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MA EDUCATION 
SEMESTER II 

CORE COURSE VI 

RESEARCH METHODOLOGY IN EDUCATION 

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

Course Objectives 

a. To explain the conceptual framework of educational research 

b. To explain the conceptual framework of research design 
c. To explain the types of variables and hypotheses in research. 
d. To explain the types of research 
e. To understand the various tool and techniques in research. 
f. To explain how to write a research report.  

Module I: Educational Research and Research Design Credits: 2 

Unit 1: Educational Research 

a) Educational Research: Meaning, Scope of Educational Research, 
Types of Research: Fundamental, Applied and Action Research 

b) Ethical considerations in Educational Research: Sources Acquiring 
Knowledge, Scientific Method, Difference between Research 
Method and Research Methodology 

c) Research proposal: Meaning and Components of Research 
Proposal 

Unit 2: Research Design 

a) Research Design: Meaning, Definition, Purpose and Components 
of Research Design 

b) Population and Sample: Concept, Sampling: Techniques of 
sampling, Types Probability and Non-Probability Sampling 

c) Review of Related Literature – Purpose, Need and Organization 

Unit 3: Variables and Hypotheses 

a) Variables: Meaning, Types of variables (Independent, Dependent, 
Extraneous, Intervening and Moderator), Controlling Extraneous 
and Intervening Variables 

 



 II 

b) Hypothesis: Concept, Sources of hypothesis and Types of 
hypotheses (Research, Directional, Non-Directional, Null, 
Statistical and Question form) 

c) Formulating Hypothesis: Characteristics of a good Hypothesis, 
Testing of Hypothesis, Significance of Test, Errors in Testing of 
Hypothesis 

Module II: Paradigm, Tools and Data Analysis in Research Credits: 2 

Unit 4: Quantitative and Qualitative Research 

a) Quantitative Research: Concept, Types: Descriptive Research, 
Co-relational Research, Causal-Comparative Research, 
Experimental Research, Survey Research 

b) Qualitative Research: Concept, Types: Ethnography, Case Study 
and Historical research 

c) Experimental Designs:  
i. Types: Pre-experimental design, Quasi-experimental design 

and True experimental design 
 

ii. Internal and External Experimental Validity, Factorial 
Design, Nested Design, Single Subject Design 

Unit 5: Tools and Techniques of Research 

a) Types of Measurement Scale and Research Tools 
 
b) Types of Tools - Rating scale, Attitude scale, Opinionnaire, 

Questionnaire, Checklist, Semantic Differentiate scale, 
Psychological Test, Inventory and Observation 

 
c) Steps of Preparing a Research Tool – Validity and Reliability: 

Concepts and Types method of estimating reliability, Item 
Analysis: Steps involved in Item – Analysis 

Unit 6: Data Analysis and Report Writing 

a) Quantitative Data Analysis -  
i. Parametric Techniques, Non- Parametric Techniques, 

Conditions for using parametric and non-parametric 
techniques 

 
ii. Data Analysis: Descriptive data analysis: Measures of 

central tendency, variability, fiduciary limits and graphical 
presentation of data), Inferential data analysis: Correlation, 
t-test, z-test, ANOVA, Critical ratio for comparison of 
percentages and chi-square (Equal Probability and Normal 
Probability Hypothesis), Interpretation of result 
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b) Qualitative Data Analysis: Data Reduction and Classification, 
Analytical Induction and Constant Comparison. 

 
c) Research Reporting: Types of Research Report, Format and 

Bibliography, Evaluation of Research Report, Purpose of research 
reporting. 

 
Module 3: Internal Assignment:                                   Credits: 2 

Sr. No. Particulars Marks 

1. Assignments (2*10) 30 

2. Case study/Projects/Posters and exhibits /Seminar/ 
Workshop/ Cooperative Learning /Blended 
Learning/Construction/NaiTalim- Experiential 
Learning /Open Book Assignment/ Class test  

10 

 

Suggested Readings 

1. Langenbach, M., Vaughn, C., &Aagaard, L. (1994). An 
introduction to educational research. Allyn and Bacon. 
https://niepid.nic.in/AN%20INTODUCTION%20TO%20EDUCA
TIONAL%20RESEARCH.pdf 

 
2. Kahn, J. V. (1998). Research in Education. Allyn and Bacon. 

https://ww2.odu.edu/~jritz/attachments/reined.pdf 
 

3. Lodico, M. G., Spaulding, D. T., &Voegtle, K. H. (2006). Methods 
in educational research: From theory to practice. Jossey-Bas. 
http://stikespanritahusada.ac.id/wp-
content/uploads/2017/04/Marguerite_G._Lodico_Dean_T._Spauld
ing_KatherinBookFi.pdf 

 
4. Campbell, D. T. & Stanley, J. C. (1963). Experimental and Quasi-

Experimental Designs for Research.. Chicago: Rand McNally.  
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York: Longmans Green and Co. 5th edition  

 
6. Ragin, C. C. (1994)Constructing Social Research: The Unity and 
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१ 
शै�िणक सशंोधन 

घटक संरचना 

१.० उि�� े

१.१ ��तावना 

१.२ �ान �ा�ीचे �ोत 

१.३ शै�िणक सशंोधनाचा अथ�, पाय�या आिण �या�ी 

१.४  वै�ािनक/ शा�ीय प�त, सशंोधनाची उि��े आिण वैिश�्ये एक वै�ािनक कृती 
�हणून 

१.५ शै�िणक  सशंोधनातील नैितकता. 

१.६ शै�िणक सशंोधनाची �पावली.  

१.७ सशंोधनाचे �कार 

अ) मूलभूत सशंोधन 

ब) उपयोिजत सशंोधन 

क) कृती सशंोधन 

१.८      सशंोधन प�त आिण प�ती यातंील फरक 

१.९      सशंोधन ��ताव - अथ� आिण गरज 

१.१०   साराशं    

१.११   �वा�याय 

१.० उि�� े

हा घटक वाच�यानतंर त�ुहाला 

 शै�िणक सशंोधनाची सकं�पना �प� करता येईल. 

 शै�िणक सशंोधनाची �या�ी िवशद करता येईल. 

 शै�िणक सशंोधनाचा  हेतू िवशद करता येईल. 
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 शा�ीय प�ृछा/ चौकशी काय आहे हे �प� करता येईल. 

 शा�, िश�ण आिण शै�िणक सशंोधन यातंील सबंंध �प� करता येईल. 

 मूलभूत उपयोिजत आिण कृती सशंोधन यातंील भेद करता येईल. 

 सशंोधना�या िविवध �पावली ओळखता येतील. 

 सशंोधन प�त आिण सशंोधन प�ती यातंील फरक सागंाल. 

 सशंोधन ��तावा�या हेतूंची चचा� कराल. 

 सशंोधन ��तावातील िविवध घटकाचंी यादी कराल. 

 िदले�या िवषयावर सशंोधन ��ताव िलहाल. 

१.१ ��तावना 

मानवी जीवनास सशंोधन सम�ृ करते. सशंोधनामळेु मानवी जीवना�या गणुव�ेत वाढ होते. 
सशंोधन �हणजे �ानाचा शोध घेणे. कोण�याही सम�या शा�ो� प�तीने कशी सोडवावी हे 
सशंोधन दश�िवते. �ाताकडून अ�ाताकडे जा�याचा हा एक �वास आहे. कोण�याही 
�कार�या िवषयाचे नवीन �ान िमळिव�याचा एक शा�ो� प�रणाम आहे. 

िज�ासा आिण चौकसव�ृी ही मानवाला िमळालेली नैसिग�क देणगी आहे. चौकसव�ृीमळेु  
�य��  �वत: �े�रत होऊन �याचंी �ानाची िकंवा स�याची तहान वाढते.चकुा आिण िशका 
या�ंया वापरानतंर तो इ� �येया�या िदशेने प�तशीरपणे काम करतो. �या�ंया प�रि�थतीशी 
असले�या समायोजन आिण सहकाया��या  बळावर तो �या�या कृतीम�ये यश�वी होतो. 
केले�या कामामधून तो काही तरी िशकत अस�यामळेु तो �वत:�या शा�ीय प�तीचा 
वापर क�न दसु�या वेळेस �याच कामात चागंली कृती क� शकतो. �हणून िव�ान/ शा�, 
िश�ण आिण शै�िणक सशंोधन यामं�ये कोण�या �कारचे सबंंध आहे का ? यावर िवचार 
करणे गरजेचे आहे. “सशंोधन अवकाशातील �वास करणारा शोध आहे.” न सोडिवता 
येणा�या सम�ये�या उ�राचा तो �� आह.े 

असले�या  उपल�ध  िस�ातं र�बातल ठरिवणे,  �या िस�ातंात काही बदल सचुिवणे, 
िकंवा निवन िस�ातं ��थािपत करणे यासाठी कोण�याही �े�ात सशंोधनाची आव�यकता 
आहे. अित�ाचीन काळापासून आपण हेच पाहत आलोय िक सशंोधना�ार ेखूप वेगवेग�या 
�कारचे शोध लागले आहे आिण जगाला खूप निवन िस�ांत िमळाले आहेत िक �या�ार े
मानवाला �वत:�या सम�या सोडिव�यासाठी या िस�ां�ाची मदत होते. 

�ॅहम बेल, थॉमस एडीसन, ज.ेओ. बोस, जॉन डयईु, �क�नर, िपयाजे यानंी केले�या 
सशंोधनामळेु आप�याला निवन िस�ातं/ उ�प�ी िमळा�या आहेत.  
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१.२ �ात �ा�ीचे �ोत/ माग� 

सव� मानवासाठी �यां�या जीवनातील �गती ही  सम�या िनराकरणा�ार ेआिण पया�वरणाचे 
इ� अ�ययन िज�ासूव�ृी हे नैसिग�क आहे याच हेतूसाठी, मानव ब�याच प�ती आिण 
�ान�ा�ीचे �ोत/ माग� यावंर अवलंबून असतो.  

१) अ�ययन अिधकार (अिधकृत �माण) : 

अिधकृत स��याचा शोध घे�यासाठी मानव िश�क, पालक, त��, समपुदेशक या�ंयाकडे 
अिधकृत/ अिधकार  �य�� �हणून मानव अिधकृत अिधकार/ �य�� �हणून िश�क पालन, 
त��, समदुेशक, आिण �यांचा स�ला याचा वापर करतो. ही अिधकृतता/ अिधकार हा 
�ानावर िकंवा अनभुवावर आधा�रत असू शकतो. उदा. एखा�ा िविश� िवषयात बालकास 
अ�ययनात सम�या/ अडचण अस�यास तो/ती िश�काचे माग�दश�न घेते. अिधकृत अ�ययन 
अिधकार �हणून प�ुतके, श�दकोश, एनसाय�लोिपिडया, मािसके, आंतरजालावरील स�य 
�हणून �ात  वेबसाईट (सकेंत �थळ) याचंा वापर करता येईल. 

२) परपंरा : 

पूव�जाकंडून आिण स�ंकृतीकडून मानवाचे ब�याच परपंराचंा �वीकार केलेला आहे. उदा. 
अ�न, व�, स�ेंषण, धम�, इ. तसेच छोट्या आजारासाठी घरगतुी उपाययोजना. �याच�माणे 
शालेय परपंरावर आपण िव�ा�या��या �वेश �ि�या प�र�ाप�ती, िश�तपालना�या प�ती, 
अ�यासपरुक कृती, िश�काचंा आदश� इ. अवलंबून असतो.  

३) अनुभव : 

आपला �वत:च सम�या सोडिव�यातील अनभुव िकंवा शै�िणक घटना समज�याचा हा 
�ानाचा मूलभूत, सामा�य आिण नेहमी�या सरावाचा �ोत आहे. 

४) शा�ीय प�त : 

�ान�ा�ी�या या �ोता�ार े अ�ययन �वीकार आिण अंतभा�व करावयाचा अस�यास 
आपणासं काही उपागमाचंा वापर करावा लागेल तो खालील �माणे – 

अ) �ायोिगक त�वाचा वापर (�योगवाद): 

�योगवाद �ान�ि�य आप�याला काय सागंते यावर िव�ास ठेव�यासाठी सूिचत करतो. 
ऐकणे आिण पाहणे या�ंया संयोगा�ार े आपण लवाज�याचा आवाज मािहत क�न घेऊ 
शकतो. �हणजेच कान आिण डोळे या �ान�ि�या�ार े आपण िविश� व�तूचा िविश� 
आवाजाचंा सहयोग यांचे अ�ययन क� शकतो. आपली �ान�ि��य व�तूची/ घटनेची तलुना 
कर�यास देखील स�म असतात. ते आपणासं िविवध सकं�पना मधील सबंंधाचे आकलन 
आिण अ�यासासाठी�या अथा�ची तरतूद करतात. 
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ब) बु�ी�ामा�यवाद : 

यात मानिसक �ितिबंबाचा समावेश आहे. यातं व�तू�या मह�वापे�ा िवचारावंर/ क�पनांवर 
िवशेष जोर आहे. दोन िकंवा अिधक व�तू/घटना मधील आंतरसबंंधाची तािक� कता �यावेळी 
आपण पाहतो �यावेळी आपण �या व�तू/ घटना  �वीकार करतो. उदा. िश�का�ंया चांग�या 
कृत�चे नेत�ृव करणे अशी अपे�ा महािव�ालयीन/ शालेय वातावरणाकडून असते. 

क) िन�ावाद: 

आप�या िव�ासाचंा, भावनांचा, ि�याचंा (धािम�कि�या) वापर कर�यास सूिचत करतो. पण 
देवावर िव�ास ठेवतो कारण आप�या पालकानंी आपणास तसे सािंगतले आहे. देव आपण 
पािहलेला नाही. ऐकलेला नाही तरीही आपण �याचें अि�त�व मा�य करतो.  

१.३ शै�िणक सशंोधनाचा अथ�, पाय�या आिण �या�ी 

शै�िणक संशोधनाचा अथ�: 

शै�िणक सशंोधन �हणजे शै�िणक सशंोधन �व�छतीकरण नसून शै�िणक �ि�या �व�छ 
करणे होय. काही त�ा�ंया शै�िणक सशंोधना�या �या�या पुढील �माणे – 

मौले - शै�िणक सम�या सोडिव�या�या शा�ीय प�तीचे प�तशीर उपयोजन �हणजे 
शै�िणक सशंोधन होय. 

�ै�हस�  - शै�िणक प�रि�थती वत�नाचे शा� िवकिसत कर�याची एक कृती शै�िणक 
सशंोधन आहे. यात �िश�कानंा �याचें �येय प�रणामकारक प�तीने सपंादन कर�याची 
मभुा असते. 

ि�हटने  - शा�ीय त�व�ाना�मक प�तीचा वापर क�न शै�िणक सम�येची सोडवणूक 
कर�यासाठी उि��े �हणजे शै�िणक सशंोधन �हणून शा�ो� आिण प�तशीरपणे शै�िणक 
सम�येची सोडवणूक शै�िणक सशंोधन करते. यात समजून घेणे, �प�करणे, िनदान करणे 
आिण मानवी वत�नावर िनयं�ण िमळिवणे इ. असते. 

शै�िणक संशोधनाची वैिश�्ये खालील �माण.े 

 शै�िणक सशंोधन उ�च हेतूपूण� आह.े 

 शै�िणक सशंोधन िव�ाथ� तसेच िश�का�या शै�िणक सम�या सोडिवते. 

 शै�िणक  सशंोधन हे चौकशी कर�याची नेमक� उि��पूण�, शा�ो� आिण प�तशीर 
�ि�या आहे. 

 शै�िणक सशंोधन मािहतीचे गणुा�मक आिण स�ंया�मक सघंटन करते आिण 
स�ंयाशा�ीय अनमुान काढ�यास मदत करते. 
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 नवीन �माणब�तेतील निवन त�याचंा शोध लावते. �हणजेच शै�िणक सशंोधन निवन 
�ानाची िनिम�ती करते. 

 शै�िणक सशंोधन काही त�व�ाना�मक िस�ातंावर/ उपप�ीवर आधा�रत आहे. 

 शै�िणक सशंोधन सशंोधकाची �मता, अनभुव आिण चातयु�/ क�पकतेवर अवलंबून 
असते. 

 शै�िणक सम�या सोडवणूक�साठी आंतरशा�ीय उपागमाची गरज असते. 

 काह��या सदंभा�त  शै�िणक  सशंोधन �य��िन� अथ�िनव�चन आिण अवगामी कारणे 
शोध�याची मागणी करते. 

 शै�िणक सशंोधनात वग�खोली, शाळा, महािव�ालये, िश�णशा� िवभाग हे सशंोधन 
राबिव�यासाठी�या �योगशाळा �हणून उपयोगात येतात. 

संशोधना�या पाय�या : 

सशंोधन �ि�येत िविवध पाय�याचा समावेश होतो �याचे साराशंीकरण खालील �माणे - 

पायरी १ : �ानातील अंतराचा शोध घेण/े ओळखण े

सशंोधक, अनभुव आिण िन�र�णा�या आधारावर परी�ेत काही िव�ाथ� चागंले 
सादरीकरण करत नाही. हे �प� करतो. �हणून तो/ ती उ�र न दे�याचा �� उ�ारतो/ 
सूिचत करतो. 

पायरी २ : पूव�ितहासाची ओळख /कारण:े 

अनभुव, िनरी�ण आिण सबंंिधत सािह�या�या पनुरावलोकना�या आधार,ेसशंोधकाला 
कळते क� जे िव�ाथ� एकतर खूप िचतंा��त आहेत िकंवा अिजबात नाही. �यातील 
िचतंा��त िव�ाथ� परी�ेत चांगली कामिगरी करत नाहीत. अशा �कार ेसशंोधक ओळखतो 
िकिव�ा�या��या   शै�िणक कामिगरीतील सबंंिधत घटकापैंक� एक "िचतंा करणे" असा असू 
शकतो. 
पायरी ३: संशोधनाची �येये 

संशोधकाने अ�यासाची �येये खालील �माण ेिवशद करावीत. 

१) िव�ा�या�ची शै�िणक कृती सोबत िव�ा�या�ची अ�व�थता यातंील सबंंध पडताळणे. 

२) िव�ा�या�ची शै�िणक कृती आिण िव�ा�या�ची अ�व�थता यातं िलंगाभेदानसुार 
असलेला फरक पडताळणे. 

३) िव�ा�या�ची शै�िणक कृतीसोबत �याचंी अ�व�थता यातंील सबंंधाची िलंगभेदानसुार 
पडताळणी करणे. 
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पायरी ४ : प�रक�पनांचे िवधान /  िनिम�ती 

सशंोधकाने खालील�माणे प�रक�पनाचें िवधान करावे. 

१) िव�ा�या�ची शै�िणक कृती आिण �याचंी अ�व�थता याम�ये मह�वपूण� सबंंध आह.े 

२) िव�ा�या�ची शै�िणक कृती आिण �याचंी अ�व�थता यातं िलंगभेदानसुार मह�वपूण� 
फरक आहे. 

३) िव�ा�या�ची शै�िणक कृती आिण �याचंी अ�व�थता सबंंधात िलंगभेदानसुार मह�वपूण� 
फरक आहे. 

पायरी ५ : संबंिधत मािहतीचे संकलन: 

िव�ा�या�ची शै�िणक कृती आिण �या�ंया अ�व�थतेचे मापन कर�यासाठी सशंोधकाने 
अचूक/ यो�य साधन आिण तं�ाचा वापर करावा, �यासाठी सशंोधकाने िव�ा�या�चा नमनुा 
िनवडावा आिण मािहती सकंिलत करावी. 

पायरी ६ : प�रक�पनांचे प�र�ण : 

पायरी �माकं. ४ म�ये सािंगत�या�माणे सशंोधकाने यो�य स�ंयाशा�ीय तं�ाचा वापर 
क�न प�रक�पनेचे प�र�ण करावे. 

पायरी ७ : िन�कषा�चे अथ�िनव�चन : 

िन�कषा�चे अथ�िनव�चन, सशंोधकाचे िव�ा�या�ची शै�िणक कृती आिण �याची अ�व�थता  
यातंील सबंंध सकारा�मक िकंवा नकारा�मक आहे, िक रखेीय िकंवा व� आह े या 
��ीकोनातून करावे. सशंोधकाने यातंील सबंंध व� आहे असा िन�कष� काढला असेल तर 
िव�ा�या�ची अ�व�थता एकतर खूप कमी िकंवा खूप जा�त असावी, आिण �याची शै�िणक 
कृतीदेखील खूप कमी असावी. पण जे�हा िव�ा�या�ची अ�व�थता ही म�यम आहे �यावेळी 
�याचंी शै�िणक कृती ही उ�च असू शकते. सशंोधकाने या िन�कषा�चे �प�ीकरण तािक� कता 
आिण सज�नशीलते�या आधारावर करावे. 

पायरी ८ : वत�मान िन�कष� आिण पूव� झाले�या संशोधन िन�कषा�ची तुलना: 

या पायरीम�ये सशंोधक �या�या िन�कषा�पूव� झाले�या सशंोधन िन�कषा�शी जळुतात िकंवा 
नाही याचा शोध घे�याचा �य�न करतो. जर िन�कष� जळुत नसतील तर सशंोधक �याने 
काढलेले िन�कष� का जळुत नाही याचा शोध पूव� झाले�या अ�यासावरील िव�ेषणाने 
करतो. 

पायरी ९ : उपप�ीमधील बदल: 

पायरी �. ७ आिण ८ �या आधारावर सशंोधक असा तक�  करतो िक िव�ा�या��या 
शै�िणक कृतीवर �या�ंया अ�व�थतेचा प�रणाम होत नाही. ितसराच घटक िव�ा�या��या 
शै�िणक कृती आिण अ�व�थता  यातंील सबंंधावर प�रणाम करतो. हा ितसरा घटक 
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िव�ा�या��या अ�यास सवयी असू शकतो. �या िव�ा�या�ची  अ�व�थततेची पातळी 
अ�यतं कमी असते ते िव�ाथ� वष�भर अ�यासाकडे दलु�� करतात आिण �हणून �याची 
शै�िणक कृती ही  अ�यतं कमी असते. तर दसु�या बाजूस �या िव�ा�या�ची अ�व�थतेची 
पातळी अ�यतं उ�च �व�पाची असते ते िव�ाथ� �यानंा काय अ�ययन करावयाचे आहे ह े
ल�ात ठेव�यास असमथ� असतात िकंवा तणावामळेु ते अ�यासावर ल� क� ि�त क� शकत 
नाही. िकंवा कधी कधी ते आजारी पडतात. �हणून ते अ�यास यो�य िदशेने क� शकत 
नाही. �हणूनच �याचंी शै�िणक कृती ही अ�यतं कमी असते. �याच�माणे �या िव�ा�या�ची 
अ�व�थता पातळी ही म�यम �व�पाची असते ते िव�ाथ� वष�भर चागंला आिण 
प�तशीरपणे अ�यास करतात आिण �हणून �याचंी शै�िणक कृती ही उ�च आह.े 
िव�ा�या��या अ�यास सवयी �ा  नवीन चलाचा अंतभा�व  िव�ा�या��या शै�िणक कृती 
म�ये होतो. अशा �कार ेउपप�ीत काही बदल घडून येतील.  

पायरी १० : नवीन �� िवचारण:े 

अ�यास सवयी आिण अ�व�थता यात आतंरि�या होऊन �याचा प�रणाम िव�ा�या��या 
शै�िणक कृतीवर होतो का? याचाच अथ� आपण नवीन सशंोधना�या िवषयास सरुवात क� 
शकतो. ते �हणजे दोन चलापे�ा तीन चलाचंा सयंोग क�न. 

तुमची �गती तपासा: 

१) शै�िणक सशंोधनाची उि��े काय आहेत ? 

२) शै�िणक सशंोधनात म�ुयत: कोण�या प�तीचे उपयोजन केले जाते ? 

३) शै�िणक सशंोधनात कोण�या उपागमाचा समावेश होतो? 

४) शै�िणक सशंोधन कोण�या �योगशाळेत करता येते. �या िठकाणाची नावे िलहा. 

शै�िणक संशोधनाची �या�ी : 

�ान आिण तं��ानात होणा�या िवकासातून/ िवकासाबरोबरच शै�िणक सशंोधना�या 
नावात बदल होत आहे. �हणून शै�िणक सशंोधना�या क�ा िव�ता�रत कर�याची गरज 
आहे. शै�िणक �ि�ये�या  शा�ीय अ�यासात खालील घटकाचंा समावेश होतो. 

 वैय��क (िव�ाथ�, िश�क, शै�िणक �शासक, पालक) 

 स�ंथा ( शाळा, महािव�ालय, सशंोधन स�ंथा) 

शै�िणक �ि�या अिधक प�रणामकारक कशी करता येईल �यासाठी शै�िणक सशंोधन 
त�याचंा आिण सबंंधाचा शोध घेते. शै�िणक सशंोधन सामािजक शा�ाशी सबंंिधत असते 
जसे िश�णशा�. 

शै�िणक सशंोधनात प�ृछा/ चौकशी िनयोजन मािहतीचे संकलन, मािहतीचे �ि�याकरण 
आिण मािहतीचे िव�ेषण, अथ�िनव�चन आिण अनमुान �ि�याचंा समावेश होतो. शै�िणक 
सशंोधनात औपचा�रक आिण अनौपचा�रक िश�ण �े�ाचा समावेश होतो. 
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तुमची �गती तपासा: 

१) िश�ण हे कोण�या िव�ाशाखांवर अवलंबून असते. �याचे नाव िलहा. 

२) िश�ण ही एक कला कशी ठ� शकते ? 

३) िश�ण एक शा� कसे ठ� शकते ? 

४) औपचा�रक िश�णा�या सदंभा�त शै�िणक सशंोधना�या �े�ांची नावे िलहा. 

५) शै�िणक सशंोधना�या कोण�या िदशेत (िव�ाशाखा) सधुारणेची आव�यकता आहे 
�याचे नाव िलहा. 

६) शै�िणक सशंोधनातील समािव� असले�या मानवी घटकाचें नाव िलहा. 

७) शै�िणक सशंोधनातील समािव� असले�या स�ंथाचंी नावे िलहा. 

८) शै�िणक सशंोधना�या आव�यक गणुव�ेची नावे िलहा. 

९) निवन �ाना�या सदंभा�त शै�िणक सशंोधनाचे �येय काय आहे ? 

१.४ सशंोधन एक शा�ीय कृती : सशंोधनाची शा�ीय प�त उि�� े
आिण वैिश�्ये 

शै�िणक सशंोधन, िश�ण आिण शा� यातंील सबंंध: 

 घटनेतील स�य शोधून काढ�यासाठी शा� मदत करते. िवषयापे�ा �ान गोळा कर�याचा 
हा एक उपागम आह.े सशंोधनाची म�ुय दोन काय� खालील �माणे. 

 उपप�ीचा िवकास करणे. 

 उपप�ीपासून प�रक�पनांचे अनमुान काढणे. 

मािहती गोळा कर�यासाठी (सकंलनासाठी) शा�ीय �ायोिगक उपागमाचा आिण उपप�ी 
िवकासासाठी तक� ब�ुी उपागमाचा उपयोग करतात. 

जीवनातील सम�येची सोडवणूक शा�ीय मागा�ने कशी करावी हे सशंोधन दश�िवते. 
सशंोधन �ाना�या �गतीसाठीचे िव�सनीय साधन आहे. सशंोधन प�तशीर आिण प�ती 
य�ु असते. �हणून �यास शा� �हणून सबंोधले जाते िकंवा वापरले जाते. �ाना�या 
पलीकडील स�य िमळिव�यास सशंोधन मदत करते. उ�पादना�या आिण �ि�ये�या 
गणुव�ेत सधुारणा कर�यासाठी सशंोधन प�तीचा वापर होतो. पया�याने सम�ये�या 
सोडवणूक�साठी शा� आिण सशंोधनाचा उपयोग होतो. 

िश�णासाठीचा मह�वपूण� आधार त�व�ान आहे. िश�ण ही एक कला �हणून गणली जाते. 
परतं ु वै�ािनक िवकासा�या ��ीने िश�ण हे कलेपे�ा शा�ाकडे आकिष�त होते. शा� 
�हणजे नेमकेपणा आिण तंतोतंतपणा.  
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परतं ु सामािजक शा� �हणून िश�णशा�ात खूप चलाचंा समावेश होतो. �यामळेु ते 
नेमकेपणापासून दूर जाते. शै�िणक सशंोधन शै�िणक �ि�या अिधक शा�ो� कर�याचा 
�य�न करते. परतं ु िश�णशा�ात बह�चलाचा वापर अस�यामळेु ते भौितक शा�ाइतके 
तंतोतंत होऊ शकत नाही. शै�िणक �येया�या �ा�ीसाठी अ�यास शा�ो� प�तीने 
के�यास ते शै�िणक सशंोधन ठ� शकते. वरील चच�चे साराशंीकरण क� या.  

“जर आपणास चातयु� हवे, आपण शा�ाची अपे�ा करावी. जर चातयुा�म�ये वाढ हवी, 
आपण सशंोधनाची अपे�ा करावी.” �ान ही �िश�कांची गरज आहे. सशंोधनाची िज�ासा 
आिण तहान भागिव�यास �िश�कास शा�ो� मागा�चा अवलंब केला पािहजे. अ��य�पणे 
शै�िणक सशंोधक �हणून �याची भूिमका आहे. पया�याने तो निवन �ानाची िनिम�ती 
कर�यास आिण शै�िणक सम�या सोडिव�यास समथ� आह.े एका सामा�य आधारावर 
तीनही घटक (शा�, िश�ण शा� आिण शै�िणक सशंोधन) म�ये स�यता आहे. कारण 
�यातंील ��येकास (शा� िश�ण आिण शै�िणक सशंोधन) सम�या सोडिव�यासाठी 
तंतोतंतपणाची आिण नेमकेपणाची गरज आहे. 

संशोधनाची उि�� ेआिण वैिश�्ये: 

शोधाचे प�ृछा हे एक नैसिग�क तं� आहे. परतं ु या तं�ाचा वापर प�तशीरपणे आिण 
शा�ो�पणे के�यास �याचें �पातंर प�तीत होते. �हणून शा�ीय प�ृछेस शा�ीय प�त 
असे ही �हणतात.  

बेकन�या उ�ामी प�तीचे मानवी �ानातं योगदान आहे. ब�याच सम�यांची सोडवणूक 
उ�ामी िकंवा अवगामी प�तीने करणे अवघड आह.े �हणूनच चाल�स डािव�न �या�या 
शा�ीय प�तीत उ�ामी आिण अवगामी प�त�चे चागंले िम�ण �हणून पाहतो. या प�तीत 
�ाथिमक �तरावर �ानाची वाढ पूव��ान, अनभुव, िवमष�क िवचार �ि�या आिण 
िन�र�णातून होते. नतंर यातं उ�ामी प�तीने �हणजेच अंशाकडून/ भागाकडून पूणा�कडे 
आिण िविश�ाकडून सामा�याकडे आिण पया�याने अथ�पूण� प�रक�पनाकंडे �ि�या होते. 
यानतंर, यात अवगामी प�तीने �हणजेच पूणा�कडून भागाकडे / अंशाकडे, सामा�याकडून 
िविश�ाकडे आिण प�रक�पनांकडून तािक� क िन�कषा�कडे �ि�या होते.  

ही शा�ीय प�ती �ाना�या प�तीपासून वेगळी आह.े 

उदा. चकुा आिण �य�न करा, अनभुव, अिधकार आिण स�ंथा. डयईु�या िवमष�क िवचार 
�ि�येशी ही प�ती समातंर आहे; कारण सशंोधक �वत: सशंोधन हाती घे�यापूव� िवमष�क 
िवचार �ि�येत त�लीन असतो. 

शा�ीय प�त��या पाच पाय�या खालील�माण े: 

१) सम�या ओळखण ेआिण �या�या करण े: 

सशंोधकाने सम�या ओळखून ितचे िवधान अशा प�तीने करावे िक �योगा�ार े िकंवा 
िन�र�णा�ार ेसम�येचे  समाधान करता येईल. 
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२) प�रक�पनेची मांडणी : 

सशंोधकास सम�ये�या समाधानासाठी अथवा उकल कर�यासाठी तक� / अनमुान केला 
पािहजे. 

३) अनुमानीक प�रक�पनांचा �व�यथ� : 

येथे सशंोधक िशफारस केले�या प�रक�पनाचंा तक� / अनमुान लावून �व�यथ�/ प�रणाम 
पाहतो. तो खराही असू शकतो. 

४) मािहतीचे संकलन आिण िव�षेण : 

येथे सशंोधक सकंिलत केले�या सबंंिधत मािहतीचे �योगा�ार े आिण िन�र�णा�ार े
प�रक�पनाचें प�र�ण करतो. 

५) प�रक�पनांचा पडताळा : 

यानतंर सशंोधक िमळालेली मािहती प�रक�पनासं साहा�यक ठरते का याचा पडताळा 
होतो. जर मािहती/ िव�ेषण सहा�यक ठरत असेल तर प�रक�पनाचंा �वीकार केला जातो 
आिण सहा�यक ठरत नसेल तर प�रक�पना �वीकारली जात नाही आिण �यानतंर जर 
आव�यक असेल तर �यात थोडा बदल करता येतो. 

या प�तीचे �मखु वैिश�्ये अचूक स�यता िकंवा प�रक�पना िस� करणे हे नसून फ� 
सबंंिधत /सकंिलत केलेली मािहती प�रक�पनेस सहा�यक ठरते िकंवा नाही हे आहे. 

१.५ सशंोधना�या नीतीत�वाचें प�रशीलन  

सशंोधना�या आचारसिंहतेचा अ�यास - 

शै�िणक �ि�येत सशंोधनाचा मह�वपूण� प�रणाम होतो. �हणूनच सशंोधकास काही 
नीतीत�वां�या आचारसिंहतेची गरज भासते. ती आचारसिंहता खालील�माणे. 

 सशंोधन काया�स आिथ�क साहा�य स�ंथेने केले असेल तर सशंोधकावर काही बंधने 
असतात जसे िक अथा�चा वापर कसा करावा, �ितसादक कोण असावेत, �यावसाियक 
सहकारी कोण असावेत, मोठा समाज असावा. 

 सशंोधकाने �ितसादकाकंडून िमळाले�या मािहतीब�ल कडक कठोर ग�ुता पाळली 
पािहजे. �ितसादका�या परवानगी िशवाय सशंोधकाने कोण�याही अहवालात 
सशंोधनात �ितसादकाची वैय��क मािहती देऊ नये. 

 �ितसादका�या परवानगीिशवाय सशंोधकाने कोण�याही छु�या कॅमेराचा, 
सू�म�वनीय�ंाचा िकंवा िन�र�काचा वापर क� नये. तसेच �ितसादका�या 
परवानगीिशवाय कोण�याही खाजगी मािहतीचा वापर क� नये.  
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�ायोिगक अ�यासात, जर �वयसेंवकाचा सबंंिधत िवषयात उपयोग करावयाचा असेल तर 
सशंोधकाने आप�या �ि�या पूण�पणे �प� करावी. (उदा. �योग पढुील सहा मिहने चालेल). 
तसेच �याम�ये अंतभू�त जबाबदा�या, माग�या काय आहेत ते सागंावे �हणजे अ�यासाम�ये 
सहभागी होणा�यानंा ते मािहत असावे. (जसे िक शाळा सटु�यानतंर १ तास �योग चालेल). 
श�य अस�यास िवषयातून �योगाचा/ सशंोधना�या हेतू ब�ल मािहती �ावी.  िव�ा�या�शी, 
पालकाशंी, ग�ुजनाशंी वागणूक करतानंा (सबंंिधत अ�यासात) �याचंी समंती घेणे गरजेचे 
आहे. यालाच मािहती समंती असे �हणतात. 

�योगात सहभागी हो�याचे िकंवा �यातून माघार घे�याचे �यो�यास �वातं�य असते. या 
त�याचंा �वीकार सशंोधकाने करावे.  

�योगाम�ये �यो�याचे सात�य राह�यासाठी सशंोधकाने �योगानतंर कोण�याही �कारचे 
अनकुुल उपचार देऊ नये, िवशेषत: शालेय �योगास जसे पैसे आिण बरचे काही. 

�ायोिगक सशंोधनात �यो�यावर ता�परुता िकंवा कायम �व�पी प�रणाम होऊ शकतो 
�हणून सशंोधकाने �यो�यास मानिसक आिण शा�र�रक ताणतणावापासून सरं�ण दे�याची 
खबरदारी �यावी.  

 सशंोधकाने उपल�ध मािहतीची छाननी सू�म नजरेने करावी. 

 �यो�याने �ितसादकाने/ सहभा�यांनी मागणी के�यास सशंोधकाने �ायोिगक 
प�ती�या कारणांची आिण अ�यासाचे िन�कष� �ावेत. 

सशंोधकाने �यानंी कोणी सशंोधन �ि�येत, साधनिनिम�तीत, मािहती सकंलनात, मािहती 
िव�ेषणात आिण सशंोधन अहवालात मदत केली असेल �या सवा�चे �ेय �ावे. जर 
सशंोधकाने �यो�यासाठी/ �ितसादकासंाठी काही वचन ठरिवली असेल तर �याचें 
आदश�पूव�क आिण पूण�पणे पालन करावे. 

१.६ शै�िणक सशंोधनाची �पावली 

तक� श���या सामािजक रचनेची क�पना थॉमस कुन�या शा�ीय �पावली�या 
क�पनेपासून चालू आह.े 

१९६२ साली �कािशत झाले�या थॉमस कुन�या “The structure of scientific 
Revolution” (वै�ािनक �ातंीची रचना) या प�ुतकातून �याचे िव�ानाचे त�व�ान 
िवकिसत कर�यासबंंधीचे योगदान िदसून येते. �हणून तो �वत: िव�ानाचा इितहासकार 
आहे. कुनने यातं िवचारा�या दोन �वाहावर �काश टाकलेला आह.े एक �हणजे 
ॲ�र�टॉटिल�या परपंरचेा हेतदुश�क/ सहेतकुवाद उपागम आिण दसुरा �हणजे गॅलेिलयनचा 
तलुना आिण योिगक उपागम. कुनने ताि�वक वादिववादान �पावलीची सकं�पनेचा प�रचय 
क�न िदला आहे. 
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संशोधन �पावलीची �या�या आिण अथ� : 

पॅरािडम या श�दाचा उगम �ीक ि�यापद Exihibiting side by side  यापासून झालेला 
आहे. श�दस�ंहाम�ये यांचे �पातर उदाहरण िकंवा रचनेतील फरक आिण बदला�ंया  
सारणीचे �व�प असा िदलेला आह.े पॅरािडम (�पावली) हा मािहती सकंिलत (सघंिटत) 
कर�याचा माग� आहे िक �यामुळे मूलभूत व अमूत� सबंंध �प�पणे समजतात. 

शा�ीय काया�ची िदशा आिण �ि�या प�ती, ��ावली, आिण करार यांचे मा�यता�ा� 
शा�ीय �व�पाकडे  �पावलीची क�पना सरळ ल� क� ि�त करते. कुनने असे सचुिवले 
आहे िक शा�ाला भाविनक, राजिकय तसेच बोधा�मक घटक असतात, सशंोधना�या 
�पावली�या या घटकावरच �याने �काश टाकला आहे. �पावलीची िविवध शू�य 
मन�कंते�या पातळीची चचा� केली असता आपण �पावली�या गहृीतकातंील भेद क� 
शकतो. �पावलीची सकं�पना�ढी, परपंरा आिण असामा�य ��ीतील भेद समजून 
घे�याचा माग� परुिवते. सामािजक घटनातंील उपप�ी आिण शा�ातील िविवध �ि�याचंा, 
कराराचंा आिण गिृहतकाचंा सचं समजून घे�याची �मता �पावलीत असते.  

उपप�ीनसुार आिण प�तीनसुार एखा�ा उपागमाची आिण प�ृछेची सम�येची �या�या 
कशी करावी या सदंभा�तील िनकष �पावली िनि�त करते. 

रा��ीय, आंतररा��ीय िकंवा िविश� वेळेनसुार िविश� शा�ीय समदुायाचे शा�ीय 
वत�नावर, �बळ तका�िध�ीत, �ितिबंिबत, सा�ंकृतीक मानविनिम�त उि�� �हणज े�पावली 
होय. �पावली निवन िपढीतील शा��ांसाठी�या शा�ीय �ि�या आिण उपागमाचे उदा. 
िनि�त करते. तसेच �यास िवरोधही करत नाही. शा�ीय �पावली�या जगातील ‘�ातंी’ 
ते�हाच घडून येते जे�हा एक िकंवा अनेक सशंोधने एकाच िदले�या वेळेत, अचानकपणे 
असबंं�ीत घडून येतात. उदा. िन�र�णा�ार ेल�ात  घेणारा माग� �चिलत �पावलीत बसत 
नाही. 

संशोधन �पावलीचा इितहास: 

शै�िणक सशंोधन िवशेष सम�यानंा त�ड देतात. िविवध शाखीय सशंोधकाकडून शै�िणक 
सम�येवरची सशंोधने हाती घेतली जातात. बह�तेक सशंोधनाची पा��भूमी ही मानसशा�ात 
िकंवा इतर वत�ना�मक शा�ात असते परतं ु काहीची मानवतावादी पा��भूमी ही त�व�ान 
आिण इितहासात असते. शै�िणक सशंोधनाचे बह�शाखीय �े�ातील सामा�य िव�ान िकंवा 
�चिलत �पावली नाही. १९६०-७० �या दशकात वत�नवादी शा��ाना ंकडून Anglo-
Sexon  देशात िन�र�ण व �योगावर आधा�रत सशंोधने हाती घेतली गेली. 

२० �या शतकात दोन म�ुय �पावलीचा उपयोग शै�िणक सम�या सशंोधनात कर�यात 
आला. एक �हणजे नैसिग�क शा�ावरील �ितकृती, �ायोिगक आिण िन�र�णा�या मह�वावर 
आधा�रत गिणतीयसाधना�ार ेिव�ेषण केले जाते. या सशंोधनाची कृती �हणजे तलुना�मक 
सबंंधाचे िव�ेषण करणे व तलुना�मक सबंंध �प� करणे ही आहे. दसुरी �पावली �हणजे 
परुातन वा�या�या अ�यासापासून  उगम पावली आहे. याचे मह�व Holistic आिण 
गणुा�मक मािहती आिण अथ�िव�ेषण उपागमाशी आहे.  
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शै�िणक सशंोधनातील दोन �पावलीचा उगम खालील�माणे  झाला. जे�हा जॉन �टुअट� 
मील (१८०६-१८७३) ने मानसशा�ात  �ायोिगक त�वाचा वापर आिण ऑग�ट कॉ�ट 
(१७९८-१८५७) ने समाजशा�ात ��य��ान वादाचा उपयोग केला. ॲ�लो सॅ�सॉन 
देशात सामािजक शा��ा�ंार े�चिलत �पावलीत याचंा �ितकृती �हणून वापर केला गेला. 
यरुोपीअन देशात जम�न आदश�वादात आिण हेगेिलयािनसम चा वापर झाला.  

शै�िणक सशंोधनात म�ुय �पावलाचे तीन भाग आहेत. १�या ��ॅड �माणे िव�यम िडलेथे 
(१८३३-१९११) सािंगतले आहे क�, परुातन अ�यासात �याचें �वत:चे सशंोधन 
तािक� कता असते आिण ते नैसिग�क शा�े आिण परुातन वाङमय शा�े यातंील भेद �प� 
क� शकतात. यातं पूव�  �प� कर�याचा �य�न होता आिण नतंर�या भागात वैय��क 
रचना समजून घे�याचा �य�न आहे. २�या ��ॅड�माणे जम�नीतील एडमंड ह�सरले �ार े
िवकिसत घटना�मक त�व�ानाचे सादरीकरण आह.े यातं िव�ता�रत �माणब�तेचे मह�व 
घेणे आिण मानवी कृतीचे मूळ िमळिव�याचा �य�नानंा मह�वाचे �थान आहे. तर ितस�या 
��ॅडम�ये मानवतावादी �पावलीत िचिक�सक त�व�ान आहे. �या�ार े काही �माणात 
िनओ - मा�स�ियझमचा िवकास केलेला आढळतो.  

�पावली सम�या कशी िनमा�ण होत आिण �या सम�या प�तशीरपणे कशी हाताळली जाते 
हे सागंते. पारपंा�रक Positivist क�पने�माणे सम�या सबंंिधत असते उदा. वगा�तील 
वत�नाची प�ृछा (चौकशी) वैय��कतेने एकतर िव�ा�या�कडून जो अ�यतं हळूवार मनाचा 
आहे िकंवा असा िश�क जो या �यवसायापासून आजारी आह.े तर दसु�या क�पना ही आहे 
िक सम�या मोठ्या �माणात शाळेची िकंवा मोठ्या समाजापासून �ा� झाली आह.े 

�पावलीचे पर�परावलंिब�व : 

�ाना�या िविवध आधारासंोबत आिण शै�िणक सशंोधन िनयोजनात �पावली�या म�ुय 
दोन �कारचे वग�करण/ फरक कर�यात आला आहे. एक�कडे रचना�मक, �यवहा�रक, 
तक� श�ु उि��ािध�ीत, �येयािध�ीत, पद�िमत, तं��ािनक उपागमाचा समावेश आहे तर 
दसु�या बाजूस �प�ीकरणाथ�क, मानवतावादी, �यि�िन�, ससुगंत, उपागमाचा समावेश 
आहे.  

पिहला उपागम हा अिभजात ��य��ान वादापासून उगम पावलेला आहे तर दसुरा उपागम 
जो अितशय �िस� आह ेतो भागश: �ॅक �ूट शालेय िचिक�सक उपप�ीपासून िवशेषत: 
हबरमॅनची स�ेंषण कृती�या उपप�ी पासून उगम पावला आह.े पिहला उपागम हा रखेीय 
आहे आिण यात सम�येकडे कृतीची तािक� क �प�ता याचा समावेश आह.े दसुरा उपागम हा 
सम�येची पनुर�चना आिण पनुिव��ेषण करतानंा कृती कर�यापूव�ची िवधान �ि�या िकंवा 
व�ृी करताना�या �ि�येचे �प आहे. 

िकव (१९८८) �या मते िश�णातील िविवध सशंोधन �पावलीचा वापर, �ायोिगक 
��य��ानवाद, �पिववेचनवादी मानववशं शा�ीय एकमेकाशंी समत�ुय आहेत. तो 
�हणतो,  शै�िणक सशंोधना�या एका�मते�ार े�पावली आिण उपागम यातील भेद करता 
येतो आिण तो या अंितम िव�ेषणाकडे येतो ते �हणजे �पावली एक आिण एकच असते. 
परतं ुउपागम खूप असतात. 
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उदाहरणाथ�, अ�ययन अ�यापन �ि�येचे  िन�र�ण िकंवा �याचे �हीिडओ रकेॉिड�ग, 
िन�र�णाचे मापन आिण मािहतीचे िव�ेषण �गत स�ंयाशा�ीय प�त वाप�न होते. 
आशयाचा अ�यास रा��ीय परपंरनेसुार आिण अ�यास�म रचनेचे त�व�ान या�ार े केला 
जातो. अ�ययन - अ�यापन �ि�या आिण �याचे फिलत यांचा अ�यास तलुना�मक आिण 
रा��ीय हेतू�या सदंभा�त केला जातो.  

िविश� सशंोधन �क�पाची उि��ावंर आधा�रत �पावलीचे मह�व असते. गणुा�मक आिण 
स�ंया�मक �पावली या एकमेकाशंी समत�ुय असू शकत नाही. उदाहरणाथ� रा��ीय 
�ि�या िकंवा शाळेची कोणतीही वैध मािहती �मतािध�ीत सपंादन पातळीशी श�य होत 
नाही. आयईए (IEA) International Association for Evaluation of Educational 
Achievement ह ेएका मह�वपूण� �यादश� सव�चे मािहती गोळा कर�याचे साधन ठ� शकते. 
परतं ुया सारखे सव��णाचा फारसा उपयोग होत नाही. शालेय �ि�येतील भेदा�या समथ�न 
घटकाचें �प�ीकरण होत असले तर या िठकाणी गणुा�मक मािहती�या िविवध �काराची 
आव�यकता आहे. 

िभ�न पा��भूमी असले�या मुलासंाठी िविवध स�ंथेत िनयम आिण सामा�यीकरणा�या 
उपयोजनाची गरज योजनाकत�, िनयोजनकत� आिण �शासकानंा वाटते. मलुा�ंया 
वैयि�कतेचे सकंलन कर�याम�ये योजनाकत� आिण िनयोजन क�या�ना अिभ�ची असते. ते 
सपूंण� �ि�येचा हेतू सा�य �हावा या ��ीने हाताळत असतात तर मोठ्या �माणात िकंवा 
सपूंण� �ि�येचे सामा�यीकरण करतानंा वग�खोली �यवसायकत� (िश�क/सशंोधक) जा�त 
मदत करत नाही कारण ते िविश� मलुाशंी सबंंिधत असतात. 

समकालीन उपागमाची गरज : 

वत�ना�मक शा�ात शै�िणक सशंोधक सशंोधन साधनांसह ससु�ज असतात. जसे 
िन�र�ण प�ती आिण चाच�या िन�र�ण प�तशीरपणे कर�यास मदत करतात. उदा. 
औपचा�रक िन�र�ण िकंवा वैय��क मलुाखत घेणे. ��येक  आशय �ा�यि�कात 
सामा�यीकरण कर�याची �मता पारपंा�रक शा�ीय मागा�ने अ�यापनाची प�रणामकारक 
प�ती िकंवा उ�म अ�यापन शा�ाचा शोधून काढ�यासाठी सामािजक शा�ीय 
सशंोधनाकडे काही जण वळतात. परतं ु िचिक�सक त�व�ानी सशंोधका�ार े सामािजक 
जागेत िश�ण होत नाही या जाणीवेत वाढ होत आहे. शै�िणक सशंोधकानंा देखील याचंी 
जाणीव झाली आहे िक शै�िणक सराव (�ा�यि�क) स�ंकृती आिण सामािजक आशयावर 
अवलंबून नाही. ते शै�िणक योजनेशी तट�थ असतात. �हणून दोन म�ुय �पावली पर�पर 
िवरोधी नसतात परतं ुएकमेकाशंी पूरक असतात. 

तुमची �गती तपासा : 

१)  �पावली या स�ेंची �या�या सागंा. 

२) सशंोधन�या दोन �पावलीची नावे सागंा. 
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१.७ सशंोधनाचे �कार 

१.७ अ ) मूलभूत संशोधन: 

�ाना�या मािहतीसाठीचा मूळ उपागम �हणजे मूलभूत सशंोधन आह.े मूलभूत सशंोधन 
उपल�ध पया�वरणात िकंवा �योगशाळेत करता येते. कधी कधी ते �ा�यासंोबत करता येते. 
या �कार�या सशंोधनात अ�यतं लवकर िकंवा िनयोिजत उपयोजन नसते. मूळ सशंोधनात 
उपप�ी�या िवकासाचा समावेश असतो. शा�ीय सशंोधनासोबत �ायोिगक अटी 
िनय�ंणात ते सहयोगी असते. सामा�यपणे अ�ययन त�वां�या �थापनेशी यांचा सबंंध 
असतो. 

उदा. बरचे मूळ सशंोधने ही �ा�यासोबत/ �ा�यावंर �बलन त�वाचंी िनि�ती आिण 
अ�ययनावर �याचा होणारा प�रणाम यांवर आधा�रत असतात. �क�नरचा माजंरावरील 
�योगाने अिभसंधान आिण �बलन त�वे िदलेली आहेत. 

�ॅ�हस��या मते, मूळ सशंोधनात लागलीच �ायोिगक मू�यांचे िन�कष� काढ�याची गरज 
नसते. तर शा�ीय �ाना�या सघंिटत रचनेत अिभक�यांचा समावेश कर�याची गरज 
असते. �थमत: असले�या �ान रचनेतील योगदानात िकंवा उपप�ी/ िस�ातंा�या 
िनिम�तीशी मूळ सशंोधन  सबंोिधत असते. उपप�ी/ िस�ातंा�या िनिम�तीत, िव�तार आिण 
मू�यमापनाशी मािहती गोळा करणे आिण ितचा उपयोग करणे हे मूल सशंोधनाचे उि�� 
आहे. या �कारचे सशंोधन �वत:चे आराखडा (पॅटन�) तयार करतात आिण या�ंया �ेरणा 
भौितक शा�ातून िमळते. यात काटेकोरपणे आिण सरंिचत �कार ेिव�ेषणाचे सादरीकरण 
केले जाते. त�व िकवा सामा�यीकरणा�ार े िस�ातंाचा िवकास आिण समहुा�या िकंवा 
प�रि�थती�या िन�कषा�चा िव�तार यो�य/ काळजीपूव�क नमूना िनवड �ि�ये�ार ेकेला जातो. 
‘�ाना�या ि��याथ� �ानाचा शोध’ हा म�ुय उ�ेश मळु सशंोधनाचंा आहे. वग�करण सशंोधन 
उि��े/ �येयावर आधा�रत आह.े यातं Who (कोण) या �कार�या ��ा�ंया उ�रासाठी 
असते. िस�ात/ उपप�ी�या िनिम�तीसाठी, िव�तारासाठी िकंवा मू�यमापनासाठी मािहती 
गोळा क�न ितचा उपयोग करणे �हणजे मूलभूतसशंोधन होय. या �कार�या अ�यासाचा 
हेतू �ा�यि�क सम�ये�या सोडवणूक�कडे नसते. �ा�यि�क उपयोजनािशवाय �ाना�ंया 
शेवट�या टोकाचे िव�तार करणे हे आव�यक उि�� आहे. यातं िन�कषा�चा �ा�यि�क 
सम�ये�या उपयोग एक सामािजक मू�य �हणून होतो. उदा. सू�मजीवशा� आिण 
जैवरसायन शा�ातील सशंोधनावर �गत औषधाचंा सराव अवलंबून असतो. �याच�माणे 
समाजशा�ीय शै�िणक, मानसशा�ीय सशंोधना�ार े सामा�य िनयमातंील शोधाचंा 
िवकास/ �गतीशी शै�िणक सरावाचंा/ �गती सबंंिधत असतो. 

तुमची �गती तपासा: 

१) मूलभूत सशंोधन �हणजे काय ? 

२) मूलभूत सशंोधन कोठे केले जाते ? 
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१.७ ब उपयोिजत सशंोधन : 

दसु�या �कार�या सशंोधनाचा हेतू �ा�यि�क सम�येची ता�काळ सोडवणूक करणे यालाच 
उपयोिजत सशंोधन असे �हटले जाते. �ॅ�हस��या मते, उपयोिजत सशंोधनात �ा�यि�क 
सम�येची ता�काळ सोडवणूक करणे यासं �थम �थान आहे तर शा�ीय �ानात �येयाचंी 
भर घालणे यास द�ुयम �थान आहे. 

सरावाम�ये येणा�या प�रि�थतीशी आिण ख�या सम�येशी हे सशंोधन िनगिडत असते. 
उपयोिजत सशंोधना�ार े�िश�क आप�या सम�येची गुतंागुंत सोडिव�यासाठी स�म होतो. 
जसे वगा�तील अ�यापन - अ�ययन प�रि�थती. बह�ताशंी : आपण अ�ययना�या सामा�य 
िनयमंा�या शोधासाठी मूलभूत सशंोधनावर अवलबूंन असतो तर उपयोिजत सशंोधनात 
आपण या िनयमांचा ��य�ात उपयोग क�न सशंोधन  कसे करावे याचा समावेश असतो. 
अ�ययन सरावात शा�ीय बदलाचंा प�रणाम होत असते. �यावेळी हा उपागम आव�यक 
आहे. 

शा�ीय प�तीची प�ृछा कर�यासाठी देखील उपयोिजत सशंोधनाचा वापर करता येतो. 
मूलभूत सशंोधन आिण उपयोिजत सशंोधन यातं भेद कर�यासाठी काही आखीव िनयम 
नाहीत. िस�ातंापासून �ा�यि�क सम�या सोडवणकु�त मदत कर�यासाठी उपाययोजन 
करता येते. वगा�तील अ�ययन िस�ातंाचा उपयोग आपण करतो. तर दसुरीकडे मूलभूत 
सशंोधन हे उपयोिजत सशंोधना�या िन�कषा�वर िस�ातं िनिम�तीसाठी अवलंबून असते. 
वगा�तील अ�ययन �योग हा अ�ययन उपप�ीवर �काश टाकतो. �याच�माणे ��यि�क 
प�रि�थतीतील िन�र�णे िव�ा�या�ची/ उपपतीची चाचणी घे�यास आिण निवन 
िस�ातंा�या/ उपप�ी�या िनिम�तीस आव�यक आहे. 

बह�तश: शै�िणक सशंोधन अ�यासाचे वग�करण अखडं उपयोिजत असते, आिण ते काय 
(what) कामापे�ा का ? (Why) यासंाठी चांगले/ उपय�ु असते. 

उदा. अ�ययनातील (अिभ�िमत अ�ययन) आिण वत�नातील (वत�न बदल) सधुारणेक�रता 
�बल त�वाचंी प�रणामकारकता याचें प�र�ण उपयोिजत सशंोधना�ार े करता येते. ल�य 
जनस�ंया आिण नमनुािनवड तं�ाचा उपयोगा�या समावेशािशवायही मूलभूत सशंोधनाची 
बरीच वैिश�्य उपयोिजत सशंोधनात येतात. ख�या सम�या प�रि�थतीतील उपप�ीय 
सकं�पनाचें प�र�ण कर�यासाठी �ि�येत सधुारणा करणे हाच या सशंोधनाचा हेतू असतो. 
बह�तेक शै�िणक सशंोधने ही उपयोिजत असतात. सूचनावजा सािह�याचे आिण अ�यापन-
अ�ययन �ि�येचे सामा�यकरणाचा िवकास करणे हाच �य�न या सशंोधनाचा असतो.  

उपयोिजत सशंोधनाचा िव�ापीठात िकंवा सशंोधन स�ंथेत िकंवा खाजगी कंपनीत िकंवा 
शासक�य वािह�या/ स�ंथेत इ. िठकाणी उपयोग होऊ शकतो. अ�यास�म �काशन कंपनी, 
रा�या�या िश�ण िवभाग, िव�ापीठाचंी िश�णशा� महािव�ालये इ. िश�ण�े�ात काम 
कर�या�या �य��ना या सशंोधनाचा उपयोग होतो. �ाथिमक उपयोजन भूिमकेत देखील 
उपयोिजत सशंोधनाचा उपयोग होतो. तसेच िश�क, मानसशा�ा�, शालेय समपुदेशक, 
सामािजक काय�कत�, �शासक, िवशेषत� इ. ना देखील या सशंोधनाचा उपयोग होतो. बरीच 
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लोक सशंोधन कर�यासाठी या सशंोधनासबंंधी �िश�ण घेतात आिण या िमळाले�या 
�ानाचा उपयोग ते दोन हेतूिस�ीसाठी करतात. 

१) �वत:�या �े�ातील उपयोिजत आिण मूलभूत सशंोधना�ार े िमळाले�या सशंोधनाचा 
उपयोग आिण �यावसाियकांना समजून घे�यासाठी आिण �याचे मू�यमापनासाठी 
कर�यासाठी मदत करणे. 

२) �यवसायात काम करतानंा उ�वणा�या ��ा�ंया आिण �ा�यि�क सम�येची माडंणी 
प�तशीरपणे कर�यासाठी. 

उदाहरणाथ�, िश�का�ंया असे ल�ात आले िक, शा�ात वगा�तील बह�त:शी िव�ाथ� �े�रत 
नसतात. �हणून �याने शा� अ�यापनावरील सशंोधन सािह�याचा अ�यास के�यास 
सशंोधनास काही िन�कष� प�तशीरपणे सूचिव�याचा �य�न केला.  

सपंादनाचे मू�यमापन, शै�िणक तं��ान, मािहती प�ती, आशयय�ु अ�यास�म, 
�ेिडगिसि�टम ही सव� आताची उपयोिजत शै�िणक सशंोधने आहेत. सामा�यपणे या �े�ात 
उ�वणारी �� ही मया�िदत �व�पाची अस�याकारणाने यातील सशंोधने ही उपयोिजत 
सशंोधनाशी िनगिडत असतात. 

तुमची �गती तपासा -२ 

१) उपयोिजत सशंोधन �हणजे काय ? 

२) उपयोिजत सशंोधन कोठे केले जाते ? 

१.७ क ) कृती सशंोधन: 

जगातील ख�या सम�याचंी सोडवणूक प�रणामकारक प�तीने कर�या�या मागा�स कृती 
सशंोधन असे सबंोधले जाते. या �कार�या सशंोधनासाठी िविश� अशा प�तीची मया�दा 
नसते. उदा. िटन एज (१३ ते १९) पालकाचंी �या�या बाळाची काळजी घे�यासबंंधीची 
�िश�णाची प�रणामकारकता इतर बालकापें�ा िटनएज आई�या बालकानंा जा�त धोका 
असतो या स�ंयाशा�ीय आिण इतर घटकावंर हा अ�यास आधा�रत आहे. न�याने ज�म 
झाले�या बालकांचा आिण �यां�या आईचा समावेश या अ�यासात आहे. 

आईला घरी िकंवा नस�रीम�ये �िश�ण िदले आह.े िनयोिजत गटास �िश�ण िदलेले नाही. 
मिह�या�या कालावधीनतंर घरी �िश�ण िदले�या आईस दोन आठवड्या�या अंतराने भेट 
िदली. �या�या नस�रीत �िश�ण िदले आह े�यानंा सहा मिह�यात ��येक आठवड्यातील ३ 
िदवस भेट िदली. परतं ु�यानंा कमी वेतन िदले आिण �या क� �ातील �टाफने �यानंा साहा�य 
केले. िनयिं�त बालकापें�ा �िशि�त आई�या बालकाचंी आरो�य आिण बोधा�मक मापनाचा 
लाभ झाला असे अ�यासाचे िन�कष� सचुिवतात. सामा�यपणे घरी �िश�ण िदले�या 
आईपे�ा नस�रीम�ये �िश�ण िदले�या आई�या बालकांना जा�त फायदा झाला आहे.  

दसुर े �हणजे कृती सशंोधनातून गणुा�मक आिण स�ंया�मक उपागमाचंा अ�यास केला 
जातो. उदा. या अ�यासातून वजन, उंची आिण बाधंा�मक कौश�याचे स�ंया�मक मापन. 
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याची स�ुवात वैय��क �भावापासून आिण िन�र�णातून होते. ितसर े�हणजे उपचार आिण 
प�तीत अ�यासानसुार लविचकता आणता येते. बदल आिण नविनिम�ती कर�यासाठी कृती 
सशंोधन व मह�वपूण�, प�तशीर असा उपागम आह.े परतं ु याचा अथ� असा नाही क� 
िनयिं�त शा�ीय �योगाचे सामा�यीकरण प�रि�थती आिण रचनेतील मोठी िविवधता 
यामळेु घडू शकते. 

शा�ीय प�ती�या उपयोजना�ार ेवगा�तील सम�येचे िनराकरण करणे हा कृती सशंोधनाचा 
हेतू आह.े �थािनक सम�येशी कृती सशंोधन िनगिडत असते. �थािनक रचनेत कृती 
सशंोधन करता येते. कृती सशंोधन हे कोण�याही इतर प�रि�थतीला िकंवा सशंोधनातील 
िन�कषा��या सामा�यीकरणाशी िनगिडत नसते. तसेच ते इतर �कार�या सशंोधनातील 
सार�याच �कार�या िनयोिजत घटकातंील वैिश�्याशंी िनगिडत नसते. कृती सशंोधनाच े
�ाथिमक �येय हे शा�ाम�ये काही योगदान करणे हे नसून िदले�या सम�येची सोडवणूक 
करणे आहे. कृती सशंोधन हे एका वगा�त िकंवा अनेक वगा�त करता येऊ शकते. कृती 
सशंोधना�या �ि�येत िश�क हा जा�तीत जा�त सहभागी असतो. िश�कासं वाट�यास तो 
या �कार�या सशंोधना सबंंधीच अिधक �िश�ण घेऊ शकतो. 

�याने सशंोधन हाती घेतले आहे �या�ंयाशी �थम ते मया�िदत असते ते कृती सशंोधनामू�य 
आहे. कृती सशंोधन हे सम�ये�या सोडवणूक�चे शा�ीय उपागम �दिश�त/ सादर करत 
नाही. शा�ीय �गतीशी कृतीसशंोधन मया�िदत असते. हेच कृती सशंोधनाचे खर े मू�य 
आहे. ख�या �गतीसाठी वगा�तील उपय�ु उपप���या िवकासाची गरज आहे. अ�ययनाची 
दहा त�वाचंा समावेश एखा�ा उपय�ु िस�ातंात होतो आिण �या�ार े १०० पे�ा जा�त 
कृती सशंोधने िनघू शकतात. शै�िणक उपप�ीचे स�: दजा� �याच�माणे सम�येचे ता�काळ 
उ�र कृती सशंोधन परुिवते आिण कोण�याही सै�ािंतक उपचाराची सोडवणूक�ची वाट 
पाहत नाही.  

जॉन बे�टनसुार, कृती सशंोधन हे ता�काळ उपयोजनावर �काश टाकते. �यवसाियक 
�ेरणा, इतराशंी �ामािणकपणे काम कर�याची �मता, िवचारसवयी, सशंोधन �ि�येचे 
एक�ीकरण करणे, सरावाम�ये जो सधुारणा कर�याचा �य�न करतो �या�ंया सधुारणेसाठी 
आिण �याच�माणे शालेय सरावात सधुारणा करणे हा कृती सशंोधनाचा हेतू आहे. 

सशंोधन कृतीतील वग� िश�काचा समावेश या कृती संशोधन �े�ाशी असतो. चागंले 

�यव�थापन िकंवा सामा�य जाणीवेचे उपयोजन यापे�ा कृती सशंोधन काही वेगळे नसते, 
असे बरचे िन�र�क  ��ेिपत करतात. सशंोधन स�ेंची कृतीसशंोधन ही चागंली स�ंा आहे. 
परतं ु याचा उपयोग जीवनातील ख�या सम�ये�या सोडवणूक�साठी शा�ीय िवचारसरणी 
आिण प�तीसाठी होत नाही तर या�ार े िश�कातील चागंली सधुारणा आिण �ढीब� 
िवचार�ि�येवर आधा�रत िनण�य आिण मया�िदत वैय��क अनभुव याचें सादरीकरण होते. 

शै�िणक �यावसाियका�ंया जवळचे शै�िणक सशंोधन सािह�य �हणून डॉ. कोर�ेया 
नेत�ृवाखाली कृती सशंोधनाची सकं�पना ल�ात घेतली जाते. शा�ीय प�ती�या 
उपयोगा�ार े �थािनक, �ा�यि�क सम�येची सोडवणूक कर�याचा �यवसाियकांचा �य�न 
�हणजे कृती सशंोधन होय. 
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तुमची �गती तपासा - ३ 

१) तमु�या मते कृती सशंोधन काय आहे ? 

२)  कृती सशंोधना�ार ेिश�कासं काय फायदे िमळतात ? 

 १.८  सशंोधन प�ती आिण सशंोधन प�त यातंील फरक 

अ�यासासाठी आव�यक अिभक�प तयार करताना, सशंोधन प�तीचा िवचार करणे 
आव�यक असते. सव�सामा�यपणे याप�ती स�ंया�मक आिण गणुा�मक सशंोधन प�तीत 
िवभागले�या आहेत. स�ंया�मक सशंोधन प�तीत वण�ना�मक सशंोधन मू�यमापना�मक 
सशंोधन यांचा समावेश होतो. मू�यमापना�मक Assesment सशंोधन �कार�या 
अ�यासात सव��ण, जनतेचे मत, शै�िणक सपंादनाची मा�ा, याचंा समावेश होतो. तर 
मू�यमापना�मक अ�यासात (Evaluation) शालेय सव��ण, अनधुावन अ�यास यांचा 
समावेश होतो. हाताळता न येणा�या चलामंधील सबंंधा�या िव�ेषणाशी वण�ना�मक 
सशंोधन असते. या �यित�र� शै�िणक सशंोधनात �ायोिगक आिण �वासी �ायोिगक 
सशंोधन, सव��ण सशंोधन आिण तलुना�मक काय�कारण प�तीचा समावेश होतो. 

गणुा�मक सशंोधन प�तीत �प िववेचन वादी (एथनो�ॉफ�), घटनाशा�, मानववशंशा�, 
कथना�मक सशंोधन पायाभूत िस�ातं, िच�ह आंतरि�या आिण �य�� अ�यास यांचा 
समावेश होतो. 

�हणून सशंोधकाने सशंोधनासाठी वापरली जाणारी सशंोधन प�त आिण �या मागील 
कारणेयाची मािहती देणे आव�यक असते. 

‘प�ती’ ही स�ंा �यापक अथा�ने वापरली जाते, यातं जनस�ंयेचे �व�प, नम�ुयाची 
िनवड,साधनिनिम�ती, मािहती सकंलन आिण मािहतीचे िव�ेषण कसे करावे याचा समावेश 
होतो. तसेच सशंोधनाची प�त याचाही समावेश होतो. 

१.९ सशंोधन ��ताव : अथ� आिण गरज 

सपूंण� सशंोधन �क�पास भ�कम आकार िमळ�या�या ��ीने सशंोधन ��ताव िनिम�ती ही 
मह�वाची पायरी मानली जाते. निवन �ाना�या शोधासाठी सशंोधकाची मम���ी आिण 
�ेरणेतील स�ंमणा�या पायरीची योजना असते.  

सशंोधन अिभक�प पे�ा ��ताव हा मह�वाचा असतो. ��तावाचा उपभाग सशंोधन 
अिभक�प आहे. अ�यासा�या सै�ािंतक रचनेवर सशंोधन अिभक�प भा�य करत नाही. तर 
तो सशंोधन आढा�याला मह�व देतो. सशंोधन हाती घे�यासाठी तका�वर आधा�रत उपप�ी 
हा सशंोधन अिभक�पाचा भाग नाही. सशंोधन ��ताव िलिहतानंा सपूंण� सशंोधन काय� 
भ�कम �व�पात आकारास येते. ��तावात, सशंोधक काय करतोय या�ंयाब�ल �यालंा 
चागंली मािहती असावी. 
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संशोधन ��तावाचे काही हतूे खालील �माण े: 

 �या�माणे घरांची रचना कर�यापूव� वा�तूिव�ािवशारद/ िश�पकार आराखडा करतो 
�याच�माणे ��ताव हा सशंोधनाचा सिंवधान त�ा आहे. ��ताव सपूंण� सशंोधन 
काया�ची योजना आिण ते काय� हाती घे�यामागची काय�कारणी मीमासेंची मािहती देतो. 

 िव�ीय स�ंथा िकंवा सशंोधन िवभाग सिमतीला ��ताव सादर केला जातो. जलैु 
२००९ �या यजुीसी �या माग�दश�क त�वानंसुार सशंोधन ��ताव सिमती पढेु सादर 
करणे बंधनकारक आहे. अशा �कार�या सिमतीत अनेक त�ाचंा समावेश असतो. ह े
त� मंडळी. सशंोधकास सशंोधन कर�यासाठी काही म�ेु सचुिवतात. खर ेतर ही एक 
सरंचना�मक कृती आहे. C.A.S.E. म�ये सशंोधन ��ताव तीन �सगंी सादर केले 
जातात. �थम: शिनवारी सशंोधक स�मेलनात, दसु�यादंा मंगळवार�या चचा�भागात 
आिण शेवटी स�ंथा�मखु, अिध�ाता, त�� सिमतीसमोर अशा उपय�ु चचा�मळेु 
सशंोधनातील िविवध �वाह�या सम�या सोडिव�यास मदत होते. िव�ीय स�ंथा 
चागं�या गणुा�मक ��तावासाठी आिथ�क सहा�य देतात. 

 सशंोधन ��ताव कृती योजनेचे काम करतो. सशंोधन ��ताव सशंोधनाची काय�वाही 
कशा�कार े होणार आहे. याची मािहती परुिवतो. मा�य  झाले�या अंदाजप�कानसुार 
आिण वेळाप�का�माणे कृती करावी या सबंंधीचे माग�दश�न सशंोधन ��ताव देतो. 

 सिमतीने समंत केलेला ��ताव, सशंोधक आिण माग�दश�क यातंील करारना�याचा बंध 
��तािपत करतो. सशंोधन ��ताव सपूंण� अ�यास प�रपूत�तेकडे ने�यासाठी एखा�ा 
आरशा�माणे काय� करतो. 

अशा �कार ेसंशोधन ��ताव खालील हतूेंची पूत�ता करतो. 

१) �यानंा अिभ�ची आहे �यानंा सशंोधका�या ��तावाचे स�ेंषण करतो. 

२) कृती योजनेचे काय� करणे. 

३) सशंोधक आिण माग�दश�क यातंील करार करणे. 

४) त��ापंढुील ��तावाचे सादरीकरण हे सपूंण� अ�यासावर पनुिव�चार कर�यास मदत 
करते. 

सशंोधन ��तावात सामा�यपणे खालील घटकाचंा समावेश होतो. यातंील सव�च घटक 
�यातं असावे याची गरज नाही. कोण�याही सशंोधन ��ताव िलिह�यासाठीची �परखेा 
सशंोधन ��तावाचे घटक परुिवतात. 

सामा�यत: सशंोधनाची स�ुवात ��तावनेने केली जाते. िनवडले�या सम�येची पा��भूमी/ 
इितहास �प�पणे िदला जातो काहीजण यास सै�ातंीक/ सकं�पना�मक चौकट असेही 
�हणतात. िनवडले�या सम�येशी सबंंिधत िविवध िस�ातंाचा आिण सकं�पनाचा यातं 
समावेश असतो. समजा सशंोधकास इ. ११ वी तील िव�ा�या�चे गिणतातील िविश� 
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�े�ा�या सपंादनाचा अ�यास करावयाचा अस�यास �याचें सकं�पना�मक िच�ात/ चौकटीत 
पढुील घटकाचंा समावेश होऊ शकतो. 

 उ�च मा�यिमक शालेय �तरावरील हेतू, गिणत अ�यापनाची उि��े. 

 गिणतातील सपंादनेचे मह�व 

 इतर सशंोधकानंी अ�यासले�या सपंादन पातळी 

 गिणत सपंादनावर प�रणाम करणार ेघटक 

 गिणतातील सपंादनावर िविवध सिम�याचें आिण आयोगाची मते. 

या सव� म�ुाचंी तक� श�ुतेने माडंणी केली जाते. आव�यक तेथे सै�ािंतक आधार िदला 
जातो. ही सशंोधन ��तावातील मह�वाची पायरी आहे. सामा�यत: कोण�याही ��तावाची 
स�ुवात या �कार�या ��तावनेत केली जाते. 

अ) संशोधन िवषयाची ओळख : �ोत आिण गरज : 

अगोदर चचा� के�या �माणे, सम�येचा उगम कशा �कार ेझाला. सम�येचे सामािजक आिण 
शै�िणक सदंभ� आिण �या �े�ातील सम�येचे मह�व सशंोधकाने अन�ुमाने सागंावे. काही 
सशंोधक यास सशंोधन अ�यासाची पा��भूमी िकंवा सै�ािंतक आिण सकंलना�मक चौकट 
असेही सबंोधतात. थोड�यात �हणजे सशंोधन िवषयाची ��तावना �या �े�ातील सबंंिधत 
सकं�पना आिण िस�ाशंी िनगिडत थोड�यात असावी. 

ब) संबंिधत सािह�याचा आढावा : 

या भागात, सशंोधनासाठी हाती घेतले�या सम�येसदंभा�त आतापय�त काय मािहती आह े
याचे सादरीकरण केले जाते. सामा�यत: सै�ाि�तक आिण सकं�पना�मक चौकट ही 
आधीच अगोदर�या भागात आलेलीच असते. या भागात सशंोधक �या�या आवडी�या 
�े�ातील अ�यासावर ल� क� ि�त करतो. सव� सबंंिधत अ�यास सशंोधका�ंया काया�शी 
िनगिडत आहेत का यावंर िनण�य घेतला जातो. 

खालीलपैक� कोण�याही �ोता�ारा सबंंिधत अ�यासाचा आढावा घेता येतो. 

 एम. बी. बचुने सपंिदत केलेले िश�णातील सशंोधन सव��ण एन.सी. आर. ई.टी. ने 
नवी िद�ली यानंी सपंािदत केलेल सव��ण. 

 िविवध �थंालयातील उपल�ध िव�ा वाच�पतीचे �बंध. 

 िश�णातील मािसकाचंी स�: अन�ुमिणका. 

 आंतररा��ीय लघशुोध �बंधाचे साराशं 

 य ुएस मधील िश�णा�या काया�तील शै�िणत �ोत मािहती क� � (ERIC) 

 िविवध रा��ीय /आंतररा��ीय मािसके आंतरजालाचे �ोत 
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सशंोधन ��तावात याआधी झाले�या सशंोधनकाया�ची  थोड�यात मािहती िदली जाते.  
दोन �काराने मािहती िदली जाते एक �हणजे सबंंिधत अ�यासाचे हेतू �यादश�, साधने आिण 
िन�कष� ऐितहािसक काला�मानसुार िलिहले जाते यामंळेु सशंोधन ��तावाचा आकार 
वाढिवला जातो. दसुर े �हणजे सार�या �वाहानंा एक� आणून ठेवणे आिण �यातील 
मह�वा�या �वाह अधोरिेखत करणे. हे थोडे किठण असते. परतं ु �यात नािव�यता असते. 
सामा�यपणे आढा�यात लेखकाचे आडनाव आिण वष� हे कंसात िदलेले असते. इतर 
देशातील सशंोधने वेगळी िलिह�याचा देखील �वाह आहे. हे सव��वी माग�दश�क आिण 
सशंोधकावर अवलंबून असते. 

येथे सशंोधक आढा�यापासून िमळाले�या मम���ीची भागादारी करतो. आढा�या�या 
आधारावर सशंोधक हाती घेतले�या सशंोधन अ�यासाची गरजेचे समथ�न करतो. 
सशंोधकाने यात खालील म�ुाचंा समावेश करावा. 

 या �े�ाम�ये आतापय�त काय केले गेले ? 

 कोठे ? (�े�ान�ुप) 

 के�हा ?(वषा��माणे) 

 कसे ? (सशंोधन प�ती�माणे) काय कर�याची गरज आहे ? 

अशा �कार े सशंोधक सशंोधनात पडलेला खडं (Gap) ओळखावा. 

क) अ�यासाची गरज आिण तािक� कता मह�व उपसंहार (Rationale): 

सशंोधन तािक� कता ही सशंोधन अ�यास का हाती घेतला आह?े याचें उ�र देते का? या 
��ाचे उ�र यो�य िद�यास उपसहंार �बळ ठरतो. �बळ उपसहंारासाठी सबंंिधत 
सािह�याचा आढावा मदत करतो. सशंोधनात पडलेला खडं/ सशंोधन का हाती घेतले आहे 
याची मािहती देते. समजा सशंोधकास खालील सम�या अ�यासावयाची आहे ‘मुंबईतील 
इय�ा ७ वी�या शा� अ�यापनासाठी CAI पॅकेजचे िवकसनाचा �य�न? येथे सशंोधक 
फ� CAI च ंका? फ� शा� अ�यापनातच का ? फ� सातवी इय�े परुतेच का ? फ� 
मुंबईसाठीच का? या ��ाचंी उ�र े शोध�याचा �य�न करेल. जर या ��ाचंी उ�र े यो�य 
िमळा�यास उपसहंार/ मह�व भ�कम होईल. येथे एकजण शा� अ�यापनातील �े�ात 
िवशेषत: CAI �या सदंभा�तील पडलेला खडं ओळखेल. यािशवाय सशंोधन अ�यास हाती 
घे�याची गरज सागंता येईल. 

ड) सं�ा�या �या�या : 

��येक सशंोधन अ�यासात ठरािवक मह�वा�या िकंवा तािं�क श�दाचंा अंतभा�व असतो 
�याचे अ�यासा�या ��ीकोनातून फार मह�व असते �हणून अशा श�दा�ंया �या�या देणे 
नेहमीच यो�य असते. दोन �कार े �या�या देता येतात. १) सै�ाितक/ सिंवधाना�मक                   
२) काया��मक 

सै�ािंतक �या�या श�दाला �प� करतात िकंबह�ना श�दाने �य� होणा�या �ि�येचा 
अंतभा�व उलगडून सागंतात. या �या�या काही िस�ातंावर आधा�रत असतात. काय�कारी 
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�या�या सकं�पनेचा वा�तिवक अथ� समज�यास व ितचे मापन कर�यास मदत करतात. 
उदा. सपंादन करणे या श�दाचे अनेक अथ� आह.े परतं ु काया��मक ��ीकोनातून तो 
खालील�माणे सागंता येईल. सशंोधकाने २००९ साली घेतले�या इं�जी�या चाचणीत 
िव�ा�या�ना िमळालेले गणु. येथे इं�जीतील सपंादनाचे मापन सबंंिधत �य��ने िनिम�त 
केले�या चाचणी रचने�ार े केले जाते हे �प� होते. काया��मक �या�येिशवाय िविश� 
अ�यासासाठी�या सदंभा�तील अथ� असले�या �या�या देखील सािंगत�या जातात. उदा. 
लॉक, जईुश, अ�ययनाची कमीतकमी पातळी, अिभ�िमत अ�ययन इ. ची �या�या िविश� 
सशंोधन सदंभा�त केली जाते. 

इ) चले : 

सशंोधनात अंतभू�त असले�या चलाचंा शोध घेणे येथे गरजेचे ठरते. सशंोधन ��तावात 
काया��मक �या�या (चला�ंया) िदले�या अस�याच पािहजे. िवशेषत: �ायोिगक संशोधन 
करते वेळी चले यो�य ती काळजी घेऊन ठरिवली जातात. चलाचें वग�करण  पढुील�माणे 
केले जाते. परा�यी चले, �वतं� चले, म�य�त चले, बा� चले इ. ��तावातील यो�य �या 
िठकाणी काही चलांना िनयंि�त कर�याची गरज �प� केली जाते. 

फ) संशोधन ��, उि�� ेआिण प�रक�पना : 

सशंोधन सम�येचे िवधान वाचनातं थोड्याफार �माणात ग�धळ िनमा�ण होऊ शकतो. अशा 
�कारचा ग�धळ टाळ�यासाठी सशंोधन सम�येचे नेम�या श�दात �ितपादन होणे गरजचेे 
असते. ह े नेमकेपण सशंोधन ��, उि��े प�रक�पना तसेच काया��मक �या�या�ंया 
िलखाणाने येते. उि��े सशंोधकाला आिण �ितसादकाला जा�त स�ुप�ता देतात. 
सशंोधनाचा पाया उि��े आह.े �यामळेु ते सपूंण� सशंोधन �ि�येला माग�दश�क ठरतात. 
उि��ाचंी यादी फारच लहान िकंवा फरच मोठी नसावी. उि��ा�ंया �प�ेतून सशंोधक नेमके 
काय शोधणार आहे याचे िद�दश�न �हावे. 

कोणतेही सशंोधन हाती घेताना सशंोधक काही ��ावंर भर देतो. सशंोधक ��ांची रचना 
वा�यानसुार करता. काही सशंोधक उि��ानंाच ���पाने माडंतात असे करणे टाळले 
पािहजे. �यामळेु उि��ाचें पनु: प�ुहा माडंणी होते. 

अ�यासा�या �व�पावर आधा�रत सशंोधन प�रक�पनेची मांडणी/ रचना करतो प�रक�पना 
या पूव� झाले�या सशंोधनातून, सै�ाितक रचनेतून उगम पावतात. सशंोधक पूव� झाले�या 
सशंोधन काया��या अनशुगंाने प�रक�पनांचे �व�प िनि�त क� शकतो. �यामळेु 
सशंोधकास सशंोधन प�रक�पना िलिहणे श�य होते. 

प�रक�पने�या माडंणीव�न सशंोधकास �या �े�ातील परुेसे �ान आहे हे समजते तसेच 
मािहती सकंलन आिण िव�ेषण कर�याची िदशाही समजते. प�रक�पना १) प�र�ण�म 
असावी. २) �प�ीकरण �म असावी ३) दोन चलातंील सबंंध दश�िवणारी असावी. 
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द) गृहीतके : 

Best khlon (2004) assumptions are statements of what the researcher 
believes to be facts but cannot verify. जर सशंोधक काही गहृीतका�या साहा�याने 
सशंोधन काय� करीत असेल तर �याने सशंोधन ��तावात नमदु करणे गरजेचे असते. 

ह) �या�ी, मया�दा : 

कोण�याही �कार�या सशंोधनात आव�यक आिण अिभ�ची �माणे सपूंण� �े�, चले, 
जनस�ंया याचंा समावेश करणे कठीण असते. �यामळेु ��येक अ�यासाला ठरािवक अशा 
मया�दा असतात. मया�दा �हणजे अशी ि�थती जी सशंोधकां�या िनय�ंणापलीकडची आहे 
आिण �यामळेु िन�कषा�वर काही बंधने येऊ शकतात. काहीवेळा मािहती गोळा कर�याची 
साधनाची पुनव�धता करणे श�य नसते. ही अ�यासाची एक मया�दाच ठरते. �हणून मया�दा 
ही तशी �यापक स�ंा आहे तर ही छोटी स�ंा आह.े इं�जी िवषयातील सपंादनाचा अ�यास 
फ� अनदुािनत शाळाकं�रता मया�िदत करता येऊ शकतो. �यात फ� महारा�� रा�य 
मंडळाशी िनगिडत शाळाचंा समावेश असेल. �यामळेु येणारा िन�कष� हा या मया�देपलीकडे 
जाऊ शकणार नाही. जनस�ंया आिण नमुना  नेमका िद�यास �यात आणखी िविश�ता 
येईल. 

इ) प�त, नमनुा आिण साधने : 

सशंोधकाला सशंोधनाची प�त आधीच (ब) सािंगत�या�माणे नमूद करावीच लागते. 
सशंोधनकाय� कशा �कार े चालेल हे सशंोधकास नमदु करावे लागते. अ�यासा�या 
�व�पानसुार गणुा�मक आिण स�ंया�मक सशंोधन प�ती िनवडीमागील कारणे देणे गरजेचे 
असते. �हणजे कशा �कार े एखा�ा अ�यासासाठी िविश� प�त परुक असेल यावंर 
थोड�यात चचा� करणे गरजेचे असते. जर सव��ण प�त असेल तर फ� सव��ण प�त असे 
न िलिहता �यातील कोणता �कार आह े ह े नमदु करावे. जर �ायोिगक सशंोधन प�त 
असेल तर कोण�या �कारचा �ायोिगक अिभक�प आहे हे नमूद करावे लागते. 

