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सारसंदेश (Abstract) : माध्यममक स्तरावरील मवद्यार्थ्ाांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा मवकास हे मिक्षणाचे परमोच्च धे्यय होय. मवद्यार्थ्ाांच्या 

िारीररक, मानमसक, भावमनक, बौक्तदिक व साांसृ्कमिक मवकासाचा पाया स्काऊट-गाईड उपक्रमािून आकाराला येि असिो. व्यक्तिमत््तव 

ही सांकल्पना फि रांग, रूप, िरीरयष्टी या ििशनी गुणाांिी सांबांमिि नसून िी व्यिीच्या िारीररक, मानमसक, बौक्तदिक, प्रगट व अप्रगट 

िसेच वैयक्तिक व सामामिक, िन्मिाि व सांपामिक अिा सवश प्रकारच्या गुण-वैमिष्ट्ाांचा पररपाक असिे. मवद्यार्थ्ाांच्या व्यक्तिमत्त्व 

मवकासावर प्रामुख्याने िोन घटकाांचा प्रभाव पडलेला असिो. 1. अनुवांि (Heredity) 2. पररक्तथििी मकां वा पयाशवरण (Environment) 

सुांिर व आकर्शक व्यक्तिमत्त्व ियार होण्यासाठी समािीकरणाची प्रमक्रया यिस्वी होणे गरिेचे असिे. समािीकरणाची प्रमक्रया ही 

समायोिनावर अवलांबून असिे व उत्तम समायोिनासाठी सामामिक व्यवहाराांचे व चालीरीिी ांचे ज्ञान प्राप्त करून घेणे आवश्यक असिे. 

मवद्यार्थ्ाांच्या सवाांगीण मवकासाचा व्यक्तिमत्त्व मवकास हा पक्का पाया असून सामामिक अमभवृत्ती (social attitude) व सामामिक 

मूल्ाांचा (social values) व्यक्तिमत्त्व िडण-घडणीवर पररणाम होि असिो. 

 व्यक्तित्व व व्यक्तिमत््तव हे िोन मभन्न िब्द असून व्यक्तित्व हे सिीव प्रामणमात्राचे प्रािममक रूप आहे. व्यक्तित्व 

(Individuality) ही नैसमगशक िेणगी आहे. मनुष्याच्या बाबिीि मवकसनिील व्यक्तित्व हे व्यक्तिमत्त्वाि रूपाांिरीि होि असिे. मवद्यार्थ्ाांची 

िारीररक ठेवण, बुदिी, चाररत्र्य, अमभवृत्ती, अमभरूची, स्वभाव, दृमष्टकोण, किृशत्व इ. घटकाांचा समावेि त्ाांच्या व्यक्तिमत्त्व िडणघडणीि 

होि असिो. इांग्रिीिील personality हा िब्द मूळ persona’ या लॅमटन िब्दापासून ियार झालेला असून persona म्हणिे mask होय. 

त्ालाच मुखवटा असे सांबोिले िािे. G. W. Alport म्हणिाि, “व्यक्तिमत्त्व म्हणिे स्वि:च्या पररसरािी व्यिीचे िे वैमिष्ट्पूणश 

समायोिन होि असिे. त्ाला कारणीभूि असणारी व विशनाला चालना िेणाारी िारीररक आमण मानमसक यांत्रणेची गिीिील सांघटना 

होय.” 

 िरीररचना, िैमवक रसायने, मवमवि प्रकारच्या क्षमिा, कुटुांब, िाळा, समाि, भौगोमलक पररक्तथििी, ममत्र पररवार इ. घटकाांचा 

मवद्यार्थ्ाांच्या व्यक्तिमत्त्व िडणघडणीवर प्रामुख्याने पररणाम होि असिो. 

