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१.० उद्ीष्े

• सा्मातजक सशंोधनाचटे तात्विक पाया स्मजून घटेिटे

• सशंोधनात ऑन्ोलॉजदी, ज्ानशास्त्र आति काय्यपद्धतदीचटे सविरूप स्मजून घटेिटे

• सकािा््मकताविादाचटे ्महत्वि वि उपयोराचटे तविश्टेरि कििटे

• तविज्ान आति सा्मातजक तविज्ानाचटे सविरूप ्ूमलयांकन कििटे

१.१ पररचय

तत्विज्ान स्मजून घटेिटे ्मह्विाचटे आहटे कािि सा्मातजक तविज्ान सशंोधनाचा अथि्य कटे विळ तटेवहाच अथि्यपूि्य 

लाविला जाऊ शकतो जटेवहा ्या तनि्ययाविि परििा्म घटेतलटेलया तनि्ययां तविरयदी सपष्दीकिि तदलटे जातटे. 

यातदील काहदी तनि्यय खालदी तदलटेलया आकृतदी्मधयटे विि्यन कटे लयाप््मािटे काहदी ्महत्विाचया त्विज्ानाचया 

तत्विांविि नटेह्मदीच जािूनबतुजून नसून कटे लटे जातात.

त्विज्ान सैद्धांततक तविचािांचदी सा्मानय तसद्धांत,आकलन किणयाचदी पद्धत, दृष्दीकोन आति आ््म-

जाररूकता या सवि्य रोष्दी प्दान कितटे, ् या सविाांचा उपयोर विासततविकतटेचटे ज्ान प्ाप्त किणयासाठदी आति 

सशंोधनाचदी आखिदी, आचिि, तविश्टेरि आति वयाखया आति ्याचा परििा्म महिून कटे ला जातो. 

खालदी तदलटेलदी आकृतदी तविज्ानातदील ्महत्विपूि्य असलटेलया त्विज्ानाचया तदीन ्मतुखय शाखा दश्यतवितटे 

आति ्या्मधदील फिक सपष् किणयासाठदी विापिलदी जातात. सा्मातजक तविज्ान सशंोधन ्मार्यदश्यक 

ऑन्ोलॉजदी, ज्ानशास्त्र आति त्विज्ानाचा दृष्दीकोन यांचा स्माविटेश आहटे.

१.२ तात्विक दृष्ीकटोन

ऑन्ोलॉजदी (लोकांबद्ल जािून घटेणयासाठदी काय अतसत्विात आहटे) आति ज्ानशास्त्र (ज्ान कसटे 

तयाि कटे लटे जातटे आति काय जािून घटेिटे शकय आहटे) पासून उद्भवििािदी तात्विक दृतष्कोन आहटेत, 

जराचया सा्मानय दृशयांचदी एक प्िालदी, जदी कृतदी ्मार्यदश्यन कििािटे तविश्ास तन्मा्यि कितटे.

तत्विज्ानतविरयक दृष्दीकोन ्महत्विपूि्य आहटे कािि सपष् कटे लयाविि तटे सशंोधक ्यांचया सशंोधनाबद्ल 

घटेतलया रटेलटेलया स्मजतुतदी प्क् कितात आति ् या्मारदील हटेतू,तिझाइन,काय्यपद्धतदी आति सशंोधनाचया 

पद्धतदी तसटेच िटे्ा तविश्टेरि आति अथि्य लावििटे या पया्ययांना लारू होतात. सविा्यत ्ूमलभूत सतिाविि, 

तविज्ानातदील कोि्या रोष्टींचा अभयास किाविा हटे तनवििून दटेिटे एखाद्ाचया तविरयाविि ्ूमलयटे थिोपवितटे.
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१.२.१ ऑन्टोलॉजी

ऑन्ोलॉजदी हा 'अतसत्विाचा' अभयास आहटे आति 'अतसत्विाचटे सविरूप' आति विासततविकतटेचदी िचना 
(क्ॉ्दी, 1998) तकंविा जरातविरयदी जटे काहदी शकय आहटे तटे जािून घटेणयाशदी सबंतंधत आहटे (सननॅप आति 
सपटेनसि,2003).सा्मातजक सशंोधन पद्धतदी (सोशल रिसच्य ्मटेथिि्स)(एसजदी) ऑनलाईन तिकशनिदी 
ऑफ सोशल रिसच्य ्मटेथिि्स (२००६) नटे ऑन्ोलॉजदीचदी वयाखया अशदी आहटे की "स्माजातदील तवितविध 
पैलू जसटे की सा्मातजक कलाकाि,सांसकृततक तनय्म आति सा्मातजक सिंचना… ओन्ोलॉतजकल 
्मतुदद््ांशदी सबंतंधत प्शांशदी सबंतंधत) स्माजात अतसतत्विात असलटेलया रोष्टींचा प्काि”(कोितटेहदी पान 
नाहदी). रिचि््यस (2003) साठदी, ऑन्ोलॉजदी महिजटे विासततविकतटेचटे प्काि आति सविरूप आति 
अतसतत्विात असलटेलया रोष्टींबद्ल आपि घटेतलटेलया स्मजतुतदी. सननॅप अिँ सपटेनसि (२०००) दटेखदील 
ऑन्ोलॉजदीला जराचटे सविरुप आति ्याबद्ल आपलयाला काय ्मातहतदी आहटे याचदी वयाखया कितटे. 
तशविाय, ब्ाय्मन (२००८) 'सोशल ऑन्ोलॉजदी' हदी सकंलपना सादि कितटे जयास ्यांनदी सशंोधनात 
तात्विक तविचाि महिून परिभातरत कटे लटे आहटे जया्मधयटे सा्मातजक घ्कांचया सविरूपाचदी तचतंा आहटे, 
महिजटेच या सा्मातजक अतसत्वि आहटेत तकंविा सवितंत्रपिटे अतसतत्विात असलटेलया उद्दीष् घ्क असू 
शकतात जटे सा्मातजक कलाकािांकिून सवितंत्रपिटे अतसत्विात आहटेत तकंविा ् याऐविजदी ् या स्माजातदील 
वयक्टींचया स्मज,कृतदी आति वयाखयांविरून तयाि कटे लटेलदी आहटेत. ्याचप््मािटे ऑि्मस्न ए् अल 
(२०१४ ) असटे ठा्मपिटे सांरतटे की ऑन्ोलॉजदी या प्शाशदी सबंतंधत आहटे की “्मानविदी सकंलपना आति 
अथि्य लावििटे पासून सवितंत्रपिटे अतसतत्विात असलटेलटे सा्मातजक विासतवि आहटे की नाहदी आति जविळून 
सबंतंधत आहटे, तटेथिटे सा्मातयक सा्मातजक विासततविकता आहटे तकंविा फक् अनटेक आहटेत. थिोिकयात, 
ऑन्ोलॉजदी विासततविकतटेचया प्कािाबद्ल आति सा्मातजक जरातविरयदी(जटे अतसत्विात आहटे)आ्मचया 
तविश्ासातविरयदी तचतंा कितटे.

महिूनच ऑन्ोलॉजदी, तकंविा ‘अतसत्विाचा अभयास’ हा जरात अतसतत्विात असलटेलया रोष्दीशदी सबंतंधत 
आहटे जयाबद्ल ्मािूस ज्ान त्मळवूि शकतो. ऑन्ोलॉजदी सशंोधकांना हटे शोधणयात ्मदत कितटे की तटे 
जया रोष्टींविि सशंोधन किदीत आहटेत ्या विसतंूचटे सविरूप आति अतसत्वि या बद्ल तटे तकतदी तनतचित असू 
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शकतात. सपष् किणयासाठदी, विासतविविाददी ऑन्ोलॉजदी चा सबंधं एकाच स्याचया अतसत्विाशदी आहटे 
जो अभयास कटे ला जाऊ शकतो, स्मजला जाऊ शकतो आति 'स्य' महिून अनतुभविला जाऊ शकतो; 
्मानविदी अनतुभविापटेक्ा सवितंत्र जर अतसतत्विात आहटे. दिमयान, ऑन्ोलॉजदी हदी विासततविकता ्मािसाचया 
्मनात तन्मा्यि कटे लदी जातटे अशा त्विज्ानाविि आधारित आहटे, जसटे की कोिदीहदी ‘स्य’विासतवि अतसतत्विात 
नाहदी. ्याऐविजदी,वयक्ी कोि्याहदी विटेळटेविि आति तठकािदी याचा कसा अनतुभवि घटेतटे ्यानतुसाि 
विासततविकता ‘सापटेक्’ असतटे.

१.२.२ ज्ानशास्त्र

ज्ानशास्त्र महिजटे सवि्यसाधाििपिटे ज्ान तकंविा प्काि (रिचि््यस, 2003) तकंविा जरातविरयदी ्मातहतदी कशदी 
त्मळविता यटेतटे (सननॅप अिँ सपटेनसि, २००२) याबद्ल आपि घटेतलटेलटे रतृहतक. क्ो्दी (1998) साठदी, 
ज्ानशास्त्र हा जराकिटे पाहणयाचा आति ्याचा अथि्य सांरणयाचा एक ्मार्य आहटे.

यात ज्ानाचा स्माविटेश आहटे आति हटे आविशयक आहटे की ्या ज्ानात काय आहटे याचदी तवितशष् स्मजूत 
घातलदी जातटे. तटे पतुढटे सपष्दीकिि दटेतात की ज्ानशास्त्र, ज्ानाचटे ‘सविरुप’, ततचदी शकयता (कोितटे ज्ान 
शकय आहटे आति प्य्न कटे ला जाऊ शकतो आति काय नाहदी),्याचदी वयाप्तदी आति कायदटेशदीिपिा 
याविि आधारित आहटे. ्याचप््मािटे, सा्मातजक जराचा अभयास कसा कटे ला पातहजटे या तवििोधाभासदी 
्मतांचया एका तवितशष् सदंभा्यसह,ब्ाय्मन(२००८)नटे ज्ानशास्त्रशास्त्र परिभातरत कटे लटे कािि“एखाददी 
बाब एखाद्ा शाखटेत सविदीकाय्य ज्ान महिून कोितदी (तकंविा असाविदी) या प्शाशदी सबंतंधत आहटे”(p.13).
ज्ानशास्त्र महिजटे काय हटे सपष् किणयासाठदी कटोहने, मतॅनयन आतण मॉररसन (२००७) असटे न्ूमद 
कटे लटे की ज्ानशास्त्रशास्त्र एखाद्ा "ज्ानाचदी ्ूमलतत्विटे - ्याचटे सविरूप तटे कसटे प्ाप्त कटे लटे जाऊ शकतटे 
आति कसटे सपं्टेतरत कटे लटे रटेलटे या बद्ल स्मजतटे" 

पतुढटे, लटेखक आपलयाविि ज्ानातविरयदी जया प्कािचटे ज्ानशास्त्रदीय रतृहतक धितात तकंविा धरून ठटेवितात 
्या सा्मातजक वित्यनाचटे ज्ान कसटे घटेतात याविि आपि कसा परििा्म कितो ्याविि जोि तदला जातो. 
यटेथिटे सशंोधकास कोि्या प्कािचया पद्धतदी आविशयक आहटे तकंविा ्यांचया सशंोधनात तटे ्यांचया 
ज्ानशास्त्रतविरयक रतृहतकांनतुसाि घटेतदील या तनि्ययाचा ्यांनदी उललटेख कटे ला आहटे.

महिजटेच, जि ज्ान, एका बाजूला कठोि, विसततुतनष्ठ आति ्ूमत्य महिून पातहलटे रटेलटे असटेल ति सशंोधकाचदी 
अशदी ्मारिदी आहटे की पिदीक्िटे,्मोजिटे इ.सािखया नैसतर्यक तविज्ानाचया पद्धतटींशदी तनष्ठा ठटेवूिन तनिदीक्काचदी 
भूत्मका असटेल ति दतुसिदीकिटे, वैियतक्क, वयतक्तनष्ठ आति अतवितदीय महिून पातहलटे जातटे, ्मर हटे 
सशंोधकास नैसतर्यक तविज्ानानटे विापिलया जािाया्य पद्धतटींचा नकाि आति ्यांचया तविरयां्मधयटे अतधक 
सहभार घटेणयास लादतटे.

ज्ानशास्त्र महणजे ‘ज्ानाचा अभयास’. ज्ानशास्त्र हा वैिधता, वयाप्ी आतण ज्ान सपंादन करणयाचया 
पद्धती या सवि्य बाबींशी सबंतंधत आह,े जस ेकी:

1. ज्ान काय आहटे;

 ब.  ज्ान कसटे त्मळविता यटेतटे तकंविा उ्पनन कटे लटे जाऊ शकतटे; आति
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2. ्याचया बदलदी किणयाचया ्मया्यदटेचटे ्ूमलयांकन कसटे कटे लटे जाऊ शकतटे. ज्ानशास्त्र ्महत्विपूि्य आहटे 
कािि तटे ज्ान शोधणयाचया प्य्नात सशंोधकांना ्यांचटे सशंोधन कसटे कितात याविि परििा्म 
कितटे.

एखादा तविरय आति विसततु यांचयातदील सबंधं पाहून आपि ज्ानशास्त्रज्ानाचदी कलपना शोधून काढू 
शकतो आति सशंोधनाचया िचनटेविि ्याचा कसा प्भावि पितो. विसततुतनष्ठ ज्ानशास्त्र असटे रहृदीत धितटे 
की विासततविकतटेचटे अतसत्वि सवितंत्रपिटे तदलटे जातटे. तविश्ासाह्यता (प्ाप्त झालटेलया तनकालांचदी सतुसरंतता) 
आति बाह्य वैिधता (इति सदंभाांविि परििा्मांचदी लारूता) प्दान किणयात विसततुतनष्ठ सशंोधन उपयतुक् 
आहटे.

विसततुतनष्ठ ‘स्य’ अतसतत्विात आहटे आति तदी शोधणयाचदी प्तदीक्ा किदीत आहटे हदी कलपना वयाविसातयक 
ज्ानशास्त्र नाकाितटे. ् याऐविजदी ‘स्य’ तकंविा अथि्य आपलया जरातदील विासतविांशदी असलटेलया रतुतंवििूकीत 
आति ्यातून उद्भवितो. महिजटेच, 'विासततविक जर' ्मानविदी तक्याकलाप तकंविा प्तदीका््मक भारटेपासून 
सवितंत्रपिटे नाहदी. सशंोधनाचटे ्ूमलय हटे एखाद्ा परिभातरत तविरय तकंविा स्मसयटेचया सदंभा्यतदील स्मजूत 
काढणयात आहटे

वयतक्तनष्ठ ज्ानशास्त्र या कलपनटेशदी सबंतंधत आहटे. विासततविकता प्तदीक आति भारा प्िालटीं्मधयटे वयक् 
कटे लदी जाऊ शकतटे आति अशा वयक्टींचया उद्टेशानटे किणयासाठदी ्यास आकाि तदलटेला आहटे एखाद्ा 
वयक्ीचया अनतुभविा्मतुळटे  जराबद्लचदी ्यांचदी धाििा कशा प्कािटे आकाितटे हटे दश्यतविणया्मधयटे वयतक्तनष्ठ 
सशंोधनाचटे ्ूमलय आहटे.

१.२.२.१ सकारा्मकता

१.२.२.२ सकारा्मकता आतण विसतुतनष्ठता

सकािा््मकता,जदी एक ज्ानतविज्ाना््मक तसथितदी आहटे, स्याचया शोधात विसततुतसथितदी आति पतुिावयांचया 
्महत्विविि लक् कें तरित कितटे आति सशंोधकाविािटे जराला अप्भातवित कटे लटे जातटे.तसटेच, सकािा््मकतटेत 
तथय आति ्ूमलयटे फािच विटेरळदी आहटेत, या्मतुळटे  विसततुतनष्ठ आति ्ूमलय्मतुक् चौकशदी कििटे शकय होतटे 
याचा अथि्य असा आहटे की सशंोधकानटे ्याचया शोध तनषकराांविि होिाया्य कोि्याहदी परििा्मापासून 
्याला तकंविा सवित:ला दूि कटे लटे पातहजटे. या वयततरिक्, सकािा््मकता ज्ानशास्त्रात अशदी तसथितदी आहटे 
की अथि्य आति अथि्यपूि्य विासततविकता आधदीपासूनच शोधाचया प्तदीक्टेत असलटेलया विसतंू्मधयटे िाहत 
आहटेत आति कोि्याहदी प्कािचया लोकांचया चटेतनातशविाय तदी अतसत्विात आहटेत. महिूनच, या 
्मतानतुसाि जटेवहा आपि आपलया सभोवितालचया विसतू ओळखतो तटेवहा आपलयाला सहजपिटे असटे 
अथि्य सापितात जटे ्या सविाां्मधयटे पिलटेलटे आहटेत. तशविाय, सकािा््मकता / विसततुतनष्ठताचया 
(ऑबजटेतक्तवहझ्म) प्तत्मानानतुसाि स्य तसथिि आहटे आति नटेह्मदीच विसततुतनष्ठ असतटे. हटे स्य लोकांचया 
अभयासा्मधयटे ‘आक्टेपाह्य’ आहटे आति जि आपि ्याबद्ल योगय ्मारा्यनटे रटेलो ति हटे विसततुतसथितदी स्य 
शोधलटे जाऊ शकतटे.
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१.२.२.३ ज्ानाचा तविचार

एखाद्ा शास्त्रा्मधयटे सविदीकाय्य ज्ान महिून काय आहटे या प्शाविि एक ज्ानशास्त्रतविरयक स्मसया सबंतंधत 
आहटे. एक कें रिदीय ्मतुद्ा असा आहटे की सा्मातजक जरानटे नैसतर्यक तविज्ानांप््मािटेच तत्विटे, काय्यपद्धतदी 
आति नदीततशास्त्रानतुसाि अभयास कटे ला जाऊ शकतो तकंविा नाहदी. नैसतर्यक तविज्ानाचटे अनतुकिि 
किणयाचया ्महत्विचदी पतुष्दी कििािदी तसथितदी पोतजतवहतझझ्म महिून ओळखलया जािाया्य ज्ानशास्त्रदीय 
तसथितदीशदी सबंतंधत आहटे

१.२.२.४ विसतुतसथिती

सकािा््मकताविाददी दृतष्कोनाचटे अनतुसिि किणयासाठदी स्माजशास्त्रज् विसततुतनष्ठता प्ाप्त किणयाचा 
प्य्न कितात. तनःपक्पातदी तनकाल त्मळतविणयासाठदी उद्दीष्ता आविशयक आहटे. अशदी उद्दीष् साधता 
यटेत नाहदी. तब्त्श स्माजशास्त्रज्, र े पाविसन यांनदी वैियतक्क सविच्छतटेविािटे ्याचदी उपयतुक्ता सपष् 
किणयाचा प्य्न कटे ला. परिपूि्य वैियतक्क सविच्छता अप्ापय आहटे. आमहदी शकय तततकया सपष् होणयाचा 
प्य्न कितो! ्मनॅकस विटेबि (1958;Orig.1918) नटे एक शोध तविरय तनवििला जो ्ूमलय प्ासतंरक आति 
शोध्मतुक् असाविा जो ्ूमलय्मतुक् असाविा.

१.२.२.५ सकारा्मक काय्यपद्धतीचे ्पपे:

प्थि्म, एक सकािा््मकताविाददी कॉम्े यांचा असा तविश्ास होता की जटेवहा एकतत्रत कटे लटेलदी ्मातहतदी 
विसततुतनष्ठता पातहलदी आति विरगीकृत कटे लदी जाऊ शकतटे तटेवहाच स्माजाचा वैिज्ातनक अभयास शकय 
आहटे. कटोम्े यांनदी असा यतुतक्विाद कटे ला की स्माजशास्त्रज्ांनदी अतंर्यत अथि्य, हटेतू, भाविना आति 
एखाद्ाचया भाविनांतविरयदी तचतंा करू नयटे. या ्मानतसक अविसथिटेचटे तनिदीक्ि किता यटेत नाहदी आति 
महिून हटे विसततुतनष्ठ ्मारा्यनटे ्मोजलटे जाऊ शकत नाहदी

सकािा््मकतटेचा दतुसिा ्मतुद्ा सांतखयकीय िटे्ाचया विापिाशदी सबंतंधत आहटे. सकािा््मकतटेचा असा 
तविश्ास होता की ् याचा उपयोर सा्मातजक जराचया िटे्ाचटे उद्दीष्पिटे विरगीकिि कििटे आति आकिटेविािदी 
तयाि कििटे शकय आहटे. उदा. दतुतख्य्मनटे आ््मह्या दि आति तभनन ध्मा्यचया सदसयतटेचा िटे्ा रोळा 
कटे ला.

ततसया्य  ् पपयात तवितविध सा्मातजक तथयां्मधदील पिसपिसबंधं शोधणयाचटे उद्दीष् आहटे. ् यांनदी आ््मह्या, 
दतुतख्य्मचया अभयासा्मधयटे तवितशष् ध्म्य आति उचच आ््मह्यटेचटे प््माि यांचयात पालकांचा सहसबंधं 
दश्यतविला.

सकािा््मक पधदतदीचया चौथया ्पपयात काय्यक््म सबंधंांचा शोध स्मातविष् असतो. दोन तकंविा अतधक 
प्कािचया सा्मातजक घ्नां्मधदील दृढ सबंधं असलयास, एखाद्ा स्माजविाददी स्माजशास्त्रज्ाला अशदी 
अपटेक्ा असू शकतटे की यापैकी एखाददी घ्ना घिलदी आहटे. तथिातप हटे सहजपिटे प्कििात नाहदी आति 
अशा होिाि आधदी काळजदीपूवि्यक िटे्ाचटे तविश्टेरि कििटे ्मह्विाचटे आहटे.

सकािा््मक असा तविश्ास आहटे की अनटेक (multivariate) तविश्टेरि बदी / िबलयू (B/W)विा दोन तकंविा 
्यापटेक्ा जासत चल कािक सथिातपत करू शकतटे. जि हटे तनषकर्य सदंभा्यचया स्माजात तपासलटे रटेलटे ति 
सशंोधकांना तविश्ास विा्ू शकतो की ्यांना अतंत्म धयटेय सकािा््मक ्मानविदी वित्यनाचा तनय्म त्मळाला 
आहटे.
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१.२.२.६ वयाखयाविाद: -

वयाखयाविाद: हा एक शबद आहटे जो सकािा््मकतटेचया तवििोधाभासदी ज्ात तविज्ानाला सूतचत कितो. या 
शबदा्मधयटे अशा लटेखकांचया तविचािांचदी भि पिलदी आहटे जटे सा्मातजक जराचया अभयासासाठदी वैिज्ातनक 
न्ूमना लारू किणयाचदी ्दीका कितात. तटे असटे ्मत ्मांितात की सा्मातजक तविज्ान तविरय ्ूमलभूतपिटे 
नैसतर्यक तविज्ानपटेक्ा तभनन आहटेत. महिूनच सा्मातजक जराचा अभयास किणयासाठदी तभनन तक्य शास्त्र 
आति काय्यपद्धतदी आविशयक आहटेत.

बांधका्म आति पतुनबाांधिदीचदी प्तक्या वैियतक्क ्मातहतदीविि आधारित आहटे. बांधका्म आति पतुनि्यचना 
सतुलभ कििािदी ्मतुखय प्तक्या महिजटे सपष्दीकिि. वयाखयाविाद हदी एक फ्टे ्म आहटे जया्मधयटे रतुिा््मक 
सशंोधन कटे लटे जातटे तटेवहा तटे सा्मातजक जदीविनाचया शबदाचटे सांसकृततक आति ऐततहातसक अथि्य लावितटे. 
्मनॅकस विटेबिचया स्मजूतदािपिाचया िाषट्ातदील घ्ना््मक पिपंिा आति प्तदीका््मक सवंिादा््मकतटेचया 
्ूमळ आहटे.

विॉन राई् (१९७१) नटे सकािा््मकता आति आनतुविांतशकता दिमयान ज्ानशास्त्रातदील सघंर्य दश्यतविला 
आहटे. हा तवििोधाभास ददीघ्यकाळ चचचेला प्तततबतंबत कितो जया्मतुळटे  आधतुतनक सा्मातजक तविज्ान उदयास 
आला. ्मनॅकस विटेबिचया ‘दृतष्कोनात तदी वयक् होतटे. लोक दनैंतदन जदीविनात अनतुभविदी आति वयक् 
कटे लयाप््मािटे लोकांचदी ्मतटे, ्मत आति धाििा याविि सदंतभ्यत कितात. यटेथिटे रतुिा््मक सशंोधनाला 
वयतक्शः अथि्य महिजटेच जया अथिा्यनटे तटे अथि्य लावितात ्या्मधयटे िस आहटे. ्मतुलांसाठदी घ्सफो् महिजटे 
काय, तकंविा पािपंारिकरि्या पतुरुरांविािटे नोकिदी्मधयटे का्म कििािदी स्त्रदी असाविदी यात िस असू शकटे ल. 
या सदंभा्यत सा्मानयतः विापिलया जािाया्य पद्धतदी रहन तकंविा कथिा््मक ्मतुलाखतदी आति सा्मग्दी 
तविश्टेरि असतात. प्तदीका््मक पिसपिसबंधंविाद आति इंतरियरोचि आधारित सशंोधनात वयतक्तनष्ठ 
अथिा्यचा जोि सपष् होतो.

१.३ काय्यपद्धती:

वैिज्ातनक पद्धतदीनटे ज्ान ज्मा किणयाचया प्तक्यटेसाठदी तसद्धांत आति सशंोधन तततकटे च ्मह्विाचटे आहटेत. 
प्तक्या तभनन रतुि असू शकतटे. तसद्धांत अशदी एक रोष् आहटे जदी िटे्ाचटे सकंलन आति तविश्टेरिास 
्मार्यदश्यन कितटे आति ् यास प्भातवित कितटे. ना्यासदंभा्यत तविचाि कटे लयास बदी / िबलयू (B/W)तसद्धांत 
अध्यक आति प्टेिक तसद्धांतला अतधक ्महत्वि दटेतात. विटेरविटेरळया तठकािदी प्तक्या सतुरू होऊ शकतटे.

तसद्धांत
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वैिज्ातनक पद्धतदीनटे ज्ान ज्मा किणयाचया प्तक्यटेसाठदी तसद्धांत आति सशंोधन तततकटे च ्मह्विाचटे आहटेत. 
प्तक्या तभनन रतुि असू शकतटे. तसद्धांत अशदी एक रोष् आहटे जदी िटे्ाचटे सकंलन आति तविश्टेरिास 
्मार्यदश्यन कितटे आति ् यास प्भातवित कितटे. ना्यासदंभा्यत तविचाि कटे लयास बदी / िबलयू (B/W)तसद्धांत 
अध्यक आति प्टेिक तसद्धांतला अतधक ्महत्वि दटेतात. विटेरविटेरळया तठकािदी प्तक्या सतुरू होऊ शकतटे.

१.३.१ विजावि् वि प्ररेण

 तक्य शास्त्रात, आपि बया्यचदा तक्य शक्ीचया दोन तविसततृ पधदतटींचा तविचाि महिून तनतहत आति प्टेिक 
दृतष्कोन महिून कितो. 

्मोहक तक्य  अतधक सा्मानय पासून अतधक तवितशष् काय्य कितटे. कधदीकधदी यास अनौपचारिकरि्या 
“्ॉप-िाऊन” दृतष्कोन मह्लटे जातटे. आमहदी आ्मचया आवििदीचया तविरयाबद्ल तसद्धांत तविचाि करून 
प्ािभं करू शकतो. आमहदी चाचिदी करू शकू अशा अतधक तवितशष् रहृदीतकां्मधयटे सकंतु तचत कितो. 
आपि रहृदीतकांविि लक् ठटेविणयासाठदी तनिदीक्िटे रोळा कितो तटेवहा आमहदी आिखदी सकंतु तचत कितो. हटे 
शटेवि्दी आ्मचया ्ूमळ तसद्धांतांचया तवितशष् िटे्ा पतुष्दीकििासह (तकंविा नाहदी) कतलपत चाचिदी घटेणयास 
सक््म कितटे.
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तवितशष् तनिदीक्िापासून वयापक सा्मानयदीकिि आति तसद्धांताकिटे जाताना, आर्मना््मक तक्य  दतुसया्य 
्मारा्यनटे काय्य कितटे. अनौपचारिकरि्या, आमहदी कधदीकधदी यास “तळ अप” दृतष्कोन महितो (कृपया 
लक्ात घया की ् याचटे “बॉ््म अप” जटे बा च्ेनिि िात्रदीसाठदी प्य्न कित असताना ग्ाहकांना जया प्कािचदी 
रोष् सांरतटे). आर्मना््मक यतुतक्विादात, आमहदी तवितशष् तनिदीक्िटे आति उपाययोजना किदीत असतो, 
न्मतुनटे आति तनयत्मतता शोधणयास सतुरुविात कितो, आपि शोधू शकू अशदी काहदी ता्पतुितदी रहृदीतक 
तयाि कितो आति शटेवि्दी काहदी सा्मानय तनषकर्य तकंविा तसद्धांत तविकतसत कितो.

जटेवहा आपि सशंोधन कित असता तटेवहा या दोन तकाांतविरयदी ्यांचयात तभननता असतटे. आर्मना््मक 
तक्य , ्याचया सविभाविानटेच, अतधक ्मोकळटे आति शोध घटेिािटे आहटे, तविशटेरत: सतुरूविातदीस. ्मोहक तक्य  
हा तनसरा्यनटे अरंुद आहटे आति रहृदीतकांचदी चाचिदी तकंविा पतुष्दी किणयाशदी सबंतंधत आहटे. जिदी एखादा 
तवितशष् अभयास ्याचया पूि्यपिटे तविक्टेपयोगयासािखा तदसत असटेल (उदा. काहदी परििा्माविि काहदी 
उपचािांचया रहृदीत धरुन तपासणयासाठदी प्योर तिझाइन), बहुतटेक सा्मातजक सशंोधनात प्ोजटेक््मधयटे 
काहदी विटेळा आर्मना््मक आति तिितक्वि यतुतक्विाद प्तक्या स्मातविष् कटे लदी जातटे. खि ंति, आमहदी 
उपिोक् दोन आलटेख एकाच परिपत्रकात एकतत्रत करू शकतो हटे पाहणयास िॉकटे ् शास्त्रज् घटेत नाहदीत, 
जटे तसद्धांतून तनरिक्िांपयांत तनितंि तफितात आति पतुनहा तसद्धांतात जातात. अरददी अ्यतं प्ततबतंधत 
प्योरातहदी, सशंोधक िटे्ा्मधदील न्मतुनटे पाळू शकतात जटे ्यांना नविदीन तसद्धांत तविकतसत किणयास 
प्वितृ्त कितात.

१.४ तनषकर्य

सशंोधनाचया तनकालांचटे योगय आति अथि्यपूि्य अथि्य लाविलटे जाऊ शकतात हटे सतुतनतचित किणयासाठदी 
तविज्ानाचा तात्विक आधाि स्मजून घटेिटे आविशयक आहटे. अतंःतविरय सशंोधन विाढदीसह, त्विज्ानाचया 
दृतष्कोिां्मधदील फिक आति प्ततच्छटेदन तबदूंचंटे पिदीक्ि कटे लयास आपलयाला काय ्मातहत आहटे, 
आपि काय तशकू शकतो आति हटे ज्ान तविज्ानाचया आचििाविि आति परििा्मदी तनि्ययाविि कसा 
परििा्म करू शकतटे याबद्ल रंभदीि प्तततबबं आति विाद उ्पनन करू शकतटे. 

