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स्त्री पुरूष सम नत मुल्य रूजक्षिण्य करत सांप्रष
े ण स क्षहत्य ची
क्षनर्मिती ि पररण म क रकतेच अभ्य स
महेश श्रीक ांत क्षिरस गर
प्रस्त िन
आिच्या 21व्या ितकात समािाची उं ची समािातील जिक्षणावर अवलंबुन
असते आजण जिक्षणाची उं ची जिक्षकां चा बैध्दीक उं चीवर अवलबुन असते हे
िसे खरे तसे समािाचा पायाभुत घटक म्हणुन मानल्या गेलेल्या कुंटु बाची उं ची
त्या घरातील स्त्रीच्या उं चीवर अवलबून असते. िीच्या हाती पाळण्याची दोरी
ती िगाते उधारी हे वचन तर प्रसीदध आहे मुले िाळे मध्ये जिक्षकां च्या
सहवासात िेवढे असतात त्या पेक्षा अजधकाळ ते आपल्या कुंटु बात असतात.
आईचा सहवास पयाा याने त्यां ना त्याचा जवकसनिील व संस्कार क्षम वयात
अधीक जमळत असता सहािीकच संस्कार करण्याची क्षमता आई मध्ये अजधक
असते म्हणूनच जवनोबा भावेनी
‘‘मात्रु हस्तेन भोिन म मात्रु मुखन जिक्षणम’’
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असे म्हटले आहे प्रसीदध समािावादी िास्त्रज्ञ चार्ल्ा फरीअर याने असे म्हटले
आहे की एखादया राष्ट्राकडून स्त्रीयंना जदल्या िाणाऱ्या सामाजिक व रािकीय
महत्वावरून त्या राष्ट्राची सां स्कृतीक उं ची मोिता येते राष्ट्राच्या जवकासात स्त्री
जिक्षणाला अजतिय महत्व आहे . स्त्री जिक्षणाच्या संदभाा त लेनीन चे जवचार
सुधा श्रेष्ठ होते. रजियाच्या जवकासात व साक्षरतेत झालेल्या प्रगतीमधील श्रेयाचे
कारण स्त्रीचे आहे .
महात्मा ज्योतीबा फुले यां नी राष्ट्र जवकासात स्त्री जिक्षणाचे महत्व ओळखून
आपले लक्ष प्रथम:तहा स्त्री जिक्षणाकडे केंन्द्रीत केले होते. महाराष्ट्रामध्ये स्त्री
जिक्षणाचा श्री गणेिाकरून एक मोठे समािीक पररवतान घडवून आणले
होते .
लोकिाही जवचार प्रणाली स्वीकारलेल्या दे िात स्त्री जिक्षणाचे महत्व जविेष
आहे . लोकिाहीमध्ये प्रत्येक व्यक्ती सुजिक्षीत सुिान व संस्कृत असणे गरिेचे
असते. दे िामध्ये घडणाऱ्या जवजवध घटनाच्या त्यां ना अथा लावता आला पाजहिे
त्या घटनेसंबंधी आपले मत बनजवता आले पाजहिे असे न झाल्यास लोकिाहीने
प्रधान केलेल्या मतदानाच्या हक्क फारसा अथा पुणा ठरणार नाही समािातील
हे जचत्र बदलयाचे असे ल तर स्त्री सुजिक्षीत होऊन िागृत होते अंत्यत
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जवदयाथी दिेत योग्य अध्ययन केल्या नंतरच मुलगी
जववाहास पात्र ठरत होती असा पुरावा अथावेदात
सापडतो. उपनयन सं स्कारा नंतर वेद अध्ययनास
सुरूवात होत असे ज्ञानाच्या सवा िाखेत स्त्स्त्रंयाना
प्रवेि जमळत होता तसेच धाजमाक व तास्त्त्वक पयाा य
ही स्त्री यास भागो होत होत्या.गारगी, मैत्राय या
सारख्या स्त्रीं यां नी त्याकाळात वेदाच्या संखोल
अभ्यास केल्याने समािात त्यां ना बहुमान प्राप्त
झाला होता प्रचीन काळात ज्या मुलीना अजववाहीत
राहून
ज्ञानािान
कराव्याचे
असेल
त्यां ना
(ब्रम्हवादींनी) असे म्हणत अिा ब्रम्हवादीनी स्त्रीया
जनरजनराळया ऋषीच्या आश्रमात राहून ज्ञानािान व
तपचयाा करीत असे .

आवश्यक आहे . यासाठी स्त्री जिक्षणाचा प्रचार व
प्रचार होणे आवश्यक आहे . स्त्री जिक्षणाच्या
बाबतीत पंडीत नेहरूनी असे म्हटले आहे की िर
तुम्ही एका मुलीला जिकजवले तर एका व्यक्तीला
साक्षर केल्या सारखे होईल पंरतू िेव्हा तुम्ही एका
मुलीला जिकवाल तेव्हा सवा कुंटु बाला सुजिजक्षत
केल्या सारखे होईल. एका स्त्री कुंटु बामध्ये जवजवध
भुजमकातीला पार पाडत असते पत्नी माता अिा
भुजमका तीला वाढवावया लागतात कुंटु बात पजतला
साथ दे उन मागादिान करण्यासाठी व बालकां चे
संगोपन व संवधान करण्यासाठी स्त्री जिक्षण
अजतिय महत्व आहे .
क्षशिण ची सम नसांधी आपल्या राज्य घटनेनुसार सवा स्त्री-पुरूषां नी समान
हक्क जदलेल्या आहे त समािातील सवा स्त्रीपुरूषां ना समान वागणुक तसेच कायदयाचे समान
संरक्षण जदल्याले आहे . सरकारी नौकरीच्या बाबतीत
समान संधी जदलेली आहे . पंरतू समािातील रूढी
पंरपरा अंधश्रदधा यामुळे स्त्रीयाकडे पाहणाच्या
दृष्ट्ीकोन जवजिष्ट् स्वरूपाचा आहे त्यामुळे स्त्रीयां ना
गउन स्थान प्राप्त होते
समािात स्त्रीयां ना
समानसंधी प्राप्त करून दे ण्यासाठी जिक्षणाच्या
प्रसार करून स्त्रीयां ना आपल्या हक्काची व
कताव्याची िाणीव होणे गरिेचे आहे स्त्री- पुरूष
समानतेसाठी मुंलीना जिकजवणे तीला समान संधी
दे णे पुरूषाच्या बरोबरीने जवकास प्रजकयेत सहभागी
करून घेणे या बाबतीत सवा साधारणपणे प्रचलीत
असल्याने गइर समि दू र होणे आवश्यक आहे त.