 िालेय माध्यममक स्तरावरील मवद्यार्थ्ाांच्या व्यक्तिमत्व िडणघडणीि स्काऊट-गाईड उपक्रमाची भूममका अत्ांि महत्त्वाची 

असून िालेय मिस्त, वििीरपणा, श्रमप्रमिष्ठा, िेिभिी व राष्टर पे्रम, बांिुभाव, सहकायशवृत्ती, साांमघकवृत्ती, ित्परिा, मनसगशपे्रम, 

पयाशवरणरक्षण, स्त्री-पुरूर् समानिा, सामामिक बाांमिलकी, राष्टर ीय एकिा व एकात्मिा इ. उच्चिम मानवी मूल्ाांचा पररपोर् करण्याचे 

कामही खऱ्या अिाशने स्काऊट-गाईड उपक्रमाद्वारेच पार पाडले िािे. म्हणूनच माध्यममक स्तरावरील मवद्यार्थ्ाांच्या व्यक्तिमत्त्व 

िडणघडणीि स्काऊट-गाईड उपक्रमाचे महत््तव अनन्य सािारण असे आहे. 

 

बीज शब्द : संकेतशब्द (Key Words):  

1. Scout & Guide – The national scouting and guiding association of India. 

2. उपक्रम : योिना, प्रकल्प 

3. व्यक्तिमत्त्व : व्यिीचे रूप, स्वभाव, विशणूक, दृमष्टकोण, चाररत्र्य, बुक्तदिमत्ता, कौिले्, भावभावनेचा एकमत्रि पररपाक 

4. िडणघडण : आकार, घाट, रूप 

5. िनसांख्या : लोकसांख्या  

 

माध्यममक स्तरावरील मवद्यार्थ्ाांच्या व्यक्तिमत्त्व जडण-घडणीत स्काऊट-गाईड 

उपक्रमाची पररणामकारकता 
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1. प्रस्तावना (Introduction) : 

 मिक्षण हे समािपररविशनाचे प्रभावी सािन आहे. मिक्षणाने माणूस मववेकी व मवचारी बनिो. िालेय माध्यममक स्तरावरील 

मवद्यािी हे उद्याच्या भारिाचे भावी नागररक आहेि. त्ाांना आििश व मक्रयािील नागररक बनमवण्यासाठी, त्ाांच्याि राष्टर भिी, बांिुभाव, 

िेिपे्रम, पयाशवरण रक्षण, स्त्रीपुरूर् समानिा, राष्टर ीय एकिा व एकात्मिा मनमाशण करण्यासाठी औपचाररक मिक्षणाबरोबरच स्काऊट-

गाईड या उपक्रमाची त्ास िोड मिली िर हे माध्यममक स्तरावरील मवद्यािी उद्याच्या भारिाचे आििश भावी नागररक बनिील याि 

िांका नाही. 

 मवकासाच्या िारीररक मकां वा मक्रयात्मक (psychological or functional), भावनात्मक (emotional or affective) आमण 

ज्ञानात्मक मकां वा बौक्तदिक (Intellectual or cognitive) या अवथिाांचा पाया म्हणिेच स्काऊट-गाईड उपक्रम होय. मवद्यार्थ्ाांच्या 

सामामिक अमभवृत्ती व सामामिक मूल्ाांचा मवकास हा त्ाांना िेण्याि येणारे िैक्षमणक अनुभव व त्ाांच्यावर केले िाणारे सांस्कार 
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यावर अवलांबून असिाि. िाळेिील िैक्षमणक मवकासाला, सामामिक व नैमिक िसेच साांसृ्कमिक मवकासाला पोर्क वािावरण ियार 

करण्याचे काम स्काऊट-गाईड उपक्रमाांिून पार पाडले िािे म्हणूनच माध्यममक स्तरावरील मवद्यार्थ्ाांच्या व्यक्तिमत्त्वाची िडणघडण 

करण्याचे अत्ांि महत्त्वाचे कायशही स्काऊट-गाईड उपक्रमाांवरच अवलांबून असिे. 

 

2. संबंमित सामित्याचा आढावा (Literature Review): 

1. माध्यममक स्तरावरील अभ्यासक्रमाि स्काऊट-गाईड मवर्याची उपयोमगिा. 

सांिोिक – श्री वाक्तिक िानािी इांगोले, वर्श – 15 मे, 2015, 

मवद्यापीठ – अमराविी मवद्यापीठ, अमराविी. 