१.५ सामातजक तविज्ान आतण तविज्ान याचें वि ्तविज्ान आतण तविज्ान याचें सविरूप

१.५.१ तविज्ानाचे सविरूप

्ूमलभूतपिटे, तविज्ान एक सघंत्त ्मानविदी दृतष्कोन महिून पातहलटे जातटे, आति उद््म आति अज्ात 
शोधासाठदी सशंोधन; एखादा सैद्धांततक प्दश्यन जो एखाद्ा तवितशष् तविरयाबद्ल तकंविा इंतरियरोचिबद्ल 
ज्ान दटेिािदी ससंथिा तविकतसत किणयाचया उद्टेशानटे ऑि्यि आति तातक्य क ्ूमलयांकन लारू कितो. तरिनस 
(२००६) तविज्ानाला "एखाद्ा तवितशष् तविरयाबद्ल ज्ान दटेिािदी ससंथिा तविकतसत किणयासाठदी 
अनतुभविजनय तपासिदीचया पद्धतशदीि पद्धतटींचा विापि, िटे्ाचटे तविश्टेरि, सैद्धांततक तविचािसििदी आति 
यतुतक्विादाचटे तातक्य क ्ूमलयांकन"महिून पातहलटे. वयत्ु पत्तदीशास्त्रानतुसाि, “तविज्ान” हा शबद लनॅत्न शबद 
सायतं्याहून (scientia)आला आहटे जयाचा अथि्य ज्ान आहटे. तविज्ान महिजटे “वैिज्ातनक पद्धत” 
(वैिज्ातनक पद्धतदी पतुढदील विि्यन कटे लटेलदी आहटे) विापरून अतधग्तहत कटे लटेलया चौकशदीचया कोि्याहदी 
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क्टेत्रातदील वयवितसथित आति सघंत्त ज्ानाचा सदंभ्य दटेतटे. तविज्ान दोन वयापक श्टेिटीं्मधयटे तविभारलटे जाऊ 
शकतटे: नैसतर्यक तविज्ान आति सा्मातजक तविज्ान. नैसतर्यक तविज्ान महिजटे प्काश, विसतू, पदाथि्य, पथृविदी, 
आकाशदीय शिदीि तकंविा ्मानविदी शिदीि यासािखया नैसतर्यकरि्या उद्भवििाया्य विसतू तकंविा घ्नांचटे तविज्ान 
आहटे. नैसतर्यक तविज्ानांचटे भौततक तविज्ान, पथृविदी तविज्ान, जदीविन तविज्ान आति इतिां्मधयटे विरगीकिि 
कटे लटे जाऊ शकतटे. भौततक तविज्ान भौततकशास्त्र (भौततक विसतंूचटे तविज्ान), िसायनशास्त्र (पदाथिा्यचटे 
तविज्ान) आति खरोलशास्त्र (खरोलदीय विसतंूचटे तविज्ान)यासािखया तविरयांचा स्माविटेश आहटे. भूतविज्ान 
(भू तविज्ान) यासािखया शाखांचा स्माविटेश आहटे. जदीविशास्त्रात जदीविशास्त्र (्मानविदी शिदीिांचटे तविज्ान) 
आति विनसपतदीशास्त्र(विनसपतटींचटे तविज्ान)या सािखया तविरयांचा स्माविटेश आहटे. याउल्, सा्मातजक 
तविज्ान महिजटे लोकांचटे सगं्ह,जसटे की र्,ससंथिा तकंविा अथि्यवयविसथिा आति ्यांचटे वैियतक्क तकंविा 
सा्ूमतहक वित्यन. सा्मातजक तविज्ान ्मानसशास्त्र (्मानविदी आचििांचटे तविज्ान),स्माजशास्त्र (सा्मातजक 
र्ांचटे तविज्ान) आति अथि्यशास्त्र (फमस्य, बाजाि आति अथि्यवयविसथिा यांचटे तविज्ान) अशा तविरयांत 
तविभारलटे जाऊ शकतटे.

१.५.२ तविज्ानाची ततवेिेः

• हटे ज्ान आहटे.

• यात नैसतर्यक क्टेत्र आति ज्ान काय्यित असलटेलया जराला स्मजून घटेणयाचा पूवि्य वयविसाय आहटे

• हटे पद्धतशदीिपिटे तकंविा ऑि्यि पद्धतदीनटे, सवि्यत्र सविदीकािलटे जािािटे कायदटे तयाि कितात जटे 
तक्य सरंतपिटे तपासलटे जाऊ शकतात, पद्धतशदीिपिटे तसद्ध कटे लटे जाऊ शकतात, स्यातपत होऊ 
शकतात आति सवि्य परितसथितटीं्मधयटे आति तठकािदी परितसथितदीत लारू होऊ शकतात.

• यात ्मानविदी इच्छाशक्ी आति पूवि्यतसथितदी लक्ात न घटेता काय्य कििािटे कायदटे आहटेत.

• हटे तवितशष् प्तक्या आति उपकििांविािटे चालतटे जटे अनतुभविजनय आति स्यातपत असतात.

१.६ सामातजक आतण भौततक / नैसत ््यक तविज्ान

स्माजशास्त्रचटे ससंथिापक जनक ऑरस ट्े को्म ट्े यांनदी तविज्ानाला दोन प्कािात तविभारलटे. प्थि्म ठोस 
आहटे जटे ् यांचया सवि्य तभनन पैलंू्मधयटे तनतचित विसतंूशदी सबंतंधत आहटे. हा प्काि तनयत्मत आति वयाविहारिक 
अज्ात, दिपिाचया तनसरा्यचया तंत्रज्ानाशदी सबंतंधत आहटे. कायदा - सािखदी आति सा्मानय नातटेसबंधं 
आति रतुिध्म्य शोधणयाचा प्य्न कटे ला ति तो एक ' ना्म्मात्र ' तकंविा सा्मानयदीकिि पद्धत विापितो. या 
प्कािचया तविज्ानास नैसतर्यक तकंविा भौततक तविज्ान महिून ओळखलटे जातटे तकंविा अतधक चांरलटे, जटे 
अनतुभविशास्त्रज्ांना सकािा््मकता महितात. हटे भौततक तविज्ान प्ा्मतुखयानटे पदाथि्य आति तनजगीवि विसतंूशदी 
सबंतंधत असतात आति ् या्मधयटे भौततकशास्त्र, िसायनशास्त्र, रतित, जदीविशास्त्र, खरोलशास्त्र, रतित, 
भूतविज्ान, सैद्धांततक आति वयाविहारिक तचतक्सा इ. यांचा स्माविटेश आहटे. तविज्ान इति प्काि आहटे 
जयास सा्मानयतः सा्मातजक तविज्ान महिून ओळखलटे जातटे. हटे सा्मानयत: स्माज आति ्मानविदी 
सबंधंांचया अभयासाशदी सबंतंधत असतटे. ज्म्यन वैिज्ातनक पिपंिटेत, सा्मातजक तविज्ान ‘वैिचारिक’ तकंविा 
वैियतक्किि प्तक्या लारू कितात कािि ्यांचदी आविि विासततविकतटेत विािवंिाि न यटेिाया्य घ्नां्मधयटे 
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आति कोि्याहदी घ्नटेचया तवितशष् तकंविा अननय पैलंू्मधयटे असतटे (्माश्यल, 1998). सा्मातजक तविज्ान 
्मतुखयत: सा्मातजक घ्नटेचया अभयासाविि लक् कें तरित कितात (सा्मातजक, िाजकीय आति आतथि्यक 
ससंथिा; ्मानविदी वित्यन, सा्मातजक ससंथिा, सा्मातजक सबंधं, सा्मातजक घ्ना, दृष्दीकोन इ.).

स्माजतविज्ान , स्माजशास्त्र, ्मानसशास्त्र, अथि्यशास्त्र, िाजयशास्त्र, ्मानविविशंशास्त्र, त्विज्ान, वयविसाय 
अभयास, भूरोल, लोकसखंयाशास्त्र आति सा्मातजक आकिटेविािदी यांचा स्माविटेश आहटे. हटे सा्मातजक 
तविज्ान ्मानविांचा अभयास कित असलटे तिदी प्ायोतरक तपासिदीचया पद्धतशदीि पद्धतदीत सवित: ला 
सा्मदील कितात. तटे अनतुभविजनय अभयासा्मधदील िटे्ाचटे तविश्टेरि कितात. तटे ्यांचया तपासातदील 
पतुिाविा आति तातक्य क यतुतक्विादाचया आधािटे तसद्धांतांचटे ्ूमलयांकन कितात, ्यांचा उपयोर कितात 
आति तयाि कितात. तनषकर्य आति तशफािसदी तटेथिटे कटे लया आहटेत - पासून. नैसतर्यक आति सा्मातजक 
तविज्ान या दोन र्ांना अनतुभविजनय तविज्ान महितात. याचा अथि्य असा होतो की ्यांचयाकिून प्ाप्त 
झालटेलटे ज्ान तनिपटेक् घ्नटेविि आधारित असलटे पातहजटे आति ्याच परितसथितदीत काय्यित अनय 
अनविटेरक आति सशंोधकांविािटे वैिधतटेसाठदी चाचणया आति अनविटेरि किणयास सक््म असिटे आविशयक 
आहटे. ‘स्माजशास्त्र’ हा शबद आति सकािा््मक त्विज्ान (कॉ्म ट्े, १ 198 66) हा शबद तयाि कििािटे 
ऑरस ट्े को्म ट्े यांनदी असा यतुतक्विाद कटे ला की वैिज्ातनक तविरयांचदी श्टेिदीबद्धता (तरिनस, २००) 
अतसतत्विात आहटे. स्माजशास्त्र हदी सवि्य वैिज्ातनक तविरयांचदी ‘िािदी’ आहटे आति महिूनच ् या पदानतुक््मांचया 
तशखिाविि आहटे असटे ् यांनदी मह्लटे. ् याचा यतुतक्विाद असा आहटे की स्माजात नटेह्मदीच वैिज्ातनक ज्ानाचदी 
शकयता असतटे. ्मानविदी अतसत्विाचदी आति कलयािाचदी उननत आति सतुधारित प्रतदी वैिज्ातनक 
ज्ानातून अशा प्कािटे कटे लदी जाऊ शकतटे की स्माज ध्म्य आति अधंश्द्धा तविना तक्य सरंतपिटे चालविता 
यटेईल आति सा्मातजक प्रतदीस अिथिळा तन्मा्यि किटेल. दतुक्य तह्म (१९७०) यांनदी आ््मह्यटेचया 
अभयासा्मधयटे अप््यक्पिटे सकािा््मक तविचाितवितन्मय सशंोधनाविि स्मान सबत्मशन कटे लटे.

१.७ सामातजक तविज्ानाची ततवेि: सतंषिप् सविरुपात, इहरेरओहानमा (२००२) आतण 
त्ड्नस (२०० 2006) नसुार 

• ्मानविदी वित्यनाचटे सवि्य प्काि - दृष्दीकोन, स्मज, भाविना इ.

• सा्मातजक जदीविनाचटे सवि्य प्काि - र्, ससंथिा, स्मतुदाय, स्माज इ.

• वैियतक्क आति र्ातदील फिकांशदी सबंतंधत सवि्य ्मतुद्टे - तविशटेरत: िचना, रततशदीलता, सा्ंमजसय, 
अनतुरुपता इ्याददीचया क्टेत्रात.

• सा्मातजक सिंचनटेतविरयदी सवि्य तचतंा - स्माजातदील लोक आति र् यांचया्मधदील रूप, सघं्ना, 
िचना आति पिसपिसबंधं.

• सा्मातजक सबंधंांचटे सवि्य प्काि - सा्मातजक, िाजकीय, आतथि्यक, आतंि-र्, आतंि-वैियतक्क इ.

• सवि्य प्कािचया सा्मातजक पिसपिसंविादाचटे - लोक, र् आति र् यांचया्मधदील सबंधं.

• सवि्य सा्मातजक ससंथिा - सघंत्त सा्मातजक जदीविनाचदी दटेखभाल किणयासाठदी आविशयक 
असिािदी काहदी तकंविा सवि्य रिजा कशा प्कािटे पूि्य कितात यासबंधंदी सट्कचिल फॉ्म्य (सा्मातजक 
पूवि्य-आविशयक आति काय्यशदील अपरिहाय्यता). कतु त्ु ंब, अथि्यवयविसथिा, तशक्ि, सभयता आति 
कायदा, ध्म्य इ्याददी उदाहििटे आहटेत.
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१.८ वैिज्ातनक पद्धत

स्माजशास्त्र एक सा्मातजक तविज्ान आहटे, स्माजशास्त्रज् ्यांचया सशंोधनात वैिज्ातनक पद्धतदीचया 
तनय्मांचटे पालन कितात. शकय तततकटे  अचूक आति तविश्ासाह्य तनषकर्य त्मळतविणयास ्मदत किणयासाठदी, 
नैसतर्यक, शािदीरिक आति सा्मातजक तविज्ानां्मधयटे वैिज्ातनक पद्धतदीचा अविलंब कटे ला जातो, तविशटेरत: 
पक्पातदी तकंविा पद्धतदीतदील त्रत्ु टींपासून ्मतुक्. वैिज्ातनक पद्धतदीचटे एक ्महत्विपूि्य त्वि असटे आहटे की 
सशंोधन शकय तततकया विसततुतनष्ठपिटे कटे लटे पातहजटे. सशंोधकांना बया्यचदा ्यांचया काया्यबद्ल उ्क् 
इच्छा असतटे, पितंतु ्यांनदी अपटेतक्त शोध घटेऊ नयटेत आति ्यांनदी कटे लटेलया सशंोधनाचा कसा परििा्म 
होईल याचदी अपटेक्ा ठटेविणयाचदी काळजदी घयायला हविदी. याचाच अथि्य असा आहटे की ्यांनदी आपलटे शोध 
जया प्कािटे अपटेतक्त कटे लटेलटे परििा्म प्ाप्त किणयास "्मदत कितटे" अशा पद्धतदीनटे ्यांचटे सशंोधन करू 
नयटे. असा पूविा्यग्ह होऊ शकतो, आति वैिज्ातनक पद्धतदी्मतुळटे  या पूविा्यग्हांचदी सभंावयता क्मदी होणयास 
क्मदी ्मदत होतटे.

हदी क््मता नैसतर्यक आति भौततक तविज्ानांपटेक्ा सा्मातजक तविज्ानात यथिाथि्यपिटे जासत आहटे. 
िसायनशास्त्रज् आति भौततकशास्त्रज्चदी िाजकीय ्मतटे तविशटेरत: प्योर कसा कटे ला जातो आति 
प्योराचया परििा्माचा कसा अथि्य लाविला जातो याविि परििा्म होत नाहदी. याउल्, सा्मातजक तविज्ान 
आति कदातचत तविशटेरत: स्माजशास्त्रातदील सशंोधकांना बहुतटेकदा तटे जया तविरयांचा अभयास कितात 
्याबद्ल तदीव्र भाविना असतात. ्यांचदी सा्मातजक आति िाजकीय अशा प्कािटे तटे या तविरयांविि ्यांचटे 
सशंोधन कसटे कितात आति या सशंोधनाचया तनकालांचटे तटे कशा प्कािटे अथि्य कितात याविि परििा्म 
होऊ शकटे ल.

१.९ सामातजक तविज्ान सशंटोधन आतण नैसत ््यक तविज्ान सशंटोधन दरमयान मूलभूत फरक

• सा्मातजक तविज्ान आति नैसतर्यक तविज्ान सशंोधन अथि्यवयविसथिांचया विाढ आति तविकासास 
्मदत कितात.

• सा्मातजक तविज्ान सशंोधन ्मधयटे आपलयाला सहसा वयतक्तनष्ठ आढळतटे. नैसतर्यक तविज्ानात 
आपि नटेह्मदीच विसततुतनष्ठता पाहता.

• सा्मातजक तविज्ान सशंोधनात वैियतक्क पूवि्यग्ह आति पक्पात िटे्ा तविकृत करू शकतो आति 
महिूनच तो तनषकर्य काढू शकतो. नैसतर्यक तविज्ान सशंोधनात वैियतक्क पूवि्यग्ह आति 
पक्पातदीपिाचा िटे्ा तकंविा परििा्माचया भूत्मकांविि परििा्म होत नाहदी.

• सा्मातजक वैिज्ातनक प्योरशाळटेचा स्माज तकंविा जर ्मोठ्या प््मािात आहटे आति ्यांचयाविि 
प्भावि पाििाया्य उपकििटे तकंविा घ्कांविि सा्मातजक वैिज्ातनकांचटे तनयतं्रि नाहदी. नैसतर्यक 
वैिज्ातनक प्योरशाळटेत का्म कितात तजथिटे तटे परितसथितदी आति विातावििि तनयतंत्रत करू 
शकतात.

• सा्मातजक तविज्ान सशंोधनात तपासिदीचा तनकाल सविा्यत सा्मानयदीकििांविि असतो. नैसतर्यक 
तविज्ान सशंोधनात तपासिदीचटे तनकाल नैसतर्यक कायद्ाविािटे चांरलया प्कािटे परिभातरत कटे लटे 
जातात.
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• सा्मातजक घ्ना कलयाि, पिपंिा तकंविा पद्धतशदीि अशा शबदांविािटे प्ततका््मक महिून 
ओळखलया जातात. िोळटे , कान आति नाक यासािखया आपलया सवंिटेदनांविािटे नैसतर्यक तविज्ान 
घ्ना थिटे् ज्ात होऊ शकतटे.

• सा्मातजक तविज्ान ्मधयटे प्ाप्त िटे्ा एकाच विटेळदी बदलू शकतो. भौततक शास्त्रा्मधयटे प्ाप्त कटे लटेला 
िटे्ा अतधक तविश्ासाह्य आहटे आति ्या्मधयटे विासततविक परििा्म आहटेत.

• तवित्त उपलबधतटे्मतुळटे  सा्मातजक तविज्ान सशंोधनाचया प्रतदीचा दि क्मदी आहटे. तवित्त उपलबधतटे्मतुळटे  
वैिज्ातनक सशंोधनात प्रतदीचा दि खूपच जासत आहटे.

१.१० तनषकर्य 

थिोिकयात, एखाददी वयक्ी सहजपिटे महिू शकतटे की दोनहदी तविज्ानां्मधयटे काहदी क्मतिता असूनहदी 
अनटेक अतविकतसत आति सतुसजज अथि्यवयविसथिांचया सा्मातजक-आतथि्यक आति तांतत्रक प्रतदी्मधयटे 
दोनहदीनटे ्महत्विपूि्य भूत्मका बजाविलदी आहटे.

थिोिकयात, तविरयांपटेक्ा सा्मातजक तविज्ान सशंोधन आति नैसतर्यक तविज्ान सशंोधन यांचयातदील प््मतुख 
फिक उतद्ष्टे ्मधयटे जासत आहटेत.

नैसतर्यक शास्त्रज् ्याचया तकंविा ततचया वैिज्ातनक िटे्ाविािटे एकतत्रत कटे लटेलया िटे्ाविि सवि्य तविश्टेरिटे 
ठटेवितात. याउल्, जटे सा्मातजक शास्त्रज् ्यांचया उललटेखनदीय सशंोधन काया्यसाठदी परितचत आहटेत तटे 
जदीविन आति स्माजातदील दनैंतदन जदीविनात वैिज्ातनक दृतष्कोन घटेत नाहदीत.

सा्मातजक तविज्ानांना ्यांचा ्मतुखय तविरय महिून एक तविशटेर आति अप््यातशत उतद्ष्टे आहटे, तटे शतुद्ध 
आति कठोि वैिज्ातनक तपासिदीचा आग्ह धितात. तविज्ानातदील तत्विटे आति तत्विटे ् यांचटे वैितशष््य आहटेत. 
हटे कबूल कटे लटे पातहजटे की सा्मातजक तविज्ान ्यांचया तविरयातून उद्भवििाया्य तवितशष् स्मसयांसह तयाि 
कटे लटे रटेलटे आहटे, जसटे की परिवित्यनशदीलता, आति ्मानविदी सविभावि ,सा्मातजक घ्नटेचदी जत्लता, ्ूमलय 
तनि्यय, शबदाविलदी, इ्याददी. हदी तवितशष् िो्मटेन (domains ) नाहदीत एक््या सा्मातजक तविज्ान. या 
स्मसया, एक ्मार्य तकंविा शतुद्ध तविज्ानांचा दटेखदील सा्मना कितात. ्यांचया काय्यपद्धतदी्मधयटे, सा्मातजक 
तविज्ान तपासात परि्मािा््मक तसटेच रतुिा््मक िटे्ाचया विापिाबद्ल शोध घटेतात. हटे आति अतधक 
सा्मातजक तविज्ानांचटे वैिज्ातनक सविरूप सविदीकाििटे अतनविाय्य कितटे.

प्रश्ेः 

• सशंोधनाचया त्विज्ानाचया पायाविि तपशदीलविाि लटेख तलहा. 

• ओ्ोलॉजदी (ontology) महिजटे काय? सशंोधन किणयाचया ्महत्विपूि्यतटेचटे स्मदीक्िा््मक 
्ूमलयांकन किा. 

• सशंोधन किणया्मधयटे ज्ानशास्त्रातदील भूत्मकटे चदी रभंदीिपिटे पिदीक्ि किा. ज्ानशास्त्रदीय तविचािात 
सकािा््मकतटेविि तविसततृपिटे सांरा

• वैिज्ातनक सशंोधन आति सा्मातजक तविज्ान सशंोधनाचटे सविरूप तपशदीलविाि पिदीक्ि किा आति 
्या दोघांचया सरंततटेविि तपशदीलविाि विि्यन किा.
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२.२		 गिुतातमक	आणि	सखंयतातमक	पद्ध्दी	

	 २.२.१.	सखंयतातमक	सशंोधनताचदी	वयताखयता	

	 २.२.२.	गिुतातमक	सशंोधनताचदी	वयताखयता	

	 २.२.३.	गिुतातमक	आणि	सखंयतातमक	सशंोधनता्दील	फरक	

२.० उद््रीष् े

•	 सशंोधनता्दील	समताजशतास्तदीय	दृष्दीकोनताचटे	णवश्टेषि	करिटे	

•	 समताजशतास्त	आणि	सव्व	सताधतारि	समजू्	यता्दील	फरकताचटे	मूलयमतापन	करिटे	

•	 सखंयतातमक	व	गिुतातमक	सशंोधनताचटे	महत्व	व	उपयोजन	समजून	घटेिटे

२.१ प्रस्ा्वना 

अनभुवजनय	णनरदीक्षि	आणि	णसद्धतंा्तांचयता	पद्ध्शदीर	पद्ध्ींचता	वतापर	करून	समताजशतास्तदीय	दृणष्कोन	
दररोजचयता	सतामतानय	जतािदीवटेचयता	पलदीकडटे	जता्ो.

समताजशतास्तदीय	दृणष्कोन	दररोजचयता	सतामतानय	जतािदीवटेचयता	पलदीकडटे	जता्ो.	बयता्वच	लोकतांचता	असता	णवश्तास	
आहटे	की	जगतालता	आणि	तयतामधयटे	घडिताऱयता	घटनता	तयतांनता	समज्ता्	आणि	बयता्वचदता	“समजू्दतारपिता”	
असटे	सबंोधून	तयतांचयता	समजु् दीचटे	औणचतय	णसद्ध	कर्ता्.	”्थताणप,	प्रतयक्षता्	 ट्े	सतामताणजक	जग	समजून	
घटेणयतासताठदी	पद्ध्शदीर	प्रयतनता्	गुं् लटेलटे	नस्ता्.	

समताजशतास्त	 हटे	 सतामताणजक	जगता्दील	सबंणंध्	 वता्तावरि	आणि	सतामताणजक	घटनता	 समजून	 घटेणयताचता	
प्रयतन	आहटे,	 (	उदता.	सतामताणजक	सरंचनता,	ससंककृ ्दी,	इण्हतास)	आणि	अनभुवजनय	मताणह्दी	सकंणल्	
करून	सतामताणजक	घटनता	समजून	घटेणयताचता	प्रयतन	आहटे.	हता	वैज्ताणनक	दृष्दीकोन	महिजटे	सतामताणजकशतास्तदीय	
ज्तान	हटे	सतामतानय	वयवहतारज्तानपटेक्षता	वटेगळटे 	कसटे	आहटे	हटे	दताखणव ट्े.	
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अशता	प्रकतारटे,	समताजशतास्तदीय	ज्तान	प्रताप्त	करणयतासताठदी	समताजशतास्तज्तांनदी	 तयतांचयता	जगताचता	अभयतासपूि्व	
आणि	पद्ध्शदीरपिटे	अभयतास	कटे लता	पताणहजटे.	 ट्े	हता	अभयतास	प्रटेरिता	आणि	समप्वितानटे	कर्ता्.	

प्रटेरिटेचयता	 मताधयमता्ून	 समताजशतास्तज्	 ्ळता	 गताळता	 पतासून	 मताणह्दी	 सकंलन	 कर्ता्	 आणि	 तयतांचयता	
सशंोधनता्ून	णसद्धतंा्	णनणम्व्दी	कर्ता्	.	नं्र	यता	णसद्धतां्ताचदी	वैध्ता	मूलयतांकनतासताठदी	वैज्ताणनक	पद्ध्दी	
वतापरून	्पतासिदी	कटे लदी	जता े्ं,	 ट्े	अनमुतानताचता	उपयोग	कर्ता्.	नवदीन	मताणह्दीलता	प्रकताशता्	आिणयताचटे	
णसद्धतां्ताचटे	मलुयतंाकन	करणयताचटे	व ््वन	महिजटे	अनमुतान	.	

अशता	प्रकतारटे,	अनभुवजनय	णनरदीक्षि	आणि	णसद्धतां्ताचयता	दरमयतान	स््	आणि	पढुटे	समताजशतास्तदीय	ज्तान	
णनमता्वि	 कटे लटे	 जता ट्े.	 अशताप्रकतारटे,	 समताजशतास्त	 सतामतानय	 ज्तानतापटेक्षता	 अणधक	 कठोर	 आहटे,	 कतारि	
समताजशतास्तज्	 वैज्ताणनक	 णवश्टेषिताद्तारटे	जगताचटे	कताय्व	कसटे	कर्ता्	यताबद्लचटे	 तयतांचटे	 परदीक्षि	कर्ता्	
आणि	सधुतारर्	कर्ता्.

२.१.१. समाजशास्त्रीय दृष््रीकोन 

अलदीकडदील	 सतामताजशतास्तदीय	 अधययन	 असता	 णवचतार	 कर ट्े	 की	 अनभुव	आणि	 वैज्ताणनक	 पद्ध्दीचयता	
वतापरतामळुटे 	 ट्े	नैसणग्वक	णवज्तानतासतारखटेच	आहटे.	

सरुुवता्दीचयता	 समताजशतास्तदीय	 अभयतासतामधयटे	 समताजशतास्तता्दील	 क्षटेत्र	 भौण्कशतास्त	 णकंवता	 जदीवशतास्त	
यतासतारखयता	नैसणग्वक	णवज्तानतांसतारखटेच	हो ट्े.	यताचता	पररिताम	महिून,	अनटेक	सशंोधकतांनदी	असता	दतावता	कटे लता	
की	 नैसणग्वक	 णवज्तानता्	 वतापरलयता	 जतािताऱयता	 कताय्वपद्ध्दी	 सतामताणजक	 णवज्तानता्	 वतापरणयतासताठदी	 योगय	
आहटे्.	वैज्ताणनक	पद्ध्दीनटे	कताम	कटे लयताचता	आणि	अनभुवतानवुतादतावर	्ताि	आिणयताचता	पररिताम	महिजटे	
ब्रह्मज्तान,	्तवज्तान	आणि	्तवणममतांसतामधदील	समताजशतास्तता्दील	फरक.	यताचता	पररिताम	असता	झतालता	की	
समताजशतास्त	एक	अनभुवजनय	णवज्तान	महिून	ओळखलटे	गटेलटे.

बरटेच	लोक	चकूुन	असता	णवश्तास	कर्ता्	की	समताजशतास्त	हता	सपष्	अभयतास	आहटे.	तयतांचता	असता	दतावता	आहटे	
की	 समताजशतास्त	सतामतानय	ज्तान	 वतापरणयताणशवताय	कताहदीच	 नताहदी.	 परं् 	ु कोितयताहदी	 णवज्तानताचदी	 सताधयता	
सतामतानय	ज्तानताचटे	बरोबर	्लुनता	करिटे	हटे	सतयतापतासून	पढुटे	असू	शक्	नताहदी!	सतामतानय	 वयवहतार	ज्तान	
नटेहमदीच	 “सतामतानय”	 नस्ो	 णकंवता	 “शहतािता”	 (	 बणुद्धवताददी)	 नस्ो.	 बहुधता	सतामतानय	ज्तानतावर	आधतारर्	
असलटे	्रदी	“पकयतांचयता	पखंतांचटे	पक्षदी	एकत्र	अस्ता्”	आणि	“णवपक्षदी	आकणष्व्	कर्ता्”	अशदी	णवधतानटे	
एकमटेकतांनता	णवरोध	कर्ता्.	कतारि	सतामतानय	वयवहतार	ज्तान	नटेहमदीच	वतास्णवक ट्ेचता	अचूक	अदंताज	घटे्	
नताहदी,	लोकतंानता	यतापटेक्षता	कताहदी्रदी	वटेगळंच	पताणहजटे	अस ट्े	.

प्रतयटेक	समताजशतास्तदीय	शोध	कतांण्कतारक	नस्ो;	बरटेच	 णनषकष्व	सतामतानय	ज्तानतानसुतार	ससुगं्	 णदस्	
नताहदी्.	्थयतांणवरुद्ध	सतामतानय	ज्तानतांचयता	 णवश्तासताह्व ट्ेचदी	 पद्ध्शदीरपिटे	चताचिदी	करून,	समताजशतास्तज्	
कोितयता	लोकणप्रय	णवश्तासतांणवषयदी	सतय	आहटे्	आणि	कोितयता	नताहदी	यतावर	कमवतारदी	लतावू	शक्ता्.	हटे	
सताधय	 करणयतासताठदी	 समताजशतास्तज्	 णवणवध	 सतामताणजक	 णवज्तान	 सशंोधन	 आरताखडटे	 आणि	 पद्ध्दी	
वतापर्ता्.

अनशुतासन	महिून	समताजशतास्त	सतामतानय	ज्तानतापटेक्षता	अणधक	आहटे.	समताजशतास्त	हदी	चौकशदीचदी	एक	पद्ध्	
आहटे	जयतास	परुतावयतंाणवरूद्ध	णवश्तासतांचदी	पद्ध्शदीर	चताचिदी	आवशयक	आहटे.
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समताजशतास्त	आणि	सतामतानय	ज्तान,	लोकणप्रय	णवश्तास	णवपरदी्,	समतान	गोष्दीचता	सदंभ्व	दट्े 	नताहदी.	बरटेच	
लोक	असटे	मतान्ता्	की	समताजशतास्त	फक्त	सतामतानय	ज्तान	आहटे.	लोक	प्रथम	सथतानतावर	समताजशतास्त	
णशकणयताचता	प्रयतन	करदी्	नसलयतामळुटे 	हता	 गैरसमज	णनमता्वि	हो्ो.	यता	लटेखता्	मदी	समताजशतास्त	आणि	
सतामतानय	ज्तान	एकमटेकतांपटेक्षता	वटेगळटे 	कसटे	आहटे	यताबद्ल	चचता्व	करितार	आहटे.

