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I

SYLLABUS
M.COM

SEMESTER - II
RESEARCH METHODOLOGY FOR BUSINESS

Sr.
No.

Modules / Units

1. Introduction Research

 Features and Importance of research in business, Objectives
and Types of research- Basic, Applied, Descriptive,
Analytical and Empirical Research.

 Formulation of research problem, Research Design,
significance of Review of Literature

 Hypothesis: Formulation, Sources, Importance and Types

 Sampling: Significance, Methods, Factors determining sample
size

2. Research Process

 Stages in Research process

 Data Collection: Primary data: Observation, Experimentation,
Interview, Schedules, Survey,

 Limitations of Primary data

 Secondary data: Sources and Limitations,

 Factors affecting the choice of method of data collection.
Questionnaire: Types, Steps in Questionnaire Designing,
Essentials of a good questionnaire

3. Data Processing and Statistical Analysis

 Data Processing: Significance in Research, Stages in Data
Processing: Editing, Coding, Classification, Tabulation,
Graphic Presentation

 Statistical Analysis: Tools and Techniques, Measures of
Central Tendency, Measures of Dispersion, Correlation
Analysis and Regression Analysis.

 Testing of Hypotheses –

 Parametric Test-t test, f test, z test

 Non-Parametric Test -Chi square test, ANOVA, Factor
Analysis

 Interpretation of data: significance and Precautions in data
interpretation



II

4. Research Reporting and Modern Practices in Research

 Research Report Writing: Importance, Essentials, Structure/
layout, Types

 References and Citation Methods:

 APA (American Psychological Association)

 CMS (Chicago Manual Style)

 MLA (Modern Language Association)

 Footnotes and Bibliography

 Modern Practices: Ethical Norms in Research, Plagiarism,
Role of Computers in Research

Reference Books

 Research Methodology – Text and Cases with SPSS Applications, by
Dr S.L. Gupta and Hitesh Gupta, International Book House Pvt Ltd

 Business Research Methodology by T N Srivastava and Shailaja Rego,
Tata Mcgraw Hill Education Private Limited, New Delhi

 Methodology of Research in Social Sciences, by O.R. Krishnaswami,
Himalaya Publishing House

 Research Methodology by Dr Vijay Upagude and Dr Arvind Shende

 Business Statistics by Dr S. K Khandelwal, International Book House
Pvt Ltd

 Quantitative Techniques by Dr S. K Khandelwal, International Book
House Pvt Ltd

 SPSS 17.0 for Researchers by Dr S.L Gupta and Hitesh Gupta, 2nd
edition, Dr S. K Khandelwal, International Book House Pvt Ltd

 Foundations of Social Research and Econometrics Techniques by S.C.
Srivastava, Himalaya publishing House

 Statistical Analysis with Business and Economics Applications, Hold
Rinehart & Wrintston, 2nd Edition, New York

 Business Research Methods, Clover, Vernon T and Balsely, Howard
L, Colombus O. Grid, Inc

 Business Research Methods, Emary C.Willima, Richard D. Irwin In.
Homewood



III

 Research Methods in Economics and Business by R. Gerber and P.J.
Verdoom, The Macmillan Company, New York

 Research and Methodology in Accounting and Financial Management,
J.K Courtis

 Statistics for Management and Economics, by Menden Hall and
Veracity, Reinmuth J.E

 Panneerselvam, R., Research Methodology, Prentice Hall of India,
New Delhi, 2004.

 Kothari CR, Research Methodology- Methods and Techniques, New
Wiley Ltd., 2009





IV

Scheme of Examination:
The performance of the learners will be evaluated in two

components. One component will be the Internal Assessment component
carrying 40% marks and the second component will be the Semester End
Examination component carrying 60% marks.

Internal Assessment:
The Internal Assessment will consist of one class test of 40 marks

for each course excluding projects. The question paper pattern will be
shown as below:

Question Paper Pattern
(Internal Assessment)

Maximum Marks: 40 marks
Questions to be set: 03
Duration: 1 hours

Question
No.

Particular Marks

Q - 1 Objective Questions

Students to answer 10 sub questions out of 15
sub questions.

(*Multiple choice/ True or False/ Match the
columns/ Fill in the blanks)

OR

Objective Questions

A) Sub Questions to be asked 08 and to be
answered any 05

B) Sub Questions to be asked 08 and to be
answered any 05 (*Multiple choice/ True or
False/ Match the columns/ Fill in the blanks)

10 Marks

Q - 2 Concept based short questions

Students to answer 5 sub questions out of 8 sub
questions.

10 Marks

Q - 3 Practical problems or short questions

Students to answer 02 sub questions out of 03 sub
questions

20 Marks



V

Question Paper Pattern
(Theoretical Courses)

Maximum Marks: 60
Questions to be set: 04
Duration: 2 hours
All Questions are Compulsory Carrying 15 Marks each.

Question
No.

Particular Marks

Q - 1

Q - 1

Full length Question

OR

Full length Question

15 Marks

15 Marks

Q - 2 Full length Question

OR

Full length Question

15 Marks

15 Marks

Q - 3 Full length Question

OR

Full length Question

15 Marks

15 Marks

Q - 4 Objective Question

(Multiple Choice/ True or False/ Fill in the
Blanks/ Match the Columns/ Short
Questions.)

OR

Short Notes (Any three out off Five)

15 Marks

15 Marks

Note :

Full length question of 15 marks may be divided into two sub questions of
08 and 07 marks.



VI

Sr. Particular

01 Standard of Passing

The learner to pass a course shall have to obtain a minimum
of 40% marks in aggregate for each course where the course
consists of Internal Assessment & Semester End Examination.
The learner shall obtain minimum of 40% marks (i.e. 16 out of
40) in the Internal Assessment and 40% marks in Semester End
Examination (i.e. 24 out of 60) separately, to pass the course
and minimum of Grade E in the project component, wherever
applicable to pass a particular semester. A learner will be
said to have passed the course if the learner passes the Internal
Assessment & Semester End Examination together.

02 Allowed to Keep Terms (ATKT)

1) A learner shall be allowed to keep term for Semester II
irrespective of number of courses of failure in the semester I.

2) A learner shall be allowed to keep term for Semester III if
he/she passes each of the semester I and Semester II OR a
learner fails in not more than two courses of Semester I and
not more than two courses of Semester II.
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१.० उद्दीष्ट े

 

या प्रकरणचा ऄभ्यास केल्यानंतर द्दवद्याथी सक्षम होउ शकेल - 

 सशंोधनाची सकंल्पना अद्दण त्याची वैद्दशष््टये समजून घेण्यात.  

 व्यवसायातील सशंोधनाचे महत्त्व जाणून घेण्यात 

 सशंोधनाचे द्दवद्दवध प्रकार समजण्यास 

 सशंोधन समस्या तयार करण्याचे वणभन करण्यास 

 सशंोधन अकृतीबंधची सकंल्पना समजून घेण्यात 

 साद्दहत्याच्या पनुरावलोकनाच्या महत्त्वावंर चचाभ करण्यास 

 गहृीतक सकंल्पना स्पष्ट करण्यास 

 नमनुा सकंल्पना स्पष्ट करण्यास 
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१.१ पररचय 

 

‘ररसचभ’ हा शब्द मध्य फ्रें च शब्दापासून अला अहे ‘रीचचे’ ऄथभ ‘शोधत जाणे’. सशंोधन ही एक द्दवद्दशष्ट 

समस्या, द्दचतंा द्दकंवा द्दवज्ञानद्दवषयक पध्दतीचा वापर करून एखाद्या समस्येचा काळजीपूवभक अद्दण 

तपशीलवार ऄभ्यास अहे. तसेच कोणत्याही ज्ञानाच्या शाखेत नवीन तथ्य शोधण्यासाठी सशंोधन ही एक 

पद्धतशीर तपासणी अहे. हे द्दवद्दशष्ट समस्याचें द्दनराकरण करण्यात अद्दण नवीन द्दनष्कषाांवर पोहोचण्यास मदत 

करते. 

 

अद्दथभक सहकार अद्दण द्दवकास सघंटनेच्या (ओइसीडी) मते, "माणूस, ससं्कृती अद्दण समाजाचे ज्ञान यासह 

ज्ञानाचा साठा वाढद्दवण्यासाठी अद्दण त्याद्वार े नवीन ऄनपु्रयोग तयार करण्यासाठी या ज्ञानाचा वापर 

करण्यासाठी कोणतीही रचनात्मक पद्धतशीर द्दियाकलाप हाती घेण्यात अला." 

 

जॉन डब्ल्यू. िेसवेल याचं्या म्हणण्यानसुार, "सशंोधन हा द्दवषय द्दकंवा द्दवषयाबिलची अपली समज 

वाढद्दवण्यासाठी माद्दहती गोळा करण्यासाठी अद्दण द्दवशे्लद्दषत करण्यासाठी वापरल्या जाणार् या चरणांची एक 

प्रद्दिया अह"े. यात तीन चरण अहेत: एक प्रश्न द्या, प्रश्नाचे ईत्तर देण्यासाठी माद्दहती सकंद्दलत करा अद्दण 

प्रश्नाचे ईत्तर द्या. 

 

द्दवल्यम सी. एमोरी पररभाद्दषत करतात की ‚समस्या ही सोडवण्याकरता माद्दहती परुवण्यासाठी केलेली रचना 

ही काही रचनात्मक रचना केली जाते.‛ 

 

रॉबटभ  रॉस व्याख्या करतात "सशंोधन हे मूलभूतपणे एक तपासणी ऄसते, ज्ञान द्दमळवण्याच्या ईिेशाने परुावे 

याचें दस्तऐवजीकरण अद्दण द्दवशे्लषण ऄसते." 

 

१.१.१ संशोधनाची वैशशष््टये: 

१) पद्धतशीर प्रशिया: सशंोधन ही एक पद्धतशीर प्रद्दिया ऄसते. कोणत्याही सशंोधनातून द्दचडद्दचड करता 

येत नाही. प्रत्येक चरणात आतराचें ऄनसुरण करणे अवश्यक अहे. ऄशा प्रद्दियेचे संच ऄसतात जयाचंी 

कालातंराने चाचणी केली गेली अहे अद्दण ऄशा प्रकार े ते सशंोधनात वापरण्यास योग्य अहेतः पायर्या 

खालीलप्रमाणे अहेतः 

 सशंोधन समस्या तयार करणे 

 साद्दहत्याचा अढावा 

 सशंोधन ईद्दिष्टे पररभाद्दषत करा 

 सशंोधन अकृतीबंध तयार करणे 
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 माद्दहतीसकंलन अद्दण द्दवशे्लषण 

 माद्दहतीचा ऄन्वयाथभ  

 ऄहवाल तयार करणे 

 

२) वस्तुशनष्ठ व ताशकि क / अनुभवजन्य: सशंोधकाला सशंोधन प्रद्दियेच्या प्रत्येक टप्पप्पयात पूवाभग्रह 

टाळण्यासाठी प्रत्येक शक्य प्रयत्न करणे अवश्यक अहे. संशोधनाला वस्तदु्दनष्ठ अद्दण ताद्दकभ क / ऄनभुवजन्य 

बनद्दवण्यासाठी, सशंोधन समस्येची चौकशी करण्यासाठी सबंंद्दधत अद्दण ऄचूक माद्दहतीगोळा करण्याची 

अवश्यकता अहे. माद्दहतीसगं्रद्दहत केल्यानतंर, सशंोधकास माद्दहतीची प्रद्दिया करणे अवश्यक अहे, त्याचे 

द्दवशे्लषण करणे अद्दण त्याचा ऄथभ लावणे अद्दण ताद्दकभ क द्दनष्कषाभपयांत पोहोचणे अवश्यक अहे. म्हणून कठोर 

द्दवशे्लषणनतंर सशंोधन केले पाद्दहजे. 

 

३) तत्त्वे आशण शसद्धांतांचा शवकास: एक पद्धतशीर सशंोधन नवीन द्दसद्धातं द्दवकद्दसत करण्यास मदत करते. 

ऄशी तत्त्वे अद्दण द्दसद्धातं ऄनेक ससं्थानंा लोक अद्दण गोष्टी चागंल्या प्रकार ेव्यवस्थाद्दपत करण्यासाठी अद्दण 

त्याचं्याशी व्यवहार करण्यासाठी ईपयकु्त ठरू शकतात. ईदा. प्रोफेसर ऄल्फे्रड माशभल यांनी ऄथभशास्त्रातील 

सशंोधनाची पे्ररणा देणारी पद्धत वापरली. बाजाराच्या द्दवशे्लषणाच्या जोरावर त्यानंी ‘लॉ ऑफ द्दडमाडं’ 

बनद्दवला. या कायद्यानसुार मागणी केलेली द्दकंमत अद्दण प्रमाण याचं्यात नकारात्मक सबंंध अहे. जेव्हा द्दकंमत 

वाढते. 

 

४) बहुउदे्दशीय शियाकलाप: सशंोधन बहुईिेशीय द्दिया अहे. हे जसे की एकाद्दधक हेतू साध्य करण्यात 

मदत करते: 

 नवीन तथ्य शोधा द्दकंवा जनु्या गोष्टी सत्याद्दपत करा. 

 भद्दवष्यातील घटनाचंा ऄंदाज घ्या अद्दण ऄशा घटनांवर द्दनयंत्रण ठेवा 

 चलामंधील सबंंध प्रस्थाद्दपत करते 

 नवीन वैज्ञाद्दनक साधने, सकंल्पना अद्दण द्दसद्धातं द्दवकद्दसत करा 

 

५) मूलभूत आशण उपयोशजत संशोधन: मूलभूत द्दकंवा शदु्ध सशंोधन हा एक सशंोधन दृद्दष्टकोन अहे जो 

सपूंणभपणे सैद्धादं्दतक अहे अद्दण ऄभ्यासाच्या द्दवद्दशष्ट के्षत्राच्या ज्ञान-अधारामध्ये सधुारणा द्दकंवा द्दवस्तार 

करण्यासाठी अह.े मूलभूत सशंोधनात मखु्य पे्ररणा म्हणजे माणसाचे ज्ञान द्दवस्ततृ करणे, काहीतरी तयार 

करणे द्दकंवा शोध लावणे. मूलभूत सशंोधनातून ईद्भवणार्या शोधाचें कोणतेही स्पष्ट व्यावसाद्दयक मूल्य नाही. 

त्याचे थेट व्यावसाद्दयक ईिीष्ट नाही. 

 

ज्ञानासाठी ज्ञान द्दमळवण्याऐवजी अधदु्दनक जगाच्या व्यावहाररक समस्या सोडद्दवण्यासाठी ईपयोद्दजत 

सशंोधन अकृतीबंध केले अहे. दसुर्या शब्दातं, लागू केलेल्या सशंोधनाचा हेतू द्दवद्दशष्ट वास्तद्दवक-जगाच्या 
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समस्येबिल ऄद्दधक जाणून घेणे अद्दण त्या सोडद्दवण्यासाठी पावले ईचलणे होय. त्याचे थेट व्यावसाद्दयक 

ईिीष्ट अह.े या के्षत्रातील सशंोधक समाज द्दकंवा औद्योद्दगक द्दकंवा व्यवसाय ससं्था ऄसलेल्या द्दवद्यमान 

समस्याचें त्वररत द्दनराकरण करण्याचा प्रयत्न करतात. 

 

६) पररमाणवाचक व गुणात्मक संशोधन: पररमाणवाचक सशंोधन पररमाणवाचक माद्दहतीगोळा करून अद्दण 

सादं्दख्यकीय तंते्र सादर करून घटनेची पद्धतशीरपणे तपासणी म्हणून सदंद्दभभत होते. ईदा. बेरोजगार 

पदवीधरांची सखं्या शोधण्यासाठी सशंोधन हाती घेण्यात अले अह.े या प्रकारचे सशंोधन सहसा सवेक्षण, 

प्रयोग वगैर ेकरून केले जाते. 

 

गणुात्मक सशंोधनाचा ईपयोग मानवी वागणूक, हेतू, दृष्टीकोन, ऄनभुव आत्यादींचे अकलन करण्यासाठी केले 

जाते. हे द्दनरीक्षण अद्दण लोकांच्या व्याख्येवर अधाररत अहे. ईदा. कमभचारी कामावर का गैरहजे अहेत याची 

कारणे शोधण्यासाठी सशंोधन केले जाते. 

 

७) सामान्यीकरण: जेव्हा सशंोधक सशंोधन करते तेव्हा तो लद्दययत लोकसखं्या द्दनवडतो अद्दण या 

लोकसखं्येमधून माद्दहतीगोळा करण्यासाठी लहान नमनुा द्दनवडला जातो. म्हणून नमनुा द्दनवड पद्धतशीरपणे 

केली पाद्दहजे जेणेकरून ती संपूणभ लोकसखं्या द्दकंवा द्दवश्वाचे प्रद्दतद्दनद्दधत्व करले. या नमनु्यासह द्दनष्कषभ सपूंणभ 

लोकसखं्या / सशंोधनाच्या द्दवश्वावर सामान्य केले जातात. ईदा. नमनु्याचं्या अकारात ‘मुंबइ प्रदेशातील 

सॅमसगं कंपनीच्या आलेक्रॉद्दनक वस्तूंबिल ग्राहकाचें वतभन’ यावर सशंोधन करण्यात अले अहे ५00 

नमनु्यांच्या अकारात. सपूंणभ मुंबइ प्रदेशात राहणा्या लोकांसाठी या ५00 नमनु्यांचा शोध सामान्य केला 

जाउ शकतो. 

 

८) शवश्वसनीयता: ही एक व्यद्दक्तद्दनष्ठ शब्द अहे जी ऄचूकपणे मोजली जाउ शकत नाही, परतं ुअज ऄशी 

साधने अहेत जी कोणत्याही सशंोधनाच्या द्दवश्वासाहभतेचा ऄंदाज घेउ शकतात. द्दवश्वासाहभता म्हणजे प्रयोग 

द्दकतीतरी वेळा पनुरावतृ्ती केल्यावर द्दनकाल ससुगंत ऄसतात. जर समान लोकसखं्येसह अद्दण समान 

प्रद्दियासंह सशंोधन केले गेले तर प्रत्येक वेळी समान पररणाम द्दमळाले तर ते एक द्दवश्वासाहभ सशंोधन ऄसे 

म्हणतात. ईदा. ‘मलुाचं्या वगाभच्या कामद्दगरीवर एकल पालकत्वाचा पररणाम’ यावर सशंोधन केले गेले अह े

अद्दण एकल पालकत्वामळेु वगाभत कमी गे्रड द्दनमाभण होतात ऄसा द्दनष्कषभ काढला जातो. समान लोकसखं्या 

घेतलेल्या दसुर् या नमनु्यासाठी हे पररणाम द्दवश्वसनीय ऄसले पाद्दहजेत. ऄद्दधक द्दनकाल समान अहेत; ऄद्दधक 

द्दवश्वासाहभता सशंोधनात ईपद्दस्थत अह.े 

 

९) वैधता: सशंोधन ईपकरणाची वैधता ही सशंोधनाच्या समस्येस ईपयकु्तता / ऄचूकता म्हणून पररभाद्दषत 

केले जाउ शकते. वैधता ही एक मयाभदा अहे जी प्रयोगात वापरली जाणारी साधने अपण काय मोजू आद्दच्िता 
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हे ऄचूकपणे मोजतात. काही सशंोधकाचें म्हणणे अहे की वैधता अद्दण द्दवश्वासाहभता एकमेकाशंी सबंंद्दधत 

अहेत, परतं ुद्दवश्वासाहभतेपेक्षा वैधता ऄद्दधक महत्त्वपूणभ अहे. वैधतेद्दशवाय सशंोधन चकुीच्या द्ददशेने जाते. 

 

१.१.२ व्यवसायातील संशोधनाचे महत्त्व: 

१) व्यवसायाच्या वातावरणातील बदलाचंा ऄंदाज घेण्यास मदत करते: बाह्य व्यवसाय वातावरणात झालेल्या 

बदलामंळेु व्यवसाय व्यवस्थापन सतत बदल घडत अहे जसे कीः 

 ग्राहक प्राधान्ये 

 स्पधभकाची रणनीती 

 समाजाच्या ऄपेक्षा 

 अद्दथभक वातावरण 

 तादं्दत्रक वातावरण 

 कायदेशीर वातावरण (स्थलु घटक)  

व्यवसाय वातावरणात होणारा हा बदल एखाद्या व्यवसायाच्या सघंटनेवर द्दवपरीत पररणाम करू शकतो. म्हणून 

व्यवस्थापक वेळोवेळी ऄशा बदलाचंा ऄंदाज घेउ शकतो अद्दण व्यवसायाला मोठ्या नकुसानापासून वाचवू 

शकतो. 

 

२) नवीन उत्पादन बाजारात आणण:े व्यवसाय सशंोधन बाजारात नवीन ईत्पादन यशस्वीपणे अणण्यास 

मदत करते. हे ऄसे अहे कारण, सशंोधनात ईत्पादनाशी संबंद्दधत त्याचं्या ग्राहकांच्या अवडी, नावडी, जाणून 

घेण्यास सक्षम करते. त्यानसुार एक व्यवसाय फमभ नवीन ईत्पादन अकृतीबंध अद्दण लााँच करू शकते. ऄशा 

ईत्पादनास नकार दर कमी ऄसतो अद्दण ग्राहकाकंडून जास्त स्वीकृती द्दमळते. जेव्हा ग्राहकानंा त्यांच्या 

पसतंीनसुार ईत्पादनाची प्रस्ताव द्ददला जातो तेव्हा त्याचा पररणाम ग्राहकाचं्या समाधानावर होतो. 

 

३) प्रभावी शवपणन रणनीती आकृतीबंध करण्यात मदत करते: व्यवसाय सशंोधन प्रभावी द्दवपणन रणनीती 

अकृतीबंध करण्यात मदत करते. सशंोधन एखाद्या व्यवसाय ससं्थेस यासाठी सक्षम करतेः 

 दजेदार ईत्पादन 

 योग्य द्दकंमत ठरवा 

 प्रभावी जाद्दहरात 

 योग्य द्दवतरण 

 

४) संघटनात्मक उशद्दष्ट े साध्य करााः व्यवद्दस्थत व्यवसाय सशंोधन ससं्थेचे ईिीष्ट साध्य करण्यात मदत 

करते जसेः 
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 ग्राहक समाधान 

 द्दविी अद्दण नफ्यात वाढ 

 व्यवसायाचा द्दवस्तार 

 कॉपोरटे प्रद्दतमा वद्दधभत करा 

 स्पधाभ अद्दण आतर. 

 

५) स्पधेचा अभ्यास करणे: कंपन्या त्याचं्या बाजारपेठेमधील मखु्य स्पधभकाचंा ऄभ्यास करण्यासाठी 

ऄनेकदा व्यवसाय सशंोधनाचा वापर करतात. प्रद्दतस्पधीचं्या ईत्पादना ंद्दवरूद्ध बाजारपेठेत द्दकती टक्के ग्राहक 

त्याची ईत्पादने खरदेी करतात हे कंपनी जाणून घेउ आद्दच्ित ऄसेल. तसेच प्रद्दतस्पधीचें द्दवपणन धोरण 

जाणून घेण्यास सक्षम करते. त्यानसुार एक व्यावसाद्दयक फमभ ऄत्यतं स्पधाभत्मक बाजारात द्दटकून 

राहण्यासाठी अद्दण द्दवकद्दसत करण्यासाठी स्वतःची द्दवपणन रणनीती अखू शकते. 

 

६) शनणिय घेण्यास सुलभ करा: ईपलब्ध ऄसलेल्या सशंोधन अकडेवारीच्या मदतीने व्यापारी योग्य वेळी 

योग्य द्दनणभय घेउ शकतात. सशंोधन व्यवसायासह नवीनतम बाजारातील कल ऄद्यतद्दनत करण्याची सधंी 

प्रदान करतो. ऄसे ज्ञान बाजारामध्ये यशस्वी होण्यासाठी ईपयकु्त रणनीती तयार करण्यात ईपयकु्त ठरले. 

सशंोधनातूनच व्यवसाय सदु्दशद्दक्षत अद्दण माद्दहतीपूणभ द्दनणभय घेण्यास सक्षम ऄसतो. 

 

७) व्यवसायाची प्रगती मोजण्यासाठी मदत करते: व्यवसाय सशंोधन द्दकती चांगले कायभ करीत अहे हे 

मोजण्यासाठी (मोजमाप) व्यवसाय सक्षम करते. लवकर संशोधन सेवामंध्ये ऄडचणी अद्दण ईत्पादनामंध्ये 

होणारी लहान पडझी यावर प्रकाश टाकू शकेल. द्दनयद्दमत बाजारपेठेतील सशंोधन दशभद्दवत अहे की सधुारणाचें 

कायभ केले जात अहे की नाही अद्दण सकारात्मक ऄसल्यास ते कायभसघंानंा प्रवतृ्त करण्यास मदत करले. 

 

८) सक्षम मनुष्यबळाची उपलब्धता: सक्षम मनषु्यबळ भरती अद्दण द्दनवड करण्यात सशंोधन देखील मदत 

करते. योग्य कौशल्ये अद्दण दृद्दष्टकोन ऄसलेल्या कमभचार्याची योग्य भरती अद्दण द्दनवड केल्यास त्याचे 

ईत्पादन वाढीस पातळी वाढण्यास मदत होते. पढुील प्रभावी प्रद्दशक्षण अद्दण नकुसान भरपाइ पॅकेज 

कमभचार् याचें मनोबल सधुारू शकते अद्दण त्यानंा समपभण व वचनबद्धतेने कायभ करण्यास प्रवतृ्त करते. 

 

९) योग्य पुरवठादार शमळशवण्यास मदत: सशंोधन फमभला योग्य परुवठा करणारा द्दमळण्यास मदत करते जो 

योग्य द्दकंमतीत अद्दण योग्य वेळी कच्चा माल प्रदान करतो. योग्य परुवठादार द्दनवड फमभला ईच्च गणुवते्तची 

कच्चा माल द्दमळद्दवण्यासाठी द्दकंवा द्दमळद्दवण्यास सक्षम करते जयामळेु ऄंद्दतम वापरकत्याांद्वार े वापरल्या 

जाणार्या ईच्च प्रतीची ईत्पादने तयार होतात. 
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१०) उत्पादकता सुधारत:े ईत्पादनक्षमता आनपटुच्या अउटपटुचे प्रमाण म्हणजेच आनपटुच्या एका यदु्दनटसह 

द्दकती ईत्पादन होते याचा सदंभभ देते. याच्या मदतीने ईत्पादनक्षमता वाढद्दवली जाउ शकते: 

 कमभचार्याना प्रद्दशक्षण 

 सशंोधन अद्दण द्दवकास 

 अधदु्दनक तंत्रज्ञानाचा वापर 

 

व्यवसायाच्या सशंोधनातून ऄसे द्ददसून येते की या ईपिमाचंी ऄंमलबजावणी व्यवसायाची ईत्पादकता 

सधुारते. 

 

१.१.३ संशोधनाचे उद्दीष्ट: 

१) समस्यांवरील तोडगा शोधण्यासाठी: एखाद्या द्दवद्दशष्ट समस्येचे द्दनराकरण करण्यासाठी ईपाय 

शोधण्यासाठी सशंोधन केले जाउ शकते. एखाद्या ससं्थेला भेडसावत ऄसलेल्या समस्येवर माद्दहतीसकंद्दलत 

केली जाते. ऄशा माद्दहतीचे द्दवशे्लषण केले जाते अद्दण समस्येचे द्दनराकरण करण्यासाठी ईपाय शोधण्यासाठी 

व्याख्या केली जाते. ईदा. बाजारात त्याचं्या ईत्पादनाच्या द्दविीत घट होत ऄसलेल्या समस्येवर तोडगा 

काढण्यासाठी एखादी ससं्था सशंोधन सरुू करू शकते. म्हणून द्दविी कमी होण्याचे कारण अद्दण ऄशा 

माद्दहतीचे द्दवशे्लषण शोधण्यासाठी माद्दहती सकंद्दलत केला जातो. 

 

२) माशहती शमळवण्यासाठी: माद्दहती द्दमळवण्यासाठी सशंोधन केले जाते, जे सहज ईपलब्ध नसते. ग्राहकाचंी 

पसतंी, प्रद्दतस्पधीची रणनीती, मागणी, अद्दथभक पररद्दस्थती अद्दण यासारख्या द्दवद्दवध प्रकारच्या माद्दहती 

सकंद्दलत केल्या जाउ शकतात. एखाद्या द्दवपणकास महत्त्वपूणभ द्दवपणन द्दनणभय घेण्यासाठी ऄशी माद्दहती 

अवश्यक ऄसते. 

 

३) भशवष्यवाणी करण:े सशंोधन एखाद्या व्यावसाद्दयकाला भूतकाळातील व सध्याचा माद्दहतीगोळा करण्यास 

सक्षम करते. ऄशा माद्दहतीच्या अधार,े सशंोधक नजीकच्या भद्दवष्यात व्यवसायाच्या द्दस्थतीबिल भाकीत 

करू शकतो. ईदा. बाजारात नवीन ईत्पादन अणण्याची माकेटरची आच्िा अहे. सशंोधनाच्या मदतीने तो त्या 

ईत्पादनाचे भद्दवष्य सागूं शकतो अद्दण मग ते ईत्पादन घेउन यायचे की नाही हे ठरवू शकतो. 

 

४) नवीन साधने आशण संकल्पना शवकशसत करण्यासाठी: ऄज्ञात घटनेच्या चागंल्या ऄभ्यासासाठी 

सशंोधन नवीन साधने अद्दण सकंल्पना द्दवकद्दसत करण्यास मदत करते. या ईिेशाने, ऄशा घटनेबिल नवीन 

ऄंतदृभष्टी प्राप्त करण्यासाठी शोध सशंोधन केले जाते. ईदा. सशंोधन एक व्यवसाय फमभ सक्षम करते अधदु्दनक 

काळात ग्राहकाचं्या समाधानावर कोणते घटक पररणाम करतात ह ेजाणून घेणे. त्यानसुार द्दवपणक जास्तीत 

जास्त ग्राहकाचें समाधान प्रदान करण्यासाठी नवीन साधने अद्दण सकंल्पना द्दवकद्दसत करू शकतो. 
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५) शवद्यमान कायदे शकंवा शसद्धांत सत्याशपत आशण तपासण्यासाठी: द्दवद्यमान कायदे द्दकंवा द्दसद्धातं 

सत्याद्दपत करण्यासाठी अद्दण त्याचंी चाचणी घेण्यासाठी सशंोधन केले जाउ शकते. द्दवद्यमान कायद्यांचे 

अद्दण द्दसद्धातंाचें ऄसे सत्यापन अद्दण चाचणी करण्यासाठी सध्याच्या काळात याची प्रासदं्दगकता जाणून घेणे 

अवश्यक अह.े 

 

१.२ संशोधनाच ेप्रकार 

 

१) मूलभूत संशोधन: मूलभूत द्दकंवा शदु्ध सशंोधन हा एक सशंोधन दृद्दष्टकोन अहे जो सपूंणभपणे सैद्धांद्दतक 

अहे अद्दण ऄभ्यासाच्या द्दवद्दशष्ट के्षत्राच्या ज्ञान-स्तर सधुारणे द्दकंवा त्याचा द्दवस्तार करणे यासाठी अहे. 

मूलभूत सशंोधनात मखु्य पे्ररणा म्हणजे माणसाचे ज्ञान द्दवस्ततृ करणे, काहीतरी तयार करणे द्दकंवा शोध 

लावणे. मूलभूत सशंोधनातून ईद्भवणार् या शोधांचे कोणतेही स्पष्ट व्यावसाद्दयक मूल्य नाही. त्याचे थेट 

व्यावसाद्दयक ईिीष्ट नाही. ईदा. "देशाच्या सामाद्दजक-अद्दथभक द्दस्थतीचा ऄभ्यास 

 

२) उपयोशजत संशोधन: ईपयोद्दजत सशंोधन ज्ञानासाठी ज्ञान घेण्याऐवजी अधदु्दनक जगाच्या व्यावहाररक 

ऄडचणी सोडद्दवण्यासाठी तयार केले गेले अहे. दसुर्या शब्दातं, लागू केलेल्या सशंोधनाचा हेतू द्दवद्दशष्ट 

वास्तद्दवक-जगाच्या समस्येबिल ऄद्दधक जाणून घेणे अद्दण त्या सोडद्दवण्यासाठी पावले ईचलणे होय. त्याचे 

थेट व्यावसाद्दयक ईिीष्ट अहे. या के्षत्रातील सशंोधक समाज द्दकंवा औद्योद्दगक द्दकंवा व्यवसाय ससं्था 

ऄसलेल्या द्दवद्यमान समस्यांचे त्वररत द्दनराकरण करण्याचा प्रयत्न करतात. ईदा. ‚कामगाराचं्या कामात 

सधुारणा करणार ेघटक शोधत अहेत. 

 

३) वणिनात्मक संशोधन: वणभनात्मक सशंोधन हा सशंोधनाचा एक प्रकार अहे जो पररद्दस्थती, घटना द्दकंवा 

ऄभ्यासाखालील लोकसखं्येचे सखोल वणभन प्रदान करतो. जेव्हा सशंोधकाकडे सशंोधन समस्येबिल 

कोणतीही माद्दहती नसते तेव्हा हे सशंोधन देखील एक योग्य पयाभय अहे अद्दण एक गहृीतक स्थाद्दपत 

करण्यासाठी प्राथद्दमक माद्दहती गोळा करणे अवश्यक अहे. वणभनात्मक सशंोधन सशंोधनाच्या ‚काय‛ भागाचे 

ईत्तर प्रदान करते अद्दण ‚का‛ या प्रश्नाचंी ईत्तर े देत नाहीत. चलावंर सशंोधकाचे द्दनयंत्रण नसते अद्दण 

सशंोधकाला वास्तद्दवक पररद्दस्थतीचा ऄहवाल द्यावा लागतो. ईदाहरणाथभ , मुंबइतील खरदेीदारामंध्ये फॅशन 

खरदेीचा कलसमजून घेण्याची आच्िा ऄसलेला एक पररधान ब्राँड. ते या प्रदेशाचे लोकसखं्याशास्त्रीय सवेक्षण 

करतील, लोकसखं्येचा माद्दहतीगोळा करतील अद्दण त्यानंतर या लोकसखं्याशास्त्रीय भागावर वणभनात्मक 

सशंोधन करतील. या ऄभ्यासानसुार ‚मुंबइतील खरदेीदाराचें खरदेीचे स्वरूप काय अहे‛ यासबंंधीचा 

तपशील ईलगडेल, परतं ु‚का‛ यासबंंधी कोणतीही चौकशी द्दवषयक माद्दहती ईपलब्ध होणार नाही. नमनेु बाहेर 

पडतात. कारण या बाजारपेठेत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करणार् या कपड्याचं्या ब्राँडसाठी, त्याचं्या बाजाराचे 

स्वरूप समजून घेणे हा ऄभ्यासाचे ईिीष्ट अह.े 
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४) शवश्लषेणात्मक संशोधन: द्दवशे्लषणात्मक सशंोधन ईपलब्ध माद्दहतीच्या अधार ेएक महत्त्वपूणभ मूल्यांकन 

अहे. सशंोधक यापूवी ईपलब्ध ऄसलेल्या तथ्याचंा द्दकंवा माद्दहतीचा ईपयोग करतो अद्दण सामग्रीचे महत्त्वपूणभ 

मूल्याकंन करण्यासाठी त्यांचे द्दवशे्लषण करते. हे प्रामखु्याने चाचणी कल्पनेशी सबंंद्दधत अहे. हे तथ्ये द्दकंवा 

द्दवद्यमान माद्दहतीचे द्दवशे्लषण करून सबंंधाचें वणभन अद्दण व्याख्या करते. द्दवशे्लषणात्मक सशंोधन एखाद्या 

सशंोधनाच्या ‚का‛ भागाचे ईत्तर प्रदान करते. हे सहसा कारण-पररणाम सबंंधाशंी सबंंद्दधत ऄसते. ईदा. 

ऄमेररकन व्यापाराची द्दशल्लक कालातंराने एका द्दवद्दशष्ट मागाभने कशी व का होते याचे स्पष्टीकरण. 

 

५) वैचाररक संशोधन: हे द्दचद्दकत्सक सशंोधनाचे एक प्रकार अहे जे सामान्यत: ऄमूतभ कल्पना (द्दवचारात 

द्दकंवा कल्पना म्हणून द्दवद्यमान ऄसते परतं ु शारीररक द्दकंवा ठोस ऄद्दस्तत्व नसलेले) द्दकंवा सकंल्पनेशी 

सबंंद्दधत ऄसते. यात कोणत्याही व्यावहाररक प्रयोगाचा समावेश नाही. हे सशंोधन सामान्यत: तत्ववेत्ता अद्दण 

द्दवचारवतंानंी नवीन सकंल्पना द्दवकद्दसत करण्यासाठी द्दकंवा ऄद्दस्तत्त्वात ऄसलेल्या पनुव्याभख्यासाठी वापरले. 

 

६) अनुभवजन्य संशोधन: ऄनभुवजन्य सशंोधन द्दसद्धातंासाठी अद्दण प्रणालीबिल दलुभक्ष करून द्दनरीक्षण 

अद्दण ऄनभुवावर ऄवलंबून ऄसते. ऄसे सशंोधन माद्दहतीवर अधाररत ऄसते जे ऄनेकदा द्दनष्कषाांद्वार े पढेु 

येते जे प्रयोग द्दकंवा द्दनरीक्षणाद्वार े सत्याद्दपत केले जाउ शकते. ईदाहरणाथभ : काम करत ऄसताना अनदंी 

सगंीत ऐकताना सजभनशीलता वाढू शकते का? ह ेशोधण्यासाठी सशंोधन केले जात अह ेअनदंी सगंीताच्या 

सपंकाभत ऄसलेल्या पे्रक्षकाचं्या सचंावर अद्दण वेबसाआटवर ऄद्दजबातच ऐकत नसलेला दसुरा सेट यावर सगंीत 

वेबसाआट सवेक्षण करून एक प्रयोग केला जातो अद्दण त्यानंतर द्दवषय साजरा केला जातो. ऄशा सशंोधनातून 

प्राप्त झालेले पररणाम सजृनशीलतेस प्रोत्साद्दहत करते की नाही हे ऄनभुवात्मक परुावे देइल. 

 

१.३ संशोधन समस्येची रचना 

 

सशंोधन समस्या ओळखणे अद्दण तयार करणे ही सशंोधन प्रद्दियेची पद्दहली पायरी अहे. सशंोधन प्रद्दियेचा 

हा सवाभत अव्हानात्मक अद्दण कठीण टप्पपा अहे. 

 

सशंोधन समस्या हा एक प्रश्न अहे जयास एखाद्या सशंोधकाला ईत्तर द्यायचे ऄसते द्दकंवा एखादी समस्या 

जयास सशंोधक द्दनराकरण करू आद्दच्ित अहे. दसुर्या शब्दांत, सशंोधन समस्या ही एक समस्या द्दकंवा द्दचतंा 

अहे जी शोधकताभ / सशंोधक सशंोधन ऄभ्यासामध्ये सादर करते अद्दण न्याय्य ठरवते. 

 
 

सशंोधन समस्या ही सशंोधनाची सवाभत महत्वाची बाजू अहे. सशंोधन ईपिम सरुू करण्यापूवी सशंोधकाने 

सशंोधनाच्या समस्येचे पररष्करण अद्दण मूल्याकंन करण्यासाठी वेळ घालद्दवला पाद्दहजे. सशंोधनाचा प्रश्न 

सरळ, मदुद््याकडे अद्दण लक्ष कें द्दित करणे अवश्यक अहे. 
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उदाहरण: 

चकुीची सशंोधन समस्या: सोशल मीद्दडयाचा लोकांवर काय पररणाम होतो? 

योग्य सशंोधन समस्याः फेसबुक वापरल्यामळेु द्दकशोरावंर काय पररणाम होतो? 

 

वरील ईदाहरणात, पद्दहला प्रश्न ऄचूक ऄद्दभप्राय द्दमळद्दवण्यासाठी परुसेा द्दवद्दशष्ट नाही. सोशल मीद्दडया 

सशंोधक कशाबिल बोलत अहे अद्दण ‘लोक’ (लयय लोकसखं्या) सशंोधक कशाचा सदंभभ घेत अहेत ह े

कोणालाही माद्दहती नाही. 

 

संशोधन समस्या तयार करण्यासाठी पायऱ्या: 

१. शवस्तृत संशोधन क्षेत्र ओळखा: सशंोधक त्याच्या अवडी, द्दवद्दशष्टता, व्यवसाय, कौशल्य अद्दण ज्ञानावर 

अधाररत द्दवस्ततृ सशंोधन के्षत्र ओळखून सशंोधनास प्रारभं करतो. ईदाहरणाथभ, व्यवसाय व्यवस्थापनाचा 

ऄभ्यास करणारा सशंोधक द्दवपणन व्यवस्थापन, मानव ससंाधन व्यवस्थापन, सघंटनात्मक व्यवस्थापन 

अद्दण द्दवत्तीय व्यवस्थापन यासारख्या के्षते्र द्दनवडू शकतो. 

 

२. शवस्तृत क्षेत्रास उप-भागात शवभाशजत करा: सशंोधकाने ऄभ्यास करण्यासाठी द्दवस्ततृ के्षत्र 

द्दनवडल्यानतंर त्याला / द्दतला व्यवस्थाद्दपत अद्दण सशंोधनीय ऄशा द्दवद्दशष्ट द्दवषयावर सकुंद्दचत करणे 

अवश्यक अह.े हे करण्यासाठी, द्दवस्ततृ के्षत्र ईप-के्षत्रामध्ये तोडून द्दवद्दशष्ट द्दवषय द्दनवडा. ईदाहरणाथभ, जर 

अपले द्दवस्ततृ के्षत्र द्दवपणन व्यवस्थापन ऄसेल तर ते पढुील ईपशे्रणींमध्ये द्दवभागले जाउ शकते: 

 ग्राहक समाधानी 

 द्दवपणन द्दमक्स 

 ग्राहक सबंंध 

 द्दडद्दजटल द्दवपणन 

 

३) उप-क्षेत्र शनवडा: वेळ अद्दण पैशाच्या ऄडचणीमळेु सवभ ईप-के्षत्राचंा ऄभ्यास करणे शक्य नाही. 

ऄशाप्रकार,े सशंोधकास त्याच्या अवडीचे एक ईप-के्षत्र अद्दण ते व्यवस्थाद्दपत व त्याच्यासाठी व्यवहायभ 

ऄसेल. द्दनवडलेल्या भागाचे काही सशंोधन महत्त्व ऄसणे अवश्यक अहे अद्दण ते सशंोधकाच्या सशंोधन 

ज्ञानासाठी महत्त्वपूणभ ऄसावे. ईदा. एक सशंोधक ईप-के्षत्र द्दनवड म्हणजे ‘समाधानी ग्राहक’. 

 

४) संशोधनाचा प्रश्न / समस्या तयार करा: द्दवद्दशष्ट ईप-के्षत्र द्दनवडल्यानतंर, सशंोधकास सशंोधन 

ऄभ्यासासाठी महत्त्वाचे वाटणार े सशंोधन प्रश्न / समस्या तयार करणे अवश्यक अहे. बरचे प्रश्न / समस्या 

ईद्भवू शकतात परतं ु सकुंद्दचत होउ शकतात अद्दण सवाभत महत्वाचा अद्दण पररणामकारक प्रश्न / समस्या 
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द्दनवडा. ईदा. ‚मुंबइ के्षत्रातील सॅमसगं कंपनीतफे देण्यात अलेल्या द्दविी- नतंर सेवा अद्दण ग्राहक 

समाधानाचा ऄभ्यास‛ 

 

५) संशोधनाची उद्दीष्ट े ठरवा: सशंोधनाचा प्रश्न / समस्या माडंल्यानतंर, सशंोधकाने त्याला/द्दतला 

शोधण्यासाठी अवश्यक ऄसलेल्या सशंोधनाच्या ईिीष्टादं्दवषयी योजना अखणे अवश्यक अह.े सशंोधन 

ऄभ्यासाची ईिीष्टे सशंोधन प्रश्न / समस्या ओळखण्यास मदत करतात. सशंोधन प्रश्न / समस्या अद्दण 

सशंोधनाच्या ईिीष्टात फरक अहे. फरक ते द्दलद्दहलेले अहेत. सशंोधनाचा प्रश्न / समस्येमध्ये सामान्यत: 

चौकशी कल ऄसतो. दसुरीकडे, सशंोधनाची ईिीष्टे अहेत. त्यामध्ये तपासणी करणे, शोधणे अद्दण संशोधन 

यासारख्या ऄटी अहेत. सशंोधन ईिीष्टाचें ईदाहरणः 

 सॅमसगं कंपनीद्वार ेप्रदान केलेल्या द्दविी- नतंर सेवा ग्राहकाचं्या समाधानावर पररणाम करणारे घटकाचंी 

तपासणी करणे. 

 सॅमसगं कंपनीच्या द्दविीनतंरच्या सेवेचा लाभ घेताना ग्राहकांना भेडसावणार्या द्दवद्दवध ऄडचणींचा शोध 

घेणे. 

 

१.४ संशोधन आकृतीबंध 

 

सशंोधन प्रकल्प तयार करणे, सशंोधनाची ईिीष्टे, माद्दहतीची अवश्यकता, नमनुा अकृतीबंध आ. अद्दण 

सशंोधन प्रकल्प काम सरुू होण्यापूवी सशंोधन प्रकल्पातील मूलभूत बाबींचा द्दनणभय घेतल्यानतंर, 

सशंोधकाला सशंोधन अकृतीबंध तयार करावे लागते. सशंोधन ऄभ्यासाच्या सदंभाभत काय, कोठे, केव्हा, 

द्दकती, यासबंंधी द्दनणभय एक संशोधन रचना तयार करतात. 

 

सशंोधन अकृतीबंध हे सशंोधन कायाभचे द्ददग्दशभन, मागभदशभन अद्दण द्दनयतं्रण करण्यासाठी तयार केलेल्या 

सशंोधन प्रकल्पाचंी ताद्दकभ क अद्दण पद्धतशीर बाह्यरखेा अहे. याचा ऄथभ सशंोधन प्रकल्पाच्या संचालनासाठी 

सद्दवस्तर योजना अद्दण प्रद्दिया तयार करणे होय. हे सशंोधन कायाभची द्दवस्ततृ रूपरषेा म्हणून कायभ करते 

अद्दण औपचाररक तपासणीच्या सचंालनासाठी बहृत योजना / ब्लू द्दप्रटं म्हणून कायभ करते. हाती घेतलेल्या 

सशंोधन प्रकल्पाच्या ऄंमलबजावणीमध्ये सशंोधकांना मागभदशभन करणारी ही मूलभूत योजना अहे. 

 

संशोधन आकृतीबंधचे घटक: 

१) सशंोधनाचे स्वरूप अद्दण ऄभ्यासाचे ईिीष्ट 

२) सशंोधन ऄभ्यासाचा कालावधी 

३) द्दवश् व व ईत्तराधाांचे नमनुा अकार 

४) जया द्दठकाणी ऄभ्यास केला जाइल ऄसे स्थान 
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५) सशंोधन करण्यासाठी अवश्यक ससंाधने 

६) सशंोधन माद्दहती अवश्यक प्रकार अद्दण स्त्रोत 

७) माद्दहतीसकंलन अद्दण द्दवशे्लषण तंते्र 

 

संशोधन आकृतीबंध आवश्यकता आशण महत्त्व: 

१) मागभदशभक तत्त्वे प्रदान करतात: सशंोधन अकृतीबंध सशंोधकांना खालील सदंभाभत मागभदशभक तत्त्वे प्रदान 

करते: 

 सशंोधन कायाभचा कालावधी 

 माद्दहती अद्दण माद्दहतीगोळा करण्याचा स्रोत 

 माद्दहतीसकंलन अद्दण द्दवशे्लषण तंत्र 

 नमनुा अकृतीबंध 

 

म्हणूनच, सशंोधक योग्य वेळी योग्य स्त्रोताकडून योग्य माद्दहतीगोळा करण्यास सक्षम ऄसेल. हे त्याला 

द्दनधाभ ररत वेळेत सशंोधन पूणभ करण्यास मदत करते. 

 

२) आयोजन संसाधन:े सशंोधन रचना सशंोधन द्दियाकलाप करण्यासाठी अवश्यक ससंाधनांचे अयोजन 

सक्षम करते. अवश्यक ससंाधने ऄशीः 

 द्दनधी 

 ईपकरणे / साधने अद्दण साद्दहत्य 

 मनषु्यबळ 

 

ससंाधनाचंी योग्य प्रमाणात ईपलब्धता सशंोधन द्दियाकलाप सहजतेने अयोद्दजत करण्यास सलुभ करते. 

ससंाधनाचंी योग्य प्रमाणात ईपलब्धता न करता सशंोधन द्दिया करणे कठीण होइल. 

 

३) माशहतीसंकलन आशण शवश्लषेण तंत्र शनवड: सशंोधन रचना माद्दहतीसकंलनासाठी योग्य तंत्र द्दनवडण्यास 

मदत करते जसे कीः 

 सवेक्षण द्दकंवा मलुाखत 

 द्दनरीक्षण 

 प्रयोग 

 आंटरनेट 

 ग्रथंालय आ. 
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सशंोधन अकृतीबंध माद्दहतीद्दवशे्लषणासाठी योग्य तंत्र द्दनवडण्यास देखील मदत करते जसे की: 

 मध्यवती प्रवतृ्तीचे माप (मध्यम, मध्यम, मोड) 

 वेळ माद्दलका (साधी चालवणारी सरासरी, भाररत सरासरी) 

 सहसबंंध तंत्र 

 

४) सबंंद्दधत माद्दहतीसगं्रहण: सशंोधन अकृतीबंध ऄसे दशभवते:  

 सशंोधनाचे के्षत्र 

 द्दवश् व / सशंोधनाची लोकसखं्या 

 नमनुा अकार आ. 

 

त्यानसुार सशंोधक सशंोधनाचे योग्य के्षत्र अद्दण पे्रक्षकानंा लयय करू शकतात. तो अपला द्दवश् व / लोकसखं्या 

ठरवू शकतो जयामधून सबंंद्दधत माद्दहतीगोळा करण्यासाठी नमुने द्दनवडले जातात. 

 

५) संशोधनाची उद्दीष्ट:े सशंोधन रचना सशंोधनाची ईिीष्टे द्दनद्ददभष्ट करते. सशंोधन रचना सशंोधकांना 

सशंोधन द्दियाकलाप चालू ठेवण्यासाठी योग्य द्ददशा प्रदान करते. हे यामधून संशोधन ईिीष्टानंा ईपद्दस्थत 

राहण्यास मदत करले. 

 

६) खचािचे देखरखे: सशंोधन रचनामंध्ये द्दवद्दवध सशंोधन ईपिमासंाठी सशंोधन ऄंदाजपत्रकचे वाटप 

समाद्दवष्ट अहे. खचाभवर योग्य द्दनयतं्रण अहे. द्दनधीची नासाडी होत नाही. वाटप केलेल्या द्दनधीतून सशंोधन 

यशस्वीररत्या केले जाते. 

 

७) संशोधन कायािची अंमलबजावणी: सशंोधन रचना संशोधन कायाभचा प्रारभं वेळ अद्दण समाप्तीची वेळ 

दशभवते. म्हणूनच, सशंोधन कायाभची वेळेत ऄंमलबजावणी होते. जर सशंोधन अकृतीबंध वेळ चौकट दशभद्दवत 

नाही, तर सशंोधन कायाभला ईशीर होण्याची शक्यता अहे अद्दण ईिीष्टे साध्य होणार नाहीत. 