सम न
सांधी
अधोगतीच
कळ
(मध्ययुगीन
क लखांड)स्त्रीयां ना जमळणारे स्वां तत्र्य समािातील मान वेद
काळानंतर
रािकीय
सामािीक
व
आजथाक
बदलामुळे
सपृष्ठात
आले .
त्यामुळे
स्त्रीयाचा
जिक्षणाचा समान हक्क दे खील काळाच्या ओघात
नष्ठ झाल्या तसेच नंतरच्या काही कालखंडात
त्यां च्या संपत्ती दिान हक्क पती जनवडण्याचा हक्क
घटस्पोटाच्या हक्क नष्ठ करणारे कायदे आमलात
आले . त्यातूनच सतीची चाल पडदा पदधती इत्यादी
अनीष्ठ चालीररती समािात दृढ झाल्या अिा प्रकारे
18 व्या ितकाच्या िेवटी सामान्य स्त्रीयाचे िीवन
हे घरापुताच मयाा दीत झाले त्यामुळेच स्त्रींयाना
समािात गउन दिाा प्राप्त झाला पंरतू याला
दे खील काही स्त्रीया अपवाद होण्याच 19व्या
ितकाच्या
सुरूवातीस
िासनाकडून
स्त्रीयाच्या
संदभाा त िे साक्षर झाले त्यावरून स्त्री जिक्षणाची
स्त्स्थती किी होती हे समिून येते. स्त्रीयां नी जिक्षण
घेतल्यानंतर वैध्यव प्राप्त होते . अिा स्वरूपाची
अंधश्रदधा जहं दू समािात त्या काळी दृढ झाली
होती त्यामुळे श्रीमंत व िमीनदार लोकाचे काही
अपवाद सोडल्यास असे म्हणता येईल की सवा
साधारण पणे मुंलीना जिक्षणाची संधी त्या काळात
जमळत नव्हती.

प्र चीन भ रत तील क्षशिण ची सम नसांधीप्राचीन भारतात स्त्री जिक्षणाचे स्वरूप उज्वल होते
वेदकाळामध्ये स्त्रीया पुरूषाबरोबर जिक्षण घेत
असत उपनयन जवधी मुलीसाठी सुदधा होते त्या
काळात स्त्रीया केवळ वेदाच्या अभ्यास करत होत्या
असे नव्हते तर काही स्त्रीयां नी वेद सुकतेही रचले
होते त्याकाळात काही जवदवान स्त्रीया वेद
अध्यानात पारगत होत्या.
उदा- गारगी, मैत्रेई, ओवा, लोपमुद्रा, रामेिा,
उवािी इ त्या कालखंडामध्ये पतीच्या गरहिेरीमध्ये
पत्नी अग्नीला आहूती दे उ िकत होती म्हणिेच
तीला वेद सुकते पाठ असली पाजहिेत.
प्राचीन भारतामध्ये स्त्रीयाच्या सामाजिक दिाा उच्च
प्रजतच्या होता त्यां ना पुरूषाप्रमाणे िैक्षणीक संधी
होती गुरूकुल पदधती जकंवा आश्रमा मध्ये वयाच्या
8 व्या वषी मुलां च्या उपनयन संस्कार होत असे

आधुक्षनक क ळ त स्त्री क्षशिण ची सम नसांधी19व्या ितकात खऱ्या अथाा ने स्त्री जिक्षणा जवषय
समािात िाणीव जनमाा ण झाली समाि सुधारकां नी
व धमेसुधारकां नी स्त्री जिक्षणाचा िोराने पुरस्कार
केला स्त्री िीवनाच्या दृष्ट्ीने परपरागत िाचक रूढी
चालीररती
कायदाने
बंद
करण्यात
आल्या
स्वतत्र्यानंतर स्त्री जिक्षणाची िबाबदारी िासनाने
सवा क्षेत्रात स्थानासमानसंधी उपलब्ध करून जदली
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सांशोधन ध्यैय –
 स्त्री- पुरूष समानता मुल्य िनमानसात
रूिजवणे.
सांशोधन ची उददीष्ट्रे
 स्त्री-पुरूष मधील दरी कमी करणे.
 स्त्री-पुरूष
समानत
मुर्ल्
रूिजवण्यासाठी
जनमाा ण केलेल्या सप्रेषण साजहत्याची पररणाम
कारक तपासणे.
 स्त्री-पुरूष
समानत
मुर्ल्
रूिजवण्यासाठी
जनमाा ण केलेल्या सप्रेषण साजहत्याचा वापर
करून
 स्त्रीयां ना प्राथजमक व उच्च जिक्षण दे णे.
 स्त्रीयां ना व्यवसाजयक जिक्षण दे णे.
 स्त्रीयां ना त्यां च्या हक्काची िाणीव करून दे णे.
 जिक्षणातून स्वत:हाची आत्मबल वाढजवणे.
 जिक्षणातून स्वत:हाची कायात्मक पातळीच्या
िोध घेणे.
 स्त्रीयां ना समािात मानाचा दिाा प्राप्त करून
दे णे.
 स्वत:हाच्या अस्त्स्थत्वाची ओळख करून दे णे.
 समािात मान समान जमळू न दे णे.
 समािात स्त्रीने स्वत:हाची कायाप्रणवता संधी
करणे.
 अिा प्रकारे स्त्री पुरूषा समानता मुल्य
रूिजवण्यासाठी खालील उददीष्ट्र स्पष्ट् करता
येईल.

