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प्ररेणा (MOTIVATION) 
 

 प्रास्ताविक :- 

 मानसशास्त्र ह ेमानव आणि मानवेतर प्रािी याांच्या वततनाचा अभ्यास करिारे शास्त्र आह.े वततन म्हिजे व्यक्तीन ेउद्दीपकाला 

अनसुरून णिलेल्या प्रणतणिया असतात एखािी व्यक्ती एखाि ेवततन का करते या प्रश्नाचे उत्तर िणे्याचा प्रयत्न मानसशास्त्रज्ाांनी केलेला 

आह.े त्यातनूच पे्ररिात्मक वततनाचा अभ्यास केला जाऊ लागला आपले वततन फक्त बाहरे शक्तीमळेुच घडून येते  असे नाही. व्यक्तीच्या 

वततनाच्या मळुाशी कोितीतरी अांतगतत शक्ती कायत करीत असते त्याणशवाय व्यक्तीकडून कोितीही वततन घडून येत नाही व्यक्तीच्या 

वततनाच्या मळुाशी असलेल्या या आांतररक शक्तीलाच प्रेरिा असे  म्हितात. 

 आपल्याला पे्ररिात्मक वततनाची अनेक उिाहरि ेआपल्या आजबूाजलूा णिसनू येतात एखाद्या मलुीला डॉक्टर व्हावेसे वाटते 

तर एखाद्याला वकील  व्हावे असे वाटते. एखािा पढुारी सत्ता णमळावी म्हिनू डडपडताना णिसतो एखाद्या व्यक्तीला प्रमोशन णमळावे 

असे वाटत असते. तर एखाद्याला आपल्या िाढ िखुी च्या वेिनेपासनू सटुका पाणहजे असते. तर एखाद्या व्यक्तीला भकू लागली असेल 

तर त्याला  अन्नपिार्ात णशवाय िसुरे काही नको असते. तर एखाद्याला णमत्ाांची गरज भासत असते.  आपला मलुगा णशकून मोठा व्हावा 

म्हिनू एखािी आई अणतशय काबाडकष्ट करीत असते.  यासारखी अनेक उिाहरि ेआपि आपल्या आजबूाजलूा पाहत असतो ही सवत 

प्रेरिात्मक वततनाची उिाहरि ेआहते.  या प्रकरिात आपि प्रेरिा म्हिजे काय ?  प्रेरिचे े  स्वरूप कसे असते याची माणहती घिेार 

आहोत. 

पे्ररणेची व्याख्या 

 पे्ररिा हा शब्ि इांग्रजी भाषेतील MOTIVATION (मोणटवेशन) या शब्िापासनू तयार झाला आह.े  मोणटवेशन हा शब्ि लॅणटन भाषतेील 

इमोिर या शब्िापासनू तयार झाला आह ेत्याचा अर्त हलणवि ेणकां वा अस्वस्र् करि ेअसा होतो यावरून एखाद्या व्यक्तीला हलणवण्याच े

अस्वस्र् करण्याचे णकां वा कायतप्रवतृ्त करण्याच ेकाम ज्या घटकाांमळेु केले जाते त्यास पे्ररिा असे म्हितात.  

 णवणशष्ट उणद्दष्ट साध्य करण्यासाठी वततनाला चालना ििेारा घटक अशी प्ररेिचेी सोपी व्याख्या केली जाते र्ोडक्यात णवणशष्ट उणद्दष्ट साध्य 

करण्यासाठी व्यक्तीला णचकाटीन ेडडपड करायला लाविारी व णवणशष्ट णिशेने वततन करण्यासाठी भाग पाडिारी  व्यक्ती  वततना मागील 

अांतगतत शक्ती म्हिजे पे्ररिा होय. 

  जे  पी  विलफोर्ड   याांच्या मते “कोित्याही णियेला प्रारांभ करून ििेारी णकां वा ती णिया चालू ठेवण्यासाठी प्रवतृ्त करिारी 

आांतररक  प्रचोिक  शक्ती  म्हिजे प्रेरिा होय” 

मॉिडन वकिं ि ि रोविन्सन याांच्या मते “आांतररक पररणस्र्ती मडील ज्या णवणशष्ट कारि घटकामळेु णकां वा  अवस्रे्मळेु णवणशष्ट 

ध्येयासाठी मनषु्य णकां वा प्रािी कायतप्रवतृ्त होतात त्या अवस्रे्ला पे्ररिा म्हितात.” 

 वरील काही वाक्य पाणहल्यानांतर आपल्याला पे्ररिात्मक वततनाची खालील तीन वैणशष््टये णिसनू येतात 

 अ   पे्ररणा ही एक आिंतररक  शक्ती वकिं िा अिस्था आहे कोणत्याही  िाह्य  शक्तीमुळे व्यक्तीकरू्न पे्ररणात्मक ितडन 

केले जात नाही 

ि.  या आिंतररक शक्तीमुळेच व्यक्ती ितडन करण्यासाठी  प्रितृ्त होते. तसेच वतच्या ितडनाला वनवित अशी विशा 

वमळते 

क.  प्रत्येक  पे्ररणात्मक  ितडना मािे  वनवित असे उविष्ट असते आवण हे उविष्ट साध्य करण्यासाठी ितडनाला चालना 

वमळते  कोणते कोणतेही  उविष्ट नसेल तर व्यक्तीकरू्न कोणतेही ितडन केले जाणार नाही.  

र्ोडक्यात एखाि े उणद्दष्ट  साध्य करण्यासाठी व्यक्तीच्या वततनाला सरुुवात करून ििेारी  आांतररक शक्ती म्हिजे पे्ररिा होय व्यक्तीच्या 

वततनाला सरुुवात करून िऊेन त्या वततनाचे णिशा णनणित करून उणद्दष्ट साध्य होईपयंत व्यक्तीला कायतप्रवतृ्त करण्याचे काम पे्ररिा करत 

असतात 

२.१ पे्ररणा वसद्ािंत 

  

मानवी पे्ररिा पे्ररिा चे स्वरूप स्पष्ट करण्यासाठी अनेक मानसशास्त्रज्ाांनी वेगवेगळे णसद्ाांत माांडले आहते या णसद्ाांताची माणहती आपि 

येरे् करून घिेार आहोत 
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अ) सहज प्रितृ्ती वसद्ािंत 

मानवामध्ये काही जन्मजात प्रवतृ्ती आढळून येतात त्याांना सहज प्रवतृ्ती असे म्हितात मानवाच्या जन्माबरोबरच  या या प्रवतृ्ती 

आलेल्या असतात या प्रवतृ्तीमळेु सवतजि णवणशष्ट प्रकारे वततन करीत असतात जन्मजात सहज प्रवतृ्तीमळेु णवणशष्ट जातीच्या प्राण्याांच्या 

मध्ये णवणशष्ट प्रकारच े  वततन घडवनू येत असते.  णवल्यम जेम्स या मानसशास्त्रज्ाने सवतप्रर्म सहज प्रवतृ्ती ही सांकल्पना माांडली पढु े

विल्यम मॅकरू्िल  या शास्त्रज्ान े  सहज प्रवतृ्तींच ेसणवस्तर असे वितन केले आह.े  त्याच्या मतानसुार  सहज प्रवतृ्ती या मानवाला 

णशकाव्या लागत नाहीत.  मानवाला त्या जन्मतः णमळालेल्या असतात.  मानवाच्या जन्मापासनूच या  सहज प्रवतृ्ती  मानवी वततनातनू 

णिसनू येत असतात.  स्वतःचे अणस्तत्व णटकवण्यासाठी या  सहजप्रवतृ्ती मानवामध्ये येत असतात.  आपला वांश  णटकावा ही डडपड 

प्रत्येक प्राण्याांमध्ये णिसनू येत असते त्याचप्रमाि ेमानवामध्ये सदु्ा ही डडपड णिसनू येते.  लैंणगक वततन ह ेसहजप्रवतृ्ती मध्ये मोडते लैंणगक 

आनांि णमळावा त्याचबरोबर आपला वांश सदु्ा णटकून राहावा ही डडपड त्यामाग ेअसते.  या  सहज प्रवतृ्ती णशवाय  लढाव ूवतृ्ती ,  सांचय  

णकां वा साठवनू ठेवण्याची वतृ्ती,  णजज्ासा,  सहानभुतूी अशा काही सहज प्रवतृ्ती मळेुच आपि वततन करण्यासाठी प्रवतृ्त होत 

असतो. मॅक्डूगल 

  मानवी वततन वततना मागे णकती सहजप्रवतृ्ती आहते याबाबत मानसशास्त्रज् मध्ये एकवाक्यता णिसनू येत नाही विल्यम  मॅक्रू्िल  

याांनी मानवामध्ये एकूि 18 सहज प्रवतृ्ती आहते असे साांणगतले तर िनाडर्  या मानसशास्त्रज्ाने मानवामध्ये जवळपास 5759  एवढ्या 

मोठ्या सांख्येने सहजप्रवतृ्ती असल्याच ेस्पष्ट केले आह.े  यामळेु वततना माग े सहज प्रवतृ्ती कारिीभतू असतात असे स्पष्ट करि ेशक्य होत 

नाही.  त्यामळेु मानवी वततनाचे स्वरूप स्पष्ट करण्यासाठी सहजप्रवतृ्ती णसद्ाांत परेुसा ठरत नाही.  मळुातच मानवी वततन गुांतागुांतीचे आह.े 

एखाद्या णवणशष्ट कारिामळेु वततन घडून  येते असे स्पष्टपि ेम्हिता यते नाही.  मानवाचे सवतच वततन जन्मजात असते असे नाही आपि 

बऱ्याच गोष्टी णशकलेल्या असतात णकां वा इतराांच्या अनकुरिातनू आत्मसात केलेल्या असतात त्यामळेु सवतच वततन सहज प्रवतृ्तीने घडून 

येते असे म्हिता येत नाही त्यामळेु सहज प्रवतृ्ती णसद्ाांत परेुसा णवश्वसनीय ठरत नाही.  

