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विदर्भातीऱ बी. एड्. आणि डी. एड्. प्रशिऺि घेिभऱ्यभ आददिभसी ि बबगर आददिभसी विद्यभर्थयभाच्यभ सभमभजिक-

आर्थाक दिभानुसभर ऻभन संऩभदन पे्ररिभ आणि िैऺ णिक अशर्रूचीचभ तयभंच्यभ  अशर्ितृतीिर ऩडिभऱ्यभ प्रर्भिभंचभ 
र्चककतसक अभ्यभस 

कु िंदनभ डी. मभशसरकर 

संिोर्धकभ 

 सभरभंि : 

शळषण भशावलद्मारमात शळषण घेणाये वलद्माथी शे ळारेम शळषण षेत्रात सान देण्मावाठी वतत प्रगतीऩथालय 

अवतात. आणण त्मावाठी त्माांनी अर्जित केरेल्मा सान आणण ळषैणणक अशबरुची फाफत वादय रेखाभध्मे 

आढाला घेण्मात आरेरा आशे. 

मुख्य िब्द : आददलावी ल बफगय आददलावी वलद्माथी, सान वांऩादन, अशबरूची 

 प्रस्तभिनभ  : 

चाांगरे वलद्माथी घडवलण्माकरयता चाांगल्मा दजेदाय शळषकाची अवत. भात्र आज भशायाष्ट्रातीर आददलावी ल 

ग्राशभण बागात चाांगरे शळषक जाण्माव तमाय नवतात. बायत शा कृवऴप्रधान देळ अवल्माभुऱे ७०  टक्के जनता 
खेडमा ऩाडमातच याशते. खेड्डमातीर फयेच शुळाय वलद्माथी वाभार्जक-आर्थिक दजाि अबाली लैद्मककम आणण 

तांत्रसान (Medical and Engineering) शळषणाकडे न जाता अध्माऩक फनण्माचा शेतुने डी. एड. ल फी. एड 

प्रशळषणाकडे ग्राशभण वलद्मार्थमािचा कर लाढरेरा आशे. ऩयांत ु स्लत्च्मा अांतभिनातून शळषक प्रशळषणाकडे 
जाणाऱ्मा वलद्माथ्रमाांची वांख्मा भात्र कभी आशे. मारा कायण म्शणजे आददलावी • ग्राशभण बागातीर 

वलद्मार्थमािचा वाभार्जक-आर्थिक दजाि कायणीबूत आशे. 

पे्रयणा शी एक प्रफोधन ळक्ती आशे. ती सानकामािरा चारना देते. माप्रकाये किमेरा प्रायांब कयालमाव रालणायी 
कोणतीशी गोष्ट्ट म्शणजे पे्रयणा शोम. पे्रयणेभुऱे भनु म ननयननयाऱे वांकशरत कामि कयालमाव प्रलतृ्त शोतो. 
अळाप्रकाये पे्रयणेचा अनुबल भनुष्ट्माचा ननत्माचाच  आशे, कोणतेशी वोऩे काभ ककां ला कठीण कामि पे्रयणाशळलाम 
ननभािण शोत नाशी. पे्रयणा जेलढी तीव्र अवेर नततकेच त ेकामि आऩण अर्धक भन रालून र्चकाटीने कयतो. 

 ळायीरयकदृष्ट्टमा ज्माप्रभाणे शबन्नता आढऱते त्माप्रभाणे  व्मक्तीच्मा सान प्रयणेत वुद्धा पयक आढऱतो. 
कायण काशी वलद्माथी तल्रख अवतात तय काशी वलद्माथी भांद फुद्धीने अवतात. काशीची सानपे्रयणा तीव्र 

तय काशी ननफुद्ध काशी वभाजवप्रम तय काशी एकरकोंड े आढऱतात. अळाप्रकाये वलवलध  ळायीरयकदृष्ट्टमा 
ज्माप्रभाणे शबन्नता आढऱते त्माप्रभाणे  व्मक्तीच्मा सान प्रयणेत वुद्धा पयक आढऱतो. कायण काशी वलद्माथी 
तल्रख अवतात तय काशी वलद्माथी भांद फुद्धीने अवतात. काशीची सानपे्रयणा तीव्र अवते तय काशी ननफुद्ध 
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अवतात. काशी वभाजवप्रम तय काशी एकरकोंड ेआढऱतात. अळाप्रकाये वलवलध फाफतीत शबन्नता आढऱते. शाच 

शाच ऩरयणाभ भागावलगीम ल बफगय भागावलगीम वलद्मार्थमाांत आढऱते. 