स्त्रीयां ना जिकवा व रोिगार इ बाबत समानतेची
वागणुक जमळावी हे सरकारचे धोरण असुन त्या
दृष्ट्ीने उपाय योिीले िात आहे त. दे िातील िवळ
िवळ जनम्मी लोकसंख्या ही स्त्रीयाची आहे (1991
च्या िणगणनेनुसार) दर हिारी पुरूषामागे स्त्रीयाचे
प्रमाणे 93% आहे 1991 च्या आकडे वारी नुसार
दे िाची साक्षरता 52.2% आहे . त्यामध्ये स्त्री
साक्षरतेचे प्रमाण जनम्यापेक्षा कमी आहे स्त्री व
पुरूष हे िग रूपी संसाराची दोन चाफे आहे त.
समािातील िबाबदाऱ्या पार करण्यासाठी व
आजथाक रािकीय व सां स्कृतीक जवकासासाठी
स्त्रीयां ना साक्षर केले पाजहिे जिक्षणाच्या व
व्यवसायाच्या सवा क्षेत्रात स्त्रीयां ना समान संधी जदली
पाजहिे डॉ. राधाकृष्णन यां नी स्त्री जिक्षणाचा
संदभाा त असे म्हटले आहे की (िर सवा साधारण
जिक्षण ही) स्त्री-पुरूषाना दयावयाचे असेल तर
प्रथम संधी स्त्रीयां ना जदली पाजहिे कारण संस्कृती
संरक्षण व संवधान स्त्री जिक्षणामुळेच होत.
स्वातत्र्योतर काळामध्ये
स्त्री जिक्षणाच्या गती
जमळाली सरकार व समाि यां ना स्त्री जिक्षणाचे
महत्व समिले आि स्त्रीया पुरूषा पेक्षा िारररीक
व मानजसक िकतीत कमी आहे त असे कोणीही
मान्य करू िकत नाही स्त्रीयां ना समान संधी
जदल्यामुळे जिक्षीका टं कलेखीका दु रध्वनी चालीका
जिवणकाम लघुउघोग या क्षेत्रात स्त्रीयाची मिल
पुढे
गेली
आहे
आि
कोणत्याही
जवषय
जिकजवणाऱ्या प्राध्याजपका आहे त कोणत्याही जवषयात
उच्च संिोधन करणाऱ्या मजहला आहे त जनरजनराळया
संस्थानाचे
सं चालन
करणाऱ्या
मजहला
आहे त.स्त्रीयां ना समान संधी जमळत असल्यामुळे
भारतीय स्पधाा पररक्षेत (MPSC/UPSC) त्या
यिस्वी होउन प्रिासकीय आजधकारी बनत आहे त
वकील, बॅरीस्टर, उदोिक, जवद्यापीठाच्या कुलगुरू
इ क्षेत्रात त्या कताव्य गिवीताना जदसत आहे त
एकेकाळी रािकारण व समािकारण जह दोन्ही क्षेत्र
पुरूषाची होती ती ही यात स्त्रीयां नी काबीि केली
आहे त.जिकेट,
टे नीस,
पोहणे,
िारररीक
कसरती, कबबडी, खो-खो, अिा जवजवध जिडा
क्षेत्रातही त्या सहभागी होउन पररतोषीके जमळवत
आहे त. जगरीया रोहन, जवमानचालक जवजवध क्षेत्रात
कुिल संचलन अिा जवजवध क्षेत्रामध्ये स्त्रीयां ना
चमकत आहे त. सैन्यमध्ये दे खील महत्वाची भुजमका
त्या पारपडत आहे त थोडक्यात आि सवा क्षेत्रात
आि सवा क्षेत्रात स्त्रीया आपल्या प्रभाव पडताना
जदसुन येत आहे त.

सांशोधन ची गृहीतके 1) जवघार्थ्ाा ना स्त्री-पुरुष समानता मूल्याची गरि
आजण त्याचा समािािी सं बंध याबाबत पूवाज्ञान
आहे .
2) जवद्यार्थ्ाा ना मूल्य या संकल्पना स्पष्ट् आहे त.
3) संप्रेषण साजहत्याचा वापर करून आियाबाबत
अजधक माजहती उपलब्ध करून दे ता येते.
4) जवद्यार्थ्ाा चे स्त्री-पुरुष समानता मूल्याजवषयीचे
पूवाज्ञान समान स्तरावर आहे .
सांशोधन ची अभ्युपगम1) स्त्री पुरूष समानता मुल्य रूिजवण्याकरता
संप्रेषण
साजहत्य
जचत्रजफत
दाखजवण्यापुवी
सोडवून घेतलेली प्रश्नावली (मुले) घटक जनम्न
जदसून येईल.
2) स्त्री पुरूष समानता मुल्य रूिजवण्याकरता
संप्रेषण
साजहत्य
जचत्रजफत
दाखजवण्यापुवी
सोडवून घेतलेली प्रश्नावली (मुली) घटक जनम्न
जदसून येईल.
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3) स्त्री पुरूष समानता मुल्य रूिजवण्याकरता
संप्रेषण साजहत्य जचत्रजफत दाखजवल्यावर सोडवून
घेतलेली प्रश्नावली (मुले) घटक उच्च जदसून
येईल.
4) स्त्री पुरूष समानता मुल्य रूिजवण्याकरता
संप्रेषण साजहत्य जचत्रजफत दाखजवल्यावर सोडवून
घेतलेली प्रश्नावली (मुली) घटक उच्च जदसून
येईल.
सांशोधन
पदधतीप्रस्तुत
पध्दतीच अिलांब के ल आहे.

