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शिक्षणिास्त्र महाविद्यालयातील प्रशिक्षणार्थीमध्ये शलिंगधारित समानता 
मलू्यननशमितीसाठी उपक्रमाची ननशमिती आणण परिणामकािकता तपासणे. 

प्रा. डॉ. विलास भानदुास बंडगर.,  

उमा शिक्षणिास्त्र महाविद्यालय बी.एड. पंढरपरू.  
 
गोषिािा : सध्याच्या दैनंददन जीिनाचा विचार केला तर भारतीय समाज 
व्यिस्त्थेमध्ये स्त्री आणण परुुष अिी दोन चके्र अस्स्त्तत्िात आहेत. मार 
त्यांच्यामध्ये आज एकमत नाही त्यांच्या मध्ये भेदभाि होत आहे त्यामध्ये बदल 
करण्यासाठी संिोधकाने शिक्षणिास्त्र महाविद्यालयातील प्रशिक्षणाथी यामध्ये 
शलगंाधाररत समानता मलू्य िनशमततीसाठी उपक्रमाची िनशमतती आणण 
पररणामकारकता अभ्यासणे या संिोधन समस्त्येचा विचार केला यासाठी 
संिोधकाने प्रयोग पद्धतीचा अिलंब केला असनू त्यासाठी पिूोत्तर चाचणी या 
अशभकल्प चा िापर केला आहे.मादहतीच्या संकलनासाठी संिोधकाने शिक्षक 
िनशमतत पिूत चाचणी उत्तर चाचणीचा अिलंब केला असनू प्राप्त मादहतीच े
संख्यािास्त्रीय विश्लेषण करण्यासाठी मध्यमान, प्रमाण विचलन आणण टी 
परीक्षक्षका या साधनाचंा िापर केला.संिोधकांनी िनमातण केलेले उपक्रम आणण 
त्याची प्रभािीपणे केलेले अंमलबजािणीमळेु शिक्षण िास्त्र महाविद्यालय येथील 
प्रशिक्षणाथी यामध्ये शलगंाधाररत समानता हे मलू्य विकशसत होण्यास मदत 
झाली ि त्याचं्यामध्ये कोणत्या प्रकारचा भेदभाि रादहला नाही. 
पारिभावषक सिंज्ञा : शलगंाधाररत, उपक्रम, भेदभाि, समानता, विशभन्नशलगंी, इ. 

प्रास्त्ताविक : दैनंददन जीिनात शलगं या िब्दासाठी 'Gender' ि 'Sex' हे इंग्रजी 
पयातयी िब्द म्हणून िापरले जातात. समाजिास्त्रातील विविध संिोधकांनी या 
दोन्ही िब्दांमध्ये भेद केलेला आहे. 'Gender’ या िब्दाला मराठीत 'शलगंभाि' 
म्हटले जात.े या विषयाच्या अभ्यासात, 'Gender’म्हणजे काय? असा प्रश्न 
विचारला तर अनकेदा 'स्त्री-परुुष’ समानता अिी उत्तरे देतात, शलगं आणण 
शलगंभाि या दोन िब्दांमध्ये बऱ्याचदा गल्लत केली जात आहे.िनसगातन े स्त्री-
परुुषांमध्ये जे फरक केला आहे त्याला शलगं आणण त्यात फरकाचा आधार घेऊन 
समाजाने स्त्री आणण परुुषांना ज्या भशूमका ददल्या आणण त्यांच्यातील सत्ता 
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संबंध िनधातररत केले त्यास 'शलगंभाि' असे म्हणतात.मार समाजामध्ये ककंिा 
स्त्री आणण परुुष याच दोन शलगंाची माणसे नसतात हेही आिजूतन नोंदविले 
पादहजे, अितररक्त 'विशभन्नशलगंी' ‘ट्रान्सजेंडर’ ककंिा 'इंटरसेक्स' असे िब्द 
िापरल े जातात.स्त्री परुुष समानता हा िब्द देखील या दठकाणी अपरुा आहे 
कारण की यामध्ये विशभन्नशलगंी व्यक्तीची दखल घेतलेली नाही. त्यामळेुच, 
आत्ता शलगंाधाररत समानता असा सितसमािेिक िब्द िापरला जातो. शलगं हे 
जैविक, तर शलगंभाि हे एक सामास्जक िशैिष्ट्य आहे, जय-भीम िशैिष्ट्य 
बदलता येत नसले तरी सामास्जक िशैिष्ट्ये काळानरुूप बदल करणे आिश्यक 
आहे. 

