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१.१ ��तावना  

मन�ुय हा समाजशील �ाणी �हणून ओळखला जातो. जीवनात इतर लोक �य��साठी 
मह�वपूण� आहेत. इतराशंी सपंक�  साधणे आिण �या�ंया सोबत राहणे �य��ला आवडते. ती 
जा�त काळ इतरापंासून अिल� आिण एकटे राह�यास �ाधा�य देत नाही. सभोवताली 
असले�या इतर �य��चा आप�या िवचार, भावना आिण वत�नावर �भाव पडतो. हा �भाव 
केवळ काही �य���या उपि�थतीमळेुच न�हे तर �या�ंया अनपुि�थतीमळेु देखील होऊ 
शकतो. ओळखी�या तसेच अनोळखी �य��मळेुही आपण �भािवत होतो. आप�यावर 
सामािजक प�रि�थतीचा प�रणाम होतो. �य�� जसे इतरा�ंार े �भािवत होते तसेच �य�� 
वत�नाचा इतरावंर देखील प�रणाम होत असतो. 

सामािजक मानसशा� हे मानसशा�ाचे असे उप�े� आहे िक जे समूहा�या सद�य�वाचा 
�यि�गत वत�नावर होणा�या प�रणामाशी सबंंधीत अ�यास करते. सामािजक मानसशा� हे 
इतर सामािजक शा�ापें�ा िभ�न आहे कारण या शा�ात �य���या िवचार आिण वत�नावर 
पडणा�या �भावाचे �प�ीकरण दे�यावर भर िदला जातो. मानसशा�ा�या या शाखेत 
शा�ीय �ि�कोनावर ल� क� ि�त के�यामळेु  सामा�यपणे लोक �या अनौपचा�रक 
िनरी�णाचा उपयोग करतात, �यापे�ा हे वेगळे शा� आह.े यात सामािजक सदंभा�त मानवी 
वत�नाचे िविवध पैलू समजून घे�याचा �य�न केला जातो. समूहाचा आप�यावर आिण 
आप�या िनण�य �मतेवर कसा प�रणाम होतो ?, �ाचा देखील सामािजक मानसशा�� 
अ�यास करतात. �ात �य�� �वतः�या आिण इतरा�ंया कृती कशा �प� करते याचाही 
समावेश केला जातो. सामािजक मानसशा�� कोण�याही िविश� वेळी िकंवा िदले�या 
िविश� प�रि�थतीत लोक �वतःब�ल कसे िवचार करतात याचा अ�यास करतात. दसु� या 
श�दातं, लोक �या�ंया ओळखीब�ल कसे िवचार करतात आिण इतर लोकाशंी असले�या 
सबंंधामंधून ही ओळख कशी िवकिसत होते आिण अखेरीस आप�या सामािजक 
वत�नाबाबत माग�दश�न करते. 

��ततु घटक सामािजक मानसशा�ाचे सै�ािंतक ��ीकोन समज�यास मदत करतो. 
सामािजक मानसशा�ाचे �व�प आिण �या�ी याचें वण�न या �े�ात केले आह.े  �याच�माणे 
सामािजक मानसशा�ाचे वै�ािनक/ शा�ीय �व�प आिण मानवी सामािजक मानसशा� 
समज�यास मदत करणारी चार मूलभूत मू�ये देखील या घटकातून समज�यास मदत 
होणार आह.े सामािजक प�रि�थतीम�ये घडून येणा�या �य�� वत�नावर सामािजक 
मानसशा�ाचे ल� क� ि�त झालेले असते. या शा�ात मानवी सामािजक वत�नाची कारणे 
समजून घे�याचा �य�न केला जातो. �याच�माणे सामािजक जीवनाची िवकसनशील त�वे 
पढेु ठेवली जातात. ��ततु घटकात  सामािजक मानसशा�ा�या �े�ातील अगदी 
अलीकडील मह�वपूण� �गती देखील समािव� केलेली आह.े बोधन, भावना, सामािजक 
सबंंध, सामािजक चेतािव�ान (�यरुोसाय�स), अंतभू�त �ि�या आिण �य���या सामािजक 
वत�नातील  सामािजक िविवधता समजून घेणे याचंा समावेश यात कर�यात आला आह.े 
सामािजक मानसशा�ात झाले�या मोठ्या �गतीमळेु आपणास या �े�ातील नवीनतम 
�मखु कल/ �ान अ�ायावत कर�यास आिण समज�यास मदत होईल. 
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१.२ सामािजक मानसशा�: काय आह ेआिण काय नाही? (SOCIAL 
PSYCHOLOGY: WHAT IT IS AND IS NOT) 

सामािजक मानसशा�ात मानसशा�� िविवध िवषयाचंा समावेश करतात. सामािजक 
प�रि�थतीत �य��  का आिण कसे िवचार करते, सामािजक प�रि�थती कशी अनभुवतात 
िकंवा �यात वागतात ?, याचा अ�यास या �े�ात कर�याचा �य�न केला जातो. सामािजक 
मानसशा�ात (िविवध) सामािजक प�रि�थतीत वैयि�क वत�न, भावना आिण िवचाराचें, 
�व�प आिण कारण समजून घे�याचा �य�न केला जात अस�याने याची वै�ािनक/ 
शा�ीय �ान�े� �हणून �या�या करता येऊ शकते.  

गॉड�न ऑलपोट�  (१९५४) या�ंया मते, सामािजक मानसशा�ाची सव��म �या�या �हणजे, 
‘सामािजक मानसशा� एक अशी िव�ाशाखा िक �याम�ये शा�ीय प�तीचा उपयोग 
क�न  एखा�ा �य���या िवचार , भावना आिण वत�नावर इतर मानवा�ंया ख�या िकंवा 
का�पिनक उपि�थतीचा कसा �भाव पडतो ह े समजून घे�याचा �य�न केला जातो.’ 
उदाहरणाथ� , समजा वगा�म�ये िव�ाथ�  हसत आहेत आिण एकमेकाशंी ग�पा मारता आहेत, 
परतं ु �या �णी िश�क वगा�त येतात �या�ंया वाग�यात बदल होतो. येथे िश�का�ंया 
उपि�थतीने �याचें वत�न बदलले आह.े �ाच प�तीने इतरा�ंया ��य� उपि�थतीचा �य�� 
वत�नावर �भाव पडतो. दसु�या बाजूला अशा िव�ा�या�चे उदाहरण घेऊ �याने अितशय 
उ�म कपडे प�रधान केले आहेत, आभार �दश�नाचा सराव करत आहे कारण तो असा 
िवचार करत आह े िक महािव�ालयात अ�वल �थान िमळव�याब�ल �ाचाया�कडून �याचा 
स�कार केला जाईल. हे कदािचत खर े असूही शकत नाही, परतं ु �ाचाया��या का�पिनक 
अि�त�वामळेु सराव करणा�या िव�ा�या��या वत�नावर प�रणाम झालेला िदसून येतो.   

आपण दसुर ेउदाहरण घेऊ या, समजा, िव�ा�या�नी  एखा�ा वय�कर / �हाता�या मिहलेला 
वगा�त �वेशकरताना पिहले िजने अितशय खराब पोशाख प�रधान केलेला आहे आिण 
एखा�ा �ा�यापकापे�ा िन�न दजा�चा ितचा अवतार आह.े ित�या �ा बा� �व�पाकडे 
पाहता, िव�ा�या�चे हसणे आिण ग�पा मारणे चालूच राह� शकते आिण कदािचत  ितला 
�यासपीठावर ती उभी असताना ितला उगाचच �� देखील िवचा� शकतात. िव�ा�या��या 
वत�नावर ित�या ��य� ि�थतीचा �भाव पडतो. खरतेर कदािचत ती नवीन �ा�यािपका 
असूही शकेल. दसु� या श�दातं, सामािजक मानसशा�ात आपण रहात असले�या 
सामािजक वातावरणत इतर लोकामंळेु िकंवा �या�ंयाब�ल�या िवचारामंळेु �य��चे िवचार, 
भावना आिण कृती कशा �कार े�भािवत होतात हे  शोधले जाते.  

बॅरॉन आिण बायरन (२००७) या�ंया मते , “सामािजक मानसशा� हे एक शा�ीय �ान�े� 
आहे िक ज ेसामािजक प�रि�थतीत �य�� वत�नाचे �व�प आिण कारणे समजून घे�याचा 
�य�न करते.  

१.२.१ सामािजक मानसशा� शा�ीय �व�पाचे आह े (Social Psychology is 
Scientific in Nature) 

िव�ान ही सं�ा फ� जीवशा�, रसायनशा�, भौितकशा� िकंवा िविश� �कारची 
उपकरणे वापरणा� या �े�ासंाठीच वापरली जात नाही तर ही िब�दावली दोन मह�वा�या 
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पैलूं सदंभा�त आहे (१) मू�याचंा सचं (मू�ये) आिण (२) प�ती �याचंा उपयोग िविवध 
िवषयांचा अ�यास कर�यासाठी केला जाऊ शकतो. सामािजक मानसशा�ात िव�ाना�या 
त�वाचें पालन केले जाते. याम�ये मानवी वत�नाचे वण�न कर�यासाठी िविवध शा�ीय प�ती 
वापरतात. कोण�याही शा�ीय �े�ाम�ये सवा�त मह�वाची चार मूलभूत मू�ये अचूकता, 
व�तिुन�ता, िचिक�सकपणा आिण म�ु िवचारधारा असतात. 

अचूकता : अचूकता ह े एक मूलभूत मू�य आह.े याम�ये सावधिगरीने, नेमकेपणाने आिण 
�टुीम�ु प�तीने लोका�ंया सामािजक वत�नाब�ल मािहती गोळा करणे आिण मू�याकंन 
कर�यावर भर िदला जातो. अचूकता �हणजे फ� ‘लोकानंा पाहणे ‘ एवढेच नाही. एखा�ा 
सशंोधकाने सशंोधनाची योजना काळजीपूव�क आखली पािहज,े जेणेक�न सशंोधन 
�टुीम�ु होईल. सशंोधन / अ�यास  शा�ीय हो�यासाठी ते श�य तेवढे अचूक असणे 
आव�यक आह.े 

व�तुिन�ता: व�तिुन�ता �हणजे िनःप�पातीपणे मािहती गोळा करणे. या त�वात अस े
सूिचत केले आहे िक, सामा�यपणे ‘लोकानंा पाहणे’ याम�ये व�तिुन�्तेचा अभाव असू 
शकतो. कारण  िभ�न लोक वेगवेग�या �कार े िनरी�ण करतात. िनरी�णातून अहवाल 
माडंला जात असताना �यांचा  �वत:चा  प�पातीपणा अहवाल माडंणीत सदोषपणा आणू 
शकतात. शा�ीय िनरी�णाम�ये ब� यापैक� �यि�िन�ता असेल. लोकामं�ये  ‘�यानंा काय 
आवडते’ आिण ‘�या�ंया ��ीने काय  मह�वाचे आहे’ ते पाह�याकडे िनरी�काचा कल 
असतो. �यामळेुच  कोणते वत�न पहायचे आिण काय दलु�� करावे हे ते ठरवतात. 
िनरी�णात �यि�िन�ता आ�यास �यातून िविवध �टुी /चकुा िनमा�ण होतात. प�रणामतः 
इतर सशंोधकानंा ती िनरी�णे आहेत तशी वाप�न पडताळणी  करणे खूप कठीण जाते.   

िचिक�सकपणा: िचिक�सकपणा या त�वाचा सदंभ� ‘अ�यासाचे िनकाल प�ुहा प�ुहा 
पडताळून पािह�यावरच �वीकारणे’ या�याशी आहे.  संशोधकाने दश�नी मू�यावरील 
कोणतेही शोध �वीका� नये. सशंोधकाने �वतःला िवचारायला हवे, क� �या�या अ�यासाचे 
िनकाल ‘दोन गो��मधील वा�तिवक फरक’ िकंवा ‘दोन गो��मधील वा�तिवक सबंंध 
दश�िवतात’ क� ही केवळ एक घटना आहे. अ�यासाची �ितकृती, अ�यासाम�ये �ा� 
झाले�या प�रणामाचंी पडताळणी कर�याचा आणखी मह�वाचा माग� आह.े जे�हा वेगवेगळे 
सशंोधक इतरा�ंार े वापर�या जाणा� या समान �ि�येची  �ितकृती िनमा�ण करतात आिण 
समान वैचा�रक िन�कषा�वर येतात ते�हा सशंोधनाची माडंणी केली जाते. 

म�ु िवचारधारा: म�ु िवचारधारा हे त�व असे सचुिवते िक अलीकडे झाले�या अ�यासाचे 
िन�कष� जे�हा पूव��या िन�कषा�चे ला�णीयरी�या समथ�न करत नाही ते�हा नवीन िवचार ( 
सशंोधन) �वीकारणे आिण �वत:चा ��ीकोन बदलणे होय.  सामािजक मानसशा�� 
वत�ना�या िविवध बाब�चा सतत अ�यास करतात �यामळेु िवषया�या �े�ात आ�य�चिकत 
करणा�या यापूव� झाले�या अ�यतं �भावी िन�कषा�वर पनुिव�चार करणे श�य होते. म�ु 
िवचार धारतूेन िवचारधारा मानवी जीवनाची िविवध त�वे िवषद करतात. �य���या 
आरो�यासाठी / िहतासाठी  समूहाची भूिमका, बोध आिण अबोध �ि�याचंा वत�नावर कसा 
प�रणाम होतो, का आिण कशामळेु लोक आनदंी होतात, का आिण कशामळेु लोक 
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एकमेकानंा आवडतात, कशामळेु लोक �ेमात पडतात इ�यादी बाबत मानवी 
�वभावाब�ल�या गिृहतकामं�ये म�ु िवचारधारतूेनच सधुारणा सचुिव�यात आ�या आहेत.  

सामािजक मानसशा� िव�ाना�या या चार मूलभूत मू�यावंर आधा�रत असून मानवी 
सामािजक वत�न समजून घे�यासाठी हे शा� �याचंी अंमलबजावणी करते. �हणूनच आपण 
असे �हणू शकतो क� सामािजक मानसशा�ाचे �व�प ह े शा�ीय आहे. एखादी �य�� 
असा यिु�वाद क� शकेल क�, ‘आपण इतराचें आिण आपले �वत:चे वत�न सामा�य 
�यवहार �ानाने समजून घेऊ शकतो आिण �यासाठी सामािजक मानसशा�ा�माणे 
शा�ीय प�तीने अ�यास कर�याची काहीही गरज नाही.’ परतं ु��य�ात असे िदसून आले 
आहे क�, ‘वत�न िवषयक सामा�य �ान कधीकधी खूप ग�धळात टाकणार े आिण िवसगंत 
असू शकते आिण �हणूनच,�यातून िमळणार े मानवी वत�नाचे िच� अितशय अिव�ासाह� असू 
शकते.’  

सामा�य �ाणावर आधा�रत िन�कष� अिव�ासाह� अस�याचे कारण �हणजे �य��चे �वतःचे 
अनभुव �य��िन� असतात, सामा�य ��ाचंी उ�र ेदे�याक�रता ते ठोस आधार �दान क� 
शकत नाहीत. जसे क� ‘सामािजत सबंंधामं�ये �थम �भाव मह�वाचे आहे क� नाही?’ 
�य���या �य��िन� अनभुवांबरोबरच �या�ंयावर असे अनेक �भाव आहेत जे �या�ंया 
िनरी�णा�या िन�कषा�वर प�रणाम करतात. िस�ातं िनिम�ती करताना देखील �य��चे 
�वत:चे प�पाती घटक/मते व�तिुन� माडंणीत अडथळे आणू शकतात. यामागील 
कारणापैंक� एक असू शकते क� इ�छापूण� िवचारसरणीमळेु सामा�य �यवहा�रक �ानातील 
िव�ास �भािवत होऊ शकतात. 

सामािजक मानसशा� िवषयातील सशंोधनात सामािजक जीवनातील िविवध पैलूंब�ल 
एकमेकाशंी िवसगंत अशा काही �माणात मा�य असले�या क�पना पडताळून पाहणे 
आव�यक आह.े उदाहरणाथ�, खालील िवधानांवर िवचार करा ‘एकापे�ा दोन डोक� चागंली’ 
आिण आता ‘अनेक आचारी/ �वयपंाक� मटनाचा र�सा खराब करतात’ याचा अनभुवाचा 
िवचार करा. पिहले िवधान असे सूिचत करते क� जे�हा लोक एक� काम करतात ते�हा ते 
उ�पादक असतात. दसुरीकडे, दसुर े िवधान असे नमूद करते क� जे�हा लोक एक� काम 
करतात ते�हा ते ��य�ात उ�पादनास हानी पोहोचवू शकतात. ते एकि�त सवा�त वाईट 
िनण�य घेऊ शकतात. अशा �कार,े जे�हा अशी िवरोधाभासी िवधाने माडंली जातात, ते�हा 
कामिगरी कशी सधुारली जाऊ शकते, ‘एकट्याने क� समहुात’ ह ेसमजून घे�यात सशंोधन 
मदत करते. प�तशीर आिण काळजीपूव�क केले�या सशंोधनातून असे िदसून आले आह े
क� काय��दश�न/ िनव�त�न(performance) चागंले िकंवा वाईट होईल हे अनेक घटकावंर 
अवलंबून असते जसे िक - कामाचे �व�प, कामाचे िवभाजन, �यि�म�व आिण समूह 
सद�याचंा �ाधा�य�म  आिण समूहातील सद�यामं�ये मािहती िकती चागं�या �कार े
सामाियक केली जाते. �हणूनच, सामा�य �ान मानवी वत�नाचे ग�धळात टाकणार े आिण 
िवसगंत सादरीकरण असू शकते. 

िवसगंत आिण ग�धळात टाकणा�या सामा�य �ाना बरोबर, लोक अनेक सवेंदना�म 
बोधािनक चकुांना देखील बळी पडतात. उदाहरणाथ�, (त�ुहालंा) आठवतंय शेवट�या वेळी 
जे�हा त�ुही  एखा�ा मोठ्या �क�पात सामील होतात आिण आठव�याचा �य�न करा क�,  
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‘ते काम पूण� कर�यासाठी त�ुहाला िकती वेळ लागेल असे त�ुहाला वाटले होते’ आिण 
‘��य�ात  िकती वेळ लागला.’ कदािचत या दो�ह�म�ये  िवचारामं�ये तफावत अनभुवलेली 
असू शकते. असे हो�याचे कारण �हणजे आपण िनयोजनशू�यता �हणून ओळख�या 
जाणा� या �मादास (error) बळी पडतो- कोणतेही काम ��य�ात लागतो �यापे�ा कमी 
वेळात पूण� होईल िकंवा एखा�ा िविश� कालावधीत आपण वा�तिवक वेळेपे�ा अिधक 
काही सा�य क� शकतो असे मान�याची ती� �व�ृी िदसून येते. सशंोधनातून ही �टुी  
�प� कर�याचा �य�न केला जातो.  जे�हा एखादे काम पूण� कर�यासाठी लागणा�या वेळेचा 
अंदाज घेत असतो ते�हा भिव�याब�ल िवचार कर�या�या आप�या �व�ृीमुळे 
िनयोजनातील चूक उ�वू शकते. िह �व�ृी आप�याला भूतकाळातील अनभुवाबं�ल 
��य�ात िवचार कर�यापासून �ितबंिधत करते आिण यामळेु एखादी चाचणी / परी�ा 
यश�वीपणे पूण� कर�यास आव�यक असले�या वेळेला कमी लेख�यास �व�ृ करते.  
सामािजक जगाब�ल िवचार करताना आपण चकुा करतो अशा अनेक मागा�पैक� हे एक 
आहे. 

 १.२.२ �य���या वत�नावर सामािजक मानसशा� ल� क� ि�त करत े (Social 
Psychology Focuses on the Behavior of Individuals) 

सामािजक मानसशा� सामािजक प�रि�थतीतील �य��ना मह�व देते. जे िविश� 
प�रि�थत�म�ये �य�� िविश� प�तीने का आिण कसे वागते हे �प� करते. यात 
आ�मकता, मदत करणार े वत�न , पूव��ह, भेदभाव, अिभव�ृी  इ�यादी िविवध िवषयाचंा 
अ�यास केला जातो. वैयि�क वत�न ब� याचदा िव�मान सामािजक आिण सा�ंकृितक 
मानकाचें/ िनयमाचें (norms) �ितिबंब असते. समाजशा� आिण सामािजक मानसशा� 
यामधील मूलभूत फरक �हणजे सामािजक मानसशा�ात ‘वैयि�क वत�न’ सदंभा�त िदलेले 
मह�व होय. समाजशा�ात कुटंुब, िववाह, गद� इ�यादी मोठ्या सामािजक स�ंथाचंा अ�यास 
केला जातो, तर दसु�या बाजूला  सामािजक मानसशा� या मोठ्या सामािजक स�ंथाचंा 
�य��वर पडणा�या �भावाचा अ�यास करते. तसेच �य�� या स�ंथानंा कशा आकार देतात 
याचा देखील अ�यास केला जातो. �य���या वत�नावर पडणारा अंतग�त आिण बा� 
घटकाचंा �भाव �प� कर�याचा �य�न केला जातो. अतंग�त घटकामं�ये �यि�म�व, 
अिभव�ृी, इतराचें आिण �वत:चे आकलन,  भावना आिण मनःि�थती याचंा समावेश होतो. 
बा� घटकामं�ये समूह, स�ंकृती आिण इतर सामािजक आिण राजक�य घटकाचंा समावेश 
होतो.. 

१.२..3 सामािजक मानसशा� सामािजक वत�न आिण िवचारांची कारण े समजून 
घे�याचा �य�न करते (Social Psychology Seeks to Understand the 
Causes of Social Behavior and Thought) 

सामािजक मानसशा� सामािजक प�रि�थतीतील वैयि�क वत�नावर ल� क� ि�त करीत 
अस�याने, �य���या वाग�याची कारणे आिण �यामागील िवचार समजून घे�याचा �य�न 
करते. अशा�कार,े सामािजक मानसशा� सामािजक वत�नाची िविवध कारणे �प� करतात. 
िविवध सशंोधन क�न �यांना तपशीलवार समजून घे�याचे सामािजक मानसशा��ाचें 
उ�ी� आह.े काही मह�वपूण� कारणे खालील�माणे आहेतः 
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इतर �य���या कृती आिण वैिश�्ये (Actions and Characteristics of Other 
Persons) 

इतर लोका�ंया कृती आिण वैिश�्याचंा प�रणाम मानवी वत�नावर होत असतो. उदाहरणाथ�, 
आपण ब� याच िदवसांनी आप�या िजवलग िम� /मैि�णीला  भेट�यानतंर आिण आप�या 
असे ल�ात आले क� तो / ती सतत फोनवर �य�त आहे. �या�या/ ित�या या वत�नाचा 
तमु�या िवचारांवर आिण वाग�यावर प�रणाम होईल.�याच�माणे, इतरा�ंया कोण�याही 
कृतीचा आप�या भावना, िवचार आिण वत�न यावर प�रणाम होईल. कृती आिण 
वैिश�्याबंरोबरच , इतराचें िदस�याचा देखील आप�यावर प�रणाम होतो.  कमी आकष�क 
लोका�ंया तलुनेत आपण आकष�क लोकाशंी वेगळे वागतो. “प�ुतका�या मखुप�ृाव�न 
प�ुतकाब�ल मत बनवू नये” ( �य���या िदस�याव�न �या�या िवषयी मत बनवू नये ) 
अशा �व�पाचा इशारा जरी दे�यात आला असला तरी आपण इतरा�ंया िदस�या�या आिण 
�या�ंया कोण�याही समूहा�या सद�य�वामळेु अिधक �भावी होतो. सशंोधन असे दश�िवते 
क� आपण इतरा�ंया िदस�याकडे जाणीवपूव�क दलु�� कर�याचा �य�न केला तरीही आपण 
तसे क� शकत नाही. आपण इतराचंी वैिश�्ये समजून घे�यासाठी �या�ंया िदस�यावर 
अवलंबून असतो. सशंोधन असे दश�िवते क� इतराचंी वैिश�्ये समजून घे�यासाठी 
माग�दश�का�या �पात इतरा�ंया िदस�यावर अवलंबून राहणे हे तलुनेने अचूक असू शकते 
आिण नेहमीच चकु�चे नसते खासक�न जे�हा  आपण िविश� ि�थतीत काढले�या 
छायािच�ा�ंया तलुनेत एखा�ा�या उ�सफूत� वत�नाचे िनरी�ण करत असतो ते�हा.  

बोधिनक �ि�या (Cognitive Process) 

बोधन �ि�येचा सदंभ� आप�या िवचार कर�या�या �ि�येशी आहे. मानवी सामािजक 
वत�नाम�ये देखील बोधिनक �ि�येची मह�वपूण� भूिमका आह.े आपण जगाचा कसा अथ� 
लावतो हे बोधिनक �ि�या िनधा��रत करते. ब� याचदा िविवध सामािजक प�रि�थत�म�ये 
आपले सामािजक वत�न आपण एखा�ा िविश� प�रि�थतीचे कसे वण�न करतो यावर 
अवलंबून असते. �हणून सामािजक मानसशा�� सामािजक बोधनाचा अ�यास कर�याचा 
�य�न करतात. सामािजक बोधनाम�ये इतर लोकाबं�ल खूप आिण कठोर िवचार करणे, 
इतरा�ंया आवडी िनवडी, इतरानंी आप�या वत�नाला िदले�या �िति�या  इ�यादी समािव� 
असतात. आकलन / सवेंदन,  �मतृी आिण िवचार यासार�या आप�या बोधािनक �ि�या 
इतराबं�ल�या आप�या �िति�याचें िनधा�रण करतात, उदा. जे�हा एखादी �य�� त�ुहाला 
गद��या �ेनम�ये ढकलते ते�हा तमु�या वाग�याचे दोन �कार ेअथ� लावले जाऊ शकतात. 
एकतर आपण िवचार क� शकता क�, ‘ही �य�� हेतपुरु�सर करत आह’े िकंवा आपण 
िवचार क� शकतो क�, ‘ह े चकूुन घडले आहे.’ पिह�या अथा�नसुार आपले वत�न िभ�न 
असेल (�ास), तर दसु� या अथा�नसुार आपले वत�न िभ�न असेल (दलु�� करा). 

पया�वरणीय प�रवत�के (घटक): भौितक जगाचा �भाव (Environmental variables: 
Impact of the physical world) 

िविवध पया�वरणीय प�रवत�कांचा (घटकाचंा) मानवी वत�नावर प�रणाम होतो. सशंोधन 
अ�यासानसुार असे िदसून आले आहे क� लोक थंड हवामाना�या तलुनेत उ�ण हवामानात 
िचडिचडे आिण आ�मक होतात. गद� आिण लोकस�ंयेची घनता देखील आप�या 
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सामािजक वत�नावर प�रणाम करते. गधं(वास) देखील आप�या वाग�यावर प�रणाम करतो. 
आनदंदायी वास लोकानंा इतरा�ंती सहकाय�शील बनिवतो. सशंोधन असे सूिचत करते क� 
पया�वरणाचे िविवध पैलू आप�या भावना, िवचार आिण वत�न यावर �भाव पाडतात. 
�हणूनच हे बदल आधिुनक सामािजक मानसशा�ा�या �े�ातही येतात. 

जैिवक घटक (Biological Factors) 

सशंोधनातील वाढते परुावे असे सूिचत करतात क� �य��ची वागणूक, भाविनक �िति�या, 
पसतंी आिण अिभव�ृी हे घटक काही �माणात जैिवक घटका�ंार ेिनधा� �रत केले जातात. ते 
जैिवक घटक �हणजे जनकेु, हाम��स, �यूरो�ासंमीटर (चेतापा�रषके), म�दूची रचना इ�यादी 
आहेत. �य��चे सामािजक वत�न या घटकामंळेु �भािवत होते. सशंोधन परुावा दश�िवतो क� 
जीवशा� आिण सामािजक अनभुवाचे सचंालन एक िदशा िनद�शा�मक, �हणजेच एकाच 
िदशेने प�रणाम करणार ेनाही. याचाच अथ� जैिवक घटक सामािजक वत�नावर प�रणाम क� 
शकतात आिण सामािजक वत�नामळेु जैिवक बदल होऊ शकतात. उदाहरणाथ�, 
बालपणातील ताणतणावाचे  अनभुव आिण �यानतंर त�णपणी राजक�य िहसंाचारासार�या 
काही आघातामंळेु आलेले अनभुव, चेताजैिवक (neurobiological ) बदलानंा �व�ृ 
करतात आिण पढेु ते मानिसक आरो�यावर प�रणाम करतात. आता या �े�ात वाढले�या 
सशंोधनाव�न असे �हटंले  आहे िक एिपजेनेिटक �ि�ये�ार े – �याम�ये िजथे काही 
िविश� जनकुांचे काय�  पया�वरणिवषयक घटक चालू िकंवा बंद करते आिण सामािजक 
अनभुवामळेु वत�नावर प�रणाम होऊ शकतो, कधीकधी हा �भाव �ारिंभक �दश�ना नतंर 
बराच काळ चालतो.  

उ��ातंीवादी मानसशा� ��ीकोनातून असे िदसून येते क� सामािजक वत�नात जैिवक 
घटक मह�वाची भूिमका बजावतात. मानसशा�ाची ही शाखा सूिचत करते क� मानवानंी, 
इतर कोण�याही �जात��माणेच इितहासात जैिवक��्या उ��ातंी केली आहे आिण अशा 
�कार ेआप�याकडे िवकिसत केलेली मानिसक य�ंणा आहे िक जी आप�या अि�त�वाशी 
(जग�याशी ) सबंंधीत  सम�या सोडिव�यासाठी मदत करते. उ��ातंीत तीन �मखु 
घटकाचंा समावेश होतो.  

१. िभ�नता: िदले�या �जात�मधील जीव वेगवेग�या �कार े िभ�न असतात उदा.आकार, 
आकारमान , शारी�रक आिण मानिसक गणुवैिश�याबंाबत मानवामं�ये िभ�नता असते. 

२. वारसा: यातील काही बदल एका िपढीकडून दसु� या िपढीपय�त जाऊ शकतात. 

३. िनवड: �जाती िटकून  राह�यास िकंवा वातावरणाशी जळुवून घे�याक�रता मदत 
करणा�या बदलाचंी न�द कायम ठेवली जाते आिण ती पढु�या िपढीपय�त �सा�रत केली 
जाते  

उ��ातंीची मूलभूत �ि�या काही सामािजक वत�ना�या िवकासास देखील लागू आह,े उदा. 
जोडीदाराची िनवड. जोडीदारा�या िनवडीम�ये शारी�रक आकष�ण मह�वपूण� भूिमका 
बजावते. उ��ातंीवादी ��ीकोनानसुार, असे घडते कारण शारी�रक आकष�कता िह आरो�य 
आिण साम�य� सूिचत करते, �याचा प�रणाम �व�थ सतंतीवर होतो. 
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जोडीदारा�या िनवडीबरोबरच इतर िवषय जसे क� आ�मकता आिण इतरानंा मदत करणे 
उ��ातंी�या ��ीकोनातून अ�यासले गेले आहेत. तथािप, उ��ातंीवादा�या ��ीकोनातील  
काही त�ये �प� करणे मह�वाचे आहे. हा ��ीकोन अस े अिजबात दश�िवत नाही क� 
आप�याकडे अनवुंिशकतेने �ा� अशा सामािजक वत�नाचे िविश� नमनेु आहेत; �याऐवजी, 
हे असे आह े क� आप�याकडे असले�या अनवुािंशक �व�ृी िकंवा पूव�िनधा�रीत वारसा 
आहेत जे आप�या �प� कृत�मधून िदसून येतात. 

१.२.४ बदल�या सामािजक जगाम�ये मूलभूत त�वांचा शोध (The Search for 
Basic Principles in a Changing Social World) 

मानवी सामािजक वत�नावर मूलभूत त�वाचंा �भाव असतो जीम (मूलभूत त�व)े �या  
कालावधी म�ये आिण िविवध स�ंकृत�म�ये स�य असतील. उदाहरणाथ�, मदत करणे, 
आकष�ण, अिभव�ृी, आ�ाधारकपणा इ. वर �भाव पाडणार ेघटक होय. 

सामािजक मानसशा�� मानवी सामािजक वत�न आिण िवचारामं�ये िविवध स�ंकृत�ची  
देखील भूिमका समजतात. तं��ानातील �गती, समाज मा�यमे इ�यादी अशा अनेक 
कारणामंळेु स�ंकृती वेळोवेळी बदलत होत असतात. सामािजक मानसशा�, सामािजक 
जगा�या बदल�या गितशीलतेचा �य���या अिभव�ृीवर, िव�ासांवर, सवें�ावर आिण 
वत�नावर पडणा�या �भावाचा अ�यास कर�याचा �य�न करते. 

आपली �गती तपासा 

१. सामािजक मानसशा�ाची �या�या सागंा आिण �या�या शा�ीय �व�पावर एक टीप 
िलहा. 

२. इतर लोका�ंया कृती आिण वैिश�्ये आप�या वाग�यावर कसा प�रणाम करतात? 
आपले उ�र यो�य उदाहरणासंह िलहा. 

३. सामािजक मानसशा�ात एखा�ा �य��कडे म�ुय ल� का िदले जाते? थोड�यात 
सागंा. 

१.3 सामािजक मानसशा� : ह�ीत �गती (SOCIAL 
PSYCHOLOGY: ADVANCES AT THE BOUNDARIES) 

सामािजक मनोिव�ान हे सतत वाढणार े�े� आहे कारण ते समाजाची बदलती गितशीलता 
िवचारात घेत आहे. अशा �कार े�े�ात �गती होत आह.े सामािजक मानसशा�ा�या कल 
(Trend) मधील �मखु �गती खालील�माणे आहेत: 

१.३.१ आकलन/ बोधन आिण वत�न: समान सामािजक ना�या�या दोन बाजू 
(Cognition and Behavior: Two Sides of the Same Social Coin) 

सामािजक मानसशा� वेगवेग�या सामािजक प�रि�थत�म�ये लोक का आिण कसे िवचार 
करतात आिण वागतात हे �प� कर�याचा �य�न करते. िवचारा�ंार ेलोक सामािजक जगाची 
क�पना कशी करतात आिण ते �वतःला आिण इतरानंा कसे समजतात ह े सूिचत होते. 
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सामािजक प�रि�थतीत लोक कसे वागतात याचा सदंभ� वत�नात येतो.  वत�न िवचारापंासून 
�वतं� नाही. 

सामािजक मानसशा��ानंा इतर लोक िकंवा सामािजक प�रि�थतीब�ल लोक कसे िवचार 
करतात हे जाणून घे�यास नेहमीच रस असतो. अशा �कार,े आधिुनक सामािजक 
मानसशा� िवचार आिण वत�न यानंा जवळून जोड�याचा �य�न करते.  हे �मतृी, अिभव�ृी 
आिण मानवी सामािजक वागणकु�वरील िव�ास यासार�या िविवध बोधािनक �ि�यां�या 
भूिमकेचा िवचार करते. सामािजक मानसशा�� असे सचुिवतात  क� सामािजक िवचार 
आिण सामािजक वत�न िह एक गुतंागुतंीची आंतरि�या आहे. इतराबं�लचे आपले िवचार 
आपण �या�ंयाशी कसे वागावे यावर प�रणाम करतात आिण या ि�या�ंया प�रणामामळेु 
नतंर आप�या भावना आिण सामािजक िवचारावंर प�रणाम होतो. 

सामािजक मानसशा�ातील सशंोधनात अनेक �कार ेस�ंाना�मक मानसशा� �ितिबंिबत 
होते. �थम, �मतृी, तक�  आिण िनण�य घे�यासार�या बोधािनक �ि�येिवषयी मूलभूत �ान - 
आता सामािजक वत�नाचा अ�यास कर�यासाठी लागू केले जाते. दसुर े �हणज,े आपण 
सामािजक मािहतीवर �ि�या कशी करतो यावर अ�यास कर�यावर भर िदला जात आह.े 

१.३.२ सामािजक जीवनातील भावनाचंी भूिमका (The Role of Emotions in the 
Social Side of Life) 

सामािजक मानसशा�ा�या अनेक पैलूंम�ये भावना मह�वाची भूिमका बजावतात. �यामळेु, 
सामािजक वत�नावर भावना आिण मनोव�ृीचा पडणारा �भाव  समजून घे�याचा �य�न 
सामािजक मानसशा�ाम�ये केला जातो. उदाहरणाथ�, सशंोधन असे दश�िवते क� 
सकारा�मक मनःि�थतीमळेु इतरानंा मदत कर�याची आपली �व�ृी वाढते. �हणूनच, जे�हा 
लोक सकारा�मक मनि�थती म�ये असतात ते�हा आप�याला मदत िमळ�याची श�यता 
असते. समजा, त�ुही एखा�ाला पिह�यादंा भेटत असाल, तर त�ुहाला अस ेवाटते का क� 
तमु�या स�या�या मन:ि�थतीचा �या �य�� बरोबर�या तमु�या वाग�यावर प�रणाम होईल? 
जर आपण ‘होय’ असे उ�र िदले तर त�ुही प�तशीर �र�या केले�या सशंोधनास सहमती 
देता क� जे अस ेसूिचत करते क� इतराबं�लचे आपली छाप  आिण िवचार आप�या वत�मान 
मनि�थतीवर �भाव पाडतात. अशा�कार,े अलीकडेच सामािजक मानसशा�� िविवध 
�कार�या सामािजक वत�नावंर िविश� भावना�ंया �भावाची तपासणी करीत आहेत. 

१.३.३ सामािजक संबंध: चांग�या आरो�यासाठी िकती मह�वाचे आहते (Social 
Relationships: How important they are for Well-Being)  

मानव हा सामािजक �ाणी अस�यामळेु तो एकातंात राहत नाहीत. तो िविवध �कारचे 
नातेसबंंध शोधत असतो. नातेसबंंध �य���या मानिसक आरो�याम�ये आिण क�याणात 
मह�वाची भूिमका बजावतात. एक यश�वी आिण समाधानकारक नातेसबंंध आनदंाकडे 
जातो आिण दसुरीकडे असतंोषजनक सबंंध जीवनातील िविवध बाब�म�ये �य�यय आणू 
शकतात आिण �याचे हािनकारक प�रणाम होऊ शकतात.  आपले इतराशंी असलेले सबंंध 
खूप मह�वाचे अस�याने सामािजक मानसशा�� सामािजक सबंंधा�ंया �व�पाचा अ�यास 
कर�याचा �य�न करतात. या अ�यासात िविवध �कारचे सबंंध काळान�ुप कसे स�ु 
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होतात, बदलतात आिण बळकट होतात, काही सबंंध कसे कमकुवत होतात आिण 
काळान�ुप कसे सपंतात, याचा समावेश आहे. सामािजक मानसशा�ात इतरानंा 
आवड�यासाठी, �ेमात पड�याक�रता, जोडीदार िनवड�या क�रता जबाबदार असले�या 
घटकाचंा देखील अ�यास कर�याचा �य�न केला जातो. लोकाचें क�याण कर�यासाठी 
अनेक �कारचे सामािजक संबंध मह�वाचे आहेत. उदाहरणाथ� , एका सशंोधकाला असे 
आढळले क� अिववािहत लोक िववािहत लोकासंारखेच आनंदी असतात. �� असा िनमा�ण 
होतो क� सबंंध लोकासंाठी मह�वाचे आहेत तर मग अिववािहत लोक िववािहत 
लोकाइंतकेच आनदंी का आहते? या सशंोधना�या िनकालांव�न असे िदसून आले आह े
क� एकट्या लोकाचंा समदुाय काया�त जा�त सहभाग असतो आिण �हणूनच ते िविवध 
सामािजक समूहाचें भाग आहेत. ब� याच समूहामं�ये सहभागी असणा�या आिण �या 
समूहाला मह�व देणा�या �य���या फ� मानिसक आरो�याब�ल न�हे तर कोण�याही 
समूहाशी सबंंिधत नसले�या �य���या तलुनेत दीघा�य�ुयाची देखील भिव�यवाणी देखील 
करता येते. 

१.३.४ सामािजक चेतािव�ान: सामािजक मानसशा� आिण म�दू संशोधनाचा 
छेदनिबंदू (Social Neuroscience: The Intersection of Social 
Psychology and Brain Research) 

�य���या भावना, िवचार, अनभुव, आठवणी आिण कृती आप�या म�दूत िदसून येतात. 
आधिुनक साधने िवकिसत केली गेली आहेत जी म�दू�या ि�याकलापाचें मोजमाप कर�यास 
मदत करतात, कारण मानव िविवध काय� करतो जसे क� फं�शनल मॅ�नेिटक रझेोना�स 
इमेिजगं (एफएमआरआय), पॉिझ�ॉन एिमशन टोमो�ाफ� (पीईटी) �कॅन आिण इतर तं�. 
सामािजक चेतािव�ान सशंोधन रह�यमय उ�र े दे�यास मदत करते. उदाहरणाथ�, जे�हा 
लोकानंा ससुगंत  िकंवा िवसगंत िवधाने आढळतात ते�हा म�दूत काय घडते याचा अ�यास 
कर�यासाठी एक सशंोधन कर�यात आले. ही िवधाने सहभागीनी कणखरपणे धारण केलेली 
मू�ये आिण अिभव�ृी अधोरिेखत करतात. या हेतूने , सशंोधकानंी सहभाग��या अशा दोन 
गटाचंी भरती केली �याचंी अनेक सामािजक िवषयावंर िवरोधी / िवपरीत मते आहेत. 
पिहला गट सखुाचे (इ�छा) मरण, समाजातील ि�यांची वाढती समानता, गभ�पात आिण 
��स वापर यासार�या मदु�्ािंव�� होता. आणखी एक गट “धािम�क नसलेला” असा होता 
जो या मदु�्ाबंाबत िवपरीत मते बाळगतो. सगंणका�या पड�ावर, दो�ही गटातील 
सहभाग�ना या अिभव�ृीशी सबंंिधत िनवेदने िदली गेली. जे�हा सहभागी िनवेदने पहात 
होते, ते�हा �या�ंया म�दूतील िव�तु ि�या काळजीपूव�क न�दिवली गेली. �या�ंया म�दू�या 
ि�याकलापा�ंया बाबतीत, �या जबाबदा� याशंी ते सहमत नाहीत अशा �िति�यानंतंर 
सहभाग�म�ये जलद �ितसाद िदसून आला. ज�ेहा �यानंी जलद �िति�या िदली ते�हा 
देखील �याचें िनरी�ण केले गेले. जे�हा �या�ंया मताशी िवसंगत असा एक श�द आला ते�हा 
�याचंी �िति�या जलद झाली (उदा. “मला वाटते इ�छा म�ृयू मा�य आहे.” या िवधानातील 
“मा�य आह”े जे�हा ते या कृती�या िवरोधात असतील) िकंवा पूण� िवधान वाचनानतंरच 
�िति�या िदली गेली. मागील सशंोधनात असे सूिचत केले गेले होते क� जे�हा 
ि�याकलापांचे काही नमनेु जे�हा �या�ंया मू�याशंी िवसंगत श�द आढळतात ते�हा ते फ� 
250 िमिलसेकंदापंय�त पािह�यास आिण या श�दावर ती� �ि�या होत अस�याचे 
दश�िवतात. याउलट, इतर नम�ुया�ंया बाबतीत, �िति�या  नतंर थोड्या वेळाने येते आिण 
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मू�य-िवसगंत िवधानावंर नकारा�मक �िति�या िदली जाते. याव�न सशंोधकांनी असा 
अंदाज लावला आहे क� ��येक गट �या�ंया मू�याशंी िवसगंत नसले�या श�दावंर एन ४००  
(म�दूमधील एक �कारची ि�याशील) ती� �िति�या दश�वेल, उदाहरणाथ� , ि��न गट 
सखुाचे मरण या सबंंधात मा�य असले�या श�दावर ती� �िति�या दश�वेल, तर दसुरा गट 
जे�हा इ�छाम�ृयूशी जोडले जाते ते�हा अ�वीकाय� श�दावर ती� �िति�या �य� करतात. 
या सशंोधनातून  �ा� झाले�या प�रणामानंी या पूवा�नमुानांचे जोरदार समथ�न केले आिण 
असे सूिचत केले क� आपण अशा �िति�या श�दातं �य� कर�यापूव� आप�या वाग�याशी 
सहमत नसले�या मािहतीवर �ि�या करतो. याव�न , असे �हटणता जाऊ शकते क� 
अिभव�ृी आिण मू�ये आप�या म�दूतून आिण आप�या कृतीतून सटुले�या �भावावंर 
�भावशाली आिण दूरगामी प�रणाम करतात. 

या तं�ाचंा वापर के�यामळेु आपणास म�जातंतूं तील घडामोडी आिण मानिसक घटकां 
मधील जिटल सबंंधाबं�ल बरचे काही जाणून घे�यास मदत होते. उदाहरणाथ�, म�दूत अशा 
काही  चेतापेशी (�यूरॉ�स) आहेत �या िनरी�ण आिण ि�या�ंया अंमलबजावणी दर�यान 
सि�य होतात, �या िमरर चेतापेशी (�यूरॉ�स) �हणून ओळख�या जातात, आिण असे 
सचुिवले गेले आहे क� �या तदनभूुती - इतर �य��चा  िविच�पणा, भाव आिण भावना 
समजून घे�याची आपली �मता, अनभुव�यास मह�वाची भूिमका बजावतात  

िमरर �यूरॉ�स म�दू�या एका भागाम�ये ि�थत असतात �याला �ंटल ऑपेर�यलुम 
�हणतात. एक मजेशीर   अ�यासात, सशंोधकांनी असे सचुिवले क� जे लोक तदनभूुती 
दश�िवणा� या ��ावलीवर उ�च गणु िमळवतात ते लॉक इतरा�ंया चेह�यावरील हावभाव 
पाहत असताना �या�ंया म�दूत या (�ंटल ऑपेर�यलुम) �े�ात अिधक ि�याशीलता िदसून 
येते. हे पूव�कथन तपासून पाह�यासाठी  सशंोधकांनी �य��चे दोन गट घेतले – �याचें  
सहानभूुती दश�िवणा�या चाचणीवर मापन केले आिण �याचें गणुाकंन उ�च िकंवा कमी 
सहानभूुती दश�िवणार े असे क�न (इतर �य��चा ��ीकोन घे�याची �मता) �याची न�द 
केली आिण बाजूला ठेवले.  �यानतंर एका गटाला इतरा�ंया चेह� यावरील अिभ�य��ची/ 
हावभावाची  ि�हिडओ ि�लप दाखिवली गेली (उदा. ि�मत करणे, नापसतंी दश�िवणार)े 
आिण दसु� या गटास चेह�या�या ि�हिडओ ि�लप दाखिव�या  गे�या  �याम�ये अिनयिं�त 
हालचाली दश�िव�या (�हणजे, िविश� भावनांशी सबंंिधत नसले�या हालचाली). 
सहभाग��या दो�ही गटा�ंया म�दूतील ि�याशीलता fMRI �कॅन�ार े न�दिव�यात आ�या. 
पूवा�नमुान के�या�माणेच प�रणाम  अगदी �पष ् होते, �या सहभागी लोकाचंी तदनभूुती 
उ�च िकंवा म�यम �व�पाची होती खरोखरच �यां�या �ंटल ऑपरकुलमम�ये (िजथे िमरर 
�यूरॉ�स ि�थत आहते) तदनभूुती वर कमी (�ा�कं) असले�या   लोका�ंया तलुनेत जा�त 
ि�याशीलता िदसून आली.  

सामािजक चेतािव�ान वेगाने िव�तारणार े �े� आहे. तथािप, ते सामािजक िवचार िकंवा 
वत�न याब�ल आप�याकडे असले�या ��येक ��ाचे उ�र देऊ शकत नाही. सामािजक 
िवचारांचे बरचे पैलू आहेत जे म�दू�या िविश� �े�ातील  ��याशीलतेशी  सहजपणे सबंंिधत 
असू शकत नाहीत- याम�ये गणुिवशेिषकरण, समूह ओळख आिण पर�पर सबंंधयाचंाही 
समावेश होतो.  त�वतः, सामािजक िवचारांचे हे सव� घटक म�दूतील ि�याशीलता �ितिबंिबत 
करतात, परतं ु याचा अथ� असा नाही क� अशा �कार े �याचंा अ�यास कर�याचा �य�न 
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करणे चागंले आहे. जसे सव� रसायनशा�� मा�य करतात क� शेवटी, ��येक रासायिनक 
�िति�या भौितकशा�ा�या बाबतीत �प� केली जाऊ शकते. तथािप, परतं ु
रसायनशा�ाची त�वे अजूनही इतक� उपय�ु आहते क� रसायनशा�� �याचंा �या�ंया 
सशंोधनात वापर करत राहतात आिण भौितकशा�� बन�याची धावपळ करत नाहीत. 
सामािजक मानसशा�ा�या बाबतीतही हेच खर े आहे. म�दू िकंवा चेतास�ंथे�या  
ि�याकलापा�ंया बाबतीत �या�या सव� �मखु िवषयांना समजून घे�याची गरज नाही. 
मह�वा�या नवीन अंत���ी �दान कर�या�या ��ीने सामािजक मानसशा�ातील इतर 
�ि�कोन अिधक उपय�ु आहेत. 

१.३.५ अ��य� (अचेतन) �ि�येची भूिमका (The Role of Implicit (Non-
conscious) Processes) 

मानवी िवचार आिण वत�न अशा काही �ि�यामंळेु �भािवत होतात क� �या आप�याला 
मािहत नसतात. अशा �ि�या अ��य� िकंवा अचेतन �ि�या �हणून ओळख�या जातात. 
या �ि�या िविवध सामािजक आंतरि�यामं�ये मह�वपूण� भूिमका बजावतात. सामािजक 
मानसशा�ात या अ��य� �ि�येमागील कारणे आिण �याचें मापन कर�याचे  िविवध माग� 
समजावून घे�याचा �य�न कर�याकडे कल वाढला आह.े या अ��य� �ि�याचंा प�रणाम 
आप�या सामािजक वत�नावर ,जसे क� इतर समािजक समूहातील �य��िवषयी असणारी 
आपली नकारा�मक अिभव�ृी  �या�ंयाबाबत�या आप�या वत�नावर �भाव पाडते इतर 
सामािजक समूहा�या सद�यािंवषयीची आपली नकारा�मक अिभव�ृी �या�ंया�ती 
असले�या आप�या वत�नावर कसा �भाव पाडते  यासार�या सामािजक वत�नावर होणा� या 
अ��य� �ि�येचा प�रणाम सशंोधनातून तपासला जातो , परतं ुजाणीव पातळीवर आपण 
दसु� या गटाब�ल नकारा�मक अिभव�ृी ठेव�यास नकार देतो. अचेतन नकारा�मक 
अिभव�ृीचा देखील आप�या इतर �य���या मू�यांकनावर प�रणाम होतो जे�हा 
आप�याला  हे कळते क� लि�यत �य�� अशा एखा�ा समूहातील आह ेिक जो आपण �या 
समूहाशी सबंंधीत आहोत �या पे�ा िभ�न आहे अचेतन �ि�ये�या भूिमकेचे आणखी एक 
उदाहरण �हणजे �थम छाप( िदसताच �णी पडणारी छाप). सशंोधन असे दश�िवते क� 
आपण इतर लोकानंा भेट�या�या काही सेकंदातच आ�य�कारकतेने पटकन �थम �भाव 
िनमा�ण करतो. काहीवेळा ह े �थम �भाव अचूक असतात परतं ु काहीवेळा आ�ही चकुा 
करतो. सशंोधकानंी न�दिवले�या परुा�यांव�न असे िदसून आले आहे क� हे �भाव कधी 
अचूक अस�याची श�यता आहे  आिण ती कधी नसते हे आपण अंत�ा�नाने जाणून  घेऊ 
शकत नाही. �हणून, अचेतन �ि�या आप�या िनण�यावर आिण कृत�वर प�रणाम करतात 
परतं ु हे अशा �कार े होते क� आपण ब� याचदा िनयंि�त क� शकत नाही आिण ते 
आप�याला चकु��या मागा� ने नेते. 

१.३.६ संपूण� सामािजक िविवधता ल�ात घेण े(Taking Full Account of Social 
Diversity) 

आपण अशा समाजात राहतो �यात िविवध पा��भूमी�या लोकाचंा समावेश होतो. भाषा, 
धम�, जाती, सामािजक-आिथ�क पा��भूमी आिण स�ंकृतीत फरक आहेत. हे सव� घटक 
सामािजक प�रि�थतीम�ये लोका�ंया (�य���या) िवचार, भावना आिण काय� कर�या�या 
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प�तीम�ये मह�वपूण� भूिमका बजावतात.भारतीया�ंया लोकस�ंयाशा�ीय अ�यासाम�ये 
दररोज�या जीवनात सतत धमा�चे वच��व  दश�िवले गेले. भारतात �वतं� मू�यानंा अनसु�न 
�ातं अि�त�वात आह.े ��येक �ातं िविश� आचारा�माणे वाग�यास िकंवा वगळ�यासाठी 
दबाव आणतो. १९४७ म�ये फाळणी�या राजकारणामळेु भारतात मूलगामी बदल झाला. 
यामळेु, सा�ंदाियक ओळखीमुळे िहदूं, शीख आिण मिु�लम याचंा माग� मोकळा झाला. या 
शोधामंळेु समान लोकामं�ये मतभेद वाढले. भारता�या एकूण लोकस�ंयेपैक� तीन चतथुा�श 
िहदूं आहेत. मिु�लम अजूनही भारतात अ�पस�ंयाक आहेत. भारतातील १,०२८ दशल� 
लोकस�ंयेपैक� ८२७ दशल�ाह�नही थोड्या लोकांनी �वत: ला िहदूं धमा�चे अनयुायी, 
१३८ दशल� इ�लाम, २४ दशल� ि��न, १९ दशल� शीख धमा�चे, ८ दशल� बौ� 
धमा�चे आिण ४ दशल� जैन धमा�चे अनयुायी �हणून ओळखले जाते. तथािप, ६ 
दशल�ाह�नही अिधक लोकानंी �वत:ची ओळख इतर धम� आिण ��ापंासून सािंगतली 
आहे �याम�ये  आिदवासी धमा�सह (इतर धम�), जे भारता�या सहा म�ुय धमा�पे�ा िभ�न 
आहेत. या म�ुय धमा�बरोबरच, जगात इतरही धम� आहते जसे क� झोरो�टे�रयन, शीख, 
जैन, यह�दी आिण बहाई. भारतातील िविवध रा�ये धािम�क बह�स�ंयतेत मोठ्या �माणात 
बदलतात. उदा. नागालडँ, िमझोरम आिण मेघालय येथे ि��न बह�मत आह,े पंजाबम�ये 
शीख बह�स�ंय आहेत, अ�णाचल �देश आिण िसि�कमम�ये बौ�ांचे वच��व आहे तर 
ज�मू-का�मीर आिण ल��ीप मिु�लम बह�स�ंय रा�ये आहेत. सव� िभ�न प�रि�थत�म�ये 
लोका�ंया रोज�या वत�नात  ही िविवधता िदसून येते. यामळेु लोकामं�ये पूवा��ह आिण 
भेदभाव होऊ शकतो. हे वत�न �प� िकंवा सू�म प�तीने अस�याचे िदसून येते.  

अशा�कार,े सामािजक मानसशा�ातील सवा�त नवीन कल �हणजे या घटकावंर िवचार 
करणे आिण मानवी वत�नावर होणा� या प�रणामाचा अ�यास करणे. दसु� या श�दातं, 
सामािजक मानसशा� बह�सा�ंकृितक ��ीकोन �वीकारते जे िलंग, वय, वािंशकता, ल�िगक 
�व�ृी, अ�मता, सामािजक आिथ�क ि�थती, धािम�क �व�ृी आिण इतर अनेक सामािजक 
आिण सा�ंकृितक प�रमाणांचे सभंा�य मह�व काळजीपूव�क आिण �प�पणे ओळखते. 
सामािजक मानसशा�ातील मागील सशंोधनामं�ये केवळ अमे�रके�या िवषयांचा समावेश 
होता. अशा सशंोधनाचे �ा� िन�कष� मया�िदत आहेत आिण �याचा उपयोग िह मया�िदत 
आहेत कारण ते इतर स�ंकृतीत लागू होऊ शकत नाहीत. तथािप, सामािजक 
मानसशा��ांना सा�ंकृितक आिण िलंग िविवधतेचे मह�व समजले आहे. �हणूनच; �यानंी 
बह�सा�ंकृितक ��ीकोन �वीकारला आहे 

आपली �गती तपासा 

१. सामािजक जीवनात भावनांची भूिमका थोड�यात िलहा. आपले उ�र यो�य 
उदाहरणासंह िलहा. 

२. म�दू�या ि�याकलापा�ंया मू�याकंनासाठी आधिुनक साधनाचंी गणना करा. 
३. सामािजक िविवधतेचा वैयि�क वत�नावर प�रणाम होतो? थोड�यात सागंा. 
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१.४ साराशं  

 सामािजक मानसशा� मानसशा�ातील एक उप�े� आहे ज े समूहा�या सद�य�वाचा 
�यि�गत / वैयि�क वत�नावर होणारा  वत�न  होणा�या प�रणामा�या अ�यासाशी सबंंिधत 
आहे. सामािजक मानसशा�� �य�� समूहात असतानंा  कसे वागतात याचा अ�यास 
करतात. याम�ये लोकांवर  समूहाचा कसा �भाव पडतो आिण यामधून ते गटावर कसा 
�भाव पाडतात याचा समावेश होतो.  सामािजक मानसशा� एक  शा�ीय �े� आहे जे 
एखा�ा सामािजक प�रि�थती म�ये �य��कडून घडणार ेवत�न  आिण िवचार याचें �व�प 
आिण कारणे अ�यास�याचा �य�न करते.  याचे �व�प शा�ीय आहे करण �ा म�ये इतर 
शा�ातंील मू�ये आिण प�ती वापरली जातात. कोण�याही �े�ाला िव�ान/ शा� �हणून 
सबंोध�यासाठी मू�ये आव�यक आहेत. सामािजक मानसशा� चार मूलभूत मू�याशंी 
वचनब� आहे - अचूकता, व�तिुन�ता, सशंयखोर व�ृी  आिण म�ु िवचारधारा. अचूकता 
�हणजे सावधिगरीने, तंतोतंत आिण �टुीम�ु प�तीने सामािजक वत�न आिण िवचाराबं�ल 
मािहती सपंादन करणे आिण �याचें मू�याकंन करणे होय.  व�तिुन�ता �हणजे व�तिुन� 
�व�पाचे केलेलं मािहतीचे सकंलन �हणजेच  ती कोण�याही प�पातापासून म�ु 
असते..आणखी एक मू�य, सशंयखोर व�ृी, वारवंार मािहतीची पडताळणी  कर�यावर 
आिण नतंर ती  �वीकार�यावर भर देते. आधीपासून धारण केलेले ��ीकोन चकु�चे आहेत 
हे जे�हा िस� होते ते�हा एखा�ाची धारणा बदल�याची इ�छा �हणजे म�ु िवचारधारा. 
शा�ीय प�तीचा अवलंब करणे आव�यक आहे कारण "सामा�य �ान" मानवी सामािजक 
वत�नाची िवसगंत आिण अिव�सनीय मािहती �दान करते. सामािजक मानसशा� याला 
शा�ीय �े� �हणून सबंोधले जाते कारण ते शा�ीय सशंोधा�ंया प�ती आधार े  िविवध 
गहृीतके  आिण िस�ातंाची चाचणी घेतात. सामािजक मानसशा� �य��ना मह�व देते 
आिण सामािजक िवचार आिण वत�न समजून घे�याचा �य�न करते. �याच �माणे सामािजक 
प�रि�थतीम�ये वैयि�क वत�नाची कारणे समजून घे�याचा �य�न करते. सामािजक 
मानसशा� इतरा�ंया कृती आिण वैिश�्याचंी भूिमका समजून घेते. इतर लोका�ंया 
कृतीमळेु अनेकदा �य�� �भािवत होतात. लोक इतरा�ंया शारी�रक वैिश�्यामंळेु देखील 
�भािवत होतात. आपण इतरानंा िदले�या �िति�या �ा �या�ंया शारी�रक वैिश�्यामंळेु 
ती�तेने �भािवत होतात �ाचा देखील समावेश होतो.  बोधिनक �ि�या देखील  प�रि�थती 
आिण इतर लोकाबं�लचे आपले िवचार आिण वत�न िनधा� �रत करतात. हे िविवध सामािजक 
प�रि�थत�चे आपण केले�या �प�ीकरणावंर आधा�रत आहे.  