2. माध्यममक स्तरावरील व्यक्तिमत्त्व मवकास मवर्याच्या अध्यापनािील समस्ाांचा अभ्यास. 

सांिोमिका – सौ. अक्तििा हेमांि िेिपाांडे, वर्श – िानेवारी, 2012, 

मवद्यापीठ – पुणे मवद्यापीठ, पुणे 

3. मराठवाड्यािील स्काऊट-गाईड चळवळ : एक अभ्यास. 

सांिोिक – श्री हरकळ बालासाहेब सिामिवराव, वर्श – ऑगस्ट, 2013 

मवद्यापीठ – स्वामी रामानांि िीिश मराठवाडा मवद्यापीठ, नाांिेड 

 

2. सािने (Materials) : 

1. समिुल् मद्वगट अमभकल्पािील मवद्यािी पूवश चाचणी व मवद्यािी उत्तर चाचणी. 

3. संशोिन पध्दती (Research Methodology) : 

 प्रसु्ति सांिोिनासाठी लािूर मिल्ह्यािील चाकूर िालुक्यािील मि. प. प्रिाला, नळेगाव व कै. नरमसांगराव चव्हाण माध्यममक 

मवद्यालय या िोन िाळाांची व िेिील इ. 10 वी च्या वगाशिील प्रते्की 50-50 अिा 100 मवद्यार्थ्ाांची िनसांख्या मवचाराि घेण्याि आली. 

कायशवाहीचे टपे्प खालीलप्रमाणे आहेि – 

1. प्रयोिनासाठी मनवडलेल्ा 100 मवद्यार्थ्ाांना पूवश चाचणी िेण्याि आली. 

2. पूवश चाचणीच्या मनकालाच्या आिारे एक गट मनयांमत्रि िर िुसरा गट प्रयोमगक असे मनमिि करण्याि आले. 

3. प्रायोमगक गटावर स्काऊट-गाईड उपक्रमाची उपचार मात्रा िेण्याि आली िर मनयांमत्रि गटास त्ापासून वांमचि ठेवले गेले. 

4. नांिर िोन्ही गटास उत्तर चाचणी िेऊन उत्तर चाचणिील प्राप्ताांकाचे मध्यमान काढून त्ावरून प्रयोगाची पररणामकारकिा 

ठरमवण्याि आली. 

5. प्राप्त मामहिीचे मवशे्लर्ण व वगीकरण करण्याि आले व िेवटी मनष्कर्श माांडण्याि आले. 

समतुल्य मिगट अमभकल्पाची मांडणी 
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4. कार्यवािीची चचाय (Discussion) : 

 प्रसु्ति सांिोिन हे इ. 10 वी च्या मवद्यार्थ्ाांच्या व्यक्तिमत्त्व िडणघडणीसाठी स्काऊट गाईड उपक्रमाच्या पररणामकारकिेचा 

अभ्यास करण्यासाठी प्रयोगाद्वारे िपासण्याि आले. प्रयोगाद्वारे प्राप्तकाांचे मध्यमान काढून मामहिीचे मवशे्लर्ण व अिशमनवशचन 

करण्याि आले. 

 

5. मवशे्लषण (Analysis): 

 प्रसु्ति सांिोिनाि माध्यममक स्तरावरील मवद्यार्थ्ाांच्या व्यक्तिमत्त्व िडणघडणीि स्काऊट गाईड उपक्रमाच्या 

पररणामकारकिेचा अभ्यास करण्याि आला. त्ामधे्य असे आढळून आले की, स्काऊट गाईड उपक्रमाची मात्रा मिलेला गट हा 

स्काऊट गाईड उपक्रमाची मात्रा न मिलेल्ा गटापेक्षा प्रगि मिसून आला. मामहिीचे अिशमनवशचन करून मवशे्लर्णावरून मनष्कर्श 

प्राप्त झाले. त्ाांची व्यवक्तथिि माांडणी केली. िोन्ही गटािील मवद्यार्थ्ाांच्या उत्तर चाचणीिील ममळालेल्ा प्राप्ताांकाांचे मध्यमान काढून 

त्ा िोन्ही मध्यमानाची िुलना करून स्काऊट गाईड उपक्रमाची व्यक्तिमत्त्व िडणघडणीिील पररणामकारकिा िपासली. 