शलिंगभाि : चौदाव्या ितकापासनू व्याकरण दृष्ट्या स्त्री िाचतात ि परुुष िाचक 
ककंिा नपसुक नामे दितविण्यासाठी शलगंभाि या िब्दाचा िापर केला गेला.शलगं 
भाि आणण शलगं जाती हे दोन्ही िब्द परुुषिाचक ि स्त्री िाचक िब्द 
ओळखण्याच्या दृष्टटीने उपयोगात आणले गेले यात थोडा फरक होता.आणण 
सामास्जक भेदाच्या संदभातत िापरला गेला. 
          मध्ययगुीन इंग्रजीत प्राचीन फ्रें च Gender जो लॅदटन Genus या िब्दापासनू 
तयार झालेला आहे त्याचा अथत जन्म, कुटंुब आणण राष्टट्र असा होतो. स्त्री आणण 
परुुषाने आत्मसात केलेले, िेळेनसुार बदल होणारे आणण संस्त्कृतीनसुार विस्त्ततृ 
शभन्नता असणारे सामास्जक िगेळेपण अिी शलगं भािाची संकल्पना संबंधधत 
आहे.. शलगं भाऊ या संकल्पनेमध्ये तीन बाबींचा ककंिा घटकांचा विचार केला 
जातो त ेघटक पढुीलप्रमाणे. 

1. शलगं भाि: जवैिकतकेडून सामास्जकतकेड ेस्स्त्थत्यंतर. 
2. गुणसरू:े जीिन आणण संस्त्कृती मलू्यानसुार संयोजन. 

3. गभातच्या िशैिष्ट्यांच ेिहन: दृस्ष्टटकोन, मानशसकता आणण कायातत बदल. 

सिंिोधन समस्त्या ननिडण्या मागची पार्शििभमूी : संिोधक गेल्या दहा िषातपासनू 
शिक्षणिास्त्र महाविद्यालयात कायतरत असनू त्याला असे जाणिल े की या 
प्रशिक्षणामध्ये काही बाबतीत मतभेद आहेत, जर हे मतभेद िळेेतच सोडिले गेले 
नाही ककंिा दरू गेले नाहीत तर हेच प्रशिक्षणाथी उद्याच ेभािी बलिाली भारताच े
नागररक आणण सजुान शिक्षक होणार आहेत त्यामळेु त्यांच्यामधील हे मतभेद 
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दरू करणे एक शिक्षक शिक्षक म्हणून मला माझ ेकततव्य िाटले आणण त्यांच्या 
मधील असणारे मतभेद दरू करण्यासाठी काही उपक्रमाची िनशमतती करण्याच ेमी 
ठरिले आणण त्यानसुार शिक्षणिास्त्र महाविद्यालयातील प्रशिक्षणाथी यामध्ये 
असणारे मतभेद दरू होण्यासाठी प्रयत्न करण्याच ेिनस्श्चत करून प्रस्त्ततु संिोधन 
समस्त्येची िनिड संिोधकान ेकेलेली आहे. 

सिंिोधन अभ्यासाची गिज आणण महत्ि : शिक्षणिास्त्र महाविद्यालयात 
प्रशिक्षणाथी यामध्ये शलगंभाि आधाररत समानता या मलू्य संदभातत असणारे 
मतभेद जाणून घेण्याच्या दृष्टटीने प्रस्त्ततु संिोधन गरजेच ेआहे. 