वातावरणाशी सबंंधीत प�रवत�के (घटक)�हणजेच तापमान, �दूषण , गद� , इमारत�चे 
�थाप�य, (रचना), इमारती�या सभोवतालचा  प�रसर, आिण ं हवेतील सगुधं स�ुदा असे 
इतर घटक आहते िक जे आप�या भावना , िवचार, आिण वत�न �भािवत करतात. जािवक 
घटक जसे िक जनकेु, हाम��स, चेतापरीषके, म�दूची रचना,इ. चा स�ुा आप�या सामािजक 
िवचार आिण वत�नावर प�रणाम होत असतो. हे �े� वेगाने िवकिसत होणा�या  समाजातील 
मू�ये आिण स�ंकृती बदल�या�या त�वा�ंया प�रणामाचा सामािजक प�रि�थतीमधील 
�य���या वत�नावर आिण िवचारावंर होणा�या प�रणामाचंा स�ुा अ�यास कर�याचा �य�न 
करते.   
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अलीकडील िविवध सशंोधना�या सदंभा�त या �े�ात �गती िदसोन येत आह.े सामािजक 
मानसशा�� बोधन  आिण वत�न यातील पर�परि�याचें वण�न कर�याचा �य�न करतात. 
वेगवेग�या सामािजक प�रि�थतीत लोक कशा �कार ेिवचार करतात आिण वागतात याची 
कारण ते �प� कर�याचा �य�न करतात. सामािजक वत�नावर  भावना आिण मनःि�थतीचा 
पडणा�या �भावाला देखील मह�व देतात. सामािजक वत�नातील िविवध सकारा�मक आिण 
नकारा�मक भावनांची भूिमका समजून घे�याचे �याचें ल�य आह.े मानवी जीवनात 
नातेसबंंध मह�वाचे अस�याने, सामािजक मानसशा� आप�या क�याणात या सबंंधा�ंया 
भूिमकेचा अ�यास करते. ह े सबंंध आप�या मानिसक आरो�याम�ये आिण क�याणात 
मह�वाची भूिमका बजावतात. सामािजक मानसशा�ाचा नवीनतम कल सामािजक 
चेतािव�ान �यात म�दूतील ��या�ि�यांचा सामािजक िवचार आिण वत�ना�या मह�वपूण� 
पैलूंशी सबंंध जोड�याचा �य�न केला जात आह.े ज�ेहा मानव िविवध ि�या (हालचाली) 
करत असतो ते�हा  आधिुनक तं��ान म�दू�या ि�याकलापाचें मोजमाप कर�यास मदत 
करते जसे िक फं�शनल मॅ�नेिटक रझेोना�स इमेिजगं (एफएमआरआय), पॉिझ�ॉन एिमशन 
टोमो�ाफ� (पीईटी) �कॅन इ�यादी. िह तं�े आपणास चेतापेशीमधील हालचाली आिण 
मानिसक घटकातील जटील सबंंधाबाबत अिधक मािहती जाणून घे�यास मदत करतात. 
सामािजक मानसशा�ाचा आणखी एक माग� �हणज ेअशा �ि�ये�ार ेपार पाड�या जाणा� या 
भूिमकेचा सामािजक प�रि�थतीतील िवचार आिण वत�न याचंा अ�यास करणे, �या�याब�ल 
आपण अनिभ� असतो जी अ��य� �ि�या �हणून ओळखली जाते.  

 सामािजक मानसशा�ातील वाढते परुावे अ��य� �ि�या का आिण कशा काय� करतात ह े
�प� करतात. सामािजक मानसशा� बह�स�ंकृतीक ��ीकोनातून देखील समाजात 
असलेली िविवधता  ल�ात  घेते आिण आपण कोण आहोत आिण आपण काय करतो 
यावर �या�या �भावाचा अ�यास केला जातो. 

१.५ �� 

१. सामािजक मानसशा�ाचे मह�व िलहा. ते काय आहे आिण काय करते ते समजावून 
सागंा. 

२. सामािजक वत�न आिण िवचारा�ंया कारणावंर सिव�तर चचा� करा. 

3. अ. अ��य� �ि�येची भूिमका िव�ततृ करा. 

  ब. सामािजक चेतािव�ानचे वण�न करा. 

४. बोधन आिण वत�न यां�यातील सबंंध �प� करा. �यानंा समान सामािजक ना�या�या 
दोन बाजू असे का �हटले गेले आहे? 

टीपा िलहा 

१. बदल�या सामािजक जगातील मूलभूत त�वे 

२. सामािजक सबंंध 

३. जैिवक घटक 
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२  
सामािजक मानसशा�:  

सामािजक जीवनाचे शा� – II  
 

घटक रचना :  
२.० उि��े  
२.१ ��तावना  
२.२ सामािजक मानसशा�� �यानंा िवचारले�या ��ानंा कशी उ�र ेदेतात: सशंोधन हा 

�ान व�ृीचा आधार आहे.  
२.२.१ प�तशीर िनरी�ण: आप�या सभोवताल�या जगाचे वण�न करणे 
२.२.२. सहसबंंध: सबंंधा�ंया शोधाक�रता  
२.२.३ �योिगक प�ती: प�तशीर म�य�तीतून �ान िमळिवणे  
२.२.४ काय�कारण भाव िवषयक पढुील िवचार: म�य�ती प�रवत�काचंी भूिमका  
२.२.५ मेटा-िव�ेषण: �ान साम�ीचे िव�ेषण  

२.३ सामािजक मानसशा� िवषयात िस�ातंाची भूिमका  
२.४ �ानाचा शोध आिण �य�� अिधकार: यो�य सम�वयाचा शोध  
२.५ साराशं  
२.६ ��  
२.७ सदंभ�   

 

२.० उि�� े 

या घटकाचे वाचन के�यावर तु�हाला पढुील गो��चे आकलन होणार आहे: 

● सामािजक मानसशा� िवषयात वापर�या जाणा�या सशंोधन प�ती, �याचें फायदे 
आिण तोटे समजावून घेणे.  

● सामािजक मानसशा� िवषयात िस�ातंाची भूिमका �प� करणे. 

● सामािजक मानसशा�ात स�य लपिवणे आिण स�य लपिव�यातील ि�धा ि�थतीची 
भूिमका ओळखणे  

 

२.१ ��तावना  

िवशेषतः मानवी वत�नाचा शा�ीय अ�यास करताना, सामािजक मानसशा� काही शा�ीय 
प�ती �वीकारते. या प�तीमधून सामािजक िवचार आिण सामािजक वत�न या�ंयाशी 
सबंंिधत ��ाचंी प�तशीर उ�र े �ा� हो�यास मदत िमळते. ��येक सशंोधन प�ती 
�वीकार�याचे काही फायदे आिण काही तोटे असतात. सशंोधन �े�ातील िविवध घटक 
आिण सशंोधन प�ती यांना िवचारात घेऊन सामािजक मानसशा�� एक िकंवा अिधक 
प�ती िनवडत असतात.  
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या घटकात मानवी सामािजक वत�न आिण िवचार यांना समजावून घे�याक�रता�या िविवध 
सशंोधन मागा�चे आकलन होईल. प�तशीर िनरी�ण, सहसंबंध आिण �योगीक�करण या 
�या प�ती होय. या ��येक प�तीची सामािजक मानसशा� या �े�ाशी असलेली 
समप�कता सिव�तरपणे माडंली आहे. प�तशीर िनरी�ण प�तीम�ये मानवी वत�नाचे 
काळजीपूव�क ट��या-ट��याने िनरी�ण केले जाते. दोन िकंवा अिधक परीवत�कामंधील सबंंध 
जाणून घे�यास सहसबंंध तं�ाची मदत होत असते. जे�हा सशंोधकानंा िनयंि�त 
वातावरणात मानवी वत�नाचा अ�यास करायचा असतो, ते�हा ते �योगीक�करण प�तीचा 
अवलंब करतात. यासोबतच, या घटकात म�य�थी प�रवत�काचंी भूिमका आिण मेटा-
िव�ेषणाचा अथ� आिण सामािजक मानसशा�ातील मह�व याची देखील उकल केली 
जाणार आहे.  

सामािजक मानसशा��ांनी केले�या सशंोधना�या आधार े वत�न �प� करणार े िस�ातं 
माडंले जातात. या घटकात �या िस�ातंाचंा अथ�, िस�ातं िनिम�तीतील अव�था आिण 
िस�ताचें मह�व िवशद कर�यात आले आह.े सशंोधन करताना सामािजक मानसशा��ांनी 
नैितकता पाळणे गरजेचे आहे आिण �हणून या घटका�या शेवट�या भागात िविवध नैितकते 
सबंंिधत ��, सामािजक मानसशा�ात सशंोधन करताना आव�यक साधारण त�वे िवषयक 
�काश टाक�यात आला आह.े स�य लपिव�याचा सशंोधनातील उपयोग आिण सामािजक 
मानसशा�ीय सशंोधनातील माग�दश�क त�व.े 

२.२ िवचारले�या ��ांना सामािजक मानसशा�� कशी उ�र े देतात: 
सशंोधन हा �ान वृ�ीचा आधार आहे (HOW SOCIAL 
PSYCHOLOGISTS ANSWER THE QUESTIONS THEY ASK:  
RESEARCH AS THE ROUTE TO INCREASED KNOWLEDGE 
 
वत�नाचे �प�ीकरण करताना, सामािजक मानसशा�� वापरत असले�या िविवध प�ती 
खाली �प� कर�यात आ�या आहेत.  
२.२.१ प�तशीर िनरी�ण: आप�या सभोवताल�या जगाचे वण�न करण े(Systematic 
Observation: Describing the World around Us) 

प�तशीर िनरी�ण (Systematic Observation): �य� वत�नाचे व�तिुन�, 
काळजीपूव�क आिण स-ुिनयोिजत परी�ण �हणजे प�तशीर िनरी�ण होय. याच अथ� असा 
न�हे क�, ‘लोक पहात आहेत’, �याऐवजी प�तशीर िनरी�ण �हणजे लोकामंधील िविश� 
वत�नाचे काळजीपूव�क आिण तंतोतंत मापन कर�याची शा�ीय प�ती होय. जे�हा वत�नाचे 
नैसिग�क प�रि�थतीत प�तशीर िनरी�ण केले जाते ते�हा �यास नैसिग�क िनरी�ण असे 
�हणतात. तथािप, मानसशा� िवषया�या �योगशाळेत वत�नाचे िनरी�ण के�यास �याला 
नैसिग�क िनरी�ण �हणून शकत नाही. नैसिग�क िनरी�ण प�तीत सशंोधक कोणताही बदल 
न करता, वत�नावर कोणताही कृि�म �भाव येऊ न देता वत�न िनरी�णा�या न�दी घेत 
असतो. सशंोधक नैसिग�क अडथ�यामागेच राह�यासाठी मेहनत घेत असतो. ‘नैसिग�क 
प�तीने �य� होणा�या वत�नाला �प� करणे’, हा नैसिग�क िनरी�ण प�तीचा �मखु हतूे 
असतो. यात उपल�ध प�रवत�काचंा सबंंध लाव�याचा देखील या प�तीत �य�न केला 
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जातो. �योगशाळेत आले�या िन�कषा�चे सामा�यीकरण कर�याक�रता नैसिग�क िनरी�ण 
उपयोगात आण�याचा फायदा होतो. त�व आिण नैितक कारणामंळेु जे�हा एखादा �योग 
करणे श�य नसते ते�हा नैसिग�क िनरी�ण प�ती उपय�ु ठरते.  

सव��ण प�ती (Survey method): ‘सव��ण प�ती’ ही प�तशीर िनरी�ण सारखीच 
आहे. या प�तीत, अनेक लोकानंा िविश� �� िवचा�न मािहती गोळा केली जाते. या 
मािहतीचे सामा�यीकरण केले जाते. िवचारलेले �� �य��ची अिभव�ृी िकंवा वत�नाशी 
सबंंिधत असू शकतात. अनेक कारणाकं�रता सव��ण केली जातात, जसे एखादे 
महािव�ालय िकंवा िव�ापीठ यािंवषयी अिभव�ृी मापन होय. इतर सामािजक िकंवा 
अ�याि�मक समूह इ�याद� िवषयीची भावना देखील सव��ण �ारा जाणून घेत�या जातात. 
उदा. सशंोधक ‘सहकाय� करणे’ या वत�नाचा अ�यास करत असेल तर तो ‘लोक इतरानंा 
मदत कर�यास पढेु का येत नाही याही’ याची कारणे सव��णातून िवचारले. एखादे सव��ण 
िववाहपूव� ल�िगक सबंंध बाबत�या अिभव�ृीवर असेल.  

सव��ण प�तीचे अनेक फायदे आहेत. शेकडो आिण हजारो लोकाकंडून सव��णात मािहती 
�ा� केली जाते. सव��णातून कमी खचा�त आिण कमी वेळेत मोठ्या �माणावर मािहती 
िमळिवली जाते. कोण�याही चालू घडामोड�िवषयी चटकन मािहती �ा� करणे आिण ितचे 
िव�ेषण करणे हे सव��ण क�न श�य होते.  

सव��ण प�ती�या काही मया�दा देखील आहेत. लोकानंा एखादी मािहती प�क� ल�ात 
नसणे िकंवा िविश� िवषयावर �याचें मत काय आह ेह ेलोकानंा कळू नये याक�रता लोक 
चूक�ची मािहती दे�याची श�यता असते. सशंोधकाला जे ऐकायचे आहे तीच मािहती 
काहीवेळा लोक देतात.  

सव��ण प�तीचा वापर करताना सशंोधकाला दोन मह�वा�या घटकाकंडे ल� देणे 
आव�यक असते. एक, नमुना िनवड आिण दोन, ��ाचंी माडंणी होय. सशंोधन 
अ�यासाकरीता सम�ीमधून �ाितिनिधक िनवड �हणजे नमनुा िनवड होय. सशंोधकाला 
सशंोधन कर�याक�रता काळजीपूव�क िविश� नमनुा िनवड करावी लागते. उदाहरणाथ�, जर 
देशातील मतदान य�ंणेकडे पाह�याची मतदा�याची अिभव�ृी अ�यास�याकरीता सव��णाचे 
आयोजन कर�यात आले तर �या देशातील मतदार यादीतील ��येक नाग�रक हा सम�ीचा 
भाग असेल तर �या यादीतील जो नाग�रक सबंंिधत सव��णात �िति�या देणारा �हणून 
िनवडला जाईल तो सशंोधनाचा नमनुा ठरले. अशाच �िति�या देणा�या �य��ना िनवडणे 
यो�य ठरले. सव��ण ��ावलीतील �� साधे आिण मज�यास सोपे असावे. ��ाचें अथ� 
स�ुप� असावे. कारण, वा�य रचना कशा प�तीने केली आहे �याचा देखील सव��णा�या 
िन�कषा�वर प�रणाम होत असतो.  

सव��णात �द� िमळिव�या�या चार प�ती आहेत, �या टपाल सव��ण, �यि�गत मलुाखत, 
सामिुहक मलुाखत आिण इंटरनेट सव��ण होय. या चार प�ती अस�या तरी सव�च 
ि�थत�म�ये एखादीच प�ती सयुो�य आहे, असे �हणून चालत नाही. या चार पैक� ��येक 
प�तीत �याचें फायदे आिण मया�दा आहेतच.  
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��ावलीचे �व-वर �शासन कर�याक�रता टपाल सव��ण अिधक उपय�ु ठरते. टपाल 
सव��ण सापे�तः जलद असतात. यात चाचणीचे �शासन �वतःवर करायचे अस�याने, 
मलुाखत घेणा�या�या प�पातीपणातून येणा�या सम�या आपोआप दूर होतात. खूप 
�यि�गत आिण सकंोच वाटू शकणा�या िवषयावर ही प�ती खूप चागंली आह,े यात 
�िति�या देणाराची गोपनीयता देखील जपली जाते. प�ती सोयी�कर असली तरी ित�या 
काही मया�दा आहेत. �िति�या देणाराकडून ��ावली भरायचे िकंवा माघारी पाठवायचे 
रािहले तर �िति�या िमळ�याचे �माण कमी होऊ शकते. यामळेु, सव��णात �ा� झालेला 
अंितम नमनुा सम�ीचा �ाितिनिधक भाग असू शकणार नाही.  

�यि�गत मलुाखत �कारात, �द� �िशि�त मलुाखत घेणा�याकडून �ा� केले जाते. यामळेु 
�� िवचार�यात कमालीची लविचकता आणता येते. �यि�गत मलुाखत प�त खिच�क 
आहे. तथािप, सव��णाचे �शासन कशा प�तीने �हावे यावर येथे कमालीचे िनय�ंण असते. 
मलुाखत घेणाराचा प�पातीपणा मळेु  �िति�या चकु��या प�तीने न�दिव�या जावू 
शकतात.  

सिं�� �व�पा�या सव��णात टेिलफोन व�न मलुाखतीचा वापर केला जातो. चटकन 
आिण कमी खचा�त होणारी ही प�त आहे. तथािप, टेलीफोन असलेले आिण ज े लोक 
टेलीफोनवर दीघ�काळ थाबूं शकणा�या लोकावंर ही प�ती अवलंबली जाते.  

ऑनलाईन सव��णातून देखील �द� �ा� केले जाऊ शकते. इंटरनेट व�न सव��ण देखील 
�भावी आिण कमी खचा�त होणार े असते. मोठ्या, िविभ�न �े�ातील आिण अधोरिेखत 
नम�ुयाकडून �द� गोळा करताना सामािजक मानसशा�� या प�तीचा उपयोग करतात. 
या प�ती�या वापराचे देखील तोटे आहेत. �िति�या आिण िनवड यामंधील प�पातीपणा 
या प�तीतून होऊ शकतो. यासोबतच, �िति�या देणारा�या परीवेशावर सशंोधकाचे 
सशंोधकाचे िनय�ंण नसते.  

२.२.२ सहसंबंध: संबंधां�या शोधाक�रता (Correlation: The Search for 
Relationships) 

सहसबंंध ही मानवी सामािजक वत�न �प� कर�यास वापरली जाणारी आणखी प�ती होय. 
‘दोन िकंवा अिधक प�रवत�कामं�ये सबंंध काढणारी प�ती’ अशी सहसबंंध प�तीची 
�या�या करता येते. जगातील प�रवत�नीय (जे घटक बदलतात) घटकानंा प�रवत�के असे 
�हणतात. �याचें िनरिनराळे म�ुय असू शकते. एक प�रवत�कात झालेला बदल दसु�या 
प�रवत�कातील बदलाशी सबंंिधत आहे का ? हे जाणून घे�याक�रता सहसबंंध प�ती 
उपय�ु ठरते.  

प�रवत�काचें काळजीपूव�क िनरी�ण क�न ते (दोन िकंवा अिधक) प�रवत�के पर�पराशंी 
सबंंिधत आहेत क� नाही हे जाणून घेणे हा सहसबंंध प�तीचा ��ीकोन आहे. जर एका 
प�रवत�कातील बदल सात�यपणु�पणे दसु�या प�रवत�कातील बदलाशी सबंंिधत असेल तर 
�या दोन परीवता�कामं�ये सबंंध अस�याचे िस� होते.  

�ायोिगक प�ती �माणे, सहसबंंध प�तीम�ये आपण एक प�रवत�काला प�तशीरपणे 
बदलवत जाऊन �याचा दसु�या प�रवत�कावरील प�रणाम पहात बसत नाही. या प�तीत, 
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‘दोनही परीवत�कामं�ये नैसिग�क �र�या होत असले�या बदलाचें िनरी�ण करतो �यातून ते 
सार�याच प�तीने बदलत तर नाही ना !,’ हे शोधून काढतो. 

सहसबंंधचे तीन �कार आहेत : धना�मक सहसबंंध, ऋणा�मक सहसबंंध आिण शू�य 
सहसबंंध. धना�मक सहसबंंध �हणजे असा सबंंध �यात दोन परीवत�कामं�ये एक प�रवत�क 
वाढत गे�यास/कमी होत गे�यास दसुरा प�रवत�क देखील �याचे प�तीने वाढत/कमी होत 
जातो. ऋणा�मक सहसबंंध �हणजे असा सबंंध �यात दोन परीवत�कामंधील एक 
प�रवत�कात वाढ होताना दसुरा प�रवत�क कमी होत जातो. शू�य सहसबंंध �हणजे दोन 
परीवत�का�ंया वाढ िकंवा कमी होणे यात पर�पराशंी काहीही सबंंध नसतो. (येथे 
प�रवत�कातं वाढ िकंवा कमी होणे �हणजे प�रवत�काचे स�ंया�मक मू�य असे समजावे) . 

सहसबंंध िव�ेषणा�या मू�याला सहसबंंध गणुाकं �हटले जाते. सहसबंंध गणुाकं ही एक 
स�ंया असते ती दोन प�रवत�के िकती �माणात पर�पराशी सबंंधीत आहे, ह े सागंते. 
सहसबंंध गणुाकंचे मू�य -१.० ते +१.० या दर�यान असते, यात +१.० �हणजे सपूंण� 
धना�मक सहसबंंध होय; ०.०० �हणजे कोणताही सहसबंंध नाही तर -१.०  �हणजे सपूंण� 
ऋणा�मक सहसबंंध होय. धना�मक म�ुय धना�मक सहसबंंध दश�िवते. ऋणा�मक म�ुय 
ऋणा�मक सहसबंंध दश�िवते तर शू�य हे शू�य सहसबंंध दश�िवते.  

सहसबंंध वत�नाची कथना�मकता दश�िव�यास मदत करतो. परीवत�कामंधील �ढ सहसबंंध 
अिधक सयुो�य कथन कर�यास मदत करतो. सहसबंंध म�ुय ‘०’ पासून िजतके दूर 
जातील, िततका अिधक �बळ सहसबंंध होय. उदाहरणाथ�, सशंोधकाला नैसिग�क आप�ी 
�यव�थापन िशिबरास देणगी (एक प�रवत�क) आिण समाधान (दसुरा प�रवत�क) यामं�ये 
सहसबंंध पहायचा आहे. �ा� सहसबंंध गणुांक लोका�ंया वत�नाचे भाक�त क� शकेल. 
लोकाचें देणगी दे�याचे वत�न िजतके अिधक िततका अिधक आनदं ते अनभुवतील असे 
धना�मक सहसबंंध मधून िदसून येईल. �हणून, सशंोधक असे पािहल क� सशंोधनातील 
�ा�ाकं अ�यपुगम ला आधार देतो क� नाही. येथे अ�यपुगम �हणजे सामािजक िवचार िकंवा 
वत�ना�या काही घटकानंा शा�ीय प�ुी असणे.  

सहसबंंध प�तीचे काही फायदे आिण तोटे आहेत. नैसिग�क वातावरणात वा�तिवक 
जीवनातील वत�नाचा अ�यास कर�यास सहसबंंध प�तीचा उपयोग होतो. कमी 
कालावधीत मोठ्या �माणावर �द� (मािहती) िमळिव�यास या प�तीचा उपयोग होतो. 
आिथ�क ��्या परवडणारी आिण �भावी प�ती आह.े �या िठकाणी नैितक आिण 
�य�हारीक व मया�दामंळेु �ायोिगक प�ती अवलंबणे श�य नाही अशा िठकाणी सहसबंंध 
प�ती मोठ्या �माणावर वापरली जाते.  

सहसबंंध प�ती वापरत असताना, सशंोधकाने हे ल�ात �यायला हवे क�, सहसबंंध �हणजे 
काय�कारणभाव न�हे, �हणजे सहसबंंध परीवत�कामं�ये कारण आिण प�रणाम सबंंध 
��थािपत करत नाही. दसु�या श�दातं, एका प�रवत�का�या ती�तेत आलेला फरक हा 
दसु�या प�रवत�कामळेु घडून आला याची खा�ी सहसबंंध देत नाही. काहीवेळा, दोन 
परीवत�कामंधील सबंंध ितस�याच प�रवत�का�या प�रणामातून असू शकतो. उपरो� 
िदले�या (देणगी आिण समाधान) उदाहरणात, आपण असे �हणू शकत नाही क� आप�ी 
िशिबरात िदले�या देणगीतून समाधान �ा� होते, परतं ुआपण फ� हे जाणून घेऊन शकतो 
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क�, एका प�रवत�कात झालेला बदल दसु�या प�रवत�कातील बदलाशी सबंंिधत आह.े 
सहसबंंध प�तीतील दसुरी मया�दा अशी आहे क�, �वत�ं प�रवत�कावर कठोर िनय�ंण 
ठेवणे श�यच नसते. यामळेु परीवत�काबंाबत ग�धळ होऊ शकतो.  

२.२.३ �योिगक प�ती: प�तशीर म�य�तीतून �ान िमळिवण े(The Experimental 
Method: Knowledge through Systematic Intervention) 

�प�ीकरण देणे ह े मानसशा�ाचे एक �येय �ायोिगक प�तीतून सा�य होत असते. 
प�रवत�नीय अशा िविवध ि�थती िकंवा घटनामंधील सबंंध शोधून काढ�याचा �य�न ��येक 
�योगातून होत असतो. �ायोिगक प�तीतील आशय पढुील �माणे - 

१) �योगकता� कशात तरी प�रवत�न िकंवा बदल घडवून आणतो,  

२) �योगकता� इतर घटकानंा ि�थर करतो. आिण  

३) �योगकता� प�रवत�न/बदला�या प�रणामातून वत�नावरील प�रणामाचें िनरी�ण करतो.   

दसु�या श�दातं, �ायोिगक प�तीत एक प�रवत�क प�तशीर �र�या बदलवला जातो आिण 
�याचा एक िकंवा अिधक प�रवत�कावंर होणारा प�रणाम काळजीपूव�क आिण प�तशीरपणे 
मोजला जातो. जर एक प�रवत�क दसु�या प�रवत�कावर प�रणाम करत असेल तर आपण �या 
दोन परीवत�कामं�ये काय�कारण सबंंध आहे, असा  माफक �माणात िन�कष� माडूं शकतो.  

�या प�रवत�काला प�तशीररी�या हाताळले जाते �याला �वतं� प�रवत�क �हणतात. 
�योगकता� या �वतं� परीवत�काचा प�रणाम पाह�यास इ�छुक असतो, दसु�या श�दातं, 
�योगक�या�ने ही ि�थती िनवडलेली/िनमा�ण केलेली असते. �योगकता� या घटकास 
वाढिवतो, कमी करतो िकंवा काढून टाकतो; उदाहरणाथ� ‘औषधी देणे िकंवा तसे काही’. 
दसुरा प�रवत�क जो �वतं� प�रवत�कावर अवलंबून असतो आिण �योगकता� �योगात �याचे 
मापन करतो, �याला परतं� प�रवत�क �हणतात. या परतं� प�रवत�कावर आपण �वतं� 
प�रवत�काचा प�रणाम अ�यास�यास इ�छुक असतो. दसु�या श�दातं, �वतं� प�रवत�का�या 
बदल�याने �योगाचे फिलत म�ये जो बदल घडून येतो तो बदल घडून आले�या 
प�रवत�कास परतं� प�रवत�क असे �हणतात. परतं� प�रवत�क �हणजे �य�ुाची उि�पकाला 
असलेली �िति�या होय. उदाहरणाथ�, उपरो� उदाहरणास पढेु घेत�यास, ‘औषधी�या 
प�रणामातून झालेला वत�न बदल’ चाचणीवरील �ा�कं �व�पात िदसून येणे.  

एका �योगात, लोकानंा वेगवेग�या �माणातील �वतं� प�रवत�काचा (उदा. िन�न, साधारण 
आिण उ�च इ�यादी) सामना करावा लागेल अशा िविवध समूहामं�ये िवभाग�यात येते. 
मानवावरील ब�याच मानसशा�ीय �योगाचंी वैिश�्ये ही बिु�म�ा, वय, िलंग, आिण 
�यि�म�व अशी असतात. सशंोधक, �वतं� प�रवत�का�या प�रणामातून वत�नात काय बदल 
झाला (परतं� प�रवत�क) याचे काळजीपूव�क मापन करतो. जर दोन िकंवा अिधक 
समूहामं�ये, ि�थत�म�ये अशा प�तीचा बदल घडून आला तर सशंोधक िन�कष� काढतो 
क�, �वतं� प�रवत�क वत�नावर िनरी�ण करता ये�याजोगा प�रणाम करतो. उदाहरणाथ�, जर 
सामािजक मानसशा��ानाला िहसंक ि�हडीओ गे�स पािह�यावर लोक इतरा�ंती िविवध 
मागा�नी िहसंक प�तीने वत�न करतात का ?. उदाहरणाथ�, शाि�दक, शारी�रक, गैरसमज 
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पसरिवणे, िकंवा इंटरनेटवर सकंोचलेली ि�थती िनमा�ण करणार े फोटो पाठिवणे, असा 
अ�यास करायचा आह.े तर मानसशा�� �ायोिगक प�तीने वाप� शकतात. या �योगात, 
िनरिनरा�या �कारचे �हीडीओ गे�स चालिवणे हा �वतं� प�रवत�क असेल आिण 
आ�मकतेचा �तर हा परतं� प�रवत�क असेल. अथा�त, अशा �कारचा �योग नैितक 
आिण ताि�वक ��्या करण े उिचत ठरणार नाही. तथािप, दोन ि�थतीची पूत�ता 
झा�यावरच आपण फलीताचंा िन�कष� �हणून माडूं शकतो. पिहली ि�थती, �य�ुानंा 
या�ि�छक प�तीने �ायोिगक ि�थतीत समािव� केलेले असावे. या ि�थतीचा अथ� असा क� 
�योगातील सव� सद�यानंा �वतं� प�रवत�काला सामोर ेजा�याची समान सधंी �ा� झालेली 
असावी. जर असे केले गेले नाही, तर िदसून आलेला वत�न बदल हा वत�नातील फरकातून 
आहे क� �वतं� प�रवत�का�या प�रणामातून वत�न बदल झाला आहे ह ेसागंणे अश�य आहे. 
दसुरी ि�थती अशी आहे क� �योग यश�वी हो�याक�रता �वतं� प�रवत�क वगळता इतर 
सव� प�रवत�के, जे सहभागी�या वत�नावर प�रणाम करतात ते ि�थर ठेवले जावेत. 
उदाहरणाथ�, �ा� �योगात सहभाग�चे वय, सामािजक-आिथ�क दजा�, रा��ीय�व, 
सा�ंकृितक घटक यानंा ि�थर ठेवले जावे, ते �योगा�या फिलतावंर प�रणाम क� शकतात. 
या ि�थतीत, �वतं� प�रवत�क इतर प�रवत�कावर- जो अ�यासातील प�तशीर सशंोधनाचा 
भाग, नसतो �यावर प�रणाम करतो. ज�ेहा अशा प�तीचा प�रणाम िनमा�ण होतो, ते�हा 
�योगाची फिलते बरोबर नसतात. �हणून, कोण�याही �योगात �वतं� आिण परत�ं 
प�रवत�क �यि��र�, �योगावर प�रणाम करणारी इतरही मह�वाची प�रवत�के असतात, 
�यानंा िनयिं�त प�रवत�के �हणतात. याचा अथ� असा होतो क�, �योगा�या िविवध 
ि�थत�म�ये अनेक घटक ि�थर िकंवा सम �माणात ठेवावे. या प�रवत�कानंा ि�थर ठेवले न 
गे�यास ते देखील परतं� प�रवता�कावर प�रणाम करतात. या प�रवत�कानंा सहवत� 
प�रवत�क �हणतात. जर अस े सहवत� प�रवत�क �य�यय आणत असतील तर �योगकता� 
आ�मिव�ासाने �वतं� प�रवत�क आिण परतं� प�रवत�क यामं�ये कारण-प�रणाम सबंंध 
िवकिसत क� शकणार नाही. यामळेु �योगाची यथाथ�ता कमी होते.  

�ायोिगक प�तीचे काही फायदे असतात. �ायोिगक प�ती िह अिधक शा�ीय प�ती आहे. 
�योगक�या�ने इतर प�रवत�कावंर यो�य �माणात िनय�ंण आणलेले अस�यास या प�तीतून 
िदसून आलेले कारण-प�रणाम सबंंध अिधक सयुो�य असतात. �ायोगीक�करण चा दसुरा 
फायदा �हणजे, �योग िविवध कालखडंात प�ुहा प�ुहा राबवून फिलताचंी फेर तपासणी 
केली जाऊ शकते.  

या प�तीतील मया�दा �हणज,े �ायोिगक प�ती ही िनयिं�त वातावरणात, कृि�म अस�याने 
आले�या फलीतांचे सामा�यीकरण कर�यात सम�या येतात उदा. बा� यथाथ�ता. बा� 
यथाथ�ता �हणजे आलेली फिलते िकती �माणात वा�तिवक जीवन सामािजक प�रि�थतीत 
�वीकारले जाऊ शकतात. सशंोधक �यां�या सशंोधनाला बा� यथाथ�ता िमळिव�याचा 
�य�न करत असतात. �योगीक�करण प�तीची दसुरी मया�दा �हणजे नैितक मया�दामंळेु 
िविश� �योग कर�यावर सशंोधकाला मया�दा पडतात.  

 



 

 

सामािजक मानसशा�: सामािजक 
जीवनाचे शा� – II 

25 

२.२.४ काय�कारणभाव िवषयी िवचार: म�य�थी प�रवत�कांची भूिमका (Further 
Thoughts on Causality: The Role of Mediating Variables) 

सामािजक मानसशा�� नेहमीच काय�कारण भाव शोध�याक�रता �योगीक�करण वापरत 
असतात. जसे कारण आिण प�रणाम सबंंध अ�यासणे. ‘एक प�रवत�क दसु�या प�रवत�कात 
बदल घडवून आणतो’ ह ेिवधान ‘का’ �हणून िवचार�यास ते इ�छुक असतात. उदाहरणाथ�, 
उपरो� ि�हडीओ गेम िवषय माडंले�या अ�यासात, असे खेळ आ�मकता का वाढिवतात ? 
असा �� मानसशा�� िवचा� शकतात. यातून इतरानंा इजा पोहोचिव�याचे िवचार येतात 
क� काही इतर कारणे जबाबदार आहेत ? 

कारणे ल�ात घे�याक�रता, सामािजक मानसशा�� �यांनी केले�या अ�यासात फ� 
परतं� प�रवत�काचे मापन करत नाही तर �वतं� प�रवत�का�या प�रणामातून �भािवत 
झालेले आिण �वतं� प�रवता�कावर प�रणाम करणार े घटक देखील अ�यासतात. 
उदाहरणाथ�, उपरो� अ�यासात, इतरानंा इजा पोहोचिव�याचे सहभाग�चे िवचार आिण 
��ा तसेच आ�मकता सामािजक वत�न �हणून �वीकार�याजोगे असू शकते का ? याचे 
देखील मापन क� शकतात. यामळेु ि�हडीओ गेम �यानतंर आ�मकता का िनमा�ण करतात 
याचे �प�ीकरण िमळिव�यास मदत होऊ शकेल. जर असे घटक बदल िनमा�ण करत 
असतील, तर �यानंा म�य�थी प�रवत�के असे �हणतात. �वतं� प�रवत�क आिण सामािजक 
वत�न िकंवा िवचार (परतं� प�रवत�क) यामं�ये ह�त�ेप करणा�या प�रवत�कानंा म�य�ती 
प�रवत�के असे �हणतात.  

२.२.५ मटेा-िव�षेण: �ान साम�ीचे िव�षेण (Meta-Analysis: Assessing a 
Body of Knowledge)  

सामािजक मानसशा�ात िविवध िवषयांवर �यापक �माणात सशंोधन उपल�ध आह.े 
उदाहरणाथ�, सहकाय�शील वत�न आिण िलंगिभ�नता यावर खूप सशंोधन झालेले आह.े 
अनेक सशंोधनांचे फिलत (एकि�त) जाणून घे�याक�रता, मानसशा�� या अ�यासाचें 
मेटा-िव�ेषण करतात. एकाच िवषयावर सशंोधकांनी िविवध प�त�नी केले�या अनेक 
अ�यासांचे िव�ेषण क�न सव� फिलते (प�रणाम) एकाच िदशेने जातात का हे पाह�याचे 
सािं�यक�य तं� �हणजे मेटा-िव�ेषण होय. काही घटक असे असतात ज े �वतं� 
प�रवत�काचा परतं� प�रवत�कावर होणारा प�रणाम बदलिवतात. या घटकानंा िनयामके 
�हटले जाते. दोन परीवत�का�ंया सबंंध बलावर देखील या घटकाचंा प�रणाम होत असतो. 
शा�ीय �ान साम�ीमधील �र� जागा आिण प�पात जाणून घे�याक�रता देखील मेटा-
िव�ेषण उपय�ु ठरते.  

तुमची �गती तपासा   
१. सामािजक मानसशा��ांचे �ान वाढिव�याक�रता सशंोधन िकती मह�वाची भूिमका 

बजावत आहे? 
२. सहसबंंधचे तीन �कार �प� करा.  
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२.३ सामािजक मानसशा� िवषयात िस�ांताची भूिमका (THE ROLE OF 
THEORY IN SOCIAL PSYCHOLOGY) 

वत�नाचे �प�ीकरण िमळिवणे हे मानसशा� िवषयाचे एक मह�वाचे �येय आह.े कोणतेही 
सामािजक वत�न आिण सामािजक िवचार याबाबत सामािजक मानसशा�� ‘असे का’ असा 
�� िवचारतात आिण उ�र िमळिव�याचा �य�न करतात ते�हा हे �येय सा�य होऊ शकते. 
उदाहरणाथ�, लोक �भाव �यव�थापनचा उपयोग का करतात? या ��ाला �प� करताना 
सशंोधक िस�ातं िवकिसत करतात. िव�ाना�या सव�च शाखा िस�ातं िवकिसत कर�यात 
योगदान देतात. िविवध घटना आिण �ि�या यांना �प� कर�याचा आराखडा �हणजे 
िस�ातं होय. िस�ातं िवकिसत करताना पढुील �ि�या पार पाडली जाते: 

१. अि�त�वात असले�या परुा�या�ंया आधार े िस�ातं माडंला जातो. या िस�ातंाचे दोन 
भाग असतात: मलुभूत सकं�पना आिण सकं�पनामंधील सबंंध माडंणारी िवधाने. 

२. अशा �कार े माडंलेला िस�ातं िनरी�ण कर�याजो�या वत�नाचे कथन करतो. या 
कथनानंा अ�यपुगम असे �हणतात.  

३. या अ�यपुगमानंा ��य� संशोधन क�न तपासले जाते. 

४. जर सशंोधनातील फिलते माडंले�या िस�ातंा�माणेच असतील, तर िस�ातंाची 
िव�ासाह�ता वाढते. जर तसे घडले नाही, तर िस�ातंाम�ये बदल/फेरफार केला जातो 
आिण प�ुहा सशंोधन केले जाते.  

५. बरोबर असलेला िस�ातं �वीकारला जातो तर चकु�चा नाकारला जातो. जरी िस�ातं 
बरोबर आहे �हणून �वीकारला गेला, तरी �यात सधुा�रत सशंोधन प�ती वाप�न 
सधुारणा घडून आण�याक�रता वाव िदला/�य�न केला जातो. अिधक परुावा आिण 
कथना�मकता िमळिव�याक�रता देखील िस�ातं खलुा केला जातो.  

िस�ातंात तो �वीकारताना बाळगलेला पूव��ह हा एक धोका आह.े �ीनवा�ट आिण इतर 
(१९९९) यानंी ही बाब िनदश�नास आणून िदली. सशंोधकाची ही एक �व�ृी असते ते 
�या�ंया ��ांना बळकटी, मा�यता िमळिवतात. सशंोधक �याने माडंले�या िवकिसत 
केले�या िस�ातंात �य��शः गुतूंन जातो, �या िस�ातंाशी एक�प होतो  

पडताळणी पूव��ह (confirmation bias) हा िस�ातंाचे व�तिुन� मू�यमापन कर�यातील 
एक अडथळा होय. यात सशंोधक �या�ंया मताला प�ुी देणा�या मािहतीला मह�व देतात 
आिण जी मािहती �या�ंया मतापें�ा िभ�न आहे �याकडे दलु�� करणे द�ुयम समजणे 
सार�या कृती करतात.  

सामािजक मानसशा�� सामा�यतः पडताळणी पूव��ह या सकं�पनेशी असहमत आहेत. 
सामािजक मानसशा� �े�ातील सशंोधनात पडताळणी पूव��ह हा गभंीर आिण घातक 
अस�याचे मानतात. तथािप, �ीनवा�ड आिण इतरानंी सचुिवलेला पडताळणी पूव��ह हा 
शा�ीय अचूकतेवर फार कमी �माणावर प�रणाम करतो असे काही सशंोधकांचे मत आह.े 
याची पढुील कारणे आहेत- 
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१. या �े�ातील �िथतयश शोधपि�का �यानंा �काशन क�रता �ा� झाले�यापैक� ९० 
ट�के पय�त शोधिनबंध नाकारतात, �कािशत करत नाही. शोधिनबंध �वीकार�याची प�ती 
आपोआपच परी�ण पूव��ह �या िव�� बाजूने कवच बनून राहते.  

२. जरी काही सशंोधन अहवाल (पेपर) िविश� िस�ातंानंा अन�ुप असलेले �कािशत झाले 
तरी �याचें  काळजीपूव�क सदंभ� पनुरावलोकन आिण टीका�मक परी�ण अशा 
सहका�याकंडून केले जाते, क� जे या िस�ातंांना प�ुी देत नाही.  इतर सशंोधक या 
झाले�या सशंोधनाची पनुराव�ृी करतात (प�ुहा सशंोधन क�न पाहतात), ते�हा जर �यानंा 
पूव� केले�या सशंोधनातील िन�कषा�सारखे िन�कष� िमळाले नाही, तर ते असे वेगळे आलेल 
िन�कष� �या�ंया शोधिनबंधांमधून �कािशत करतील. यातून देखील पूव� माडंले�या 
िस�ातंा�ंया िव�� िन�कष� सबंंिधत िस�ातावरील टीका�मक िववेचन �हणूनच पिहले 
जाईल (आिण पूव� माडंलेला िस�ातं नाकारला जाईल).   

३) शेवटी, सामािजक मानसशा� िवषयातील सव�च सशंोधकानंा पडताळणी पूव��ह �या 
सभंा�य प�रणामाचंी जाणीव अस�याने ते या प�रणामानंा टाळ�याक�रता यो�य पावले 
उचलतील. �हणूनच, सशंोधक सबंंिधत िस�ातं क�रता आव�यक मह�वाचे �द�, सबंंिधत 
नसले�या लोकाकंडून िमळिवतात. याच�माणे, सशंोधनाचे िनयोजन करताना ते पया�यी 
अ�यपुगमानंा देखील ल�ात घेतात, �याचंी माडंणी करतात. अलीकडचे सशंोधन सदंभ� 
असेही सचुिवतात क�, या �कार�या द�ता घेत�याने �य��ची पडताळणी (िस�ातं) 
�व�ृीवर �ितरोध होतो.   

येथे, दोन पैलूंवर मह�व �ायला हवे. एक, िस�ातं अंितमतः खर ेअस�याचे कधीही खर े
होत नाही. िस�ातं परी�ण क�रता खलेु असतात. दोन, सामािजक मानसशा�� िस�ातं 
�वीकारणे िकंवा �यानंा िस� करणे याक�रता कधीच सशंोधन करत नाही, तर ते िस�ातंानंा 
सबंंिधत परुावे िमळिव�याक�रता सशंोधन करत असतात.  

२.४ �ानाचा शोध आिण मानवी अिधकार: यो�य सम�वयाचा शोध (THE 
QUEST FOR KNOWLEDGE AND THE RIGHTS OF 
INDIVIDUALS: IN SEARCH OF AN APPROPRIATE 
BALANCE) 

 
सामािजक मानसशा�ीय सशंोधन हे इतर सशंोधन �काराहं�न िभ�न आहेत, यात स�य 
लपिव�याची िविवध तं�े आहते. सशंोधनात सहभाग�पासून अ�यासाचे हेतू राखून िकंवा 
�ि�या लपवून ठेव�याक�रता सशंोधक काही तं�ाचंा अवलंब करतात. सशंोधनातील 
सहभाग�ना जर सशंोधनाचा खरा तक�  समाजाला तर �या�ंया वत�नात बदल घडून ये�याची 
श�यता आहे. �हणून सशंोधनातील स�य लपिवले नाही तर अ�यासाची फिलते चकु�ची 
येऊ शकतात. उदाहरणाथ�, समजा एखादा सशंोधक हे जाणून घे�यास इ�छुक आह े  क� 
प�ुष एखा�ा �ीला जा�त वेळ एकटक पहात रािहला तर ितची �िति�या काय असेल ? 
ती �ी अ�व�थ, िचतंीत, घाबरले िकंवा �याकडे दलु�� करले ? या �कारचे सशंोधन 
कर�याक�रता, जर एखा�ा सशंोधकाने मलुाला एखा�ा मलुीकडे एक टक पहायला 
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सािंगतले आिण मलुीला हे मािहत आहे क� हा मलुगा मा�याकडे सशंोधका�या सूचनेव�न 
एकटक पहात आह,े अशा प�रि�थतीत मलुगी �याच प�तीने �िति�या देईल का, जे�हा 
ितला हे मािहत नाही क� या मलुाला अशा �कार�या कोण�याही सूचना िदले�या नाहीत 
तरी तो मा�याकडे पहात आहे. इथे असे घडेल क�, हा मलुगा मा�याकडे सशंोधका�या 
सूचनेव�न एकटक पहात आह ेहे मािहत अस�याने, तो मलुगा ित�याकडे पाहताच मलुीला 
हसू येईल. या �कारची �िति�या नैसिग�क �िति�या पे�ा िभ�न असेल. मलुीला मािहत 
नसताना एखादा अनोळखी मलुगा ित�याकडे पाह� लागला तर तीही �िति�या वेगळी 
राहील. �हणजेच, काही सशंोधन प�रि�थतीत स�य लपिवणे आव�यक आह.े तथािप, स�य 
लपिवणे ही गो� कमी �माणात ताि�वक म�ेु िनमा�ण करते �याला ल�ात घेणे आव�यक 
आहे. 

स�य लपिव�याने अ�यासातील सहभागी लोकानंा हानी होऊ शकते हा पिहला ल�ात 
घे�याजोगा म�ुा आहे. �ायोिगक अ�यासात �िति�या देताना �याने िदले�या �िति�येमळेु 
अ�व�थ/ िनराश होऊ शकतो. सशंोधकाने अ�प �माणात स�य लपिव�यास �याला स�ु 
स�य लपिवणे असे �हटले जाते. स�य लपिव�याचा दसुरा �कार �हणजे सशंोधक पूण�तः 
िदशाभूल करणारी मािहती देईल, जी सशंोधनातील सहभाग�ना हािनकारक होऊ शकते.  

दसुरा म�ुा �हणज,े अ�यासा�या दर�यान आपण मूख� बनवलो गेलो ही सहभागीची भावना 
बनू शकते. अलीकड�या सशंोधनातून असेही माडं�यात आले क�, स�य लपिव�यामुळे 
सहभाग��या मनात सशंयाची भावना िनमा�ण होऊ शकते. यामळे सामािजक शा�ातील 
शा�ीय सशंोधन आिण एकंदरीत मानसशा� िवषयक नकारा�मक अिभव�ृी िनमा�ण होऊ 
शकते.  

यामळेु, स�य लपिवणे िवषयक ि�धा ि�थती अनभुव आहे: स�य आिण सयुो�य प�रणाम 
िमळिवणे हे मह�वाचे आहे आिण दसु�या बाजूला ताि�वक मु�े देखील िनमा�ण होत आहेत. 
या क�रता, ही ि�धा ि�थती सोडिव�यास मानसशा�� काही माग� सचुिवतात. एक, 
सशंोधनात सहभागी हो�याक�रता लोकाचें मन वळिव�याक�रता स�य लपिवणे चा उपयोग 
होता कामा नये, अशी सहमती ते �य� करतात; �योगात काय होईल याची मािहती दडवून 
ठेवणे िकंवा सहभागाक�रता लोकानंा िदशाभूल करणार े मािहती परुिवणे हे मा�य होणार े
नाही. दसुर,े सामािजक मानसशा�� स�य लपिवणे पासून वाच�याक�रता मािहती देऊन 
सहमती घेणे आिण सशंोधन साराशं सागंणे या दोन मलुभूत गो�ी सचुिवतात.  

मािहती देऊन सहमती घेणे �हणजे सशंोधनात सहभागीने सहभागी हो�याचा िनण�य 
घे�यापूव� �याला सशंोधन ���ये बाबत जा�तीतजा�त मािहती परुिवणे होय. सहभागीने 
सशंोधनात सहभागी हो�याचा िनण�य घे�यापूव� हे सव� �हावयास हवे. जे�हा मािहती देऊन 
सहभाग घेतला जातो, ते�हा सहभागी �य�ु संशोधनात काय होणार आहे हे जाणून 
सहभागी होतात.  

सशंोधन साराशं सागंणे हा दसुरा सरु�ेचा उपाय होय, यात लोक सशंोधनात सहभागी 
झा�यावर सशंोधक �यांना संशोधना�या मूळ हेतू ब�ल सपूंण� मािहती परुवत असतो. यात 
स�य लपिवणे िवषयी �प�ीकरण, स�य का लपिवले गेले ह े देखील सािंगतले जाते. 
सशंोधनातील �मखु अ�यपुगम/गहृीतके देखील सहभाग�ना सािंगतली जातात. साराशं 
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सागंत असताना, �य�ुाने िवचारले�या सव� ��ांना उ�र े िदली जातात तसेच �य�ुा�या 
नकारा�मक �िति�या देखील सिव�तर चचा� क�न दूर के�या जातात. याक�रता मलुभूत 
माग�दश�क त�वे: सहभागी �या मानिसकतेत सहभागी झाले होते तशाच अनकूुल आिण 
सकारा�मक ि�थतीत सशंोधन स�ातून बाहेर पडावे. �ा� सशंोधन परुावे सागंतात क� 
सशंोधनात वर उ�लेिखले�या दोन गो�ी (मािहती देणे आिण सशंोधन साराशं) वापरात 
आण�या तर सहभागी स�य लपिव�या�या प�रणामातून होणा�या धो�यापंासून वाचतो. 

याउलट, स�य लपिवणे ही बाब वापरात आणणा�या सशंोधकाने पढुील माग�दश�न त�वाचें 
पालन करावे: (१) सशंोधनात स�य लपिवणे आव�यक अस�यासच सशंोधकाने �याचा 
वापर करावा- जे�हा दसुरा माग�च िश�लक रहात नाही ; (२) सशंोधकाने काळजीपूव�क 
वाटचाल करावी आिण (३) सहभाग�चे ह�क, सरु�ा, �वा��य याबाबत काळजी घेणे ही 
सशंोधकाची जबाबदारी असते.  

वर िदले�या घटकासंोबतच, सहभाग�कडून िमळिवलेली, �ा� झालेली मािहती कमालीची 
गोपनीय ठेवली जावी. �ाधा�याने, मािहती साकेंितक �पात ठेवावी, जेणेक�न ती 
सहभागी�या नावासोबत पाहता येणार नाही. कोण�याही ि�थतीत, अ�यासाक�रता 
िमळिवलेली मािहती फ� सशंोधन उि��ाक�रता वापरली जावी, �या मािहतीचा इतर 
कोण�याही कारणाक�रता वापर होऊ नये.  

तुमची �गती तपासा   
१. सामािजक मानसशा�ातील िस�ातंाचे दोन मह�वाचे घटक िवषयी िलहा. 
२. स�य लपिवणे यावर सिव�तर टीप िलहा. 
३. स�य लपिवणे करीताचे माग�दश�क त�वेची यादी �ा.  

२.५ साराशं  

मानवी सामािजक वत�न आिण िवचार यांचा अ�यास कर�याक�रता िविवध सशंोधन प�ती 
वापर�या जातात. सामािजक िवचार आिण वत�न यांचा अ�यास कर�याक�रता प�तशीर 
िनरी�ण, सव��ण प�ती, सहसबंंध आिण �योगीक�करण हे मह�वाचे माग� आहेत. या 
��येक प�तीचे फायदे आिण तोटे आहेत. सामािजक मानसशा�� अ�यासा�या 
सयुो�यतेनसुार सशंोधन प�ती िनवडतात. वत�नाचे तंतोतंत आिण िनयोिजत िनरी�ण 
�हणजे प�तशीर िनरी�ण होय. जे�हा हे िनरी�ण नैसिग�क वातावरणात केले जाते ते�हा 
�यास नैसिग�क िनरी�ण असे �हणतात. या प�तीत, सशंोधक फ� िनसग�तः �य� होणाया�  
वत�नाचे िनरी�ण करतो आिण प�रि�थतीत कोणताही ह�त�ेप करत नाही. या प�तीचा 
फायदा �हणजे आपणाला लोक नैसिग�क सवयीने �या प�तीचे वत�न करतात तोच नमनुा 
�ा� होतो. या प�तीची मया�दा देखील आहे: काही प�रवता�कावंर िनय�ंण िमळिवता येत 
नाही.  

सवेंदन, अिभव�ृी िकंवा वत�न िवषयक काही �� अनेक लोकानंा िवचारणे सव��ण प�तीत 
समािव� असते. या प�तीत कमी कालावधीत जा�त �य��कडून मािहती िमळिवली जाते. 
तथािप, सामािजक मानसशा�ात या प�तीह वापर करताना काळजी �यावी लागते, लोक 
मािहती ल�ात न रािह�याने चकु�ची देऊ शकतात िकंवा लोकानंा �याचंी खरी मािहती 
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�य� होऊ दे�याची इ�छा नसते. सशंोधनातील �टुी कमी कर�यासाठी सव��ण करताना 
दोन मह�वा�या द�ता घेत�या जाऊ शकतात. नमनुा घे�यातील �माद टाळणे ही पिहली 
द�ता आह.े सव��णात सहभागी होणार ेलोक मोठ्या सम�ीचे �ितिनिध�व करणार ेअसावे. 
दोन, सव��णात िवचारले जाणार े �� िवकिसत करताना काळजी �यावी. सव��णातील 
िवधाने छोटी आिण �वय�ंप� असावी �यातून काय िवचारले आहे ह े सहभागी अचूक 
ओळखू शकेल.  

सहसबंंध ही सामािजक मानसशा� सशंोधनात वापरली जाणारी आणखी प�ती होय. दोन 
िकंवा अिधक परीवाता�कामंधील सबंंध मोज�यासाठी ही प�ती वापरली जाते. 
सहसबंंधा�या मू�याला सहसंबंध गणुाकं असे �हटले जाते. सहसबंंध मू�य -१.० ते +१.० 
या दर�यान असते. धना�मक मू�य �हणजे एका प�रवत�काचे मू�य वाढत असताना दसु�या 
प�रवत�काचे मू�य देखील वाढते िकंवा एका प�रवत�काचे मू�य कमी होते ते�हा दसु�याचे 
देखील कमी होते. यास धना�मक सहसबंंध असे �हणतात. याउलट, ऋणा�मक मू�य 
�हणजे एका प�रवत�काचे मू�य वाढत असताना दसु�या प�रवत�काचे मू�य कमी होत जाते. 
यास ऋणा�मक सहसबंंध असे �हणतात. ह ेदोन परीवत�कामंधील उलट सहसबंंध दश�िवते. 
जे�हा दोन परीवत�कामं�ये कोणताही सहसबंंध नसतो, ते�हा �यास शू�य सहसबंंध असे 
�हणतात. याचा सहसबंंध गणुांक शू�य इतका असतो. सहसबंधं अंदाज वत�िव�यास उपय�ु 
ठरते. कमी कालावधीत िवशाल मािहती िमळिव�यास हे तं� �भावी आहे. तथािप, �बळ 
सहसबंंध िदसून आला तरी याचा अथ� असा होत नाही क� �या दोन परीवता�कामं�ये कारण 
आिण प�रणाम सबंंध आहे.  

सशंोधनातून कारण आिण प�रणाम सबंंध ��थािपत कर�याक�रता मानसशा��ाकंडे 
�योग हा एकः माग� आहे. �ायोिगक प�तीत एक िकंवा अिधक प�रवत�के (�वतं� प�रवत�के) 
प�तशीर�र�या िनयिं�त केली जातात आिण �याचंा िविश� वत�नावर (परतं� प�रवत�क) 
होणारा प�रणाम अ�यासला जातो. प�रि�थतीत दोन पैक� एका घटकात िकंवा प�रवत�कात 
बदल घडवून आणून दोन परीवत�कामंधील सबंंध अ�यासला जातो. �योगक�या�कडून 
ि�थतीत हा बदल जाणीवपूव�क घडवून आणला जातो. �योगक�या�कडून �वतं� प�रवत�क 
हा घटक बदलिवला जातो, �या घटकाची द�ता घेतली जाते. �योगक�या�ला याचा 
�य�ुा�या वत�नावर होणा�या �भावाचे िनरी�ण करायचे असते. �ायोिगक द�ता िकंवा 
�वतं� प�रवत�कामळेु अपेि�त बदलाचे, परतं� प�रवता�काचे मापन केले जाते.  

�ायोिगक प�तीत दोन मह�वा�या प�रि�थती पूण� �हावयास ह�यात- सहभाग�ना या�ि�छक 
प�तीने िवभागणे आिण म�य�ती प�रवत�कानंा दूर करणे. या�ि�छक िवभागणीत, सधंी 
आिण फ� सधंी�या आधार े �य�ुानंा िविवध �ायोिगक ि�थत�म�ये िवभागले जाते. जे 
घटक ि�थर ठेवले जात नाहीत आिण �वतं� प�रवत�कासोबतच परतं� प�रवत�कावर 
प�रणाम करतात �यानंा म�य�ती प�रवत�क असे �हणतात. जर म�य�ती प�रवत�काचंी 
द�ता घेतली जात नाही ते�हा �वतं� आिण परतं� परीवत�कामं�ये कारण-प�रणाम सबंंध 
माडंता येत नाही. यामळेु बा� यथाथ�ता कमी होते. सामािजक िवचार आिण वत�नावर 
�वतं� परीवत�काचे प�रणाम अ�यासताना सशंोधक म�य�ती परीवत�काचा देखील अ�यास 
करतात.  
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अनेक अ�यासानंा एक� क�न �ान साम�ीचे एक�ीकरण (स�ंलेषण) कर�याची 
सािं�यक�य प�ती कर�यासाठी मेटा-िव�ेषण हे तं� वापरणे जाते. दोन परीवत�कामंधील 
सबंंधावर म�य�तीचा प�रणाम होऊ शकतो. िविवध घटना आिण �ि�या यानंा �प� 
कर�याक�रता िस�ातं मह�वाचे आिण उपय�ु असतात.  यामंळेु कोण�याही वत�ना�या ‘का’ 
या घटकाचे उ�र िमळते. िस�ातं माडंताना िविश� �ि�या असते. िस�ातंाचे व�तिुन� 
िवकसन आिण मू�यमापन करताना प�ुीकरण पूव��ह हा अडथळा ठरतो, याची सशंोधकाला 
द�ता �यावी लागते. िस�ातंाची अचूकता सागंणार े परुावे िमळाले तरी िस�ातं पढुील 
परी�णाक�रता खलुा असतो.  

स�य लपिवणे �हणजे सहभागीपासून अ�यासाचे वा�तिवक उि�� िवषयी मािहती लपिवणे 
िकंवा झाकून ठेवणे होय. मानसशा� अशी मािहती लपिवतात कारण �यांना असे वाटते क� 
अ�यासा�या ख�या हेतू िवषयी सािंगत�यास, यथाथ� प�रणाम िमळू शकणार नाही. स�य 
लपिवणेचा सशंोधनात वापर िवषयी ि�धा ि�थती आह-े एका बाजूला अस े करणे 
सशंोधना�या ��ीने उपय�ु आहे आिण दसु�या बाजूला, यामळेु नैितकता िवषयी �� 
िनमा�ण होतात. या सम�येला सोडिव�याक�रता, �यातून वाच�याक�रता मानसशा�� दोन 
मह�वाचे त�व सचुिवतात: मािहती देऊन सहमती िमळिवणे आिण सशंोधन साराशं सागंणे. 
मािहती देऊन सहमती िमळिवणे �हणजे सहभागीने �योगात ��य� सहभाग घे�यापूव�, 
�य�ुाला शोध �ि�या िवषयी जा�तीत जा�त मािहती परुिवणे. सशंोधन साराशं �हणजे 
सशंोधन पूण� झा�यावर, सहभागीला सशंोधना�या ख�या हेतू िवषयी सपूंण� मािहती देणे. 
आपण शेवटी इतकेच �हणू शकतो क� जर सशंोधकाला �या�या अ�यासात स�य लपिवणे 
याचा अवलंब करावासा वाटत असेल तर सहभागीची सरु�ा, �वा��य याहंी सव�कष 
काळजी घेतली जावी.  

२.६ �� 
 
१. सामािजक मानसशा�ातील िविवध सशंोधन प�ती िवषद करा.  
२. सामािजक मानसशा�ात िस�ातंा�या भूिमकेवर चचा� करा. 
३. अ. �वतं� प�रवत�क यावर टीप िलहा.  
   ब. म�य�थी प�रवत�काची भूिमका यावर सिव�तर िलहा.  
४. सव��ण प�ती सिव�तर �प� करा. तमुचे उ�र यो�य उदाहरण सिहत िलहा.  
५. िटपा िलहा  
     अ. मािहती देऊन सहमती िमळिवणे   
     ब. सशंोधन साराशं सागंणे   
     क. सहसबंंध  
     ड. मेटा-िव�ेषण  
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३  
सामािजक सवंेदन: इतरानंा समजून घेणे - I  

घटक रचना: 

३.० उि�� े

३.१ ��तावना 

३.२ सामािजक बोधन आिण सामािजक सवेंदन समजून घेणे 

३.३ अशाि�दक स�ेंषण: एक न बोललेली भाषा 

३.३.१. अशाि�दक स�ेंषणाची मूलभूत माग� 

३.३.२ सामािजक जीवनातील अशाि�दक सकेंत   

३.३.३ फसवणूक ओळखणे 

३.४ नोकरी�या मलुाखत�म�ये अशाि�दक सकेंता�या भूिमकेब�ल सशंोधन आप�याला 
काय सागंतात?  

