परुुषाांचा मतृ्यू होण्याची 

शक्यता अद्दधक असते, कारण वाहन अपघाताांमयेये परुुष अद्दधक गुांतलेले असतात. परुुष 

त्याांच्या पूवभ-प्रौढत्वात त्याांच्या समवयस्क द्दस्त्रयाांपेक्षा द्दहांसाचारामयेये सहभागी असण्याची 

शक्यतादेखील अद्दधक असते. भारतातील साांद्दख्यकी आद्दण कायभिम अांमलबजावणी 

मांत्रालयानेदेखील अशी नोंद केली आहे, की वषाांनवुषे भारतातील बहुतेक राजयाांत हत्याांचे 

प्रमाण वाढत आहे. 
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युर्ा प्रौढांच्या जीर्नशैलीशी संबंनधत आरोग्यासंबंनधत काही धोकादायक घटक 

पाहुया: 

१) अन्नसेर्न, पोषण आनण स्थूलत्र् (Eating, Nutrition and Obesity):  

यवुा प्रौढ/ तरूणाांनी पौद्दष्टक आद्दण सांतदु्दलत आहार घेणे अत्यावश्यक आहे. बहुतेक यवुा 

प्रौढ याद्दवषयी जागरूक असतात, आद्दण तरीही ते सांतदु्दलत आहार घेण्याद्दवषयी द्दततकेसे 

द्दचांतीत नसतात. प्रश्न असा उद्भवतो की चाांगले पोषण म्हणजे काय? 

२) चांगले पोषण (Good Nutrition):  

चाांगले पोषण म्हणजे कमी मेदयकु्त अन्नपदाथाांचे सेवन करणे, जयात भरपूर भाजया, फळे, 

सांपूणभ धान्ययकु्त पदाथभ , मासे, अांडी, माांस आद्दण कमी मेदयकु्त दगु्धजन्य उत्पादने/ पदाथभ  

याांचा समावेश असतो. सांपूणभ धान्ययकु्त पदाथभ आद्दण तणृधान्य उत्पादने, भाजया आद्दण फळे 

हे सवभ जद्दटल कबोदके (complex carbohydrates) आद्दण तांतू (फायबर) याांचे प्रमाण 

वाढवतात. अद्दस्थवयांगता (osteoporosis) टाळण्यासाठी लोकाांनी दूध आद्दण 

कॅद्दल्शयमच्या इतर स्रोताांचे सेवन करणे आवश्यक आहे. उच्च रक्तदाबामळेु उद्भवणाऱ्या 

समस्या टाळण्यासाठी लोकाांनी मीठाचे कमी सेवन करणे आवश्यक आहे (टेलर आद्दण इतर, 

२०१४). द्दकशोरवयीन वयक्तींमयेये भरपूर द्दनरूपयोगी अन्न आद्दण मेदयकु्त पदाथभ खाण्याची 

प्रवतृ्ती असते, परांत ुत्याांना खूप त्रास होत नाही आद्दण या वयात अशा आहाराचा नकारात्मक 

पररणाम त्याांच्या लक्षातदेखील येत नाही, कारण या टप्पप्पयावर त्याांचे आरोग्य अत्यचु्च 

पातळीवर असते आद्दण आरोग्यास हाद्दनकारक अशा आहाराचा पररणाम सहन करू 

शकतात. तथाद्दप, जेवहा ते यवुा प्रौढत्वात प्रवेश करतात आद्दण वाढ मांदावण्यास सरुूवात 

होते, तेवहा त्याांना त्याांचे कॅलरीचे सेवन कमी करणे आवश्यक आहे, द्दवशेषत: ररक्त कॅलरी. 

जर त्याांनी पूवीप्रमाणेच अद्दधक प्रमाणात द्दनरूपयोगी अन्न आद्दण मेदयकु्त पदाथभ खाणे सरुू 

ठेवले तर त्याांचे वजन हळूहळू अद्दधक वाढते. 

३) स्थूलत्र् / लठ्ठपणा (Obesity):  

आज स्थूलत्व ही महामारी/ सांिद्दमत आजार झाला आहे, जयाने अमेररका आद्दण 

भारतातील प्रौढाांना सारख्याच प्रमाणात जखडले आहे. भारतातही द्दवकृत लठ्ठपणामळेु ५% 

भारतीय लोकसांख्येवर पररणाम झाला आहे. 

जागद्दतक आरोग्य सांघटनेच्या (World Health Organization – WHO) मते, अद्दतवजन 

आद्दण स्थूलत्वाची वयाख्या “अपसामान्य द्दकां वा अद्दतररक्त मेदाचा सांचय करणे आहे, जे 

आरोग्यास धोका द्दनमाभण करते” अशी केली जाते. स्थूलत्वाचे कच्चे लोकसांख्या मापन 

म्हणजे शरीर वस्तमुान सूची (बॉडी मास इांडेक्स - बीएमआय), जे एखाद्या वयक्तीचे वजन 

(द्दकलोगॅ्रममयेये) त्याच्या उांचीच्या वगाभ ने (मीटरमयेये) द्दवभाद्दजत केल्यावर प्राप्त झालेले उत्तर 

असते. ३० द्दकां वा त्यापेक्षा अद्दधक बी.एम.आय. असणारी वयक्ती सामान्यतः स्थूल मानली 

जाते. २५ द्दकां वा त्यापेक्षा अद्दधक बी.एम.आय. असणारी वयक्ती अद्दतवजन असणारी मानले 

जाते. 
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अद्दतवजन आद्दण स्थूलत्व ह े मधमेुह, रृदय व रक्तवाद्दहन्यासांबांधी रोग आद्दण ककभ रोग 

याांसारख्या अनेक दीघभकालीन आजाराांसाठी प्रमखु जबाबदार घटक आहेत. एकेकाळी 

केवळ उच्च उत्पन्न असलेल्या देशाांची समस्या मानले जाणार ेअद्दतवजन आद्दण स्थूलत्व 

आता कमी- आद्दण मयेयम- उत्पन्न असणाऱ्या देशाांमयेये, द्दवशेषतः शहरी पररसराांत 

नाट्यमयररत्या गतीने वाढत आहेत. 

एकदा एखाद्या वयक्तीचे वजन वाढले की त्यातून मकु्त होणे खूप अवघड होते. बरचे लोक 

वजन कमी करण्यासाठी आहारशास्त्राचा (डाएद्दटांगचा) अवलांब करतात. त्याने जरी काही 

मदत झाली, तरी ती तात्परुती असते. ठराद्दवक वयक्ती फक्त काही मद्दहन्याांसाठी वजन कमी 

करतात आद्दण नांतर त्याांचे वजन पनुः पूवभवत होते. काही लोक काही आठवड्याांसाठी 

काटेकोरपणे आहार घेतात आद्दण नांतर दपु्पपट आहार घेतात आद्दण त्यामळेु त्याांचे वजन 

पनु्हा वाढते. हे वजन वाढण्याचे आद्दण कमी होण्याचे समतोल चि तयार होते. खरां तर, 

आहारशास्त्राच्या अपयशाचे प्रमाण इतके अद्दधक आह ेकी अनेक लोकाांना असा प्रश्न पडतो 

की आहारशास्त्रामयेये काही त्य  आहे का आद्दण ते एकां दरपणे आहारशास्त्राची कल्पना 

सोडून देतात. तज्ञाांनी असे सचुवले आहे, की लोकाांनी त्याांचे इद्दच्ित अन्न खाणे पूणभपणे 

टाळू नये, उलट त्याांनी ते अन्न माफक प्रमाणात खावे. जर त्याांनी ते पूणभपणे टाळले, तर 

नांतर ते त्याच अन्नावर ताव मारण्याची शक्यता असते. या द्दनयमाचे पालन केल्याने, स्थूल 

लोक त्याांचे वजन कमी करू शकणार नाहीत, परांत ु ते सयेयाच्या स्तरावर ते राखण्यास 

सक्षम असतील. 

५.२.१ शारीररक नदवयांगता (Physical Disabilities): 

सवभप्रथम, शारीररक द्ददवयाांगता म्हणजे काय, हे आपण जाणून घेऊया. शारीररक द्ददवयाांगता 

त्या शारीररक पररद्दस्थतीस उल्लेद्दखत करते, जी लक्षणीयररत्या जीवनातील महत्त्वाच्या 

द्दियाांवर द्दनबांध आणतात, जसे की चालणे, पाहणे, बोलणे, ऐकणे यासांबांद्दधत दोष 

(impairment). द्ददवयाांग वयक्तींना (People with disabilities) त्याांच्या आयषु्यात अनेक 

अडचणी आद्दण आवहानाांचा सामना करावा लागतो आद्दण बऱ्याचदा त्याांची पूणभ क्षमता सायेय 

करता येत नाही. 

“द्ददवयाांग वयक्ती आम्ही अनभुवत असणाऱ्या – अद्दभवतृ्तीजन्य, शारीररक आद्दण आद्दथभक -  

अशा अनेक अडथळयाांमळेु असरुद्दक्षत असतात. या आपल्या आवाक्यात आहे आद्दण तसे 

करणे आपले नैद्दतक कतभवय आहे ...... पण सवाांत महत्त्वाचे हे, की या अडथळयाांना सांबोधणे 

- खूप अद्दधक लोक, जे जगाला खूप अद्दधक योगदान देऊ शकतील, त्याांच्या – क्षमताांना 

मागभ करून देईल.” – स्टीफन हॉनकंग. 

द्ददवयाांग वयक्तींच्या हक्काांवरील सांयकु्त राष्ट्राांच्या अद्दधवेशनानसुार, द्ददवयाांगता ही (शारीररक) 

दोष असणाऱ्या वयक्ती (persons with impairments) आद्दण अद्दभवतृ्तीजन्य आद्दण 

पयाभवरणीय अडथळे याांच्यातील परस्परद्दियाांमळेु उद्भवते, जे इतराांसह समानतेवर 

आधाररत, समाजातील त्याांच्या सांपूणभ आद्दण प्रभावी सहभागास अडथळा द्दनमाभण 

करतात....... द्ददवयाांग वयक्तींमयेये अशा वयक्तींचा समावेश होतो, जयाांना दीघभकालीन 

शारीररक, मानद्दसक, बौद्दद्धक द्दकां वा वेदद्दनक (sensory) दोष आह,े जे द्दवद्दवध अडथळयाांशी 
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परस्परद्दिया घडून आल्यामळेु इतराांसह समान आधाररत समाजातील त्याांच्या सांपूणभ आद्दण 

प्रभावी सहभागास अडथळा आणू शकतात. 

जागद्दतक आरोग्य सांघटना असे स्पष्ट करते की, 'द्ददवयाांगता ही एक द्दवस्ततृ सांज्ञा आहे, की 

जयामयेये दोष, द्दियाांवरील मयाभदा आद्दण सहभागावरील बांधने याांचा समावेश होतो. दोष ही 

शरीराच्या कायाभची द्दकां वा सांरचनेची एक समस्या आहे; द्दियाांवरील मयाभदा म्हणजे एखाद्या 

वयक्तीला एखादे कायभ द्दकां वा कृती अांमलात आणताना येणारी अडचण; तसेच सहभागावरील 

बांधन ही एखादी वयक्ती जीवनातील पररद्दस्थतींमयेये सामील होताना अनभुवत असलेली 

समस्या आहे. त्यामळेु द्ददवयाांगता ही केवळ आरोग्य समस्या नाही. ही एक गुांतागुांतीची घटना 

आहे, जी एखाद्या वयक्तीच्या शरीराची वैद्दशष््टये आद्दण जया समाजात ती राहते त्या 

समाजातील वैद्दशष््टयाांमधील परस्परद्दिया दशभवते. द्ददवयाांग लोकाांना येणाऱ्या अडचणींवर 

मात करण्यासाठी पयाभवरण आद्दण सामाद्दजक अडथळे दूर करण्यासाठी हस्तके्षप आवश्यक 

आहे. 

आकडेवारी दशभवते की अमेररकेत ५०० दशलक्षाहून अद्दधक लोक शारीररक द्दकां वा 

मानद्दसकदृष््टया द्ददवयाांग आहेत. 

भारतातही २०११ च्या जनगणनेनसुार २१२ कोटी लोकसांख्येपैकी २.२१% लोक 

द्ददवयाांग आहेत. सवेक्षण असे दशभद्दवते, की द्ददवयाांग लोक अल्पसांख्याांक गटामयेये येतात, जे 

अल्पद्दशद्दक्षत आद्दण बेरोजगार आहेत. अमेररकेत, २५% पेक्षा कमी द्ददवयाांग परुुष आद्दण 

१५% द्ददवयाांग मद्दहला पूणभ वेळ काम करतात. खरां तर, द्ददवयाांग लोकाांमयेये बेरोजगारीचे 

प्रमाण जास्त आहे आद्दण जरी त्याांना काम द्दमळाले, तरी ते कमी वेतनाचे द्दमळते (अल्ब्रेख्ट, 

२००५). भारतातील पररद्दस्थती यापेक्षा चाांगली नाही. कमी साक्षरता, बेरोजगारी द्दकां वा 

गांभीर अधभ-रोजगारी/ अल्प-रोजगारी आद्दण द्दवस्ततृ सामाद्दजक कलांक याांमळेु हा गट 

(द्ददवयाांग वयक्ती) भारतीय समाजाचा अत्यांत अपवद्दजभत भाग आहे. द्ददवयाांग वयद्दक्तबरोबरच 

त्याांच्या कुटुांद्दबयाांनाही खूपच वाईट वागणूक द्ददली जाते. अमेररका व भारत या दोन देशाांत 

जरी कायद्याने सवभ सावभजद्दनक आस्थापनाांसाठी, जसे की उपहारगहृ,े पतपेढ्या, शाळा 

आद्दण महाद्दवद्यालये, खरदेी कें िे (मॉल), पररवहन इत्यादींमयेये ही सवभ द्दठकाणे 

शारीररकदृष््टया अपांगत्व असणाऱ्या लोकाांसाठी सगुम (प्रवेश-योग्य) केले असले, तरीही 

याांपैकी अनेक सदु्दवधाांमयेये चाकाांची खचुी (वहीलचेअर) वापरणाऱ्या लोकाांना अजूनही प्रवेश 

द्दमळू शकत नाही. 

याचे एक प्रमखु कारण म्हणजे शारीररक द्ददवयाांगताद्दवरुद्ध समाजातील वयापक पूवभग्रह आद्दण 

भेदभाव. द्ददवयाांग वयक्तींना एकतर सहानभूुती दाखवली जाते द्दकां वा द्ददवयाांग नसणाऱ्या 

लोकाांकडून टाळले जाते. खरां तर, सामान्य लोक द्ददवयाांग वयक्तीच्या द्ददवयाांगतेवर इतके लक्ष 

कें द्दित करतात, की ते त्याांच्या इतर वैद्दशष््टयाांकडे दलुभक्ष करतात आद्दण केवळ समस्या 

वगाभतील एक वयक्ती म्हणून द्ददवयाांग वयक्तींना प्रद्दतद्दिया देतात. काही लोक द्ददवयाांग वयक्तींना 

नेहमी मदतीची गरज असणाऱ्या वयक्ती अशा प्रकार ेवागणूक देतात. या प्रकारच्या मनोवतृ्ती 

द्ददवयाांग वयक्तीला सहाय्य करत नाहीत. त्यामळेु द्ददवयाांग वयक्ती स्व-द्दवश्वास गमावतात, कमी 

स्व-आदर बाळगतात, त्याांच्यात असहाय्यतेची भावना द्दवकद्दसत होते आद्दण असा द्दवश्वास 
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ठेवू लागतात की ते जीवनात खूप काही सायेय करू शकत नाहीत आद्दण त्याांना कायम 

इतराांवर अवलांबून राहावे लागेल. 

जागद्दतक बकेँच्या (World Bank) अहवालानसुार, भारतात द्ददवयाांग मलेु शाळेत जाण्याची 

शक्यता अनसूुद्दचत जाती आद्दण अनसूुद्दचत जमाती (SC/ST) याांतील मलुाांपेक्षा ४ ते ५ पट 

कमी असते आद्दण ते क्वद्दचतच प्राथद्दमक द्दशक्षणाच्या पलीकडे जातात. भद्दवष्यात, 

वयासांबांद्दधत द्ददवयाांगता वाढत असताना भारतातील द्ददवयाांगजनाांची सांख्या नाट्यमयररत्या 

अद्दधक वाढत जाईल असा अांदाज आहे. 

५.३ ताण/तणार् र् समायोजन (STRESS AND COPING) 

वय, द्दलांग, राष्ट्रीयत्व, सामाद्दजक-आद्दथभक द्दस्थती आद्दण इतर घटक वगळता, ताण सवभ 

वयक्तींनी अनभुवलेला आहे. ताण म्हणजे काय? ताण ही सांज्ञा आपल्याला धोका द्दनमाभण 

करणाऱ्या द्दकां वा आवहान देणाऱ्या घटनाांना द्ददला जाणारा शारीररक आद्दण भावद्दनक 

प्रद्दतसादास उल्लेद्दखत करते. आपल्याला धोका द्दनमाभण करणाऱ्या द्दकां वा आवहान देणाऱ्या 

घटनाांना द्दकां वा पररद्दस्थतींना ताणदायक घटक (stressors) म्हणतात, कारण ते आरोग्यास 

धोका द्दनमाभण करतात. ताणदायक घटक सखुद द्दकां वा असखुद असू शकतात. अगदी सखुद 

घटना, जसे की दीघभकाळ आकाांक्षा बाळगलेल्या नोकरीमयेये सामील होणे द्दकां वा लग्नाचे 

द्दनयोजन करणे यादेखील ताण द्दनमाभण करू शकतात (द्दशद्दमत्स ुआद्दण पेल्हाम, २००४). 

ताणाचे मूळ (The Origin of Stress): 

सांशोधन अभ्यास असे दशभद्दवतात, की असे काही वैयद्दक्तक अनभुव असतात, जे द्दवद्दवध 

वैयद्दक्तक, सामाद्दजक आद्दण पयाभवरणीय घटकाांवर अवलांबून असतात. एकच घटना द्दवद्दभन्न  

लोक द्दवद्दभन्न प्रकार े पाह ू शकतात. अनॉभल्ड लॅझॅरस आद्दण सझुन फोकमन (१९८४) 

याांच्या मते, लोक द्दवद्दवध अवस्थाांमधून जातात, जया हे द्दनद्दित करतात की ते ताण 

अनभुवणार आहेत द्दकां वा नाही. या अवस्था खालीलप्रमाणे आहेतः 

१) प्राथनमक मूल्य-ननधावरण (Primary Appraisal):  

प्राथद्दमक मूल्य-द्दनधाभरण ही पद्दहली अवस्था आहे. घटना सकारात्मक आहे, की 

नकारात्मक, की तटस्थ, हे ठरवण्यासाठी एखाद्या वयक्तीने घटनेचे केलेल्या मूल्याांकनास ही 

सांज्ञा उल्लेद्दखत करते. जर एखाद्या वयक्तीने घटनेला मळुात एक नकारात्मक घटना म्हणून 

पाद्दहले, तर ती वयक्ती द्दतचे मूल्य-द्दनधाभरण गतकाळात त्या घटनेमळेु उद्भवलेली हानी, 

सांभावयतः ती घटना द्दकती धोकादायक असू शकते, त्या घटनेने सादर केलेले आवहान 

यशस्वीररत्या पेलण्याची शक्यता द्दकती आह,े या द्दवचाराांच्या स्वरूपात करले. उदाहरणाथभ, 

आगामी परीक्षाांद्दवषयी वेगवेगळया द्दवद्या्याांच्या भावना द्दभन्न असतील. जयाांनी मागील 

परीक्षाांमयेये चाांगली कामद्दगरी केलेली आहे, त्याांच्याकडे उच्च बदु्दद्धमत्ता आहे आद्दण त्याांची 

चाांगली तयारी आहे; आद्दण जयाांच्यासाठी भद्दवष्यातील सांभावयता द्दवचारात घेता जवळ 

येऊन ठेपलेली परीक्षा फार द्दनणाभयक नाही, ते त्या उमेदवाराांच्या तलुनेत कमी ताण 

अनभुवतील, जयाांच्यासाठी भद्दवष्यातील सांभावयतेचा द्दवचार करता ही आगामी परीक्षा खूप 

द्दनणाभयक आहे आद्दण जयाांची तयारी झालेली नाही. 
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२) दुय्यम मूल्य-ननधावरण (Secondary Appraisal):  

दयु्यम मूल्य-द्दनधाभरण हे एक बोधद्दनक मूल्य-द्दनधाभरण आहे, जे पररद्दस्थतीद्वार े सादर 

केलेल्या आवहानाचा सामना करण्यासाठी एखाद्या वयक्तीने द्दतच्या स्वतःच्या क्षमतेचे 

केलेल्या मूल्यमापनास उल्लेद्दखत करते. हे मूल्य-द्दनधाभरण म्हणजे एखाद्या वयक्तीचे "मी हे 

हाताळू शकतो/ शकते का?" या प्रश्नास उत्तर आहे. या अवस्थेत, लोक त्याांच्याजवळील 

सांसाधने आद्दण घटनाांनी उपद्दस्थत केलेले आवहान याांची पारख करतात. सांसाधने भौद्दतक 

(जसे आरोग्य), सामाद्दजक (जवळचे कुटुांबीय आद्दण द्दमत्राांच्या रूपात), मानसशास्त्रीय (स्व-

कायभक्षमता, मनोबळ, ज्ञात द्दनयांत्रण, वचनबद्धता इ.) आद्दण साधने (पैसे, मूलभूत सांरचना या 

स्वरूपात) असू शकतात. जर त्याांची सांसाधने आवहान पेलण्यासाठी परुशेी नसतील, 

आवहान खूप मोठे असेल तर ते तणाव अनभुवतात. दसुरीकडे, जर त्याांना वाटत असेल की 

ते कठीण आहे परांत ु ते केले जाऊ शकते, तर ते कमी ताण अनभुवतात. उदाहरणाथभ , 

राजयाने लागू केलेले नवीन वाहतूक उल्लांघन कायदे लोकाांमयेये खूप ताण द्दनमाभण करत 

आहेत. नवीन द्दनयमाांनसुार वाहतकुीच्या द्दनयमाांचे उल्लांघन केल्याबिल दांड खूप चढा आह े

आद्दण बऱ्याच वयक्तींकडे हे आवहान पेलण्यासाठी परुशेी आद्दथभक सांसाधने नाहीत, त्यामळेु ते 

अद्दधक ताणतणाव अनभुवत आहेत. 

द्दवद्दभन्न लोक त्याांचा स्वभाव आद्दण पररद्दस्थती याांनसुार एखाद्या घटनेचे वेगवेगळे मूल्य-

द्दनधाभरण करतात. आपण वरील उदाहरण द्दवचारात घेऊया, एक अद्दतशय श्ीमांत वयक्ती 

द्दकां वा एखादी वयक्ती द्दजला वाहतूक उल्लांघनासाठी दांड भरण्यात सूट आहे (सरकारी 

अद्दधकारी) द्दकां वा कोणीतरी जी आपल्या मालकाला दांड भरल्याबिल द्दबल देऊ शकते (ह े

सवभ घटक पररद्दस्थती आहेत), द्दकां वा द्दजचा स्वभाव खूप शाांत आहे, ती कोणत्याही प्रद्दतकूल 

घटनेमळेु सहज द्दवचद्दलत होणाऱ्या द्दकां वा दांड भरणे परवडत नसलेल्या वयक्तीइतका ताण 

अनभुवणार नाही. तरीही, शेली टेलर (२००९) याांनी काही सामान्य तत्त्वे सचुद्दवलेली 

आहेत, जी हे भाकीत करण्यास मदत करले, की एखाद्या घटनेचे तणावपूणभ म्हणून कधी 

मूल्य-द्दनधाभरण केले जाईल. यातील काही तत्त्वे खालीलप्रमाणेः 

• नकारात्मक भावना द्दनमाभण करणाऱ्या घटना आद्दण पररद्दस्थती या सकारात्मक भावना 

द्दनमाभण करणाऱ्या घटनाांपेक्षा तणाव द्दनमाभण करण्याची अद्दधक शक्यता असते. 

• अद्दनयांद्दत्रत आद्दण भाकीत करता न येणाऱ्या पररद्दस्थती या द्दनयांद्दत्रत आद्दण भाकीत 

करता येणाऱ्या पररद्दस्थतींपेक्षा अद्दधक ताण द्दनमाभण करतात. सेद्दलग्मन (१९७५) याांनी 

असे द्दवधान केले, की अद्दनयांद्दत्रतता अनभुवल्याने सामान्यतः नैराश्य येते, तर 

अद्दनद्दितता अनभुवल्याने सामान्यतः द्दचांता द्दनमाभण होते. एका प्रयोगामयेये १० द्दनरोगी 

स्वयांसेवकाांना द्दनयांद्दत्रत आद्दण अद्दनयांद्दत्रत पररद्दस्थतीत मोठा आवाज ऐकवण्यात 

आला. असे आढळून आले की अद्दनयांद्दत्रत तणावाखाली असलेल्या वयक्तींनी अद्दधक 

असहायता, तणाव, द्दनयांत्रणाचा अभाव, द्दचांता आद्दण नैराश्य नोंदवले. असा द्दनष्कषभ 

नोंदद्दवला गेला की, अगदी सौम्य प्रद्दतकूल उिीपकावरील (stimulus) द्दनयांत्रणाचा 

अभावदेखील मनःद्दस्थतीत बदल घडवून आणू शकतो (ब्रायर, ए., ॲल्बस, एम., 

द्दपकार, डी., त्साह्न, टी. पी., वोल्कोद्दवट्झ, ओ. एम., आद्दण पॉल, एस. एम.,१९८७). 
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• सांद्ददग्ध आद्दण गोंधळ द्दनमाभण करणाऱ्या घटना स्पष्ट आद्दण असांद्ददग्ध असणाऱ्या 

घटनाांपेक्षा अद्दधक ताण द्दनमाभण करतात. माद्दहतीची अनपुद्दस्थती, अचूकतेचा नसणे, 

एकापेक्षा अद्दधक अथभ असणे द्दकां वा अस्पष्ट म्हणजे सांद्ददग्धता (Ambiguity). 

वयक्तीच्या कायभजीवनाच्या बाबतीत, नोकरीच्या जबाबदाऱ्याांची स्पष्टता नसणे द्दकां वा 

नोकरीतील कृतीशीलतेच्या दृष्टीने काय अपेद्दक्षत आह,े हे माहीत नसणे हे खूप ताण 

द्दनमाभण करते. अभ्यासाांनी असे  दशभद्दवले आहे, की भूद्दमकेद्दवषयी सांद्ददग्धता ही द्दचांता, 

अद्दततणाव (burnout), नैराश्य आद्दण शारीररक आजाराांशी सांबांद्दधत आहे. 

• एकाच वेळी अनेक गोष्टी (मल्टीटाद्दस्कां ग)/ बहुकायभ केल्यामळेु वयक्तीच्या क्षमताांवर ताण 

द्दनमाभण होतो. ते वयक्तीवर ताण द्दनमाभण करून द्दतला एकाच वेळी खूप कमी गोष्टी 

करणाऱ्या वयक्तीच्या तलुनेत अद्दधक तणाव अनभुवण्यास भाग पाडते. आजकाल 

लोकाांची अशी धारणा आहे की बहुकायभ करणे चाांगले आहे, कारण ते आपल्याला 

कमीत कमी वेळेत अद्दधकाद्दधक गोष्टी सायेय करण्यास मदत करू शकते. परांत ु

सांशोधन असे दशभद्दवते, की बहुकायभ करणे, म्हणजे एकाच वेळी अनेक काये करणे, ह े

उत्पादनक्षमता ४०% पयांत कमी करते. एकाग्रता कमी होते, जयामळेु ताण द्दनमाभण 

होतो. प्रदीघभ ताण द्दवचारसरणी आद्दण स्मरणशक्ती याांमयेये बाधा आणतो. आपल्या 

मेंदूांची रचना बहुकायभ करण्यासाठी झालेली नाही. जर आपण कोणतेही काम अपूणभ 

सोडले, तर आपल्या मेंदूचा एक भाग त्या कामाबिल द्दचांता करत राहतो, अगदी 

तेवहासदु्धा जेवहा आपण पढुील कायाभवर काम करू लागतो. हा त्साइगाद्दनभक पररणाम 

(Zeigarnik effect) आहे. त्साइगाद्दनभक पररणाम असे साांगतो, की मेंदू क्वद्दचतच 

अपूणभ सोडलेली कामे द्दवसरतो. म्हणून, जर तमुच्याकडे एकाच वेळी चार द्दकां वा पाच 

अपूणभ कामे असतील, तर मेंदूची सांसाधने त्याांच्यामयेये द्दवभागली जातात आद्दण यामळेु 

तीव्र ताण द्दनमाभण होतो आद्दण कोणतेही काम समाधानकारकपणे पूणभ होत नाही. 

तमुच्या परीक्षाांसाठी तयारी करताना तमु्हाला हा अनभुव आलाच असेल. परीके्षच्या 

काही द्ददवस अगोदर, जो द्दवद्याथी सांपूणभ वषभभर सातत्याने अभ्यास करत नाही, त्याला 

परीके्षची तयारी करण्यासाठी अनेक द्दवषय असतील. तो एकापासून सरुुवात करू 

शकतो, काही वेळ तो पूणभ न करता सोडून देऊ शकतो आद्दण दसुरा द्दवषय घेऊ 

शकतो, तोही पूणभ न करता सोडून देऊ शकतो आद्दण आणखी दसुरा द्दवषय घेऊ 

शकतो आद्दण अशा प्रकार े ह े सरुू राहते. ही सवभ अपूणभ कामे त्याच्या मनात दडून 

राहतात आद्दण तणाव द्दनमाभण करतात. 

तणार्ाचे पररणाम (Effects of Stress): 

मानस-नस-प्रद्दतकारक्षमताशास्त्रानसुार (सायकोन्यूरोइम्यनुोलॉजी Psycho-neuro-

immunology - पीएनआय) मेंदू, रोगप्रद्दतकारक क्षमता आद्दण मानद्दसक घटकाांमयेये सांबांध 

आहे. लोक तीव्र ताणदायक घटकाांमळेु ग्रस्त होऊ शकतात, म्हणजे, अकस्मात एककालीन 

घटना, जसे की भूकां प, दांगल, दरोडे इत्यादी द्दकां वा ते दीघभकालीन ताणदायक घटकाांनी 

ग्रस्त असू शकतात, म्हणजे दीघभकालीन सातत्याने घडणाऱ्या घटना. उदाहरणाथभ , 

सीररयामयेये गेल्या चार पाच वषाांपासून असणार े यदु्ध, अफगाद्दणस्तानमधील ताद्दलबान, 

दाररिय्ात राहणे इ. मेंदू, रोगप्रद्दतकारक शक्ती आद्दण मानद्दसक घटकाांमयेये सांबांध असल्याने 

तणावाचा प्रद्दतकूल पररणाम होतो. उदाहरणाथभः   
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१) जैनर्क प्रनतनिया (Biological reaction): 

जेवहा एखादी वयक्ती तणाव अनभुवते तेवहा ॲद्दिनल ग्रांथी अॅिेनलाईन सांपे्ररके स्त्रवणे सरुू 

करतात, जयामळेु रृदयाचे ठोके, रक्तदाब, श्वसन वेग आद्दण घाम येणे वाढते. ताण हा 

धोक्याचे सांवेदन मानला जातो, ही शारीररक प्रद्दतद्दिया सांवादी चेतासांस्थेची एक आांतररक 

उत्िाांतीद्दनष्ठ आपात्कालीन प्रद्दतद्दिया आहे, जयामयेये शरीर सांघषभ करण्यासाठी द्दकां वा 

त्यातून पलायन करण्यासाठी तयार होते. 

परांत,ु जर एखादी वयक्ती सातत्याने तणावास सामोरी गेली, जसे दीघभकालीन ताणदायक 

घटकाांच्या बाबतीत घडते, तर द्दतच्या शरीराची ताण हाताळण्याची क्षमता घटते. जर 

तणाव- सांबांद्दधत सांपे्ररके सातत्याने स्त्रवणे सरुू असेल, तर रृदय, रक्तवाद्दहन्या आद्दण इतर 

शरीर ऊती याांची द्दस्थती खालावत जाते. ते रोगप्रद्दतकारकक्षमतेचे साम्यभ कमी करते 

आद्दण लोक रोगाांप्रद्दत अद्दधक ग्रहणशील बनतात. 

२) तणार्ाला इतर जैनर्क प्रनतनिया (Other Biological reactions to stress): 

तणाव केवळ अॅिेनलाईन सांपे्ररकाांचा स्राव तत्काळ सद्दिय करत नाही, तर सांपूणभ 

शरीरावरदेखील पररणाम करतात.  

• पोट (Stomach): ताण आपल्या पचन-सांस्थेवर पररणाम करतो. यामळेु पोटदखुी, 

मळमळ (nausea), अद्दतसार (diarrhea), बद्धकोष्ठता, अल्सर होऊ शकतात. 

तणावासह पोटातील आम्लाचे (अॅद्दसड) प्रमाण वाढते. म्हणून तणावामळेु िातीत 

जळजळ देखील होऊ शकते. 

• रक्तातील साखरचेे उच्च प्रमाण (High blood sugar): तणावाचा पररणाम म्हणून 

यकृत रक्तप्रवाहात अद्दतररक्त साखर सोडते, जयाचे पयाभवसान कालाांतराने दसुऱ्या 

प्रकारच्या मधमेुहामयेये होऊ शकते. 

• ताणलेले स्नायू (Tense muscles): तणावाखाली, दखुापतीपासून स्वतःचे 

सांरक्षण करण्यासाठी स्नायू ताणले जातात. दीघभकालीन तणावामळेु ताण-तणाव 

सांबांद्दधत डोकेदखुी, खाांदेदखुी, पाठदखुी आद्दण इतर शरीराच्या वेदना होऊ शकतात. 

• प्रजनन प्रणाली (Reproductive System): तणाव परुुष आद्दण द्दस्त्रया दोघाांच्या 

प्रजनन प्रणालीमयेये बाधा आणू शकतो आद्दण यामळेु गभभधारणा होणे अवघड होऊ 

शकते. ताणामळेु उत्थानक्षम अपकायभ दोष (Erectile Dysfunction) द्दनमाभण होतो. 

अद्दस्थर सांपे्ररके माद्दसक पाळीचे चि प्रभाद्दवत करू शकतात द्दकां वा माद्दसक पाळी 

पूणभपणे थाांबवू शकतात. तणावाखाली, लोक लैंद्दगक इच्िेचा द्दकां वा क्षमतेचा अभाव 

अनभुवतात. याचे पयाभवसान सामाद्दजक अद्दलप्ततेत (Social Withdrawal) होऊ 

शकते. 

• ननद्रानाश (Insomnia) : तणावामळेु झोप येणे आद्दण झोपेत राहणे कठीण होते. 

• कमकुर्त रोगप्रनतकार क्षमता (Weakened Immune System): रोगप्रद्दतकारक 

प्रणाली अवयव, ग्रांथी आद्दण पेशी याांचा सांयोग, जो रोगाशी लढा देण्यासाठी सांरक्षणाची 



   

 

          मानसशास्त्र 

94 

नैसद्दगभक रषेा आखतो, त्याला उल्लेद्दखत करते. दीघभकालीन तणावामळेु या सांयोगाला 

हानी पोहोचू शकते. याचे कारण असे की हा ताण हा रोगप्रद्दतकारक क्षमतेचे 

अद्दधमूल्याांकन करतो आद्दण तो जीवाणू (Bacteria) आद्दण द्दवषाणू (Viruses) 

याांच्याशी लढण्याऐवजी द्दनरोगी ऊतींना (Tissues) हानी पोहोचवून शरीरावरच हल्ला 

करण्यास सरुूवात करू शकतो. तणाव रोगप्रद्दतकारक क्षमतेला प्रभावीपणे प्रद्दतद्दिया 

देण्यापासून रोखू शकतो. यामळेु जांतू आद्दण द्दवषाणूांना अद्दधक सहजररत्या आद्दण खूप 

जलद अनेक पटीने वाढण्याची सांधी द्दमळते. ककभ रोगाच्या पेशी इतक्या वेगाने का 

पसरतात याचे हे एक कारण आहे (ली, एन. आद्दण इतर, २०१२). कमकुवत 

रोगप्रद्दतकारक क्षमता ही वारांवार सदी आद्दण सांसगभ होणे यालादेखील जबाबदार आहे. 

कमी ऊजाभ द्दकां वा थकवा, अस्वस्थता आद्दण थरथर, कानात आवाज येणे, त्वचेवर 

परुळ येणे, कोरडे तोंड (घसा) आद्दण द्दगळताना त्रास होणे, अन्नाचे अद्दत-सेवन करणे 

द्दकां वा परुसेे न खाणे, मद्य (अल्कोहोल) द्दकां वा मादक पदाथाांचे सेवन हे काही इतर 

शरीरशास्त्रीय (Physiological) पररणाम असू शकतात. 

• श्वसन संस्था (Respiratory system): तणावामळेु तोकडा श्वास आद्दण जलद 

श्वासोच््वास होऊ शकतो, कारण नाक आद्दण फुफ्फुसाांमधील वायमुागभ सांकुद्दचत 

होतो. यामळेु दमा, दीघभकालीन श्वासनद्दलकादाह (ब्राकँायद्दटस - Bronchitis) आद्दण 

इतर दीघभकालीन बाधक  फुप्पफुसाांचे आजार (obstructive pulmonary 

disease)होऊ शकतात. 

• मनोकानयक नर्कृती (Psychosomatic Disorders): मनोकाद्दयक द्दवकृती या 

मानद्दसक, भावद्दनक आद्दण शारीररक समस्याांमधील परस्परद्दियाांमळेु होतात. 

उदाहरणाथभ , तणावामळेु अल्सर, दमा, सांद्दधवात (Arthritis) आद्दण उच्च रक्तदाब 

होऊ शकतो (द्दवपटभ  आद्दण द्दनमेयर, २०१४). 