  ि) प्रचोिना   वसद्ािंत  

प्रचोिना णसद्ाांताला  डडक डक्का णकां वा डडक उपपत्ती म्हिनू ओळखली जाते या णसद्ाांतानसुार असे स्पष्ट केले आह ेकी सवातत अगोिर 

प्रचोिना णनमाति होते. व या णनमाति झालेल्या प्रयोजन यामळेु व्यक्तीच ेवततन उणद्दष्टाच्या णिशेने ढकलले जाते   णसग्मांड फ्राईड ने त्याच्या 

णसद्ाांतात व्यक्ती वततनाच ेस्पष्टीकरि करत असताना लैंणगक आणि आिमक स्वरूपाच्या उमी  णकां वा प्रचोिना  याांना महत्त्व णिले आह.े 

प्रचोिना णसद्ाांतानसुार सवातत अगोिर आांतररक प्रचोिना  णनमाति होते तेव्हा  व्यक्तीच ेवततन उणद्दष्टाच्या णिशेन ेढकलले जाते. जोपयंत 

उणद्दष्ट प्राप्त होत नाही तोपयतं व्यक्तीचे  वततन सरुू राहते.  प्रचोिना  अवस्र्ा म्हिजे  तीव्र स्वरूपाची प्रेरक शक्ती  होय या शक्तीमळेु व्यक्ती 

कायतप्रवतृ्त होते. प्रचोिना  उपपत्ती नसुार   पे्ररिचेा चार अवस्र्ा णकां वा घटना णिसनू येतात. 

 1.  प्रचोिना अवस्र्ा णकां वा प्रचोिक  णस्र्ती  २.  प्रचोिन ेमळेु  चालना णमळालेले  उणद्दष्टाच्या णिशेने घडून येिारे वततन ३.  योग्य त्या 

उणद्दष्टाांची णकां वा ध्येयाची प्राप्ती. ४.  उणद्दष्ट प्राप्त झाल्यामळेु प्रचोिनचेी  तीव्रता  

कमी झाल्यामळेु  णमळिारे समाडान. 

 वडूवर्त या सांशोडकाने 1918 मध्ये हा णसद्ाांत माांडला आह.े  या णसद्ाांताचा 

मखु्य भर हा मानवाच्या शारीररक गरजाांच्या णकां वा इच््ाांच्या   पतूततेशी  सांबांणडत 

आह.े  शारीररक समतोल  राखण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी मानवाकडून 

वेगवेगळ्या प्रकारचे वततन केले जात असते.  जोपयंत शारीररक समतोल असतो 

तोपयतं कोितीही अस्वस्र्ता णनमाति होत नाही. तोपयंत कोितेही वततन 

व्यक्तीकडून घडून येत नाही कारि प्रचोिना णनमाति झालेली नसते  ज्यावेळेस 

शारीररक समतोल णबघडतो तेव्हा शारीररक अस्वस्र्ता णनमाति होते म्हिज े

शारीररक गरजा णनमाति होतात अशा वेळेस  सवतप्रर्म प्रचोिना णनमाति होते.  

त्यानांतर णनमाति झालेल्या प्रचोिन ेमळेु व्यक्ती आपल्या उणद्दष्टाच्या णिशेने वततन 

करू लागते या वततनालाच साडक वततन असे म्हितात जोपयंत प्रचोिनेचे समाडान करिारे उणद्दष्ट साध्य होत नाही तोपयंत ह ेसाडक 

वततन सरुूच राहते जेव्हा उणद्दष्ट प्राप्त होते तेव्हा व्यक्तीला समाडान णमळते उिाहरिार्त  जेव्हा रक्तातील पाण्याची पातळी कमी होते तेव्हा  

आपल्या शरीरातील रासायणनक समतोल ढासळतो व आपल्याला तहान लागल्याची जािीव होते.  व आपि पािी शोडण्याचा प्रयत्न 
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करू लागतो म्हिजे तहान लागल्यामळेु मळेु णज प्रचोिना णनमाति होते त्या प्रचोिने मळेु आपि पािी शोड ूलागतो पािी ह ेतहान पे्ररिचे े

उणद्दष्ट आह ेत्यामळेुच पाण्याच्या णिशेने आपले साडक वततन घडून येऊ लागते जेव्हा आपल्याला पािी णमळते तेव्हा आपि ते णपतो व 

आपिास समाडान णमळते अशाप्रकारे प्रचोिनाआपिास वततन करण्यासाठी भाग पाडत असते मानवी प्रेरिचे्या बाबतीत आपल्याला 

वतुतळाकार रचना णिसनू येते सवातत अगोिर एखाद्या कमतरतेमळेु प्रचोिना णनमाति होते व ही णनमाति झालेली प्रचोिना व्यक्तीला उणद्दष्टाच्या 

णिशेने वततन करण्यासाठी भाग पाडते जेव्हा उणद्दष्ट साध्य होते तेव्हा व्यक्तीला समाडान णमळते व व पे्ररिात्मक वततन सांपषु्टात येते परत 

काही कालावडी गेल्यानांतर पनु्हा शरीरातील पाण्याची पातळी कमी होते व पनु्हा आपल्याला तहान लागते अशाप्रकारे परत एकिा 

पे्ररिात्मक वततन घडून येते.  

अर्ातत वरील  स्पष्टीकरिातून   या णसद्ाांताबाबत समाडान कारक असे स्पष्टीकरि णमळत नाही. अनेकिा असे होते की आपल्याला भकू 

नसतानािखेील केवळ अन्नपिार्ातच्या वासामळेु णकां वा िशतनामळेु िखेील अन्न खाण्याची इच््ा होते आांतररक प्रचोिना णकां वा गरज 

नसतानाही केवळ बाह्य पररणस्र्ती णकां वा उद्दीप का मळेु व्यक्ती वततन करत असेल तर अशा वततनामध्ये हा णसद्ाांत आपले पिूत समाडान 

करू शकत नाही असा आक्षेप घतेला जातो. 

क.शारीररक समवस्थती  

आपल्या शारीररक पररणस्र्तीमध्ये णकां वा शरीराांतगतत णिया-प्रणतणिया मध्ये नहेमीच सांतुलन णकां वा समतोल राखण्याचा प्रयत्न 

केला जात असतो. शरीराचे तापमान शरीरातील पेशीमडील पाण्याच ेप्रमाि रक्तातील साखर प्रािवाय ूह ेनेहमी मी एका पातळीवरती 

णस्र्र राखण्याचा व समतोल जतन करण्याचा प्रयत्न शरीराकडून केला जात असतो. यालाच शारीररक समणस्र्ती असे म्हितात. 

आपल्यावरच्या जैणवक णकां वा शारीररक पे्ररिा या शरीराच्या समणस्र्ती वर अवलांबनू असतात. या सांकल्पनेवर या हा णसद्ाांत आडाररत 

आह.े आपले शरीर नेहमी शरीराांतगतत पररणस्र्ती णस्र्र पातळीवर राखण्याचा प्रयत्न करीत असते. आपल्या शरीराची ती एक मलूभतू 

प्रवतृ्ती आह.े कोित्यातरी कारिामळेु आपल्या शरीराचा समतोल णबघडल्यास तो पनु्हा पवूतवत् पातळीवर आिण्याचा प्रयत्न शरीराकडून 

केला जातो. तसेच णबघडलेला समतोल पनु्हा हा प्रस्र्ाणपत करण्यासाठी व शरीर समणस्र्तीला आिण्यासाठी आपि प्रयत्न करीत 

असतो. व हा समतोल राखण्यासाठीच आपि प्रेररत होतो. शारीररक समतोल णकां वा समणस्र्ती पवूतवत राखण्यासाठी व्यक्तीकडून पे्ररक 

वततन घडून येत असते. असे  हा णसद्ाांत स्पष्ट करतो 

मानवाला आपले अणस्तत्व णटकून ठेवण्यासाठी शारीररक समणस्र्ती राखि ेअणतशय गरजेच ेअसते वेगवेगळ्या कारिान े

शरीराची समणस्र्ती णकां वा समतोल णबघडत असतो. अशा वेळेस व्यक्ती अस्वस्र् होते ही कारि े शरीर बाह्य णकां वा शरीराांतगतत 