1. शिक्षण िास्त्र महाविद्यालयातील  संिोधकाने मत जाणून घेतले तर 
त्यािर ती कोणत ेउपाय योजना ककंिा उपक्रम राबिता येतील हे जाणून 
घेण्याच्या दृष्टटीने प्रस्त्तुत संिोधन महत्त्िाच ेआहे. 

2. प्रस्त्तुत संिोधनामळेु प्रशिक्षणार्थयाांना स्त्री-परुुष यांच े अधधकार मयातदा 
आणण समानता या बाबीच ेज्ञान होण्यास मदत होईल. 

3. प्रस्त्तुत संिोधनामळेु प्रशिक्षणाथी यांच्या सहकायातमळेु समाजात घडत 
असलेल्या भेदभाि दरू करण्याच्या दृष्टटीने प्रस्त्ततु संिोधन गरजेच ेआणण 
महत्त्िाच ेआहे. 

4. शलगंभाि आधाररत समानता या मलू्यांची रुजिणूक करण्यासाठी कोणत े
उपक्रम राबिािते त्याच े आयोजन आणण िनयोजन कसे कराि े याची 
मादहती शमळण्यासाठी प्रस्त्ततु संिोधन महत्त्िाच ेआहे. 

सिंिोधन समस्त्या विधान : शिक्षणिास्त्र महाविद्यालयातील प्रशिक्षणाथीमध्ये 
शलगंधाररत समानता मलू्यिनशमततीसाठी उपक्रमाची िनशमतती आणण 
पररणामकारकता तपासणे. 
सिंिोधन समस्त्या विधानाच्या कायाित्मक व्याख्या : पंढरपरू येथील उमा 
शिक्षणिास्त्र महाविद्यालयात बी.एड. प्रशिक्षणाथी यामध्ये शलगंाधाररत समानता 
या मलू्य िनशमततीसाठी उपक्रमाची िनशमतती करणे ि पररणामकारकता अभ्यासणे 
या संिोधन समस्त्या विधानातील कायतक्रम व्याख्या पढुीलप्रमाणे. 

1. शलिंगभाि आधारित समानता मलू्य : भारतीय राज्यघटनेने स्त्री परुुष 
समानता या साठी कायद्याने घालनू ददलेली तत्ि आणण िनयम यांच े
पालन. 
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2. उपक्रम ननशमिती ि परिणामकािकता अभ्यासणे : शिक्षण िास्त्र 
महाविद्यालयातील प्रशिक्षणाथी यामध्ये शलगंाधाररत समानता या मलुी 
िनशमततीसाठी संिोधकान े राबिलेल्या िगेिेगळ्या उपक्रमाची प्रशिक्षणाथी 
याच्या विकासािर झालेला पररणाम अभ्यासणे. 

सिंिोधनाची उद्दिष्टे : शिक्षणिास्त्र महाविद्यालयातील प्रशिक्षणाथीयामध्ये 
शलगंाधाररत समानता या मलू्यिनशमततीसाठी िनशमततीसाठी उपक्रमाची िनशमतती 
करणे. 

1. शिक्षणिास्त्र महाविद्यालयातील प्रशिक्षणाथीयामध्ये शलगंाधाररत समानता 
या मलू्यिनशमततीसाठी केलेल्या उपक्रमाची अंमलबजािणी करणे. 

2. शिक्षणिास्त्र महाविद्यालय येथील प्रशिक्षणाथी यामध्ये शलगंाधाररत 
समानता या मलू्यिनशमततीसाठी राबविलेल्या उपक्रमाची पररणामकारकता 
अभ्यासणे. 

