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• संशोधन म्हणजे ज्ञानाची पातळी िाढिण्यासाठी एखाद्या विषयाचा पद्धतशीरपणे केलेला अभ्यास होय. 

• यामधे्य सत्याची तपासणी, आधी सापडलेल्या तत्त्ांची पुष्टी, निीन विषयाचा अभ्यासआदी प्रकार

असतात. 

• कोणत्याही विषयामधे संशोधन करताना ते शास्त्रीय पद्धतीने केले तरच त्याचा उपयोग होतो. अन्यथा

चुकीच्या पद्धतीिर आधारलेल्या संशोधनातून चुकीचे वनष्कषष वनघतात ि त्याचा लाभ कोणालाच होत नाही. 

म्हणून संशोधन करण्याची पद्धत ि प्रविया नीट समजून घ्यायला हिी. 

• संशोधनाची प्रविया ही या विषयाचा गाभा आहे. 

• सांख्यिकी संशोधन, गुणात्मक संशोधन, मूलभूत संशोधन तसेच संबंवधत संशोधन आवण इतर प्रकार हे

संशोधनाचे िेगिेगळे प्रकार आहेत. 

संशोधनाच्या प्रवियेचा सुरिातीचा भाग म्हणजे ज्या प्रश्नािर संशोधन करायचे तो प्रश्नच मुळात

समजायला हिा.



संशोधन प्रश्न म्हणजे काय?

संशोधन प्रश्न म्हणजे असा मूलभूत प्रश्न जो संशोधन प्रकल्प यांचा अभ्यास वकंिा आढािा घेण्यास सुलभता वनमााण

करतो. ज्यामुळे संशोधकांना संबंवधत मावहती गोळा करण्यात मदत होते तसेच त्यांना अभ्यासािर आवण संबंवधत

कायषपद्धतीिर(Methodology) लक्ष कें वित करण्यास मदत वमळते.

" संशोधनाच्या उद्दीष्ट पूती साठी मावहती वमळिण्याच्या हेतूने तयार केलेल्या प्रश्नािलीतील

विचारलेल्या प्रश्नांना संशोधन प्रश्न असे म्हणतात."



संशोधन प्रश्नांचे प्रकार

गुणात्मक आवण पररमाणात्मक दोन्ही संशोधनासाठी संशोधन प्रश्न आिश्यक आहेत.

आपण िापरत असलेला प्रश्न आपण काय शोधू इच्छिता आवण आपण कोणत्या प्रकारचे

संशोधन करू इच्छिता यािर अिलंबून आहे. हे आपल्या संशोधन रूपरेषेला आकार देईल

.
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बहुपयाायी संशोधन प्रश्न

या प्रकारचे प्रश्न सामान्यत: सिेक्षण करताना वकंिा सिेक्षणािर आधाररत संशोधनाच्या िेळेस आपल्या

संशोधन पे्रक्षकांकडून एक वकंिा अनेक प्रवतसाद हस्तगत करण्यासाठी िापरले जातात. ज्यामधे

प्रवतसादकरत्याला एक वकंिा एकापेक्षा अवधक प्रवतसाद पयाषय मधून योग्य पयाषय वनिडण्याची

आिश्यकता असते.

उदा. तुमच्या वनिृत्तीला (Retirement) वकती वदिस बाकी आहेत.

1. सहा मवहन्यापेक्षा कमी.

2. सहा ते बारा महीने

3. एक िषष ते पाच िषष

4. पाच िषाषपेक्षा जास्त



शे्रणीबद्ध िमिार मांडणी संशोधन प्रश्न

या प्रकारच्या प्रश्नात सामान्यत: पे्रक्षकाला एकापेक्षा आवधक उत्तरे त्याच्या पसंती नुसार िमिारी

लाऊन देण्याची मुभा असते. असे प्रश्न सहसा इतर पयाषयांच्या तुलनेत प्रवतसादकत्याचे मते समजून

घेण्यासाठी िापरले जातात, हे प्रश्न "पसंती" च्या आधारािर अचूक मावहती प्रदान करतात.

उदाहरणाथष, एखाद्याला चॉकलेट्स आवण केक हे दोन्हीही खूप आिडतात, पण त्यांना यापैकी जास्त

काय पसंत आहे? जेव्हा हा पयाषय अशा अनेक पयाषयांपयंत पसरतो, तेव्हा अशा पररच्छथथतीसाठी रँक

ऑडषरचा प्रश्न सिोत्तम आहे.