सांशोधन त

संख्यािास्त्रीय साधने- t मुल्य

सांशोधन ची प्रत्यि क यिि हीसदर संिोधनामध्ये संिोधकां ने मनपा क्षेत्रातील
केन्द्रातील माध्यजमक िाळे त िाऊन मागील 2
वषाां चा व सध्याचा अहवाल तपासू न स्त्री - पुरूष
समानते बाबत सद्यस्त्स्थतीचा आढावा घेण्यता आला
व त्यां ची नोंद ठे वण्यात आली.त्यानंतर संिोधनात
संिोधकाने जनवडलेल्या िाळे त िाऊन प्रथम
मुख्याध्यापकां कडून परवानगी घेण्यात आली व
त्यां च्याकडून जवजवध योिनां ची माजहती घेण्यात
आली. त्यानंतर जवद्यालयातील जवद्यार्थ्ाा नकडून
प्रश्नावली भरून घेण्यात आली व नंतर जचत्रजफत
दाखजवण्यात आली. व नंतर पुन्हा प्रश्नावली सोडवून
घेण्यात आली. वरील सवा माजहती संकजलत करून
जवश्लेषणात्क भाग सारणीच्या स्वरूपात मां डण्यात
आला.

सिेिण

िनसंख्याप्रस्तुत संिोधनासाठी नगर िहरातील
4 केन्द्रातील माध्यजमक िाळे तील मुले व मुली
न्य दशिसंिोधकास उपलब्ध असणारा वेळ व पैसा,
प्रजतसादाकां ची उपलब्ध व माजहती जमळाल्यानंतर
त्याचे करावे लागणारे पृथ्थकरण याचा आधी जवचार
करून न्यादिाा चा आकार ठारवावा लागतो.
संिोधन समऱ्या पडताळू न पाहण्याच्या हे तूने स्त्री
पुरूष समानता मूल्य रूिजवण्यासाठी संप्रेषण
साजहत्याची पररणाम कारकाता तपासण्यासाठी इ
9वी तील मुले व मुली ची नमुना म्हणून जनवड
करण्यात आली. नमुना गट जनवडतां ना आकस्त्ित/
सोयीस्कर नमुना चयन या पध्दतीचा वापर करण्यात
आला. या नमुना गटाकडून प्रथम:तहा प्रश्नावली
सोडवून घेण्यात आली व नंतर त्यां ना जचत्रजफत
दाखजवण्यात आली व नंतर पुन्हा प्रश्नावली सोडवून
घेण्याकरीता त्याकररता िाळे ची समंती घेतली व
त्यानंतरच संबंधीत नमुना गटाकडून या प्रश्नावल्या
सोडून घेतल्या. प्रस्तुत संिोधन करता इ 9वी तील
मुले व मुली ची नमुना म्हणून जनवड करण्यात
आली त्यात चार िाळे त घेण्यात आली.

सांशोधन स धने
सांशोधन स क्षहत्य च आदशि ि ददश दशिक
1. स्त्री- पुरूष समानता मूल्य रूिजवण्यासाठी
समािातील प्रजसदध असणाऱ्या स्त्रीची माजहती
सदर संप्रेषण साजहत्यामध्ये दे ण्यात आलेले
आहे .
2. स्त्री- पुरूष समानता मूल्य रूिजवण्यासाठी
समािातील प्रजसदध असणाऱ्या स्त्रीची माजहती
सदभाा त प्रिनावली व जचत्रजफतच्या मध्यमातून
सदर संप्रेषण साजहत्यामध्ये दे ण्यात आलेले
आहे .
सांदक्रय त्मक व्य ख्य अ) स्त्री पुरूष समानता
संप्रेषण साजहत्याव्दारे प्रयुक्ताने
म्हणिे जचत्रजफत होय.
ब) स्त्री पुरूष समानता
संप्रेषण साजहत्याव्दारे प्रयुक्ताने
म्हणिे प्रश्नावली होय.

नमुन चयन कोष्टक
क्रां
शळ
1 के डग ांि के न्र तील म ध्यक्षमक श ळ
2 बुरुडग ांि के न्र तील म ध्यक्षमक श ळ
3 झेडीगेट के न्र तील म ध्यक्षमक श ळ
4 रे ल्िेस्टेशन के न्र तील म ध्यक्षमक श ळ
एकु ण

मुले मुली एकु ण
30 30 60
30 30 60
30 30 60
30 30 60
120 120 240

तपासण्यासाठी ज्या
जमळवलेला प्रां प्ताक
तपासण्यासाठी ज्या
जमळवलेला प्रां प्ताक

अ) चित्रचितप्रस्तुत जचत्रजफत मध्ये 10 समािातील मान्यवर
स्त्रीयावर आधारीत त्यां च्या जिवन कायाा वर केलेल्या
कामकािाची माजहती जदलेली आहे . जवदयार्थ्ाा ना
प्रश्नावली
सोडण्यास
जदली
होती
जचत्रजफत
दाखजवल्यावर पुन्हा जतच प्रश्नावली दे ण्यात येणार
आहे .