 

6. मनष्कषय (Findings) : 

 प्रसु्ति सांिोिनाचे मनष्कर्श पुढीलप्रमाणे आहेि – 

1. माध्यममक स्तरावरील मवद्यार्थ्ाांच्या व्यक्तिमत्त्व िडणघडणीसाठी स्काऊट गाईड उपक्रमाची भूममका पररणामकारक आहे. 

2. माध्यममक स्तरावरील स्काऊट गाईड उपक्रमाांिून मवद्यार्थ्ाांच्या व्यक्तिमत्त्वास पोर्क अिा स्वावलांबन, स्वसांरक्षण, राष्टर पे्रम, 

राष्टर ीय एकिा व एकात्मिा, बांिुभाव इ. मानवी मूल्ाांच्या मवकास होिो. 

3. मवद्यार्थ्ाांच्या िारीररक, मानमसक, भावमनक, बौक्तदिक, सामामिक व आक्तत्मक मवकासासाठी स्काऊट गाईड उपक्रमाची 

पररणामकारकिा मिसून येिे. 

7. पररणाम (Result) : 

 िालेय माध्यममक स्तरावर मवद्यार्थ्ाांच्या िडणघडणीसाठी त्ाांच्यावर चाांगले सांस्कार करणे आवश्यक आहे. िसेच िे उद्याचे 

आििश व चाररत्र्य सांपन्न नागररक घडावेि यासाठी राष्टर ीय एकात्मिा, सामामिक सलोखा, साांसृ्कमिक आिानप्रिान, ऐमिहामसक व 

मूल्ामिमष्ठि प्रणालीसाठी स्काऊट गाईड चळवळ अत्ांि महत्त्वाची आहे. मवद्यार्थ्ाांमिील उपिि कला कौिल्य गुणाांची िोपासना 

करून त्ाांना छां िाकडून चररिािाशकडे नेण्याचे महत्त्वाचे कामही स्काऊट गाईड अभ्यासक्रमािून पार पाडले िािे. 

 

8. मशफारशी (Recommendation) : 

1. स्काऊट गाईड उपक्रमाि मवद्यार्थ्ाांचा सहभाग वाढमवण्यासाठी पालकाांनी मवद्यार्थ्ाांस प्रवृत्त करणे गरिेचे असिे. 

2. िालेय माध्यममक स्तरावर स्काऊट गाईड उपक्रम अमनवायश करण्यासाठी िासन स्तरावर प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. 

3. प्रसु्ति उपक्रमाि सहभागी होणाऱ्या मवद्यार्थ्ाांना SSC परीके्षि अमिकचे गुण िेण्यासाठी िासन स्तरावर प्रयत्न करणे 

आवश्यक आहे. 

Tables.1  

अ.क्र. शाळांची संख्या 

इ. 10 वीतील मवद्यार्थ्ाांची जनसंख्या 

एकूण मनरं्मित गट प्रार्ोमगक गट 

मुले मुली मुले मुली 

1. 02 25 25 25 25 100 

 

9. मनष्कषय (Conclusion/Summery) : 

 प्रसु्ति सांिोिन हे िालेय माध्यममक स्तरावरील मवद्यार्थ्ाांच्या व्यक्तिमत्त्व िडणघडणीि स्काऊट गाईड उपक्रमाची 

पररणामकारकिा िपासण्यासाठी करण्याि आलेले आहे. यामधे्य प्रयोमगक सांिोिन पदििीिील समिुल् मद्वगट अमभकल्पाचा वापर 

करून पूवश चाचणी व उत्तर चाचणी घेण्याि आली. उत्तर चाचणीिून ममळालेल्ा प्राप्ताांकाचे मध्यमान काढून िोन्ही गटाांच्या 

मध्यमानाांच्या िुलनेद्वारे मनष्कर्श काढण्याि आलेले आहेि. 
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