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1. INTRODUCTION:     

 वाचिाि ेमवचार शक्ती वाढते. वाचि मवचारांचा खल होऊि अचार पररवतथि होते. वाचाल तर वाचाल या म्हणी प्रमाणे वाचले 

तरच ज्ञािवृद्धी होते. बुद्धीला चालिा ममळते. आत्ममवश्वास वाढतो. ज्ञािाच्या  मवस्फोटाच्या  युर्ात आपण पुस्तके ,मामसके , तै्रमामसके, 

वतथमािपत्र ेसंदर्थ सामहत्य इत्यादी द्वारा ज्ञािसंपादि करत असतो. वाचि ह ेह ेज्ञाि ममळमवण्याचे प्रर्ावी साधि आह.े संर्ाव्य सामान्य 

मशक्षण घेतािाच मवज्ञािाचे दररोि मशक्षण घेण ेहा आपल्या िीविाचा अमवर्ाज्य महत्त्वाचा असा र्ार् आह े.म्हणूिच पाठ्यपुस्तक मंडळािे 

मवज्ञाि हा महत्त्वाचा मवषय म्हणूि समामवष्ट केला आह ेमवज्ञािात िी काही मवशेष मूल्य आहते ती इतर मवषयात आपणास पहावयास ममळत 

िाहीत. शालेय अभ्यासक्रमात मवज्ञािातूि बौमद्धक, संस्कृतीक, िैमतक तसेच सैद्धांमतक मूल्य ेयामुळे वैज्ञामिक दमृष्टकोि वाढीस लार्ण्यास 

मिमितच मदत होते 
 

2. LITERATURE REVIEW: संबमंधत सामहत्याचा आढावा  

 मराठवाड्यातील अध्यापक महामवद्यालयातील प्रमशक्षणार्थयाांचा वैज्ञामिक दमृष्टकोि एक मचककत्सक अभ्यास –  

साराशं :   वैज्ञामिक दमृष्टकोि म्हणिे काय ? कुठल्याही घटिमेार्चा कायथकारणर्ाव समिूि घेण े ककंवा दोि घटिांमधील 

परस्पर संबंध तपासूि पाहणे म्हणिे वैज्ञामिक दमृष्टकोि होय. मवमशष्ट उकिष्ट डोळ्यासमोर ठेवूि त ेउकिष्ट मसद्ध करण्यासाठी 

प्रयोर् करण,े प्रयोर्ाचे मिरीक्षण करण,े मिष्कषथ काढणे म्हणिे वैज्ञामिक दमृष्टकोि होय. एखादी घटिा अभ्यासतािा त्या 

घटिेमार्चा कायथकारणर्ाव समिूि घेऊि प्रयोर्ाच्या आधारािे तो मसद्ध करण े म्हणिेच वैज्ञामिक दमृष्टकोि होय. पंमडत 

िवाहरलाल िेहरू वैज्ञामिक दमृष्टकोिाचे महत्त्व सांर्तािा लोकसरे्त म्हणाल ेहोते, ‘सायरंटकफक टेम्पल ममन्स ए प्रोसेस ऑफ 

हर्कंकंर्, मरे्ड ऑफ फक्शि, सचथ ऑफ टुु्र्थ लाइफ मस्पररट ऑफ फ्री मिॅ’ वैज्ञामिक दमृष्टकोि बाळर्णाऱ्या व्यक्तीच्या रठकाणी 

खालील र्ुण असतात. यामध्य ेमिमोकळेपणाि े मचककत्सक मवचार सरणी, मिरीक्षण क्षमता पूवथग्रहरमहत दमृष्टकोि, बौमद्धक 

प्रामामणकपणा मिज्ञासूवृत्ती िवीि कल्पिेचा स्वीकार करण्याची तयारी, सत्याचा आग्रह वस्तुमिष्ठ दमृष्टकोि कायथकारणर्ाव 