वरील 4 केन्द्रातील माध्यजमक िाळा इयत्ता 9 वी
मधील प्रत्येक िाळे तील 30 मुले व 30 मुली यां ची
जनवड ही प्रासंगीक नमुना जनवड पध्दतीने केली.
संिोधन साधने- 1) प्रश्नावली 2) जचत्रजफत

ब) प्रश्न िली~ 25 ~
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आला. त्या करता आवश्यक ती परवानगी संमती
पत्राव्दारे वेगवेगळया चारही जठकाणी घेण्यात
आली. नमुना गटात प्रत्येक िाळे त 30 मुले व
30 मुली एकुण 60 असे एकुण 240 प्रयुक्तावर
प्रश्नावली घेण्यात आली. अिा प्रकारे 240 िणां ची
जनवड आकस्त्ित/ सोयीस्कर पध्दतीव्दारे केली
गेली.
नमुना गटातील इ 9वी च्या मुला मुलीना प्रश्नावली
सोडजवण्यास जदली. या प्रश्नावली सोडण्याकरता
आवश्यक असणाऱ्या सुचना सवा प्रथम जदल्या. त्या
व्यवस्थतीत ररत्या समिल्याची खात्री झाल्यानंतरच
सोडण्यास सुरूवात करण्यास साजगतले . प्रथम
चाचणी संपूणा ररत्या सोडवून झाल्यावर जवद्याथीना
जचत्रजफत दाखजवण्यात आली. व पुन्हा जतच
प्रश्नावली सोडजवण्याकरता दे उन सोडवून घेतली.

प्रस्तुत प्रश्नावली मध्ये 20 प्रश्न जवचारण्यात आलेले
आहे त हे प्रश्न समािातील मान्यवर स्त्रीयावर
आधाररत आहे त.सदर प्रश्नावलीमध्ये प्रत्येक प्रश्नाच्या
खाली चार पयाा य दे ण्यात आलेले आहे त. त्या
पयाा य पैकी एक पयाा य जनवडून प्रश्नाच्या समोरील
चौकटीत योग्य उत्तराचा िंमाक नोदव्याचा आहे .
अिाच प्रकारे प्रश्नावलीतील 20 प्रश्न सोडव्याची
आहे त.
गुण कां न- य प्रश्न िलीचे गुण कां न हे सम न भ र
असण रे आहेत.य त 20 प्रश्न आहेत.
क्रां
1
2

तपशील
गुण
योग्य उत्तर स
1 गुण
अयोग्य उत्तर स
0 गुण
िरील तक्तत्य प्रम णे गुण कां न के लेले आहे.

सांशोधन ची पररकल्पन िून्य- स्त्री पुरूष समानतेजवषयीचे आकलन आजण
जवकसीत करण्यात आलेली प्रश्नपेढी यां मध्ये
माजहस्तीवर परपस्पर सहसंबंध नाही.

-: श्रेणीक ि परण्य ची कृ ती:संिोधनाकरता जनवडलेल्या जवषयाची पडताळणी
करता जवषयाला अनुसरून 1 प्रश्नावली तयार
करण्यात आली. या प्रश्नावलीचा अवलंब इ 9 वी
तील मुले व मुली यासाठी नमु ना गटावर करण्यात
आला. नमुना गट अहमदनगर िहरातील चार
वेगवेगळया िाळे त इ.9वीच्या वगाा त घेण्यात
स्ितांत्रय पररित्यि
मुले
मुली

पयाा यी- स्त्री पुरूष समानतेजवषयीचे आकलन आजण
जवकसीत करण्यात आलेली प्रश्नपेढी यां मध्ये
माजहस्तीवर परपस्पर सहसंबंध आहे .

प्र योक्षगक आर खड
परतांत्र पररित्यि
प्रश्न िली
क्षचत्रदित

पररित्य
स्ितांत्र्य पररित्यिपरतांत्र पररित्यि
क्षस्िर पररित्यि
श ळे तील मुले ि मुली प्रश्न िली क्षचत्रदित िय ललांग इयत्त इत्य दी

प्रक्षतस द / प्रत्य भरण
प्रेषक
(सांशोधक)

सांदश
े
स्त्री-पुरुष सम नतेस ठी सांप्रेषण स क्षहत्य क्षनर्मिती ि पररण म
क रकतेच अभ्य स करणे

पूििज्ञ न

सांशोधन ची चले
स्ि श्रयचल
िय
अध्य पन पध्दती

म क्षहतीचे क्षिश्लेषणप्रस्तुत संिोधनाकररता संिोधकाने स्त्री- पुरूष
समानता मूल्य रूिजवण्यासाठी संप्रेषण साहीत्याचे
जनमीती व पररणामकारकतेचा अभ्यास करणे हा
जवषय जनवडला आहे . संबंधीत संिोधनाकररता
संिोधकाने जवद्यार्थ्ाां साठी प्रश्नावली, व जचत्रजफत या

म ध्यम
क्षचत्रदित

ग्र हक
(इ.9 िी चे प्र योक्षगक गट तील
क्षिदय िी)

आश्रयीचलआशयज्ञ न

साधनां चा वापर केला आहे . त्यानंतर संख्यािास्त्रीय
जवश्लेषण करण्याकररता कोष्ट्क व िेकडे वारीचा
वापर केला आहे .कोष्ट्कां चे अथाजनवाचन पुढीलप्रमाणे
केले आहे . कोष्ट्काचा िंमाक, कोष्ट्काचे नां व,
कोष्ट्ातील पयाा य, प्रजतसादक िेकडे वारी.
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च चणी

