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SYLLABUS 

SEMESTER II 

CORE COURSE VIII 

QUALITY MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION 

Theory: 60 Internals: 40                                      Total Marks 100                                         

Total Credits: 6 

Course Objectives: 

1. To explain the Quality in Education. 

2. To understand Quality Management in Education. 

3. To understand the process of Quality Management in Higher 

Education 

4. To analyze the Models of Quality Management in Higher Education 

5. To identify the strategies for Quality improvement in Higher 

Education 

6. To study the challenges of Quality Management in Higher Education 

Module I - Fundamentals of Quality Management in Higher 

Education  Credits:2 

Unit 1: Quality in Education 

a) Concept of Quality and Quality in Education: Indian and International 

perspective 

b) Concepts of Quality Learning Environments, Quality Teaching, 

Quality Learners, Quality Processes, Quality Curriculum 

c)  Assessment and Accreditation: Meaning, Objectives, Relation 

between Assessment and Accreditation  

Unit 2: Quality Management: The Contexts 

a) Quality Management: Concept, Need and Significance 

b) Quality Management Principles and areas 

c) Quality systems in education : The seven parameters (NAAC) 

Unit 3: Understanding the Process of Quality Management in Higher 

Education  

a) Quality Dimensions in Higher Education  

b) Quality improvement processes- Program Educational Objectives 

(PEO) Program outcomes (PO) Course outcomes (CO) 



   

 

 

 

c) Contemporary Perspectives on Higher Education Quality 

Management, Benefits of the Quality Management Process 

Module - 2 Attaining Quality Management goals Credits: 2 

Unit 4: Quality Management Models in HEIs 

a) Total Quality Management  

b) Malcolm Baldridgeaward, Six Sigma 

c) ISO 9000 series 

Unit 5: Higher Education Quality Improvement Strategies  

a) Professional Integrity for Educational Quality in Management 

Sciences 

b) Quality Management and Academic Leadership 

c) Best Practices in Higher Education for Quality Management- 

Identification, Implementation, Institutionalization, Internalization 

and Dissemination 

Unit 6: Challenges in Quality Management in Higher Education  

a.  Culture, leadership, commitment and job satisfaction as antecedents 

of higher education service quality 

b.  Assessing service quality within the educational environment.  

c.  Role of research and Collaboration in Quality Management in Higher 

Education  

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 
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१.० उ  ष्ट े

ह्या घटकानतंर तमु्ही हे करू िकाल. 

• गणुवत्ता ही सकंल्पना समजून घेणे 
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• गणुवत्ता शिक्षण वातावरणामध्ये ऄंतभूात ऄसलेल्या मूलभूत घटकाचें वणान करणे. 

• ऄथा, ईशदष्टे अशण मूल्यमापन अशण मान्यता यामंधील सबंंध साधणे. 

१.१ प्रस्तावना   

हे सवाज्ञात अहे कक कोणयायाही राष्ट्राचा अयामा हा मानव संसाधन हा ऄसतो अशण मानवी 

ससंाधनाच्या शवकासासाठी शिक्षणाच्या सवा स्तरातूंन भरपूर शनयोजन अशण कठोर सराव 

याचंी अवश्यकता ऄसते. चागंले, शवचार  ल, बहुअयामी अशण सजानिील व्यक्तक 

शवकसीत करणे हे ईच्च शिक्षणाचे ईशदष्ट      . 

ईच्च शिक्षणाने              एक शकंवा ऄशधक शविेष अवडीच्या      चा सखोल 

स्त  वर ऄभ्यास करण्यास अशण चाररत्र्य शवकशसत करण्यास सक्षम केले पाहीजे. तसेच 

चाररत्र्य, नैशतक     घटनायामक मूल्ये अशण बौ  क कुतूहल, वैज्ञाशनक स्वभाव, 

सजानिीलता सेवाभाव अशण याया सवा क्षमताचंा शवकास केला पशहजे. ज्या 21 व्या 

ितकातील अव्हाने पेलण्यास अवश्यक अहे. मानव ससंाधन अशण ईच्च शिक्षणाचा दजाा  

एकमे      शनगडीत अहे. राष्ट्राची ओळख जगामध्ये क  य   ऄसेल तर ईच्च शिक्षणाच्या 

गणुवते्तवर लक्ष कें द्रीत करणे अवश्यक अहे. शिक्षणिास्त्राचा शवर्थाथम्ह म्हणून तमुच्यासाठी 

गणुवते्त   सबंंशधत काही मूलभूत सकंल्पना       घेणे अवश्यक अहे. 

१.२ गणुवत्तेचीसकंल्पनाआशणिैक्षशणकगणुवत्ता 

गणुवते्तची सकंल्पना व्यवसाय अशण और्थोशगक के्षत्र म्हणजचे कापोरटे जगताकडून घेतली 

गेली अहे. याचा ऄथा ईयापादनाचंी ती वैशिष््टये जी भागधारकांच्या गरजा पूणा करतात अशण 

यायाद्वार े भागधारकांना समाधान देतात हेच जर शिक्षणासाठी लागू केल्यास तमु्हाला 

भागधारकांचे समाधान करणे अवश्यक अहे. शिक्षणके्षत्रात शवशवध  भागधारक अहेत जसे 

जसे कक शवर्थाथम्ह शिक्षक पालक समदुाय सदस्य, प्रिासक आयायादी.  शवदयाथम्ह हे कोणयायाही 

शिक्षणा व्यवस्थेचे प्राथशमक भागधारक ऄसतात. शवर्थार्थयााच्या गरजा अशण ऄपेक्षा 

कालातंराने बदलतील      त    त                                      यायाहुन 

ऄशधक अशण अनदंी ऄसावी. गणुवत्ता अशण शिक्षणातील गणुवत्ता या सकंल्पना समजून 

घेण्यासाठी तमु्हाला गणुवत्ता म्हणजे काय हे जाणून घेणे अवश्यक अहे . 

१.२.१ गुणवत्ताम्हणजेकाय?: 

गणुवत्ता हा िद द सवात्र वापरला जातो, तमुच्या अजूबाजूला शदसेल कक प्रयायेक व्यक्तक 

जीवनाच्या प्रयायेक के्षत्रात गणुवते्तची मागणी करतो. गणुवत्ता ही सापेक्ष सजं्ञा अहे अशण 

शवशिष्ट व्याख्या िोधणे कठीण अहे. गणुवत्ता या सजें्ञच्या ऄनेक व्याख्या अहेत, यायापैकक 

समपाक म्हणजे – समपाक सेवाचं्या - ऄंतशनाशहत गणुधमााच्या जे गरजा पूणा करण्यास शकंवा 

ऄपेक्षा पूणा करण्यास ऄनमुती देते.  गणुवते्तची व्याख्या शवशनदेिािंी ससुगंत म्हणून केली 

जाउ िकते ज्या प्रमाणात ईयापादन शवशिष्टता पूणा करते गणुवत्ता ही ईयापादनाच्या वस्तु  

शकंवा से   बद्दल ग्राहकाला ऄसलेली समज म्हणून देखील मानले जाउ िकते.  गणुवत्ता ही 
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पाहणा   च्या, नजरते ऄसते ऄसे म्हटले जाते. गणुवते्तच्या काही व्यापकपणे स्वीकृत 

व्याख्या खालील प्रमाणे अहेत . 

• गणुवत्ता ही एकसमानता अशण शवश्वासाहातेची ऄनमुाशनत पदवी अहे कमी शकमतीत 

अशण बाजारासाठी ऄनकूुल - डद लू एडवडास डेशमंग ( 1900-1993) 

• गणुवत्ता ही वापरासाठीची योग्यता अहे - जोसेफ जरुान (1904-2008 ) 

• गणुवत्ता ही अवश्यकतािंी ससुगंत अह.े - शफशलप बी. िॉसबी ( 1926-2001) 

• ईयापादन पाठवल्यापासून समाजाला शदलेला शकमान त    म्हणजे गणुवत्ता – तगचुी 

• गणुवत्ता म्हणजे  ससं्थेचे व्यवस्थापन करण्याचा एक मागा अहे.  Feibygunbaum 

• गणुवत्ता म्हणजे सधुारणा अशण नकुसान टाळणे. तोट्यासह जगणे नाही – होशिन 

• दजाा ही एखादया घटकाची वैशिष््टय अशण वैशिष्ट्याचंी सपूंणाता अह,े जी यायाच्या नमदु 

केलेल्या अशण शवहीत केलेल्या गरजा पूणा करण्याच्या क्षमतेवर अधाररत अहे - ISO 

(आंटरनॅिनल ऑरगनायझेिन फार               ) ही सवा स्वीकृत व्याख्या अहे. 

जी . गणुवते्तच्या अवश्यक ते बदल  बरचे काही सागंते . एखादया स ं  ची प्रशिया 

शकंवा ईयापादन ऄसो, ग्राहकाचं्या ऄपेके्षनसुार गरजा शकंवा अवश्यकता शवशनदेिाचं्या 

योग्य स्वरूपात नमदु केल्या जाउ िकतात. म्हणून वस्तुची गणुवत्ता तलुना करून 

शनधाा ररत केली जाते. पूवाशनधाा ररत वैशिष््टयाचंा सचं शवरुद्ध अवश्यक वैशिष््टयांचा सचं 

जर ससुगंत ऄसतील तर ईच्च गणुवते्तची प्राप्ती केली जाते, परतं ु जर वैशिष््टये 

अवश्यकतेिी जळुत नसतील तर कमी शकंवा शनकृष्ठ दजााची प्राप्ती केली   त . जेव्हा 

तमु्ही ह े शिक्षणासाठी लागू करता, तेव्हा तमु्हाला भागधारकाचे समाधान करणे 

अवश्यक अह.े िैक्षशणक ससं्था म्हणजे शवर्थाथम्ह शिक्षक पालक समदुाय सदस्य 

प्रिासक आयायादी शवर्थाथम्ह अशण रोजगार देणाऱ्या ससं्था हया ग्राहक  अहेत, ज े

िैक्षशणक ससं्थेच्या ऄध्यापन - ऄध्ययन पद्धतीद्वार े समाधानी ऄसतील. शवशिष्ट 

ग्राहकाचं्या गरजा पूणा करण्यासाठी शवशवध मान   िी कठोर अशण सातयायपूणा 

वचनबद्धत ने गणुवत्ता प्राप्त केली जाते. गणुवतोची सकंल्पना देखील एक मनोरजंक 

घटक अह.े ज्यामध्ये ईयापादन शकंवा प्रिक  द्वार े प्रदान केलेल्या सेवा केवळ 

ऄपेके्षनसुारच नाहीत तर कल्पनेच्या पलीकडे अहेत. शिक्षणातील एकूण गणुवत्ता 

व्यवस्थापन                        िैक्षशणक ससं्थेतील गणुवते्तचा मदु्दा 

पद्धतिीरपणे हाताळण्यासाठी महत्त्व प्राप्त करणे म्हणजे (TQM). ग्राहकानंा यायाना 

काय हवे अहे, केव्हा हवे अह ेअशण कसे हवे अह ेते प्रदान करण्यासाठी ससं्थेमध्ये 

गणुवत्ता ससं्कृती शनमााण करणे म्हणजे  (TQM) चा  समावेि अह.े TQM म    

ग्राहकाचं्या बदलयाया ऄपेक्षा अशण अकाकं्षानसुार कायािम शकंवा ऄभ्यासिम तयार 

करून यायानंा ऄध्ययन ऄनभुव देउन यायाचं्या ऄपेक्षाचंी पूतम्ह करणे. 
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१.२.२ गुणवत्तचेेपररमाण:  

तमु्हाला माशहत अहे कक भागधारकाची धारणा हा गणुवते्तचा प्रमखु शनणाायक घटक अहे. 

तमु्ही कदाशचत हे पाहत ऄसाल कक भागधा   ना     च्या गरजा शकंवा ऄपेक्षा पूणा करणा    

ससं्थेत नावनोंदणी करायची ऄसते. अशण परुवठादाराकडून (ससं्था) ज े ईयापादन शदले 

जाते यायात शवशिष्ट गणुधमा अशण वैशिष्टे प्रशतशबंशबत झाल्यास गणुवत्ता शमळाली कक नाही हे 

दिाशवतात. प्रयायेक िैक्षशणक ससं्थेने वैशिष्टे शनशदाष्ट करणारी काही मानके स्थाशपत करणे 

अवश्यक अहे. ही गणुध   अशण वैशि     एकतर शनधाारकाद्वार ेशकंवा व्यशक्तशनष्ठ शनकषा ं    

शकंवा दोन्हींच्या सयंोजना  र ेमोजली जातात. 

गणुवते्तचे शवशवध पररमा   जे ग्राहकाचं्या गरजा पूणा करण्यासाठी ईयापादनामंध्ये िोधतात ते 

पढुीलप्रमाणे कामशगरी, वैशिष्टये, शवश्वासाहाता, ऄनरुूपत्ता, शटकाउपणा, सेवाक्षमता, 

सौंदयािास्त्र, समजलेली गणुवत्ता, वेळ, कालातीत, सपूंणाता, सभ्यता, सातयाय, सलुभता, 

सशुवधा, ऄचूकता अशण प्रशतसाद या गणुशविेषाचंी ऄपेक्षा अहे. तमु्हाला यातील ऄनेक 

गणुधमा हे महयावाचे अशण कापोरटे के्षत्रािी सबंंशधत वाटू िकतात. जेथे ग्राहकाचंी ऄपेक्षा ही 

ईयापादनाच्या शदसण्यावर शटकाउपणा समाधानकारकता      केल्या जाउ िकतात. जेव्हा 

अम्ही मशिनिी व्यवहार करतो तेव्हा ऄपेक्षीत से   बद्दल जागरूक ऄसतो अशण शनयतं्रण 

ठेवणे अशण ईयापादनाची खात्री देणे सोपे ऄसते. परतं ु जेव्हा ते शिक्षण ऄसते मनषु्ट्य ह े

ईयापादन ऄसते. तेव्हा हे गणुधमा शवकशसत करण्यासाठी हे शिक्षणससं्थांच्या        अशण 

ध्येयादवार ेप्राप्त केले पाहीजे. 

१.२.३ शिक्षणातीलगुणवत्ता:  

 शिक्षण हा व्यक्तकच्या व्यशक्तमत्त्वाला अकार देणा    ऄनेक महत्त्वाच्या घटकापैंकक एक अहे 

अशण यायाचे ऄनेक काया अहेत. गणुवत्तापूणा व्यक्तक शवकशसत करण्यासाठी शिक्षणात 

गणुवत्ता ऄसणे अवश्यक अहे. सवााच्या सिकय सहभागाने िैक्षशणक प्रशियेत सतत 

सधुारणा करून शिक्षणातील गणुवत्ता      करता येते. शिक्षणातील गणुवत्ता ही शवशवध 

सकंल्पनासह ही बहुअयामी सकंल्पना अहे. शिक्षणातील गणुवते्तची सकंल्पना स्पष्ट 

करण्यासाठी चेओगं चेंग अशण वाल शमंग टैम (१९९७) यानंी बनशवलेल्या शिक्षणातील 

गणुवते्तच्या मॉडेलचा शवचार करूया. शिक्षणातील  गणुवत्ता हमी.  

    -१ : शिक्षणातीलगुणवत्तचेे      . 

शिक्षणातीलगुणवत्तचेेमॉडेल वणणन 

 

ध्येय अशण स्प  करण    त    

ससं्थायामक ई     अशण स्पष्टीकर   (मानक) 

स्पष्टपणे नम ु केले अहते जे कालबद्ध अशण 

मोजण्यायोग्य अहेत ध्येय साध्य करण्यासाठी 

परुिेी ससंाधन ससं्थेकडे ईपलद ध ऄसणे 

अवश्यक अहे. 

ससंाधन शनशवशष्ट   त    िैक्षशणक स ं     गणुवत्ता यायाच्या शनपजाद्वारा 

ओळ ली जात नाही त  यायाच्या शन  शष्टद्वार.े 
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प्रशिया   त    याचा ऄथा गळुगळुीत ऄंतगात प्रककया अशण फल प 

शिक्षण ऄनभुव अहे. ही प्रशिया शनशवशष्टचे 

(आनपरुचे) शनपजामध्ये (अई            सहजतेने 

रूपातंर होते. 

समाधान   त    भागधारक समाधानी अहेत म्हणजे िैक्षशणक 

ऄशधकारी, शिक्षक, पालक, समदुाय अशण 

शवर्थाथम्ह. 

कायदे शिक्षणाचे   त    हे ससं्थाचंी प्रशतष्ठा अशण समाजातील स्थान 

शमळशवणे सशुचत करते. हे मॉडल शव्हा वापरले जाते 

जेव्हा वातावरण खूप          मागणी ऄसते 

सावाजशनक प्रशतमा ससं्थाचें महत्त्वपूणा शनकष बनते. 

समस्येची ऄनपुशस्थती   त    मानवी ससं्थामंध्ये ऄ  णी अहेत  अशण 

िैक्षशणक ससं्था ह्या मोठ्या अशण लहान  समस्या 

ओळखण्याचा      करतात अशण याया 

ओळखल्या जाणा     समस्यावंर मात 

करण्यासाठी      धोरणे तयार करतात यामळेु 

समस्या कमी होतील.  

सघंटनायामक ऄध्ययन   त    प्रयायेक गोष्ट सतत बदलत अहे. ज्ञानाचा सतत 

शवस्तार होत ऄसून यायामळेु सघंा समोर ऄनेक 

बदल अशण अव्हाने अहते हे मॉडेल सूचवते कक 

बदलयाया मागणी नसुार ससं्थेने सतत शिकले 

पाहीजे अशण सधुारले पाहीजे यासाठी बद      

जाणीव ऄसणे अवश्यक अहे. सतत ऄंतगात 

प्रशियेचे शनररक्षण करणे अवश्यक अहे. कायािम 

मूल्याकन, बदलयाया गरजानसुार समायोजन 

करण्यासाठी शवकासायामक शनयोजन अवश्यक 

ऄसते. 

 

ही   त     शवशवध दृष्टीकोनातून शिक्षणातील गणुवत्ता समजून घेण्यासाठी अशण यायाची 

सकंल्पना करण्यासाठी एक व्यापक अराखडा तयार करू िकतात            प्राप्त 

करण्यासाठी व्यवस्थापन धोर  चा शवकास सलुभ करू िकतात. हे सवा   त     

शिक्षणाच्या वेगवेगळ्या पैलूंवर भर देतात. प्रयायेकाचे का   गणु व म   दा (दोष) अहेत 

मॉ  लची योग्य शनवड सयंोजन  अणी    लब  वणी हे शिक्षणातील गणुव  साठी 

अवश्यक अहे. 

१.२.४ शिक्षणातीलगुणवत्ता-भारतीयदृशष्टकोन: 

शिक्षणातील गणुवते्तची व्यापक ऄथााने    ख्या करणे अवश्यक अहे. शिक्षणाचे सवोच्च 

ईशद्द  व्यशतक्तचा सवाांगीण शवकास अशण समाजाप्रती शतची  बंशधलकक ह े अह.े 

स्वातंत्र्याप्तीनतंर भारत सरकारने वेळोवेळी शनयकु्त केलेल्या शवशवध अयोग अशण 
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सशम        माध्यमातून िैक्षशणक गणुवते्तबाबत केलेल ध्येय अशण प्रययान साध्य 

करण्यासाठी, ईपाय योजनांची शिफारस करण्यासाठी पशह   राष्ट्रीय िैक्षशणक 1968 

धोरण दूसर े राष्ट्रीय िैक्षशणक धोरण 1986 अशण वषा 2019 मध्ये राष्ट्रीय िैक्षशणक 

धोरणाचा मसदुा DNEP - 2019 जो देिाच्या शिक्षण व्यवस्थेत सधुारणा करण्याच्या 

ईदे्दिाने नवीन िैक्षशणक धोरण 2021 म्हणून जारी क    त अला अह.े  NEP 2020    

भारतीय ईच्च शिक्षणाच्या आशतहासातील एक मोलाचा दगड ठरले. या धोर  ने भारताच्या 

ई  शिक्षण     व्यवस्थेत पररवतान घडुन अणण्यासाठी मजबूत अशण शवचारिील 

कल्पना मखु्य   करुन ग ुवते्तच्या अश्वासनावर लक्ष कें द्रीत करणा    NEP मध्ये भारतीय 

लोकभावनेत रुजलेल्या शिक्षण व्यव   ची कल्पना केली जाते. जी सवाांना ईच्च दजााचे 

शिक्षण देउन भारतच्या एकसमान अशण ईयासाही ज्ञानी समाजात बदलण्यासाठी थेट 

योगदान देते अशण यायाद्वार े भारताला जागशतक ज्ञान महासत्ता बनशवण्याची धोरणाची 

कल्पना  अहे कक सखं्याचं्या ऄभ्यासिम अशण ऄध्यापन     तुन शवदयार्थयाांमध्ये 

मूलभूत कत व्ये     सबं     क मूल्याबद्दल अदराची भावना अशण एखार्थाच्या 

भूशमकेबददल अशण जबाबदा     बदद्दल जाणीवपूवाक बदलयाया जगात      ता शनमााण 

करणे अवश्यक अहे. धोरणचा दृष्टीकोन हा शव      मधे भारतीय ऄस   च्या खोलवर 

रुजलेला ऄशभमान केवळ शवचारात  नव्हे तर अयामा, बदु्धी अणी कृतीतही तसेच ज्ञान, 

कौिल्ये, मूल्ये अशण स्वभाव शवकशसत करणे हे अहे. जे जबाबदार वचनबद्धतेला समथान 

देतात. मानवी हतक िाश्वत शवकास     जगणे अशण जागशतक कल्याण ज्या  र ेखरोखच 

जागशतक नागररकयाव प्रशतशबं बत होते. याशिवाय ईच्च शिक्षणाच्या शवशवध  सवोच्च 

ससं्थानंी शिक्षणातील गणुवत्ता अशण ईयाकृष्ठता वाढशवण्यासाठी ऄशभनव ईपिम हाती 

घेतले अहेत जसे कक सखं्या अशण कायािमानंा मान्यता ऄशनवाया करणे, दजेदार 

शिक्षकांना अकशषात करणे ऄध्यापक शवकास कें द्र स्थापन करणे इ.  

१.२.५ शिक्षणातीलगुणवत्ता-आंतरराष्ट्रीयदृष्टीकोन: 

गणुवते्तच्या चळवळीच्या ईगम १९४० च्या दिकाच्या ईत्तरा   त जपानमध्ये झाला होता. 

औ  शगक व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून आतर शवकशसत देिातील व्यवस्थापन 

शवचारवतंाचं्या स ं  ने देखील गणुवते्तसाठी कल्पना अणल्या. एकूण गणुवत्ता व्यवस्थापन 

(TQM)  डद लू. इ. डेशमंग जोसेफ ज ु न अशण शफशल  बी. हे अतंरराष्ट्रीय स्तरावरील 

शिक्षणाच्या गणुवते्तसाठी महत्त्वाचे ऄसले तरी याया स   नी और्थोशगक अशण ईयापादन 

के्षत्रातील गणुवते्तवर लक्ष कें द्रीत केले ऄसले तरी यायाचें योगदान शिक्षण के्षत्रात देखील लागू 

केले जाउ िकते. ग़ेल्या दिकामध्ये शिक्षण प्रणालीच्या ऄभूतपूवा शवस्तारामळेु गणुवत्ता 

राखण्यासाठी ससं्थासंमोर नवीन अव्हाने ईभी राहीली अहेत. गणुवत्ता अश्वासनाची  

ऄंमलबजावणी हे शिक्षणातील सवाात शनणाायक पररवतानापैकक एक अह.े शिक्षण प्रणाली, 

सिंोधन अशण शवस्तार शियाकलापाचंी गणुवत्ता सधुारण्यासाठी मलु्याकंन साधने शवकशसत 

करण्याच्या प्रययान करीत अहे. ससं्थाचे अंतररा   त िमवारीता देखील अंतररा     

मानके अशण मूल्याचंा सचं लागू करण्यात योगदान देतात, जे भागधारकाकंडून सूचक 

म्हणून देखील मानले जात अहे. शिक्ष  तील गणुवत्ता अशण ईयाकृ त ला प्रोयासाहन 

देण्यासाठी ऄनेक देिानंी मानकासंाठी गणुवत्ता परुस्कार सरुु केले अहेत. जसे कक ISO 

9000, IASC International Accreditation Services Commission 

IAO(International Accreditation organization) अशण आतर ऄनेक 
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१.३                                   :   

१.३.१ अध्ययन: 

शिक्षणाची व्याख्या ऄिी प्रशिया म्हणून केली जाउ िकते यायामळेु शव      च्या वतानात 

वातावरणाचा सामना केल्यामुळे ऄनभुव प्राप्त झाल्यामळेु बदल होतो. शवदयाथम्ह अशण 

पयाावरण याचं्यात नेहमीच परस्परसवंाद ऄसतो अशण या परस्परसवंादाचा पररणाम म्हणून 

शिक्षण घडते हे तमु्हाला माशहत अह.े शिकण्यावर नेहमीच शवशवध ऄंतगात अशण बाहय 

घटकाचंा पररणाम होतो. 

१.३.२ गुणवत्तापूणणअध्ययन: 

अधीच चचाा केल्याप्रमाणे गणु   ची  सकंल्पना म्हणजे ‘ऄपेक्षा अवश्यकता पूणा करणे.’ 

जो    त गणुवत्तापूणा शिक्षणाचा सबंंध अहे तो    त ऄध्यपन          वतानातील बदल 

ऄपेक्षीत अह.े ईच्च स्तरावर शवर्थार्थयाांनी  केवळ पा   तर अशण माशहती अठवणे यापेक्षा 

ब   च    त       अहेत. यात समजून      पूवम्हचे अशण नवीन ज्ञान यातील सहसबंंध 

ओळखणे स्वतंत्र, ताशका क, शवचार तसेच ज्ञान शभन्न संदभाामध्ये हस्तातंरीत करणे. 

शिकण्याच्या मूलभूत गरजापैंकक एक म्हणज े वातवरण अशण शवकास होण्यासाठी …… 

दजेदार िैक्षशणक वातवरण अवश्यक अहे. 

१.३.३ गुणवत्तापूणणअध्ययनवातावरण (QLE): 

हे ऄसे वातावरण अहे जे शवदया    ची ऄशधक मालकक, जबाबदारी अशण शिकण्याच्या 

प्रशियेवर शनयतं्रण ठेवण्यास ऄनमुती देते. ऄभ्यासिमाच्या सरुुवातीला QLE तयार करणे 

महत्त्वाचे अहे जेणेकरून परस्पर शवश्वास अशण अदर शवकशसत होइल. शिक्षणाच्या 

वातावरणात सधुारणा करण्यासाठी सवा शिक्षकासंह सतत      करणे अवश्यक अहे. 

ऄध्यापनिास्त्र     सदंभा देते कक ऄसे वगा खोल्या तयार करतात कक जेथे शवर्थाथम्ह अशण 

शिक्षक गणुवत्तापूणा शिक्षणावर पूणापणे लक्ष कें द्रीत  करणा    वातावरणात ईयापादकपणे 

काया करतात.     ऄध्यापनिास्त्र ईच्च अशण स्पष्ट ऄपे   ठरशवते अशण शवक  त करते. 

शिक्षक – शवर्थाथम्ह अशण शवदयार्थयाांमधील सकारायामक सबंंध QLE साध्य करण्यासाठी 

सवा शवदया    ची सवााशधक प्रगती साध्य करण्यासाठी शिक्षकानंी काही प्रमखु त    चे 

पालन करणे अवश्यक अहे. जे यायानंा ऄ  क्षीत वतानबदल घडवून अणण्यासाठी मागादिान 

करतील .  

तक्ता3 : गुणवत्तापूणण िैक्षशणकवातावरणस्थापनकरण्यासाठी     

                                             वणणन 

ईच्च दजााचा शवश्वास अशण अदर 

स्थाशपत करा. 

परस्पर शवश्वास अशण अदर हे शिकण्यास   म 

बनशवतात, िैक्षशणक वातावरण हे ऄध्यय     

कें द्रीत, ज्ञान कें द्रीत अशण मूल्याकंन कें द्रीत 

ऄ    . 
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स्पष्ट अशण ईच्च ऄपेक्षा ठरवा. शवर्थाथम्ह ज्या प्रशकयेत गुतंलेला अहते याया 

प्रशकयेच्या सरुुवातीला ठरशवलेल्या ऄपेक्षािंी 

ईयापादकता ऄयायतं सबंंधीत अहे. म्हणनुच स्पष्ट 

अणी  ईच्च ऄपेक्षा ठरशवणे  गरजेचे अहे. 

शवदयार्थयाांना सहभागी करून घ्या एकदा ऄपेक्षा शनशित केल्या कक शवदयार्थयाांना 

माशहत करून याया प्रिकयेत समाशवष्ट करुन घ्या. 

शवदयार्थयाांकडून परुवठा घेउन यायानसुार बदल  

करा.  

शवदयार्थयाांना अव्हान दया अशण शवदयार्थयाांना अव्हान दया अशण     ना ते 

शस्वकरण्या     प्रोयासाहन दया. प्रो   हन र्था. 

यायामळेु ते अपल्या क्षमत  चा वापर करून स्वतः   

प्रगती करतील. 

 जोखीम घेण्यास प्रो   हन र्था. जेव्हा ऄपेक्षा ईच्च ऄसतात तेव्हा ऄपेक्षीत 

पररणाम नसल्यास यिावर ऄपयिी होण्याची 

ितयता ऄसते. यायानंा खर ेशिक्षण शमळशवण्यासाठी 

जोखीम घेण्यास प्रोयासाहीत करा   

 

शवदयार्थयाांना अशण प्राध्यापकानंा लवशचकता, मोकळेपणा     ससंाधनामध्ये प्रवेि 

प्रदान करते. QLE ची रचना शवदयार्थयाांना अदिा शदिेने वाटचाल करण्याच्या सधंी 

ईपलद ध करून देण्यासाठी अशण कोणयायाही शवषयात जास्तीत जास्त शिक्षण घेण्यासाठी 

    च्यामध्ये ऄसलेल्या गणुाचंा फायदा घेण्यासाठी केली जाउ िकते. दजेदार 

शिक्षणासाठी सवासमावेिक दृष्टीकोन अवश्यक अहे. ज्यामध्ये योग्य ऄभ्यासकम, 

अकषाक ऄध्यापनिास्त्र,  सतत रचनायामक मूल्याकंन अशण परुसेा शवर्थाथम्ह पा  बा याचा 

समावेि    . ऄभ्यासिम मनोरजंक अशण सबंंशधत ऄसणे अवश्यक अह े अशण 

नशवनतम ज्ञान अवश्यकतेिी सरंखेीत करण्यासाठी अशण शनशदाष्ट शिक्षण पररणामांची 

पूत त  करण्यासाठी शनयशमतपणे ऄर्थयावत केले पाहीज.े शवदयार्थयाांना ऄभ्यासिमातील 

साशहयाय यिस्वीपणे देण्यासाठी  ईच्च दजााचे ऄध्यापनिास्त्र अवश्यक ऄसते. ऄध्यापन 

िास्त्रीय पद्धती शवर्थार्थयाांना शदले जाणार े शिकण्याचे ऄनभुव ठरशवतात. यायामळेु थेट 

शिकण्याच्या पररणामांवर पररणाम होतो. मूल्याकंन पद्धती वैज्ञाशनक ऄसायला हव्यात. 

शिक्षणामध्ये सतत सधुारणा करण्यासाठी अशण ज्ञानाच्या वापराची चाचणी घेण्यासाठी 

तयार केलेली ऄसावी. यासोबतच शवर्थार्थयाांच्या शनरोगीपणाला प्रोयासाहन देणा    क्षमताचंा 

शवकास जसे कक तंदरुुस्ती, चागंले अरोग्य, मनोसामाशजक कल्याण अशण योग्य नैशतक 

पायाभरणी ईच्च दजााच्या शिक्षणासाठी महत्त्वपूणा अहे. ऄिाप्रका   ऄभ्यासिम अशण  

ऄध्यापनिास्त्र सातयायपूणा मूल्यमापन अशण शवर्थार्थयाांचे सम  न हे दजेदार शिक्षणासाठी 

अधारशिला अहेत. दजेदार ग्रथंालय वगाखोल्या, प्रयोगिाळा, तंत्रज्ञान, खेळ, मनोरजंन 

के्षते्र शवर्थार्थयाांच्या चचेच्या जागा अशण जेवणाची के्षते्र यासारख्या योग्य ससंाधने अशण 

पायाभूत सशुवधा ईपलद ध करून देण्याबरोबरच ती गणुवत्ता सशुनशित करण्यासाठी ऄनेक 

ईपिमाची अवश्यकता ऄसेल. िैक्षशणक वातावरण अकषाक अशण अश्वासक अहे अशण 

हे सवा शवर्थार्थयाांना यिस्वी होण्यास सक्षम करते .  
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१.३.४ गुणवत्तापूणणअध्यापन:  

गुणवत्तापूणण ऄध्यापनाची व्याख्या शिक      सदंभाात ऄिी करता येते कक ज्ञानाची समज 

अशण यायाचा ईपयोग सक्षम करण्यासाठी ऄध्यापन म्हणजे शवर्थार्थयाांना शिकण्यात गुतंवून 

ठेवणे. ऄध्यापनामध्ये शवर्था    ना सिकयपणे ज्ञानाच्या ऄध्ययन क    मध्ये रूपातंरीत 

करते. हे ऄध्यापनाचे मखु्य ईशद्दष्ट अह.े शवदयार्थयाांना माशहती देणे अशण शनष्ट्िकय 

प्राप्तकयायाापासून यायाचें स्वत:च्या अशण आतराचं्या ज्ञानाच्या सिकय रचनाकारामध्ये 

रूपातंरीत करणे ऄिा वातावरणात जे वतानात आष्ट बदल घडवून अणते. दजेदार 

           गुणवत्तापूणण अध्यापन अवश्यक अहे. दजेदार ऄध्यापन म्हणजे 

शवदयार्थयाांमध्ये दजेदार शिक्षण पररणाम शनमााण करण्यासाठी ऄध्यापनिास्त्रीय तंत्राचंा 

वापर. दजेदार ऄध्यापनामध्ये चागंल्याप्रकार े जळुवून घेतलेले शिक्षण वातावरण      

शवदयार्थयाांचा सहाय्यक   वांचा समावेि होतो. शवशवध पाश्वाभूमी अशण क्षमता ऄसलेल्या 

शवदयार्थयाांना प्रभावी ऄनभुवा  र े सेवा देणे हे स ं   च्या प्रययानावर ऄव  ब न ऄसते. 

बदलयाया पररशस्थतीनसुार प्रयायक्ष ते ऑनलाइन/शमशित मा      त   प्रवास -तंत्रज्ञान 

   त   प्रवास त    न अधाररत शिक्षणाच्या सामाशजक अशण भावशनक पैलूंबद्दल चागंली 

जागरूकता ऄसण्याची गणुवत्ता शिक्षणाची मागणी अहे. दजेदार ऄध्यापनामध्ये 

ऄभ्यासिमाची प्रभावी रचना अशण ऄभ्यासिम सामग्री याचं्या वापरासहं ऄनेक 

अयामाचंा          त   प्रकल्प अधाररत शिक्षण, सहयोगी शिक्षण, सहकारी शिक्षण, 

प्रायोशगक शिक्षण अशण शिक्षण पररमा   चे प्रभावी मूल्याकंन अशण स्वयमं् SWAYAM 

(study web of  Active Learning for Young & Aspiring Minds ) NROER 

(National Repository of open Educational Resources), SWAYAM RPRA 

BHA ( 32 DTH ) 

चॅनलचा समहु GSAT-15 ईपग्रह वापरून, 24X7 वर ईच्च दजााचे िैक्षशणक कायािम 

प्रसाररत करणे. इ- पाठिाला शदक्षा पोटाल गगुल तला रूम झूम एडमोडो तलास डोजो, य ु

टुयब इ. ODL अशण वाढशवण्याचा नैसशगाक मागा शसद्ध करतात. 

१.३.५ गुणवत्तापूणणअध्ययनकताण: 

जेव्हा जेव्हा शिकणारा अशण शिक्षणाचे पयाावरण यामध्ये परस्पर सवंाद घडतो तेव्हा 

शिकण्याची गणुवत्ता शिकणा      किी प्राप्त केली     कसा प्रशतसाद शदला यावर  

ऄवलंबून ऄसते. ऄध्ययनकयायाांने शिक्षणाला ऄनकूुल बनवणार ेअशण यिस्वी कामशगरीचा 

  दाज लावगार े वतान दाखवत . जर शिक     ला शिकण्यात अनदं वाटत ऄसेल 

शिकण्यास अशण वाढण्यास प्रय   होत ऄसेल अशण हे तेव्हा ितय अहे जेव्हा शिक्षक सवा 

पररशस्थतीत योग्य ऄिा शवशवध ऄध्यापन धो    चा वापर करतात शकंवा शिकणा    च्या 

गरजा     प्रवतृ्ती यानंा ऄनकूुल ऄिी िैली वापरतात अशण दजेदार शिकणा    ची 

शनशित वताणकु ऄसते. दजेदार शिक्षणाची शनशित वताणकु ऄसते. ग ु    वाढीला चालना 

देण्यासाठी शिक्षकांना सूचना तयार करण्यास मदत करते. शिकणा    चे वतान पूणापणे 

समाकशलत केले जाते अशण ते दैनशंदन जीवनातील शि   मधून प्रशतशबंशबत होते.  

दजेदार शिकणा    ना कोणतेहा बाहय बक्षीस  शदले नसेल तरीही ते अंतररकररयाया 

शिकण्यासाठी पे्ररीत केले जातात. ते शदलेल्या पररशस्थतीसाठी वेगवेगळ्या कायाके्षत्रामंधून 
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शिकण्या    कौि    चे योग्य सयंोजन शनवडून अशण वापरून प्रयायेक पररशस्थतीत यायाचे 

सवोत्तम देतात. ऄध्ययनाच्या वतानावरील सिंोधनातून ऄसे शदसून अले कक व्य   

शनररक्षण अशण अयाम मू    कनाद्वार ेयायाचं्या स्वत:च्या पे्ररणा अशण अशण शवचार प्रशियेवर 

शनयतं्रण ठेवतात अशण ध्येय साध्य करण्यासाठी वतानायामक बदल घडवून   त त   

ऄल्बटा  बाडुंरा या कॅनेशडयन - ऄमेररकन मानसिा ज्ञाने व्यशक्तमयावाच्या सामाशजक 

सजं्ञानायामक शस   तामध्ये ‘सेल्फ रगे्यूलेिन’    िद द वापरला अहे                     

        त             त        त                                   : स्व - 

शनररक्षण अयाम. -       कन, स्वत:ची प्रशतशिया अशण स्वत:ची पररणामकरकता हे चारही 

घटक परस्प   िी सबंंधीत अहेत. तसेच ते पे्ररणा  अशण ते ध्येयप्राप्तीवर प    म करतात. 

स्व अशण - शनयमन हे दसुर े शतसर े काहीही नसून ऄध्ययन         ईशद्दष्ट साध्य 

करण्यासाठी यायाच्या पे्ररणा अकलनिक्तक अशण वताना     सिकय व्यवस्थापन अहे. 

शिकण्या   च्या अयाम- शनयमन कर   ची क्षमता अशण िैक्षशणक यि याचं्यात सकारायामक 

सबंंध ऄसतो, शिकणाऱ्याचे स्व–शनयमन                                

                         त                    -     त   त त       

             ब              त    ऄसतात. तसेच नवीन       त शिक्षणाचा 

ईपयोग कर   स सक्षम ऄसतात. ते शिक्ष  च्या प्रिकयेत  रचानायामक भागीदार बनतात. 

अशण ज्ञान शनशमाती अशण ऄंतगातीकरणात योगदान देतात. तसेच ऄशधकाशधक 

रोजगारक्षमतेसाठी सध्याच्या प्रणालीदवार ेअवश्यक ऄसलेल्या ऄशधक सजानिील अशण 

नाशवन्यपूणा कल्पनांना प्रोयासाहन देतात.  

१.३.६ गुणवत्ताप्रक्रीया: 

गणुवत्तापूणा िैक्षशणक वातावरण दजेदार गणुवत्ता ऄध्यापन, ऄध्यापन, दजेदार शवर्थाथम्ह 

यावर प्रकाि टाकणाऱ्या शिक्षणाच्या गणुवते्तवर बरीच चचाा झाली. तथाशप शवदयार्थयाांसाठी 

दजेदार िैक्षशणक प्रककयेचे शवचार करणे देखील अवश्यक अहे. जथे शिक्षक अशण 

प्रिासककय ऄशधकारी शवदयार्थयाांसाठी ऄथापूणा शिक्षण ऄनभुव तयार करण्यासाठी सामगु्री 

वापरतात. गणुवत्ता प्रिकयेचा ई  ि िैक्षशणक प्रककयेची गणुवत्ता हमी अशण गणुवत्ता शवकास 

सशुनशित करणे अहे जी पदधतिीर दस्तऐवजीकरण पदधतीने केली जाते.गणुवत्ता 

प्रककयेसाठी ईच्च गणुवते्तच्या पररणामांवर लक्ष कें द्रीत करणे अवश्यक अहे जे 

शवर्थार्थयाांच्या वेळेत यायाचंी      क्षमता साध्य करण्याची खात्री देतील. सवा शिक्षक वगााने 

प्रभावी नेततृ्त्वाखाली सातयायाने एकत्र काम करणे अवश्यक अहे. दरुदृष्टी अशण ध्येये 

(शव्हजन अशण शमिन) प्रककयेत समाशवष्ट ऄसलेल्या सवा समस्याबं  ल स्पष्ट ऄसले पाहीजे. 

जेणेकरून त  ईशद्दष्टामंध्ये रुपातंरीत करण्याचे मागा िोधू िकतील, ईशदष्ट साध्य 

करण्यासाठीचे अवश्यक ऄसलेली सवा ससंाधने ईपलद ध करून शदली पाहीजेत. ऄथापूणा 

ऄध्ययन ऄनभुव प्रदान करण्यासाठी प्रिासनाने सघंाला योजना तयार करण्यास पे्ररीत 

अशण प्रोयासाहीत केले पाहीजे. ज ेऄध्यापनिास्त्र शिकण्यावर अशण गरजेनसुार ज्ञानाच्या 

सखोलीकरणावर लक्ष कें द्रीत करतात. 
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१.३.७गुणवत्तापूणणअभ्यासक्रम: 

ऄभ्यासिम म्हणजे ऄभ्यासिमाचंी     एक िेणी ज्यामधून शवर्थाथम्ह शवशिष्ट शिक्षण 

कायािमा     कोणयाया शवषयाचा ऄभ्यास करायचा हे शनवडतात. ऄभ्यासिम हे 

शवदयार्थयाांच्या सवाांगीण वाढीसाठी ईपलद ध ऄध्यापन ऄध्ययन अशण मूल्यमापन साम   

एक  तपणे वणान करते. अशण सामदुाशयक सेवाचंी सकंल्पनाही ऄभ्यासिमात गुतंलेली 

ऄसते. अशण सवा ऄभ्यासिम शवर्थार्थयाांमध्ये सिंोधन अशण शचतं    कोिल्य शनमााण 

करतात. शिक्षणाच्या गणुवते्तची पडताळणी करण्यासाठी शवर्थार्थयााच्या स   शगण वाढीसाठी 

बौशद्धक, भावशनक अशण काटक के्षत्रामधील , ईशद      जाणीव ऄसणे अवश्यक अहे. ही, 

ई          करण्यासाठी गणुवत्तापूणा सामगु्री, प्रिक   अशण पररणामावंर लक्ष कें द्रीत केले 

जावे. जे ऄभ्यासिम सादर करताना ितय होइल. रोजगार   िल्य सवंाद       

ताशका क शवचार समस्या शनराकरण अशण शवर्थार्थयाामधील ईर्थोजककय क्षमता आयायादी 

द  दार शिक्षण सशुनशित महत्त्वाची भूशमका बजावण्यासाठी ऄभ्यासि     शिक्षण प्रशतशनधी 

अशण भागधारकांना मागादिाक त    प्रदान केली पाहीजेत.              ऄभ्यासिम हा. 

       शनरतंर शिक्षण अशण स   शगण शवकासासाठी अवश्यक कौि    स्पष्ट करतो. 

                    ऄभ्यासिम शवर्थार्थयाांना ऄथापूणा अशण ईयापादन क्षमता      

            ब   त   त  तसेच ज्ञान कौिल्ये अशण मूल्ये अयामसात करण्यास अशण 

शवकशसत करण्यास सक्षम करतो. दजेदार ऄभ्यासिम प्रभावी ऄध्ययनाच्या प्रभावी 

वाढीसाठी ईपयकु्त ठरतो. दजेदार ऄभ्यासिम हा शनष्ट्पक्ष, सवासमावेिक, ऄध्ययनकताा 

कें द्रीत, ऄध्ययन        ऄनकूुल, खलुा व लवशचक ऄसावा. २०३० च्या जागशतक 

िैक्षशणक शवकासाच्या कृतीसूची लक्ष-4 (SDC-4) 2030      परावशतात केले गेले अह.े 

जो भारताने २०१५ मध्ये शस्वकारलेल्या िाश्वत शवकासाची कृतीसूची मध्ये सवासमावेिक 

    समान दजााचे शिक्षण सशुनशित करण्याच्या अशण २०३० पयांत सवाांसाठी शनरतंर 

शिक्षणाच्या सधंींना प्रोयासाहन देण्याचा प्रययान करतो.  

सततच्या बदलानसुार द  दार ऄभ्यासिम शवकास ही एक सतत चालणारी  शनरतंर प्रशकया 

अहे.                                 त     त    .  माशहती अशण कौिल्ये यातं 

प्रवेि करण्याचे मागा बद    पाहीजे शकंवा नवीन िोधले पाहीजे. 

१.४ मूल्याकंनआशणमान्यता 

गणुवत्ता ही कोणयायाही स ं  वर जबरदस्तीने लादली जाउ िकत नाही. ती एक ऄंतगात 

यतं्रणा म्हणून ईगम पाहीजे. ज्यामळेु दजेदार काया ससं्कृती शवकशसत होइल अशण ईच्च 

शिक्षण ससं्थाचं्या सवा स्तरावर गणुवता अशण ईयाकृष्टतेसाठी प्रययानिील ऄंतगात पे्ररक 

िक्तक बनेल. प्रयायेक ईच्च शिक्षण स ं  ने काही मानके शनशित करुन यायानसुार योजना 

अखणे, प्रककया करणे पररणाम देणे गरजेचे अह.े दूरदिम्ह नेतयृावाखाली सपं ु  सघंाने 

घेतलेल्या प्रयायानावंर शनकालाची गणुवत्ता ऄवलंबून ऄसते. ईच्च शिक्षण स ं   च्या 

प्रय    ची दखल घेणे प्र  सा करणे अशण यायानंा मान्यता देणे अवश्यक अहे. अशण हे काया 

ईच्च शिक्षण            न्यता देणा    शवशवध बाह्यससं्थाद्वार े केले जाइल. या ससं्थाची 

ईद्दी   प्रामखु्याने मलु्याकंन अशण मान्यता प्रककयेवर कें द्रीत अहेत. ईच्च शिक्षण   न्यता 
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ही गणुवत्ता हमी प्रककयेचा एक प्रकार अहे. ज्या ऄंतगात िैक्षशणक ससं्था शकंवा 

कायािमाच्या सेवा अशण कृतीचे मलु्यमापन अशण मूल्याकंन बाह्य स ं    र े केली   त  

अशण ऄपे  त मानकाचंी पतुाता होत अहे कक नाही हे शन   ररत केले जाते. 

१.४.१मूल्यांकनआशणमान्यतायाचाअथण: 

मूल्याकंन हे िैक्षशणक ससं्थेच्या कायााचे मूल्यमापन अहे. ही ससं्था मान्यताप्राप्त 

होण्यासाठी शदलेल्या माशहतीची पडताळणी अशण प्रमाणीकरण करण्याची ही प्रशिया अहे. 

मूल्याकंन    दोष िोधण्याची   ती नाही, तर ती ससं्थेच्या िैक्षशणक अशण प्रिासककय 

पद्धतीत सधुारणा करण्यासाठी ईपाय प्रदान करते. मान्यता म्हणजे ओळखणे िैक्षशणक 

ससं्था       राखण्यासाठी अशण यायाचें प्रमाणीकरण स्वीकाया ऄसल्याची खात्री 

क ण्यासाठी व्यापक ऄथााने मान्यता ही ईच्च शिक्षण ससं्था अशण गणुवत्ता वाढीसाठी 

कायािमाचंी छाननी करण्याची प्रिकया अहे. ईच्च िैक्षशणक ससं्थेच्या गणुवते्तचे मूल्याकंन 

करण्यासाठी ही सरकारी अशण खाजगी स ं   ची प्रककया अह.े ठराशवक पूवाशनधाारीत 

शकमान शनकष पणुा केल्यामळेु शकंवा मानक     त     औपचारीकपणे ओळखण्यासाठी  एक 

सपूंणा शकंवा शवशिष्ट िैक्षशणक कायािम गणुवत्ता अशण सचोटीसाठी मानकशबं   प्रदान करते. 