३.५ साराशं  

३.६ �� 

३. ७ सदंभ�  

३.० उि�� े

 सामािजक बोधन आिण सामािजक सवेंदनाची �या�या देणे  

 अशाि�दक स�ेंषण समजून घेणे  

 स�ेंषना�या िविवध मूलभूत मागा�ची ओळख क�न घेणे  

 सामािजक जीवनातील अशाि�दक सकेंताचें िव�ेषण आिण ओळख क�न घेणे  

 वचंना ओळख�यात स�म होणे आिण वचंना संघातंाम�ये मम����ी िमळवणे. 

 सामािजक सबंंधांवर वचंना�या प�रणामाचे अ�ययन 

३.१ ��तावना   

सामािजक सवेंदन ही एक अशी �ि�या आहे, �या�ार े�य�� इतराबं�ल �ान िमळवते. ही 
अशी �ि�या आह े �या�ार े आप�या आजूबाजू�या इतर लोकानंा जाणून घेणे आिण 
समजणे श�य होते. सामािजक सवेंदन ही वेगळी कशी असते हे देखील आपण समजून घेऊ 
आिण वेळेनसुार ितला आपण यो�य �कार ेसमजून घेत असतो. इतरानंा समजून घे�यासाठी 
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�य��ला �वत: �या �मतेवर आिण कौश�यावर अवलंबून रहावे लागते. सामािजक सवेंदन 
ही एक जिटल ��यय आहे, यात िभ�न काया�चा समावेश होतो. सामािजक सवेंदना�या 
ब�याच मह�वा�या भागावर  या �करणाम�ये ल�य क� ि�त केले आहे. सव��थम, अशाि�दक 
स�ेंषण- ने�सबंंध, शारी�रक हालचाली, देहबोली, म�ुा आिण चेह�यावरील हावभावा�ार े
इतराबं�लची वत�मानातील भावना आिण �िति�येिवषयी िमळवलेली मह�वपूण� मािहती. 
इतरानंा जाणून घेणे आिण समजून घेणे खाली िदले�या दोन �कार े केले जाऊ शकते. 

I. अशाि�दक सं�षेणा�ार:े जसे क� आप�या सवा�ना मािहत आहे, शारी�रक हालचाली, 
देहबोली, म�ुा आिण चेह�यावरील हावभाव याचंा समावेश अशाि�दक स�ेंषणात होतो. 
तथािप, एखा�ा�या वत�नाची केवळ ता�परुत कारण अशाि�दक स�ेंषणा�ार ेसमजले जाऊ 
शकते. हे केवळ आप�या स�या�या जाणीवा, भावना आिण इतरावंर झाले�या 
प�रणामाब�ल सागंत.  

 II. गुणरोपण �ि�ये�ार:े अशाि�दक स�ेंषणा�या िव��, गणुरोपणा�या �ि�ये�ार े
आप�याला इतरा�ंया वाग�याचे कायमची कारणे मािहत होतात. गणुरोपण आप�याला 
इतराचंी �ेरणा, गणुघटक आिण हेतू जाणून घे�यास मदत क� शकतो. गणुरोपण ही एक 
जिटल �ि�या आहे, �यात एखादी �य�� दसु� या�या वत�नाचे िनरी�ण क� शकते आिण 
नतंर �या मािहती�या सहा�याने �यामागील कारणे शोध�याचा �य�न करते. 

खालील कारणामंळेु सामािजक सवेंदना इतराबं�ल आप�या समजूतीम�ये मह�वपूण� 
भूिमका बजावते. 

● �या�कार े आपण इतरा�ंया वत�नाला आिण �यानंा समजून घेतो, �यानसुार �या 
प�रि�थतीतील आपले िनण�य आिण �ितसाद ह े�भािवत होत असतात. 

● �या िविश� मागा�ने आपण इतरानंा समजतो आिण जाणतो, �याने केवळ आप�या 
मू�यमापनालाच न�हे तर इतराबंरोबरील सबंंधानंा देखील आकार येतो. 

● सामािजक सबंंधांचे एक मह�वाचे काय� �हणजे इतराचंा भावी वत�नाब�ल अचूक अंदाज 
बाधं�यासाठी इतराबं�ल �ान असणे. 

३.२ सामािजक बोधन आिण सामािजक सवंेदन समजून घेण े
(DEFINING SOCIAL COGNITION AND SOCIAL 
PERCEPTION) 

लोक �वतःला सोडून इतर लोकानंा जाणून घे�यास उ�सकु असतात. लोक इतर 
लोकाबं�ल कसे िवचार करतात याचा ��यय �हणजे सामािजक बोधन होय. ही एक �यापक 
सकं�पना आह,े �यात सवेंिदत सकेंतन, �ि�यण, �मरण आिण इतरा�ंया वागणकु�ची 
जाणीव हो�यासाठी सामािजक सदंभा�म�ये मािहतीचा वापर करणे समािव� आहे. �हणूनच, 
गटाचंी समज आिण लोका�ंया जीवनातील आंतरवैय��क पैलू समजून घे�यासाठी हे एक 
आव�यक मलुत�व बनते. 
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सामािजक सवेंदन ही अशी �ि�या आहे �या�ार ेआपण इतर लोकानंा ओळखतो. ही अशी 
�ि�या आहे �यात आपण लोकाबं�ल मािहती एकि�त आिण िव�ेिषत कर�या�या मागा�ना ं
समजून घे�याचा समावेश होत असतो. 

३.३ अशाि�दक स�ंषेण: एक न बोललेली भाषा (NON-VERBAL 
COMMUNICATION: AN UNSPOKEN LANGUAGE) 

कोणताही िवचार जो एका �य��कडून दसु� या �य��कडे श�दािंशवाय पोहोचवला जातो 
�यास अशाि�दक स�ेंषण असे �हणतात. अ-शाि�दक स�ेंषणाची सकं�पना माडंतानंा 
सा�ंकृितक मापदडंाना ल�ात ठेवणे आव�यक असते. अनेक अशाि�दक साधने िविवध 
स�ंकृत�म�ये वेगवेगळा अथ� सदंभ�त करतात जसे क� ने� –सबंंध, �पश� करणे आिण 
�यि�गत अवकाश इ�यादी. उदाहरणाथ�, अमे�रकेम�ये व�र�ाशंी बोलताना ने� –सबंंध 
(डो�यातं डोळे घालून बोलणे) स�य मानले जाते तर �याचवेळेस एिशयन स�ंकृतीत, �ाच 
हावभावाकडे अनादर �हणून पािहले जाते. 

अशाि�दक स�ेंषणाब�ल बोलताना वापर�या जाणा� या सामा�य अिभ�य��पैक� एक �हणजे 
‘देहबोली’. देहबोली ही �यापक सकं�पना आहे, �याम�ये शारी�रक हालचाली, हावभाव 
आिण आसनि�थती यासार�या बाब�चा समावेश असून याचंा उपयोग एखा�ाला काय 
�हणायचे आह,े याब�लचा संदेश पाठिव�यासाठी वापर केला  जातो, ह े  सव� आपण या 
यिुनटम�ये बघणार आहोत. कधीकधी जे बोलले जाते, �या�याशी देहबोली एक�प होऊ 
शकत नाही, �हणूनच देहबोली कशी ओळखावी याची समज असेल तर इतर �य��ला 
कशाची गरज आहे िकंवा काय हवे आहे हे ठरिव�यास मदत होऊ शकते. 

अशाि�दक स�ेंषण �हणजे असे स�ेंषण क�, �याम�ये बोल�या जाणा� या भाषेचा अंतभा�व 
होत नाही पण �याऐवजी चेह�यावरील हावभाव, देहबोली, आिण ने� –सबंंध यासार�या न 
बोलता येणा�या  भाषेवर (unspoken language) अवलंबून असते. 

अशाि�दक स�ेंषण एखा�ाचे वत�न, भावना, जाणीवा आिण �या�ंया स�या�या 
मनःि�थतीची ता�परुती कारणे ओळख�यासाठी ठरािवक संकेत वापरतो. हे ता�परुते घटक 
िकंवा कारणे �यामळेु एखा�ा�या वागणकु�वर प�रणाम होतो, �हणून आपण इतरा�ंया 
वत�नातील ता�परु�या कारणाचंा अ�यास एकतर �यानंा कसे वाटते हे थेट िवचा�न िकंवा 
�या�ंया भावना काय आहेत हे समजून घे�यासाठी �यां�या अशाि�दक ि�याचें िनरी�ण 
क�न क� शकतो. ज��हा लोकानंा सरळ �या�ंया स�या�या सकारा�मक ि�थती िकंवा 
मूडब�ल काहीतरी सागं�यास सािंगतले जाते त��हा ते कदािचत �या�ंया अंतग�त भावना 
�कट कर�यास तयार नसतील. काही लोक �या �णी अनभुवले�या भावनांना सि�यपणे 
लपवू शकतात िकंवा ते इतरानंा �या�ंया ख� या भावनाबं�ल जाणूनबजूुन फसवू शकतात. 
अशा �कार�या घटनामं�ये अशाि�दक हावभाव �यांना अिधक चागं�या �कार ेसमज�यास 
मदत करतात. उदाहरणाथ�: 

● चच��या वेळी वाटाघाटी करीत असताना वाटाघाटीकता� �या�या �िति�या 
िवरोधकाकडून लपवू शकतो. 
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● िव�ाथ� �या�ंया िश�काबं�ल उघडपणे नापसतंी दश�वू शकत नाहीत. 

● हॉटेलमधील वेटर िकंवा से�समन जे सभंा�य �ाहकानंा वाटत आह,े �यापे�ा अिधक 
आवड आिण िम��व  दश�िवत असतो. 

अशाि�दक अिभ�य���ार ेइतराबं�ल मािहती िमळवणे ही तपासाची अ�य�प ��य� प�त 
आहे. अशाि�दक वत�नाम�ये आप�या भावना आिण वत�न लपवणे िकंवा �यावर िनयं�ण 
ठेवणे कठीण आह,े जेणेक�न असे वत�न तलुनेने ददु��य असते. दसु� या श�दातं सागंायचे 
तर, अशा भावना �यावर िनयं�ण ठेवू शकत नाही िकंवा सि�यपणे लपवू शकत नाही, �या 
अशाि�दक सकेंता�ंार ेमािहती िमळ�यास बाधंील आहेत.  

सामािजक संवेदनाची यं�णा (Mechanisms of Social Perception) 

िविवध प�ती, तं�े आिण मागा�चा वापर क�न लोकाबं�लची वरवर िकंवा सखोल समज 
क�न घे�यासाठी सामािजक सवेंदन सरचंना या िनिहत आहेत. सामािजक सवेंदने�या या 
सरचंनेत अशाि�दक स�ेंषणाचे माग�, बिहग�त आिण अंतग�त गणुरोपण, िवशेषता, छाप आिण 
लोकाशंी सबंंिधत पूरक िस�ातं असतात. आपले सामािजक सवेंदन हे सामािजक 
सवंादासाठी पाय�या ठरिवत अस�याचे आढळले आह.े इतराशंी असले�या आप�या 
सवंादाचे �व�प िनि�त कर�यासाठी, इतरानंा कसे वाटते �यािवषयीचे सवेंदन, �याचें 
गणुघटक आिण �ेरणा मह�वाची भूिमका बजावतात. इतर लोकाबं�ल जाणून घे�यासाठी 
दोन ट�पे आहते. �थम, �याचंी ता�परुती ि�थती समजून घेणे �याम�ये �याचंा वत�मान 
जाणीवा व भावनाचंा समावेश असतो. दसुर े �हणजे,  शा�त आिण सवा�त ि�थर वैिश�्ये 
समजून घेणे �याम�ये �या�ंया हेतू, �ेरक आिण गणुघट याचंा समावेश असतो.  

ता�पुरती ि�थती समजून घेण े(Understanding Temporary States) 

आप�या ता�परु�या ि�थतीला िविवध घटक �भावीत क� शकतात. ता�परुती ि�थती अशी 
आहे िजचा आप�या वत�नावर सामािजक�र�या प�रणाम होतो. या ता�परु�या घटकाम�ये 
िकंवा कारणामं�ये थकवा, बदललेली मनःि�थती, आजारपण आिण औषधे यांचा िवचार 
आिण वाग�या�या प�तीवर प�रणाम होत अस�याचे िदसून येते. उदाहरणाथ�, ज��हा 
आप�या एका चागं�या िम�ाने 'िविच� प�तीने' वाग�यास स�ुवात केली त��हा  आ�हाला 
समजले क�, तो �या�या आजारपणासाठी लागणार ेखूप �माणात औषधे घेत होता. अशा 
ता�परु�या घटकामंळेु एखा�ा�या िवचारावंर आिण सामािजक वत�नावर �भाव पडत 
असतानंा आपण इतरानंा कसे वाटते हे जाणून घे�याचा �य�न करत असतो. समजून 
घे�या�या ही �ि�येब�ल कसे जायचे? ज��हा आपण लोकानंा कसे वाटते याब�ल 
िवचार�याचा �य�न करतो त��हा आप�याला खर ं उ�र िमळू शकणार नाही. इतराबं�ल 
मािहती एकि�त कर�यासाठी पढुील कमी ��य� प�दत �हणजे ने�- सबंंध, आसनि�थती, 
शरीरा�या हालचाली आिण चेहया�वरील हावभाव यामधील बदला�ार े इतराचंी देहबोली 
आिण इतर अशाि�दक सकेंताकंडे काळजीपूव�क ल� देणे. सशंोधन असे सूिचत करते क� 
असे अशाि�दक वत�नावर िनय�ंण ठेवणे तलुना�मक ��ीने कठीण िकंवा ते ददु��य आहे 
�यामळेु इतर लोक ते आप�यापासून लपव�याचा िकंवा दडव�याचा �य�न करतात, या 
अशाि�दक सकेंतामंळेु वा�तिवक भावना अनेक सू�म मागा�ने अशा लोका�ंती �कट होतात 



 

 

सामािजक संवेदन: इतरांना समजून 
घेणे - I  

37 

�या�ंयाशी याचंी जवळीक आहे आिण जे समजतील. ज��हा अशा सकेंता�ंार ेमािहती िदली 
जाते आिण अथ� लाव�यासाठी केले�या �य�नानंा बह�तेक वेळा अशाि�दक स�ेंषण अस े
नाव िदले जाते जे भाषेचा आवाज, आसनि�थती (देहबोली), ने� सबंंध आिण चेह�यावरील 
हावभावा�ार ेहोते.  

३.३.१. अशाि�दक सं�षेणाची मूलभूत माग� (Basic Channels of Non-Verbal 
Communication) 

बह�तेक �य�� ज��हा िभ�न भावना�मक ि�थती अनभुवतात त��हा �या�ंया वाग�यात फरक 
असतो. एखा�ा�या अंत�थ अव�थेत �या �कार े ह े वत�ना�मक फरक- भावना, 
मनःि�थती, जाणीवा पािह�या जातात, �या अशाि�दक स�ेंषणा�या खाली नमूद केले�या 
मूलभूत मागा��ार े असतात. पाच मूलभूत माग�  आहेत: चेह� यावरील हावभाव, शरीराची 
हालचाल, आसनि�थती आिण �पश�.  

१) चेह�यावरील हावभाव (Facial Expression): 

चेहया�वरील हावभाव हे अतंग�त जाणीवा, भावना आिण इतरा�ंया मनःि�थतीसाठी 
माग�दश�क ठरतात. �ाचीन काळातील िव�ान चेह�यावरील हावभावास 'चेहरा ही आ��याची 
�ितमा' �हणून मानायचे. याचा अथ� असा आहे क�, मानवी जाणीवा आिण भावना वारवंार 
चेह�यावर �ितिबंिबत होतात आिण िवशेषत: वाच�या जाऊ शकतात. सशंोधन असे सागंते 
क�, एखा�ा �य���या चेह� यावरील हावभावाव�न �याची वत�मान मनःि�थती आिण 
भावना या�ंयाब�ल बरचं काही सागंता येते. येथे अशाि�दक स�ेंषणाचा मतीताथ� मोठ्या 
�माणात अधोरिेखत होतो. असे आढळून आले आहे क�, अगदी लहान वयापासून मानवी 
चेह�या�ार े �य� केले�या जाणा�या पाच मूलभूत भावना- आनदं, दःुख, राग, ितर�कार 
आिण भीती �ा आहेत �या जगातील सव� स�ंकृत�म�ये समान आहेत. आ�य�चक�तपणा 
हा देखील सवा�कडून परावत�त होणारा चेह� यावरील हावभाव �हणून पािहला  जातो, परतं ु
यासाठी िम� परुावा िदसतो, �हणून तो इतर भावना ं इतका मूलभूत अस�याचे आढळून 
येऊ शकत नाही. तथािप, या फ� पाच भावना अस�याने, असे �हणू शकत नाही क� लोक 
केवळ या अ�य�प स�ंयेत भावना �य� करतात, या मूलभूत भावना एक� क�न अनेक 
भावना �य� के�या जाऊ शकतात. उदाहरणाथ�, आनदं हा दःुख िकंवा खेद सोबत �य� 
केला जाऊ शकतो, �ोधाबरोबर भीती �य� केली जाऊ शकते. या भावना �यां�या 
ती�तेनसुार मोठ्या �माणात बदलतात. ह े मूलभूत भाव सव�� �य� केले जातात, परतं ुते 
�या प�तीने �य� केले जातात आिण �या सबंंिधत अथा��या बाबतीतही सा�ंकृितक 
िभ�नता असू शकतात. उदाहरणाथ�, भारतात, ल�जा या श�दाचे िनरिनराळे अथ� आहेत 
आिण याचा अथ� लाज, अपराधीपणा, लाजाळूपणा, सखु िकंवा आनदं या भावाशंी सबंंिधत 
आहे. परतं ुशाि�दक िकंवा बोल�या जाणा� या भाषा�ंमाणेच चेह� यावरील हावभावांना देखील 
एखा�ाने �य� केले�या भावांचे भाषातंर करायला जा�त �य�न कर�याची आव�यकता 
नसते. 

 

 



  

 

सामािजक मानसशा� 

38 

अशाि�दक संकेत �हणून ने� संपक�  (Eye Contact as A Nonverbal Cue): 

�ाचीन �ानाम�ये डो�याचें “आ��याची िखडक�” असे वण�न केले आह.े हे ब� याच �माणात 
यो�य आह.े आपण �या�ंया डो�या�ार ेइतरा�ंया भावनाचंा आढावा घेतो. उदाहरणाथ�, जर 
एखादी �य�� ने� सबंंध टाळत असेल तर आपण असा िन�कष� काढू शकतो क�, तो 
िव�सनीय  नाही, तो िम�वत नाही, �याला आपण आवडत नाही िकंवा तो लाजाळू आहे. 
दसु�या बाजूला, जर एखादी �य�� ने� सबंंध साधत असेल तर आपण असा िन�कष� 
काढतो क�, ही �य�� अितशय मै�ीपूण� आहे, ती �ामािणक, स�यवादी आहे आिण 
आप�याला ती पसतं करते.  

डो�यात डोळे घालून बघण,े एकटक बघण े आिण डोळे लुकलुकण े / िमचकावण े ह े
डो�यात डोळे घालून बघ�याचे सव� �कार आहते. 

आपण इतरा�ंया डो�या�ंया सपंका�तून �या�ंया आंत�रक ि�तथीब�ल बरचे िशकू शकतो. 
दसु� या �य��कडे बघताना श��ुव, �वार�य िकंवा आकष�ण यासार�या भावना�ंया �ेणी 
दश�वू शकतो. 

आपण ब� याचदा इतरा�ंया नजरतूेन बरचे काही िशकत असतो. ने� सबंंधाचे दोन �कार 
आहेत. ते �हणजे:  

अ. डो�यात डोळे घालून बघण:े ने� सबंंधाची ही उ�च पातळी मानले जाते आिण 
सामा�यतः इतरा�ंार े �याकडे सकारा�मक ��ीने बिघतले जाते. यात ने� सबंंध �थािपत 
करणे समािव� आहे परतं ु सतत नाही. जे आप�याला आवडतात िकंवा �या�ंया सोबत 
िम��व आहे अशा लोकाकंडे आपण सहसा डो�यात डोळे घालून बघतो. डो�यात डोळे 
घालून बघणे हे िम��वाचे िकंवा आवडीचे ल�ण �हणून बिघतले जाते तर �याउलट जे ने� 
सबंंध टाळतात �यानंा आपण मै�ीयो�य नाहीत असे बघतो. 

ब. एकटक बघण:े तथािप, कोणतीही गो� अित �माणात आवडत नाही. ने� सबंंधा�या 
बाबतीत हेच लागू होते. आपण काय करतो िकंवा �हणतो याचा िवचार न करता जर एखा�ा 
�य��ने दसु�या �य��कडे िनरतंर डो�यात डोळे घालून बिघतले तर अशा ने� सबंंधास 
एकटक बघणे असे �हटले जाईल. एकटक बघ�यास राग, वैमन�य, अि�यता इ�याद�चे 
ल�ण मानले जाते.  याला भावनाश�ुय एकटक बघणे �हणून बिघतले जाते आिण ब� याच 
लोकानंा ते खूप �ासदायक वाटते. लोक �व�रत सवंाद थाबंवून िकंवा �या िठकाणाह�न 
�व�रत माघार घेऊन अशा भावनाश�ुय एकटक बघ�यावर �िति�या देतात. काही लोकानंा 
एकटक बघणे िविच� वाटते तर काहीजण असे �हणतात क� जो माणूस एकटक बघतो तो 
अस�य आहे िकंवा �याला सामािजक प�रि�थतीत कसे वागावे याची समज नसते.  

ने� सबंंधाची अनेक �कार�या सबंंधा�मक ससुवंादाम�ये मह�वाची भूिमका असते.  
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२) देहबोली: हावभाव, शरीरम�ुा आिण हालचाल (Body Language: Gestures, 
Postures and Movements) 

देहबोली अितशय सू�म असते आिण कदािचत ती िनि�त नसते. हे एखा�ाचे �थान, 
आसनि�थती िकंवा शरीरा�या अवयवां�या हालचाल��ार े �दान केलेले सकेंत आहते. 
उदाहरणाथ�, गोलाकार शरीर आसनि�थती उबदारपणा आिण मै�ीपणा स�ेंिषत करते, तर 
कोनीय शरीर आसनि�थती भारतीय शा�ीय न�ृया�माणे श��ुव िकंवा धोका दश�िवते. 
देहबोली आिण आसनि�थती एखा�ा�या भाविनक अव�थेचा देखील खलुासा करतात, 
उदाहरणाथ�, मोठ्या �माणात हालचाली करणे भाविनक उ�ेजन सचुवतात  (खाजवणे, 
चोळणे, �पश� करणे). अशा हालचाल�ची वारवंारता जेवढी जा�त, तेवढीच उ�ेजन िकंवा 
िचतंा��तपणाची ती�ता जा�त असते. एखा�ा �य���या िविभ�न शरीरा�या हालचाली 
िकंवा आसनि�थती�ार े �या�या गणुघटकाब�ल आिण भावनाबं�ल मािहती काढली जाऊ 
शकते. ते हावभावा�ंया  मा�यमातून इतरा�ंया भावना काय आहेत याब�ल िविश� मािहती 
देखील �दान करतात. उदाहरणाथ�, ब� याच देशामं�ये एका हाताचा वर�या िदशेला 
दश�िवणारा अंगठा  'ठीक आहे' च िच�ह दश�वू शकतो. शेवटी ते इतरा�ंया शारी�रक 
ि�थत�ब�ल देखील बरचे काही �कट करतात. उदाहरणाथ�, �याचें चाल, साम�य�, वय 
इ�यादी. �याचंी मया�दा इतक� आहे क� �या�ंयाकडे बरचे वेगळे गणुघटक असतात. 

३) �पश� (Touch) 

�पश� या ि�येतून एखा�ा�या वत�नामागील अनेक �कारचे हेतू कळतात. हे �पश� कोण 
करीत आहे (अनोळखी, िम� िकंवा इतर िलंगाचा सद�य) यासार�या अस�ंय घटकावंर 
अवलंबून आहे. केवळ इतकेच नाही तर सपंका�चे �व�प (सौ�य, उ�, सिं��, 
दीघ�काळापय�त), शरीरा�या कोण�या भागाला �पश� केला जातो आिण जेथे �पश� होतो �या 
जागेचा सदंभा�त (सामािजक, �यावसाियक काया�लय िकंवा डॉ�टराचें काया�लय) याव�न 
िभ�न मािहती �य� करते. अभ�क आिण बाल अव�थेत �पश� करणे िवशेषतः मह�वाचे आहे. 
पर�पर सवंाद आिण सवेंदन याचंा हा एक मह�वाचे पैलू आह.े एखा�ाच वय, स�ंकृती, 
�या�ंयामधील सबंंध इ�यादीसार�या अनेक बाब�मळेु �पश� िकंवा शा�ररीक सपंका�वर �भाव 
पडत असतो. अगदी अनोळ�या �य��सोबतही हात िमळवणे हा �पश� कर�याचा सवा�त 
�वीकारा�� माग� आह.े �पश� कर�याचे इतर पाच �मखु पैलू आहेत: आपलुक�चा �पश�, 
काळजी दश�िवणारा �पश�, श�� आिण िनय�ंण दश�िवणारा �पश�, आ�मक �पश�, िवधीवत 
�पश�. िविवध स�ंकृत�म�ये अनोळखी लोकानंा �पश� कर�याचा सवा�त �वीकारा�� माग� 
�हणजे हात िमळवणे. सशंोधनातील िन�कष� असे सूिचत करतात क� हात िमळवणी हा 
अशाि�दक स�ेंषणाचा एक �कार आहे िजथे �ढपणे आिण दीघ� काळ हात िमळवणे अिधक 
अनकूुल अस�याचे पािहले जाते. �हणून एखा�ाम�ये सामािजक सवेंदन िनमा�ण 
कर�यासाठीचा आधार �हणून �पशा�चा वापर केला जातो. 

सुगंध: अशाि�दक सं�षेणाचा आणखी एक मह�वाचा माग� (Scent: Another 
important channel of Non-verbal Communication) 

जरी शरीरातील हालचाल, ने� सबंंध, हावभाव, �पश� करणे आिण चेह�यावरील अिभ�य�� 
हे अशाि�दक स�ेंषणाचा मह�वपूण� पाया असले, तरीही या एकमेव नाहीत. �याला आपण 
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सहभािषक सकेंत �हणून ओळखतो �यापासून देखील मािहती िमळू शकते, लोका�ंया 
आवाजाची प�ी आिण �वरात बदल हो�या�ार े मािहती (जी श�दा�ंया अथा�पासून अगदी 
वेगळी आह)े िमळू शकते. अलीकडील सशंोधनात असे सूिचत केले गेले आहे क�, सू�म 
सकेंत जे इतरा�ंया शरीरा�या आंतर��येशी सबंंिधत असतात ते सहभािषक सकेंत 
दश�िवतात. उदाहरणाथ�, एका सशंोधनाने असे सूिचत केले आहे क�, मािसक पाळी दर�यान 
होणा�या  मिहला�ंया अंतग�त रासायिनक बदलामंळेु इतराकंडे (िवशेषत: प�ुषाकंडे) सू�म 
घाण�ि�या�या सकेंता�ंार े ह�तातं�रत केले जाऊ शकते जे �या�ंया शरीरातून उ�सिज�त 
होणा-या गधंात बदल घडवून आणतात.  या सशंोधनात मोठ्या स�ंयेने मिहलांना �या 
मिह�यात रा�ी �व�छ टी-शट�  घाल�यास सािंगतले गेले होते - एकतर �या िडंब�थंी�या 
(मािसक पाळी�या १३  ते १५ िदवसां�या दर�यान) काळात हो�या  िकंवा / आिण िडंब�थंी 
कालावधी (�या�ंया मािसक पाळी�या 20- २२ दर�यान) सपं�या नतंर. तो  टी-शट�  नतंर 
�लॅि�टक�या िपश�यामं�ये बंद केला गेला आिण प�ुषासंमोर सादर केला गेला �यात �यानंा 
बॅग िकंिचत उघडायची आिण नतंर �या शट�चा वास घे�यास सागं�यात आले. �या ि�या 
सामील आहेत, �या�ंयाब�ल िकंवा �या�ंया मािसक पाळीब�ल प�ुष अनिभ� होते, 
�यानतंर असे िदसून आले क�, ज��हा �या�ंया टे�टो�टेरॉनचे मू�याकंन केले गेले त��हा �प� 
प�रणाम समोर आले, जेथे िडंब�थंी कालावधी सपं�यानतंर मिहलानंी घातले�या टी-शट�चा 
गधं घेणा�या प�ुषापें�ा िकंवा �व�छ टी-शट�चा जो कोणीही प�रधान केलेला नाही याचा 
वास घेतले�या प�ुषापें�ा, िडंब�थंी असणा�या मिहलानंी प�रधान केले�या टी-शट�चा वास 
घेणा�या प�ुषांनी टे�टो�टेरॉन उ�च �माण दश�िवले. आ�या�ची गो� �हणजे, िडंब�थंी 
सपं�यानतंर प�रधान केले�या टी-शट��या सगुधंातील फरकाचंा उ�लेख प�ुष क� शकत 
नाहीत, परतं ुतरीही �याचें टे�टो�टेरॉनचे �तर िभ�न आहे. साराशं, या िन�कषा��ार ेअसे 
सूिचत केले गेले आहे क�, शरीरातील रासायिनक बदल देखील इतर लोकाबं�ल – िकमान 
�ी आिण �या�ंया मािसक पाळी�या बाबतीत अशाि�दक सकेंत देऊ शकतात. तर 
खरोखरच, लोका�ंया अंतग�त ि�तथीिवषयी मािहती िमळिव�यासाठी बरचे �ोत आहेत 
आिण हे सव� ने� सबंंध िकंवा चेह�यावरील अिभ�य�� िकंवा अशाि�दक  स�ेंषणा�या अ�य 
मूलभूत मागा��ार े�कट केले जाऊ शकत नाहीत.  

अशाि�दक सं�षेण �भावी का आह?े (Why is Nonverbal Communication 
Effective?) 

वेगवेग�या स�ंकृतीनसुार अशाि�दक सकेंत िभ�न असू शकतात. दसु�या बाजूला, 
सशंोधनानसुार चेह�यावरील सात �कार�या अिभ�य�� सूिचत के�या आहेत �या मानव 
जातीम�ये सव�� अि�त�वात आहेत, वैि�क �व�पा�या आहेत. एखा�ा �य���या ने� 
सबंंधी सपंक� , हावभाव, वातावरण आिण कपड्या�ंया सवेंदनेवर आधा�रत बह�तेक स�ेंषण 
हे अशाि�दक होत अस�याचे आढळून आले आह,े �याचा समावेश अंदाजे ८० ट�के आहे. 

एखा�ा�या अशाि�दक स�ेंषणा�या सकेंताचें िनरी�ण क�न आिण �यावर ल� ठेव�यास 
बोल�या जाणा�या श�दापंलीकडे काय �हटले जाते ते शोध�यात मदत होते. अस ेअनेक 
वेळा होते ज��हा एखादी �य�� मौिखक सपंक�  साधत असताना आप�याशी सहमत 
अस�याचे दाखवते तर ने� संबंध टाळणे िकंवा अ�व�थ हालचाल करणे यासार�या अ�य 
सकेंतामंळेु ते आप�या श�दाशंी पूण�पणे �ामािणक नस�याचे दश�िवतात. याचा अथ� असा 
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क�, ज��हा लोका�ंया शाि�दक आिण अशाि�दक स�ेंषणामधील सा�य आपण ल�ात घेतो 
त��हाच आपण आप�या क�पना िकंवा िवचाराबं�ल�या �यां�या �ितसादाचे िनधा�रण क� 
शकतो आिण आप�याला खा�ी होऊ शकते.  

एकदा आपण देहबोलीचे मह�व समजून घेतले क�, एकमेकाचंा �ि�कोन समजून घे�यास 
लोकानंा मदत कर�याचे मह�व देखील समजू शकतो. हे िविवध तं�ा�ंार ेकेले जाऊ शकते, 
उदा. दप�ण तं� आप�याला एकमेकानंा समज�यास मदत क� शकते. या तं�ाम�ये आपण 
दसु� या �य���या देहबोलीचे, हावभावाचे आिण अगदी भाषण नम�ुयांचे सू�मपणे अनकुरण 
िकंवा न�कल करतो. ज��हा लोकामं�ये संवाद असतो त��हा सहसा दप�ण नैसिग�क�र�या 
होते, परतं ु तणावपूण� प�रि�थतीत इतरानंा अिधक सखुदायक बनिव�यास मदत 
कर�यासाठी हे धोरणा�मक प�तीने देखील वापरले जाऊ शकते. तथािप, काही खबरदारी 
घेतली पािहजे; �याची न�कल करतो �या �य��स अस ेवाटू नये क�, �यानंा छेडले जात 
आहे, �हणजे दप�ण कर�याची पि�या अचूक असू नये. 

३.३.२. सामािजक जीवनातील अशाि�दक संकेत (Non-Verbal Cues in Social 
Life) 

आपण कधीही 'कृती श�दापें�ा जोरात बोलतात' हा वाक�चार ऐकला आहे का? एका 
�कार ेहे सूिचत होते क�, ज��हा लोक सवंाद साधतात त��हा श�दािंशवाय अिधक काहीतरी 
असते, �याचें अशाि�दक सकेंत. जरी शाि�दक  स�ेंषण फार मह�वाचे असले, तरी खाली 
चचा� के�या�माणे अशाि�दक सकेंत कदािचत अिधक खलुासादायक असतात. 

सहभाषा (Paralanguage) 

सहभाषा हे स�ेंषणाचे एक मौिखक म�यम आहे, �याम�ये श�दाचंा समावेश नाही, परतं ु
तरीही ते अशाि�दक स�ेंषणाचा एक भाग मानले जाते. सहभाषेम�ये उसासा येणे, कुरकुर 
करणे आिण आवाज गणुव�ा, अंत��हण आिण आवाज प�ी याचंा समावेश आहे. िन�कष� 
असे सूिचत करतात क�, लोक नेहमी केवळ �या�ंया श�दा�ंया तलुनेत बोलत असताना 
उ�वणा�या  अशि�दक  सकेंताकंडून आपण अिधक िशकत असतो. सहभाषा, एक �कारचा 
अशाि�दक स�ेंषण आहे �याम�ये आवाजाचा �वर आिण प�ी सार�या भाषणािशवाय 
मौिखक �भाव समािव� असतो, आपण बह�तेक वेळा िविश� �वनी िकंवा एखा�ा�या 
आवाजा�या गणुव�े�ार े आप�या भावना �य� करतो, �या श�दापें�ा �वतं� असतात. 
उदाहरणाथ�, एखा�ाचा राग �या�ंया बोल�याव�न िकंवा श�दाव�न नाही तर ते �या �कार े
बोलतात �या�ार ेसमजणे. 

चेहरा अिभ�ाय गृहीतक (Facial Feedback Hypothesis) 

त�ुही िचतंा��त प�रि�थतीत असताना कधीही हस�याचा िकंवा िश�्या मार�याचा �य�न 
केला आहे आिण मग हसून शातं झाला आहात का? अस ंनसेल केल तर त�ुही हा �य�न 
केलाच पािहजे. आता हे सूिचत करते क�, भावनांना अनभुवणे आिण �भािवत करणे ही 
एकमाग� �ि�या नाही तर एक ि�माग� आहे, �हणजेच, आनन / चेहरा अिभ�ाय 
गहृीतकम�ये असे �हटले आह ेक�, चेह�या�या �नायू�ंया हालचाल�चे आकंुचन केवळ �या 
�य��लाच इतराशंी काय सवंाद साधू इि�छत आहे हेच दश�वू शकत नाही तर �याला 
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�वतःला काय सागंायचे आहे ह े स�ुा दश�वते. दसु� या श�दात सागंायचे झाले तर अस े
मानले जाते क�, चेह�यावरील हावभाव एखा�ा�या भाविनक अनभुवावर थेट �भाव 
करतात. दसु�या श�दात, आपण असे �हणू शकतो क�, अशाि�दक  सकेंत केवळ आप�या 
भावनावंर �भाव पाडत नाही तर आप�या आंत�रक ि�थतीवरस�ुा �भाव पाडतात. 

चेहया�वरील मािहती: इतरांब�ल�या मािहतीचा मह�वपूण� �ोत (Facial 
information: An important source of information about others) 

जसे आपण पािहले आहे क�, इतराबं�ल मोजमाप कर�यासाठी अशाि�दक मािहतीचे बरचे 
�ोत आहेत, आपण आता चेहया�वरील हावभावावर जोर िदला आहे, ह ेिनि�तच खर ेआह े
आिण वाढते परुावे यासदंभा�त मह�व दश�िवतात. या अथा�ने ते आ�य�चिकत करणार ेनाही, 
कारण ज��हा आपण �या�ंयाशी सवंाद साधतो त��हा आपण इतरा�ंया चेह�यावर परुसेे ल� 
देतो. याला ब� याच सशंोधनाचंा  पािठंबा आहे. उदा. अ�यासानसुार असे िदसून आले आह े
क�, एखा�ा िविश� प�रि�थतीत ��ीिवषयक उ�ीपक पािहला गेला तर �यानतंर�या 
�सगंात �या उ�ीपकाकडे कमी ल� िदले जाते. परतं ु चेह� यावरील हावभावासंाठी हे खर े
नाही. जरी आप�याला एकदा  चेह�यावरील हावभाव िदसले तरीही ते नतंर�या �सगंी 
आपले ल� वेधून घेत असतात. हे िवशेषतः चेह�यावरील अिभ�य��साठी खर ेआहे, �या 
नकारा�मक �व�पा�या असतात. जरी या�कार�या अिभ�य�� फ� एकदाच बघ�यात 
आ�या तरीही नतंर�या �सगंात इतर उि�पका�ंया तलुनेत �या ल�ात ठेवणे सोपे आह.े 
उदाहरणाथ�, मािलकेत हसत िकंवा तट�थ चेह�या�ंया तुलनेत रागा�या भावाचे चेहर े
पटकन ओळखणे आिण िदसणे सोपे आह.े आणखी एक मह�वाचा पैलू �हणजे ज��हा 
एखा�ा ती� भावनाचंा अनभुव नसतो त��हाही �या मानाने एखा�ा �य���या चेह�यावरील 
हावभाव एखा�ा िविश� भाविनक अिभ�य��शी िकतपत सा�य आह.े उदाहरणाथ�, प�ुषाचें 
चेहर ेि�या�ंया चेह� यापे�ा ब� याच �माणात राग �य� करणार ेिदसतात. थोड�यात, मानव 
मळुात इतरा�ंया चेह�याब�ल जा�त आकलन करतात, �यामळेु �यानंा असतील �यापे�ा 
जा�त गो�ी जाणवतात, जरी �या वा�त�यात नस�या तरीही �या�ंया चेह�यावर मूलभूत 
अिभ�य��चा िवचार क�न िविश� भावना दश�िवतात. याव�न असे सचुवले जाते क�, 
चेह�यावरील हावभाव हा अशाि�दक मािहतीचा मह�वाचा आधार�तंभ आह,े जरी या 
सदंभा�त �ा� झालेले िन�कष� पूण�तः अचूक असू शकत नाहीत. शेवटी, सवा�त मनोरजंक 
स�य �हणजे चेह�यावरील अिभ�य�� केवळ मािहतीचा तकुडा �हणूनच िनरी�क  वापरत 
नाहीत, ते हे समजून घे�यासाठी वापरतात क�, लोक �यानंी अनभुवले�या भावना काय 
आहेत हे �य� कर�यासाठी �यानंा काय वाटतंय हे दश�वतात परतं ु या अिभ�य�� अशा 
भावना िकंवा जाणीव िनमा�ण कर�यात स�ुा मह�वपूण� भूिमका बजावतात. दसु�या श�दातं 
सागंायचे झाले तर, एका िव�यात अमे�रकन मानसशा��ाने सचुिव�या�माणे, 
चेह�यावरील हावभाव हे केवळ अंतग�त ि�तथीचे बा� सकेंत नसून ते भाविनक अनभुवांवर 
�भाव टाकू शकतात िकंवा चालना देऊ शकतात. वर चचा� के�या�माणे हे चेह� यावरील 
हावभाव भावनानंा उ�ेजन देतात अशा ��यासाठी चेहरा /आनन अिभ�ाय गहृीतक �हटले 
जाते. उदाहरणाथ�, डेि�हस आिण सहकाया�नी (२०१०) एक अ�यतं मनोरजंक �योग केला. 
�यानंी दोन �कार�या गटा�ंया चेह�यावरील हावभाव आिण भाविनक �िति�या याचंी 
तलुना केली �यानंा वेगवेग�या �कारचे चेहे� यावर सरुकु�या न पड�यासाठी औषध दे�यात 
आले. �थम दो�ही गटानंा सकारा�मक आिण नकारा�मक �विनिच�िफत (ि�हिडओ ि�लप) 
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दाखव�या गे�या आिण एका खूप नकारा�मक ते खूप सकारा�मक अ�या म�ुयाकंन �ेणीवर 
��येक �विनिच�िफत (ि�हिडओ ि�लप) ब�ल�या �या�ंया भावनानंा गणु �ायला सािंगतले. 
�या�ंयाकडून हे गणु घेत�यानंतर ब�याच  िदवसानंतंर एका गटाला बोटो�स हे औषध िदले 
गेले जे चेह� या�या हावभावांम�ये गुतंले�या �नायूंना अधा�गवायू करते. दसु� या गटाला 
र�ेटीलेन नावाचे औषध दे�यात आले ज ेऔषध चेह�या�या �नायूनंा अधा�गवायू न करता 
सरुकु�या भरते. �यानतंर औषधा�या सेवनानतंर १४ ते २४ िदवसानतंर, दो�ही गटानंा 
प�ुहा �विनिच�िफत (ि�हिडओ ि�लप) दाखव�या गे�या आिण �या�ंया भावना �य� 
कर�यास सांिगतले. असे आढळले क�, �यानंा बोटो�स �ा� झाला �यानंी दो�ही �कार�या 
ि�लपावंर (�वनी िच�िफत�वर) कमकुवत भाविनक �िति�या न�दव�या. हे �प�पणे 
दश�िवते आहे क�, चेह�याचे �नायू आप�या भाविनक अनभुवावंर प�रणाम करतात. तर 
आपण जे �य� करतो ते आप�या आत�या गो��वर प�रणाम करते.  

याला पारपं�रक शहाणपणाचे देखील समथ�न �ा� होते. आपण ब� याचदा पािहलेच असेल 
क�, ज��हा एखादा लहान मलुगा रडत असतो, त��हा इतर �याला जाणीवपूव�क हसणे आिण 
हस�याचे िनद�श देऊन �याला हसव�याचा �य�न करतात. मलुगा या गो�ीचा आनदं न घेता 
याची स�ुवात करतो परतं ु ज��हा तो हसू लागला, तसतसे �याला बर े वाटू लागले आिण 
�या�या उदास भावना कमी झा�या हो�या.     

३.३.३ फसवणूक ओळखण े(Recognizing Deception) 

आपण इतरानंा का फसवतो ? कदािचत, इतरा�ंया भावना दखुाव�या जाऊ नयेत िकंवा 
एखादा िम�, पालक िकंवा िश�क या�ंयासोबत होऊ शकणारा �ास टाळावा �हणून. आपण 
िवचार करतो �यापे�ा अनेकदा फसवे स�ेंषण होते. िन�कष� असे सूिचत करतात क�, 
बह�तेक लोक दररोज िकमान एकदा तरी खोटे बोलतात आिण सामािजक संवादा�या वेळी 
जवळजवळ २०% वेळा फसवणूक�चा वापर करतात. खोटे बोलणे वारवंार होत 
अस�यामळेु ज��हा ह ेघडते त��हा ते ओळख�यास आपण स�म असले पािहजे. फसवणूक 
ओळखणे फार कठीण आहे. याची अनेक कारणे आहेत, जसे क� - 

आपण इतरानंा स�यवान अस�याचे समजत असतो, �यामळेु आपण फसवणूक�चे सकेंत 
शोधत नाही. आपली इतराशंी न� अस�याची �व�ृी असते, �यामळेु इतरा�ंार ेझाले�या 
फसवणूक�ची त�ार कर�यास आपण अिन�छुक असतो. आणखी एक कारण �हणजे 
आपली मनःि�थती असू शकते. आपली मनःि�थती आप�या फसवणूक ओळख�या�या 
�मतेवर �भाव टाकू शकते. अ�यासाने हे िस� केले आहे क�, जे लोक द:ुखी मनःि�थतीत 
असतात ते आनदंी मनःि�थतीत असले�या लोकापें�ा फसवणूक�स अिधक चागंले ओळखू 
शकतात. असेही आढळले आहे क�, जे लोक इतराशंी खोटे बोल�यात यश�वी ठरतात ते 
अशाि�दक सकेंत �यव�थापनाने �यां�या फसवणूक�स यश�वी�र�या लपवू शकतात. 
सशंोधन असे दश�िवते क�, अशाि�दक  सकेंताच े िवसकेंतन कर�यासाठीची एखा�ाची 
अचूकता �या�या सबंंिधत अस�याची गरजे�या आधारावर �या �य���या इतरा�ंार ेपसतं 
अस�याची इ�छा आिण �वीकार�याची इ�छा या�ंयाशी सबंंिधत आह.े �या�ंया इतरानंा 
समजून घे�या�या आव�यकतेमळेु एखा�ा �य��ची सबंंिधत अस�याची गरज जेवढी जा�त ं
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असते तेवढ्याच अिधक चागं�यारी�या ते इतराचें काळजीपूव�क ल� देऊन अशाि�दक 
सकेंत वाचू शकतील.  

��येकजण िकमान अधूनमधून फसवणूक�त सामील असतो हे एक �ात स�य आह.े 
�हणूनच ज��हा ते उ�वतात त��हा फसवणूक ओळख�यास स�म असणे मह�वाचे आहे. 
इतरा�ंार े झाले�या आप�या सामािजक सवेंदने�या फसवणकु�चा उलगडा कर�यासाठी 
�या�ंया शाि�दक आिण अशाि�दक दो�ही सकेंताकंडे काळजीपूव�क ल� िदले जाऊ शकते. 

खाली िदलेली मािहती अशाि�दक सकेंता�ंया सदंभा�त उपय�ु ठरणारी आहे असे आढळले 
आहे: 

१) सू�म अिभ�य�� (Micro expressions): �ा वेगवान अिभ�य�� आहेत �या 
सहसा एका सेकंदा�या एक दशाशंच िटकतात. अशा �िति�या िनयिं�त करणे िकंवा 
दडपिवणे कठीण आहे आिण या भावना उ�ेजन देणा� या घटनेनतंर चेह�यावर पटकन 
िदसून येतात. प�रणामी, दसु� या �य���या मनातील वा�तिवक भावना �कट होतात. 
उदाहरणाथ�, एखा�ाला आपण िवकत घेतले�या गो�ीब�ल िवचा� शकता, �या 
�य��ला खरोखर कसे वाटले आह े ह े जाणून घे�यासाठी, �या�ंया चेह�यावरील 
भावाकंडे ल� �ा. जर आप�याला �या�ंया चेह�यावर आठ्या िदस�या आिण �या 
पाठोपाठ �व�रत हा�य िदसले तर तो खोटी भावना �य� करत अस�याचे ल�ण आहे 
�यावर तो वेगळी �िति�या देतो. 

२) अंतर-मागा�मधील फरक (Inter- channel differences): हा दसुरा अशाि�दक 
सकेंत आहे, जो फसवणूक�चा खलुासा करतो. येथे, माग� हा श�द काही �कारचे 
अशाि�दक सकेंत दश�िवतो, जसे क� शरीराची हालचाल एक माग� (मा�यम) आह ेतर 
चेह�यावरील हावभाव दसुरा आहे. सामा�यत: ज��हा लोक दसु� या �य��ला 
फसव�याचा �य�न करीत असतात, त��हा िभ�न मूलभूत मागा�मधील अशाि�दक 
सकेंतामं�ये फरक आढळतो. खोटे बोलणार े लोक �या�ंया सव� मागा�चे एकाच वेळी 
�यव�थापन क� शकत नाहीत. उदाहरणाथ�, एखादी �य�� खोट बोलताना �या�या 
चेह�यावरील हावभाव िनयिं�त आिण �यव�थािपत क� शकतो, पण हे करताना ने� 
सबंंध ��थािपत करायला िवस� शकतो.  

३) ने� संपक�  (Eye-contact): एखा�ाचे फसवणूक�चे �य�न ने� सबंंधातून देखील 
�कट होऊ शकतात. असे आढळले आह ेक�, खोटे न बोलणा�या लोका�ंया तलुनेत 
खोटे बोलणार ेलोक जा�त वेळा डोळे िमचकावतात आिण �याचें बबुीळ िव�तारतात. ते 
ने� सबंंध कमी िकंवा आ�य�कारकपणे उ�च पातळीवर देखील दश�वू शकतात, थेट ने� 
सबंंध साधून �ामािणक राह�याचा �य�न करतात. 

४) अितशयो��पूण� चेह�यावरील हावभाव (Exaggerated facial expressions): 
कधीकधी असे िदसून येते क�, खोटे बोलणार े लोक अितशयो��पूण� भावना दश�वू 
शकतात. �याचें हा�य कदािचत नेहमीपे�ा �यापक असेल आिण एखा�ा िविश� 
प�रि�थतीत जा�त दःुख दश�वू शकतात. जसे क� कोणीतरी आप�या िवनतंीस नकार 
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िदला आिण नतंर �या गो�ीब�ल अ�यतं वाईट मानून घेणे, या अथा�ने क� �या �य��चे 
नकाराचे कारण खोटे असणे.   

या अशाि�दक सकेंतासंह लोक �या�ंया वा�तवात वापरले�या श�दामंळेु �या�ंया श�दा�ंया 
िनवडी�ार े देखील फसवणूक�ची इतर िच�हे दाखवू शकतात. ज��हा ते खोटे बोल�याचा 
�य�न करतात त��हा लोक नेहमीच उ�च आवाजात बोलतात. एखा�ा ��ाला उ�र 
दे�यासाठी िकंवा एखा�ा काय��माम�ये/काया�त  भाग घे�यासाठी ते ब� याच वेळा जा�त ं
काळ घेतात. बोलतानंा, ते अचानक वा�य स�ु कर�याची �व�ृी देखील दश�वू शकतात, 
अचानक थाबंतात आिण नतंर प�ुहा स�ुवात करतात िकंवा बह�धा �याचंी वा�य द�ु�त 
करतात. तर, लोका�ंया भािषक शैली �या�ंया फसवणूक�चा उलगडा क� शकतात. 

लोक अनेकदा ते खोटे बोलत आहेत िकंवा इतरापंासून �याचंी भावना लपिव�याचा �य�न 
करीत आहेत हे आपण �या�ंया बोल�या�या प�तीने ओळखू शकतो. तथािप, आप�याला 
फसवणा�या लोकानंा यश�वी�र�या ओळखू शकणे अिनि�,त आहे, कारण काही लोक साफ 
खोटे बोल�यात कुशल असू शकतात. 

फसवणकु�चे सामािजक संबधंांवर प�रणाम (Effects of Deception on social 
relations) 

आ�ापय�त बिघत�या�माणे, फसवणूक हा आप�या सामािजक जीवनाचा एक सामा�य पैलू 
आहे, याचा मोठा प�रणाम होतो, आपण अगदी अंदाज लावताच, ते अ�यतं नकारा�मक 
आहेत. अलीकडील िन�कष� असे सूिचत करतात क�, �या लोकाशंी खोटे बोलले जाते ते 
लोक खोट बोलणा�या �य���ती अिव�ास व नापसतंी दश�िवतात. िकंबह�ना, एखादी 
अनोळखी �य�� जेवढं जा�तं खोट बोलताना सापडते, तेवढी ती �य�� जा�त ंनावडती 
बनते. कदािचत, ह े देखील पािहले गेले आह े क�, ज��हा एखा�ा �य�� समोर खोटं 
बोलले�या �य��चा उघड होतो, त��हा तो �वत: ला अशा �कार�या वाग�यात गुतंवू 
शकतो. 

३.४ नोकरी�या मलुाखत�म�ये अशाि�दक सकेंता�या भूिमकेब�ल 
सशंोधन आप�याला काय सागंतात? (WHAT RESEARCH TELLS 
US ABOUT THE ROLE OF NON-VERBAL CUES IN JOB 
INTERVIEWS?) 

परुावा सूिचत करतो क�, नोकरी�या मलुाखतीम�ये चांगली छाप पाड�यासाठी, अशाि�दक 
सकेंतन िवचारात घेणे आव�यक आह.े उदाहरणाथ�, एका सशंोधनाम�ये, �यावसाियक 
मलुाखतकारानंा (िक�येक वषा�चा अनभुव असलेले) वा�तिवक नोकरी�या मलुाखतीची 
ि�हिडओ टेप (�विनिच�फ�त) दाखवली गेली. मलुाखतकारा�ार ेअज�दारानंा �या�ंया �ेरणा 
आिण सामािजक कौश�य- इतराशंी चागं�या �कार ेसवंाद साध�याची �मता या घटका�ंया 
पातळीवर एका �ेणीवर गणु दे�यात आले. तर �िशि�त परी�कानंी मलुाखतीत असले�या 
�या�ंया अशाि�दक सकेंतावंर गणु िदले. िनकालांनी सूिचत केले क�, हसणे, हावभाव आिण 
बोल�यासाठी लागलेला वेळ यासारखे अशाि�दक सकेंत अज�दारा�या सामािजक कौश�य 
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आिण �ेरणा या दोघाशंी सबंंिधत होते. �या अज�दारानंा मलुाखतीमधून उ�च गणु �ा� झाले 
�या�ंया म�ये या वागणकु�चे �माण जा�तं होते. 

एखा�ा�या मलुाखतीमधील कामिगरीवर आसनि�थती यासार�या सा�या गो�ीचा प�रणाम 
होतो का? 

सशंोधन असे सूिचत करते क� याचा प�रमाण होतो. एखादा �य�� अशाि�दक�र�या आपण 
शि�शाली अस�या�या भावना �दिश�त क� शकतो; अिधक जागा �यापून मजबूत, उंच 
आसनि�थतीसह. दसुरीकडे, कमी साम�य� आसनि�थती वाकले�या शरीरा�ार े दश�िवले 
जाते जे कमी जागा �यापते. अशी आसनि�थती केवळ इतरावंर �भावशाली िकंवा श��िन� 
अस�याचा िकंवा नस�याचा �भाव पाडत नाही तर �वत: �या �य��ला  शारी�रक आिण 
वत�णकु��्या अिधक साम�य�वान वाटायला �भािवत करते. 

आपली �गती तपासा 

१. सामािजक सवेंदन प�रभािषत करा. 

२. अशाि�दक स�ेंषण �हणजे काय? 

३. देहबोली आिण आसनि�थती यावर तपशील टीप िलहा. 

४. फसवणकु�चा सामािजक संवेदनावर काय प�रणाम होतात? 

३.५ साराशं  

आपण या यिुनटम�ये बिघत�या�माणे, आपण सामािजक बोधा�मकता समजून घेतली – 
�यात लोक इतर लोकाबं�ल कसे िवचार करतात हे समजावते आिण सामािजक सवेंदन 
�याम�ये आपण इतर लोकानंा समजून घेत असले�या मागा�चा समावेश आह.े अशाि�दक 
स�ेंषणावर अवलंबून इतरा�ंया भाविनक ि�थती समजून घे�यासाठी हे केले जाते. 

आपण  सामािजक सवेंदने�यासरंचनेकडे देखील बिघतले �यात अशाि�दक  स�ेंषण माग�, 
बा� आिण अंतग�त गणुरोपण, इतर लोकाबं�लचे �भाव आिण अंतभू�त िस�ातं असतात. 
ता�परुती ि�थती समजून घेत�यामळेु थकवा, मनःि�थती, आजारपण आिण औषधे �यात 
लोकामं�ये वाग�याचा एक िविश� माग� �े�रत करतात अशा घटकाचंा समावेश आहे. 

अशाि�दक स�ेंषण ही ने� सबंधं, चेह�यावरील हावभाव, देहबोली आिण �पश� करणारी एक 
न बोलणारी भाषा आह.े सव� मूलभूत भावनासंाठी चेह�यावरील भाव वैि�क नसले तरी ते 
इतराबं�ल उपय�ु मािहती �दान करतात. देहबोली दखेील आप�याला हालचाली, 
आसनि�थती आिण ि�थती�ार ेएखा�ा�या भावनाबं�ल जाणून घे�यास मदत करते. लोक 
�या�ंया �वर, आवाज प�ी आिण लयी�ार े �या �वरात बोलतात �या�ार े भावना देखील 
�य� के�या जाऊ शकतात. भावना केवळ आप�या अशाि�दक सकेंतावंरच प�रणाम 
करतात अस ंनाही  परतं ुचेहरा / आनन अिभ�ाय गहृीतका�माणे हे सकेंत देखील आप�या 
अंतग�त भावनावंर �भाव पाडतात. 
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अशाि�दक स�ेंषणाची प�रणामकारकता आिण आप�या सामािजक जीवनासाठी उपय�ु 
अशा सहभाषा आिण चेहरा / आनन अिभ�ाय गहृीतक याब�ल देखील आपण िशकलो. 

फसवणूक ओळख�याचे माग� आिण �या�ार ेफसवणकु�ला ओळखता येईल अशा मागा�वर 
आपण चचा� केली. सू�म अिभ�य�� फसवणूक उघडक�स आणतात, तथािप, ल� न वेधून 
घे�याकडे �यांचा कल आहे. एखा�ा�या बोल�या�या प�तीत - �याचंी भाषािवषयक शैली 
याम�ये देखील फसवणकु�ची िच�हे आहेत. एखा�ाची मनःि�थती फसवणूक 
ओळख�या�या �या�ंया �मतेवर �भाव टाकू शकते. िख�न मनःि�थती म�ये असणा�या 
लोकापें�ा आनदंी मनःि�थतीम�ये असलेले लोक फसवणूक�स अिधक चागंले ओळखू 
शकतात. 

३.६ �� 

१. अशाि�दक  स�ेंषणा�या मूलभूत मागा�वर चचा� करा. 

२. नोकरी�या मलुाखतीत अशाि�दक सकेंत याचंी भूिमका समजावून सागंा. 

३. लोक फसवणूक का करतात? थोड�यात सागंा. 

४. फसवणूक ओळख�याचे माग� याचें वण�न करा आिण सागंा. 

५. यावर थोड�यात टीप िलहा 

अ) सहभाषा. 

ब) चेहरा / आनन अिभ�ाय गहृीतक 

३.७ सदंभ�  

Branscombe, N. R. &Baron, R. A., Adapted byPreetiKapur (2017). Social 
Psychology. (14th Ed.). New Delhi: Pearson Education; Indian Reprint 
2017. 
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४  
सामािजक सवंेदन: इतरानंा समजून घेणे - II 

घटक रचना  

४.०. उि�� े 

४.१. ��तावना  

४.२. आरोपण: वत�नाची कारणे समजून घेणे 

४.२.१. आरोपणाचे िस�ातं: सामािजक जगाची जाणीव क�न दे�याचा �य�न  

४.२.२. आरोपणातील �मादाचे मलुभूत �ोत   

४.२.३. आरोपण िस�ातंाचे उपयोजन: अंत���ी/ मम���ी आिण ह�त�ेप / 
आंतरिनरसन  

४.३. छाप िनिम�ती व छाप �यव�थापन: इतराबं�लची मािहती एकि�त करणे 

४.३.१. छाप िनिम�ती 

४.३.२. छापेचे �यव�थापन  

४.४. काही लोक असा िन�कष� का काढतात क� ते इतरापें�ा �े� आहेत याबाबत सशंोधन 
आप�याला काय सागंते? 

४.५. साराशं 

४.६. �� 

४.७. सदंभ�  

४.०  उि�� े

 आरोपणाची �या�या समजून घेणे   

 मानवी वत�नाची कारणे ओळखणे  

 �मादाचें िव�ेषण करताना वचनब�ता समजून घेणे 

 आरोपण िस�ातं समजून घेणे 

 छापेची िनिम�ती  समजून घेणे  

 छापेचे �यव�थापन िशकणे  

४.१. ��तावना 

मागील �करणाम�ये आपण समािजक सवेंदन �हणजे काय आिण �याचे िविवध पैलू समजून 
घेतले आहेत. इतरानंा समजून घे�या�या अभािषक स�ेंषण या मागा�चा आपण सिव�तर 
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िवचार केला आहे. आ�ा आपण इतरानंा समजून घे�या�या पढुील दोन अ�यतं मह�वा�या 
बाब�वर चचा� करणार आहोत; �याम�ये �थम आपण आरोपण, इतरा�ंया वत�नामागील 
कारणे समजून घे�याची �ि�या यावर चचा� करणार आहोत. एखा�ाने िविश� �कार ेवत�न 
का केले? �या�या वत�नामागे कोणती उि��े आिण �येये होती याचा अ�यास करणार 
आहोत. दसुर े �हणजे, �व-�भाव िकंवा छापेची िनिम�ती कशी होते यावर आपण चचा�  
करणार आहोत. �थम छाप आिण छापेचे �यव�थापन (�व-सादरीकरण) कसे तयार होते? 
इतरावंर अनकूुल �भाव िकंवा छाप िनमा�ण कर�याचा �य�न कसा केला जातो याचा आपण 
अ�यास करणार आहोत.   