नमनुा : 

नमनुािनवड प�ती त�ुही अगोदरच िशकला आहात. सशंोधन ��तावा�या या भागात नमनुा 
िनवडीब�ल नमदु केले आहे. �थम सशंोधक नम�ुयात कोण आहे ह ेनमदु करतो. एखादा 
सशंोधक जनस�ंये�या सपूंण� आकारासह वण�न करतो. परतं ुहे या�ि�छक�करणा�ार ेिकंवा 
�तरीकरणा�ार ेकरणे गरजेचे असते. सशंोधकास संभा�य आिण असभंा�य नमनुा  िनवड 
यो�य समथ�नासह नमदु करावी लागते. बह�तेक सशंोधक या�ि�छक�करण �हणून िलिहतात. 
परतं ु जनस�ंयेचा आकार नमदु करत नाहीत.तर बरचे सशंोधक �तरीकरण �हणून 
िलिहतात परतं ु आकारसिहत िविवध �तराब�ल मािहती दे�याचे िवसरतात. अशा�कार े
नमनुा स�ंयाशा�ीय आधार ेजनस�ंयेचे मापन केले जातात आिण िन�कष� काढले जातात. 
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साधने : 

त�ुही िविवध मािहती सकंलन साधनाचंी चचा� केलेलीच आह.े सशंोधन ��तावा�या या 
भागात साधनाचंी िनवड आिण �प�ीकरण यो�य समथ�नास देणे मह�वाचे असते. एखा�ा 
िविश� साधन रचनेची गरज थोड�यात िवशद करणे गरजेचे आह.े जर आयते तयार केलेले 
साधन वापर�यात येणार अस�यास �यासबंंधीची मािहती देणे ज�रीचे असते. मािहती 
�हणजे साधन िनमा��याचे नाव, साधनाची सम�माणता, िव�सनीयता, गणुदान दे�याची 
प�त इ. मािहती देणे आव�यक असते. ब�याचवेळा सशंोधक सशंोधन साधन िनिम�तीचे वष� 
िलिह�यास िवसरतात जर श�य अस�यास खूप जूने साधन वापर�याचे टाळावे. जर एखादे 
आयते तयार केलेले साधन वापरावयाचे अस�यास ते कोण�या जनसं�येवर �मािणत केले 
आहे हे पाहणे आव�यक ठरते.  

ज) अ�यासाचे मह�व : 

जर आपण सशंोधन तािक� कता/ उपसहंार (Rational) परखडपणे माडं�या तर 
अ�यासा�या मह�वाकडे जा�याची फारशी गरज पडत नाही. जर उपसहंारातच सबंंिधत 
अ�यासाचे िश�ण �े�ात काय योगदान आहे ते िवशद करावे. िविश� सशंोधनाचे फिलत 
कशा�कार ेिश�ण �ि�येवर �भाव टाकतो हे नमदु करणे गरजेचे असते.  

(टीप : सशंोधन ��ताव िलिह�याचे अनेक नमनेु �चिलत आहे. िव�ापीठानसुार �यात 
थोडाफार फरक असता अनेक िव�ीय स�ंथाचें �वत:चे ��ताव �परषेा आहेत.)  

क) मािहती िव�षेणाची तं� े: 

सशंोधन ��तावाची ही मह�वपूण� पायरी आली. या िवभागत पढुील िव�ेषणासाठी सकंिलत 
मािहती कशा�कार े सारणीब� करावी आिण मािहतीचे सकंलन कसे करावे याची न�द 
करावी. जर स�ंया�मक संशोधन अस�यास वापर�यात येणारी स�ंया शा�ीय तं�े 
(प�रमेय/अप�रमेय) कोणती आहेत हे नमदु करावे लागेल. मािहती िव�ेषणासाठी कोणतेही 
तं� वापर�याअगोदर िविश� त�ंामागील आव�यक गहृतकाची तपासणी करावी. समजा जर 
एखा�ाला (ANOVA) �सारण िव�ेषण तं�ाचा वापर करावयाचा अस�यास सशंोधकाने 
�सामा�यते चे गिृहतक तपासावे. मािहतीचे �व�प िवशेषत: आंतर�ेणी, चलाचंा 
एकिजनसीपणा आिण या�ि�छकरण इ. तपासावे. जर गणुा�मक िव�ेषण करावयाचे 
अस�यास मािहती�या �व�पाचे सिव�तर वण�न, मािहतीचे सारणीकरण, सकंलन  आिण 
िवशदीकरण �ावे. जर मािहतीचे िव�ेषण आशय िव�ेषणा�या मदतीने करावयाचे 
अस�यास अचूक प�तीने ते कसे करणार आहेत याचे वण�न करावे, कोणते तं� वापरणार 
आहोत �याची गरज उि��े आिण प�रक�पने�या अ�यासासोबत �ावी. 

संदभ� �ंथ सूची: 

सशंोधन ��ताव सादरीकरणा�या वेळी सशंोधक प�ुतके, अहवाल, सशंोधनपर लेख, 
िव�ावाच�पती �बंध इ. सार�या अनेक �ोताचंा परामश� होतो. सव� �ाथिमक आिण द�ुयम 
�ोताचंी मािहती सदंभ��थं सूचीत देणे आव�यक ठरते. सामा�यत: सदंभ� िलिह�यासाठी 
अमे�रकन सायकॉलॉजीकल असोिशए�शन �कािशत चा वापर केला जातो. ��तावात 
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समािव� केले�या लेखकाचंी यादीही सदंभ��थंसूचीत यावी. तसेच �या लेखकाचंा समावेश 
केलेला नाही परतं ु पढुील अ�यासासाठी/ वाचनासाठी उपय�ु अस�यास �याची यादी  
�ावी. सदर सदंभा�मधील सात�यपूण�त: आिण एका�मता (uniformity) असावी. 

म) वेळाप�क: 

एम. िफल आिण पी.एचडी पदवीक�रता ��ताव सादर करतानंा सामा�यत: वेळाप�क देणे 
कोण�याही िव�ापीठात गरजेचे नसते परतं ु या सव� अ�यास�मासाठी एक ठरािवक वेळ 
मया�दा ठरिवलेली असते. वेळाप�क सशंोधकास नेहमी काय�त�पर ठेव�यासाठी मदत करते 
�हणून सपूंण� वेळाप�क देणे के�हाही उपय�ुच. �या िव�ीय स�ंथेला ��ताव सादर 
करावयाचा असतो ती स�ंथा नेहमीच वेळाप�कािवषयी िवचारणा करतेच. खालील काही 
म�ेु ल�ात ठेवूनच वेळेची �परेषा देणे गरजेचे असते. िव�ीय स�ंथेला िदले�या वेळेचे यो�य 
िवभाजन असावे. 

 सबंंिधत सशंोधना�या आढा�यासाठी लागणारा कालावधी 

 साधन िनिम�तीसाठी लागणारा कालावधी. 

 �े�ीय भेटी आिण मािहती सकंलनासाठी लागणारा कालावधी 

 मािहती िव�ेषण आिण सशंोधन अहवाल लेखनासाठी लागणारा कालावधी. 

न) आिथ�क अंदाजप� : 

िव�ीय स�ंथेला ��ताव सादर करताना अपेि�त खचा�िवषयी मािहती देणे गरजेचे असते. 
आिथ�क गरजावंरील अपेि�त खचा�ना ल�ात ठेवून �याचंा समावेश यातं करणे गरजेचे 
असते. खालील आिथ�क अंदाजप�क र�कमेवर ल�ात ठेवणे गरजेचे आह.े 

 �क�पासघंाक�रता वेतन, जसे म�ुय सशंोधक आिण �क�प सघं 

 सहा�यक िलिपक, खिजनदार, सगंणक�य सेवा मदतिनस इ. चा खच� 

 �क�प सहा�यका�या िनय�ु�साठी आिण �े�भेटी देणा�या सशंोधनक�या�साठीचा 
खच�/ वेतन 

 प�ुतके, मािसके, साधन, या�ंयासाठीचा खच� 

 मािहती सकंलन सारणीकरण आिण िव�ेषण खच� 

 �े�ीय काम आिण �वास खच� 

 अंितम अहवाल िनिम�तीचा खच� 

िव�ीय स�ंथेने िदले�या माग�दश�क �परषेेचा िवचार आिथ�क अंदाजप�क तयार 
कर�यासाठी करणे गरजेचे  असते.  
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ओ) �करण िवभागणी -१ 

अहवालात �करण िवभागणी योजने�माणे केलेली असते. ��येक �करणातील घटक आिण 

उपघटकाची माडंणी असते. काही िव�ापीठांनी �बंधाचंी �परखेा िदलेली आहे. 

तुमची �गती तपासा - २ 

अ) िम�णातील सशंोधनासाठी एक िवषय िनवडा आिण �या�या सशंोधन ��तावातील 
िविवध पाय�या िलहा. 

१.१०  साराशं    

 िश�क आिण िव�ाथ� यां�या सदंभा�त शै�िणक सम�या सोडिव�यासाठी�या शा�ीय 
प�तीचेप�तशीर उपयोजन �हणजे शै�िणक सशंोधन होय. 

 लोकशाहीमागा�तील िश�णाचे िन�कष�/ फिलते हळू हळू येतात आिण काहीवेळा �यात 
उणीव असते. �हणून शै�िणक सम�या सोडिव�यासाठी शै�िणक सशंोधनाची गरज 
आह.े 

 शै�िणक सशंोधनात �य�� उदा. िश�क/ िव�ाथ� आिण शै�िणक स�ंथाचा समावेश 
होतो. शै�िणक सशंोधनात औपचा�रक आिण अनौपचा�रक िश�णा�या �े�ाचा 
समावेश होतो. 

 शै�िणक सम�याची सोडवणूक तसेच शै�िणक �ि�या श�ु आिण निवन �ानाची 
िनिम�ती शै�िणक सशंोधन करते. 

शा�ीय प�ृछा/ शा�ीय प�ती �हणजे उ�ामी आिण अवगामी प�तीचे िम�ण होय. 
�ाथिमक �तरावर/ यातं भागाकडून पूणा�कडे ते अथ�पूण� प�रक�पना�ंया िवधानापय�त 
�ि�या असते. नतंर यात पूणा�कडून भागाकडे आिण प�रक�पनाकंडून तािक� क िन�कषा�कडे 
याचा समावेश असतो.घटनेचे सामा�य �प�ीकरण �हणजे उपप�ी /िस�ातं होय. 

�ाना�या मािहतीसाठी मूलभूत सशंोधन हा मूळ सशंोधन आह.े �ा�यि�क सम�येची 
त�व�रत सोडवणूक उपयोिजत सशंोधना�ार े येते. कोण�याही िविश� प�ती/ �पावलीचा 
वापर न करता सबंंिधत �े�ातील सम�येची सोडवणूक कर�यासाठी कृती सशंोधन हा 
प�रणामकारक माग� आहे. सम�येचे प�तशीर िनवड, सम�येची �या�या आिण सम�येची 
सोडवणूक कर�याचा माग� सशंोधन �पावली आह.े 

१.११  �वा�याय : 

१) शै�िणक सशंोधन �हणजे काय ? 

२) शै�िणक सशंोधन गरज काय ? 

३) शै�िणक सशंोधनाची �या�ी काय आहे ? 

४) शै�िणक सशंोधनाचे हेतू िवशद करा. 

५) शा�ीय प�ती�या पाय�या काय आहेत ? 
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६) उपप�ी िवकासात शा�ीय प�त कशी सबंंिधत आहे �प� करा. 

७) उपप�ी �हणजे काय ? उपप�ीचे िवधान करताना कोणती /काय त�वे ल�ात घेतली 
जातात? 

८) शा�, िश�ण आिण शै�िणक सशंोधन यातंील सबंंध �प� करा. 

९) मूलभूत सशंोधन हाती घे�याची गरज काय आहे ? 

१०) कोण�या प�रि�थतीत उपयोिजत सशंोधन हाती �यावे ? 

११) इतर �कारापे�ा कृती सशंोधन वेगळे कसे आहे ? 

१२) कृती सशंोधनापासून िश�कास काय फायदे िमळतात. 

१३) �पावली एकमेकावंर कशा आधा�रत असतात िवशद करा ? 
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२ 
सशंोधन अिभक�प 

घटक संरचना 

२.० उि�� े

२.१  सशंोधन अिभक�पाचा अथ�, �या�या, हेतू आिण घटक 

२. २  जनस�ंया नमनुा आिण नमनुािनवडीची सकं�पना 

२.३  नमनुा िनवडीची गरज 

२.४  नमनुा िनवडीचे फायदे आिण तोटे 

२.५  चागं�या नम�ुयाची गणुवैिश�्ये 

२.६  नमनुा िनवडीची तं�े 

२.७  सभंा�य नमुनािनवडीचे �कार 

२.८  असभंा�य नमनुा िनवडीचे �कार 

२.९  सबंंिधत सािह�याचे पनुरावलोकन 

२.१०    साराशं  

२.११    �वा�याय 

२.० उि�� े

या घटका�या अ�यासानतंर त�ुही 

१) सशंोधन अिभक�पाचा अथ� सागंाल. 

२) सशंोधन अिभक�पाचे हेतू िवशद कराल. 

३) जनस�ंया, नमनुा आिण नमुनािनवड याचंी �या�या करता येईल. 

४) नमनुािनवडीची गरज िवशद करता येईल. 

५) नमनुािनवडीचे फायदे आिण तोटे सागंता येईल. 

६) नमनुािनवड तं�ातील फरक सागंता येईल. 

७) सभंा�य आिण असभंा�य नमनुािनवडीचे �कार �प� करता येईल. 
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२.१ सशंोधन अिभक�पाचा अथ�, �या�या, हतूे आिण घटक 

सशंोधन अिभक�पाचा अथ� - सशंोधन काया�स स�ुवात कर�यापूव� सशंोधन सम�येसाठी, 
प�ुतके, मािसके सशंोधन अहवाल आिण सबंंिधत सािह�याचे सशंोधक वाचन करील. या 
आधारावर तो सशंोधनाक�रता िवषयाची िनि�ती करील आिण या सव� �ि�येदर�यान 
�याचा �यां�या माग�दश�काशी घिन� सबंंध येईल. िवषयासबंंधीचा िनण�य घेत�यानतंर, 
पिहली कृती  �हणजे अिभक�प तयार करणे याचा िनण�य होईल. 

कोणतेही सशंोधन हाती घे�याची रचना िकंवा सिंवधान त�ा �हणजे सशंोधन अिभक�प 
होय. मािहतीचे िव�ेषण, मापन, आिण सकंलन या सवा�चा समावेश यातं असतो. गे आिण 
ऐरािसयन (२०००) या�ंया मते सशंोधन अ�यास हाती घे�याची सामा�य कु�य�ुी �हणजे 
सशंोधन अिभक�प होय. अिभक�प िनवडीसाठी ख�या जगातील अंतभू�त चले आिण 
प�रक�पनेचे �व�प याचें योगदान असते. �हणून असे �हणता येऊ शकते, उि�� 
िलखाणातून, प�रक�पना आिण �या�ंया काय�कारी  मह�वापासून  मािहतीचे िव�ेषण शोधून 
काढ�यासाठी सशंोधक काय करणार आहे या सबंंधीची �परखेा �हणजे सशंोधन 
अिभक�प होय. सशंोधन अिभक�पात खालील गो�ी पोहचिव�याची �मता असते. 

अ�यास कशाब�ल आह.े 

अ�यास कुठे कर�यात येणार आहे ? 

कोण�या �कार�या मािहतीची गरज आहे ? 

आव�यक मािहती कुठे उपल�ध आहे ? 

अ�यास पूण� हो�यासाठी िकती वेळ लागणार आह.े 

नमनुा िनवडीची कोणती प�ती आहे. 

मािहती सकंलनासाठी कोणती साधने आहे. 

मािहतीचे िव�ेषण कशा �कार ेकरता येईल ? 

अिभक�पाची रचना ही सशंोधन �कारानसुार वेगवेगळी असू शकते. समजा एखा�ाला 
�ायोिगक सशंोधन हाती �यावयाचे अस�यास तो चलांची िनवड, चलावंरील िनय�ंण, 
�ायोिगक सशंोधन अिभक�पाचा �कार इ. गो�ीवर यो�य�र�या चचा� करले तर एखा�ाला 
गणुा�मक सशंोधन हाती �यावयाचे अस�यास तो सबंंधीत प�रि�थती, मािहतीचे �व�प, 
�भावी �णाली सहभा�यांची िनवड, मािहतीचे उ�ामी प�तीने िव�ेषण या गो�ी जाणून 
घे�यावर भर देईल. �हणून शोध अ�यासाचा �कार आिण �व�प यानंसुारच 
अिभक�पातील घटकाचंी िनवड कर�याचा िनण�य घेतला जातो. 

थोड�यात सशंोधकास प�तशीर मागा�ने शोध अ�यास कसा करावा यािवषयीची मदत 
स�म सशंोधन अिभक�प करतो. 
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संशोधन अिभक�पाचा हतूे : 

 सशंोधनातील समािव� �वाह आिण सशंोधन सम�येचे उ�र शोध�यासाठी 
सशंोधकास सशंोधन अिभक�प मदत करतो. सपूंण� सशंोधन �ि�येची �परखेा 
सशंोधन अिभक�प असतो. 

 मािहती कशा �कार ेगोळा करायची, िन�र�णा�ार ेकसे िववेचन करावयाचे, मािहतीचे 
िव�ेषण कसे करावे इ. बाबत सशंोधन अिभक�प मािहती देतो. 

 िव�ेषणासाठी कोणती स�ंयाशा�ीय तं�े वापरणार आहेत यासबंंधीचे माग�दश�न 
सशंोधन अिभक�प देतो. 

 �ायोिगक सशंोधनात चलावंर िनय�ंण कसे ठेवावे यासबंंधीचे माग�दश�न अिभक�प 
देतो. 

स�म मागा�तील ट��या/ ट��यानें/ पायरी पायरीने सशंोधन कसे करावे याचेही माग�दश�न 
अिभक�पातून होते. 

संशोधन अिभक�पाचे घटक : 

सशंोधन अिभक�पाचे घटक त�ुही िनवडले�या अिभक�पा�या �कारावर अवलंबून 
असतील. परतं ुसशंोधन अिभक�पाचे सामा�य घटक खालील�माणे आहेत.  

 उ�ेश िवधान  

 मािहती  गोळा कर�याचे तं� 

 मािहतीचे िव�ेषण कर�या�या प�ती 

 सशंोधन प�तीचा �कार  

 सशंोधन आयोिजत कर�यासाठी सभंा�य आ�हाने 

 सशंोधन अ�यास �यव�था 

 टाइमलाईन 

 िव�ेषणाचे मोजमाप  

२. २     जनस�ंया नमनुा आिण नमनुािनवडीची सकं�पना 

सशंोधन हा नमुनािनवडीतील मािहती�या सामा�यीकरणाचे नेहमी समथ�न करत असतो. 
एखा�ा सम�ये�या अ�यासासाठी पूण� जनस�ंयेचा अ�यास करणे किठण असते. �यामुळे 
अ�यासासाठी आव�यक असले�या जनसं�येतून �याचें �ितिनधी�व करणार ेकाही �यादश�  
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िनवडणे हे नेहमीच सोयी�कर ठरते. नमनुािनवडी�या �ि�येमळेु जनस�ंये�या लहानात 
लहान भागातील चला�ंया काळजीपवु�क िन�र�णाने यो�य िन�कष� िकंवा सामा�यीकरण 
करणे श�य होते. 

जनसं�या : नमनुािनवड अ�यासात �यािवषयी िन�कष�  काढावयाचे असते. �यासव� 
�य���या/ व�तूं�या घटना�ंया समहुाला जनसं�या �हणतात. �य��समूह, अ�यासातंग�त 
येणाया� व�त ु आिण ��येक �य�� याचंा समावेश यातं केला जातो. सव��थम जनस�ंया 
िन�कष� आिण पथृ:करणासाठी िनवडले जातात. 

नमनुािनवड : जनस�ंयेमधून नमनुा िनवड�याची ही �ि�या आहे. याक�रता जनस�ंयेचे 
अनेक भागात िवभाजन केले जाते, �या ��येक भागाला नमनुा िनवडीचा घटक �हणतात. 

नमनुा : जनस�ंये�या त�यािवषयी पूवा�नमुान काढ�यासाठी जनस�ंयेतून िनवडले�या 
�य�� िकंवा व�तू�या लहान संचाला नमनुा �हणतात. 

२.३ नमनुा िनवडीची गरज 

नमनुािनवडीचे फायदे : 

 सोयी�कर�र�या मोठी जनस�ंया समािव� करणे सोपे जाते. 

 वेळ पैसा आिण उज�ची बचत होते. 

 जे�हा �ेि�य घटक एकसघं असतात ते�हा उपय�ु 

 जे�हा ट�केवारी ची अचूकता अपेि�त नसते ते�हा उपय�ु 

 मािहती अमया�िदत असते ते�हा गरज असते. 

२.४ नमनुा िनवडीचे फायदे आिण तोटे 

१) आिथ�क : सपूंण� जनस�ंये�या तलुनेत िकंमत कमी कर�यास आिथ�क ��्या नमनुा 
मदत करतो. 

२) गतीत वाढ : मािहती सकंलन, िव�ेषण आिण अथ�िनव��यन यासंार�या सशंोधन 
�ि�यानंा जनस�ंये�या तलुनेत नम�ुयासाठी कमी वेळ लागतो. 

३) मोठी �या�ी : नमनुा िनवडीत मािहती हाताळणे आिण मािहतीचे �यव�थापन करणे 
सोपे जाते. �याही पे�ा मह�वाचे �हणजे नमनुा हा सव�समावेशक, �यापक आिण 
लविचक असतो. 

४) अचूकता : मया�िदत अ�यास �े� अस�यामळेु सपूंण�ता आिण अचूकता असते. मािहती 
करणाची �ि�या क�न स�यपूण� िन�कष� काढणे श�य होते. 
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५) जवळीकता : �ितसादकासंोबत चागंली जवळीकता �थािपत करता येते. जेणेक�न 
प�रणामाची वैधता आिण स�माणतेत मदत होते. 

नमनुा िनवडीचे तोटे: 

पूव��हदूिषत : 

�भू�व िमळिव�यासाठी दोषय�ु िन�कषा�कडे हवा तो नमनुा िनवड कर�याकडे कल असू 
शकतो. नम�ुयात पूव��ह दूिषतपणा �हणजे चकु��या प�तीची िनवड होय. 

ख�या �ितिनिधक नम�ुयाची िनवड: 

सम�येचे �व�प गुतंागुतंीचे अस�यास ख�या �ाितिनिधक नम�ुयाची िनवड करणे किठण 
असते. �यामळेु अचूक िन�कष� येऊ शकत नाही 

िवशेष �ानाची गरज : 

सशंोधकास नमनुािनवड तं�ातील, स�ंयाशा�ीय िव�ेषण आिण येणा�या नमु�यातील 
�ूटीची गणना कर�या�या �ानाची, �िश�णाची आिण अनभुवाची आव�यकता असते. 
वरील सव� गो�ीचे अ�ान असेल तर �याम�ये मोठ्या चकुा होऊ शकतात. 

घटकांतील बदल :  

जर जनस�ंयेची रचना एकसधं नसेल तर नमनुािनवड तं�ाचा वापर करणे अशा�ीय ठरते. 
एखा�ा वेळेस सव�च घटक सहा�यक ठरत नाही अशा केसेसम�ये �यां�याऐवजी बदलकारी 
घटक घेता येतात. 

नमनुािनवडीची अश�यता : 

ब�याचवेळा जनस�ंया एकतर खूप लहान िकंवा एकिजनसी नसेल �यावेळी �ाितिनिधक 
नमनुािनवड करणे. अशा घटनेत जनस�ंया अ�यास हा पया�य असतो. (जनस�ंयेतील 
��येक सद�याचंी माहीती असते) उ�च दजा��या अचूकतेसाठीचे अपे�ेमळेु नमनुािनवडीत 
�टुी येऊ शकते.  

२.५ चागं�या नम�ुयाची गणुवैिश�्ये 

चागं�या नम�ुयात खालील गणुवैिश�्ये असतात. 

 जनस�ंयेचे खरखेरु े�ितिनिध�व 

 पूव��हापासून म�ु 

 िव�सिनयतेसाठी यो�य आकार 

 नम�ुयातील घटक �वतं� आिण िनगिडत असावा. 



  

 

 िश�णातील संशोधन प�ती 

34 

 नम�ुयातील घटक नेमके आिण अ�ावत असावेत. 

 या�ि�छक नमनुा िनवड �टुी पासून य�ु 

 सोयीसाठी मळु नम�ुया�या जागी पया�यी नमुना नसावा. 

२.६ नमनुा िनवडीची त�ंे 

दोन घटकावंर आधा�रत नमनुािनवड तं�ाचे अनेक �कार आहेत. 

१) �ितिनधी�वावर आधा�रत आिण २) असभंा�यतेवर आधा�रत घटक िनवड तं�. नमनुा 
कदािचत सभंा�यता नमुनािनवड िकंवा असंभा�यता नमनुा िनवडीचा असू शकतो. घटकावंर 
आधा�रत नमनुा हा बंिधत िकंवा अबंिधत असू शकतो. येथे आपण दोन �कार�या 
नमनुािनवडीचा िवचार क�. 

अ) सभंा�यता नमनुा िनवड आिण 

ब) असभंा�यता नमनुा िनवड. 

संभा�यता आिण असंभा�यता नमनुा िनवडीतील भेद : 

१) सभंा�यता नमुना िनवडीत जनस�ंयेतील ��येक घटका�या िनवडीची श�यता असते. 
परतं ुअसभंा�य नमनुािनवडीत जनस�ंयेतील एखा�ा िविश� घटकाची िनवड होईलच 
असे सागंता येत नाही. 

२)  सभंा�यता नमुनािनवडीत या�ि�छकता िनय�ंणाचा घटक असतो तर असभंा�यता 
नमनुािनवडीत �य��गत िनण�यावर िव�ास असतो. 

२.७ सभंा�यता नमनुा िनवडीचे �कार 

सभंा�यता नमुना िनवडीचे �कार खालील �माणे 

१) सगुम या�ि�छक नमनुािनवड 

२) �यव�थाब� नमनुािनवड 

३) �त�रत नमनुा िनवड 

४) ग�ुछ नमनुा िनवड 

५) बह��त�रय नमनुािनवड 

सुगम या�ि�छक नमनुािनवड : 

जनस�ंयेतील ��येक घटक िनवडला जा�याची श�यता असते. जनस�ंयेतील ितय�क छेद 
या�ि�छक प�ती परुिवते. उदा. ४०० िव�ा�या��या जनस�ंयेतून आपण ५० िव�ा�या�चा 
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नमनुा िनवड�याचे ठरिवले तर ४०० िव�ा�या�ची नावे असले�या िच�्या तयार क�न एका 
भाड्यातं टाका�यात आिण �यातून एका नतंर एक अशा ५० िच�्या िनवडा�यात.  

�यव�थाब� नमनुािनवड : 

यातंील ��येक घटक एका ठरािवक अंतराने पूव��या घटकानतंर येतो. उदा. ५० 
िव�ा�या��या नमु�यात नमुना गणुो�र ५०/४०० १/८ आहे. �हणजेच जनस�ंयेतील 
��येक आठ िव�ा�या�पैक� एका िव�ा�या�ची िनवड करा. िनवडीची स�ुवात 
या�ि�छक�र�या करावा.  

�तरीत नमनुािनवड :  या �कारात जनस�ंयेचे लहान एकिजनसी गटात िवभाजन होते 
आिण या ��येक �तरातून या�ि�छक प�तीने घटकाची िनवड केली जाते. उदा. 
बहृ�मुंबईतील ि��न समदुाय ही जनस�ंया आहे. याचें िविवध �तरात िवभाजन करावे ते 
पढुील �माणे �यवसाियक कौश�यपूण� कामगार मजूर आिण �यव�थापक अशा �तरात 
िवभाजन करावे.  

                                नम�ुयाचा आकार X एकूण िनवडलेले �तर 
िनवडीचे गणुो�र = 

                                               एकूण जनस�ंया 
 

शेवटी ��येक �तरातून सगुम या�ि�छक प�तीने िकंवा प�तशीर नमनुा प�तीने अंितम 
नमनुा िनवडला जातो. बहृ�मुंबई म�ये ४०० ि�ा�न आहेत �यापैक� १०० �यावसाियक, 
२०० कौश�यपूण� कामगार, ८० मजूर आिण १२० �यव�थापक आहेत. जर नम�ुयाचा 
आकार १२० आहे तर ��येक �तरातून नमनुा िनवडाrचे गणुो�र खालील �माणे रािहल. 

�यावसाियक    = 80
100 20

400
   

कौश�यपूण� कामगार  = 200
100 50

400
   

मजूर    = 80
100 20

400
   

�यव�थापक   = 120
100 30

400
   

    ��येक �तरातून िनवड ही या�ि�छक िकंवा प�तशीरपणे करावी.  

गु�छ नमनुािनवड (�े�ीय नमनुा िनवड) : 

सशंोधक या�ि�छक प�तीने नमनुा िनवडीतील घटक िनवडतो आिण नतंर सव� घटकाचें 
िन�र�ण करतो. उदा. तमु�या सशंोधनात बालवगा��या शाळाचंा समावेश आहे. या�ि�छक 
प�तीने १५ शाळाचंी िनवड करा. १५ शाळे�या सव� मलुांचा अ�यास करा. ग�ुछ नमनुा 
िनवडीत बह�पया�यी घटक/ �े� (केस) आढळतात. �याला �े�ीय नमनुा िनवड असेही 
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�हटले जाते, कारण यातंा �य��वर सद�यांची िनवड ही �याचंी राह�याची िकंवा नोकरीचे 
िठकाणावर असू शकते. 

बह��त�रय नमनुािनवड : 

�या नम�ुयाचा अ�यास करावयाचा आहे. �याची िनवड या�िछकतेने िविवध �तरातून केली 
जाते. उदा. आपणासं महारा�� रा�यातील म�यम वगा�तील कामकरी जोडपे िनवडावयाचे 
आहे. सव��थम या�ि�छक प�तीने रा�यातील काही िज��ाचंी िनवड करावी. दसु�या 
�तरावर �ामीण आिण शहरी भागाचंी िनवड या�ि�छक प�तीने करावी आिण शेवटी या 
कुटंुबातूनच कामकरी जोड�याची िनवड करावी. 

२.८ असभंा�य नमनुा िनवडीचे �कार 

असभंा�य नमनुािनवडीचे �कार खालील�माणे  

अ) सहेतूक नमनुािनवड 

ब) सहज �ा� नमनुािनवड 

क) िनिद��ाशं िह�शेखानी नमनुा िनवड 

ड) �नोबॉल नमनुा िनवड 

अ) सहतूेक/ स�योजन नमनुा िनवड : 

या नमनुािनवड प�तीत सशंोधक िविश� वगा�तील �य��ची िनवड करतो जे मोठ्या 
जनस�ंयेचे �ितिनधी�व करतात आिण नतंर �या वगा�कडून मािहती गोळा केली जाते. उदा 
जर सशंोधकास किन� सामािजक - आिथ�क �तरातील िव�ा�या�ना िशकिवणा�या 
िश�काचंा �या�या �यवसायाकडे िश�क� पेशाकडे पाह�या�या ��ीकोनाचा अ�यास 
करावयाचा आहे तर सशंोधक झोपडप�ीत राहणा�या िव�ा�या�ना िशकिवणा�या िश�कांचे 
सव��ण करले (महानगरपािलके�या शाळेत िशकिवणार े िश�क) या पूव��हाने करले िक 
महानगरपािलके�या शाळेत िशकिवणार ेसव� िश�क हे किन� सामािजक आिथ�क वगा�तील 
िव�ा�या�ना िशकिवतात �हणून सामािजक आिथ�क��्या किन� िव�ा�या�ना िशकिवणाया�  
िश�काचें ते �ितिनधी�व करतात. 

ब) सहज�ा�/ �ासंिगक नमनुा िनवड : 

या �कार�या नमुना िनवडीत सहजग�या �ा� होऊ शकणा�या घटकांचा समावेश केला 
जातो. अशा घटकाचंा समावेश केला जातो. ज े �सगंानसुार िकंवा सहज �ा� होतात. 
�ासिंगक नमनुा िनवडीनतंर आव�यक नमनुा आकार ठरिवतो आिण नतंर मािहतीचे 
सकंलन करतो जी सहज �या घटकाकंडून उपल�ध होते. 

 

 



 

 

संशोधन अिभक�प 

 

37 

क) िनिद��ांश/ िह�शेखानी नमनुा िनवड : 

या �कार�या नमनुािनवडीत सशंोधक जनस�ंये�या िविश� उपगटातील घटकाचंी स�ंया 
िनिद�� क�न �यातून �यादशा�ची िनवड करतो. उदा. मलुाखत काराला ४० �ौढ आिण २० 
िकशोरवयीन िव�ा�या��या दूरदश�न सवयीचा ��ीकोनाचा अ�यास करावयाचा आहे तो 
�यासाठी  २० �ौढ प�ुष आिण २० �ौढ मिहला तसेच १० िकशोरवयीन मलुी व १० मलेु 
याचंी िनवड करले जेणेक�न ते �याचंी मलुाखत घेऊन अ�यास करले. 

ड) �नोबॉल नमनुािनवड : 

या �कार�या नमनुािनवडीत अ�यासाम�ये �याचंा समावेश करावयाचा आहे अशा उपल�ध 
�ितसादकाचंी िनवड सशंोधक करतो. नतंर �ितसादकाला पढुील  नम�ुयाब�ल  िवचारतो 

व   मािहती  सकंिलत  करतो.  

२.९ सबंिंधत सािह�याचे पुनरावलोकन : 

सबंंिधत सािह�या�या पनुरावलोकनात उ�ेश आिण गरज : 

 िवषयावरील �ान आिण सशंोधनाची स�ि�थती जाणून �या.  

 सशंोधन िवषयाला पाया आिण सदंभ� �दान करा.  

 अ�यासाची न�कल होऊ नये �हणून आधी�या िव�तेचे �े� ओळख आिण 
सशंोधकांना यो�य �ेय �ा.  

 सै�ािंतक चौकट आिण काय�प�ती िवकिसत करा.  

 सशंोधनातील �र�ता ओळखा आिण तमु�या सशंोधनाची गरज िस� करा.  

 सशंोधन आिण इतर सशंोधन अ�यासा�या �े�ा�या सदंभा�त तमु�या कामाचा सबंध 
��थािपत करा.  

समी�ा संबंिधत सािह�य आयोिजत कर�याचे िविवध माग� : 

काल�मानुसार (तारखेनुसार) : 

हा सवा�त सामा�य मागा� पैक� एक आह,े िवशेषत: �या िवषयाबं�ल बया�च काळापासून 
बोलले गेले आहे आिण �या�ंया इितहासानसुार बदलले आहे. िवषय कसा बदलला आहे 
या�या ट��यामं�ये ते आयोिजत करा; �याची पिहली �या�या, नतंर सशंोधकांनी �याब�ल 
बोल�या�माणे बदलाचा म�ुय कालखडं, मग आज �याब�ल कसा िवचार केला जातो.  

िव�तृताकडून िविश�तापूण�तेकडे (�डॅ-टू-�पेिसिफक) : 

आणखी एक �ि�कोन �हणजे त�ुही पनुरावलोकन करत असले�या सामा�य �कार�या 
सम�यावंरील एका िवभागापासून स�ुवात करा, नतंर त�ुही तमुचे सशंोधन ��, �बबंध 
िवधान, गिृहतक िकंवा ��ताव या�ंयाशी िवशेषत: समान असले�या लेखापय�त पोहोचेपय�त 
सािह�यातील वाढ�या िविश� सम�यापंय�त सकुंिचत करा. तुम�या िवषयावरील बरचे काही 
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थेट नसताना पण त�ुही अनेक सबंंिधत, िव�ततृ लेख एक� बाधंत असताना तमु�या 
िवषया�या अनेक पा��भूमी आिण सबंंिधत पैलूंचा प�रचय क�न दे�याचा हा एक चागंला 
माग� असू शकतो.  

�मखु मॉडे�स िकंवा �मखु िस�ांत : जे�हा अनेक मॉडे�स िकंवा �मखु िस�ातं असतात, 
ते�हा तमु�या लेखामं�ये सवा�त जा�त लागू केले�या िस�ातं िकंवा मॉडे�सची �परषेा 
काढणे चागंली क�पना आहे. अशा�कार े त�ुही वापरले�या लेखकाचे ��येकाने �ाधा�य 
िदेले�या सै�ािंतक चौकटीनसुार, तमु�या सकं�पने�या �मखु �ि�कोनाचे चागंले 
िवहगंावलोकन िमळव�यासाठी गटब�ीकरण क� शकता.   

��यात लेखक : जर एखा�ा िविश� सशंोधकाने एखादे �े� स�ु केले असेल आिण अनेक 
�िस� लोकानंी ते अिधक िवकिसत केले असेल. तर एक चागंला �ि�कोन �हणजे �िस� 
लेखक / सशंोधक आिण ��येकाने या िवषयाबं�ल काय �हटले आह ेह ेगटब� करणे श�य 
आहे. �यानतंर त�ुही इतर लेखकानंा गटामं�ये �यव�थािपत क� शकता �या�ार ेते �िस� 
लेखका�ंया क�पनांचे अनसुरण करत आहेत. या सघंटने�ार े एखादा लेखक प�ुहा:प�ुहा: 
येत आहे का हे पाह�यासाठी, तमु�या लेखा�ंया यादीतील उदाहरणे पाह�यात मदत होऊ 
शकते.  

िवचारां�या शाळांचा िवरोधाभास : सशंोधकानंी दोन बाजू घेत�या आिण दसुरी कशी 
चकु�ची आहे याब�ल बोलत असताना, तमु�या सशंोधनात �बळ यिु�वाद आढळून 
आ�यास, त�ुही तमुचे सािह�य पनुरावलोकन �या िवचारसरण�नसुार गटब� क� शकतात 
आिण �या�यातील �ि�कोन आिण क�पनातील फरक वेगळे क� शकता.  

आपले सािह�य पुनरावलोकन कसे तयार करावे आिण कसे िलहावे : 

 तमुचे सािह�य पनुरावलोकन आयोिजत कर�या�या सभंा�य मागा�चा िवचार करा. 
काल�मानसुार �हणजे, �काशना�या तारखेनसुार िकंवा �थेनसुार (�ेडनसुार) 

 थीमॅि�क (कथानका�मक) 

 प�तशीर 

 तमु�या पनुरावलोकनाम�ये कोणते घटक आिण �े�या समािव� कराय�या हे शोधून 
काढ�यासाठी आिण िनधा��रत कर�यासाठी कूपरचे वग�करण वापरा.  

 तमुचे यिु�वाद, समथ�न परुावे आिण लेखन �प� आिण तंतोतंत आहे याची खा�ी 
कर�यासाठी तमुचे पनुरावलोकन सधुा�रत करा आिण परुावे �प� करा.  

२.१० साराशं 

या घटकाम�ये आपण जनस�ंया नमनुा आिण नमनुा िनवड या सकं�पनेची चचा� केली 
आहे. नमनुािनवडीची गरज, नमनुा िनवडीचे फायदे आिण तोटे याचंीही चचा� केली आहे. 
�यािशवाय चागं�या नम�ुयाची गणुवैिश�्ये िवशद केली आहे. दसु�या भागात सभंा�य आिण 
असभंा�य नमनुा िनवडी�या �काराचंी सिव�तर चचा� केली आहे. 
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२.११ �वा�याय 

१) खालील �या�या करा. 

अ) नमनुा     ब) नमनुा िनवड 

खालील गो��साठी छोटी टीप िलहा. 

अ) नमनुा िनवडीची गरज 

ब) नमनुािनवडीचे फायदे 

क) नमनुािनवडीचे तोटे 

ड) चागं�या नम�ुयाची गणुवैिश�्ये 

१) सभंा�य आिण असभंा�य नमनुा िनवडीतील फरक सागंा 

२) सभंा�यता नमुनािनवडी�या �काराचंी चचा� करा. 

३) असभंा�यता नमनुा िनवडी�या �काराचंी चचा� करा. 
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३ 
चल ेआिण प�रक�पना 

घटक संरचना 

३.०  उि��ेखालील �या�या करा 

३.१  ��तावना 

३.२  चलाचंा अथ� 

३.३  चलाचें �कार (�वा�याय, आ�यी, बा�, आंत�रक येणार ेम�य�त चल) 

३.४  बा�  आिण आंत�रक चल िनयं�ण 

३.५   प�रक�पनेची सकं�पना 

३.६  प�रक�पनेचे �ोत 

३.७ प�रक�पनेचे �कार (सशंोधन, िदशािंकत, अिदशादश�क, शू�य  आिण �� प�रक�पना) 

३.८  प�रक�पनेची माडंणी 

३.९  चागं�या प�रक�पनेची गणुवैिश�्ये 

३.१० प�रक�पनाचें प�र�ण आिण िस�ातं 

३.११ प�रक�पना प�र�णातील �टुी 

३.१२ साराशं 

३.०  उि�� े

आपण हा घटक वाच�यानतंर आपणासं खालील म�ेु समजतील. 

 चलाचंी �या�या करता येईल. 

 िविवध चले ओळखून चलाचें �कार सागंता येईल. 

 चलामंधील सबंंध दाखिवता येईल. 

 प�रक�पनेची सकं�पना �प� करता येईल. 

 प�रक�पनेचे �कार ओळखता येईल. 
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 प�रक�पनेची कौश�याने माडंणी करता येईल. 

 चागं�या प�रक�पनेची वैिश�्ये िवशद करता येईल. 

 प�रक�पना प�र�णातील �टुी ओळखता येईल. 

३.१ ��तावना 

��येक �य�� आिण व�तूिवषयी आपण मािहती गोळा करतो �यास आपण िन�र�ण असे 
�हणतो. (आप�या सशंोधनाकाया�त िन�र�ण हे �य�� आिण िवषयाशी असते) िन�र�णात 
(सहभागी) िविवध वैिश�्ये असतात. जर समहुातील ��येक सद�यासंाठी िन�र�णाची 
गणुवैिश�े सारखीच असतील �यात बदल होत नाही, ती ि�थर असतात, समहुातील 
सद�यासंाठी िन�र�णाची गणुवैिश�्ये बदलत असतील तर �यास चल असे �हणतात. 

३.२ चलाचें अथ� 

चल हा एक असा िवषय आहे िक �याचे मू�य ��येक वेळी वेगळे असते. याचा अथ� काय ? 
जे सतत बदलत असते �यास आपण चल �हणून गहृीत धरते. उदा. वय. वय हे चल �हणून 
गहृीत धरतो कारण �याचे मू�य वेगवेग�या लोकासंाठी सतत बदलत असते िकंवा समान 
लोकासंाठी वेळेनसुार ते बदलत असते. �याच�माणे दशे हे चल �हणून गहृीत धर�यास 
देशा�ंमाणे �याचें मू�य बदलत असते. 

चल ही एक अशी सकं�पना आहे िक ितचे मापन करता येते. सशंोधनात प�रि�थतीचा 
अ�यास के�यानतंर वैय��क िकंवा व�तूचा गणुधम�, गणुव�ा, वैिश�्ये याचें मापन 
कर�यासाठी या स�ेंचा उपयोग केला जातो. 

काही घटनाचें व�तुंचे िकंवा �य��चे गणुवैिश�्ये गणुधम� चलांम�ये असतात. 

सशंोधनात आपण चलावंर िनय�ंण आिण �यांचे मापन करतो. चल िविवध शोधा�ंमाणे 
वेगवेगळे असते. सशंोधनात चलाची काय भूिमका आहे आिण आपण �याचे मापन कसे 
करतो याचे उपयोजन असते. 

सम�या िवधान सशंोधन अ�यासासाठी सामा�य िदशा परुिवते. परतं ुसव�च िवशेष मािहतीचा 
�यात समावेश करत नाही. सामा�यपणे सशंोधनात िकंवा संशोधन सम�येवर आपण िवशेष 
मािहतीचे �ानाचे स�ेंषण कसे करतो. याला फार मह�व आहे आिण �याची काही मूलभूत 
प�रभाषा आह.े 

उदाहरणा�ार े िव�ेषण क� या, जर सशंोधकास इय�ा पाचवीतील िव�ा�या�वर िव�ान 
सपंादनासाठी दोन वेग�या अ�यापन प�तीचा प�रणाम पहावयाची अस�यास येथे इ. ५ वी 
ही ि�थर आह.े कारण सव�च इय�ा पाचवीचे िव�ाथ� आहेत. सवा�साठी इय�ा गणु वैिश�्ये 
समान आहे. अ�यासाची ही ि�थर ि�थती आह.े वेग�या अ�यापन प�ती�या वापरानतंर इ. 
५वी िव�ा�या�ला िव�ान सपंादन चाचणी दे�यात येईल. चाचणीम�ये सव�च िव�ा�या�ना 
समान गणु िमळणे श�य नाही �हणून िव�ान सपंादन चाचणीतील गणु हे चल आहे. कारण 
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��येक िव�ा�या�चा िमळालेले गणु िभ�न आहेत. सव�च िव�ा�या�ना समान गणु नाही �हणून 
आपण असे �हणू शकू, िव�ान सपंादन हे  एक चल आहे. परतं ु आपण �याचा अथ�, 
िवशेषत: िव�ान सपंादन चाचणीतील गणु हे चल आहे असा लावू शकतो. 

सबंंिधत उदाहरणात आणखी एक चल आह े ते �हणजे अ�यापन प�ती. िव�ान सपंादन 
चाचणीतील गणु  आपण आव�यक म�ुयासाठी �याचे �ेणीत मापन क�, अ�यापन प�ती 
हे एक वग�वारी चल आह.े यातं दोन वग� आहेत ते �हणजे दोन वेगवेग�या अ�यापन प�ती. 
�हणूनच आपण िविवध �कारची चले िकंवा �यांचे वग�करण क� शकतो. 

िविवध स�ंया�मक मू�यावंरही सकं�पना अस�यामळेु �यास चल �हणतात. उदा.वजन, 
उंची, उ�प�न या �कार�या सकं�पना ं या चलाचें उदाहरणे आहेत. गणुा�मक घटनाचें 
स�ंया�मक मापन िवशेष गणुधमा��या उपि�थतीवर िकंवा अनपुि�थतीचा आधारावर असते. 
वय हे अखिंडत चलाचे उदाहरण आहे. तर �ी आिण प�ुष �ितसादकाचंी स�ंया हे खिंडत 
चलाचे उदाहरण आहे. 

३.३ चलाचे �कार 

सािह�याम�ये िविवध �कार�या वग�करण प�ती िद�या आहे. परतं ु आपण जी प�त 
वापरतो ितचे नाव वण�ना�मक, यात सशंोधन अ�यासात चलाचंी भूिमका िवशद केली आहे. 
शै�िणक सशंोधनावर स�ेंषण कर�यासाठी चलाचंा वापर अितशय उपय�ु ठरतो. 

३.३.१ �वा�यी चले : 

�वा�य चल �हणजे असे चल िक जे िनयिं�त करता येते िकंवा बदलता येते. उदा. इय�ा 

दसुरी�या िव�ा�या��या वाचनसपंादनावर िश�का�ंया शाबसक�चा होणारा प�रणाम :एक 
अ�यास. येथे िश�का�ंया शाबासक�चा प�रणाम यातं संशोधक कारण आिण प�रणाम 
यातंील सबंंध िवशद कर�याचा �य�न करतो. िविवध �कार�या शाबासक�मळेु वाचन 
सपंादनावर िविवध गणु िमळालेले आह.े यालाच आपण उपचारा�मक �वा�य चल अस े
�हणतो. शाबासक�ची मा�ा आिण �कार सशंोधक िनयिं�त क� शकतो.  िलगंभेदानसुार 
सारखेच िन�कष� येतात का हे पाह�यासाठी सशंोधक मलेु आिण मलु�साठी�या गणुांचे 
िव�ेषण वेगवेगळे करतो. या उदाहरणाम�ये िलंग हे िवशेष गणुधम� असलेले �वा�यी चल 
आहे. येथे सशंोधन िलंगानसुार िव�ा�या�चे वग�करण क� शकतो. 

३.३.२ आ�यी चले : 

आपण स�ंयाशा�ीय गणने�माणे चलचे मापन करतो िकंवा उ�पािदत चलानंा आ�यी चले 
�हणतात. �वा�य चला�ंया बदलामळेु आ�यी चलावर प�रणाम होतो .  

उदा. इय�ा दसुरी�या िव�ा�या��या वाचन सपंादनावर िश�का�ंया शाबासक�चा होणारा 
प�रणाम एक अ�यास यातं आ�यी चल वाचन सपंादन आह.े इय�ा दसुरी�या िव�ा�या�ची 
वाचन सपंादन गणुां�या सरीसरीची तलुना िविवध शाबासक��या प�रि�थतीत करावी लागले 
�हणजेच शाबसक� न देणे, त�डी शाबासक�, लेखी शाबासक� आिण लेखी व त�डी 
शाबासक� सोबत.  
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खालील उदाहरणा�ार े आपण चलाचंा आिण ि�थरतेचा वापराचें �प�ीकरण समजले. 
�ाथिमक बीजगिणता�या संपादनावर तीन वेगवेग�या अ�यापन प�तीचा प�रणाम 
अ�यासावयाचा अस�यास ��येक� तीन इय�ा नववीतील बीजगिणत िवभागाचे अ�यापन 
एकाच शाळेतील एकाच िश�का�ार े कोण�याही एका अ�यापन प�तीचा वापर क�न 
करावा लागेल. यातं मलेु आिण मलुी दोघाचंाही समावेश आहे. यातं इय�ा नववी, शाळा 
आिण िश�क हे ि�थर आह.े िलंगभेदानसुार िव�ाथ� आिण अ�यापन प�ती हे या 
अ�यासातील आ�यी चले आहेत. तीन वेगवेग�या अ�यापन प�ती जसे अ, ब आिण क, 
िलंगानसुार िव�ा�या�चे दोन पात�या (मलेु/मलुी) बीजगिणतातील सपंादन हे सूचनात 
कालावधीतील आ�यी चल आह.े 

�वा�यी आिण आ�यी चल या स�ंाचे �ायोिगक सशंोधनात जा�त उपयोजन केले जाते. 
काही चले ही हाताळली जातात या अथा�ने िवषयातील �ाथिमक �तरावर, रचनेपासून ते 
�वा�य असतात. �ायोिगक प�रि�थतीत काही इतर चल ही आ�यी �हणून अपेि�त 
असतात. �हणजेच असे �हणता येईल ते आ�यी �हणून अपेि�त असतात. �हणजेच अस े
�हणता येईल ते आि�त असतात िवषय काय करणार या �ितसादाशी जे कौश�याने 
हाताळले जातात. ते �वा�यी चल तर �याचे मापन करता येते ते आ�यी चल असते.  

�वा�यी आिण आ�यी चलांची इतर काही उदाहरणे: उदा. १  िविवध शालेय पातळीवर 

िश�क आिण िव�ाथ� यातंील वग� आंतरि�या- एक अ�यास. 

�वा�यी चल : शालेय पातळी, चार �कारात वग�करण �ाथिमक, उ�च �ाथिमक, 
मा�यिमक आिण उ�च मा�यिमक शाळा. 

आ�यी चल : वगा�वरील िन�र�ण शोिधकेचा गणु �या�ार े िश�क - िव�ाथ� आंतरि�या 
मोजता येते. 

उदा. २ िलगभेंदानसुार मा�यिमक शालेय िश�काचंा �यवसाियकेतकडे बघ�याचा ��ीकोन. 

�वा�यी चल - िलंगभेदानसुार िश�क, �ी/प�ुष  

आ�यी चल -�यावसाियक ��ीकोन शोिधकेचे गणु 

३.३.३. बा� चले : 

सशंोधन अ�यासा�या हेतूशी �वा�यी चल सबंंिधत नसतात. परतं ु ते आ�यी चलावंर 
प�रणाम करता �यास बा� चल असे �हणतात. समजा सशंोधकास  िव�ा�या�चे सामािजक 
शा�ातील वाढलेले सपंादन आिण �या�या �वसकं�पना यातंील सबंंध अशा �कार�या 
प�रक�पनेची तपासणी करावयाची आह.े अशा उदाहरणाथा�त �वसकं�पना �वा�यी चल 
आिण सामािजक शा�ातील सपंादन व आ�य चल आहे. परतं ु हे सशंोधकाचे हाती 
घेतले�या अ�यासा�या हेतूशी सबंंिधत नाही, यासंच बा� चले असे सबंोधतात. आ�यी 
चलावंरील प�रणामांची न�द हा बा� चलाचंा िन�कष� आहे आिण तो प�रणाम तािं�कतेने 
�ायोगातील �टुी �हणून िवशद केला जातो. अ�यासात �वा�यी चलांचा आ�यी चलांवर 
होणारा पूण� प�रणाम याचंा आराखडा असतो आिण काही - चलावंर नसतो. 
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उदा. सामािजक शा� िविवध अ�यापन प�तीची प�रणामकारकता. 

येथे, िश�काचंी �मता हे चल आहेत, तसेच िश�काचें वय, सामािजक आिथ�क दजा� 
याचेंदेखील अ�यापन अ�ययन �ि�येत पूरक असे योगदान आहे. �यानंा बा� चले �हणता 
येईल  याचे िनय�ंण सशंोधका�ार ेकेले जात नाही. बा� चलामंळेु सशंोधन िन�कषा�त �टुी 
राहते. 

३.३.४  आंत�रक  येणारी चले : 

कारण आिण प�रणामा�या दर�यान ही चले येतात. ही चले �य���या भावना जसे थकवा, 
कंटाळा, उ�सकुता या�ंयाशी सबंंिधत आहे. याचे िन�र�ण करणे किठण आहे. काही वेळा 
या चलांवर िनयिं�त ठेवता येत नाही. िकंवा �याचें मापन ही करता येत नाही परतं ुयांचा 
शोध अ�यासावर मह�वाचा प�रणाम होतो. कारण ते कारण आिण प�रणामा�या दर�यान 
�भाव पाडते यावंर अचूक आराखड्या�ार ेिनयं�ण ठेवता येते. 

उदा. अ�ययनावर �व�रत िमळणार ्�बलनाचा �भाव. �बलनािशवाय, अ�व�थता, थकवा 
आिण �ेरणा ह ेघटक देखील दर�यान येणारी चले असू शकतात. याचंी काया��मक �या�या 
करणे कठीण आहे. परतं ु�याकडे दलु�� क�न ही चालत नाही आिण �यावंर अचूक सशंोधन 
आराखड्याचा वापर क�न िनयिं�त ठेवता येते. 

३.३.५ म�य�त चले : 

िव�ेषण करतानंा ितस�या चलाचंी ओळख केली जाते िकंवा �या�या �वा�यी आिण 
आ�यी चलातंील सबंंधावर प�रणाम होतो. म�य�त चल हे �वतं� चल असू शकते ही 
�ाथिमक अिभ�ची नसून �याची पातळी आहे िक जी �वा�यी चलासोबत असते आिण ती 
वेगळेच प�रणाम उ��ु करते. उदा... वाचन उता�यावर वाचन उता�या�ंया लाबंीची 
प�रणामकारकता शोधावयाची आहे. अशा �कार�या शोध अ�यासाचा आराखडा 
सशंोधकास तयार करावयाचा आहे. यातं उता�याची लाबंी ३ �कार े आहे. १०० श�द, 
२०० श�द आिण ३०० श�द या शोध अ�यासातील सहभागी ४थी, ५वी आिण ६वी 
इय�ेचे िव�ाथ� आहेत. समजा तीनही पातळीवर (४थी, ५ वी, ६ वी) १०० श�दा�ंया 
उतारा चागंला वाचला. पण फ� इय�ा ६ वी�या िव�ा�या�नी ३०० श�दांचा उतारा 
चागंला वाचला याचा अथ� असा होतो िक.. इय�ेनसुार  

उता�याचंी वेगवेगळी लाबंी ही म�ये�त चल ठरते  

तुमची �गती तपासा: 

१) चल �हणजे काय ? 

२) पूव�सूचक वैिश�ा�ंया सदंभा�त मा�यिमक शालेय िश�का�या अ�यापन 
प�रणामकारकता या उदातील चले ओळखा. 
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३.४ बा�  आिण आतं�रक चल िनय�ंण 

�ायोिगक अिभक�पास क� �ीय वैिश�्ये असतात. - ही वैिश�्ये �वा�यी चलाचें �प�ीकरण 
व �याचंा आ�यी चलावंर होणारा प�रणाम �ावर अवलंबून असतात. 

पारपंा�रक �ायोिगक अिभक�प हा िनयिं�त गट व �ायोिगक गटाशी सबंंिधत आहे. 
�ायोिगक गटात �वा�यी चलाचें �प�ीकरण केले जाते. िनयंि�त गटात आ�यी चलाचें 
मापन केले जाते. 

 या�ि�छक�करण  

 एकजीनसी �यादश�न तं�े 

 अन�ुपता  

 अिभक�पात बा� चलाचंी बाधंणी 

 सािं�यक�य िनय�ंण  

या�ि�छक�करण : 

सै�ािंतक��्या, या�ि�छक�करण ही सव� सभंा�य बा� चल िनयिं�त कर�याची एकमेव 
प�त आहे. िविवध उपचार आिण िनय�ंण गटानंा िवषया�ंया या�ि�छक असाइनम�टचा अथ� 
असा आह क� �योगा�या स�ुवातीस गट सव� �कार ेसािं�यक���्या �थान मानले जाऊ 
शकतात. याचा अथ� असा नाही क� ते ��य�ात सव� चलासंाठी समान आहेत. �ायोिगक व 
िनयिं�त अशा दोन गटामं�ये �य��ची वाटणी या��छप�तीने करणे �हणज ेया��छीकरण 
होय. या प�तीत सशंोधनक�या�ची आवड-िनवड िकंवा �य��ची �वत:ची आवड-िनवड 
याचंा �य���या िविश� गटातील �या�ंया िनवडीवर काहीच प�रणाम होत नाही. अशा 
प�तीने �ायोिगक व िनयिं�त गट बनिव�यास ते सम�प ठरतीलच असे नाही. �या�ंयात 
काही भेद आढळलेच तर ते िन�वळ योगायोगामळेु िनमा�ण झाले आहेत वा भेद �योगक�या�ने 
जाणूनबूजून ठेवले नाहीत एवढे मा� िनि�तपणे �हणता येईल.  

एकजीनसी �यादश�न तं�: 

बा� चल िनयिं�त कर�याचा एक सोपा व �भावी माग� �हणजे तो बदलू न देणे. आपण �या 
चलासाठी एकसंध नमनुा िनवडू शकतो. उदाहरणाथ�, जर एखा�ा सशंोधकाचा असा 
िव�ास असेल क� िवषयाचे िलंग हे अवलंबून असले�या चलावर प�रणाम क� शकते. तर 
तो/ ती फ� इि�छत िलंगाचे िवषय िनवडू शकतो. जर सशंोधकाचा असा िव�ास असेल क� 
सामािजक –आिथ�क ि�थती ही अवलंिब�व चलावर �भाव टाकू शकते, तर तो/ ती 
सामािजक-आिथ�क ि�थती�या िविश� �ेणीतून िवषय िनवडेल. एकसधं लोकस�ंयेतील 
िव�ा�या�ची िनवड के�यानतंर सशंोधक हा िवषयाला �ायोिगक आिण िनय�ंण गटाला 
या�ि�छकपणे िनय�ु क� शकतात. आपण चलावंर िनय�ंण ठेव�यासाठी एकजीनसी 
�यादशा�ची िनवड क� शकतो.  
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अनु�पता:  

जे�हा या�ि�छक�करण श�य नसते, िकंवा जे�हा �ायोिगक गट �थूल लहान असतात आिण 
�यात काही मह�वपूण� चल असतात, ते�हा �या चलासाठी िवषय जळुवले जाऊ शकतात. 
�योगकता� िनिद�� चलासंाठी एकमेकाशंी जळुणार े िवषय िनवडतो. या जळुले�या  
िवषयापैंक� िनय�ंण गटाला आिण दसुरा �ायोिगक गटाला िनय�ु केला जातो. यामळेु 
स�ुवातीला गटाची समानता सिुनि�त होते. अन�ुपता प�त �हणजे �ायोिगक व िनयिं�त 
गटातील �य���या �या�ंया समल�णा�ंया आधार े जोड्या लावणे असे �हणता येईल. 
�ायोिगक गटात १८ वषा�ची शहरात राहणारी व िविश� शै�िणक यो�यता असलेली �य�� 
घेतली तर ित�याच जोडीची �हणजे १८ च वषा�ची शहरात राहणारी व तीतक�च शै�िणक 
यो�यता असलेली �य�� िनयिं�त गटात समािव� करावयाची �ायोिगक व िनयिं�त गटातील 
�य��ची ल�णा�ंमाणे (वय, िलंग वगैर)े जोड्या लाव�याची ही प�त �योगाची 
सवेंदनिशलता वाढिवते व �ायोिगक आिण िनयिं�त गटामं�ये �योगानतंर आढळणारी 
िभ�नता मग ती िकतीही अ�प असो, �वा�यी चला�ंया �भावामळेुच आहे ह े िस� 
कर�यासाठी जा�त उपय�ु ठरते. 

अिभक�पात बा� चलांची बाधंणी: 

जे�हा बा� चल या�ि�छक�करणा�ार े परुसेे िनयिं�त केले जाऊ शकत नाहीत. ते�हा ते 
�वतं� चल �हणून अिभक�पाम�ये  तयार केले जाऊ शकतात. ते अ�यासा�या उ�ेशाने 
जोडले जाते आिण इतर चलासंह मह�वाची चाचणी करावी लागेल. अशा �कार े �याचंा 
�भाव मोजला जाऊ शकतो आिण �वतं� चला�या �भावापासून केला जाऊ शकतो. बा� 
चलानंा जे�हा िनयिं�त करता येत नाही ते�हा या�ि�छकरणात �ा चलाचंी �वा�यी चल 
�हणून अिभक�पात माडंणी करता येते. अशा�कार े �या�ंया प�रणामाचे मापन क�न 
�वा�यी चलामंधून �याचा प�रणाम अिल� करता येतो.  

सं�याशा�ीय िनयं�ण: 

�योगादर�यान म�य�थ चलाचें िनरी�ण करता येत नस�यामळेु. �याचें िनय�ंण करणे सोपे 
नाही. डेटाचे (सािं�यक�य मािहती) िव�ेषण करताना ते सािं�यक�य प�तीने िनयिं�त 
करणे आव�यक आहे. या चला�ंया �भावानतंर िनय�ंण ठेव�यासाठी, सशंोधकाला 
कधीकधी �याचंी ओळख क�न �यानंा मोजावे लागते आिण अ�यास केला जात असले�या 
अवलंिबत चलाचे मोजमाप करावे लागते व सािं�यक�य��्या म�य�थ चलाचा �भाव कमी 
िकंवा कमीत कमी करावा लागतो. �ायोिगक अिभक�पात चला�ंया एकूण कृतीतून 
म�य�थी चलाचंा प�रणाम सं�याशा�ातून वजा क� शकतात. �ासाठी को-वे�रअ�स 
पथृ�करण तं�ाचा वापर क� शकतो. येथे, एक िकंवा जा�त म�य�थी चलाचें आ�यी 
चलासंहीत मापन केले जाते. 

तुमची �गती तपासा: 

१. एक �ायोजक �हणून आपण बा� व म�य�थ चलाचंा प�रणाम कसा िनयिं�त कराल? 
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३. ५  प�रक�पनेची सकं�पना 

प�रक�पना सशंोधनात मह�वाचे साधन �हणून गणले जाते. सशंोधन सम�या िनवडीसोबत 
यो�य प�रक�पनेची माडंणी करता येते. प�रक�पना हे सम�येचे ता�परुते उ�र असते, 
सशंोधन आराखड्यातील िन�र�ण प�रि�थतीचे �प�ीकरणा�ार े प�रक�पना �वीकारली 
िकंवा �या�य ठरली जाते. त�याचे अचूक भेदन करणे प�रक�पनेिशवाय श�य होत नाही. 
प�रक�पनेमळेु शोध अ�यासाची िदशा ठरिवता येते.  

३.५.१ अथ� : 

प�रक�पना  याश�दाचा उगम �ीक श�द Hypotithenai  या श�दापासून झाला आहे याचा 
अथ� To put under खाली ठेवणे िकंवा समजा (to suppose) असा होतो. शा�ीय 
प�रक�पना �हणून प�रक�पना पढेु केली जाते. शा�ीय प�तीत प�रक�पनेचे प�र�ण 
करणे गरजेचे ठरते... प�रक�पना ही दोन श�दापंासून बनलेली आह.े ‘hypo’ (less than) 
thesis  याचंा अथ��या पे�ा कमी असा होतो. 

लंडबग��या मते “प�रक�पना हे एक ता�परुते सामा�यीकरण आहे िक �याचंी स�यतेची 
प�र�ा घेणे अजून बाक� आहे. सशंोधना�या �ारिंभक अव�थेत गिृहतकृ�य एक अनमुान 
क�पनापूण� िवचार जो ि�याचंा आधार बनू शकतो.  

गडु आिण हॅट�या मते “प�रक�पना �हणजे असे िवधान िक �याची स�मानता 
ठरिव�यासाठी प�र�ण केले जाते. घटनेिवषयीचे ता�परुते िवधान िक जे कृती�या 
आधारावर नवीन स�याचा शोध होते.” 

�ान आिण उपप�ी पासून तयार झालेले ता�परुते गहृीतक �हणजे प�रक�पना होय, िक 
�याचा वापर इतर त�याचा आिण उपप�ीचा शोध घे�यासाठी माग�दश�क �हणून होतो.  

काही घटनाचें सबंंिधत सबंंधाचे, प�रि�थतीचे, त�याचे अि�त�वात असलेले अनमुान 
�हणजे प�रक�पना िक �याची भूिमका नवीन स�याचा शोध घे�यासाठी माग�दश�क �हणून 
आिण िदले�या सशंोधन �े�ात असले�या आिण आिधच अि�त�वात असले�या त�याचे 
�प�ीकरण कर�यासाठी होतो. 

प�रक�पना सशंोधकाने �योगा�या यो�य  फिलताचे सबंंधािवषयीचे केले�या अनमुानाचे 
परावत�न करते. �ायोिगक त�वा�या आधारावर नवीन स�याचा शोध घे�यासाठी िदले�या 
सशंोधन �े�ातील मािहत असले�या स�या�या �प�ीकरणासाठी, एखा�ा घटने�या 
सबंंिधत, प�रि�थतीशी िकंवा अि�त�वात असले�या त�याचे ता�परुते सामा�यीकरण िकंवा 
ता�परुते िवधान, िकंवा अनमुान प�रक�पना असते. 

प�रक�पने�या समथ�नासाठी ितचे प�र�ण आिण वैधता िवशद केली जाते. या सबंंधातून 
लंडबग�ने असे िन�र�ण केले आहे क�, सशंोधनात प�रक�पना या भािकत िवधाना�या 
�व�पात असतात आिण �याचे शा�ीय प�तीने प�र�ण केले जाते. काही आ�यी  चलाचंा 
�वा�यी चलाशंी असलेला संबंध काढला जातो. उदा : �या िव�ा�या�ना समपुदेशन केले 
नाही �या�ंयापे�ा �या िव�ा�या�ना समपुदेशन केले �या�ंया सज�नशीलतेत वाढ झालेली 
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िदसून येते िकंवा मा�यिमक शालेय िव�ा�या�चे सामािजक समायोजन शोिधका गणुाकं 
आिण शै�िणक �व�ृी (नैसिग�क कल)  गणुाकं यात धना�मक सहसबंंध आहे. 

प�रक�पनाचें व�तिुन�पणे पडताळणी आिण प�र�ण केले जाते. �हणजेच आपण असा 
िन�कष� काढतो िक आप�याला काय तपासावयाचे आिण कशाचे प�र�ण क�न �याचे 
वैधता काढणे याचे िवशदीकरण प�रक�पना करते. 

३.५.२ प�रक�पनेचे मह�व: 

उि��ा�ंया काही फिलताचे भािकत कर�यासाठी शोध अ�यासाम�ये प�रक�पनेचे मह�व 
अिधकृत असते. �ायोिगक सशंोधनात, सशंोधकाची अिभ�ची फिलताचंी भािकते तयार 
कर�यात असते िकंवा काय फिलत अपेि�त आहे हे दश�िवणे आिण �हणूनच यात 
प�रक�पनेची भूिमका  अितशय मह�वाची ठरते. तर दसु�या बाजूस ऐितहािसक आिण 
वण�ना�मक सशंोधनात सशंोधक रा��ाचा, शहराचा इितहास, �य��चे जीवन, घडले�या 
घटना, काही प�रि�थतीत  घडले�या घटनाचंा दजा�, आिण यासाठी फिलताचे भािकत 
तयार कर�याची आव�यकता असतेच असे नाही. या�कार�या त�यां�या िन�कष� 
अ�यासात प�रक�पनेची आव�यकता नसते. िहलवे (१९६४) चे मत असे आह ेअ�यासाचे 
उि�� जर त�याचे फिलते आहे तर अशावेळी प�रक�पनाचंी गरज भासत नाही. बह�तेक 
ऐितहािसक िकंवा वण�ना�मक अ�यासात केवळ त�य िन�कषा�चा समावेश नसतो. परतं ु
त�याचें अथ�िनव�चन क�न सामा�यीकरण केले जाते. जर सशंोधकाचा जोर एखा�ा 
शै�िणक स�ंथेचा इितहास िकंवा कोणाचे सरकार येणार आहे यावरील मत असा अ�यास 
असेल तर �याने जी मािहती गोळा केलेली आहे �याचा उपयोग केवळ 
सामा�यीकरणासाठीच होतो. श�य अस�यास सव� मह�वपूण� (मोठ्या) अ�यासाचे त�य 
िन�र�ण प�रि�थती िकंवा वत�नाचे �प�ीकरणासाठी संशोधन �ि�येत प�रक�पनेची 
माग�दश�क �हणून िशफारस करावी. प�रक�पने�या मह�वाचे सारंाशीकरण खालील �माणे - 

१) �े�ातील �ाना�या िव�तारासाठी प�रक�पना अिधक सकुर ठरते. घटनेचे िकंवा 
त�या�ंया ता�परु ते �प�ीकरण प�रक�पना परुिवते आिण ितचे प�र�ण व वैधता  
��थािपत झालेली असते. प�रि�थती�या काही बाजूचें िक �या सम�येतील मह�वपूण� 
म�ुाशंी ससुगंत असतात अशाचंी सशंोधकास िवचार कर�यास भाग पाडते. 

२) प�रक�पना सशंोधकास मह�वपूण� िवधान परुिवते िकं �यात तािक� कते�या �मानसुार 
घटक सबंंधाचे िव�तारीकरण िकंवा प�रि�थतीचे िकंवा घटनेचे �प�ीकरण िवशद केले 
जाते. प�रक�पना सशंोधकास मािहती असले�या त�याचे तािक� कतेशी अनमुानाचे 
मािहती नसले�या प�रि�थतीशी सबंंध जळुिव�यास मदत करते. प�रक�पना िवचार 
�ि�येला माग�दश�न आिण �ि�येचा शोध घे�यास सशंोधकास मदत करते. कामा�या 
गडद छायेत �काशाचा माग� �हणजे प�रक�पना. 

३) सशंोधनाची िदशा ठरिव�याचे काय� प�रक�पना करते. प�रक�पना काय यो�य आहे 
आिण काय यो�य नाही याची �या�या करते. सशंोधकास काय करावयाची गरज आहे 
आिण �या�या अ�यासातून �याने ते शोधून काढावे असे प�रक�पना सागंते. 
प�रक�पना अयो�य सशंोधन आढावा आिण उपयोग नसलेली मािहती�या सकंलनास 
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�ितबंध घालते. प�रक�पना नमनुा िनवडीचा आधार आिण सशंोधन �ि�येचा 
अ�यासात वापर परुिवते. मािहतीचे िव�ेषण कर�यासाठी सं�याशा�ीय तं�ाची गरज 
असते आिण चलामंधील सबंंधाचे प�र�ण करायचे असते हे सव� प�रक�पने�ार ेहोते. 
सशंोधकास अ�यासा�या �या�ीतील मया�दा सागं�यासाठी प�रक�पना मदत करते.  

अ�यासातील िन�कषा��या अहवालाचा आधार प�रक�पना परुिवते. िन�कष� कसे काढावेत 
याची चौकट प�रक�पना सागंेते. सशंोधक ��येक प�रक�पनेचे प�र�ण �वतं�पणे करते 
आिण ��येकाचे िन�कष� यो�य �व�पातं िवशद करतो. वाचकांसाठी सशंोधक अथ�पूण� आिण 
अिभ�ची य�ु सशंोधन अहवाल तयार करते. प�रक�पना िन�कषा�चे अथ�पूण� मागा�ने कसे 
िलहावे याचा आराखडा परुिवते. 

सशंोधनात प�रक�पनेची जागा अितशय मह�वपूण� आह.े  

३.६ प�रक�पनाचें �ोत 

एका चागं�या प�रक�पने�या िनिम�तीसाठी अनभुव आिण सज�नशीलतेची गरज असते.  जरी 
प�रक�पना �ा मािहती गोळा कर�यासाठी आव�यक असतात तरी एक चागंली प�रक�पना 
ही फ� अनभुवातूनच येऊ शकते. मािहती सकंलना�या काही भागातून, सबंंधीत 
सािह�या�या समी�णातून िकंवा �ायोिगक त�वावर केले�या अ�यासातून प�रक�पनेची 
सू�मता आिण ितचा िवकास होत असतो. एखा�ा चागं�या सशंोधकाकडे सबंंिधत 
प�रक�पना�ंया िनिम�तीसाठी आव�यक असलेला स�ज म�दूच नसून तो दोषय�ु 
प�रक�पनाचंा �या कर�याची �मता असलेला सज�नशील म�दू असतो. 

प�रक�पनांचे �ोत काय आहते? 

प�रक�पना �ा ��य�पणे सम�ये�या िवधानाव�न उगम पावतात िकंवा सशंोधन 
सािह�या�या आधारावरही असू शकतात तर काही वेळा एथॅनो�ॉफ� (नैसिग�क/ 
�पिववेचनवादी) सशंोधनात �या मािहती सकंलनातून आिण िव�ेषणापासून िनमा�ण होऊ 
शकतात. प�रक�पनाचें िविवध �ोत खालील �माणे आहेत. 

 सार�या सशंोधन आढा�या�या �े�ातून िकंवा सार�या सम�येवरील अ�यासातून 

 मािहती आिण उपल�ध रकेॉड��या प�र�णातून, सबंंिधत सम�येतील बारकावे आिण 
इतर परुावे.  

 सम�येवर सहकाया�सोबत आिण त�ासंोबत केले�या चच�तून 

 सम�ये�या �ायोिगक बाजू�या मम���ीतून, सम�येशी सबंंिधत अिभ�ची असले�या 
समहुातून िकवा वैय��क मलुाखतीतून. 

 अंत:�ेरणा हे सशंोधन प�रक�पनेचे रा�त �ोत समजले जाते. ते�हा ती अतं:�ेरणा 
एखा�ा �िस� सशंोधकाची िकंवा िस�ातंकाराची असते. 
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तक� ब�ुी सामा�य अनमुानातून निवन प�रक�पनां�या िनिम�तीतून, वेग�या सशंोधन 
�े�ापासून, तािक� कता आिण �ायोिगक त�वावरील िन�कषा��या सगंमातून त� प�रषदतून 
आिण सबंंिधत अ�यासातील सािह�यातून आिण उपल�ध मािहती�या प�र�णातून सबंंिधत 
िवषयावर पूव��या िवचार �ि�ये�या फिलतापासून प�रक�पनेचा उगम पावतात. 

तुमची �गती तपासा: 

१) प�रक�पनेची �या�या सांगा. 

२) सशंोधनातील प�रक�पनेचे िवषदीकरणासोबत 

३) प�रक�पनेची �ोत काय आहेत ? 

३. ७  प�रक�पनेचे �कार 

३.७.१ संशोधन प�रक�पना : 

जे�हा एखादे भािकत िकंवा प�रक�पनाय�ु सबंंध शा�ीय प�तीन तपासले जातात ते�हा 
�यास सशंोधन प�रक�पना असे सबंोधतात. सशंोधन प�रक�पना ही अशी पूव�भािकत 
िवधाने आहेत. जी �वा�यी चलानंा आ�यी चलाशंी जोडतात. सशंोधन प�रक�पनेम�ये 
कमीत कमी एक �वा�यी व एक आ�यी चल असतेच. यो�य मू�यमापन हो�यासाठी 
सशंोधन प�रक�पना या तपासायो�य अशा िवधानां�या �व�पात असा�यात. अगोदर 
सािंगत�या�माणे चलंामंधील सबंंध हा �प�, थोड�यात आिण समजेल अशा भाषेत 
सूचिवणे आव�यक असते. सशंोधन प�रक�पनाचें वग�करण िदशादश�क/ िदशािंकत 
प�रक�पना आिण आदशा��मक/ आिदशािंकत प�रक�पना असे केले जाते. 

३.७.२ िदशादश�क प�रक�पना : 

अपेि�त वेगळेपणा (फरक) िकवा अपेि�त सबंंधा�या िदशेने रोख असले�या प�रक�पनानंा 
िदशादश�क/ िदशािंकत प�रक�पना असे �हणतात. �य���या उ�च िहदूं जाती आिण �याचंा 
सामािजक आिथ�क दजा� यात धना�मक सहसबंंध आहे. ही एक िदशािंकत प�रक�पना आहे. 
या प�रक�पने�माणे उ�च िहंदू जाती या सामा�यपणे उ�च सामािजक आिथ�क �तरात 
समािव� होतात �हणूनच यांत सबंंधाची िदशा दश�िवली आहे.�याच�माणे प�रक�पना : 
उ�च ब�ुयाकं असले�या िकशोरवयीन मलुामं�ये कमी ब�ुयाकं असले�या िकशोरवयीन 
मलुापें�ा जा�त िचतंा असते. ही िदशा�मक सशंोधन प�रक�पना आहे कारण ही दोन 
गटातील फरकाची िदशा दश�िवते. 

३.७.३ आिदशांिकत/ अिदशा�मक प�रक�पना : 

अपेि�त फरक िकंवा सबंंध िनि�तपणे न दश�िवणा�या सशंोधन प�रक�पनानंा अिदशा�मक 
प�रक�पना असे �हणतात. उदा. “उ�च ब�ुयाकं आिण कमी ब�ुयाकं असले�या 
िकशोरवयीन मलुामंधील िचंता/ काळजी अ�व�थे�या पातळीत फरक आहे” ही 
अिदशा�मक सशंोधन प�रक�पना आहे. जरी ही प�रक�पना फरक आहे असे दश�िवत 
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असली तरी फरक िनद�शक �प� क�रत नाही. सशंोधन प�रक�पना �ा स�ंया�मक 
�व�पात शू�य �व�पात, ���व�पात िकंवा िवधान �व�पात/ घोषणा�मक �व�पात 
असतात.  

३. ७.४ सं�याशा�ीय प�रक�पना : (सांि�यक�य) : 

जे�हा मािहती सशंोधन प�रक�पनेला सहा�य करते िकंवा नाकारते हे तपास�याची वेळ येते 
ते�हा सशंोधन प�रक�पनेला सािं�यक�य प�रक�पनेत भाषातं�रत कर�याची गरज िनमा�ण 
होते, सािं�यक�य प�रक�पनेत सिं�यक�य सं�ा िदले�या असतात. तािं�क��्या, 
अनमुाना�मक सािं�यक�य सदंभा�तील अ�यासाअंतग�त जनसं�येचे मापन कर�यासाठी एक 
िकंवा एकापे�ा अिधक प�रणामा�मक  िवधाने असतात. सािं�यक�य प�रक�पनानंम�ये 
स�ंया�मक स�ंा िदले�या असतात. उदा. ‘अ’ प�ती�ार े ितस�या इय�ेतील िव�ा�या�ना 
िशकिवले असता �याची वाचन सपंादनाचे म�यमान ‘ब’ प�ती�ार े िशकिवले�या वाचन 
सपंादना�या म�यमाना बरोबरच (इतकेच) आहे. सहभागी नम�ुया�या जनस�ंयेचे मू�यांवर 
िन�कष� काढ�यासाठी आपण अनमुाना�मक स�ंयाशा�ाचा वापर करतो. जे�हा आपणास 
अनमुाना�मक स�ंयाशा�ाचा वापर करावयाचा असतो ते�हा आपणासं सशंोधन 
प�रक�पनेचे �ंपातर प�र�ण �व�पात करावे लागते �यासच शू�य प�रक�पना असे 
�हणतात. पया�यी िकंवा िवधाना�मक/ घोषणा�मक प�रक�पना जे�हा शू�य प�रक�पना खर ्
नसतात ते�हा प�रि�थती सूचकता दश�िवतात. 

३.७.५ िवधाना�मक/  घोषणा�मक प�रक�पना : 

अ�यासा�या फिलतांवर सशंोधक/ सकारा�मक िवधाने तयार करतो ते�हा �या 
प�रक�पनानंा घोषणाचें �व�प �ा� होते. उदा. बिहमु�खी �य��चे शै�िणक सपंादन ह े
अंत:मु�ख �य���या शै�िणक सपंादनापे�ा उ�च असते. ही घोषणा�मक प�रक�पना आहे. 
अशा �कार�या प�रक�पने िवधानां�या �व�पात सशंोधक भािकते क�रत असतो आिण ही 
भािकते �याने माडंले�या सै�ािंतक सू�ावर आधारावर असते. �याने माडंले�या 
िस�ातंातील वत�णूक�बाबतचे �प�ीकरण खर ेठरले तर काय घडेल. 

३.७.६ शू�य प�रक�पना : 

यात सशंोधक कोण�याही �कार�या सबंंध अि�त�वात नसतो अशा �कारची िवधाने तयार 
करतो. उदा. उ�च मा�यिमक शाळेतील धावपटू असलेले िव�ाथ� आिण धावपटू नसलेले 
िव�ाथ� या�ंयातील शै�िणक सपंादनात कोणताही ल�णीय फरक नाही हे शू�य 
प�रक�पनेचे उदा. आह.े शू�य प�रक�पनेचे प�र�ण सिं�यक�य पातळीवर होते �हणून 
�यानंा सािं�यक�य प�रक�पना असे सबंोधले जाते. जे�हा िवधाना�मक/ घोषणा�मक 
प�रक�पनाचें �पातंर शू�य प�रक�पनेत क�न �याचे प�र�ण सिं�यक�य पातळीवर केले 
जाते ते�हा �यास परी�ण�म प�रक�पना असेही �हणतात. 

३.७.७ ���पी प�रक�पना : 

���प प�रक�पनेत, काय फिलत अपेि�त आह.े याऐवजी फिलते काय आहेत यावर �� 
िवचारले जातात. समजा सशंोधकाची अिभ�ची अनदुेशन काय��माचा सबंंध मलुा�ंया 
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काळजी/ िचतंा तपास�याशी आहे का? या सबंंधात मािहती िमळवावयाची अस�यास 
िवधाना�मक प�रक�पना पढुील�माणे “अनदुेशन काय��मा सािह�या�ार ेमलुांना अ�यापन 
के�यास �यांची िचतंा कमी होते.” 

शू�य प�रक�पना : अनदुेशन काय��म सािह�या�ार े मलुांना अ�यापन के�यास �या�ंया 
िचतेंवर कोणताही प�रणाम होत नाही. 

���पी प�रक�पना : अनदुेशन काय��मा�ार े मलुानंा अ�यापन के�यास �यांची िचतंा 
कमी होईल? 

३. ८ प�रक�पनेची माडंणी 

प�रक�पना अनमुान/ तक�  िकंवा ता�परुते सामा�यीकरण असते. परतं ु अपघाताने ही 
अनमुाने घडून येत नाही. त�य मािहती�या सकंलनातून यश�वी प�रक�पनेची माडंणी 
करता येत नाही. कामाचे क�पना�मक अनमुान आिण गहृीत अनमुानाचे फिलत �हणजे 
प�रक�पना. प�रक�पना अंशत: सकं�पना�मक आिण अंशत:  मािहत त�य  व 
�प�ीकरणावर आधा�रत असतात. प�रक�पना माडंणीचा असा काही िनयम नाही आिण 
�ायोिगक तका�वर प�रक�पना माडंणीची वैधताही करता येत नाही. �हणूनच काही 
आव�यक प�रि�थती�या आधार े प�रक�पनेची माडंणी करावी. �यातील काही 
खालील�माणे : 

�ाना�या पा��भूमीची सम�ृता: 

वत�नाचे िन�र�ण क�न, �वाहाचंी न�दणी िकंवा यो�य सबंंध याचें िन�र�णानतंर सशंोधक 
प�रक�पनाचें उ�मन करतो. उदा. वग�िश�क दररोज िव�ा�या��या वत�नाचे िन�र�ण करतो. 
िश�क �वत:�या अनभुवातून आिण वग� वातावरणातील वत�ना�या �ानातून, िश�क 
िव�ा�या��या वत�नाचा सबंंध �वत:शी, �वत:�या अ�यापन प�तीशी, शाळेतील वातावरण 
बदलाशी आिण बरचे काही घटकाशंी शोध�याचा �य�न करतो. या िन�रि�त सबंंधातून 
िश�क प�रक�पना उ�िमत कर�याचा �य�न करतो. �यातून अशा �कार�या सबंंधाचे 
�प�ीकरण करता येईल. 

हाती घेतले�या सम�येवरील अहवाल, इतर सशंोधकानंी काय िन�कष� काढले आहेत आिण 
चलामंधील सबंंधाचे आकलनासाठी �ाना�या पा��भूमीची आव�यकता आहे. नवीन �ान, 
नवीन शोध, निवन िनिम�ती क�पना या नेहमीच, सतत असले�या �ाना�ार े माडं�या 
जातात.  

शै�िणक पा��भूमी आिण उ�म अनभुव असले�या �य��कडून प�रक�पना अचून माडं�या 
जातात. परतं ु�यानंा �ानाची पा��भूमी नाही �या�ंयाकडून अचूक क�पना माडं�या जाऊच 
शकत नाही. 
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अ�पैलू बु�ीम�ा : 

िस�ातंापासून अनमुािनक कारणमंीमासें�ार े प�रक�पना िनमा�ण होतात. अशा 
प�रक�पनानंा अनमुाना�मक प�रक�पना �हणतात. सशंोधक �या�ंया �वत:�या आवडी�या 
�े�ातून कोण�याही एका िस�ातंाचा/ उपप�ीची िनवड क�न अ�यास करतो. िविश� 
उपप�ी�या/ िस�ातंा�या िनवडीनतंर, सशंोधक गिणतीय िकंवा तािक� कते�ार े या 
िस�ातंापासून प�रक�पने�या अनमुानाची �ि�येला स�ुवात करतो. ह े ते�हाच श�य होते 
जे�हा सशंोधकाची ब�ुीम�ा अ�पैलू असेल आिण तो �वत:चे अनभुव पनुर�िचत क�न 
�याचा उपयोग करतो. मजबूत ��ीकोन, साहस आिण चपळ ब�ुीम�ेचे फिलत सज�नशील 
क�पना आह.े प�रक�पने�या माडंणीत सशंोधक काही मागा�वर काम करतो. सशंोधक 
मेहनत घेऊन काही सवयी आिण ��ीकोन िवकिसत करतो. सशंोधक �वत:ला 
सम�येवरील आव�यक मािहतीसाठी पूण�पणे गुतंिवतो आिण �यानतंर उदारपणे िवचार 
क�न अ�यास हाती घे�या�या �ि�येला स�ुवात करतो. 

इतर अ�यास आिण सा�य : 

इतर अ�यासाचा उपयोग सशंोधकास प�रक�पने�या माडंणीसाठी आिण सम�या 
सोडवणूक�चा शोध घे�यासाठी होतो. उदा. X या घटकाचे ज�ुया आिण निवन प�रि�थती 
सा�य आहे. जर सशंोधकास पूव� अनभुवापासून ज�ुया प�रि�थतीतही  इतर Y आिण Z 
घटकाशंी सबंंिधत आहे याचंी मािहती तसेच निवन प�रि�थती ही Y आिण Z घटकाशंी 
सबंंिधत आह.े सशंोधक अ�यासा�या सा�याचा उपयोग सम�ये�या सोडवणूक�चा शोध 
घे�या�या सदंभा�त काळजी घेतो. इतर �े�ातील त� आिण सहकाया��या सोबत केले�या 
सभंाषणा आिण समपुदेशना िकंवा माग�दश�नाची मदत मह�वपूण� आिण  उपय�ु 
प�रक�पने�या माडंणीसाठी होते. 