मान्यता ही िैक्षशणक ससं्थासाठी गणुवत्ता हमी अशण जबाबदारीची यतं्रणा म्हणून काम 

करते. मान्यता ससं्था ही तत्त्वज्ञान, ई      कायािम, सोइसशुवधा, ससंाधने, अशथाक 

व्यवस्थापन अशण ईप्तादनची गणुवत्ता याचें पररक्षण करते   ल्याकंन अशण मान्यता प्रककया 

तीन टप्पप्पयात पार पाडली जाइल.  

१. ससं्थे     मान्यता ससं्थेला शवशहत नमनु्यात ऄजा करणे.   

२.  ससं्थेने शदलेल्या माशहतीचे मूल्याकंन करण्यासाठी समहुाने प्रयायक्ष भेट देणे.  

३.  माशहतीच्या प ताळणी नतंर प्रमाशणकरण एकशत्रत केलेल्या, साराशंित केलेला अशण 

मान्यतेसाठी वापर                 त     त        त           केला जातो. 

प्रयायेक मान्यता ससं्था काही शवशिष्ट शनकष स्थाशपत करते. प्रयायेक शनकषाखाली 

िैक्षशणक ससं्थाचे मूल्याकंन अशण मलु्यमापन करण्यासाठी शवशवध मखु्य पैलू तयार 

करते.  मान्यता देणारी   ळ   ळ             त          ससं्थाचंी यादी देखील 

प्रकाशित करते. मान्यता प्रिकयेचा शनकाल सहसा        स्टार याचं्या स्वरूपात 

प्रदान केला जातो. प्रमाणन शकंवा गणुवते्तचा        शवशिष्ट कालावधीसाठी जसे     

ऄसतो. 

भारत त ईच्च शिक्षण स्तरावर शवशवध ससं्था अहेत जे म ु   कन करून मान्यता देतात. 

गणुवत्ता हमी सशुनशित करण्यासाठी ससं्थायामक िैक्षशणक अशण प्रिासककय ससं्था 

पढुीलप्रमा  . 

UGC- शवर्थापीठ ऄनदुान अयोग (1956) 

AICTE - ऑल आंशडया कौशन्सल ऑफ टेशतनकल एज्यकेुिन (1987) 

AIU - भारतीय शवर्थापीठ सघंटना 
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ACAI - आंशन्स्टट्यूट ऑफ चाटाडा  ऄकाईंट  ऑफ आंशडया 

ICSI -  आंशन्स्टट्यूट ऑफ कंपनी सेिेटरीज ऑफ आंशडया. 

FTIT –  शफल्म ऄन्ड टेशलशव्हजन आंशन्स्टट्यूट ऑफ आंशडया. 

NACC - राष्ट्रीय मलु्याकंन       न्यता पररषद 

NBA -  राष्ट्रीय मान्यता मंडळ 

NIRF - नॅिनल आशन्स्टटयू    कींग फे्रमवका  

AIMA - ऑल आंशडया मैनेजमेंट ऄसोशसएिन 

BCI- बार कॉशन्सल ऑफ आंशडया 

CCH - सेन्रल कौशन्सल ऑफ होशमओपॅथी 

DEC - दूरस्थ शिक्षण पररष  

INC - आंशडयन नशसांग कौशन्सल. 

MCI -  मेशडकल कॉशन्सल ऑफ आंशडया. 

NCTE - राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण पररषद 

PCI - फामासी कौशन्सल ऑफ आंशडया. 

VCI - भारतीय पिवैुदयककय पररष  ( 1984) 

NCHRH - राष्ट्रीय अरोग्य मानव ससंाधन पररषद  

१.४.२ मूल्यांकनआशणमान्यताचीउशदष्ट:े 

१)  ससं्थेने शदलेल्या माशहतीची पडताळणी अशण प्रमाणीकरण करणे. १. १. १. 

२) िैक्षशणक ससं्थेचे सामर्थया ओळखणे अशण मान्यता देणे. 

३) िैक्षशणक ससं्थेच्या   टी ओळखणे अशण यायावर  सधुारायामक ईपाय सचुशवणे. 

४)  ससं्थायामक कामशगरीचे के्षत्र शनशित करून यायातील गणुवते्तला न्याय देणे. 

५) ईच्च िैक्षशणक ससं्थानंी शस्वकारलेल्या नाशवन्यपूणा अशण कल्पक दृष्टीकोनाला 

प्रोयासाहीत करणे. 

६) ईच्च िैक्षशणक ससं्थाचं्या पद्धतीमध्ये सधुारणा करण्यास ई  जन देणे . 

७) सवा भागधारकादं्वार ेओळखल्या जाणा    िैक्षशणक  गणुवते्तची हमी प्रदान करणे. 
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८) िैक्षशणक ससं्थानी ईयाकृष्ठते    ध्येय अशण  यायात सतत सधुारणे   ध्येय  ठेवण्याची 

परपंरा राखली अहे या   खात्री करणे.   

९) मान्यताप्राप्त          कायािम ओळखणे अशण ते लोकापं  त पोहचशवणे. 

१.४.३मूल्यांकनआशणमान्यतायांतीलसंबंध: 

मू    कन अशण मान्यता यांच्या ऄथाावरून हे स्पष्ट होते कक दोन्ही प्रिकया एकमेकावर 

ऄवलंबून ऄसतात. मान्यता ससं्थेचा शनणाय हा मूल्याकंन केलेल्या माशहतीवर अधाररत 

ऄसतो. मूल्याकंनासाठीची माशहती ऄंतगात व बाह्य मूल्याकंन     त        ळ         त   

  त  त          मध्ये सवा भागधारकाचं्या का  चा अढावा समाशवष्ट ऄसतो. तर बाह्य 

मूल्याकंन म्हणजे शवशिष्ट ब   मान्यताप्राप्त एजन्सी     शदलेली मान्यता ऄसते. जी ससं्थेची 

गणुवत्ता शनयतं्रीत करते. िैक्षशणक ससं्थेची यतं्रणा प्रयायेक मान्यता ससं्था काही शनकषायामक 

पैलू तयार करते. ज्यात मूल्याकंन शनदेिकांची स ं   ऄसते. जी ससं्थेच्या सकु्ष्म 

पातळीच्या गणुवते्तचे मापदडं ठरशवण्यासाठी भेट देणा    समहुासाठी मागादिाक तयावे म्हणून 

वापरली जाउ िकते. म्हणून शनकष अधाररत मूल्याकंन हा मान्यता प्राप्तीचा कणा बनतो. 

मान्यतेचे प्रमखु लक्ष ऄनपुालनाच्या ससं्कृतीवर अहे. ईच्च शिक्षण ससं्थेने मान्यता 

ससं्थेद्वार ेवेळोवेळी केलेले बदल लक्षात घेउन काही प तींचे पालन केले पाहीजे.  

१.५ सा   ि 

दजाा हा िद द सवात्र वापरला जात तरी ऄसला गणुवत्ता म्हणजे नतकक काय हे स्पष्ट करणे 

कठीण अहे. या घटकामध्ये गणुवत्ता या िद दाचा ऄथा अशण यायाच्या सकंल्पनेवर शवशव  

व्यवस्थापन शवचार  त  नी शदलेल्या कल्प       प्रकािात चचाा कण्यात अली. कारण 

शिक्षणातील गणुव  ची   कल्पना   पोरटे जगताकडून घेतली अहे. शयन चेंग चेंग अशण 

वॉल    ग यांनी सचुशवलेल्या शिक्षणातील गणुवते्तच्या मॉडेलमधून घेतली अहे. गणुवत्ता 

सधुारण्यासाठी या मॉडेल   सजु्ञपणे वापर केल्यास गणुवत्तापूणा शिक्षण वातावरण शवकशसत 

होइल. एकमेकािंी सबंंशधत ऄनेक कल्पना अहेत जसे ऄध्ययन, दजेदार ऄध्ययन, दजेदार 

ऄ       दजेदार ऄध्ययन त    दजेदार प्रककया, दजेदार ऄभ्यासिम अशण दजेदार 

ऄध्ययन वातावरण यावर  सशवस्तर चचाा       प्रयायेक ईच्च शिक्षण ससं्थेने कामाची 

दजेदार प त अंतररक करणे अवश्यक अहे. अशण कापोरटे स ं  प्रमाणेच मान्यता 

ससं्थानंी     च्या शन   ररत शनकषाचं्या अधार ेिैक्षशणक ससं्थानंा मान्यता देणे अवश्यक 

अहे. िैक्षशणक ससं्थानी कामाचे तयावज्ञान अंतररक करून गणुवत्ता मान   च्या सदंभाात 

स्वतःला िीषास्थानी ठेवावे.  

१.६         

१. गणुवत्ता या िद दाची व्याख्या करा.   

२. शिक्षणातील गणुवत्ता ही सकंल्पना काय अहे ? 

३. शिक्षणातील गणुवत्ता हमीसाठी शयन चेओगं चेंग अशण वॉल शमंग टॅम यानंी सादर 

केलेल्या    त   डेल्स   ईल्लेख करा. 
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४. दजेदार ईच्च शिक्षणासाठी कोणयायाही मान्यताप्राप्त ससं्थेच्या वेबसाआटला भेट दया 

अशण यायाची दृष्टी, ध्येय, कायापद्धती अशण पाय    बाबत ऄहवाल शलहा.  
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२ 
गणुवत्ता व्यवस्थापन : सदंर्भ 

घटक रचना 

२.०  ईद्दिष्ट े

२.१  प्रस्तावना 

२.२  गणुवत्ता अद्दण गणुवत्ता व्यवस्थापन- सकंल्पना   

२.२.१ गणुवत्ता व्यवस्थापन- गरज अद्दण महत्व 

२.३  गणुवत्ता व्यवस्थापनाची तत्वे 

२.३.१ गणुवत्ता व्यवस्थापनाची के्षते्र 

२.४  द्दिक्षणातील गणुवत्ता प्रणाली 

२.४.१ नॅक-राष्ट्रीय मूल्याकंन अद्दण मान्यता पररषद 

२.४.२ नॅकचे सात द्दनकष 

२.५  सारािं 

२.६  स्वाध्याय 

२.७ सदंभभसूची 

२.० उद्दिष्ट े 

या पाठा मध्ये द्दिक्षणातील गणुवत्ता व्यवस्थापनाच्या गणुवते्तिी अद्दण तत्तवािंी सबंंद्दधत 

सामान्य सजं्ञा अद्दण व्याख्या सद्दवस्तर चचाभ केल्या अहेत. या घटकामधून , तमु्ही खालील 

गोष्टी करू िकाल:  

• गणुवत्ता व्यवस्थापनाचा ऄथभ अद्दण सकंल्पना स्पष्ट होतील 

• गणुवत्ता व्यवस्थापनाचा ऄभ्यास करण्याच्या गरजेचे द्दवशे्लषण करता येइल  

• गणुवत्ता व्यवस्थापनाची तत्तवे स्पष्ट होतील.  

• द्दिक्षणातील गणुवत्ता प्रणाली स्पष्ट होतील  

• नॅकचे सात द्दनकष स्पष्ट करता येतील 

२.१ प्रस्तावना 

ईद्योगके्षत्रातील गणुवत्ता व्यवस्थापनाच्या वाढत्या  यिामळेु  ऄनेकानंी "द्दिक्षणात गणुवत्ता 

व्यवस्थापना का नाही?" हा प्रश्न ईपद्दस्थत केला. गणुवत्ता व्यवस्थापन या िब्दाचा ऄथभ 

जाणून घेण्यापूवी, त्याचे व्यतु्पद्दत्तिास्त्रीय मूळ िोधणे अवश्यक अहे. यात ‚गणुवत्ता‛ अद्दण 

‚व्यवस्थापन‛ ऄसे दोन द्दभन्न िब्द अहेत. 
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'Qualities' या लॅटीन िब्दापासून'Quality' हा िब्द तयार झाला अहे.हा िब्द तीन 

घटकापंासून तयार झाला अहे.'Quality'या मधील 'Quae'म्हणजे 'which' 'जे' प्रत्यय "-

alis", जो "सापेक्ष" दिभवतो; अद्दण प्रत्यय ‚-tat‛, जो गणुवत्ता दिभवण्यासाठी येतो.त्याच 

बरोबर 'Management' हा िब्द आटाद्दलयन िब्द 'maneggiare' (द्दविेषत: साधने 

हाताळण्यासाठी) पासून अला अहे. अद्दण "Manage" हा लॅद्दटन िब्द manus पासून 

अला अह,े ज्याचा ऄथभ "हात" अहे. 

मेरी पाकभ र फॉलेट, हॅरोल्ड कंूट्झ अद्दण आतर ऄनेक व्यवस्थापनतज्ञानंी व्यवस्थापनाला 

"लोकादं्वार ेगोष्टी घडवून अणण्याची कला" ऄसे सबंोधले. 

गणुवते्तची सकंल्पना ही एखाद्या गोष्टीची वैद्दिष््टयपूणभ गणुवैद्दिष््टये दिभवते अद्दण ज्यावरून 

त्या गोष्टींच्या  मूल्याचा ऄंदाज लावता येतो. पण जेव्हा ही गणुवैद्दिष््टये सकारात्मक द्दकंवा 

फायद्याची ऄसतात तेव्हा त्याला अपण ईत्तम गणुवत्ता ऄसे म्हणतात . िैक्षद्दणक के्षत्रात 

ईच्च दजाभ प्राप्त करणे ह े द्दिक्षणातील गणुवते्तवर  ऄवलंबून ऄसते.त्यामळेु  गणुवत्ता हा  

िैक्षद्दणक के्षत्रात ईत्कृष्टता द्दमळवण्यासाठी चा  नवा मंत्र अहे. 

"गणुवत्ता" हा िब्द औद्योद्दगक के्षत्रातून अलेला अहे. जेव्हा गणुवत्ता व्यवस्थापन द्दिक्षण 

के्षत्रात येते तेव्हा अपल्याला ऄध्ययन-ऄध्यापन प्रद्दिया किी व्यवस्थाद्दपत करावी यासाठी 

ऄसलेल्या जनु्या कल्पना बदलल्या पाद्दहजेत द्दिक्षण के्षत्र अद्दण औद्योद्दगक के्षत्र याचं्यामध्ये 

ऄसलेला महत्तवाचा फरक लक्षात घेणे अवश्यक अहे 

१.  िाळा म्हणजे कारखाना नाही. 

२.  द्दवद्याथी हे ईत्पादन नसतात. 

३.  द्दवद्यार्थयाांचे द्दिक्षण हे ईत्पादन अहे. 

४. ईत्पादनाचे ग्राहक ऄनेक अहेत जसे 

  ऄ) द्दवद्याथी स्वतः ब) द्दवद्यार्थयाांचे पालक क)द्दवद्यार्थयाांना रोजगार देणार.े 

५.  द्दवद्याथी हे स्वतःच्या द्दिक्षणाचे सहा व्यवस्थापक ऄसणे अवश्यक अहे. 

६.  स्मरणासाठी कोणत्याही सधंी ईपलब्ध नाही. 

द्दिक्षण के्षत्रामध्ये सधुारणा केली जाउ िकते त्याच बरोबर द्दिक्षकाचंी कायभक्षमताही वाढू 

िकते द्दिक्षकानंी द्दवद्यार्थयाांना ऄध्ययन ऄध्यापनात ऄद्दधक अनदं द्दमळू िकतो अद्दण 

िाळेतून बाहेर गेलेले द्दवद्याथी समाजात सकारात्मक योगदान देण्याची िक्यता ऄद्दधक 

ऄसते याचा ऄथभ ऄसा होतो की अपण द्दिक्षणाच्या गणुवते्तवर ऄद्दधक लक्ष कें द्दित केले 

पाद्दहजे मग प्रश्न पडतो "गणुवत्ता म्हणजे काय?" 

२.२ गणुवत्ता आद्दण गणुवत्ता व्यवस्थापन- सकंल्पना   

गणुवत्ता ही सजं्ञा द्ददसते त्यापेक्षा ऄद्दधक ससुसं्कृत वैद्दिष््टयपूणभ ऄिी  अहे. ऄसे द्ददसून येते 

की व्यावसाद्दयक दृष््टया गणुवते्तची व्याख्या करताना ती पूणभतः वेगळ्या पद्धतीने केली जाते. 
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प्रत्येक गणुवत्ता तज्ञ हा गणुवते्तची व्याख्या वेगळ्या प्रकार े करतो गणुवते्तची व्याख्या 

करताना द्दभन्न दृद्दष्टकोन अहेत  गणुवते्तच्या काही व्याख्या पुढीलप्रमाणे अहेत. 

गणुवत्ता या िब्दाच्या िब्दकोिातील व्याख्या या सारख्याच अहेत Merriam Webster 

मध्ये गणुवते्तची व्याख्या,‚ईत्कृष्टतेचे प्रमाण द्दकंवा प्रकारातील शे्रष्ठता‛ ऄिी केली अहे 

ऑक्सफडभ मध्ये,‛सारख्या ऄसणाऱ्या आतर गोष्टींत द्दवरुद्धमोजल्या जाणाऱ् या एखाद्या गोष्टींचे 

पररमाण ऄथवा मानकद्दनवडणे‛. एखाद्या गोष्टीच्या ईत्कृष्ट त्याचा . 

जेव्हा गणुवत्ता ही सजं्ञा वस्तू ऄथवा सेवा या सदंभाभत वापरले जाते तेव्हा अपल्याला 

ऄद्दधक खोलात जाउन द्दतची व्याख्या करावी लागेल. 

वस्तूची गणुवत्ता द्दकंवा सेवा परुवत ऄसताना गणुवत्ता म्हणजे वापरण्यासाठीची योग्यता 

होय.  - जुरान २०१९ 

‚वापरकत्याभच्या गरजा पूणभ करण्यासाठी ईत्पादने अद्दण सेवाचंी क्षमता‛ ऄिी गणुवते्तची 

व्याख्या केली जाउ िकते. -जॉन्सन१९८७ 

गणुवत्ता ही ईत्पादन, सेवा, माणसे, प्रद्दिया अद्दण वातावरण याचं्यािी सबंंद्दधत गद्दतिील 

द्दस्थती अह े यामध्ये गरज, ऄपेक्षा अद्दण वस्तूंचेईत्कृष्ट मूल्य द्दनमाभण करण्यात येते.-

गोएटि आद्दण डावीस२०१० 

गणुवत्ता गरजा अद्दण ऄपेक्षा पूणभ करण्यासाठी ईपयतु श िैक्षद्दणक सेवा अद्दण ईत्पादनाचंी 

ऄद्दभव्यत शी अह,े यामध्ये पैिाचें मूल्य अद्दण व्यत शी अद्दण समाजासाठी त्यांची ऄसलेली 

ईपयतु शता. 

गणुवत्ता व्यवस्थापन म्हणजे ‚एकूण व्यवस्थास्थापन कायाभचा घटक जो गणुवत्ता धोरण 

द्दनधाभ ररत करतो अद्दण त्याचंी ऄंमलबजावणी करतो . र्ारतीय मानक ब्यूरो१९८८ 

वरील सवभ व्याख्यानामंधून गणुवते्तचा अजच्या काळातील महत्तव द्ददसून येते. 

Lucius annaeus Seneca या रोमन तत्तववेत्तयाने ‚कामाची गणुवत्ता ही द्दकती काम झाले 

यापेक्षा महत्तवाचे ऄसते‛ यावर ऄद्दधक भर. सवभ िैक्षद्दणक ससं्थामंध्ये गणुवत्ता हा महत्तवाचा 

घटक ऄसतो. गणुवत्ता हाच िैक्षद्दणक ससं्थामंध्ये सकारात्मक बदल घडवून अणू . महात्मा 

गाधंीजींनी सदु्धा म्हटले अह े की,‚द्दकती काम केले ही कामाची सखं्या नाहीतरअपल्या 

कामाची गणुवत्ता हेच देवाला प्रसन्न करले‛. 

गणुवत्ता व्यवस्थापन म्हणजे सवभ कृतींवर अद्दण कायाांवर देखरखे ठेवून ईत्कृष्टतेची द्दनद्दित 

ठरवली पातळी साध्य करणे होय. यामध्ये ईच्च शे्रणी यांची धोरणे द्दनद्दित करणे गणुवत्ता 

तयार करणे अद्दण त्याचंी ऄंमलबजावणी करून त्याची हमी देणे. त्याचबरोबर ऄंतगभत 

द्दनयतं्रण अद्दण गणुवत्ता सधुारणा या सवाांचा समावेि होतो यालाच एकूण गणुवत्ता 

व्यवस्थापन (TQM) ऄसे देखील म्हटंले जाते. 

बेस्टरफील्ड (1995) च्या मते ‚गणुवत्ता व्यवस्थापन हे तत्तवज्ञान अद्दण मागभदिभक तत्तवाचंा 

एक सचं अह े ज े सतत सधुारणाऱ्या ससं्थेचा पाया दिभवते. ह े मूलभूत व्यवस्थापन तंत्र, 
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द्दवद्यमान सधुारणेचे प्रयत्न अद्दण तादं्दत्रक साधने द्दिस्तबद्ध दृष्टीकोनाखाली एकद्दत्रत करते. 

गणुवत्ता व्यवस्थापनामध्ये कंपनीची ईत्पादने अद्दण सेवा द्दवद्दिष्टतेनसुार अद्दण योग्य 

द्दकमतीत ईत्पाद्ददत करतो अद्दण द्दवतररत करतो याची खात्री करण्यासाठी करत ऄसलेल्या 

प्रत्येक गोष्टीचा समावेि होतो. गणुवत्ता व्यवस्थापनामध्ये माल वेळेवर येण्याची खात्री करणे 

देखील समाद्दवष्ट अहे. हे सदु्दनद्दित करते की कंपनीच्या वस्तू द्दकंवा सेवा ससुगंत अहेत. 

गुणवत्ता व्यवस्थापनाचे घटक (Components of Quality Management): 

गणुवत्ता व्यवस्थापन प्रभावी होण्यासाठी चार महत्तवाचे घटक अहेत गणुवत्ता द्दनयोजन 

गणुवत तेचे द्दनयतं्रण गणुवते्तचे अश्वासन हमी अद्दण गणुवत्ता सधुारणा कोणत्याही 

ससं्थेमध्ये गणुवते्तचे हे चार प्रमखु घटक ऄसतात ते पढुीलप्रमाणे 

गणुवते्तचे द्दनयोजन  गणुवते्तची सधुारणा 

 

 

 

  

गणुवते्तची हमी  गणुवते्तचे द्दनयंत्रण 

 

• गुणवत्तचेे द्दनयोजन(Quality planning): कोणत्याही प्रकल्पाला सबंंद्दधत 

गणुवते्तचे द्दनकष ओळखणे अद्दण ती किी साध्य करायची हे या पायरीमध्ये केले 

जाते. 

• गुणवत्ता सुधारणा (Quality Improvement): अत्मद्दवश्वास वाढद्दवणे द्दवश्वासाहभता 

अद्दण पररणामातील सातत्य हे गणुवत्ता सधुारण्यासाठी अवश्यक ऄसते. 

• गुणवत्तचेे द्दनयंत्रण (Quality control): गणुवत्ता साध्य करण्यासाठी प्रद्दियेमध्ये 

सातत्य अद्दण द्दवश्वासाहभता द्दटकवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. 

• गुणवत्तचेी हमी (Quality Assurance): द्दवद्दिष्ट के्षत्र सेवा द्दकंवा ईत्पादन 

ठरद्दवलेल्या गणुवत्ता प्रदान करण्यासाठी द्दनद्दित अवश्यकता पूणभ करले ऄिी 

द्दवश्वासाहभता प्रदान करण्यासाठीद्दनयोद्दजत कृती अवश्यक ऄसते. 

एकूण गणुवत्ता व्यवस्थापनामध्ये(TQM) ‚ वस्तू ऄथवा सेवा यामध्ये गणुवत्ता द्दनमाभण 

द्दवकद्दसत करण्याची पद्धत‛ म्हणून वणभन केले अहे. ‚एकूण गणुवत्ता‚ ही सजं्ञा प्रथम 

डब्ल्यूएडवड्भस डेद्दमंग या प्राध्यापकांनी १९५० मध्ये मांडली.‘एकूण गणुवत्ता’ही सवभ 

ससं्थेला सवभ स्तरापयांत लागू केली जाते.‘एकूण गणुवत्ता’ व्यवस्थापन या िब्दाचा ऄथभ 

म्हणजे एखाद्या ससं्थेचे प्रमखु ध्येय ,ईद्योग/ व्यवसाय अद्दण सेवाचं्या ईत्कृष्टतेच्या  

दजाभकडे वळवण्याची पद्धत अहे .द्दिक्षणातील TQM हा दृष्टीकोन केवळ गणुवत्ता प्राप्त 

करण्यास नाही तर सघंटना ,व्यवस्थापन ,सामाद्दजक सबंंध, साद्दहत्य अद्दण मानवी ससंाधन 

आत्यादी िैक्षद्दणक के्षत्रातील सवभच द्दवभागांवर प्रभाव टाकतो.TQM ही एक ऄद्दतिय 

गणुवते्तचे  घटक 
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महत्तवाची कायभपद्धती अहे जीअजच्या द्दियािील बा्य  वातावरणािी जळुवून घेण्यास 

मदत करते. व्यवसायामध्ये गणुवत्ता अद्दण कायभक्षमतेत सधुारणा करण्यासाठी एक चागंला 

दृद्दष्टकोन म्हणूनTQM  द्दतला मान्यता द्दमळाली अहे. खाजगी के्षत्रात द्ददवसेंद्ददवस TQM ची 

ओळख अद्दण स्वीकृती वाढत ऄसताना िैक्षद्दणक ससं्थानंी TQM तत्तवज्ञान द्दिक्षण के्षत्रात 

लागू करण्याच्या सभंाव्यतेचा  िोध घेण्यास सरुुवात केली. 

द्दिक्षणातीलTQMदृष्टीकोनाचा समावेि केवळ गणुवते्तचे सपंादन करण्यास नव्हे तर 

िैक्षद्दणक प्रद्दियेच्या सवभ द्दवभागावंर देखील प्रभाव टाकते जसे ससं्था, व्यवस्थापन, 

सामाद्दजक सबंंध ,साद्दहत्य अद्दण मानवी  ससंाधने आत्यादी. एकूण गणुवत्ता 

व्यवस्थापनातPDCA (Plan,Do,Check,Act)या िमाचा वापर  द्दनयतं्रणा मध्ये सातत्य 

अद्दण द्दनष्ट्पत्ती सधुारण्यासाठी केला जातो . 

१. द्दनयोजनाची पायरी (Planning Phase):  

TQM मधील सवाभत महत्तवाची पायरी अहे अव्हाने अद्दण समस्यासंाठी व्यत शींनी कृती ची 

यादी करणे अवश्यक ऄसते कमभचाऱ्यानंी समस्येच्या मळुािी जाण्याची अवश्यकता ऄसते 

अद्दण सिंोधनाच्या अद्दण माद्दहतीच्या अधार ेईभा िोधणेगरजेचे ऄसते. 

२. प्रत्यक्ष कायभवाही (Doing phase): 

या पायरीमध्ये कमभचाऱ्यानंा त्यानंा अढळून अलेल्या समस्याचें द्दनराकरण केले जाते. 

यामध्ये ऄिा कायभद्दनती तयार केल्या जातात,ज्या समस्येच्या स्त्रोत सबंोद्दधत करतात. 

ईपाय द्दकंवा कायभद्दनती ची पररणामकारकता एखाद्याने समस्या द्दकती चागंल्या प्रकार े

माडंली अहे अद्दण मूळ कारण ओळखले अह ेयावर ऄवलंबून ऄसते. 

३. तपासण्याची पायरी(Checking phase):  

द्दह पायरी द्दवशे्लषणासाठी राखून ठेवलेली ऄसते अत्तापयांत झालेल्या प्रगतीचा अढावा 

घेउन केलेल्या ईपायाचंी पररणामकारकता तपासली जाते ऄिा प्रकार े मूल्यमापन केलेले 

माद्दहतीPDCA या िद्दमक सायकल मध्ये पढुील पायरीसाठी अधार बनतो. 

४. कृती ची पायरी(Acting Phase):  

कमभचारी त्याचें द्दवद्दिष्ट ध्येय साध्य केल्यानतंर सवभ गोष्टींबिल ची माद्दहती नोंदद्दवतात. 

व्यत शी आतर के्षत्रातील अव्हाने ओळखण्यासाठी अद्दण त्याचें द्दनराकरण करण्यासाठीPDCA 

या िद्दमक माद्दलकेतून अलेल्या पररणामाचंा ईपयोग केला जातो म्हणूनच TQM. जे 

प्रमाणीकरण केले जाते. व्यवस्थापन सद्दमती ,प्राचायभ, द्दिक्षक, द्दवद्याथी, द्दिक्षकेतर कमभचारी 

तसेच पालक अद्दण समाज सातत्याने सपूंणभ ससं्थेच्या गणुवते्तसाठी समद्दपभत अद्दण 

वचनबद्ध ऄसणे अवश्यक ऄसते. 

तुमची प्रगती तपासा: 

• गणुवत्ता व्यवस्थापनाची सकंल्पना स्पष्ट करा. 

• गणुवते्तचे कोणकोणते घटक अहेत? 
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• िैक्षद्दणक के्षत्रातील TQM स्पष्ट करा 

• PDCA चि म्हणजे काय? 

२.२.१ गुणवत्ता व्यवस्थापनाची गरज आद्दण महत्व: 

कोणतीही मानवी द्दिया ही त्याच्या ईत्पादनाच्या गणुवते्तवर होउनच ओळखली जाते हाच 

द्दनयम द्दिक्षण के्षत्रालाही लागू होतो. त्यामळेु द्दिक्षणाची ‘गणुवत्ता’ त्याच्या ‘ईत्पादना’ च्या 

गणुवते्तसाठी जबाबदार ऄसते. ईत्पादन म्हणज े  म्हणजे द्दवद्याथी.द्दिक्षण के्षत्रामध्ये 

वेगवेगळ्या द्दठकाणी वेगवेगळ्या वेळी, वेगवेगळ्या पररद्दस्थतीमध्ये, ऄटी िती मध्ये, 

हेतूपरुस्पर अद्दण ऄनावधानाने सघंद्दटत अद्दण ऄसघंद्दटत कायभिम ऄिा ऄनेक गोष्टींची 

साखळीच ऄसते. म्हणूनच द्दिक्षण के्षत्रामध्ये गणुवत्ता व्यवस्थापन महत्वाची भूद्दमका पार. 

द्दिक्षणातील गणुवत्ता व्यवस्थापनाची गरज अद्दण महत्तव खालील प्रमाणे अहे. 

१. अभ्यासक्रम: दजेदार ऄभ्यासिमाची स्थापना तयार करणे महत्तवाचे अहे .कायभिम, 

ईद्दिष्टे  कायाभत्मक द्दवकासावर लक्ष कें द्दित करणे अद्दण त्यामधील कायभिमाचे 

एकत्रीकरण करणेअवश्यक ऄसते हे सवभ घटक द्दवद्यार्थयाांच्या सवाांगीण द्दवकास 

करण्यासाठी मदत . 

२. ईच्च दजाभचे अद्दण ईदारमतवादी द्दिक्षण 

३. द्दवद्यार्थयाांचा दजाभ सधुारणे 

४. द्दवद्यार्थयाांचे सामाद्दजक जीवन सधुारणे 

५. द्दवद्यार्थयाांना देिाचे चागंले नागररक बनद्दवणे 

६. द्दिक्षणासाठी ऄनकूुल वातावरण तयार करणे 

७. सबल िासन अद्दण स्वायत्तता 

८. राष्ट्रीय द्दवकास 

९. समाधानासाठी गणुवत्ता व्यवस्थापन अवश्यक अहे ज्यामध्ये प्रामाद्दणकपणा द्ददसून 

येतो 

१०. प्रत्यक्ष द्दकंवा वैयद्दत शक ररत्या गणुवते्तमध्ये सहभागी ऄसलेल्यासंाठी दजेदार द्दिक्षण 

महत्तवाचे अहे 

११. गणुवत्ता व्यवस्थापन हा व्यवस्थापनाचा एक भाग अह ेयाचे ईद्दिष्ट द्दनयोजन देखरखे 

हाद्दम अद्दण गणुवत्ता सधुारणे आत्यादी द्वार ेसाध्य करणे 

१२. कायभक्षमता अद्दण द्दवश्वासाहभता ही गणुवत्ता व्यवस्थापनावर ऄवलंबून. 

 



 

 

गुणवत्ता व्यवस्थापन : संदर्भ 

 

 

23 

२.३ गणुवत्ता व्यवस्थापनाची तत्वे (Quality management 

Principles) 

द्दवश्वास द्दनयम अद्दण मूलभूत मूल्य याचें एकत्रीकरण म्हणजे गणुवत्ता व्यवस्थापनाची तत्वे 

होय. सत्य अद्दण गणुवत्ता व्यवस्थापनासाठी अधार म्हणूनही तत्वे वापरली 

जातात.गणुवत्ता व्यवस्थापनाची सात तत्वे खालीलप्रमाणे अहेत.  

    ग्राह   वर कें िीकरण 

    नेततृ्व 

    लोकाचंा सहभाग 

    प्रद्दियेचा दृद्दष्टकोन 

गुणवत्ता व्यवस्थापनाची 

तत्व े

  सधुारणा                                                                                                                                     

    परुावे अधाररत द्दनणभय 

प्रद्दिया 

    सबंंधाचें व्यवस्थापन 

१. ग्राहकांवर कें द्रीकरण(Customer focus):  

आथे ग्राहक म्हणजे द्दवद्याथी ऄसा ऄथभ ऄद्दभपे्रत अहे अज द्दिक्षणाकडे एक व्यवसाय म्हणून 

पाद्दहले जाते द्दजथे कोणत्याही िैक्षद्दणक ससं्थेचे ग्राहक द्दकंवा ग्राहक ऄसलेल्या द्दवद्यार्थयाांना 

सेवा प्रदान केली जाते सवभ द्दिक्षक अद्दण मखु्याध्यापकांना द्दवद्यार्थयाांची सवभ माद्दहती ऄसणे 

अवश्यक अहे यालाच ग्राहकावंर लक्ष कें द्दित करणे म्हणून ओळखले जाते. यामधूनच 

ससं्थेला द्दवद्यार्थयाांच्या अवडी नापसतंी वतृ्ती अद्दण ऄद्दभरुची आत्यादी द्दवद्यार्थयाांच्या गरजा 

करू िकतात अद्दण ससं्थेला किाची पूतभता करायची अह ेत्यानसुार काय द्दिकवायचे अहे 

याचा अराखडा द्दवकद्दसत   केला जातो 

ईदाहरणाथभ ईच्च माध्यद्दमक द्दवद्यार्थयाांना व्यावसाद्दयक मागभदिभन देण्यासाठी ऑटोमोबाइल 

दरुुस्ती मोबाइल दरुुस्ती हाडभवेऄर आत्यादी 

२. नेतृत्व: 

नेततृ्व म्हणजे ऄिी क्षमता अहे की द्दजच्यामळेुव्यत शी व समूह दोन्ही प्रभाद्दवत होतात व 

ससं्थेची ईद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी त्या ससं्थेतील कमभचाऱ्यानंा प्रभाद्दवत करण्याच्या 

प्रद्दियेला नेततृ्व करणे ऄसे म्हणतात.सवभ स्तरावरील प्रमखु नेते ईद्दिष्टे अद्दण कामाची 

द्ददिा याचं्यामध्ये  एकरूपता द्दनमाभण करतात. अद्दण ऄिी पररद्दस्थती द्दनमाभण करतात 

ज्यामध्ये लोक ससं्थेची गणुवत्तापूणभ ईद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी कायभरत ऄसतात. 
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कोणत्याही िैक्षद्दणक ससं्थेमध्ये नेततृ्वाची भूद्दमका महत्तवाची ऄसते नेता चागंला ऄसेल तर 

ती ससं्था ही गणुवत्ता पूणभ ऄसते. 

ईदाहरणाथभ िाळेतील मखु्याध्यापक हा सवभ मानवी ससंाधनाचंा नेता ऄसतो तर िाळेतील 

सवभ द्दिक्षक हे वगाभतील द्दवद्यार्थयाांचा नेता ऄसतात अद्दण वगभ मॉद्दनटर हा त्या सबंंद्दधत 

वगाभसाठी नेता ऄसतो. 

३. लोकांचा सहर्ाग: 

गणुवत्ता व्यवस्थापनात लोकानंा गुतंवून ठेवणे हे सवाभत महत्तवाचे काम अहे. ससं्था 

प्रभावीपणे अद्दण कायभक्षमतेने व्यवस्थाद्दपत करण्यासाठी सवभ स्तरावंर सवभ लोकांना 

समाद्दवष्ट करणे गरजेचे ऄसते. अद्दण व्यत शी म्हणून अदर करणेऄत्यतं महत्तवाचे अहे. 

ससं्थेच्या फायद्यासाठी कमभचाऱ्यांच्या क्षमतांचा पूणभ वापर करण्यासाठी प्रत्येक ससं्थेला 

लोकाचंी अवश्यकता ऄसते. लोकाचंा सहभाग हा नवकल्पना अद्दण सजभनिीलतेचा साठी 

ईपयतु श ऄसतो, याची खात्री करणे महत्तवाचे अहे.कमभचाऱ्यांद्दिवाय-द्दिक्षक अद्दण सहाय्यक 

कमभचारी दोघांद्दिवाय िैक्षद्दणकससं्था व्यवद्दस्थतपणे करू िकत नाही. कमभचाऱ्यांच्या 

गरजाचें द्दनयोजन करणे अद्दण त्याचं्या कलागणुाचंा परुपूेर वापर होइल याची खात्री करणे ह े

यिाचे प्रमखु सूचक अहेत. सवभ मानवी ससंाधनानंी त्याचे कायभ सरुळीत पार पाडली 

पाद्दहजेत. थोडक्यात सवभ ईपिम अद्दण कायभिम व्यवद्दस्थतपणे पार पाडतात हे पाहणे 

अवश्यक अहे. ईदाहरणाथभ एखादा द्दिक्षक गैरहजर ऄसल्यास ज्या द्दिक्षकाकंडे मोकळी 

ताद्दसका अहे त्या द्दिक्षकांकडे तो वगभ देण्यात येतो त्यामळेु वगभ द्दवद्याथी अद्दण 

द्दिक्षकयासवाांना व्यवद्दस्थत गुतंवून ठेवलेजाउिकते. 

४. प्रद्दक्रयेचा दृष्टीकोण:  

गणुवत्ता व्यवस्थापन ही प्रणाली परस्पर सबंंद्दधत ऄिा द्दवद्दवध प्रद्दियानंी बनलेलीऄसते.सवभ 

प्रद्दियामंध्ये संसाधने द्दनयतं्रण अद्दण परस्पर सवंाद आत्यादीचासमावेिऄसतो.याद्वारे 

प्रणालीमध्ये पररणाम कसे तयार केलेजातात हे समजून घेउन या ससं्थेला त्यांची 

कायभप्रणाली सवोत्कृष्ट करण्यासाठी मदत केली जाते . सवाभत कायभक्षम अद्दण प्रभावीपणे 

द्दवद्दिष्ट ईद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ससं्थेतील प्रद्दियेची रचना केली पाद्दहजे .या सवभ 

प्रद्दियेमळेु ससं्थेला आद्दच्ित पररणाम साध्य करण्यासाठी अवश्यक कृतींची पद्धतिीर 

व्याख्या करण्यास मदत होते. ईदाहरणाथभ जर तमु्हाला द्दवद्यार्थयाांच्या प्रगतीमध्ये सधुारणा 

करायची ऄसेल तर तमुचे लक्ष ऄध्ययन-ऄध्यापन प्रद्दिया वर कें द्दित करणे अवश्यक अहे 

द्दवद्यार्थयाांच्या सपंादनावर नाही. 

५. सुधारणा:  

यिस्वी ससं्थाचें सतत स्वतःमध्ये सधुारणा करण्यावर लक्ष ऄसते. एखादा अराखडा 

तयार झाला की  त्याची ऄंमलबजावणी केली जाते. अद्दणजर त्यामध्ये काही ऄडथळा 

द्दनमाभण झाल्यास योजनेत योग्य ती सधुारणा करणे अवश्यक ऄसते. यामध्ये द्दवद्यमान 

योजनांचा द्दवकास अद्दण त्याच्यामध्ये सधुारणा  याचंा समावेि ऄसतो .प्रत्येक ससं्थेने 

कमभचाऱ्यानंा योग्य त्या सधुारणाचं्या द्दवद्दवध पद्धती अद्दण साधनाचें प्रद्दिक्षण द्ददले पाद्दहजे. 

ससं्थेने ईत्पादन प्रद्दिया अद्दण प्रणाली मध्ये सधुारणा करणे हे ससं्थेतील प्रत्येक व्यत शीचे 
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ईद्दिष्ट ऄसले पाद्दहजे. ईदाहरणाथभ आयत्ता नववीच्या द्दवद्यार्थयाांना गद्दणतातील कठीण 

सकंल्पना समजून सांगण्यासाठी ईपचारात्मक ऄध्यापन कायभिम अयोद्दजत केला जातो. 

६. पुराव्यावर आधाररत द्दनणभय घेण े: 

द्दनणभय घेणे ही एक जद्दटल प्रद्दिया ऄसू िकते, अद्दण द्दनणभय घेण्यामध्ये नेहमीच ऄद्दनद्दितता 

देखीलऄसू िकते. यामध्ये ऄनेक प्रकार अद्दण माद्दहतीचे स्त्रोत तसेच त्यांचे स्पष्टीकरण 

समाद्दवष्ट ऄसते. ज े व्यद्दत शद्दनष्ठ ऄसू िकते .परुावे ही ऄिी माद्दहती अहे जी माद्दहती 

काहीतरी ऄद्दस्तत्वात अहे द्दकंवा सत्यता दिभद्दवते द्दकंवा ती द्दसद्ध करते. द्दनरीक्षणे मोजमाप 

चाचण्या करून द्दकंवा आतर  कोणत्याही योग्य पद्धतीचा वापर करून परुावे गोळा केले जाउ 

िकतात. कोणताही द्दनणभय हा परुाव्याच्या अधारावरच ऄसलापाद्दहजे. ईदाहरणाथभ covid-

19 मळेु बहुतेक सवभ िैक्षद्दणक ससं्थानंी हायब्रीड ऄध्यापनाचे मॉडेल स्वीकारले . म्हणजेच 

ज्या द्दवद्यार्थयाांना महाद्दवद्यालयात वगाभत ईपद्दस्थत राहायचे अहे त्यानंा ईपद्दस्थत राहण्याची 

परवानगी द्ददली जाइल तर त्यानंा ऑनलाइन वगाभत ईपद्दस्थत राहायचे अहे ते ईपद्दस्थत 

राहू िकतात. 

७. संबंधांचे व्यवस्थापन:   

कोणतीही ससं्था ही दीघभकालीन द्दवचाराबंरोबर ऄल्पकालीन ईद्दिष्टानंा सतंदु्दलत करणार े

सबंंध प्रस्थाद्दपत करतऄसते. सबंंधाचें व्यवस्थापन म्हणजे सारख्या द्दवचारामंध्ये स्वारस्य 

ऄसलेल्या आतर ससं्थाबंरोबर सबंंधजोडणेहोय.यामध्ये ज्ञान ,भद्दवष्ट्यकालीनदृष्टी ,मूल्ये, 

समज अद्दण  परुवठादार आत्यादींना सहकारी मानले जाते. िैक्षद्दणक व्यवस्थापनामध्ये 

सबंंध व्यवस्थापन म्हणजेच व्यवस्थापक, प्राचायभ, पयभवेक्षक, द्दिक्षक अद्दण द्दिक्षकेतर 

कमभचारी, द्दवद्याथी अद्दण पालक याचंा समावेि ऄसतो. परस्परामंध्ये चागंले सबंंध 

द्दवकद्दसत करण्यासाठी एकमेकानंा माद्दहती अद्दण भद्दवष्ट्यातील योजनांची देवाणघेवाण करणे 

महत्तवाचे ऄसते. 

कोणत्याही िैक्षद्दणक ससं्थेमध्ये चागंल्या दजाभचे व्यवस्थापन अद्दण चागंले िैक्षद्दणक 

वातावरण द्दवकद्दसत करण्यासाठी वरील सातही तत्तवे वापरले . 

ईत्तम दजाभच्या िैक्षद्दणक सेवा द्वार े राष्ट्रीय ऄथभव्यवस्थेमध्ये सपूंणभ समाजाच्या अद्दण 

वैयद्दत शक सदस्याचं्या द्दवकासामध्ये िैक्षद्दणक ससं्था महत्वपूणभ भूद्दमका बजावत . ऄिाप्रकार े

द्दिक्षणातील गणुवत्ता व्यवस्थापन हे  सपूंणभ गणुवत्ता द्दवकासासाठी ईपयतु श अहे. 

त्याचबरोबर गणुवते्तकडे सवाांगीण पद्धतीने पाहण्याची एक महत्तवाची सधंी प्रदान करते 

अद्दण गणुवत्ता व्यवस्थाद्दपत करण्यासाठी साधने ईपलब्ध केलीजातात. 

२.३.१ गुणवत्ता व्यवस्थापनाची क्षेत्र:े  

कोणत्याही िैक्षद्दणक ससं्थेमध्ये व्यवस्थापनाचे द्दवद्दवध स्तर त्याचं्या भूद्दमका पार पडत 

ऄसतात.तेस्तर म्हणजे ईच्च स्तराचे व्यवस्थापन,मध्यम स्तराचेव्यवस्थापन अद्दण 

द्दनम्नस्तर याचे व्यवस्थापनयाचंासमावेिऄसतो. ऄिाप्रकार े िैक्षद्दणक व्यवस्थापनामध्ये 

चागंल्या दजाभच्या द्दिक्षणासाठी काही द्दवद्दिष्ट िैक्षद्दणक ईद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी 

हेतपुरुस्सर प्रयत्न केले जातात .गणुवत्ता व्यवस्थापनाची काही के्षते्र खालील प्रमाणे अहेत, 
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१. मानवी संसाधनांचे:       

चागंले कायभक्षम मनषु्ट्यबळ ही गणुवत्ता व्यवस्थापनाची गरुुद्दकल्ली अहे.भद्दवष्ट्यात प्रगती 

करू आद्दच्िणाऱ् या कोणत्याही ससं्थेसाठी मानवी ससंाधन अवश्यक अहे .मानवी ससंाधने 

ही कोणत्याही ससं्थेची सवाभत मौल्यवान ऄिी मालमत्ता अहे. कुिल मनषु्ट्यबळाची 

अवश्यकता, नेमणूक, मागभदिभन, प्रद्दिक्षण, पे्ररणा, मूल्याकंन आत्यादी गोष्टींना 

मानवीससंाधनव्यवस्थापनाद्वारे हाताळले जाते. 

२. आद्दथभक व्यवस्थापन: 

कोणत्याही व्यवसायामंध्ये द्दवत्त व्यवस्थापन हा व्यवस्थापनाचा महत्तवाचा भाग अहे. 

अद्दथभक स्त्रोत काळजीपूवभक ओळखले पाद्दहजे अद्दण भाडंवलाचा योग्य तो वापर करणे, 

याच्यािी अद्दथभक व्यवस्थापन सबंंद्दधत अहे. ससं्थेमध्ये ऄसलेल्या अद्दथभक अद्दण 

मानवीससंाधनावरसवभ िैक्षद्दणक द्दिया व्यवस्थाद्दपत करण्यासाठी तसेच िैक्षद्दणक गणुवते्त 

मधील सधुारणा ऄवलंबूनऄसते. 

३. िैक्षद्दणक द्दनयोजन:     

 द्दनयोजन हे व्यवस्थापनाचे सवाभत पद्दहले अद्दण महत्तवाचे ऄसे कायभ अहे.‛Well plan is 

half success‛सरुुवात चांगली झाली तरच ईद्दिष्टपूती साध्य केली जाउ िकते. 

कोणताही नवीन कायभिम द्दकंवा धोरणाची ऄंमलबजावणी करण्यापूवी तसेच प्रभावीपणे 

ईद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अपल्याला वेगवेगळ्या पद्धती द्दकंवा धोरणे ठरवावी 

लागतात.ऄिाप्रकार ेगणुवत्ता व्यवस्थापनात द्दनयोजन हे ऄद्दतिय महत्तवाचे अहे. 

४. िैक्षद्दणक प्रिासन:  

िैक्षद्दणक प्रिासन हे िैक्षद्दणक व्यवस्थापनाला याचें अणखीन एक महत्तवाचे कायभ 

अहे.यामध्ये द्दनयोजन, पयभवेक्षक, द्दनयतं्रण, मागभदिभन अद्दण द्दनयमन यासारख्या द्दवद्दवध 

घटकाचंा समावेि होतो. 

५.  िैक्षद्दणक मूल्यमापन:     

आद्दच्ित ध्येय साध्य झाले अहे की नाही यासाठी िैक्षद्दणक मूल्यमापन अवश्यक अहे. 

