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१ प्रस्तािना:    

आधुशनक काळात मशिला शिक्षण घेनािाठी धडपडत आिते. शििािपूिथ काळात कािी पाररिाररक अडचणीमुळे टी 

शिक्षण घेऊ िकली नािी तर शतचे िैिाशिक जीिन िुरु झाल्यािर अपूणथ इच्छेची पूती करण्यची शतची मनीषा अिते. जेंव्िा 

टी आपले शिक्षण पुिथित िुरु करण्यािाठी िुरुिात करते त्यािेळी शतला अनेक अडचणी येतात. कारण शस्त्रयाांनी पुरुषाांच्या 

बरोबरीने घराबािरे पडून शिक्षण घ्यािे अिी िमाजाची भािशनकता बनलेली नािी. कारण अजूनिी शस्त्रया बाबतचा 

पारांपाररक दषृ्टीकोन बदलेलेला नािी. १० िी ककां िा १२ िी पयंतचे शिक्षण घ्यािे ि शििाि करून िुखी िांिार करािा अिी 

मानशिकता पुरुषाांची अिते. यातून एखाद्या िेळी मशिलाांची उच्च शिक्षण घेण्याबाबत मानशिकता तयार िोते शि पाररिाररक 

आर्र्थथक गरजतेून, एकीकड ेटू शिक अिा अट्टािाि ितीच्या मागे अितो. परांत ुशिक्षण घणे्यािाठी मुक्त ि पोषक िातािरण 

त्याांनी उपलब्ध करून ददलेल ेनिते. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या शिध्यार्र्थथनी मध्य ेकािी शिअिाशित मशिला दखेील आिते. त्याांना 

कुटुांबातील घरगुती कायथक्रम, िनिार, रीतीत्रीिज, रूढी परांपरा या ििथ गोष्टी िामािून घेऊन आपल्या शिक्षशणक प्रगशतकड े

लक्ष ध्यािे लागते. शििाशित मशिला उच्च शिक्षण घेतात परांतु कािी शिशिष्ट तणािामध्ये चचांतेमध्ये राहून घ्या शिक्षण घेत 

अितात. िरील ििथ गोष्टीचा त्याांच्या िैक्षशणक पगातीिर किा प्रकारे पररणाम िोतो याशिषयी अभ्याि करणे आिश्यक 

आि.े  
 

२ िमस्या शिधान :  

उच्च शिक्षण घणेाऱ्या शििाशित मशिलाांच्या िकै्षशणक प्रगतीिर ताण या मानशिक घटकाांचा िोणारा पररणाम – एक 

अभ्याि  

िांिोधन उददष्ट े:  

१. उच्च िक्षण घेणायाथ शििाशित मशिलाांना येणाऱ्या िमस्याांचा अभ्याि करणे.  

२. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या शििाशित मशिलाांच्या िैक्षशणक प्रगतीिर ताण या मानशिक घटकाांचा िोणायाथ पररणामाांचा 

अभ्याि करणे.   

िाराांि: प्रस्तुत िांिोधनात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या शििाशित मशिलाांच्या प्रगतीिर ताण या मानशिक घटकाचा अभ्याि 

केला आि.े उच्च शिक्षण घेताना मशिलाांना अनेक अडचणी येतात त्यातून शनमाथण िोणायाथ कौटुांशबक िमस्या त्यामध्ये 

त्याांचे मानशिक, भािशनक, िारीररक आरोग्य शबघडत.े शििाशित मशिलाांच्या िैक्षशणक प्रगतीिर ह्या घटकाांचा पररणाम 

ददिून यतेो. मानशिक ताण या घटकाांमुळे शििाशित मशिलाांपुढे शिशिध कौटुांशबक, िामाशजक, आर्र्थथक िमस्या शनमाथण 

िोत अितात. त्यामुळे त्या निेमी ताण तणािाखाली अितात. त्यामुळे त्याांची िैक्षशणक प्रगती शि कािी प्रमाणात खुांटत 

अिते. कौटुांशबक ताण तणािामुळे िैयशक्तक शिकािाबरोबरच मानशिक, िारीररक, िामाशजक, आर्र्थथक कुचांबनेतनू 

िैक्षशणक शिकाि िाधाियाचा अिेल तर खांबीरपणे स्िताच्या शिमतीिर उभ ेरािािे लागते. त्यामुळे उच्च शिक्षण 

घेताना शििाशित मशिलाांच्या मानशिक घटक ताण याचा अभ्याि करणे गरजेचे आिे. िदरील िांिोधन ि ेशििाशित 