वातावरिात असतात बरेचिा बाहरे खपू र्ांडी असेल तर अशा वेळेस शरीरात तापमान योग्य राखण्यासाठी शरीराअांतगतत यांत्िा काम 

करीत असते. अशा वेळेस त्वचेवरील रक्तवाणहन्या चे आकुां चन होते व रक्ताचे तापमान उष्ि राहील ह ेपाणहले जाते. त्याचबरोबर र्ांडीमळेु 

आपले शरीर कूडकुडू लागते त्यामळेु िखेील आपल्या शरीरात उष्िता णनमाति केली जाते याउलट उन्हाळ्याच्या णिवसाांमध्ये बाहरेील 

उष्िता खपू वाढते. त्यामळेु शरीराचे तापमान वाढते. अशा वेळेस त्वचे वरील रक्तवाणहन्या प्रसरि पावतात त्यामळेु शरीरातील उष्िता 

बाहरे टाकली जाते तसेच आपल्याला घाम येऊ लागतो. त्यामळेु िखेील शरीराच ेतापमान कमी होत असते. जरी शरीरातील यांत्िदे्वारे 

शरीराचे तापमान एका णस्र्र पातळीवर राखण्याचा प्रयत्न केला जात असला तरी आपि सदु्ा शरीराचे तापमान णस्र्र पातळीवर राहावे 

यासाठी परूक वततन करीत असतो. उिाहरिार्त र्ांडीच्या णिवसाांमध्ये आपि र्ांडी वाज ूलागल्यास गरम कपडे घालतो, िारे णखडक्या बांि 

करतो. याउलट उन्हाळ्याच्या णिवसाांमध्ये शरीराच ेतापमान वाढू नये यासाठी पातळ कपडे वापरतो, पांखे सरुू करतो, िारे णखडक्या 

उघडतो. यासारखे वततन आपल्याकडून होत असते. जेिकेरून आपल्या शरीराच ेतापमान एका णस्र्र पातळीवर  राहील. 

याबरोबरच रक्तातील साखरेचे प्रमाि, ऑणक्सजन, पेशींमडील पाण्याची पातळी, प्रणर्ने, ग्रांर्ीस्त्राव या वरती िखेील शारीररक 

समणस्र्ती अवलांबनू असते. ही समणस्र्ती णबघडू नये यासाठी आपि प्रयत्न करीत असतो. र्ोडक्यात शारीररक समणस्र्ती णसद्ाांतानसुार 

आपल्या शरीराांतगतत वातावरिात एक समतोल पातळी राखण्यासाठी आपि पे्रररत होत असतो, व त्यामळेुच आपल्याकडून पे्ररिात्मक 

वततन घडून येत असते, असे हा णसद्ाांत साांगतो. 

क. प्रलोभन वसद्ािंत 

प्रचोिना णसद्ाांताच्या अगिी उलट मत या णसद्ाांतामध्ये माांडले गलेे आह.े प्रचोिना णसद्ाांतानसुार आपि शरीराांतगतत णस्र्तीमळेु 

उद्दीणपत होतो व व पे्ररिात्मक वततन घडून येते. परांत ुप्रलोभन णसद्ाांतानसुार अनेकिा उद्दीपकाच्या  आकषतकपिा मळेु आपि उद्दीणपत 
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होतो. णकां वा त्याच्याकडे खचेले जातो त्यामळेु या णसद्ाांताला पलु रे्री (PULL THEORY) असेही म्हटले गलेे आह.े म्हिजचे 

अनेकिा उणद्दष्ट इतके आकषतक असते की आपि त्या उणद्दष्टाकडे खचेले जातो व ते उणद्दष्ट सांपािन करण्याचा प्रयत्न करू लागतो. 

 

मानवी जीवनात आपल्यासमोर अशी अनेक प्रलोभने येत असतात चॉकलेट, गोळ्या, णबणस्कटे, पाठीवर णिलेली र्ाप, 

शाबासकी, कोडकौतुक, बणक्षस,े सत्कार, परुस्कार ही सवत प्रलोभनाची उिाहरि ेआहते. एखािा खेळाडू पणहला नांबर णमळवण्यासाठी 

खपू काबाडकष्ट करतो, कारि पणहला नांबर णमळवल्यानांतर त्याचे कौतुक केले जाते, त्याचा सत्कार केला जातो. तो सत्कार त्याला 

हवासा वाटतो म्हिनू तो खेळाडू पणहला नांबर णमळवण्यासाठी णजवापाड प्रयत्न करतो. णकां वा एखािा णवद्यार्ी परीक्षते पणहला नांबर 

णमळवण्यासाठी वषतभर खपू मेहनत घतेो व परीक्षेत पणहला नांबर णमळवतो. कारि पणहला नांबर णमळवल्यानांतर त्याचे कौतुक केले जाते, 

त्याचा सत्कार केला जातो तो त्याला हवासा वाटतो. व त्यासाठी तो वषतभर कष्ट करतो. 

िोलसड ि फ्लॅपमन या शास्त्रज्ाांनी उद्दीपकाचा आकषतकपिा कशाप्रकारे आपल्याला पे्रररत करू शकतो ह ेपाहण्यासाठी एक 

प्रयोग केला त्याांनी उांिराांचे िोन गट केले. या उांिराांना िोन णिवस उपाशी ठेवलेले होते. यापैकी उांिराच्या एका गटाला अत्यांत चविार व 

आवडिारे अन्नपिार्त णिले तर िसुऱ्या गटातील उांिराांना न आवडिारे णनकृष्ट व जाडेभरडे अन्नपिार्त णिले. िोन्ही गटातील उांिीर सारखा 

काळ भकेुलेले असले तरी, ज्या गटातील उांिराांना चविार अन्न णिले होते त्या गटातील उांिराांनी अन्नपिार्ातचा फडशा पाडला, त्याांनी 

खपू जास्त प्रमािात अन्न खाल्ले. याउलट िसुऱ्या गटातील उांिराांनी कमी चविार  अन्न णिल्यामळेु ते कमी प्रमािात खाल्ले. यावरून 

असे म्हिता येते की उद्दीपकाचा णकां वा उणद्दष्टाचा आकषतकपिा आपले वततन प्रभाणवत करतो. 

आपल्या बाबतीत िखेील असेच बऱ्याचिा घडते, आपि पोटभर जेवलो असतो, पोटात अणजबात जागा नसते, आपली भकू शाांत 

झालेली असते, अशा वेळेस आपिास अन्न खाण्याची अणजबात इच््ा असत नाही. तरीिखेील आपल्या आवडीचे आईस्िीम समोर 

आले असता आपि ते खातो. म्हिजे आपल्याला आईस्िीम आवडते त्याची चव आवडते त्यामळेु आपल्याला भकू नसतानािखेील 

आपि ते खातो. 

मानवाच्या बाबतीत पैसा-अडका डनिौलत मानसन्मान प्रणतष्ठान परुस्कार ही सवत प्रलोभन ेआहते ही प्रलोभने आपल्याला 

वततन करण्यासाठी भाग पडत असतात आपल्याला कायतप्रवतृ्त करत असतात. 

र्. िोधात्मक वसद्ािंत 

व्यक्तीच्या बोडणनक कायातवर वरती या णसद्ाांतात भर िणे्यात आला आह ेव्यक्तीची इच््ा-आकाांक्षा जाणिवा णवचार मानणसक 

घडामोडी यामडनू जे पे्रररत वततन  घडून येते अशा मानणसक घडामोडीवर या णसद्ाांतात भर िणे्यात आला आह.े आपि जेव्हा एखाि े

वततन करतो तेव्हा त्यामाग ेएखािी णवणशष्ट अशी घटना घडून यावी अशी अपेक्षा असते. जर ही अपेक्षा साध्य झाली तर आपि पनु्हा 

पनु्हा ते वततन करू लागतो. लहान मलुाांनी अपेणक्षत वततन करावे म्हिनू पालक अशा मलुाांना बणक्षसे णकां वा प्रलोभने िाखवत असतात, 

जर त्या मलुाांनी अपणेक्षत वततन केले तर पालक त्याांना बक्षीस ितेात. असे वारांवार केलेनांतर वततन दृढ होते व त्याांच्या वततनात सडुारिा 

घडून येते. 

स्पडात परीक्षेमध्ये आपि खपू कष्ट घतेले, खपू अभ्यास केला, चाांगले गिु णमळाले तर त्या णवद्यार्थयांच ेस्वप्न साकार होिार असते. आपले 

स्वप्न साकार होिार आह ेया ठाम  समजतुीमळेु तो णवद्यार्ी पे्रररत झालेला असतो, व तो खपू कष्ट घतेो, व यश खेचनू आितो. अनकेिा 

प्रणतकूल पररणस्र्ती असनूही केवळ सकारात्मक णवचाराांच्या बळावर अनेक जि जीवनात यशस्वी होतात. पे्ररिमेळेु णनमाति झालेली 

बेचैनी त्याांना स्वस्त बस ूिते नाही ते सतत प्रयत्नशील राहतात. 