ऄपयिऄथवा यिाची तलुना करण्यासाठी सदु्धा मूल्यमापन ईपयतु श ऄसते. प्रत्येक 

प्रणालीचे मूल्यमापन अद्दण वेळोवेळी  पनुरावलोकन करणे अवश्यक ऄसते.  द्दवद्यार्थयाांच्या 

यिाचे अद्दण द्दिक्षकाचं्या कायभक्षमतेचे मूल्यमापन हे सातत्याने केले पाद्दहजे. 

तुमची प्रगती तपासा: 

• द्दिक्षण के्षत्रातील ‘ग्राहकावंर लक्ष कें द्दित करणे’ म्हणजे काय? 

• वगाांमधील समस्या सोडद्दवण्यासाठी द्दिक्षक म्हणून तमु्ही कसे द्दनणभय घ्याल? 

• िैक्षद्दणक के्षत्रामंधील अद्दथभक व्यवस्थापन म्हणजे काय? 
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२.४ द्दिक्षणातील गणुवत्ता प्रणाली 

गणुवत्ता प्रणाली म्हणजे ससं्थात्मक सरंचना, जबाबदारी, प्रद्दिया, अद्दण ससंाधने आत्यादी 

म्हणजे गणुवत्ता व्यवस्थापन होय. िैक्षद्दणक ससं्था अपले ईद्दिष्ट प्रभावीपणे अद्दण कायभक्षम 

क्षमतेने साध्य करण्यासाठी कोणत्या मागाभचा ऄवलंब करतेयाच्यािी गणुवत्ता प्रणाली ही 

सबंंद्दधत ऄसते. गणुवत्ता प्रणाली ही प्रामखु्याने दस्तऐवजावंर ऄवलंबन ऄसते. ऄनेकदा 

ससं्थेच्या गणुवत्ता पदु्दस्तका (द्दनयमावली)वर ही प्रणाली अधाररत ऄसते. अद्दण त्याला 

ससं्था प्रत्यक्ष मूतभ रूप दतेे. दृद्दष्टकोन म्हणजेच गणुवत्ता अद्दण प्रणाली अहेत प्रत्येक जण हा 

आतराबंरोबर सलंग्न ऄसून एकत्र कायभ करत ऄसतो. 

अ) गुणवत्ता: ससं्थेची गणुवते्तची सकंल्पना अद्दण ही गणुवत्ता साध्य करण्याची पद्धत 

काय ? हे गणुवते्तमध्ये समाद्दवष्ट . 

आ) प्रणाली: ससं्थेची कायभद्दनती, ससं्कृती, रचना, बद्दक्षसे ,वतभन आत्यादीच्या अधारे 

ससं्था स्वतःच्या गणुवते्तच्या प्रद्दतमानंा चे समथभन कसे करते हे प्रणालीमध्ये ऄंतभूभत 

ऄसते. 

द्दिक्षणातील गणुवते्तबिल अपण सद्दवस्तर चचाभ केली अता द्दिक्षणातील प्रणाली बिल 

ऄद्दधक माद्दहती करून घेउया. 

प्रणाली ही एक ससुघंद्दटत ईिेि पूणभ रचना ऄसते. ज्यामध्ये परस्परावलंबी घटक ऄसूनत्या 

सतत एकमेकावंर प्रभाव टाकत ऄसतात .िैक्षद्दणक प्रणाली मध्ये व्यवस्थापक,द्दिक्षक, 

द्दिक्षकेतर कमभचारी अद्दण द्दवद्याथी या सारख्या मानवी संसाधनाचा  समावेि ऄसतो. तर 

भौद्दतक सदु्दवधा मध्ये आमारत व यादं्दत्रक साधने आत्यादींचा समावेि ऄसतो.गणुवत्तापूणभ 

द्दिक्षणासाठी प्रत्येक ससं्थेने िैक्षद्दणक सेवाचें प्राप्त करते कोण अहेत म्हणजेच द्दवद्याथी, 

त्याचें भावी कमभचारी अद्दण स्थाद्दनक समदुाय या सवाांच्या गरजा अद्दण ऄपेक्षा लक्षात 

घेतल्या पाद्दहजेत.गणुवते्तची द्दनयमावली (पदु्दस्तका Quality manual)यामध्ये गणुवते्तसाठी 

धोरणे अद्दण ईद्दिष्ट,े प्रणालीची माद्दहती , ईपायाचंी चचाभ अद्दण त्याचें स्पष्टीकरण या सवाांचा 

समावेि ऄसतो. गणुवत्ता व्यवस्थापन प्रणाली अद्दण प्रद्दिया मधील सबंंधाचे वणभन  

(त्यामधील अिय द्दकंवा त्यांचा सबंंध) ऄसतो.त्याचबरोबर आतर दस्तऐवज (मसदुा, ऄजभ, 

नोंदणी आत्यादी) समावेि ऄसतो. 

गणुवत्ता व्यवस्थापन प्रणालीची द्दनरतंर ईपयतु शता, पयाभप्तता अद्दण पररणामकारकता यासवभ 

ईिेिाने द्दवद्यापीठातील ईच्चस्तरीयव्यवस्थापन हे द्दनद्दित कालावधीतयासवाांचे 

पनुरावलोकन करतऄसते. या  पनुरावलोकना मध्ये सधुारण्याची िक्यता अद्दण गणुवत्ता 

व्यवस्थापन प्रणालीतील बदलाचंी अवश्यकता, गणुवते्तची धोरणे अद्दण त्यात समाद्दवष्ट 

ऄसलेल्या ईद्दिष्टाचंी पूतभता करणे या सवाांचा समावेि केलेला ऄसतो. 

२.४.१ नॅक - राष्ट्रीय मूल्यांकन आद्दण मान्यता पररषद: 

राष्ट्रीय िैक्षद्दणक धोरण(NPE) अद्दण कृती कायभिम(POA)१९८६ यानंी आतर 

गोष्टींबरोबरच पढुील द्दिफारस केली 
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‚ईच्च द्दिक्षण या ससं्थाचें ईत्कृष्टता गणुवत्ता ही ऄनेक पैलूंचे कायभ ऄसते जसे स्वय ं

मूल्याकंन स्वतःची सधुारणा हे महत्वाचे अहे जर मूल्याकंनासाठी एखादी यतं्रणा स्थापन 

केली ऄसेल जी ससं्थाचें मूल्याकंन अद्दण परीके्षद्वार े मान्यता देण्यासाठी स्वयमूंल्यमापन 

मूल्याकंन करण्यास प्रोत्साद्दहत करतील. गणुवते्तची प्रद्दिया, सहभाग,सपंादन आत्यादी चे 

सतत द्दनरीक्षण केले जाइल अद्दण त्यामध्ये सधुारणा केली जाइल‛ 

याच्याच अधार ेद्दवद्यापीठ ऄनदुान अयोग (UGC) १९५६ (३)च्या UGC च्याकायद्याच्या 

कलम १२ccc ऄंतगभत १६ सप्टेंबर १९९४ रोजी बंगळूरमध्ये राष्ट्रीय मूल्याकंन अद्दण 

मान्यता पररषद नॅक ची स्थापना केली गेली .द्दिक्षण तज्ञामंध्ये ईच्च द्दिक्षणातील गणुवते्तची 

ऄसलेली द्दचतंा नॅक साठी ित शी अद्दण पे्ररणा देणारी ठरली अहे. सोप्या िब्दातनॅक ही 

राष्ट्रीय मूल्याकंन अद्दण मान्यता पररषद अहे ही एक स्वायत्त ससं्था अहे ज्याला यूजीसी 

द्वार े द्दनधी द्ददला जातो.नॅक चा प्रमखु ईिेि हा ईच्च द्दिक्षणात ला ऄद्दधकृत करणे द्दकंवा 

मान्यता देणे हा अहे .नॅक  हे ईच्च द्दिक्षणातील गणुवते्तचे ईद्दिष्ट ठरवत ऄसते 

गणुवते्तचे काही मापदडं अहेत ज्याच्या अधारावरतीनॅक  ससं्थाचें मलु्याकंन करत ऄसते 

अद्दणA++,A+,A,B++,B+,B अद्दणC यासारख्या शे्रणी प्रदान करत ऄसते ईच्च 

द्दिक्षणात द्दकमान दजाभ  राखला जावा ऄिी नॅक ची ऄपेक्षा अहे कोणत्याही ससं्थेला 

CGPA>१.५० या द्दनधाभररत पातळीपयांत पेक्षा कमी मूल्याकंन द्दमळाल्यास नॅक त्यानंा ‘D' 

शे्रणीसह‚मान्यताप्राप्त नसलेला‛ऄसा दजाभ देते. 

कायभसूची(Agenda):  

नॅक ज्या प्रमखु कायभ सूचीमध्ये ईच्च द्दिक्षणाचे मूल्याकंन अद्दण मान्यता देणे, तसेच 

ससं्थानंा द्दिक्षणाचा दजाभ सधुारण्यासाठी सतत काम करण्यास प्रोत्साहन देण्याचा ईिेि 

ऄसतो. मूल्याकंन हे ससं्था अद्दण / द्दकंवा ससं्थेच्या द्दवभागाचे पूणभ केलेल्या कायाभचे 

मूल्याकंन ऄसते. यामध्ये पररभाद्दषत द्दनकष वापरून स्व -ऄभ्यास अद्दण सहकमी च्या 

समीक्षाया वर अधाररत सवभ प्रद्दिया पूणभ केली जाते. मान्यता म्हणजे नॅक  द्वार े द्ददलेले 

प्रमाणपत्र जे पाच वषाभच्या कालावधीसाठी वैध ऄसते.नॅक मध्ये वापरत ऄसलेली 

मूल्यमापनाची प्रद्दिया ही अंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वीकारलेल्या द्दनकषानसुार अहे. परतं ु

यामध्ये भारतीय सदंभाभनसुार काही सधुारणाचंा समावेि केलेला अहे .गणुवते्तची वाढ 

करावयाची यतं्रणा म्हणून मूल्याकंन अद्दण मान्यता याचं्या वापराने जगभरात प्रिसंनीय 

पररणाम द्ददले अहेत. अद्दण भारतात सदु्धाऄनकूुल सकेंत अढळून अले अहते. 

राष्ट्रीय सल्लागार सद्दमती National Consultative committee:  

नॅकचीसवभसाधारण पररषद(GC)अद्दण कायभकारी सद्दमती. (EC) अद्दण आतर िैक्षद्दणक 

सल्लागार अद्दण प्रिासकीय ईपसद्दमती याद्वार े कायभ करत ऄसते.नॅक  मध्ये सपूंणभ 

भारतातील प्रामाद्दणक सचोटीचे वररष्ठ द्दिक्षण तज्ञाकंडून त्याचं्या ऄनभुवा मधून कौिल्य 

प्राप्त करते. द्दवद्दवध के्षत्रातील राष्ट्रीय सल्लागार सद्दमत्या या प्रद्दियाचंी स्थापना अद्दण 

त्याला बळकट करण्यासाठी अवश्यक माद्दहती परुवतात. 
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प्रद्दक्रया: नॅक ने मूल्याकंन अद्दण मान्यता यासाठी तीन टप्पे ची प्रद्दिया तयार केली अह े

ती खालील प्रमाणे अह े

 

 स्व ऄभ्यासाच्या ऄहवालाची तयारी  

 स्व ऄभ्यासाच्या ऄहवालाचे प्रमाणीकरण 

 ऄंद्दतम द्दनणभय  

 

नॅक ने ठरवून द्ददलेल्या द्दनकषावर अधाररत ससं्था /द्दवभाग अपला स्वतःचा ऄहवाल तयार 

करत ऄसतात.हीसवाभत पद्दहली पायरी अहे.ज्यामध्ये कोणतीही ससं्था मान्यता 

द्दमळवण्यासाठी नॅक नी ठरवून द्ददलेल्या द्दनकषाचें पालन करत ऄसते. 

ससं्थेच्या स्व ऄभ्यासाच्या ऄहवालाचे प्रमाणीकरण हे नॅक  सद्दमतीचे सदस्य 

ससं्थेच्याप्रत्येक्ष पाहणी करताना करत ऄसतात. यामध्ये दस्तऐवज मानवी ससंाधने अद्दण 

भौद्दतक ससंाधने त्याचबरोबर ससं्थेने सादर केलेला गणुवते्तचा ऄहवाल या सवभ गोष्टींचा 

समावेि ऄसतो 

ऄंद्दतम द्दनणभय-मूल्याकंन अद्दण मान्यतेचा ऄंद्दतम द्दनणभय हा सवभ दस्तऐवज अद्दण प्रत्यक्ष 

सादरीकरणावर अधाररत नॅक  च्या कायभकारी सद्दमती (EC)ऄंद्दतम द्दनणभय घेत ऄसते. 

नॅक ची मान्यता ही राज्यातील सवभ ईच्च िैक्षद्दणक ससं्थानंा ऄद्दनवायभ अहे नेटच्या 

मान्यतेद्दिवाय कोणतेही द्दवद्यापीठ हे यूजीसीच्याऄनदुानासाठी,RUSAऄनदुान ,अद्दथभक 

मदत आत्यादी साठी पात्र ठरू िकत नाही. सवाभत महत्तवाचा अद्दण मोठा द्दनकष हा ऄध्ययन-

ऄध्यापन ऄसून त्याचा सहभाग हा 35 टक्के आतका ऄसतो. ईत्तम द्दिक्षण व्हावे यासाठी 

िैक्षद्दणक घटकांवर  ऄद्दधक भर द्ददला जातो. 

२.४.२ नॅकचे सात द्दनकष: 

नॅक मूल्याकंन अद्दण मान्यता प्रद्दियेसाठी गणुवते्तच्या प्रत्येक पद्दहली वर लक्ष कें द्दित करणे 

अवश्यक अहे. यामळेु द्दवद्यार्थयाांच्या ऄध्ययन द्दनष्ट्पत्ती वर अधाररत द्दिक्षण प्रदान करता 

येइल अद्दण मोठ्या प्रमाणावर प्रमाणीकरण फायदे यासह ईच्च द्दिक्षणात गणुवत्ता राखता 

येउ िकेल. 

नॅक नेटची मूल्याकंन अद्दण मान्यता(A&A) प्रद्दिया गणुवते्तच्या सात ऄक्षरावंर अधारीत 

अहे 

• Q = ईत्कृष्टतेचा िोध 

• U. = सकंल्पना समजून घेणे 
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• A.  = कृद्दतिील 

• L. = ऄध्ययन कें ि दृष्टीकोण 

• I.  = बदलासाठी नवोपिम 

• T. = क्षमता  साठी प्रद्दिक्षण 

• Y = वषभभरातील कृती प्रकल्प 

नॅकची मान्यता द्दमळवण्यासाठी मूल्याकंनाचे साथ द्दनकष अहेत जे ससं्थेने स्वीकारले 

पाद्दहजेत हे द्दनकष खालीलप्रमाणे अहेत 

• ऄभ्यासिमाचा पैल ु

• ऄध्ययन ऄध्यापन मूल्यमापन  

• सिंोधन, नवोपिम अद्दण द्दवस्तार  

• भौद्दतक सदु्दवधा अद्दण ऄध्ययनाची संसाधने 

• द्दवद्यार्थयाांना सहकायभ अद्दण त्याचं्या प्रगतीस मदत 

• िासन, नेततृ्व अद्दण व्यवस्थापन 

• ससं्थात्मक मूल्य अद्दण सवोत्तम पद्धती 

१. अभ्यासक्रमाचे पैलू: 

ऄभ्यासिम हा द्दिक्षणाचा गाभा अहे.ऄभ्यासिम अद्दण पाठ्यिम हे गणुवत्तापूणभ 

द्दिक्षणाचा प्रमखु अधारस्तभं अहे. द्दवद्यार्थयाांचे ऄध्ययन द्दनष्ट्पत्ती अद्दण कौिल्य 

वाढद्दवण्यासाठी सबंंद्दधत तपिीलवार सवु्यवद्दस्थत ऄभ्यासिम ऄसणे महत्तवाचे ऄसते. 

यासाठी मखु्य घटक द्दवचारात घेणे अवश्यक अहे. 

• ऄभ्यासिम द्दनद्दमभती अद्दण द्दवकास 

• ऄभ्यासिमाचे द्दनयोजन अद्दण ऄंमलबजावणी 

• लवद्दचकता 

• समदृ्ध ऄभ्यासिम 

• पाठपरुावा 

२. अध्ययन अध्यापन आद्दण मूल्यमापन: 

वरील द्दनकष ऄभ्यासिमाची रचना करण्याच्या पद्दहल्या द्दनकषाचंी पढुची पायरी अहे 

यामध्ये द्दिक्षकानंा ऄध्ययन ऄध्यापन कृतींची ऄंमलबजावणी करणे अद्दण द्दवद्यार्थयाांची 

प्रगती वाढवण्यासाठी तसेच द्दवद्यार्थयाांच्या सपंादन अम मध्ये वाढ व्हावी या दृद्दष्टकोनावर 
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लक्ष ठेवणे या सवभ गोष्टींचा समावेि ऄसतो पद्दहला द्दनकष द्दिक्षणातील काय िी सबंंद्दधत 

ऄसल्याने हे द्दिक्षण कसे होते याचे मूल्यमापन करते द्दवद्दवध मूल्यमापन अद्दण मूल्यमापन 

पद्धती हे देखील यासाठी ईपयतु श अहे कोणतीही ससं्था खालील मदुद््यावंर लक्ष कें िीत करू 

िकते 

• द्दवद्यार्थयाांची सपूंणभ माद्दहती(Profile) 

• वगाभतील द्दवद्यार्थयाांची द्दवद्दवधता  

• ऄध्ययन-ऄध्यापन प्रद्दिया 

• द्दिक्षकाचंी गणुवत्ता 

• मूल्यमापन प्रद्दिया 

• द्दवद्यार्थयाांची ऄध्ययन द्दनष्ट्पत्ती 

३. संिोधन नवोपक्रम आद्दण द्दवस्तार: 

या द्दनकषामंध्ये ससं्थानंी द्दवद्यार्थयाांना सिंोधन अद्दण ना नाद्दवन्यपूणभ ईपिम द्दनदेिीत 

करण्यावर ती लक्ष कें द्दित केले पाद्दहजे त्याचबरोबर द्दवद्यार्थयाांना वैयद्दत शक ररत्या सक्षम 

करण्यासाठी वास्तद्दवक जीवनातील समस्या अद्दण त्याचें द्दनराकरण यावर सदु्धा लक्ष कें द्दित 

करणे अवश्यक अहे यामधील प्रमखु पैलू खालील प्रमाणे अहे 

• सिंोधनासाठी प्रोत्साहन 

• सिंोधनासाठी द्दवद्दवध ससंाधनाचा अढावा 

• सिंोधनाची सदु्दवधा  

• सिंोधन प्रकािने  

• ससं्थात्मक सामाद्दजक जबाबदारी अद्दण द्दवस्तारात म कृती  

• सहयोग 

४. र्ौद्दतक संसाधने आद्दण अध्ययन संसाधने: 

हा द्दनकष ईत्तम िैक्षद्दणक वातावरण सदु्दनद्दित करण्यासाठी आतर द्दवद्दवध पायाभूत सदु्दवधा 

अद्दण ससंाधनावर लक्ष कें द्दित करीत ऄसतो. ससं्थेच्या ईच्च िैक्षद्दणक गणुवते्तची खात्री 

करण्यासाठी वगभखोल्या प्रयोगिाळा, तंत्रज्ञान ,िारीररक तंदरुुस्ती अद्दण वैद्यकीय हेतूंसाठी 

सदु्दवधा ,योग्य अद्दण परुिेा संदभभ सामग्री आत्यादी सवभ अवश्यक ऄसते.यामध्ये महत्तवाचे 

घटक खालील प्रमाणे अहेत 

• भौद्दतक सदु्दवधा जसे खेळाचे मैदान आमारत वगभखोल्या वसद्दतगहृ सगंणक कक्ष आत्यादी  

• ससुज्ज वाचनालय  
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• सगंणक कक्ष  

• सवभ सदु्दवधाचंी देखभाल 

५. द्दवद्यार्थयाांना मदत आद्दण त्यांची प्रगती: 

या द्दनकषामंध्ये ससं्थानंा द्दवद्यार्थयाांच्या गरजाकंडे लक्ष देण्यासाठी अद्दण त्याचं्या िैक्षद्दणक 

जीवनातील प्रत्येक टप्प्यावर मागभदिभन करण्याची द्दिफारस करते. द्दवद्यार्थयाांना द्दिक्षणाच्या 

द्दवद्दवध घटकामंध्ये ऄनेक के्षत्रामंध्ये मागभदिभन करणे महत्तवाचे अहे. द्दवद्यार्थयाांना त्याचं्या 

द्दिक्षणात मदत करणे अद्दण मागभदिभन करणे हे द्दिक्षणाच्या एकूण गणुवते्तत योगदान करत 

ऄसते. या द्दनकषावर काम करताना ससं्था द्दवद्यार्थयाांची ईच्च द्दिक्षण अद्दण रोजगाराच्या 

द्ददिेने किी प्रगती होते हे पाहणे देखील महत्तवाचा अहे. 

• द्दवद्यार्थयाांच्या प्रगतीचे द्दनरीक्षण करणे अद्दण त्यानंा मदत करणे 

• द्दवद्यार्थयाांचा ईपिमात सहभाग 

६. िासन नेतृत्व आद्दण व्यवस्थापन: 

प्रिासन अद्दण व्यवस्थापन हे कोणत्याही ससं्थेचा कणा ऄसतो. एक सवु्यवद्दस्थत 

प्रिासकीय ससं्था अद्दण व्यवस्थापन हे त्रटुी िोधण्याचा अद्दण दूर करण्यास मदत करत 

ऄसते.तसेच योग्य ईपचारात्मक यतं्रणा कायभक्षमतेने ऄमलात अणण्यास देखील मदत होते. 

या सवभ प्रद्दियांवर ससं्थेचे गणुवत्ता अद्दण भद्दवतव्य ऄवलंबून ऄसते .ऄंतगभत गणुवते्तची 

हमी,द्दिक्षकाचें सक्षमीकरण,अद्दथभक ससंाधनाचे व्यवस्थापन अद्दण धोरणाचंा द्दवकास या 

सवभ गोष्टी या द्दनकषामंध्ये समाद्दवष्ट ऄसतात. यामध्ये खालील मिेु द्दवचारात घेतले पाद्दहजेत 

• ससं्थात्मक दृष्टी अद्दण नेततृ्व  

• सवभ  द्दिक्षक, द्दिक्षकेतर कमभचाऱ्याचें सक्षमीकरण धोरणे  

• अद्दथभक व्यवस्थापन, ऄंतगभत गणुवते्तची हमी प्रणाली तपासून पाहणे 

७. संस्थात्मक मूल्य आद्दण सवोत्तम पद्धती: 

हा द्दनकषससं्थात्मक मूल्याचें पालन करून सवोत्तम पद्धती सदु्दनद्दित करण्यावर लक्ष कें द्दित 

करतो. यामध्ये ससं्थानंी मूल्य द्दवकद्दसत केली पाद्दहजेत अद्दण द्दनरतंर  ऄत्यतं 

प्रामाद्दणकपणे पालन केले पाद्दहजेत. यामध्ये प्रमखु मिेु खालीलप्रमाणे 

• लैंद्दगक समानता कायभिम 

• कमभचारी अद्दण द्दवद्यार्थयाांसाठी पयाभवरण जागतृी कायभिम 

• कमभचाऱ्याचे व्यवस्थापन 

• मानवी मूल्ये अद्दण नैद्दतकता यावर लक्ष कें द्दित करणे  

• नावीन्यपूणभ पद्धती (द्दवद्दवध ईपिम) 
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तुमची प्रगती तपासा: 

• नॅकची स्थापना किासाठी केली? 

• नॅकची प्रद्दिया काय अहे? 

२.५ सारािं 

या प्रकरणामंध्ये अपण गणुवत्ता व्यवस्थापनाच्या काही घटकावर चचाभ केली. यामध्ये 

अपण गणुवत्ता व्यवस्थापनाची गरज अद्दण महत्तव याचा ऄभ्यास केला. गणुवत्ता 

रोखण्यासाठी काही तत्वे अद्दण द्दवद्दवध के्षते्र अहेत. द्दिक्षणातील गणुवत्ता प्रणालीचा वापर 

करून अपण गणुवत्ता व्यवस्थापन व्यवद्दस्थत अद्दण गणुवते्तचा दजाभ राखू िकतो. 

द्दिक्षणातील गणुवत्ता प्रणालीमध्येनॅक  

हा प्रमखु घटक अहे नॅक चे सात प्रमखु द्दनकष अहे या द्दनकषाचें पालन करून कोणत्याही 

ससं्थाचें मूल्याकंन अद्दण मान्यता द्ददली जाउ िकते. 

२.६ स्वाध्याय 

१. गणुवत्ता व्यवस्थापन ची सकंल्पना काय अहे? ईच्च द्दिक्षणामध्ये गणुवत्ता 

व्यवस्थापन महत्तवाचे अहे हे योग्य ईदाहरणासह स्पष्ट करा  

२. गणुवत्ता व्यवस्थापनाची वेगवेगळी तत्वे कोणती अहेत? 

३. द्दिक्षणातील गणुवत्ता प्रणाली म्हणजे काय? तमु्ही तमुच्या संस्थेतील गणुवत्ता प्रणाली 

किी सधुारली? 

४. नॅकची सकंल्पना स्पष्ट करा,नॅकचेकायभ काय अहे ते ईदाहरणासह स्पष्ट करा. 
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३ 
उच्च शिक्षणणततल  शुणणत्त श्यत्थतप     प्र     

घटक शसंरचनत 

३.० उद्दिष्ट े  

३.१  प्रस्तावना 

३.२ आढावा 

३.२.१ गणुवत्ता पररमाणे काय आहेत 

३.२.२ उच्च द्दिक्षणातील गणुवत्ता पररमाण म्हणजे काय? 

३.२.३ सामान्य गणुवत्ता पररमाणे 

३.३ गणुवत्ता सधुारणा प्रद्दिया 

३.३.१  काययिमाची िैक्षद्दणक उद्दिष्टे (PEO) 

३.३.२  काययिमाची उद्दिष्टे (PO) 

३.४ उच्च द्दिक्षण गणुवत्ता व्यवस्थापनावरील समकालीन फायदे 

३.४.१  समकालीन दृद्दष्टकोन 

३.४.२  उच्च द्दिक्षण गणुवत्ता व्यवस्थापनावरील समकालीन फायदे 

३.४.३  गणुवत्ता व्यवस्थापन प्रद्दियेचे फायदे 

३.५  साराांि 

३.६ स्वाध्याय 

३.७ सांदभयसूची 

३.० उििष्ट े

 या घटकाच्या अध्ययन  अध्ययनानांतर  तमु्ही हे करू िकाल. 

• गणुवत्ता पररमाणाची व्याख्या करा. 

• गणुवत्ता सधुारणा प्रद्दियेचे  वणयन करा. 

• गणुवत्ता व्यवस्थापन समकालीन दृद्दष्टकोन स्पष्ट करा. 

• गणुवत्ता व्यवस्थापन प्रद्दियेचे फायदे साांगा. 

३.१ प्र्तततनत 

द्दवद्यापीठाांची मखु्य जबाबदारी आहे की,  तज्ञ मानवी सांसाधने प्रदान करणे आद्दण तयाांना 

द्दिद्दक्षत करणे   सांिोधन करून नवीन ज्ञान द्दनमायण करणे तसेच  ज्ञान वाढद्दवणे आद्दण प्रसार 

करणे. पररणामी,  तयामळेु उच्च द्दिक्षणाचा द्दवकास झाला.  द्दवद्यापीठाांची सांख्या वाढली.  

अभ्यासाचे आद्दण द्दवद्यार्थयाांना द्दवद्यार्थयाांची सांख्या झपाट्याने वाढली ( फरस तर आद्दण 
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कॅब्री आई१९९८)  उल्लेद्दित स्पधाय बोलो गणा घोषणेवर स्वाक्षरी करण्यास लक्षणीय 

प्रोतसाहन देते.  यरुोद्दपयन उच्च द्दिक्षण के्षत्राच्या सामांजस्यावरील घोषणा. या घोषणाांवर 

स्वाक्षरी केल्यावर यिाचे एक नवीन प्रमाण द्दनद्दित झाले आहे जे सवय उच्च द्दिक्षण सांस्थाांनी 

बाजारपेठेत द्दटकून राहण्यासाठी आद्दण तयाद्वार ेउतकृष्टता प्राप्त करणे आवश्यक आहे.  जे 

गणुवते्तिी अतूटपणे जोडलेले आहे ते गणुवते्तची प्राप्ती, सतत देिरिे, मोजमाप 

व्यवस्थापन आद्दण सधुारणा द्दवकद्दसत करण्याची आवश्यकता लादते.  

३.२ आढततत  

३.२.१ ुणणत्त शपररमतण ेशकतय शआहते?: 

 गणुवते्तची व्याख्या करणे हे सवायत कठीण कामाांपैकी एक आहे कारण ते  भागधारकाांच्या 

आकलनावर अवलांबून असते.  या अभ्यासिमाच्या घटक एक मध्ये तमु्हाला गणुवते्तचा 

अथय आद्दण सांकल्पना देण्यात आली आहे..  गणुवते्तची अनेक  पररमाणे असू िकतात.  ही 

पररमाणे द्दकां वा वैद्दिष््टयपूणय गणुधमय जे उतपादनामध्ये ग्राहकाला हवे असतात ते वेगवेगळ्या 

द्दवचारवांताांनी सचुवले आहेत,  उच्च द्दिक्षणातील गणुवते्तचे पररमाण सेवा गणुवते्तच्या 

पररमाणाांवर आधाररत आहेत. सेवा गणुवते्तचे वेगवेगळे पररमाण वेगवेगळ्या उद्योगाांसाठी 

वापरले जातात.  परांत ुतयाांच्यामध्ये काही समानता आहेत परांत ुसांिोधन असे दियद्दवते की 

सवय सेवा के्षत्राांसाठी लागू होऊ िकेल असा कोणताही एक पररमाण नाही. 

उच्च द्दिक्षणाच्या गणुवते्तच्या  परीमाणाांचा तपिीलवार द्दवचार करताना आपल्या ला उच्च 

द्दिक्षणातील सेवेचा प्राथद्दमक वापरकताय ओळिणे आवश्यक आहे.  िैक्षद्दणक प्रद्दियेमध्ये 

अनेक भागधारक असतात जसे द्दवद्याथी, पालक,  द्दिक्षक,  सरकारी उपिम याांचा समावेि 

असतो.  ज्यामध्ये द्दवद्याथी सवायत महत्त्वाचे भागधारक असतात.   आद्दण ते द्दवद्दवध 

भूद्दमकाांमध्ये गुांतलेले असतात. ते प्रद्दियेचे उतपादन व अभ्यासिम सामग्रीचा द्दवतरणाचा 

अांतगयत ग्राहक असतात.  तथाद्दप हे सवयसाधारणपणे मान्य केले जाते की द्दवद्याथी हे 

प्राथद्दमक ग्राहक आहेत.  आद्दण इतर सांभाव्य ग्राहक जसे की माजी द्दवद्याथी,  पालक,  

द्दनयोके्त , कमयचारी,  सरकार उद्योग आद्दण समाज हे दयु्यम व ग्राहक मानले जाऊ िकतात. 

 म्हणूनच द्दवद्याथी हे प्राथद्दमक ग्राहक आहेत या दृद्दष्टकोनातून गणुवते्तचे  पररमाण ओळिणे 

आवश्यक आहे.  द्दवद्यार्थयाांची सेवा गणुवत्ता मोजण्यासाठी सेवा गणुवते्तचे मॉडेल द्दवकद्दसत 

करणे हे अद्दतिय द्दललष्ट आद्दण कष्टदायक काम आह े कारण सेवेच्या गणुवते्तचे पररमाण 

अनेक के्षत्राांना व्यापतात.  तसेच सांिोधक मान्य करतात की,  सवय सेवा के्षत्राांसाठी लागू 

होऊ िकेल असा कोणताही एक  पररमाण नाही. (कारमन१९९० ब्राऊन)  म्हणून  

साद्दहतयात  वारांवार उल्लेि केलेले लेिक  आद्दण तयाांचे  पररमाण  उच्च द्दिक्षणासाठी 

आद्दण इतर के्षत्राांसाठी ही आहेत. 

• परिरुामन  एट अल (१९९१) याांनी सरुुवातीला दहा आयाम द्दवकद्दसत केले 

(१९८५  मध्ये सांिोधन :  द्दवश्वासाहयता,  प्रद्दतसाद  सक्षमता,  प्रवेि,  सौजन्य,  

सांवाद,  द्दवश्वास द्दनयता,  सरुद्दक्षतता, ग्राहक समजून घेणे मतुय)  आद्दण नांतर ते कमीत 

कमी करून आयाम केले. (  १९८८ मध्ये सांिोधन:  मूतय, द्दवश्वसनीयता, प्रद्दतसाद,  

आश्वासन सहानभूुती) 
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• १९८८ मधील पेपरमध्ये ग्रहण रुसणे चाांगल्या समजल्या जाणाऱ्या सेवा गणुवते्तचे 

सहा द्दनकष साांद्दगतले.  व्यावसाद्दयक आद्दण कौिल्य दृष्टीकोण आद्दण वतयन प्रवेि आद्दण 

लवद्दचक द्दवश्वसनीयता आद्दण द्दवश्वासाहयता,  पनुप्रायप्ती,  प्रद्दतष्ठा आद्दण द्दवश्वासाहयता 

आद्दण १९९० मध्ये तयाांनी नमूद केले की,  गणुवत्ता पररमाण  तीन गटाांमध्ये  वगीकृत 

करता येतात –  ताांद्दत्रक गणुवत्ता,  कायायतमक गणुवत्ता  आद्दण सामदुाद्दयक कापोरटे 

प्रद्दतमा. 

• लेह  नेन आद्दण लेह द्दतने न १९९१ याांनी गणुवते्ततील के्षते्र ओळिली.  भौद्दतक 

गणुवत्ता,  आांतरद्दियातमक आद्दण कॉपोरटे गणुवत्ता.  

• का   १९९४ याांच्यामते महाद्दवद्यालयाच्या प्रद्दतमेचे चले पढुील प्रमाणे आहेत-  

द्दवद्यार्थयाांची पात्रता (िैक्षद्दणक)  द्दवद्यार्थयाांचे गणु (वैयद्दक्तक),  प्राध्यापक द्दवद्याथी 

परस्पर सांवाद,  गणुवत्ता सूचना ( द्दिक्षक),  अभ्यासिमाची द्दवद्दवधता,  िैक्षद्दणक 

प्रद्दतष्ठा वगायचा आकार,  कररयर ची तयारी,  िीडा काययिम   द्दवद्याथी द्दियाकलाप 

(सामाद्दजक जीवन) ,  सामदुाद्दयक सेवा,  सदु्दवधा आद्दण उपकरणे,  स्थान िारीररक 

स्वरूप ( कॅम्पस),  कॅम्पसमधील द्दनवासस्थान,  मैद्दत्रपूणय काळजी घेणार ेवातावरण,  

धाद्दमयक वातावरण,  सरुद्दक्षत पररसर,  िचय /आद्दथयक मदत.  

• आ  यामन (१९९७)  याांनी द्दवद्यापीठाच्या िैक्षद्दणक सेवाांचे परीक्षण करण्यासाठी 

आठ वैद्दिष््टयाांचा वापर केला. द्दवद्यार्थयायला चाांगले द्दिकवणे,  द्दवद्यार्थयाांच्या 

सल्लामसलत साठी द्दिक्षकाांची उपलब्धता,  ग्रांथालय सेवा,  सांगणकीय सदु्दवधा,  

मनोरांजन सदु्दवधा, वगायचा आकार,  आद्दण द्दवषयाची अडचण,  आद्दण द्दवद्यार्थयाांवरील 

कामाचा ताण. 

• द्दलए टेल याांनी स्पष्ट केले की गणुवते्तचे अनभुव चल आहेत-  िाळेबिल ची एकूण  

छाप आद्दण  द्दिक्षण गणुवते्तची एकूण छाप हे समाधानाचे अांदाज लावण्यासाठी 

द्दनणाययक चल आहेत. 

• बलुस (२००५)  याांनी द्दवद्यापीठाच्या गणुवते्तचे मूल्याांकन करण्यासाठी िालील 

द्दनकषाांची द्दिफारस केली.  प्रद्दतष्ठा, प्राध्यापकाांच्या सांिोधनाची उतपादकता आद्दण 

द्दवद्यार्थयाांचे िैक्षद्दणक अनभुव आद्दण पररणाम ज्यामध्ये काययिमाची पररणामकारकता 

द्दवद्यार्थयाांचे समाधान,  द्दवद्याथी पररणाम याांचा समावेि होतो. 

• सांगीता ए . अल (२००४)  ने  पाच  घटक रचना लक्षात घेतल्या.  क्षमता, वतृ्ती,  

सामग्री,  द्दवतरण,  द्दवश्वसनीयता,  

• हडी  एमो   याांच्या अनभुवजन्य सांिोधनात िालील पाच पररणाम ओळिले- 

िैक्षद्दणक सेवा,  ततपरता आद्दण चौकसता,  योग्य आद्दण द्दनष्पक्ष मूतय आद्दण सामान्य 

वतृ्ती . 

• ओवाद्दलया आद्दण ॲद्दस्पन वॉल (१९९६)  याांनी िालीलप्रमाणे सहा आयामाांची 

द्दिफारस केली:   मूतय ता, ि     वतृ्ती, द्दवतरण     द्दवश् वसनीयता. 
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लेिक (रमय्या ए . अल २००७) हे सूचीबद्ध पररणामाांचे द्दवशे्लषण करून िालील 

द्दनष्कषाांवर पोहोचले आहेत. 

१.  द्दवद्दवध सांिोधकाांनी द्दवकद्दसत केलेल्या आद्दण वापरलेल्या सेवेच्या गणुवते्तच्या 

पररणामाांमळेु लक्षणीय समानता आद्दण फरक देिील आहेत. 

२.  प्रतयेक द्दवकद्दसत पररमाणे अद्दद्वतीय आहेत.  तयामळेु सेवा गणुवते्तच्या  पररणामाांचा 

एकही सांच असा नाही जो सवय प्रकारच्या सेवा गणुवते्तच्या सांिोधनासाठी लागू आद्दण 

योग्य आहे या गदृ्दहतकाला समथयन देतो. 

३.  सेवा गणुवते्तचे  पररमाण ग्राहक सांिोधनाची उद्दिष्ट,े  सांस्था पररद्दस्थती वातावरण 

आद्दण वेळ यानसुार सेवा गणुवते्तचे  पररमाण बदलते.  

४. प्रतयेक अभ्यासासाठी द्दनवडलेले सवय पररमाणां ग्राहकाांच्या वेगवेगळ्या धारणा आद्दण 

अपेक्षा पूणय करण्यासाठी तयार केल्या आहेत. 

५.   प्रतयेक पररमाण समजावून साांगण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सांिोधनाच्या 

उिेिानसुार आद्दण ग्राहक गटानसुार बदलतात. 

६.   वापरलेले सवय पररमाण गणुातमक आद्दण सांख्यातमक  अवद्दचत यान…….सह  स्वीकायय 

आद्दण योग्य आहेत. 

७.   आवश्यक बदल न करता सवय प्रकारच्या सेवा गणुवते्तच्या सांिोधनासाठी  पररणामे 

लागू असल्यास हरकत नाही. 

८. सेवा गणुवते्तचे पररमाण ओळिण्याचा सवोत्तम मागय म्हणजे ग्राहकाांना द्दवचारणे . 

९.  सेवा गणुवते्तच्या सवय   आयामाांचा एका सवेक्षणा िाली अभ्यास करणे िलय नाही. 

       १९८८ याांनी गणुवते्तचे नऊ पररमाण सूचीबद्ध केले- कामद्दगरी वैद्दिष््टये, 

द्दवश्वासाहयता, अनरुूपता, द्दटकाऊपणा, सेवा, प्रद्दतसाद, सौंदययिास्त्र, आद्दण कद्दथत गणुवत्ता 

जी पढुील तलतयात द्ददली आह.े 

तक्तत श१.१ ुणणत्चेे शपरलमतण 

पररमतण  ्यतख्यत पररमतण  ्यतख्यत 

कामद्दगरी  उतपादनाची प्राथद्दमक  

काययरत वैद्दिष््टये 

कामद्दगरी  उतपादनाची प्राथद्दमक  काययरत 

वैद्दिष््टये 

 वैद्दिष््टये   

 

मूलभूत कायायसाठी असलेली उतपादनाची 

दयु्यम वैद्दिष््टये 

द्दवश्वसनीयता   

 

द्दनद्ददयष्ट कालावधीत उतपादनाच्या अयिस्वी 

होण्याची िलयता 

अनरुूपता   उतपादनाचे भौद्दतक आद्दण कामद्दगरी वैद्दिष्टे 

तपिील द्दकती प्रमाणात पूणय करतात. 
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द्दटकाऊपणा  

 

उपयकु्त उतपादनाच्या आयषु्याचे मोजमाप 

सेवा क्षमता  

 

सलुभता,  वेग,  द्दवनम्रता आद्दण दरुुस्तीची 

क्षमता 

सौंदययिास्त्र   उतपादन कसे द्ददसते,  कसे वाटते,  ध्वद्दन,   

चव  द्दकां वा  वास  अिा वैयद्दक्तक 

प्राधान्याच्या बाबी. 

अनभुवलेली  

 

गणुवत्ता  प्रद्दतमा,  ब्रडँचे नाव द्दकां वा 

जाद्दहरातींवर आधाररत गणुवत्ता,  उतपादन 

गणुधमय आहे व्यद्दक्तद्दनष्ठ मूल्याांकन ठरते. 

 

तयाांनी सूद्दचत केले की  हे पररमाण उतपादनाांच्या गणुवते्तचे आद्दण सेवेचे मूल्याांकन 

करण्यासाठी वापरले जाऊ िकतात. 

३.२.२ उच्च शिक्षणणततल  शुणणत्त शपररमतण शम्हणजे शकतय?: 

   लडँ आद्दण करी (२००१) याांनी गणुवते्तला द्दवद्यार्थयाांच्या समाधानाचा मानदांड मानला,  

ज्यामध्ये समाधानकारक रीतीने अमूतय सेवा प्रदान करणे आद्दण ग्राहकाांचे मूल्य वाढद्दवणे 

समाद्दवष्ट आहे.  एकूण गणुवत्ता व्यवस्थापन (७ QM  मध्ये द्दिक्षणाच्या गणुवते्तचा चे तीन 

शे्रणींमध्ये वगीकरण केले आहे..  १)  उतपादन २१)  पररमाणे ३)  सॉफ्टवेअर पररमाणे ३)  

सेवा पररमाणे  आवश्यक फेरबदलासह या पररमाणाची वैद्दिष््टये  आद्दण एस पी नवाल 

(१९९६)  द्वार ेद्दिक्षणाच्या सवय स्तराांवर लागू आहते. 

१)  उच्चद्दिक्षण उतपादनातील गणुवते्तचे उतपादन पररमाण अदृश्य मान आद्दण मूतय आहे 

आद्दण सामान्यतः द्दिक्षण प्रणालीच्या गणुवते्तचे मूल्याांकन करण्यासाठी मापदांड म्हणून 

वापरले जाते.  आद्दलया आद्दण द्दस्पन वाल द्दिक्षणातील उतपादनाच्या गणुवते्तला न्याय 

देण्यासाठी सहा आयाम सादर करतात ज ेपढुील प्रमाणे आहते.  कामद्दगरी,  वैद्दिष््टये,  

द्दवश्वसनीयता,  अनरुूपता,  द्दटकाऊपणा,  सेवा क्षमता,  

तक्तत श१.२  िक्षणणततल  शुणणत्चेे शउत्पतदन शपररमतण 

पररमतण िक्षणणततल  श्यतख्यत 

कामद्दगरी  द्दवद्यार्थयाांसाठी आवश्यक प्राथद्दमक ज्ञान 

 वैद्दिष््टये 

द्दवश्वसनीयता   

 

दयु्यम/ पूरक ज्ञान आद्दण कौिल्य  द्दिकलेले ज्ञान 

कौिल्य द्दकती प्रमाणात अचूक आद्दण अद्ययावत 

आहे. 

अनरुूपता   सांस्थातमक काययिम/ अभ्यासिम व द्दकती प्रमाणात 

स्थाद्दपत मानके,  योजना आद्दण आश्वासने 

 द्दटकाऊपणा  द्दिकण्याची सिोलता 

सेवाक्षमता  एिादी सांस्था ग्राहकाांच्या तिारी द्दकती 

चाांगल्याप्रकार ेहाताळते. 
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2)  उच्च द्दिक्षणातील गणुवते्तचे सॉफ्टवेअर पररमाण हे अमूतय उतपादन आहे आद्दण 

सामान्य द्दिक्षण आद्दण द्दविेष द्दिक्षणािी अद्दधक ससुांगत मानले जाते.  आलीया 

अद्दस्पन वाल याांनी नऊ पररमाणे सादर केली-  अचूकता,  द्दवश्वासाहयता,  काययक्षमता,  

एकातमता,  उपयोद्दगता,  देिभाल क्षमता,  चाचणी क्षमता,  द्दवस्तार क्षमता, सवुाह्यता, 

पनु: उपयोद्दगता आद्दण कायय करण्याची क्षमता. 

तक्तत श१.३ िक्षणणततल  शुणणत्चेे शसॉफ्टतेयर शपररमतण 

पररमतण िक्षणणततल  श्यतख्यत 

अचूकता . 

 

द्दनद्ददयष्ट आवश्यकता काययिम /  अभ्यासिम 

द्दकती प्रमाणात पालन करतो 

द्दवश्वसनीयता   

 

द्दिकलेले ज्ञान / कौिल्य ज्या प्रमाणात 

अचूक आद्दण अद्ययावत आहे. 

काययक्षमता  

 

द्दिकलेले ज्ञान /  कौिल्य ते द्दवद्यार्थयाांच्या 

भद्दवष्यातील  कररअर साठी द्दकती प्रमाणात 

लागू आहे 

सचोटी   

 

अनद्दधकृत पोहोच पासून वैयद्दक्तक माद्दहती 

द्दकती प्रमाणात सरुद्दक्षत आहे. 

उपयोद्दगता   अध्ययनातील सलुभता आद्दण वगायतील 

सांपे्रषणाचे प्रमाण 

देिभाल क्षमता  एिादी सांस्था ग्राहकाांच्या तिारी द्दकती 

चाांगल्याप्रकार ेहाताळते 

चाचणी क्षमता  

 

परीक्षा द्दकती प्रमाणात अभ्यास द्दवषयाचे 

प्रद्दतद्दनद्दधतव करतात 

द्दवस्तारक क्षमता   लवद्दचकता 

हस्ताांतररत क्षमता  द्दिकलेले ज्ञान/  कौिले इतर के्षत्रात द्दकती 

प्रमाणात लागू होते. 

 

३)   उच्च द्दिक्षणातील गणुवते्तचे सेवा  पररमाण:  उतपादन द्दकां वा सॉफ्टवेअर प्रमाणे सेवा 

सांग्रद्दहत केल्या जाऊ िकत नाहीत.  तया नािवांत आहेत.  ते प्रद्दिया सारख्या 

आहेत.  द्दिक्षणामध्ये सेवा अद्दनवाययपणे िैक्षद्दणक प्रद्दियाांचा सांदभय देते. वाद्दलया आद्दण 

अद्दस्पन वाई याांनी दजेदार उच्च द्दिक्षणाच्या सेवा  पररमाणाची सवयसमावेिक यादी  

द्ददली आहे.  द्दवश्वासाहयता,  प्रद्दतसाद क्षमता,  ग्राहकाांना समजून घेणे,  प्रवेि सक्षमता 

सौजन्य,  सौजन्य सांपे्रषण,  द्दवश्वसनीयता,  सरुक्षा,  मूतय कामद्दगरी,  पूणयतव 

लवद्दचकता,  द्दनवारण  इतयादी 

तक्तत श१.४ िक्षणणततल  शुणणत्चेे शसेतत शपररमतण 

पररमतण श िक्षणणततल  श्यतख्यत 

द्दवश्वसनीयता   

 

द्दिक्षण द्दकती प्रमाणात योग्य, अचूक आद्दण अद्ययावत 

आहे. एिादी सांस्था द्दकती प्रमाणात आपली आश्वासने 
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पाळते.  िैक्षद्दणक प्रद्दियेमध्ये द्दकती साततय आहे. 

प्रद्दतसाद   

 

द्दवद्यार्थयाांना मदत करण्यासाठी द्दिक्षकाांच्या इच्छा आद्दण 

ततपरता 

ग्राहकाांना समजून घेणे  द्दवद्यार्थयाांना आद्दण तयाांच्या गरजाांना समजून घेणे 

प्रवेि   

 

मागयदियन आद्दण सल्ल्यासाठी कमयचारी द्दकती प्रमाणात 

उपलब्ध आहेत. 

 मता  

 

द्दिक्षकाांचे  सैद्धाांद्दतक आद्दण व्यावहाररक तसेच इतर 

सादरीकरण कौिल्य 

सभ्यता   द्दवद्यार्थयाांबिल भावद्दनक आद्दण सकारातमक दृद्दष्टकोन 

सांवाद   

 

द्दिक्षक आद्दण द्दवद्याथी वगायत द्दकती चाांगला सांवाद 

साधतात? 