यताचता	अभयतास	करणयतासताठदी,	 ट्े	(	समताजशतास्त)	नटेमकटे 	कताय	आहटे्	 ट्े	पररभताणष्	करिटे	आवशयक	आहटे.	
सतामतानय	भताषटे्,	समताजशतास्त	जयता	लोकतांनता	समताजताचदी	रचनता	आणि	गण्शदील्ता	अभयतासणयतास	मद्	
कर ट्े	तयतांनता	समताजशतास्त	महि्ता्.	हटे	सतामतानय	ज्तानतापटेक्षता	अणधक	आहटे	आणि	महिूनच	यताचता	अभयतास	
महिून	एक	णवद्ताशताखता	आहटे.	दसुरदीकडटे,	सतामतानय	ज्तान	वैयणक्तक	आणि	नैसणग्वक	गकृहदी्कतांवर	आधतारर्	
अस ट्े	जटे	लोक	कर्ता्	आणि	हटे	 प्रतयटेक	 वयक्तीमधयटे	 णभनन	असू	शक ट्े	कतारि	लोकतांचयता	 गटतामधयटे	
एकसतारखटे	कताहदीच	नस ट्े.	समताजशतास्त	आणि	सतामतानय	 वयवहतार	ज्तान	यतांचयता्	घणनष्	सबंधं	असलटे	
्रदीहदी	तयतांचयता्	अजूनहदी	अं् र	आहटे.	समताजशतास्तता्	अस्तानता,	कोितयता	णसद्धतां्	्थय	णकंवता	कणलप्	
आहटे्	यतावर	णवस्क्ृ पिटे	णवश्तास	आणि	परुतावयतंाचता	अभयतास	करून	सतामतानय्	:,	असता	कठोर	णनयम	नताहदी	
की	णवणशष्	णसद्धतां्	प्रतयटेकतालता	लतागू	हो्ो	(कतारि	लोकतांमधयटे	म्भटेद	आहटे्).	जरदी	कताहदीवटेळता	सतामतानय	
ज्तान	वतापरता्	आिलटे	जता्	असलटे	्रदी	्दी	पद्ध्शदीर	अभयतास	नताहदी	आणि	प्रतयटेक	गोष्दीचता	योगय	अदंताज	
लताव्ता	यटे्	नताहदी.	

२.१.२. समाजशास्त आवि सामानय वय्वहार ज्ान या््रील फरक 

•	 	सतामतानय	वयवहतारज्तान	वयक्तीपटेक्षता	णभनन	अस ट्े	आणि	जनमतास	आलटेलयता	कुटंूबताचयता	रदी्दीररवताज	
आणि	श्रद्धता	यतांचता	तयतावर	प्रभताव	पड्ो.	महिूनच,	कोितयताहदी	सतामताणजक	बदलतांचदी	आवशयक्ता	
नताहदी	आणि	 यथताणसथ्दी	 पताणहजटे.	 दसुरदीकडटे	 समताजशतास्त,	 परुतावता	 ्सटेच	 णवश्तासतांचयता	 जणटल	
्पशदीलतांचता	अभयतास	कर्ो	आणि	कताय	लतागू	कटे लटे	जताऊ	शक ट्े	आणि	कताय	करू	शक्	नताहदी	
यतावर	णनि्वय	घटे ट्े.	जटेवहता	म्	आणि	परुतावता	यतांचयता्	णवरोधताभतास	हो्ता्	आणि	तयतानं्र	समताजता्	
होिताऱयता	बदलतंानता	समथ्वन	दट्े ता्	 ट्ेवहताचयता	सद्णसथ्दीवर	प्रश्न	पड्ो.	

•	 एखताद्ता	वयक्तीचदी	सतामतानय	भतावनता	फक्त	एक	समज	महिून	लक्षता्	घटे्लदी	जता ट्े.	यता	णवषयता्	,	
एखताद्ताचता	कताय	णवश्तास	आहटे	यताचता	पताठपरुतावता	करणयताचता	कोि्ताहदी	परुतावता	नताहदी.	सतामतानयज्तानताचयता	
णवपरदी्,	समताजशतास्तदीय	णसद्धतंा्	कटे वळ	गकृणह्क	नताहदी्	्र	समताजशतास्तज्	परुतावटे	गोळता	करून	
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तयतंाचता	सखोल	अभयतास	करून	णसद्धतां्तावर	णनषकष्व	कताढ्ता्.	हटे	सशंोधन	णदलयतास	यता	णसद्धतां्तानटे	
मतांडलटेलटे	मदु्टे	णवश्सनदीय	आणि	वतास्णवक	जदीवनतालता	खरोखरच	लतागू	आहटे्	कता	हटे	अभयतासलटे	
जता ट्े.	

•	 	सतामतानय	ज्तान	 वैयणक्तक	अनभुवतांवर	आधतारर्	आहटे.	परं् 	ुसमताजशतास्त	लोकतांकडटे	नताहदी	्र	
सपूंि्वपिटे	 समताजताकडटे	 पताह्ो.	जटेवहता	 एखताददी	 वयक्ती	 णवणवध	 पररणसथ्दीचता	अनभुव	घटे ट्े	 ट्ेवहता	
सतामतानय	ज्तान	णवकणस्	हो ट्े	परं् 	ुसमताजशतास्त	कटे वळ	वैयणक्तक	अनभुव	नसलटेलयता	णवचतारतांचदी	
मतागिदी	कर्ो.

•	 	 समताजशतास्त	 हता	 समताजताचता	 वैज्ताणनक	 अभयतास	 आहटे,	 पि	 सतामतानय	 वयवहतारज्तान	 हटे	 नताहदी.	
समताजशतास्त	 हता	 समताजताचता	 णवस्क्ृ 	 अभयतास	 असलयतानटे	 (आणि	 तयता्	 सशंोधनताचता	 समतावटेश	
आहटे),	हटे	एक	शतास्त	आहटे.	परं् 	ुसतामतानय	ज्तानताचदी	्दी	आवशयक्ता	नस ट्े.

•	 समताजशतास्तता्,	एखतादता	सशंोधन	कर्	अस्तानता,	जगता्दील	सव्वत्र	आढळिताऱयता	नमनुयतांचदी	नोंद	
घटे्लदी	जता ट्े.	सतामतानय	ज्तान	वयणक्तणनष्ठ	आहटे	कतारि	एकता	वयक्तीपटेक्षता	दसुयता्व	वयक्तीचटे	म्	/	सतामतानय	
वयवहतार	ज्तान	णभनन	आहटे.

•	 	सतामतानय	वयवहतार	ज्तान	हटे	मयता्वणद्	अस ट्े	कतारि	एखताद्ताचयता	आसपतासचयता	क्षटेत्रताचयता	पलदीकडटे	
वयक्तीचदी	 णक्षण्जटे	 कोठटेहदी	 नस्ता्.	 मतात्र	 समताजशतास्तदीय	शोध	 णवणवध	 पताश््वभूमदी्ून	आलटेलयता	
मोठ्यता	लोकसखंयटेस	लतागू	आहटे्.

•	 समताजशतास्तता्	सशंोधनताचदी	आवशयक्ता	आहटे	आणि	यतामळुटे 	्यतार	कटे लटेलयता	्यथताचदी	सतय्ता	
्सटेच	्यतार	कटे लटेलयता	 णसद्धतां्तांनता	अनमु्दी	 णमळ ट्े.	परं् 	ुयताचता	अथ्व	असता	नताहदी	की	सतामतानय	
वयवहतार	ज्तान	कताहदी	उपयोग	नताहदी.	 ट्े	खूप	उपयकु्त	आहटे	आणि	खर	ं्र,	अनटेक	समताजशतास्तज्तांनता	
तयतंाचता	णवचतार	करणयतास	आणि	तयतांचटे	सशंोधन	करणयतास	मद्	कटे लदी	आहटे.	सतामतानय	ज्तान	आणि	
समताजशतास्त	दोनहदी	णभनन	आहटे्	परं् 	ुएकमटेकतांशदी	सबंणंध्	आहटे्.

२.२ गिुातमक आवि सखंयातमक / पररमािातमक पद्ध््री

आधणुनक	 समताजशतास्तता्	 कमशः	 पररमताितातमक	आणि	 गिुतातमक	 पद्ध्शदीर	 दृणष्कोनतांमधदील	फरक	
महिून	सकतारतातमक्तावताददी	समताजशतास्त	आणि	बहुपददीय	दृणष्कोन	यतांचयता्दील	फरक	सधुतारलता	गटेलता	
आहटे.	मतानवदी	व ््वन	समजून	घटेणयतासताठदी	पररमताितातमक	समताजशतास्त	सहसता	एक	सखंयतातमक	दृष्दीकोन	
अस्ो.	मोठ्यता	सखंयटेनटे	सहभतागदी	असितारदी	सवहहे	एकणत्र्पिटे	मताणह्दी	स्ो्मधयटे	एकणत्र्	कटे लदी	जता्ता्	
आणि	आकडटेवतारदीचता	वतापर	करून	तयतांचटे	णवश्टेषि	कटे लटे	जता ट्े.	जयतायोगटे	सशंोधकतांनता	मतानवदी	व ््वनता्दील	
नमनुयतंाचदी	 मताणह्दी	 घटे्ता	 यटे ट्े.	 गिुतातमक	 समताजशतास्त	 सतामतानय्:	 रंुददीपटेक्षता	 अणधक	 खोलदी	 शोध ट्े.	
गिुतातमक	दृष्दीकोन	सखोल	मलुताख्दी,	लकय	गट	णकंवता	सतामग्दी	स्तो्तांचटे	 णवश्टेषि	(पसु्कटे ,	मताणसकटे ,	
जन्वलस,	टदीवहदी	शो	इ.)	सतामग्दी	स्ो्	महिून	वतापर ट्े.	यता	स्तो्तांचटे	नं्र	नमनुयतांचदी	ओळख	पटणवणयतासताठदी	
आणि	मतानवदी	व ््वनताचदी	अणधक	चतंागलयता	प्रकतारटे	समजू्	कताढणयतासताठदी	पद्ध्शदीर	णवश्टेषि	कटे लटे	जता ट्े.

पररमतािवताचक	आणि	 गिुतातमक	 समताजशतास्त	 यतांचयता्	 कठोर	आणि	 वटेगवतान	 फरक	 रटेखताटिटे	 थोडदी	
णदशताभूल	करितारदी	आहटे.	दोघटेहदी	समतान	दृणष्कोन	सतांग्ता्	की	सव्व	णवज्तानता्दील	पणहलदी	पतायरदी	महिजटे	
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णसद्धतां्ताचता	 णवकतास	आणि	पररक्षि	करणयताचयता	गकृहदी्कतांचदी	 णनणम्व्दी.	कताहदी	लोक	असटे	आहटे्	की	जटे	
तयतंाचयता	णवश्टेषितंाचटे	मताग्वदश्वन	करणयतासताठदी	सैद्धतांण्क	अणभमखु्ताणवनता	(	सैद्धतांण्क	मतांडिदीणशवताय	)	
सतामग्दीचटे	 णवश्टेषि	करणयतास	 प्रतारभं	 कर्ता्,	 बहु ट्ेक	 एखताद्ता	 सैद्धतांण्क	कलपनता	 णकंवता	 प्रश्नतापतासून	
सरुुवता्	कर्ता्	आणि	तयता	 णसद्धतां्ताचदी	चताचिदी	घटेणयतासताठदी	सतामग्दी	एकणत्र्	कर्ता्.	दसुरदी	पतायरदी	
महिजटे	सतामग्दी	सगं्ह	करिटे.	खरोखरच	हटे	दोन	दृणष्कोन	णभनन	आहटे्.	सखंयतातमक	समताजशतास्त	सशंोधन	
णवषयतांचयता	सखंयतातमक	प्रण्णनणधतवतावर	लक्ष	कें णरि्	कर ट्े,	्र	गिुतातमक	समताजशतास्त	सशंोधनताचयता	
णवषयतांचयता	वताद	प्रण्वताद	आणि	शबद	चमतककृ ्दी	यतामधदील	कलपनतांवर	लक्ष	कें णरि्	कर ट्े.

२.२.१ पररमाि्वाचक / सखंयातमक सशंोधनाच्री वयाखया

पररमतािवताचक	सशंोधन	हता	सशंोधनताचता	एक	प्रकतार	आहटे	जो	नैसणग्वक	णवज्तानतांचयता	पद्ध्ींवर	अवलंबून	
अस्ो,	 जो	 सखंयतातमक	 सतामग्दी	आणि	 कठोर	 ्थयटे	 ्यतार	 कर्ो.	 हटे	 गणि्दीय,	 सगंिकीय	आणि	
सतांणखयकीय	पद्ध्ींचता	वतापर	करून	दोन	चलतंामधयटे	कतारि	आणि	पररिताम	सबंधं	सथताणप्	करणयताचटे	
उद्दीष्	आहटे.	हटे	सशंोधन	अचूक	आणि	अचूकपिटे	मोजलटे	जताऊ	शक ट्े	महिून	यता	अनभुवताचटे	सशंोधन	
महिून	दटेखदील	ओळखलटे	जता ट्े.

सशंोधकताद्तारटे	सकंणल्	कटे लटेलदी	सतामग्दी	श्रटेिींमधयटे	णवभतागलता	जताऊ	शक्ो	णकंवता	सतारिदी	मधयटे	ठटेवलता	
जताऊ	 शक्ो	 णकंवता	 मोजमतापताचयता	 घटकताचयता	 बताब्दी्	 ्ो	 मोजलता	 जताऊ	 शक्ो.	 पररमताितातमक	
सशंोधनताचयता	मद्दीनटे	कचचयता	सतामग्दीचटे	आलटेख	आणि	सतारणयता	्यतार	कटे लयता	जताऊ	शक्ता्,	जयतामळुटे 	
सशंोधकतालता	णनषकषता्वचटे	णवश्टेषि	करिटे	सोपटे	हो ट्े.

पररमतािवताचक	सशंोधनताचता	उपयोग	अकंीय	सतामग्दी	णकंवता	डटेटता	(	सतामग्दी	)	वतापरणयतायोगय	आकडटेवतारदी्	
रूपतंा्रर्	करणयताचयता	पररितामताद्तारटे	समसयटेचटे	प्रमताि	मोजणयतासताठदी	कटे लता	जता्ो.	वकृत्दी,	म ट्े,	आचरि	
आणि	इ्र	पररभताणष्	चल	बदलणयतासताठदी	 -	आणि	मोठ्यता	नमनुयतावरदील	लोकसखंयटेचयता	पररितामताचटे	
सतामतानयदीकरि	करणयतासताठदी	यताचता	वतापर	कटे लता	जता्ो.	पररमताितातमक	सशंोधन	्थयटे	्यतार	करणयतासताठदी	
आणि	सशंोधनता्	नमनुटे	उघडणयतासताठदी	मोज्ता	यटेितारदी	सतामग्दी	वतापर्ो.	सखंयतातमक	सतामग्दी	सकंलन	
पद्ध्दी	 गिुतातमक	 सतामग्दी	 सकंलन	 पद्ध्ींपटेक्षता	 अणधक	 सरंणच्	 आहटे्.	 प्रमताणि्	 सतामग्दी	 सकंलन	
पद्ध्ींमधयटे	सवहेक्षितांचटे	णवणवध	प्रकतार	समताणवष्	आहटे्	-	ऑनलताइन	सवहेक्षि,	कतागद	सवहेक्षि,	मोबताइल	
सवहेक्षि	आणि	णकओसक	सवहेक्षि,	समोरतासमोर	मलुताख्दी,	टटेणलफोन	मलुताख्दी,	रटेखतांशताचता	अभयतास,	
वटेबसताइट	इंटरसटेपटस्व,	ऑनलताइन	म्दतान	आणि	पद्ध्शदीर	णनरदीक्षिटे.

२.२.२ गिुातमक सशंोधनाच्री वयाखया

गिुतातमक	सशंोधन	असटे	आहटे	 जटे	 समसयता	 सदंभता्व्	अं् दृ्वष्दी	आणि	आकलन	 प्रदतान	कर ट्े.	 हदी	 एक	
पनुग्वणठ्,	शोध	सशंोधन	पद्ध्	आहटे	जदी	अतयं् 	जणटल	घटनटेचता	अभयतास	कर ट्े	व	तयतास	पररमताितातमक	
सशंोधनतासह	सपष्	करिटे	अशकय	आहटे.	्सटेच	,	नं्रचयता	सखंयतातमक	सशंोधनतासताठदी	कलपनता	णकंवता	
गकृहदी्	धर ट्े.

गिुतातमक	सशंोधनताचता	उपयोग	मतानवदी	वतागिूक,	अनभुव,	दृष्दीकोन,	हटे्ू	आणि	प्रटेरिता	यतांचटे	 णनरदीक्षि	
आणि	वयताखयटेचयता	आधतारटे,	लोकतांचता	 णवचतार	आणि	भतावनता	जतािून	घटेणयताचता	मताग्व	शोधणयतासताठदी	कटे लता	
जता्ो.	हता	सशंोधनताचता	एक	प्रकतार	आहटे	जयतामधयटे	सशंोधक	सहभतागींचयता	म्तांनता	अणधक	वजन	दट्े ो.	
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कटे स	 सटडदी,	 ग्ताउंड	 णथअरदी,	 एथनोग्ताफी,	 (	 वयष्दी	अधययन	 ,	 पतायताभू्	 णसद्धतां्	 ,	 मतानव	अभयतास	 )	

ऐण्हताणसक	आणि	घटनताकम	हटे	गिुतातमक	सशंोधनताचटे	प्रकतार	आहटे्.

गिुतातमक	सशंोधन	प्रतामखुयतानटे	शोध	(णवस्तारर्	)	सशंोधन	आहटे.	हटे	सशंोधन	मूलभू्	कतारिटे,	म ट्े	आणि	

प्रटेरिता	समजून	घटेणयतासताठदी	वतापरलदी	जता ट्े.	हटे	समसयटेचटे	अं् दृ्वष्दी	प्रदतान	कर ट्े	णकंवता	सभंतावय	पररमताितातमक	

सशंोधनतासताठदी	कलपनता	णकंवता	गकृहदी ट्े	णवकणस्	करणयतास	मद्	कर ट्े.	गिुतातमक	सशंोधन	णवचतार	आणि	

म ट्े	 यतांचयता्दील	 प्रवताह	 उंचतावणयतासताठदी	आणि	 समसयटेचयता	 ्ळता	 पययं्	 जताणयतासताठदी	 वतापरलता	 जता्ो.	

रचनतातमक	णकंवता	अध्व-सरंणच्	्ंत्रताचता	वतापर	करून	गिुतातमक	सतामग्दी	सकंलन	पद्ध्दी	णभनन	अस्ता्.	

कताहदी	सतामतानय	पद्ध्ींमधयटे	लकय	गट	(गट	चचता्व),	वैयणक्तक	मलुताख्दी	आणि	सहभताग	/	णनरदीक्षिटे	समताणवष्	

अस्ता्.	 नमनुता	 आकतार	 सतामतानय्ः	 लहतान	 अस्ो	 आणि	 णदलटेलयता	 कोटताचदी	 पू ््व्ता	 करणयतासताठदी	

प्रण्वताददी	णनवडलटे	जता्ता्.

२.२.३. गिुातमक आवि सखंयातमक सशंोधना््रील फरक 

वनकष गिुातमक सशंोधन पररमािातमक सशंोधन

हटे्ू	 सतामताणजक	परसपरसवंताद	समजून	
घटेणयतासताठदी	 आणि	 वयताखयता	
करणयतासताठदी

गकृहदी्कतांचदी	 चताचिदी	 करणयतासताठदी,	
कतारि	आणि	 पररिताम	 पहताणयतासताठदी	
आणि	भणवषयवतािदी	करिटे	यतासताठदी	

गट	अभयतास	 लहतान	 आणि	 यतादृणचछिकपिटे	
णनवडलटेलटे	नताहदी

मोठटे	आणि	यतादृणचछिकपिटे	णनवडलटेलटे

चल	 चलताचता	नवहटे	्र	सपूंि्व	अभयतास	
करता

णवणशष्	चलताचता	अभयतास	कटे लता

सतामग्दी	सकंलन	प्रकतार	 शबद,	प्रण्मता	णकंवता	घटक	 सखंयता	आणि	आकडटेवतारदी

सतामग्दी	सकंलन	पद्ध्दी	 मकु्त	 प्रण्सताद,	 मलुताख्दी,	
सहभतागदी	णनरदीक्षि	,	फीलड	णटपि	
आणि	प्रण्णबणंब्	घटक	

सरंणच्	 आणि	 प्रमताणि्	 सतामग्दी	
सगं्हि	सताधनतंाचता	वतापर	करून	अचूक	
मोजमतापतावर	आधतारर्	सतामग्दी	

सतामग्दी	णवश्टेषि	प्रकतार	 नमनुटे,	वैणशष््यटे,	णवषयवस्ू	 सतांणखयकीय	सबंधं	ओळखिटे

सतामतानय	 सशंोधन	
उणद्ष््यटे	

णवस्तारर्	 वि्वन	 करता,	 शोधता	
आणि	णनमता्वि	करता

वि्वन,	सपष्दीकरि	आणि	भणवषयवतािदी

	(लकय)	फोकस णवस्तारर्	 दृष्दीकोन	 ,	 णवषयतांचदी	
रंुददी	आणि	खोलदी	्पतास ट्े

सणंक्षप्त	 दृष्दीकोन	 ,	 अतयं् 	 णवणशष्	
णवषयताचदी	चताचिदी	घयता

णनषकष्व	 अणधक	 सतामतानयदीककृ ्	 आणि	
णदशतातमक	

लोकसखंयटेचयता	 आधतारटे	 प्रकलप	
करणयतायोगय	शोध



2- समाजशास्त्रीय चौकश्रीचे स्वरूप : व्वज्ान आवि सामानय वय्वहार ज्ान 

21

सदंराभा् फरक पररमािातमक सशंोधन गिुातमक सशंोधन

अधोरटेणख्	
्तवज्तान

्क्व सगं््ता:	‘मतानव	्क्व 	
करणयताचयता	क्षम ट्ेमळुटे 	ज्तान	प्रताप्त	
कर ट्े’	(बनता्वड्व	१९९४:	२	)

अनभुववताद:	‘मतानवतांनदी	प्रताप्त	कटे लटेलटे	
एकमटेव	ज्तान	ज्तानेंणरियतांचयता	अनभुवतांवरून	
आहटे’	(बनता्वड्व 	१९९४:	२	)

चौकशदीकडटे	सपंक्व सरंणच्	/	कठोर	/	पूव्वणनधता्वरर्	
कताय्वपद्ध्दी

अप्रबणंध्	/	लवणचक	/	मकु्त	पद्ध्

्पतासिदीचता	मखुय	
हटे्ू

इंणरियगोचर,	पररणसथ्दीमधदील	
फरकतांचटे	प्रमताि	मोजणयतासताठदी.

इंणरियगोचर,	पररणसथ्दी,	प्रकरिता्दील	
णभनन ट्ेचटे	वि्वन	करिटेसताठदी	

चलतांचटे	मोजमताप एक्र	मोजमताप	णकंवता	चलतांचटे	
वगगीकरि	प्रकतारतांवर	भर	.

चलतांचयता	वि्वनतावर	भर

नमनुयताचता	आकतार नमनुता	आकतारतावर	जतास् कमदी	प्रकरिटे/	लहतान	नमनुता	
चौकशदीचटे	लक्ष कमदी	चौकशदीचयता	प्रमताितावर	

लक्ष	कें णरि्	कर्ता्,	परं् 	ु
मोठ्यता	सखंयटेनटे	
प्रण्सतादकतांकडून	आवशयक	
मताणह्दी	एकणत्र्	कर्ता्

एकताणधक	प्रकरितांचता	समतावटेश	कर ट्े	
परं् 	ुकमदी	प्रण्सतादकतांकडून	आवशयक	
मताणह्दी	एकणत्र्	कर ट्े

प्रखयता्	सशंोधन	
मूलय

णवश्सनदीय्ता	आणि	
वस्णुनष्ठ्ता	(मूलयमकु्त)

प्रतामताणिकपिता	परं् 	ुमूलयमकु्त	
असलयताचता	दतावता	कर्	नताहदी

प्रखयता्	सशंोधन	
णवषय

वयताप्तदी,	घटनता,	मयता्वदता,	
समसयतंाचटे	सवरूप,	म्	आणि	
दृष्दीकोन	सपष्	कर ट्े;	
णनयणम््ता	आणि	सूत्रतांचटे	शोध	
लताव ट्े

अनभुव,	अथ्व,	समज	आणि	भतावनता	
णवस्तारर्	कर ट्े

डटेटताचटे	णवश्टेषि वतारवंतार्ता	णव्रि,	
करॉस-टॅबयलुटेशन	णकंवता	इ्र	
सतांणखयकीय	प्रणकयटेसताठदी	णवषय	
बदल्ता्

णवषयवस्ू	ओळखणयतासताठदी	णवषय	
प्रण्सताद,	कथता	णकंवता	णनरदीक्षिताचदी	
सतामग्दी	आणि	तयतंाचटे	वि्वन	कर ट्े

णनषकषतायंचता	
सपं्रटेषि

णनसगता्व्	अणधक	णवश्टेषितातमक	
ससंथता,	अनमुतान	आणि	 णनषकष्व	
रटेखताटिटे	 आणि	 नता ट्ेसबंधंताचदी	
पररमताि	 आणि	 सतामथय्व	 यताचदी	
चताचिदी	करिटे.

णनसगता्वमधयटे	 अणधक	 वि्वनतातमक	 आणि	
आखयताणयकता	आयोणज्	करिटे	
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गिुातमक आवि पररमाि्वाचक सशंोधना््रील फरक खाल्रील आधारा्ंवर सपष्पिे काढ्ा ये््रील:

१.		 गिुतातमक	सशंोधन	हदी	चौकशदीचदी	एक	पद्ध्	आहटे	जदी	मतानवदी	णवचतार	आणि	भतावनता	वयक्त	करणयताचता	
मताग्व	शोधणयतासताठदी	मतानवदी	आणि	सतामताणजक	णवज्तानतांवर	समज	णवकणस्	कर ट्े.	सतांणखयकीय,	
्ताणक्व क	आणि	गणि्दी	्ंत्रताचता	उपयोग	करून	सखंयतातमक	सतामग्दी	्यतार	करणयतासताठदी	वतापरलदी	
जताितारदी	एक	वैज्ताणनक	आणि	अनभुवजनय	सशंोधन	पद्ध्,	पररमताितातमक	सशंोधन	महि्ता्.

२.	 	गिुतातमक	सशंोधन	हटे	णनसगता्व्	समग्	आहटे	्र	पररमताितातमक	सशंोधन	हटे	वैणशष््यपूि्व	आहटे.

३.	 सशंोधक	णजवहताळयतानटे	गुं् लटेलता	अस्ो	महिून	गिुतातमक	सशंोधन	एक	वयणक्तणनष्ठ	दृणष्कोनताचटे	
अनसुरि	 कर ट्े,	 ्र	 पररमताितातमक	 सशंोधनताचता	 दृष्दीकोन	 उद्टेश	 अस्ो,	 कतारि	 सशंोधक	
अणवरताणव्	अस्ो	आणि	चौकशदीचटे	उत्र	दटेणयतासताठदी	णवषयतावरदील	णनरदीक्षिटे	आणि	णवश्टेषिताचटे	
अचूक	प्रयतन	कर्ो.

४.		 गिुतातमक	सशंोधन	हटे	शोध	आहटे.	पररमताितातमक	सशंोधनतास	णवरोध	महिून	जटे	णनषकष्व	आहटे.

५.	 	 गिुतातमक	 सशंोधनता्	 डटेटता	 सशं्टेणष्	 करणयतासताठदी	 वतापरलटेलटे	 ्क्व 	 महिजटे	 प्रटेरक	आहटे	 ्र	
पररमताितातमक	सशंोधनताचयता	बताब्दी्	्क्व 	णवणक्षप्त	आहटे.

६	.		 गिुतातमक	 सशंोधन	 पपपोण़िवह	 सॅमपणलंगवर	आधतारर्	आहटे,	 णजथटे	 लकय	 सकंलपनटेचदी	 सपूंि्व	
मताणह्दी	 णमळवणयतासताठदी	 लहतान	 नमनुता	 आकतार	 णनवडलता	 जता्ो.	 दसुरदीकडटे,	 पररमताितातमक	
सशंोधन	 यतादृणचछिक	 सॅमपणलंगवर	 अवलंबून	 अस ट्े;	 सपूंि्व	 लोकसखंयटेचयता	 णनकतालताकडटे	
जताणयतासताठदी	एक	मोठता	प्रण्णनधदी	नमनुता	णनवडलता	जता्ो.

७.		 शताणबदक	डटेटता	गिुतातमक	सशंोधनता्	गोळता	कटे लता	जता्ो.	उलटपक्षदी,	पररमताितातमक	सशंोधनता्	
मोजणयतायोगय	डटेटता	गोळता	कटे लता	जता्ो.

८	.		 गिुतातमक	 सशंोधनताचदी	 चौकशदी	 हदी	 प्रणकयता-आधतारर्	आहटे,	 जो	 पररमताितातमक	 सशंोधनताचयता	
बताब्दी्	नताहदी.

९	.		 गिुतातमक	सशंोधनताचयता	णवश्टेषितामधयटे	वतापरलटेलटे	घटक	महिजटे	शबद,	णचत्रटे	आणि	ऑबजटेकट्स	
आहटे्	्र	पररमताितातमक	सशंोधनताचदी	सखंयतातमक	डटेटता	आहटे.

१.०		 चतालू	असलटेलयता	प्रणकयटे्	वतापरलयता	जताितायता्व	कलपनतांचता	शोध	घटेिटे	आणि	शोधणयताचयता	उद्टेशतानटे	
गिुतातमक	सशंोधन	कटे लटे	जता ट्े.	पररमतािवताचक	सशंोधनतालता	णवरोध	कटे लयतानटे	हटे्ू	महिजटे	कतारितांचदी	
्पतासिदी	करिटे	आणि	चलतंामधदील	सबंधंतांवर	पररिताम	करिटे	होय.

११.	 	शटेवटदी,	गिुतातमक	सशंोधनता्	वतापरलयता	जताितायता्व	पद्ध्दी	महिजटे	सखोल	मलुताख्दी,	फोकस	ग्पुस	
इ.	 तयताउलट,	पररमतािवताचक	सशंोधन	करणयताचयता	पद्ध्दी	सरंणच्	मलुताख्दी	आणि	 णनररक्षि	
अस्ता्.

१२.	 गिुतातमक	सशंोधन	 प्रतारणंभक	समज	 णवकणस्	कर ट्े	 ्र	 पररमताितातमक	सशंोधन	अणं्म	ककृ ्दी	
करणयताचदी	णशफतारस	कर्ो.
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प्रश्नः

•	  सशंोधनताचयता	समताजशतास्तदीय	दृणष्कोनतावर	्पशदीलवतार	टदीप	णलहता

•	 समताजशतास्तताचटे	सवरुप	आणि	संशोधनता्	सतामतानय	ज्तानताचदी	भूणमकता	गभंदीरपिटे	परदीक्षि	करता.

•	  गिुतातमक	आणि	पररमतािवताचक	सशंोधन	महिजटे	कताय?	सतामताणजक	सशंोधनता्	तयता्दील	फरक	
आणि	तयता्दील	अनपु्रयोगतंाचटे	मूलयतांकन	करता.
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३
प्रकरण २ पद्धतीशास्तीय दृष्ीकोन

 प्रतयक्षवाद (सकारात्मकतावाद ) आणण णनव्वचनात्मक हसतक्षषेप
(POSITIVISM AND HERMENEUTIC INTERVENTION)

प्रकरण रचना 

३.०	 उद्दिष्टे

३.१		 परिचय	

३.२		 सकािात्मकतावाद	-	पार्श्वभू्मी

३.३		 सकािात्मकतटेची	फ्रें च	पिपंिा

३.४		 सकािात्मकतटेचटे करें द्ीय	ततव

३.५		 सकािात्मकता’	आद्ि	स्माजशास्त्र

३.६		 द्िवश्वचिात्मक	दृष्ीकोि	-	पार्श्वभू्मी

३.७		 द्िवश्वचिात्मक	दृष्ीकोि	-	आधदु्िक	सकं्र्मि

३.८		 द्िवश्वचिात्मक	दृष्ीकोि	-	अलीकडील	घडा्मोडी

३.९		 सािांश

३.१०		 प्रश्न

३.११		 सदंभश्व	आद्ि	पढुील	वाचि	

३.० उद्ीष्षे:

•	 सकािात्मकतावाद	(‘पॉद्िद्िद््हिि्म’)	हिा	एक	ताद्तवक	दृद्ष्कोि	आहिटे,	जो	तकश्व शास्त्र	आद्ि	
िैसद् श््वक	द्वज्ािातील	कािि्मी्मांसा	यावि	आधारित	आहिटे	हिटे	स्मजूि	घटेिटे.