सिंिोधनाची व्याप्ती ि मयािदा : 

1. प्रस्त्तुत संिोधन पंढरपरू िहरातील उमा शिक्षणिास्त्र महाविद्यालयातील 
बी. एड. भाग दोन मधील प्रशिक्षणाथीिी संबधंधत असनू, यामध्ये 
संिोधकान ेइतर िगाततील प्रशिक्षणाथी यांचा विचार केलेला नाही. 

2. प्रस्त्तुत संिोधन बी. एड. भाग दोन च्या अभ्यासक्रमातील शलगंाधाररत 
समानता या मलू्य िनशमततीसाठी राबिलेल्या उपक्रमाची संबंधधत आहे 
यामध्ये इतर कोणत्याही घटकाचा संिोधकाने विचार केलेला नाही. 

3. प्रस्त्तुत संिोधन उमा शिक्षणिास्त्र महाविद्यालयातील बी. एड. भाग दोन 
मधील एकूण 40 विद्यार्थयातिी संबधंधत आहे. 

4. प्रस्त्तुत संिोधन िकै्षणणक िषत 2020- 21 या िकै्षणणक िषाततील बी. एड. 
भाग दोन मध्ये शिकत असणाऱ्या विद्यार्थयात परुतेच मयातददत आहे. 

 

 

सिंिोधन परिकल्पना : 
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अ. सिंिोधन परिकल्पना: शिक्षणिास्त्र महाविद्यालयातील प्रशिक्षणाथीमध्ये 
शलगंधाररत समानता मलू्यिनशमततीसाठी संिोधकांनी राबिलेल्या उपक्रमाचा 
प्रशिक्षणाथी याच्या संपादणकूीिर साथत परीणाम होतो. 

ब. िनू्य परिकल्पना : 

 1. शिक्षणिास्त्र महाविद्यालयातील प्रशिक्षणाथीमध्ये शलगंधाररत समानता 
मलू्यिनशमततीसाठी संिोधकांनी राबिलेल्या उपक्रमाचा प्रशिक्षणाथी याच्या 
संपादणकूीिर साथत परीणाम होईलच असे नाही. 

2. िनयंत्ररत ि प्रायोधगक गटातील प्रशिक्षणाथीयाच्या पिूत आणण उत्तर 
चाचणीतील संपादणकूीत कोणताही साथत फरक  

   नाही. 

3. िनयंत्ररत ि प्रायोधगक गटातील प्रशिक्षणाथीयाच्या उत्तर चाचणीतील 
संपादणकूीत कोणताही साथत फरक   नाही. 

सिंिोधन पद्धती : संिोधनाच्या प्रमखु तीन पद्धती असनू त्या पद्धती पकैी प्रस्त्ततु 
संिोधनासाठी संिोधकाने प्रायोधगक पद्धतीचा अिलंब केलेला असनू त्यासाठी 
संिोधकान ेएकलगट- पिूोत्तर चाचणी या अशभकल्पाचा िापर केलेला आहे. 

नमनुा ननिड : प्रस्त्तुत संिोधनासाठी संिोधकाने प्रशिक्षणाथीयाची िनिड 
करण्यासाठी असंभाव्यता नमनुा िनिड पद्धतीतील सहेतकु नमनुा िनिड पद्धतीचा 
अिलंब केलेला आहे तसेच महाविद्यालयाची िनिड करण्यासाठी लॉटरी पद्धतीचा 
अिलंब केलेला आहे. 

सिंिोधनाची प्रत्यक्ष कायिपद्धती: 

1. सितप्रथम संिोधकाने बी एड. भाग दोनच्या िगातत स्त्री परुुष समानता या 
विषयािर गट चचचे ेआयोजन केले त्या चचचे्या मदु्दयांच्या नोंदी केल्या ि 
त्यानसुार प्रशिक्षणाथी यांमध्ये स्त्री परुुष समानता यांच्यामधील कोणत्या 
कोणत्या बाबतीत एकमत होत आहेयेईल याचा विचार संिोधकान े
सितप्रथम केला. 
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2. शिक्षणिास्त्र महाविद्यालयातील प्रशिक्षणाथीमध्ये शलगंाधाररत समानता या 
मलू्यिनशमततीसाठी कोणते उपक्रम राबिता येतील याविषयी शिक्षक 
प्रशिक्षणाथीिी चचात करून पढुील उपक्रमाची िनशमतती केली. 