 

बोडात्मक णसद्ाांताच्या अभ्यासकाांनी पे्ररिचेे िोन प्रकार केले आहते आिंतररक पे्ररणा व िाह्य पे्ररणा.  

१.आिंतररक पे्ररणा  

यापैकी आांतररक पे्ररिने े पे्रररत झालेले व्यक्ती या स्वतःच्या अनांिाचा सवतप्रर्म णवचार करतात. ज्या वततनातून आपल्याला 

मनमरुाि आनांि णमळतो.  अशा वततनाच्या पाठीमागे ते असतात. गाडी बांगला पैसा-अडका भौणतक गोष्टी यातून अशा व्यक्तींना आनांि 

णमळत नाही. केवळ आणत्मक समाडानासाठी अशा व्यक्ती कायतरत राहतात. उिाहरिार्त बाबा आमटे, णसांडतुाई सपकाळ, मिर तेरेसा 

यासारख्या व्यक्ती केवळ आणत्मक समाडानासाठी कायत करीत असल्याचे णिसनू येते. केवळ आांतररक पे्ररिनेे पे्रररत होऊन या व्यक्ती 

कायत करीत असल्याच ेणिसनू येते. पैसा-अडका णकां वा मान सन्मान याचा मोह त्याांना णिसत नाही. केवळ आनांि णमळतो म्हिनू आांतररक 
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प्रेरिनेे प्रेररत झालेल्या व्यक्ती एखाद्या कायातमध्ये स्वतःला झोकून ितेात. णजज्ासा, कुतूहल, सांशोडन, ऐद्रीय उद्दीपन, सक्षमता आणि 

आत्माणवष्कार या प्रमखु आांतररक पे्ररिा मानल्या जातात. सांगीत, अणभनय यासारख्या क्षते्ात पैसा प्रणतष्ठा यापके्षा आनांि अणडक णमळतो 

असे वाटल्याने अनेक जि नोकरी-व्यवसाय सोडून या क्षते्ात आल्याचे णिसनू येते. आांतररक पे्ररिनेे पे्रररत झालेले व्यक्ती स्वतःमडील 

सपु्त गिु ओळखतात व त्याांच्या णवकास करतात. आपल्या क्षमताांचा सवोच्च णवकास साडतात. यालाच आत्माणवष्कार असे म्हटले 

जाते. मतृ्यचू्या भीतीवर मात करून नाणवन्याचा ध्यास घिेारा राकेश शमात ,एव्हरेस्ट णशखर सर करिारी पणहली मणहला बाचेंणद्र पाल 

याांच्याकडे पाणहले असता आपल्याला त्याांच्या आांतररक प्रेरिा शक्तीची कल्पना येते. 

२.िाह्य पे्ररणा 

बाह्य प्ररेिनेे प्रेररत झालेले व्यक्ती या या बाह्य गोष्टींनी प्रेररत होतात. उिाहरिार्त नोकरी, प्रमोशन घर, गाडी, बांगला, पैसा-

अडका यासारख्या भौणतक सखुाांमध्ये त्याांना अणडक आनांि णमळतो. गाड्या, नोकर-चाकर यासारख्या भौणतक सणुवडा त्याांना पे्रररत करीत 

असतात. श्रीमांत शेतकरी, कारखानिार, राजकारिी यासारख ेलोक बाह्य पे्ररिनेे पे्रररत झालेले णिसनू येतात. अशा लोकाांना प्रणतष्ठा, पैसा 

या गोष्टी आणत्मक आनांिापके्षा महत्वाच्या वाटतात. त्यामळेु असे लोक बाह्य गोष्टीने प्रेररत होत असतात. 

 

२.२ मानिी िरजा आवण पे्ररणा 

मानवी जीवनामध्ये पे्ररिाांचे काय महत्त्व आह?े कशा पद्तीन ेआपि वेगवेगळ्या पे्ररिाांना कमी अणडक महत्त्व ितेो? सवातत 

अणडक महत्त्वाच ेप्रेरिा कोित्या? अब्राहीम मॅस्लो च्या मते मानवामध्ये काही काही प्रेरिा प्रबळ आढळतात. तर काही प्रेरिा अगिीच 

कमी प्रबळ आढळतात. अब्राणहम मॅस्लोने मानवतावािी दृणष्टकोनाचा परुस्कार केला आह.े त्याच्यामते  आपल्या गरजा णकां वा पे्ररिचे्या 

अनेक पातळ्या आढळून येतात. अशा गरजा णकां वा प्रयत्नाांची पतूतता करण्यासाठी व्यक्ती डडपडत असते. त्यातूनच व्यक्ती आपल्या 

सवोच्च ध्येयाची णकां वा सवोच्च गरजेची पतूतता करीत असते.  

अब्राहीम मॅस्लो च्या मते प्रत्येक मानव हा मलूतः चाांगल्या स्वभावाचा असतो. त्याच्यात अनेक सपु्त शक्ती असतात. त्याच्यात 

अनेक चाांगले गिु असतात. या गिुाांचा वापर करून तो जीवनातील सवोच्च यश णमळवण्याचा प्रयत्न करतो. यालाच त्यान े

“आत्मविष्कार” असे म्हांटले आह.े मॅस्लो च्या मते पे्ररिाांचा प्राडान्यिम आढळून येतो यालाच त्यान ेगरजाांची श्रेिी असे म्हटले आह.े 

सवतसाडारिपि ेतहान,भकू ,झोप यासारख्या शारीररक गरजा पिूत करण्याचा प्रयत्न सवतप्रर्म केला जातो. त्यानांतर कतुतत्व पे्ररिा, सहवास 

प्रेरिा, प्रभतु्व पे्ररिा, यासारख्या प्ररेिाांची पतूतता करण्याचा प्रयत्न व्यक्तीकडून केला जातो. तहान,भकू ,झोप यासारख्या शारीररक पे्ररिाांना 

प्रार्णमक गरजा म्हिनू ओळखले जाते. तर ज्या पे्ररिाांची पतूतता झाली नाही म्हिनू व्यक्तीच्या अणस्तत्वाला कोिताही कोितीही हानी 

पोहोचत नाही अशा प्रयत्नाांना ियु्यम पे्ररिा म्हिनू ओळखले जाते. यापैकी काही महत्त्वाच्या प्रेरिा खालील प्रमाि ेआहते. 

 

अ) भूक पे्ररणा ि अन्न खाणे 

 

मानवाला णकां वा प्राण्याला णजवांत राहण्यासाठी अन्नपिार्त खावे लागतात. आपि खाल्लेल्या अन्नपिार्ात मडनू आपल्याला 

णजवांत राहण्यासाठी आवश्यक ती ऊजात व जैवरासायणनक प्रणिया साठी रासायणनक पिार्त णमळत असतात. भकु  पे्ररिा ही अत्यांत 

मलूभतू आणि जीवनावश्यक पे्ररिा आह.े मानवी शरीराला शक्ती णकां वा ऊजात ही अन्नपिार्ाततून प्राप्त होत असते. त्यामळेु मानवास अन्न 

पिार्ांची आवश्यकता असते. भकेुची जािीव होताच व्यक्ती णकां वा प्रािी अन्नपिार्त णमळवण्याचा प्रयत्न करू लागतो. अन्न णमळवि े

ह े त्याच े ध्येय असते. मानवासह सवत प्राण्याांमध्ये ही पे्ररिा आढळून येते. मानवाला णकां वा प्राण्याला णजवांत राहण्यासाठी अन्नग्रहि 

करावचे लागते. त्यामळेु भकू पे्ररिलेा मलूभतू व जीवनावश्यक पे्ररिा मानले जाते. 

१.  भूक  पे्ररणे मािील शारीररक घटक. 

  सरुुवातीच्या काळात असे मानले जात होते की जठरातील अन्नसाठा सांपला णक जठर आकुां चन पावते व भकेुची जािीव होते. 

परांतु अलीकडील सांशोडनातून हा समज खोटा असल्याचे आढळून आले आह.े सांपिूत जठर काढून टाकले णकां वा जठरापासनू 

येिाऱ्या  नसा कापनू टाकल्या तरीसदु्ा भकु पे्ररिा णनमाति झाल्याचे णिसनू येते. म्हिनूच भकू पे्ररिा ही जठराच्या आकुां चनामळेु णनमाति 

होत नसनू इतर कारिामळेु णनमाति होते. असे णसद् झाले आह.े 
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  भकू पे्ररिचे्या बाबणतत अलीकडच्या सांशोडनातून असे णिसनू आले की रक्तातील णवरघळलेल्या पोषक द्रव्याांच्या पातळीचा 

भकेुच्या पे्ररिचेी जवळचा सांबांड असतो. रक्तातील साखरेच ेप्रमाि व पोषक द्रव्याांची पातळी आपल्या शरीरात नेहमी णस्र्र राखण्याचा 

प्रयत्न केला जात असतो ज्यावेळेस ही समणस्र्ती णबघडते, म्हिजेच रक्तातील साखरेच ेप्रमाि व पोषक द्रव्याांची पातळी कमी होते. 

त्यावेळेस भकू पे्ररिा णनमाति होते. जेंव्हा आपि अन्नपिार्त खातो तेंव्हा रक्तातील साखरेचे प्रमाि व पोषक द्रव्याांची पातळी पवूतणस्र्तीला 

येते. 