३) तणार्ाचे माननसक पररणाम (Psychological Effects of Stress):  

ताणतणावाचे काही मानद्दसक पररणाम खालीलप्रमाणे आहेत: 

• मनःद्दस्थती आांदोलने (Mood swings), द्दचडद्दचडेपणा (Irritability), कां टाळा, 

• द्दचांता (Anxiety), भयावेग/भय-आवेग (Panic attacks), नैराश्य (Depression), 

• द्दनकृष्ट समस्या-द्दनराकरण (Poor Problem -Solving), 

• दःुखाच्या भावना, 

• साम्यभहीनता (Powerlessness) भावना  

• अप्रसन्नतेची (Unhappiness) भावना 

• वैफल्य (Frustration), राग, 

• भावद्दनक द्दनयांत्रण गमावणे, 
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• द्दवश्ाांती घेण्यास असमथभता, 

• रडण्याची तीव्र इच्िा (Urge), लपण्याची तीव्र इच्िा, 

• सांशयी स्वभाव (Suspiciousness), 

• नकारात्मक दृद्दष्टकोन/द्दवचार, उपहासवतृ्तीत (Cynicism) वाढ, 

• एकटेपणा, अद्दलप्तता (Alienation), 

• दःुस्वप्पन (Nightmares), 

• "या सवाांपासून दूर जाणे" बिल अत्याद्दधक द्ददवास्वप्पन पाहणे (Excessive 

Daydreaming), 

• स्वतःवरील द्दवश्वास (Confidence) गमावणे, अद्दधक भयभीत (Apprehensive), 

आपत्तीजनक नर्चारसरणी (Catastrophic thinking):  

आपत्तीजनक द्दवचार म्हणजे स्वत:ला दोष देणे, 'नकारात्मक स्वगत (सेल्फ-टॉक)' 

करण्याची प्रवतृ्ती होय. हा स्व-दोषारोप त्या वयक्तींसाठी वाढलेला मानद्दसक त्रास आद्दण 

नैराश्य याांच्याशी सांबांद्दधत असतो, जयाांनी आघात अनभुवला आहे, जसे की लैंद्दगक हल्ला, 

यदु्ध आद्दण नैसद्दगभक आपत्ती (डीद्दप्रन्स, च,ु आद्दण द्दपनेडा, २०११). 

४) तणार्ाचे र्तवनात्मक पररणाम (Behavioral Effects of Stress):  

तणार्ाचे काही र्तवनात्मक पररणाम आहते: 

• झोपेच्या गोळयाांचा वापर, 

• धूम्रपान, िग/ मद्य (अल्कोहोल) याांचा गैरवापर 

• आवेगपूणभ वतभन (Impulsive Behavior), 

• अपघातप्रवण (Accident prone) 

• अयोग्य रडणे (Inappropriate Crying), 

• आिमक (Aggressive), असामाद्दजक (Antisocial) 

• अन्नाचे अद्दत-सेवन (Over-eating)/ अल्प-सेवन (Under-eating) 

• पढुाकाराचा अभाव (Lack of Initiative) 

• दोष शोधणे (Fault Finding) 
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• सांकेतभेटी(dates), अांद्दतम मदुत (deadlines), गोष्टी (things) इत्यादींबाबत 

द्दवस्मरण 

• वैयद्दक्तक स्वरूपाकडे (personal Appearance) दलुभक्ष करणे 

• वाढलेली अनपुद्दस्थद्दत (Absenteeism) 

स्र्-आसक्ती (Self-Indulgence/ Indulging in Yourself): 

कधीकधी ताण-तणावामळेु स्व-आसक्ती द्दनमाभण होते. उदाहरणाथभ , एखाद्या अनपेद्दक्षतपणे 

वयतीत केलेल्या तणावपूणभ द्ददवसानांतर काही लोक मद्यपान, धूम्रपान, जगुार आद्दण 

मादक/अांमली पदाथाांचा वापर करून ताणाचा सामना करतात. 

ताणाचा सामना करण े(Coping with Stress):  

ताणाचा सामना करणे म्हणजे "तणावपूणभ वयवहारामुळे द्दनमाभण झालेल्या अांतगभत 

आद्दण/द्दकां वा बाह्य-मागण्याांवर नैपणु्य द्दमळवणे, त्या कमी करणे द्दकां वा सहन करणे यासाठी 

केलेले बोधद्दनक आद्दण वतभनात्मक पररश्म" (फोकमन, १९८४, पान ि. ८४३; फोकमन 

आद्दण लॅझॅरस, १९८० हेसदु्धा पाहा) लॅझॅरस याांच्या मते तणावाचा सामना करणे हे तणाव 

कमी करण्यास आद्दण तणावपूणभ पररद्दस्थतीचे वयवस्थापन करण्यास मदत करते. तणावाचा 

सामना करण्याचे अनेक मागभ आहेत. त्याांची पररणामकारकता तणावदायक घटकाचा 

(stressor) प्रकार, एखादी द्दवद्दशष्ट वयक्ती आद्दण पररद्दस्थती याांवर अवलांबून असते. जसे 

तणाव आद्दण त्याचे पररणाम अनभुवणे याांत वयक्तीभेद आहेत, त्याचप्रमाणे तणावाचा सामना 

करण्यामयेयेदेखील वयक्तीभेद आहेत. तणावाचा सामना करण्यासाठी द्दभन्न लोक द्दभन्न 

यांत्रणा वापरतात. सामना करणे (कोद्दपांग) म्हणजे तणाव द्दनमाभण करणाऱ्या धोके द्दनयांद्दत्रत 

करणे, कमी करणे द्दकां वा सहन करण्यास द्दशकणे यासाठी पररश्म करणे (टेलर आद्दण 

स्टॅ ांटन, २००७). 

लॅझॅरस आनण फोकमन (१९८४) यांनी सामना करण्याचे दोन प्रकारचे प्रनतसाद 

सुचनर्ले: भार्ना-कें नद्रत आनण समस्या-कें नद्रत. आपण या दोन्ही सामना-शैली पाहुया: 

१) समस्या-कें नद्रत सामना-शैली (Problem – Focused Coping Style): 

समस्या-कें द्दित सामना-शैली पररद्दस्थती कमी तणावपूणभ करण्यासाठी ती बदलून तणावाची 

कारणे हटवण्याचा/काढून टाकण्याचा प्रयत्न करते. यामयेये वेळेचे वयवस्थापन, सामाद्दजक 

पाठबळ प्राप्त करणे द्दकां वा त्याांच्या समस्याांवर उपाय शोधणे याांचा समावेश असू शकतो. 

उदाहरणाथभ , जर एखादा कमभचारी अत्याद्दधक काम, त्याच्यासाठी कठीण होऊन बसलेली 

नोकरी, नोकरीवरील दीघभ तास इत्यादींमळेु तणावग्रस्त असेल, तर तो त्याच्यासाठी कठीण 

असलेल्या या नोकरीच्या समस्येचे द्दनराकरण त्याच्या वररष्ठाांशी बोलून आद्दण कदाद्दचत 

इतर कोणत्यातरी द्दवभागात द्दकां वा कद्दनष्ठ पदावर सोप्पया नोकऱ्याांसाठी द्दवचारून करू 

शकतो. जर समस्या अत्याद्दधक काम करण्याद्दवषयी आद्दण कामाचे दीघभ तासाांद्दवषयी असेल, 

तर तो त्याच्या वररष्ठाांना त्याच्या कामाचा भार कमी करण्यासाठी आद्दण त्याच्या वेळेचे 

वयवस्थापन करण्यासाठी द्दवचारू शकतो. 
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सवभसाधारणपणे, समस्या-कें द्दित सामना-शैली सवोत्तम आहे, कारण ती दीघभकालीन उपाय 

प्रदान करून समस्येचे मूळ कारण हाताळते आद्दण ताणदायक घटक हटवते. समस्या-कें द्दित 

वयूहतांते्र (Problem-focused strategies) भेदभाव (पास्को आद्दण ररचमन, २००९), 

HIV सांिमण (मॉस्कोद्दवट्झ, हल्ट, बझुोलारी, आद्दण ॲिी, २००९) आद्दण मधमेुह 

(दआुांगदाओ आद्दण रोश, २००८) याांसारख्या ताणदायक घटकाांना यशस्वीपणे हाताळतात. 

समस्या-कें द्दित उपगमामयेये खालील सामान्य पायऱ्या समाद्दवष्ट आहेत: 

१.  समस्या द्दवद्दशष्ट स्वरूपात ओळखा 

२.  द्दवचारमांथन (Brainstorming) करा आद्दण हातातील समस्येचे द्दनराकरण 

करण्यासाठी द्दवद्दवध सांभावय उपायाांचा द्दवचार करा. 

३.  प्रत्येक सांभावय उपायाचे प्रत्येकाने माांडलेले फायदे आद्दण तोटे याांचे मूल्यमापन करा 

आद्दण उपलब्ध असणारा सवोत्तम पयाभय द्दनवडा. 

४.  आवश्यक असल्यास नवीन कौशल्ये प्राप्त करा. 

५.  सवोत्तम द्दनवडलेला उपाय लागू करा आद्दण पररद्दस्थतीचे पनुमूभल्याांकन करा. 

परांत,ु समस्या-कें द्दित वयूहतांते्र वापरणे नेहमीच शक्य नसते. समस्या-कें द्दित उपगम अशा 

कोणत्याही पररद्दस्थतीत कायाभद्दन्वत होणार नाही, जी तणावाचे स्त्रोत काढून टाकण्यासाठी 

वयक्तीच्या द्दनयांत्रणाच्या पलीकडे असेल. ती अशा पररद्दस्थतीत सवोत्तम कायभ करले, जेवहा 

वयक्ती तणावाचे स्त्रोत द्दनयांद्दत्रत करू शकते. आशावादी लोक, जयाांना भद्दवष्याद्दवषयी 

सकारात्मक अपेक्षा असतात ते समस्या-कें द्दित वयूहतांते्र वापरण्याची अद्दधक शक्यता 

असते, तर द्दनराशावादी वयक्ती भावना-कें द्दित वयूहतांते्र वापरण्यास अद्दधक प्रवतृ्त असतात 

(नेस आद्दण सेगरस्ट्रॉम, २००६). 

२) भार्ना-कें नद्रत सामना-शैली (Emotion-Focused Coping Style): 

भावना-कें द्दित सामना-शैलीमयेये भावनाांचे जाणीवपूवभक द्दनयमन समाद्दवष्ट असते. ताण-

तणावाशी सांबांद्दधत नकारात्मक भावद्दनक प्रद्दतसाद, जसे की लाज, भीती, द्दचांता, नैराश्य, 

उत्साह आद्दण वैफल्य, कमी करण्याचा प्रयत्न यात समाद्दवष्ट असतो. हा एकमेव वास्तववादी 

पयाभय असू शकतो, जेवहा तणावाचा स्रोत वयक्तीच्या द्दनयांत्रणाबाहेर असतो तेवहा. 

भार्ना-कें नद्रत सामना वयूहतंत्ांमध्ये ह ेसमानर्ष्ट आह:े 

• द्दवचलन (Distraction). उदा. आपले मन समस्येपासून दूर करण्यासाठी वयस्त ठेवा. 

• भावद्दनक प्रकटीकरण (Emotional Disclosure). यामयेये अशा नकारात्मक 

घटनाांद्दवषयी बोलून द्दकां वा द्दलहून तीव्र भावना वयक्त करणे समाद्दवष्ट असते, जया 

घटकाांनी त्या भावना अवके्षद्दपत केल्या आहते (पेनबेकर, १९९५). हा मानसोपचाराचा 

एक महत्त्वाचा भाग आहे. 

• मागभदशभन आद्दण साम्याभसाठी प्राथभना. 
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• येयानधारणा (Meditation), उदा. जागरूकता (Mindfulness) 

• अन्नाचे अद्दधक सेवन करणे, उदा. आरामदायी अन्न (Comfort Food). 

• मद्यप्राशन करणे. 

• अांमली पदाथाांचा (drugs) वापर करणे. 

• रोजद्दनशी/दैनांद्ददनी द्दलद्दहणे (जनभद्दलांग - Journaling), उदा. कृतज्ञता डायरी द्दलद्दहणे 

(चेंग, त्सईु, आद्दण लॅम, २०१५). 

• बोधद्दनक पुनमूभल्य-द्दनधाभरण (Cognitive Reappraisal). हे बोधद्दनक बदलाचे एक 

रूप आह,े जयामयेये स्वतःचा भावद्दनक प्रभाव बदलणाऱ्या अशा सांभावयतः भावना-

उत्पन्न करणाऱ्या (Emotion-Eliciting) पररद्दस्थतीचा अथभ लावणे समाद्दवष्ट आह े

(लॅझॅरस आद्दण ॲल्फटभ , १९६४). 

• नकारात्मक द्दवचार द्दकां वा भावना दडपणे (थाांबवणे/ त्याांचा प्रद्दतबांध करणे). द्दवस्ताररत 

कालावधीसाठी भावना दडपणे हे रोगप्रद्दतकारक कायभक्षमतेबरोबर तडजोड करते 

आद्दण द्दनकृष्ट शारीररक आरोग्याकडे घेऊन जाते (पेट्री, के. जे., बूथ, आर. जे., आद्दण 

पेनबेकर, १९८८). 

• कामात वयस्त राहणे. 

• एखाद्या मोद्दहमेवर जाणे द्दकां वा नवीन जबाबदाऱ्या स्वीकारणे या स्वरूपात नवीन 

अनभुवाांचा शोध घेणे. 

• काही द्दवश्वासू वयक्तीवर द्दवश्वास ठेवणे. 

सांच-द्दवशे्लषणाने (Meta-Analysis) असे दशभद्दवले आह,े की भावना-कें द्दित सामना वयूहतांते्र 

आरोग्यद्दवषयक पररणामाांच्या बाबतीत समस्या-कें द्दित सामना पद्धतींपेक्षा बरचेदा कमी 

पररणामकारक असतात (पेनले, टोमाका, आद्दण वाईब, २०१२). भावना-कें द्दित सामना 

वयूहतांत्र पररणामकारक नाही, कारण ते तणावाच्या मूळ कारणाकडे दलुभक्ष करते. एद्दपांग- 

जॉडभन आद्दण इतर (१९९४) याांना असे आढळले, की जया ककभ रोग-रूग्णाांनी वजभन वयूहतांते्र 

(Avoidance Strategies) वापरली, उदा. ते खूप आजारी आहेत हे नाकारले, त्याांचे 

आरोग्य त्या रूग्णाांपेक्षा अद्दधक लवकर घटले, जयाांनी त्याांच्या समस्याांचा सामना केला. 

द्दलांगभेददेखील नोंदवले गेले आहेत: द्दस्त्रया परुुषाांपेक्षा भावना-कें द्दित सामना वयूहतांते्र अद्दधक 

वापरतात (द्दबलींग्झ आद्दण मूस, १९८१). 

सामानजक आधार (Social Support): 

सामाद्दजक आधार हा मानद्दसक त्रास असणाऱ्या वयक्तीला असे सूद्दचत करतो, की द्दतची 

काळजी घेणार े अनेक लोक आहेत आद्दण ती एकटी नाही. हा सामाद्दजक आधार अनेक 

स्वरूपाांत असू शकतो. 
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• भावद्दनक सामाद्दजक आधार (Emotional Social Support): दूरदृश्य (ऑनलाइन) 

सामाद्दजक आधाराबरोबर जोडले जाण्यामळेु तणाव आद्दण द्दचांता याांमयेये घट आढळून 

आली आहे (ल्यूांग, २००७). एखाद्या वयक्तीला सामाद्दजक आधार असल्यास 

तणावाचा सामना करणे अद्दधक सोपे जाते. जेवहा एखादी तणावाग्रस्त वयक्ती द्दतचे 

ताणदायक घटक सामाद्दयक करण्यासाठी इतराांचा शोध घेते, तेवहा ती भावद्दनक 

आधार (रडण्यासाठी खाांदा या स्वरूपात) आद्दण वयावहाररक, मूतभ आधार (मलुाांच्या 

काळजीसाठी मदत द्दमळवणे) दोन्ही प्रदान करू शकते. उदाहरणाथभ , जर एखाद्या 

मद्दहलेला घरी लहान बाळ तसेच कामाच्या दीघभ तासाांची मागणी करणारी पूणभवेळ 

नोकरी असेल, तर ती द्दतचे असे नातेवाईक द्दकां वा द्दमत्र-मैद्दत्रणी, जे बाल-सांगोपना मयेये 

दजेदार सहाय्य देऊ शकतात, याांच्याशी सांपकभ  साधून द्दतचा ताण कमी करू शकते. 

सामाद्दजक आधार असणे हे एखाद्याचा स्व-आदरदेखील वाढवते. कधीकधी, भावद्दनक 

सामाद्दजक आधार केवळ सांकटात हा मानद्दसक त्रास असणाऱ्या वयक्तीला केवळ 

द्दतच्या द्दचांतेसांबांधीचे मिेु आद्दण द्दचांता वयक्त करण्यास परवानगी देणे या स्वरूपात असू 

शकते. एखाद्याने फक्त सहानभूुतीपूवभक आद्दण समानभूुतीपूवभक ऐकणे आद्दण त्या 

वयक्तीला द्दतच्या भावना वास्तद्दवक आहेत आद्दण त्याांत काहीही असामान्य नाही, असे 

आश्वासन देणे आवश्यक आहे. जेवहा एखादी वयक्ती एकाकीपणामळेु मानद्दसक त्रास 

अनभुवत असते, तेवहा द्दतला भावद्दनक आधाराची गरज असू शकते. अशा वयक्तीमयेये 

आपलेपणाची जाणीव द्दनमाभण वहावी, यासाठी द्दतला गटात समाद्दवष्ट करणे आवश्यक 

आहे. 

• माद्दहतीपूणभ सामाद्दजक आधार (Informational Social Support): इतर लोक 

तणावपूणभ पररद्दस्थती कशा हाताळावयात याबिल द्दवद्दशष्ट सल्ला देऊन माद्दहती 

देण्याच्या स्वरूपात देखील आधार प्रदान करू शकतात. उदाहरणाथभ, वर नमूद 

केलेल्या नोकरदार मद्दहलेच्या बाबतीत, जर द्दमत्र आद्दण नातेवाईक द्दतला बाळाची 

काळजी घेण्यात मदत करू शकत नसतील, तर ते द्दतला दीघभ तास चालणाऱ्या 

द्दवश्वासाहभ, चाांगल्या बाल सांगोपन कें िाांद्दवषयी माद्दहती प्रदान करू शकतात द्दकां वा 

गतकाळात अशाच समस्येचे द्दनराकरण करण्यासाठी हाताळलेल्या मागाांद्दवषयी 

स्वतःचे अनभुव साांगू शकतात. खूप अनेकदा, माद्दहती द्दमळवण्याच्या स्वरूपात 

सामाद्दजक आधार द्दमळवण्यासाठी, लोक आांतरजाल (इांटरनेट) द्दकां वा त्याांच्या 

सभोवताली त्याांच्यासारखे अनभुव द्दकां वा समस्या असलेल्या लोकाांचे गट 

याांच्याबरोबर जोडले जातात (वॅलेजो- सॅ ांकेत्झ आद्दण पेरते्स-गाद्दसभया, २०१५). 

• भौद्दतकवादी सामाद्दजक आधार (Materialistic Social Support): या प्रकारच्या 

सामाद्दजक आधारामयेये मानद्दसक त्रास अनभुवत असणाऱ्या इतराांना पैसे द्दकां वा 

आवश्यक इतर सांसाधने, सेवा देणे इत्यादींचा समावेश आहे. 

बचार्ात्मक सामना-शैली (Defensive Coping): 

काही वयक्ती अबोधद्दनक बचावात्मक सामना-वयूहतांत्राांचा (Unconscious Defensive 

Coping Strategies) वापर करतात, जया पररद्दस्थतीचे खर े स्वरूप द्दवरूद्दपत करतात 

द्दकां वा नाकारतात. ते स्वतः ही तांते्र वापरण्याबाबत जागरूक नसतात, परांत ुती तणाव कमी 
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करण्यात त्याांना मदत करतात. लोक द्दवशेषतः बचावात्मक असतात जेवहा तणाव आद्दण 

द्दचांता त्याांच्या स्व-आदरासाठी द्दनमाभण झालेल्या धोक्याचा पररणाम असतात. बचावात्मक 

सामना-शैली  स्व-प्रतारणेच्या आधारावर कायभ करते. याांपैकी काही तांते्र क्षलु्लकीकरण 

करणे (Trivialization), द्ददवा-स्वप्पन पाहणे (Day-Dreaming), अस्वीकार (Denial), 

कल्पनाद्दवश्व (Fantasy) आद्दण प्रके्षपण (Projection) ही आहेत. याांपैकी बरीच सामना 

वयूहतांते्र इतर काही नाही, तर इद्दच्ित द्दवचार आहेत. उदाहरणाथभ , समजा एखाद्या वयक्तीचे 

महाद्दवद्यालयीन कतृभत्व चाांगले नाही आद्दण ती अयशस्वी होण्याची शक्यता खूप अद्दधक 

आहे. सरुूवातीला, ती अनतु्तीणभ होऊ शकते, या शक्यतेची जाणीव रोखण्यासाठी ती 

अस्वीकार या तांत्राचा वापर करू शकते, द्दकां वा ती जवळ येऊन ठेपलेल्या या सांकटाचे 

(परीके्षचे) क्षलु्लकीकरण करले, स्वतःला असे पटवून देऊन की उत्तीणभ होणे द्दतच्यासाठी 

इतके महत्त्वाचे नाही. ही यकु्ती द्दचांतेची भावना कदाद्दचत तात्परुती कमी करू शकेल द्दकां वा 

रोखू शकेल. जर हे स्पष्ट द्दचत्र/ वास्तव नाकारणे अवघड झाले, तर ती आगामी अांद्दतम 

परीके्षत चाांगले गणु द्दमळवून तुम्ही कशी उत्तीणभ होईल याद्दवषयी कल्पनेचा, द्ददवा-स्वप्पनाांचा 

अवलांब करू शकते, जेवहा वास्तव हे आह,े की ती द्दतच्या अभ्यासात द्दनराशाजनक ररत्या 

मागे पडत आहे. अशाप्रकार,े बचावात्मक यांत्रणा स्वयां-सेवेच्या मागाभमयेये वास्तद्दवकतेला 

वाकवून त्याांची जादू करतात (बोद्दवनस, २००४). 

भार्ननक नर्संर्हन (Emotional Insulation) हे आणखी एक बचावात्मक सामना-

वयूहतांत्र असू शकते. लोक नकळत सकारात्मक द्दकां वा नकारात्मक भावनाांचा अनभुव 

टाळण्याचा प्रयत्न करतात. ते नकारात्मक द्दकां वा सकारात्मक अनभुवाांमळेु अप्रभाद्दवत 

राहण्याचा प्रयत्न करतात. अशाप्रकार,े ते अशा वेदनाांना टाळण्याचा प्रयत्न करतात ज े

त्याांच्याबरोबर असे अनभुव आणू शकतात. बचावात्मक सामना-वयूहतांत्राांचा वापर करणाऱ्या 

एखाद्या वयक्तीला ही तांते्र तात्परुती सटुकेची भावना प्रदान करतात, परांत ु जर एखाद्या 

वयक्तीने तणावाचा सामना करण्यासाठी केवळ बचावात्मक सामना-वयूहतांत्राांचा वापर 

करण्याची सवय अांद्दगकारली, तर ती (तांते्र) हाद्दनकारक ठरू शकतात. ती त्या वयक्तीला 

पररद्दस्थतीच्या वास्तवाला सामना करण्यापासून रोखतील, कारण ती वयक्ती सतत एकतर 

समस्या टाळेल द्दकां वा दलुभक्ष करले (ऑरमॉन्ट, २०११). 

बचावात्मक सामना-शैली द्दनकृष्ट आरोग्याशी अांशतः सांबांद्दधत आह,े कारण ती बरचेदा 

लोकाांना त्याांच्या समस्याांचा सामना करण्यास द्दवलांब करण्यास भाग पाडतात (वाईनबजभर, 

१९९०). बचावात्मक सामना-वयूहतांते्र ही टाळण्याची तांते्र आहेत आद्दण टाळणे क्वद्दचतच 

समस्याांवर अस्सल उपाय प्रदान करते. खरां तर, होलाहान आद्दण इतर (२००५) याांना असे 

आढळले, की टाळण्याच्या पद्धतीने सामना करणे हे जीवनातील वाढत्या दीघभकालीन आद्दण 

तीव्र तणावदायक घटकाांची, तसेच वाढलेल्या नैराश्याच्या लक्षणाांशी सांबांद्दधत आहे. 

कठोरता, लर्नचकता आनण सामना (Hardiness, Resilience and Coping): 

'कठोर' (hardy) सामना-शैली वापरणार े यवुा प्रौढ इतराांपेक्षा तणाव हाताळण्यात अद्दधक 

यशस्वी होतात. कठोरता हे वयद्दक्तमत्त्वाचे वैद्दशष््टय आहे यामयेये वचनबद्धता, आवहान आद्दण 

द्दनयांत्रण समाद्दवष्ट असते. कठोर लोक स्वतःद्दवषयी स्वतः पररद्दस्थतीच्या द्दनयांत्रणात 

राहण्यापेक्षा पररद्दस्थतीवर द्दनयांत्रण ठेवणाऱ्या वयक्ती असा द्दवचार करतात. आवहानाांमयेये 
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अडकून  पडण्याऐवजी ते आवहानाांवर मात करण्यासाठी खूप प्रयत्न करतात. म्हणूनच, 

कठोर वयद्दक्तमत्त्व असलेल्या लोकाांमयेये तणावाशी सांबांद्दधत आजाराांचे प्रमाण कमी असते. 

कठोर लोकांची काही रै्नशष््टये खालीलप्रमाण ेआहते : 

ते द्दनयांत्रण घेणार ेलोक आहेत, जे आयषु्यातील आवहानाांचा आनांद घेतात. कमी ताठरपणा 

दाखवणाऱ्या वयक्तींपेक्षा ते तणावाशी सांबांद्दधत आजाराांना अद्दधक प्रद्दतरोधक असतात. 

कठोरता द्दनमाभण करणार ेतीन गणु आहेत, ते म्हणजे ३ “सी (C)”: आवहाने (Challenges), 

द्दनयांत्रण (Control) आद्दण वचनबद्धता (Commitment). 

१. आवहाने (Challenges): 

आवहान म्हणजे समस्या द्दकां वा ताणदायक घटकाांकडे आवहाने आद्दण सांधी म्हणून पाहणे. 

त्या वयक्ती धोकादायक पररद्दस्थतींना आवहानात्मक पररद्दस्थतीत पररवतीत करतात, 

त्यामळेु त्याांना कमी ताण येतो (मॅड्डी, २०१४). ह ेगणुधमभ असलेल्या वयक्ती जीवनाचा एक 

भाग म्हणून बदल स्वीकारतात आद्दण जीवन सोपे असावे, अशी अपेक्षा करत नाहीत. ते 

बचावात्मक बनत नाहीत, त्याऐवजी ते कदाद्दचत चकुलेल्या अांतर द्दकां वा पळवाटा 

तपासण्यास सरुुवात करतात. ते द्दशकण्याची, वैयद्दक्तक दृष््टया द्दवकद्दसत होण्याची सांधी 

म्हणून नवीन पररद्दस्थती आनांदाने स्वीकारतात. 

२. ननयंत्ण (Control): 

द्दनयांत्रण म्हणजे त्या वयक्ती स्वतःला ताणदायक घटनाांच्या दयेवर अवलांबून असणारे 

असहाय्य बळी म्हणून पाहत नाहीत. त्यामयेये अांतगभत द्दनयांत्रण-स्थानाचा (Internal 

Locus of Control) समावेश होतो. ते आशावादी असतात आद्दण वैयद्दक्तक समथभतेची 

जाणीव (sense of personal power) अनभुवतात. त्याांना असा द्दवश्वास असतो, की ते 

गोष्टी त्याांच्या बाजूने घडवून आणू शकतात. त्याांच्यामयेये स्व-कायभक्षमतेची तीव्र जाणीव 

(Sense of Self-Efficacy) असते, पण ते असावधान द्दकां वा अद्दतसाहसी नसतात. ते 

त्याांच्या द्दनयांत्रणाखाली नसलेल्या/ नसू शकलेल्या पररद्दस्थती ओळखू शकतात आद्दण त्या 

पररद्दस्थतींवर द्दनयांत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात त्याांचा वेळ आद्दण ऊजाभ वाया घालवत 

नाहीत. अशा पररद्दस्थतीत, ते लवद्दचक बनतात आद्दण आवश्यक असल्यास त्याांचे येयेय 

बदलतात. त्याांना स्वतःद्दवषयी असा द्दवश्वास असतो, की ते ताणदायक घटकाांना प्रभावीपणे 

हाताळू शकतात. ते स्वतःद्दवषयीच्या नकारात्मक द्दवधानाांचा इतराांपेक्षा कमी वापर करतात. 

३. र्चनबद्धता (Commitment): 

वचनबद्धता या कठोरतेच्या द्दतसऱ्या "सी" मयेये, जीवनातील उिेश आद्दण अथाभची जाणीव 

(sense of purpose and meaning) असणे समाद्दवष्ट आहे. हा गणुधमभ असणाऱ्या वयक्ती 

थोड्याशा द्ददशेने जीवनात पढेु सरकून केवळ जगत नाहीत, तर त्याऐवजी ते उत्कषभ 

साधतात. जर त्याांना कोणत्याही समस्याांचा सामना करावा लागला तर ते त्याांना मोठ्या 

योजनेतील लहान अडथळे मानतात आद्दण असहाय्य वाटून घेत नाहीत. 
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लर्नचकतेची पातळी (Level of Resilience): 

लवद्दचकता म्हणजे अत्यांत प्रद्दतकूल पररद्दस्थतीचा सामना केल्यावर प्रद्दतकार करणे, मात 

करणे आद्दण प्रत्यक्षात उत्कषभ करणे याद्दवषयीची क्षमता होय (द्दलपसेट आद्दण डेद्दमक, 

२०१२). 

लर्नचकता असणाऱ्या युर्ा प्रौढांची काही रै्नशष््टये खालीलप्रमाण ेअसून त्यांचा कल 

या गोष्टींकडे असतो: 

• स्वभावातील सहजता (Easy going), 

• चाांगल्या स्वभावाचे असणे (Good natured) 

• चाांगले सामाद्दजक आद्दण सांवाद कौशल्य (Social and Communication Skills) 

असणे 

• स्वतांत्र - असे वाटणे, की ते स्वतःचे दैव घडवू शकतात आद्दण इतराांवर द्दकां वा 

नद्दशबावर अवलांबून नसणे. 

• ते जया पररद्दस्थतीत आहेत आद्दण त्याांच्याकडे जे काही सांसाधने आहेत त्यातून 

सवोत्तम  सायेय करणे. 

५.४ तुम्ही नर्कासाचे मानहतीगार ग्राहक आहात का? (ARE YOU AN 

INFORMED CONSUMER OF DEVELOPMENT) 

जरी वेगवेगळे लोक सामना करण्याची वेगवेगळी वयूहतांते्र वापरतात, सांशोधकाांनी तणाव  

हाताळण्यासाठी काही सामान्य मागभदशभक तत्त्वे द्ददली आहेत (कप्पलान, सॅलीस आद्दण  

पॅटरसन, १९९३): 

१. तणार् ननमावण करणाऱ्या पररनस्थतीर्र ननयंत्ण नमळर्ा: 

पररद्दस्थतीचा कोणत्याही प्रकार ेआपल्यावर पररणाम होऊ देण्याऐवजी पररद्दस्थतीचा ताबा 

घ्या. उदाहरणाथभ , जर तमु्हाला आगामी परीके्षमळेु तणाव जाणवत असेल तर काळजी 

करण्याऐवजी अभ्यास सरुू करा. 

२. धोक्याला आवहान म्हणून पुन्हा पररभानषत करा: 

धोकादायक पररद्दस्थतीमयेये अडकत जाण्याऐवजी त्या पररद्दस्थतीच्या काही सकारात्मक 

बाजू शोधा. तमुच्या मनात असा द्दवश्वास ठेवा, की या आवहानात्मक पररद्दस्थतीचा काही 

चाांगले फद्दलत असायलाच हवे. 

३. सामानजक आधार शोधा: 

कुटुांबातील सदस्य, द्दमत्र-मैद्दत्रणींबरोबर जोडले जा आद्दण बोला. तमु्ही प्रद्दशद्दक्षत 

समपुदेशकाांद्वार ेहाताळलेली दूरयेवनी सहाय्यप्रणाली (हेल्पलाइन) देखील वापरू शकता. 
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४. नशनथलीकरण तंत् े(Relaxation Techniques) र्ापरा: 

तणाव द्दनमाभण करणाऱ्या पररद्दस्थतीमळेु सद्दिय झालेली शारीररक उते्तजना कमी करा. काही 

द्दशद्दथलीकरण तांते्र जयाांचा वापर केला जाऊ शकतो ते म्हणजे अतींद्दिय येयान 

(Transcendental Meditation), झेन (Zen) आद्दण योग, प्रगतीशील स्नायू 

द्दशद्दथलीकरण (Progressive Muscle Relaxation), खोल श्वास घेण्याचे वयायाम 

(Deep Breathing Exercises) आद्दण अगदी सांमोहन (Hypnosis). 

५. ननरोगी जीर्नशैली (Healthy Lifestyle) राखण:े 

द्दनरोगी जीवनशैली ही आपल्या शरीराची नैसद्दगभक प्रद्दतकार करण्याची यांत्रणा मजबूत करते. 

उदाहरणाथभ , द्दनयद्दमत वयायाम करणे, पौद्दष्टक आहार घेणे, परुशेी झोप घेणे आद्दण मद्य, 

तांबाखू द्दकां वा इतर कोणत्याही अांमली पदाथाांचे सेवन टाळणे. 

६. लक्षात ठेर्ा की कोणत्याही तणार्ानशर्ाय जीर्न अनतशय ननरस असते: 

तणाव हा आपल्या जीवनाचा एक नैसद्दगभक भाग आह े आद्दण जर आपण त्याचा सामना 

करायला द्दशकलो तर ते आनांददायक असू शकते. सवभ ताणतणाव वाईट नाहीत. चाांगला 

ताण आद्दण वाईट ताण आहे. चाांगला ताण वैयद्दक्तक वाढीस चालना देऊ शकतो तर वाईट 

ताण आपल्याला खाली खेचू शकतो. 

द्दवशेषतः, अनेक तांत्राांपैकी हबभटभ  बेनसन (१९९३) याांनी तयार केलेले एक तांत्र तणाव कमी 

करण्यासाठी खूप प्रभावी असल्याचे मानले जाते. या तांत्राने खालील चरणाांद्वार े

द्दशद्दथलीकरण प्रद्दतसाद द्दमळवण्यावर भर द्ददला: 

१.  जया वेळी तमु्ही हा वयायाम कराल अशी आपल्या दैनांद्ददन द्ददनिमातील १० ते २० 

द्दमद्दनटे ओळखा आद्दण द्दनद्दित करा. त्या कालावधीत आपले कोणतेही लक्ष द्दवचद्दलत 

होणार नाही आद्दण तमुचे मन जीवनातील इतर मागण्या आद्दण कतभवयाांपासून मकु्त 

आह,े याची खात्री करा. 

२.  आरामात आद्दण शाांतपणे बसा आद्दण डोळे बांद करा. आपल्या स्नायूांना द्दशथील 

(Relax) करा. 

३.  हा वयायाम करण्यासाठी स्वतःला द्दवद्दशष्ट कालावधीसाठी वचनबद्ध करा आद्दण या 

कालावधीला द्दचकटून राहण्याचा प्रयत्न करा. आपण कधीकधी घड्याळाकडे पाहू 

शकता परांत ुगजर (अलामभ) लावू नका. 

४.  एक लक्ष शब्द द्दकां वा एक लहान वाक्याांश द्दनवडा जो आपल्या वैयद्दक्तक द्दवश्व 

प्रणालीमयेये घट्टपणे रुजलेला आहे. उदाहरणाथभ, भारतात, बऱ्याचदा द्दहांदू धमाभचे 

लोक, 'ओम' द्दकां वा त्याांच्या आवडीचा मांत्र जपणे द्दनवडतात. 

५.  हळूहळू आद्दण नैसद्दगभकररत्या श्वास घ्या आद्दण आपल्या आवडीचा शब्द द्दकां वा वाक्याांश 

शाांतपणे पनु्हा साांगा. 
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६.  सांपूणभ वयायामात, एक द्दनद्दष्िय वतृ्ती ठेवा. आपण योग्यररत्या करत आहात की नाही 

याची काळजी करू नका, आपण द्दकती चाांगले कामद्दगरी करत आहात. जर तमुच्या 

मनात इतर द्दवचार आले तर ते येऊ द्या आद्दण हळूवारपणे त्याांना जाऊ द्या आद्दण 

तमुच्या नामजपाकडे परत या. 

७.  जेवहा तमु्ही सांपवता, तेवहा एक द्दमद्दनट शाांत बसा आद्दण मग हळूहळू तमुचे डोळे 

उघडा. तमु्ही उठण्यापूवी आणखी दोन द्दकां वा तीन द्दमद्दनटे बसा. 

८.  हा वयायाम द्ददवसातून एकदा द्दकां वा दोनदा केला जाऊ शकतो. 

५.५ साराशं  

या प्रकरणामयेये, आपण यावर जोर द्ददला की पूवभ-प्रौढत्वामयेये एखाद्या वयक्तीचे शरीर, 

वेदन, आरोग्य अद्दधकतम क्षमतेत असतात, परांत ुकाही वाढ अजूनही होत असते, द्दवशेषत: 

मेंदूमयेये. लहान मलुाांच्या तलुनेत, यवुा प्रौढ कमी वारांवार आजारी पडतात आद्दण त्याांच्या 

चाांगल्या आरोग्यामळेु खूप लवकर बर े होतात. तरीही ते धोका-मकु्त नाहीत. त्याांच्या 

अहांकार-कें द्दित द्दवचारसरणीमुळे ते धोकादायक वतभनाला आद्दण अपघाताांना अद्दधक बळी 

पडतात. ते टोळीयदु्ध आद्दण द्दहांसाचाराला बळी पडण्याची अद्दधक शक्यता असते, द्दवशेषत: 

तरूण परुुष. आजकाल, स्थूलत्व एक महामारी बनत आह ेआद्दण सवभ वयोगटातील लोकाांना 

घेरत आह-े अगदी लहान मलुाांपासून ते वदृ्ध लोकाांपयांत. म्हणून, यवुा प्रौढत्वात तसेच 

जीवनातील नांतरच्या वषाांमयेये द्दनरोगी राहण्यासाठी, त्याांना योग्य आहार आद्दण वयायाम 

अबाद्दधतपणे करणे आवश्यक आहे. शारीररक अडचणी असलेल्या यवुा प्रौढाांसमोर पूवभग्रह 

आद्दण भेदभाव या मानद्दसक अडथळयाशी लढण्याचे आवहान आहे. सावभजद्दनक द्दठकाणे या 

लोकाांना सहज उपलब्ध नाहीत. त्याांना द्दशक्षण आद्दण नोकऱ्या प्राप्त करण्यामयेये समस्या 

आहेत. लोक त्याांना लहान बालक द्दकां वा कमी सक्षम म्हणून वागणूक देतात. त्याांना हे 

लक्षात येत नाही, की त्याांच्या शरीराच्या एका द्दवद्दशष्ट भागाला द्ददवयाांगता असते, अन्यथा ते 

सामान्य लोक आहेत आद्दण इतर कोणत्याही सामान्य वयक्तीला द्ददल्याप्रमाणे योग्य आदर 

आद्दण समथभनास पात्र आहेत. 