द्दवश्वसनीयता  सांस्थेच्या द्दवश्वासाहयतेचे प्रमाण 

 सरुक्षा   

 

माद्दहतीची गोपनीयता 

 मतुय   उपकरणे आद्दण साधनाांची परुिेी उपलब्धता 

कामद्दगरी   द्दवद्यार्थयाांसाठी आवश्यक प्राथद्दमक ज्ञान/ कौिल्ये 

पूणयतव   पूरक ज्ञान आद्दण कौिल्ये  इतर के्षत्रात द्दकती प्रमाणात 

लागू होतात  

द्दनवारण  एिादी सांस्था ग्राहकाांच्या तिारी द्दकती चाांगल्याप्रकार े

हाताळते आद्दण समस्या सोडद्दवते 

 

द्दिक्षणातील गणुवते्तच्या तीनही दृद्दष्टकोनाचे द्दवश् लेषण केल्यानांतर अवद्दलया आद्दण 

अद्दस्पनवॉल याांनी दजेदार द्दिक्षणासाठी सहा आयामाांसह एक वैचाररक आरािडा  सादर 

करण्याचा प्रयतन केला- मतुयता,  मता दृष्टीकोन सामग्री द्दवतरण आद्दण द्दवश्वासाहयता हे 

पररमाण द्दिक्षणातील गणुवत्ता सदु्दनद्दित करण्यासाठी सांबांद्दधत के्षत्राचे सूचक आहेत.. 

तक्तत श१.५  िक्षणणततल  शुणणत्त शपररमतणे 

मूतय 

 

परुिेी उपकरणे/ सदु्दवधा आधदु्दनक व उपकरणे/  सदु्दवधा 

प्रवेिाची सहजता,  द्ददसायला आकषयक वातावरण,  पूरक 

सेवा 

 मता 

 

परुसेे िैक्षद्दणक कमयचारी,  सैद्धाांद्दतक ज्ञान पात्रता 

व्यावहाररक ज्ञान अद्ययावत अध्यापन कौिल्य सांवाद 

वतृ्ती 

 

द्दवद्यार्थयाांच्या गरजा समजून घेणे मदत करण्याची इच्छा 

मागयदियन आद्दण सत्ता याांसाठी उपलब्धता 

आिय द्दवद्यार्थयाांच्या भद्दवष्यातील नोकऱ्याांसाठी अभ्यासिमाची 

समथय कथा पररणामकारकता प्राथद्दमक ज्ञान आद्दण 

कौिल्ये,  पररपूणयता सांगणकाचा वापर,  सांपे्रषण कौिल्य 

आद्दण काययसांघ द्दवज्ञानाची लवद्दचकता सांकररत द्दिस्तबद्ध 
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द्दवतरण प्रभावी सादरीकरण,  अनिुम ,  कालातीत साततय  

परीके्षचा द्दनष्पक्षता,  द्दवद्यार्थयाांकडून अद्दभप्राय,  

द्दवद्यार्थयाांना प्रोतसाहन देणे. 

द्दवश्वसनीयता द्दवश् वासाहयता योग्य परुस्कार देणे, वचने पाळणे ध्येय गाठणे 

तिारी हाताळणे समस्या सोडवणे 

 

गो           हा चाांगल्या मानल्या गेलेल्या सेवेच्या गणुवते्तच्या साथ द्दनकषाांचे सांकलन 

सादर करतो.  तो असा दावा करतो की हे द्दनकष उपलब्ध अभ्यास आद्दण वैचाररक कायय 

याांचे एकत्रीकरण आहे.   

१) ्यततसतियकतत श आिण श कौकल्ये:  सेवा परुवण्या कडे ग्राहकाांच्या समस्येचे 

द्दनराकरण करण्यासाठी आवश्यक ज्ञान आद्दण कौिल्य असतात.. 

२) तृ्ल शआिण श ततुणूक: सेवा कमयचारी ग्राहक आद्दण तयाांच्या समस्याांबिल द्दचांतीत 

असतात.. 

३) प्रतेक शयोग्यतत शआिण श तिचकतत:  सेवेत प्रवेि द्दमळद्दवणे…… आहे आद्दण प्रदाता 

ग्राहकाांच्या मागण्या आद्दण इच्छा याांच्या…. जळुवून घेण्यास तयार आहे. 

४)   ितश्वसनलयतत श आिण श ितश्वतसतहहतत श :  आश्वासने पाळण्यासाठी आद्दण ग्राहकाचे 

सवोत्तम द्दहत लक्षात घेऊन काम करण्यासाठी ग्राहक हा प्रदातयावर अवलांबून राहू 

िकतात. 

५)   सेतत शपणनप्रतहप्तल :  जेव्हा जेव्हा काहीतरी चूक होते तेव्हा तेव्हा प्रदाता नवीन स्वीकायय 

उपाय िोधण्यासाठी कारवाई करले.. 

६)   सेतत  प:  सभोवतालचे भौद्दतक आद्दण पयायवरणाचे इतर पैलू सकारातमक अनभुवास 

समथयन देतात. 

७)   प्रितष्ठत शआिण श ितश्वतसतहहतत श :  सेवा प्रदाता तयावर द्दवश्वास ठेवला जाऊ िकतो.  

पैिासाठी परुसेे मूल्य देतो आद्दण मूल्याांना…. असतो.  जे ग्राहक िेअर करू 

िकतात.  सेवाांच्या सांकल्पनातमक आकलनासाठी या सामान्य गणुवते्तचे पररणाम 

आद्दण द्दनकाल महतवाचे असले तरी ते परुसेे नसतील,  कारण प्रतयेक द्दवद्दिष्ट 

पररद्दस्थतीत गणुवते्तचा अभ्यास करणे महत्त्वाचे आहे.  पररणामी द्दवद्दिष्ट 

पररद्दस्थतीसाठी द्दवकद्दसत केलेल्या द्दवद्दिष्ट गणुवते्तच्या पररमाणाांसह सामान्य 

गणुवते्तच्या पररमाणाांना पूरक करणे बहुदा मौल्यवान असते.  

३.३ ुणणत्त शसणधतरणत शप्रिियत 

३.३.१  कै्षणिणक शकतयहिमतचल शउििष्ट:े 

काययिमाची िैक्षद्दणक उद्दिष्ट ही व्यापक द्दवधाने आहेत ची कररअर आद्दण व्यावसाद्दयक 

कामद्दगरीचे वणयन करतात जे काययिम पदवीधराांना साध्य करण्यासाठी तयार करत आहेत. 
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द्दवद्यार्थयाांचे पररणामही अिी द्दवधाने आहेत  जी द्दवद्यार्थयाांना काय माहीत असणे अपेद्दक्षत 

आहे द्दकां वा ते करू िकतील असे वणयन करतात.  जेव्हा ते िैक्षद्दणक काययिम पूणय करतात 

द्दकमान द्दवद्यार्थयायच्या द्दनकाला पेक्षा चार प्रकार वेगळे असतात 

I)   द्दवद्दिष्टतेचे प्रमाण 

ii)  घटकाांची भूद्दमका 

iiii)  मूल्याांकनाचा उिेि 

iv)   माद्दहती सांकलनाचे चि 

 ितिकष्टतेचे शप्रमतण: 

काययिमाचे पदवीधर द्दवद्दवध कररअर/ कामाच्या वातावरणात जातात.  पदवीधर िाळा,  

उद्योग व्यवसाय उद्योजक व द्दियाकलाप लष्करी  इतयादी जेथे पदवीधर आपले अध्ययन 

प्रदद्दियत करतात. ( तयाांनी पदवीपयांत जे द्दिकले आहे)  ते मोठ्या प्रमाणात बदलू िकते 

म्हणजेच उद्दिष्टे प्रदद्दियत करण्यासाठी प्रोग्रामच्या पदवीधराांसाठी कोणतेही समान वातावरण  

नाही.  पररणामी काययिमाची िैक्षद्दणक उद्दिष्टे सांकुद्दचत  पद्धतीने पररभाद्दषत करणे 

प्रद्दियेसाठी प्रद्दतकूल आहे.  काययिमाची िैक्षद्दणक उद्दिष्टे,  तयाांच्या स्वरूपानसुार 

द्दवस्ततृपणे साांद्दगतलेली आहते  आद्दण तयाांची सांद्दक्षप्त व्याख्या केली जाऊ नये याउलट 

बहुतेक वेळा द्दवद्यार्थयाांचे द्दनकाल द्दवद्यार्थयाांच्या सामाद्दयक अनभुवाांचे पररणाम असतात.  

द्दनवडक अभ्यासिमाची मयाय द्ददत सांख्या वगळता,  सवय द्दवद्यार्थयाांना समान अभ्यासिमाचा 

अनभुव येतो.  हे पररमाण पूणय झाले आहे द्दक नाही हे समजून घेण्यासाठी मोजता येण्याजोगे 

काययप्रदियन द्दनदेिक द्दवकद्दसत करणे महत्त्वाचे आहे.  चे पररमाण पूणय करण्यासाठी 

आवश्यक काययप्रदियन ओळितात.  कामद्दगरी द्दनदेिक काांची उपलब्धी परुावे याद्वार ेपदु्दष्ट 

योग्य असावी.घटकतचल शभूिमकत: 

काययिमाचे घटक ( भागधारक)  ते आहेत.  ज्याांना काययिमाच्या यिामध्ये द्दनद्दहत स्वाथय  

आहे.  उद्दिष्टे द्दनद्दित करण्यात आद्दण तयाांचे पुनरावलोकन करण्यात घटकाांची भूद्दमका 

काययिमाच्या गरजा पूणय करण्यासाठी आवश्यक आहे.  एिादी वाद घालू िकतो की 

द्दवद्याथी-पालक समदुाय हे काययिमाचे घटक आहेत.  उद्दिष्टे प्रस्थाद्दपत करण्याच्या 

प्रद्दियेसाठी काययिम सामान्यतः  द्दनयकु्ती माजी द्दवद्याथी,  प्राध्यापक आद्दण कदाद्दचत 

पदवीधर िाळाांकडे पाहतो जेव्हा काययिमाच्या पदवीधराांना तयाांच्या कररअरमध्ये यिस्वी 

होण्यासाठी कोणतया गोष्टीची आवश्यकता असेल ते ठरवते ( काययिम िैक्षद्दणक उद्दिष्टे)  

द्दवद्यार्थयाांच्या द्दनकालासाठी द्दवद्यार्थयाांना पदवीनांतर उद्दिष्टे करण्यासाठी आद्दण ते पररणाम 

अभ्यासिम आद्दण सह अभ्यास द्दियाकलापाांमध्ये कसे समाकद्दलत केले जातील हे 

द्दनकाल….. करण्यासाठी प्राध्यापक हे प्राथद्दमक भागधारक आहेत.  जरी……. मान्यता 

देणाऱ्या सांस्थाांनी द्दवद्दिष्ट पररमाण अद्दनवायय केले….. तरी काययिमाचे पररणाम काययिम 

आद्दण सांस्थातमक  ध्येयाांचे  देिील प्रद्दतद्दनद्दधतव करतात.   च       अ          

         . अ                  च      च  अ   .   च  अ   अ           

अ                               ल          च  अ              अ       

    .                                                            च          
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उद्दिष्टाांचे प्रचलन करण्यासाठी माद्दहती सांकलन काययिमाद्वार े द्दवकद्दसत केलेल्या चिाांवर 

आद्दण ज्या दराने द्दिस्त बदलत आहे तयानसुार पररणामाांच्या मूल्याांकनापेक्षा कमी वेळा 

(उदा. दर तीन वषाांनी) होऊ िकते. तथाद्दप, द्दवद्यार्थयाांच्या द्दनकालाांचे मूल्याांकन अद्दधक 

वारांवार, साततयाने केले जावे. याचा अथय असा नाही की  प्रतयेक वषी प्रतयेक द्दनकालावर 

माद्दहती गोळा केली पाद्दहजे. तथाद्दप हे महत्त्वाचे आह े की काययिमाच्या माद्दहती 

सांकलनासाठी एक पद्धतिीर प्रद्दिया द्दवकद्दसत करतात. जी प्रद्दिया कालाांतराने सवय 

सरुळीत करते. प्रतयेक िैक्षद्दणक वषायत मयायद्ददत सांख्येच्या द्दनकालाांवर लक्ष कें द्दित केल्याने 

काययिमाला सहा वषायच्या मान्यता चिासाठी माद्दहती सांकलन आद्दण मूल्यमापन  आद्दण 

सधुारणाांचे दोन द्दकां वा तीन  चि करणे िलय होईल. याचा अथय असा आह े की प्रतयेक 

द्दनकालासाठी प्रतयेक द्दवद्यार्थयायकडून माद्दहती गोळा करणे आवश्यक नाही आद्दण कोणतयाही 

वषायत सवय  प्राध्यापकाांना माद्दहती सांकलन प्रद्दियेत सहभागी  होण्याची आवश्यकता नाही. 

पदवीधर यिाला प्रोतसाहन देण्यासाठी घटकाांच्या गरजा समजून घेणे (काययिमाचे िैक्षद्दणक 

उद्ददष्टे आद्दण तया गरजा पणुय करण्यासाठी ज्ञान आद्दण कौिल्याांसह द्दवदयार्थयाांना तयार 

करणे हे साततयपूणय सधुारणा प्रद्दियेचा पाया आहे दोन्हींसाठी पद्धतिीर प्रिीयेत मूल्याांकन 

आद्दण मूल्यमापन आवश्यक आहे दोन्हींमधील फरक समजून घेतला तर काययिमासाठी 

सवोत्तम कायय करणाऱ्या प्रद्दिया द्दवकद्दसत करण्यात मदत करते. 

२. कतयहिमतचल शउििष्ट े श(PD): 

काययिमाची उद्दिष्टे द्दनकष आद्दण मानक स्थाद्दपत करतात ज्याांच्या द्दवरोधात काययिमाची 

कामद्दगरी द्दनधायरीत केली जाऊ िकते तमु्हाला काययिम घटकाांची ध्येय आद्दण उद्दिष्ट े

ओळिणे आवश्यक आहे द्दकां वा तमुच्या योजनेचे आांतरद्दनरसन करावे लागेल. लॉद्दजक 

मॉडेल्स हे एक उपयकु्त साधन आहे जे तमु्हाला हे करण्यासाठी मदत करू िकेल 

उद्दिष्ट म्हणजे प्राप्त होणाऱ्या पररणामाांचे आद्दण ते कोणतया पद्धतीने साध्य केले जातील याचे 

वणयन करणाटी द्दवधाने एकच ध्येय साध्य करण्यासाठी तमु्हाला सहसा अनेक उद्दिष्टाांची 

आवश्यकता असते . 

• उद्दिष्टे अिी असावीत. 
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• ितिकष्ट: 'कोण’  ‘काय’ आद्दण ' कुठे’ याांचा समावेि असा यि मोजन्याच्या समस्या 

टाळण्यासाठी फक्त एका द्दियापदाचा वापर करावा. 

• मोजण्यतयोग्य: 'द्दकती’ बदल अपेक्षीत आहे यावर लक्ष कें िीत 

• संबंिधत: काययिमाच्या / उद्दिष्टाांिी थेट सांबांद्दधत 

• कत बदध: उद्दिष्ट े‘केव्हा ' साध्य होतील यावर लक्ष कें िीत करणे. 

उद्दिष्ट प्रद्दिया द्दकां वा पररणाम देणार ेअसू िकतात. 

प्रिकयेचल शउििष्ट:े 

काययिमाच्या अांमलबजावणीचा भाग म्हणून द्दवतररत केल्या जाणाऱ्या द्दकयाकलाप / सेवा/ 

नीतीचे वणयन करता प्रद्दियेची उद्दिष्टे तयाांच्या स्वभावानसुार सहसा अल्पकालीन असतात. 

पररणतम शउििष्ट: 

लद्दययत लोकसांख्येमध्ये द्दकां वा काययिमात अांद्दतम पररणामामध्ये काययिमाचा इद्दच्छत प्रभाव 

द्दनद्ददष्ट तमुच्या  काययिम/ उपिमाच्या तमुच्या लद्दययत लोकसेवेला काय कळेल द्दकां वा ते 

करु िकतील यावर पररणामानचे उद्दिष्ट कें िीत आहे . 

पररणाम उद्दिष्टे अल्पकालीन मध्यवती द्दकां वा दीघयकालीन असे वगीकृत केली जाऊ 

िकतात. चाांगले द्दलहीलेली आद्दण स्पष्टपणे पररभाद्दषत तमु्हाला तमुच्या काययिमात उद्दिष्ट े

साध्य करण्याच्या द्ददिेने तमुच्या प्रगतीचे द्दनररक्षन करण्यास मदत करतील. अल्प 

मदुतीच्या द्दनकालाची उद्दिष्टे म्हणजे काही द्दियाकलाप द्दकां वा  हस्तके्षप (उदा. ज्ञान , 

कौिल्ये आद्दण वतृ्तींमधील बदल) लागू केल्यानांतर तमुच्या लद्दययत लोकसांख्येतील 

प्रारांद्दभक अपेक्षीत बदल मध्यवती पररणाम उद्दिष्टे अांतरर पररणाम आहेत जे द्ददघयकाल ह े

उद्दिष्टे (उदा. वतयन, द्दनयम आद्दण धोरणातील बदल गाठा द्ददिेने प्रगतीची भावना देतात. 

काययिम काही काळ लागू केल्यानांतरच दीघयकालीन उद्दिष्टे साध्य केली जातात. (मतृयदुर 

द्दवकृती, जीवनमानातील बदल) द्दटप उद्दिष्टे ही काययिमाच्या यादीपेक्षा द्दभन्न असतात. 

उद्दिष्टे म्हणजे असे द्दवधाने जे साध्य करायच्या पररणामाांचे वणयन करतात आद्दण 

काययिमाांच्या उद्दिष्टाांच्या द्ददिेने प्रगतीचे द्दनररक्षण करण्यास मदत करतात. उपिम 

काययिमाचा भाग म्हणून घडणाऱ्या प्रतयक्ष घटना. 

३.३ शअभ्यतसिमतचल शउििष्ट ेश(CO) 

अभ्यासिमाचे उद्दिष्टे ह े वणयन करते की एक प्राध्यातमक सदस्य अभ्यासिमात काय 

समाद्दवष्ट करले ते सामान्यत: उद्दिष्टाांच्यापेक्षा कमी आद्दण द्दवद्यार्थयायच्या अध्ययनाच्या 

पररणामाांपेक्षा व्यापक असतात. उद्दिष्टाांच्या उदाहरणामध्ये याांचा समावेि होतो.  

• द्दवद्यार्थयाांना कला इद्दतहासाच्या ऐद्दतहाद्दसक उतपत्तीची समज द्दमळेल. 



   

 

उच्च द्दिक्षणातील गणुवत्ता 

व्यवस्थापन 

46 

• द्दवद्याथी २० व्या ितकातील भारतीय साद्दहतयातील मखु्य कायायचे वाचन आद्दण 

द्दवशे्लषण करतील. 

• द्दवदयाथी द्दवद्दवध प्रमिु द्दनयामक सांस्थाांचा अभ्यास करतील. 

३.३.४ शिक्षणणततल  शुणणत्त शसणधतरण्यतसतठल शधोरणे: श  

द्दिक्षणातील गणुवत्ता सधुारण्याच्या सांदभायत डाऊनी याांनी गणुवत्ता द्दफट फे्रमवकय  सचुद्दवले 

आह ेज्यानसुार द्दिक्षणातील एकूण  गणुवत्ता व्यवस्थापनासाठी धोरण तयार करण्यासाठी 

तीन मलुभूत बाबींचा समावेि आहे जे िालीलप्रमाणे आहेत. 

i)  सांस्थेचे उिेि आद्दण ध्येय स्पष्टपणे साांगणे. 

ii)  प्रणालीच्या द्दवचाराांसह योग्य सांरचनातमक वैद्दिष्टे सदु्दनद्दित करणे.  

iii)  भागधारकाांमध्ये मजबूत सांबांध प्रस्थाद्दपत करणे. 

गणुवत्ता सधुारण्यासाठी प्रयतन करणाऱ्या सांस्थेसाठी सांस्थेचे ध्येय आद्दण उद्दिष्ट स्पष्टपणे 

समजणे आवश्यक घटक आहे. या सांदभायत चार दजेदार पररसराांकडे लक्ष देणे आवश्यक 

आहे . ग्राहकाकडे लक्ष कें िीत करणे समद्दजक ध्येय आद्दण दृद्दष्ट उिेिाांची द्दस्थरता आद्दण 

साततयपूणय सधुारणा प्रतयेक पररसराची िालीलप्रमाण करते. 

१) ग्रतहक शआिण शत्यतचंत शुरजत: श 

सांस्था कोणताही असो ग्राहक हा नेहेमीच एक अद्दतिय महत्त्वाचा घटक मानला जातो . 

ज्याकडे आमचे काळजीपूवयक लक्ष देणे आवश्यक आहे. कामातील अडथळा मानता येणार 

नाही आद्दण द्दविेष कोणतयाही िैक्षद्दणक सांस्थेत द्दवद्याथी हे द्दिक्षकाांचे ग्राहक असतात आद्दण 

द्दिक्षक हे िाळेतील अद्दधकाऱ्याांचे ग्राहक असतात . द्दवद्याथी हे सवायत महतवाचे ग्राहक 

आहेत, तयामळेु तयाांच्या पूणय करण्यासाठी काम करणे हे आमचे प्राधन्य असले पाहीज.े 

द्दवद्यार्थयायना प्रभावीपणे सेवा देण्यासाठी , आपल्याला ते पूणयपणे जाणून घेणे आवश्यक 

आह.े 

कानोने सचुद्दवल्याप्रमाणे- सांस्थेची (आद्दण िैक्षद्दणक सांस्था) गणुवत्ता वाढवणे (द्दललरम 

आद्दण कानो, १९८९) ग्राहसकाांच्या अपेक्षा आद्दण उतकां ठा यावर गणुवत्ता पररभाद्दषत केली 

जाते असे तयाांचे मत आह े. द्दवदयार्थयाांचे आनांददायी आद्दण उतसाह आद्दण द्दिक्षकाांचे तयाांच्या 

कामातील समाधान व आनांदाची भावना यामळेु आपल्या द्दिक्षण पदधतीत गणुवत्ता द्दटकून 

राहते. 

२) सतमतियक शध्येय शआिण शदृष्टल: 

उच्च द्दिक्षण प्रणालीमध्ये गणुवत्ता सधुारण्यासाठी प्रतयेक सांस्थेचे ध्येय आद्दण दृष्टी साध्य 

करणे आवश्यक आहे. द्दमिन द्दवधान असे असावे ते ग्राह्क आद्दण परुवठादाराबिल स्पष्टपणे 

नमूद करते सामाद्दयक दृष्टी या अथायने अद्दधक महत्त्वाची आहे. की ती सवय  भाग 

भागधारकाांना एक समान ओळि आद्दण द्दनयतीच्या भाव भोवती एकत्र बाांधते (सेंज एट अल 

२०००) 
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३) उिेकतचल शि्थरतत:  

डेद्दमांग (१९८२) याांनी तयाांच्या १४ मदु्यापैकी पद्दहल्या मदुद््याांमध्ये सांस्थेच्या िालेय ५० श

उद्दिष्टाांच्या द्ददिेने द्दस्थरता द्दनमायण करण्याचे द्दमिन द्दवधान तयार समथयन केले सांस्थेचे 

द्दमिन द्दवधान अांद्दतम झाल्यानांतर आमच्या कृती द्दकां वा योजनाांमध्ये, द्दवधाने प्रद्दतद्दबांद्दबत 

करणे महतवाचे आह.े 

द्दमिन द्दवधान तयार करण्यापेक्षा द्दमिन द्दजवांत ठेवणे कठीण आहे. हे हे प्राध्यापकाांच्या 

उजेवर लक्ष कें द्दित करण्यात मदत करते. ध्येयाची जाणीव असणे द्दकां वा शउद्दिष्टाांची द्दस्थरता 

असणे म्हणज ेकमयचाऱ्यातील प्रतयेक सदस्य सांस्थेच्या उद्दिष्टाां बिल उतकट आह ेआद्दण तो 

द्दनणयय सदु्दनद्दित करण्याची वचनबद्धता आह े

३.४ उच्च शिक्षणण शुणणत्त श्यत्थतपनतचे शसमकत लन शफतयदे श  

३.४.१ शसमकत लन शदृष्टलकोन: श 

द्दवद्दवध समकालीन दृष्टीकोन आहेत 

ज्यततून श्यततसतियक श ुणणत्त श्यत्थतपनतकडे शअसे शपतहततत:  

१)   कायायतमक दृष्टीकोन 

२)  द्दवपणन दृष्टीकोन 

३)  कृतीयकु्त दृष्टीकोन 

४)  अद्दभयाांद्दत्रकी दृष्टीकोन 

५)  उतपादन दृष्टीकोन 

६)  परुवठा चक दृष्टीकोन  

गणुवतोचा मागय िोधणे सोपे द्दकां वा गळुगळुीत कठोर पररश्रम नाही. तसेच कठोर पररश्रमाच्या 

चाांगल्या कालावधीसाठी सांघषय नाही .व्यवस्थापकाने सांस्थेच्या आतील द्दकां वा बाहेरील 

कोणािी तरी सांपकय  साधला पाद्दहजे आद्दण तयाांच्या कल्पना जागून घेतल्या पाहीजे . फॉस्टर 

(२०१७) च्या मते एकूण गणुवत्ता व्यवस्थापन साध्य करण्याची गरुुद्दकल्ली कमयचाऱ्याांना 

सांपूणय सांस्थेमध्ये उतपादन प्रद्दिया सधुारण्यासाठी. अद्दधकार आद्दण जबाबदारीसह सक्षम 

बनद्दवणे आहे . तथाद्दप एिादया सांस्थेने आपल्या कमयचाऱ्याांना सक्षम बनवण्याआधी तयाांना 

द्दवद्दिष्ट कामासाठी योग्य दजायचे साधन ससुज्ज करणे आवश्यक आहे. िैक्षद्दणक सांस्थाांमध्ये 

      तज्ञ, योग्य नोकऱ्याांसाठी योग्य पात्रता असलेले लोक असणे आह,े जेणेकरून योग्य 

व्यद्दक्तला योग्य द्दठकाणी योग्य कामासाठी द्दनयकु्त केले जाईल, ऊजाय स्रोतापासून 

द्दिकण्यासाठी व्यवस्थापनाने तयाांना द्दमळू िकणाऱ्याचा सवाांना पोहण्याच्या प्रद्दियेत 

सामील केले पाहीज.े डालगाडय आद्दण काांजी (२००९) याांनी असा यकु्तीवाद की एिादया 

सांस्थेला एक प्रभावी गणुवत्ता व्यवस्थापन काययिम असण्यासाठी तयाांनी कमयचारी द्दवकास 

धोरणे केली पाहीजेत. आद्दण तयाांची अांमलबजावणी केली पाहीजे. नोकरीचे पनुप्रद्दिक्षण 
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चालू ठेवावे. प्रद्दिद्दक्षत सिक्त कमचाऱ्याांच्या  सांघासह सिस्त्र सांस्था उच्च दजायच्या वस्त 

आद्दण सेवाांचे उतपादन करण्यास सक्षम असेल.  व्यवस्थापन नोकरीसाठी आवश्यक 

असलेले द्दिक्षणाांनी कौिल्य लयय स्तर द्दनद्दित केले पाहीजेत आद्दण काहीही असले तरी 

धोरणाांचे पालन केले पाहीजे . गणुवत्ता व्यवस्थापनेचे मिेु करण्यासाठी केवळ कामगारराांना 

रॅन्क आद्दण फाइल करण्यासाठी सोडले जाऊ नयेत. सांस्थेचे िीषय व्यवस्थापनेच्या 

वचनबद्धतेच्या अभावामळेु गणुवत्ता व्यवस्थापन काययिम अनेकदा अयिस्वी होतात. 

३.४.२ शउच्च शिक्षणण शुणणत्त श्यत्थतपनेचे शसमकत लन शफतयदे: 

प्रतयेक सांस्थेच्या द्ददघयकालीन यिासाठी गणुवत्ता व्यवस्थापन हा अतयांत महतवाचा घटक 

आहे गणुवत्ता व्यवस्थापन आद्दण सांस्थातमक कामद्दगरी याांच्यातील दवु्याांवर फार जोर द्ददला 

जाऊ  िकत नाही एिादया कां पनीला वस्तू आद्दण सेवा या दोन्ही उद्योगाांमधील गणुवत्ता 

व्यवस्थापनातून बाजारपेठेतील द्दतच्या प्रद्दतस्पध्यायपेक्षा द्दवद्दिष्ट स्पधायतमक फायदा द्दमळतो 

एिादया सांस्थेला गणुवत्ता          पातळीवर बाजारातील भाग (वाटा) देद्दिल 

द्दमळद्दवता येतो. द्दकां वा गमावला जाऊ िकतो . म्हणजे जर एिादया सांस्थेची गणुवत्ता 

व्यवस्थापन प्रद्दिया िराब असेल  

तर बाजारपठेतील द्दहस्सा गमावला जातो आद्दण याउलट जर तयाचे गणुवत्ता व्यवस्थापन 

चाांगले असेल तर, बाजारातील द्दहस्सा द्दमळवला जातो .  

तयामळेु कोणतयाही द्दववेकी सांस्थेसाठी गणुवत्ता ही स्पधायतमक प्राधान्य असते कोणतयाही 

उच्च द्दिक्षणसांस्थेचे अद्दस्ततव आद्दण वाढ केवल गणुवत्ता व्यवस्थापन अवलांबूने असते 

गणुवत्ता व्यवस्थापन ग्राहका गरजा पूणय करते स्पधाय पूणय करते, सतत सधुारणा करते  

व्यवसायाच्या सवय वालयाांिामध्ये हे समजून घेणे  

आवश्यक आहे की यिस्वी सांस्थेच्या ग्राहकाचे समाधान ही पूवय-आवश्यकता आहे. तयाांनी 

हे देिील समजून घेतले पाटीजे की िराब गणुवते्तची िरी द्दकां मत ग्राहक गमावणे आद्दण 

अिेर सांस्थेचा अांत आह.े सध्याचे वातावरण हे व्यवसायाचे वातावरण आहे ज्यामध्ये 

सांस्थाांना यिस्वी होण्यासाठी गणुवत्ता व्यवस्थापनाकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.  

म्हणूनच एक मानक प्रणाली (SOP) पाळावी लागेल यिस्वी होण्यासाठी उच्च द्दिक्षण 

सांस्थाांचे आणिी एक महत्त्वाचे वैद्दिष््टय म्हणजे व्यवस्थापकाांना. गणुवत्ता व्यवस्थापनाच्या 

द्दवद्दवध सांकल्पना स्पष्टपणे समजून घेणे आवश्यक आहे जेणेकरून ते  गणुवत्ता व्यवस्थापन 

काययिमाची रचना आद्दण अांमलबजावणी प्रभावीपणे करू िकतील. ग्राहकाांच्या गरजा पूणय 

करणे आद्दण ग्राहकाांच्या अपेक्षा पूणय कराण्याचा प्रयतन करणे हे गणुवत्ता व्यवस्थापनाचे 

प्राथद्दमक लक्ष आह े अिाप्रकार या प्रकरणामध्ये गणुवत्ता व्यवस्थापन सवु्यक्तपणे स्पष्ट 

करावे असा व्यावहाद्दसक हेतू होता.  

३.४.४ शुणणत्त श्यत्थतपन शप्रिियेचे शफतयदे:  

गणुवत्ता व्यवस्थापन करणाऱ्या सांस्थेला अनेक फायदे देतात  काही फायदे पढुीलप्रमाणे.  
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• एिादया सांस्थेला उतपादने आद्दण सेवाांच्या द्दनद्दमयती मध्ये गुांतलेली काये आद्दण 

द्दियाकलापाांमध्ये अद्दधक ससुांगतता प्राप्त करण्यास मदत करते. 

• हे प्रद्दियेतील काययक्षमता वाढवते अपवाय कमी करते. तसेच वेळेचा आद्दण 

सांसाधनाांचा वापर सधुारते. 

• हे ग्राहकाांचे समाधान सधुारण्यास मदत करते. 

• हे व्यवसायाांना प्रभावीपणे द्दवपणन करण्यास आद्दण नवीन बाजारपेठा िोधण्यास सक्षम 

करते. 

• हे व्यवसायासाठी नवीन कमयचाऱ्याांना एकत्र आणणे सोपे करते आद्दण व्यवसायाांना 

द्दवनाव्यतयय वाढ करण्यास मदत करते . आद्दण 

• हे व्यवसायाांना तयाांची उतपादने, प्रद्दिया आद्दण प्रणाली सतत सधुारण्यास सक्षम करते. 

३.५ सतरतकं 

या घटकामध्ये उच्च द्दिक्षणातील गणुवते्तच्या पररमाणाांचे वणयन समाद्दवष्ट आहे . द्दवद्दवध 

द्दिक्षणतज्ञाांनी उच्च द्दिक्षणातील गणुवते्तचे पररमाण काय आहेत आद्दण हे पररमाण वेळोवेळी 

कसे द्दभन्न आहेत याची व्याख्या आद्दण वणयन केले आहे . उप - घटकामध्ये गणुवत्ता सधुार 

प्रद्दियेचे वणयन काययिम िैक्षद्दणक उद्दिष्टे , काययिम पररणाम आद्दण अभ्यासिम 

पररणामाांसह केले आहे िेवटच्या उप-  घटकामध्ये उच्च द्दिक्षण आद्दण गणुवत्ता व्यवस्थापन 

प्रकीयेवरील समकालीन फायदे समाद्दवष्ट आहेत. 

३.६ श्ततध्यतय 

१. उच्च द्दिक्षणातील गणुवत्ता पररमाणे म्हणजे काय ? 

२. काययिमाचे िैक्षद्दणक पररणाम आद्दण द्दवद्याथी पररणाम याांच्यात फरक करा .  

३. द्दिक्षणातील गणुवत्ता सधुारण्यासाठी धोरणे स्पष्ट करा  

४. उच्च द्दिक्षण गणुवत्ता व्यवस्थावरील समकालीन फायद्याांचे वणयन करा .          
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४ 

HEIs (उच्च शैक्षणणक ससंथथमंधील) गणुवत्तथ व्यवसथथपन 

प्रणतमथन े

घटक रचनथ 

४.० ईद्दिष्ट े

४.१ प्रस्तावना  

४.२ द्दवहगंावलोकन 

४.३ समग्र गणुवत्ता व्यवस्थापन (Total Quality Management) 

४.४ द्दसक्स द्दसग्मा अद्दण माल्कॉम द्दिज परुस्कार 

४.५ ISO 9000 माद्दलका (ISO 9000 series) 

४.६ स्वाध्याय 

४.७ सदंभभसूची 

४.० उणिष्ट े

ह्या घटकानतंर तमु्ही हे करू शकाल. 

•  एकूण गणुवत्ता व्यवस्थापन पररभाद्दषत करा. 

•  एकूण गणुवत्ता व्यवस्थापनाचे महत्त्व सागंा. 

•  माल्कॉम द्दिज परुस्कार अद्दण द्दसक्स द्दसग्माचे वणभन व वगीकरण करा. 

•  ISO 9000 ची वैद्दशष््टये स्पष्ट करा. 

४.१ प्रसतथवनथ 

द्दवकसनशील देशामंधील ईच्च द्दशक्षण प्रणालीमध्ये ईच्च द्दशक्षणामध्ये खूप लक्षणीय बदल 

होत अहेत. २१ व्या शतकातील जागद्दतकीकरणामळेु सतत होणार े बदल अद्दण वाढती 

स्पधाभत्मकता यामळेु ईच्च द्दशक्षणात नवीन मागण्या द्दनमाभण झाल्या अद्दण त्यामळेु 

द्दवद्यापींामंधील गणुवते्तवर प्रनचिद्दचह ह द्दनमाभण करणे ऄपररहायभ झाले (Özer, Gür, 

&Küçükcan, २०१०). अजच्या जगात, ईच्च द्दशक्षण ससं्थाचं्या गणुवते्तच्या दृष्टीने 

महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या अहेत ज्या लोकासंांी मूल्य अद्दण सतत द्दवकासाचे प्रद्दतद्दनद्दधत्व 

करतात. ईच्च द्दशक्षणाच्या कायाभच्या सदंभाभत, सयंकु्त राष्ट्र द्दशक्षण, द्दवज्ञान अद्दण ससं्कृती 

सघंटना (UNESCO) ने १९९६ मध्ये त्याचं्या घोषणेमध्ये म्हटले अह ेकी द्दवद्यापींे ही 

सामाद्दजक द्दवकास, अद्दथभक वाढ, स्पधाभत्मक वस्तू अद्दण सेवाचं्या ईत्पादनास समथभन 

देणारी ससं्था अहेत. सासं्कृद्दतक ओळख राखणे, सामाद्दजक सबंंधाचें सरंक्षण करणे, 

गररबीद्दवरूद्ध लढा देणे अद्दण शातंता ससं्कृतीचे समथभन करणे (डेद्दमरसोय, २०११). 
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जरी, ईच्च द्दशक्षणामध्ये गणुवते्तची कोणतीही स्पष्ट व्याख्या नसली तरीही, ईच्च द्दशक्षणात 

गणुवत्ता कशी मोजावी याबिल एक सामाह य नमनुा अद्दण मॉडेल अहे. सामाह य शब्दात, 

गणुवत्ता हमी, ऄद्दलकडच्या वषाांत ईच्च द्दशक्षण ससं्थामंध्ये महत्त्वपूणभ स्थान द्दमळद्दवलेल्या 

शब्दाची व्याख्या एखाद्या प्रकल्प/सेवा/ससं्थेच्या द्दवद्दवध अयामाचें पद्धतशीरपणे द्दनरीक्षण 

करणे अद्दण ते गणुवत्ता मानकाचंी पूतभता करते की नाही हे द्दनधाभररत करण्यासांी केले 

जाउ शकते. (Özer et al., २०१०). गणुवत्ता हमी प्रणाली ऄशा प्रकार ेअयोद्दजत केली 

जाते की त्यात प्रशासन, सवभ सदु्दवधा अद्दण ससं्थेच्या भागधारकाचंा समावेश ऄसेल अद्दण 

ईच्च द्दशक्षण ससं्थाचं्या द्दशक्षणाच्या गणुवते्तच्या अद्दण आतर सवभ द्दियाकलापाचं्या सबंंधात 

अतंररक द्दनयतं्रण यतं्रणा प्रदान करते. 

४.२ णवहगंथवलोकन 

ईच्च द्दशक्षणाच्या गणुवते्तची अद्दण गणुवते्तची हमी देण्याच्या मदुद््याकडे केवळ व्यावसाद्दयक 

के्षत्रातूनच आतके लक्ष अद्दण स्वारस्य प्राप्त झाले नाही तर HEI च्या ऄकादमींमध्ये अद्दण 

माह यताप्राप्त ससं्था म्हणून बाह्य ससं्थाचं्या तज्ञामंध्ये देखील गणुवते्तच्या सकंल्पनेमध्ये 

लक्षणीय रस अहे. ऄशा स्वारस्याचे कारण सध्याचे जागद्दतकीकरण अद्दण ज्ञान-अधाररत 

ऄथभव्यवस्थेशी सबंंद्दधत अहे, द्दजथे दजेदार पदवीधर देशाच्या ऄथभव्यवस्थेचा कणा तयार 

करतात अद्दण त्याच्या द्दवकासात योगदान देतात. 

२१ व्या शतकात “गणुवत्ता” ही सकंल्पना बदलली अहे. Rosen (२०१५) च्या मते, ह े

ऄनपुालन नाही अद्दण Research & Development वर लक्ष कें द्दित केले अह.े ईच्च 

द्दशक्षणाच्या दृष्टीकोनातून, ससं्था व्यवस्थापनाचा हा एक प्रकार े सपूंणभ प्रणालीशी ससुगंत 

करण्याचा प्रयत्न अहे, जेथे द्दवभाग, द्दवभाग, प्राध्यापक, खचु्याभ तसेच द्दवद्यापीं अद्दण 

प्राध्यापक प्रशासन, द्दशक्षक कमभचारी सघंटनात्मक द्दमशन अद्दण ईद्दिष्टे साध्य करण्यासांी 

प्रयत्न करतात. ससुवंादी, अरामशीर कामकाजाच्या वातावरणात द्दशक्षणाच्या गणुवते्तच्या 

अश्वासनाचा सदंभभ. ईच्च द्दशक्षणाच्या सदंभाभत, गणुवत्ता म्हणजे शैक्षद्दणक सेवाचं्या 

गणुवते्तबिल द्दवद्याथी अद्दण द्दनयोके्त यांचे समाधान. ईच्च द्दशक्षण ससं्था ऄंतगभत अद्दण बाह्य 

बदलत्या रेंड अद्दण धोरणावंर कशी प्रद्दतद्दिया देतात, ते ऄद्दस्थर देशातंगभत अद्दण जागद्दतक 

स्तरावर स्वतःला कसे स्थान देतात यावरील सशंोधनाच्या सदंभाभत. बाजार, तसेच सभंाव्य 

भागधारक (द्दवद्याथी, द्दनयोके्त) कसे अकद्दषभत होतात, ससं्थात्मक द्दसद्धातंावर लक्ष कें द्दित 

करणे ऄत्यतं महत्त्वाचे अहे. 

ससं्थाचालकाचं्या मते, ईच्च द्दशक्षण ससं्थांनी समाज, ऄथभव्यवस्था, सरकार अद्दण 

द्दवज्ञानाचा कणा तयार करण्यात महत्त्वाची भूद्दमका बजावली अहे (Heinz-Dieter Meyer 

and Powell, २०१८). ईच्च द्दशक्षणामध्ये ससं्थात्मकतेच्या वापरावर सशंोधन 

साद्दहत्याची मयाभद्ददत ईपलब्धता अहे. प्रभावी ऄंतगभत गणुवत्ता व्यवस्थापन. 

व्यवस्थापनातील साद्दहत्य ऄसे सागंते की जेव्हा व्यवस्थापक अद्दण कमभचारी याचं्यातील 

सबंंध (अमच्या बाबतीत, द्दवद्यापीं प्रशासक अद्दण सभंाव्य भागधारक तसेच प्राध्यापक 

कमभचारी) याचं्यातील सबंंध द्दवश्वास अद्दण अत्मद्दवश्वासावर अधाररत ऄसतात, जेथे 

प्रत्येकाला सपूंणभ द्दनणभय प्रद्दियेत त्याचें योगदान वाटते. प्रद्दिया, द्दजथे नेते ऄसे वातावरण 

द्दनमाभण करतात ज्यामध्ये गट सदस्य ससं्थेचे ध्येय अद्दण ईद्दिष्टे साध्य करण्यात गुतंलेले 
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ऄसतात. ईच्च द्दशक्षणातील गणुवते्तची द्दनरतंर सधुारणा शैक्षद्दणक कायभिमांची सामग्री 

तयार करण्यासांी, प्राध्यापकासंांी ऄनकूुल कामकाजाची पररद्दस्थती द्दनमाभण करण्यासांी 

तसेच द्दवद्यापीं प्रशासन अद्दण प्राध्यापक सदस्यामंधील परस्पर अद्दण प्रभावी पूल तयार 

करण्यासांी व्यवस्थापनाच्या दृद्दष्टकोनावर ऄवलंबून ऄसते. 

४.३ समग्र गणुवत्तथ व्यवसथथपन (Total Quality Management) 

४.३.१ समग्र गुणवत्तथ व्यवसथथपनथची संकल्पनथ: 

समग्र गणुवत्ता व्यवस्थापन (TQM) ची मखु्य व्याख्या ग्राहकाचं्या समाधानाद्वार े

दीघभकालीन यशासांी व्यवस्थापन दृद्दष्टकोनाचे वणभन करते. TQM प्रयत्नामंध्ये, ससं्थेचे 

सवभ सदस्य प्रद्दिया, ईत्पादने, सेवा अद्दण ते ज्या ससं्कृतीत कायभ करतात त्या सधुारण्यात 

सहभागी होतात. एकूण गणुवत्ता व्यवस्थापन हा एकंदर ससं्थात्मक व्यवस्थापनाचा सरंद्दचत 

दृद्दष्टकोन अहे. प्रद्दियेचा फोकस ऄंतगभत पद्धतींमध्ये सतत सधुारणा करून वस्तू अद्दण 

सेवासंह ससं्थेच्या अईटपटुची गणुवत्ता सधुारणे अहे. 

•  समग्र गणुवत्ता व्यवस्थापन (TQM) ही त्रटुी शोधण्याची अद्दण कमी करण्याची द्दकंवा 

दूर करण्याची सतत चालणारी प्रद्दिया अहे. 

•  याचा ईपयोग व्यवस्थापन सवु्यवद्दस्थत करण्यासांी, द्दवद्याथी सेवा सधुारण्यासांी 

अद्दण कमभचारी प्रद्दशद्दक्षत ऄसल्याची खात्री करण्यासांी केला जातो. 

•  ऄंतगभत पद्धतींमध्ये सतत सधुारणा करून वस्तू अद्दण सेवांसह ससं्थेच्या अईटपटुची 

गणुवत्ता सधुारणे हा फोकस अहे. 

•  समग्र गणुवत्ता व्यवस्थापनाचे ईद्दिष्ट प्रद्दियेत सहभागी ऄसलेल्या सवभ पक्षानंा ऄंद्दतम 

ईत्पादन द्दकंवा सेवेच्या एकूण गणुवते्तसांी जबाबदार धरण्याचे अहे. 

४.३.२ TQM चे प्रथथणमक घटक: 

TQM ची व्याख्या ग्राहक-कें द्दित ससं्थेसांी व्यवस्थापन प्रणाली म्हणून केली जाउ शकते 

ज्यामध्ये सतत सधुारणा करण्यात सवभ कमभचारी समाद्दवष्ट ऄसतात. ससं्थेच्या ससं्कृती 

अद्दण द्दियाकलापामंध्ये दजेदार द्दशस्त समाकद्दलत करण्यासांी ते धोरण, डेटा अद्दण 

प्रभावी सपें्रषणे वापरते. डब्ल्यू. एडवड्भस डेद्दमंग, जोसेफ एम. जरुान अद्दण अमांड व्ही. 

फीगेनबॉम यानंी एकद्दत्रतपणे एकूण गणुवत्ता व्यवस्थापनाची सकंल्पना द्दवकद्दसत केली. 

एकूण गणुवत्ता व्यवस्थापन ईत्पादन के्षत्रात ईद्भवले अहे, परतं ुजवळजवळ सवभ ससं्थानंा 

लागू केले जाउ शकते. एकूण गणुवत्ता व्यवस्थापन हे सदु्दनद्दित करते की प्रत्येक कमभचारी 

दीघभकालीन यश सदु्दनद्दित करण्यासांी कायभससं्कृती, प्रद्दिया, सेवा, प्रणाली अद्दण आतर 

सधुारण्यासांी कायभ करत अहे. 
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४.३.३ TQM ची तत्त्व:े 

समग्र गणुवत्ता व्यवस्थापनाची तत्त्वे खालील प्रमाणे तत्त्वे अहेत: 

• णवद्यथथी-कें णित: द्दवद्याथी शेवटी गणुवते्तची पातळी ंरवतात. दजाभ सधुारण्यासांी 

एखादी ससं्था काय करते?- कमभचाऱ् यानंा प्रद्दशक्षण देणे, द्दडझाआन प्रद्दियेत गणुवत्ता 

समाकद्दलत करणे, द्दकंवा सगंणक द्दकंवा सॉफ्टवेऄर ऄपगे्रड करणे—द्दवद्याथी हे प्रयत्न 

साथभकी लागले की नाही हे ंरवतात. 

• एकूण कममचथर यथंचथ सहभथग: सवभ कमभचारी सामाद्दयक ईद्दिष्टाचं्या द्ददशेने काम 

करण्यात भाग घेतात. सपूंणभ कमभचारी बादं्दधलकी केवळ कामाच्या द्दंकाणाहून भीती 

काढून टाकल्यानतंर, सशक्तीकरण झाल्यावर अद्दण व्यवस्थापनाने योग्य वातावरण 

प्रदान केल्यावरच प्राप्त होउ शकते. ईच्च-कायभक्षमता कायभप्रणाली सामाह य शैक्षद्दणक 

ऑपरशेह ससह सतत सधुारणांच्या प्रयत्नांना एकद्दत्रत करते. 

• प्रणियथ-कें णित: TQM चा एक मूलभूत भाग म्हणजे प्रद्दिया द्दवचारांवर लक्ष कें द्दित 

करणे. प्रद्दिया ही चरणाचंी माद्दलका ऄसते जी भागधारकाकंडून (ऄंतगभत द्दकंवा बाह्य) 

आनपटु घेते अद्दण त्याचें अईटपटुमध्ये रूपातंर करते ज ेभागधारकानंा (ऄंतगभत द्दकंवा 

बाह्य) द्दवतररत केले जाते. प्रद्दिया पार पाडण्यासांी अवश्यक ऄसलेल्या पायऱ्या 

पररभाद्दषत केल्या अहेत अद्दण ऄनपेद्दक्षत द्दभह नता शोधण्यासांी कायभप्रदशभन 

ईपायाचें सतत परीक्षण केले जाते. 