३. ९ चागं�या प�रक�पनेची गणुवैिश�्ये 

प�रक�पनेत खालील गणुवैिश�्ये असली पािहजेत. 

१) प�रक�पना नेमक� आिण स�ुप� असावी. जर प�रक�पना स�ुप� आिण नेमक� नसेल 
तर �या�ंयावर आधा�रत काढलेली अनमुाने िव�साह� असू शकत नाही. 

२) प�रक�पना परी�ण�म असावी. प�रक�पना परी�ण�म अस�यासाठी सशंोधकाने पूव� 
अ�यास केलेला असावा. 

३) प�रक�पना चलामंधील सबंंध िवशद/ �प� करणारी असावी. 

४) प�रक�पनेची �या�ी मया�िदत असावी आिण िविश� असावी. मया�िदत �व�पा�या 
प�रक�पना या प�र�ममय असतात. ह े सशंोधकाने ल�ात �यावे आिण अशाच 
�कार�या प�रक�पनांचा िवकास करावा.  
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५) प�रक�पना श�यतो सा�या आिण सो�या स�ेंत माडंा�यात जेणेक�न �या सहजग�या 
आ�मयात िकंवा समज�यास सो�या होतील. एक गो� ल�ात ठेवावी ती �हणजे 
प�रक�पनेची सहजतेचे ित�या मह�वाशी काही देणे घेणे नसते. 

६) प�रक�पना मािहत त�याशंी ससुगंत असावी. �हणजे �थािपत त�या�ंया रचनेशी ती 
ससुगंत असावी.  

७) प�रक�पना यो�य वेळेत (रा�त) परी�ण�म, आिण सशंोधका�या क�ेत असावी. 
सशंोधकाने अशी सम�या िनवडू नये िक �यातील प�रक�पना या िविश�व रा�त वेळेत 
परी�ण�म नसतील.  

८) �याचें �प�ीकरण िदले जाणे गरजेचे आह े अशा त�याचें �प�ीकरण प�रक�पनेत 
असावे. प�रक�पनाचंा वापर क�न आिण �याचबरोबर मािहत असले�या आिण 
�वीकृत झाले�या सामा�यीकरणाचा वापर क�न मळु सम�या प�रि�थतीचे अनमुान 
काढू शकतो. �प�ीकरणासाठी काय दावा आहे याचे �प�ीकरण प�रक�पनेने �ावे. 
प�रक�पनेला �ायोिगक तािक� कतेचा सदंभ� असावा. 

तुमची �गती तपासा: 

१) प�रक�पनेचे िविवध �कार काय आहेत ? 

२) प�रक�पने�या गणुवैिश�्याचंी यादी करा. 

३.१० प�रक�पना परी�ण आिण िस�ातं उपप�ी 

जे�हा सशंोधनाचा हेतू  सशंोधन प�रक�पनेची तपासणी/ परी�ण करणे असतो. ते�हा �यास 
सशंोधन प�रक�पना परी�ण असे सबंोधतात. हा �ायोिगक िकंवा अ�ायोिगक 
अिभक�पाचा भाग आहे. सशंोधनात �वा�यी चले हाताळली जातात. �यास �ायोिगक 
सशंोधन प�रक�पना परी�ण असे सबंोधतात आिण सशंोधनात �यावेळी आ�यी चले 
हाताळली जात नाही �यास अ�ायोिगक सशंोधन प�रक�पना परी�ण असे �हणतात. 
प�रक�पना परी�णात वापर�या जाणाया� यो�य पा�रभािषक स�ंा पाह� या.  

शू�य प�रक�पना आिण पया�यी प�रक�पना : 

सिं�यक�य िव�ेषणा सदंभा�त आपण नेहमी शू�य प�रक�पना आिण पया�यी 
प�रक�पनेिवषयी बोलत असतो. जर आपण अ) प�तीची तलुना ब) प�तीबरोबर 
उ�कृ�ते�या सदंभा�त करावयाची अस�यास आपण दो�ही प�ती सार�याच �माणात 
चागं�या आहेत अस ेगहृीत धरतो. गहृीतका�या या स�ेंस आपण शू�य प�रक�पना �हणतो. 
या�या िव�� आपण असा िवचार के�यास अ प�ती उ�कृ� आहे आिण ब प�ती किन� 
आहे. �याचवेळेस आपण पया�यी प�रक�पनेचा िवचार करतो. शू�य प�रक�पना सामा�यपणे 
Ho या िच�हाने आिण पया�यी प�रक�पना Ha या िच�हाने दश�िवतो. नमनुा घे�यापूव�च 
शू�य प�रक�पना आिण पया�यी प�रक�पना िनवड�या जातात. सामा�यपणे प�रक�पना 
परी�णात आपण शू�य प�रक�पने�या आधारावर पढेु जातो. पया�यी प�रक�पना ल�ात 
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ठेवून �हणून काय झाले? गहृीतकावर शू�य प�रक�पना स�य आहे असे उ�र अस�यास 
�यािठकाणी िविवध  आव�यक नमनुा िनकालावर श�यतेचे मापन करता येते परतं ुहे पया�यी 
प�रक�पनेसोबत करता येणे श�य नाही. �हणूनच शू�य प�रक�पनेचा वापर सतत केला 
जातो. 

अ) साथ�कता �तर : 

प�रक�पना परी�णा�या सदंभा�तही एक मह�वपूण� सकं�पना आह.े कारणा�ार े यो�य 
काळजी घेऊन याचे  काही ट�केवारी ५ ट�के िनवडली जाते. समजा आपण ५% ट�के 
साथ�कता �तर घेतला याचाच अथ� Ho चा �याग केला जातो. जे�हा नम�ुयाचा िनकाल 
(िन�र�त घटना) हा ०.०५ श�यते�या कमी असतो. जर प�रक�पना स�य असेल दसु�या 
श�दात सागंावयाचे झा�यास ५% ट�के साथ�कता �थर �हणजे जे�हा Ho स�य अस�यास 
सशंोधक शू�य प�रक�पना �यागाची ५% ट�के जबाबदारी उचलतो. Ho �यागाची 
श�यतेचे अिधकािधक मू�य साथ�कता �तर असते ज�ेहा प�रक�पना ही स�य असते आिण 
प�रक�पना प�र�णापूव� ती माडंलेली असते. 

ब) शू�य प�रक�पने�या �यागाचे िनकष वेगवेगळे आहेत. काही वेळेस, शू�य प�रक�पनेचा 
�याग केला जातो ते�हा फिलताचंी स�ंया जा�त �माणात असते. �यावेळी १०० वेळेपैक� 
१ वेळाचंी श�यतेची सधंी असते. आपण सधंी�या श�यता  गहृीत धरतो आिण आपण 
शू�य प�रक�पनाचंी सधंी उपप�ीचा �याग करतो. जे�हा न�िदत फिलताचंी स�ंया १०० 
पैक� ५ वेळा योगायोगाने ये�याची श�यता असते ते�हा आपण शू�य प�रक�पनेचा �याग 
क� शकतो. सािं�यक�य ��्या आपण शू�य प�रक�पनेचा �याग ०.०१ आिण ०.०५ या 
साथ�कता �तरावर करतो. जर सशंोधकात प�रक�पनेचा �याग कर�याची �मता असते. 
�यावेळी तो ��य�पणे िवधाना�मक धोरणा�मक प�रक�पनेवर आधा�रत नसतो. 

क) िनण�य िनयम िकंवा प�रक�पनेची तपासणी : 

िदले�या प�रक�पना (Ho) आिण पया�यी प�रक�पनासाठी (Ha) आपण िनयम तयार करतो 
�यास िनण�य िनयम असे �हणतात. आपण श्ू�य प�रक�पनेचा (Ho) �वीकार (�हणजेच Ha 
चा �याग) िकंवा Ho चा �याग (�हणजे Ha चा �वीकार) उदा. जर Ho तील बराचसा काही 
भाग चागंला आह.े (�हणजेच यात फार थोडे घटकात �टुी आहे) Ha �या िवरोधात Ha त 
बराच भाग चागंला नाही. (�हणजेच याच घटकातं फार मोठ्या �टुी आहेत.) यासाठी 
आपणासं िकती घटकाची तपासणी/ परी�ण करावयाचे आहे यावंर िनण�य �यावा लागेल 
आिण प�रक�पना �वीकृतीचा आिण �यागाचा िनकष ठरवावा लागेल. आपण १० वेळेस 
घटकाचंी तपासणी/ परी�ण केले आिण आपला िनण�य योजना सािंगतली िक फ� १० 
घटकापैंक� केवळ १ घटकात �टुी आह.े �यावेळी आपण  Ho चा �वीकार करतो िकंवा 
आपण Ho चा �याग करतो (िकंवा Ha चा �वीकार) या आधारालाच आपण िनण�य िनयम 
असे �हणतो. 

ि�पु�छ आिण एकपु�छ चाचणी : 

प�रक�पना परी�णासदंभा�त या दो�ही सं�ा अितशय मह�वा�या आहेत आिण �या अगदी 
�प�पणे समज�या पािहजेत. जर नम�ुयाचे म�यमान जनसं�या�या म�यमाना�या गहृीत 
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मू�यापे�ा कमी िकंवा अिधक /जा�त असते ते�हा असे �हणता येते िक ि�प�ुछ चाचणी 
शू�य प�रक�पनेचा �याग करत आह.े जे�हा शू�य प�रक�पनेचे काही िवशेष मू�य आिण 
पया�यी प�रक�पनेचे मू�य शू�य प�रक�पने�या िवशेष मू�याशी समान नसेल �यावेळी अशा 
�कार�या चाच�या यो�य असतात. ि�वप�ुछ चाचणीत अ�यासाची दोन �याग �े�े असतात, 
एक ��येक प�ृछेवरील व� ते खालील �माणे �प� होईल.  

जर साथ�कता �तर ५% ट�के आहे आिण ि�प�ुछ चाचणीचे उपयोजन असेल, �याग 
�े�ाची श�यता ०.०५ आिण �वीकृती �े�ाची श�यता ०.९५ इतक� असते. 

परतं ु जे�हा केवळ एक प�ुछ चाचणीचा वापर गहृीत आिण यो�य असेल जे�हा आपणासं 
तपासणी (परी�ण) करावयाचे अस�यास असे �हणता येईल. जनस�ंयेचे म�यमान गहृीत 
मू�यापे�ा एकतर कमी िकंवा अिधक असते. �यावेळेस एक  प�ुछ चाचणीचा वापर करता 
येऊ शकतो. आपण नेहमी ल�ात ठेवावे. Ho ची �वीकृती ही नम�ुया�या मािहतीवर 
आधा�रत असते. �यासाठी Ho �या स�यते�या परुा�याची आव�यकता नसते. आपण 
केवळ एवढाच अथ� ल�ात �यावा िक प�रक�पना �यागासाठी कोणतेही सिं�यक�य घटना 
नाही. 

३.११   प�रक�पना परी�णातील �ुटी 

�टुी �कार I आिण �टुी �कार II : 

प�रक�पना प�र�णासाठी �या सदंभा�त आपण दोन �कार�या �टुीचा अ�यास करतो. 
आपण Ho चा �याग क� शकतो. जे�हा Ho ही स�य असेल आिण Ho चा ि�वकार क� 
शकतो जे�हा Ho ही स�य नसेल. यातील अगोदर�या �कारास �टुी �कार I आिण 
नतंर�या �काराला �टुी �कार II असे �हणतात. दसु�या श�दातं �टुी �कार I �हणजे जी 
प�रक�पना ि�वकारली जाऊ शकते ती नाकारणे होय. आिण �टुी �कार II �हणजे जी 
प�रक�पना नाकारली जाऊ शकते ती �वीकारणे होय, �टुी �कार I हा अ�फा ( ) या 
िच�हाने दश�िवला जातो. यांसच अ�फा �टुी असे �हणतात. तसेच यास तपासाचा 
साथ�कता �तर असेही �हणतात, आिण �िुट �कार II हा बीटा (  )या िच�हाने दश�िवला 
जातो. �यास     - �ूटी असेही �हणतात. सारणी प�ती �व�पात ह े�कार खालील �कार े
सादर केले जातात : 

सारणी ३.१ 

 िनण�य 

 Ho �वीकृती Ho �याग 

Ho (स�य) अचूक िनण�य �टुी �कार I (अ�फा    �टुी 

Ho (अस�य) �टुी �कार II (िबटा   �टुी) अचूक िनण�य 
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�टुी �कार I ची श�यता ही आधीच िनि�त असते. आिण प�रक�पना प�र�णासाठीची 
साथ�कता �तर समजलेला असतो. जर �टुी �कार I हा ५% ट�के वर ठरिवला याचाच 
अथ� १०० पैक� ५ वेळा Ho �यागाची सधंी असते ते�हा Ho ही स�य असेल.  �टुी �कार I 
हा कमी पातळीवरील �तरावर ठरिवला असता �यावर आपण िनय�ंण ठेवू शकतो. उदा. 
जर आपण १% ट�के �टुी िनि�त केली तर आपण असे �हणू शकू �टुी �कार I ची 
श�यता अिधकािधक ०.०१ इतक� असेल.  

आ�ही टाइप I �टुी फ� खाल�या �तरावर द�ु�त क�न िनयिं�त क� शकतो. 
उदाहरणाथ� , 

जर आ�ही ते 1 ट�के िनि�त केले, तर आ�ही �हणू क� कमाल सभंा�यता टाइप I �टुी 
फ� 0.01 असेल. परतं ु िनि�त नमनुा आकारासह, n, ज�ेहा आपण �कार I �टुी कमी 
कर�याचा �य�न करतो, ते�हा �कार II �टुी हो�याची श�यता वाढते. दो�ही �कार�या 
�टुीम�ये  वापर बंदी आह े.�टुी एकाच वेळी कमी करता येत नाही. दोन �कारामं�ये �टु�चा 
अथ� असा आह ेक� एक �कारची �टुी कर�याची सभंा�यता आ�ही बनव�याची सभंा�यता 
वाढव�यास इ�छुक अस�यासच कमी केले जाऊ शकते इतर �कारची �टुी. �यवसाियक 
प�रि�थतीत या  बंदीला सामोर ेजा�यासाठी, िनण�य-िनमा�ते परी�ण क�न �कार I �टुीची 
यो�य पातळी ठरवतात दो�ही �कार�या �टु�शी सलं�न खच� िकंवा दडं. टाइप I �टुी 
अस�यास रसायनां�या बॅचचे प�ुहा काम कर�यासाठी वेळ आिण �ास याचंा समावेश होतो 
असे �वीकारले गेले पािहज,े तर �कार II �टुी �हणजे सधंी घेणे. या रासायिनक सयंगुा�या 
वापरक�या��या सपूंण� गटाला िवषबाधा होईल, मग अशा प�रि�थतीत टाईप II �टुीपे�ा 
टाइप I �टुीला �ाधा�य िदले पािहजे. 

प�रणामी, एखा�ा�या चाचणीम�ये टाइप I �टुीसाठी खूप उ�च �तर सेट करणे आव�यक 
आहेिदले�या गहृीतकाचे तं�. �हणून, गहृीतका�या चाचणीम�ये, एक �कार इ आिण �कार 
II �टुी म�ये परुसेा समतोल राख�यासाठी सव� श�य �य�न करणे आव�यक आहे. 

तुमची �गती तपासा: 

१. साथ�कता �तर ही स�ंा �प� करा ? 

२. प�रक�पना प�र�णातील �टुी �कार काय आहेत? 

३.१२  साराशं 

सशंोधकाने मािहती सकंलना�या आधीच प�रक�पना िनि�त करणे गरजेचे आह.े 
उि��पूत�साठी आिण िनप�:पातीपणे अ�यास �हावा यासाठी फार गरजेचे आहे. सशंोधन 
काय� चालिव�यासाठी त�ुया वाचनात आतापय�त आले�या परुा�याची मदत घेणे गरजेचे 
असते. �या ��ाला उ�राचंी मागणी असते तो �� ओळख�याची  गरज आह.े क�पने�या 
पढुाकारा �ार े िकंवा सम�या अवनोध �े�ा�ार े सम�या िनमा�ण होते. प�रक�पने�या 
मह�वपूण� गणु असतात �याचे िवशदीकरण आपण िवधाना�या �व�पात वेगळेपणे करतो. 
सशंोधन काया�चे सघंटन कर�यासाठी चागंली प�रक�पना हे एक उपय�ु सािह�य आहे. 
प�रक�पना िवशेषत: काही चलातंील आंतरि�या तपासावर मया�दा घालतात, या मािहती 
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सकंलनासाठी, िव�ेषणासाठी आिण अथ�िनव�चनासाठी यो�य प�ती सचुिवतात आिण 
�ायोिगक त�वा�ार े िकंवा �ायोिगक परी�णा�ार े प�रक�पनेची �वीकृती िकंवा �याग 
�प�पणे दश�िवतात. प�रक�पना सकं�पना�मक ��्या स�ुप� असा�यात. व�रल 
प�रक�पनेत वापर�यात आले�या सकं�पना�या �या�या �प�पणे असा�यात. केवळ 
�या�या �हणून नाही तर श�य अस�यास काया��मक �या�या असा�यात. �यावर 
सामा�यीकरण तयार केलेले आहे. अशा प�रक�पनेस नमुना मािहती साहा�य करते. या 
िनण�यासाठी प�रक�पना प�र�णात कु�यपु�याचंा वापर होतो.  
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४अ   
प�रमाणा�मक आिण गणुा�मक सशंोधन-१ 

घटक संरचना 

४अ.०  उि�� े

४अ.१ अ) प�रमाणा�मक सशंोधन – सकं�पना 

४अ.१ ब) गणुा�मक सशंोधन – सकं�पना 

४अ.२ वण�ना�मक सशंोधनाचा अथ� 

४अ.३ सहसबंंधा�नक सशंोधन 

४अ.४ तौलिनक काय�कारण सशंोधन 

४अ.५ द�तऐवज पथृ: करण 

४अ.६ �कृितवादी अ�वेषण 

४अ.७ �य�� अ�यास 

४अ.८ पथृ:करणा�मक प�ती 

४अ.९ सव��ण सशंोधन 

४अ.०  उि�� े

हे �करण वाच�यानतंर िव�ा�या�ना : 

 वण�ना�मक सशंोधनाचे �व�प सागंता येईल. 

 सहसबंंधा�मक सशंोधन कसे करावे हे �प� करता येईल. 

 तौलिनक काय�कारण सशंोधन कसे करावे हे �प� करता येईल. 

 �य�� अ�यास सशंोधन कसे करावे हे �प� करता येईल. 

 द�ताऐवज सशंोधनाची सकं�पना �प� करता येईल. 

 �कृतीवादी सशंोधन कसे करावे हे �प� करता येईल. 

 पथृ:करणा�मक सशंोधनाची संक�पना �प� करता येईल. 
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 गणुा�मक आिण प�रमाणा�मक सशंोधनातील फरक �प� करा. 

 सव��ण सशंोधनाची सकं�पना �प� करा. 

४अ. १अ) प�रणामा�मक सशंोधन – सकं�पना  

प�रणामा�मक सशंोधन ही स�ंया�मक डेटा गोळा कर�याची आिण िव�ेषण कर�याची 
�ि�या आहे. याचा वापर �यापक लोकस�ंयेसाठी नमनेु आिण सरासरी शोध�यासाठी, 
अंदाज लाव�यासाठी, काय�कारण सबंंधांची चाचणी घे�यासाठी आिण प�रणाम सामा�य 
कर�यासाठी केला जाऊ शकतो.  

प�रणामा�मक सशंोधन हे गणुा�मक सशंोधना�या िव�� आहे, �याम�ये स�ंया�मक 
नसलेला डेटा (उदा. मजकूर, ि�हिडओ िकंवा ऑिडओ) गोळा करणे आिण �याचे िव�ेषण 
करणे समािव� आहे.  

प�रणामा�मक सशंोधन हे नैसिग�क आिण सामािजक िव�ानांम�ये मोठ्या �माणावर वापरले 
जाते : जीवशा�, रसायनशा�, मानसशा�, अ�शा���म समाजशा�, िवपणन इ. 

४अ. १ब) गणुा�मक सशंोधन सकं�पना  

गणुा�मक सशंोधनाम�ये सकं�पना, मते िकंवा अनभुव समज�यासाठी गैर-स�ंया�मक डेटा 
(उदा. मजकूर, ि�हिडओ िकंवा ऑिडओ) गोळा करणे आिण �याचे िव�ेषण करणे समािव� 
आहे. एखा�ा सम�येब�ल सखोल अंत���ी गोळा कर�यासाठी िकंवा सशंोधनासाठी नवीन 
क�पना िनमा�ण काना��साठी याचा वापर केला जाऊ शकतो.  

गणुा�मक सशंोधन हे प�रणामा�मक सशंोधना�या िव�� आहे, �याम�ये सािं�यक�य 
िव�ेषणासाठी स�ंया�मक डेटा गोळा करणे आिण �याचे िव�ेषण करणे समािव� आहे.  

मानवशा� आिण सामािजक िव�ानाम�ये गणुा�मक सशंोधनाचा वापर सामा�यत: 
मानववशंशा�, समाजशा�, िश�ण, आरो�य िव�ान, इितहास इ�यादी िवषयामं�ये केला 
जातो.  

४अ.२ वण�ना�मक सशंोधनाचे �व�प 

वण�ना�मक सशंोधनात स�ि�थतीचे वण�न व अथ�िनव�चन केलेले असते. िविश� वेळी व 
िविश� िठकाणी घडले�या घटनाचें परी�ण करणे हा वण�ना�मक सशंोधनाचा मूळ हेतू 
असतो. अि�त�वात असणा�या घटना, �रतारचना या सदंभा�त दश�िवलीजाणारी मते, चालू 
असणारी �ि�या िकंवा परुा�यासह असणार ेनवे बदल या सव�बाबी वण�ना�मक सशंोधनाशी 
सबंंिधत असतात. 

वण�ना�मक संशोधन प�तीचे �कार: 

सदरील घटकात वण�ना�मक सशंोधन प�ती व खालील �कार सिव�तर िवशद कर�यात 
आले आहे. 
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१) सहसबंंधा�मक सशंोधन 

२) तौलिनक काय�कारण सशंोधन 

३) �य�� अ�यास 

४) �कृितवादी अ�वेषण 

५) द�ताऐवज पथृ:करण 

६) पथृ:करणा�मक प�त 

४अ.३ सहसबंधंा�मक प�त 

स�:ि�थतीत घडणा�या (घटना, �ि�या, �रती रचना इ.) आिण अि�त�वात असणा�या 
बाब�चे वण�न सहसबंंधा�मक सशंोधनात केले जाते आिण �यानसुार वण�ना�मक प�तीचे 
वग�करण केले जाते. या ि�थती, �ि�या, �रती िकंवा रचना याचे वण�न बह�त:शी सव��ण 
आिण िन�र�णा�मक अ�यासात केले�या वण�नापे�ा िभ�न असते. 

�ा� सकंिलत मािहती मधील दोन िकंवा अिधक गणुा�मक चलाचंा काही पर�पर सबंंध आह े
का? िकंवा अस�यास तो िकतपत आहे याची जळुवणी सहसबंधा�मक सशंोधनात केली 
जाते. दोन िकंवा अिधक चलामंधील सहसबंंध पडताळ�यासाठी या प�तीत काही 
सािं�यक�य मािहतीचा आधार घेतला जातो. या सहसबंंधाची पातळी ही सहसबंंधागणुका 
�ार ेदश�िवली जाते. जर चलामं�ये सहसबंंध आढळला तो �ा�ाकं एका चलावर काया�ि�वत 
होतो तर दसु�या चलासदंभा�त सबंंिधत िकंवा िभ�नता िदसून येते. चलामंधील सबंंध ल�ात 
घेऊन चलाचे �वत:चे �व�प पडताळता येते. तसेच �या�ंया सबंंधाचे आकलनही होते. जर 
हा सबंंध सात�यपूण� व मोठ्या �माणावर आढळ�यास सशंोधकास चलासदंभा�तील 
पूवा�नमुान काढ�यास मदत करते. 

चलाचें �व�प, �याचंी मा�ा, आिण चलासबंंधातील िदशा िकंवा या चलसबंंधा�ारे 
पूवा�नमुान/ भािकत कर�यास मदत होते. हा सहसबंंधा�मक सशंोधनाचा हेतू असतो. 
सव�साधाराण�र�या सहसबंंधा�मक सशंोधनात �मखु िकंवा सिं�� - चलाशंी सबंंिधत 
असणाया� अनेकिवध चलाचंा शोध घेतला जातो. जी चले म�ुय िकंवा संि��- चलाशी 
सबंंिधत नसतील अशी चले पुढील पथृ:करणातून वगळली जातात. तर दसुरीकडे जी चले 
म�ुय िकंवा सिं��-चलाशंी सबंंिधत आढळतात �याचंा तौलिनक काय�कारण िकंवा 
�ायोिगक अ�यासा�या पथृ:करणात अशा�रतीने वापर केला जातो क� �या योगे दोह�मधील 
सबंंधाचे अचूक �व�प िनि�त कर�यात येते. 

सहसबंंधा�मक अ�यासात प�रक�पना िकंवा सशंोधन सम�या ही अ�यासा�या �ारभंी 
माडंली जाते सहसबंंधा�मक सशंोधनात शू�य प�रक�पनेचा वापर ब�याचदा होतो. 

िवचाराधीन चलामंधील कारण आिण प�रणामातील सबंंध सहसबंधा�मक सशंोधनात �प� 
केले जात नाही जा�ती जा�त चल गणुाकंा�या िविवधतेब�ल मािहती िदली जाते. उदा. 
िव�ा�या��या गिणत आिण िव�ान िवषयातील शै�िणक सपंादना�या �ा�ाकंाम�ये 
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(गणुाकंा) धिन� सबंंध आहे. याम�ये एक चल कारण आहे तर दसुर ेचल प�रणाम आहे असे 
सचुिवले जात नाही. यापे�ा िव�ा�या�ची ब�ुीम�ा हे ितसरचे चल िव�ा�या��या गिणत 
आिण िव�ान िवषयातील शै�िणक सपंादनाचे कारण असू शकते. 

सहसंबंधा�मक संशोधना�या पाय�या: 

१. सम�येची िनवड: 

सहसबंंधा�मक अ�यासाची आखणी ही अ) चलामंधील सबंंध िकती �माणत व कशा 
�व�पाचे आहेत हे िनि�त करणे. ब) दोन िकंवा अिधक चला�ंया सचंामधील अपेि�त 
सहसबंंधा�या प�रक�पनाचें परी�ण करणे. या अ�यासासाठी समािव� चलाचंी िनवड ही 
ठोस िस�ातं, पूव� सशंोधन, िन�र�ण आिण अनमुान या आधार ेकरणे गरजेचे असते. येथे 
चलामं�ये तािक� क सबंंध अस�याने सशंोधनाअंती �ा� होणा�या मािहतीचे अथ�िनव�चन ह े
अिधक अथ�पूण�, �मािणत आिण शा�ीय होते. सहसबंधंा�मक सशंोधन हे केवळ काय 
घडले याचा शोध न घेता �यामागील यो�य, सकारण �प�ीकरण देते आिण ि�थती 
सदंभा�तील भािकतही �प� करते. जर सहसबंंधा�मक अ�यास िन�प�ीकडे ल� ठेवून 
के�यास तो केवळ shot-gun' ��ीकोन ठ� शकतो आिण अशा �कार�या अ�यासातून 
�ा� मािहतीचे अथ�िनव�चन करणे कठीण होते. 

२. �यादशा�ची (नमनुा) आिण साधनांची िनवड: 

स�ंयाशा�ीय ��ीकोनातून �यादशा�चा �यूनतम आकार ३० इतका असावा. 
सव�सामा�यपणे �यादशा�ची िनवड ही िनधा��रत �यादशा��या प�तीपैक� एका प�ती�ार े
केली जाते. अ�यासासाठी वापरले�या चलाचंी स�माणता व िव�सनीयता जर �यूनतम 
असेल तर मापनात चूकाचें �माण वाढते याच �यादशा�चा आकार मोठा असणे ज�रीचे 
ठरते �हणूनच आधारसाम�ीचे सकंलन करताना स�मािणत आिण िव�सनीय साधनांची 
िनवड करणे गरजेचे असते. समजा त�ुही िव�ा�या�चे शै�िणक सपंादन आिण 
वग�खोलीतीलवातावरण यातंील सहसबंंधाचा अ�यास करीत असाल, जर तमुचे साधन हे 
वग�वातावरणातील केवळ भौितक बाब�कडे ल� क� ि�त करीत असले व भौितक सामािजक 
बाबी दलु� ि��या जात असतील तर तमुचे िन�कष� ह े केवळ िव�ा�या�चे शै�िणक सपंादन 
आिण वगा�तील भौितक वातावरण या एकाच �कार�या पैलूतील सहसबंंध िनद�िशत 
करतील. सपूंण� वग�वातावरणाकडे दलु�� होईल आिण �हणूनच वग�वातावरणातील भौितक 
पैलू हा सपूंण� वगा�चे सव�कष आिण िव�सनीय मापन होऊ शकत नाही यासाठीच स�माण 
आिण िव�सनीय मापनसाधनांची िनवड करावी. 

३. अिभक�प आिण काय�प�ती: 

सहसबंंधा�मक अ�यासाची मूलभूत अिभक�प हा साधा असतो. �यासाठी �यादशा�तील 
��येक घटकापासून दोन िकंवा �यापे�ा अिधक चलाचंा �ा�ाकं (गणुाकं) ची आव�यकता 
असते आिण जोडीतील �ा�ाकंातील  सहसबंंध काढला जातो �या�ार े चलामंधील 
सहसबंंधाची मा�ा आिण िदशा दश�िवली जाते. 
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४. िन�कषा�चे अथ�िनव�चन: 

या अ�यासात प�रक�पनातंील सबंंधाचे प�र�ण क�न सहसबंंध गणुाकंाचे अथ�िनव�चन 
स�ंयाशा�ीय �तरा�ंया स�ेंत केले जाते. सहसबंंधा�मक सशंोधनाचे खालील दोन �कार 
आहेत. 

अ) संबंधा�मक अ�यास: 

चलातील मया�दाचे सबंंध गतुागुतंी�या (सिंशल�) चलाशी जसे शै�िणक काया�चे मू�याकंन, 
�व-सकं�पना, तणाव सपंादन �ेरणा िकंवा सज�नशीलता याचा अ�यास केला जातो. 

ब) भािकता�मक अ�यास: 

अनेकिवध िनवडी�या िकंवा �य���या सदंभा�तील िनण�यात सलुभता ये�यासाठी या 
अ�यासाचे आयोजन केले जाते. आपण साधनाचंी भािकता�मक स�माणता िनि�त 
कर�यासाठी तसेच िनकष चलघटकाचंा भािकत �हणून चल प�रक�पनाचें परी�ण 
कर�यासाठी भािकता�मक अ�यास केला जातो.  

सहसबंंधा�मक सशंोधना�ार ेकाही ��ाचें परी�ण केला जाऊ शकते. ते पढुील�माणे  

१) िश�का�ंया �यवसाय समाधानाचा सबंंध हा उपल�ध �यावसाियक �वायत�ेशी कशा 
�कार ेअसू शकतो? 

२) पालकाचंा सामािजक आिथ�क दजा� आिण �याचंी शाळेतील  सहभाग याम�ये काही 
सबंंध आहे का ? 

३) बी.एड. �वेशासाठी�या सामा�य �वेश चाचणी परी�ेतील  �ा�ाकं िश�कां�या 
प�रणामकारकतेवर कसा �भाव पाडू शकतो/ िश�कां�या प�रणाम कारतेिवषयी भािकत 
क� शकते ? 

तुमची �गती तपासा -१ 

१) सहसबंंधा�मक सशंोधनाचा अथ� िवशद करा. 

२) सहसबंंधा�मक सशंोधना�या पाय�या �प� करा. 

४अ.४ तौलिनक काय�कारण सशंोधन 

हे एका �कारचे वण�ना�मक सशंोधन आहे कारण यात अि�त�वात असणार ् वत�मान 
घटकाचें वण�न केले जाते हे अशा �कारचे सशंोधन आहे िक �यात सशंोधकाचे �वाय� 
चलावर ��य� िनय�ंण नसते. कारण प�रणाम घडून गेलेला असतो व �यात फेरफार करणे 
श�य नसते या सशंोधनात �य��समहुाम�ये िकंवा समूहाअंत�गत अगोदरपासूनच आढळून 
येणाया� वत�न अथवा ि�थती सबंंधी�या फरकाचें कारण अथवा प�रणाम िनधा��रत कर�याचा 
�य�न केला जातो. उदा. एकाच चलाशी िभ�न असणा�या दोन िकंवा अिधक गटाचे 
िन�र�ण सशंोधक करतो आिण या फरकास जबाबदार मूळ घटकाचंा शोध घेतो. अशा 
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�कार�या सशंोधनास Ex Post facto research या नावानेही ओळखले जाते. (�याचा 
लॅिटन अथ� After the fact) असा होतो. कारण प�रक�पना�मक कारणे आिण प�रणाम हे 
घडून गेलेले �हणून �याचा िसहावलोकनात अ�यास करणे आव�यक ठरते. 

तौलिनक काया�करण अ�यासात काय�कारण सबंंध अिभिनधा��रत कर�याचा �य�न करतो 
तर सहसबंंधा�मक सशंोधनात तसा �य�न नसतो. तौसिनक काय�कारणात तौलिनकतेशी 
सबंंध असतो. तर सहसबंंधा�मक प�तीत सबंंधावर भर असतो. कोणतीही प�ती 
सशंोधकास खरी �ायोिगक मािहती परुवू शकत नाही तर दसुरीकडे आप�या ल�ात येईल 
क� काय�कारण सबंंध अिभिनधा�रणासाठीच तौलिनक काय�कारण प�ती आिण �ायोिगक 
प�तीची िनिम�ती झाली असून या दो�ही प�ती तौलिनकतेकडेच झकुणा�या आहेत. 
�ायोिगक सशंोधनात सशंोधक या�ि�छक प�तीने �यादशा�ची िनवड करतो आिण नंतर 
�यादशा�चे या�ि�छकतेने दोन िकंवा अिधक गटातं िवभागणी करतो. उपचारासाठी गट 
ठरवून सशंोधन काय� पढेु नेले जाते. तौलिनक काय�कारणात मा� �यि�चे या�ि�छकतेने 
उपचार गट केले जात नाही कारण �याची सशंोधन काय� �ारभंी पासूनच िनवड झालेली 
असते. �ायोिगक सशंोधनात सशंोधकाकडून �वतं� चलामं�ये फेरफार केला जातो. 
तौलिनक काय�कारण मा� �योगव�तचेु गट अगोदर पासूनच तयार झालेले असतात व 
�वतं� चला�या बाबतील हे पर�परापंासून िभ�न असतात.  

सभंा�य कारणांचा शोध आिण प�रणामा�ारचे मूलत: तौलिनक काय�कारण प�तीची 
स�ुवात होते. उदा. समजा सशंोधकाराने वेगवेग�या शाळांमधील िव�ा�या��या शै�िणक 
सपंादनाचे िनरी�ण केले, सशंोधक प�रक�पना माडंतानंा शालेय �यव�थापन �कार (जसे 
खाजगी, अनदुािनत, खाजगी िवनाअनदुानीत िकंवा शासक�य) सभंा�य कारण �हणून 
िवचारात घेऊ शकतो आिण �यामळेु तो अशा �कार�या तौलिनक काय�कारण सशंोधनाचे 
आयोजन कर�याचे ठरिवतो. �यात मूळातच अि�त�वात असलेले िव�ा�या�चे शै�िणक 
सपंादन हा प�रणाम असेल आिण �यव�थापनानसुार असले�या शाळा हे सभंा�य कारण 
असेल. याची स�ुवात ही प�रणामापासून होते आिण कारणाचंा शोध घेतला जात अस�याने 
या �ि�कोनास (retrospective causal comparative research) �हणजेच पूव�वशंी 
तौलिनक काय�कारण सशंोधन �हणून ओळखले जाते.  

या �कार�या सशंोधनाचे आणखी एक वेगळेपण �हणजे सशंोधक सशंोधन काया�ची स�ुवात 
कारणानंी करतो आिण �याचंा इतर चलावंर होणा�या प�रणामंाचंा शोध घेतो. जसे सशंोधन 
िवषय � चा य वरील प�रणामाचा अ�यास असेल ते�हा � हा अगोदरच अि�त�वात 
असतोच उदा. शाळेत �मतेन�ुप केले�या गटिवभागणीचा िव�ा�या��या �वसकं�पनेवर 
िकती दीघ�कालीन प�रणाम होतो? या उदा. शाळेत िव�ा�या�ची �मता ल�ात घेऊन �यानंा 
ह�शार, म�यम, व मंद अशा उपाधी लावून �यानसुार �याचंी गटिवभागणी केली जाते. या 
काळात िव�ा�या�ची �वसकं�पना वर, खाली अशी दोलायमान होते ही प�रक�पना 
सशंोधक सशंोधना दर�यान माडंतो. हा ��ीकोन 'अ�दश� तौलिनक काय�कारण सशंोधन 
या नावानेही ओळखला जातो. कारण �याची सरुवात कारणापंासून होऊन सशंोधनातंी 
प�रणामाची उकल होते. तरीही अनदुश� तौलिनक काय�कारण सशंोधन अ�यास हा 
शै�िणक सशंोधन �े�ात फार मोठ्या �माणावर �चिलत झाला आह.े 
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तौलिनक काय�कारण सशंोधनात दोन िकंवा अिधक गट आिण एक �वतं� चल असते. 
�ायोिगक सशंोधना�माणे तौलिनक काय�कारण सशंोधनात कारण आिण प�रणामातील 
सबंंध ��थािपत करणे हे म�ुय �येय असते. या सशंोधनात सशंोधकास िवषया�या उपचारा 
सदंभा�तील पूवा�नभुवाचे िनधा�रण करता येणे ज�रीचे असते, तसेच िभ�न उपचार िकंवा न 
केलेले उपचार अशा दोह�ची तुलना करता आली पािहजे. तौलिनक काय�कारण  सशंोधनात 
पूव� चाचणी आिण पूव��र चाचणीचा समावेश केलेला असतो. उदाहरणादाखल सागंावयाचे 
झा�यास  समजा  सशंोधकास  बी.एड. अ�यास�मातील 'पया�वरण िश�णाचा' िव�ाथ� 
िश�का�ंया पया�वरण वादिवषयक जाणीव जागतृीचा आिण पया�वरण सरं�ण िवषयक 
सम�याकडे बघ�याचा ��ीकोन यांवर होणा�या प�रणामाचंा अ�यास करावयाचा असेल तर 
सशंोधकाने पूव� चाचणी आिण पूव��र चाचणी िवकिसत क�न ती पया�वरण िश�ण पेपरचे 
अ�यापन कर�यापूव� (पूव�चाचणी) अ�यापना नतंर (पूव��र) चाचणी काया�ि�वत करावी. 
�याचवेळी �यांना पया�वरण िश�ण िवषय िशकिवला जात नाही अशा िव�ा�या�नाही 
पूवा�चाचणी व पूव��र चाचणी दे�यात यावी. येथे पूव�चाचणी व पूव��र चाचणी दे�यात 
आ�या अस�या तरीही हे अ�ायोिगक सशंोधन ठरते कारण येथे कोण�याही �कारची 
उपचार मा�ा िदलेली नसते. या �कार�या सशंोधनात पया�वरण िश�ण या िवषयाचे 
�कटीकरण कर�यासाठी िनय�ु केलेले गट हे या�ि�छक�र�या केले न�हते. �हणूनच येथे 
इतर चलाचंा फिलत चलावंर प�रणाम हो�याची श�यता असते. �हणून तौलिनक 
काय�कारण सशंोधनात याचा िवचार करणे मह�वाचे ठरते क�, �वतं�चला िशवाय इतर 
िभ�नता (वेगळेपण) ही िन�कषा�वर प�रणाम क� शकते.  

तौलिनक काय�कारण सशंोधनात कारण आिण प�रणाम ��थािपत हो�यासाठी �वतं� चले 
ह ेआ�यी चलावंर प�रणाम करतात. या सव�मा�य िवधानास प�ुी दे�यासाठी यो�य सशंोधन 
उभारणे ज�री असते. आ�यी चलावर इतर कोण�याही अिनयिं�त चल प�रणाम होत नाही 
याची खा�ी पटवून देणे आव�यक असते. यासाठी सशंोधकाने असगंत चलाचंा �भाव कमी 
कर�या�या ��ीने �यादशा�ची आखणी करणे �म�ा� ठरते. Picciano �या मते तौलिनक 
काय�कारण अ�यासात प�रक�पना माडंताना 'प�रणाम' या श�दाचा वारवंार वापर होतो.  

तौलिनक - काय�कारण अ�यासाचे आयोजन: 

जरी �वतं� चलावर फेरफार करता येत नसला तरी अशा काही िनयिं�त कृती आहेत 
�या�ंया वापराने िन�कषा��या अ�वयाथा�त सधुारणा करता येऊ शकते.  

अिभक�प आिण काय�प�ती: 

सशंोधनकता� दोन सहभागी गटाचंी िनवड करतो, जे ��य�ात तलुना�मक गट असतात. या 
गटातील फरक खालील मागा�नी दाखिवला आह.े 

१) एखा�ा गटाची �वत:ची वैिश�्ये असतात तर इतराचंी नसतात. 

२) ��येक गटाची वैिश�्ये असली तरीही �या�ंया �माणात व दजा�त  िभ�नता असते. 

३) तौलिनक - काय�कारण प�तीत तलुना�मक गटाची िनवड व िनि�ती ही मह�वाची बाब 
असते. 
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४) �वतं� चला�ार े गटातील िभ�न�वाची �प�ता �हावी कारण ��येक गट िभ�न 
जनस�ंयेचे �ितिनधी�व करत असतो. 

५) तौलिनक काय�कारण सशंोधनात �यादश� िनवड ही �ायोिगक सशंोधना�माणे ठरािवक 
जनस�ंये�ार ेन करता अिधक अि�त�वात असणा�या दोन जनस�ंये�ार ेकेली जाते. 

६) श�यतो, �वा�यी चला �यित�र� सव� सबंंिधत चलाशी समानता असणार े असे गट 
असावे हे �ायोिगक सशंोधनाचे �मखु �े� असते.  

७) एकाच चलाशी सबंंिधत अिधक समान असे दोन गट असतात. ते�हा �वाधीन 
चलािशवाय �या�ंयात सव� िठकाणी एकिजनसीपणा आढळतो. 

िनयंि�त काय�प�ती: 

 या�ि�छक�करणाचा अभाव, गरजेन�ुप फेरफार आिण िनय�ंण हे सव� तौलिनक 
काय�कारण अ�यासा�या उिणवाचें �ोत आहे. 

 या�ि�छक िनवड हा गटात समानता घडवून आण�या�या �य�नाचंा एक चागंला माग� 
होऊ शकतो. 

 गट हे इतर मह�वा�या चलात (जसे िलंग, अनभुव िकंवा वय) िभ�नता ये�याची श�यता 
असणे हा सवा�त मोठा �� असतो. या खेरीज �वा�यी चलाचें िनद�शन ही स�ुा एक 
सम�या ठरते. 

अनु�पता: 

 अन�ुपता हे िनय�ंणाचे आणखी एक तं� आहे. 

 आ�यी चलावरील �भावी कृती �माणे सशंोधकाने जर चलाची िनवड केली तर 
सशंोधक सहभागका�ंया अन�ुप जोड्या क�न चलांवर िनय�ंण ठेवू शकतो. 

 सशंोधकास एका गटातील ��येक सहभागी �माणेच समान असा सहभागी दसु�या इतर 
गटातही सापडतो िकंवा िनयिं�त चलावरील �ा�ाकंाम�ये खूप समानता आढळते. 

 एखा�ा गटातील सहभागास जर अन�ुप सहभागी लाभला नाही तर या सहभागकानंा 
अ�यासातून वगळले जाते. 

 अंितम िनवडीचे अन�ुप गट हे एकसारखेच असतात. 

 एका िकंवा अिधक चलासंाठी एकावेळी अन�ुप सहभागीची िनवड के�यास 
सशंोधकासमोर फार गभंीर सम�या उभी रहाते. 
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एकिजनसी िकंवा उपगटांची तुलना: 

 असगंत चलावर िनय�ंण ठेव�यासाठी असगंत चला सबंंिधत एकिजनशी गटाशी �यांची 
तलुना केली जाते. 

 या प�तीत सहभागी स�ंया िन�न ठेवून िन�कषा�चे सामा�यीकरण मया�दीत ठेवते. 

 ��येक गटातून एक उपगट तयार करताना िनयंि�त चला�ंया सव� पातळीवर 
�ितिनधी�व करणारा समान परतं ुअितसमाधानकारक ��ीकोन ठेवला जातो. 

 �वा�यी चला�या उ�च, सव�साधारण आिण किन� पातळीनसुार ��येक गटाची दोन 
िकंवा अिधक उपगटात िवभागणी केली जाऊ शकते. 

 समजा सशंोधनातील �वा�यी चल हे जर िव�ा�या�चा ब�ुाकं असेल ते�हा 
ब�ुयाकंा�या उ�च सव�साधारण, किन� �तरानसुार उपगटाचंी तलुना केली जाईल.  
अि�त�वात असणारा ��येक गटातील तलुना�मक उपगट हा ब�ुाकंावर िनय�ंण 
ठेवतो. 

 हा चलानंा िनयिं�त करणारा ��ीकोन सशंोधन क�या�स िनयोिजत चला�ंया वेग�या 
पातळीवर �वा�यी चल काही वेग�या�र�या अि�त चलावंर प�रणाम करतो का? हे 
िनि�त कर�याची समंती देतो. 

 िनयिं�त चलाचंी सशंोधन अिभक�पात यो�य�र�या बाधंणी कर�यासाठी हा एक चागंला 
��ीकोन आहे, सशंोधन किवताचें सांि�यक� तं�ानसुार केले�या पथृ:करणास 
�सरणाचे घटका�मक पथृ:करण असे सबंोधले जाते. 

 �वा�यी चल आिण िनयंि�त चलाचें आ�यी चलावर �वतं� व सयं�ु�र�या होणारे 
प�रणाम िनि�त कर�यास घटका�मक पथृ:करण सशंोधनक�या�स मा�यता देते. 

 �वा�यी चल आिण िनयिं�त चल याम�ये काही आंतरि�या आहेत का? क� �यायोगे 
�वा�यी चल हे िनयिं�त चला�या िभ�न पातळीवर िभ�न काय� करते, हे िनि�त 
कर�यास समंती दश�िवते. 
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तौलिनक काय�कारण सशंोधनातील �वा�यी (�वतं�) ही पढुील �कार ेअसू शकतात. 

चलांचा �कार उदाहरणे 

१) जैिवक चले - वय, िलंग, धम� , जात 

२) �मता चले ब�ुीम�ा, शै�िणक�मता, िवशेष (कल) अिभयो�यता 

३) �य��म�व चले - अ�व�थतेचा �तर, तणाव��तता, �तर, भाविनक 
ब�ुीम�ा, अंतमु�खता/ बिहमु�खता, �वस�मान, �व-
सकं�पना,शै�िणक िकंवा �यवसाियक मह�वाकां�ा, ब�ुी 
�ाब�य, अ�ययन िवचारशैली, मनोसामािजक  समज. 

४) कौटंुिबक पा��भूमीशी 
सबंंिधत चले 

- क�टंुिबक वातावरण, सामािजक आिथ�क दजा�, 
पालकाचंी शै�िणक पा��भूमी, पालकाचंी आिथ�क 
पा��भूमी, पालकाचंा �यवसाियक दजा� एक पालक�व/ 
बह�पालक�व, आईचा �यवसाियक दजा� (नोकरी करणारी 
िकंवा न करणारी) ज�म�म, भावडाचंी स�ंया. 

५) शाळेशी सबंंिधत चले - शालेय वातावरण, वग�वातावरण, िश�काचें �य��म�व, 
अ�यापन शैली, नेत�ृव शैली, शालेय �यव�थापनाचा 
�कार खाजगी अनदुािनत िबनाअनदुािनत, शासक�य 
िलंगानसुार शाळेचा �कार एकिलंगी /सहिश�ण) धािम�क 
स�ंथे�ार े चालिव�या जाणा�या शाळा, शै�िणक 
मंडळानसुार, शाळेचा आकार, एका िव�ा�या�मागील 
खच�, शाळेचे सामािजक-आिथ�क सदंभ�. 

 

तौलिनक - काय�कारण संशोधनाचे मू�य (फायदे): 

मोठ्या �माणावरील शै�िणक सशंोधनात, िवशेषत: िश�णाचे समाजशा� व शै�िणक 
मानसशा� या �े�ात  नैितक िवचारांशी सबंंिधत �वा�यी चलाम�ये ह�त�ेप करणे श�य 
नसते. िवशेषत: जे�हा एकाचा सबंंध हा अ�व�थता, ब�ुीम�ा, कौटंुिबक वातावरण, 
िश�काचें �य��म�व, नकारा�मक बळकटी, सधंी समानता या सार�या चलाशंी सबंंध येतो 
ते�हा �ायोिगक सशंोधना �माणे या सशंोधनात वरील नमदु केले�या चलावंर िनय�ंण ठेवणे 
श�य नसते. वरील शीष�कावंर आधा�रत अ�यास िकंवा �याचंा िव�ा�या�वर होणारा प�रणाम 
हा तौलिनक काय�कारण प�तीने करणे सयं�ु�क ठरते.  

तौलिनक काय�कारण सशंोधना�या उणीवा : 

तौलिनक काय�कारण सशंोधना�या �मखु तीन मया�दा आहेत. 

१) िनय�ंणाचा अभाव िकंवा �वा�यी चलात प�तीन�ुप आव�यक ते बदल कर�यास 
असमथ� असते. 
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२) गटानंा या�ि�छकपणे िवषय ठरवून दे�याची �मता नसते. चकु�चे अनमुान काढले 
जा�याचा धोका असतो. 

या�ि�छक�करण, बदल व िनय�ंणाचा अभाव असलेले हे घटक कारण आिण प�रणाम 
कारकते�या सबंंधातील िव�सनीयतेची पातळी िनमा�ण कर�यात अडचणी आणतात. 
तौलिनक काय�कारण सशंोधनात गटाचंी तौलिनकता तपास�यासाठी सािं�यक� तं�ाचा 
वापर केला जातो. दोन गटा�ंया तलुनेसाठी टी प�रि�केचा वापर होतो. दोनपे�ा अिधक 
गटा�या तलुनेसाठी �सरण िव�ेषण ANOVA तं�ाचा वापर होतो. जर इतर चलाचंाही 
�भाव होत अस�यास �वा�यी चलास सािं�यक� तं�ा�ार े िनयंि�त ठेव�यासाठी 
ANCOVA सह �सरण िव�ेषण तं�ाचा उपयोग होतो. काहीवेळेस गटा�या वारवंा�रतेची 
तलुना कर�यासाठी काय �वेक्अर तं�ाचा उपयोग केला जातो. सह�सरण िव�ेषण िकंवा 
गणुाकंव�ृी िव�ेषणाचा वापर तौलिनक काय�कारण आिण �ायोिगक सशंोधन अ�यासातील 
चलावंरील �ारिंभक गट फरकास जळुवून घे�यासाठी याचा वापर होतो. �वाधीनतेवरील 
िनवत�नाशंी सबंंिधत इतर काही चलावंर �ारिंभक फरकासंाठी सह�सरण िव�ेषण  ही 
�वतं� चलावंरील �ा�काचंी जळुवणी करते. समजा, आपण 'अ' आिण 'य' या दोन 
अ�यापन प�त�ची तलुना करताना इय�ा ६ वी�या िव�ा�या��या गिणतीय सम�या 
सोडिव�यासाठी अ�यास करीत असू ते�हा �ारिंभक फायदे दूर क�न 'य' प�ती�या 
�ा�ाकाचंी जळुवणी सह�सरण िव�ेषण सािं�यक��र�या करते. �यामळेु अ�यासाअंती 
येणाया� िन�कषा�ची ब�याच पैक� तलुना केली जाऊ शकते. जरी दो�ही गट एकाच वेळी स�ु 
झाले असले तरी. 

तुमची �गती तपासा - २ 

अ) तौलिनक काय�कारण सशंोधनाचा अथ� िवशद करा. 

ब) तौलिनक - काय�कारण सशंोधना�या पाय�या व काय�प�ती �प� करा. 

क) तौलिनक काय�करण सशंोधनाची बल�थाने आिण उणीवा �प� करा. 

ड) िश�णातील तौलिनक काय�कारण सशंोधनाची उदाहरणे �ा. 

४अ.५ द�ताऐवज पृथ:करण 

द�ताऐवज पथृ:करण हे ऐितहािसक सशंोधनाची जा�त सबंंिधत असते. परतं ुयात आपण 
अि�त�वात असले�या द�तऐवजाचंा अ�यास करतो. परतं ुहे ऐितहािसक सशंोधनापासून 
वेगळे आह.े ऐितहािसक सशंोधनात आपण भूतकाळाचा अ�यास करतो तर या वण�ना�मक 
सशंोधनात आपण वत�मानाशी सबंंिधत अ�यास करतो. िश�णा�या वण�ना�मक 
सशंोधनातील �े�ात अि�त�वात असले�या शालेय सराव िव�ा�या��या हजेरीचे �माण, 
आरो�या�या न�दी यासार�या बाब��या वण�नावर अिधक �काश टाकला जातो. 

�थंातील (प�ुतकातील) मोठ्या �माणावरील मािहतीचे ित�या गणुधमा�सह �यवि�थतपणे 
न�द घे�यास सशंोधकास द�ताऐवज प�ती समथ� करते. सशंोधन साधन िनिम�ती करताना 
ठरािवक श�द, �थंातील सकं�पना िनि�त कर�यासाठी याचा फार मोठ्या �माणात वापर 
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केला जातो. सशंोधक �थंातील श�दाचें िकंवा संक�पनांचे  नेमके अथ� काढून आज�या 
सदंभा�त �याचे िव�ेषण क�न �मािणत करतो. उि��,े �यवि�थतपणा आिण स�ेंरणा�या 
अनमुािनत आशयाचे गणुा�मक वण�न करणार े एक सशंोधन तं� �हणून ओळखले जाते. 
सदंेशा�या �मखु वैिश�्याचें �यवि�थतपणे, व�तिुन��र�या िनद�शन करणार े असे हे तं� 
आहे. द�तऐवज पथृ:करण त�ं हे केवळ �थंीय पथृ:करणापुरतेच मया�िदत नसून ि�हिडओ 
टेप अ�यासातून िव�ा�या��या कृतीचे, रखेाटनाचे सांकेतीकरण केले जाते. तसचे 
पूव�द�तऐवज सभेचे इितव�ृ, कायदेशीर बाबी आिण अशा इतर बाब�चा यातं समावेश होतो. 
जर मािहतीचे �व�प िटकाव ुअसेल तरच �याची न�कल केली जाते. प�ुतके, प�ुतकातील 
घटक, िनबंध, मलुाखती, चचा� , वत�मान प�ातील �मखु बात�या, लेख, ऐितहािसक 
द�तऐवज, भाषणे, सभंाषणे, जािहराती, नाटक, औपचा�रक सभंाषण िकंवा बोलीभाषेतून 
�य� झालेली घटना या सग�या�माणेच द�तऐवज पथृ:करण हे िव�ततृ िववेचन क� 
शकते. केवळ एका अ�यासातील मजकूर हा वेगवेग�या �कार�या घटनेतील वैिवधतेचे 
�ितिनधी�व करतो. 

द�तऐवज पथृ:करण सशंोधकाने �यवि�थत�र�या सहजतेने मोठ्या �माणातील मािहतीतून 
परुा�याची छाननी कर�यास स�म करते. �य��, समूह, स�ंथा�मक िकंवा सामािजक 
अवधाना�ंया क� �िबंदूचा शोध आिण िववेचन कर�यास अनमुती देणार े असे उपय�ु त�ं 
आहे. अनमुानास क� �भूत मानून परुावा देणा�या मािहती सकंलना�या इतर प�ती�या 
खा�ीपूव�क वापरावर भर देते. द�ताऐवज पथृ:करण ह े �ितका�मक मािहतीचे अनमुान 
काढ�यास �ेरणा देते, जे महागडे स�ुा असू शकते. व इतर तं�ापे�ा �याचा बटबटीतपणा 
नाकारता येऊ शकत नाही. याव�न आपणासं असे ही �हणता येईल क�, भाषण िलिखत 
मजकूर आिण �याचे िवशेष सदंभा�चा एका�मीक िवचार कर�यावर द�तऐवज पथृ:करण भर 
देते. िलिखत द�तऐवज िकंवा इतर मानविनिम�त गो�ी (जशा िफ�म, ि�हिडओ फोटो�ा�स) 
चे स�ुयवि�थत सम�वेषण �हणजे द�तऐवज पथृ:करण होय. अ�यापन शा�ीय सशंोधनात 
शैली, आकार, आवड यापे�ा मानव िनिम�त आशयाला अिधक मह�व असते.  

द�तऐवजाचें पथृ:करण/ िव�ेषण कशासाठी?  

िश�णातील दररोज�या काया�तील द�तऐवज हा एक आव�यक घटक आहे. �याम�ये  

 िव�ा�या�चे िनबंध 

 प�र�ेचे पेपर 

 सभे�या न�दी 

 मॉड्यूल आराखडा 

 शै�िणक धोरणांचे द�तऐवज 

काही अ�यापनशा�ीय सशंोधनात सबंंिधत द�तऐवजाचे पथृ:करण हे शोधकाया�त मािहती 
परुव ु शकतात. सशंोधन, ��ांिवषयी वेगळा ��ीकोन दे�यासाठी द�तऐवज पथृ:करणाचे 
िन�कष� �िति�या�मक असू शकतील. िकंवा इतर मािहतीस िवरोधही करतील. 
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उदा. एखा�ा स�ंथेतील योजना�ंया द�तऐवजाचे पथृ:करण हे िश�कवदृा�ंया िकंवा 
िव�ा�या��या मलुाखती घेऊन, वगा�चे िनरी�ण क�न करता येते. �यातून निवन योजना 
राबवावी िकंवा नाही हे सचुिवले जाऊ शकते. द�तऐवजामधील मािहतीचा सचं मलुाखती 
आिण िनरी�ण हे अ�यापन शा�ा�या एका िविश� पैलू�या �य�� अ�यासास योगदान ठ� 
शकते. 

द�तऐवजांचे िव�षेण कशा �कार ेकेले जाते ? 

सशंोधन सम�येशी िनगडीत द�तऐवजाचा आशय प�तशीर�रतीने तपासणे उदा. एका 
िविश� अ�यास�माचे सखोल आिण बा�ागंी अ�ययनाचा व�ृा�यास करताना ��ांचे 
�व�प असे असू शकते. या अ�यास�मात गे�या तीन वषा�त सखोल अ�ययनास 
कशा�रतीने �व�ृ केले ? 

या अ�यास�माशी सबंंिधत झाले�या सभे�या इितव�ृातून चच�ले�या म�ुाचंी मािहती 
िमळते. िव�ा�या�ना िदले�या प�काचे पथृ:करण क�न आपण ते तपासून पाह� शकतो क� 
िव�ा�या�नी िदले�या मािहतीतून�याचंी सखोल अ�ययनासंदभा�तील आपले िवचार �य� 
केले आहेत ना? ��ावली िकंवा वगा�चे िनरी�ण यासार�या मािहती सकंलना�या 
प�तीबरोबरच कृतीसशंोधन अ�यास जो कदािचत िव�ततृ सशंोधन सम�येवर आधा�रत 
असेल अशा सव� कृतीयोजनाचंा उपयोग सखोल अ�ययन िवकसन ��य�ात आण�यासाठी 
केला जातो.  

सखोल अ�ययना�या उदा. त इितव�ृ सचंाचे िव�ेषण कर�याचा अिधक �प� माग� 
कदािचत हा असू शकतो क�, सखोल  अ�ययन सकं�पनेवर �काशझोत टाक�यासाठी 
वापर�या जाणाया� सखोल अ�ययन स�ेंपे�ा ित�याशी जवळीक असले�या प�ृ�तरीय 
अ�ययन स�ेंचा वापर क� शकतो. पथृ:करणास स�ुवात कर�यापूव� िकंवा द�ताऐवजाचे 
वाचन के�यानतंर त�ुही असा िवचार क� शकता. अजून अशा काही स�ंा िकंवा िन�कष� 
आहेत ज ेसखोल अ�ययना वर भर दे�यास सूिचत करतात. यासाठी�या अित�र� सदंभ� 
िनवडीसाठी त�ुहाला प�ुहा द�तऐवजाचा आधार �यावा लागेल. 

पथृ:करण �तरात फरक असले परतं ु आशय िनवडीचा ��ीकोन ठरिवताना सशंोधकास 
गरज असते ती तक� िममासें�या िन:सिंद�धता आिण �प�तेची. 

द�तऐवज पृथ:करणाचे फायदे आिण तोटे. 

रॉबसन (२००२) यानंी आशय िव�ेषणाचे फायदे आिण तोटे ल�ात आणून िदले. याचा 
फायदा हा आहे िक द�तऐवज सहभागीवर न लादता �याचा वापर करता येतो. ते 
िव�सनीयते�या ��ीने तपासले /पनुत�पासले जातात. 

सवा�त �मखु सम�या ही असते क� द�तऐवज हे सशंोधका�या अपेि�त हेतू�या ��ीने 
िलिहलेले नसतात आिण �यामळेु िन�कष� केवळ द�तऐवज पथृ:करणातून काढणे श�य 
असते. 
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तुमची �गती तपासा- ३ 

अ) द�तऐवज पथृ:करणाचा अथ� सागंा. 

ब) द�तऐवज पथृ:करण सशंोधनाचे उपयोजन �प� करा. 

४अ.६ �कृितवादी अ�वेषण 

अथ� - �कृतीवादी अ�वेषण हा �वयागंपूण� अ�यासात अंतभू�त असा िवचार आह ेक� सभंा�य 
सव� ि�थतीत मानवास पूण�पणे समजून घेतले जाते �यात तो जेथे राहतो ते िठकाण, �याने 
केले�या सधुारणा, �याचें जीवन जगणे, अ�न गोळा करणे, घर, उजा�, पाणी, �वत:साठी 
कशा�रतीने िमळिवले. �याची भाषा, ल�नप�ती, �ढीपरपंरा इ. चा समावेश होतो. 
�कृतीवादी अ�वेषणात समाजशा�ावर भर अस�याने �यात सामािजक -सा�ंकृितक 
बाबीकडे िवशेष मह�व िदले जाते. �ाम�ुयाने �कृितवादी अ�वेषक हा समदुायावर ल� 
क� �ीत करतो. (केवळ भौगोिलक ��्या न�हे तर काय�, फुरसद, शालेयवग�, शालेय गट व 
इतर समदुायावर स�ुा) �कृतीवादी अ�वेषणाचा ��ीकोन हा कला आिण सा�ंकृितक 
जतनाशंी जवळीक साधणारा असून क�दायी िव�ेषणापे�ा वण�ना�मक अिधक आह.े  ही 
एक �कार े सामािजक व सा�ंकृितक अ�वेषणाची शाखा आहे. सपूंण� स�ंकृती�या 
अ�यासावर या अ�वेषणात भर असतो. या प�तीची स�ुवात स�ंकृती�या िनवडीने होते. 
स�ंकृती सबंंिधत सदंभ� सािह�याचा आढावा, िनवडक चलाचें िनद�शक आिण स�ंकृती 
सद�याकंडून �ा� केलेली चले याचंा अ�यासात समावेश असतो. �कृतीवादी अ�वेषणाचे 
�े�  �यापक असून यात अ�यासक आिण प�तीम�ये फार मोठ्या �माणात वैिवधता आहे. 
सवा�िधक सामा�य असा �कृतीवादी अ�वेषण व असरंिचत मलुाखती यानंा �े�सशंोधनाचा 
एक भाग �हणून वापरते. अ�वेषक हा स�ंकृती म�ये स��य सहभाग होऊन �यात गढून 
जातो. आिण मोठ्या �माणात �े� न�दी संिटत करतो. �कृितवादी अ�वेषण अ�यासात 
कशाचे िनरी�ण करावे, कोणा�या मलुाखती �या�यात हे पवु�िनधा��रत नसते. 

हॅमरसेली आिण ॲटिकंनसन यानंी �कृतीवादी  अ�वेषणाचा अथ� �प� केला आहे. तो असा 
िवशेष प�ती िकंवा प�ती समू� सदंभा�त िवचार करताना स�ेंचा िवचार आपण सव��थम 
करतो. याची बह�ताशं वैिश�े ही अ�वेषकास दीघ�काळापय�त काय घडते ते पाहणे. काय 
बोलले जाते ते ऐकणे, �� िवचारणे यासार�या बाबाrंम�ये कळते िकवा नकळत सहभागी 
क�न घेतात, वा�तिवकता सशंोधन गा�याशी सबंंिधत म�ुावंर �काश टाक�यासाठी 
उपल�ध सकंिलत मािहतीचा वापर होतो. जॉ�सनने �कृतीवादी अ�वेषणाचे �व�प �प� 
करताना �हटले आह े क�, सामािजक जीवनाचे िव�ततृ �व�प आिण एका िविश� 
सामािजक प�तीतील स�ंकृती ही ��य�ात लोक  काय करतात �या�या सिव�त 
िन�र�णावर आधा�रत असते. 

�कृतीवादी अ�वेषण संशोधनातील गृहीतके: 

गॉरसन�या मते: 

अ) �कृतीवादी अ�वेषण असे गहृीत धरते क�, सशंोधनाचे �मखु ल� हे म�ुयत: 
समदुाया�या सा�ंकृतीक �ानाने �भािवत असते क� प�ती जवळ जवळ अशी खा�ी देते 
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क�, सामा�य सा�ंकृतीक आकलन हाती घेतले�या सशंोधन �चीत िनद�िशत क� शकेल 
याची खा�ी या प�ती�ार े िदली जाते. अशा �कार�या सा�ंकृितक आकलना�ंया 
काय�कारण मह�वावर अ�वयाथा��ार ेयो�य िठकाणी िवशेष भर िदला जातो. येथे अशी एक 
श�यता असू शकते क� �कृतीवादी अ�वेषण हे सा�ंकृितक सवेंदने�या भूिमकेस अितमह�व 
देते आिण उि��ासंा�ंया काय�कारणी भूिमकेस कमी मह�व देते. 

ब) �कृतीवादी अ�वेषण सबंंिधत समदुायाचे ल� िनद�िशत कर�याची �मता गहृीत धरते 
काही िठकाणी  हे किठण असते. सशंोधनातंग�त िवषयात समदुाय, औपचा�रक सघंटना, 
अनौपचा�रक समूह, वैय��क �तरावरील सवेंदना या सव� कारणा�मक भूिमका पार 
पाडतात. या सवा�चे मह�व हे �थलकालपर�वे िभ�न असते. समदुाय स�ंकृती�या 
भूिमकेकडून ठेवले�या अिधक अपे�ेकडे अ�वेषणाचे ल� क� �ीत होते आिण �यामळेु 
�य��गत मानसशा�ीय कारणा�मक भूिमका दलु�ि�त राह�याची श�यता असते. 

क) �कृतीवादी अ�वेषण असे गहृीत धरते क�, अ�यासातंभू�त जनस�ंये�या स�ंकृतीचे भान 
ठेव�यास सशंोधक सशंोधक समथ� असतो. �याचे भाषा व स�ंकृती सदंभा�तील तािं�क 
श�दावंर �भ�ुव असते आिण �याचे सव� िन�कष� हे स�ंकृती�या सव�कष �ानावर आधा�रत 
असतात. 

ड) जर प�तीस अंगीभूत मानले नाही तर स�ंकृती भेद �कृती अ�वेषण सशंोधनात 
िदले�या मापनास स�ंकृतीबा� समान अथ� लाव�यास गहृीतके खोटी ठर�याची श�यता 
असते.  

�कृतीवादी संशोधनाची वैिश�्ये : 

हॅमर�ले आिण सॅडस� �या मते �कृतीवादी सशंोधनाची वैिश�्ये खालील�माणे. 

अ) रोज�या सदंभा�तील लोकां�या वत�नाचा अ�यास केला जातो. 

ब)  नैसिग�क वातावरणात याचें आयोजन केले जाते. 

क) याचें म�ुय �येय म�ुयमापना�मकतेपे�ा सम�वेषकासारखे आहे. 

ड)  �थािनक लोक िकंवा मूळ रिहवाशा�ंया ��ीने पाहता रिहवाशी व �ाहक िकंवा उपभो�ा  

      आह ेका? याचा शोध घेणे हा एक हेतू असतो. 

इ) मोठ्या �माणावरील �ोतातून मािहतीचे सकंलन केले जाते परतं ु िनरी�ण िकंवा              
सबंंिधत अनौपचा�रक संभाषण हेच ख�या अथा�ने म�ुय त�व असते. 

फ) मािहती सकंलनाचा ��ीकोन असरंिचत अस�याने अ�यासा�या स�ुवातीस ठरवून    
िदले�या पूव� िनयोिजत योजनेचे अनकुरण कर�यात गुतूंन राहत नाही तसेच सपंािदक 
मािहतीचे पथृ:करण आिण अथ�िनव�चनाचेवग�करणही िनि�त करत नाही. याचा अथ� असा 
होत नाही क� सशंोधन हे अ�यवि�थत आह,े स�ुवातीला सहज उपल�ध मोठ्या 
�माणावरील मािहतीतून क��या �व�पात सकंिलत केली जाते असा याचा सरळसाधा अथ� 
आहे. 
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ग) एकाच गटावर िकंवा आकाराने लहान गटावर ल� क� ि�त केले जाते. जीवन इितहास     
सशंोधनात केवळ एका �य��वर ल� क� ि�त केले जाऊ शकते. 

च) मािहती पथृ:करण हे मानवी कृतीची काय� व अथ� यातंील अ�वयाथ� काढ�यास गुतंलेले     
असते व ते �ाम�ुयाने शा�दीक िववेचन आिण �प�ीकरण �व�पात असते. यात      
सािं�यक� गणुमान पथृ:करणाची भूिमका गौण �व�पाची असते. 

ई) सबंंिधत मािहतीचे सकंलन आिण पथृ:करणाचे �व�प च�ाकार असते. - आिण 
सपूंण�पणे ���येचे श�ुीकरण होऊन भिव�यातील िन�र�णासाठी नवा आकार दे�यास ते 
य�ु असते. ते�हा एका �कारची साम�ी नवीन मािहती परुिवते. व ही नवी मािहती 
सशंोधकास इतर वेग�या �कारची साम�ी िमळिव�यास अिभ�पता दश�िवते िकंवा 
अ�वयाथा�ची िनि�तता ही दसु�या अशा �य��कडून केली जाते. जो स�ंकृती अ�यासाचा 
एक भाग असतो. 

�कृतीवादी अ�वेषणाची माग�दश�क त�वे : 

१) �े� न�दी घेताना �या िव�ततृ �व�पात असा�यात मू�यमापन टाळावे. 

२) अनेकिवध सदंभा�तून वैिव�यपूण� मािहतीचे सकंलन करावे. सहभागी�या �वत:�या 
अनभुवातील मते �या�ंया �वत:�या श�दात �ा� करा. �या�ंया भाषेत काय��मातील 
सहभाग�चे सादरीकरण उ�ृत करा. 

३) मह�वाची मािहती काळजी पूव�क िनवडा, �या�ंया मािहतीतून �ा� जाणीवा न�दवा पण 
�या�ंया जाणीवा �ा मया�िदत असा�यात याकडे ल� �ा. 

�कृतीवादी अ�वेषण आयोजनाची तं� े: 

यात पढुील गो��चा समावेश होतो. 

अ) सभंाषण आिण मलुाखती ऐकणे, सशंोधकाने न�दी घेणे िकंवा ऑिडओ रकेॉिड�ग करणे 
ज�री असते. 

आ)  वत�न िनरी�ण व �याचे अथ� िवषद करणे, घेतले�या न�दीतून वत�न �काराचा 
आराखडा काढणे, लोकामंधील नातेसबंंधाचे रखेाटन फोटो�ाफ काढणे, दैनिंदन 
जीवनातील कृतीचे ि�हिडओ रकेॉिड�ग घेणे, िडिजटल टे�नोलॉजी आिण वेब कॅमेरा 
याचा वापर.  

�कृतीवादी अ�वेषण आयोजना�या पाय�या : 

��ेडली या�ंयानसुार �कृतीवादी अ�वेषण आयोजना�या अव�था पढुील �माणे. 

१. �कृतीवादी �क�पाची िनवड करणे. 

२. �कृतीवादी �� िवचारणे आिण �कृतीवादी साम�ी सकंिलत करणे. 

३. �कृतीवादी �व�पातील न�दी घेणे. 
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४. �कृतीवादी साम�ीचे िव�ेषण करणे आिण आव�यकता भास�यास अजून अिधक 
सशंोधनाचे आयोजन करणे. 

५.  �कृतीवादी अ�वेषणाची �परषेा आखणे व �याचे लेखन करणे. 

�कृतीवादी अ�वेषणा�या पाय�या : 

��ेडली�या अनसुार �कृतीवादी अ�वेशण हे साखळी �कारचे सशंोधन नसून ती एक अशी 
च�ाकार �ि�या आहे. सशंोधक ��िनमा�ण करतो �या�या उ�राचंा शोध घेतो. �यातूनच 
प�ुहा अनेक �� िनमा�ण होतात आिण मग सशंोधकास प�ुहा मागील पायरीवर येणे भाग 
पडते.  

��ेडली�या नसुार �कृतीवादी अ�वेषण अ�यास आयोजनाचा पाय�या पढुील�माणे (सव� 
सशंोधनात या पायया�चा वापर होईलच असे नाही.) 

१) सामािजक ि�थतीत �थान िनि�ती िवषयाची �या�ी ही एका सामािजक अव�थे�या 
सू�म �कृतीवादी अ�वेषणापासून ते सिं�� स�ंथे�या बृहत �कृतीवादी पय�त असते. 
हायमस�या मते �कृती- अ�वेषणा�या तीन पाय�या आहेत. 

अ) सव�कष �कृतीवादी अ�वेषण जे सपूंण�त: स�ंकृती समावेशक असते. 

ब) िवषायिन� �कृतीवादी अ�वेषण जे स�ंकृतीय�ु पैलूंकडे ल� परुिवतात. 

क) प�रक�पना�मक �कृतीवादी अ�वेषण - एखादी गो� आप�या स�ंकृतीत का घडते 
याबाबत क�पना देतात. समजा त�ुही वग� वातावरणावर संशोधन क� इि�छत असाल. या 
पायरीवर त�ुहास वग�वार गटाची िनवड करावी लागते आिण �या सामािजक आिण शै�िणक 
ि�थतीत �याचा वापर केला जातो. ते िनद�िशत करावे लागते. 

२) साम�ीचे सकंलन - �कृतीवादी अ�वेषणात साम�ी सकंलनाचे चार �कार ेआहेत ते : 

अ) सहभागी िकंवा असहभागी�या सामािजक सदंभा�तील िनरी�ण न�दी, दैनिंदन, िटपणे, 

प�ुतके यातून ठेवले�या न�दी तपास�या जातात. 

ब) अध� सरंिचत मलुाखतीत िवचारले�या म�ु आिण बंिद�त ��ा�ार ेिवषय िनि�तता पूण� 
होते. 

क) असरंिचत मलुाखतीचा वापर क�न म�ु ��ा�ार े�वतं� Coversation करता येते.  

ड) �कािशत व अ�कािशत कागदप�े, फोटो�ापÌस, पेपर ि�हडीओ, मानविनिम�ती स�ंह, 
प�े, प�ुतके िकंवा अहवाल याचंा साम�ी सकंलनासाठी वापर केला जातो. अशा साम�ी 
सकंलनाची अडचण अशी असते क� जेवढी जा�त मािहती तेवढेच �याचे िव�ेषण 
कर�यासाठी �ावी लागणारी मेहनतस�ुा अिधक असते आिण �याह�नही जसा अ�यास 
�ग�भ होत जातो आिण मािहती वाढत जाते ते�हा �या मािहतीचे स�ुप� िव�ेषण करणे 
अिधकच अवघड होते. तरीही अिधक मािहती ही चागंले िनयम, वग�वारी, िस�ातं आिण  
िन�कषा�साठी पढुाकार घेते. संशोधकाकडे उपल�ध असलेला वेळ व मािहती �ोत या�ंया 
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दडपणामळेु पूरक मािहती िकती आहे ? हा वादातील म�ुा आहे. मािहती के�हा आिण कुठे 
स�ंहीत करावी हे ठरिवणे हा मह�वाचा िनण�य असू शकतो. 

एखा�ा वेळेस सखोल िव�ेषणामळेु दसुर ेम�ेु दलु� ि�त होऊ शकतात. �याच�माणे उथळ 
िव�ेषणाने कदािचत एखादा मह�वा�या म�ुा दलु� ि�त होऊ शकतो. 

अशा प�ती�या सशंोधनात सामािजक मािहतीचा वापर करणे हे नीतीमू�य, ग�ुता आिण 
ज�री मनोिन�ह यामळेु कठीण होते. गणुा�मक सशंोधनात बह�धा कृती अव�थेचे अ�प 
�माणात िवभाजन केले जाते. सशंोधक अ�यास पढेु नेताना उपल�ध मािहतीचे 
सिं��ीकरण आिण सांकेतीिककरण क� शकतो मािहती संकलनासाठी सशंोधक ब�याचदा 
सै�ािंतक आिण िनवडक �यादशा�चा वापर करतो. 

३) सहभागी झाले�यांचे िन�र�ण करण े: 

अ�यासात असले�या सामािजक ि�थतीब�ल म�ु �� तयार करा. मॅलीनॉव�क� �या मते 
�कृितवादी अ�वेषण सशंोधनाची स�ुवात सम�ये�या पूव��ानापासून झाली पािहज.े �ा 
सम�या �हणजे सशंोधकाने अ�यासात आणलेले �� आहेत आिण �या�ंयािवषयी ते खलुा 
��ीकोन बाळतात पण �याचे गलुाम होत नाहीत. वग� वातावरणाचे दाखले जमवा. 
सशंोधनाची साधने/ प�ती िनवडा. अ�यासा�या स�ुवातीस वाप� शकतील अ�या 
सा�ंकृतीक पोकळी, हेत,ु कृती, काय�, सोहळा, वेळ, नट, उि�� आिण भावना याबं�ल�या 
��ाचंा साचा ��ॅडले (Spradly) परुवतो. 

४) �कृितवादी अ�वेषन न�दी तयार करणे, वग�वातावरणाची वण�ने आिण �या प�रि�थतीत 
ती वापरली गेली आहेत याब�ल  न�दी  के�या  जातात    

५) वण�ना�मक िन�र�ण बनवण:े 

िव�ेषण कर�यासाठी प�त िनवडा. 

 ६) काय��े�ाचे िव�ेषण तयार करणे मािहतीत दडलेली theme शोधा आिण �यावर 
उपल�ध िस�ातं, जर असतील आिण �या �माणे लागू पडत असतील �या�माणे लागू 
करा. सशंोधकाने �थम श�दाथ� सबंंधीचे नाते िनवडणे ही काय��े� िव�ेषणाची गरज आह.े 
उदा.'कारण' िकंवा 'वग� ' दसुर ेत�ुही तमु�या मािहतीतील काही भाग िनवडा आिण वाचायला 
स�ुवात करा. हे करत असताना, काय��े� िव�ेषण म�ये त�ुही िनवडले�या श�दाथ� सबंंधी 
ना�यात चपलख बसणाया� सं�ाचंी सचुी भरा. आता ��येक काय��े�ासाठी रचना�मक �� 
तयार करा. सामा�य सभंाषणात रचना�मक �� ह ेवण�ना�मक ��ा�ंया तलुनेत कमी वेळा  
येतात. �हणून �यानंा अिधक चौकटीची गरज असते. रचना�मक ��ाचें �कार खालील 
�माणे : 

i) पडताळा आिण �� गोळा करण:े 

उदा. प�रक�पनाचंा पडताळा (िश�क िश�य याचें नाते उपकारक आहे का ?) 



 

 

प�रमाणा�मक आिण गणुा�मक संशोधन-१ 

 

77 

ब) काय��े�ाचे स�य�व�थापन (िश�क - िश�य ना�याचे िविवध �कार आहेत का ? कुठले 
िविवध �कार आहेत ? 

क) समािव� केले�या स�ंांचा पडताळा (िश�काचंा सपं ही कायदािवरोधी कृती आहे का ?) 

आिण  

ड) श�दाथ� सबंंधातील ना�याचा पड�याळा  (िशकवणे सुदंर आहे का ?) 

ii) चौकट �ितयोजन: 

यासाठी �यव�थापनात त�ुहाला खूप कठोर िटकानंा सामोर े जावे लागते. अ�या खय� 
वा�याने स�ुवात करायची आव�यकता असते. नतंर िवचारा क�, या वा�यात कठोर 
िटकेला एखा�ा पया�यी श�दाचा िवचार त�ुही क� शकता का ? �यव�थापनात त�ुहाला 
खूप सामोर ेजावे लागते. (हे �यानंा श�दाचंी सूची, �यातून श�द िनवडायचा आह.े ती देऊन 
प�तशीरपणे होऊ शकते.  

iii) प�यांचा संच  (Card sorts): 

श�द समहु अथवा श�द प�यावंर िलहा मग ती cards बाहेर रचून ठेवा आिण वर उ�लेख 
केलेला �� िवचारा असे क�न कुठले श�द सारखे आहेत हे सशंोधक िवचा� शकतो. तसेच 
तो काय��े�ामंधील आिण काय��े� आिण वाता� यां�यामधील ना�या�या प�रक�पनेची 
चाचणी होती. उदा. ितथे वग� िवचारसरणीचे िविवध �कार आहेत का? जर उ�र हो असले 
तर मग हे एक काय��े� आह.े नतंर िवचारा कुठ�या �कार�या वग� िवचारसरणी आहेत? 
काय��े� िव�ेषणात शेवटची पायरी ही त�ुही ओळखले�या सम�त प�रकि�पत काय��े�ाचंी 
या काय��े�ातंील पर�पर सबंंधाचंी आिण तमु�या िव�ेषणाचा पाठपरुावा करणाया�  
रचना�मक ��ाचंी सूची बनवणे आहे. 

७) ल�वेधी िनरी�ण बनिवण े(करण)े 

८)वग�करण त�वाचे िव�षेण करण:े 

वग�करण त�व ही एक गो��ची वग�वारी कर�यासाठी आिण �यानंा गटात लाव�यासाठीची 
वै�ािनक �ि�या आह.े िकंवा हे एका श�दाथ� सबंंधातील ना�यावर सघंिटत केले�या 
काय��े�ाचंा समहु आहे. सशंोधकाने �याची वग�करण त�वे ही मािहती देणाया�नी िदले�या 
मािहतीशी ताडून पाहणे आव�यक आहे. श�द, �सगं, रचना सार�या दोन ते तीन 
�तीकाशंी तलुना करावी. 

९) काही िनवडक िन�र�ण ेकरावीत 

अशा�कारचे घटका�मक िव�ेषण करणे �यात इतरापें�ा वेगळेपण दश�िवणाया� सा�ंकृितक 
�ितकाचंी ल�णे शोधणे आिण �यानंा अथ��ा� क�न देणे िकंवा �यां�या गणुिवशेषामागचा 
�यवि�थत शोध घेतला जातो. घटका�मक िव�ेषणातील मूळ क�पना ही आह े क� 
काय��े�ातील सव� बाब�चे िवघटन हे अथ�िव�यास ल�णा�ंया सयंोगातून होऊ शकते. जे 
�या बाबीना एकि�त अथ� देतात. 
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१०) सां�कृितक गाभा शोधण:े 

Theme  �हणजे गहृीतक अथवा प�रि�थती, िन:सिंद�ध अथवा सिंद�ध, �याला ��य� वा 
अ��य��र�या मा�यता �ा� झाली आहे. आिण �याला समाजाने मा�यता िदली आह.े 
सा�ंकृितक गाभा शोध�या�या धोरणात पढुील गो�ी समािव� होतात i) स�ंकृतीचा सखोल 
अ�यास ii) स�ंकृतीची सपूंण� यादी बनिवणे iii) सव� काय��े�ाचें घटक शोधणे आिण �यांचे 
िव�ेषण करणे. iv) िलंग, वय SES groups इ. सव� काय��े�ा�ंया पलीकडे जाऊन 
सार�या मूलभूत त�वांचा शोध घेणे v) वत�नाचा सबळ �कार �प�पणे दाखवणा�या 
काय��े�ानंा ओळखणे. vi) सा�ंकृितक देखा�याचंी योजना करणे. vii) �यापक (उ�प�ी) 
सिंहता �या साधारणत: काय�रत असतात. उदा. सामािजक सघंष� असमानता, स�ंथे�या 
सामािजक सघंष� असमानता, स�ंथे�या सामािजक �यव�थेत सा�ंकृितक िवरोधाभास, 
सामािजक िनय�ंणाचे धोरण, लोकामंधील नाती साभंाणे, सं�थेत आिण स�ंथेबाहेर दजा� 
सपंादणे, शै�िणक आिण �यव�थापक�य सम�या सोडावणे इ. ओळखणे. 

११. सां�कृतीक यादी घेण.े 

१२. �कृितवादी अ�वेषण लेखन करण.े 

मलुाखत घे�यासाठी माग�दश�क त�वे: 

पॅटॉन�या अनसुार, �भावी, मलुाखत घे�याकरता िन�निलिखत उपय�ु माग�दश�क त�वे 
वापरली जाऊ शकतात. 

१) मलुाखती�या सव� ट��यातं, पूण�वेळ �हणजे िनयोजनापासून मािहती सकंलनापय�त 
आिण ितथून ते प�ृथकरणापय�त सशंोधन �य�नांचे उि�� क� ��थानी ठेवा. �या 
उि��ाला मलुाखत �ि�येचा माग�दश�क बनू �ा. 

२) गणुव�ादश�क मलुाखात�चे मलुभूत त�व हे चौकट परुव�याचे आहे �याम�ये �ितसाद 
देणार े�वत:�या समजतुी �वत:�या श�दात �य� क� शकतात. 

३) िविवध �कार�या मलुाखत�ची बल�थाने आिण दबु�लता समजून �या. अनौपचा�रक 
सवंादा�मक मलुाखत, मलुाखत माग�दश�क ��ीकोन आिण �मािणत केले�या म�ु 
�व�पा�या मलुाखती इ. 

४) सशंोधन �य�नां�या  हेतूला पूरक अशी मलुाखतीची एखादी प�त (िकंवा प�त�चे 
एक�करण) िनवडा. 

५) मलुाखती�या आधार ेएखादा जमवू शकेल अशा िविवध मािहती �ोताबं�ल जाणून 
�या. उदा. वत�णूक�सबंंधीत मािहती, मत,ं भावना, �ान, Sensory Data आिण 
पा��भूमीब�ल मािहती. 

६) िवचार क�न िनयोजन करा क� अशा �कार�या िविवध ��ानंा, �याम�ये भूत, 
वत�मान आिण भिव�यावर �� समािव� केले गेले आहते, �या�ंया कशा�कार ेअिधक 
परुकपणे अन�ुम लावता येईल. 
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७) खरोखर खलुा - शेवट असणार े�� िवचारा. 