  मानवी मेंितूील एक भाग  अडःितेक (हायपोरॅ्लॅमस) कडून भकू पे्ररिचेे णनयांत्ि केले जाते असे णिसनू आले आह.े जठरातील 

अन्नसाठा सांपल्यानांतर यकृताकडून अडःिेतकाकडे (हायपोरॅ्लॅमस) वेिना सांिणमत केल्या जातात. त्यामळेु भकु पे्ररिा णनमाति होते 

जैणवक प्ररेिाांच्या णनणमततीमध्ये मेंितूील हा अडःिेतकाचा कायतभाग अत्यांत महत्त्वाचा असल्याच ेणिसनू आले आह.े या अडःिेतका 

मध्ये िोन कें द्र ेअसतात, त्यापैकी एका कें द्राला उते्तजक कें द्र व िसुऱ्या कें द्राला प्रणतबांडक कें द्र असे म्हितात.   जठरातील अन्नसाठा 

सांपल्यानांतर यकृता कडून अडःिेतकाकडे वेिन ेसांिणमत केल्यानांतर अडःिेतका मडील उते्तजक कें द्र जागतृ होते व आपल्याला भकू 

लागल्याची जािीव होते. उते्तजक कें द्र कृणत्म ररत्या उद्दीणपत केले असता प्रािी अन्नपिार्त खातात. जर या कें द्राला इजा झाली णकां वा 

कृणत्म ररत्या ह ेकें द्र काढून टाकले असता प्रािी अन्न खाि ेबांि करतात. याउलट परेुसा अन्नसाठा पोटात गेल्यानांतर प्रणतबांडक कें द्र 

उद्दीणपत होते व आपि अन्नपिार्त खाि ेर्ाांबतो. जर या कें द्राला िखुापत झाली तर व्यक्ती णकां वा प्रािी बेसमुार अन्न खात  सटुतो. 

त्याच्या खाण्यावर कसलेही णनयांत्ि नसते. अशाप्रकारे भकू पे्ररिवेर मेंितूील अडःिेतकाच ेणनयांत्ि असते. 

याणशवाय रक्तातील पोषक द्रव्याांचा णकां वा काही रसायनाांचा सांबांड िखेील भकू पे्ररि ेबाबत आढळून येतो. रक्तातील साखरेच ेम्हिज े

ग्लुकोजचे प्रमाि, इन्सणुलनचे प्रमाि तसेच घे्रवलन  नावाच्या हामोनचा िखेील सांबांड  भकू पे्ररिनेेशी असतो असे  आढळून येते. 

याबरोबरच जेविाच्या ठरलेल्या वेळा अन्नपिार्ातचा खमांग वास अन्नपिार्ातची आकषतक माांडिी यामळेु ह ेहामोन णनमाति होते. व 

आपि अन्नपिार्त खाण्यासाठी प्रवतृ्त होतो. 

२. खाण्याच्या सियी ि सामावजक घटक 

 भकु पे्ररिा ही जरी जैणवक पे्ररिा म्हिनू ओळखली जात असली तरी या पे्ररिचे ेसमाडान करण्याच्या पद्तीवर व्यणक्तगत सवयी व 

सामाणजक घटकाांचा खपूच प्रभाव पडलेला णिसनू येतो. णवणशष्ट अन्नपिार्त, त्या पिार्ातचा वास, भोजनाची वेळ, आपल्या कौटुांणबक 

परांपरा व ररतीररवाज याांचा या पे्ररिवेर प्रभाव असल्याचे णिसनू येतो.  शॅक्टर आवण रॉवर्न या मानसशास्त्रज्ाांनी लठ्ठ मािसाांच्या व 

सडपातळ शरीराच्या मािसाांच्या खाण्याणपण्याच्या सवयींचा अभ्यास केला आह ेतेव्हा त्याांना असे आढळून आले की लठ्ठ मािसे ही 

जास्त अन्नग्रहि करतात. कारि अन्नाची चव वास यासारखे बाह्य घटक त्याांच्यामध्ये भकू पे्ररिचेी णनणमतती करतात. जोपयंत आवडीच े

पिार्त समोर आहते तोपयंत लठ्ठ मािसे त्याच्यावरती ताव मारतात. 

  सामाणजक रूढी, परांपरा, ररतीररवाज, णशष्टाचार, पाहुिचार यासारख्या सामाणजक घटकाांचाही आपल्या खाण्याणपण्यावर 

पररिाम होत असतो. एखाद्या कायतिमासाठी गेल्यानांतर पाहुण्याांच्या आग्रहाला बळी पडून भरपरू जेवि घतेले जाते. जेवि झाल्यानांतर 

आईस्िीम समोर आले तर भकू नसतानाही आपि ते खातो. प्रत्येक व्यक्तीच्या खाण्याणपण्याच्या सवयी वेगवेगळ्या असतात, प्रत्येकाच े

जेविाचे वेळापत्क ठरलेले असते. जेविाची वेळ झाल्यानांतर आपोआपच भकू लागल्याची जािीव होते. याबरोबरच प्रत्येक 

सांस्कृतीमध्ये खाण्याणपण्याच्या बाबतीत णनयम रूढी-परांपरा आढळून येतात. अनेकिा मोठ्या हॉटेलमध्ये गेल्यानांतर आपल्याला काट्या 

चमच्याने जेवता येत नाही त्यामळेु आपले पोट भरले नाही असे वाटते. प्रत्येक भागातील अन्नपिार्त वेगवेगळे असतात आपि 

िणक्षिकेडील राज्यात गेल्यानांतर त्याणठकािी णमळिारे िाणक्षिात्य अन्नपिार्त णकती जरी खाल्ले तरी आपले पोट भरलेच नाही असे 

वाटते. र्ोडक्यात खाण्याणपण्याच्या वेळा सांस्कृती याांचा भकू पे्ररिवेर ती पररिाम झाल्याचे णिसनू येतो.  

याबरोबरच तान-तनाव, णचांता यातून सटुका णमळवण्यासाठी काहीजि तात्काणलक उपाय म्हिनू आवडिारे चमचमीत 

खाद्यपिार्त खातात. त्यातूनच खािाडपिा वाढत जातो. जवे्हा आपि तिावग्रस्त असतो तेव्हा जास्त अन्नपिार्त खाल्ले जातात. असे 

आढळून आले आह.े 

 ३.लठ्ठपणाची समस्या 

 आजच्या काळामध्ये लठ्ठपिाची समस्या वाढत असल्याचे णिसनू येते. व्यायामाचा अभाव व ज्यािा कॅलरीज असलेल्या 

अन्न ग्रहि केल्यामळेु शरीराच ेवजन वाढत जाते. व लठ्ठपिाची समस्या णनमाति होते. अमरेरकेच्या एकूि लोकसांख्येपकैी िोन ततृीयाांश 

लोकसांख्या ही वजनिार व्यक्तींची आह.े म्हिजेच त्याांचे वजन प्रमािाबाहरे आह.े उांचीच्या प्रमािात अणडक वजन असि ेम्हिजे लठ्ठपिा 
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होय. जागणतक आरोग्य सांघटनेच्या (WHO) मते सांपिूत जगभरामध्ये अशा लठ्ठ मािसाांची सांख्या वाढू लागली आह.े भारतही त्याला 

अपवाि नाही. मलुाांची मयातणित सांख्या. सडुारलेले आणर्तक पररणस्र्ती, खाण्याणपण्याची चांगळ, तसेच व्यायामाचा अभाव, खेळाचा 

अभाव, यामळेु लठ्ठपिाची समस्या वाढत चाललेली आपल्याला णिसनू येते. अगिी णकशोरवयीन मलुाांच्या मध्ये सदु्ा लठ्ठपिाची 

समस्या णिसनू येत आह.े लठ्ठपिामळेु पढुे जाऊन अनेक आजार उद्भवण्याची शक्यता असते. हृिय रोग, मडमुेह, कॅन्सर आणि अकाली 

मतृ्य ूयाांचे प्रमाि वाढत चालल्याच ेणिसनू येते. 

 स्र्लूपिा णकां वा लठ्ठपिा मोजण्यासाठी सांशोडकाांनी एक पररमाि तयार केले आह ेयालाच िॉर्ी मास इिंरे्क्स (BMI) असे 

म्हितात आपल्या उांचीच्या प्रमािात आपले वजन णकती असले पाणहजे याचा याच ेआिशत पररमाि म्हिनू बॉडी मास इांडेक्सकडे पाणहले 

जाते आपल्या उांचीच्या प्रमािात आपले वजन आह ेणकां वा नाही ह ेया इांडेक्स वरून समजनू येते जर उांची व वजन याांचा हा इांडेक्स 30 

पेक्षा जास्त असेल तर अशा व्यक्तींना लठ्ठ व्यक्ती म्हिनू ओळखले जाते. मानवाच्या उांचीला अनसुरून सरासरी णजतके वजन असले 

पाणहज.े त्यापके्षा  पांचवीस ते तीस टक् क् याांनी वजन जास्त असले तर त्याला स्र्लूपिा णकां वा लठ्ठपिा  मानले जाते. 