सानपे्रयणा तीव्र अनत ऩय काशी ननद काशी वभाजवप्रम तय काशी एक शबन्नता आढऱते. शाच ऩरयणाभ 

भागावलगीम वलद्मार्थमाांत आ भुऱ प्रकृती, अशबरूची आणण कामिऩद्धती शबन्न आढऱते. मा 

 ऻभनसंऩभदन : 

वाभान्मत: शळषण सान ला वलद्लता अवे आऩण वभजतो. मा जगात ऩवलत्र दवुये काशीशी नाशी अवे वात शभ 
सान शच वाभथ्रम (Knowledge is power) अव लक्त म्शणता शभऱेर भादशती डोक्मात वाठवलण जात नादशत 

व्मर्क्तरा उऩमोगी ऩडना प्राप्त आशे ऩण लय याशणाय मश ळशाणऩण म्शणजे ळानाने उऩमोजन कयाल ऩुस्तक 

ऩाडडत्म नव्शे. सानाचा व्मलशायात लाऩय कयता आरा ऩादशजे, सानाचा जीलनात अग कयता आरा ऩाशीजे. 
ज्मारा आऩल्मा सानाचा अवा उऩमोग कयता मेत नाशी ऩढतभुखच शोम. त्माने  केरी अ रागेर. तेव्शा 
ऩुस्तकी सानारा अनुबूती मोग ऩात्रता अांगी मामरा शली. जो कृतीळी वलद्लान अवे बायतकायाांनी म्शटरे आशे. 

( म् किमालान ् व ऩांडीत जोलन लागत अवताना वभोय अडचणीांना तोंड देण्माचे वाभर्थमि म्शणज े शळषण 

(Education is the acquisition of the art of the citilization of knowledge) सानी कुळर शला तवा तो 
वुवांस्कृतशी व्शामरा शला. वदाचायाचा (Virtual अवे वॉिेदटव वाांगतो सानेश्लयभशायाजाांनी म्शटरे आशे की, 
खये सानाभतृ शभऱाल्मालय जीलनदष्ट्मारा ननतोऩल्रल पुटतात एकां दरयत व्मलशायकौळल्म आणण वांस्काय 

माांनी वलबुऴीत अवरेर म्शणज ेशळषण अवे वाभान्मत म्शणामरा शयकत नाशी. 

 संऩभदन : 

'वलद्माथ्रमाांचा वलकाव शोत अवताांना त्माचे आऩण त्माच्मा  मोग्मतेनुवाय व्शामरा शले. वलद्मार्थमाांना ननर्श्चत 

लेऱात ककती सान कोणत्मा  स्लरूऩात प्राप्त केरे आशे आणण जीलनात त्माचा उऩमोग कवा केल्मा जात आशे 

माच भाऩन वांऩादन चाचणीद्लाये केरे जाते 

शळषणाच्मा उद्देळाची प्राप्ती ळाऱेभध्मे ननश्चीत अभ्माविभाद्लाये केरी जाते. आणण शळषक वांऩाददत 

चाचणीद्लाये लेऱच्मालेऱी शे जाणून घेण्माचा प्रमत्न  कयतात की, आऩण लगाित शळकवलरेर सान ककतऩत 
वलद्मार्थमाांनी आत्भवात  केरे. वांऩादन चाचणीद्लाया शळषक वलद्मार्थमाांना शळषणाचे उद्देळ ऩूणि कयण्माकरयता 
प्रोत्वाशन देत अवतात. 