 

८) संशोधन कमिचाऱ् यानंा प्ररेणा: एक पद्धतशीर सशंोधन रचना कमभचार् यांना योग्य स्त्रोताकडून योग्य 

माद्दहतीगोळा करण्यास प्रवतृ्त करते. तसेच सशंोधन द्दिया वेळेवर पूणभ केल्यामळेु, सशंोधन कमभचार् यानंा 

अद्दथभक अद्दण गैर-अद्दथभक प्रोत्साहन द्ददले जाउ शकते. 

 

९) शनणिय घेताना सुधारणा: सशंोधन रचना सशंोधकास योग्य स्त्रोताकडून योग्य माद्दहतीसंकद्दलत करण्यास 

सक्षम करते. योग्य माद्दहती द्दनणभय घेण्यास सक्षम करते. चकुीच्या माद्दहतीमळेु द्ददशाभूलक द्दनणभय होउ शकतो. 
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१.५ साशहत्याचा आढावा 

 

सशंोधकाने स्वत: शोध द्दिया सरुू करण्यापूवी पसु्तके, जनभल्स, माद्दसके, सशंोधन ऄहवाल अद्दण तत्सम 

ऄन्य प्रकाशने यासारख्या ईपलब्ध प्रकाशनाचंा सल्ला घ्यावा. अरओएल सशंोधक हाती घेण्याचा द्दवचार 

करीत ऄसलेल्या सशंोधन समस्याशंी सबंंद्दधत साद्दहत्याच्या द्दवस्ततृ पनुरावलोकनाचा सदंभभ देते. ऄशा 

साद्दहत्याचा अढावामळेु सशंोधनात ऄडचण येते अद्दण मागील सशंोधन ऄभ्यासाशी पररद्दचत होते. 

 

साशहत्याचा आढावा (आरओएल) चे महत्त्व: 

१. संशोधनाच्या समस्येचे पाश्विभूमी ओळखण्यास मदत करते: सशंोधन समस्या हा एक प्रश्न अहे जयास 

एका सशंोधकाला ईत्तर द्यायचे ऄसते द्दकंवा एखादी समस्या जयास सशंोधक द्दनराकरण करू आद्दच्ित अह.े 

साद्दहत्याचा अढावामळेु सशंोधकानंा सशंोधन समस्येचे पाश्वभभूमी ज्ञान द्दमळद्दवण्यात मदत करते. 

 

२. संशोधनातील अंतर ओळखण्यास मदत करते: सशंोधनातील ऄंतर त्या भागाचंा सदंभभ देते जयाचंा 

मागील सशंोधनात शोध लागला नाही. अरओएल सशंोधकास सशंोधनातील ऄंतर, मागील ऄभ्यासामधील 

सघंषभ, आतर सशंोधनातून सोडलेले मकु्त प्रश्न ओळखण्यास सक्षम करते. सशंोधक हाती घेतलेल्या सशंोधन 

द्दियाकलापादं्वार ेही पोकळी भरून काढण्याचा प्रयत्न करू शकतो. 

 

३. संशोधन गृहीतके तयार करण्यास मदताः गहृीतकही एक समज अह ेजी द्दवद्दशष्ट तथ्ये स्पष्ट करण्यासाठी 

द्दकंवा पढुील तपासणीसाठी अधार प्रदान करते. हे द्दनसगाभने तात्परुते अह े अद्दण ते योग्य द्दकंवा चकुीचे 

ऄसल्याचे द्दसद्ध होउ शकते. मागील ऄभ्यास द्दकंवा अरओएल सशंोधकानंा त्याच्या / द्दतच्या सध्याच्या 

ऄभ्यासासाठी गहृीतते तयार करण्यास मदत करते. सशंोधक हा माद्दहतीसकंद्दलत करतो जो द्दसद्धीला द्दसद्ध 

द्दकंवा नाकारू शकतो. गहृीतक चाचणीच्या पररणामाच्या अधार ेद्दनष्कषभ काढला जाउ शकतो. 

 

४. इतर संशोधकांनी अवलंबलेल्या पद्धती ओळखण्यास मदत करते: सशंोधन कायभपद्धती ही 

सशंोधनाच्या समस्येद्दवषयी माद्दहती/माद्दहती ओळखण्यासाठी, द्दनवडण्यासाठी, प्रद्दिया करण्यासाठी अद्दण 

द्दवशे्लषण करण्यासाठी वापरल्या जाणार् या द्दवद्दशष्ट कायभपद्धती द्दकंवा तंते्र अहते. अरओएल सशंोधकास 

त्याचं्या सशंोधनात आतर सशंोधकादं्वार ेवापरल्या जाणार् या कायभपद्धतीची पररद्दचत होण्यासाठी सक्षम करते. 

त्यानसुार तो / ती स्वतःची / द्दतची स्वत: ची कायभपद्धती, लद्दययत लोकसखं्या, नमनुा अकार, पद्धत अद्दण 

माद्दहतीसकंलन अद्दण द्दवशे्लषणाचे तंत्र अद्दण त्यानसुार ठरवू शकते. 

 

५. संशोधन आकृतीबंध तयार करण्यास मदत करते: सशंोधन अकृतीबंध हे सशंोधन कायाभचे द्ददग्दशभन, 

मागभदशभन अद्दण द्दनयतं्रण करण्यासाठी तयार केलेल्या सशंोधन प्रकल्पाचंी ताद्दकभ क अद्दण पद्धतशीर बाह्यरखेा 
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अहे. अरओएलच्या मदतीने, एक सशंोधक अपली / द्दतची सशंोधन रचना तयार करू शकतो. सशंोधन 

अकृतीबंध सशंोधनाचे कायभ योग्य मागाभवर ठेवते अद्दण वेळेत सशंोधन पूणभ करण्यात मदत करते. 

 

६. नमनुा आकृतीबंध तयार करण्यास मदत करते: एक नमनुा अकृतीबंध म्हणजे चौकट द्दकंवा रस्ता 

नकाशा, जो सवेक्षण नमनु्यांच्या द्दनवडीसाठी अधार म्हणून काम करतो. एका सशंोधनात, वेळ, पैसा अद्दण 

ईजेच्या मयाभदामंळेु सपूंणभ लोकसखं्या / द्दवश्वाकडून माद्दहतीगोळा करणे शक्य नाही. म्हणून सशंोधकास 

लोकसखं्येच्या / सशंोधनाच्या द्दवश्वातील नमनेु द्दनवडण्याची अवश्यकता अहे. द्दनवडलेला नमुना 

लोकसखं्येचा / सशंोधनाच्या द्दवश्वाचा खरा प्रद्दतद्दनधी ऄसणे अवश्यक अहे. अरओएल सशंोधकास योग्य 

नमनुा अकृतीबंध तयार करण्यास मदत करते. 

 

७. माशहतीसंकलन स्त्रोत आशण माशहतीशवश्लषेण तंत्र ओळखण्यास मदत करते: सशंोधकाच्या ईिेशाने 

प्राथद्दमक द्दकंवा दयु्यम द्दकंवा दोन्ही माद्दहती सशंोधकाद्वार ेवापरली जाउ शकते. प्राथद्दमक माद्दहतीद्दनरीक्षण, 

सवेक्षण द्दकंवा प्रयोग पद्धतीने गोळा केला जाउ शकतो. ग्रथंालय, आंटरनेट, ऄहवाल आ. पासून दयु्यम 

माद्दहतीसकंद्दलत केली जाउ शकते. त्यातून द्दनष्कषभ काढण्यासाठी एकद्दत्रत माद्दहतीचे द्दवशे्लषण करणे 

अवश्यक अह.े परस्परसबंंध, मध्यवती प्रवतृ्तीचे ईपाय आत्यादी द्दवद्दवध सादं्दख्यकीय साधने माद्दहती 

ऄ ॅनाद्दलद्दसससाठी वापरली जाउ शकतात. अरओएल माद्दहतीसगं्रह स्त्रोत अद्दण आतर सशंोधकादं्वार ेवापरल्या 

जाणार् या माद्दहतीद्दवशे्लषण तंत्रांसह पररद्दचत होण्यास सलुभ करते. 

 

८. इतर संशोधकांचे शनष्कषि आशण त्यांचे शनष्कषि समजण्यात मदत करते: अरओएल सशंोधकास आतर 

सशंोधकांचे द्दनष्कषभ अद्दण त्यांचे द्दनष्कषभ समजण्यात मदत करते. हे सशंोधकाच्या स्वतःच्या पढुील सशंोधन 

द्दियाकलापासंाठी अधार ऄसू शकते. 

 

९. ग्रंथसूची संकशलत करण्यास मदत करते: ग्रथंसूची अपल्या सशंोधनात वापरल्या जाणार् या स्त्रोताचंी 

यादी अहे. ग्रथंसूची प्रद्दवष्टीचा मखु्य ईिेश ऄसा अहे की जयाचें कायभ सशंोधकाने त्याच्या / द्दतच्या सशंोधनात 

सल्लामसलत केले अहे ऄशा लेखकानंा शे्रय देणे. अरओएल सशंोधकानंा आतर सशंोधकाचं्या ग्रथंसूची 

सदंद्दभभत करण्यास त्यांच्या सशंोधनातून त्या द्दवषयाबिल ऄद्दधक जाणून घेण्यास मदत करते. 

 

१०. संशोधन अहवालाची रचना समजण्यास मदत करते: सशंोधन ऄहवाल हा एक लेखी दस्तऐवज अह े

जो सशंोधन प्रकल्पाच्या मखु्य बाबींचा समावेश अहे. सशंोधन कायभ पूणभ झाल्यानतंर, पढुील द्दनणभय घेण्याच्या 

ईिेशाने द्दशफारसींसह द्दनष्कषभ सशंोधन ऄहवालाच्या स्वरुपात सादर केले जातात. म्हणून अरओएल 

सशंोधकास सशंोधन ऄहवालाची रचना समजण्यास सक्षम करते. 
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१.६ गृहीतक 

 

गहृीतकही सशंोधकाने द्दवद्दशष्ट सत्यता स्पष्ट करण्यासाठी द्दकंवा पढुील तपासणीसाठी अधार प्रदान 

करण्यासाठी केलेली समज अहे. यात ऄभ्यासाचे मत काय अहे याचा ऄभ्यासाचा पररणाम काय होइल हे 

सागंते. सशंोधक गहृीतक बनद्दवतो अद्दण माद्दहतीसकंद्दलत करतो जो एकतर कल्पनेला समथभन देतो द्दकंवा 

त्यास समथभन देत नाही. म्हणून गहृीतक योग्य द्दकंवा ऄयोग्य ऄसल्याचे द्दसद्ध होउ शकते. जयाचें ईिेश अहे 

ऄशा काही वणभनात्मक ऄभ्यासाचा ऄपवाद वगळता सवभ सशंोधन ऄभ्यासासाठी पररकल्पना अवश्यक 

अहेत. 

 

उदाहरण - एखादा व्यवस्थापक ऄसा गदृ्दहतक लावू शकतो की सवाभद्दधक नोकरीचे समाधान दशभद्दवणार े

द्दविीकते सवाभत ईत्पादक द्दविेते ऄसतील. दसुर ेईदाहरण, सघंटनात्मक सशंोधक ऄसा द्दवश्वास ठेवू शकतात 

की जर सघंटनात्मक हवामानाबिल कामगाराचें दृष्टीकोन सकारात्मक द्ददशेने बदलले गेले तर या 

कामगारामंध्ये संघटनात्मक कायभक्षमतेत वाढ होइल. 

 

वेबस्टर द्दडक्शनरी मध्ये गहृीतकची व्याख्या ऄशी अहे ‚एक सधुाररत द्दसद्धातं, प्रस्ताव, ऄनमुान आ.‛ ठराद्दवक 

स्पष्टीकरण देण्यास तात्परुते स्वीकारले जाते 

 

पररकल्पना तयार करण:े 

१) संशोधन समस्येची ओळख आशण त्यामागील कारण शोधणे: सशंोधकाने समस्या शोधणे अवश्यक 

अहे त्याची चौकशी करणे अवश्यक अहे. तसेच ऄशा समस्येचे कारण त्याला ओळखणे अवश्यक अहे. 

ईदा. सशंोधनाची समस्या ‚मुंबइ के्षत्रातील लक्स साबणाचं्या द्दविीत घट‛ ऄसू शकते. द्दविीत ऄशा घट 

होण्याचे संभाव्य कारणेः 

 ईत्पादनाचंी द्दनकृष्ट गणुवत्ता 

 ईत्पादनाची जास्त द्दकंमत 

 ऄप्रभावी जाद्दहरात-द्दमश्रण 

 सदोष द्दवतरण प्रणाली 

 

२)  गृशहतक तयार करा: सशंोधक साद्दहत्याचा द्दवस्ततृ पनुरावलोकन (अरओएल) करू शकतो द्दकंवा 

तज्ञाशंी द्दकंवा त्याच्या स्वत: च्या ऄनभुवाद्वार े गहृीतक बनवते. ईदा. वरील समस्येशी सबंंद्दधत गहृीते 

खालीलप्रमाणे तयार केली जाउ शकतात: 

 ईत्पादनाचं्या द्दनकृष्ट दजाभमळेु द्दविी घसरत अहे  

 ईत्पादनाच्या जास्त द्दकंमतीमळेु द्दविी घसरत अहे  
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 ऄकायभक्षम पदोन्नती-द्दमश्रणामुळे द्दविी कमी होत अहे  

 सदोष द्दवतरण नेटवकभ मळेु द्दविी कमी होत अह.े 

 

३) पथदशी गृहीतक चाचणी: सशंोधक गहृीतकाचंी चाचणी घेण्यासाठी पथदशी ऄभ्यास करू शकतो. 

पथदशी चाचणी करण्यासाठी िोट्या नमनु्याचंी ईत्तर े द्ददली जातात व त्याचं्याकडून माद्दहतीसकंद्दलत केला 

जातो. सवभ गदृ्दहतकाचंी चाचणी घेतली जाते. पथदशी ऄभ्यास समस्येचे सवाभत सभंाव्य कारण दशभवू शकतो. 

तपशीलवार तपासणीच्या ईिेशाने सवोत्कृष्ट गहृीतक द्दनवडण्यास हे मदत करू शकेल. समजा पथदशी 

ऄभ्यासामध्ये ऄसे म्हटले अहे की समस्येचे बहुधा सभंाव्य कारण म्हणजे ईत्पादनाची गणुवत्ता. 

 

४) सवोत्तम गृहीतकशनवडा: पथदशी ऄभ्यासाच्या अधार े सवोत्कृष्ट गहृीतक द्दनवडल्यानतंर, सशंोधक 

समस्येच्या तपासणीसाठी पढेु जातो अद्दण गहृीतेची वैधता शोधतो. सशंोधक शून्य गहृीतक अद्दण वैकद्दल्पक 

गहृीते द्दनद्ददभष्ट करू शकतो. 

 

५) नल हायपोथेशससाः ऄसे म्हटले अहे की दोन द्दकंवा त्यापेक्षा जास्त चलामंध्ये कोणताही सबंंध नाही. एक 

सशंोधक शून्य गहृीती नाकारण्याची द्दकंवा नाकारण्याची अशा करतो. ईदा. ईत्पादनाची द्दनकृष्ट दजाभ अद्दण 

द्दविी कमी होणे यात कोणताही सबंंध नाही. 

 

६) वैकशल्पक गृहीतक: दोन द्दकंवा त्यापेक्षा जास्त चलामंध्ये सबंंध ऄसल्याचे त्यात म्हटले अह.े ईदा. 

ईत्पादनाची द्दनकृष्ट दजाभ अद्दण द्दविी कमी होणे यामध्ये सबंंध अह.े 

 

७) संशोधन करा: ऄंद्दतम गहृीतक बनवल्यानतंर, सशंोधक सशंोधन करण्यास पढेु सरसावतो. तो / ती योग्य 

द्ददशेने सशंोधन करण्यासाठी सशंोधन अकृतीबंध तयार करू शकते. सशंोधक माद्दहतीसंकद्दलत करतो अद्दण 

द्दनष्कषभ काढण्यासाठी त्याचे द्दवशे्लषण करतो. गहृीतक चाचणीसाठी तो टी टेस्ट, झेड-टेस्ट, ची-स्क्वेऄर, 

एनोवा, कॉरोलेशन आत्यादी चाचण्या वापरू शकतो. 

 

८) गृहीतक मान्यता शकंवा नकार: गहृीतकाचंी चाचणी घेतल्यानतंर, सशंोधक शून्य गहृीतकानंा नाकारू 

शकेल द्दकंवा सशंोधक शून्य गहृीतकानंा नकारण्यात ऄपयशी ठरू शकेल. सामान्यत: जेव्हा सशंोधक शून्य 

गहृीतकानंा नकार देतो तेव्हा सशंोधक वैकद्दल्पक गहृीतक स्वीकारू शकतो. कधीकधी, वैकद्दल्पक गहृीतक 

देखील नकारला जाउ शकतो. 

 

१.६.१ गृहीतक स्रोत: 

१. अंतर्ज्ािन शकंवा अंत:प्ररेणा: एखाद्या व्यक्तीच्या स्वत: च्या ऄंतःपे्ररणा द्दकंवा ऄंतज्ञाभनमळेु एखाद्या व्यक्तीला 

कद्दल्पत कल्पना द्दवकद्दसत होण्याची कल्पना येउ शकते. कल्पना फ्लॅशप्रमाणे प्रहार करु शकतात. ईदा. 

न्यूझटनने सफरचदं पडताना पाहून लॉज ऑफ गॅ्रव्हीटी कल्पना हे ऄंतज्ञाभन अहे. 



J³eJemee³eemleJe mebMeesOeve He×leer 

 

18 

 

२. मागील संशोधन: आतरानंी केलेल्या सशंोधनाचें द्दनष्कषभ गदृ्दहतक तयार करण्यासाठी वापरले जाउ 

शकतात. ईदा. मागील सशंोधनात सापडलेल्या एका संशोधकाच्या मते कंपनीच्या द्दविीत वाढ झाली. 

"सेल्समन कद्दमशनच्या दराच्या वाढीमळेु द्दविीत वाढ होते." हा शोध सशंोधक अपल्या सशंोधनाची पूतभता 

तयार करण्यासाठी वापरु शकतो. 

 

३. सल्लामसलत: गहृीतक द्दवकद्दसत करण्यासाठी सशंोधक तज्ञाशंी चचाभ करू शकतो. शैक्षद्दणक सशंोधनात, 

सशंोधन द्दवद्याथी त्याच्या / द्दतच्या स्वतःच्या द्दवषयात तज्ञ ऄसलेल्या सशंोधन मागभदशभकाची मदत घेउ 

शकतात. लागू केलेल्या (व्यावसाद्दयक) सशंोधनात सशंोधक द्दवपणन व्यवस्थापकाची मदत घेउ शकतात. 

सामाद्दजक सशंोधनात, सशंोधक एखाद्या स्वयसेंवी ससं्थेची मदत घेउ शकतो. 

 

४. शनररक्षण: पररकल्पना स्वतःच्या द्दनरीक्षणाद्वार ेद्दवकद्दसत केली जाउ शकते. ईदा. एखादी व्यक्ती बाजारात 

द्दवकत घेण्याच्या सामान्य पॅटनभचे द्दनरीक्षण करू शकते अद्दण ऄद्दशद्दक्षत द्दकंवा कमी द्दशद्दक्षत ग्राहकाचं्या तलुनेत 

‚सदु्दशद्दक्षत ग्राहक बॅ्रडेड वस्तूंना प्राधान्य देतात. 

 

५. संशोधनाची सातत्य: काही सशंोधने द्दकत्येक वषाांपासून चालू ऄसतात. सशंोधन वेगवेगळ्या टप्पप्पयात 

द्दवभागले जाउ शकते. प्रत्येक टप्पप्पयावर सशंोधकास वेगवेगळ्या शोधांची माद्दहती द्दमळू शकते जयाच्या अधार े

पढुील टप्पप्पयासाठी त्याने / द्दतला गहृीतक द्दवकद्दसत केले जाते. 

 

६. संस्कृती: एखाद्या समस्येचे ऄनमुान काढताना ससं्कृतीचा ऄभ्यास केला पाद्दहजे. एखाद्या सशंोधकास 

एखाद्या द्दवद्दशष्ट के्षत्रातील स्त्री द्दशक्षणाकडे ऄसलेल्या प्रवतृ्तींचा ऄभ्यास करायचा ऄसेल तर त्यासाठी त्या 

के्षत्रातील परपंरा, कौटंुद्दबक प्रणाली, द्दनकष, मूल्ये, प्रदेश अद्दण द्दशक्षण पद्धतीचा ऄभ्यास करणे अवश्यक 

अहे. 

 

७. शसद्धातं: द्दसद्धातंातून ताद्दकभ क वजा केल्यास नवीन गहृीतक होते. द्दसद्धातं सत्य ऄसल्यास ती गहृीत धरणे 

अवश्यक अह.े ईदा. व्यवस्थापनात मानवी सबंंधांवर द्दसद्धातं ऄसे म्हटले अहे की प्रभावी मानवी सबंंध 

ईत्पादकता सधुारण्यास मदत करतात. या द्दसद्धातंाच्या अधार,े एक गहृीतक द्दवकद्दसत केली जाउ शकते की 

"प्रभावी व्यवस्थापन-कामगार सबंंध ईच्च ईत्पादकता सलुभ करतात." 

 

८. वैयशिक अनुभवाः वैयद्दक्तक ऄनभुवाच्या अधारे, सशंोधक अपल्या मनाचा वापर करतो अद्दण गहृीतक 

सचुद्दवतो. ईदा. एका सशंोधकाला सरकारी रुग्णालयामंध्ये कमकुवत सेवाचंा ऄनभुव अला. त्याला / द्दतची 

एक कद्दल्पत कल्पना द्दवकद्दसत होउ शकते "सेवाचं्या द्दनकृष्टतेमळेु सरकारी रुग्णालये स्पधेत कमी पडतात." 
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१.६.२ महत्त्व: 

१. अर्ज्ात तथयांचा शोध घेण्यास मदत करते: गहृीतक सशंोधकास ऄज्ञात तथ्यांचा ऄन्वेषण अद्दण 

स्पष्टीकरण देण्यासाठी सवाभत कायभक्षम साधन प्रदान करते. हे पढुील सशंोधन ऄभ्यासासाठी सशंोधकास 

ईते्तद्दजत करते. 

 

२. संशोधन आकृतीबंध तयार करण्यास सक्षम करते: गहृीतक सशंोधन अकृतीबंध तयार करण्यास मदत 

करते. हे सशंोधन ईिीष्टे, नमनुा अकृतीबंध, माद्दहतीची अवश्यकता, माद्दहतीसकंलनाचे तंत्र, माद्दहतीचे 

द्दवशे्लषण करण्यासाठी चाचण्या अद्दण साधने आ. सचुवू शकते. 

 

३. माशहतीची आवश्यकता ओळखते: गहृीतक माद्दहतीची अवश्यकता द्दनद्ददभष्ट करते म्हणजेच सशंोधनास 

प्राथद्दमक द्दकंवा दयु्यम माद्दहती अवश्यक ऄसेल द्दकंवा नाही. गहृीतक अवश्यक माद्दहती सकंद्दलत करण्यास 

सक्षम करले. गहृीतकादं्दशवाय जास्त द्दनरुपयोगी माद्दहती सकंद्दलत केला जाउ शकतो अद्दण महत्त्वाचा माद्दहती 

वगळला जाइल. 

 

४. माशहतीचे स्त्रोत ओळखतात: गहृीतक माद्दहतीचे स्त्रोत देखील द्दनद्ददभष्ट करते ईदा. सवेक्षण, प्रयोग, 

द्दनरीक्षण, ग्रथंालय, ऄहवाल, आंटरनेट आ. म्हणूनच, सशंोधक केवळ माद्दहतीच्या सबंंद्दधत स्त्रोताचा द्दवचार 

करले, जयायोगे सशंोधनाची द्दिया गद्दतमान होइल.  

 

५. शसद्धांत आशण तत्त्वांचा शवकास: द्दसद्धातं अद्दण तत्त्वाचंा द्दवकास देखील गहृीतकमळेु होतो. ईदा. 

ग्राहकाचं्या वतभनाचा द्दसद्धातं जो ऄसे मानतो की दोन ग्राहक एकसारखे नसतात अद्दण वागतात. हेनरी 

द्दफयोल यांनी द्ददलेली  १४ तत्त्वे व्यवस्थापनातील द्दसद्दमलरी ऄसे नमूद करतात की एखाद्या सघंटनेत या 

तत्त्वाचंा ऄभ्यास केल्यास त्याचा पररणाम सघंटनात्मक कायभक्षमता वाढतो. 

 

६. शवशशष्ट शदशा प्रदान करते: जेव्हा गहृीतक द्दनद्दित केले जाते तेव्हा सशंोधन कायाभस एक द्दनद्दित अद्दण 

द्दवद्दशष्ट द्ददशा द्ददली जाते. हे तपासणीच्या प्रगतीसाठी मागभ  तयार करते. गहृीतक नसतानाही सशंोधनाच्या 

समस्येवर लक्ष देणे ऄत्यतं ऄवघड होते. 

 

७. अंध संशोधनास प्रशतबंशधत करते: गहृीतकसशंोधनाचा मागभ ईजळवते. हे वैज्ञाद्दनक अद्दण ऄवैज्ञाद्दनक 

माद्दहतीमध्ये फरक करते. हे मागभदशभक म्हणून कायभ करते. कल्पनेद्वार ेऄचूकता अद्दण ऄचूकता शक्य अहे. 

म्हणून, गहृीतके ऄंध सशंोधनास प्रद्दतबंध करते. 

 

८. शकफायतशीराः व्यवसाय सशंोधनात गहृीतक द्दवकद्दसत करणे अद्दथभकदृष््टया अहे. हे एखाद्या सशंोधकाचा 

वेळ, पैसा अद्दण ईजाभ वाचवते कारण ते सशंोधकास योग्य द्ददशेने मागभदशभन करते. गहृीतकयोग्य माद्दहती 
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सगं्रहणासाठी अधार प्रदान करते. योग्यररत्या तयार केलेल्या गहृीतकादं्वार ेसशंोधकाने गोळा केलेली सबंद्ध 

अद्दण योग्य माद्दहती ससंाधनाची बचत द्दसद्ध करते. 

 

१.६.३ गृहीतक प्रकार: 

१) साधे गृहीतक: हे एक ऄवलंद्दबत चल (डीव्ही) अद्दण एक स्वतंत्र चल (अयडीव्ही) याचं्यातील सबंंध 

प्रद्दतद्दबंद्दबत करते. 

उदाहरण:े 

 बेरोजगारी (अयडीव्ही) द्दजतके जास्त ऄसेल द्दततकेच समाजातील गनु्ह्याचें प्रमाण (डीव्ही) जास्त ऄसेल 

 खताचंा (अयडीव्ही) वापर कमी करणे, कृषी ईत्पादकता (डीव्ही) कमी ऄसेल. 

 समाजातील दाररिय् (अयडीव्ही) द्दजतके जास्त ऄसेल द्दततके गनु्हेगारीचे प्रमाण (डीव्ही) जास्त ऄसेल. 

 

२) शललष्ठ गृहीतक: हे दोन द्दकंवा ऄद्दधक ऄवलंद्दब चल अद्दण दोन द्दकंवा ऄद्दधक स्वतंत्र चलामंधील सबंंध 

प्रद्दतद्दबंद्दबत करते. 

 

उदाहरण:े 

 ईच्च गरीबी (अयडीव्ही) समाजात द्दनरक्षरतेचे ईच्च प्रमाण (डीव्ही) ठरवते, गनु्हेगारीचे प्रमाण जास्त 

ऄसेल (डीव्ही). 

 खत (अयडीव्ही) अद्दण अधदु्दनक ईपकरणे (अयडीव्ही) याचंा कमी वापर कृषी ईत्पादकता (डीव्ही) 

कमी ऄसेल 

 

३) शदशाशनदेशशत गृहीतक: एक द्ददशाद्दनदेद्दशत गहृीतक म्हणजे एखाद्या सशंोधकाने सकारात्मक द्दकंवा 

नकारात्मक सदंभाभत केलेली भद्दवष्यवाणी 

 

४) अशदशाशनदेशशत गृहीतक: ऄशा पररकल्पनाचंा ऄभ्यास ऄभ्यासात केला जातो द्दजथे तेथे परुशेी परुशेी 

सशंोधन ईपलब्ध नाही. चलाचं्या सबंंधाबिल भद्दवष्यवाणी करता येते. हे सबंंधाचंी द्ददशा द्दनद्दित करत नाही. 

हे ऄसे द्दवधान अहे की नात्याचे नेमके स्वरूप (द्ददशा) याचा ऄंदाज न लावता दोन चलामंध्ये एक सबंंध 

ऄद्दस्तत्त्वात अह.े ईदा. "द्दशक्षक-द्दवद्याथी सबंंध द्दवद्याथ्याांच्या द्दशक्षणावर पररणाम करतात." 

 

५) शून्य गृहीतक: ही एक गहृीतक अहे जी दोन चलामंध्ये कोणताही सबंंध द्दकंवा फरक प्रस्ताद्दवत करत 

नाही. यात एक द्दवधान अहे जयामध्ये ऄसे म्हटले अहे की दोन गटामंध्ये काही सबंंध नाही जयाचा ऄभ्यास 

सशंोधक एका द्दवद्दशष्ट चलवर तलुना करतो. हे ‚H0‛ द्वार ेदशभद्दवलेले अहे. ईदाहरण  

 समाजात दाररिय् अद्दण गनु्हेगारीचा काही सबंंध नाही. 
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 ‘हायस्कूलच्या द्दवद्याथ्याांपैकी जे शैक्षद्दणक कामात भाग घेतात अद्दण ऄशा ईपिमामंध्ये भाग घेत नाहीत 

ऄशा शैक्षद्दणक कामद्दगरीमध्ये कोणताही फरक नाही. 

 

६) वैकशल्पक गृहीतक: ही गहृीतक दोन द्दकंवा त्यापेक्षा जास्त चल याचं्यातील सबंंध प्रस्ताद्दवत करते. "एच 

१" द्वार ेवैकद्दल्पक गहृीतकता दशभद्दवली जाते. ईदाहरण - 

 समाजात दाररिय् अद्दण गनु्हेगारीचे सबंंध अहेत. 

 ‘शालेय कामात भाग घेणार् या अद्दण ऄशा प्रकारच्या ईपिमातं भाग न घेणार् या हायस्कूल द्दवद्याथ्याांच्या 

शैक्षद्दणक कामद्दगरीमध्ये फरक अहे. 

 

७) कारक गृहीतक: कारण सबंंधी गदृ्दहतक दोन द्दकंवा त्यापेक्षा जास्त चल दरम्यान एक सवंाद अद्दण प्रभाव 

सवंाद सचुद्दवतो. हे गहृीतक ऄवलंबून चल वर स्वतंत्र चलाचं्या प्रभावाची भद्दवष्यवाणी करते. ईदा. 

‘हायस्कूलचे द्दवद्याथी जे ऄद्दतररक्त कामामंध्ये भाग घेतात ते ऄभ्यासात कमी वेळ घालवतात जयामळेु कमी 

गे्रड येते’. 

 

८) सहचयि गृहीतक: चलाचं्या सचंाच्या दरम्यान सबंंध ऄद्दस्तत्त्वात अहेत की नाही हे द्दनधाभररत करण्यासाठी 

या गहृीते अहेत. कारण अद्दण पररणाम दशभवू नका. 

 

९) चाचणी करण्यायोग्य गृहीतक: या गहृीते स्वतंत्र चल अद्दण ऄस्वतंत्र चल याचं्यातील सबंंधाचंी 

भद्दवष्यवाणी करतात. हे चल चाचणी करण्यायोग्य द्दकंवा मोजण्यायोग्य अहेत. 

 

१.७ नमनुा 

 

नमनुा हे लोकाकंडून अकडेवारी (द्दनष्कषभ) काढण्यासाठी अद्दण सपूंणभ लोकसखं्येच्या वैद्दशष््टयांचा ऄंदाज 

घेण्यासाठी ईपसचं (भाग) द्दनवडण्याचे तंत्र अह.े बाजारातील सशंोधकादं्वार े वेगवेगळ्या नमनु्यांची पद्धत 

व्यापकपणे वापरली जाते जेणेकरून माद्दहतीगोळा करण्यासाठी त्यानंा सपूंणभ लोकसखं्येवर सशंोधन करण्याची 

अवश्यकता नाही. ही वेळ सोयीची अद्दण एक स्वस्त-प्रभावी पद्धत देखील अहे अद्दण म्हणूनच कोणत्याही 

सशंोधन अकृतीबंधचा अधार बनतो. 

 

दसुर् या शब्दातं, नमनुा म्हणजे लोकसखं्येचा एक भाग द्दनवडण्याची प्रद्दिया. लोकसखं्या हा लोकाचंा समूह 

अहे जयाचा ऄभ्यास सशंोधनात केला जातो. वेळ, खचभ अद्दण ईजाभ यासारख्या मयाभद्ददत स्त्रोतामंळेु सपूंणभ 

लोकसखं्येचा ऄभ्यास करणे सशंोधकाला कठीण अहे. म्हणूनच, सपूंणभ लोकसखं्येचा ऄभ्यास करण्याऐवजी 

सशंोधक अपल्या ऄभ्यासासाठी लोकसखं्येचा एक भाग द्दनवडतो. ही प्रद्दिया नमनुा म्हणून ओळखली जाते. 

हे सशंोधनासाठी द्दियाकलाप व्यवस्थाद्दपत अद्दण सोयीस्कर करते. 
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बोगडभसच्या म्हणण्यानसुार, ‚नमनुा म्हणजे ठरलेल्या योजनेनसुार वस्तचु्या गटाच्या द्दवद्दशष्ट टक्केवारीची 

द्दनवड.‛ 

 

१.७.१ नमनुा घेण्याचे महत्त्व: 

१) वेळ वाचवण:े नमनुा वापरल्याने जवळपास जाणार्या यांची सखं्या कमी होत ऄसल्याने वेळ कमी होतो. 

नमनुा घेण्यामळेु माद्दहतीसकंलन अद्दण त्यावरील द्दवशे्लषणाच्या सदंभाभत वेळ वाचद्दवण्यात मदत होते. वेगवान 

दराने माद्दहतीसकंद्दलत केला जाउ शकतो, तसेच माद्दहतीद्दवशे्लषण देखील. म्हणूनच, सशंोधकास त्वररत 

सशंोधनाचे द्दनकाल द्दमळू शकतात अद्दण त्यानसुार वेळेवर कारवाइ केली जाउ शकते. 

 

२) आशथिकदृष््टया: नमनुा वापरल्याने जवळपास जाणार्या याचंी सखं्या कमी होते, यामळेु खचभही कमी होतो. 

कोणत्याही सशंोधनासाठी, द्दनधीची ईपलब्धता प्रद्दतबंद्दधत अह.े एका िोट्या नमनु्यास केवळ माद्दहती 

सकंलनासाठीच नव्हे तर माद्दहतीची प्रद्दिया करणे अद्दण व्याख्या करण्यासाठी कमी द्दनधीची अवश्यकता 

ऄसते. 

 

३) कमी स्त्रोत उपयोजन: हे स्पष्ट अहे की नमनु्यामळेु एखाद्या सशंोधन ऄभ्यासामध्ये सहभागी लोकाचंी 

सखं्या कमी ऄसल्यास, अवश्यक स्त्रोत देखील कमी अहेत. सपूंणभ लोकसखं्येचा ऄभ्यास करण्यासाठी 

अवश्यक ऄसलेल्या कमभचार् यापेंक्षा नमुना सशंोधन करण्यासाठी अवश्यक ऄसलेले कमभचारी सखं्या कमी 

अहे. 

 

४) सोयीस्कर: नमूना गोळा करणे सशंोधकास माद्दहतीसकंद्दलत करण्यासाठी सोयीस्कर देते. 

माद्दहतीसकंलनाचे कायभ सोपे, ितु अद्दण द्दकफायतशीर होते. सशंोधक अपला सशंोधन प्रकल्प वेळेत पूणभ 

करू शकतो. 

 

५) संशोधन कायािची गुणवत्ता: नमनुामळेु सशंोधन कायाभची गणुवत्ता सधुारली जाउ शकते. नमनुा 

ईत्तरदात्याकंडून माद्दहतीगोळा करण्यासाठी के्षत्रीय कमभचार् यानंा परुसेा वेळ द्दमळेल. त्यानंा माद्दहतीसकंलनात 

घाइ करण्याची अवश्यकता नाही. तसेच माद्दहतीद्दवशे्लषण कमभचार् यानंा माद्दहतीद्दवशे्लषणाच्या ईिेशाने परुसेा 

वेळ द्दमळतो. म्हणूनच, एकूणच सशंोधनाच्या कामाची गणुवत्ता सधुारते. 

 

६) गुंतागुंत कमी करा: नमनुामळेु सशंोधन कायाभत गुतंागुतं कमी होण्यास मदत होते. जर मयाभद्ददत नमनुा 

वापरला गेला ऄसेल तर माद्दहतीगोळा करण्यासाठी कमी प्रद्दतसादकानंा अवश्यक अहे. पररणामी, 

सशंोधकास माद्दहतीचे सपंादन, सकेंतन अद्दण व्याख्या करण्यासाठी कमी वेळ लागतो. म्हणून, द्दवशे्लषण जलद 

अद्दण गुतंागुतं नसलेले ऄसू शकते. 
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७) संशोधन कमिचाऱ् यानंा प्ररेणा: मयाभद्ददत नमुना अकार सशंोधन कमभचार् यांना द्ददलासा देतो. त्यानंा योग्य 

माद्दहती गोळा करण्यास प्रवतृ्त केले जाते. कारण माद्दहतीसकंलनासाठी अद्दण द्दवशे्लषणासाठी त्यानंा परुसेा वेळ 

द्दमळतो. चागंल्या गणुवते्तच्या सशंोधन कायाभमळेु त्यानंा ईच्च बद्दक्षसे देखील द्दमळू शकतात. 

 

८) सशवस्तर माशहती: नमनु्यामळेु सशंोधक नमुना ईत्तरदात्याकंडून तपशीलवार माद्दहती गोळा करू शकतो. 

ते प्रश्नावलीतील प्रश्नापेंक्षा ऄद्दधक प्रश्न द्दवचारू शकतात. कमी प्रद्दतसादक ऄसल्याने नमनु्यामधून गोळा केलेला 

माद्दहती तीव्र अद्दण योग्य ऄसते. बर् याच लोकाकंडून माद्दहतीगोळा करण्याऐवजी प्रत्येक प्रद्दतसादकत्याभस 

ऄद्दधक वेळ अद्दण मेहनत द्ददली जाते. 

 

९) असीम लोकसंख्या: जर लोकसखं्या खूपच जास्त ऄसेल तर तो शोधण्याचा ईत्तम मागभ म्हणजे 

नमनुापद्धत. 

 

१0) माशहतीची अचूकता: नमनुा लोकसखं्येचे सूचक ऄसल्याने गोळा केलेला माद्दहतीऄचूक अहे. तसेच, 

प्रद्दतसाद देण्यास भाग घेण्यास आच्िुक ऄसल्याने, सवेक्षण सोडण्याचे प्रमाण बरचे कमी अहे, जे माद्दहतीची 

वैधता अद्दण ऄचूकता वाढवते. 

 

१.७.२ नमनुाच्या पद्धती: 

अ) संभाव्यता नमनुा पद्धत: 

सभंाव्यतेच्या द्दसद्धातंानसुार सभंाव्यतेचे नमनेु तयार करणे ही एक पद्धत अह े जेथे लोकसखं्येवरुन वस्तू 

द्दनवडल्या जातात. या पद्धतीत लोकसखं्येमधील प्रत्येकाचा समावेश अह ेअद्दण प्रत्येकाची द्दनवड होण्याची 

समान सधंी अह.े म्हणूनच, या प्रकारच्या नमनु्यामंध्ये कोणत्याही प्रकारचा पूवाभग्रह नाही. लोकसखं्येतील 

प्रत्येक व्यक्ती नतंर सशंोधनाचा एक भाग होउ शकते. द्दनवड द्दनकष बाजाराच्या सशंोधन ऄभ्यासाच्या 

सरुूवातीस ठरद्दवले जातात अद्दण सशंोधनाचा एक महत्त्वाचा घटक तयार करतात. 

 

द्दवद्दवध सभंाव्यतेच्या नमुन्यांची पद्धत खालीलप्रमाणे खालीलप्रमाणे अहे: 

१. सोपी यादृशच्िक नमनुा: ही सवाभत लोकद्दप्रय पद्धत अहे जी साधारणत: सशंोधन माद्दहतीगोळा 

करण्यासाठी केली जाते. हे तंत्र प्रत्येक सदस्यास नमनु्यात द्दनवडण्याची समान सधंी प्रदान करते. सदस्याचंी 

यादृद्दच्िक अद्दण द्दनव्वळ योगायोगाने द्दनवड केली जाते. दोन ईप-पद्धती अहेत: 

•  लॉटरी पद्धत: द्दजथे प्रत्येक सदस्याला एक सखं्या द्ददली जाते अद्दण नतंर त्या सखं्येचे द्दमश्रण केले जाते 

अद्दण द्दचठ्ठी बनवून नमुना द्दनवडला जातो. 

•  यादृशच्िक सारण्या: सदस्यानंा िमाकं द्ददले जातात अद्दण सखं्या ओळींमध्ये ठेवल्या जातात. नमनुा 

पंक्तीमधून यादृद्दच्िकपणे द्दनवडला जातो. 
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२. िमबद्ध नमनुा: िमबद्ध नमनुा ही एक नमनुा पद्धत अहे द्दजथे सशंोधक लोकाकंडून समान ऄंतरावर 

प्रद्दतवादी द्दनवडतात. लोकसखं्येच्या प्रत्येक सदस्याला सखं्येसह सूचीबद्ध केले जाते, परतं ुयादृद्दच्िकररत्या 

सखं्या व्यतु्पन्न करण्याऐवजी द्दनयद्दमत ऄंतराने व्यक्तींची द्दनवड केली जाते. ईदाहरणः जर एकूण लोकसखं्या 

१00 ऄसेल अद्दण नमनुा अकार १0 ऄसेल तर प्रत्येक प्रद्दतवादीला १ ते १00 पयांत िमाकं द्ददला जातो. 

नाही म्हणा द्दवद्दशष्ट सखं्या द्दनवडलेली अह.े तर सखं्या, १, २, ३३, ७3, ८३,.. अहे.  

 

३. स्तरीय यादृशच्िक नमनुा: जेव्हा लोकसखं्येची द्दमद्दश्रत वैद्दशष््टये ऄसतात तेव्हा ही नमनुा पद्धत योग्य अह े

अद्दण प्रत्येक वैद्दशष््टय नमनु्यात समान प्रमाणात दशभद्दवले जावे हे सशंोधकाला खात्री करुन घ्यायचे अहे. 

सशंोधक सबंंद्दधत वैद्दशष््टय (ईदा. द्दलंग, वय शे्रणी, ईत्पन्न कंस, नोकरीच्या भूद्दमके) च्या अधार ेलोकसखं्येस 

ईपसमूह (स्तर म्हणतात) मध्ये द्दवभागतो. हा स्तर सशंोधकानंी बनद्दवला अहे. मग प्रत्येक ईपसमूहातून 

नमनुा द्दनवडण्यासाठी तो यादृद्दच्िक द्दकंवा पद्धतशीर नमनुा वापरतो. ईदाहरण - कंपनीत ८00 मद्दहला 

कमभचारी अद्दण २00 परुुष कमभचारी अहेत. सशंोधकाला याची खात्री करुन घ्यायची अहे की नमनुा कंपनीचे 

द्दलंग सतंलुन प्रद्दतद्दबंद्दबत करतो, म्हणून तो / ती लोकसखं्येच्या अधारावर दोन स्तरात वगीकरण करतो. मग 

सशंोधक प्रत्येक गटात यादृद्दच्िक नमनेु वापरतो, ८0 मद्दहला अद्दण २0 परुुषाचंी द्दनवड करतो, ज े

सशंोधकाला १00 लोकाचें प्रद्दतद्दनधी नमुना देतात. 

 

४. समूह नमनुा: समूह नमनुामध्ये लोकसखं्या ईपसमूहात द्दवभागणे देखील समाद्दवष्ट अहे, परतं ु प्रत्येक 

ईपसमूहात सपूंणभ नमनु्यासारखेच वैद्दशष््टय ऄसले पाद्दहजे. समूह नैसद्दगभकररत्या तयार होतात. प्रत्येक 

ईपसमूहातील व्यक्तींचे नमनुा घेण्याऐवजी सशंोधक सहजपणे सपूंणभ ईपसमूह द्दनवडतो. जर समूह स्वतःच 

मोठे ऄसतील तर सशंोधक सोप्पया यादृद्दच्िक द्दकंवा िमबद्ध नमनुा पद्धतीचा वापर करून प्रत्येक समूहमधून 

नमनुा द्दनवडू शकतात. मोठ्या अद्दण द्दवखरुलेल्या लोकसखं्येचा सामना करण्यासाठी ही पद्धत चागंली अहे, 

परतं ु नमनु्यामंध्ये त्रटुी होण्याचे ऄद्दधक धोका अहे, कारण समूहमध्ये बरचे फरक ऄसू शकतात. हे नमूद 

करणे समूह खरोखर सपूंणभ लोकसखं्येचे प्रद्दतद्दनधी अहेत याची हमी देणे कठीण अहे. ईदाहरण - कंपनीची 

देशभरातील १0 शहरामंध्ये कायाभलये अहेत (सवभ समान कमभचारी समान सखं्येने अहेत). माद्दहतीसकंद्दलत 

करण्यासाठी प्रत्येक कायाभलयात प्रवास करण्याची क्षमता संशोधकाकडे नसते, म्हणूनच ते / ती ३ कायाभलये 

द्दनवडण्यासाठी यादृद्दच्िक नमुने वापरतात - हे समूह अहेत. 

 

ब) संभाव्यता नमनुा पद्धत: 

सभंाव्यता ऄसलेली नमनुा एक तंत्र म्हणून पररभाद्दषत केली गेली अह े जयात सशंोधक यादृद्दच्िक 

द्दनवडीऐवजी सशंोधकाच्या व्यद्दक्तद्दनष्ठ द्दनणभयावर अधाररत नमनेु द्दनवडतो. ही कमी कठोर पद्धत अह.े ही 

नमनुापद्धत सशंोधकांच्या कौशल्यावर जास्त ऄवलंबून ऄसते. हे द्दनरीक्षणाद्वार े केले जाते अद्दण सशंोधक 

गणुात्मक सशंोधनासाठी याचा मोठ्या प्रमाणात वापर करतात.  
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१. सोयीस्कर नमनुा: हा एक प्रकार अहे जेथे लोकसखं्येमधून नमुने द्दनवडले जातात कारण ते सशंोधकास 

सोयीस्करपणे ईपलब्ध अहेत. केवळ तेच सदस्य द्दनवडले गेले अहेत जे सशंोधकास सहज ईपलब्ध 

ऄसतात. ईदा. एखादा सशंोधक एखाद्या महाद्दवद्यालय द्दकंवा द्दवद्यापीठाला भेट देउ शकतो अद्दण स्वयसेंवक 

द्दवद्याथ्याांद्वार ेप्रश्नावली भरले. त्याचप्रमाणे, एक सशंोधक बाजारात ईभे राहून स्वयसेंवकांशी मलुाखत घेउ 

शकतो. तद्वतच, सशंोधनात, लोकसखं्येचे प्रद्दतद्दनद्दधत्व करणार ेनमनेु तपासणे चागंले. परतं,ु काही सशंोधनात, 

लोकसखं्या तपासण्यासाठी खूपच मोठी अह.े सशंोधक सोयीस्कर नमनु्यावर ऄवलंबून राहण्याचे एक कारण 

अहे, ही सभंाव्यता नसलेली नमनुापद्धत सवाभत वेगवान अहे कारण त्याची गती, द्दकंमतीची प्रभावीता अद्दण 

नमनुा ईपलब्धता सलुभ अहे. 

 

२. शनणिय शकंवा हतूे नमूना: नमूनाच्या या पद्धतीमध्ये संशोधकाचं्या ज्ञान अद्दण द्दवश्वासाहभतेवर अधाररत 

नमनेु द्दनवडतात. दसुर्या शब्दातं, सशंोधक केवळ ऄशा लोकानंा द्दनवडतात जयानंा ते सशंोधन ऄभ्यासामध्ये 

भाग घेण्यासाठी योग्य वाटतात. न्यायाधीश द्दकंवा हेतू नमूना घेणे ही नमूनाची वैज्ञाद्दनक पद्धत नाही अद्दण या 

नमनुातंत्राचा नकारात्मक ऄथभ ऄसा अह ेकी एखाद्या सशंोधकाच्या पूवभ-धारणा धारणा पररणामावंर पररणाम 

करू शकतात. ऄशा प्रकार ेया सशंोधन तंत्रात सदं्ददग्धता जास्त प्रमाणात ऄसते. 

 

३. कोटा नमनुा: या पद्धतीनसुार, सशंोधक ऄभ्यासात ऄसलेल्या द्दवद्दशष्ट गटानंा काही कोटा वाटप करतो. 

वय, व्यवसाय, ईत्पन्न आत्यादी द्दवद्दशष्ट घटकावंर ऄवलंबून कोटा प्रत्येक के्षत्रापेक्षा द्दभन्न ऄसू शकतो ईदा. 

महाद्दवद्यालयीन द्दवद्याथ्याांच्या वतभमानपत्र वाचण्याच्या सवयीचा ऄभ्यास करणारा सशंोधक 

माद्दहतीसकंलनासाठी १0 महाद्दवद्यालये द्दनवडू शकतो. तो द्दवद्दशष्ट द्दनकषांवर अधाररत प्रत्येक 

महाद्दवद्यालयाचा कोटा द्दनद्दित करू शकतो. तो एका महाद्दवद्यालयातून १०० द्दवद्याथ्याांची द्दनवड करू शकतो, 

कदाद्दचत त्या महाद्दवद्यालयात द्दवद्याथ्याांची सखं्या जास्त ऄसेल; अद्दण त्या महाद्दवद्यालयात द्दवद्याथ्याांची 

सखं्या कमी ऄसल्यामळेु तो दसुर् या महाद्दवद्यालयातील फक्त २० द्दवद्याथ्याांची द्दनवड करू शकतो. 

 

४. स्नो-बॉल नमनुा: जेव्हा नमनुा शोधणे कठीण होते तेव्हा सशंोधकानंा स्नोबॉल नमनुा शोधण्यात मदत 

करते. जेव्हा नमनुा अकार लहान ऄसतो अद्दण सहज ईपलब्ध नसतो तेव्हा सशंोधक हे तंत्र वापरतात. ही 

नमनुा व्यस्थाकृत अधार कायभिम प्रमाणे कायभ करते. हे एक नमनुा अकृतीबंध अहे जयात यापूवी 

द्दनवडलेल्या प्रद्दतवादींना आतर नमनुा सदस्यांची ओळख करण्यास सादं्दगतले जाते. 