•	 द्िवश्वचिात्मक	पद्धतीशास्त्रीय	दृष्ीकोि	स्मजूि	घटेिटे.	

३.१ पररचय:

सकािात्मकतावाद	हिटे	द्वज्ािाचटे	ततवज्ाि	आहिटे	जटे	्मािवी	इंद्द्यांचा	वापि	करूि	पद्धतशीि	द्ििीक्षिा	िटे	
बाजू	घटेतलटेलया	ततवज्ािातील	अि्ुमािांिा	िकाि	दटेतटे.	“सकािात्मक”	ज्ाि	ज्ाचया	अशा	द्ििीक्षिाविील	
सा्मानयीकििांवि	आधारित	आहिटे	जटे	पिुटेशी	सखंया	आद्ि	ससुं् तता	कशी	तयाि	कटे ली	जातटे	घििा	
एकत्र	िाहितटे	द्कंवा	अिकु्र्मात	घडतात,	तयाचटे	द्िय्म	्मािलटे	जातात	(लईुस-बटेक	इतयादी.,	२००४	)

24
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सकािात्मकतटेचा	द्सद्धांत	ऑ्सि	कॉम्पि	यांिी	बिद्वला	हिोता	जटे	फ्रें च	तत्वज्ािी	आद्ि	स्माजशास्त्राचया	
ससं्ापक	जिकांपैकी	एक	महििूि	ओळखलटे	जातात.	सकािात्मकतटेला	स्माजाचटे	वैज्ाद्िक	आकलि	
स्मजलटे	जातटे.	सकािात्मकता	एक	सशंोधि	प्रद्त्माि	महििूि	सा्माद्जक	शास्त्रांशी	सबंदं्धत	असलटे	तिी	
तटे	 िैसद् श््वक	 द्वज्ािाचया	 जवळचटे	आहिटे.	 सकािात्मकतावाद	 िैसद् श््वक	 ततवांवि	आधारित	 असलयािटे	
स्माजाचया	वैज्ाद्िक	सशंोधिासाठी	आद्ि	ज्ािासाठी	तटे	प्रतीवाद्दत	ठिलटे.	

त्ाद्प,	ब्ायिं	 (१९८५	)	यांिी	ि्ूमद	कटे लयाप्र्मािटे,	 'पॉद्िद्िद््हिि्म'	आद्ि	 'स्माजशास्त्र'	या	दोनहिी	
शबदाची	उतपत्ी	कॉम्पि	व	सा्मानयतः	तयांचया	कोसश्व	डी	द्िलॉसॉिी	पॉद्िद्ि्हि	(खंड	६	,	१८३०-	४२	
)	्मधील	आहिटे.	दसुिटे	महििजटे,	पद्हिलया	सकंलपिटे	सदंभाश्वत	हिी	बाब	द्दशाभूल	कििािी	आहिटे,	कािि	कॉम्पि	
यांिी	'पॉद्सिीद््हिि्म'	बदिल	िाहिी	ति	'सकािात्मक	ततवज्ाि'	आद्ि	'सकािात्मक	पद्धती'	बदिल	द्लद्हिलटे	
हिोतटे	आद्ि	तयांचया	आधी	सरेंि-साय्मि	यांिीहिी	सकािात्मक	ततवज्ािाचा	पिुसकाि	कटे ला	हिोता.

द्िवश्वचिात्मक	पद्धतशीि	दृष्ीकोि,	्मजकूिांचया	"अ श््व	लाविटे"	शी	सबंदं्धत	आहिटे.	हिटे	एक	अतयतं	जद्िल	
सशंोधि	प्रद्त्माि	आहिटे,	जटे ट्े	सा्माद्जक	शास्त्रज्	दटेखील	तयाचया	वापिासदंभाश्वत	वादद्ववाद	कितात.	
द्िवश्वचिात्मक	पद्धतशीि	दृष्ीकोि्मधयटे	्मजकूि	सबंधंी	िक्त	जटे	द्लद्हिलटे	 ट्ेलटे	आहिटे	तयाचटे	वाचि	आद्ि	
सपष्ीकिि	कटे लटे	जात	िाहिी	ति	तटे	इति	प्रश्नांबिोबिच	कोितया	सदंभाश्वत	द्लद्हिलटे	 ट्ेलटे	आहिटे?	हिटे	कोिाद्ािटे	
आद्ि	का	द्लद्हिलटे	 ट्ेलटे	आहिटे	?	याचा	अ श््व	दटेखील	स्मजूि	घटेणयाचा	प्रयति	हिा	दृष्ीकोि	कितो.

३.२ ‘सकारात्मकता’ - पार््वभू्मी:

सकािात्मकतटेचटे	 ततवज्ाि	 महििजटे	 सा्माद्जक	 जीविातील	 स्मसया	 सोडविटे,	 िैसद् श््वक	 द्वज्ािाचया	
तत्वांचटे	अिसुिि	करूि	तयाची	प्र्ती	कििटे	.	सकािात्मकतटेचया	सा्मानय	दृष्ीकोिात	फ्रें च	तत्ववटेत्ा	
ऑ्सि	कॉम्पि	 (१७९८-१८५७	 )	 यांिी	 सकािात्मकतावाद	 (पॉद्िद्िद््हिि्म)	 महििूि	ओळखलया	
जािायाश्व	 तयांचया	 सा्माद्जक	 ततवज्ािाचा	आढावा	 दटेतात.	ऑ्सि	 कॉम्पि	 यांचया	 द्वचािांवि	 फ्रें च	
िाजयक्रांतीचा	खोलवि	परििा्म	िाला	हिोता	,	तयांिी	 ‘्मािवतटेचा	ध्मश्व’	अशी	दावटे	असलटेलया	ध्माश्वला	
िाकािलटे.	कॉम्पि	 यांिा	 ठा्मपिटे	 वािलटे	की	स्माजातील	 वैज्ाद्िक	अभयासा्मळुटेच	 तयांचया	स्मसया	
सोडद्वता	यटेतील	आद्ि	अशा	प्रकािटे	तयास	‘स्माजशास्त्र’	असटे	िाव	दटेणयात	आलटे.

वैज्ाद्िक	तत्वांचया	आधािटे,	कॉम्पि	यांिी	 “सकािात्मकता”	या	 द्सद्धांताची	 द्कंवा	तत्वज्ािाची	िचिा	
कटे ली,	्मखुयत:	आपलया	दशकांतील	पॉद्िद्ि्हि	द्िलॉसॉिी	या	सहिा	खंडांचया	उपक्र्माचया	्माधय्मातूि.	
िैसद् श््वक	 द्वज्ािाचया	 तत्वांचटे	 अिसुिि	 करूि,	 कॉम्पि	 यांिी	 भौद्तक	 शास्त्रांप्र्मािटेच	 स्माजाकडटे	
सवतःचया	कायदांचया	सचंालिाद्ािटे	पाहिणयाचा	प्रसताव	द्दला.	अशा	प्रकािटे	तयांिी	‘स्माजशास्त्र’	महििूि	
लोकद्प्रय	 हिोणयासाठी	 स्माजाचया	 वैज्ाद्िक	 अभयासाचा	 पाया	 घातला.	 सा्माद्जक	 जीविातील	
अद्िद्चितता	आद्ि	अिा्ोंदी	 या	 वैज्ाद्िक	तत्वांचा	 वापि	आद्ि	उपयो्	करूि	सोडद्वली	 पाद्हिजटे.	
ततवज्ािा्मधयटे	सकािात्मकतटेचा	सबंधं	ज्ािाशी	सबंदं्धत	आहिटे	जो	सवश्व	ज्ािाचा	पाया	अिभुवतो	आद्ि	
तयांचया	 पूिक	ततव्मी्मांसटेसहि	जटे	 द्ििीक्षिास	योगय	वसतू	आद्ि	िसलटेलया	वसतू	दिमयाि	 द्वभा्िी	
कितात.	ब्ायतं	(१९८५	).
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डटेद््हिड	हू््म	आद्ि	इ्ॅमनयएुल	कानि	या	सरुुवातीचया	द्वचािवतंांिीहिी	कॉम्पिवि	लक्षिीय	प्रभाव	िाकला	
हिोता.	 तयांचया	 द्वचाि	प्रभावातूि	कॉम्पि	यांिी	सकािात्मकतटेची	सकंलपिा	 द्ि्माश्वि	कटे ली.	 -	 महििजटे,	
ब्ह्मज्ाि	आद्ि	ततवज्ाि	पूववी	ज्ािाचटे	अपूिश्व	पद्धती	आहिटेत	आद्ि	सकािात्मक	ज्ाि	िैसद् श््वक	घििा	
आद्ि	तयांचटे	्िुध्मश्व	आद्ि	सबंधंांवि	आधारित	आहिटे	जटे	अिभुवजनय	द्वज्ािांिी	सतयाद्पत	कटे लटे	आहिटे	
("	 िवीि	 द्वर्कोश	 द्ब्िाद्िका,	 "१९९७	 ).	 सरुुवातीपासूिच,	 सकािात्मकतावादी	 वासतद्वकतटेवि	
द्वर्ास	ठटेवतात	जयायो ट्े	आपलया	इंद्द्यांचया	्माधय्मातूि	अभयास	कटे ला	जाऊ	शकतो.	वासतद्वकतटेचटे	
ज्ाि	 द््मळद्वणयात	 ्मािवी	 अिभुव	 ्महितवाची	 भूद््मका	 बजावतटे.	 अशाप्रकािटे,	 अिभुवाद्ािटे	 द््मळिािी	
वैधता	सकािात्मकतटेचया	दृष्ीकोिातूि	्महित्वपूिश्व	 िाहितटे.	सकािात्मकतटेत	्मािवी	ज्ािाद्ािटे	 वैज्ाद्िक	
ज्ाि	पडताळता	आलटे	पाद्हिजटे.

कॉम्पि	यांचटे	सकािात्मकतटेचया	ततवज्ािाचटे	्मखुय	यो्दाि	पाच	भा्ांत	्मोडतटे:	(अ)	वैज्ाद्िक	पद्धतीिटे	
कठोि	 अवलंब	कििटे;	 (ब)	 तीि	 िाजयांचा	 कायदा	 द्कंवा	 बौद्द्धक	 द्वकासाचटे	 ि्पपटे;	 (क	 )	 द्वज्ािांचटे	
व्वीकिि;	(ड)	स्माजशास्त्रापटेक्षा	पूववीचया	या	प्रतयटेक	द्वज्ािाचया	अपूिश्व	तत्वज्ािाची	सकंलपिा;	आद्ि	
(इ)	एकद्त्रत	सवरूपात	सकािात्मकतावादी	सा्माद्जक	तत्वज्ािाचटे	सशं्टेषि	(डुई्ि,	२०१०).	कॉम्पि	
चा	तीि	पायऱयांचा	कायदा	-	एक	ब्ह्मज्ािद्वषयक	पायिी	,	आभासी	ज्ाि	पायिी	आद्ि	सकािात्मकतावाद	
(	द्वज्ािवाद)	-	स्माजाचया	इद्तहिासात	्मािवी	बौद्द्धक	द्वकासाचया	प्रद्क्रयटेची	रूपिटेषा.

आपला प्रगती तपासा:

१.	“	सकािात्मकतावाद	”	महििजटे	काय?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

३.३ सकारात्मकतषेची फ्रें च परपंरा

हिटे	सवश्वज्ात	आहिटे	की	कॉम्पि	यांिी	कटे वळ	‘स्माजशास्त्र’	हिा	शबद	तयाि	कटे ला	िाहिी	ति	स्माजशास्त्रात	
सकािात्मकतावादी	 ततवज्ािाची	ओळख	करूि	 द्दली	आद्ि	 ती	 ्यवद्स्त	 कटे ली.	 खि	ं ति	 सरेंि-
साय्मि,	 दोि	 काििां्मळुटे 	 कॉम्पि	 पटेक्षा	 फॅ्द्सिी्हिचया	 फ्रें च	 पिपंिटेचया	 द्वश्टेषिासाठी	 एक	 चां्ला	
प्रािदं्भक	द्बदूं	प्रदाि	कितात	:	(अ)	शतकाचया	सरुूवातीस	एकोद्िसा्या	शतकाचया	्महिाि	सकािात्मक	
द्वज्ाि	 द्िद््मश्वतीचया	प्रकलपाची	तयांिी	घोषिा	कटे ली.	 ,	 (ब)	तयांचया	कायाश्व्मळुटे 	्मारसश्व	आद्ि	दिुखी्म	
तयाकडटे	आकद्षश्वत	िालटे.	(ब्ायिं,	१९८५)	.

सरेंि	 -साय्मि,	कॉम्पि	आद्ि	डद्खश्व्म	यांची	का्मटे	 तयांचया	 द्वचाि	आद्ि	कलपिां्मधयटे	 पिसपि	सबंधं	
प्रदद्शश्वत	कितात.	ब्ायिं	(१९८५)	

तयांिी	 बािा	 ततवांची	 यादी	 कटे ली	आहिटे,	 जी	 सकािात्मकतावादाचया	फ्रें च	 पिपंिटेची	 ्ूमलभूत	 वैद्शष््टयटे	
दशश्वद्वतात:
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3 - प्रत्यक्षवाद (सकारात्मकतावाद ) आणि णिव्वचिात्मक हसतक्षषेप

1.	 एक	ज्	आहिटे	आद्ि	तयाचटे	अद्सततव	वसतदु्िष्ठ	आहिटे.

2.	 	ज्ाचटे	घिक	आद्ि	तयांचटे	हिालचाल	द्ियदं्त्रत	कििािटे	कायदटे	कटे वळ	द्वज्ािाद्ािटे	शोधणयायोगय	
आहिटेत,	द्वज्ाि	हिटे	कटे वळ	ज्ािाचटे	रूप	आहिटे.	महििूि	जटे	तया्मळुटे 	शास्त्रोक्त	पद्धतीिटे	ओळखलटे	जाऊ	
शकत	िाहिी,	तटे	ओळखलटे	जाऊ	शकत	िाहिी.

3.	 द्वज्ाि	कािि	आद्ि	द्ििीक्षिाचया	सयंोजिावि	अवलंबूि	आहिटे.

4.	 	द्वज्ाि	ज्ातील	सवश्व	घिक	आद्ि	तयांचटे	द्िय्मि	कििािटे	सवश्व	कायदटे	शोधू	शकत	िाहिी,	कािि,	
काििद््म्मांसा	आद्ि	 द्ििीक्षि	किणयाची	 ्मािवी	 शक्ती	 ्मयाश्वद्दत	आहिटे.	 बौद्द्धक	 द्वकासाचया	
पातळीवि	आद्ि	द्वज्ािाचया	सा्माद्जक	सघंििटेत	प्र्ती	हिोणयासाठी	वैज्ाद्िक	ज्ाि	काय्मचटे	
िाहिील.

5.	 ज्ाला	 ज्ाचा	 शोध	 घटेणयाचा	 प्रयति	सहिसा	 तयाचया	 ्यावहिारिक	 सवािसया	आद्ि	 तयाचया	
परिद्स्तीद्ािटे	कटे ला	जातो.

6.	 	ऐद्तहिाद्सक	द्वकासाचटे	असटे	द्िय्म	आहिटेत	जयांचा	शोध	भूतकाळाचटे	सपष्ीकिि	किणयास	सक्ष्म	
किटेल,	वतश्व्माि	स्मजटेल	आद्ि	भद्वषयाचा	अदंाज	यटेईल.

7.	 	असटे	सा्माद्जक	कायदटे	आहिटेत	जटे	 द्वद्वध	ससं्ा	आद्ि	ससंककृ ती	प्रकाि	दिमयािचया	पिसपि	
सबंधंांवि	द्ियतं्रि	ठटेवतात

8.	 	स्माज	हिा	एक	वासतद्वकता	आहिटे.

9.	 	सा्माद्जक	्यवस्ा	हिी	स्माजाची	िैसद् श््वक	द्स्ती	आहिटे.

10.	 	िैद्तक	आद्ि	िाजकीय	द्िवड	कटे वळ	वैज्ाद्िक	आधािावि	स्ाद्पत	कटे ली	पाद्हिजटे.

11.	 इद्तहिासाचया	आद्ि	स्माजाचया	िैसद् श््वक	द्िय्मांस्मोि	्मिषुयाचया	अधीि	िाहूिि	या	कायदांशी	
जळुिािी	 ससं्ा	 व्ळता	 इति	 कोितयाहिी	 दृष्ीिटे	 ससं्ात्मक	आद्ि	 सांसककृ द्तक	 सवरुपाचटे	
्ूमलयांकि	्ांबवलटे	जातटे.

12.	 	सकािात्मकता	 ,	 द्वधायक,	िकािात्मक	आद्ि	 द्रलष्	बाबींिा	पाि	कितटे	 .	सकािात्मकता	 ,	
सहिसबंदं्धत	 ,	ब्ह्मज्ािद्वषयक	आद्ि	तत्वज्ािद्वषयक,	 द्ििपटेक्षतटेपटेक्षादटेखील	अद्धक	परिपूिश्व	
आहिटे.	

आपला प्रगती तपासा:

1.	 	सकािात्मकतटेचया	फ्रें च	पिपंिटेची	वैद्शष््टयटे	काय	आहिटेत?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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सामाजिक सशंोधनची  कार्यपद्धजि

३.४ सकारात्मकता करें द्ीय ततव

बलटेकी	(२००७	)	यांिी	‘सकािात्मकतावाद’	या	तयांचया	साद्हितयाचया	ततव	-द्वश्टेषिाचया	्माधय्मातूि	
सकािात्मकतावाद	द्कंवा	तयाचटे	्मखुय	तत्व	या	िावािटे	काहिी	सदं्क्षप्त	्मदुिटे	्मांडलटे	आहिटेत.	

•	 घििात्मकता:	हिा	द्िय्म	कटे वळ	्मािवी	अिभुवातूि	वैज्ाद्िक	ज्ािाची	प्राप्ती	दशश्वद्वतो.	वैज्ाद्िक	
ज्ाि	 इंद्द्यांचया	स्मजतुीद्शवाय	काहिीहिी	िाहिी,	 एक	 ‘शदु्ध	अिभुव’,	कोितयाहिी	सजं्ािात्मक	
हिसतक्षटेपाद्शवाय.

•	 िा्मकिि:	 वैज्ाद्िक	 सपष्ीकििात	 वापिलया	 ट्ेलटेलया	 कोितयाहिी	 अ्ूमतश्व	 सकंलपिासदु्धा	
अिभुवातूि	तयाि	कटे लया	पाद्हिजटेत;	िावटे	 द्कंवा	शबद	व्ळता	कुठलीहिी	द्ििीक्षिटे	कििटे	शरय	
िाहिी,	यासबंधंी	रूपांतिात्मक	कलपिांिा	कायदटेशीि	अद्सततव	िाहिी.	महििूिच,	द्ििीक्षिाचटे	विश्वि	
किणयासाठी	 वापिलटेली	 भाषा	 कोितयाहिी	 सैद्धांद्तक	 कलपिटेद्ािटे	 द्िबबंद्धत	 असिटे	आवशयक	
आहिटे.	एखादाचया	इंद्द्यातूि	‘वासतव’	द्कंवा	‘सतय’	अवलोकि	किणयायोगय	असलयाचटे	्मािलटे	
जातटे	 महििूि,	 ‘दटेव’	यासािखया	कोितयाहिी	 सैद्धांद्तक	शबदांिा,	जटे	अवलोकि	ि	किणयायोगय	
आहिटे,	तटे	द्िि श््वक	्मािलटे	पाद्हिजटे.

•	 	अिवुाद:	द्ििीक्षिाचया	अिभुवाचया	वसतंूिा	घििटेचटे	सवतंत्र,	अिबुोधक	महििूि	्मािलटे	जातटे,	जटे	
ज्ाचया	 अदं्त्म	आद्ि	 ्ूमलभूत	 घिक	असतात.	 या	 अिू	 प्रभाव	 सा्मानयीकििा्मधयटे	 तयाि	
िालया्मळुटे 	तटे	ज्ातील	अ्ूमतश्व	वसतंूचा	सदंभश्व	दटेत	िाहिीत,	कटे वळ	वटे्ळया	घििां्मधयटे	द्ियद््मतपिा	
दशश्ववतात.

•	 सा्मानय	द्िय्म	:	वैज्ाद्िक	द्सद्धांतांिा	अतयतं	सा्मानय	द्िय्मांसािखटे	द्वधािांचटे	स्ूमहि	्मािलटे	
जातटे;	असटे	सा्मानय	द्िय्म	स्ापि	कििटे	हिटे	द्वज्ािाचटे	उदिीष्	आहिटे.	हिटे	द्िय्म	घििटे्मधील	साधटे	
सबंधं	 द्कंवा	 साततयािटे	 एकद्त्रत	 सबंधं	 द्िद्दश्वष्	 करुि	 द्ििीक्षिाचा	 सािांश	 दटेतात.	 योगय	
द्िय्मांिसुाि	वैयद्क्तक	बाबी	ज्मा	करूि	सपष्ीकिि	प्राप्त	कटे लटे	जातटे.	हिटे	कायदटे	सवश्व्याप्त	आहिटेत,	
तया्मधयटे	 द्वसतकृत	 द्ििीक्षिाची	 द्वसतकृत	 ्माद्हिती	आहिटे	आद्ि	 ती	 सावश्वभौ्म	 सवरुपाची	आहिटेत,	
तया्मळुटे 	तटे	अपवाद	व्ळता	स्ळ	काळ	सापटेक्ष	आहिटेत.	

•	 ्ूमलय	द्ििश्वय	आद्ि	्मािदडंात्मक	द्वधािः	्ूमलयटे	ज्ािाचा	दजाश्व	िसलया्मळुटे 	“तथय”	आद्ि	“्ूमलयटे”	
द्वभक्त	कििटे	आवशयक	आहिटे.	 ्ूमलय	 द्वधािां्मधयटे	कोितीहिी	अिभुवात्मक	सा्मग्ी	िसतटे	जी	
द्ििीक्षिाचया	आधािटे	तयांचया	वैधतटेचया	कोितयाहिी	चाचणयांसाठी	तयांिा	सवंटेदिाक्ष्म	बिवतटे.

•	 पडताळिी:	 कोितयाहिी	 वैज्ाद्िक	 द्वधािातील	 सतय	 द्कंवा	 खोिटेपिाचटे	 द्ििीक्षि	 एखादा	
अवलोकि	 किणयायोगय	 परिद्स्तीचया	 सदंभाश्वत	 कटे लटे	 जाऊ	 शकतटे.	 पषु्ीकिि	 पिुा्यांचया	
सचंयिािटे	वैज्ाद्िक	कायदटे	सतयाद्पत	कटे लटे	जातात.

•	 कािि:	 द्िस्ाश्व्मधयटे	कोितटेहिी	कायश्वकािि	िाहिी,	िक्त	 द्ियद््मतपिा	 द्कंवा	 घििां्मधयटे	सतत	
एकत्रीकिि	असटे	असतटे	की	एका	प्रकािचया	घििांचया	िंति	दसुयाश्व	प्रकािचया	घििा	घडतात.	
महििूिच,	 आपलयाकडटे	 असलटेलया	 सवश्व	 घििांचया	 प्रकािां्मधयटे	 द्ियद््मतपिा	 असलयास	
सपष्ीकिि	हिटे	द्ियद््मतपिटे	द्वसतकृत	घििा	शोधणया्यद्तरिक्त	काहिी	िाहिी.
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3 - प्रत्यक्षवाद (सकारात्मकतावाद ) आणि णिव्वचिात्मक हसतक्षषेप

आपला प्रगती तपासा:

1. सकारात्मकता	चटे	करें द्ीय	ततव	काय	आहिटेत?	_____________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

३.५ ‘ सकारात्मकता ’ आणण स्माज:

स्माजशास्त्रात	सकािात्मकता,	सा्माद्जक	शास्त्रटे	आद्ि	स्माजशास्त्र	वैज्ाद्िक	बिद्वणयाचया	कलपिटेशी	
सबंदं्धत	 आहिटे	 (ब्ायिं,	 १९८५).	 द्वज्ािवादी	 सा्माद्जक	 वासतद्वकतटेकडटे	 वैज्ाद्िक	 दृद्ष्कोिातूि	
सतयाद्पत	किणयायोगय	व	्मोजता	यटेिािी	बाब	महििूि	पाहितात.	जयाप्र्मािटे	भौद्तक	ज्	कायदाद्ािटे	(	
द्िय्मांद्ािटे)	प्रशाद्सत	हिोतटे,	तयाचप्र्मािटे	्मािवी	जीविातहिी	काहिी	कायदटे	आढळतात	जटे	शोधलटे	पाद्हिजटेत,	
असा	द्वर्ास	द्वज्ािवादी	् यक्त	कितात.	आद्ि	महििूिच,	स्माजशास्त्र,	सकािात्मकतटेचया	दृष्ीकोिातूि,	
िैसद् श््वक	द्वज्ािांचया	द्िय्मांवि	आधारित	आहिटे,	जयात	तकश्व शास्त्र	आद्ि	तकश्व 	यांचा	स्मावटेश	आहिटे.

स्माजशास्त्र	 हिा	 स्माजाचया	 वैज्ाद्िक	 अभयासाशी	 सबंदं्धत	आहिटे	 महििूि,	 द्वज्ािवादी	 घििटेद्वषयी	
शास्त्रीय	सपष्ीकिि	सतयाद्पत	आद्ि	ताद्कश्व कदृष््टया	सांद््तलटे	जातटे	 -	याची	खात्री	दटेतात,	कािि	तटे	
ब्ह्मज्ाि	द्कंवा	अलौद्कक	स्मज	(	कालपद्िक	द्वश्टेषि	िाकाितात)	सपष्ीकििांिा	पूिश्वपिटे	िकाि	दटेतटे.	
सा्माद्जक	 घििटेत	 सा्माद्जक	 कतते	 ्महित्वपूिश्व	 िाहितात,	 त्ाद्प,	 स्माजशास्त्रातील	 सकािात्मक	
द्वचािसििी	 ततवज्ािाचया	 द्कंवा	 सशंोधकांचया	 कोितयाहिी	 ्यक्तीद्िष्ठता	 आद्ि	 ्ूमलयद्ििश्वयद्विा	
द्िद््मश्वत,	घििटेचया	वासतद्वक	पैलंूकडटे	पाहितटे.

िो्म	 (१९९१	 ),	 द्वद्माि	 साद्हितयाचया	 ततव	 -द्वश्टेषिाद्ािटे	 असटे	 सपष्	 कितात	 की	 द्वज्ािाचा	
सकािात्मकता	 द्सद्धांत	हिा	एक्मटेव	 द्सद्धांत	िाहिी	जो	स्माजशास्त्रीय	उपक्र्मात	सा्मील	िाला	आहिटे,	
पितं	ुतयातूि	सशंोधिाची	प्रटेििा	द््मळतटे,	सकािात्मकता	द्सद्धांतािटे	स्माजशास्त्रात	प्रबळ	स्ाि	प्राप्त	
कटे लटे.	अशा	प्रकािटे	स्माजाचया	स्माजशास्त्रीय	आकलिाचा	सकािात्मक	द्वचािसििीचा	प्रयति	्मािवी	
वतश्विकुीची	कायश्वक्ष्म	बाबी	स्मजूि	घटेिटे	यासाठी	आवशयक	आहिटे	.	जयायो ट्े	स्माज	कायश्व	कसटे	कितो	हिटे	
स्मजूि	घटेिटे	सोपटे	हिोतटे.

स्माजशास्त्रातील	 सकािात्मकता	 (	 द्वज्ािवाद)	 एक	 द्वलक्षि	 सबंधं	 सा्माद्यक	 कितटे.	 कधीकधी	
सकािात्मकवादाचा	अ श््व	महििजटे	 वैज्ाद्िक	असणयाद्शवाय	काहिीच	िाहिी.	जिी	्मारसश्ववाद,	कायश्ववाद,	
सिंचिावाद	व्ैिटे	वटे्वटे्ळया	्मा्ाबंिी	वैज्ाद्िक	असलयाचा	दावा	कििाऱया	आद्ि	इति	सवश्व	स्माजशास्त्र	
यांचयात	 भटेदभाव	किणयात	सकािात्मकतावाद	अयशसवी	 ठिला;	 स्माजशास्त्रीय	सशंोधि	अहिवाल	
आद्ि	 पाठ्टयपसुतकांचया	 पद्धतींचया	 प्र्मािटेच	 द्वज्ािवादी	 स्माजशास्त्र,	 सांद्खयकीय	 द्वश्टेषिाचटे	
स्मािा्वी	 आहिटे,	 तिीहिी	 काहिी	 वटेळा,	 सकािात्मकतावादी	 स्माजशास्त्राचा	 अभयास	 कििटे	 महििजटे	
कायश्वकािी	सपष्ीकिि	स्ाद्पत	कििटे	 द्कंवा	्मािवी	वतश्वि	 द्कंवा	ऐद्तहिाद्सक	बदलांचटे	 ्ूमलभूत	कायदटे	
शोधिटे	द्कंवा	्कृहिीतक	द्ि्माश्वि	कििटे	द्कंवा	चाचिी	घटेणयासाठी	पद्धतशीिपिटे	आयोद्जत	कटे लटेलया	उदिीष्	
अिभुवांचया	्माद्हितीचा	आग्हि	धििटे	हिोय	.(हिािपटेिी,	२०१४	)	



30

सामाजिक सशंोधनची  कार्यपद्धजि

अशा	 प्रकािटे,	 सकािात्मकतावाद	 स्माजशास्त्रीय	 सशंोधिासाठी	आपलयाला	आवशयक	 ्िज	आहिटे.	
ज्ािाचा	अिभुवजनय	आधाि,	द्ज ट्े	 ट्ेि	द्ििीक्षिािटे	द्सद्धांताकडटे	िटेलटे	जातटे,	'द्सद्धांत'	आद्ि	'द्िरिक्षि'	
यांिा	जोडणयात	कपात	आद्ि	प्रटेििटेचटे	स्ाि,	्कृहिीतक	द्िद््मश्वती,	वैज्ाद्िक	द्वधािांचटे	तातपिुतटे	वैद्शष््टय,	
द्वज्ाि	आद्ि	 द्ब्ि-द्वज्ाि	यांचयातील	सी्मांकि,	वसतदु्िष्ठता	आद्ि	कायश्वकाििता	स्ाद्पत	कििटे	
यासाठी	सकािात्मकता	(	द्वज्ािवाद)	आवशयक	आहिटे.	(िो्म,	१९९१	).

आपला प्रगती तपासा:

१.	स्माजशास्त्रातील	सकािात्मकतावादी	सशंोधि	पद्धतीचा	तपशील	दा.