कोष्ट्क स्त्री पुरूष समानता मुल्य रूिजवण्याकरता
संप्रेषण
साजहत्य
जचत्रजफत
दाखजवण्यापुवी
व
जचत्रजफत दाखजवल्यावर सोडवून घेतलेली प्रश्नावली
म ध्यक्षमक
शळ
क्षनिडलेले
कें र
के डग ांि
बुरुडग ांि
प्रश्न िली

झेंडीगेट
रे ल्िेस्टेशन
एकु ण

ललांग

मुले
मुली
मुले
मुली
मुले
मुली
मुले
मुली
मुले
मुली

एकु ण
नमुन
च चण्य
30
30
30
30
30
30
30
30
120
120

मुल्य
स्ितांत्र्यत
प तळी

58

(मुले) व (मुली) घटकावरील मध्यमान व प्रमाण
जवचलन आजण t मुल्य.
क्षचत्रदित द खक्षिण्य पुिी
सोडिून
घेतलेली प्रश्न िली
मध्य
प्रम ण
t
मन
क्षिचलन
18.70 2.20
1.59
24.96 1.72
8.43
2.45
1.22
12.9
1.72
18.70 2.78
0.01
22.51 3.47
9.96
2.20
1.45
12.56 2.50
55.79 9.63 4.27
72.93 9.41

क्षचत्रदितद खक्षिल्य िर सोडिून
घेतलेली प्रश्न िली
मध्य
मन
16.83
24.96
9.96
13
24.96
16.77
9.76
12.66
61.51
67.39

प्रम ण
क्षिचलन
3.06
1.72
2.18
1.70
1.72
2.98
2.68
2.49
9.64
8.89

t
5.62
1.97
5.40
4.85
17.84

(t मुल्य हे 0.01 य प तळील यि िि आहे.)

कोष्टकचे क्षििेचन के डग ि
ां के न्र तील म ध्यक्षमक श ळ िाळे त जिकणारे प्रत्येकी 30 प्रमाणे असे एकुण
60 िणाच्या अंतभाा व करण्यात आला. संप्रेषण
साजहत्य जचत्रजफत दाखजवण्यापुवी सोडवुन घेतले ल्या
प्रश्नावली सोडवुन घेतली त्याबाबतीतील जचत्रजफत
दाखजवण्यापुवी यामध्ये मुले मध्य 18.70 तर
प्रमाण जवचलन 2.20 जदसून आले मुली मध्य
24.96 तर प्रमाण जवचलन 1.72 जदसून आले .
तसेच जचत्रजफत दाखजवल्यावर सोडवून घेतलेली
प्रश्नावली यामध्ये मुले मध्य 16.83 तर प्रमाण
जवचलन 3.06 जदसून आले मुली मध्य 24.96

तर प्रमाण जवचलन 1.72 जदसून आले. तसेच
मुल्य स्वतंत्र्यता पातळी 59 आहे व t मुल्य
जचत्रजफत दाखजवण्यापुवी 1.59 व जचत्रजफत
दाखजवल्यावर 5.62 आहे . त्यामुळे हे आलेले t
मुल्य स्वतंत्रतेच्या दोन्ही पातळयाला जवश्वसनीय
आहे . अिा प्रकारे संप्रेषण साजहत्य जचत्रजफत
दाखजवण्यापुवी सोडवुन घेतलेल्या प्रश्नावली ही
जचत्रजफत दाखजवल्यावर सोडवुन घेतलेल्या चाचणीत
घटक उच्चतम जदसून आला आहे . (t मुल्य हे
0.01 या पातळीला यथाथा आहे .)
बुरुडग ि
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िाळे त जिकणारे प्रत्येकी 30 प्रमाणे असे एकुण
60 िणाच्या अंतभाा व करण्यात आला. संप्रेषण
साजहत्य जचत्रजफत दाखजवण्यापुवी सोडवुन घेतले ल्या
प्रश्नावली सोडवुन घेतली त्याबाबतीतील जचत्रजफत
दाखजवण्यापुवी यामध्ये मुले मध्य 08.43 तर
प्रमाण जवचलन 2.45 जदसून आले मुली मध्य
12.09 तर प्रमाण जवचलन 1.72 जदसून आले .
तसेच जचत्रजफत दाखजवल्यावर सोडवून घेतलेली
प्रश्नावली यामध्ये मुले मध्य 09.96 तर प्रमाण
जवचलन 2.18 जदसून आले मुली मध्य 13.00
तर प्रमाण जवचलन 1.72 जदसून आले. तसेच
मुल्य स्वतंत्र्यता पातळी 59 आहे व t मुल्य
जचत्रजफत दाखजवण्यापुवी 1.22 व जचत्रजफत
दाखजवल्यावर 1.97 आहे . त्यामुळे हे आलेले t
मुल्य स्वतंत्रतेच्या दोन्ही पातळयाला जवश्वसनीय
नाही. अिा प्रकारे संप्रेषण साजहत्य जचत्रजफत
दाखजवण्यापुवी सोडवुन घेतलेल्या प्रश्नावली ही
जचत्रजफत दाखजवल्यावर सोडवुन घेतलेल्या चाचणीत
घटक उच्चतम जदसून आला आहे . (t मुल्य हे
0.01 या पातळीला यथाथा आहे .)