 

१.७.३ नमनुा आकार शनधािररत करणार ेघटक:  

१. संशोधनाचे क्षेत्र: नमनुा ईत्तर देणार्याचंी सखं्या सशंोधनाच्या के्षत्रावर ऄवलंबून ऄसते. जर राष्रीय 

स्तरावर हे सशंोधन केले गेले ऄसेल तर त्यास जास्त प्रद्दतसाद देणार्याचंी अवश्यकता ऄसू शकेल. स्थाद्दनक 

पातळीवर सशंोधन घेतल्यास त्यास कमी प्रद्दतसाद देण्याची अवश्यकता ऄसू शकते. 
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२. शनधीची उपलब्धता: सामान्यत: सशंोधकास सशंोधन कायाभत द्दनधीच्या मयाभदेमळेु ऄडथळा द्दनमाभण होउ 

शकतात. म्हणूनच, जेव्हा सशंोधकाकडे सशंोधनासाठी मयाभद्ददत रक्कम वाटप केली जाते, तेव्हा सशंोधकाकडे 

कमी प्रमाणात द्दनधी ऄसतो तेव्हाच्या तलुनेत नमनुा अकार कमी ऄसेल. 

 

३. मनुष्यबळाची उपलब्धता: सशंोधकास सवेक्षण, मलुाखती घेण्याकररता द्दकंवा प्रयोग करण्यासाठी, 

द्दनरीक्षणाकररता मनषु्यबळाची अवश्यकता ऄसू शकते ईदा. जर मलुाखत घेण्यासाठी सशंोधकाकडे दाखल 

केलेल्या कमभचार् याचंी संख्या चागंली ऄसेल तर तो प्रद्दतसादकताभ अद्दण ईलटपक्षी मोठ्या प्रमाणात नमनुा 

द्दनवडू शकेल. 

 

४. वेळ चौकट: नमनुा अकार सशंोधनाच्या वेळ चौकटवर ऄवलंबून ऄसू शकतो. जर सशंोधकाकडे सशंोधन 

करण्यासाठी बराच वेळ ईपलब्ध ऄसेल तर तो ईत्तर देणार् या व त्याईलट मोठा नमनुा द्दनवडू शकेल. 

 

५. संशोधनाचे स्वरूप: सशंोधनाचे स्वरूप प्रद्दतसाददात्याचं्या नमनु्याच्या अकारावर पररणाम करू शकते. 

ईदा. शैक्षद्दणक सशंोधनाच्या बाबतीत, सशंोधकास द्दनधीच्या मयाभदेत ऄडथळा अणला जाउ शकतो अद्दण 

म्हणूनच तो एक लहान नमनुा अकार द्दनवडू शकतो. तथाद्दप, लोकसखं्येच्या जनगणनेच्या सवेक्षणात, नमनुा 

अकार देशाची सपूंणभ लोकसखं्या ऄसेल. 

 

६. नमनुाची पद्धताः नमनुाची पद्धत ईत्तरदात्याचंा नमनुा अकार प्रभाद्दवत करू शकते. ईदा. सदु्दवधाजनक 

नमनुापद्धत वापरल्यास, सशंोधक प्रद्दतसाद द्दमळद्दवण्यासाठी लहान नमनुा अकाराचा द्दवचार करू शकेल. 

तथाद्दप, स्तरीय नमनुा द्दकंवा समूह नमनुाच्या बाबतीत, सशंोधकास ईत्तर देणार्या मोठा नमनुा अकार 

द्दनवडण्याची अवश्यकता अहे. 

 

७. माशहतीसंकलन करण्याची पद्धत / स्त्रोत: माद्दहतीसकंलनाची पद्धत ईत्तरदात्याचंा नमनुा अकार 

प्रभाद्दवत करू शकते. ईदा. जर सशंोधक मलुाखतींद्वार ेमाद्दहतीगोळा करीत ऄसेल तर तो प्रद्दतसाददात्याचंा 

मोठा नमनुा द्दनवडू शकतो. तथाद्दप, सशंोधकाने द्दनरीक्षणाची पद्धत ऄवलंबल्यास द्दनरीक्षणाच्या हेतूने तो लहान 

नमनुा अकाराचा द्दवचार करू शकेल. 

 

८. संशोधकाचा शनकाल: काही वेळा, सशंोधक नमनु्याच्या अकारात द्दनणभय घेताना अपल्या द्दनणभयाचा 

वापर करू शकतो. एखाद्या लहान नमनु्याच्या अकारामधून परुशेी माद्दहती द्दमळवण्याचा जर अत्मद्दवश्वास 

ऄसेल तर तो लहान नमनुा अकाराचा द्दवचार करू शकेल. तथाद्दप, जर सशंोधकाला ऄसे वाटले की प्रद्दतसाद 

गोळा करण्यासाठी त्याला एक मोठा नमनुा द्दनवडण्याची अवश्यकता ऄसेल तर तो मोठा नमनुा द्दनवडू 

शकतो. 
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१.८ प्रश्न 

 

ररि स्थानांची पुरती करा 

१)  ___________ ही समस्या सोडवण्यासाठी माद्दहती प्रदान करण्यासाठी अकृतीबंध केलेली अद्दण 

अयोद्दजत केलेली कोणतीही सघंद्दटत चौकशी अहे 

ऄ) नमनुा    ब) सशंोधन    क) गहृीतक    ड) सशंोधन अकृतीबंध 

२)  सशंोधन ___________ ऄसावे 

ऄ) ऄनभुवजन्य    ब) पक्षपाती    क) द्दवषय    ड) ऄयोग्य 

३)  ____________ सशंोधनाचा ऄथभ प्रमाद्दणत माद्दहती एकद्दत्रत करून अद्दण सादं्दख्यकीय तंते्र सादर 

करून घटनेची पद्धतशीरपणे तपासणी करणे होय. 

ऄ) गणुात्मक    ब) जनगणना    क) पररमाणात्मक    ड) ऐद्दतहाद्दसक 

४)  जेव्हा सशंोधकाकडे सशंोधन समस्येबिल कोणतीही माद्दहती नसते तेव्हा ___________ सशंोधन हा 

एक योग्य पयाभय अह े

ऄ) द्दवशे्लषणात्मक   ब) वणभनात्मक     क) सकंल्पनात्मक     ड) मूलभूत 

५)  व्यवसायातील सशंोधन ____________ सलुभ करते 

ऄ) कुचकामी द्दवपणन धोरण अकृतीबंध करा   ब) मागास प्रदेशाचं्या ईन्नतीसाठी द्दवद्दवध योजना 

अखणे    क) ऄक्षम मनषु्यबळाची ईपलब्धता     ड) व्यवसाय वातावरणात हवामान बदल 

६)  _____________ हा एक प्रश्न अहे जयास एका संशोधकाला ईत्तर द्यायचे अहे द्दकंवा एखादी 

समस्या जयास सशंोधकाने सोडवायची अहे 

ऄ) हायपोथेसीस    ब) माद्दहती द्दवशे्लषण    क) सशंोधन समस्या    ड) सशंोधन ऄहवाल 

७)  ___________ सशंोधनाच्या कायाभचे द्ददग्दशभन, मागभदशभन व द्दनयतं्रण करण्यासाठी तयार केलेल्या 

सशंोधन प्रकल्पाची ताद्दकभ क व पद्धतशीर रूपरषेा अह.े  

ऄ) द्दवश्व / लोकसखं्या    ब) सशंोधन अकृतीबंध    क) कद्दल्पत चाचणी   ड) साद्दहत्याचा अढावा 

८)  साद्दहत्याचा अढावा सशंोधकास ___________  

ऄ) शोध सॉफ्टवेयर सक्षम करते    ब) वाङ्मय कृत्य करणे    क) सशंोधनातले ऄंतर ओळखणे     ड) 

सपूंणभ लोकसखं्येचा माद्दहतीगोळा करणे 

९)  _____________ गहृीतकात दोन चलामंध्ये कोणताही संबंध नाही द्दकंवा कोणताही फरक नाही. 

ऄ) साधा   ब) सहकारी   क) वैकद्दल्पक   ड) शून्य 

१०)  नमनुा घेण्याच्या सभंाव्यतेपैकी एक ___________ क्लस्टर नमनुा  ऄ) साधा   ब) कोटा नमनुा घेणे 
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     क) न्यायाधीश नमुना   ड)    द्दहम-बॉल सॅम्पद्दलंग 

 

चूक शकंवा बरोबर 

१)  सशंोधनाची प्रद्दिया ऄवाढव्यपणे करता येते. चुक 

२)  सशंोधन व्यवसायाची प्रगती मोजण्यासाठी मदत करते. बरोबर 

३)  ईपयोद्दजत सशंोधनाचा थेट व्यावसाद्दयक ईिेश ऄसतो. चुक 

४)  द्दवशे्लषणात्मक सशंोधन ईपलब्ध माद्दहतीच्या अधार ेएक महत्त्वपूणभ मूल्याकंन अहे. बरोबर 

५)  ‚इ-कॉमसभवरील ऄभ्यास‛ ही योग्यररत्या तयार केलेली सशंोधन समस्या अहे. चुक 

६)  सशंोधन अकृतीबंधमध्ये सशंोधनाचे स्वरूप अद्दण ऄभ्यासाचे ईिीष्ट,े सशंोधन ऄभ्यासाचा कालावधी, 

द्दवश्वाचा अद्दण ईत्तर देणार्याचंा नमनुा अकार, अवश्यक सशंोधनाचा माद्दहती स्त्रोत अद्दण 

माद्दहतीसगं्रह अद्दण द्दवशे्लषणाची तंते्र याचंा तपशील अह.े बरोबर 

७)  नमनुा म्हणजे पसु्तके, जनभल्स, माद्दसके, सशंोधन ऄहवाल अद्दण तत्सम आतर प्रकाशने जसे की 

स्वतःचा शोध द्दिया सरुू करण्यापूवी ईपलब्ध प्रकाशनाचंा सल्ला घ्या. चुक 

८)  ऄंतज्ञाभन हे गहृीतक द्दनमाभण करण्याचे एक स्रोत अहे. बरोबर 

९)  द्ददशात्मक पररकल्पना ऄभ्यासात वापरली जाते द्दजथे चरामंधील सबंंधाबंिल भद्दवष्य सागंता येत नाही 

तेथे परुशेी परुशेी सशंोधन ईपलब्ध नाही. चुक 

१०)  स्नो-बॉल नमनुाही एक नमुनापद्धत अहे द्दजथे सशंोधक लोकाकंडून समान ऄंतरावर प्रद्दतवादी 

द्दनवडतात. चुक 

 

जोडी जुळवा 
 

गट अ गट ब 

१) मूलभूत सशंोधन ऄ) सशंोधन कायाभची रूपरषेा 

२) ऄनभुवजन्य सशंोधन ब) मागील केलेल्या ऄभ्यास ऄभ्यासाशी पररद्दचत 

होण्यास मदत करते 

३) सशंोधन अकृतीबंध क) सभंाव्यता नसलेली नमनुापद्धत 

४) साद्दहत्याचा अढावा ड) ‚एच १‛ म्हणून दशभद्दवला 

५) वैकद्दल्पक पररकल्पना इ) द्दनरीक्षण अद्दण ऄनभुवावर ऄवलंबून ऄसते 

६) न्यायाधीश नमुना च) सभंाव्यता नमनुापद्धत 

 ज) शदु्ध द्दकंवा मूलभूत सशंोधन म्हणून देखील 
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ओळखले जाते 

 

(१ - ज, २ - ई, ३ - ऄ, ४ - ब, ५ - ड, ६ - क) 

 

संशक्षप्त उत्तर 

१. सशंोधन पररभाद्दषत करा. त्याची वैद्दशष््टये स्पष्ट करा 

२. ‚व्यवसायात सशंोधन महत्वाचे अह.े‛ स्पष्ट करणे. 

३. सशंोधनाच्या ईिीष्टावंर चचाभ करा. 

४. यावर एक टीप द्दलहा: 

 मूलभूत सशंोधन   

 ईपयोद्दजत सशंोधन 

 वणभनात्मक सशंोधन 

 द्दवशे्लषणात्मक सशंोधन 

 ऄनभुवजन्य सशंोधन 

 सशंोधन समस्या तयार करणे 

 सशंोधन अकृतीबंध 

५.   साद्दहत्याचा अढावा म्हणजे काय? त्याचे महत्त्व स्पष्ट करा. 

६.  सशंोधन गहृीतक कसे तयार करावे? 

७.   गहृीतक द्दनमाभण करण्याच्या वेगवेगळ्या स्त्रोताचें वणभन करा. 

८.  सशंोधनात कल्पनेचे महत्त्व ऄधोरदे्दखत करा. 

९.  गहृीतकाचें प्रकार थोडक्यात सागंा. 

१०.  ‘सॅम्पद्दलंग’ सजं्ञा पररभाद्दषत करा. त्याचे महत्त्व समजावून सांगा.  

११.  सॅम्पद्दलंगच्या द्दवद्दवध पद्धतींबिल चचाभ करा. 

१२.  नमनेु अकार द्दनद्दित करणार ेघटक कोणते अहेत? 

 

१.९ संदभि 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Research#:~:text=The%20word%20research%20is%20derived,the%

20term%20was%20in%201577. 

https://readingcraze.com/index.php/characteristics-research-2/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Research#:~:text=The%20word%20research%20is%20derived,the%20term%20was%20in%201577.
https://en.wikipedia.org/wiki/Research#:~:text=The%20word%20research%20is%20derived,the%20term%20was%20in%201577.
https://readingcraze.com/index.php/characteristics-research-2/
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https://www.slideshare.net/darious91/importances-of-research-in-business  

https://research-methodology.net/descriptive-research/ 

https://www.marketing91.com/descriptive-research/ 

https://www.ukessays.com/essays/economics/descriptive-research-vs-analytical-research-

economics-essay.php 

https://www.youtube.com/watch?v=UqtckUep840 

 

 

***** 

https://www.slideshare.net/darious91/importances-of-research-in-business
https://research-methodology.net/descriptive-research/
https://www.marketing91.com/descriptive-research/
https://www.ukessays.com/essays/economics/descriptive-research-vs-analytical-research-economics-essay.php
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२ 

सशंोधन प्रक्रिया 

 

घटक रचना 

२.१.  सशंोधन प्रक्रियेतील टप्पे 

२.२.  प्राथक्रमक माक्रहती 

२.३  दयु्यम माक्रहती पद्धती / स्रोत 

२.४  माक्रहतीसकंलनाच्या पद्धतीवर पररणाम करणार ेघटक 

२.५  प्रश्नावली 

२.६  प्रश्न 

२.७  सदंभभ 

 

२.१ संशोधन प्रक्रियेतील टप्पे 

 

प्रत्येक सशंोधकाला त्याचा क्रकंवा क्रतच्या प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी योग्य सशंोधन प्रक्रियेचे ऄनसुरण करणे 

अवश्यक अह.े जो सशंोधक वैज्ञाक्रनक सशंोधन करीत अह े त्याने सशंोधनाच्या समस्येचा ऄभ्यास 

करण्यासाठी अक्रण क्रनष्कषाभ पयंत पोहोचण्यासाठी पद्धतशीर प्रक्रियेचे ऄनसुरण करणे अवश्यक अहे. 

वैज्ञाक्रनक सशंोधन प्रक्रियेमध्ये सशंोधन प्रकल्प हाती घेताना क्रवक्रवध टप्पे समाक्रवष्ट अहेत. 

 

I] संशोधन समस्या ओळखणे अक्रण क्रनवडण:े 

सशंोधन प्रक्रियेतील सवाभत महत्वाची पायरी म्हणजे सशंोधन समस्या ओळखणे अक्रण क्रनवडणे, बहुतेकदा 

ऄसे म्हटले जाते की एक पररभाक्रषत समस्या ऄधे क्रनराकरण केली जाते. सशंोधन समस्या ओळखण्यासाठी 

अक्रण पररभाक्रषत करण्यासाठी ईच्च स्तरावरील बौक्रद्धक कायाभची अवश्यकता अहे. योग्य प्रकार ेपररभाक्रषत 

केलेल्या सशंोधन समस्येमळेु सशंोधकास सशंोधनाची समस्या सोडवण्यासाठी क्रवश्वासाहभ माक्रहतीगोळा 

करण्यास मदत होइल अक्रण ऄशा पररक्रस्थतीत तो क्रवशे्लषणाच्या अधार ेयोग्य क्रनष्कषाभपयंत पोचू शकेल. 

 

चागंल्या सशंोधन समस्येची काही ऄक्रनवायभ माक्रहती खालीलप्रमाणे अहेत 

१.  संशोधनीय: शोधलेल्या शोध समस्येचा ऄभ्यास करून माक्रहतीचे क्रवशे्लषण अक्रण ऄभ्यास केला जाउ 

शकतो 
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२.  समजण्यायोग्य: सशंोधनाची समस्या समजण्याजोगी ऄसली पाक्रहजे अक्रण ती योग्यररत्या रचली 

पाक्रहज े

३.  नीक्रतक्रनयम: क्रनवडलेल्या सशंोधन समस्येमळेु सशंोधक ईत्तरदात्यांना व सोसायटीला हानी पोहोचू 

नये. अपण सशंोधन प्रक्रियेत जगातील प्रत्येक भागधारकानंा कोणतीही पेच क्रनमाभण करू नये 

४. उदे्दशान:े सशंोधनाची समस्या ऄशा प्रकार े पररभाक्रषत केली पाक्रहजे की हा ऄभ्यास सपंल्यानतंर 

पररक्रस्थतीचे क्रनराकरण करण्यास सक्षम ऄसावे. 

५. व्यवस्थाक्रपत करण्यायोग्य: सशंोधनाची समस्या व्यवस्थाक्रपत करण्यायोग्य ऄसावी सशंोधकाने 

काळजी घ्यावी की ही समस्या त्याच्या कौशल्याची साधने अक्रण वेळेच्या मयाभदेत ऄसेल. 

 

II] साक्रहत्याचा अढावा: 

साक्रहत्याचा अढावा म्हणजे सशंोधनाच्या समस्येच्या सदंभाभत ईपलब्ध ज्ञानाचा ऄभ्यास होय. एक सशंोधक 

क्रवक्रवध प्रकाशनांचा ऄभ्यास करू शकतो जसे की जनभल्स बकु ररसचभ ररपोट्भस आतर प्रकाक्रशत बाब क्रवशेषत: 

सशंोधकाने पूवी केलेल्या सशंोधनाच्या ऄभ्यासाकडे जायला हवे. साक्रहत्याचा अढावा घेणे महत्वाचे अह े

कारण यापूवीच ऄभ्यास केला गेला अह ेकी नाही ह ेशोधणे हे सशंोधनाचे कतभव्य अहे ज्यामळेु सशंोधकास 

पूवीच्या ऄभ्यासामधील ऄंतर शोधण्यास मदत होइल. या ऄंतराचं्या अधार े सशंोधक त्याचें सशंोधन 

अकृतीबंध क्रलटरचेर अढावा सशंोधकांना पद्धतशीर तसेच पद्धतशीर दोहोंवर तयार करू शकतो. 

 

III] गृहीतक अक्रण संशोधन अकृतीबंधचे सूत्रीकरण: एकदा सशंोधकाने सशंोधनाची समस्या स्पष्टपणे 

पररभाक्रषत केली अक्रण सखोल साक्रहत्याचा अढावा घेतला की त्याला त्याच्या ऄभ्यासासाठी सशंोधन रचना 

तयार करणे अवश्यक अहे. त्याच्या सशंोधकानंाही सशंोधक गहृीतके तयार करण्याची अवश्यकता अहे. 

 

ताक्रकभ क अक्रण ऄनभुवजन्य पररणामाची चाचणी घेण्यासाठी केली जाणारी ही एक तात्परुती समज अह.े 

सशंोधनाच्या समस्येच्या क्रनदेशाकंाच्या ज्ञानाच्या अधार े ही गहृीतक रचली पाक्रहजे. सशंोधकाला ऄभ्यास 

करण्यासाठी अवश्यक प्रकारच्या माक्रहतीची स्पष्टपणे पररभाक्रषत केलेली गहृीते स्पष्टपणे ओळखेल जे त्याला 

योग्य सशंोधन अकृतीबंध तयार करण्यास मदत करले. 

 

सशंोधन अकृतीबंध ही एक पद्धतशीर अक्रण ताक्रकभ क योजना अहे जी सशंोधन ऄभ्यासासाठी तयार केली 

जाते ज्यास अपण त्यास संशोधनाच्या ऄभ्यासाचे बहृत अराखडा म्हणू शकता. सशंोधन ऄभ्यासासाठी 

अवश्यक अकडेवारीचे सगं्रह, मोजमाप अक्रण क्रवशे्लषण या सदंभाभत सशंोधन अकृतीबंध मध्ये मागभदशभक 

सूचनांचा समावेश ऄसेल. 
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IV] नमनुा अकृतीबंध: 

एखाद्या सशंोधकास त्याच्या ऄभ्यासासाठी माक्रहती सकंक्रलत करणे अवश्यक अहे परतं ु क्रवश्वातील प्रत्येक 

सदस्याकंडून माक्रहती गोळा करणे शक्य नाही म्हणून माक्रहतीसकंलनासाठी नमुना क्रनवडणे अवश्यक अहे. 

सशंोधनासाठी योग्य नमूना पद्धत क्रनवडण्याची अवश्यकता अह.े ऄभ्यासासाठी योग्य नमूना पद्धत 

क्रनवडण्याची अवश्यकता अहे. क्रनवडलेला नमनुा क्रवश्वाचा प्रक्रतक्रनधी ऄसणे अवश्यक अहे. त्याचे अकार 

अवश्यक लवक्रचक अक्रण परुशेी ऄसणे अवश्यक अहे जे क्रवशे्लषण केले जाउ शकते अक्रण गकृ्रहतकाचं्या 

चाचणीसाठी वापरले जाउ शकते. 

 

v] प्रश्नावली अकृतीबंध करणे: 

सशंोधकाला त्याच्या ऄभ्यासासाठी प्राथक्रमक माक्रहती गोळा करणे अवश्यक अह.े तो केवळ दयु्यम 

माक्रहतीवर ऄवलंबून राहू शकत नाही. प्राथक्रमक माक्रहती क्रवक्रवध स्त्रोतादं्वार े गोळा केला जाउ शकतो परतं ु

सवाभक्रधक सामान्यतः प्रश्नावली वापरली जाते. प्रश्नावली ही प्रश्नाचंी यादी अहे जी माक्रहती संकलनासाठी ईत्तर 

देणाऱ्यास सशंोधनात क्रवचारले जाइल. प्रश्नावली तयार करताना सशंोधकाला कोणत्या प्रकारची माक्रहती 

अवश्यक अहे, सशंोधन करण्यासाठी कोणत्या प्रकारच्या तंत्राचा वापर केला जाइल यासारख्या क्रवक्रवध 

बाबींचा क्रवचार करणे अवश्यक अहे अक्रण योग्य शब्दलेखन अक्रण प्रश्नाचं्या ऄनिुमाबंद्दल देखील काळजी 

घेणे अवश्यक अहे. 

 

VI] माक्रहतीसंग्रह: 

सशंोधकांना त्याच्या सशंोधन समस्ये सदंभाभत सवभ स्त्रोतादं्वार ेसशंोधन अकृतीबंधनसुार सवभ सबंंक्रधत माक्रहती 

गोळा करण्याची अवश्यकता अहे. तो सशंोधनाच्या ईदे्दशाने प्राथक्रमक माक्रहती अक्रण दयु्यम माक्रहती वापरू 

शकतो. माक्रहतीसगं्रक्रहत करताना सशंोधकास क्रवचार केला पाक्रहजे की सगं्रक्रहत केलेली माक्रहती ऄद्ययावत अह े

अक्रण कोणत्याही पूवभग्रहापंासून मकु्त अह.े माक्रहती सवभ बाबींमध्ये पूणभ ऄसणे अवश्यक अहे अक्रण माक्रहती 

सशंोधन समस्येशी सबंंक्रधत ऄसणे अवश्यक अहे. 

 

VII] माक्रहती प्रक्रिया अक्रण क्रवश्लषेण: 

सशंोधक प्राथक्रमक तसेच दयु्यम स्रोताकंडून माक्रहतीसकंक्रलत करतो तथाक्रप गोळा केलेला माक्रहतीकच्च्या 

स्वरूपात अहे अक्रण पढुील क्रवशे्लषणासाठी त्यावर प्रक्रिया करणे अवश्यक अहे. 

 

हॉल सपंादन, सकेंतन, वगीकरण अक्रण माक्रहतीचे सरणीकरण मधील माक्रहतीची प्रक्रिया. माक्रहतीसपंादन 

म्हणजे ऄवाकं्रित अक्रण ऄसबंद्ध माक्रहती काढून टाकणे अवश्यक अहे परतं ु माक्रहतीसगं्रहातील त्रटुी अक्रण 

चकुाचंी तपासणी करणे अवश्यक अहे. सकेंतन सगं्रक्रहत माक्रहतीला क्रभन्न कोड सकेंतन करण्यास सदंक्रभभत 

करते ज े माक्रहतीच्या वगीकरणास पढुील प्रक्रियेस मदत करते क्रवक्रवध माक्रहतीऄंतगभत वगीकरण अक्रण 
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माक्रहतीच्या सरणीकरणमध्ये सवभ वगीकृत माक्रहती सारणीच्या रूपात हस्तातंररत करणे माक्रहतीचे क्रवशे्लषण 

अक्रण ऄथभ लावणे मदत करते.  

 

एकदा माक्रहती व्यवक्रस्थत केला की सशंोधकास माक्रहतीचे क्रवशे्लषण करणे अवश्यक अहे. माक्रहतीचे क्रवशे्लषण 

करणे ऄत्यतं महत्त्वपूणभ अहे कारण ते माक्रहती अक्रण सशंोधन समस्येमध्ये सबंंध स्थाक्रपत करण्याचा प्रयत्न 

करतात. एकदा ते सबंंध अकडेवारीचे ऄन्वेषण अक्रण ऄभ्यासाचे ताक्रकभ क क्रनष्कषभ शोधणे शक्य झाले. 

 

VIII] पररकल्पना चाचणी: 

एकदा माक्रहतीचे क्रवशे्लषण अक्रण ऄथभ लावणे सपंल्यानतंर सशंोधकाने गहृीतकाची चाचणी करणे अवश्यक 

अहे. गहृीतक चाचणी करणे अवश्यक अहे कारण सशंोधकास याची पषु्टी करणे अवश्यक अहे की 

सशंोधनास शोध लावून गहृीतकानंा समथभन क्रदले जाते क्रकंवा त्यास ईलट क्रचत्र प्रदान करते. सशंोधक 

गहृीतकाचं्या चाचणीसाठी ची-स्क्वेऄर टेस्ट, एफ-टेस्ट, टी-टेस्ट यासारख्या क्रवक्रवध चाचण्या लागू करू 

शकतो. एकदा काल्पक्रनक चाचणी झाल्यावर त्याचा पररणाम एकतर त्याची स्वीकृती क्रकंवा नकार दशभवेल. 

 

IX] संशोधन ऄहवाल तयार करणे: 

सशंोधकाने सशंोधन ऄहवाल तयार केला पाक्रहज ेज्यामध्ये त्याच्या ऄभ्यासाचे सवभ क्रनष्कषांचा समावेश अहे. 

ऄहवालात तीन भागात क्रवभागले जाउ शकतात.  

१.  प्राथक्रमक सामग्री - यामध्ये संशोधन ऄहवालाच्या सदंभाभत प्रस्तावना, मजकूर सारणी अक्रण आतर सवभ 

सबंंक्रधत प्राक्रधकृतता अक्रण घोषणा याचंा समावेश अहे. 

२.  मखु्य संस्था - यात पररचय, साक्रहत्य पनुरावलोकन, सशंोधन कायभपद्धती, माक्रहतीक्रवशे्लषण, क्रनष्कषभ 

अक्रण क्रशफारसी समाक्रवष्ट अहेत. 

३. पररक्रशष्ट - यात सवभ सलंग्नक ग्रथंसूची अक्रण सशंोधनाशी सबंंक्रधत आतर अधारभूत कागदपत्राचंा 

समावेश ऄसेल. 

 

२.२ प्राथक्रमक माक्रहती 

 

साकं्रख्यकीय क्रवशे्लषणामध्ये माक्रहती सगं्रहण महत्त्वपूणभ भूक्रमका बजावते. माक्रहती गोळा करण्याची पद्धत दोन 

क्रभन्न क्रवभागामंध्ये क्रवभागली गेली अहे, म्हणजे प्राथक्रमक माक्रहती अक्रण दयु्यम माक्रहती. या प्रक्रियेमध्ये, 

प्राथक्रमक माक्रहती प्रथमच एकत्र करत अह,े तर दयु्यम माक्रहती अहे जो अधीपासून आतरानंी गोळा केला अह े

क्रकंवा गोळा केला अह.े 
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२.२.१ प्राथक्रमक माक्रहतीची व्याख्या: 

प्राथक्रमक माक्रहती जो वैयक्रक्तक ऄनभुव क्रकंवा परुाव्यादं्वार ेप्रथमच गोळा केला जातो, क्रवशेषत: सशंोधनासाठी. 

हे कच्चा माक्रहती क्रकंवा प्रथम-हाताने माक्रहती म्हणून देखील वणभन केले अहे. 

 

२.२.२ प्राथक्रमक माक्रहतीची वैक्रशष््टये: 

प्राथक्रमक माक्रहतीच्या वैक्रशष््टयांची यादी खालीलप्रमाणे अहे. 

१.  प्राथक्रमक माक्रहतीमूळ माक्रहती अहे 

२.  प्राथक्रमक माक्रहती गोळा करणे एक महाग बाब अह े

३.  प्राथक्रमक माक्रहतीसगं्रक्रहत करणे वेळखाउ अहे 

४. सशंोधनाच्या समस्येचा क्रवचार करून माक्रहती गोळा करणे 

५.  सबंंक्रधत जबाबदाराकंडून प्राथक्रमक माक्रहती गोळा केली जाते 

६.  प्राथक्रमक माक्रहतीगोळा करण्याच्या पद्धती अहेत जसे की सवेक्षण, क्रनरीक्षण प्रयोग आ. 

७.  प्राथक्रमक माक्रहती वापरण्यापूवी त्यावर प्रक्रिया करणे अक्रण त्याचें क्रवशे्लषण करणे अवश्यक अहे. 

८.  सशंोधन ऄभ्यासामध्ये प्राथक्रमक माक्रहती मूलभूत अदान मानला जातो. 

 

२.२.३ प्राथक्रमक माक्रहतीसंकलन करण्याचे मागग: 

प्राथक्रमक माक्रहती सशंोधकाकंडून सवंादकत्यांद्वार े क्रकंवा प्रक्रतसादकत्यांद्वार ेसकंक्रलत केली जाते; हे सवेक्षण, 

मलुाखत, क्रनररक्षण अक्रण प्रयोग यासारख्या क्रवक्रवध पद्धतींद्वार ेगोळा केले जाउ शकते. 

१. सवेक्षण 

२. मलुाखत 

३. क्रनरीक्षण 

४.  प्रयोग 

 

२.२.४ सवेक्षण पद्धती: 

ज्या लोकानंा आक्रच्ित माक्रहती अहे ऄसे लोक क्रवचारून प्रश्न क्रवचारून माक्रहतीगोळा करण्याचे तंत्र सवेक्षण तंत्र 

अहे. माक्रहतीसशंोधनासाठी क्रवक्रशष्ट क्रवषयाबद्दल लक्ष्य पे्रक्षकाकंडून एकक्रत्रत केलेली सवभसमावेशक माक्रहती 

अहे. सवेक्षण जनगणना क्रकंवा नमनुा सवेक्षण ऄसू शकते. 

 

जनगणना: जनगणनेच्या सवेक्षणात सपूंणभ क्रवश्वाची माक्रहती गोळा करण्यासाठी सपंकभ  साधला जातो. 

नमनुा सवेक्षण: नमनुा सवेक्षण बाबतीत क्रवश्वातील क्रनवडक प्रक्रतसादकाकंडून माक्रहती गोळा केली जाते. 



J³eJemee³eemleJe mebMeesOeve He×leer 

 

36 

 

सवेक्षण पद्धती: 

सशंोधक सशंोधनाच्या समस्येवर अधाररत सवेक्षणांच्या वेगवेगळ्या पद्धती लागू करू शकतात, ज्याचं्याकडून 

माक्रहती गोळा केली जावी ऄशा ईत्तरदात्याचंी सखं्या, सशंोधकाला ईपलब्ध वेळ अक्रण त्याच्या अक्रथभक 

मयाभदावंर अधाररत. अज सशंोधक अक्रण ईत्तरदात्यांकडे ईपलब्ध तंत्रज्ञान देखील सवेक्षण पद्धती 

क्रनवडण्यात महत्त्वपूणभ भूक्रमका बजावते. सवेक्षण करण्याच्या क्रवक्रवध पद्धती खालीलप्रमाणे अहेत. 

 

१. मलुाखत: या पद्धतीत सशंोधक प्रक्रतसाददात्यांना वैयक्रक्तकररत्या भेटतो अक्रण त्याच्या सशंोधन 

समस्येसदंभाभत प्रश्न क्रवचारतो अक्रण सबंंक्रधत माक्रहती सकंक्रलत करतो. माक्रहतीगोळा करण्याची सवाभत 

पारपंाररक, महाग अक्रण सवाभत प्रभावी पद्धत कोणती अहे. 

 

२. दूरध्वनी सवेक्षण: या पद्धतीत सशंोधक वैयक्रक्तकररत्या प्रक्रतसादकारानंा भेटत नाही. तथाक्रप हे सवेक्षण 

टेक्रलफोक्रनक चचेद्वार े केले जाते. सशंोधक दूरध्वनीवरून प्रक्रतसादकत्यांना क्रवक्रवध प्रश्न क्रवचारतो अक्रण 

अवश्यक माक्रहती गोळा करतो. 

 

३. मले सवेक्षणः जेव्हा सवेक्षण करणाऱ् याचंी संख्या खूप जास्त ऄसते अक्रण सशंोधकासाठी भौगोक्रलक 

अव्हान ऄसते तेव्हा ती सामान्यत: सवेक्षणात वापरली जाते. या पद्धतीत एक प्रश्नावली तयार करुन मेलद्वारे 

प्रक्रतसादकत्यांना पाठक्रवली जाते क्रकंवा ती वतृ्तपत्रामंध्ये अक्रण माक्रसकामंध्ये जाक्रहरात केली जाउ शकते 

अक्रण ईत्तरदात्यानंा माक्रहती भरण्यासाठी अक्रण ती पनु्हा सशंोधकाकडे पाठक्रवण्यास सांक्रगतले जाते. 

 

४. ऑनलाईन सवेक्षणः अता माक्रहती गोळा करण्याची ही पद्धत अज वेग वाढक्रवत अहे, अज अपल्याकडे 

भारतात क्रवशेषत: शहरी अक्रण ऄधभ-शहरी भागातील आंटरनेट सेवाचंा प्रवेश अहे, या पद्धतीत सशंोधक गूगल 

फॉमभ क्रकंवा मायिोसॉफ्ट पाठवून ईत्तरदात्याकंडून माक्रहती गोळा करू शकतो इमेलद्वार ेक्रकंवा व्हाट्सएप क्रकंवा 

टेक्रलग्राम सारख्या आतर सपें्रषण ऄनपु्रयोगादं्वारे. 

 

प्रत्येक पद्धतीचे स्वतःचे फायदे अक्रण तोटे अहते. सवेक्षणचे फायदे अक्रण तोटे खालीलप्रमाणे अहेत 

 

सवेक्षण पद्धतीचे फायदे: 

१. क्रवश्वासाहग अक्रण तपशीलवार माक्रहती: सवेक्षणातून गोळा केलेली माक्रहती ऄक्रधक क्रवश्वासाहभ अहे. 

सशंोधक थेट प्रक्रतसादकाकंडून माक्रहती गोळा करतो ही गकृ्रहत धरली जाते की ती ऄक्रधक क्रवश्वासाहभ अक्रण 

योग्य अहे परतं ु माक्रहतीची ऄचूकता सवेक्षण प्रकार अक्रण प्रश्नाचंी ईत्तर े सशंोधनाच्या प्रश्नावर ऄवलंबून 

ऄसतात.  
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२. बहुमखुी: ही पद्धत सवाभत ऄष्टपैलू अह.े त्याला क्रमळालेल्या प्रक्रतसादानसुार एक सशंोधक प्रश्नाचंी 

पनुरभचना क्रकंवा सधुारणा करू शकतो. तो पररक्रस्थतीनसुार काही प्रश्न हटवू शकतो, तो प्रक्रतसादकाकंडून 

प्रक्रतसाद क्रमळक्रवण्यासाठी वेगवेगळ्या भाषामंधील ईत्तरदात्यांना प्रश्न क्रवचारू शकतो. 

 

३. वैयक्रिक स्पशग: ही पद्धत सशंोधकास प्रक्रतसादकत्यांशी वैयक्रक्तक सबंंध क्रनमाभण करण्यास ऄनमुती देते 

ज्या सशंोधकास ईत्तर देणाऱ् याद्वार े ऄन्यथा टाळता येउ शकलेल्या प्रश्नावंर ईत्तर दणेाऱ् याकडून स्पष्ट 

प्रक्रतसाद क्रमळक्रवण्यास मदत करते. 

 

४. खचग प्रभावी: या पद्धतीद्वार ेप्राप्त माक्रहतीच्या गणुवते्तच्या दृष्टीने ही पद्धत कमी प्रभावी अहे. 

 

सवेक्षण पद्धतीचे तोटे: 

१. वेळ वापरण:े ही पद्धत वेळ घेणारी अहे, एक प्रश्नावली तयार करण्यासाठी, प्रक्रतवादीची नेमणूक 

करण्यासाठी अक्रण त्याच्याकडून प्रक्रतसाद घेण्यासाठी बराच वेळ अवश्यक अहे. 

२. वैयक्रिक पूवागग्रह: मलुाखत घेणाऱ् या तसेच प्रक्रतसादकत्याभच्या वैयक्रक्तक पूवाभग्रहामंळेु या क्रवक्रशष्ट पद्धतीतून 

क्रमळवलेल्या माक्रहतीच्या गणुवते्तवर पररणाम होउ शकतो. ईत्तर देणाऱ् याला प्रश्नांची ईत्तरे देताना योग्य 

माक्रहती प्रदान केली जाउ शकत नाही अक्रण त्याच वेळी मुलाखत घेणारा / सशंोधक त्या प्रश्नानंा टाळुन 

शकतो ज्यामळेु ईत्तरदात्यानंा योग्य माक्रहती प्रदान करण्यास मनाइ केली जाते. 

३. महागड्या: सवेक्षण पद्धती खक्रचभक अहे अक्रण मयाभक्रदत अक्रथभक सामर्थयभ ऄसणाऱ् या सशंोधकासाठी हे 

कठीण अह.े 

 

२.२.५ मलुाखत पद्धत: 

एखाद्या मलुाखतीच्या बाबतीत, सशंोधक क्रकंवा मलुाखत घेणारा ईत्तरदात्याशंी सपंकभ  साधून वैयक्रक्तकररत्या 

सवंाद साधतो. या पद्धतीमध्ये सशंोधक अक्रण प्रक्रतवादी यांच्यात समोरासमोर सवंाद अहे. त्याला वैयक्रक्तक 

मलुाखतही म्हणतात. या पद्धतीत मलुाखत घेणारा प्रक्रतवादीला प्रश्न क्रवचारतो अक्रण प्रक्रतवादीने क्रदलेल्या 

ईत्तरातून माक्रहती सकंक्रलत करतो. तेथे ऄनेक प्रकारच्या वैयक्रक्तक मलुाखती अहेत. 

 

१. संरक्रचत मलुाखत: मलुाखतीच्या या प्रकारात मलुाखत घेणारा पूवभक्रनक्रित प्रश्न अक्रण सगं्रक्रहतच्या ऄत्यतं 

प्रमाक्रणत तंत्राचंा एक सचं वापरतो. 

 

२. ऄसंरक्रचत मलुाखत: या पद्धतीत मलुाखत घेणारा पूवभक्रनक्रित प्रश्न अक्रण माक्रहती नोंदक्रवण्याच्या मानक 

तंत्राचंा ऄवलंब करीत नाही अक्रण ते पूणभपणे लवक्रचकता अक्रण अवश्यकतावंर अधाररत अहे. 
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३. क्रललक्रनकल मलुाखत: या प्रकारची मलुाखत व्यापक ऄंतक्रनभक्रहत भावना क्रकंवा पे्ररणा क्रकंवा एखाद्या 

व्यक्तीच्या जीवनातील ऄनभुवाशी सबंंक्रधत अहे. 

 

४. ऄक्रनदेक्रशत मलुाखत: या प्रकारात मलुाखत घेणारा फक्त कमीतकमी थेट प्रश्नासंह ईत्तर देणाऱ् याला त्या 

क्रवषयावर बोलण्यास प्रोत्साक्रहत करतो. 

 

५. कें क्रित मलुाखत: मलुाखतीच्या या प्रकारात मलुाखत घेणाऱ् याचे कायभ ईत्तरदाराला त्यानंा क्रदलेल्या 

ऄनभुवाक्रवषयी अक्रण त्यावरील पररणामाबंद्दल चचाभ करण्यासाठी मयाभक्रदत ठेवणे अहे. 

अजकाल ऄशा मलुाखती झूम, गूगल मीट क्रकंवा मायिोसॉफ्ट टीम यासारख्या क्रव्हक्रडओ कॉन्फरक्रन्सगं 

प्लॅटफॉमभद्वार ेघेता येतात. 

 

मलुाखतीचे फायदे: 

 ईच्च प्रक्रतसाद दर. 

 जेव्हा मलुाखत घेणार ेअक्रण ईत्तर ेदेणार ेअमने-सामने ऄसतात, ते समजून घेत नसल्यास प्रश्न जळुवून 

घेण्याचा एक मागभ अहे. 

 दोन्ही बाजूकंडे शकंा ऄसल्यास क्रकंवा ईल्लेखनीय अहे ऄशी क्रवक्रशष्ट माक्रहती अढळल्यास ऄक्रधक पूणभ 

ईत्तर ेक्रमळू शकतात. 

 सशंोधकास प्रश्न क्रवचारण्याच्या वेळी अक्रण त्याबद्दल नोट्स घेताना मळुची भाषा शोधण्याची अक्रण क्रतचे 

क्रवशे्लषण करण्याची संधी अहे. 

 

मलुाखतीचे तोटे: 

 ते वेळ घेणार ेअक्रण ऄत्यतं महागडे अहेत. 

 ते मलुाखत घेणाऱ्या व्यक्तीवर ऄक्रवश्वास क्रनमाभण करू शकतात, कारण ते अत्म-जागरूक ऄसू शकतात 

अक्रण सत्य ईत्तर देत नाहीत. 

 काम करणा क्रठकाणी भेटीची वेळ ठरवून क्रकंवा घरोघरी जाउन कोणालाही न सापडल्यास मलुाखत 

घेणाऱ् याशंी सपंकभ  साधणे ही खरोखर डोकेदखुी ऄसू शकते. 

 

२.२.६ क्रनरीक्षणाची पद्धत:  

माक्रहतीगोळा करण्याची ही अणखी एक पद्धत अहे, या पद्धतीत सशंोधक प्रक्रतवादीस कोणताही प्रश्न क्रवचारत 

नाही परतं ु ईत्तर देणाऱ्याच्या वतभनाचे क्रनरीक्षण करतो. क्रनरीक्षणाची व्याख्या म्हणून पररभाक्रषत केले जाउ 

शकते “क्रनरीक्षण हे एक तंत्र अहे ज्यामध्ये क्रनवडलेले, पाहणे, ऐकणे, वाचणे, स्पशभ करणे अक्रण जीव अक्रण 

प्राणी, वस्तू क्रकंवा घटनेची वैक्रशष््टये अक्रण वैक्रशष््टये रकेॉडभ करणे समाक्रवष्ट अहे.” 
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१. प्रक्रतसाद नसलेला पक्षपात: माक्रहतीगोळा करण्यात कोणत्याही प्रक्रतसादकत्याभचा पक्षपात नाही. या 

पद्धतीत ईत्तर देणाऱ्याचें वतभन पक्रहले जाते अक्रण प्रक्रतसादकत्यांना हे लक्षात येत नसते की ते पक्रहले जात 

अहेत म्हणून ते कोणत्याही पूवाभग्रह न करता नैसक्रगभकररत्या वागतात. 

 

२. ऄचूक अक्रण क्रवश्वासाहग: या पद्धतीद्वार े गोळा केलेली माक्रहती ऄचूक अक्रण क्रवश्वासाहभ अहे कारण ती 

कोणत्याही पूवभग्रह न ठेवता गोळा केली जाते अक्रण ती प्रक्रतवादीच्या कृती क्रकंवा प्रक्रतक्रियेच्या क्रठकाणी गोळा 

केली जाते. 

 

क्रनरीक्षण पद्धतीचे तोटे: 

१. वेळ घेणारी पद्धत अह:े माक्रहतीगोळा करण्यासाठी ही वेळ घेणारी पद्धत अह;े सशंोधकांनी सवभ 

प्रक्रतवादींचे वतभन संयमाने पाळले पाक्रहजे. 

२. महाग पद्धत अह:े ही माक्रहतीसकंलनाची एक महाग पद्धत अहे कारण एखाद्या सशंोधकाला ईत्तर 

देणाऱ्याचं्या वागणकुीचे क्रनरीक्षण करण्यासाठी प्रक्रशक्रक्षत कमभचारी क्रनयकु्त करावे लागतात. 

३. मौक्रखक नसलेली पद्धत: माक्रहतीसकंलनाची ही एक ऄनैक्रतक पद्धत अह,े मलुाखती पद्धतीसारख्या 

माक्रहतीचे सखोल सगं्रह या पद्धतीद्वार ेशक्य नाही. 

 

२.२.७ प्रयोग पद्धती: 

साधारणपणे क्रवज्ञान के्षत्रात माक्रहतीसकंलनाची ही पद्धत ऄवलंबली जाते. या पद्धतीत सशंोधनाच्या 

ऄभ्यासामळेु प्रयोगादं्वार ेदोन क्रकंवा दोनपेक्षा जास्त चल दरम्यानचे सबंंध अक्रण पररणाम क्रदसून येतात. 

 

प्रयोग हा एक सरंक्रचत ऄभ्यास अहे क्रजथे सशंोधक क्रवक्रशष्ट प्रक्रियेत गुतंलेली कारणे, प्रभाव अक्रण प्रक्रिया 

समजून घेण्याचा प्रयत्न करतात. ही माक्रहतीसकंलन पद्धत सामान्यत: सशंोधकाद्वार े क्रनयकं्रत्रत केली जाते, 

कोण कोणता क्रवषय वापरला जातो, ते कसे गटबद्ध केले जातात अक्रण त्यानंा ज्या ईपचाराचंा ईपचार क्रमळतो 

ते ठरवते. 

 

प्रयोग पद्धतीचे फायदा: 

१. सशंोधकाचे प्रयोगावर पूणभ क्रनयतं्रण ऄसते 

२. सशंोधक प्रयोगादं्वार ेक्रवश्वसनीय अक्रण ऄचूक माक्रहती क्रमळवू शकतात. 

३. माक्रहतीसकंलनातील कोणत्याही प्रकारचे पक्षपात दूर करते. 

 

प्रयोग पद्धतीचे तोटे: 

१. माक्रहतीसकंलनाची महाग पद्धत अह े
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२. ही वेळ घेणारी ऄसू शकते 

३. िोट्या त्रटुीमळेु प्रयोग ऄयशस्वी होउ शकतो 

 

२.२.८ वेळापत्रक: 

मलुाखत क्रकंवा क्रनरीक्षणावरून माक्रहतीगोळा करताना सशंोधक वेळापत्रक वापरू शकतो. ऄनसूुची मध्ये 

प्रक्रतसादकत्याभकडून माक्रहती गोळा करण्यासाठी वापरले जाणार ेएक साधन अहे ऄनसूुचीमध्ये प्रश्न, क्रवधाने 

ऄसतात (ज्यावर प्रक्रतवादींनी त्याचें मत व्यक्त करणे ऄपेक्रक्षत अह)े हे ईत्तर देणाऱ् याला ररक्त जागा / सारण्या 

परुवते. वेळापत्रक महत्त्वाचे अहे कारण सशंोधकास त्याला क्रनरक्रनराळ्या पैलूंचे क्रनरीक्षण करून त्याला 

वस्तकु्रस्थती प्राप्त करण्यास मदत करते. 

 

वेळापत्रकांची वैक्रशष््टये ऄशी: 

१.  वेळापत्रक मलुाखतकाराने सादर केले अह.े 

२.  प्रश्न क्रवचारले जातात अक्रण ईत्तरहेी त्याने क्रलहून ठेवली अहेत. 

३. प्रश्नाचंी यादी ऄक्रधक औपचाररक कागदपत्र अह,े ती अकषभक ऄसण्याची गरज नाही. 

४. सामाक्रजक सशंोधनाच्या एका ऄक्रतशय ऄरंुद के्षत्रात ऄनसूुची वापरली जाउ शकते. 

 

ऄनेक प्रकारचे वेळापत्रक अहे. 

१. रके्रटंग वेळापत्रक: हे एक वेळापत्रक अहे ज्यात घटनेबद्दल सकारात्मक अक्रण नकारात्मक मते अहते. 

प्रक्रतसादकत्यांनी ऄक्रभप्रायाबंद्दल अपली मते, पसतंी आत्यादी व्यक्त केल्या पाक्रहजेत अक्रण त्याचें प्रक्रतसाद 

रकेॉडभ करण्यासाठी ऄनसूुचीचा वापर केला जातो. 

२. कागदपत्र े वेळापत्रकः सगं्रक्रहत केलेले परुावे अक्रण / क्रकंवा प्रकरण आक्रतहासामधून माक्रहती सकंक्रलत 

करण्यासाठी वापरली जातात. येथे ररक्त जागा, कायभशील समस्याशंी सबंंक्रधत ररक्त जागा अक्रण सगं्रह अक्रण 

कागदपत्रामंधून भरायच्या गोष्टी यासारखे अहेत. 

३. सवेक्षण वेळापत्रक: सवेक्षणाचें वेळापत्रक प्रश्नावलीसारखे अह,े ही ईत्तर ेदेणाऱ् या प्रश्नाचंी यादी अहे. 

४. क्रनररक्षण वेळापत्रक: माक्रहतीसकंलन करण्याच्या क्रनरीक्षणाची पद्धत वापरली जाते तेव्हा क्रनरीक्षणे 

ऄनसूुची वापरली जातात. 

 

२.२.९  प्राथक्रमक माक्रहतीची मयागदा: 

१. महाग: प्राथक्रमक माक्रहतीसकंलन पद्धती दयु्यम माक्रहतीशी तलुना करणे महाग अहे. त्यासाठी मलुाखती, 

सवेक्षण क्रकंवा क्रनरीक्षणाद्वार े माक्रहती गोळा करण्यासाठी कमभचाऱ् याचंी नेमणूक व प्रक्रशक्षण अवश्यक अहे. 
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यासाठी प्रयोग करण्यासाठी ऄत्याधकु्रनक ईपकरणे देखील अवश्यक अहेत. जेव्हा दयु्यम माक्रहती 

सशंोधकाद्वार ेवापरला जातो तेव्हा ऄसे खचभ अवश्यक नसते. 

 

२.वेळखाऊपणा: प्राथक्रमक स्त्रोतादं्वार े माक्रहतीगोळा करणे ही वेळ घेणारी ऄसू शकते कारण प्रत्येक 

प्रत्येकाकडून माक्रहती गोळा करण्यासाठी, नमनुा तसेच प्रयोगाचें क्रनरीक्षण करणे अवश्यक अहे. 