_______________________________________________________________	
_______________________________________________________________	

_______________________________________________________________	

३.६ णनव्वचनात्मक दृष्ीकोण - पार््वभू्मी

द्िवश्वचिात्मकतावादला	्मखुयतवटे	ध्मश्व	शास्त्रांचटे	ग्ं् 	वाचि	महििूि	स्मजलटे	 ट्ेलटे	आहिटे,	जया्मधयटे	सूचिटेचया	
(द्चद्कतसक	अतंद्वश्वश्टेषि)	तत्वटे	आहिटेत.	द्िवश्वचिात्मकतावादला	हिी	सकािात्मकतावादी	पिपंिटेपासूि	दूि	
जातािा	 पाद्हिलटे	 जाऊ	 शकतटे,	 कािि	 तयात	 सकािात्मकतावादी	 पिपंिटेचया	 वसतदु्िष्ठ	 बाजूऐवजी	
्याखयटेचया	 ्यद्क्तद्िष्ठ	 पैलंूवि	 जोि	 दटेणयात	 आला	 आहिटे	 आद्ि	 महििूिच,	 द्िवश्वचिात्मकतावादला	
्याखयाचटे	 (अ श््वद्िवश्वचिाचटे	 )	 द्वज्ाि	 महििूि	 पाद्हिलटे	 जाऊ	 शकतटे,	 ्मखुयत:	 या	 ग्ं् ांचटे	 सपष्ीकिि	
किणयाचया	पद्धती	आद्ि	स्मसयांशी	सबंदं्धत	आहिटे.	ततवज्ािा्मधयटे	अ श््व	द्िवश्वचि	,	पद्धतीशास्त्रीय	अ श््व	
द्िवश्वचि	,	ज्ािद््म्मांसक	अ श््वद्िवश्वचि,	ततव्मी्मांसा	अ श््वद्िवश्वचि	इतयादीसािखया	द्वद्शष्	भि	असलटेलया	
स्मजतुीचा	द्सद्धांत	महििूि	उदयास	आलटे.

धाद््मश्वक	ग्ं् 	द्िवश्वचिात्मकतावादचया	्मदतीिटे	अद्धक	आदािप्रदाि	योगय	बितात.	या	ग्ं् ांचटे	अ श््व	काय	
तटे	स्मजूि	घटेणयास	दटेखील	तटे	्मदत	कितटे.	महििूि,	द्िवश्वचिात्मकतावाद	एक	शास्त्र	महििूि	पाद्हिलटे	 ट्ेलटे	
आहिटे	 जटे	 ध्मश्व	 आद्ि	 तयाचया	 ध्मश्वग्ं् ांचया	 सपष्ीकििासाठी	 द्िय्म,	 तत्वटे	 आद्ि	 कायश्वपद्धती	 आद्ि	
स्माजाशी	सबंदं्धत	असलटेला	सबंधं	स्ाद्पत	किणयास	्मदत	कितटे	(आिंद,	१९९७	).	प्राचीि	ग्ीक्मधयटे	
hermeneutics	या	शबदाचा	उ््म	आहिटे	आद्ि	तयाचया	आधदु्िक	सजं्टेिटे	प्र््म	प्रोिटेसिंि	ब्ह्मज्ािी	
जोहिाि	कॉििाड	डॅिहिॉअि	(१६०३-१६६६)	चया	कायश्वक्षटेत्रात	लॅद्िि	सवरूपात	शैक्षद्िक	कोशात	प्रवटेश	
कटे ला;	लॅद्िि	शबद	हि्मतेिदु्िका	(	hermeneutica	)	हिी	ग्ीक	हि्मतेद्ियाचटे	(hermeneia		)	भाषांति	आहिटे,	
जी	कटे वळ	द्क्रयाकलाप	द्ियकु्त	किणयासाठीच	वापिली	जात	ि्हिती	ति	्याखया,	घोषिा,	सपष्ीकिि,	
अिवुाद,	सपं्रटेषि	आद्ि	अ्दी	कलात्मक	वादद्ववाद	या	अ्ाश्विटे	वापिली	जात	हिोती.	(कीि	आद्ि	अनय	
२०१६)	

अरिसिॉिल	 यांचटे	 सदंभाश्वत	 अ श््वद्िवश्वचि	 सकंलपिा	 जोडता	 यटेतटे.	 लॅद्िि	 भाषटेत	 डी	 इंििद्प्रिटेशि		
(De	 Interpretatione	)	या	िावािटे	ओळखलया	जािायाश्व	दभुाषाविील	तयाचया	दसुयाश्व	्मखुय	का्मात,	
अरिसिॉिल	यांिी	अ श््वद्िवाश्वचि	या	सकंलपिटेस	असटे	सपष्	कटे लटे	(्याखया	कटे ली	)	द्क	सपं्रटेषि	महििूि,	
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्मोठ्टया	प्र्मािावि	स्मजूि	घटेिािी	आद्ि	अद्धक	सपष्पिटे	तयात	(i)	कोितटेहिी	अद्भ्यक्ती,	प्रािी	द्कंवा	
्मािवी,	(ii)	आहिटे.	अ श््वपूिश्व	आहिटे,	(iii)	सपं्रटेषि	किणयाचा	हिटेतू	आहिटे,	आद्ि	(iv)	जो	लक्ष	वटेधणयासाठी,	
कबूल	किणयास	द्कंवा	किािास	उत्टेजि	दटेऊ	इद्चछितो	(शीहिाि,	२०१६)	

द्वकासाचया	 पढुचया	 ि्प्पयािटे	आधदु्िक	अ श््वद्िवश्वचिचा	 पाया	 घातला.	 हिटे	 फ्टे डरिक	 डॅद्ियल	अनसिश्व	
श्टेयि्माकि,	एक	ज्मश्वि	प्रोिटेसिंि	ब्ह्मज्ािी,	बायबल	अभयासक	आद्ि	ततवज्ािी	यांिी	कटे लटे,	जटे्हिा	
तयािटे	 अ श््वद्िवश्वचिला	 सवतःला	 स्मजूि	 घटेणयाचटे	 शास्त्र	 महििूि	 पाद्हिलटे,	 भूतकाळातील	 ग्ं् ांचया	
द्वश्टेषिाचया	 द्चतंटेपासूि	 तटे	 एका	 ससंककृ तीत	 द्कंवा	 ऐद्तहिाद्सक	 काळातील	 सदसयांकडूि	 दसुयाश्व	
ससंककृ तीचया	 द्कंवा	 ऐद्तहिाद्सक	 काळातील	 सदसयांचया	 अिभुवांिा	 कसटे	 आत्मसात	 कितात	 या	
स्मसयटेकडटे	वळलटे.	एक	ससंककृ ती	द्कंवा	ऐद्तहिाद्सक	कालावधी	दसुयाश्व	ससंककृ तीचया	द्कंवा	ऐद्तहिाद्सक	
कालावधीचया	सदसयांचटे	अिभुव	घटेतटे	(बलटेकी,	२००७	).	श्टेयि्मटेकि,	अशा	प्रकािटे,	अतंभूश्वत	आद्ि	सवश्व	
्यापी	अ श््वद्िवश्वचि	,	तयाचटे	द््मश्रि	कििािटे	"सा्मानय	अ श््व	द्िवश्वचि	"	(कीि	आद्ि	लॉि,	२०१	become)	
बिलटे.	्ॅलटे्मि	(१	7	Sch7)	चया	्मतटे,	श्टेयि्मटेकिसाठी,	्मजकूिाचा	अ श््व	आपलयास	 ट्ेि	सां्णयासाठी	
“द्दसतटे”	असटे	िाहिी,	ति	तयाचा	अ श््व	तयाचया	्ूमळ	ऐद्तहिाद्सक	परिद्स्तीचया	द्शसतबद्ध	पिुिश्वचिाद्ािटे	
पिुप्राश्वप्त	कटे ला	पाद्हिजटे.

सपूंिश्वपिटे	श्टेयि्माचिचया	 तत्वज्ािा्मधयटे	 अ श््वद्िवश्वचिची	 ्मधयवतवी	 भूद््मका	आहिटे,	 जटे	 धाद््मश्वक	आद्ि	
ध्मश्वद्ििपटेक्ष	ग्ं् ांचया	सपष्ीकििांचया	द्सद्धांतां्मधयटे	काहिीच	ििक	िसावा	असा	वािवंाि	तयांिी	आग्हि	
धिला	आहिटे.	).	श्टेयि्मटेकिचया	कलपिा	आद्ि	दृद्ष्कोि	पढुटे	िटेलटे	 ट्ेलटे	आहिटेत,	जयावि	आपि	आजचटे	
आधदु्िक	अ श््वद्िवश्वचि	पाहितो.

आपला	प्र्ती	तपासा:

१.	अ श््वद्िवश्वचि	ची	उतपत्ी	काय	आहिटे?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

३.७ णनव्वचनात्मक दृष्ीकोण - आधुणनक सकं्र्मण 

आपि	पाहितो	की	,	शास्त्रीय	आद्ि	इति	शाद्बदक	द्ववटेचिा्मधयटे	अ श््वद्िवश्वचिाचया	पार्श्वभू्मीवि	हिळूहिळू	
बदल	द्दसू	ला्ला	आहिटे,	द्िवश्वचिात्मक	दृष्ीकोि	्मािवी	जीविातील	सवश्व	्महिाि	अद्भ्यक्ती	स्मजूि	
घटेणयासाठी	्ूमळ	द्वदाशाखा	बिलटे	आद्ि	अशा	प्रकािचटे	कायश्व	द्वलहिटेल्म	द्दल ट्े	या	ज्मश्वि	इद्तहिासकाि	
आद्ि	 अ श््वद्िवश्वचि	 ततवज्ािी	 यांिी	 कटे लटे.	 (बलटेकी,२००७	 ).	 ्मािव	 ततवज्ािाचया	 इद्तहिासाचया	
अभयासाची	एकाचवटेळी	्मळुटे 	जळुवतािा	ज्मश्वि	ततवज्ािी	सलटेय्माश्वकि	यांचया	कायाश्व्मळुटे 	द्दल ट्े	यांचयावि	
अतयद्धक	प्रभाव	हिोता	आद्ि	तयािटे	तो	आिखी	द्वकद्सत	कटे ला.	द्दल ट्े	यांचया	स्मजूतदािपिा	द्कंवा	
हि्मतेिटेद्िरस	अ श््वद्िवश्वचिा्मधयटे	दृशयांचया	इद्तहिासािटे	्महित्वपूिश्व	भूद््मका	बजावली.
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कीि	आद्ि	लॉि	(२०१६)	चटे	द्ििीक्षिािसुाि,	द्दल ट्े	यांिी	द्िवश्वचिात्मक	दृष्ीकोिास	्माि्यद्वदासाठी	
कायश्वपद्धती	महििूि	द्वकद्सत	किणयाचा	प्रयति	कटे ला,	जया्मधयटे	िैसद् श््वक	द्वज्ािांची	पद्धत	वसतदु्िष्ठता	
आहिटे	आद्ि	सपष्ीकिि	आहिटे.	 ,आकलि	कििटे	हिी	्मािवतटेची	पद्धत	असटेल.	महििूिच,	 द्िवश्वचिात्मक	
दृष्ीकोि	भौद्तकवादवादी	पिपंिटेपासूि	पढुटे	सिकत	 ट्ेलटे	कािि	द्दल्ीिटे	द्िवश्वचिात्मक	दृष्ीकोि	सहि	
अतंबबोध	कलपिा	सा्माद्जक	 द्वज्ािातील	ततवज्ािात	आिली.	 द्दल ट्े	यांिी	आपलया	यदु्क्तवादावि	
आधारित	 द्वचाि	्मांडलटे	की	सा्माद्जक	शास्त्रज्ांिी	सहिभा्ींचया	 ्यद्क्तद्िष्ठ	जािीव	स्मजणयासाठी	
स्मजूि	घटेणयाची	पद्धत	स्माद्वष्	कटे ली	पाद्हिजटे	(बलटेकी,२००७.)

स्मजूि	घटेणयाची	 ्याखया	 द्दल ट्े	यांिी	अशी	प्रद्क्रया	कटे ली	आहिटे	जयात	आपि	आतलया	कशालाहिी	
स्मजूि	 घटेतो,	 ्मािद्सक	 काहिीतिी,	 जटे	 एखादा	 लटेखकाचा	 अिभुव	 आहिटे,	 बाह्	 द्चनहिाद्ािटे,	
सवंटेदिाक्ष्मतटेिसुाि	द्दलटे	 ट्ेलटे	आहिटे	(कीि	आद्ि	लॉि,	२०१)).	याद्ािटे,	द्दल ट्े	यांिी	स्माजद्वज्ािाचया	
ततवज्ािाचटे	लक्ष	सकािात्मकतटेचया	पिपंिटेपासूि	अद्धक	वसतदु्िष्ठ	द्वज्ािाकडटे	वळद्वलटे	आद्ि	तयातील	
्यद्क्तद्िष्ठ	पैलंूवि	जोि	दटेऊि	तटे	स्मजूि	घटेतलटे:	द्डल ट्े	यांिी	असा	दावा	कटे ला	की	्मािवतटेचटे	खिटे	द्वज्ाि	
कटे वळ	्हिसितेिचया	ततवज्ािा्मधयटे	ओतलया्मळुटेच	शरय	िालटे.

पद्धतशीिपिटे	द्िवश्वचिात्मक	दृष्ीकोि	सबंदं्धत	आिखी	एक	प्रािदं्भक	लटेखक,	एड्मंड	हिससि	हिटे	आिखी	
एक	ज्मश्वि	तत्ववटेत्ा	आहिटेत,	जयांिा	प्रघििाशास्त्र	 द्वचािधािासाठी	 द्दलटेलया	यो्दािाबदिल	अतयतं	
आदि	द्दला	जातो.	खि	ंति,	बलटेकी	(२००७	)	असटे	सां्तटे	की	प्रघििाशास्त्र	हिटे	द्िवश्वचिात्मक	दृष्ीकोिास	
स्मांति	बौद्द्धक	पिपंिा	महििूि	्मािलटे	जाऊ	शकतटे.	हुिसटेिलिटेहिी	िैसद् श््वक	द्वज्ािाचया	पद्धतींचा	तीव्र	
द्विोध	कटे ला,	कािि	्मािवांिा	तयांचया	द्क्रयांची	जािीव	असतटे	आद्ि	हिी	जािीवच	तयांचटे	सा्माद्जक	
जीवि	स्मजूि	घटेणयात	्महित्वपूिश्व	भूद््मका	बजावतटे.

हूिसिद्लयि	प्रघििाशास्त्र	जटे	वैयद्क्तक	पूवश्वग्हिांिा	द्िलंद्बत	कििटे	आद्ि	शदु्ध	चटेतिटेचया	अवस ट्ेतूि	्मखुय	
द्कंवा	साि	पोहिोचणयाचा	प्रयति	किणयाचा	सदंभश्व	दटेतटे	(कॅिलटे,	२०११).	बलटेकी	(२००७	)	असटे	द्ििीक्षि	
कितटे	की,	हुिसटेिला	असा	द्वर्ास	हिोता	की	्मिषुयाला	शदु्ध	चैतनय	असलटेलया	द्स्तीत	अद्सतत्व	दटेिटे	
शरय	हिोतटे.	हिसिलिटे	अ श््व	लावणयासाठी	एखादाचया	द्वचाि	आद्ि	पूवश्वग्हिांिा	उत्टेजि	द्दलटे.	तयाचया	
प्रद्सद्ध	द्शषय	्माद्िश्वि	हिीडॅ्ििटे	हुिसटेिलचया	कलपिा	वटे्ळया	द्दशटेिटे	पढुटे	िटेलया.

्माद्िश्वि	हिीडॅ्ि	िावाचया	ज्मश्वि	ततवज्ािािटे	हि्मतेनयूद्िक	िॅिोलोजी	महििूि	ओळखलया	जािायाश्व	आिखी	
एक	द्वचाि	पिपंिा	बिद्वली.	हिीडॅ्ििटे	 वैयद्क्तक	्मतटे	 द्िलंद्बत	किणयाचया	कलपिटेला	जोिदाि	िकाि	
द्दला	आद्ि	अ श््व	द्िवश्वचि	(कॅिलटे,	२०११)	साठी	आवाहिि	कटे लटे.	हिीडॅ्ि	यांिी	असटेहिी	सांद््तलटे	की	
तत्वज्ािाचटे	लक्ष	्यक्तींचया	्यद्क्तद्िष्ठ	अिभुवावि	असलटे	पाद्हिजटे,	जटे	अ श््वपूिश्व	प्रद्क्रयटेचटे	्मखुय	करें द्	बिलटे	
आहिटे.

शीहिाि	 (२०१६	 )	 यांिी	 महििलयाप्र्मािटे,	 ‘हिीडॅ्ि्मधील	 प्रघििा	 पूिश्वपिटे	 अ श््वद्िवश्वचिल	 प्रश्नांद्वषयी	
आहिटे’	 एखादा	 ्ोष्ीचा	अ श््व	 द्कंवा	 अ श््व	 ठटेविटे	 हिटेद्ड्िसाठी	अतयतं	 ्महित्वपूिश्व	 िाद्हिलटे.	 अशा	 प्रकािटे,	
द्वचािद्वज्ाि,	अ श््वद्िवश्वचि	प्रघििा	हिी	द्हिडटे्िचया	कायते	जसटे	की	द्हिसट्ी	ऑि	कॉनसटे्पि	ऑि	िाइ्म	
(१९२५	))	आद्ि	बीइं्	अडँ	िाइ्म	(१९२७	)	सािखी	स्ापिा	कटे ली	 ट्ेली	आद्ि	िंति	इति	द्वद्ािांिी	
स्मकृद्ध	कटे लटे	(कािलटे,	२०११).	त्ाद्प,	हिाइडिचा	दृद्ष्कोि	हूिसिल	आद्ि	द्दल्ीपटेक्षा	अ्दी	वटे्ळा	
हिोता.
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आपला प्रगती तपासा:

१.	आधदु्िक	णनव्वचनात्मक दृष्ीकोण ्मधयषे द्दल ट्े	यांचटे	यो्दाि	काय	आहिटे?

_______________________________________________________________	
_______________________________________________________________	
_______________________________________________________________		

३.८ णनव्वचनात्मक दृष्ीकोण - अलीकडील घडा्मोडी

िकुतीच	द्िवश्वचिात्मक	दृष्ीकोि	अभयासा्मधयटे	िस	वाढत	आहिटे.	जा्द्तक	ध्माबं्मधील	वादद्ववादाचया	
द्वषयासाठी	 द्िवश्वचिात्मक	 सपष्ीकिि	 द्वशटेष	 ्महितवाचटे	 आहिटे.	 कटे ि	 आद्ि	 लॉि	 (२०१))	 यांिी	
पाद्हिलयाप्र्मािटे,	 अ श््वद्िवश्वचि	 पिपंिटेतील	अद्लकडील	 घडा्मोडीं्मधटे	 असा	आहिटे	 की	 अ्दी	 सा्मानय	
अ्ाश्विटे	कटे वळ	सवत:	ची	स्मजूत	काढणयासाठीच	ि्हिटे	ति	 'ऑबजटेद्रिद््हििी'	चया	 द्दशटेिटे	 एक	िवीि	
वळि	महििलटे	जाऊ	शकतटे	जटे	िैसद् श््वकतटेपटेक्षा	द्भनि	आहिटे.	द्वज्ाि.	द्िवश्वचिात्मकता	तयाचटे	प्रद्तद्बदं्बत	
कििटे	हिटेच	उदिीष्	आहिटे,	तयायो ट्े	सवत:	ची	स्मजूत	घटेणयाचा	एक	्यावहिारिक	द्सद्धांत	हिोणयापूववी	्ोष्ींचा	
आद्ि	 वसतदु्स्तीद्वषयी	ज्ाि	असिािा	सवश्वप्र््म	 द्सद्धांत	असावा	आद्ि	 महििूिच	िवीि	शरयता	
उघडलया	 ट्ेलया.

 ३.९ साराशं:

जसटे	आपि	पाद्हिलटे,	सकािात्मकतटेसाठी	वासतद्वकता	अद्सतत्वात	आहिटे	आद्ि	ती	्मािवी	 इंद्द्यांिी	
पाळली	जाऊ	शकतटे.	अशाप्रकािटे,	सा्माद्जक	जीविाचटे	वासतव	स्मजूि	घटेणयासाठी	्मािवी	अिभुव	खूप	
्महित्वपूिश्व	 ठितो.	 परि्मािात्मक	 सशंोधि	 पद्धतींचया	 वापिासहि,	 या	 पद्धतीचा	 दृद्ष्कोि	 सा्माद्जक	
जीविास	अद्धकाद्धक	शास्त्रीयदृष््टया	स्मजूि	घटेिटे	आहिटे.

शास्त्रीय	 अ श््वद्िवश्वचि	 आधी	 धाद््मश्वक	 ग्ं् ांचया	 सपष्ीकििासाठी	 ्मयाश्वद्दत	 हिोतटे	 .	 द्िवश्वचिात्मक	
दृष्ीकोिचया	आ््मिािटे,	्मजकूिांचा	अ श््व	काय	आहिटे	हिटे	स्मजूि	घटेणयासाठी	 तयाचा	अ श््व	लावणयात	
आला.	 अरिसिॉिलचया	 प्र्मखु	 यो्दािासहि,	 द्िवश्वचिात्मक	 द्वद्शष्	 प्रासदं््क	 सांसककृ द्तक	 द्कंवा	
ऐद्तहिाद्सक	अिभुव	स्मजूि	घटेणयावि	श्टेयि्माचिचया	 भि	 द्दला	 ट्ेला.	 तयािंति,	 द्िवश्वचिात्मक	ला	
द्डल ट्े,	हिसिल	आद्ि	द्हिडटे्ि	सािखया	ततवज्ािींकडूि	द्वद्वध	द्वचाि	आद्ि	कलपिांचया	सवंटेदिांिी	
स्मकृद्ध	कटे लटे	 ट्ेलटे,	जटे	अलीकडील	्ोष्ींकडटे	 ट्ेलटे.
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३.१० प्रश्नः

१.	 शास्त्रीय	पद्धतीचया	दृष्ीकोिातूि	‘सकािात्मकतावाद	’	वि	द्वसतकृत	विश्वि	किा.

२.	 सकािात्मकतावाद	चया	फ्रें च	पिपंिटेचटे	तपशीलवाि	विश्वि	किा.

३.	 सकािात्मकतटेचया	ततवज्ािा्मधयटे	कॉम्पि	यांचटे	यो्दाि	काय	आहिटे?

४.	 स्माजशास्त्रात	‘सकािात्मकता’	कशी	स्माद्वष्	कटे ली	जातटे?

५.		 स्माजाचया	 अभयासासाठी	 अ श््वद्िवश्वचि	 दृद्ष्कोिात	 अलीकडील	 द्दलटेलया	 यो्दािाबदिल	
तपशीलवाि	सां्ा.

६.		 द्िवश्वचिात्मकता	्मधयटे	कोितया	तत्वज्ांिी	आधदु्िक	सकं्र्मि	आिलटे	?
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४
धडा २ - पद्धतशीर पररप्रेक्ष्य

घटक परावत्तन आणि सामाणिक सशंोधन, स्तीवादी पद्धतणवषष्यक दृष्ीकोन 

प्करि रचना 

४.०  उद्दीष्टे

४.१  परावर्तनशदीलरा आणि सामाणिक सशंोधन

 ४.१.१  पररचय

 ४.१.२  उगम

 ४.१.३  परावर्तनशदीलरा वर समािशास्त्रज्ञ

४.२  नारदीवाददी काय्तपद्धरदी

 ४.२.१  स्त्रदीवाद

 ४.२.२  अरंणव्तरोध आणि स्त्रदीतव

 ४.२.३  चकुीचदी वागिूक

 ४.२.४  स्त्रदीवाददी लटेखनाचदी पार््तभूमदी

 ४.२.५  स्त्रदीवाददी चळवळ 

४.३  सारांश

४.० उद्ीष्रे

• सामाणिक सशंोधनाचया क्टेत्ार उदयोनमखु पद्धरदी समिून घटेणयासाठदी णवद्ारयाांना मदर करिटे.

• परावर्तनशदीलरा आणि स्त्रदीवाददी सशंोधन दृणष्कोन सकंलपनटेस पार््तभूमदी आणि प्ासराणवक दटेिटे.

• स्त्रदीवाददी सशंोधन लटेखन आणि णवषय आणि सशंोधक यांचयार परसपर सवंाद यावर 
सवंटेदनशदीलरा आणि िागरूकरा णवकणसर करिटे.

४.१ परावत्तनशीलता (प्णतणषिप्तपिा) आणि सामाणिक सशंोधन

४.१.१ पररचष्य

समािशास्त्र सरुू झालटेलया प्बळ पद्धरदीनसुार ऑगस ट्े कोम ट्े यांनदी सरुू कटे लटेलदी सकारातमकरा. काहदी 
णवणशष् प्मािार सकारातमकरा हा असा णनष्क्ीय अणभनटेरा महिून पाणहला िािारा नैसणग्तक णवज्ञान 
पद्धरींचा अवलंब करणयाकडटे होरा. गीर्त्त, मकॅस वरेबर यांचयासारखया वटेगवटेगळया णवद्ानांचया 
उदयानंरर समािशास्त्रार आधार दटेिारटे जयांनदी सवंाद, अर्त आणि णवषयावर सखोल िाणयावर भर 
णदला.

36
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उदाहरिार्त - अशदी कलपना करा की आपि एक सशंोधक आहार िो णकशोरांनदी मॅगदीचा वापर कटे ला 
आहटे. आपि एका वगा्तर िा आणि णवद्ारयाांना णवचारलटे की णकरदी लोक मॅगदी खार आहटेर? आपि 
सखंया मोिा आणि परर या. यटेरटे आपि णनरदीक्िाचदी नैसणग्तक णवज्ञान पद्धर (सकारातमकरा) वापरर 
आहार. रराणप, आपि णवद्ारयाांना मॅगदीचटे सटेवन का कररार आणि तयांचयाशदी सभंाषि णकंवा चचा्त का 
कररार हटे णवचाररा रर आपि अणधक गिुातमक पद्धरदी,वयाखयातमक काय्तपद्धरदी वापरर आहार. 
णवद्ारयाांचया करा ऐकराना आपि आपलया सवरःचया बालपि अनभुवाचदी आठवि काढरा आणि 
आपि तया आपलया शोधार रटेकॉड्त कररा िो प्णरणबबं आहटे.

परावर्तनशदीलरा हटे काहदीच नाहदी या कलपनटेणशवाय सशंोधन होर नाहदी. सशंोधनाचया प्णक्यटे दरमयान 
सशंोधक सवर: णवषयाचा अभयास करराना प्णक्यटेर / पररवर्तनारून िारो. अभयासाचया णनष्कषा्तरहदी 
हा सांणगरला आहटे.

४.१.२ उगम

१५८८ मधयटे इंग्रिदीमधयटे प्रम प्णरक्टेप णवशटेषि णदसलटे;1640 चया सरुुवारदीचया काळार "ऑपरटेशन 
णकंवा मनावर परर िािटे" या मानणसक ऑपरटेशनचया क्मरटेचा सदंभ्त महिून रटे वापरलटे गटेलटे. ऑकसफोड्त 
इंण्लश णडकशनरदी महिरटे की वयाकरिणवषयक गोष्ींणवषयदी, १८३७. पासून सव्तनाम,णक्यापद आणि 
तयांचटे महत्व वि्तन करणयासाठदी प्णरक्टेपांचा वापर कटे ला िार आहटे, "कलम णकंवा वाकयाचया णवषयावरदील 
प्णरणबणंबर कृरदी, णकंवा दश्तणविटे." मानणसक णक्यांचया सदंभा्तर, णवशटेषि वारवंार गोंधळार ् ाकलटे िारटे 
आणि तयाचटे िवळदील प्णरशबद प्णरणबणंबर कटे लयानटे परसपर बदलरटे.

गटेलया दोन दशकांर मानववशंशास्त्रार परावर्तनशदीलराचटे (प्णरणक्प्तपिाचटे) मूलय वयापकपिटे सवदीकारलटे 
गटेलटे आहटे. 1960s आणि 1970s चया दशकारदील णसद्धांरवादक आणि मानववशंशास्त्रज्ञ कामार 
परावर्तनशदीलराचदी (प्णरणक्प्तपिाचदी) सकंलपना णवकणसर होराना णदसू शकरटे आणि 1980s आणि 
1990s चया दशकारदील णसद्धांरांर आणि मानववशंशास्त्रज्ञांमधयटे रटे आिलटे गटेलटे.

आपली प्गती तपासा

१. परावर्तनशदीलराचया (प्णरणक्प्तपिाचया) उगम बद्ल चचा्त करा?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
२. वयाखयातमक दृणष्कोन करणयापूववी प्बळ पद्धरदी सांगा?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------



38

सामाजिक सशंोधनची  कार्यपद्धजि

४.१.३ परावत्तनशीलता (प्णतणषिप्तपिा) वर समािशास्तज्ञ

णवहक्र ्न्तर आणि तयाचटे णवद्ारवी आणि सामाणिक िदीवनारदील प्णरणक्प्त क्िांचया अभयासावर लक् 
कें णरिर कटे लटे. णचनहांचया हटेराफटे रदीद्ारटे सामाणिक कृरदी कोितया प्कारटे कटे लदी गटेलदी याबद्ल ्न्तरला रस 
होरा. प्णरणक्प्तपिा, ्न्तरचया अरा्तनटे, अशा क्िांना सूणचर कररटे जयार सामाणिक कलाकार 
णववटेकबदु्धदीचटे बनरार आणि सामाणिक िदीवनाचा णवधदी आणि इरर सांसकृणरक कामणगरदीमधयटे 
प्णरणबणंबर करू शकरार िटे "सवरःला दाखणवणयाचया अरा्तनटे प्णरणबणंबर करिारटे असरार ... आपि 
सवरःला पाणहलयामळुटे  सवरःचदी िािदीव िागरृ कररो." (Myerhoff, p. 105)i

मीडचष्या मतरे, एक सवय ंमहििटे "िटे सवरःला आक्टेप घटेरा यटेरटे", (Mead 1964, 204), णकंवा "िटे 
प्णरणबणंबर होरटे, महििटेच णवषय आणि वसर ुदोनहदी असू शकरटे." (201). तयानंरर सवर: ला प्णरणबणंबर 
करिारा अनभुव, एकाच वटेळदी organic आणि मानणसक णक्या दश्तवरटे. कटे वळ मनषु्यच यासाठदी सक्म 
आहटे. कटे वळ मानवांमधयटे सवरः आहटेर. खालचया प्ाणयांमधयटे सखु आणि वटेदना यासारखया भावना 
असरार, पररं ुरदी िदीवनाशदी सबंणंधर असरार, सवर:चदी नसरार, कारि भावनांचा प्णरकातमक अर्त 
नसरो. मरटेपयांर आतमयाचया दपुप् आणि प्णरणबणंबर सवभावाचया सकंलपनटेरून वयक्त करिटे सोयदीचटे 
वा्लटे. " मदी (I) "आणि" मदी (me) ."सवर: हदी मूलभूरपिटे हदी दोन णभनन ्पपया ्पपयानटे चालू असलटेलदी 
एक सामाणिक प्णक्या आहटे."

गीर्त्तनरे कोंबडदीचया लढायावरदील आपलदी णनरदीक्िटे नोंदवराना रटे सवरःचया अनभुवां बद्ल णलणहरार 
की सरुुवारदीचया काळार लोकांनदी तयाला कसटे नाकारलटे. नंरर िटेवहा रो आणि तयाचदी पतनदी 
सराणनकांसारखटे वागरार रटेवहा रटे सवदीकारलटे िारार.