४.२. आरोपण: वत�नाची कारणे समजून घेण े (Attribution: 
Understanding the causes of behavior): 
 
आरोपण ही एक अशी �ि�या समजली जाते क�,  �या�ार े आपण इतरा�ंया वत�नाची  
कारणे समजून घे�याचा आिण �या�ंया ि�थर �वभाव आिण गणुवैिश�े मािहत क�न 
घे�याचा �य�न करीत असतो. दसु� या श�दातं सागंायचे झाले तर असे �हणता येईल क�, 
आरोपण �ि�ये�ार ेआपणास �य���या कृती आिण वत�ना�या मागील ि�थर कारणे आिण 
कायम �व�पी असणा�या गणुवैिश�्यांची मािहती िमळत असते. आरोपण �ि�येतून इतर 
�य��चे वत�न ‘का’ घडले याचे उ�र आपणास िमळते. दसु� या श�दातं सागंायचे झाले तर 
असे �हणता येईल क�, आरोपण �हणजे केवळ इतरा�ंया वत�नामागील कारणेच न�हे तर 
काही �सगंी आप�या वत�नामागील कारणे मािहती क�न घे�याची एक �ि�या आहे. 

 
४.२.१. आरोपणाचे िस�ातं: सामािजक जगाची जाणीव क�न दे�याचा �य�न 
(Theories of Attribution: Attempting to make sense of the Social 
World): 
आरोपणाची �ि�या वाटते िततक� सोपी नसून अ�यतं  जिटल आिण गुतंागुतंीची आहे. 
�यामळेु, आरोपणाची �ि�या कशी असते?, आरोपणाची �ि�या क� �हा आिण कधी स�ु 
असते?  आिण आरोपणाची �ि�या का स�ु असते? या ��ाचंा उलगडा कर�यासाठी 
आरोपणाचे अनेक िस�ातं माड�यात आलेले आहेत. आपण आरोपणाशी सबंंिधत 
असणा�या दोन अिभजात िस�ातंावंर येथे चचा� करणार आहोत. 
 
सुसंगत अनुमान िस�ातं (जो�स आिण डे�हीस १९६५) Theory of 
Correspondent Inference (Jones & Davis, 1965) 

आरोपणाचा ससुगंत अनमुान िस�ातं १९६५ म�ये जो�स आिण डे�हीस यानंी माडंला. 
आरोपणा�या ससुगंत अनमुान िस�ातंानसुार इतरा�ंया वत�नाचे गणुधम� जाणून घे�यासाठी 
आपण कोण�या मािहतीला आधार मानतो? आपणास सरुवातीस कदािचत या ��ाचे उ�र 
देणे सोपे वाटेल. या िस�ातंानसुार इतरा�ंया वत�ना�या आधार े �या�या �थायी 
गणुधमा�बाबत अनमुान काढता येते. इतरा�ंया वत�नाचे बारकाईने िनरी�ण कर�या�या 
आधारावर आपणास �या�या वत�नाची बरीच मािहती िमळत असते. दसु�या श�दात 
सागंावयाचे झा�यास इतरा�ंया िनरी�णा�या आधार े�या�ंयाम�ये कोणते िविश� गणु आहेत 



  

 

सामािजक मानसशा� 

50 

यािवषयी आपण जो िनण�य घेत असतो �यावर ससुगंत अनमुान िस�ातं आधारलेला आहे. 
बह�ताशं वेळा इतर �य��चे वत�न �वतः�या िनवडीवर िकंवा �या�या �यि�म�वातील गणुावंर 
आधा�रत नसते कारण, बह�तेकवेळा वत�न बा� घटकावर अवलंबून असू शकते. 
उदाहरणाथ� , समजा त�ुही उपहारगहृात गे�यानतंर तेथे �वागत कर�यासाठी असणारी 
�य�� तमुचे ि�मत हा�य आिण मै�ी�या ना�याने �वागत करते. अ�या वेळी त�ुही �या�या 
वत�नाचा अथ� लावताना �वागत कर�यासाठी असणारी �य�� खूप मनिमळावू �वभावाची 
आिण मै�ी�या ना�याची आहे असा काढत नाही, कारण, त�ुहाला मािहती असते क� तो 
�या�या कामाचा भाग आह.े तो �या�या व�र�ानंी िदले�या आ�ेचे पालन करतो. अ�या 
प�रि�थतीत जर �या �वागत करणा�या �य���या मै�ी�या वत�नाचा अथ� आपण �या�या 
कायम�व�पी �यि�म�व गणुांशी िकंवा �ेरणेशी जोडला तर चकु�चे ठरले. �यामळेु, �या�या 
ख�या वत�नाचा अथ� व कारण  आपणास समजणार नाही.  

आरोपणा�या ससुगंत अनमुान िस�ातंानसुार आपण जा�तीत जा�त मािहती देणा�या 
कृतीवर अवधान  क� ि�त करणे अपेि�त आह.े �यामळेु, आपणास इतरा�ंया वत�नाची अिधक 
मािहती िमळू शकते. इतरा�ंया वत�नाचा अथ� लावत असताना  �थम आपण �या  �य���या 
�वतः�या िनवडीने घडणा�या वत�नावर अवधान क� ि�त करावे तर जबरद�तीने घडणा�या 
वत�नाकडे दलु�� करावे. ज��हा वत�न �य���या �वतः�या ख�ुया िनवडीने घडते, �वता�या 
इ�छेने घडते त��हा �यास �य���या �यि�म�व गणुाचा सबंंध असू शकतो. याउलट, जर 
�य��चे वत�न जबरद�तीने घडले असेल तर �यास �य���या �यि�म�व गणुाचा सबंंध खूप 
कमी असू शकेल हे ल�ात घेतले पािहजे. दसुर े मह�वाचे �हणजे, सामा�य नसले�या 
प�रणामाकंडे काळजीपूव�क ल� िदले जावे. �हणजेच, असामा�य िकंवा असाधारण 
प�रणामाकंडे ल� िदले जावे.  एका िविश� घटकामळेु िनमा�ण झालेला प�रणाम �हणजे 
असामा�य िकंवा असाधारण प�रणाम होय. हे  वत�न असामा�य असते आिण इतरापंासून 
वेगळे असते. असाधारण प�रणाम करणा�या कृत�ची कारणे आपणास मािहत नसतात 
�यामळेु असाधारण प�रणाम असणा�या कृती अ�यतं मह�वा�या असतात.  आपण जर 
असाधारण प�रणामासंाठी जबाबदार असणारी सव� सभंा�य कारणे नाकार�यास, गैर-
सामा�य �भाव िनमा�ण करणारी ि�या मािहतीपूण� अस�याचे आढळले. 

शेवटी, ससुगंत अनमुान िस�ांतवादी जो�स आिण डे�हीस असे सचुिवतात क�, सामािजक 
मा�यता कमी असणा�या इतरा�ंया कृतीकडे आपण जा�त ल� क� ि�त करीत असतो. 
�यामाणेच, सामिजक मा�यता अिधक असणा�या इतरा�ंया कृतीकडे आपण कमी ल� 
क� ि�त करीत असतो. दसु� या श�दातं सागंावयाचे तर, सव�साम�य लोक �या �कारचे वत�न 
करतात �यापे�ा वेग�या �कार�या वत�नाव�न �या �य��म�ये कोणते गणुधम� असू 
शकतील हे आपण समजून घेत असतो.  

थोड�यात, जो�स आिण डे�हीस यां�या ससुगंत अनमुान िस�ातंानसुार, इतर �य���या  
ि�थर गणुाचें �ितिबंब (एखा�ाचे वागणे आिण �यांचे वैयि�क गणु या�ंयातील 
अनमुानाव�न सबंंिधत वत�न ओळखले जाते) �या�ंया वत�नावर पडत असते. �हणजेच, 
आपण �यावेळी ससुगंत अनमुानापय�त पोहोचतो �यावेळी, सबंंिधत वत�न �य��ने म�ुपणे 
िनवडलेले असते, असामा�य िकंवा असाधारण प�रणाम िनमा�ण करते, तसेच, ते 
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सामािजक��्या कमी वाछंनीय िकंवा सामिजक िनयमाचें उ�लंघन करणार े असते असे 
मानळे जाते. 

सहप�रवत�न िस�ांत {Co-variation theory (Kelly,1972)} 

हॉवड� केली यानंी १९६७ म�ये सहप�रवत�न िस�ातं माडंला. आप�या कोण�याही 
वत�नामागील कारणे जाणून घेणे ही मानवी नैसिग�क �व�ृी आहे, याचे कारण, आपणास 
लोकानंा वेळोवेळी त�ड �ावे लागते. कोणतीही  घटना अशीच का घडली िकंवा आपण 
एखा�ा िविश� मागा�नेच वत�न का केले ह े आपणास मािहती क�न �यायचे असते. 
अ�या�काराची मािहती आप�यासाठी अ�यतं मह�वपूण� आिण गरजेची वाटते, याचे कारण 
�हणजे, आजूबाजू�या सामािजक जगाचे आपणास सवेंदन होणे मह�वाचे आहे. �यामळेु, 
इतराचें वत�न जाणून घे�याचा आपण �य�न करीत असतो. इतराचें वत�न जाणून घे�याचे 
काय� अिधक �प� आिण सटुसटुीत हो�यासाठी आपण बह�ताशं वेळा आंत�रक घटक 
(इतरा�ंया �ेरणा, गणुिवशेष, हेतू) िकंवा बा� घटक (भौितक िकंवा सामािजक जगाचे पैलू) 
या�या आधार े अंदाज बाधंत असतो िकंवा दो�ही कारणांमळेु �हणजेच आंत�रक घटक 
िकंवा बा� घटक यामळेु इतराचें वत�न िविश� �कार ेहोते क� नाही या ��ीने आपण अंदाज 
करीत असतो व �या�ार े इतरा�ंया वत�नामागील हेतू  समजून घेतला जातो. उदाहरणाथ�, 
एखा�ा �य��ला बढती िमळाली नसेल तर �याचे �प�ीकरण पढुील�माणे करता येईल. 
एखा�ा �य��ला बढती िमळाली नाही कारण �याने प�र�म घेतले नाहीत (आंत�रक कारण 
घटक), �याचे बॉस �या�याशी अितशय अ�याकारक िकंवा प�पातीपणे वागले (बा� कारण 
घटक), िकंवा �या �य��ने  प�र�म घेतले नाहीत  आिण तसेच �याचे बॉस अ�यायकारक 
िकंवा प�पातीपणे वागले  ही दो�ही कारणे जबाबदार असू शकतील. या सम�येचे तािक� क व 
अचूक उ�र दे�यासाठी सहप�रवत�न िस�ातं तीन �मखु �कार�या मािहतीवर ल� क� ि�त 
करतो. �याआधार ेइतरा�ंया वत�नाचे अचूक �प�ीकरण दे�याचा �य�न केला जातो. 

१. एकमत िकंवा सवा�नुमती (Consensus): इतर �य��नीस�ुा िविश� प�रि�थतीत 
असेच वत�न केले असते का यािवषयी मािहती एकमत िकंवा सवा�नमुती यातून िमळते. 
इतराकंडून असेच वत�न हो�याची श�यता जेवढी अिधक तेवढे एकमत जा�त असते.  

२. सुसंगतता िकंवा सात�य (consistency): एखादी �य�� िविश� उ�ीपक 
प�रि�थतीम�ये िकंवा िविश�  घटनेम�ये एकसारखेच वत�न करत तर �यास वत�नातील 
ससुगंती असे �हणतात. एकाच प�रि�थतीत एखा�ा �य��चे नेहमी एकाच �कारचे वत�न 
घडत असेल तर �याम�ये  सात�य आढळते.  

३. वेगळेपण िकंवा िभ�न�वदश�कता (Distinctiveness): एखादी सबंंिधत �य�� इतर 
सव� उि�पकाशंी, प�रि�थतीम�ये िकंवा घटनामं�ये इतराशंी  तशीच वागेल क� �या�ंयाशी 
वेगळे वागेल याची मािहती घेणे �हणज ेवेगळेपण िकंवा िभ�न�वदश�कता होय.   

हॉवड� केली या�ंया  िस�ातंानसुार, जे�हा एकमत आिण वेगळेपण िन�न पातळीवर असते 
परतं ु ससुगंतता उ�च पातळीवर असते, ते�हा आपण इतर �य���या वत�नास आंत�रक 
घटक कारणीभूत अस�याची श�यता अिधक आहे असे मानतो. जे�हा एकमत, ससुगंतता 
आिण वेगळेपण उ�च पातळीवर अस�याचे िदसून येते ते�हा आपण इतरा�ंया वत�नास 
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कदािचत बा� कारण घटक जबाबदार आहते मानतो. शेवटी, जे�हा एकमत िन�न 
पातळीवर असते, परतं ु ससुगंतता आिण वेगळेपण उ�च पातळीवर असते, ते�हा आपण  
इतरा�ंया  वत�नास आंत�रक आिण बा� घटक याचंा एकि�त प�रणाम जबाबदार आहे असे 
आपण मानतो. िन�कषा�तून असे आढळले आह े  क�, हॉवड� केली या�ंया  कारिणक 
आरोपण िस�ातंा�या �मखु  अनमुानांना अनेक सामािजक प�रि�थतीम�ये प�ुी िमळाली 
आहे �यामळेु िस�ातंाची उचीतता वाढते. 

कारिणक आरोपणाचे इतर पैलू (Other Dimensions of Causal Attribution) 
इतर कोण�याही �य��चे वत�न आंत�रक कारण घटकानंी िनयिं�त होते क� बा� कारण 
घटकानंी िनयिं�त होते हे जाणून घे�यात आपणास उ�च अिभ�ची असते. वत�नाचे 
कारणा�मक घटक आिण िनय�ंण�मतेचा �भाव असले�या वत�ना�या �थैया��या आपण 
सबंंिधत असतो. �य�� इ�छा अस�यास �या�ंया वत�नावर �भाव पाडू शकतात िकंवा 
�याम�ये बदलू शकतात. लोका�ंया काही वत�नाची अंतग�त कारणे िकंवा घटक जसे क�, 
�वभाव आिण �यि�म�व गणुवैिश�्ये अगदी ि�थर असतात, तर लोका�ंया काही वत�ना�या 
आंत�रक घटकाम�ये जसे क�, आरो�य, �ेरणा, आिण थकवा इ�यादी बदल होतो. 
�याच�माणे, काही आंत�रक कारणेही िनय�ंण�म आहेत. �य��ला जर ितचा �वभाव 
िनयिं�त कर�याची इ�छा असेल तर इतर आंत�रक करणे जसे क� जनुाट आजार िकंवा 
�यि�म�वातील दोष यावर िनय�ंण करणे श�य आह.े �य���या वत�ना�या बा� 
कारणासंाठीही हेच आपणास िदसून येते. 
 

�ार�ध िकंवा दैवाधीन आरोपण िव�� �यि�गत िनवड (Fate Attributions VS 
Personal Choice) 

आरोपणाचे आणखी काही ��ीकोन िदसून येतात. �याम�ये पिहला ��ीकोन �हणजे 
दैवाधीन भाग होय आिण दसुरा �हणजे �यि�गत िनवड होय. जर समजा, आप�या 
जीवनाम�ये एखादी घटना िकंवा �सगं घडून आला असले तर ती घटना काही कारणामुळे 
घडून आली आहे असा जर िव�ास असेल तर �यास आपला कारिणक ��ीकोन �हणावा 
लागेल. याचाही आरोपणावर प�रणाम होत असतो. तसचे, आरोपणाचा आणखी एक 
��ीकोन �हणजे कोणतीही घटना घड�यास �याचे निशबाला िकंवा �ार�धास �ेय देणे होय. 
�ार�ध िकंवा दैवाधीन बाब �हणजे आप�या समज�या�या आिण िनय�ंणाबाहेर काय� 
करणारी एक श�� होय. उदा. गाडीला अपघात झाला तर �वतः�या बेजबाबदारपणामळेु 
अपघात झाला असे समजणे �हणजे कारिणक ��ीकोन तर अपघात निशबामळेु झाला असे 
मानणे �हणजे दैवाधीन ��ीकोन होय. यािठकाणी दो�ही िदलेली �प�ीकरणे श�य आहेत. 
यातील कोणते �प�ीकरण �ा� धरले जाईल हा ग�धळात टाकणार �� आह.े या ��ाचे 
उ�र शोध�याचा �य�न अनेक सशंोधकानंी केलेला आहे. सशंोधना�ार ेयावर काही उ�र े
दे�यात आली आहेत जी असे सूिचत करतात क� निशबावरील िव�ास दोन पैलूशी सबंंिधत 
आहे, एक �हणज,े गुतंागुतंी�या काय�कारणभावावरील िव�ास, घटनावंर अनेक कारणाचंा 
�भाव आह,े कारण घटना �प� कर�यासाठी कोणतेही एक कारण परुसेे असू शकत नाही 
आिण दसुर े �हणजे देवाचे अि�त�व आिण धािम�क िव�ास होय. सामािजक 
मानसशा��ां�या मते �य��ची ��ा ही �ाम�ुयाने दोन बाबतीत असते. पिहली �हणजे 
धािम�क जी खा�ीपूव�क देवाचे अि�त�व मानणारी असते आिण दसुरी �हणजे कारिणक 
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असते. या दोन समजतु�मळेु असा िन�कष� िनघतो क�, अनेक घटना�ंया िम�णातून एखादी 
घटना घडत असते. 

कृितशीलता ओळखण े आिण आरोपणाची �ि�या (Action Identification and 
Attribution Process) 

ज��हा आपण हे लोक असे का वागतात, ते तसेच का करतात, यामधून �यांना काय स�या 
करावयाचे असते हे समजून घे�याचा �य�न करीत असतो. ते�हा आपण अनेक अनेक अथ� 
काढतो िकंवा �प�ीकरणे देतो.  उदा.  समजा, कोणीतरी आप�या िपगी बकेँत िकंवा 
बरणीम�ये स�ेु पैसे ठेवत असेल तर हे पाह�न आपण �या�या कृतीचे दोन पातळीवर 
�प�ीकरण करतो. पिह�या पातळीम�ये आपण असे गहृीत ध� शकतो क� ती �य�� 
�या�या भिव�यातील गरजा पूण� कर�यासाठी पैसे वाचवत आह.े येथे, �थम केवळ कृतीवर 
ल� क� ि�त कर�याची िन�न पातळी आह.े �यामळेु, सबंिंधत �य���या िनयोजना�या 
प�तीला फारच कमी जबाबदार धरले जाते. दसुर े�हणजे, �य �य���या िपगी बकेँत िकंवा 
बरणीम�ये स�ेु पैसे ठेव�या�या कृतीचे उ�च पातळीवर �प�ीकरण देणे. याम�ये �या 
�य���या योजना िकंवा �येयाकंडे ल� िदले जाते. �यामळेु, सबंंिधत �य���या 
िनयोजना�या प�तीला उ�च मानले जाते. येथे कृती सारखीच आहे परतं ु �याचा अथ� 
वेगळा आहे आिण तो का होतो याचे कारणदेखील वेगळे आहे. कृती�या अथा��या या 
पातळीला कृती ओळख असे �हणतात. इतर लोक जे करतात ते का करतात हे समजून 
घे�याचा ज��हा आपण �य�न करतो ते�हा अनेक सभंा�यता असतात, �याम�ये �यानंा 
कोणती �येये सा�य करायची आहेत ह ेदेखील समािव� असते. आपण एखा�ा �य���या 
कृतीवर ल� क� ि�त क�न �या�या कृतीचा जो अथ� लावतो �यास कृती ओळख असे 
�हणतात. 

आरोपणातील �मादाचे मलुभूत �ोत  (Basic Sources of Error in 
Attribution)  

लोकानंा असे वाटते क� ते सामा�यत: ते सामािजक जगाचे अचूक मू�यमापन आिण सवेंदन 
कर�याचे अिधक चागंले काम करीत आहेत. तथािप वा�तिवक असे नाही, �वतःला आिण 
इतर लोकानंा समजून घे�याम�ये आपण अनेक �कारचे �माद करीत असतो. आरोपणा�या 
होणा�या �टु�मळेु आपण असा िन�कष� काढू शकतो क�, इतर जसे वागले, तसेच का वागले  
यािवषयी आपले मत चकु�चे असू शकते आिण भिव�यात �या�ंया कृत�ब�ल एखा�ा�या 
अंदाजावंर देखील �भाव पडू शकतो. येथे आपण अशा काही आरोपणातील �मादाचंा 
िवचार करणार आहोत. 

सारखेपणातील पूव��ह (Correspondence Bias) 

 इतर �य���या वत�नाचे �प�ीकरण देणार ेबा� प�रि�थतीज�य घटक असूनदेखील आपण 
इतराचें वत�न समजावून सागंत असताना �या�या अंतग�त घटकानंा �हणजे 
�यि�म�वासार�या आंत�रक  घटकानंा जबाबदार धरतो. या आप�या �वतृीस 
सारखेपणातील पूव��ह असे �हणता येईल. दसु�या श�दातं सागंावयाचे झाले तर, इतर 
�य��  'अशा �कारची �य��' अस�यामळेुच ती िविश� प�तीने वत�न करते असा िव�ास 
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�य� केला जातो. खर ेतर बा� तािक� क कारणे एखा�ा �य���या वागणकु�स �े�रत करीत 
असतात तरीदेखील ित�या आंत�रक घटकानंा वत�नास जबाबदार धरले जाते. याम�ये 
लोक प�रि�थतीकडे दलु�� क�न सबंंिधत �य���या कृती�या आधार े वत�नाचा अंदाज 
करीत असतात. िवशेषत: जे�हा एकमत आिण वेगळेपण दो�ही िन�न असतात आिण जे�हा 
आपण नजीक�या भिव�यापे�ा दूर�या भिव�याचा एखा�ा �य���या वत�नाचा अंदाज 
घे�यासाठी �य�न करीत असतो �यावेळी अशी चूक हो�याची श�यता जा�त असते, 

येथे हा �� उ�वतो क�, आपण बा� प�रि�थतीऐवजी इतरा�ंया कृत�स �या�ंया आंत�रक 
घटकानंा का मह�व देतो. यामागील एक कारण �हणजे, आपण जे�हा दसु� या �य���या 
वाग�याचे िनरी�ण करतो ते�हा आपण सभंा�य �सगंास जबाबदार कारणाकंडे दलु�� करतो 
आिण वैयि�क �वभावाकडे जा�त ल� देतो. ही �टुी सामूिहक स�ंकृत�पे�ा �यि�वादी 
स�ंकृतीम�ये अिधक होवू शकते. 

अिभनेता/कता� िनरी�क प�रणाम (Actor Observer Effect) 

कोण�याही �य��ची �वत:�या वत�नाचे �ेय प�रि�थतीज�य कारणानंा �हणजेच बा� 
घटकानंा अनसु�न तर इतरा�ंया वत�नाचे �ेय �वभािवक कारणानंा �हणजेच अंतग�त 
घटकानंा अनसु�न दे�याची �व�ृी असते. याचे कारण �हणजे, आप�याला �वत:�या 
कृत�वर िकंवा वत�नावर प�रणाम करणा�या बा� घटकाचंी मािहती असते, परतं ु इतर 
लोका�ंया कृत�वर प�रणाम करणा�या बा� घटकाबं�ल आपणास खूपच कमी मािहती 
असते. हा मह�वपूण� प�रणाम काही अंशी येथे िदसून येतो. �हणून, आपले वत�न 
प�रि�थतीज�य कारणामंळेु घडले असे मानले जाते तर, इतर �य��चे वत�न म�ुयतः 
�या�ंया गणुवैिश�्यामंधून अंतग�त कारणानंी िनमा�ण झाले आहे असे मानले जाते, यास कता� 
िनरी�क प�रणाम असे �हणतात.  

�व-िहत पूव��ह / �व-उपयु� पूव��ह (Self-Serving Bias) 

�व-िहत पूव��हानसुार �य��ची �वत:�या सकारा�मक प�रणामानंा अंतग�त कारणानंा 
जबाबदार धर�याची �व�ृी असते परतं ु नकारा�मक प�रणामानंा मा� बा� घटकानंा 
जबाबदार धर�याची �व�ृी असते हा या पूव��हाचा एक शि�शाली प�रणाम आहे. 
�य���या या प�पातीपणाची िकवा �वाथा�ची अनेक कारणे देता येतील. �यापैक�, दोन 
मह�वाचे घटक �हणजे बोधा�मक आिण �ेरणा�मक कारण घटक होय. यासदंभा�त 
बोधा�मक �ा�प असे सूिचत करते क�, सकारा�मक प�रणामाचे िकंवा फलिन�प�ीचे �ेय 
अंतग�त कारणानंा िदले जाते तर नकारा�मक फलिन�प�ीचे �ेय बा� कारणानंा िदले जाते 
कारण, �यामळेु आपण यश�वी हो�याची अपे�ा वाढते. �याच�माणे, यासदंभा�त �ेरणा�मक 
�ा�प असे सूिचत करते क�, �यावेळी आपला आ�मस�मान वाढिव�याची आिण सरं�ण 
कर�याची आपली गरज असते यावेळी �व-िहत पूव��ह िनमा�ण होतो. तथािप, �व-िहत 
पूव��हाम�ये बोधा�मक �ा�प आिण �ेरणा�मक ही दो�ही �ा�पे  मह�वाची भूिमका 
बजावतात. असे असले तरी �ेरणा�मक �ा�प अिधक सबळ परुावे यासदंभा�त देते. 
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४.२.३. आरोपण िस�ांताचे उपयोजन: अंत���ी / मम���ी आिण ह�त�ेप 
/आंतरिनरसन (Applications of Attribution Theory: Insights and 
Interventions) 

आरोपण िस�ातं केवळ इतरांचे वत�न समजून घे�यासाठी मदत करीत नाहीत तर मानिसक 
आरो�याचे िवकार, नैरा�य यासार�या �याधी समजून घे�यासाठी आरोपण िस�ातं अ�यतं 
उपय�ु ठरतात. �याच�माणे, आरोपण िस�ातं दहशतवाद आिण अपायकारक  काय� आिण 
�यामागील कारणाबं�ल अंत���ी पाह�यासाठी  उपय�ु ठरत आहेत. 

आरोपण आिण नैरा�य/औदािस�य (Attribution and depression) 

नैरा�य हा एक मानिसक आजारामंधील सामा�य आजार मानला जातो. खर े तर 
आप�यापैक� एकूण लोकस�ंये�या तलुनेत जवळपास िन�याह�न अिधक लोक दैनिदन 
जीवनात नैरा�याचा अनभुव घेत असतात असे आढळून येते आिण �याचा दूरगामी प�रणाम 
�या�ंयावर होताना िदसतो. नैरा�यास जबाबदार असणा�या अनेक कारणापैंक� सवा�त 
�भावी कारण घटक �हणजे आरोपणातील आ�मिव�ासाचा अभाव होय. ह ेआपण मागील 
भागात चचा� के�या�माणे �व-िहत पूव��ह असणा�या बह�तेक लोका�ंया उलट वाटू शकते. 
कारण, िनराश लोक �या�ंयापे�ा िव�� सघंात दश�िवतात. ते नकारा�मक प�रणाम िकंवा 
फलिन�प�ीस �वत:�या कायम�व�पी असणा�या अंतग�त घटकानंा िकंवा गणुवैिश�्यानंा 
कारणीभूत धरतात िदसतात, परतं ुसकारा�मक प�रणाम असतील, तर ता�परुते  असणा�या 
बा� घटकानंा जबाबदार धरतात िदसतात. आरोपणा�या या िव�� सघंातामळेु या 
नैरा�यज�य लोकानंा असे वाटते क� �या�ंयाबाबतीत जे काही घडते �यावर �यांचे कोणतेही 
िनय�ंण असते. �याचंी नैरा�याची ती�ता िजतक� जा�त असते िततक�च �वत: ला पराभूत 
क�न घे�या�या सघंाताम�ये गुतं�याची �व�ृी अिधक असते. यावर उपचार कर�यासाठी, 
आरोपणा�या िस�ातंावर आधा�रत अनेक उपचारप�ती िवकिसत के�या गे�या आहेत 
आिण �या यश�वी अस�याचे िदसून आले आह.े या उपचारप�ती नैरा�याज�य  लोकानंा 
�या�ंया नकारा�मक आरोपणा�या शैलीवर अवधान क� ि�त कर�यास िशकिवतात. �यामळेु, 
आरोपणा�या नकार�मक सघंाताम�ये बदल घडवून आण�यास मदत होते. याम�ये यश�वी 
प�रणामासंाठी वैयि�क�र�या ब�ीस  कसे �ायचे आिण नकारा�मक प�रणामासंाठी �वत: 
ला दोष न दे�यास िशकिवतात. तसेच, बा� घटकाचंा प�रणाम �हणून काही अपयश 
पाह�याचा �य�न कर�यासाठी आरोपणा�या िस�ातंावर उपचारप�ती उपय�ु ठरतात. 

आरोपण  आिण दहशतवाद (Attribution and Terrorism)  

ज��हा दहशतवाद हा श�द आपण ऐकतो त��हा महार��ात राहणा�या बह�तेक लोकानंा 
मुंबईम�ये २६/११ रोजी  घडले�या सवा�त धो�या�या आिण स�ंमरणीय दहशतवादी 
घटनेची आठवण येते. दहशतवाद अनेक �व�पात असू शकतो जसे क� अपहरण, छळ, 
हानी करणे आिण िचथावणी इ�यादीचा �याम�ये समावेश होतो. दहशतवादाने अनेक 
गो�ीतून लोकानंा िवनाकारण �ास होईल असे वत�न �कार केले जातात. या ��ावर िवचार 
के�यावर ल�ात येते क�, असे ग�ुहे करणार ेदहशतवादी इतके भीषण कृ�य का करतात? ह े
दहशतवादी �या�ंया कृतीचे समथ�न कसे करतात हे शोध�यात आप�याला आरोपण 
िस�ातंाची मदत होते.  
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सन २००१ आिण २००४ म�ये घडून आले�या दहशतवादी घटनेसदंभा�तील अल कायदा 
सद�यानंी िविवध साव�जिनक िठकाणी िदले�या भाषणाचे सशंोधकांनी सशंोधन क�न 
�या�ंया आंत�रक गणुाचंा अ�यास केलेला आहे. �यानंी अशा िवधानावंर ल� क� ि�त केले 
�यात सद�या�ंया कृत�ना िविवध कारणानंा जबाबदार धरले गेले होते. �याम�ये, िवशेषत: 
सवा�त जा�त लोकासंाठी चांगले कर�याची िकंवा मानवा�या मूलभूत ह�काचें उ�लंघन 
के�याब�ल श�ंूना िश�ा कर�याची तयारी होती. िन�कषा�तून असे सूिचत केले क�, अल 
कायदाने यावर भर िदला क� �या�ंया श�ूंनी केले�या नकुसानामळेु, केवळ बा� कारणांना 
�या�ंया कृतीचे �ेय देऊन �याची बाजू कृती �या�य आहे असे मानले. तथािप, याम�ये 
थोडया �माणात परुावे उपल�ध अस�याने ते ता�परु�या �व�पाचे असले पािहजेत असे 
मत आढळून आले. एकंदरीत थोड�यात असे �हणता यईल क�, जागितक दहशतवादाचे 
मह�वाचे कारण �हणज,े आपण इतर देशापें�ा कतु��वान आहोत िकंवा आपले वच��व 
दाखिव�यासाठी असे ह�ले घडवून आणले जातात. थोड�यात, आरोपण िस�ातंातील 
त�वा�ंया सहा�याने दहशतवादामागील कारणावंर �काशझोत टाक�याचा �य�न केला 
जातो. दहशतवादी लोक आप�या नकारा�मक कृतीचे कसे समथ�न क�न आपली बाजू 
कशी �या�य आहे हे पटवून दे�याचा �य�न करतात. या सव� ��ाचंी उ�र ेशोध�यासाठी 
आरोपण िस�ातंाचा उपयोग दहशतवादी देशानंा आिण दहशतवादी लोकानंा अंत���ी 
दे�यासाठी आिण लोकाचें आरो�य चागंले राख�यासाठी याचा उपयोग होवू शकतो.  

आपली �गती तपासा:  

1. आरोपणाची �या�या दया. आप�या दैनिंदन जीवनात आरोपण कसे काय� करते? 
2. आरोपणा�या �ि�येतील कृती ओळख काय आह?े 
3. �व-िहत पवु��ह िकंवा �व-उपय�ु पूव��ह यावर सिव�तर टीप िलहा. 
4. आरोपणाची नैरा�यातील िकंवा अवसादातील भूिमका. 

४.३. छाप िनिम�ती व छाप �यव�थापन: इतराबं�लची मािहती एकि�त 
करणे (Impression Formation and Management: Combining 
information about others) 

ज�ेहा आपण स�ुवातीला एखा�ा �य��ला पिह�यादंाच भेटतो ते�हा �या �य��ब�ल 
मोठया �माणात मािहती संकिलत करीत असतो. तथािप, आपण �या �य���या 
�िति�येचा मलुभूत आधार �हणून �या �य���या पिह�या छापेम�ये सव� काही एकि�तपणे 
�यव�थािपत कर�यात यश�वी होतो. या भागात आपण छाप कशी िवकिसत होते िकंवा 
िनमा�ण होते हे पाहणार आहोत तसेच, छापेचे �यव�थापन कर�यासाठी काय केले पािहजे 
याचाही िवचार करणार आहोत. 

४.३.१. छाप िनिम�ती (Impression Formation):  

हे त�ुहास मािहती असेल क�, जे�हा त�ुही एखा�ाला �य��ला पिह�यादंाच भेटता त��हा 
त�ुहाला ब� याच �माणत मािहती िमळते. �थमदश�नी पिह�या भेटीत इतर लोक कसे 
िदसतात आिण कसे कपडे प�रधान करतात, ते कसे वागतात आिण ते कसे बोलतात याचा 
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आपण नेहमी अंदाज घेत असतो. सबंिधत �य��ची आप�यापय�त पोहोचणारी मािहती 
�चडं असते. असे असले तरी आपण ती कशीबशी �या �य���या पिह�या छापेचे मानिसक 
�ितिनिध�व आिण �या�याब�ल िकंवा ित�याब�ल�या आप�या �िति�या एक� कर�याचा 
�य�न करीत असतो. छापेची िनिम�ती एक सामािजक संवेदनाचा भाग आहे हे येथे नमूद 
करता येईल. छापेची िनिम�ती हा असा सामिजक सवेंदनाचा एक पैलू आहे �यातून आपण 
इतरािंवषयी आपला ��ीकोन िवकिसत करत असतो. आपण येथे छापेची िनिम�ती �यावर 
झाले�या िविवध �िस� आिण अिभजात सशंोधनातून सिव�तर समजून घेवू. 

�थम छापेवर झालेले अ�ग�य संशोधन (Pioneering Research on First 
impressions): 

सॉलोमन अॅश यानंी १९४६ म�ये छापेची िनिम�तीचा �ाथिमक �व�पाचा अ�यास केला 
आहे.  �या�ंयावर सम�ीवादी मानसशा�ाचा मोठा �भाव होता. सॉलोमन अॅश याचंा असा 
िव�ास आहे क� "सपूंण� भाग �या�या भागा�ंया बेरजेपे�ा जा�त असतो". हे समजून 
घे�यासाठी सम�ीवादी य�ु� उपयोगात आणता येइल. सम�ीवादी मानसशा��ा�माणेच 
सॉलोमन अॅश यानंीही असे मत �य� केले क�, इतर लोकामं�ये आपण पािहलेली सव� 
वैिश�्ये एक� क�न छाप िनमा�ण होत नाही. �हणजेच, इतर �य��चे िनरी�ण के�यानतंर 
सव� गणुिवशेषा�ंया एक�ीकरणातून छापेची िनिम�ती िकंवा मत तयार होत नसते तर 
गणुिवशेषां�या एकमेकां�या संबंधावर संवेदन करत असतो. इतर लोकाचंी वैिश�्ये िकंवा 
गणुिवशेष एकमेका�ंया सदंभा�त समजून घेतली जातात, जेणेक�न सबंंिधत गणुिवशेष  
एकाि�मक, गितशील सपूंण�तेचा एक भाग असू बनतील. सॉलोमन अॅश यांनी एका अनोळखी 
�य���या िविश� गणुधमा�ची यादी �य�ुानंा देवून छापे�या �ि�येचा अ�यास केला. 
�यानतंर �यानंा अनोळखी �य���या �या�ंया छापेशी जळेुल असे वाटणा�या लाबंलचक 
यादीतील गणुधम� तपासून �या �य��ब�लची �याचंी छाप दश�िव�यास सांिगतले. �या�या 
एका अ�यासात सहभाग�ना खालील दोन या�ा दे�यात आ�या: 
 बिु�मान – कौश�यपूण� -उ�ोगशील - उबदार - िनधा��रत – सजग  - �यवहारी 
 बिु�मान - कौश�यपूण� - उ�ोगशील - थंड - िनधा��रत – सजग- �यवहारी 
श�दमहुा�या यादीम�ये फ� उबदार आिण थंड या दोन श�दा�ंया बाबतीत फरक आह.े 
जर, �य�ु अनोळखी �य��ची गणुिवशेष एकि�त क�न मत बनवीत असतील तर दो�ही 
या�ामं�ये फारसा फरक नाही. या अ�यासा�या िन�कषा�व�न असे िदसून आले आहे क� 
"उबदार" श�द असलेली यादी वाचणा�या �य�ुानंा “थंड ” श�द असलेली यादी वाचणा�या 
�य�ुापें�ा अनोळखी �य�� चागं�या  �वभावाची, �ेमळ, उबदार, आनदंी, लोकि�य आिण 
परोपकारी वाटली. यासार�या ब� याच अ�यासा�या आधार,े सॉलोमन अॅश आिण इतर 
सशंोधकांनी असा िन�कष� काढला क�, छापेची िनिम�ती हो�यासाठी फ� �यि�गत 
गणुिवशेषापें�ा इतर अिधक काहीतरी गरजेचे असते. केवळ, गणुिवशेषावं�न छापेची 
िनिम�ती होत नाही.   

अ�य�� �यि�म�व िस�ांत: �थम छाप तयार करणार े आकृितबंध (Implicit 
Personality theories: Schemas shaping first impression):  

समजा, तमु�या िम�ाने �याला भेटले�या �य��चे वण�न उपय�ु आिण दयाळू असे केले 
असेल तर त�ुहीदेखील �या �य��ला �ामािणक गहृीत धराल का? कदािचत, जर तमु�या 
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िम�ाने एखा�ा अनोळखी �य��ला बिु�मान आिण �यावहा�रक आहे असे वण�न केले, तर 
ती �य�� मह�वाका�ंी आहे असे त�ुही गहृीत धर�यास �व�ृ �हाल का? बह�धा, त�ुहाला 
असा �� पडला असेल क�, या िविश� गणुिवशेषांची अनपुि�थती असतानाही त�ुही यावर 
िव�ास का धरता, त�ुही �या �य��कडे ती िविश� गणुिवशेष आहेत अस े गहृीत का धरता? 
याचे उ�र काही अंशी अस ेआहे क�, आप�या सवा�म�येच अ�य� �यि�म�व आह.े अ�य� 
�यि�म�व िस�ातं �हणजे कोणती गणुवैिश�्ये एक� येऊ शकतात याब�लचे िव�ास होय. 
या िविश� �कार�या आकृितबंधाव�न असे िदसून येते िकंवा असे मानले जाते क�, जे�हा 
लोकामं�ये काही गणुधम� आढळतात ते�हा �या�ंयाकडे इतरही काही गणुधम� अस�याची 
श�यता जा�त असते. उदा. अनेक स�ंकृतीत असे गहृीत धरले जाते क� 'सुदंर गो�ी 
चागं�या असतात'  जे लोक आकष�क िकंवा सुदंर असतात �या�ंयाम�ये सकारा�मक 
गणुवैिश�े असतात जसे क�, सामािजक कौश�ये, चागं�या गो�ी आिण जीवनात चागंला 
काळ असणे, वगैर.े ज�ेहा आपण एखा�ा �य��कडे िविश� गणुवैिश�े असताना पाहतो 
ते�हा आपण �या�ंयाकडे इतर आणखी काही गणुवैिश�े देखील असावीत असे गहृीत धरतो. 
थोड�यात, आपण इतराबं�ल �या�कारची छाप तयार करतो ती �या�याकडे जी गणुवैिश�े 
आहेत �याचे एक�ीकरण क�न करीत असतो. ही गणुवैिश�े इतराबं�ल छाप तयार 
कर�यावर प�रणाम करतात जे �या�ंया वा�तिवक गणुवैिश�्यापें�ा अ�य� िव�ास 
�ितिबंिबत करतात. 

छापे�या िनिम�तीचा बोधा�मक ��ीकोन (Cognitive perspective to 
Impression formation) 

सॉलोमन अॅश या�ंया सशंोधना�या मदतीने मािहती िनिम�ती�या �व�पाब�ल बरचे काही 
समजून घेता येते. मािहती िनिम�तीची बोधा�मक �ि�या समजून घेणे अ�यतं मह�वाचे आह.े 
उदाहरणाथ� , जे�हा आपण एखा�ाला भेटतो, ते�हा सव� �कार�या मािहतीवर ल� क� ि�त 
कर�याऐवजी आपण केवळ िविश� �कार�या मािहतीकडे ल� देतो, �हणजे आप�याला 
उपय�ु वाटणा�या मािहतीकडे ल� देतो. �यातूनच, �या �य��िवषयी आपण एक िविश� 
मत तयार करीत असतो. �यातून, छाप िनिम�ती होत असते.  

४.३.२. छापेचे �यव�थापन (Impression Management):  

 �थम छाप नेहमीच �भावी असते �हणून आप�यापैक� बह�तेकानंा जे�हा एखा�ाला 
भेट�यानतंर अनकूुल छाप पाड�याची इ�छा असते ते�हा आपण चागंले िदसा�याचा �य�न 
करीत असतो. �हणजेच, �थमची छाप नेहमीच �भावी आिण मजबूत असते �यामळे, आपण 
ज��हा एखा�ा �य��ला �थम भेटतो त��हा अनकूुल छाप �या�यावर पाड�यासाठी �य�न 
करीत असतो. �हणून, �यासाठी आपण चागंले आिण सव��म िदस�याचा नेहमीच �य�न 
करीत असतो. इतरावंर चागंली छाप पाड�या�या �य�नांना �व-सादरीकरण आिण छाप 
�यव�थापन असेही �हटले जाते. यावरील सशंोधन असे सचुिवते क�, छाप पाड�या�या 
�यव�थापनात �य�त असणा� या लोकानंा बह�तेक प�रि�थत�म�ये चागंलाच फायदा होतो. 
आपली छाप अनकूुल िनमा�ण हो�यासाठी लोक िविवध डावपेच िकंवा य�ु�या वापरतात 
असे अनेक  सशंोधनाव�न िदसून आलेले आह.े 
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इतरांसमोर चांगले िदस�यासाठी वापर�या जाणा�या यु��या (Tactics for Looking 
Good to Others) 

आपली �ितमा अिधक चागंली कर�यासाठी िकंवा विृ�गत कर�यासाठी आपण अनेक 
य�ु�या वापरीत असतो. आपली �ितमा अिधक चागंली कर�यासाठी वापर�या जाणा�या 
य�ु�यांचे �मखु दोन �कारात वग�करण केले जाते. छापे�या �यव�थापनात �मखु दोन 
य�ु�या वापर�या जातात. �या पढुील�माणे आहेत.   

१. �व-संवध�न (इतरांसमोर आपले आकष�ण वाढव�याचे �य�न) {Self-
enhancement (efforts in increasing our appeal to others)} 

�व-सवंध�ना�या या तं�ाम�ये एखा�ाचे �यावसाियक िकवा शारी�रक �व�प सुदंर 
बनिव�याचा �य�न केला जातो. �यावसाियक िकंवा शारी�रक �व�प सुदंर बनिव�यासाठी 
सुदंर कपडे, वैयि�क स�दय� �साधने आिण �व�छता याचा आधार घेतला जातो. �हणजेच, 
�यावसाियक �व�प वाढिवले जाते �हणजेच यो�य कपडे, वैयि�क स�दय� आिण �व�छता 
राखली जाते. लोक कधीकधी िविश� काय��म �सगंी यो�य �कारची हडँबॅगचा आधार 
घेऊन �यांचे आकष�ण वाढिव�यासाठी �य�न करताना आढळतात. 

२. इतर संवध�न: (लि�यत �य��ला िविवध �कार ेचांगले वाट�यासाठी �य�न करण)े 
{Other enhancement (efforts in making the target person feel good 
in various ways)} 

इतर सवंध�न तं�ाम�ये �या�यावर छाप पाडावयाची असते �याची खशुामत करणे, इतराचंी  
सहमती िमळवणे, �याचंा स�ला घेणे आिण �या�ंयावर उपकार करणे याचंा समावेश केला 
जातो. यामागे इतरावंर आपली उ�म छाप पड�याचा हेतू असतो. थोड�यात, एखा�ाची 
पसतंी िमळिव�यासाठी लोक फेसबकु, इ��टा�ाम आिण याह� सार�या ऑनलाइन सोशल 
अॅि�लकेश�सवर ज�ुया िम�ाशंी जळुवून घेतात तसेच नवीन िम� बनिवतात. तसेच, िविवध 
सदंेश पाठवून िम�ांचे वण�न चागं�या, कौतकुा�या आिण खशुामती�या श�दातं करतात. 
कारण, �यानंा मािहती असते क�  �वत:चे चागंले सादरीकरण के�याने �यांना अिधक पसतंी 
िमळू शकते व इतरावंर छाप पडते. आपण इतराचें कौतकु कर�यामळेु आपली छाप इतर 
�य��वर उ�म पड�यास मदत होते.  

छापेचे �यव�थापन: बोधिनक अिधभाराची भूिमका (Impression Management: 
The Role of Cognitive load):  

ज��हा इतरा�ंया वाग�याचा िवचार केला जातो त��हा छापे�या �यव�थापनाला अ�यतं मह�व 
येते. इतरानंी आप�याला चांगले समज�यासाठी आप�याकडे अनेक मह�वपूण� कारणे 
आहेत. �यामळेु, आप�याकडून ब� यापैक� चागंले वत�न केले जा�याची श�यता असते. 
कारण, लोकानंा वषा�नवुष� इतरावंर छाप पाड�याचे �िश�ण िदले जाते. या अनभुवातूनच 
लोक ब� यापैक� अ�यतं सहजपणे आिण �वयचंिलत प�तीने �वतःला सकारा�मकपणे 
इतरासंमोर सादर क� शकतात. तथािप, जर छाप िनमा�ण कर�यासाठी आिण छापेचे 
�यव�थापन कर�यासाठी प�रि�थतीम�ये अनेक बाबतीत बदल केला जातो. �यामळेु, अशा 
प�रि�थतीत बोधा�मक अधीभार वाढू शकतो िकंवा बोधिनक ग�धळ वाढू शकतो. जे�हा 
एखादी �य�� एका प�रि�थतीत चागंली छाप पाड�यात �य�त असते �याचवेळी, दसु�या 
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प�रि�थतीत ग�धळ िनमा�ण होऊ शकतो आिण अिधभार वाढ�याने  िकंवा थक�यामळेु 
गभंीर चकुा होऊ शकतात. �हणूनच, बोधा�मक अधीभार इतरा�ंया ��ीने आपण चागंले 
िदस�यात अडथळा �हणून काय� क� शकतो. 

लोक छापे�या �यव�थापनात �य�त का असतात? (Why do people engage in 
Impression Management?) 

आतापय�त आपण पािहले आहे क� लोक �या�ंयाब�ल एकाच कारणा�तव छाप 
�यव�थापनात गुतंलेले असतात. लोका�ंया आप�याब�ल सकारा�मक �िति�या बनिवणे 
ह े अशा �कार�या वत�नात अडक�याचे म�ुय कारण असू शकते. पण, यािशवाय इतरही 
अनेक कारणे असू शकतात असे सशंोधनातून आढळून आलेले आहे. उदाहरणाथ�, एखादी 
�य�� छाप पाड�यासाठी जे �य�न करते (�व-सादरीकरण �हणून सबंोधले जाते) �यामळेु 
�यात गुतंले�या लोकांची मनोव�ृी सकारा�मक बदलू शकते. आनदंी, सखुद आिण आनदंी 
िदस�याचा �य�न करणे हे चेह�यावरील �ितभरण गहृीतका�ार े असू शकतो �यामळेु  
आनदंी, सखुद अव�था अ�या  भावनामं�ये वाढ होते. 

दसु-या श�दातं सागंायचे तर, सकारा�मक आिण आनदंी िदस�याचा �य�न क�न लोक 
आनदं, सखु अशा भावनानंा �ो�साहन देऊ शकतात असे सशंोधन सचुवते. या गहृीतकाची 
तपासणी कर�यासाठी सशंोधकानंी डेिटंग जोड�यांना िव�� िलंगी डेिटंग जोडीदाराशी 
िकंवा अनोळखी �य��शी सवंाद साध�याआधी आिण नतंर दो�ही �कार े�या�ंया भावनानंा 
गणुाकंन दे�यास सािंगतले. �या�ंया डेिटंग जोडीदाराशी संवाद साध�यानतंर �यांना अिधक 
आनदं होईल असा अंदाज वत�िव�यात आला होता, परतं ु एखा�ा अनोळखी 
�य��बरोबर�या सवंादानतंर�या भावनाम�ये मोठया �माणात वाढ झाली. हे कदािचत या 
गो�ीमळेु होवू शकते क�, सहभाग�ना �या�ंया �वत:�या डेिटंग जोडीदारापें�ा अनोळखी 
�य��बरोबर छाप �यव�थापन कर�या�या अिधक य�ु�या वापरा�या लाग�या असतील. 
थोड�यात, आपण इतराकंडून अिधक चागंले मू�याकंन हो�यासाठी छापे�या 
�यव�थापनात अिधक �य�त असतो. जे लोक �वत: ला इतरापंढेु सकारा�मक आिण 
चागले दाखव�याचा �य�न कर�यासाठी छाप �यव�थापना�या य�ु�यांचा वापर करतात 
�या�ंयासाठी अशा डावपेचानंा  अनेक मूलभूत मागा�नी बर ेवाटू शकते. 

आपली �गती तपासा 

१. छापेची िनिम�ती आिण छापेचे �यव�थापन यावर सिव�तर टीप िलहा. 
२. सॉलोमन अॅश या�ंया छापे�या िनिम�ती�या सशंोधनावर सिं�� चचा� करा. 
३. छापे�या िनिम�तीम�ये लोक �य�त का राहतात �याची कारणे सागंा. 

४.४. काही लोक असा िन�कष� का काढतात क� ते इतरापंे�ा ��े आहते 
याबाबत सशंोधन आप�याला काय सागंते? (What research tells us 
about why some people conclude they are superior to 
others?) 

अिभमान हे �व-िहत पूव��हाचे एक उ�म उदाहरण आहे आिण ते �वत:ब�ल 
अितशयो��पूण� सकारा�मक मत बाळग�या�या �वतृीशी सबंंिधत िदसते. हा अ�यतं 
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आ�मिव�ासाचा एक �कार आहे. जी �य�� अिभमान बाळगते ती नेहमी सकारा�मक 
प�रणामासंाठी �वत:ला पूण�पणे जबाबदार समजत असते. �यि�वादी स�ंकृतीम�ये 
िवशेषत: सगंीत, कला, िव�ान आिण �यवसायातील सज�नशील प�रणाम हे �या �य���या 
िवशेष �मतामंळेुच घडतात यास  �ो�साहन िदले जाते, तर �या समदुायामं�ये या 
सज�नशील प�रणामांचा उगम आहे �या समूहाने बजावले�या मह�वपूण� भूिमकेकडे दलु�� 
केले जाते. काही सशंोधक प�रि�थती आिण इतरा�ंया कतृ��वा�या भूिमकेला मा�यता 
देतात. �याचंी पा��भूमी आिण �या स�ंथाशंी ते सबंंिधत आहेत �या�ंया सभंा�यतेसाठी ते 
केवळ एकटेच जबाबदार आहेत असा िव�ास वाढव�याची श�यता आहे. यामळेु असा 
िव�ास वाढतो क� ते कोणतेही चकु�चे िनण�य घेऊ शकत नाहीत, प�रणामी �वत:शी  �व-
िहत उपय�ु पूव��ह करणार ेआरोपण केले जाते. 

४.५. साराशं 

आपण बह�तेकवेळा इतरा�ंया गणुवैिश�्यािंवषयी, आिण हेतूंब�ल मािहती िमळव�यासाठी 
आरोपणाम�ये गुतंलेले असतो. आपण लोक िविश� प�तीनेच का वागले हे समजून 
घे�याचा �य�न करीत असतो. ससुगंत अनमुाना�या िस�ातंानसुार, वत�ना�या िविश� 
पैलूंचे िनरी�ण आप�याला इतराबं�ल काहीतरी अंदाज कर�यास �व�ृ करते. म�ुपणे 
िनवडलेले वत�न बह�दा असामा�य प�रणाम िनमा�ण करते तसेच, �यास सामािजक 
वाछंनीयता कमी असू शकते. कारिणक आरोपण िस�ातंाचा िवचार करत असताना, 
ससुगंतता, एकमत आिण िविश�तेशी सबंंिधत मािहतीवर ल� क� ि�त करताना आपण ह े
जाणून घे�याचा �य�न करतो क� इतराचें वत�न अतंग�त िकंवा बा� कारणामंळेु िनमा�ण 
होते.आणखी दोन मह�वाचे पैलू �हणजे, इतरा�ंया वत�नाची िविश� कारणे कालातंराने ि�थर 
िकंवा अि�थर असतात आिण वत�ना�मक कारणे िनय�ंणीय िकंवा अिनयिं�त आहेत क� 
नाहीत याचे �प�ीकरण दे�यास मदत करतात. जे�हा एखा�ा �य���या कृतीचा अथ� 
लाव�यासाठी अमूत�तेची पातळी वापरली जाते त��हा �यास कृती ओळख असे �हणतात.  

आरोपणाशी सबंंिधत आणखी एक मह�वाची बाब �हणजे �य�� �यां�या जीवनातील 
घटनानंा �या�ंया निशबाला िकंवा वैयि�क कारणानंा िकती �माणात जबाबदार धरते. 
देवा�या अि�त�वावर ठाम िव�ास असणार े लोक मह�वा�या घटनानंा निशबाचे �ेय 
दे�याची श�यता जा�त असते. जे लोक आप�या सा�ंकृितक वारशाने काय�कारणभाव 
�वीकार�यावर अिधक िव�ास ठेवतात तेही जीवनात घटनानंा निशबाची जोड देतात.  

आरोपण हा एक �यि�गत पूव��ह आह.े �याम�ये ससुगंत पूव��ह असतो. �याम�ये, इतराचें 
वत�न प�रि�थतीज�य कारण घटकातून घडले तरी �य���या गणुधमा�ना जबाबदार धरले 
जाते. आणखी एक आरोपण �माद �हणजे, �व-िहत पूव��ह �हणजे सकारा�मक प�रणामांचे 
�ेय �वतःकडे घेणे होय. याम�ये �वत:स उपय�ु असे �प�ीकरण िदले जाते.   

�थम छापेची िनिम�ती काही सेकंदात िकंवा �यापे�ा कमी वेळात होते, परतं ु �याची गती 
अचूकता िनधा� �रत करत नाही. अनेक अ�यासांनी हे िस� झाले आहे क� इतराबं�ल अगदी 
थोडी मािहती देखील अचूक समजतुी िनमा�ण क� शकते, परतं ुइतर अ�यास �थम छापेची 
अचूकता दश�िवतात. �थम छाप तयार झा�यानतंरही, ��येक वेळी नवीन मािहती ये�याने 
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�थम छाप बदलत जाते. ज�ेहा एखादी �य�� पूव��या �ात मािहतीचा पनुवा�पर करते िकंवा 
पनुअ�थ� लावते ते�हा नवीन मािहती िनण�य घे�या�या प�रि�थतीशी सबंंिधत अस�याचे 
िदसून येते. इतरावंर चागंली छाप पाड�यासाठी लोक अनेकदा छापेचे �यव�थापन िकंवा 
�व-सादरीकरणाम�ये गुतंलेले िदसतात. �यासाठी, दोन �कारची तं�े वापरली जातात. एक 
�हणजे �वत:म�ये सधुारणा करणे, याम�ये �वत:म�ये सकारा�मक बदल क�न इतरानंा 
�भािवत केले जाते. �या�यावर आपली छाप पडली जाते. दसुर े �हणजे दसु�याचे वध�न 
कर�याचा �य�न करणे होय. दसु�याचे वध�न करणे हा इतरामं�ये सकारा�मक �िति�या 
िकंवा मनःि�थती िनमा�ण कर�याचा �य�न असतो. याम�ये इतर �य��ची सकारा�मक चचा�  
क�न �याला �बावीत केले जाते व आपली छाप पडली जाते. छाप �यव�थापन  अस े
िदसते क� आपण आप�या आय�ुयात सराव करतो आिण एका �य�नातून �वतःला �यात 
गुतंवून ठेवतो. बोधा�मक �ोताचंी आव�यकता असणारी काय� अस�यास छाप 
�यव�थापनाचा �ास होऊ शकतो.  

४.६. ��  

1. केली याचंा आरोपण िस�ातं �प� करा. 
2. सयुो�य उदाहरणा�ार ेदैवाधीन िकंवा �ार�ध आरोपण आिण वैयि�क िनवड यावर चचा� 

करा. 
3. अ. आरोपण �मादा�या �ोताचें सिं�� वण�न करा. 

ब. चागंले िदस�या�या य�ु�यांचा वापर यावर चचा� करा. 
4. आरोपण िस�ातंाचे उपयोजन सिव�तर �प� करा. 
5. टीपा िलहा. 

a. ससुगंत अनमुान िस�ातं  
b. मलुभूत आरोपण  
c. कता� िकंवा अिभनेता  िनरी�क प�रणाम  
d. आरोपण आिण दहशतवाद  
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५.३. अिभव�ृी कशी व का �वभावाला �भािवत करते 

५.३.१. अिभव�ृी आिण वत�न या�ंयातील द�ुयाम�ये सामािजक सदंभा�ची भूिमका 

५.३.२. अिभव�ृी साम�य� 

५.३.३. अिभव�ृीची ती�ता: िनिहत िहतसबंंधाचंी भूिमका 

५.३.४. अिभव�ृीची िनि�तता: �प�ता आिण अचूकतेचे मह�व 

५.३.५. �य��गत अनभुवाची भूिमका 

५.४. अिभव�ृी कशी �वभावाचे माग�दश�न करते 

५.४.१. अिभव�ृी तक� सगंत िवचाराने िनमा�ण होते 

५.४.२ अिभव�ृी आिण उ��फूत� वत�ना�मक �िति�या  

५.५. साराशं 

५.६ �श  

५.७ सदंभ�  

५.० उ�ेश 

�ा िवभागत खालील सकं�पना समजून घेत येईल: 

 आपली अिभव�ृी िनमा�ण करणार ेअ�यायनाचे ट�पे 

 अिभव�ृी आिण �वभाव या�ंयातील सबंंध आिण �यावर प�रणाम करणार ेघटक 

 अिभव�ृीचे �वभाव माग�दश�नातील ट�पे 
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५.१. ��तावना  

सामािजक मानसशा�ातील सवा�त �मखु घटकातील एक �मखु घटक �हणजे अिभव�ृी 
होय (बनाजी आिण हे�टेझ, २०१०). �ा �करणाम� ेआपण, अिभव�ृी कशी िनमा�ण होते 
व ती आप�या �वभावचे कसे माग�दश�न करते ह ेआपण पाहणार आहोत. आपण याम�ये ह े
पाहणार आहोत क� अिभव�ृी आप�या जीवनातील एक मह�वाचा घटक आह े कारण 
अिभव�ृी आप�याला वातावरणाशी सबंंध ��थािपत कर�यासाठी खूप मह�वाची भूिमका 
बाजवते. आपली अिभव�ृी आप�याला िनण�य घे�यास नेहमीच मदत करते – घटना (उदा. 
मला �ा काय��मासाठी रागंेत उभा राह�न वाट पाह�यात हरकत नाही), �यि� – (उदा. मी 
दलाई लामाच खूप स�मान करतो), समािजक समूह (उदा. मला माझे िव�ापीठ खूप 
आवडते) वरील उदहरा�ंया मा�यमातून �यि�, सामािजक समूह व घटना यानंा अनसु�न 
अिभव�ृी कशी तयार होते हे समज�यास मदत होते. 