 

३. पक्षपातीपणा: सशंोधक क्रकंवा प्रक्रतवादीच्या पक्षपातीपणामळेु प्राथक्रमक माक्रहतीची क्रवश्वसनीयता अक्रण 

ऄचूकतेवर पररणाम होउ शकतो. ईत्तरदायी सशंोधकांना सवेंदनशील क्रवषयाबंद्दल बनावट माक्रहती देउ 

शकतात. मलुाखत घेणार े / सशंोधक देखील ईत्तरदात्याकंडून माक्रहती गोळा करण्यासाठी परुसेे प्रयत्न करू 

शकत नाहीत. 

 

४. माक्रहतीची प्रक्रिया: प्रक्रतवादीकडून गोळा केलेली माक्रहती, ईपयकु्त माक्रहतीचे योग्यररत्या क्रवशे्लषण 

केल्यानतंरच त्याचे क्रवशे्लषण करण्यापूवी, सकेंतन, वगीकृत अक्रण सारणी करणे अवश्यक अहे. 

 

५. नमनुा त्रटुी: माक्रहती सकंक्रलत करताना क्रवश्वाच्या सवभ प्रक्रतसादकाकंडून माक्रहती सकंक्रलत करणे शक्य 

नाही. सशंोधकास नमुने म्हणजेच सपूंणभ लोकसखं्येमधून क्रनवडलेले प्रक्रतसादकाकंडून माक्रहती गोळा करावी 

लागू शकते; नमनुा क्रनवड चकुीची ऄसू शकते जी चकुीची माक्रहती सकंक्रलत करू शकते अक्रण सशंोधनातून 

चकुीचे क्रनष्कषभ काढू शकते. 

 

२.३ दयु्यम माक्रहती पद्धती / स्रोत 

 

हा माक्रहती सशंोधकासंाठी सहज ईपलब्ध अह.े हे वतृ्तपत्र, माक्रसके, सशंोधन जनभल्स, सशंोधनपते्र 

आत्यादीसारख्या प्रकाक्रशत स्त्रोताकंडून ईपलब्ध अह.े साधारणपणे कोणताही सशंोधक दयु्यम माक्रहतीद्वार े

माक्रहती क्रमळवण्याचा प्रयत्न करतो अक्रण दयु्यम माक्रहती ऄपरुा क्रकंवा ऄनावश्यक ऄसल्यास सशंोधक 

प्राथक्रमक माक्रहती क्रमळवण्याचा प्रयत्न करतो. 

 

२.३.१ दुय्यम माक्रहतीची वैक्रशष््टये: 

१. सहज उपलब्ध माक्रहती: दयु्यम माक्रहतीप्रकाक्रशत तसेच ऄप्रकाक्रशत स्त्रोताकंडून गोळा केली जाते. दयु्यम 

माक्रहतीऄंतगभत (स्वतःच्या रकेॉड्भस, खात्यामंधून) क्रकंवा बाहेरून ईपलब्ध अह.े हे अधीपासूनच सकंक्रलत, 

प्रक्रिया अक्रण ऄन्य सशंोधकांनी प्रकाक्रशत केले अह.े 

२. िुतपण े संग्रहणीय: दयु्यम माक्रहतीसहज ईपलब्ध अहे म्हणून ते सकंक्रलत करणे सोपे अह.े प्राथक्रमक 

माक्रहतीच्यातलुनेत सशंोधक सहजपणे दयु्यम माक्रहतीसकंक्रलत करू शकतो. 
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३. कमी वेळ अक्रण कमी खक्रचगक: दयु्यम माक्रहतीसकंलन करणे सोपे अहे कारण ते सहज ईपलब्ध अह े

म्हणून कमी वेळात ते गोळा केले जाउ शकते. दयु्यम माक्रहती व्यवस्थीत बनक्रवणे देखील कमी खचीक अहे. 

४.  व्यापक: दयु्यम माक्रहती पररमाणात्मक माक्रहतीप्रदान करते. दयु्यम माक्रहतीद्वार े ईपलब्ध माक्रहती प्रचडं 

अहे. दयु्यम माक्रहती जवळ जवळ सवभ क्रवषयांसाठी ईपलब्ध अहे. 

५. प्रासंक्रगकता: जवळ जवळ सवभ क्रवषयासंाठी दयु्यम माक्रहती ईपलब्ध अह.े तथाक्रप ईपलब्ध दयु्यम माक्रहती 

सशंोधन क्रवषयाशी सबंंक्रधत ऄसू शकत नाही म्हणून सशंोधकानंा ईपलब्ध दयु्यम माक्रहतीचे मूल्याकंन करणे 

अवश्यक अह.े 

 

२.३.२ दुय्यम माक्रहतीचे फायदे: 

१. माक्रहतीची कमी प्रक्रिया करणे: दयु्यम माक्रहती अधीपासूनच प्रक्रिया केली गेली अहे म्हणून माक्रहतीकमी 

प्रक्रिया करणे अवश्यक अहे. सशंोधकास त्याच्या सशंोधनासाठी दयु्यम माक्रहती वापरणे सोपे होते. 

२. प्रभावी खचग: दयु्यम माक्रहतीगोळा करणे हे प्रभावी अह.े ऄंतगभत क्रकंवा दयु्यम स्त्रोतादं्वार े गौण माक्रहती 

सशंोधकासाठी ईपलब्ध अहे. सशंोधकास माक्रहतीगोळा करण्यासाठी क्रकंवा कोणतेही अचरण सवेक्षण क्रकंवा 

प्रयोग करण्यासाठी कमभचारी क्रनयकु्त करणे अक्रण प्रक्रशक्रक्षत करण्याची अवश्यकता नाही. 

३. प्राथक्रमक माक्रहतीचे मानाथग: दयु्यम माक्रहती आतर सशंोधकाद्वार ेकाही आतर समस्यासंाठी गोळा केलेली 

अक्रण प्रक्रिया केलेली माक्रहती अहे म्हणूनच ते सशंोधकाच्या सशंोधन समस्येसाठी शभंर टक्के सबंंक्रधत ऄसू 

शकत नाही. ऄशा पररक्रस्थतीत गौण माक्रहती सशंोधकाद्वार े गोळा केलेल्या प्राथक्रमक माक्रहतीचे समथभन 

करण्यासाठी वापरले जाउ शकते. 

४. कमी वेळ: दयु्यम माक्रहती वेगवेगळ्या ऄंतगभत अक्रण बाह्य स्त्रोतादं्वार े सशंोधकास सहज ईपलब्ध होते 

म्हणून दयु्यम माक्रहती सकंलन सशंोधकासाठी द्रतु अक्रण कमी वेळ घेणारा अहे. 

५. नमूना त्रटुी नाहीत: दयु्यम माक्रहतीक्रवक्रवध ऄंतगभत अक्रण बाह्य स्त्रोतादं्वार ेसशंोधकास सहज ईपलब्ध अह.े 

दयु्यम माक्रहतीगोळा करण्यासाठी नमनुा घेण्याची कोणतीही अवश्यकता नाही म्हणून दयु्यम माक्रहतीमध्ये 

नमनुात्रटुीचा कोणताही मदु्दा नाही. 

 

२.३.३ दुय्यम माक्रहतीची मयागदा: 

१. ऄयोग्य: दयु्यम माक्रहती सवभ प्रकारच्या सशंोधनास ईपयकु्त ठरणार नाही. व्यावसाक्रयक सशंोधनाच्या 

बाबतीत दयु्यम माक्रहती ईपयकु्त नाही. एखाद्या व्यवसायाच्या समस्येचे क्रनराकरण करण्यासाठी माक्रहतीची 

अवश्यकता ऄसल्यास ईदाहरणाथभ ग्राहकाचं्या समाधानासाठी. ऄशा पररक्रस्थतीत दयु्यम माक्रहतीयोग्य 

नसल्यास या समस्येचे क्रनराकरण करण्यासाठी प्राथक्रमक माक्रहती गोळा करणे अवश्यक अहे. 
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२. ऄचूकता: दयु्यम माक्रहती ऄचूक ऄसू शकत नाही. सशंोधकास ईपलब्ध दयु्यम माक्रहती ऄस्सल ऄसू 

शकत नाही ज्यामळेु दयु्यम माक्रहतीच्या क्रनकृष्ट दजाभचा पररणाम होतो. सशंोधकास त्याच्या सशंोधनासाठी 

वापरण्यासाठी दयु्यम माक्रहती क्रनवडताना काळजी घेणे अवश्यक अहे. 

 

३. प्रासंक्रगकता: सशंोधकाला ईपलब्ध ऄसलेली दयु्यम माक्रहती सशंोधकाद्वार ेहाती घेतलेल्या सशंोधनासाठी 

गोळा केली जाउ शकत नाही. दयु्यम माक्रहती म्हणजे काही आतर सशंोधकानंी अधी केलेल्या काही ऄन्य 

समस्येच्या ईपायासाठी गोळा केलेली माक्रहती. वरील दयु्यम माक्रहती क्रवचारात घेणे सशंोधनास ऄनकूुल ऄसू 

शकत नाही. 

 

४. पक्षपाती माक्रहती: सशंोधकाचे दयु्यम माक्रहतीच्या गणुवते्तवर कोणतेही क्रनयतं्रण नसते. जेव्हा मूळपणे 

सगं्रक्रहत केले जाते तेव्हा सशंोधक अक्रण प्रक्रतवादींच्या पक्षपातीमळेु दयु्यम माक्रहतीवरपररणाम होउ शकतो. 

 

५. योग्यता: ईपलब्ध दयु्यम माक्रहती सशंोधकासाठी परुसेा ऄसू शकत नाही. दयु्यम ईपलब्ध माक्रहती अह े

जी क्रवचाराधीन समस्येचे सशंोधन करण्यासाठी गोळा केली गेली नव्हती. ऄशा पररक्रस्थतीत सशंोधक केवळ 

दयु्यम माक्रहतीवर ऄवलंबून राहू शकत नाही परतं ुत्याला ऄभ्यासासाठी प्राथक्रमक माक्रहतीगोळा करावी लागते. 

 

२.३.४ दुय्यम माक्रहतीसंग्रह पद्धत / साधने: 

१. ऄंतगगत स्त्रोत: ऄंतगभत स्त्रोत त्याच्या स्वतःच्या सगं्रहद्वार ेससं्थेमध्ये ईपलब्ध ऄसलेल्या माक्रहतीचा सदंभभ 

घेतात. एखादी ससं्था प्रचडं माक्रहती तयार करते जी क्रनणभय घेण्यासाठी ईपयकु्त ठरू शकते. दयु्यम माक्रहतीचे 

ऄंतगभत स्त्रोत खालीलप्रमाणे अहेत. 

ऄ.  खरदेी व क्रविी नोंद 

ब.  प्राप्य अक्रण देय सगं्रह 

क.  ईत्पादनाशी सबंंक्रधत सगं्रह 

ड.  नफा अक्रण तोटा, क्रशल्लक पत्रक अक्रण रोख प्रवाह यासारखी अक्रथभक क्रवधाने. 

इ.  क्रवपणन माक्रहती 

कमभचाऱ् याशंी सबंंक्रधत नोंदी आ. 

 

२. बाह्य स्त्रोत: दयु्यम माक्रहती क्रवक्रवध बाह्य स्त्रोतादं्वार े देखील सगं्रक्रहत केली जाउ शकते. यात पसु्तके, 

माक्रसके, वतभमानपते्र ऄहवाल, सशंोधन पेपर ऑनलाआन स्त्रोत आत्यादी क्रवक्रवध प्रकाक्रशत स्त्रोताकंडून गोळा 

केलेली माक्रहती समाक्रवष्ट अहे. 

३. सरकारी प्रकाशन:े कें द्र, राज्य अक्रण स्थाक्रनक सरकारी ससं्था प्रचडं माक्रहतीगोळा करतात ज्याचा 

ईपयोग सशंोधक करू शकतात. क्रवक्रवध सरकारी ससं्थाकंडून पढुील माक्रहतीगोळा केली जाते. 
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जनगणना जी भारताच्या कुलसक्रचव याचं्या लोकसंख्येक्रवषयी लोकसखं्याशास्त्रीय तपशील प्रदान करते. 

राष्रीय ईत्पन्न अक्रण त्यातील क्रवक्रवध घटकांची साकं्रख्यकी माक्रहती कें द्रीय साकं्रख्यकी सघंटनेने प्रकाक्रशत 

केली अह.े वाक्रणज्य बकु्रद्धमत्ता महासचंालक अयात अक्रण क्रनयाभतीची माक्रहती देतात. वाक्रणज्य व ईद्योग 

मंत्रालयामाफभ त क्रवक्रवध वस्तूंच्या क्रकंमतींची माक्रहती क्रदली जाते. 

 

क्रनयोजन अयोग, भारतीय ररझव्हभ बकँ, ऄथभ मंत्रालय अक्रण राष्रीय नमुना सवेक्षण यासारख्या आतर 

ससं्थाचं्या व्यक्रतररक्त क्रवक्रवध मंडळे सशंोधकाद्वार ेदयु्यम माक्रहती म्हणून वापरल्या जाणाऱ् या माक्रहती एकक्रत्रत 

अक्रण प्रकाक्रशत करतात. 

 

४. खाजगी संस्था: सरकार व्यक्रतररक्त ऄशी ऄनेक खासगी ससं्था अहेत जी माक्रहतीसकंक्रलत करतात अक्रण 

काही फी अकारून कोणालाही ईपलब्ध करुन देतात. भारतात ऑपरशेन ररसचभ ग्रपु, आंक्रडया माकेट ररसचभ 

ब्यरुो, अक्रण पाथफाआंडर आत्यादी ससं्था अहेत ज ेसशंोधकास अवश्यक माक्रहती प्रदान करतात. 

 

५. सामान्य प्रकाशने: यात वतृ्तपते्र, माक्रसके, व्यापार व व्यावसाक्रयक जनभल्स, सशंोधनपते्र, क्रवक्रवध वाक्रणज्य व 

व्यापार सघंटनांची प्रकाशने ऄशी क्रवक्रवध प्रकाशने अहेत. हे अंतरराष्रीय सघंटना जसे की डब्ल्यूएचओ, 

डब्ल्यूटीओ, जागक्रतक बकँ, अयएमएफ अक्रण सयंकु्त राष्र आत्यादींनी प्रकाक्रशत केलेली प्रकाशने देखील 

वापरू शकते. याक्रशवाय सशंोधक क्रवक्रवध क्रवक्रशष्ट ग्रथंालयांची माक्रहती, सदंभभ ग्रथंालयाचंी माक्रहती दयु्यम 

माक्रहती सगं्रक्रहत करण्यासाठी देखील वापरू शकतात. 

 

२.४ माक्रहती संकलनाच्या पद्धतीवर पररणाम करणार ेघटक 

 

सशंोधकाला त्याच्या सशंोधनासाठी माक्रहतीगोळा करण्याची अवश्यकता अहे. सशंोधकाला त्याच्या 

ऄभ्यासासाठी माक्रहतीसकंलन करण्याची एक पद्धत क्रनवडणे हा एक महत्त्वपूणभ क्रनणभय अहे. पद्धतीच्या क्रनवडी 

सदंभाभतील सवाभत आक्रच्ित दृक्रष्टकोन क्रवक्रशष्ट समस्येच्या स्वरूपावर अक्रण ऄभ्यासासाठी अवश्यक ऄचूकतेची 

योग्य वेळ अक्रण ईपलब्ध ससंाधनावंर (पैसा अक्रण कमभचारी) यावर ऄवलंबून अहे. खालीलप्रमाणे काही 

माक्रहती गोळा करण्याची क्रवक्रशष्ट पद्धत क्रनवडण्याच्या क्रनणभयावर पररणाम करणार ेऄनेक घटक अहेत. 

 

१. स्वरुप, व्याप्ती अक्रण चौकशीचे उक्रद्धष्ट: क्रवक्रशष्ट पद्धतीच्या क्रनवडीवर पररणाम करणारा हा सवाभत 

महत्वाचा घटक अह.े क्रनवडलेली पद्धत ऄशी ऄसावी की ती सशंोधकाद्वार े केलेल्या चौकशीच्या प्रकारांना 

ऄनकूुल ठरले. अधीपासून ईपलब्ध माक्रहती(दयु्यम) वापरायचा की ऄद्याप माक्रहतीईपलब्ध नाही (प्राथक्रमक) 

जमा केला जायचा की नाही हे ठरक्रवण्यामध्ये हा घटक देखील महत्त्वपूणभ अहे. 

 

२. क्रनधीची उपलब्धता: सशंोधन प्रकल्पासाठी क्रनधीची ईपलब्धता माक्रहतीसगं्रक्रहत करण्यासाठी वापरल्या 

जाणाऱ् या पध्दतीचा मोठ्या प्रमाणात क्रनधाभरण करते. जेव्हा सशंोधकाच्या क्रवल्हेवाटात क्रनधी फारच मयाभ क्रदत 
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ऄसतो, तेव्हा त्याला तलुनात्मकदृष््टया स्वस्त पद्धत क्रनवडावी लागेल जी कदाक्रचत आतर काही महागड्या 

पद्धतींपेक्षा कायभक्षम अक्रण प्रभावी नसेल. क्रवत्त ही वस्ततुः व्यवहारात मोठी ऄडचण अहे अक्रण या मयाभदेमध्ये 

सशंोधकाला कायभ करावे लागेल. 

 

३. वेळ घटक: माक्रहतीसकंलन करण्याच्या क्रवक्रशष्ट पद्धतीचा क्रनणभय घेताना वेळेची ईपलब्धता देखील 

क्रवचारात घ्यावी लागेल. काही पद्धतींमध्ये तलुनेने जास्त वेळ लागतो, तर आतराशंी तलुनात्मकदृष््टया कमी 

कालावधीत माक्रहतीगोळा केला जाउ शकतो. ऄशा प्रकार,े सशंोधकाच्या क्रवल्हेवाट लावण्याच्या वेळेवर 

माक्रहती सकंक्रलत करण्याची पद्धत प्रभाक्रवत करते. 

 

४. सुस्पष्टता अवश्यकः माक्रहतीसकंलन करण्याची पद्धत क्रनवडण्याच्या वेळी क्रवचार करणे अणखी एक 

महत्त्वाचे घटक अह.े 

 

५. संशोधन कमगचार याचंी उपलब्धता: प्राथक्रमक माक्रहती सशंोधकास माक्रहती गोळा अक्रण प्रक्रिया करू 

शकतील ऄशा प्रक्रशक्रक्षत कमभचाऱ् याचंी नेमणूक करावी लागेल यासाठी ही पद्धत क्रनवडताना हे देखील एक 

महत्त्वाचे घटक अह.े प्रक्रशक्रक्षत कमभचाऱ् याकं्रशवाय सशंोधकास माक्रहतीसकंक्रलत करणे अक्रण त्यावर प्रक्रिया 

करणे ऄत्यतं ऄवघड अहे म्हणून माक्रहतीसगं्रह पद्धत क्रनवडणे हे एक महत्त्वाचे घटक अहे. 

 

६. प्रक्रतवादीची उपलब्धता: माक्रहतीसकंलन पद्धती ठरवताना ईत्तर देणाऱ्याचंी ईपलब्धता देखील एक 

महत्त्वपूणभ घटक अह.े क्रदलेल्या वेळेत माक्रहतीगोळा केला जाउ शकतो ऄशा प्रक्रतसादकत्यांपैकी काही नाही 

तर माक्रहतीगोळा करण्याची पद्धत क्रनक्रित करते. जर ईत्तर देणाऱ्यापैंकी काही कमी नसेल तर सशंोधक 

वैयक्रक्तक मलुाखतीला प्राधान्य देउ शकेल, जर सखं्या मोठी ऄसेल तर तो मेल सवेक्षण करण्यास प्राधान्य 

देउ शकेल. 

 

२.५ प्रश्नावली 

 

प्राथक्रमक माक्रहती गोळा करण्यासाठी प्रश्नावली एक महत्त्वपूणभ साधन अहे. हे सवभप्रथम लंडनच्या 

स्टॅक्रटक्रस्टकल सोसायटीने क्रवकक्रसत केले होते अक्रण तेव्हापासून तो सतत वापरात अला अहे. प्रश्नावली ही 

प्रश्नाचंी यादी अहे जी सशंोधकानंी सशंोधकांना सशंोधन समस्येशी सबंंक्रधत माक्रहती सगं्रक्रहत करण्यासाठी 

क्रवचारलेल्या प्रश्नाचंी यादी अहे. खाली सूचीबद्ध केलेल्या प्रश्नावलीचे क्रवक्रवध प्रकार अहेत. 

 

१. औपचाररक प्रमाक्रणत प्रश्नावली: प्रमाक्रणत प्रश्नावलीला सरंक्रचत प्रश्नावली म्हणून देखील ओळखले जाते. 

या प्रकारची प्रश्नावली ईत्तरदात्याकंडून ऄचूक माक्रहती गोळा करण्यासाठी वैज्ञाक्रनकदृष््टया अकृतीबंध अक्रण 

क्रवभागली गेली अहेत. ही प्रश्नावली पररमाणात्मक माक्रहतीसकंक्रलत करण्यासाठी वापरली जाते जी एक गणना 

क्रकंवा सखं्यात्मक मूल्य म्हणून नोंदक्रवलेली माक्रहती ऄसते. जेव्हा सशंोधकाने अधीच प्रारकं्रभक गहृीतक 
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बनक्रवला ऄसेल तेव्हा प्रमाक्रणत प्रश्नावली सवोत्तम वापरली जातात. या प्रश्नावलीचे पढुील वगीकरण केले जाउ 

शकते. 

 

ऄ. बंद ऄजग प्रश्नावली: या प्रकारची प्रश्नावली ईत्तर देणाऱ्यानंा बऱ् याच पयाभय देत नाही, ईलट ईत्तर 

देणाऱ् याला केवळ क्रदलेल्या पयाभयामंधून ईत्तर क्रनवडले पाक्रहजे. ईदाहरणाथभ पयाभय प्रदान करणे होय / नाही / 

चकुीचे सहमत / ऄसहमती ऄसू शकते 

 

ब. खुली प्रश्नावलीः या प्रकारच्या प्रश्नावलीमध्ये ईत्तर म्हणून क्रनवडण्यासाठी पयाभय क्रदलेला नाही तर ईत्तर 

देणाऱ् याला प्रश्नाचंी वणभनात्मक पद्धतीने ईत्तर ेदेता येतात. 

 

२. ऄन्वेषणात्मक प्रश्नावली: ऄन्वेषणात्मक प्रश्नावली ऄबाक्रधत प्रश्नावली म्हणून देखील ओळखली जातात. 

त्याचंा गणुात्मक माक्रहतीसकंक्रलत करण्यासाठी वापरला जात ऄसे जी माक्रहती अहे जी तपासणी योग्य अहे 

अक्रण सगं्रक्रहत केली जाउ शकते परतं ु ती सखं्यात्मक नसते. या प्रकारच्या प्रश्नावलीमध्ये माक्रहती 

सकंलनासाठी प्रश्नाचें कोणतेही क्रवक्रशष्ट क्रवभाजन नाही. मलुाखती अयोक्रजत करण्यासाठी ऄन्वेषणात्मक 

प्रश्नावली अदशभ अहेत. रचना नसलेल्या प्रश्नावलीच्या मदतीने सशंोधक क्रकंवा मलुाखतदार सरंक्रचत 

प्रश्नावलीपेक्षा क्रकतीतरी चागंले माक्रहती क्रमळवू शकतात; या कारणामंळेु मलुाखत घेताना मलुाखत घेणाऱ् याला 

लवक्रचकता क्रमळते. जेव्हा एखादा शोधकताभ प्रारकं्रभक टप्प्यात ऄसतो अक्रण तो समाधान क्रकंवा गहृीतनाची 

रचना करण्यापूवी एखाद्या क्रवषयाबद्दल ऄक्रधक जाणून घेउ आक्रच्ित ऄसतो तेव्हा ते ऄक्रधक योग्य ठरले. 

 

३. मोजमाप केलेली प्रश्नावलीः या प्रकारच्या प्रश्नावलीमध्ये सशंोधकाने प्रश्नावलीची रचना ऄशा प्रकार ेकेली 

अहे की ईत्तर देताना ईत्तरदात्यानंा प्रश्नाचंी पूतभता क्रदलेल्या गुणंकाच्या अधार ेईत्तर मोजण्यास सांक्रगतले 

जाते. 

 

४. सक्रचत्र प्रश्नावली: या प्रकारच्या प्रश्नावली क्रनयक्रमतपणे वापरली जात नाहीत. या प्रकारच्या प्रश्नावलीमध्ये 

सशंोधक क्रवक्रवध क्रचते्र / प्रक्रतमा प्रदान करतात अक्रण क्रदलेल्या प्रश्नानंा प्रक्रतसाद म्हणून प्रक्रतसादकानंा 

प्रक्रतमाचं्या क्रदलेल्या संचामधून क्रनवड करण्यास सागंतात. 

 

५. ऄकुटनीक्रतक अक्रण कुटनीक्रतक प्रश्नावलीः कुटनीक्रतक प्रश्नावलीच्या बाबतीत सशंोधक ऄपेक्रक्षत ईत्तरानंा 

सकेंत क्रनयकु्त करतात अक्रण प्रश्नाचंी ईत्तर े देताना ईत्तरदात्यानंी कोड भरणे ऄपेक्रक्षत अहे. एक सकेंत 

नसलेली प्रश्नावली कोणत्याही सकेंतचा वापर न करता सोपी साधी प्रश्नावली अहे. 

 

प्रश्नावलीच्या क्रवकासामध्ये गुंतलेली चरणे: 

सशंोधनात यशस्वी होण्यासाठी योग्य प्रश्नावली तयार करणे ही एक गरुुक्रकल्ली अहे. त्याच्या सशंोधनासाठी 

माक्रहतीगोळा करण्यासाठी वापरली जाणारी प्रश्नावली तयार करताना सशंोधकास काळजी घेणे अवश्यक 

अहे. ऄनसुरण करणे ही प्रश्नावलीच्या क्रवकासामध्ये गुतंलेली चरणे अहेत: 
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१.   अवश्यक माक्रहती ठरवा. 

२.  लक्रक्ष्यत ईत्तरदात्यानंा पररभाक्रषत करा. 

३.  अपल्या लक्रक्ष्यत प्रक्रतसादकत्यांपयंत पोहोचण्याची पद्धत क्रनवडा.  

४.  प्रश्न सामग्रीवर क्रनणभय घ्या. 

५.   प्रश्न शब्दरचना क्रवकक्रसत करा. 

६.  प्रश्नानंा ऄथभपूणभ िम अक्रण स्वरूपात ठेवा. 

७.  प्रश्न सखं्या तपासा. 

८.  प्रश्नावलीची पूवभ-चाचणी करा. 

९.  ऄंक्रतम सवेक्षण फॉमभ क्रवकक्रसत करा. 

 

१. अवश्यक माक्रहतीवर क्रनणगय घेणे: प्रश्नावली तयार करताना सशंोधकास त्याची संशोधन समस्या समजून 

घेणे अवश्यक अह.े सशंोधनासाठी कोणती माक्रहती सकंक्रलत करणे अवश्यक अहे हे ठरक्रवण्याच्या 

सशंोधनाच्या समस्येचे अकलन करून. हा अकलन सशंोधकास सबंंक्रधत प्रश्नाचं्या मसदु्यात मदत करते. 

 

२. लक्ष्य प्रक्रतसादकते पररभाक्रषत करा: सशंोधकास त्याच्या सशंोधनासाठी कोणाकडून माक्रहती गोळा 

करण्याची अवश्यकता अहे हे जाणून घेणे अवश्यक अहे. ईत्तरपक्रत्रकानंा ईत्तर देणा देणाऱ्याचंी भाषा, 

क्रस्थती, ताकं्रत्रक शब्द, वय अक्रण क्रशक्षण आत्यादींची माक्रहती क्रवचारात घेण्याची गरज अहे. 

 

३. लक्ष्य प्रक्रतसादकत्याांपयांत पोहोचण्याची पद्धत क्रनवडा: अवश्यक माक्रहती क्रवचारात घ्या अक्रण 

ज्याचं्याकडून माक्रहती सकंक्रलत केली गेली अहे ऄशा ईत्तरदात्याचंा क्रवचार करा. सशंोधकाला माक्रहती गोळा 

करण्याच्या पद्धतीवर क्रनणभय घेण्याची अवश्यकता अहे. व्यक्तीक मलुाखत, सघंीय मलुाखत, मेल केलेल्या 

प्रश्नावली आ. सारख्या माक्रहतीगोळा करण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती अहेत. प्रश्नपक्रत्रका अकृतीबंध करण्यात 

माक्रहतीगोळा करण्याची पद्धत महत्वाची भूक्रमका बजावते. 

 

४. प्रश्न सामग्रीवर क्रनणगय घ्या: प्रश्नावलीच्या सामग्रीवर सशंोधकाने काळजीपूवभक क्रनणभय घ्यावा. सशंोधनाची 

ईद्दीष्टे साध्य करण्यासाठी अक्रण गहृीतक चाचणीमध्ये त्याचा ईपयोग करण्याच्या प्रश्नातील योगदानाबद्दल 

त्याला जागरुक राहण्याची गरज अहे. प्रश्नावलीमध्ये त्याला समाक्रवष्ट करण्याचा मोह होउ शकतो ऄसे सवभ 

ऄसबंद्ध प्रश्न सशंोधकाने टाळले पाक्रहजेत. ईदा. माक्रहती गोळा करण्यासाठी कोणत्या प्रकारच्या प्रश्नाचंा वापर 

करावा लागेल याचा ऄभ्यासकानंा क्रनणभय घेण्याची गरज अहे. मकु्त-ऄंत अक्रण क्लोज्ड एडं प्रश्न, सक्रचत्र प्रश्न 

आ. 
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५. प्रश्नावली क्रवकक्रसत करा: प्रश्नावलीमध्ये प्रश्न वापरायच्या ठरवल्यानतंर सशंोधकाला योग्य भाषा वापरुन 

प्रश्नाचंी रचना करण्यावर भर क्रदला पाक्रहजे. प्रश्नाचंी रचना करताना सशंोधकाला सावधक्रगरी बाळगणे अवश्यक 

अहे, प्रश्नावलीमध्ये त्याने सोपी अक्रण समजण्यास सलुभ शब्द वापरले अहते ह े सकु्रनक्रित केले पाक्रहजे. 

कोणतीही ऄस्पष्टता, गोंधळ अक्रण काळजी टाळण्यासाठी त्याने काळजीपूवभक प्रश्नाचा मसदुा तयार केला 

पाक्रहजे, एखादा प्रश्न ईत्तर देणाऱ्यानंा ऄडचणीत अणत नाही ना याची काळजी घ्यावी 

 

६. प्रश्नांना ऄथगपूणग िमाने अक्रण स्वरूपात ठेवा: प्रश्नावली तयार करण्याची पढुील पायरी म्हणजे 

प्रश्नावलीमध्ये समाक्रवष्ट केलेल्या प्रश्नाचंा ताक्रकभ क िम ठरवणे. प्रश्नाचंा िम ठरक्रवणे महत्वाचे अहे कारण यामळेु 

ऄचूक माक्रहती एकक्रत्रत करण्यात अक्रण प्रश्नाचंी ईत्तर ेदेताना ईत्तर देणाऱ्याचंा गोंधळ टाळण्यास मदत होते. 

 

७. प्रश्नावलीची संख्या तपासा: एकदा ताक्रकभ क िम ठरला की सशंोधकाने प्रश्नावलीची सखं्या तपासली 

पाक्रहजे. याचा ऄथभ ऄसा की त्याला प्रश्नावलीमध्ये क्रवचारले जाणार ेकोणतेही प्रश्न तपासण्याची अवश्यकता 

अहे. चागंली प्रश्नावली क्रकमान शक्य प्रश्नामंध्ये जास्तीत जास्त माक्रहती क्रमळक्रवण्याचा प्रयत्न करते. अवश्यक 

ऄसल्यास सशंोधक एखादा प्रश्न सपंाक्रदत करतील अक्रण प्रश्नावलीचा मसदुा ऄंक्रतम करतील. 

 

८. प्रश्नावलीची पूवग-चाचणी: ऄभ्यासासाठी माक्रहतीगोळा करणे सरुू करण्यापूवी संशोधकाने पथदशी 

ऄभ्यास करणे अवश्यक अहे. प्रश्नावलीमध्ये क्रवचारले जाणाऱ्या प्रश्नाचंी ईत्तर े देताना त्याने मलुाखत 

घेणाऱ् याला अक्रण प्रक्रतसादकत्याभ समोरील ऄडचणींचे मूल्यांकन केले पाक्रहजे. त्याला प्रश्नावलीमधून गोळा 

केलेली माक्रहतीदेखील पाहण्याची गरज अहे. हे चरण खरोखर महत्त्वपूणभ अहे कारण ते सशंोधनात 

प्रश्नावलीची ईपयकु्तता तपासते. 

 

९. ऄंक्रतम सवेक्षण ऄजग क्रवकक्रसत करण:े पायलट सवेक्षण केल्यानतंर सशंोधक प्रश्नावली सपंाक्रदत करू 

शकतो. क्रवश्वासाहभ अक्रण ऄचूक माक्रहतीक्रमळक्रवणे अवश्यक अहे जे सशंोधन कायाभचे यश क्रनक्रित करते. एकदा 

ऄंक्रतम सपंादन केले की सशंोधक प्रश्नावलीचा ऄंक्रतम मसदुा तयार करतो जो सशंोधनाच्या कायाभसाठी माक्रहती 

गोळा करण्यासाठी वापरला जाइल. 

 

चांगल्या प्रश्नावलीची ऄक्रनवायग माक्रहती: 

प्रश्नावली क्रकंवा वेळापत्रक तयार करणे ही एक कला अह.े साकं्रख्यकीय तपासणीचे यशस्वीररत्या प्रश्नावलीच्या 

मसदु्यावर ऄवलंबून ऄसते. हे एक ऄत्यतं क्रवक्रशष्ट काम अहे अक्रण खालील मदुद््यानंा ध्यानात घ्यावे: 

१. संक्रक्षप्त अक्रण मयागक्रदत प्रश्नावली: प्रश्नावलीतील प्रश्नाचंी सखं्या शक्य क्रततक्या थोडक्यात अक्रण मयाभक्रदत 

ऄसावी. चौकशीऄंतगभत येणाऱ्या समस्येस केवळ सबंंक्रधत प्रश्नाचंा प्रश्नावलीत समावेश केला जावा. हे महत्वाचे 

अहे कारण लाबं प्रश्नावलीचे ईत्तर देताना ईत्तर देणारा धैयभ गमावू शकतो अक्रण सवभ प्रश्नाचंी ईत्तर ेदेत नाही. 
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२. साधे अक्रण स्पष्ट: प्रश्नावलीत क्रवचारले जाणार े प्रश्न सोपे, स्पष्ट अक्रण ऄचूक ऄसावेत. प्रश्नासंाठी 

वापरलेली त्याची भाषा सोपी ऄसावी जेणेकरून माक्रहती देणार ेसहजपणे प्रश्नास समजू शकतील अक्रण त्यानंा 

प्रक्रतसाद देउ शकतील. प्रक्रतवादीस एखादा प्रश्न समजत नसेल तर तो प्रश्न वगळू शकेल क्रकंवा ऄसबंद्ध अक्रण 

चकुीची माक्रहती देउ शकेल. 

३. ऄस्पष्ट प्रश्न: प्रश्नावलीमध्ये कोणताही सकं्रदग्ध प्रश्न नसावा. जर काही प्रश्नानंी ईत्तर देणाऱ्यासाठी ऄस्पष्टता 

क्रनमाभण केली तर ते त्याला क्रचडवतील अक्रण पनु्हा ऄशा प्रश्नाचे ईत्तर देताना चकुीची क्रकंवा ऄसबंद्ध माक्रहती 

देउ शकेल. 

४. कोणतेही वैयक्रिक प्रश्न नाहीत: प्रश्नावली तयार करताना सशंोधकाने ईत्तरदात्यानंा वैयक्रक्तक प्रश्न 

क्रवचारण्यापासून परावतृ्त केले पाक्रहजे. ईत्तर देणार ेकदाक्रचत ऄशा प्रश्नाचंी ईत्तर ेदेणे टाळतील. 

५. गक्रणतांचे टाळण:े प्रश्न मोजणीवर अधाररत नसावेत. फक्त तेच प्रश्न क्रवचारले पाक्रहजेत जे ईत्तरदाता त्वररत 

ईत्तर देउ शकतील. क्रशवाय प्रश्नानंी अठवणी टाळाव्या. 

६. प्रश्नांचा िम: प्रश्नावलीमधील प्रश्नाचंा ताक्रकभ क िम ऄसावा तकभ सगंतपणे माडंलेल्या प्रश्नासंह प्रश्नावली 

सशंोधकांना ऄचूक माक्रहती प्रदान करण्यास प्रोत्साक्रहत करते. 

७. पूवग चाचणी: सशंोधकाने ईत्तरपक्रत्रकानंा प्रश्नावली पाठक्रवण्यापूवी पथदशी ऄभ्यास करणे अवश्यक अहे. 

प्रश्नावली योग्य ररतीने तयार केली गेली अह ेअक्रण अवश्यक माक्रहती गोळा करण्यासाठी ईपयकु्त अहे याची 

खात्री करण्यासाठी ऄशा प्रीक्रस्टंगची अवश्यकता अहे. 

८. सूचनाः प्रश्नावलीने प्रश्नावली कशी भरावी या सदंभाभत ईत्तर देणाऱ्यांना सूचना परुक्रवणे अवश्यक अहे. 

ऄशा सूचना प्रश्नावलीतील तळटीप म्हणून द्याव्यात. 

९. उलट तपासणी: प्रश्नावली ऄशा प्रकार े तयार केली जावी की माक्रहती देणाऱ्या व्यक्तींकडून परुक्रवल्या 

जाणाऱ् या माक्रहतीची ईलटतपासणी ऄसू शकेल. खर ंतर, ही खोट्या क्रकंवा चकुीच्या ईत्तरांची तपासणी अहे. 

१०. अकषगक प्रश्नावली: प्रश्नावलीमधील प्रश्नाचं्या गणुवते्तव्यक्रतररक्त सशंोधकाला प्रश्नावलीच्या भौक्रतक 

स्वरुपाची काळजी घेणे अवश्यक अहे. चागंल्या भौक्रतक स्वरुपाची प्रश्नपक्रत्रका ईत्तर देणाऱ् याला प्रश्नाचंी ईत्तर े

देण्यास प्रोत्साक्रहत करते. 

 

२.६ प्रश्न 

 

१.  सशंोधन प्रक्रियेतील टप्प्यांचे वणभन करा 

२.  प्राथक्रमक माक्रहतीचे महत्त्व समजावून सागंा 
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३.  प्राथक्रमक माक्रहतीगोळा करण्याच्या पद्धती सागंा 

४.  प्राथक्रमक माक्रहतीची मयाभदा स्पष्ट करा 

५.   दयु्यम माक्रहतीचे स्रोत सागंा 

६.   प्रश्नावली अकृतीबंध करण्याच्या टप्प्याचें स्पष्टीकरण द्या 

७.   क्रवक्रवध प्रकारची प्रश्नावली स्पष्ट करा 

८.   चागंल्या प्रश्नावलीची अवश्यक गोष्टी सागंा 

 

९. टीप क्रलहा 

ऄ. मलुाखत 

ब. वेळापत्रक 

क. क्रनरीक्षणाची पद्धत 

ड. प्रयोग पद्धती 

इ. सवेक्षण पद्धती 

 

खालील क्रवधाने सत्य क्रकंवा खोटी अहते 

१. सशंोधन समस्या स्पष्टपणे पररभाक्रषत केली पाक्रहजे 

२. सशंोधनाच्या समस्येची चांगली माक्रहती देण्यासाठी साक्रहत्याचा अढावा  

३. माक्रहतीचे सरणीकरण माक्रहतीचे क्रवशे्लषण अक्रण ऄथभ लावणे मदत करते  

४. प्रश्नावली दयु्यम माक्रहती सकंक्रलत करण्यासाठी वापरली जाते 

५. माक्रहतीगोळा करण्यासाठी साधारणपणे लाबं प्रश्नावली लावणे चागंले.  

६. माक्रहतीचे सरणीकरण माक्रहतीचे क्रवशे्लषण अक्रण ऄथभ लावणे मदत करते  

७.  दयु्यम माक्रहती सकंलनाच्या ऄंतगभत स्त्रोतामंध्ये सरकारी अकडेवारीचा समावेश अहे. 

८. प्राथक्रमक माक्रहतीपेक्षा दयु्यम माक्रहतीसगं्रहण वेळ घेणारा अहे  

(सत्य – १, २, ३, ६  खोटे – ४, ५, ६, ७, ८) 
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२.७ संदभग 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UqtckUep840 

https://www.slideshare.net/maheswarijaikumar/a-research-problem 

https://www.questionpro.com/blog/research-problem/ 

https://www.researchgate.net/publication/325846748_FORMULATING_AND_TESTING

_HYPOTHESIS 

https://www.questionpro.com/blog/non-probability-sampling/ 

https://www.scribbr.com/methodology/sampling-methods/ 

 

 

 

 

 

***** 

https://www.youtube.com/watch?v=UqtckUep840
https://www.slideshare.net/maheswarijaikumar/a-research-problem
https://www.questionpro.com/blog/research-problem/
https://www.researchgate.net/publication/325846748_FORMULATING_AND_TESTING_HYPOTHESIS
https://www.researchgate.net/publication/325846748_FORMULATING_AND_TESTING_HYPOTHESIS
https://www.questionpro.com/blog/non-probability-sampling/
https://www.scribbr.com/methodology/sampling-methods/
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3 

सशंोधन माहहती प्रहियाकरण 

 

घटक रचना 

३.१ ईद्दीष्ट े 

३.२ प्रस्तावना  

३.३ सशंोधन माहहती प्रहिया पद्धती  

३.४ साहंययकीय हवशे्लषण 

३.५ हवचलन पररमाण 

३.६ सहसबंंध 

३.७ प्रहतगमन हवशे्लषण 

३.८ स्वाध्याय 

३.९ सदंभभ 

 

३.१ उद्दीष्ट े 

 

१.  सशंोधनातील माहहती प्रहियाकरण ही सकंल्पना जाणून घेणे. 

२.  सशंोधन हवशे्लषणाच्या वेगवेगळ्या साहंययकीय पद्धतींचे स्पष्टीकरण करणे. 

 

३.२ प्रस्तावना  

 

सयंयात्मक माहहती जवळजवळ सवभत्र अढळू शकते. परतं ुसवभ सयंयात्मक माहहती साहंययकीय नसते म्हणून 

साहंययकीय अकडेवारीच्या काही पररभाषा तपासणे अहण साहंययकीय हवशे्लषणची वैहशष््टये समजणे 

अवश्यक ऄसते. साहंययकीय हवशे्लषणाचे सवाभत महत्त्वाचे ईद्दीष््टय म्हणजे एक ऄशी हकंमत हमळवणे जी सपूंणभ 

सयंयात्मक माहहतीच्या वस्तमुानाची वैहशष््टये वणभन करते. ऄशा मूल्याला कें द्रीय मूल्य म्हणतात. 

३.३ संशोधन माहहती प्रहिया पद्धती  

माहहती प्रहियाकरण हा हवहवध पद्धतींचा एक सचं अह ेज्याचा वापर माहहती घेणे, पनुप्राभप्ती सत्यापन, सगं्रह, 

अयोजन, हवशे्लषण हकंवा ऄथभ लावण्यासाठी केला जातो. माहहती प्रहियाकरणामळेु माहहतीचा साराशं काढता 
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येतो. माहहती प्रहियाकारणाची सरुुवात कच्च्या माहहतीपासून होते. पढेु याचे रूपातंर ऄहधक वाचन 

करण्यायोग्य स्वरुपात (अलेख, दस्तऐवज आ.) यामध्ये केले जाते. ज्यामळेु सगंणकाद्वार े ऄथभ लावणे 

अवश्यक ऄसते अहण सपूंणभ ससं्थेतील कमभचार याकंडून त्याचा वापर करणे अवश्यक ऄसते. सशंोधनातील 

माहहती प्रहियाकरणाचे सार म्हणजे माहहती ची कपात करणे होय. सबंंहधत माहहतीमधून ऄसबंद्ध माहहतीचे 

वगीकरण करणे अहण ऄनागोंदीपासून माहहतीमधून सवु्यवहस्थत अहण सयुोग्य माहहती तयार करणे. ऄनिुम 

स्थाहपत करणे अहण मोठ्या प्रमाणात माहहतीचे अकार देणे याचंा समावेश अहे. सशंोधनातील माहहती 

प्रहियाकरणामध्ये पाच महत्त्वपूणभ चरण ऄसतात.  

 

ते खालीलप्रमाणे अहेतः  

१. माहहती सपंादन 

२. माहहतीचे सकेंतन  

३. माहहतीचे वगीकरण 

४. माहहतीचे सारणीकरण 

५. माहहतीयकु्त अकृती 

 

१. माहहती संपादन:  

माहहती प्रहियाकरण मधील माहहती सपंादन ही पहहली पायरी अहे. प्रश्नावली / सारणी द्वार े हमळहवलेल्या 

माहहतीमधील त्रटुी अहण चूक शोधण्यासाठी तसेच ते दरुुस्त केले अहेत की नाही हे पाहण्यासाठी हह पायरी 

वापरली जाते. जेव्हा सपूंणभ माहहतीसगं्रह ऄंहतम टप्पप्पयात येतो तेव्हा त्याची पद्धतशीरपणे तपासणी केली जाते.  

 

हमल्रेड बी. पाटेन यांनी अपल्या पसु्तकात ऄसे नमूद केले अहे की, खालीलप्रकार ेमाहहतीची पडताळणी 

करण्याची जबाबदारी सपंादकांवर अहे;  

i) शक्य तेवढी ऄचूकता 

ii) आतर तथयाशंी ससुगंतता 

iii) एकसमान प्रहवष्ट केलेला  

iv) शक्य हततकी पूणभता 

v) सारणीकरणासाठी स्वीकायभता अहण सकेंतन सारणीकरणाची व्यवस्था. 

हवहवध प्रकारचे संपादन : 

i) माहहती सपंादनाच्या गणुवते्तसाठी खालील मदेु्द महत्वाचे ठरतात- (Editing for quality) 

 माहहतीची पूणभता अहे का  
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 माहहती पूवभग्रह मकु्त अहे का  

 माहहती ऄचूक अहे का 

 मयाभदा देत ऄसलेल्या प्रहतहियामंध्ये हवसगंती अहेत?   

 गणती करणार याचंी हकंवा मलुाखतदाराची ऄप्रामाहणकता दाखवणार ेपरुावे अहेत का?   

 माहहतीमध्ये काही जास्त फेरफार अहेत? 

 

ii)  सारणीकरणासाठी संपादन (Editing for tabulation): 

यासाठी हमळहवलेल्या माहहतीमधील नकोसा भाग वगळला जातो अहण ससुगंत, सयुोग्य माहहतीच स्वीकार 

केला जातो. ईदाहरणाथभ, ऄत्यतं ईच्च हकंवा हनम्न मूल्याच्या माहहतीकडे दलुभक्ष केले जाउ शकते हकंवा योग्य 

शे्रणी ऄंतरासह चौकट केले जाउ शकते.  

 

iii) क्षेत्रीय संपादन (Field Editing): 

हे प्रहतसादकादं्वार ेकेले जाते. माहहती देताना प्रहतसादकाने प्रश्नावली हकंवा ऄनसूुची मध्येकाही सहंक्षप्त लेखन, 

ऄयोग्य लेखन आत्यादी ऄसू शकतात. ह ेगणकाद्वार ेसधुाररत केले जातात. ह ेमोजणी हकंवा मलुाखती नतंर 

लवकरच केले पाहहजे.  

 

iv) कें द्रीय संपादन (Central Editing): 

हे सवभ ऄनसूुची हकंवा प्रश्नावली हकंवा प्रहतसादकत्याभकडील ऄजभ प्राप्त झाल्यानतंर सशंोधकाद्वार े केले जाते. 

स्पष्ट चकुा दरुुस्त केल्या जाउ शकतात. गमावलेला माहहतीसाठी सपंादक कदाहचत आतर ईत्तरदात्यानंी 

हदलेल्या माहहतीचा अढावा घेउन माहहतीचा परयाय बदलू शकेल. एक योग्य ऄनहुचत ईत्तर काढले जाते 

अहण जेव्हा योग्य ईत्तर हमळहवण्याचा वाजवी प्रयत्न केल्यास पररणाम हमळू शकणार नाहीत तेव्हा “ईत्तर 

नाही” हदले जाते. 

 

२. माहहती संकेतन (Coding of Data): 

कायभक्षम हवशे्लषणासाठी माहहतीचे सकेंतन अवश्यक अहे. याद्वार ेप्रहतसादकाकंडून हमळवलेली ऄनेक ईत्तर े

ज्यात हवशे्लषणासाठी अवश्यक ऄसलेली महत्त्वपूणभ माहहती अहे ती कमी वगाभत कमी करता येउ शकतात. 

 

सकेंतन हनणभय सामान्यत: प्रश्नावली तयार करताना घेतले पाहहजेत. यामळेु सगंणकाच्या सारणीकरणात 

ईपयकु्त ऄसणारी माहहती सरळ पढेु नेण्यासाठी प्रश्नावलीच्या हनवडींचे पूवभ- सकेंतन करणे शक्य झाले अहे. 

परतं ुहस्त सकेंतनासाठी काही प्रमाहणत पद्धत वापरली जाउ शकते. ऄशी एक मानक पद्धत म्हणजे रगंीत 

पेहन्सलसह समासामध्ये सकेंतन करणे. दसुरी पद्धत प्रश्नावलीमधील माहहती सकेंतनपत्रकात प्रहतहलपी करणे 
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ऄसू शकते. कोणतीही पद्धत ऄवलंबली ऄसली तरी सकेंतनातील त्रटुी पूणभपणे काढून टाकल्या पाहहजेत 

हकंवा कमीतकमी कमी केल्या पाहहजेत. माहहती सकेंतन ही एक प्रहिया अहे ज्याद्वार ेमाहहती / प्रहतसाद वगभ / 

शे्रणींमध्ये अयोहजत केले जातात अहण प्रत्येक वस्तूला ज्या वगाभत पडतात त्यानसुार ऄंक हकंवा आतर हचन्हे 

हदली जातात. दसुरया शबदातं, माहहती सकेंतनामध्ये दोन महत्त्वपूणभ कृती समाहवष्ट अहेत; 

a) वापरल्या जाणारया शे्रण्याचंा हनणभय घेणे अहण 

b) स्वतंत्र ईत्तर ेवाटप करणे 

 

सशंोधनाच्या समस्येस ऄनरुूप, योग्य ऄश्या शे्रण्या ऄसल्या पाहहजेत. सकेंतन कच्च्या माहहती मधील 

बरीचशी माहहती काढून टाकत ऄसल्याने, ईपलबध अकडेवारीचा ऄहधक पूणभपणे वापर करण्यासाठी 

सशंोधकांची रचना शे्रणी काळजीपूवभक तयार करणे महत्वाचे अहे. 