लोकसंिा संशोधन प्रश्न

या प्रकारचे प्रश्न एखाद्या व्यक्तीचे िय, वलंग, कौटंुवबक उत्पन्न, िंश, िंश, वशक्षण आवण इतर

घटकांिर आधाररत असतात. विवशष्ट प्रकारचे उत्पादन अथिा घटक त्या प्रदेशातील ठराविक िय

वकंिा वलंग गटासाठी प्रभािी ठरेल की नाही यािर संशोधन लोकसंख्या संशोधन प्रश्नाचा िापर

करून केले जाऊ शकते.



संशोधांनाच्या विविध पद्धती

संशोधांनातील पररकल्पनांचे (Hypothesis) मूल्यांकन करून अंवतम वनष्कषष काढण्यासाठी विविध

प्रकारची मावहती ि आकडेिारी आिश्यक असते, वतला आपण संशोधांनाची आधार सामग्री असे

म्हणतो.ही आधार सामग्री विविध प्रकारची तंते्र यांनाच संशोधांनाची साधने असे म्हणतात. त्याचे प्रकार

पुढील प्रमाणे...



वनरीक्षण (Observation)

वनरीक्षण हे संशोधनाचे ि ज्ञानप्राप्तीचे एक प्रमुख साधन आहे. यात आिश्यक असलेल्या बाबीचं्या नोदंी ठेऊन

विशे्लषण करािे लागते. कोणतेही संशोधन हे वनरीक्षणपसूनच सुरू होते. ही विया अतं्यत िसु्तवनष्ठपणे कोणताही पूिाग्रह

मनात न ठेिता ि अतं्यत योजनपूिाक करािे लागते. वनरीक्षण हे िरिर पाहता सोपे िाटते पण सखोलपणे विचार केला

असता लक्षात येते की हे तज्ञ व्यक्तीचे काम आहे. वनरीक्षण करण्यासाठी कायाक्षम जं्ञवनंविये, सािधानता ि नोदंीतील

तत्परता या गोष्टी वनरीक्षकात असणे आिश्यक आहे. वनरीक्षण करतानाच ताबडतोब नोदंी कराव्या लागतात. कारण िेळ

लागल्यामुळे विस्मरण होऊन अनेक बाबी नोदंीतून सुटण्याची शक्यता असते. कुशल वनरीक्षकाने वमळिलेली मावहती

संशोधनात अनमोल सहाय्य करते.



प्रश्नािली (Questionnaire)

प्रश्नािली म्हणजे प्रश्नांचे व्यिख्यथित केलेले संकलन होय. ज्यािेळी अध्यानके्षत्र हे विसृ्तत असते

आवण प्रत्यक्ष उत्तरदत्यांशी संपकष थथापन करून तथ्य संकलन करणे शक्य नसते तेव्हा संशोधकाद्वारे

संबंवधत विषयाची एक प्रश्नािली टपाल द्वारे उत्तरदात्यांना पाठिली जाते. प्रश्नािली द्वारे फार मोठ्या

फार मोठ्या विसृ्तत के्षत्रातील उत्तरदात्यांशी अप्रत्यक्ष संपकष साधून त्यांच्याकडून महत्वपूणष तथ्य

गोळा करणे शक्य होते.





• प्रकल्पाच्या विषयाच्या संदभाषत समाजातल्या िेगिेगळ्या थरांतील अनेक व्यक्तीकंडून जेव्हा मावहती वमळिायची

असते, तेव्हा ती प्रश्नािलीच्या माध्यमातून वमळिता येते.

• विशेषत: पारंपररक ज्ञान आवण दैनंवदन जीिनात त्याचा केला जाणारा िापर याविषयी मावहती वमळिण्यासाठी ही पद्धत

प्रभािीपणे िापरता येते.

• प्रश्नािली तयार करणं हे कौशल्याचं काम आहे. त्यामुळे प्रश्नािली तयार करताना वशक्षकाची वकंिा एखाद्या तज्ज्ञ

व्यक्तीची मदत घेणं आिश्यक ठरतं.

• प्रश्नािली छापील स्वरूपात तयार केल्यास या प्रश्नािलीच्या छायांवकत प्रती काढून त्या िेगिेगळ्या व्यक्तीनंा देता येतात

आवण प्रश्नािलीमधे्य विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे त्यांच्याकडून भरून घेता येतात.

• जे प्रश्न आपल्याला विचारायचे आहेत ते मुलाखतीप्रमाणे त्याची तोडंी उत्तरेसुद्धा वमळिता येतात. ही उत्तरे अचूकपणे

नोदंिणं मात्र आिश्यक ठरतं.