• एकथणममक प्रणथली: जरी एखाद्या ससं्थेमध्ये बऱ् याच वेळा ऄनलुंब सरंद्दचत 

द्दवभागामंध्ये सघंद्दटत केलेल्या द्दवद्दवध कायाभत्मक वैद्दशष््टयाचंा समावेश ऄसू शकतो, ही 

काये एकमेकाशंी जोडणारी कै्षद्दतज प्रद्दिया अहे जी TQM चे कें िद्दबंदू अहे. 

• सूक्ष्म-प्रणियथ मोठ्यथ प्रणियथंनथ जोडतथत अद्दण सवभ प्रद्दिया एकद्दत्रतपणे धोरण 

पररभाद्दषत करण्यासांी अद्दण ऄंमलबजावणीसांी अवश्यक ऄसलेल्या व्यावसाद्दयक 

प्रद्दियामंध्ये एकद्दत्रत होतात. प्रत्येकाने दृष्टी, ध्येय अद्दण मागभदशभक तत्त्वे तसेच 

ससं्थेची गणुवत्ता धोरणे, ईद्दिष्ट ेअद्दण गभंीर प्रद्दिया समजून घेतल्या पाद्दहजेत. 

• प्रमयेक संसथेची एक अणितीय कथयमसंसकृती ऄसते, अद्दण जोपयांत चागंल्या दजाभची 

ससं्कृती जोपासली जात नाही तोपयांत त्याचंी ईत्पादने अद्दण सेवामंध्ये ईत्कृष्टता प्राप्त 

करणे जवळजवळ ऄशक्य अहे. 

• धोरणथममक आणण पद्धतशीर दृणष्टकोन: गणुवते्तच्या व्यवस्थापनाचा एक महत्त्वाचा 

भाग म्हणजे ससं्थेची दृष्टी, ध्येय अद्दण ईद्दिष्ट ेसाध्य करण्यासांी धोरणात्मक अद्दण 

पद्धतशीर दृद्दष्टकोन. या प्रद्दियेला, ज्याला धोरणात्मक द्दनयोजन द्दकंवा धोरणात्मक 

व्यवस्थापन म्हणतात, त्यात मखु्य घटक म्हणून गणुवते्तला समाकद्दलत करणारी 

धोरणात्मक योजना तयार करणे समाद्दवष्ट अहे. 

• सतत सुधथरणथ: TQM चा एक मोंा पैलू म्हणजे सतत प्रद्दिया सधुारणा. सातत्यपूणभ 

सधुारणा एखाद्या ससं्थेला भागधारकाचं्या ऄपेक्षा पूणभ करण्यासांी ऄद्दधक स्पधाभत्मक 
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अद्दण ऄद्दधक प्रभावी होण्याचे मागभ शोधण्यासांी द्दवशे्लषणात्मक अद्दण सजभनशील 

दोह ही बनवते. 

• वसतुणसथतीवर आधथररत णनणमय घेण:े एखादी ससं्था द्दकती चागंली कामद्दगरी करत 

अहे हे जाणून घेण्यासांी, कायभप्रदशभन ईपायांचा डेटा अवश्यक अहे. द्दनणभय 

घेण्याची ऄचूकता सधुारण्यासांी, एकमत प्राप्त करण्यासांी अद्दण भूतकाळातील 

आद्दतहासाच्या अधार ेऄंदाज वतभद्दवण्याची परवानगी देण्यासांी TQM ला अवश्यक 

अहे की ससं्थेने सतत डेटा सकंद्दलत करणे अद्दण त्याचे द्दवशे्लषण करणे अवश्यक 

अहे. 

• संप्रषेण: सघंटनात्मक बदलाच्या काळात, तसेच दैनदं्ददन कामकाजाचा भाग 

ऄसताना, मनोबल राखण्यात अद्दण सवभ स्तरावंर कमभचाऱ्यांना पे्रररत करण्यात प्रभावी 

सपें्रषणे मोंी भूद्दमका बजावतात. सपें्रषणामंध्ये धोरणे, पद्धत अद्दण समयसूचकता 

याचंा समावेश होतो. 

समग्र गुणवत्तथ व्यवसथथपन चथर श्रणेींमध्ये णवभथगले जथऊ शकते: 

•  द्दनयोजन  

•  कृती  

•  तपासणी 

•  ऄद्दभनय 

यास PDCA सायकल म्हणूनही ओळखले जाते. 

णनयोजन टप्पथ: 

एकूण गणुवत्ता व्यवस्थापनाचा सवाभत महत्त्वाचा टपापा म्हणजे द्दनयोजन. या टपापायात 

कमभचाऱ् यानंा त्यांच्या समस्या अद्दण शकंा घेउन यावे लागते ज्याचें द्दनराकरण करणे 

अवश्यक अहे. त्यानंा त्याचं्या दैनदं्ददन कामकाजात द्दवद्दवध अव्हानाचंा सामना करावा 

लागतो अद्दण समस्येच्या मूळ कारणाचे द्दवशे्लषण करणे अवश्यक अहे. कमभचाऱ् यानंी 

अवश्यक सशंोधन करणे अद्दण सबंंद्दधत डेटा गोळा करणे अवश्यक अहे जे त्यानंा सवभ 

समस्याचें द्दनराकरण करण्यात मदत करले. 

कामाच्या टपापायात, कमभचारी द्दनयोजन टपापायात पररभाद्दषत केलेल्या समस्यासंांी ईपाय 

द्दवकद्दसत करतात. कमभचाऱ् यांसमोरील अव्हानावंर मात करण्यासांी धोरणे अखली 

जातात अद्दण त्याचंी ऄंमलबजावणी केली जाते. ईपाय अद्दण धोरणाचंी पररणामकारकता 

देखील या टपापायात मोजली जाते. 

तपथसणीचथ टप्पथ: 

तपासण्याचा टपापा हा एक टपापा अहे द्दजथे लोक प्रद्दियेच्या प्रभावीतेची पषु्टी करण्यासांी 

अद्दण पररणाम मोजण्यासांी डेटाच्या अधी अद्दण नतंरचे तलुनात्मक द्दवशे्लषण करतात. 
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अणभनय टप्पथ: 

या टपापायात कमभचारी त्यांचे पररणाम दस्तऐवजीकरण करतात अद्दण आतर समस्या 

सोडवण्यासांी स्वतःला तयार करतात. 

४.३.४ गुणवत्तथ व्यवसथथपनथचे महत्त्व: 

"गणुवत्ता व्यवस्थापन" ईच्च दजाभची ईत्पादने अद्दण सेवा सदु्दनद्दित करते. ईत्पादनाची 

गणुवत्ता कामद्दगरी, द्दवश्वासाहभता अद्दण द्दटकाउपणाच्या संदभाभत मोजली जाउ शकते. 

गणुवत्ता हा एक महत्त्वाचा मापदडं अहे जो एखाद्या ससं्थेला त्याच्या प्रद्दतस्पध्याांपेक्षा वेगळे 

करतो. गणुवत्ता व्यवस्थापन साधने प्रणाली अद्दण प्रद्दियांमध्ये बदल सदु्दनद्दित करतात 

ज्यामळेु शेवटी ईच्च दजाभची ईत्पादने अद्दण सेवा द्दमळतात. गणुवत्ता व्यवस्थापन पद्धती 

जसे की एकूण गणुवत्ता व्यवस्थापन द्दकंवा द्दसक्स द्दसग्मा यांचे एक समान ईद्दिष्ट ऄसते - 

ईच्च दजाभचे ईत्पादन देणे. ईच्च दजाभची ईत्पादने तयार करण्यासांी गणुवत्ता व्यवस्थापन 

अवश्यक अहे जे केवळ ग्राहकाचें समाधानच नाही तर त्यापेक्षा जास्त अहे. ग्राहकानंा 

तमुच्या िडँबिल समाधानी ऄसणे अवश्यक अहे. द्दबझनेस माकेटसभ तेव्हाच यशस्वी 

होतात जेव्हा ते प्रमाणापेक्षा गणुवते्तवर भर देतात. दजेदार ईत्पादने हे सदु्दनद्दित करतात की 

तमु्ही हसत हसत घसा कापलेल्या स्पधेत द्दटकून राहाल. 

गणुवत्ता व्यवस्थापन ससं्थेसांी वाढीव महसूल अद्दण ईच्च ईत्पादकता सदु्दनद्दित करते. 

लक्षात ंेवा, एखादी ससं्था कमावत ऄसेल तर कमभचारीही कमावत अहेत. पगार द्दकंवा 

आतर देयके वेळेवर द्ददली जात नाहीत तेव्हाच कमभचारी वैतागले अहेत. गणुवत्ता व्यवस्थापन 

प्रद्दिया ससं्थेला काम करण्यासांी एक चागंली जागा बनवतात. ऄनावश्यक प्रद्दिया काढून 

टाका ज्या केवळ कमभचाऱ् यांचा वेळ वाया घालवतात अद्दण ससं्थेच्या ईत्पादकतेमध्ये 

जास्त योगदान देत नाहीत. गणुवत्ता व्यवस्थापन कमभचाऱ्यानंा कमी वेळेत ऄद्दधक काम 

करण्यास सक्षम करते. गणुवत्ता व्यवस्थापन ससं्थानंा कचरा अद्दण यादी कमी करण्यास 

मदत करते. हे कमभचाऱ् यानंा परुवंादारासंोबत जवळून काम करण्यास अद्दण "जस्ट आन 

टाइम" तत्त्वज्ञान समाद्दवष्ट करण्यास सक्षम करते. गणुवत्ता व्यवस्थापन ससं्थेच्या 

कमभचाऱ् यामंध्ये जवळचा समह वय सदु्दनद्दित करते. यामळेु कमभचाऱ्यामंध्ये सादं्दघक कायाभची 

तीव्र भावना द्दनमाभण होते. 

४.४ णसक्स णसग्मथ आणण मथल्कॉम णिज पुरसकथर 

द्दसक्स द्दसग्मा सद्दटभ द्दफकेशन हे व्यावसाद्दयक कौशल्य द्दवकासाच्या चागंल्या मानल्या 

जाणाऱ् या पद्धतीच्या व्यक्तीच्या अदेशाचे सत्यापन अहे. सहा द्दसग्मा प्रद्दशक्षणासांी 

प्रमाणपते्र कराटे प्रद्दशक्षणात वापरल्या जाणाऱ् या बेल्ट वगीकरण प्रणालीचा वापर करून 

स्तरामंध्ये द्ददली जातात. 

द्दसक्स द्दसग्मा (6σ) प्रद्दिया सधुारण्यासांी तंत्र अद्दण साधनांचा संच अहे. 1986 मध्ये 

मोटोरोला येथे काम करत ऄसताना ऄमेररकन ऄद्दभयतंा द्दबल द्दस्मथ यानंी याची ओळख 

करून द्ददली होती. सहा द्दसग्मा प्रद्दिया ही ऄशी अह े ज्यामध्ये एखाद्या भागाचे काही 
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वैद्दशष््टय द्दनमाभण करण्याच्या सवभ सधंींपैकी ९९.९९९६६% सखं्या दोषमकु्त ऄसणे ऄपेद्दक्षत 

अहे. 

४.४.१ णसक्स णसग्मथ संकल्पनथ कथय आह?े: 

द्दसक्स द्दसग्मा ही एक सादं्दख्यकीय- अद्दण डेटा-चाद्दलत प्रद्दिया अहे जी मयाभदा चकुा द्दकंवा 

दोषाचें पनुरावलोकन करून कायभ करते. ह े सायकल-टाआम सधुारणावंर भर देते अद्दण 

ईत्पादनातील दोष कमी करून प्रद्दत दशलक्ष यदु्दनट्स द्दकंवा आव्हेंट्स 3.4 पेक्षा जास्त नाही 

व्यतु्पत्ती ग्रीक द्दचह ह "द्दसग्मा" द्दकंवा "σ" वर अधाररत अहे, प्रद्दिया मध्य द्दकंवा लक्ष्य 

पासून प्रद्दिया द्दवचलन मोजण्यासांी एक सादं्दख्यकीय सजं्ञा. "द्दसक्स द्दसग्मा" हा 

सादं्दख्यकीमध्ये वापरल्या जाणाऱ् या बेल वि मधून येतो, जेथे एक द्दसग्मा सरासरीपासून 

एका मानक द्दवचलनाचे प्रतीक अहे. 

द्दसक्स द्दसग्माच्या सहा चरणांमध्ये पररभाद्दषत, मापन, द्दवशे्लषण सधुारणे, द्दनयतं्रण, सधुारणे 

(डीएमएअयसी) समाद्दवष्ट अहे - प्रद्दियेतील दोष शोधण्यासांी अद्दण द्दनराकरण 

करण्यासांी सहा द्दसग्मा पद्धत. पररभाद्दषत करा, मोजा, द्दवशे्लषण करा, द्दडझाआन करा, 

सत्याद्दपत करा (DMADV) 

४.४.२ णसक्स णसग्मथची वैणशष््टये: 

द्दसक्स द्दसग्मा ही ससं्थात्मक प्रद्दियेची गणुवत्ता अद्दण पररणामकारकता सधुारण्याच्या 

ईिेशाने पद्धतींची एक सजभनशील अद्दण लवद्दचक माद्दलका अहे. हे कंपह यांना त्यांच्या 

व्यवसाय प्रद्दियेची क्षमता वाढद्दवण्यासांी साधने प्रदान करते. कायभक्षमतेत झालेली ही वाढ 

अद्दण प्रद्दियेतील फरक कमी केल्याने त्रटुी कमी होण्यास अद्दण नफा, कमभचारी ईत्पादकता 

अद्दण ईत्पादन द्दकंवा सेवा गणुवत्ता वाढण्यास मदत होते.  

णसक्स णसग्मथची वैणशष््टये: 

•  सादं्दख्यकीय गणुवत्ता द्दनयतं्रण.  

•  पद्धतशीर दृष्टीकोन. 

•  तथ्य अद्दण डेटा-अधाररत दृष्टीकोन.  

•  प्रकल्प अद्दण ईद्दिष्ट-अधाररत फोकस.  

•  ग्राहक फोकस.  

•  गणुवत्ता व्यवस्थापनासांी टीमवकभ चा दृष्टीकोन. 

सथंणययकीय गुणवत्तथ णनयंत्रण: 

द्दसक्स द्दसग्मा हे स्पष्टपणे ग्रीक ऄक्षर σ (द्दसग्मा) वरून ग्रीक वणभमालेतून व्यतु्पह न केले गेले 

अहे, जे सादं्दख्यकीमधील मानक द्दवचलन दशभवते. मानक द्दवचलन हे द्दभह नता मोजण्यासांी 
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वापरले जाते अद्दण अईटपटुच्या गणुवते्तच्या दृष्टीने गैर-ऄनरुूपता मोजण्यासांी एक 

अवश्यक पद्धत अहे. 

पद्धतशीर दृष्टीकोन: 

द्दसद्धातंानसुार, द्दसक्स द्दसग्मा हे केवळ गणुवत्ता व्यवस्थापन तंत्र नाही. यात DMAIC 

(Define—Measure—Analyze—Improve—Control) अद्दण DMADV 

(Define—Measure—Analyze—Design—Verify) मध्ये एक स-ुपररभाद्दषत 

पद्धतशीर ऄनपु्रयोग दृष्टीकोन अहे जो अईटपटु गणुवत्ता वाढवू शकतो.  

तथ्य आणण डेटथ-आधथररत दृष्टीकोन: 

तंत्राचा वैज्ञाद्दनक अधार द्दसक्स द्दसग्माच्या सांद्दख्यकीय अद्दण पद्धतशीर पैलूंद्वार ेदशभद्दवला 

जातो. हे द्दसक्स द्दसग्माचे एक अवश्यक वैद्दशष््टय दशभवते जे तथ्य अद्दण डेटावर कें द्दित 

अहे. 

प्रकल्प आणण उणिष्ट-आधथररत कें णित: 

एखाद्या ससं्थेच्या प्रकल्पासांी त्याची वैद्दशष््टये अद्दण मागणीनसुार सानकूुद्दलत, द्दसक्स 

द्दसग्मा प्रद्दिया लागू केली जाते. सवोत्कृष्ट पररणाम द्दमळद्दवण्यासांी, प्रद्दिया ज्या गरजा 

अद्दण पररद्दस्थतींमध्ये प्रकल्प चालवते त्यामध्ये बसण्यासांी लवद्दचक अहे. 

याव्यद्दतररक्त, द्दसक्स द्दसग्मा देखील वस्तदु्दनष्ठ-अधाररत अहे. द्दसक्स द्दसग्मा पद्धतीत, 

व्यवस्थापनाला गुतंवणकुीसांी काही प्रोत्साहनाची गरज ऄसते. नफा वाढवणे अद्दण 

अद्दथभक भाडंवल द्दनमाभण करणे हा त्याचा ईिेश अहे. 

ग्रथहक कें णित: 

द्दसक्स द्दसग्मा दृद्दष्टकोनासांी, ग्राहक कें द्दित मूलभूत अह.े गणुवत्ता वाढ अद्दण द्दनयतं्रण 

मानकाचें द्दनकष ग्राहकाचं्या स्पष्ट अवश्यकतावंर अधाररत अहेत. 

गुणवत्तथ व्यवसथथपनथसथठी टीमवकम  दृष्टीकोन: 

द्दसक्स द्दसग्माची प्रद्दिया संस्थानंा गणुवते्तचे द्दनयमन अद्दण वाढ करताना समह वय 

साधण्याची परवानगी देते. क्वाद्दलटी मॅनेजमेंट टीममध्ये, एखाद्या व्यक्तीच्या भूद्दमकेवर 

ऄवलंबून, द्दसक्स द्दसग्माला भरपूर प्रद्दशक्षण अवश्यक अहे. 

४.४.३ सहथ णसग्मथ पद्धती: 

द्दसक्स द्दसग्मा दोन मखु्य प्रकारच्या सधुारणा प्रद्दियेची ऑफर देते. एक DMAIC अहे, 

अद्दण दसुरा DMADV अहे. त्यामळेु या दोन प्रद्दिया दोन द्दभह न पररद्दस्थतींसांी योग्य 

अहेत. डीएमएअयसी प्रद्दियेतील पररभाद्दषत, मापन, द्दवशे्लषण, सधुारणा अद्दण द्दनयतं्रण या 

पाच पायऱ्या अहेत अद्दण ही प्रद्दिया द्दवद्यमान प्रद्दियेत सधुारणा करण्यासांी वापरली 

जाते. जर तमुच्याकडे प्रद्दिया ऄसेल अद्दण तमु्हाला ती प्रद्दिया सधुारायची ऄसेल, म्हणजे 
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तमु्हाला प्रद्दियेची कामद्दगरी द्दसक्स द्दसग्मा स्तरावर अणायची ऄसेल अद्दण या प्रकरणात, 

तमु्ही DMAIC प्रद्दिया वापरत ऄसाल. 

जर तमु्हाला नवीन प्रद्दिया द्दडझाआन करायची ऄसेल अद्दण तमु्ही ऄशा प्रकार ेतयार करू 

आद्दच्ित ऄसाल की या नवीन प्रद्दियेमळेु ६ द्दसग्मा कामद्दगरी होइल, तर, या प्रकरणात, तमु्ही 

DMADV नावाची पद्धत वापराल. त्यामळेु DMADV सवभ नवीन प्रद्दियासंांी वापरला 

जातो, द्दवद्यमान प्रद्दियासंांी नाही. या पद्धतीला डीएफएसएस द्दकंवा द्दसक्स द्दसग्मासांी 

द्दडझाआन देखील म्हणतात. अद्दण या प्रद्दियेतील पाच पायऱ्या म्हणजे पररभाद्दषत, मापन, 

द्दवशे्लषण, द्दडझाआन अद्दण पडताळणी. तमु्ही बघू शकता, पद्दहल्या तीन पायऱ्या या दोह ही 

प्रद्दियामंध्ये समान अहेत अद्दण फरक तळाशी ऄसलेल्या दोन प्रद्दियामंध्ये अहे. 

DMAIC पद्धत: 

DMAIC प्रकल्प पद्धतीचे पथच टप्पे आहते:  

•  पररभथणषत करथ: या प्रद्दियेदरम्यान कायभसघं समस्या द्दवधान पररभाद्दषत करतो 

•  मोजमथप: कायभसघं येथे ओळखल्या गेलेल्या समस्या द्दवधानाच्या वतभमान पद्धतीचा 

नकाशा बनवतो, माद्दहती गोळा करतो, समस्येचे मूळ कारण ओळखतो अद्दण समजून 

घेतो 

•  णवश्लषेण करथ: सध्याच्या प्रद्दियेतील त्रटुी अद्दण ऄपव्यय कमी करण्यासांी, टीम 

डेटा अद्दण प्रद्दियेचे द्दवशे्लषण करते 

•  सुधथरणथ करथ: जेव्हा डेटा अद्दण प्रद्दियेचे मूल्यमापन केले जाते, तेव्हा कायभसघं 

दोषावंर काम करण्यासांी सधुारणा सूचना वापरतो 

•  णनयंत्रण: ऄंद्दतम टपापायात, कायभसघं प्रद्दियेत काम करणाऱ्या कामगारानंा प्रद्दियेतील 

बदल कसे पार पाडतील याचे दस्तऐवजीकरण करले  

ऄशाप्रकार े द्दसक्स द्दसग्मा ही प्रद्दिया द्दभह नतेच्या कारणांचे परीक्षण करण्यासांी अद्दण 

स्वीकायभ ईपायांचे मूल्याकंन करण्यासांी समस्या सोडवणारा, ईच्च-कायभक्षमता दृष्टीकोन 

अहे, जो अजच्या जगात वाढत्या प्रमाणात सामाह य अहे. 

४.४.४ मथल्कम बथणल्िज रथष्ट्रीय गुणवत्तथ पुरसकथर (MBNQA) :  

माल्कम बाद्दल्िज नॅशनल ऄवॉडभ हा एक परुस्कार अह े जो यूएस ससं्थानंा व्यवसाय, 

अरोग्यसेवा, द्दशक्षण अद्दण ना-नफा के्षत्रामंध्ये ओळखतो. MBNQA NIST (National 

Institute of Standards and Technology) द्वार ेप्रशाद्दसत केले जाते. या परुस्काराचे 

नाव माल्कम बाद्दल्िज याचं्या नावावर अहे, ज्यानंी ऄमेररकेचे परराष्ट्र सद्दचव म्हणून काम 

केले अद्दण त्याचं्या सेवा कालावधीत गणुवत्ता अद्दण सेवा अद्दण ईत्कृष्टतेवर भर द्ददला. हा 

परुस्कार १९८७ सालापासून द्ददला जात अहे. 
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मूल्यमापनासांी खालील व्यवसायाचं्या रेेणणी समाद्दवष्ट केल्या अहेत:         

१. ईत्पादन 

२.  सेवा कंपह या 

३. लहान व्यवसाय 

४. द्दशक्षण 

५. अरोग्यसेवा    

६. ना-नफा ससं्था    

द्दशक्षण अद्दण अरोग्य सेवा रेेणणी १९९९ मध्ये जोडल्या गेल्या, तर सरकारी अद्दण ना-नफा 

रेेणणी २००७मध्ये जोडल्या गेल्या. MBNQA परुस्कार गणुवत्ता व्यवस्थापनाचे समथभक, 

द्ददवगंत वाद्दणज्य सद्दचव माल्कम बालद्दिगे याचं्या नावावर अहे. यूएस कॉमसभ द्दडपाटभमेंटची 

नॅशनल आद्दह स्टट्यूट ऑफ स्टँडड्भस ऄडँ टेक्नॉलॉजी या परुस्काराचे व्यवस्थापन करते 

अद्दण ASQ त्याचे व्यवस्थापन करते. 

MBNQA श्रणेीचे सथत णनकष:  

MBNQA सांी ऄजभ करणाऱ्या ससं्थाचंा स्वतंत्र परीक्षक मंडळाकडून द्दनणभय घेतला जातो. 

प्राप्तकत्याांची द्दनवड सात के्षत्रांतील कामद्दगरी अद्दण सधुारणेच्या अधार ेकेली जाते, ज्याला 

कामद्दगरी ईत्कृष्टतेसांी बाद्दल्िज द्दनकष म्हणून ओळखले जाते: यामध्ये हे समाद्दवष्ट अहे: 

• नेतृमव: ईच्च व्यवस्थापन ससं्थेचे नेततृ्व कसे करते अद्दण ससं्था समाजात कशी 

नेततृ्व करते. 

• रणनीती: सघंटना कशी स्थापन करते अद्दण धोरणात्मक द्ददशाद्दनदेश लागू करण्याची 

योजना कशी अखते. 

• ग्रथहक: ससं्था ग्राहकाशंी मजबूत, द्दचरस्थायी नातेसबंंध कसे तयार करते अद्दण 

कायम ंेवते. 

• मथपन, णवश्लषेण आणण ज्ञथन व्यवसथथपन: मखु्य प्रद्दियानंा समथभन देण्यासांी 

अद्दण कायभप्रदशभन व्यवस्थाद्दपत करण्यासांी ससं्था डेटाचा वापर कसा करते. 

• वकम फोसम: ससं्था कशी सक्षम बनवते अद्दण द्दतचे कमभचारी कसे सामील करते. 

• ऑपरशेन्स: ससं्था मखु्य प्रद्दिया कशा प्रकार े द्दडझाआन करते, व्यवस्थाद्दपत करते 

अद्दण सधुारते. 

• पररणथम: ग्राहकाचें समाधान, द्दवत्त, मानवी ससंाधने, परुवंादार अद्दण भागीदार 

कामद्दगरी, ऑपरशेह स, प्रशासन अद्दण सामाद्दजक जबाबदारी या बाबतीत ससं्था कशी 

कामद्दगरी करते अद्दण ससं्था द्दतच्या प्रद्दतस्पध्याांशी कशी तलुना करते. 



 

 

HEIs (ईच्च शैक्षद्दणक संस्थांमधील)  

गणुवत्ता व्यवस्थापन प्रद्दतमाने 

 

61 

१.  नेतृमव: शीषभ व्यवस्थापन कसे फोकस अद्दण द्ददशा प्रदान करते, ध्येय द्दनद्दित करते 

अद्दण ते साध्य करण्यासांी ससं्थेला कसे सक्षम करते यावर स्पधाभत्मक ससं्थाचें 

मूल्यमापन केले जाते. 

२.  धोरणथममक णनयोजन: द्दमशन पूणभ करण्यासांी अद्दण दृष्टी अद्दण ससं्थात्मक ध्येयाचे 

पालन करण्यासांी योजना अद्दण रणनीती कशा येतात अद्दण त्याचंी ऄंमलबजावणी 

कशी केली जाते यावर स्पधाभत्मक ससं्थाचें मूल्यमापन केले जाते. 

३.  ग्रथहक फोकस: प्रत्येक ग्राहक सवंाद ही त्यांच्या गरजा अद्दण गरजा लक्षात घेण्याची 

सधंी ऄसते. ग्राहकासंांी वाढत्या मूल्यावर लक्ष कें द्दित करून, तमुचा व्यवसाय एक 

शद्दक्तशाली दृष्टी अद्दण ईिेश धारण करतो. ग्राहक फोकस तमु्हाला ऄद्दधक द्दनष्ठा, 

चागंली प्रद्दतष्ठा अद्दण पढुील महसूल प्राप्त करण्यास ऄनमुती देतो.  

४.  मोजमथप, णवश्लषेण आणण ज्ञथन व्यवसथथपन: डेटा कसा मोजला जातो, 

सधुारणेसांी वापरला जातो, समथभन काये कशी व्यवस्थाद्दपत केली जातात अद्दण 

ज्ञान, कौशल्ये अद्दण व्यवसाय ऄनभुवाचा वापर कसा केला जातो अद्दण सतत 

सधुारण्याकडे लक्ष कें द्दित केले जाते यावर प्रद्दतस्पधी ससं्थाचें मूल्यमापन केले जाते. 

५.  मथनव संसथधन फोकस: प्रद्दतस्पधी ससं्थाचें मूल्यमापन कायभबल कसे केले जाते, 

व्यवस्थाद्दपत केले जाते अद्दण समस्या कशा हाताळल्या जातात यावर सशक्त केले 

जाते. 

६.  प्रणियथ व्यवसथथपन: ईद्दिष्टे साध्य करण्यासांी, ग्राहकाचें समाधान अद्दण व्यवसाय 

कायभक्षमतेसांी प्रद्दिया कशा प्रकार े द्दडझाआन केल्या जातात, व्यवस्थाद्दपत केल्या 

जातात अद्दण सधुारल्या जातात यावर प्रद्दतस्पधी ससं्थाचें मूल्यमापन केले जाते. 

७.  व्यवसथय आणण कथयमप्रदशमन पररणथम: ध्येयपूती, प्रद्दिया कायभक्षमता अद्दण ग्राहकाचें 

समाधान, अद्दण कायभप्रदशभन कसे बेंचमाकभ  केले जाते अद्दण मानकांचे पालन 

करण्यासांी मेद्दरक्स कसे तयार केले जातात यावर प्रद्दतस्पधी ससं्थाचें मूल्याकंन 

केले जाते. 

४.५ ISO ९००० मथणलकथ 

ISO ९०००ची व्याख्या गणुवत्ता व्यवस्थापन अद्दण गणुवते्तची हमी यावरील अंतरराष्ट्रीय 

मानकाचंा सचं म्हणून केली गेली अहे ज ेकंपह यानंा कायभक्षम गणुवत्ता प्रणाली राखण्यासांी 

अवश्यक ऄसलेल्या गणुवत्ता प्रणाली घटकाचें प्रभावीपणे दस्तऐवजीकरण करण्यात मदत 

करण्यासांी द्दवकद्दसत केले अहे. ते कोणत्याही एका ईद्योगासांी द्दवद्दशष्ट नाहीत अद्दण 

कोणत्याही अकाराच्या ससं्थानंा लागू केले जाउ शकतात. ISO ९००० चा वापर तीन 

मानकाचं्या कुटंुबाचा सदंभभ देण्यासांी केला जातो: ISO ९०००: २००५ - मूलभूत अद्दण 

शब्दसगं्रह. ISO ९००१:२०१५- अवश्यकता. ISO ९००४:२०००  - कायभप्रदशभन 

सधुारण्यासांी मागभदशभक तत्त्वे. 
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ISO ९००० हे अंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वीकृत मानकांचे एक कुटंुब अहे जे गणुवत्ता 

व्यवस्थापन प्रणाली (QMS) चे मोजमाप करण्यासांी वापरले जाते ज्याचे पालन ससं्थेने 

केले अहे.  

४.५.१ ISO 9000 मथनकथचथ उिेश: 

अयएसओ ९००० मानकाचा मखु्य ईिेश म्हणजे कंपह यांना सातत्यपूणभ गणुवत्ता प्रदान 

करण्यासांी ससं्थात्मक प्रद्दिया व्यवस्थाद्दपत करण्यासांी पद्धतशीर दृद्दष्टकोन स्थाद्दपत 

करण्यात अद्दण त्यांचे ऄनसुरण करण्यात मदत करण्यासांी वेळ-चाचणी फे्रमवकभ  प्रदान 

करणे.  

ISO 9000 ISO 9001 शी कसे सबंंद्दधत अहे? 

ISO 9000 चा वापर तीन मानकाचं्या कुटंुबाचा सदंभभ देण्यासांी केला जातो:  

ISO 9000:2005 - मूलभूत अद्दण शब्दसगं्रह 

ISO 9001:2015 - अवश्यकता 

ISO 9004:2000 - कायभप्रदशभन सधुारण्यासांी मागभदशभक तत्त्वे 

ISO 9000 गणुवत्ता व्यवस्थापन प्रणालीची तत्त्वे स्पष्ट करते तर ISO 9001 प्रमाणीकरण 

द्दमळद्दवण्यासांी ससं्थेला पूणभ कराव्या लागणाऱ्या अवश्यकताचंी व्याख्या करते.  

ISO 9000 मध्ये द्दवद्दवध व्याख्या अद्दण सजं्ञा समाद्दवष्ट अहेत ज्या ISO 9001 द्वार े

वापरल्या जाणाऱ् या गणुवत्ता व्यवस्थापन सकंल्पनांचे योग्य अकलन द्दवकद्दसत करण्यासांी 

ऄद्दवभाज्य अहेत. ISO 9001:2015 मध्ये पाच मखु्य द्दवभाग अहेत: 

• गणुवत्ता व्यवस्थापन प्रणाली 

•  व्यवस्थापन जबाबदारी 

•  ससंाधन व्यवस्थापन 

•  ईत्पादन प्राप्ती 

•  मापन द्दवशे्लषण अद्दण सधुारणा 

२००८ पनुरावतृ्ती प्रद्दिया मॉडेल म्हणून ओळखली जाणारी सकंल्पना सादर करते. याचा 

ऄथभ तमुची ससं्था याद्वार ेकाय करते हे तमु्हाला पररभाद्दषत करणे अवश्यक अहे: 

•  तमुच्या ससं्थेच्या द्दियाकलापांचे एक प्रद्दिया मॉडेल द्दवकद्दसत करणे 

•  त्या प्रद्दियाचंा परस्पर सबंंध कसा अहे हे समजून घेणे 

•  या प्रद्दिया कोणाच्या मालकीच्या अहेत हे ंरवणे अद्दण ते प्रद्दशद्दक्षत अद्दण सक्षम 

ऄसल्याची खात्री करणे 
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•  ग्राहकाचें समाधान आ. लेखापरीक्षण अद्दण मोजमाप करून प्रणालीचे द्दनरीक्षण अद्दण 

सधुारणा करणे. 

४.५.२ ISO 9000 तत्त्वे:  

ISO 9000 ची तत्त्वे जवळजवळ प्रत्येक व्यवसायासांी ऄद्दवभाज्य अहेत. ते समाद्दवष्ट 

अहेत:  

•  ग्राहकाचं्या समाधानावर लक्ष कें द्दित करणे सदु्दनद्दित करणे 

•  ससं्थेच्या ईिेशाला चालना देणार ेनेततृ्व द्दवकद्दसत करणे 

•  ससं्थेतील सवभ लोकाचंा सहभाग 

•  द्दियाकलाप अद्दण ससंाधने व्यवस्थाद्दपत करण्यासांी प्रद्दिया दृद्दष्टकोन स्वीकारणे 

•  परस्परसबंंद्दधत प्रद्दिया व्यवस्थाद्दपत करण्यासांी प्रणाली अधाररत दृष्टीकोन लागू 

करणे 

•  सतत सधुारणा (ग्राहकाचं्या ऄपेक्षा अद्दण ISO ९००१ अवश्यकता पूणभ 

करण्यासांी) 

•  द्दनणभय घेण्यास चालना देण्यासांी डेटा वापरणे. 

ही तत्त्वे ऄसे घटक नाहीत ज्याचं्या द्दवरोधात ससं्थेचे थेट मूल्याकंन द्दकंवा प्रमाद्दणत केले 

जाउ शकते परतं ुत्याचंा प्रभाव अवश्यकताचं्या ऄंमलबजावणीवर पररणाम करले. 

४.५.३ ISO 9000 लथगू करण्यथचे फथयदे: 

फायद्यामंध्ये प्रभावी अद्दण कायभक्षम कायभप्रद्दियेची द्दनद्दमभती अद्दण सतत सधुारणा, कचरा 

कमी करणे, ईत्पादकता वाढवणे, चागंले द्दवपणन अद्दण सवाभत महत्त्वाचे म्हणजे - ग्राहकाचें 

समाधान अद्दण धारणा वाढवणे.  

हे व्यवसायाच्या सधंींची व्याप्ती वाढवते — तमु्हाला माकेट शऄेर अद्दण एकूण स्पधाभत्मकता 

वाढवण्यास सक्षम करते.  

ISO हे चागंल्या प्रकार ेव्यवस्थाद्दपत केलेल्या ससं्थेसांी स्वीकारलेले द्दकमान व्यवस्थापन 

मानक दशभवते. तमु्ही अंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करत ऄसाल द्दकंवा स्थाद्दनक पातळीवर 

द्दवस्तार करू आद्दच्ित ऄसाल, ISO माह यता तमुच्या गणुवते्तशी बादं्दधलकी दशभवेल. 

मथगम ISO ९००१  गुणवत्तथ सुधथरते: 

१. नेततृ्व सहभाग                  

२. गणुवत्ता धोरण, ईद्दिष्टे अद्दण द्दनयोजन 

३. जोखमीवर अधाररत द्दवचार 



   

 

ईच्च द्दशक्षणातील गणुवत्ता व्यवस्थापन 

 

64 

४. सधुारात्मक अद्दण प्रद्दतबंधात्मक कृती 

५. सतत सधुारणा 

हे वेळोवेळी द्दसद्ध झाले अह,े की ISO ९००१  फे्रमवकभ  वापरल्याने ससं्था जे ईत्पादन 

करते त्याची गणुवत्ता सधुारते. 

१. नेतृमव सहभथग: 

ISO 9001 ची सवाभत ऄलीकडील अवतृ्ती गणुवत्ता व्यवस्थापन प्रणाली लागू करताना 

नेततृ्वाच्या भूद्दमकेवर नवीन भर देते. एखाद्या ससं्थेतील शीषभ व्यवस्थापनाने यतं्रणा द्दकती 

प्रभावी अहे याची जबाबदारी घेउन अघाडीचे नेततृ्व करण्याची जबाबदारी स्वीकारणे 

अवश्यक अहे. 

तमुच्या ससं्थेमध्ये ISO ९००१ लागू करण्यासांी सिंमण कालावधीत शीषभ 

व्यवस्थापनाची बादं्दधलकी ऄसणे अवश्यक अहे. जर प्रत्येकजण बोडभवर नसेल तर ते 

कंपनीतील आतर कमभचाऱ् यामंध्ये सशंयाचे बीज पेरू शकते. तमुच्या नेत्याचंा बदलावर 

द्दवश्वास नसेल तर बाकीचे कसे करणार? 

ईत्कट अद्दण समद्दपभत नेततृ्व एकंदर गणुवत्ता सधुारण्यासांी एक कोनद्दशला अहे. जवे्हा ते 

प्रद्दियेत सद्दिय भूद्दमका घेतात तेव्हा ते आतरानंाही ऄसे करण्यास प्रवतृ्त करते. अयएसओ 

9001 च्या द्दंकाणी सेट प्रद्दिया अहेत अद्दण प्रत्येकाला द्दसस्टममध्ये त्याचें स्थान माद्दहत 

अहे. याची सरुुवात व्यवस्थाप 

२. गुणवत्तथ धोरण, उणिष्ट ेआणण णनयोजन: 

तमुच्या ससं्थेमध्ये ISO ९००१ ची ऄंमलबजावणी करणे कागदपत्राचं्या अवश्यकतासंह 

येते. कदाद्दचत या दस्तऐवजांपैकी सवाभत महत्त्वाचे म्हणजे तमुचे गणुवत्ता धोरण अद्दण 

गणुवत्ता ईद्दिष्टे. 

गणुवत्ता धोरण हे एक साधे पण प्रभावी साधन अहे जे तमुच्या कंपनीसांी गणुवत्ता म्हणजे 

काय हे पररभाद्दषत करते. सवभ व्यवसायासंांी गणुवत्ता पररभाद्दषत करण्याचा कोणताही मागभ  

नाही. ससं्थेचे गणुवत्ता धोरण तमुच्या ससं्थेसांी ऄद्दद्वतीय ऄसले पाद्दहजे अद्दण तमु्ही 

अधीपासून धारण केलेल्या मूल्यावंर अधाररत ऄसावे. 

गणुवते्तची ईद्दिष्टे गणुवत्ता धोरणाशी जळुली पाद्दहजेत अद्दण यशासांी सद्दियपणे मोजता 

येण्याजोगी ऄसावीत. ते द्दडद्दलव्हरीचा वेळ कमी करण्यापासून कचरा कमी करणे द्दकंवा 

बाहेर पडण्याचे प्रमाण कमी करणे द्दकंवा नोंदणी दर वाढवणे, ईत्तीणभतेची टक्केवारी आत्यादी 

काहीही ऄसू शकते. त्यानंी तमुच्या गणुवत्ता धोरणात द्ददलेल्या व्याख्येनसुार राहून तमुच्या 

ससं्थेसांी ऄथभपूणभ बनले पाद्दहजे. 

या दस्तऐवजासंह एखाद्याने गणुवत्ता व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये कायभ करण्यासांी एक 

सरंचना सेट केली अहे. तमुच्या सपूंणभ ससं्थेमध्ये तमुचे धोरण अद्दण ईद्दिष्ट ेसपें्रषण करून 

तमु्ही सवभ स्तरावरील प्रत्येकाला त्याचं्यासांी अवश्यक ऄसलेल्या गोष्टींसांी समान 
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पषृ्ठावर ंेवता. प्रत्येक कमभचाऱ् याला गणुवत्ता धोरण अद्दण ते त्यानंा कसे लागू होते हे माद्दहत 

ऄसणे अद्दण समजून घेणे अवश्यक अहे. 

सवाभत वरती, तमुचे गणुवत्ता धोरण अद्दण गणुवत्ता ईद्दिष्टे या दोह हींचे द्दनयद्दमत 

पनुरावलोकन अद्दण ऄद्यतने वतभमान प्रणालीमध्ये सतत सधुारणा करण्याचे मागभ शोधण्यास 

प्रवतृ्त करतात. तमुचा व्यवसाय अद्दण तमुच्या ग्राहकासंांी गणुवते्तचा ऄथभ काय अह े

याकडे तमु्ही द्दजतके ऄद्दधक लक्ष द्याल द्दततके ऄद्दधक प्रभावीपणे तमु्ही ते कृतीत अणू 

शकता. 

ईद्दिष्टाचें द्दनयोजन करत ऄसताना, तमु्हाला तमुच्या प्रणालीबिल ऄनेक गोष्टी द्दशकण्याची 

शक्यता अहे. तमु्ही काय केले जाणार अहे अद्दण ते पूणभ करण्यासांी तमु्हाला कोणत्या 

ससंाधनाचंी अवश्यकता ऄसेल ह ेशोधण्यात सक्षम व्हाल. तमुची ईद्दिष्ट े पूणभ करण्याच्या 

कोणत्या भागासंांी कोण जबाबदार ऄसेल ते तमु्हाला द्ददसेल. ईद्दिष्ट े कधी पूणभ होतील 

अद्दण ते ऄसताना त्याचें मूल्यमापन कसे केले जाइल हे तमु्हाला कळेल. 

ही कागदपते्र ISO ९००१ द्वार े राखून ंेवण्याची अवश्यकता द्दनःसशंयपणे तमुच्या 

ससं्थेमध्ये ऄद्दतशय दजेदार द्दवचारसरणीकडे नेणारी अहे. जेव्हा प्रत्येकजण हे समजून घेतो 

अद्दण ईच्च गणुवत्ता द्दटकवून ंेवण्यासांी काय केले पाद्दहजे यावर लक्ष कें द्दित केले जाते 

तेव्हा अपण खात्री बाळगू शकता की गणुवते्तचा पररणाम होइल. 

३. जोखमीवर आधथररत णवचथर: 

ISO ९००१ सांी तमुच्या ससं्थेने तमुच्या गणुवत्ता व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये जोखीम 

अद्दण सधंींचा द्दवचार करणे अवश्यक अहे. हा दृष्टीकोन गोष्टी चकुीच्या होण्यापासून 

प्रद्दतबंद्दधत करण्यात अद्दण सधुारण्याचे मागभ शोधण्यात मदत करू शकतो जे कदाद्दचत 

सरुुवातीपासून स्पष्ट नसावेत. 

जेव्हा तमु्ही जोखीम अधाररत द्दवचार वापरता तेव्हा तमु्ही तमुच्या द्दसस्टीममध्ये समस्या 

द्दनमाभण होण्याअधी त्या टाळण्यासांी सद्दियपणे प्रयत्न करत अहात. या द्दवचारसरणीमळेु 

तमुची प्रणाली जसे पाद्दहजे तसे कायभ करते, नकारात्मक प्रभावानंा प्रद्दतबंध करते द्दकंवा कमी 

करते अद्दण तमुची प्रणाली सतत सधुारते. 

जोखीम अधाररत द्दवचार ही केवळ जोखीम शोधण्याची द्दिया नाही ज्याकडे लक्ष द्ददले 

पाद्दहजे, परतं ु त्यामध्ये सधुारणा करण्याच्या सधंी शोधणे देखील अहे जे ऄद्दधक चागंले 

करू शकतात. सधंी ओळखून, तमु्ही नवीन भागीदारी स्थाद्दपत करू शकता द्दकंवा नवीन 

ईत्पादने तयार करू शकता. 

जोखीम अधाररत दृष्टीकोन घेणे अवश्यक ऄसल्याने जोखीम अद्दण सधंी शोधण्यासांी 

तमुच्या ससं्थेमध्ये सद्दिय संस्कृती अह.े यामळेु दजेदार ईत्पादने अद्दण सेवा तयार 

करण्यात ऄद्दधक ससुगंतता येते, ज्यामळेु भागधारकामंध्ये ऄद्दधक अत्मद्दवश्वास अद्दण 

समाधान द्दमळते. 
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४. सुधथरथममक आणण प्रणतबधंथममक कृती: 

तमुच्या गणुवत्ता व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये काही समस्या ऄसतील, तरी ISO 9001 मध्ये 

या समस्या कमीत कमी ंेवण्यासांी तसेच त्याचें द्दनराकरण करण्यात मदत करणाऱ्या 

अवश्यकताचंा समावेश अहे. समस्या शोधण्यासांी जोखीम अधाररत द्दवचार करण्याच्या 

दृद्दष्टकोनातून, शक्य द्दततक्या लवकर त्या दरुुस्त करणे द्दकंवा त्यानंा प्रद्दतबंध करणे देखील 

शक्य अहे. 

ISO 9001 तीन णवणशष्ट प्रकथरच्यथ समसयथंचे णनरथकरण करते: 

१. दरुुस्त्या ही गैर-ऄनरुूपता दूर करण्याची द्दिया अहे.     

२. सधुारात्मक कृती ऄशा द्दिया अहेत ज्या ऄससुगंततेचे कारण काढून टाकतात 

जेणेकरून ती पहु हा पहु हा होत नाही द्दकंवा आतरत्र घडत नाही. 

३. प्रद्दतबंधात्मक कृती ऄशा द्दिया अहेत ज्या सभंाव्य गैर-ऄनरुूपतेचे कारण काढून 

टाकतात. 

ISO 9001 ची ऄंमलबजावणी करून तमु्ही समस्या सधुारण्यावर अद्दण भद्दवष्ट्यात त्या 

पहु हा घडण्यापासून रोखण्यावर ऄद्दधक लक्ष कें द्दित कराल. तमुच्या द्दसस्टममधील 

भद्दवष्ट्यातील नकुसान हाताबाहेर जाण्यापूवी तमु्ही ते द्दनयदं्दत्रत कराल अद्दण ते दूर कराल. 

ISO 9001 सांी अवश्यक अहे की सधुारात्मक अद्दण प्रद्दतबंधात्मक कृती 

दस्तऐवजीकरण केल्या जातील अद्दण रकेॉडभ म्हणून ंेवल्या जातील. समस्या सोडवण्यावर 

भर द्ददल्याने हे पाहणे सोपे अहे की ISO 9001 तमुची गणुवत्ता व्यवस्थापन प्रणाली 

चागंल्या प्रकार े तेल लावलेल्या मशीनप्रमाणे कशी चालू ंेवू शकते. ऄशा प्रकार े तमु्ही 

तमुच्या ग्राहकानंा सातत्याने दजेदार ईत्पादने द्दकंवा सेवा देउ शकता. 

५. सतत सुधथरणथ: 

ISO 9001 गरजा पूणभ करण्यासांी अद्दण भद्दवष्ट्यासांी योजना करण्यासांी तमुची 

गणुवत्ता व्यवस्थापन प्रणाली सतत सधुारण्यावर ऄद्दधक लक्ष कें द्दित करते. ऄसे ऄनेक 

ईपयकु्त मागभ अहेत जे तमु्ही तमुच्या प्रणालीमध्ये ऄशा प्रकार े सधुारणा करू शकता जे 

गोष्टी नेहमी पढेु जात ऄसल्याचा परुावा देतात. 

प्रद्दिया अद्दण त्याचं्या अईटपटुवर स्पष्ट नोंदी ंेवून तमु्हाला तमुची गणुवत्ता व्यवस्थापन 

प्रणाली कशी कायभ करते हे चांगले समजेल. ISO 9001 ला या अईटपटुवर जाण्यासांी 

अद्दण द्दसस्टममध्ये सधुारणा करण्याच्या सधंी ओळखण्यासांी द्दनयद्दमत व्यवस्थापन 

पनुरावलोकनाचंी अवश्यकता ऄसते. 

नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून द्दकंवा नवीन द्दशकवणे, द्दशकणे अद्दण मूल्यमापन धोरणे सरुू 

करून प्रणाली सधुारली जाउ शकते. तमुचे द्दवद्याथी द्दकंवा भागधारकांना समाधानी 

ंेवण्यासांी नेहमी भद्दवष्ट्यातील गरजाचंी ऄपेक्षा करणे अद्दण या गरजा पूणभ करण्यासांी 

नवनवीन मागभ शोधणे महत्त्वाचे अहे. 
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सधुारणेवर अद्दण सतत पढेु जाण्यासांी ऄशा सरंचनेवर जोर द्ददल्यास, तमुच्या 

ईत्पादनासंांी अद्दण सेवासंांी सवोत्तम गणुवत्ता राखणे ऄशक्य अहे. ISO 9001 गोष्टी 

ताज्या ंेवण् यासांी अद्दण काहीही ऄसले तरी ही गणुवत्ता द्दटकवून ंेवण् यासांी तमुच् या 

नेततृ् वावर कायभ चालू ंेवते. 

ISO 9001 चे इतर फथयदे: 

•  स्पष्ट परुाव्यावर अधाररत द्दनणभय घेणे 

•  सधुाररत कायभक्षमता अद्दण ईत्पादकता 

•  ईच्च कमभचारी मनोबल 

•  गणुवते्तसांी वचनबद्धतेचा परुावा 

• दर कपात 

•  ग्राहकाचें ऄद्दधक समाधान 

ISO 9001 प्रमाणपत्राच्या जोडणीसह तमु्हाला एका द्दवद्दशष्ट मानकाशी धरले जाते अद्दण 

प्रत्येकाच्या मनात गणुवत्ता ऄग्रस्थानी ंेवणाऱ्या अवश्यकता पूणभ केल्या पाद्दहजेत. परतं ुया 

प्रमाणपत्रातून केवळ गणुवत्ता हाच फायदा होत नाही. 

पुरथव्यथवर आधथररत णनणमय घेणे: 

प्रत्येकाला अपल्या ससं्थेसांी सवोत्तम द्दनणभय घ्यायचा ऄसतो. ISO 9001 ऄंतगभत ते 

लागू करण्यापूवी तमुच्याकडे बदलाच्या अवश्यकतेचा परुावा ऄसणे अवश्यक अहे. 

मों्या प्रणालीमध्ये ंेवण्यापूवी लहान वातावरणातील बदलाचंी चाचणी घेणे देखील सोपे 

अहे. 

जेव्हा तमु्ही केवळ सशंयाच्या ऐवजी गोळा केलेल्या डेटावर अधाररत द्दनणभय घेता, तेव्हा 

तमु्ही चाचणी अद्दण त्रटुी बदलावंर वेळ, पैसा अद्दण ससंाधने वाया घालवण्याची शक्यता 

कमी ऄसते. हातात परुावे ऄसल् याने तमु् हाला अत्मद्दवश्वास द्दमळतो की बदल करण् याची 

अवश् यकता अहे जेणेकरून तमु् ही जे काही करत अहात ते द्दकफायतशीर होइल अद्दण 

तमुच् या प्रणाली मध् ये सधुारणा करण् याची खात्री होइल. 

द्दनणभय घेण्याच्या शीषभस्थानी, प्रद्दियेच्या प्रत्येक भागाचे आतक्या बारकाइने द्दनरीक्षण करून 

तमुची प्रणाली कशी सधुारत अहे याचा ंोस डेटा तमुच्याकडे ऄसेल. 

वथढलेली कथयमक्षमतथ आणण उमपथदन: 

गणुवत्ता व्यवस्थापन प्रणाली म्हणजे एक कायभक्षम प्रणाली जी तमुची ईत्पादन प्रद्दिया 

सरुळीतपणे चालू ंेवते. जरी ISO 9001 प्रमाद्दणत न करता कायभक्षम प्रणाली ऄसणे 

पूणभपणे शक्य अहे, परतं ुमानक जोडणे हे ऄसे ंेवण्यास मदत करू शकते. 
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कारण ISO 9001 प्रमाणीकरणासांी द्दवद्दशष्ट अवश्यकताचंी रूपरषेा दशभद्दवते, तमु्ही ते सेट 

केलेल्या मानकांनसुार अहात. तमु्ही सवभ अवश्यकताचें पालन न केल्यास तमु्ही तमुचे 

प्रमाणपत्र पूणभपणे गमावण्याचा धोका पत्करू शकता. परतं ुही मागभदशभक तत्त्वे लागू केल्याने 

तमुच्या ससं्थेला कायभक्षमतेवर लक्ष कें द्दित करण्यात नक्कीच मदत होते. 

एकदा तमु्ही तमुची गणुवत्ता व्यवस्थापन प्रणाली ISO 9001 मानकातंगभत सेट केली की ती 

त्या मानकानसुार ंेवणे सोपे होइल. अवश्यकता तमुची सवभ दस्तऐवज व्यवद्दस्थत 

ंेवण्यास मदत करतात तसेच सधुाररत करणे अवश्यक ऄसलेले के्षत्र ओळखण्यात मदत 

करतात. 

ISO 9001 ऄशी प्रणाली तयार करते जी कोणालाही चालवणे सोपे अहे. त्याचं्यासांी सवभ 

काही अधीच सेट केले अहे, त्यामळेु तमु्हाला नवीन व्यवस्थापन येण्याची काळजी 

करण्याची गरज नाही. सवभ कागदपत्रावंर सहज प्रवेश अहे अद्दण प्रत्येकाला प्रद्दियेत त्याचें 

स्थान माद्दहत अहे. कोडे हरवल्याने सपूंणभ यतं्रणा कोलमडली जाणार नाही. 

उच्च कममचथरी मनोबल: 

नेततृ्व वचनबद्धतेचे महत्त्व द्दसस्टीममध्ये काम करणाऱ् या सवभ कमभचाऱ् यांचे ईच्च मनोबल 

बनवते. जेव्हा त्याचें व्यवस्थापन ईत्कट ऄसते अद्दण ती अवड त्याचं्यापयांत पोहोचवते, 

तेव्हा ते बदलाचा भाग होण्यासांी ऄद्दधक ईत्साद्दहत होतील. 

ISO 9001 ईत्पादन प्रद्दियेतील सवभ कमभचाऱ् यांसांी पररभाद्दषत भूद्दमका अद्दण जबाबदाऱ्या 

ंेवते, ज्यामळेु त्यानंा त्याचं्या कामात ऄद्दधक अरामदायक अद्दण अत्मद्दवश्वास वाटतो. हे 

प्रद्दशक्षणासांी एक सरंचना देखील प्रदान करते अद्दण कंपनीव्यापी सहभागाची खात्री देते 

जेणेकरून सवभ कमभचाऱ् यांना द्दसस्टममध्ये सामील झाल्यासारखे वाटेल. जेव्हा तमुचे 

कमभचारी अनदंी ऄसतात तेव्हा ते ऄद्दधक चागंले काम करतात ज्यामळेु ऄद्दधक कायभक्षमता 

येते. 

गुणवत्तचेथ वसतुणनष्ठ पुरथवथ: 

ISO 9001 मध्ये प्रमाणपत्र ऄसणे हा एक प्रकारचा सह मानाचा बॅज अहे जो तमुची ससं्था 

गणुवते्तसांी वचनबद्ध ऄसल्याचे दशभद्दवतो. हे देखील द्दसद्ध करते की तमु्ही मानकाचं्या 

अवश्यकताचंी पूतभता करत अहात याची खात्री करण्यासांी तमुच्या कंपनीचे स्वतंत्र 

पक्षाकडून द्दनयद्दमतपणे मूल्यांकन केले जाते.कारण तमुच्या ग्राहकानंा माद्दहत अहे की तमु्ही 

या मानकानंसुार अहात ते तमुच्या ईत्पादनाचं्या गणुवते्तवर ऄद्दधक द्दवश्वास ंेवण्याची 

शक्यता अहे. बहुतेक लोक ऄशा कंपनीवर द्दवश्वास ंेवण्यास ऄद्दधक अनदंी ऄसतात जी 

स्वत: ला ईच्च दजाभवर ंेवते अद्दण ते त्या मानकाचंी पूतभता करतात याचा परुावा दशभवू 

शकतात.  

४.६ सवथध्यथय 

• एकूण गणुवत्ता व्यवस्थापन संकल्पना पररभाद्दषत करा. 

• एकूण गणुवत्ता व्यवस्थापनाचे महत्त्व सागंा. 
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• माल्कॉम द्दिज परुस्कार अद्दण द्दसक्स द्दसग्माचे वणभन करा. 

• ISO 9000 ची वैद्दशष््टये स्पष्ट करा. 

• द्दसक्स द्दसग्मा सकंल्पना काय अहे? 

• द्दसक्स द्दसग्माचा ईिेश स्पष्ट करा. 
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५ 

उच्च शिक्षण-गणुवत्ता सधुारणा धोरण े

घटक रचना 

५.० ईद्दिष्ट े

५.१ प्रस्तावना  

५.२ द्दवहगंावलोकन 

५.३ व्यवस्थापन द्दवज्ञानातील शैक्षद्दणक गणुवते्तसाठी व्यावसाद्दयक ऄखडंता 

५.४ गणुवत्ता व्यवस्थापन अद्दण शैक्षद्दणक नेततृ्व 

५.५ गणुवत्ता व्यवस्थापनासाठी ईच्च द्दशक्षणातील सवोत्तम  प्धतती - ओळख, 

ऄंम लबजावणी, ससं्थीकरण, अंतरराष्ट्रीयीकरण अद्दण प्रसार 

५.६ स्वाध्याय  

५.७ सदंर्भ 

५.० उशिष्ट े

ह्या घटकानतंर तमु्ही हे करू शकाल: 

•  व्यावसाद्दयक ऄखडंतेची व्याख्या सम जून घ्या. 

•  व्यवस्थापन द्दवज्ञानातील शैक्षद्दणक गणुवते्तसाठी व्यावसाद्दयक ऄखडंतेचे म हत्त्व सागंा. 

•  गणुवत्ता व्यवस्थापन अद्दण शैक्षद्दणक नेततृ्वाचे वणभन करा. 

•  गणुवत्ता व्यवस्थापनासाठी ईच्च द्दशक्षणातील सवोत्तम  प्धततीचे द्दववेचन करा. 

५.१ प्रस्तावना  

म ाध्यद्दम क शालेय द्दशक्षणानतंर ईच्च द्दशक्षण घेतले जाते अद्दण ते ईच्च द्दशक्षण ससं्थामं ध्ये 

द्ददले जाते ज्यात द्दवद्यापीठे (Jongbloed, Enders, & Salerno, 2008), म हाद्दवद्यालये 

(Brubacher, 2017) अद्दण तंत्रज्ञान ससं्था (Altbach, 2015) यांचा सम ावेश होतो. 

ईच्च द्दशक्षण सधुारणेची धोरणे ऄत्यतं अवश्यक बनली अहेत कारण जागद्दतक स्तरावर 

प्रम खु र्ागधारकानंा ईच्च द्दशक्षणातील पररणाम ामं ध्ये सधुारणा ऄपेद्दक्षत अहे जे 

द्दशक्षणातील एकूण गणुवत्ता व्यवस्थापनाशी ससुगंत अहे (सॅद्दलस, 2014; शेर अद्दण 

लोद्दियर, 1991). द्दिशम नच्या म ते, लडुगेट अद्दण तटुक (2017) म हाद्दवद्यालयीन पदवी ही 

काही ऄंडरगे्रजएुट्ससाठी ऄद्दनद्दितता अहे कारण ते ईच्च द्दशक्षण प्रणालीचा साम ना करू 

शकत नाहीत अद्दण याम ळेु ईच्च शैक्षद्दणक पात्रता आद्दच्िणाऱ्या द्दवद्यार्थयाांच्या गळतीचे प्रम ाण 

वाढले अहे. या द्दचतेंने सतत द्दवकद्दसत होत ऄसलेल्या सम ाजात ऄध्यापन सधुारणे अद्दण 

द्दवद्यार्थयाांचे द्दशक्षण वाढवणे यावर र्र द्ददला अह.े द्दवद्यापीठामं ध्ये सधुाररत ऄध्यापन अद्दण 

वद्दधभत द्दशक्षणाचे गंर्ीर पररणाम  साध्य करण्यासाठी, द्दशक्षणातील बदलाची दीक्षा, 
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ऄंम लबजावणी, सातत्य अद्दण पररणाम  (एल्सवथभ , 2001; िुलन, 1982) म ध्ये म ानवी 

द्दनयकु्त सहर्ागींच्या रू्द्दम केवर जास्त जोर द्ददला जाउ शकत नाही. 

ईच्च द्दशक्षणाबाबत सबंंद्दधताचं्या ऄपेक्षा पूणभ करण्यासाठी ईच्च द्दशक्षण सधुारणा धोरणे 

अवश्यक अहेत. ह ेजोडणे म हत्त्वाचे अहे की ईच्च ससं्थामं धील द्दनणभय घेणार ेशैक्षद्दणक 

कायभप्धततींना प्रोत्साहन देउ लागले अहेत ज्याम ळेु त्याचंी ससं्थात्म क ईद्दिष्ट ेपूणभ होतील 

अद्दण द्दहतधारकानंा ईत्तरदाद्दयत्वाची सवोच्च पातळी प्राप्त होइल (Rice & Taylor, 

2003), अद्दण ईच्च द्दशक्षण सधुारणा. रणनीती ही ईच्च ससं्थानंा द्दस्धती अद्दण दजेदार 

सेवा द्दवतरणाच्या योग्य द्ददशेने स्थान देण्यासाठी ईचललेली काही पावले अहेत. ऄनेक 

ईच्च द्दशक्षण सधुारणा धोरणे ऄद्दस्तत्वात अहते. हा धडा ईच्च द्दशक्षणाम ध्ये द्दशक्षण अद्दण 

द्दशकण्यासाठी ईच्च द्दशक्षण सधुारणा धोरणांचे गरं्ीर द्दवशे्लषण करण्यावर लक्ष कें द्दित करतो 

(राआट, 1995). या प्रकरणाम ध्ये द्दवचारात घेतलेल्या काही धोरणामं ध्ये द्दवद्यार्थयाांची धारणा 

सधुारण्यासाठी धोरणे अहेत (बोल्स अद्दण द्दरडंल, 2017; क्रॉसद्दलंग, हेग्नी, अद्दण थॉम स, 

2009; गॅिा अद्दण हकंर, 2014), पदवी दर सधुारण्यासाठी धोरणे (स्चाजभल अद्दण द्दस्म ंक 

4, अद्दण 2) प्रयोगशाळा ऄध्यापन सधुारणे (द्दगब्स ऄडँ जेनद्दकन्स, 2014) आतर ईच्च 

द्दशक्षणाम ध्ये ईच्च द्दशक्षणाम ध्ये द्दशकवणे अद्दण द्दशकणे यासाठी धोरणे सधुारणे. 

५.२ शवहगंावलोकन 

लोकाचंा म हाद्दवद्यालये अद्दण द्दवद्यापीठाकंडे पाहण्याच्या ष्द्दष्टकोनात बदल िाल्याम ळेु ईच्च 

द्दशक्षणाला नवीन यगुाचा साम ना करावा लागतो. द्दशकवण्याच्या अद्दण सक्षम  

म हाद्दवद्यालयीन पदवीधराचं्या द्दनद्दम भतीच्या बाबतीत चागंल्या काम द्दगरीच्या ऄपेक्षा वाढत 

अहेत. ईच्च द्दशक्षणाचे एक म ॉडेल म्हणजे ऄनेक कंपन्याचें यश अहे ज्यानंी "एकूण 

गणुवत्ता व्यवस्थापन" (TQM) वापरून त्याचंी एकूण काम द्दगरी अद्दण ईत्पादने सधुारली 

अहेत. TQM प्राम खु्याने एकाद्दत्म क फे्रम वकभ द्वार ेग्राहकाचें सम ाधान वाढद्दवण्याशी सबंंद्दधत 

अहे जे द्दवद्दवध प्रणालीव्यापी घटकामं धील सबंंधांचे परीक्षण करते अद्दण प्रद्दक्रयामं धील त्रटुी 

अद्दण कचरा कम ी करण्यासाठी डेटा-अधाररत द्दनणभय घेते. हे करण्यासाठी, व्यवस्थापकानंी 

ऄसे वातावरण तयार केले पाद्दहजे ज्याम ध्ये कम भचाऱ् यांना त्याचं्या काम ाचा अनदं अद्दण 

ऄद्दर्म ान वाटेल अद्दण त्यानंा बदल करण्यास सक्षम  केले जाइल. शैक्षद्दणक ईत्कृष्टतेचे 

धोरणात्म क साधन म्हणून TQM ची सकंल्पना ऄकादम ीम ध्ये ऄद्दतशय चागंल्या प्रकार े

प्रचद्दलत अहे. 

५.३ व्यवस्थापन शवज्ञानातील िैक्षशणक गणुवत्तेसाठी व्यावसाशयक 

अखंडता 

वैयद्दक्तक ऄखडंता थेट व्यावसाद्दयक ऄखडंतेशी सबंंद्दधत अहे. वैयद्दक्तक ऄखडंता अद्दण 

व्यावसाद्दयक एकात्म ता साम ान्यतः परस्परावलंबी अद्दण ससुगंत ऄसतात. व्यावसाद्दयक 

ऄखडंता सबंंद्दधत अह,े परतं ुवैयद्दक्तक सचोटीपेक्षा वेगळी अहे. व्यावसाद्दयक ऄखडंता ही 

एक द्दवशेषता अहे जरी ताद्दत्वकष्ष््टया ऄखडंता हा शब्द साम ान्य वणाभशी सबंंद्दधत अहे. 

व्यावसाद्दयक सचोटी ही व्यवसायाच्या मू लरू्त ईद्दिष्ट े द्दकंवा ध्येयातून प्राप्त होते 

(McDowell D. 2010) व्यावसाद्दयक ऄखडंता नैद्दतक ऄखडंतेच्या तत्त्वावर अद्दण 
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पारदशभकता, प्राम ाद्दणकपणा, प्राम ाद्दणकपणा, नैद्दतक चेतना, वास्तद्दवक सत्यता अद्दण द्दनष्ठा 

याम ध्ये कें द्दित नैद्दतक तत्त्वांवर द्दटकून राहते. कायदेशीरपणाचे पालन केलेले कायभ. 

व्यावसाद्दयक ऄखडंता म्हणजे व्यवस्थापकाच्या द्दक्रयाकलापाचें पररणाम  सधुारण्यासाठी, 

स्वायत्तता वाढवण्यासाठी, ऄखडंता, नैद्दतक सराव, साम ाद्दजक न्याय अद्दण सादं्दघक कायभ 

द्वार ेवैद्दशष््टयीकृत नातेसबंंध द्दनम ाभण करण्यासाठी तत्त्वे अद्दण वचनब्धततेचा सचं अहे. 

व्यावसाद्दयक ऄखडंतेचे वेगवेगळे पैलू प्रत्येक व्यवसायाच्या मू लरू्त कायाांम धून घेतले 

जातात. व्यावसाद्दयक सचोटीम ध्ये एखाद्या द्दवद्दशष्ट व्यवसायाच्या रू्द्दम का-द्दवद्दशष्ट 

जबाबदाऱ्या अद्दण जबाबदाऱ्या सम ाद्दवष्ट ऄसतात. स-ुस्थाद्दपत व्यवसाय ऄनेकदा स्पष्ट 

करतात अद्दण व्यावसाद्दयक सचोटीच्या रू्द्दम का-द्दवद्दशष्ट तत्त्वावंर ईरे् ऄसतात. 

व्यावसाद्दयक सचोटी ही व्यवसायाच्या ध्येय अद्दण मू लरू्त ईद्दिष्टामं धून प्राप्त होते. द्दजथे 

सम ाजासाठी दावे खूप जास्त अहेत, द्दतथे व्यावसाद्दयक ऄखडंता प्रथम  वैयद्दक्तक 215 

व्यावसाद्दयक सचोटीसाठी व्यवस्थापन द्दवज्ञानातील शैक्षद्दणक गणुवते्तसाठी मै त्रीची द्दनष्ठा 

ऄसणे अवश्यक अहे. व्यावसाद्दयक ऄखडंता प्रथम  मू ल्य एकात्म ता, स्वतःपूवी सेवा अद्दण 

अपण करत ऄसलेल्या सवभ गोष्टींम ध्ये ईत्कृष्टता यावर अधाररत अहे. जेव्हा एखादा 

व्यावसाद्दयक स्वतःला "प्रथम  सचोटीसाठी" वचनब्धत करतो तेव्हा त्याला द्दकंवा द्दतला 

वैयद्दक्तक एकात्म ता अद्दण व्यावसाद्दयक ऄखडंता या दोन्हींचे म हत्त्व सम जते अद्दण ते 

ससुगंत ठेवण्याच्या त्याच्या/द्दतच्या प्रयत्नादं्वार,े तो द्दकंवा ती म हत्त्वपूणभ व्यावसाद्दयक काये 

अद्दण द्दक्रयाकलाप ईत्तम  प्रकार े प्रदान करते. सम ाजाला. कंपन्या ऄद्दधक स्पधाभत्म क 

वातावरणात वैयद्दक्तक एकात्म तेवर र्र देणारी सहकारी धोरणे द्दवकद्दसत करतात (सोलोम न, 

1999). वैयद्दक्तक सचोटी अद्दण व्यावसाद्दयक ऄखडंता याचं्यातील सघंषाभम ळेु ऄखडंतेची 

कोंडी होते जी काही पररद्दस्थतींम ध्ये ऄसते जसे की एखाद्या व्यावसाद्दयकाने नैद्दतक 

कारणास्तव र्ाग घेण्यास नकार द्ददला कारण कायदेशीरररत्या परवानगी ऄसली तरीही ते 

नैद्दतकष्ष््टया बंधनकारक नाही. कोणत्याही व्यावसाद्दयक रू्द्दम केत योग्यता अद्दण 

अचरणाच्या ईच्च म ापदडंानसुार जगणे शक्य अहे परतं ुखाजगी जीवनात पूणभपणे द्दर्न्न, 

द्दवरोधी, द्दवरोधार्ासी द्दकंवा द्दवरोधार्ासी नैद्दतक मू ल्ये जगून व्यावसाद्दयक के्षत्र अद्दण 

सदंर्ाभबाहेर व्यावसाद्दयक ऄखडंता द्दटकवून ठेवू शकत नाही. ह े वैयद्दक्तक सचोटी अद्दण 

व्यावसाद्दयक ऄखडंता याचं्यातील थेट सघंषभ प्रकट करते. दोषी ऄक्षम ता स्पष्टपणे 

व्यावसाद्दयक ऄखडंतेचे ईल्लंघन अहे. ज्या वेळी व्यावसाद्दयक सचोटी ही सवाभत म ौल्यवान 

ऄसते, तेव्हा एकद्दनष्ठ राहण्याचे बंधन टाळण्याचे द्दनद्दम त्त ऄसते. जेव्हा ते आतरासंाठी सवाभत 

म ौल्यवान ऄसते तेव्हा व्यावसाद्दयक सचोटीम ध्ये राहणे म्हणजे खचभ सहन करणे. आतरावंर 

लादले जाणार ेकाही खचभ टाळण्यासाठी व्यावसाद्दयक सचोटीचा त्याग केला जाउ शकतो, 

जसे की ससं्थात्म क प्रद्दतषे्ठचे सरंक्षण करणे. ऄखडंतेच्या अधारावर, ते वैयद्दक्तक प्रद्दतष्ठा 

द्दनम ाभण करते, तसेच ससं्थात्म क प्रद्दतष्ठा वाढवते, जेव्हा ते ऄखडंतेच्या द्दनकषांनसुार म कु्त 

केले जातात. चागंल्या प्रद्दतषे्ठचे मू ल्य व्यवस्थापनाम ध्ये ऄनेक वेळा प्रकट िाले अहे. 

ऄद्दधकाराच्या कृतींद्वार े सावभजद्दनक द्दवश्वासाचे ईल्लंघन हे व्यावसाद्दयक ऄखडंतेचे गरं्ीर 

ईल्लंघन अहे. जेव्हा एखाद्या व्यवसायात खूप जास्त र्ागीदारी ऄसते तेव्हा व्यावसाद्दयक 

ऄखडंतेचे ईल्लंघन सम ाजासाठी द्दवनाशकारी ऄसू शकते. धोरणद्दनद्दम भतीम ध्ये द्दवज्ञान, 

सशंोधन अद्दण परुाव्याचंा गैरवापर हे व्यावसाद्दयक सचोटीला म हापौराचें अव्हान अहे 

(McDowell, D. 2010). 
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व्यावसाद्दयक ऄखडंतेची सकंल्पना ही अद्दथभक कायभक्षम तेत "पायारू्त रू्द्दम का बजावणारी 

पूणभपणे सकारात्म क घटना" म्हणून सम जून घेण्यासाठी म ानक सकंल्पनापंासून द्दवर्क्त केली 

जाते. योग्यतेचा म िुा थेट व्यावसाद्दयक सचोटीशी सबंंद्दधत अहे. सक्षम  व्यावसाद्दयकाचंी 

कतभव्ये व्यावसाद्दयक ऄखडंतेवर नैद्दतक, नैद्दतक अद्दण कायदेशीर प्रद्दतबंधादं्वार े म याभद्ददत 

ऄसलेल्या व्यावसाद्दयक प्धतती, काये अद्दण कृतींद्वार े पार पाडली जाउ शकतात. 

"नैद्दतकतेचा ऄथभ, नैद्दतक तत्त्वाचं्या द्दवस्ततृ, अदशभ सदं्दहतेशी ससुगंतता अह,े कधीकधी, 

द्दवशेषतः, द्दवद्दशष्ट व्यवसायाच्या कोडसह" (वेबस्टरचा न्यू वल्डभ द्दडक्शनरी). अचारसदं्दहता 

व्यावसाद्दयक ऄखडंतेच्या व्यवसायाच्या सकंल्पनेला सम थभन देतात. व्यावसाद्दयक 

नैद्दतकतेची सदं्दहता ऄद्दधक नैद्दतक अद्दण म ानवतावादी व्यावसाद्दयक सराव अद्दण व्यक्ती 

अद्दण सम ाजाशी बादं्दधलकी, ज्या कृती केवळ ऄनमु ानानेच नव्हे तर न्याय, जबाबदारी, 

द्दववेक, प्राम ाद्दणकपणा आत्यादींसह कायभ करण्याच्या अवश्यकतेसाठी म ागभदशभन करणे 

अवश्यक अहे. Von Kimakowitz, Pirson, Spitzech, Dierksmeier, and Amann 

(2010) काही व्यावसाद्दयक प्रकरणे सादर करतात अद्दण द्दवश् लेषण करतात की जागद्दतक 

स्पधाभत्म क वातावरणाच्या सदंर्ाभत त्याचें यश हे म ानवतावादी द्वार ेसम द्दथभत जास्तीत जास्त 

व्यावसाद्दयक नफ्याऐवजी साम ाद्दजक िायद्याचंी एकाद्दत्म क अद्दण प्रद्दतसाद देणारी द्दपढी 

म्हणून व्यवस्थाद्दपत केले जाते. व्यवस्थापन ष्ष्टीकोन. 

व्यावसाद्दयक एकात्म ता अद्दण नैद्दतकतेची म ायोद्दपक ष्ष्टी चागंल्या अद्दण वाइट ऄशा 

गोष्टींच्या कॅटलॉगम ध्ये कम ी केली जाते अद्दण त्या तत्त्वांचा समू ह म्हणून व्यापक 

ष्ष्टीकोनाखाली द्दवचार केला जात नाही जे म ानवानंा पररपूणभता अद्दण पररपूणभता प्राप्त 

करण्यासाठी सेवा देतात. एक कठीण काम  अह.े पयाभवरण अद्दण वास्तद्दवक जीवनातील 

बदल प्राम ाद्दणक अद्दण काय नाही याम धील म याभदाचें स्पष्ट ष्ष्टीकोन गम ावू शकतात, ते 

प्रद्दतष्ठा कोठून सपंवते अद्दण कोठे गैर-प्रद्दतष्ठा सरुू होते अद्दण नैद्दतक तत्त्वे कोणती अहेत 

ज्यानंी व्यावसाद्दयक वतभनावर राज्य केले पाद्दहजे. व्यावसाद्दयक ऄखडंता ही साम ाद्दजक 

जबाबदारी अद्दण आतर काही साम ाद्दजक घटकादं्वार े तयार केली जाते जी व्यावसाद्दयकांना 

केवळ स्वत:साठीच नव्हे तर सपूंणभ व्यावसाद्दयक द्दक्रयाकलापामं ध्ये ईच्च दजाभची क्षम ता 

अद्दण अचरण राखण्यासाठी वारशाने द्दम ळते. व्यावसाद्दयक ऄखडंतेचा पररणाम  म्हणून एका 

व्यक्तीची स्वतःवर/स्वतःवर एक प्रम खु ससुगंतता ऄसते अद्दण ऄद्दधक साम ाद्दजक 

एकसधंता द्दनम ाभण होते. सम ाजातील प्राम ाद्दणक सदस्य सरंचनेचे दवेु म जबूत करतात अद्दण 

स्वतःच्या िायद्यासाठी, साम ान्य द्दहतासाठी प्रगती करतात. व्यावसाद्दयक सचोटीम ध्ये 

व्यवसायातील सवभ सदस्यादं्वार े साम ाद्दयक केलेली क्षम ता अद्दण अचरणासाठी सयंकु्त 

जबाबदाऱ्यांचा सम ावेश होतो. सपें्रषणातील ऄखडंता ही म ानवामं धील सहकायाभची ऄट 

म्हणून परस्पर नेटवकभ वर द्दवश्वास ठेवण्याचा अधारस्तंर् अहे. 

व्यावसाद्दयक सचोटी ही योग्य नैद्दतक वतभणूक राखण्याचा सराव अहे. नैद्दतक अद्दण नैद्दतक 

तत्त्वे अद्दण मू ल्ये जसे की प्राम ाद्दणकपणा, सन्म ान, द्दवश्वासाहभता अद्दण द्दवश्वासाहभता याचें ष्ढ 

पालन दशभद्दवण्याची ही प्रथा अहे. जे लोक व्यावसाद्दयक सचोटीने वागतात ते साम ान्यत: 

व्यावसाद्दयक तसेच वैयद्दक्तक प्रयत्नामं ध्ये नैद्दतक अचरणाचे म ानक राखतात. 
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ही म ानके व्यावसाद्दयक कसे वागतात, त्याचंी काम ाची नीद्दतम त्ता अद्दण त्याचं्या संवाद 

प्धतती द्दनयदं्दत्रत करतात. व्यावसाद्दयक सचोटी हीच कम भचाऱ् यानंा द्दवश्वास ठेवण्याचे कारण 

देते की नेते त्याचं्या स्वत: च्या स्वाथाभपेक्षा व्यावसाद्दयक म ानके ठेवतील. 

सचोटी राखण्यासाठी प्राम ाद्दणकपणा हा अधार अहे. कंपनीशी एकद्दनष्ठ राहणे, 

तमु च्याकडून ऄपेद्दक्षत पररणाम  द्दनम ाभण करणे अद्दण द्दवश्वासाहभ अद्दण द्दवश्वासाहभ ऄसणे हे सवभ 

गणु व्यावसाद्दयक सचोटी ऄसलेल्या व्यक्तीचे वैद्दशष््टय अहेत. 

५.३.१ कामाच्या शठकाणी व्यावसाशयक सचोटी का महत्त्वाची आह?े : 

सचोटी हा नेत्यातील सवाभत म हत्वाचा गणुधम भ अहे. याची काही कारणे येथे अहेत: 

कममचारी समाधान: 

कम भचारी साम ान्यत: ऄशा एखाद्या व्यक्तीसाठी काम  करताना ऄद्दधक अनदंी ऄसतात 

ज्यानंा त्यांचा द्दवश्वास अहे की द्दवश्वासाहभ अद्दण द्दवश्वासाहभ अहे, जो त्यानंा कधीही त्याचं्या 

स्वतःच्या तत्त्वांशी तडजोड करण्यास सागंणार नाही. पयभवेक्षकातील सचोटीचा सबंंध 

नोकरीतील सम ाधान अद्दण व्यस्तता, कम भचाऱ् यांचे अरोग्य अद्दण जीवनातील सम ाधानाशी 

जोडला गेला अहे. 

प्रशतष्ठा: 

लोकाचंा तमु च्यावर द्दवश्वास ठेवण्यासाठी - तमु च्या ससं्थेच्या अत-अद्दण बाहेर दोन्ही -

तमु्हाला सचोटीने वागण्याची अवश्यकता अहे. तमु च्या व्यवसायात गुतंवणूक करण्याचा 

द्दवचार करण्यासाठी गुतंवणूकदारानंी तमु च्यावर द्दवश्वास ठेवला पाद्दहजे. द्दवके्रत्यानंी द्दवश्वास 

ठेवला पाद्दहजे की तमु्ही वस्तू अद्दण सेवासंाठी पैसे द्याल. व्यावसाद्दयक सचोटी राखणे 

तमु्हाला एक म जबूत प्रद्दतष्ठा द्दनम ाभण करण्यास ऄनमु ती देइल ज्याम ळेु द्दवश्वास वाढेल अद्दण 

तमु च्यासोबत व्यवसाय करताना आतरानंा द्ददलासा द्दम ळेल. 

अशधक स्पष्टता: 

 सातत्याने व्यावसाद्दयक सचोटीने वागण्याचा ऄथभ ऄसा अहे की तमु च्याकडे वाइट प्रथा 

िाकण्यासाठी उजाभ वाया घालवण्यापेक्षा म हत्त्वाच्या गोष्टींवर लक्ष कें द्दित करण्याची उजाभ 

अहे. 

मजबूत संबंध: 

प्राम ाद्दणकपणा अद्दण नैद्दतक वतभनाची ससं्कृती द्दनम ाभण करण्याचा सवाभत प्रर्ावी म ागभ म्हणजे 

व्यावसाद्दयक सचोटीने वागणे. 

५.३.२. व्यावसाशयक अखंडता राखण्यासाठी धोरणे: 

तमु ची स्वतःची व्यावसाद्दयक ऄखडंता राखण्यासाठी अद्दण काम ाच्या द्दठकाणी नैद्दतक 

वतभनाच्या सपूंणभ ससं्कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी द्दवद्दवध धोरणे अहेत. 

१. प्रत्येकाशी सम ान वागणूक द्या.          
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२. प्राम ाद्दणकपणाला बक्षीस द्या. 

३. अपल्या चकुा म ान्य करा. 

४. सघंानंा म ोकळेपणाने बोलण्यास प्रोत्साद्दहत करा. 

५. स्व-मू ल्याकंन करा. 

६. तमु ची वचनब्धतता ठेवा.  

७. जास्तीत जास्त प्रयत्न करा. 

१. प्रत्येकािी समान वागणूक द्या: 

सचोटी म्हणजे प्राम ाद्दणकपणा, सपूंणभता अद्दण सवभ पररद्दस्थतींम ध्ये अद्दण सवभ लोकासंह 

सम ान व्यक्ती ऄसणे. पयभवेक्षक, सहकम भचारी अद्दण ऄगदी आटंनभ यानंा त्याचं्या वररष्ठतेच्या 

पातळीवर द्दवचार न करता सम ान पातळीवरील व्यावसाद्दयकता अद्दण अदराने वागवा. हेच 

ग्राहकानंा लागू होते. 

२. प्रामाशणकपणाला बक्षीस द्या: 

आतरानंा तमु च्याशी प्राम ाद्दणक राहण्यासाठी प्रोत्साहन देउन सचोटीची ससं्कृती तयार करा, 

जरी त्यानंी म हाग चकुा केल्या तरीही. जोपयांत तमु च्या टीम म धील प्रत्येकाला ह े सम जत 

नाही की तमु च्याशी प्राम ाद्दणक राहणे — अद्दण नेहम ीच सवोत्तम  कल्पना——

सावभजद्दनकपणे अद्दण वारवंार प्राम ाद्दणकपणाला बक्षीस द्या. 

३. आपल्या चुका मान्य करा: 

प्रत्येकजण चकुा करतो अद्दण कोणीही, ग्राहकापंासून ते कम भचाऱ् यापंयांत, प्रत्येकाने नेहम ीच 

पररपूणभ ऄसावे ऄशी ऄपेक्षा करत नाही. व्यावसाद्दयक सचोटीने वागण्याची गरुुद्दकल्ली 

म्हणजे चकुा म ान्य करणे अद्दण जेव्हा तमु्ही चकुत ऄसाल तेव्हा म ािी म ागणे. तमु्ही तमु च्या 

कृतीतून अद्दण वागण्यातून तुम चा पिात्तापही दाखवला पाद्दहजे.Encourage teams to 

speak  

४. मकु्तपण:े 

व्यावसाद्दयकांना त्याचं्या शैक्षद्दणक कायाांसाठी नवीन अद्दण सजभनशील ष्ष्टीकोनासंह कायभ 

करण्यासाठी सघंात काम  करण्यास प्रोत्साद्दहत करा. नवीन कल्पनासंबंंधी गट द्दक्रयाकलाप, 

ऄसाआनम ेंट अद्दण सघं चचाभ  प्राम ाद्दणक अद्दण गंर्ीर, तरीही अदरयकु्त अद्दण आतर 

ष्ष्टीकोनाचं्या खलु्या म नाच्या ऄसाव्यात. सघंाला म ोकळेपणाने बोलण्यासाठी तसेच 

कल्पना सधुारण्यासाठी रचनात्म क टीका देण्यास अद्दण स्वीकारण्यास प्रोत्साद्दहत करा 

५. स्व-मूल्यांकन करा: 

तमु्ही व्यावसाद्दयक सचोटीने वागत अहात की नाही याचे वेळोवेळी मू ल्याकंन करा. 

तमु च्यावर बलवान व्यद्दक्तम त्त्वांचा खूप प्रर्ाव अह,े तमु च्या बॉसचा दबाव अहे द्दकंवा सहज 
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पैशाचंा म ोह िाला अहे का याचे मू ल्याकंन करा. तमु्ही एखाद्या द्दवश्वासू सहकम भचाऱ्याला 

त्याचंा वस्तदु्दनष्ठ ष्द्दष्टकोनही द्दवचारू शकता. तमु च्या स्वत:च्या सचोटीची गैर-द्दनणभयाची 

यादी तयार करा अद्दण तमु्हाला स्वत:च्या सधुारणेच्या सरं्ाव्य के्षत्रावंर अधाररत कारवाइ 

करायची अहे की नाही हे ठरवा. 

६. तुमची वचनबद्धता ठेवा: 

तमु्हाला द्ददलेली वचने पूणभ करणारी व्यक्ती म्हणून नावलौद्दकक द्दम ळवायचा ऄसेल तर 

तमु चा शब्द नेहम ी पाळण्याची सवय लावा. याचा ऄथभ ऄसा अह े की होयचा ऄथभ होय 

अद्दण नाही म्हणजे नाही, कोणत्याही कारणाद्दशवाय द्दकंवा पररद्दस्थती बदलल्याद्दशवाय. 

याचा ऄथभ वेळेवर ऄसणे - द्दकंवा ऄगदी लवकर - जेव्हा तमु्ही म्हणाल तेव्हा तमु्ही ऄसाल. 

याचा ऄथभ आतराचं्या वेळेबिल अदर दाखवणे अद्दण तमु्हाला ईशीर िाल्यास त्यानंा लगेच 

सूद्दचत करणे. 

७. जास्तीत जास्त प्रयत्न करा: 

ध्येय गाठण्यासाठी तमु चा सवभ िोकस अद्दण प्रयत्न एखाद्या गोष्टीत घालणे हा एक चाररत्र्य 

वैद्दशष््टय अहे ज्याची आतर प्रशसंा करतात. हे एक म जबूत कायभ नैद्दतकता अद्दण ससं्थेच्या 

सधुारणेसाठी पररणाम ाचंी वचनब्धतता दशभवते. तमु चे काम  दररोज जास्तीत जास्त प्रयत्न 

करणे अद्दण द्दवचद्दलत होण्यास तयार नसणे हे तमु च्या सचोटीबिल बोलते 

५.४ गणुवत्ता व्यवस्थापन आशण िैक्षशणक नेतृत्व 

ईच्च द्दशक्षण ससं्थामं ध्ये जगर्रात वाहणाऱ्या वाऱ्याने ईच्च द्दशक्षण ससं्था चागंल्या प्रकार े

व्यवस्थाद्दपत केल्या अहेत अद्दण द्दवद्याथी, पालक, द्दनयोके्त अद्दण सरकार याचं्या गणुवत्ता 

गरजानंा प्रद्दतसाद देत अहेत याची खात्री करण्याच्या गरजेबिल जागद्दतक द्दचतंा द्दनम ाभण 

केल्या अहेत. जग बदलत अहे त्याचप्रम ाणे ईच्च द्दशक्षण ससं्थाही. ईच्च द्दशक्षण ससं्थाचं्या 

बदलत्या स्वरूपाम ळेु शैक्षद्दणक प्रशासक, म ानव ससंाधन द्दवर्ाग अद्दण द्दवर्ाग प्रम खु तसेच 

कायभक्रम  सम न्वयकांनाही ससं्थानंी अम च्या ससं्थाचं्या गद्दतम ान स्वरूपाला प्रद्दतसाद द्ददला 

अहे याची खात्री करावी लागते. ऄलीकडच्या काळात ईच्च द्दशक्षण ससं्थामं ध्ये होत 

ऄसलेले बदल गणुवत्ता व्यवस्थापनाच्या म दुद््याबिल अद्दण ईच्च द्दशक्षण ससं्थामं ध्ये 

गणुवत्ता चागंल्या प्रकार े व्यवस्थाद्दपत केली जाते याची खात्री करताना शैक्षद्दणक नेततृ्वाने 

बदलानंा कसा प्रद्दतसाद द्यावा याबिल द्दचतंा द्दनम ाभण केली अहे. ऄनेक देशातंील ऄनेक 

लोकाचं्या ईच्च द्दशक्षणाच्या वाढत्या म ागणीम ळेु ईच्च द्दशक्षण ससं्थावंर नवीन कायभक्रम  

अद्दण ऄभ्यासक्रम  सरुू करण्यासाठी दबाव द्दनम ाभण िाला अहे, तर काहींनी ऄंतर अद्दण 

ऑनलाआन, तसेच द्दम द्दित अद्दण ऄगदी ऄधभवेळ अधारावर ऄभ्यास करता येइल ऄसे 

ऄभ्यासक्रम  म ाईंट केले अहेत. सडँद्दवच म ोडद्वार.े या ईपक्रम ामं ळेु वाढत्या म ागणीची पूतभता 

करण्यात म दत करण्यासाठी ईच्च द्दशक्षणाचे प्रदाते बनले अहेत जेणेकरुन काम  करणाऱ्या 

परतं ु ईच्च द्दशक्षणाची गरज ऄसलेल्यानंा िायदा घेता येइल. तथाद्दप, द्दवद्दवध कायभक्रम  

अद्दण द्दवद्दवध ऄभ्यास प्धततींचा पररचय करून सहर्ाग वाढवणे गणुवत्ता द्दवतरणाशी 

तडजोड करता येणार नाही. 
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द्दवरोधार्ासाने, गणुवते्तचा प्रचार अद्दण व्यवस्थापन शून्यात होउ शकत नाही परतं ुऄशा 

बदलाचं्या ऄशातंतेतून ससं्थानंा नेद्दव्हगेट करण्यात म दत करण्यासाठी प्रर्ावी शैक्षद्दणक 

नेततृ्वाची अवश्यकता अहे. जगाच्या ऄनेक र्ागातंील ईच्च द्दशक्षण ससं्थामं ध्ये ―सखोल 

अद्दण जलद बदल होत अहेत जे शैक्षद्दणक प्रणालींना अपल्या सम ाजातील जीवनाचा दजाभ  

सधुारला अहे याची खात्री करण्यासाठी प्रद्दतसाद देण्यास र्ाग पाडतात‖ (Maguad& 

Krone, 2012, p. 10). ईच्च द्दशक्षणात गुतंवणूक करणाऱ्यासंाठी योग्य ईत्तरदाद्दयत्व, 

पारदशभकता अद्दण पैशाचे मू ल्य अहे याची खात्री करण्यासाठी ससं्था बदलानंा प्रद्दतसाद 

देत अहेत. काही देश ईच्च द्दशक्षण ससं्थासंम ोरील अव्हानानंा प्रद्दतसाद देत गैर-मू लरू्त 

सेवा कम ी करतात, पूणभवेळ ऐवजी ऄधभवेळ काम  सरुू करतात, सरुक्षा, द्दक्लनर अद्दण 

लॉन्री कम भचारी यासारख्या काही पदावंर अईटसोद्दसांग करतात. ह े लक्षात घेण्यासारखे 

अहे की ससं्थानंा द्ददशा देण्यासाठी अद्दण ससं्थानंा त्यांचे ईद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी 

कोणत्याही दजेदार व्यवस्थापन ईपक्रम ाचे प्रर्ावी व्यवस्थापन सदु्दनद्दित करण्यासाठी 

शैक्षद्दणक नेते ऄसले पाद्दहजेत. 

राष्ट्रीय द्दवकासाच्या गरजा पूणभ करण्यासाठी ईच्च द्दशक्षण ससं्थादं्वार ेकुशल अद्दण जाणकार 

कम भचाऱ् याचें प्रद्दशक्षण ईच्च द्दशक्षणाम ध्ये गणुवत्ता वाढीसाठी स्पधाभत्म क धार द्दनम ाभण करणे 

िार कठीण ऄसेल (खान, 2008). 

िैक्षशणक नतेृत्व म्हणजे काय? : 

ईच्च द्दशक्षणाच्या ससं्थामं ध्ये वैयद्दक्तक ऄकादम ीच्या वाढीसाठी अद्दण ससं्थाचं्या 

द्दवकासासाठी ऄनकूुल वातावरण द्दनम ाभण करण्यावर द्दवशेष लक्ष कें द्दित करून वररष्ठ 

शैक्षद्दणक अद्दण प्रशासकीय नेत्यादं्वार ेप्रदान केलेले नेततृ्व. 

शैक्षद्दणक नेततृ्व हे सपूंणभ नेततृ्वाचा द्दवशेष ईपद्दवर्ाग म्हणून शैक्षद्दणक सेद्दटंग द्दकंवा 

ससं्थेम ध्ये नेततृ्वाला द्ददलेले नाव अहे. शैक्षद्दणक नेततृ्व हे ऄसे नेततृ्व अह े ज्याम ध्ये 

ससं्थेसाठी द्दवज्ञान अद्दण संशोधन डेटावर अधाररत ष्ष्टी अद्दण ध्येय तयार करणे, 

सजभनशील कल्पना म ाडंणे, सघंकायभ करणे अद्दण प्रदान करणे यासारख्या रू्द्दम कांचा 

सम ावेश होतो. 

एक व्यक्ती जी ससं्थेची ष्ष्टी अद्दण ध्येय तयार करण्यासाठी अद्दण सम थभन देण्यासाठी नेता 

म्हणून काम  करते, ससं्थेतील यदु्दनट्ससाठी द्ददशा अद्दण देखरखे प्रदान करते. 

शैक्षद्दणक नेततृ्व ही एक व्यापक क्षम ता अद्दण ईच्च द्दशक्षण ससं्थेतील कायभ अहे, जी 

कॉपोरटे अद्दण शैक्षद्दणक दोन्ही अद्दण ऑपरशेन्सम धील नेततृ्वाम ध्ये प्रद्दतद्दबंद्दबत होते. 

Reiss Medwed म्हणतात की, शैक्षद्दणक नेत्यांनी द्दवद्दवध काम ाच्या वातावरणात - अद्दण 

द्दवद्दवध लोकांसोबत - ऄथभपूणभ म ागाभने बदल घडवून अणण्यासाठी, नेततृ्व करण्यासाठी 

अद्दण पररणाम  घडवून अणण्यासाठी गरं्ीर द्दवचार, सहानरूु्ती, सहयोग अद्दण लवद्दचकतेचा 

सराव केला पाद्दहजे. 
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५.५ गणुवत्ता व्यवस्थापनासाठी उच्च शिक्षणातील सवोत्तम पद्धती - 

ओळख, अमंलबजावणी, ससं्थीकरण, आतंरराष्ट्रीयीकरण आशण प्रसार 

सवोत्तम  सराव बेंचम ाद्दकां ग ष्ष्टीकोन हा ईच्च द्दशक्षण ससं्थामं धील गणुवत्ता 

व्यवस्थापनासाठी एक पे्ररक ष्ष्टीकोन अहे ज्याम ध्ये सराव अद्दण सतत सधुारणा यावर 

लक्ष कें द्दित केले जाते. पाच-टप्पप्पयाचा ष्ष्टीकोन ईच्च द्दशक्षणाच्या ससं्थानंा त्याचंी रू्द्दम का 

प्रर्ावीपणे ऄसम ानता द्दटकवून ठेवण्यासाठी अद्दण वाढीसाठी म दत करले. अदशभ म्हणून 

सवोत्कृष्ट हीच देशातील प्रत्येक ईच्चद्दशक्षण ससं्थेची ष्ष्टी ऄसायला हवी. ससं्थादं्वार े हे 

ईद्दिष्ट पूणभ करण्यासाठी र्ागधारक वेगवेगळ्या प्रकार े योगदान देउ शकतात. द्दशक्षण 

के्षत्रातील धोरणकत्याांची ससं्थाचं्या प्रर्ावी काम काजासाठी सक्षम  धोरण अराखडा तयार 

करण्याची म हत्त्वाची जबाबदारी अहे. व्यवस्थापनाने योग्य पायारू्त सदु्दवधा अद्दण प्रर्ावी 

शासनप्रणाली सदु्दनद्दित केली पाद्दहजे. सवोत्तम  ऄध्यापनशास्त्रीय प्धततींद्वार े द्दवद्यार्थयाांची 

क्षम ता द्दनम ाभण करण्यात द्दशक्षकाचंी म हत्त्वपूणभ रू्द्दम का ऄसते. शेवटी, ज्या द्दवद्यार्थयाांसाठी 

सपूंणभ प्रणाली तयार केली गेली अह,े त्यानंी सवोत्कृष्टची आच्िा अद्दण म ागणी केली पाद्दहजे. 