 

सकेंतन प्रश्न हवचारणेबाबतची सरुुवात ऄनसूुचीपासून होते. दसुर े म्हणजे, सकेंतन चौकट प्रत्येक प्रश्नाची 

सभंाव्य ईत्तर े सूचीबद्ध करुन सकेंतनसाठी वापरलेले सकेंतक अहते ऄशा प्रत्येकाला सकेंतन नबंर हकंवा 

हचन्हे प्रदान करुन हवकहसत केली जाते. सकेंतन चौकट ही सकेंतन काय अहे अहण ते कसे करावे याची एक 

रूपरषेा अह.े म्हणजेच सकेंतन चौकट हा एक स्पष्ट हनयम अहण समेंलनाचंा सचं अहे जो हनररक्षणांच्या 

मूल्याचं्या वगीकरणास मूल्यामंध्ये बदलू शकतो ज्याचे मूल्यांमध्ये रूपातंर होते. 

 

नमनुा चौकट तयार केल्यानंतर प्रश्नाचंी ईत्तर े बसवण्याची हळूहळू प्रहिया सरुू केली पाहहजे. शेवटी, 

ऄनलेुखन हाती घेण्यात अले अहे, ऄथाभत वेळापत्रकातून माहहती ऄनलेुखन पत्रक नावाच्या वेगळ्या पत्रकात 

हस्तातंररत करणे. ऄनलेुखन पत्रक ही एक मोठी साराशं पत्रक अह ेज्यात सवभ प्रहतसादकाचें ईत्तर / सकेंत 

ऄसतात. जेव्हा साध्या सारण्या अवश्यक ऄसतील अहण ईत्तर देणारयांची सयंया कमी ऄसेल तेव्हा 

ऄनलेुखन अवश्यक नसते. 

 

३. माहहती वगीकरण (Classification of Data): 

माहहतीचे वगीकरण म्हणजे सोयीस्कर ऄथभ लावण्याच्या ईदे्दशाने साहंययकीय माहहतीचे  हवहवध समंजस 

गटानंसुार गटबद्ध करण्याची प्रहिया अहे. वगीकरणासाठी गणुधमाांची एकसमानता हा मूलभूत हनकष अह े

अहण माहहतीचे वगीकरण समानतेनसुार केले जाते. ऄथभपूणभ सादरीकरण अहण हवशे्लषणासाठी ऄथभ 

नसलेल्यासंाठी गोळा केलेल्या. माहहतीमध्ये हभन्नता ऄसते तेव्हा वगीकरण अवश्यक होते. तथाहप, एकसधं 

माहहतीच्या बाबतीत ते हनरथभक अहे. चागंल्या वगीकरणात स्पष्टता, एकरूपता, प्रमाणाचंी समानता, 

हेतपूुणभपणा अहण ऄचूकता ही वैहशष््टये ऄसणे अवश्यक अहे.  
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माहहतीच्या वगीकरणाची उद्दीष्ट ेखाली अहतेः  

i.  गुतंागुतंीची अहण हवखरुलेची माहहती तकभ सगंत अहण सगुम स्वरूपात अयोहजत करणे. 

ii.  समानता अहण ऄसमानतेची वैहशष््टये स्पष्ट करणे. 

iii.  तलुनात्मक ऄभ्यास करणे. 

iv.  महत्त्व समजून घेणे सोपे केले जाते अहण त्याद्वार ेमानवी ईजेची चागंली बचत होते.  

v.  हभन्न वस्तूंमधील मूलभूत ऐक्य स्पष्ट अहण व्यक्त करणे. 

vi.  माहहती आतकी व्यवहस्थत करणे. की हवशे्लषण अहण सामान्यीकरण शक्य होते. 

 

माहहती वगीकरण प्रकार: (Types of Classification of data) : 

माहहतीचे वगीकरण करण्याचे दोन प्रकार अहेत 

 ii.  सयंयात्मक वगीकरण: हे चल हकंवा प्रमाण अधारावर अहे  

iii. गणुात्मक वगीकरण: हे गणुधमाांनसुार वगीकरण अहे. 

 

सयंयात्मक वगीकरण म्हणजे चल गटबद्ध करण्याचा मागभ.  तर गणुात्मक वगीकरण म्हणजे गणुधमभ हकंवा 

गणुाचं्या अधार ेमाहहती तयार करणे.  

 

पनु्हा, हे एकाहधक वगीकरण ऄसू शकते. पहहला म्हणजे काही गणुवते्तच्या हकंवा गणुधमाांच्या अधारावर 

ऄनेक (दोनपेक्षा जास्त) गट बनवण्याचा मागभ अहे तर काही हवहशष्ट गणुवते्तची ईपहस्थती हकंवा 

ऄनपुहस्थतीच्या अधार े नतंरचे दोन गटात वगीकरण करणे होय. कारखान्यातील हवहवध ईत्पन्नाच्या 

(वगाभच्या ऄंतरावरील) गटातील कामगाराचें गटबद्ध करणे एकाहधक वगीकरणातंगभत येते अहण कुशल कामगार 

अहण ऄकुशल कामगार ऄसे दोन गट बनवणे म्हणजे एक हवहशष्ट वगीकरण होय. ऄशा वगीकरणाचे तबकेदार 

रूप साहंययकीय माहलका म्हणून ओळखले जाते, जे सवभसमावेशक हकंवा ऄनन्य ऄसू शकते. 

 

४. माहहती सारणीकरण (Tabulation of Data) : 

माहहतीचे सारणीकरण म्हणजे कच्ची माहहती साराहंशत करणे अहण पढुील हवशे्लषणासाठी सहंक्षप्त स्वरूपात 

प्रदहशभत करण्याची प्रहिया. म्हणून, सारणी तयार करणे ही एक ऄहतशय महत्वाची पायरी अहे. सारणी 

हाताने, यतं्र हकंवा आलेक्रॉहनकद्वार ेकेले जाउ शकते. हनवड प्रामयुयाने ऄभ्यासाचे अकार अहण प्रकार, परया 

यी खचभ, वेळ दबाव अहण सगंणकाचंी ईपलबधता अहण सगंणक प्रोग्राम या अधार े केली जाते. जर 

प्रश्नावलीची सयंया कमी ऄसेल अहण त्याचंी लाबंी लहान ऄसेल तर हाताने सारणी करणे समाधानकारक 

अहे. 
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सारणी पढुील प्रकारामंध्ये हवभागली जाउ शकते  

 वारवंारता सारणी 

 प्रहतसाद सारणी  

 अकहस्मकता सारणी  

 एकल चल सारणी  

 हद्व-हभन्न सारणी  

 साहंययकी सारणी अहण  

 वेळ माहलका सारणी 

 

सारणीकरणातील अवश्यक पायऱ्या:        

i.  सारणीचे शीषषकः सारणीला प्रथम एक सहंक्षप्त, साधे अहण स्पष्ट शीषभक हदले जावे ज े वगीकरणाचा 

अधार दशभवू शकेल.  

ii.  स्तंभ अहण पंक्ती: प्रत्येक सारणी स्तंभ अहण पंक्तीच्या परया प्त सयंयेने तयार करावी.  

iii.  मथळे अहण स्टब: स्तंभ अहण पंक्ती सोपी अहण स्पष्ट मथळे अहण स्टब हदले पाहहजेत.  

iv.  हनयम: स्तंभ अहण पंक्ती सोपी हकंवा कठीण हनणभयाद्वार ेहवभाहजत केल्या पाहहजेत.  

v. वस्तूंची व्यवस्था: तलुनात्मक अकृत्या बाजूने लावाव्यात.  

vi.  हवचलनः मूळ माहहती जवळ स्तंभात त्याचंी व्यवस्था केली पाहहजे जेणेकरुन त्याचंी ईपहस्थती सहज 

लक्षात येइल.  

vii. स्तंभांचा अकार: हे अवश्यकतेनसुार ऄसावे. 

viii. हवशेष भर: ह ेठळक हकंवा हवशेष ऄक्षरामंध्ये महत्त्वपूणभ माहहती हलहून केले जाउ शकते.  

ix.  तळ टीप: या सारणीच्या खाली हदल्या जाउ शकतात.  

x  एकूण: प्रत्येक स्तंभची एकूण सयंया अहण भव्य एकूण एका ओळीत ऄसावेत.  

xi  स्रोत: माहहती स्रोत देणे अवश्यक अहे. प्राथहमक माहहतीसाठी, प्राथहमक माहहती हलहा. 

 

मजकूराच्या मयुय भागात ऄहधक सहजपणे सादर केले जाउ शकतात तर नेहमी सारणीच्या स्वरूपात माडंणे 

अवश्यक अहे. स्तंभ अहण पंक्ती द्वार े केलेले सादरीकरण वाचकानंा मजकूर सादरीकरणाऐवजी पटकन 

ऄनसुरण करण्यास सक्षम करते. सारणीमध्ये मजकूरामध्ये समाहवष्ट ऄसलेली माहहती पनु्हा पनु्हा सागूं नये. 

तीच माहहती ऄथाभतच सारणीच्या स्वरूपात अहण हचत्र स्वरुपात सादर केली जाउ नये. लहान अहण सोप्पया 
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सारण्या मजकूरामध्ये माडंल्या जाउ शकतात तर धड्याच्या शेवटी हकंवा ऄहवालाच्या शेवटी मोठी अहण 

गुतंागुतंीच्या सारण्या ठेवल्या जाउ शकतात. 

 

५. माहहती अकृती: (Data Diagrams) 

माहहतीयकु्त अकृती सादर करण्यासाठी वापरली जाणारी रखेा हचत्र अहण अलेख ही साधने अहेत. ह े

वाचकाचे ऄहधक लक्ष वेधून घेण्यास सलुभ करते. हे माहहती ऄहधक प्रभावीपणे सादर करण्यात मदत 

करतात. माहहतीचे सजभनशील सादरीकरण शक्य अहे. 

 

माहहतीयकु्त अकृत्या खालीलप्रमाणे वगीकृत केल्या अहेत:  

 

i. रखेा हचत्र:  

रखेा हचत्र हा माहहतीय सादरीकरणाचा एक अकृतीचा प्रकार अहे. स्तंभ रखेा हचत्र, अयताकार, चौरस अहण 

वतुभळे माहहती सादर करण्यासाठी वापरली जाउ शकतात. स्तंभ रखेा हचत्र एक-अयामी ऄसतात, तर 

अयताकृती, चौरस अहण वतुभ ळे हद्वहमतीय ऄसतात.  

 

ii. अलेखः  

दृश्य स्वरूपात सयंयात्मक माहहती सादर करण्याच्या पध्दतीला अलेख ऄसे म्हणतात, अलेख दोन 

चलामंध्ये वि हकंवा सरळ रषेादं्वार ेसबंंध प्रदान करतो. अलेख दोन प्रकारात हवभागला जाउ शकतो. 

ऄ. वेळ माहलकेचे अलेख व 

बी. वारवंारता हवतरणाचे अलेख 

 

३.४ सांहययकीय हवश्लषेण   

 

सशंोधनात प्राथहमक अहण दयु्यय्यम स्रोतादं्वार े हमळहवलेल या माहहतीचे हवशे्लषण करण्यासाठी हवहवध पद्धती 

वापरल्या जातात. त्यासाठी कें द्रीय प्रवतृ्तीची पररमाणे समजून घेणे महत्वपूणभ अहे. 

 

३.४.१ कें द्रीय प्रवृत्ती पररमाण (Measures of Central Tendency) : 

कें द्रीय प्रवृत्तीची व्याययाः  

कें द्रीय प्रवतृ्ती ही माहहतीच्या संपूणभ सचंाची "मध्यमता" देशभहवणारी एक प्रहतहनधी सयंया ऄसते 

सरासरी, बहुलक अहण मध्यगा ही कें द्रीय प्रवतृ्तीची तीन पररमाणे अहेत.  

 

कें द्रीय प्रवतृ्तीची हकंवा सरासरी ही व्यायया वेगवेगळ्या सशंोधकानंी खालीलप्रमाणे प्रकार ेहदली अहे  
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हसम्पसन अहण काफ्का “कें द्रीय प्रवतृ्तीचे मोजमाप हे एक हवहशष्ट मूल्य अहे ज्याच्या असपास आतर मूल्ये 

एकत्र येतात” 

 

क्लाकभ  “सरासरी ही एक सपूंणभ अकडेवारीचे वणभन करणार ेएक शोधण्याचा प्रयत्न अहे.” 

 

वरील व्याययावंरून हे स्पष्ट झाले अहे की सरासरी ही एक मूल्य ऄसते जी सपूंणभ माहलकेचे प्रहतहनहधत्व 

करते अहण त्यातील मयुय वैहशष््टये ऄसू शकतात.  

 

सरासरीचे प्रकारः 

कें द्रीय प्रवतृ्तीचे मापन हकंवा सरासरी खालीलप्रमाणे ऄसते: 

ऄ} गहणतीय सरासरी: 

I. ऄंकगहणत सरासरी हकंवा माध्य 

II. भौहमहतक सरासरी  

III. हामोहनक सरासरी 

 

ब. हस्थतीचे सरासरी: 

iv. मध्यगा 

v. बहुलक  

 

पाच ईल्लेहखत सरासरींपैकी ऄंकगहणत म्हणजे, मध्यगा अहण बहुलक सवाभत लोकहप्रय अहेत. याहशवाय 

क्वारॅहटक मीन, मूहव्हगं एव्हरजे अहण प्रोगे्रहसव्ह एव्हरजे यासारयया आतर सरासरी देखील अहेत. 

व्यावसाहयक अकडेवारीच्या हवशे्लषणामध्ये मूहव्हगं अहण प्रोगे्रहसव्ह एव्हरजेचा वापर केला जातो. चतभुुभज 

सरासरीचा हवशे्लषणात आतका वापर केला जात नाही. 

 

ऄ.  गहणतीय सरासरी: 

१. ऄंकगहणतीय सरासरी: 

सपूंणभ माहहतीचे मूल्य एका मूल्याद्वार े दशभहवण्याचे सवाभत जास्त वापरले जाणार ेईपाय सामान्यत: सरासरी 

म्हणतात. सवभ मूल्ये एकत्र करून अहण एकूण सयंयेच्या संययेनसुार हवभाहजत करून त्याचे मूल्य प्राप्त केले 

जाते. ऄंकगहणत ऄथभ खालीलपैकी एक ऄसू शकतो:  

i. साध्या ऄंकगहणत सरासरी  

ii. भाररत ऄंकगहणत सरासरी 
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साध्या ऄंकगहणत माध्यमाची गणना  

 

ही माध्यमाची मोजणीची प्रहिया स्वतंत्र माहलकेची ऄसते. प्रथम चलची हवहवध मूल्य एकत्र जोडा अहण एकूण 

वस्तूंच्या सयंयेनसुार हवभाहजत करा. प्रतीकात्मकररत्या,  

 

µ (ईच्चारलेले “म”ु) = लोकसंययेचे प्रतीक म्हणजे म्हणजे ऄररथमेहटक सरासरी; 

X1+X2+„„„„. Xn =  चलचे मूल्य 

N = हनरीक्षणाची सयंया 

 

शॉटषकट पद्धतः  

ऄहनयहंत्रत मूळ कॅबची गणना जेव्हा ऄहनयहंत्रत ईत्पत्तीपासून हवचहलत केली जाते तेव्हा ऄहनयंहत्रत मूळ 

वापरून गणना केली जावी. माध्यमाचे मोजमाप करण्याचे सूत्र म्हणजे 

 

A = गहृीत केलेले 

d = हवचलन मूल्ये मूळ गहृीत धरल्या 

 

हभन्न माहलकेची गणनाः  

हभन्न माहलकेमध्ये शॉटभकट पद्धतीच्या थेट पध्दतीचा ईपयोग करून चटइ मोजली जाते. 

 

 डायरके्ट पध्दत: 

सरासरी काढण्याचे सूत्र खालीलप्रमाणे  

 =वारवंारता  

X = बदल म्हणज े

प्रश्नामंध्ये एकूण सयंया 

 

शॉटषकट पद्धत: 

सरासरी काढण्याचे सूत्र खालीलप्रमाणे  
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ऄंकगहणत माध्यमाची गणना: ऄखंड माहलका 

ऄखडं माहलकामंध्ये ऄंकगहणत माध्यमाची गणना खालीलपैकी कोणतीही एक पद्धत वापरुन केली जाउ 

शकते. 

 

थेट पध्दत:                  

  

m = वगाभचे मध्यम मूल्य 

f = प्रत्येक वगाभची वारवंारता 

 

शॉटषकट   

  X C 

A = गहृीत= गहृीत धरून 

D = धरलेला डीमधल्या हबंदूचे हवचलन म्हणजेच गणु 

N = एकूण हनरीक्षणाची सयंया 

 

ऄंकगहणत सरासरीचे फायदे अहण मयाषदा: 

i. ऄंकगहणत सरासरी हा सरासरी समजणे अहण मोजणे याचा सवाभत सोपा मागभ अहे 

ii.  माहलकेतील प्रत्येक वस्तूच्या मूल्याचा त्याच्यावर पररणाम होतो 

iii. हे गहणताच्या पढुील ईपचारासाठी योग्य अहे 

iv. नमनुा हनवडीच्या चढईताराचंा कमीतकमी पररणाम होतो 

 

मयाषदा: 

i. जेव्हा वस्तूंची सयंया मोठी नसते तेव्हा कधीकधी ऄसामान्य वस्तूंचा सरासरी मूल्यावर पररणाम होतो. 

ii.   खलु्या अहण बंद हवतरणामध्ये ओपन एडं क्लासच्या क्लास आंटरव्हलच्या अकाराबद्दल गहृीत 

धरल्याहशवाय मध्यम मूल्याची गणना केली जाउ शकत नाही. 

 

B. हस्थतीची सरासरी:  

१.  मध्यगा: 

कें द्रीय प्रवतृ्तीची अणखी एक ईपाय म्हणजे मध्यभागी ऄशा पररहस्थतीत वापरली जाते ज्यामध्ये मध्यम 

हवतरणाचा प्रहतहनधी ऄसू शकत नाही. व्याययेनसुार मध्यम म्हणजे हवतरणामधील मध्यम मूल्य होय. 
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 यूल अहण कें डल “मूल्य ज चढत्या हकंवा ईतरत्या िमाने लावले जातात तेव्हा मध्यस्थ व्हेररएबलचे सवाभत 

मध्यम हकंवा मध्य मूल्य म्हणून पररभाहषत केले जाउ शकते. वारवंारता वि ऄसल्यास मध्यकाला 

व्हेररएबलचे मूल्य ऄसे समजावून साहंगतले जाउ शकते जे विचे के्षत्रफळ दोन समान भागामंध्ये हवभाहजत 

करते.” 

 

सवोच्च पासून खालच्या हकंवा सवाभत खालच्या पातळीपयांत स्कोऄरची व्यवस्था केल्या नतंर मध्यभागी 

हवतरणातील मध्यम धावसयंया अह.े लक्षात ठेवण्याचा मदु्दा ऄसा अहे की हवतरणामध्ये मध्यकाला ऄत्यतु्तम 

स्कोऄरचा प्रभाव पडत नाही कारण ते फक्त एक स्थानात्मक मूल्य अह.े हनम गणुामंळेु कमीपणा प्रभाहवत 

होतो कारण त्याचे मूल्य एका गणनाद्वार ेहनहित केले जाते ज्यामध्ये ऄत्यतं मूल्ये समाहवष्ट कराव्या लागतात.  

 

माध्यगेला हस्थतीनसुार सरासरी म्हणतात. 'हस्थती' या शबदाचा ऄथभ माहलकेतील मूल्याच्या जागेचा सदंभभ 

अहे. दोन मध्यम स्कोऄरच्या सरासरीने औसत मोजली जाते. दसुरया शबदातं, अम्ही दोन मध्यम स्कोऄर 

दरम्यानचे मध्यम हबंदू हनधाभररत करतो. मध्यगा ऄशा प्रकार े हवतरणाचे कें द्रीय मूल्य हकंवा मूल्याचे हवतरण 

दोन भागात हवभाहजत करते. 

 

 मध्यगेची गणना: 

मध्यगेची गणना करण्याच्या प्रहियेत दोन मूलभूत चरणाचंा समावेश अहे. 

i. माहहती ऄंक माहलकेतील मधल्या मूल्याचे स्थान. 

ii. त्याचे मूल्य शोधत अहे. 

 

वैयहक्तक हनरीक्षणाच्या माहलकेत मध्यम हनरीक्षणे अहण एक वेगळी माहलका देखील अहेत 

ज्यामध्ये 

N = हनरीक्षणांची एकूण सयंया 

ऄखहंडत माहलकेबाबत (N/2) हह माहलकेतील मधले मूल्य ऄसते. 

 

एकदा मधले मूल्य हदल्यानतंर त्याचे मूल्य शोधले जावे. वैयहक्तक हनरीक्षणाच्या माहलकेत जर वस्तूंची एकूण 

सयंया एक हवहचत्र अकृती ऄसेल तर मध्यम वस्तूचे मूल्य ह ेमध्यम मूल्य अहे. जर N सम सयंया ऄसेल तर 

मध्यम ही दोन मध्यम मूल्याचं्या ऄध्याभ बेरीज ऄसते. 

 

 समस्या: 

खालील माहलकेतील मध्यगा शोधा ७, ८, ९, १५, १७, २२, २५, २९, ३५ 
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उत्तर:  या वस्तू प्रथम शे्रणीच्या चढत्या िमाने व्यवहस्थत केल्या पाहहजेत त्यानतंर खालीलप्रमाणे ऄसतील 

 

Sr. No Size of items 

१ ७ 

२ ९ 

३ १५ 

४ १७ 

५ २२ 

६ २५ 

७ २९ 

८ ३५ 

९ ४० 

M= th Item 

 

M=  th Item 

M= 5
th
 item  

Thus M = 22 

 

एक वेगळ्या माहलकेतील मध्यगेची गणना:  

एक वेगळी माहलकेतील मध्यगेची गणना करण्याचे हवहवध चरण खालीलप्रमाणे अहेत: 

i. पररमाण च्या चढत्या हकंवा ईतरत्या िमाने मूल्ये व्यवहस्थत करा 

ii. सचंयी वारवंारता शोधा 

iii.    सूत्राचा वापर करून मध्यगा शोधा th item 

iv अता मूल्य  शोधा. M = th item   

  

व्या यासाठी. प्रथम त्याच्या समकक्ष हकंवा पढुील ईच्च सचंयी वारवंारता शोधून काढणे अहण नतंर त्यास 

सबंंहधत मूल्य हनहित करून शोधले जाउ शकते. ह ेमध्यकाचे मूल्य ऄसेल. 
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उत्तर: 

खालील माहहतीमधून मूल्य शोधा 

गुण :  ४, ६, ८, १०, १२ 

हवद्याथी :  ५, १, ४, २, ३ 

Marks in ascending 

order (X) 

Students 

(Frequency) 

Cumulative frequency (C.F) 

४ १ १ 

६ ४ ५ 

८ ५ १० 

१० ३ १३ 

१२ २ १५ 

 N = १५  

M= th item  

 

१० सयंयाचं्या गटा मधून ७.५ हह सचंयी वारवंारता येते. 

म्हणून मध्यगा हह ८ अहे. 

 

ऄखंड माहलकांमधील मध्यगाची गणना:  

सतत माहलकेत मध्यकाचे मूल्य मोजत ऄसताना मध्यम (एन / 2)
व्या

 मदु्दा अहे अहण नाही         

M =   th item 

ऄखहंडत वारवंारता हवतरणात मध्यगाचे मूल्य वगभ मध्यातंर ऄसते. मध्यगाचे ऄचूक मूल्य सेट करण्यासाठी 

अपण ऄसे गहृीत धरतो की मध्यम वगाभची वारवंारता सपूंणभ वगाभच्या मध्यातंर समान प्रमाणात पसरली अह.े 

या धारणा वर मध्यकाचे मूल्य खालील सूत्राद्वारे हस्थत केले जाउ शकते. 

 

जेथे 

M  =  मीहडयनचे मूल्यमध्यवती भाग ऄसेल 

L  =  ज्या वगाभतत्याची हनम्न मरया दा  

N / 2  =  मध्यम सयंयामध्यवगाभची 
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cf  = सचंयी वारवंारता  

i  =  मध्यम शे्रणीच्या ऄंतराची पररमाण 

 

समस्या अहण समाधान: 

 X Frequency c.f. 

० - १० १५ १५ 

१० - २० १७ ३२ 

२० - ३० १९ ५१ 

३० - ४० २७ ७८ 

४० - ५० १९ ९७ 

५० - ६० १३ ११० 

 N = १०  

 

एन / २ चे मध्यम मूल्य ५५ व्या मदु्दा अहे जे ३० – ४० वगभ मध्यातंरामंध्ये अहे. Inter अता प्रक्षोपाचे सूत्र 

लागू करत अह े

 

ऄंकगहणत मध्यजाचे फायदे अहण मयाषदा: 

i.   याचा ऄहतरकेी वस्तूंच्या मूल्यावंर पररणाम होत नाही अहण कधीकधी ऄंकगहणत सरासरीपेक्षा ऄहधक 

प्रहतहनधी ऄसतात. 

ii. जरी टोकाचे मूल्य ज्ञात नसले तरीही मदु्् ाचंी सयंया ज्ञात ऄसल्यास मध्यम गणना केली जाउ शकते 

iii. हे केवळ बरयाच प्रकरणामंध्ये तपासणी करून शोधता येते. 

 

मयाषदा: 

i.  मध्यगेची गणना करण्यासाठी माहहतीची व्यवस्था करणे अवश्यक अह े आतर सरासरीसाठी कोणतीही 

व्यवस्था अवश्यक नाही 

ii. ही हस्थतीत सरासरी ऄसल्याने त्याचे मूल्य प्रत्येक हनरीक्षणाद्वार ेहनहित केले जात नाही 

iii. ऄंकगहणत ऄसल्यास च्या मूल्याऐवजी चढ ईताराचें नमूना घेउन ऄहधक पररणाम होतो 
 

II. बहुलक (Mode): 

कें द्रीय प्रवतृ्तीचे हतसर ेपररमाण म्हणजे बाहुलक.  सवाभत मोठ्या वारवंारतेसह हवतरणातील स्कोऄर. बाहुलक 

केवळ कें द्रीय प्रवतृ्तीचा सूचक अह े जो नाममात्र माहहतीसह वापरला जाउ शकतो. जरी याचा ईपयोग 
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ऑहडभनल, मध्यातंर हकंवा गणुोत्तर माहहतीसह केला जाउ शकतो, परतं ुमध्य अहण मध्यम हे हवतरणाच्या 

कें द्रीय प्रवतृ्तीचे ऄहधक हवश्वसनीय सकेंतक अहेत अहण बहुलक क्वहचतच वापरला जातो. 

 

 बहुलक वारवंार वाटणारया  हवतरणामधील त्या मूल्याचा सदंभभ देते. हे वास्तहवक मूल्य अहे ज्यामध्ये अहण 

त्याच्या असपासच्या वस्तूंचे प्रमाण जास्त अह.े वि जास्तीत जास्त पोहोचणारया  चलासं मूल्य बहुलक 

म्हटले जाते. 

  

बहुलकची गणनाः 

i. वैयहक्तक हनरीक्षणे: 

गटबद्ध माहहती हकंवा वैयहक्तक हनरीक्षणाच्या बहुलकची माहलका बहुतेकदा केवळ तपासणीद्वार ेअढळली. 

 

 उदाहरणाथष: 

३०, ३१, ३३, ३४, ३३, ३४, ३७, ३३, ३५, ३८ 

३३ सयंया तीन वेळा दशभन ऄसल्याने त्यामळेु बहुलक = ३३ 

  

ii.  खंहडत  माहलका: 

वेगळ्या माहलकेमध्ये बरयाचदा बहुलक केवळ तपासणीद्वारे हस्थत केले जाउ शकते कारण सवाभत जास्त 

वारवंारता ऄसलेले मूल्य सामान्यत: प्रहतमान मूल्य ऄसेल. 

 

उदाहरणाथष: 

Value ७ ९ १० १२ १५ 

Frequency ३ १५ १२ ९ १० 

 

स्पष्टपणे मोडचे मूल्य ९ अहे कारण ते १५ ची जास्तीत जास्त वारवंारता अहे. तथाहप, सवभ प्रकरणामंध्ये 

जास्तीत जास्त वारवंारता,जास्त वारवंारता घनता दशभवते. 

  

बहुलकची गणना: सतत माहलका: 

i.   गटबद्ध सारणी अहण हवशे्लषण सारणी तयार करून हकंवा तपासणीद्वारे प्रहतमान वगभ 

ii.   सूत्र लागू करून मोडचे मूल्य हनहित करा 

 

Mo        
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जेथे 

l1 = मोडल वगाभची कमी मरयादा  

f1 = मॉडेल वगाभची वारवंाररता 

f0 = मोडल वगाभच्या अधीच्या मोडल वगाभची वारवंारता  

f2 = मोडल वगाभच्या ईत्तरनेतंर मोडल वगाभची वारवंारता  

I  = मोडल वगाभच्या शे्रणी मध्यातंरचे अकार 

 

उदाहरणाथष: 

X २०-३० ३०-४० ४०-५० ५०-६० ६०-७० ७०-८० ८०-९० 

F ८ २० २५ २२ १० ८ ७ 

 

मॉडेल वगभ ४०-५० अहे कारण त्याची वारवंारता सवाभहधक अहे म्हणजे २५ 

 
 

= ४०,  = २५ ,   = २० ,   = २२, = १०  

 

Mode (   = ४६. २५ 

 

३.५ हवचलन पररमाण ( Measures of Dispersion) 

 

अम्हाला माहहत अह े की केन्द्रीय मूल्याचे हवहवध ईपाय अम्हाला एक एकल अकृती देतात जो सपूंणभ 

माहहतीचे प्रहतहनहधत्व करतो. परतं ुसवभ हनरीक्षणे समान नसल्यास एकट्या सरासरीच्या हनरीक्षणाच्या सचंाचे 

परुसेे वणभन करता येणार नाही. हनरीक्षणाचे फैलाव वणभन करणे अवश्यक अह.े ऄशा प्रकार ेफैलावचे ईपाय 

हवतरणाच्या महत्त्वपूणभ वैहशष््टयाचा ऄभ्यास करण्यास अम्हाला मदत करतात. 

 

बू्रक्स अहण हडक “प्रसार हकंवा हवस्तार ही मध्यवती मूल्याबद्दल चल च्या के्षत्रीय हभन्नतेची हस्थती अह.े” 

  

कें द्रीय प्रवतृ्तीचे एक ऄंश स्कोऄरच्या हवतरणाच्या "मध्यमपणा" हवषयी माहहती प्रदान करते परतं ुहवतरणाची 

रंुदी हकंवा प्रसार याबद्दल नाही. हवतरणाच्या रंुदीचे मूल्याकंन करण्यासाठी अम्हाला काही प्रमाणात फरक 

हकंवा पागंापागं अवश्यक अहे. हभन्नतेचे मोजमाप एक हडग्री दशभहवते ज्यामध्ये स्कोऄर एकतर एकत्र केले 
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जातात हकंवा हवतरणात पसरलेले ऄसतात. एक ईदाहरण म्हणून, खालील तक्त्यामध्ये दशभहवलेल्या परीक्षा 

स्कोऄरच्या दोन ऄगदी लहान हवतरणाचा हवचार करा. 

 

Class 1 Class 2 

० ४५ 

५० ५० 

१०० ५५ 

= १५० =१५० 

  

 

लक्षात घ्या की दोन्ही हवतरणासाठी मध्यगा एकसारखे अहे. या अकडेवारीनसुार हव्ाथयाांनी दोन ऄगदी 

लहान वगाांचे प्रहतहनहधत्व केले तर, दोन वगभ परीके्षत समान ऄथभ ऄसल्याचे नोंदहवतो की कदाहचत अपण 

ऄसे हनष्कषभ  काढण्यास प्रवतृ्त करू शकता की क्लासेस मूलत: सारखेच केले. तथाहप, हवतरण हकती वेगळे 

अहे ते पहा. कें द्रीय प्रवतृ्तीच्या काही प्रमाणात फरक प्रदान करणे ही माहहती पोहोचहवते की हवतरणाचा समान 

ऄथभ ऄसला तरीही, त्याचंा प्रसार खूप हभन्न अहे. 

 

अम्ही हभन्नतेच्या तीन पररमाणांवर चचाष करू:  

शे्रणी, सरासरी हवचलन अहण प्रमाण हवचलन. शे्रणी ऑहडभनल, मध्यातंर हकंवा गणुोत्तर माहहतीसह वापरली 

जाउ शकते तथाहप, मानक हवचलन अहण सरासरी हवचलन केवळ मध्यातंर अहण गणुोत्तर माहहतीसाठी 

योग्य अह.े 

 

ऄ.श्रणेी: 

हभन्नतेचे सवाभत सोपा पररमाण म्हणजे शे्रणी - हवतरणातील सवाभत कमी अहण सवोच्च गणुामंधील फरक. 

शे्रणी सहसा हवतरणाच्या मध्यभागी नोंदहवली जाते. शे्रणी शोधण्यासाठी अम्ही सवाभत कमी स्कोऄरमधून 

सवाभत कमी स्कोऄर वजा करतो. अमच्या वरील सारणीतील परीके्षच्या गणुाचं्या काल्पहनक हवतरणामध्ये वगभ 

१ ची शे्रणी १०० गणु अहे, तर वगभ २ ची शे्रणी १० गणु अहे. ऄशाप्रकार,े शे्रणी हवतरणाच्या प्रसारामधील 

फरक सबंंहधत काही माहहती प्रदान करते. हभन्नतेच्या या सोप्पया पद्धतीमध्ये, केवळ सवोच्च अहण सवाभत 

कमी स्कोल्स गणनामध्ये प्रवेश करतात अहण आतर सवभ गणुाकंडे दलुभक्ष केले जाते. ऄशा प्रकार,े हवतरणात 

ऄसामान्यपणे ईच्च हकंवा हनम्न स्कोऄरद्वार ेशे्रणी सहज हवकृत केली जाते. 

ब. सरासरी हवचलन: 

हभन्नतेचे ऄहधक पररष्कृत पररमाण त्याचं्या गणनेतील हवतरणातील सवभ गणुाचंा वापर करतात. सरासरी ज े

सरासरी हवचलन मोजण्यासाठी वापरले जाते ते सरासरी हकंवा मध्यम अहे. 
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 “δ”.  ह्या ग्रीक ऄक्षराद्वार े दशभहवलेले सरासरी हवचलन, लहान "δ". सबस्िाआपच्या रूपात हवचलनासाठी 

घेतलेल्या सरासरीचे हचन्ह. 

δxor= म्हणजे हवचलन व्यतु्पत्तीचा ऄथभ δM = म्हणजे मध्यभागीपासून हवचलन δM0 = बहुलक मधून हवचलन 

  

सरासरी हवचलनाचा गुणांक: 

सरासरी हवचलनाचे जेव्हा गणना करण्यासाठी सरासरीने हवभाहजत केले जाते तेव्हा अपल्याला हवचलनाचे 

गणुाकं हमळते. 

 

सरासरी हवचलन - वैयहक्तक माहलका: 

हवचलनाची गणना वैयहक्तक हनरीक्षणाच्या माहलकेतून सरासरी हवचलनाची गणना करण्याच्या दोन पद्धती 

अहेत. 

 

I. थेट पध्दत: 

हवचलन शबदाचा ऄथभ फारकत करणे, येथून दूर जाणे हकंवा डीग्रीस करणे होय. या पद्धतीत एकूण हवचलन 

अहण एकूण सयंयेनसुार वस्तूचं्या सयंयेनसुार हवभाजन करून हनम हवचलनाची गणना केली जाइल. 

                       

 

सोपा मागभ मेथडमध्ये मध्यम हकंवा मध्यकाची गणना केली जाते अहण मध्यभागी हकंवा मध्यभागीच्या खाली 

ऄसलेल्या अहण त्यावरील वरील गोष्टींच्या एकूण मूल्यांची माहहती हमळते. अधीचे नतंरचे वजा केले जाते 

अहण वस्तूंच्या सयंयेने हवभाहजत केले जाते. पररणामी अकृती म्हणजे सरासरी हवचलन. 

 

सरासरी हवचलन - स्वतंत्र माहलका: 

हवचलनाची गणना स्वतंत्र माहलका मधल्या हवचलनाची मोजणी खालील चरणामंध्ये समाहवष्ट ऄसते: 

 i. मध्यमाची गणना करीत अह ेहकंवा माहलकेचे मध्य (M) 

ii.  मध्यगेवरून हवचलन शोधा हकंवा ऄहधक वजा हचन्हाकडे दलुभक्ष करा 

iii. सबंंहधत वारवंारतेसह हवचलन गणुाकार करा अहण एकूण हमळवा. 

           dm or dx   

iv.  हनररक्षणाचं्या सयंयेनसुार एकूण भाग करा. हे सरासरी हवचलनाचे मूल्य ऄसेल. 

∑    



3: संशोधन माहहती प्रहियाकरण 

 

70 

 

प्रतीकात्मकररत्या: 

 

क. प्रमाहणत हवचलन: 

हभन्नतेचा सवाभत सामान्यतः वापरला जाणारा प्रमाण म्हणजे मानक हवचलन. सरासरी, सामान्य अहण 

नेहमीचा या शबदा ऐवजी प्रमाण हवचलनाचा समावेश केले जाउ शकतो. प्रमाण हवचलनाचा ऄथभ ऄसा अह े

की एखा्ा गोष्टीपासून दूर ऄसलेली सरासरी हालचाल. हे हवतरणाच्या कें द्रापासून ऄगदी सरासरी हालचाली 

अहे. प्रमाण हवचलन, तर, हवतरणाच्या मध्यभागी हकंवा मध्य हबंदूपासून हवतरणामधील सवभ गणुांची सरासरी 

ऄंतर म्हणज ेसरासरी पासून सरासरी चौरस हवचलन. 

 

कालभ हपऄसभननें १८९३ मध्ये प्रथम सचुहवलेले मानक हवचलन. सरासरीपासून ते "रूट-मीन स्क्वेऄर 

हवचलन" म्हणून पररभाहषत केले जाउ शकते. हे सहसा ग्रीक ऄक्षर (हसग्मा) द्वार ेदशभहवले जाते. 

 

 मानक हवचलनाची गणना: वैयहक्तक हनरीक्षणे  

स्वतंत्र हनरीक्षणाच्या बाबतीत पढुील दोन पद्धती वापरुन मानक हवचलनाची गणना केली जाउ शकते. 

I वास्तहवक क्षमतेपासून घेतलेले: वास्तहवक क्षमतेपासून हवचलनवस्तूंचे हवचलन करुन. पद्धतीत खालील 

सूत्र लागू केले अह.े 

 

पायऱ्या :  

i.  माहलकेच्या वास्तहवक शे्रणीची गणना करणे 

ii.  सरासरी वस्तूंचे हवचलन काढणे 

iii.  या हवचलनांचे वगभ करा अहण ते एकूण हमळवा 

iv. हवघहटत हनररक्षण सयंया N म्हणजे अहण वगभमळु काढू. हे अपल्याला प्रमाण हवचलनाचे मूल्य देते 

 

ii. गृहहत सरासरी पासून हमळहवलेले हवचलनः 

जेव्हा हवचलन गहृहत धरून घेतले जाते तेव्हा खालील सूत्र लागू केले जाते. 

 

 

पायऱ्या : 

i.  गहृीत सरासरीपासून वस्तूंचे हवचलन घ्या. ही हवचलन डी (d) द्वार ेदशभवा यापैकी एकूण हवचलन घ्या 

म्हणज े∑  d हमळेल. 

ii.  या हवचलनांचे वगभ करा अहण एकूण प्राप्त करा 
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iii.  वरील सूत्रातील N अहण ∑  d 2, ∑  d ∑  ची मूल्ये बदला  

 

प्रमाण हवचलनाची गणनाः स्वतंत्र माहलका 

 

i.   गृहीत सरासरी पद्धत 

जेव्हा ही पद्धत वापरली जाते तेव्हा खालील सूत्र लागू केले जाते. 

 

जेथे d = (X-A) 

 

पायऱ्या : 

i.  गहृीत माध्यमापासून वस्तूंचे हवचलन घ्या अहण डी (d) द्वार ेहे हवचलन दशभवा.  

ii.  सबंंहधत वारवंारता अहण हवचलन याचंा गणुाकार करा अहण एकूण ∑  fd  मिळवा  

iii  सबंंहधत वारवंारता अहण वगभ हवचलन याचंा गणुाकार करा अहण वरील सूत्रानसुार एकूण मूल्य ∑ fd
2
 

प्राप्त करा. 

 

उदाहरणाथष: 

X F d= (X- A ) fd  

 

१० ८ -३० -२४० ९०० ७२०० 

२० १२ -२० -२४० ४०० ४८०० 

३० २० -१० -२०० १०० २००० 

४० १० ० ० ० ० 

५० ७ १० ७० १०० ७०० 

६० ३ २० ६० ४०० १२०० 

 N=६०  ∑ fd = ५५०  ∑ fd
2
 =१५९००  

 

ii. चरण हवचलन पद्धत  

जेव्हा हह पद्धत वापरली जाते तेव्हा हदलेल्या माहहतीमधून एक सामान्य घटक घेउ. प्रमाण हवचलनाची गणना 

करण्याचे सूत्र पढुीलप्रमाणे अहे 
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यामध्ये 

 
 

अहण  C  सामान्य घटक अहे. 

प्रमाण हवचलनाची गणना - ऄखंहडत श्रणेी: 

 सतत माहलकेमध्ये स्वतंत्र वारवंारता हवतरणासाठी वेळ चचाभ केलेली कोणतीही पद्धत वापरली जाउ शकते. 

तथाहप सराव मध्ये ही मयुयतः वापरली जाणारी चरण हवचलन पद्धत अहे. 

 

X F M.V 

 

F × d fd
2
 

०-१० १८ ५ -४० -७२० २८८०० 

१० -२० १६ १५ -३० -४८० १४४०० 

२० -३० १५ २५ -२० -३०० ६००० 

३० -४० ११५ ३५ -१० -१२० १२०० 

४०-५० १० ४५ ० ० ० 

५०-६० ०५ ५५ १० ५० ५०० 

६०-७० ०२ ६५ २० ४० ८०० 

७०-८० १ ७५ 30 ३० ९०० 

 N = ७९   fd = 1500 ∑fd
2
 =५२६००  
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σ = १७. ४७ 

σ = १७४.७३ 

 

३.६ सहसंबंध (Correlation) 

 

सहसबंंध ही एक अकडेवारी अहे जी दोन चल एकमेकाचं्या सबंंधात ऄसलेल्या ऄंतराचे मापन करते. 

सहसबंंध दोन चलामंधील संबंधाचंी सामथयभ दशभहवतो अहण परस्परसबंंध गणुाकंद्वार े संययात्मकपणे व्यक्त 

केला जातो. परस्परसबंंध गणुकाची मूल्ये दरम्यान ऄसतात.  -१.० अहण १.०. एक पररपूणभ सकारात्मक 

परस्परसबंंध म्हणजे परस्परसबंंध गणुाकं नक्की १. पररपूणभ नकारात्मक परस्परसबंंध म्हणजे दोन चल 

हवपरीत हदशेने हफरतात, तर शून्य परस्परसबंंध मळुीच रषेेचा सबंंध दशभहवत नाही. 

 

एक सहसबंंध गणुाकं ० च्या ऄगदी जवळ अहे, परतं ुएकतर सकारात्मक हकंवा नकारात्मक एकतर दोन चल 

मध्ये कमी हकंवा कोणताही संबंध दशभहवतो. प्पलस १ च्या जवळ ऄसलेला परस्परसबंंध गणुाकं म्हणजे दोन 

चलामंध्ये वाढ होण्यासह दोन चलामंधील सकारात्मक सबंंध होय. 

 

-१ च्या जवळचा परस्परसबंंध गणुाकं दोन चलामंधील नकारात्मक सबंंध दशभहवतो, एका चलाचं्या वाढीसह, 

आतर चल मध्ये घट झाल्याने. ऑहडभनल, मध्यातंर हकंवा गणुोत्तर स्थर चलासंाठी परस्पर सबंंध गणुाकं तयार 

केला जाउ शकतो, परतं ु चलासंाठी त्यास फारच ऄथभ नाही जे मोजमाप केल्या जातात ज े नाममात्र पेक्षा 

जास्त नसतात. 

 

सहसंबंध सूत्र: 

 
 

सहसंबंधाचे प्रकारः 

सहसबंंधाचे प्रकार हवहवध प्रकार खालीलप्रमाणे - 

i. सकारात्मक सहसंबंध: 

सकारात्मक परस्परसबंंध म्हणजे एकाच हदशेने चलाचं्या हालचालीचा सदंभभ ऄसतो हकंवा दोन चलामंध्ये थेट 

सबंंध ऄसतो. याचा ऄथभ ऄसा अहे की एका पररवतभनातील वाढ दसुरया वाढीशी संबंहधत अहे अहण 
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एकातील घट ही दसुरया घटण्याशी सबंंहधत अहे. परुवठा अहण वस्तूंच्या हकंमती दरम्यान या प्रकारचा 

परस्परसबंंध ऄहस्तत्वात अहे. 

 

ii. ऋणात्मक/ नकारात्मक सहसंबंध: 

जेव्हा एखादा चल बदलतो हकंवा ईलट हदशेने आतर हालचाली कमी करतो तेव्हा नकारात्मक हकंवा व्यस्त 

परस्परसबंंध दशभहवतो.ऄसा हकंमत अहण मागणी याचं्यात परस्पर सबंंध अढळतो, जेव्हा वस्तूची हकंमत 

वाढते तेव्हा त्याची मागणी कमी होते हकंवा ईलट हह घडते. 

 

iii.   सोपा अहण एकाहधक सहसंबंध: 

सोपा अहण एकाहधक परस्परसबंंध दोन चलापंयांत मरयाहदत अहे जसे की गहूचे ईत्पादन अहण रासायहनक 

खताचंा वापर, पैशाच्या परुवठ्यात अहण सामान्य हकंमतीच्या दरम्यान ऄसणारा सबंंध. 

 

एकाहधक सहसबंंधाचं्या बाबतीत दोनपेक्षा जास्त चलामंधील सबंंध हनहित केला जातो. ईदाहरणाथभ, 

रासायहनक खते हसचंन व कीटकनाशके या सदंभाभत गव्हाचे ईत्पादन घेण्याचे सबंंध. 

 

iv. अंहशक अहण एकूण सहसंबंध: 

हे एकाहधक परस्परसबंंध हवशे्लषणाचे दोन प्रकार अहते. अंहशक सहसबंंधानसुार दोन हकंवा ऄहधक चलाचं्या 

सबंंधाचंी तपासणी केली जाते ज्यामध्ये काही परस्पर सबंंध वगळता सपूंणभ सहसबंंधाच्या गणनासाठी 

समाहवष्ट केले जाते. ईदाहरणाथभ गहू अहण रासायहनक खतांच्या ईत्पादनात कीटकनाशके व खताचंा प्रभाव 

वगळून परस्पर परस्परसबंंधाचे अंहशक सहसबंंध म्हणतात. अहण एकूण परस्परसबंंध सवभ सबंंहधत चलावंर 

अधाररत अहे. 

 

v. रखेीय अहण ऄ-रखेीय परस्परसंबंध: 

रखेीय अहण ऄ-रखेीय परस्पर सबंंध दरम्यानचा फरक ऄभ्यासाच्या ऄंतगभत बदलामंधील बदलाचं्या 

प्रमाणात अधाररत अहे. जेव्हा दोन चलाचं्या मूल्यामंध्ये हभन्नतेचे प्रमाण ऄसते तेव्हा त्याचं्यात रखेीय 

सहसबंंध ऄसते. ऄसा सबंंध ऄसणारया  चलंचा अलेख एक सरळ रषेा बनवेल. रखेीय हकंवा वि रखेीय 

परस्परसबंंधात आतर सबंंहधत चल मध्ये बदलण्याचे प्रमाण. ईदाहरणाथभ जेव्हा अपण खताचंा वापर दपु्पपट 

करतो तेव्हा पाण्याचे ईत्पादन दपु्पपट करणे अवश्यक नसते. 

 

सहसंबंध हनहित करण्याची पद्धत: अलेख पद्धती: 

सहसबंंध शोधण्याचे वेगवेगळ्या पद्धती खालीलप्रमाणे अहेत. 
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i. हवस्तार अकृहत (Scatter diagram) : 

ही पद्धत चलामंधील परस्परसबंंधाचे स्वरूप शोधण्यासाठी द्वैत्रीय हवतरणाचे अकृहतबद्ध प्रहतहनहधत्व 

करण्याची एक सोपी अहण अकषभक पद्धत अहे. मूल्याचें जोड (X1, Y1) (X2,Y2) „„.„.(Xn, Yn) हकंवा 

दोन चले X अहण Y  हे क्ष ऄक्षावर अहण वाइ ऄक्षावर हबंदू (.) म्हणून दशभहवले केले जाउ शकतात 

एक्सवाय-प्पलेनमधील ऄक्ष. कै्षहतज हकंवा एक्स-ऄक्ष बाजूने स्वतंत्र व्हेररएबल अहण ऄनलुंब ईभ्या हकंवा वाइ 

ऄक्ष बाजूने घेण्याची प्रथा अहे, त्याला हवस्तार अकृती म्हणतात. 

 

जर एखा्ा हवस्तार अकृतीवरील हबंदू हकंवा हबंदूचें नमनेु वरच्या हदशेने हकंवा खालच्या हदशेने बदलतात, तर 

परस्परसबंंहधत चले ऄसे म्हटले जाते अहण प्पलॉट केलेले पॉइट्ंस कोणताही रेंड दशभहवत नसल्यास दोन 

चलामंध्ये परस्पर सबंंध नसतात. 

 

हवस्तार अकृती खालील अकार घेउ शकतात  

ऄ. सकारात्मक सहसंबंध नातेसंबंध: 

याचा ऄथभ ऄसा अहे की एका पररवतभनातील वाढ दसुरया वाढीशी सबंंहधत अहे अहण एकामधील घट 

दसुरया घटकाशी सबंंहधत अहे. बहुतेक माहहती  पॉआट्ंस वरच्या कोनात पडतात (खालच्या-डाव्या 

कोपरयातून वरच्या-ईजव्या कोपरयात). 

 

 

ब. नकारात्मक सहसंबंध नातेसंबंध: 

या हवस्तार के्षत्रीयमध्ये माहहती  हबंदू वरच्या डावीकडून खालच्या ईजवीकडे वाढतात. ह े नकारात्मक 

परस्परसबंंध सूहचत करतात की एका व्हेररएबलमध्ये वाढ होण्याबरोबरच आतर चल मध्ये घट येते. हे व्यस्त 

सबंंध दशभहवते: अपल्याकडे व्हेररएबल y चे प्रमाण हजतके जास्त ऄसेल हततके y. ऄसे समजू नका की हा 

हवस्तार के्षत्रीय वय अहण दृष्टी याचं्यातील सबंंध दशभहवतो. वय वाढत ऄसताना, स्पष्टपणे पाहण्याची क्षमता 

कमी होते - एक नकारात्मक सबंंध. 
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क. परस्पर संबंध नाही: 

दोन चलामंध्ये कोणताही ऄथभपूणभ सबंंध ठेवणे देखील शक्य अहे. या हवस्तार के्षत्रीयमध्ये माहहती  पॉआंट्स 

यादृहच्िक पद्धतीने हवखरुलेले अहेत. जसे अपण ऄपेक्षा करता, या माहहती साठी परस्पर सबंंध गणुाकं ० ते 

(.०९) च्या ऄगदी जवळ अहे. 

 

 

ड.   कहव्हषलेनेयर सहसंबंध: 

० चे परस्पर सबंंध गणुाकं दोन चलामंधील ऄथभपूणभ सबंंध दशभहवत नाही. तथाहप, ० च्या एका परस्परसबंंध 

गणुकास वहिलेऄर सबंंध दशभहवणे देखील शक्य अहे. 