आपण अिभव�ृी या घटकाची सू�वात एक सो�या उदहरणातून क�या. जर मी त�ुहाला 
िवचारले क�, हवामान बदलाब�ल तमुचे मत काय आहे? आिण हे मत कशे िनमा�ण झाले? 
तमु�यावर या मािहती व त�ाचंा इतरापें�ा िकती �भाव पडतो? मानवी वत�नशैलीमळेु 
प�ृवी�या वातावरणात काब�न इिमशणचे �माण वाढत आह.े याचा प�रणाम �हणून, �लोबल 
वॉिम�ग चे �माण वाढत आहे आिण टोकाचे हवामानातील बदल होत आहे (उदा. द�ुकाळ, 
वाढती सम�ु पातळी, वणवा आिण उ�मलाट). ९८ ट�के हवामान वै�ािनकाचें असे मत 
आहे क� हवामान बदलाचे म�ुय कारण मानव आहेत पण सव�सामा�य जनतेचे मा� हवामान 
बदला�या कारणात काही ठाम मत नाही. सव�सामा�य जनता व वै�ािनक �ां�या मतामं�ये 
ही “िव�ास पोकळी” का आह?े �ाचे कारण सव�सामा�य जनतेला परुशेी ण िमळणारी 
मािहती आहे क� हयामाघे मानिसक घटक आहे जे िकचकट वातावरणातील समस�या�ंया 
जनते�या �ि�कोणावर प�रणाम करतात. 

ससंोधना�या आधार े ही मािहती िमळते क� अमे�रकेमधील ५०% �यि� िव�ास ठेवतात 
क� प�ृवी�या वातावरणात वाढ�या उ�णतेचे कारण मानव �जाती हेच आहेत. त�ुहाला असे 
वाटते का क� �ितसाद देणा�याचे वय व िश�ण पातळी �या�या हवामान बदला�या 
िव�ासवर �भाव क� शकते? श�यतो त�ुही हो �हणाल. सशंोधनाम�ये असे िदसून आले 
क� �यानंी �िति�या िद�या ते १८-२९ वष� वया�या दर�यानचे िशि�त त�ण होते �यानंी 
वरील मतला सहमित िदली आहे परतं ु  ६५ वषा��या पढुील �य��नी यास सहमती िदली 
नाही. 

या�ंयाम�ये �व:आवड हा एक मह�वाचा घटक िदसून येतो �यामळेु �यि� हवामान 
बादलाबाबतीत आपली अिभव�ृी िनमा�ण करतात व �यावर गाढ िव�ास ठेवतात. 
िकनारप�ीवर राहणार ेलोक (सपूंण� जगात) हे हवामान बादल व सम�ु पटलीतील वाढ �ा 
बाबतीत जा�त काळजीपूव�क असतात �या �यि�नपे�ा जे �या वातावरणा�या क� ��थानी 
नसतात �यामळेु �ा घटने�या प�रणामाशी �याचंा ��येक� सबंंध न येणे अपेि�त असते. 
(िमलफॉ�ट, इ�हा�स, िसबली, रीस आिण किनगंहॅम, २०१४). 
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हवामान बदलतील घटनेबाबत आपण वै�ािनका�ंया मतानंी माग�दिश�त होते क� राजकत��या 
मतामंळेु �भािवत होते? हे श�य आहे का क� हवामानातील बदलाचे प�रणाम हे खूप भीषण 
व घाबरिवणार ेआहे क� बह�ताशं लोक ह े�ा िवषयाकडे पूण�पणे दलु�� करतात? असे श�य 
आहे का क� हवामानातील बदलाचे सदंेश ह े खूप भीतीदायक असतात �यामळेु 
आपलीलातील जा�त लोकसमहु ते सदंेश फेटाळून टाकतात. 

�ा �करणात आपण �या घटकाचंा शोध घेऊया जे आपली अिभव�ृीला आकार देतात, 
आिण आपली अिभव�ृी ही फ� तक� सगंत िवचाराचंी एक प�रणाम आह े का �ा �मखु 
��ाकडे भर देणार आहोत. आपण �ा �करणात िविवध अ�ययना�या िस�ातंाचा अ�यास 
क�ण �याचंी अिभव�ृी िनिम�तीम� ेकाय भूिमका आहे हे पाहणार आहोत जसे, अिभजात 
अिभसधंान, साधक अिभसंधान आिण नरी�णातून अ�ययन. सोबत आपण अिभव�ृी 
�वभावावर कस ं�भाव करते व आप�या �यि�गत अनभुवांची अिभव�ृी िनिम�तीम� ेकाय 
भूिमका आहे �ाच अ�यास करणार आहोत.  

५.२. अिभवृ�ी िनिम�ती: अिभवृ�ी िनिम�ती कशी होते (िविवध अ�ययन 
प�ती) {ATTITUDE FORMATION: HOW ATTITUDES 
DEVELOP (VARIOUS LEARNING PROCESSES)} 

अिभवृ�ी �हणजे काय? ( What is Attitude?): 

�थमतः आपण हे पाह�या क� आपण अिभव�ृी कशी माडूं शकतो? “एखा�ा ठरािवक �यि�, 
व�त ुअथवा प�रि�थितकडे पाह�याची �य��ची सकारा�मक व नकारा�मक �व�ृी �हणजे 
अिभव�ृी होय”, ”अिभव�ृी �हणजे एखा�ा �य��चे अथवा िवषयाचे िविश� �ि�कोनातून 
म�याकंण कर�याची �िकया होय”. सो�या भाषेत, एका ठरािवक िदशेत भाविनक ��्या 
�ितसाद दे�याची �व�ृी �हणजे अिभव�ृी होय. आता �� असा आहे क� अिभव�ृीची 
िनिम�ती कशी होते. ठरािवक अ�ययन प�ती आहेत �यामळेु आपणास अिभव�ृीची िनिम�ती 
सजं�ुन घेता येते. �या अ�ययन प�ती आपण पाह�या. खालील अ�ययन प�ती अिभव�ृी 
िनिम�तीची �ि�या �प� करतात. 

५.२.१. अिभजात अिभसधंान: साहचया�वर आधा�रत अ�ययन (Classical 
Conditioning: Learning Based on Association)  

अिभजात अिभसधंान ही अ�ययन प�त साहचया�वर  आधा�रत आहे. जे�हा दोन उ�ीपक 
एक� िकंवा क� ��थानी येतात ते�हा ते एकमेकाशंी सबंंिधत बनतात िक�हा सहयोगात 
येतात. जे�हा एक उ�ीपक िनयिमतपणे दसु� या उ�ीपका�या आधी येते, ते�हा जे �थम 
उ�वते ते लवकरच दसु� या उ�वणा�य उ�ीपकासाठी सकेंत बनू शकते. दसु�या श�दातं, 
जे�हा �थम उ�ीपक िदले जाते ते�हा ठरािवक �यि� अपे�ा करतात क� दसुर ेउ�ीपक ह े
उपि�थत होईल. प�रणामी, ते पिह�या उ�ीपकावर हळूहळू �याच �कार�या �िति�या 
दाखवू शकतात �या �यांनी दसु�या उ�ीपकला िद�या, िवशेषत: जर दसुर ेउ�ीपक अस े
असेल जे सामोर े सदर होताना  ब�यापैक� ती� �िति�या िनमा�ण करते. हे अिभजात 
अिभसधंानाचे मूलभूत त�व आह.े मानसशा�ात, हे एक मूलभूत त�व आहे क� जे�हा एखादे 
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उ�ीपक जे अ�िशि�त उ�ीपक �हणून ओळखळे जाऊन �ितसादास उ�ेिजत कर�यास 
स�म असते – ते  िनयिमतपणे तट�थ/नैसिग�क उ�ीपका�या आधी येत असेल तर, जी 
�थम उ�वनर े उ�ीपक ह े दसु�यासाठी एक सकेंत बनू शकते – �िशि�त उ�ीपक. 
जािहरातदारानंा �यां�या उ�पादनािंवषयी सकारा�मक �ि�कोन िनमा�ण कर�यासाठी या 
त�वाचा वापर कर�यात ल�णीय कौश�य असते. �ि�कोन तयार कर�यासाठी या प�तीचा 
वापर कर�यासाठी, आप�याला हे मािहत असणे आव�यक आहे क� आपले सभंा�य �े�क 
आधीच कशाला सकारा�मक �ितसाद देतात (अ�िशि�त उ�ीपक �हणून वापर�यासाठी). 
जर त�ुही नवीन िबअरचे माक� िटंग करत असाल आिण तमुचे ठरािवक �े�क त�ण, �ौढ 
प�ुष असतील, तर त�ुही िनि�तपणे असे गिृहत ध� शकता क� आकष�क त�णी 
सकारा�मक �ितसाद देतील. मग, त�ुही आकष�क ि�या�ंया �ितमासंह (पूव�चे 
तट�थ/नैसिग�क िकंवा �िशि�त केलेले उ�ीपक – गहृीत धरा, तमुचा िबयर लोगो) वारवंार 
उ�पादन जोड�याने तमु�या नवीन िबअर�या िदशेने सकारा�मक �ि�कोन तयार होईल. 
न�क�च, इतर ठरािवक �े�कासंाठी, समान प�रणाम सा�य कर�यासाठी आणखी एक 
अ�िशि�त उ�ीपक नवीन िबयर लोगोसह यश�वीपणे जोडला जाऊ शकते. 

अिभजात अिभसधंान आप�या व�ृीला आकार दे�यात योगदान करते – �ा �कारचे 
अिभसधंान आप�याला उ�ीपकाची जाणीव नसते ते�हाही �ितसाद िनमा�ण क� शकतो. 
उदा., एका अ�यासात (वॉ�श आिण केिविनएमी, २०१४), िव�ा�या�नी सफरचंद आिण 
केळीचे फोटो पािहले. हे फोटो दाखवले जात असताना, सकारा�मक िकंवा नकारा�मक 
भावनानंा �े�रत कर�यासाठी ओळखले जाणार ेइतर फोटो अगदी थोड्या काळासाठी उघड 
केले गेले - इतके सिं�� क� सहभाग�ना �यां�या उपि�थतीची मािहती न�हती. जे सहभागी 
नकळतपणे सकारा�मक भावनानंा �व�ृ करतात अशा फोट��या सपंका�त होते (उदा., 
लहान �ाणी) अ�या सहभाग�नी नतंर आहार �हणून फळ िनवड�याची ि�या अिधक 
�माणात दाखवली �या सहभागीनपे�ा जे नकळत नकारा�मक भावनां�या सपंका�त आले 
(उदा. जकं कार) िक�हा तट�थ �ितमा�ंया सपंका�त आले होते (उदा., टोप�या). 
सकारा�मक �ितमासंह वारवंार फळाचंी जोडणी �भावी सहयोग तयार करते �याने 
�यानतंर�या वत�ना�मक िनवडीवर प�रणाम केला. या िन�कषा�व�न असे िदसून येते क� 
मनोव�ृीचा �भाव अचेतन अिभ सधंाना�ार े�भािवत होऊ शकतो – अिभजात अिभसधंान 
हे उ�ीपकाबं�ल जाग�कता नसताना उ�वते. 

एकदा बन�यानतंर अशा मनोव�ृीमळेु वत�न �भािवत होऊ शकते. उदाहरणाथ�, 
स�ुवातीला लोक िविश� उ�पादना�या लेबलकडे तथ�थ असू शकतात (उदा. िबअरचा 
िविश� �डँ). तरीही, िनरतंर त�ण प�ुषा�ंया ठरािवक गटासाठी िविवध आकष�क 
मिहला�ंया “अ�िशि�त �ेरणा” सह उ�पादना�या लोगोची वारवंार जोडणी के�यानतंर, 
उ�पादनाचा लोगो पाह�न �वतःच सकारा�मक ��ीकोन िनमा�ण होऊ शकेल. 

५.२.२. साधक अिभसधंान: यो�य कृतीसाठी ब�ीस (Instrumental 
Conditioning: Rewards for the“Right” Views)  

दसुरा अ�ययन िस�ातं िजथे आपण आप�या वत�ना�या प�रणामा�ंार े िशकतो �याला 
साधक िकंवा काय�रत अिभसधंान �हणतात. जर आ�ही त�ुहाला म�रजआुनाब�ल�या 
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तमु�या अिभव�ृीब�ल िवचारले तर त�ुही लगेच �हणाल "अर,े हे चकु�चे आहे!" याचे कारण 
असे आह ेक� बह�तेक मलुानंा �याचें पालक आिण िश�कानंी वारवंार असे कौतकु केले आह े
िकंवा ब�ीस िदले आहे प�रणामी, �य�� िशकतात क� कोण�या �ि�कोनानंा "यो�य" 
अिभव�ृी �हणून पािहले जाते - कारण �या �ि�कोनाला आवाज दे�यासाठी बि�स �दान 
केले जाते �या लोकाकंडून �यानंा ते ओळखतात आिण �यानंा �वीकार करतात. 
सकारा�मक प�रणामामळेु (उदा., �ततुी) नतंरची अिभव�ृी बळकट होतो आिण पनुराव�ृी 
हो�याची श�यता असते, तर नकारा�मक प�रणामामळेु (उदा. िश�ा) नतंरची अिभव�ृी 
कमकुवत होते आिण �यांची प�ुहा �य� हो�याची श�यता कमी होते. अशा �कार,े 
अिभव�ृी िमळव�याचा दसुरा माग� �हणजे साधक अिभसधंान. 

कधीकधी अिभसंधान �ि�या सू�म असते, ब�ीस मानिसक �व�पात असते जसे क� 
"यो�य" ��ये सागं�यासाठी मलुानंा हसू, मा�यता िकंवा िमठी मारणे. (ओ�कॅ�प आिण 
श�ुझ, २००५). 

५.२.३. िनरी�णातून अ�ययन: इतरां�या संपका�तून अ�ययन (Observational 
Learning: Learning by Exposure to Others) 

अिभव�ृी आ�मसात कर�याचे ितसर ेसाधन �हणजे िनरी�णातून अ�ययन, आिण जे�हा ही 
�िकया होते ते�हा लोक इतराचें फ� िनरी�ण क�न अिभव�ृी िकंवा �वभाव �ा� करतात 
(बाडुंरा, १९९७). उदा., लोक जािहराती�या �दश�ना�ार े अनेक िवषय आिण व�तूंकडे 
�ि�कोन �ा� करतात - िजथे आपण "आप�यासारखे लोक" िविवध �कार�या व�तू िकंवा 
सम�याकंडे सकारा�मक िकंवा नकारा�मकपणे वागताना पाहतो. येथे �� उ�वतो क� 
आपण ब� याचदा इतराचें ��ीकोन आिण वागणे का �वीकारतो? फेि�टंगर (१९५४) �या 
मते सामािजक तलुनाची एक य�ंणा आहे - सामािजक वा�तिवकतेकडे पाह�याचा आपला 
�ि�कोन बरोबर आहे क� नाही हे ठरव�यासाठी आपली �वतःची तलुना इतराशंी कर�याची 
आपली �व�ृी आहे. जर आप�याला आढळले क� आपली मते इतराशंी सारखीच आहेत, 
तर आपला िव�ास तयार होतो क� आप�या क�पना आिण ��ीकोन अचूक आहेत. 
दसुरीकडे, आपली मते आिण ��ीकोन बह�मता�या अन�ुप नस�याचे आढळ�यास �या 
टाकून दे�याचा आपला कल असतो. हे पािहले जाते क� लोक सहसा इतरा�ंया �ि�कोनांना 
जवळ ठेव�यासाठी आिण �या�ंया सदंभ� गटासंह ओळख�यासाठी �वतःचे �ि�कोन 
समायोिजत करतात. जर त�ुही एखा�ाला (�याचंा आ�ही आदर करता) एखा�ा िविश� 
गटाब�ल नकारा�मक िवचार �य� करताना ऐकले, तर हे सहसा तमु�या मनोव�ृीवर 
प�रणाम करत नाही. बरोबर? परतं ु सशंोधनाचे िन�कष� असे सूिचत करतात क� इतरानंा 
ऐकणे, �याचंा आपण आदर करतो िकंवा आप�यासारखेच पाहतो, एखा�ा गटाब�ल 
नकारा�मक मते �य� के�यामुळे आपण अशाच व�ृीचा अवलंब क� शकतो - �या गटा�या 
सद�यानंा कधीही न भेटता. (उदा. मायो, एसेस आिण बेल, १९९४; टेरी, हॉग आिण डक, 
१९९९). 
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आपली �गती तपासा 
िटपा िलहा  

१) अिभव�ृी  

२) अिभजात अिभसधंान  

३) साधक अिभसंधान  

४) िनरी�णातून अ�ययन 
 

५.३. अिभवृ�ी �वभावाला कधी आिण का �भािवत करते? (WHEN 
AND WHY DO ATTITUDES INFLUENCE 
BEHAVIOUR?) 

अिभव�ृी कशी तयार होते हे आपण पािहले आह.े परतं ु आपण एका मह�वा�या ��ाचा 
िवचार केला नाही, तो �हणजे, अिभव�ृी वत�नाचा अंदाज लावते का? ला िपयर े (La 
Piere-१९३४) हे पिहले सशंोधक होते �यानंी या ��ाचे उ�र दे�याचा �य�न केला. ला 
िपयर ेहे जाणून �यायचे होते क� िविश� सामािजक गटाकडे नकारा�मक �ि�कोन असलेले 
लोक खर े तर �या�ंया अिभव�ृीनसुार वागतील का. एका त�ण िचनी जोड�यासह �याने 
दोन वष� अमे�रकेत �वास केला. �वास करताना, ते १८४ र�ेटॉरट्ंस आिण ६६ हॉटे�स व 
मोटेलवर थाबंले. �याने पािहले क� बह�तेक वेळा �या�ंयाशी सौज�याने वागले जाते; खर ंतर, 
�यानंा एकदाच सेवा नाकार�यात आली. जे�हा ला िपयर े यानंी �वास पूण� केला, ते�हा 
�याने सव� िठकाणाचें वण�न केले जेथे तो आिण चीनी जोडपे रािहले होते िकंवा जेवले होते. 
�यानंी �या सव� िठकाणानंा िवचारले क� ते िचनी पय�टकालंा सेवा देतील क� नाही. 
िनकालांनी तो �त�ध झाला. ९२ ट�के र�ेटॉरट्ंस आिण ९१ ट�के हॉटेलनी �ितसाद 
िदला "चीनी �ाहकानंा नाही!" 

या िनकालांनी सूिचत केले क� अिभव�ृी आिण वत�न या�ंयात अंतर आह े- �हणजे, एखादी 
�य�� काय �हणते आिण ती �य�� ��य�ात काय करते, जे�हा �या अिभव�ृी�या 
प�रि�थतीशी सामना केला जातो तो बराच वेगळा असू शकतो. 

आपण आप�या मूळ ��ाकडे परत आलो आहोत. अिभव�ृी वत�नाचा अंदाज लावतो का? 
ला िपयर ेवरील सशंोधनात हे दाखवतात क� अिभव�ृी वत�नाचा अंदाज घेत नाही. परतं ु
अिभव�ृी वत�नाचा अंदाज का लावत नाही हे समजून घे�यासाठी, आप�याला हे ओळखणे 
आव�यक आहे क� िविवध िनयम आहेत ज े भेदभावपूण� वत�नाची श�यता �भािवत क� 
शकतात.  

५.३.१. अिभवृ�ी आिण वत�न यां�यातील दु�याम�ये सामािजक संदभा�ची भूिमका 
(Role of the Social Context in the Link Between Attitudes and 
Behaviour) 

आता िवचार क�या क� सामािजक घटक अिभव�ृीव�ृी आिण वत�न या�ंयातील सबंंधावर 
कसा प�रणाम क� शकतात. 
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प�रि�थतीचा सदंभ� हा प�रि�थतीज�य दबावाची भूिमका असते �यामळेु लोक वेगळे वत�न 
करतात, �हणजेच �या�ंया अिभव�ृी�या सबंंधात िवरोधाभासाने वागतात. 

त�ुहाला तमुची अिभव�ृी आिण वागणूक यातील अंतर कधी ल�ात आले आहे का? तमुचे 
उ�र बह�धा होय असेल. याचे कारण असे क� सामािजक सदंभ� थेट अिभव�ृी -वत�न 
सबंंधावर प�रणाम क� शकतो. उदाहरणाथ�, जर तमु�या एखा�ा िम�ाने त�ुहाला नवीन 
टॅटू दाखवला आिण तमुचे मत िवचारले तर? समजा त�ुही टॅटू�या िवरोधात आहात, तर 
त�ुहाला ते आवडत नाही अस े�हणाल का? श�यता खूप मजबूत आह ेक� त�ुही तमु�या 
िम�ा�या भावना दखुाव�याचे टाळ�याचा �य�न कराल जेणेक�न तमुची अिभव�ृी 
नकारा�मक असला तरीही त�ुहाला ते आवडले असे �हणू शकता. जसे हे उदाहरण �प� 
करते, कृतीचे सामािजक प�रणाम कोण�या �माणात आहेत िकंवा नाही यावर अवलंबून, 
अिभव�ृी वत�नाशी िभ�नपणे सबंंिधत असू शकते. तमु�या िम�ा�या टॅटूला �ितसाद देताना 
तमु�या व�ृी – वत�नातील िवसगंती�या िवपरीतपनणा, तमुची अिभव�ृी त�ुहाला टॅटू 
काढाईचा क� नाही याचा चांगला अंदाज लाव�यास मदत क� शकते. सशंोधनात असे 
आढळून आले आहे क� अिधक िनि�ततेने ठेवलेली अिभव�ृी काही अिनि�ततेसह 
ठेवले�या अिभव�ृ��या तलुनेत वत�नाशी अिधक घ� जोडलेली असते. (तोरमला आिण 
पेटी, २००४) 

सशंोधनात असे िदसून आले आहे क� व�ृ लोकापें�ा त�ण लोक �या�ंया अिभव�ृीब�ल 
अिधक िनि�त असतात. ते"�ढपणे उभे राह�याला" �या�ंया अिभव�ृीत अिधक मह�व 
देतात आिण या कारणा�तव ते अिधक ठाम अिभव�ृी दश�िवतात. (ए�टोन, ि�हसर, 
�ोि�नक आिण आनदं, २००९) 

५.३.२. अिभवृ�ीचे साम�य� (Strength of Attitudes):  

अिभव�ृी �या मजबूत असतात ते मानवी वत�नाचे कमकुवत अिभव�ृ�पे�ा चागंले भिव�य 
सागंणार े असतात. ही घटना हॉलीवूड िच�पट "द इनसाइडर" म�ये अितशय चागं�या 
�कार ेदाखवली गेली आहे िजथे नायक �या�या �वतः�या सं�थे�या िवरोधात जातो कारण 
�याला वाटले क� ते साव�जिनक सरु�ेसाठी जबाबदारीने काम करत नाहीत. यासारखे लोक 
खूप �ामािणक असतात व स�ंथा �ामािणक असली पािहजेत या क�पनेला बाधंील 
असतात, िवशेषत: जे�हा जनतेचे नकुसान हो�याची श�यता असते. उदा. �या मनोव�ृी जे 
नैितक िव�ासांवर आधा�रत आहेत - ती� भावनांना ज�म देऊ शकतात आिण वत�नाचा 
जोरदार अंदाज लावू शकतात. (लान आिण ि�कटका, २००६). दसु�या श�दात, अिभव�ृी 
कायम राहील क� नाही आिण सभंा�य महाग वत�नाचा अंदाज घेईल क� नाही हे 
अिभव�ृी�या साम�या�वर अवलंबून असते. 

तीन मह�वाचे घटक आहेत: अिभव�ृीची टोकाची भूिमका, िनि�तपणे �याम�ये एक 
अिभव�ृी ठेवली जातो आिण अिभव�ृी घटकासोबत वैयि�क अनभुव जे अिभव�ृी 
वत�नाला िकती �माणात चालवते हे ठरवते. (फॅिजओ, लेडबेटर आिण टॉव�स-�ेन, 
२०००). 
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५.३.३. अिभवृ�ीची ती�ता: िनिहत िहतसंबंधांची भूिमका (Attitude Extremity: 
Role of Vested Interests)  

आपण �थम अिभव�ृी ती�तेचा िवचार क�, एखा�ा �करणाब�ल (िवजर, िबझर, आिण 
�ॉि�नक, २००६) एका िदशेने िकंवा दसु�या िदशेने - एखा�ा �य��ला ती�तेने वाटणारी 
भवना. या सदंभा�त 'िनिहत �वाथ� ' हा श�द मह�वाचा आहे. याचा अथ� असा आहे क� 
अिभव�ृी �या �य��कडे आहे ती िकती �माणात आह.े 

अनेक अ�यासानसुार असे िदसून आले आहे क� िनिहत �वाथ� िजतका अिधक िततका 
�भाव वत�नावरील अिभव�ृीचा अिधक होत असतो. (�ॅनो, १९९५; िवजर, �ॉि�नक, 
आिण िसम�स, २००३). एका अ�यासात, िव�ापीठातील िव�ा�या�सह म� िप�याचे 
कायदेशीर वय वाढव�यावर, िस�वासेक आिण �ॅनो (१९८२) यानंा असे आढळून आले 
क� कोणाचा �वाथ� होता, �हणजेच नवीन काय�ामळेु कोणावर प�रणाम होईल, ते मोिहमेत 
भाग घे�याची अिधक श�यता आह,े �याचें �वाथ� कमी होते �यापें�ा. िस�वासेक आिण 
�ॅनो, (१९८२)  ने िव�ापीठा�या िव�ा�या�वर एक सशंोधन केले �याम�ये एका मोठ्या 
िव�ापीठातील िव�ा�या�ना िवचार�यात आले क� ते दा� िप�याचे कायदेशीर वय १८ 
व�न २१ पय�त वाढव�या�या िवरोधात मोिहमेत सहभागी होतील का, �याचें �ितसाद 
�या�ंयावर प�रणाम करतील क� नाही यावर अवलंबून होते. धोरण बदलू िकंवा नाही. जे 
िव�ाथ� या नवीन काय�ामुळे �भािवत होतील - २१ वषा�पे�ा कमी वयाचे - या 
सम�येम�ये �याचंी मजबूत भािगदारी आहे �या िव�याथ�णपे�ा जे काय�ाने �भािवत होणार 
नाहीत कारण ते आधीच २१ होते. अशा �कार,े असा अंदाज होता क� पिह�या गटातील - 
�याचें िहत धो�यात होते - ��तािवत धोरण बदला�या िवरोधात रॅलीम�ये सामील 
हो�याची श�यता दसु�या गटातील लोकापें�ा जा�त असेल. नेमके हेच घडले: उ�च िनिहत 
�वाथ� असले�यापैंक� ४७ ट��याहं�न अिधक लोकांनी मोिहमेत भाग घे�यास सहमती 
दश�िवली, तर कमी िनिहत �वाथ� गटातील केवळ १२ ट�के लोकानंी असे केले. 

िनिहत िहतसबंंध असलेले लोक केवळ �या�ंया कारणाला समथ�न देणा�या प�तीने 
वागतात असे नाही, ते �या�ंया �थानास अनकूुल असले�या यिु�वादावंर िव�ततृपणे वण�न 
कर�याची श�यता आह.े असे के�याने, जे�हा एखादा म�ुा ठळक केला जातो ते�हा व�ृी-
ससुगंत िवचार मनात येतात. उदाहरणाथ� , Haugtvedt and Wegener (१९९४) असे 
आढळले क� जे�हा सहभाग�ना �या�ंया �वतः�या रा�यात (उ�च वैयि�क �ासिंगकता) 
अणऊुजा� सयं�ं बाधं�याब�ल िवचार�यास सािंगतले गेले ते�हा �यानंी योजने�या िवरोधात 
अिधक �ितवाद िवकिसत केले जे�हा वीज �क�प सभंा�यतः दूरची ि�थतीत बाधंला जाऊ 
शकतो. (कमी वैयि�क �ासिंगकता). अशा�कार,े िनिहत �वाथा�वर आधा�रत अिभव�ृी 
काळजीपूव�क िवचार कर�याची, बदल�यास �ितरोधक अस�याची आिण वत�नासाठी 
�वेशयो�य माग�दश�क हो�याची अिधक श�यता असते. 
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५.३.४. अिभवृ�ीची िनि�तता: �प�ता आिण अचूकतेचे मह�व (Attitude 
Certainty: Importance of Clarityand Correctness) 

अिभव�ृीची िनि��ा �हणजे जे�हा एखा�ा �य��ला कळते क� इतर �यि� एखा�ाचा 
�ि�कोन सामाियक करतात, ते �या व�ृीचे औिच�य �हणून काय� करते आिण �यामळेु 
िनि�तता वाढते. 

अिभव�ृी िनि�तता ही अिभव�ृी �प�ते�या ��ीने सकंि�पत केली जाते (�यि�परक 
भावना जी एखा�ाची अिभव�ृी काय आहे हे माहीत असते) आिण अिभव�ृी श�ुता 
(�यि�िन� भावना �हणजे एखा�ाची अिभव�ृी यो�य िकंवा वैध आहे). 

जे�हा अिधक लोक तमु�या क�पनेशी सहमत असतात ते�हा ते क�पने�या अचूकतेब�ल 
सकारा�मक �िति�या देते. �प�ता हा अिभव�ृी िनि�ततेचा आणखी एक घटक आहे. 
िजत�या वेळा आप�याला आप�या अिभव�ृीब�ल त�ार कर�यास सािंगतले जाईल 
िततके ते �प�ता आिण �या�ार ेिनि�तता सलुभ करले.  

अिभव�ृी �प�ता आिण अचूकते�या सापे� प�रणामांचे मू�याकंन कर�यासाठी सामािजक 
सदंभ� देखील मह�वपूण� आह.े उ�च �प�ता खाजगी वत�नाची अिधक भिव�यवाणी करले, 
परतं ु साव�जिनक सदंभा�म�ये नाही - िजथे अचूकतेची िचतंा जा�त अस�याची श�यता 
आहे. िशवाय, जे�हा लोका�ंया अिभव�ृीवर ह�ला केला जातो, ते�हा �या ह��याचंा 
यश�वीपणे �ितकार के�यास अिभव�ृीची खा�ी वाढू शकते कारण �ितवाद माडंणे आिण 
�य� करणे अिभव�ृी�या अचूकतेची धारणा वाढवेल. अिभव�ृी - वत�न ससुगंतते�या 
��ीने, �प�ता आिण अचूकता या दो�हीवर उ�च असलेली अिभव�ृीव�ृी साव�जिनक 
आिण खाजगी वत�नाचा िव�ासाह�तेने अंदाज लाव�याची श�यता असते. 

५.३.५. �य��गत अनुभवाची भूिमका (Role of Personal Experience) 

�ि�कोन घटकसह थेट वत�णकु��या अनभुवा�ार े तयार केलेली अिभव�ृी अ��य� 
अनभुवा�ार े तयार झाले�या अिभव�ृीपे�ा नतंर�या वत�नाचा अिधक चागंला अंदाज 
लाव�यासाठी आहे. ��य� आिण अ��य� अनभुवाम�ये मािहती �ि�येतील फरक 
अि�त�वात आहे या क�पनेची चाचणी घे�यासाठी एक �योग कर�यात आला. िवषयानंी 
�या �य��शी सहानभूुती दाखव�या�या सूचनांखाली िविवध �कार�या कोडी�या वैयि�क 
कामा�या उदाहरणाचंी ि�हिडओ टेप पािहली. ��य� अनभुव असले�या �य��ची अिभव�ृी 
घेत�याने सहानभूुती िवषयानंा िनय�ंण िवषयापें�ा �या कोडीब�ल �या�ंया �वतः�या 
अहवालासंह अिधक सात�याने वाग�यास �व�ृ केले. प�रणाम सचुवतात क� ��य� 
मािहती उपल�ध मािहतीवर �ि�या कर�या�या प�तीम�ये बदल क�न अिभव�ृी तयार 
कर�या�या �ि�येवर प�रणाम करते. 

�याच�माणे, वैयि�क �ासिंगकतेवर आधा�रत �ि�कोन समथ�क िवतका��या ��ीने िव�तृत 
हो�याची श�यता आहे आिण यामळेु ते बदलानंा �ितरोधक बनतात (वेगेनर, पेटी, �मोक, 
आिण फॅि�गर २००४). 
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वैयि�क अनभुव हा एखा�ा सम�येम�ये सहभाग िनमा�ण कर�याचा एक माग� आहे आिण जे 
लोक एखा�ा सम�येम�ये अिधक गुतंलेले असतात आिण �याचंी मू�ये �या मदु�्ाशी 
जोडलेली असतात �या�ंया अिभव�ृीवर काय� कर�याची अिधक श�यता असते 
(�लकँनिशप आिण वेगेनर २००८). 

वैयि�क अनभुवा�या सदंभा�त, फॅिजओ (१९८९) �ार े�ि�कोन सलुभतेचा अ�यास केला 
गेला. अिभव�ृी सलुभता �हणजे �या सहजतेने िविश� अिभव�ृी ल�ात ठेव�या जाऊ 
शकतात आिण देहभानात आण�या जाऊ शकतात. वत�नाशी जवळचा सबंंध अस�याचे 
आढळून आलेले अिभव�ृीचे �कार बह�धा सवा�त सलुभ असतात. 

थोड�यात, अि�त�वात परुावे सूिचत करतात क� अिभव�ृी खरोखरच वत�नावर प�रणाम 
करतात. तथािप, या द�ुयाची ताकद अनेक घटका�ंार े जोरदारपणे िनधा��रत केली जाते. 
सव��थम, प�रि�थतीज�य अडचणी आप�याला आपला अिभव�ृी उघडपणे �य� 
कर�याची परवानगी देऊ शकत नाहीत. दसुर े �हणजे, अिभव�ृीची अितरके�, जी या 
सम�येम�ये आपले िनिहत �वाथ� आहे क� नाही याचे काय� आहे, आपला �ि�कोन 
वत�नाम�ये अनवुािदत करतो क� नाही यावर �भाव टाकतो आिण िवशेषत: जे�हा एखादा 
सदंेश ता�काळ �भाव टाक�याऐवजी तयार केला जातो. भिव�य.जी अिभव�ृी �प� आिण 
अनभुवी आहेत ते वत�नावर प�रणाम हो�याची श�यता जा�त आहे �याम�ये �प�ता नाही 
िकंवा आपण �या�ंया अचूकतेब�ल अिनि�त आहोत. चौथा, आप�याकडे अिभव�ृी 
घटकचा वैयि�क अनभुव असो िकंवा तो आप�या मह�वा�या मू�यांशी सबंंिधत �हणून 
समजला तरी अिभव�ृी�या �वेशयो�यतेवर प�रणाम होऊ शकतो आिण जे �वेश 
कर�यायो�य नसतात �या�ंया तलुनेत अिधक सलुभ असलेले वत�न िनि�त कर�याची 
श�यता असते. 

आपली �गती तपासा  

िटपा िलहा  

१) अिभव�ृी साम�य�  

२) अिभव�ृीची ती�ता  

३) अिभव�ृीची िनि�तता  

४) अिभव�ृीची �प�ता  

५) अिभव�ृीची अचूकतेचे 

५.४. अिभवृ�ी �वभावाला माग�दश�न कशी करत े (HOW DO 
ATTITUDES GUIDE BEHAVIOUR?) 

या िवभागात आ�ही दोन �ि�यावंर ल� क� ि�त क� �या�ार ेअिभव�ृी वत�नाचे माग�दश�न 
करते. �या दोन �ि�या आहेत अ) तक� श�ु िवचारावंर आधा�रत अिभव�ृी आिण ब) 
अिभव�ृी आिण उ��फूत� वत�णूक �िति�या. 
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आ�ही �थम तक� श�ु िवचारांवर आधा�रत अिभव�ृी�ार ेचालणा�या वत�नाचंा िवचार क� 
आिण नतंर अिधक उ��फूत� वत�ना�मक �ितसादामं�ये अिभव�ृी�या भूिमकेचे परी�ण 
क�. 

५.४.१ अिभवृ�ी तक� संगत िवचाराने िनमा�ण होत े (Attitudes Arrived Through 
Reasoned Thought) 

तक� श�ु कृतीचा िस�ातं अजझेन आिण िफशबीन यानंी १९८० म�ये माडंला आिण याला 
िनयोिजत वत�नाचा िस�ातं �हणून सबंोधले. या िस�ातंाम� े असे गहृीत धरले आह े क� 
एखा�ा िविश� वत�नात सहभागी हो�याचा िनण�य ही तक� श�ु �ि�येचा प�रणाम आह.े 
िविवध वत�ना�मक पया�याचंा िवचार केला जातो, ��येक पया�या�या प�रणामाचें मू�यमापन 
केले जाते आिण कृती करायची क� नाही यावर िनण�य घेतला जातो. तो िनण�य नतंर 
वत�णकु��या हेतूंम�ये �ितिबंिबत होतो, जे ब�याचदा चागंले भिव�य सागंणार ेअसतात क� 
आपण िदले�या प�रि�थतीत आप�या अिभव�ृीनसुार वागू का, असे आढळले क� हतूे 
म�यम वत�नाशी सबंंिधत आहेत. (अजझेन, १९८७; अ�बररािसन, जॉ�सन, िफशबीन 
आिण �यलुरली, २००१). 

सशंोधनाने हे िस� केले आहे क� जे�हा लोकानंी �यां�या हेतूंचे वत�न म�ये कसे आिण के�हा 
भाषातंर करावे यासाठी योजना तयार केली ते�हा हेतू - वत�न सबंंध आणखी मजबूत होते 
(बाज� आिण सहकारी, २०१४; �ाय आिण लॉड� , २००९). समजा आपण �यायाम 
कर�यासाठी िजमम�ये जा�याचा हेतू तयार केला आह.े जर त�ुही तमुचा हतूे ��य� 
�यवहारात कसा अनवुािदत कराल - त�ुही तमुचा अलाम� सेट करणे, तमु�या �यायामाचे 
कपडे तयार करणे इ�यादीसाठी योजना िवकिसत केली तर त�ुही अस ेकर�यात यश�वी 
हो�याची अिधक श�यता आहे. गॉलिवटझर (1999) ने ल�ात घेतले क� एक योजना 
अंमलात आण�यात खूप �भावी आहे कारण �यात एखा�ा�या वाग�यावर प�रि�थतीचे 
िनय�ंण सोपवणे समािव� असते. 

परतं,ु आप�या वत�नाचे काही पैलू बदल�याचा हेतू कसा बनवू शकतो? िस�ातंानसुार, हेतू 
दोन घटका�ंार े िनधा��रत केले जातात: 1. वत�नाकडे लोकाचंा �ि�कोन - वागणूक 
कर�या�या लोकाचें सकारा�मक िकंवा नकारा�मक मू�यमापन (�यानंा वाटते क� ते 
सकारा�मक िकंवा नकारा�मक प�रणाम देईल), आिण 2. �यि�परक िनयम - इतर मा�य 
करतील क� नाही याब�ल लोकाचंी धारणा िकंवा या वत�नाला नकार व एक ततृीय घटक, 
3. वत�णूक िनय�ंण - लोका�ंया वत�णकु��या �या�ंया �मतेचे मू�यमापन हे नतंर िस�ातं 
म�ये जोडले गेले (अजझेन, 1991). 

५.४.२ अिभवृ�ी आिण उ��फूत� वत�ना�मक �िति�या (Attitudes and 
Spontaneous Behavioural Reactions) 

अनेक प�रि�थत�म�ये लोकानंा उ��फूत�पणे वागावे लागते. उदाहरणाथ� , समजा त�ुही गाडी 
चालवत आहात आिण अपघात टाळ�यासाठी त�ुहाला अचानक �ेक लावावे लागतील. 
अशा प�रि�थतीत, अिभव�ृी वत�नावर अिधक थेट आिण �वयचंिलत प�तीने �भाव 
पाडते, हेतू कमी मह�वाची भूिमका बजावतात. फॅिजओ�या अिभव�ृी-ते-वत�न �ि�ये�या 
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अरखा�ानसुार (फॅिजओ, १९९०; फॅिजओ आिण रो�कोस-इव�डसेन, १९९४), काही 
घटना आप�या अिभव�ृीला सि�य करतात; ती अिभव�ृी, एकदा सि�य झा�यावर, 
आपण अिभव�ृीची घटना कशी समजतो यावर �भाव टाकते. �याच वेळी, िदले�या 
प�रि�थतीत काय यो�य आहे याब�लचे आपले �ान (िविवध सामािजक िनकषाबं�लचे 
आपले �ान) देखील सि�य केले जाते. आमली अिभव�ृी आिण जी काही मािहती आधीच 
साठवली गेली आहे ती घटनेची आपली �या�या घडव�यात मदत करते. आिण हा समज 
आप�या वत�नावर प�रणाम करतो. 

असे �हटले जाऊ शकते क� अिभव�ृी दोन प�त��ार ेआप�या वत�नावर प�रणाम करते 
आिण हे िवरोधाभासी प�रि�थतीत काय� करतात. जे�हा आप�याकडे काळजीपूव�क, 
तक� श�ु िवचारात गुतं�याची वेळ असते ते�हा आपण सव� पया�याचें वजन क� शकतो आिण 
आपण कसे वागावे हे ठरवू शकतो. दैनिंदन जीवनातील �य�त प�रि�थतीत, तथािप, 
आप�याकडे अनेकदा या �कार�या जाणीवपूव�क पया�यां�या वजनासाठी वेळ नसतो आिण 
ब�याचदा लोका�ंया �िति�या अशा जाणीवपूव�क िवचार �ि�यापें�ा जा�त वेगवान 
असतात. अशा �करणामं�ये, आपली अिभव�ृी उ��फूत�पणे िविवध काय��मािंवषयी�या 
आप�या समजतुीला आकार देताना िदसते - बह�तेक वेळा खूप कमी जाग�क स�ंाना�मक 
�ि�येसह हे होते. 

५.५ साराशं 

अिभव�ृी ही असे मू�यमापन आहे जे जगा�या जवळजवळ कोण�याही पैलू�या आप�या 
अनभुवाला रगं देऊ शकते. ब�याचदा, अिभव�ृीम�ये जाणीवपूव�क �वेश केला जाऊ शकतो 
आिण अहवाल देणे सोपे हो शकते. या �कारची अिभव�ृी �प� आह,े परतं ु अिभव�ृी 
देखील अंतभू�त असू शकते आिण �हणून जाणीवपूव�क �वेशयो�य िकंवा िनय�ंीत नसते. 
सामािजक िश�णा�ार ेआपण सहसा इतर �य��कडून अिभव�ृी घेतो. अशा िश�णाम�ये 
अिभजात अिभसधंान, इसाधक अिभसधंान िकंवा िनरी�णा�मक अ�ययन समािव� असू 
शकते. 

कधीकधी, सामािजक तलुना�या आधारावर अिभव�ृी देखील तयार केली जाऊ शकते, 
�हणजे आपली वा�तिवकता, इतराशंी तलुना कर�याची आपली �व�ृी, सामािजक 
वा�तवाकडे पाह�याचा आपला �ि�कोन यो�य आहे क� नाही हे जाणून घे�यासाठी, 
इतरासंारखे हो�यासाठी आपण सहसा इतराचंा �ि�कोन �वीकारतो, �या �माणात आपण 
�या गटाशी ओळखले जातो. 

अिभव�ृी आिण वत�न या�ंयातील सबंंधा�ंया साम�या�वर प�रणाम करणार े अनेक घटक 
आहेत. प�रि�थतीची अडचण आप�याला आपली अिभव�ृी उघडपणे �य� कर�यापासून 
रोखू शकते - �यात इतर आप�याब�ल काय िवचार क� शकतात या�या िचतेंचा समावेश 
आहे. लोक सहसा बह�वचनवादी अ�ान दश�वतात �याचा अथ� असा आहे क� इतराकंडे 
आम�यापे�ा वेगली अिभव�ृी आहे असा चकु�चा िव�ास ठेवणे, जे आपली अिभव�ती 
साव�जिनकपणे �य� कर�याची आपली इ�छा मया�िदत क� शकते. 
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अिभव�ृीचे अनेक पैलू �वतःह�न अिभव�ृी व वत�न दवुा िनयिं�त करतात. याम�ये 
अिभव�ृी साम�या�शी सबंंिधत घटक समािव� आहेत. आप�या अिभव�ृी�या ि�थतीचा 
टोकाचा समावेश, आपला �ि�कोन �या िनि�ततेसह ठेवला जातो आिण अिभव�ृी 
घटकासह आपला वैयि�क अनभुव आहे का, या सव� घटकांमळेु आपली अिभव�ृी अिधक 
सलुभ होऊ शकतो आिण �हणूनच आप�या वत�नाला माग�दश�न कर�याची श�यता येते. 

दोन िभ�न य�ंणा आहेत �या�ार ेअिभव�ृी वत�नावर प�रणाम करते. तक� श�ु कृती आिण 
िनयोिजत वत�ना�या िस�ातंानसुार, जे�हा आपण आप�या अिभव�ृीवर काळजीपूव�क 
िवचार क� शकतो, ते�हा आप�या अिभव�ृीतून आलेले हेतू वत�नाचा जोरदार अंदाज 
लावतात. अिभव�ृी-ते-वत�न �ि�ये�या आराखड्यानसुार, �या प�रि�थतीत आपले वत�न 
अिधक उ��फूत� असते ते�हा आपण अशा जाणीवपूव�क िवचारात गुतंत नाही, अिभव�ृी 
आप�या समज आिण प�रि�थतीचे �प�ीकरण क�न वत�नावर �भाव टाकते. 

५.६ ��  

१) अिभव�ृी सकं�पना प�रभािषत करा? 

२) मनोव�ृी दीघ�कालीन प�रणामासंह एखा�ा�या वत�णकु�शी सबंंिधत िनवडी आिण 
िनण�य घे�यावर कसा �भाव पाडते? 

३) आप�या व�ृीला आकार दे�यासाठी अिभजात अिभसधंान भूिमकेवर चचा� करा. 
उदाहरणे �ा. 

४) साधक अिभ सधंानातून अिभव�ृी कशी िमळवली जाते? आप�या जीवनातील 
उदाहरणासंह चचा� करा.  

५) लोकाचंा �य� केलेला �ि�कोन वेगवेग�या �े�कासंाठी आिण सदंभा�साठी का बदलतो 
िकंवा िवरोधात का उभा राहतो? 

६) गटाशंी असले�या आप�या ओळखीचा आिण गट सद�याकंडून असले�या 
मनोव�ृीब�ल�या आप�या �ि�कोनाचा आप�या अिभव�ृीवर कसा �भाव पडतो? 

७) सोशल मॉडेिलंग �भाव काय आह?े खा�या�या वाग�याचे सामािजक मॉडेिलंगची 
सभंा�य काय� कोणती आहेत? 

८) लोक कोण�या प�तीने वागतात आिण एखा�ा िविश� व�तूब�ल �यानंा कसे वाटते 
यासदंभा�त सामािजक िनयमा�ंया भूिमकेवर चचा� करा. 

९) वत�न अिभव�ृीशी ससुगंत आहे क� नाही हे कोणते घटक ठरवतात? 

१०) एखा�ा �करणाब�ल त�ुही तमुची खरी अिभव�ृी �य� कर�यात अपयशी 
ठर�याची चचा� करा कारण इतरानंा तमु�याब�ल काय वाटेल याची त�ुहाला काळजी 
होती. 

११) अिभव�ृीची ताकद अिभव�ृी वत�न ससुगंततेवर कसा �भाव पाडते? 
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१२) िनिहत आवड �हणजे काय? काही सबंंिधत सशंोधनावर चचा� करा.  

१३) अिभव�ृीचे दोन मह�वाचे घटक िनि�त करा आिण अिभव�ृी बदल�यातील �याचंी 
भूिमका आिण बदलानंा �ितकार यावर चचा� करा. 

१४) एखा�ा व�तूचे ��य� आिण अ��य� अनभुव �या�याब�ल�या आप�या 
अिभव�ृीवर आिण वत�नावर कसे प�रणाम करतात? 

१५) अिभव�ृी आिण वत�न या�ंयातील सबंंधा�ंया साम�या�वर प�रणाम करणार े कोणते 
घटक आहेत? 

१६) िनयोिजत वत�ना�या िस�ातंानसुार, आप�या वत�नाचे काही पैलू बदल�याचा 
आपला हेतू ठरवणार ेघटक कोणते आहेत? 

१७) फािझओ�या अिभव�ृी-ते-वत�न �ि�ये�या मॉडेलनसुार, कधीकधी व�ृी थेट आिण 
�वयचंिलत प�तीने वत�नावर �भाव का पाडतात? 

१८) जे�हा िनण�य घे�यास परुसेा वेळ असतो परतं ुतरीही �य�त प�रि�थतीत घाईघाईने 
िनण�य घेऊन �यि� नेहमी सावध आिण तक� श�ु िवचारात का गुतंतात ह े�प� करा. 

५.७ सदंभ�  

Branscombe, N. R. &Baron, R. A., Adapted by PreetiKapur (2017). 
Social Psychology. 

(14th Ed.). New Delhi: Pearson Education; Indian reprint 2017 
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६ 
अिभवृ�ी: सामािजक जगाचे मू�यमापन आिण �ितसाद - II  

घटक रचना 

६.० उि�� े

६.१ ��तावना  

६.२ अननुय/मन वळिव�याचे शा�: अिभव�ृी कशी बदलली जाते 

६.२.१ अननुय/मन वळिव�याचे शा�: स�ेंषक, सदंेश आिण �े�क 

६.२.२ बोधा�मक �ि�या अंतिन�िहत अननुय 

६.३ अननुय �य�नाचंा �ितकार 

६.३.१ �िति�या: वैयि�क �वातं�याचे र�ण करणे 

६.३.२ पूव�सूचना: मन वळिव�या�या हेतूचे पूव��ान 

६.३.३ अननुय �य�नाचें िनवडक टाळणे 

६.३.४ सि�यपणे अिभव�ृीचे र�ण करणे: �पध��या िवरोधात �ितवाद 

६.३.५ अनमुय �ितकारात वैयि�क भेद 

६.३.६ अहकंार-िनरसता �ितरोध कमी क� शकते 

६.४. बोधा�मक िवसगंती: अथ� व �याचे �यव�थापन 

६.४.१  िवसगंती आिण अिभवतृी बदल: �े�रत (स���या) अनपुालनाचे प�रणाम 

६.४.२  िवसगंती िनराकरण कर�यासाठी पया�यी माग� 

६.४.३  ज�ेहा िवसगंती िह वत�नातील फायदेशीर बदलाचें साधन असते 

६.५ सशंोधन आप�याला सकृंती आिण अिभव�ृी ���येबाबत काय सागंते? 

६.६  साराशं 

६.७ ��  

६.८ सदंभ� 

६.० उि�� े

हे घटक वाच�यानतंर त�ुहाला खालील सकं�पना समजतील:  

 मन वळिवणार ेघटक आपले ��ीकोन बदल�याचा �य�न करतात 

 लोकाचें मन वळव�या�या �य�नानंा �ितकार कर�यास मदत करणा� या प�ती 

 बोधा�मक असतंोषाचे अिभव�ृीवर होणार ेप�रणाम 
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६.१ ��तावना 

सामािजक मानसशा�ा�या �े�ाम�ये अिभव�ृीचा अ�यास करणे याचे  म�ुय कारण 
�हणज,े अिभव�ृी ही आप�या अनभुवा�या ��येक घटकास �भािवत कर�यास स�म आह.े 
आपण िनमा�ण केलेली अिभव�ृी ही , एखा�ा िविश� िवषयाकडे आप�याकडे �ढ व�ृी 
नसली तरीही सबंंिधत मू�ये कोण�या ना  कोण�या मानिसकतेवर  �भाव टाकू शकतात. 
सामािजक मानसशा�� अभीव�ृ�ना मह�वपूण� मानतात कारण ते आप�या वत�नावर  
बरचेदा प�रणाम करतात. िवशेषत: अिभव�ृी �ढ आिण �वेशयो�य असेल ते�हा ही गो� 
खरी असेल(बायझर, टोरमला, रकर, आिण पेटी, २००६; फािझओ, २०००) अिभव�ृी 
दीघ�कालीन प�रणाम असले�या मह�वपूण� आचरण िनवडीवर देखील प�रणाम क� शकतो, 
�हणून िनण�य घे�यावर �यांचा कसा �भाव पडतो हे समजून घेणे आव�यक आहे. 

या घटकाम�ये, अिभव�ृी कसा बदलला जातो या मह�वा�या ��ावर ल� घालू. एखा�ा 
�कार�या स�ेंषणावर आधा�रत असले�या गो��कडे आपला ��ीकोन बदल�याची �ि�या 
�हणजे �व�ृी, आप�या मनातील अनभुवाचा बह�तेक भाग बाहेरील (बा�) श��कडून येतो. 
लोक इतरानंा �याचें ��ीकोन, ��ा आिण वत�न बदल�यास कसे पटवून देतात? आपला 
�ि�कोन, िव�ास आिण वत�न बदल�यासाठी तमुचे मन वळव�याचा �य�न के�याने 
आप�याला कोणते स�ेंषण �ा� होते? 

अिभव�ृी बदल�यास �ितरोधक का असतात? याची काही कारणे देखील पाह�. शेवटी, 
बोधा�मक असतंोषा�या मह�वपूण� िवषयावर िवचार क� ज े �ि�कोन बदल�याचे अंतग�त 
�व�प आह.े ज�ेहा आपले िवचार, भावना आिण वत�न सघंषा�त पडतात ते�हा आपण 
अनभुवतो तो  तणाव, मतभेद कमी कर�यासाठी, �य�� �याचें वत�न, ��ीकोन िकंवा 
अनभूुती बदलू शकतात िकंवा एक नवीन अनभूुती जोडू शकतात. बोधा�मक असतंोषाचे 
केवळ मानिसकता बदल�यावरच न�हे तर, सामािजक वत�नातील अनेक पैलूंवरही चागंले 
प�रणाम आहेत. 

६.२ अनुनय/मन वळिव�याचे शा�: अिभवृ�ी कशी बदलली जाते (THE 
SCIENCE OF PERSUASION: HOW ATTITUDES ARE 
CHANGED) 

या भागाम�ये आपण अशा गो��चा अ�यास क� जे आप�या मानिसकतेत बदल घडवून 
आण�याचा �य�न कर�याचे �य�न �भावी ठरतील क� नाही हे िनधा�रीत करतात. जर मी 
त�ुहाला डोळे बंद कर�यास सािंगतले आिण िवचार केला क� गे�या काही िदवसांत 
एखा�ाने एखा�ाब�ल आपला ��ीकोन बदल�याचा �य�न केला आहे का? आपण या 
�णाब�ल, �याब�ल िवचार के�यास, दररोज असेच घडले हे जाणवून त�ुहाला आ�य� 
वाटेल. होिड��ज, दूरदश�न जािहराती, मािसकामधील जािहराती, टेलीमाक� टस�, आप�या 
सगंणकावरील पॉप-अप जािहराती आिण अगदी िम�ाकंडून अशा �य�ना�ंार े आप�यावर 
भिडमार झाला आिण िविवध �कार�या सदंेशां�या वापरातून आपला �ि�कोन बदल�याचा 
�य�न कर�याचे �य�न-�यास िकती �माणात श�य आह?े आिण ते यश�वी होतात क� 
अपयशी ठरतात ते कोणते घटक िनधा��रत करतात? सामािजक मानसशा��ांनी िक�येक 
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दशकापंासून या सम�याचंा अ�यास केला आहे. �यां�या �य�नामंळेु बोधाना�मक 
�ि�यामं�ये मह�वपूण� अंत���ी �ा� झा�या आहे �या मन वळव�यात भूिमका बजावतात 
(उदा. पेटी, �हीलर, आिण टोरमला, २००० वेगेनर आिण काल��टन, २०००).   

६.२.१ अनुनय/मन वळिव�याचे शा�: संवादक, संदेश आिण ��ेक (Persuasion: 
Communicators, Messages, and Audiences) 

हो�हलडँ, जेिनस आिण केली (१९५३) यानंी मनावर सशंोधन केले �याने स�ेंषक, स�ेंषण 
आिण �े�का�ंया वैिश�्यांवर ल� क� ि�त केले. सवंाद साधणार ेलोक हे जो िवषय सादर 
करतात �या िवषयाबं�ल िकंवा �या सम�याशंी सबंंिधत त� आहेत अस े मानले जाते. 
�यानंा मािहतीची  कमतरता असते �यानंा हे अिधक छान �र�या पटवून देणार ेअसतात. 
उदाहरणाथ� , र�ेवे�या सामा�य िलपीक असले�या आप�या शेजारी असले�या �य��पे�ा 
कौटंुिबक डॉ�टरा�ंया स��यानसुार आपण आप�या खा�या�या सवयी बदलू शकतो. 
सदंेशाचा �ोत िव�ासाह� �य��कडून अस�यास, �यात मनाची समजूत घाल�याची श�� 
असते. 

एखा�ा सभंाषणक�या�ला तमुचे मन वळव�यात वैयि�क फायदा (आिथ�क िकंवा अ�यथा)  
असेल तर तो सभंाषणक�या� �याची खा�ी व िव�ासाह�ता आिण �मता गमावतो. प�रणामी, 
सवंादकांना सवा�त िव�ासाह� आिण खा�ी देणार े�हणून पािहले जाते, िवशेषतः त��हा, जे�हा 
ते �वतः�या �वाथ�िव�� काम करतात अस ेल�ात येते.  

लोकाचंी अिभव�ृी बदल�यात लोकि�य आिण शारी�रक��्या आकष�क असणार ेसवंादक 
हे लोकि�य व आकष�क नसले�या लोकापें�ा अिधक �भावी (हो�हलडँ आिण वीस, 
१९५१) जसे िक, वारवंार, जािहरातदाराचें आकष�क मॉडेल आप�याला सूिचत कर�याचा 
�य�न करतात िक,  आपण �याचें उ�पादन िवकत घेतले तर आपणही आकष�क वाटू, आिण 
अनेकानंा ते पटते देखील.  

आपण आप�या �वत:�या सामािजक नेटव�स�म�ये असले�या स�ेंषकावंर अिधक िव�ास 
ठेवतो. �या�ंयाकडे अिधक मन वळिवणारी श�� आह े असे आपण मानतो. जे�हा मते 
अनौपचा�रक�र�या �य��-�य��म�ये �दान केली जातात, ते�हा �यास शाि�दक त�डी 
िवपणन असे �हटले जाते (कॅटझ आिण लेझरफे�ड, १९५५). जर आप�या �वतः�या 
गटा�या एखा�ाने एखा�ा गो�ीब�ल चागंला अिभ�ाय िदला असेल, उदाहरणाथ�, एखा�ा 
िच�पटाब�ल, तर यावर िव�ास ठेव�याकडे आपला कल असतो कारण आपण �यांना 
िव�ासाह� आिण आप�यासार�या आवडी-िनवडी असलेले मानतो.   

आपला ��ीकोन बदल�याचा पय�न �या सदंेशात िदसत नाही असे सदंेश हे उि�� सा�य 
कर�याचा �य�न करणा� या सदंेशापें�ा सहसा अिधक यश�वी होतात (वॉ��टर आिण 
फेि�टंजर, १९६२). या मदु�्ावरील सशंोधन असे सूिचत करते क� पूव� चेतावणीमळेु 
मनोव�ृीम�ये िजत�या  �माणात बदल होणे अपेि�त असते �या पे�ा कमी होतो (बेनोइट, 
१९९८). �यामळेु, एखादी व�तू खरदेी करायची अस�यास �याची दकुाने तमु�या रोज�या 
मागा�वर आहेत ह ेजाणून घेत�याने �याची ती �व�रत खरदेी कर�याची उ�सकुता कमी होऊ 
शकते. 
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अननुय (Persuasion) हे �े�कामं�ये भीतीसार�या ती� भावना जागतृ करणा�या 
सदंेशा�ंार े विृ�गंत केले जाऊ शकतात. ज�ेहा सदंेश हा परुसेा भीती िनमा�ण करणारा 
असतो आिण लोकानंा खरचे भीतीदायक वाटते ते�हा �या सदंेशािवरोधात लोक बोल�याची 
श�यता असते (िलबरमन आिण चाईकेन, १९९२, टेलर आिण शेपड�, १९९८), लोकाचें 
वत�न बदल�यात यश न आ�यास भिव�यात प�रणाम रोख�यासाठी  भय-आधा�रत 
जािहराती वापर�या जातात. अशा िभती-आधा�रत सदंेशाचंा दीघ�काळ वापर असूनही, 
सशंोधनाने असा िन�कष� काढला आहे क� या भय-आधा�रत जािहराती लोका�ंया 
वागणकु�त बदल कर�यात प�रणामकारक नाहीत (डी ह�ग, ��ोबी आिण डी िवट, २००७). 
आपण िच�पटामं�ये ‘तंबाखू हा कक� रोगाला कारणीभूत’ या जािहराती पािह�या असतील. 
या भीषण जािहराती असूनही तंबाखूचे सेवन कमी झाले नाही. 

सशंोधनचे िन�कष� (�ोमर, २००४) सूिचत करतात क� नकारा�मक प�तीने गो�ी 
माडं�यापे�ा, सकारा�मक प�तीने चागंले आरो�य कसे िमळवायचे हे दश�वले गेले तर तस े
सदंेश अिधक �भावी असतात. 