तणाव यवुा प्रौढाांना देखील त्याच प्रकार े प्रभाद्दवत करतो, जसा तो इतर वयोगटातील 

लोकाांना प्रभाद्दवत करतो. आपण तणावाच्या शारीररक, मानद्दसक आद्दण वतभनात्मक 

पररणामाांकडे पाद्दहले आद्दण आपण तणावाचा सामना करण्यासाठी द्दवद्दवध वयूहतांत्राांवर चचाभ  

केली. याांपैकी काही वयूहतांते्र प्रभावी असतात, तर इतर मदतीपेक्षा अद्दधक नकुसान 

करतात. वेगवेगळया वयद्दक्तमत्त्वाचे लोक तणावामळेु वेगवेगळया प्रकार ेकसे प्रभाद्दवत होतात 

हे देखील आपण पाद्दहले आह.े सरतेशेवटी, सवभसाधारणपणे तणावाचा प्रभावीपणे सामना 

करण्यासाठी काही मागभदशभक तत्त्वे द्ददली जातात. 

५.६ प्रश्न 

१.  पूवभ-प्रौढत्वादरम्यान शरीर कसे द्दवकद्दसत होते आद्दण द्दनरोगी राहते याचे वणभन करा. 

२.  पूवभ-प्रौढत्वामयेये द्दनरोगी आहार हा द्दवशेषतः महत्त्वाचा का आहे, ते स्पष्ट करा. 



 

 

पूवभ-प्रौढावस्थेतील शारीररक व  

बोधद्दनक द्दवकास – I 

 

105 

३.  पूवभ-प्रौढत्वामयेये शारीररक द्ददवयाांगता असणार े लोक सामोर े जात असलेल्या 

आवहानाांचे वणभन करा. 

४.  तणावाचे पररणाम काय आहेत आद्दण ते कमी करण्यासाठी काय केले जाऊ शकते? 
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६ 

पूर्व-प्रौढार्स्था काळातील  शारीररक आणण  

बोधणनक णर्कास - II 

घटक रचना 

६.०  उद्दिष््टये   

६.१  पररचय  

६.२  बोधद्दनक द्दिकास 

६.२.१ उत्तर-औपचाररक द्दिचार  

६.२.२ शायीच्या द्दिकासाच्या अिस्था 

६.३  बदु्दिमत्ता  

६.४  महाद्दिद्यालय : उच्च द्दशक्षणासाठी मागगक्रमण करणे 

६.४.१ उच्च द्दशक्षणाचे लोकसख्याशा्  

६.४.२ महाद्दिद्यालयीन समायोजन  

६.४.३ द्दलखग आद्दण महाद्दिद्यालयीन कतृगत्ि  

६.५  महाद्दिद्यालय सोडून जाणे  

६.६  साराखश  

६.७  प्रश्न 

६.८  सखदभग 

६.०  उणिष््टये   

हा घटक िाचल्यानखतर तमु्हाला याचे आकलन होऊ शकेल:   

• पूिग प्रौढािस्थेदरम्यान होणारा बोधद्दनक द्दिकास  

• उत्तर-औपचाररक द्दिचार प्रद्दक्रयेची सखकल्पना  

• द्दपयाजे आद्दण शायी याखच्या पूिग प्रौढािस्थेतील बोधद्दनक द्दिकासाच्या द्दसिाखताखमधील 

द्दभन्नता 

• बदु्दिमते्तची सखकल्पना 

• महाद्दिद्यालयीन द्दिद्यार्थयाांची लोकसख् याशा्  

• महाद्दिद्यालयीन द्दिद्यार्थयाांचे लोकसख् याशा् आद्दण महाद्दिद्यालय सोडून जाण्याच्या 

उच्च दराची कारणे. 
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६.१ प्रस्तार्ना 

पूिग-प्रौढत्िादरम्यान, ियाच्या ३५ िर्ाांच्या जिळपास बोधन द्दस्थर होण्यास सरुूिात होते. 

पूिग-प्रौढत्ि  हा सापेक्षद्दिचारसरणीचा काळ आह,े ज्यात तरूण बरोबर द्दिरुि चूक या सिाांत 

सोप्या मताखपेक्षा अद्दधक गोष्टींद्दिर्यी जागरूक होऊ लागतात. ते कल्पना आद्दण 

सखकल्पनाखकडे बहुद्दिध बाजूखनी पाहण्याची आद्दण एखाद्या प्रश्नाची एकापेक्षा अद्दधक बरोबर 

(द्दकख िा चकुीची) उत्तर ेअसू शकतात हे समजून घेण्यास सरुूिात करतात. द्दिशेर्ीकरणाची 

गरजेची पररणती व्यािहाररक द्दिचारसरणीमध्ये-द्दिरोधाभास, अपूणगता, आद्दण इतर समस्या 

याखचा स्िीकार करत असताना िास्ति-जगाशी सखबखद्दधत समस्या सोडद्दिण्यासाठी 

तकग शा्ाचा िापर करणे-यामध्ये होते. अखेरीस, यिुा प्रौढ हे द्दशक्षण द्दकख िा व्यिसाय 

याखपैकी एकामध्ये एक प्रकार ेकौशल्य द्दिकद्दसत करतात, जे पढेु समस्या-द्दनिारण कौशल्ये 

आद्दण सजगनशीलतेची क्षमतेची गणुित्ता आणखी िाढिते. सखशोधनाने असे सूद्दचत केले 

आहे, की आपण यिुा प्रौढत्ि गाठल्यानखतरही आपला मेंदू द्दिकद्दसत होणे सरुू राहते. तो 

द्दिशीच्या उत्तराधागपयांत िाढत राहतो. द्दिशेर्त: पिुगअग्रखखड बाह्यपटलाची िाढ होणे सरुूच 

असते. पिुगअग्रखखड बाह्यपटल बोधद्दनक काये करतो, जसे की द्दनयोजन, आिेग द्दनयखत्रण 

आद्दण द्दनणगय घेणे. या कालािधीमध्ये मोटार िाहन अपघात,  अखमली पदाथग, द्दहखसाचार, 

इखटरनेट-व्यसन द्दकख िा तखबाखूचे व्यसन इत्यादी द्दिरोधक द्दनमागण होऊ शकतात द्दकख िा यामळेु 

लिद्दचकता, स्ियखद्दनयखत्रण आद्दण स्ियखद्दनयमन (स्टाइनबगग,२०१४) याखसार्या सकारात्मक 

गणुधमाांचा द्दिकास होऊ शकतो. 

६.२ बोधणनक णर्कास (COGNITIVE DEVELOPMENT) 

द्दपयाजे याखची अशी धारणा होती, की ज्या िेळी पौगखडािस्थेचा काळ सखपतो, त्या िेळी 

एखाद्या व्यक्तीची गणुात्मक द्दिचारसरणी कमी-अद्दधक प्रमाणात पूणगपणे द्दिकद्दसत होते. ही 

द्दिचारसरणी त्याच्या उिगररत आयषु्यासाठी परुले इतकी असते. लोक अद्दधक माद्दहती जमा 

करू शकतात आद्दण त्याखचे ज्ञान िाढिू शकतात, पण या माद्दहतीबिल ते ज्या प्रकार ेद्दिचार 

करतात ते पौगखडािस्थेनखतर बदलणार नाही. त्याखनी (द्दपयाजे याखनी) पौगखडािस्थेच्या 

स्तरािरील द्दिचारसरणीच्या द्दिकासाला द्दिचारसरणीची औपचाररक द्दक्रयात्मक अिस्था 

(formal operational stage of thinking) असे सखबोधले आहे. 

६.२.१  उत्तर-औपचारीक णर्चार (POST FORMAL THOUGHT): 

द्दगसेला लाबूिी-िेफ (१९८०) याखनी व्यािहाररक द्दिचार आद्दण बोधद्दनक-भािद्दनक द्दललष्टता 

याखद्दिर्यीचा द्दसिाखत माखडून जेन द्दपयाजे याखच्या बोधद्दनक द्दिकास-द्दसिाखताचा द्दिस्तार केला 

आद्दण प्रौढत्िाला लागू केला. या द्दसिाखताने असा प्रचार केला, की पूिग प्रौढत्िादरम्यान 

द्दिचारसरणीचे स्िरूप गणुात्मकररत्या बदलते. त्याखनी आपल्या द्दसिाखतामध्ये या मदुद््यािर 

जोर द्ददला, की केिळ औपचाररक द्दक्रयेिर आधाररत द्दिचारसरणी ही यिुा प्रौढ सामोर ेजात 

असलेल्या मागण्या पूणग करू शकत नाहीत. सखदद्दभगत घटक बोधनात्मक द्दिकास कसा 

प्रभाद्दित करू शकतात ह ेलाबूिी-िेफ याखनी सप्रमाण दाखिून द्ददले. त्याखनी असे साखद्दगतले, 

की आपण खूप द्दललष्ट समाजाखमध्ये राहत आहोत. पूिग-प्रौढ व्यक्तींना द्दललष्टताखमधून मागग 

काढण्याच्या सतत िाढत असणाऱ्या आव्हानाखचा सामना करण्यासाठी द्दिशेर्ीकरण प्राप्त 
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करणे आिश्यक आहे. द्दपयाजेच्या औपचाररक द्दक्रयात्मक अिस्थेद्वार ेसचुद्दिल्याप्रमाणे या 

आव्हानाचा सामना केिळ तकग शा्ासह केला जाऊ शकत नाही. त्यासाठी व्यािहाररक 

अनभुि, नैद्दतक द्दनणगय आद्दण मूल्ये (लाबूिी-िेफ, २००६, २००९) याखचीसिुा आिश्यकता 

आहे. लाबूिी-िेफ याखनी ठामपणे साखद्दगतले, की प्रौढ व्यक्ती िास्ति-जगातील समस्याखचा 

सामना करत असल्यामळेु ते काल्पद्दनक (द्दिचार) ते व्यािहाररक (द्दिचार) द्ददशेने िाटचाल 

करतात, आद्दण एकाच मागागला जाणीिपूिगक समपगण करतात (गोल्डहॅबर, २०००). इतर 

शबदाखत साखगायचे, तर प्रौढ पोरकट स्िप्ने बाजूला ठेितात आद्दण िास्तिािर लक्ष कें द्दित 

करतात. 

उत्तर-औपचाररक द्दिचार ही अद्दनद्दितता आद्दण द्दिसखगती, द्दिरोधाभास, अपूणगता आद्दण 

तडजोडी याखना हाताळण्याची क्षमता आहे. ती तकग शा्ाव्यद्दतररक्त अखतज्ञागन आद्दण भािना 

याखच्या आधार ेप्राप्त केली जाते. समस्या-द्दनराकरण हे द्दतचे िैद्दशष््टय आहे. उत्तर-औपचाररक 

द्दिचार अिस्थेत, एखादी व्यक्ती कल्पनाखच्या बाबतीत अद्दधक मकु्त आद्दण द्दनरपेक्ष योग्य 

आद्दण अयोग्यतेच्या बाबतीत कमी द्दचखतीत असते. 

पेरीच्या सापेक्षतार्ादी णर्चारसरणी (Perry’s Relativistic Thinking):  

पेरी (१९८१) याखची अशी धारणा आहे, की यिुा प्रौढत्िाचा काळ हा केिळ द्दिद्दशष्ट ज्ञानाचे 

प्राद्दिण्यच नाही, तर जगाचे आकलन करून घेण्याचे मागग याखनीही द्दचन्हाखद्दकत आहे. 

महाद्दिद्यालयीन द्दिद्यार्थयाांची बौद्दिक आद्दण नैद्दतकदृष््टया होणारी िाढ कोणत्या मागाांनी होते, 

याचा शोध घेण्यासाठी त्याखनी एक अभ्यास केला. त्याखनी उच्चभू्र महाद्दिद्यालयात द्दशकणाऱ्या 

सदु्दशद्दक्षत द्दिद्यार्थयाांचा नमनुा घेतला आद्दण सखशोधन करण्यासाठी मलुाखत पितीचा िापर 

केला आद्दण असे आढळले, की महाद्दिद्यालयात प्रिेश घेत असणाऱ्या द्दिद्यार्थयाांच्या 

जगाद्दिर्यीच्या दृद्दष्टकोनात द्वैतिादी द्दिचारसरणी असते. इतर शबदाखत साखगायचे, तर 

महाद्दिद्यालयीन जीिनाच्या सरुूिातीला त्याखचा प्रत्येक गोष्टीद्दिर्यी द्दिचार करण्याचा कल 

हा कृष्ण-धिल, चाखगले द्दकख िा िाईट, च्या साठी द्दकख िा द्दिरोधात इत्यादी स्िरूपात असतो. 

पण जेव्हा निी माद्दहती आद्दण कल्पना आद्दण इतराखची िैद्दिध्यपूणग द्दभन्न मते त्याखच्यासमोर 

येतात, तेव्हा त्याखची द्वैतिादी द्दिचारसरणी उत्तर-औपचाररक द्दिचाराखसाठी मागग खलुा करते. 

त्याखच्या हळूहळू हे लक्षात येते, की द्दिर्याखना अनेक पैलू असू शकतात. ही बहुद्दिध 

द्दिचारसरणी द्दशक्षकाखकडे पाहण्याच्या त्याखच्या पितीत बदल घडिून आणते. द्दशक्षकाखकडे 

सिग उत्तर ेअसािीत अशी त्याखची अपेक्षा नसते आद्दण ते असे गहृीत धरायला लागतात की 

एखाद्या द्दिर्यािरील त्याखची स्ितःची द्दिचारसरणी बरोबर असू शकते, जर योग्य प्रकार े

द्दिचार केला गेला आद्दण ती (द्दिचारसरणी) तकग शिु मताखिर आधाररत असेल. पेरी याखनी 

असे म्हटले की, यािरून हे स्पष्ट द्ददसून येते की त्याखनी (द्दिद्यार्थयाांनी) अशा अिस्थेत प्रिेश 

केला आहे, ज्यामध्ये ज्ञान आद्दण मूल्ये सापेक्षतािादी मानली जातात. त्याखच्या हे लक्षात 

येते, की द्दभन्न समाज, सखस्कृती आद्दण व्यक्ती याखचे मानक िेगिेगळे असू शकतात आद्दण ते 

सिग एकसारखेच िैध असू शकतात. पेरी याखच्या अभ्यासािर एक सद्दमक्षा अशी आहे की, 

त्याखचा नमुना केिळ उच्चभू्र महाद्दिद्यालयातील सदु्दशद्दक्षत द्दिद्याथी असल्यामळेु, त्याखचे 

द्दनष्कर्ग अशा लोकाखना लागू होऊ शकत नाहीत, जे बहुद्दिध दृद्दष्टकोनाखचे पररक्षण करण्यात 

प्रद्दशद्दक्षत नाहीत, म्हणजेच ज्याखनी उच्च द्दशक्षण घेतलेले नाही. पण पूिग प्रौढत्िादरम्यान 

द्दिचारसरणीचा  द्दिकास होत राहतो हे नाकारता येऊ शकत नाही. 
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यिुा प्रौढाखच्या हे लक्षात येऊ लागते, की जीिन साधेसरळ नाही आद्दण त्याखनी िास्तिाच्या 

मयागदाखशी जळुिून घेण्यास द्दशकलेच पाद्दहजे. द्दकशोरियात ते कृष्ण-धिल द्दनरपेक्षतेच्या 

स्िरूपात द्दिचार करण्याची शलयता सिागद्दधक असते, तर लाबूिी-िेफ याखनी सचुिले की 

प्रौढािस्थेत, यिुा प्रौढ सातत्याने सखद्ददग्ध पररद्दस्थतींच्या  सखपकागत येत असतात  आद्दण 

त्याखना सखद्ददग्धता हाताळण्यास द्दशकायला हिे. त्याखनी तलुना करण्यासाठी समरूपता/उपमा 

आद्दण रूपक अलखकार याखचा िापर करणे,  समाजाच्या द्दिरोधाभासाखना सामोर ेजाणे आद्दण 

पररद्दस्थतीच्या व्यद्दक्तद्दनष्ठ आकलनाचा िापर करणे द्दशकायला हिे. त्याखच्या हे लक्षात येऊ 

लागते, की िास्ति जगातील घटनाखमागील कारणे सूक्ष्म आहेत आद्दण अस्पष्ट रखगाच्या 

छटाखमध्ये रखगलेली आहेत. ते हे समजू शकतात, की  एका व्यक्तीला जाणिलेले सत्य 

इतराखसाठी खर ेअसू शकत नाही आद्दण जगाद्दिर्यी बहुद्दिध आद्दण एकाच िेळी अद्दस्तत्िात 

असणारी मते आहेत. दसुऱ्या बाजूस, औपचाररक द्दक्रयात्मक अिस्थेत, द्दकशोरियीन 

मलुाखची अशी धारणा असते, की प्रत्येक समस्येिर एकच उपाय असतो आद्दण तो उपाय 

एकसार्या सिग पररद्दस्थतींना लागू केला जाऊ शकतो. आता यिुा प्रौढ द्दिसखिादी द्दकख िा 

द्दभन्न कल्पनाखना मानद्दसकदृष््टया सामािून घेऊ शकतात आद्दण द्दिद्दिध पररद्दस्थतींचे फायदे 

आद्दण तोटे याखचे सातत्याने परीक्षण करू शकतात. हे करण्यासाठी ते खूप मानद्दसक 

लिद्दचकता द्दिकद्दसत करतात. त्याखच्या हे लक्षात येते, की जग कायम बदलाच्या द्दस्थतीत 

असते. 

उत्तर-औपचाररक द्दिचार द्दसि करण्यासाठी लाबूिी-िेफ याखनी एक प्रयोग केला. प्रयकु्ताखची 

ियोमयागदा १० ते ४० िरे् होती. त्याखना स्पष्ट ताद्दकग क द्दनष्कर्ग असलेल्या कथा सादर 

करण्यात आल्या. पण जर िास्ति जगाच्या मागण्या आद्दण दबाि द्दिचारात घेतले, तर त्याच 

कथेचे  अथगबोधन द्दिद्दभन्न प्रकार ेकेले जाऊ शकते. उदाहरणाथग , एक गोष्ट अशी होती की, 

एक जोडपख होतख. पती अद्दत-मद्यपी होता, द्दिशेर्त: सामाद्दजक समारखभाखना हजर असताना. 

त्याच्या पत्नीला ते आिडले नाही आद्दण द्दतने त्याला ताकीद द्ददली की जर आणखी एकदा 

तो मद्यपान करून घरी आला तर ती त्याला सोडून मलुाखना द्दतच्याबरोबर घेऊन जाईल. ती 

ताकीद द्दमळाल्यानखतर काही द्ददिसाखनी निरा त्याच्या कायागलयातील एका समारखभाला 

उपद्दस्थत राहतो आद्दण मद्यपान करून घरी येतो. आता असा प्रश्न द्दनमागण होतो, की पत्नी 

धमकी द्ददल्याप्रमाणे त्याला सोडून जाते की नाही? 

या प्रयोगामध्ये, द्दकशोराखनी असा अखदाज ितगद्दिला, की पत्नी तत्काळ मलुाखसह घर सोडेल, 

कारण द्दतने अगोदरच ताकीद द्ददलेली आहे. त्याखचे भाकीत पूणगपणे औपचाररक द्दक्रयेमध्ये 

अखतभूगत असलेल्या तकागिर आधाररत होते. दसुरीकडे, यिुा प्रौढाखनी केिळ तकग शा्ाच्या 

आधारािर असा कोणताही द्दनष्कर्ग काढला नाही. त्याखनी असे भाकीत केले, की जरी 

पत्नीने द्दतच्या पतीला ताकीद द्ददली असली, तरीही िास्तिात अशी अनेक बखधने द्दकख िा 

गोष्टी असू शकतील, ज्याखचा ती घर सोडण्याचा द्दनणगय घेण्यापूिी द्दिचार केला जाऊ शकेल. 

उदाहरणाथग , जर पतीने क्षमा माद्दगतली आद्दण द्दतला सोडून न जाण्याची द्दिनखती केली तर ती 

काय करले? याकडे पाहण्याची आणखी एक बाजू, म्हणजे द्दतला खरोखरच द्दनघून जायचे 

होते की ती एक पोकळ धमकी होती? द्दतला जाण्यासाठी एखादी पयागयी जागा आहे का 

आद्दण द्दतला आद्दथगक स्िातखत्र्य आहे का? मलुाखचे मत काय आह?े या सिग प्रश्नाखची उत्तरे 

द्दनद्दित करतील, की ती सोडून जाईल द्दकख िा नाही. हे सापेक्षतािादी द्दिचारसरणीचे एक 

उदाहरण आह,े जे उत्तर-औपचाररक द्दिचार-प्रद्दक्रयेचा एक भाग आहे. 
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द्वदं्वात्मक णर्चारसरणी  (Dialectical Thinking):  

ही (द्दिचारसरणी) यदु्दक्तिाद, प्रद्दतिाद आद्दण िादद्दििाद याखचे अद्दधमूल्यन आहे (बॅसेचेस, 

१९८४). द्वखद्वात्मक द्दिचारसरणीच्याही हे लक्षात येते की द्दनरपेक्ष बरोबर द्दकख िा चकुीची अशी 

कोणतीही उत्तर े नाहीत आद्दण कधीकधी त्यासाठी तडजोड करणे आिश्यक असते. जॅन 

द्दसनॉट (१९९८, २००९) याखच्या मते, उत्तर-औपचाररक द्दिचारिखत/ द्दिचारसरणी 

अिलखबणाऱ्या व्यक्ती अमूतग, आदशग उपाय आद्दण िास्ति-जगाच्या मयागदा याखबाबतीत 

त्याखच्या द्दिचाराखची द्ददशा मागे-पढेु बदलू शकतात, जे उपाय यशस्िीपणे अखमलात 

आणण्यासाठी प्रद्दतबखध करू शकते. त्याखना समजते की ज्याप्रमाणे पररद्दस्थतीची अनेक 

कारणे असू शकतात, त्याचप्रमाणे अनेक उपाय असू शकतात. 

प्रश्न असा द्दनमागण होतो की द्दकशोरियापयांत लोकाखना गोष्टी बहुद्दिध दृष्टीकोनातून का पाहता 

येत नाहीत. याचे एक कारण ह ेअसू शकते की, यिुा प्रौढत्ि प्राप्त होईपयांत लहान मूल एका 

अत्यखत सखरद्दक्षत पयागिरणात िाढते. लहान मलेु आद्दण द्दकशोर याखचे समाज द्दिद्दिध 

अनभुिाखपासून रक्षण करतो, जेव्हा सखस्कारक्षम मनाखना हानी पोहोचू शकते याची जाणीि 

होते. एकदा एखादी व्यक्तीने यिुा प्रौढत्ि गाठले की, त्याला/द्दतला पालकाखच्या 

देखरखेीखाली राहण्याची द्दकख िा द्दिद्दिध गोष्टींसाठी सखमती घेण्याची आिश्यकता नसते. ती 

(व्यक्ती) निीन अनभुिाखच्या सखपकागत येते. मात्र, द्दिशीच्या पूिागधागतही एखाद्या व्यक्तीच्या 

मेंदूचा पूणग द्दिकास झालेला नसतो आद्दण द्दिशीच्या उत्तराधागपयांत सातत्याने द्दिकद्दसत होत 

राहतो. मेंदू निीन मज्जातखतूखची जोडणी द्दिकद्दसत करत राहतो आद्दण िापरात नसलेले मागग 

बखद करतो. द्दिशेर्त: मेंदूचा एक भाग - पिुागग्रखखड/पूिग-अग्रखखड बाह्यपटल तोपयांत पररपलि 

होत नाही, जोपयांत एखादी व्यक्ती यिुा प्रौढत्ि प्राप्त करत नाही. पिुग-अग्रखखड बाह्यपटल हे 

उच्च-क्रमीय मानद्दसक काये, जसे की द्दनयोजन करणे, द्दनणगय घेणे आद्दण आिेग द्दनयखत्रण 

याखसाठी जबाबदार आहे. पररणामी, यिुा प्रौढाखची मने निीन अनभुिाखसाठी अजूनही 

द्दिस्तारक्षम आद्दण अनकूुलनीय असतात. उदाहरणाथग, द्दव्हद्दटखग आद्दण इतर (२०११) याखनी 

असे द्दनदशगनास आणून द्ददले की, ििृ ियाच्या तलुनेत यिुा प्रौढ ियात एखादी निी भार्ा 

द्दकख िा एखादे निे िाद्य द्दशकणे अद्दधक सोपे असते. 

६.२.२ शायीच्या णर्कासाच्या अर्स्था (Schaie’s Stages of Development): 

 के. िॉनगर शायी  (१९२८) याखनी उत्तर-औपचाररक द्दिचाराखचा आणखी एक दृष्टीकोन द्ददला. 

प्रौढत्िादरम्यान माद्दहतीचा िापर ज्या प्रकार े केला जातो, यािर  त्याखनी लक्ष कें द्दित केले 

आद्दण असे सचुिले, की प्रौढाखची द्दिचारसरणी अिस्थाखच्या एका स्थाद्दपत नमनु्याचे अनसुरण 

करते. द्दपयाजे याखच्याप्रमाणे त्याखनी निीन माद्दहती द्दमळिण्यात आद्दण समजून घेण्यात कसे 

बदल होतात याकडे त्याखनी लक्ष द्ददले नाही. शायी याखनी आपला द्दसिाखत तीन मु् य प्रश्नाखिर 

आधारला:  

• कोणाला काय माहीत असणे आिश्यक आहे? हा प्रश्न द्दिकासाच्या सरुूिातीच्या 

अिस्थाखमध्ये, म्हणजे अभगकािस्था आद्दण पौगखडािस्थेदरम्यान प्रबळ असतो. या 

अिस्थाखमध्ये आपण जीिन जगायला द्दशकत असतो आद्दण समाजात राहण्यासाठी 

स्ित:ला तयार करत असतो.   
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• आपल्याला आधीच माहीत असलेल्या गोष्टींचा उपयोग कसा करािा?  हा प्रश्न पद्दहल्या 

प्रौढािस्थेत प्रभािी असतो. आपण अगोदरच द्दशकलेल्या कौशल्याखचे एकत्रीकरण 

करत असतो आद्दण त्याखना सरािात ठेित असतो.  

• आपल्याला काय द्दशकण्याची गरज आह?े हा प्रश्न ििृापकाळात प्रबळ असतो. या 

अिस्थेत, आपले लक्ष द्दनद्दित ज्ञान प्राप्त करण्याच्या उिेशाकडे आद्दण भािी 

द्दपढ्याखपयांत पोहोचिण्यासाठी क्षमता द्दिकद्दसत करण्याकडे असते. 

 

आकृती ६.१: शायी यांच्या प्रौढ बोधनात्मक णर्कासाच्या अर्स्था 

आपल्या जीिनाच्या द्दिद्दभन्न अिस्थाखमधील या प्रबळ प्रश्नाखच्या आधार ेशायी म्हणाले की, 

बोधद्दनक द्दिकास सात अिस्थाखमध्ये होतो. त्या अिस्था पढुीलप्रमाणे: 

१. अणधग्रही (१८ र्र्ाांखालील):  

हा अिस्था आपल्या सखपूणग बाल्यािस्थेत आद्दण पौगखडािस्थेत प्रबळ असते. माद्दहती 

प्रामु् याने भद्दिष्यातील िापरासाठी सखग्रहीत केली जाते. खर े तर एखाद्या व्यक्तीला 

भद्दिष्यातील उपक्रमाखसाठी तयार करणे हे सखपूणग द्दशक्षणासाठी द्ददलेले कारण आहे.   

२. संपादन अर्स्था (र्याच्या २० ते ३० र्र्ाांच्या दरम्यान):  

ही अिस्था पौगखडािस्थेच्या अखतापासून (िय १९ ते २० िरे्) सरुू होते आद्दण पूिग-

प्रौढत्िापयांत (३० ते ३१ िर्ाांपयांत) सरुू राहते. भद्दिष्यातील िापरासाठी माद्दहती सखग्रद्दहत 

करण्याऐिजी आता लक्ष माद्दहतीच्या ितगमान उपयोगािर कें द्दित असते. शायींनी असे 

म्हटले, की या अिस्थेत यिुा प्रौढ सखपादन करण्याच्या अिस्थेत असतात. ते त्याखची 

बदु्दिमत्ता दीघगकालीन िैयद्दक्तक उद्दिष््टये, जसे की कररअर, कुटुखब आद्दण समाजासाठी 

योगदान साध्य करण्यासाठी लागू करतात. ते माद्दहतीचा उपयोग समस्या द्दनराकरण 

करण्यासाठी आद्दण इष्टतमीकरण साध्य करण्यासाठी  करतात. त्याखना समस्याखना सामोर े

जािे लागते आद्दण त्याखचे द्दनराकरण करािे लागते, जे त्याखच्या जीिन दीघगकाळासाठी 
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प्रभाद्दित करू शकते, उदाहरणाथग कोणत्या प्रकारच्या कामाचा स्िीकार करािा आद्दण 

कोणाशी लग्न करािे. 

३. जबाबदारीची अर्स्था (र्याच्या ३० ते ४० र्र्ाांदरम्यान):  

ही अिस्था पूिग-प्रौढत्ि आद्दण मध्य प्रौढत्ि याखच्या उत्तराधागतील अिस्थाखपासून म्हणजे 

ियाच्या ३१  ते ४० िर्ाांदरम्यान सरुू होतो आद्दण पूिग-ििृत्िाच्या पूिागधागपयांत, म्हणजेच 

ियाच्या ६० िर्ाांपयांत द्दटकतो.  या अिस्थेत मध्यमियीन प्रौढ प्रामु् याने आपले कुटुखब 

आद्दण व्यिसायाचे सखरक्षण आद्दण सखिधगन याखबाबत द्दचखतीत असतात. हे असे िय असते, 

ज्यात यिुा प्रौढाखनी स्ित:च्या ितगनािर देखरखे ठेिण्यासाठी आिश्यक बोधद्दनक 

कौशल्याखमध्ये प्राद्दिण्य द्दमळिलेले असते आद्दण म्हणून एका द्दनद्दित अखशी िैयद्दक्तक स्िातखत्र्य 

द्दमळिलेले असते. ही प्रौढत्िातील बोधद्दनक कौशल्ये आिश्यक आहेत, कारण कुटुखबातील 

इतर व्यक्ती आद्दण नोकरी आद्दण समदुायातील जबाबदाऱ्या िाढतात. 

४. कायवकारी अर्स्था (र्याच्या ४० ते ६० र्र्ाांदरम्यान):  

मध्य-प्रौढािस्थेच्या उत्तराधागत, सिगच नाही, तर केिळ काही लोक कायगकारी अिस्थेत 

प्रिेश करतात. ते व्यापक दृष्टीकोनाचा अिलखब करतात आद्दण जग, समाज आद्दण राजकारण 

याखबिल अद्दधक द्दचखतीत होतात. ते बहुद्दिध स्तराखिर द्दललष्ट नाते-सखबखध हाताळतात. येथे 

नमूद करण्यासारखी सिाांत महत्त्िाची गोष्ट ही, की कायगकारी अिस्था सखकुद्दचतररत्या 

ियोमानािर आधाररत नाही. जरी ही अिस्था सामान्यतः मध्य-प्रौढत्िाच्या उत्तराधागत सरुू 

होत असली, तरीही याला काही अपिाद आहेत. काही लोक त्याखच्या ियाच्या द्दतशीच्या 

(३० व्या िर्ागच्या) उत्तराधागत आद्दण चाळीशीच्या (४० व्या िर्ागच्या) पूिागधागत नेततृ्िाच्या 

भूद्दमका द्दस्िकारतात. सैिाखद्दतकदृष््टया जरी कायगकारी अिस्था ियाच्या ६० िर्ाांपयांत समाप्त 

होत असली, तरीही काहींसाठी ती त्याखच्या ियाच्या सत्तरीत (७० िरे्) आद्दण ८० व्या 

िर्ाांतही सरुू राहते. आयमुागन िाढल्यामळेु आद्दण काही देशाखमध्ये, जसे की अमेररका, 

सेिाद्दनितृ्तीच्या ियाचा द्दिचार द्दिलखद्दबत द्दकख िा रि झाल्यामुळे, अनेक व्यािसाद्दयकाखसाठी 

कायगकारी अिस्था ििृापकाळापयांत िाढते. 

५. पुनसांकणलत अर्स्था (र्याच्या ५० ते ६० र्र्ाांदरम्यान):  

हा उत्तर-प्रौढत्िाचा काळ असतो. या अिस्थेत लक्ष िैयद्दक्तकदृष््टया अथगपूणग असणाऱ्या 

कामाखिर कें द्दित असते. हे असे िय आहे, द्दजथे एखाद्या व्यक्तीची मोठ्या प्रमाणात ज्ञानप्राप्ती 

करण्याची गरज घटते. अशा द्दनणगयाखिर देखरखे ठेिण्याची गरज नसते, ज्याखचा दीघगकालीन 

दूरगामी पररणाम होऊ शकतो. अल्पािधीत भद्दिष्य अद्दधक असल्यासारखे िाटते. 

कायगकारी देखरेखदेखील कमी महत्िाची असते, कारण ियाच्या ५८ द्दकख िा ६० व्या 

िर्ागपयांत लोक द्दनितृ्त होतात. शायी (१९७७-१९७८) याखनी असे म्हटले की, ही ती 

अिस्था आहे, ज्यामध्ये "मला काय माहीत असािे?" या बाल्यािस्थेतील प्रश्नाचे सखक्रमण 

"मला ज ेमाहीत आहे त्याचा उपयोग  मी कसा करािा?" या प्रौढत्िातील प्रश्नाद्वार े"मला का 

माहीत असािे/ मी का माहीत करून घ्यािे?" या जीिनाच्या उत्तराधागतील प्रश्नामध्ये होते. 

ही पनुसांकलन/पनुसांकद्दलत अिस्था एररकसन (१९६३) याखच्या अहख समग्रता या 

अिस्थेसारखीच आहे. या अिस्थेसाठी व्यक्तींचे दृद्दष्टकोन, स्िारस्य आद्दण मूल्ये याखचे 
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एकत्रीकरण होणे आिश्यक असते. ज्येष्ठ लोक त्याखच्यासाठी द्दनरथगक असणाऱ्या कामाखमध्ये 

िेळ िाया घालिण्याची शलयता कमी असते. या अिस्थेमध्ये लक्ष सखभाव्य समस्याखचे 

द्दनराकरण करण्याचे माध्यम म्हणून ज्ञानप्राप्ती करण्यािर कें द्दित केले जात नाही. त्याऐिजी 

व्यक्तीला द्दिशेर्त: ज्यामध्ये स्िारस्य असू शकते, अशा एखाद्या द्दिद्दशष्ट मदुद््यासाठी माद्दहती 

िापरण्यािर लक्ष कें द्दित केले जाते. त्याखना (व्यक्तींना) असे मिेु हाताळण्यात कमी स्िारस्य 

आद्दण सखयम असतो, जे त्याखच्या जीिनाशी त्िररत जोडलेले नसतात. उदाहरणाथग, डोनाल्ड 

ट्रम्प याखच्यािर महाद्दभयोग चालिािा की नाही, हा अमूतग मिुा अमेररकेत राहत नसलेल्या 

ििृ व्यक्तीसाठी कमी द्दचखतेचा असू शकतो. ििृ व्यक्ती सरकार देऊ शकेल अशा मोफत 

आरोग्य द्दिमा पॉद्दलसीबिल अद्दधक द्दचखतीत असेल. 

६. पुनसांघटनात्मक अर्स्था (र्याच्या ६० ते ६५ र्र्ाांदरम्यान):  

ही एक सािगद्दत्रक अिस्था आहे, जी बहुताखशी औद्योद्दगक समाजाखत उद्भिते. ही अशी अिस्था 

आहे, ज्यामध्ये लोक त्याखच्या जीिनाचे पनुसांघटन करण्यासाठी खूप पररश्रम करतात. 

त्याखच्या पूिीच्या कुटुखब-सखगोपनाच्या जबाबदाऱ्या आद्दण नोकरी-सखबखद्दधत जबाबदाऱ्या याखची 

जागा जीिनाचा अथगपूणग मागोिा घेतो. आता पनुसांघटना अिस्थेत, सेिाद्दनितृ्तीमध्ये प्रिेश 

करणार े लोक त्याखचे जीिन आद्दण बौद्दिक ऊजाग याखचे असे अथगपूणग शोध घेण्यासाठी 

पनुसांघटन करतात, जे त्याखच्या सिेतन (पगारी) कामाची जागा घेतात. औद्योद्दगक समाजात 

द्दनितृ्तीनखतरच्या उिगररत १५ ते ३० िर्ाांच्या जीिन-िैद्दशष््टयाखसाठी एखाद्या व्यक्तीची 

सखसाधने कशी द्दटकतील, याचे बहुतेक लोकाखसाठी द्दनयोजन करण्यासाठी उपक्रम द्दनदेद्दशत 

केले जातात (द्दस्मथ, १९९६). हे द्दनयोजन आिश्यक आहे, कारण िाढत्या क्षीणपणाच्या 

पार्श्गभूमीिर उच्च दजागचे जीिन सदु्दस्थतीत ठेिण्यासाठी एखादी व्यक्ती इतराखिरील 

अिलखद्दबत्िाची  अपेक्षा करते. एखादी व्यक्ती द्दतचे घर बदलण्याचा, दसुऱ्या शहरात 

स्थानाखतररत होण्याचा, इच्छापत्र तयार करण्याचा द्दकख िा त्यामध्ये बदल करण्याचा द्दनणगय 

घेऊ शकते आद्दण दोन्ही कौटुखद्दबक आद्दण अद्दतररक्त कौटुखद्दबक आधार प्रणालीच्या अखद्दतम 

उपलबधतेची खात्री करू शकते. या द्दक्रयाखना जबाबदारीच्या अिस्थेतील  बोधद्दनक 

िैद्दशष््टयाखची आिश्यकता भासत राहते, पण या द्दक्रयाखची उद्दिष््टये व्यक्तीचे कुटुखब द्दकख िा 

सखघटना याखच्या गरजाखपेक्षा द्दतच्या ितगमान आद्दण भद्दिष्यातील िैयद्दक्तक गरजाखकडे अद्दधक 

अद्दभमखुीत असतात. काम आद्दण कुटुखबाचे सखगोपन याखत ऊजाग खचग करण्याऐिजी लोक 

आता त्याखचा िेळ आद्दण सखसाधने इतर अथगपूणग पयागिरण, जसे की सिडीच्या िेळेतील 

द्दक्रया, स्ियखसेिकत्ि आद्दण व्यापक नातेसखबखधाखच्या जाळ्यातील सहभाग याखसाठी 

पनुसांघद्दटत  करतात. यामागील उद्दिष््टय जीिनाच्या अखेरच्या िर्ाांदरम्यान जीिनाचा दजाग 

जास्तीत जास्त िाढिणे तसेच पढुील द्दपढीिर ओझे न बनणे (लॉटन,१९९७) हा आहे. 