८) समज�यास सो�या आिण यो�य भाषेचा वापर क�न �प� �� िवचारा. 

९) एका वेळी एकच �� िवचारा. 

१०) गाभंीय� आिण तपशीलाची मागणी पूण� कर�यासाठी सखोल आिण पाठपरुावा करणारे 
�� वापरा. 

११) कुठली मािहती आव�यक आह,े का ती मािहती मह�वाची आहे हे मलुाखतदाराला 
�प� सागंा आिण मलुाखतीची �गती कशी चालली आहे हे �याला कळंू �ा.  

१२) काळजीपूव�क ऐका आिण �यावरह�कूम पूरक �ितसाद �ा जेणेक�न �य��ला हे 
कळेल.  क� तीच/ं�याच ंबोलण ंऐकलं जात आहे. 

१३)  गिभ�त / सूचक �� टाळा. 

१४) सखोल / मलुाखत आिण उलट तपासणी या�ंयातीन फरक समजून �या गणुदश�क 
म�ुयमापन करणार ेसखोल मलुाखत घेतात. तर पोलीस तपासनीस िकंवा करा�ंया 
िहशोबाची तपासणी करणार ेउलट तपासणी घेतात. 

१५) वैयि�क स�य आिण अ�यो�य फाय�ाची जाणीव िनमा�ण करा. 

१६) �ितसादा�ंया काही ठरािवक भागाकंडे तट�थपणे पहा. त�ुही ितथे मािहती 
कलनासाठी आहात, �या �य��िवषयी मत तयार कर�यासाठी नाही. 

१७) मलुाखत घेत असताना िन�र�ण करा. ती �य�� िविवध ��ांना कसा �ितसाद देतेय 
आिण ित�यावर �या ��ांचा काय प�रणाम होतोय याबाबत सजग आिण 
सवेंदनशील रहा.  

१८) मलुाखतीचे िनयं�ण राखा 

१९) िव�ेषण आिण न�दीसाठी जे�हा श�य असेल ते�हा पूण� आिण अचूक अवतरण टेप 
रकेॉड� करा. 

२०) मलुाखतीदर�यान मह�वाचे मु�े पकड�यासाठी आिण ते अधोरिेखत कर�यासाठी 
िटपण ंकाढा. 

२१) मलुाखती नतंर जेवढ्या लवकर श�य होईल तेवढ्या लवकर �वनीफ�त�त काही 
िबघाड नाही ना ते तपासा, िटपणा�ंया पारदश�कतेसाठी िसहंावलोकन करा, िजथे 
आव�यक असेल तेथे िव�तार करा, आिण िन�र�णे न�दवा. 

२२) स�मािणत आिण िव�सनीय मािहती सकंिलत कर�यासाठी पूरक आिण आव�यक 
अशा कुठ�याही पायया�चा अवलंब करा. 



  

 

 िश�णातील संशोधन प�ती 

80 

२३) मलुाखतदाराला स�मानाने वागवा. ल�ात ठेवा क� दसुया��या अनभुवाला 
�याहाळायला िमळणे हा एक िवशेषािधकार आिण जबाबदारी आहे. 

२४) मलुाखत घे�याचा सराव करा. आपली कसब िवकिसत करा. 

२५) मलुाखत घे�याचा आनदं �या. 

�कृितवादी अ�वेषण अिभक�पाचे लेखन : 

�कृित अ�वेषण सशंोधन अिभक�पाम�ये खालील घटकाचंा समावेश असावा. 

१) हेतू / उि�� / �� 

२) सशंोधन त�व�ान 

३) सैधािंतक / ताि�वक आराखडा 

४) सशंोधन रचना / नमनुा (साचा) 

५) Setting 

६) �यादश�नाची काय�प�ती 

७) सशंोधकाची पा��भूमी व अनभुव 

८) सशंोधकाची एक / अनेक भूिमका. 

९) मािहती सकंलन प�त 

१०) मािहती िव�ेषण / िववरण 

११) उपयोजन / िशफारशी 

१२) सादरीकरणाचा नमनुा आिण �म 

�कृितवादी अ�वेषणाचे फायदे : 

ते पढुील�माणे आहते : 

१) इतर सशंोधन �कारापे�ा यात सव�कष यथा�थ मािहती या �कारातून सशंोधकास  
परुिवली जाते. 

२) नैसिग�क वातावरणात (गितमान अशा) िनरी�णा�ार ेवत�नाचे आकलन हो�या�या ��ीने 
अचूक अशी प�ती आहे. 
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�कृितवादी अ�वेषणाचे तोटे: 

ते पढुील �माणे आहेत : 

१) हे मोठ्या �माणात सशंोधका�या िनरी�ण आिण अ�वयाथा�वर अवलंबून असते. 

२) सािं�यक� मािहती �विचतच परुिवली जाते. �यामळेु सशंोधका�या िन�कषा�ची वैधता 
तपासणीचा माग�च उपल�ध राहत नाही. 

३) िनरी�णाचा पूव��ह दूर करणे हे ब�याच अंशी अश�य असते. 

४) सामा�यीकरण ही जवळजवळ अि�त�वातच नसतात. �यामळेु केवळ एकाच ि�थतीचे 
िनरी�ण होते. अ�यासात सिंद�धता राहते 

५) हे फारच वेळखाऊ आह.े 

तुमची �गती तपासा - ४ 

अ) �कृितवादी अ�वेषण सशंोधनाची वैिश�्ये सागंा. 

ब) '�कृितवादी अ�वेषण' सशंोधन आयोजना�या पाय�या �प� करा. 

४अ.७ �यि�अ�यास 

�यि� अ�यास हे अशा �कारचे सशंोधन आहे क�, �यात वत�मान स�ि�थतीतील घटना, 
प�रि�थती याचें वण�न व अ�वययन केले जाते. व�ृाअ�यास सामािजक कृत�चा गुतंा अशा 
�रतीने नजरसे आणतो क� �यामळेु समाजावर �भाव टाकणारी �य��, सामािजक 
�यव�थेवर कसा �भाव करते याचा अ�यास क� शकते. पूव�सशंोधकाने मािहती क�न 
िदले�या ि�ल� िववाद िकंवा पूवा�नभुवाचे आकलन क�न दे�यास ही प�ती उपय�ु ठरते. 
मया�िदत घटना, ि�थती आिण �याचें सबंंध याचंा सिव�तर आशया�मक िव�ेषणावर �यि� 
अ�यास भर देते. डािव�नचा उ��ातंी िवषयक िस�ातं हा म�ुयत: �ायोिगक उदाहरणावंर 
आधा�रत नसून तो �यि� अ�यास सशंोधनावर आधा�रत होता. िश�णात मोठ्या 
�माणावर सशंोधनाचा गणुा�मक ��ीकोन �हणून याचा वापर होतो.  

Odum यां�या मतानसुार �यि� अ�यास हे असे तं� आहे क� �या�ार े वैयि�क घटक ह े
कधी स�ंथा असतील िकंवा गट, �यि� जीवनाचा एखादा भाग असतील अशाचे इतर 
गटाशंी असले�या सबंंधाचे िव�ेषण करते. ��येक �ितसादका�या (�यि�, कुटंुब, वग�, 
स�ंथा, सा�ंकृितक गट) या वैिश�्यानंसुार भेद क�न �याचा एक घटक तयार करते, या 
��येक घटका�या �व�पाचे पथृ:करण कर�यावर या अ�यासाचा भर असतो. �यि� 
अ�यास सामािजक आिण शै�िणक कृतीतील गुतंा नजरसे आणून देतो. एक �य�� 
आप�या समाजा�या प�रि�थतीत कसा बदल घडवून आण ु शकते याचा अ�यास केला 
जाऊ शकतो. शै�िणक व सामािजक वा�तिवकता िविश� प�रि�थतीतील सदंभ�, इितहास 
या�ंया आंतरि�येमळेु घडतो असे गहृीत धरले जाते. �यि� अ�यास �थम वण�न करते 
आिण नतंर पथृ:करण आिण त�वे िनि�त कर�याचे काम करते. जी गो� जशी िदसते तशी 
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ती नसते असे माननु सखोल पथृ:�करण केले जाते. �यामळेु case चे आकलन होते. 
मोठ्या जनस�ंयेचे सामा�यीकरण केले जात नाही. ते सामािजक शा�ा�या 'सामािजक 
रचनावादाचें अनकुरण करते. बह�ताशं व�ृा�यासंाचे �व�प हे �ाम�ुयाने गणुा�मक �व�पाचे 
असते. पूव�सशंोधनातील गुतंागुतंी�या घटना िकंवा घटकास बळकटी दे�यासाठी व�ृा�यास 
�े� ठरतो. मया�िदत �व�पा�या घटना, �सगं, ि�थती या�ंया सबंंधा�या िव�ेषणाकडे 
�यि�अ�यासाचा अिधक कल असतो. समाजशा�� या गणुा�मक सशंोधन प�तीचा 
��य� जीवनि�थतीचे परी�ण कर�याकरता मोठ्या�माणावर वापर करतात. Yin ह े�यि� 
अ�यास सशंोधन प�तीचे �प�ीकरण करताना सागंतात ही अशी अनभुविस� प�ृछा 
प�ती आहे क� �या�ार ेस�ि�थतीतील ��य� जीवनातील घटनेचा मागोवा घेतला जातो. 
प�रि�थती आिण �याचें सदंभ� यातील सीमा उघडपणे �प� होत नाही आिण �यात 
अनेकिवध परुा�याचंा आधार घेतला जातो. 

असे असले तरी काही �यि� अ�यासाचे �व�प जर ते मू�यप�रणामकता िकंवा स�ंथा�मक 
प�रणामकते सबंंधीत अस�यास ते स�ंया�मकही असू शकते. बरचेसे �यि� अ�यास ह े
गणुा�मक तसेच स�ंया�मक अशा सयं�ु ��ीकोनातून केले जातात, �याम�ये गणुा�मक 
��ीकोनाचा वापर �ाम�ुयाने केला जातो. आिण मािहतीचे सकंलन हे स�ंया�मक 
��ीकोना�या मलुाखत आिण िनरी�ण तं�ा�ार ेकेले जाते. सामा�य �े� अ�यासापासून ते 
एका �यि��या िकंवा गटा�या मलुाखती पय�त �य�� अ�यासात िविवधता आढळते. �य�� 
अ�यास अचूकपणे शीष�कावर ल� क� �ीत करते िकंवा समाज अथवा �यि��या 
जीवनिवषयक ��ीकोनाचा समावेश करते. उदा. �यि� अ�यास हा एखा�ा �ितभाशाली 
िव�ा�या��या जीवनातील शालेयकृती, वत�न �मता इ. वर ल� क� �ीत क� शकते िकंवा 
एखा�ा �यि��या सामािजक जीवनाचा अ�यास �याचंी सपूंण� वैयि�क पा��भूमी, अनभुव, 
�ेरणा, �या�या मह�वाकां�ाचा समाज वत�नावर पडणारा �भाव इ. गो��वर ल� क� �ीभूत 
करते. �यि� अ�यासा�या उदाहरणात �यि� अ�यास अ�यास�माचा िवकास नािव�यपूण� 
�िश�ण, िवघातक वत�न, अ�भावी स�ंथा इ�यादीचा समावेश होतो. 

�ा�यि�क काया�सदंभा�तील िस�ातंाचे पथृ:�करण क�न सशंोधनािध� िस�ांत 
व�ृा�यासा�ार ेकाया� ि�वत होऊ शकतात. येथे हे ल�ात घेणे आव�यक ठरते क� बह�ताशं 
�यि� अ�यास हे एका छोट्या िकंवा �वतं� गटावर क� �ीत असतो, �यामळेु �याचे िन�कष� हे 
मोठ्या लोकस�ंयेला लाग ुहोत नाही, तर �याची उपय�ुता नाकारता येत नाही. 

मानवी वत�न हे प�रि�थतीज�य आिण �यि�सापे� असते. मानवा�या मूळ �कृतीवरील 
भािकताबाबत एकवा�यता असते, या मलुभूत गिृहतकावर �यि�अ�यास आयोिजत केला 
जातो. 

स�:ि�थतीचे िववेचन, �प�ीकरण िकंवा वण�न कर�यासाठी �यि� अ�यासाचे आयोजन 
केले जाते. हा अ�यास एकाच वेळी समान गतीचा अस ुशकतो.  जे�हा मािहतीचे सकंलन ह े
एका िविश� समयी केले जाते िकंवा �याचे �व�प हे अ�वाय�मक असू शकते, ते कधी एक 
माग� िकंवा बह�माग� असू शकते. दसु�या श�दात सागंायचे झा�यास ती एक अंगीभूतच 
लविचक अशी काय�प�ती आहे. 
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�यि� अ�यासात सबंंिधत असलेली �य�� (case) �हणजे एक �ी, प�ुष िकंवा बालक 
असते अस ेनाही तर �याम�ये कधी अ�ययन कता� िश�क, �यव�थापक शाळा, िव�ापीठ, 
वग� िकंवा एखादा काय��मही असू शकतो. काही िनण�य, धोरणा सदंभा�तील सशंोधनात  
case �हणजे एखादा देशही  असू शकतो. मोठ्या �माणावरील स�ंया�मक व गणुा�मक 
अ�यासा�या िन�कषा�साठी परुवले जाणार ेसबळ परुावे �ा� कर�यासाठी �यि� अ�यासाचा 
�यात समावेश क�न घेतला जातो, िकंवा �याचे �वतं�पणे आयोजन केले जाते. �कृितवादी 
अ�वेषणा�माणे गटा�या िकंवा �या�ंया सद�या�ंया सा�ंकृितक पैलूंवर ल� क� �ीत करणे 
�यि� अ�यासात अपेि�त नसते. �यि� अ�यास हा एका case िकंवा अनेक cases वर 
ल� क� �ीत करतो. 

�यि� अ�यासाची वैिश�्ये: 

�यि� अ�यासाची वैिश�्ये पढुील �माणे : 

१) एखा�ा िविश� घटनेसदंभा�तील प�रपूण� अ�यासाशी सबंंिधत असतो. 
��य�व�पातील िविश� घटना �हणज े case होय. ��य�व�पातील गो���या 
शालेय काय��म, अ�यास�म, भूिमका �सगं, आंतरि�या, योजना, �ि�या 
सकं�पना इ. चा समावेश होतो. याचे वेगळेपण �हणजे ��येक �ितसादकास 
(�य��, वग�, स�ंथा िकंवा सा�ंकृितक समूह) सपूंण� घटक �हणून वागिवले जाते. 

२) एका घटकातील िभ�न गणुिवशेष असणाया��या पर�पर सबंंधामधील अ�यासावर 
भर िदला जातो. 

३) Cooley �या अनसुार �यि� अ�यास आप�या संवेदन�मता ती� करतात आिण 
जीवनाकडे सखोलपणे पाह�याची �प� ��ी देतात. हे अ��य��र�या 
अमूत���ीकोनातून �ा� न होता ते ��य� वत�ना�ार े�ा� होते. 

४) ��येक �यि�अ�यासात अशा काही बाब�कडे �प� ल� दे�याची आव�यकता 
असते. �याम�ये �यि� अ�यासाचे असे पैलू असतात �यावर मािहती सकंलन, 
पथृ:�करणाचे ल� एकवटलेले असेल अ�यासाचे ल� हे िविश� शीष�क, गाभा, 
िवधान िकंवा काया��मक प�रक�पना हे असू शकते. 

५) अ�यासातंग�त घटकाचंा नैसिग�क इितहास आिण सभोवताल�या सामािजक जगाशी 
असले�या �या�ंया आंतर��या यावंर िवशेष ल� क� �ीत करते. 

६) �यि� अ�यासात �गती न�दवहीत न�दिवले�या वैयि�क अनभुवातून आंत�रक 
कलह, तणाव, िवशेष वत�नासाठीची �ेरणा िकंवा घटकाचे वैयि�क कृती िकंवा 
पथृ:करणाचे घटक याचें �कटीकरण केले जाते. 

७) �यि� अ�यासा�या सू�म आिण सखोलतेची खा�ी क�न दे�यासाठी मलुाखत, 
िनरी�ण तं� आिण ��ावली द�तऐवज, मानविनिम�त व�तू, दैनिंदन आिण 
यासारखा िविवध तं�ाचंा वापर केला जातो. फार पूव�चा अनेकिवध �ोतातून 
सकंिलत केले�या मािहतीसाठ्याचा वापर यातं केला जातो. 
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८) Smith यानंी Merriam (१९९८) या�ंया िवचारास प�ृी देऊन असे �हटले आह े
क�, गणुा�मक सशंोधनाचे  असे �व�प �यात Simple Unit िकंवा Bounded 
system वर ल� क� �ीत केलेले असते, �यामळेु ते इतर गणुा�मक सशंोधनापे�ा 
वेगळे ठरते. या प�तीस Bounded system ते�हाच �हटले जाऊ शकते ज�ेहा ती 
िनि�त कालमया�देत मलुाखती िकंवा िनरी�णासाठी िनि�त व मया�दीत �यि�ता 
समावेश करते. 

९) यासं एक िकंवा अिधक ल�णीय घटनाचंा सखोल अ�यास असे �हटले जाऊ 
शकते. �यासाठी एक �य��, समूह एक स�ंथा, वग� िकंवा एखा�ा �सगंाचा अथ�शोध 
घे�या�या हेतूने केलेली शोधन ���या (आंत���ी �ा� कर�यासाठी �यि�, समूहाचे 
िकंवा घटनेचे अथ� �या ि�थतीत समािव� असले�या सहभाग��या ख�या 
जीवनासदंभा�त परावित�त होतात याचे आकलन क�न देणे, �यि� अ�यासात 
समूह, �य��, स�ंथा, वग� िकंवा �सगं हे पथृ:�करणाचे घटक �हणून काम करतात. 
उदा. �यि� अ�यासात पथृ:�करण घटक हा शालेय वग� असेल तर सशंोधक 
तशाच तीन वगा�तील �सगंाचा शोध घे�याचे ठरवू शकतो. 

१०) Yin �या नसुार �ाम�ुयाने ��यघटना आिण �याचें �प� न होणार े सदंभ� या 
दोघामंधील सीमारषेेचा ��यघटन�ेया ��ीने शोध घे�यात �य�� अ�यास गुतंलेला 
असतो. �यि� अ�यासाचा एक भाग �हणून या सीमारषेा �प� होणे आव�यक 
असते. 

११) �यि� अ�यास हा एकल - �थल िकंवा बह��थल अ�यास असू शकतो.  

१२) िस�ातंा�या प�रणामावर आधा�रत असा िकंवा परावलंबी घटना�या िविवधतेवर 
आधा�रत अशा �यि� case ची िनवड होते. 

१३) िन�कष� हे वैधते�या �व�पात न राहता वेगळले�या �व�पात श�दब� केले जातात. 
�यि� अ�यासातून सकंिलत केले�या मािहतीसह अनेकिवध पया�यी िस�ातं 
अि�त�वात अस ुशकतात. 

१४) �यि� अ�यास ��ीकोनात िन�न सभंा�यता कारणा�मक माग� ह े अ�यासासाठी 
िनवडले�या case �या �व�पात असतात, जरी �या मोठ्या जनस�ंये�या case 
म�ये स�ुपणे अि�त�वात अस�यातरी या case अशा �कार�या मागा�चा अवलंब 
कर�यास असमथ� ठरतात.  

१५) गणुा�मक �यि� अ�यासात अनेकिवध वा�तिवकतेचे कबुली िदलेली असते. ह े
आता सव�� करिवले जाते, तसेच सशंोधका�या िविवध सवेंदना सू�मपणे माडं�यात 
गुतंलेले असते. case/ सहभागी आिण इतर ते एकक� �ीिभमखु असणार िकंवा 
नसणार.  
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�यि� अ�यास अिभक�पाचे घटक: 

Yin नसुार �यि� अ�यास अिभक�पाचे पाच घटक आहेत. 

१) अ�यास �� २) सम�येचे िवधान िकंवा सै�ािंतक आराखडा ३) घटक िव�ेषणाचे 
िनद�शन ४) सशंोधन सम�ये�या मािहतीचा तािक� क िवचार ५) िन�कषा�चा अ�वयाथ�  
लाव�यासाठी िनकष लावणे. 

�य��, स�ंथा, घटना, तपिशलवार आिण अचूक कृती यांचे सखोल परी�ण हा �यि� 
अ�यासाचा �मखु हेतू आहे. अ�यासा�या स�ुवातीला प�रक�पना (गहृीतकृ�ये) िकंवा 
सशंोधन ��ाचे एकंदरीत िनवेदन केलेले असते. अ�यासाचे �� कसे आिण का ह े �� 
दश�िवतात आिण असे �� उ�चारणे आिण स�ुप� करणे हे सशंोधकाचे पिहले काय� असते. 
अ�यासाचे िवधान कसे आिण का या ��ापासून िमळिवलेले असते. ही िवधान ं सै�ाितक 
��ी िवकिसत कर�यास मदत करतात. तरीही सव� �कार�या �यि� अ�यासात िवधान 
नसतात. उदा. सम�वेषक �यि� अ�यासात फ� कृतीचे िनवेदन िकंवा िनकष िदलेले असते 
जे सशंोधन �ि�येत माग�दश�क ठरते. घटक िव�ेषण हे �यि� अ�यासाची िदशा (��ी) जी 
एखादी �यि� गट, स�ंथा, शहर समाज आिण देश आहे हे �प� करते. मािहती आिण 
िवधान (िस�ातं) यातील संबंध आिण िन�कष� अ�वयथा�चा िनकष हे बह�धा �यि� 
अ�यासाचे कमी िवकिसत पैलू आहे (Yin १९९४)  

�यि� अ�यास अिभक�पाचे �कार: 

Yin (१९९४) winstone (१९९७) यानंी िनद�शीत केले�या �य�� अ�यासअिभक�पाचे 
�कार पढुील �माणे. 

अ) सम�वेषक �यि� अ�यास अिभक�प: 

या �यि� अ�यास अिभक�पात सशंोधन �� ठरव�याआधी काय��े� व मािहती सकंलन 
केले जाते. थोडे फार पूव� सशंोधन केले�या िवषयाचे परी�ण केले जाते. असा अ�यास हा 
पढेु होणा�या मोठ्या सामािजक वै�ािनक अ�यासाची नादंी असते. मोठ्या आिण 
सव�समावेशक सशंोधना�या पथदश�क अ�यासा�या उपय�ुतेची खा�ी कर�यासाठी 
सम�वेषक �यि� अ�यास अिभक�प स�ु कर�याआधी सघंटना�मक आराखडा तयार 
केला जातो. सकं�पनेचा बारीक सारीक तपशील, आराखडा तयार करणे िकंवा समथ�क 
िवधान तयार करणे हा सम�वेषक अ�यासाचा हेतू आहे. 

ब) �प�ीकरणा�मक �यि� -  अ�यास अिभक�प : 

िवचारात घेतले�या ��यघटनाचे �प�ीकरण परुिव�याक�रता हा अ�यास उपय�ु ठरतो. ही 
�प�ीकरणे अशी सरंचना सूिचत करतात क�, �यि� अ�यासातील एक �कारचा बदल हा 
दसु�या �कार�या बदलाशी प�तशीर�र�या सबंंिधत असतो. अ�यासा�या सकं�पना�मक 
आराखडयावर सबंंिधत सरंचना िकंवा कारणा�मक सरंचना अवलंबून असू शकतात. 
सघंटना समदुाया�ंया सिंम� अ�यासात �भावाचंा अ�यास कर�यात येतो. Yin आिण 
Moor (१९८८) सूचिवतात क� Patter Matching तं�ाचा अशा �कार�या सशंोधनात 
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वापर होतो. जेथे �याच case �या सदंभा�तील मािहतीचे अनेक भाग हे काही सै�ािंतक 
िवधानाशी सबंंिधत असतात. 

क) वण�ना�मक �यि� अ�यास अिभक�प : 

वण�ना�मक �यि� अ�यासात सशंोधकाने वण�ना�मक िस�ांत सादर करणे गरजेचे असते. 
जे अनसुधंकाला अ�यासात एकंदर आराखडा �हणून अनसुरता येतो. अशा �कार�या 
�यि� अ�यासात सशंोधन �� �प� पणे माडं�याआधी �यवहाय� सै�ािंतक आराखड्याची 
ओळख आिण सू�ब� माडंणी करणे आव�यक असते. सशंोधन अ�यासाची स�ुवात 
कर�याआधी घटकांचे िव�ेषण िनि�त करणे आव�यक असते. अशा �कार�या �यि� 
अ�यासात सशंोधक ��यघटना रखेाट�याचा आिण सकं�पना�मीकरण कर�याचा �य�न 
करतो. �याम�ये घटनेची पुनिनिम�ती करणारी आिण घटनेचा सदंभ� देणारी िवधाने 
श�यतोवर समािव� असतात. 

ड) मू�यमापना�मक �यि� अ�यास अिभक�प  : 

बह�धा �ितसादा�मक मू�याकंन Quasi legel मू�याकंन आिण त�ािध�ीत मू�याकंन 
याम�ये िनण�य घे�यासाठी �यि� अ�यास केला जातो. याम�ये मू�यािंकत आिण 
ओळखले�या अित मह�वा�या आिण �मखु रचना िवषय सरंचना यामधील ��यघटनां�या 
घटनेचा गाभा व�ृातंाचा समावेश केला जातो. शासन परु�कृत काय��म उदा. सव� िश�ा 
अिभयान िकंवा उजाळा वग�/ उ�ोधन वग� अस े काय��म आिण Academic Staff 
College ने महािव�ालयीन िश�कासंाठी आयोिजत केले जाणार ेकाय��म िकंवा �ाथिमक 
व मा�यिमक शाळा�ंया िश�कासंाठी रा�य आिण �थािनक शासना�ार ेआयोिजत केले�या 
काय��माचे आयोजन व माग�दश�न मू�यमापन हे �यि� अ�यासात केले जाऊ शकते. 

�यि� अ�यास आयोजना�या पाय�या: 

�यि� अ�यास आयोजना�या पाय�या पढुील �माणे. 

१) सशंोधकाची �ची असलेला स�ि�थतीतील िवषय िनद�िशत करणे. 

२) सशंोधनाचे �� आिण सबंंिधत प�रक�पना िनि�त करणे. 

३) घटक �यादश�न व घटक स�ंया िनि�त करणे case िनवडणे. 

४) मािहती सकंलनासाठी �ोत साधने आिण मािहती सकंलनाचे तं� िनि�त करणे. 
याम�ये मलुाखती, 

५) िनरी�णे, द�तावेज, िव�ा�या��या न�दी आिण शालेय मािहतीचा अंतभा�व होतो. 
�े�ातून मािहती सकंिलत करावी. 

६) मािहतीचे मू�याकंन आिण िव�ेषण 

७) अहवाल लेखन 
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वरील ��येक म�ुाचें सिव�तर िववेचन पढुील प�र�छेदात केले आहे. 

पायरी : सशंोधकाची �ची असलेला स�ि�थतीतील िवषय िनवडणे. 

�यि� अ�यास सशंोधनाचा िवषय ओळख�यासाठी पढुील �� िवचारणे आव�यक आह.े 

१) �यि� - अ�यास प�तीने कोण�या �कारचा िवषय �यि� अ�यास प�त अ�यासता 
येईल ? 

२) सशंोधन ��ाचंी अचूक उ�र े िमळिव�यासाठी �यि� अ�यास सशंोधनाचा आराखडा 
�परखेा व �या�ी कशी तयार करावी ? 

३) �यि� अ�यास सशंोधनासाठी �यि�/स�ंथेचा सहभाग कसा िमळवता येईल ?  

४) �यि� अ�यास सशंोधनासाठी �ितसादक (सहभागी) �य��कडून प�रणामकारक आिण 
यो�य प�तीने मािहती कशी िमळवता येईल? 

५) �यि� अ�यास सशंोधन अहवाल शै�िणक मािसकात �काशन यो�य हो�यासाठी 
काटेकोरपणा कसा ��थािपत करता येईल? 

Maxwell नसुार �यि� अ�यासा�या �येयावर प�रणाम करणार े८ घटक आहेत. 

१) अ�यासात सहभागी असले�या�ंया प�रि�थतीचा अनभुव आिण कृतीचा अथ� �या 
स�याचा भाग आहे अशा गो�ी सशंोधकाने समजून घेणे. 

२) एका िविश� सदंभा�त �ितसादक काय�रत असतो. आिण �या�या कृतीवर �याचा �भाव 
पडतो. तर दसुरीकडे एखा�ा सशंोधनातील अित�र� सदंभा�साठी �ितसादकास वेढले 
जाते. गणुा�मक सशंोधक सशंोधनावर �भाव टाकणाया� सदंभा�िधत घटक िवचारात 
घेतो. 

३) िवषया�या घडणीत अकि�पत ��यघटना व �यावर उ�वणारा �भाव िनधा��रत करणे 
आिण अशा  पैलूंचा सै�ािंतक पाया तयार करणे. 

४) िविश� प�रणाम दश�िवणा�या घटना आिण कृती�या �ि�या आ�मसात करणे. 

५) �ि�या िस�ातंावर आधा�रत काय�करणा�मक �प�ीकरण िवकिसत करणे (जो िविश� 
पैलूंचा इतर पैलूंवर प�रणाम करणा�या �ि�येचा शोध घे�यात गुतंलेला असतो.) आिण 
�याहीपे�ा बदलाचा िस�ातं िवकिसत करणे (जो स�ंया�मक सशंोधनातील दोन 
चलामंधील सबंंध दश�िव�यात गुतंलेला असतो). 

६) अ�यासातील �ितसादक आिण इतरानंा समजेल व �ायोिगक िव�ासाह� असलेले 
िन�कष� आिण िस�ातं तयार करणे.  

७) Summative मू�याकंन अिभक�प केवळ अंितम काय��म िकंवा उ�पादनाचा दजा� 
पारख�याऐवजी रीत सधुार�यासाठी िवचारात घेतला जावा.  
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८) Collaborative आिण कृतीसशंोधनात सशंोधक (उपासक) आिण सशंोधनात 
सहभागी असले�यानंा गुतंवनु ठेवणे. 

पायरी - २ संशोधन ��ाचे िनधा�रण आिण प�रक�पना िवकसन: 

�यि� अ�यास सशंोधनाची दसुरी पायरी �हणजे अ�यासणाची प�रि�थती िकंवा सम�यावंर 

सबंंिधत �� तयार क�न सशंोधनाचा क� �ीय म�ुा ��थािपत करणे आिण अ�यासाचा हेतू 
िनि�त करणे. �यि� अ�यासात सशंोधनाचे उि�� बह�धा काय��म, �वतं� अि�त�व 
असलेली गो�, �यि� िकंवा समदुाय असू शकतो. ��येक उि�� राजक�य, सामािजक, 
ऐितहािसक आिण वैयि�क चच��या िवषयाशी अपेि�तपणे सबंंिधत असतात. जे ��ानंा 
�यापक सभंा�यता परुिवतात आिण �यि� अ�यासातील गुंतागुतं वाढवतात. वेगवेग�या 
मािहती सकंलन प�तीनसुार सखोल सशंोधना�ार ेसशंोधन �यि� अ�यासात उ�ी� सा�य 
करतो. जी �यि� आिण सशंोधक ��ाचंी उ�र े यातील समज दश�िवतात बह�धा �यि� 
अ�यासात कसे आिण का स�ु होणा�या ��ाचंी एक िकंवा अिधक ��ाचंी उ�रे 
िमळिव�याकडे कल असतो. हे �� मया�िदत घटना िकंवा अव�था आिण �यातील पर�पर 
सबंंध या�याशी सबंंिधत असतात. सशंोधन �� िनि�त करताना (माडंणी) सबंंिधत सदंभ� 
सािह�याचा आढावा घेणे गरजेचे असते. जेणे क�न या पूव� झालेले सशंोधन कशा�कार े
काया��वीत केले गेले याची मािहती िमळते. सशंोधन ��ावर अिधक सू�म�र�या िवचार 
क�न �यात आव�यक �या सधुारणा कर�या�या कामी याची मदत होते. सबंंिधत 
सािह�याचा आढावा, �यि� अ�यास हेतूची �या�या आिण अ�यासाचे मह�व िनधा��रत 
करते �यामळेु सभंा�य �ो�यापुढे जाहीर�र�या अंितम अहवाला�ार ेअ�यास आराखडा �यांचे 
आयोजन इ. मािहती िदली जाते. 

पायरी ३ घटक �यादश�न आिण घटक सं�या िनि�त: 

�यि� अ�यासातील �यादश� कृतीयोजना 

�यि� अ�यास अिभक�पात सहेतूक �यादश�क िनवड होते. �या िवषयी झडूुह यानंी 
िदले�या �प�ीकरण सखोल अ�यासासाठी मािहती सपं�न �य�� िनवड �य�� अ�यास 
सशंोधनात सभंा�य �यादश�नाऐवजी सहेतूक �यादश�न िनवडले जाते कारण ते लहान 
नम�ुयापासून िमळिवले�या मािहतीची उपय�ुता वाढवते. सहेतूक �यादश�न हे शोधातील 
द�ुयघटनाबाबत सपु�रिचत आिण मािहतीपूण� असणे आव�यक असते.  

�यि� अ�यासात मािहती संकलन स�ु करताना �े� आिण सहभागी िनवड�यासाठी 
योजना आव�यक असते. या योजनेला Emergent अिभक�प �हणतात. �याम�ये 
सशंोधन िन�कष� पूव� मािहतीवर अवलंबून असतो. याम�ये वेग�या घटना�म पाय�या पे�ा 
सहेतूक �यादश�न, मािहती सकंलन आिण अंशत: एक समयािव�छेदी मािहती िव�ेषण 
तसेच पर�पर देवाण घेवाण आव�यक असते. 

�य�� अ�यास सशंोधन अिभक�पा�या ट��यामं�ये सशंोधकाला एकल िकंवा बह�िवध 
Case  चे सखोल परी�ण करावे आिण कोणती साधने मािहती व सकंलन तं� वापरावे हे 
िनि�त करावे लागते. जे�हा बह�िवध case वापर�या जातात ते�हा ��येक case हा एकल 
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case �माणे मानले जाते. ��येक case चा िन�कष� हा सपूंण� अ�यासात सहभागी केला 
जातो. परतं ुमािहती सकंलनात व िव�ेषणात ��येक case हा एकमेव case राहतो. �य�� 
अ�यासाची वैधता वाढिव�यासाठी Ex-emplary �यि� अ�यासात case काळजीपूव�क 
िनवडतात आिण उपल�ध असले�या अनेक सशंोधन साधनातून काळजीपूव�क िनवडले�या 
साधनाचंा वापर के�याने अ�यासाची वैधता वाढते. याम�ये  काळजीपूव�क िनवडीमळेु 
�य���या case �या मया�दा िनि�त करता येतात. सशंोधकाने िविश� case िकंवा वेचक 
case अ�यास करावे हे िनि�त करावे वेगवेगळया भौगोिलक �े�ातून case ची िनवड 
करावी हे स�ुा �याने ठरवावे. अ�यासा�या या ट��यावर अ�यासाचे �येय ल�ात ठेवणे 
आव�यक आहे. आिण �यासाठी अ�यासाची �येयपूित� करणार े परुावे आिण सशंोधनात 
उ�वले�या ��ाचंी उ�र े देणारी सबंंिधत case ओळखावी आिण िनवडावी. एक िकंवा 
अनेक case िनवडणे हा मु�य घटक आहे. परतं ु �य�� अ�यासात एकापे�ा अिधक 
घटकाचे िव�ेषण समािव� केले जाते. उदा. �य�� अ�यासात एका �कारची शाळा 
अ�यासता येते. उदा. महानगर पािलका शाळा) आिण या �काराची सबंंिधत शाळा अशा 
�कार�या �यि� अ�यासात िव�ेषणा�या दोन पात�या असतात. �यामळेु गुतंागुतं 
िव�ेषणा�या दोन पात�या असतात �यामळेु गुतंागुतं वाढते आिण मािहती सकंलनात व 
िव�ेषणात वाढ होते. एक case ऐवजी अनेक case अ�यासाला अिधक पसतं पडतात 
जे�हा िवशेषत:  ती case लोकस�ंयेतून घेतलेली लोक�ितिनधी नसते आिण जे�हा 
�या�ंया वागणूक��या मया�दा/ सिं�� च�र�, अनभुव िन�प�ी िकंवा अव�था या इ� असतात 
तरीही ��येक case चे िव�ेषण आिण सरंचनाचा सूिचताथ� आिण अंितम अहवालाची 
लाबंी अनेक case ची सखोलता मया�दीत करतात.  

पायरी ४ मािहती संकलनासाठी �ोत साधने आिण मािहती संकलन तं� िनवडण:े 

१) �य�� अ�यासातील मािहतीचे �ोत : 

�य�� अ�यास प�तीत मािहती सकंलन �ि�येत अनेक �ोत आिण प�तीचा वापर याचंा 
अंतभा�व होतो. सशंोधक सशंोधन ��ाचंी उ�र े दे�यासाठी स�ुवातीला कोणते परुावे 
सकंिलत करावे आिण मािहती िव�ेषणासाठी कोणती प�त वापरावी हे िनि�त करतो. 
साधारणत: सकंिलत मािहती ही �ाम�ुयाने गणुा�मक, सौ�य तसेच स�ंया�मक असते. 
मािहती सकंलनासाठी �ाथिमक द�तावेज जसे शालेय न�द आिण सगंणकातील मािहती 
िव�ा�या��या न�दी. �ितलेख िकंवा िनयम आिण टाचणे यांचा वापर केला जातो. मािहती 
सकंलनासाठी सव��ण मलुाखती ��ावली द�ताऐवजाची पनुत�पासणी, िन�र�णे, 
मानविनिम�त भौितक व�त ु अशा प�तीचा वापर होतो. मािहती सकंलनाची अशी अनेक 
साधने आिण प�ती िव�ेषणाचा पोत, सखोलता आिण समज वाढवतात. �यामळेु 
िन�कषा�ची वैधता आिण िव�ासहता� वाढते. 

�यि� अ�यासात मािहतीचा सदंभ� आिण वग�करण कर�यासाठी �े� न�दी आिण 
सगंणकातील मािहतीचा वापर होऊ शकतो. �यामळेु पढुील पनुिन�व�चनात ही मािहती सहज 
उपल�ध होऊ शकेल. या �ि�येत �े� िटपणात भावना, अंत:�े�रत अटकळ, पूव� �� व 
कामाची �गतीदश�क द�ताऐवज या�ंया न�दी ठेवतात. सा�ीदाराचंी सा�, कथा उदाहरण 
दाखले या�ंया ठेवले�या न�दीचा वापर अ�यासाअहवालात करता येतो. �ाहकाचे िवशेष 
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अवधान सिव�तर �कट झा�याने िकंवा एखा�ा उदयास येणा�या सरंचनेची पूव�सूचना 
िमळा�याने जवळ येऊन ठेपले�या पूव�क�पनांची मािहती देऊ शकतात. िनरी�णावर 
आधा�रत सशंोधनाला प�ुहा सू��पाने िकंवा प�ुहा �प� कर�याची गरज आहे क� नाही 
यासाठी मदत करतात. पथृ:�करणासाठी सकंिलत आिण स�ंिहत केलेली मािहती व 
�े�न�दी या वेग�या ठेवा�यात. 

cohen आिण Manion नसुार सशंोधकाने परुावे सकंिलत करताना िनवडले�या मािहती 
सकंलन साधने आिण प�त याचंा यो�य आिण प�तशीरपणे वापर करावा. िन�र�ण आिण 
मािहती स�ंहाची रचना ही नैसिग�कतेकडून कृि�मतेकडे नेणारी असावी. �याचबरोबर ती 
सबंंिधत असरंिंचतेकडून उ�च सरंिचत वग�वारीकडे नेणारी व जी अ�यास हेतवुर आधा�रत 
असावी. �या शाखे�या पारपंा�रकतेशी सबंिधत असावी. 

�यि� अ�यासासाठी गरज असते ती, अनसुधंकासाठी �भावी �िश�ण काय��म 
िवकसनाची �े� काय� स�ु कर�यापूव� �प� िश�ाचार आिण काय�प�ती ��थािपत करावी. 
�े�ात �वेश कर�याअगोदर पथदश� अ�यासाचे आयोजन केले जावे �यामळेु वरकरणी 
िदसणार े अडथळे, सम�या दूर सार�या जातील. संशोधन �िश�ण काय��मात 
अ�यासातील मह�वा�या सकं�पनाचंा, तािं�क �या�या �ि�येत आिण प�ताrंचा समावेश 
करणे गरजेचे असते. अ�यासात प�रपूण�ता ये�यासाठी सशंोधन काया�त वापर�या जाणाया� 
तं�ा�या उपयोजना ब�ल सशंोधकास मािहती असणे ज�री असते. बह�िवध तं�ा�ार े
मािहतीचे सकंलन कसे करावे यांचे सशंोधकास आकलन �हावे �िश�ण काय��म 
आयोिजत �हावे. �यि� अ�यास सशंोधन काय��मात काही िश�ाचाराचा समावेश केला 
जातो. �यात वेळेची अंितम मया�दा, अहवाल कथना नमनुा, �े� न�दी, द�तऐवज 
सकंलनासाठीची माग�दश�क त�वे आिण वापर�या जाणाया� �े� ���ये िवषयीचे माग�दश�न हे 
समािव� असते. अनसुधंकाने एक चागंला �ोता असणे गरजेचे असते जो मलुाखती म�ये 
वापरले�या श�दाचें अचूक �वण करते. �भावी अनसुधंका�या गणुिवशेषाम�ये अजून एका 
गणुाची भर घालावी लागेल तो �हणजे �यास चागंले �� िवचारता आले पािहजेत. आिण 
उ�राचंा अथ� लावता आला पािहजे. �भावी अनसुधंक हा केवळ घटना जाणनु घे�याहेतू 
द�ताऐवजाचा आढावा घेत नाही तर दोन वा�यामधील ल�ाथ� वाचू शकतो आिण सहभागी 
परुा�याचंा पाठपरुावा इतर� करतो जे�हा ते साजेसे वाटतात. ��य� जीवन - �सगंात 
अनबुंधकाकडे लविचकता असावी आिण �याने अनपेि�त बदलाने घाब�न जाता कामा 
नये. अनसुधंकास अ�यास िवषया�या �येयांचे मताचें आकलन होणे गरजेचे असते. 
िवरोधात आले�या िन�कषा�स सामोर े जा�याची गरज असते. अनसुधंकास अशा मानवी 
जीवन िव�ात ते �वेश क�रत असतो. �यात �यि� अ�यासात पढेु काय होणार �यापासून 
कोणता धो�याचा इशारा आहे. याब�ल खा�ी देता येत नाही. या सव� बाब�चे भान 
अनबुंधकास पािहजे.  

अनसुधंक पूण�त: �िशि�त झा�यानतंर अंितम �गत तयारीची पायरी �हणजे पथदश� 
अ�यासाची जागेची िनि�ती करणे. सव� �कारची मािहती सकंलनाची साधने व तं�े या�ंया 
वापराने पथदश� चाचणीचे आयोजन करावे �यामळेु फसवे, अवघड �े� उजेडात येऊन 
�यात सधुारणा करणे श�य होईल. सशंोधकास मह�वा�या सम�याचंी पूव�क�पना असावी. 
घटना, मह�वपूण� �यि�ंचा प�रचय, �ा�तािवकाचे प� तयार करणे, ग�ुता पाळ�यासाठीचे 
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िनयम तयार करणे आिण त�परतेने सधंीचा शोध घेऊन पनुभ�टीची योजना आखनु मळु 
सशंोधन ��ासदंभा�त सशंोधन अिभक�पाची पनुिन�िम�ती करणे. 

सशंोधन अिभक�पा�या ��येक ट�यावर सशंोधकाने साधनाचंी रचना�मक वैधता, अंतग�त 
वैधता, बा�वैधता आिण िव�सनीयता याचंी खा�ी क�न घेऊन यो�य सशंोधन प�तीचा 
वापर होत आह े ना हे पाहणे ज�री असते. रचना�मक वैधतेत सशंोधकाने सशंोधनात 
वापरले�या सकं�पनाचे यो�य मापनासंाठी अचूक मापनाचंा वापर करणे गरजेचे असते. 
अंतग�त वैधता (�प�करणा�मक िकंवा काय�कारणा�मक संशोधनात िवशेष मह�व असते) 
अंतग�त वैधता िनद�िशत करते क�, िविश� प�रि�थती, �सगं (कारणे) हे इतर प�रि�थती/ 
�सगं (प�रणाम) यानंा माग�दश�न करतात आिण एकक� �िभमखुी चौकशीचा उलगडा 
कर�यासाठी बह�िवध �ोताकंडून �ा� परुा�या�ंया बह�िवध सचंाचा वापर करणे गरजेचे 
असते. अ�ेसर तसेच मागासले�या दा�यां�या मािलका शोध�यासाठी सशंोधकास प�र�म 
�यावे लागतात. िन�कषा�ची सामा�यीकरणे ही �व�रत िनमा�ण झाले�या Cases �या पढेु 
जाऊन केलीत का? याबाबत बा� वैधता �य� होते. �य��, काय�प�ती आिण 
�थळा�ंयाबाबतीत असले�या मोठ्या �माणावरील वैिवधतेला न डगमगता �य�� अ�यास 
सामोर े जावे आिण समान (तसेच) िन�कष� उ�प�न करते, बा�वैधता ही अिधकची असू 
शकेल. सबंंिधत सािह�या�या आढा�यासह घेतले�या ि�त  case परी�ा आिण आंत�रक 
case परी�ेचे तं� बा� वैधतेची खा�ी क�न दे�यास मदत करतात. िव�सनीयता ही 
मापना�ंया �थैय�, अचूकता, काटेकोरपणाशी सबंंिधत असते. Exeplary case अ�यास हा 
याची खा�ी देते क� वापरलेली प�ती ही यो�य परुा�यासह वापरली गेली आहे आिण समान 
िन�कषा�त ितची वेळोवेळी पनुराव�ृी होते. सशंोधनात सहभागी सद�याशंी िव�सिनयतेचे 
नातेसबंंध ��थािपत करणे, मािहित सकंलना�या बह�िवध प�तीचा वापर case म�ये 
सहभाग��या व कृित�थळा सबंंिधत पा��भूमीची परुशेी मािहती िमळिवणे, वेळेतच case शी 
सपंक�  साधणे हे सव� सामा�यत: ठरलेले फायदे आहेत. 

पायरी ५ साम�ीचे मू�यमापन आिण पृथ:�करण: 

�यि� अ�यास अिभक�पात बह�िवध �ोता�ंार े मोठ्या �माणावर मािहती िनमा�ण केली 
जाते. �यामळेु सशंोधनाचा मूळ हेतू व ��ापंासून दूर जा�याचा धोका टाळ�यासाठी 
मािहतीचे �यव�थापन यो�य�र�या होणे ज�री असते. मोठ्या �माणावरील �यवि�थतीत 
आिण स�ंहीत न�दी मधील िव�ततृ मदूृ मािहती (Soft Data) हाताळ�यास पूव�तयारी 
सा�भूत ठरते. सशंोधक सगंणक�य मािहतीतं�ा�ार ेवग�करण, िवलगीकरण, सकंलन करतो 
आिण पथृ:�करणासाठी सधुा�रत मािहती तयार करतो. मूळ सशंोधन ��ासदंभा�तील 
सशंोधनाचा हेतू आिण िन�प�ी मधील दवुा, सबंंध शोध�यासाठी सशंोधक क��या 
मािहतीचे परी�ण करतो. मू�यमापन आिण पथृ:�करणा�या सपूंण� �ि�येत सशंोधक न�या 
सधंी आिण आंत���ीस पूण�त: मोकळीक ठेवतो. �यि� अ�यास ही प�ती ित�या बह�िवध 
मािहती सकंलन प�ती, पथृ:करण तं�ासह सशंोधकास, सशंोधन फिलतास बळकटी देणार े
आिण िन�कष� काढ�या�या कामी मािहती परुिव�याची सधंी �ा� क�न देते. Creswell  
या�ंया मतानसुार, �यि� अ�यास अिभक�प हा बरचेदा अशा नागमोडी िकंवा च�ाकार 
���येत गुतंतो क� �यामळेु तो अितसामा�यतेकडून अितिविश� िनरी�णा�या िदशेने पढेु 
जातो. Miles आिण Huberman यां�यानसुार मलुाखती, िनरी�ण आिण �ितलेखनाचे 
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काम चालू असतानाच मािहती पथृ:�करण काया�चा आरभं ते�हाच होऊ शकतो जे�हा म�ुय 
क�पना, िविवध �कार, वग�करण याचंी होणारी पनुराव�ृी उघडपणे �प� होईल. एकदा 
िलिखत न�दी सापड�या क�, पथृ:�करण हे मािहतीचे साकेंतीकरण क�न म�ुय म�ेु अथवा 
रचना याचंी ओळख पटिवतात. ह ेकरताना अिधक सकेंतकार उपल�ध असणे ही अ�यतं 
आव�यक बाब असते. उदा. �या�यान, साकेंतीकरण, वा�यरचना �यव�था, िकंवा 
आंतरि�या �कार याचें रचना�मक पथृ:�करणात जेथे अिधक पगडा असलेले िवभाग हे 
शेवटी �या िवभागात असले�या बाब�ची मोजदात करतात. मािहती�या साकेंतीकरणात 
मोजदात करणे अथवा इतर प�त�नी उदा मािहतीचे साचे, आकृ�या आिण त�े इ. �ार े
मािहतीचे सकंलन िकंवा सिं��ीकरण होऊ शकते. 

प�ृथकरणासाठी वापरले�या कृितयोजने म�ये सशंोधकाने �ाथिमक �भावा�या पढेु जाणे 
गरजेचे असते. ही गरज चपलख व म�ेुसदु िन�कषा�ची श�यता वाढव�यासाठी असते. 
मािहतीचे िविवध मागा�नी जाणीवपूव�क वग�करण करणे गरजेचे असते. हे नवीन ��ी 
अना�छािदत कर�यासाठी अथवा तयार कर�यासाठी आव�यक असते. तसेच 
प�ृथकरणाला disconfirm कर�यासाठी िवरोधाभास असले�या मािहतीचा म�ुाम शोध 
घेणे अपेि�त असते. सशंोधक �ाथिमक सशंोधन ��ांची उ�र ेदे�यासाठी मािहतीचे िवभाग 
पाडतात, त�े बनवतात व पनु� एक�ीकरण करतात आिण स�यि�थतीची व असबं�तेची 

फेरतपासणी करतात. मह�वा�या िन�र�णाचंा खरपेणा शाबीत कर�यासाठी व म�ेु 
तपास�यासाठी पूरक मािहती गोळा करणे आव�यक असते. अशावेळी छोट्या व वारवंार 
घेतले�या मलुाखती या कदािचत मह�वा�या होऊ शकतात. 

मािहतीची रचना करणे, िवभागाचें साचे तयार करणे, �वाह त�ा तयार करणे, वा इतर 
�दश�ने आिण �सगंा�ंया वारवंारतेची को�कं बनवणे �ा काटेकोर प�ती मािहती 
प�ृथकरणासाठी वापर�या जाऊ शकतात. सशंोधक स�ंया�मक मािहतीचा उपयोग 
गणुा�मक मािहतीला िस� कर�यासाठी व आधार दे�यासाठी वाप� शकतात जेणेक�न 
अि�त�वाचे सयंिु�क कारण िकंवा �ाितभावासबंंधीचा िस�ांत समजू शकेल. या �यित�र� 
प�रि�थतीचा फायदा िमळव�यासाठी जे�हा िभ�न िवचारसरणी व अंतर��ी ही मािहती व 
नम�ुयांची छाननी कर�यासाठी उपयोगात आणायची असेल ते�हा अनेक तपासनीस 
वापर�यात येऊ शकतात जे�हा अिधक मािहतीचे एक�ीकरण होते ते�हा शोधाचंी 
िव�सनीयता विृ�गंत होते. याउलट, िवसगंत समजामंळेु सशंोधकाने अिधक ती�तेने 
चौकशी करायची गरज वाढते. िशवाय, नम�ुयाचंी Cross-case तपासणी ही तपासनीसास 
वेळेत िन�कषा�पय�त पोहचू देत नाही. हे �या तपासनीसात मािहतीकडे िविवध अंगानंी 
बघायला लाग�यामळेु होते. Cross-case प�ृथकरणात तपासले�या केसेस�या 
पलीकड�या �काराने मािहतीचे िवभाजन होते. नतंर एक सशंोधक �या �कारा�या 
मािहतीची काळजीपूव�क तपासणी करतो. जे�हा एका मािहती �कारातील नमनुा हा 
दसु�यातील परुा�याने िस� केला जातो ते�हा िनकालाला बळकटी येते. जे�हा हे िस� 
करताना बेबनाव होतो, ते�हा बेबनावाची कारणे (एक/अनेक) व �ोत (एक/अनेक) 
ओळख�यासाठी तफावतीची अिधक खोल चौकशी करणे आव�यक होते. सव� केसेस म�ये 
सशंोधक प�ृथकरणा�मक िन�कष�, 'ते मूळ' 'कसे' व 'का' या सशंोधन ��ाचंी उकल 
असतात,ते बाधं�यासाठी परुा�यानंा रा�तपणे हाताळतात. 
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पायरी ६ अहवाल लेखन : 

�य�� अ�यास अहवालातील मािहती अशा �कार ेस�ंिमत होते क� �यात बह�िवध �कारचे 
म�ेु एकाच िठकाणी एकवटतात, �यामळेु �याचें आकलन होऊ शकते, वाचकास �� 
कर�याची, अ�यासाचे परी�ण कर�याची मभुा देतात आिण सशंोधकास �वतं� 
आकलना�त पोहचिवतात. िलिखत अहवालाचा म�ुय हेतू असतो िक बह�मखुी सम�याचें 
श�दाकंन अशा �कार े�हावे �या�ार ेिन:सिंद�ध अनभुव हे संशोधकापय�त पोहचले जातील. 
�य�� अ�यासातील मािहती अशा�कार े सादर �हावी क� �यातीलअनभुव वाचका�या 
वा�तव जीवनि�थतीस माग�दश�क ठ� शकतील. सशंोधकाने सव� मागा� ने शोध काय� केले 
आहे हा िव�ास वाचकापय�त पोहचिवणार ेअचूक परुावे सशंोधकाने िवचारात घेणे गरजेचे 
असते. case परुतेच मया�दीत सभंाषण �हावे आिण मतभेद दश�िवणाया� िवधांनाकडे िवशेष 
ल� �ावे.  

साधारणपण ेcase study �या संशोधन वृ�ांतात खालील बाब�चा समावेश असावा: 

 अ�यासाचा हेतू व सै�ािंतक सदंभ� याबंाबतचे िवधान 

 सबंोिधत केली गेलेली सम�या अथवा वादािदत म�ेु 

 म�यवत� सशंोधन �� 

 एक अथवा अनेक केसेसचे सखोल वण�न आिण �यादशा��या व िनवडी�या सबंंधी 
घेतले�या िनण�यांचे �प�ीकरण. 

 िजथे सबंंधीत आहे ितथे अ�यासाचे सदंभ� व केसचा इितहास सशंोधन िनकालात 
केससबंंधी परुशेी सदंभा�िधन मािहती असणे आव�यक आहे. ही मािहती जीवनशा� 
िवषयक व सामािजक मािहतीशी िनगडीत असावी. (क� ��िबंदू वर आधा�रत) उदा. 
अ�यापन-अ�ययनाचा इितहास, िश�य व िश�काची पा��भूमी, स�ंथेत िशकताना /काम 
करताना �यितत केलेली वष�, मािहती सकंलना�या एक वा अनेक जागा, िकंवा इतर 
केस व ि�थती यािवषयी सबंंधीत वण�ना�मक मािहती. 

 जागा अथवा भाग घेणाया�सबंंधीचे म�ेु आिण त�ुही व सशंोधनात सहभागी झालेली 
�य�� (केस) यातंील पर�परसबंंध  

 अ�यासाचा कालावधी 

 मािहतीसाठी त�ुही �ा� केले�या परुा�यात सहभाग�चा प�रचय आिण �या�ंया वैय��क 
बाब�चे (एकातंाचे) सरं�ण कर�यास परवानगी िदली जाते आिण या अ�यासात 
सहभागी झा�याने सहभाग घे�यास� काही वेग�या�कार ेफायदे होईल याकडे ल� देते. 
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 मािहती सकंलन व प�ृथकरणा�या प�ती ह�तिलिखतं, िकंवा सगंणक�कृत मािहती 
�यव�थापन आिण प�ृथकरण (बघा weitzman & miles १९९५) िकंवा इतर 
उपकरणे व प�त�चा वापर कर�यात आले�या असतो. 

 िन�कष� जे मह�वा�या उ�ो�मुख क�पना, िवकासा�मक अव�था िकंवा ��येक केसची 
सखोल चचा� याचंा सशंोधन ��ा�या अनषुंगाने आकार घेऊ शकतात आिण 
�प�ीकरणा�मक अवतरण िकंवा एखादा उतारा आिण परु�ेया �माणातंील इतर 
मािहती�या पथृ:�करण आिण अ�वयाथ�करणाची वैधता व िव�ासाह�ता ��थापीत 
करतात. 

 कारणीभूत प�रि�थती जी मािहती�या िववरणावर अनिभ� अनपेि�त वा सघंषा��मक 
मागा�ने छाप पाडणा�या घटनाचंी चचा�. 

मोठ्या �माणावरील सै�ाितक आिण �े�ातील �ा�यि�क म�ुामंधील सबंंध िवचारात 
घेऊन �याचा अहवाल ठेवणे गरजेचे असते. या अहवालातील �वतं� �करणात ��येक 
case �वतं�पणे हाताळली गेली पािहजे िकंवा case ची कालान�ुमे पनुम�जणी �हावी. 
काही सशंोधक �यि� अ�यासाचा अहवाल हा गो�ी �माणे िलिहतात. अहवालास सव�कष 
बनिव�यासाठी व पूण��वास ने�यासाठी अहवाल िनिम�ती �ि�ये�या वेळी सशंोधक 
अहवालाची िचिक�सकपणे छाननी करतो. क��या अहवालाचा आढावा घेताना आिण 
�यावर मत माडंताना सशंोधक �ितिनिधक �व�पात �ोतावगा�चा उपयोग क� शकतो. 

�यि� अ�यास प�तीची बल�थाने : 

१) अ�यासातंग�त घटका�ंया सव� पैलूंचे सिव�तर, सवा�गपूण� िववेचन केले जाते. 

२) वा�तवात �यि� अ�यासा�या मािहतीचा साठी बळकट असतो. 

३) यात मोठ्या �माणावर मापन साधनाचंा व तं�ांचा वापर केला जातो. 

४) मािहती सकंलन वेळे�या आत केले जाते आिण ते सदंभा�िधन असते. 

५) हा सशंोधकास केवळ मोजमाप कर�यात आिण अनभुविस� द�तऐवज िमळिव�यास 
समथ� क�रत नाही तर �याच बरोबर अ�यासातंभू�त िवषय िकंवा स�ंथा या मोठ्या 
सामािजक य�ंणेसी पर�पर सबंंध कसा ठेवतात याकडे स�ुा ल� परुवतात. 

६) �यि� अ�यास अहवाल हा �ाम�ुयाने अतािं�क भाषेत िलिहला जातो आिण �यामळेु 
तो सामा�यजनासं सहज समजतो. 

७) ते इतर समान Cases ना अ�वयाथ� काढ�या�या कामी मदत करतात. 

�यि� अ�यास प�तीचा दोष (उिणवा) : 

१) लहान आकारा�या �यादश� हा सशंोधकास मोठ्या जनस�ंयेचे सामा�यीकरण कर�यास 
�ितबंध करतो. 
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२) �यि� अ�यास प�ती वर अशी टीका केली जाते क� यात अशा �कारचा लहान 
Cases चा वापर होतो �या सामा�यीकरण कर�यात िकंवा िव�सिनयता ��थािपत 
कर�यात मागे पडतात. 

३) या प�तीवर अजनु अशी एक टीका केली जाते क� ही प�ती केवळ अंदाज घेणाया�  
साधनाचंा (exploratory tools) वापर करते. 

४) ते पनुत�पासणी /उलटतपासणीस सोपे नसतात. 

तरीही सशंोधक या प�तीचा सतत वापर करतो व काळजीपूव�क िनयोजन क�न वा�तव 
जीवनातील ि�थती, मते, सम�याचंा शोध घे�यात यश िमळिवतो. 

तुमची �गती तपासुन पहा - ५ 

अ) �यि� अ�यास (व�ृइितहास) सशंोधनाचा अथ� सागंा. 

ब) �यि� अ�यास सशंोधनाची वैिश�्ये �प� करा. 

क) �यि� अ�यास सशंोधना�या पाय�या �प� करा. 

४अ.८ पृथ:�करणा�मक/ वै�ेिषक प�ती 

द�तऐवज, िच�े आिण मानविनिम�ती व�तू या म�ये पूव�पासूनच अि�त�वात असले�या 
मािहतीचे िनद�शन आिण अथ�िनव�चन या प�ती�ार े केले जाते. ह े एका अशा �कारचे 
सशंोधन आहे. �यात घटना, �सगं, िवचार, सकं�पना िकंवा मानवीकृतीचे परी�ण हे 
द�तऐवज पथृ:�करण न�दी, रकेॉड�गं िकंवा अ�य मा�यमा�ार े केले जाते. येथे मािहतीचे 
अचूक अथ�िनव�चन कर�यासाठी सदंभ�य मािहती अ�यतं आव�यक असते. �यि�चे िकंवा 
पूव��सगंाचे वण�न आिण अथ�िनव�चन करणे म�ुय हेतू ठरवून द�तऐवजाचें �यवि�थत�र�या 
सकंलन आिण पथृ:�करण करणे, मानवी कृती िवशेष न�दी या सवा�नी िमळून ऐितहािसक 
सशंोधन केले जाते. सशंोधन प�तीतील ऐितहािसक सशंोधना जवळ जाणारा हा �कार 
आहे �यात गणुा�मक आिण स�ंया�मक या दो�ही �कार�या मािहतीचा वापर केला जातो. 
िवधी (कायदेशीर) पथृ:�करण हे अशा िनवडक कायदे आिण �यायालयीन िनण�यावंर �काश 
टाकते �या िवधीत�वे आिण पूव�दाहरणे शै�िणक कृतीस कशा�कार े लागू होतील याचे 
आकलन क�न घेणे हा म�ुय हेतू  असतो. सकं�पना पथृ:�करणात  शै�िणक 
सकं�पना�ंया (उदा. शाळािधि�त सधुारणा, �मतासमूह, प�रणामकारक िश�क �िश�ण) 
अथा�चे आकलन आिण �याचा वापर यावर भर असतो आिण आशय पथृ:�करण हे मोठ्या 
�माणावरील प�ुतक� मािहती �यवि�थत समजावनु घेणे, ितचे गणुधम� ओळखणे यासारखी 
कामे पढेु नेते. 

पृथ�करणा�मक संशोधनाची वैिश� ेपुढील �माण:े 

१) सशंोधन मािहती सशंोधनसाधने आिण तं�ा�ार ेिनमा�ण करीत नाही िकंवा अि�त�वात 
आणत नाही. 
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२) पथृ:�करणा�मक सशंोधनाचा िवषय हा भूतकाळातील गो��कडे ल� देतो. 

३) अि�त�वात असले�या मािहतीचे पनुरअथ�िनव�चन करते 

४) मािहती सकंलनाचा �ाथिमक �ोत �हणून पूव��भावी �व�पात याचा वापर होतो. 

५) घटनाचंा शोध घेणे आिण अथ�िनव�चना�मक �प�ीकरण परुिव�यासाठी आंतरीक आिण 
बा� िटकेचे तं� �हणून वापरले जाते. 

६) यात मािहती सकंलनासाठी द�तऐवज, अवशेष आिण त�डी सा� (जबानी) चा उपयोग 
केला जातो. 

पृथ�करणा�मक संशोधनाची उि��्ये पुढील�माण:े 

१) भूतकाळातील अि�त�वात असले�या उपल�ध मािहतीचे आकलन क�न दे�याची 
तयारी दश�िवते. 

२) अि�त�वात असले�या धोरणामंधून भूतकाळाचे अथ�िनव�चन कर�यावर �काश 
टाक�या�या कामी सशंोधकास समथ� करते. 

३) हे वैि�क �याय भावनेची िनिम�ती करते आिण समाजातील िश�णाची त�वे �येये 
अधोरखेीत करते. 

४) हे ��येक गटासाठी भूतकाळाचे पनुअर्�थिनव�चन करते. 

तुमची �गती तपासा: 

अ) पथृ:करणा�मक िव�ेषणा�मक सशंोधनाचा अथ� सागंा. 

४अ.९ सव��ण सशंोधन  

सव��ण सशंोधन �हणजे वैयि�क��्या, कागदावर, फोन�ार े िकंवा ऑनलाईन �� 
िवचा�न केले�या डेटाचे सकंलन सव��ण आयोिजत करणे हा �ाथिमक सशंोधना�या एक 
�कार आहे. �या�या �ोताकडून ��य��र�या डेटा गोळा करतो. सकंिलत केलेली मािहती 
नतंर द�ुयम सशंोधनातील इतर प�ा�ंारदेेखील िमळिवली जाऊ शकते.  

सव��ण सशंोधनाचा उपयोग �य���या िनवडक गटाचंी मते, िव�ास आिण भावना एकि�त 
कर�यासाठी केला जातो. बह�तेकदा लोकस�ंयाशा�ीय नम�ुयासाठी िनवडले जाते. या 
लोकस�ंयाशा�ाम�ये वय, िलंग, विंशकता िकंवा उ�प�न पातळी याचंा समावेश होतो. 
लोकस�ंया शा�ावर ल� क� ि�त केलेले सवा�त �िस� साव�जिनक सव��ण �हणजे 
यनुायटेड �टेटस जनगणना, जी दर दहा (१०) वषा�नी होते. 

सामा�य �कार�या सव��णाम�ये मलुाखती आिण ��ावली मते आिण मतदान याचंा 
समावेश असतो. ��ावली या मेल सव��ण गट �कािशत ��ावली िकंवा वैयि�क �ॉप-
ऑफ �ार ेिवतरीत के�या जातात. मलुाखती वैयि�क �र�या िकंवा फोनवर घेत�या जाऊ 
शकतात. आिण �या बह�तेकदा ��ावलीपे�ा सशंोधनाचा अिधक वैयि�क �कार असतो. 
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सव��ण तयार करताना िवचारात घे�यासारखे अनेक म�ेु आहेत, �यास सम� श�द रचना, 
�ितसादाचे �व�प आिण ��ाचे �थान व �म याचंा समावेश आह.े या सव� िनवड�चा 
प�रणाम सहभागी �यि� जी िदले�या उ�रावर होऊ शकतो.  

सव��ण सशंोधन हे शै�िणक स�ंथा, सरकार आिण �यवसाया�ार े वापरले जाते. सरकार 
आप�या नाग�रकानंा अिधक चागं�या�कार ेसे दे�यासाठी �या�ंया लोकस�ंयेब�ल जाणून 
घे�यासाठी सशंोधन सव��णाचा वापर करतात, तर राजक�य उमेदवार मतदाराचंी �ाधा�ये 
आिण मते मोज�यासाठी सव��ण सशंोधन वापरतात, �यवसाय हे �ाहक उ�पादनाचे 
सव��ण सशंोधन वापरतात, �यवसाय हे �ाहक उ�पादनाचे िवपणन कर�यास मदत 
कर�यासाठी �ाहका�ंया व�ृी आिण अनभुवाबं�ल मािहती गोळा कर�यासाठी सव��णाचा 
वापर करतात. शै�िणक �े�ात लोकस�ंया शा�, सािं�यक� आिण सामािजक सशंोधन 
यासार�या �े�ात सव��णे लागू केली जातात.  

सव��णाचे �कार  

सव��णे दोन मोठ्या �ेण�म�ये िवभागले जाऊ शकतात. ��ावली आिण मलुाखत ही 
सामा�यत: पेपर आिण पेि�सल साधने असतात. जी उ�रदाता पूण� करतो. �ितसाद 
क�या��या �हण�यावर आधा�रत मलुाखती या मलुाखतकारा �ार ेपूण� के�या जातात. कधी 
कधी ��ावली आिण मलुाखत यातील फरक सागंणे कठीण असते. उदा. काही लोकानंा 
असे वाटते क� ��ावली नेहमी छोटे �� िवचारतात. तर मलुाखती नेहमी िव�ततृ म�ुो�री 
�� िवचारतात. परतं ुत�ुहाला म�ुो�री ��ासंह ��ावली िदसेल . (जरी ते मलुाखत��या 
तलुनेत लहान असतात) आिण मलुाखतीत िवचारले�या िसिमत उ�र ेअसले�या ��ाचंी 
मािलका असेल.  

सव��ण सशंोधन गे�या दहा वषा�त नाटक�य बदललेले आह.े आप�याकडे �वयचंिलत 
टेिलफोन सव��णे आहेत जी या�ि�छक डायलेन प�ती वापरतात. साव�जिनक िठकाणी 
सम�ीकृत िकओ�क आहते. जे लोकानंा इनपटु िवचार�याची परवानगी देतात. �पु 
इंटर��ूची सपूंण� नवीन िविवधता फोकस �पु प�ती �हणून िवकिसत झाली आह.े वाढ�या 
�माणात सव��ण सशंोधन हे सेवे�या िवतरणाशी घ�पणे एकि�त केले जाते. तमु�या 
हॉटेलात खोलीत डे�कवर एक सव��ण आह.े तमु�या हॉटेलात खोलीत डे�कवर एक 
सव��ण आहे. तमुचा वेटर तमु�या तपासणीसह एक लहान �ाहक समाधान सव��ण सादर 
करतो. तािं�क सहा�यासाठी सगंणक कंपनीला तमु�या शेवटचा कॉल के�यानतंर काही 
िदवसांनी त�ुहाला मलुाखतीसाठी कॉल येतो. त�ुही वेबसाईटला भेट देतात, ते�हा त�ुहाला 
एक लहान सव��ण पूण� कर�यास सािंगतले जाते. तं��ानामळेुच मेघ ची जलद उ��ातंी 
होत आहे. ह ेल�ात घेऊन येथे म�ुय�कार�या ��ावली आिण ��ावल�चे वण�न करले.  
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४ब 
प�रमाणा�मक आिण गणुा�मक सशंोधन- २ 

(ऐितहािसक सशंोधन) 

घटक रचना 

४ब.०  उि�� े

४ब.१  ��तावना 

४ब.२  अथ� 

४ब.३  ऐितहािसक सशंोधनाचा हेतू 

४ब.४  ऐितहािसक सशंोधनाची वैिश�्ये 

४ब.५  िश�णात ऐितहािसक सशंोधनाची �या�ी 

४ब.६  इितहास अ�यास�याचे उपागम 

४ब.७  ऐितहािसक सशंोधना�या पाय�या 

४ब.८  ऐितहािसक सशंोधना�या सम�या आिण दोष 

४ब.९  ऐितहािसक सशंोधन मू�यमापनाचे िनकष 

४ब.० उि�� े

हा घटक वाच�यानतंर त�ुही  

 ऐितहािसक सशंोधनाची �या�या अथ�, हेतू, वैिश�्ये, �या�ी आिण इितहास 
अ�यास�याचे उपागम सागूं शकाल. 

 ऐितहािसक सशंोधनाचे ट�पे �प� कराल. 

 ऐितहािसक सशंोधनाम�ये असलेले दोष कशा �कार ेटाळता येईल हे �प� कराल. 

४ब.१ ��तावना 

इितहास याचा अथ� गतकािलन घटनाचंा अ�यास असे. अथा�त इितहास हा श�द 
भूतकाळात घडले�या घटनांचा सदंभ� उपयोगात आणला जातो. गतकालीन मानवी 
समाजा�या व�ृातंांचा उ�लेख �हणजेच इितहास होय. 
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इितहासकारानंा अि�त�वात असले�या द�तावेज�ार े जी मािहती िमळवू शकते याचा 
अ�यास �हणजेच इितहास असे. गो�सचॉक ने याचा सदंभ� इितहास �हणजेच द�तावेज 
असा िदला आहे आिण पढेु अस सािंगतले िक पूव��या काळातील िटकून रािहले�या गो�ी 
आिण द�तावेज याचें िचिक�सा�मक परी�ण आिण िव�ेषणा�या �ि�येला ऐितहािसक 
प�त �हणतात.  

या �ि�येने िमळवले�या मािहतीचे क�पक पनुउभा�रणीला इितहासलेखन �हणतात. 

४ब.२ अथ� 

ऐितहािसक सशंोधन भूतकाळाशी सबंंिधत असले�या परुा�याचंा प�तशीर आिण व�तिुन� 
�थान, मू�यमापन आिण सम�वय होय. �याने भूतकाळातील घटनाचंी स�यि�थती िनमा�ण 
क�न िन�कष�  काढता येते. 

भूतकाळातील घटनाचें वण�न, िव�ेषण, पथृ:करण आिण िचिक�सक चौकशी यात समािव� 
आहेत. �या कारणे भूतकाळाशी सबंंिधत िन�ावान मािहती पुनउभा�र�यास श�य होते. 

ऐितहािसक सशंोधनात सशंोधक सशंोधन सम�येसबंंधी व�तिु�थतीचा अ�यास द�तावेज 
आिण िविवध �तोता�ंार े करतो. अशा �कार े सशंोधकाल अ�यावत धोरणे, �यवहार, 
सम�या आिण स�ंथाचंा चागं�या �कार ेआकलन होतो. 

गतकालीन घटना िकंवा सयंोगा�मक घटनाचंा परी�ण क�न व�तिु�थती िनमा�ण कर�याचा 
�यास केला जातो. �यामळेु भूतकाळ सबंंिधत िन�कष� िकंवा भिव�य घटनाचंा वत�वण 
काढ�यास मदत होते. ऐितहािसक सशंोधन एका �कारचे िव�ेषणा�मक सशंोधन आहे. 
याचे सामा�य प�तशीर वैिश�्यामं�ये  

१) सशंोधन सम�येशी ओळख गतकालीन घटनाशंी उ�ेशून असते. 

२) �ाथिमक आिण द�ुयम मािहतीचे परी�ण 

३) मीमासंा तं�ा�ार े आिण मािहती�या म�ुयमापना�ार े गतकालीन घटनाचंा प�तशीर    
सकंलन आिण व�तिुन� मू�यमापन. 

४) घटनाचें काय�करण िवचार �वाह सबंंिधत गहृितका�ंया चाचणीसाठी, शोध याचे 
�प�ीकरण आिण सम�वय करणे. 

ऐितहािसक सशंोधनात सामािजक घटनाचंी व त�सबंंिधत मािहती�या साधनाचंी िचिक�सक 
तपासणी स�ुवातीपासूनच करणे अग�याचे असते.  ऐितहािसक अ�यासाचे �यास �हणजेच 
मािहती परुवणे आिण गतकालीन ऐितहािसक, कायदेशीर आिण धोरण सबंंिधत घटनांचे 
आकलन असे. ऐितहािसक प�त म�ये तं� आिण माग�दश�न समािव� आहेत जे 
इितहासकार ऐितहािसक �तो� आिण इतर शोधनासाठी अ�यासणारा परुावा घेऊन 
अ�यास करतात. 
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४ब.३ ऐितहािसक सशंोधनाचा हतूे 

िश�णात ऐितहािसक सशंोधन कर�याचे अनेक हेतू अशा �कार ेआहेत. 

१) िश�णत��ानंा समकालीन सम�या �याचे मूळ भूतकाळाशी सबंंिधत असतात अशा 
सम�याचें िनराकरण कर�यास मदत होते. अथा�त िश�णात बदल आण�यास श�य होते. 

ऐितहािसक व सामािजक घटनामं�ये मानवी �यवहार आिण कृती याचंा सबंंध असतो. 
�यामळेु �याचें प�रणाम यिं�क� �व�पाचे नसतात तर ते मानवी �यापारासारखे चम�कारीक 
असतात. ऐितहािसक सामािजक धािम�क घटना �या गुतंागुतंी�या, सिंद�ध व िनरी�णबा� 
असतात. या घटना घडून गलेे�या अस�यामळेु �याचें िनरी�णही करता येत नाही. प�ुहा 
तशीच प�रि�थती िनमा�ण क�न घटना घडिव�याइतके �या घटनाचें �व�प साधे नसते. 
�यासाठी संशोधकाला िनगमना�मक अनूमानाचा उपयोग करावा लागतो. हेच इितहास 
सशंोधनाचे वैिश� आहे. 

मानवाची आजची ि�थती समजून घे�यासाठी �या ि�थ�यतंरातून �याला जावे लागले ती 
ि�थ�यतंर ेसमजून घेणे आव�यक असते. ऐितहािसक सशंोधक अहकंार न ठेवता अिल� 
��ीकोण ठेवून भूतकाळाचा अ�यास करतात. �यामळेु िश�णत��ांना गैरमाग�दश�क 
�यवहार ओळखता येते आिण सधुारणा आणणे सोपे जाते. 

२) भूत, वत�मान व भिव�य एकमेकापंासून वेगळे करता येत नाही. काल व आज याम�ये 
फरक िदसत असलातरी, आज हा कालमळेु आकाराला आला आहे. वत�मान काळातील 
घडणारी घटना ही आकि�मकपणे घडून येत नाही तर �याची पाळेमळेु भूतकाळात �जलेली 
असतात. कोण�याही घटना भूतकाळातून घडत येतच असता �याचे ��य�प फ� 
वत�मानात िदसून येते. अशा भूतकालीन घटनाचंी िचिक�सा करणे अिनवाय� असते. तेथे 
ऐितहािसक सशंोधनाची गरज अिनवाय� असते. ऐितहािसक सशंोधन �हणून अ�ावत 
िवचार�वाहाला �कार टाकतो आिण भिव�य वत�व�यास मदत करतो. हे भिव�य कथन 
िव�सनीय आिण िव�ासाह� बनिव�यासाठी ऐितहािसक सशंोधकाला भूतकाळ कशा �कार े
वत�मान प�रि�थतीशी वेगळे आहेत आिण वत�मानातील सामािजक, आिथ�क आिण राजक�य 
प�रि�थती आिण धोरणे या बाबी वत�मान आिण भिव�यात कशा �कार े�भाव पाडतात ह े
ओळखून �याचे �प�पणे वण�न करतात.  

३) भूतकाळाशी सबंंिधत स�ंात िनवडलेली प�रक�पना उपप�ी आिण सामानीकरणे 
यामधून सशंोधकाला मािहतीचे पून�मू�याकंन करता येते.  

४) ऐितहािसक सशंोधन �बळ स�ंकृती�या पर�परावंरील प�रणामावंर जोर देते आिण 
�याचें सापे� मह�वाचे प�ृथ:करण करते. 

५) शै�िणक उ�प�ी आिण रीती कशा�कार े आिण का िवकिसत झालेली आहेत हे 
समज�यास मदत करते. 
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४ब.४ ऐितहािसक सशंोधनाची वैिश�्ये 

१) ऐितहािसक सशंोधन केवळ त�य आिण मािहती गोळा करणे न�हे तर भूतकाळाशी 
सबंंिधत घटनाचंा िच� दश�िवणे स�ुा आहे. 

२) ऐितहािसक सशंोधन हे भूतकाळाची सबंंिधत घटनाचंा वाहणारा कंप पावणारा अहवाल 
असे यात चलना�ंया िव�ेषण आिण �प�ीकरण समािव� आहे. 

३) ऐितहािसक सशंोधन आयोिजत कर�यात गोळा केलेली संशोधन साम�ीचे सकंलन व 
वाचन �ि�या समािव� आहे. मािहती�या सकंलनाची �ि�या आिण िव�ेषण एकाच 
वेळी सशंोधक करतो. 

४) ऐितहािसक सशंोधन मळुातंच �थाियक असले�या मािहतीचा शोध घेतो. यात 
मािहतीचा िनमा�ण साचेबंध तं�ा�ार ेहोत नाही. 

५) ऐितहािसक सशंोधन िव�ेषणा�मक आहे आिण तािक� क उ�गा�मकाचा वापर होतो. 

६) ऐितहािसक सशंोधनात िविवध क� � आहेत (�सगं, चळवळ, घटना आिण सकं�पना) 

७) ऐितहािसक सशंोधनात �यि�ंचे, स�ंथाचें मू�यामापन आिण न�द असते. 

४ब.५  िश�णात ऐितहािसक सशंोधनाची �या�ी 

१) िविश� काळातले सामा�य शै�िणक इितहास उदाहरणाथ� अ) �ाचीन भारत ब) 
ि�िटश कालीन क) �वतं� भारत इ.  

२) िश�णात िविश� �तराचंा इितहास: भारतातले अ) �ाथिमक िश�ण ब) मा�यिमक 
िश�ण क) ततृीय िश�ण 

३) िश�णात िविश� �काराचंा इितहास १) �ौढ िश�ण, २) दूर िश�ण, ३) गैरसोयीचे 
िश�ण ड) भारतात �ी िश�ण. 

४) िविश� शै�िणक स�ंथाचंा ऐितहािसक अ�यास उदाहरणाथ� १) मुंबई िव�ापीठ, २) 
अिलगढ मिु�लम िव�ापीठ इ. 

५) �ाचीन भारतात िश�का�या भूिमकेचा इितहास 

६) िश�णात िविश� घटकाचंा इितहास अ) अ�यास�म ब) पाठ्य�म क) अ�यापन-
अ�ययन प�ती ड) िश�णाचे हेतू आण  उि�� े ई) िश�क-िव�ाथ� सबंंध फ) 
मू�यमापन �ि�या इ�यादी. 

७) भारतातील रा��ीय िश�णसबंंधी धोरणे याचंा इितहास. 

८) �यावसाियक / अिभया�ंीक� अ�यास�म (वै�िकय, अिभया�ंीक�, �यव�थापन) 
या�या �वेश �ि�येचा इितहास. 
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९) अ�यापक िश�णाचा इितहास 

१०) िश�णात म�ुय योगदान करणाया�चे ऐितहािसक आ�मच�र�े, उदाहरणाथ� महा�मा 
गाधंी महष� कव�, महष� फुले, अरोिबंदो ग�ुदेव टॅगोर इ. 

११) शै�िणक �शासनाचा इितहास 

१२) िश�णात साव�जिनक अथ��यव�थाचा इितहास 

१३) भारतात शै�िणक कायदासबंंधीचा इितहास 

१४) शै�िणक िनयोजनाचा इितहास 

१५) भारतातील समकालीन सम�याचंा इितहास 

१६) भारतात राजकरण आिण िश�ण याचंा सबंंधाचंा ऐितहािसक अ�यास 

१७) भारतात ि�िटश रा�याचा �भावाचा ऐितहािसक अ�यास 

१८) भारताचा िश�णाचा इितहासा बरोबर इतर रा��ाचंा तलुना�मक इितहास. 

१९) भारतात िश�णात रा�य �तरावर आयोिजत कर�यात आलेली तपासणी �णालीचा 
ऐितहािसक अ�यास  

२०) भारतात िविश� रा�य महारा��, तिमळनाडू, म�य�देश, राज�थान याचंा िश�णाचा 
ऐितहािसक  अ�यास अथा�त िश�णात ऐितहािसक सशंोधन �यि� गट, िवचार, 
चळवळ िकंवा स�ंथाशंी सबंंिधत असू शकतात. 

जर ऐितहािसक अ�यास सपूंण� रा�� समाज �णालीला क� ि�त करते ते�हा �याची �या�ी  
मोठी असते. अशा �कार�या सशंोधनाला सम�ह �तराचा ऐितहािसक सशंोधन असे 
�हणतात. �याच�माणे जर ते मया�िदत आिण सार�या �मता असले�या िनवडले�या गटाचें 
लोक िकंवा अिभ�चक घटना समािव� असत ते�हा सू�म �तराचा ऐितहािसक सशंोधन 
�हणतात.  

४ब.६ इितहास अ�यासाची उपागमे 

मोनागन आिण हाट� मॅन �या मते भूतकाळ अ�यासाचे चार उपागमे आहेत. 

१) गणुा�मक उपागम 

२) स�ंया�मक उपागम 

३) घटक िव�ेषण 

४) मौिखक इितहास 
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१) गुणा�मक उपागम : 

इितहास िवषयी जा�त अनिभ� मन�ुय असे िवचार करत िक, कथनाचा शोध लेखी िकंवा 
छापील परुा�या ं �ार े काढलेले अनमुान �हणजेच इितहास. प�रणाम�यव�था इितहास 
�मानसुार संघटले आहे आिण व�तिु�थतीसबंंिधत कथन असे ��ततु केले आहे जसे एका 
माणसाची कथा �याने पाठ्यप�ुतक वाचन िनमा�ण केले. उदाहरणाथ� िविलयम हो�स 
मॅकगफु� (स�वीवन १९९५) िकंवा िलंडली मरु� कुटंुब (मोनागन, १९९८) याचंी आ�मच�र�े 
गणुा�मक इितहासाची �ो�े : ह�तिलिखत �ो�े, लेखान�द वही, शालेय द�तावेज, प�े, 
दैनिंदनी, आिण �वत:चा अनभुवाचा इितहास या पासून तर �या काळातला िवचारात 
घेतलेले पाठ्यप�ुतके, मलुाचंी वही, दैिनक आिण इतर प�ुतके.  

सं�या�मक उपागम : 

'अवतरणाचे इितहास' यात अवलंबून न राहता सशंोधक हेत ु परु�सर अशा परुावा�या 
शोधात असतो �याची गणती होते आिण उ�च स�ाणता आिण सामानीकरण गहृीत धरते. 
सशंोधक एखा�ा पाठ्यप�ुतकाचे लोकि�यतेचे मत �याचा छापले�या स�ंये�या 
सारणीकरणाने �थंह�क द�तावेज कळते. गहृतीके िव�तीण� ��ावंर आधा�रत असतात. 
उदाहरणाथ� भारताम�ये िश�ण आिण राजकारण �णालीचे सबंंध िकंवा पाठ्य�म आिण 
�याचे मलुावंर प�रणामाचा सबंंध अिधकारय�ु�ने उ�ेशून सांगू शकतात. 

३) घटक िव�षेण: 

इथे मजकूर हेच परी�णाचा क� � असते. या उपागमात छापलेले काम यामधून मािहती 
िमळते. ते वाचक असू शकतात. िकंवा (प�ुतकाचंा इितहासात लागोपाठ �कािशत केले�या 
शालेय पाठ्यप�ुतका�या घटकामं�ये होणा�या बदल याचे उदाहरण) आिण याचे स�ंया�मक 
आिण गणुा�मक मदु�्ाचें बारकाईने प�ृथ:करण घटक िव�ेषण िवशेषता जात इ. �या 
तपासणी साठी उपयोगी पडते.  

४) मौिखक इितहास : 

गणुा�मक स�ंया�मक आिण घटक उपागमे िलिखत िकंवा छापलेले मजकूराचा वापर 
करतात पण या�या िव�� चौथा उपागमन असे त�डी इितहास िजव�त �मरणावर आधा�रत 
आहे. उदाहरणाथ� त�डी ऐितहासकाराला �ी िश�णात अिभ�ची असेल. 

तुमची �गती तपासा: - १ 

१) िश�णात ऐितहािसक सशंोधना�या वैिश�्याचंी चचा� करा. 

२) ऐितहािसक सशंोधना�या हेतूची चचा� करा. 

