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शिक्षणिास्त्र महाविद्यालयातील  प्रशिक्षणार्थयाामध्ये महहला सक्षमीकरणासाठी 
राबविण्यात येणाऱ्या  जाणीि जागतृी कायाक्रमाच्या पररणामकारकतेचा अभ्यास. 

प्रा. सविता शििाजी  दधूभात े

उमा शिक्षणिास्त्र  महाविद्यालय, पढंरपरू. 
 
गोषिारा : भारत हा गुलामाांचा देश आहे. कारण भारताचा हजारो वर्ााचा इततहास 
गुलामीचाच राहहलेला आहे. मानव जातीतील सवाात तनांदनीय बाब म्हणजे स्त्री वगााची 
गुलामी. देशाच्या ववकासात 50 टक्के वाटा महहलाांचा असतो. महहलाांना माणूस म्हणनू 
समाजात सन्मान ममळाला पाहहजे. भारतीय समाजव्यवस्त्था ही परुुर्प्रधान सांस्त्कृतीवर 
आधारलेली आहे. त्यामळेु भारतीय महहलाांच े स्त्थान दयु्यम आहे. 1975 हे 
आांतरराष्ट्रीय महहला वर्ा म्हणून जाहीर झाले. 1985 मध्ये आांतरराष्ट्रीय महहला पररर्द 
प्रथम झाली. त्यामध्ये महहला सबलीकरण ही सांकल्पना प्रस्त्तुत झाली.2001 हे वर्ा 
महहला सबलीकरण व सक्षमीकरण म्हणून कें द्र शासनाने जाहीर केले. राज्यघटनेने ही 
स्त्री परुुर् समानता मान्य केली. 

पाररभावषक संज्ञा : महहला सबलीकरण, महहला सक्षमीकरण, यादृच्च्िक पद्धती.  

प्रास्त्ताविक : आज प्रत्येक के्षरात च्स्त्रया आपल्या कतृात्वाचा आलेख उांचावत आहेत हे 
खरे पण त्याांच ेलोकसांख्येच्या मानान ेप्रमाण फार अल्प आहे. सक्षम महहला म्हणजे 
स्त्वतःची ओळख सवा के्षरातील कताव्य व अधधकार याांची जाणीव होऊन शकै्षणणक, 
मानमसक, भावतनक ,शारीररक व आधथाक दृष्ट््या सक्षम होऊन कायारत होणे स्त्वतःच े
कतृात्व मसद्ध करणे महहलाांची राजकीय, आधथाक, शकै्षणणक के्षरात सशक्तीकरण करणे 
गरजेच ेआहे. कोणत्याही देशाची ककमान पन्नास टक्के लोकसांख्या च्स्त्रयाची असताना 
कुटुांबातील सवा जबाबदारी ती पणूा करत.े अग्रभागी असणारी स्त्री कौटुांबबक नव्हे तर 
सामाच्जक जबाबदाऱ्या तेवढ्याच ताकतीन ेउचलणा समाजाच्या सांतलुनात ततचा मोठा 
वाटा आहे .शतेीचा शोध लावला, नवतनमााणाची प्रमखु स्त्रोत असणारी स्त्री हजारो 
वर्ाांपासनू वांधचत जीवन जगत होती कालपरत्वे ततच्या शोर्णात बदल झाला पण 
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शोर्ण मार थाांबले नाही ततच्या रोजच्या जीवनातील पराकोटीचा जीवघेणा सांघर्ा समोर 
येऊ लागला आणण धाममाक सामाच्जक पारांपाररक बरुसटलेल्या ववचारसरणीत हदसणारी 
स्त्री समाजासमोर येऊ लागली  क परुुर्प्रधान समाजव्यवस्त्था भारतात आजही हदसते. 
यनुायटेड नेशन ऑफ द हाय कममशनर फोर वमुन राइ्स याांच्या मते च्स्त्रयाांची 
शक्ती क्षमता आणण कौशल्य ववृद्धांगत करण्यासाठी तसेच स्त्वतःच्या जीवनमानाचा 
दजाा उांचावण्यासाठी स्त्वयम ् तनधााररत होण्यासाठी आवश्यक ते सामाच्जक राजकीय 
आधथाक शकै्षणणक पयाावरण तनमााण करण्याची प्रकिया म्हणजे महहला सबलीकरण 
होय. महहला सक्षमीकरण ही एक व्यापक सांकल्पना असनू ती जाणीवपवूाक घडवनू 
आणण्याची प्रकिया आहे. स्त्री अधधकाराचा परुस्त्कार करणारी ही सांकल्पना आहे 
च्स्त्रयाांना परुुर्ाांच्या बरोबरीने ववकास व प्रगतीच्या समान सांधी उपलब्ध करून देणे हे 
गरजेच े आहे. कारण सध्याच्या वास्त्तव पररच्स्त्थतीचा ववचार करता च्स्त्रयाांच े
समाजातील स्त्थान समाजात होणारे ततच्यावरील शारीररक मानमसक अत्याचार याचा 
ववचार करता. स्त्री सक्षम करणे महत्त्वाच ेठरत.े 