या पनुसांघटनात्मक अिस्थेसाठी बोधद्दनक कायगक्षमताखच्या उच्च पातळीची आिश्यकता 

असते. केिळ उच्च बोधद्दनक कायगक्षमताच नव्हे, तर लिद्दचक बोधद्दनक शैली असणे, 

द्दनितृ्तीनखतर आपल्या जीिनाचे सखदभग आद्दण आशय याखची पनुरगचना करण्यास सक्षम असणे 

हेदेखील महत्िाचे असते. लिद्दचकतेचा अथग आपल्या  सखसाधनाखिरील द्दनयखत्रण सोडून देणे 

आद्दण आपले स्िातखत्र्य अखशतः त्यागणे असाही होतो (शायी, १९८४, १९९६). यात 

माद्दहती प्राप्त करण्याच्या द्दक्रयेत घट करणे आद्दण  भािद्दनक द्दनयमनाचे महत्त्ि िाढद्दिणे 

याचादेखील समािेश होतो. 
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७. र्ारसा णनणमवती अर्स्था (र्याच्या ६५ र्र्ाांपेक्षा अणधक - अखेरपयांत):  

जीिनाच्या अखताजिळ, प्रगत ििृापकाळात लोकाखचे मन स्पष्ट पण शरीर े क्षीण असतात. 

िारसा द्दनद्दमगती अिस्था स्ित: द्दकख िा उपचारकत्यागने जीिन पनुरािलोकन करण्यासाठी 

घडिून आणलेल्या प्रयत्नाखद्वारे सरुू होऊ शकते. यामध्ये अत्यखत साक्षर आद्दण सािगजद्दनक 

द्दकख िा व्यािसाद्दयक जीिनात यशस्िी असलेल्या लोकाखसाठी बरचेदा आत्मचररत्र द्दलद्दहणे 

द्दकख िा त्यात सधुारणा करणे (द्दबरने, १९९५) अशा द्दक्रयाखचा समािेश असतो. सािगजद्दनक 

द्दकख िा व्यािसाद्दयक जीिनात यशस्िी असणार ेलोक म्हणजे ते, जे असा द्दिचार करतात की 

त्याखचे जीिन द्दलद्दहण्यायोग्य आहे आद्दण इतराखना स्िारस्य द्दनमागण करणार ेआहे. आत्मचररत्र 

द्दलद्दहण्यासाठी दीघगकालीन स्मतृी, शाद्दबदक कौशल्ये आद्दण भूतकाळातील घटनाखिर द्दचखतन 

करणे आिश्यक आहे. भूतकाळातील घटनाखचे द्दचखतन करणे यामध्ये घटनाखचे सामाद्दजक-

भािद्दनक महत्त्ि आद्दण त्या घटनाखमध्ये सहभागी इतर लोक याखद्वार ेप्रभाद्दित झालेले द्दनणगय 

समाद्दिष्ट असतात. 

यामध्ये आणखी काही द्दनयद्दमत िारस आहेत. उदाहरणाथग, ते बद्दक्षसपात्र मालकी हलकाखच्या 

रचना/माखडणीसाठी सूचना तयार करू शकतात, अखत्यसखस्काराची व्यिस्था करू शकतात 

द्दकख िा शा्ीय सखशोधनासाठी त्याखची शरीर े दान करण्याच्या सूचना देऊ शकतात, 

एखाद्याच्या इच्छापत्राची अखद्दतम उजळणी करू शकतात, मौद्दखक इद्दतहास उपलबध करू 

शकतात द्दकख िा पढुील द्दपढीसाठी कौटुखद्दबक द्दचते्र आद्दण िारसा स्पष्ट करू शकतात. या सिग 

कामाखमध्ये सामाद्दजक-भािद्दनक आद्दण आखतरिैयद्दक्तक सखबखध सखदभागअखतगगत बोधद्दनक  

कायगक्षमताखचा समािेश असतो. अखेरीस, हे स्पष्ट आहे की शायी याखचा बोधद्दनक 

द्दिकासाबिलचा दृष्टीकोन यािर भर देतो, की द्दपयाजे याखनी प्रस्ताद्दित केल्याप्रमाणे 

द्दकशोरियात बोधद्दनक बदल थाखबत नाही. िास्तद्दिक पाहता, लक्षणीय बदल आजीिन होत 

राहतात. हेदेखील अधोरदे्दखत होते, की या द्दिकासात्मक अिस्थाखची अनकु्रमीय प्रद्दक्रया 

महत्िाची आहे;  त्या ज्या कालक्रमीय ियामध्ये उद्भितात ते िय महत्त्िाचे नाही. या 

बोधद्दनक बदलाखची सरुूिात द्दिद्दभन्न समाजात आद्दण द्दभन्न बौद्दिक कायगक्षमता आद्दण 

िैयद्दक्तक व्यस्तता असणाऱ्या व्यक्तींसाठी द्दभन्न असू शकते. 

६.३ बुणिमत्ता (INTELLIGENCE) 

आपण बोधद्दनक द्दिकासाबिल बोलत आहोत. मानसशा्ज्ञ सामोर ेजात असलेला मूलभूत 

प्रश्न म्हणजे बदु्दिमत्ता म्हणजे काय? बदु्दिमत्ता म्हणजे काय याबिल मानसशा्ज्ञाखमध्ये 

बरचे मतभेद आहेत. चाल्सग स्पीअरमन याखनी त्याची व्या्या सािगद्दत्रक क्षमता म्हणून केली, 

तर लईु एल. थस्टगन याखनी द्दतला इतर अनेक क्षमता, जशा की शाद्दबदक आकलन, यदु्दक्तिाद, 

सखिेदन िेग, सख् यात्मक क्षमता, शबद प्रिाद्दहता, सखबखद्दधत स्मतृी आद्दण अद्दभके्षत्रीय 

दृश्यीकरण याखचे द्दमश्रण मानले. गाडगनर याखनी बहुद्दिध बदु्दिमते्तचा द्दसिाखत माखडला आद्दण 

आठ प्रकारच्या बदु्दिमत्ता-दृश्य-अद्दभके्षत्रीय बदु्दिमत्ता, शाद्दबदक-भाद्दर्क बदु्दिमत्ता, तकग शिु-

गद्दणतीय बदु्दिमत्ता, काद्दयक-गद्दतबोधक बदु्दिमत्ता, आखतरिैयद्दक्तक बदु्दिमत्ता, साखगीद्दतक 

बदु्दिमत्ता, अखतिैयद्दक्तक बदु्दिमत्ता आद्दण प्रकृद्दतिादी बदु्दिमत्ता-याखचे िणगन केले. आधदु्दनक 

उपगम असे सचुद्दितो, की बदु्दिमते्तमध्ये द्दशकण्याची आद्दण ज्ञानाचा उपयोग करण्याची,  

समस्या ओळखण्याची आद्दण त्याखच्यािरील उकल शोधण्याची क्षमता समाद्दिष्ट आहे. यात 
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तकग शा्, यदु्दक्तिाद आद्दण द्दनयोजन याखचा समािेश आहे.  रॉबटग  स्टनगबगग याखनी बदु्दिमते्तची 

व्या्या "एखाद्या व्यक्तीच्या जीिनाशी द्दनगडीत िास्ति-जगातील पयागिरणाची द्दनिड आद्दण 

जडणघडण याखच्या द्ददशेने द्दनदेद्दशत असणारी मानद्दसक द्दक्रया" (स्टनगबगग,१९८५) अशी 

केली. याचा अथग असा, की व्यक्ती आजीिन द्दतच्या पयागिरणीय बदलाखना द्दकती चाखगल्या 

प्रकार े हाताळते, ते म्हणजे बदु्दिमत्ता. त्याखची अशी धारणा होती, की गाडगनर याखनी नमूद 

केलेल्या बदु्दिमते्तच्या काही प्रकाराखचे खर ेपाहता बदु्दिमत्ता याऐिजी स्ितखत्र प्रद्दतभा म्हणून 

िगीकरण केले जाऊ शकते. त्याखनी "यशस्िी बदु्दिमत्ता" ही सखकल्पना प्रस्ताद्दित केली 

आद्दण एका द्दिद्दशष्ट प्रकारच्या बदु्दिमते्तच्या मूल्याखकनाची रचना केली, जे पारखपाररक 

बदुध््याखक चाचण्याखद्वार ेमापन केल्या जाणाऱ्या बदु्दिमते्तच्या प्रकाराच्या तलुनेत भद्दिष्यातील 

यशाला अद्दधक प्रभाद्दित करू शकते. 

स्टनवबगव यांचा बुणिमत्तचेा णिणमतीय णसिांत (Stenberg’s Triarchic theory of 

intelligence): 

स्टनगबगग याखनी असे म्हटले, की मनाच्या कायागत अनेक घटकाखचा समािेश होतो. हे घटक 

खालीलप्रमाणे आहेत:  

संच-घटक (Metacomponents): सखच-घटक या समस्या-द्दनराकरण करण्यासाठी आद्दण 

द्दनणगय घेण्यासाठी िापरल्या जाणाऱ्या कायगकारी प्रद्दक्रया आहेत. त्या मनाला कसे िागािे हे 

साखगतात. त्याखना कधीकधी 'होमनलयलुस' - आपल्या डोलयात असणारी एक आकाराने खूप 

लहान असणारी काल्पद्दनक व्यक्ती जी आपल्या कृतींना द्दनयखद्दत्रत  करते - असे सखबोधले 

जाते.   

कृती घटक (Performance components): कृती घटक त्या प्रद्दक्रया आहेत ज्या खर े

पाहता सखच-घटकाखनी साखद्दगतलेल्या द्दक्रया पार पाडतात. या मूलभूत प्रद्दक्रया आहेत, ज्या 

आपल्याला अशी कामे करण्यास परिानगी देतात, जसे की आपल्या दीघगकालीन 

स्मतृीतील समस्या जाणून घेणे, पदाथग/िस्तूखमधील सखबखध जाणून घेणे आद्दण ते सखबखध दसुऱ्या 

अटींच्या सखचाला लागू करणे. 

ज्ञान - अणधग्रहण घटक (Knowledge – acquisition components): या 

घटकाखचा उपयोग निीन माद्दहती प्राप्त करण्यासाठी केला जातो. ते अशी काये करतात 

ज्यात असखबि माद्दहतीतून द्दनिडकपणे माद्दहती द्दनिडणे समाद्दिष्ट असते. या घटकाखचा 

उपयोग त्याखनी सखकद्दलत केलेल्या माद्दहतीच्या द्दिद्दिध तकुड्याखची द्दनिडकपणे सखयोजन 

करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. प्रद्दतभािखत व्यक्ती या घटकाखचा उपयोग करण्यात पारखगत 

असतात, कारण त्या अद्दधक िेगाने निीन माद्दहती द्दशकण्यास सक्षम असतात.    

जरी मूलभूत माद्दहती प्रद्दक्रया घटक एकच असले, तरीही द्दिद्दभन्न प्रसखग आद्दण द्दिद्दभन्न काये 

याखसाठी द्दिद्दभन्न प्रकारची बदु्दिमत्ता आिश्यक असते. म्हणून स्टनगबगग याखनी बदु्दिमते्तचे तीन 

िेगळे उपद्दसिाखत आहेत, असा प्रस्ताि माखडला. ते खालीलप्रमाणे आहेत: 
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१) घटक/ णर्श्लरे्णात्मक उपणसिांत (The Componential/ Analytical Sub 

theory):  

घटक भागामध्ये समस्याखचे, द्दिशेर्तः अशा समस्या ज्याखमध्ये अताद्दकग क ितगनाचा समािेश 

असतो, त्याखचे द्दनराकरण करण्यासाठी िापरल्या जाणाऱ्या प्रदत्ताचे द्दिशे्लर्ण करण्यासाठी 

समाद्दिष्ट असणाऱ्या मानद्दसक घटकाखचा समािेश असतो. त्यात सूत्राखची द्दनिड आद्दण त्याखचा 

उपयोग करणे, समस्या-द्दनराकरण करण्याच्या योग्य व्यूहतखत्राखची द्दनिड करणे आद्दण 

सिगसाधारणपणे, भूतकाळात द्दशकलेल्या गोष्टींचा उपयोग करणे या क्षमताखचा समािेश होतो. 

केिळ अशा प्रकारच्या व्यक्ती स्ित:च्या अद्दद्वतीय कल्पना द्दनमागण करण्यात द्दततकेसे 

पारखगत नसतात. 

२) अनुभर्ात्मक / सजवनशील उपणसिातं (The Experiential / Creative Sub 

theory):  

हा बदु्दिमत्ता, लोकाखचा पूिागनभुि आद्दण निीन पररद्दस्थतीचा सामना करण्याची त्याखची क्षमता 

याखच्यातील सखबखधाखना  सखबोद्दधत करतो. ही अिस्था प्रामु् याने एखादे काम कसे पररद्दचत 

आहे ह ेद्दिचारात घेऊन द्दकती चाखगल्या प्रकार ेकेले जाते याच्याशी सखबखद्दधत आहे. स्टनगबगग 

याखनी अनभुिाची भूद्दमका दोन भागाखमध्ये द्दिभागली: नाद्दिन्य आद्दण स्ियखचलन. एखादी 

निीन पररद्दस्थती ती असते, जी एखाद्या व्यक्तीने यापूिी कधीही अनभुिलेली नसते. ह े

मलुतः अखतदृगष्टीला सखबोद्दधत करते, जी लोकाखना त्याखना आधीच माहीत असलेल्या गोष्टींचा 

निीन पररद्दस्थती आद्दण िस्तदु्दस्थतींशी  जोडले जाण्यास परिानगी देते. स्ियखचलन हे त्या 

प्रद्दक्रयेस सखबोद्दधत करते, जी अनेकदा कृतीत आणली गेली आहे आद्दण जी कमी द्दिचाराखसह 

द्दकख िा कोणत्याही अद्दतररक्त द्दिचाराखद्दशिाय केली जाऊ शकते. एकदा एखादी प्रद्दक्रया 

स्ियखचद्दलत झाली, की ती इतर प्रद्दक्रयाखसह समाखतर चालू शकते. नाद्दिन्य आद्दण 

स्ियखचलनाशी द्दनगडीत एकमेि समस्या म्हणजे एका घटकात कुशल असणे ह ेव्यक्ती इतर 

घटकाखतही तज्ज्ञ असेल याची हमी देत नाही. 

३) पररणस्थतीजन्य / व्यार्हाररक उपणसिांत (The Contextual / Practical Sub 

theory):  

हा पररद्दस्थतीस अनरुूप ते साध्य करण्यामध्ये समाद्दिष्ट असणाऱ्या मानद्दसक द्दक्रयाखशी 

सखबखद्दधत आहे. अनकूुलन, घडण आद्दण द्दनिड या तीन प्रद्दक्रयाखद्वार ेव्यक्ती त्या स्ित: आद्दण 

त्याखचे पयागिरण याखच्यामध्ये एक आदशग जळुणी द्दनमागण करतात. या प्रकारच्या बदु्दिमते्तला 

अनेकदा "स्ट्रीट स्माटग" ("रस्त्यािरील चलाख") असे सखबोधले जाते. इतर शबदाखत साखगायचे 

तर, दैनखद्ददन, िास्ति-जगाच्या पयागिरणाच्या  मागण्याखना सामोर े जाताना लोक दाखित 

असलेल्या यशाची शे्रणी त्यात समाद्दिष्ट असते. उदाहरणाथग, नोकरीिरील व्यािसाद्दयक 

मागण्याखशी जळुिून घेण्यासाठी (स्टनगबगग,२००५). व्यािहाररकदृष््टया प्रद्दतभािखत लोकाखकडे 

कोणत्याही पररद्दस्थतीत यशस्िी होण्याची अद्दतउत्तम क्षमता असते. आकृती  ६.२ आद्दण 

६.३ पहा. स्टनगबगग हेदेखील कबूल करतात की एखाद्या व्यक्तीला या तीनपैकी केिळ एका 

बदु्दिमते्तत उत्कृष्टता असणे मयागद्ददत नाही. अनेक लोकाखकडे या द्दतघाखचे एकत्रीकरण असू 

शकते आद्दण द्दतन्ही बदु्दिमत्ताखची उच्च पातळी असू शकते. 
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आकृती ६.२: णिणमतीय णसिांत घटक 

 

आकृती ६.३: णिणमतीय णसिांत 

व्यार्हाररक आणण भार्णनक बुणिमत्ता (Practical and Emotional 

Intelligence):  

स्टनगबगग याखनी असे म्हटले, की जर तमु्हाला तमुच्या कारद्दकदीत यशस्िी व्हायचे असेल, तर 

तमुच्याकडे उच्च व्यािहाररक बदु्दिमत्ता असणे आिश्यक आहे. शैक्षद्दणक के्षत्रात यशस्िी 

होण्यासाठी आिश्यक असलेल्या बदु्दिमते्तपेक्षा व्यािहाररक बदु्दिमत्ता पूणगपणे द्दभन्न आहे 

(स्टनगबगग आद्दण इतर,१९९७). 

स्टनगबगग याखनी असा भेद केला आह,े की शैक्षद्दणक यश प्रामु् याने िाचन आद्दण ऐकण्यातून 

येते, तर व्यािहाररक बदु्दिमत्ता प्रामु् याने द्दनरीक्षण आद्दण इतराखचे अनकुरण याखतून येते. 

उच्च व्यािहाररक बदु्दिमत्ता असणाऱ्या लोकाखमध्ये चाखगली सामाद्दजक कौशल्ये असतात 

आद्दण ते अगदी निीन पररद्दस्थतीसिुा प्रभािीपणे हाताळण्यास सक्षम असतात. ते त्याखच्या 

पूिागनभुिाखच्या आधार ेलोक आद्दण पररद्दस्थती अखतदृगष्टीने समजू शकतात.  
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दसुरीकडे, भािद्दनक बदु्दिमत्ता हा अशा कौशल्याखचा सखच आहे, ज्याखत अचूक मूल्याखकन, 

मूल्यमापन, अद्दभव्यक्ती आद्दण भािनाखचे द्दनयमन समाद्दिष्ट आहे. उच्च भािद्दनक बदु्दिमत्ता 

असलेले लोक इतर लोकाखशी चाखगले जळुिून घेऊ शकतात. ते हे समजू शकतात, की इतर 

लोकाखना काय िाटत आहे आद्दण ते काय अनभुित आहेत आद्दण इतराखच्या गरजाखनसुार 

प्रद्दतसाद देऊ शकतात. एखाद्या व्यक्तीच्या िैयद्दक्तक आद्दण कारकीदीच्या यशात भािद्दनक 

बदु्दिमत्ता हा एक महत्त्िाचा घटक आहे. 

कल्पकता: नाणर्न्यपूणव णर्चार (Creativity: Novel Thought):  

असे द्ददसून आले आह,े की सपु्रद्दसि कलाकाराखनी त्याखच्या महत्त्िपूणग कलाकृतींची द्दनद्दमगती 

त्याखच्या पूिग-प्रौढत्िामध्ये केली आहे (डेद्दनस, १९६६अ). प्रश्न असा मनात येतो, की पूिग-

प्रौढत्िानखतर प्रद्दतभािखत लोकाखच्या सजगनशीलतेचे काय होते? सेनोफ मेडद्दनक (१९६३) या 

मानसशा्ज्ञाने असे म्हटले की, पररचयामळेु सजगनशीलतेचा गळा घोटला जातो, ह े

'पररचयामळेु साचेबखदता द्दनमागण होते' असे आहे. एखाद्या व्यक्तीला एखाद्या द्दिर्याबिल 

द्दजतकी अद्दधक माद्दहती असेल, द्दततकी ती त्या के्षत्रात सजगनशील असण्याची शलयता कमी 

असते. या ताद्दकग कतेच्या आधार,े असे म्हणता येईल, की सजगनशीलता ही पूिग-

प्रौढत्िादरम्यान द्दतच्या द्दशखरािर असते, कारण व्यािसाद्दयकदृष््टया सामना केलेल्या 

बऱ्याचशा समस्या त्याखच्यासाठी नाद्दिन्यपूणग असतात. जसजसे लोक समस्याखशी पररद्दचत 

होतात, तसतशी त्याखच्या सजगनशीलतेमध्ये बाधा येते. परखत,ु असे अनेक लोक आहेत, जे 

जीिनाच्या अगदी उत्ताधागपयांत आपल्या उत्पादनक्षमतेच्या द्दशखरािर पोहोचत नाहीत. 

उदाहरणाथग , ियाच्या अखदाजे ७० व्या िर्ीदेखील चाल्सग डाद्दिगन आद्दण जेन द्दपयाजे अजूनही 

लक्षणीय प्रभािशाली कायागने योगदान करत होते आद्दण द्दपकासो त्याच्या ियाच्या अगदी 

नव्िदीमध्ये (९० व्या िर्ाांत)  देखील  द्दचत्रकला करत होते. सायमन्टन (२००९) याखनी 

असे नमूद केले, की मानिाखमध्ये उत्पादनक्षमता सखपूणग प्रौढािस्थेत बऱ्यापैकी द्दस्थर राहते. 

हे असे दशगद्दिते, की सजगनशीलतेचे असे कोणतेही ससुखगत द्दिकास नमनेु नसतात.  

आपण सजगनशीलतेचे द्दिकासात्मक नमनेु पाहण्यापूिी, सजगनशीलता म्हणजे काय असा प्रश्न 

उद्भितो. सजगनशीलतेची व्या्या 'नाद्दिन्यपूणग मागाांनी प्रद्दतसाद द्दकख िा कल्पना याखचे केलेले 

सखयोजन' अशी केली जाते. मात्र, नाद्दिन्यपूणग म्हणजे काय याची व्या्या एका व्यक्तीपासून  

दसुऱ्या व्यक्तीसाठी द्दभन्न असते आद्दण म्हणूनच द्दिद्दशष्ट ितगन स्पष्टपणे सजगनशील म्हणून 

ओळखणे कठीण असते. 

काही मानसशा्ज्ञाखची अशी धारणा आहे, की सजगनशीलतेच्या महत्त्िाच्या घटकाखपैकी एक 

म्हणजे एखाद्या व्यक्तीची जोखीम घेण्याची इच्छा, ज्याची पररणती जास्त मोबदल्यात होऊ 

शकते. स्टनगबगग आद्दण इतर (२००२) याखनी असे म्हटले होते, की सजगनशील लोक हे शेअर 

बाजारातील गुखतिणूकदाराखसारखे आहेत, जे 'कमी खरदेी करा आद्दण जास्त द्दिक्री करा' या 

द्दनयमाचे पालन करतात. त्याचप्रमाणे, सजगनशील लोक अशा कल्पना द्दिकद्दसत करतात 

आद्दण त्याखचे समथगन करतात, ज्या असामान्य असतात द्दकख िा चकुीच्या मानल्या जातात 

(कमी खरदेी करणे). ते असे गहृीत धरतात, की हळूहळू इतराखना त्याखच्या कल्पनाखचे मूल्य 

द्ददसेल आद्दण ते स्िीकारतील (जास्त द्दिक्री). सजगनशील प्रौढ निीन कल्पनाखकडे लक्ष 

देतात  द्दकख िा समस्याखची, द्दिशेर्त: पररद्दचत समस्याखची, अशी उकल पनु्हा पाहतात, जी 
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त्याखनी सरुूिातीस नाकारली असेल. ते गतकाळात पारखलेल्या उकली आद्दण गोष्टी 

करण्याचे मागग याखकडे दलुगक्ष करण्यास आद्दण निीन दृष्टीकोन आद्दण सखधी पडताळून 

पाहण्यास परुसेे लिद्दचक असतात. 

जीर्न घटना आणण बोधणनक णर्कास (Life Events & Cognitive 

Development):  

आजीिन कालािधीत अनेक महत्त्िाचे मैलाचे टप्पे असतात. उदाहरणाथग, द्दशक्षण पूणग 

करणे, पद्दहली नोकरी, लग्न, बाळाचा  जन्म, पालकाखचा मतृ्यू इत्यादी. यातील काही घटना 

सखुद असतात आद्दण काही तात्काळ दःुख आद्दण द्दचखता द्दनमागण करतात. घटना काहीही 

असो, सखुद द्दकख िा द:ुखद, त्या तणाि द्दनमागण करतात. असे काही अभ्यास उदयास येत 

आहेत, जे असे द्दिधान करतात की या घटनाखमळेु केिळ तणाि द्दनमागण होत नाही, तर ते 

आपल्या बोधद्दनक िाढीमध्ये देखील योगदान करतात. उदाहरणाथग , बाळाच्या जन्मामळेु 

नातेिाईक आद्दण पूिगजाखशी एखाद्या व्यक्तीच्या असलेल्या नातेसखबखधाखचे स्िरूप, जगात द्दतचे 

असणार ेव्यापक स्थान आद्दण मानिता अबाद्दधत ठेिण्यात त्या व्यक्तीची भूद्दमका याखबाबतीत 

निीन अखतदृगष्टी येते. एखाद्या नातेिाईकाच्या मतृ्यूमळेु एखाद्या व्यक्तीसाठी काय महत्िाचे 

आहे आद्दण द्दतचे जीिन कसे पढेु न्यािे याचे पनुमूगल्यमापन करणे याखद्दिर्यीची अखतदृगष्टी येते  

(यान आद्दण जोिेट,२०१५). जीिनातील चढ-उताराचे अनभुि यिुा प्रौढाखना  लिद्दचक 

दृष्टीकोन आद्दण जगाकडे पाहण्याचा निीन, अद्दधक द्दललष्ट, आद्दण सदु्दिकद्दसत मागग 

अखद्दगकारण्यास योग्य बनितात. केिळ औपचाररक द्दिचार-प्रद्दक्रयेचा उपयोग करण्याऐिजी ते 

उत्तर-औपचाररक द्दिचार-प्रद्दक्रयेचा उपयोग करतात आद्दण निा प्रिाह, नमनेु, व्यद्दक्तमत्त्िे 

आद्दण द्दनिडी याखकडे लक्ष देतात. 

६.४ महाणर्द्यालय: उच्च णशक्षणासाठी मागवक्रमण करण े (COLLEGE: 

PURSUING HIGHER EDUCATION) 

महाद्दिद्यालयीन द्दशक्षण घेणे ही कोणत्याही द्दिद्यार्थयागसाठी अद्दभमानाची बाब आहे आद्दण 

कोणाच्याही आयषु्यात ही एक महत्त्िपूणग यश आहे. जरी ही एक सामान्य घटना आहे असे 

जरी द्ददसत असले, तरी भारताच्या द्दकख िा अगदी अमेररकेच्या लोकसख् येकडे आपण पाद्दहले, 

तर हे स्पष्ट द्ददसते की देशातील एक अत्यखत लहान लोकसख् या महाद्दिद्यालयीन द्दशक्षणाचा 

लाभ घेण्यास सक्षम आहे. आपण पाहूया की कोणत्या प्रकारचे लोक महाद्दिद्यालयीन 

द्दशक्षणाचा लाभ घेतात. 

६.४.१ उच्च णशक्षणाचे लोकसंख्याशास्त्र (The Demographics of Higher 

Education): 

अमेररकेतील यू. एस. द्दशक्षण द्दिभागाने (२०१२) द्ददलेल्या माद्दहतीनसुार, महाद्दिद्यालयीन 

द्दिद्याथी हे प्रामु् याने गौरिणीय मध्यम िगाांतले आहेत. १८ ते २४ िरे् ियोगटातील ५८% 

अमेररकन द्दिद्याथी गौरिणीय आहेत, १९ % द्दहस्पॅद्दनक आहेत, १४ % कृष्णिणीय आहेत 

आद्दण फक्त ७% आद्दशयाई आहेत आद्दण २% इतर िखश द्दकख िा िाखद्दशक गट आहेत. सिागत 

द्दचखताजनक िस्तदु्दस्थती अशी आहे की यापैकी ६०% महाद्दिद्यालयीन द्दिद्याथी पदिी 

द्दमळद्दिण्यासाठी आपला ४ िर्ाांचा अभ्यासक्रम पूणग करत नाहीत आद्दण मध्येच सोडून 
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देतात, आद्दण केिळ ४०% द्दिद्याथी त्याखचे द्दशक्षण पूणग करतात आद्दण पदिी द्दमळितात.  

भारतात मात्र खूप िेगळे दृश्य आहे. द्दतथे उच्च द्दशक्षणाचा प्रसार झपाट्याने झाला आहे. 

२००८ ते २०१६ या कालािधीत कें िीय द्दिद्यापीठाखच्या सख् येत ८८% आद्दण राज्य 

द्दिद्यापीठाखमध्ये ५१% िाढ झाली आहे. साहद्दजकच उच्च द्दशक्षण घेणाऱ्या द्दिद्यार्थयाांची 

सख् याही प्रचखड िाढली आहे. 

महाणर्द्यालयीन उपणस्थतीतील णलंग-तफार्त (Gender Gap in College 

Attendance):  

अमेररकेतील उच्च द्दशक्षणाच्या के्षत्रात होत असलेला सिागत महत्त्िाचा बदल म्हणजे 

परुुर्ाखपेक्षा अद्दधक द्द्या महाद्दिद्यालयाखमध्ये प्रिेश घेत आहेत. द्दिशेर्त: अल्पसख् याक 

द्दिद्यार्थयाांच्या बाबतीत ही दरी अद्दधक स्पष्ट द्ददसते. महाद्दिद्यालयाखमध्ये दर १०० आद्दिकन 

अमेररकन परुुर्ाखच्या तलुनेत १६६ आद्दिकन अमेररकन द्द्या आहेत (अडेबायो, २००८). 

या द्दलखगभेदाचे एक कारण असे असू शकते की मद्दहलाखपेक्षा परुुर्ाखकडे माध्यद्दमक द्दशक्षण पूणग 

केल्यानखतर पैसे कमद्दिण्याच्या अद्दधक सखधी असतात. उदाहरणाथग, ज्या लष्कराखना द्दकख िा 

नोकऱ्याखना अद्दधक शारीररक बळाची गरज असते, त्या द्द्याखपेक्षा परुुर्ाखना सहज उपलबध 

होतात. परुुर्ाखना या सखधींचा प्रद्दतकार करणे आद्दण महाद्दिद्यालयात जाण्यास उशीर करणे 

कठीण जाते. आणखी एक कारण असे असू शकते, की द्द्या सामान्यत: परुुर्ाखपेक्षा 

माध्यद्दमक शाळेत अद्दधक चाखगले गणु प्राप्त करतात आद्दण त्याखना परुुर्ाखपेक्षा 

महाद्दिद्यालयाखमध्ये प्रिेश द्दमळण्याची अद्दधक चाखगली सखधी असते (इखग्लखड आद्दण ली, 

२००६). 

भारतातही स्िातखत्र्यानखतर महाद्दिद्यालयाखमध्ये प्रिेश घेणाऱ्या मद्दहलाखमध्ये ४२ % िाढ झाली 

आहे. मात्र, व्यािसाद्दयक अभ्यासक्रमाखसाठी प्रिेश घेणाऱ्या मद्दहलाखची टलकेिारी अजूनही 

सधुारणे आिश्यक आहे. आतापयांत १४.७२ % नी गोव्यामध्ये व्यािसाद्दयक 

अभ्यासक्रमाखमध्ये मद्दहलाखची सख् या सिागद्दधक आहे आद्दण द्दबहारमध्ये व्यािसाद्दयक 

अभ्यासक्रमाखमध्ये मद्दहलाखची सख् या सिाांत कमी आहे. उच्च द्दशक्षणासाठी प्रिेश घेणाऱ्या 

आद्दण व्यािसाद्दयक अभ्यासक्रम स्िीकारणाऱ्या मद्दहलाखची टलकेिारी िाढद्दिण्यासाठी  भारत 

सरकारने द्दिद्दिध उपाययोजना सरुू केल्या आहेत. याखतील काही उपक्रम म्हणजे द्दसखगल गलग 

चाइल्डसाठी (एकल कन्या अपत्य) इखद्ददरा गाखधी द्दशष्यितृ्ती, मद्दहला िसद्दतगहृे बाखधणे आद्दण 

उच्च द्दशक्षणात मद्दहला व्यिस्थापकाखसाठी क्षमता उभारणे. 

महाणर्द्यालयीन णर्द्यार्थयाांमधील बदल (The Changing College Student):  

महाद्दिद्यालयीन द्दिद्यार्थयाांची अशी मान्यप्रद्दतमा आहे की द्दिद्याथी द्दकख िा द्दिद्याद्दथगनी १८ ते 

२१ ियोगटातील यिुा प्रौढ असेल. मात्र, आपण ज्ञान-अथगव्यिस्थेत जगत आहोत आद्दण 

येथे उच्च द्दशक्षणाचे महत्त्ि सतत िाढत आह.े नोकरी द्दमळिण्यासाठी महाद्दिद्यालयीन पदिी 

अत्यखत महत्त्िाची ठरत आहे. कामगाराखना एकतर त्याखचे सध्याचे कौशल्य सधुारण्याची द्दकख िा 

त्याखची नोकरी द्दटकिून ठेिण्यासाठी निीन कौशल्ये द्दशकण्याची कायम गरज भासत आहे. 

अमेररकेत, आणखी एक घटक - पररपलिता सधुारणा देखील महाद्दिद्यालयाखमध्ये प्रिेश 

घेणाऱ्या ििृ लोकाखसाठी महत्त्िाची भूद्दमका बजाित आहे. पररपलिता सधुारणा हे आपल्या 

कुटुखबासह जीिनात द्दस्थरािण्याच्या इच्छेस सखबोद्दधत करते. याचा पररणाम म्हणून व्यक्ती 
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जोखीम घेणे थाखबितात आद्दण कुटुखबाला आधार देण्यासाठी क्षमता द्दकख िा कौशल्ये प्राप्त 

करण्यािर लक्ष कें द्दित करतात. पररणामी, अमेररकेतील तसेच भारतातही महाद्दिद्यालयीन 

द्दिद्यार्थयाांचे  प्रालेखदेखील बदलत आहते. अमेररकन असोद्दसएशन ऑफ कम्यदु्दनटी कॉलेज 

(२०१५) नसुार कम्यदु्दनटी कॉलेजचे (सामदुाद्दयक महाद्दिद्यालय) दोन ततृीयाखश द्दिद्याथी 

२२ िरे् द्दकख िा त्याहून अद्दधक ियाचे आहेत आद्दण त्याखपैकी १४% द्दिद्याथी ४० िरे् द्दकख िा 

त्याहून अद्दधक ियाचे आहेत. 

६.४.२ महाणर्द्यालयीन समायोजन (College Adjustment):  

सरुूिातीच्या िर्ाांतील  महाद्दिद्यालयीन जीिनात, पद्दहल्याखदाच घरापासून दूर राहणारे 

द्दिद्याथी समायोजनद्दिर्यक खूपच अडचणी अनभुितात आद्दण त्याखना द्दनराश, एकटे िाटते, 

आद्दण ते इतराखपासून दूर राहतात. याला प्रथम िर्ग समायोजन प्रद्दतद्दक्रया म्हणतात. यामध्ये 

महाद्दिद्यालयीन अनभुिाशी सखबखद्दधत एकटेपणा, द्दचखता, आद्दण नैराश्य या लक्षणाखचा समािेश 

होतो. हे अशा द्दिद्यार्थयाांमध्ये उद्भिण्याची शलयता अद्दधक आहे:  

• ते महाद्दिद्यालयीन द्दिद्यार्थयाांची प्रथम द्दपढी असतात, ते लोक जे महाद्दिद्यालयात प्रिेश 

घेणार े त्याखच्या कुटुखबातून प्रथम असतात. ते अशा कोणत्याही स्पष्ट कल्पनेद्दशिाय 

येतात, जसे की महाद्दिद्यालयीन जीिनाच्या मागण्या शालेय जीिनाच्या मागण्याखपेक्षा 

कशा द्दभन्न आहेत आद्दण त्याखची कुटुखबे त्याखना परुसेा सामाद्दजक आधार देण्यास 

असमथग असू शकतात. (बॅरी आद्दण इतर, २००९).   

• शैक्षद्दणक द्दकख िा सामाद्दजकदृष््टया माध्यद्दमक शाळेत खूप यशस्िी झाले आहेत. जेव्हा ते 

महाद्दिद्यालयीन जीिनात प्रिेश करतात, तेव्हा त्याखच्या द्दस्थतीत अचानक बदल 

केल्याने त्याखना त्रास होतो. 

मात्र, बहुतेक द्दिद्यार्थयाांसाठी या प्रथम-िर्ग समायोजन प्रद्दतद्दक्रया तात्परुत्या आहते. जसजसे 

ते निीन द्दमत्र बनितात, शैक्षद्दणक यश अनभुितात आद्दण महाद्दिद्यालयीन पररसरातील 

जीिनाशी एकरूप होतात, तसतसे ते या प्रद्दतद्दक्रयाखमधून बाहेर येतात. परखत ु काही 

द्दिद्यार्थयाांच्या बाबतीत या समस्या सोडिल्या जाऊ शकत नाहीत आद्दण या प्रथम-िर्ग 

समायोजनाच्या समस्या िाढू शकतात आद्दण मोठ्या मानद्दसक समस्या उद्भिू शकतात, 

ज्याखसाठी व्यािसाद्दयक मदतीची आिश्यकता असते. एखगलर ि गॉलेमन (१९९२) याखनी 

असे साखद्दगतले की, जर एखाद्या द्दिद्यार्थयागने खालील लक्षणे दशगद्दिली तर व्यािसाद्दयक 

मदतीची आिश्यकता असते: 

१. जर मानद्दसक त्रास दीघग काळ लाखबला, तर ह े आरोग्याच्या भािनेस आद्दण त्या 

द्दिद्यार्थयागच्या/ द्दिद्याद्दथगनीच्या कायग करण्याच्या क्षमतेला इतकी बाधा आणत असेल 

की ते व्यक्तीला आपले काम पूणग करू देत नाही (उदा. नैराश्यामळेु ती व्यक्ती काम पूणग 

करू शकत नाही).  

२. एखाद्या व्यक्तीला असे िाटत असेल, की तो आपल्या तणािाचा प्रभािी पितीने 

सामना करण्यास असमथग असेल 

३. एखाद्या व्यक्तीला कोणत्याही स्पष्ट कारणास्ति द्दनराश द्दकख िा उदास िाटत असेल  
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४. एखादी व्यक्ती इतराखशी जिळचे सखबखध तयार करू शकत नसेल 

५.  एखादी व्यक्ती कोणत्याही स्पष्ट शारीररक कारणाद्दशिाय अशी शारीररक लक्षणे, जसे 

की डोकेदखुी, पोटातील पेटके आद्दण त्िचेला परुळ याखनी ग्रस्त असेल. 

अशा लोकाखना समपुदेशन मानसशा्ज्ञ, द्दचद्दकत्सक मानसशा्ज्ञ द्दकख िा इतर कोणत्याही 

मानद्दसक आरोग्य कमगचा-याकडून व्यािसाद्दयक मदत द्ददली जाऊ शकते. बेंटन आद्दण इतर 

(२००३) याखनी केलेल्या सिेक्षणात मध्ये असे द्ददसून आले की महाद्दिद्यालयीन समपुदेशन 

कें िाला भेट देणार े ४० टललयाखहून अद्दधक महाद्दिद्यालयीन द्दिद्याथी नैराश्यग्रस्त आहेत. 