६.२.२ बोधा�मक �ि�या अंतिन�िहत अनुनय (The Cognitive Processes 
Underlying Persuasion):  

बोधा�मक �ि�या ही अंतिन�िहत (बोध) मनाची जाणीव कर�यासाठी असते. सकारा�मक  
�ि�कोन ठेवणा� या आिण बोधा�मक मनाची जाणीव ठेवणा� या �य�� स�ंाना�मक �ि�येवर 
जा�त ल� क� ि�त करते. मन वळिवणा�या सदंेशा�या दोन िभ�न ���या आहेत.  

1. प�तशीर �ि�या 

2. नवगामी �ि�या 

१. प�तशीर �ि�या (systematic processing): �थम �कार�या �ि�येस प�तशीर 
�ि�या िकंवा मन वळव�याचा म�यवत� माग� �हणून ओळखले जाते आिण �यात 
सदंेशसाम�ी आिण �यामधील क�पनाचंा काळजीपूव�क िवचार करणे समािव� आहे. अशा 
�ि�येसाठी �य�नांची आव�यकता असते आिण ते आप�या मािहती-�ि�येची �मता 
शोषून घेते. 

2. नवगामी �ि�या (heuristic processing): मन वळव�याचा प�रधीय माग� �हणून 
ओळखला जाणारा दसुरा ��ीकोन �हणजे नवगामी �ि�या �यात मानिसक शॉट�कट िकंवा 
थंब�या सा�या िनयमाचंा समावेश आह.े या �कार�या �ि�येसाठी कमी �य�न करावे 
लागतात आिण आप�याला �ेरक सदंेशावंर �वयचंिलत प�तीने �िति�या दे�याची 
अनमुती या �ि�येमळेु िमळाले. काळजीपूव�क िवचार न के�यामळेु मनोव�ृीत बदल होतो. 
िवचारां�या या दोन वेग�या प�त�म�ये आपण कधी गुतंतो? िव�तार-सभंा�य �ा�प 
(elaboration-likelihood model-ELM) (ELM; उदा., पेटी आिण कॅिसओ�पो, 
१९८६; पेटी, कॅिसओ�पो, ��ॅथमन, आिण ि��टर, २००५) आिण नावागामी प�तशीर 
�ा�प (heuristic-systematic model) (चैकेन, िलबरमन आिण ईगली १९८९; ईगली 
आिण चैकेन, १९९८) यासंारखे मन वळव�याचे आधिुनक िस�ातं याची उ�र े देतात. 
�ेरक सदंेशाशी सबंंिधत मािहतीवर �ि�या कर�याची आपली �ेरणा आिण �मता जा�त 
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असते ते�हा आपण अ�यतं �य�नपूव�क आिण प�तशीर �ि�येत गुतंतो. या �कारची 
�ि�या त��हा घडते ज��हा आप�याला िवषयाब�ल भरपूर �ान असेल, आप�याकडे 
काळजीपूव�क िवचार कर�यासाठी बराच वेळ असेल, सम�या आप�यासाठी परुशेी 
मह�वाची असेल िकंवा आप�याला िव�ास असतो िक एक अचूक द�ुीकोन तयार करणे 
आव�यक आहे (महे�रन आिण चैकेन, १९९१; पेटी आिण कॅिसओपो, १९८६). 

याउलट, आप�याला जे�हा अिधक काळजीपूव�क �ि�या कर�याची �मता नसते िकंवा वेळ 
नसतो, आप�याला या िवषयाब�ल फारसे �ान नसते िकंवा अशा �कारचे बोधा�मक काय� 
कर�याची आपली �ेरणा कमी असते, (आपण हा िवषय फार मह�वाचा मानत  नसतो, 
िकंवा आप�यावर फारसा संभा�य �भाव पडत नसतो) ते�हा आपण नवगामी �ि�या 
�वीकारतो. जािहरातदार, राजकारणी, िव�ेते आिण आपला �ि�कोन बदल�याची इ�छा 
बाळगणार ेइतर आप�याला नवगामी �ि�ये�या प�तीत आण�यास �ाधा�य देतात कारण 
�या�ार,े काळजीपूव�क आिण प�तशीर �ि�या�या तलुनेत, �ि�कोन बदलणे बरचेदा सोपे 
असते.  

�ि�ये�या दोन िवरोधाभासी प�त��या शोधामळेु, प�तशीर िव�� नवगामी िवचारसरणी, 
मन वळवणे कधी आिण कसे होते ह े समजून घे�यासाठी एक मह�वाची ग�ुिक�ली �ा� 
झाली आहे. उदाहरणाथ�, जे�हा मन वळवणार ेसदंेश �य��साठी �वार�यपूण� िकंवा सबंंिधत 
नसतात, ते�हा मन वळव�या�या सदंेश जरी मजबूत आिण खा�ीशीर असले तरीही �याचा 
जोरदार �भाव पडत नाही. ज�ेहा असे सदंेश �य��साठी अ�यतं सबंंिधत असतात, आिण 
�या�ंयात असलेले यिु�वाद मजबूत आिण खा�ीशीर असतात ते�हा ते मन वळव�यात 
अिधक यश�वी होतात. 

हे असे का आह े ते आपण पाह� शकता का? या दहुेरी मागा�चा िवचार करणा� या ELM 
सार�या आधिुनक िस�ातंानंसुार, जे�हा �ासिंगकता कमी असते, ते�हा �य�� िविवध 
मानिसक शॉट�कट वाप�न नवगामी मागा�ने सदंेशावंर �ि�या करतात. अशा�कार,े 
यिु�वादा�या ताकदीचा फारसा �भाव पडत नाही. याउलट, जे�हा �ासिंगकता जा�त 
असते, ते�हा ते �ेरक सदंेशावंर अिधक प�तशीरपणे �ि�या करतात आिण या मागा�ने, 
यिु�वादाची ताकद मह�वाची असते (उदा. पेटी आिण कॅिसओपोपो, १९८६). 

�याच�माणे, प�तशीर िव�� नवगामी भेद हे �प� कर�यात मदत करतो क� लोकाचें मन 
वळवले हे जे�हा लोक िवचिलत नसतात ते�हापे�ा ते िवचिलत होतात ते�हा अिधक 
सहजपणे श�य जाऊ शकते. या प�रि�थतीत, �ेरक सदंेशाम�ये मािहतीवर �ि�या 
कर�याची �मता मया�िदत असते, �हणून लोक िवचारा�ंया नवगामी प�तीचा अवलंब 
करतात. जर सदंेशाम�ये असे सकेंत असतील जे नवगामी �ि�येस �व�ृ करतील (उदा. 
त� िकंवा आकष�क स�ेंषणकत�) तर मन वळवणे श�य होऊ शकते कारण लोक या 
सकेंतानंा �ितसाद देतात, सादर केले�या यिु�वादांना नाही. थोड�यात, आधिुनक 
बोधा�मक ��ीकोन खरोखरच मन वळव�या�या अनेक पैलू समजून घे�यासाठी मह�वपूण� 
आहे असे िदसते. 
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आपली �गती तपासा 

िटपा िलहा:  

१. मन वळवणे (Persuasion) 

२. िव�ासाह� स�ेंषक (Credible communicators) 

३. प�तशीर �ि�या (मन वळव�याचा म�यवत� माग�) 

४. नवगामी �ि�या (मन वळव�याचा प�रघ माग�) 

५. िव�तार-सभंा�यता मॉडेल (ELM- Elaboration –Likelihood-Model ) 

६.३ अनुनय �य�नाचंा �ितकार (RESISTING PERSUASION 
ATTEMPTS) 

मागील भागात आपण लोकाचें ��ीकोन आिण वत�न कसे बदलू शकतो यावर चचा� केली. 
आपण हे पिहले िक प�तशीरपणे िवचार के�यामळेु िकंवा आकष�क सदंेशामळेु �या�ंयावर 
अिधक प�रघीय सकेंताचंा �भाव होतो. लोकाचंा ��ीकोन बदलणे नेहमीच कसे श�य नसते 
आिण व�ृी बदल�या�या िदशेने लोक �य�नांचा �ितकार कसा करतात याब�ल पढुील 
भागात चचा� करणार आहोत. 

६.३.१ �िति�या: वैयि�क �वातं�याचे र�ण करणे (Reactance: Protecting 
Our Personal Freedom) 

 ब� याच वेळा आपण असा िवचार केला असेल क� आपण एखा�ा िवषयावर आपली व�ृी 
म�ुपणे �य� क� शकत नाही. तमुची मनोव�ृी बदल�याचा दबावही तमु�या मनात आला 
असेल. आप�यातील काही जणानंा काय करावे हे सागंणे अगदी यो�य आहे परतं ु
आप�यातील बह�तेकानंा अशी प�रि�थती आवडत नाही िज�यात आपला ��ीकोन �य� 
कर�याचे �वातं�य नाही. कधीकधी एखा�ा �य��वर, एखा�ा �सगंी जािहरातदार, 
राजकारणी जे दसु� यावर एखा�ा िवषयावर �याचंा ��ीकोन बदल�यासाठी दबाव आणतात. 
“साव�जिनक” मन वळवणार े असोत अथवा खाजगी, आपण �वतःह�न िनण�य घे�या�या 
आप�या �वातं�याला ध�का देत असतो. प�रणामी, त�ुहाला �ास आिण राग येऊ शकेल. 
तर, अशा प�रि�थतीत आपण काय करता? आपण मन वळव�या�या �य�नाचंा �ितकार 
कर�याचा �य�न क� शकता. कधीकधी आपण आपला ह�क गमाव�यापे�ा आप�या 
िव��द मते असणा�याची मते �वीकारतो. या वत�नाला सामािजक मानसशा�� �िति�या 
(Reactance) �हणतात - इतरानंी आप�यावर िव�ास ठेवून िकंवा �यानंा पािहजे ते क�न 
आमचे �वातं�य कमी कर�या�या �य�नावंरील नकारा�मक �िति�या (�ेहम १९६६). 

सशंोधन असे दश�िवते क� अशा प�रि�थतीत, �यावर आप�याला िव�ास ठेव�यास िकंवा 
कर�यास सािंगतले जात आहे �या�या उलट िदशेने, आपण अनेकदा आपला �ि�कोन 
आिण वत�न बदलतो. आपण �िति�या �य� करत असतो त��हा म�यम िकंवा कमकुवत 
यिु�वादा�ंया तलुनेत व�ृी बदला�या बाजूने मजबूत यिु�वाद िवरोध वाढवू शकतो 
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(�यूजेन�ड, �ेहम, २००४). हेच कारण आह े क� मनापासून �य�न क�नही अनेकदा 
अननुय अयश�वी होते. जे�हा �य��ना अशा बाबी या �या�ंया वैयि�क �वातं�यास थेट 
धोका अस�याचे समजते ते�हा �यानंा �ितकार कर�यास लोक �व�ृ होतात. 

६.३.२ पूव�सूचना: मन वळिव�या�या हतूेचे पूव��ान (Forewarning: Prior 
Knowledge of Persuasive Intent) 

आपली अिभव�ृी बदल�याचा �य�न कर�यासाठी एक िविश� सदंेश तयार केला गेला आहे 
हे अगोदर मािहती होणे �हणजे पूव�सूचना. अशा�कार,े पूव�सूचना ही एक िविश� आगामी 
सदंेश खासक�न आपली मनोव�ृी बदल�यासाठी तयार केलेला आहे याची आगाऊ 
मािहती आह.े सशंोधनाने िस� केले आहे क� पूव�सूचना आप�याला मन वळिव�यापासून 
रोख�यास मदत करते. उदाहरणाथ� , जे�हा आपण दूरदश�नवरील जािहराती पाहतो ते�हा 
आप�याला हे मािहत असते क� हे सदंेश आप�याला िविवध उ�पादने खरदेी कर�यास 
तयार केले गेले आहेत, याचे पूव��ान अस�यामळेु आपले मन बदल�याची श�यता कमीच 
असते. कारण पूव�सूचना अनेक बोधा�मक �ि�या �भािवत करतात �या अननुय �ि�येत 
मह�वाची भूिमका बजावतात. 

पूव�सूचना िह अननुयाचा �ितकार कर�यास दोन मागा�नी मदत करते: �थम, िदले�या 
सदंेशािव�� �ितवाद आिण बचाव तयार कर�यास आप�याला मदत करते. जे�हा 
आप�याला एखादा मन वळवणारा सदंेश �ा� होतो, खासक�न जो आप�या मता�ंया 
िव�� असतो, ते�हा आपण ब� याचदा िवरोधी यिु�वाद कर�यास �व�ृ होतो. दसुर े�हणजे 
जे�हा आप�याला अशा सदंेशाचंी साम�ी अगोदरच मािहत असते, ते�हा आपण आपला 
बचाव तयार कर�यासाठी पुरसेा वेळ िमळवू शकतो आिण �या�यित�र�, पूव�सूचना 
आप�याला �मतृीमधील सबंंिधत त�ये आिण मािहती परत आठव�याचा अिधक वेळ देते. 
हे आप�याला मन वळवणा� या सदंेशाचा खडंन कर�यास मदत क� शकते. 

६.३.३ अनुनय �य�नांचे िनवडक टाळणे (Selective Avoidance of Persuasion 
Attempts) 

िनवडक टाळणे याची �या�या "आप�या िव�मान व�ृीला आ�हान देणा� या मािहतीपासून 
आपले ल� दूर कर�याची �व�ृी" अशी केली जावू शकते. आप�या मािहती�या �ि�येम�ये 
िनवडक टाळाटाळ कशी होते हे �प� कर�यासाठी आपण दूरदश�न पाह�या�या 
उदाहरणाचा िवचार क�या. लोक दूरदश�नसमोर मा�यमे �या�ंयावर कोणते सदंेश 
थोपवणार हे पाह�यासाठी सहसा बसत नाहीत. ज��हा �या�या मता�ंया िवरोधी संदेश 
दूरदश�नवर येतात त��हा लोक चॅनेल बदलणे, जािहरातीचा आवाज बंद करणे, �यांचे 
आवडते काय��म रकेॉड� करणे, िकंवा जाणीवपूव�क शातं राहणे अशा गो�ी करतात. या�या 
नेमके उलट, ज�ेहा आप�या मतानंा समथ�न देणारी मािहती दूरदश�नवर येते ते�हा आपण 
�याकडे आपले ल� वेधू इि�छतो. आपण चॅनेल बदलणे थाबंवतो आिण काळजीपूव�क 
पाहतो. अशा �कार े आप�या मता�ंया िवरोधी सदंेश असताना�या केले�या कृती आिण 
आप�या मतानंा समथ�न देणारी मािहती असताना�या आप�या कृती या िनवडक 
�दश�ना�या दोन बाजू आहेत. आपण आप�या ल� वेधून घेत असले�या गो��म�ये अशी 
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िनवड कर�यामळेु आप�या ब�याच मनोव�ृी दीघ� काळासाठी अबािधत राहतील हे 
सिुनि�त हो�यास मदत होते. 

६.३.४ सि�यपण े अिभवृ�ीचे र�ण करण:े �पध��या िवरोधात �ितवाद (Actively 
Defending Our Attitudes: Counter arguing Against the Competition)  

ब� याच वेळा, आपण आप�या वत�मान िवचाराशंी जळुत नसले�या मािहतीकडे दलु�� 
कर�याचा �य�न करतो. अनमुय रोख�याचा हा एक माग� आह.े हे आप�या �ि�कोनाचे 
िन���य सरं�ण �हणून ओळखले जाते. या�यित�र�, आपण एक अिधक सि�य रणनीती 
देखील वापरतो जी आप�या �वत:�या मता�ंया िव�� असले�या मताबं�ल �ितवाद 
करणारी �ितरोधक असते (ईगली, चेन, चाइकेन, आिण शॉ बन�स, १९९९). 

सशंोधनाने हे िस� केले आहे क� आपण आपले मन वळव�याचा �ितकार कर�यास स�म 
असतो  कारण आपण केवळ आप�या वत�मान मताशंी िवसगंत असले�या मािहतीकडे 
दलु��च करत नाही, तर �ित-अिभवतृीिव�� सि�यपणे यिु�वाद करतो. अशा�कार,े 
आप�या �ि�कोना�या िव��द असले�या यिु�वादाचा सामना के�याने आपली 
आधीपासून ठेवलेली मते �ढ होऊ शकतात आिण �या बदल�याचा �य�न कर�या�या 
िवरोधात आपण अिधक �ितरोधक बनतो. 

६.३.५ अनुमय �ितकारात वैयि�क भेद (Individual Differences in 
Resistance to Persuasion) 

िभ�न लोक �या�ंया व�ृी�या सबंंधात मन वळव�या�या �य�नावंर िभ�न �ितसाद देतात 
(ि�नोल, रकर, टोरमला आिण पेटी, २००४). काही लोक वादाचा �ितकार कर�यास खूप 
�व�ृ असतात आिण �हणूनच ते बदल�यास �ितरोधक असतात. दसुरीकडे, काही लोक 
अननुयास सामोर ेजाताना �वतः�या िव�ासावर बळकट हो�याचा �य�न करतात. ि�नॉल 
(२००४) यानंी या दोन रणनीत�पैक� कोणती नीती व�ृी बदलाचे भाक�त करते ह े
शोध�यासाठी सशंोधन केले. �यानंा असे आढळून आले क� मन वळव�याचा �ितकार 
करणा� या दो�ही प�दती व�ृीतील बदला�या यश�वी �ितकाराचा अंदाज लावतात. 
लोकाना ज��हा �ित-व�ृी�या सदंेशाचा सामना करावा लागतो ते�हा �या�ंया िवचारा�ंया 
�काराचा अंदाज �या�ंया मन वळव�यास िवरोध कर�याचे �ाधा�य याव�न िकंवा �या�ंया 
�ारिंभक व�ृीची ि�थती मजबूत क�न केला जातो �यामळेु, वरवर पाहता लोकानंा पटवून 
दे�या�या �य�नानंा ते कसे सामोर ेजातात याब�ल �यानंा काहीतरी मािहत असते आिण ते 
�या�ंया पसतंी�या तं�ाचंा �भावीपणे वापर करतात हे �प� होते. 

६.३.६ अहकंार-िनरसता �ितरोध कमी क� शकते (Ego-Depletion Can 
Undermine Resistance) 

अहकंार-िनरसता याचा सदंभ� आ�म-िनय�ंण िकंवा इ�छाश�� मया�िदत मानिसक 
ससंाधनाचंा वापर या क�पनांशी आहे. जे�हा मानिसक ि�याचंी उजा� कमी होते, ते�हा 
आ�म-िनय�ंण �ीण होते, �याला अहकंार कमी कर�याची ि�थती समजली जाते. 
लोकामं�ये �वयं-िनयमन कर�याची मया�िदत �मता आहे (उदा. �वतः�या िवचारसरणीवर 
िनय�ंण ठेव�यासाठी �वतः�या इ�छाश�� वापरणे). आप�या मया�िदत �ोताचंा पूव�चा 
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अनभुव आप�याला आप�या मतापासून असरुि�त बनवू शकतो. जे�हा लोक िनराश 
झालेले असतात िकंवा अहकंार-िनरसता ि�थतीत असतात ते�हा ते इतर लोका�ंया 
क�पनाशंी सहमत होऊ शकतात, जे �या�ंया �वतः�या क�पने�या िव�� असते व 
�यामळेु आप�याला अिभव�ृीत बदल िदसतो. 

�हीलर, ि�नोल आिण हम�न (२००७) यांनी अहकंार-िनरसता �ि�येचा अ�यास केला. 
�यानंी सहभाग�ना �यांचे �व-िनयमन ससंाधने कमी कर�यासाठी कठीण िकंवा सोपे काम 
िदले. नतंर, पदवी�या अिनवाय� परी�ा�ंया बाजूने काही सहभाग�ना कमकुवत तर काही 
सहभाग�ना कडक सदंेश दे�यात आला. स�ुवाती�या काळात िव�ा�या�नी स���या 
पदवी�या परी�े�या िवरोधात जोरदार िवरोध केला होता. "सशंोधकासंमोर �� होता क� 
"अहकंार कमी झा�यामळेु लोक वाईट (कमकुवत) यिु�वादालाही सकारा�मक पितसाद 
देत आहेत का?" उ�र होय होते. ज ेलोक अहकंार-िनरसता नसतात �या�ंयात कमकुवत 
वादिववाद िन�फळ ठरतो, परतं ु ते कठोर यिु�वाद क�न अहकंार-िनरसता झाले�यांना 
उ�ेजन देतात. सदंेशा�या �ितसादात सहभाग��या िवचारांची तपासणी के�याने स�यािपत 
झाले क� अहकंारी लोकाचें कमकुवत सदंेशा�या तलुनेत �ढ सदंेशाब�ल अिधक अनकूुल 
िवचार होते. याउलट, अहकंार-िनरसता सहभाग�चे िवचार हे कमकुवत सदंेश व �ढ सदंेश 
या दो�हीब�ल िततकेच अनकूुल होते. 

नकु�याच झाले�या सशंोधनातून हे समजले गेले आह े क� जे अननुय सदंेशास �ितकार 
करतात �या�ंयात आ�म-िनयं�ण ठेव�याची �मता कमी असते (ब�ुल�, २०००, वोहस व 
सहकारी, २०००, वागं, नो�हे�क�, धार आिण बॉमे�टर, २०१०). असे आढळले आहे क� 
�ितकार के�यामळेु आपले आ�मसयंम कमी होते, �याचा प�रणाम आप�या मन 
वळव�या�या साम�या�वर होतो आिण जे�हा आपण िनराश होतो ते�हा आप�याला 
कमकुवत सदंेशाचें �ितकार करणे देखील अिधक कठीण वाटू शकते. िशवाय, जे�हा लोक 
इतराचें मन वळव�याचा �य�न करीत असतात ते�हा जर �याचें मन वळवायचे आहे ते 
लोक जर िनराश असतील तर अननुय करणारा अ�ामािणक हो�याची श�यता जा�त 
असते. (मीड, बॉमे�टर, िगनो, �ेिझ�झर आिण ररेीली, २००९). सशंोधन असे सचुिवते क� 
आप�याशी संवाद साधणा-यािंवषयी सावधिगरी बाळगणे आव�यक आह.े जे�हा ते आपले 
मन वळव�याचा �य�न करीत असतात ते�हा ते अिधक थक�यासारखे भासवतात �यामळेु 
स�यावर भावनेचा रगं भर�याचा �याचंा �य�न असतो.  

आपली �गती तपासा 

िटपा िलहा  

१. �िति�या (Reactance) 

२. िनवडक टाळणे (Selective avoidance) 

३. �ित-व�ृीचा सदंेश (Counter-attitudinal message) 

४. अहकंार-िनरसता (Ego-Depletion) 
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६.४. बोधा�मक िवसगंती: अथ� व �याचे �यव�थापन (COGNITIVE 
DISSONANCE: WHAT IS IT AND HOW DO WE MANAGE 
IT?)  

आप�याला मािहत आहे क� अिभवतृी आिण वत�न यांचा सबंंध आह.े परतं ु ब� याच 
घटनामं�ये, आप�याला आतून काय वाटते (काही व�तू िकंवा सम�येब�ल सकारा�मक 
िकंवा नकारा�मक �िति�या) आिण आपण बाहेरील गो�ी काय दश�िवतो �यामधील अंतर 
असू शकते. उदाहरणाथ�, तमुचे वडील त�ुहाला मा�ती कार िग�ट करतात आिण त�ुहाला 
वेगवेग�या कारणामंळेु मा�ती कार आवडत नाहीत. कदािचत तमु�या िम� मंडळात मा�ती 
�डँ आवडता नाही िकंवा तो एखा�ा परदेशी �डँसारखा िदसत नाही. जर तमु�या विडलांनी 
िवचारले क� नवीन कार कशी आह?े आपण कदािचत “ही एक छान कार आहे” असे 
�हणतोच कारण आप�याला आप�या विडलांना  दखुवायचे नसते. पण जे�हा आपण “ही 
एक छान कार आह”े हे  श�द उ�चारता ते�हा न�क�च अ�व�थ वाटतेच हो ना. कारण या 
प�रि�थतीत आपणास ठाऊक असते क� आपले वत�न आप�या व�ृीशी ससुगंत नाही 
आिण ही असमाधानकारक प�रि�थती आहे. 

मानसशा�� या �िति�येला बोधा�मक िवसगंती �हणून सबंोधतात. बोधा�मक िवसगंती 
�हणजे एक अि�य ि�थती िजथे आप�या ल�ात येते क� आपले ��ीकोन आिण आपले 
वत�न िवसगंत आहेत. याचा अ�यास केला गेला आहे आिण असे आढळून आले आहे क� 
जे�हा आपण आप�या व�ृी-िवसगंत वत�नाचे औिच�य िस� क� शकत नाही ते�हा आपण 
�वतःचे ��ीकोन बदलतो. आपला खरोखर िव�ास नसले�या गो�ी आपण बोलतो याची 
जाणीव के�हाही आप�याला होते (उदा. "फ� न� राह�यासाठी" आप�याला आवडत 
नसले�या गो�ीची �ततुी करणे). एक कठीण िनण�य �या �यासाठी त�ुहाला आकष�क 
वाटणारा पया�य नाकारणे आव�यक आहे िकंवा त�ुही �य�न िकंवा पैसे गुतंवलेले काहीतरी 
तमु�या अपे�े�माणे चागंले नाही हे शोधून काढा, त�ुहाला िवसगंती अनभुव�याची श�यता 
आहे. या सव� प�रि�थत�म�ये, आप�या व�ृी आिण कृतीत फरक आहे आिण अशा 
अंतरामंळेु आपण अ�व�थ होतो. सशंोधनात अस ेआढळले आह ेक� िवसगंतीशी सबंंिधत 
अ�व�थता आप�या म�दूत�या डा�या गोलाधा�त उंचावले�या कृतीतून िदसून येते (हाम�न-
जो�स, हाम�न-जो�स, फेयरन, िस�लमन आिण जॉनसन, २००). स�या�या ��ीकोनातून 
सवा�त मह�वाचे �हणज,े बोधा�मक िवसगंती काहीवेळा आप�या �वतः�या मनोव�ृीत बदल 
घडवून आणू शकतो - असे कोणतेही कठोर बा� दबाव नसतानाही ते आप�या �प� 
वागणकु�शी ससुगंत असतात.  

६.४.१ िवसंगती आिण अिभवृती बदल: ��ेरत (स���या) अनपुालनाचे प�रणाम 
(Dissonance and Attitude Change: The Effects of Induced (Forced) 
Compliance)  

िलओन फेि�टंगर (१९५७) यानंी �य�� �वतःचे ��ीकोन कसे बदलतात हे सागं�यासाठी 
बोधा�मक िवसंगतीचा िस�ातं माडंला. बोधा�मक िवसगंती ही एक अि�य आंत�रक ि�थती 
�हणून प�रभािषत केली जाऊ शकते �याचा प�रणाम जे�हा �य��ना �या�ंया दोन िकंवा 
अिधक व�ृ�म�ये िकंवा �या�ंया व�ृी आिण �या�ंया वत�नाम�ये िवसगंती िदसून येते त��हा 
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जाणवतो. हा िस�ातं असा अंदाज लावतो क� जे�हा आप�याकडे व�ृी-िवसगंत वत�नाम�ये 
गुतं�याची काही कारणे असतात ते�हा िवसगंती अिधक मजबूत होतो. जे�हा आप�याकडे 
िवसगंत वाग�याचे थोडेसे कारण असेल आिण �हणून आपण आप�या कृती �वत:ला 
समजावून सांगू शकत नाही, ते�हा िवसगंती ती� होऊ शकते.  

जे�हा एखा�ास अस े काहीतरी कर�यास भाग पाडले जाते जे �यानंा खरोखरच करायचे 
नसते ते�हा �या�ंया बोधानात आिण �या�ंया वागणकु�त िवसगंती िनमा�ण होते. जे�हा 
एखादी �य�� ित�या िव�ासाशी ससुगंत नसलेली एखादी कृती करते ते�हा स��चे 
अनपुालना घडते. आपले वत�न हे पूव�पासून अस�यामळेु �यात बदल करणे कठीण असते, 
�यामळेु लोका�ंया अिभव�ृीचे �यानंी केले�या कृत��या अनषुंगाने प�ुहा मू�यमापन क�न 
िवसगंती िह कमी करणे आव�यक असते.  

फेि�टंगर आिण काल�ि�मथ (१९५९) या�ंया �योगात हे भाक�त तपास�यात आले. �यानंी 
सहभाग�ना कंटाळवा�या कामाचंी मािलका कर�यास सािंगतले (जसे क� एक तासासाठी 
एकच श�द िलिहणे). या काया�कडे सहभाग�चा �ि�कोन अ�यतं नकारा�मक होता. फेि�टंगर 
आिण काल�ि�मथ यानंा असे आढळले िक लोकानंा कंटाळवाणे काय� कर�यास भाग पाडले 
गेले तर स��ने अनपुालन कर�या�या वत�ना�ार ेबोधा�मक िवसगंती िनमा�ण होते. �यानंी या 
कंटाळवा�या कामांची मािलका पार पाड�यासाठी सहभागी �हणून ७१ प�ुष िव�ा�या�चा 
वापर केला. �यानतंर �यानंा िदलेली काय� खरोखरच मनोरजंक होती ह े�ती�ा करणा� या 
सहभागीला सांग�यासाठी १ ते २० डॉलस� दे�यात आले. कंटाळवाणा �योग मजेदार 
असेल हे इतर सहभाग�ना पटवून दे�यास बह�तेक सहभाग�नी सहमती दश�िवली. जे�हा 
सहभाग�ना �योगाचे मू�याकंन कर�यास सांिगतले गेले, ते�हा �यानंा फ� १ डॉलर िदले 
गेले होते अशा सहभाग�नी �याना खोटे बोल�यासाठी 20 डॉलर िदले गेले होते �या�ंया 
तलुनेत कंटाळवाणे काय� अिधक मजेदार आिण आनदंदायक अस�याचे नमूद केले.  

वरील िन�कषा�चे कारण काय असू शकते? फ� १ डॉलर िदले जाणे खोटे बोल�यासाठी 
परुसेे �ो�साहन नाही आिण �हणून �यानंा १ डॉलर िदले गेले होते �यानंी िवसगंती 
अनभुवली. काय� खरोखरच मनोरजंक आिण आनदंदायक आहेत यावर िव�ास ठेवूनच ते 
�या िवसंगतीवर मात क� शकले. २० डॉलस� िदले जा�याने कंटाळवाणे काम लोकांनी केले 
आिण �हणून कोणतेही िवसगंती आढळली नाही. 

हे िन�कष� अितशय आ�य�कारक होते आिण सामािजक मानसशा�� या अंदाजाचा सदंभ� 
एखा�ा कृतीब�ल कमी बि�से - जा�त प�रणाम (Less-leads-to-more) असा देतात. 
एखा�ा कृतीसाठी कमी बि�से अनेकदा व�ृीम�ये मोठे बदल घडवून आणतात आिण 
अनेक अ�यासामं�ये याची प�ुी झाली आह.े (हाम�न-जो�स, २०००; िलपी आिण 
आयसेन�टॅट, १९९४). लोकानंा व�ृी-िववादा�पद मागा�ने वाग�यासाठी िदले जाणारे 
जा�त पैसे िकंवा इतर बि�से �या�ंया कृत�चे औिच�य �दान करतात आिण व�ृी 
बदल�याची श�यता कमी क� शकतात. जे�हा लोकाचंा असा िव�ास असतो क� 
िनवडले�या कृती आिण यामुळे झाले�या नकारा�मक प�रणामासाठी ते �वतःच जबाबदार 
आहेत त��हा छोट्या बि�सेमळेु व�ृी अिधक बदलू शकते. तथािप, �े��नी आप�या िविश� 
मनोव�ृीशी ससुगंत नसलेले एखादे असे वत�न कर�यास सािंगतले तर जे घडते �याब�ल 
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आपण आप�याला जबाबदार मानीत नाही आिण �हणूनच आपणास िवसगंतीचा अनभुव 
येत नाही.  

 

 

 

 

 

 

 

आकृती ३.१ अिभव�ृी-िवसगंत- िवसगंती- अिभव�ृी बदल 

६.४.२ िवसगंती िनराकरण कर�यासाठी पया�यी माग� Alternative Strategies for 
Resolving Dissonance 

या िवभागात आपण िवसगंती कमी कर�यासाठी लोक वापरत असले�या िविवध मागा�वर 
चचा� करणार आहोत. अिभव�ृी बदलणे ही िवसगंती कमी कर�याची एकमेव प�त नाही. 
�य��कडून िवसगंती कमी कर�यासाठी ��य� आिण अ��य� प�ती वापर�या जातात. 

िवसंगती कमी कर�या�या ��य� प�ती (Direct Methods to reduce 
dissonance) 

 वत�न बदल�यासाठी: आप�या व�ृ�शी अिधक ससुगंत असेल अशा बेताने वत�नात 
बदल करणे. उदाहरणाथ�, काही गैर-पया�वरण-अनकूुल खरदेी के�यानतंर आपण 
भिव�यात केवळ स�ि�य उ�पादने खरदेी कर�याचा आिण आपली "ह�रत पया�वरणीय 
व�ृी" बदलणार नाही असे ठरवणे.  

 

 �ु�लक�करण (Trivialization): जे�हा जे�हा �य��ना िवसगंतीचा सामना करावा 
लागतो, ते�हा ते श�य ितत�या सो�या मागा�ने ती िवसगंती कमी करतात. िवसवंाद 
कमी कर�या�या अलीकड�या एका अ�यास प�तीला ��ुलक�करण असे �हणतात. हे 
िवसवंाद कमी कर�याचे तं� आहे �यात एकमेकाशंी िवसगंत असले�या मनोव�ृी िकंवा 
वत�नाचे मह�व बोधाना�मक��्या  कमी केले जाते. सायमन, �ीनबग� आिण �ेहम 
(१९९५) यानंी केले�या सशंोधन अ�यासात या एकूण िन�कषा�कडे ल� वेध�यात 
आले आहे क� एकदा �य��नी मतभेद कमी कर�याचे सोपे िकंवा सवा�त सोयी�कर 
�व�प िनवडले िक ते इतर सव� पया�याकंडे दलु�� करतात.  

 
या धोरणानंा िवसगंती कमी कर�या�या थेट प�ती �हणतात: ते �यामळेु िवसगंती िनमा�ण 
होते �या व�ृी-वत�न िवसगंतीवर ल� क� ि�त करतात. 

�वसंगत 

व�ृतीम�ये 

गंुत�याची ठोस 

कारण े

कमकुवत 

िवसंगती 
कमी अिभवतृी 

बदल 
 

व�ृती �वसंगत 

वत�नात गुंत�याची 

कमकुवत कारणे 

अिधक 

िवसंगती

चा 

मोठा 

अिभवृती 

बदल
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िवसंगती कमी कर�यासाठी अ��य� प�ती (Indirect methods to reduce 
dissonance) 

�टील आिण �या�ंया सहका�यानंी केले�या सशंोधनाने (उदा. �टील आिण लईु, १९८३; 
�टील, १९८८) असे सचुवले क� अ��य� मागा�नेही िवसंवाद कमी केला जाऊ शकतो. 
�हणजे, अिभव�ृी आिण वत�न या�ंयातील मूलभूत िवसगंती अबािधत रािहली असली, तरी 
िवसवंादामळेु िनमा�ण झाले�या अि�य िकंवा नकारा�मक भावना कमी होऊ शकतात. काही 
िविश� प�रि�थत�म�ये, िवसंगतीचा अनभुव घेत असले�या �य�� �या�ंया व�ृी आिण 
वत�नातील अंतर कमी कर�यावर जा�त ल� क� ि�त क� शकत नाहीत, परतं ु �याऐवजी 
इतर प�त�वर ल� क� ि�त करतात �यामळेु �यानंा अंतर असूनही �वतःब�ल चागंले वाटू 
शकेल (�टील, �पे�सर, आिण िलंच, १९९३) उदाहरणाथ�, म�पान सेवन.  

• �वयं-पु�ीकरण: िवसगंतीमळेु धो�यात आलेले सकारा�मक �व-मू�याकंन पनुस�चियत 
कर�यासाठी लोक कधीकधी आ�म-प�ुीकरणात गुतंतात (इिलयट आिण डेि�हन, १९९४; 
टेझर, मािट�न, आिण कॉन�ल, १९९६). हे �वत:ची सकारा�मक वैिश�्ये तसेच 
�वतःब�ल�या चागं�या गो��वर ल� क� ि�त क�न केले जाते. उदाहरणाथ�, जरी आपण 
SUV वाहना�ंया िवरोधात असलो तरीही, आप�या शेजा�या�या नवीन SUV ब�ल छान 
गो�ी सािंगत�याचा प�रणाम �हणून आपण िवसगंती अनभुवतो, �यावेळी आपण �वत: ला 
आठवण क�न देतो िक आपण एक िववेक� �य�� आहोत. �वत: �या सकारा�मक पैलूंचा 
िवचार के�याने, अ�व�थता कमी हो�यास मदत होते. तथािप, आपण अ��य� रणनीती 
िकंवा ��य� रणनीत��ार े�याचा उ�ेश व�ृी-वत�नातील िवसंगती कमी करणे आह े�या�या 
मा�यमातून िवसगंती कमी करणे िनवडतो. आप�याला व�ृी आिण वागणकु�तील 
िवसगंत�ची जाणीव अस�यामळेु उ�वणा�या अ�व�थतेचा सामना कर�यास मदत 
कर�यासाठी आपण सव�जण धोरणे शोधतो.  

६.४.३ जे�हा िवसंगती िह वत�नातील फायदेशीर बदलांचे साधन असत े (When 
Dissonance is a Tool for Beneficial Changes in Behavior)  

 जे लोक सीट बे�ट घालत नाहीत �याचंी सीट बे�ट घालणा�या लोका�ंया तलुनेत 
अपघातात  मर�याची श�यता जा�त असते... 

 जे लोक धू�पान करतात �यानंा फु�फुसाचा कक� रोग आिण �दयरोग हो�याची श�यता 
धू�पान करत नसले�या लोकांपे�ा जा�त असते... 

 जे लोक असरुि�त ल�िगक सबंंध ठेवतात ते सरुि�त ल�िगक सबंंध ठेवणा�या लोकां�या 
तलुनेत अिनयोिजत गभ�धारणा तसेच धोकादायक आजारानंा बळी पड�याची श�यता 
जा�त असते... 

आप�यापैक� ब� याच जणांना मािहत आहे क� ही िवधाने खरी आहेत आिण आपल ��ीकोन 
सीट बे�ट वापरणे, धू�पान सोडणे आिण सरुि�त ल�िगक सबंंध ठेव�याब�ल सामा�यतः 
अनकूुल असतो (केरी, मॉ�रसन- बीडी आिण जॉ�सन, १९९७). याबाबत आपला ��ीकोन 
सकारा�मक असूनही, �याचें अनेकदा �प� कृत�म�ये �पातंरण केले जात नाही. सशंोधन 
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असे सूिचत करते क� फायदेशीर वत�न बदलानंा �ो�साहन दे�यासाठी िवसगंतीचा वापर 
केला जाऊ शकतो. 

दैनिंदन जीवनातील काही प�रि�थत�चा िवचार क�या. काही लोक सीट बे�ट न लावता 
गाडी चालवतात, ध�ुपान करतात आिण असरुि�त ल�िगक सबंंध ठेवतात. या सामािजक 
सम�याचें िनराकरण कर�यासाठी, आप�याला लोकाचंा ��ीकोन बदल�याची गरज नाही, 
उलट, �प� वत�नात बदल करणे फायदेशीर ठरले. �� असा आहे क� फायदेशीर वत�नातील 
बदलानंा चालना दे�यासाठी िवसगंतीचा वापर केला जाऊ शकतो का? 

सशंोधन असे सचुवते क� ते होऊ शकते (बॅटसन, कोि�नोिवझ, िडनर�टीन, कॅ�फ, आिण 
िव�सन, 1997; िगब�स, ए�ले�टन, आिण ब�िथन, 1997), िवशेषत: जे�हा �याचा उपयोग 
ढ�गीपणा�या भावना िनमा�ण कर�यासाठी केला जातो - साव�जिनकपणे काही व�ृीचा 
परु�कार करणे, आिण नतंर �या �य��ला �प� सागंणे क� �यानंी �या�ंया �वतः�या व�ृीशी 
िवसगंत अशा �कार ेकृती केली आहे. अशा भावना परुशेा ती� असू शकतात आिण केवळ 
अशा कृतीमळेु थेट िवसगंती कमी हो�यास मदत होते. िवसवंाद-�े�रत वत�न बदला�या 
श�यतेशी सबंंिधत या भािकतांची अनेक अ�यासामं�ये चाचणी घे�यात आली आहे. �टोन, 
िवगडँ, कूपर आिण अरॉ�सन (१९९७) यानंी सहभाग�ना एड्सचा ससंग� टाळ�यासाठी 
कंडोम (सरुि�त ल�िगक सबंधं) वापर�याचा परु�कार करणार े भाषण तयार कर�यास 
सािंगतले. �यानतंर, सहभाग�ना असे सागं�यात आले क� �यानंी �वत: पूव� कंडोम का 
वापरले नाहीत (वैयि�क कारणे) िकंवा सामा�यत: लोक कधीकधी कंडोम वापर�यात 
अपयशी ठरतात (�या�ंया �वत: �या वत�नाचा समावेश नसलेली नॉम�िट�ह कारणे). 

सशंोधकांनी असा अंदाज वत�िवला क� वैयि�क कारणामंळेु िवसगंती जा�तीत जा�त घडेल 
ज��हा सहभाग�ना �या�ंया �वत:�या ढ�गीपणाने समोरासमोर यावे लागेल. मग, 
अ�यासातील सव� �य��ना िवसवंाद कमी कर�याचे थेट साधन - कमी िकंमतीत कंडोम 
खरदेी करणे िकंवा िवसवंाद कमी कर�याचे अ��य� साधन - बेघर �य��ना मदत 
कर�यासाठी तयार केले�या काय��माला देणगी देणे यामं�ये पया�य दे�यात आला. या 
िनकालावं�न असे िदसून आले क�, जे�हा सहभाग�ना पूव� सरुि�त ल�िगक सबंंध का ठेवत 
नाहीत या कारणांवर ल� क� ि�त कर�यास सागं�यात आले होते, ते�हा भिव�यात �याचें 
वत�न वेगळे असेल हे दश�व�यासाठी �चडं बह�मताने कंडोम खरदेी करणे पसतं केले गेले -  
िवसवंाद कमी कर�याचा थेट माग�. याउलट, सव�साधारणपणे लोक सरुि�त ल�िगक सबंंधात 
का गुतंले नाहीत या कारणाचंा िवचार करायला सांिगत�यावर, अिधकतर लोकानंी िवसगंती 
कमी कर�यासाठी अ��य� माग� िनवडला (बेघर �क�पाला मदत कर�यासाठी देणगी) मा� 
आपले वत�न बदलले नाही. 

हे िन�कष� असे सूिचत करतात क� आप�या �वत:�या ढ�गीपणाला ठळक बनव�यासाठी 
िवसवंादाचा वापर करणे हे खरोखरच आपले वत�न इ� मागा�नी बदल�यासाठी एक 
शि�शाली साधन असू शकते. तथािप, जा�तीत जा�त प�रणामकारकतेसाठी, अशा 
�ि�यामं�ये अनेक घटकाचंा  समावेश असणे आव�यक आहे: लोकानंी इि�छत वत�नाचंा 
जाहीर पणे परु�कार केला पािहजे (उदा. कंडोमचा वापर क�न), �यानंा भूतकाळात �या�ंया 
�वत: �या वत�णकु��या अपयशाब�ल िवचार कर�यास �व�ृ करणे आव�यक आह ेआिण 
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�याचंा िवसवंाद कमी कर�यासाठी �यांना थेट साधनामं�ये �वेश देणे आव�यक आहे 
(�हणजे �याचें वत�न बदल�याची प�त). जे�हा या अट�ची  पूत�ता केली जाते, ते�हा 
िवसगंतीमळेु वत�नात फायदेशीर बदल होऊ शकतात. 

आपली �गती तपासा  

िटपा िलहा 

१. बोधा�मक िवसगंती (Cognitive dissonance)  

२. कमी बि�से - जा�त प�रणाम (Less-leads-to-more) 

३. ��ुलकपणा (Trivialization) 

६.५. सशंोधन आप�याला सकृंती आिण अिभवृ�ी ���येबाबत काय 
सागंते? (WHAT RESEARCH TELLS US ABOUT CULTURE 
AND ATTITUDE PROCESSES?) 

वेगवेग�या स�ंकृत�चे वेगवेगळे िनयम आहेत �यानसुार लोकानंी �चिलत सामािजक 
िनयमांनसुार वागणे अपेि�त आहे. याला सा�ंकृितक "घ�पणा िव�� सैलपणा" (गेलफँड 
आिण सहकारी., २०११) �हणून ओळखले जाते. जर एखा�ा स�ंकृतीचे वैिश�्य �यापक 
मानदडं आिण िनयमापंासून िवचलनास मंजूरी देणे आहे तर ती एक घ� स�ंकृती आह.े घ� 
स�ंकृतीत लोकाचंी मू�ये, िनयम आिण वत�न एकमेकाशंी सारखेच असते, तर सैल 
स�ंकृत�म�ये सामािजक िनयम कमकुवत असतात आिण िवचिलत वत�नाची सहनशीलता 
जा�त असते. अमे�रकेसार�या स�ंकृत�म�ये, जे तलुनेने सैल आहे, ितथे वैयि�क 
अभीव�ृी या वत�नासाठी खूप चागंले माग�दश�क असतात कारण ितथे �वयिंनयमनावर कमी 
भर िदला जातो आिण वत�नावर कमी प�रि�थतीज�य अडथळे असतात,. दसुरीकडे, 
तलुनेने घ� स�ंकृती असले�या भारत, पािक�तान आिण मलेिशया सार�या स�ंकृत�म�ये 
वैयि�क �ि�कोनाचा वत�नाशी फारसा सबंंध नाही.  

�रमर आिण सहकारी (२०१४) यानंी पाि�मा�य आिण अपाि�मा�य सदंभा�त अिभव�ृी 
आिण वत�नयावंर पर�पर सा�ंकृितक सशंोधनाचा आढावा घेतला. वैयि�क �ि�कोन आिण 
वत�न यािंवषयी�या ��ा ससुगंत असा�यात क� नाही आिण �ि�कोन आिण वत�न या�ंयात 
कालातंराने फरक असावा का, याचा �यांनी अ�यास केला. �रमर आिण �या�या 
सहका�यांनी खालील मदु�्ाचंा अ�यास केला:  

 जे�हा मनोव�ृी आिण वत�न िवसगंत असते ते�हा बोधा�मक िवसगंित िकती �माणात 
अनभुवली जाते.  

 पाि�मा�य सदंभा�पे�ा अपाि�मा�य सदंभा�त �भावी काय� कर�यासाठी मजबूत आिण 
�प� �ि�कोन असणे कमी मह�वाचे आहे.  

 अपि�मा�य सदंभा�त िनवड करताना इतरा�ंया अपे�ांचा �भाव पडतो, परतं ुपाि�मा�य 
सदंभा�त वैयि�क िनयं�णासाठी सघंष� �हणून पािहले जाते.  
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 पाि�मा�य सदंभा�तील यश�वी �ेरक जा  िहराती अनेकदा वैयि�क िविश�तेवर भर 
देतात, तर ते अपि�मा�य सदंभा�म�ये एखा�ा�या सामािजक �थानासाठी यो�य 
अस�यावर भर देतात 

 जे लोक "ते �या�ंया प�तीने करतात" ते चागंले आिण सामा�य मानले जातात िकंवा 
इतरासंाठी �या�ंया कृत�चे प�रणाम िवचारात न घेत�याब�ल अप�रप�व आिण मूख� 
मानले जातात का?  

६.६ साराशं  

या घटकामं�ये आपण अननुय व�ृी कशी बदलू शकते, लोक अननुय �य�न आिण 
बोधा�मक िवसगंातीस कसे िवरोध करतात यासार�या सकं�पनावंर चचा� केली.  सदंेश 
�ा�क�या�ना �ेरक सदंेश देणा�या �ेरक सवंादकाचंा वापर क�न आपण �ि�कोन बदलू 
शकतो. सव�साधारणपणे, सवंादक आप�या �वाथा�ला आवाहन करले ते�हा अननुय अिधक 
होईल. अशा �कार े आकष�क, िव�ासाह� आिण त� सवंादक, जे आपले सदंेश 
आ�मिव�ासाने आिण �या�यपणे सादर करतात आिण �यानंा प�रि�थतीज�य श��चा 
�भाव िदसत नाही, ते सवा�त �भावी असतात. 

�ेरक सदंेशावंर उ��फूत�पणे िकंवा िवचारपूव�क �ि�या केली जाऊ शकते. काही बाबतीत 
सदंेशाचंी उ��फूत� आिण भाविनक �ि�या �भावी ठ� शकते कारण सकारा�मक िकंवा 
नकारा�मक प�रणाम सदंेशाला अिधक ठळक बनवतो, �यामळेु ते आपले ल� वेधून घेते. 
उदाहरणाथ� , जे�हा सदंेश आप�यासाठी वैयि�क�र�या समप�क असतो ते�हा आपण 
मािहतीवर िवचारपूव�क �ि�या कर�यास अिधक इ�छुक आिण स�म असतो. जे�हा 
आप�याकडे असे कर�याची �मता आिण �ेरणा असते ते�हा आपण अिधक िवचारपूव�क 
�ि�या करतो.कधीकधी लोक िविवध तं�ाचंा वापर क�न अननुय कर�यास िवरोध 
िवकिसत करतात. या तं�ानंा अन�ुमे पूव�सूचना, �िति�या, िनवडक टाळाटाळ, �ितवाद 
इ. �हणतात. 

कधीकधी आ�मधारणा ते�हा होते जे�हा �य�� �वत:�या वत�नाचा वापर क�न �यांना 
व�ृी�या व�तूकडे पाह�याचा �याचंा �ि�कोन िनि�त कर�यास मदत करतात. �हणजे 
आपले िवचार आिण भावना आप�या वत�नाशी ससुगंत असायला ह�यात या गहृीतका�या 
आधार ेआपण �वत:चे िवचार आिण भावना िनि�त कर�यास मदत कर�यासाठी माग�दश�क 
�हणून आप�या �वत:�या वत�नाचा वापर क� शकतो. 

जे�हा आपण आप�या �वतः�या अपे�ा पूण� कर�यात अयश�वी होतो ते�हा आप�याला 
अयो�य वाटेल अशा प�तीने वाग�यावर उ�वणा�या अ�व�थतेला बोधा�मक िवसगंती 
�हणतात. वत�न बदलून, वत�न इतके नकारा�मक न�हते हे �वतःला पटवून देऊन िकंवा 
नवीन �यजंना�मक स�ंा तयार क�न िवसगंती कमी केली जाऊ शकते. मन वळणार े
अिभव�ृी-वत�न ससुगंतते�या त�वाचंा वापर क�न �ि�कोन बदलू शकतात. 
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६.७ ��  

१. त�ुहाला शेवटचे इतरानंी यश�वी�र�या पटवून िदले, ते�हा �यानंी कोणते अननुय तं� 
वापरले? 

२. अननुय कर�याचे घटक काय आहेत? उदाहरणासह �प� करा. 
३. िव�ासाह� सवंादक हे जे िव�ासाह� सवंादक नाहीत �या�ंयापे�ा अिधक चागंले मन 

वळवणार े असतात. चचा� करा 
४. आपले �ि�कोन बदल�यासाठी तयार केलेले सदंेश कमी �ेरक अस�याची श�यता आहे 

हे आपण मा�य करता का?  
५. एखा�ाचे मन वळव�यात भीतीची भूिमका िकती �भावी आहे? 

६.८ सदंभ�  

Branscombe, N. R. &Baron, R. A., Adapted by Preeti Kapur (2017). 
Social Psychology. 

(14th Ed.). New Delhi: Pearson Education; Indian reprint 2017 
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आवड, �मे आिण इतर घिन� नातेसबंधं- I 

घटक रचना 

७.० उि�� े

७.१ ��तावना 

७.२ आंतर�यि�क आकष�णाचे अंतग�त �ोत: गरज व भावनाचंी भूिमका 

७.२.१ मानवी जीवनातील सलं�नतेचे मह�व: सलं�नतेची आव�यकता   

७.२.२ �भावाची भूिमका: आपली मनःि�थती इतरानंा आवड�यात भूिमका 
बजावते का?  

७.३ आकष�णाचे बा� घटक: िनकटता, सारखेपणा आिण शारी�रक स�दया�चा प�रणाम 

७.३.१ िनकटता / समीपता: अिनयोिजत सपंक�  

७.३.२ शारी�रक स�दय�: आंतर�यि�क आकष�णात �याची भूिमका  

७.४ सामािजक पर�परसवंादावर आधा�रत आवडीचे �ोत 

७.४.१. समानता: समान पंखांचे प�ी/समान वैिश�े असलेले ��य�ात एक� येतात  

७.४.२ पर�पर आवड िकंवा नावड: आपण �यानंा आवडतो ते आप�याला 
आवडतात 

७.४.३ सामािजक कौश�ये 

७.४.४ �यि�म�व आिण आवड  

७.४.५. इतरामं�ये आप�याला काय हवे आहे? िलंगभेद आिण ना�यात ट�या-
ट��याने होणार े बदल  

७.५. साराशं 

७.६. �� 

७.७. सदंभ� 

७.० उि�� े(OBJECTIVES) 

या घटकाचा अ�यास के�यानंतर त�ुही खालील गो�ी समजून घे�यास स�म �हाल. 

 सलं�नता आिण �भाव यांचा अंतग�त घटक �हणून आवडीवर �भाव 
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 आंतर�यि�क आकष�णावंरील िनकटता आिण शारी�रक स�दय� या बा� घटकाचंा 
�भाव 

 आंतर�यि�क आकष�णावंर सामािजक सवंाद (समानता, पर�पर आवड िकंवा 
नावड, सामािजक कौश�ये, �यि�म�व, िलंग फरक आिण िवकासाचे ट�पे) 
सबंंिधत घटकाचंा �भाव 

 ७.१ ��तावना  (INTRODUCTION) 

लोकाशंी सवंाद साध�या�या �ि�येत �य�� �या लोकाशंी सवंाद साधतो �या�ंयाशी ते 
नातेसबंंधही ��थािपत करत असतो. जीवनात काही नातेसंबंध ता�परुते तर काही तलुनेने 
दीघ�काळ िटकणार ेअसतात. आप�या जीवनात काही सबंंध कमी मह�वाचे तर काही खूप 
मह�वाचे असतात. कालावधी आिण मह�व या घटकानंसुार देखील नाती िविवध �कारची 
असतात. आपले  सव�  घिन� नातेसबंंध दसु� या �य��साठीची  आवड व  �ेमावर आधा�रत 
असतात. आवड या स�ेंला मानसशा�ीय भाषेत आंतर�यि�क आकष�ण सबंोधले जाते. 
या घटकात ‘आवडीचे’ �व�प आिण आवडी-िनवडीवर प�रणाम करणार े िभ�न घटक 
समजून घे�याचा समावेश केला  आहे. 

दसु�या �य��साठी वाटणारी आवड िकंवा आंतर�यि�क आकष�ण ह ेआपले नाते िनि�त 
कर�यासाठी मह�वाचे असते. सव� घिन� नातेसबंंध आप�या आवडी-िनवडीवर आधा�रत 
असतात. सामािजक मानसशा�� आिण समाजशा��ांनी आप�याला लोक कोण�या 
कारणाने आवडतात, आवडत नाहीत अथवा �याचंा आप�यावर प�रणाम होत नाही हे 
समजून घे�याचा �य�न केला. सामािजक मानसशा�ातील वेगवेग�या सशंोधनात असे 
िदसून आले आहे क�, एखा�ा �य��ची आपली आवड तीन घटका�ंया संचात शोधली 
जाऊ शकते, ते खालील�माणे आहेत: 

१) अंतग�तघटक (Internal Factors): आप�या मूलभूत अंतग�त गरजा, हेतू आिण 
भावनाशंी सबंंिधत घटक 

२) बा� घटक (External factors): पया�वरणीय  आिण �या �य��कडे आपण 
आकिष�त होतो �या�ंया वैिश�्याशंी सबंंिधत घटक 

३) सामािजक पर�परसंवादावर आधा�रत घटक (Factors based on Social 
Interaction): जे�हा आपण इतराशंी सवंाद साधतो ते�हा घडणा�या घटनाशंी सबंंिधत 
घटक 

 या घटकात भाग �. ७.२ म�ये अंतग�त घटक, ७.३ म�ये बा� घटक आिण ७.४ 
म�ये सामािजक संवादावर आधा�रत घटकाचंी चचा� केली आहे. 

 



  

 

सामािजक मानसशा� 

96 

७.२ आतंर�यि�क आकष�णाचे अतंग�त �ोत: गरज व भावनाचंी भूिमका 
(INTERNAL SOURCES OF LIKING OTHERS: ROLE OF 
NEEDS AND EMOTIONS) 

आप�याला इतर लोक आवडतील िक नाही हे अंशतः अंतग�त प�रि�थतीवर अवलंबून 
असते. पर�परसवंाद िनधा�रण करणा�  या अंतग�त प�रि�थतीशी सबंंिधत दोन मह�वपूण� 
घटक �हणजे आप�या गरजा आिण आपली भावना�मक ि�थती. 

७.२.१ मानवी जीवनातील संल�नतेचे मह�व: संल�नतेची आव�यकता  (The 
Importance of Affiliation in Human Existence: The need to belong) 

 आवडीचा एक अंतग�त �ोत इतराशंी सलं�न हो�या�या मानवी गरजेशी जोडलेला आहे. 
मानवाचा इतराशंी सबंंध जोड�यामागे सामािजक हेतू असतो. सलं�नतेची गरज इतराबंरोबर 
अस�याची आिण इतरानंी �वीकार�याची गरज दश�वते. मानसशा��ांनी सलं�नते�या 
गरजेचे खालील घटक शोधले  आहेत: 

१)  पेशीजैिवकआधार (Neurobiological basis):सलं�नतेची गरज पेशीजैिवक 
घटकावर आधारीत आहे (रोवे, १९९६). जीवशा�ीय��्या मानवी अभ�क आजूबाजू�या 
लोकाशंी सपंक�  साध�या�या �मतेसह ज�माला येतो. 

२)  उ��ांतीचा आधार (Evolutionary basis): उ��ातंीवादी मानसशा��ानंी असे 
सचुवले आहे क�, मानवामं�ये सलं�नतेची गरज ही अि�त�वा�या मू�याचा प�रणाम आह.े 
नैसिग�क आप�ीपासून बचाव कर�यासाठी इतरासंोबत राहणे आिण समूहामं�ये राहणे 
मह�वाचे अस�याने मानवानंी इतरा�ंया सहवासात राह�याची गरज िवकिसत केली. 

संल�नने�या गरजेतील वैयि�क िभ�नता (Individual Differences in the Need 
to Affiliate) 

इतरा�ंया सहवासाची गरजेची पातळी सव� �य��म�ये िभ�न असते .ओ’कॉनर व रोजेन�लड 
(१९९६) या�ंया मते, मन�ुय �वत:साठी इ�तम सामािजक सपंका�ची सधंी शोधतो.  
समाधान िह देणारी इ�तम पातळी ��येक �य��नसुार बदलू शकते. 

लोक केवळ आंतर�यि�क सपंका��या पातळीवर वेगळे असतातच तसेच समाधान न 
िमळा�यास ते नकारा�मक �िति�या देखील देतात. जे�हा �य��  सामािजक सवंादापासून 
विंचत ठेवली जाते  िकंवा इतराकंडून दलु� ि�त केली जाते ते�हा �या�ंयावर सामािजक, 
भाविनक, आिण बोधा�मक��्या नकारा�मक प�रणाम होतात: 

१)   सामािजक प�रणाम (Social effects):सामािजक प�रणामामं�ये पर�पर 
मािहतीम�ये वाढले�या सवेंदनशीलतेचा समावेश होतो (गाड�नर, िपकेट व �े�हर, २०००). 

२) भाविनक प�रणाम (Emotional effects): �या �य�� एकट्या पडतात �यानंा 
उदासीनता, राग आिण िनय�ंण सटु�यासारखे वाटते (बकले, िव�केल व लेरी, २००४). 
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३) बोधा�मकप�रणाम (Cognitive effects) :बोधा�मकरी�या, सामािजक उपे�ेमळेु 
बोधना�मक काया�म�येही कमतरता येऊ लागते. (बॉमे�टर, ट्व�ज व नसु, २००२). 

हे सव� घटक अस ेसूिचत करतात क� मानवा�या सवा�गीण िवकासासाठी सामािजक सपंक�   
मह�वपूण� आहेत. 

अनेक �य�� सामािजक पर�परसवंादासाठी एकतर कमी इ�छा �य� करतात िकंवा 
इ�छाच �य� करत नाहीत. काही �य�� असे सागंतात क� �यानंा इतराशंी सबंंध 
जोड�याची आिण �या�ंयाशी सवंाद साध�याची आव�यकता नाही. तथािप, सामािजक 
मानसशा�ातील सशंोधनात असे िदसून आले आहे क�, ही गरज सव� मानवामं�ये 
थोड्याफार �माणात अि�त�वात असते. �या �य�� सलं�ननतेची गरज कमी आहे असे 
दाखवतात ते �वतःब�ल समाधानी असतात आिण जे�हा इतराकंडून �याचंा �वीकार केला 
जातो ते�हा ते सकारा�मक भावना दाखवतात.  