महहला सक्षमीकरणाचा अर्ा : 

1) “स्त्री व्यच्क्तमत्व ववकास ववकास समान व सदुृढ बनवनू ततला सवाांगीण 
ववकासाची सांधी ममळवनू देणे म्हणजे स्त्री सक्षमीकरण होईल” 

2) “च्स्त्रयाांच्या तनणाय क्षमतेत वाढ करून ततला माणूस म्हणून जगण्याच ेअधधकार 
बहाल करणे म्हणजे स्त्री सक्षमीकरण होय”.  

संिोधनाची गरज ि महत्ि : 

1) महहला सबलीकरणाचा अथा व सांकल्पना समजण्यास प्रस्त्तुत सांशोधन 
महत्त्वाच ेआहे. 

2) महहलाांची सद्यच्स्त्थती जाणून घेण्यासाठी प्रस्त्तुत सांशोधन महत्त्वाच ेआहे. 

3) महहलाांच े जीवनमान व राहणीमान दजाा उांचावण्यासाठी प्रस्त्तुत सांशोधन 
महत्त्वाच ेआहे. 
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4) महहलाांमधील तनणायक्षमता ववकमसत होण्यासाठी प्रस्त्तुत सांशोधन महत्त्वाच े
आहे. 

5) महहलाांमध्ये कायदेववर्यक जनजागतृी होण्यासाठी प्रस्त्ततु सांशोधन महत्वाच े
आहे. 

समस्त्या विधान  : मशक्षणशास्त्र महाववद्यालयातील प्रमशक्षणार्थयाामध्ये महहला 
सक्षमीकरणासाठी राबववण्यात येणाऱ्या जाणीव जागतृी कायािमाच्या 
पररणामकारकतेचा अभ्यास                        

संिोधनाची उहिष्टे: 

1) मशक्षणशास्त्र महाववद्यालयातील प्रमशक्षणार्थयाामध्ये महहला 
सक्षमीकरणासाठी  असणाऱ्या जाणीव जागतृी कायािमा च्या 
सध्यच्स्त्थतीचा  शोध घेणे. 

2) मशक्षण शास्त्र महाववद्यालयातील प्रमशक्षणाथीमध्ये महहला 
सक्षमीकरणासाठी जाणीव जागतृी करण्यासाठी कायािमाची तनममाती 
करणे. 

3) मशक्षण शास्त्र महाववद्यालयातील प्रमशक्षणाथी मध्ये महहला 
सक्षमीकरणासाठी तनममात कायािमाची अांमलबजावणी करणे. 

4) मशक्षण शास्त्र महाववद्यालयातील प्रमशक्षणाथी मध्ये महहला 
सक्षमीकरणासाठी राबववण्यात आलेल्या कायािमाच्या पररणामकारकतेचा 
अभ्यास करणे. 

गहृहतके : 

1) मशक्षणशास्त्र महाववद्यालयात महहला सक्षमीकरणासाठी ववशाखा सममती 
माफा त ववववध कायािम घेतले जातात. 

2) मशक्षणशास्त्र महाववद्यालयात महहला सक्षमीकरणासाठी ववशाखा सममती 
गहठत केली जाते. 
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3) मशक्षणशास्त्र महाववद्यालयात महहला सक्षमीकरणासाठी ववशाखा सममती 
माफा त ववववध कायािमाच ेआयोजन केले जाते.  

 

 

संिोधनाची व्याप्ती ि मयाादा : 
1) सांबांधधत सांशोधन मशक्षण शास्त्र महाववद्यालयाशी सांबांधधत आहे. 

2) प्रस्त्तुत सांशोधन महहला सक्षमीकरण या घटकाशी सांबांधधत आहे. 

3) प्रस्त्तुत सांशोधन मशक्षण शास्त्र महाववद्यालयातील द्ववतीय वर्ाातील 
ववद्यार्थयाांच्या परुते मयााहदत आहे. 

4)  प्रस्त्तुत सांशोधन सन 2020-21 या वर्ाा परुते मयााहदत आहे. 

5) प्रस्त्तुत सांशोधन जाणीव जागतृी कायािमा परुते मयााहदत आहे. 

जनसंख्या ि नमनुा ननिड : प्रस्त्ततु सांशोधनासाठी असांभाव्यता नमनुा तनवड 
पद्धतीतील सगुम यादृच्च्िक पद्धतीतील लॉटरी  पद्धतीन े महाववद्यालयाची तनवड 
करण्यात आली. मशक्षण शास्त्र महाववद्यालयातील द्ववतीय वर्ााती ववद्यार्थयाांची   तनवड 
करण्यात आली. 
संिोधन पद्धती  : प्रस्त्तुत सांशोधनासाठी सांशोधक प्रायोधगक पद्धतीचा अवलांब करणार 
असनू त्यासाठी घटनात्मक अभीकल्पातील समान गट अमभकल्प या अमभकल्पची 
तनवड करणार आहे. 