नैराश्यग्रस्त द्दिद्यार्थयाांची िास्तद्दिक सख् या खूप जास्त असू शकते, कारण ही केिळ 

समपुदेशन कें िाला भेट देणारी प्रकरणे होती. असे बरचे लोक आहेत जे उपचार घेत नाहीत. 

६.४.३ णलंग आणण महाणर्द्यालयीन कतृवत्र् (Gender and College 

Performance):  

पूिगग्रह आद्दण मद्दहलाखिरील भेदभाि ही शतकानशुतके जनुी समस्या आहे आद्दण ती 

आजपयांत बदलली नाही. जरी ते भूतकाळात होते, द्दततके ितगमानकाळात उघड नसले, 

तरीही महाद्दिद्यालयीन जीिनदेखील द्दलखगभेदास प्रद्दतकारक नाही. आपण द्दनरीक्षण कराल 

की द्दिद्दिध अभ्यासक्रम घेणा-या परुुर् आद्दण मद्दहलाखची सख्या लक्षणीयररत्या द्दभन्न आहे. 

उदाहरणाथग , शिु द्दिज्ञान अभ्यासक्रमाखपेक्षा मद्दहला द्दिद्याथी मोठ्या सख् येने सामाद्दजक 

द्दिज्ञान अभ्यासक्रमाखमध्ये असतात. परुुर् हे अद्दभयाखद्दत्रकी, भौद्दतक द्दिज्ञान आद्दण गद्दणत 

अभ्यासक्रमाखमध्ये असण्याची शलयता अद्दधक असते. अद्दभयाखद्दत्रकी, भौद्दतक द्दिज्ञान आद्दण 

गद्दणत अभ्यासक्रमाखतून द्द्याखच्या सख् येत परुुर्ाखपेक्षा घट होण्याची शलयता अद्दधक असते. 

जरी अद्दभयाखद्दत्रकी आद्दण द्दिज्ञानात पदिी घेऊ इद्दच्छणाऱ्या मद्दहलाखच्या सख्येत िाढ झाली 

असली, तरी त्याखची सख् या या अभ्यासक्रमासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या परुुर्ाखच्या 

सख् येपेक्षा कमी आहे (हाल्पेनग, २०१४). 

द्दनिडलेल्या अभ्यासक्रमाखमधील द्दलखगभेद आद्दण (अभ्यासक्रम) सोडून जाण्याचे दर हे 

अपघाताने उद्भित नाहीत. ते ितगमान द्दशक्षणजगताच्या मळुाशी असणारी द्दलखगद्दिर्यक 

साचेबिता प्रद्दतद्दबखद्दबत करतात. यनेुस्कोच्या मते, जगभरातील द्दशक्षणातील द्दलखगािर 

आधाररत द्दिर्मता प्रामु् याने "दाररिय्, भौगोद्दलक अद्दलप्तता, अल्पसख् याक दजाग, अपखगत्ि, 

लिकर द्दििाह आद्दण गभगधारणा आद्दण द्दलखगािर आधाररत द्दहखसाचार" याखद्वार े द्दनद्दित केली 

जाते.  

द्द्याखना (त्याखनी) कमी अथागजगन करणे अपेद्दक्षत असते आद्दण िास्तिात देखील त्या त्याखच्या 

कारकीदीच्या सरुुिातीला आद्दण द्दशखरािर असताना परुुर्ाखपेक्षा कमी अथागजगन करतात 

(कॅटॅद्दलस्ट, २०१५). मद्दहलाखच्या कारकीदीत सामान्यत: जास्त अिकाश असतात आद्दण 

त्याखची कारकीदग सामान्यत: कमी कालािधीची असते. परुुर् आद्दण द्द्याखच्या त्याखच्या 

क्षमताखच्या के्षत्राखबिल द्दभन्न अपेक्षा असतात. एस्टीनेट आद्दण इतर (1989) याखनी एक 

सिेक्षण केले, ज्यात त्याखनी प्रथम िर्ागच्या महाद्दिद्यालयीन द्दिद्यार्थयाांना हे दशगद्दिण्यास 

साखद्दगतले, की त्याखच्याकडे  द्दिद्दिध गणुिैद्दशष््टये आद्दण क्षमता सरासरीपेक्षा जास्त आहेत की 

कमी. त्याखचे द्दनष्कर्ग असे दशगद्दितात, की द्द्याखपेक्षा परुुर्ाखनी स्ितःद्दिर्यी असा द्दिचार  
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केला, की एकख दर शैक्षद्दणक आद्दण गद्दणती क्षमता, स्पधागत्मकता आद्दण भािद्दनक आरोग्य 

याखमध्ये ते सरासरीपेक्षा अद्दधक आहेत. अगदी महाद्दिद्यालयीन प्राध्यापकाखचादेखील - दोन्ही 

परुुर् आद्दण मद्दहला - परुुर् द्दिद्यार्थयाांना मद्दहला द्दिद्यार्थयाांपेक्षा द्दभन्न िागणूक देण्याकडे कल 

असतो. ते हेतपुरुस्सर परुुर् आद्दण मद्दहला द्दिद्यार्थयाांमध्ये भेद करत नाहीत आद्दण त्याखना 

त्याखच्या भेदभािपूणग कृतींची जाणीि नसते. उदाहरणाथग, िगागत प्राध्यापक मद्दहला 

द्दिद्यार्थयाांपेक्षा पुरुर् द्दिद्यार्थयाांशी अद्दधक नेत्र-सखपकग  साधतात आद्दण त्याखना अद्दधक प्रश्न 

द्दिचारतात. हे मद्दहला प्राध्यापकाखच्या बाबतीतही खर ेआहे. परुुर् द्दिद्यार्थयाांना मद्दहलाखपेक्षा 

अद्दधक मदत करण्याकडे प्राध्यापकाखचा कल असतो. द्दशिाय, मद्दहला द्दिद्यार्थयाांच्या तलुनेत 

परुुर् द्दिद्यार्थयाांना प्राध्यापकाखकडून त्याखच्या द्दटप्पण्याखसाठी सकारात्मक बळकटी द्दमळण्याची 

अद्दधक शलयता असते. 

परोपकारी णलंगभेद (Benevolent Sexism):  

द्दलखगभेद िैमनस्यपूणग द्दकख िा परोपकारी असू शकतो. िैमनस्यपूणग द्दलखगभेद तेव्हा उद्भितो, 

जेव्हा लोक द्द्याखना सरागस शारीररक, सामाद्दजक द्दकख िा भािद्दनक दृष््टया हाद्दनकारक 

पितीने िागितात. परोपकारी द्दलखगभेद ही अशी गोष्ट आहे ज्यात द्द्याखना साचेबि आद्दण 

प्रद्दतबखधात्मक भूद्दमकाखमध्ये ठेिले जाते, ज्या िरकरणी सकारात्मक द्ददसतात. ह ेसकारात्मक 

असल्यासारखे द्ददसते, परखत ुप्रत्यक्षात मद्दहलाखचे नकुसान करते. उदाहरणाथग, जेव्हा एखादा 

बॉस एखाद्या कद्दनष्ठ सहकारी ्ीच्या चाखगल्या द्ददसण्याबिल कौतकु करतो द्दकख िा द्दतला 

हलकी (कमी जबाबदारी असेलेली) कतगव्ये सोपितो, तेव्हा असे द्ददसू शकते, की तो 

द्दतच्याबाबतीत कनिाळू आहे, परखत ुप्रत्यक्षात, हे असे सूद्दचत करते की त्याला असे िाटते 

की ती जड (जबाबदारीपूणग) कतगव्ये स्िीकारण्यास सक्षम नाही. इतर शबदाखत साखगायचे तर, 

तो द्दतच्या कायगक्षमतेिर द्दनखदेचा िर्ागि करत असतो (रुडमन आद्दण फेट्रोल्फ, २०१४). 

अशा प्रकार,े द्दलखगभेद कोणत्याही स्िरूपात मद्दहलाखसाठी हाद्दनकारक आहे. 

६.५ महाणर्द्यालय अर्धयावर्र सोडणे (DROPPING OUT OF 

COLLEGE)   

जगभरात, महाद्दिद्यालयात प्रिेश घेणार ेसिग द्दिद्याथी पदिी अभ्यासक्रम पूणग करत नाहीत 

ही एक सामान्य घटना आहे. त्याखपैकी काही जण मध्येच द्दकख िा अगदी सरुूिातीलाच बाहेर 

पडतात. गळतीचे (ड्रॉप-आउटचे) प्रमाण एका देशापासून दसुऱ्या देशात, िेगिेगळ्या 

सामाद्दजक-आद्दथगक स्तराखमध्ये आद्दण िेगिेगळ्या िाखद्दशक गटाखमध्ये द्दभन्न आहे. प्रश्न असा 

उपद्दस्थत होतो, की अभ्यासक्रम पूणग करण्यापूिी लोक महाद्दिद्यालयातून का बाहेर पडतात. 

त्याची अनेक कारणे आहेत, जसे की: 

१) णर्त्त (Finances): महाद्दिद्यालयीन द्दशक्षण खद्दचगक असते आद्दण अनेक द्दिद्यार्थयाांना 

ते परिडत नाही. हा खचग भागिण्यासाठी द्दनम्न सामाद्दजक-आद्दथगक स्तराखतील द्दिद्याथी 

नोकरी घेऊ शकतात आद्दण मग नोकरी आद्दण िगग या दोन्हींचे व्यिस्थापन करणे 

त्याखना कठीण जाऊ शकते.  
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२) जीर्नाच्या पररणस्थतींमर्धये बदल (Changes in life situations): काही 

द्दिद्याथी त्याखच्या जीिनाच्या पररद्दस्थतींमधील बदल जसे की लग्न, बाळाचा जन्म 

द्दकख िा पालकाचा मतृ्यू याखमळेु द्दशक्षण अध्यागिर सोडून देतात. 

३) शैक्षणणक अडचणी (Academic Difficulties): काही द्दिद्यार्थयाांना तो 

अभ्यासक्रम त्याखच्यासाठी खूप कठीण आहे असे िाटते आद्दण त्याखना तो अभ्यासक्रम 

उत्तीणग करणे कठीण जाते. अशा पररद्दस्थतीत, एकतर ते स्ित: अध्यागिर सोडून देतात 

द्दकख िा अद्दधकाऱ्याखकडून त्याखना बाहेर पडण्यास सक्ती केली जाते. 

जरी काही द्दिद्याथी पूिग-प्रौढत्िात कॉलेज अध्यागिर सोडत असतील, ते अभ्यास पूणगपणे 

सोडत नाहीत. जेव्हा त्याखच्यासाठी शलय असेल, तेव्हा नखतर अभ्यासाकडे  परत िळण्याचा 

त्याखचा उिेश असतो. पण पढेु ते दैनखद्ददन जीिनातील समस्या आद्दण कामे याखमध्ये इतके 

अडकून जातात, की त्याखना पनु्हा द्दशक्षणाकडे िळणे कठीण जाते. ते इद्दच्छत नसलेल्या, 

कमी िेतन देणाऱ्या नोकऱ्याखमध्ये अडकू शकतात, ज्यासाठी ते बौद्दिकदृष््टया 

आिश्यकतेपेक्षा अद्दधक पात्र आहेत. अशा लोकाखसाठी महाद्दिद्यालयीन द्दशक्षण ही एक 

गमािलेली सखधी बनते. 

महाणर्द्यालयातून बाहरे पडण्याचे फायदे (Benefits of Dropping out of 

College):  

द्दशक्षण सोडून बाहेर पडणे हे द्दततकेसे द्दिनाशकारी नाही, कधीकधी काही लोकाखसाठी ते 

फायदेशीर ठरू शकते. उदाहरणाथग , काही लोक त्याला त्याखच्या ध्येयाखचे पनुमूगल्याखकन 

करण्याची िेळ मानतात, द्दिशेर्त: त्या द्दिद्यार्थयाांसाठी, जे त्याखचे महाद्दिद्यालयीन द्दशक्षण पूणग 

करण्याच्या प्रतीके्षत आहेत, जेणेकरून त्याखना पूणगिेळ कामाचा अनभुि द्दमळाल्यामळेु 

पैशाचा लाभ द्दमळद्दिण्याचे खर ेकाम करता येईल. त्याखना काम आद्दण महाद्दिद्यालयीन या 

दोन्हीच्या िास्तद्दिकतेद्दिर्यी द्दभन्न दृष्टीकोन प्राप्त होतो आद्दण यामळेु त्याखची सामाद्दजक 

आद्दण मानद्दसक पररपलिता होऊ शकते.  

भारतात, मलुींसाठी द्दशक्षण अध्यागिर सोडण्याचे/ द्दशक्षणातील गळतीचे गणुोत्तर प्रमाण ह े

जिळजिळ सिग अभ्यासक्रमाखसाठी असणाऱ्या मलुाखच्या प्रमाणापेक्षा खूपच अद्दधक आहे. 

त्यामळेु मलुींच्या द्दशक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी द्दिद्यापीठ अनदुान आयोग सामाद्दजक 

शा्ातील सखशोधनासाठी एकल मलुीसाठी द्दशष्यितृ्ती प्रदान करतो. 

६.६ साराशं  

या घटकामध्ये आपण पूिग-प्रौढत्िातील बोधद्दनक द्दिकासाबिल चचाग केली. आपण उत्तर-

औपचाररक द्दिचारािर चचाग केली, जो द्दिचाराखचे औपचाररक तकग शा् आद्दण द्दिचार 

प्रद्दक्रयेच्या कठोरतेच्या पलीकडे जातो. उत्तर-औपचाररक द्दिचार प्रद्दक्रया द्दिचाराखच्या 

लिद्दचकतेिर आद्दण व्यद्दक्तद्दनष्ठ द्दिचारसरणीिर महत्त्ि द्ददले आहे. त्या िास्ति जगाची 

द्दललष्टतेचा स्िीकार करते आद्दण हे लक्षात घेते की सिग गोष्टी कृष्ण-धिल, बरोबर द्दकख िा चूक 

असू शकत नाहीत, आद्दण त्याखना अस्पष्ट रखगाच्या छटा असतात. ते पौगखडािस्थेत आढळून 

आलेल्या समस्याखपेक्षा त्याखच्या सूक्ष्म उत्तराखचा शोध घेतात. आपण बोधद्दनक द्दिकासाचे 
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द्दिद्दभन्न द्दसिाखत पाद्दहले. पेरीच्या द्दसिाखताने यािर जोर द्ददला की पूिग-प्रौढत्िाच्या काळात 

एखादी व्यक्ती द्वैतिादी द्दिचारसरणीकडून  या जाद्दणिेकडे प्रगती करते, की समस्याखबाबत 

बहुद्दिध दृद्दष्टकोन अिलखबणे शलय आहे.  म्हणजे एकाच द्दिर्यािर द्दिद्दभन्न लोकाखची द्दिद्दभन्न 

मते असू शकतात आद्दण तरीही कोणतेही मत बरोबर द्दकख िा चूक नाही. प्रत्येक दृद्दष्टकोन 

त्याच्या पितीने िैध आहे. दसुरीकडे, शायीने आपण गतकाळात प्राप्त केलेल्या माद्दहतीचा 

उपयोग कसा करतो या दृष्टीने बोधद्दनक द्दिकासाकडे पाद्दहले. त्याखची अशी धारणा होती, की 

बोधद्दनक द्दिकास एका स्थाद्दपत नमनु्याचे अनसुरण करतो आद्दण तो पौगखडािस्थेमध्ये द्दकख िा 

पूिग-प्रौढत्िात सखपत नाही. हे आपल्या आजीिन सरुू राहते. आपण स्टनगबगगच्या द्दत्रद्दमतीय 

द्दसिाखतािरही चचाग केली ज्यात त्याने बदु्दिमत्ता आद्दण व्यािहाररक बदु्दिमते्तच्या पारखपाररक 

सखकल्पनाखमधील भेद स्पष्ट केला. त्याखनी व्यािहाररक बदु्दिमते्तचे - घटक, अनभुिात्मक 

आद्दण प्रासखद्दगक असे तीन पैलू ओळखले. त्याखनी असे म्हटले, की व्यािहाररक बदु्दिमत्ता 

उच्च असणाऱ्या व्यक्तीला पारखपाररक बदु्दिमत्ता उच्च असणाऱ्या व्यक्तीपेक्षा कारकीदीतील 

यशाची सखधी अद्दधक असेल. ते पढेु म्हणाले की, भािद्दनक बदु्दिमत्ता हा यशस्िी सामाद्दजक 

सखिाद आद्दण इतराखच्या गरजाखना प्रद्दतसाद देण्याचा आधार आहे. द्दशिाय, सजगनशीलता हा 

बदु्दिमते्तचा एक प्रकार आहे जो पूिग-प्रौढत्िाच्या काळात द्दशखरािर पोहोचतो आद्दण नखतर 

त्यात घट होते. परखत,ु याला काही अपिाद आहेत आद्दण काही लोक त्याखच्या मु् य ियात 

त्याखच्या सजगनशीलतेच्या द्दशखरािर असतात. बहुतेक लोकाखसाठी ते सामोर े गेलेल्या 

समस्याखशी पररद्दचत झाल्यामळेु पूिग-प्रौढत्िाच्या काळानखतर सजगनशीलतेला ओहोटी लागते. 

जीिनातील महत्त्िाच्या घटना, जशा की द्दििाह, बाळाचा जन्म यादेखील एखाद्या व्यक्तीला 

द्दतच्या स्ित:द्दिर्यी आद्दण द्दतच्या सभोितालच्या जगाद्दिर्यी निीन अखतदृगष्टी देत असताना 

द्दतच्या बोधद्दनक द्दिकासात योगदानदेखील करतात. आपण अमेररकेतील तसेच भारतातील 

महाद्दिद्यालयीन द्दिद्यार्थयाांचे प्रालेखदेखील पाद्दहले. आपण हे पाद्दहले, की महाद्दिद्यालयात 

द्दिद्यार्थयाांना कोणत्या अडचणींचा सामना करािा लागतो आद्दण त्यामळेु नैराश्य, द्दचखता आद्दण 

इतराखकडून दरुािा कसे द्दनमागण होतात, आद्दण द्दिद्याथी/द्दिद्याद्दथगनी पद्दहल्या द्दपढीतील 

द्दशकणारा/द्दशकणारी असेल द्दकख िा गरीब आद्दथगक स्तरातील असेल तर त्याखची पररद्दस्थती 

कशी गखभीर होते. याला प्रथम-िर्ाग समायोजन प्रद्दतद्दक्रया म्हणतात आद्दण कधीकधी 

महाद्दिद्यालयात प्रिेश घेण्यापूिी शाळेत आद्दण महाद्दिद्यालयात त्या व्यक्तीच्या शैक्षद्दणक 

आद्दण सामाद्दजकदृष््टया यशामुळे या प्रद्दतद्दक्रया प्रिद्दतगत होऊन त्याखच्या द्दस्थतीत घट होते. 

आपण कतृगत्िामधील द्दलखग तफाितीिरही द्दिचार-द्दिद्दनमय केला आद्दण मलुींच्या अभ्यासक्रम 

पूणग करण्याच्या त्याखच्या स्ित:च्या अपेक्षा मलुाखपेक्षा द्दभन्न असतात आद्दण द्दलखग आधाररत 

साचेबितेमळेु महाद्दिद्यालयात तसेच कामाच्या द्दठकाणीही त्याखच्याशी भेदभाि केला जातो. 

द्द्याखद्दिर्यीचे पूिगग्रह आद्दण भेदभाि जनु्या काळात होते तसेच आताही द्दततकेच सरागस 

आहेत. हा भेदभाि िैमनस्यपूणग द्दलखगभेद द्दकख िा परोपकारी द्दलखगभेद दशगिू शकतो, परखत ुदोन्ही 

प्रकारचे द्दलखगभेद द्दततकेच हाद्दनकारक आहेत. अखेरीस, आपण द्दिद्यार्थयाांनी महाद्दिद्यालयीन 

द्दशक्षण अध्यागिर सोडण्याची द्दिद्दिध कारणे पाद्दहली. काही बाबतीत, हे हाद्दनकारक आहे, जे 

त्याखना कमी िेतन देणाऱ्या नोकऱ्याखमध्ये अडकिते आद्दण काही बाबतीत, हे चाखगले आहे 

कारण ते एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या पयागयाखचे प्रद्दतद्दबखब आद्दण पनुमूगल्याखकन करण्यासाठी 

परिानगी देते. 
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६.७ प्रश्न  

१.  यिुा प्रौढत्िात बोधद्दनक द्दिकास कसा सरुू राहतो याचे िणगन करा.  

२.  यिुा प्रौढािस्थेत बोधद्दनक द्दिकासासाठी पेरी आद्दण शायी याखच्या दृद्दष्टकोनाखची तलुना 

करा आद्दण त्याखच्यामधील (दोन्ही दृद्दष्टकोनातील) िैिम्यग स्पष्ट करा. 

३.  आज बदु्दिमते्तची व्या्या कशी केली जाते आद्दण जीिनातील घटनाखमळेु यिुा 

प्रौढाखमध्ये बोधद्दनक िाढ कशी होते हे स्पष्ट करा.  

४.  महाद्दिद्यालयीन द्दिद्यार्थयाांच्या लोकसख् याशा्ीय िैद्दशष््टयाखचे िणगन करा.  

५.  ितगमान काळात द्दिद्यार्थयाांना कोणत्या अडचणींचा सामना करतात? 

६.  महाद्दिद्यालयीन द्दिद्यार्थयाांच्या उपचारािर आद्दण त्याखच्या महाद्दिद्यालयीन कतृगत्िािर 

द्दलखगाचा कसा पररणाम होतो याचे िणगन करा.  

७.  द्दिद्याथी महाद्दिद्यालय अध्यागिर का सोडतात? 
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७ 

पूर्व-प्रौढार्स्थतेील सामाजजक आजण व्यजिमत्र् जर्कास – I 

घटक रचना 

७.०  ईद्दिष्ट े

७.१  प्रस्तावना 

७.२  पूवव प्रौढावस्थेत नातेसबंंध द्दनमावण करणे: जवळीक, अवड अद्दण पे्रमळपणा 

७.२.१ अनदंाचे घटक: मानद्दसक गरजा पूणव करणे 

७.२.२ जवळीकता, मैत्री अद्दण पे्रम  

७.२.३ पे्रम: ऄव्यक्त ते व्यक्त करते  

७.२.४ जोडीदार द्दनवडणे: योग्य जोडीदार ओळखणे 

७.२.५ सलंग्नन शैली अद्दण प्रणयाद्दधष्टीत नातेसबंध: प्रौढाचंी पे्रमळ शैली 

बालपणातील सलंग्नकता प्रद्दतद्दबंद्दबत करतात का?  

७.३  नातेसबंंधांचा प्रवाह 

७.३.१ सहवास, द्दववाह अद्दण आतरनातेसबंंधाच्या द्दनवडी: पूवव प्रौढत्वातील 

पयावयांची क्रमवारी लावणे 

७.३.२ पालकत्व: मलेु ऄसण्याबाबत द्दनणवय घेणे  

७.३.३ समरद्दत-परुुष अद्दण समरद्दत-स्त्री पालक 

७.३.४ एकटे राहणे: एकटे राहण्याची आच्छा 

७.४  साराशं 

७.५ प्रश्न 

७.६ सदंभव 

७.० उजिष्ट े 

या पाठामध्ये अपण खालील घटकावर लक्ष कें द्दित करणार अहोत: 

• तरुण प्रौढानंा अनदं कसा द्दमळतो अद्दण सामाद्दजक घड्याळ/ सामाद्दजक ऄंग 

/सामाद्दजक जीवनरचना काय अहे याचा साराशं. 

• तरुण प्रौढ ज्या प्रकार े मैत्री अद्दण द्दजव्हाळ्याच्या गरजेला प्रद्दतसाद देतात अद्दण ह े

सबंंध कसे कायव करतात द्दकंवा कायव करणे थाबंवतात याचे स्पष्टीकरण. 

• मलुाचें लवकर अगमन प्रौढत्वाच्या नात्यावर कसे पररणाम करते याचे द्दवशे्लषण करा. 

• गे अद्दण लेद्दस्बयन (पुरुष-परुुष अद्दण स्त्री-स्त्री सबंध ठेवणार े पालक) पालकांची 

तलुना द्दवषमद्दलंगी पालकाशंी करणे. 

• प्रौढत्वाच्या सरुुवातीच्या काळात लोकानंी ऄद्दववाद्दहत राहणे पसतं केले. 
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• कामातील भूद्दमका ओळखणे, व्यवसाय द्दनवडणे अद्दण द्दलंगभेद 

• पे्रमाची द्दवद्दवध रूपे समजून घेणे 

• वेगवेगळ्या प्रकारच्या पे्रमातील फरक . 

• जोडीदार कसे द्दनवडले जातात याचे द्दनणवय समजून घ्या. 

• बालक सलंग्नक शैली लक्षात ठेवा अद्दण ते प्रौढाचं्या रोमदँ्दटक नातेसबंंधात कसे 

सबंंद्दधत अहेत. 

७.१ प्रस्तार्ना  

पूवव प्रौढावस्था हा ऄसा कालावधी अहे ज्यामध्ये द्दवद्दवध द्दवकासात्मक कायाांचा समावेश 

ऄसतो. सामन्यात: वीस ते चाळीस वषाांचा हा कालावधी ऄसतो. या कालावधीत, अपण 

सध्या बाल्यावस्थेत नाहीत या वास्तवतेची जाणीव होते. अम्ही स्वतःला प्रौढ म्हणून, 

महत्त्वपूणव जबाबदाऱ्या ऄसलेल्या समाजाचे सदस्य म्हणून पाहण्यास सरुुवात करतो. 

पालकाशंी ऄसलेले सबंंध पनु्हा पररभाद्दषत होतात. घद्दनष्ठ नातेसबंंध अद्दण 

व्यवसाय/कररऄर तरुण प्रौढासंाठी प्रमखु द्दचतेंचा द्दवषय बनतात. सववच नाहीत परतं ुबरचे 

तरुण अयषु्याच्या शेवटपयांत द्दटकू शकणार,े रोमदँ्दटक/प्रणयाद्दधष्टीत नातेसबंध तयार 

करतात. लोकानंी व्यवसायासाठी ज्या प्रकारच्या कामाची द्दनवड केली त्यावरून त्याचंी 

ओळख अकाराला येते.  

ऄनेट, (२००६) यानंी प्रौढत्वाच्या ईदयोन्मखु कालावधीची पाच वैद्दशष््टये शोधली अहेत, 

जी व्यक्तीला पौगडंावस्थेपासून तरुण प्रौढत्वाला वेगळे करतात. 

१. ओळख शोधण्याचे वय      

२.  ऄद्दस्थरतेचे वय 

३.   स्वतःवर लक्ष कें द्दित करण्याचे वय 

४. ऄपेक्षाचें वय 

५. एकमेकातंील भावना समजण्याचे वय  

७.२ पूर्व प्रौढार्स्थेत नातेसबंधं जनमावण करणे: जर्ळीक, आर्ड आजण 

प्रमेळपणा (FORGING RELATIONSHIPS DURING EARLY 

ADULTHOOD: INTIMACY, LIKING AND LOVING) 

पे्रमात पडणे काहींसाठी सोपे ऄसू शकते, परतं ु प्रत्येकजण आतरापं्रमाणे सहजपणे पे्रमात 

पडत नाही. त्याचं्यापैकी काहींसाठी पे्रम हा एक दखुावलेला नातेसबंंधांचा ऄनभुव ऄसतात 

तर काहींसाठी कधीही न द्दमळालेले ऄनभुव ऄसतो. ऄखेरीस काहींसाठी, पे्रमामळेु द्दववाद्दहत 

जोडपे म्हणून ऄनेक वषे एकत्र राहण्याची पे्ररणा द्दमळते.ऄनेक लोकाबंाबत, द्दववाहाचा 

अनदंाने शेवट होत नाही तर घटस्फोट अद्दण कोठडीच्या लढ्यांना सामोर े जावे 
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लागते.प्रौढत्वाच्या काळात, मखु्य द्दवचार म्हणजे नातेसबंंध अद्दण जवळीक द्दनमावण करणे. 

तरुण प्रौढासंाठी अनदं त्यांच्या नातेसबंंधाचं्या स्वरूपात येतो, तर ऄनेकानंा काळजी 

वाटते की ते "वेळेवर" द्दववेकीनातेसबंंध द्दवकद्दसत करण्यास समथव ऄसतील की नाही. 

ज्यानंा दीघवकालीन नातेसबंंध बनवण्यात फारसा रस नसतो त्याचं्यामध्येही काही प्रमाणात 

आतराशंी सपंकव  साधण्याची आच्छा ऄसते. 

७.२.१ आनंदाचे घटक: मानजसक गरजा पूणव करण े (Components of 

happiness: fulfilling psychological needs): 

काही परुावे ऄसे दशववतात की, तरुण प्रौढासंाठी अनदं हा क्षमता, अत्मसन्मान, स्वातंत्र्य 

द्दकंवा आतर लोकाशंी चागंले सबंंध ठेवण्याच्या भावनामंधून द्दमळतो. अनदं हा प्रामखु्याने 

भौद्दतक गरजापेंक्षा मानद्दसक गरजाचं्या समाधानातून द्दमळतो. तथाद्दप, एखाद्या व्यक्तीसाठी 

कोणत्या मानद्दसक गरजा महत्त्वाच्या ऄसतात त्या व्यक्तीच्या सासं्कृद्दतक पार्श्वभूमीवरून 

प्रभाद्दवत होतात. ईदाहरणाथव, एका सशंोधन ऄभ्यासानसुार ऄसे द्ददसून अले अहे की, 

कोररयन तरुण प्रौढ आतर लोकाशंी सबंंद्दधत ऄसलेल्या ऄनभुवानंी समाधानी होते, परतं ु

ऄमेररकन तरुण प्रौढ त्याचं्या स्व अद्दण अत्मसन्मानाशी सबंंद्दधत ऄनभुवापंासून ऄद्दधक 

समाधानी वाटले. 

प्रौढार्स्थेतील सामाजजक घड्याळे (The social clocks of adulthood): 

एखाद्या व्यक्तीच्या अयषु्यातील मैलाचा दगड म्हणून नोंद घेणार े मानसशास्त्रीय घड्याळ 

म्हणून सामाद्दजक जीवनरचनेकडेपाद्दहले जाते. ईदाहरणाथव, द्दवद्दशष्ट वयात द्दववाह करणे, 

मलेु होणे द्दकंवा पदोन्नती घेणे.हे सामाद्दजक घड्याळ अपल्या समवयस्काचं्या तलुनेत 

जीवनातील मखु्य घटक वेळेवर, लवकर द्दकंवा ईद्दशरा पूणव झाले  की नाही हे समजण्यास 

मदत करते. ही सामाद्दजक घड्याळे सासं्कृद्दतकदृष््टया द्दनधाव ररत अहेत. अपण राहतो त्या 

समाज्याच्या ऄपेक्षा ते प्रद्दतद्दबंद्दबत करतात. 

द्दवसाव्या शतकाच्या मध्यापयांत पाश्चात्य समाजामंध्ये प्रौढत्वाचे सामाद्दजक घड्याळ ऄगदी 

एकसारखे ऄसायचे. तथाद्दप, सध्याच्या काळात, परुुष अद्दण द्दस्त्रयांचे सामाद्दजक 

घड्याळ्याच्या बाबत लक्षणीय द्दभन्नता द्ददसून येते. ज्या वेळेस जीवनातील प्रमखु घटना 

घडतात त्या वेळेत लक्षणीय बदल द्ददसून येतात. द्दवशेषतः मद्दहलाचें सामाद्दजक 

घड्याळ्यामंध्ये  सामाद्दजक अद्दण सासं्कृद्दतक बदलामंळेु प्रचडं बदल झाले अहेत. 

मजिलांचे सामाजजक घड्याळ (Women's social clock): 

लेव्हीनसन व त्यांचे सहकारी सचुवले अहे की, लोकाकंडे ऄनेक सामाद्दजक घड्याळे 

अहेत ज्यातून एखादी द्दवद्दशष्ट जीवनाची घटना घडेल तेव्हा ते द्दनवडतात.या द्दनवडीचा 

मध्यम प्रौढवयात त्यांच्या व्यद्दक्तमत्त्व द्दवकासावर लक्षणीय प्रभाव पडतो. लेव्हीनसन यानंी 

दीघव कालावधीनतंर एकत्र जमलेल्या द्दस्त्रयांच्या  गटावर ऄभ्यास केला ज्याचंी सामाद्दजक 

घड्याळे एकतर त्याचं्या कुटंुबावंर द्दकंवा कररऄरवर ऄथवा वैयद्दक्तक लक्ष्यावर ऄद्दधक 

कें द्दित होती. सशंोधनामध्ये अढळून अले की, वषावनवुषे द्दस्त्रया ऄद्दधक स्वयं-द्दशस्तबद्ध व  

कतवव्यासंाठी वचनबद्ध झाल्या अहेत, ऄद्दधक स्वातंत्र्य ईपभोगत ऄसून त्याचं्यातील 

अत्मद्दवर्श्ास वाढला अहे अद्दण ऄद्दधक प्रभावीपणे प्रद्दतकूल पररद्दस्थतींचा सामना करत 
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अहेत.त्यापैकी २१ ते २७ वयोगटातील ऄनेकानंी पारपंाररक स्त्रीद्दलंगी वतवन दाखवले, जसे 

की द्दववाह करणे अद्दण माता होणे. जसजशी मलेु मोठी झाली अद्दण माततृ्व कतवव्ये कमी 

झाली तसतसे त्यानंी पारपंाररक भूद्दमका कमी स्वीकारल्या. मद्दहलाचें दोन्ही गट - ज्यानंी 

कुटंुबावंर लक्ष कें द्दित करणे द्दनवडले अद्दण ज्यांनी कररऄरवर लक्ष कें द्दित करणे द्दनवडले 

त्याचं्या व्यद्दक्तमत्त्व द्दवकासात समान सकारात्मक बदल द्ददसून अले. दसुरीकडे, ज्या 

द्दस्त्रयानंी कौटंुद्दबक द्दकंवा कररऄरवर लक्ष कें द्दित केले नाही त्याचं्या व्यद्दक्तमत्त्व द्दवकासात 

फार कमी द्दकंवा नकारात्मक बदल द्ददसून अला अद्दण कालातंराने ऄसमाधानी मद्दहलामंध्ये 

वाढ झाली. यावरून ऄसे द्ददसून येते की, सकारात्मक व्यद्दक्तमत्त्व बदलण्यासाठी जीवनात 

काहीतरी ध्येये ऄसली पाद्दहजेत. हेलसन याचें ऄसे मत होते की, स्त्रीद्वार े द्दनवडलेल्या 

द्दवद्दशष्ट सामाद्दजक घड्याळ्याने  व्यद्दक्तमत्त्व द्दवकास द्दनद्दश्चत होउ शकत नाही. एक पयावय 

म्हणून, सामाद्दजक घड्याळे द्दनवडण्याची प्रद्दक्रया द्दवकासामध्ये महत्त्वपूणव ऄसू शकतात, 

परतं ुसामाद्दजक घड्याळात कररऄरचा मागव द्दकंवा माततृ्व समाद्दवष्ट अहे की नाही यावर ते 

ऄवलंबून ऄसेल. मद्दहला प्रथम कररऄर द्दवकद्दसत करतात  की प्रथम अइ बनतात ह े

महत्त्वाचे नाही. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे स्त्री जो मागव द्दनवडते, त्यावर ती लक्ष कें द्दित करते. 

सामाद्दजक घड्याळांवर ससं्कृतीचा प्रभाव ऄसतो. मद्दहलाचं्या माततृ्वाची वेळ व कोणत्या 

प्रकारच्या कारकीदीचा पाठपरुावा करायचा अहे यावर सामाद्दजक, सासं्कृद्दतक अद्दण 

अद्दथवक घटकाचंा प्रभाव पडतो. 

७.२.२ जर्ळीकता, मैत्री आजण प्रमे (Intimacy, Friendship and love): 

मद्दहलाचं्या (अद्दण परुुषाचं्या) स्वभावात अद्दण सामाद्दजक घड्याळ्यामंध्ये सतत बदल होत 

ऄसले तरीही, प्रौढत्वामधील एक पैलू ऄजूनही सवावत महत्वाचा अह े तो म्हणज े

आतराबंरोबरील नातेसबंंधाचंा द्दवकास अद्दण देखभाल. दसुऱ् याचं्या भावनांची अपण ज्या 

पद्धतीने कदर करतो, ते नातेसबंंध प्रौढत्वाच्या काळातील द्दवकासाचा मखु्य भाग ऄसतात. 

जर्ळीकता शोधण:े तरुण प्रौढत्र्ाबिल एरीकसन यांचे जर्चार (Seeking intimacy: 

Erikson’s view of young adulthood):  

एररक एरीकसन याचं्या मते, पौगडंावस्थेपासून ते द्दतसाव्या दशकाच्या सरुुवातीपयांतचा 

तरुण प्रौढत्व हा जवळीक/ द्दजव्हाळा द्दवरूद्ध द्दवलगता/तटुकपणा या ऄवस्थेचा कालावधी 

म्हणून मानला गेला अहे. या कालावधीत आतराशंी घद्दनष्ठ नातेसबंंधाचं्या द्दवकासावर लक्ष 

कें द्दित केले जाते. एररक्सनच्या मते, घद्दनष्ठ नातेसबंधामध्ये ऄनेक पैलू ऄसतात. एक 

म्हणजे द्दनस्वाथीपणाची मयावदा, ज्यामध्ये दसुऱ्यासाठी अपल्या स्वतःच्या गरजाचंा त्याग 

करणे समाद्दवष्ट अहे. या कालावधीतील लैंद्दगकतेमध्ये केवळ स्वतःच्या समाधानावरच नव्हे 

तर जोडीदाराच्या समाधानावर लक्ष कें द्दित करून सयंकु्त अनदंाचा ऄनभुव घेण्याचा 

समावेश ऄसतो. शेवटी, सखोल एकद्दनष्ठपणा हा एक घटक अह,े म्हणजेच, 

जोडीदाराबरोबर पररपूणव सारखेपणा जोडण्याचा प्रयत्न. एररकसनच्या मते, ज्या व्यक्तींना 

एकटेपणा, भीती अद्दण त्याचं्या नातेसबंंधामंध्ये ऄद्दलप्तपणा जाणवतो त्यानंा या टप्पप्पयात 

ऄडचणींचा सामना केल्यामुळे ऄसे वाटते. एक मजबूत ओळख द्दनमावण करण्यात 

ऄपयशामळेु या ऄडचणी द्दवकद्दसत होउ शकतात. याईलट, जे शारीररक, बौद्दद्धक अद्दण 
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भावद्दनक पातळीवर आतराशंी यशस्वीररत्या घद्दनष्ठ सबंंध द्दनमावण करतात ते द्दवकासाच्या या 

टप्पप्पयावर सकंटाचंा सामना यशस्वीपणे करतात. 