आपली प्गती तपासा

परावर्तनशदीलराचया कामार वापरिारटे दोन णवचारवरं समिावून सांगा?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

उत्तर-आधणुनकरावाद्ांनदी शैक्णिक लटेखनारहदी मोठ्या प्मािार प्णरणक्प्तपिाचा वापर कटे ला आहटे. 
स्त्रदीवाददी णवद्ानांनदीहदी सशंोधक आणि सशंोधन कटे लटे यांचयारदील परसपरसवंादाचटे सपष्दीकरि दटेणयासाठदी 
प्णरणक्प्तपिाचा उपयोग कटे ला आहटे. प्णरणक्प्तपिा पूवा्तग्रहापटेक्ा णभनन आहटे हा एखाद्ाचया सवर: चया 
समािदीकरि, सवयदी, चालदीरररदी िो सशंोधनार काय्त कररटे. बाल अतयाचार, घरगरुदी णहसंा 
इतयाददीसारखया सवंटेदनशदील णवषयांशदी बोलराना हदी प्णरकृरदी कधदीकधदी समोरासमोर यटेऊ शकरटे. 
उदाहरिार्त- िर सशंोधकानटे सवर: वर णहसंाचार बणघरलटे असटेल रर रो णवषयांशदी सहानभूुरदी दश्तवू 
शकटे ल.

आरा या यणुन्चया दसुया्त णवषयाकडटे महििटेच, स्त्रदीवाददी पद्धरदीसबंधंदी दृष्दीकोन.
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४.२ नारीवादी (स्तीवादी) काष्य्तपद्धती (पररपरेक्ष्य)

स्त्रदीवाददी पद्धरदी सशंोधनार लैंणगकरावाददी पक्पारदी नष् करणयाचा प्यतन कररार आणि मणहलांचा 
आवाि पकडणयाचा माग्त शोधरार. स्त्रदीवाददी सशंोधनाचदी प्णक्या चार प्ारणमक वैणशष््यांद्ारटे दश्तणवलदी 
िारटे: 

(१)  पररमािवाचक आणि गिुातमक अशा दोनहदी पद्धरदी समाणवष् करणयासाठदी णवसराररर पद्धरदी 

(२)  ग्-सररदीय डटे्ा सकंलनासाठदी मणहलांना िोडिटे

(३)  णवर्ासाह्तरा वाढणवणयासाठदी सशंोधक आणि तयांचटे सहभागदी यांचयारदील श्टेिदीबद्ध सबंधं कमदी 
करिटे आणि प्क्दीकरि आणि 

(४)  मणहलांचया िदीवनारदील (िदीवनाबद्लचदी) भावनांवर ओळखिटे आणि प्णरणबणंबर करिटे

साधया शबदांर सांगायचटे रर, णपढ्याणनपढ्या ज्ञानाचटे णनमा्तरा कटे वळ परुुषच आहटेर आणि रटे णलणहर 
आहटेर की णस्त्रया िगाचा कसा अनभुव घटेरार. याणवषयदी मळुार स्त्रदीवाददी सशंोधन या पधदरदीवर प्श्न 
णवचारणयाचा प्यतन कररार. तया णस्त्रया सवरःबद्ल णलणहर आहटेर. 

ररनहाि्त पसुरक सामाणिक सशंोधनार स्त्रदीवाददी पद्धरदी या नावानटे स्त्रदीवाददी सशंोधनाचया मखुय 
घ्कांबद्ल चचा्त कररटे -

1. स्त्रदीवाददी सशंोधन स्त्रदीवाददी णसद्धांराद्ारटे माग्तदश्तन कटे लटे िारटे.

2. स्त्रदीवाददी बहुणवध सशंोधन पद्धरीं वापररार.

3. इणरहास, मानसशास्त्र, साणहतय यांसारखटे सशंोधन करराना अरंःणवषय सशंोधनाचा उपयोग 
कटे ला िारो.

4. स्त्रदीवाददी सशंोधनाचटे उद्दीष् महििटे सामाणिक बदल घडणविटे.

5. स्त्रदीवाददी सशंोधन णवणवधरा ओळखणयासाठदी प्यतन कररटे.

6. हटे सशंोधनाचया अनभुवावर लक् कें णरिर कररटे.

7. हटे वाचक आणि अभयासलटेलया लोकांमधदील सबंधं वाढणवणयार दटेखदील मदर कररटे.

हरेग ष्यानंी अनरेक साणहरष्य णवश्रेषिाद्ाररे स्तीवादी पद्धतीची वैणशष््टष्यरे दश्तणवली आहरेत िसरे की-

1. णवज्ञानाचया, मोिमापांचया पद्धरींचा वापर करून सामानयदीकरिाचया सकारातमकरटेचदी पद्धर 
नाकाररटे.

2. हटे लैंणगक सबंधंांचया प्भावाकडटे लक् दटेरटे.

3. हटे णवज्ञानावर प्श्न कररटे.

4. हटे एक उदार पद्धणर (मकु्तीप्िालदी) सवदीकाररटे जयायोगटे णस्त्रयांवर अतयाचारारून मकु्तरा लटेखन, 
प्श्नांद्ारटे णदसून यटेरटे.
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5. हटे एक मकु्तीप्िालदी (उदार पद्धणर) सवदीकाररटे जयायोगटे णस्त्रयांवर अतयाचारारून मकु्तरा- लटेखन, 
प्श्नांद्ारटे णदसून यटेरटे.

6. हटे अ-श्टेिदीबद्ध (गैर श्टेिदीबद्ध)सशंोधन सबंधंांबद्ल सांगरटे 

7. हटे मानववशंणवषयक दृणष्कोन घटेऊन स्त्रदीवाददी भूणमका याबद्ल बोलरटे.

आपलदी प्गरदी रपासा

1. स्त्रदीवाददी पद्धरदीचया दृष्दीकोनारून काहदी सामानय वैणशष््यटे सूचदीबद्ध करा?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

स्त्रदीवाददी सशंोधन काय्तपद्धरदी समिून घटेणयासाठदी णलंग चळवळदीचदी पार््तभूमदी लक् दटेिटे आवशयक आहटे. 
खालदी णदलटेलदी पार््तभूमदी आपलयाला सपूंि्त स्त्रदीवाददी चळवळदीचदी ऐणरहाणसक पार््तभूमदी, सघंष्त, इणरहास 
आणि सोशल मदीणडया सारखया माधयमांचया नवदीन रूपांसह बदलर गटेलटेलटे सवरूप समिून घटेणयास 
मदर करटेल

४.२.१ स्ती वाद 

मरेरीम वरेबसटर शबदकोशार स्त्रदीवादाचटे णलंग, रािकीय, आणर्तक आणि सामाणिक समानरटेचटे णसद्धांर 
आणि णस्त्रयांचया हकक आणि णहरसबंणंधर सघंण्र णक्याकलाप महिून वि्तन कटे लटे आहटे. णकतयटेक 
दशकांपासून स्त्रदीवाददी चळवळींनदी मणहलांचया हककांसाठदी, िसटे की मरदानाचा हकक, साव्तिणनक 
पदावर काम करिटे, , यो्य वटेरन णकंवा समान वटेरन णमळविटे, मालमत्ता णमळविटे, करारनामा करिटे, 
करारामधयटे प्वटेश करिटे, समान हकक या सारखटे मोहदीम राबणवलदी आहटे. णववाह आणि प्सूरदी रिा 
णमळणयाचा हकक स्त्रदीवादींनदी शारदीररक सवायत्तरा, सचो्दीचा प्चार करिटे आणि बलातकार, लैंणगक 
छळ आणि घरगरुदी णहसंा यासारखया कू्र गनु्हांपासून मणहला आणि मलुींचटे रक्ि करिटे यासारखया 
महत्वपूि्त बाबींवर काय्त कटे लटे आहटे. दसुया्त शबदांर, स्त्रदीवादीं घरार आणि घराबाहटेरहदी मणहलांचया 
हककांणवषयदी बोललटे िारटे.

४.२.२ अतंणव्तरोध आणि स्तीरव

कालांररानटे णस्त्रयांचया हककांचया चचचेनटे दटेखदील आरंरचछटेदकरा सकंलपनटेसह तयाचटे सवरूप बदललटे. 
जयाद्ारटे मणहलांचटे हकक णकंवा वैणर्क साव्तभौणमकराचदी कलपना सवदीकारलदी िार नाहदी. आरंरराजयरा 
हा शबद नागरदी हककांचटे वकील णकमबरलरे णवलष्यमस क्रे नशॉ यांनदी बनणवला होरा जयामळुटे  िगभरार 
मणहलांना सामानय अनभुव कसा यटेर नाहदी. उदाहरिार्त - काळया मणहलांना मधयमवगवीय पांढया्त 
णस्त्रयांचया रलुनटेर मणहला, वि्तद्टेषाचा भटेदभाव आणि आणर्तक उपटेणक्ररटेचया बाबरदीर अणधक समसया 
िािवरार. स्त्रदीवाददी सशंोधन सधया णस्त्रया आणि णरचा अनभुव घटेणयापरुरटे मया्तणदर नाहदी रर तयामधयटे 
णलंगबदल णकंवा इरर कोितयाहदी श्टेिदीबद्ल दटेखदील चचा्त करर आहटे 
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4 - घटक परावर्तन आणि सामाणिक सशंोधन, स्त्रीवाद्री पद्धरणवषयक दृष््रीकोन 

४.२.३ चुकीची वागिूक

आि हदी चकुीचदी वागिूक खूप सामानय आहटे आणि महिूनच णस्त्रयांणवषयदी अभयास करिटे खूप महतवाचटे 
आहटे. "णमसोगदीनदी" हा शबद प्ाचदीन ग्रदीक शबदापासून रयार झाला आहटे "मॉसकोनदी" जयाचा अर्त 
णस्त्रयांबद्ल णररसकार आहटे. णमसोणगनदीनटे परुुष णवशटेषाणधकार, परुुषप्धानरा, लैंणगक भटेदभाव, लैंणगक 
छळ, णस्त्रयांना बटेदम मारहाि करिटे, मणहलांवरदील णहसंाचार आणि लैंणगक आक्टेप यांसारखया अनटेक 
प्कारांमधयटे (रुपामधयटे) आकार घटेरला आहटे.

४.२.४ स्तीवादी लरेखनाची पार््तभूमी

अनटेक वटेळा परुुषांचया नावा वर णस्त्रया णलहदीर असर. अरा्तर रटे सवर:ला परुुष महिून बनाव् बनवर 
असर आणि प्काणशर करदीर असर. तया वटेळदी समािानटे लैंणगकरटे सारखया णवषयां बद्ल स्त्रदीनटे 
णलणहणयाचदी अपटेक्ा कटे लदी नवहरदी. रदी णनणषद्ध होरदी. महिून मणहलांना परुुष नावटे वापरणयास भाग पाडलटे 
गटेलटे. रर, बहुरटेकदा असटे परुुष असरार णस्त्रयां बद्ल तयांचटे मया्तणदर मर असलटेलटे हटे परुुष णस्त्रयां बद्ल 
णलणहलटे. असटे बया्तचदा असटे घडरटे िटेवहा णस्त्रयांना कमकुवर णलंग, लैंणगक वसरू णकंवा वाई् प्काशार 
दश्तणवलटे िारटे. रर, करे ट णमललरेट सारखया अनटेक णवद्ानांनदी तयांचया ज्ञानाचया उतपादनावर प्श्न 
उपणसरर कटे ला आहटे आणि तयास लैंणगक रािकारि मह्लटे आहटे. नारदीवाददी चळवळदीर हारभार 
लाविारटे करे ट णमललरेटचरे काय्त महत्वपूि्त पसुरक महिून उभटे राणहलटे.

४.२.५ स्तीवादी चळवळ

स्त्रदीवाददी चळवळ चार लहरीं मधयटे णवभागलदी िाऊ शकरटे. सशुान बीन्ोनी आणि एणल्ताबरे् कॅडी 
सटॅनटन यांचया नटेरतृवार १८४८ मधयटे नयूयॉक्त मधयटे “मणहला मराणधकार चळवळ” पासून स्त्रदीवादाचदी 
पणहलदी ला् सरुू झालदी. मणहलांचया मरदानाचया अणधकारासाठदी या चळवळदीचटे उद्दीष् आहटे. १९६० 
चया दशकार कुठटेररदी सरुू झालटेलया दसुया्त ला ट्ेमधयटे मणहलांसाठदी कायदटेशदीर आणि सामाणिक 
समानरटेसाठदी मोहदीम राबणवलदी गटेलदी होरदी, तयार तयांचटे पनुरुतपादक हकक, कायदटेशदीर असमानरा, 
घरगरुदी णहसंाचार, वैवाणहक बलातकार आणि घ्सफो्ाचया कायद्ाचा समावटेश होरा.

१९९० चया दशकार सरुू झालटेलदी णरसरदी ला् लैंणगक सकारातमक स्त्रदीतववाद, अरंणव्तरोध, हसरांररि, 
पया्तवरिशास्त्र आणि उत्तर-आधणुनक स्त्रदीतव या मदुद््ांशदी सबंणंधर आहटे. लैंणगक-सकारातमक स्त्रदीतववाद 
णकंवा लैंणगक उदारमरवाददी स्त्रदीतववाद लैंणगक सवारंत्य हदी मणहलांचया सवारंत्याचा एक आवशयक 
घ्क असलयाचया कलपनटेचा प्सार कररटे. चौरदी-ला् स्त्रदीतव महििटे २०१२ चया समुारास सरुू 
झालटेलदी एक प्कारचदी स्त्रदीतव होय जयार लैंणगक छळ, लैंणगक उतपदीडन, बलातकार, कामाचदी िागा 
भटेदभाव, मदीणडयामधदील लैंणगकरा प्णरमा, ऑनलाईन ददुदैव, साव्तिणनक वाहरकुीवरदील प्ािघारक 
हलला आणि इरर प्कारांना लक्य कटे लटे िारटे. 

णनभ्तया णदललदी गगँ बलातकार, हाववे वाईनसटाईन आणि णबल कॉसबी यांचया आरोपा सारखया 
अलदीकडदील प्करिांमळुटे  धककादायक आणि भयानक घ्नां घडलयामळुटे  दररोि सटेणकसझम प्ोिटेक् 
सारखया मोणहमटेला िनम झाला. (No More Page 3, and the recent #MeToo. (Srivastava, 
etal. 2017). 
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आपली प्गती तपासा

1. स्त्रदीवाददी अरा्तबद्ल चचा्त करा?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. स्त्रदीवाददी चळवळदीनटे स्त्रदीवाददी लटेखनाला कसटे आकार णदलटे आहटेर?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

४.३ साराशं

अशा प्कारटे या अधयायार सशंोधनाचटे दोन महत्वपूि्त णवषय हाराळलटे गटेलटे. महििटेच पनुहा लवणचकरा 
आणि नारदीवाददी सशंोधन पद्धरदीसबंधंदी दृष्दीकोन. परावर्तनशदीलरा पूववीचया गणृहरक आणि अनभुवाचया 
भूणमकटे सह सशंोधक आणि शोध प्णक्या एकणत्र कटे लटेलया डटे्ाला आकार दटेिाया्त मागाांचया 
सवंटेदनशदीलरटेशदी सबंणंधर आहटे. दसुरदीकडटे स्त्रदीवाददी सशंोधन काय्तपद्धरदी, सशंोधनाचया क्टेत्ाचटे वच्तसव 
कसटे आहटे, या बद्ल बोललटे िारटे. रर, स्त्रदीवाददी दृणष्कोन या पक्पारदीपिावर प्श्न णवचारर आहटे आणि 
मणहलांचया योगदानासह लटेखन आणि सशंोधनार बदल घडवून आिणयाचा प्यतन करदीर आहटे.

(Endnotes)

1  https://science.jrank.org/pages/11001/Reflexivity-Reflexivity-in-
Anthropology.html
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आभासी सशंोधन 

प्रकरण रचना 

५.० आभासी सशंोधन चा परिचय

५.२ आभासी सशंोधन चे उपयोग आणि फायदे

५.३ सगंिकांचा वापि

५.४ सामाणिक सशंोधन मधये वापिलेली सॉफ्टवेअि

५.५ सामाणिक सशंोधन मधये वापिलेली इति आभासी साधने वापिले

५.६ आभासी सशंोधनातील नीणतशास्त्र

५.७ साणिण्यक चोिी (okM-e;pkS;)

५.० आभासी सशंोधन चा पररचय

पािपंारिक समािातून िासतीत िासत णिणि्टायझेशनकिे िाताना आपलया समािातील िचनेत 
गेलया कािी दशकांमधये मोठ्या प्रमािात बदल िोताना णदसतो. प्र्येक उत्ीि्ण वर्ण, तंत्रज्ानाचे मूलय 
आणि मित्व चौप्ट वाढले आिे. णिणि्टल साक्षिता िे णवणवध के्षत्रांमधये एक मित्वपूि्ण कौशलय बनले 
आिे आणि ्याचे मित्व केवळ इति के्षत्रात वाढत िाईल. सशंोधनाचया के्षत्रात याला अपवाद नािी. 
गेलया कािी वराांमधये, सगंिक आणि इति णिणि्टल चॅनेलचया भूणमकेमळेु केवळ सशंोधनात आणि 
सशंोधकांना मित्व प्राप्त झाले आिे. समीक्षक अद्ाप या सकं्रमिाचया परििामावि वादणववाद किीत 
आिेत, तिीिी यात शकंा नािी की आभासी णशक्षि आणि सशंोधकांनी अनेक मागाांनी सशंोधकांना 
मदत केली.

आयनॉन, फ्ाय आणि श्ोिि यांनी “इं्टिने्ट रिसच्णची नीणतमत्ा” या पेपिात नमूद केलयाप्रमािे -

 “सामाणिक णवज्ान सशंोधनासाठी इं्टिने्ट िे एक प्रमखु स्ोत मििून उदयास आले आिे. आमचे 
सशंोधन णवरय आणि ते आपली ओळख आणि समदुाय ऑनलाइन कसे तयाि कितात िे णनिीक्षि 
कििे िे केवळ एक लेनसच नािी ति मोठ्या प्रमािात सामाणिक णवज्ान िे्टा एकणत्रत आणि णवशे्णरत 
किणयासाठी दखेील िे एक साधन असू शकते. ई-सोशल सायनसचया उदयोनमखु के्षत्रात माणिती-
णवज्ान, िाजयशास्त्र आणि भूगोल यासािखया णवणवध णवरयांमधील शास्त्राचया परिमािा्मक 
अभयासासाठी इं्टिने्ट सशंोधनाची प्रगती मिििे इं्टिने्ट वाढ्या प्रयोगशाळेचे रूप घेत आिे. 
सामाणिक णवज्ान, अगदी ्याच प्रकाि ेखगोलशास्त्रज् िात्रीचया आकाशातील ििसये समिणयासाठी 
विचयु्णअल(virtual) (आभासी) वेधशाळेचा वापि कितात. "

43
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21 वया शतकातील णिणि्टल साक्षिता िी सवा्णत आवशयक कौशलये बनली आिेत. थोिकयात, यात 
णिणि्टल पलॅ्टफॉम्णद्ाि ेिे्टा आणि माणितीचे पिसपि सवंाद सियोग आणि वयवसथापन यांचा समावेश 
आिे. यासिीत:

डिडिटल माडिती साक्षरता- 

“णिणि्टल माणिती साक्षिता (िीआयएल) िी इलेकट्ॉणनक माणितीची आवशयकता, प्रवेश आणि 
मूलयांकन किणयाची क्षमता ओळखणयाची क्षमता आिे. णिणि्टल साक्षि प्रभावीपिे णिणि्टल 
माणितीचया स्त्रोतांचा आ्मणवश्ासाने उपयोग, वयवसथापन, णनमा्णि आणि सामाणयकिि करू शकतात. 

डिडिटल मीडिया साक्षरता- 

"मीणिया साक्षितेमधये मीणिया आणि ्याचे सदंशे ओळखणयाची क्षमता आणि मीणिया िबाबदािीने 
तयाि किणयाची क्षमता समाणवष्ट आिे, णिणि्टल साक्षितेमधये दोनिी कौशलय आणि नैणतक िबाबदाया्ण 
समाणवष्ट आिेत."

माडिती आडण सपं्ररेषण ततं्रज्ान (आयसीटी) साक्षरता- 

आयसी्टी साक्षिता िी माणिती आणि दळिवळि तंत्रज्ानाची साधने यासाठी किणयाची क्षमता आिेः

अ. एखाद्ाची माणिती समसया सपष्टपिे परिभाणरत किा

ब. काय्णक्षमतेने माणितीवि प्रवेश किा

क.  स्त्रोतांची णवश्ासाि्णता, अणधकाि आणि पक्षपातीपिाचे मूलयांकन किा

ि. एखाद्ाची माणिती प्रभावी आणि िबाबदािीने वापिणयासाठी उपलबध असलेलया सववो्ककृ ष्ट 
आयसी्टी साधनांसि सयंोणित आणि सशें्णरत किा

ई. एखाद्ाची नवीन कलपना प्रभावीपिे आणि नैणतकदृष््टया योगय आयसी्टी साधनांसि सपें्ररि 
किा

आभासी सशंोधन िी तलुनेने नवीन पधदती आिे. मििूनच, ्यासाठी कोितीिी णवसतकृत वयाखया 
नािीत. तथाणप, यासाठी लोकणप्रय आणि अणधक सामानय वापिावि आधारित, कोिी ्याचे फायद े
समिून घेणयाचा आणि आभासी सशंोधनाची सकंलपना अणधक सपष्टपिे समिून घेणयासाठी याचा 
उपयोग करू शकते.

शोधकताता आभासी साधनरे कसरे वापरतात

• आभासी िग सशंोधकांना िगाला मोठी िगा प्रदान किते. िे ्यांना िगभिातील सशंोधन 
समसया आणि समसया समिून घेणयास, वाचणयास आणि णशकणयास अनमुती दतेे. िे 
सशंोधनाची वयाप्ती णवसतकृत किते.

• बिचे सशंोधक ्यांचे काय्ण ऑनलाइन पलॅ्टफॉम्णवि प्रकाणशत कितात. िे वेगवेगळया ससंथा 
आणि दशेांमधील सशंोधकांना एकमेकांचया काया्णचा सदंभ्ण घेणयास सक्षम किते. ्यानंति, िे 
सशंोधनासाठी अणधक वयापक साणि्य आधाि तयाि किणयास देखील मदत किते.
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• आभासी िगाने सशंोधकांमधील अतंि कमी केले आिे आणि ्यांना अणधक सलुभपिे सियोग 
किणयाची पिवानगी णदली आिे. णवशेरत: COVID’19 (साथीचा िोग) सव्ण दशेभि (णकंवा 
खंिभि) असलेला सािखया अणप्रय परिणसथतीत, आभासी पलॅ्टफॉम्ण सशंोधकांना ्यांचे काय्ण 
सामाणयक किणयासाठी आणि एकमेकांकिून णशकणयासाठी विदान ठिले आिेत.

• पािपंारिक पेन / पेपि पद्धतीचया सशंोधनाची िागा मायक्रोसॉफ्ट वि्ण, नो्टपॅि इ्यादी णिणि्टल 
साधनांनी बदलली आिे. यामळेु अणतरिक्त वैणशष््टये उपलबध आिेत, जयामळेु सगं्रणित िे्टा 
सकंणलत कििे सलुभ िोते. मायक्रोसॉफ्ट एकसेल, गूगल सपे्रिशी्ट यासािखी इति साधने 
सशंोधकांना अणधक मोठ्या प्रमािात िे्टा आयोणित किणयाची पिवानगी दतेात.

• यावयणतरिक्त, एसपीएसएस, स्ॅट्टा, पायथन, आि, सीझनस, कॅ्ट इ. सािखया बाह्य सॉफ्टवेअि 
सशंोधकांना असखंय वैणशष््टये प्रदान कितात जयामळेु ते िे्टा सवच्छ आणि णवशे्णरत करू 
शकतात, उताया्णसाठी आणि सशंोधनासाठी सववोत्म मागा्णने ्याचा उपयोग कितात. िे 
सशंोधकास वेळ वाचणवणयास अनमुती दतेे आणि एकणत्रत िे्टा गणितानसुाि िाताळताना उद्भवू 
शकिाया्ण सभंावय त्र्ुटींची सखंया दखेील कमी किते.

५.२ आभासी सशंोधन चरे उपयोग आडण फायदरे

• आभासी सशंोधन "21 वया शतकाचया अनेक कौशलयांचे" समथ्णन किते (उदा. कौशलय, क्षमता 
आणि 21 वया शतकातील यशासाठी आवशयक णशक्षि-मखुयत्वे तंत्रज्ान आणि अथ्णवयवसथेचा 
वापि यांचा समावेश आिे). 

• पूववी सांणगतलयाप्रमािे, समाि अणधक णिणि्टल बनणयासाठी बदलत आिे आणि सशंोधकांना 
- णवशेरत: सामाणिक सशंोधकांना काळाबिोबि वा्टचाल कििे अ्यतं आवशयक आिे.

• िे िगभिातील सशंोधकांना िोिणयाची अणधक प्रवेशयोगय आणि ससुगंत पद्धत प्रदान किणयात 
दखेील मदत किते. पािपंारिक साणि्याचया उपलबध स्त्रोतांना बािूला ठेवून, आभासी के्षत्र 
सशंोधकांना णवसतकृत स्त्रोत दखेील प्रदान किते जयाद्ाि ेते िे्टा सकंणलत आणि / णकंवा सकंणलत 
करू शकतात.

• िे्टा सकंलन, णवशे्रि आणि सादि किणयात सशंोधकांना मदत किणयासाठी अनेक 
सॉफ्टवेअि तयाि केली गेली आिेत. मििूनच, सशंोधनात आभासी मदतीची वयाप्ती केवळ एका 
के्षत्रापिुती मया्णणदत नािी, ति सशंोधकांना बया्णच प्रकाि ेमदत किते.

• शैक्षणिक आणि सशंोधकांना एकत्र काम कििे आणि ् यांचया प्रकलप / सशंोधनांमधये एकमेकांना 
मदत कििे सोपे झाले आिे. ्यामधये एक मोठी सधंी आिे, केवळ सियोगासाठीच नािी ति 
पनुिावलोकनांसाठी आणि इति प्रकािचया सिकायाांसाठी दखेील. अशा प्रकाि ेिे ् यांचयामधील 
अतंि कमी किते आणि णक्येक वेगवेगळया के्षत्रातील सशंोधक सामील िोऊ आणि एकणत्रतपिे 
काय्ण करू दतेे.
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५.३ सगंणकाचंा वापर

सशंोधकांनी सशंोधनाचया णवणवध पैलंूमधये सगंिकांचा सणक्रयपिे वापि केला आिे. ् यापैकी कािी िॉ. 
पवनकुमाि ओबेिॉय यांनी ्यांचया ‘रिसच्ण मेथिोलॉिी’ या पसुतकात नमूद केलयाप्रमािे:

1 दुययम िरेटामधयरे प्रवरेशः 

 दयुयम माणिती - सगंिकाचया सिाययाने णनयतकाणलक, कागदपते्र, वत्णमानपते्र णकंवा लेखांचया 
सवरूपात प्रवेश केला िाऊ शकतो. बिीच मोठी लायब्रिी आणि इति पलॅ्टफॉम्ण णवद्ाथवी आणि 
सशंोधकांना इं्टिने्ट वापरुन अशा फाइलस पनुप्रा्णप्त किणयास आणि वाचणयास अनमुती दतेात. 
पढेु, एखादा याचा वापि ससंथा आणि इति ग्टांचया िे्टाबेसमधये प्रवेश किणयासाठी दखेील 
करू शकतो. गूगल, फायिफॉकस सािखया शोध खास आिेत िी सशंोधकांना आवशयक 
असलेला िे्टा णफल्टि आणि गोळा किणयास पिवानगी दतेात. ्यांचयाकिे िळुणया आणि 
अनकु्रमणिका सणुवधा आिेत जयायोगे इणच्छत प्रकािचे िे्टा टॅ्क कििे आणि शोधिे सलुभ 
िोते.

2 प्रश्ावलीवरील िरेटा सगं्रिण सलुभ करे लरे: 

 बया्णच प्रकििांमधये सशंोधनाचे नमनेु मोठ्या भागात पसिले िाऊ शकतात. सामानयत: 
प्रश्ावलीला सिभागी िोणयास आणि नंति ्यांना ते भिणयासाठी आणि पित पाठणवणयास 
णक्येक णदवस लागतील. तथाणप, ई-प्रश्ावलींमळेु गोष्टी अणधक सलुभ झालया आिेत. तसेच, िे 
सलुभ िोते आणि सगंिकावि ते ितन केलयामळेु सशंोधकाद्ाि े्यात प्रवेश कििे शकय िोते.

3 मलुाखती दरमयान उपयुक्त : 

 सशंोधक मलुाखती नोंदवणयासाठी दृकश्ावय (record) साधने वापितात. िे सशंोधकास 
मलुाखत घेणयावि लक्ष कें णरित किणयास अनमुती दतेे आणि लक्ष णवचणलत न किता मलुाखतीवि 
्याचे लक्ष कें णरित किते. मलुाखती िकेॉि्ण केलयाने सशंोधकास पित िाणयाची पिवानगी णमळते 
आणि नंतिचया ्टपपयावि मलुाखतीचा सदंभ्ण घया. पढेु, सगंिक सिाणययत ्ेटलीफोणनक 
मलुाखती (ए्टीआय), आपोआप मलुाखत घेिाया्णला प्रश् णवचािणयास णनवितात आणि सूणचत 
कितात. मििूनच, िी प्रणक्रया अणधक काय्णक्षम आणि वेगवान किते. यावयणतरिक्त, फोकस 
ग्रपुचया मलुाखती घेतानािी, ते सशंोधकासाठी अणधक णकफायतशीि ठिते कािि कमी 
िसदसबंणंधत असणयाने तो / ती बया्णच सिभागी कमी णकंमतीवि एकत्र आिू शकते.

4 वयापक डनरीक्षणानरे:

 णनितंि कालावधीत णनितंि काम किताना णनिीक्षक थकवा, प्रभाग आणि एकाग्रतेचा अभाव 
असू शकतात. मििून, गोळा केलेला िे्टा अवैध णकंवा णवश्ासाि्ण नािी. सशंोधक आधणुनक 
तंत्रज्ानावि अवलंबून असतात आणि काय्णक्रम काळिीपूव्णक पािणयासाठी सीसी्टीविी) 
वापितात. िकेॉि्ण केलेला िे्टा नंतिचया ्टपपयावि सदंणभ्णत आणि वापिला िाऊ शकतो.

 सशंोधकाचे काय्ण, णवशेरत: सपंादन, कोणिंग आणि ्ॅटबयलेुशनचया सदंभा्णत. िे दखेील सणुनणचित 
किते की णवशे्णरत िे्टामधये कमी-सॅमपणलंग त्र्ुटी आिेत. िेविा सशंोधकास िण्टल आकिेवािीचे 
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णवशे्रि किणयाची इच्छा असते तेविा बाह्य सगंिकीककृ त सॉफ्टवेअि दखेील अ्यतं उपयकु्त 
असतात. या सॉफ्टवेअिचया मदतीने िे्टा सकॅन करुन प्रवेश केला िातो आणि ्यानंति पूि्ण 
सक्रीन सपंादक, सपे्रिशी्ट इ्यादींचा वापि करून ते सयंोणित णकंवा सपंाणदत केले िाऊ 
शकतात.

5 िरेटा मायडनगं (Mining) आडण िरेटा सटोररेि- 

 िे्टा मायणनंग प्रणक्रयेस सदंणभ्णत किते जयाद्ाि े िे्टाचया मोठ्या कचचया सचंामधून अथ्णपूि्ण, 
सबंणंधत िे्टा काढला िातो. सॉफ्टवेअि सकंणलत केलया गेलेलया मोठ्या िे्टामधील वैध, 
उपयकु्त नमनेु शोधू शकत नािीत. णशवाय, ‘िे्टा माइणनंग सॉफ्टवेयि’ वापरून विेरिएबलसमधील 
असोणसएशन दखेील आढळू शकतात.