• प्रश्नािली कशी असािी, प्रश्नािलीमधे्य वकती प्रश्न विचारािे, या प्रश्नाचं स्वरूप कसं असािं, प्रश्नािली कोणाकडून आवण

वकती जणांकडून भरून घ्यायची, इत्यादी महत्त्वाच्या गोष्टी ध्यानात घेणं आिश्यक ठरतं.



प्रश्नािली अशी तयार करा

• प्रश्नािली जर छापील स्वरूपात असेल तर प्रश्नािलीच्या सुरुिातीला तुमच्या प्रकल्पाचा विषय आवण तुमचे नाि वलहा.

• त्यानंतर प्रश्नािली भरून देणाऱ्या व्यक्तीचे नाि, पत्ता, िय, व्यिसाय इत्यादी मावहतीसाठी नोदंविण्यासाठी जागा ठेिा.

• त्यानंतर प्रश्नांना सुरुिात करा. प्रश्नािलीच्या शेिटी ती भरून देणाऱ्या व्यक्तीची सही घ्या.

• जर प्रश्नािली भरून देणारी व्यक्ती आपली ओळख उघड करू इच्छित नसेल तर त्या व्यक्तीच्या विनंतीचा स्वीकार

करा ि व्यक्तीचे नाि, पत्ता आवण सही हे रकाने ररकामे ठेिा.

• प्रश्नािलीतील प्रश्न नेमक्या शब्दात विचारलेले असािेत.

• एकाच प्रश्नाचे अनेक अथष काढता येतील आवण उत्तर देणारा बुचकळ्यात पडेल, असे प्रश्न प्रश्नािलीमधे्य असू नयेत.



• प्रश्नािली भरून देणाऱ्या व्यक्तीने तुम्हाला वदलेल्या िेळेची जाणीि ठेिा. त्यामुळे सविस्तर

उत्तरांची अपेक्षा ठेिू नका. त्यासाठी मोठय़ा उत्तराच्या प्रश्नांचे िेगिेगळ्या लहान उपप्रश्नांमधे्य

विभाजन करा.

• प्रश्नािलीमधे्य १२ ते १५ प्रश्नांपेक्षा जास्त प्रश्न असू नयेत. प्रश्नांची संख्या जर जास्त असेल तर

प्रश्नािली भरून देणारी व्यक्तीला कंटाळा येऊ शकतो ि आपल्याला योग्य मावहती वमळू शकत

नाही.

• प्रश्नािलीतले प्रश्न अशा प्रकारे तयार करा की, आपल्याला प्रकल्पासंबंधीची जास्तीतजास्त मावहती

वमळू शकेल.



मुलाखत (Interview)

एखादी मावहती वनरीक्षणांमधून वमळण्याची शक्यता नसेल वकंिा आपण केलेल्या वनरीक्षणांना पूरक मावहती हिी असेल

तर मुलाखतीचं तंत्र िापरलं जातं. मुलाखत घेण्यापूिी त्या विषयातली जुजबी मावहती आपल्याला असणं आिश्यक आहे.

या मावहतीच्या आधारे संभाषणामधून वनमाषण होणारे उपप्रश्न आपण त्या तज्ज्ञ व्यक्तीला विचारू शकतो. त्याचप्रमाणे, ज्या

तज्ज्ञ व्यक्तीची मुलाखत आपण घेणार आहोत त्या व्यक्तीने केलेल्या कायाषची ओळख आपल्याला असणं गरजेचं आहे.

मुलाखत घेण्यापूिी त्याचे वनयोजन करून संशोधकाला पावहजे त्या मुद्द्यािर आधाररत प्रश्नािली तयार करून त्याच्या

िमानुसार प्रश्न विचारून मुलाखत घेतली जाते. प्रयोज्याचे अनुभि, भािना मते घेऊन मुलाखत घेतली जाते. प्रयोज्याचे

अनुभि भािना मते विचार समस्या इत्यादी विषयी मावहती वमळिण्यास मुलाखती उपयुक्त ठरतात.मुलाखतीचे स्वरूप

बरेचदा प्रश्नािलीसारखे असतात.



बंवदस्त प्रश्न (Closed Ended Question)म्हणजे काय ?