3. महाविद्यालयात कायतरत असणाऱ्या वििाखा सशमती माफत त कोण कोणत े
उपक्रम राबिले जातात याचा अभ्यास केला यामध्ये प्रामखु्याने मदहला 
विषयी उपक्रम यामध्ये प्रामखु्याने बाशलका ददन मदहला ददन या 
ददनािनशमत्त विविध स्त्पधाांच ेआयोजन केले जात े यामध्ये िनबंध स्त्पधात 
िक्ततृ्ि स्त्पधात िादवििाद स्त्पधात आणण प्रश्नमंजुषा यासारख्या स्त्पधाांच्या 
माध्यमातून मदहला विषयी िाटणारी भािना व्यक्त करण्याची संधी 
मदहला प्रशिक्षणाथी याबरोबरच परुुष प्रशिक्षणार्थयाांना देखील आपल्या 
समाजातील माता-भधगनी ंबद्दल भािना व्यक्त करण्याची संधी ददली. 

4. मदहला ि परुुष प्रशिक्षणार्थयाांना महाविद्यालयातील जबाबदारीच े समान 
िाटप: स्त्री-परुुषांच्या मध्ये समानता िनमातण व्हािी यासाठी संिोधकांनी 
स्त्री आणण परुुष प्रशिक्षणार्थयाांना ददल्या जाणाऱ्या जबाबदाऱ्या च ेसमान 
िाटप केले. 

5. व्याख्यानाच े आयोजन: स्त्री-परुुष समान आहेत यासाठी प्रबोधन पर 
व्याख्यानाच ेआयोजन महाविद्यालयात िषतभर आयोस्जत केली जातात. 

6. पािर पॉइंट सादरीकरणाच े आयोजन: बी. एड. भाग 2 मधील 
प्रशिक्षणार्थयाांना जागितक स्त्तरािर मदहला आणण परुुष यानंी केलेल्या 
महान अिा कायातची मादहतीच े एकरीकरण त्याच े पािर पॉइंट पे्रझेंटेिन 
द्िारे सादरीकरण करण्याची संधी ददली त्यामळेु वििषे कायत केलेल्या 
मदहला आणण परुुष यांच ेसमाजातील योगदान पाहण्यास मदत झाली. 

7. स्त्री आणण आणण परुुष यांच्यातील समानता दितविणाऱ्या भारतीय 
राज्यघटनेतील ओल्या विषय प्रशिक्षणाथी यामध्ये जाणीि जागतृी िनमातण 
करण्याचा प्रयत्न केला. 

8. मदहलांिरील होणाऱ्या दहसंा आणण अत्याचार टाळण्यासाठी प्रशिक्षणार्थयाांना 
महाविद्यालयांमधनू स्त्ियम ् शिस्त्तीच े ि संरक्षणाच े महत्ि पटिनू देऊन 
प्रत्यक्ष प्रात्यक्षक्षकाच ेआयोजन केले. 
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9. िालेय अनभुि कायतक्रमाच्या माध्यमातून माता पालक प्रबोधन कें द्राच्या 
माध्यमातून समाज प्रबोधन करण्याच ेकाम प्रशिक्षणार्थयाांनी केले. 

10. िगातमध्ये मरैीपणूत िातािरण िनमातण करण्यासाठी संिोधकाने सलुभकाची 
भशूमका बजािली. 

11. मलुा-मलुींना एकर बसण्यासाठी प्रोत्साहन ददले. 