सवोत्कृष्ट प्धततींचा यशस्वी वापर अपल्या ऄंगीकारण्याच्या क्षम तेवर ऄवलंबून ऄसतो 

खालील पाच-टप्पप्पयाचंी रणनीती म्हणजे,          

१. सवोत्तम  प्धततींची ओळख 

२. सवोत्तम  प्धततींची ऄंम लबजावणी 

३. सवोत्तम  प्धततींचे ससं्थात्म कीकरण 

४. सवोत्तम  प्धततींचे ऄंतगभतीकरण 

५. सवोत्तम  प्धततींचा प्रसार 

ष्द्दष्टकोनाचे वणभन "िोर अय अद्दण डी म ॉडेल" ऄसे केले जाउ शकते. चला थोडक्यात 

द्दकल्ली स्पष्ट करूया. 

दृशष्टकोनाचे घटक: 

५.५.१ सवोत्तम पद्धतींची ओळख: 

सवोत्कृष्ट प्धततींची ओळख ससं्थात्म क ईद्दिष्ट,े ऄध्यापनशास्त्रीय अवश्यकता, जागद्दतक 

द्दचतंा, स्थाद्दनक सदंर्भ, द्दशकणाऱ्यांचे स्वरूप, कम भचाऱ्याचंी क्षम ता, पायारू्त सदु्दवधा अद्दण 

प्रशासनाच्या गरजा यासारख्या ऄनेक बदलावंर ऄवलंबून ऄसते. सवोत्तम  प्धतती 

ओळखताना या सवभ गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाद्दहजेत. पीटर रकर यानंी बरोबर द्दनरीक्षण केले 

की अपण कसे द्दशकवतो अद्दण द्दवद्याथी कसे द्दशकतात यात द्दवसगंती अहे. या सवभ गोष्टी 

ईत्तम  प्धततींच्या द्दनवडीची गुतंागुतं वाढवतात. 'सवोत्तम  प्धतती' म्हणून ज्या गोष्टी म ानल्या 

जाउ शकतात त्या ऄनेक प्रकार े म याभद्ददत अहेत. सवभप्रथम , अपण ज्याला ―सवोत्तम ‖ 

द्दशक्षण प्धतती म ानतो ते अपल्या स्वतःच्या म याभद्ददत ज्ञान, ष्ष्टीकोन, सदंर्भ, अवडी अद्दण 
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मू ल्यावंर ऄवलंबून ऄसते. रूची अद्दण मू ल्ये ज्याचं्या अधारावर प्रथा अहेत ते आतरादं्वार े

लढवले जाउ शकतात. ऄशावेळी, प्रथा ज्याचं्यावर अधाररत अहेत त्यापैकी ऄनेक 

गहृीतके धरून राहणार नाहीत. दसुर े म्हणजे, ―सवोत्तम  प्धतती‖ या अकद्दस्म क, सदंर्ाभवर 

ऄवलंबून ऄसतात अद्दण जेनेररक वणभनाचे ईल्लंघन करतात. जर या प्धतती ईपयकु्त 

ठरायच्या ऄसतील, तर अपण ऄशा प्धतती ओळखल्या पाद्दहजेत ज्या ससं्था द्दकंवा 

र्ागधारकांच्या मू ल्यवधभनासाठी स्पष्टपणे द्ददसून येतील. तरच ते सदंर्भम कु्त अद्दण कम ी 

व्यद्दक्तद्दनष्ठ होउ शकतात. यासाठी प्राम खु्याने ―ईिेशासाठी द्दिटनेस‖ द्दनणभयाची अवश्यकता 

ऄसते अद्दण सवभ सदंर्ाांना लागू होणाऱ्या ―सवोत्तम  प्धतती‖चे अदशभ टाआद्दपद्दिकेशन द्दलद्दहता 

येत नाही. सवोत्तम  प्धततींचे द्दनकष ओळखण्यासाठी आनपटु घटक, प्रद्दक्रया घटक अद्दण 

अईटपटु घटक द्दवचारात घेतले पाद्दहजेत. त्यानंा ओळखण्यासाठी ऄथभव्यवस्था, 

कायभक्षम ता अद्दण पररणाम कारकता हे द्दनकष देखील वापरले जाउ शकतात. सवोत्तम  

प्धतती ओळखण्याचा अणखी एक म ागभ म्हणजे पे्ररक ष्ष्टीकोन. पॅ्रद्दक्टशनसभना त्यांच्या 

सवोत्कृष्ट प्धततींचे अद्दण त्याचं्या ओळखीम ध्ये लागू केलेल्या द्दनकषाचें वणभन करण्यास 

सादं्दगतले जाउ शकते, त्याचं्या द्दनवडींचे तकभ श्ुधत सम थभन करून. यावरून, कोणीही 

त्याचं्याद्वार ेसम जलेल्या सवोत्तम  प्धततींच्या बेंचम ाकभ ची चचाभ करू शकतो. 

आंटरनॅशनल नेटवकभ  ऑि क्वाद्दलटी ऄॅश्यरुन्स एजन्सीज आन हायर एज्यकेुशन 

(INQAAHE) चागंल्या प्धतती ओळखण्यासाठी अद्दण लागू करण्यासाठी काही म ागभदशभक 

तत्त्वे सचुवते. सवोत्तम  प्धतती पाद्दहजे 

•  गद्दतम ान व्हा अद्दण वेळोवेळी पनु्हा रे्ट द्या; 

•  द्दवद्दवधता अद्दण सासं्कृद्दतक अद्दण ऐद्दतहाद्दसक सदंर्भ ओळखणे; 

•  एका द्दवद्दशष्ट् ट ष्ष्ट् टीकोन द्दकंवा ष्द्दष्टकोनाचे वचभस्व द्दनम ाभण करू नये; अद्दण 

• काम द्दगरीच्या गणुवते्तला प्रोत्साहन द्या. 

प्रथा ओळखताना या तत्त्वांचा ऄथभ लावला गेला पाद्दहजे अद्दण वेगवेगळ्या सदंर्ाांसाठी 

योग्यररत्या लागू केला गेला पाद्दहजे. 

५.५.२ सवोत्तम पद्धतींची अंमलबजावणी: 

तथाद्दप, हे कठीण ऄसू शकते, शैक्षद्दणक द्दक्रयाकलापामं ध्ये गुतंलेल्या अपल्या सवाांना 

सवोत्तम  प्धतती काय अहेत याची थोडीशी र्ावना अहे. ऄंम लबजावणी म्हणजे ऄद्दकलीस 

टाच. शैक्षद्दणक जगाला साधारणपणे दोन म याभदा ऄसतात. प्रथम , अपण वादद्दववाद अद्दण 

चचेचे शौकीन अहोत अद्दण शब्दानंा शहाणपण म ानतो. ऄ ॅररस्टॉटलने या प्रवतृ्ती लागँबॅकचे 

ऄवमू ल्यन केले अद्दण कृतीला सद्गणु म ानले. त्यानंी ऄगदी बरोबर द्दनरीक्षण केले: "सद्गणु ही 

एक द्दक्रयाकलाप नोटा क्षम ता अहे". म हात्म ा गाधंींचे तकभ  हे त्याचंी कृती होती. अपल्याला 

शब्दाचं्या कल्पनेतून शहाणपण म्हणून कृतीकडे जावे लागेल. जोकाबरोनोव्स्कीने द एसेंट 

ऑि मॅ नम ध्ये द्दलद्दहले: ‗अम्हाला हे सम जले पाद्दहजे की जग केवळ कृतीनेच पकडले जाउ 

शकते, द्दचतंनाने नाही. म ाणसाच्या चढाइतील सवाभत शद्दक्तशाली राआव्ह म्हणजे त्याच्या 

स्वत: च्या कौशल्याचा अनदं." दसुर ेम्हणजे, जेव्हा कृतीचा द्दवचार केला जातो तेव्हा सवभ-
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व्यापी द्दनदंकता प्रो-ऄॅद्दक्टव्हरोलला ऄडथळा अणते. सवोत्कृष्ट प्धततींच्या वापराम ध्ये 

काही वास्तद्दवक म याभदा अहेत, परतं ु ऄनेक काल्पद्दनक अहेत. सम स्यावंर ईपाय 

शोधण्याऐवजी, कधीकधी अपली ―शैक्षद्दणकता‖ अपल्याला प्रत्येक द्दनराकरणात सम स्या 

शोधू शकते. ऄंम लबजावणीच्या रणनीतींम ध्ये द्दनयोजन, ससंाधन एकत्रीकरण, क्षम ता 

द्दनम ाभण, देखरखे अद्दण मू ल्यम ापन यांचा सम ावेश होतो. ऄंम लबजावणीचा ष्द्दष्टकोन 

वचनपूतीपेक्षा काम द्दगरीवर ऄद्दधक लक्ष कें द्दित करतो. येथे गणुवते्तला तपशीलाकंडे लक्ष 

द्ददले जाते. एकूण गणुवत्ता व्यवस्थापन हा ऄंम लबजावणीचा एक ष्ष्टीकोन अहे जो 

ससं्थेतील प्रत्येकाच्या सहर्ागासह ऑपरशेनच्या सवभ पैलूंच्या गणुवते्तवर लक्ष कें द्दित 

करतो. ईद्दिष्टानंसुार व्यवस्थापन, पररणाम ानंसुार व्यवस्थापन आत्यादीसारख्या 

ऄंम लबजावणीच्या धोरणांच्या ऄनेक प्धतती व्यवस्थापन पंद्दडतानंी म ाडंल्या. म हात्म ा 

गाधंींनी कृतीची र्ावना अद्दण नेततृ्वाची र्ावना ऄद्दतशय योग्यररत्या पकडली जेव्हा ते 

म्हणाले, "अपण जगाला पाहू आद्दच्ित बदल अपण व्हायला हवे" . 

५.५.३ सवोत्तम पद्धतींचे संस्थात्मकककरण: 

ससं्थात्म कीकरण ही सवोत्तम  प्धततींना ससं्थात्म क काम काजाचा ऄद्दवर्ाज्य र्ाग 

बनवण्याची प्रद्दक्रया अहे. NAAC ने 26 अद्दण 27 जलैु 2004 रोजी गोवा येथे ईच्च 

द्दशक्षणातील सवोत्तम  पॅ्रद्दक्टसेस या द्दवषयावर राष्ट्रीय पररषद अयोद्दजत केली अहे 

ज्याम ध्ये म हाद्दवद्यालये अद्दण द्दवद्यापीठाचं्या समु ार े 90 प्रम खुानंी र्ाग घेतला अद्दण 

सवोत्तम  प्धततींच्या वापराबिल त्याचें ऄनरु्व शेऄर केले. पररषदेच्या दोन द्ददवसांच्या 

चचेदरम्यान सध्याच्या चचेशी सबंंद्दधत दोन प्रम खु म िेु सम ोर अले. प्रथम , ऄनेक सवोत्तम  

प्धतती ससं्था-द्दवद्दशष्ट अद्दण वैयद्दक्तकररत्या व्यवस्थाद्दपत केल्या जातात. बहुतेक 

प्रकरणामं ध्ये, ती व्यक्ती ससं्थेचा नेता द्दकंवा प्रम खु बनते. नवोन्मे षक म्हणून नेते ऄनेक 

ससं्थामं ध्ये बदल करणार े एजटं अहते, सवोत्कृष्ट कायभप्धततींसाठी कॅम्पस सम दुायाचा 

व्यापक प्रसार अद्दण सम थभन सदु्दनद्दित करतात. या ष्द्दष्टकोनाम ळेु ससं्थाचं्या गणुवते्तत 

प्रशसंनीय सधुारणा िाली ऄसली तरी, त्या प्धततींचे सातत्य अद्दण द्दटकाव ह ेप्राम खु्याने 

वैयद्दक्तक पढुाकारावर ऄवलंबून ऄसते अद्दण व्यत्यय येण्याचा धोका ऄसतो द्दकंवा व्यक्ती 

कोणत्याही कारणास्तव द्दवस्थाद्दपत िाल्यास ऄध्याभ म नाने प्रयत्न करत ऄसते. तथाद्दप, 

ऄशा प्धततीची औपचाररकता ज्या ऄथाभने परीक्षानंा औपचाररक अवश्यकता बनवली जाते, 

तर वैयद्दक्तक ओळख नतंर िंक्शनच्या द्दननावीपणाने ओलाडंली जाइल. दसुऱ्या शब्दातं, 

ससं्थात्म कीकरणाद्वार े हा धोका टाळता येउ शकतो. दसुर े म्हणजे, बऱ् याच सवोत्कृष्ट 

प्धततींसाठी ऄद्दतररक्त प्रयत्न करावे लागतात अद्दण हे चांगले अहे की ऄनेक HEI ते 

यशस्वीपणे करत अहेत. परतं ु तो प्रयत्न द्दटकवून ठेवण्यासाठी हळूहळू ससं्थेच्या 

काम काजाचा एक सम ाकद्दलत र्ाग बनला पाद्दहजे. ससं्थाकरण हा नेता द्दकंवा व्यक्तीकें द्दित 

करण्यापेक्षा ससं्थाकें द्दित करण्याचा प्रयत्न अहे अद्दण तसेच सवोत्तम  प्धतती साम ान्य 

प्धततीप्रम ाणे बनवण्याचा प्रयत्न अहे. 

५.५.४ सवोत्तम पद्धतींचे अंतगमतीकरण: 

ससं्थाचं्या संदर्ाभत अम्ही ज्याचे वणभन ससं्थात्म कीकरण म्हणून केले अहे ते जेव्हा 

ससं्थेतील व्यक्तींना सदंद्दर्भत करते तेव्हा ते ऄंतगभतकरण म्हणून म ानले जाउ शकते. 
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अंतररकीकरण म्हणजे जाणीवपूवभक द्दशक्षण अद्दण अत्म सात करून गोष्टींना एखाद्याच्या 

स्वर्ावाचा र्ाग बनवणे. सवोत्तम  प्धततींचे ऄंतगभतीकरण म्हणजे ईत्कृष्टतेला एखाद्याच्या 

सवयीचा अद्दण स्वर्ावाचा ऄद्दवर्ाज्य र्ाग बनवणे. ऄॅररस्टॉटलने ऄगदी बरोबर द्दनरीक्षण 

केले: ‗अपण जे वारवंार करतो ते अपण अहोत. तेव्हा ईत्कृष्टता ही कृती नसून एक सवय 

अहे.‘ ससं्थेच्या वैद्दशष््टयपूणभ काम द्दगरीचा एक र्ाग म्हणून सवोत्तम  प्धततींचे तत्त्व अद्दण सार 

कायम स्वरूपी बनवण्याकडे ऄसे ऄंतगभतीकरण देखील पाद्दहले जाउ शकते. ऄशा अतंररक 

सवोत्कृष्ट प्धततींचा एकद्दत्रत पररणाम  म खु्यतः एखाद्या व्यक्तीच्या ससं्थेची ―आथॉस‖ द्दकंवा 

―परपंरा‖ ऄसे म्हणतो. आसं्रुम ेंटल व्हू्य गणुवते्तकडे धोरण म्हणून पाहतो. परतं ु अंतररक 

ष्द्दष्टकोन गणुवते्तकडे मू ल्य म्हणून पाहतो. ऄनेक बाबतीत गणुवत्ता ही म नाची वतृ्ती अहे. 

गणुवते्तचे द्दशक्षण हे ससंाधन द्दवद्दशष्ट् ट अहे ऄशी ऄनेकामं ध्ये ती्र  र्ावना अहे. गणुवते्तच्या 

द्दशक्षणाच्या वद्दकलाला ऄनेक वेळा ससंाधन-द्दवद्दशष्ट यदु्दक्तवादांनी तोंड द्ददले जाते. ह े

यदु्दक्तवाद केवळ ऄंशतः वैध अहेत. अम चा ऄनरु्व ऄसे दशभवतो की गणुवते्तच्या हम ीम ध्ये 

ष्द्दष्टकोन ऄद्दधक म हत्त्वाची रू्द्दम का बजावतात. अंतररकीकरण ही गणुवत्तापूणभ ईच्च द्दशक्षण 

द्दटकवून ठेवण्यासाठी ऄनकूुल वतृ्ती द्दनम ाभण अहे. 

५.५.५ सवोत्तम पद्धतींचा प्रसार: 

द्दशक्षण ही साम ाद्दजक प्रद्दक्रया अहे. ससं्थाचंी केवळ सवोत्तम  प्धतती लागू करण्याची 

साम ाद्दजक जबाबदारी नाही, तर प्रणालीम ध्ये व्यापक वापरासाठी या प्धततींचा प्रसार 

करण्याची सम ान साम ाद्दजक जबाबदारी देखील अहे. सवोत्कृष्ट प्धततींच्या व्यवहायभता 

अद्दण ऄनकूुलतेबिल म ाद्दहती नसल्याम ळेु ऄनेक ईच्च द्दशक्षण ससं्था काही द्दवद्दशष्ट 

प्धततींचा प्रयत्न करत नाहीत. हे लक्षात येते की ईधार घेतलेल्या प्धतती सवोत्तम  प्धतती 

अहेत. अपण एकमे काचं्या ऄनरु्वातून द्दशकले पाद्दहजे अद्दण त्याचा िायदा घेतला 

पाद्दहजे. एखाद्या ससं्थेतही, काही वेळा सवंादातील ऄंतर ऄसते ज्याम ळेु सरावाच्या 

ऄपेद्दक्षत पररणाम ावर पररणाम  होतो. हे ऄनरु्वाच्या अधार े तयार करणे अद्दण सरावाचे 

पनुरावलोकन करणे देखील कठीण करते. एखाद्या द्दवद्दशष्ट सरावासाठी प्रणालीम ध्ये खात्री 

द्दवकद्दसत करण्यासाठी रकेॉद्दडांग अद्दण पनुरावलोकनाचा प्रर्ावी वापर अवश्यक अहे. 

ससं्थानंा चांगल्या प्धततींचा डेटाबेस, पनुरावलोकन म ंच, परुावे रकेॉडभ करणे यासारखी 

ईपयकु्त धोरणे द्दवकद्दसत करावी लागतील 

यश आ.साठी ससं्थामं ध्ये अद्दण अपापसात चचाभ करण्यासाठी. NAAC प्रत्येक ससं्थेला 

ऄंतगभत गणुवत्ता हम ी कक्ष स्थापन करण्यासाठी सल्ला देत अह,े ज्यात त्या ससं्थेद्वार े

ऄनसुरण केलेल्या सवोत्तम  प्धततींचे रकेॉद्दडांग अद्दण प्रसार करणे हे एक कायभ अहे. प्धततींचे 

रकेॉद्दडांग हे देखील गणुवत्ता सधुारण्याचे एक साधन अहे. NAAC ने नकुताच ईच्च 

द्दशक्षणातील सवोत्तम  प्धततींवर नॅशनल कॉन्िरन्सचा ऄहवाल प्रकाद्दशत केला अहे 

ज्याम ध्ये द्दवद्दवध ईच्च द्दशक्षण ससं्थादं्वार े ऄनसुरण केलेल्या 60 सवोत्तम  प्धततींवर चचाभ  

करण्यात अली अहे. र्ारताचे तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. ऄब्दलु कलाम  यानंी 5 

नोव्हेंबर 2004 रोजी बंगळुरू येथे अयोद्दजत NAAC दशवाद्दषभक सम ाररं्ाच्या सम ारोपाच्या 

कायभक्रम ात अपल्या र्ाषणात ‗गे्रट आद्दन्स्टट्यूशन्स ऑि हायरलद्दनांग: र्ारतातील 

म ान्यताप्राप्त द्दवद्यापीठे अद्दण म हाद्दवद्यालये‘ या शीषभकाखाली व्यापक प्रसारासाठी सवोत्तम  
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प्धततींच्या रकेॉद्दडांगची वद्दकली केली. NAAC ने ईच्च गे्रद्दडंगसह म ान्यताप्राप्त द्दनवडक 

सवोत्कृष्ट ससं्थाचं्या पीऄर टीम  ररपोटभसह त्यानसुार प्रकाशन अणले अहे. 

५.६ स्वाध्याय 

• व्यावसाद्दयक ऄखडंतेची व्याख्या करा. 

• व्यवस्थापन द्दवज्ञानातील शैक्षद्दणक गणुवते्तसाठी व्यावसाद्दयक ऄखडंतेचे म हत्त्व सागंा. 

• गणुवत्ता व्यवस्थापन अद्दण शैक्षद्दणक नेततृ्वाचे वणभन करा. 

• गणुवत्ता व्यवस्थापनासाठी ईच्चद्दशक्षणातील सवोत्तम  प्धतती द्दवस्ततृ करा. 
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६.३  िैक्षद्दणक वातावरणात सेवा गणुवते्तचे मूलयाकंन करणे. 

६.४  ईच्च द्दिक्षणामध्ये गणुवत्ता व्यवस्थापनामध्ये सिंोधनाची भूद्दमका अद्दण सहयोग 

६.५  सारािं 

६.६  स्वाध्याय 

६.७  सदंभव 

६.० उशिष्ट े

या पाठा मध्ये अपण ससं्कृती, नेततृ्व, वचनबद्धता अद्दण नोकरीतील समाधानािी सबंंद्दधत 

ईच्च द्दिक्षण सेवेच्या गणुवते्तची पूवववती माद्दहती पाहणार अहोत. त्याच बरोबर  सिंोधनाची 

भूद्दमका अद्दण ईच्च द्दिक्षणातील गणुवत्ता व्यवस्थापनातील सहयोग यावर देखील लक्ष 

कें द्दित केले अह े. या पाठा  मधून तमु्हाला खालील गीष्टींची  माद्दहती द्दमळेल:  

• ईच्च द्दिक्षण सेवेच्या गणुवते्तचे पूवववतृ्त 

• ससं्कृतीचा प्रभाव, नेततृ्व 

• नोकरीत समाधान 

• गणुवत्ता व्यवस्थापनामध्ये सिंोधन अद्दण सहकायावची भूद्दमका 

• ईच्च द्दिक्षणातील िैक्षद्दणक वातावरणात सेवा गणुवत्ता 

६.१ प्रस्तावना 

द्दिक्षण म्हणजे आंद्दियांना संवेदनिील होण्यासाठी अद्दण आंद्दियावंर द्दनयतं्रण ठेवण्यासाठी 

मनाचे प्रद्दिक्षणहोय. योग्य द्ददिा देण्यासाठी बदु्धीमत्ता अद्दण सपूंणव चेतनेचा एक भाग त्याद्वार े

व्यक्तीला सक्षम करण्यासाठी द्ददले जाणार ेप्रद्दिक्षण छादंोग्य ईपद्दनषदामंध्ये द्दिक्षण म्हणजे 

सवव कृतीं मध्ये गणुवत्ता ऄिी व्याख्या केली अहे गीतेमध्ये भगवान कृष्णाने ऄजुवनाला 

सादं्दगतले योगः कमवस ु कौिलं द्दकंवा कामातील गणु हीच साधना अहे द्दकंवा भगवतंािी 

एकरूप होण्याचा मागव अहे गणुवत्तापूणव द्दिक्षण हे प्रत्येक व्यक्तीची प्रवतृ्ती ओळखलयावर 
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अद्दण व्यक्तीच्या सवाांगीण द्दवकासासाठी ऄिा प्रवतृ्तीचे-पोषण करण्यावर भर देत ऄसते. 

ऄरद्दबंदो अश्रमाने ईभारलेली द्दमरदं्दबका ही िाळा ह े एक ईत्कृष्ट ईदाहरण अह.े प्रत्येक 

द्दवद्याथी स्वतःचा ऄभ्यासक्रम तयार करत ऄसतो. सवव द्दवद्यार्थयाांना एक समान औद्योद्दगक 

ईत्पादनामंध्ये रूपातंररत करण्याऐवजी प्रत्येक द्दवद्यार्थयावचा द्दवकास करणारी अद्दण त्याच्या 

द्दकंवा द्दतच्या क्षमतेचा ऄद्दधकाद्दधक द्दवकास करण्यासाठी मदत करणारी िाळाच द्दिक्षणात 

गणुवत्ता प्रदान करू िकते. 

मागील काही वषाांपासून भारतातील ईच्च द्दिक्षणाच्या पररद्दस्थतीत लक्षणीय बदल झाले  

अहेत. भारतातील प्रत्येक िहरात ऄनेक खाजगी द्दवद्यापीठे झपाट्याने वाढत ऄसताना 

द्ददसून येत अहे. कोणत्याही पदवीपूवव व पदव्यतु्तर द्दकंवा ऄगदी डॉक्टरटे ऄभ्यासक्रम 

करण्यासाठी ऄनेक पयावय ईपलब्ध अहेत,  ईच्च द्दिक्षण के्षत्रात जगभरामध्ये मोठे बदल 

होत अहेत ज्यामळेु या के्षत्रातील ससं्थासंाठी ही प्रचडं स्पधाव वाढली अहे अजच्या 

बदलत्या जागद्दतक वातावरणात प्रत्येक सेवा ससं्था स्पधावत्मक फायदा द्दमळद्दवण्यासाठी 

अद्दण कायवक्षमतेत सधुारणा करण्यासाठी नावीन्यपूणव मागव िोधत अहे या पाठामंध्ये ईच्च 

द्दिक्षण सेवेच्या गणुवते्तची पूवववती म्हणून ससं्कृती नेततृ्व वचनबद्धता अद्दण नोकरीतील 

समाधानाची ओळख पाहणार अहोत. 

६.२ उच्च शिक्षणातील सेवेच्या गणुवत्तेचा पूवववती भाग 

उच्च शिक्षणातील पूवववती: 

गणुवत्तापूणव द्दिक्षणाच्या बाबतीत गेलया दोन दिकात भारतीय द्दिक्षण व्यवस्थेत 

ईललेखनीय बदल झालेला अहे. तरीही रोजगार अद्दण कौिलय द्दवकास यावर मखु्यता भर 

देणे अवश्यक अहे. द्दिक्षण के्षत्रातील ऄनेक द्दवघटनकारी नवकलपना/ईपक्रमानंी िैक्षद्दणक 

व सामाद्दजक के्षत्रात संधी द्दनमावण केलेलया अहेत. कौिलय अधाररत अद्दण 

ईपयोजनाद्दभमकु द्दिक्षण ही अजची गरज बनली अहे. व्यावहाररक दृद्दष्टकोन, ईच्च 

द्दिक्षणासदंभावत द्दवद्यार्थयाांच्या सेवा गणुवत्ता अकलनाचे परीक्षण, द्दवद्यार्थयाांना अकद्दषवत 

करण्यास, रोखून ठेवण्यास व सेवा कायें वाढीसाठी योगदान देतील. द्दवपणन के्षत्रातील 

ग्राहकास "ग्राहक राजा" ऄसे रूपक द्ददले अह.े ऄसे ऄसले  तरीही ईच्च द्दिक्षणातील सेवा 

द्दवपणनातील त्याचे "द्दवद्याथी हा राजा" हे द्दिक्षण के्षत्रातील साधम्यव  कदाद्दचत ऄयोग्य अहे. 

द्दवद्याथी हे द्दिक्षण ईपक्रमातील ऄंद्दतम ईत्पादन मानले जाते. द्दवद्याथी जो कौिलय सपंादन 

करून, वैयद्दक्तक, सामाद्दजक, नैद्दतक मूलये जोपासून, स्वअदर, प्राप्त करून मानव ससंाधन 

बनतो त्यास "ईत्पादन" हे साधम्यव देखील ऄनदु्दचत अहे. 

म्हणूनच िैक्षद्दणक ससं्थाद्वारा केवळ ज्ञानप्रसार करणेच नव्हे तर राष्र ईन्नतीसाठी, 

त्याचं्यात मूलये, सिंोधन क्षमता अद्दण नैद्दतकता द्दबंबवणे ही ऄपेक्षा केली गेली. 

पूवववती दृद्दष्टकोनाचीसरुुवात ही ग्राहकापासून होते. ऄसे ऄसले तरीही ग्राहक कें द्दित 

वैद्दिष््टय पूणव पूवववतीने सेवा गणुवते्तकडे लक्ष वेधले अहे. ग्राहक कें िी द्दवद्दिष्ट पूवववती 

दृद्दष्टकोन ग्राहकाचे लक्षबोधी, गणुवत्ता पूणव सेवा पूरद्दवण्याबाबत सहाय्यक ठरतो. सेवा 

गणुवत्ता पररमाणे ही द्दवद्यार्थयाांना समाधानकारक ईच्च द्दिक्षण घेण्यासाठी योगदान देतात. 

समाधान ही अनदंाची मानसिास्त्रीय  मनोऄवस्था ऄसून ती देवाणघेवाणीतून प्राप्त होते. 
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समाधान हे वैद्दिष्टयपूणव अहे. पररणामी हेच समाधान द्दवद्याद्दथवसापेक्ष ऄसून समान 

ऄनभुवातील समाधानाची ऄद्दभव्यक्ती द्दवद्यार्थयाांगद्दणक द्दवद्दभन्न अहे. पूवववतीसाठी संवेदीत 

सेवा गणुवत्ता व पूवावनभुव हे माद्दहती अहे. पूवववती सेवा गणुवते्तचे तीन पैलू अहेत, ते 

म्हणजे िैक्षद्दणक, प्रिासकीय अद्दण सदु्दवधा. सेवा गणुवते्तचे पररमाण जे ईच्च द्दिक्षणात 

द्दवद्यार्थ याांच्या समाधानात वाढ करतात, तर  सेवा द्दवतरणात समाधानी ऄसल यामळेु 

द्दिफारिीसाठी वतवणूक योग्य अहे की नाही  याचे द्दवश् लेषण केले जाते. 

 ६.२.१ संस्कृती: 

ससं्कृती म्हणजे द्दवद्दिष्ट समाज/ धमव /समदुाय/ देिा द्वार े सामाद्दयक केलेलया चालीरीती/ 

श्रद्धा अद्दण त्यामळेु जगण्याची एक पद्धत होय. या सवव गोष्टी व्यक्तींच्या द्दवद्दिष्ट गटाद्वारे 

सामाइक केलेलया मूलय अद्दण मानके यानंा सदंद्दभवत करते. एकदा का अपण ससं्कृतीिी 

ऄध्यापनिास्त्राचा सबंंध जोडला अद्दण त्याचा थेट पररणाम द्दवद्यार्थयाांच्या द्दवकासावर होत 

ऄसतो. प्रत्येक द्दवद्याथी हा त्याच्या सभोवतालच्या जगािी सवंाद साधत ऄसतो अद्दण 

द्दवद्याथी जे पाहतात ते अत्मसात करतात अद्दण त्यामळेु अजूबाजूच्या वातावरणामुळे 

द्दवद्यार्थयाांचे द्दवचार अद्दण वतवन या दोघानंाही  अकार प्राप्त होत ऄसतो. द्दवद्दवध ससं्कृती 

मध्ये वाढणार े द्दवद्याथी त्यांच्या अजूबाजूच्या वातावरणातून द्दवद्दिष्ट माद्दहती प्राप्त करत 

ऄसतात यामळेु द्दवद्यार्थयाांच्या समजतुी अद्दण वागणकुीत ससं्कृती यामध्ये फरकाची 

द्दभन्नता अढळून येते. त्यामुळेच द्दवद्यार्थयाांच्या सवाांगीण द्दवकासात ससं्कृती ही महत्त्वाची 

भूद्दमका बजावत ऄसते. अपलया भारत देिामध्ये प्रचडं  सासं्कृद्दतक द्दवद्दवधता अढळून 

येते. ज्या द्दठकाणी द्दवद्यार्थयाांना कोणत्याही कायवक्रमात भाग घेण्यास सरुद्दक्षत वाटते, अदर 

द्दमळतो,द्दजथे त्याचं्या हुिारीला िोधणे िक्य होते, ऄिी वगवखोली सासं्कृद्दतक दृष््टया 

प्रद्दतसाद देणारी ऄसते. या द्दठकाणे द्दवद्याथी ऄद्दभमान अद्दण अत्मसन्मानाचा मागव 

द्दवकद्दसत करीत ऄसतात .या सवव गोष्टींमळेु  द्दिक्षणातील गणुवत्ता व्यवस्थाद्दपत करणे हे एक 

मोठे अव्हान अह.े  सासं्कृद्दतक द्दिक्षणाचा गणुवत्ता पूणव द्दिक्षणावर पररणाम होउ िकेल 

ऄसे काही मागव पढुीलप्रमाणे अहेत, 

• ऄभ्यासक्रमाची रचना सवावत मोठे अव्हान हे ऄभ्यासक्रम तयार करणे हे अहे 

द्दिक्षणामध्ये ऄनेकदा द्दवद्दवध पार्श्वभूमी अद्दण ससं्कृती ऄसलेले द्दवद्याथी दलुव द्दक्षत 

राहतात कारण बऱ्याचदा मोठ्या सासं्कृद्दतक वगावचा प्रभाव ऄभ्यासक्रम द्दनद्दमवतीवर पडत 

ऄसतो. ज्या ससं्कृतीची द्दवद्यार्थयाांना जाणीव अहे ते ज्या संस्कृतीचे घटक अहेत ज्या 

ससं्कृतीमध्ये ते राहतात या सववच घटकाचंी ऄभ्यासक्रमात पूतवता करता येत नाही 

त्यासाठी द्दवद्दवध घटकाचंा दृष्टीकोनाचा समावेि ऄभ्यासक्रमात करणे महत्त्वाचे 

अहे.NEP२०२० मध्येदेखील क्रॉस कररक्यलुर ऄध्यापन िास्त्रीय दृद्दष्टकोनावर भर 

देण्यात अला 

• शिक्षक प्रशिक्षण: द्दिक्षक हे ससं्कृती-अधाररत द्दिक्षणाचे सवावत महत्त्वाचे घटक 

अहेत. कारण त्यानंी द्दवद्यार्थयाांना केवळ िैक्षद्दणकच नव्हे, तर सामाद्दजक, सासं्कृद्दतक, 

मानद्दसक अद्दण अध्याद्दत्मकदृष््टया देखील प्रवतृ्त करण्यासाठी कायव केले पाद्दहजे. 
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   द्दवद्यार्थयाांच्या पूवव ग्रहावर ऄध्यापनाचा प्रभाव होणे अवश्यक अहे. म्हणूनच द्दिक्षक 

प्रद्दिक्षण कायवक्रमामंध्ये बहुसांस्कृद्दतक ऄभ्यासक्रम अद्दण प्रद्दिक्षणाचा समावेि केला 

पाद्दहजे. 

• ऄध्ययनाचे मूल्यमापन: द्दवद्यार्थयाांच्या ऄध्ययनाचे मूलयमापन करण्यासाठी"one-

size-fits-all" हा दृद्दष्टकोन महाद्दवद्यालयीन द्दवद्यार्थयाांच्या सांस्कृद्दतक पार्श्वभूमीला मारक 

ठरू िकतो. बहुसासं्कृद्दतक ऄभ्यासक्रमास पाद्दठंबा देणारे, द्दवद्दवध सासं्कृद्दतक पार्श्वभूमी 

ऄसणाऱ्या द्दवद्यार्थयाांना ही द्दततकेच महत्त्व ऄभ्यासक्रमात द्ददले पाद्दहजे या दृद्दष्टकोनावर 

भर देतात. द्दवद्दवध ससं्कृतीमळेु बोलीभाषामळेु ऄभ्यासक्रमात ऄनेकदा व्यत्यय येतो. 

वैद्दवध्यपूणव पार्श्वभूमी अद्दण संस्कृती ऄसणाऱ्या द्दवद्याथी या  द्दिक्षण प्रणालीिी जळुवून 

घेण्यास ऄसमथव ठरतात.दसुरी पातळी म्हणजे ससुसं्कृत होण्याची पातळी. ससं्कृती हे 

एकाद्दत्मक व्यद्दक्तमत्त्वाचे प्रद्दतद्दनद्दधत्व करते, जे सवाांगीण द्दवकासासाठी योग्य अहे 

त्याचबरोबर मानवी मूलयाचें देखील पालन करते. व्यक्ती जेव्हा स्वतःची आतरािंी 

समूहाची प्राण्यांची व वनस्पतींची किी वागते यामध्ये ही मूलये द्ददसून येतात. यातूनच 

व्यक्तीचा सवाांगीण द्दवकास द्ददसून येतो. ईदाहरणाथव चागंला पोिाख केलेली व्यक्ती रलेवे 

प्लॅटफॉमववर द्दकंवा द्दवमानतळावर द्दसगे्रट कचरा द्दबनद्ददक्कतपणे टाकतो म्हणजेच 

द्दिद्दक्षत अहे परतं ु ससुसं्कृत अहे ऄस ं नाही.अचायव द्दवनोबा भावे याचं्या प्रकृती 

(द्दनसगव), द्दवकृती (द्दवकलागंता द्दकंवा  द्दवरूपण) अद्दण ससं्कृती (ससुसं्कार) या 

सकंलपना या द्दवचाराचे सरुखे प्रद्दतद्दनद्दधत्व करतात. द्दिक्षणाचे ईद्दिष्ट  ससुसं्कृत व्यक्ती 

द्दवकद्दसत करणे हे अहे. 

६.२.२ नेततृ्व:  

नेता म्हणजे ऄिी व्यक्ती जी मागवदिवक म्हणून काम करते New websister 

comprehensive dictionary of English language यावरूनच ,प्राचायव हा िाळा 

द्दकंवा महाद्दवद्यालयाचा नेता ऄसतो तो गणुवते्तच्या पररवतवनासाठी मागवदिवक पडतो. 

गणुवत्ता व्यवस्थापनातील नेततृ्वाची भूद्दमका ही कोणत्याही सधुारणा, धोरणांचा कणा 

ऄसतो. नेता देिामध्ये एकता द्दनमावण करतात अद्दण सघंटनेला द्ददिा देण्याचा प्रयत्न 

करतात.त्यामळेु नेत्याचंी जबाबदारी ऄंतगवत वातावरण तयार करणे अद्दण राखणे यामध्ये 

देखील ऄसते.या वातावरणात कमवचारी ससं्थेची ईद्दिष्टे अद्दण ईद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी 

पूणवपणे सहभागी होण्यासाठी तयार ऄसतात. सवव ससं्थांमध्ये गणुवत्ता वाढवण्यासाठी 

चागंले नेततृ्व ऄसणे महत्वाचे अहे.कारण ससं्थेची ईद्दिष्टे द्दनद्दचितत करणारी अद्दण 

कमवचाऱ्याकंडून ही ईद्दिष्टे ऄंमलात अणण्यासाठी मदत करण्याची िक्तीही नेततृ्वामध्ये 

ऄसते. िाळामंध्ये सासं्कृद्दतक बदल घडून अणण्यासाठी अद्दण द्दटकून ठेवण्यासाठी 

सघंटनात्मक व्यवस्थेमध्ये द्दवकास करण्यासाठी नेततृ्वाला मूलभूत भूद्दमका पार पाडावी 

लागते. िाळेच्या मखु्याध्यापकानंा ऄनेक समस्याचंा सामना करावा लागतो कारण तेच 

त्याचं्या िाळांना नेततृ्व अद्दण सघंटनाचा अधार ऄसतात . 

ऄद्दधकार अद्दण सत्ता :ऄद्दधकार अद्दण सत्ता या दोन सकंलपना नेततृ्वािी सबंंद्दधत अहेत 

ऄद्दधकार हा ऄद्दधकृत पदावरून द्दनयकु्त नेते मधून प्राप्त होतो, तर सत्ता हा आतरावंर प्रभाव 

टाकण्याच्या वैयद्दक्तक गणुांनी मधून प्राप्त होतो. ससं्थेच्या प्रणालीमध्ये ऄद्दधकार अद्दण सत्ता 
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वेगवेगळे नसते गटाचा िैक्षद्दणक नेता स्वीकायव अहे की नाही हे कमी ऄद्दधक प्रमाणात 

ऄसते. कोणत्याही प्रकारचे नेततृ्व हे दूरदृष्टी  अद्दण ससं्थेचे ईद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी 

ऄसते . ऄिाप्रकार े वतृ्तीमध्ये पररवतवन करण्यासाठी नेततृ्व हे द्दनणावयक भूद्दमका बजावत 

ऄसते. त्याचबरोबर व्यवस्थापनाला योग्य मानवी ससंाधन पद्धतीचा ईपयोग करण्यास मदत 

करते. ज्यामळेु सधुाररत सेवा गणुवते्तमध्ये बदल घडवून अणता येतील . नेततृ्वातील काही 

अव्हाने पढुील प्रमाणे अहेत, 

• अव्हानात्मक ईद्दिष्टे अद्दण ध्येय द्दवकद्दसत करणे ध्येयद्दनद्दचितती द्वार ेकोणत्याही ससं्थेचे 

प्रमखु द्दकंवा नेता प्रत्येक द्दवभागातील ईद्दिष्टाचं्या मानकांना मध्ये सतत सधुारणा 

करुन ससं्थेमध्ये सतत वाढ अद्दण द्दवकास करण्यात सक्षम ऄसतात.नेत्याला सतत 

ही ससं्थात्मक ध्येय साध्य करणे हे कठीण ऄसते, कारण ही प्रद्दक्रया सातत्यपूणव 

चालत ऄसते. NEP2020 मध्ये ‘कमवचाऱ्यांना  कुिल करा अद्दण त्यांना प्रद्दिक्षत 

करा’ हे धोरण भारतात सववत्र स्वीकारले गेले अहे. या दरम्यान ऄनेक मोठ्या 

बदलाचंी द्दिफारस करण्यात अली अह.ेद्दिक्षकानंा मागवदिवन करणे द्दवद्दवध प्रद्दिक्षण 

कायवक्रमाचे अयोजन करणे हे व्यवस्थापक द्दकंवा नेत्याचंी जबाबदारी ऄसते .गणुवत्ता 

व्यवस्थापनासाठी प्रत्येक कमवचाऱ्याला ऄद्ययावत करणे अवश्यक अहे. 

• दूरदृष्टी ससं्थेच्या ईभारणीमध्ये भद्दवष्यकालीन दृष्टीने मागवदिवन करणे अवश्यक अहे. 

दूरदृष्टी मध्ये सववसमावेिकता अद्दण भद्दवष्यकाळाची सूचक दृष्टी ऄसावी. या मध्ये 

समाद्दवष्ट ऄसलेलया सवव गोष्टी कमवचाऱ्यानंा माद्दहती ऄसणे अवश्यक अहे ,ज्यामळेु 

प्रत्येकजण सघंटनात्मक सजवनिीलते मध्ये सामील होउ िकतात. ज्याप्रमाणे 

भीतीद्दचत्र तयार करण्यासाठी ऄनेक कलाकार एकत्र काम करतात, ऄिा प्रकार े

चागंलया भद्दवष्यासाठी दूरदृष्टी पाहणे हे चागंलया नेततृ्वासाठी अणखीएक अव्हान 

अहे. 

• धोका पत्करण्याची तयारी दजेदार ससं्था द्दनमावण करण्यासाठी नेततृ्वामध्ये धोका 

घेण्याची क्षमता समाद्दवष्ट ऄसते. ऄनेकदा  नवीन द्दवचारांना ससं्थेमध्ये प्रद्दतकार होतो, 

कारण नव्या कलपनामंळेु ससं्थेच्या प्रचद्दलत कामामधील  सतंलुन द्दबघडते. गणुवत्ता 

व्यवस्थापनामध्ये नेत्याच्या अव्हानापैंकी  सवावत महत्त्वाचे म्हणजे धोका पत्करण्याची 

तयारी करून त्याबिल ऄसलेली भीती दूर करणे हे होय. नेत्यांनी कमवचाऱ्यानंा 

प्रोत्साहन द्यावे, ‛काळजी करू नका समस्या सोडवण्यासाठी मी अह,े पढेु जा 

नवद्दनद्दमवती करा‛ ऄिा िब्दानंी कमवचाऱ्यानंा प्रोत्साद्दहत केले पाद्दहजे. ऄिाप्रकार ेनेता 

एखाद्या ससं्थेचे प्रभावी द्दिक्षण ससं्थेमध्ये रूपातंर करू िकतो. 

• सहकाऱ्यांना सबल बनवणे गणुवते्तमध्ये प्रत्येकाचा समावेि ऄसलेला, सातत्याचा 

प्रवास अहे.त्यामळेु गणुवत्तापूणव ससं्थेचा नेता हा समता द्दनमावण करण्यासाठी अद्दण 

कमवचाऱ्यानंा सक्षम करण्यामध्ये गुतंवणकु करत ऄसतो. एकीकडे नेता कमवचाऱ्यासंाठी 

काळजीपूववक द्दनवडलेलया अद्दण प्रद्दिक्षण कायवक्रमामंध्ये गुतंवणूक करतो ,तर 

ससं्थेमधील वररष्ठ कमवचाऱ्यांन पासून कद्दनष्ठ कमवचाऱ्यांन पयांत ईद्दिष्ट द्दनद्दचितती, 

ऄंमलबजावणी, कायवद्दनती, द्दनयोजन या सवाांमध्ये समानतेची ससं्कृती वाढवतो. 

तादं्दत्रक कौिलयाचें प्रद्दिक्षण अद्दण सघंटनात्मक द्दनणवय प्रद्दक्रयेत सवाांना सामील 
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करून घेणे हे गणुवत्तापूणव द्दिक्षणासाठी महत्व पूववक अहे. यासाठी कायवक्षम कमवचारी 

तसेच एक चागंला पे्ररक नेता ऄसणे अवश्यक अहे . 

• ऄडथळे दूर करणे ईद्योजक नेता हा मागावतील ऄडथळे ओळखतो अद्दण ते दूर 

करण्यासाठी नवीन कलपनाचंा वापर करत ऄसतात. हे एक ऄवघड कौिलय अह े

यामध्ये सवावत अधी आतरानंा भेडसावणाऱ्या समस्या समजून घेण्याची अकलन 

क्षमता द्दकंवा ऄिा समस्या िोधण्याचे ध्येय ऄसणे अवश्यक अहे. दसुर े म्हणजे 

आतरानंा सदु्दवधा देण्यासाठी सद्दक्रय मानसीकता ऄसणे अवश्यक अहे. 

• िालेय द्दिस्त िाळेचे प्रिासक हे द्दवद्यार्थयाांच्या द्दिस्तीच्या दैनदं्ददन समस्याचें 

व्यवस्थापन करत ऄसतात व वगावतील,द्दिस्त, वगावबाहेरील ऄभ्यासक्रम, सहिालेय 

ईपक्रम अयोद्दजत करणे या सवाांमध्ये द्दवद्यार्थयाांमध्ये द्दिस्त रुजद्दवणे अवश्यक ऄसते  

मानवी ससंाधन द्दवकासाच्या दृद्दष्टकोनातून कायवक्षम नेततृ्वाचे द्दविेष महत्त्व अहे. नेततृ्व 

म्हणजे लोकानंा प्रभाद्दवत करणे पे्ररणा देणे अद्दण ते साध्य करण्याची दृष्टी द्दनमावण करणे 

होय .एकूण गणुवत्ता व्यवस्थापन  हा कधीही न सपंणारा प्रवास अहे. हे  गणुवत्ता साध्य 

करण्याचा एक प्रयत्न अहे. व्यक्तीची दृष्टी व ऄद्दभव्यक्ती ईंचावण्याची अद्दण व्यद्दक्तमत्व 

द्दवकद्दसत करण्याची प्रद्दक्रया म्हणजे गणुवत्ता होय .(Peters and Austin1985) 

व्यवस्थापन िास्त्रात नेततृ्व हा सवावत महत्त्वाचा घटक मानला जातो. कोणत्याही ससं्थेचे 

यि पररणामकारकता अद्दण भद्दवष्य हे त्या ससं्थेच्या  अपलयाला नेततृ्वावरून ठरत 

ऄसते. गणुवत्तापूणव ससं्था द्दनमावण करण्याचे अव्हान म्हणजे ईत्कृष्टतेचा ध्यास अद्दण 

ससं्थेतील सवाांचा सहभाग ऄसलेलया गणुवते्त चा प्रयत्न करणे हे अहे. 