अशा �य�� आहते का �यांना इतरांची गरज नसत?े (Are there people who 
don't need other people?) 

सव� मानवानंा इतरा�ंया सहवासात राह�याची गरज असते. परतं ु सलं�नते�या �ेरणेची 
पातळी कमीजा�त असू शकते. सलं�नतेची आव�यकता काही िविश� तसेच 
प�रि�थतीज�य घटका�ंार े�भािवत होऊ शकते. 

सलं�ननतेची गरज एखा�ा �य��ची ओढ िकंवा आवड यासार�या अंतग�त घटका�ंार े
�भािवत होते. �य��ची ओढ िकंवा आवड इतराशंी भाविनक बंध आिण िनयमन या मागा� ने 
घिन� नातेसबंध बनवते. इतराबं�ल�या िवचारावंर आिण सबंंधावंर या घटकाचंा जा�त 
�भाव पडतो (िगलाथ व  �यांचे सहकारी, २००५ ). उदाहरणाथ� , सरुि�त सलं�नन �ेरणा 
असले�या �य��म�ये सकारा�मक �व-आदर असतो आिण �याचंा  पर�परावंरील िव�ास 
देखील उ�च असतो. याचा इतराचें समथ�न िमळव�या�या आिण �वत: �या 
�कटीकरणा�या  ��ीकोनावर प�रणाम होतो. 

सरुि�त सलं�नन �ेरणा असले�या �य�� सि�यपणे इतराकंडून समथ�न िमळवतात,  
िव�ास ठेवतात आिण �वत:�या �कटीकरणात गुतंलेली असतात. इतरासंमवेत 
मजबूत/शि�शाली आिण कायमचे पर�पर नातेसबंंध बनिव�यासाठी याची मदत होते. 
दसु�या बाजूने, भीतीदायक  िकंवा टाळणारी सलं�नन �ेरणा जा�त असणा�  या �य��म�ये 
आ�म-स�मान आिण पर�पर िव�ास कमी असतो. आ�मिव�ासाचा मूलभूत अभाव आिण 
इतरावंर िव�ास ठेव�यात अडचण� यामळेु सबंंध वाढिवणे आिण िटकवून ठेवणे कठीण होते. 

सलं�नन �ेरणा �य���या बोधा�मक आिण म�जास�ंथे�या काय�प�तीवर प�रणाम करतात. 
�या वेळी  नाकार�या�या भीतीची पातळी जा�त असते ते�हा ते सघंष�, िवभािजत होणे 
इ�याद� नकारा�मक पैलूंचा िवचार करतात. अशा वेळी भावनाशंी सबंंिधत म�दू�या िविश� 
�े�ा�या सि�यतेची पातळी उ�च दिश�वली जाते  (िगलाथ व �याचें सहकारी,  २००५). 

 



  

 

सामािजक मानसशा� 

98 

अशा �कार,े सलं�नन �ेरणा �य���या बोधा�मक आिण म�जातंतूं�या �ि�ये�ार े
सलं�नते�या गरजेवर प�रणाम करते. 

संल�नन गरजेवरील प�रि�थतीचा �भाव (Situational influences on the need 
to affiliate) 

सलं�नतेची गरज पया�वरणीय घटका�ंार ेदेखील �भािवत होते. �वत: �या म�ृयूची आठवण 
क�न दे�यासार�या नकारा�मक प�रि�थतीत मानव पर�परसवंादाची ती� इ�छा दश�िवतो 
(िव�मन व  कूले, २००३). �या लोकानंा नैसिग�क आप��चा सामना करावा लागला होता 
�या�ंयाम�ये  ही  सामािजक सपंका�ची इ�छा जा�त  िदसून येते (ब�जािमन, १९९८ ). 
नैसिग�क आप�ी व असामा�य घटना�ंया वेळी ब� याचदा अप�रिचत लोकस�ुा एक� येऊन 
मै�ीपूण� प�तीने सवंाद साधतात. हे सव� सूिचत करते क�,  नकारा�मक व �ासदायक 
पया�वरणीय प�रि�थतीमळेु सलं�नता �ेरणा वाढते. 

मै�ीपूव� व सलं�ननतेसह तणाव��त प�रि�थतीला सामोर े जा�याचे  मूळ कारण �थम 
�कॅटर (१९५९) यानंी शोधून काढले. �यानंी असे िनरी�ण केले क� �ितकूल प�रि�थतीत 
�य�� सपंका�ना �ाधा�य देतात, िवशेषत: अशाच सम�या असले�या�ंया ते सपंका�त 
असतात. �कॅटर�या �योगात, िवजेचा ध�का (इलेि��क शॉक) िमळ�याची अपे�ा 
असले�या सहभाग�नी समान ि�थतीत असले�या इतरासंह वेळ घालवणे पसतं केले. 

याव�न हे सूिचत होते क�, मानवांनी सार�याच �कार�या सम�या असले�या लोकांची 
सगंत पसतं केली आह.े अशा �कार�या सहवासाची गरज खालील कारणासंाठी असते: 

१. सामािजक तुलना (Social Comparison): इतराचंा सहवास �य��ला सामािजक 
तलुना कर�याची संधी िनमा�ण क�न देतो. जे स�ु आहे �याब�ल सवंाद साध�यासाठी, 
�या�ंया मताचंी तलुना कर�याची व काय करावे याब�ल िनण�य घे�याची सधंी यामळेु �ा� 
होते. 
२. बोधा�मक �प�ीकरण (Cognitive Clarity): �य�� द:ुखदायक प�रि�थतीला 
सामोर े जाताना सबंिधत प�रि�थती समजून घे�याचा �य�न करते. इतरा�ंया सवंादातून 
प�रि�थती अिधक चागंली समजून घेता येते (बोधा�मक �प�ीकरण). 

 
३. भाविनक �प�ीकरण (Emotional Clarity): द:ुखदायक प�रि�थतीत �य��ना 
नकारा�मक प�रि�थतीमळेु उ�वणा�या �वतः�या भाविनक �िति�या देखील समजून 
घे�याची आव�यकता असते (भाविनक �प�ीकरण) . बोधा�मक व भाविनक �प�तेची 
आव�यकता सबंंिधत �य��ची इ�छा िनि�त करते (गपं व कुिलक, १९९७). 

अशा �कार े मानव इतराचंी सगंत शोध�याचा �य�न करतो आिण ही सगंत फायदेशीर 
असते. कुिलक, महलर व मूर (१९९६) यानंी आप�कालीन सिुवधा नसले�या �दय व 
श�यि�येसाठी ��णालयात दाखल केले�या �य��वर केले�या अ�यासातून असे िदसून 
आले क�,  �यानंी �ममेटबरोबर (�याला �दय व श�ि�येची अपे�ा होती) बोल�यात, 
बोधा�मक आिण भाविनक �प�तेसाठी अिधक वेळ घालवला. ही बोधा�मक आिण भाविनक 
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�प�ता श�ि�येनतंर अिधक लवकर ��णालयात सोड�याशी सबंंिधत होती. अशा 
सलं�नन हेतूचे फायदेशीर प�रणाम िदसून येतात. 

वरील सव� बाबी असे सूिचत करतात क�, सलं�नन गरजे�या पातळीवर लोकामं�ये जरी 
िभ�न असले तरी ��येका�या जीवनात आंतरवैयि�क आकष�णास मह�व देणा�या 
घटकापैंक� हा एक अ�यतं मह�वाचा घटक आहे. 

७.२.२ �भावाची भूिमका: आपली मनःि�थती इतरांना आवड�यात भूिमका बजावते 
का? (The role of affect: do our moods play a role in liking others?) 

आणखी एक आंत�रक घटक जो दसु�या �य��साठी आप�या आवडीवर प�रणाम करतो तो 
�हणजे आपली मनःि�थती. आपली मनःि�थती ही धारणा, �ेरणा, िनण�य घेणे आिण 
पर�पर आकष�ण यासार�या अनेक बोधा�मक �ि�येस �भािवत करते. इतराचें मू�याकंन 
करताना आप�या मन:ि�थतीचा ती� �भाव पडतो. सकारा�मक �भावामळेु ब�  याचदा 
लोकाचें सकारा�मक मू�यमापन होते आिण नकारा�मक �भावामळेु नकारा�मक 
मू�याकंनास सामोर ेजावे लागते. अशा �कार ेमनःि�थतीचा दसु�या �य��वरील आवडी –
नावडीवर �भाव पडतो. 

आप�या मन:ि�थतीचा आंतर-�यि�क आकष�णावर ��य� आिण अ��य� अशा दोन 
�कार े�भाव पाडतो, ते पढुील�माणे: 

१. ��य� प�रणाम (Direct effects): �या�ंया सहवास आप�याला सखुावह वाटतो  
�या �य�� आप�याला आवडतात आिण �या�ंयामळेु आप�याला �ास होतो अशा 
�य�� आप�याला आवडत नाहीत  हा ��य�  प�रणाम आहे (बेन-पोरथ, २०००). 
एखादा �य��मळेु आप�याला चागंले िकंवा वाईट वाटते हा ��य� प�रणाम आह.े 

२. अ��य� प�रणाम (Indirect effects):  एखा�ा �य��ची  उपि�थती आप�याला 
आवडते िकंवा आवडत नाही कारण ते�हा आपण �याच �कार�या भाविनक ि�थतीचा 
अनभुव घेतो. उदाहरणाथ�, िश�काने आप�याला फटकार�यानतंर लगेचच एखा�ा 
अनोळखी �य��ला जर आपण भेटलो तर आप�याला िकंवा ितला आवड�याची 
श�यता कमी आहे. 

िविवध बा� सकेंत िच�े, सगंीत अशा मा�मातून सहभाग�नी आप�या भाविनक ि�थती 
न�दिव�या आहेत. िविवध �योगामं�ये भावना�मक ि�थतीचा प�रणाम दश�िवला गेला आहे. 
उदाहरणाथ� , सशंोधनातून असे िदसून आले आहे क�, िश�ेऐवजी बि�से िदली गेली असती 
तर िव�ा�या�ना �योग चागंला वाटला असता  (मॅकडोन�ड, १९६२). अि�य िच�े, 
पा��भूमी, सगंीत आिण खोलीतील �काश या�ंया िव�� आनदंदायक सादरीकरणासह 
समान प�रणाम आढळले. 

भावनाचंा अ��य� प�रणाम अिभजात अिभसधंाना�ार े�प� केला जाऊ शकतो.  नैसिग�क 
उ�ीपक (�य��) अिभसिंधत उ�ीपकसह (भावना िनमा�ण करणारी प�रि�थती) जोडली 
जाते आिण  तीच भाविनक ि�थती िनमा�ण होते. सात�याने असे िह  िदसून आले आह,े  क� 
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सकारा�मकता मू�याकंनावर (आवडीनसुार) सकारा�मक प�रणाम करतात  तर 
नकारा�मकता म�ुयाकंनवर नकारा�मक प�रणाम करतात (नावडीनसुार). 

हा घटक जािहरातदार आिण राजकारणी यांनी उ�पादनासंाठी आिण  उमेदवाराचंा आप�या 
आवडीवर �भाव टाक�यासाठी वापरला आहे. जािहरातदार आिण राजकारणी हे उ�पादने 
आिण उमेदवार यासाठी आंतर�यि�क आकष�णाम�ये आनदंदायक अनभुवांची जोड देऊन 
�भाव पाडतात. सशंोधनात असे सूिचत केले गेले आहे क�,  असबं� भावपूण� ि�थती  
(उमेदवार िकंवा उ�पादनाशी सबंंिधत नसले�या घटकामंळेु �े�रत) आप�या आवडीवर 
�भाव टाकू शकते �हणूनच आपण  ��य�ात मतदान क� िकंवा उ�पादन खरदेी क� क� 
नाही याबाबतचे िव�� िनण�य घेतले जातात. अशा �कार ेजािहरातदार आिण राजकारणी 
यानंी केलेले �य�न आप�या  आवडी-िनवडीवर  �भाव पाड�यात यश�वी होतात. 

अशा �कार े आतंर�यि�क आकष�णातील अंतग�त घटक आप�या आवडीवर प�रणाम 
करतात. 

आपली �गती तपासा  

१. आप�या गरजा आंतर�यि�क आकष�णावर कसा �भाव पाडतात ? 
२. आंतर�यि�क आकष�णावर �भावाचा कसा प�रणाम होतो? 

७.३ आकष�णाचे  बा� घटक: िनकटता, सारखेपणा आिण शारी�रक 
स�दया�चा प�रणाम (EXTERNAL SOURCES OF ATTRACTION: 
THE EFFECTS OF PROXIMITY, FAMILIARITY & PHYSICAL 
BEAUTY) 

दोन �य�� अनपेि�त एकमेका�ंया सपंका�त येऊ शकतात याम�ये �ाम�ुयाने वग�िम�, 
सहकारी आिण खेळिम� याचंा  पिहला सपंक�  नेहमीच अनपेि�त असतो. �याचंी जवळीकता 
एकमेकानंा  सपंका�त आणते. एक� बसून िकंवा एक� काम के�याने ते एकमेका�ंया सपंका�त 
राहतात. एकदा सपंक�  आला क�, इतर आकष�णे जसे क�, शारी�रक आकष�ण आिण 
समानता एकमेकानंा आवड�यात मह�वपूण� भूिमका बजावतात. याव�न असे िदसून येते 
क�, पर�पर आकष�णात िनकटता मह�वाची भूिमका बजावते. या भागात  आंतर�यि�क 
आकष�णाचे बा� घटक  - िनकटता आिण शारी�रक स�दय� यांचा समावेश केला आहे. 

७.३.१ िनकटता / समीपता: अिनयोिजत संपक�  (Proximity: Unplanned 
Contacts) 

दसु� या �य��मधील आवडीची भावना �या �य��शी असले�या आप�या ��य� सपंका�वर 
आधा�रत असते. इतर �य��चा सपंक�  आप�याला �या�ंयािवषयी आवड िकंवा नावड तयार 
कर�यासाठी स�म बनवतो.  आज आपण ��य� समोरासमोर सपंक�  न करता सामािजक 
�सारमा�यमातूंन सपंक�  कर�यासाठी स�म झालो आहोत. काही लोकानंा असे वाटते क�, 
िनकटचे नाते िवकिसत कर�यासाठी ��य� सपंक�  मह�वाचा आह,े तर काह�ना असे वाटते 
क�, वेगवेग�या सामािजक �सारमा�यमातूंनही जवळचे सबंंध िनमा�ण होऊ शकतात. 
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आंतर�यि�क आकष�णाम�ये समीपतेचे मह�व ब�याच अ�यासानंी िनदश�नास आणून िदले 
आहे. सयं�ु रा��े आिण यरुोपमधील ब� याच सशंोधनात असे सचुवले गेले आहे क�,  
िव�ा�या�ना एकमेकां�या जवळ बसिव�यानतंर  बह�धा एकमेकानंा ओळखता येईल (�ायन, 
१९६१). तसेच, जे लोक जवळपास राहतात िकंवा काम करतात ते कदािचत एकमेका�ंया 
ओळखीचे होतील, मै�ी करतील आिण िववाह करतील (बॉसाड�, १९३२). 

िनकटता का मह�वाची आह े? वारवंार �दिश�तता िह �यातील म�ुय गो� आह े(Why 
Does Proximity Matter? Repeated Exposure Is the Key) 

समीपतेचा �भाव वारवंार केले�या �दश�ना�ार े �प� केला जाऊ शकतो. समीपतेमळेु 
आप�या उ�ेजनां�या �दश�नाची वारवंारता वाढते आिण उ�ेजनास िजतके जा�त �दश�न 
िमळते िततकेच अशा उ�ेजनाचे मू�याकंन करणे अिधक अनकूुल होते. सशंोधन असे 
सूिचत करते क�, �य��, िठकाणे, श�द तसेच व�तूंबाबतही समीपता िदसून येते. 

नवीन �ेरणा (अनोळखी �य��चा चेहरा, रखेािच�, उ�पादन) प�ुहा प�ुहा पािह�यामळेु �याचें 
सकारा�मक मू�याकंन होते (झारज�क, १९६८). आगोदर पािहलेला  फोटो पाह�न अभ�क 
अिधक हसतात परतं ु�थमच फोटो पाह�न ते हसत नाहीत (�ू�स-गन व लईुस, १९८१). 

मॉरलडँ व बीच (१९९२ ) यानंी वग� सेिटंग बाबत एक �योग केला. �या �योगात, एका 
मिहला सहा�यक १५ वेळा, दसु�या सहा�यकाने १० वेळा, ितसरा सहा�यकाने ५ वेळा 
वगा�त हजेरी लावली आिण चौथा  सहा�यक मा� सपूंण� स�ा दर�यान कोण�याही वगा�त 
उपि�थत न�हता. कोण�याही सहा�यका�ार े िव�ा�या�शी कोणताही सवंाद न साधता, 
स�ा�या  शेवटी िव�ा�या�ना ��येक सहा�यक िकती �माणात आवडले ह े दश�िव�यास 
सािंगतले. याव�न असे िदसून आले क�,  �दश�नाची/हजेरीची वारवंारता िजतक� अिधक 
होती िततकेच सहा�यकाची आवड देखील वाढलेली िदसून आली. 

वारवंार �दश�नामळेु वाढलेली आवड याबाबत झाझ�क (२००१) यानंी असे �प� केले आहे 
क�, जे�हा आपण वारवंार उ�ेजनाला सामोर े जातो ते�हा सा�ंवनाची भावना िनमा�ण 
झालेली असते. नवीन आिण अप�रिचत उ�ी�ाचा सामना करताना आ�हाला अ�व�थता 
येते. तथािप, वारवंार सपंका�त आ�यामळेु अ�व�थता कमी हो�यास मदत होते व अिधक 
आराम िमळतो. 

रीस व �याचें सहकारी (२०११) यानंी  केले�या �योगात �य��ची जोडीने अनेक िवषयावंर 
चचा� केली. �यानतंर �यांना जोडीदारा�ंया आकष�णाचे  गणुाकंन करावयास सांिगतले. 
चच��या िवषयाचंी सं�या िजतक� जा�त असेल िततके जा�त  गणुाकंन  आढळून आले. 
रीस व �यांचे सहकारी (२०११) या�ंया  दसु� या अशाच अ�यासाम�ये, अनोळखी (१० ते 
१५ िमिनटासंाठी) दोन, चार, सहा िकंवा आठ वेळा इंटरनेटवरील अनौपचा�रक  चचा�म�ये 
गुतंले�या िव�ा�या�चा सहभाग होता. सहभाग�चा अिभ�ाय असे दश�िवतो क�,  वाढले�या 
सवंादामंळेु  �या�ंयाशी अिधक प�रचय होऊ शकतो  आिण जोडीदाराबरोबर अिधक 
सरुि�तता िवकिसत होते. 
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अशा �कार े वारवंार उ�ीिपत के�यामळेु हे उ�ेजनाब�ल िनमा�ण होणा�या सा�ंवन आिण 
प�रचयामळेु  आकष�ण वाढते. 

एकमेकानंा पसतं करणे हे वारवंार झाले�या सपंका�मधील �ारिंभक �िति�ये�या �व�पावर 
अवलंबून असते. पिह�या नकारा�मक भावनाचंी पनुराव�ृीमळेु आकष�ण कमी होते कारण 
वारवंार सपंका�मळेु अशा नकारा�मक भावनांना बळकटी िमळते (�वॅप, १९७७). 

सामािजक मा�यमांचा िनकटता व वारवंार �दिश�तता यावरील प�रणाम (The effects 
of social media on proximity and repeated exposure) 

आधिुनक तं��ानाने समीपता आिण वारवंारतेचे प�रणाम बदलले आहेत. एक �कार,े 
लोकानंा जवळ आणले आहे आिण पर�पर सबंंध सलुभ केले आहते. मानसशा�ीय 
अ�यासानसुार,  आधिुनक तं��ानाचा सकारा�मक व नकारा�मक प�रणाम आिण सहसबंध 
िदसून येतो. 

काही सकारा�मक प�रणाम (Some of the positive effects): 

१. समाधानात वाढ (Increased satisfaction):  �य���या भाविनक जीवनात 
सामािजक मा�यमाचंी भूिमका अ�यतं मह�वाची आहे. यामळेु  �य��ना भाविनक 
�कटीकरणाची सधंी िमळते व समाधानाची पातळी वाढ�यास मदत होते (मगँो, टेलर 
व �ीनिफ�ड, २०१२). 

२. सामािजक पाठ�बा (Social support): भाविनक �कटीकरणामळे �य��ला 
सामािजक पािठंबा जा�त �माणात िमळतो. 

तथािप, या आधिुनक तं��ान/ सामािजक मा�यमाचें नकारा�मक प�रणाम देखील िदसून 
येतात. काही नकारा�मक प�रणाम पढुील�माणे: 

१. औदािस�य (Depression): फेसबकु�या सतत वापरामळेु नैरा�य ये�याशी आिण 
खशुालीची �यि�िन� भावना कमी हो�याशी िनगिडत आहे (�ॉस व �याचें सहकारी., 
२०१३) 

२. तुलना (Comparison):  िविवध सशंोधनाव�न असे िदसून आले आहे क�, एखादी 
�य�� जा�त िम�ाशंी तलुना क� शकते आिण िवशेषत: �वत: ला अनकूुलपणे सादर 
करताना एखा�ाला दःुख होऊ शकते. 

अशा �कार ेआधिुनक तं��ानाचा आंतर�यि�क आकष�णावर सकारा�मक व नकारा�मक 
दो�ही �कारचा �भाव पडतो. 
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७.३.२ शारी�रक स�दय�: आतंर�यि�क आकष�णात �याची 
भूिमका (Physical beauty: it’s role in interpersonal 
attraction)  

आंतर�यि�क आकष�णात मह�वाची भूिमका बजावणारा आणखी एक बा� घटक �हणजे 
�य��चे शारी�रक स�दय�. वेगवेग�या प�रि�थत�म�ये, पिह�यादंाच आकष�क िदसले�या 
�य�� आप�याला आवडू  शकतात. 

शारी�रक स�दय� (Physical Beauty) 

आकष�णाबाबत �य�� िभ�नता  आिण फरक असू शकतो. परतं ु शारी�रक स�दय� बह�तेक 
वेळेस आंतर�यि�क आकष�णाम�ये मह�वाची भूिमका बजावते (�होगेल व �याचें सहकारी, 
२०१०). एका स�ंकृतीत स�दया�साठी वेगवेगळे िनकष असू शकतात. उदाहरणाथ�, 
भारतात गोरा रगं आिण रखेीवपणा यासारखी  वैिश�्ये पसतं केली जातात. 

कदािचत स�दय� दु�यम असू शकते, परतंु आपण �याकडे जा�त ल� देतो. (Beauty 
May Be Skin Deep, But We Pay a Lot of Attention to it) 

आप�याला मािहत आह े क�, शारी�रक स�दय� वरवरचे आहे परतं ु ते इतराबं�ल�या  
आप�या आवडीवर भ�कम �भाव पाडतात (कोिल�स व झे�ॉिवझ, १९९५). एखा�ाचे 
मू�याकंन करताना ही �याचा प�रणाम होतो. आप�याकडून आकष�क �य��ना सकारा�मक 
�ि�कोनातून पाह�याची श�यता अिधक असते. आकष�क �य��म�ये  दयाळूपणा आिण 
कळकळ यासार�या इ� सामािजक वैिश�्ये आहेत का ते पािहले पािहज.े (लेमे व �याचें, 
२०१०) �यायाधीशा�ंार े आकष�क �ितवादी हा अपराधी �ितवाद�पे�ा दोषी ठर�याची 
श�यता कमी असते (डाऊन आिण िलओ�स, १९९१). 

“जे सुंदर आह ेते चांगल ेआह”े प�रणाम (The “ What is Beautiful is Good “ 
Effect) 

शारी�रक��्या आकष�क असले�या �य��म�ये सामािजक��्या इ� वैिश�्ये आहेत अस े
मानले जाते. याला “जे सुदंर ते चागंले आह”े �भाव �हणून ओळखले जाते. या �भावाची 
काही कारणे पढुील�माणे आहेत: 

१. आकष�क लोकाकंडे इ� गणुधम� आहेत �हणून पािहले जाते याचे एक कारण �हणजे 
आप�याकडे इ� गणुधम� असणार े लोक चागंले िदसणारे आहेत असा िव�ास आह े
(शारी�रक आकष�णाचा �ढीवाद).  �ढीवादा�माणे आपला  िव�ास आहे क�,  दयाळूपणा, 
कळकळ आिण इतर सकारा�मक वैिश�्ये स�दया�शी सबंंिधत आहेत. अशा �कार�या 
�ढीवादा�माणे आपण लोकांचा िवचार व आकलन करतो �या�माणे आकार देतो आिण 
आप�या आवडी-िनवडी िनि�त करतो. अनेक अ�यासाने  याचे समथ�न केले आहे. 
(�नायडर व  �याचें सहकारी., १९७७). 
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२. लेमे व �याचें सहकारी (२०१०) यानंी  आकष�क लोकाकंडे इ� गणुधम� आहेत �हणून 
पािहले जाते हे �प� कर�यासाठी तीन- घटक  िस�ातं िवकिसत केला. �या�ंया मते, जे�हा 
एखा�ाला आकष�क �य�� िदसतात ते�हा �या �य��शी सबंंध जोड�याची �यांची इ�छा 
असते. अशा �कार े आकष�क लोकाशंी सबंंध िनमा�ण कर�याची स�ुवात आप�या 
इ�छेपासून होते. या इ�छेमळेु आप�याला �याचंा शारी�रक स�दया�शी थेट सबंंध नसले�या 
प�रमाणावंर देखील आंत�रक�र�या सकारा�मक �हणून ओळख�यास �व�ृ करते. 

लेमे व �याचें सहकारी याचंी इतर सशंोधने या िस�ातंाचे समथ�न करतात. �या�ंया 
�योगामं�ये �य��ना शारी�रक आकष�णा�या पातळीवर गणुाकंन कर�यास सािंगतले. 
�यानतंर सहभाग�ना �या �य��शी िकती �माणात सबंंध िनमा�ण कर�यास आवडेल याचे 
गणुाकंन कर�यास सािंगतले गेले. �यानतंर सहभाग�ना इतर अनोळखी �य��ना 
सामािजक��्या इ� वैिश�्यानंसुार गणुाकंन कर�यास सांिगतले गेले. �यानंा असे आढळले 
क�, आकष�क लोकानंा अिधक अनकूुलतेने पािहले जाते आिण �या �य��सह सबंंध 
बनव�यासाठी जा�त इ�छुक अस�याचेही िदसून आले. अशा �य��शी सबंंध वाढव�याची 
आपली इ�छा अस�याने आपण �यानंा अिधक अनकूुलतेने पाहतो. 

काहीवेळा आकष�कता आिण सामािजक��्या इ� गणुधमा�मधील सबंंध हे पूव��ह नसून ते  
��य�ात असतात. शारी�रक��्या आकष�क �य�� इ� वैिश�्ये दश�वू शकतात. 
उदाहरणाथ� , डायनेर व �यांचे सहकारी  (१९९५) यानंी केले�या अ�यासात असे िदसून 
आले क�, आकष�ण हा लोकि�यता, उ�च आ�मस�मान व उ�कृ� कौश�याशंी सबंंिधत 
आहे. शारी�रक��्या आकष�क �य��ना इतराकंडून सकारा�मक �िति�या येतात आिण 
यामळेु �या�ंयात आ�मिव�ास व  आ�मस�मान जा�त िदसून येतो. 

 तथािप, कधीकधी आकष�क लोक �याचें �व�प �वत: �या फाय�ासाठी वाप� शकतात - 
जसे क� इतरानंा मनापासून �भािवत करणे िकंवा �भाव पाडणे. �याचबरोबर इि�छत 
असले�या गो�ी िमळिव�यासाठीचा �य�न असू शकतो. तथािप, हेराफेरी करणार े केवळ 
आकष�क/सुदंर �य��च नाहीत. परतं ुहे समजून घेणे मह�वाचे आहे क� स�दया�स नेहमीच 
इि�छत वैिश�्यासंह जोडणे वा�तववादी आिण अचूक असू शकत नाही. 

�य�� शारी�रक��्या आकष�क कशी बनते? (What makes a person 
physically attractive?) 

सशंोधकांनी आकष�क मानली जाणारी वैिश�्ये शोध�याचा �य�न केला आहे. अशी काही 
वैिश�्ये आहेत जी सात�याने िविवध स�ंकृत�म�ये आकष�क मानली जातात (किनघंम व 
�याचें सहकारी., १९९५). मानसशा�� उ�ेजनाचे आकष�ण ठरवणार े सकेंत 
ओळख�यासाठी दोन �ि�कोनाचा वापर करतात. 

पिह�या �ि�कोनाम�ये सामा�यत: आकष�क मान�या जाणा� या लोकाकंडे असलेली 
वैिश�्ये शोध�याचा समावेश आह.े किनघंम (१९८६) यानंी पदवीधर प�ुषानंा आकष�क 
त�ण��या छायािच�ांचे गणुांकन  कर�यास सािंगतले. सामा�यत: �या�ंयाकडे असले�या 
वैिश�्यांचे िव�ेषण के�याने हे िदसून आले क�, या ि�या दोन गटापैंक� एकाम�ये पड�या 
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आहेत-  ‘बािलश/अप�रप�व  वैिश�्ये’ आिण ‘प�रप�व वैिश�्ये’. प�ुषासंाठी समान 
सामा�य �ेणीत अस�याचे िदसून आले. 

आकष�क काय आह ेहे ठरवणारा दसुरा �ि�कोन लगँलॉईस आिण रॉडमन (१९९६) यानंी 
िवकिसत केला. एका फोटोम�ये अनेक चेह�याची छायािच�े एक� कर�यासाठी �यांनी 
कॉ��यटुर िडजीटायिझगंचा वापर क�न सयं�ु चेहर ेतयार केले. असे आढळून आले क� 
बह�तेक सिंम� चेहर े हे वैयि�क चेह�यापें�ा अिधक आकष�क जाणवले. (लगँलोइस, 
१९९४) या�ंया मते हे असे होऊ शकते कारण ��येक मिहला आिण प�ुषाचंी योजना 
आप�या जािणवेम�ये असते �या�माणे सरासरी चेहरा तयार केला जातो.  सिंम�तेम�ये 
अगदी जा�त जळुणार ेचेहर ेआकष�क मानले गेले.  

स�दया�ची �या�या वेगवेग�या �य���ार ेवेग�या �कार ेकेली जाते. तथािप, काही वैिश�्ये 
सात�याने स�दया�शी सबंंिधत अस�याचे आढळले आहे. 

बािलश आिण प�रप�व वैिश�्ये (Child-like and mature features): सशंोधने 
असे सूिचत करतात क� बािलश/अप�रप�व आिण प�रप�व वैिश�्यामंधील  काही वैिश�्ये 
सुदंर मानली जा�याशी सबंंिधत आहेत. 

लाल रगं खरोखरच मोहक आिण आकष�क आह े (Red Really is Sexy and 
Attractive): स�दय� इतर पया�वरणीय घटक वा सकेंतांमळेु ही �भािवत होते. अनेक 
�ाचीन तसेच आधिुनक स�ंकृत�नी लाल रगं ि�यांिवषयी आकष�ण वाढव�याशी  सबंंिधत 
अस�याचे दश�िवले आहे. वयात आ�यानतंर / बीजकोश फुटून �ी जनन पेशी बाहेर 
ये�याची ि�या दर�यान अनेक माद�चा  (�ा�या�ंया सवा�त �े� जातीपैक� एक) ग�ुागं, 
छाती िकंवा चेहरा लाल िदसून येतो. यामळेु सामािजक मानसशा��ानंी असे सचुवले आहे 
क� कदािचत लाल रगं मिहलाबं�ल प�ुषाचें आकष�ण वाढवतो.  

इिलयट व  िन�टा (२००८) या�ंया अ�यासात प�ुष आिण मिहला सहभाग�नी लाल िकंवा 
इतर रगंा�या (पाढंरा, राखाडी िकंवा िहरवा) पा��भूमीवर अनोळखी �य��चे फोटो 
दाखिवले. अनोळखी �य��ने लाल िकंवा िनळा शट�  प�रधान केला होता आिण सहभाग�नी 
�याचें आकष�ण व ल�िगक आवाहनाचे गणुाकंन केले.  �याम�ये असे आढळून आले क�, 
जे�हा अनोळखी मिहलाचंा फोटो लाल पा��भूमीवर दश�िवला गेला, पाढं�या पा��भूमीवर 
मिहला दाखव�या गे�या �यापे�ा प�ुषांनी जा�त गणुाकंन िदले. ि�याबंाबत, पा��भूमीचा 
रगं िकंवा शट�चा रगंाम�ये ल�णीय फरक जाणवला नाही. अशा�कार ेलाल रगंाचा प�ुषा ंव  
ि�या�ंया आकष�णावर �भावशाली �भाव पडतो. 

��ीस पडणार े इतर पैलू ज े आकष�णाला �भािवत करतात (Other aspects of 
appearance that influences attraction)  

आकष�णावर �भाव टाकणारा व  सहज ��ीस पडणारा एक घटक �हणजे शरीराचा बाधंा. 
साधारणपणे शरीराचा बाधंा गोल असणा�यांना लोक सहजतेने िनवातं/आरामदायी 
�यि�म�वाशी जोडतात तर िपळदार शरीर उ�च ऊज�चे सूचक अस�याचे मानले जाते 
(गाड�नर व टकरमन, १९९४). आकष�कतेबाबत जा�त वजन असणे काही स�ंकृत�म�ये 
नकारा�मक ��ीने पािहले जाते. तथािप इतर काही स�ंकृत�म�ये जादा वजन असणे 
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आकष�क मानले जाते. मॉ�रटािनयासार�या देशात त�ण ि�यानंा खा�यासाठी आिण वजन 
वाढव�यासाठी �ो�सािहत केले जाते. तरीही बह�तेक समाजामं�ये जा�त वजन अस�याने 
आकष�ण कमी होते. अशा�कार े एखा�ा �य��ची आवड हे बा� घटका�ंार े देखील 
िनधा� �रत केले जाते जसे क� �य��ची िनकटता व  शारी�रक स�दय�. 

आपली �गती तपासा  

१. आवडीवरील िनकटते�या �भावाचंी चचा� करा. 

२. शारी�रक आकष�ण िकंवा स�दय� आंतर�यि�क आकष�णावर कसा प�रणाम करते? 

७.४ सामािजक पर�परसवंादावर आधा�रत आवडीचे �ोत (Sources of 
liking based on Social Interaction) 

�य��साठी आकष�ण व आवड अंतग�त आिण बा� घटका�ंयित�र� सामािजक 
पर�परसवंादाशी सबंंिधत घटकावंर देखील अवलंबून असते. एखा�ा �य��साठी आपली 
आवड �या�ंयाशी सवंाद साध�या�या अनभुवावर अवलंबून असते, या सबंंिधत काही 
घटक; 

 समानता जी आपण �य��शी समाियकरण करतो 

 �या �माणात इतर �य�� आप�याला आवडतात  

 सामािजक कौश�ये 

 �यि�म�वाचे पैलू 

 िलंग व ना�यांची ि�थरता 

७.४.१ समानता: समान पंखांचे प�ी/समान वैिश� े असलेले ��य�ात एक� 
येतात (Similarity: birds of the same feather actually do flock 
together) 

समानता प�रक�पनेनसुार समानता हा पर�पर आकष�णाचा/आंतर�यि�क आकष�णाचा  
आधार आह.े सर �ाि�सस गॅ�टन या�ंया िन�कषा�नी असे सूिचत केले क� िम� आिण 
जोडीदाराने संधीपे�ा जा�त समानता �य� केली. तथािप, हे सागंणे कठीण आहे क�, 
समानता आवड�याकडे जाते िकंवा आवड�यामळेु समानता येते.  �यूकॉ�ब (१९६५) �ार े
समानते�या भूिमकेचा �ायोिगक अ�यास केला गेला. �याचा असा िव�ास होता क� जर 
लोकानंी एकमेकांशी संवाद साध�यानतंर �यां�यात समान �ि�कोन अस�याचे आढळले 
तर �याचंी एकमेकाबं�लची आवड वाढते. या गिृहतकाची चाचणी घे�यासाठी, �यानंी 
�थलातं�रत िव�ा�या�चा अ�यास केला, �हणजेच जे िव�ाथ� कॅ�पसम�ये ये�यापूव� 
एकमेकानंा भेटले न�हते. �यानंी मेल�ार े कुटंुब, धम�, वशं सबंंध इ�यादी िविवध 
सम�यािंवषयी �याचें �ि�कोन मोजले. कॅ�पसम�ये आ�यानंतर �या�ंया एकमेकाबं�ल�या 
आवडीचे सा�ािहक मू�याकंन केले गेले. िनकालानंी दश�िवले क� �या�ंया �ि�कोनाम�ये 
िजतके अिधक सा�य होते िततकेच ते स�ा�या अखेरीस एकमेकानंा आवडले. नतंर�या 
अनेक अ�यासांनी या िन�कषा�स  प�ुी िदली.  
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तथािप, काही वेळा �वतःपे�ा वेगळे असलेले लोक आकष�क वाटतात. हे असे सूिचत करते 
क�, पूरकता  एकमेकानंा आकिष�त करतात. पूरकता �हणजे ते फरक जे एकि�तपणे 
वैयि�क सहभाग�ना चागंले काय� कर�यास मदत करतात. उदाहरणाथ� , वच��ववादी �य�� 
अधीनतेकडे आकिष�त होतील. या व�न असे िदसून येते क�, पूरक वैिश�्ये पर�परानंा 
बळकट करतील आिण एकमेकानंा लाभ देतील. 

तथािप, िवरोधकासंाठी आकष�णाचा थेट परुावा नाही. एकमेव पूरकता जी आकष�णाशी 
अिधक सबंिधत आहे ती �हणजे प�ुष-मिहला सवंाद �याम�ये एक �भावी आिण दसुरा 
िवन� वत�न दश�िवतो. इतर सव� प�रि�थत�म�ये िव�� शैली िवसगंतीशी सबंंिधत असतात 
आिण आवड�यापे�ा नकार आिण टाळ�याची श�यता असते (�वान व �याचें सहकारी., 
२००३).  

अशा �कार े समानता ही सात�याने अनेक �कार�या ना�यामंधील आकष�णाचा आधार 
अस�याचे िदसून येते. 

समानता - िभ�नता �भाव: आकष�णाचा सुसगंत अंदाज (Similarity – 
dissimilarity effect: a consistent predictor of attraction) 

समानतेचा सामना के�याने सकारा�मक भावना िनमा�ण होतात तर िभ�नता आप�याम�ये 
नकारा�मक भावना िनमा�ण करते. याला 'समानता-िभ�नता �भाव' असे �हणतात. पूव��या 
कामात गो�ी आिण �य��िवषयी िवचार आिण भावनामं�ये समानतेवर भर दे�यात आला 
असला, तरी नतंर िव�ास, मू�ये आिण आवड�म�ये समानता समािव� कर�यासाठी �याचा 
िव�तार कर�यात आला. याचा अ�यास कर�यासाठी �योगशाळेय  �योगामं�ये, 
सहभाग��या मनोव�ृीचे �थम मू�याकंन केले जाते आिण नतंर �यानंा एखा�ा अनोळखी 
�य��चे मू�याकंन कर�यास सािंगतले जाते, �यामळेु �या�ंया मनोव�ृी, िव�ास, मू�ये आिण 
आवडी �यानंा समोर येतात (बायन�, 1961). याम�ये असे आढळून आले क�,  अनोळखी 
आिण �वतःम�ये समानता आढळ�यास सहभाग�ना केवळ अनोळखी �य��च आवडत 
नाही तर  �य��म�ये सकारा�मक गणुधम� अस�याचे गहृीत धरतात. 

सशंोधन अ�यास असे सूिचत करतात क�, आकष�ण समानते�या �माणात िनधा��रत केले 
जाते आिण आकष�णावरील �याचा प�रणाम अचूक मोजला जाऊ शकतो.  समान 
अवलोकन असले�या िवषयांची स�ंया चचा� केले�या िवषया�ंया एकूण स�ंयेने िवभागली 
जाते प�रणामी �माण एका सो�या सू�ात समािव� केले जाऊ शकते जे आ�हाला 
आकष�णाचा अंदाज लाव�यास अनमुती देते. (बायन� व ने�सन, १९६५ ). वय, शै�िणक 
आिण सा�ंकृितक फरक िवचारात न घेता हा �भाव प�ुष आिण मिहलासंाठी स�य आहे 
(बायन�, १९७१).  हे धू�पान, धािम�क प�ती, �वत: ची सकं�पना 'सकाळ िव�� 
स�ंयाकाळची �य��' असणे आिण �याच िवनोदामंळेु काय��व�ृ करणे या सदंभा�त देखील 
खर ेआहे. 
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शारी�रक आकष�कते�या बाबतीतही आपण समानता शोधतो का? (Do we seek 
similarity even with respect to physical attractiveness?)  

सशंोधकांनी जोडीदार िनवड�यामधील समानतेची भूिमका समजून घे�याचा �य�न केला 
आहे. शारी�रक आकष�कतेम�ये समानते�या सदंभा�त अस े आढळले आहे क�, लोक 
शारी�रक आकष�णात समान वैवािहक जोडीदार िनवडतात. आपण खूप आकष�क लोकाशंी 
मै�ी कर�यास �ाधा�य देतो (जळुणारी प�रक�पना). िह प�रक�पना �थम बिच�डव �याचें 
सहकारी., (१९७१) यानंी ��तािवत केली होती. तथािप काही परुावे दश�वतात क� लोक 
कधीकधी उपल�ध असलेले सवा�त आकष�क जोडीदार िमळव�याचा �य�न करतात 
(कािलक आिण हॅिम�टन, १९८६). �हॅन ��ॅटेन व �यांचे सहकारी., (२०१०) यानंी 
केले�या सशंोधनात अनोळखी प�ुष व ि�यानंी एकमेकाशंी थोड�यात सवंाद साधला. या 
ि�हिडओ टेप केले�या पर�परसवंादादर�यान, सहभागीचे आकष�ण आिण ते एकमेकावंर 
अनकूुल छाप पाड�या�या �य�नामं�ये िकती �माणात गुतंले याचे िनरी�कांनी गणुाकंन 
केले. ��येक सहभागीने अनोळखी �य��ला डेट कर�यात आपली आवड दश�वली. 
प�रणामावं�न असे िदसून आले आहे क� प�ुषानंी अिधक आकष�क अनोळखी लोकाशंी 
सबंंध िनमा�ण कर�यासाठी अिधक �य�न केले होते. तथािप ि�यामं�ये असे  आढळले 
नाही. ि�या िव�� िलंगी �य��ब�ल �वार�य �य� कर�यास कमी इ�छुक अस�याने, ते 
जोडीदारावंर दबाव आण�याचा �य�न करत नाहीत. अशा�कार ेमानवाचे बह�ताशं �य�न 
जोडीदार िमळव�या�या िदशेने िनद�िशत केले जातात जे एखा�ा�या आकष�णा�या 
पातळीशी जा�त जळुतात, कारण �यात जग�याची आिण सम�ृीची उ�म सधंी असते.  

मह�वहीन/�ु�लक समानता आकष�ण िनमा�ण करते का? (Do even trivial 
similarities generate attraction?) 

कधीकधी इतराबं�लचे आपले आकष�ण ��ुलक बाब�मधील समानतेमळेु असू शकते जसे 
क� समान अ�रापासून स�ु होणारी नावे. आप�या नावासार�या गो��ब�ल आपली 
सकारा�मक भावना जा�त असू  शकते व  ते आप�याला जा�त आवडतात. याला ‘अंतभू�त 
अहकंार’ �हणतात. पे�हॅम व �याचें सहकारी., (२००५) यानंी सशंोधनात िविवध 
रा�यामंधील १८२३  ते १९६५ पय�त�या ल�ना�ंया न�दी तपास�या. �यानंा आढळले क� 
एकाच पिह�या अ�रासह आडनाव  असलेली जोडपी जा�त आहते. �यानंा आढळले क�, 
आडनाव �याच जोड�यामं�ये सधंीपे�ा पिह�या अ�रासह ल�णीय अिधक आहे. इतर 
घटक स�ंये�या सदंभा�त असेच प�रणाम िदसून आले. अशा�कार े अशा समानतेचा एक 
मजबूत �भाव असतो आिण जे�हा आपण काळजीपूव�क ल� देत नाही ते�हाही उ�वू 
शकतो. 

आप�यासारखेच आप�याला का आवडतात आिण आप�यापे�ा वेगळे का आवडत 
नाहीत? (Why do we like others who are similar to ourselves but 
dislike those who are different?) 

समानता सकारा�मक भावना आिण िवषमता नकारा�मक भावना का िनमा�ण करते हे �प� 
कर�यासाठी सशंोधकांनी िस�ातं माडं�याचा �य�न केला आह.े �यासाठी  दोन िस�ांत 
माडंले आहेत - सतंलुन िस�ांत आिण सामािजक तलुना िस�ातं. 
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१. �यूकॉ�ब (१९६१) आिण हडेर (१९५८) यां�या  संतुलन िस�ांतानसुार (The 
Balance Theory by Newcomb (1961) & Heider (1958)) लोक 
नैसिग�क�र�या �या�ंया आवडी -िनवडी �माणब� प�तीने सघंिटत करतात. समानता 
इतराशंी सतंलुन ि�थती िनमा�ण करते, जे भाविनक��्या आनदंदायी आहे तर िभ�नता 
असतंलुन िनमा�ण करते, जे भाविनक��्या अि�य आहे. असमतोल अव�थेत 
असताना, �य�� दोनपैक� एक बदल क�न समतोल पनुस�चियत कर�याचा �य�न 
करतात - िभ�नतेला कमी लेखणे िकंवा दलु�� करणे िकंवा एकमेकांना नापसतं 
कर�याचा िनण�य घेणे. नापसंतीम�ये सतंलुन नसणे समािव� आहे, जे सखुद िकंवा 
अि�य नाही. समानता �य��साठी का मह�वाची आहे हे �प� कर�यात हा िस�ातं 
अपयशी ठरतो. 

२. सामािजक तुलना िस�ांत (फेि�टंगर, १९५४) {Social Comparison Theory 
(Festinger, 1954)}  नसुार आपण  इतराशंी तलुना क�न आप�या मता�ंया 
अचूकतेचे मू�यमापन करतो. जे�हा आपला �ि�कोन इतराशंी जळुत नाही, ते�हा 
श�यता अशी आहे क� आपला �ि�कोन चकु�चा आहे. आप�याला 'चकु��या' ि�थतीत 
राह�याची इ�छा नस�यामुळे, आपण  इतराकंडे वळतो 'सहमतीचे स�यापन'- 
इतराकंडून िमळालेले परुावे आपले मत सामाियक करतात. इतर कोणाकडे समान 
�ि�कोन आहे ह ेजाणून घेणे सूिचत करते क� आपण वा�तिवकते�या सपंका�त आहोत 
आिण यो�य िनण�य घेतला आहे. िवसगंती नकारा�मक भावना िनमा�ण करते. तथािप, 
जे�हा ते बाहेर�या गटातील सद�याकंडून येते ते�हा कमी अ�व�थ होतो, कारण आपण 
�या�ंयाकडून आप�यापे�ा वेगळे असावे अशी अपे�ा करतो. 

७.४.२ पर�पर आवड िकंवा नावड: आपण �यांना आवडतो त ेआप�याला आवडतात 
(Reciprocal liking or disliking: liking those who like us) 

जवळजवळ ��येकाला आपण आवडले जा�याची इ�छा असते आिण ते आ�हाला 
आवडतात. �य�� खोट्या खशुामतीही जोपय�त पूण�पणे �प� होत नाही तोपय�त अचूक 
समजतात (गॉड�न, १९९६). सशंोधन हे देखील सचुवते क�, आप�याकडे पर�पर 
आवडीची �व�ृी आहे, �हणजे �यानंा आपण आवडतो ते आप�याला आवडतात आिण जे 
आप�याब�ल नापसतंी �य� करतात �यानंा नापसतं कर�याची आपली �व�ृी आह े
(क�डन आिण �ॅनो, १९८८).  

७.४.३ सामािजक कौश�ये (Social Skills) 

आवड�याची श�यता देखील �य��कडे 'सामािजक कौश�ये' िकती �माणात आहे यावर 
अवलंबून असते- यो�यते�या सयंोजनामळेु �य��ना इतराशंी �भावीपणे सवंाद साध�यास 
मदत होते. राजकारण, वै�कशा�, रोमिँटक/�णयािध�ीत सबंंधाम�ये सामािजक कौश�ये 
मह�वपूण� अस�याचे आढळून आले आह.े सामािजक कौश�य उ�च असलेले �ितवादी 
अिधक वेळा िनद�ष घोिषत केले जातात. सामािजक कौश�ये असलेले उ�च डॉ�टर 
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अिधक लोकि�य आहेत आिण सामािजक कौश�यामं�ये उ�च असले�या लोकांना 
रोमा�स/�णयाम�ये अिधक यश िमळते. 

 सामािजक कौश�यामं�ये चार  पैलूंचा समावेश होतो, ते पढुील�माणे आहेत; 

१. सामािजक चतुरता (Social astuteness):  इतरानंा अचूकपणे ओळख�याची 
आिण समजून घे�याची �मता. 

२. पर�पर वैयि�क �भाव (Interpersonal influence):  िविवध तं�ाचंा वापर क�न 
इतराचंा �ि�कोन िकंवा वत�न बदल�याची �मता. 

३. सामािजक अनुकूलता (Social adaptability): सामािजक प�रि�थती�या िव�ततृ 
�ेणीशी जळुवून घे�याची आिण लोकाशंी �भावीपणे सवंाद साध�याची �मता. 

४. अिभ�य��शीलता (Expressiveness): इतरानंा सहजपणे जाणवू शकणा�या 
�व�पात भावना उघडपणे �य� कर�याची �मता. 

�य�� �वत:मधील सामािजक कौश�यांचा वापर इतरानंा हाताळ�यासाठी क� शकतात. 
मा� तरीही आवडी-िनवडीत याचंी भूिमका मह�वाची असते. सामािजक कौश�ये जा�त 
असले�या �य��म�ये इतरानंा समजून घे�याची �मता, आपण  दाखवले�या लविचकतेमळेु 
इ� वाट�याची श�यता आहे. 

७.४.४ �यि�म�व आिण आवड (Personality & liking) 

आपण  इतराशंी सवंाद साधत असताना �या�ंयावर �भाव िनमा�ण करतो, जे अगदी अचूक 
वा चकु�चे असू शकतात. इतरा�ंार े आवडले जा�यावर िविवध �यि�म�व गणुाचंा �भाव 
समजून घे�यासाठी अनेक सशंोधने केली आहेत. आवडीशी सबंंिधत काही �यि�म�व 
घटक खालील�माणे आहेत: 

१. सहमतीदश�क आिण बिहमु�खता (Agreeableness & Extroversion): 
�यि�म�विवषयक �मखु पंचघटक �ा�प  �यि�म�वाचे  म�ुय पाच गणुा�ंया आधार ेवण�न 
करतात – चेतापदिशता (भाविनक ��्या ि�थर), बिहमु�खता (बडबडेपणा आिण �ेमळ), 
अनभुवांचा म�ु �वीकार करणारा (िज�ासूव�ृी आिण क�पकता), सहमतीदश�क 
(सहकाय�शीलता), कत��यिन�/जाणीवय�ु त�परता  (ससुंघिटत िवचार  आिण वेळेचे 
मह�व). सहमतीदश�कता आिण बिहमु�खता उ�च असले�या �य��  इतराकंडून पर�पर 
आकष�कतेचे उ�च गणुाकंन �ा� करतात (झाओ आिण सेबट�, २००६). 

२. आ�म�ीितवाद (Narcissism): पर�पर आकष�कतेशी सबंंिधत आणखी एक 
�यि�म�व वैिश�्ये �हणजे मादकता. (मॉफ�  आिण ह�डवॉ�ट,२०११)  जे �वतःचा 
िदखाऊपणा जा�त करतात, जे �वतःवर ल� क� ि�त करतात व  इतरा�ंया गरजा आिण 
भावनाकंडे दलु�� करतात. अशा �य�� स�ुवातीला आवडतात. तथािप वारवंार 
पर�परसवंादासह �याचंा िव�ास आहे क� ते �े� आहते आिण इतरानंी �याचें कौतकु केले 
पािहज,े �यामळेु �यानंा नापसतं केले जाते. 
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बॅक व �याचें सहकारी (२०११) यानंी केले�या सशंोधनात  िव�ा�या�ना समहुाम�ये 
�वतःची ओळख क�न दे�यास सािंगतले. नतंर िव�ा�या�ना मादकपणा आिण आवड यावर 
गणुाकंन कर�यास सािंगतले. सशंोधनातून असे िदसून आले आहे क� आ�म�ीितवाद आिण 
आवड लोकि�यते�या गणुाकंनशी जा�त सबंंिधत आह.े पर�परसवंादा�या स�ुवाती�या 
भागात, आ�म�ीितवाद इ� आहे कारण अशा �य�� मोहक, बिहमु�ख आिण मै�ीपूण� 
िदसतात. तथािप नतंर जे�हा वारवंार पिहले जाते ते�हा �यानंा नापसतं केले जाते. 

७.४.५ इतरांम�ये आप�याला काय हवे आह?े िलंगभेद आिण ना�यात ट�या-ट��याने 
होणार े  बदल (What do we desire in others? Gender differences and 
changes over stages of a relationship) 

प�रपूण� िकंवा आदश� जोडीदारामधील कोणती वैिश�्ये पसतं केली जातात ह ेओळख�याचा 
मानसशा��ांनी �य�न केला आहे. आपण शोधत असलेली आिण �ाधा�य देणारी वैिश�्ये 
िलंग आिण �या�ंयाशी असले�या सबंंधाचंा दजा� िकंवा लाबंी यानसुार बदलू शकतात. 
आपण आदश� जोडीदाराम�ये शोधत असलेली वैिश�्ये कालातंराने बदलतात. �य��शी 
प�रचय झा�यानतंर िह बदलू शकतात. जोडीदारामधील इि�छत वैिश�्यां�या सबंंिधत 
बह�तेक सशंोधने  �णयाधी�ीत सबंंधा�ंया सदंभा�त केली आहेत, �याम�ये असे िदसून आले 
क�, जोडीदार एकमेकाशंी प�रिचत झा�यानतंर इि�छत वैिश�्ये बदलतात. 

अनेक सशंोधनानसुार,  प�ुष आिण ि�यांना इतरामं�ये इ�छा असले�या वैिश�्याचंी 
तपासणी केली आहे. कॉटरले व �याचें सहकारी (२००७) यानंी िव�ा�या�ना आदश� 
�य��साठी मह�वा�या ��ीने ३१  सकारा�मक गणुानंा गणुांकन देऊन आदश� �य�� तयार 
कर�यास सािंगतले. याम�ये असे िदसून येते आले क�, िव�ासाह�ता व सहकाय� ही सवा�त 
मह�वाची वैिश�्ये आहेत आिण �यानतंर सहमती व बिहमु�खता ही वैिश�्ये आहते.  तथािप, 
या सशंोधनाम�ये, िविवध �कारचे सबंंध - िम�, कम�चारी, ि�यकर इ�यादीमधील इि�छत 
वैिश�्य बदलतात क� नाही हे आढळले नाही. 

१. नातेसबंंधांचे �कार (Type of relationships): उपरो� ��ाचा अ�यास प�ुष 
आिण मिहला िव�ा�या�ना वेगवेग�या गटाचें आिण नातेसबंंधाचें आदश� सद�य 
बनव�याची क�पना क�न - �क�प सचं, अंितम परी�ा अ�यास गट, गो�फ सघं 
सद�य, कॉलेजमधील (िव�ापीठातील) मिहलाचें मंडळ (�लब) सद�य, �यवसाय 
सद�य, घिन�  िम�, कम�चारी याचंा िवचार क�न केला गेला. िव�ा�या�नी ��येक 
गटासाठी 75 वेगवेगळे गणु िदले. सव� नातेसबंंधामं�ये िव�ासाह�ता आिण सहकाय� 
सवा�त मह�वाचे मानले गेले. यानतंर सहमती व बिहमु�खता मह�वाची मानली गेली. 
अशा�कार ेसशंोधन असे सचुिवते क� सव� सबंंधामं�ये काही वैिश�्यांचे (िव�ासाह�ता, 
सहकाय�, सहमती आिण बिहमु�खता) मू�य आहे. तथािप नातेसबंंधा�या �कारानसुार 
मौ�यवान गणुधमा�म�ये देखील फरक आहेत. उदाहरणाथ�, �ोजे�ट आिण अ�यास 
गटाम�ये बिु�म�ेला उ�च दजा� िदला गेला होता तर जवळ�या िम�ासंाठी िवनोद 
मह�वाचा मानला गलेा होता. सशंोधन असे  सूिचत करते क�, िविवध �कार�या 
नातेसबंंधासंाठी इि�छत वैिश�्ये वेगवेगळी आहेत. 
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२. िलंग (Gender): सभंा�य �णयाधी�ीत जोडीदारामं�ये ि�या आिण प�ुष िभ�न 
गणुाचंी इ�छा करतात क� नाही हे ओळख�यासाठी सशंोधने केली आहेत. 
सशंोधनाव�न असे िदसून आले आह े क�, प�ुष ि�या�ंया तलुनेत शारी�रक 
आकष�कतेवर अिधक ल� क� ि�त करतात, तर ि�यांना इतर वैिश�्यापें�ा कमी 
मह�वाचे आहे. जोडीदारा�या भिव�यातील सभंा�य कमाई यासार�या ि�थर नातेसबंंध 
िनमा�ण कर�याशी सबंंिधत वैिश�्यानंा मिहला अिधक मह�व देतात. खालील दोन 
िस�ातंानंी जोडीदारामधील  इि�छत गणुातंील िलंगभेद �प� केले आहेत: 

अ) समाज-जैवशा�ीय िस�ांत (Socio-biological theory) : हा िस�ातं असे 
सचुवतो क�, मिहला असे जोडीदार (िकमान दीघ�कालीन) शोधतात जे �यानंा 
भिव�यात समथ�न देऊ शकतात. 

आ) पालक गुंतवणूक िस�ांत (The Parental Investment Theory) (बोकलंड 
व �यांचे सहकारी, १९९६): या िस�ातंानसुार जो पनु��पादनात सवा�त जा�त 
गुतंवणूक करतो व जोखीम घेतो, जोडीदार िनवडताना तोच सवा�त खास असेल.  
 

आज ि�याचंी आिथ�क ि�थतीत वाढ झाली असूनही, आदश� �णयाधी�ीत 
जोडीदारामंधील िलंगभेदावंर आधारीत शेकडो अ�यासाचे िव�ेषण अस ेसूिचत करते क�, 
आिथ�क सहा�याशी सबंंिधत(िकमान)  िलंगभेद आहेत (ई�टिवक व �याचें सहकारी., 
२०१४).   
 
३. ना�यांचा ट�पा (Stage of relationships): आदश� जोडीदारामधील अपेि�त 

वैिश�्ये देखील ना�या�या िविवध ट��या�ारे िनधा� �रत केली जातात. नातेसबंंध तयार 
हो�याआधी, शारी�रक आकष�ण जोडीदारा�या िनवडीचा अंदाज लावू शकते. 
नातेसबंंध िवकिसत होत असताना बिु�म�ा व  ि�थरता यासारखे इतर घटक 
मह�वाचे बनतात. 

अशा�कार े आदश� जोडीदाराम�ये इि�छत वैिश�्ये नातेसबंंधाचें �कार, िलंग आिण ट�पे 
यासार�या घटकावंर अवलंबून असतात. 

आपली �गती तपासा  

१. आंतर�यि�क आकष�णाम�ये समानतेची भूिमका �प� करा. 

२. पर�पर आवडीचे मह�व आिण सामािजक कौश�याबं�ल चचा� करा. 

३. �य���या आवडीवर �यि�म�वाचा कसा �भाव पडतो? 

७.५ साराशं  

आंतर�यि�क आकष�ण मानवाने दसु�या �य��सदंभा�त केले�या मू�याकंनाशंी सबंिधत 
आहे. मानवाने केलेले सकारा�मक िकंवा नकारा�मक मू�यमापन तीन घटका�ंार े�भािवत 
होऊ शकते- अंतग�त, बा� आिण सामािजक संवाद. अंतग�त घटकामं�ये सलं�नतेची गरज 
व �य��चा �भाव यांचा समावेश होतो. सलं�नतेची गरज �हणजे सहकाय� प�तीने इतराशंी 
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सवंाद साध�याची आपली गरज. ही गरज आप�या पर�पर आकष�णाचा आधार बनते. 
�भाव इतराबं�ल�या आप�या आवडीवर ��य� िकंवा अ��य� प�रणाम क� शकतो. 