जगभरामध्ये प्रत्येक सांस्कृतीमध्ये लठ्ठपिा कडे पाहण्याचा दृणष्टकोन वेगवेगळा आढळून येतो. पाणिमात्य सांस्कृतीमध्ये णस्त्रयाांच े

वजन कमी असले पाणहजे असा मतप्रवाह आढळतो णझरो णफगर ही सांकल्पना पाणिमात्य सांस्कृतीमध्ये जास्त प्रमािात आढळून येते. 

एकोणिसाव्या शतकामध्ये णस्त्रयाांच्या सौंियातकडे पाहण्याच ेणनकष वेगळे  वेगळे होते वजनिार व सदुृढ णस्त्रयाांना आकषतक मानले जात 

होते. परांतु अलीकडच्या काळात सौंियातच े  णनकष बिलल्याचे णिसनू येते मलुींनी व णस्त्रयाांनी सडपातळ असले पाणहजे असे समजले 

जाते. त्यामळेुही अनेक णस्त्रयाांच्या मध्ये समस्या णनमाति झाल्याच ेणिसनू येते अनेक मलुी स्वतःची हतेतुः उपास मार करतात त्यामळेु  

अनेक शारीररक व मानणसक समस्या णनमाति झाल्याचेही णिसनू येत आह.े 

३. िजन वस्थर वििंिू वसद्ािंत 

  ररचर्ड वकसे आवण  पॉिले  या शास्त्रज्ाांनी णस्र्र णबांि ूणसद्ाांत माांडला आह.े वषातनवुषत आपले वजन एका णवणशष्ट टप्प्यावर 

येऊन  णस्र्र झाले असल्याचा  अनभुव आपल्याला येतो. मेंिमूध्ये कायतरत असिाऱ्या एका णवणशष्ट यांत्िदे्वारे आपल्या शरीरातील 

चरबीच ेप्रमाि णनयांणत्त केले जाते. अनवुांणशक यांत्िमेळेु ह ेप्रमाि णस्र्र ठेवले जाते.  मेंितूील  अडःिेतक या भागाकडून आपल्या 

शरीराचे वजन णनयांणत्त केले जात असते. अडःिेतका मडील पशेींचा आकार जेव्हा लहान होतो तेव्हा आपिास भकू लागते. व  जेव्हा 

हा या पेशीचा आकार मोठा होतो तेव्हा आपि अन्न खाि ेर्ाांबवतो. शरीराच्या वजना बाबतचा हा णस्र्र णबांि ूअडःिेतका मध्य ेणनणित 

केलेला असतो. जेव्हा  या णस्र्र णबांिचू्या खाली वजन येते तेव्हा आपि अन्न खाऊ लागतो. व  जेव्हा या   णस्र्र णबांिचू्या वर आपले 

वजन जाते तेव्हा आपि कमी अन्न खाऊ लागतो. वषातनवुषत मानव णकां वा प्रािी आपले वजन णस्र्र  कसे काय  ठेऊ शकतात  या प्रश्नाच े

उत्तर आपल्याला या णसद्ाांतातनू णमळते वजन कमी जास्त करण्यासाठी कोितेही प्रयत्न केले नाहीत. तर आपल्या वजनात  फारसे बिल 

होत नाहीत. आपि जास्त आहार घऊे लागलो  तर वषतभरात  फक्त पाच णकलो वजन वाढते. असे गहृीत डरले तरी तीन वषातत  ५+५+५   

या  पटीत आपले वजन  न वाढता  ते एका णवणशष्ट मयातिपेयंतच वाढलेली णिसनू येते. 

  विल्यम्स  या सांशोडकाांच्या मते वजनाबाबत चा णस्र्र णबांि ू प्रत्येकाच्या शरीरातील  फॅट  सेल  म्हिजे चरबीच्या  पेशींच्या 

सांख्येवर आणि आकारमानावर अवलांबनू असतो. उिाहरिार्त तुम्ही आणि तमुचा णमत् िोघाांचीही उांची पाच फूट सहा इांच आह.े तमुच े

वजन 50 णकलो आह ेतर तमुच्या णमत्ाचे वजन 70 णकलो एवढ ेआह.े 70 णकलो वरून 50 णकलो पयंत वजन कमी करि ेतुमच्या णमत्ाला 

खपूच कठीि जाते ते त्याला अशक्य वाटते. वजनाबाबतचा  हा णस्र्र णबांि ूसहजासहजी बिलता येत नाही. अणतशय कठोर अशाप्रकारे 

डायणटांग करून आपि आपले वजन णनडातररत णबांिचू्या खाली अन ुशकलो तर काही कालावडीनांतर परत आपले वजन पवूतवत  कडी 

झाल े ह ेआपल्या सदु्ा लक्षात येत नाही. सवतसाडारि पररणस्र्तीत   अडःिेतकाच ेकायत  आपल्यासाठी लाभिायक आह.े पि णकती 

खातो, जास्त खातो की कमी खातो, व्यायाम करतो णकां वा नाही याचा कोिताही पररिाम होऊ न ितेा आपले वजन वषातनवुषत एका णस्र्र 

पातळीवर ठेवण्याच ेकाम अडःिेतक करत असतो. अडःितेकाला िखुापत झाल्यास णकां वा इजा झाल्यास, त्याचा वजनाच्या णस्र्र 

णबांिवूर णवपरीत पररिाम होतो आपले वजन णनयांत्िाबाहरे जाते त्याचबरोबर खाण्यावरील  ताबाही  हातातून णनसटून जातो. 

ि.कतुडत्ि पे्ररणा  

 कतुतत्व पे्ररिसे  सांपािन पे्ररिा, उपलब्डी प्ररेिा या नावाने िखेील ओळखले जाते.  जीवनात काणहतरी णमळवण्याची डडपड 

अनेक कतुतत्व पे्ररिा याांचा खपू जवळचा सांबांड आह.े मानवा मध्ये आढळून येिारी एक प्रमखु सामाणजक पे्ररिा म्हिजे कतृतत्व पे्ररिा 

होय. ज्या व्यक्ती मध्ये कतृतत्व पे्ररिा प्रबळ असते अशी व्यक्ती जीवनामध्ये यशस्वी होण्यासाठी खपू डडपड करीत असल्याच ेणिसनू येते. 
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अशा व्यक्ती कायतप्रवि असतात कोितेही कायत पिूत करण्याची ची तयारी व अशक्य असिारी गोष्ट शक्य करून िाखवण्याची इच््ा, 

इत्यािी वैणशष््टये कतुतत्व पे्ररिनेे पे्रररत झालेल्या व्यक्तीमध्ये आढळून येतात. या  कतृतत्वसांपन्न व्यक्ती महत्त्वकाांक्षी कायत कें णद्रत उद्यमशील 

वास्तववािी व क्षमतेनसुार ध्येय णनणित करिाऱ्या असतात. मरे आवण मॅकलेलँर् या मानसशास्त्रज्ाांच्या मतानसुार श्रेष्ठत्व 

णमळवण्यासाठी आणि जे काही कठीि आव्हानात्मक असते ते शक्य णततक्या लवकर आणि इतराांची कमीतकमी मित घऊेन पिूत 

करण्याची व्यक्तीची आांतररक इच््ा म्हिजे कतृतत्व पे्ररिा होय. कतृतत्व पे्ररिा प्रबळ असिाऱ्या व्यक्ती कायततत्पर श्रम करिाऱ्या व 

जीवनाच्या वेगवेगळ्या क्षते्ाांमध्ये  चमकिार कामणगरी करिाऱ्या असतात. अशा व्यक्ती स्वतःमडील गिुवत्ता व क्षमता वाढवनू 

पररणस्र्ती वरती ती णनयांत्ि णमळवतात. कतृतत्व पे्ररिा आणि बणुद्मत्ता या िोन घटकाांमध्ये  जवळचा सांबांड णिसनू येतो उच्च बणुद्मत्ता 

असलेल्या व्यक्तीमध्य े  कतृतत्व पे्ररिा प्रबळ आढळते. सवतच व्यक्तीमध्ये कतृतत्व पे्ररिा सारखीच असत नाही. मानवी वततनाच्या व 

जीवनाच्या अनेक क्षेत्ात कतृतत्व पे्ररिचेी अनेक उिाहरि ेआढळतात. व्यक्तीच ेशालेय जीवन व्यवसाय िीडा स्पडात यासारख्या क्षेत्ात 

कतृतत्वाची उिाहरि े पाहायला णमळतात. कतृतत्व पे्ररिा त्ीवर असेल तर अध्ययन चाांगले होते. अशा व्यक्ती स्वतःच्या प्रयत्नाांनी 

स्वतःमडील गिुवत्ता व क्षमता वाढवनू पररणस्र्तीवर यशस्वी णनयांत्ि ठेवतात व समाजात नावलौणकक णमळतात. 