३) ऐितहािसक सशंोधना�या उपागमाचें �प�ीकरण करा. 
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४ब.७ ऐितहािसक सशंोधना�या पाय�या 

ऐितहािसक सशंोधन आयोिजत करताचा खालील पाय�या समािव� आहेत. 

अ) सम�येची / िवषयाची ओळख आिण सम�येची �या�या. 

ब) मािहती�या �तो�ाचा शोध 

क) ऐितहािसक �तो�ाचें म�ुयमापन 

ड) मािहतीचे िव�ेषण, एक�ीकरण आिण स�ेंषणाचे साराशं 

इ) अहवाल लेखन 

�ाम�ुयाने इितहासाचे तीन मह�वपूण� काय� मानली जातात. 

१) समानात �या घटना घडतात �याचे वा�तिवक िच�ण करणे. 

२) ते कसे घडले ? याची चचा�  करणे. 

३) ते का घडले ? यांचे िव�ेषण करणे. घटनेचे कारण असणाया� िविवध मूलभूत श��चे 
िववेचन कर�यासाठी त�य गोळा क�न �या�या यो�य अ�वयाथ� लावणे हेच इितहासाचे 
आजचे मोठे काय� मानले जाते. 

अ) सम�येची ओळख आिण सम�येची �या�या: 

स�यशोधन व स�य�ा�ी हाच इितहास सशंोधनाचा �ारभं सम�ये�या यो�य िनवडीपासून 
होत असतो. 

�द� सं�कृती: 

�द� सं�कृती - �ाचीन िकंवा अवा�चीन िकंवा रा��ीयता, वण�भेद, धम�, िलंगभेद, 
सामािजक वग� यावर िनधा��रत उपस�ंकृती�या िनि�त कालख�डात िश�णाची �येय व 
�ि�या, �शासन व �यव�थापन यानंा �भािवत करणाया� �यि� स�ंथा, सघंटना, कायदे 
अ�यास�म, �शासक�य रचना व �ि�या पाठ्यप�ुतके, िश�क �िश�ण, साधन साम�ी 
सिुवधा, मह�वा�या सकं�पना इ�यादीचा अ�यास ऐितहािसक सशंोधनात करता येतो. असा 
अ�यास एका िविश� यगुातील �थािनक, �ादेिशक िकंवा रा��ीय सदंभा�त एका 
घटना�मापरुता मया�िदत असू शकतो. �याच�माणे िभ�न यगुामंधील समाजामधील व 
स�यतामधील घटना�ंया तलुने�या �व�पातही ऐितहािसक अ�यास असू शकतो. 

इतर सशंोधना�माणे ऐितहािसक सशंोधनासाठी िनवडलेली सम�या सचंालनीय 
(सशंोधका�या आवा�यातील) स�ुप�, असिंद�ध व नेम�या श�दात माडंलेली आिण 
समथ�नीय असावी. ऐितहािसक सशंोधनाची सम�या िनवडताना केवळ ितचे मह�व पाह�न 
चालत नाही, तर ित�या िनराकरणासाठी आव�यक, परुशेी आधारसम�ी िमळू शकेल. काय 
याचा ही िवचार करावा लागतो ऐितहािसक सशंोधनात अ�य सशंोधन प�ती�माणे 
उपल�धी चाच�या, मानशा�ीय शोिधका िकंवा ��ावल��या सहा�याने आधारसाम�ी 
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िमळवणे श�य नसते. सशंोधकाला उपल�ध तेवढ्या आधारसाम�ीवरच िवसबूंन राहावे 
लागत असते. अशा प�रि�थतीत परुशेी आधारसाम�ी उपल�ध नसेल तर सम�येचा परुसेा 
अ�यास होऊ शकणार नाही. गहृीतकाचे परी�णही परुसेे होणार नाही व िन�कष� अगदीच 
काम चलाऊ ठरतील. 

ब) मािहती �ोतांचा शोध : 

ऐितहािसक सशंोधनात िवषयांशी सबंंिधत असले�या आिण उपल�ध होऊ शकणाया� सव� 
साधनाचंा �यात उपयोग क�न �यावा लागतो. 

ऐितहािसक सशंोधनात सशंोधक गतकािलन घडले�या घटनाचंा िव�ेषण ते�हाच उपल�ध 
असले�या खाणाखूणा�ंया आधार ेस�याचे िनरी�ण करतात. 

ऐितहािसक आधारसाम�ी दोन �कारची असते. 

१) �ाथिमक �तो� 

२) द�ुयम �तो� 

१) �ाथिमक �तोत : 

भूतकालीन घटनाचें ��य�सा�ी आिण कण�- असले�या �य��नी िलह�न ठेवले�या 
कागदप�ानंा आिण �यांचे ��य� परी�ण करता येते अशा भूतकाळात उपयोगात आण�या 
जाणाया� व�तूंना �ाथिमक �ोत �हणतात. ही साधने मूलभूत �व�पाची असतात. �ाथिमक 
�ोतातं द�रन�दी (records) व अवशेष (Relics and remains) याचंा समावेश असतो. 

अ) द�रन�दी : घटनेत  सहभागी असले�या िकंवा सा�ी असले�या �यि� घटनेचा परुावा 
राहावा �हणून मौिखक अगर लेखी �व�पात न�दी क�न ठेवतात. 

भूतकालीन घटना, क�पना व प�रि�थती या�ंया द�रन�दी लेखी, िच�ा�मक आिण यािं�क 
�व�पात उपल�ध असतात. 

अिधकृत द�रन�दी (Official Records): 

 क� � सरकार, रा�य सरकार, नगर प�रषदा िकंवा �थािनक �वरा�य स�ंथानंी तयार 
केले�या वैधािनक, �याियक आिण काय�कारी द�तऐवज उदा. सिंवधाने, कायदे, सनदी, 
�यायालयीन काय�वाही आिण िनण� धम� �चारकानंी आिण इतर धािम�क सघंटनाची जतन 
क�न ठेवलेली मािहती उदा. िव�ीय नोदी आिण �यव�थापन सिमती�या सभांचे काय�व�ृ. 
क� �ीय व रा��ीय िश�ण मंडळानंी, िविश� आयोगानंी, �यावसाियक सघंटनांनी, शालेय 
मंडळानंी िकंवा �शासक�य अिधकाया�नी सकंिलत केलेली मािहती. 

उदा. सभाचें काय�व�ृ, सिमतीचे अहवाल, �शासक�य आदेश, शालेय सव��ण, हजेरी प�के, 
वेळाप�के, ��डाव�ृ. 
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- �यि�गत द�रन�दी (Personal Records): 

डाय�या, आ�मच�र�े, प�े, इ�छाप�े, द�तऐवजे, करार, �या�यानंाची टाचणे, भाषणाचें मूळ 
�ा�प लेख आिण प�ुतके. 

- मौिखक परपंरा (Oral Traditions): 

दतंकथा, लोककथा, कौटंुिबक कथा, न�ृय, खेळ, समारभं  घटनेला सा�ी  असले�या�ंया 
आठवणी. 

- िच�मय द�रन�दी (Pictorial Records): 

छायािच�े, चलिच�े, सू�मपट, रगंिच�े, नाणी आिण मूत�. 

- �कािशत सािह�य (Published Materials): 

वत�मानप�े, प�ुतके, िनयतकािलकामंधील िश�णिवषयी मािहती देणाया� दाश�िनक व 
सािहि�यक रचना. 

- यांि�क द�रन�दी (Mechanical Records): 

मलुाखती व सभे�या फ�तम�ुण, िव�ा�या��या वाचन �य�नाचें �विनलेख. 

- अवशेष (Relics & Remains): 

काही �सगंी अ�यासकाला द�रन�दी अहवाल िकंवा इतराचें श�द या�ंयावर अवलंबून 
राह�याची ज�रीच नसते. कारण भूतकाळातील �या व�तू जपून ठेवले�या असतात �याचंी 
�याला ��य� पाहणी िकंवा हाताळणी करता येते. 

- भौितक अवशेष (Physical remains): 

इमारती, ह�यार,े श�े, पोशाख, भाडंी, फिन�चर, खा�पदाथ� , जनेु सागंाडे. 

- मिु�त सािह�य (Printed Materials): 

पाठ्यप�ुतके, करार, हजेरी प�के, िव�ा�या��या �गतीचा अहवाल, वत�मानप�ातील 
जािहराती. 

- ह�तिलिखत सािह�य (Handwriting Material): 

िव�ा�या�ची ह�तिलिखते, उ�रपि�का, िच�े व �वा�याय. 

- अवशेष : 

हा मूत� परुावा असतो. अ�यासक �याचें �यि�श: नीट परी�ण क� शकतो �हणून द�र 
न�दी पे�ा ती अिधक िव�ासाह� असतात. 
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२) दु�यम �तोत : 

घटनेला सा�ी नसले�या �य��ने ��य� घटनेत सहभागी वा सा�ी असले�या �यि�कडून 
ऐकले�या मािहती�या आधारे अहवाल तयार केले असतील, तर �यानंा द�ुयम साधने 
�हणतात. यात लेखक घटनेचा ��य� सा�ी नसतो. तो ऐक�व मािहती�या आधार ेघटनेचा 
तपशील िलह�न ठेवतो. 

एका �य��कडून दसुरीकडे व दसुरीकडून ितसरीकडे मािहती परुिवली जात अस�याने ती 
परुशेी िव�ासाह� नसते. घटनेत सहभागी असले�या �य���या अहवालात स�ुा मतभेद 
आढळून येतात. मग ��य� घटनेला सा�ी नसले�या �यि�कडून ऐक�व मािहती�या 
आधार े िदले�या तपिशलात यथाथ�ता राह� शकेलच, असे कसे �हणता येईल? �हणूनच 
ऐितहािसक सशंोधनात या द�ुयम साधनाचंा उपयोग फार काळजीपूव�क व िवचारपूव�क 
करणे आव�यक आहे. �ानकोश, �िमक पाठ्यप�ुतके, वत�मान प�े, िनयतकािलके व अ�य 
सदंभ� �थंाचा द�ुयम साधनात समावेश होतो. 

क) ऐितहािसक �ोतांचे मू�यमापन: 

ऐितहािसक �ोताची मािहतीचे म�ुयमापन दोन �कार ेअसतात : 

१) बा� म�ुयमापन िकंवा मीमासंा 

२) आंत�रक म�ुयमापन िकंवा मीमासंा ऐितहािसक सशंोधनात, �ा� अवशेष ह े अ�सल 
आहेत, नकली नाही िकंवा द�रन�दीत भूतकालीन घटनाचें खरखेरु े व�ृा�ंत आह,े �यात 
कोण�याही �कार�या अनिभ�ेत चकुा नाहीत िकंवा ब�ुीपरु�सर फसवणूक नाही, हे गहृीत 
धरता येत नाही. अ�यासकास आधारसाम�ी अितद�तेने तपासून �याची िव�साह�ता 
िनधा� �रत करावी लागते. िव�ासाह� परुावाच घटनेचा यथाथ�  प�रचय क�न देऊ शकतो. 
परुावाच िव�ासाह� नसेल तर �या परुा�या�या आधार े िमळालेली मािहती असबंंध खोटी व 
�मक राहील. �हणून सकंिलत आधारसाम�ीची मीमासंा के�यावरच ितचा ऐितहािसक 
परुावा �हणून उपयोग करणे इ� असते. ही मीमासंा दोन �कारची असते. १) बा� मीमासंा 
आिण २) आंत�रक मीमासंा  

१) बा� मीमांसा : 

�ा� आधारसाम�ी�या यथाथ�तेचा शोध घे�या�या िचिक�सेला 'बा�मीमासंा' �हणतात. 
बा�मीमासेंमळेु �ा� आधारसाम�ीतील फसवेपणा दूर होते व ऐितहािसक स�याची 
स�ंथापना होते. अथा�त ऐितहािसक द�तऐवजाचा काळ, �थान व लेखक �मािणत करणे व 
लेखकाने ते द�तऐवज �या �व�पात व भाषेत तयार केले असेल ते मूळ �प व भाषा पुन: 
�िति�त करणे हे बा�मीमासेंत अिभ�ेत असते. 

द�तऐवजाचा काल िकंवा लेखक �मािणत कर�यासाठी �वा�री, ह�ता�र, िलपी, 
श�ुलेखन, भाषाशैली, इ�याद�चे �माणीकरण करावे लागते. यािशवाय शाई, रगं, कागद, 
कापड, िशला, धातू, लाकूड इ�यादीकाचें भौितक रसायिनक परी�ण (काब�न डेिटंग) करावे 
लागते.  
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सशंोधकाजवळ कालान�ुिमक समाज/ बोध, बह�गणुी ब�ुीम�ा, सामा�य �यवहार�ान, 
मानवीवत�न समज�याचे चातयु� आिण भरपूर सहनशीलता व िचकाटी असणे आव�यक 
असते. काही समसा�ंया िनराकरणाथ� ऐितहािसक सशंोधकास रसायनशा�, परुात�विव�ा, 
मानिच�कला (Cartography) नाणकशा�, कला सािह�य, भाषा शा�, मानववशं शा�, 
परुािभलेखिव�ा, िविवध अवा�चीन व �ाचीन भाषा याचंीही ओळख असणे आव�यक असते. 

२) आंत�रक मीमांसा : 

�ोत सािह�या�या बा� मीमासेनतंर सशंोघकाने �या�ंया आंतरमीमासेंचे काय� हाती 
�यावयाचे असते. �ा� मािहतीची अचूकता व िव�सनीयता तपासणे हा आंत�रक मीमासेंचा 
हेतू असतो. आंत�रक मीमासें�ारा द�ताऐवजामधील माहीतीचा अथ� व िव�सनीयता 
िनि�त करावयाची असते.  

��य� सा�ीचे काल�म व भौगोिलक��्या घटनेशी असलेले सामी�य, ��य� सा�ीची 
काय��मता व ��य� सा�ीचे घटनेकडे असलेले अवधान या बाब�वर �ोत सािह�याची 
अचूकता अवलंबून असते आिण ��य� सा�ीची काय��मता �या�या नैप�ुयावर, �या�या 
मानिसक व शारी�रक �वा��यावर, शै�िणक �तरावर, �मरणश��वर व कथना�मक 
कौश�यावर अवलंबून असते. सािहि�यक शैली, लेखी बदनामीबाबतचे कायदे, 
सि��चीसबंंधीचे सकेंत िकंवा िविश� अिधकारांवर असले�या �यिं�ना खूष कर�याची 
िकंवा �यांना नाराज न कर�याची इ�छा या कारणामंळेुही ��य� सा�ी�या लेखनात अित 
सौज�यता अथवा अितरके� �ततुी असू शकते. �हणूनच गोट शाल� (१९६९) यानंी 
�हट�या�माणे सशंोधका�या िठकाणी ऐितहािसक मानिसकता/ ब�ुीम�ा असणे 
अ�याव�यक असते. सशंोधकाने ऐितहािसक मािहती परुिवणा�या �य��चा भूिमकेशी एक�प 
होऊन द�तऐवज, घटना व �य���या सबंंधी मािहतीचा अ�वयाथ� लावावयाचा असतो.  

आंत�रक मीमासंा करताना सशंोधकाने पढुील चार िवचार करणे आव�यक आहे. 

१) लेखकाला घटनेचे परुसेे �ान व ते श�दािंकत कर�याची काय��मता होती काय. 

२) घटना घडणे व ितचे श�दाकंन करणे यात िकती कालावधीचे अंतर होते. 

३) लेखक प�पाती िकंवा िविश� हेतूने भारावलेले होते काय ? 

४) आधारसाम�ीत ससुगंतता आहे काय ? 

ड) मािहतीचे िव�षेण एक�ीकरण आिण सं�षेणाचे सारांश: 

सकंिलत त�याचंी काळजीपूव�क तपासणी के�यावर ितचे संयोजन क�न ित�या आधारचे 
�प� होणा�या बाबी समोर ठेवा�या लागतात. हे त�याचें �प�ीकरण करताना सशंोधकानंी 
�वत:ची मते, ��ीकोन, आवडी-िनवडी, सव� बाजूला ठेवणे आव�यक असते. परुा�यातून 
िनघणारा अथ�, त�य परुा�या�या आधारचे �प� कर�याचा व�ताुिन� �य�न झाला पािहज.े 
�ा� त�या�ंया आधार े त�कालीन िवचारांचा सामा�य �वाह �प� केला पािहजे. �ा� 
त�यातून �यांनी सामा�यीकरणा�या त�वाचा शोध घेतला पािहज.े सशंोधकाचे काय� केवळ 
त�या�या गोळाबेरीजेचे नसून याचे िव�ेषणाचे व अथ� िनव�चनाचे आह.े त�या�ंया ग�ा 
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स�ंहापे�ा सकंिलत मािहतीचे यो�य वग�करण व िव�ेषणातून घटनाचें अथ� आिण 
त�कालीन सामा�य ��ीकोन िवषद करणे हे सशंोधकाचे �मखु काय� आहे. सशंोधकाने हे 
ल�ात घेतले पािहजे क� सशंोधनातील व�तिुन�ा �यावेळी सपंते �याचवेळी सशंोधनही 
सपंते. ते�हा सशंोधनक�या�ने अ�यतं िव�सिनय, मह�वाचे सव� परुावे गोळा क�न गतकालीन 
घटनाचंी मीमासंा क�न िन�प�पातीपणे त�यांचे िनव�चन करणे आव�यक असते. 

इ) अहवाल लेखन :  

इितहास हा सामािजक सशंोधनाचा एक अ�यतं उपय�ु असा िवषय आहे. ��येक 
सामािजक स�ंथेचा व एकूण सामािजक रचनेचा �यात होणा�या आमूला� प�रवत�नाचा 
अ�यास कर�यासाठी गतगकालीन घटनाचंा अ�यास अितशय आव�यक मानला जातो. 
त�याचें िव�ेषण व िनव�चन झा�यानतंर अहवाल लेखनाचे मह�वपूण� काय� सशंोधकास 
हातात �यावे लागते. वा�तिवकतेला िवचिलत होवू न देता आकष�क �ितपादन �यात असले 
पािहजे. ती�ण, ��ी, �प�ता, अचूकता आिण नेमकेपणा ही अहवाल लेखनाची �मखु 
वैिश�्ये �यात असावीत. आव�यक तेथे िच�े, आरखेन, प�के, आलेख, कालदश�का 
इ�यादी स�ुप� आिण बोल�या असा�यात. �यात लेखनशैली, भाषारचना, माडंणी इ�यादी 
बाब�ना �यात अिधक मह�व असते. 

तुमची �गती तपासा: २ 

१) िश�णाचा इितहास अ�यास�याक�रता त�ुही सशंोधनासाठी सम�येची ओळख कशा 
�कार ेकराल �प� करा. 

२) ऐितहािसक मािहतीचे िविवध �ोत कोणते, त�ुही या �ोतांचे म�ुयमापन कशा �कार े
कराल.  

३) ऐितहािसक सशंोधनात अनमुान आिण सामनीकरण बनवताना कुठली काळजी �याल.  

४) ऐितहािसक सशंोधन अहवाल िलहताना त�ुही �याचें आयोजन कशा �कार ेकराल. 

४ब.८ ऐितहािसक सशंोधना�या सम�या आिण दोष कसे टाळावे 

१) द�ुयम �ोताचा वापर कर�याची लालसा 

२) एखा�ा घटने�या संदभा�त उदारपणा, दसु�या घटने�या बाबतीत अिधक मीमासंा, 
काही घटनाचें कौतकु तर काही घटनाबं�ल ितर�कार.  

३) सम�येचे �यापक �व�प. 

४) एखा�ा बाब�ची िव�ासाह�ता व अिधकृतपणा हे उपल�ध कर�यास असफलता 
आ�याने गोळा केले�या मािहतीची कमी मीमासंा. 

५) घटनाचंी कारणे, एकल व सरळ नसणे. ती िमि�त असणे. या�या अपसमजतुीमळेु 
गरजेपे�ा अिधक �ोटकपणा.  
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६) गरजेपे�ा अिधक सामा�यीकरण करणे. 

७) श�द आिण वा��चार यांचा नीट अथ� लाव�यात अपयश येणे. 

८) कमी मह�वा�या घटना असबं� घटना या�ंयाम�ये तफावत कर�यास आलेले अपयश. 

९) लेखनात ��ता, कृि�मपणा, अयो�य लेखन शैली, िलखाणातील श�दाचंा अयो�य 
उपयोग. 

४ब.९ ऐितहािसक सशंोधना�या मू�यमापनाचे िनकष 

मॉऊली यानंी ऐितहािसक सशंोधना�या म�ुयमापनाक�रता खालील�माणे बाबी सचुिव�या 
आहेत.  

१) सम�या:  

सम�या �प� श�दात माडंलेले आहे का ? अ�प� सम�येची स�ुवात क�न �यात गोधळ 
िनमा�ण न होता ऐितहािसक सशंोधन आयोिजत करणे कठीण आहे का. सम�येत 
िनराकरणाची �मता आहे का? सशंोधका�या कौश�ये�या सीमे�या मया�देत आह.े 

२) मािहती: 

उपल�ध �ाथिमक �व�पाची मािहती पूण�पणे िनराकरणाचा पूरवठा करते का िकंवा द�ुयम 
�ोतावंर जा�त �माणात अवलंबून आह.े 

३) िव�षेण : 

मािहतीचे िवसबं�याजोगा परुसेे �थािपत केले आह ेका? मािहती�या समप�कतात परुसेा शोध 
आढळते 

४)  िनव�चन : 

लेखकानंी मािहतीम�ये कुशलता दाखवली आहे का आिण �या�ंया सबंंिधत मह�वपूण�तेत 
अंत�ा�न �ा� झालेला आहे का? 

 परुसेे ऐितहािसक ��ीकोण दश�िवला आहे का?  

�याचें व�तिुन�ता �यांनी चांग�या�कार े ठेवली आहे का सशंोधक आपले �यैयि�क 
प�पातीमळेु परुावा िव�ेिपत झालेला आह ेका?  

माडंले�या गहृीतकातं वाजवीपणा आहे का  ? 

 गहृीतकाचंी केलेली चाचणी परुशेी आहे का ? 

 पूण� प�रि�थतीच �द�चा ��ीकोण परुसेा आहे का? 

मािहती आिण इतर ऐितहािसक त�याचें सबंंध िदसून येते का ? 
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सादरीकरण: 

लेखनाची शैली एकसारखी आिण आकष�क आहे का ? 

अहवाल नवीन शोध लावलेली मािहती िकंवा नवीन स�ेंषणावर योगदान करते का? यात 
िव��ापूण�पणा परावित�त करते का ? 

आपली �गती तपासा:३ 

१) ऐितहािसक सशंोधन आयोिजत करताना त�ुही �यातले दोष टाळ�याक�रता काय 
काळजी �याल. 

२) ऐितहािसक सशंोधना�या म�ुयमापना�या पारख कर�याची कसोटी / बाबी �प� करा. 
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४क 
प�रमाणा�मक आिण गणुा�मक सशंोधन- ३ 

(�ायोिगक सशंोधन) 
घटक संरचना 

४क.०  उि��्ये 

४क.१ ��तावना 

४क.२  �ायोिगक अिभक�प 

अ) पवु��ायोिगक अिभक�प 

ब)  �योग सा��य अिभक�प 

क) यथाथ� �ायोिगक अिभक�प 

४क.३ घटका�मक आराखडा 

४क.४ ने�टेड आराखडा/ 

४क.५  �ॉस अिभक�प 

४क.६ एक घटक �योग 

४क.७ आंत�रक आिण बा� �ायोिगक वैधता 

४क.० उि��्ये 

वरील आराखड्याव�न त�ुही खालील बाबी क� शकता. 

१) शै�िणक सशंोधन या �ायोिगक प�तीची सकं�पना तयार क� शकाल. 

२) �ायोिगक सशंोधनाची वैिश�्ये िवशद कराल आिण 

३) िविवध �ायोिगक अिभक�पाची सकं�पना सागंाल. 

४) आंत�रक व बा� �ायोिगक सम�माणतेची सकं�पना तयार करणे. 

५) सशंोधनात दर�यात येणारी आिण बा� चले �ांवर िनय�ंण कर�याची �ि�या  �प� 
करणे. 

६) यो�य सशंोधन सम�येसाठी �ायोिगक प�तीचे उपयोजन 
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४क.१ ��तावना 

पारंपा�रक �ायोिगक प�तीतूनच शै�िणक �ायोिगक प�तीचे उपयोजन तसेच ि�वकार 
झाला आहे. ही एक वै�ािनक प�त आहे. एखा�ा िनयंि�त वातावरणातील घटनाचंा 
मलुभूत सबंंध शोधून काढ�यात �ा प�तीचा वापर केला जातो. घटनेमागील कारणाचंा 
अ�यास क�न ती कारणे ओळखणे. पढेु काय असेल िकंवा काय घडणार आहे, �ाचे 
काळजीपूव�क िनयिं�त वातावरणात केलेले �प�ीकरण व पथृ�करण �हणजे �ायोिगक 
सशंोधन होय.  

सशंोधकाला इतर काही घटक ही माहीत असले पािहजे क� जे िन�कषा�पय�त पोहच�यास 
कारणीभूत ठरतात िकंवा �याला अशा मागा�ने िनयिं�त करतात िक जे �प� घटक व 
िनरी�ीत घटक या�ंयाम�ये तािक� क साहचाय� ��थािपत करतात. 

�ायोिगक प�त ही प�रक�पनेचे प�र�ण करणारी प�त आहे. प�रक�पना ही �ायोिगक 
सशंोधनाचे �� आह.े सम�या िन�ीत झा�यांनतर सशंोधकाने प�रक�पनेचे संभािवत उ�र 
िदले पािहज.े तसेच �याला प�रक�पनेचे प�र�ण क�न तीचा ि�वकार िकंवा �याग केला 
पािहजे. 

�ायोिगक प�तीचा �योग शाळेत मोठ्या �माणात उपयोग केला जात असला तरीही 
�योगशाळे�यती�र� वगा�तही �ाचा उपयोग केला जाऊ शकतो. �ायोिगक प�तीचा म�ुय 
उि�� �हणजे �ायोिगक सरंचनेत होणा�या घटनाचें भाक�त करणे. 

�ायोिगक प�तीची वैिश�्ये - �ायोिगक प�तीची चार आव�यक वैिश�्ये 

१) िनयं�णः 

िनय�ंण हा �योगातील मूलभूत घटक आह.े प�रक�पनेत अंतभू�त नसले�या बा� घटकाचंा  
�भाव �योगावर पडणार नाही याची द�ता घेणे �योगक�या�ला आव�यक आहे. िनय�ंणात 
बा� घटकाचंा �भाव काढून टाक�यासाठी िकंवा कमी कर�यासाठी िविवध प�त�चा वापर 
केला जातो.  

१) �ायोिगक गटातून बा� चलांना दूर करणे. 

२) बा� चलानंा ि�थर ठेवणे िकंवा प�रि�थतीचे सात�य िनमा�ण करणे. 

३) प�रि�थतीचे सतंलुन करणे. 

४) �ायोिगक व िनयिं�त गट करणे. 

५.स�ंयाशा�ीय िव�ेषण (Ancova) 

२) िव�षेणः 

सशंोधकाकडून प�रि�थतीचे यो�य �प�ीकरण घेणे �हणजे िव�ेषण होय. �ा �ि�येत येत, 
पवु�िनधा��रत प�रि�थतीलाच �वा�यी िकंवा �ायोिगक चल �हणतात. �ाला उपचा�रक चल 
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असेही �हणतात. सशंोधना�या िवषयावर ही चले सबंंिधत असतात. सशंोधक �ा �ि�येत 
�वा�यी चलांचा िवषयाशी सबंंिधत घटकावंर कसा प�रणाम होत असतो �ाचे �प�ीकरण 
क�रत असतो. शै�िणक संशोधनात वय, िलंग, आिथ�क-सामािजक दजा�, बिु�म�ा, 
अ�यापन प�ती, िश�काचे �िश�ण िकंवा शै�िणक पा�ता आिण वग�वातावरण इ�यादी 
�मखु �वा�यी चलांचा समावेश होतो. जर सशंोधकाला उदा.िव�ा�या�तील गिणत 
िवषयातील सपंादनावर अ�यापन प�त��या प�रणामाचा अ�यास �ा सशंोधनात 'अ�यापन 
प�ता' हे �वा�यी चल आह.े  

िनरी�णः 

�योिगत प�तीत सशंोधक �वा�यी चलाचंा आ�यी चलंावर होणा�या प�रणामंाचे िन�र�ण 
करतो. आ�यी चले कामातील काय�िन�प�ी िकंवा सपंादन असू शकते. 

आवृ�ीः 

मोठ्या �योगात अनेक उप�योग क�न बा� चलाचंा �भाव पूण�पणे टाळता येतो. �ायोिगक 
व िनय�ंीत गटातंील एका िन�र�णाऐवजी अनेक िनरी�णे घेतली जातात. एक-एक िनरी�ण 
�हणजे एक  उप�योगच असतो. सशंोधक िनयिं�क गटात तसेच �ायोिगक गटात अनेक 
िनरी�णे घेऊ शकतो. �योगातील िन�र�णाची स�ंया वाढवून िकंवा �यादशा�चा 
एकिजनसीपणा वाढवून बा� चलाचंा �भाव कमी करता येईल. 

तुमची �गती तपासा: 

�.१.�ायोिगक सशंोधनाची वैिश�्ये कोणती ? 

४क.२ �ायोिगक अिभक�प 

�ायोिगक आराखडा �हणजे �ि�येची 'blue print होय, �यामळेु सशंोधकाला �वा�यी  व 
आ�यी चलातंील सबंंधाचा यो�य अ�यास कर�यासाठी प�रक�पनाचंी माडंणी करणे श�य 
होते.  

�ायोिगक आराखड्यामळेु �योगातील प�रक�पने�या आव�यकतेनसुार तलुना कर�याची 
सधंी �ा� होते आिण अ�यासा�या िन�कषा�चे यो�य िव�ेषण करणे श�य होते.  

�ायोिगक आराखडा हा �योगातील ��य� सम�येशी िनगडीत असतो. जसे-  

१) �ायोिगक व िनयिं�त गटासाठी �यो�याची िनवड कशी करावी. 

२) िनयिं�त व अिनयिं�त चलांची िनवड कर�याचे िविवध माग� 

३) बा� चलानंा िनयिं�त कर�याचे माग� 

४) िन�र�ण कशा �कार ेकरावे ? 

५) स�ंयाशा�ीय िव�ेषणाचे कोणते �कार वापर�यात यावे? 
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चल ही वैिश�्य िकंवा प�र�थीती �हणता येईल क� �याचें सशंोधक िव�ेषण, िनरी�ण 
िकंवा िनय�ंण करणार असतो. घटनेचे िन�र�ण क�न सशंोधक �वा�यी चलाचंा िवषयाशी 
असले�या सबंंधाचा अ�यास करतो. 

शै�िणक सशंोधनात अ�यापन प�ती ही �वा�यीतर िव�ा�या�चे सपंादन हे आ�यी चल 
होय. �ा�यती�र� बा� चलांचा समावेश ही �ात येऊ शकतो िक जे आ�यी चलांना 
�भावीत क� शकतात. चलाचें आणखी दोन �कार  

१)दर�यान येणार ेचल 

२)बा� चल 

�याचे मापन करता येत नाही व �यावर िनय�ंण ठेवता येत नाही असा कारण व प�रणाम 
या�ंया दर�यान �भाव पाडणारा चल �हणजे दर�यान येणार ेचल उदा. भूक, उ�सकुता.  

�यावर िनय�ंण ठेवता येत नाही असे बा� घटक �हणजे बा� चल उदा. सामािजक, 
आथ�क ि�थती. 

�ायोिगक आराखड्याचे िविवध �कार आहते. 

�ायोिगक आराखड्याची िनवड ही पढुील घटकावंर अवलंबून असते. 

१. �योगाचे �व�प व उि��्ये 

२. चलाचें �कार 

३. सकंिलत मािहतीचे �व�प 

४. �योग कर�यासाठी उपल�ध सवुीधा 

५. �यो�यकाचे गणु व पा�ता 

शै�िणक संशोधनात खालील संशोधन आराखड्याचे वग�करणः- 

(१) पूव�-�ायोिगक अिभक�प - हा कमी प�रणामकारक आराखडा आहे. बा� चलावर �ाचा 
कमी प�रणाम होतो िकंवा िनयं�ण करता येत नाही. 

(२) यथाथ� �ायोिगक अिभक�प- चलाचंा प�रणाम िनयंि�त कर�यासाठी या��छीकरणाचा 
वापर केला जातो. उदा. इितहास, प�वता, प�र�ण, इ�यादी. 

(३) �योग सा��य अिभक�प - िनय�ंणाचे �माण कमी �माणात समाधानी ठरते. जे�हा 
या��छीकरणाचा उपयोग होत नाही ते�हा �ा आराखड्याचा उपयोग केला जातो. 

(४) घटका�मक अिभक�प - एकाच वेळी एका पे�ा जा�त �वा�यी चलाचंा अ�यास करता 
येतो. �ात दोन िकंवा अिधक �वा�यी चल असतात. ते �योगक�या��या �वाधीन 
नसतात. 
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िच�हांचा वापर: 

�ायोिगक अिभक�पात खालील ची�हाचंा वापर केला जातो. 

E - �ायोिगक गट (Experimental Gropu) 

C - िनयिं�त गट (Control group) 

X – �वा�यी चल (Indepenadant Vartiable) 

Y - आ�यी चल (Dependant variable) 

R – Random assignment of subjects to group  

Yb – �योगाअगोदरचे आ�यी चल 

Ya - �योगानतंरचे आ�यी चल 

Mr – Marketing subjects & then random assignments group. 

अ) पूव�- �ायोिगक अिभक�प: 

पवु� �ायोिगक अिभक�पाचे दोन �कार आहेत. 

१.एकल गट पूव�-उ�र चाचणी अिभक�प: 

ही एक सरल �ायोिगक अिभक�प असून �ात िनयिं�त गटाचा समावेश नसतो. �ात 
�ायोजक आ�यी चलां�या उपायाचंा वापर करतो. �ात एक गट घेतला जातो. (Yb) �या 
गटास पूव� चाचणी �ावी. �या गटास �ायोिगक प�तीने िशकवावे नतंर उ�र चाचणी �यावी. 
प�ुहा �याच गटाला (Ya) काही िदवसांनतंर प�ुहा पवु�चाचणी �ावी. �याच गटाला पिह�या 
पाठ्या�ंया�ंया �मतेचा पाठ्यांश पारपंा�रक प�तीने िशकवावा. नतंर उ�रचाचणी �ावी. 
नतंर फरक शोधून िन�कष� काढावेत. 

पूव�चाचणी                                    �वा�यी चल                          उ�र चाचणी 

     Yb                                                    X                                       Ya 

उदा. �योजकाला जर ''इय�ा ५वी �या िव�ा�या�ना िव�ान िवषय अ�यापनात सगंणक 
सहा�यक अनदुेशना�या प�रणामतेचा अ�यास करावयाचा असेल तर �ायोजक सपंादन 
चाचणीचा वापर पूण� वगा�साठी (भ्)ं सगंणक सहा�य अनदुेशना�या वापराआधी उपयोग 
करले.''  

२.दोन गट अिभक�प  

व�रल अिभक�पात सधुारणा �हणून �ात िनयंि�त गटाला समािव� केले आहे. समान 
वाटणार े दोन गट �यावेत. एका गटास �ायोिगक प�तीने िशकवावे नतंर उ�र चाचणी 
�ावी. दसु�या गटास पारपंा�रक प�तीने िशकवावे नतंर उ�र चाचणी �ावी. दो�ही 
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प�तीम�ये जर फरक िदसून आला तर तो �येािगक प�तीमळेु आला असे �हणता येईल. 
पवु� चाचणीचा समावेश येथे नाही. 

गट                                           �वा�यी चल                               उ�र चाचणी 

E                                                   X                                             Ya 

C                                                   -                                              Ya 

�ा अिभक�पात �ायोिगक गटा�या (Ya E)उ�र चाचणी गणुाची िनयिं�त गटा�या (Ya C) 
गणुाशंी तलुना केली जाते.  

�ा गटाची मया�दा �हणजे �ायोिगक व िनयिं�त गटाची समानता ��थािपत कर�याची सोय 
उपल�ध नाही. �ात उ�र चाचणीचा समावेश उपल�ध नाही. �ा अिभक�पात केवळ 
बा�चलांन िनयिं�त ठेवले जाते. उदा. इितहास, प�वता, आिण पूव� चाचणी. 

तुमची �गती तपासा: 

�.२. पूव�-�ायोिगक अिभक�प �हणजे काय ? 

(b) �योगसा��य - �ायोिगक अिभक�प: (Quasi) 

सशंोधक िनयिं�त व �ायोिगक गटात जा�तीत जा�त समानता आण�याचा  �य�न करत 
असतो. �ात जेवढी समानता राखता येते िततका अिभक�प वैध ठरतो. गटाची या�ि�छक 
िनवड िकंवा या�ि�छक प�त िकंवा जोड्या लावून समानता आणणे खपुच किठण काम 
ठरते. अशा वेळी सशंोधक कॉझी�ायोिगक  अिभक�पाचा वापर करतो. 

The Non Equivalent Group Design  असमान गट अिभक�प: 

ही प�त जा�तीत जा�त सामािजक सशंोधनात वापरली जाते. �ात या�ि�छक �योग, पवु� 

चाचणी - उ�र चाचणी सरंचनेचा वापर केला जातो. मा� या�ि�छक�करणा�या वैिश�्यांचा 
अभाव असतो. �ा अिभक�पात आपण दो�ही गट समान आहेत अस े गहृीत धरतो. 
शै�िणक सशंोधनात दोन तलुना�मक वगा�चा िकंवा शाळेचा समावेश क� शकतो.  तर 
सामािजक सशंोधनात दोन समान सामािजक गटाचा समावेश क� शकतो. आपण जा�तीत 
जा�त समान गटाची िनवड करावी जेणेक�न आपण दोन गटाचंी यो�य �रतीने तलुना क� 
शकतो.  

परतं ुआपणास गटाचंी तलुना होऊच शकते हे �प� सागंता येत नाही आिण �हणूनच �ा 

अिभक�पाला असमान गट अिभक�प �हटले जाते.  

पूव�चाचणी                                    �वा�यी चले                             उ�रचाचणी 

Yb                                                 X                                       Ya (�ायोिगक) 

Yb                                                -                                          Ya (िनयंि�त) 
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''असमान'' �हणजे काय? नेमून िदलेले काम हे या�ि�छक नसते. या�ि�छक�करणाचा वापर 
क�न गटालंा िनयिं�त केले जात नाही. अ�यासापूव� गट िभ�न असू शकतात. 

The Counter – balanced design (काऊं�टर-बॅलं�ड अिभक�प)- �यावेळी िनयिं�त 
व �ायोिगक गटाला या�ि�छक प�तीत काम देता येत नाही �यावेळी �ा प�तीचा वापर 
केला जातो. �ा अिभक�पाला रोटेशन गट अिभक�प ही �हटले जाते. िभ�न वेळी 
�ायोिगक गटाला ��येकाला �ायोिगक वत�णकु िदली जाते. ही प�त असमान गट 
अिभक�पाला मात ठरते. समान गटाचंा वापर केला जातो. रोटेशन (अदला-बदली)मळेु 
��येकाला सधंी िमळते. गटातील ��येकालाच सव� वत�णकु�ला �ितसाद देता येतो. 

�ाची मया�दा अशी क�, पिह�या वत�णकु�चा प�रणाम दसु�या वत�णकु��या वेळी िदस�याची 
श�यता असते. ही प�त ते�हाच वापरता येते. जे�हा पिहला वत�णकु प�रणाम दसु�या वेळी 
होणार नसेल तरच.  

तुमची �गती तपासा: 

१) पूव�-�ायोिगक अिभक�प हा यथाथ�-�ायोिगक अिभक�पापे�ा िभ�न कसा ? 

यथाथ� �ायोिगक अिभक�प (True)  

या�ि�छक प�तीने गटाला काम देऊन �ायोिगक व िनयिं�त गटात समानता आणता येते, 
ही समानता शै�िणक सशंोधनात श�य आह,े अशा�कार े प�वता, इितहास, पडताळा 
मापनाची साधने, सािं�यक� इ�यादी बा� चलानंा िनयिं�त करता येते. ही प�ती पवु�-
�ायोिगक प�तीपे�ा चागंली असून हीचा शै�िणक सशंोधनात गरजेनसुार व श�यतेनसुार 
वापर केला जातो.  

१) दोन गट-या�ि�छक �यो�य -उ�रचाचणी अिभक�पः 

या�ि�छक िनवड प�तीने एकूण �यो�य िनवडावेत. समान शै�िणक �मता असेल अशा 
�यो�याची िनवड करावी. या�ि�छक प�तीमळेु बा� चलावंर उदा.चाचणी , सिं�यक�, 
इ.वर िनय�ंण ठेवले जाते. �योगानतंर िमळाले�या उ�र चाचणी गणुाचंा म�य काढून 
िनयिं�त व  �ायोिगक गटामंधील फरक test-t (गणुानंी) व चलामंधील फरक - �माण 
(ANOVA) ने दाखिवला जातो. 

मा�यातील फरक ल�णीय आढळून आला तर तो (X) (�वा�यी चल) चा प�रणामंाचा 
�ितसाद दश�िवतो.  

गट                                       �वा�यी चल                           उ�र चाचणी 

E                                                X                                          Ya 

R                                                          

C                                                                                             Ya 
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�योगा�या पवु�च गटातील समानता या�ि�छक प�तीने केली जाते. हीच �ा अिभक�पाची 
जमेची बाजू आहे. �ात पवु�चाचणीचा समावेश नाही. 

ही प�ती पवु� �थिमक व �थिमक पातळीवर यो�य ठरते, जेथे पवु�चाचणी घेणे अश�य ठरते. 

२) दोन गट, या�ि�छक जोडी, िनवड उ�र चाचणी: 

या�ि�छक िनवडप�तीने एकुण �यो�य िनवडावेत. समान शै�िणक �मता असेल अशा 
दोघादोघा�ंया जोड्या तयार करा�यात. �यानतंर जोडीतील एक पिह�या गटात व दसुरा 
दसु�या गटात ठेवावा. नतंर छापकाटा क�न �या दोन गटापैंक� एक गट �ायोिगक ठरवावा. 
दसुरा गट िनयिं�त ठरले, �यानंतर दो�ही गटानंा योजने�माणे वागिवले जावे, िशकिवले 
जावे व शेवटी उ�रचाचणी देऊन यो�य ते िन�कष� काढावेत. 

गट                                          �वा�यी चल                                   उ�र चाचणी 

E                                                   X                                                  Ya 

MR                      

C                                                                                                        Ya 

जेथे ''दोन गट या�ि�छक �यो�य, केवळ उ�र चाचणी'' असेल तेथेच �ाचा वापर केला 
जातो. छोट्या गटासाठी �ाचा वापर करता येत नाही.कधी कधी यो�य जोड्या शोधून 
काढणे अश�य ठरते व बा� चले िनयिं�त ठेवणे किठण जाते. 

३) दोन गट या�ि�छक िनवड पूव� व उ�र चाचणी अिभक�पः 

या�ि�छक िनवडप�तीने दोन गट तयार करावेत. �या गटानंा पूव� चाचणी �ावी. नतंर 
�ायोिगक गटास �ायोिगक प�तीने वत�णूक िदली जावी. नतंर उ�र चाचणी देऊन फरक 
पहावा व िन�कष� काढावेत. 

गट                         पूव� चाचणी                 �वा�यी  चले                  उ�र चाचणी 

E                                 Yb                           X                                   Ya 

C                                 Yb                           -                                    Ya 

�ा प�तीचे फायदेः 

- दोन गटातील समानतेची हमी या�ि�छक�करण व पवु� चाचणी मळेु िदली जाते. 

- या�ि�छक प�तीमळेु बा� चलावंर िनय�ंण ठेवता येते. 

४.सॉलोमन तीन गट अिभक�पः 

या�ि�छक प�तीने तीन समत�ुय गट िनवडावेत. पिह�या गटास पूव� चाचणी �ावी. व 
�ायोिगक प�तीने वत�णकु �ावी. दसु�या गटास पूव� चाचणी �ावी. व पारपंा�रक प�तीने 
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वत�णूक �ावी. ित�ही गटानंा उ�र चाचणी �ावी. या अिभक�पात पिहला गट �ायोिगक 
दसुरा िनयिं�त व ितसराही िनयिं�त असतो. ितस�या िनयिं�त गटाला फ� �ायोिगक 
प�तीने वत�णूक िदली जाते. व पूव�चाचणी म�ये दसु�या गटा�या उ�र चाचणीपे�ा ल�ात 
ये�यासार�या फरक िदसून आला तर तो प�रणाम �ायोिगक वत�णकु�चा होय. या 
अिभक�पातील सवा�त मह�वाचा म�ुा �हणजे िनयिं�त गट दोन असतात. व पूव�चाचणी�या 
�ायोिगक प�ती यां�या आंति�येचा �भाव न� होतो. �हणजेच पूव� चाचणीचा �ायोिगक 
प�तीवरील �भाव दसु�या (�हणजेच �माने ितस�या) िनयिं�त गटाला पूव� चाचणी न देता 
�ायोिगक वत�णूक दऊेन न� केला जातो.  

गट                    पूव� चाचणी                     �वा�यी चल                    उ�र चाचणी 

E                            Yb                                 X                                 Yb 

C1                          Yb                                 -                                  Ya 

C2                            -                                  X                                 Ya 

या अिभक�पामळेु तीन गटाचंी तलुना करता येते. 

५.सॉलोमन चार गट अिभक�प  

या�ि�छक िनवडप�तीने चार गट तयार करावेत. �यानंा आपण अशी नावे देऊ 'अ'हा 
�ायोिगक प्, गट  आिण यब (C1,C2,C3) िनयिं�त गट E व C या गटानंा पूव�चाचणी �ावी 
आिण C1 व C2  यांना पूव�चाचणी देऊ नये. E आिण C1 यानंा �ायोिगक प�तीने वत�णूक 
�ावी व C2 आिण C3 यानंा पारपंा�रक प�तीने वत�णूक �ावी. चारही गटानंा उ�र चाचणी 
�ावी. 

अिभक�प सहाम�ये आणखी एक िनयिं�त गट वाढिवला व हा अिभक�प सादर केला गेला 
आहे असे �हणता येईल.  

गट                         पूव� चाचणी                 �वा�यी  चल                उ�र चाचणी 

E                               Yb                              X                                 Ya  

C1                              Yb                              -                                  Ya 

C2                               -                                X                                 Ya 

C3                               -                                -                                  Ya                          

या प�तीत दोन वेळा �योग केले जातात एक पवु�चाचणी घेऊन व एक पवु�चाचणी न घेता. 

�ामळेु सशंोधकाला दोन �योगातील फरकामळेु िव�ास िनमा�ण करता येतो. 

�ा प�तीची मया�दा अशी क� एकाच वेळी दोन �योग करणे सशंोधकाला कठीण जाते. 
�याच�माणे सा�ंयीक���्या ही प�त कठीण ठरते. 
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तुमची �गती तपासा: 

१) स�य �ायोिगक प�त ही कॉझी-�ायोिगक प�तीपे�ा िभ�न कशी ? 

४क.३ घटका�मक अिभक�प 

फ� एका �वा�यी चलाची आ�यी चलावर होणारा प�रणाम पाह�याक�रता काया��मक 
अिभक�पा�या चार �काराचंा उपयोग होतो. परतं ु चलाची स�ंया एकापे�ा अिधक 
अस�यास �याचा उपयोग होत नाही. �वा�यी चलाचंी स�ंया दोन िकंवा अिधक अस�यास 
आिण �यावर �योगक�या�चे िनय�ंण नस�यास �या अिभक�पाचंी योजना केली जाते �यानंा 
घटका�मक अिभक�प (Factorial Design) �हणतात. 

बदु�्याकंा�या तीन िभ�न �तरातील िव�ा�या�वर दोन प�त�चा �या�ंया अ�ययानावर 
कोणता प�रणाम होतो हे पाह�याकरीता �योगक�या�ला घटका�मक अिभक�पाचंी िनवड 
करावी लागेल. यात बुंद�्याकाचे तीन िनि�त �तर �याला अ�यासावयाचे आहेत. आिण 
दोन प�त�चा �या�या अ�ययनावर होणारा प�रणाम �याला पहावयाचा आहे. �यामळेु या 
िठकाणी तीन �तंभ (K) आिण दोन ओळी (L) यांचे 3x1वे प�क तयार होईल व �यात 
६कोष (Cells) राहतील. 

बु�यांक 

                     ९०         ११०         १३० 
 

प�ती   अ 

 ब 

वरील अिभक�पात ब�ुयाकं या पिह�या �वा�यी चलाचे ९०,११०,आिण१३०हे तीन �तर 
असून प�ती या दसु�या �वा�यी चलाचे प�ती अ, प�ती ब हे दोन �तर आहते. 

पिह�या �वा�यी चलाचे तीन �तर आिण दसु�या �वा�यी चलाचे दोन �तर असले�या 
अिभक�पाला 3X2  घटका�मक अिभक�प �हणतात. 

व�रल 3x2 घटका�मक अिभक�पात खालील सहा गट राहतील. 

१. ब�ुयाकं ९० अस�यास िव�ा�या�ना प�ती 'अ'ने िशकिव�याक�रता पिहला गट. 

२. ब�ुयाकं ११०आिण प�ती अ क�रता ितसरागट 

३. ब�ुयाकं ११० आिण प�ती ब क�रता चौथा गट 

४. ब�ुयाकं १३०आिण प�ती अ क�रता पाचवा गट 

५. ब�ुयाकं १३०आिण प�ती ब क�रता सहावा गट 

 

(१) (२) (३) 

(४) (५) (६) 



  

 

 िश�णातील संशोधन प�ती 

122 

तुमची �गती तपासा: 

१) घटका�मक अिभक�प हा स�य �ायोिगक अिभक�पापे�ा िभ�न कसा ? 

४क.४ ने�टेड अिभक�प 

'ने�टेड' अिभक�पात �यो�या केवळ एक आिण एकच वत�णकु िदली जाते. �ात एकाच 
पातळीवर दसु�या घटकाचा िवचार केला जातो. एका घटकाची एक पातळी ही दसु�या 
घटका�या पातळीवर 'ने�टेड' असते. जात, उ�प�न आिण िश�ण �ा सार�या चलंाचा 
जे�हा �वा�यी चला�या एका िवशी� पातळीवर आढळली तर �ा चलानंा 'ने�टेड' चल 
�हणतात. अशा �कार�या अ�यासात 'ने�टेड' चलानंा एका गटात घेऊन अ�यास केला 
जातो. उदा. सशंोधक शाळे�या प�रणामकतेचा िव�ा�या��या शै�िणक सपंादन िक जे 
िचिक�सक चल �हणून सबंोिधले असेल व �याचा अ�यास करत असेल तर �ा सशंोधनात 
शाळेचा �कार हा वैयि�क शाळेचा �या�ंया वगा�शी सबंधीत असेल. ��येक �यो�याचा गणु 
ि�वकारला जातो. दोन �यो�या�या गटातंील प�रणाम असेल तर �यास '�यो�यातंग�त' 
अिभक�प असे नाव िदले जाते. 

४क.५ �ॉस अिभक�प (Cross Design) 

'�ॉस' अिभक�पात �यो�या�या ��येक पातळीवरील वत�णूक�चा अ�यास केला जातो एका 
सा�या �योगात कॉफ� मधील मादक ��य सेवना�या जागतृतेवर होणा�या प�रणामाचा 
अ�यास. उदा. �यो�य �हणून स�ंयाशा�ीय वगा�तील सभासदाचा िवचार केला तर, �योग 
पढुील �माणे केला जाईल, �योगा�या पिह�या िदवशी वगा�ला दोन भागात िवभागले जाईल. 
दोन गट केले जातील. एका भागातील वगा�ला मादक ��यासहीत कॉफ� िदली जाईल तर 
दसु�या गटाला मादक ��य वगळून कॉफ� िदली जाईल. जागतृते (तरतरी) चे मापन ह े
��येक �य��नी �यावेळी िदले�या जाभंयावं�न केले जाईल.  

दसु�या िदवशी प�रि�थती अगदी िव�� असेल. आद�या िदवशी मादक पदाथा�िशवाय 
कॉफ� घेतले�यानंा आता मादक पदाथा�सहीत कॉफ� िदली जाईल. तर दसु�या गटाला 
मादक पदाथा�िशवाय कॉफ� िदली जाईल.  

�ॉस अिभक�पाचे दोन गणु आहेत. एक �यात खूपच कमी �यो�याचंा वापर केला जातो. 
तर दसुरा �हणजे अगदी मह�वा�या व यथाथ� असा िन�कष� िमळतो. 

�ॉस आिभक�पाचे दोष ही आहेत. �ात �यो�यक पिह�या िदवशीचा प�रणाम गहृीत 
ध�न असतो. उदा. पिह�या िदवशी मादक पदाथा�सिहत कॉफ� घेतले�या �य��वरील 
प�रणाम दसु�या िदवशीही असू शकतो. 

तुमची �गती तपासा: 

१) ने�टेड व �ॉस अिभक�पातील फरक सागंा? 
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४क.६ एक घटक �योग 

या �कार�या अिभक�पात �योगासाठी फ� एकच गट िनवडलेला असतो. या गटाला एकच 
चाचणी िकंवा समानचाचणी दोन िभ�न �सगंी िदली जाते व �यातील फरकाव�न �ायोिगक 
उपायाबाबत िन�कष� काढले जातात. �ा अिभक�पात �ायोिगक गट व िनयिं�त गट 
नसतात. एकाच गटाला दोन िभ�न -िभ�न �ि�यातूंन जावे लागते व या िभ�न �ि�या�ंया 
फलामंधील फरकाचे प�र�ण केले जाते.  

�ा अिभक�पात �योगाक�रता िव�ा�या�चा फ� एकच गट आव�यक अस�याने िश�काला 
इतरा�ंया मदतीिशवाय आप�या वगा�त �योग करता येतो. 

४क.७ आतं�रक आिण बा� �ायोिगक वैधता 

�योगाला वैधतेचे दोन �कार असले पािहजे : आतं�रक वैधता व बा� वैधता (कॅ�पवेल 
आिण �टॅनली, १९६३)  

आंत�रक (आंतग�त) वैधता: 

आंत�रक वैधता पढुील घटनांमळेु कमी हो�याची श�यता असते. �यामळेु अवलंिबत िकंवा 
आ�यी चलांवर �याचाच अिधक �भाव वाढतो. �योगातील �वतं� िकंवा �वा�यी चलाचे 
मह�व पाहणे ही ���या �यामूळे शा�ीय होत नाही. सशंोधकाने �या गो�ी �यानात घेऊन 
�याचा �भाव यो�य प�तीने दूर करावा. 

पूव� चाचणी व उ�र चाचाणी याम�ये घडणा�या मह�वपूण� घटना �यो�यावर �भाव 
पाडतात. �यो�याची प�रप�वता वयोमानानसुार वाढते �याचाही �भाव �योगावर पडतो. 
पूव� चाचणीने �यो�याला िवषयाचा अंदाज येतो. मापन साधनामं�ये फरक पडला तर 
िन�कष� वेगळे ये�याची श�यता असते. 

बा� वैधता: 

सशंोधकाचे िन�कष� कोण�या जनस�ंयेला लागू पडतील हे अचूकपणे ठरिवणे व �योगा�या 
िन�कषा�वर त�कालीन प�र�थीतीचा �भाव नसून सव� प�रि�थतीत असेच िन�कष� येऊ 
शकतात. याची खा�ी देणे �हणजे बा� वैधता होय.  

�ायोिगक�करणा�या वैधतेवर प�रणाम करणार ेघटक: 

शै�िणक �योगात बरीच म�य�थ चले �योगातील िन�कषा�स बाधक ठरत असतात. ही 
म�य�थ चले खालील�माणे: 

१) इितहास - पूव� व उ�र चाचणी�या मापनात आढळून येणारी आ�यीचला �यित�र� 
चले. 

२) प�रप�वता -  �योगा�या कालावधीत �यो�यात आढळून येणारा बदल. 
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३) प�र�ण - पूव�चाचणी एखा�ा �योगासाठी सवेंदनशील असू शकते. �या �यो�यात 
उ�र चाचणीत �कट होऊ शकतात िकंवा उ�प�न होऊ शकतात. 

४) मापनाचे साधन - पूव� व उ�र चाचणीत िविवध मापन साधनाचंा िकंवा तं�ाचा वापर 
केला जातो. काही वेळेस ही साधने अिव�सनीय असतील तर �योगा�या वैधतेत धोका 
उ�वू शकतो. 

५) �ायोिगक नीतीम�ा - पवु�चाचणीत जर एखा�ा �यो�याला कमी गणु िमळाले �याला 
प�र�णातून वगळले जाते अशा गटाचे उ�र चाचणीतील म�यमान जा�त ये�याची 
श�यता आहे. 

�यो�या�या िनवडीतील िभ�नता: 

�योगापूव� िनवडले�या गटामं�ये िभ�नता आढळून ये�याची श�यता असते क� ज ेआ�यी 
चलाशंी सबंंिधत असतात. 

तुमची �गती तपासा: 

१) �ायोिगक वैधता �हणजे काय? 

�वा�याय: 

१) यथाथ� �ायोिगक अिभक�प आिण घटका�मक अिभक�प यातंील भेद सागंा. 

२) आंत�रक आिण बा� वैधता यातंील भेद सागंा. 

३) �ायोिगक सशंोधनातील या��छीक�करणाचे मह�व काय आहे ? 
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५अ 
सशंोधनाची साधने आिण त�ं-े१ 

घटक संरचना 

५अ.० चाचणी रचनेचा- शा�ीय चाचणी िस�ातं आिण घटक �ितसाद िस�ातं  

५अ.१   सशंोधन साधन िनमा�ण कर�या�या पाय�या 

५अ.२   स�माणता 

५अ.३   स�माणतेचे �कार 

५अ.४   स�माणतेवर प�रणाम करणार ेघटक 

५अ.५   िव�सनीयता 

५अ.६   िव�सनीयता मापनाची प�ती 

५अ.७   िव�सनीयता मापनाचे घटक 

५अ.८   घटक िव�ेषण 

५अ.९   घटक िव�ेषणात समािव� असलेले ट�पे 

५अ.१०  साधनाचे मानक�करण 

५अ.० चाचणी रचनेचा- शा�ीय चाचणी िस�ांत आिण घटक �ितसाद 
िस�ातं  

मोजमाप ही सकं�पनेचे िकंवा रचनेचे गणु, गणुधम�, वैिश�ये मोज�याची �ि�या आहे. 
मोजमाप िकंवा चाचणीचे िस�ातं आप�याला काही मह�वाचे �� समजून घे�यास मदत 
करतात. जसे क� चाचणी काय� करते का? चाचणीने जे मोजणे अपेि�त आह ेते मोजते का? 
चाचणी िविश� प�तीने का वागते ? इ�यादी. ते आप�याला चाचणी गणुाचें �प�ीकरण 
कर�यात, चाचणी िकती चांगली/ वाईट आहे. आिण िवचिलत करणा�या�ंया �भागाचे 
म�ुयाकंन कर�यात मदत करतात. ते चाचणी प�रणामांचे गिणतीय िकंवा सािं�यक�य रीतीने 
अथ� लाव�यात आिण उपचार कर�यात मदत करतात.  

शा�ीय चाचणी िस�ातं (CTT) आिण आयटम �ितसाद िस�ातं हे दोन मोठ्या �माणावर 
वापरले जाणार ेचाचणी िस�ातं आह.े  
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शा�ीय चाचणी िस�ातं हा मानसशा� आिण िश�ण �े�ात सवा�िधक वापरला जाणारा 
िस�ातं आहे. याला खरा �कोअर (गणु) िस�ातं असेही �हणतात. ह े खालील 
समीकरणा�या �पात आरिंभत केले जाऊ शकते.  

X=T+E 

जेथे,  

X=िनरी�ण गणु,  

T= खर ेगणु, 

E= या�ि�छक �टुी  

या िस�ातंाचा उ�ेश िवशेषत: चाच�या�ंया वैधता आिण िव�ासाह�ते�या ��ीने 
चाच�याम�ये सधुारणा करणे हा आहे. हा िस�ातं ��येक �यि�ला खर े गणु आहेत. या 
गिृहतकावर आधा�रत आहे.  

C.T.T. तीन मलुभूत सकं�पनाबं�ल बोलतो जसे क� चाचणी गणु, �टुी आिण खर े गणु. 
चाचणी गणु हा िनरी�ण केले�या गणुाचंा सदंभ� देतो. उदा. जर त�ुहाला इं�जी परी�ेत ३५ 
गणु िमळाले तर ३५ हा तमुचा चाचणी गणु आहे. �टुी �हणजे एखा�ा चाचणीत 
आढळले�या �टुीचे �माण िकंवा बा� घटका�या मोजमापाचा सदंभ� आहे. �यावर आपण 
िनय�ंण ठेवू शकत नाही.  परतं ु �याने िन�प�ीवर प�रणाम होतो. खर ेगणु �हणजे आपण 
चाचणीम�ये कोणतीही �टुी नस�यास �ा� होणारा गणुाचा सदंभ� आहे. खर े गणु एखा�ा 
सकं�पने�या िकंवा रचने�या गणुधमा�चे �माण ठरवतात. जे�या ख�या गणुाचे मू�य वाढते 
ते�हा �याच सकं�पनेचे �ितिनिध�व करणा�या आयटमला �ितसाद वाढणे अपेि�त असते 
असे गहृीत धरले जाते. क� �टुी ही सामा�यपणे िवतरीत केली जाते. जी ख�या शू�याशी 
असबंंिधत असते आिण �याची सरासरी शू�य असते.  

घटक / आयटम �ितसाद िस�ांत : 

आयटम �र�पासँ िथअरी (IRT) �याला लॅटंट �ेट िथअरी (स� गणु िस�ातं) असेही 
�हणतात. हा अगदी अलीकडचा िस�ातं आहे.  

मानसशा�ीय िकंवा शै�िणक चाचणीम�ये �य�� वैयाि�तक व�तूंना कसा �ितसाद दतेात, 
हे समजून घे�यासाठी ते तयार केले गेले. हे चाच�या�ंया बाब�वर अिधक ल� क� ि�त असे. 
हा िस�ातं स�ु गणुधम� (अिनरी�णीय वैिश�ये िकंवा गणुधम�) आिण �याचे �कटीकरण 
(िनरी�ण केलेले वत�न, �ितसाद, काय� �दश�न) या�ंयातील सबंंध �प� कर�याचा �य�न 
करते. हे चाचणीमधील बाबीचे (आयटम) गणुधम� �ितसाद देणार े आिण मोजले जाणार े
अंतरिनिहत िकंवा स�ु गणुधम�  या�ंयातील सबंंध ��थािपत कर�याचा �य�न करते. CTT 
�या तलुनेत हे अिधक मजबूत गहृीतक बनवते.  

हे सै�ािंतक��या श�य असले तरी, �यावहा�रक��्या िविश� सॉ�टवेअरिशवाय हा 
िस�ातं वापरणे �यवहाय� नाही, कारण ते जटील सािं�यक�य अ�गो�रदम वापरते. िविश� 
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अंतरिनिहत वत�नामळेु, चाचणी आयटमला िविश� प�तीने �ितसाद दे�यासाठी �ितसाद 
क�या��या सभंा�यतेनसुार IRT ची मॉडे�स तयार केली जातात. �य���या रचने�या 
पातळीबरोबरच आयटमची अडचण कािठ�य, आयटम भेदभाव आिण अंदाज एका िविश� 
चाचणी आयटम�या �ितसादावर प�रणाम करतात. IRT ची सवा�त सोपी मॉडे�स 
आयटम�या कािठ�यपणावर आधा�रत आहे आिण जटील मॉडे�स वर दोन िकंवा अिधक 
पॅरामीटस�चा िवचार करतात. शा�ीय चाचणी िस�ातं आिण आयटम �ितसाद िस�ातं 
या�ंयातील फरक (सदंभ� हॅ�बलटन, आर.के. आिण जो�स, आर ड��यू, १९९३)  

शा�ीय चाचणी िस�ांत (CTT) घटक �ितसाद िस�ातं (IRT) 

१. सवा�िधक �माणात वापरलेला ��ीकोण 

२. चाचणी�या सामा�य कामिगरीचा िवचार 
करतो. 

३. चाचणी �तरावर काय� करतो.  

४. आ�हाना�मक पण आकलनीय  

५. लहान नम�ुयासंाठी चांगले (N=100 ते 
300) 

६. आयटम िदले�या नम�ुयावर �मािणत 
आहेत. 

 

७. IRT �या तलुनेत सोपे गिणतीय 
िव�ेषण. 

८. मॉडेलचा अंदाज सरळ सकं�पना�मक 
आह.े  

९. तं� हे मजबूत आहे व िकमान गहृीतके 
आहेत.   

१. अिधक लोकि�यता िमलावट आहेत. 

२. �गत चाचणी िवकासासाठी उपय�ु 
(सगंणक अनकूुल चाचणी)  

३. आयटम �तरावर काय� करतो.  

४. जटील आिण अरषेीय मॉडे�स 

५. मोठ्या नम�ुयासंाठी उ�म (N=500+) 

 

६. एखा�ा व�तूब�लचे �ान हे 
नम�ुयापासून �वतं� असते. �यावर 
�याची चाचणी केली जाते.  

७. गणु हे परी�ाथ� �िवणतेचे वण�न 
अवलंबून नाहीत.  

८. अंदाज जटील आह.े  

 

९. अिधक कठोर गहृीतके  

        

५अ.१ सशंोधन साधन िनमा�ण कर�या�या पाय�या 

साधन िनिम�तीचे तीन �मखु ट�पे आहेत :  

 िवधानांचा सचंय िवकिसत करणे .घटक िव�ेषण – काठी�यता िनद�शाकं आिण 
भेदभाव िनद�शाकं याचें सगंणन  
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 वैधता िनि�त करणे . 

या तीन ट��यावंर पढुील चरणांखाली तपशीलवार चचा� केली जाऊ शकते.  

पायरी १. िनयोजन :  

१) परी�ेचे �व�प, उि�� व हेतू ठरिवणे.  

चाचणी तयार कर�यापूव� �याचा उ�ेश जाणून घेणे आव�यक आह.े स�ंाना�मक पातळी 
तपासणे हा उ�ेश आहे ? क� िविश� िनकषावंर आधारीर िविवध गटामं�ये सहभाग�चे 
वग�करण करणे ? िकंवा कौश�याचंी चाचणी व�तू तयार करतील.          

२) िविश� उि��ानंा (उदा. �ान, समज, उपयोजन, चाचणी यशासाठी कौश�य) आिण 
काय�रत �या�येनसुार रचने�या िविवध पैलूंचे मह�व िनि�त करणे.  

सशंोधकाने वेगवेग�या उि��ाचें मह�व िनि�त करणे आव�यक आहे. िनवडले�या चाचणी 
व�तूंना �या उि��ा�ंया �ा�ीची चाचणी घेणे आव�यक आह.े  

३) िविवध साम�ी �े�ांचे मह�व िनि�त करणे.  

कोणती साम�ी वापरायची हे ठरवले पािहजे आिण िनवडलेली साम�ी ल�ात घेऊन 
आयटम (बाबी) तयार केले पािहजेत.  

४) चाचणीचे आयटम �कार िनि�त करणे (बह�पया�यी ��, दीघ��री, लघ�ुरी, रिेटंगसाठी 
�टेटम�ट, चेक िल�ट इ.)  

उ�ेश व उि��्ये आिण रचनाचे �व�प यावर अवलंबून परी�ेतील ��ा�या �काराब�ल 
िनण�य �यावा.  

५) सव� प�रमाणे ल�ात घेऊन �लूि�ंट तयार करणे.  

६) चाचणी, आकार, वेळ, कालावधी इ�यादी तािं�क बाबी ठरवणे. चाचणीची लाबंी, 
छपाईसाठी कागदाची वैिश�ये वापरावया�या अ�रांचा आकार आिण चाचणी घे�यासाठीचा 
वेळ ठरिवणे.  

७) चाचणी गणुाकंन आिण �यव�थापनासाठी सूचना  

चाचणी�या गणुाकंनाशी सबंंिधत सव� आव�यक सचुनासंह एक तपशीलवार पिु�तका तयार 
केली जाईल. िविवध व�तूंना (बाब�ना) सकारा�मक बाबी, नकारा�मक बाबी, सो�या बाबी, 
कठीण बाबी) गणु कसे �ायचे, अंितम गणुाचंी गणना कशी काराया�ही, गणुाचें �पातंर, 
(कोण�याही अिभसरणाची आव�यकता अस�यास) �प�पणे सािंगतले पािहज.े परी�े�या 
�यव�थापनासाठी तपशीलवार सूचना िद�या पािहजेत जसे क� सहभाग�ची स�ंया, 
बस�याची �यव�था (िविश� �यव�था आव�यक अस�यास) �यानंा कसे अिभवादन करावे, 
आिण काय सूचना �ा�यात.  
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८) बाब�चे कािठ�य पातळी�या िविवध �ेण�म�ये मह�व िनि�त करणे.  

कोण�या �कार�या ��ांना िकती गणु िमळतील ते ठरवा. बाबी�या कािठ�य पातळीनसुार 
��येक बाबीला िविवध मह�व िनय�ु केले जाऊ शकते.  

पायरी २. चाचणीची तयारी  

�लूि�टंचे अनसुरण क�न, चाचणी आयटम तयार केले पािहजेत. �मािणत चाचणीची 
तयारी करतानंा खूप काळजी �यावी लागते. �हणून �लूि�ंट�या सव� आयामाचंा िवचार 
क�न चाचणी आयटम तयार कर�यासाठी परुसेा वेळ िदला पािहजे.  

हे चाचणी घटक तयार करतानंा, एखा�ाने खालील काय� करणे आव�यक आहे.  

१) चाचणी बाबी तयार करणे :  

चाचणी तयार कर�यासाठी सवा�त मह�वाचे आहे. चाचणी आयटम �प�, सव�समावेशक 
आिण सिंद�धतेपासून म�ु असावेत. चाचणीसाठी यो�य श�दस�ंह वापरावा. परुशेा  चाचणी 
बाबी तयार के�या पािहजेत. कारण �ादेिशक छाननीनतंर स�ंया कमी होऊ शकते. 
आयटम तयार के�यानतंर �याचंी यो�य �माने माडंणी आव�यक आहे आिण जर िविवध 
�कारचे �ःन वापरले जात असतील, तर �यानंा वेगवेग�या �ेण�म�ये िकंवा िकंवा 
िवभागामं�ये गटब� करणे आव�यक आह.े  

२) चाचणी घटक /आयटमब�ल िलिह�या�या सूचना : 

�ोनलुंड�या मते, चाचणी िनिम�ाने, सामा�यत: सशंोधकाने, चाचणी�या उ�ेश 
िदलेलाचाचणीसाठी िदलेला वेळ, उ�र दे�याचा आधार, उ�र े न�द कर�याची �ि�या 
आिण अंदाज लाव�या�या प�ती याब�ल �प� माग�दश�क त�वे �दान केली पािहजेत.  

३) चाचणी�या �शासनाब�ल िनद�श : 

चाचणी�या �शासनासाठी तपशीलवार िदशा �दान करणे आव�यक आहे. चाचणी कोण�या 
अट�तग�त आयोिजत केली जावी, कधी चालवावी (स�ा�या म�यभागी क� शेवटी ?) कोणती 
काल मया�दा पालवी, अित�र� सािह�य (आव�यक अस�यास,) चाचणीचे �यव�थापन 
करतानंा ��यावयाची खबरदारी इ. �प�पणे सािंगतले पािहजे.  

४) गणुाकंनासाठी िदशािनद�श : 

गणुाकंनाम�ये व�तिुन�ता सलुभ कर�यासाठी गणुाकंन ग�ुिक�ली �दान केली जावी. 
��िनहाय गणुाकंन ग�ुिक�ली आिण गणुदान योजना �ावी.  

५) ��वार त�ा : 

��िनहाय िव�ेषण त�ा तयार करावा. या त��याम�ये �यापले�या साम�ी �े�ाचे जे काय 
मोजायचे आहे, �याचे उि��, �कार, वाटप केलेले गणु, कािठ�य पातळी आिण उ�र 
दे�यासाठी वेळ याचे �प�पणे वण�न केले पािहज.े 
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पायरी ३. पायलट चाचणी (नमुना चाचणी) : 

चाचणी तयार के�यानतंर, ती लहान �माणत क�न पाहणे आव�यक आह.े परी�ेत 
सधुारणा करणे हा उ�ेश आहे. चाचणी क�न पाहणे हे सदोष िकंवा सिंद�ध व�तू 
ओळख�यात, �यव�थापनातील दोष ओळख�यात, खराब िवचलनकत� ओळख�यात, 
आयटमची काठी��न पातळी व भेदभावपूण� मू�य िनधा� �रत कर�यासाठी साम�ी (डेटा) 
�दान कर�यात अंितम चाचणीसाठी आयटमची स�ंया िनि�त कर�यास आिण वेळेची 
चौकट िनधा� �रत कर�यात मदत करते.  

चाचणी कर�याचा �य�न तीन ट��यात केला जातो : 

ट�पा १. एका लहान नम�ुयावर (समुार े५०) चाचणी �शािसत करा.  (१०-१५) चाचणी 
आयटम सधुा�रत/ �पातंरीत केले जातात.  

ट�पा २. अिधक मह�वपूण� नम�ुयांवर (समुार े५०) चाचणी �कािशत करा.  

या ट��याचे उि�� चागंले चाचणी आयटम िनवडणे आिण खराब आयटम सोडणे आहे. या 
ट��यात दोन ि�याकलाप समािव� आहेत. आयटमचे िव�ेषण आिण चाचणीचा अंितम 
मसदुा तयार करणे.  

अ) आयटमचे िव�ेषण : खालील तीन पॅरामीटस�ची आयटमचे िव�ेषण करा.  

i) आयटम कािठ�य  

ii) आयटम भेदभाव  

iii) िवचिलत करणा�यांची �भावीचा  

ब) अंितम मसदुा तयार करणे : आयटम�या िव�ेषणानंतर, चाचणी�या सव� िनकषांची 
पूत�ता करणा�या बाबी चाचणी�या अंितम मस�ुात समािव� के�या जातात.  

ट�पा ३. मोठ्या नम�ुयावर चाचणी �शािसत करा.  

या ट��याचा उ�ेश चाचणीची िव�ासाह�ता आिण वैधता यांचा अंदाज करणे आह.े  

पायरी ४) चाचणीचे म�ुयाकंन  

चाचणीचे मानक�करण आिण मू�यमापन खालील�माणे केले जाते : 

१) अंितम चाचणी आिण उ�रपि�का छाप�यात झाली आहे.  

२) चाचणी�या कालावधी सहभाग��या तीन गटाचंी सरासरी घेऊन िनधा��रत केला जातो. 
ह�शार, सामा�य आिण साम�यापे�ा कमी.  

३) चाचणीचे �यव�थापन कर�यासाठी सूचना छाप�या जातात.  



 

 

संशोधनाची साधने आिण तं�े-१ 

 

131 

४) गणु सारणीवरच केले जातात आिण अशा, परतं,ु बह�तेक, �मािणत िवघटन या क� ि�य 
�कृती�या प�रणामाचंी गणना केली जाते.  

५) �ा� गणु आखले जातात व सामा�य िवतरणासाठी तपासले जातात आिण िविवध 
टोकण गणु काढले जातात. टी-�कोअर, झेड-�कोअर सारखे �कोअर अंदाजे काढले 
जातात. वय, िलंग, �ामीण-शहरी इ�यादी िनकष आव�यकतेनसुार मोजले जातात.  

६) चाचणी गणुांची वैधता इतर काही िनकषाचंी गणुसबंंिधत क�न अंदािजत काढली जाते. 
घटक िव�ेषण वाप�न रचना वैधता शोधली जाते.  

७) न�याने तयार केले�या चाचणीचे मू�यमापन कर�यासाठी अध-िवभाजन (ि�लट हाफ) 
प�त िकंवा तक� सगंत समत�ुयता वाप�न िव�ासाह�ता िनि�त केली जाते. चाचणी-
पनुचा�चणी प�त वाप�न चाचणी�या िव�ासाह�ते�या अंदाज लावला जाऊ शकतो.  

८) गणु, वेळ आिण आिथ�क �ि�कोनातून चाचणी िकती �यवहाय� आिण वापर�यायो�य 
आहे ह े िनधा��रत केले जाते. गणुाचें �प�ीकरण सलुभ कर�यासाठी सव� आव�यक 
मानदडं �दान केले जातील.  

५अ.२ स�माणता 

सशंोधन साधन िनमा�ण कर�याची पहीली पायरी �हणजे िवधानाचा सचंय तयार करणे. 
�यानतंर �याचें िवधान िव�ेषण करणे. िवधान िव�ेषणात ��येक िवधानाचे किठ�यपातळी 
सूची आिण वण�ना�मक सूची समािव� असते आिण �यानतंर साधनाचंी स�ामाणता 
िनधा� �रत करायची असते. 

स�माणता: 

जे वैिश�्य मोज�यासाठी कसोटी तयार केली आह ेते वैिश�्य �या कसोटीने िकती �माणात 
मोजले जाते, यास कसोटीची स�माणता �हणतात. स�माणतेची ही अगदीच एकागंी 
�या�या आह.े स�माणतेचा सबंंध ��य� कसोटीशी नसून �या कसोटी�ारा िन�प�न 
िन�कषा�शी असतो. �हणून स�माणता हा कसोटीचा गणुधम� नाही. दसुर े�हणजे कसोटी ही 
िविश� हेतू आिण िविश� गटाक�रता सम�माण असते. कसोटी ही स�माण आह.े िकंवा 
स�माण नाही. हा �� मह�वाचा नसून ''कसोटी कशासाठी आिण कोणासाठी स�माण 
आहे? '' हा �� मह�वाचा आहे. उदा. इं�जी िवषयातील उपल�धीमापनासाठी तयार केलेली 
स�माण कसोटी �यि�म�व मापनासाठी स�माण नसेल. �या�माणे दहावी�या िव�ा�या�ची 
इं�जीची श�दसपंदा मोज�यासाठी स�माण असलेली कसोटी पाचवी�या िव�ा�या�क�रता 
स�माण नसेल.  

िविवध उ�ेश डो�यापढेु ठेवून कसोट्यांची रचना केलेली असते आिण फ� उ�ेशाला 
अनसु�नच कसोटी�या स�माणतेचे मू�याकंन केले जाते. 
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५अ.३ स�माणतेचे  �कार 

१) आशय स�माणता (Content Validity): 

�या आशयाचे मापन कर�यासाठी एखादी कसोटी तयार केली असेल �या आशयाचे 
कसोटी�या ��बाबतीतून होणा�या �ितिनिध�वाचे �माण �हणजे �या कसोटीची आशय 
स�माणता होय. िवषय िकंवा वत�न या�ंया �ितिनिधक नम�ुयास आशय स�माणता असे 
�हणतात. वत�न िकंवा िवषयाचा परुशेा �माणात नमनुा िनवडला आहे िकंवा नाही हे 
ठरिवणार े 'प�रमाण' �हणजे 'आशय स�माणता' आशय स�माणता दश�नी स�माणतेह�न 
िभ�न असते. एखादी कसोटी �या आशया�या मापनासाठी तयार केली असेल �याचे मापन 
ित�याने होते असे नसुते वाटणे/भासणे �हणजे दश�नी स�माणता होय. कसोटी कोण�या 
िवषयांचे मापन करते, �या�ंया �यि�िन� मू�याकंनाव�न दश�नी स�माणता िनधा��रत केली 
जात असते. उदा. एखादी कसोटी जर वाचन उपल�धीचे मापन कर�यासाठी तयार केली 
असेल आिण �यातील ��बाबी वाचन�े�ातील आशयाशी संबंिधत आहेत असे वाटले. तर 
�या कसोटी�या िठकाणी दश�नी स�माणता आहे अस े �हटले जाते. याउलट आशय 
स�माणता ही कसोटी�या आशयाची पाठ्य�मा�या आशयाशी �यवि�थत तलुना क�न 
िनधा� �रत केली जाते. याचा अथ� असा क�, जर 'अ' आिण 'ब' या दोन शाळामंधील 
आठवी�या इं�जी�या अ�यास�मात खूपच फरक असेल िकंवा इं�जीची पाठ्यप�ुतके 
अगदीच वेगवेगळी असतील, तर 'अ' शाळेतील िव�ा�या�साठी तयार केले�या इं�जी 
उपल�धी कसोटीची आशय स�माणता ही 'अ' शाळेक�रता अिधक असेल आिण 'ब' 
शाळेक�रता अगदीच कमी असेल. 

आशय स�माणता ही िविवध िवषयाचंी उपल�धी, िविवध कौश�ये आिण �ािव�य यांचे 
प�र�ण करताना �ाम�ुयाने मह�वाची असते. उदा. आठवी�या िव�ा�या�साठी गिणत 
िवषयातील उपल�धी मापनासाठी तयार केले�या कसोटीतील ��बाबी पाठ्य�मातील 
आशय �कार आिण आशय �माण याचें �ितिनिध�व करणाया� असतील, तर �या कसोटीची 
आशय स�माणता, उ�च असेल. या उलट जर कसोटीत वगा�त न िशकिवले�या घटकांवर 
��बाबी असतील िकंवा काही मह�वा�या सकं�पनावंरील ��बाब�चा अभाव असेल तर �या 
कसोटीची आशय स�माणता िन�न�तराची असेल.  

कसोटीची आशय - स�माणता िनधा��रत करताना तक� श�ु िनण�य �यावा लागतो. �यासाठी 
स�ंया�मक प�रमाण नाही. आशय स�माणतेसाठी कसोटी तयार झा�यानतंर त�� 
�यिं�कडे अिभ�ायासाठी पाठिवली जाते. त�� �य�� तक� श�ु िवचार क�न िवषया�या 
सदंभा�तील सव� उप��ा�ंया �ाितिनिधक नम�ुयाचा समावेश कसोटीम�ये झाले आहे िकंवा 
नाही. हे पडताळून पाहते. यानतंरच �या कसोटी�या आशय स�माणते बाबतचा िनण�य 
घेतला जात असतो.  

सशंोधन अ�यासात �या पाठ्यप�ुतकाचा िकंवा पाठ्य�माचा अ�यास अिभ�ेत असेल 
�या�याशी अगदी जवळचा सबंंध असणा�या (�याचे जा�तीत जा�त �ितिनिध�व करणा�या) 
कसोटीची सशंोधकाने िनवड करावयास हवी आिण ित�या आशयस�माणतेचा 
परुा�यादाखल �प� उ�लेख करावा. 
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२) िनकष संबंिधत स�माणता: 

अ) भिव�य सूचक स�माणता (Predictive Validity): 

 कसोटी�या आधार े �य���या भावी वत�नाब�ल िकंवा यशाब�ल केलेले पूव�कथन �या 
�माणात खर े ठर�याचे आढळून येते �या �माणात �या चाचणी�या िठकाणी भिव�य 
कथाना�मक स�माणता आहे असे �हटले जाते. भिव�य - सूचक स�माणता असले�या 
कसोटी�या आधार े एखा�ा �य��ची भावी कृती िकंवा �ेणी याचें पूव�कथन करता येते. 
गिणत िवषया�या स�माण कसोटी�या आधार े एखादा िव�ाथ� अिभयािं�क� 
अ�यास�माम�ये िकती �माणात यश�वी होऊ शकेल याचे पूव�कथन अचूक करता येते. 
कसोटीची भिव�य  कथाना�मक स�माणता कशी िनि�त केली जाते ? समजा, आठवी�या 
वगा�त िशकणा�या िव�ा�या�चे नववीत गे�यानतंर �या�या बीजगिणत या िवषयातील 
यशाब�ल िकंवा उपल�धीब�ल पूव�कथन करता यावे. �यासाठी बीजगिणत अिभ�मता 
कसोटी तयार केली आिण आठवी�या िव�ा�या�ना वषा��या शेवटी िदली. हे िव�ाथ� नववीत 
गे�यानतंर वषा��या शेवटी �यानंा बीजगणीत उपल�धी कसोटी िदली. आता िव�ा�या�ना 
बीजगिणत अिभ�मता कसोटीत िमळालेले गणुाकं आिण बीजगिणत उपल�धीत िमळालेले 
गणुाकं या�ंयातील सहसबंंध शोधला जाईल. �ा� सहसबंंध गणुका�या आधार ेबीजगिणत 
अिभ�मता कसोटीची भिव�य कथाना�मक स�माणता िनि�त केली जाईल. या 
उदाहरणातील बीजगिणत उपल�धी वरील गणुाकं 'िनकष मापन' आिण बीजगिणत 
अिभ�मता कसोटीवरील गणुांक 'पूव�कथन मापन' �हणून ओळखले जाते. 

ब) समवत� स�माणता (Concurrent Validity): 

भिव�य सूचक स�माणते�माणे समवत� स�माणता ही �य�ु गटा�या कसोटीतील �मतेचा  
सबंंध �या�ंया भिव�यातील �गतीशी लावत असते. �या�ंयातील फरक एवढाच क� भिव�य 
सूचक स�माणतेत �य�ुाची भावी ��य काय��मता/कृतीचा िनकष मापन �हणून उपयोग 
केला जातो आिण या िनकष मापनाचा आिण नवीन कसोटीवरील मापनाचा सबंंध शोधून 
�या सहसबंंध गणुका�या आधार े नवीन कसोटीची स�माणता िनधा��रत केली जाते. तर 
समवत� स�माणतेत िनकषाचे पूव�कथन कर�यासाठी तयार केलेली कसोटी आिण �मािणत 
िनकट कसोटी एकाच वेळी अथवा थोड्याशा म�यतंराने देऊन �ा� �ा�ाकंामंधील 
सहसबंंध शोधून नवीन कसोटीची स�माणता िनधा��रत केली जाते. 

३) संक�पना�मक स�माणता (Construct Validity): 

�या मानसशा�ीय सकं�पनेचे/ गणुिवशेषाचे मापन कर�यासाठी कसोटी तयार केली असेल 

�याचे कसोटी�ारा होणा�या ��य� मापनाचे �माण �हणजे सकं�पना�मक स�माणता होय. 
ब�ुीम�ा, िचतंा, सज�नशीलता यासार�या मानसशा�ीय संक�पना का�पिनक �व�पा�या 
समज�या जातात. कारण �यांचे ��य� िनरी�ण करता येत नाही. परतं ु �या�ंया वत�नावर 
होणा�या िनरी�ण�म प�रणामां�या आधार े�या�ंयािवषयीचे अनमुान काढले जातात. 
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५अ.४ स�माणतेवर प�रणामक करणार ेघटक 

कसोटीची स�माणतेवर प�रणाम करणार ेम�ेु खालील �माणे आहेत: 

१) अ�प� सूचना: 

जर �ितसादकाला साधना�ंया िवधानाचंा �ितसाद कशा �कार ेकरावयाचे आहे याची �प� 
सूचना नसेल तर, साधनाची स�माणता कमी होते. 

२) श�दसं�ह : 

जर �ितसादकाची श�दसपं�ी िनकृ� असेल तर ते�हा तो /ती उ�र येत असताना स�ुा 
साधना�ंया िवधानांचे �ितसाद दे�यात अनउ�ीण� होतो यामुळे स�माणता कमी होते. 

३) कठीण िवधानाची रचना : 

जर िवधानाची रचना समज�यास कठीण असेल तर, �ितसादक ग�धळून जातो �याने 
साधना�या स�माणतेवर प�रणाम होतो. 