 

ऄशी कल्पना करा की वरील अलेख मानहसक खळबळ (एक्स-ऄहक्सस) अहण कायभप्रदशभन (y-axis) 

याचं्यातील सबंंध दशभवते. ईते्तजन एकतर ऄत्यतं कमी हकंवा खूप जास्त ऄसण्यापेक्षा जेव्हा लोक मध्यम 

प्रमाणात ईते्तहजत होतात तेव्हा चागंले प्रदशभन करतात. या माहहतीसाठी परस्पर सबंंध गणुाकं देखील ० - 
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(.०५) च्या ऄगदी जवळ अहे. अलेखाच्या डाव्या ऄध्याभ भागामध्ये दशभहवलेला मजबूत सकारात्मक सबंंध 

ऄहनवायभपणे अलेखाच्या ईजव्या ऄध्याभ भागामध्ये मजबूत नकारात्मक सबंंध रद्द करतो. जरी परस्परसबंंध 

गणुाकं खूप कमी अह,े परतं ुअम्ही दोन चलामंधील कोणताही सबंंध ऄहस्तत्त्वात नाही ऄसा हनष्कषभ काढत 

नाही. 

 

अलेख दशभहवतो की, व्ह े चलामंध्ये एकमेकाशंी फार घट्टपणे सबंंहधत ऄसतात — हबंदू एका व्यस्त यू 

अकारात घट्ट एकहत्रत केलेले ऄसतात. सहसबंंध गणुाकं अपल्याला केवळ रखेीय सबंंधाबंद्दल सागंतात. 

ऄशात अलेखाने दोन चलामंध्ये भक्कम सबंंध ऄसला तरीही परस्परसबंंध गणुाकं हे सूहचत करीत नाही. 

कारण सबंंध कहव्हभहलनेयर अहे. या कारणास्तव, परस्परसबंधं गणुाकं मोजण्याव्यहतररक्त माहहती चा हवस्तार 

के्षत्रीय तपासणे देखील अवश्यक अहे. वैकहल्पक अकडेवारीचा वापर दोन चलामंधील कहव्हभहलनेयर 

सबंंधाच्या ऄंशाचे मूल्याकंन करण्यासाठी केला जाउ शकतो. 

 

३.७ प्रहतगमन हवश्लषेण (Regression Analysis) 

 

प्रहतगमन हवश्लषेण: 

दोन चलामधील सरासरीचे प्रहतहनहधत्व करण्यासाठी मूल्यांच्या मूल्याकंनासाठी प्रहतगमन रखेा ऄसे साधन 

अहे जे दसुरया  मूल्याच्या मूल्यामंधून एक रषेा बनवते. ऄशा रषेाला प्रहतगमन म्हणतात. 

 

कमीतकमी वगभ पद्धतीनसुार दोन प्रकारचे प्रहतगमन रखेा अहेत : प्रत्येक प्रकारच्या प्रहतगमनचे सामान्य रूप 

अहे: 

 साधे रखेीय प्रहतगमन: y = a + bX + U 

 एकाहधक रखेीय प्रहतगमन Y = a + b1X1 
+
 b2X2 + b3X3 + ... + btXt + u 

यामध्ये: 

• Y = अपण ज्या भागाचा ऄंदाज घेण्याचा प्रयत्न करीत अहात (ऄवलंबून चल) 

• X = अपण चला (स्वतंत्र व्हेररएबल) ची पूवाभनमुान देण्यासाठी वापरत अहात. 

• a = आंटरसेप्पट. 

• b = ईतार. 

• u = रीगे्रशन ऄवहशष्ट 

 

 चलाच्या सचंामधील साहंययकीय दृष्टीने महत्त्वपूणभ सबंंध अहे की नाही हे पाहण्यासाठी एकाहधक रीगे्रशन 

हवशे्लषण वापरले जाते. माहहती च्या त्या सचंामध्ये रेंड शोधण्यासाठी याचा वापर केला जातो. 
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एकाहधक प्रहतगमन हवशे्लषण साधारण रखेीय प्रहतगमन सारखेच अहे. साध्या रखेीय प्रहतगमन अहण 

एकाहधक प्रहतगमनमधील फरक केवळ रीगे्रशनमध्ये वापरल्या जाणारया  पूवाभनमुानकत्याांच्या (“x” चल ) मध्ये 

अहे. 

 

साधे रखेीय प्रहतगमन हवशे्लषण प्रत्येक अहश्रत “y” व्हेररएबलसाठी एकच x व्हे चल वापरते. ईदाहरणाथभ: 

(x1, Y1) 

 

एकाहधक रखेीय प्रहतगमन एकाहधक "x" चल वापरतात प्रत्येक स्वतंत्र चलसाठी: (x1) 1, (x2) 1, (x3) 1, 

Y1) 

 

एक-चल रखेीय प्रहतगमनमध्ये अपण स्वतंत्र चल (म्हणजे "नफा") च्या हवरूद्ध एक ऄवलंहबत चल (म्हणजे 

"हविी") आनपटु कराल. परतं ु वेगवेगळ्या प्रकारच्या हविीमळेु प्रहतगमनवर कसा प्रभाव पडतो याबद्दल 

अपल्याला स्वारस्य ऄसू शकते. अपण अपला एक्स १ एक प्रकारचा हविी म्हणून सेट करू शकता, 

अपला एक्स २ दसुरया  प्रकारची हविी म्हणून सेट करू शकता. 

 

हिरखेीय प्रहतगमन: 

 प्रहतगमन सबंंध ऄसल्याने दोन चल X अहण Y याचें मूल्य ठरहवण्यासाठी एक समीकरण परुसेे ठरणार नाही. 

म्हणूनच गहृीतकावंर अधाररत हद्वप्रहतगामन समीकरणे तयार करण्यात अली अहेत.  

 

प्रहतगमन गुणांक चे गुंणधमष: 

i.   दोन्ही प्रहतगमन गणुाकं समान हचन्हाचे ऄसावेत. 

ii. जर दोन्ही प्रहतगमन गणुाकं सकारात्मक अहेत, तर परस्परसबंंध गणुाकं सकारात्मक अहेत अहण जर 

दोन्ही प्रहतगमन गणुाकं नकारात्मक ऄसतील तर परस्परसबंधं गणुाकं नकारात्मक अहे. 

iii.  प्रहतगमन गणुाकं दोन्ही ईत्पत्तीच्या बदलापासून स्वतंत्र अहेत परतं ु जर X अहण Y मधील बदल 

एकसारखे नसतील तर ते गणुपट्टीच्या बदलावर ऄवलंबून ऄसतात. जर X अहण Y मधील स्केलचा 

बदल एकसारखा ऄसेल तर प्रहतगमन गणुाकं देखील गणुपट्टीच्या बदलापासून स्वतंत्र ऄसतात. 

iv.  सहसबंंध गणुाकं म्हणजे प्रहतगमन गणुाकंामंधील भौहमतीय मध्य होय. 

 

३.८ स्वाध्याय  

 

प्र. १ सशंोधनातील माहहती प्रहियाकरणाच्या हवहवध पद्धती स्पष्ट करा.  

प्र. २ सहसबंंध सकंल्पना स्पष्ट करा.  



J³eJemee³eemleJe mebMeesOeve He×leer    

 

79 

 

प्र. ३ सहसबंंधाचे हवहवध प्रकार सागंा. 
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४ 

स ांख्ययकीय ख्िश्लेषण 

 

घटक रचन  

४.१  उद्दीष्ट े 

४.२  प्रस्तावना  

४.३  गहृीतक चाचणी 

४.४  पारमलु्य आणण अपारमलु्य साांणययकीय चाचणी 

४.५  घटक णवशे्लषण 

४.६  माणहतीचे अथथणनवथचन 

४.७  स्वाध्याय 

४.८  सांदर्थ 

 

४.१ ाईद्दीष्ट े 

 

१. गहृीतकृत्य आणण णवणवध साांणययकीय चाचणी सांकल्पना समजून घेणे.  

२. माणहती प्रणियाकरणाचे महत्त्व व त्यामधील खबरदारी जाणून घेणे. 

 

४.२ प्रस्त िन   

 

साांणययकीय णवशे्लषणाचे सवाथत महत्त्वाचे उद्दीष््टय म्हणजे एक अशी णकां मत णमळवणे जी सांपूणथ सांययात्मक 

माणहतीच्या वस्तमुानाची वैणशष््टये वणथन करते. अशा मूल्याला कें द्रीय मूल्य म्हणतात. 

 

४.३ गृहीतक च चणी 

 

गहृीतक चाचणी ही आकडेवारीमध्ये केलेली एक कृती आहे ज्यायोगे णवशे्लषक लोकसांयया मापदांडा णवषयी 

एक धारणा चाचणी करतात. णवशे्लषकाांद्वार ेणनयकु्त केलेली कायथपद्धती वापरल्या जाणाऱ्या  माणहती चे स्वरूप 

आणण णवशे्लषणाचे कारण यावर अवलांबून असते. हायपोथेणसस चाचणी नमुना माणहती वापरुन एखाद्या 
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गहृीतेच्या कायथक्षमतेचे मूल्याांकन करण्यासाठी केली जाते. अशी माणहती मोठ्या माणहती लोकसांययेद्वार ेणकां वा 

माणहती व्यतु्पन्न प्रणियेतून येऊ शकते. 

 

गहृीतक चाचणी रोनाल्ड णिशर, जेर्झी नेमन, कालथ णपअरसन आणण णपअरसन याांचा मलुगा एगॉन णपअसथन 

याांनी सरुू केली होती. गहृीतक चाचणी ही एक साांणययकीय पद्धत आहे जी प्रायोणगक माणहती वापरुन 

साांणययकीय णनणथय घेण्यात वापरली जाते. गहृीतक चाचणी ही मळुात आपण लोकसांयया प्रमापकबद्दल 

बनणवलेली समज आहे. 

 

गृहीतक च चणीचीच्य  प यऱ्य : 

सवथ गणृहतकाांची चाचणी चार-चरण प्रणिया वापरून केली जाते: 

i पणहली पायरी म्हणजे णवशे्लषकाांनी दोन गहृीते साांगणे जेणेकरून िक्त एकच योग्य असेल. 

ii  पढुील चरण म्हणजे णवशे्लषण योजना तयार करणे, जे माणहतीचे मूल्याांकन कसे केले जाईल याची रुपरषेा 

देते. 

iii  णतसरी पायरी म्हणजे योजना आखणे आणण नमनुा माणहतीचे शारीररक णवशे्लषण करणे. 

iv चौथी आणण अांणतम पायरी म्हणजे णनकालाांचे णवशे्लषण करणे आणण एकतर शून्य गहृीतकाांना नकार देणे, 

णकां वा माणहती दशथणवल्यास शून्य गहृीतक बांडखोर आहे हे साांगा. 

 

 नल/ शून्य गृहीतक: 

शून्य गहृीतक ही एक साांणययकीय गहृीतक आहे जी असे गहृीत धरते की णनरीक्षण हे एखाद्या सांधीच्या 

कारणामळेु होते. एक साांणययकीय गणृहतक ज्याची चाचणी घेतली जाते ती सहसा काही िरक नसलेली 

गणृहतक असते आणण म्हणूनच त्याला नल गहृीतक म्हणतात. शून्ययाद्वार ेदशथणवली जाते: एच 0 गहृीतकता: 

μ1 = μ2, जी दशथवते की दोन लोकसांययेच्या दरम्यान कोणताही िरक नाही. 

ए.आर. णिशर “शून्य गहृीतक ही एक गहृीतक आहे जी सांर्ाव्य नकारासाठी ती सत्य आहे असे समजून 

घेण्यात येते." 

 

िैकख्पपक गृहीतक:  

शून्य गहृीतकाांच्या णवरूद्ध, वैकणल्पक गहृीतक्य दशथणवते की णनरीक्षणे ही वास्तणवक पररणामाची पररणती 

असतात. शून्य गहृीतकाांना नकार म्हणजेच णनट नाकारला जाऊ शकतो असे मान्य केले जाते. एच असताना 

स्वीकारली गेलेली एक गणृहतक नाकारले जाते त्याला वैकणल्पक गहृीतक असे म्हणतात आणण एच दशथणवले 

जाते. 
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सहसा शून्य गहृीतक एक समानता म्हणून व्यक्त केली जाते उदा. theta θ = θ 0 

 

शून्य ाअख्ण िैकख्पपक गृहीतक्य स ांगण्य चे ख्नयम: 

i. परीके्षच्या पररणामी अपेणक्षत णनष्कषथ वैकणल्पक गहृीतकात ठेवले पाणहजे 

ii. शून्य गहृीतकात समानतेचे णवधान पैकी, ≥ णकां वा =असावे.    

iii शून्य गहृीतक ही चाचणी केलेली गहृीतक आहे. 

iv. शून्य आणण वैकणल्पक गहृीतकपूरक आहेत 

 

महत्त्ि दशशख्िण री प तळी:  

पातळीचे महत्त्व पररर्ाणषत केली जाते. जेव्हा ते खर ेअसेल तेव्हा नल गहृीतकाांना नकारण्याची सांर्ाव्यता. 

टाइप I प्रकारातील त्रटुीचा कमाल आकार आहे ज्यास आम्ही जोखीम तयार करण्यास तयार आहोत. हे त्या 

महत्त्वपूणथतेचा सांदर्थ देते ज्यामध्ये आपण शून्य-गहृीतक स्वीकारतो णकां वा नाकारतो. एक गहृीतक 

स्वीकारण्यास णकां वा नाकारण्यासाठी १००% अचूकता शक्य नाही, म्हणून आम्ही महत्त्व पातळी णनवडतो जे 

सहसा ५% असते. शून्य गहृीतकाांची सत्यता जेव्हा नकारण्याची सांर्ाव्यता उच्च असते तेव्हाचे स्तर णजतके 

उच्च असेल. नमनुा माणहतीच्या आधी महत्त्व पातळी नेहमीच अगोदर णनणित केली जाते. 

 

त्रटुीचे प्रक र: 

जेव्हा आपण गहृीतकाांची चाचणी करतो तेव्हा असे चार सांर्ाव्य णनष्कषथ असतात. 

i.   सत्य असल्यास नल गहृीतक नाकारले जाते  

ii.  असत्य असल्यास नल गहृीतक नाकारले जाते  

iii. सत्य असल्यास नल गहृीतक णस्वकारले जाते  

iv.  असत्य असल्यास नल गहृीतक णस्वकारले जाते  

 

पररणाम i आणण iii अणनष्ट आहेत. आम्ही या दोन अवाांणित परीणामाांबद्दल अयोग्य कृती म्हणून णवचार करू 

आणण त्याांचा प्रकार I आणण टाइप II चकुा म्हणून सांदणर्थत करू.  

H0 ची सत्यता नसल्यास Ho नाकारण्याची त्रटुी टाइप I त्रटुी म्हणून ओळखली जाते आणण H0 ची चकुीची 

असल्यास टाइप II त्रटुी म्हणून ओळखली जाते. 

P (rejecting H0 when H0 is true) = P (Type I error ) = α 
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P (accepting H0 when H0 is false) = P (Type II error ) = β 

 

त्याांना अनिुमे टाइप आय त्रटुी आणण टाइप II त्रटुीचे आकार असेही म्हणतात. आकाराचे प्रकार I आणण 

प्रकार II त्रटुी अनिुमे उत्पादकाांचा धोका आणण ग्राहकाांचा धोका म्हणून देखील ओळखल्या जातात. 

 

प्रक र I त्रटुी:  

जेव्हा आपण शून्य गहृीतकाांना नकार देतो, जरी ते गणृहतक सत्य होते. टाइप आय त्रटुी अल्िा (α) द्वार े

दशथणवली जाते. गहृीतक चाचणीत, गांर्ीर प्रदेश दशथणवणाऱ्या  सामान्य विाांना अल्िा प्रदेश म्हणतात. 
 

प्रक र II त्रटुी:  

जेव्हा आपण शून्य गहृीतक स्वीकारतो, परांत ुते चकुीचे आहे. प्रकार II त्रटुी बीटा (β) द्वार ेदशथणवल्या जातात. 

हायपोथेणसस चाचणीमध्ये, स्वीकृतीचा प्रदेश दशथणवणारी सामान्य विता बीटा के्षत्र असे म्हणतात. 

 

च चणीची शक्ती: Power of Test 

सहसा शून्य गहृीतकाांना योग्यररत्या स्वीकारण्याची सांर्ाव्यता म्हणून ओळखले जाते. चाांगल्या चाचणीने शून्य 

गहृीतकाांची सत्यता असते तेव्हा ती मान्य करावी आणण ती खोटी ठरल्यास ती काल्पणनक मान्यता नाकारली 

पाणहजे. 1- ला णवशे्लषणाची शक्ती णकां वा प्रकार II त्रटुीची सांर्ाव्यता म्हणतात. हे चाचणी णकती चाांगले कायथ 

करीत आहे याचे मोजमाप करते आणण याला परीके्षची शक्ती म्हणतात. 1- A चे उच्च मूल्य दशथणवते की 

चाचणी चाांगली कायथ करीत आहे. 1- of चे कमी मूल्य परीके्षस खराब काम करीत आह.े 
 

एक-पुच्छ परीक् ाः  

जेव्हा णदलेली साांणययकी गहृीतक एच 0: =1 = μ2 प्रमाणेच मूल्य असते तेव्हा त्याला एक-पचु्ि परीक्षा 

म्हणतात. उदाहरणाथथ लोकसांययेची चाचणी घेण्यासाठीची चाचणी 

एच0: μ = μ0 

णवरुद्ध 

एच1: μ> μ0(उजवी शेपटी) णकां वा एच1: μ <μ0 (डावी शेपटी)एकेरी शेपटी परीक्षा आहे . उजव्या 

शेपटीच्या चाचणीमध्ये गांर्ीर प्रदेश सांपूणथपणे सॅम्पणलांग णवतरणाच्या उजव्या शेपटीत आहे, तर डाव्या 

शेपटीच्या चाचणीसाठी गांर्ीर प्रदेश सांपूणथपणे क्षधुाच्या णवतरणाच्या डाव्या शेपटीत आहे. 

 

दोन पुच्छ च चणी: 

जेव्हा णदलेली आकडेवारी गहृीतक मूल्यपेक्षा कमी णकां वा जास्त गणृहत धरली जाते तेव्हा त्यास दोन-पचु्ि 

परीक्षा म्हणतात.जेथे पऱ्या यी गहृीते दोन पचु्ि आहे सांययाशास्त्रीय गहृीते एक 
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एच0Μ = μ0 

पऱ्या यी गहृीतेणवरुध्द: 

एच1चाचणी: μ ≠ μ0 दोन शेपटी चाचणी म्हणून ओळखले जाते आणण अशा पररणस्थतीत गांर्ीर 

आकडेवारीच्या परीके्षच्या साांणययकी विच्या दोन्ही शेपटीमध्ये असलेल्या के्षत्राच्या र्ागाद्वार े गांर्ीर प्रदेश 

णदला जातो. 

 

४.४ पर मपुय ाअख्ण ाऄपर मपुय स ांख्ययकीय च चणी 

  

आकडेवारीमधील परामलु्य म्हणजे लोकसांययेच्या पैलूचा सांदर्थ, एखाद्या साांणययकीच्या णवरूद्ध नाही, जो 

नमनु्याबद्दलच्या पैलूचा सांदर्थ देतो. उदाहरणाथथ, लोकसांययेचा अथथ एक मापदांड आहे, तर नमनुा म्हणजे एक 

साांणययकी आहे. परामलु्य साांणययकीय चाचणी लोकसांययेच्या प्रमापक आणण माणहती मधून आलेल्या 

णवतरणाांचे एक अनमुान करते. 

 

परामलु्य चाचणी माणहती  सेटबद्दल काही णवणशष्ट धारणा बनवते; बहुदा - की णवणशष्ट णकां वा सामान्य 

णवतरणासह लोकसांययेमधून माणहती  काढला जातो. पढेु पॅरामीणिक चाचणीत असे गणृहत धरले जाते की 

लोकसांययेमधील चल एक अांतराच्या प्रमाणानसुार मोजले जातात. 

 

जेव्हा माणहती मध्ये सामान्य णवतरण असते आणण जेव्हा मापन स्केल अांतराल णकां वा प्रमाण असते तेव्हा 

परामलु्य चाचण्या वापरल्या जातात 

 

पर मपुय च चणीचे प्रक र: 

• दोन-नमनुा टी-चाचणी 

• जोडलेल्या टी-चाचणी 

• णर्न्नतेचे णवशे्लषण (एनोवा) 

• सहसांबांधाचे गणुाांक 

 

४.४.१ ाऄपर मपुय च चणी: 

अपरामलु्य चाचणी देखील ज्ञात आहे णवतरण-मकु्त चाचणी कमी शणक्तशाली मानली जाते कारण ती त्याच्या 

मोजणीत कमी माणहती वापरते आणण माणहती  सेटबद्दल थोडी धारणा बनवते. अपरामलु्य नसलेली चाचणी, 
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जी लोकसांयया मापदांडाांबद्दल काहीही गहृीत धरत नाही. अपरामलु्य चाचण्याांमध्ये णच-स्क्वेअर, णिशरची 

अचूक चाचणी आणण मान-णव्हटनी चाचणी समाणवष्ट आहे. 

 

अपरामलु्य चाचण्या केव्हा वापरल्या जातात-  

•  जेव्हा अभ्यासाचे माध्यम अणधक चाांगले प्रणतणनणधत्व करते तेव्हा 

•  जेव्हा माणहती मध्ये सामान्य णवतरण असते 

•  जेव्हा िमवाचक माणहती , रकँ केलेला माणहती  णकां वा आउटलायसथ काढला जाऊ शकत नाही 

•  जेव्हा नमनुा आकार खूपच लहान असतो 

•  जेव्हा मापन मोजमाप नाममात्र णकां वा सामान्य असेल 

  

१. टी- च चणी: 

टी- चाचणी हा दोन गटाांच्या साधनाांमध्ये महत्त्वपूणथ िरक आहे का हे ठरवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या  

अनमुाणनत आकडेवारीचा एक प्रकार आह,े ज्या णवणशष्ट वैणशष््टयाांसह सांबांणधत असू शकतात. हे बहुतेकदा 

वापरले जाते जेव्हा माणहती  सेट्स, जसे की १०० वेळा नाणे णललप केल्यावर पररणाम म्हणून नोंदवलेला 

माणहती  सेट सामान्य णवतरणाचे अनसुरण करले आणण अज्ञात रूपे असू शकतात. एक टी-चाचणी हा एक 

म्हणून वापरली जाते गहृीत चाचणी साधन,जी चाचणी गहृीतीच्या लोकसांययेस लागू असलेल्यास अनमुती देते 

 

टी-चाचणी, टी-आकडेवारी, टी-णवतरण मूल्ये आणण साांणययकीय महत्त्व णनणित करण्यासाठी स्वातांत्र्याच्या 

अांशाांकडे पाहते. तीन णकां वा त्यापेक्षा जास्त माध्यमाांसह चाचणी घेण्याकररता, एखाद्याने णर्न्नतेचे णवशे्लषण 

वापरले पाणहजे. 

 

टी-चाचणी आम्हाला दोन माणहती  सेटच्या सरासरी मूल्याांची तलुना करण्यास आणण ते समान लोकसांययातून 

आले आहे की नाही हे णनधाथररत करण्यास अनमुती देते. गणणतानसुार, टी-चाचणी दोन सांचाांमधून प्रत्येकाचा 

नमनुा घेते आणण दोन अथथ समान आहेत अशी शून्य गहृीतक गणृहत धरून समस्या णवधान स्थाणपत करते. 

लागू असलेल्या सूत्राच्या आधार,े णवणशष्ट मूल्याांची गणना केली जाते आणण मानक मूल्याांच्या तलुनेत तलुना 

केली जाते आणण गणृहत धरले गेलेले शून्य गहृीतक त्यानसुार स्वीकारले णकां वा नाकारले जाते. 

 

जर शून्य गहृीतणककता नाकारण्यास पात्र ठरली तर ती सूणचत करते की माणहती वाचन योग्य आहे आणण 

बहुधा सांधीमळेु नाही. टी-चाचणीया उदे्दशासाठी वापरल्या जाणाऱ्या  बऱ्याच चाचण्याांपैकी एक आहे. अणधक 
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नमनेुदार आकार आणण अणधक चाचण्या तपासण्यासाठी आकडेवारीत टी-चाचणीव्यणतररक्त इतर चाचण्या 

देखील वापरल्या पाणहजेत. 

 

t- च चणी गृहीतके: 

i.    टी-चाचण्याांसांदर्ाथत केलेली पणहली धारणा मोजमापाच्या प्रमाणात सांबांणधत आहे. टी- चाचणी ची समज 

अशी आहे की गोळा केलेल्या माणहती वर लागू केलेले मोजमाप प्रमाण सतत णकां वा िमवाचक स्केलचे 

अनसुरण करते, जसे की आयक्यू चाचणीचे गणु. 

ii.    केलेली दसुरी धारणा म्हणजे सोप्या यादृणच्िक नमनुाचा, की एकूण लोकसांययेचा यादृणच्िकपणे 

णनवडलेला र्ाग एखाद्या प्रणतणनधीकडून माणहती गोळा केला जातो. 

iii.   णतसरी समज म्हणजे माणहती, जेव्हा रचला जातो तेव्हा सामान्य णवतरण, घांटाच्या आकाराचे णवतरण वि 

होते. 

iv. अांणतम धारणा णर्न्नता एकरूपता आहे. नमनु्याांची प्रमाणणत णवचलन जेव्हा जवळजवळ समान असते 

तेव्हा एकसांध णकां वा समान, णर्न्नता अणस्तत्वात असते. 

 

T- कसोटी गणन : 

एक T-चाचणी गणनेत मयुय माणहती मूल्ये आवश्यक आहे. त्यामध्ये प्रत्येक माणहती  सेटमधील मधल्या 

मूल्याांमधील िरक (दरम्यानचा िरक म्हणतात), प्रत्येक गटाचे प्रमाण णवचलन आणण प्रत्येक गटाच्या माणहती 

मूल्याांची सांयया समाणवष्ट आहे. 

 

T-चाचणीच्या पररणामामळेु टी-मूल्य तयार होते. हे मोजले जाणार ेटी-मूल्य  नांतर महत्त्वपूणथ मूल्य सारणी (टी-

णवतरण सारणी म्हणतात) पासून प्राप्त मूल्याच्या तलुनेत केले जाते. ही तलुना एकट्या सांधीचा प्रर्ाव आणण 

िरक त्या सांधींच्या मऱ्या देबाहेर आहे की नाही हे णनधाथररत करण्यात मदत करते. गटाांमधील िरक 

अभ्यासामध्ये खरा िरक दशथणवतो की ते शक्यतो णनरथथक आहे. 

 

 T-  ख्ितरण स रण्य : 

टी-णवतरण सारणी एक-शेपटी आणण दोन- शेपटी स्वरूपात उपलब्ध आह.े एक-शेपटीचा उपयोग णनणित 

णदशाणनदेश णकां वा स्पष्ट णदशाणनदेश (सकारात्मक णकां वा नकारात्मक) असलेल्या शे्रणींच्या मूल्याांकनासाठी 

केला जातो. दोन-शेपटी शे्रणीच्या णवशे्लषणासाठी वापरल्या जातात. 
 

T- मूपये ाअख्ण स्ि तांत्र्य ाऄांश: 

टी-चाचणी त्याचे आउटपटु म्हणून दोन मूल्ये तयार करते: टी- मूल्ये आणण स्वातांत्र्याचे अांश. टी- मूल्ये ह ेदोन 

नमनु्या सांचाच्या मध्यर्ागी आणण नमनु्याच्या सांचामध्ये अणस्तत्वात असलेल्या णर्न्नतेमधील िरक याांचे 
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गणुोत्तर आहे. गणक मूल्य (दोन नमनु्या सांचाच्या मध्यर्ागी िरक) मोजणे सरळ आहे, तर िेद (नमनुा 

सांचामध्ये अणस्तत्वात असलेला िरक) गुांतलेल्या माणहती  मूल्याांच्या प्रकारानसुार थोडा गुांतागुांत होऊ 

शकतो. गणुोत्तराांचा िेद म्हणजे िैलाव णकां वा पररवतथनशीलतेचे मोजमाप. टी-मूल्याची उच्च मूल्ये, ज्याला टी-

स्कोअर देखील म्हटले जाते, ते दशथवते की दोन नमनेु सांचाांमध्ये मोठा िरक आहे. टी- मूल्ये णजतके लहान 

असेल णततकेच दोन नमनुा सांचामध्ये समानता णवद्यमान आहे. 

• मोठा टी-गणुाांकन सूणचत करतो की गट णर्न्न आहेत.  

• लहान टी-गणुाांकन सूणचत करतो की गट समान आहेत. 

 

स्वातांत्र्य पदवीसांदणर्थत अभ्यासातल्या मूल्याांन करते ज्यामध्ये बदलण्याचे स्वातांत्र्य आहे आणण शून्य 

कल्पनेचे महत्त्व आणण वैधता मूल्याांकन करण्यासाठी आवश्यक आहे. या मूल्याांची गणना सहसा नमुना 

सांचामध्ये उपलब्ध असलेल्या माणहती अणर्लेखच्या सांययेवर अवलांबून असते. 

 

सहसांबांख्धत (ख्कां ि  जोड्य  केलेले) टी- च चणी: 

जेव्हा नमनेु सामान्यत: समान यणुनट्सच्या जोड्या असतात णकां वा जेव्हा वारांवार उपाययोजना केल्या जातात 

तेव्हा सहसांबांणधत टी-चाचणी केली जाते. ही पद्धत अशा प्रकरणाांमध्ये देखील लागू होते जेथे मलेु, पालक 

णकां वा र्ावांडाांचा तलुनात्मक णवशे्लषण यासारयया नमुने सांबांणधत असतात णकां वा त्याांच्याशी जळुणारी वैणशष््टये 

आहेत. सहसांबांणधत णकां वा जोडलेल्या टी-चाचण्या अवलांबून असतात, कारण या प्रकरणात नमनेु दोन सांच 

सांबांणधत असतात. 

 

 पेअर केलेल्या टी-चाचणीसाठी टी-मूल्य  आणण स्वातांत्र्याच्या अांशाांची गणना करण्याचे सूत्र खालीलप्रमाणे 

आहे: 
 

जेव्ह : 

मीन १ आणण म्हणजेच २ = नमनु्यातील प्रत्येकाची सरासरी मूल्ये 

s (िरक) = णर्न्नतेचे मानक णवचलन जोडलेल्या माणहती मूल्याांची 

एन = नमनुा आकार (जोडलेल्या िरकाची सांयया) n − 1 = स्वातांत्र्याचा अांश 

 

सम न ख्भन्नत  (ख्कां ि  पूल केलेले) टी-च चणी: 

प्रत्येक गटातील नमनु्याांची सांयया समान असल्यास णकां वा दोन माणहती सेटचे णर्न्नता समान असल्यास 

समान णर्न्नता टी-चाचणी वापरली जाते. समान सूत्र टी-चाचणीसाठी टी-मूल्य आणण स्वातांत्र्याच्या अांशाांची 

गणना करण्यासाठी खालील सूत्र वापरले जाते: 
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जेव्ह : 

सरासरी १ आणण २ म्हणजेच = नमनु्यातील प्रत्येक सरासरी मूल्याांचे मूल्य १ आणण var २ = नमनुा सांचाच्या 

प्रत्येकाचे णर्न्नता 

n1 

स्वातांत्र्य अांश = एन१ +एन2−2 

 

णजथे:एन आणण 1 आणण एन एन2 =2 = प्रत्येक नमनुा सांचामधील अणर्लेखची सांयया प्रत्येक नमनुा 

सांचामधील नोंदी 

 

ाऄसम न ख्भन्नत  टी-च चणी: 

प्रत्येक गटातील नमनु्याांची सांयया णर्न्न असल्यास असमान णर्न्नता टी-चाचणी वापरली जाते आणण दोन 

माणहती सांचाच्या णर्न्नता देखील णर्न्न असते. या चाचणीस वेल्चची टी- चाचणी देखील म्हटले जाते. 

असमान णर्न्नता टी-चाचणीसाठी टी-मूल्य आणण स्वातांत्र्याच्या अांशाांची गणना करण्यासाठी खालील सूत्र 

वापरले जाते: 

 

जेव्ह : 

सरासरी १ आणण मध्यम २ = नमनु्यातील प्रत्येक शे्रणीची सरासरी मूल्ये 

var1 आणण var2 = नमनु्यातील प्रत्येकाचे णर्न्नता 

n1 आणण n2 = प्रत्येक नमनुा सांचामधील नोंदींची सांयया आणण 

 

जेव्ह : 

var1 आणण var2 = नमनु्यातील प्रत्येकाचे णर्न्नता 

n1 आणण n2 = प्रत्येक नमनुा सांचामधील रकेॉडथची सांयया 

 

 II एफ-टेस्ट: 

एि-णवतरण वापरणाऱ्या  कोणत्याही चाचणीसाठी एक "एि टेस्ट" एक कॅच-ऑल टमथ आहे. एि-

स्टॅणटणस्टकचा वापर णवणवध चाचण्याांमध्ये केला जातो, ज्यात ररगे्रसन अ ॅनाणलणसस, चाऊ चाचणी आणण शेिी 

चाचणी (पोस्ट-हॉक एनोव्हा चाचणी) समाणवष्ट आहे. 

 

F च चणीस ठी स म न्य प यऱ्य : 

• शून्य गहृीतक आणण वैकणल्पक गहृीतकता साांगा. 
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• F मूल्याची गणना करा. 

 

 F = (SSE1 – SSE2 / m) / SSE2 / n-k, सूत्र वापरून गणना केली जाते, 

 

जेथे, SSE = वगाांची अवणशष्ट बेरीज,  

m = णनबांधाांची सांयया आणण के = स्वतांत्र चल ची सांयया. 

 

•  एि आकडेवारी (या चाचणीसाठी महत्वपूणथ मूल्य) शोधा. एि साांणययकी सूत्र आहे: 

 F Statistic = variance of the group means / mean of the within group variances. 

 

एि- सारणीमध्ये तमु्हाला एि साांणययकीय सापडेल. 

• समथथन णकां वा नल गहृीतक नाकारा. 

 

F च चणी दोन प्रक र ांची तुलन  करण्य स ठी: 

एक साांणययकीय F चाचणी F साांणययकीयचा वापर करून S -१ आणण S २ ही दोन रूपे णवर्ाणजत करतात. 

पररणाम नेहमीच एक सकारात्मक सांयया असते (कारण रूपे नेहमी सकारात्मक असतात). एि-टेस्टसह दोन 

रूपाांची तलुना करण्याचे समीकरण आहे: 

F = s
2

1 / s
2

2 

जर रूपे समान असतील तर रूपाांचे गणुोत्तर 1 होईल. उदाहरणाथथ, आपल्याकडे नमुना १ सह दोन माणहती  

सेट असल्यास (१० चे णर्न्नता) आणण एक नमनुा २ (१० चे णर्न्नता), गणुोत्तर १०/१० = १ असेल. 

 

आम्ही नेहमी चाचणी घेतो की एि चाचणी चालवताना लोकसांयया रूपे समान आहेत. दसुऱ्या शब्दाांत, रूपे 

नेहमी एकसमान आहेत असे गणृहत धरू नये. म्हणून, शून्य गहृीतक नेहमीच णर्न्न असू शकतात. 

 

गृख्हतक: 

F चाचणीसाठी अनेक गणृहतक धरले जाते. 

•  चाचणी वापरण्यासाठी लोकसांयया साधारणपणे णवतरीत केली जाणे आवश्यक आहे (म्हणजे घांटा वि 

आकार). 

•  नमनेु स्वतांत्र घटना असणे आवश्यक आहे. 

•  चाचणीला उजवी शेपटीच्या परीके्षसाठी र्ाग पाडण्यासाठी मोठा णर्न्नता नेहमीच अांकात (सवाथत वरचा 

िमाांक) असावा. उजव्या पचु्िच्या चाचण्या मोजणे सोपे आहे. 
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•   दोन-पचु्ि चाचण्याांसाठी, योग्य गांर्ीर मूल्य शोधण्यापूवी अल्िाला 2 ने णवर्ाणजत करा. 

•  रूपे णमळणवण्यासाठी मानक णवचलन, चौरस असणे आवश्यक आहे. 

•  जर स्वातांत्र्याच्या अांशाांची नोंद एि सारणीमध्ये केलेली नसेल तर मोठ्या गांर्ीर मूल्याचा वापर करा. 

यामळेु टांक लेखनाच्या चकुा होण्याची शक्यता टाळता येते. 

 

III. Z टेस्ट: 

रे्झड-चाचणी हा एक गहृीतक चाचणीचा एक प्रकार आहे - चाचणीचे णनकाल वैध आहेत की पनुरावतृ्ती 

करण्यायोग्य आहेत ह ेशोधण्याचा एक मागथ. उदाहरणाथथ, जर एखाद्याने असे म्हटले असेल की त्याांना एक 

नवीन औषध सापडले आहे ज ेककथ रोग बरा करते, तर आपणास खात्री आहे णकती खरी आहे. एक गहृीतक 

चाचणी आपल्याला साांगेल की ती कदाणचत खरी आहे णकां वा कदाणचत खरी नाही. जेव्हा माणहती  साधारणपणे 

णवतरीत केली जाते तेव्हा Z चाचणी वापरली जाते (उदा. जेव्हा माणहती आलेला असतो तेव्हा घांटा वि 

आकार असतो). 

 

Z च चणी केव्ह  च लित  येाइल: 

•  नमनुा आकार ३0 पेक्षा जास्त आहे. अन्यथा, T चाचणी येथे वापरा. 

•  माणहती स्थळ एकमेकाांपासून स्वतांत्र असावेत. दसुऱ्या शब्दाांत, एक माणहती  स्थळ सांबांणधत नाही णकां वा 

दसुऱ्या  माणहती  स्थळास प्रर्ाणवत करत नाही. 

•  माणहती साधारणपणे णवतररत केला पाणहजे. तथाणप, मोठ्या नमनुा आकाराांसाठी (30 पेक्षा जास्त) 

नेहमीच िरक पडत नाही. 

•  लोकसांययेमधून माणहती यादृणच्िकपणे णनवडला जावा, णजथे प्रत्येक वस्तूची णनवड होण्याची समान सांधी 

असते. 

•  सवथ शक्य असल्यास नमुना आकार समान असावेत. 

 

झेड च चणी ि परण्य च्य  प यऱ्य : 

i.  शून्य गहृीतक आणण वैकणल्पक गहृीतकता साांगा. 

ii.  अल्िा स्तर णनवडा. 

iii.  रे्झड सारणीमध्ये रे्झडचे महत्त्वपूणथ मूल्य शोधा. 

iv.  रे्झड चाचणी आकडेवारीची गणना करा. 
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v.   चाचणी आकडेवारीची तलुना महत्त्वपूणथ रे्झड मूल्याशी करा आणण शून्य कल्पनेस समथथन णकां वा नकार 

द्या. 

 

रे्झड चाचणीचालणवण्यासाठी खालील िॉम्युथला वापरला जात आहे. 

    

x = नमनु्याची सरासरी 

μ = गहृीत सरासरी 

σ = प्रमाणणत णवचलन आहे 

n = णनररक्षण सांयया आहे 

 

दोन प्रम ण झेड-च चणी: 

प्रमाण णर्न्नतेसाठी ही चाचणी वापरली जाते. दोन प्रमाण समान आहेत की नाही हे पाहण्यासाठी दोन 

प्रमाणात तलुना करण्यास रे्झड-चाचणी अनमुती देते. 

 • शून्य गहृीतक (H0) हे प्रमाण समान आहे. 

• वैकणल्पक गहृीतक (H1)हे प्रमाण समान नसते. 

              

जेथे 

P1 आणण P2 = दोन नमुन्याांची सरासरी 

  = एकूण नमनुा प्रमाण (नमनु्याचे प्रमाणणत णवचलन) 

n1 आणण n2 = दोन नमनु्याांच्या णनरीक्षणाची सांयया 

 

एक नमनु  झेड-च चणी (एक पुच्छ झेड-च चणी): 

•  एक नमनुा रे्झड-चाचणी णवणशष्ट लोकसांयया मापदांड, ज्याचा मयुयत: अथथ होतो, गणृहत मूल्यापेक्षा 

लक्षणीय णर्न्न आहे की नाही हे णनधाथररत करण्यासाठी वापरले जाते. 

•  हे नमनु्याचे मध्यम आणण गहृीत धरलेल्या दरम्यानच्या सांबांधाचा अांदाज लावण्यास मदत करते. 
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•  या प्रकरणात, प्रमाणणत सामान्य णवतरण चाचणीच्या महत्त्वपूणथ मूल्याची गणना करण्यासाठी वापरला 

जातो. 

•  चाचणी घेतल्या जाणाऱ्या नमनु्याचे रे्झड-मूल्य एकतिी चाचणीच्या णनकषाांमधे पडल्यास, शून्य 

गहृीतकाांऐवजी वैकणल्पक गहृीतक स्वीकारले जाईल. 

•  अभ्यासाची तपासणी केली जात आहे की लोकसांयया मापदांड काही कणल्पत मूल्यापेक्षा कमी णकां वा 

जास्त आहे की नाही हे तपासण्यासाठी जेव्हा एक शेपूट चाचणी वापरली जाईल. 

•  एक-नमनुा रे्झड-चाचणी असे मानते की माणहती  सामान्यत: णवतरीत लोकसांययेमधून गोळा केलेला 

यादृणच्िक नमनुा आहे ज्यात सवथ समान आणण णर्न्न आहेत. 

•  या गणृहतकातून सूणचत होते की माणहती सतत असते आणण णवतरण समणमतीय आहे. 

•  अभ्यासासाठी ठरलेल्या वैकणल्पक गहृीतक्यावर आधाररत, एकतिी रे्झड- चाचणी एकतर डाव्या बाजूची 

रे्झड- चाचणी णकां वा उजवी बाजूची रे्झड- चाचणी असू शकते. 

•  उदाहरणाथथ , जर आमची एच0: µ0 = µ आणण हा: µ <µ0, अशी चाचणी एकतिी चाचणी असेल णकां वा 

अणधक स्पष्टपणे, डावी शेपटीची चाचणी असेल आणण तेथे डाव्या शेपटीवर िक्त एक नकार के्षत्र असेल. 

णवतरण 

•  तथाणप, जर एच0: µ = µ0 आणण हा: µ> µ0 असेलतर ही एक- शेपटी चाचणी (उजवी शेपटी) देखील 

आहे आणण नकार प्रदेश विाांच्या उजव्या शेपटीवर उपणस्थत आहे. 

 

 दोन नमनुे झेड-च चणी (दोन पुच्छ झेड-च चणी): 

•  दोन नमनुा रे्झड-चाचणीच्या बाबतीत सामान्यपणे णवतररत दोन स्वतांत्र नमनेु आवश्यक आहेत. 

•  दोन नमनु्याांची लोकसांयया मापदांडाांमधील सांबांध णनणित करण्यासाठी दोन- पचु्ि रे्झड-चाचणी केली 

जाते. 

•  दोन- पचु्ि रे्झड- चाचणीच्या बाबतीत, जोपयांत लोकसांयया मापदांड गणृहत मूल्यापेक्षा समान नाही तोपयांत 

वैकणल्पक गहृीतक स्वीकारले जाते. 

 जेव्हा H0: µ = µ0 and H0: µ  ≠  µ0    असेल तेव्हा  दोन-पचु्ि चाचणी योग्य आहे. 

 अशा प्रकार,े दोन- पचु्ि चाचणीमध्ये, विाांच्या प्रत्येक पचु्िवर एक दोन नकार के्षत्र आहेत. 
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Z च चणी नमनु : 

 जर ४०० परुुष कामगाराांच्या नमनु्याांची सरासरी उांची ६७.४७ इांच असेल तर ६७.3९ इांच उांची असलेल्या 

मोठ्या लोकसांययेच्या आणण नमनुामानक ५% पातळीवर १. 3० इांच. णवचलनासह नमुना मानणे वाजवी 

आहे. 

 

लोकसांययेची मूळ उांची .3६७ inches इांच इतकी आहे या शून्य गहृीतक्याने आपण हे णलहू शकतो: 

 H0: µ =.3९“ Ha: µ ≠  ६७.3९“ 

   = ६७. ४७“ 

σ = १. 3०“ 

n = ४०० 

सामान्य असल्याचे लोकसांयया गहृीत धरून, आम्ही खालीलप्रमाणे चाचणी साांणययकी z बाहेर कायथ करू 

शकता: 

    

 

H0 णदलेल्या प्रश्नामध्येही दोन बाजूांनी असल्याने, सामान्य वि के्षत्र सारणीचा वापर करून, खाली णदलेल्या 

पातळीवर नकार देण्याचे के्षत्र ठरवण्यासाठी आम्ही दोन-पचु्ि परीक्षा देणार आहोतः 

 

 R : | z | > १.९६ 

 

T चे णनरीक्षण केलेले मूल्य १.२3१ आहे जे आर: | पासून स्वीकृती प्रदेशात आहे z | > १.९६, आणण अशा 

प्रकार,े H0 स्वीकारले जाते. 

 

IV.  ची स्क्िेाऄर च चणी (χ2 ) : 

ची स्क्वेअर चाचणी (χ2) णदलेल्या तक्त्यामधील णवशेषता स्वतांत्र आहेत की नाही आणण णकतीतरी 

लोकसांययातील मूळ मूल्ये समान आहेत की नाही ह ेणदलेल्या सैद्धाांणतक णवतरणाद्वार ेणनरीणक्षत माणहती आली 

आहे की नाही ह े णनधाथररत करण्यासाठी वापरले जाते. ची स्क्वेअर चाचणी (χ  2) णवतरण सामान्य 

णवतरणासारखे णदसते जे उजवीकडे वळवले जाते. ही एक सतत णवतरण आहे जी केवळ सकारात्मक मूल्ये 

गहृीत करते. ते 0 पासून प्रारांर् होते आणण सकारात्मक णदशेने अनांतते पयांत वाढते. 
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ची-स्क्वेअर चाचण्या चे  दोन प्रकार आहते. दोन्ही वेगवेगळ्या हेतूांसाठी णच- स्क्वेअर आकडेवारी आणण 

णवतरण वापरतात: 

 

णजथे 

C  =  स्वातांत्र्याचा अांश 

O  = णनरीणक्षत मूल्य आणण  

E  =  अपेणक्षत मूल्य 

O =  आपल्या माणहती  सेटमधील प्रत्येक माणहती मदु्दासाठी गणना. 

 

मोजण्याच्या त्रासदायक पद्धतीमळेु बहुतेक वेळा खालील तांत्रज्ञान वापरले जात आहे. : 

•  स्क्वेअर चाचणी मध्ये एसपीएसएस (SPSS). 

•  स्क्वेअर एक्सेल मधील पी-मूल्य. 

 

ची स्क्वेअर चलाांमधील सांबांध दशथणवण्याचा एक मागथ म्हणजे एक ची-स्क्वेअर सांणककीय. आकडेवारीत दोन 

प्रकाराांचे चल आहेत: सांययात्मक (मोजण्यायोग्य) व चल आणण असांययात्मक (वगीकरण) चल. ची-

स्क्वेअरयकु्त आकडेवारी ही एकच सांयया आहे जी णनरीणक्षत आणण अपेणक्षत सांयया यामधील िरक दशथणवते. 

 

ची-स्क्वेअर साांणययकीमध्ये काही णर्न्नता आहेत. तथाणप, सवथ णर्न्नता समान कल्पना वापरतात, जे आपण 

प्रत्यक्षात सांकणलत केलेल्या मूल्याांशी अपेणक्षत मूल्याांची तलुना करीत असतात. आकणस्मक सारण्याांसाठी 

सवाथत सामान्य प्रकाराांचा वापर केला जाऊ शकतो: 

 

 

जेथे 

O = णनरीणक्षत मूल्य, 

E = अपेणक्षत मूल्य आणण 

I = आकणस्मकता सारणीमधील णस्थती. 
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कमी ची-स्क्वेअर मूल्य म्हणजे माणहतीच्या दोन सांच दरम्यान उच्च सहसांबांध  णसद्धाांतानसुार,  णनरीक्षण 

केल्यास आणण अपेणक्षत मूल्ये समान (“िरक नाही") असल्यास णच-स्क्वेअर शून्य असेल. जर  णनरीक्षण मूल्य 

महत्त्वपूणथ मूल्यापेक्षा अणधक असेल तर त्यात एक महत्त्वपूणथ िरक आहे. 

 

ची-स्क्वेअर आकडेवारी केवळ सांययेवर वापरली जाऊ शकते. ते टक्केवारी, प्रमाण, अथथ णकां वा तत्सम 

साांणययकीय मूल्याांसाठी वापरले जाऊ शकत नाहीत. उदाहरणाथथ, आपल्याकडे २०० लोकाांचे १० टक्के 

असल्यास, चाचणी आकडेवारी चालणवण्यापूवी आपल्याला त्यास एका सांयये (२०) मध्ये रूपाांतररत करणे 

आवश्यक आहे. 

 

ची स्क्िेाऄर पी- मूपय 

ची चौरस चाचणी पी-मूल्य देईल. पी- मूल्य दाखवते की चाचणीचे पररणाम महत्त्वपूणथ आहेत की नाही. ची 

स्क्वेअर चाचणी करण्यासाठी आणण पी- मूल्य णमळणवण्यासाठी आवश्यक माणहतीचे दोन र्ाग खालील प्रमाणे:  

i.    स्वातांत्र्य पदवी. उणे १ शे्रणीची ही सांयया आहे. 

Ii. अल्िा स्तर (á). हे सांशोधकाने णनवडले आहे. नेहमीचा अल्िा स्तर ०.०५ (५%) असतो, परांत ुत्याचे 

इतर स्तरही असू शकतात जसे की ०.०१  णकां वा ०.१०. 

 

स्वातांत्र्याच्या पदव्या ची-स्क्वेअर (×णचन्हानांतर सबणस्िप्ट म्हणून ठेवल्या जातात (×
2
) उदाहरणाथथ , खालील 

६ df :×
2

6. आणण हा ची-स्क्वेअर ४ df:×
2

4. 

 

 

ची-स्क्िेाऄर ख्ितरण: 

णच-स्क्वेअर णवतरण हे गामा णवतरणाचे एक णवशेष प्रकरण आहे; स्वातांत्र्याच्या एन णडग्रीसह एक ची चौरस 

णवतरण अ = n / २ आणण बी = .०५  (णकां वा â = २) सह गॅमा णवतरणा समान आहे. 

 

समजा, आपल्याकडे सामान्य णवतरणामधून यादृणच्िक नमुना घेतला आहे. ची चौरस णवतरण म्हणजे या 

यादृणच्िक नमुन्याांच्या वगथवारीच्या बेरीजचे णवतरण. स्वातांत्र्य (k) चे अांश नमूद केलेल्या सांययेइतके असतात. 

उदाहरणाथथ , जर आपण १० घेतले असतील. सामान्य णवतरणामधून नमनेु तर df = १०. ची चौरस 

णवतरणामध्ये स्वातांत्र्याची णडग्री देखील याचा अथथ आहे. या उदाहरणात, या णवणशष्ट णवतरणाचा अथथ १० 

असेल. ची चौरस णवतरण नेहमीच योग्य असतो. तथाणप, स्वातांत्र्याचा अांश णजतका जास्त असेल णततका 

अणधक च वगथ णवतरण सामान्य णवतरणासारखे णदसते. 