 १) पाभन :- "एक ळषैणणक वांऩादीत चाचणी अळी आशे की, ज्माची ननभािती सान वाभूदशक कौळल्माच्मा 
भाऩनाकरयता केरी जाते 

२) Chauncy Henry: in the achievement test call for a demonstration of learning in some from that 

can be observed & assessed. (बटनागय १९८९ ऩ.ृ ि. २९५) 
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 पे्ररिभ : 

पे्रयणा जेलढी तीव्र अवेर नततकेच त ेकामि आऩण अर्धक भन रालून ल र्चकाटीने कयतो. ळारययीकदृष्ट््मा ज्मा 
प्रभाणे शबन्नता आढऱते त्माचप्रभाणे  व्मक्तीच्मा सानपे्रयणेत वुद्धा पयक आढऱतो. कायण काशी वलद्माथी 
तल्रख फुद्धीचे अवतात. तय काशी वलद्माथी भांद फुद्धीचे अवतात. काशीांची सान पे्रयणा नतव्र अवते तय काशी 
ननफुद्ध अवतात, काशी वभाजवप्रम तय काशी एकरकोंड े आढऱतात. अळा प्रकाये वलवलध मालतीत शबन्नता 
आढऱते, शाच ऩरयणाभ भागावलगीम ल बफगय भागावलगीम वलद्मार्थमािनत आढऱतो. मा शबन्नतेभुऱे प्रकृती, 
अशबरूची आणण कामिऩद्धती शबन्न आढऱते. 

विषयभचे महति ि अभ्यभसभची आिश्यकतभ : 

ळावनाने स्लातांत्र्मानांतय जाती-जातीांच्मा नालालय भागावलगीम, बफगय- भागावलगीम, इतय भागावलगीम 

अवे लगिबेद केरे आणण त्माांना शळषण ल नौकयाऩळात आयषणाच्मा भाध्मभातून अग्रिभ देण्माच्मा फाफतीत 

कामदा कयण्मात आरा. त्माभुऱे  आऩल्मा देळात भागावलगीम ल बफगय-भागावलगीम वलित्र आढऱून मेतात. 

भात्र प्रत्मेकाांची  सान वांऩादन पे्रयी शी लेगलेगऱी आशे. माकयीता वांळोर्धकन प्रस्तुत भागावलगीमाांभधीर ल 

बफगय- भागावलगीम सान वांऩादनेच्मा पे्रयणेच्मा आधायालय प्रश्नालरीद्लाये सान पे्रयणेचा ळोध घेलून मा 
षेत्रात अवरेरी वांळोधकाची उदाशवनता कभी कयण्माकरयता प्रस्तुत वांळोधन भशत्त्लाचे  आशे. 

मा वांळोधनातून प्राप्त शोणाये ननष्ट्कळि शे ळावन, वांळोधक, शळषण वांस्था ल याजकीम नेते इत्मादीांना 
उद्फोधक ठयणाय आशे. म्शणून प्रस्तुत वांळोधनाचे भशत्त्ल  ल ननकड (गयज) रषात घेऊन प्रस्तुत वांळोधन 

शाती घेतरे आशे. 

व्मक्तीचा वाधायणत: वांफांध शळषणाळी अवतो. वलिच बायतीमाांना शळषणाची वभान वांधी उऩरब्ध आशे. 

माभध्मे बफगय-भागावलगीम रोक मा वांधीचा अर्धक राब घेत अवतात. तय भागावलगीम रोक कभी राब 

घेतात. 

म्शणून शळषण प्राप्तीची वभान वांधी प्राप्त झाल्मानांतय कोणत्मा  जातीभधीर, वलद्माथी सानाचा अर्धक राब 

घेतात आणण कोणते वलद्माथी राब घेत नाशी. भागावलगीम ल बफगय- भागावलगीम वलद्मार्थमाांभध्मे पे्रयणा 
ककती प्रभाणात आशे मा वलि प्रश्नाांची उत्तये प्राप्त कयण्मावाठी वांळोर्धकेने मा वलऴमाची ननलड केर आशे 

 संिोधनभच्यभ शसहंभिऱोकनभचभ हेतू : 

"वांळोधन म्शणजे रशानात रशान बागाफद्दर अर्धकार्धक जाणून घेणे (Knowing more and more about 

less and less). जीलन शे वलळार कोड्मावायखे आशे. आऩरा प्रमत्न  म्शणजे मा कोड्मारा जुऱेर अवा एक 
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तुकडा ळोधण्मावायखे आशे. म्शणून एकाच वलऴमाळी ननगडीत अनेक वांळोधन झारे तयी प्रत्मेक उद्देळ, 