िाणूि घेण्याची वृत्ती अंधश्रद्धवेर मवश्वास ि ठेवण्याची वृत्ती,साधार मत मांडणेए समस्या मिराकरण करण्यासाठी तकथशुद्ध 

मवचारसरणीचा वापर, खर्ोलशास्त्रज्ञ या शोधामुळे ग्रहमालेबिल अमधक मामहती उपलब्ध झाली. सूयथ पृर्थवीर्ोवती कफरत 

राहतो आमण धूमकेत ू आपल्यावर संकटे आणतात. इत्यादी समि खोटे ठरल.े वैज्ञामिक दमृष्टकोि यामुळे खर्ोलशास्त्र, 

पदार्थमवज्ञाि, रसायिशास्त्र, शरीरशास्त्र इत्यादी मवषयात अिेक शोध लार्ल.े वास्तमवक पाहता र्ारताच्या घटिेमार् ेवैज्ञामिक 

दमृष्टकोि मािवतावाद चौकस बुद्धी आमण सुधारणावाद मवकमसत करणे ह ेप्रत्येक र्ारतीय िार्ररकांचे मूलर्ूत कतथव्य आह.े 

वैज्ञामिक शब्द सोडूि देऊि त्याबिलचे मचककत्सक दमृष्टकोि ककंवा मचककत्सक बुद्धी हा शब्द वापरत असतो . ही मचककत्सक बुद्धी 

अर्दी मिरक्षर आधुमिक मूल्यांची संकल्पिा स्वीकारणे, चौकसपणा आमण तकथशुद्ध मवचारांिा चालिा ममळेल आमण अंधश्रद्धवेर 

आधाररत र्ाकड मवचारांवर मात होईल अशा उपक्रमांची आखणी सरकारि ेकरण ंर्रिेचं आह.े वैज्ञामिक पद्धत समिूि घेण ेया 

र्ोष्टीला तत्वज्ञाि आमण वैचाररक मतरे्दांमुळे बरे-वाईट रुप व आकार येत असल ेतरी त्यामध्य ेसामामिक पररवतथिाची ताकद 

बिण्याची क्षमता पुरेपरू आह ेम्हणूिच वैज्ञामिक दमृष्टकोि रुिवणे ही संकल्पिा मिर्वथवादपणे मािवता, समता आमण न्याय या 

आधुमिक मूल्यांच्या संकल्पिशेी िोडललेी आह.े वैज्ञामिक दमृष्टकोि मिर्मथतीसाठी सामामिक बदलाची प्रकक्रया हाती घ्यावी 

लार्ले. येत्या काळात आपल्यासमोर काही िुिी तर काही िवीि अशी बरीच आव्हाि ेआहते. उदाहरणार्थ हवामाि बदल, 

रोिर्ार मिर्मथती, सामामिक मवकास इत्यादी अशा वेळी आपण िर िुन्या र्ाकड वैज्ञामिक आमण प्रमतर्ामी मवचारांिा दरू केल े

िाही तर त ेसमािातल्या बहुतांश िितेच्या महताच्या मवरोधात ठरेल. त्यामुळे अशा प्रमतर्ामी मवचारांिा रोखणे ही आि 

आपल्या सवाांची िबाबदारी बिली आह.े 
 

संकेत शब्द  ; मूल्य ; िैमतक असणारी बाब , वैज्ञामिक दमृष्टकोि : सारासार मवचार करण्याची क्षमता ,  न्यादशथ : िमुिा मिवड,   

ििसंख्या :  लोकसंख्या ,   इंट्रोडक्शि : प्रस्ताविा 
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       सशंोधक अशोक उद्धव िारिवरे  मार्थदशथक डॉ. बाबासाहबे मिोहरराव र्ोरे  संशोधि वषथ  : मडसेंबर 2012  

      मवद्यापीठ :स्वामी  रामािंद तीर्थ मराठवाडा मवद्यापीठ, िांदडे, 
 

 मशक्षणशास्त्र महामवद्यालयातील मवद्यार्ी मशक्षकांच्या वैज्ञामिक दमृष्टकोिाचा अभ्यास मवमवध उपक्रमाद्वारे करण.े एक अभ्यास  