 



४. स ांख्ययकीय ख्िश्लषेण 

 

96 

 

 

V. एनोि  च चणी (ANOVA Test): 

एनोवा चाचणी हा सवेक्षण णकां वा प्रयोगाचे पररणाम महत्त्वपूणथ आहेत की नाही ह ेशोधण्याचा एक मागथ आह.े 

दसुऱ्या शब्दाांत, शून्य गहृीतकता नाकारण्याची णकां वा वैकणल्पक गहृीतक स्वीकारण्याची आवश्यकता 

असल्यास हे शोधण्यात मदत होते. 

 

िन - िे ख्कां ि  टू - िे: 

एकतिी णकां वा दोन-मागथ चल चाचणीच्या णवशे्लषणामध्ये स्वतांत्र चल (IV) ची सांयया दशथणवते. 

•  वन-वे मध्ये एक स्वतांत्र चल (2 स्तराांसह) आहे. उदाहरणाथथ: तणृधान्याचे प्रकार 

•  णद्व-मागाथत दोन स्वतांत्र चल आहेत (यात एकाणधक स्तर असू शकतात). उदाहरणाथथ: तणृधान्ये प्रकार, 

कॅलरी. 

 

गट ख्कां ि  स्तर: 

गट णकां वा स्तर समान स्वतांत्र चल अांतगथत णर्न्न गट आहते. उपरोक्त उदाहरणात, “बॅ्रड ऑि सीररयल” चे 

स्तर लकी चाम्सथ, णकसणमन ब्रेन, कॉनथललेक्स - एकूण तीन स्तर असू शकतात. “कॅलरी” ची पातळी अशी असू 

शकते: गोड, णवरणहत - एकूण दोन स्तर. जर गट णकां वा स्तराांची शे्रणीबद्ध रचना असेल (प्रत्येक स्तराची 

णवणशष्ट उपसमूह आहेत), तर णवशे्लषणासाठी नेस्टेड एनोवा वापरा. 

 

प्रख्तकृती: दोहोंसह अनोवा प्रणतकृतीसह, दोन गट असू शकतात आणण त्या गटातील व्यक्ती एकापेक्षा जास्त 

गोष्टी करीत आहेत (म्हणज े दोन महाणवद्यालयाांतील दोन गट दोन परीक्षाांचा अभ्यास करतात). एका गटात 

िक्त दोन चाचण्या घेतल्यास नक्कलणशवाय वापरू शकता. 

 

च चणीचे प्रक र: 

एक म गश ाअख्ण दोन म गश: दोन मयुय प्रकार आहेत. णद्वमागी चाचण्या प्रणतकृतीसह णकां वा त्याणशवाय असू 

शकतात. 

•  गट ांमधील एक-म गश ाऄनोि : दोन गटाांमध्ये िरक आहे की नाही हे तपासण्यासाठी याचा वापर केला 

जातो. 

•  दोन म गश ाऄनोि  प्रख्तकृतीख्िन : जेव्हा त्याचा एक गट असतो आणण त्याच गटाची दहुेरी-चाचणी होते 

तेव्हा हे वापरले जाते. उदाहरणाथथ , एखाद्या व्यक्तीच्या सांचाच्या आधी आणण नांतर ते तपासतात की ते 

कायथ करते की नाही हे पाहण्यासाठी औषधोपचार करतात. 

•   प्रख्तकृतीसह दोन म गश ाऄनोि ाः दोन गट आणण त्या गटाांचे सदस्य एकापेक्षा जास्त गोष्टी करीत आहेत. 

उदाहरणाथथ , वेगवेगळ्या रुग्णालयाांमधील रूग्णाांचे दोन गट दोन णर्न्न उपचाराांचा प्रयत्न करीत आहेत. 
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िन िे/ एक म गश ाऄनोि : 

क मागथ एनोवा F-णवतरणाच्या सहाय्याने दोन स्वतांत्र (असांबांणधत) गटाांमधील दोन साधनाांची तलुना 

करण्यासाठी वापरला जातो. परीके्षसाठी शून्य गहृीतक आहे की दोन अथथ समान आहेत. म्हणूनच, महत्त्वपूणथ 

पररणामाचा अथथ असा आहे की दोन अथथ असमान आहेत. 

 

ाऄनोि च्य  एक  म ग शची ाईद हरण:े 

पररख्स्थती १: आपल्याकडे व्यक्तींचा एक गट सहजगत्या लहान गटात णवर्ागला गेला आहे आणण णर्न्न काये 

पूणथ करीत आहे. उदाहरणाथथ, आपण कदाणचत वजन कमी र्झाल्यावर चहाच्या प्रर्ावाांचा अभ्यास करत 

असाल आणण ग्रीन टी, ब्लॅक टी आणण चहा नाही असे तीन गट तयार केले आहते. 

 पररख्स्थती २: पररणस्थती १ प्रमाणेच, परांत ु या प्रकरणात व्यक्ती त्याांच्याकडे असलेल्या गणुधमाथनसुार 

गटाांमध्ये णवर्ागली जातात. उदाहरणाथथ , वजनानसुार लोकाांची पाय ताकद. आपण सहर्ागींना वजन 

शे्रणींमध्ये णवर्ाणजत करू शकता (लठ्ठपणा, जादा वजन आणण सामान्य) आणण वजन मशीनवर त्याांचे पाय 

मोजू शकता. वन वे एनोवा चाचणीची प्रमखु मऱ्या दा अशी आहे की हे दशथणवते की कमीतकमी दोन गट 

एकमेकाांपासून णर्न्न होते. परांत ुहे कोणते गट णर्न्न आहेत ह ेदशथणवत नाही. 

 

टू िे ाऄनोि : 

टू वे अनोवा हे वन वे अनोवाचा णवस्तार आहे. टू वे अनोवासह दोन अपक्ष आहेत. जेव्हा एक मापन व्हेररएबल 

(म्हणजे एक पररमाणात्मक चल) आणण दोन नाममात्र चल असतात तेव्हा एनोवा दोन मागाांनी उपयकु्त आहे. 
 

उदाहरणाथथ , नोकरी मलुाखतींमध्ये णचांता पातळीवर उत्पन्न आणण णलांग याांच्यात काही सांवाद आहे की नाही हे 

शोधण्यासाठी. णचांता पातळी म्हणजे पररणाम णकां वा मोजमाप करता येणार ेबदल. णलांग आणण उत्पन्न हे दोन 

स्पष्ट चल आहेत. ह ेस्पष्ट चल स्वतांत्र चल देखील आहेत, ज्यास टू वे एनोवा मधील घटक म्हणतात. घटक 

स्तरात णवर्ागले जाऊ शकतात. वरील उदाहरणात, उत्पन्नाची पातळी तीन स्तराांमध्ये णवर्ागली जाऊ 

शकतेः णनम्न, मध्यम आणण उच्च उत्पन्न. णलांग तीन स्तराांमध्ये णवर्ागले जाऊ शकते: नर, मादी आणण 

िान्सजेंडर. उपचार गट ह ेघटकाांचे सवथ सांर्ाव्य सांयोजन आहेत. या उदाहरणात ३ एक्स ३ = ९ उपचार गट 

असतील. 
 

मयुय प्रभ ि ाअख्ण परस्परसांि द च  प्रभ ि: 

दोन मागथ एनोवावरील पररणाम मयुय पररणाम आणण परस्परसांवादाच्या पररणामाची गणना करले. मयुय 

पररणाम वन वे अनोवा प्रमाणेच आहे: प्रत्येक घटकाचा प्रर्ाव स्वतांत्रपणे णवचार केला जातो. 

परस्परसांवादाच्या पररणामासह, सवथ घटक एकाच वेळी णवचारात घेतले जातात. प्रत्येक सेलमध्ये एकापेक्षा 
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जास्त णनरीक्षणे असल्यास घटकाांमधील परस्परसांवादाचा पररणाम तपासणे सोपे आहे. वरील उदाहरणासाठी, 

अनेक तणाव स्कोल्स पेशींमध्ये प्रणवष्ट केल्या जाऊ शकतात. 

 

 ४.५. घटक ख्िश्लषेण (Factor Analysis) 

  

घटक णवशे्लषण एक तांत्र आह ेज्याचा वापर मोठ्या सांययेतील चल कमी करण्यासाठी घटकाांच्या सांययेमध्ये 

वापर केला जातो. हे तांत्र सवथ चला मधून जास्तीत जास्त सामान्य णर्न्नता काढते आणण सामान्य 

स्कोअरमध्ये ठेवते. सवथ चलाची अनिुमणणका म्हणून आम्ही पढुील गणुाांसाठी या स्कोअरचा वापर करू 

शकतो. घटक णवशे्लषण सामान्य रषेीय प्रणतमानाचा एक र्ाग आहे (जीएलएम) आणण ही पद्धत देखील 

यासारखे अनेक गणृहत धरते: 

 • रषेेचा सांबांध आह,े 

•  तेथे कोणतेही मल्टीकोललाइणनटी नाही, त्यात णवशे्लषणामध्ये सांबांणधत चल समाणवष्ट आहेत आणण 

•  चल आणण घटकाांमधील खर ेपरस्पर सांबांध आहे. 

 

घटक ख्िलगीकरण चे प्रक र: 

माणहती  सेटमधून घटक काढण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धती वापरल्या जातात: 

i.   मयुय घटक ख्िश्लषेणाः 

सांशोधकाांद्वार ेवापरली जाणारी ही सवाथत सामान्य पद्धत आहे. मयुय घटक णवशे्लषण जास्तीत जास्त णर्न्नता 

काढण्यास सरुवात करतो आणण प्रथम घटकात ठेवतो. त्यानांतर, ते प्रथम घटकाांद्वार े स्पष्ट केलेले णर्न्नता 

काढून टाकते आणण नांतर दसुऱ्या  घटकासाठी जास्तीत जास्त णर्न्नता काढण्यास प्रारांर् करते. ही प्रणिया 

शेवटच्या घटकावर जाते. 

 

ii. स म न्य घटक ख्िश्लषेण:  

सांशोधकाांद्वार े दसुऱ्या  िमाांकाची पसांतीची पद्धत; हे सामान्य णर्न्नता काढते आणण घटकाांमध्ये ठेवते. या 

पद्धतीमध्ये सवथ चलाांचे अणद्वतीय रूप समाणवष्ट नाही. ही पद्धत SEM मध्ये वापरली जाते. 

 

iii. प्रख्तम  घटक ख्िलगीकरण:  

ही पद्धत परस्पर सांबांध मॅणिक्सवर आधाररत आहे. प्रणतमा घटक णवलगीकरणच्या घटकाचा अांदाज 

लावण्यासाठी OLS प्रणतगमन पद्धत वापरली जाते. 
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iv. ज स्तीत ज स्त शक्यत  पद्धताः  

ही पद्धत परस्पर सांबांध मेणिकवर देखील कायथ करते परांत ु घटकाांमध्ये जास्तीत जास्त सांर्ाव्यतेची पद्धत 

वापरते. 

 

V. घटक ख्िश्लषेण च्य  ाआतर पद्धतीाः  

अल्िा िॅक्टररांग कमीतकमी वगाांपेक्षा जास्त आहे. वेट स्क्वेअर ही आणखी एक प्रणतगमन आधाररत पद्धती 

आहे जी घटक णवलगीकरणासाठी वापरली जाते. 

 

घटक भ रण: (Factor loading): 

घटक र्ारण हे मळुात बदल आणण घटकाांसाठी परस्परसांबांध गणुाांक असते. घटक र्ारण त्या णवणशष्ट 

घटकावर चलाद्वार े स्पष्ट केलेले िरक दशथणवते. SEM पध्दतीत, थांबच्या णनयमानसुार, ०.७ णकां वा उच्च 

घटक र्ारण करणे हे दशथणवते की घटक त्या व चलामधून पयाथप्त िरक काढतो. 
 

ाआगेनमूपय ज/ िैख्शष््टयपूणश मुळे:  

इगेनमूल्य ज ना वैणशष््टयपूणथमुळे देखील म्हणतात.णवणशष्ट घटकाांद्वार ेइइगेनव्हल्यूज स्पष्ट केलेले िरक दशथणवते 
 

एकूण णर्न्नताांपैकी. सामान्यतेच्या स्तांर्ातून, आम्हाला माणहती आहे की एकूण णर्न्नतेपैकी प्रथम घटकाांद्वार े

णकती णर्न्नता स्पष्ट केली गेली आहे. 

 

घटक सांयय  (Factor score):  

घटक सांययाला घटक स्कोअर असेही म्हणतात. हा स्कोअर सवथ पांक्ती आणण स्तांर्ाांचा आहे, जो सवथ चलाांचे 

अनिुमणणका म्हणून वापरला जाऊ शकतो आणण पढुील णवशे्लषणासाठी वापरला जाऊ शकतो.  

 

ख्फरख्िण ेपद्धत: (Rotation method) 

णिरणवणे पद्धतीमळेु प्रदान समजणे अणधक णवश्वासाहथ बनवते. वैणशष््टयपूणथ मळेु णिरणवणे पद्धतीवर पररणाम 

करीत नाहीत, परांत ु णिरण्याची पद्धत वैणशष््टयपूणथ मळेु णकां वा काढलेल्या णर्न्नतेच्या टक्केवारीवर पररणाम 

करते.  

 

णिरणवणेच्या बऱ्याच पद्धती उपलब्ध आहेत जसे णक: रोटेशन नाही पद्धत, व्हॅररमेक्स रोटेशन पद्धत, 

क्वाणटथ मॅक्स रोटेशन पद्धत, डायरके्टोणब्लणमन रोटेशन पद्धत आणण प्रॉमॅक्स रोटेशन पद्धत. 
 

गृख्हतक: 

i.  ाअाईटलेटर न हीाः असे मानू की माणहती मध्ये कोणतेही आउटलेटर नाहीत. 
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ii.  पुरसे  नमनु  ाअक र: केस घटकापेक्षा मोठा असणे आवश्यक आहे. 

iii.  ाऄचूक मपटीकोलल ाआनरीटी न हीाः घटक णवशे्लषण हे परस्परावलांबन तांत्र आहे. चलाांमध्ये पररपूणथ 

मल्टीकोललाइनररटी नसावी. 

iv.  होमोख्सस्टेख्स्सटी: घटक णवशे्लषण हे मोजमाप केलेल्या चलाांचे एक रषेीय कायथ असल्याने, त्यास 

चलाांमधील समलैंणगकता आवश्यक नसते. 

v.  रषे त्मकत : घटक णवशे्लषण दखेील रषेीयतेच्या गणृहतकावर आधाररत आहे. रखेीय नसलेले चल देखील 

वापरले जाऊ शकतात. हस्ताांतरणानांतर, तथाणप हे रषेीय व चलाांमध्ये बदलते. 

vi.  मधय ांतर म ख्हती : मध्याांतर माणहती  गणृहत धरले जाते. 

 

४.६ म ख्हती ाऄथशख्निशचन 

 

णहतीचे अथथणनवथचन म्हणजे काही पूवथणनधाथररत प्रणियेद्वार े माणहतीचे पनुरावलोकन करण्याची प्रणिया जी 

माणहतीला काही अथथ प्रदान करण्यास आणण सांबांणधत णनष्कषाथपयांत पोहोचण्यास मदत करले. त्यात माणहती 

णवशे्लषणाचा णनकाल घेणे समाणवष्ट आहे. माणहती णवशे्लषण ही सांशोधनाच्या प्रश्नाांची उत्तरे णमळणवण्यासाठी 

माणहती  िमवारी, वगीकरण, हाताळणी आणण साराांणशत करण्याची प्रणिया आहे. हे माणहती  स्पष्टीकरण 

णदशेने पणहले पाऊल आहे. 
 

हे स्पष्ट आहे की माणहती चे स्पष्टीकरण खूप महत्वाचे आहे, आणण अशा योग्यररत्या करणे आवश्यक आहे. 

म्हणूनच, सांशोधकाांनी या प्रणियेस मदत करण्यासाठी काही माणहती  व्यायया पद्धती णनणित केल्या आहेत. 

 

४.६.१ म ख्हतीचे ाऄथशख्निशचन च्य  पद्धती: 

माणहती सांकलन, णवशे्लषण आणण सादर केल्या गेलेल्या सांययात्मक माणहतीची समजूत काढण्यात णवशे्लषक 

लोकाांना मदत करतात. माणहती , जेव्हा कच्च्या स्वरूपात माणहती गोळा केला जातो तेव्हा सामान्य माणसाला 

हे समजणे अवघड होते, म्हणूनच णवशे्लषकाांनी एकणत्रत केलेली माणहती आवश्यक आहे जेणेकरून इतराांना ते 

समजेल. याच्या दोन मयुय पद्धती आहेत ज्यात ह ेकरता येते; पररमाणवाचक पद्धती आणण गणुात्मक पद्धती. 
 

i. गुण त्मक म ख्हती ाऄथशख्निशचन पद्धत: 

गणुात्मक माणहती अथथणनवथचनची पद्धत गणुात्मक माणहती णवशे्लषण करण्यासाठी वापरली जाते, ज्यास 

वगीकरणात्मक माणहती देखील म्हटले जाते. ही पद्धत माणहतीचे वणथन करण्यासाठी सांयया णकां वा नमनु्याांऐवजी 

मजकूर वापरते. 
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गुण त्मक म ख्हती स म न्यत: णवणवध प्रकारच्या व्यक्ती ते तांत्रज्ञानाद्वार े एकणत्रत केला जातो, ज्याचे 

णवशे्लषणात्मक पररमाणात्मक पद्धतीच्या तलुनेत णवशे्लषण करणे कठीण असू शकते. पररमाणात्मक माणहती 

णवपरीत ज्याचे णवशे्लषण आणण सांग्रह केल्यावर थेट णवशे्लषण केले जाऊ शकते, गणुात्मक माणहती चे णवशे्लषण 

करण्यापूवी प्रथम त्यास आकड्याांमध्ये सांकेतन करणे आवश्यक आहे. याचे कारण असे आहे की मजकूर 

सहसा अवजड असतात आणण अणधक वेळ घेतात आणण मूळ णस्थतीत त्याचे णवशे्लषण केल्यास त्यात बऱ्याच 

त्रटुी आढळतात. णवशे्लषकाांद्वार े केलेल्या सांकेतनचे देखील दस्तऐवजीकरण केले पाणहजे जेणेकरून ते 

इतराांद्वार ेपनु्हा वापरले जाऊ शकते आणण णवशे्लणषत देखील केले जाऊ शकते. 

 

गणुात्मक माणहतीचे दोन मयुय प्रकार आहते, म्हणजे; नाममात्र आणण िमाांकाचा माणहती. या दोन्ही प्रकाराांची 

व्यायया समान पद्धतीने केली जाते, परांत ु नाममात्र माणहतीपेक्षा सामान्य माणहतीचे स्पष्टीकरण सोपे आह.े 

बहुतेक प्रकरणाांमध्ये, माणहती गोळा करण्याच्या प्रणियेदरम्यान िमवाचक माणहती सहसा सांययेसह लेबलचा 

असतो आणण सांकेतनची आवश्यकता नसते. हे नाममात्र माणहतीपेक्षा णर्न्न आहे ज्यास अद्याप योग्य 

स्पष्टीकरणासाठी सांकेतन आवश्यक आहे. 

 

४.६.२ सांयय त्मक म ख्हती ाऄथशख्निशचन पद्धत: 

सांययात्मक माणहतीचा अथथणनवथचन पद्धत सांययात्मक माणहती देखील साांणययकीय माणहती म्हणून ओळखले 

जाते जे णवशे्लषण करण्यासाठी वापरले जाते. या प्रकारात सांयया असते आणण म्हणून मजकूर नव्हे तर 

सांययाांच्या वापरासह णवशे्लषण केले जाते. 
 

पररमाणवाचक माणहतीचे दोन प्रकार असतात; स्वतांत्र आणण सतत माणहती. सवथ माणहती प्रकार सांययात्मक 

असलेल्या सतत माणहतीला अांतराळ माणहती आणण गणुोत्तर माणहतीमध्ये णवर्ागले जाते. सांययेच्या नैसणगथक 

अणस्तत्वामळेु, णवशे्लषकाांना णवशे्लषण करण्यापूवी पररमाणात्मक माणहतीवर सांकेतन तांत्र वापरण्याची 

आवश्यकता नाही. पररमाणात्मक माणहतीचे णवशे्लषण करण्याच्या प्रणियेत मानक णवचलन, मध्यम आणण 

मध्यम यासारयया साांणययकीय प्रणतमान तांत्राांचा समावेश आहे. 
 

४.६.३ म ख्हती ाऄथशख्निशचनचे महत्त्ि: 

सांग्रह आणण अथथ लावणे उदे्दश उपयकु्त आणण वापरण्यायोग्य माणहती णमळणवणे आणण सवाथत माणहतीपूणथ णनणथय 

शक्य करणे होय. व्यवसायाांपासून, नवणववाणहत जोडप्याांपयांत त्याांच्या पणहल्या घराबद्दल सांशोधन करणे, 

माणहती सांकलन आणण अथथ लावणे णवणवध सांस्था आणण व्यक्तींसाठी अमऱ्याद िायदे प्रदान करते. 

 

i. हे अन्वेषणाद्वार ेसांशोधकास त्याच्या णनष्कषाांच्या खाली कायथ करणारा अमूतथ तत्व चाांगल्या प्रकार ेसमजू 

शकतो. याद्वार ेतो आपल्या सारयया अमूतथ तत्त्वाचा अभ्यास करून इतर अभ्यासाच्या अभ्यासकाांशी णनष्कषथ 



४. स ांख्ययकीय ख्िश्लषेण 

 

102 

 

 

जोडू शकतो आणण त्याद्वार े घटनाांच्या ठोस जगाणवषयी अांदाज येऊ शकतो. ताजी चौकशी नांतर या 

र्णवष्यवाण्याांची चाचणी घेऊ शकते. अशाप्रकार ेसांशोधनात सातत्य राखता येते. 

 

ii. अथथ लावणे स्पष्टीकरणात्मक सांकल्पनाांची स्थापना ठरवते जी र्णवष्यातील सांशोधन अभ्यासासाठी 

मागथदशथक म्हणून काम करू शकते; हे बौणद्धक साहसीचे नवीन मागथ उघडते आणण अणधक ज्ञानाच्या शोधास 

उते्तजन देते. 

 

iii. त्याचे णनष्कषथ जे आहेत तेच का आहेत आणण केवळ इतराांना त्याच्या सांशोधनाच्या णनष्कषाांचे वास्तणवक 

महत्त्व समजून घेण्यास मदत करणार े केवळ अन्वयाचूथनच सांशोधक अणधक चाांगल्या प्रकार े प्रशांसा करू 

शकतात. 
 

iv. अन्वेषण सांशोधन अभ्यासाच्या णनष्कषाांचे स्पष्टीकरण बहुतेकदा प्रयोगात्मक सांशोधनासाठी गणृहतकाांमधे 

ठरते आणण अशा प्रकारचे अन्वेषण सांशोधनातून प्रयोगात्मक सांशोधनात पररवतीत होते. अन्वेषण अभ्यासाला 

सरुूवात करण्यासाठी एक गहृीतक नसते, अशा अभ्यासाच्या णनष्कषाांचे स्पष्टीकरण पोस्ट-िॅक्टम आधारावर 

केले पाणहजे ज्या प्रकरणात र्ाषाांतर ताांणत्रकदृष््टया 'पोस्ट िॅक्टम' व्यायया म्हणून केले जाते. 
 

४.६.४ म ख्हती ाऄथशख्निशचन तील खबरद री: 

हे नेहमीच लक्षात ठेवले पाणहजे की माणहती योग्यररत्या सांग्रणहत करावी आणण त्याचे णवशे्लषण केले गेले तर 

चकुीचे अथथ लावणे चकुीचे णनष्कषथ काढू शकते. म्हणूनच, णन:पक्षपातीपणे आणण योग्य दृष्टीकोनातून धैऱ्या ने 

समजावून साांगणे आवश्यक आहे. माणहती स्पष्टीकरणात पढुील खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. 

 

i. ाअिश्यक म ख्हती प्रक र ओळख : 

सांशोधकाांना णवणशष्ट सांशोधनासाठी आवश्यक असलेल्या माणहतीचा प्रकार ओळखणे आवश्यक आहे. ह े

नाममात्र, िमवाचक, मध्याांतर णकां वा गणुोत्तर माणहती असू शकते. सांशोधन करण्यासाठी आवश्यक माणहती 

गोळा करण्याची गरुुणकल्ली म्हणजे सांशोधनाचा प्रश्न योग्यररत्या समजून घेणे. जर सांशोधकास सांशोधनाचा 

प्रश्न समजत असेल तर तो सांशोधन करण्यासाठी कोणत्या प्रकारची माणहती आवश्यक आहे ते ओळखू 

शकतो. 

 

ii.  पक्प त ट ळ : 

णवशे्लषणासाठी माणहती  गोळा करताना सांशोधकास येऊ शकतात असे णवणवध प्रकारचे पक्षपात आहेत. जरी 

कधीकधी पूवाथग्रह सांशोधकाकडून येतात, परांत ु माणहती सांकलन प्रणियेदरम्यान उद्भवणार े बहुतेक पक्षपाती 

प्रणतवादी द्वार ेकेले जातात. 
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प्रणतसाद पूवाथग्रह आणण प्रणतसाद न देणारा पूवथग्रह असे दोन मयुय पक्षपाती आहेत. सांशोधक कदाणचत हे 

पूवाथग्रह दूर करू शकणार नाहीत परांत ुअसे मागथ आहेत ज्यात ते टाळता येतील आणण कमीत कमी करता 

येतील. प्रणतसाद पूवाथग्रह हे पूवाथग्रह आहेत जे प्रणतउत्पादकाांना हेतपुरुस्सर प्रणतसादाांना चकुीचे उत्तर देण्यामळेु 

कारणीरू्त ठरतात, तर जवे्हा प्रणतसादकताथ मळुीच प्रश्नाांची उत्तर ेदेत नाहीत तेव्हा प्रणतसाद नसतो. पक्षपात 

माणहती  स्पष्टीकरण प्रणियेवर पररणाम करण्यास सक्षम आहेत. 

 

iii. मकु्त सिेक्ण ांच  ि पर कर : 

जरी खलेु सवेक्षणाांबद्दल सणवस्तर माणहती देण्यास सक्षम आहे आणण उत्तरदात्याांनाला पूणथ अणर्व्यक्त 

करण्यास परवानगी देत आहे. 

 

स्वत:, परांत ु माणहतीच्या अन्वेषणासाठी हा सवोत्तम प्रकारचे सवेक्षण नाही. माणहतीचे णवशे्लषण करण्यापूवी 

त्यास बऱ्या च सांकेतनची आवश्यकता असते. 

दसुरीकडे बांणदस्त सवेक्षण, असांबद्ध माणहती एकाचवेळी काढून टाकताना, काही पूवथणनधाथररत पऱ्या याांवरील 

प्रणतवादींच्या उत्तरास प्रणतबांणधत करते. अशाप्रकार,े सांशोधक माणहतीचे णवशे्लषण आणण व्यायया सहजपणे 

करू शकतात. 

 

तथाणप, बांणदस्त सवेक्षण काही प्रकरणाांमध्ये, जसे की उत्तर, िेणडट काडथ तपशील, िोन नांबर इसारयया 

प्रणतवादीची वैयणक्तक माणहती सांकणलत करताना लागू होऊ शकत नाही. 

 

iv. सांशोधकाने स्वतःला हे पूणथ केले पाणहजे की (अ) माणहती योग्य, णवश्वासाहथ आणण शोध काढण्यासाठी परुसेे 

आहे; (ब) माणहती चाांगली एकरूपता प्रणतणबांणबत; आणण ते (क) साांणययकीय पद्धतींद्वार ेयोग्य णवशे्लषण केले गेले 

आहे. 

 

V.  सांर्ाव्य पररणामाांच्या स्पष्टीकरण प्रणियेमध्ये उद्भवू शकणाऱ्या  त्रटुींबद्दल सांशोधकाने सावध राणहले 

पाणहजे. 

 

४.७. स्ि धय य 

 

प्रश्न.१ पारमलु्य चाचणी म्हणजे काय? पारमलु्य चाचणीचे णवणवध प्रकार कोणते? 

प्रश्न.२ अपारमलु्य चाचणी म्हणजे काय? अपारमलु्य चाचणीचे णवणवध प्रकार कोणते? 
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५ 

सशंोधन अहवाल 

 

घटक रचना 

५.० ईद्दिष्ट े 

५.१ प्रस्तावना  

५.२ सशंोधन ऄहवाल लेखन अवश्यकता   

५.३ सशंोधन ऄहवाल लेखन महत्त्व 

५.४ सशंोधन ऄहवाल रचना  

५.५ स्वाध्याय 

५.६ सदंभभ 

 

५.० उद्दिष्ट े  

 

१.   सशंोधन ऄहवाल लेखनाच्या अवश्यक गोष्टी समजून घेणे. 

२.  ऄहवाल लेखनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या रचना अद्दण अराखडा ऄभ्यास करणे. 

३.   तळटीप अद्दण ग्रथंसूची याचं्यात फरक करणे. 

४.   सदंभभ अद्दण ईद्धरण पद्धतींच्या द्दभन्न शैली जाणून घेणे. 

५.   सशंोधनात कंपन्याचंी भूद्दमका स्पष्ट करणे. 

६.   सशंोधनात नैद्दतक द्दनकष ओळखणे. 

७.   सशंोधनात वाङं्मय चोरीचे अकलन करणे. 

 

५.१ प्रस्तावना   

 

सशंोधन कायभ लेखी स्वरूपात सादर केले अहे. सशंोधन ऄभ्यासाची व्यावहाररक ईपयकु्तता जयानंा सशंोधन 

द्दनष्कषाांच्या अधार ेकायभ करण्याची ऄपेक्षा अहे तयाचं्यासाठी हे कसे सादर केले जाते यावर बरचे ऄवलंबून 

अहे. सशंोधन ऄहवाल हा एक लेखी दस्तऐवज अहे जो सशंोधन प्रकल्पाच्या मखु्य बाबींचा समावेश अहे. 

सशंोधन ऄहवाल सबंंद्दधत लोकाशंी सशंोधन कायभ सपें्रषण करण्याचे माध्यम अहे. भद्दवष्यातील सदंभाभसाठी 
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सशंोधन काऱ्या चे जतन करण्याचा देखील हा एक चागंला स्त्रोत अहे. बऱ्याच वेळा, चकुीच्या 

सादरीकरणामळेु सशंोधन द्दनष्कषभ पाळले जात नाहीत. सशंोधन ऄहवाल तयार करणे सोपे काम नाही. ही एक 

कला अह.े यासाठी ज्ञान, कल्पनाशक्ती, ऄनभुव अद्दण कौशल्य यांचा चागंला व्यवहार अवश्यक अहे.  

 

 ५.२ संशोधन अहवाल लेखन आवश्यकता    

 

व्यद्दक्तमतव, कल्पनारम्य अद्दण सजभनशील क्षमता, ऄनभुव अद्दण प्रद्दशक्षण यावर ऄवलंबून ऄहवालाचे लेखन 

व्यक्तीपेक्षा द्दभन्न ऄसते. तथाद्दप, बऱ्याच सशंोधक सहमत अहेत की ईतकृष्ट सशंोधन ऄहवाल तयार 

करण्यासाठी खालील सामान्य तत्त्वे लक्षात घेतल्या पाद्दहजेत. या तत्त्वानंा बऱ्याचदा चागंल्या ऄहवालचा गणु 

द्दकंवा अवश्यकता म्हणून सबंोधले जाते. 

 

१. अचूकता: सशंोधकाने गोळा केलेली अद्दण सादर केलेली माद्दहती तयाच्या ईतकृष्ट माद्दहतीसाठी ऄचूक 

ऄसणे अवश्यक अह.े ऄहवाल जेथे ऄद्दधक ऄसेल तेथे माद्दहती च्या स्त्रोतांचा ईल्लेख केला जाउ शकतो. 

ऄहवाल द्दलद्दहताना ससुगंतता राखली जाणे अवश्यक अह ेतयात माद्दहती, भाषा अद्दण सादरीकरण देखील 

समाद्दवष्ट अहे. 

 

२. संद्दिप्त: सशंोधन ऄहवाल सदं्दक्षप्त, अद्दण सरळ मदु्यापयांतचा ऄसणे अवश्यक अहे. ऄसबंद्ध द्दवषय टाळता 

येउ शकतात. ऄहवालात पषृ्ाचंी कोणतीही द्दकमान द्दकंवा कमाल मऱ्यादा नाही. म्हणूनच, एक सशंोधक 

सशंोधन द्दवषयावर द्दचकटून राहू शकतो अद्दण तयाशी सबंंद्दधत मखु्य मदु्याचंा अढावा घेउ शकतो. 

 

३. ताद्दकि क व्यवस्था: सशंोधन प्रकल्प द्दलद्दहण्यासाठी ऄद्याप कोणतेही मानक स्वरूप पाळले जात 

नसल्यामळेु, ऄध्यायामंध्ये योग्य प्रवाह अद्दण ताद्दकभ क जोडणी अह ेयाची दक्षता सशंोधकाला घेणे अवश्यक 

अहे. ईदा: ऄभ्यासाचे द्दनष्कषभ अद्दण सूचना माद्दहती चे द्दवशे्लषण अद्दण स्पष्टीकरणानतंरच ऄनसुरण करतील. 

 

४. तारीख आद्दि स्वािरी: हे दोघे सशंोधन ऄहवालातील महत्त्वाचे घटक अहेत अद्दण म्हणूनच ऄहवालात 

तयाचे ऄद्दस्ततव ऄसल्यामळेु ऄहवाल ऄद्दधक ठोस बनतो. हे नवीन सशंोधकानंा ऄभ्यासाचा कालावधी जाणून 

घेण्यास मदत करते. ऄद्दधकारी अद्दण सशंोधकाचं्या स्वाक्षऱ्या मळेु ऄहवाल ऄद्दधक द्दवश्वासाहभ होतो. 

 

५. लेखनाची व्यद्दिरखेेची शैली: सशंोधकाला “द्दतसरा स्वरुपाचा” म्हणजेच मी, ते, तू, अम्ही आतयादी 

शबदाचंा वापर न करता सशंोधन ऄहवाल द्दलद्दहण्याची गरज अह.े वापरलेली भाषा सभ्य अद्दण ऄद्दधकृत 

ऄसली पाद्दहज.े ऄनौपचाररक शबद, ऄद्दभव्यक्ती टाळणे अवश्यक अहे. ऄतयाधदु्दनक भाषा वापरण्याची 

अवश्यकता नाही ऄगदी सोपी भाषादेखील वाचकापंयांत सशंोधन पररणाम पोहोचद्दवण्याच्या ईिेशाने कायभ 

करू शकते. 
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६. अहवाल वेळेवर सादर करिे: प्रतयेक सशंोधन ऄहवालासाठी द्दवद्दशष्ट कालावधी द्दनद्दित केला जातो 

अद्दण सशंोधकाने तया वेळेस द्दचकटून राद्दहले पाद्दहज.े यासाठी योग्य द्दनयोजन अद्दण कामाचे वाटप अवश्यक 

अहे जेणेकरून ऄनसुधंान ररपोट एका ठराद्दवक मदुतीत पूणभ करता येइल. 

 

७. संदर्ि: हा सशंोधन ऄहवालाचा सवाभत महतवाचा द्दवभाग अह.े सशंोधक ऄनेक सशंोधन काये, पसु्तके, 

सशंोधनपते्र आतयादींचा सदंभभ घेतो अद्दण सशंोधक तयात काही सामग्री घेउ शकतात, म्हणून, के्रद्दडट तया सवभ 

लेखक अद्दण प्रकाशकानंा द्ददले जाणे अवश्यक अहे. ऄशा प्रकार,े सशंोधन प्रकल्पाचं्या शेवटी सदंभाांचा 

ईल्लेख करणे अवश्यक अहे. 

 

८. आकषिक सादरीकरि: जर सशंोधन ऄहवालात केवळ मजकूर अद्दण माद्दहती  ऄसेल तर वाचकास 

तपशीलवार वाचण्यास रस नाही. म्हणून, द्दजथे शक्य ऄसेल तेथे अकृतीच्या रूपात माद्दहती रगंीबेरगंी 

तक्तयामंध्ये बदलला जाणे अवश्यक अहे अद्दण पॉइटंसभ द्दकंवा चल पढेु ठेवता येतील. हे वाचकाचें लक्ष 

अकद्दषभत करले. 

 

५.3 संशोधन अहवाल लेखन महत्त्व 

 

 द्दनििय घेण्याचे साधन 

 ज्ञानाचा प्रसारि 

 अन्वेषि 

 पुढील संशोधनासाठी प्ररेिा 

 मूलयांकन 

 कौशलयाचा द्दवकास 

 शोधण्याचे सादरीकरि 

 व्यावसाद्दयक प्रगती 

 एक व्यवस्थापकीय साधन 

 प्रगत आद्दि द्दललष्ट प्रसंगांचा सामना करिे 
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१. द्दनििय घेण्याचे साधन: अजच्या जद्दटल व्यवसाय ससं्थानंा हजारो माद्दहती अवश्यक अहेत. ऄहवाल 

अवश्यक माद्दहती प्रदान करतो व्यवसायात द्दकंवा आतर कोणतयाही के्षत्रातील महत्त्वपूणभ द्दनणभय ऄहवालात 

सादर केलेल्या माद्दहतीच्या अधारे घेतले जातात. हे ऄहवालाचे एक महत्त्व अहे. 

 

२. ज्ञानाचा प्रसारि: सशंोधनाच्या अधार ेप्राप्त झालेले ज्ञान गुतंद्दवलेल्या स्त्रोताचंा योग्य ईपयोग होण्यासाठी 

सपें्रषण अवश्यक अह.े तया कारणास्तव, लेखी पद्धतीने ऄहवाल देण्याची तयारी ठेवणे नेहमीच चागंले ऄसते 

जेणेकरून द्दवद्दवध समस्या समजून घेण्यासाठी सामान्य माणसालाही ज्ञान द्दमळेल. 

 

३.अन्वेषि: जेव्हा कोणतीही समस्या ईद्भवते तेव्हा सद्दमती द्दकंवा ऄभ्यास गट या समस्येचे कारण 

शोधण्यासाठी तया समस्येचा शोध घेतात अद्दण ऄहवालाच्या रूपात द्दकंवा द्दशफारसी द्दशवाय द्दनष्कषभ सादर 

करतात. 

 

४. पुढील संशोधनासाठी प्ररेिा: सशंोधन ऄहवाल आतरानंा तयाच पंक्तीमध्ये द्दकंवा आतर कोणतयाही शास्त्रीय 

के्षत्रात पढुील सशंोधन करण्यास पे्रररत करतो. जर हा ऄहवाल रजंक अद्दण कादबंरीचा वाटला तर सामाद्दजक 

शास्त्रज्ञांचे लक्ष वेधण्याची शक्यता जास्त अहे. 

 

५. मूलयांकन: मोठ्या प्रमाणात ससं्था बहुअयामी कामामंध्ये गुतंलेली अहेत. एकल ईच्च कायभकारी 

ऄद्दधकारी आतर काय करीत अहेत यावर वैयद्दक्तक नजर ठेवणे शक्य नाही. तर, कायभकारी द्दवद्दवध द्दवभागच्या 

कामद्दगरीचे मूल्याकंन करण्याच्या ऄहवालावंर ऄवलंबून ऄसते. 

 

६. कौशलयाचा द्दवकास: ऄहवाल लेखन कौशल्यामळेु अकृती  करण्याची क्षमता, सघंटनेचे समन्वय, द्दनणभय 

अद्दण सपें्रषण द्दवकद्दसत होते. 

 

७. शोधण्याचे सादरीकरि: सशंोधनाच्या अउटपटुच्या बाबतीत समाज तयार ईतपादनाशी ऄद्दधक 

सबंंद्दधत अह े जयात ऄफाट पैसा, मानवी ससंाधने अद्दण मौल्यवान वेळेचे आनपटु अहे. म्हणूनच, 

सशंोधनाच्या ऄहवालाची सामाद्दजक ईपयकु्तता सामान्य माणसाच्या सपंकाभत तसेच परुस्कृत प्राद्दधकरणाकडे 

सादर करण्यामध्ये अहे. 

 

८. व्यावसाद्दयक प्रगती: व्यावसाद्दयक कामद्दगरीमध्ये ऄहवालाचीही प्रमखु भूद्दमका ऄसते. रकँ अद्दण फाआल 

स्थानावर पदोन्नतीसाठी, एखाद्या व्यक्तीस मदत करण्यासाठी नोकरीचे समाधानकारक काम परुसेे अहे. परतं ु

ईच्च स्तरीय पदावर पदोन्नतीसाठी बौद्दद्धक क्षमता ऄतयतं अवश्यक अहे. ऄशी क्षमता ईच्च ऄद्दधकाऱ्यांना 

सादर केलेल्या ऄहवालाद्वार ेव्यक्त केली जाउ शकते. 
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९. एक व्यवस्थापकीय साधन: व्यवस्थापकासंाठी द्दवद्दवध ऄहवाल द्दक्रयाकलाप सलुभ करतात. द्दनयोजन, 

अयोजन, समन्वय, पे्ररणा अद्दण द्दनयंत्रण यासाठी व्यवस्थापकाला माद्दहतीचा स्रोत म्हणून काम करणाऱ्या 

ऄहवालाची मदत अवश्यक अहे. 

 

१०. प्रगत आद्दि द्दललष्ट प्रसगंांचा सामना करिे: मोठ्या व्यावसाद्दयक सघंटनेमध्ये नेहमीच कामगाराचं्या 

काही प्रकारच्या समस्या ईद्भवतात जयामळेु जद्दटल पररद्दस्थती ईद्भवू शकते. ती पररद्दस्थती सोडद्दवण्यासाठी 

व्यवस्थापक ऄहवालाची मदत घेतात. 

 

५.४ संशोधन अहवाल रचना   

 

सघंद्दटत सशंोधन करून एकद्दत्रत केलेल्या माद्दहतीचे द्दवशे्लषण केल्यानतंर सशंोधन ऄहवाल सशंोधक द्दकंवा 

सादं्दख्यकीशास्त्रज्ञांनी तयार केलेला माद्दहती नोंदवली जाते. सशंोधन ऄहवाल हा अयोद्दजत केलेल्या 

सशंोधनाबिलचा तपशील मोजण्यासाठी एक द्दवश्वासाहभ स्त्रोत अहे अद्दण बहुतेकदा सशंोधनाचा तपशील 

गोळा करण्यासाठी केलेल्या सवभ कामाचंी खरी साक्ष मानला जातो.ऄसे कोणतेही द्दनद्दित द्दनयम द्दकंवा ऄहवाल 

द्दलद्दहण्याची प्रद्दक्रया नसल्यामुळे सशंोधक सहजतेने ऄहवाल तयार करू शकतात. तथाद्दप, खालील सामान्य 

मागभदशभक तत्त्वे सशंोधन ऄहवाल द्दलद्दहण्यास मदत करू शकतात: 

 

अ. प्राथद्दमक सामग्री: 

१. प्रमािपत्र: जेथे सशंोधन प्रकल्प सादर केला जाइल तेथे द्दवद्यापीठ / ससं्था यांचे तपशील ऄसलेले 

प्रमाणपत्र. सशंोधन मागभदशभकाद्वार ेप्रमाणपत्रात योग्यररतया स्वाक्षरी केलेली ऄसणे अवश्यक अह.े 

 

२. पावती: स्वीकारले सशंोधकानंी सशंोधन कायभ यशस्वीपणे पार पाडण्यास मदत केलेल्या ऄशा सवभ 

लोकाचें अभार मानण्याची ही सधंी म्हणून पाद्दहजे. ईदा. सादं्दख्यकीय मदतीसाठी सादं्दख्यकीद्दवज्ञानी, फॉमभ  

भरण्यासाठी जबाबदार आ. 

 

३. सामग्री सारिी: याला एक ऄनकु्रमद्दणका म्हणून देखील ओळखले जाते. हे वाचकानंा द्ददलेल्या पषृ् 

क्रमाकंावरील सामग्री शोधण्यास मदत करले. 

 

४. सारण्या आद्दि आलेखांची यादी: सारण्या अद्दण अलेख प्रतयेक सशंोधनाचा एक भाग अहेत अद्दण 

ऄशा प्रकार े द्दवद्दशष्ट पषृ्ावरील सारणी अद्दण तक्तयाचंा ईल्लेख करुन स्वतंत्र द्दनदेशाकं तयार केला जाउ 

शकतो. 
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५. संिेप: ऄहवालात काही शबद वारवंार वापरल्या जातात व ऄशा प्रकार ेसपूंणभ शबद द्दलद्दहण्याऐवजी सदं्दक्षप्त 

रूप वापरले जाउ शकते. सशंोधकाद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या सकें्षपाचंी यादी प्राथद्दमक टप्पप्पयावर द्ददली पाद्दहजे, 

जेणेकरून वाचकाला कल्पना येइल. 

 

ब.  अहवालाचे मखु्य र्ाग: 

 

प्रकरि १ – प्रस्तावना: 

हा सशंोधनाच्या कायाभचा पद्दहला ऄध्याय अहे, जयामध्ये सशंोधन द्दवषयाच्या अधार े वाचकाची ओळख 

करुन द्ददली जाते. या ऄध्यायातून सपूंणभ कायाभ बिल वाचकाला कल्पना येते. 

 

या ऄध्यायात पढुील मदुद््याचंा समावेश ऄसू शकतो: 

-         ऄभ्यासाची ईिीष्टे 

-         ऄभ्यासाचे महत्त्व 

-         ऄभ्यासाचे व्याप्ती 

-         ऄभ्यासाची मऱ्यादा 

-         ऄभ्यासाचे मूळ 

-         सशंोधन ऄध्याय योजना 

 

प्रकरि २ - साद्दहत्याचा आढावा: 

या ऄध्यायात सशंोधकाद्वार े मागील सशंोधन द्दकंवा आतर सशंोधकांनी केलेल्या ऄभ्यासाबंिल थोडक्यात 

साराशं तयार केला अहे. यामध्ये राष्रीय द्दकंवा अंतरराष्रीय स्तरावरील सशंोधनाचंा समावेश ऄसू शकतो. 

हा ऄध्याय वाचकांना ततसम सशंोधकांनी केलेले पूवीचे योगदान जाणून घेण्यास मदत करले. 

 

 प्रकरि 3- संशोधन पद्धती: 

या ऄध्यायात सशंोधनात एक सपूंणभ प्रद्दक्रया अद्दण सशंोधन साधने वापरली जातात यावर प्रकाश टाकला 

गेला अह.े  

-   सशंोधन कायाभचे गहृीतके. 

-  बहृत ऄभ्यासाचा एक सदं्दक्षप्त ऄहवाल 

-   प्रश्नावलीची द्दवश्वसनीयता तपासणी 

-    द्दवषयाशी सबंंद्दधत ऄसल्यास वैचाररक चौकट 

-   सशंोधन रचना 
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-    लोकसखं्या अद्दण नमनुा अकार 

-   सशंोधन प्रद्दक्रयेतील माद्दहती  द्दवशे्लषणासाठी वापरली जाणारी तंते्र. 

-   प्रश्नावलीचे वणभन. 

 

 प्रकरि ४ - संशोधनाची मखु्य संकलपना / लोकसंख्या: 

या ऄध्यायात सशंोधकाद्वार ेसशंोधन करण्यासाठी द्दनवडलेल्या मूळ सकंल्पनेद्दवषयी सपूंणभ माद्दहती समाद्दवष्ट 

अहे. ईदा. सशंोधनाचा द्दवषयः तरुणामंध्ये तणावाच्या कारणास्तव अद्दण तयाच्या प्रभावांवरील ऄभ्यास. या 

प्रकरणात, तणाव (कोर ेसकंल्पना) वर एक वेगळा ऄध्याय तयार केला जाउ शकतो अद्दण दसुरा ऄध्याय 

तरुण (लोकसखं्या) वर तयार केला जाउ शकतो. धडा समाद्दवष्ट होउ शकते: 

- ताण ऄथभ   

- तणाव कारणे 

- ताण पररणाम 

- तणावाची लक्षणे 

- अधीच्या सशंोधकानंी माडंलेला द्दसद्धातं  

 

प्रकरि ५ - द्दनष्कषि आद्दि द्दनरीिि:े 

हा ऄध्याय सशंोधन प्रकल्पाचे रृदय अहे कारण यात सशंोधकाद्वार ेगोळा केलेल्या माद्दहती चे सकंलन अहे. 

माद्दहती एक सारणी अद्दण तक्तयाच्या स्वरुपात सादर केली जाते कारण एखाद्या ऄनोळखी व्यक्तीला तया 

द्दवषयाशी सबंंद्दधत करणे सोपे होते. जेथे ऄसेल तेथे सादर केलेल्या माद्दहती चे अवश्यक औद्दचतय अद्दण ऄथभ 

लावणे अवश्यक अह.े सशंोधक तयाचें ऄद्दभप्राय देखील द्दलहू शकतात जे तयानंी प्रद्दतसादकाशंी सवंाद 

साधताना पाद्दहले. हा ऄध्याय सशंोधकाद्वार ेतयार केलेल्या गहृीतके अद्दण ईिीष्टाचें स्पष्टीकरण देखील देतो. 

 

 प्रकरि ६ - द्दनष्कषि आद्दि सूचना: 

या ऄध्यायात येण्यासाठी सपूंणभ सशंोधन प्रद्दक्रया हाती घेण्यात अली अह.े या ऄध्यायात, सशंोधक 

द्दवशे्लषकांनी द्दवशे्लषणअधाररत सूचना देतात 

 

एकद्दत्रत केलेल्या अद्दण माद्दहती वर. या प्रकरणात या द्दवषयाचा साराशं काढण्यासाठी एक ठोस द्दनष्कषभ देखील 

काढला जाणे अवश्यक अहे. सशंोधक तयाचं्या सूचना द्दसद्धांताशी जोडू शकतात द्दकंवा ते तयाचं्या स्वरूपाचे 

मॉडेल घेउन सचूु शकतात. 
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प्रकरि ७ - पुढील मागि: 

हा या प्रकल्पाचा शेवटचा ऄध्याय अह,े जयामध्ये, सशंोधक न झालेले के्षत्र शोधून काढत अह े अद्दण 

भद्दवष्यातील सशंोधकांना सखोल ऄभ्यास करण्याची सधंी अहे. हा ऄध्याय फारच सदं्दक्षप्त स्वरुपाचा अह.े 

 

क)  पूरक सामग्री: 

या द्दवभागात सशंोधन करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सवभ ऄद्दतररक्त कागदपते्र समाद्दवष्ट अद्दण वणभन केल्या 

पाद्दहजेत. यात खालील कागदपत्राचंा समावेश अहे: 

 

१. प्रश्नावली: 

प्रतयेक सशंोधक प्रद्दतवादीकडून प्राथद्दमक माद्दहती  गोळा करण्यासाठी एक प्रश्नावली वापरतो. प्रश्नावलीची एक 

प्रत जोडली जाणे अवश्यक अह.े प्रश्नावली वेगवेगळ्या भाषेत ऄनवुाद्ददत ऄसल्यास दोन्ही भाषामंध्ये 

प्रश्नावली जोडली जाणे अवश्यक अह.े 

 

२. पत्र:े 

जर सशंोधकांना कोणतयाही कंपन्या द्दकंवा प्रद्दतसादकतयाभकडून कोणतीही पते्र द्दमळाली ऄसतील तर ती 

सलंग्न केली जाणे अवश्यक अहे. जर सशंोधकाने माद्दहती सकंलन प्रद्दक्रयेसाठी कोणतीही पते्र सादर केली 

ऄसतील तर शेवटी ती सलंग्न केली जाउ शकते. 