फारच र्ोड्या व्यक्तीमध्ये कतुतत्व पे्ररिा प्रबळ का आढळते? काही मािसेच कतुतत्व पे्ररिनेे पे्रररत का होतात? याचे उत्तर असे 

आह ेकी इतर सामाणजक पे्ररिा प्रमािचे कतुतत्व पे्ररिा अध्ययनातनू णशकून घतेली जाते. बालपिापासनू ज्या मलुाांना आई-वणडलाांच्या 

कडून स्वावलांबनाचे णकां वा स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याचे णशक्षि णमळते अशीच मलेु मोठेपिी कतृतत्ववान होतात. जे पालक आपल्या 

मलुाांना स्वतःच्या णिया स्वतः करण्यासाठी प्रवतृ्त करतात यशप्राप्तीसाठी कठोर पररश्रम करण्याची णशकवि ितेात. त्यासाठी मलुाांना 

प्रोत्साहन ितेात. मलुाांनी यश सांपािन केल्यानांतर त्याांची प्रशांसा णकां वा कौतुक करतात. अशा पालकाांच्या मलुाांमध्ये कतुतत्व प्रेरिा अणडक 

तीव्र स्वरूपाची आढळते. पालकाांच्या अपेक्षा व कतुतत्व पे्ररिा यामध्ये घणनष्ठ सांबांड आह.े 

स्पेन्स याांच्या मते ज्या व्यक्तीच्या अांगी कतृतत्व पे्ररिा जास्त असते अशा व्यक्तीमध्य े  खालील गिु आढळतात. १. हाती 

घतेलेले कायत णचकाटीने यशस्वी करि े२. यशानांतर यश याप्रकारे या व्यक्ती आपली प्रगती करतात ३. जोखीम पत्करतात व अडचिीवर 

मात करतात. ४. स्वतःच्या प्रयत्नाांनी स्वतःमडील गिुवत्ता व क्षमता वाढवतात आणि आणि पररणस्र्तीवर णनयांत्ि णमळवतात. ५. 

इतरापेक्षा आपि काहीतरी वेगळे करावे णकां वा अशक्य ते शक्य करून िाखवावे असे या व्यक्तींना सारखे वाटत असते. 

अटवकन्सन  या शास्त्रज्ान ेकतुतत्व पे्ररिा अपयशाची भीती याचा अभ्यास केला आह.े त्याांना असे णिसनू आले की ज्या 

व्यक्तीमध्ये कतुतत्व पे्ररिा जास्त असते अशा व्यक्ती खपूच सोप ेणकां वा खपू अवघड काम करण्याच ेटाळतात. कारि खपू अवघड काम 

असेल तर त्याांना अपयशाची भीती वाटते. याउलट अगिीच सोपे काम असेल त्याांच्या कतुतत्वाला आव्हान वाटत नाही. व काम केल्याच े

समाडान णमळत नाही. त्यामळेु कतृतत्व पे्ररिा जास्त असलेले व्यक्ती खपू अवघड व खपू सोप ेकाम न णनवडता साडारि काम णनवडि े

पसांत करतात. 

हॉनडर याांनी स्त्री व परुुष याांच्यामध्ये आढळून येिाऱ्या कतुतत्व पे्ररिचेा अभ्यास केला आह.े तेव्हा त्याांना असे आढळून आले 

की णस्त्रयाांमध्ये यशाची भीती अणडक आढळून येते. आपि णमळवलेले यशाचे नकारात्मक पररिाम होतील. उिाहरिार्त अणप्रयता णकां वा 

स्त्रीत्वाणवषयीची कमीपिाची भावना. म्हिनू णस्त्रयाांना यशाची भीती वाटते. आपल्या सांस्कृतीमध्ये णस्त्रयाांना कमी लेखले जाते त्यामळेु 

अनेक णस्त्रया मोठे यश णमळण्याचे टाळतात. परांत ुअलीकडच्या काळात ह ेणचत् बिललेले णिसते. अनेक क्षते्ात णस्त्रया परुुषाांच्या बरोबरीन े

काम करीत असल्याचे णिसनू येते. 

सिंस्कृती ि कतृडत्ि पे्ररणा  मेकलेलँड या सांशोडकाांन े  वेगवेगळ्या सांस्कृतीतील व वेगवेगळ्या सामाणजक आणर्तक पररणस्र्तीतील 

लोकाांचा अभ्यास केला. तेव्हा त्याांना असे आढळून आले की जे पालक आपल्या मलुाांना स्वावलांबनाचे डडे ितेात मलुाांना श्रम 

करण्यासाठी भाग पडतात अशा मलुाांच्या मध्ये कतुतत्व पे्ररिा प्रबळ आढळून येते. प्रोटेस्टांट आणि ज्य ू  या पांर्ातील मलुाांच्या पेक्षा 

कॅर्ोणलक पांर्ातील मलुाांच्यात कतृतत्व पे्ररिा कमी आढळून येते. याचे कारि प्रॉटेस्टांट आणि ज्य ूकुटुांबातील पालक आपल्या मलुाांना 

स्वावलांबनाचे डडे ितेात. त्यामळेु  त्याांच्या मलुाांच्या कतुतत्व पे्ररिा प्रबळ आढळून येते. तसेच मध्यमवगीय व्यक्ती आपल्या मलुाांना 

स्वावलांबनाची णशकवि सरुूवातीपासनूच िते असतात त्यामळेु मध्यम वगीय पालकाांच्या मलुाांमध्ये कतृतत्व पे्ररिा अणडक आढळून येते. 

याणशवाय समाजाची आणर्तक व व्यवसाणयक पररणस्र्ती, सामाणजक साांस्कृणतक िजात. आणर्तक णवकास याांचाही कतुतत्व पे्ररिी सांबांड 

असतो. टाटा णबलात डीरूभाई अांबानी णमत्तल यासारखी शनू्यातनू णवश्व णनमाति करिाऱ्या अनेक कतृतत्ववान व्यक्ती आढळून येतात.कतृतत्व 

प्रेरिचेे मापन करता येते एच. ए.मरे याांनी तयार केलेल्या चाचिीच्या आडारे कतृतत्व पे्ररिचे ेमापन करता येते. 
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क.सहिास पे्ररणा 

मनषु्य हा समाजशील प्रािी आह ेआपि नहेमी समाजामध्ये राहण्याचा प्रयत्न करत असतो. आपिास नेहमी इतराांचा सहवास 

हवाहवासा वाटतो. आपल्या बऱ्याच  गरजाांची पतूतता समाजातून होत असते. अन्न वस्त्र णनवारा या मलूभतू गरजा बरोबरच इतरही अनेक 

गरजा समाजातून पिूत होतात. त्यामळेु आपल्याला समाजावर ती अवलांबनू राहावे लागते. आपली समाजशील होण्याची सरुुवात 

बाल्यावस्रे्पासनू होत असते. नवजात अभतक सरुुवातीच्या काळात अगिी असाहाय्य अवस्रे्त असते या काळात आईच त्याच्या सवत 

गरजा पिूत करीत असते. त्यामळेु सरुुवातीच्या काळात अभतकाला आईचा सहवास आवश्यक वाटतो. आई आपल्याजवळ नाही याची 

जािीव होताच ती रडू लागते व आईने जवळ घतेल्याबरोबर ते रडायचे र्ाांबते. आईच्या सहवासाची त्याला सवय झालेली असते. पढु े

पढु ेया सवयीच ेगरजेत रूपाांतर होते व त्यातनूच पढु ेकुटुांबातील सिस्य आजबूाजचू ेशेजारी-पाजारी शाळेतील णमत् याांच्या सहवासात ते 

अभतक मोठे होते. यातूनच पढु ेसहवास पे्ररिचेी णनणमतती होत असते. परस्पराांशी उबिार नातेसांबांड णनमाति करून त्याांचे सांगोपन आणि 

सांवडतन करि ेम्हिजेच सहवास पे्ररिा  होय. आपल्याला कोिीतरी हवे आह ेआणि आपिही कोिालातरी हवे आहोत ही जािीव 

सहवास प्रेरि ेमध्य ेआढळते. 

वशप्ले, आवण हेरॉफ या शास्त्रज्ाांच्या मते कुटुांणबयाांशी सभोवतालच्या अन्य लोकाांशी उबिार णवडायक व जवळीकतेचे सांबांड 

प्रस्र्ाणपत करून ती णटकून ठेवि ेतसेच इतराांचे पे्रम आस्र्ा आणि मान्यता णमळवण्याची इच््ा म्हिजे सहवास पे्ररिा होय. 