४) िनकृ� कसोटी िवधानाची रचना : 

याने कसोटीची स�माणता कमी होते. सिंद�ध  �कारची  वा�यरचना   असेल  तर  �याचा  
अथ�  लावणे  �ितसादक्स  कठीण  होते  िकंवा  यासबंंिधत  श�द  वापरले  गेले  तरी  
देखील  वा�याचा  यो�य  अथ�  लावता  येत  नाही  

५) अयो�य िवधानाचा वापर : 

अयो�य िवधान वापर�यास स�माणता कमी होते. 

६) िवधानाची कािठ�य पातळी : 

सपंादन कसोटीत अगदी सोपे आिण अगदी कठीण कसोटी िवधान िव�ा�या�मधील फरक 
�प� करणार नाही �यामळेु कसोटी स�माणात कमी हो�याची श�यता असते. 

७) िभ�न घटकांचा प�रणाम : 

शैलीचे वा�य�चार, सवुा�यता, �याकरणाचे य�ं (श�दाचे घटकवण�, िवरामिच�हे), अ�र 
साधनाचंी लाबंी या सारखे िभ�न घटक साधनां�या स�माणतेवर प�रणामकारक ठरतात. 

८) अयो�य वेळेची मया�दा : 

वेग या सदंभा��या कसोटी म�ये जर वेळेची मया�दा ठरवली नाही तर प�रणाम अि�वकारले 
जातील. �बळ कसोटीत, अयो�य वेळे�या ठरावामळेु स�माणता कमी होते. �हणून वेळेची 
मया�दा काळजीपूव�क केली पािहज.े 
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९) िवचारात घेतले�या �े�ाची अयो�यता : 

िनमा�ण केले�या साधनाम�ये जर सव� सकं�पना समािव� नसतील तर �या�या घटक 
स�माणतेवर फार प�रणाम होतो.  

१०) मह�वा�या िव�तारसंबंधी संदभा�ची अयो�यता : 

काही सदंभा�ना अयो�य मह�व/वजन िद�यास जसे उप-शीष�क िकंवा उि��े तर साधन 
स�माणात काही �� उभे राहतात. 

११) अपूव�यश प�रणाम  (Halo effect): 

�ितसादकाने मनात जर एखा�ा सकं�पनेची, िवधानाची �य��ची िकंवा मापना�या म�ुाची 
अपूरी छाप िनमा�ण झाली असेल तर सहाजीकच तो/ ती या सकं�पना, िवधानास, �यि�स, 
इतर म�ुानंा स�ुा अपूरा असा दर देईल. आिण जर चागंली छाप असेल तर तो/ ती उ�च 
दर देईल. या सदंभा�ला अपूव�यश प�रणाम असे �हणतात.  

जे�हा सकं�पनेला, िवधानाला, �यि�ला िकंवा कुठ�याही मापना�या म�ुयानंा तो /ती यावंर 
अपूरी छाप असेल तर या कारणामळेु साधनाची स�माणता कमी  होते.  

५अ.५ िव�सनीयता 

एकच कसोटी िनरिनरा�या �सगंी, िनरिनरा�या गटानंा िदली असता �ा�ाकंामं�ये फरक 
पडत नसला �हणजेच कसोटीने केले�या मापनात सात�या आढळले, तर ती कसोटी 
िव�सनीय समजली जाते. मापनात सात�य नसेल तर ती कसोटी िन�पयोगी ठरते. ��येक 
िव�सनीय कसोटी स�माण असेलच असे सागंता येत नाही. परतं ु��येक स�माण कसोटी 
ही िव�सनीय असतेच. कसोटीची िव�सनीयता िनि�त करताना सहसबंंध गणुकाचा 
उपयोग केला जातो.  

५अ.६ िव�सनीयता मापनाची प�ती 

कसोटीची िव�सनीयता िनधा��रत कर�या�या चार प�ती आहेत. 

१) अंतग�त सात�य गणुक 

२) समानता गणुक 

३) ि�थरता गणुक 

४) ब�ुीसगंत समानता गणुक 

१) अंतग�त सात�य गुणक िकंवा खि�डताथ� िव�सनीयता गुणक: 

या गणुकामळेु कसोटीतील ��बाबी एकच सव� साधारण गणुवैिश�्य (एकिजनसीपणा)  
मोजतात क� अनेक गणुवैिश�्ये (बह�िजनसीपणा) मोजतात, याची क�पना येते. यातून 
कसोटी�या अंतग�त ससुगंतीचे मापन होत असते. 



  

 

 िश�णातील संशोधन प�ती 

136 

यात एक कसोटी घेऊन ित�या �ा�ाकंाचंी दोन भागामं�ये (सम �माकंा�ंया ��बाबी आिण 
िवषम �माकंा�ंया ��बाबी) िवभागणी केली जाते. या दोन �ा�ाकं सचंामंधील सहसबंंध 
शोधला जातो आिण ि�पअरमन �ऊन �ोफेसी स�ुानसुार कसोटीची िव�सनीयता िनि�त 
केली जाते. 

ि�पअरमन �ऊन �ोफेसी सू� : 

                                               २४ खि�डताथ� 
                           पूण� कसोटी =  
                                                १-४ खि�डताथ� 
२) समानता गुणक िकंवा समान�प� िव�सनीयता: 

या �कार�या िव�सनीयता गणुकाम�ये एकाच कसोटीची दोन वेगवेगळी �प�े तयार केली 
जातात. या दोन �प�ामं�ये आशय, ���कार, कािठ�यमू�य इ. �या बाबतीत समानता 
असते. अशा दोन समातंर कसोट्या एकाच गटाला कमीत कमी वेळे�या अंतराने देऊन �या 
�ा�ाकं सचंामंधील सहसबंंध गणुक िनि�त केला जातो. या सहसबंंध गणुकाव�न 
�ा�ाकंामंधील सात�याचा अंदाज घेता येतो. 

३) ि�थरता गुणक िकंवा कसोटी िव�सनीयता: 

यात एका गटाला कसोटी िदली जाते. प�ुहा �याच गटाला तीच कसोटी काही कालातंराने 
िदली जाते. या दोन कसोटीतील �ा�ाकंामं�ये असणारा सहसबंंध गणुक हा ि�थरता 
िव�सनीयता गणुक दश�िवतो. 

४) बुि�संगत समानता गुणक िकंवा कूडर - �रचड�सन गुणक: 

यात कसोटी�या अंतग�त सात�येतचा अंदाज घे�यासाठी �ूडर - �रचड�सन�या सू�ाचा 
उपयोग करतात.  

�ूडर �रचड�सन सू�: 

(1
1

xx

n Pq
r

n Sn

 
    

 

 या सू�ात rxx = पूण� कसोटीची िव�सनीयता 

n     = कसोटीमधील ��स�ंया 

P     = बरोबर उ�र ेिदले�या िव�ा�या�चे �माण 

P     = चूक उ�र ेिदले�या िव�ा�या�चे �माण (१ - P) 

P     = बेरीज 

S2X = पूण� कसोटीचे �सरण 
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कूडर - �रचड�सन सू�: 

2

( )
[(1 ]

1 s

n x n x
rxx

n n 

 



 

/ 1(1 ( ) 2rxx n n X n x ns      

या सू�ातील  X = पूण� कसोटीचे म�यमान 

५अ. ७ िव�सनीयता मापनाचे घटक 

१) अवधी : कोणतीही प�त �यां�याम�ये दोन प�रसराचंा पारख कर�याची सधंी समािव� 
असते आिण दोन कसोटी�या �शासनाम�ये जेवढे मोठे अंतर असेल, तेवढे गणुक कमी 
हो�याची श�यता असते. 

२) कसोटी लांबी : सममू�य िवधाने जोड�याने कसोटी जा�त िव�सनीय होते तसेच 
गाळ�याने कमी िव�सनीय होते. 

३) अयो�य वेळेची मया�दा : कसोटी पूण�पणे ते�हा वेग कसोटी मानली जाईल जे�हा सव� 
िवधाने अचूक सोडवता येऊन स�ुा िवधान पूण� कर�यासाठी वेळ अपरुसेा पडेल. 
�बल कसोटीम�ये सवा�ना सगळी िवधाने सोडव�याक�रता वेळ असतो पण �ा�या 
कठीणते�या �तरामळेु प�रपूण� गणु िमळू शकत नाही. 

४) गट एकिजनसी : इतर मािहती समान असून जा�तीत जा�त िभ�नता अस�यास 
िव�सीनीयता उ�च राहते. कसोटी जा�त िव�सनीय असते ते�हा िव�तीण� �मता 
असले�या िव�ाथ� गटामं�ये उपयोिजत केलेली असते. 

५) िवधानांची कठी�यता : �या कसोटीत गणुामं�ये कमी �माणात प�रवत�नशीलता 
असते �याची िव�सनीयता िदसते. गटाम�ये जा�त कठीण िकंवा जा�त सोपी कसोटी 
असली तर ती कसोटी कमी िव�सनीय असते कारण िव�ा�या�म�ये �या कसोटीत 
फरक कमी असतो.  

६) गुणाची व�तुिन�ता : गणुाचे मापन  जा�त आ�मिन�ाने के�यास िव�सिनयता कमी 
होते. व�तिुन�ा�मक चाचणी  िनबंधा�मक चाचणी पे�ा जा�त िव�सनीय असते. 

७) िवधानांची �अथ� श�द योजना : जे�हा िव�ाथ� ��ाचें िव�ेषण वेगवेग�या वेळेवर 
िविवध �कार ेकरतो ते�हा कसोटीची िव�सनीयता कमी हो�याची श�यता असते. 

८) कसोटी �शािसत कर�यात िवसंगतपणा : वेळेची िवचलन काय�प�ती, अनदुेशन इ. 
अिभ�ची म�ये चढउतार, िव�ा�या�चे अवधान, भाविनक ��ीकोनात बदल या बाबी 
कसोटीची िव�सनीयता कमी करतात. 

९) वैकि�पक �� : जर वैकि�पक �� िदलेले असतील तर तोच िव�ाथ� दसु�यादंा 
�शािसत के�याने तीच िवधाने सोडवणार नाही, �यामळेु कसोटीची  िव�सनीयता कमी 
होईल.  
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५अ.८ घटक िव�ेषण 

कसोटीची आशय स�माणता तपासून झा�यानतंर कसोटीची िव�सनीयता काढ�यासाठी 
�� िवधानाचें िव�ेषण करणे गरजेचे असते. िवधान िव�ेषण के�यानतंर कसोटीची 
िव�सनीयता काढ�यात येते. 

िवधान िव�ेषणात स�ंयाशा�ीय प�तीने िवधानाचे �थान िनि�त केले जाते. �ाथिमक 
चाचणी नतंर पथृ:करण के�यामळेु वेळेचा अंदाज घेता येतो व अंितम चाचणीची वेळ िनि�त 
करता येते िशवाय ��पथृाकरणामळेु ��ातील उणीवा दूर क�न सधुारणा क�न कसोटीची 
पनुमा�डणी करता येते. 

िवधान िव�ेषणातून खालील ��ाचंी उ�र ेिमळतात. 

१) िवधानाचे कािठ�यमू�य िकती आह?े 

२) ��ाची भेदन�मता िकती आह?े 

३) बह�पया�यी ��ातील िवकष�क िकती प�रणामकारक आहेत? 

घटक िव�षेणा�या प�ती: 

१) वण�ना�मक (Discrimination Index) २) कािठ�यपातळी (Difficulty) 

१) वण�नु�म सुची (Discrimination Index): 

या प�तीनसुार �ितसादकाचे (िश�ण/ िव�ाथ� ) िमळाले�या गणुानसुार �म लावायचे, 
�म लाव�यानतंर सवा�त वरचे २७ ट�के जा�त गणु असलेले िव�ाथ� व २७ गणु कमी 
असलेले िव�ाथ� या�ंया वणा�न�ुम सचुी तयार क�न पढुील स�ुाचा उपयोग क�न �यांची 
भेदन�मता िनि�त करायची. 

1
2

N

RU RL
DI


  

N    =  एकूण िव�ाथ� 

RU  = २७ ट�के उ�च वगा�त गणु िमळिव�याची स�ंया. 

RL   = २७ ट�के कमी वगा�त गणु िमळिवणाया�ची स�ंया. 

D1   = भेदन मू�य 

वरील स�ुाचा उपयोग क�न ��येक िवधानाचा भेदन मू�य काढला जातो. जी िवधाने 
०.२० पे�ा अिधक भेदमू�य दश�िवणारी िवधाने अिभव�ृी मािपकेन (साधनात) ठेवली 
जातात. ०.१८ ते ०.२० या दर�यान भेदनमू�य असणाया�  िवधानात सधुारणा कर�यात 
येते. ०.१८ पे�ा कमी भेदन मू�य असले�या िवधानाचंा िवकार केला जात नाही. 
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उदा. िश�कासंाठी अिभव�ृी मािपका तयार कर�यात आली. �याम�ये ७४ िवधाने तयार 
कर�यात आली. �या िवधानांना पढुील�माणे गणु दे�यात आले. 

सूण�तम सहमत�  -४ सहमत - ३. 

असहमत - २, पूण�ता असहमत - १ 

वरील अभीव�ृी मािपका ३० भगुोल िश�काकंडून भ�न घे�यात आली. िवधानांना वरील 
�माणे गणु दे�यात आले. �यानसुार २७ट�के �हणजे (भूगोल उ�च गणु असलेले िश�क व 
२७ ट�के कमी गणु कमी असलेले (भूगोल िश�क या�ंया भेदन मू�याचे गणन कर�यासाठी 
पढुील स�ुाचा उपयोग समजा एका िवधानात ८ उ�च गणु असले�या िश�काना ४ 
िश�कांना ४ गणु ४ वेळा िमळाले व ८ कमी गणु असले�या िश�काना ४ गणु ३ वेळा 
िमळाले तर.  

1
2

N

RU RL
DI


          

3

( )

r
DI

C


  कारण एकूण िश�क होते १६/२ 

= १/८ = .१२५ हे िवधान आिभव�ी मािपकेत येत नाही. असे एकूण िवधानानंा स�ुाचा 
उपयोग क�न भेदनमू�य िनि�त क�न िवधान िव�ेषण केले जाते. 

�ाम�ुयाने वण�ना�मक सचुी प�तीचा अयो�य वण�ना�मक सव��ण प�तीम�ये केला जातो. 

ब) कािठ�यपातळी िनि�त करण:े 

िवधान िव�ेषण प�तीम�ये कािठ�यपातळी िनि�त कर�यासाठी िवधानांचे िव�ेषण केले 
जाते. �ायोिगक सशंोधन प�तीत ��ाचें िव�ेषण कर�यासाठी िह प�ती वापरतात.  

��ाचंा �कार किठण�� अथवा सोपा �� आहे हे पाह�यासाठी िवधान िव�ेषण पढुील 
स�ुाचा उपयोग क�न करतात. 

. . 100
R

F V
T
    

R = No. of subject scoring it right 

T = Total number who attempted it 

उदा. : भूगोल इ. ९ वी उप�माचे िवकसन के�यानतंर ��पि�केतील एक ��. 

१) भूप�ृा�या लगत�या ११ िक.मी. पय�त�या वातावरणा�या थरास.... �हणतात. 

अ) ि�थतावंर ब) तपाबंर क) द�याबंर ड) आयनाबंर 
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िवकष�क अ ब क ड गाळलेले एकूण 

उ�चगट 

िन�नगट 

एकूण 

० 

४ 

४ 

१५ 

०७ 

२२ 

३+१ 

४+१ 

७ 

२ 

५ 

७ 

० 

० 

० 

२१ 

२१ 

४२ 

 

उ�च गटातील १५ व िन�न गटातील ७ ब हे उ�र बरोबर िनवडले आहे, ४० पैक� २२ 
िव�ा�या�नी बरोबर उ�र िदले. याव�न हा �� फारसा कठीण नाही उ�च गटातील जा�त 
िव�ा�या�नी बरोबर उ�र ेिदली �या अथ� या ��ात भेदन�मता आहे. 

अ) कािठ�यमू�य कसे ठरिवले: 

१) वगा�त ८२ िव�ाथ�, गणुान�ुमे उ�रपि�का कमी ठरिव�या 

२) २७ ट�के गणुान�ुमे वरचे व २७ ट�के गणुान�ुमे खालचे उ�रपि�का बाजूला �हणजे 
वरचे. 

३) दोन गटातंील िव�ा�या�नी उ�रासाठी कोणता िवकष�क िनवडला ते पाह�न िव�ाथ� 
स�ंया ��येक िवकषा�खाली न�दवली. 

४) �यानसुार कािठ�यमू�य िनि�त केले. (पाठीमागील उदाहरण पहा) 

सू�: 

. . 100

20 2200
100

42 42

52.38

R
F V

T
 

  



 

R = बरोबर उ�र दे�याची सं�या 

T = एकूण उ�र दे�याची स�ंया 

५२.३८  ट�के �हणजे �� किठण नाही. �ायोिगक सशंोधन प�तीत २५ ट�के अवघड व 
२५ ट�के सोपे �� दे�यात यावेत. 

उदा. 'सपंादन' िकती झाले हे पाह�यासाठी वरील प�तीने िव�ेषण कर�यात येणे.  

५अ.९ घटक िव�ेषणा�या पाय�या: 

१) सधना�या मस�ुाची रचना तयार करणे आिण िवधानाचंा लेखन साधना�या काया��मक 
�या�या �माणे करणे. 
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२) िवधानांची वण�ना�मक सूची आिण काठी�यपातळी सूची (जर ती कसोटी असेल तर) 
�याची गणना करणे. दसु�या श�दात या प�तीने जर िवधान िव�ेषण केला तर िवधान 
स�माणता �थािपत होते. 

३) �या�माणे व�तिु�थती असले �या�माणे आशय स�माणता बा��प स�माणता, 
सकं�पना�मक स�माणता आिण �माण स�माणता िनि�त ठरवणे. 

४) साधनाची िव�सनीयता िनि�त ठरिवणे. 

५) वेळेची मया�दा ठरवणे. 

६) साधन �शािसत कर�याक�रता काळजीपूव�क, �प�, पूण� आिण अचूक सूचना िदली 
पािहजे. यामळेु �ितसादकाला नेमक �यानंी काय करावयाचा आहे ते समजेल. 

७) गणुाकाचे उ�र तयार करणे : स�ंया�मक सशंोधनात गणुांकाचंी उ�र े आधी तयार 
केली जातात. 

८) �माण �थािपत करणे, �माणाची गळना करणे. (वयानसुार, िलंगानसुार, �ेणीनसुार, 
�ामीण शहरी�थानानसुार इ.) मोठ्या �ितिनिधक नमूना घेऊन साधन �शािसत केले 
पािहजे. 

९) साधनाचे ह�तप�ुतक तयार करणे. ��येक �माणीकरण साधनाबरोबर साधन 
ह�तप�ुतक करणे गरजेचे आह.े याचा हेतू ह�तपिु�तका न�क� काय मापन करणार, 
कशा�कार ेयाची रचना केलेली आह.े कशा�कार े�शािसत करावयाचे आहे आिण गणु 
कशा�कार ेिदले जातील. प�रणामाचा सशंलेषण आिण वापर कशा�कार ेकेला पािहजे 
या बाबी समािव� अस�या पािहजेत. �याचबरोबर ह�तपिु�तके म�ये नमनुा िनवड 
�याचे �व�प, नमनुा यात घटनाचंी स�ंया आिण �माण िमळव�याची �ि�या असली 
पािहजे. ह�तपिु�तकेत साधनाचे बल आिण दोघे स�ुा माडंले पािहजे.  

साधन कशा�कार े वापरायाचे आहे आिण यात�या मया�दाब�ल चेतावणी आिण �याचे 
गैरवापर�याचे प�रणाम िदले पािहज.े 

५अ.१० साधनाचे मानक�करण 

एखा�ा साधनाचे मानक�करण  झाले असेल  तर ते साधन �मािणत आहे अस े�हटले जाते 
जे�हा ते  

१. चागंली प�रभािषत �ि�या;  

२. िनि�त �शािसत सूचना;  

३. प�रभािषत योजनेनसुार गणु िमळाले आिण  

४.  मानदडंाचें िवधान �दान करणे . 

या वै�ािनक �ि�येतून गेले असेल . 
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अशा �कार ेमानक�करण ही मोजमाप य�ं प�र�कृत कर�याची �ि�या आहे. 

�याचे ट�पे खालील�माणे आहेत. 

1. साधनाचा मसदुा फॉम� तयार करणे आिण �यानसुार आयटम िलिहणे, साधनाची 
ऑपरशेनल �या�या. अशा म�ये आयटम िनवडले पािहजेत वेगवेग�या प�रि�थत�म�ये 
अपेि�त �ितसादक�या�चे वत�न आयटम म�ये �ितिबंिबत. 

2. सगंणक�य भेदभाव िनद�शांक आिण अडचण िनद�शाकं (जर ती चाचणी असेल) व�तूंचे. 
दसु�या श�दातं, आयटम िव�ेषण आयोिजत�या मा�यमातून ही �ि�या, आयटम 
वैधता �थािपत आह.े 

3. साम�ीची वैधता तयार करणे आिण िनकष वैधता श�यतो. 

4. साधनाची िव�ासाह�ता तपासणे. 

5. वेळेची मया�दा िनि�त करणे. याम�ये घेतले�या वेळेची न�द करणे समािव� आह े
�ाथिमक वेळी वेगवेग�या �य�� �य�न करतात जेणेक�न िनराकरण होईल 
साधना�या अंितम �शासनासाठी वेळ मया�दा. हे देखील अवलंबून आह े साधना�या 
उ�ेशावर. वेळ भ�े नेहमी ल�ात घेणे आव�यक आहे उ�रदा�याचें वय आिण �मता, 
व�तूंचा �कार िवचारात घेणे वापरलेले आिण िशक�या�या प�रणामांची जिटलता 
मोजली जाईल. 

6. साधन �शािसत कर�यासाठी िदशािनद�श िलिहणे. काळजीपूव�क िविवध �कार�या 
व�तूंना �ितसाद दे�यासाठी सूचना सशंोधन काय��णाली िश�ण म�ये रकेॉिड�ग 
�ितसाद िदले जावे/िदले जावे. िदशा पािहजे �प�, पूण� आिण सिं�� असावे जेणेक�न 
��येक �ितसादकता� �याने/ितने काय करणे अपेि�त आह े हे माहीत आहे. �ितसाद 
देणारा असावा आयटम कसे आिण कोठे िच�हािंकत करायचे, परवानगी िदलेली वेळ 
आिण िनद�श िदले �कोअ�रगंम�ये �टुी कमी करणे, जर काही असेल तर. साठी सूचना 
�कोअ�रगं टे�ट मॅ�यअुलम�ये िदले जातील. 

7. �कोअ�रगं क� तयार करणे. �कोअ�रगंम�ये व�तिुन�ता सिुनि�त कर�यासाठी, 
�कोअ�रगं पूव�-िनधा��रत प�तीने केले पािहजे. प�रमाणवाचक सशंोधन, �कोअ�रगं क� 
आगाऊ तयार केली जाते. 

8. मानदडं �थािपत करणे. िनकषाचंी गणना करणे (वयानसुार, िलंगानसुार, �ेणी-िनहाय, 
शहरी-�ामीण �थान-िनहाय आिण असेच). मानदडं �दान करतात �ॅि�टकलचा आधार 
असले�या �मािणत साधनाचा वापरकता� प�रणामाचें �प�ीकरण आिण वापर. 
�ितसादक�या�चा �कोअर होऊ शकतो िमळवले�या गणुांशी तलुना क�नच �याचा 
अथ� लावला जातो समान �ितसादकत�. मानक�करण �ि�येत, साधन आव�यक आहे 
मोठ्या, �ाितिनिधक नम�ुयासाठी �शािसत करा �या�ंयासाठी ते  िडझाइन केलेले 
आहे. 
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9. टूलचे मॅ�यअुल तयार करणे �यात ��येक �मािणत साधन असावे साधनाने काय 
मोजायचे आहे, ते कसे बाधंले गेले ते �प� करा, ते कसे �शािसत केले पािहज ेआिण 
�कोअर केले पािहजे आिण प�रणाम कसे असावेत अथ� लावणे आिण वापरणे. �याचे 
�व�प देखील �प� केले पािहजे नमनुा िनवडलेला, नम�ुयातील �करणाचंी स�ंया 
आिण �ि�या मानदडं �ा� कर�यासाठी. मॅ�यअुलम�ये कमकुवतपणा दश�िव�या 
पािहजेत तसेच साधनाची ताकद आिण मागा�ची उदाहरणे िदली पािहजेत . 
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५ब   
सशंोधनाची साधने आिण त�ं-े२ 

घटक संरचना 

५ब.०  उि�� े

५ब.१  ��तावना 

५ब.२  पदिन�यन �ेणी 

५ब.३  अिभव�ृी मािपका 

५ब.४  मतावली 

५ब.५  ��ावली 

५ब.६  पडताळा सूची 

५ब.७  मानसशा�ीय चाचणी 

५ब.८  शोिधका 

५ब.९  िनरी�ण 

५ब.१० मलुाखत 

५ब.११साराशं 

५ब.० उि�� े

या घटकाचे वाचन के�यानतंर  

 मािहती सकंलनासाठी उपयोगी असणा�या िविवध �कार�या साधने व तं� िवशद 
कराल. 

 साधने व तं� यातील मलुभूत फरक �प�  कराल 

 सशंोधना�या िविवध साधने व तं� याचंी सकं�पना, हेतू आिण उपयोगाचे वण�न कराल. 

 मानसशा�ीय चाच�या, िनरी�ण, मलुाखती व इतर साधनाचें वण�न कराल  
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५ब.१ ��तावना 

मागील �करणात त�ुही सशंोधन साधने कशी तयार करावीत याचा अ�यास केला. या 
�करणात आपण ती सशंोधन साधने कोणती, �याची सकं�पना आिण मािहती सकंलनाचे 
उपयोग अ�यासणार आहोत. 

��येक सशंोधनात यो�य आिण स�य �व�पातील मािहतीचे सकंलन केले जाते/ करणे 
आव�यक असते. ती मािहती िविवध �ोता�ार ेउपल�ध होते. त �हणजे ��य� व अ��य� 
होय. आव�यक असणा�या मािहतीचे सकंलन कर�यासाठी प�तशीर �ि�येची आव�यकता 
आहे/ असते. सशंोधनाकरीता सबंंिधत मािहती परुशेी स�ंया�मक व गणुा�मक �व�पात 
सकंिलत केली जाते. िह मािहती िव�सनीय व स�माण असणे आव�यक आह.े 

कोण�याही सम�ये�या अ�यासासाठी नवीन व अप�रचीत मािहती क�रता िविवध प�ुतका ं
ची गरज असते (सािह�याची, उपकरणाचंी) ��येक �कार�या सशंोधनात निवन घटनाचंी 
मािहती गोळा कर�यासाठी नवीन �े�ाचंी मािहती िमळिव�यासाठी आप�याला कोण�याही 
सािह�याची आव�यकता असते. �हणून सशंोधना�या िव�ा�या�ला िविवध साधना�ंया 
�व�पाची मया�दा व गणुाचंी मािहती असली पािहजे. तसेच �यानंा ही साधने कशी तयार 
करावयाचे व प�रणामकारकतेने वापरायचे हे देखील मािहत असले पािहज.े िश�णात 
वापर�यात येणा�या सशंोधन साधनाचंी िवभागणी खालील �माणे करता  येईल 

 A) मािहती�या �व�पात 

��ावली 

पडताळा सूची 

गणुाकं-प�क 

मािहती प�क/अनसूुची 

पदिन�यन �ेणी 

मतावली 

अिभव�ृी �ेणी 

B) िनरी�ण 

C) मलुाखत 

D) समाजिमती 

E) मानसशा�ीय चाचणी 

१) सपंादीत कसोटी २) अिभव�ृी कसोटी ३) ब�ुीम�ा कसोटी ४) अिभ�ची शोिधका              
५) �यि�म�व मापन 
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या घटकात आपण ��येक साधना�ंया मािहतीची चचा� करणार आहोत. 

५ब.२ पदिन�यन �णेी (Rating Scale) 

पदिन�यन �ेणी मािहती�या न�दीचे गणुा�मक मापन कर�याचे साधन समजले जाते. 
पदिन�यन �ेणी कोण�याही �य���या गणुाचें िकंवा व�तूं�या मया�िदत वैिश�्याचें गणुा�मक 
िववरण ��ततु करते. मािहती�या न�दीचे पदिन�यन �ेणी हे गणुा�मक साधन आह.े 
एखा�ा �य��त एखादा गणु अथवा वैिश�्ये िकती �माणात उपल�ध आहते ह े जाणून 
घे�यासाठी पदिन�यन �ेणी या साधनाचा वापर कर�यात येतो. 

उदा. - सादरीकरण िकतपत चागंले होते. या ��ाचें उ�र व�तिुन� �व�पात देता येणे 
कठीण ठरते. 

उ�म      चागंले      साधारण      सरासरी पे�ा      किन�     फारच      किन� 
                                                  कमी 
 
 

या �कारची साम�ुी साधारणपणे वापरली जाते �या�या उपयोजना�या िविवध प�ती 
आहेत.  

पदिन�यन �ेणी तीन �कार ेदश�िवता येते. 

१) जोड�ची तलुना 

२) �माकं/गणुाकं 

३) पदिन�यन �ेणी 

पिह�या �कारात ��येक �य��चे एका िविश� �य��बरोबर तलुना केली जाते. 

दसु�या �कारात ��येक �य��ची गटातील ��येक �य��बरोबर तलुना केली जाते. 

ितसरा �कार फार मोठ्या �माणात वापर�यात येते. याम�ये ��येकाची तलुना कर�यापूव�  
�याची �ेणी ठरिवली जाते. 

पदिन�यन �णेीचे हतूे: 

खालील गो��चे मापन कर�यासाठी उपयोगी केला जातो. 

१) िश�काचें सादरीकरण/ प�रणामकारकता. 

२) �यि�म�व, तणाव, भाविनक बुि�म�ा इ�यादी. 

३) शाळे�या िविवध काय��माचें आिण अ�यास�माचे मू�यमापन. 
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पदिन�यन �णेी तयार करताना �यावयाची काळजी: 

१) पदिन�यन �ेणीतील पदे प�रभािषत करणे. 

२) �ेणी�या म�यावर 'सरासरी' सारखे श�द टाळणे. 

३) अिनि�त, अवलोकन केले नाही अशी तरतूद पदिन�यन �ेणीत करणे. 

४) पूव��ह �भाव कमी होणे. 

५) �ेणीतील पदे व प�रणामाचंी सं�या कमी जा�त करणे. 

६) पदिन�यन �ेणीतील उ�चतर पदाचंी �थाने बदलणे. 

७) पदिन�यनास िनवडाय�या वैिश�्याचंी मया�दा अ�यासणे. 

८) पदिन�यन करावया�या प�रि�थतीचे िनय�ंण करणे. 

पदिन�यन �णेीचे उपयोग: 

१) पा�यािवषयी पालकांना �गत�चा अहवाल देणे सोयीचे होते. 

२) िव�ा�या��या  शै�िणक गरजा समज�यास सलुभ 

३) कमी वेळात मािहती उपल�ध कर�यास उपय�ु. 

४) पदिन�यन �ेणीची शै�िणक वैधता. 

पदिन�यन �णेीचे दोष: 

१) पदिन�यन कर�याची पदिन�यनाची इ�छा मया� िदत करणाया� बाबी. 

२) पदिन�यका�या �मतेवर अिन� �भाव पाडणार ेघटक 

३) व�तिुन�ता आण�यास �ि�या सकं�ण� करणे. 

तुमची �गती तपासा: 

१) पि��यन �ेणी �हणजे काय? 

२) पि��यनाचे उपागम काय आहेत? 

३) पि��यन �ेणीचे िविवध हेतू �प� करा? 

५ब.३ अिभवृ�ी मािपका/ (��ीकोन) Attitude Scale 

एखादी व�तू, घटना, �य��, �यि�समूह िकंवा कोणताही गट यासबंंधी एखा�ा �यि�ला ज े
वाटते ती �या �य��ची �या घटकासबंंधी मनोव�ृी असे �हणता येते. �हणजेच िवचार व 
मनोव�ृी याम�ये सा�य आहे. ह े िवचार, ही व�ृी �या �यि��या मतावं�न इतरानंा 
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समज�याची श�यता आहे. तथािप मनोव�ृी व मत याम�ये तफावत पड�याची श�यता 
आहे. कारण अनेक वेळा �यि� �वत:ची व�ृी बाजूला सा�न सामािजक ��्या यो�य असे 
मत �य� करते. काही वेळा �यि�ला �वत:ची व�ृी यो�य भाषे�ार े�य� करता येत नाही ही 
देखील एक अडचण आहे.  

या अडचणी आिण मया�दा मा�य क�नही �यि�चे मत अजमावणे अनेक वेळा आव�यक 
असते. 

उदा. िनवडणूक��या वेळी लोकमत सव��ण घेतले जाते. अिभ�य� मते अनेकदा ख�या 
व�ृी असतीलच असे �हणता येणार नाही. अिभव�ृी मापनाक�रता ��ावली, पदिन�यन 
�ेणी, पडताळा सूची, समाजिमती अशा साधनाचंा वापर कर�यात येतो. 

अिभवृ�ी�या �या�या: 

ॲना�टसी (Anastus) यांनी अिभव�ृीची �या�या पढुील�माणे केली आह.े �या�ंया मते, 
'एखा�ा रा��ीय िकंवा विंशक समूह, �ढी, स�ंया अथवा इतर िनद�िशत उि�पका�या 
बाबतीत अनकूुल अथवा �ितकूल �िति�या कर�या�या व�ृीस अिभव�ृी असे �हणतात.' 

जॉन ड��यू बे�ट: 

'अिभव�ॄी मािपका असे मािहतीप�क आह े क� �या�ंया�ार े �य���या मना�या कलाचें 
अथवा िव�ासाचे मापन करता येते.' 

अिभवृ�ी मािपकाचे हतूे: 

शै�िणक सशंोधनात �य���या िविवध घटकाचंी अिभव�ृी शोध�यासाठी अिभव�ृी 
मािपकेचा वापर केला जातो. 

 सह िश�ण 

 धािम�क िश�ण 

 शालेय लोकशाही 

 भािषक सम�या 

 आंतररा��ीय सामंज�य इ�यादी. 

अिभवृ�ी मािपकेची गुणवैिश�्ये: 

 सकारा�मक व नकारा�मक िवधाने िलिह�यासाठी याचा उपयोग होतो. 

 पाच गणुा�ंया �ेणीचा वापर केला जातो. 

 िह �मािणत �व�पाची असते. 

 अिभव�ृ�ची तलुना कर�यास उपय�ु ठरते. 
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अिभवृ�ी मापना�या प�ती: 

१) थ�ट�न प�ती 

२) िलकट� प�ती 

१) थ�ट�न प�ती: 

या प�तीने अिभव�ृीमािपका तयार करताना सव��थम अ�यास िवषयासबंंधीची २० पे�ा 
अिधक िवधाने वा मते गोळा केली जातात. �यासाठी थ�ट�नने सहा कसोट्या सचुिव�या:- 

१) िवधाना�ार े�यो�याची वत�मान अिभव�ृी �प� �हावी. भूतकालीन न�हे. �यासाठी 
िवधानांची भाषा वत�मानकालीन असावी. 

२) ��येक िवधानात एकच मत, क�पना वा िवचार अन�ुयूत असावा. सयं�ु 
िवधानामळेु �यो�याचा ग�धळ उड�याची श�यता असते. 

३) जा�तीत जा�त �यो�यानंा मत �य� करता येईल, अशी �ितिनिधक �व�पाची 
िवधाने असावीत ती िविश� �यि�गटालाच लागू पडणारी नकोत. 

४) पर�परिव�� दो�ही टोका�ंया �यो�यानंा �वीकारता येतील, अशी िवधाने 
टाळावीत. 

५) िवधाने सरळ व �प�, ग�धळात टाकणाया� क�पनापंासून म�ु असावीत. 

िवधान  व  ��ाचंी  भाषा  सव�सामा�य  लोकांना  कळेल  अशी  असावी .  

६) या कसोट्यावर िनवडलेली िवधाने १५ िकंवा अिधक त��ांना िदली जातात. व �या 
��येकाचे मू�याकंन करावयास सागं�यात येते. �यासाठी सहमतीपासून 
असहमतीपय�त�या ११ प�रणामाचंी �ेणी �यांना दे�यात येते. �यानसुार ��येक 
िवधानाला ��येक त�� गणुभार देतो. �या िवधाना�ंया गणुाकंनात िनरिनरा�या 
त��ातं खूपच तफावत पडत असेल  अशी िवधाने गाळली जातात. उरले�या 
िवधानांचे �ेणीमू�य  िनि�त केले जाते. ह े �ेणीमू�य �हणजे िनरिनरा�या त��ानंी 
�या िवधानाला �ेणीतील ११ गणुापैंक� िदले�या गणुांचे म�याकंमू�य असते. �यासाठी 
ऊ�व�गामी व�ाचा उपयोग कर�यात येतो. 

या िशवाय �या िवधानाला गट देताना त��ाचंा झालेला मतभेद िवचारात घेऊन िन�कषा�त 
येणारी संिद�धता टाळ�यासाठी �या िवधानाचे चतथु�क िवचलन मू�य काढले जाते. िजतके 
हे मू�य कमी िततके �या िवधाना�या गणुाकंनातील त��ाचें िवचलन कमी राहील व िवधान 
समाधानकारक असेल. 

अशा ��ाची समाधानकारक िवधाने िनवडून मािपका तयार केली जाते. व ��येक िवधानाचे 
�ेणीमू�य आता िनि�त असते. �दो�यालाही मािपका देऊन �या�या �ितचाराव�न �याचा 
�ा�ाकं काढला जातो व अिभव�ृीचे मापन केले जाते. या तं�ानसुार मािपकेतील ��येक 
दोन िवधानामंधील अंतर सारखे राहील व सारखा तरतमभाव राहील याची द�ता घे�यात 



  

 

 िश�णातील संशोधन प�ती 

150 

येत अस�याने या तं�ाला समदश� अंतर य�ं (Equal Appearing Interval) असेही 
सबंोिधले जाते. 

या मािपकाची िव�सनीयता व वैधता उ�च �तीची ठेव�यासाठी अिधक काळजी घे�यात 
येते. अशारीतीने तयार केले�या अिभव�ृी मापनाचे �शासन आिण गणुाकंन करणे अगदी 
सोपे असते. �ितसादक यो�य िवधानावर (  ) अशी खणु करतात. �ितसादकाने गणुा 
केले�या िवधाना�ंया �ेणीमू�याचे सरासरी अथवा म�यमान होय. 

२) िलकट� प�ती : 

िलकट� मािपकेनसुार ठरािवक िवषया�या अिभव�ृीचे मापन करतेवेळी �या िवषयाची 
सबंंिधत िनरिनराळी मते सकंिलत कर�यात येतात. �यासाठी ही िवधाने थ�ट�न 
प�तीनसुार िनण�यकानंा अथवा त��ानंा िदली जात नाही. ती वत�मानप�े, प�ुतके, 
मािसके, पूव� सशंोधन इ�यादी �ितसादकानंा पूव� परी�णासाठी दे�यात येतात. यातील 
िवधाने चूक अथवा बरोबर आहेत. ह े मह�वाचे नसून ��येक िवधान हे आव�यक अशा 
�ितसादकाचे मत �य� करणार े�ितिनिधक �व�पाचे आहे असे गिृहत धरले जाते. यात ते 
िवधान िवशेष�पाने कोण�या ��ीने अनकूुल अथवा �ितकूल आहेत.यािवषयी सतक� ता 
बाळगावी लागते. यातील िवधानांना त��ा�ंया मदतीने उपयोगी िवधाने िनवड�याची 
�ि�या करावी लागते. �ितसादकानंा एक ते पाच िबंदू�ेणीवर खणुा कर�यास सागं�यात 
येते. अशा�कार ेअंितम मसूदा तयार करतेवेळी सिंद�ध व असबं� िवधाने गाळ�यात येतात. 
यात िनवड केले�या िवधानातून अनकूुल िवधाने पंधरा व �ितकूल िवधाने पंधरा ही 
सार�या �माणात अंतभु�त केलेली असतात. अशा �कार े३० िवधाने दे�यात येतात. 

थ�ट�न�या प�तीत �ितसादकास केवळ अनकूुल िवधानावरच खणुा करावया�या असून 
िलकट�  प�तीत मा� अनकूुल व �ितकूल अशा दो�ही िवधानांवर �ितसादक आपली 
सहमती अथवा असहमती दश�िवतो. तसेच �ितसादक एखा�ा िवधाना�या बाबातीत 
अनकूुल असे एकच मत �य� करील असे समज�यात येत नाही. 

िलकट� प�तीत िवधान १ ते ५ िबंदू �ेणीत िदलेले असतात. अनकूुल िवधान (१) पूण�पणे 
सहमत व (५) पूण�पणे असहमत अशा �कारची पंचिबदू�ेणी �ितसादका�ंया �ितचारासाठी 
तयार केली. तसेच िवधान पूण�पणे �ितकूल अस�यास �या�यासमोर १) पूण�पणे असहमत 
व ५) पूण�पणे सहमत या �कारची पंचिबंदू�ेणी असते.  

समजा एकूण िवधाने ३० आहेत �यात १ ते ५ िबंदू �ेणीत अनकूुल व �ितकूल अस े
िवभाजन कर�यात येते. 

खालील �माणे गणुाचें िवभाजन होते. 

३० X  ५ = १५० जा�त �ितसाद 

३० X ३ = ९० उदािसन अिभवचृी 

३० X  १ = ३० कमी �ितसाद 
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�याच िव�ाथी कमीत कमी ३० व जा�तीत जा�त १५० गणु िमळवू शकतो. �यात प�नास 
अथवा जा�त गणु �ा� करणारा िदले�या सम�येशी सहमत असणाया� मनोव�ृीचा आिण 
प�नासपे�ा कमी गणु िमळिवणारा या सम�येशी असहमत असणाया� मनोव�ृीचा आहे असे 
सागंता येईल. 

अिभवृ�ी मािपका�या मया�दा: 

१) मया�िदत वापर - अिभव�ृी मािपका�ंार े आव�यक �या �माणात अचूक व तंतोतंत 
मापन करता येत नाही. 

२) िव�सनीयतेचा अभाव - या अिभव�ृी मािपकेचे य� �ितसादका�या �ितसादातील 
�मािणकपणावर िनभ�र असते. 

३) एखा�ा �ि�कोनािवषयी सारखे गणु िमळिवणाया� �य�� �या �ि�कोनाब�ल सार�याच 
सहमत असतील असे सागंता येत नाही. 

४) �ेणीतील िविवध प�रमाणातील अंतर सारखे असते यात काही आधार िदसत नाही. 

५) अनकूुल आिण �ितकूल िवधाने �या �ि�कोनाचा सार�याच �माणात �या�ंया बाजूची 
अथवा िव�� असतील हे सागंणे कठीण असते. 

असे असूनही समािजक सशंोधनात अिभव�ृीचे मापन कर�यासाठी याच मािपकेचा वापर 
केला जातो. 

तुमची �गती तपासा:२ 

१) अिभव�ृी मािपका �हणजे काय? तीचे उपयोग आिण वैिश�्ये �प� करा. 

२) सशंोधनातील आिभव�ृीचे मापन कर�याची प�ती �प� करा. 

३) अिभव�ृीची �या�या सागूंन अिभव�ृीचे मापन कर�याची िलंकट�  �ेणी �प� करा. 

५ब.४ मतावली 

याम�ये एकेरी �व�पा�या ��ाचंा उपयोग केला जातो. ��ाचे उ�र 'होय' िकंवा 'नाही' 
�व�पाचे असते.  

अिभव�ृी आिण मतावली हे समानअथ� नाहीत, परतं ुकाही वेळा आपण �याचा अथ� समान 
लावतो. 

मतावली �हणजे एक �कार िमळिवणे होय. या साधना माफ� त सशंोधक एखा�ा घटका 
सबंंिधची मािहती सकंलन कर�यासाठी उपयोग क� शकतो. 
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हतूे: 

वण�ना�मक सशंोधनाम�ये मतावलीचा फार मोठ्या �माणात वापर केला जातो. लोकमत 
सव��ण हे एक मतावलीचे उ�म उदाहरण आह.े 

वैिश�्ये: 

१) मतावलीम�ये िविवध पैलूंवर आधा�रत ��ाचंा समावेश करता येतो. 

२) तीन अथवा पाच Points वर �ितसाद ि�वकारला जातो. 

३) सकारा�मक, नकारा�मक ��ाचंा उपयोग केला जातो. 

४) िवभागात िवभागणी उपिवभागात करतात. 

५ब.५ ��ावली (Questions) 

��ावली �हणजे ��ाचें �यवि�थत केलेले सकंलन. हे �� नमनुा गटास, �ितसादकासं िदले 
जातात. �या ��ाव�या भ�न आ�यानतंर �याचे वग�करण केले जाते व ��येक ��ाचंा 
स�ंयाशा�ीय प�तीने िवचार केला जातो. 

��ावली �हणजे िभ�न िभ�न �य��कडून �याचंी उ�र े मागिवली जातात. अशा ��ाचंी 
यादी होय, �यामळेु �मािणत उ�र े �ा� होतात. �याचंा वापर सारणीयन अथवा 
सािं�यक�यसाठी कर�यात येतो. ��ावली मधील मािहती दोन �व�पात उपल�ध असते. 
ती �हणजे (facts) त�य आिण (Opinions) मत होय. 

हतूे: 

िव�ततृ �व�पात पसरले�या �ोतामंाफ� त मािहती िमळिवणे हे ��ावलीचे �मखु कारण 
आहे. �या �य��कडून मािहती हवी आहे �यानंा न बघता ही ��ावली भ�न घेतली जाते. 
कोणतेही िविश� कारण नसते. (�य��ला बघ�याचे) तरी भ�न घेता ये�यास ��ावलीचा 
उपयोग होतो. 

�कार: 

��ावलीचे �कार खालील �माणे आहेत. 

सरंिचत V/s असरंिचत 

बंिद�त V/s ही म�ु 

त�य V/s मत 

संरिचत V/s असंरिचत ��ावली: 

सरंिचत �व�पाची ��ावली िनि�त, िमि�त आिण िद�दश�त असते तर असरंिचत ��ावली 
मलुाखत आिण माग�दश�नासाठी उपयोगी ठरते. िह एक पूण� ��ानंी तयार झालेली आह.े 
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बंिद�त V/s म�ु: 

�या ��ावलीत ��येक ��ासमोर �याची सभंा�य उ�र े िदली असतात व �ितसादकास 
�यापैक� कोणतेही उ�र िनवडायचे असते, अशा ��ावलीस बंिद�त अथवा ब� अथवा 
मया�िदत ��ावली असे �हणतात. 

त�य आिण मत: 

त�य  ��ावलीत त�यांना अिधक मह�व दे�यात येते. �ितसादकाकडून त�याची गोळा 
कर�यात येते. �यात �ितसादका�या िकंवा उ�रदा�या�या मताचा िवचार कर�यात येत 
नाही. त�तच �ितसादका�ंया वा�तव �ि�कोनाचेही देणे घेणे नसते. 

मत ��ावलीत �ितसादका�या मतास अिधक �ाधा�य दे�यात येते. �ितसादकाकडून काही 
मािहती िमळवून अथवा �ि�कोन जाणून घे�याची प�ती असते. �यामळेु ��ातील 
�ितसादकाचंा खरा �ि�कोन िदसून येतो. 

��ावलीची वैिश�्ये: 

१) ��ावलीची भाषा �प� आिण सरळ असते. 

२) सिुशि�त लोकासंाठी उपय�ु 

३) ��ावली लहान परतं ुसवा�कष असावी. 

४) ��ावलीतील ��ाचंा �म सो�याकडून किठणाकडे व सामा�याकडून िविश�ाकडे 
असा असावा. 

५) नकारा�मक ��ाचा वापर क� नये. 

६) एकाच ��ात दोन ��ाचंी उ�र ेमागावणे यास �थान िदले जात नाही. 

७) ��ात बह�पया�यी �� िदलेले असतात. 

८) वेळ व खच� या दो�हीत बचत होते. 

९) सशंोधका�या उपि�थतीचा �भाव न पडता उ�र ेसकंिलत करता येतात. 

१०) �ाथिमक साम�ी एक� कर�याचा िवधी समजला जातो. 

११) �ा� होणारी मािहती व�तिुन� आिण वैध असते. 

१२) सारणीकरण करणे संि�� करणे व �याचे िनव�चन करणे सोपे जाते. 

संशोधनासाठी ��ावली कधी उपयोगी ठरत:े 

 �ितसाधकाचंी स�ंया जा�त असताना 

 सरळ मािहती िमळिवताना 

 �मािणत मािहतीचे सकंलन करताना. 

 वेळ जा�त लागतो ते�हा. 
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 �ितसादक वाचक �मता व समजून घे�याची/ आकलनाची �मता असणारा असेल 
ते�हा. 

��ावलीचा आराखडा: 

वैिश�्यांना अनसु�न ��ावलीचा आराखडा तयार कर�यासाठी खालील बाब�ची 
आव�यकता असते. 

 ��ावली तयार कर�या�या मागची पा��भूमी. 

 �ितसादकाला सूचना. 

 ��ाचें यो�य �माकं. 

 सकेंत रकाना. 

��ावली तयार कर�यामागची मािहती: 

सशंोधकाला सशंोधन आिण ��ावली सबंंधी यो�य मािहती पुरिवणे आव�यक आहे. ��येक 
��ावलीला मखुप�ृ असले पािहज.े 

�याम�ये खालील बाबी नमदु केले�या असा�यात 

 ��ावली देणारा 

 ��ावलीचे कारण 

 पूण� प�ा व ता�रख 

 ग�ुता 

 �ितसाद 

 ध�यवाद 

 

�ितसादकासाठी सूचना: 

�ितसादकाला ��ावली भ�न दे�यापूव� सूचना देणे आव�यक असते. �यामळेु नेमके काय 
करावयाचे याची �याला क�पना येते. ��ाला अनसु�न सशंोधक �ितसादकाला सूचना 
देतो. 

उदा :- यो�य रका�यात  करा व सबंंिधत स�ंयेला गोल करा 

अनु�मांक देण:े 

एक चागंला सशंोधक �� कमी अथवा जा�त असले तरी �याची न�द क�न ठेवतो. 

�हणून ��येक ��ावलीस अन�ुमाकं देणे आव�यक आहे. 
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��ावलीचे फायदे: 

��ावली (Economics) िमत�ययी असते. सािह�य, पैसा व वेळ सशंोधन मािहतीसाठी 
पूरिवला जातो. 

 तयार कर�यास सोपी असते. 

 �वय ं�शािसत 

 कमी खचा�ची 

 सशंोधक �िशि�त असणे आव�यक नाही. 

 वैयि�क �भाव पडत नसतो. 

 व�तिुन� मािहती िमळते. 

 �ितसादकास सोयीची असते. 

 वेळेची बचत होते. 

 सखोल अ�यासासाठी उपयोगी ठरते. 

 पूव�सकेंत उ�रानंा �ो�साहन देते. 

��ावलीचे दोष: 

 अपूण� मािहती 

 िव�सनीयता व स�माणता कमी असते. 

 उ�र ेदे�यासाठी पूव� सकेंत �� यो�य नसतात. 

 अितशय कमी �ितसाद िमळणे. 

 अिशि�त व लहान मलुानंा उपयोगी ठरत नाही. 

 सपंका�अभावी उ�राची �ेरणा अश�य. 

काही मया�दा वगळता ��ावलीचा वापर सशंोधनात जा�त �माणात केला जातो. �याची 
गणुव�ा वाढिवणे आव�यक आहे. 

तुमची �गती तपासा: 

१) मतावली आिण ��ावलीतील भेद सागंा. 

२) िटपा िलहा: 

अ) म�ु आिण बंिद�त ��ावली 
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ब) सरंिचत आिण असरंिचत ��ावली 

क) त�य आिण मत 

सांकेितक रचना (Coding Boxes): 

सशंोधन करताना येणा�या सम�या ल�ात घेऊन ��ावली चा आराखडा तयार केला 
पािहजे. �या करीता खालील गो��ची मािहती असणे आव�यक आहे. 

 साकेंितक रचना पेपर�या उज�या हाताकडे असावे. 

 ��येक उ�रासाठी एक साकेंितक रचना असावा. 

 श�द, �म व �कार यािशवाय सशंोधकाने ��ावलीची लाबंी स�ुा ल�ात ठेवले पािहजे. 

��ावली मू�यमापनाचे िनकष: 

खालील म�ुाव�न ��ावली �मािणत आहे/ नाही हे ठरिवता येईल. 

 सशंोधना�या �े�ाची पूण� मािहती असली पािहज.े 

 सशंोधना�या �े�ाची अचूक मािहती असली पािहज.े 

५ब.६ पडताळा सूची (Check List) 

एखा�ा �ि�येचे िविवध घटक, एखा�ा स�ंथेमधील िविवध घटक तसेच �यि�मधील 
िविवध गणुधम� याचंी यादी क�न जे�हा िनरी�काला िदली जाते व ते उपल�ध अस�यास 
होकाराथ� (  ) व नस�यास नकाराथ� (X) या �माणे न�द कर�यास सांिगतले जाते, ते�हा 
या तयार केले�या साधनास पडताळा सूची �हणतात. �हणजेच िविश� बाब�शी सबंंिधत 
घटकाचंी एक सूची, यादी तयार केली जाते व ठरािवक िठकाणी �या यादीतील कोणकोणते 
घटक आहेत ह ेपाहा�यास व न�दिव�यास सािंगतले जाते.  

हतूे:  

एखा�ा �सगंाचे िविवध पैलूंवर अवधान क� �ीत करणे हा �मखु हेतू ल�ात घेऊन पडताळा 
सूचीची आखणी केली जाते. उदा. जर त�ुहाला एका आठवड्यासाठी बाहेर गावी जावयाचे 
असेल तर �यासाठी बरोबर काय �यावयाचे �याची यादी तमु�या जवळ असते. घर 
सोड�यापूव� जर त�ुही आपले सामान तपासले तर काही िवसरलेले आहे / नाही याची 
त�ुहाला क�पना येते. उदा. दात घास�याचा �श इ�यादी. �यामळेु त�ुहाला मािहती पूण� 
�व�पात िमळते. �हणून पडताळा सूची शै�िणक सव��णातील मािहती गोळा कर�याचे 
प�रपूण�  साधन मानले जाते. 
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उपयोग: 

पडताळा सूची िविवध कारणासंाठी वापरली जाते. यापूव� आपण केले�या चच�नसुार 
बाहेरगावी �वास, वाढिदवस, परी�ा, �वेश या सव� कामांसाठी आप�याला यादी करणे 
यो�य ठरते. �यामळेु सोबत �यावया�या व�तू िकंवा करावयाची कामे िवस� शकत नाहीत. 
हे आपण दैनिंदन जीवनात अनभुवत असतो. �याच�माणे शै�िणक �े�ात स�ुा या यादीचा 
खालील �माणे उपयोग होतो. 

 शै�िणक सव��णात मािहती गोळा कर�यासाठी. 

 िनरी�णा�मक अ�यासात वत�नाबाबत न�द कर�यासाठी 

 शै�िणक अ�यासात उपयोग होतो. उदा. शालेय इमारत, मालम�ा, योजना 
पाठ्यप�ुतक, प�रणाम इ�यादी. 

 �यि�म�वाचे मापन कर�यासाठी 

 िवषयातील अिभ�ची समज�यासाठी / मािहत अस�यासाठी 

कंुदरची अिभ�ची शोिधका          पडताळा सूची आहते 

�पॅगची अिभ�ची मािपका     } 

पडताळा सूची तयार कर�यािवषयी काही उपयु� सूचना: 

 पडताळा सूची मधील िवधाने प�रपूण� असली पािहजेत. तसेच �याचंी िवभागणी 
गटागटात अथवा सबंंिधत िवधानाम�ये करावी. 

 िवधानांची रचना करताना ती वग�वारी�माणे क�न वग�वारीचा �म तािक� क व 
मानसशा�ीय �ि�कोनातून लावावा जी िवधाने पर�पर सबंंिधत असतील �याचे गट 
पाडावे. 

 प�रभािषक श�दाचंा अथ� �प� करणे गरजेचे असते. 

 पडताळा सूची िनरतंर व सवंा�कष असावी.पडताळा सूची तयार करताना ितची 
गणुव�ा पूण��वाची व समजूतदारपणाची असावी. याबाबती पथदश�क अ�यास (Pilot 
Study) उपयोगी पडतो. 

पडताळा सूची ४ प�तीने सािंगतली जाते ते पढुील�माणे. 

१) प�रि�थतीज�य उ�वणाया� मािहतीची पडताळा सूची 

उदा. : शाळेत राबिव�यात येणाया� उप�मासमोर �रका�या जागी (    ) अशी खूण करा. 

२) �ितसादकास होय अथवा नाही �ितसादाची पडताळा सूची. 

उदा : तमु�या शाळेत House System आहे का ? होय / नाही. 

 



  

 

 िश�णातील संशोधन प�ती 

158 

३) सकारा�मक िवधाने िनवड�याची पडताळा सूची 

उदा. शालेय काय� हे सामािजक क� � आहे (    ) 

४) उपल�ध िवधानातून यो�य िवधान पडताळणे 

उदा : शाळेत चाच�या घेत�या जातात. 

पंधरवड्याने, दरमहा, तीन मिह�यांनी, िनयिमतपणे. 

सशंोधकाने आप�या सम�येला अनसु�न यो�य ती पडताळा सूची िनवडावी. व 
सशंोधनातील/ सम�याचें समाधान करावे. 

पडताळा सूचीचे पृथ:�करण व अथ�िनव�चन: 

पडताळा सूचीचे को�कवार लेखन, सारणीकरण हे िमळाले�या �ितसादनसुार असते. 
ट�केवारी, सरासरी, वारवंा�रता, क� �ीय �माणके, चलाचें मापन, सहसबंंध गणुक यामाफ� त 
�याचें मापन केले जाते. 

गुण: 

 पडताळासूची�या सहा�याने िव�ाथ� �याचें �वत:�या वत�नाचे मापन क� शकतात. 

 वापर�यासाठी साधी व सोपी आहे आिण तयार कर�यास सोपी आहे. 

 आव�यक व अनाव�यक वत�नाचा समावेश केला जातो. 

 �यि�गत आिण सामािजक िवकास तपासता येतो. 

मया�दा: 

 हो /नाही �कारचेच मापन करता येते. 

 िकती �माणात? याचे मापन करता येत नाही. 

उदा. त�ुहाला िव�ा�या�चे उदा सागं�याचे कौश�याचे परी�ण करावयाचे अस�यास त�ुही 
केवळ �याचे कौश�य िवकिसत आहे िक अिवकिसत आह ेयाचे प�र�ण क� शकता परतं ुते 
िकती �माणात िवकिसत आहे �ात प�र�ण / अ�यास क� शकत नाही. 

जे�हा कोण�याही घटकाची मािहती हो/नाही �व�पात शोधायची असेल ते�हा पडताळा 
सूची उपयोगी ठरते. 

तुमची �गती तपासा:४ 

१) कोण�याही एका कौश�यासाठी पडताळा सूची तयार करा. 

५ब.७ मानसशा�ीय कसोट्या (Physcological Tests) 

मानसशा�ीय कसोट्या अथवा चाच�यांचा शै�िणक सशंोधनासाठी तसेच मानसशा�ीय 
सशंोधनासाठी वापर�यात येतात. अशा कसोट्या शै�िणक सशंोधनात वापर�याचा �मखु 
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उ�ेश �हणजे वैयि�क भेदाने मापन क�न �याचें वण�न करणे हा होय. मानसशा�ीय 
कसोट्यामळेु अिलकडे शै�िणक सशंोधनात ब�याच �माणात वापरताना िदसतात. 
मानसशा�ीय कसोट्याचें िविवध �कार आहेत. या �करणात आपण अिभयो�यता/ 
अिभ�मता चाचणी व शोिधका अ�यासकार आहोत. 

अिभयो�यता चाचणी / अिभ�मता चाचणी: 

''अिभयो�यता चाचणी �हणजे कोण�याही �य��ची कोण�याही िवशेष उप�मात �ा�ाकंाची 
�मता िकंवा �या�या पातळीसबंंधी भावी कथन करणे होय.'' 

अिभ�मता �हणजे िविश� �े�ातील आव�यक �िश�णानंतंर �या �े�ातील �ान, कौश�य 
अथवा �िति�या समूह आिज�त कर�याची िवशेष �मता होय. 

हतूे: 

अिभ�मता यात �ान सपंादन करणे गरजेचे असते. यासाठी आवड, ब�ुी आिण ज�मजात 
कौश�य याचंा अंतभा�व कर�यात येतो. बह�तेक या चाचणीचा वापर �य���या भिव�यातील 
यशािवषयी मागोवा घे�यासाठी कर�यात येतो. 

अिभयो�यता चाचणीचे मह�व: 

अिभयो�यता चाचणीचे खालील गणुिवशेष आहेत. 

पढुील शै�िणक सपंादनाचे भािकत ठरिव�यासाठी उपयोगी ठरते. 

 एकाच प�रि�थतीत दोन िव�ा�या�म�ये तलुना कर�याचे माग� िमळतात. 

 साम�य� आिण कमकुवतपणा शोध�यासाठी 

 �य��मधील वैयि�क तफावत अ�यास�यासाठी. 

 अिभयो�यता चाचणीचे उपयोग 

काय��माचंी व अ�यास�माची आखणी कर�यासाठी या चाचणीचा उपयोग होतो. �याचें 
�मखु तीन उपयोग आहेत. 

१) मािहती/ �ान: 

िश�कांनी अिभयो�यता चाचणीचा वापर िव�ा�या�नी िनवडलेला अ�यास�म �या�या 
पातळीयो�य आहे क� नाही यासाठी होतो. 

२) �यव�थापन: 

शाळेत िव�ा�या��या अिभयो�यतेनसुार काय��माची आखणी कशी करावी यासाठी मदत 
करते. तसेच िव�ा�या�ना �यवसाय �िश�णातील सपंादनात आिण वेग�या प�तीने ल� 
कसे �ावे यासाठी �यव�थापन असते. 
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३) माग�दश�न: 

अिभयो�यता चाचणीचा िनकाल समपुदेशकास पालक आिण िव�ाथ� यानंा माग�दश�न 
कर�यासाठी उपयोग होतो. पालक आप�या पा�याकडून यो�य सादरीकरणाची अपे�ा क� 
शकतात व िव�ा�या�ना �याचें �वत:चे साम�य� व कमकुवतपणा समजू शकतात. 

बिु�म�ा चाचणी ही देखील अिभयो�यता चाचणी आहे. 

अिभयो�यता चाचणीचा शै�िणक आिण �यावसाियक माग�दश�नास, िव�ा�या�ची सशंोधक 
�हणून िनवड कर�यास (िवषयानसुार) िकंवा �यावसाियक �िश�ण या सवा�साठी मह�वाचे 
ठरते. 

५ब.८ शोिधका (Inventory) 

शोिधका िह एक यादी, न�दी िकंवा कॅटलॉग असून सादरीकरण, अिभव�ृी, अिभ�ची िकंवा 
�मता याचें मापन कर�यासाठी वापरली जाते. 

�यो�या�या भावना, मते, अिभव�ृी इ�यादी समजून घे�यासाठी वापरावयाची अनबुंिधत 
चाचणी वा पडताळासूची �हणजे शोिधका होय. 

शोिधके�या सहा�याने एखा�ा �यि�ने िकती �माणात साम�य�/ह�शारी �ा� केली आहे ते 
शोधता येते. 

शोिधकेचे �कार 

 अिभ�ची शोिधका 

 �यि�म�व शोिधका 

अिभ�ची शोिधका: 

��येक �य��ला िविवध गो�ीम�ये अिभ�ची असते. �ितसादकाला कोण�या �े�ाची आवड 
आहे आिण �या�या शै�िणक व �यावसाियक �े�ात मह�वाची भूिमका (�ा �कारची) 
शोिधका करते. अिभ�ची शोिधकासाधना माफ� त वैयि�क अिभ�चीचे मापन आिण 
�प�ीकरण कर�यासाठी उपयोग होतो. 

या शोिधकामंधे अशा �कारची ��रचना असते क� �ितसादक �वत:च �वत:�या 
आवडीिनवडी िवषयीची न�द करीत असतो. यािं�क,तािं�क, शा�ीय, कला�मक, 
सािहि�यक,  सगंीतिवषयक, िच�कलािवषयक �यायामिवषयक, समाज सेवेसबंंधी इ�यादी 
अस�ंय �े�ापैंक� कोण�या �े�ाची �ितसादकास आवड आह.े कशात अिधक रस आहे, 
अिभ�ची आहे हे या शोिधका�ंया �ार ेशोधता येते.  

शै�िणक सव��णामाफ� त िव�ा�या�चे वाचन, खेळ, नाट्यीकरण, सहशालेय काय��म आिण 
शालेय काया�चा अ�यास केला जातो. 
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िव�ा�या�ची अिभ�ची शोध�यासाठी वापर�यात येणारी चाचणी �हणजे �यगंची 
�यावसाियक अिभ�ची शोिधका होय. ही शोिधका ४०० पदाचंा समावेश केला आहे. 
�यवसाय, शालेय िवषय, करमणूक, कृती, कृत��या िनवड�चा �म, िनरिनरा�या 
अिभ�च�ची तलुना, �यि�म�वाचे िवशेष, स�ुिस� �य���या �यावसाियक कृती, 
�यावसाियक समाधानावर �भाव टाकणार ेघटक, �यो�याची साम�य� व वैिश�्ये यािंवषयी 
�वयमूं�याकंन इ�यादी सबंंधीची ही पदे आहेत. ��येक पदा�या  उ�रादाखल �यो�याला 
आपली आवड, नावड वा तट�थता तीन अ�रापैंक� एकावर वतु�ळ क�न दाखवावी लागते. 
��येकाचे उ�र अपेि�त असते. ��येक �यावसाियक िकंवा िवषयासाठी वेगवेगळी �ेणी 
तयार केली जाते. आपण शोिधका तयार करताना ��ागँने िनरिनरा�या �यवसायातंील 
लोका�ंया �ची सामा�य लोका�ंया �चीपे�ा कशा वेग�या असतात तो फरक व तलुना 
यासबंंधीचे सखोल सशंोधन आधारभूत मानले. याच �माणे दसुरी अजनु एक शोिधका 
�हणजे �यि�म�व शोिधका असून ितचा वापर �यि�म�वाचे मापन कर�यासाठी होते. 
कोणतीही ह�शारी अ�यास�यासाठी शोिधकेचा वापर केला जातो. 

तुमची �गती तपासा: 

१) मानसशा�ीय कसोट्या काय आहेत? सशंोधनाचे साधन �हणून अिभयो�यता चाचणीचे 
उपयोग �प� करा. 

२) शोिधका काय आहे? सशंोधनात शोिधकेची भूिमका सोदाहरण �प� करा. 

५ब.९ िनरी�ण (Observation) 

�यो�यकाला यो�य प�तीने मािहती गोळा कर�यासाठी िनरी�ण तं�ाचा उपयोग होतो. 
समहुात िकंवा �य��कडे ��येक पाह�न �यांनी केले�या वत�ना�या न�दी आिण िव�ेषण 
कर�याची जी �यवि�थत प�ती असते �यास अवलोकन/ िनरी�ण असे �हणतात. कारण 
अवलोकन ह े �ान�ा�ीचे म�ुय साधन समजले जाते. िनरी�ण हे एक नैसिग�क साधन 
�हणूनही सबंोधले जाते. जे�हा ��य� िनरी�ण करणे श�य असते. ते�हा �ा त�ंाचा वापर 
केला जातो.  

�ितसादक �योगातील िविवध प�रि�थतीत कोणती कृती करतात याची पाहणी करणे 
�हणजे अवलोकन करणे होय. अवलोकन प�रि�थतीत कोणतीही कृती करतात याची 
पाहणी करणे �हणजे अवलोकन करणे होय. िनरी�ण हे प�रपूण� असणे गरजेचे असते. 

हतूे: 

अवलोकन कर�याची कारणे खालील�माणे 

 मािहतीचे सकंलन कर�यासाठी 

 कमी वेळात मह�वाची मािहती िमळिव�यासाठी 

 नैसिग�क �व�पात मािहतीचे संकलन करणे. 
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गुणवैिश�्ये: 

िनरी�णाची गणुवैिश�्ये खालील�माणे 

 िनरी�ण प�तशीर आहे. 

 िनरी�ण स�ुप� उ�लेख करणार ेआहेत. 

 िनरी�ण व�तिुन� आह े

 िनरी�ण स�ंया�मक आहे. 

 िनरी�णा�या न�दी लगेच तयार करा�या लागतात. 

 िनरी�णक�या�ने व�तिु�थतीचे िनरी�ण केले पािहजे. 

 �याचे िन�कष� तपासले पािहजेत. 

िनरी�णाचे �कार: 

१) सरंिचत व असरंिचत 

सरंिचत िन�र�णात सामा�यपणे एका ठरावीक िनयोजनानसुार िन�र�ण केले जाते. 
कोण�या घटनेचे िकंवा �े�ाचे िनरी�ण करावयाचे आहे हे �प� असते �यासाठीचे वेळ, 
�थान, �य�� ठरलेली असते. थोड�यात वेळेची बचत होते. सरंिचत िन�र�णात िविश� 
घटनेचेच िन�र�ण करता येते. िविवध साधनांचा वापर करता येतो. असरंिचत िन�र�णात 
नैसिग�क प�तीने िनरी�ण होते. �यामळेु घटनेचे सखोल व सू�म िन�र�ण करता येते. 
िविवध साधनांचा वापर करता येत नाही कारण �ा� प�रि�थतीत िन�र�ण करावे लागते. 

२) सहभागी व असहभागी 

�या �य��चे अथवा गटाचे अवलोकन करावयाचे आहे �या�ंयाच गटातील अवलोकन 
�या�ंयापैक� एक सहभागी होत असतो. असा सहभागी अवलोकक तो �ा गटाचा सद�य 
आहे. �या गटातील �य��शी व �या�ंया भावनाशी समरस होतो. �यामळेु कधी कधी 
अ�ययनात �य��िन�ता ये�याची जा�त श�यता असते. 

सशंोधक �याचे अवलोकन करावयाचे असते. �या�यापासून �वतं�री�या वावरत असतो. 
अवलोकन करते वेळी �या परीि�थतीत  कृि�मता येणार नाही याची सशंोधक काळजी घेतो. 
�हणून अवलोकन करीत असताना तो िदसत नाही. अशा िठकाणाह�न अथवा काचेतून पाह�न 
अवलोकन करीत असतो. यात कृि�मता आढळून येते पण हा कृि�मतेचा दोष कमी करता 
येत अस�यास िनयोिजत सशंोधनाशी िनगडीत सव� काया�चे अवलोकन करणे अवघड जात 
नाही. असे �वतं� िकंवा अिल� अवलोकन करणे कठीण आिण नैसिग�क वाटत नसते. 
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सहभागी / असहभागी िनरी�णाचे फायदे तोटे ह ेप�रि�थतीवर अवलंबून असतात. सहभागी 
िनरी�णाचा उपयोग सखोल व सू�म अ�ययनासाठी होतो. �यामळेु वा�तिवक �यवहाराचे 
अ�ययन होते. स�माण चाचणी तयार कर�यास उपयोगी ठरते. तसेच मया�दा �हणजे 
यासाठी लागणारा कालावधी मोठा असतो. �यामळेु समहुा�या �यवहारात प�रवत�न होते. 
सहभागी िनरी�णामळेु नैसिग�कता, उि��, व�तिुन�ता व यथाथ�ता कमी हो�याची श�यता 
असते. 

लहान मलेु, असामा�य, �य�� या�ंया िनरी�णासाठी असहभागी िनरी�णा�या फायदा 
होतो. स�ंया�मक मािहती सकं�पनासाठी याचा उपयोग होतो. 

�यामळेु काही सशंोधनक�या�ला असे वाटते के िनरी�क हा अंशत: सहभागी असतो व तो 
एक वै�ािनक िनरी�क असतो. 

�भावी िन�र�णा�या पाय�या: 

 Planning िनयोजन 

 Execution अंमलबजावणी 

 Recording न�दी 

 Interpretation अथ�िववेचन 

िनयोजन: 

 िनरी�णाचा नमनुा परुशेा समहुाचा आहे. 

 वत�नाचे घटक यो�य प�तीने �प� केले. 

 न�दीची प�त सोपी असावी. 

 एक पे�ा जा�त िनरी�क अस�यास �यांना यो�य ती मािहती परुवावी. 

 एकाचवेळी अिधक चलांचे िनरी�ण क� नये. 

 सतत बराच वेळ िनरी�ण क� नये. 

 िनरी�क �िशि�त असावा. 

 िनरी�णाची न�द सव�कष असावी. 

अंमलबजावणी: 

 िवषयासाठी (सशंोधना�या) िवशेष ि�थती म�ये यो�य �यव�था करणे 

 िनरी�णासाठी यो�य शारी�रक ि�थती असावी. 

 िनरी�ण करताना िवशेष ि�यांवर अवधान क� �ीत करावा. 
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 न�दीचे सािह�य यो�य प�तीत हाताळले पािहज.े 

 त��ाकंडून घेतले�या �िश�णाचा उपयोग केला. 

 

न�दी: 

िनरी�णा�या �मखु दोन �कार ेन�दी के�या जातात. 

 एकदम घडणार े

 िनरी�णानतंर लगेच. 

अथ�िनव�चन: 

िन�र�ण के�यानतंर िन�र�णाची अचूक, व�तिुन� आिण यथाथ� न�द घेणे गरजेचे असते. 
कारण या न�दीव�नच प�रि�थती�या अनपुि�थत िन�कष� काढता येतात व �याचा अथ� 
लावता येतो. न�दी व अथ�िनव�चन करताना काही बाबी ल�ात �या�यात जसे अनेक 
घटनाचंा िवचार करणे, आशय �प� व िनि�त करणे, प�रभाषा ठरिवणे, प�रमाणा�व �व�प 
देणे इ. 

िनरी�णा�या मया�दा: 

 यथाथ�ता शोधणे कठीण असते. 

 �य��िन�ता असू शकते. 

 फारच सावकाश चालणारी �ि�या आहे. 

 वेळ व पैशा�या ��ीने महाग ठरते. 

 िमळिवलेली मािहती अ�यव�थािनय ठ� शकते. 

 प�पात हो�याची श�यता असते. 

िनरी�काने यो�य प�तीने िनरी�ण केले तर िनरी�णा�या मया�दा कमी करता येऊ 
शकतील. 

िनरी�णाचे फायदे: 

 ��य� मािहतीचे सकंलन करता येते. 

 प�तशीर आिण काटेकोर असतात. 

 कमी वेळात मािहतीचे सकंलन करता येते. 

 आंतर िनरी�णाची िव�सनीयता उ�च असते. 

अशा �कार ेिनरी�ण िह एक शा�ीय प�त आहे. 
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तुमची �गती तपासा: 

१) िन�र�ण तं�ा�या पाय�या आिण �याचे गणुदोष �प� करा. 

२) िटपा िलहा 

अ) सहभागी आिण असभागी िन�र�ण 

ब) सरंिचत आिण असरंिचत िन�र�ण 

५ब.११ मलुाखत 

सशंोधकास मलुाखत हे यो�य साधन आहे. मलुाखत ह े सभंाषणापे�ा वेगळे आहे. काही 
लोकाकंडून मलुाखत एक �कार ेत�डी ��ावली �ितिबंबीत होते. ��ावली अ��य� मािहती 

सकंलन करते तर मलुाखत ��य� मािहतीचे सकंलन ठरते. लोकानंा/�ितसादकानंा 
िलिह�यापे�ा बोलणे यो�य वाटते. मै�ी�या सबंंधातून मलुाखत घेणारी �य�� मह�वाची 
मािहती गोळा क� शकतात. व �याचंी न�द क� शकतात. 

�हणून सशंोधकाने मलुाखतीचे यो�य िनयोजन केले पािहजे. ते सहजतेने श�य नाही. 
मलुाखत घेणा�याचे मलुाखतीचे रकेॉड�गं क� नये. मलुाखतीचा िवषय योग व िवषयाला 
अनसु�न (सशंोधनाचा) असावा. मलुाखतीला on the record आिण for the record  
�हणतात. सशंोधना �यती�र� इतर कारणासंाठी वापरत नाही. मलुाखतीचे म�ेु 
सशंोधकाकडून ठरिवले जातात. िमळाले�या म�ुाची अथवा िवषयाची शहािनशा 
कर�यासाठी �याचा वापर केला जातो. 

सशंोधकाने मलुाखत घे�यापूव� आप�या मलुाखतीचे िनयोजन करणे गरजेचे असते. 
�यानसुार �ितसादकाकडून अपेि�त व िवषयाला सबंंिधत अशी मािहती काढून �यावयाची 
असते. मलुाखतीचे मह�व: लहान �व�पात अथवा मोठ्या �व�पात सशंोधन असले तरी 
मािहती�या सकंलनाचे �व�प मािहती�या �ोतावर अवलंबून असते. जे�हा सशंोधक यो�य 
मागा�ने मािहनेचे सकंलन करतो ते�हा मलुाखत यो�य ठरते ते माग� �हणजे. 

 भावना, अनभुव व सहानभूित 

 लहान मलेु, अिशि�त, भाषेची सम�या, असणाया�चे मलुाखत घेणे यो�य ठरते. 

मलुाखतीचे �कार: 

मलुाखतीचे �व�प, �या�ी व कारण वेगवेगळे आह.े ती माग�दश�न अथवा सशंोधनासाठी 
घेतात. मलुाखत एकाची अथवा अनेकाचंी घेतली जाते ितचे �कार खालील �माणे. 

संरिचत मलुाखत (Structured Interview): 

सरंिचत मलुाखतीत अनसूुची अगोदर तयार कर�यात येते. सशंोधक मलुाखत घेताना 
अनसूुचीत जे �� िदलेले असतात. तेच �� िवचारतो. यात �ितसादही सचुिवलेला असतो. 
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�ितसादकास यो�य �ितसाद देता येत नसेल तर अशावेळी सशंोधक �ितसादकास मदत 
करतो. सरंिचत मलुाखतीस िनयिं�त मलुाखत असेही �हणतात. 

सरंिचत मलुाखतीतील मलुाखतकारा�ंया अख�या�रत �� असतात व �याचंी उ�रे 
�ितसादकास �ावयाची असतात. 

मलुाखतीचे काय� पूव�िनयोिजत अस�याने ते रचनाब� असून �यातील �� ह े ठरािवक 
सा�याचे असतात. असे �� सशंोधक िवचारतो व �ितसादकानंी िदले�या �ितसादाची 
सशंाधक न�द करीत असतो. 

अधा�  संरिचत मलुाखत (Semi-Structural Interview): 

या �कार�या मलुाखतीत िवचारावया�या सम�यावर आधा�रत ��ाचंी  यादी िदली जाते. 
घटका�या �माम�ये लविचकता असते. सशंोधकाने सशंोधनासाठी घेतले�या िवषयाला 
अनसु�न आप�या क�पना अिधक �माणात िवकिसत कर�याची श�यता या �कार�या 
मलुाखतीत असते. या �कारात आर े Open ended असतात. सशंोधक 
आवडीनसुार/अिभ�ची अनसुार �याम�ये �मपूव�क बदल घडवून आणले जातात. 

असंरिचत मलुाखत (Instructural Interview): 

अिनयिं�त मलुाखतीस म�ु मलुाखत असेही �हणतात. याचे कारण यात पूव�िनि�त असा 
�म ठरिवलेला नसतो. �हणून अशा मलुाखती लविचक असतात. अनसूुचीतील ��ानंा 
ठरािवक �म िदला जात नस�याने �या ��ाचें �व�प आिण �म अिनि�त असतात. 
सशंोधक �ितसादकास ��य� मदत करीत नाही. �यामळेु  �ितसादकास पढुाकार �यावा 
लागतो. यात सशंोधक मा� मलुाखत स�ु ठेव�याचे काय� करीत असतो. यात सहज ग�पा 
गो�ी स�ु असतात. �यामळेु �ितसादकाने आपले अनभुव कथन करावे व �यास बोलते 
करावे असाच �य�न सशंोधकाचा असतो. 

�यि�गत मलुाखत (Personal Interview): 

या मलुाखत �कारचे �व�प काहीसे सवंादासारखे आहे. मलुाखतकार एका वेळेस 
�य��चीवा �ितसादकाची मलुाखत घेतो. �ितसादकास �� िवचार�यात येतात. ��ा�या 
अनषुंगाने �ितसादक �याची �ितसादक �याची उ�र े देतात. काही अंशी शकंा अस�यास 
सशंोधक व �ितसादक पर�परानंा �� िवचा�न समाधान क�न घेतात. 

सामूिहक मलुाखत (Group Interview): 

सामिुहक मलुाखत हा एक वेगळाच �कार आह.े यात �ितसादक व मलुाखतकर अथवा 
सशंोधक एकाच वेळी व एकाच  िठकाणी मलुाखत घेतात. मा� �ितसादक अनेक असतात. 
यात वैयि�क मलुाखती�माणे प�पातीपणाचा लवलेशही सभंवत नाही. यात  वैयि�क 
मलुाखती�माणे प�पातीपणाचा लवलेशही सभंवत नाही. यात  मलुाखतकार �ितसादकानंा 
�मवार व काही �माणात �मवार नसलेले �� िवचारतो. अशावेळी ��ाचंी उ�र ेकाहीवेळी 
एकाच �ितसादकाकडून व काही वेळी अनेकाकंडून िमळून �ितसाद दे�यात येतात. 
सामिुहक मलुाखतीसाठी �थळाची िनि�ती अगोदरच गेलेली असते. 
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Lewis �या नसुार वैयि�क मलुाखतीपे�ा सामिुहक मलुाखतीचे अनेक फायदे आहेत.  

शातं �य��कडून मलुाखतीस �ितसाद िमळत नाही. हा या प�तीचा दोष आहे. काही �य�� 
मलुाखतीत वच��व साधू शकतात. या प�तीचा मह�वाचा दोष �हणजे जो काही �ितसाद 
िदला जातो तो वैयि�क �व�पात नसतो. कारण यात �य���या भावनाशंी सबंंिधत ��ाचें 
�ितसाद �ा� करणे कठीण जाते. 

सखोल/ क� ि�त मलुाखत (Focused Group Interview): 

हा �कार फारच �चिलत �कार मानला जातो. मलुाखती�या या �कारात ६ ते ९ �य��चा 
लहान गट तयार केला जातो. असवेंदन�म व वाद��त नसले�या िवषयासंाठी हा 
मलुाखतीचा �कार उपयोगी ठरतो. �ितसादका�या �वानभुवावर व �या�या प�रणामावर 
सशंोधन आपले ल� क� ि�त क�न मलुाखत घेत असतो. अशावेळी �ितसादका�या 
�ितसादा�माणे �याची खोली व ती�ताही िवचारात घे�यात येते. ठरािवक प�रि�थतीचे 
िव�ेषण क�न ितचा अथ� व घटकानसुार प�रक�पना िनि�त कर�यात येतात. 
�ितसादका�या िविश� प�रि�थतीनसुार आभिन� �िति�यावर म�ुयत: अशी मलुाखत 
क� ि�त कर�यात येते. गोळा केले�या �ितसादाव�न प�रक�पनाचंी वैधता तपासली जाते. 
अशा रीतीने नवीन प�रक�पनाची िनिम�ती कर�यात येते. 

चांग�या मलुाखतीची गरज: 

 यो�य तयारी 

 कौश�यपूण� अंमलबजावणी 

 �यवि�थत न�दी आिण अथ�िनव�चन  

मलुाखतीची तयारी: 

खालील �माणे करावी 

 यो�य व आव�यक असणारी मािहती �प� असावी. 

 कोण�या सशंोधनास कोण�या �कारची मलुाखत यो�य आहे ते ठरवणे 

 यो�य �कारची आखणी असावी 

 न�दी कर�यासाठी (�ितसादाची िनयोजन असावे.) 

मलुाखतीची अंमलबजावणी: 

 यो�य सबंंध ��थािपत करणे. 

 मािहतीचे िव�ेषण करणे  

 मािहतीची न�द करणे 
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न�द आिण �ितसादाचे अथ�िववेचन: 

 टेपरकेॉड� ने रकेॉड� क�न ठेवणे यो�य 

 �ितसादाची न�द क�न ठेवणे (�ितसादानतंर) 

 �ितसादानतंर सशंोधन म�ुयमापनाची न�द करतो आिण �ितसादाचे लगेचच 
अथ�िववेचन करतो. 

फायदे: 

१) सखोल मािहती : 

�ितसादक सपूण� मािहती �प� आिण सखोल देतो. सशंोधक सधंीचा फायदा घेऊन बह�िवध 

अ�ययन कर�याचा �य�न करतो. 

२) मम���ी : 

यो�य मािहतीचे सकंलन कर�यात सशंोधकाला मू�यािधि�त मम���ी असावी लागते. 

३) सािह�य : 

मलुाखतीसाठी सा�या उपकरणाची आव�यकता असतात. 

४) मािहतीचे मह�व: 

�ितसादकाचे मह�व, मत व क�पना जाणून घे�यासाठी मलुाखत तं� यो�य ठरते. 

�ितसादकाला आप�या क�पना मत माडं�याची सधंी िमळते. 

५) लविचकता: 

मािहती सकंलनासाठी मलुाखत जा�त लविचक ठरते. 

६) वैधता - मािहती वैध असते. 

७) उ�च �ितसाद: 

मलुाखत घेणा�या वेळ व �थळ ल�ात घेऊन मलुाखतीस तयार असतो. �हणून �ितसाद 

उ�च �व�पात असतो. 

८) �यािधशमन शा�: 

तोटे: 

१) वेळेचा अप�यय होतो. मािहती सकंलनासाठी वेळ लावतो. 

२) मािहती सकंलन करणे कठीण जाते 
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३) कमी िव�सनीय असते. 

४) मलुाखतकारावरील प�रणाम व गरज  

५) सा�ंकृितक पा��भूमीची व भाषेची सम�या 

६) वैयि�क पूव��ह 

मलुाखतीचे फायदे तोटे ल�ात घेऊन सशंोधनकाय� मलुाखत तं�ाचा वापर करतो. 

तुमची �गती तपासा: 

१) सशंोधना�या हेतूसाठी मलुाखतीचे िविवध �कार �प� करा. 

२) िटपा िलहा 

अ) मलुाखतीचे मह�व 

ब) चागं�या मलुाखतीचे आव�यकता व गणु 

५ब.१२ साराशं 

या घटकात/ �करणात आपण खालील म�ुाचा अ�यास केला. 

सशंोधनासाठी लागणाया� यो�य मािहती�या सकंलनासाठी संशोधकास आव�यक असणा�या  
सािह�याला साधने व तं�े सबंोधतात.  

सशंोधनाची साधने िव�ततृ �व�पात माडंली जातात. िनरी�ण, मलुाखत, सामािजक मापन 
व मानसशा�ीय कसोट्या इ.  

या घटकात आपण पदिन�यन �ेणी, अिभव�ृी मािपका मतावली, ��ावली, पडताळा सूची 
आिण याचा अ�यास केला. उपयोजीत मानसशा�, �यावसाियक माग�दश�न व समपुदेशन 
आिण मलुभूत सशंोधनासाठी फारच �चिलत आह.े  

अिभव�ृी चाचणी �य���या भावना, मनोव�ृी, मत तपासले जाते. थ�ट�न आिण िलकट� 
या�ंया चाचणी अिभ��ी�या मापनासाठी वापरली जाते. 