अयषु्यभर होणारी व्यद्दक्तमत्त्वाची वाढ अद्दण द्दवकास याचंी तपासणी सतत होत 

ऄसल्यामळेु हा द्दसद्धातं  प्रभावी अहे. या द्दसद्धातंाचे काही पैलू अजच्या द्दवकासवाद्यांना 

ऄडचणीचे ठरत अहेत. ईदाहरणाथव , द्दजव्हाळ्याचा द्दवचार करताना त्याने ते प्रौढ 

द्दवषमलैंद्दगकते परुते मयावद्ददत केले जे मलुामंध्ये द्दनमावण करण्याचे ध्येय अहे. द्दवरुद्ध द्दकंवा 

समान द्दलंगी याचं्यातील आतर कोणत्याही प्रकारची जवळीक कद्दनष्ठ दजावची मानली गेली. 

मद्दहलाचं्या तलुनेत पुरुषावंर ऄद्दधक लक्ष द्ददले गेले. वादं्दशक अद्दण जातीय ओळखीचा 

कोणताही द्दवचार न करता, या  द्दसद्धातंाची ऄंमलबजावणी मोठ्या प्रमाणात मयावद्ददत केली. 

मैत्रीभार्  (Friendship):  

त्याचं्यापैकी बहुतेकासंाठी मैत्री ऄसणे अद्दण मैत्री द्दटकवणे हा प्रौढाचं्या जीवनाचा एक 

महत्त्वाचा भाग अहे. याचे कारण ऄसे की, अपलेपणाची मूलभूत गरज अपल्याला आतराशंी 

द्दकमान काही नातेसबंंध तयार करण्यात अद्दण द्दटकवून ठेवण्यास मदत करते. तथाद्दप, प्रश्न 

ऄसा द्दनमावण होतो की, लोक द्दमत्र कसे बनवतात? त्यामध्ये महत्त्वपूणव योगदान देणारा  

घटक म्हणजे द्दनकटता. जे लोक जवळ राहतात अद्दण सपंकावत येतात त्याचं्याशी मैत्री केली 

जाते. या साद्दन्नध्यातून तलुनेने कमी खचावत सोबती, सामाद्दजक मान्यता अद्दण कधीकधी 

मदतीचा हात यासंारखी बद्दक्षसे द्दमळू शकतात. 

समानता, मैत्रीच्या द्दनद्दमवतीमध्ये देखील महत्त्वपूणव भूद्दमका बजावते. एकसारख्या पंखाचें पक्षी 

एकत्र येतात या  म्हणी प्रमाणे, एकसारखेच दृद्दष्टकोन अद्दण मूल्ये धारण करणार े लोक 

एकमेकानंा ऄद्दधक अवडतात. द्दवशेषतः द्दवरुद्ध द्दलंगी मैत्रीमध्ये समानता ऄद्दधक महत्वाची 

बनते. तथाद्दप, व्यक्ती पौगडंावस्थेत प्रवेश करते तेव्हा द्दवरुद्ध द्दलंगी मैत्रीची संख्या कमी होउ 

लागते व  हा अकृतीबंध अयषु्यभर चालू राहतो. याचा ऄथव, पौगडंावस्थेपासून लोक 

बहुतेक त्याचं्या स्वतःच्या वंशाच्या लोकाशंी घद्दनष्ठ मैत्री करतात. 

द्दमत्राचंी द्दनवड त्याचं्या वैयद्दक्तक गणुाचं्या अधार े केली जाते. ईदाहरणाथव, जे द्दवर्श्ास 

ठेवतात व द्दनष्ठावान, ईत्साहपूणव, पे्रमळ, सहकायव करणारे ऄसतात अद्दण अपल्याला 

सरुद्दक्षततेची भावना देतात त्यांच्याकडे लोक ऄद्दधक अकद्दषवत होतात  

७.२.३ प्रमे: अव्यि ते व्यि करते  (Love: Defining the Undefinable) 

कधी पे्रमात पडले का? घडत ऄसलेल्या मोहक घटना माद्दलकाचंी कल्पना करा. काही 

ऄनपेद्दक्षत भेटी, ज्यामळेु समानतेसह सभंाषणाचंी सरुवात होते, ऄनौपचाररक भेटींमध्ये 

त्याचे रुपातंर होते व शेवटी ऄद्दधकृत बादं्दधलकी द्दनमावण होते. बहुताशं नातेसबंंध ऄशाच 

प्रकार ेद्दवकद्दसत होतात व  पढुील स्तरावर प्रगती करतात: 

• दोन लोक दीघव कालावधीमध्ये एकमेकाशंी ऄद्दधक वेळा सवंाद साधतात. 

• दोन्ही लोकामंध्ये एकमेकाबंरोबरची सगंत शोधण्याची प्रवतृ्ती वाढते. 
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• एकमेकाकंडे स्वतःबिल ऄद्दधक द्दजव्हाळ्याची माद्दहती ईघड करतात अद्दण शारीररक 

घद्दनष्ठता सामाद्दयक करण्यास सरुवात करतात 

• सकारात्मक अद्दण नकारात्मक दोन्ही भावना सामाद्दयक करण्यास ऄद्दधक तयार 

होतात तसेच टीका अद्दण स्ततुी करतात. 

• दोघामंध्ये नातेसबंंधासाठी ठेवलेल्या ध्येयाबंाबत एकमत ऄसते. 

• ऄनेक पररद्दस्थतींमध्ये त्याचं्या प्रद्दतद्दक्रया ऄद्दधक समान बनतात. 

• त्याचें स्वतःचे मानसशास्त्रीय कल्याण सबंंधाचं्या यशावर ऄवलंबून ऄसते, ते 

ऄद्दद्वतीय, पे्रमळ व ज्याची ईणीव कशानेही भरून काढता येणार नाही या दृष्टीने पद्दहले 

जाते. 

• शेवटी, त्याचं्या वतवणकुीच्या व्याख्येत बदल होतो व ते स्वतः बदलतात: सरुुवातीला 

स्वत: ला पाहतात अद्दण दोन स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून न पाहता एक जोडपे म्हणून वतवन 

करतात. 

या द्दठकाणी ऄसा प्रश्न द्दनमावण होतो की, अपण पे्रमाला अवडण्यापासून कसे वेगळे करू 

शकतो का? बहुतेक द्दवकासात्मक मानसशास्त्रज्ांचा ऄसा द्दवर्श्ास अहे की, पे्रम केवळ 

अवडण्यापेक्षा गणुात्मकदृष््टया वेगळे नसतेपरतं ुगणुात्मकदृष््टया पूणवपणे वेगवेगळ्या द्दस्थतीचे 

प्रद्दतद्दनद्दधत्व करते.ईदाहरणाथव, तीव्र शारीररक ईते्तजना, दसुऱ्या व्यक्तीमध्ये वाढलेली 

अवड, भावनामंध्ये वेगाने  होणार े बदल अद्दण कमीतकमी सरुुवातीच्या टप्पप्पयातील त्या 

व्यक्तीबिल वारवंार कल्पना. पे्रम अवडण्यापेक्षा वेगळे ऄसते कारण त्यात जवळीकता, 

ईत्कटता अद्दण द्दवद्दशष्टता याचंा समावेश ऄसतो. सवव प्रकारचे पे्रम सारखे नसते. जसे 

अपण अपल्या जोडीदारावर द्दकंवा भावडंांवर द्दकंवा जवळच्या द्दमत्रावंर जसे पे्रम करतो तसे 

अपण अपल्या पालकावंर करत नाही. या प्रकारच्या पे्रमामंध्ये कोणता फरक द्दनमावण 

होतो? काही मानसशास्त्रज् सचुवतात की,अपले  पे्रम सबंंध दोन वेगवेगळ्या शे्रणींमध्ये येउ 

शकतात: ईत्कट द्दकंवा सहचरपे्रम. 

उत्कट आजण सिर्ासीय प्रमे: प्रमेाचे दोन घटक (Passionate and 

companionate love: the two faces of love): 

ईत्कट पे्रम शद्दक्तशाली सयंोजनम्हणून स्पष्ट केले जाते. वासनामय पे्रमामध्ये अपलुकी, 

लैंद्दगक अकषवण अद्दण जवळीक ऄसते. त्या तलुनेत, सहवासीय पे्रम हे एक मजबूत 

स्नेहभाव अहे, अपले जीवनजोडीदारामध्ये खोलवर गुतंलेले अह,े एकमेकादं्दवषयीचा दृढ 

द्दवर्श्ास, अपलुकी, काळजीवाहूपणा ह्या बाबी सहवासी पे्रमामध्ये समाद्दवष्ट अहेत.  

वासनामय पे्रम कशामळेु होते? द्दसद्धातंानसुार, कोणतीही गोष्ट तीव्र भावना द्दनमावण करते 

ऄगदी नकारात्मक भावनासदु्धा - राग, भीती, नकार द्दकंवा मत्सर; वासनामय पे्रम 

वाढवण्याचे मागव ऄसू शकतात. वासनामय पे्रमाच्या द्दसद्धातंामध्ये, जेव्हा दोन घटना एकत्र 

येतात तेव्हा रोमदँ्दटक/प्रणायाधीष्टीत पे्रम ऄनभुवले जाते, म्हणजे पररद्दस्थतीजन्य सकेंत 

अद्दण शारीररक ईते्तजना हे दशववते की पे्रम हे ज्या भावनाचंा ऄनभुव घेत अहेत. शारीररक, 
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लैंद्दगक ईते्तजना द्दकंवा इष्यावसारख्या नकारात्मक भावनादं्वार ेद्वार ेशारीररक ईते्तजना द्दनमावण 

केली जाउ शकते. कारण काहीही ऄसो, जर ईते्तजना नतंर "माझे रृदय त्याच्यामुळे 

धडधडते" द्दकंवा "ती मला खरोखरच सक्रीय करते" ऄसा द्दशक्का मारला गेला तर त्याचे 

शे्रय ईत्कट पे्रमाला द्ददले जाउ शकते. त्याचं्या गहृीत द्दप्रयकराकडून सतत क्लेशदायक 

द्दकंवा नकारात्म्क ऄनभुव अल्यानतंरही लोकांना ऄद्दधक पे्रम का वाटू शकते हे स्पष्ट 

करण्यासाठी द्दसद्धातं ईपयकु्त अहे. 

प्रश्न ऄसा द्दनमावण होतो की, जर शारीररक ईते्तजना ऄशा द्दवद्दवध शक्यतादं्वार ेऄनभुवल्या 

जाउ शकतात तर लोक त्याला फक्त पे्रम म्हणून का द्दशक्का मारतात. याचे एक कारण ऄसे 

ऄसू शकते की, पाश्चात्य ससं्कृतीत, रोमदँ्दटक पे्रमाकडे लोकसभंवनीय, स्वीकायव अद्दण 

हवासा वाटणारा ऄनभुव म्हणून पाहतात. पे्रमाची सकंल्पना पे्रमगीते, जाद्दहराती अद्दण 

सामद्दजक माध्यमामंध्ये अहे. त्यामळेु तरुण प्रौढ त्याचं्या जीवनात पे्रम ऄनभुवण्यासाठी 

प्राधान्य देतात. आतर काही ससं्कृतींमध्ये, जसे अद्दशयाइ ससं्कृतींमध्ये, ईत्कट रोमदँ्दटक 

पे्रमाची सकंल्पना नाही. कुटंुबातंील वद्दडलधारी माणस ं पे्रमापेक्षा आतर द्दवद्दवध द्दवचाराचं्या 

अधार े द्दववाहांचे द्दनयोजन करतात. ईदाहरणाथव, सामाद्दजक-अद्दथवक द्दस्थती, जात, धमव 

आत्यादी घटक तरुण प्रौढांचे द्दववाह द्दनद्दश्चत करण्यासाठी द्दवचारात घेतले जातात. ऄगदी 

पाश्चात्य ससं्कृतींमध्येही, द्दववाहामध्ये मूलभूत गरज म्हणून पे्रमाची संकल्पना केवळ 

मध्ययगुातच माडंली गेली. 

प्रमेाचे तीन घटक: स्टनवबगव यांचा प्रमेाचा जत्रकोण जसद्ांत (Three faces of love: 

Sternberg’s Triangular Theory):  

रॉबटव  स्टनवबगव यानंी पे्रमाचा द्दत्रकोण द्दसद्धातं माडंला अहे. या द्दसद्धातंानसुार पे्रमामध्ये तीन 

घटक ऄसतात: ईत्कटता (प्रणय, लैंद्दगकता अद्दण प्रणयासंबंद्दधत पे्ररक सामर्थयव), घद्दनष्ठता 

(अपलुकी, जवळीक अद्दण अत्मीयतेची भावना) अद्दण वचनबद्धता (एक व्यक्ती दसुऱ्या 

व्यक्तीवर पे्रम करते याची सरुुवातीची ऄनभूुती अद्दण ती कायम ठेवण्याचा द्दनधावर). 

हे घटक वेगवेगळ्या प्रकारच्या पे्रमामध्ये एकत्र केले जाउ शकतात, ज्यावर पे्रम ऄवलंबून 

अहेत द्दकंवा नातेसबंंधातून हरवलेले अहेत. 

ईदाहरणाथव , पे्रम नसणे म्हणजे ईत्कटता, द्दजव्हाळा अद्दण बादं्दधलकीचा ऄभाव, कारण हे 

ऄशा प्रकारच्या नातेसबंंधाचा सदंभव देते, जेथे लोक सहजपणे सहभागी झालेले ऄसतात.  

एकमकेांबिल ओढ र्ाटण े(Liking only develops): 

जेव्हा द्दजव्हाळाऄसतो तेंव्हा ईत्कटता अद्दण वचनबद्धता नसते. जेव्हा केवळ ईत्कटता 

जाणवते तेव्हा त्याला मोहक पे्रम ऄसे म्हटले जाते अद्दण जेव्हा फक्त वचनबद्धता ऄसते 

तेव्हा त्याला द्दनरथवक पे्रम ऄसे म्हटले जाते. 

रोमदँ्दटक पे्रमात वचनबद्धता नसते तर ईत्कटता अद्दण जवळीक हे दोन घटक ऄसतात. 

जेव्हा दोन व्यक्ती भावद्दनक अद्दण शारीररकदृष््टया एकत्र येतात तेव्हा हे घडते, परतं ु

दीघवकाळ द्दटकणार ेनाते म्हणून त्याकडे पाहत नाहीत. 
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सहवासातील पे्रम म्हणजे दीघवकाळ द्दटकणाऱ्या सबंंधामंध्ये बादं्दधलकी ऄसते व शारीररक 

ईत्कटता खूप कमी ऄसते द्दकंवा नसते.  

द्दजव्हाळ्याचा ऄभाव ऄसताना बादं्दधलकी अद्दण ईत्कटता ऄसते तेव्हा ते द्दनरथवक पे्रम 

ऄसते.जोडीदारामंध्ये भावद्दनक बंधन नसलेले हे एक प्रकारचे  द्दनरथवक पे्रम अहे. 

केवळ पररपूणव पे्रमात ह े द्दतन्ही घटक अहेत-ईत्कटता, जवळीकता अद्दण 

वचनबद्धता.नातेसबंंधातील पे्रमाच्या प्रकाराचें वचवस्व काळानसुार बदलते. 

पे्रमाचा हा द्दसद्धातं केवळ पे्रमाच्या गतीशीलतेवरच भर देत नाही तर त्यामधील 

गुतंागुतंीवरही भर देतो. व्यक्ती अद्दण नातेसबंंधापं्रमाणे पे्रम ही द्दवकद्दसत होते व त्यामध्ये 

बदल होतो. 

७.२.४ जोडीदार जनर्डण:े योग्य जोडीदार ओळखण े (Choosing a Partner: 

Recognizing Mr. or Ms. Right): 

प्रौढत्वाच्या सरुुवातीच्या कालखडंात जोडीदार शोधणे हे ऄनेक तरुणांचे मखु्य ध्येय अहे. 

या के्षत्रात यशस्वी होण्यासाठी अपण ज्या समाजात राहतो त्या समाजाचे मोठ्या प्रमाणात 

योगदान ऄसते. या सवव गोष्टी ऄसूनही जीवन सामाद्दयक करण्यासाठी जोडीदाराची ओळख 

पटवणे सोपे नाही. 

जोडीदार शोधण:े प्रमे िी एकमरे् गोष्ट मित्र्ाची आि े(Seeking a spouse: Love 

is the only thing that matters): 

ऄनेक व्यक्तींमध्ये, जोडीदार द्दनवडण्याच्या प्रद्दक्रयेत पे्रम करणे मखु्य गोष्ट अह े याबाबत 

द्दद्वधावस्था नाही. तथाद्दप, द्दववाहाची कारणे द्दनद्दश्चत करण्यामध्ये ससं्कृतीची महत्वाची 

भूद्दमका ऄसते. ऄनेक सशंोधनपर ऄभ्यासामध्ये ऄसे द्ददसून अले अहे की, ऄमेररका, 

जपान द्दकंवा ब्राझील सारख्या देशामंध्ये लोक एखाद्या व्यक्तीवर पे्रम करत नसतील तर 

त्याच्याशी द्दववाह करणार नाहीत. दसुरीकडे, भारत अद्दण पाद्दकस्तान सारख्या देशातंील 

अकडेवारी दशववते की, पे्रमाद्दशवाय द्दववाह तरुणांना मान्य अहे. ऄमेररकेतील लोकाचंा 

ऄसा द्दवर्श्ास अहे की, लोक त्याचं्या जोडीदारामंध्ये जे  मुख्य घटक शोधतात ते  म्हणजे  

पे्रम अद्दण परस्पर अकषवण होय. चीनमध्ये, परुुषाचंा ऄसा द्दवर्श्ास अहे की चागंले अरोग्य 

हे द्दववाहाच्या दृष्टीने सवावत महत्वाचे वैद्दशष््टय अहे, तर द्दस्त्रयांनी द्दववाहासाठी भावद्दनक 

द्दस्थरता अद्दण पररपक्वता सवावत महत्त्वाची मानली अहे. दद्दक्षण अद्दिकेत परुुषांनी 

भावद्दनक द्दस्थरता हे सवावत महत्वाचे वैद्दशष््टये मानले, तर द्दस्त्रयांनी द्दववाहाच्या दृष्टीने 

द्दवर्श्ासाहव सवावत महत्त्वाचा घटक मानला अहे. 

याचा ऄथव ऄसा नाही की, ऄमेररका सोडून आतर ससं्कृतीतील लोक पे्रमाला ऄद्दजबात 

महत्त्व देत नाहीत. सवव ससं्कृतींमध्ये, प्रथम प्राधान्य नसले तरीही पे्रम अद्दण परस्पर 

अकषवण ह े द्दववाहासाठी ऄत्यतं आष्ट वैद्दशष््टये मानली अहेत. भावद्दनक द्दस्थरतेद्दशवाय, 

मनमोहक स्वभाव अद्दण बदु्दद्धमत्ता देखील वैद्दर्श्कदृष््टया ऄत्यतं मौल्यवान वैद्दशष््टये अहेत. 
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वेगवेगळ्या ससं्कृतीमध्ये जोडीदारामधील वैद्दशष््टयाचं्या प्राधान्यामध्ये द्दलंगभेद द्ददसून 

येतात. द्दस्त्रया मेहनती अद्दण महत्वाकाकं्षी ऄसलेल्या जोडीदाराला पसतं करतात, तर परुुष 

शारीररकदृष््टया अकषवक ऄसा सभंाव्य वैवाद्दहक जोडीदार पसतं करतात. ही द्दवरोधी -

सासं्कृद्दतक समानता ईत्क्रातंीच्या घटकामंळेु ऄसू शकते. बसु्सव त्याचें सहकारी (२००८) 

यानंी ऄसे स्पष्ट केले की, ऄनवुादं्दशकररत्या ईच्च प्रजनन क्षमता ऄसलेल्या जोडीदारांचा 

शोध घेण्यासाठी मानवी परुुषांना तयार केले जाते. स्त्रीचे शारीररक अकषवण द्दतच्या प्रजनन 

क्षमतेचे लक्षण अहे. 

दसुरीकडे, द्दस्त्रयांना ऄनवुांद्दशकदृष््टया ऄसे जोडीदार शोधण्यासाठी तयार केले जाते ज े

त्यानंा ऄपरुी साधनसपंत्ती अद्दण सरुद्दक्षतता प्रदान करू शकतील जेणेकरून त्याचं्या 

सतंतीचे द्दजवतं राहण्याची शक्यता जास्त ऄसेल. 

ईत्क्रातंीवादी तत्त्वाच्या बाजूने टीकेद्दशवाय यदु्दक्तवाद नाही. मानसशास्त्रज्ांचा ऄसा यदु्दक्तवाद 

अहे की, सववप्रथम ईत्क्रातंीवादी मानसशास्त्राने द्ददलेले स्पष्टीकरण पडताळणी करण्यायोग्य 

नाही म्हणून ते शास्त्रीय नाही. दसुऱ्यादंा हा सासं्कृद्दतक सारखेपणा लैंद्दगक समजानंा सदु्धा 

लागू केला जाउ शकतो. द्दतसऱ् यादंा, ऄसा यदु्दक्तवाद केला गेला अहे की सवव ससं्कृतींमध्ये, 

सामान्यत: परुुष ऄद्दधक शक्ती, दजाव अद्दण सातत्याने कमाइ करण्याची क्षमता धारण 

करतात, त्यामळेु, द्दस्त्रया कमी अद्दथवक क्षमता ऄसलेल्या द्दकंवा कमकुवत व्यक्तीऐवजी हे 

गणुधमव ऄसलेल्या परुुषाला प्राधान्य देतील ऄशी शक्यता ऄसते. साधनसपंत्तीसाठी परुुष 

द्दस्त्रयावंर ऄवलंबून नसल्यामुळे, जोडीदार द्दनवडताना ते अद्दथवक ससंाधनां व्यद्दतररक्त आतर 

घटकाचंा द्दवचार करतात. 

गाळणी जसद्ांत: जोडीदाराची जनर्ड (Filtering models: sifting out a 

spouse): 

या द्दसद्धातंामळेु सभंाव्य जोडीदारामध्ये ऄत्यतं महत्त्वपूणव वैद्दशष््टये शोधण्यासाठी मदत होते, 

परतं ु द्दवद्दशष्ट व्यक्ती जोडीदाराची द्दनवड कशी करते हे द्दनद्दश्चत करण्यासाठी 

अवश्यकतेनसुार ईपयकु्त नाही. गाळणी द्दसद्धातं ऄशा गुतंागुतंीच्या प्रश्नाचे ईत्तर देण्यासाठी 

अपल्याला मदत करण्याचा प्रयत्न करते. 

सशंोधक ऄसे सचुवतात की, जसे अपण ऄनावश्यक सामग्री काढून टाकण्यासाठी पीठ 

चाळतो, त्याचप्रमाणे, व्यक्ती ऄत्यतं लहान बाबींचा द्दवचार करून त्याचें सभंाव्य जोडीदार 

शोधतात. या द्दसद्धातंाप्रमाणे, व्यक्ती प्रथम ऄशा घटकाचंी चाळणी करतात जे अकषवकतेचे 

व्यापक द्दनधावरक अहेत. एकदा व्यक्ती या प्राथद्दमक चाळणीमधून गेली की नतंर ऄद्दधक 

ऄत्याधदु्दनक प्रकारची चाळणी वापरले जाते. ऄंद्दतम पररणाम म्हणजे त्याचं्या ससुगंततेवर 

अधाररत जोडीदाराची द्दनवड केली जाते. 

ससुगंतता कशी द्दनधावररत केली जाते? केवळ व्यद्दक्तमत्त्व वैद्दशष््टयेच नव्हे तर ऄनेक 

सासं्कृद्दतक घटक  यामध्ये महत्वाची भूद्दमका बजावतात. ईदाहरणाथव , जेव्हा द्दववाहाचा प्रश्न 

येतो तेव्हा एकद्दजनसीपणाचे तत्त्व पाळले जाते. वय, द्दशक्षण, वशं, लोकसखं्याशास्त्रीय 

वैद्दशष््टये अद्दण धमावमध्ये समान ऄसलेल्या व्यक्तीशी लग्न करण्याची शक्यता म्हणजे 

ससुगंतता होय. 
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याद्दशवाय द्दववाह पदशे््रणी हा सदु्धा महत्वाचा घटक मानला जातो. हा घटक द्दववाहाच्या 

द्दनणवयावर पररणाम करतो. द्दववाह पदशे््रणी म्हणजे स्त्री अद्दण परुुष जोडीदार द्दनवड करताना 

कोणत्या गोष्टीना प्राध्यान्य देतात. सववसाधारणपणे ऄसे द्ददसून येते की, परुुष अपल्यापेक्षा 

कमी वयाची, कमी ईंचीची, कमी दजाव ऄसलेली स्त्री द्दनवडतो, तर स्त्री अपल्यापेक्षा वयाने 

मोठा, ऄंगद्दपंडाने मजबूत अद्दण ऄद्दधक दजावचा ऄसा परुुष द्दनवडतात. द्दववाह पदशे््रणी 

द्दस्त्रयासंाठी संभाव्य जोडीदार द्दनवडीच्या सखं्या मयावद्ददत करते, द्दवशेषत: द्दस्त्रयाचं्या 

बाबतीत जसजसे स्त्रीचे द्दववाहाचे वय वाढत जाते तसतसी द्दतला ऄनरुूप जोडीदाराचंी 

सखं्या कमी होत जाते. परुुषानंा त्याचें वय वाढत ऄसताना जोडीदाराची सद्दवस्तरपणे 

द्दनवड करण्याची परवानगी द्दमळते. बनावडव  (१९८२) याचंा ऄसा द्दवर्श्ास होता की, काही 

द्दस्त्रया द्दववाह करण्यास ऄसमथव ऄसतात कारण त्या ईच्च दजावच्या ऄसतात अद्दण 

ईपलब्ध ऄसलेल्यापेक्षाही ईच्च दजावच्या व्यक्तीची शोध घेतात.ऄशा मद्दहलानंा मानाचे 

स्थान अहे त्या ऄग्रस्थानी ऄसतात. द्दववाहाची पदशे््रणी सदु्दशद्दक्षत अद्दिकन ऄमेररकन 

मद्दहलासंाठी जोडीदार शोधणे द्दवशेषतः कठीण बनवते कारण फार कमी अद्दिकन 

ऄमेररकन परुुष सदु्दशद्दक्षत अहेत. ऄशा पररद्दस्थतीत, द्दस्त्रया कमी द्दशकलेल्या द्दकंवा द्दववाह 

न करण्याचा द्दनणवय घेणाऱ्या परुुषाशंी द्दववाह करण्याची ऄद्दधक शक्यता ऄसते. 

७.२.५ संलग्नन शैली आजण प्रणयाजधष्टीत नातेसंबध: प्रौढांची प्रमेळ शैली 

बालपणातील संलग्नकता प्रजतजबंजबत करतात का? (Attachment styles and 

romantic relationships: do adult loving styles reflect attachment in 

infancy?):  

काही परुावे ऄसे द्दसद्ध करतात की, बालपणात ऄनभुवलेल्या सलंग्ननतेचा प्रकार प्रौढ 

रोमदँ्दटक सबंंधादंरम्यान द्ददसून येतो. सलंग्नक म्हणजे मूल अद्दण द्दवद्दशष्ट व्यक्ती याचं्यातील 

सकारात्मक भावद्दनक बंधनाचा द्दवकास. बहुतेक ऄभवकामंध्ये तीन सलंग्नक प्रकारापैंकी एक 

सलंग्नक शैली ऄसतेच.   

सुरजितपण े संलग्न झालेली मलेु (Securely attached children): ज्याचें त्याचं्या 

पालकाशंी सकारात्मक, द्दवर्श्ासू, द्दनरोगी सबंंध अहेत. सरुद्दक्षत सलंग्नक शैली ऄसलेले 

प्रौढ सहजपणे नातेसबंंधात प्रवेश करतात अद्दण त्याचं्या संबंधाचं्या भद्दवष्यातील यशाबिल 

अनदंी, ईत्साही अद्दण अत्मद्दवर्श्ासू ऄसतात. 

घजनष्ठता जकंर्ा सामाजजक परस्परसंर्ादटाळणारी लिान मलेु (Avoidant infants): 

काळजी घेणाऱ्याबंिल तलुनेने ईदासीन अद्दण त्यांच्याशी सवंाद टाळणाऱ्या मलुाचंा यामध्ये 

समावेश होतो.  टाळण्याची संलग्न शैली ऄसलेल्या प्रौढामंध्ये सहसा नातेसबंंधामंध्ये कमी 

गुतंवणूक केली जाते, द्दवभक्त होण्याचा दर जास्त ऄसतो अद्दण ऄनेकदा त्यानंा एकटे 

वाटते. 

जिधा मन:जस्थतीत असणारी मलेु (The Ambivalent infants): काळजीवाहकापंासून 

दूर ऄसताना खूप त्रास होतो ऄसे दद्दशववतात परतं ुजवे्हा काळजी घेणारा परत येतो तेव्हा ते 

रागवलेले द्ददसतात. द्दद्वधा मन: द्दस्थती सलंग्नक शैली ऄसलेल्या प्रौढामंध्ये नातेसबंंधातं 

जास्त गुतंवणूक करण्याची प्रवतृ्ती ऄसते, त्याचें जोडीदारासोबत वारवंार ब्रेकऄप होतात 

अद्दण तलुनेने त्याचं्यामध्ये  कमी अत्मसन्मान ऄसतो. 



 

 

पूवव-प्रौढावस्थेतील सामाद्दजक अद्दण  

व्यद्दक्तमत्व द्दवकास – I 

 

137 

सशंोधकांच्या मते, सलंग्नक शैली प्रौढत्वापयांत चालू राहते, ज्यामळेु रोमदँ्दटक सबंंधाचं्या 

स्वरूपावर पररणाम होतो. ईदाहरणाथव, खालील द्दवधाने द्दवचारात घ्या: 

१. मला आतराचं्या जवळ जाणे तलुनेने सोपे वाटते अद्दण त्याचं्यावर ऄवलंबून राहणे 

अद्दण त्यांना माझ्यावर ऄवलंबून ठेवणे सोयीचे अहे. मी सहसा सोडून द्ददल्याबिल 

द्दकंवा माझ्या जवळच्या व्यक्तीबिल काळजी करत नाही. (सरुद्दक्षत सलंग्नक शैली) 

२. मी आतराचं्या जवळ ऄसल्याने काहीसा ऄस्वस्थ अह;े मला त्याचं्यावर द्दवर्श्ास ठेवणे 

पूणवपणे ऄवघड अहे. जेव्हा कोणी खूप जवळ येते तेव्हा मी ऄस्वस्थ होतो अद्दण 

बऱ् याचदा, जोडीदार मला माझ्यापेक्षा  ऄद्दधक द्दजव्हाळ्याचे वाटतात. (टाळण्याची 

सलंग्नक शैली) 

३. मला वाटते की, आतर मला पाद्दहजे द्दततके जवळ देण्याबाबत नाराज अहते. मला 

ऄनेकदा काळजी वाटते की माझा जोडीदार माझ्यावर खरोखर पे्रम करत नाही द्दकंवा 

माझ्याबरोबर राहू आद्दच्छत नाही. मला दसुऱ्या व्यक्तीशी पूणवपणे द्दवलीन व्हायचे अहे 

अद्दण ही आच्छा कधीकधी लोकानंा घाबरवते. (सदं्ददग्ध सलंग्नक शैली) 

सलंग्नक शैली देखील काळजीच्या स्वरूपाशी सबंंद्दधत ऄसू शकते जे प्रौढानंा त्याचं्या 

रोमदँ्दटक जोडीदाराला मदतीची गरज ऄसते तेव्हा मदत करतात. ईदाहरणाथव , सरुद्दक्षत प्रौढ 

ऄद्दधक सवेंदनशील अद्दण अर्श्ासक राहून त्याचं्या जोडीदाराच्या मानद्दसक गरजानंा 

ऄद्दधक प्रद्दतसाद देतात. 

तलुनेत, द्दचतंाग्रस्त प्रौढ त्याचं्या जोडीदारांना ऄनाहूत, सक्तीची मदत देण्याची ऄद्दधक 

शक्यता ऄसते.ज्या लोकांना नातेसबंंधामंध्ये ऄडचण येत अहे, त्याचं्या समस्येचे मूळ 

शोधण्यासाठी त्यांच्या बालपणाकडे परत पहावे लागते. 

आपली प्रगती तपासा 

१. नातेसबंंध तयार करण्याचे मागव  सागंा. अपले ईत्तर योग्य ईदाहरणासंह स्पष्ट करा. 

२. मद्दहलाचें  सामाद्दजक घड्याळ यावर सद्दवस्तर टीप द्दलहा. 

३. नातेसबंंधासंबंधी एररकसनचे मत थोडक्यात द्दलहा. 

७.३ नातेसबंधंाचंा प्रर्ाि (THE COURSE OF RELATIONSHIPS) 

नातेसबंंध ऄसलेल्या व्यक्तींना द्दवद्दवध अव्हानांचा सामना करावा लागतो. प्रौढत्वाच्या 

सरुुवातीच्या काळात परुुष अद्दण द्दस्त्रयामंध्ये महत्त्वपूणव बदल होतात. हे बदल घडतात 

तेव्हा ते त्याचें कररऄर घडवण्याचे काम करतात, मलेु जन्माला घालतात, साभंाळतात, 

आतराशंी नातेसबंंध प्रस्थाद्दपत करतात अद्दण काही वेळा नात्याचंा शेवटही करतात. द्दववाह  

करायचा ऄसेल तर कधी केला पाद्दहजे, तरुण प्रौढानंा या सवावत मोठ्या प्रश्नालंा सामोर े

जावे लागते. 
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७.३.१ सिर्ास, जर्र्ाि आजण इतर नातेसंबंधाच्या जनर्डी: पूर्व प्रौढत्र्ातील पयावयांची 

क्रमर्ारी लार्णे (Cohabitation, marriage, and other relationship 

choices: sorting out the options of early adulthood): 

काही व्यक्तींसाठी, सभंाव्य जोडीदाराची ओळख करण्यापेक्षा द्दववाह करायचा की नाही हा 

प्राथद्दमक मिुा ऄसतो. सवेक्षणानसुार बहुतेक द्दवरुद्धद्दलंगींनी नमूद केले अह े की त्यानंा 

द्दववाह करायचा अहे, परतं ु त्यासाठी त्यानंी दसुरा मागव द्दनवडला, द्दववाह न करता एकत्र 

राहण्याची अद्दण लैंद्दगक सबंंध ठेवण्याची द्दस्थती, द्दजथे ते द्दववाहाद्दशवाय एकत्र राहणे पसतं 

करतात. सध्या ऄमेररकेत ह ेऄद्दधक प्रचद्दलत अहे. हे देखील लक्षात अले अहे की यू.एस. 

मध्ये, बहुतेक तरुण प्रौढ त्याचं्या रोमदँ्दटक जोडीदारासोबत त्याचं्या २० च्या दशकात 

कमीतकमी कालावधीसाठी तरी एकत्र राहतात अद्दण बहुतेक द्दववाह जोडप्पयांनी एकत्र 

अल्यानतंर होतात. बहुधा अपल्या मनात प्रश्न द्दनमावण होइल की, जोडप्पयांनी द्दववाहापेक्षा 

सहवास का द्दनवडावा? काही जण अजीवन बांद्दधलकीसाठी तयार नसल्यामळेु ऄसे करू 

शकतात. द्दववाह खरोखर कसे ऄसते ही सवय लावण्यासाठी द्दकंवा सराव करण्यासाठी ऄसे 

करू शकतात. द्दलंगाच्या बाबतीत, परुुष सहवासाला नात्याची चाचणी करण्याचा एक मागव 

म्हणून पाहतात तर द्दस्त्रया लग्नाच्या द्ददशेने एक पाउल म्हणून पाहतात. दसुरीकडे, काही 

जोडपी द्दववाहाच्या प्रथेशी सहमत नसतील. त्याचंा ऄसा द्दवर्श्ास अहे की द्दववाह कालबाह्य 

अहे अद्दण जोडप्पयाने अयषु्यभर एकत्र राहण्याची ऄपेक्षा करणे ऄवास्तव अहे. 

अकडेवारी ऄसे सचुवते की, एकमेकाचं्या सहवासात राद्दहल्याने  त्याचं्या अनदंी वैवाद्दहक 

जीवनाची शक्यता वाढते ऄसे समजतात ते चकुीचे अहेत.  

जर्र्ाि (Marriage): 

प्रौढत्वाच्या सरुुवातीच्या काळात, द्दववाह हा बहुतेक व्यक्तींनी पसतं केलेला ऄंद्दतम पयावय 

अहे. याचे कारण ऄसे अहे की, बरचे लोक द्दववाहाला पे्रमळ नात्याचे योग्य सयंोजन म्हणून 

पाहतात.याईलट,  द्दवद्दशष्ट वयानतंर काहींना ऄसे वाटते की, प्रौढत्वाच्या सरुुवातीच्या 

काळात द्दववाह करणे 'योग्य' ऄसू शकते. व्यवसाद्दयक सरुद्दक्षतता, अद्दथवक कल्याण अद्दण 

समाजाने पूणवपणे स्वीकारलेल्या लैंद्दगक समाधानासाठी जोडीदार ऄशा द्दवद्दवध भूद्दमकासंाठी 

द्दववाह करू शकतात. जोडीदार ज्या आतर भूद्दमका बजावू शकतो त्यापैकी काही 

मनोरजंनात्मक अद्दण ईपचारात्मक अहेत द्दजथे पती -पत्नी त्याचं्या समस्यावंर चचाव करू 

शकतात अद्दण द्दवद्दवध ईपक्रमासंाठी जोडीदार म्हणून एकत्र काम करू शकतात. द्दववाह हे 

एकमेव साधन मानले जाते ज े समाजाने मलेु होण्यासाठी पूणवपणे स्वीकारले अहे.शेवटी, 

द्दववाहामळेु कायदेशीर सरंक्षण अद्दण आतर काही फायदे देखील द्दमळतात, जसे की 

सामाद्दजक सरुक्षा, वैद्यकीय द्दवमा अद्दण  द्दवद्दशष्ट फायदे जे द्दववाहाद्दशवाय द्दमळत नाहीत. 

द्दववाह  महत्त्वाचा ऄसला तरी कायम स्वरुपाची प्रथा नाही. द्दववाह करणाऱ्या जोडप्पयाचंी 

सखं्या का कमी अहे याचे मुख्यकारण म्हणजे घटस्फोट व नतंरच्या अयषु्यात द्दववाह 

करण्याची आच्छा हे अहे. 

तथाद्दप, द्दववाह ऄजूनही एक मजबूत सामाद्दजक ससं्था अहे. यरुोपमधील सवेक्षण ऄसे 

दशववतात की, बहुतेक लोक प्रौढत्वाच्या शेवटी द्दववाह करतात अद्दण त्यानंा द्दवर्श्ास अहे  

की, चागंले कौटंुद्दबक जीवन ऄत्यतं महत्वाचे अहे. 