िाळे त जिकणारे प्रत्येकी 30 प्रमाणे असे एकुण
60 िणाच्या अंतभाा व करण्यात आला. संप्रेषण
साजहत्य जचत्रजफत दाखजवण्यापुवी सोडवुन घेतले ल्या
प्रश्नावली सोडवुन घेतली त्याबाबतीतील जचत्रजफत
दाखजवण्यापुवी यामध्ये मुले मध्य 09.96 तर
प्रमाण जवचलन 2.20 जदसून आले मुली मध्य
12.56 तर प्रमाण जवचलन 2.50 जदसून आले.
तसेच जचत्रजफत दाखजवल्यावर सोडवून घेतलेली
प्रश्नावली यामध्ये मुले मध्य 09.76 तर प्रमाण
जवचलन 2.68 जदसून आले मुली मध्य 12.66
तर प्रमाण जवचलन 2.49 जदसून आले. तसेच
मुल्य स्वतंत्र्यता पातळी 59 आहे व t मुल्य
जचत्रजफत दाखजवण्यापुवी 1.45 व जचत्रजफत
दाखजवल्यावर 4.85 आहे . त्यामुळे हे आलेले t
मुल्य स्वतंत्रतेच्या दोन्ही पातळयाला जचत्रजफत
दाखजवण्यापुवी 1.45 पातळयाला जवश्वसनीय नाही
व जचत्रजफत दाखजवल्यावर 4.85 आहे जवश्वसनीय
आहे . अिा प्रकारे संप्रेषण साजहत्य जचत्रजफत
दाखजवण्यापुवी सोडवुन घेतलेल्या प्रश्नावली ही
जचत्रजफत दाखजवल्यावर सोडवुन घेतलेल्या चाचणीत
घटक उच्चतम जदसून आला आहे . (t मुल्य हे
0.01 या पातळीला यथाथा आहे .)

झेडीगेट के न्र तील म ध्यक्षमक श ळ िाळे त जिकणारे प्रत्येकी 30 प्रमाणे असे एकुण
60 िणाच्या अंतभाा व करण्यात आला. संप्रेषण
साजहत्य जचत्रजफत दाखजवण्यापुवी सोडवुन घेतले ल्या
प्रश्नावली सोडवुन घेतली त्याबाबतीतील जचत्रजफत
दाखजवण्यापुवी यामध्ये मुले मध्य 18.70 तर
प्रमाण जवचलन 2.78 जदसून आले मुली मध्य
22.51 तर प्रमाण जवचलन 3.47 जदसून आले .
तसेच जचत्रजफत दाखजवल्यावर सोडवून घेतलेली
प्रश्नावली यामध्ये मुले मध्य 24.96 तर प्रमाण
जवचलन 1.72 जदसून आले मुली मध्य 16.77
तर प्रमाण जवचलन 2.98 जदसून आले. तसेच
मुल्य स्वतंत्र्यता पातळी 59 आहे व t मुल्य
जचत्रजफत दाखजवण्यापुवी 0.01 व जचत्रजफत
दाखजवल्यावर 5.40 आहे . त्यामुळे हे आलेले t
मुल्य स्वतंत्रतेच्या दोन्ही पातळयाला जचत्रजफत
दाखजवण्यापुवी 0.01 पातळयाला जवश्वसनीय नाही
व जचत्रजफत दाखजवल्यावर 5.40 आहे जवश्वसनीय
आहे . अिा प्रकारे संप्रेषण साजहत्य जचत्रजफत
दाखजवण्यापुवी सोडवुन घेतलेल्या प्रश्नावली ही
जचत्रजफत दाखजवल्यावर सोडवुन घेतलेल्या चाचणीत
घटक उच्चतम जदसून आला आहे . (t मुल्य हे
0.01 या पातळीला यथाथा आहे .)

पररकल्पनेची सत्यत प्रस्तुत संिोधनामध्ये t मुल्य या संख्यािास्त्रीय
साधनाचा वापर करून जनष्कषा काढण्यात आले
असून त्यानुसार अभ्युपगम जसदध झाल्याचे जदसून
येते. त्यामुळे प्रस्तुत संिोधनासाठी िून्य पररकल्पना
मां डण्यात आलेली असून िून्य पररकलपनेचा
स्वीकार करावा लागेल.
अिि क्षनयोजनप्रस्तुत संिोधनाचा मुख्य हे तु मध्ये स्त्री पुरूष
समानता मुल्य रूिजवण्याकरता संप्रेषण साजहत्याची
जनजमाती व पररणाम कारकतेचा अभ्यास करणे ही
समऱ्या पडताळु न पाहणे यासाठी प्रश्नावली वापरल्या
होत्या यामध्ये जचत्रजफत दाखजवण्यापुवी व जचत्रजफत
दाखजवलयावर सदरची प्रश्नावली मुले व मुली
याच्याकडु न 4 केन्द्रातील माध्यजमक जवद्यालयात 30
मुले व 30 मुली याप्रमाणे प्रत्येक िाळे त 60
याप्रमाणे 120 मुले व 120 मुली अिा एकुण
240 जवदयार्थ्ाा वर प्रश्नावली सोडवून घेण्यात आली.
प्रस्तुत संिोधनातील समऱ्या पडताळणी हे तूने
अहमदनगर िहरातील वेगवेगळया िाळे तील जवजवध
िाळे तील मुले व मुली यां ना प्रश्नावली दे ण्यात आली
यामध्ये 240 जवद्यार्थ्ाा ना जचत्रजफत दाखजवण्यापुवी व
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श सन1. स्त्री-पुरूष समानता मूल्य रूिजवण्यासाठी
जवजवध साजहत्याची जनजमाती करणे.
2. स्त्री-पुरूष समानता मूल्य रूिजवण्यासाठी
जवभागीय स्तरावर सजमती नेमण्यात यावी.