बंवदस्त प्रश्न म्हणजे िसु्तवनष्ठ स्वरूपाचे प्रश्न होय.यात प्रतीसाद्काला प्रश्नाचे उत्तराखाली

वकंिा वदलेल्या उत्तरापैकी योग्य िाटणाऱ्या उत्तरािर खूण करािी लागते. (उदा. तुमच्याकडे स्वतः चे

िाहन आहे का? होय/ नाही ) येथे प्रतीसाद्काला उत्तर देण्याचे स्वतंत्र राहत नाही. बंवदस्त प्रश्नामुळे

संख्यात्मक तथे्य प्राप्त होतात.

मुक्त प्रश्न (Open Ended Question)म्हणजे काय ?

ज्या प्रश्नाच्या उत्तराची शब्दरचना प्रवतसादकस्वताच्या शब्दात करू शकतो त्या प्रश्नाचा

समािेश मुक्त प्रश्नात होतो.(उदा. तुम्हाला भूगोल विषय का आिडतो?)मुक्त प्रश्नांची संख्या कमी

असली तरी मावहती जास्त वमळते. या प्रश्नाच्या उत्तरातून त्या विषयासंबधी बहुविध मावहती वमळू

शकते पण त्या मावहतीचे िगीकरण करणे संशोधकाला फार अिघड असते. 



प्रश्नािली पद्धतीचे गुण (Advantages of Questionnaires)

1. प्रश्नािलीचा सिाषत मोठा गुण म्हणजे प्रश्नािली एकाच िेळी िेगिेगळ्या दूरिर पसरलेल्या समूहातील व्यक्तीकंडे पाठिता येते. 

2. प्रश्नािलीतील प्रश्नांची उत्तरे लिकरात लिकर देण्यासाठी कोणाचेही बंधन नसते. पररणामी उत्तरे वलवहण्यासाठी प्रवतसादकस संधी वमळते. त्यामुळे

संशोधकास वनवित स्वरूपाची उत्तरे वमळणे सुकर होते. 

3. प्रवतसादकाने प्रश्नािलीत वदलेल्या उत्तराची गुप्तता राखण्याची ि त्याच्या नािाचा उले्लख न करण्याची खात्री संशोधकाने वदलेली असते. 

प्रश्नािली पद्धतीचे दोष (Disadvantages of Questionnaires) 

1. काही िेळेला प्रवतसादक प्रश्नािली िेळेिर भरून पाठित नाहीत वकंिा अपूणष भरून पाठितात. त्यािेळी अपूणष मावहतीिरून अनुमान काढता येत

नाही. 

2. काही िेळेस प्रवतसादक प्रश्नािली भरून पाठित नाहीत. 

3. ज्या व्यच्छक्त मधे्य प्रश्न समजण्याची पात्रता असते अशाच व्यक्तीकडून प्रश्नािलीद्वारे मावहती वमळिता येते.

4. प्रश्नािलीत वदलेल्या उत्तरांची यथाथषता पारखून पाहण्याची सोय नसते.

5. लहान मुले आवण अवशवक्षत यांच्यासाठी वनरुपयोगी ठरते. 

6. सिष प्रकारच्या बुच्छद्धगंुणाक असलेल्या प्रवतसादकांना योग्य ठरेल अशी प्रश्नािली तयार करणे अिघड आहे. 



मुलाखत पद्धतीचे गुण (Advantages of Interview)

1. मुलाखती मधे्य मुलाखतकार आवण प्रवतसादक हे समोरासमोर असल्यामुळे संबंवधत विषयािर चचाष करून विषयाला

अनुरुप अशी मावहती संकवलत करता येते. 

2. ज्या मुलांना व्यिच्छथथत वलवहता येत नाही तसेच जे अवशवक्षत आहेत त्यांच्याकडून मुलाखती-द्वारे मावहती वमळिता येते. 

3. प्रवतसादक उपलब्ध झाला की त्वररत मुलाखत घेता येते. त्यामुळे कमी िेळात मावहती संकवलत होते. 

मुलाखत पद्धतीचे दोष (Disadvantages of Interview) 

1. मुलाखातीमधून व्यच्छक्तवनष्ठ उत्तरे येतात. त्यामुळे वमळालेली मावहती योग्य आहे की अयोग्य हे ठरविता येत नाही. 

2. मुलाखत हे साधन हे खवचषक आहे. कारण प्रवतसादकापयंत पोहचणे हे िेळेच्या आवण पैशाच्या दृष्टीने खवचषक असते. 

3. मुलाखतीमधे्य प्रवतसादकांच्या मतांची नोदं करणे अिघड प्रविया असते. कारण त्यात साधनांचा िापर केला तर

कृवत्रमता येण्याची शक्यता असते.