 

 

पूवव-प्रौढावस्थेतील सामाद्दजक अद्दण  

व्यद्दक्तमत्व द्दवकास – I 
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यामळेु ऄसा प्रश्न द्दनमावण होतो की, लोक प्रौढत्वाच्या शेवटी द्दववाह का करतात? लोकानंी 

प्रौढत्वाच्या शेवटी द्दववाह द्दववाह करण्याची ऄसखं्य कारणे ऄसू शकतात, जसे की प्रथम 

द्दस्थर कररऄर द्दकंवा भावद्दनक पररपक्वता अद्दण नतंर जीवनातील आतर पैलूंवर पकड 

घेतल्यानतंर जीवनाचे मोठे द्दनणवय घेणे. 

जर्र्ाि कसे िोतात (What makes a marriage): 

यशस्वी द्दववाहामंध्ये जोडीदारानंी ऄनेक वैद्दशष््टये प्रदद्दशवत केली अहेत. यातील काही 

वैद्दशष््टये पढुीलप्रमाणे अहेत: 

• सपें्रषणात तलुनेने कमी नकारात्मकता 

• समान स्वारस्य ऄसणे 

• भूद्दमकाचं्या द्दवतरणावर सहमत 

• एकमेकाबंिल अपलुकी दाखवणे  

• दोन स्वतंत्र व्यक्तींपेक्षा स्वतःला परस्परावलंबी समजणे. 

तथाद्दप, यशस्वी द्दववाहामंध्ये पती -पत्नींनी प्रदद्दशवत केलेल्या वैद्दशष््टयादं्दवषयी अपली 

जागरूकता नाही, द्दकतीही प्रमाणात ऄसला तरीही, केवळ घटस्फोटाची महामारी 

रोखण्यास मदत झाली. मध्यम वयात समजणारी ही गोष्ट नाही, प्रौढत्वाच्या सरुुवातीच्या 

कालावधीत व द्दववाहाच्या सरुुवातीच्या वषाांमधील ही समस्या अहे. परुावे ऄसे दशववतात 

की, बहुतेक घटस्फोट लग्नाच्या पद्दहल्या दहा वषाांमध्ये होतात. घटस्फोट ही केवळ 

ऄमेररकेतीलच  नाही तर गरीब देशामंधील ही एक महत्त्वपूणव समस्या अहे. 

जर्जर्िानंतर िोणार ेसंघर्व (Early marital conflict)  

वैवाद्दहक जीवनात मतभेद होण्याची शक्यता ऄद्दधक ऄसते.अकडेवारी ऄसे सूद्दचत करते 

की, नवद्दववाद्दहत जोडप्पयापैंकी समुार े द्दनम्मे लक्षणीय सघंषावला सामोर ेजातात. एक प्रमखु 

कारण म्हणजे सरुुवातीला, जोडीदार एकमेकानंा "तेजस्वी डोळ्यादं्वार"े ओळखतात परतं ु

जेव्हा ते एकमेकाबंरोबर राह ू लागतात तेव्हा त्यानंा एकमेकाचं्या दोषाचंी जाणीव होते. 

लग्नाच्या पद्दहल्या दहा वषाांमध्ये वैवाद्दहक गणुवते्तची धारणा द्दस्थरतेच्या कालावधीनतंर 

कमी होउ लागते अद्दण नतंर ऄद्दतररक्त घट होते. 

वैवाद्दहक सघंषावचे आतर ऄनेक मागव ऄसू शकतात. जोडप्पयानंा एक पालक म्हणून, त्याचें मूल 

स्वतंत्र, स्वायत्त प्रौढ म्हणून बदल करण्यात ऄडचण येउ शकतात.जोडीदाराद्दशवाय 

आतराबंरोबर ओळख द्दवकद्दसत करण्यात ऄडचण येउ शकते, तर काहींना कुटंुबातील आतर 

सदस्याचं्या अद्दण द्दमत्राचं्या तलुनेत त्याचं्या जोडीदारासाठी समाधानकारक वेळ 

द्दमळवण्यासाठी सघंषव करावा लागतो. तथाद्दप, बहुतेक द्दववाद्दहत जोडप्पयांना द्दववाहाची 

सरुुवातीची वषे खूप समाधानकारक वाटतात. ते याला पे्रमाचा द्दवस्तार मानतात.ते 

नातेसबंंधातील बदलाचंी बोलणी करत ऄसताना, ते एकमेकाबंिल ऄद्दधक जाणून घेतात. 
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ऄनेक जोडप्पयांना हा नवद्दववाहाचा कालावधी त्याचं्या सपूंणव वैवाद्दहक जीवनातील सवावत 

अनदंाचा कालावधी मानतात.  

७.३.२ पालकत्र्: मलु जन्माला घालण्यासाठी जनणवय घेण े (Parenthood: 

choosing to have children): 

एखाद्या जोडप्पयाला मलेु हवीत की नको ह े कशामळेु ठरले जाते?सवावत महत्वाचे द्दनणवय 

घेण्यापैकी हा एक द्दनणवय अहे. मलुाला वाढवणे हे जोडप्पयावर एक मोठा अद्दथवक भार ऄसू 

शकतो.तरुण प्रौढ सामान्यत: मूल होण्याच्या द्दनणवयाचे शे्रय मानद्दसक कारणांना देतात. मलेु 

मोठी होताना त्याचंी कामद्दगरी पाहून अद्दण त्यांच्याशी घद्दनष्ठ सबंंध ठेवून अनदं द्दमळण्याची 

ऄपेक्षा ऄसते. कधीकधी पालकानंा त्याचं्या स्व-सेवेच्या गरजा पूणव करण्यासाठी मलेु 

अवश्यक ऄसतात. ईदाहरणाथव, मलेु हवी अहेत कारण, जेणेकरून ते त्यांना सरंक्षण देउ 

शकतील द्दकंवा त्याचं्या म्हातारपणी सहवास देउ शकतील. मलुाचं्या अधाराने सामाद्दजक 

द्दनकषाचंी पूतवता करू आद्दच्छत ऄसतील.तर आतर जोडप्पयासंाठी, गभवधारणा ऄद्दनयोद्दजत 

द्दकंवा जन्म द्दनयतं्रण पद्धतींच्या ऄपयशामळेु ऄद्दनयोद्दजत ऄसू शकते. जेव्हा एखाद्या 

जोडप्पयाला परुशेी मलेु ऄसतील द्दकंवा मलेु होउ नयेत ऄसे वाटते तेव्हा गभवधारणेला 

समस्या म्हणून पाद्दहले जाते. बऱ्याचदा, समाजातील सवावत ऄसरुद्दक्षत जोडप्पयानंा नको 

ऄसलेली गभवधारणा होण्याची शक्यता ऄद्दधक ऄसते. तरुण, गरीब अद्दण कमी द्दशकलेल्या 

जोडप्पयामंध्ये द्दनयोजनशून्य गभवधारणा सामान्य अहे. अनदंाची गोष्ट म्हणजे, 

गभवद्दनरोधकाचंा वापर अद्दण पररणामकारकता यात लक्षणीयरीत्या वाढ झाली अहे अद्दण 

गेल्या ऄनेक दशकामंध्ये नको ऄसलेल्या गभवधारणेच्या घटना कमी झाल्या अहेत.  

कुटंुबाचा आकार (Family size): 

अजकाल बहुतेक कुटंुबात दोनपेक्षा जास्त ऄपत्य होउ देण्याची आच्छा नसते. पैशाची 

समस्या नसल्यास तीन ऄपत्ये ऄद्दधक अदशव अहेत. बहुतेक द्दवकद्दसत देशामंध्ये, दसुऱ्या 

महायदु्धानतंर प्रजनन दर लक्षणीय घटला अहे. हे द्दवर्श्ासाहव जन्म द्दनयतं्रण पद्धतींमळेु होउ 

शकते अद्दण ऄद्दधकाद्दधक द्दस्त्रयांनी काम करणे सरुू केले अहे - ज्यामळेु एकाच वेळी 

नोकरीचे व्यवस्थापन अद्दण मलुाचें सगंोपन करण्याचा दबाव वाढतो. यामळेु ऄनेक द्दस्त्रयानंा 

मलेु होण्यास खात्री कमी झाली अहे.दसुर े कारण ऄसे होउ शकते की, कररयरच्या 

द्दवकासासाठी मलेु जन्माच्या वषाांमध्ये ऄंतर ठेवून गभवधारणा करणे. 

मलेु कमी होण्याचे अणखी एक कारण म्हणजे, वदृ्धावस्थेत अद्दथवक अधार यासारखे मलेु 

होण्याचे काही पारपंाररक फायद्याचें सध्या अकषवण राद्दहलेले नाही. त्याचंी काळजी 

घेण्यासाठी वदृ्ध अपल्या मलुावंर ऄवलंबून राहू शकतात याची शार्श्ती नाही. शेवटी, अपण 

चागंले पालक होउ शकणार नाहीत या भीतीमळेु, मलुाचं्या सगंोपनाशी द्दनगडीत 

जबाबदारीमळेु द्दकंवा मलुाचं्या सगंोपनासाठी जास्त द्दकमतीमळेु काहीजण मलेु होण्याचे 

टाळतात. 

दुिरेी कमार्णार ेजोडपे (Dual earner couples): 

तरुण प्रौढानंा प्रभाद्दवत करणाऱ्या प्रमखु ऐद्दतहाद्दसक बदलापैंकी एक म्हणजे दोन्ही पालक 

काम करणाऱ्या कुटंुबाचं्या संख्येत वाढ. मलेु जन्माला घालणे ही एक महागडी बाब 
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ऄसल्याने दोन्ही जोडीदाराचें अद्दथवक योगदान महत्त्वाचे अहे. ऄसे करत ऄसताना, द्दस्त्रया 

त्याचं्या कामावरून घरी परतल्यानतंरही काम पूणव करतात ज्या परुुषाचं्या तलुनेत जास्त 

मेहनतीची गरज नसलेल्या कायाांमध्ये मदत करू शकतात. ऄगोदरच द्दनयोजन करता 

येण्यासारखी कामे करण्याची पतींची प्रवतृ्ती ऄसते, तर द्दस्त्रयांना ऄशी कामे करावी 

लागतात ज्यात मलुाचंी काळजी घेणे अद्दण स्वयपाक तयार करणे यासारख्या कामाकंडे 

तत्काळ लक्ष देणे अवश्यक ऄसते. म्हणूनच, परुुषाचं्या तलुनेत मद्दहला ऄद्दधक योगदान 

देत ऄसल्याचे अढळले अह,े जे त्यानंा तणाव अद्दण द्दचतंा ऄसण्याचे एक कारण देखील 

ऄसू शकते. 

पालकत्र्ाची बदलती भूजमका: जोडपे आजण मलु? (The Transition to 

Parenthood: Two’s a Couple, Three’s a Crowd?): 

पालक होणे, प्रौढ व्यक्तीकडून पालकाकंडे जाणे हे फार सोपे नाही. हे जगाकडे पूणवपणे 

वेगळ्या प्रकार े पाहण्यास प्रवतृ्त करते. मलुाचे अगमन कौटंुद्दबक जीवनाचे प्रत्येक पैलू 

सकारात्मक अद्दण नकारात्मक ऄशा दोन्ही प्रकार ेबदलतात. वडील अद्दण अइ होण्याच्या 

नवीन भूद्दमकेत येताना जोडीदाराचं्या भूद्दमकामंध्ये ऄद्दतररक्त बदल होतात. मलुाच्या 

जन्मामळेु मानद्दसक अद्दण शारीररक मागण्या जास्त होतात जसे की, जवळजवळ सतत 

श्रम, थकवा व अद्दथवक जबाबदाऱ्या अद्दण घरातील वाढलेली कामे. 

सासं्कृद्दतक फरकही अहेत. पाश्चात्य ससं्कृती व्यद्दक्तवादावर भर देते, म्हणून मलुाचें सगंोपन 

हे पालकाचें पूणवपणे खाजगी प्रकरण मानले जाते. समाजाचा फारसा पाद्दठंबा नाही.पाश्चात्य 

सकृंती द्दशवाय आतर ससं्कृतींमध्ये, मलुाचं्या सगंोपनासाठी मोठ्या प्रमाणावर समदुाय 

समथवन अहे. पाश्चात्य ससं्कृतीत, ऄनेक जोडप्पयासंाठी मलुाचा जन्म कमी वैवाद्दहक 

समाधानाचे कारण ऄसू शकते, द्दवशेषत: ज्या द्दस्त्रया मलुाच्या जन्मानतंर त्याचं्या 

द्दववाहाबिल ऄसमाधानी ऄसतात. कारण द्दस्त्रयांनी ऄनभुवलेली जबाबदारी पतीच्या 

जबाबदारीपेक्षा जास्त ऄसते जेव्हा मलुाचं्या सगंोपनाची कामे वाटून घेतली जातात. याचा 

ऄथव ऄसा नाही की, सवव जोडप्पयानंा मलुाच्या जन्मानतंर वैवाद्दहक समाधान कमी होते. 

द्दवशेषतः, पूवी जोडप्पयानंा जे नवद्दववाद्दहत म्हणून समाधानी होते ते त्याचं्या मलुाचें सगंोपन 

करताना समाधानी वाटण्याची शक्यता ऄसते. जे पालक एक सघं म्हणून काम करतात 

द्दजथे ते मलुाचें सगंोपन ध्येय अद्दण धोरणे स्वीकारतात ते त्याचं्या पालकत्वाच्या भूद्दमकेवर 

समाधानी ऄसण्याची ऄद्दधक शक्यता ऄसते.जॉन गॉटमन व त्याचें सहकारी (२०००) 

याचं्या मतानसुार,  वैवाद्दहक समाधान द्दस्थर राहू शकते अद्दण मलुाच्या जन्माबरोबर वाढू 

शकते, पालकत्वाचा ताण खालील गोष्टींद्वार ेलक्षणीय कमी केला जातो: 

१. जोडीदाराबिल पे्रम अद्दण अपलुकी द्दनमावण करण्यासाठी कायव करणे. 

२. जोडीदाराच्या अयषु्यातील घटनाबंिल जागरूक राहणे अद्दण त्या घटनानंा प्रद्दतसाद 

देणे. 

३. समस्या द्दनयतं्रणीय अद्दण सोडवता येण्यासारख्या अहेत याची जाणीव ऄसणे. 
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सशंोधन द्दनष्कषावनसुार, जीमलेु अगोदरच समाधानी अहेत ती तलुनेत कमी समाधानी 

ऄसणाऱ्यानंापेक्षा, वैवाद्दहक समाधान जास्त द्दमळवतात. मलुानंा जन्म देण्यामळेु वाइट 

पररद्दस्थती अणखी वाइट होण्याची शक्यता ऄसते. 

७.३.३ समरजत-पुरुर् आजण समरजत-स्त्री पालक (Gay and Lesbian Parents): 

अकडेवारी ऄशी दशववते की, यू. एस. मध्ये जवळपास १६ ते २०% पालक समान द्दलंगी 

अहेत.दोन वडील द्दकंवा दोन अइ ऄसलेल्या कुटंुबात वाढलेल्या मलुाचं्या सखं्येत वाढ 

झाली अहे. द्दभन्नद्दलंगी अद्दण समद्दलंगी कुटंुबामंध्ये फरक अहे. ऄनेक ऄभ्यासावरून ऄसे 

अढळून अले अह े की, द्दवषमद्दलंगी जोडप्पयांच्या तलुनेत समद्दलंगी जोडप्पयामंध्ये 

श्रमद्दवभागणी ऄद्दधक समानतेने करतात. समद्दलंगी सबंंधातील प्रत्येक जोडीदार द्दवषमद्दलंगी 

जोडीदाराआंतकीच द्दवद्दवध कामे करतात. याद्दशवाय, समद्दलंगी जोडप्पयामंध्ये द्दवषमद्दलंगी 

जोडप्पयांच्या तलुनेत घरगतुी कामाच्या समान वाटपाचे पालन करण्याची ऄद्दधक शक्यता 

ऄसते. मलुाचे अगमन (मखु्यतः कृद्दत्रम रतेन द्दकंवा दत्तक) समद्दलंगी जोडप्पयामंधील 

घरगतुी जीवनाची गद्दतशीलता द्दवषमद्दलंगी जोडप्पयापं्रमाणे बदलते. द्दवषमद्दलंगी अद्दण 

समद्दलंगी कुटंुबामंध्ये भूद्दमकांचे द्दवशेषीकरण द्दवकद्दसत होते. समद्दलंगी जोडप्पयामंध्ये, जरी 

काम अद्दण द्दनणवय सामाद्दयक केले गेले ऄसले तरी, मलुाचं्या सगंोपनाचा भार जोडप्पयाच्या 

एका सदस्यावर ऄद्दधक पडतो तर दसुरा पगाराच्या नोकरीमध्ये ऄद्दधक वेळ घालवण्याची 

शक्यता ऄसते. मलेु अल्यावर समद्दलंगी जोडप्पयामंधील सबंंधाचंी ईत्क्रातंी द्दवषमद्दलंगी 

जोडप्पयांसारखीच द्ददसते. 

समद्दलंगी अद्दण द्दवषमद्दलंगी जोडपी कशाचीही पवाव न करता मलुाचें पालनपोषण समान 

पद्धतीने करतात. सशंोधनात समद्दलंगी कुटंुबातील मलुाचं्या तलुनेत द्दभन्नद्दलंगी कुटंुबात 

वाढलेल्या मलुाचं्या समायोजनात कोणताही फरक अढळून अला नाही. तथाद्दप, समद्दलंगी 

मलुानंा समाजातून मोठ्या अव्हानानंा सामोर े जावे लागते जे अजही समलैंद्दगकतेच्या 

द्दवरोधात खोलवर पूववग्रहदूद्दषत अहेत. 

७.३.४  एकटे रािण:े एकटे रािण्याची इच्छा (Staying single: Wanting to be 

alone): 

काही व्यक्तींसाठी, एकटे राहणे हा जीवनातील एक जाणीवपूववक, स्वतः द्दनवडलेला मागव 

अहे.गेल्या ऄनेक दशकातं, एकटे राहणे (जोडीदाराद्दशवाय), यामध्ये लक्षणीय वाढ झाली 

अहे.व्यक्तींची  ऄद्दववाद्दहत राहण्याची ऄनेक कारणे अहेत. 

१.  ज्यानंी ऄद्दववाद्दहत राहणे पसतं केले ते द्दववाहाकडे नकारात्मक दृद्दष्टकोनातून पाहतात. 

अदशव दृद्दष्टकोनातून पाहण्याऐवजी ते वैवाद्दहक सघंषव अद्दण घटस्फोट यावर ऄद्दधक 

लक्ष कें द्दित करतात, ते ऄसा द्दनष्कषव काढतात की, अजीवन एकत्र राहण्यामध्ये 

जास्त  धोका अहे. 

२. द्दववाहाकडे काहीजण खूप प्रद्दतबंधात्मक म्हणून पाहतात. हे लोक वैयद्दक्तक बदल 

अद्दण वाढीला फार मोलाचे मानतात जे द्दववाहाद्वार ेद्दवद्दहत दीघवकालीन वचनबद्धतेवर 

पररणाम करू शकतात. 
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३. काही व्यक्ती त्यांचे ईववररत अयषु्य घालवण्यासाठी योग्य व्यक्ती शोधू शकत नाहीत. 

त्यानंा त्यांची स्वायत्तता, मोकळीक अद्दण स्वातंत्र्य मोलाचे वाटते. 

जरी ऄद्दववाद्दहत राहण्याचे फायदे ऄसले तरी त्याचे तोटे देखील अहेत. ऄद्दववाद्दहत 

लोकानंा, द्दवशेषत: मद्दहलानंा समाजातून कलंक ही सहन करावा लागतो. अद्दथवक 

सरुद्दक्षततेच्या कमी भावनेसह सोबत राहण्याचा  अद्दण लैंद्दगक सबंंध ठेवण्याचा ऄभाव ऄसू 

शकतो. 

आपली प्रगती तपासा  

१. तरुण प्रौढामंध्ये कोणत्या प्रकारच्या नातेसबंंधाचा समावेश होतो? अपले ईत्तर योग्य 

ईदाहरणासंह द्दलहा. 

२. सरुुवातीच्या वैवाद्दहक संघषाववर सद्दवस्तर टीप द्दलहा. 

३. कौटंुद्दबक अकार पूवव प्रौढत्वावर पररणाम करतो का? थोडक्यात समजावून सागंा. 

७.४ साराशं  

पूवव प्रौढत्व हा एक कालावधी अहे ज्यामध्ये आतर टप्पप्पयाचं्या तलुनेत स्पष्ट द्ददसणारी वाढ 

कमी प्रमाणात ऄसते.तथाद्दप, हे बदल दलुव द्दक्षत केले जाउ नयेत ते एखाद्याच्या 

द्दवकासासाठी द्दततकेच महत्वाचे अहेत. सपूंणव घटकामध्ये अपण ऄशा व्यक्तींना भेटलो जे 

त्याचं्या अरोग्य अद्दण बदु्धीच्या द्दशखरावर पोहोचले अहेत, अयषु्याच्या ऄशा कालखडंात 

खर े स्वातंत्र्य ह े केवळ एक अव्हान नसून एक ध्येय अहे. जीवनात पढेु जाताना 

अपल्याला बालपणातील काही लक्षणीय समस्यानंा सामोर ेजावे लागते जसे की, नातेसबंंध 

तयार करणे, पे्रमात पडणे, कररऄर शोधणे अद्दण ऄखेरीस लग्न करणे. अपण ऄशा 

घटकावंर देखील लक्ष द्ददले जे पे्रमळ सबंंधानंा जन्म देतात व लग्न कसे करायचे अद्दण 

कोणाशी लग्न करायचे याच्या द्दनवडीचा अम्ही द्दवचार करतो, ईत्तम ऄसलेले अद्दण 

नसलेले द्दववाह व त्याचें पररणाम करणार ेघटक याचें सार देखील नाही. 

लोकानंी कररऄर द्दनवडताना ज्या घटकाचंा द्दवचार केला अद्दण कारकीदीची वैद्दशष््टये जी 

त्यानंा समाधानकारक बनवतात त्यावरही अपण चचाव केली. पढुील घटकात अपण मध्यम 

प्रौढत्वाकडे जाण्यापूवीहा ऄध्याय सरुू झालेल्या प्रस्तावनेवर त्याचं्यावर पररणाम करणाऱ्या 

घटकाबंिल ईजळणी केली. 

अपण तरुण प्रौढाचं्या सामाद्दजक घड्याळ्याबाबत अद्दण त्यानंा कशामळेु अनदं होतो 

याबाबत चचाव केली. त्याचंा अनदं प्रामखु्याने मानसशास्त्रीय घटकाशंी सबंंद्दधत अहे जसे 

की स्वातंत्र्य, अत्मसन्मान, क्षमता अद्दण आतराशंी नातेसबंंध. अपण ह े देखील समजून 

घेतले की, तरुण प्रौढ त्याचं्या मैत्री व द्दजव्हाळ्याच्या गरजेला कसा प्रद्दतसाद देतात अद्दण 

अवड कशी पे्रमळतेकडे वळते. एररकसन यानंी व्यद्दक्तमत्त्वाच्या ज्या अठ ऄवस्था 

सादं्दगतल्या अहेत त्या पैकी सहाव्या ऄवस्थेचा सबंंध प्रौढत्वाशी जोडलेला अहे. या 

ऄवस्थेचे नाव अहे  द्दजव्हाळा द्दवरुद्ध तटुकपणा ऄसे अहे, जे आतराशंी घद्दनष्ठ नातेसबंंध 
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द्दनमावण करू शकतात अद्दण द्दवकद्दसत करू शकतात त्याचं्यामधील हा सघंषव कमी झाल्याचे 

द्ददसून अले अहे. 

प्रद्दसद्ध मानसशास्त्रज् रॉबटव  स्टनवबगव यानंी सांद्दगतलेल्या द्दवद्दवध प्रकारच्या पे्रमाबाबत अद्दण 

द्दभन्नतेबाबत चचाव केली अहे. रॉबटव  स्टनवबगव यानंी पे्रमाचा द्दत्रकोण द्दसद्धातं माडंला अहे. 

या द्दसद्धातंानसुार पे्रमाचे तीन घटक अहेत. यामध्ये ईत्कटता, द्दजव्हाळ्या अद्दण 

वचनबद्धता या घटकाचें वणवन केले अद्दण पे्रम भावनेचे स्वरूप कसेकसे बदलत जाते ह े

स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला अहे. 

तरुण व्यक्ती अपले जोडीदार कसे द्दनवडतात याबाबत अपण चचाव केली अह.ेकाही 

ससं्कृतींमध्ये जोडीदार द्दनवडण्यासाठी पे्रम द्दकंवा अवड हा घटक द्दनणावयकऄसतो तर आतर 

काही ससं्कृती द्दवद्दवध घटकांवर भर द्ददला जातो. गाळणी द्दसद्धातंानसुार, सभंाव्य जोडीदार 

द्दनवडताना सरुुवातीला त्यांची ससुगंततेच्या अधारावर गाळणी केली जाते. समद्दलंगी 

सहसा द्दवषमद्दलंगी  व्यक्तींप्रमाणेच नातेसबंंधामंध्ये समान गणु शोधतात. 

लहान मलुाचंी सलंग्नक शैली प्रौढ म्हणून त्यांच्या रोमदँ्दटक सबंंधाशंी कशी सबंंद्दधत अहे 

याबाबतही अपण चचाव केली अहे. सशंोधनातून ऄसे अढळून अले अहे की,  

बालपणातील सलंग्नक शैली भद्दवष्यातील प्रौढाचं्या रोमदँ्दटक नातेसबंंधांवर पररणाम करते. 

प्रौढत्वाच्या सरुुवातीच्या कालावधीत लोक कोणत्या प्रकारच्या नातेसबंंधामंध्ये प्रवेश 

करतात अद्दण ह े नातेसबंंध कशामळेु कायव करतात द्दकंवा ते सपंषु्टात कसे येउ शकतात 

याचे अपण सद्दवस्तर वणवन केले अहे. जरी द्दववाह न करता एकत्र राहण्याची अद्दण लैंद्दगक 

सबंंध ठेवण्याची पद्धत लोकद्दप्रय ऄसली तरीही द्दववाह हा सवावत जास्त अकषवक व 

महत्वाचा पयावय अहे. यशस्वी द्दववाहातील जोडीदार एकमेकाबंिलचे अकषवण दृश्य 

स्वरुपात दशववतात, याबाबतही अपण चचाव केली अहे. घटस्फोटाची प्रथा जवळपास 

द्दनम्या द्दववाहावर पररणाम करते. 

लहान मलुाचं्या अगमनामळेु प्रौढत्वाच्या काळातील नातेसबंंधावंर कसा पररणाम होतो 

याचेही वणवन केले अहे. द्दस्त्रयाचं्या बदलत्या भूद्दमकामंळेु कुटंुबाचा सरासरी अकार कमी 

होत अहे. मलुाचें अगमन जोडीदाराचें स्वतःवरचे लक्ष, त्याचं्या भूद्दमका अद्दण वाढत्या 

जबाबदाऱ्या व जबाबदाऱ्याचं्या बदलामंळेु द्दववाहात तणाव द्दनमावण करतात. 

गे अद्दण लेद्दस्बयन (परुुष-परुुष अद्दण स्त्री-स्त्री सबंध ठेवणार े पालक) पालकाचंी तलुना 

द्दवषमद्दलंगी पालकाशंी केली अहे. समद्दलंगी पालकामंध्ये द्दवषमद्दलंगी पालकाचं्या तलुनेत 

ऄद्दधक समानता अहे हे स्पष्ट केले अह.े समद्दलंगी अद्दण लेद्दस्बयन पालकाचं्या मलुामंध्ये 

द्दवषमद्दलंगी पालकाचं्या मलुापं्रमाणे समान बदल होतात. 

शेवटी, प्रौढत्वाच्या सरुुवातीच्या काळात द्दववाह करण्यापेक्षा ऄद्दववाद्दहत राहणे पसतं केले 

जाते कारण जास्त लोकानंी ऄद्दववाद्दहत राहण्याची द्दनवड केली अह,े हे कदाद्दचत 

स्वातंत्र्यात राहण्याची आच्छा अद्दण द्दववाहानतंरचे धोके टाळण्याच्या प्रयत्नामंळेु ऄसू शकते 

हे सद्दवस्तरपणे स्पष्ट केले अह.े 
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७.५ प्रश्न  

१. जवळीकता/ द्दजव्हाळा, अवड अद्दण पे्रम समजावून सांगा. अपले ईत्तर योग्य 

ईदाहरणासंह स्पष्ट करा. 

२. पूवव प्रौढत्व कालावधीत जोडीदार द्दनवडणे ही महत्वाची भूद्दमका अहे का? तपशीलवार 

स्पष्ट करा. 

३. ऄ. सलंग्नक शैली अद्दण प्रणायाधीष्टीत/रोमदँ्दटक सबंंधाचें वणवन करा. 

ब. पालकत्वावर सद्दवस्तर टीप द्दलहा. 

४. द्दववाहानतंरच्या सघंषाववर चचाव  करा. 

५. टीपा द्दलहा 

ऄ. ईत्कट/वासनामय  अद्दण सहचर/सहवाद्दसय पे्रम 

ब. रॉबटव  स्टनवबगव याचंा पे्रमाचा द्दत्रकोण द्दसद्धातं 

क. दहुरेी कमावणार ेजोडपे 

ड. एकटे राहणे व एकटे राहण्याची आच्छा 

७.६ सदंभव 
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८ 

पूर्व प्रौढार्स्थतेील सामाजिक आजण व्यजिमत्र् जर्कास – II 

घटक रचना  

८.० ईद्दिष्टे  

८.१ प्रस्तावना  

८.२ कायय: व्यवसायाची द्दनवड करणे अद्दण अरभं करणे  

८.२.१ तरुण प्रौढावस्थेतील ओळख: कामाची भूद्दमका   

८.२.२ व्यवसाय द्दनवडणे: जीवनाचे कायय द्दनवडणे  

८.२.३ व्यवसायातील पयायय, कौशल्य द्दवकास अद्दण भारतातील सरकारी धोरणे 

८.२.४ द्दलंग व व्यवसाय द्दनवड: मद्दहलाचें काम 

८.२.५ लोक का काम करतात? ईपजीद्दवकेपेक्षा जास्त कमाइ  

८.३ साराशं  

८.४ प्रश्न  

८.५ सदंभय  

८.० उजिष्ट े 

या पाठामध्ये अपण खालील घटकावर लक्ष कें द्दित करणार अहोत: 

• लोक काम का करतात अद्दण काम करण्यासाठी समाधानाची जोड. 

• कामाची भूद्दमका अद्दण एखादी व्यक्ती नोकरी कशी द्दनवडते हे समजून घेणे. 

• व्यद्दक्तमत्व अद्दण त्याचे द्दसद्ातं समजून घेणे. 

• कमयचाऱयाचं्या कामात मागयदशयकाची गरज अद्दण भूद्दमका समजून घेणे. 

• कामाच्या दरम्यान द्दलंग भूद्दमकाचें वणयन करणे. 

८.१ प्रस्तार्ना  

अतापयंत अपण  प्रौढत्वाच्या काळात होणाऱया आतर महत्वाच्या सकं्रमणाबिल चचाय केली 

अहे. पढेु जाताना, अपण तरुण प्रौढ व्यक्तीच्या जीवनात घडणाऱया अणखी एका 

महत्त्वाच्या बदलावर चचाय करणार अहोत जसे की, कररऄर दृढीकरण. जीवनाच्या या 

कालावधीत, तरुण प्रौढ अपल्या व्यवसायावर लक्ष कें द्दित करतात. पूवय  प्रौढत्व हा 

द्दनणययाचंा कालावधी अहे त्याचे जीवनभर पररणाम द्ददसून येतात. अपण द्दनवडलेला 

व्यवसायाचा मागय अपण द्दकती पैसे कमवू हे ठरवतो. हे अपल्या नैद्दतकता व  व्यावसाद्दयक 

द्दस्थती, स्वतःची योग्यता अद्दण अपण अयषु्यात जे योगदान देउ याच्याशी  सबंंद्दधत 

अहे. याचा ऄथय , व्यवसायाबाबतचे द्दनणयय अपल्या सावयजद्दनक ओळखीवर सदु्ा पररणाम 
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करतात.जेव्हा एखाद्याला अपला व्यवसाय द्दनवडायचा ऄसतो तेव्हा त्यामध्ये भूद्दमका 

बजावणार ेऄनेक महत्त्वपूणय घटक ऄसतात. 

८.२ कायव: व्यर्सायाची जनर्ड करणे आजण आरभं करणे (WORK: 

CHOOSING AND STARTING ON A CAREER) 

पूवय प्रौढत्वाचा कालावधी हा अपल्यापैकी बहुतेकासंाठी व्यवसायाबाबत द्दनणयय घेण्याचा 

एक महत्त्वाचा टप्पा अहे ज्याचा अपल्या सपूंणय जीवनावर पररणाम होतो. व्यवसायाचा मागय 

द्दनवडणे  हा सवायसाठीच ऄत्यतं कठीण द्दनणयय ऄसतो. अपल्या अवडीनसुार द्दनवडलेल्या 

व्यवसायात तो/ती द्दकती पैसे कमवेल, त्याची/द्दतची सामाद्दजक दजाय काय ऄसेल हे ठरले. 

व्यक्तीच्या जीवनात व्यवसायाचे महत्त्वपूणय योगदान ऄसते. 

एखादी व्यक्ती कोणत्या व्यवसायाची द्दनवड करले यावर तो/ती द्दकती पैसे कमवेल, 

त्याची/द्दतची सामाद्दजक द्दस्थती, स्वत:ची द्दकंमत अद्दण जीवनासाठी त्याचे योगदान काय 

ऄसेल हे ठरले जाते. पालकत्व, नातेसबंंध, काम अद्दण कौटंुद्दबक जीवनामध्ये समन्वय 

साधण्याचा त्यांचा द्दनधायर यांच्या द्दमश्रणाने प्रौढ व्यक्तीच्या जीवनात ऄत्यतं कठीण अव्हाने 

द्दनमायण होतात. काम करणे हे अद्दथयक ससंाधने जमा करण्याचे प्राथद्दमक स्त्रोत अहे. अपण 

कोणते काम करतो यावर अपले सामाद्दजक सबंंध, समाधान, अव्हाने, ऄडचणी द्दकंवा 

द्दनराशा अद्दण दैनंद्ददन जीवनातील कामकाजाचे के्षत्र ऄवलंबून ऄसते. शेवटी, कायय 

ओळखीच्या ऄद्दभव्यक्तीसारखे कायय करते अद्दण सामाद्दजक मूल्ये व सामाद्दजक द्दस्थतीची 

भावना ऄनभुवण्यास मदत करते. 

अपण यानतंर पौगडंावस्था व व्यवसाय द्दनवडीच्या द्दवकासात्मक कायायबिल द्दवचार करू 

या, ज्याद्दठकाणी व्यवसाय अद्दण वैयद्दक्तक ओळखीच्या आतर पैलूंबाबत द्दनणयय घेण्याच्या 

दवु्यावर भर द्ददला जातो. अपण येथे कामाच्या बाबतीत ऄनकूुल घटकावर लक्ष कें द्दित 

केले अहे. द्दवद्दवध अव्हाने अद्दण द्दवकासाच्या सधंीनसुार अपण कामाकडे पाहतो. कामाची 

सकंल्पनाच फार गुतंागुतंीची अहे, प्रत्येक नोकरीची भूद्दमका व्यक्तीला ससंाधने, ताण अद्दण 

ऄपेक्षाचं्या ऄनोख्या द्दमश्रणासह मानसशास्त्रीयदृष््टया वेगळ्या सदंभायत ठेवते. 

८.२.१ तरुण प्रौढार्स्थेतील ओळख: कामाची भूजमका (Identity during Young 

Adulthood: The Role of Work): 

व्हॅलेंट (१९९०) यानंी तरुण परुुष प्रौढाचं्या रखेाशंाबाबत ऄभ्यास केला, त्यानंा ऄसे 

अढळले की, द्दवसाव्या दशकाच्या सरुुवातीस परुुष त्याचं्या पालकाचं्या ऄद्दधकारामुळे 

प्रभाद्दवत होतात, परतं ु द्दवसाव्या दशकाच्या ईत्तराधायत अद्दण द्दतसाव्या दशकाच्या 

सरुुवातीस ते ऄद्दधक स्वायत्ततेने वतयन करतात. या कालावधीत ते द्दववाह करतात अद्दण 

त्यानंा अपत्येही होतात. त्याच दरम्यान, ते स्वत:च्या व्यवसायावर देखील लक्ष कें द्दित 

करतात. थोडक्यात हा व्यवसाय दृढीकरणाचा कालावधी ऄसतो. 

अपल्या व्यवसायात ऄत्यतं वरच्या स्थानांवर पोहचण्यासाठी लोक खूप पररश्रम करतात. 

ऄशा व्यक्ती द्दनयमांचे काटेकोरपणे पालन करणारे ऄसतात अद्दण त्याचं्या व्यवसायातील 

द्दनयमांचे पालन सदु्ा काटेकोरपणे करतात. व्हॅलेंट याचं्या मतानसुार, व्यवसाय 
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दृढीकरणाच्या कालावधीत तरुण प्रौढाचं्या जीवनात कामाची भूद्दमका खूप महत्वाची ऄसते.  

व्यवसाय दृढीकरणाच्या कालावधी हा एररकसन याचं्या सलंग्नता द्दवरूद् द्दवलगता या 

मानसशास्त्रीय ओळखीच्या ऄवस्थेप्रमाणेच महत्वाचा अहे. अद्दश्रत कौटंुद्दबक 

ओळखीपासून वेगळे केल्यानंतर व्यक्तीला स्वतःची स्वतंत्र ओळख द्दनमायण करण्यास काम 

मदत करते. एखादी व्यक्ती प्रौढत्वाच्या टप्प्यावर पोहचताच, व्यवसायाची, कुटंुबाची अद्दण 

जोडीदाराची काळजी यासारख्या द्दवद्दवध जबाबदाऱया येतात. व्यवसाय द्दनवडणे ही ऄशी 

गोष्ट अहे ज्याबाबत  द्दनणयय घेणे सोपे नाही, हे द्ददसते त्यापेक्षा फार गुतंागुतंीचे अहे. 

तरुण प्रौढपणा हा व्यवसायाच्या दृढीकरणासह द्दवकासाचाससु्पष्ट टप्पा अहे. २० ते ४०  

वषे  वयोगटात ऄनभुवला जाणारा हा  टप्पा अहे. व्यक्ती व्यवसायाच्या द्दनकषाचें तंतोतंत 

पालन करतात अद्दण ऄनयुायानंीही द्दनयमाचे पालन करण्यासाठी अग्रही ऄसतात. 

स्वातंत्र्य अद्दण प्रश्न द्दवचारण्याची पूवची ची  प्रवतृ्ती, स्वतः काम करत ऄसताना बदलताना 

द्ददसून येते. 