 

३.  वाङ् मय चौयि अहवाल: 

वाङ् मय चौयभ तपासणी ऄहवाल अवश्यक अहे अद्दण म्हणूनच, प्रतयेक सशंोधकाला वाङ् मय चौयभ तपासणी 

ऄहवाल  साद्दहतय हा  ऄद्दधकृत अद्दण प्रथमदशी ऄसल्याचे घोद्दषत प्रमाणपत्र अवश्यक अहे. यासाठी बरचे 

सॉफ्टवेऄर ईपलबध अहेत तयामाफभ त प्रमाणपत्र द्दमळू शकते. 

 

४.  संदर्ि / ग्रंथसूची: 

सशंोधकांनी सदंद्दभभत केलेली सवभ पसु्तके, सशंोधनपते्र, साआट्स, वतभमानपत्राचंा ईल्लेख या शीषभकाखाली 

करणे अवश्यक अहे. या सवभ सदंभाांचा वणभक्रमानसुार वेगवेगळ्या प्रकारात ईल्लेख करणे अवश्यक अहे. 

नवीन सशंोधकाचं्या सदंभाभत ते सदंभाांचा एक द्दवशाल स्त्रोत बनतो. 

 

५. प्रद्दतमा: 

जरी हा द्दवभाग पयाभयी अहे परतं,ु जर सशंोधनात प्रद्दतमाचंी मागणी ऄसेल तर तया योग्य शीषभक अद्दण सदं्दक्षप्त 

वणभनासह या द्दवभागातंगभत समाद्दवष्ट केल्या जाउ शकतात. हे सशंोधन ऄद्दधक मनोरजंक अद्दण अकषभक 

बनवू शकते. 
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५.५. स्वाध्याय   

 

प्र. १ सशंोधन  ऄहवालाची रचना स्पष्ट करा.  

प्र. २ सशंोधन ऄहवालाचे महत्त्व सागंा.  

प्र. ३ सशंोधन ऄहवालाची रचना स्पष्ट करा. 

 

५.६ संदर्ि 

 

 C. R. Kothari. Research Methodology: Methods & techniques. 2
nd

ed. 

 P.S.S. Sunder Rao, J. Richard. Introduction to Biostatistics and Research 

Methodology. 4
th
ed. 

 https://labwrite.ncsu.edu/res/res-citsandrefs.html 

 https://pitt.libguides.com/citationhelp/apa7 

 https://www.slideshare.net/ShrutiMishra19/ppt-on-report-writing 

 https://www.slideshare.net/saravananmsw/role-of-computers-in- research 

 https://www.forskningsetikk.no/en/guidelines/social-sciences- humanities-law-and-

theology/guidelines-for-research-ethics-in-the- social-sciences-humanities-law-and-

theology/ 

 http://www.jiwaji.edu/pdf/ecourse/economics/Research%20Report. pdf 

 

 

 

***** 

http://www.slideshare.net/ShrutiMishra19/ppt-on-report-writing
http://www.slideshare.net/saravananmsw/role-of-computers-in-
http://www.forskningsetikk.no/en/guidelines/social-sciences-
http://www.jiwaji.edu/pdf/ecourse/economics/Research%20Report
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६ 

सशंोधन ऄहवाल लेखन अधुननक पद्धती 

 

घटक रचना 

६.०. ईद्दिष्ट े 

६.१.  प्रस्तावना  

६.२. सदंभभ अद्दण ईद्धरण पद्धती  

६.३. तळटीप अद्दण ग्रथंसूची 

६.४. सशंोधनातील अधदु्दनक पद्धती  

६.५. स्वाध्याय 

६.६. सदंभभ 

 

६.० ईनिष्ट े  

 

१. तळटीप अद्दण ग्रथंसूची याचं्यात फरक करणे. 

२. सदंभभ अद्दण ईद्धरण पद्धतींच्या द्दभन्न शैली जाणून घेणे. 

३ सशंोधनात कंपन्याचंी भूद्दमका स्पष्ट करणे. 

४. सशंोधनात नैद्दतक द्दनकष ओळखणे. 

५. सशंोधनात वाङ् मय चौयभ अकलन करणे. 

 

६.१ प्रस्तावना   

 

एखादा शोध ऄहवाल म्हणजे द्दवशे्लषक द्दकंवा रणनीद्दतकार यानंी तयार केलेला दस्तऐवज जो सशंोधन सघंाचा 

भाग ऄसतो. सशंोधन ऄहवाल एखाद्या द्दवद्दशष्ट स्टॉक द्दकंवा ईद्योग के्षत्रावर, चलन, वस्तू द्दकंवा द्दनद्दित-लक्ष 

कें द्दित करू शकतो. ईत्पन्न ईपकरणावर द्दकंवा भौगोद्दलक प्रदेश द्दकंवा देशावर. सशंोधन ऄहवाल सामान्यत: 

परतं ु नेहमीच नसतात ऄशा गुतंवणूकीच्या कल्पनासंारख्या कृतीशील द्दशफारसी ऄसतात जयादं्वारे 

गुतंवणूकदार त्यावर कायभ करू शकतात.  
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म्हणूनच नैद्दतकता  पाळून कोणात्याही साद्दहत्याचे ऄहवाल लेखन करणे गरजेच ं अहे. त्यासाठी अवश्यक 

ऄसणाऱ्या तळटीपा,सदंभभ, ग्रथंसूची यांचा ईहापोह  घटकात  करणार अहोत.    

 

६.२ संदभभ अनि ईद्धरि पद्धती 

 

ईद्धरि: 

ईद्धरण हा एखाद्या व्यक्तीला त्याचं्या सजभनशील अद्दण बौद्दद्धक कायाांसाठी शे्रय देण्याचा एक मागभ अहे जो 

एका सशंोधकाद्वार ेकामासाठी वापरला जातो. हे द्दवद्दशष्ट स्त्रोत शोधण्यात अद्दण वाङ्मय चौयभ शोधण्यासाठी 

देखील वापरले जाउ शकते. थोडक्यात, ईद्धरणात लेखकाचे नाव अद्दण तारीख समाद्दवष्ट ऄसू शकते ईद्धरण 

शैली ईद्धरण व अवश्यक माद्दहती कोठून घेतली याची माद्दहती वाचकांना सागंते.  

 

ईद्धरण तीन स्वरूपात ठेवता येतात, ते खालीलप्रमाणे अहेतः 

१. नाव ेअनि वषभ प्रिाली. 

 ईद्धरि: सशंोधक जेव्हा ऄहवालातील माद्दहतीचे स्रोत देतात तेव्हा लेखकाचंी नावे व प्रकाशनाच्या तारखेचा 

ईल्लेख केला जातो. 

 

 जेनद्दकन्स अद्दण बशुर (१९७९) चा ऄहवाल अहे की, बीव्हर पाण्याजवळ वाढणाऱ्या  बहुतेक वन्य वनस्पती 

अद्दण पाने, डहाळे अद्दण झाडाची साल तसेच ऄनेक प्रकारची वनौषधी वनस्पती खातात. 

 

 बीव्हर हे हाडभवड्ुस (क्रॉफडभ, हूपर अद्दण हॅलो १९७६) चे भेदभाव करणार ेऄसल्याचे दशभद्दवले गेले अह.े 

 

२. विभमाला क्रमांक प्रिाली: 

ईद्धरि: जेव्हा सशंोधकाने ऄहवालातील माद्दहतीचे स्त्रोत ईदृ्धत केले, तेव्हा "सदंभभ" मधील वणभमाला सूचीतील 

स्त्रोताच्या सखं्येशी सबंंद्दधत कंसात एक सखं्या द्ददली जाते. 

 

जेनद्दकन्स अद्दण बशुेर यानंी नोंदद्दवले अह ेकी द्दबयवसभ ऄनेक प्रकारचे औषधी वनस्पती तसेच पाण्याजवळ 

वाढणारी झाडेझडुपे, पाने अद्दण टेकड्या अद्दण बहुतेक जातीच्या झाडाची साल खातात (४). 

 

बीव्हर ह ेहाडभवड्ुस (३) चे भेदभाव करणार ेऄसल्याचे दशभद्दवले गेले अहे. 

 

३. दर सूची मागिी प्रिाली (सामान्यत: ऄनभयांनिकीमध्ये अयइइइ दस्तऐवजीकरि):  

ईद्धरि: जेव्हा सशंोधक ऄहवालातील माद्दहतीच्या स्त्रोतांचा ईल्लेख करतात तेव्हा कंसात द्ददलेली एक 

सखं्या जी ऄहवालात दशभद्दवलेल्या क्रमाने सूचीबद्ध केलेल्या स्त्रोताच्या सखं्येशी सबंंद्दधत ऄसते, स्त्रोत प्रथम 

सूचीबद्ध केलेला स्रोत [१], पढुील स्त्रोत [२] आ. 
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जेनद्दकन्स अद्दण बशुेर यानंी नोंदद्दवले अहे की द्दबयवसभ ऄनेक प्रकारचे वनौषधी वनस्पती तसेच पाण्याजवळ 

वाढणा झाडाच्या बहुतेक प्रजातीची पाने, डहाळे अद्दण साल खातात [१]. 

 

बीव्हर ह ेहाडभवड्ुस [२] चे भेदभाव करणार ेऄसल्याचे दशभद्दवले गेले अहेत. 

 

संदभभ: 

एक सदंभभ वाचकानंा स्त्रोताबिल तपशील देते जेणेकरून ते कोणत्या प्रकारचे स्रोत अहे याची त्यानंा चागंली 

कल्पना ऄसेल अद्दण अवश्यक ऄसल्यास स्त्रोत स्वतः शोधू शकतील. सदंभभ सामान्यत: सशंोधन 

ऄहवालाच्या शेवटी सूचीबद्ध केले जातात. 

सदंभभ 

एपीए शैली    

द्दशकागो शैली    

डनभ लाईगवेज ऄसोद्दसएशन 

 

एपीए शैली: 

एपीए ऄमेररकन सायकोलॉद्दजकल ऄसोद्दसएशनद्वार े वापरलेल्या स्त्रोताचं्या दस्तऐवजीकरणाची शैली अहे. 

सशंोधन पते्र द्दलद्दहण्याचा हा प्रकार मखु्यतः मानसशास्त्र, मानववशंशास्त्र, समाजशास्त्र, तसेच द्दशक्षण अद्दण 

आतर के्षत्रात सामाद्दजक द्दवज्ञानात वापरला जातो. 
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मटेररयल प्रकार आन-टेक्सस्ट 

ईद्धरि 

ग्रंथसूची 

एक पसु्तक (सपोलस्की, 

२०१७) 

सपोलस्की, अर     . एम. 

(२०१७). वागणे: आमच्या सवोत्तम आणण सवाात वाईट मनुषयाांचे 

जीवशास्त्र. पेंद्दववन पसु्तके. 

 धडा सपंाद्ददत 

पसु्तक 

(ऄध्याय एक स्वत: 

द्दलद्दहलेल्या पसु्तक 

अहे, तर पसु्तक 

वापरा ईद्धरण) 

(द्ददल्लाडभ, 

२०२०) 

द्ददल्लाडभ , जेपी (२०२०) मन वळवण्याच्या ऄभ्यासामधील प्रवाह. 

एमबी ऑद्दलव्हर, एए रॅनी, अद्दण जे. ब्रायटं (एड्स) मध्ये, 

मीणडयाणसद्ाांत आणण सांशोधनात प्रगती प्रभावः(चौथी अवतृ्ती. 

पीपी. ११-१२)). 

रूटलेज. 

Source: https://pitt.libguides.com/citationhelp/apa7 

 

२. नशकागो शैली: 

द्दशकागो ही कागदपत्राचंी शैली अहे जी द्दशकागो यदु्दनव्हद्दसभटी पे्रसने 1906 पासून प्रकाद्दशत केली अहे. या 

ईद्धरण शैलीमध्ये ऄमेररकन आंग्रजीमध्ये व्याकरण अद्दण द्दवरामद्दचन्हे याचें सामान्य द्दनयम अहेत. सहसा, 

द्दशकागो शैली दोन मूलभूत दस्तऐवजीकरण प्रणाली सादर करते: 

(१)  नोट्स अद्दण ग्रथंसूची 

(२)  लेखक-तारीख. 

 

या दोघामंधील द्दनवड करणे बहुतेक वेळेस द्दवषयांवर अद्दण स्त्रोताचें स्वरूप यावर ऄवलंबून ऄसते कारण 

प्रत्येक यतं्रणेला द्दवद्वानांच्या वेगवेगळ्या गटाने ऄनकूुल केले अहे. साद्दहत्य, आद्दतहास अद्दण कला या दोहोंसह 

मानवतामंध्ये नोट्स अद्दण ग्रथंसूची शैली बऱ्याच लोकानंा पसतं अह.े ही शैली नोट्समध्ये अद्दण ऄनेकदा 

ग्रथंसूची मध्ये माद्दहती सादर करते. 

 

मटेररयल टाइप नोट्स / ग्रंथसंपत्ती शैलीशैलीतील 

मदु्दितएक पसु्तक नोट: १. मायकेल पोलन, द ओणननव्होरची कोंडी: 

चार नैसणगाक जेवण (न्ययुॉकभ : पेंद्दववन, २००)), ––
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-१–०. 

डुद्दललकेट टीप: २. पोलन, ओणननव्होरची कोंडी, 

३. ग्रथंसूची: पोलन, मायकेल. ओणननव्होरची 

कोंडी: चार जेवणाचा नैसणगाक इणतहास. न्यूयॉकभ ः 

पेंद्दववन, २००६. 

एक द्दप्रंट जनभल मधील एक लेख नोट शैली: १. जोशअु I. वेनस्टाइन, "ललेटो 

च्याबाजार प्रजासत्ताकातील," क्लाणसकल 

णिलॉलोजी १०४ (२००९): ४४०. 

डुद्दललकेट टीप: २.वेनस्टाइन, "ललेटो ररपणललक, 

"४५२-५५३.   

ग्रथंसूची: वेनस्टाइन, जोशअु I. "ललेटोच्याबाजार 

प्रजासत्ताकातील." शास्त्रीय णिलोलॉजी १०४ 

(२००९): ४३९–५८. 

एक लेख: मध्ये आलेक्रॉद्दनक 

जनभल 

टीप शैली १. GueorgiKossinets अद्दण डंकन 

जॉन वॅट्स,"एक द्दवकद्दसत सोशल नेटवकभ  मध्ये 

Homophily समाजशास्त्र अमेररकन जनाल ११५ 

() मूळ" : ४११, 

प्रवेश फेब्रवुारी २८, २०१० doi: १०. १०८६ / 

५९९२४७. 

डुद्दललकेट टीप: कोद्दसनेट्स अद्दण वॅट्स, 

“होमोद्दफद्दलची ईत्पत्ती,” ९.४३.. 

ग्रथंसूची: कोद्दसनेट्स, गयुोगी अद्दण डंकन जे. 

वॅट्स. "द्दवकसनशील सोशल नेटवकभ मधील 

होमोद्दफलीची ईत्पत्ती." अमेररकन जनाल ऑि 

समाजशास्त्र ११५ (२००९): ४०५.५0. 

रोजी पाद्दहले फेब्रवुारी  २८,  २०१०. 

डोइ: १०. १०८६ / ५९९२४७. 

वेबसाआट नोट शैली: १. "Google गोपनीयता धोरण," 

ऄंद्दतम सधुाररत माचभ ११, २००९, 

http://www.google.com/intl/en/privacypoli 

http://www.google.com/intl/en/privacypoli
http://www.google.com/intl/en/privacypoli
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cy.html. 

डुद्दललकेट टीप: "गूगल प्रायव्हसी पॉद्दलसी." 

ग्रथंसूची: गूगल. "गूगल प्रायव्हसी पॉद्दलसी." ११ 

माचभ २००९, रोजी ऄखेरचे सधुाररत. 

http://www.google.com/intl/en/privacypoli 

cy.html. 

Source: https://pitt.libguides.com/citationhelp/chicago 
 

भौद्दतक-नैसद्दगभक अद्दण सामाद्दजक शास्त्रादं्वारे लेखक-तारखेची शैली दीघभकाळ वापरली जात अहे. या 

प्रणालीमध्ये स्त्रोत थोडक्यात मजकूरामध्ये ईदृ्धत केले जातात, सहसा कंसात लेखकाचे अडनाव अद्दण 

प्रकाशनाच्या तारखेनसुार. सदंभाांच्या यादीमध्ये लहान ईद्धरण द्दवस्ततृ केले अहेत, जेथे सपूंणभ ग्रथंसूची 

माद्दहती परुद्दवली जाते 

लेखक / तारीख शैली आन-मजकूर ईद्धरि ग्रंथसूची 

पसु्तक (२००६, पोलन ९९-१००) 

पोलन 

मायकेल. २००६                                                                                                                                                                                                                                                   

.ओणननव्होरची कोंडी: चार जेवणाचा नैसणगाक 

इणतहास. न्यूयॉकभ ः पेंद्दववन. 

द्दप्रंट जनभलमधील एक लेख (वेनस्टाआन २००,, 

४०४००) 

वाइनस्टाइन, जोशअु अय. २००.."  

बाजार  ललेटोच्या प्रजासत्ताकातील." 

क्लाणसक अल द्दफलॉलोजी 104: 439–58. 

आलेक्रॉद्दनक जनभलमधील 

एक लेख 

(कोद्दसनेट्स  अद्दण वॅट्स 

२००,,) 

११ कोद्दसनेट्स, गयुोगी अद्दण डंकन जे. 

वॅट्स. २००.. "होमोद्दफलीची ईत्पत्ती   

द्दवकसनशील सोशल नेटवकभ मधील." 

अमेररकन जनाल ऑि 

समाजशास्त्र ११५: ४०५-५०. रोजी पाद्दहले 

फेब्रवुारी २८28,  

२०१०. डोइ: १०. १०८६ / ५९९२४७. 

एक वेबसाआट (Google 2009) Google. २००.. "गूगल प्रायव्हसी 

पॉद्दलसी." ११ माचभ रोजी ऄखेरचे सधुाररत. 

http://www.google.com/in tl / en / 

privateacypolicy.html. 

Source: https://pitt.libguides.com/citationhelp/chicago 

 

http://www.google.com/intl/en/privacypoli
http://www.google.com/intl/en/privacypoli
http://www.google.com/in
http://www.google.com/in
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३. MLA स्टाइल: 

MLA (अधदु्दनक भाषा ऄसोद्दसएशन) शैली मानवतेमध्ये द्दवशेषतः भाषा अद्दण साद्दहत्यावर लेखनात मोठ्या 

प्रमाणात वापरली जाते. कामाच्या शेवटी नमूद केलेल्या कामाचं्या वणभमाला यादीकडे पाठद्दवलेल्या 

मजकूरामध्ये एमएलए स्टाइलमध्ये थोडक्यात पॅरने्थेद्दटकल ईद्धरणे अहेत. 

 

मटेररयल टाइप वक्ससभ ईदृ्धत 

मिुणपसु्तक काडभ, क्लाईद्दडयामध्ये. अट्रॉणसटीचे प्रणतमान: एक णसद्ाांत 

ऑि ईणवल. ऑक्सफोडभ यूपी, २००.. 

इ- बकु गेथेर, द्दमल्टन. होमस्कूल:     एक अमेररकन इणतहास. 

Palgrave मॅकद्दमलन, २०१७. SpringerLink, ९५०५६-

० org.pitt.idm.oclc.org/१०. १०५७/९७८-१-३४९- 

doi-. 

एका जनभलमधील लेख जयदु्दलयाच्या डॉगगाटभ  या. "गॅप द्दमंद्दडंगः अमचा अदशभ 

समदुाय लेखन सहाय्य कायभक्रमाचा साक्षात्कार." कनयुणनटी 

णलटरसेी जनाल, खडं. २, नाही. १, २००७, 

पीपी ७१-८०. 

 

६.३ तळटीप अनि ग्रथंसूची  

 

सशंोधन ऄहवाल तयार करताना, साद्दहत्य, पसु्तके, लेख, प्रकाद्दशत द्दकंवा ऄप्रकाद्दशत साद्दहत्य आ. तळटीप 

अद्दण ग्रथंसूची देउन योवय पोचपावती द्यावी. ऑक्सफोडभ  द्दडक्शनरीने ऄहवालाची नोंद केलेली वस्तदु्दस्थती 

म्हणून ऄहवाल दशभद्दवला. 

 

तळटीप:  

वापरलेले शब्द, कल्पना, द्दचन्हे द्दकंवा ऄन्य प्रकारच्या ऄद्दभव्यक्तीचे शे्रय देण्यासाठी तळटीप वापरल्या 

पाद्दहजेत अद्दण त्याचें स्रोत मजकूर द्दकंवा तळटीपामंध्ये नमूद केले पाद्दहजेत. तळटीपाचे दोन प्रकार अहेत: 

 सामग्री टीप 

 सदंभभ टीप 

 

 सशंोधन प्रकल्पात तळटीप ठेवण्याचे ईद्दिष्टे खालीलप्रमाणे अहेतः 

१.  मूळ कायाभस लेखकास पषु्टी देणे 

२.  माद्दहतीचा स्त्रोत सदंभभ देणे अद्दण परुाव्याचंी वैधता स्थाद्दपत करणे. 
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३.  मजकूरामध्ये सादर केलेल्या कल्पना द्दकंवा माद्दहती द्दवस्ततृ करणे द्दकंवा स्पष्ट करणे. 

४.  साद्दहत्याची मूळ अवतृ्ती देणे. 

५.   प्रबंधाच्या द्दवद्दवध भागांना ऄंतद्दहभत सदंभभ प्रदान करणे. 

 

नाव अद्दण सपूंणभ तपशील फॉमभ जेथे माद्दहती अद्दण पररच्छेदन घेतले गेले अहेत ते तळटीपामंध्ये द्ददले अहेत. 

जर माद्दहती एका पषृ्ठावर ऄसेल तर त्यापूवी “पी” ऄसावे. ह ेदोन द्दकंवा ऄद्दधक पषृ्ठावंर ऄसल्यास ते “पीपी” 

ऄसू शकते. तळटीपाचे खालील स्वरूप ऄनसुरण केले पाद्दहजे: 

-   लेखकाचे नाव 

-   कायभ शीषभक 

-   प्रकाशन द्दठकाण 

-   (जेथे अवश्यक तेथे) 

-     प्रकाशकाचे नाव 

-   वषभ 

-     पषृ्ठ क्रमाकं 

 

 तळटीपाची ईदाहरणे खालीलप्रमाणे अहेत: 

ऄ) ईद्धरि पुस्तक: 

१.  मान, सामाद्दजक बदल अद्दण सामाद्दजक सशंोधन, नवी द्ददल्ली, सकंल्पना प्रकाशन कंपनी, १९८८. पी - 

२५.  

२. अयद्दबड, पीपी २०. २४. 

 

ब) वृत्तपि लेख:  

१.  कुमार, नरशे, “अद्दथभक प्रगतीसाठी समिु ऄन्वेषण”, द्दद आकॉनॉद्दमक टाआम्स (बेंगलोर) ८ ऑगस्ट, 

१९८९. पी - ६. 

२.  कमल शाल, “कॉपोरटे जगावरील मंदीचे पररणाम”. टाआम्स ऑफ आंद्दडया (मुंबइ), ८ माचभ २००.. 

क) संशोधन पि:े 

१.  श्री. आरशाद. मी अद्दण भट. अंतरराष्ट्रीय सशंोधन जनभल यातील “मद्दहला ईत्थानात बचत गट 

(एसएचजीएस) ची जीवनशैली व काश्मीरचा द्दवशेष सदंभभ” हा पेपर सादर अद्दण प्रकाद्दशत केला. वषभ 

२०१५ मधील खडं ३ भाग 8. 
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ड) थीनसस नकंवा प्रबंध: 

१. बंगळुरू: भारतीय द्दवज्ञान संस्था, १९८६ 

 

इ) सरकार अनि सावभजननक संस्थांचे 

१. द्दवश्व बकँ, ग्रामीण द्दवकास के्षत्रातील पॉद्दलसी पेपर, वॉद्दशवंटन डीसी १९७५.  पषृ्ठ क्र. - २६. 

 

फ)  आंटरनेट अनि वेबसाआटः 

https://mavimindia.org/ 

 

ग्रंथसूची: 

ऄहवालाच्या शेवटी सादर केलेली ही पद्दहली टद्दमभनल वस्तू अहे. ग्रथंसगं्रहात पसु्तके, लेख, माद्दसद्दकनीस्कची 

यादी अह ेजी सशंोधन ऄहवाल तयार करताना सदंद्दभभत केली होती. ऄहवालाच्या शेवटी यादी सादर केली 

जाते. यादी वणभक्रमानसुार ऄसणे अवश्यक अहे. म्हणूनच, द्दवद्दशष्ट पसु्तक द्दकंवा लेख शोधणे अद्दण ओळखणे 

सोपे होते. वैकद्दल्पकररत्या, नावाचंी यादी याप्रमाणे गटबद्ध केली जाउ शकते: 

 -  पसु्तके -     माद्दसक   -     दवेु 

-  लेख  -     सशंोधन कागदपते्र  -     वतभमानपते्र 

 

सदंभभग्रथं तळटीपापेक्षा द्दभन्न अहे. पषृ्ठाच्या शेवटी तळात तळटीप ठेवल्या अहेत. तर दसुरीकडे ग्रथंसूची 

ऄहवालाच्या शेवटी द्ददलेली अहे. ग्रथंसूची मध्ये लेखकाचे नाव शेवटी व अडनाव प्रथम द्दलद्दहलेले अहे. 

ईदा: ड्रकर, पीटर. इ 

 

ग्रथंसूचीची काये तळटीपेपेक्षा द्दभन्न अहेत. ग्रथंसूची सपूंणभपणे ओळख तपशील देते. माद्दहती कोठून घेतली 

गेली अह ेयाची सपूंणभ माद्दहती तळटीप देते. ग्रथंसूची ऄचूक, ऄथाभत पषृ्ठ क्रमाकं द्दवस्थाद्दपत करत नाही. २० 

ओळींपेक्षा कमी ऄसलेली ग्रथंसूची शे्रणींमध्ये द्दवभागली जाण्याची अवश्यकता नाही. ते एकापाठोपाठ एक 

द्दलद्दहले जाउ शकतात: 

 

ऄ) पुस्तके: 

१.   बलु्मर माद्दटभन, समाजशास्त्रीय सशंोधन पद्धती, लंडन, १९७७, मॅकद्दमलन. 

२.  द्दब्रद्दस्लन, क्रॉस - ससं्कृती सशंोधन पद्धती, न्यूयॉकभ , जॉन द्दवली अद्दण मलुगे, १९७3. 

 

 ब) ऄहवाल 

१. जागद्दतक बकँ, जागद्दतक द्दवकास ऄहवाल १९८७, वॉद्दशवंटन. 

२. सयंकु्त राष्ट्र, १९८४. 

https://mavimindia.org/
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३.  यूएनसीटीएडी, द्दकमान द्दवकास देश, १९८४... 

 

 क) जनभल्स: 

१.  दास.डी, दास. बडँ द्दमत्र. एस (२०१७). पद्दिम द्दत्रपरुा द्दजल्यातील बेलबारी ब्लॉक, द्दत्रपरुा, भारतातील 

बचत अद्दण बचतगटामंध्ये मद्दहलाचं्या सहभागाचा प्रभाव. इांटरनॅशनल जनाल ऑि ररसचा इन णजओग्रािी 

(आयजेआरजी). खांड ३, अांक ३. पषृ्ठ क्र. ६०-६८. 

२.  कमलानाथन. के. (२०१)). मद्दहला सबलीकरण अद्दण मायक्रोफाआनेन्स - महाराष्ट्रातील ठाणे द्दजल्यात 

बचत गटावंर ऄभ्यास. अांतःणवषय अभ्यासासाठी स्कॉलरली ररसचा जनाल. खांड  ४.२५. पषृ्ठ क्र. 

 २४४९ - २४५७. 

 

 

 

६.४ संशोधनातील अधुननक पद्धती 

 

ऄ) संशोधनातील नैनतक ननकषः 

सशंोधन नैद्दतक द्दनकष हा शब्द द्दवद्दवध मूल्ये, द्दनकष अद्दण ससं्थागत व्यवस्थेचा सदंभभ अहे जे वैज्ञाद्दनक 

द्दक्रयाकलाप तयार अद्दण द्दनयद्दमत करण्यास मदत करतात. सशंोधन नैद्दतक द्दनकष म्हणजे व्यवहारातील 

वैज्ञाद्दनक नैद्दतकतेचे एक कोड अहे. 

  

नैद्दतकता ही नैद्दतक तत्त्वे अहेत जी एखाद्या व्यक्तीने पाळली पाद्दहजेत, ती जागा द्दकंवा वेळ द्दवचारात न घेता. 

नैद्दतकदृष््टया वागणे म्हणजे योवय वेळी योवय गोष्ट करणे. सशंोधकांनी अपापल्या सशंोधनाच्या सबंंद्दधत 
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के्षत्रामंध्ये पाळले पाद्दहजे ऄशा नैद्दतक तत्त्वांवर सशंोधन नीद्दतद्दनयम कें द्दित करतात. सशंोधक जसे सशंोधन 

गैरवतभन हाती घेतले नये: 

•   तयार करिे: माद्दहती द्दकंवा पररणाम तयार करणे अद्दण त्याचें रकेॉद्दडांग करणे द्दकंवा ऄहवाल देणे. 

•   खोटीकरि:  सशंोधन सामग्री हाताळणे, द्दकंवा माद्दहती  बदलणे द्दकंवा वगळणे द्दकंवा ऄसे सशंोधन ऄसे 

करणे की सशंोधनाचे सशंोधन ऄद्दभलेखात ऄचूक प्रद्दतद्दनद्दधत्व केले जात नाही. 

•   वाड्मय चौयभ:  दसुऱ्या  व्यक्तीच्या कल्पना, प्रद्दक्रया, द्दनकाल द्दकंवा शब्दाचें योवय शे्रय त्या व्यद्दक्तला न 

देता स्वतः द्दवद्दनयोग करणे. 

 

सशंोधन नीद्दतशास्त्र सशंोधनाच्या जबाबदार अचरणासंाठी मागभदशभक तत्त्वे प्रदान करते. याव्यद्दतररक्त, ते ईच्च 

नैद्दतक मानक सदु्दनद्दित करण्यासाठी सशंोधन करणारे सशंोधक / द्दवद्वानांचे प्रद्दशक्षण अद्दण परीक्षण करते. 

खाली काही नैद्दतक तत्त्वांचा सामान्य साराशं अहे: 

१) प्रामानिकपिा: प्रामाद्दणकपणे नोंदवावी सशंोधकाने माद्दहती , पररणाम, पद्धती अद्दण कायभपद्धती अद्दण 

प्रकाशनाची द्दस्थती. त्याने / द्दतने बनावट, खोटे बोलणे द्दकंवा चकुीचा ऄथभ सागूं नये. 

२)  ईिेश: सशंोधकाने प्रायोद्दगक रचना, माद्दहती  द्दवशे्लषण, माद्दहती  स्पष्टीकरण ऄनदुान लेखन, तज्ञाचंी 

साक्ष अद्दण सशंोधनाच्या आतर बाबींमध्ये पक्षपातीपणा टाळण्यासाठी प्रयत्न केले पाद्दहजेत. 

३) सावधनगरी: सशंोधकाने द्दनष्ट्काळजी चकुा अद्दण द्दनष्ट्काळजीपणा टाळले पाद्दहजे. त्याने / त्या कामाची 

काळजीपूवभक अद्दण समीक्षकाद्वार ेतपासणी केली पाद्दहजे. त्याने / त्या सशंोधनाच्या ईपक्रमाचंी चागंली नोंद 

ठेवली पाद्दहजे. 

४) मोकळेपिा: सशंोधकाने माद्दहती, पररणाम, कल्पना, साधने, ससंाधने सामाद्दयक करावी. जेथे ऄसेल तेथे 

सशंोधकाच्या मूळ कायाभचे शे्रय देण्यासाठी अवश्यक सदंभाांचा ईल्लेख करणे अवश्यक अहे. तो / ती टीका 

अद्दण नवीन कल्पनासंाठी खलुा ऄसावा. 

५) अदर: बौद्दद्धक सपंत्तीबिल सशंोधकाने पेटंट्स, कॉपीराआट्स अद्दण बौद्दद्धक सपंत्तीच्या आतर प्रकाराचंा 

सन्मान केला पाद्दहजे. त्याने / द्दतने परवानगीद्दशवाय ऄप्रकाद्दशत माद्दहती , पद्धती द्दकंवा पररणाम वापरू नये. 

सशंोधकांनी त्याची सामग्री वापरली ऄसल्यास अद्दण वा वाड्मय चौयभ न केल्यास दसुऱ्या  लेखकास त्याचे 

शे्रय द्यावे. 

६) गोपनीयता: सशंोधकाने प्रश्नावली भरून द्दकंवा मलुाखत देउन सशंोधनास प्रद्दतसाद देणाऱ्या  

प्रद्दतवादीच्या ओळखीद्दवषयीची गोपनीयता राखली पाद्दहजे. तसेच आतर नोंदीही गपु्त ठेवाव्यात ऄशी माद्दहती 

ऄन्य कोणत्याही व्यक्तीस जाहीर केली जाउ नये. 
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७) जबाबदार प्रकाशन: सशंोधकाने केवळ स्वतःच्या कारकीदीत प्रगती न करता सशंोधन व द्दशष्ट्यवतृ्ती पढेु 

नेण्यासाठी सशंोधन प्रकाद्दशत केले पाद्दहजे. त्याने / द्दतने व्यथभ अद्दण नक्कल प्रकाशन टाळावे. 

८) सहकाऱयांचा अदर: सशंोधकाने त्याच्च्या सहकायाांना अदर द्ददला पाद्दहजे अद्दण त्याचं्याशी योवय 

वागणूक द्यावी. सशंोधन कायभ सरुू ठेवण्यासाठी त्याचंी पे्ररणा कायम ठेवणे अवश्यक अह.े 

९) सामानजक ईत्तरदानयत्व: सशंोधनाने सामाद्दजक भल्यासाठी अद्दण सशंोधनातून सामाद्दजक हानी 

रोखण्यासाठी द्दकंवा कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले पाद्दहजेत. सशंोधनाने समाजाच्या द्दहतासाठी योगदान द्ददले 

पाद्दहजे. 

१०) संशोधनाचे ननकष अनि मूल्ये: सशंोधन ही एक द्दवद्दशष्ट अद्दण मूल्यादं्वारे सचंाद्दलत एक पद्धतशीर 

अद्दण सामाद्दजकररत्या अयोद्दजत केलेली द्दक्रया अहे. मानद्दवकी अद्दण सामाद्दजक द्दवज्ञानामंध्ये, गुतंवणूकी 

अद्दण व्याख्या बहुतेकदा सशंोधन प्रद्दक्रयेचे ऄद्दवभाजय भाग ऄसतात. द्दभन्न शैक्षद्दणक दृद्दष्टकोन अद्दण 

सैद्धादं्दतक पदे देखील समान सामग्रीच्या द्दभन्न, परतं ुतरीही वाजवी, स्पष्टीकरणानंा ऄनमुती देउ शकतात. 

११) तृतीय पक्षाबिल अदर: द्दतसऱ्या व्यक्तीवर होणाऱ्या पररणामाचंा द्दवचार सशंोधकाने केला पाद्दहजे.  

सशंोधकांनी थेट सशंोधनात समाद्दवष्ट नाहीत ऄशा नकारात्मक पररणामानंा गहृीत धरले पाद्दहजे अद्दण ते 

ऄपेद्दक्षत ठेवले पाद्दहजेत. ततृीय पक्षाच्या सभंाव्य नकारात्मक पररणामाचा ऄभ्यास सशंोधकानंी घ्यावा. मलेु 

अद्दण ऄल्पवयीन मलुापं्रमाणेच ऄसरुद्दक्षत व्यक्ती ऄप्रत्यक्षपणे सशंोधनात सामील होतात तेव्हा हे द्दवशेषतः 

महत्वाचे अहे. 

 

ब) वाड्मय चौयभ:  

ऑक्सफोडभ  द्दडक्शनरी ऑफ आदं्दवलशच्या मते वामयवाद म्हणजे "दसुऱ्या चे काम द्दकंवा कल्पना घेण्याची अद्दण 

ती स्वतःची म्हणून सोडून देण्याची प्रथा." वाड्मयता दसुऱ्या चे कायभ द्दकंवा कल्पना अपले स्वत: चे म्हणून, 

त्याचं्या समंतीसह द्दकंवा त्याद्दशवाय अपल्या कामामध्ये पूणभ पावती न देता अपल्या कामात समाद्दवष्ट करून 

सादर करीत अहे. हस्तद्दलद्दखत, मदु्दित द्दकंवा आलेक्रॉद्दनक स्वरूपातील सवभ प्रकाद्दशत अद्दण ऄप्रकाद्दशत 

सामग्री या पररभाषेत समाद्दवष्ट अह.े वा वाड्मयतापणा जाणीवपूवभक द्दकंवा बेपवाभइचा ऄसू शकतो द्दकंवा 

नकळत ऄसू शकतो. 

 

 खालीलप्रमाि ेवाड्मय चौयभ मानले जाते: 

•  दसुऱ्या चे कायभ अपले स्वत: चे म्हणून बदलत अहे 

•  पोचपावती न देता दसुऱ्या कडून शब्द द्दकंवा कल्पना नकल करणे 

• ऄवतरण द्दचन्हात कोटेशन ठेवण्यात ऄयशस्वी 

• कोटेशनच्या स्त्रोताबिल चकुीची माद्दहती देणे 
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•   शब्द बदलणे परतं ुशे्रय न देता स्त्रोताची वाक्य रचना नकल करणे 

• स्त्रोताकंडून आतके शब्द द्दकंवा कल्पना नकल करत अह े की अपण पोचपावती द्ददले की नाही हे 

अपल्याला बहुताशं माद्दहत नसते 

 

 वाड्मय चौयभ टाळण्यासाठी, संशोधकाने जेव्हा / नतची / नतला पोचपावती नदली पानहजे: 

• दसुऱ्या व्यक्तीचे द्दलद्दखत द्दकंवा बोललेले शब्द थेट ईदृ्धत करा. हे शब्द अद्दण / द्दकंवा वाक्ये ऄवतरण 

द्दचन्हात जोडल्याची खात्री करा! 

•  दसुऱ्या व्यक्तीचे बोललेले द्दकंवा द्दलद्दखत शब्द वाकवणे. पॅराफे्रज म्हणजे अपल्या स्वतःच्या शब्दात पनु्हा 

द्दलद्दहणे; केवळ शब्दरचना करणे द्दकंवा शब्द बदलणे हे वा वाड्मयता वाद मानले जाते! 

• अपल्या स्वत: च्या नसलेल्या द्दसद्धातं, कल्पना, मते, सशंोधन आ. वापर. 

•  ऐद्दतहाद्दसक, सादं्दख्यकीय द्दकंवा वैज्ञाद्दनक तथ्ये द्दकंवा माद्दहती वापर जो अपल्या स्वतःचा नाही. 

 

क] संशोधनात संगिकांची भूनमका : 

सपूंणभ सशंोधन प्रद्दक्रयेमध्ये ऄद्दनवायभ ऄसतात. जेव्हा सशंोधन मोठ्या नमनु्यावर ऄसते तेव्हा सगंणकाची 

भूद्दमका ऄद्दधक महत्त्वपूणभ होते. माद्दहती  त्वररत वापरासाठी सगंणकात सगं्रद्दहत केली जाउ शकते द्दकंवा 

फ्लॉपी द्दडस्क, कॉम्पॅक्ट द्दडस्क, यदु्दनव्हसभल सीररयल बस (पेन ड्राइव्ह) द्दकंवा मेमरी काड्भस सारख्या सहायक 

अठवणींमध्ये सगं्रद्दहत केली जाउ शकते, जेणेकरून समान माद्दहती परत द्दमळू शकेल अद्दण सवभत्र सहज 

ईपलब्ध होइल. सगंणकाच्या वापरामळेु सशंोधकाचे कायभ सोपे झाले अहे कारण काम करण्याच्या वेगामळेु 

अद्दण ईच्च पातळीच्या ऄचूकतेच्या पातळीमळेु. नवीन सॉफ्टवेऄरमळेु गोष्टी समजून घेणे अद्दण ऄंमलात 

अणणे सोपे झाले अह.े 

 

सगंणक सशंोधकांना सशंोधन प्रद्दक्रयेच्या वेगवेगळ्या टललयात सहाय्य करतात. सशंोधन प्रद्दक्रयेची पाच प्रमखु 

टलपे अहेत. 

 

ते अहेतः 

१)  वैचाररक टलपा 

२)  रचना अद्दण द्दनयोजन टलपा 

3)  ऄनभुवजन्य टलपा 

४)  द्दवशे्लषक टलपा 

५)  प्रसार टलपा 
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 संगिकाची भूनमकाः वैचाररक टललयात सशंोधन समस्येचे स्वरुप, साद्दहत्याचा अढावा, सैद्धादं्दतक माडंणी 

अद्दण गहृीते तयार करणे याचंा समावेश अहे. साद्दहत्य जगभरातील वेबवरील आलेक्रॉद्दनक माद्दहती बेसमध्ये 

सगं्रहीत साद्दहत्य अद्दण साद्दहत्याचा अढावा घेण्यासाठी ग्रथंसूची सदंभभ शोधण्यात सगंणक मदत करतात. 

अंतरराष्ट्रीय द्दनयतकाद्दलकामंध्ये प्रकाद्दशत लेख सगंणकाद्वारहेी द्दमळू शकतात. तेथे द्दभन्न पोटभल्स ईपलब्ध 

अहेत द्दजथे अधीच्या ऄभ्यासकाचें सशंोधन सदंभभ हेतूसाठी ऄपलोड केले गेले अहेत. जेव्हा अवश्यक 

ऄसेल तेव्हा पनुप्राभप्त करण्यासाठी सबंंद्दधत प्रकाद्दशत लेख सचंद्दयत करण्यासाठी याचा वापर केला जाउ 

शकतो.साद्दहत्य शोधण्याचा याचा फायदा अहे. 

 

ग्रथंालयामंध्ये पसु्तके, जनभल्स अद्दण आतर वतृ्तपत्रांच्या स्वरूपातजयामध्ये बराच वेळ अद्दण मेहनत वापरली 

जाते. एमएस-वडभ  सशंोधकास अवश्यक शैलीमध्ये सदंभभ ठेवण्यास मदत करते. 

 

अकृती अनि ननयोजन टप्पप्पयात संगिकाची भूनमका: अकृती अद्दण द्दनयोजन टललयात सशंोधन अकृती , 

लोकसखं्या, सशंोधन चल, नमनुा योजना, सशंोधन योजनेचे पनुरावलोकन करणे अद्दण पथदशी ऄभ्यासाचा 

समावेश अहे. नमनुा अकार गणनासाठी सगंणकाचंी भूद्दमका: प्रस्ताद्दवत ऄभ्यासासाठी अवश्यक ऄसलेल्या 

नमनु्याच्या अकाराची गणना करण्यासाठी ऄनेक सॉफ्टवेऄर ईपलब्ध अहेत. एनसीएसएस-पास-जीएससी 

ऄसे सॉफ्टवेऄर अहे. नमनुा अकार गणनासाठी पायलट ऄभ्यासामधील माद्दहती चे मानक द्दवचलन 

अवश्यक अहे. एमएस-एक्सेलचा वापर सशंोधकास अवश्यकतेनसुार माद्दहती ची क्रमवारी, द्दवशे्लषण अद्दण 

सादर करण्यात मदत करू शकतो. ची-स्क्वेऄर, परस्परसबंंध आ. सारख्या मूलभूत सादं्दख्यकी तंत्र अद्दण 

मेगास्टॅटच्या वैद्दशष््टयासंह ऄंमलबजावणी देखील. 

 

ऄनुभवजन्य टप्पप्पयात संगिकाची भूनमका: ऄनभुवजन्य टललयात द्दवशे्लषणासाठी माद्दहती  गोळा करणे अद्दण 

तयार करणे समाद्दवष्ट ऄसते. प्रद्दतवादींकडून प्राप्त केलेला माद्दहती  सगंणकात वडभ फाइल द्दकंवा एक्सेल 

स्पे्रडशीट म्हणून सगं्रद्दहत केली जाते. अवश्यक ऄसल्यास दरुुस्त्या करणे द्दकंवा अवश्यक ऄसल्यास 

सारणीचा सपूंणभ अराखडा सपंाद्ददत करणे, जे ऄशक्य अहे द्दकंवा वेळखाउ अह,े कागदपत्रामंध्ये द्दलद्दहण्याचा 

फायदा अहे. ऄशा प्रकार ेसगंणक माद्दहती नोंदणी, माद्दहती सकंलन, माद्दहती  व्यवस्थापन मध्ये पाठपरुावा 

करणाऱ्या  ऄक्शन आ. आत्यादी मदत करतो. सगंणक माद्दहती  सकंद्दलत करतानंा दस्तऐवज करण्यात ऄद्दधक 

लवद्दचकता तसेच माद्दहती च्या द्दवशे्लषणाच्या वेळी ऄद्दधक सहजतेसाठी परवानगी देतो. सशंोधन 

ऄभ्यासामध्ये, माद्दहती तयार करणे अद्दण आनपटु करणे ही कामाची सवाभत श्रम-कें द्दित अद्दण वेळ घेणारा पैलू 

अहे. थोडक्यात, माद्दहती  सरुुवातीला एखाद्या प्रश्नावलीवर द्दकंवा सगंणकाद्वारे त्याच्या स्वीकृतीसाठी योवय 

रकेॉडभ फॉमभवर रकेॉडभ केला जाइल. सादं्दख्यकीय अद्दण प्रोग्रामरच्या सयंोगाने हे करण्यासाठी सशंोधक माद्दहती 

मायक्रोसॉफ्ट वडभ फाइल द्दकंवा एक्सेल स्पे्रडशीटमध्ये रूपातंररत करले. द्दवशे्लषणासाठी हे स्पे्रडशीट थेट 

सादं्दख्यकीय सॉफ्टवेऄरसह ईघडल्या जाउ शकतात. 
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 मानहती  नवश्लषेिामध्ये संगिकांची भूनमका: या टललयात माद्दहती चे सादं्दख्यकीय द्दवशे्लषण अद्दण 

द्दनकालाचं्या स्पष्टीकरणाचंा समावेश अहे. सशंोधनाच्या प्रद्दक्रयेच्या गद्दणताचा भाग करण्यासाठी म्हणजेच 

द्दवद्दवध सादं्दख्यकीय पद्धतींचा वापर करून मोजण्यासाठी अता बरचे सॉफ्टवेऄर ईपलब्ध अहेत. 

एसपीएसएस, स्टेटा, जेएमपी, एसएएस आत्यादी सॉफ्टवेऄर वेगवेगळ्या सादं्दख्यकीय ततं्राच्या माद्दहती चे 

द्दवशे्लषण करण्यासाठी मकु्तपणे ईपलब्ध अहेत. 

 

 संशोधन प्रसारात संगिकांची भूनमका: हा टलपा सशंोधन ऄभ्यासाचे प्रकाशन अहे. हे सशंोधकास माद्दहती  

सकंद्दलत करण्यास अद्दण एका स्वरूपात अद्दण पसु्तकात ठेवण्यास मदत करते जेणेकरून सपूंणभ प्रबंध तयार 

केला जाउ शकेल. सशंोधन लेख शब्द स्वरूपात टाआप केला जातो अद्दण पोटेबल माद्दहती  स्वरूपात 

रुपातंररत केला जातो (पीडीएफ) अद्दण वल्डभ  वाआड वेबमध्ये सगं्रद्दहत अद्दण / द्दकंवा प्रकाद्दशत केला जातो. 

 

 द्दनष्ट्कषभ काढण्यासाठी, सगंणक ईपयकु्त साधने अहेत जे ऄचूकतेसह अद्दण मोठ्या द्दवश्वसनीयता अद्दण कमी 

त्रटुींसह सशंोधन प्रद्दक्रया सलुभ अद्दण वेगवान बनवतात. प्रोग्रामर द्दकंवा सगंणक ऑपरटेरला सगंणकाच्या 

चागंल्या वापरासाठी वापरल्या जाणाऱ्या  सॉफ्टवेऄरच्या क्षमता अद्दण मऱ्यादाबंिल सखोल माद्दहती ऄसणे 

अवश्यक अह.े 

 

६.५ स्वाध्याय   

 

प्र.१   सदंभभ काय अहेत? सदंभाांच्या द्दभन्न शैली स्पष्ट करा. 

प्र.२.  योवय ईदाहरणासंह तळटीप अद्दण ग्रथंसूची यातील फरक द्दवस्ततृ करा. 

प्र.3      टीप द्दलहा: 

ऄ)  सशंोधनात सगंणकाचंी भूद्दमका  ब)  सशंोधनातील नैद्दतक द्दनकष 

क)  वाड्मय चौयभ  

प्र. ४  ररकाम्या जागी योग्य शब्द भरा  

१.   --------------------------------  द्दवद्दवध मूल्ये, द्दनकष अद्दण ससं्थात्मक व्यवस्थेचा सदंभभ देते जे वैज्ञाद्दनक 

द्दक्रयाकलाप तयार अद्दण द्दनयद्दमत करण्यास मदत करतात. 

२.   सामग्री सारणी देखील म्हणून ओळखले जाते   --------------------------------. 

3.   --------------------------------  मागील संशोधकाद्वारे द्दकंवा आतर सशंोधकानंी केलेल्या ऄभ्यासाबंिल सशंोधकाने 

तयार केलेला एक सदं्दक्षप्त सारांश 
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४.   प्रश्नावली पासून माद्दहती गोळा करण्यासाठी --------------------------------   प्रद्दतवादी वापरली जाते 

५.   --------------------------------  एखाद्या व्यक्तीला त्याचं्या सजभनशील अद्दण बौद्दद्धक कायाभसाठी पोचपावती देण्याचा 

एक मागभ अह ेजयाचा ईपयोग एका सशंोधकाद्वारे कायाभसाठी केला गेला अह.े 

६.   --------------------------------  सशंोधन सामग्री हाताळणे द्दकंवा माद्दहती  द्दकंवा पररणाम बदलणे द्दकंवा वगळणे. 

ईत्तर े: १. नीद्दतशास्त्र    २. द्दनदेशाकं    ३. साद्दहत्य    ४. प्राथद्दमक   ५. ईद्धरण   ६. पनुरावलोकन नकली 

प्र. ५ खालील नवधान  खर ेनकंवा खोटे ते ओळखा 

१. तळटीप अद्दण ग्रथंसूची द्दभन्न अह.े - खर े

२.  वाड्मय चौयभ ऄद्दजबात महत्वाची नसते - खोटे 

3. साद्दहत्याचा पनुरावलोकन दयु्यम माद्दहती वर अधाररत अहे - खर े

४. ग्रथंसूद्दचचा ईल्लेख नेहमी ऄहवालाच्या सरुूवातीस केला जातो - खोटा 

५.   माद्दहती च्या द्दवशे्लषणासाठी (एस पी एस एस) सॉफ्टवेऄर वापरला जाउ शकतो - सत्य 

६. सगंणकाच्या वापरामळेु सशंोधकाचे काम खूप सोपे झाले अहे. - खर े
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