सशंोधक बी.बी. माळी   मार्थदशथक  डॉ.के.डी. र्ायकवाड  संशोधि वषे 2008  

 मवद्यापीठ :  मशवािी मवद्यापीठ,कोल्हापूर 

 

3. MATERIALS: अमर्वतृ्ती मामपका वजै्ञामिक दषृ्टीकोि अभ्यासण्यासाठी  
 

4. METHOD: प्रस्ततु संशोधिासाठी बीड मिल्यातील मिल्हा पररषदेच्या 56 माध्यममक शाळेतील इयत्ता िववी वर्ाथत मशकणाऱ्या 

मवद्यार्थयाांची ििसंख्या मवचारात घेण्यात आललेी होती. कायथवाहीचे टप्पे खालीलप्रमाण ेआहते.  

 मामहती संकलिासाठी अमर्वृत्तीमामपका ह ेसाधि तयार करण्यात आल.े  

 बीड मिल्यातील मिल्हा पररषदेच्या माध्यममक शाळेतील 450 मुले व 450 मुलींची मिवड सुर्म यादमृच्िक पद्धतीिे करण्यात 

आली.  

 मवद्यार्थयाांकडूि वैज्ञामिक दषृ्टीकोि अमर्वृत्ती मामपका र्रूि घेतली.  

 प्राप्त मामहतीचे मवश्लेषण व वर्ीकरण केले.  

 प्रस्तुत मामहती सवेक्षण पद्धती द्वारे र्ोळा करण्यात आली. 

 

5. DISCUSSION:  

 प्रस्तुत संशोधि ह ेइयत्ता िववीतील मवद्यार्थयाांमधील वैज्ञामिक दमृष्टकोि तपासण्यासाठी करण्यात आल ेआह.े यामध्य े

मवद्यार्थयाांिा आरोग्य स्वच्िता तसेच पयाथवरण प्रदषूणाशी संबंमधत दमृष्टकोण प्रश्नावली द्वारे तपासण्यात आला. सवेक्षण पद्धतीि ेर्ोळा 

केलेल्या मामहतीचे मवश्लेषण तसेच अर्थमिवथचि करण्यात आल.े 

 

 

6. ANALYSIS:  मवश्लषेण  : प्रस्तुत संशोधिात माध्यममक स्तरावरील मवद्यार्ी व मवद्यार्र्थिी यांच्या वैज्ञामिक दमृष्टकोिाचा अभ्यास 

करण्यात आला. त्यामध्ये अस ेआढळूि आल ेकी आरोग्य- स्वच्िता, पयाथवरण- प्रदषूण इत्यादी बाबतीत मवद्यार्ी व मवद्यार्र्थिी यांचा 

दमृष्टकोि सारखाच आह.े मामहतीचे अर्थमिवथचि करूि मवश्लेषणावरूि मिष्कषथ मिघाल.े त्याची मांडणी केली त्याचबरोबर शून्यु् पररकल्पिा 

मवचारात घेतली. मवश्लेषणावरूि अस ेकदसते की वैज्ञामिक दषृ्टककोण ही िैमतक बाब असूि यामुळे मवद्यार्ी व्यामक्तमत्त्वाबरोबरच सवाांमर्ण 

मवकास सुध्दा साधला िातो.अंधश्रध्दा दरू होऊि प्रर्तीकडे वाटचाल होते.त्याचा सवाांिाच फायदा होंतो. 

