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१ प्रथतािना   : 

 भाितात एकशििाव्या ितकात शििाशित मशिलाांना शिक्षण घेण्यािाठी शिशिधाांगी िमथयाांना िामोिे जाि ेलागते. 

पिांतु तयाांना शिक्षण घेण्याि मुक्त थितांत्र ि े तयाांच्या कुटुांबातील कोणतेिी िदथय दते नािीत. कुटुांबातील घिघुती कामे 

व्यिशथितपणे पाि पाडण्यािाठी मशिलाांिि खूप मोठी जबाबदािी अिते. आशण ती तयाांना पाि पाडाशि  लागतात. तयात 

कु िाई ककां िा काटकिि किता येत नािी ककां िा काम िोडून शिक्षणा ा अभ्याि किता येत नािी ककां िा तिी तयाांना िूटिी 

कुटुांबातील िदथय दतेिी नािीत. तयामुळे शििाशित मशिलाांना कमी जाथत प्रमाणात ताण शमळत अितो. िमाजातील थपधाय 

आशण अशनशित िोजगाि अिल्याने ताण ि च ांता या घटका ी शनर्मयती अपोआप िोत अिते. तयानुिाि  अशधकाशधक जीिन 

ि ेताणग्रथत िोत आि.े तयामळेु दिेापुढे शिशिध िमथया ा धोका िाढत आि.े तयातनू  शिशिध भािशनक आशण िािीरिक आजाि 

उतपन्न िोत आिते. ितैील पाल या अमेरिकन मानििास्त्रज्ञानी केलेल्या अभ्यािानुिाि अमेरिकेत ८९% व्यक्ती अतयु  

ताणाखाली िािित अितात. एकशििाव्या ितकातील ििायत गांभीि िमथया जि कोणती अिेल ति ती ताण आशण च ांता ि े

आि.े उच्च शिशक्षत शििाशित मशिलाांना मानशिक ताण िा िध्याच्या धािपळीच्या युगात िाढती थपधाय, अशथििता, आर्ियक प्रश्न, 

कौटुांशबक च ांता, िामाशजक िाताििण, लैंशगक िमथया, आजािपण यातून शनमायण िोणायाय शिक्षशणक िमथया जाणित अितात. 

तयातून मनोिािीरिक व्याधी शनमायण िोत आिते. या ििय बाबी ा परिणाम दखेील शििाशित मशिलाांच्या व्यशक्तमतिािि िोत 

अितो. तयामुळे िांिोधीकेने उच्च शिक्षण घेणाऱ्या शििाशित मशिलाांमध्ये ताण ि च ांता या मानशिक घटकाां ी िध्यशथिती 

अभ्याि केला आि.े  

२ िमथया शिधान :  

उच्च शिक्षण घेणाऱ्या शििाशित मशिलाांमध्ये ताण ि च ांता या मानशिक घटकाां ी िध्यशथिती – एक अभ्याि 

३ िांिोधन उददष्ट े:  

१. उच्च िक्षण घेणायाय शििाशित मशिलाांना ताण या मानशिक घटकाच्या िध्यशथिती ा अभ्याि किणे.  

२. उच्च िक्षण घेणायाय शििाशित मशिलाांना च ांता या मानशिक घटकाच्या िध्यशथिती ा अभ्याि किणे. 

४ िांिोधन गिृीतके : 

१. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या शििाशित मशिलाांच्या ताण घटका ी िध्यशथिती व्यिशथित नािी. 

२. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या शििाशित मशिलाांच्या च ांता घटका ी िध्यशथिती व्यिशथित नािी. 
 

िािाांि – िदिील िांधोधानात उच्च शिक्षण घेणायाय शििाशित मशिलाांमध्ये ताण ि च ांता या मानशिक घटकाां ा अभ्याि केला आि.े ताण िा 

प्रतयेकाच्या जीिनात कोणतया तिी थिरुपात उपलब्ध अितो. तयामुळे शिद्यापीठ थतिाििील शििाशित मशिलाांमध्ये शिशिध प्रकािच्या िमथया 

जाणित अितात. भाितीय िमाजातील पािांपारिक घटकामुळे शििाशित मशिलाांना शिक्षण घेण्यािाठी खूप मोठ्या प्रमाणात अड णी जाणित 

अितात. तया बिोबि तयाांना तयाां ी िैक्षशणक प्रगती किताना अड णी अितात. िगळ्या  अड णी लगे   िोडिता येत नािीत कािी 

अड णी शिशिध मागायने िोडिाव्या लागतात ति कािी घटकात िमायोजन िाधािे लागते. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या शििाशित मशिलाां े प्रमाण 

अगोदि  कमी अिल्याने आशण ज्या शििाशित मशिला शिक्षण घेत आिते तयाांनातिी शिक्षणातनू िमाजाच्या प्रिािात रटकिणे िी ििकाि बिोबि 

शिक्षण व्यिथिे ी जबाबदािी आि.े शििाशित मशिला उच्च शिक्षण घेताना खूप मोठ्या प्रमाणात ताण तणािाखाली नेिमी अितात. तयामुळे 