मतावली चौकशीसाठी खास वापरली जाते. याचा वापर संशोधक �यादशा��या मत गोळा 
कर�यासाठी होतो. याचा वापर �ाम�ुयाने वण�ना�मक सशंोधनात केला जातो. 

��ावली वारवंार वापरले जाणार े साधन आहे. याचा वापर सव�� पसरले�या �ोताकंडून 
मािहती गोळा कर�यासाठी वापरतात. मािहतीचे सकंलन लेखी �व�पात केले जाते. 

पडताळासूची याम�ये श�द, वा��चार, वा�य आिण प�र�छेद याचंी यादी घेऊन �यावर 
टीक (   ) केले जाते. यात साधे सोपे हो/ नाही �व�पात �ितसाद घेतला जातो. याचा म�ुय 
हेतू िविश� �सगंाला अवधान क� �ीत क�न घेणे आहे.  
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Semantic Differential scale  हे सात िबंदूची सूची आह.े 

अिभयो�यता चाचणी ही मानसशा�ीय चाचणी आहे. ती ��येकाची एखा�ा ि�येतील 
सपंादन शोध�यासाठी उपयोग होतो. �ितसादकाची Profile शोध�यासाठी याचा वापर 
होतो.  

शोिधका िह एक यादी आहे. अिभव�ृी, अिभ�ची, यो�यता याचें मू�यमापन कर�यास व 
कौश�य शोध�यास वापर करतात. अिभ�ची शोिधकेचे ��ागँ �यावसाियक अिभ�ची हे एक 
यो�य उदाहरण आहे. 

िनरी�ण तं�ात एखा�ा �य���या वत�णूक�चे िनरी�ण क�न �याची न�द घेतली जाते. 
�याकरीता ��य� भेट�याची आव�यकता नसते. िनयिं�त व अितयिं�त प�रि�थती �य��चे 
वत�नाब�ल मािहती िदली जाते. 

मलुाखत िह एक त�डी ��ावली होय. येथे समोरासमोर बसून आव�यक मािहती गोळाकेली 
जाते. याचा वापर �ाम�ुयाने मोठी /त�ण मलेु, अिशि�त, मंद आिण वेग�या लोकासंाठी 
केला जातो. 
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६अ  
प�रमाणा�मक मािहती िव�ेषण 

घटक संरचना 

६अ.० उि��्ये 

६अ.१ ��तावना 

६अ.२ मापन �ेणीचे �कार 

६अ .३ स�ंया�मक मािहती िव�ेषण 

६अ.३.१ प�रिमतीय तं�े 

६अ.३.२ अप�रिमतीय तं�े 

६अ.३.३ प�रिमतीये तं� वापर�यासाठी�या अटी 

६अ.३.४ वण�ना�मक मािहती िव�ेषण 

६अ.३.५ अनमुाना�मक माहीती िव�ेषण 

६अ.३.६ माहीती िव�ेषणात ए�सेलचा उपयोग 

६अ.३.७ खालील सिं�यक� तं�ाचंी सकं�पना, - उपयोग आिण अथ�िनव�चन 
सहसबंंध, काय ��वेअर, 't' प�रि�का, 'z' झेड प�रि�का, �सरण 
िव�ेषण, ट�केवारीमधील तलुनासंाठी �ातंीक गणुो�र. 

६अ.४ प�रक�पनाचें परी�ण 

६अ.५  मािहती/ डेटा आिण प�रणामाचा अथ� लावणे 

६अ.० उि��्ये 

�ा घटकाचे वाचन के�याने िव�ा�या�ना पढुील गो�ी सा�य करता येतील. 

१) यो�य उदाहरणासंहीत िविवध �कार�या मापन �ेणीचे �प�ीकरण करा. 

२) प�रिमतीय तं�ाचा वापर कर�यासाठी अटी. 

३) सा�ंयीक�य वण�ना�मक व अनमुाना�मक माहीती िव�ेषणाचे �प�ीकरण. 

४) माहीती िव�ेषणा�या िविवध सािं�यक� तं�ाचा आिण �या�ंया अथ�िनव�चनाची 
सकं�पना. 

५) प�रिमतीय आिण अप�रिमतीय तं�ाची यादी करा. 
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६अ.१ ��तावना 

सािंखक� माहीती िव�ेषण हे िविवध घटकावंर अवलंबून असते उदा. वापर�यात येणारी 
मापन �ेणीचा �कार, नम�ुयांचा आकार, वापर�यात आलेली नमनुा प�ती आिण माहीती 
िव�तारणाचा आकार हे सव� �ा घटकात समािव� आह.े 

६अ.२ मापना�या �णेी 

चलानंी िनद�िशत केलेली मू�यामंधील सबंंधाशी मापनाची पातळी सदंभ�त असते. मापनाची 
पातळी समजून घेणे माहीती िव�ेषणासाठी अ�यतं मह�वाची बाब आहे. चलामंधील सबंंध 
शोधून काढ�यासाठी व मािहतीचे िव�ेषण कर�यासाठी मापनाची पातळी जाणून घेणे 
अ�यतं आव�यक आहे. 

मापन�णेीचे �कार: 

�ा�पकतेनसुार चार �ेणी व मापना�या पातळीचे �कार पढुील �माणे 

अ) नामिनद�श �ेणी 

ब) �मवाचक �ेणी 

क) अंतर �ेणी 

ड) गणुो�र �ेणी 

अ) नामिनद�श �णेी : 

मापनाची सवा�त खालची पातळी. िविवध वगा�नसुार ही �ेणी असते. �ात कोणतेही 
�ाधा�य�म िकंवा सरंचना नसते. केवळ नावा�माणे वग� पडले जातात. उदा. धम� (�यात 
िविवध धमा�ची नावे िदली जातात), िलंग, अनदुेशनाचे मा�यम, शाळेचे �कार इ. अशा 
�कार�या काया� ने केवळ होय/ नाही �व�पाची �ेणी वापरली जाते. 

ब) �मांक�त िकंवा �मवाचक �णेी: 

�ा �ेणीत �ितसाद व �ेणीनसुार �ितसादातील अंतराशी काही सबंंध नसतो. उदा. 
सव��णात त�ुही शै�िणक साकेंतीक श�दाचंा वापर क� शकतात जसे ० - उ�च मा�यिमक 
शाळेपे�ा कमी १ - काही �माणात उ�च मा�यिमक शाळा, २- उ�च मा�यिमक शाळा ३ - 
किन� महािव�ालय ४पदवी महािव�ालय ५- पद�यतुर पदवी येथे जा�त आकडा �हणज े
जा�त िश�ण परतूं ० ते १ मधील अंतर व ३ ते ४ मधील अंतर सारखेच आहे? 
साहिजकच नाही, साधी �मािंकत �ेणी ही �मानसुार असते. 

क) अंतर�णेी : 

अंतर मापनात �ितसादातील अंतरास अथ� असतो. उदा. तापमानातील मापनात ३० ते 
४० मधील अंतर हे ७० ते ८० मधील अतंरा एवढेच असते. दोन मू�यातील अंतराचे 
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अथ�िनव�चन करता येते. दोन चलामंधील मू�य मोजता येते. पदिन�यन �ेणी ही अंतर �ेणी 
आहे. उदा. जे�हा त�ुहाला काय�समाधानािवषयी िवचार�यासाठी ५ ची पदिन�यन �ेणी चा 
उपयोग केला जातो, ते�हा जेथे पणु�पणे असहमत ते पूण�पणे सहमत �ेणीत त�ुही 
पदिन�यन �ेणीचा वापर करता. 

ड) गुणो�र �णेी: 

गणुो�र �ेणी ही अथ�पूण� अशी �ेणी आहे. �ात त�ुही अथ�पूण� गणुो�राची चला�ंया 
गणुो�राशी रचना केली जाते. वजन हे चल गणुो�र आहे. शै�िणक  सशंोधनात बह�ताशं 
''मापक चलं'' ही गणुो�र असतात. उदा. वगा�तील िव�ा�या�ची स�ंया इतर वगा�तील 
िव�ाथ� हे आप�या वगा�तील िव�ा�या�पे�ा .... आहे.  गणुो�र �ेणी ही सवा�त द�ुपट उ�च 
पातळीवरील �ेणी आहे. 

तुमची �गती तपासा: 

१) िविवध �कार�या मापन �ेणी �प� करा. 

२) खालील मापना�या �ेणी त�ुही कोठे वाप� शकाल �याची तीन उदा. �ा. 

अ) नामिनद�श �ेणी 

ब) �मवाचक �ेणी 

क) अंतर �ेणी 

ड) गणुो�र �ेणी. 

६अ.३ स�ंया�मक माहीती िव�ेषण 

६ अ.३.१ प�रिमतीय तं�:े 

प�रिमतीय सािं�यक� ही लोकस�ंये�या िवतरणा�या गहृीतकावर आधा�रत आहे �यामधून 
नमनुा घेतला जातो.  

लोकस�ंये�या िवतरणाची मािहती �ात आहे आिण ती काही िनि�त मापदडंावर आधा�रत 
आहे. ह ेअ�यास�या जात असले�या गणुधमा�चे सामा�य िवतरण गहृीत धरते. जे�हा डेटा 
गहीतकापंासून जोरदारपणे िवचिलत होतो, ते�हा प�रिमतीय �ि�या वापर�याने चकु�चे 
िन�कष� िनघू शकतात.  

सामा�यत: वापरली जाणारी प�रिमतीय तं�े �हणज े टी-टे�ट, एनोवा थीरमन गणुाकं 
सहसबंंध. 
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६ अ.३.२ अप�रिमतीय तं�:े 

अप�रिमतीय आकडेवारी ही लोकस�ंयेब�लिवषयी�या काही गहृीतकावंर आधा�रत आहे 
िकंवा कोण�याही गिृहतकावर आधा�रत नाही. याचा अथ� असा क� डेटा एका नम�ुयातून 
गोळा केला जाऊ शकतो जो कोण�याही िविश� िवतरणाचे पालन करत नाही.   

लोकस�ंये�या िवतरणाची मािहती अ�ात आहे. लोकस�ंये�या िवतरणाचे मापदडं िनि�त 
केलेले नाहीत. �हणून िवचाराधीन लोकस�ंयेसाठी गिृहतकाचंी चाचणी घेणे आव�यक आहे.  

प�रिमतीय �ि�ये�या तलुनेत अप�रिमतीय �ि�याचंा अथ� लावणे अिधक कठीण आह.े  

अप�रिमतीय तं�ाचे उदाहरण �हणजे ि�पअरमॅनचा रकँ सहसबंंध.  

६ अ.३.३ प�रिमतीय तं� ेवापर�यासाठी�या अटी. 

ते खालील �माणे 

१) नमनुा आकार ३० पे�ा जा�त असतो. 

२) मािहती साधारणत: िवभागलेली असते 

३) मािहतीचे मापन आंतर िकंवा गणुो�र �ेणीत असते. 

४) िविवध उपगटातील फरक हे सारखेच/ सम िकंवा जवळ जवळ सारखेच असतात. 

५) नमनुा या�ि�छक प�तीने िनवडलेला असतो. 

६) िनरी�ण �वतं�पणे केलेली असतात. 

६अ.३.४ वण�ना�मक माहीती पृथ�करण िव�षेण: 

वण�ना�मक सािं�यक� ही प�रमाणा�मक/ सघंटना�मक वण�नाला यो�य/ �यव�थापिनय 
�व�पात सादर कर�यास वापरले जाते.  

सशंोधन अ�यासात, आपणाला अनेक मोजमाप करावे लागतात. िकंवा आपणास जा�त 
लोकस�ंयेचे मोजमाप एकाच मापनात करावे लागते. वण�ना�मक सािं�यक� जा�त 
मािहतीचे यो�य/ शहाणपणाने सलुभ कर�यास मदत करते. ��येक वण�ना�मक सािं�यक� 
जा�त मािहतीला सा�या सो�या �पात �पातं�रत करते. समजा एखादा िखळाडूचा बेसबॉल 
मधले सादरीकरण िकंवा �याचंा बटँ�गची सरासरी थोड�यात सागं�यासाठी एखा�ा सा�या 
अंकाचा वापर करतात. हा अकं �हणजे िकतीवेळा बटँ�गने च�डूला मारले आिण फलंदाजाचंा 
अंक याचे गणुो�र होय. (तीन दशाशं �थळापय�त) समजा एखा�ा फलंदाजाने ०.३३३ 
बॅटने च�डू मारला तर तीनदा फलंदाजी करताना एकवेळा बॅटने च�डू मारला असे होईल. 
एखा�ा ०.२५० फलंदाजी के�यास �याने चार वेळा फलंदाती क�न एक वेळा च�डू वर 
आघात केला असे मानले जाते. जा�त स�ंयेची अमूत� वण�न कर�यासाठी एक एकमेव 
स�ंयेचा वापर केला जातो. उदा. एखा�ा वगा��या िव�ा�या�शी सादरीकरणाचे  वण�न 
�या�ंया सादरीकरणा�या सरासरी�या �व�पात कर�यात येतो. वणा�ना�मक सािं�यक� 
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स�म साराशं परुिवते. �यामुळे �याचा वापर लोकाधंील िकंवा इतर घटकामंधील तलुना 
करणे सोपे जाते.  

क� ि�य �वृ�ीची प�रमाण:े 

�ात म�यमान, म�याकं आिण बह�लक �ाचा समावेश होतो. �यात अ�यासले�या चलांचे 
सरासरी मू�य काढले जाते. म�यमान) जी िकंमत ५० ट�के नमनुा िकंमतीपे�ा जा�त 
आिण कमी आह.े म�याक) आिण नमनुा आकारात जो अंक जा�तीत जा�त आला आह े
(बह�लक) �ाचा उपयोग अ�यासले�या चला�ंया गणुा�ंया िवभागणी�या �सामा�व�वे चा 
िव�तार ठरिव�यासाठी होतो. 

िवचलनिशलतेची प�रमाण:े  (Measures of Variability) 

जे मापन �ाच �माणिवचलन, िशखर दोष, �ाचा समावेश होतो. �माणिवचलन 
म�यमानामधील गणुांचे िवचलन दश�िवतो तर जा�तीत जा�त गणु म�यमाना�या डावीकडे 
धन म�यमा�चा उजवीकडे (ऋणः िकंवा घटें�या आकार (काधारण िवभागदणी गणुाचंी 
िवभागणी चप�टक (Platy Kurtic) िशखर स��य (Leptokurtic) िकंवा घटंाकार 
Msokurtic आहे हे दश�िवते. 

Fiduciary Limits: 

हे िव�ासाहाय� पातळी ०.९५ िकंवा १०.९९ �यात म�यमान लोकस�ंया सामावलेली आहे 
�या वगा�तला  दश�िवते. 

मािहतीचे आलेिखय सादरीकरण : 

�ात साधा �तंभालेखस व�ृालेख आिण रषेीय आलेखाचा समावेश होतो. रषेीय आलेखाचा 
वापर उि��िध�ीत चला�या वाटणीचा आकार जो गणुा�ंया वाटणी�या सादरीकरणासाठी 
केला जातो. �तंभालेखाचा उपयोग म�यमान गणुा�ंया तलुनेसाठी केला जातो. उदा. मलेु 
िव�� मलुी, शहरी िव�� �ामीण, खाजगी - अनदुािनत िव�� खाजगी िवनाअनदुािनत 
िव�� �यिु�सपल/ पािलका शाळा. एसएससी िव�� सीबीएससी िव�� ICSE V/s 
IGCSE शाळा आिण �ा�कार ेसव� व�ृालेखाचा उपयोग िविवध नम�ुया�या उप-वगा��या 
�माणानंा दश�िव�यासाठी केला जातो. िकंवा िविश� चला�ंया  दसु�या चलाशंी केलेली 
तलुना �ासाठी केला जातो.  

तुमची �गती तपासा: 

१) माहीती प�ृथकरणा�या प�रिमतीय व अप�रिमतीय तं�ाचा अथ� �प� करा. 

२) माहीती प�ृथकरणा�या प�रिमतीय तं�ाचा वापर कर�यासाठी आव�यक अटी �प� 
करा. 

३) क� �ीय �व�ृी व िवचलनिशलतेची मापने कोणती? �ांचे मापन करणे आव�यक का 
असते? 
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४) त�ुहाला पढुील गो�ी करावया�या आहेत. 

१) मलेु आिण मलुी या�ंयातील शालेय सपंादनातील म�यमानांची तलुना 

२) िव�ा�या�चे शालेय सपंादनगणु सामा�य प�तीने िवतरण झालेले आहे िक नाही हे 
दश�िवणे. 

६अ.३.५ अनुमाना�मक माहीती िव�षेण: 

वण�ना�मक माहीती पथृ�करण केवळ माहीती व �यादशा�ची वैिश�्ये सा�ंयीक� �पात �प� 

करते. िन�कषा�चे यो�य लोकसं�येसाठी सामा�यीकरण क� शकत नाही. 

६अ.३.६ ए�सेलचा माहीती पृथ�करणात उपयोग: 

स�ंयाशा�ीय तं�ाचंा जसे म�यमान, म�य, म�यगा, िशखर प�ृता आिण िवषमता इ�यादी 
आिण अनमुाना�मक तं�ात जसे टी-प�रि�का ॲनो�हा, सहसबंंध �ाचंा माहीती 
पथृ�करणासाठी एम. एस. ए�सेल (MS-Exel) चा साधन �हणून वापर करता येतो. 
माहीतीचे आलेिखय जसे �तंभ आलेख, रखेीय आलेख व पाय चाट�  चा वापर क�न माहीती 
�दिश�त कर�यात मदत करते. 

६अ.३.७ सांि�यक�तं�ाचे अथ�िनव�चन, संक�पना व उपयोग: 

A) Correlation सहसबंंध: 

िव�ा�या�ची िविवध िवषयांची चाचणी घेत�यावर असे िदसून येते क� काही िवषयात 
िव�ा�या�स चागंले गणु िमळालेले असतात तर काही िवषयात �यापे�ा कमी अथवा जा�त 
अशा सम पातळीवर गणु िमळवताना िदसतात. �हणून एका िवषयात ह�शार असलेला 
िव�ाथ� दसु�या िवषयात चांगला राहील क� नाही याचा अंदाज �याचा चाच�यांव�न करता 
येऊ शकतो. िव�ाथ� काही िवषयात क�चे असतात. काही िवषयातं प�के �हणजे चागंले 
गणु िमळिवणार े असतात. काही िव�ाथ� शारी�रक व मानिसक��्या कमजोर असतात 
याचा िवचार करणे गरजेचे असते. कधी कधी शाला�त परी�ेत चागं�या गणुांनी पास होणारे 
िव�ाथ� एर�ही वर�या वगा�त व उ�च िश�णात मागे पडतात अशा सम�या नेहमी उ�वत 
असतात. �यासाठी सहसबंंधाची आव�यकता भासते. 

दोन अथवा अिधक चलामं�ये जे मा�ाचे माप असते �यास सहसबंंध असे �हणतात. 

Interpretation of ‘r’  सहसबंंध गणुाचे अथ�िनव�चन  याचें एकूण ४ पैलू आहेत. 

�तर (ल�णीय (०.०१ or ००.५ �तर श.ै सशंोधनातील.) 
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b) Magnitude ‘r’ 

r  चे मू�य         Magnitude अथ� 

१)  ०.००   - ०.२० दलु�� कर�यालायक 

२)  ०.२१   - ०.४० िन�न/कमी 

३)  ०.४१   - ०.६० सामा�य �तीचा (म�यम) 

४)  ०.६१   - ०.८० चागंला 

५)  ०.८१   - १.०० उ�च दजा�चा 

c) 'r' चे Direction: 

१) धना�मक सहसंबंध: 

जे�हा दोन चाच�या िव�ा�या�ना िद�या जातात ते�हा पिह�या चाचणीत िमळालेले 
गणुान�ुम व दसु�या चाचणीत िमळालेले गणु जर समान असतील तर �यात पूण� धन 
सहसबंंध असतो. �हणजे दोन �ेणी अथवा चलातील बदल एकाच िदशेने घडून येतो व एका 
चलाचे मू�य वाढ�याने दसु�या चलांचे मू�य वाढत जाते ते�हा धना�मक सहसबंंध 
�हणतात.  

पूण� धना�मक सहसबंंध + १.०० ने दाखिवला जातो. 

२) ऋणा�मक सहसंबंध: 

जे�हा एका बाबीम�ये वाढ झा�यास दसु�या बाबीत घट होत असते आिण एका बाबीत घट 
झा�यास दसु�या बाब��ये वाढ होत असते. दोन बाबतीत आढळणाया� अशा सहसबंंधास 
ऋणा�मक सहसबंंध असे �हणतात. हा १.०० ने दाखिवला जातो. 

�य�त �व�पातील ऋणा�मक सहसबंंध १.०० पासून ० पय�त असतो तर सार�या 
�व�पात असलेला धन सहसंबंध ० पासून + १.०० पय�त असतो. 

३) शू�य सहसंबंध: 

�यावेळी कोण�याही एका चलात होणारी वाढ अथवा घट झा�यास �याचा दसु�या चलावर 
अस�यास �कारचा प�रणाम िदसून येत नाही. अशावेळी �यास शू�य सहसबंंध �हणतात. 
तो ० ने दश�िव�यात येतो. 

D) 't' परीि�का (t-test): 

आपण यापूव� पािहलेच आहे क� समतोल िवभाजन असले�या जनसं�येतून िनवडले�या 
सा�ि�छक मा�याचे �यादश�न िवभाजन समतोल असते आिण �या िवभाजनाचे मा�य M 

असून �माण िवचलन / N   असते. यात हे जनस�ंया �माणिवचलन आहे ते उपल�ध 
नसताना �याऐवजी �याचे पूवा�नमुानक (Estimator) �हणून �यादश��माण िवचलन 
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वापरतात. N ची िकंमत अिधक असेल (३० िकंवा जा�त) तर �यात कमी �टुी राहते व 
िवभाजन समतोल िवभाजनाशी जळुणार ेराहते परतं ुN ची िकंमत ५० पे�ा कमी असेल तर 
पडणारी �टुी ल�ात घेणे आव�यक आहे. 

'टी ' प�रि�केचा वापर पढुील गहृीतकावंर केला जातो: 

१) मािहती सव�सामा�यपणे िवतरीत केली सामा�य प�रि�का जसे शापे�रओ- वी�क, आिण 
कोलमोगोरो व �मीरनो�ह प�रि�केचा वापर क�न हे क� शकतो. 

२) िव--नातील समानतेचे 'प'् प�रि�के�या सहा�याने प�र�ण करता येते. 

३) �यादश� कोण�याही �व�पाचे अस ु देत जरी ते �वा�यी िकंवा आ�यी असले तरी ते 
प�रक�पने�या िकंवा �यादशा��या �कारावर अवलंबून असते. 

'टी' प�रि�केचे �कार: 

a)  �वा�यी एकल �यादश� 'टी' प�रि�का (Indepedent on sample T-test): 

ऐितहािसक पूव� झाले�या संशोधनानसुार सशंोधन आिण िवषयातील िव�ा�या��या शै. 
सपंादनाचा मा�य काढत आहे. ते = 50 SD = 12  सशंोधका�या यावष��या िव�ा�या��या 
शै. सपंादनाचा मा�य शोधायचा आहे. 

0 ५० जनस�ंया 

s = १२ जनस�ंया SD 

& आिण 

N = ३६ �यादश�  �वाधीनता मा�ा (N-1) 

शू�य प�रक�पने�या प�र�णासाठी खालील सू� वापरली 

 0 /t M S N    

�वा�यी �ी नमुना T परीि�का 

b) Independent two sample t test - याचे तीन �कार आहेत. 

समान नमूना आकार  

i)  Equal Sample size, Equal varience 

सव� नमनेु समान अस�यास या प�तीचा वापर केला जातो. 

 i.e. N1=N2=N 

आिण दोन िवतरण व समान चल आहेत असे मानले तर खालील सू� वापरतात. 
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मा�यां�या �माण�टुीतील फरक (SED) 

i.e. 

येथ  

M1  पिह�या गटाचे मा�य 

दसु�या गटाचे मा�य 

 पिह�या गटाचे SD 

2  = दसु�या गटाचे SD 

ii) Unequal sample size, equal varience 

जे�हा दोन िवतरणासाठी एकच चल असते 

म�या�या �माण �टुीतील फरक SED 

2 2
1 2 2/ 1 /N N   

 1 2t M M SED    

येथे,   पिह�या गटाचे मा�य 

दसु�या गटाचे मा�य 

पिह�या गटाचे SD 

  2 दसु�या गटाचे SD 

equal sample size, unequal varience 

दोन �यादश� सम�माणात नसतात ते�हा या प�तीचा उपयोग करतात. 

2 2
1 1 2 2

1 2

/ /SED N N

t M M SED

  

  
 

जर �यादश� 1, for df = N = 1 

t (t1) – 0.05 �तरावर = x 

जर �यादाष� २, for df = N-1 

t(t1)-0.05 �तरावर = y 

SE1 = M1 ची �मािणत �टुी  
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SE2 =M2 ची �मािणत �टुी  

1( ) 0.05t t  �तरावर 

येथे 

M1      = पिह�या गटाचे मा�य 

          = दसु�या गटाचे मा�य 

          = पिह�या गटाचे SD 

 2   दसु�या गटाचे SD 

C)  Dependent t test for paired samples 

�यादश� (dependent) आ�यी असताना िह प�ती वापरतात. 

�मािणत �टुी (मा�य)1 = 1 1N SEM      

�मािणत �टुी (मा�य)2 = 2 22 N SEM    

1 2 1 2

1 2

( 2 . )

( )

SED SEM SEM r SEM SEM

t M M SED

  

  
  

Where M1 =  पूव� चाचणीचे मा�य 

                 = उ�र चाचणीचे  मा�य 

                   पिह�या गटाचे SD 

         2    दसु�या गटाचे एD 

       r =  पूव� व उ�र चाचणीतील सहसबंंध गणुक 

'टी' परीि�केला पया�य:- 

'टी' परीि�का दोन सामा�य लेकस�ंये�या म�यमानाची समानतवे प�र�ण कर�यासाठी 
वाप� शकतो.  

z  गणु ( Z- Scores) z गणु हा �माण एक िविश� �कार आहे. मा�यापासून गणुस�ंये�या 
िवचलनाला �माण िवचलनाने भािगले असता िमळणाया� गणुांना  -  z - गणु (Z- Scores)  
िकंवा   गणु �हणतात. मा�यापासून असले�या गणुस�ंये�या िवचलनाचे  या एककात 
(Unit) प�रवत�न केले असता Z  गणु िमळतात. दोन सहसबंंध गणुकाची तलुना 
कर�यासाठी 'Z'  गणुाचा उपयोग केला जातो. 
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Z  गुणाचे सू�ह े सहसबंंधा�या दोन गणुाकंांची तलुना कर�यासाठी वापरले जाते. 
उदाहरणाथ� , सशंोधक नोकरीतील समाधान आिण शाळा या�ंयातील सबंंधाचंा अ�यास 
करतो दोन गटामंधील हवामान, उदा., प�ुष आिण मिहला िश�क. पढेु, तो हे नाते 
प�ुषामं�ये वेगळे आहे का ह े पडताळून पाहायचे असेल मिहला िश�क. या �करणात, 
�या�याकडे सहसबंंधाचे दोन गणुाकं असतील, नोकरी�या �हे�रएब�ससाठी प�ुष 
िश�कासंाठी r1 आिण प�ुष िश�कासंाठी r2 समाधान आिण शालेय वातावरण. अशा 
प�रि�थतीत, z-test हे सू� वापरले जाते �यासाठी खालील�माणे आहे. 

z = (z1 – z2) ’√(1 / N1-3 1/ N2-3) 

अनो�हा : (�सरण िव�ेषण /�चलन िव�ेषण) 

�सरण /फरकाचे िव�ेषण (ANOVA) दोनापे�ा जा�त गटाचे  करायचे असतील तर 
तलुना कर�यासाठी वापरले जात. ह ेिव�ेषण दोन िकंवा दोनपे�ा पर�पर सबंंध नसले�या 
नम�ुया बाबतीत वापरले तर �याला अनो�हा असे �हणतात. 

ॲनो�हाचे �कार: 

अ) एकमाग� ॲनो�हा - दोन िकंवा अिधक िभ�न गटातील फरक तपास�यासाठी ॲनो�हाचा 
उपयोग केला जातो. दोन िकंवा अिधक गटातंील फरक शोध�यासाठी जरी एकमाग� 
ॲनो�हा चा उपयोग केला गेला तरी दोन गट सम�या िव�ा�या��या ‘t’ test  (t 
प�र�ीकेने) करता येते. 

जे�हा केवळ दोनच म�य तलुनेसाठी असतात, ते�हा  F = t2  बरोबर t प�रि�का आिण इ 
प�रि�का समान असतात. उदा. िव�ा�या�चा शाळे�ती �या�ंया �कारानसुार सी.बी.एस.सी. 
आिण आय.सी.एस.ई) अिभव�ृीचा तलुना�मक अ�यास करताना सशंोधक व�रल 
प�रि�केचा वापर करले. व�रल उदाहरणात एकच आ�यी चल �हणजे शाळे�ती अिभव�ृी 
आिण तीन गट �हणजे (एस.एस.सी, सी.बी.एस.सी आिण आय.सी.एस.इ शाळा. या 
िठकाणी सशंोधक िव�ा�या�तील शाळे�या �कारानसुार अिभव�ृी�या फरकाचा अ�यास 
कर�यासाठा एकमाग� अनो�हाचा उपयोग करले. 

ब)पनुराव�ृी उपयासंाठी एकमाग� ॲनो�हा �यो�या�या उपायासंाठी �ाचा उपयोग केला  
जातो. ��येक उपयासंाठी सार�याच �यो�याचा उपयोग केला जातो. �ा प�तीमळेु 
�यो�यावर प�रणाम हो�याची श�यता असते. �ा प�तीचा उपयोग �ायोिगक सशंोधनात 
दोन िकंवा तीन गटातील आ�यी चलाचंी तलुना दोन वेळा �हणजे पूव� चाचणी व उ�र 
चाचणीचे मापन कर�यासाठी केला जातो.  

क) �ीमाग�य अनो�हा:  

दोन िकंवा अिधक �वा�यी चला�ंया प�रणामांचा अ�यास कर�यासाठी सशंोधक �ा 
प�तीचा उपयोग केला जातो. �ास घटका�मक ॲनो�हा असे ही �हणतात. 
सव�साधारणपणे घटका�मक ॲनो�हा वापर�यात येणारी प�त �हणजे २ x २ (�याचे वाचन 
"two by two" असे केले जाते) �ात दोन �वा�यी चलाचंा समावेश असून �यात दोन �तर 
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असतात. �ीमाग� ॲनोथ बह��तरावर ही असते जसे ३ x ३ वर�या �तरावर २ x २ x २ इ.  
�ा �तराव�रल बेरीज ही हाताने फारच दिुम�ळ केली जाते. 

ड) मनॅो�हा: 

दोन िकंवा दोना पे�ा जा�त �वा�यी चलांची िक �यात नम�ुयावर दोन उपयांचा �हणजे 
पूव�चाचणी व उ�र चाचणी चा वापर क�न तलुना कर�यासाठी �ा प�रि�केचा वापर केला 
जातो. 

इ) ॲनको�हा : 

�यावेळी दोन गटाचंी �या�ंया �वा�यी चलाशंी तलुना केली जाते आिण जर �यात फरक  
ढळून आला तर अशा �वा�यी चलाचंा �हणजे  IQ, SES , एप्ए िकंवा पूव�चाचणी �ातील 
स�ुवातीचा फरक काढून टाक�यासाठी अनेको�हा प�रि�केचा वापर केला जातो. 

ट�केवा�र�या तुलनेसाठी �ांतीक गुणो�र (Critical Rates for comparison of 
Percentage )  

ट�केवा�र�या तलुनेसाठी िचिक�सक गणुक :  

�ा तं�ा�या वापर सशंोधकाला जेथे दोन ट�केवा�रत तलुना करायची असते ते�हाच 
करतो. �याची स�ेु पढुील �माणे. 

i) असहसबंंधीत ट��यासंाठी - 

CR = P1 – P2 ÷ (SE of percantage) 

जेथे 

P1 �थम गटातील वत�णकु��या िन�र�णाची ट�केवारी. 

P2 ि�तीय गटातील वत�णकु��या िन�र�णाची ट�केवारी 

P = (N1P1 + N2P2)  (N2+N2) 

P = वत�णकु��या िन�र�णाची ट�केवारी 

Q = 1 = P 

ट�केवा�रतील फरकातील 

ii) सहसबंिधत ट��यासाठी 

CR = P1-P2 ÷ (SE of Percantege) 

जेथे, 

P1 =  �थम गटातील वत�णकु��या िन�र�णाची ट�केवारी. 
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 P2 =  ि�तीय गटातील वत�णकु��या िन�र�णाची ट�केवारी 

P = (N1P1+N2P2  N2+N2)  

Q = 1 = P  

ट�केवारी फरकाचंी SE 

ला�िणकता प�र�णासाठी सािं�यक� सारणीचा वापर क�न �ा� CR ची तलुना 
सारणीतील CR शी करता येते. 

काय ��वेअर प�रि�का (समान सं�यावÌता आिण सामा�य सं�यावता प�रक�पना): 

 1 2 1 2( ) ( ) 2 ( ) ( )P P P PSE SE r SE SE     

�ा� वारवंा�रता आिण िविश� प�रक�पनेनसुार अपेि�त वारवंा�रता यांची तलुना 
कर�याक�रता काय ��वेअर परीि�केचा (X2 test) उपयोग करतात.  

सै�ाि�तक ��्या ��येक गटातील अपेि�त वारवंा�रता म�ुयत: खालील �कार�या शू�य 
प�रक�पना�ंया आधार ेठरिवतात. 

१) वारवंा�रता िवभाजनातील िविवध गटातंील अपेि�त वारवंा�रता समान आहेत. याला 
समान सभंा�यतेचा आधार ेठरिवतात.  

२) वारवंा�रता िवभाजनातील िविवध गटातंील अपेि�त वारवंा�रता समतोल िवभाजना�या 
त�वानसुार आहेत. यात समतोल िवभाजन त�वाचंा आधार आहे. 

३) वारवंा�रत िवभाजनातील िविवध गटातंील अपेि�त वारवंा�रता �वतं� आहते.  X2 
काढ�याचे सू�  

काय ��वेअर (X2) ची िकंमत काढ�यासाठी खालील स�ुाचा उपयोग करतात. 

       
2

0( )
2 e

e

f f
X

f

 
  

 
  

वरील सू�ात  f0 िनरीि�त वारवंा�रता 

 f0  =  अपेि�त वारवंा�रता. 

��येक गटाची िनरीि�त वारवंा�रता आिण अपेि�त वारवंा�रता या�ंया फरका�या वगा�ला 
अपेि�त वारवंा�रतेने भागून येणाया� सव� भागाकारा�ंया बेरजेला काय ��वेअरशी तलुना 
क�न फरकातील ला�िणकता पाहता येते. 

सारणीतील तलुना पढुील �माणे मोजता येते. 

df = (R-1) x (c-1) 
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जेथे R =  ओळ�ची स�ंया 

c = �तंभाचंी स�ंया 

चलामंधील साहचाया�तील ला�िणकता दश�िव�यासाठी काय��वेवरचा उपयोग केला जातो. 

पण �याचे मह�व िकती हे दश�िवले जात नाही. 

तुमची �गती तपासा: 

पढुील सम�येत माहीती प�ृथकरणासाठी सां�यीिकय तं� सचुवा. 

अ) त�ुहाला सपंादन व �ेरणा �ातील सबंंध शोधायचा आहे. 

ब  त�ुहाला मलेु व मलु� मधील शै�िणक सपंादनाची तलुना करावयाची आहे. 

क) त�ुहाला किन� महािव�ालया�या �वेश �ि�येतील �वेशाचे िनकषा सदंभा�त 
िश�का�ंया मताचंा आिण �याचंी मते सहमत िकंव असहमत आहेत �ाचंा अ�यास 
करावयाचा आहेत. 

ड) त�ुहाला खाजगी अनदुािनत, खाजगी िवनाअनदुािनत आिण पािलका शाळातंील 
िव�ा�या��या शै�िणक सपंादनाची तलुना करावयाची आहे. 

इ) मा�यिमक शाळेतील पटावं�रल मलेु व मलु�ची तलुना करावयाची आहे. 

६अ.४ प�रक�पनाचें प�र�ण 

प�रक�पने�या प�र�णा�या प�ती: 

१) पडताळणी: 

पडताळणी प�तीत प�र�क�पनाचें प�र�ण हे िन�र�णाव�न केले�या अनमुानानसुार केले 
जाते. 

पडताळणीचे दोन �कार: 

१) ��य� पडताळणी जी िन�र�ण व �योगाव�न केली जाते. 

२) अनभुवां�या स�यतेशी गहृीत धरले�या कारणाची तलुना क�न अ��य� पडताळाणी  
केली जाते. 

२) Experimentum Crulis 

३) Consillence of Inductions 
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प�रक�पना प�र�णातील �टुी: 

सशंोधक शू�य प�रक�पने�या प�र�णासाठी काही सािं�यक�/स�ंयाशा�ीय तं�ाचा वापर 
करतो. स�ंयाशा�ीय साथ�कतेनसुार सशंोधक प�रक�पनेचा �याग िकंवा ि�वकार करतो.  

असे असले तरी खालील दोन प�रि�थतीत प�रक�पने�या परी�णात �टुी िनमा�ण होऊ 
शकतात. 

i) जर शू�य परीक�पना (H0) यथाथ� आहे पण तीचा �याग केलेला आहे. �ास (Alfa) 
अ�फा  �टुी �हणतात. 

ii) जर शू�य परीक�पना (H0) अस�य असून तीचा ि�वकार केलेला आहे. �ास (Beta)  
िबटा  �टुी �हणतात. 

पढुील सारणीत हे दाखिवले आहे. 

 

(P0)  

प�रि�थतीची 
श�यता 

 

(H0 True)  

यथाथ�/ स�य  

(Ho False) 
अस�य 

श�य िन�कष� 

Ho चा �वीकार Ho चा �याग 

यो�य िनण�य �कार I �टुी 

�कार II �टुी (अ�फा) �टुी 

(िबटा)�टुी यो�य िनण�य 

 

तुमची �गती तपासा: 

अ) प�रक�पना प�र�णा�या �मखु प�ती कोण�या? 

ब) प�रक�पना प�र�णातील �टु�चे �कार �प� कोणते? 

६अ. ५ ३ मािहती/ डेटा आिण प�रणामाचा अथ� लावणे : 

प�रमाणवाचक डेटाचे, �याला स�ंया�मक डेटा असेही �हणतात, िव�ेषण कर�यासाठी 
प�रमाणवाचक डेटा इंटरि�टेशन प�त वापरली जाते. या डेटा �कारात स�ंया असतात 
आिण �यामळेु मजकूर नवहे तर स�ंया वाप�न िव�ेषण केले जाते. प�रमाणवाचक डेटा हा 
२ म�ुय �काराचंा असतो. खडंीत डेटा आिण अखडंीत (सलग) डेटा. अखडंीत डेटा पढेु 
म�यातंर डेटा आिण गणुो�र डेटा असा िवभागला जातो, असे असले तरी सव� डेटा �कार 
हे स�ंया�मक आहेत.  
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एक स�ंया �हणून �या�या नैसिग�क अि�त�वामळेु, िव�ेषकानंा प�रमाणा�मक डेटाचे 
िव�ेषण कर�यापूव� कोिडंग तं� वापर�याची आव�यकता नाही. प�रमाणवाचक डेटाचे 
िव�ेषण कर�या�या �ि�येम�ये सािं�यक�य मॉडेिलंग तं�ाचा समावेश असतो जसे क� 
�मािणत िवघटन, म�य आिण म�यक.  

प�रमाणा�मक डेटाचे िव�ेषण कर�यासाठी वापर�या जाणाया� काही सािं�यक�य प�ती 
खाली िदले�या आहेत.  

म�य : 

म�य हा डेटा�या सचंाची स�ंया�मक सरासरी असते आिण मू�या�ंया बेरजेला 
डेटासचंातील मू�या�ंया (�ा�ाका�ंया) स�ंयेने िवभािजत क�न �याची गणना केली जाते. 
लोकस�ंये�या नम�ुयाव�न िमळवले�या डेटासंचाव�न मोठ्या लोकस�ंयेचा अंदाज 
घे�यासाठी याचा वापर केला जातो.  

उदाहरणाथ� , यूएस मधील ऑनलाईन जॉब बोड� एखा�ा िविश� �यवसायातील लोकानंा 
िदले�या पगाराचा अंदाज घे�यासाठी न�दणीकृत वापरक�या��या गटाकडून गोळा केलेला 
डेटा वापरतात. याचा अंदाज सामा�यत: ��येक �यवसायासाठी �या�ंया �लॅटफॉम�वर सादर 
केले�या सरासरी पगाराचा वापर क�न केला जातो.  

�मािणत िवचलन : 

�ितसाद हा िकती चागं�या �कार े सरासरीशी सरंिेखत करतात िकंवा सरासरीपासून 
िवचिलत होतात हे मोज�यासाठी हे तं� वापरले जाते. हे �ितसादामंधील ससुंगततेचे वण�न 
करते;  ते सरासरी (म�यासह), डेटा सचंात अंत��ी �दान करते.  

वर हायलाइट केले�या जॉब बोड� उदाहरणाम�ये, जर यूएस मधील लेखकाचंा सरासरी 

पगार $२०,००० �ितवष� असेल आिण मानक िवचलन ५.० असेल, तर आपण सहजपणे 
काढू शकतो क� �यावसाियकाचें पगार एकमेकापंासून खूप कमी जा�त आहते. हे इतर 
��ानंा ज�म देईल जसे क� पगार एकमेकापंासून इतका का िवचिलत होतो.  

या ��ासह, आ�ही असा िन�कष� काढू शकतो क� नम�ुयात काही वगा�चा अनभुव असलेले 
लोक आहेत, �याचें �पातंर कमी पगारात होते आिण अनेक वषा��या अनभुव असलेले लोक 
जा�त पगारावर �पातंरीत होतात. तशािप, �यात म�यम - �तरीय अनभुव असलेले लोक 
नाहीत.  

वारवंारता िवतरण : 

या तं�ाचा उपयोग �ितसाद क�या��या लोकस�ंयेचे मू�याकंन कर�यासाठी िकंवा 
सशंोधनात िविश� �ितसाद िकती वेळा िदसला याचे मू�यांकन कर�यासाठी केला जातो. 
डेटा िबंदूमधील छेदनाचे �माण िनि�त कर�यासाठी ते अ�यतं उपय�ु आहे.  

प�रमाणवाचक डेटा�या काही �प�ीकरण �ि�यामं�ये हे समािव� आहे. 
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�ितगमन िव�ेषण 

समूह िव�ेषण 

भिव�यसूचक आिण उपचार-सूचना�मक िव�ेषण 

प�रणामाचा अथ� लाव�यासाठी अचूक डेटा गोळा कर�यासाठी िटपा : 

आव�यक डेटा �कार ओळखा : 

सशंोधकांनी िविश� सशंोधनासाठी आव�यक असलेला डेटाचा �कार ओळखणे आव�यक 
आह.े तो नाममा�, �िमक, म�यातंर िकंवा गणुो�र डेटा आहे का? 

सशंोधन कर�यासाठी आव�यक डेटा गोळा कर�याची ग�ुिक�ली �हणजे सशंोधन �� 
यो�य�र�या समजून घेणे. जर सशंोधकाला �� समजला तर तो सशंोधन चालू ठेव�यासाठी 
आव�यक असलेला डेटा ओळखू शकतो.  

उदाहरणाथ� , �ाहकाचंा अिभ�ाय गोळा करताना, वापर�यासाठी सव��म डेटा �कार 
�हणजे �िमक डेटा �कार, एखा�ा �डँब�ल �ाहका�ंया भावनामं�ये �वेश कर�यासाठी 
सामा�य डेटा वापरला जाऊ शकतो आिण �याचा अथ� लावणे देखील सोपे आहे.  

प�पात टाळा : 

िव�ेषणासाठी डेटा गोळा करताना सशंोधकाला िविवध �कारचे प�पात येऊ शकतात. 
जरी प�पात हे कधीकधी सशंोधकाकडून येत असले तरी डेटा सकंलन �ि�ये दर�यान 
आढळलेले बह�तेक प�पात ह े�ितसाद क�या�मळेु होतात.  

२ म�ुय प�पात आहेत, जे �ितसाद क�या�मळेु होऊ शकतात. ते �हणजे �ितसाद प�पात 
आिण गैर�ितसाद प�पात. सशंोधक हे प�पात दूर क� शकत नाहीत, परतं ु असे माग� 
आहेत �या�ार ेते टाळले जाऊ शकतात आिण कमीतकमी कमी केले जाऊ शकतात.  

�ितसाद प�पात हे ते प�पात आहेत जे �ितसादक�या�नी जाणूनबजून �ितसादानंा चकु�ची 
उ�र े िद�याने होतात, तर गैर�ितसाद प�पात ते�हा होतात जे�हा �ितसादकत� ��ाचंी 
उ�र े देत नाहीत. प�पात हे डेटा इंटरि�टेशन�या (अथ� लाव�या�या) �ि�येवर प�रणाम 
कर�यास स�म आहेत.  

�लोज एडेंड (सीिमतो�री) सव��ण ेवापरा : 

जरी म�ुोतरी (ओपन एडेंड) सव��ण ��ाबं�ल तपशीलवार मािहती दे�यास आिण 
�ितसादक�या�ना �वत:ला पूण�पणे �य� कर�याची परवानगी दे�यास स�म असले तरी, 
डेटाचा अथ� लाव�यासाठी हे सव��म �कारचे सव��ण नाही. यात डेटाचे िव�ेषण 
कर�यापूव� खूप कोिडंग आव�यक आहे.  

दसुरीकडे, िसिमतो�री सव��ण हे उ�रदा�याचें उ�र काही पूव�िनधा� �रत पया�यावंर 
�ितबंिधत करतात, �याचवेळी असबं� डेटा काढून टाकतात. �ा मागा�ने सशंोधक 
सहजपणे डेटाचे िव�ेषण आिण अथ� लावू शकतात.  
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तथािप, काही �करणामं�ये िसिमतो�री सव��ण लागू होऊ शकत नाहीत, जसे क� 
�ितसादक�या�ची �य��गत मािहती गोळा केली जाते असे नाव, �ेडीट काड� तपशील, फोन 
नबंर इ.  

डेटा िव�षेणाम�ये ��यकरण तं� : 

डेटाचा अथ� लाव�या�या (इंटरि�टेशन�या) सव��म प�त�पैक� एक �हणजे डेटासचंाचे 
��यकरण, ��यकरणामळेु सामा�य माणसाला डेटा समजून घेणे सोपे होते आिण लोकानंा 
डेटा पाह�यास �ो�सािहत करते, कारण ते डेटाचा ��य�पद साराशं �दान करतो.  

डेटा ��यीकरणाची िविवध तं� ेआहते. �यापैक� काही खाली नमूद के�या आहते.  

�तंभालेख : 

�तंभालेख ह ेअस ेआलेख आहेत ज ेआयताकृती प�्या�ंया वापर क�न दोन िकंवा अिधक 
चलामंधील सबंंधाचंा अथ� लावतात. या आयताकृती प�्या एकतर उ�या िकंवा �ैितज�र�या 
काढ�या जाऊ शकतात, परतं ुते बह�तेकदा अनलुंब (उभे) रखेाटले जातात.  

आलेखाम�ये ि�ितजसमातंर पिहला अ� �वतं� चल दश�िवतो तर नतंरचा अवलंिबत चल 
दश�िवतो. आलेखावर आयताकृती प�्या कशा ठेव�या आहेत �यानसुार �तंभालेखाचे 
िविवध �कारामं�ये गट केले जाऊ शकतात.  

काही �कारचे �तंभालेख खाली उधतृ केले आहते.  

गटब� �तंभालेख : 

आयचिच�ा�माणे (िह�टो�ाम) ��येक उपसमूह �तंभाशेजारी ठेवले�या समान गटाचे 
उपसमूह असले�या चलाब�ल अिधक मािहती दाखव�यासाठी गटब� �तंभालेख वापरला 
जातो.  

चलतब�् �तंभालेख : 

चलतब� �तंभालेख हा एक गट केलेला �तंभालेख आह.े �या�या आयताकृती प�्या 
शेजारी ठेव�याऐवजी एकमेका�ंया वर रचले�या असतात.  

िवभािजत �तंभालेख : 

िवभािजत �तंभालेख हे चलतब� �तंभालेख आहेत जेथे ��येक आयतकृती �तंभ १००… 
अवलंिबत अ� दश�िवतो. जे�हा चल के�यामं�ये छेदनिबंदू असतो ते�हा ते बह�तेकदा 
वापरले जातात.  
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�तंभालेखाचे फायदे : 

 ते मोठा डेटा साराशं�पात दे�यास मदत करतात.  

 म�ुय मू�यांचे अंदाज एका ��ी�ेपात केले जाऊ शकतात.  

 सहज समजू शकतो.  

�तंभालेखाचे तोटे : 

 यासाठी अित�र� �प�ीकरण आव�यक असू शकते.  

 �यात सहजपणे बदल केला जाऊ शकतो.  

 ते डेटासचंाचे यो�य�र�या वण�न करत नाही.  

वृ�ालेख : 

व�ृालेख हा एक गोलाकार आलेख आहे जो वत�ळाकृती वाप�न चला�या घटनेची 
ट�केवारी दश�िव�यासाठी वापरला जातो. ��येक �े�ाचा आकार सबंंिधत चला�या 
वारवंारता िकंवा ट�केवारीवर अवलंबून असतो.  

व�ृालेखाची वेगवेगळी �पे आहेत परतं ुया लेखा�या फाय�ासाठी, आपण फ� ३ पय�त 
मया�िदत ठेवणार आहोत. या �कारा�या चागं�या िच�णासाठी, आपण खालील उदाहरणाचा 
िवचार क�या. 

व�ृलेखाचे उदाहरण : एका वगा�त एकूण ५० िव�ाथ� आहेत आिण �यापैक� १० 
िव�ा�या�ना फुटबॉल, २५ िव�ा�या�ना �नूकर तर १५ िव�ा�या�ना बॅडम�टन आवडते.  

साधा वृ�ालेख : 

साधा व�ृालेख हा व�ृालेखाचा सवा�त मूलभूत �कार आह,े जो �तंभाकृतीचे सामा�य 
�ितिनिध�व दश�िव�यासाठी वापरला जातो.  
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डोनट वृ�ालेख : 

डोनट व�ृालेख हा व�ृालेखाचा एक �कार आह े �याम�ये �र� क� �ात सपूंण� डेटाब�ल 
अित�र� मािहती समािव� केली जाऊ शकते. 

३ D वृ�ालेख : 

३ D व�ृालेखाचा वापर आलेखाला ३ D (ि�िमतीय) �व�प दे�यासाठी केला जातो आिण 
अनेकदा स�दया��या हेतूंसाठी वापरला जातो. ितसया� िमतीमळेु ��ीकोना�या िवकृतीमळेु 
पोहोचणे सहसा कठीण असते.  

वृ�ालेखाचे फायदे : 

 ते िदसायला आकष�क आहेत.  

 लहान डेटा नम�ुयांची तलुना कर�यासाठी सव��म 

वृ�ालेखाचे तोटे : 

 हे फ� लहान नमनुा आकाराचंी तलुना क� शकते. 

 कालातंराने �घाताचें िनरी�ण कर�यात मदत होत नाही.  

सार�या : 

पं�� आिण �तंभाम�ये ठेवून सािं�यक�य डेटाचे �ितिनधी�व कर�यासाठी सार�यांचा वापर 
केला आहे. ते सवा�त सामा�य सािं�यक�य �शीकरण तं�ापैक� एक आह ेआिण दोन म�ुय 
�कारचे आहेत, ते �हणजे साधी सारणी आिण जिटल (गुतंागुतंीची) सारणी  

साधी सारणी : 

सा�या सार�या या एका वैिश�्यावरील मािहतीचा साराशं देतात आिण �यानंा एक चलीय 
सारणी देखील �हटले जाऊ शकते. सा�या सारणीचे एक उदाहरण �हणजे समाजातील 
नोकरदार लोकाचंी �या�ंया वयोगटातील स�ंया दश�िवणारी सारणी.  

जिटल सारणी : 

नावा�माणेच जिटल सार�या जिटल मािहतीचा साराशं देतात आिण �यानंा दोन िकंवा 
अिधक छेदणाया� �ेण�म�ये सादर करतात. एक जिटल सारण�चे उदाहरण �हणजे खालील 
त��याम�ये दश�िव�या�माणे लोकस�ंयेमधील नोकरदार लोकाचंी सं�या आिण �यां�या 
वयोगटातील िलंग दश�िवणारी सारणी.  

सारणीचे फायदे : 

 मोठे डेटा सचं असू शकतात.  

 दोन िकंवा अिधक समान गो��ची तलुना कर�यास उपय�ु 
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सारणीचे तोटे : 

 ते तपशीलवार मािहती देत नाहीत.  

 कदािचत वेळखाऊ 

रषेीय आलेख : 

रषेा आलेख हा एक �कारचा आलेख आहे जो िबंदूची मािलका �हणून मािहती �दिश�त 
करतो, जे सामा�यत: एका सरळ रषेेने जोडलेले असतात. रखेा आलेखाचे काही �कार 
खाली हायलाइट केले आहेत.  

साधे रखेा आलेख : 

साधे रषेा आलेख कालातंराने डेटाचा कल दश�िवतात आिण को�याचंी तलुना कर�यासाठी 
देखील वापरले जाऊ शकतात. आपण असे गहृीत ध� क� आप�याला ��येक ितमाहीसाठी 
कंपनीचा िव�� डेटा िमळाला आहे आिण पढुील वषा��या िव��चा अंदाज लाव�यासाठी 
रखेा आलेख वाप�न �याची क�पना करायची आहे.  

माक� रसह रखेा आलेख :  

हे रखेािच�ासंारखेच आहेत परतं ुडेटा िबंदू दश�िवणार े��यमान माक� र आहेत.  

चलतब� रखेा आलेख : 

चलनब� रखेा आलेख ह े असे रखेा आलेख आहते जेथे िबंदू ओ�हरल@प होत नाहीत 
आिण �हणून आलेख एकमेका�ंयावर ठेवलेले असतात. समजा ही आप�याला कंपनीने 
िवक�या गेले�या ��येक उ�पादना�या ितमाही िव�� डेटा िमळाला आह े आिण पढुील 
वषा�साठी कंपनी�या िव��चा अंदाज लाव�यासाठी आपण �याची क�पना करणार आहोत.  

रषेा आलेखाचे फायदे : 

 �घात आिण काळानसुार बदल ��यमान कर�यासाठी उ�म.  

 ते रचना कर�यास आिण वाच�यासाठी सलुभ आहेत.  

रषेा आलेखाचे तोटे : 

 हे एकाच िठकाणी िकंवा एकाच वेळी वेगवेग�या चलांची तलुना क� शकत नाही.  

डेटाचा अथ� लाव�या�या पायया� काय आहते? 

डेटा सकं�पनानतंर त�ुहाला तमु�या िन�कषा�चे प�रणाम जाणून �यायचे आहेत शेवटी, 
तमु�या डेटाचे िन�कष� म�ुय ह ेत�ुही तमु�या सव��णात िवचारले�या ��ावंर िकंवा तमु�या 
�ारिंभक अ�यासा�या ��ांवर अवलंबून असतील. डेटाचा अचूक अथ� लाव�यासाठी येथे 
चार पायया� आहेत.  
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१) डेटा गोळा करा : 

डेटाचा अथ� लाव�याची पिहली पायरी �हणजे सव� सबंंिधत डेटा एक� करणे. त�ुही हे �तंभ, 
आलेख िकंवा व�ृालेखात �तम क�पना क�न क� शकता. कोण�याही पूव��हािशवाय 
डेटाचे अचूक िव�ेषण करणे हा या चरणाचा उ�ेश आह.े  

त�ुही सशंोधन कसे केले याचे तपशील ल�ात ठेव�याची हीच वेळ आहे. हा डेटा गोळा 
करताना काही �टुी िकंवा बदल झाले होते का? त�ुही काही िन�र�णा�मक न�दी आिण 
िनद�शक ठेवले आहेत का?  

एकदा तमु�याकडे तमुचा सपूंण� डेटा आला क�, त�ुही पढु�या ट��यावर जाऊ शकता.  

२) तुमचे िन�कष� िवकिसत करा : 

तमु�या िन�र�णाचा हा साराशं आहे. येथे �घात, नमनेु िकंवा वत�न शोध�यासाठी त�ुही या 
डेटाचे बारकाईने िन�र�ण करता. जर त�ुही लोकस�ंये�या नम�ुया�ार ेलोका�ंया गटाब�ल 
सशंोधन करत असाल, तर येथे त�ुही वत�णकु��या प�त�चे िव�ेषण करता. कोणताही 
िन�कष� काढ�यापूव� या अनमुानाचंी तलुना करणे हा या चरणाचा उ�ेश आहे. त�ुही या 
अनमुानांची एकमेकाशंी, भूतकाळातील त�सम डेटा सचंाशी िकंवा तमु�या उ�ोगातील 
सव�सामा�य अनमुानाशंी तलुना क� शकता.  

३) िन�कष� काढा : 

एकदा त�ुही तमु�या डेटा सचंामधून तमु�या बोिधत बाबी िवकिसत के�या क�, त�ुही 
शोधले�या �घाता�या आधारे त�ुही िन�कष� काढू शकता. तमु�या िन�कषा�नी त�ुहाला 
तमु�या सशंोधनाकडे नेणाया� ��ाचंी उ�र े िदली पािहजेत. �यानंी या ��ांची उ�र े िदली 
नाहीत तर का ते िवचारा? यामळेु पढुील सशंोधन िकंवा �यानतंरचे �� िनमा�ण होऊ 
शकतात.  

४) िशफारशी �ा : 

��येक सशंोधन िन�कषा�साठी, एक िशफारस असणे आव�यक आह.े डेटा�या अथ� 
लाव�यामधील ही अंितम पायरी आहे कारण िशफारशी या तमु�या शोिषत बाबी व 
िन�कषा�चा सारांश आहे. िशफारश�साठी, ते दोनपैक� एका मागा�ने जाऊ शकते. त�ुही 
एकतर कृतीची िशफारस क� शकता िकंवा पढुील सशंोधन आयोिजत कर�याची िशफारस 
क� शकता.  

डेटाचा अथ� लाव�याचे फायदे आिण मह�व : 

 डेटाचा अथ� लावणे मह�वाचे आहे कारण ते डेटा आधा�रत िनण�य घे�यास मदत करते.  

 खचा��या सधंी उपल�ध क�न देऊन खचा�त बचत होते.  

 अथ� लाव�यातून (इंटरि�टेशन) िमळाले�या अंत��ी आिण िन�कषा�चा वापर एखा�ा 
�े�ातील िकंवा उ�ोगातील कल शोध�यासाठी केला जाऊ शकतो.  
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िन�कष� : 

डेटा इटंरि�टेशन आिण िव�ेषण हे कोण�याही �े�ात िकंवा सशंोधन आिण 
आकडेवारीम�ये डेटा संचासह काम कर�याचा एक मह�वाचा पैलू आह.े डेटा 
इंटरि�टेशन�या �ि�येत डेटाचे िव�ेषण समािव� अस�याने ते दोघेही सोबतच असतात.  

डेटा इंटरि�टेशनची �ि�या सहसा �ासदायक असते आिण दररोज मंथन के�या जाणाया�  
सव��म डेटासह नैसिग�क�र�या अिधक कठीण �हायला हवी. तथािप, डेटा िव�ेषण साधने 
आिण य�ं अ�ययन तं�ा�ंया �वेशामळेु, िव�ेषकांना हळूहळू डेटाचा अथ� लावणे सोपे होत 
आहे.  

डेटा इंटरि�टेशन खूप मह�वाचे आह,े कारण मािहतीपूण� िनण�य येताना ते अ�ासिंगक 
लोका�ंया स�ंहातून उपय�ु मािहती िमळिव�यास मदत करते. हे �य��, �यवसाय आिण 
सशंोधकासंाठी उपय�ु आहे.  
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६ब   
गणुा�मक मािहती िव�ेषण 

घटक संरचना 

६ब.०  उ�ेश 

६ब.१  ��तावना 

६ब.२  गणुा�मक मािहती िव�ेषण 

 आधार साम�ीतील (मािहतीतील) घट आिण वग�करण 

 पथृ�करणा�मक घटक 

 सात�यपूण� तलुना 

६ब.० उ�ेश 

�ा भागाचे वाचन के�यानतंर िव�ाथ� स�म होतील  

 गणुा�मक आधारसाम�ी िव�ेषणाचा अथ� �प�करणे. 

 गणुा�मक सशंोधनाचा �यापक�ि��ेप िवशद करणे. 

 गणुा�मक सशंोधनात वापर�यात येणाया� िविश� सशंोधन �� िनिम�ती करणे. 

 गणुा�मक आधारसाम�ीची त�वे आिण वैिश�्ये �प� करणे. 

 गणुा�मक आधारसाम�ीची धोरणे िवशद करणे. 

६ब.१ ��तावना 

अथ� :- गणुा�मक मािहती िव�ेषण ही �ि�या आिण कृत�ची अशी �यहुरचना आहे क� 
�यात सशंोधक संशोधनातील अपूव� गो��ची अथ�पूण� आिण �ितका�मक सशंोधन 
मािहती�या आधारे आशयाचे �प�ीकरण, आकलन आिण अथ� लाव�याची तरतूद करतो. 
ही �ि�या िववेक�, प�र�णा�मक, तलुना�मक आिण पर�परिवरोधी तसेच आकृतीबंधाचे व 
िवषयांचे अथ�पूण� �प�ीकरण दे�याची तरतूद करते. साथ�पणाला, हातात असले�या 
अ�ययन िवषया�या िविश�्य हेतू आिण उि��्यानंी िनि�त कर�यात येते. �यात सशंोधन 
िवषया�या आधार े�याच मािहती�या सचंाला पथृ�करण आिण सघंिटत केले जाऊ शकते. 
हे सव� �प�ीकरणा�मक त�व�ानावर आधा�रत असते. गणुा�मक मािहती �यि�िन�, मदृ,ु 
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सम�ृ आिण �यापक वण�ना�मक असते. जी जा�त क�न श�द�पात माडंली जाते. 
गणुा�मक मािहती िमळिव�याचे अगदी सामाईक (साधे सोपे) घटक �हणजे रचना�मक आिण 
असरंिचत मलुाखती, िनरी�ण जीवन इितहास, आिण कागदप�े होते. पथृ�करणाची ही 
�ि�या कठीण आिण काटेकोरपणे पार पाडणारी असते. 

गुणा�मक संशोधनाचा �मखु �ि�कोन (�ि��ेप) : िकंवा 

गुणा�मक संशोधनाचा �यापक �ि��ेप : 

�ात खालील ��ा�ंया उ�राचंा समावेश होईल 

 �ितिनिध�ंया �ि�ने िकंवा सहभागी �यिं��या मते / ��ीने जगाचा अथ� काय असेल ? 

 �याचंा असा िविश�्य �ि�कोन का आहे ? 

 हा �ि�कोन िवकिसत  कशा �रतीने झाला ? 

 �या�ंया कृत� काय आहेत ? 

 ते कशा�कार े�वत:ला आिण इतरानंा ओळखतात आिण वग�कृत करतात. 

 ते �या�ंया प�रि�थतीशी �या�ंया �ि�कोनाचा कशा �कार ेसांगड घालतात ? 

 िविश� िवषयाशंी सबंंिधत आकृतीबंध आिण सामाईक घटक �याला सहभागी �य�� 
�ितसाद देतात ते काय आहते ? ते आकृतीबंध सशंोधन ��ावंर कशा �कार े�काश 
टाकतात? 

 �ा आकृतीबंधामळेु काही िवचलन होते का? जर हो, तर अशा वैिश�्यपूण�  �ितसादाचें 

 �प�ीकरण देणार ेतेथे कोणते घटक आहेत का? 

 �ा �ितसादापंासून काय कथा उ�िटत होतात? अशा �कार�या कथा सशंोधन 
��ावर �यापक �काश टाक�यास कशा �कार ेमदत करतात. 

 अशा�कार े आकृतीबंध िकंवा िन�कष� आव�यक असलेली जा�तीची मािहती सूचवू 
शकतात 

 का? सशंोधन �� सधुार�याची गरज आहे का? 

 सबंंिधत गणुा�मक पथृ�करणातनु आकृतीबंध सचंािलत केली गेली का? 

 जर नाही, �ा तफावतीचे �प�ीकरण काय असेल? 
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िविश� संशोधन: 

 शाळा सकाळी िकती वाजता स�ु होते? 

 शाळेत जा�यापूव� िव�ाथ� कोण�या सभंा�य गो�ी करतात? 

 मािहती सकंलना�या मिह�यातील वातावरण काय होते? 

 िव�ाथ� घराकडून शाळेत कशा�कार ेजात होते? 

 �या�ंया सकाळ�या कृती कोण�या हो�या? 

 िव�ाथ� मध�या स�ुीत काय करत होते? 

 मध�यास�ुीनतंर �या�ंया कृती काय हो�या? 

 वग� वातावरण कशा�कारचे होते ? 

 कोणती प�ुतके आिण सूचना सािह�य वापर�यात आली ? 

 िकती वाजता शाळा सटुली ? 

 शाळे�या तािसका सपं�यानतंर िव�ाथ� कोण�या संभा�य गो�ी करतात ? 

 कोण�या �कारचा गहृपाठ िदला गेला आिण �यासाठी िकती वेळ अपेि�त होता ? 

गणुा�मक साधनसाम�ी िव�ेषण �ि�या �प� कर�याआधी �या �ि�येशी सबंंिधत श�द 

�प� करणे गरजेचे आह.े 

गुणा�मक आधारसाम�ी िव�षेणाची त�वे. ती खालील �माण:े 

१) प�तशीरपणे आिण काटेकोरपणे कामकाज करणे (मानवी चकुा कमी क�न) 

२) �ि�या, सदंभ� प�ुतके, िनयत कािलके इ�यादीची न�द ठेवणे. 

३) सशंोधन ��ां�या �ितसादाकडे ल� क� ि�त करणे. 

४) ि�थतीशी ससुगंत अथ� लाव�याची यो�य पातळी ओळखणे. 

५) चौकशी आिण पथृ�करणा�या �ि�या एकाचवेळी करणे. 

६) �प�ीकरण िकंवा पूव��हापंासून म�ुतेचा �य�न करण.े 

७) उदयाला येणारी /उ��ातंी घडवून आणणारी मािहती असावी. 
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गुणा�मक आधारसाम�ी पृथ�करणाची वैिश�्ये: 

िसडल या�ंया मते �ि�येची वैिश�्ये खालील �माणे. 

अ) पुनरावृ�ी आिण �गमनशीलता : 

ही �ि�या पनुराव�ृीपर आिण �गमन शील आह ेकारण हे एक वारवंार िफरणार ेच� आह.े 
उदा. जर त�ुही काही गो��ब�ल िवचार करत आहात, �यावेळी त�ुही �या 
आधारासाम�ुीतील नवीन गो��ही पहायला /ल� टाकायला स�ुवात करता. नतंर त�ुही �या 
गोळा करता आिण �या�ंया ब�ल िवचार करता, त�वत: ही �ि�या अमया�द च�कार आह.े 

ब) पुन: �वाही: 

ही �ि�या पनु:�वाही आहे कारण एखादा भाग त�ुहाला अगोदर�या भागाकडे वळवू शकतो. 

उदा. त�ुही काही गो�ी गोळा कर�यात गुतंलेले आहेत. �याचबरोबर त�ुही नवीनगो�ी पाह�न 

गोळा कर�यालाही स�ुवात क� शकता. 

क) संपूण� वण�ना�मक: 

पूण� �ि�या ही वण�ना�मक असते कारण �ि�येची ��येक पायरी पूण� �ि�या समािव� 
करते. उदा. जे�हा त�ुही काही गो�ीकडे ल� देता, त�ुही आधीच �या मानिसक ��्या गोळा 

करता आिण �यागो�ीब�ल िवचार कर�यास सरुवात करता.  

६ब.२ गणुा�मक मािहती पृथ�करणाचे घटक  

िम�स आिण हबरमॅन यां�या मते, गणुा�मक मािहती पथृ�करणाचे म�ुय घटक खालील 
�माणे आहेत. 

अ) मािहतीतील घटक: ''मािहतीतील घटक �हणजे अशी �ि�या �यात मािहती िनवडणे, 
ल� केि�त करणे, सामा�यीकरण, अमूत�करण आिण �पातंरण �यात �ेि�य मािहती व 
�विनमिु�ताचें िलखाण ��य होते.'' 

सवा�त �थम, सव� मािहती यो�य�रतीने माडंलीजाते आिण तीचे अथ� पूण��र�या पनुमा�डणी 
केली जाते िकंवा ती कमी केली जाते. ही मािहतीसहंत अस�याने तीचे �यव�थापन करणे 
सोपे जाते. ती �पातंरीत केली अस�याने उ�ोिषत बाब��या सदंभा�त बौि�क ��्या यो�य 
केलेली असते. मािहतीतील घट िनवडीचे माग� दश�िवते. �यातून स�ंिहत मािहती घटवलेली 
आहे, जी िवशेषजोर िदला आहे िकंवा हातात असले�या घटकासाठी हेतपुरु�तर पूण�पणे 
बाजूला ठेवली आहे. मािहती �वत:ह�न काही �कट करत नाही आिण �हणून वाचकांना 
उपय�ु �हणून आिण त�ुही ''पूण�त: व�तिुन�'' आहात ह े दाखिव�यास �हणून मोठ्या 
�माणत अस�ंिहत आिण अवग�कृत मािहती ��ततु कर�याची गरज नाही. गणुा�मक 
पथृ�करणात, सशंोधक िनवडीचे त�व वापरतो जेणे क�न वण�नासाठी मािहतीचे 
एकमेवीकरण होऊ शकेल. �ात अनमुाना�मक पथृ�करणा�ंया एकि�करणाचा समावेश 
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असतो. जे�हा स�ुवातीला वग�करण हे पूव�पासून स�ंथािपत सशंोधन ��ावंर आकारलेले 
असते, गणुा�मक सशंोधक उपल�ध मािहतीतून नवीन अथ� शोध�यास मोकळा असतो. 
मािहतीतील घट �ाथिमक �व�पात सशंोधनातील न उ�टीत झाले�या ��ां�या गरजेवर 
माग� �िमत केलेले असतात. ह ेमािहती िनट पारखून घे�यास िकंवा चाळून िनवड कर�यास 
भाग पाडते. �यामळेु पूण� समूहातून यो�य मािहती वेगळी के�यामळेु जी चागं�यात चागंली 
मािहती जी सशंोधन ��ा�ंया उ�रासंाठी अितशय यो�य समप�क आह ेतीच उरते. परतं ुह े
फार कठीण काम आहे. कारण फ� गणुा�मक मािहती फार सम�ृ आहे, �हणून न�हे तर 
सशंोधक जो मािहती पथृ�करण करतो तो ��य��र�या �यि�गत भूिमकेतून मािहती गोळा 
कर�याची भूिमका पार पाडतो. मािहतीतील घट कर�याची �ि�या अक�  काढ�यावर क� ि�त 
क�न स�ुवात केली जाते. �यात िविवध �ितसादक वेगवेग�याकृती, सराव िकंवा 
घटना/�ि�या �ानाची भािगदारी कर�या�या हेतून न�दिवत असतात. �यादशा��या िविवध 
वगा�नी िदलेली मािहत�ची तलुना केली जाते. �या�माणे अनभुवी आिण नवीन िश�कानंी 
िदलेली मािहती, िकंवा िश�कानंी, म�ुया�यापकानंी, िव�ा�या�नी आिण पालकानंी 
सशंोधना�या क� ि�य क�पनेशी सबंंिधत िदलेली मािहती �ातील समानता आिण 
असमानता �ा� ध�न मािहतीचे एकदम सपाटीकरण िकंवा घट न करणे मह�वाचे 
जेणेक�न ते शेवट�या टोकावर असलेले सव� �ितसाद आहते असे वाटतील. सशंोधकाने 
मािहतीचा सम�ृपणा/दजा�  उगाचच आिण अयो�य�र�या खालावू नये. 

ब) मािहतीचे �दश�न: 

मािहतीचे �दश�न �हणजे, ''ससुंघिटत, सकंिलत आिण जळुवणी केलेली मािहती जी िन�कष� 

काढ�यास परवानगी देते'' �दश�न हे मािहतीचा छोटासा तकुडा िकंवा आकृती, चाट�स िकंवा 

सा�या�या �व�पात असू शकतो, जो िवषयाशी सबंंिधत मािहतीचे न�या मागा�ने 
�यव�थापन आिणिवचार कर�यास चालना देतो. मािहती �दश�न सशंोधकाला िविश� 
आकृतीबंध व पर�परसबंंध ओळख�यात, परुशेी सरुवात कर�यात मदत करतो. 
�दश�नी�या पायरीवर अिधक उ�च दजा�चे गट िकंवा मािहती �या आधारसाम�ीतून उ�वू 
शकते जी स�ुवाती�या मािहतीतील घट �ि�येत शोधून काढले�या मािहती�या पिलकडे 
जाऊ शकते. मािहती �दश�न एखादी प�ती �भावीपणे काय� करते क� नाही आिण ती कशा 
�कार ेबदलता येईल ते ओळख�यासाठी उपय�ु ठ� शकते. गणुा�मक सशंोधकला िविवध 
सकं�पनातूंन यो�य आकृतीबंध �प� ओळख�याची गरज असते. जेणे क�न हातातील 
घटक यो�य /�प�पणे उमज ुशकेल. मािहती जी �वाही चाट�स�या �व�पात �दिश�त केली 
जाते ती िचिक�सक माग� शोध�यास िनण�य म�ेु आिण परुा�यानंा आधार दे�याचे काम करते. 
जी ��येक बाजू�या मािहतीला �थािपत कर�यातून उ�वते. सशंोधकाने मूळ �वाही चाट�  
�पातं�रत कर�यासाठी मािहती चा वापर करणे २) ��येक बाजूक�रता �वतं� �वाही 
चाट�ची िनिम�ती करणे िकंवा ३) काही घटनासंाठी/ �सगंासाठी एकमेव �वाही चाट�  ची 
िनिम�ती करणे आिण इतरासंाठी बह�िवध �वाही चाट�स ्ची िनिम�ती करणे. 
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क) िन�कष� काढण ेआिण पडताळण:े 

िन�कष� काढ�यासाठी सशंोधकाला कोण�या गो�ी अथ�पूण� आहेत हे ठरिव�यास स�ुवात 
करणे आव�यक आहे. �यासाठी तो िनयिमतपणे न�दी घेणे, आकृतीबंध (फरक/समानता) 
�प�ीकरण, श�य असलेली सािं�यक�, काय�कारण �वाह, आिण िवधाने �ा मागा� ने 
स�ुवात करतो. �ा �ि�येत मागे जाऊन पथृ�करणीय मािहतीचा अथ� काय हे समजून घेणे 
आिण हातातील ��ासंाठी �याचें मह�व तपासणे �ा पायया�चा समावेश होतो. पडताळणी 
एकंद�रत िन�कष� काढणे, आव�यकतेनसुार मािहतीची उलट तपासणी करणे िकंवा 
उदभवले�या िन�कषा�ची पडताळणी करणे �ा सवा�चा प�रपाक होय. िम�स आिण हबरमन 
यानंी �ितपादन केले क�, ''मािहतीमधून उ�वले�या अथा�चा वाजवीपणा, भ�कमपणा 
�याचंा आरामदायीपणा �हणजेच �याचंी स�माणता, �ासाठी चाचपले जावेच.'' �ा सदंभा�त 

स�माणता �हणजे मािहतीमधून काढलेले िन�कष� ह े िव�ासाहाय�, समथ�नीय, हमी देणार े
आिण िविवध �प�ीकरण देणार े असावे. जे�हा गणुा�मक मािहती िदशािनद�श िकंवा 
सकं�पनेचा आशय शोधून काढ�यासाठी केला जातो ते�हा गणुा�मक साधन तयार करणे 
/िवकिसत कर�यासाठी �ा पायरीला पढेु ढकलले जाऊ शकते. मािहतीतील घट आिण 
पर�परसबंंध शोधणे दसुर ेसाधन िवकिसत कर�यासाठी परुशेी मािहती परुवू शकते. 

िमलस ् आिण हबरमन यानंी मािहती�या चाचणीचे आिण पनुचा�चणीचे िविश�पूण� िविवध 
माग� �प� केले आहेत �यात आकृतीबंधाचंी आिण िवषयांची न�दणी, सम�याचें ग�ुछ, 
िवसगंती आिण तलुना करणे, चलाचें िवलगीकरण आिण सामा�य मािहतीची जळुवणी करणे 
याचंा समावेश केला जातो. �या�ंया गणुा�मक सशंोधनात िन�कष� काढ�यासाठी समावेश 
आिण पनुराव�ृी केली जाऊ शकते. �ा �ि�येत सै�ाितक िकंवा तािक� क गिृहतके �प�पणे 
माडंली गे�यास कौतकुा�पद ठरले. �यानंी पढेु १३ प�ती काढ�या (िन�कष� पडताळणे 
िकंवा िनि�त कर�या�या) �ितसादका�या मतातील / �ि�तील िविश� आशय फुलव�या 
�यित�र� िविवधसम�या िकती सात�याने उचल�या जातात �ाची न�द ठेवणे ही चागंली 
क�पना आह.े �याच बरोबर �या घटना िकती सवेंदनिशलतेने �य� होतात हे ही िदसून येते. 

गुणा�मक मािहती िव�षेणाची �ि�या: 

१) साकेंितकरण /सूची करणे 

२) वग�करण 

३) अमूत�करण 

४) तलुना 

५) मािहतेचे मोजमाप /िदशािनद�शीकरण 

६) एकि�करण 

७) पनुराव�ृी. 

८) खडंन (अनमुानांची फेरतपासणी) 
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९) अथ� लावणे (अथा�चे आकलन - कृती�या मा�यमातून वण�न कर�यास कठीण) 

गुणा�मक मािहती िव�षेणा�या पाय�या: 

 मािहती पथृ�करणाची तािक� क अनमुाना�मक �ि�या खालील �माणे 

 पथृ�करण तािक� क -अनमुाना�मक असावे. 

 मािहती जा�तीत जा�त शाि�दक �व�पात असावी. 

 िन�र�ण हे वत�णकु�चे, प�रि�थतीचे, आंतरि�येचे, व�तूंचे आिण वातावरणाचे बनलेले 
असावे. 

 मािहतीशी प�रिचत होणे. 

 बैठक�चे,  सहभागी �यि�चे आिण कृत�चे सपूंण� वण�न िमळव�यासाठी मािहती 
सखोलपणे �याहाळणे /परी�ण करणे. 

 मािहती�या तकुड्यांचे साकेंितकरण करणे. 

 �मतािधि�त गो��म�ये गटांत िवभागणे (वग�करण) जे वाचन/ सदंभा��या मागा�ने 
िनरी�णातून ओळखले जातात. 

 गो��चे /बाब�चे वगा�म�ये समूह बनिवण.े 

 आकृतीबंधापासून �प�ीकरणांची िनिम�ती करणे 

 �यवि�थत केले�या मािहतीचे अथ�िनव�चन आिण एकि�करण - जे िलिहले�या 
िन�कषा�तून िकंवा आकलनातून िमळतात जे काही िन�र�णा�या आधार े केले जाते 
आिण शाि�दक �पात �प� केलेले असते. 

 सशंोधना�या ��ा�ंया उ�रासंाठी �ा अनमुानाचंा वापर केला जातो. 

गुणा�मक मािहती पृथ�करणाशी संबंिधत श�द: 

 मािहती :-  आधारसाम�ी ही शा�दीक �पात िमळालेली मािहती होय . 

 वग� :- हे क�पनाचें आिण संक�पनाचें वग�करण होय. जे�हा सकं�पनाचें मािहतीतील 
परी�ण केले जाते आिण �याचंी एकमेकाशंी तलुना केली जाते. एकमेक�शी सबंंध 
��थािपत केले जाते. आिण वगा�ची िनिम�ती केली जाते. वैिव�यपूण� गटातंील समान 
सकं�पना�ंया �यव�थापनासाठी वगा�चा वापर केला जातो. 

आकृतीबंध : दोन िकंवा जा�त वगा�तील दवुा िकंवा सबंंध होय, जो पढेु मािहतीचे 
�यव�थापन करतो आिण जो सशंोधन अ�यासातील िन�कषा��या �यव�थापनेचा आिण 
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न�दणीचा �ाथिमक आधार बनतो. आकृतीबंधाचा शोध �हणजे प�रि�थती �ि�या, ��ा 
आिण कृत�मधील गुतंागतुी�या द�ुया�ंया समजतुीतून मािहतीचे जा�तीत जा�त मागा�ने  
केलेले परी�ण होय. 

गणुा�मक मािहती पथृ�करण ही अनमुाना�मक �ि�या असून �यात िविवध वगा�मधील 
मािहतीचे वगा�म�ये आिण आकृतीबंधात (सबंंध) �यव�थापन करणे होय. 

शै�िणक संशोधनात वापरात येणार् संकेतांचे �कार: 

िसडल यानंी गणुा�मक मािहती पथृ�करणा�या सकेंताचे तीन �मखु �कार ओळखले 
आहेत. 

१) वण�ना�मक सांकेितकरण : 

मािहतीम�ये काय आहे  �ाचे वण�न कर�यासाठी जे�हा साकेंितकरण केले जाते ते हे होय. 

२) व�तुिनि�त सांकेितकरण : 

िसडल आिण केले या�ंया मते, ''व�तिुनि�त �येय सकेंत श�दानंा ''मािहतीतील �प�ीकरण 
केले स�याचें सहंत �ितिनिध�व करणार े असे वागिवतो''. �ा गहृीतकाव�न, सकेंत श�द 
मािहतीची जागा घेणार े�हणून वापरले जातात आिण पथृ�करण हे िवषय क� ि�त न करता 
पूण�पणे सकेंतावर क� ि�भूत क� शकते. त�ुही �यानतंर पारपंा�रक वाटणी पथृ�करण आिण 
गणुा�मक मािहतीसाठी�या गहृीतीका�ंया चाचपणी�या मागा�चे अनकुरण क� शकता. परतं ु
�थम त�ुही तमु�या सकेंत श�दावर िव�ास ठेवणे ज�रीचे असते. सकेंत श�दावर िव�ास 
ठेव�यासाठी त�ुहाला गरज आहे ती,  

१) ��येक वेळी त�ुही िवषयातील काही भाग ओळख�यासाठी सकेंत श�दाचंा वापर क� 
शकता. जो भाग सिंद�ध नसेल �ा हमीची २) त�ुही वापरले�या सकेंतश�द सात�यपूण� 
पारपंा�रक िव�सनीयता संक�पने�या ��ीने वापरला गे�या�या हमीची. ३) त�ुही 
��येकवेळी सकेंत श�द कशाचे �ितिनिध�व करतो हे ओळखू शकाल �ा हमीची. 

जर वरील बाबी एकि�त आ�यास १) सकेंत हे िवषयाचे परुसेे �ितिनिध�व करतात.         
२) िवषय साकेंतीकरणास घिटत होऊ शकतात आिण ३) सकेंतामधील पर�परसबंंध 
पडताळ�यास यो�य होते. जर त�ुही �ा प�रि�थत�चा मेळ घाल�यास अयश�वी ठरलात 
तर सकेंतातील पर�परसबंंध पडताळणे ही घातक बाब ठरले.  

३) �वंयशोधन सांकेितक�करण (Heuristic Coding) :  

�ा प�तीत, सकेंतश�द हे �ाथिमक झ�डे िकंवा िच�हसकेंत असतात जे मािहतीतील बाबी 
िनद�िशत करतात. त�ुहाला पढुील पथृ�करणात व�ततु: वापरता या�यात अशा गो�ी गोळा 
कर�यात हे सकेंत श�द मह�वाची भूिमका बजावतात. हे सकेंत मािहती ओळख�यास आिण 
मािहतीची िविवधमतातंर ेदे�यात मदत करतात. ते काही बाब��या शोधाचें �वागत करतात 
आिण ते त�ुहालंा पढुील पथृ�करणासाठी आिण परी�णासाठी मदत करतात. व�तिुन� 
सकेंतापें�ा �ा सकेंतावर जबाबदारी कमी  असते. त�ुही अनभुवले�या / पािहले�या बाब�चे 
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कमी जा�त �माणात हे सकेंत �ितिनिध�व करतात. त�ुही साकेंितकरण केले�या बाबी 
नेहमीच �याच �कार�या राहतील, तसेच ��येक आवा�यातील �सगं जो त�ुही तमु�या 
साकेंतीक मािहतीत िमळिव�याचा �य�न केला आहात �याब�ल त�ुही खा�ी देवू शकत 
नाही. �ा गो�ी त�ुहाला तमु�या साकेंितकरणा�या प�तीला श�ुीकरण कर�या�या आिण 
िवकिसत कर�या�या जबाबदारीतून म�ु करत नाहीत. तसेच �ितउदाहरणे आिण 
''खा�ीलायक उदाहरणे'' शोध�यापासून मािहतीतील तमुची गय करणार नाही. �ा 
प�तीनसुार फ� मािहतीचे सांकेितकरण करणे परुसेे नसते. ही तर �ि�येची स�ुवात आहे 
�यासाठी त�ुहाला तमु�या मािहतीवर खोलवर काय� करावे लागते. पढेु �वय:ंशोधन 
सकेंतश�द बदलतो आिण पथृ�करण िवकसनाबरोबर िवकिसत होतो. वेळेनसुार त�ुही 
वापरले�या सकेंतश�द माग� बदलत असतात. �थम सकेंत ब� केलेली मािहती दसुया�दा 
सकेंतब� केले�या मािहतीशी समान असेलच अस े गरजेचे नाही. सरतेशेवटी �वयशंोधन 
सकेंत श�द सशंोधकाला बदलतात आिण �पातंरीत करतात, जो सशंोधक, पथृ�करण 
�ि�या चालवताना सकेंत श�दानंा बदलतो, �पातं�रत करतो.  

बॉगडन आिण बीकलेन (१९९८) यानंी समान सकेंत वग� �कार परुिवले, परतं ु तमु�या 
प�रक�पना तमु�या सकेंत प�तीला आकार देतात �ावर भर िदला.  

नेप�य/ सदंभ� सकेंत हे �या बैठक�ब�ल पाठािवषयी/ घटकािवषयी िकंवा िवषयािवषयी 
पा��भूमीची मािहती परुिवतात. 

१) जगािवषयीचा �ितसादका�या �ि�कोना�या वग�करणाचा प�रि�थती सकेंताचें 
�या�यायीकरण करणे आिण तमु�या भागाशी िकंवा बैठक�शी ते कशा �कार े�वत:ला 
सबंंिधत करतात हे पाहणे. 