 

7. FINDINGS: प्रमुख मिष्कषथ पुढील प्रमाण ेआहते   

 माध्यममक स्तरावरील मवद्यार्थयाांचा वैज्ञामिक दषृ्टीकोि मवद्यार्र्थिीपेक्षा उत्तम आह.े 

  माध्यममक स्तरावरील मवद्यार्थयाांचा मवद्यार्र्थिीचा आरोग्य व स्वच्िता बाबत दमृष्टकोि सारखाच आह े

 माध्यममक स्तरावरील मवद्यार्ी व मवद्यार्र्थिीचा पयाथवरण व प्रदषूण मवषयक दमृष्टकोि सारखाच आह े

  मवद्यार्ी व मवद्यार्र्थिी चा पयाथवरण प्रदषूण ,आरोग्य स्वच्िता मवषयक दमृष्टकोि सारखाच आह.े 

 

8. RESULT: मवद्यार्थयाांमध्य ेकोणतीही र्ोष्ट स्वीकारण्याची मतच्या मार्चा कायथकारणर्ाव िाणूि घेण्याची क्षमता मिमाथण होते.  

दैिंकदि िीविातील प्रत्येक र्ोष्टी मार्ील मवज्ञाि समिूि घेण्यास प्रेररत करण्यासाठी मवमवध उपक्रम तसेच मवमशष्ट  पध्दतीचे कायथक्रम 

आयोमित केल्यास वैज्ञामिक दषृ्टककोि मवकमसत होतो, तसेच  रुढी परंपरेवर आधाररत प्रश्न असतील तर कायथकारणर्ाव िाणूि घेऊि 

कुटंुबातही बदल घडवूि आणण्याची क्षमता मवद्यार्थयाांत व्हावी यासाठी मशक्षकाची रू्ममका महत्त्वपूणथ आह.े मवद्यार्थयाांमध्ये प्रश्न मवचारण्याची 

सवय मवकमसत करण े शाळेतील प्रयोर्शाळा अद्ययावत असणे, मवज्ञाि मशक्षकांिी स्वतःच्या मवचारात पररवतथि करूि वैज्ञामिक 

दषृ्टीकोिाचा अवलंब करतांिा कदसूि येतात. 

 

 

अ क्र 

 

शाळा संख्या 
      िववी वर्ाथत मशकणाऱ्या मवद्यार्थयाांची ििसंख्या 
 

मुल े मुली एकूण 

1  

मि.प. माध्यममक शाळा 56  

 
1571 

 
1274 

 
2845 

2 
 

 

िमुिा मिवडलले्या शाळा 28 

 
450 

 
450 

 
900 
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9. RECOMMENDATIONS:  

 मवद्यार्थयाांमध्य ेकोणतीही र्ोष्ट स्वीकारण्याची मतच्या मार्चा कायथकारणर्ाव िाणूि घेण्याची क्षमता मिमाथण करण्यासाठी सवथ 

स्तरावर प्रयत्न व्हावेत. 

 दैिंकदि िीविातील प्रत्येक र्ोष्टीमार्ील मवज्ञाि समिूि घेण्यास प्रेररत करावे  

 रुढी परंपरेवर आधाररत प्रश्न असतील तर कायथकारणर्ाव िाणूि घेऊि कुटंुबातही बदल घडवूि आणण्याची क्षमता मवद्यार्थयाांत 

मिमाथण करण े 

 मवद्यार्थयाांमध्य ेप्रश्न मवचारण्याची सवय मवकमसत करण.े शाळेतील प्रयोर्शाळा अद्ययावत करणे. 

  मवज्ञाि मशक्षकांिी स्वतःच्या मवचारात पररवतथि करूि वैज्ञामिक दषृ्टीकोिाचा अवलंब करावा 

 

10. CONCLUSION: 

प्रस्तुत संशोधि ह ेइयत्ता िववीतील मवद्यार्थयाांच्या वैज्ञामिक दमृष्टकोि तपासण्यासाठी करण्यात आल ेआह.े यामध्य ेमवद्यार्थयाांिा 

आरोग्य स्वच्िता तसेच पयाथवरण प्रदषूणाशी संबंमधत दमृष्टकोण प्रश्नावली द्वारे तपासण्यात आला.सवेक्षण पद्धतीिे र्ोळा केलले्या मामहतीचे 

मवश्लेषण तसेच अर्थमिवथचि करण्यात आल.े 
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