तयाांच्या व्यशक्तमति शिकािािि मोठ्या प्रमाणात परिणाम िोत अितो. तयामुळे  तयाां ी िैक्षशणक प्रगती शि कािी प्रमाणात खुांटते. कौटुांशबक ताण 

तणािातून कुटुांबा ी पििानगी शमळिणे शजकीिी े अिते. तयािाठी खूप कािी िोिािे लागते. आशण िामायोजनिी िाधािे लागते. म्िणून  

उच्च शिक्षण घेणाऱ्या शििाशित मशिलाां ी मानशिक घटक ताण ि च ांता  ी िध्यशथिती अभ्यािणे गिजे े अिल्याने िांिोधीकेने िदिील 

शिषयािि िांिोधन केले आि.े िदिील िांिोधनात थि शनर्मयत  ेक शलथट या िांिोधन िाधना ा िापि केला अिून िांिोधन शिश्लेिन किण्यािाठी 

मध्यमाना ा िापि केला आि.े िणयनातमक िांधोधन पद्धती ा िापि केला आि.े  
 

मितिपणूय िब्द : - शििाशित मशिला, उच्च शिक्षण, च ांता ि ताण घटक. 
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५ िांिोधन पद्धती ि िाधन :  

१. िदिील िांिोधनात ििेक्षण िांिोधन पद्धती ा िापि किण्यात आला आिे.  

२. िदिील िांिोधनात  चे्क शलथट या िाधना ा िापि किण्यात आला आि.े  
 

६ िांिोधना  ेशिश्लषेण :  

िदिील िांिोधन शिशे्लषण किण्यािाठी मध्यमाना ा िापि किण्यात आला आि.े 
   

घटका  े

नाि 

शििाशित 

मशिला 

घटक  

िांख्या 

एकूण प्रशतिाद ि िकेडिेािी मध्यमान 

 

िािीरिक 

अिथिा  

घटक 

ग्रामीण िििी ग्रामीण िििी ग्रामीण िििी 

२७८ २७८  

 

६ 

िोय नािी िोय नािी १.४५५ १.४६२ 

 

५५६ 

(९०९) 

५४.५०% 

 

(७५९) 

४५.५०% 

 

(८९८) 

५३.८४% 

 

(७७०) 

४६.१६% 

 

 

१.४६७६३१ 

 

एकूण ५५६ १६६८ (१६६८) १००.००% (१६६८) १००.००%  

* ग्रामीण ि िििीतील प्रशतिादातील आलेल्या मध्यमानानुिाि थिीकाि किण्यात आला आि.े 
 

७ िांिोधन शनष्कषय:  

 गट क् अ िरून अिे ददिनू यतेे दक बहुताांि िििी भागातील शििाशित मशिलाांना िािीरिक अिथिा घटक ताण जाथत 

प्रमाणात उपलब्ध अिल्या े आढळून आले आि.े  

 गट क् ब िरून अि ेददिून यतेे दक बहुताांि ग्रामीण भागातील शििाशित मशिलाांना मानशिक अिथिा घटक ताण जाथत 

प्रमाणात उपलब्ध अिल्या े आढळून आले आि.े  

 गट क् क िरून अि ेददिून येते दक बहुताांि ग्रामीण भागातील शििाशित मशिलाांना व्यक्ती िापेक्ष घटक ताण जाथत 

प्रमाणात उपलब्ध अिल्या े आढळून आले आि.े  

 गट क् ड िरून अिे ददिनू येते दक बहुताांि ग्रामीण भागातील शििाशित मशिलाांना ितयन िांबांधी घटक ताण जाथत 

प्रमाणात उपलब्ध अिल्या े आढळून आले आि.े  

 गट क् ई िरून अि ेददिून यतेे दक बहुताांि ग्रामीण भागातील शििाशित मशिलाांना कामािी िांबांशधत घटक ताण जाथत 

प्रमाणात उपलब्ध अिल्या े आढळून आले आि.े  

 गट क् ऊ िरून अिे ददिून येते दक बहुताांि ग्रामीण भागातील शििाशित मशिलाांना च ांता घटक जाथत प्रमाणात 

उपलब्ध अिल्या े आढळून आले आि.े  
 

८ िांिोधन शिफाििी:  

 उच्च शिक्षण घेणाऱ्या शििाशित मशिलाना तयाां ा िािीरिक घटक ताण कमी किण्यािाठी ििकायय किािे. 

 उच्च शिक्षण घेणाऱ्या शििाशित मशिलाना तयाां ा मानशिक घटक ताण जाथत प्रमाणात दऊे नये.  

 उच्च शिक्षण घेणाऱ्या शििाशित मशिलाना तयाां ा व्यक्ती िापेक्ष घटकात ताण कुटुांबात उपलब्ध निािा.   

 उच्च शिक्षण घेणाऱ्या शििाशित मशिलाना ितयन िांबांधी घटकातील परिणाम िांदभायत िकािातमक ििकायय किािे.   

 उच्च शिक्षण घेणाऱ्या शििाशित मशिलाना च ांता घटकािांदभायत ििय प्रकाि े िामाजोजन िाधािे.  
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