तथाद्दप, समीक्षक सागंतात की, हे द्दनष्कषय द्दवद्दवध कारणामंळेु सामान्यीकृत केले जाउ 

शकत नाहीत. सवयप्रथम, सशंोधनातील नमनुा द्दनवडीवर टीका केली अहे.त्यानंी 

ऄभ्यासासाठी एक मोठा नमुना घेतला, परतं ु सवय ऄत्यतं प्रद्दतबंद्दधत व द्दवलक्षण तेजस्वी 

परुुष होते. जर त्यानंी सरासरी बदु्दद्मते्तसह स्त्री अद्दण परुुष दोघाचें नमनेु घेतले ऄसते तर 

अश्चययकारक द्दनष्कषय अले ऄसते. अजकाल, द्दस्त्रया काययशक्तीचा महत्त्वपूणय भाग अहेत, 

म्हणून त्याचं्याकडे दलुयक्ष करणे हा या ऄभ्यासाचा मखु्य दोष अहे. 

दसुर े म्हणजे, हा ऄभ्यास १९३० मध्ये करण्यात अला होता. तेव्हापासून सामाद्दजक 

द्दनयम मोठ्या  प्रमाणात बदलले अहेत अद्दण अता शक्यता ऄशी अहे की, लोक १९३० 

च्या  दशकातील कामाला जास्त महत्त्वदेत नाहीत. 

८.२.२ व्यर्साय जनर्डण:े िीर्नाचे कायव जनर्डण े (Picking an Occupation: 

Choosing Life’s Work):  

प्रौढत्वाच्या सरुुवातीच्या कालावधीत व्यवसाय द्दनवडणे हा ऄत्यतं ऄवघड व गुतंागुतंीचा 

द्दनणयय ऄसू शकतो. काही व्यक्ती लहानपणापासूनच स्पष्ट करतात की, त्यानंा कोणता 

व्यवसाय करायचा अहे अद्दण त्या द्ददशेने ते काम करतात, आतर काहींसाठी ही सधंीची बाब 

अहे अद्दण त्यापैकी बरचे जण पयाययाचंा नीट द्दवचार करत दीघयकाळासाठी ऄद्दनद्दश्चत 

राहतात. व्यवसायाची द्दनवड करताना व द्दनवडलेला व्यवसाय अयषु्यभर द्दटकवून 

ठेवण्यासाठी ऄनेक घटक महत्त्वपूणय ऄसतात. 

जगंझबगव यांचा व्यर्साय  जनर्ड जसद्ांत (Ginzberg’s Career Choice Theory): 

द्दगझंबगय यांनी ऄसे प्रद्दतपादन केले की, व्यवसायाची द्दनवड करताना लोक साधारणपणे 

ऄनेक टप्पे पार करीत ऄसतात. 

कल्पनारम्य कालावधी: सवय प्रथम, ते कल्पनारम्य कालावधीतून जातात, हा कालावधी 

वयाच्या अकरा वषांपयंत द्दटकतो. या काळात नोकरीसाठी अवश्यक कौशल्ये, क्षमता 

द्दकंवा नोकऱयाचं्या ईपलब्धतेकडे जास्त लक्ष न देता व्यवसायाची द्दनवड सहजपणे करतात. 
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ऄशा द्दनवडी त्या क्षणीच्या त्याचं्या अवडीच्या अधारावर केल्या जातात. ऄशा द्दनवडी खूप 

चचंल ऄसतात, काही द्ददवसातच त्याचंा त्याग केला जातो अद्दण आतर व्यवसायामध्ये 

अवड द्दनमायण होते. ईदाहरणाथय, दृष्टी कमी ऄसूनही एखादी व्यक्ती पायलट बनण्याचा 

द्दनणयय घेउ शकते. काही द्ददवसानंतंर, तो नोकरीसाठी अवश्यक ईंची नसूनही सैद्दनक 

बनण्याचा द्दनणयय घेउ शकतो. थोडक्यात, अपण ऄसे म्हणू शकतो की, ते व्यवसायाच्या 

कल्पनारम्य जगात दगं ऄसतात. 

चाचणी कालावधी: हा कालावधी बालपणाच्या शेवटापासून कुमारावस्थेपयंत अढळून येतो. 

या काळात, लोक ऄद्दधक व्यावहारीपणे द्दवचार करतात. ते त्याचं्या अवडीच्या द्दवद्दवध 

व्यवसायाचं्या अवश्यकताबंिल द्दवचार करतात. तसेच ऄसा व्यवसाय पत्करल्यानतंर 

अपल्या जीवनातील ईद्दिष््टये अद्दण मलु्ये साथय होतील काय याचाही द्दवचार व्यक्ती करते.  

वास्तववादी कालावधी: वास्तववादी कालावधी हा तरुण ऄवस्थेतील कालावधी अहे.या 

कालावधीत, तरुण व्यासाद्दयक प्रद्दशक्षण घेउन द्दकंवा प्रत्यक्ष ऄनभुव घेवून द्दवद्दशष्ट पयायय 

द्दनवडतात. व्यवसायाच्या द्दवद्दवध पयाययांचा शोध घेतल्यानंतर शेवटी एका व्यवसायाची 

द्दनवड करतात व त्यासाठी ऄद्दवरत पाठपरुावा करतात. 

हा द्दसद्ातं सामान्य बदु्ीच्या व्यक्तींना अवाहन करतो, परतं ु टीकाकाराचें मत अहे की 

व्यवसायाची द्दनवड करणे सोपे अहे. ज्या पद्तीने व्हॅलेंटच्या ऄभ्यासातील नमनुा 

द्दनवडीवर टीका केली गेली, त्याचप्रमाणे द्दगझंबगय याचं्या सशंोधनामध्ये ही नमनुा द्दनवडीत 

दोष द्ददसून येतो. त्यानंी मध्यम सामाद्दजक-अद्दथयक स्तरावरून नमनुा घेतला अद्दण कमी 

सामाद्दजक -अद्दथयक स्तराचंा द्दवचार केला नाही.मध्यम सामाद्दजक-अद्दथयक स्तरामंध्ये कमी 

सामाद्दजक-अद्दथयक स्तरापेंक्षा ऄद्दधक पयायय ऄसतात. खर ं तर, बऱ याचदा, खालच्या 

सामाद्दजक-अद्दथयक स्तरानंा कोणताही पयायय नसतो अद्दण त्याचं्या मागायत येणारा 

कोणताही व्यवसाय त्यांना स्वीकारावा लागतो. त्यामळेु या सशंोधनामधील द्दनष्कषांचे 

सामान्यीकरण करणे योग्य नाही. 

या द्दसद्ातंाबाबत दसुरी टीका ऄशी केली जाते की, प्रत्येक टप्प्यातीशी सबंद्दधत वयोगट 

खूप कठोर अहेत. ईदाहरणाथय , खालच्या सामाद्दजक-अद्दथयक स्तरावरील व्यक्तीला 

लहानपणापासूनच कौटंुद्दबक ईत्पन्नाला मदत करण्याची अवश्यकता ऄसते म्हणून खूप 

लहान वयात शाळा सोडावी लागते. ऄशा व्यक्ती वास्तववादी कालावधीपेक्षा खूप कमी 

वयात व्यवसायाची द्दनवड करतात. दसुरी टीका ऄशी अहे की, अद्दथयक बदलामंळेु ऄनेक 

लोकानंी त्याचं्या अयषु्याच्या वेगवेगळ्या टप्प्यावर व्यवसाय  बदलले अहेत. ईदाहरणाथय , 

एखादा व्यक्ती ४० वषांचा अहे अद्दण तो कारखान्यात काम करत ऄसताना कंपनीच्या 

धोरणामळेु ऄचानक कामावरून काढल्यामळेु, या टप्प्यावर अपला व्यवसाय बदलू शकतो 

अद्दण कुटंुबालाईदरद्दनवायहासाठी चहा द्दवके्रता द्दकंवा वाहनचालक बनू शकतो. म्हणून 

जीवनात व्यवसाय द्दनवड द्दनद्दश्चत नाहीत, पररद्दस्थतीनसुार ते कधीही बदलू शकतात. 

हॉलंड यांचा व्यजिमत्र् प्रकार जसद्ांत (Holland’s Personality Type Theory): 

हॉलंडयाचं्या मतेव्यवसाय द्दनवड व्यक्तीच्या व्यद्दक्तमत्त्वावर पररणाम करतात. जर एखाद्या 

व्यक्तीचे व्यद्दक्तमत्त्व द्दवद्दशष्ट प्रकारच्या व्यवसायाशी जळुत ऄसेल तर व्यक्ती अनदंी व 



   

 

          मानसशास्त्र 

150 

समाधानी ऄसेल अद्दण द्दनवडलेला व्यवसाय दीघय काळ द्दटकून राहण्याची शक्यता ऄसते. 

दसुरीकडे, जर व्यद्दक्तमत्त्व व द्दवद्दशष्ट प्रकारच्या व्यवसाय यांचा चांगला मेळ बसत नसेल तर 

व्यक्ती ऄसमाधानी राहते  अद्दण अपला व्यवसाय बदलण्याचा प्रयत्न करते. 

हॉलंड यांनी व्यर्साय जनर्डीच्या दृजष्टकोनातून व्यजिमत्त्र्ाचे सहा प्रकार मांडले 

आहते, ते पुढीलप्रमाण:े 

१. र्ास्तर्र्ादी: ऄशा व्यक्ती कमालीच्या व्यवहाररक ऄसतात. त्यानंा वास्तवाची पररपूणय 

जाणीव ऄसते. ते व्यावहाररक समस्या सोडवणारे, व्यवहाररक ऄंगाने द्दवचार करणारी 

व शारीररकदृष््टया सक्षम, धडधाकट ऄसली तरी नेहमी जमीनीवर ऄसतात. त्यांची 

सामाद्दजक कौशल्ये मध्यम प्रतीची ऄसतात. ऄशी माणसे चांगले शेतकरी, मजूर अद्दण 

वाहनचालक म्हणून यशस्वी होतात. 

२. बुजद्मान: ऄशा व्यक्तींचा कल सैद्ादं्दतक अद्दण ऄमूतय गोष्टीकडे ऄसतो. त्यानंा 

आतराशंी जमवून घेणे, चार चौघात द्दमसळणे फारसे चांगले जमत नाही. परतं ुते चागंले 

शास्त्रज्ञ म्हणून चमकू शकतात कारण ते गद्दणत अद्दण द्दवज्ञानामध्ये हुशार ऄसतात. 

३. सामाजिक: ऄशा स्वरूपाचे व्यद्दक्तमत्व ऄसलेल्या व्यक्ती बोलण्यात पटाइत ऄसतात. 

त्याचं्याकडे सामाद्दजक कौशल्ये जास्त ऄसतात व परस्पर सबंंध चागंले ऄसतात. 

ऄशा लोकानंा आतराचंा सहवास अवडतो व  आतर लोकाबंरोबर काम करण्यास त्यानंा 

अवडते. द्दवके्रता, द्दशक्षक, सल्लागार अद्दण समपुदेशक या के्षत्रात ते ऄद्दधक 

चमकतात. 

४. पारपंाररक: ऄशा प्रकारच्या व्यद्दक्तमत्वाच्या व्यक्ती अखून द्ददलेली कामे 

सदु्दनयोद्दजतपणे करणे ऄद्दधक पसतं करतात. लेखद्दनक सद्दचव अद्दण बकेँतील 

कमयचारी ऄशी कामे करणे त्यानंा अवडते. 

५. साहसी: ऄशा व्यक्ती जोखीम घेणाऱया, स्वत: पढुाकार घेउन काम करणे यामध्ये 

अवड ऄसणारी ऄसतात. ऄशी माणसे चागंला नेता अद्दण व्यवस्थापक म्हणून 

द्दवशेषतः प्रभावी ऄसू शकतात. 

६. कलाकार: या व्यद्दक्तमत्त्व प्रकारातील व्यक्ती स्वतःला व्यक्त करण्यासाठी अद्दण ते 

सहसा आतराशंी सवंाद साधण्यासाठी कलेचा वापर करणे त्यानंा ऄद्दधक द्दप्रय ऄसते. 

ऄशा व्यक्ती कलाद्दवष्काराच्या के्षत्रामध्ये चमकू शकतात. 

हॉलंड याचंा व्यद्दक्तमत्त्व प्रकार द्दसद्ातं व्यवसाय समपुदेशन के्षत्रामध्ये खूप लोकद्दप्रय अहे. 

या लोकद्दप्रयतेचे एक कारण म्हणजे हा द्दसद्ातं केवळ व्यद्दक्तमत्त्वाचा एकचप्रकार स्पष्ट करत 

नाही. हॉलंडच्या द्दसद्ातंावर अधाररत मोजमाप पद्त व्यद्दक्तमत्त्वाच्या प्रत्येक प्रकाराला गणु 

देतात. गदृ्दहतक ऄसे माडंले अहे की, सवय व्यक्तींमध्ये सवय प्रकारचे व्यद्दक्तमत्त्व प्रकार 

ऄसतात परतं ु या व्यद्दक्तमत्त्वाचे प्रमाण कमी-जास्त ऄसते. तरीदेखील हा द्दसद्ातं खूप 

लोकद्दप्रय अहे, परतं ुया द्दसद्ातंावर ऄशी टीका केली की, वास्तद्दवक जीवनात ऄसे बरचे 

लोक अहेत जे व्यवसाय करतात जे हॉलंडच्या व्यद्दक्तमत्त्व प्रकाराशंी  जळुत नाहीत. 
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८.२.३ व्यर्सायातील पयावय, कौशल्य जर्कास आजण भारतातील सरकारी धोरण े

(Career Choices, Skill Development, and Government Policies in 

India): 

भारत त्या भाग्यवान देशापैंकी एक अहे ज्याचंी तरुणाचंी  सखं्या वयोवदृ् लोकसखं्येपेक्षा 

जास्त अहे. ऄथयव्यवस्थेच्या ईन्नतीसाठी तरुणाचंी भूद्दमका सवायत महत्त्वपूणय अहे. तरुण 

काययके्षत्रात येण्यापूवची  योग्य कौशल्यांनी ससुज्ज ऄसणे फार महत्वाचे अहे. 

भारत देशामध्ये श्रम अद्दण रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार यानंी २०११-१२ मध्ये 

केलेल्या सवेक्षणात ऄसे अढळून अले की, अपल्या देशात बेरोजगारीचे प्रमाण 

द्दनरक्षरापेंक्षा (१.२%) पदवीधरामंध्ये (९.४%) खूप जास्त अहे. यामळेु सदु्दशद्दक्षत तरुणांची 

रोजगारक्षमता वाढवण्याची गरज ऄधोरदे्दखत झाली अहे. द्दशक्षण अद्दण रोजगार याचं्यातील 

ऄंतर भरून काढण्यासाठी भारतसरकारने २००९  मध्ये कौशल्य द्दवकासाचे राष्रीय धोरण 

तयार केले. त्याद्दशवाय, सरकारद्वार े पंतप्रधान रोजगार द्दनद्दमयती काययक्रम, महात्मा गाधंी 

राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा यासारखे ऄनेक रोजगार द्दनद्दमयती काययक्रम चालवले 

जातात. 

तसेच, सध्या भारतातअवश्यकतेनसुार व्यावसाद्दयक द्दशक्षणाची क्षमता अद्दण दृष्टीकोन 

मयायद्ददत अहे. यापैकी बरचे द्दवद्यमान काययक्रम द्दवरोधाभासीपणे वापरात नाहीत. त्याची 

ऄनेक कारणे अहेत, जसे की: 

१. दृजष्टकोनाची समस्या: साधारणपणे भारतात, व्यावसाद्दयक द्दशक्षण कमी दजायच्या 

नोकऱयाशंी सबंंद्दधत अहे. 

२. व्यार्साजयक जशक्षणाची रचना: व्यावसाद्दयक द्दशक्षणाची द्दवद्यमान रचना आतर ईच्च 

द्दशक्षणाच्या संभवनीय गोष्टीशी सदु्दस्थतीत पद्तीने जळुणारनेाहीत. 

३. माजहतीची  कमतरता: व्यावसाद्दयक द्दशक्षणामध्ये दोन प्रकारच्या माद्दहतीची कमतरता 

ऄसते. एक, द्दवद्दशष्ट व्यावसाद्दयक ऄभ्यासक्रम केल्यानतंर द्दवद्यार्थयांना नोकरीच्या 

कोणत्या सधंी ईपलब्ध अहेत ह े माद्दहत नसते अद्दण दसुर े म्हणज,े द्दवद्दशष्ट 

व्यावसाद्दयक ऄभ्यासक्रम केल्यानतंर नोकरीच्या संधींची माद्दहती कोण देउ शकते ह े

त्यानंा माद्दहत नसते. त्यामुळे त्याचं्याकडे माद्दहतीही नाही अद्दण व्यावसाद्दयक 

ऄभ्यासक्रम केल्यानतंर नोकरीच्या संभाव्य सधंींबिलची माद्दहती कोणाकडून द्दमळू 

शकते हे देखील त्यानंा माहीत नाही. 

४. व्यावसाद्दयक ऄभ्यासक्रम अद्दण श्रम बाजार याचं्यातील दवुा ऄत्यतं कमकुवत अह.े 

५. स्वयरंोजगार करणार ेलोक जे ऄनौपचाररक ऄथयव्यवस्थेचा मखु्य भाग बनतात अद्दण 

लोकसखं्येचा मोठा भाग या तरुणांना प्रद्दशक्षण देण्यासाठी कमी पडत अह.े 

ऄग्रवाल व त्याचें ऄन्य सहकारी (२०१२) यानंी ईद्योग अद्दण द्दवद्यार्थयांच्या गरजामंधील 

ऄंतर कमी करण्यास मदत करू शकणारी प्रमखु वैद्दशष््टये सादं्दगतली अहेत. ही प्रमखु 

वैद्दशष््टये पढुीलप्रमाणे अहेत  
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१) अपल्या देशातील बरचे द्दवद्याथची  त्याचं्या पालकावंर अद्दण कुटंुबातील सदस्यावंर 

ऄवलंबून ऄसतात ज्यामळेु त्यानंा कररयरचे द्दनणयय घेण्यात मदत होते. व्यावसाद्दयक 

ऄभ्यासक्रमानंतंर नोकरीच्या द्दवद्दवध सधंींबिल केवळ द्दवद्यार्थयांचीच नव्हे तर त्याचं्या 

पालकाचंी जागरूकता वाढवणे  ऄत्यतं महत्त्वाचे अहे. 

२) पूवची , हा एक सामाद्दजक द्दनयम होता तसेच श्रद्ा होती की, तरुण व्यक्ती अपल्या 

पालकाचं्या पावलावंर पाउल ठेवतात. तथाद्दप, सशंोधनानसुार ऄसे द्ददसून अले अह े

की, ही प्रवतृ्ती बदलली अहे अद्दण जवळजवळ ७७% द्दवद्यार्थयांना त्यांच्या पालकांचा 

व्यवसाय करायचा नाही. हे सूद्दचत करते की सध्याच्या तरुणाचं्या अकांक्षा बदलल्या 

अहेत. जातीवर अधाररत व्यवसाय कमी होत अहेत अद्दण तंत्रज्ञानातील  प्रगतीमळेु 

पारपंाररक ज्ञान हस्तातंरीत होण्याचे प्रमाण कमी होत अहे. 

३) सशंोधनाने अणखी एक बदल ऄधोरदे्दखत केला, तो म्हणजे, द्दनम्न सामाद्दजक- 

अद्दथयक स्तरातील तरुणानंी ईच्च सामाद्दजक-अद्दथयक स्तरातील तरुणापेंक्षा ईच्च 

द्दशक्षण घेण्यास ऄद्दधक ईत्सकुता दशयद्दवली. याचे कारण ऄसे की, ईच्च गणुवत्ता 

दाखवणाऱयानंा रोजगाराच्या ईच्च सधंी अद्दण कमी गणुवत्ता दाखवणाऱयानंा 

रोजगाराच्या सधंी कमी ऄसतात. ज्यानंा नोकऱया द्दमळत नाहीत, ते अपला वेळ 

घालवण्यासाठी ईच्च द्दशक्षणासाठी नावनोंदणी करतात. 

सशंोधनामध्ये द्दवद्यार्थयांच्या व्यवसाय द्दनवडीवर पररणाम करणार े आतर घटक तपासले. 

त्यामध्ये  काही पालक, द्दशक्षक, मोठी भावडें, द्दमत्र, मीद्दडया अद्दण शालेय कररयर 

सल्लागार यांची भूद्दमका महत्त्वपूणय अहे.  

र्रील तथ्ये लक्षात घेऊन असे म्हणता येईल की, यशस्र्ी अंमलबिार्णीच्या मागावत 

काही अडथळे आहते ते पढुीलप्रमाणे: 

१. व्यावसाद्दयक द्दशक्षणाबिल द्दवद्यार्थयांचे मत म्हणजे, मखु्य प्रवाहातील द्दशक्षणाशी 

तडजोड करणे ऄसे अहे.  

२. ‘प्रद्दतद्दित’ व्यवसाय करण्याची अकाकं्षा 

३. द्दवद्यार्थयांच्या अकाकं्षा अद्दण द्दवद्दशष्ट नोकरी के्षत्रातील अवश्यकता याचं्यात 

परस्परसवंादाचा ऄभाव. 

८.२.४ जलंग र् व्यर्साय जनर्ड: मजहलांचे काम (Gender and Career Choices: 

Women’s Work): 

एका द्दपढीपूवची , प्रौढत्वाच्या सरुुवातीच्या काळात प्रवेश केलेल्या ऄनेक मद्दहलानंी ऄसे 

गहृीत धरले की घरगतुी पत्नी ऄसणे ह े सवायत योग्य अद्दण सवोत्तम काम अहे.ज्यानंी 

अपल्या घराबाहेर नोकरी माद्दगतली त्यानंाही काही द्दवद्दशष्ट व्यवसायापंरुतेच मयाय द्ददत केले 

गेले. ईदाहरणाथय , १९६० च्या दशकापयंत ऄमेररकेत सामाद्दजक द्दनकषानंी द्दलंगद्दनहाय 

नोकऱया द्दवभागल्या गेल्या. ईदाहरणाथय , पोलीस ऄद्दधकारी, बाधंकाम कामगार, वकील 

यासारख्या व्यवसायानंा परुुषांची नोकरी अद्दण सद्दचव, द्दशक्षक, रोखपाल अद्दण ग्रथंपाल 
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यानंा मद्दहलांची नोकरी समजली जात ऄसे. स्त्री अद्दण परुुष कोणत्या कामासाठी सवायत 

योग्य अहेत यासंदभायत व्यक्तींना सामाद्दजक पारपंाररक दृद्दष्टकोनानसुार नोकरीसाठी 

द्दनवडले गेले. 

परपंरपे्रमाणे, पारपंाररक, नातेसबंंधाशंी सबंंद्दधत व्यवसाय, पररचाररका आत्यादी 

व्यवसायासंाठी द्दस्त्रया योग्य ऄसल्याचे अढळले. तर, परुुष एजटं व प्रद्दतद्दनधी यासारख्या 

व्यवसायासंाठी योग्य ऄसल्याचे अढळले. पारपंाररक व्यवसायानंा अधदु्दनक व्यवसायापेंक्षा 

कमी दजाय व मोबदला द्दमळत अहे. 

तथाद्दप, सध्याच्या कालावधीत द्दलंगावर अधाररत भेदभाव दशकापूंवची च्या तलुनेत खूप 

कमी अहे. जर सध्याद्दलंग भूद्दमका द्दवषयक पूवयग्रह पाळला गेला तरतो दडंनीय अहे. मागील 

वषांच्या तलुनेत मद्दहलानंा द्दमळालेल्या सधंी ऄद्दधक अहेत. परुुषापेंक्षा कमी दजाय अद्दण 

वेतन ऄसूनही घराबाहेर काम करणाऱया मद्दहलाचंी सखं्या वाढली अहे. 

जरी द्दस्त्रयांना सध्या पूवची पेक्षा ऄद्दधक सधंी ऄसल्या तरी जवळजवळ प्रत्येक व्यवसायात 

परुुषाचें वचयस्व ऄसल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून अजच्या पररद्दस्थतीत 

अजूनही काही ईल्लेखनीय द्दलंगभेद अहेत. ईदाहरणाथय, परुुष वाहनचालकाला पूणय वेळ 

नोकरी द्दमळते तर मद्दहला वाहन चालकाला ऄधयवेळ नोकरी द्ददली जाते. द्दस्त्रया ऄनेक 

समान व्यवसायामंध्ये ऄजूनही परुुषापेंक्षा लक्षणीय कमी कमाइ करतात. पररवतयनाचा प्रभाव 

ऄजूनही ऄनेक ससं्थामंध्ये कमीच अहे, त्या द्दठकाणी मद्दहलानंा सवोच्च स्थान द्ददले जात 

नाही. बऱयाचदा जे लोक कमी प्रमाणात पररवतयन मानतात ते ऄद्दतशय सूक्ष्मपणे भेदात्मक 

कृती करतात अद्दण त्यानंा या कृती मद्दहला व ऄल्पसखं्यांकादं्दवरुद् भेदभावपूणय ऄसतात 

याची जाणीव नसते. 

८.२.५ लोक का काम करतात? उपिीजर्केपेक्षा िास्त कमाई (Why Do People 

Work? More Than Earning a Living):  

लोक स्वतःचा अद्दण कुटंुबाचा ईदरद्दनवायह करण्यासाठी काम करतात, परतं ुवास्तद्दवकता 

वेगळी ऄसू शकते. तरुण नोकरी द्दमळवण्याचा प्रयत्न करतात  यासाठी ऄनेक कारणे 

अहेत. 

आंतररक आजण बाह्य प्ररेणा (Intrinsic and Extrinsic Motivation): 

लोक खात्रीशीर बद्दक्षसे द्दमळवण्यासाठी द्दकंवा बाह्य पे्ररणा प्राप्त करण्यासाठी कायय करतात. 

बाह्य पे्ररणा ही ऄशी ऄवस्था म्हणून पररभाद्दषत केली जाउ शकते जी लोकानंा मूतय द्दकंवा 

बक्षीस द्दमळवण्यासाठी बळ देइल, जसे की प्रद्दतिा द्दकंवा पैसा. दसुरीकडे, व्यक्ती स्वतःच्या 

अनदंासाठी, अद्दथयक व वैयद्दक्तक बद्दक्षसासंाठी काम करतात, यास अंतररक पे्ररणा ऄसे 

म्हणतात. पाश्चात्य समाजातील काही व्यक्ती नैद्दतकदृष््टया धमयद्दनि कामासाठी सदस्यत्व 

घेतात. यामागे त्याचंा हेतू ऄसा ऄसतो की, धाद्दमयक काम ऄत्यतं महत्वाचे अद्दण स्वतःचे 

अहे. काम करणे ही एक ऄथयपूणय कृती अहे ज्यामळेु मानद्दसक अद्दण अध्याद्दत्मक कल्याण 

व समाधान द्दमळते. 
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कामाच्या माध्यमातून वैयद्दक्तक ओळखीला देखील ऄथय प्राप्त होतो. ईदाहरणाथय, जेव्हा 

लोक पद्दहल्यादंा भेटतात तेव्हा ओळख करून देताना अपण कुठे राहतो अद्दण 

ईपजीद्दवकेसाठी कोणता व्यवसाय करतात याबाबत चचाय करतात. लोक कोणता व्यवसाय 

करतात यावरून ही त्यांची ओळख होते. मानवी जीवनातील महत्त्वाचा कालखडं 

व्यवसायात जात ऄसल्याने व्यवसाय हा लोकाचं्या सामाद्दजक जीवनातील मखु्य  घटक 

बनतो. या कालावधीत सामाद्दजक सबंंध द्दनमायण करणे, मैत्री करणे  व सामाद्दजक ईपक्रम 

देखील समाद्दवष्ट होतो, याचंा व्यक्तींच्या जीवनातील आतर के्षत्रामंध्ये सदु्ा समावेश होतो.या 

कालखडंात वाद्दषयक मेजवानी, कामाशी सबंंद्दधत औपचाररक जेवणासारखे सामाद्दजक 

दाद्दयत्व देखील पाळले जाते. 

ऄखेरीस दजाय  द्दनद्दश्चत करण्याचा एक महत्त्वपूणय घटक म्हणजे लोक कोणत्या प्रकारचे काम 

करतात. समाजाने केलेल्या मूल्याकंनानसुार व्यक्तीचा दजाय  ऄसतो. ईदाहरणाथय, डॉक्टर 

अद्दण वकील हे पदानकु्रमानसुार वर मानले जातात, तर घरकाम करणाऱया व्यक्ती अद्दण 

हॉटेलमधील वाढपी (वेटर) पदानकु्रमे खाली येतात. 

नोकरीबाबत समाधान (Satisfaction on the Job): 

नोकरीशी सबंंद्दधत द्दवद्दशष्ट दजायचा  कामावर पररणाम होत ऄसतो. जेव्हा नोकरीचा दजाय 

जास्त ऄसतो तेव्हा समाधान जास्त ऄसते. प्रामखु्याने वेतनाचा कुटंुबातील आतर 

सदस्याचं्या द्दस्थतीवर पररणाम होण्याची शक्यता जास्त अहे. कामाचे समाधान द्दनद्दश्चत 

करण्यासाठी, दजाय हा एकमेव पैलू नाही, हे कामाच्या स्वरूपावरून ऄनेक घटकावर 

समाधान ऄवलंबून ऄसते. काही कंपन्यामंध्ये कामासदंभायतील सभंाषणे अद्दण द्दवक्रीवर 

देखरखे केली जाते ज्यात द्दनयकु्त केलेल्या व्यक्तींचे इमेल अद्दण वेब वापराचे द्दनरीक्षण केले 

जाते. ऄशा नोकऱयामंळेु कमयचाऱयामंध्ये ऄसतंोष द्दनमायण होतो. 

नोकरीमध्ये जेव्हा समाधान जास्त ऄसते तेंव्हा कमयचारी त्याचं्या नोकरीच्या द्दठकाणी ईत्तम  

योगदान देतात अद्दण त्यानंा द्दवश्वास ऄसतो की, त्याचं्या मतानंा महत्त्व  अहे. द्दवद्दवधता 

प्रदान करणाऱया अद्दण द्दवद्दवध कौशल्याचंी अवश्यकता ऄसलेल्या नोकऱयांना आतरापेंक्षा 

ऄद्दधक प्राधान्य द्ददले जाते. शेवटी, कमयचाऱयांचा आतरावंर जेवढा ऄद्दधक प्रभाव (प्रत्यक्ष 

द्दकंवा ऄप्रत्यक्ष) तेवढे नोकरीमध्ये ऄद्दधक समाधान ऄसते. 

आपली प्रगती तपासा 

१.  प्रौढत्वाच्या सरुुवातीच्या काळातील व्यवसायाबिलचा दृष्टीकोन स्पष्ट करा ? 

२. व्यवसाय द्दनवडताना द्दलंगभूद्दमका महत्त्वाची अहे का? अपले ईत्तर योग्य 

ईदाहरणासंह द्दलहा. 

३. कामातील  भूद्दमकेवर सद्दवस्तर टीप द्दलहा. 
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८.३  साराशं  

थोडक्यात, सवायत महत्त्वाचे म्हणजे प्रौढत्वाच्या कालखडंातील फायदे अद्दण तोट्यासंह  

महत्त्वाच्या द्दस्थत्यतंराचंा शोध घेतला. प्रौढत्वाच्या कालावधीत घेतलेले बहुतेक द्दनणयय 

सपूंणय अयषु्यसाठी महत्वाचे ऄसतात व जीवनातील बऱयाच घटकावंर पररणाम करतात. 

अपण त्यापैकी सवायत महत्त्वपूणय द्दनणयय व्यवसाय द्दनवडीबाबत घेतो. तरुण व्यक्तींच्या 

जीवनात द्दनवडलेल्या व्यवसायाची भूद्दमका वेगवेगळ्या प्रकारची ऄसते हे त्याचंा दजाय, 

ओळख अद्दण जीवनातील योगदानासारख्या ऄनेक के्षत्रांवरील  पररणामावरून अपण 

पद्दहले अहे. 

व्यवसायाची द्दनवड करताना कुटंुबाची भूद्दमका ही महत्त्वाची ऄसते. तरुण त्याचं्या 

पालकापं्रमाणेच सामाद्दजकदृष््टया समान स्तरावरील व्यवसाय द्दनवडण्याची शक्यता ऄसतेह े

स्पष्ट झाले अह.े अजच्या पररद्दस्थतीत हे द्दनष्कषय शक्यतो लागू होत नाहीत कारण अज 

त्याचं्या ध्येयांवर  पररणाम करणाऱया द्दशक्षणाच्या पातळीत वाढ झाल्यामळेु व्यक्तीचा कल 

बदलला अहे.  

व्यवसायाची द्दनवड अद्दण कामातील वातावरणावर द्दलंगभूद्दमकाचंा काय पररणाम होतो 

याबिल अपण चचाय केली. तथाद्दप, कामाच्या द्दठकाणी अद्दण व्यवसायाच्या द्दनवडीची 

तयारी करताना द्दलंगभेद अद्दण पूवयग्रह या समस्या ऄजूनही द्ददसून येतात. ऄनेक दशकापूंवची  

बऱयाच द्दस्त्रयांना ऄसे वाटले होते की, त्याचं्यासाठी सवायत योग्य ऄशा नोकऱया त्यांच्याकडे 

अहेत, त्या म्हणजे गदृ्दहणी ऄसणे. ज्यानंी घराबाहेर नोकरी द्दमळवण्याचा प्रयत्न केला 

त्यानंाही सामाद्दजक दृद्दष्टकोनांनसुार द्दवद्दशष्ट व्यवसायापंरुतेच मयायद्ददत ठेवले गेले. ऄलीकडे, 

द्दलंगाच्या अधारावर भेदभाव पूवची च्या तलुनेत कमी अहे. मद्दहलानंा द्दमळणाऱया 

व्यवसायाच्या सधंी तलुनेत परुुषापेंक्षा जास्त अहेत. 

प्रौढत्वाच्या सरुुवातीच्या कालावधीत व्यवसाय द्दनवडीवर पररणाम करणार े ऄनेक घटक 

अपण पद्दहले अहते. एखाद्या व्यक्तीने द्दनवडलेल्या व्यवसायावर देखील व्यद्दक्तमत्त्वाचा 

प्रभाव ऄसतो. जॉन हॉलंड यानंी प्रस्ताद्दवत केलेल्या व्यद्दक्तमत्त्वाच्या प्रकारानंी ऄसे नमूद 

केले अह े की, जेव्हा लोक त्याचं्या नोकरीशी जळुण्यास सक्षम अद्दण जास्त समाधानी 

ऄसतात तेव्हा ते सवायत जास्त यशस्वी होउ शकतात. हॉलंड यानंी व्यद्दक्तमत्त्वाचे 

वास्तववादी, बौद्दद्क, सामाद्दजक, पारपंाररक, साहसी अद्दण कलात्मक ऄसे सहा प्रकार 

माडंले अहेत. हॉलंड याचं्या व्यद्दक्तमत्त्व प्रकारामध्ये काही कमतरता देखील अहेत, कारण 

प्रत्येक व्यक्तीचा या  प्रकारच्या व्यद्दक्तमत्त्वात  समावेश होत नाही. 

द्दगझंबगय याचं्या व्यवसाय द्दनवड द्दसद्ातंानसुार व्यवसायाची द्दनवड करताना 

व्यक्तीकल्पनारम्य कालावधी, चाचणी कालावधी अद्दण वास्तववादी कालावधी या 

टप्प्यातून जातात. तारुण्य हा एक जीवनातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. या 

कालावधीत कररयरचे दृढीकरण होते व  जीवनाचा एक कें िद्दबंदू बनला जातो. जीवनातकायय 

करण्याचे पारपंाररक मागय सोडून देणे अद्दण नवीन मागय स्वीकारणे हे पररवतयन ऄसखं्य 

मागांनी घडून येते. सशंोधकांच्या मते, व्यवसाय हा द्दवकासाचा एक महत्त्वाचा टप्पा अहे, 

तरुणानंी व्यवसाय द्दनवडीचा द्दनणयय ऄत्यतं काळजीपूवयक घेणे अवश्यक अहे. व्यवसाय 



   

 

          मानसशास्त्र 

156 

द्दनवडणे हा जीवनामधील महत्त्वाचा द्दनणयय अहे म्हणून तो जास्त गुतंागुतंीचा बनत जातो. 

व्यक्तीच्या जीवनात व्यवसाय द्दनवडताना अद्दण ईवयररत अयषु्य जगताना आतर ऄसखं्य 

घटकाचंी भूद्दमका महत्त्वाची ऄसते. काही जण व्यवसाय द्दनवडीचे शे्रय त्याच्याशी द्दनगद्दडत 

अद्दथयक घटकानंा देतात तर काहींचा सामाद्दजक सेवा व आतर ऄसखं्य पररवतयनशील 

घटकाशंी सबंंध ऄसतो. 

शेवटी, अपण नोकरीत समाधान देणार ेबाह्य अद्दण अंतररक घटक स्पष्ट करून लोक काम 

का करतात या प्रश्नाचे ईत्तर द्ददले. नोकरीमळेु व्यक्तींचा केवळ दजायच नव्हे तर वैयद्दक्तक 

अद्दण सामाद्दजक ओळख देखील द्दनद्दश्चत करण्यात मदत होते. नोकरीचे स्वरूप, दजाय, 

कामाची माद्दहती, आतरावंर प्रभाव पाडण्यातील जबाबदारीची द्दवद्दवधता या द्दवद्दवध घटकाचंा 

व्यक्तीच्या समाधानावर पररणाम होतो. नोकरीतील समाधान कामातून द्दमळवले जाउ शकते 

अद्दण व्यक्ती करत ऄसलेल्या कामाच्या दजायवरून समाधान द्दनद्दश्चत होते. जेव्हा नोकरीचा 

दजाय ईच्च ऄसतो तेव्हा समाधान ही जास्त ऄसते अद्दण जेव्हा नोकरीचा दजाय कमी ऄसतो 

तेव्हा समाधान ही कमी ऄसते. केवळ नोकरीचा दजायवरून नाही तर नोकरीच्या 

स्वरूपावरून  देखील समाधान द्दमळत ऄसते. 

८.४ प्रश्न  

१. द्दगझंबगय याचंा व्यवसाय  द्दनवड द्दसद्ातं स्पष्ट करा. 

२. हॉलंड  याचं्या व्यद्दक्तमत्त्व प्रकार द्दसद्ातंाचे वणयन करा. 

३. ऄ. लोक काम का करतात? थोडक्यात समजावून सागंा. 

ब. नोकरीमधील  समाधानावर सद्दवस्तर टीप द्दलहा. 

४. कामातील द्दलंगभूद्दमका यावर सद्दवस्तर टीप द्दलहा. 

५. अंतररक अद्दण बाह्य पे्ररणा थोडक्यात स्पष्ट करा. 
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