12. िरील सित उपक्रमाच ेआयोजन संिोधनात संिोधकाने ददनाकं 20 फेब्रिुारी 
2021 त े26 फेब्रिुारी 2021 या कालािधीत प्रत्यक्ष अंमलबजािणी केली 
प्रथम पिूत चाचणी आणण त्यानंतर उपक्रमाच्या अंमलबजािणीनंतर उत्तर 
चाचणी घेतली त्यामध्ये प्राप्त झालेल्या मादहतीच ेसंकलन केले. 

13. प्राप्त मादहतीच े संकलन केल्यानंतर त्याच े संख्यािास्त्रीय विश्लेषण 
करण्यासाठी संिोधकाने मध्यमान, प्रमाण विचलन, टी परीक्षक्षका या 
संख्यािास्त्रीय तंराचा अिलंब केला ि त्यािरून अथतिनितचन करण्याचा 
प्रयत्न केला. 

14. ििेटी संिोधकाने अथतिनितचनािरून िनष्टकषातची मांडणी केली  

सिंख्यािास्त्रीय विर्शलेषण : संिोधकान े अंमलबजािणी केलेल्या विविध 
उपक्रमाच्या माध्यमातून प्रशिक्षणाथींच्या संपादणकूीिर काय पररणाम झाला याच े
िणतन दितिणारा तक्ता पढुीलप्रमाणे. 

तक्ता. क्रिं . 1.1. पिूि चाचणी आणण उत्ति चाचणी मधील प्रशिक्षणार्थींच्या प्राप्त 
गुणािंच्या मध्य मनातील सार्थिकता स्त्र्थिाििील फिक दिििणािा तक्ता. 

मापन पिूि चाचणी एकूण विद्यार्थी उत्ति चाचणी एकूण 
विद्यार्थी 

विद्याथी संख्या 
(N) 

30 30 

मध्यमान (M) 2.96 15.1 

प्रमाण विचलन 
(SD) 

1.58 2.72 

मध्यमानातील 
फरक. (D) 

12.14  
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‘t’ मलू्य 4.10  

स्त्िाधीनता मारा 29  

 NS: 0.01 साथतकता स्त्तरािर 
साथतक नाही 

 

 यािरून असे िनदितनास येते की,शिक्षणिास्त्र महाविद्यालयातील 
प्रशिक्षणाथी यामध्ये शलगंभाि समानता या मलू्यांची रुजिणूक होण्यासाठी 
संिोधकान ेराबविलेल्या उपक्रमाच े विद्यार्थयाांच्या प्राविण्यात िाढ होण्यास मदत 
झाली. 

ननष्कषि : 

1. शिक्षण िास्त्र महाविद्यालय प्रशिक्षणाथी यामध्ये शलगंभाि समानता या 
मलू्यांची रुजिणकू करण्यासाठी संिोधकाने राबिलेल्या उपक्रमामळेु 
प्रशिक्षणाथी यामध्ये उत्साही आणण आनंदी िातािरण िनमातण झाले. 

2. प्रस्त्तुत संिोधनामळेुसमाजाच्या विकासात पयातयी राष्टट्रीय विकासात परुुष 
आणण स्त्री चा समान सहभाग आिश्यक आहे हे समजण्यास मदत झाली. 

3. प्रस्त्तुत संिोधनामळेु िालेय जीिनातील िातािरण प्रशिक्षण रस्त्त्याच्या 
विकासासाठी पोषक ि मजबतू होण्यास मदत झाली. 

4. शलगं भािामळेु स्त्ितःची ओळख समजण्यास प्रशिक्षणाथी यास मदत 
झाली. 

5. प्रशिक्षणाथी यामध्ये प्रस्त्तुत संिोधनामळेु सहकायातची भािना िनमातण 
झाली यामध्ये कोणत्याही प्रकारच ेिारीररक भेदभाि रादहले नाहीत. 

6. प्रस्त्तुत संिोधनामळेु प्रशिक्षणाथीस हक्क ि कततव्याची जाणीि होण्यास 
मदत झाली. 
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