6 िरेटा सगं्रि (Storage)- 

 कोि्यािी प्रकािचया सशंोधनात, िे्टाचा अवाढवय खंि असतो िो सशंोधकाद्ाि ेगोळा केला 
िातो. इणच्छत माणिती सकंणलत किणयासाठी कचचा िे्टा परिषककृ त कििे सशंोधकासाठी 
मित्वपूि्ण आिे, पितं ु उव्णरित िे्टा ्टाकून दतेा येईल असे सूणचत कित नािी. णवणशष्ट 
प्रकििांमधये, इणच्छत / अपेणक्षत णनकाल न णमळालयास सशंोधकास पनुिा सशंोधन किावे 
लागेल. ितन केलेला िे्टा अशा प्रकाि ेसिुवातीपासून प्रािभं किणयाऐविी ्यांना मदत करू 
शकतो. िे्टा सगं्रि मधये मोठ्या प्रमािात िे्टा सििपिे सगं्रणित केला िाऊ शकतो. िे्टा सगं्रि 
मधये पनुप्रा्णप्ती, अथ्ण लाविे आणि क्रमवािी लावणयासाठी प्रमाणित सवरूपात मोठ्या प्रमािात 
िे्टा सामाणयक केला िातो आणि ् या आयोणित कितो. माणिती सचंणयत किणयासाठी यूएसबी 
आणि िाि्ण ड्ाइवि सािखया णिणि्टल णिविाइसचा वापि केला िाऊ शकतो. ते बॅकअप इ. वि 
वाचू शकले

7 मलटीडविएररेट

 णवशे्रि- मल्टीणविएि्ेट णवशे्रि तंत्र तीन णकंवा ्यािून अणधक घ्टनांमधील एकाचवेळी 
सबंधंांचे णवशे्रि किते. िी तंते्र िण्टल आिेत आणि सशंोधकांद्ाि ेवयणक्तचणलतपिे चालणवली 
िाऊ शकत नािीत. मििूनच, णवशे्रिाची मल्टीणविए्ट तंत्र वापििाि ेसशंोधन प्रकलप िे काय्ण 
सिितेने पाि पािणयासाठी सगंिकांवि णकंवा इति आभासी सॉफ्टवेअि पॅकेिवि अवलंबून 
असतात.

8 डनकालाचंा अिवाल दरेणरे- 

 सशंोधनाचया णनकालांची माणिती दतेानािी सगंिकाचा मोठ्या प्रमािात वापि केला िातो. िे 
लेखी णकंवा मौणखक सादिीकिि असो, सशंोधक ्यांना मदत किणयासाठी सॉफ्टवेअिवि 
अवलंबून असतात. सशंोधनात लेखी सवरूपात अिवाल णदलयास, सामानयत: सशंोधक णनषकर्ण 
सादि किणयासाठी मायक्रोसॉफ्ट वि्ण चा वापि कितात. मौणखकपिे अिवाल सादि किताना 
पॉवि-पॉई्ंट सादिीकििे वापिली िातात. यावयणतरिक्त, सगंिकाचया मदतीने आककृ ्या आणि 
इति ग्राणफकल सादिीकिि सिि केले िाऊ शकते. िे सशंोधकांना आपला अिवाल अणधक 
आकर्णक मधये सादि किणयास सक्षम कितात.
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५.४ सामाडिक सशंोधन मधयरे वापरलरेली सॉफटवरेअर

वि नमूद केलयाप्रमािे, अशी अनेक साधने आणि सॉफ्टवेअि अक्षिशः उपलबध आिेत िी सशंोधकास 
अनेक मागाांनी मदत कितात. सवा्णत लोकणप्रय आणि सामानयतः वापिलया िािाया्ण कािी खाली 
णदलया आिेत:

1. सामाडिक डवज्ान (एसपीएसएस) साठी साडं्यकीय पकॅरे ि

 एसपीएसएस िे सामाणिक सशंोधकांद्ाि ेवापिले िािाि ेसवा्णत लोकणप्रय सॉफ्टवेअि आिे. 
यात सांणखयकीय प्रणक्रयेचया णवसतकृत शे्िीचा समावेश आिे िो सगं्रणित िे्टाचा सािांश दतेो 
(मिििेच, िे प्रमाि, मानक णवचलनाची गिना किते), ग्टांमधील मित्वपूि्ण फिक णनणचित 
किते, पिसपि सबंधं, िीगे्रशन एकाणधक इ्यादीची गिना करून अभयासलया िािाया्ण चलमधील 
सबंधं तपासते आणि िे परििाम आलेखांमधून दाखवते. एसपीएसएस सामानयत: समािशास्त्र, 
िाजयशास्त्र, लोक आणि ्यांचे वत्णन आणि दृष्टीकोन यांचयाबद्दल िे्टा णवशे्रिासाठी 
मानसशास्त्र के्षत्रात काम कििाि ेसशंोधक वापितात. एसपीएसएस मधये बिीच वैणशष््टये आिेत 
िी सपूंि्ण णवशे्रिा्मक ्टपपयात ससुगंत असतात आणि सशंोधकाला ् यांचे प्रय्न न िगमगता 
िे्टा णवशे्रि प्रणक्रयेचे णवणवध ्टपपा साधय कििे सलुभ किते. सवा्णत सामानयपिे वापिलया 
िािाया्ण एसपीएस मॉि्यूलला ‘परिमाि’ असे मिितात - अशी प्रिाली जयाद्ाि ेएखादी वयक्ती 
कोि्यािी के्षत्रामधये सववेक्षि (कोि्यािी मोि आणि भारेत) तयाि आणि फीलि करू शकते 
आणि िे्टा णवशे्रि आणि अिवाल दखेील प्रदान किते. मििूनच, एक सॉफ्टवेअि वापरुन, 
सशंोधक िे्टाचे गुतंागुतंीचे णवभाग तसेच िागणतक, बिुभाणरक प्रकलप गळुगळुीत आणि 
णकफायतशीि पद्धतीने वयवसथाणपत करू शकतात.

2. आर

• िे्टा िाताळिी, गिना आणि ग्राणफकल णिसपलेसाठी आि सणुवधांचा एक समाकणलत सचं आिे. 
्यात इति गोष्टींबिोबिच-

• प्रभावी िे्टा िाताळिी व सचंय सणुवधा,

• अविील गिनासाठी ऑपि्ेटिचा एक सचं, णवणशष्ट मेणट्कसमधये,

• िे्टा णवशे्रिासाठी मधयवतवी साधनांचा एक मोठा, ससुगंत, एकणत्रत सगं्रि,िे्टा णवशे्रिासाठी 
ग्राणफकल सणुवधा आणि थे्ट सगंिकावि णकंवा िाि्णकोपीवि प्रदणश्णत कििे आणि एक णवकणसत, 
सोपी आणि प्रभावी प्रोग्राणमंग भारा (जयाला ‘एस’ मि्टले िाते) जयात लूप,वापिक्या्णने 
परिभाणरत, फंकशनस आणि इनप्ुट आणि आउ्टप्ुट सणुवधांचा समावेश आिे.

• पिसपिसवंादी िे्टा णवशे्रिाचया नवीन णवकसनशील पद्धतींसाठी आर िे एक वािन आिे. 
याचा वेगवान णवकास झाला आिे आणि मोठ्या सकुंलांचया सकंलनाने ्याचा णवसताि केला 
गेला आिे.
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3.  साडं्यकीय डवश्रेषण प्रणाली (एसएएस)

 एसएएस नॉथ्ण कॅिोणलना स्ेट्ट यणुनविणस्ण्टीने णवकणसत केले आिे आणि यासािखया कायवे 
किणयासाठी याचा वापि केला िातो:

1 िे्टा एनट्ी, पनुप्रा्णप्ती आणि वयवसथापन

2 अिवाल लेखन

3 सांणखयकीय आणि गणिती णवशे्रि

4 परिचालन सशंोधन

5 अनपु्रयोग णवकास

एसएएसचरे दोन प्राथडमक घटक आिरेत-

१.  िे्टा से्टः तो बाह्य स्ोतांमधील िे्टा वाचतो, ्यात फेिफाि कितो आणि तो एकणत्रत कितो. 
यात िे्टा मूलयाचे वि्णन कििािी माणिती आिे िी साििी मूलये मििून सगं्रणित आिेत.

२.  पीआिसी चिि: या ्टपपयावि, िे गणिती व सांणखयकीय णवशे्रि किते आणि परििामी अिवाल 
तयाि किते. यामधये अिवाल लेखन, वािवंािता उपाय यासािखया काय्णपद्धती, पिसपिसबंधं, 
एकसमान णवशे्रि इ. सािखया शे्िींचा समावेश आिे.

4. स्टा्टा: सांणखयकी आणि िे्टा णवज्ानांसाठी सॉफ्टवेअि

 स्ेट्टा िी एक सामानय िेतूची सांणखयकीय सॉफ्टवेअि पॅकेि आिे िी 1985 मधये स्ेट्टाकॉप्णने 
तयाि केली. बिुतेक वापिकतवे सशंोधनात काम कितात- णवशेरत: अथ्णशास्त्र, समािशास्त्र, 
िाजयशास्त्र, बायोमेणिणसन आणि साथीचया िोगशास्त्रात िे अणसतत््व णवशे्रि, िीगे्रशन इ. 
सािखया असखंय सांणखयकी वैणशष््टये प्रदान किते आणि तलुना्मकदृष््टया पिवििािी आिे. 
िे्टाचे कुशलतेने पिीक्षि व सादिीकिि कसे किावे यासाठी मोठ्या सखंयेने पया्णय उपलबध 
करुन दणेयात आलयाने िे्टा णवशे्रिासाठी एस्टी्टाची नवीन मॉिेलस ती सवा्णत शोधत 
सॉफ्टवेअि बनवते.

५.५ सामाडिक सशंोधन मधयरे वापरलरेली इतर आभासी साधनरे वापरलरे

1. Google फॉमता

 Google फॉम्ण प्रश्ावली तयाि किणयासाठी आणि पाठणवणयासाठी सवा्णत सामानयपिे वापिलया 
िािाया्ण साधनांपैकी एक आिे. िे णवनामूलय आणि अ्यतं वापिक्या्णसाठी अनकूुल आिे. यात 
बिचे पया्णय आिेत आणि प्रणतसादांना णकंवा Google सपे्रिशी्टशी िोिले आिेत. णलनस 
आणि गूगल दोनिी सपे्रिशी्टमधये बिीच वैणशष््टये आिेत िी िे्टा आयोणित किणयात मदत 
कितात. तथाणप, ते िण्टल िे्टा णवशे्रिास मदत कित नािीत आणि ्याची वैणशष््टये खूप 
मया्णणदत आिेत.
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2. मायक्ोसाफट विता

 शबद आि िगात सवा्णणधक लोकणप्रय साधने आिेत. ्यात शबदकोर, शबदलेखन-तपासिी, 
क्रॉस-िफेिनस इ्यादी असखंय वैणशष््टये आिेत या वयणतरिक्त ते ग्राणफकल पे्रझें्ेटशनस आणि 
िायग्राम सबंणंधत अनेक पया्णयदखेील प्रदान कितात. नवीन अद्तने सशंोधकास भारांति, 
्टी्टीएस यासि पया्णय प्रदान कितात आणि २० पेक्षा िासत भारेचे पया्णय आणि ्टायपोग्राफी 
दखेील प्रदान कितात. शबद िवळिवळ प्र्येक के्षत्रात सशंोधक, शैक्षणिक आणि णवद्ाथवी 
एकसािखे वापितात. ििी वयावसाणयकदृष््टया अ्यतं यशसवी असले तिी, वि्णला अनेक मया्णदा 
आिेत आणि वैज्ाणनक ्टायपोग्राफी िाताळताना ्याचा वापि किता येिाि नािी. ्यात खूप 
मया्णणदत वैणशष््टय सकेलेणबणल्टी दखेील आिे, णवशेरत: िेविा मोठ्या प्रमािात िे्टा गुतंलेला 
असतो.

3. मायक्ोसॉफट एकसरेल

 मायक्रोसॉफ्ट एकसेल िे आिखी एक साधन आिे िे सशंोधकांद्ाि ेमोठ्या प्रमािावि वापिले 
िाते, खासकरुन परिमािा्मक िे्टाचे आयोिन आणि णवशे्रि किताना. एकसेल बिीच 
वैणशष््टये प्रदान किते िी िे्टा आणि सांणखयकीय फेिफाि सक्षम किते आणि इति सॉफ्टवेअिचा 
उललेख किणयापेक्षा तलुनेने अणधक अनकूुल आिे. तथाणप, एकसेल दखेील असिािी वैणशष््टये 
(आि, स्ेट्टा इ्यादींचया तलुनेत) मया्णणदत आिेत. एकसेलची कािी प्रमखु वैणशष््टये अशीः

• िे्टा सगं्रणित किणयाचा िा सववोत्म माग्ण आिे.

• आपि अनेक गणिती आणि सांणखयकीय गिना करू शकता.

• ्यात िे्टा णवशे्रिासाठी सव्ण साधनांचा णकमान प्राथणमक फॉम्ण आिे.

• सकंणलत केलेला िे्टा चा्ट्णसि सििपिे दृशयमान केला िाऊ शकतो.

• अिवाल सििपिे ्छापले िाऊ शकतात.

• यात अनेक ्ेटमपले््टस आिेत.

• आपि सवयचंणलत किणयासाठी कोि करू शकता.

• एखादी वयक्ती णक्येक मागाांनी णदलेला कचचा िे्टा बदलू आणि सवच्छ करू शकते.

4. झूम / सकाईप / डविडिओ कमयुडनकरे शन सॉफटवरेअर

 झूम, सकाइप आणि इति अनेक णविणिओ सपें्ररि सॉफ्टवेअिने गेलया कािी वराांत सशंोधनाचया 
के्षत्रात मित्व प्राप्त केले आिे. ते सशंोधकांमधील अतंि कमी किणयाचा प्रय्न किते आणि 
्यांना अणधक प्रकलपांमधये सियोग किणयाची पिवानगी दतेे. िी साधने ऑणिओ आणि 
णविजयअुल वैणशष््टयांचा वापि करून सशंोधकांना एकमेकांशी सपंक्ण  साधू शकतात. यामधये 
Breakout rooms (िे एका बैठकीला लिान ग्टांमधये णवभाणित किणयास सक्षम किते), 
िकेॉणिांग, वैयणक्तक सदंशे इ्यादींसि अनेक अगंभूत वैणशष््टये आिेत जयायोगे सशंोधक आणि 
अभयासक एकमेकांशी अक्षिशः सपंक्ण  साधू शकतील आणि चचा्ण कितील आणि एकत्र काम 
कितील, अणधक आणथ्णक आणि सोयीसकि मागा्णने.
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 या वयणतरिक्त, अशी अनेक साधने आणि सॉफ्टवेअि आिेत िी सशंोधकांना अनेक मागाांनी 
मदत कितात. िसिसे सशंोधक आभासी िगावि अणधक अवलंबून िािू लागतात, तसतसे 
्यांना उपलबध असलेली साधनेसदु्धा अद्यावत िोत िाितात. परिमािवाचक सशंोधनासाठी 
(एस्टीए्टा, पायथॉन, मॅ्टलाब, िेपीएम) तसेच गिुा्मक िे्टा (एनविीविो, अ्टलास, णकविकोस, 
मॅएकसकयूिीए इ) णिझाइन केलेले णवणशष्ट सॉफ्टवेअि आिेत. या सवा्ण वयणतरिक्त, सलाइिशेअि, 
गूगल कलासरूम, मायक्रोसॉफ्ट पॉवि पॉइं्ट, रिसच्ण गे्ट, गूगल सकॉलि अशी साधने सशंोधकांना 
्यांचे काय्ण अणधक प्रभावी आणि आकर्णक पद्धतीने सादि किणयास आणि सामाणयक किणयास 
सक्षम कितात. या सवाांचा कािी तो्टा णकंवा दसुिा असू शकतो, यात शकंा नािी, िे सशंोधन 
आभासी साधने आणि सॉफ्टवेअिवि अवलंबून असेल आणि सशंोधकांचे काय्ण सलुभ आणि 
सलुभ किणयात केवळ ्यांनाच मदत िोईल.

५.६ आभासी सशंोधनातील नीडतशास्त्र

 आभासी ररसचतामधयरे आचारसडंिता

कोि्यािी प्रकािचया सशंोधनाप्रमािेच आभासी सशंोधन किताना अनेक नैणतक बाबी लक्षात घेतलया 
पाणििेत. ििी नैणतकतेची मोठी चौक्ट थोिीशी तशीच िाणिली आिे - सिभागींचया गोपनीयतेचा, 
आके्षपाि्णपिा, प्रामाणिकपिा, गोपनीयता ठेविे, अखंिता िाखिे इ्यादी बाबतीत- आभासी 
सशंोधनावि कािी णवणशष्ट बाबींची आवशयकता आिे.

1. अज्ातपणाचा सनमान करणरे – 

 सशंोधनाचया इति कोि्यािी, सशंोधकांनी सिभाग घेिाया्ण वयक्तीचया अनाणमकेचा आदि 
कििे मि्वाचे आिे. यावयणतरिक्त, िे्टा सकंलन प्रणक्रयेमळेु सिभागीचे (भावणनक णकंवा 
मानणसकदृष््टया- णवशेरत: प्रकिि सामाणयक केले असलयास) सवेंदनशील असलयास नकुसान 
िोऊ नये याची खबिदािी घेिे आवशयक आिे. सवंादाचा सामना समोिासमोि िोत नसलयामळेु, 
सशंोधनाचा सिभागीवि िोिािा परििाम पूि्णपिे समििे िवळिवळ अशकय आिे. तिीिी, 
िे्टा सगं्रि शकय णततकया आिामात आणि सोयीसकिपिे िातो याची खात्री किणयासाठी 
सशंोधकाने आवशयक ती पावले उचलली पाणििेत.

२. सवंरेदनशील िरेटा िाताळणरे / िबाबदारीनरे प्रकाशन करणरे- 

 इं्टिने्टचया अज्ाततेमळेु, सशंोधक िे्टाचा एक परिमाि येऊ शकतो िो सवेंदनशील णकंवा 
त्रासदायक असू शकतो. ्यांनी असा िे्टा सावधणगिीने िाताळावा कािि कािी णवणशष्ट 
प्रकििांमधये यात सशंोधकासाठी कायदशेीि गुतंागुतं दखेील असू शकते. मििूनच, असा धोका 
कमी किणयासाठी आणि िबाबदािीने आणि सवेंदनशीलतेने माणिती प्रकाणशत किणयासाठी 
काळिी घेिे आवशयक आिे.
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३. नरेडटटरेकरे ट आडण एक चागंला तालुका सथाडपत करणरे- 

 एखाद्ा ऑनलाइन वयासपीठावि मलुाखती घेणयावि णकंवा ग्ट चचवेवि लक्ष कें णरित किताना, 
उत्िदाणय्व सशंोधकावि अवलंबून असते की सिभागींचया दिमयान मूल नेण्टणविके्ट (णनववळ 
णशष्टाचाि) आणि तालमेल अणसतत्वात आिे. सशंोधकाने िे दखेील सणुनणचित केले पाणििे की 
सिभागी आिामात आिेत आणि सशंोधनात भाग घेणयासाठी सििपिे आिेत.

४. सचोटी राखणरे – 

 सशंोधक सशंोधनावि काय्ण किताना आणि ्यातील सव्ण ्टपपयावि अखंिपिा िाखिे िे अ्यतं 
मित्वाचे आिे. दयुयम माणिती योगय स्त्रोतांकिून गोळा केली गेली आिे याची खात्री किणयापासून, 
िे्टा सकंणलत किताना सिभागींसोबत प्रामाणिक िािून, सशंोधनाचा िेतू असलेलयांना 
सिभागींना माणिती दऊेन आणि तो / ती सिभागीकिून सणुचत समंती गोळा किते याची खात्री 
करुन घेणयापासून.

5. गोपनीयता- 

 आभासी सशंोधनामधये िे्टा सकंणलत आणि सगं्रणित केला िातो तेविा ्यात बिचे धोका 
असते. सिभागी कधीकधी गोपनीय िे्टा सामाणयक करू शकतात. सशंोधकाने या माणितीचा 
आदि कििे आवशयक आिे आणि माणितीची गोपनीयता लीक िोिाि नािी याची काळिी 
घेणयासाठी आवशयक खबिदािी घेिे आवशयक आिे. असे अनेक माग्ण आिेत जयाद्ाि ेसशंोधक 
या माणितीचे सिंक्षि करू शकतात, पितं ुिे सणुनणचित कििे दखेील णततकेच मि्वाचे आिे की 
केवळ सशंोधनाचा िेतू पूि्ण किणयासाठीच नैणतक पद्धतीने या सशंोधनाचा उपयोग केला िातो.

५.७ साडिड्यक चोरी (okM-e;pkS;Z)

एनागो अॅकॅिमी वा okM-e;pkS;Z मिििे “इति लेखक / सशंोधक णकंवा तमुचया सवत: चया आधीचया 
कामांची योगय मानयता न घेता शबद णकंवा कलपना (एकति णनयोणित णकंवा अपघाती) वापिणयाची 

अनैणतक प्रथा. एक गभंीि शैक्षणिक आणि बौणद्धक गनुिा मानला गेलेला, okM-e;pkS;Z तेमळेु कागद मागे 
घेणयामळेु आणि लेखकाची णवश्ासाि्णता आणि प्रणतष्ा कमी िोिे यासािखे नकािा्मक परििाम िोऊ 
शकतात. शैक्षणिक प्रकाशनात िी सधया गभंीि समसया आिे आणि पेपि मागे घेणयाचे प्रमखु कािि 
आिे. ”

आभासी, प्रवेश किणयायोगय णठकािी माणितीची उपलबधता यामळेु चोिी कििे सोपे केले आिे. तथाणप, 

िी अ्यतं अनैणतक प्रथा आिे. यास सोिणवणयासाठी आणि मया्णणदत ठेवणयासाठी, सशंोधनात वा okM-

e;pkS;Z वाद िोखणयासाठी अनेक बाह्य सॉफ्टवेअि तयाि केले गेले आिेत. okM-e;pkS;Z वाद बिुतेक 
कागदपत्रांचया साणि्याचया पनुिावलोकनात णदसून येतो. इति प्रकाशनांचा सदंभ्ण दिेे िे सशंोधनात 
अपरििाय्ण असले तिी दसुया्ण वयक्तीचे काय्ण केवळ एक ओळ, परिच्ेछद णकंवा णवभाग असू शकते. 
यावयणतरिक्त, दसुया्णचया काया्णचा सदंभ्ण घेतानािी, प्रकाशकास योगय के्रणि्ट दणेयासाठी ते उद्धकृत आणि 
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सदंणभ्णत कििे आवशयक आिे. याचे उत्िदाणय्व सशंोधकावि आिे आणि सव्ण सदंणभ्णत कामे योगय 
प्रकाि ेउद्धकृत केली िात आिेत याची काळिी घयायला िवी. सादि केलेली कामे मळु असलयाची खात्री 
किणयासाठी आता बया्णच ससंथा कागदपते्र ए्ंटी-चोि्टी तपासिी तपासून घेिे अणनवाय्ण कितात.

गेलया कािी मणिनयांत िगाने केलेलया अभूतपूव्ण बदलांमळेु, आभासी सशंोधनाचे मूलय आणि भूणमका 
पनुिा एकदा अननयसाधािि मित्व प्राप्त झाली आिे. आभासी सशंोधनाची वयाप्ती णवशाल आिे आणि 
्याचा वापि फक्त पढुील काळात वाढत िाईल.
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६
सखं्यात्मक आणि गिुयात्मक पद्धती 

प्रकरि रचनया 

प्रस्तावनता / परिचय

सतामताजिक सशंोधन

सखंयतातमक सशंोधन

सखंयतातमक सशंोधनताची वैजशष्टयये

सखंयतातमक सशंोधनता्ील उपयकु्त आिताखडये:

१. प्रयोग

२.अध्ध-प्रयोग

३. वर्धनतातमक सववेक्षर

४. सहसबंजंध् आिताखडता

• गरुतातमक सशंोधन

• गरुतातमक सशंोधनताची वैजशष्टयये

• समतािोप

• सदंर्ध ग्थं आजर पसु्कये

उणदिष्ट य्े:

सतामताजिक सशंोधनताचता अथ्ध समिून घयेरये.

सखंयतातमक सतामताजिक सशंोधन मताजह् करून घयेरये.

सखंयतातमक सतामताजिक सशंोधनताची वैजशष्टयये ितारून घयेरये.

गरुतातमक सतामताजिक सशंोधन मताजह् करून घयेरये.

गरुतातमक सतामताजिक सशंोधनताची वैजशष्टयये ितारून घयेरये.
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प्रसतयावनया/ पररच्:

समतािशतास्त्रज्ञ महरिये अशी एखतादी वयक्तती िी जशस्बद्ध मतागता्धनये समताि समिून घयेणयतास प्रवतृ्त आहये. 
यता जशस्ीचये सवरूप वैज्ञताजनक आहये. यताचता अथ्ध असता आहये कती समतािशतास्त्रज्ञ जयता सतामताजिक घटनयेजवषयी 
अभयतास कि्ता् आजर िये महर्ता् तयताबद्दल ्ो एकता जवजशष ऐविी कठोिपरये परिरताजष् चौकटी् 
हो्ो. - पीटि बग्धि (The Invitation to Sociology pp. 16)

सखंयतातमक आजर गरुतातमक पद्ध्ी सतामताजिक सशंोधनता् वतापिलयता ितारतािये प्रज्मतानये आहये्. य्े 
सशंोधकतास सशंोधन आयोजि् किणयताचयता मतागताांवि एक फ्ये मवक्ध  जकंवता जडझताइन प्रदतान कि्ता्, 
जवशयेष्ः सगं्जह् डयेटताचये सगं्हर आजर जवश्येषरतासह. यता पद्ध्ी कोरतयता आहये् आजर तयता कशता 
वतापि्ता् यताजवषयी मताजह्ी दयेणयतापूववी सतामताजिक सशंोधन कताय आहये य्े थोडकयता् समिून घयेऊयता.

सशंोधन महरिये “एखताद्ता जवषयताची जकंवता प्रकिरताची आपली समि वताढवणयतासताठी मताजह्ी गोळता 
किणयतासताठी आजर जवश्येषरतासताठी वतापिलयता ितारतायता्ध चिरतांचयता प्रजरिययेचता सदंर्ध.” (रिये सवयेल, २०१२) 
सतामताजिक सशंोधन, जवजशष महरिये "सतामताजिक िीवनताचये प्रज्जनजधतव किणयतासताठी अनयेक मतागताांपैकती 
एक महरून परिरताजष् कये लये गयेलये आहये. हये एखताद्ता वयक्ततीचये (जकंवता वयक्ततींचये समूह) उतपतादन आहये िये 
एखताद्ता सतामताजिकदृष्टयता महत्वपूर्ध घटनयेकडये लक्ष दय्े ता्, प्रतयक्ष जकंवता अप्रतयक्षपरये कलपनता जकंवता 
सतामताजिक जसद्धतां्ता् गुं् लयेलये अस्ता्, मोठ्टयता प्रमतारता् योगय पिुतावये समताजवष कये लये िता्ता् िये 
हये्पुिुससिपरये एकजरि् कये लये गयेलये आहये् आजर यता पिुतावयतांचयता पद्ध्शीि जवश्येषरताचयता परिरतामी.” 
(िताजगन, २०११, पषृ्ठ. ८) सतामताजिक सशंोधनता् कलपनता आजर पिुतावता यतांचयता् इंटिफये स अस्ो. 
मतािी सशंोधकतास सकंजल् कये लयेलता पिुतावता समिून घयेणयतास अनमु्ी दय्े ो, पिं्  ु नं्िचये कलपनता 
जवस्ृ् , पिीजक्ष्, सधुतारि् जकंवता कताही प्रकिरतांमधयये-अगदी नताकतािलयता ितारतायता्ध कलपनतंानता अनमु्ी 
दय्े ता्. महरूनच सतामताजिक सशंोधनताचता हये्ू डयेटता सगं्ह आजर जवश्येषरताद्तािये जरनन सतामताजिक घटनयेचता 
अनवयेषर किरये, वर्धन किरये, सपषीकिर किरये जकंवता रजवषयवतारी किरये हये आहये.

सशंोधन समसयता, प्रश्न आजर अभयतासताचये उद्दीष यतावि आधतारि् सशंोधकतालता डयेटता सकंलनतासताठी एक 
आदश्ध पद्ध् जनवडतावी लतागयेल. सशंोधकतानये वतापिणयताची पद्ध् जनवडलयतानं्ि ्ी तयतांनता सशंोधन 
जडझताईनकडये नयेईल, जयतामळुये  तयतांनता अभयतासताचये कताय्धपद्ध्ी आजर ्ंरिये जमळ्ील. हये अपरिहताय्ध आहये कती 
जनवडलयेली पद्ध् अशी असतावी िी सशंोधकतास डयेटताचता प्रकताि प्रताप्त किणयतास अनमु्ी दयेईल, िये 
अभयतासताचये उद्दीषये (जकंवता गहृी्कतांची चताचरी) सताधय किणयता् तयतांनता मद् कियेल.

डयेटता (मताजह्ी) सकंजल् करून तयताचये जवश्येषर कये लये िताऊ शक य्े. हये मोठ्टयता प्रमतारता् २ श्येरतींमधयये 
वगवीकृ् कये लये िताऊ शक य्े:

अ. सखं्यात्मक तत््याचं्या आधयारयावर एकणरित कये लयेली ्मयाणिती (परर्मयाियात्मक)

ब. सिभयागींच्या दृषीकोनयातून रयेकॉर्ड कये लयेली आणि नोंदणवलयेली ्मजकूर ्मयाणिती (गिुयात्मक)

एकदता डयेटता गोळता कये लता कती ्ो एक्ि सतांजखयकतीय जनकतालतांचयता सवरूपता् (परिमतारवताचक) जकंवता 
आव्वी (गरुतातमक) उद्भवू शकरतायता्ध आव्वी गरु, मधय गतारता आजर नमनुये ओळखून अनमुतान कताढलता 
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िताऊ शक्ो. अनयेक सशंोधनता् सखंयतातमक आजर गरुतातमक डयेटता एकजरि् कये लता िता्ो आजर तयताचये 
जवश्येषर कये लये िता य्े (जमजश्् पद्ध्).

सखंयतातमक आजर गरुतातमक अशता दोनही पद्ध्तींमधयये बिीच ् ंरिये आहये् िी सशंोधकताद्तािये वतापिली िताऊ 
शक्ता्- उदता. सववेक्षर, प्रयोग, मतानववशंशतास्त्र, प्रकिर अभयतास इ. अनयेक पजंड्तांनी एक पद्ध् 
दसुऱयतापयेक्षता श्येष्ठ असलयताचये दश्धजवलयताबद्दल असं् ोष असूनही, हये लक्षता् घयेरये मनोििंक आहये कती 
सखंयतातमक आजर गरुतातमक पद्ध्ी बयता्धचदता एकमयेकतांनता ओलतांड् अस्ता्. (िसये रिये सवयेल ठयेव्ता्).