आंतर�यि�क आकष�णातील बा� घटकामं�ये िनकटतेचा �भाव आिण शारी�रक आकष�ण 
याचंा समावेश होतो. एकमेकाशंी �ारिंभक सपंक�  सामा�यतः एकमेका�ंया जवळ बसले�या 
िकंवा राहणा�यामं�ये आढळतो. शारी�रक वैिश�्ये जसे- आकष�कता, लाल रगं, शरीरय�ी 
अशी काही िनरी�ण कर�यायो�य वैिश�्ये आहेत जी इतरासंाठी आपली आवड ठरवतात. 

इतराबं�ल तमुची आवड ठरवणा�या घटकाचंा आणखी एक सचं हा सामािजक सवंादावर 
आधा�रत आहे. याम�ये वैयि�क, सामािजक कौश�ये आिण �य���या �यि�म�वा�या 
गणुधमा�शी आपली समानता समािव� आहे. व�ृी, िव�ास, मू�ये आिण कधीकधी ��ुलक 
बाब�म�ये समानता असली तरीही आप�यासारखेच असलेले आ�हाला आवडतात. 
सामािजक कौश�ये जा�त असले�या �य�� इतरानंा आवड�याची श�यता असते. 
�याच�माणे आवड िनमा�ण हो�याम�ये �यि�म�वा�या म�ुय पाच घटकाबरोबर 
आ�म�ीितवादासार�या घटकाची देखील मह�वाची भूिमका असते. 

७.६ �� 

१. इतरानंा आवड�या�या िविवध अंतग�त �ोताचंी चचा� करा. 
२. आंतर�यि�क आकष�णा�या िविवध बा� �ोताचें मह�व समजावून सांगा. 
३. सामािजक सवंादावर आधा�रत इतरानंा आवड�याचे वेगवेगळे �ोत �प� करा. 

७.७ सदंभ�  

Aronson, E., Wilson, T.D., &Akert, R.M. (2007). Social Psychology. (6th 
edit.), New Jersey: Pearson Education, Prentice Hall. 

Baumeister, R.F., &Bushman, B.J. (2008). Social Psychology and 
Human Nature. International student edition, Thomson Wadsworth, USA 
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८ 
आवड, �मे आिण इतर घिन� नातेसबंधं - II 

घटक रचना  

८.० उि�� े  

८.१ ��तावना 

८.२ घिन� नाते: सामािजक जीवनाचा पाया 

८.२.१ शृगंा�रक/�णयािधि�त सबंंध आिण (अंशतःसोडवले�या) �ेमाचे रह�य  

८.२.२ आपण �णयािधि�त जोडीदाराम�ये काय शोधतो?  

८.२.३ कुटंुबातील सद�याशंी सबंंध: आपले पिहले आिण िदघ�काळ िटकणार े - 
घिन� नातेसबंंध 

८.२.४ मै�ी: कुटंुबापलीकडील नातेसबंंध   

८.३ जोडीदारातील दश�नीय गणुा�ंया ल�णीय फरकाबं�लचे सशंोधन आप�याला काय 
सागंते: �ेम खरोखर आंधळे असते का?  

८.४ �ेमाचा नाश करणा�या दोन घटकािंवषयीचे सशंोधन आप�याला काय सागंते: म�सर 
आिण िव�ासघात 

८.५ साराशं  

८.६ �श  

८.७ सदंभ�  

८.० उि�� े(Objectives) 

या घटकाचा अ�यास के�यानंतर, त�ुही पढुील गो�ी समजून घे�यास स�म �हाल. 

 �ेम �हणजे काय आिण �णयािधि�त सबंंधाचें आधार कोणकोणते आहेत. 

 कौटंुिबक सबंंधाचें �व�प: पालक-मलुाचें नाते, कुटंुबातील इतर �ौढसद�याशंी आिण 
भावडंाशंी असलेले नातेसबंंध. 

 घिन� मै�ी�या ना�याचा आधार 

 लोक कधी-कधी असे जोडीदार का िनवडतात �या�ंया म�ये ल�णीय िभ�नता असते. 

 म�सर आिण िव�ासघाताचा �ेमावर कशा �कार ेप�रणाम होतो. 
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८.१ ��तावना 

जीवनभर, आपण वेगवेग�या �य��शी जवळचे सबंंध िवकिसत करतो - जीवनसाथी, 
कुटंुबातील सद�य, िम� इ. यातील काही सबंंध अनैि�छक (र�ाचे सबंंध) आहेत तर काही 
ऐि�छक आहेत. हे सबंंध आतंर�यि�क आकष�णे िकंवा �य���या आवडीवर आधा�रत 
असतात. सामािजक मानसशा��ांनी या सबंंधाचें िविवध पैलू समजून घे�याचा �य�न 
केला आहे- जसे क� �याची िनिम�ती आिण िवकास, मह�व आिण काय�, �या�ंया अि�त�वावर 
प�रणाम करणार ेघटक. या घटकाम�ये, आपण मह�वा�या तीन सामािजक सबंंधांचे �व�प 
समजून घेऊ- �णयािधि�त संबंध, कुटंुबातील सद�याशंी आिण िम�ाशंी सबंंध. 

िवभाग ८.१.१ म�ये शृगंा�रक/�णयािधि�त सबंंध, ८.१.२ म�ये कुटंुबातील जवळचे सबंंध 
(पालक-मूल, कुटंुबातील इतर �ौढ, भावडंाचें नाते) आिण ८.१.३ म�ये घिन� नातेसबंंध- 
मै�ी  हे घटक समािव� केले आहेत. िवभाग ८.२ आिण ८.३ म�ये घिन� नातेसबंंधांचे 
काही अित�र� पैलू समािव� आहेत (िवभाग८.२ ) आिण दोन मह�वाचे घटक (ई�या� आिण 
िव�ासघात) या�ंया �व�पातील मह�वपूण� फरक (सबंंध ८.३ ) 

८.२ घिन� नाते: सामािजक जीवनाचा पाया (Close relationships: 
Foundations of social life) 

८.२.१ शृंगा�रक/ �णयािधि�त संबंध आिण (अंशतःसोडवले�या) �मेाचे रह�य
 (Romantic Relationship and (Partially Solved) Mystery of Love) 

�णयािधि�त सबंंध आपण तयार केले�या मह�वपूण� घिन� ना�यापैंक� एक आहे. हे सबंंध 
�ाम�ुयाने �ेमावर आधा�रत असतात. �ेम िह भावना, आकलन आिण वत�नाचे संयोजन 
आहे जी जवळ�या ना�यामं�ये मह�वपूण� भूिमका बजावते. 

�मे: मूलभूत �व�प (Love: Its Basic Nature) 

�ेम हे एक �कार ेदःुख, भीती इ�यादी मूलभूत भावनापैंक� एक मानले जाऊ शकते (शे�हर 
आिण �याचें सहकारी., १९९६). वैयि�क आनदंावर आिण मानिसक समायोजनावर याचा 
सकारा�मक �भाव पडतो कारण ते आ�म-काय��मता आिण आ�म-स�मान वाढव�याशी 
सबंंिधत आहे. ब�याचदा, लोक ल�िगक आकष�णाला �ेम �हणून चूक करतात, परतं ु �ेम 
�यापे�ा बरचे काही असते. जरी �ेम हा एक साव�ि�क अनभुव असला तरी �ेमाचे िविश� 
तपशील स�ंकृतीनसुार बदलतात (बील आिण �टन�बग�, १९९५). 

�मेाचा उगम (Origin of love) 

�ेमा�या उ�प�ीचा असा अंदाज लावला जाऊ शकतो क� जीवनाम�ये �य��ने एका िविश� 
वेळी दसु�या �य�� बरोबर सखुद क�पना सामाियक केले�या असतात. �ेमा�या उ�प�ीचे 
आणखी एक �प�ीकरण �या�या पनु��पादक यशाशी सबंंिधत अस�याचे आढळून येते. 
उ��ातंीवादी िस�ातंानसुार, स�ुवातीला मानवा�ंया अि�त�वासाठी सतंतीचे यश�वी�र�या 
पनु��पादन आव�यक होते. बसु (१९९४) यानंी असे सूिचत केले क�, जर जोडपे 
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एकमेकाकंडे कामकुतेने आकिष�त झाले आिण ते सतंतीचे पोषण आिण सरं�ण कर�यासाठी 
वेळ आिण श�� खच� कर�यास तयार असतील तर पनु��पादक यश अिधक सभंवते. 
यामळेु �ेमाची इ�छा आिण वचनब�ता दोन मूलभूत वैिश�्ये �ेमा�या उगमात िदसून 
येतात. 

�मेाचे घटक (Components of Love) 

रॉबट�  �टन�बग� यानंी �ेमा�या िविवध घटकाचंी सकं�पना माडंली आिण �यानंा �टन�बग�चे 
मॉडेल ऑफ ल�ह �हणून ओळख�या जाणा�या �ा�पा�या �व�पात �प� केले. ह े�ा�प 
सचुवते क� �ेम सबंंध तीन घटकापंासून बनलेले असतात- जवळीकता, उ�कटता आिण 
वचनब�ता. 

१. जवळीकता (Intimacy): दोन �य��ना जाणवणारी जवळीकता आिण �यानंा एक� 
ठेवणा�या बंधनाची ताकद. जोडीदारातील एकमेका�ंया उ�च क�याण आिण आनदंाशी 
सबंंिधत आहेत. ते एकमेकानंा मह�व देतात, िव�ास ठेवतात, समजून घेतात आिण 
आवडतात. 

२. आवड (Passion): हा घटक शारी�रक आकष�ण आिण नातेसबंंधाशी सबंंिधत ल�िगक 
उ�ेजनावर आधा�रत आह.े 

३. वचनब�ता (Commitment): हे बोधा�मक घटकाचें �ितिनिध�व करते जसे क� �ेम 
कर�याचा िनण�य आिण दीघ�कालीन आधारावर कायम �य��सोबत राह�याची वचनब�ता. 

वरील ��येक घटक वेगवेग�या जोड�यामं�ये कमी-जा�त �माणात आढळून येतात. जरी 
�ेमीयगुल या तीन घटकांना एकाचवेळी आिण सबंंिधत �हणून �यि�िन�पणे अनभुवत 
असले तरी, मानसशा�ीय अ�यास असे सिुचवतात क� कोणतेही सबंंध �ाम�ुयाने एक 
िकंवा दोन घटका�ंार े दश�िवले जातात. नातेसबंंधातील तीन घटका�ंया आधारे, �ेमाचे 
िविवध �कारामं�ये वग�करण केले जाते.  

प�रपूण� �मे (Consummate love) : 

जे�हा तीनही घटक समान �माणात आिण सतंिुलत असतात, ते�हा �याला प�रपूण� �ेम 
�हणतात. �टन�बग�चा असा िव�ास होता क�, प�रपूण� �ेम आदश� �व�पाचे आहे परतं ु ते 
िमळवणे आिण िटकवणे अनेकवेळा कठीण असते. 

सहचर �मे (Companionate love):  

सहचर �ेम एकमेका�ंया काळजीवर आधा�रत, पर�पर आवड आिण आदर �हणून 
ओळखले जाते (कॅ�पी आिण हब�नर, १९९०). �टन�बग��या मते, �याम�ये जवळीक आिण 
वचनब�ता यांचा समावेश आह.े जरी �ेमाचे हे �प उ�कट �ेमासारखे रोमाचंक नसले तरी 
ते िचर�थायीसबंंध आिण वचनब�तेसाठी खूप मह�वाचे आहे. हॅटिफ�ड (१९८८) यानंी 
या �कार�या �ेमाचे वण�न "�या�ंयासमवेत आपले जीवन खोलवर गुतंलेले आह े
�या�ंयाब�ल वाटणारी आपलुक�" असे केले आहे. या �कारचे �ेम दीघ�काळ िटकून 
राहणा�या वैवािहक नातेसबंंधांचा पाया आहे. 
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�णयािधि�त संबंधांम�ये उ�कट �मेाची भूिमका (The Role of Passionate Love 
in Romantic Relationships) 

अशा �कार�या �ेमात दसु�या �य��साठी अचानक आिण जबरद�तीने सव� उपभोग घेणारी 
सकारा�मक �िति�या समािव� असते, �याचे वण�न अनेकदा �य��ने �या�या 
िनय�ंणाबाहेर केलेले असते. 

सशंोधकांनी या �ेमाचे घटक, �हणजे उ�कट �ेम समजून घे�याचा �य�न केला आह.े मेयस� 
आिण बिश�ड (१९९७) या�ंया मते,  या �काराचा �ेमासाठो  ल�िगक आकष�ण हा एक 
मह�वाचा घटक आहे. परतं ु फ� ल�िगक आकष�ण जबाबदार नाही. �ेमाची भावना न 
बाळगता कोणीतरी ल�िगक��्या आकिष�त होऊ शकते, परतं ुल�िगक आकष�णािशवाय �ेमात 
पड�याची श�यता नाही. ब�याच �य��साठी �ेमात ल�िगक सभंोग अिधक �वीकाय� होतो. 
अशा प�रि�थतीत ल�िगक ि�या �णयािधि�त होतात (बाउिम�टर, २००५). उ�कट �ेमाचे  
आणखी घटक �हणजे भाविनक उ�ेजन, शारी�रक��्या जवळ अस�याची इ�छा आिण 
इतर �य��वर िजतके �ेम आहे िततकेच �ेम कर�याची ती� गरज. �ेम आिण �ेम करणे ह े
सकारा�मक अनभुव आहेत जे सहसा नातेसबंंध िटकू शकत नाहीत या भीतीसह असतात. 
जे�हा ब�याचदा पिह�या ��ी�ेपात �ेम होते आिण एखादी �य�� एखा�ा अनोळखी 
�य���या �ेमात पडते, हे फ� एकाच �य��बाबत घडते पर�पर नाही. अस े �ेम, िजथे 
एखा�ा �य���या भावना दसु�या �य��ने समजून घेत�या नाही तर �याला �ितसाद न 
िमळालेले �ेम �हणतात. हे एकतफ� �ेम आहे आिण �या लोकामं�ये सलं�नकतेब�ल 
मतभेद आहेत �या�ंयाम�ये हे सामा�य आह.े �यानंा ते हवे आहे पण खूप भीती वाटते 
(आरोन व �याचें सहकारी, १९९८). हॅटिफ�ड आिण वॉ��टर (१९८१) या�ंया मते, 
उ�कट �ेमासाठी तीन मूलभूत घटकाचंी आव�यकता असते: 

१. उ�कट �ेमाची सकं�पना असणे (Having a concept of passionate love) 

२. �ेमाची यो�य भावना (An appropriate love object) 

३. शारी�रक उ�ेजनाची ि�थती (State of physiological arousal)  

उ�कट �ेम असे घडते जे�हा एखा�ा �य��ला असे वाटते क�, असे �ेम अि�त�वात आह.े 
शारी�रक��्या आकष�क िव�� िलंगी �य��ला भेटणे, जो स�या अिववािहत आहे (ल�नाची 
अट ही स�ंकृती िविश� आहे) आिण तो िकंवा ती शारी�रक उ�ेजना�या ि�थतीत आहे जसे 
क� ल�िगक उ�ेजना, भीती, िचतंा इ�यादी �याला �ेमाची भावना �हणून �या�या केली 
जाऊ शकते. ह ेसव� घटक िमळून उ�कट �ेम िनमा�ण करतात. 

�ेम, जवळीक, घिन� सबंंध आिण िववाह अनेक घटका�ंार े�भािवत होतात- आंतरजातीय 
आिण जातीबा�. आंतरजातीय �हणजे एका िविश� जातीम�ये ल�न कर�याची �था िकंवा 
इतर वािंशक गट आिण धम�  गटातंील लोकानंा ल�नासाठी नाकारणे. जातीबा�, �वतः�या 
सामािजक गटाबाहेर िववाह कर�या�या सामािजक �ढीचा सदंभ� देते. हे दो�ही घटक 
एकि�तपणे सा�ंकृितक िनकष ठरवतात. िवशेषतः भारतीय स�ंकृतीत, ल�न ही वैयि�क 
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घटना नसून एक सामािजक घटना आह.े भारतात, �ेम िववाहपे�ा आयोिजत िववाह अिधक 
सामा�य आहेत आिण स�ंकृती अशी आहे क� िववाह दोन संमती देणा�या �य��म�ये आिण 
कुटंुबामं�ये होतो. सशंोधनाने असे सूिचत केले आहे क� भारतीय स�ंकृतीत धम�, जात, 
वािंशकता, कौटंुिबक गणुधम� आिण ल�िगक जागतृीनतंर शारी�रक स�दय� िववाहासाठी म�ुय 
िनणा�यक घटक आह.े  

८.२.२ �णयािधि�त जीवनसाथी वा जोडीदाराम�ये आपण काय शोधतो ? (What 
do we seek in romantic partners?) 

�णयािधि�त सबंंध िनि�त करणारा आणखी एक घटक �हणजे जोडीदारामधील इि�छत 
वैिश�्ये. मानसशा��ांनी �णयािधि�त सबंंधामंधील घटक शोध�याचा �य�न केला आहे. 
काही मह�वाचे घटक खालील�माणे आहेत- 

१. शारी�रक स�दय� आिण ता��य (Physical Beauty & Youth):  

शारी�रक स�दय� आिण ता��य हे सभंा�य �णयािधि�त जोडीदाराम�ये मह�वाची वैिश�्ये 
अस�याचे आढळून आले आह.े उ��ातंीवादी मानसशा�� सचुवतात क�,  िह  मह�वाची 
वैिश�्ये आहेत कारण ते �जनन �मतेशी सबंंिधत आहेत. ता��य आिण आकष�ण हे 
आरो�य व  धडधाकटपणाशी िनगिडत आहेत. आजही हे गणु ि�या�ंया �णयािधि�त 
जोडीदारा�या िनवडीपे�ा प�ुषा�ंया पसतंीम�ये मह�वपूण� भूिमका बजावतात (�कॉट व 
अ�य, १९९७). 

२. सामािजक-आिथ�क प�रि�थती आिण �येय (Goals and Social 
Circumstances): 

जोडीदाराची िनवड िनि�त करणारा आणखी एक घटक �हणजे एखा�ाचे �येय आिण 
सामािजक-आिथ�क प�रि�थती. ईगली व �याचें सहकारी, (२००९) यानंी असे �हटले आह े
क�, लोकानंी आय�ुयात अशा भूिमका साकार�या पािहजेत �या �यां�या भावी जोडीदाराला 
काय हवे आहेत हे ठरव�यासाठी मह�वा�या ठरतील. उदाहरणाथ� , जर �य��नी घराबाहेर 
क�रअर कर�याची योजना आखली असेल, तर ते गिृहणीसाठी आव�यक कौश�यांसह 
जोडीदार शोधतील. 

३. िलंग आिण सामािजक भूिमका (Social Role and Gender):  

लोकानंी जीवनात �या सामािजक भूिमका बजाव�याची अपे�ा केली आह ेते भिव�यातील 
जोडीदाराम�ये काय शोधतात हे ठरवतात. ईगली व �याचें सहकारी यानंा भावी 
जोडीदाराची िनवड िनि�त कर�यासाठी िलंगापे�ा सामािजक भूिमका अिधक मह�वाची 
आहे असा िव�ास होता. �यानंी केले�या सशंोधनात सहभागी प�ुष आिण मिहलानंा 
कुटंुबासाठी वा गिृहणीसाठी कुटंुब�मखु �हणून क�पना कर�यास सािंगतले. �यानतंर 
�या�ंयासाठी जोडीदारामधील िविवध वैिश�्ये िकती �माणात मह�वाची असतील हे सूिचत 
कर�यास सािंगतले गेले. �या�ंया अ�यासाचे िन�कष� खालील�माणे आहेत- 



 

 

आवड, �ेम आिण इतर घिन� 
नातेसंबंध- II 

119 

 सशंोधनात असे आढळले क� प�ुष आिण ि�या दोघासंाठीही जोडीदारा�या 
वैिश�्यांचे मह�व �भािवत केले. जे�हा सहभाग�ना कुटंुब�मखु �हणून अपेि�त होते, 
ते�हा �यानंी गिृहणी�या कौश�यानंा सभंा�य जोडीदाराम�ये अिधक मह�वाचे �हणून 
गणुाकंन केले. �यानंी अशा �य��चा शोध घेतला �या�ंयाशी ते घरातील मह�वाची 
कामे िकंवा जबाबदा�या सहजपणे िवभागू शकतील. 

 इतर भूिमकापे�ा  ि�या उ�म कुटंुब�मखु कौश�यानंा मह�व देतात. 

 मिहलानंी वय�कर प�ुषानंा तर प�ुषानंी त�ण�साठी  �ाधा�य िदले. 

या सशंोधनानसुार, जोडीदारा�ंया पसतंीवर िलंग आिण सामािजक भूिमका �भाव टाकतात. 
अशा �कार े �ेमाचे �व�प आिण �णयािधि�त जोडीदारामंधील अपेि�त वैिश�्या�ंया 
आधार ेनातेसबंंध समजून घेता येतात.  

तुमची �गती तपासा  

१. �ेमाचे �कार कोणकोणते आहेत? 

२. �णयािधि�त जोडीदाराम�ये कोणकोणती वैिश�्ये असतात? 

८.२.३ कुटंुबातील सद�यांशी संबंध: पिहल ेआिण िदघ�काळ िटकणार ेघिन� नातेसंबंध 
(Relations with Family Members: Our First and the Most Lasting 
Close Relationships):  

आपण आणखी एक घिन� सबंंध िवकिसत करतो ते �हणजे कौटंुिबक सबंंध होय. 
कुटंुबातील सद�याशंी आपले पिहले आिण िदघ�काळ िटकणार े जवळचे नाते असते. 
स�या�या कालावधीत कौटंुिबक रचना बदलली असली तरी, कुटंुबातील सद�याशंी सबंंध 
अजूनही मह�वाचे आहेत. कुटंुबात साधारणपणे तीन मह�वाचे घिन� सबंंध तयार होतात-  

 पालक - मलुाचें नातेसबंंध (Parent -child relationship) 

 इतर �ौढाशंी नातेसबंंध (Relationship with other Adults) 

 भावडंाशंी नातेसबंंध (Sibling relationship) 

पालकांशी नातेसंबंध (Relationships with Parents): 

कुटंुबातील एक मह�वाचे नाते �हणजे बालकाचें पालकाशंी असलेले नातेसबंंध. पालक-
बालकाचा सवंाद हा सहसा पिहला सपंक�  असतो आिण पर�पर �यवहारात मह�वाची 
भूिमका बजावतो. बालकाचें पालकाशंी असलेले नाते हा एक िशक�याचा अनभुव आहे जो 
इतर लोकाशंी असले�या सबंंधाबं�ल जाणून घे�यास मदत करतो. ह े अनभुव मलुाला 
िविवध सामािजक प�रि�थती, नातेसबंंध, सामािजक िनयम आिण सहकाया�सारखे इ� 
सामािजक वत�न समजून घे�यास स�म करतात. बालपणात पालक आिण मलुामं�ये 
िवकिसत होणा�या नातेसबंंधाचे �व�प �या�ंया सपूंण� आय�ुयात िवकिसत होणा�या 
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सामािजक सबंंधावंर मह�वपूण� �भाव टाकते. बॉ�बी (१९६९,१९७३) यानंी सचुवले�या 
िविवध सलं�नक शैल��या �भावामं�ये हे �प� केले आह.े  

बॉ�बी (१९६९) यानंी सलं�नक शैलीची सकं�पना िवकिसत केली - �य��ला पर�पर 
सबंंधामं�ये सरुि�ततेची भावना जाणवते. �या�ंया मते, �ौढाशंी लवकर सवंाद हे 
बालकामं�ये दोन मूलभूत �ि�कोन तयार कर�यास मदत करतात; 

१. �व: िवषयक �ि�कोन (आ�म-स�मान) {Attitude about self (Self-esteem)}: 
काळजी घेणा�या�या भाविनक �िति�या �याला/ितला तो /ती ि�य व मू�यवान आहे 
अशी मह�वाची मािहती देतात. 

२. इतर लोकांब�लचा �ि�कोन (आंतरवैयि�क िव�ास) {Attitude concerning 
other people (Interpersonal trust)}: बालक, काळजी घेणा�याला िव�ासाह� 
आिण आदरभाव िनमा�ण होईल असा मानते. 

या दोन �ि�कोना�या आधार े�यानंी खालील�माणे चार सलं�नक शैली सचुव�या आहेत. 

१. सुरि�त संल�नक शैली (Secure attachment style): ही एक अशी सलं�नक 
शैली आहे �याम�ये �य��चा आ�मस�मान आिण िव�ास उ�च असतो. �या �य�� या 
शैलीचा अनभुव घेतात �याचंा �वतःब�ल आिण इतराबं�लही सकारा�मक ��ीकोन 
असतो. यामळेु जीवनात िचर�थायी, वचनब� आिण समाधानकारक सबंंध िनमा�ण 
होतात. 

२. भीतीयु� संल�नक शैली (Fearful-attachment style): भीतीय�ु सलं�नक शैली 
कमी आ�मस�मान आिण िव�ासा�ार ेदश�िवली जाते. अशी सलं�नक शैली असले�या 
�य��ना �वतःब�ल कमीपणा वाटतो आिण इतराबं�ल नकारा�मक �ि�कोन असतो. 
यामळेु घिन� नातेसबंंध िनमा�ण कर�यात अडचणी येतात व नातेसबंंध दरुावतात आिण 
अशा �कार�या �य�� इतरानंा टाळ�याची श�यता अिधक असते. 

३. म�न संल�नक शैली (Preoccupied attachment style): कमी आ�मस�मान 
आिण जा�त आंतर�यि�क िव�ासा�ार े �वतः�या िवचारात म�न असलेली सलं�नक 
शैली दश�िवले जाते. याचा प�रणाम नातेसबंंध िनमा�ण होताना वैयि�क�र�या जवळची 
इ�छा असते, इतरानंा िचकटून राहतात आिण अखेरीस नाकारले जा�याची अपे�ा 
असते कारण ते �वतःला अयो�य मानतात. 

४. म�ु संल�नक शैली (Dismissing attachment style): उ�च आ�म-स�मान 
आिण कमी आंतर�यि�क िव�ासा�ार े िह शैली दश�िवले जाते. प�रणामी, लोकानंा 
िव�ास आहे क� ते चागं�या सबंंधानंा पा� आहेत परतं ु इतरावंर िव�ास ठेव�यात 
अडचण�मळेु �यानंा वा�तिवक जवळीक�ची भीती वाटते. 

अशा �कार े �य���ार े िवकिसत केले�या भिव�यातील सबंंधानंा सलं�नक शैली �भािवत 
करतात. जरी सलं�नक शैली �य���या आय�ुया�या स�ुवाती�या काळात तयार केली गेली 
असली तरी ती नतंर�या जीवनातील अनभुवा�ंार े बदलली जाऊ शकते. उदाहरणाथ�, 
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नतंर�या आय�ुयात तटुलेले नाते सरुि�त सलं�नक शैली असले�या �य��ला असरुि�तता 
िनमा�ण क� शकते. सलं�नक शैली �य���या जीवनातील अनेक पैलूंवर प�रणाम करते. 
उदाहरणाथ� , असरुि�त सलं�नक शैली असले�या �य��म�ये शै�िणक गणुव�ा कमी िदसून 
येते, िम� कमी असतात, पर�परिवरोधी सघंषा�त जा�त तणाव अनभुवतात आिण 
आ�मह�या कर�याची अिधक श�यता असते. अशा �कार ेबालकाचे पिहले तयार झालेले 
नाते केवळ िवकासावरच नाही तर सपूंण� आय�ुयात िनमा�ण होणा�या इतर नातेसबंंधावंर 
देखील कायम�व�पी �भाव िदसून येतो. 

कुटंुबातील इतर �ौढ सद�यांशी संबंध (Relationships with other adult family 
members) 

कुटंुबात बालकाचा सबंंध �या�या पालकािंशवाय अनेक �ौढ �य��शी येतो. याम�ये आजी-
आजोबा, काका-काकू इ�यादी �ौढाचंा समावेश असू शकतो. या �य��चे �यि�म�व 
पालकापें�ा वेगळे असते. यापैक� अनेक �ौढाचंा बालका�या िवकासावर आिण �या�ंया�ारे 
िवकिसत झाले�या इतर पर�पर सबंंधावंर मजबूत �भाव पडतो. या सबंंधाचें काही प�रणाम 
खालील�माणे आहेत; 

१. �भाव कमी करणे (Nullifying effects):  कधी-कधी हे पालका�ंया �यि�म�वाचे 
नकारा�मक प�रणाम कमी कर�यास मदत क� शकते. उदाहरणाथ�, जर आईचे 
�यि�म�व माघार घेणार े असेल, तर �याचा सामा�यपणे मलुा�ंया �यि�म�व आिण 
िवकासावर नकारा�मक प�रणाम होऊ शकतो. तथािप, घरामधील आजी -आजोबा 
िकंवा काका-काकू यासारखे  काळजी घेणा�या इतर �ौढा�ंया उपि�थतीत मलुावंरील 
नकारा�मक �भाव कमी कर�यास मदत होऊ शकते.  

२. �ि�कोन िनिम�ती (Formation of attitudes): बालकाचंा ��येक पर�परसवंाद 
�या�या िकंवा ित�या�ार ेतयार केले�या �ि�कोनाचा िनधा�रक असतो. इतर वय�कर 
�य�� �या प�तीने सबंंिधत आहेत �याचा मलुा�ंया �व-सकं�पनेवर 
प�रणामकारकपणे  �भाव पडतो. जे�हा इतर �ौढ मलुाचें  कौतकु करतात व कामिगरी 
ओळखतात ते�हा मलुामं�ये िव�ास आिण आपलुक� िनमा�ण हो�यास मदत होते. मलेु 
‘�व’ ची िकंमत, �पधा�, िवनोदब�ुी, िव�ास इ�यादी घटकाचंा अथ� आिण मू�य 
िवकिसत करतात. 

३. इतरांशी पर�परसंवाद (Other interactions): मलुानंी �ौढ �य��बरोबर केलेला  
सवंाद केवळ खेळाब�लच नाही तर सामािजक प�रि�थतीतील ससुवंाद, िनयमांचे 
पालन आिण मतभेदांना सामोर ेकसे जावे याब�ल िशकवते. आजी -आजोबाशंी बोलणे 
आिण चचा� बालकाला जाणून घे�यास मदत क� शकते क�, आजी -आजोबा�ंया 
सवंादापे�ा िम�  व पालका�ंया पर�परसवंादाचे �व�प वेगळे आहे. यामळेु मलुानंा 
कुटंुबाबाहेरील �ौढाबंरोबर वत�न कसे करावे यासदंभा�त मदत होते. अशा �कार े
�य��नी इतराशंी सवंाद कसा साधावा यासाठी मदत होते. 
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भावंडांसोबतचे नातेसंबंध (Relationships with siblings) 

कुटंुबातील आणखी एक नातेसबंंध �याचा �य���या िवकासावर प�रणामकारकपणे 
�भाव पडतो तो �हणजे भाऊ -बिहणीचे नाते. सहसा भावडंांमधील नातेसबंंधांचे वण�न 
�नेह आिण काळजीने भरलेले असते. �याचबरोबर ते श��ुव, भाडंणे आिण सघंषा��या 
अनभुवांनी देखील भरलेले असते. साधारणपणे एकुलता एक मलुगा आिण भाऊ -
बिहण असणा�या मलुाचंी तलुना क�न भावडंा�या ना�यांचा प�रणाम अ�यासला गेला. 
या अ�यासा�या िन�कषा�व�न असे िदसून आले आह,े क� एखा�ाचा भावडंाशी 
असलेला सबंंध खालील �कार े�या�ंया आंतर�य��क वत�नावर �भाव टाकते; 

 अ�ययन अनुभव (Learning experience): भावडंामंधील भाडंणे, 
सामाियकरण, चचा� यासार�या घटना पर�परानंा अनभुव देऊन िशक�यासाठी 
मदत करतात. असे अनभुव �यानंा कौश�यानंी ससु�ज व घराबाहेरील इतर 
नातेसबंंधांना सामोर ेजा�यास मदत करतात.  

 

  सामािजक संवाद (Social Interactions): भावडं नसलेली मलेु �या�ंया 
वग�िम�ानंा आवड�याची श�यता कमी असते, ते एकतर इतराकंडून बळी पड�याची 
श�यता असते िकंवा ते �वतः इतराबं�ल आ�मक अस�याची श�यता असते. 
भावडंामळेु मलुानंा पर�पर वैयि�क कौश�ये िवकिसत कर�यास मदत करते ज े
िनयोिजत मागा�ने गुडंिगरी सार�या नकारा�मक सामािजक वत�नाला सामोर े
जा�याची �मता वाढवते. 

 

  अि�तीय अनुभव (Unique experience): भावडंाशंी असलेले नाते खूप वेगळे 
असते व मलुानंा एक अनोखा अनभुव िमळतो. भाऊ-बिहणीचे नाते पालक-मलुा�ंया 
ना�यापे�ा वेगळे आहे कारण �यात �नेह, श��ुव आिण समायोजन असते (बोअर व 
�याचें सहकारी, १९९७). यामळेु अितशय वेगळे नाते तयार होते �याचा मलुा�या 
िवकासावर मजबूत प�रणाम होतो.  

 

  सामाियकरण केलेले अनुभव आिण आपुलक� (Shared experiences and 
affection): एकाच वातावरणात राह�न अनेक सकारा�मक आिण नकारा�मक 
अनभुव भावडंानंी शेअर केलेले असतात. अशा अनभुवामंळेु �यानंा एकमेकाशंी 
सबंंध ठेवणे सोपे होते. यामळेु �यानंा नकुसानाब�ल द:ुख आिण एकमेकाबं�ल 
सहानभूुती �य� करणे सोपे होते. अशा सामाियकरणामळेु भावडंामंधील नातेसबंंध 
मजबूत होतात आिण भाविनक वाटचालीला मदत होते. 

अधूनमधून �पधा� आिण भाडंणे असूनही बह�तेक भावडें एकमेकासंोबत राहतात. तथािप, 
�विचत �सगंी भाऊ -बिहणी�या ना�यात श��ुव व म�सर असू शकतो.  

तुमची �गती तपासा  

१. कुटंुबातील मह�वा�या घिन� नातेसबंंधावंर चचा� करा? 
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८.२.४ मै�ी: कुटंुबा�या पलीकडील संबंध (Friendships: Relationships 
Beyond the Family) 

िम�ाशंी असलेले सबंंध आप�या िवकासावर प�रणाम करणारा आणखी एक मह�वाचा घटक 
आहे. मै�ीची िनिम�ती कशी होते ह ेखालील प�तीने शोधली जाते: 

१. बालपण (Childhood): बालपणा�या स�ुवाती�या अव�थेला टोळी-पूव� ('�ी-गगँ') 
वय असे सबंोधले जाते तर बालपणा�या शेवट�या अव�थेला टोळीचे वय 'गगँ एज' 
असे �हणतात. िम�ासंह �ारिंभक सवंाद सामा�यतः बालपणी�या अव�थेत स�ु 
होतात. हा ट��या समीपतेवर आधा�रत आहे. मलेु सहसा �या�ंया कुटंुबा�या जवळ 
राहणा�याशंी िकंवा जवळ बसले�याशंी मै�ी करतात.  

२. पौगंडाव�थेचा आिण �ौढ�वाचा ट�पा (Adolescence and Adulthood 
stage): पौगडंाव�थेम�ये �वेश के�यानतंर लहानपणी�या काही मै�ी स�ु राहतात 
तर काह�चा शेवट होतो. पर�पर िहत व सामाियक सकारा�मक अनभुव असलेली मै�ी 
कायम ठेवली जाते व  साम�य� वाढवते. काही मै�ी बालपणात, पौगडंाव�थेत आिण 
कधीकधी सपूंण� आय�ुयभर िटकून राहतात.  

घिन� मै�ी (Close friendships):  

एखा�ा �य��ला खूप िम� असू शकतात परतं ुजवळचे िम� कमी असतात. जे फ� िम� 
आहेत �या�ंयाम�ये होणा�या पर�परसवंादाचे �व�प जवळ�या िम�ापें�ा वेगळे असते. 
घिन� मै�ीमधील  पर�परसवंादाची काही मह�वाची वैिश�्ये- 

१. िवन�ता (Modesty): टायस व �याचें सहकारी (१९९५) यानंी असे सचुवले क�, 
एखादी �य�� इतराशंी बढाई मार�यात �य�त असू शकते परतं ुजवळ�या िम�ाबंरोबर 
वाग�यात ते अिधक िवन� असतात. 

२. खोटे बोल�याची श�यता कमी (Less likely to lie): �य�� जवळ�या िम�ाशंी 
खोटे बोल�याची श�यता कमी असते आिण जर खोटे बोलले तर िम�ाला बर े
वाट�या�या उ�ेशाने असेल (डीपाउलो आिण काशी, १९९८). 

३. 'आ�ही' पण (‘we’ ness): घिन� मै�ीमधील संभाषणाम�ये "आ�ही" आिण 
"आ�हाला" �या ��ीने बोलणे अिधक समावेशक आिण समािव� आह.े 

४. पर�परसंवादाचे �व�प (Nature of interaction): घिन� िम�ाबंरोबरील जवळ�या 
िम�ाशंी सबंंधाचें �व�प स�ंया�मक आिण गणुा�मक ��्या उ�च असते. जवळ�या 
िम�ासंोबत केवळ पर�परसवंादाची पुनराव�ृी आिण कालावधी जा�त नाही तर 
गणुा�मक��्या अिधक सामाियकरण, समथ�न आिण आ�म-�कटीकरण देखील 
असते.  
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याव�न असे सूिचत होते क�, घिन� मै�ी मह�वपूण� आहे कारण ती एकमेकानंा भाविनक 
आधार �दान करते. �य�� जवळ�या िम�ाबरोबर सखुी आिण आनदंी राहते. घिन� मै�ीचे 
फायदे �य���या िवकासासाठी खूप मह�वाचे असतात. सामा�यतः लोक िम�ामंधील 
उदारता, सवेंदनशील �वभाव आिण �ामािणकपणा�या गणुाचंी �शसंा करतात. ते अशा 
िम�ानंा मह�व देतात �या�ंयासह ते  आनदं   घेऊ शकतात (उरबं�क�, १९९२). 

जरी वरील गणुधम� सव�साधारणपणे िम�ामं�ये अपेि�त असले तरी, स�ंकृतीनसुार इि�छत 
वैिश�्ये बदलू शकतात. एखा�ा �य��ला जवळ�या िम�ाकडून काय अपेि�त असते ते 
एका स�ंकृतीतून दसु�या स�ंकृतीत िभ�न असते. जपानी महािव�ालयीन िव�ा�या�नी 
सहज िमसळणे, बढाई मारणे, िवचारशील आिण पटकन रागाला जाणार ेनसणे यासार�या 
वैिश�्यांवर भर िदला (माइडा आिण �रची, २००३).अमे�रकन िव�ा�या�नी जवळ�या 
िम�ामं�ये सि�य राह�याबरोबरच उ��फूत�तेवरही भर िदला. 

िलंग आिण मै�ी (Gender and Friendships) 

अगदी श�ुलक मागा�ने िलंग जवळ�या िम�ामंधील अपेि�त वैिश�्यावंर �भाव टाकते. 
ि�या नेहमी भावना सामाियक आिण चचा� कर�याची अपे�ा क�न घिन�तेला मह�व 
देतात. अनभुव आिण भाविनक पािठंबा, खेळ, �क�प िकंवा सामाियक छंद यासार�या 
उप�मावंर आधा�रत मै�ी करतात (�ेड�रकॉन, १९९५). 

समानता हा मै�ीचा आधार आह ेका? (Is similarity the basis of friendship?) 

आणखी एक घटक जो जवळ�या मै�ीम�ये मह�वाची भूिमका बजावतो तो �हणजे समानता. 
से�फ हाऊट व �यांचे सहकारी (२००९) यांनी �यि�म�व ��ावली बनव�यासाठी 
अलीकडे न�याने भेटले�या इतर िव�ा�या�ना समािव� क�न घेतले. �यानतंर अनेक 
मिह�यानतंर ��ावली पूण� केली. याम�ये घिन� मै�ीमधील समानतेचे मह�व समजून 
घे�याचा �य�न केला. याव�न असे आढळून आले क�, किथत समानता मै�ी�या 
िनिम�तीचा अंदाज लाव�यास स�म होती परतं ुवा�तिवकतेम�ये असू शकत नाही. िम�ाशंी 
सबंंध हा �य���या आय�ुयातील एक अितशय मह�वाचा नातेसबंंध आहे कारण िम� 
आ�मस�मान वाढवतात व तणावाचा सामना कर�यास मदत करतात. सकारा�मक प�रणाम 
केवळ सकारा�मक िम�ा�ंया उपि�थतीतच श�य आहेत. तथािप, जर िम� असमिथ�त, 
असामािजक आिण अितसवेंदनशील असतील तर �याचा नकारा�मक प�रणाम होऊ 
शकतो. 

तुमची �गती तपासा  

१. िम�ाबंरोबरील घिन� सबंंधा�ंया �व�पावर चचा� करा. 
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८.३ जोडीदारातील दश�नीय गणुा�ंया ल�णीय फरकाबं�लचे सशंोधन 
आप�याला काय सागंते: �मे खरोखर आधंळे असत े का? (WHAT 
RESEARCH TELLS US ABOUT DRAMATIC DIFFERENCES 
IN APPEARANCE BETWEEN PARTNERS: IS LOVE 
REALLY BLIND?) 

समानता व शारी�रक स�दय� आंतर�यि�क आकष�णाम�ये मह�वाची भूिमका बजावतात. 
तसेच रोमिँटक/�ाणयािध�ीत नातेसबंंधामं�ये मह�वाची भूिमका बजावतात. िववाहाचा 
िकंवा �णयाचा िवचार करताना, लोक साधारणपणे �या�ंयासारखेच जोडीदार िनवडतात व 
तेच �यानंा आकष�क वाटतात.  

स�दय� िकंवा शारी�रक आकष�कतेचा िनकष ��येक �य��म�ये िभ�न असतो. प�रणामी, 
एका �य��ला जे आकष�क वाटते ते दसु�या �य��ला आकष�क वाटू शकत नाही. 
�ाधा�यामंधील फरक कधी-कधी �य��ना जोडीदार िनवड�यास भाग पाडतात �यांना 
इतरा�ंार ेन जळुणार ेमानले जाऊ शकते. उदाहरणाथ�, एक त�ण �य�� वय�कर जोडीदार 
िनवडत आहे िकंवा उंच ि�या कमी उंचीचे पु�ष िनवडतात. जे�हा आपण �या�ंयाकडे 
पाहतो, ते�हा �यानंी कोण�या आधारावर एकमेकाचंी िनवड केली याब�ल आप�याला 
आ�य� वाटते. आप�याला आ�य�चिकत करते क�, इतरानंा �प� समजणा�या गो��ब�ल 
�ेम आंधळे आह े का?  सामािजक मानसशा�ातील सशंोधनानंी समजून घे�याचा �य�न 
केला आह े क� रोमिँटक/ �णयािध�ीत जोडीदाराचंी एकमेकाबं�ल धारणा जा�त 
सकारा�मक आहे का ?  हे असे आहे क� �ेम �यानंा आंधळे बनवते आिण इतरानंा िदसत 
असले�या गो�ी पाह�यास ते स�म नसतात. सशंोधनातून असे िदसून आले क�,  
वा�तववाद आिण सकारा�मकता रोमिँटक/ �णयािध�ीत जोडीदारा�या समजतुीम�ये सह-
अि�त�वात असतात.  

�य��ची जोडीदारांना समजून घे�याची व िवचार कर�याची वैयि�क प�त आह,े 
�या�ंयाकडे जोडीदारािवषयी दोन �कारचे �ान असू शकते; 

१. जोडीदार �यानंा कसे पाहतात याब�लची अंत���ी (ओळखीिवषयक अचूकता) 

२. इतर �या�ंया जोडीदाराकडे कसे पाहतात याब�ल अतं���ी (�ित�ािवषयक अचूकता) 

सोलोमन आिण वजीर े (Soloman & Vazire) या�ंया  २०१४ मधील सशंोधनाम�ये 
शारी�रक स�दया�बाबत िवरोधाभासी प�रणाम िदसून आला, जो उ�च मू�यमापन करणारा 
आिण िवशेषतः रोमिँटक/ �णयािध�ीत सबंंधामं�ये मह�वाचा गणु आहे. �या�ंया 
सशंोधनाम�ये िवसगंत िकंवा िवरोधाभासी वैिश�्यासंह जोड�यांची बोधा�मक �ि�या 
समजून घे�याचा समावेश  होता.  

िवसगंत जोडीदार वा�तववाद (एकमेकानंा वा�तववादीपणे पाहतात) िकंवा सकारा�मकता 
दाखवतात (जोडीदारांना समजून घे�याम�ये जा�त सकारा�मक आहेत) का? हे जाणून 
घे�यासाठी सोलोमन आिण वजीर (२०१४) यानंी सशंोधन हाती घेतले होते. �यानंा 
आढळले क�, िवसगंत जोड�यामं�ये दोघेही सह-अि�त�वात असू शकतात, ते जोडीदारानंा 
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अिधक आकष�क (सकारा�मक) समजतात व  �यानंा प�रपूण� जाणीव आहे क� �याचंी धारणा 
इतरा�ंया (वा�तववाद) धारणांशी जळुत नाही.  

�या�ंया सशंोधनाम�ये सहभाग�ना शारी�रक आकष�कते�या धारणा सदंभा�त ��ावलीचे 
उ�र दे�यास सािंगतले. सहभागी�या िम�ांना आिण रोमिँटक/ �णयािध�ीत जोडीदारानंा 
शारी�रक स�दया�ची व आ�ममू�याकंनाबाबतची धारणा या संदभा�त ��ावली दे�यात आली. 
रोमिँटक/ �णयािध�ीत जोडीदारासंाठी, सहभागी�या िम�ा�ंया मू�याकंनाब�ल�या धारणा 
सदंभा�त अित�र� ��ावली दे�यात आली. सहभागीचा �व, जोडीदार आिण िम�ाची धारणा 
या�ंयात पर�परसबंंध आढळले. िवसगंत जोड�याबंाबत संशोधनातील म�ुय दोन िन�कष� 
पढुील�माणे आहेत; 

१. अशी जोडपी जोडीदाराला इतरापें�ा अिधक आकष�क समजतात व �या�ंयाकडे खूप 
सकारा�मक ��ीने पाहतात. 

२. अशा जोड�यानंा जोडीदाराला इतरापें�ा अिधक आकष�क समज�या�या �व�ृीची काही 
�माणात जाणीव असते. �यामळेु �याचंा जोडीदार आकष�क वाटू शकतो, परतं ु �यानंा 
या व�तिु�थतीची जाणीव आहे क� ते जोडीदाराला इतर कसे पाहतात या�या तलुनेत 
आपण अिधक सकारा�मक ��ीने पाहतो. 

अशा�कार े �याचें सशंोधन असे सचुवते क�, रोमिँटक/ �णयािध�ीत जोडीदारानंा 
एकमेकाचंी ओळख आिण शारी�रक स�दय� याब�ल जाग�कता असते. असे जोडीदार 
एकमेकानंा इतर िनरी�कापें�ा अिधक आकष�क वाटतात. याव�न असे �प� होते क�, 
कदािचत �ेम लोकानंा आंधळे बनवते. ��येक जोडीदार इतरा�ंया ��ीने जे मह�वाचे आहे 
�या िवसगंतीबाबत अंशतः आंधळा असू शकतो. या �य��ना इतर लोक �या�ंया 
जोडीदाराकंडे कसे पाहतात याची जाणीव असते व �वतः जोडीदाराला इतरा�ंया तलुनेत 
अिधक आकष�क समजतो ह े मािहत असते. ते एकमेकामंधील फरक ओळखतात, परतं ु
�या�ंयाकडून ते ��ुलक मानले जाते. जरी इतरानंा िवरोधाभास जाणवत  असला तरी, 
�यानंा तो फरक मह�वाचा वाटू शकतो.  

सोलोमन आिण वजीर े (Soloman & Vazire) या�ंया मते, इतरा�ंया तलुनेत �य�� 
�या�ंया जोडीदाराबं�ल अिधक सकारा�मक असतात, परतं ु�यानंा �वतः�या पूव��हाब�ल 
जाणीव असते. 

सोलोमन आिण वजीर े(Soloman & Vazire) असा यिु�वाद करतात क�,  �य�� �मखु 
तीन मागा�नी जोडीदाराबं�ल अितसकारा�मक आिण वा�तववादी �ि�कोन राख�यास 
स�म असतात, ते माग� पढुील�माणे आहेत: 

१. ��येकाने जोडीदाराचें िम�ांपे�ा अिधक मह�वपूण� आकष�क �हणून गणुाकंन केले. 

२. �य�� जोडीदारांचे अितसकारा�मक सव�कष मू�याकंन करतात, परतं ुिविश� गणुधमा�चे 
आिण �मताचें अिधक वा�तववादी मू�यमापन करतात (माझा जोडीदार महान आहे पण 
फार सयंमी नाही) 



 

 

आवड, �ेम आिण इतर घिन� 
नातेसंबंध- II 

127 

३. लोकाचंा नातेसबंंधासाठी अिधक प�पाती िनण�य असतो. केवळ �या�ंया जोडीदाराशंी 
सबंंिधत प�रमाणासंाठी अिधक वा�तववादी िनण�य (माझा जोडीदार खरोखर आकष�क 
आहे) असतो. 

शारी�रक आकष�णात फरक असले�या जोड�याशंी सबंंिधत दसुरा अ�यास हटं व �याचें 
सहकारी (२०१५) यानंी १६७ जोड�यांवर केला. या अ�यासातून असे आढळून आले क�, 
�या जोड�यानंी �यां�या भेटीनतंर लगेच डेिटंग कर�यास स�ुवात केली ते एकमेकानंा 
ओळख�यानतंर िववाह कर�याचा िनण�य घेणा�यापें�ा शारी�रक आकष�कते�या पातळीवर 
अिधक जवळ आहेत. हटं व �याचें सहकारी या�ंया मते, जे�हा जोड�यांनी �या�ंया पिह�या 
भेटीनतंर लगेच िववाह कर�याचा िनण�य घेतला, तो शारी�रक आकष�कतेवर आधा�रत 
अस�याची श�यता अिधक असते. तथािप, जे�हा लोक एकमेकानंा ओळख�यानतंर िववाह 
करतात ते�हा शारी�रक आकष�ण कमी मह�वाचे मानले जाते आिण �हणूनच शारी�रक 
आकष�कते�या पातळीम�ये अिधक फरक असू शकतो. अनेक जोड�यांना एकमेकाशंी सवंाद 
साध�यासाठी अिधक वेळ िमळा�याने िवशेष छाप िवकिसत हो�यास मदत होते, �यामळेु ते 
शारी�रक स�दया�ला द�ुयम मानतात. 

वरील अ�यासाम�ये शारी�रक आकष�णात जळुणा�या आिण न जळुणा�या जोड�यां�या 
आनदंा�या पातळीत काही फरक आहे क� नाही हे समजून घेणे देखील समािव� आहे. 
�यानंा असेही आढळले क�, शारी�रक आकष�कतेम�ये जळुणा�या आिण न जळुणा�या 
जोड�यां�या�ार ेअनभुवले�या आनदंा�या पातळीम�ये कोणतेही फरक नाहीत. 

८.४ �मेाचा नाश करणा�या दोन घटकािंवषयीचे सशंोधन आप�याला काय 
सागंते - म�सर आिण िव�ासघात (WHAT RESEARCH TELLS US 
ABOUT TWO FACTORS THAT MAY DESTROY LOVE- 
JEALOUSY & INFIDELITY) 

�ेम हा एक शि�शाली घटक आहे जो जवळ�या ना�यामं�ये गुतंलेला असतो. याम�ये काही 
अडथळे आहते जे �ेमास �ितबंध करतात िकंवा लोकामं�ये असलेले �ेम एकदम न� क� 
शकतात. या भागात आपण �ेमाचा शेवट करणा�या म�सर आिण िव�ासघात या दोन 
मह�वा�या घटकाचंा अ�यास क�या. 

म�सर �हणजे �णयािध�ीत जोडीदार िकंवा इतर �य�� �यांची आपण मनापासून काळजी 
घेतो, िकंवा आधीच �याचंा �नेहभाव िकंवा िन�ा दसु�या �य��कडे ह�तातं�रत केली आह,े 
याब�ल िचतेंचा सदंभ� देते. 

सामािजक मानसशा��ानंी म�सरात योगदान देणार ेघटक समजून घे�याचा �य�न केला 
आहे. काही मह�वाचे घटक खालील�माणे आहेत. 

१. �ित�प�या�कडून धोका (Threat from Rival): म�सर अशा प�रि�थतीत उ�वू 
शकते क�, िजथे एखा�ा �य��ला काही �ित�प�या��ार ेमौ�यवान नातेसबंंधास धोका 
अस�याचे समजते. उदाहरणाथ� , प�नी आप�या पती�या जवळ�या मिहला 
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सहका�याचा हेवा क� शकतात �यानंा ती पतीबरोबर�या नातेसबंंधासाठी धोका 
मानते. 

२. आ�मस�मानास धोका (Threat to self-esteem): कधी-कधी लोकानंा म�सर वाटू 
शकतो कारण ते सामािजक नकाराची अपे�ा करतात �यामळेु �याचंा आ�मस�मान 
धो�यात येतो. उदाहरणाथ� , एखादा पती आप�या प�नी�या जवळ�या प�ुष िम�ाचा 
हेवा क� शकतो कारण �याला वाटते क� ती ल�िगक सबंधंात आहे. यामळेु म�सर 
िनमा�ण होतो कारण ितचे दसु�या �य��ब�लचे ल�िगक आकष�ण �या�या 
आ�मस�मानाला ध�का देणार ेअसते. 

म�सर िनमा�ण हो�याम�ये िलंगभेद हा घटक देखील मह�वाचा आह,े प�ुषानंा जोडीदारा�या 
इतराबं�ल�या ल�िगक आकष�णाबाबत म�सर वाटतो, तर जोडीदारा�या दसु�या 
�य��ब�ल�या भाविनक आकष�णामळेु ि�यानंा म�सर वाटतो. याचा पर�पर आकष�णावर 
नकारा�मक प�रणाम होतो. काही नकारा�मक प�रणाम खालील�माणे आह;े 

१. ताण (Stress): नकारा�मक घटक नातेसबंंधात तणाव िनमा�ण करतात. म�सर/ई�या� 
हा नकारा�मक घटकापैंक� एक आहे जो नातेसबंंधात सामील असले�या सव� 
�य��म�ये तणाव िनमा�ण करतो. म�सर करणारी �य�� िववाहावरील प�रणामां�या 
अंदाजामळेु तणाव��त असते. ई�य�चे ल�य झालेली �य�� तणाव��त असते. 

२. मू�यमापनाचे प�रणाम (Affects evaluations): चॅन व �याचें सहकारी यां�या 
सशंोधनातील सहभाग�ना ई�या� िनमा�ण झा�यानतंर प�रि�थतीचा िवचार कर�यास 
सािंगतले. यानतंर �यानंा दोन उ�पादनाचंी चव घे�यास सांग�यात आले. �योगा�या 
पढुील भागात, सहभाग�ना �ेमाचा अनभुव आ�यावर प�रि�थतीचा िवचार कर�यास 
सािंगतले गेले आिण नतंर प�ुहा �याच दोन उ�पादनांचा आ�वाद घेतला. �ेमाब�ल 
िवचार करताना उ�पादनांचे मू�यमापन केले गेले ते अिधक सकारा�मक ठरले. हे 
सूिचत करते क�,  म�सर आप�या सभोवताल�या गो���या मू�याकंनावर प�रणाम 
करतो. 

३. ह�या (Homicide): ई�या�ची सामा�य �िति�या �हणजे राग आिण आ�मकता. याचा 
प�रणाम अनेकदा �य��वर ह�ला व �हार करणे असा होतो. आकडेवारी असे सूिचत 
करते क�, ि�यांची ह�या कर�यामागे ई�या� हा एक �मखु घटक आह.े 

४. नाकारलेले �मे (Declined love): ई�या�चा आणखी एक नकारा�मक प�रणाम �हणजे 
जोडीदारावंरील �ेम कमी होणे. ई�या�मळेु �ेम कमी होते आिण कधीकधी पूण�पणे न� 
स�ुा होते. अशा �कार ेई�या� न� झाले�या ना�याचा एक मह�वाचा �ोत आह.े 

 नातेसबंंधांना धोका देणारा आणखी एक घटक �हणजे- िव�ासघात. हे इतराशंी घिन� 
सबंंधा�ंार ेजोडीदाराचा िव�ासघात दश�वते. िव�ासघात वेगवेग�या स�ंकृती, िलंग आिण 
सामािजक-आिथ�क ि�थतीम�ये िदसून येतो. तथािप, �बळ �य�� दबु�ल �य��पे�ा जा�त 
वेळा अशा वत�नात गुतंले�या िदसून येतात. लॅमस� व �यांचे सहकारी, (२०११) या�ंया 
सशंोधनात असे िदसून आले क�,  हे म�ुय�वे िव�ासघात कर�या�या �मतेब�ल�या 
आ�मिव�ासामळेु होते. 
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िव�ासघातामळेु नातेसबंंधांवर वेगवेग�या �कार ेनकारा�मक प�रणाम होतो; 

१. घट�फोट (Divorce): जोडीदारा�या िव�ासघातामळेु नातेसबंंधातील सलं�नता आिण 
भाविनक बंधन न� होतात. खर ंतर, सवा�िधक घट�फोट हो�यामागे िव�ासघात हे एक 
म�ुय कारण आहे (�ेिवटी आिण अमॅटो, २००३). 

२. मानिसक आिण शारी�रक आरो�य (Mental & Physical health): 
जोडीदाराकडून अिव�ासाने वागणे अनेकदा �लेशकारक असते. िव�ासघात 
जोडीदाराम�ये नैरा�य िनमा�ण करतो �यामळेु शारी�रक आिण मानिसक आरो�यावर 
नकारा�मक प�रणाम होतो (गॉड�न, बाकॉम आिण �नायडर, २००४). 

३. मा�यमांचे ल� (Media attention): जे�हा शि�शाली �य��बाबत िव�ासघात होतो 
ते�हा लोकाचें ल� �यापक �माणात वेधले जाते. �यामळेु सबंंिधत �य��ची �ितमा 
मलीन होऊ शकते. 

४. ताण (Stress): िव�ासघाताम�ये छुपे �णायाधी�ीत सबंंध असतात. छु�या 
�णायाधी�ीतसबंंधात गुतंले�या �य��म�ये ताण िनमा�ण होतो (लेहिमलर,२००९). 
इतरानंा छु�या �णायाधी�ीत सबंंधाब�ल मािहती झा�यानंतर�या प�रणामामळेु ताण 
िनमा�ण होऊ शकतो. कधी-कधी ते अशा ना�या�या भिव�याब�ल िवचार क�न स�ुा 
तणाव��त होऊ शकतात.  

 अशा �कार,े िव�ासघात जरी रोमाचंक वाटत असला तरी �ेम आिण वैवािहक 
सबंंधावंर �याचा नकारा�मक प�रणाम होतो. 

८.५ साराशं 

आंतर�यि�क आकष�ण आप�या सव� ना�याचंा आधार आहे. आप�या घिन� 
नातेसबंंधामं�ये �ेम हा एक सामा�य घटक असतो.  �ेम �हणजे भावना, अनभूुती आिण 
वत�न यांचे सयंोजन. �ेमाचे वेगवेगळे �कार आहेत- भावना�मक, शृगंा�रक आिण 
जोडीदारामंधील �णयाधी�ीत नातेसबंंधातील सहवास �ेम. कुटंुबातील सद�याशंी (पालक, 
मलेु आिण भावडें) सबंंध हे मानवांनी तयार केलेले एक घिन� नाते आहे. पालकाशंी सबंंध 
सलं�नक शैली आिण पर�पर वैयि�क िव�ास या�ार े िनयंि�त केले जाते. या कौटंुिबक 
ना�यांचा �वतःब�ल�या �ि�कोनावर प�रणाम होतो.  

मै�ी हे आणखी एक घिन� नातेसबंंध आहे याची स�ुवात साि�न�यातून होते, नतंर 
समानता सार�या इतर घटका�ंार ेिवकिसत होते.  

समानता हा सहसा जोडीदार िनवड�याचा आधार असतो, कधी-कधी लोक अशा 
जोडीदाराचंी िनवड करतात �यानंा इतरानंी िवसगंत मानले आहे. अशा जोड�याचंा केलेला 
अ�यास असे दश�िवतो क�,  �यानंा �या�ंया समज�यातील फरकाची जाणीव असते परतं ुहा 
फरक ते मह�वाचा मानत नाहीत. 
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म�सर/ई�या� व िव�ासघात हे दोन मह�वाचे घटक आहेत जे लोकामंधील �ेम न� करतात. 
हे दो�ही घटक नातेसबंंधामं�ये तणाव िनमा�ण क� शकतात आिण जोडीदारामंधील �ेम 
कमी क� शकतात.  

८.६ ��  

१. �ेमाचे �व�प आिण �णयाधी�ीत नातेसबंंधातील वैिश�्याचंी चचा� करा. 

२. िविवध कौटंुिबक सबंंधा�ंया �व�पाचे मू�याकंन करा. 

३. घिन� मै�ीतील म�ुय घटकावंर चचा� करा. 
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