दाखजवल्यावर तीच प्रश्नावली पुन्हा सोडवुन घेण्यात
आली. या प्रश्नावलीसाठी इयत्ता 9 च्या वगाा त
जिकणाऱ्या जवद्यार्थ्ाा ना दे ण्यात आली त्यानंतर
प्रश्नावलीचे गुणाकंन केले . दोन्ही प्रश्नावलीचे कच्चे
प्राप्तां क स्तरानुसार जलहले. त्यानंतर वणानात्मक
संख्यािास्त्राचा अवलंब करून मध्ये प्रमाण जवचलन
स्वतंत्रता पातळी मुल्य t मुल्य काढण्यात आले व
आलल्या मुल्याव्दारे अनुमानात्मक संख्यािास्त्राचा
वापर करून जनष्कषा काढण्यात आले.

सांशोधन ची मय द
ि 1) प्रस्तुत संिोधनासाठी नमुना चयन हे फक्त
अहमदनगर िहरातील जनवडण्यात आले होते.
2) प्रस्तुत संिोधनात इयत्ता 9 वी तील मुले व
मुले यां चा समावेि करण्यात आला.
3) संिोधना करता नमुना गट 30/30 घेण्यात
आला होता.
4) या संिोधनात फक्त इयत्ता 9 वी तील
जवद्याथीच घेण्यात आले .
5) या संिोधनातील समऱ्या जवधानाजवषयी नव्याने
पुणा संिोधन करणे गरिेचे आहे .
6) प्रस्तुत संिोधनात नमुना गट आकस्त्ित व
सोयीस्कर पध्दतीने जनवडण्यात आला.

क्षनष्कषि1. जचत्रजफत दाखजवण्यापुवी सोडवुन घेतलेल्या
प्रश्नावली फक्त मुलाची सोडवुन घेतलेल्या
चाचणीत घटक जनम्नतम जदसून आला आहे .
2. जचत्रजफत दाखजवण्यापुवी सोडवुन घेतलेल्या
प्रश्नावली फक्त मुलाची सोडवुन घेतलेल्या
चाचणीत घटक जनम्नतम जदसून आला आहे .
क्षशि रस:1. स्त्री-पुरूष समानता मूल्य रूिजवण्यासाठी
पाठयिमात िास्त पाठयभार अंि वाढजवणे.
2. स्त्री-पुरूष समानता मूल्य रूिजवण्यासाठी
टी.व्ही वर जवजवध कायािम सुरू करणे.
3. स्त्री-पुरूष समानता मूल्य रूिजवण्यासाठी मूल्य
जिक्षणाचे तास वाढजवणे.
4. स्त्री-पुरूष समानता मूल्य रूिजवण्यासाठी
जवजवध साजहत्याची जनजमाती करणे.
5. स्त्री-पुरूष समानता मूल्य रूिजवण्यासाठी
जवभागीय स्तरावर सजमती नेमण्यात यावी.
जिक्षकस्त्री-पुरूष
समानता
रूिजवण्यासाठी जिक्षकां नी जवजवध द्रक
साधनाचा वापर करणे
तसेच पाठिमातून जवजवध उदाहरणे दे णे.

सांशोधन चे उप योजन
प्रस्तुत सांशोधन च
उपयोग
शकतो.
1. िैक्षणीक क्षेत्रात
2. जचजकत्सालयीन क्षेत्रात
3. समुपदे िन क्षेत्रात
4. संिोधन क्षेत्रात

पुढील

िेत्र त

होिू

उपसांह रस्त्री-पुरूष समानता मूल्य रूिजवण्यासाठी संप्रेषण
साजहत्याची जनजमाती व पररणामकारकतेचा अभ्यास
करणे यामध्ये स्त्री-पुरूष समानते मूल्यमापन यापूवी
झालेले आहे . प्रस्तुत संिोधनात आलेले जनष्कषा हे
िवळपास संिोधनाच्या जनष्कषाा सारखेच आहे त.
संबंजधतां च्या अडचणी व सूचना यातही साम्य
असल्याचे जदसून येते.

मूल्य
श्राव्य

क्षिदय िी- स्त्री-पुरूष सम नत मूल्य रूजक्षिण्य स ठी
सम जम न्य स्त्रीच च
ां
अभ्य स करणे.

सम रोपप्रस्तुत संिोधनात संिोधकाला स्त्री-पुरूष समानता
मूल्य रूिजवण्यासाठी संप्रेषण साजहत्याची जनजमाती व
पररणामकारकता जदसून आलेली आहे . िासनाने व
िालेय
जिक्षण
जवभाग
व
महाराष्ट्र
राज्य
पाठयपुस्तक महामंडळ पुणे यां नी दे खील िास्तीत
िास्त सहिालेय अभ्यासिमात िास्तीत िास्त
वापर करावा व सदर च्या संिोधनामुळे ही
जवद्याथी,
समाि,
पालक,यामध्ये
स्त्री-पुरूष

सम ज1. स्त्री-पुरूष समानता मूल्य रूिजवण्यासाठी
पाठयिमात िास्त पाठयभार अंि वाढजवणे.
2. स्त्री-पुरूष समानता मूल्य रूिजवण्यासाठी
टी.व्ही वर जवजवध कायािम सुरू करणे.
3. स्त्री-पुरूष समानता मूल्य रूिजवण्यासाठी मूल्य
जिक्षणाचे तास वाढजवणे.
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समानता मूल्य
वापर होईल.

रूिजवण्यासाठी

सदर

संिोधनाचा
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