६.२.३ नोकरीतील समाधान अशण बांशधलकी:  

सघंटनेची बाधंीलकी ही कोणत्याही ससं्थेमध्ये महत्त्वाची भूद्दमका बजावत ऄसते कारण जर 

कमवचारी खूप समाधानी अद्दण ससं्थेची वचनबध्द ऄसतील तर ते ससं्थेमध्ये चागंले काम 

करतात. तसेच ससं्थेची ईत्पादकता सधुारते.जारोस नसुार (१९९७), ससं्थात्मक 

बाधंीलकी हा कमवचाऱ्याचं्या मानसिास्त्रीय व्यवस्थेचा एक महत्वाचा भाग अहे. कारण ज्या 

कमवचाऱ्यानंा ईच्च सघंटनात्मक बादं्दधलकीचा ऄनभुव येतो, ते योग्य नागररकत्वाच्या 

द्दक्रयामंध्ये   काम करत ऄसलेलया ससं्थेमध्ये देखील कामामध्ये गुतंलेले ऄसतात .हे सवव 

ससं्थेला फायदेिीर ऄसलयाचे मानले जाते. ससं्थेची बादं्दधलकी हे ससं्थेमध्ये सहभागी 

होण्याचे सामर्थयव अहे (Brown 1969,Hall and Schneider1972, Monday 

et.al.1979)  

द्दिक्षण ससं्थेतील द्दवद्दवध महत्वाच्या जबाबदाऱ्या साभंाळताना द्दिक्षक हा मध्यवती घटक 

अहे. िाळाचंी एकूण कामद्दगरी ही त्या मध्ये ऄसणाऱ्या द्दिक्षकावंर अद्दण त्याचबरोबर 

द्दिक्षकाचं्या बादं्दधलकी, नोकरीतील समाधान यावर ऄवलंबून ऄसते. द्दिक्षकाचंी 

सघंटनात्मक बादं्दधलकी एखाद्या द्दवद्दिष्ट िाळेिी द्दिक्षकाची बहुअयामी मानद्दसक  सलंग्नता 

दिववते ज्यामध्ये तो कायवरत ऄसतो.फायरस्टोन अद्दण रोसेनब्लम (१९८८), यानंी 

द्दिक्षकाचं्या संघटनात्मक बाधंीलकी ची व्याख्या ऄिी केली, ‚द्दिक्षकांची एखाद्या द्दवद्दिष्ट 

िाळेची सकारात्मक अद्दण भावपूणव जोड‛ म्हणून केली अहे. यामध्ये ते(.फायरस्टोन अद्दण 
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रोसेनब्लम १९९८), पढेु म्हणतात द्दिक्षकाचं्या बादं्दधलकीचा सदंभव द्दवद्यार्थयाांिी बांद्दधलकी, 

ऄध्ययन-ऄध्यापन व्यवसायाची बादं्दधलकी अद्दण एका द्दवद्दिष्ट िाळेिी बादं्दधलकी 

ऄसाअहे.  

बादं्दधलकी अद्दण पे्ररणा बांद्दधलकी अद्दण पे्ररणा याचं्यामध्ये ऄगदी थोडा फरक ऄसू िकतो. 

व्यवहारीक हेतूंसाठी बाधंीलकी म्हणजे कायव द्दकंवा व्यवसायािी सलंग्नता अद्दण हे ज्या 

कामात गुतंलेले अहे त्याच्या पूणवत्वावर ऄवलंबून ऄसते. जरी ऄनेकदा द्दिक्षक िेवटचा 

पयावय म्हणून द्दिक्षकी पेिा मध्ये सामील झाले ऄसले तरी, आतर ऄनेकानंी हा 

व्यवसायम्हणून द्दनवडला अहे,कारण त्यानंा ते फायदेिीर वाटते. अद्दण ते जे करतात त्या 

सवाांिी  ते बादं्दधलकी दिवद्दवत राहतात. बाधंीलकी द्दवकद्दसत करण्याची पद्दहली  गरुुद्दकलली 

म्हणजे कमवचारी जे करतो त्यामध्ये योग्यतेची भावना द्दनमावण करणे ही अहे. मंद्ददर द्दनमावण 

करणाऱ्या तीन दगड फोडणाऱ्या प्रद्दसद्ध बोधकथा अहे यामध्ये ते काय करत अह ेऄसा 

प्रश्न त्यानंा द्दवचारलाऄसता, प्रत्येकाने वेगवेगळे ईत्तर द्ददले  

• मी दगड फोडत अहे  

• मी एक द्दिलप बनवत अहे 

• मी बनवू मंद्ददर बाधंत अहे 

ते जे काम करत अहेत त्यामध्ये त्या कामाबिल त्याचंी द्दनष्ठा अहे. काम एकच अह ेपण 

कामाकडे बघण्याचा दृद्दष्टकोन प्रत्येकाचा वेगवेगळा अहे. ऄद्दलकडेच एका सामाद्दजक 

कायवकत्याव ने प्राथद्दमक िाळेतील द्दिक्षकासंाठी कमवचारी द्दवकास कायवक्रम अयोद्दजत 

करताना त्यानंा प्रश्न द्दवचारला, तमु्ही काय द्दिकवता? बऱ्याच वाद-द्दववाद त्यानतंर त्यानंा 

समजले की ते द्दिकवतात ,कारण द्दिक्षकानंा योग्य नागररक द्दवकद्दसत करण्याची जबाबदारी 

त्याचं्यावरती अहे. त्याचं्या स्वतःच्या द्दवधानामंध्ये द्दिक्षकांना ऄसे कधीच जाणवले नाही 

आथे ऄिा ईपयकु्त कामामंध्ये गुतंले अहेत. दसुऱ्या एका प्रसगंात एक प्राध्यापक वररष्ठ 

अयएएस ऄद्दधकाऱ्यासाठी ररफे्रिर कायवक्रमामंध्ये काही तादं्दत्रक सते्र घेत होते. द्दतथे 

ऄसलेलया दोन सहभागी ऄद्दधकाऱ्यानंी प्राध्यापकाला द्दवचारले की, ‘ अतापयांत सवावत  

महत्वाच्या ऄसलेलया अयएएस व्यवसायामंध्ये का सामील झाले नाहीत?’ त्यावर ऄत्यतं 

नम्रपणे ते म्हणाले,’मी ऄिा व्यवसाय मध्ये काम करतो जो सवव व्यवसायाचे मूळ अहे 

म्हणजेच द्दिक्षकी पेिा मध्ये मी काम करतो’. ‘अपण ऄद्दभयतें, डॉक्टर, वकील, ईद्योगपती, 

मंत्री, नोकरिहा अद्दण कोणत्याही व्यवसाद्दयक द्दनमावण करू िकतो. मी सवोत्तम 

व्यवसायात अह,े जर मी द्दिक्षकी पेिात नसतो तर दसुरा व्यवसाय मी स्वीकारला ऄसता’ 

याच मधूनच ऄध्यापनातील साथवकतेची तीव्र भावना द्ददसून येते. 

कामाचे स्वरूप, सबलीकरण, अद्दण नोकरीतील ऄसरुद्दक्षतता अद्दण रोजगार क्षमता 

त्याचबरोबर नेततृ्वाचे द्दवतरण यासारख्या काही घटकाचंा कामगाराचं्या सघंटनात्मक 

बादं्दधलकीच्या भावनेिी  सबंंध ऄसतो. द्दिक्षकांची सघंटनात्मक बाधंीलकी ईच्च द्दकंवा कमी  

ऄसू िकते. ईच्च बादं्दधलकी ऄसलेले द्दिक्षक त्याचें द्दिकवण्याचे काम सोडण्याची िक्यता 

कमी ऄसते .त्यामळेुच ते िाळेमध्ये ऄनपुद्दस्थत राहण्याची िक्यताही कमी ऄसते. तर 

ज्याचंी बाधंीलकी कमी ऄसते ते द्दिक्षक कुटंुबाची काळजी घेण्यासाठी िहरी भागाकंडे 
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जाणे, द्दकंवा ऄद्दधक अद्दथवक लाभ द्दमळणाऱ्या गोष्टींमध्ये सहभागी होण्यासाठी ऄनेकदा 

िाळेत ऄनपुद्दस्थत ऄसतात ऄसे द्ददसून येते. 

प्रभावी बादं्दधलकी (Affective commitment)प्रभावी बांद्दधलकीची व्याख्या करताना 

कमवचाऱ्याचंी ससं्थेची ऄसलेली ‚सकारात्मक भावद्दनक जोड‛ म्हणून केली जाते. मेयर 

अद्दण एलँन  यानंी प्रभावी वचनबद्धता(AC) ला सघंटनात्मक बादं्दधलकीचा ‚आच्छा‛ घटक 

ऄसे नमूद केले अहे. एक कमवचारी जो प्रभावीपणे ससं्थेच्या ईद्दिष्टािंी बाधंील ऄसतो 

अद्दण ससं्थेचा एक भाग म्हणून राहू आद्दच्छतो हा कमवचारी ससं्थेिी वचनबद्ध ऄसतो अद्दण 

त्याला द्दकंवा द्दतला ‚तिी आच्छा‛  अहे ऄसे मानले जाते. 

बादं्दधलकी मधील सातत्य(Continuance commitment) सातत्यपूणव बादं्दधलकी म्हणजेच 

‚गरज‛होय.  घटक द्दकंवा कंपनीमध्ये काम करताना होणारा नफा द्दवरुद्ध तोटा याचा 

समावेि ऄसतो. गुतंवणूक म्हणजे वैयद्दक्तक राहणे द्दकंवा कंपनी सोडलयास होणारा नफा 

अद्दण तोटा या बरोबर ऄसलेला सहसबंंध होय. एखादी व्यक्ती ससं्थेचा द्दनणवय घेउ िकते 

कारण त्याला द्दकंवा द्दतला सघंटनात्मक सदस्यत्व गमावण्याची मोठी द्दकंमत समजते. 

अद्दथवक खचव (जसे की पेन्िन जमा) अद्दण सामाद्दजक खचव (सहकाऱ्यांची मैत्रीचे सबंंध) 

यासारख्या गोष्टी ससं्थात्मक सदस्यत्व गमावण्याची सबंंद्दधत ऄसतात. परतं ु एखाद्या 

व्यक्तीला कंपनीमध्ये राहण् यासाठी परुसेे सकारात्मक अद्दथवक बाबी द्ददसत नाही त्यानंा आतर 

पयावयाचा(जसे की दसुरी ससं्था), वैयद्दक्तक सबंंधामंध्ये व्यत्यय अणणे द्दकंवा आतर ‚side 

bets‛ द्दवचारात घेणे अवश्यक अहे.  कमवचारी ससं्था सोडून जातील तेव्हा या मधील 

एखादी बाब  ऄसू िकते. 

द्दनदेिात्मक बादं्दधलकी (Normative commitment) द्दनदेिात्मक बादं्दधलकी म्हणजेच जे 

कायव द्दकंवा कायव दाद्दयत्व,कामािी समपवण द्दकंवा मनोबल आत्यादींमळेु ससं्थेत राहण्याची 

आच्छा ऄसणेहोय.सामान्यतः या बादं्दधलकीला वैयद्दक्तक ससं्कृती अद्दण कायवद्दनती या द्वार े

प्रोत्साहन द्ददले जाते. ज्यामळेु एखाद्याला ससं्थेमध्ये राहणे बंधनकारक वाटू िकते. ही 

बादं्दधलकी आतर दोन बादं्दधलकी पेक्षा वेगळी अहे .कारण ही बादं्दधलकी ससं्थेच्या ईद्दिष्टािी 

द्दकंवा ध्येयािी सबंंद्दधत नाही , परतं ुपूणवपणे कमवचाऱ्यांन मध्ये ऄसलेलया मूलयांिी सबंंद्दधत 

ऄसते. 

वरील चचेवरून बादं्दधलकी म्हणजे एखाद्या कमवचाऱ्याची त्याच्या ससं्थेबिलचे ऄसलेली 

द्दनष्ठा म्हणजेच सघंटनात्मक बादं्दधलकी ऄसे सबंोधले जाते. त्याच बरोबर आतर चले देखील 

सघंटनात्मक बादं्दधलकीच्या सकंलपनेिी जोडलेले ऄसतात. जसे सदस्यत्व द्दटकवून 

ठेवण्याची आच्छा ,ध्येय अद्दण ससं्थेिी मूलय एकरूपता, त्याचबरोबर ससं्थेच्या बरोबरीने 

प्रयत्न करण्याची आच्छा या सवाांचा समावेि ऄसतो. ससं्थेिी वचनबद्ध ऄसलेलया 

कमवचाऱ्यानंा त्याचं्या वररष्ठाकंडून वेळेवर ,स्पष्ट ,ऄचूक माद्दहती द्दमळालयाने त्याचें कायव  

सलुभअद्दण चांगले होते. त्याचबरोबर सघंटनात्मक बादं्दधलकीही ससं्थात्मक नागररकत्वाची 

पूवववती अहे जी कमवचाऱ्याचं्या कामद्दगरी वर लक्षणीय पररणाम करत ऄसते. 

ससं्थात्मक बादं्दधलकी वैयद्दक्तक अद्दण ससं्थात्मक घटकाचें ऄनेक घटकावंर प्रभाव द्दनद्दचितत 

केले जातात. खालील काही घटक बादं्दधलकी वर पररणाम करत ऄसतात. 
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पगार अशण बक्षीस: 

ससं्थेमध्ये द्दमळणारा पगार अद्दण आतर फायदे त्याच बरोबर वेगवेगळ्या द्दठकाणी प्राप्त 

झालेले बद्दक्षसे हा कमवचाऱ्यानंा ससं्थेद्वार ेद्दमळणारा सवावत महत्त्वाचा घटक अहे, ज्यामधून 

कमवचाऱ्यानंा काम करण्यासाठी पे्ररणा द्दमळते. 

कररऄरमध्ये प्रगती: 

पदोन्नतीच्या सधंी ईपलब्ध होणे कररऄरच्या मागावची स्पष्टता अद्दण बढतीचा वेग यावर 

ऄवलंबून ऄसते . 

वैयशिक शवकास: 

कमवचाऱ्यासंाठी द्दवद्दवध प्रद्दिक्षणाची ईपलब्धता अद्दण गणुवत्ता वाढवण्यासाठी प्रद्दिक्षणाच्या 

गरजा ओळखून त्या पूणव करण्यासाठी ससं्थेची ऄसलेली बादं्दधलकी यामधून प्रत्येक 

कमवचाऱ्याची वैयद्दक्तक वाढ होत ऄसते. 

सहकायव: 

ससं्थेतील प्रत्येक  कमवचाऱ्याचे ऄसलेले परस्पर सबंंध, त्याचें गटाबरोबर ऄसलेले सबंंध 

यामध्ये एकत्रपणाची समदुायाची भावना अहे की नाही हे महत्त्वाचे ऄसते. 

कामाचा ताण, नोकरीची ऄसरुद्दक्षतता, रोजगार क्षमता अद्दण नेततृ्व यासारख्या यासारख्य 

ऄनेक घटकाचंा कमवचाऱ्याचं्या सघंटनात्मक बादं्दधलकीच्या भावनािंी सबंंध ऄसतो. 

यावरून ऄसे द्ददसून येते की द्दिक्षकाचंी बादं्दधलकी ही द्दिक्षण के्षत्राचे ध्येय अद्दण ईद्दिष्ट े

याचं्या ऄंमलबजावणीमध्ये एक ऄत्यतं महत्त्वाची समस्याअहे . 

कामाचे समाधान: 

कोणत्याही ससं्थेमधील सवावत महत्वाच्या सकंलपने मधील एक म्हणजे कमवचाऱ्याचें 

नोकरीतील समाधानाची चचाव. कमवचाऱ्यांच्या त्याचं्या नोकरी बिलच्या भावना 

मोजण्यासाठी नोकरीतील समाधान हा एक सवावत महत्त्वाचा घटक अहे.  त्याचाच 

स्वतःसाठी तसेच ससं्था अद्दण कमवचाऱ्याचं्या द्दवकासावर महत्वपूणव प्रभाव पडतो. नोकरी 

मधील यि द्दकंवा ऄपयि यामध्ये समाधान अद्दण ऄसमाधान हे महत्वपूणव घटक मानले गेले 

अहेत. नोकरीचे समाधान हे ससुगंत अद्दण द्दवसगंत भावनाचा सगं्रह अहे ,जे कमवचारी 

त्याच्या नोकरी कडून पाहत ऄसतात. प्रत्यक्षात नोकरीच्या समाधानाची व्याख्या ही 

नोकरीच्या मूलयाकंनाची द्दकंवा नोकरीच्या ऄनभुवातील सखुद अद्दण सकारात्मक द्दस्थती 

म्हणून केली जाउ िकते. 

नोकरीतील समाधानाची व्याख्या ही सामान्यतः कमवचाऱ्यानंा यांचे काम द्दकती प्रमाणात 

अवडते यावरून केली जाते. ससं्थात्मक सिंोधनात सवावत मोठ्या प्रमाणात वापरलया 

जाणाऱ्या व्याख्या पैकी एक म्हणजे एडद्दवन लॉके(१९७६), यानंी नोकरीच्या समाधानाची 

व्याख्या ‚अनदंदायक द्दकंवा सकारात्मक भावद्दनक द्दस्थती‛ ऄिी केली अहे. त्यानंी 

समाधानाची व्याख्या ऄिी केली ‚एखाद्याच्या नोकरी द्दकंवा नोकरीच्या ऄनभुवाचे मूलयांकन 
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म्हणजेच नोकरीतील समाधान ‚.(प१ृ३०४). आतर ऄनेक तत्त्ववेत्त्यांनी नोकरीतील 

समाधानाची  द्दवद्दवध व्याख्या केलया अहेत यामध्ये एखादी व्यक्ती त्याचं्या कामात द्दकती 

समाधानी अहे हे, त्याला द्दकंवा द्दतला नोकरी अवडते की नाही यामधून समजते. मसँ्लोचा 

द्दसद्धातं बऱ्याच काळापासून  व्यवस्थापन द्दसद्धातंाचा मखु्य अधार होता .कमवचाऱ्याचं्या 

गरजा पूणव करणाऱ्या व वैयद्दक्तक स्तरावर हे लक्ष कें द्दित करते. द्दविेषता व्यक्तीच्या 

कामकाजाच्या जीवनािी सबंंद्दधत कमवचाऱ्याचं्या गरजा अद्दण पे्ररणा ऄद्दधक चागंलया प्रकार े

समजून घेण्यात हे मदत करते. नोकरीतील समाधान हे कमवचाऱ्यांच्या सकारात्मक भावनेने 

वर ऄद्दधक ऄवलंबून ऄसतो. लथुन्स (१९९२)यानंी नोकरीच्या समाधानासाठी पाच घटक 

कारणीभूत अहेत ऄसे माडंले अहे. ते म्हणजे (ऄ)कामाची पररद्दस्थती, वेतन 

व्यवस्थापकीय धोरणे अद्दण कायवद्दनती. कामाच्या वातावरणाची गणुवत्ता तसेच 

कामकाजाच्या वातावरणािी सबंंद्दधत द्दभन्न पद्धती या सवाां पैकी वेतन हा नोकरीच्या 

समाधानासाठी सवावत प्रभाविाली घटक अहे. कारण कमवचाऱ्याचंी काम करण्याची मूलभूत 

गरज म्हणजे त्याच्या सपंत्तीत वाढ होणे  हे होय. 

नोकरीतील समाधानहे ऄनेक द्दभन्न घटकावर ऄवलंबून ऄसते .जसे की वेतनावरील 

समाधान,पदोन्नतीच्या सधंी,नोकरीची सरुद्दक्षतता, सहकारी अद्दण पयववेक्षकाचं्या बरोबरचे 

नाते आत्यादी. 

नोकरी मधील समाधानावर पररणाम करणार ेघटक खालील प्रमाणे अहेत: 

१. कामाचे वातावरण: कमवचाऱ्यानंा ऄसे वातावरण हवे ऄसते की, जे द्दनरोगी अद्दण 

सरुद्दक्षत ऄसेल ,ज्यामध्ये वैयद्दक्तक सखुसोयीं पूणव केलेलया ऄसतील अद्दण चागंले 

काम करण्यास सलुभ ऄसेल. जर कामाची पररद्दस्थती चागंली ऄसेल (स्वच्छ व 

अकषवक पररसर) तर कमवचाऱ्यानंा त्यांचे काम पार पाडणे सोपे जाते. 

२. योग्य धोरण े अशण प्रत्यक्ष : ज्या कमवचाऱ्यानंा ऄसे वाटते की पदोन्नतीचे द्दनणवय 

योग्य अद्दण न्याय्य पद्धतीने घेतले जातात,त्यानंा त्याचं्या कामामंधून समाधान 

द्दमळण्याची िक्यता ऄद्दधक ऄसते.ऄनेकदा कमवचाऱ्यांना त्याचं्या नोकरी बिल 

द्दनरािा अद्दण ऄसमाधान ऄसते ,कारण त्याचं्या कामाच्या द्दठकाणी ऄयोग्य धोरणे 

अद्दण त्याचंी प्रचद्दलत पद्धती याचंा वापर ऄसतो. 

३. प्रिंसा: प्रत्येक कमवचारी ऄगदी छोट्या कामासाठी ही  सहकारी अद्दण वररष्ठाकंडून 

कौतकु द्दमळवण्याचा प्रयत्न करत ऄसते. जेव्हा एखाद्या कमवचाऱ्यांना सवाांसमोर 

मान्यता द्दमळते, तेव्हा त्याचे मनोबल वाढते.जेव्हा कौतकुाने सवाांसमोर प्रिसंा द्दमळते 

तेव्हा त्याचा ऄंद्दतम पररणाम म्हणून कामाच्या कायवक्षमतेवर अपोअपच द्ददसून . 

४. बढती: कामामध्ये द्दमळालेले बढती हे नोकरीच्या समाधानावर वेगवेगळा प्रभाव  

पाडतो. याचे कारण ऄसे की बढती ही वेगवेगळ्या स्वरूपात ऄसू िकते अद्दण 

त्यामध्ये द्दवद्दवध प्रकारच्या परुस्काराचंा समावेि ऄसतो. 

५. पुढाकार अशण नेततृ्व: जर एखाद्या कमवचाऱ् याला त्याची प्रद्दतमा कतुवत्व 

दाखवण्यासाठी पढुाकार घेण्यास समान संधी द्ददलया गेलया तर नोकरीमध्ये ईच्च 

पातळीवरील समाधान द्दमळण्याची िक्यता ऄद्दधक ऄसते. एखाद्या ससं्थेत कोणत्याही 
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कमवचाऱ्यानंा सूचना देण्यास सादं्दगतले जात नाही,कोणत्याही द्दनणवयाची माद्दहती 

देण्याची तसदी घेतली जात नाही,ऄसे ऄसलयास कमवचाऱ्याला कामामध्ये समाधान 

द्दमळत नाही. 

६. सुरक्षा अशण सुरशक्षतता: अजकाल ऄनेक कंपन्यामंध्ये कमवचाऱ्यानंा अरोग्य सेवा 

अद्दण वैद्यकीय तपासणी यासारख्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या सदु्दवधा परुद्दवलया जातात 

की नाही हे पाहण्यासाठी ऄनेक ईपाय योजना करत अहेत या Covid 19 महामारी 

च्या पररस्थीतीत वैद्यकीय द्दवमा ऄसणे अवश्यक अहे. ऄिा काही ससं्था अहेत ज्या 

कमी दरात द्दवमा पॉद्दलसी देखील देतात. म्हणूनच सरुद्दक्षतता अद्दण सरुक्षा हा पैलू 

मखु्य भूद्दमका बजावतात ऄसतात. जर एखाद्या कमवचाऱ् याला तो द्दकंवा ती काम करत 

ऄसलेलया ससं्थेमध्ये सरुद्दक्षत वाटत नसेल तर नोकरीतील समाधानाची पातळीही 

कमी होते. 

७. जबाबदारी: जेव्हा एखाद्या कमवचाऱ् याला मोठी जबाबदारी द्ददली जाते तेव्हा ते त्याला 

द्दकंवा द्दतला त्या वस्तदु्दस्थती बिल जागरूक करते .ज्यामळेु व्यक्तीला ससं्थेकडून 

अद्दण वररष्ठाकंडून ती त्या कामासाठी सक्षम अद्दण द्दवर्श्ासाहव ईमेदवार मानत अहे ही 

भावना द्दनमावण होते . 

८. कामा मधील सजवनिीलता: ज्या ससं्थेमध्ये कामामध्ये  सजवनिीलता ऄसते ,द्दतथे 

कमवचाऱ्या मध्ये कामाबाबत ईच्च समाधान द्ददसून येते. कोणताही प्रकलप पूणव 

झालयावर व्यक्तीला त्याच्या सजवनिीलतेचा वापर करण्याचे स्वातंत्र्य द्दमळाले ऄिी 

भावना द्दनमावण होते . 

९. व्यशिगत अवड अशण छंद:-जे लोक त्याचें छंद अद्दण अवडी त्याचं्या कामाच्या 

स्वरूपात जोपासतात  ते त्याचं्या कामाच्या द्दठकाणी ईच्च स्तरावरील समाधान प्राप्त 

करत ऄसतात. याचे कारण ऄसे की, त्याचंी नोकरी ही त्याचं्यासाठी नोकरी नसून 

त्याचं्या अवडीच्या जवळ जाण्याचा अद्दण पैसे कमद्दवण्याचा एक मागव ऄसतो. 

त्यामळेुच समाधान हे त्यानंा पदोन्नती द्दमळण्यापेक्षा ऄद्दधक ऄसते. 

१०. ऄशभप्राय: कमवचाऱ्यानंा त्याचं्या कामावर त्याचं्या कामाबिल ऄद्दभप्राय न द्दमळणे ह े

त्याचं्यासाठी द्दनरािाजनक ऄसू िकते.  प्रभावी ऄद्दभप्राया मध्ये गटातील सदस्यानंा 

ते कुठे अहेत अद्दण ते किा प्रकार ेकामात सधुारणा करू िकतात ह ेजाणून घेण्यास 

मदत करते.  नकारात्मक ऄद्दभप्राय याचं्याबाबतीत फक्त काय चूक अहे हे दाखद्दवणे 

परुसेे नाही ,तर त्यानंी पूणव केलेलया कामामंध्ये ऄजून किा प्रकार े सधुारणा केली 

जाउ िकते हे स्पष्ट करणे अवश्यक अहे. 

प्रत्येक व्यक्तीसाठी कामातील समाधानाचा ऄथव हा वेगळा ऄसतो. नोकरीतील 

समाधानाच्या पातळीवर पररणाम करणार े वेगवेगळे घटक अहेत वर सादं्दगतलेले घटक हे 

सववसामान्य अहे एखाद्या कमवचाऱ् याला तो द्दकंवा ती करत ऄसलेलया कामातून समाधानाची 

पातळी द्दमळवणे हे ऄत्यावश्यकऄसते . 
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स्वतःची प्रगती तपासा: 

• गणुवत्ता द्दिक्षणावर ससं्कृतीचा कसा पररणाम होतो? 

•  नेततृ्वातील द्दवद्दवध अव्हाने कोणती अहेत? 

•  कोणते घटक बाधंीलकी वर पररणाम करतात? 

• नोकरीतील समाधानाची व्याख्या काय अहे?अद्दण त्याचे वेगवेगळे पैलू कोणते 

अहेत? 

६.३ िैक्षशणक वातावरणात सेवा गणुवत्तेचे मूल्याकंन  

सेवेचा दजाव हा ग्राहकांच्या समाधानाचा सवावत मोठा महत्त्वाचा घटक अहे. अद्दण तो 

ग्राहकाचं्या समाधानाची अद्दण कामातील अनदं याच्यािी सबंंद्दधत अहे (Ahrholdt 

,Gudergan and ररगंले२०१७) द्दवद्दवध सेवा सदंभावत ग्राहकाचं्या द्दनषे्ठची सबंंद्दधत पूवववती 

म्हणून या घटकाचंा सबंंध अहे. सेवेचा दजाव हा सेवाचं्या एकूण गणुवते्तबिल चा द्दनणवय अहे 

अद्दण तो ऄद्दधक वणवनात्मक अद्दण तर्थयात्मक ऄसतो. िैक्षद्दणक सदंभावत गणुवते्तचे 

मूलयमापन मोठ्या प्रमाणावर वादद्दववादातून केले जाते . अद्दण सध्याच्या स्पधावत्मकतेच्या 

यगुाची अवश्यकता लक्षात घेउन त्या सबंंद्दधत म्हणून स्वीकारले जातात. ज्यात 

समाजासाठी ऄद्दधक पारदिवकता अद्दण जबाबदारीची मागणी ऄसते. 

सेवा के्षत्रामंध्ये गणुवते्तची व्याख्या करणे कठीण अद्दण द्दक्लष्ट अह.े सामान्यता सेवेला 

गणुवत्ता ऄसे नाव द्ददले जाते. सध्याच्या सामाद्दजक अद्दथवक सदंभावत सेवाके्षत्र ईत्तरोत्तर 

ऄद्दधक महत्त्वाचे बनले अहे. अजच्या स्पधावत्मक गद्दतमान अद्दण गुतंागुतंीच्या व्यवसाद्दयक 

वातावरणात व्यवसायाच्या यिस्वी द्दवकासासाठी ग्राहक सेवेत सतत सधुारणा करणे 

अवश्यक अहे. गेलया तीन दिकापंासून िैक्षद्दणक के्षत्रा मध्ये सेवा गणुवते्तचे मोजमाप 

करून जागद्दतक स्तरावर द्दवकद्दसत केलेलया ससं्थामंधील ईच्च स्पधेमळेु ऄद्दधक गणुवत्ता  

प्राप्त झाली अहे. येथे द्दिक्षण के्षत्र हे सेवा के्षत्र मानले जाते अद्दण द्दवद्यार्थयाांना ग्राहक मानले 

जाते. अद्दण म्हणूनच सरकार, ईद्योजक ,पालक ,द्दवद्याथी ,व्यवसाय अद्दण समाज हे 

द्दिक्षणाचे दयु्यम ग्राहक मानले जातात. िैक्षद्दणक कमवचारी अद्दण आतर कमवचारी देखील सेवा 

प्राप्तकरता ऄसे म्हटले जाउ िकते.Hill (१९९५) यानंी सादं्दगतले की ऄध्यापन सेवेमध्ये 

द्दवद्याथी महत्त्वाची भूद्दमका बजावत ऄसतात ,अद्दण त्यानंा ईच्च द्दिक्षण सेवांचे प्राथद्दमक 

ग्राहक मानले पाद्दहजे. ऄद्दधकाद्दधक हुिार व्यक्ती  ससं्थेमध्ये यावेत यासाठी ससं्था 

द्दिक्षणाची गणुवत्ता अद्दण संस्थात्मक योगदानासाठी मान्यता देण्याचा प्रयत्न करतात, 

तेव्हा गणुवते्तत द्वार े स्पधावत्मक फायदा द्दमळवण्यासाठी ईच्च द्दिक्षण ससं्था तडजोड न 

करता स्पधाव करत ऄसतात .ईच्च द्दिक्षण के्षत्रातील यिामध्ये सेवेची गणुवत्ता महत्त्वाची 

भूद्दमका बजावते .अज गणुवत्ता व्यवस्थापन अद्दण सेवेच्या गणुवते्तचे मूलयमापन हा या 

जीवघेणी स्पधेच्या जगात द्दटकून राहण्यासाठी प्रत्येक ससं्थेसाठी ऄत्यतं महत्वाचा अहे. 

या पररद्दस्थती दरम्यान िैक्षद्दणक द्दक्रयामंध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणात थेट सेवा 

गणुवते्तसाठी द्दवद्दवध प्रद्दतमाने अद्दण िलाका हे मोठ्या प्रमाणावर द्दवकद्दसत केले गेले अहेत. 
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सेवा गुणवत्तचेी संकल्पना: 

सेवा गणुवते्तची सकंलपना ऄनेक तज्ञानंी वेगवेगळ्या दृद्दष्टकोनातून माडंली अहे अद्दण  या 

सवव व्याख्यान वर एकमत होणे कठीण अहे.लइुस अद्दण बूम्स (१९८३) यानंी सेवेची 

गणुवत्येची व्याख्या पढुील प्रमाणे केली,‛सेवा ही ग्राहकांच्या ऄपेक्षाचंी द्दकती योग्य प्रकारे 

जळुते याचे मोजमाप म्हणजेच सेवेची गणुवत्ता होय‛.Gronroos (१९८४) यानंी सेवा 

गणुवते्तचे दोन पररमाण ओळखले अहेत, ते म्हणजे कायावत्मक गणुवत्ता अद्दण तादं्दत्रक 

गणुवत्ता. कायावत्मक गणुवते्तमध्ये कायवप्रदिवन यांचा समावेि  ऄसतो. ज्यामध्ये कामाचे 

द्दवतरण केले जाते अद्दण द्ददलेलया कामाचा वास्तद्दवक पररणामहोय. म्हणजेच तादं्दत्रक 

गणुवत्ता ऄसते. कामाची गणुवत्ता ही सकंलपना प्रामखु्याने ग्राहकांच्या दृद्दष्टकोनावर 

अधाररत ऄसते. जेव्हा सेवा देणाऱ्याला ग्राहकांचे मूलयमापन अद्दण सेवेचे मूलयमापन कसे 

करावे हे समजते, तेव्हा ऄपेक्षाचें व्यवस्थापन करणे अद्दण त्यानंा योग्य रीतीने प्रभाद्दवत 

करणे सोपे होते. सेवा के्षत्राचा द्दवचार केलयास गणुवते्तच्या व्यवस्थापनाला वेगळ्या 

दृद्दष्टकोनाची अवश्यकता ऄसते .सवव सेवा के्षत्रामंध्ये ईच्च द्दिक्षणामध्ये सेवांच्या गणुवते्तिी 

सबंंद्दधत मिेु याचें मूलयमापन अद्दण ते त्याचें मोजमाप करण्यावर  द्दविेष भर देणे अवश्यक 

अहे. ईच्च द्दिक्षणातील सेवा गणुवते्तचे महत्त्व हळूहळू सवाांच्या लक्षात येत अह े . गेलया 

दोन दिकात ईच्च द्दिक्षणातील सेवा गणुवते्तच्या भूद्दमकेकडे ऄद्दधक लक्ष वेधले गेले अहे. 

ईच्च द्दिक्षण ससं्थानंी त्याचं्या गरजा अद्दण मागण्या द्दनद्दचितत केलया पाद्दहजेत .कारण ईच्च 

द्दिक्षण ससं्थामंध्ये द्दवद्याथी भागधारक अद्दण ग्राहक अहेत. अद्दण ग्राहकाचें समाधान हेच 

सेवेच्या गणुवते्तिी सबंंद्दधत अहे. ईच्च द्दिक्षणाच्या सेवेच्या गणुवते्तचा द्दवकास हा ससं्थेच्या 

द्दवद्दवध द्दनणवय प्रद्दक्रया अद्दण कायवप्रणाली त्याचबरोबर मानवी ससंाधन मध्ये ऄसलेलया 

अंतरद्दक्रया द्वार े बदलासाठी एकूणच वातावरण अद्दण ससं्कृती सदु्दनद्दचितत करण्याच्या 

ससं्थेच्या क्षमतेिी सबंंद्दधत अहे. 

सेवा गुणवत्तचेे पररमाण:े 

• अश्वासन: द्दवद्यार्थयाांना द्दवर्श्ास अद्दण अत्मद्दवर्श्ास प्रदान करण्यासाठी द्दिक्षक अद्दण 

कमवचारी यांच्या क्षमताचंा द्दवचार केला जातो .परिरुामान आतर (१९८८), नसुार 

ग्राहकानंा द्ददलेली सेवा ही संभाव्य अद्दण द्दवर्श्ासाहव ऄसू िकते ऄिी हमी पातळी 

म्हणून ओळखली जाते. 

• सहानुभूती: या घटका मध्ये द्दवद्यार्थयाांची काळजी अद्दण द्दवद्यार्थयाांकडे वैयद्दक्तक लक्ष 

परुवणे म्हणजेच सहानभूुती होय ईच्च द्दिक्षण ससं्थामंध्ये चागंले िैक्षद्दणक वातावरण 

म्हणजेच केवळ ज्ञानाची देवाणघेवाण करण्यासाठी चागंली ऄध्ययन ऄध्यापनाचे 

ससं्कृती स्थाद्दपत करणे ऄसे नव्हे, तर काळजी अद्दण सलला देउन द्दवद्यार्थयाांच्या 

वैयद्दक्तक द्दवकास तसेच िैक्षद्दणक बाबींमध्ये सहभागी होण्यासाठी सक्षम ऄसणे होय. 

• शवश्वासाहवता: ज्ञानाची पातळी अद्दण ऄध्ययन केलेली माद्दहती ऄचूक अहे (Yong 

,2000,Garvin1987) ऄिी व्याख्या केली अहे. सेवेच्या गणुवते्तचा द्दवर्श्ास अद्दण 

त्याचे पररमाण हे योग्य ऄचूक अद्दण ऄद्ययावत ज्ञान अद्दण माद्दहती कोणत्या 

मयावदेपयांत पूणव करत अहेत, त्याचबरोबर द्दवद्यार्थयाांना सादं्दगतलेली सवव सेवा देखील 

पूणव  या सवाांचा समावेि ऄसतो. 
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• उत्तरदाशयत्व /जबाबदारी: ससं्थेने द्ददलेलया सेवाचंा स्तर म्हणून पररभाद्दषत  केलयाने 

ग्राहकानंा तत्परतेने मदत करता येते(yong2000) यामध्ये द्दवद्यार्थयाांना प्राध्यापक 

अद्दण कमवचारी यांच्याकडून त्वररत द्दकंवा ऄनकूुल सेवा प्रदान करण्याची तयारी 

समाद्दवष्ट ऄसते . 

•  वास्तशवक/ मूतव: सेवा गणुवते्तचे मूतव पररणाम हे ईच्च द्दिक्षणातील सद्यद्दस्थतीला 

अद्दण सदु्दवधानंा सदु्दचत करते. ससुज्ज प्रयोगिाळा यासंारख्या ईपकरणे अद्दण 

सदु्दवधाचं्या ईपद्दस्थती सह  ऄध्ययन-ऄध्यापन प्रद्दक्रयेत द्दवद्यार्थयाांना ज्ञानदान करणे 

महत्त्वाचे अहे. या मध्येच पाठ्यपसु्तके ,सदंभव पसु्तके आत्यादींसह परुिेी ऄद्ययावत 

वाचनालय, सगंणक सदु्दवधा ,सववसमावेिक माद्दहती प्रणाली अद्दण क्रीडा व करमणकु 

कें ि सारख्या सवव भौद्दतक सदु्दवधाचंा समावेि ऄसणे. 

ईच्च द्दिक्षण ससं्था मध्ये सेवा गणुवते्तत मधील सधुारणांचा थेट पररणाम ससं्थेमध्ये 

ऄसलेलया द्दवद्यार्थयाांच्या कायवक्षमतेवर होत ऄसतो. अद्दण त्यामळेुच त्याचं्या प्राप्त केलेलया 

पात्रतेचा एकूण गणुवत्ता सधुारणा होण्यास हातभार लागतो. ऄिा प्रकार े सेवा गणुवत्ता 

कामद्दगरी सधुारू िकते द्दकंवा द्दवद्यार्थयाांच्या कामद्दगरीला प्रोत्साद्दहत केले जाउ िकते. 

तुमची प्रगती तपासा:  

• सेवा गणुवत्ता म्हणजे काय? 

• सेवा गणुवते्तचे वेगवेगळे परीमाण कोणते? 

६.४ उच्च शिक्षणामधील गणुवत्ता व्यवस्थापनामध्ये सिंोधनाची भूशमका 

अशण सहकायव 

द्दवद्यापीठाच्या दोन प्रमखु कायाांपैकी एक म्हणजे सिंोधन अद्दण दसुर े म्हणजे द्दिक्षण हे 

अहे. प्रस्थाद्दपत द्दवद्यापीठामंध्ये प्राध्यापक सदस्यांनी ससं्था सिंोधन करण्यासाठी 

बादं्दधलकी दाखद्दवणे अवश्यक अहे. त्याचबरोबर द्दवद्यापीठाच्या बहुतेक द्दवभागामंध्ये 

द्दवद्दवध माध्यमादं्वार े सिंोधन प्रकलपासंाठी द्दनधी ईपलब्ध करून द्ददले जातात. 

महाद्दवद्यालयातील काही द्दवभाग जे पदव्यतु्तर कायवक्रम अयोद्दजत करतात, तेदेखील 

मयावदीत प्रमाणात सिंोधन करत ऄसतात.कोणतेही सिंोधन हे ऄध्यापनातील ईत्कृष्ट ते 

साठी योगदान करत ऄसते. कारण त्यामळेु द्दिक्षकानंा त्यांचे ज्ञान ऄद्ययावत ठेवता येते . 

म्हणूनच द्दिक्षकाचें प्राथद्दमक कायव हे सिंोधन अहे ऄसे मानले पाद्दहजे. सिंोधनामध्ये 

वतवमानपते्र अद्दण माद्दसकामंध्ये लेख ,सवेक्षण यांचे प्राथद्दमक द्दनष्कषव याचंा समावेि अहे. 

त्याचबरोबर द्दनयद्दमत घेतली जाणारी चाचणी अद्दण त्याचं्या द्दवशे्लषणाचे पररणाम हे समजून 

घेतले पाद्दहजे.ज्यामळेु सिंोधनामध्ये नवीन अद्दण ऄथवपूणव माद्दहती तयार होत ऄसते. 

यातूनच नवीन कलपना गहृीतके अद्दण सकंलपना द्दवकद्दसत होतात  अद्दण त्यामधूनच नवीन 

अद्दण  ऄथवपूणव ररत्या माद्दहतीचे ऄथवद्दनववचन केले जाते. १९८९ मध्ये अयोद्दजत केलेलया 

सिंोधन The University Funding Council of UK for it’s Research 

Assessment Exercise(RAE) सिंोधनाची व्याख्या खालीलप्रमाणे केली अहे, 

‚पररषदेच्या पनुरावलोकन याच ईिेिाने सिंोधन हे मूळ तपासाचे साधन म्हणून समजले 
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पाद्दहजे .ज्ञान अद्दण समाज प्राप्त करण्यासाठी सिंोधन केले पाद्दहजे.  सिंोधन हे मूळ 

ऄन्वेषण म्हणून समजले पाद्दहजे अद्दण ज्ञान द्दमळवण्यासाठी केले गेले पाद्दहजे. 

सिंोधनामध्ये नवीन द्दकंवा नाद्दवन्यपूणव ऄंतदृवष्टी प्राप्त होते .द्दवज्ञान अद्दण तंत्रज्ञानामध्ये 

सिंोधनामध्ये माहीत ऄसलेलया ज्ञानाचा  नवीन द्दकंवा लक्षणीय सधुाररत साद्दहत्य, 

ईपकरणे ,ईत्पादने अद्दण प्रद्दक्रया तयार करण्यासाठी प्रायोद्दगक द्दवकासामध्ये माहीत 

ऄसलेलया ज्ञानाचा वापर समाद्दवष्ट अहेत. यामध्ये सामग्री घटक अद्दण प्रद्दक्रया ऄसलयास 

द्दनयद्दमत प्रमाणे चाचणी अद्दण त्याचें द्दवशे्लषण वगळण्यात अले अहेत. राष्रीय मानकाचं्या 

त्याचं्या देखभालीसाठी नवीन द्दवशे्लषणात्मक तंत्राच्या द्दवकासापेक्षा हे द्दभन्न 

अहे.(जोन्स१९८९) 

उच्च शिक्षणातील गुणवत्ता व्यवस्थापनातील संिोधनाचे महत्त्व:  

ईच्च द्दिक्षणातील गणुवत्ता व्यवस्थापनामध्ये कोणत्याही प्रकारचे िैक्षद्दणक सिंोधन करत 

ऄसताना द्दवचार ,स्मरण याद्वार े िैक्षद्दणक सिंोधनाचा ईिेि िैक्षद्दणक पद्धती सधुारणे हा 

अहे .िैक्षद्दणक सिंोधनाची माद्दहती ऄसणे अद्दण ईच्च दजावचे िैक्षद्दणक सिंोधन अयोद्दजत  

केलयाने िैक्षद्दणक के्षत्रामध्ये खालील फायदे होउ िकतात, 

• द्दवद्यार्थयाांच्या ऄध्ययना मध्ये वाढ होण्यासाठी नवीन ऄनदुेिन पद्धतीचा वापर करता 

येतो. 

• द्दवद्यार्थयाांच्या द्दवकासात्मक गरजा समजून त्यानंा प्रोत्साहन देता येते. 

•  द्दवद्यार्थयावच्या पे्ररणेला प्रोत्साहन देणार ेिैक्षद्दणक वातावरण द्दवकद्दसत करता येते 

•  िैक्षद्दणक समस्याचें द्दनराकरण करता येते. 

• ऄभ्यासाच्या द्दवद्दवध के्षत्रा मध्ये ज्ञानाच्या प्रगतीमध्ये सिंोधन हे महत्त्वाची भूद्दमका 

बजावत ऄसते. 

•  वैज्ञाद्दनक पद्धतीचा वापर करून िैक्षद्दणक के्षत्रातील अव्हानानंाचे द्दनराकरण करता 

येते . 

• िैक्षद्दणक सिंोधनातून द्दमळालेले द्दनष्कषव द्दविेषता ईपयोद्दजत सिंोधन हे 

धोरण(Policy) सधुारण्यासाठी महत्त्वाचे ऄसते . 

• ईच्च द्दिक्षणातील गणुवत्ता व्यवस्थापन के्षत्रातील समस्या / अव्हाने ओळखता येतात 

त्याचबरोबर त्यावर ईपाय योजना करता येते. 

म्हणूनच ऄध्ययन-ऄध्यापन पररद्दस्थती सधुारण्यासाठी सिंोधन हे महत्त्वपूणव पररणाम करू 

िकते .प्रस्थाद्दपत अद्दण नामादं्दकत द्दवभागामंध्ये सिंोधन हे व्यक्ती अद्दण गटा भवती कें द्दित 

ऄसते.यामधूनच माद्दहतीचे अदान-प्रदान ,मकु्त चचाव अद्दण सहकायव या सारख्या चागंलया 

द्दवभागाची वैद्दिष््टये द्ददसून येतात . 

सिंोधन हे द्दवद्यापीठाच्या दोन मूलभूत कायाांपैकी एक अहे.त्यामळेुच सवोत्कृष्ट ता प्राप्त 

करण्यासाठी सवव प्रकारचे प्रयत्न करणे अवश्यक अहे. प्राध्यापकानंा सिंोधनासाठी परुिेा 
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सदु्दवधा ईपलब्ध करून देणे त्यासाठी योग्य ती द्दनयमावली तयार करण्यास मदत होइल ही 

जबाबदारी द्दवद्यापीठाच्या व्यवस्थापकाची ऄसते 

तुमची प्रगती तपासा:  

• ईच्च द्दिक्षणात त्यातील गणुवत्ता व्यवस्थापनातील सिंोधनाची व्याख्या सागंा 

•  सिंोधनाचे महत्त्व स्पष्ट करा. 

६.५ सारािं 

या घटकामंध्ये,अपण ईच्च द्दिक्षणातील द्दवद्दवध अव्हानांचा ऄभ्यास केला. गणुवत्ता 

गणुवत्ता व्यवस्थापनामध्ये ससं्कृती ही महत्त्वाची भूद्दमका बजावते. यामध्ये द्दवद्यार्थयाांच्या 

समोरील दैनदं्ददन जीवनातील अव्हानाचंा परस्पर सबंंध अद्दण अंतर सासं्कृद्दतक सबंंधाचे 

महत्त्व ज्यामध्ये द्दलंग परपंरागत प्रथा,बोललया जाणाऱ्या भाषा याचंा पररणाम होतो .या 

पाठामंध्ये नेततृ्व अद्दण अद्दण त्यातील अव्हाने यावर देखील चचाव केली.नोकरीतील 

समाधान अद्दण बादं्दधलकी हे गणुवत्ता व्यवस्थापनातील प्रमखु घटक अहेत या पाठामंध्ये 

सेवेच्या गणुवते्तवर  लक्ष कें द्दित केले अह.े द्दवद्दवध सिंोधनातून हे स्पष्ट होते की सेवेच्या 

गणुवते्तचे पररमाण व्यवसाय देि अद्दण ससं्कृतीमध्ये द्दभन्न ऄसतात. ईच्च द्दिक्षणातील 

गणुवत्ता व्यवस्थापनामध्ये द्दवद्दवध अव्हाने ओळखण्यासाठी अद्दण त्याचे द्दनराकरण 

करण्यासाठी सिंोधन ही महत्त्वाची भूद्दमका बजावत ऄसते. 

६.६ स्वाध्याय 

• ससं्कृती म्हणजे काय? ईच्च द्दिक्षणातील गणुवत्ता व्यवस्थापनावर त्याचा कसा 

पररणाम होतो?त्यावर ईपाय योजना सचुवा. 

• ‚अधदु्दनक गणुवत्ता व्यवस्थापनासाठी ग्राहकाचें समाधान अवश्यक अहे‛ गणुवत्ता 

व्यवस्थापनासाठी ते का महत्वाचे अहे हे ईदाहरणासह स्पष्ट करा. 

• नोकरीतील समाधान म्हणजे काय? गणुवत्ता व्यवस्थापनासाठी याचे महत्त्व 

ईदाहरणासह स्पष्ट करा. 

• नोकरीतील बादं्दधलकी अद्दण नोकरीतील समाधान यातील फरक स्पष्ट करा. 

• ईच्च द्दिक्षणात गणुवत्तापूणव सेवा का महत्त्वाची अहे? 

• ईच्च द्दिक्षणातील गणुवत्ता व्यवस्थापनामधील सिंोधन म्हणजे काय?त्यामधील 

सिंोधनाची भूद्दमका काय ऄसते? 
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