संिोधन साधन : प्रस्त्तुत सांशोधनासाठी सांशोधक पवूाचाचणी उत्तर चाचणी चा वापर 
करून माहहतीच ेसांकलन करण्यात आल े

 सांख्ख्यकीय तंर : प्रस्त्तुत सांशोधनात माहहतीच े ववश्लेर्ण करण्यासाठी मध्यमान 
प्रमाण ववचलन व टी परीक्षकाचा अवलांब करण्यात आला. 
संिोधन कायािाही : सांशोधकान े महहला सक्षमीकरणासाठी ववशाखा सममती माफा त 
ववववध कायािमाची माहहती देण्यात आली.,(उपचारापवूी) वगाातील पन्नास 
ववद्यार्थयाांना चाचणी देण्यात आली. यानांतर ववद्यार्थयाांना ववशाखा सममती अांतगात 
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ववववध  कायािमाच्या मदतीन ेमाहहती व प्रमशक्षण देण्यात आले. (प्रायोधगक उपचार) 
पांधरा हदवसाच्या तनयोजीत कालावधीपयांत महहला सक्षमीकरणासाठी उपचारापवूी हदली 
होती तीच चाचणी देण्यात आली.  उपचारापवूी आणण उपचारानांतर हदलेल्या कायािम 
चाचणीच्या  गणुाच्या सांख्याशास्त्रीय ववश्लेर्णासाठी मध्यमान प्रमाण ववचलन व t 

मलू्य याद्वारे माहहतीच ेववश्लेर्ण व अथातनवाचन करण्यात आले. 

     पवूाचाचणी उत्तर चाचणी प्राप्त t मलू्य सारणी t मलु्य 

N= 50 N=50  1)0.01 स्त्तर 2.021 

M1=9.82 M2=12.15 3.088 2)0.05 स्त्तर 2.021 

           महहला सक्षमीकरणासाठी ववववध कायािमाच्या आयोजनाने व प्रमशक्षणान े
प्रमशक्षणार्थयाामध्ये   जाणीव जागतृी घडून येते. 
ननष्कषा : 

1) महहला मानमसकदृष्ट््या सक्षम होण्यासाठी ववशाखा सममती अांतगात कायािम 
अधधक पररणाम कारक ठरतो. 

2)  महहला आत्मतनभार होण्यासाठी जाणीव जागतृी कायािम पररणाम कारक ठरतो. 
3)  जाणीव जागतृी कायािमामळेु कायदेववर्यक जनजागतृी तनमााण होत.े 

4) जाणीव जागतृी कायािमामळेु महहला सक्षमीकरणाची सांकल्पना अधधक दृढ 
होण्यास मदत होत.े 

5) तनणाय क्षमता ववकमसत होण्यासाठी जाणीव जागतृी कायािम पररणामकारक 
ठरतात 

6) अधधकाराबाबत जाणीव जागतृी तनमााण होते. 
शिफारिी : 

1) महाववद्यालयीन स्त्तरावर ववशाखा सममती अांतगात ववववध कायािमाच ेतनयोजन 
कराव.े 

2) महहला सक्षमीकरणासाठी शारीररक-मानमसक दृष्ट््या सदुृढ होण्यासाठी 
प्रमशक्षणाच ेआयोजन करण्यात यावे. 

3) महहला सक्षमीकरण करण्यासाठी ववववध कायद्याची जनजागतृी करावी. 
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4) महहला सक्षमीकरण करण्यासाठी माहहतीपर ववववध व्याख्यानाच े आयोजन 
करण्यात याव.े 

5)  महहला सक्षमीकरण करण्यासाठी महाववद्यालयीन स्त्तरावर ववववध कायािमाची 
तनममाती करावी. 

6) महहला सक्षमीकरणासाठी ववववध कायािमाची अांमलबजावणी करण्यात यावी. 

संदभा गं्रर्सचूी : 
1) बन्सी बबहारी पांडडत, (2010), मशक्षणातील सांशोधन, पणेु, तनत्यनतून 

प्रकाशन. 

2) पाटील लीला 2017, महहलाांच ेकतृात्व समाजासमोर यायला हवे, उद्योजक 
मामसक, औरांगाबाद, महाराष्ट्र उद्योजक ववकास कें द्र पषृ्ट्ठ िमाांक 23 

3) सप्रे नीमलमा (2006), मशक्षणातील आधतुनक ववचारप्रवाह, फडके प्रकाशन, 
पणेु. 

4) पवार वशैाली (2012), महहलाांच्या सत्तासांघर्ााचा आलखे, डायमांड 
पच्ब्लकेशन, पणेु. 