ननष्ट्कऴि, वूचना ल उऩाम लेगलेगऱे अवतात. कयीता एका लाऱूच्मा दढगाऱ्मातून आऩल्मारा शला तो कण 

ननलडाला त्माप्रभाणे  आऩण ननलडरेरा वांळोधनाचा वलऴम माऩूली झारेल्मा वांळोधनाचा आढाला घेऊन आऩरी 
आऩरी वभस्मा शो लेगऱी ल वांळोधनाच्मा दृष्ट्टीने अत्मांत  ननकडीची कळी शोती शै स्ऩष्ट्ट शोते. 

लैसाननक ल वाभार्जक षेत्रात इतके वांळोधन झारे की नलीन वांळोधकारा वभस्मा ळोधण्मावाठीच 

कारालधी घारलाला रागतो... ऩयांत ुळषैणणक षेत्रात कोणत्माशी  वभस्मेचे ऩूणिऩणे अन्लेऴण झारेरे नाशी 
ककां ला त्मावांफांधी  प्रश्नाांची अांनतभ ल ननणािमक अळी उत्तये शभऱारी नाशी. 

इांग्रांड आणण अभेरयका, यशळमा, चीन, जाऩान मावायख्मा प्रगत देळात माऩूली फयेच वांळोधन झारे. त्माचे 
कायण म्शणजे त्मा देळाांनी शळषणारा ददरेरे भशत्ल . तवेच वांळोधकाांच्मा प्रलतृ्तीरा जागतृ कयणाये 

लातालयण तेथीर प्रोत्वाशन आणण त्माांच्मा  देळातीर इतय ऩोऴक फाफी माशीऩेषा प्रगत देळात इतय देळाांतीर 

फुवद्धलताना आभांबत्रत करून त्माांच्मा  फुवद्धचा उऩमोग आऩल्मा देळातीर वांळोधकारा उऩमुक्त अवे ळषैणणक 

लातालयण ननभािण करून देतात त्माभुऱे  त्माच्मा  देळात फयेच वांळोधन झारे आशे. 

आता आऩल्मा बायत देळातशी वांळोधकाची वांख्मा लाढतच आशे. मारा कायण म्शणजे शळषणाकडे ऩाशण्माचा 
वलि बायतीमाांचा दृर्ष्ट्टकोन फदररेरा आशे. आज शळषण शे वलाांचेच झारे आशे. वाभान्माांना वुद्धा वांळोधनाची 
दारने खुरी झारी आशेत ल माचाच ऩरयणाभ म्शणून ळषैणणक वांळोधकारा गती प्राप्त शोत आशे. 

शळषण षेत्रातीर मा वांळोधनाचा वांक्षषप्त आढाला 'एभ.फी. फुच' माांनी त्माांच्मा  ळषैणणक वांळोधनाच्मा वलवलध 
खांडातून केरा आशे. मा आढाव्मात ळषैणणक भानवळास्त्रालय ल शळषणळास्त्रालय वलळऴेत ्अशबरूचीलय तेशी 
आददलावी, अनुवूर्चत जाती आणण इतयाांलय जे वांळोधन झारे आशे त्माचा  ऩयाभळि खारीरप्रभाणे घेतरा आशे. 

प्रस्तुत वांळोधनाकयीता जो वलऴम ननलडरा आशे त्मा  षेत्रात पायच कभी वांळोधन झाल्माचे आढऱरे. त्माचा 
आढाला ऩुढीरप्रभाणे 

प्रस्तुत वांळोधनाकयीता वांऩूणि वलदबाितीर डी. एड. ल फी. एड. भशावलद्मारमाांचा वभालेळ कयण्मात आरा 
माभध्मे डी. एड. अभ्माविभाचे १०००/ वलद्माथी ल फी. एड्. अभ्माविभाचे १००० वलद्माथी अवे एकुण २००० 

न्मादळि वलद्मार्थमािचा वभालेळ कयण्मात आरा. 