मशिलाांच्या िैक्षशणक प्रगतीिर ताण या माशनिक घटकाांचा किा पररणाम िोतो या शिषयीचा अभ्याि केला जाणार 

आि.े िदरील िांिोधनात नाांदडे शजल्ह्यातील ५० शििाशित मशिलाांचा अभ्याि केला आिे. पदिी ि पदव्युतर 

स्तरािरील उच्च मिाशिद्यालयातील शििाशित मशिलाांची नमुना शनिड करण्यात आली. िांिोधन शिशे्लषण करण्यािाठी 

टी टेस्ट, झेड स्कोर चा िापर करण्यात आला आि.े  
 

मित्िपणूथ िब्द:  मानशिक ताण, शिक्षशणक प्रगती, शििाशित मशिला.  
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३ िांिोधन गिृीतके / पररकल्पना : 

१. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या शििाशित मशिलाांच्या िैक्षशणक िमस्या जाणितात. 

 २.  उच्च शिक्षण घेणाऱ्या शििाशित मशिलाांच्या िैक्षशणक प्रगतीिर ताण या घटकाांचा िार्थथ पररणाम िोतो.   

 

४ िांिोधन पद्धती ि िाधन :  

१. िदरील िांिोधनात प्रायोशगक िांिोधन पद्धतीचा िापर करण्यात आला आि.े  

२. िदरील िांिोधनात पल्लिी भटनागर, anxiety & stress scale या प्रमाशणत चाचणीचा िापर करण्यात आला 

आि.े   
 

५ िांिोधनाच ेशिश्लषेण : िदरील िांिोधन शिशे्लषण करण्यािाठी टी टेस्ट चा िापर करण्यात आला आि.े   

शििाशित 

मशिला  

नमुना 

शनिड 

पूिथ चाचणी उत्तर चाचणी  

टी टेस्ट मध्याांक प्रमाण शिचलन मध्याांक प्रमाण शिचलन 

ग्रामीण  ५० २.३ १.२३ ३.३८ १.४४ ५.५८* 

ििरी ५० २.१२ १.३७ ३.७४ १.१२ ५.११* 

६ िांिोधन पररकल्पना : ०.०५ िार्थथकता स्तरािर तपािण्यात आली आि.े  
 

७ िांिोधन शनष्कषथ:  

 उच्च शिक्षण घेणाऱ्या शििाशित मशिलाांच्या िैक्षशणक प्रगतीिर ताण या घाकाचा िार्थथ पररणाम िोत अिल्याचे 

आढळून आले आि.े  

 उच्च शिक्षण घेणाऱ्या शििाशित मशिलाांच्या िैक्षशणक प्रगती िांदभाथत िरीररक अिस्र्थेतील घटकािर िार्थथ पररणाम 

िोत आढळून आले आि.े  

 उच्च शिक्षण घेणाऱ्या शििाशित मशिलाांच्या िैक्षशणक प्रगती िांदभाथत मानशिक अिस्र्थेतील घटकािर िार्थथ पररणाम 

िोत आढळून आले आि.े  

 उच्च शिक्षण घेणाऱ्या शििाशित मशिलाांच्या िैक्षशणक प्रगती िांदभाथत ितथन िांबांधी घटकािर िार्थथ पररणाम िोत 

आढळून आले आि.े  

 उच्च शिक्षण घेणाऱ्या शििाशित मशिलाांच्या िैक्षशणक प्रगती िांदभाथत भािशनक अिस्र्थेतील घटकािर िार्थथ पररणाम 

िोत आढळून आले आि.े  
 

८ िांिोधन शिफारिी:  

 उच्च शिक्षण घेणाऱ्या शििाशित मशिलाना त्याांच्या ताण कमी करण्यािाठी कुटुांबातून पणूथ स्ितांत्र द्यािे.  

 उच्च शिक्षण घेणाऱ्या शििाशित मशिलाना त्याांची शिक्षशणक प्रगती करण्यािाठी कुटुांब स्तरािर प्रोत्िािन ददले गेले 

पाशिजे.  

 उच्च शिक्षण घेणाऱ्या शििाशित मशिलाना त्याांच्या िैक्षशणक प्रगतीिरील परीनामािांदभाथत िारीररक अिस्र्था घटकाांची 

योग्य त्या प्रमाणात काळजी घ्यािी.      

 उच्च शिक्षण घेणाऱ्या शििाशित मशिलाना ितथन िांबांधी घटकातील पररणाम िांदभाथत मानशिक प्रबालन द्यािे.  

 उच्च शिक्षण घेणाऱ्या शििाशित मशिलाना भािशनक घटकािांदभाथत िामाजोजन िाधािे.  
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