२) �ितसादका�या हेतूपरु�तर सकेंत जो �ितसादक कशा�कार े एखा�ा बैठक�चा / 
प�रि�थती�या िविश� �व�पाला बंिद�त करतो. हे हेतू �हण��या �व�पात एकि�त 
येऊ शकतात, �या�माणे, सागं तलुा काय �हणायच ंते , परतं ु�याचा अथ� सागूं नकोस 
'' 

३) �ितसादकाचें लोकािंवषयी आिण व�तुं�या सकेंतािवषयी िवचार कर�याचे माग�  
कशा�कार ेएकमेकानंा, बाहेर�यानंा आिण व�तुंना वग�कृत करतात. आिण िवचारात 
घेतात यानंा बंिद�त करतात. उदा खाजगी शाळेचे �मखु िव�ा�या�चे वग�करण 
अशा�कार े करतील. तेथे फटाक! कुशल /उ�म िव�ाथ� आहेत आिण ितथेच 
िन�पयोगी /भगंार िव�ाथ� आहेत. 

४) �ि�या सकेंत �सगंा�या �माला आिण वेळान�ुप होणा�या बदलानंा वग�कृत करतात. 

५) कृती सकेंत पनुराव�ृी होणा�या अनौपचा�रक आिण औपचारीक वत�णकु �कारांना 
ओळखतात. 

६) �ासिंगक सकेंत, िवसगंतीत, अस�यपूण� िकंवा बैठक�तील अि�तीय घडणे िकंवा 
�ितसादकाचें जीवन क�दणातील यानंा िनद�ि�त करते. 
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७) �यूहरचना�मक सकेंत हे लोका�ंया िनपुण गो���या मागा�शी सबंंिधत असतात. 
�या�माणे िश�क िव�ा�या�चे ल� �या�यानावर क� ि�त कशा �कार ेकरतात. 

८) सबंंध आिण सामािजक आकृतीपर सकेंत आपणाला सघंटन, मै�ी आिण �ितप� 
तसेच औपचा�रक �या�यायीत सबंंध �या�माणे सामािजक भूिमका याबं�ल सागंतात.  

९)  प�त सकेंत तमु�या सशंोधनाचा माग� , कृती, ि�धाि�थती आिण या�ंया मधून माग� 
काढ�याला ओळखतो. 

तुमची �गती तपासा -१ 

अ) गणुा�मक मािहती पथृ�करणाचे घटक �प� करा. 

ब) शै�िणक गणुा�मक सशंोधनात कोण�या िविवध �कार�या सकेंताचंा वापर केला जातो? 

क) गणुा�मक मािहती सशंोधनातील सबंंिधत श�द कोणते ? 

ड) गणुा�मक मािहती पथृ�करणा�या पाय�या स�� करा. 

गुणा�मक मािहती िव�षेणा�या कु�युप�या: 

अ) िचिक�सा�मक अनुमान: 

काही ठरािवक घटनामंं�ये/कृत�म�ये असले�या काय�कारण सबंंधा�या चाचणीचा एकसचं 
आिण �याची पढुील काही घटनामंधील झाले�या पनुराव�ृी�या �प�ीकरण िनिम�तीचा एक 
माग� �हणजे िचिक�सा�मक अनमुान होय. सशंोधन िन�कषा��या सादरीकरणाचा 
सचंालनासाठी तसेच सकंलन आिण पथृ�करणा�या िवकसनासाठी वापरलेले सशंोधन तक�  
�हणजे िचिक�सा�मक अनमुान होय. �ात मया�िदत घटनाचें प�तशीर आिण सवा�िगण 
प�र�ण केले जाते. सामा�यीकरणासाठी आिण सबंंध िकंवा क�पनां�या िवकासासाठी 
िविवध सामािजक घटनामंधील समानता शोधणे �ा दोह�चा समावेश िचिक�सा�मक 
अनमुानात केला जातो. �ाचा औपचा�रक उि��्य �हणजे काय�कारण �प�ीकरण होय. 
�ाचा उदय �ितका�मक पर�परि�या िस�ातंाम�ये आहे. �य��ची कृती ही अ�ययन 
�ि�या, चकुा आिण िशका आिण दसुया��या �ितसादानसुार तडजोड करा �ा सवा�तून 
वेळे�या जा�याबरोबर िनिम�ती होत असते, �ाचा वरील िस�ातं वचन देतो. �ाचा उपयोग 
म�ुय वगा��या शोधानतंर उपवगा��या िवकासासाठी केला जातो. जर सबंंिधत समानता िमळू 
न शक�यास, मािहतीचे परत मू�याकंनाची/ मू�यमापनाची आिण समान बदला�ंया 
�या�यांची गरज असते िकंवा वग� जा�त िवि�तण� आिण एकिजनसी नसतात आिण ते 
लहान केले जातात. िचिक�सा�मक अनमुानात, सशंोधना�या स�ुवातीला �या�येतील श�द 
ओळखले िकंवा िनि�त केले जाऊ शकत नाही. उलटप�ी ते आगमन काय�कारणा�ंया 
आधार ेप�रक�पनांची चाचणी केली आहे, हे गहृीत धरले जाते. ि�थतीची स�यता �या�त 
यो�य�रतीने माडं�यासाठी आशया�या बदलाला आिण आशयातंील सबंंधाना परवानगी 
िदली जाते. 
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कट�झ�यामते, ''िचिक�सा�मक अनमुान, मािहती गोळा कर�यासाठी पथृ�करणा�या 
िवकासासाठी आिण सशंोधन आराखड्या�या �दश�न संघटनासाठी वापरात आलेला एक 
सशंोधन तक�  होय.'' 

सामािजक जीवनातून उ�वणा�या �यि�गत जीवनासाठी गरजचेे आिण प�रि�थतीशी 
अनकूुल असे तपिशलवार काय�कारण �प�ीकरण देणे हे िचिक�सा�मक अनमुानाचे 
औपचा�रक उि�� होय. िचिक�सा�मक अनमुान, पूव� �प�ीकरण िदले�या घटना�ंया 
िवकासा�मक पनु�या��येसाठी आिण प�रपूण� सबंंध राखणार,े �प�ीकरणा�मक घटकासंाठी 
उ�ोिषत केले जाते. स�ुवाती�या �करणाचे िनरी�ण सामाईक घटक िनि�त कर�यासाठी 
आिण ता�परु�या �प�ीकरणासाठी केले जाते. 

जर नवीन घटना तपास�या गे�या आिण स�ुवाती�या प�रक�पना िवसगंत िनघा�या, तर 
�प�ीकरण एक िकंवा दोन मागा�ने प�ुहा केले जाते. �प�ीकरण परत सधुारले जाऊ शकते 
�यामळेु िनद�िशत गो�ी सबंंिधत सव� घटना �प�ीकरणा�मक प�रि�थतीत पढेु येतील. 
घटना�ंया िनि�तीवर भर दे�याला प�त शा�ात कोणतेही मोल नाही. �यूहरचना पूण�पणे 
गणुा�मक, नवीन वैिव�यपूण� मािहती  प�रपूण� अस�यामळेु ती िविवध घटनामं�ये जा�तीत 
जा�त जे�हा वापरली जाते ते�हा पथृ�करण यो�य बनिवते. हे प�र�ण/शोधकाय� तोपय�त 
चालू राहते, जो पय�त सशंोधकाचे �ायोिगक त�वावर नकारा�मक घटना मन वळिवत 
नाहीत.'' 

िचिक�सा�मक अनमुानातील िन�कष�माडं�यासाठी तीन �प�ीकरणा�मक तं� उपल�ध 
आहेत ते �हणजे 

ब) कृत�चा ��य� �यवहारातील वापर 

क) �व-जाणीव आिण �व-मत 

ड) ती� इ�छा, भावना िकंवा एखा�ा कृती कर�याचे बंधन यासाठी आव�यक �ेरणेचा 
इंि�यज�य आधार.  

िचिक�सा�मक अनमुान �ि�ये�या पाय�या खालील �माणे: 

अ) �यि�गत घटनातूंन उ�िटत झाले�या प�रक�पना�ंया िवधानांचा िवकास करणे. 

ब) �या प�रक�पनाचंा दसु�या घटनातंील एकेपे�ा जा�त सभंावनाशंी तलुना करणे. 
अशा�कार ेसमाजरचना वग� आिण वग�करण परुिवते. अशा �ा सामािजक शा�ांची �गती 
एका समाजरचनेची दसु�या समान हेतू असणा�या समाजरचनेशी तलुना क�न केली जाते. 
�गतीम�ये पूण��वावर भर िदला जातो, जरी घटकाचें पथृ�करण �या घटकामंधील सबंंधांवर 
केले जाते. ठरािवक घटना अ�यासून �या ''सामा�य'' िकंवा �ि�ये�या �ितिनिध�व 
करणा�याअसतील असे गरजेचे नाही. 

 

 



 

 

गणुा�मक मािहती िव�ेषण 

 

205 

�ेसे या�ंया मते िचिक�सा�मक अनमुाना�या �ि�येत खालील पाय�या येतात. 

अ) एखादी गो� ता�परु�या �व�पात �प� केली जाते. 

आ) �या ब�ल प�रक�पना िवकिसत केली जाते 

इ) जर प�रक�पना िनि�त असेल तर एकमेक घटना िनि�त कर�यासाठी िवचाराधीन 
घेतली जाते. 

ई)  जर प�रक�पना िनि�त हो�यास अयश�वी ठर�यास, एकतर घटना / बाब/गो� प�ुहा 
�प� केली जाते िकंवा ती प�रक�पना सखोल प�र�णासह प�ुहा अ�यासली जाते. 

उ) जा�ती�या घटना तपास�या जातात आिण जर नवीन प�रक�पना प�ुहा प�ुहा िनि�त 
झा�यास काही �माणात �या प�रक�पनाची ि�वकाय�अहता� िनि�त केली जाते.  

ऊ) ��येक नकारा�मक घटनेम�ये, जोपय�त �यात एखादाही अपवाद ठरत नाही तोपय�त 
प�रक�पनानंा प�ुहा प�ुहा स�ुब� करणे ज�रीचे असते 

ब) सात�यपूण� तुलना : 

अनेक लेखकानंी मािहती पय�त पोहोच�याचे अनेक माग� सचुिवले आहेत. �यामळेु त�ुही 
मािहतीचे साकेंितकरण मोक�या मनाने आिण मािहतीमधील �िस�/ओळखी�या प�तीने 
क� शकता. सग�यात �िस� साकेंितकरण हे पायाभूत िस�ातंशा��ानंी केलेली प�ती 
होय. साकेंितकरण हे सात�यपूण� तलुना प�तीने केले जाते. �ात ��येक वेळी पूण� 
पाठामधील एखादा उतारा िनवडून (िकंवा �या�या इतकाच �क भाग इ�यादी) आिण �याचे 
साकेंितकरण क�न त�ुही �याची तलुना आधी साकेंितकरण केले�या उता�याशंी केली 
जाते. �ामळेु त�ुही केलेले साकेंितकरण हे सात�यपूण� आहे �ाची खा�ी होते आिण 
त�ुहाला इतर श�यता हाताळ�यास मदत होते. काही उता�यानंा केलेले साकेंितकरण यो�य 
नाही आिण �यामळेु अिधक चांग�या �कार ेसाकेंितकरण करता येईल िकंवा उता�यामंधील 
प�रणाम िकंवा �ि�याचें वेग�या मागा�नी साकेंितकरण करता येऊ शकते. परतं ु तलुना 
कर�याची �मता ितथेच जावून थाबंत नाही. तर त�ुही समान साकेंितकरण केले�या 
उता�याशंी साकेंितकरण केले�या उता�याशंी तलुना क� शकता िकंवा सबंंिधत मागा�शी 
िकंवा �याची तलुना तमु�या मािहती बाहेरील घटनाशंी िकंवा उदाहरणाशंी क� शकता.  
नवीन िनिम�त सकेंत ह े िमळते जळुते आहते ह ेपाह�यासाठी अगोदर साकेंितकरण केलेला 
भाग तपासून पािहला जाई.  पायाभूत िस�ातंाचा सात�यापूण� तलुना हा क� ि�य भाग आह.े 
नवीन जमिवले�या मािहतीची अगोदर जमिवले�या/ गोळा केले�या मािहतीशी सतत तलुना 
केली जाते आिण सै�ािंतक वग� िवकासासाठी �यांचे सांकेितकरण सधुारले जाते. �या 
मागचा हेतू �हणज ेनवीन उदगम पावणाया� क�पनाचंी चाचणी होय. �यामळेु सशंोधन नवीन 
आिण फल�पु माग��त हो�यास मदत होते. काही वेळा, तलुना ही अशा घटनाशंी आिण 
ि�थतीशी केली जाते. �या काही बाबतीत समान असतील परतं ुकाही बाबतीत पूण�िभ�न 
आिण पूण�पणे सशंोधना बाहेर�याही असू शकतील. 
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उदा. पालकाकंडून मलुानंा होणा�या मदतीचा िवचार करताना आपण �याची तलुना िश�क 
िव�ा�या�ना मदत करतात �ाचाशी करतो. जर िश�का�ंया आिण पालका�ंया सबंंधातील 
समानता आिण फरकावर �काश टाक�यास पालका�ंया मदतीला दसु�याच प�रमाणावर 
नेवून ठेवते. ते �हणजे िश�कानंा �यां�या कामाचे पैसे िमळतात/मोबदला  िमळतो. परतं ु
पालकानंा िमळत नाही. �रयॉन आिण बना�ड यांनी उता�या�ंया साकेंितकरणाचे अनेक माग� 
सचुिवले आहेत. �या�ंया मदतीने मािहती मधील नवीन बाबी उ�िटत करता येतील. ��ॉस 
आिण कॉरबीत (१९९०) यानंी खालील बाबी सचुिव�या �यात  

अ) श�दांची पुनरावृ�ी करणे: 

सामा�यपणे वापरात येणार ेश�द पाहा आिण श�द �या�ंया जवळ�या पनुराव�ृीने भावना 
दश�िव�या जाऊ शकतात. 

ब) �थािनक वग� / मूळ वग�: 

�ाचा सबंंध �ितसादकाने िविश� अथा�ने आिण �या�ंया सामािजक जीवनात मह�व  
असले�या श�दाचंा वापर कर�याशी येतो. 

क) संदभा�तील मह�वाचे श�द: 

�हण�म�ये आिण वा�यात वापरले�या मह�वा�या श�दाचंा ट�पा पाहणे �यात �याचंा वापर 
असेल. 

ड) तुलना आिण िवसंगती: 

पायाभूत िस�ातंाची सात�यपूण� तलुना ही क�पना मह�वाची आहे. हे कशाबाबत आहे ? 
आिण अगोदर�या िकंवा नतंर�या िवधानाशी हे कसे िवसगंत आहे? हे िवचारा  

इ) सामािजकशा�ातील शंका :  

सामािजक शा�ातील �प�ीकरण आिण िस�ातंाची ओळख, उदा. एखा�ा बाबीतील 
ि�थती, कृती, पर�पर ि�या आिण सहसबंंध �प�ीकरण कर�यासाठी.  

फ) राह�न गेल�ेया मािहतीचा शोध: 

जे अजून करायचे राह�न गेले आह े िकंवा बोलायचे राह�न गेले परतं ु ते शोधणे त�ुहाला 
अपेि�त आहे अशी गो� शोध�याचा �य�न करणे. 

ग) �पक आिण सारखेपणा: 

एखा�ा गो��बाबत मह�वा�या क� �ीभूत समजूती दश�िव�यासाठी �पकाचा वापर लोक 
नेहमीच करतात आिण हे �या�ंया �या गो��ब�ल�या भावना दश�िव�याचे माग� दश�िवतात. 
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ह) �पांतरण /सं�मण /अव�थांतर: 

भाषणातील िवषयातंर करणारा एखादा घटक �या समावेशाने सवंाद िफ� शकतो, 
�याच�माणे जा�त कवीतापर आिण वण�ना�मक गो��चा वापर केला जातो. 

झ) दुवा: 

हे श�दानंा जोडणार े दवेु दश�िवतात जसे काय�कारणा�मक (कारण �हणून इ�यादी) िकंवा 
तािक� क (सूिचत करणे, अथ� आहे क� �या पैक� एक आहे इ�यादी)  

ज) सु�प� / अ�प� भाग (िवषय): 

�याचें िवषय ध�न साकेंितकरण केले गेले नाही िकंवा केलेच गेले नाही अशा भागाचे 
परी�ण करणे. 

क) हाताळण:े 

�ाचा अथ� िवषय भागाला स�ुप� करणे आिण ��ीगोचर करणे िकंवा बारकाईने िनरखून 
पाहाणे, श�दानंा गोल करा, अधोरिेखत करणे, रगंीत अधोरखेािंकत वापरा, रगंीत रषेाचंा 
वापर वेगवेगळा अथ� आिण साकेंितकरण दश�िव�यासाठी करणे. �यानतंर उ�म उदाहरण 
आिण मह�वा�या बाब�चा शोध घेणे. 

ल) का�ण आिण वेगळे करण:े 

�ाचा सबंंध उतारा का�णा�या पारपंा�रक तं�ाशी आिणसव� साकेंितक उताया�तील भागाचें 
पािकटातं िकंवा फाईल म�ये एकि�त गोळाक�न िकंवा काड�स वर िचकटवून ठेवणे होय. हे 
सव�तकुडे बाहेर काढणे आिण परत परत एकि�त वाचन करणे हा पथृ�करण �ि�येचा 
मह�वाचा भाग आह.े 

क) ि�कोणाकृतीबंध: 

बग� आिण बग� या�ंया मते, ि�कोणाकृतीबंध हा श�द मूळत: सव��ण कृत�शी नकाशा तयार 
कर�याशी, नौदल आिण सैिनक� सरावाशी सबंंिधत आह.े �ा ��येक गो�ीत मािहत 
नसलेला म�ुा िकंवा व�तूशी पोहोच�याचा धूसर माग� बनिव�यासाठी तीन मािहत असले�या 
मदु�्ाचंी िकंवा गो��चा वापर केला जातो. बह�त क�न, �ा तीन डोळस रषेा एक 
ि�कोणाकृती तयार होईल. �ा �कार े एकमेकानंी छेदतात �याला चकुाचंा ि�कोण असे 
�हटले जाते. ती�ही रषेा चकुामं�ये समान आहेत असे समजले जाते. नवीन म�ुा िकंवा 
गो��ची चागं�यात चागंली अंदाजे जागा �हणज े ि�कोणाचा क� ि�यभाग होय. 
ि�कोणाकृतीबंध श�दाचा वापर सवा�त �थम सामािजक शा�ात �पक �हणून वापर केला 
गेला. तो बह�िवध वापर�या�या गणुधमा�मळेु िकंवा क� ि�य स�माणते साठी कॅ�पबेल आिण 
िफ�के यांनी सवा�त �थम �ा नौदल�या श�दाचा सशंोधनात वापर केला. उपमा अलंकार 
जा�तीत जा�त बरोबर आहे कारण गणुा�मक  सशंोधनातील अ�यासली जाणारी एखादी 
बाब ही सम�ुातील एखा�ा बोटी �माणे असते कारण गणुा�मक सशंोधनातील एखा�ा 
गो��चे तंतोतंत वण�न करणे हे अ�प� असते. 
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एका आशया�या मोजमापासाठी बह�िवध मािहती गोळा क�न �प� केली जाते, �याक�रता 
ि�कोणाकृतीबंध  श�दाचंा �यांनी वापर केला होता �ालाच मािहती ि�कोणाकृतीबंध असे 
�हणतात. �या�ंया मते खासक�न गणुा�मक सशंोधनात, ि�कोणाकृतीबंध हा िमळतीजळुती 
स�माणता दश�िव�यासाठी एक ताकदीचा माग� आह.े �यानतंर, डे�झीन यानंी दसुरा �पक 
प�रिचत क� िदला तो �हणजे, 'कृतीची�परषेा' �याचे वैिश�्य �हणजे मािहती गोळा 
कर�यासाठी िविवध �ल�ृांचा वापर करणे, बह�िवध िस�ांत, बह�िवध सशंोधक, बह�िवध 
प�तीचा िकंवा �ा चार वगा�चा एकि�त समावेश सशंोधका�या  कृतीत करणे �ाचा हेतू 
िन�कषा��या स�माणतेस आिण मापनास पर�परानंी ि�वकृती देणे होय. िविवध �कारची 
मािहती एकि�त करणे इथपय�तच ि�कोणाकृती बंधाचा हेतू मया�िदत नसून  �या मािहतीला 
दसु�याशी जोडणे/ सहसबंंिधत करणे �यामळेु िन�कषा�ची स�माणात अजून िवकिसत 
होईल. 

ि�कोणाकृतीबंध हा सशंोधन कर�याशी सबंंिधत आहे क� �याचा उपयोग एक िकंवा 
�यापे�ा जा�त सशंोधन �यूहरचनेचा वापर एका शोधकाया�त केला जातो. ि�कोणाकृतीबंध 
गणुा�मक तसेच प�रमाणा�मक सशंोधकाला उपय�ु असे साधन �हणून उपयोगी येऊ 
शकते. वेगवेग�या �यूहरचना  िनवड�यामागे हेतू हाच क� �याचंा समतोल राखणे जेणेक�न 
��येकजण दसु�याचंी �टुीरषेा पर�परसमतोल करतील. �ाचा काळजीपूव�क वापर 
गणुा�मक सशंोधन शोधकाया�ला आव�यक, प�रपूण� आिण खा�ीलायक िन�कष� दे�याचे 
काय� करते.  

ि�कोणाकृतीबंधाची िनवड एक संशोधन �युहरचना:  

गणुा�मक सशंोधक िन�कष� ठरिव�यासाठी आिण िन�कषा�ची प�रपूण�ता िनि�त कर�यासाठी 
ि�कोणाकृतीबंधाची सशंोधन �यूहरचना �हणून िनवड करतो. भ�य�वाचे सवा�त यो�य असे 
वण�न हे तीन वैयि�क  वण�ना�ंया एकि�त कर�यातूनच समोर येते. सशंोधक िन�कष� आिण 
अनमुान िनि�त कर�यासाठी ि�कोणाकृतीबंधाची िनवड करतो. कोण�याही एका गणुा�मक 
सशंोधन �यूहरचनेला मया�दा असतात. �यामळेु िविवध �यूहरचने�या एकि�तकरणातून एका 
�यूहरचने�या मया�दावंर मात करता येते आिण सशंोधक िन�कष� िनि�त करतो. एक िकंवा 
�यापे�ा जा�त मो�या�या िठकाणातून तीच मािहती उलगड�यास सशंोधकाला िविवध 
प�रि�थतीत िन�कष� कसे भासतात हे वण�न कर�यास मदत िमळेल आिण िन�कषा�ची 
सम�माणात िनि�त कर�यासाठी मदत होईल. 

ि�कोणाकृतीबंधाचे �कार: 

१) मािहती ि�कोणाकृतीबंध -वेळ, जागा, �यि� 

२) ि�कोणाकृतीबंध प�त आराखडा, मािहती सकंलन 

३) सशंोधकाचे ि�कोणाकृतीबंध 

४) ि�कोणाकृतीबंधाचे िस�ातं 
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५) बह�िवध ि�कोणाकृतीबंध �या एका अ�यासात दोन िकंवा जा�त ि�कोणाकृतीबंध 
तं�ाचा एकि�त वापर करणे. 

वरील ��येक �कार खालील मदु�्ा�ंया आधार े�प� कर�यात आला आह े: 

मािहती ि�कोणाकृतीबंध: 

डे�झीन (१९८९) या�ंयामते, मािहती ि�कोणाकृती बंधाचे तीन �कार पडतात. अ) वेळ ब) 
जागा आिण क) �य��  

अ) वेळ ि�कोणाकृती बंध: 

�ात सशंोधक �ि�येशी सबंंिधत मािहती वेगवेग�या जागेव�न वेळेत गोळा करतो. रखेाशं 
आराखड्यावर आधा�रत अ�यासात मािहती वेळ ि�कोणाकृती बंध िवषयी उदाहरणे गहृीत 
धरत नाहीत, कारण वेळ पर�वे बदल जमा करणे/िलिह�यावर �याचंा भर असतो. मािहती 
पथृ�करणा�या ि�कोणाकृती बंधातील काटछेिदय आिण रखेाशंीय सशंोधन वेळे�या 
ि�कोणाकृितबंधाची उदाहरणे आहेत. 

ब)जागा / अवकाशीय ि�कोणाकृतीबंध: 

�ात मािहतीचे सकंलन एका पे�ा जा�त भागातून केले जाते. �यामळेु सशंोधकाला िकती 
वेळ िकंवा जागा अ�यासाशी सबंंिधत आहते हे ओळखता येते आिण �यामळेु िविवध वेळ 
िकंवा जागा अ�यासातील मदु�्ा�ंया सकंलनाशी कशा िनगडीत आहे  �ा ब�ल  िनमा�ण 
होणा�या शकंा�या िनरसनासाठी मदत िमळते. िविवध भागातून एकाचवेळ  आिण िविवध 
जागातूंन गोळा केले�यामािहती मळेु सशंोधकाला स�ुप� आिण जा�त प�रपूण� वण�न िनण�य 
घे�यासाठी िमळू शकते आिण तो वैिश�्यातं फरक क� शकतो. 

क) �य�� ि�कोणाकृतीबंध: 

डेि�झन या�ंया मते, �य�� ि�कोणाकृती बंधा�या तीन पात�या आहेत. उदा. एकूण, 
सामदुाियक आिण, पर�परावंर ि�या क� शकणार.े �ाला ि�कोणाकृती बंधा�या एकि�त 
पात�या �हणून ओळख�या जातात. �ात सशंोधक एकापे�ा जा�त �य�� पातळीतून 
मािहती गोळा करतो ते �हणज,े �य��चा समूह, गट िकंवा समदुाय िविवध पात�यांवर  
असमान असले�या मािहतीचा सशंोधक शोध घेतो. �ा ि�थतीत, सशंोधक िवसगंतपणा 
घालिव�यासाठी जा�तीची मािहती सकंिलत करतो. ि�मथ या�ंया मते, �य�� ि�कोणाकृती 
बंधा�या सात पात�या आहेत �या खालील �माणे. 

i. वैयि�क पातळी 

ii. गट पथृ�करण वैयि�क आिण गटाचें पर�परि�या पॅटन�स 

iii. पथृ�करणाचे सघंटना�मक एकक :- एकक घटकातं असलेली गणुवैिश�्ये जी �यि�त 
अंगीभूत नसतात �यातं िनमा�ण करणे. 
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iv. स�ंथा�मक पथृ�करण (�यामधील तसेच �यापलीकडील सबंंध). कायदेशीर (उदा. 
�यायालय, शाळा), राजिकय (उदा. शासन), आिथ�क (उदा. �यवसाय/धंदा) आिण 
कौटंुिबक (उदा. िववाह) �ा सामािजक स�ंथामधील 

v. पया�वरणा�मक पथृ�करण : अवकाशीय �प�ीकरणाशी सबंंिधत. 

vi. सा�ंकृितक पथृ�करण, िनयम, मू�ये, �था, परपंरा आिण स�ंकृती ब�ल�या 
मा�यताशंी सबंंिधत.  

vii. सामािजक पथृ�करण 

शहरीकरण औ�ोिगक�करण, िश�ण, सपं�ी इ�यादी एकि�त सव�जमे�या घटकाशंी 
सबंंिधत 

२. ि�कोणाकृत��या प�ती: 

आराखडा िकंवा मािहती सकंलनासाठी ि�कोणाकृत��या प�तीच उ�वू शकतात.  

अ)आराखडा िकंवा आकृतीबंध ि�कोणाकृती : 

आराखडा पातळीवरील ि�कोणाकृती प�तीला म�य-ि�कोणबंध प�ती स�ुा �हणतात. 
सशंोधन आराखड्यात गणुा�मक प�तीचा  प�रणामा�मक प�तीशी मेळ घाल�यासाठी 
आराखडा प�ती ि�कोणबंधाचा वापर केला जातो. गणुा�मक आिण प�रणामा�मक प�तीची 
एकाच वेळी आिण �मब� अंमलबजावणी �ात असते. गणुा�मक िन�कषा�तून िस�ातंाचा 
उम� होतो आिण सशंोधना�या प�रणामा�मक भागात वापर�या गेले�या िस�ातंातून 
सशंोधक िस�ातं काढू शकत नाही. मािहती�या िनिम�तीत िकंवा पथृ�करणात गणुा�मक व 
प�रणामा�मक मागा�चे एकि�करण आढळत नाही. उलटप�ी, सशंोधक �ा मागा�चे िम�ण 
अथ�िनव�चना�यावेळी करतो.  

��येक तं�ातून िमळणाया� िन�कषा�चा सात�यपूण� मािहती िमळिव�यासाठी सशंोधक �यांचा 
वापर करतो. िन�कष� एकि�करण �ि�या �हणजे अशी अवगत िवचार �ि�या �यात  िनण�य 
देणे, स�ुपणा, सज�नशीलता आिण अंत�ा�न अंतभु�त असतात आिण िस�ातंाची िनिम�ती 
िकंवा बदला�या अिधकाराचा समावेश असतो. जर िवसगंत िन�कष� उ�वले िकंवा 
सशंोधकाला नकारा�मक िनण�य िमळाले, तर �या ि�थतीत जा�त क�न सशंोधकाला �या 
सशंोधनाचा अ�यास पढेु चालू ठेव�याची गरज असते. काहीवेळा ि�कोणाबंध आराखडा 
प�तीत दोन वेगवेग�या गणुा�मक सशंोधन प�त�चा वापर केला जातो. जे�हा सशंोधक 
आराखडा  पातळीवर प�त� एकि�त करतो ते�हा सशंोधनाचा हेतू ल�ात ठेवला जातो 
आिणा् �या प�ती वापर�यामागचा तक� सगंत चचा�/वाद तयार केला जातो. 

ब) मािहती संकलन ि�कोणाकृतीबंध: 

मािहती सकंलन पातळीवरील ि�कोणाकृती बंध प�तीला अधीन (मया� िदत) ि�कोणाकृती 
बंध प�ती असे �हणतात. मािहतीसकंलन पातळीवर, सशंोधक मािहती सकंलना�या दोन 
वेग�या तं�ांचा वापर करतो. परतं ु दो�ही तं�े ही समान सशंोधन स�ंकृती�या अधीनच 
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असतात. मािहती सकंलन प�ती�या एकि�करणामागे अ�यासाधीन बाब�ची जा�त पिव� 
आिण चागंली समज यावी हा हेतू असतो. ि�कोणाकृती बंध प�ती वापरणे हे सोपे काम 
नाही. अ�यासपूत�साठी ते फारच वेळखाऊ आिण खिच�क बाब आहे . 

४) ि�िमतीय िस�ा�त: 

एकाच �कार�या मािहती सचंाचे पथृ�करण कर�यासाठी एकापे�ा जा�त िभगंाचा िकंवा 
िस�ातंाचा वापर कर�याशी ि�िमतीय िस�ातं सबंंिधत आहे. गणुा�मक सशंोधनात, मािहती 
मधून एकापे�ा जा�त सै�ांितक �प�ीकरण उ�वतात. सशंोधक अशा उ�वले�या 
िस�ातंा�या उपयोिगतेचा आिण ताकदीचा शोध जो पय�त ते यो�य िन�कषा��त पोहतच 
नाहीत तोपय�त मािहती उमा�पासून मािहती पथृ�करणा�या मधील च�ाकंार मागा�ने घे�याचा 
�य�न करतो. 

५) बह�िवध ि�कोणाकृती: 

�ात दोन िकंवा अिधक आधी�या ि�कोणाकृती तं�याचंा एकि�त वापर एकाच 
अ�यासासाठी केला जातो.  

गणुा�मक मािहती पथृ:करणात प�पातीपणा कमी करावा. प�पात िन�कषा�वर �भाव टाकू 
शकतो. िन�कषा�ची िव�सनीयता वाढू शकते तो कसा ते खालील�माणे  

अ) मािहती�या बह�िवध �ोतांचा वापर के�यास: 

िन�कषा�ची उलट तपासणी कर�यासाठी वेगवेग�या �ोताकंडून िमळिवलेली मािहती 
उपयोगी ठ� शकते. उदा. क� ि�त समदुायाबरोबर वैयि�क मलुाखत��या मागा� ने 
िमळिवले�या मािहतीचे सकंलन आिण तलुना करणे आिण �या मदु�्ावर िलिहले�या 
मािहतीचे पथृ�करण करणे, जर �ा िविवध �ोताकंडून िमळिवलेली मािहती एकाच 
िन�कषा�कडे पोहोचत असेल तर तो िन�कष� िकंवा शोध जा�त िव�सनीय असतो. 

ब) िनण�याची न�द ठेव�यास: 

सशंोधनाचे िन�कष� जा�त िव�सनीय ठरतील जे�हा िन�कष� कशा �कार ेिमळिवले गेलेत ह े
इतरानंा समजेल. सव� पथृ�करणा�मक िनण�यांची न�द ठेव�यास �या�या मागील 
काय�कारणभाव समज�यास इतरानंा मदत होईल. ल�क� ि�त कर�यामागील कारण, वग�कृत 
न�दणीची िनिम�ती, वग�करणाची उजळणी, मदु�्ाचें वाचन आिण पनुवा�चन करताना मािहती 
सबंंिधत केले�या िन�र�णाचंी न�द ठेवा. (द�तऐवज ठेवा) 

क) मािहती पृथ�करणासाठी वापरले�या �ि�येचा पुरावा: 

�या�ंया आवडीशी िकंवा �ि�कोनाशी सबंंिधत जे काही असेल ते लोक जा�त क�न 
पाहतात िकंवा वाचतात. ��येकजण �वत:�या �ि�कोनातून मािहती पाहतात. �ा �कारची 
िनवड कमी करणे मह�वाचे आहे. �प�पणे मािहती कशा�कार ेपथृ�करण केली गलेी ह े�प� 
के�यास दसुरे, िनण�य कशा�कार े घेतले गेले, कशा�कार े पथृ�करण पूण� झाले आिण 
कशा�कार ेअथ� लावला गेला हे पाह� शकती� 
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ड) दुस�यांना सहभागी क�न �या: 

दसुया�कडून िमळालेली मािहती आिण �याचंा �ितसाद पथृ�करणास आिण अथ� लाव�यास 
मदत क� शकेल. सपूंण� पथृ�करण �ि�येत िकंवा कोण�याही एखा�ा पायरीसाठी �यांना 
सहभागी क�न �या मािहतीचे िसहंावलोकन �वतं�पणे क�न �यामगची बाब आिण वग� 
ओळख�यासाठी अनेक लोक िकंवा एखाद - दसुरा �य�� असावा. नतंर वगा�ची तलुना 
क�न अथा�तील िवसगंती दूर करा. 

उणीवा टाळा�यात :  

अ) िन�प�ी (प�रणामांचे) चे सामा�यीकरण क� नये. जनस�ंये�या पलीकडे जावून 
सामा�यीकरण हे गणुा�मक काया�चे उि��्य नाही. उलटप�ी गणुा�मक मािहती सकलन 
�ितसादका�या ��ीकोनाला जाणून घे�याचा माग� उपल�ध करते. ''का'' �ा ��ाची उ�र 
दे�याचा �य�न करते. गणुा�मक मािहती �प�ीकरण, आकलन आिण �प�ीकरण परुिवते ते 
सामा�यकरणसाठी नाही. 

ब) दसु�याची वा�य काळजीपूव�क िनवडा. दसु�या�या वा�याचंा वापर मािहती 
पथृ�करणाला मौिलक आधारच देत नाहीत तर ते ��य�ात चच�ला आधार दे�यास िकंवा 
यश�वीतेला �प� कर�यास मदत करते. आशयबा� लोकाचें श�द वापरणे टाळावे िकंवा 
म�ुयाला सोडून असलेली दसु�याची वा�य काढून टाकावीत. हेतू ल�ात घेवून दसुया��या 
वा�याचंा सदंभ� वापरावा. वाचकाला �ितसाद काय सागं�याचा �य�न करतो हे समजून 
घे�यासाठी आव�यक तेवढाच भाग समािव� करा. 

क) जे�हा दसु�याचंी वा�य वापरताना ग�ुतेचा आिण िननावीपणाचा आदर करा. जरी �या 
�य��ची ओळख नमदु केली नसेल तरी दसुर े�या �य��ला �या�या शेया�व�न ओळखतात. 

�हणून �या �य��ची �या�ंया वा�यांना वापर�यासाठी परवानगी �यावी. 

ड) मया�दा माडंताना आिण �यां�याशी िमळतेजळुते घेताना सावध रहा ��येक सशंोधनाला 

मया�दा असतात. सम�या माडंणे िकंवा मािहती गोळा करताना आिण तीचे पथृ�करण 
करताना मया�दा पाळ�यास इतरानंा िन�कष� जा�त �भावीपणे समज�यास मदत होईल. 

तुमची �गती तपासा: 

खालील श�दाचा अथ� �प� करा. 

१) िचिक�सा�मक अनमुान 

२) सात�यपूण� तलुना 

३) ि�कोणाकृती बंध 

 

 



  213 

६क    
सशंोधन अहवाल 

घटक संरचना 

६क .० उि�� े

६क.१  ��तावना 

६क.२  सशंोधन अहवालाचे �कार 

६क.२.१ �व�प 

६क.२.२ शैली 

६क.२.३ लघशुोध �बंध आिण �बंध अहवाल लेखनाचे तंि�क 

६क.३  सदंभ� �थं सूची 

६क.४  सशंोधन अहवालाचे मू�यमापन 

६क.५  स�ंया लेखन (Numerical Writing) 

६क.६  सशंोधन अहवालाचें मू�यमापन 

६क.० उि�� े

हा घटक वाच�यावर िव�ाथ� 

१) सशंोधन अहवाल लेखनाची शैली, �व�प आिण यांि�कपणेचा िनण�य घेऊ शकणार. 

२) सदंभ��थ सूची बरोबर आिण �यापक रीतीने िलह� शकतील.  

३) सशंोधन अहवाल कशा �कार ेिलिहले जात हे �प� करतील. 

६क.१ ��तावना 

शै�िणक सशंोधन �ानाचा �सार कर�याक�रता  �य�नशील  असते.सशंोधनातील कृती 
पूण� झा�यानतंर सशंोधकाने सशंोधन �ि�येत समािव� असले�या सपूंण� �ि�येचा 
अहवाल चागं�या �कार े िलहायचे असते. वाचकासाठी �प� आिण सोपे आकलन 
हो�यासाठी चागंला सशंोधन अहवाल िलिहणे गरजेचे आहे आिण चागंला सशंोधन अहवाल 
िलिह�याक�रता सशंोधन अहवालाचे �कार आिण िलिह�याचे िनयम आिण टंकलेखन 
�व�प आिण शैलीचा व अहवाला�या �परषेाचंा �ान होणे गरजेचे आहे. पण �याचबरोबर 
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सशंोधकाची िश�यव�ृी, िवचाराचंी अचकुता आिण अ�सलता या बाबी चागंला सशंोधन 
अहवाल िनमा�ण कर�यात आव�यक आहेत.  

६क.२ सशंोधन अहवाल लेखनाचे �कार 

सशंोधन अहवाल लघशुोध िनबंध, �बंध आिण शोधपि�का लेखा आिण �यावसाियक सभेत 
��ततु केलेले सशंोधन पेपस� (िनबंध) शै�िणक अहवाला�या �व�प आिण शैली म�ये 
िविवधता असते.  

�कािशत कर�याक�रता बनवलेले ह�तिलिखते, लघशुोधिनबंध �बंध या सग�या 
बनवले�या सशंोधन लेखनात फरक आहे.  

लघशुोध व �बंध जा�त सजवलेले आिण �यापक असतात आिण �यावसाियक सभेत 
सादरकेलेले सशंोधन  पेपस� आिण ह�तिलिखत उतार े जा�त सिं�� आिण अचकु 
असतात.  

६क.२.१ �व�प: 

�व�प हे सदंभ� अहवालाचे आयोजन आिण माडंणी एका सामा�य रचने�माणे होते. या�या 
�परखेेत िवभाग उपिवभाग िकंवा �करण आिण उप�करण िकंवा िशष�क आिण उपिशष�क 
समािव� असते. सव� सशंोधन  अहवालाचे �व�प व अ�ययन आयोजना�या पाय�या 
समातर असतात.  

सशंोधन अवहालाचे �व�प सव�साधारणपणे आशयय�ु, चागं�या�कार ेिलिहले जाते. 

पदवी िमळव�याक�रता गणुा�मक अ�यासात�या सशंोधन अहवाल लेखनाचा सामा�य 
�व�प खालील �माणे आहे.  

�ारिंभक पृ� 

१. मखुपृ� 

अ) मखु िशष�क 

ब) पदवीसाठी आव�यक 

क) िव�ापीठ िकंवा स�ंथेचा नाव 

ड) लेखकाचे नाव 

ई) पय�वे�काचे नाव 

फ) िव�ापीठाचे िवभाग 

ज) वष� 
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२. ऋणिनद�श 

३. पय�वे�काचे �माणप� 

४. अनु�मिणका 

५. को�क सूची 

६. आकृती सूची 

अहवालाचा म�ुय गाभा: 

१) �करण I ��तावना: 

a. सै�ाि�तक क�पनाबंध 

b. शोध अ�यासाची यिु�य�ु िववरण 

c. सम�या कथन 

d. स�ंा�ंया �या�या 

e. उि�� े

f. गिृहतके 

g. शोधअ�यासाची �या�ी आिण मया�दा 

h. शोध अ�यासाचे मह�व 

२.�करण II सबंंिधते सािह�याचे व शोधनाचे प�रशीलन/ आढावा. 

३. �करण III प�ती आिण काय�प�ती 

a. अिभक�प आिण सशंोधनाची प�ती. 

b. जनगणन आिण नमनुा 

c. मािहती सकंलनाची साधने आिण तं�े 

d. मािहती िव�ेषणाची साधने 

४) मािहतीचे िव�ेषण 

५) प�रणाम आिण िववेचन 

६) िन�कष� आिण िशफारसी 

७) सदंभ� �थंसूची 
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८) प�रिश� े

गणुा�मक सशंोधनाचे सामा�य �व�प स�ंया�मक सशंोधनापे�ा वेगळे आहे. पदवीसाठी 
गणुा�मक अ�यासाचे सशंोधन अहवाल खालील �माणे िलिहले जात. 

१. �ारिंभक प�ृ (स�ंया�मक सशंोधन सारखे) 

२. ��तावना 

a. सामा�य सम�येचा िवधान 

b. �ारिंभक सशंोधनाचा आढावा 

c. सम�येिवषयी अ�प�ा 

d. सम�येचे मह�व 

e. अ�यना�या मया�दा 

३. अिभक�प आिण प�ती 

a. कृती�थलाची िनवड 

b. सशंोधनाची भूिमका 

c. हेतूपूव�क सै�ािंतक �याय दिश�का 

d. मािहती सकंलाची िनिध 

४) गणुा�मक मािहतीचे िव�ेषण आिण सादरीकरण. 

५) शोधाचे सादरीकरण : िव�ेषणा�मक िनव�चन. 

६) सदंभ� �थं. 

७) प�रिश�.े 

चचा� स�, शोधपि�काचे प�ृ, ह�तिलिखते याचंा सशंोधन अहवाल खालील �व�पात 
िलिहले जात. 

१) शीष�क आिण लेखकाचे नाव आिण प�ा. 

२) स�ेंप 

३) ��तावना 

४) प�ती 

a. �यायदश� 



 

 

संशोधन अहवाल 

 

217 

b. तं�े 

c. ि�याप�ती 

५) प�रणाम 

६) िववेचने 

७) सदंभ� सूची 

आपली �गती तपासा 

१) लघशुोध �बंध िलिह�याचा �व�प कोणता? 

६क.२.३ शैली: 

�िस� - शा�ीय शोधनाचा �भावीपणे अहवाल िलिहताना वापर केला पािहज.े शैली 
पिु�तकाचंा वापर (style Manual) क�न आपला सपूंण� सशंोधन अहवाल िलिह�याची 
िशक�त केली पािहजे. 

१) सशंोधन अहवाल सादर करताना तो सजृनशील, तािक� क व सिं�� असला पािहजे. 

२) भाषा साधी व वा�यरचना सरळ असावी. सामा�य सा�या श�दाचंा अहवालाचा 
वापर करावा भाषा ि�ल� नसावी. 

३) �हणी व वा��चारय�ु अहवाल नसावा. 

४) अहवाल िलिहताना मी, आ�ही त�ुही, माझे, आमचे असा श�द �योग टाळावा. 

५) अहवाल िलिहताना काही �मािणत यो�य सिं�� �पाचा वापर करावा. सदंभ� �थं 
सूची याम�ये वापर करणे यो�य असते. 

६) सशंोधन अहवालाचे टंकलेखन कर�यासाठी सशंोधकाने ह�तािलिखत �यवसायी 
टंकलेखकाकडे �ावे. आिण खालील सशंोधन अहवाल  टंकिलिखत कर�याचे 
िनयम ल�ात ठेवावे. 

a) पाढंरा जाड कागद (८ १/२ " x  ११" आकारा�या) टंकलेखनासाठी वापरावा 
�यासाठी Executive Band, Sunlit Bund JK Bond पेपरही वापरता येतो. 

b) टंकलेखन कागदा�या एकाच बाजूने असावा. 

c) पेपर�या चारही बाजूस समास (Margin) सोडवा. कागदा�या उज�या बाजूस एक 
इंच, डावीकडे (११/२'')  वर�या बाजूस १ १/४'' आिण खालील समास ११/२'' 
आकाराचा असावा. 

d) सव� म�ुय गा�यातील (Main Body) मािहती द�ुपट जागेत (Double Spaced) 
दोन अंतर सोडून �ावी. 
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e) प�र�छेदा�या स�ुवातीस सात अंतर जागा सोडा. 

f) ओळी�या शेवटी श�दाचे िवभाजन क� नये. 

g) सशंोधन अहवालात सारखी शैली आिण आकार टंकमिु�त करावा. 

h) अवतरणे (Quotation) लहान अस�यास दोन अंतर (Double Spaces) सोडून 
�ावे पण अवतरणे मोठी अस�यास मा� ती एक अतंर (Single Space) म�ये 
�ावी. 

i. अवतरणे स�ु होताना उलटा �व�प िवराम (Inverted Comma) अवतरण पूण� 
झा�यावर शेवटी सरळ िवराम सलुटा (' या�माणे) �ावा. या िवरामानतंर लगेच 
�यात सदंभा�साठी शेवटी नबंर �ावे. 

७) सािह�य िन�पणात व सशंोधना�या काय��णालीचे वण�न करताना भूतकाळ अथवा 
पूण� वत�मानकाळाचा वापर करावा. 

सशंोधन अ�यासाचे िन�कष�  माडंताना भूतकाळाचा वापर करावा सशंोधन 
अ�यासाची प�रणामाचंी चचा�  करताना, सशंोधन अ�यासाचे िन�कष� व �याचंा 
अ�वयाथ� लावताना मा� वत�मान काळाचा वापर करणे इ� असते. 

८) सशंोधन अहवाल शा�ीय द�तावेज असते ते कादबंरी िकंवा िविश� िवषयावरचा 
�बंध नाही याम�ये �यि�िन� िकंवा भाविवक िवधान  समािव� नसतात. तर �या 
जागी त�यिन� आिण व�तूिन� िवधानाचंा समावेश असतो. 

९) शीष�क आिण लेखक, �थम नावा�या बदली, शेवटचे नाव आव�यक आहे. 
उदाहरणाथ� �ोफेसर जॉन ड्यईु�या बदली ड्यईु िलहावे. 

१०) मोठी लाबंलचक अशी सयं�ु व िम� आिण सिंद�ध व गोलमोल वा�यरचना टाळा 
नेमका अथ� �य� करणारी लहान व सटुसटुीत वा�य वापर�याने अहवालाची 
वाचनीयता वाढते. 

११) दहापे�ा कमी अंक आिण अपूणा�क श�दात �य� करायला पािहजे. उदाहरणाथ� सहा 
शाळाचंी िनवड िकंवा ५० ट�के िव�ाथ�नीची िनवड झाली.  

१२) �माणभूत स�ंयाशा�ीय स�ेु आिण गणना या सशंोधन अहवालात �ावे लागत 
नाही. 

आपली �गती तपासा: 

सशंोधन अहवालाची शैली िलह�याची गरज का आह?े 

६क.२.३ लघुशोध �बंध आिण �बंध िलिह�याचे यं�ाची रचना: 

या अथा�ने लघशुोध �बंध आिण �बंध हे सदंभ� सार�या अथा�ने आह.े  
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�बंध  (Thesis) हा इं�जी श�द आहे आिण लघशुोध िनबंध (Dissertation) हा 
अमे�रकेचा श�द आहे. पण भारतात खास िश�णशा�ाम�ये Thesis  (�बंध) ही स�ंा 
पी.एच.डी. पदवी िमळिव�याक�रता केलेले काम अस े आिण (Dissertation) लघशुोध 
िनबंध �हणजे M.Ed एम. एड.) आिण (M.Phil) एम फ�ल पदवी िमळिव�याक�रता केलेले 
काम. 

लघशुोध �बंध आिण �बंध पूण� आिण �यापक असते. 

लघशुोध �बंध आिण �बंध यांचे म�ुय िवभाग खालील �माणे आहेत. 

a) �ारिंभक प�ृ 

b) अहवालाचा म�ुय गाभा 

c) प�रिश�े 

d) �ारिंभक पृ�: 

�ारिंभक प�ृाम�ये िशष�क प�ृ, पय�वे�काचे �माणप�, ऋणिनद�श प�ृ, अन�ुमिणका, 
को�क सूची, आकृती सूची असते. 

मखु प�ृा म�ये अहवालाचे शीष�क, लेखन/ शोधक�या�चे नाव, पदवी अंशत: पूत�साठी एक 
भाग, महािव�ालयाचे िकंवा िव�ापीठाचे नाव आिण �थान, पदवी, सादर के�याचा िदनाकं 
व वष�, माग�दश�क चे नाव, पद आिण स�ंथेची सलं�नता.  

सम�या कथन (शीष�क) पिहली िलपीत आिण म�ये िलिहले पािहजे आिण उलटे 
िपरािमड�या रचने�माणे िलिहले पािहजे आिण डबल �पेस असणे आव�यक आह.े 

BOX 1 

        DEVELOPMENT OF SCIENCE CONCEPTS IN HEARING 
IMPAIRED CHILDREN STUDYING IN SPECIAL SCHOOLS AND 
INTEGRATED SETTINGS. 
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for the Degree of 
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�बंध आिण लघशुोध �बंधात ऋणिनद�श प�ृ समािव� असतो. 

शीष�क प�ृानतंर ऋणिनद�शाचा �म असतो. शोधकाया�त �या �यिं�कडून व स�ंथाकंडून  
नेहमी�या �यवहारा�या पलीकडे असणारी उ�लेखनीय आिण मोलाची अशी मदत झाली 
असेल �याचाच ऋणिनद�श करणे इ� असते. शोधकाया�त मोलाचे माग�दश�न करणा�या 
माग�दश�क-�ा�यापकांचा ऋणिनद�श आव�यक असतोच. पण �याचबरोबर �ाचाय�/ 
म�ुया�यापक/ टंकलेखक/ िविवध �कारची मदत करणार े िलिपक, �थंपाल व घरातील 
िनकटवत� नातेवाईक, मंडळी याचंा ऋणिनद�श मा� अनाव�यक असतो. 

ऋणिनद�शाची भाषा नेमक� व सौ�य असावी. 

अन�ुमिणका �हणजे अहवालाचे सारदश�न (िसनॉि�सस) होय. सशंोधन अहवालाचे �मखु 
िवभाग व उपिवभाग िकंवा �करणे कोण�या पानापासून स�ु होतात हे अन�ुमिणकेत 
दश�िवलेले असते. 

संशोधन - सम�ये�या सभा�य उ�रा�ंया स�यास�येचे परी�ण कर�यासाठी सकंिलत 
आधारसाम�ी सार�व�पात व सघंिटत �व�पात माडंणे आव�यक असते. को�के �हणजे 
सकंि�पत आधारसाम�ीची िविश� प�तीने केलेली माडंणी होय. 

को�काचंी आिण आकृ�याचंी यादी वेग�या प�ृातं असते �यात �माकं, को�काचें शीष�क 
आिण आकृती आिण प�ृ �माकंाचा उ�लेख असतो. 

अहवाला�या �मखु गाभा : 

यात ��तावना, सबंंिधत सािह�याचे व सशंोधनाचे प�रशीलन, प�ती आिण काय� प�ती, 
प�रणाम आिण चचा�/ िववेचन, िन�कष� आिण िशफारशी ��तावना िवभागात सै�ािंतक 
सरंचना समािव� असते. यात सम�या, शोधअ�यासाचे मह�व सै�ािंतक आिण �ा�यि�क 
��ीकोणा�माणे, सम�येचे वण�न, काया��मक �या�या उि��,े प�रक�पना कथन यिु�य�ु 
िववरणासिहत आिण काहीवेळा अ�ययनाची मया�दा सम�या ��ा�मक �व�पात एक ��ाने 
अनेक ��ानंी िकंवा एक म�ुय �� आिण �या�याशी सबंंिधत उप-�� देऊन माडंणे इ� 
असते.  
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का�पिनक स�ंा आिण चलांची काया��मक �या�या �प�पणे िदली पािहजे. सम�येचा 
कथनाचा हेतू दोन चलामं�ये असलेले सबंंधाचंी शोध घेणे हे असले पािहजे �हणून सम�या 
दोन अथवा अिधक चलामंधील सबंंध दश�िवणारी असावी. 

गिृहतकाचें �ितपदन करावयाचे असते. ��येक गहृीतकातं चलघटकामंधील सबंंधाचा िकंवा 
फरकाचा �प� उ�लेख झाला पािहजे. गिृहतके परी�णयो�य असले पािहज.े 

युि�यु� िववरण १ 

           िपयाजे�या ��ीकोना�माणे बोधा�मक िवकास िविश� �मानसुार चार अव�थेत 
िनि�त केलेला आहे : सवेंदक-कारक अव�था, ि�या�मक पूव� अव�था, मूत� ि�या�मक 
अव�था, औपचा�रक ि�या�मक अव�था, ��येक अव�था िविश� वयानसुार स�ु होते. 
आिण �याच वेळी काही िविश� सकं�पना िवकिसत होतात. िव�ानातंील सकं�पनेचा 
िवकास वयाशी सबंंिधत आहे. �हणून  असे गिृहत धरता येईल. सकं�पना िवकिसत होताना 
वय ही अ�यतं मह�वाची भूिमका पार पाडते. �हणून या यिु�य�ु िववरणातून अशी 
प�रक�पना िमळेल. 

िव�ाना�या सकं�पना िवकिसत होताना ��येक वया�या �तरावर �वण शि� �ीण 
असले�या मलुामं�ये ल�णीय फरक आहे. 

सम�येत अ�यासात चले, �यायदश�, �े� िकंवा बाजू पदिन�यन साधने आिण तं�े या बाबी 
मया�दामं�ये समािव� झाले पािहजे. दूसर े �करण सबंंिधत सािह�याचे व सशंोधनाचे 
प�रशीलन आहे. यात सबंंिधत सािह�येिवषयी इतर� अथवा काही �थंात मािहती उपल�ध 
असते. अशा मािहतीचा उ�लेख कर�यात यावा. �या मािहती�या आधार े पढुील �ानाचा 
शोध घे�यास वाटचाल करावी �यासाठी उपल�ध मािहतीचे वाचन, मनन व िचतंन करावे. 
उपल�ध मािहती�या स�:प�रि�थतीत बदललेला अथ� द�ेयात यावा. �याचा आढावा  
�यावा. �यानतंरच उपल�ध मािहतीचे प�रशीलन करावे. सशंोधन प�ती आिण काय�प�ती/ 
अ�ययन प�ती िवभात जनसं�या, साधने, तं�, प�ती काय�प�ती समािव� असते. 

जनस�ंयाचे वण�न करताना जनस�ंयेची �या�या, �यायदशा�चा आकार यािवषयी तक� , 
�यादश� िनवड�याची कारणे, जनस�ंया कशी उपयोगी आहे, भाग घे�यास असमथ�ता का 
दश�िवली. सशंोधनात सहभागी का झाले नाही याची मािहती देणे, िव�ेषण कर�यास 
योजलेली सिं�यका मािहती, पथदश�न अ�यासाची मािहती, मािहती िमळिव�यासाठी 
योजले�या प�ती. 

जनस�ंयेच ंवण�न करताना �याचे म�ुय वैिश�्ये आकार, वय, �ेणी�तर, �मता �तर आिण 
सामािजक-आिथ�क �थर समािव� झाले पािहज.े,  

त�य गोळा कर�याचे अनेक साधने व तं�े याचंा वापर करणे कसे यथाथ� आह ेयाची मािहती 
िदली पािहजे. मा� त�याचंी व तं�ाची िनवड करताना ती सशंोधन िवषयास कशी उपय�ु 
आहेत याचा पाठपरुावा करणे गरजेचे आहे. साधनाचें मह�व, �याचंी स�माणता, 
िव�सनीयता आिण चाचपूडत पाह�याची �ि�या समािव� असले पािहजे. 
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जर सशंोधकाने �वत: साधनाची िनिम�ती केली असेल तर �यासाठी सशंोधकाने साधन 
तयार करताना योजलेली  �ि�या स�माणता आिण िव�सनीयता िनि�त कर�याक�रता 
�ितसादाचे िनकष, गणुाचंी रचना, रीत आिण िव�ेषणाचे माग�दश�न इ�यादी गो��चे 
�सूतीकरण करावे लागते. िनिम�ती केलेली साधनाची �त गणुाचंी उ�र ेआिण इतर सबंंिधत 
मािहती लघशुोध �बंध आिण �बंधा�ंया प�रिश� यात िदली पािहजे. 

सशंोधना�ंया  अिभक�पाचे सिव�तर �पात वण�न केले पािहजे. यात अिभक�प िनवडीचे 
यिु�य�ु िववरण असले पािहजे.  

आधारसाम�ी�या िव�ेषणासाठी �या सािं�यक�चा वापर केला असेल व ��येक 
िव�ेषणातून िन�प�न जे प�रणाम असतील �याचे वण�न 'प�रणाम' या िवभागत केले जाते. 
��येक िस�ा�त क�पने�या परी�णासाठी �या साथ�कता �तराची िनवड केली असेल 
�याचा उ�लेख क�न िस�ा�तक�पनेचा �वीकार केला क�, �याग केला या सबंंधीचे िनवेदन 
करावयाचे असते. सशंोधन अ�यासाचे प�रणाम साराशं �पाने अथवा आलेखा�या �व�पात 
माडं�यासाठी को�क, सारणी व आकृ�याचंा वापर करावा. यामळेु प�रणामा�ंया माडंणीत 
स�ुप�ता येते. स�ंया�मक आधारसाम�ीची माडंणी को�कांम�ये करावी. यात सामा�यत: 
वण�ना�मक सािं�यक� म�यमान, �माण िवचाचलन आिण साथ�कता कसोट्या टी - गणुो�र 
आिण एफ गणुो�र याचंा समावेश असतो. सामा�यत: आधारसाम�ीचे सारणीब� 
��ततुीकरण केले असता दोन िकंवा अिधक चलघटामं�ये असलेला आंतरि�या�मक सबंंध 
�प� होऊ शकत नाही. या प�रि�थतीत आकृ�या�ंया सहा�याने ते �प�पणे दश�िवता येणे 
श�य असते. आकृ�या जर स�ंया�मक आधारसाम�ीवर आधा�रत अस�या तर ती 
आधारसाम�ी को�कात अथवा ��य� �या आकृतीत ��तूत केली जावी. को�के व 
आकृ�या नीटनेट�या व बोल�या असा�यात �यातून अिभ�ेत असलेला आशय सहजतेने व 
चटकन ल�ात यावा.  

त�ा सारणी १ 

एकाि�मक शै�िणक प�रसर आिण िवशेष शाळातील �वण शि� �ीण असले�या 

िव�ा�या��या संर�णावरील �ितसादा�या Z �माण 

सकं�पना ��य सरं�ण वजन सरं�ण घनफळ सरं�ण 

प�रसर ट�के Z �माण ट�के Z �माण ट�के Z �माण 

एकाि�मक 

प�रसर 

 

िवशेषण  

शाळा 
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सारणी �. १ �माणे ८६ ट�के एकाि�मक प�रसरात �वण शि� कमी असलेले िव�ाथ� 
आिण ८१ ट�के  िवशेष शाळेत िशकणार े �वण शि� असलेले िव�ाथ� ��याचे सरं�ण 
करतात. ��य सरं�णाबाबतीत ल�णीय फरक आढळत नाही. (Z = ०.९६, p > ०.०५ ) 

��येक सशंोधन अहवालात सशंोधन अ�यासा�या प�रणामाचंी चचा� करणारा, �याचंा 
अ�वयाथ� लावणारा �याव�न िन�कष� काढून �यांचा मितताथ� माडंणारा व िशफारसी 
करणारा िवभाग असतो. सशंोधन अ�यासात फ� एकाच िस�ा�तक�पनेचे परी�ण केले 
असेल आिण िकंवा िववेचन थोडेसेच असेल तर 'िववेचन' हा िवभाग वेगळा न करता 
'प�रणाम' या िवभागातच �याचंा समावेश करता येतो. 'िववेचन' हा िवभाग वेगळा असावा क� 
�याचा समावेश 'प�रणाम' या िवभागात करावा ह ेमह�वाचे नसून िववेचन िकती �यवि�थत 
केले गेले आहे ह ेअिधक मह�वाचे आहे, हे िवसरता कामा नये. 

��येक सशंोधन प�रणामाची चचा� �या प�रणामाशी सबंंिघत असले�या मूळ 
िस�ा�तक�पनेला अनलु�नु करावयाची असते. 

सशंोधन अहवाला�या शेवटी साधन�थंाचंी एक यादी �ावी लागते. वाचक व अ�यासक 
या�ंया ��ीने हा भाग अ�यंत मह�वाचा असतो. �थंसूची �हणजे शोध अ�यासा�या 
आधारभूत �ानाचा/ िवचाराचंा मूल�ोत होय. 

�थंसूचीत सशंोधनाशी ��य� व घिन� सबंंध असले�या �थंाचा, सशंोधन लेख, 
अ�कािशत �बंध व अ�य �कार�या साधन - �थंाचंा समावेश करावयाचा असतो. �थंसू�ी 
तयार करताना पढुील सकेंत ल�ात ठेवावेत. 

सशंोधनकाया�साठी �या मािहतीचा व त�याचंा उपयोग केलेला असेल �यापैक� जी मािहती 
व त�ये अहवाला�या म�ुयांगात समािव� कर�याइतक� मह�वाची नसतील िकंवा खूप 
िव�ततृ असतील अशा मािहती व त�याचंा समावेश प�रिश�ात करावयाचा असतो. 
सशंोधकाने शोध अ�यासा�या त�य सकंलनासाठी तयार केले�या चाच�या, ��ावली, 
पडताळासूची, �ितदश� िनवडले�या स�ंथाचंी यादी, �ितसादकाचंी सूची, �या�याप�े, 
अप�र�कृत त�ये, त�य िव�ेषणाची कागदप�े इ. बाब�चा समावेश प�रिश�ात करावयाचा 
असतो.  

िनबंध लेखन कर�याची यं�णा: 

सशंोधन िनबंधाचा सशंोधन अहवाल ह�तलेिखकेत �कािशत कर�याक�रता िकंवा 
चचा�स�ात आिण �यावसाियक सभेत कर�याक�रता तयार केलेले सशंोधन अहवाल 
�हणजेच िनबंध. यात लेखन शैली आिण �व�पाची यं�रचना सारखीच असते. 

िनबंध िलिह�याचा म�ुय हेतू �हणजे इतर सशंोधकाची िवचार �ि�येत सहभाग हो�यासाठी 
असते जे लघशुोध िनबंध आिण �बंधात श�य नाही. 

िनबंधाचे आिण �बंधाचे आशय आिण �व�प सारखा असतो. फ� िनबंधाचे आशय आिण 
�व�प थोड�या ं�माणात असते याचे सशंोधन अहवाल खालील �व�पात असतो. 
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१. शीष�क 

२. लेखकाचे /सशंोधनक�या�चे नाव 

३. स�ेंप (िकमान १००-२०० श�दात) 

४. ��तावना 

५. प�ती 

६. प�रणाम 

७. चचा� / िववेचने 

८. सदंभ� सूची 

सशंोधन िनबंधाचे शीष�क लेखन, लघशुोध िनबंध आिण �बंधासारखेच असते. शीष�का�या 
खाली सशंोधनक�या�चे नाव आिण प�ा िदला जातो. 

लघशुोध िनबंधाचा स�ेंप १०० ते १२० श�दात िलिहतात. यात उि��े, प�ती आिण शोध 
या बाबी म�ुय गाभात असतात. लघशुोध िनबंध आिण �बंधासारखे �ाथिमक प�ृाचंी 
सशंोधन िनबंधात आव�यकता नाही. 

��तावना यात सै�ािंतक पा��भूमी चा सिव�तर वण�न असतो. आिध झाले�या सबंंिधत 
सशंोधना�ंया उि��े, गिृहतके आिण शोध यावर मा�यता आिण मतभेद यात समािव� 
असतात.  

प�ती िवभाग : �यायदशा�चा आकार आिण नमनुा िनवड, साधने आिण तं�े, अिभक�प 
आिण मािहती सकंलनाची काय� प�ती समािव� असतात. �याचबरोबर सशंोधन िनबंध 
अचूक आिण �यापक असली पािहजे. सशंोधनक�या�ने सम�येचे िचिक�सक घटक िनि�त 
करताना �याचंी पारख बारकाईने केली पािहजे. 

िनबंध लेखना�या प�रणाम िवभागात को�क, आकृती आिण त�े, गिृहतकावर आधा�रत 
असतात. (�वीकारणे आिण अ�वीकारणे) केले�या शोधाचे वण�न सािं�ययक� मू�यावर 
आधा�रत असली पािहज.े 

सशंोधन िनबंधात िववेचन िवभाग सवा�त मह�वाचा असतो. ��येक शोधाची चचा� पूव��या 
शोधा�या मा�यता िकंवा मतभेदावर आधा�रत असते. �याबरोबर पूव��या िस�ा�त आिण 
अि�त�वात असले�या �ाना�या गाभांवर समथ�न क�न चचा�  करणे आव�यक असते. 

या िवभागात सशंोधक आपले �वतं� िचिक�सक समथ�न देऊ शकतो, याचा वापर 
सम�येतून उ�वले�या नवीन िव�तार जे अि�त�वात असले�या �ानाम�ये काही भर घालू 
शकेल िकंवा िस�ा�ताचे बदल आिण सधुारणा आणू शकेल अशी खा�ी करतो. 
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शेवटी सदंभ�सूची िवभागात सशंोधक�या�चे नाव िनबंध लेखनात अ�रान�ुमा�माणे नाव 
आधी बदलले असते. 

आपली �गती तपासा - ३ 

१) लघशुोध िनबंध िलिह�याची य�ंरचना �प� करा. 

६क.३ सदंभ� सूची 

संदभ��ंथ सूची: 

सशंोधन अहवाल सपं�यावर िवषया�या म�ुय गाभा भागानतंर सदंभ��थं सूची दे�यात येते. 
सदंभ� �थं सूची ठळक व जाड टंकिलिखत करावी. सदंभ��थं सूची पाना�या म�यभागी 
येईल अशा�रतीने टंकिलिखत करावी. ते पिह�या पानावर िलहावे. 

सदंभ��थं सूचीम�ये उतारा व िवरामिच�हे दे�याची प�ती आिण तळटीपाम�ये तेच दे�याची 
प�ती यात अिधक तफावत असते.  

उदाहरणाथ� तळटीपाम�ये लेखकाचंी अ�ा�रे व नतंर आडनाव या�माणे िलहावे. �हणजे 
लेखकाचे पिहले नाव, विडलांचे /पतीचे नाव, प�ुतकाचे नाव, �काशन�थळ, �काशक, वष� , 
आव�ृी व प�ृ�माकं दे�यात येतात. परतं ुसदंभ��थं सूचीम�ये लेखकाचे आडनाव �थम व 
नतंर लेखकाची अ�ा�र े अथवा आडनाव �थम िलह�न नतंर लेखकाचे नाव, विडलांचे 
नाव/पतीचे नाव असा �म असतो. नतंरचा �म सारखा असतो. 

पढुील उदाहरणे, सदंभ��थं सूची व तळटीपा यातील फरक �प� करता येतो. 

१) एक लेखक तळटीप �व�प 

i) J.S.Mill : A system of Logic, New york Harper & Row, 1946 P. 224 

संदभ� �ंथ सूची: 

Mill J.S. A system of Logic, New York : Harper & Raw, 1846, P.224. 

अनेक सदंभ�सूचीम�ये अ�रा�या �मानसुार सशंोधक सशंोधन अहवाल तयार करताना 
सदंभ��थंाची यादी देतात. �यां�यापैक� काह�चे वग�करण पढुील�माणे कर�यात येते.  

उदा. प�ुतके, शोधपि�का (Journal) अहवाल वत�मानप�े, साव�जिनक द�तावेज इ. यातं 
�थम िदलेली यात �थम िदलेली प�त यथाथ� समज�यात येते व �या प�तीचा सरा�स 
वापर कर�यात येतो. 

ii. सदंभ� �थंाचंी सूची टंकिलिखत करताना स�ुवातीस �कािशत सािह�याचंा अ��म 
�ावा. 

iii. �कािशत सािह�यानतंर �थंस�ंथा �काशने �ावी., 
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iv. चौथा �माकं िनयतकािलकाचंा (Periodicals) �ावा. 

v. पाचवा �माकं लेखानंा दे�यात यावा. 

vi. सहावा �माकं अ�कािशत सािह�यानंा (Unpublished Materials) असावा. 

vii. सपंािदत प�ुतकानंा सपंादक असे नाव �ावे उदा. 

Buch. M.B. (Ed) : fourth survey of Research in Education; New Delhi i 
NCERT 1983-1988 Vol II 

२) संयु� लेखक (For the Authors): 

�या वेळी प�ुतकाचे लेखन एकापे�ा अिधक लेखकांनी केलेले असेल अशावेळी पढुील 
प�तीचा वापर करतात. पिह�या लेखकाचे आडनाव, पिहले नाव, व विडलाचें नाव नतंर 
दसु�या व ितस�या लेखकाचे नाव िलहावयाचे झा�यास सव��थम पिहले नाव विडलांचे 
अथवा पतीचे नाव अथवा पिह�या व दसु�या नावाची आ�ा�र े िलहावी आिण शेवटी 
आडनाव िलहावे. 

उदा. घोरमोडे, डॉ. के.य,ु डॉ. कला कृ. घोरमोडे; भारतीय िश�ण�णालीचा िवकास आिण 
शालेय �यवहाराचे अिध�ान, नागपूर, िव�ा �काशन, �थमाव�ृी, १५ ऑग�ट २००६, प�ेृ 
३८०. 

i. वरील उदाहरणात प�ुतका�या शीष�कास अधोरखेािंकत क�न िवराम िदला आहे. तसा 

ii. �ावा. 

iii. �काशन �थळानतंर (:) असे िच�ह �ावे. 

iv. �काशनाचे नाव देऊन नतंर �व�पिवराम (,) �ावा. 

v. �काशन वष� �ावे व खडं (अस�यास) �ावा व �व�पिवराम �ावा. 

vi. प�ृ �माकं देऊन पूण� िवरामिच�हे (इ�� ्एूदज)् �ावे. 

३) लेख (For Article): 

शोध पि�केतील (Journal) लेख अस�यास लेखाचें शीष�क अवतरण िच�हाने बंद करावे व 
�यानतंर �व�पिवराम �ावा. शोधपि�केचे नाव अधोरखेांिकत करावे. खडंाचा आकडा 
रोमनम�ये �ावा. �काशन �थळ व �काशक यांची नावे िलिहली जात नाहीत. �काशनाची 
तारीख व खडंाचा नबंर कंसात ठेवावे. �यानतंर �व�पिवराम व पान�माकं �ावा, मिहना 
वष� िलहावे.  

उदा : 

Bracht, G and G Glass : “The External validity of Experiments,” American 
Edication Research Journal, V (Nov. 1968) PP 437-474. 
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ii)  जर लेखक अथवा लेखकापैंक� एक लेिखका अस�यास ितचे पिहले नाव पूण� िलहाव.े 

उदा. 

Vishnoi, Kusum, “Interest patterns of High and Low Achievers : A 
comparative study Indian Education Review, XII (January 1977) 44-48. 

iii)  काल�मानुसार �म (Chronological Order): 

�यावेळी एकाच लेखका�या नावाची यादी िदलेली असते. अशावेळी ��येक िठकाणी ��येक 
िठकाणी नावाचा काल�मानसुार उ�लेख करावा. 

उदा. 

Koul K. “A factorial study of the personality Traits of popular Teachers” 
Indian Educational Review, VOI I No. I, 1974. 

Koul, L, “Examination Reform at the School Level” NIE Journal of 
Education vol I, 1976 PP. 6.9. 

Koul. L. “Implcations of work experience, “H.P. Board Jpurnal of 
Education Vol. I, 1976, PP 26-28. 

४) काही िवशेष बाबी: 

काही िवशेष बाबी वेग�या प�तीने दश�िव�या जातात. साव�जिनक द�तावेज सपंािदत काय� 
याचंा िवशेष वापर �हणून समावेश करतात. �याच�माणे िनयतकािलके, नामािंकत 
सघंटनाचंी �काशने, अहवाल, अ�कािशत सािह�य, यांचाही िवशेष वापरात समावेश 
करतात. याचंा वापर प�ुतके आिण शोधपि�का या�ंया अवलोकनापे�ा थोडे वेगळे 
असतात. एवढे मा� खास पढुील उदाहरणाव�न �या�यातील फरक ल�ात येते. 

i) िव�कोशातील लेख (Encyclopaedia Articles ): 

Flander N. “Teacher Effectiveness” in Encyclopedia of Education 
Research, ed. R.L.Ebel, London : The McMillan Co., 1969 PP 1423-37. 

ii)   अहवाल (Reports): 

Government of India Ministry of Education, report of the secondary 
Education Commission, 1952-1953, New Delhi. 

iii) अ�कािशत सािह�य : (Unpublished Materials) 

घोरमोडे, कला, के., ''रा��ीय शै�िणक धोरण १९८६ �या सदंभा�त राजष� शाह� महाराजांचे 
शै�िणक िवचार आिण काय� एक अ�यास अ�कािशत िश�ण आचाय� �बंध, रा��सतं 
तकुडोजी महाराज नागपूर िव�ापीठ, नागपूर, २००५. 
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iv)  संपािदत काय� (Edited Works): 

Bunch M.B.(ed) second Survery of research in education Baroda Society 
for Educational Reseach and Development 1979, PP. 614. 

iii)  साव�जिनक द�तावेज (Public Pocuments): 

Edwards, A.L. and F.P.Kilpatick “A Technique for the construction of 
Attitude scale” J. Appl psychol 52, 1948 pp. 374-384. 

iv)  वत�मान प�ातील लेख: 

नायर कुलदीप ''�वातं�या�या खडतर माग�, लोकमत, नागपूर, ऑग�ट १४, २००७ प�ृ४. 
धा�रया, मोहन ''�वतं� भारताचा िहरक महो�सव.'' लोकमत नागपूर आ@ग�ट १५, 
२००७ प�ृ ६. 

v)  नामांिकत संघटनांची �काशन:े 

Publications of leaned organisations UNESCO, learning to be : The world 
of Education today and Tommarrow, New Delhi : sterling publishers 
private Limited 1972. 

१४) प�रिश� (Appendix): 

प�रिश� स�ुा अलग पानावर टंकिलिखत कर�यात येते. हे पाना�या म�यभागी ठळक 
अ�रात टंकिलिखत करतात. अनेक �कार�या िवशेष बाब�चा समदुाय असले�यानंा गटात 
एक� क�न �यानंा प�रिश� अ, प�रिश� ब इ. नावे दे�यात येतात. �याचंी यादी तयार 
झा�यावर ती अन�ुमिणकात दश�िवली जाते. �याचे शीष�क पिह�या पाना�या म�यवत� 
ठळक अ�रात टंकिलिखत केले जाते. 

१५) िनद�श सूची (दश�क)  Index : 

सूची अथवा दश�क प�रिश�ानतंर�या पानावर दे�यात येते. ती ठळक अ�रात पाना�याम�ये 
टंकिलिखत केलेली असते. म�यभागी स�ुवाती�या पिह�या पानावर ठळक अ�रात 
दश�िव�यात येते. िह सूची वणा�न�ुमानसुार िदली जाते. ती दोन �तंभात िदली जाते व �यात 
एक अंतर (Single Space)  "ठेव�यात येते. म�ुय बाब� डावीकडील समासाम�ये तीन 
अंतर (Three Space) सोडून िदली जाते व उपबाबी दोन अंतर (Two Space) सोडून 
दे�यात येतात. �ा बाबीनतंर �व�पिवराम दे�यात येतो. 

६क.५ स�ंया लेखन (Numerical Writing) 

स�ंयालेखनास सशंोधन अहवालात मह�वाचे �थान आहे. �हणून सशंोधन अहवाल 
िलिहताना स�ंयालेखनाकडे िवशेष ल� �ावे लागते. स�ंया लेखन करताना पढुील 
बाब�कडे ल� दे�यात यावे. 
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१) सशंोधन अहवालात स�ुवातीची स�ंया श�दात दश�वावी. 

२) न�या�णवपावेतो येणा�या व �यापढेु दहा�या पटीत येणा�या पूण� स�ंया श�दामं�येच 
दश�वा�या. 

उदा. एकशे दहा, दोनशे वीस, दोनशे स�र इ. 

३) तसेच पाव, अधा�, पाऊण हे स�ुा श�दामं�येच दश�वावे. 

४) स�ंया दशाशं िच�हाचे अथवा अपूणा�काने जोड�यास �या अंकात दे�याची �था आहे. 

उदा. २१/२, १२ १/२, ९.५, १०.५ 

५) शेकडेवारी अथवा ट�केवारी दश�िवताना ती अंकातच दश�वावी. उदा. ५%(ट�के) 
२०% (ट�के), ३५% ट�के इ. 

६) आकृ�यातील स�ंया आिण को�कातील स�ंया अंकात टंकिलिखत असा�यात. 

उदा. ३२, ४५, ४८, ५२, इ 

७) चार अंक� अथवा �यापे�ा मोठी स�ंया अस�यास हजारा�या अंकानतंर �व�पिवराम 

 (Comma) िदला पािहज.े २,५६०;  ४,९९८;   ३५,०६२. 

८) शेवट�या  अंकानतंर पूण� िवराम (Full Stop) �ावा. 

६क.६ सशंोधन अहवालाचें मू�यमापन 

शोध अ�यासाचे प�रणाम याव�न काढलेले िन�कष� आिण अ�वयाथ� जोपय�त िलिखत 
�व�पात वाचक आिण िचिक�सक अ�यासकापय�त पोहोचत नाही तोपय�त ते सशंोधन 
'सशंोधन' या सं�ेस खया� अथा�ने पा�च ठरत नाही. 

सशंोधन अहवालाचा दजा� कोण�या �कारचा आहे हे अ�यास�यासाठी सशंोधन अहवालाचे 
मू�यमापन केले जाते ते पढुील म�ुा�यानसुार. 

��तावना 

सम�या 

 सम�येचे �ितपादन केले आहे काय ? 

 सम�या 'सशंोधन �म' आहे काय ? �हणजे आधारसाम�ी�या सकंलन व िव�ेषणा�ारा 

ितचा शोध घेणे श�य आहे काय. 

 सम�येची पूव�पीिठका सादर केली आहे काय ? 

 सम�ये�या शै�िणक मह�वाची चचा� केली आहे काय ? 
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 सम�या �ितपादनात अ�यासा�या चलघटकाचंा व �या�ंयातील अनसुधेंय िविश� 
सबंंधाचंा उ�लेख केला आहे काय ? 

 आव�यक तेथे चलघटका�ंया सै�ाि�तक आािण काया�िभमुख �या�या िद�या आहेत 
का ? 

संबंिधत सािह�याचे िन�पण समालोचन: 

 सबंंिधत सािह�याचे िन�पण सव�समावेशक आहे काय ? 

 सम�येशी सबंंिधत सव� सदंभा�चा उ�लेख केला आहे काय ? 

 सदंभ�साम�ीचे अिधकतर �ोत �ाथिमक आहते काय ? अथा�त सदंभ� साम�ीचे 
थोडेफार �ोतच �ाथिमक आहेत क� द�ुयम �ोत नाहीतच ? 

 सदंभा�चे िचिक�सक िव�ेषण क�न िनरिनरा�या अ�यासा�ंया िन�कषा�मिधल सा�य 
िवरोध दश�िवला आहे काय ? सदंभा�ची नसुती ज�ंी तर नाही ना. 

 सािह�याचे िन�पण ससुगंिठत आहे काय ? �हणजे सम�येशी दूरचा सबंंध असले�या 
सदंभा�ची चचा� अगोदर व अगदी जवळचा सबंंध असले�या संदभा�ची चचा� शेवटी, असा 
तािक� क �म यात आढळतो काय ? 

 शेवटी िन�िपत सािह�याचा थोड�यात साराशं िदला आहे काय ? 

 साराशंातून िन�प�न िवचारांचा शोधनसम�येशी तािक� क सबंंध जोडला आहे काय ? 

 साराशंातून िन�प�न िवचारच अ�यासा�या गिृहतकाचंा मूळ आधार आहे काय ? 

गृिहतके: 

 नेम�या सशंोधन��ाचें िकंवा गिृहतकाचें �ितपादन केले आहे काय ? 

 ��येक गहृीतकातं चलघटकामंधील सबंंधाचा िकंवा फरकाचा �प� उ�लेख केला आह े
काय ? 

 आव�यक तेथे चला�ंया सै�ाि�तक िकंवा काया� िभमखु �या�या के�या आहेत काय ? 

 ��येक गहृीतक परी�ण यो�य आहे काय ? 

प�ती: 

िवषयव�तु / �यु�: 

 जनस�ंयेचा आकार आिण ित�या िविश�्याचें वण�न केले आहे काय ? 

 �ितदश� - िनवडी�या प�तीचे स�ुप� वण�न केले आहे काय ? 

 �ितदश� िनवड�यासाठी उपयोगात आणले�या प�तीने �ितिनिधक, अनिभनत 
�ितदश� िमळ�याची श�यता आहे काय ? 

 �ितदशा�तून �वयसेंवी �य�ु वगळले आहेत काय ? 
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 �ितदशा��या आकाराचे आिण वैिश�्यांचे वण�न केले आहे काय ? 

 �ितदशा��या आकार (सशंोधन प�ती ल�ात घेता ) पया�� आहे काय ? 

साधने: 

 मापनसाधना�ंया िनवडीचे यिु�य�ु िववरण िदले आहे काय ? 

 ��येक मापनसाधनाचा हेतू आशय वण�न केले आहे काय ? 

 मापनसाधने अिभ�ेत चलाचें मापन कर�या�या ��ीने यो�य आहेत काय ? 

 ��येक मापनसाधन अ�यासांतग�त �ितदशा�चे मापन कर�यासाठी यो�य अस�याचा 
परुावा सादर केला आहे काय ? 

 मापनसाधना�या यथाथ�तेची चचा� क�न यथाथ�ता गणुकाचा उ�लेख केला आहे काय? 

 अ�यासाक�रता खास मापनासाधन िवकिसत केले असेल तर ते तयार कर�या�या 
प�तीचे आिण तर �या�या स�माणीकरणाचे वण�न केले आहे काय ? 

 अ�यासाक�रता खास मापनसाधन िवकिसत केले असेल �या�या सचंालनाची, 
गणुाकंनाची आिण अ�वयाथ�  लाव�याची काय��णाली िव�ताराने नमूद केली आहे 
काय? 

अिभक�प आिण काय��णाली: 

 अिभक�प गहृीतकाचें परी�ण कर�या�या ��ीने यो�य आहे काय ? 

 काय��णालीचे इतके सिव�तर केले आहे काय क� अ�य सशंोधकाला शोध अ�यासाची 
पनुराव�ृी करता येईल ? 

 जर पथ�दश�क अ�यास केला असेल, तर �या�ंया अंमलबजावणीचे आिण प�रणामाचें 
वण�न केले आहे काय? 

 िनय�ंणासाठी अवलंिबले�या काय�प�तीचे वण�न केले आहे काय ? 

 सशंोधकाने सभंा�य िनयं�णबा� चलघटकाचंी चचा� केली आहे काय ? 

प�रणाम: 

 यो�य वण�ना�मक सािं�यक� सादर केली आहे काय ? 

 साथ�क परीि�का�ंया प�रणामाचें मू�याकंन कर�यासाठी सभंा�यता �तर 
आधारसाम�ीचे िव�ेषण कर�याअगोदरच िनि�त केला होता काय? अथा�त ्
गहृीतकाचा �वीकार अथवा अ�वीकार कोण�या संभा�यता �तरावर करावयाचा हे 
आधारसाम�ी�या िव�ेषणापूव�च िनि�त केला आहे काय ? 

 �ाचिलक परीि�काचंा उपयोग केला असेल, तर �या�या उपयोगा�या अट�चे पालन 
झाले आहे याचा परुावा सादर केला आहे काय ? 
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 शोधअ�यासाची गहृीतके आिण अिभक�प ल�ात घेता साथ�कता परीि�काचें वण�न 
यो�य होते काय? 

 ��येक गहृीतकाचे प�र�ण केले आहे काय? 

 यो�य �वाधीनता माथांचा उपयोग क�न साथ�कता परीि�कांचा अ�वयाथ� लावला गेला 
आहे काय? 

 यो�य �वाधीनता माथांचा उपयोग क�न साथ�कता परीि�कांचा अ�वयाथ� लावला गेला 
आहे काय? 

 सव� प�रणाम स�ुप�पणे सादर केले आहेत काय? 

 सार�या आिण आकृ�या स�ुयवि�थत आिण सगु�य आहेत काय? 

 ��येक सारणी आिण आकृतीमधील आधारसाम�ीचे अहवाल वण�न केले आहे काय?  

चचा� (िन�कष� आिण िसफारशी): 

 सबंंधीत गहृीतकाला अनसु�न ��येक प�रणामाची चचा� केली आहे काय ? 

 शोधअ�यासाचे ��येक प�रणाम पूव��या इतर सशंोधकानंी केले�या अ�यासात �ा� 
प�रणामाशंी अनकूुल आहेत क� �ितकूल याची चचा� केली आहे काय ? 

 सामा�य िस�ा�त प�रणामांशी ससुगंत आहेत काय ? 

 िन�कषा�ना �भािवत करणाया� सभंा�य अिनयिं�त चलाचंी चचा� केली आहे काय ? 

 �ा� प�रणामा�ंया सै�ाि�तक आिण �यवहा�रक मितताथा�ची चचा� केली आहे काय ? 

 भावी कृतीक�रता केले�या सूचना �यवहा�रक साथ�कतेवर आधारले�या आहेत क� 
सािं�यक� साथ�कतेवर ? 

 भावी सशंोधनाक�रता िसफारशी के�या आहेत काय ? 

सं�ेप (सारांश): 

 सम�येचे पनु��ितपादन केले आहे काय? 

 �य�ुाचंी स�ंया व �कार आिण साधने याचें वण�न केले आहे काय? 

 उपयोगात आणले�या अिभक�पाचा उ�लेख केला आहे काय? 

 काय��णालीचे वण�न केले आहे काय? 

 �मखु प�रणाम आिण िन�कषा�चे पनु��ितपादन केले आहे काय? 

आपली �गती तपासा: 

सशंोधन अहवालाचे म�ुयमापन कर�याचे िनकष कोणते. 

 

 