मािसू हा समाजशील प्रािी आह ेतो समाज णप्रय आह ेसमाजाणशवाय तो एकटा राहू शकत नाही जग ूशकत नाही त्याला 

इतराांच्या सहवासाची गरज वाटते. मानणसक जवळीकता भावणनक उिारपिा इतराांचे सहकायत आपलुकी ह े त्याला आवश्यक वाटत 

असते. त्यामळेु मानवाकडून इतराांशी चाांगले सांबांड जोडण्याचा प्रयत्न केला जात असतो. कतुतत्व पे्ररि ेप्रमािचे सहवास प्रेरिचेे मापन 

करण्याचा प्रयत्न मानसशास्त्रज्ाांनी केला आह.े त्यामळेु एखाद्या व्यक्तीमध्ये सहवास पे्ररिा णकती आह ेह ेह ेजािनू घतेा येते. ज्याांच्यामध्ये 

सवास पे्ररिा अणडक असते अशा व्यक्ती इतराांशी णमत्त्वाचे सांबांड अणडक प्रमािात प्रस्र्ाणपत करतात असे णिसनू आले आह.े 

आपल्याला अणडकाणडक णमत् असावेत असे या व्यक्तींना वाटत अ.सते सभोवतालची पररणस्र्ती सदु्ा सहवास पे्ररिा णनमाति करण्यामध्ये 

महत्त्वाची भणूमका बजावते असे शास्त्रज्ाांना आढळून आले आह.े 

भीती वकिं िा वचिंता यामळेु सहवास पे्ररिा णनमाति होते असे सांशोडकाांना आढळले आह.े एका प्रयोगामध्ये,प्रयोगासाठी मलुींच े

िोन गट णनवडण्यात आले, या मलुी एकमकेींना ओळखत नव्हत्या, प्रयोग कत्यातन े त्यापैकी पणहल्या गटातील मलुींना तुम्हाला 

प्रयोगािरम्यान तीव्र णवजेचा शॉक ििेार असल्याचे व त्यामळेु तुम्हाला खपू वेिना होतील असे साांणगतले, तर िसुऱ्या गटातील मलुींना 

कमी तीव्रतेचा सौम्य शॉक ििेार असल्याच ेसाांणगतले. अशा सचूना णिल्यामळेु पणहल्या गटातील मलुींमध्ये खपू णचांता व भीती णनमाति 

झाली. तर िसुऱ्या गटाांमडील मलुींमध्ये कमी णचांता व भीती णनमाति झाली. तेव्हा असे आढळले की अणत भीती वाटिाऱ्या पणहल्या 

गटातील मलुींनी आपल्या सोबत इतर मलुी असल्या पाणहजेत असे मत व्यक्त केले. बत्तीस मलुी पैकी वीस मलुींनी आपल्याला इतराांचा 

सहवास आवश्यक असल्याचे साांणगतले. तर कमी भीती वाटिाऱ्या म्हिजेच िसुऱ्या गटातील 30 पैकी िहा मलुींनी इतराांच्या सहवासाची 

गरज व्यक्त केली. यावरून असे लक्षात येते की जेव्हा आपल्याला भीती वाटते णकां वा आपि णचांताग्रस्त असतो तेव्हा आपल्याला 

सहवासाची गरज जास्त भासते. लहान मलुाांना सदु्ा जेव्हा भीती वाटते तेव्हा ते कुटुांबातील इतर व्यक्तींचा आडार घते असतात. आई 

वडील भावांडे याांच्या सहवासात त्याांना सरुणक्षत वाटत असते. हळूहळू इतर व्यक्तींच्या सहवासाची व्यक्तीला सवय होऊन जाते र्ोडक्यात 

जेव्हा पररणस्र्ती भीतीिायक णकां वा णचांता उत्पन्न करिारी  असते तेव्हा आपल्याला इतराांच्या सहवासाची अपके्षा असते. याबरोबरच 

एकाकीपिा णकां वा इतर लोकाांपासनू िरू राहि ेही मािसाला फार मोठी णशक्षा वाटते. सरुणक्षततेच्या गरजेतून सहवास पे्ररिा णनमाति 

झाल्याच ेणिसनू येते लहान मलुाला आईच्या सहवासात अणडक सरुणक्षत वाटत असते. यातूनच अणभसांडान घडून आल्यान ेपढुे मोठेपिी 

इतराांच्या सहवासात व्यक्तीला सरुणक्षत वाटते. इतराांच्या सहवासात आनांि वाटतो जन्मठेपचेी णकां वा अांडारकोठडी ची णशक्षा या कैद्याांना 

भोगावी लागते त्याांना एकाकी राहावे लागते तो काळ त्याांना  असह्य वाटतो. णचांता काळजी ताि तिाव भीती यामळेु सहवास  प्रेरिचेी 

आवश्यकता भासते. बोडातच्या परीक्षेत नापास झालेले णवद्यार्ी यापवूी कडीही भटेलेले नसले तरी एका समान वैणशष््टयामळेु एकमेकाांच्या 

जवळ येतात. नापास होि ेह ेकारि त्याला परेुसे वाटते समिःुखी लोकाांना एकमकेाांचा सहवास आवश्यक वाटतो.  
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र्.प्रभुत्ि पे्ररणा  

सषृ्टीतील सवतच प्राण्यात कमी अणडक प्रमािात प्रभतु्व पे्ररिा आढळून येते. अॅडलर या मानसशास्त्रज्ाच्या मते प्रभतु्व णकां वा 

सत्ता सांपािन ही मानवाची मलुभतू प्रवतृ्ती आह.े या प्ररिसे वचतस्व पे्ररिा असेही म्हितात. इतरावर आपले वचतस्व असावे, आपल्या 

म्हिन्यानसुार इतराांनी वागावे आपल्या आिशेाच ेपालन करावे असे प्रभतु्व पे्ररिा असलेल्या व्यक्तीस वाटत असते. 

णवन्टर या मानसशास्त्रज्ाच्या मते ‘‘ इतर व्यक्तीच्या भावना आणि त्याांचे वततन या सांितभात आपल्याला हवे तसे बिल घडवनू 

आिण्याची एखाद्याची शक्ती णकां वा क्षमता म्हिजेच प्रभतु्व होय. इतराांवर ्ाप पाडि,े इतराांवर णनयांत्ि ठेवि,े एखािी गोष्ट करावयास 

भाग पाडि,े त्याांच ेनेततृ्व करि,े मतपरीवततन करि,े इतराांवर मोहीनी टाकि ेयासारख्या गोष्टी प्रभतु्व पे्ररिा प्रबळ असलेली व्यक्ती करते. 

मानवातील प्रभतु्व पे्ररिा त्याच्या णवणवड वततन प्रकारातनू व्यक्त होते. काांहीजन मान्यवर व्यक्तींशी सांबड जोडतात, काांहीजन 

शरीरसौष्ठव प्राप्त करतात तर काांहीजन णनरणनराळया सांस्र्ा सांघटना याांचे सभासि होतात. व्यक्तीच्या  सामाणजक आणर्तक िजातवर  प्रभतु्व 

पे्ररिा अवलांबनू असते  प्रभतु्व णकां वा वचतस्व  गाजवण्याची  अणजबात इच््ा नसलेली व्यक्ती  आपिास सहजासहजी सापडत नाही 

सवतसाडारिपि ेपरुुषापेक्षा णस्त्रयाांच्यात प्रभतु्व प्ररिा कमी आढळते. परुुष आपली वचतस्व वतृ्ती आपल्या वततनातून प्रिणशतत करतात. 

याउलट णस्त्रयाांमध्ये तसे प्रिशतन फारच अपवािात्मक प्रमािात आढळते. प्रभतु्व पे्ररिचेा सांबांड प्रणतष्ठा व सामाणजक मान्यता याांच्याशी 

असतो. णवणवड स्पडात राजकीय घडामोडी आणर्तक व्यवहार यदु् णहांसाचार िहशतवाि यातून मानवातील प्रभतु्व णकां वा वचतस्व पे्ररिा 

आढळून  येत असते. 

प्रभतु्व प्ररिा असलेल्या व्यक्ती पढुीलप्रमाि ेआपली प्रभतु्व पे्ररिा व्यक्त करतात 

1.         कणनष्ठ सामाणजक आणर्तक स्तरातील लोक जोरिार आिमक वततन करतात. 

2.         णवणवड स्पडात, खेळ यामध्ये सहभागी होवनू 

3.         मोठया सांघटनेत सहभागी होवनू 

4.         परुुष मद्यपान करतात व लैंणगक बाबतीत णस्त्रयाांवर वचतस्व गाजवतात. 

5.         महागडया वस्त,ु गाडया, बांिकूा, सांपत्ती जवळ बाळगतात, 

6.         समाजातील मोठया व लोकणप्रय व्यक्तींशी जवळीकतेच ेसांबड जोडि.े 

7.         समाजात प्रणतष्ठीत समजले जािारे व्यवसाय णस्वकारिे 

8.         शरीरसौष्ठव प्राप्त करि े

याणशवाय सत्ता सांपािन व प्रभतु्व गाजवण्यासाठी अनेकिा बऱ्या वाईट चणुकच्या व भ्रष्ट मागातचा अवलांब केला जातो. या प्रवतृ्तीस 

मानसशास्त्रात ‘मॅवकयािलीिाि’ असे म्हांटले जाते. राज्यकत्यांनी सत्तासांपािनासाठी व प्रभतु्व गाजवण्यासाठी काय केले पाहीजे याचा 

व्यावहारीक उपिशे मॅकीयािली या णवचारवांताने आपलया ‘राजा’ या ग्रांर्ात णिल्याच े आढळते त्यावरुनच मानसशास्त्रात प्रभतु्व 

प्रेरिचे्या सांिभातत ‘मॅकीयािलीवनझम’ हा शब्िप्रयोग वापरला जातो. 

 

 

 