डी. एड्. ल फी. एड्. भशावलद्मारमीन वलद्मार्थमाांचा वाभार्जक-आर्थिक दजाि ळोधण्माकयीता Socio-Economic 

Status Test for Rural And Urban By Dr D.S. Janbandhu, Nagpur माांची प्रश्नालरी लाऩयण्मात आरी. 
ह्मा प्रश्नालरीचा भुख्म उद्देळ न्मादळि वलद्मार्थमाांचा वाभार्जक-आर्थिक स्तय भादशत करून घेणे शा शोता. शी 
प्रश्नालरी खारीर भुख्म घटकाांळी वांफांधीत शोती. 
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 (अ) आई-लडीर आणण ऩारकाांचा व्मलवाम 

(फ) ऩारकाांचे शळषण 

(क) ऩारकाांचा भाशवक खचि 

(ड) ऩारकाांचा वाभार्जक-आर्थिक स्तय 

प्रत्मेक  घटक जनवांख्मेत अवतो 

 िैऺणिक रूऩी प्रऩत्र 

वलद्माध्माचा ळषैणणक Educational Interest Record (E.I.R.) By Dr. S. P. Kulsheshtaha माांची प्रऩत्र 

लाऩयण्मात आरी. 

  

गुिभंकि : 

ळषैणणक प्रऩत्र बयनालरी कराकृ ऩुयातनळास्त्र तस आणण वलसान मा भान अभ्म आरा शोता. एव. ऩी. 
कुरशे्रष्ट्ठ माांच्मा ळषैणणक वत्मी ऩत्रातीर गय गुणात्भक वांख्मात्भक मा दोन भागािनीभा स्ऩर्ष्ट्टकयण 

कयण्मात आरे त ेऩुढीरप्रभाणे वलशबन्न षेत्रातीर रूचीच्मा भूऱ प्राप्ताांकानुवाय अशबरूदीांचा गुणात्भक अनुिभ 

वादय कयण्मात आरा तो खारीरप्रभाणे. 

(१) भुख्म षेत्र रूची 

(२) द्वलतीम दी 

(३) षेत्र आणण 

(४) वलाित कभी रूऩी षेत्र 
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माप्रभाणे प्रत्मेक ळषैणणक षेत्रातीर अशबरूचीच्मा तीव्रतेनुवाय बाऴण करून गुणाांकण केरे. तवेच प्रत्मेक  

अशबरूची षेत्राची टक्केलायी काढून गुणात्भक मळाच े स्ऩष्ट्टीकयण कयण्मात आरे. अशबरूची षेत्रातीर 

वांख्मात्भक  ऩध्दतीच्मा वलश्रेऴणाचे लगीकयण 

 ननष्कषा : 

● फी.एड्. ल एड्. प्रशळषण घेणान्मा फशुताांळ आददलावी वलद्माथी ल वलद्माथीनीभध्मे ळषैणणक अशबरूचीचे 
स्तय उच्च अवरे तयीशी भध्मभ ळषैणणक अशबरूची स्तय अवरेल्मा आददलावी वलद्माथी ल 

वलद्माथीनीचे प्रभाण देणखर कभी नाशी 
● फी.एड. ल डी. एड्. प्रशळषण घेणाऱ्मा फशुताांळ बफगय आददलावी वलद्माथी ल वलद्माथीनीांचे ळषैणणक 

अशबरूचीचे स्तय उच्च आशे. 

● बफगय आददलावी डी.एड्. प्रशळषण घेणान्मा वलद्माथ्रमाांच्मा तुरनेत आददलावी ळषैणणक अशबरूचीचे 
स्तय कभी आशे. 

● बफगय आददलावी डी.एड्. प्रशळषण घेणान्मा वलद्माथीनीच्मा तुरनेत आददलावी वलद्माथीनीच्मा 
ळषैणणक अशबरूचीचे स्तय कभी आशे. 

● फी. एड्. प्रशळषण घेणाच्मा बफगय आददलावी ल आददलावी वलद्मार्थमाांच्मा ळषैणणक ् अशबरूचीच्मा 
स्तयाांभध्मे वाथिक पयक नाशी. 
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