सया्मयाणजक सशंोधन 

सव्ध सतामताजिक शतास्त्रज्ञ पद्ध्शीिपरये मताजह्ी (डयेटता) गोळता कि्ता्, कताळिीपूव्धक ्लुनता कि्ता् 
आजर गरंीि जवचताितांचता वतापि कि्ता्. दोनही दृजषकोन समिून घयेऊन, आपर सतामताजिक शतास्त्रीय 
सशंोधनताची सपूंर्ध श्येरी चतंागलयता प्रकतािये समिून घयेऊ शक्ता आजर तयतांचता पूिक मतागताांनी वतापि करू 
शक्ता. दोनही पद्ध्तींचये जडझताइन आजर उद्दीषये वयेगवयेगळयता मतागताांनी जरनन ठि् अस्तानताही हये लक्षता् 
ठयेवरये आवशयक आहये कती सतामताजिक सशंोधन नयेहमीच वैज्ञताजनक पद्ध्ीनये कये लये पताजहिये; आजर सता्तयतानये 
पयता्धप्त पिुतावयतंाद्तािये समजथ्ध् असलये पताजहिये - एक्ि सखंयतातमक, गरुतातमक जकंवता दोनही द्तािये.

सखं्यात्मक सशंोधन

सखंयतातमक सतामताजिक सशंोधन तयताचयता सपष आजर मोिमताप किणयतायोगय अगंरू् वैजशष्टयतामळुये  
सशंोधनताचयता सवता्ध् लोकजप्रय प्रवताहतांपैकती एक महरून समिलये िता य्े. सशंोधनता् िये परिमतारवताचक 
कताय्धपद्ध्ीनसुताि कताय्ध कि्ता्, सखंयताशतास्त्रीय जकंवता सखंयतातमक डयेटता (मताजह्ी) वतापि्ता् आजर 
एखताद्ता गजृह्क जकंवता जसद्धतंा्ताची ्पतासरी कि्ता्. जवजशष सतामताजिक समसयता समिून घयेणयतासताठी 

य्े प्रमताजर् चताचरी परिरताम आजर मोकळयता प्रमताजर् उपतायतांचता वतापि कि्ता्.

सैद्धतांज्कदृष्टयता, परिमतारवताचक सशंोधन पॉजझजटजवहसट (सकताितातमक) प्रज्मतानताचता वतापि कि्ता्. 
यतावरून असये सूजच् हो य्े कती जवषयतंाची पूवता्धनमुतान गहृी् धिली गयेली आहये. हये असये मतानलये िता य्े कती 
सतामताजिक जवषय वस्ू अनरुिमयेिी्ीनये कतायद्तांचयता सचंताचये अनसुिर कि्ता् आजर महरूनच एखताद्ता 
समतान सदंरता्ध् कृ्ी किणयताचता अदंताि आजर अदंताि लतावरये शकय आहये.

सखंयतातमक सशंोधक जसद्धतंा्तापतासून य्े अगदी अजं्म अनमुतान कताढणयताची क्षम्ता ठयेव्ता्, जयतायोगये य्े 
जनषकषताांवि पोच्ता्, महरूनच यतामधयये एक समप्धक दृषीकोन आहये. हये सूजच् कि य्े कती ् ये एकता प्रसथताजप् 
कतायद्तापतासून बियेच जनग्धमनतांकडये िता य्े. डयेटता (मताजह्ी) सकंजल् कि्तानता य्े मखुयतवये रौज्क वैजशष्टयये, 
शतािीरिक जवकतास, कलताकृ्ी आजर अनरुविनय जनिीक्षरये हता्ताळ्ता्. हये पषृ्ठरतागतावि मताजह्ी आकलन 
किणयताचता प्रयतन कि य्े आजर अभयतास घये्तानता बहृद स्ि दृजषकोनताचता (मॅरिो लयेवहल अप्रोचचता) अभयतास 
कि य्े.
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सखं्यात्मक (परर्मयािवयाचक) सशंोधनयातील कयािी इतर वैणशष्ट य्े अशीः

• एक सखंयतातमक सशंोधनता्, सशंोधनताचयता समसययेचये वर्धन ट्रेंडचयता वर्धनताद्तािये जकंवता तयता् 
समताजवष असलयेलयता चलतंामधील सबंधंतासताठी ्क्ध सगं् प्रदतान किणयताची आवशयक्ता अस य्े.

• सदंर्ध सताजहतयताचयता पनुितावलोकनतास महत्व आहये कतािर य्े जवचतािलयता ितारतायता्ध सशंोधन प्रश्नतंाचये 
औजचतय प्रदतान कि य्े. ्सयेच सशंोधनताची गिि जनमता्धर किणयता् मद् कि य्े.

• सशंोधन उद्दयेशताचये जवधतान, सशंोधन प्रश्न आजर गहृी्क (िि य्ेथये असयेल ्ि) जवजशष, 
मोिणयतायोगय आहये आजर सिंजच्, एकसमतान पद्ध्ीनये परिमतारयोगय असतावये.

• पूव्ध-सयेट कये लयेलये प्रश्न आजर प्रज्सतादतांसह उपकिरये वतापरुन मोठ्टयता सखंययेनये नमनुयतांमधून 
सखंयतातमक डयेटता सकंजल् कये लता िता्ो.

• एकदता डयेटता गोळता कये लता कती ्ो सतांजखयकतीय आकडयेवतािी, गजर्ताची प्रजरियता आजर हता्ताळरी 
आजर ग्ताजफकल (आलयेखीय) प्रज्जनजधतवताद्तािये दश्धजवलता आहये. वहयेरिएबलसशी सबंजंध्, गटतंाची 
्लुनता करून जकंवता एक नमनुता जकंवता ट्रेंड सथताजप् करून डयेटताचये जवश्येषर किणयतास अनमु्ी 
दय्े ये, जयताचये नं्ि पूवता्धनमुतान जकंवता मतागील सशंोधनताशी ्लुनता करून तयताचता अथ्ध लतावलता िता्ो.

• अजं्म सशंोधन अहवतालता् एक जनजचि् िचनता आजर मूलयमतापन जनकष असरये आवशयक आहये 
आजर य्े जनसगता्ध् वस्जुनष्ठ असलये पताजहिये.

• सशंोधकतानये जनःपक्षपता्ी दृजषकोन बताळगलता पताजहिये आजर कये वळ मूलयमकु्त, मोिणयतायोगय ्थयये 
सतादि कये लयता पताजहिये्. अभयतासताचयता वयेळी सशंोधक/ अभयतासक वयक्तती जनजषरिय व ्टसथ 
असतावता.

• परिमतारवताचक सशंोधन मोठ्टयता सदंरता्धपयेक्षता सव्ंरिपरये कये लये िता य्े आजर मखुय्ः उद्दीषतांमधील 
प्रश्नतांमधयये जचरिर किरये जकंवता सबंधं सथताजप् किरये हये आहये.

• परिमतारवताचक सशंोधन वहयेरिएबलसचयता अचूक आजर अचूक मतापनतावि िोि दय्े ये. पढुील 
सतांजखयकतीय हता्ताळरी, ्लुनता आजर गजर्ताची प्रजरियता शकय आहये यताची खतारिी किणयतासताठी हये 
कये लये िता य्े.

• जवश्तासताह्ध्ता, उद्दीष आजर डयेटताची सतय्ता ही सखंयतातमक सशंोधनता्ील महत्वपूर्ध मूलयये आहये्.

• वैज्ञताजनकदृष्टयता, परिमतारवताचक सशंोधन सखंयतांबिोबि वयवहताि कि्ता् आजर कृजरिम िचनये् 
उद्भव्ता् आजर सशंोधकतालता असये महर्ता् कती एखताद्ता प्रकतािचये सतामतानयीकिर कितावये.

सखंयतातमक अभयतासतामधयये, सशंोधक “क्षयेरिता्ील ट्रेंड जकंवता कताही्िी कता घड य्े हये समितावून सतंागणयताची 
गिि” यतावि आधतारि् सशंोधन समसयता ओळख्ो (रिये सवयेल, २०१२, पषृ्ठ .१.१). यताचता अथ्ध असता 
आहये कती सशंोधक वयक्ततींनी जदलयेलयता प्रज्जरियतांमधून एक सपूंर्ध नमनुता सथताजप् किणयताचता प्रयतन 
कि्ो आजर लोकतांमधयये हये कसये बदलू शक य्े हये समिून घयेणयताचता प्रयतन कि्ो. इ्ि परिमतारवताचक 
अभयतासताचये लक्य वहयेरिएबलसमधील सबंधं आजर एखताद्तालता दसुयता्धवि कसता परिरताम होऊ शक्ो हये 
सपष किणयताचये उद्दीष आहये. वहयेरिएबलस महरिये "सशंोधकताचयता अभयतासताचता अभयतास किरतायता्ध वयक्ततीचये 
गरुधम्ध जकंवता वैजशष्टयये" (रिये सवयेल, २०१२, पषृ्ठ. १३). 
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सतामताजिक जवज्ञतानतामधयये, ३ प्रकतािचये चि वतापिलये िताऊ शक्ता्- नताममतारि, सतामतानय आजर अं् िताल. यता 
वहयेरिएबलसमधील सबंधं दृढ कि्तानता, सशंोधक हये ठिवू इजचछि य्े कती हये वहयेरिएबलस एकमयेकतांवि प्ररताव 
पताड् अस्ील कताय. महरूनच, परिमतारवताचक दृजषकोनताचये करें द्रजबदूं “कताळिीपूव्धक मोिणयतासताठी 
(जकंवता प्रयोगतानसुताि फये िफताि किरये) जसद्धतां् मताग्धदजश्ध् सशंोधन प्रश्नतंाचये आजर गहृी्कतांचये उत्ति 
दयेणयताकरि्ता वहयेरिएबलसचता एक पतािदश्धक असता सयेट आहये” (रिये सवयेल, २०१२, पषृ्ठ. .१३)

परिमतारवताचक/ सखंयतातमक सशंोधनताची वयताप्ती अरंुद असलयतानये सशंोधकतांनी तयतांचयता अभयतासताची 
इचछिता असलयेलयता वहयेरिएबलसचता जवचताि किरये आजर तयतासबंजंध् यजुक्तवतादताची कताळिी घयेरये आवशयक 
आहये. यता चलतांचता अभयतास कि्तानता, सशंोधकतास पूव्ध-जनजम्ध् सताधन जकंवता ियेकॉड्धवि कताही उपताय जकंवता 
मूलयतांकन प्रताप्त किणयतास सक्षम असरये आवशयक आहये. इंसट्रूमरेंट्टस महरिये "सखंयतातमक डयेटता 
मोिणयतासताठी, जनिीक्षर किरये आजर कतागदपरिये ठयेवरये" (जरिसवयेल, २०१२, पषृ्ठ. १४) वतापिली ितारतािी 
सताधनये. यता् जवजशष प्रश्न आजर सरंतावय प्रज्सताद आहये्, िये यतापूववी सशंोधकतानये जवकजस् कये लये आहये्.

हये इनसट्रुमरेंट जकंवता ियेकॉड्ध जनिीक्षरताचयता प्रमतारता् डयेटतावि अकंतीय जचनहतांजक् किणयतास अनमु्ी दयेऊ 
शकये ल. इनसट्रुमरेंट्टसची उदताहिरये प्रमताजर् चताचणयता, सववेक्षर प्रश्नतावली जकंवता चयेकजलसट आहये्. डयेटता 
सकंलनताचयता यता सवरूपतामतागील हये्ू महरिये जनकतालतांचये सतामतानयीकिर सक्षम किरये- महरियेच लहतान 
लोकतांकडून िये कताही जशकलये गयेलये आहये तयताचता अभयतास मोठ्टयता समूहता् किरये. एकदता डयेटता गोळता कये लता 
गयेलता ् ि तयताचये आकडयेवतािी यता गजर्ताचयता प्रजरिययेद्तािये जवश्येषर कये लये िता य्े. यता टपपयता्, डयेटता ‘सशंोधनताचयता 
प्रश्नताचये उत्ति दयेणयतासताठी रतागतांमधयये जवरतागलता गयेलता आहये’ (रिये सवयेल, २०१२, पषृ्ठ .१६). यतामधयये वयक्ततींनी 
जदलयेलयता प्रज्सतादताची ्लुनता किरये आजर सशंोधनताचयता प्रश्नतांनता आजर गहृी य्ेस समथ्धन दयेणयतासताठी 
जकंवता तयतंाचये सिंक्षर किणयतासताठी तयतंाचयता सकोअिशी सबंजंध् समतावयेश आहये. जवश्येषर आधीचयता 
अभयतासताचयता जकंवता जनकतालतांचयता मद्ीनये कये लये िता य्े जयताचता अदंताि यतापूववी कये लता िताऊ शक्ो आजर हये 
आमहतालता हये ितारून घयेणयतास सक्षम कियेल कती एकजरि् डयेटता यतापूववी कये लयेलयता अहवतालतांनता समथ्धन दय्े ये 
जकंवता नताही.

आपली प्रगती तपयासया:

‘सतामताजिक सशंोधनताचता अथ्ध आजर सखंयतातमक सशंोधन’ यतावि सजंवस्ि रताषय किता.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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सखं्यात्मक सशंोधनयातील उप्ुक्त आरयाखरये

मखुय्: सतामताजिक सशंोधनताचयता क्षयेरिता्, सखंयतातमक सशंोधन किणयतासताठी ४ मखुय प्रकताि जकंवता 
आिखडता (जडझताईनस) वतापिलयता िता्ता्, महरियेः

१. प्रयोग

२.अध्ध प्रयोग

३. वर्धनतातमक सववेक्षर

४. सहसंबजंध् आिताखडता (जडझताइन)

१.  प्र्ोग:

 प्रयोगतांनता तयता रूपता् परिरताजष् कये लये गयेलये आहये जयता् "सशंोधक कताही सशंोधन सहरतागी 
लोकतांसताठी पिं्  ुइ्ितांकरि्ता परिजसथ्ी हता्ताळ् नताही आजर नं्ि असये कये लयतानये कताही फिक 
पडलता कती नताही हये पहताणयतासताठी गट प्रज्सतादतांची ्लुनता कये ली िता य्े". (नयूमन, २०१, २०१४) 
प्रयोगतांचये लक्य आजर अवलंबून आजर सव्ंरि चल दिमयतानचये सबंधं आजर सबंधं समिून घयेरये 
आहये. हये प्रतामखुयतानये मतानसशतास्त्रता् वतापिलये िता य्े आजर समतािशतास्त्रीय सशंोधनता् मयता्धजद् 
अनपु्रयोग आढळ्ो. सपषीकिरतातमक सशंोधनतांमधयये य्े अतयं्  उपयकु्त आहये्.

२.  अध्ड प्र्ोग (प्रया्ोणगक/कयारिजन् सो्ीसयाठी):

 ही एक सशंोधन िचनता आहये िी आधीपतासून एखतादी जरियता जकंवता घटनता घडून आलयतानं्ि 
सव्ंरि आजर अवलंजब्तांचयता दिमयतानचये सबंधं शोधणयताचता प्रयतन कि य्े. दोन जकंवता अजधक 
वयक्ततींचयता गटतांची ्लुनता करुन सशंोधक हये कि्ो. यतालता अध्ध-प्रयोगतातमक जकंवता उत्ति-
वतास्जवक सशंोधन असये सबंोधलये िता य्े. अध्ध-प्रयोग वयेगवयेगळयता प्रयोगतंापयेक्षता जरनन अस्ता् 
जयता् प्रयोगता् जवपिी् अस य्े- जिथये नमनुये घयेरये बयता्धच वयेळता यतादृजचछिक अस य्े, अध्ध-प्रयोगतांमधयये 
पूव्ध-जनधता्धरि् गट अस्ता्. सयेजटंग नैसजग्धक नसली ्िी (प्रयोग प्रमतारयेच), य्ेथये वहयेरिएबलसचये 
जनयरंिर जकंवता इजचछि् हतालचताल घडवून आर्ता यये् नताही.

३.  वि्डनयात्मक सववेक्षि:

 वर्धनतातमक सशंोधनताचयता उद्दयेशतानये सववेक्षर बहुधता वतापिलये िता य्े. एखताद्ता जवजशष घटनयेचये उत्ति 
दयेरये जकंवता तयतंाचये वर्धन किणयताचये हये लक्य आहये. एकता सववेक्षरता् वर्धनतातमक परिमतारवताचक 
सशंोधनता् एक पद्ध् वतापिली िता य्े जयतामधयये "सशंोधक पद्ध्शीिपरये मोठ्टयता सखंययेनये लोकतांनता 
समतान प्रश्न जवचताि्ो आजर नं्ि तयतांची उत्तिये ियेकॉड्ध कि्ो." (नयूमन, २०१, २०१४) 
परिमतारवताचक सशंोधनताची अजवरताजय पद्ध्, जनषकषता्धपयां् पोहोचणयतासताठी ठिताजवक वयेळयेस, 
मोठ्टयता सखंययेनये लोकतांकडून पषृ्ठरताग पता्ळीविील सखंयतातमक मताजह्ी सकंजल् कि य्े, जयतावि 
पढुील अभयतासतंासताठी सतंाजखयकतीय प्रजरियता कये ली िताऊ शक य्े. 

 सववेक्षर किणयताचयता उद्दयेशतानये, सशंोधक लोकजप्रयपरये एक प्रश्नतावली जनयकु्त कि्ता्. मयता्धजद् 
कतालतावधी् लोकतांचयता मोठ्टयता गटताची पसं् ी, म य्े, व ््धन आजर दृषीकोन ितारून घयेणयतासताठी हये 
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कये लये िता य्े. प्रयोगताचयता जवपिी्, सववेक्षरता् सहरतागतींचता प्रज्सताद समिून घयेणयतासताठी अटी जकंवता 
चल बदलणयता् यये् नताही्. प्रज्जनधी नमनुता जमळजवणयतासताठी बयता्धचदता यतादृजचछिक सॅमपजलंग 
्ंरि वतापिलये िता य्े. हये सशंोधकतास लहतान गट (कताही लोक) कडून मोठ्टयता लोकसखंययेपयां् गोळता 
कये लयेली मताजह्ी सतामतानय किणयतास मद् कियेल. सववेक्षरता्ील प्रतययेक प्रश्नताचये सखंयतातमक मूलय 
पूव्ध-सयेट कये लयेलये आहये. हये सशंोधकतांनता आकडयेवतािीनसुताि तयतांचये जवश्येषर किणयतास आजर आलयेख, 
सतािणयता जकंवता चताट्धचयता सवरूपता् सतादि किणयतास सक्षम कि य्े.

४.  सिसबंधंीत आरयाखरया:

 सहसबंजंध् िचनता सशंोधकतंानता सकोअिचता अदंताि घयेणयतास आजर चलतांमधील सबंधं सपष 
किणयतास अनमु्ी दय्े ता्. पिसपिसबंजंध् सशंोधन जडझताईनसमधयये, “दोन जकंवता अजधक 
वहयेरिएबलस जकंवता सकोअिचयता सचंतामधील असोजसएशन (जकंवता सबंधं) ची जडग्ी वर्धन 
किणयतासताठी आजर मोिणयतासताठी पिसपि सबंधं सतांजखयकतीय चताचरीचता उपयोग ्पतासक्ता्ध 
कि्ता्.” (रिये सवयेल, २०१२) यता जडझताइनमधयये वहयेरिएबलस जनयजंरि् जकंवता हता्ताळलये िता् 
नताही्; तयताऐविी पिसपिसबंधं आकडयेवतािीचता वतापि करून य्े प्रतययेक वयक्ततीसताठी दोन जकंवता 
अजधक सकोअिशी सबंजंध् अस्ता्. यता जडझताइनचता उपयोग सशंोधकतांनी दोन जकंवता तयतापयेक्षता 
ितास् वहयेरिएबलसशी सबंधं िोडणयतासताठी कये लता आहये कती य्े एकमयेकतांवि प्ररताव पताड्ता् कती 
नताही हये पताहणयतासताठी. हये जडझताइन सशंोधकतास सरंतावय परिरतामताचता अदंताि लतावणयताची पिवतानगी 
दय्े ये, जयतास सतंाजखयकतीय डयेटताद्तािये पताजठंबता दश्धजवलता िताऊ शक्ो. 

 सतामताजिक परिमतारवताचक/ सखंयतातमक सशंोधक अभयतासतामधील वहयेरिएबलसमधयये सबंधं जकंवता 
पिसपिसबंधं सथताजप् किणयताचता प्रयतन किी् अस्तानता, बहु य्ेकदता हता मोठ्टयता अभयतासताचता एक 
रताग अस्ो; पिसपिसबंधं वतािवंताि सशंोधनताची एकमयेव, एकल पद्ध् महरून वतापिली िता् नताही. 
सशंोधकतानये वतापिलयेलयता जडझताइनची पवता्ध न कि्ता, हये सव्ध दृजषकोन सशंोधकतास वहयेरिएबलसमधील 
पिसपिसबंधंताबद्दल शोध लतावणयता् मद् किणयताचये सतामतानय लक्य ठयेव्ता् आजर कसये जनषकष्ध 
कताढ्ता् िये वयतापक लोकतंामधयये सतामतानयीकिर कये लये िताऊ शक य्े.

• गिुयात्मक सशंोधन:

 पुढील घटकयानंया गिुयात्मक सशंोधन मििून पररभयाणित कये लये जयाऊ शकतये:

सशंोधकतानये घये्लयेलयता अभयतासताचये योगय सपषीकिर पोहोचणयतासताठी जनयोजि् आजर वैज्ञताजनक पद्ध्ीनये 
तयताचयता नैसजग्धक सवरूपतामधयये घडलयेलयता घटनयेचता सजवस्ि अभयतास.

एखताद्ता जवजशष सतामताजिक घटनयेस अजधक ्पशीलवताि समिणयतासताठी गरुतातमक सशंोधन कये लये िता य्े. 
हये बयता्धच कतािरतंासताठी असू शक य्े:

अ. जवषयताविील थोड्टयता जवद्मतान सताजहतयतामळुये .

ब. िि ्ो उदयोनमखु मदु्दता असयेल.

क. िि जवषय जकंवता तयता्ील एक रताग जकंवता महतवताचता चल आधी सबंोजध् कये लता नसयेल जकंवता 
अभयतास कये लता नसयेल.

ड. िि सशंोधक यता प्रकिरतावि नवीन अथ्ध प्रदतान किणयताचये लक्य/ उजद्दष ठयेव् असयेल ्ि.
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वयतापक अथता्धनये, एखताद्ता जवजशष सतामताजिक जकंवता मतानवी समसययेस वयक्तती जकंवता गट कसये ितार्ता् 
जकंवता तयताचये समथ्धन कसये कि्ता् हये शोधणयतासताठी आजर समिून घयेणयतासताठी गरुतातमक सशंोधनताचता 
वतापि कये लता िता्ो. गरुतातमक सशंोधनता् सतामील झतालयेलयता सहरतागताचयता दृजषकोनता्ून उद्भवरतािये प्रश्न 
आजर कताय्धपद्ध्ी यतावि कताय्ध किरये समताजवष आहये. सहरतागतींचये प्रतामताजरक दृषीकोन आजर म य्े ितारून 
घयेणयतासताठी जवचतािलये ितारतािये प्रश्न मकु्त-अं्  आजर जदशताहीन आहये्. तयतांची सरुुवता् ‘कता’ आजर ‘कसये’ 
यताऐविी ‘कताय’ आजर ‘कसये’ यता शबदतापतासून हो य्े. प्रश्न बयता्धचदता वयतापक अस्ता् आजर जवजशष नस्ता् 
जकंवता मदु्टद्तांपयां् अस्ता्.

‘लन ब्या््मन’ ्यानंी गिुयात्मक सशंोधनयाचये ३ प्रयाथण्मक पैलू सयादर कये लयेः

१.  गरुतातमक सशंोधन हये जनसगता्ध् सव्ंरि आहये. यताचता अथ्ध असता हो्ो कती सबंजंध् सशंोधनता्ून 
एक जसद्धतां् ्यताि कये लता िता्ो.

२. शतास्त्रज्ञदृष्टयता, हये सवरतावताचये आं् ििता्ीय आहये. गरुतातमक अभयतासतामधयये, सशंोधक ‘बहु-आयतामी 
आजर बहु-परिव ््धनीय सतामताजिक-सतांसकृज्क पताश््धरूमी’ दोन कोनता्ून सपष किणयताचता प्रयतन 
कि्ो:

 अ. सहरतागतींचयता दृषीकोनता्ून

 ब. सशंोधकताचयता दृजषकोनता्ून

३.  उपयु्धक्त दोहोंचयता तयताच सपषीकिरतानसुताि, सशंोधक नं्ि सतामताजिक घटनयेचता खिता अथ्ध प्रताप्त 
कि्ो. वैज्ञताजनकदृष्टयता हये सशंोधन कॉनसट्जकटजवहसट (प्रज्कूल) असलयताचये महटलये िता य्े. यताचता 
अथ्ध असता हो्ो कती सतामताजिक गरुधम्ध बताह्य घटनयेमळुये  होणयताऐविी वयक्ततींमधील पिसपिसवंतादताचता 
परिरताम अस्ता्. महरूनच, सशंोधकतास तयताचयता अभयतासतामधून उद्भवरतायता्ध वतास्जवक य्ेचयता 
जकतययेक धतागयतंामधून घटनयेचता अथ्ध ‘्यताि’ कितावता लतागयेल.

गिुयात्मक सशंोधनयाची इतर अनयेक वैणशष्ट य्े आियेत:

• गरुतातमक सशंोधन जनसगता्धमधयये वर्धनतातमक आहये. महरूनच, तयताचये मूलयमतापन किणयताचये उद्दीष 
नताही. उलट य्े मौजखक आजर गरुतातमक अनवयेषरतांचता अभयतास करून अभयतासताचयता अं् ग्ध् चल 
आजर मोठ्टयता घटकताचये जनरिक्षर किरये, समिरये आजर तयतांचये वर्धन किरये पताह् आहये्.

• य्े नैसजग्धक सवरूपतामधयये आढळ्ता्. अभयतास आयोजि् किणयताची पताश््धरूमी कृजरिम जकंवता 
अनरुूप वता्ताविरता् नताही. गरुतातमक सशंोधनताचये उद्दीष लोकतांचये अनरुव आजर कलपनता समिून 
घयेणयताचये आहये. यता सवताांचये कौ्कु कये लये िता य्े आजर सरेंजद्रय सदंरता्ध् वयक्त कये लये िता य्े. कृजरिम 
सवरूप आजर गरुतातमक सशंोधनताचता हये्ू पितारू् कि य्े.

• गरुतातमक अभयतासतामधयये, सशंोधक महत्वपूर्ध रूजमकता बिताव य्े. सहरतागतींची म य्े महत्वताची असली 
्िी, सशंोधक हता मखुय घटक आहये िो अभयतासताची उद्दीषये सताधय किणयतासताठी परिजसथ्ीवि 
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जनयरंिर ठयेव्ो. महरूनच, परिजसथ्ी पताहरये, प्रजरियता पिीक्षर किरये आजर गोळता कये लयेलता डयेटता 
पिुयेसता पताहरये आजर िोडणयतासताठी सशंोधक महत्वपूर्ध आहये्.

• सशंोधनताचता नमनुता आकताि लहतान आहये. ्थताजप, हये एकताजधक प्रकिरतांमधयये खोलवि वयताप्त कि य्े 
- जयतायोगये सशंोधनताचयता समसययेमधयये असखंय धतागये आजर दृषीकोन जमळ्ता्. गरुतातमक सशंोधन 
सशंोधनताचये एक होजलजसटक (बहृद) खता य्े प्रदतान कि य्े.

• गरुतातमक सशंोधन गैि-मू ््ध  आजर गैि-रौज्क वैजशष्टयये हता्ताळ य्े. सहरतागतींचये अनरुव, म य्े, 
आकतांक्षता, रतावनता आजर समि समिून घयेरये हये तयताचये उद्दीष आहये.

• गरुतातमक सशंोधन मूलयमकु्त असलयताचता दतावता कि् नताही. सशंोधनताचयता सपूंर्ध य्ेमधयये, 
सशंोधकतंाचये सव्ःचये दृषीकोन आजर मूलयये दयेखील अभयतासता् समताजवष आहये्.

• गरुतातमक सशंोधनताचयता गरुवत्तयेचये मूलयतांकन कि्तानता प्रतामताजरकपरता आजर प्रमतार ही महत्वपूर्ध 
मूलयये आहये्.

• सैद्धतांज्कदृष्टयता, गरुतातमक सशंोधन सपूंर्धपरये एखताद्ता घटनयेस समिणयतासताठी मताजह्ीचयता 
अनयेक स्त्रो्तंाचता वतापि कि य्े. महरूनच, हये वयताखयतातमक दृजषकोनता् यये य्े.

• जचजकतसक ज्ञतान शताखता, स्त्री सत्तता सबंजंध् अधययनये आजर फये नोमोलॉिी (प्रघटनताशतास्त्र) हये 
मूलरू् सैद्धतांज्क समि आहये् जयतावि गरुतातमक सशंोधन अवलंबून आहये. हमवेनयेजटकस महरिये 
ग्थंतांचयता सपषीकिरता् सबंजंध् ज्ञतानताची शताखता; हये पषृ्ठरतागताचयता पलीकडये जदस य्े आजर 
मिकूिता्ील अजधक सि्धनशील अथ्ध समिणयताचता प्रयतन कि्ो. दसुिीकडये, फये नोमरेंलॉिी 
मतानवी उद्दीषतांचयता ग्ीशील य्ेचये सपषीकिर किरये, वर्धन किरये आजर अथ्ध प्रताप्त किरये हये आहये.

• गरुतातमक सशंोधनतावि िोि दयेरये महरिये एखताद्ता जवजशष वहयेरिएबललता समिून घयेरये आजर 
गोषतींचयता मोठ्टयता सदंरता्ध् तयताचये सपषीकिर किरये.

• गरुतातमक सशंोधनता् अनवयेषक तयतास अजधक अमू ््ध पॅटन्धमधयये सफजटकतासतािखये बनजवणयतासताठी 
एकजरि् कये लयेलयता मताजह्ी/ ्तथयतांमधील नमनुये आजर मधयव्वी कलपनता जवकजस् कि्ो.

• गरुतातमक सशंोधन पूव्ध जनयोजि्, कठोि प्र्ीमतानताचये अनसुिर किी् नताही. अनयेकदता, 
अभयतासताची प्रग्ी कि्ताच सशंोधनताची आखरी किणयताची पद्ध् उदयतास यये य्े. हये असयेही आहये 
कतािर य्ेथये बियेच वहयेरिएबलस आजर दृषीकोन आहये् िये अभयतासतालता पढुये िता्तानता जमळू शक्ता्. 
गरुतातमक सशंोधनताचता मताग्ध द्रवपदताथ्ध आहये. सशंोधक कये वळ एकता सतामतानय लवजचक जडझताइनसह 
कताय्ध करू शक्ो- िये सशंोधनतासह जवकजस् होईल,

• गरुतातमक सशंोधन जनसगता्धमधयये अथ्धपूर्ध असलयतानये बताह्य वैध्ता ठयेवरये कठीर आहये. बयता्धचदता 
अभयतास एकता जवजशष सतामताजिक सयेजटंगमधयये कये लता िता्ो. गोळता कये लयेलता डयेटता तयता सदंरता्ध् 
प्रतासजंगक्ता ठयेवू शक्ो आजर दसुयता्ध सदंरता्ध् जकंवता परिजसथ्ी् कताही प्रमतारता् जरनन्ता 
ठयेवणयतास बतंाधील आहये.
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• अजं्म वैध्ता एकता सदंरता्ध् दसुयता्ध सदंरता्ध् जरनन असू शक य्े आजर सशंोधकताचयता म्तांवि 
आधतारि् असूनही गोळता कये लयेलयता डयेटताचये अनयेक प्रकतािये वर्धन कये लये िताऊ शक य्े. महरूनच, य्े 
जनसगता्ध् वयजक्तजनष्ठ आहये.

• गरुतातमक सशंोधनताची िचनता करें द्रीय सशंोधन समसयता जकंवता समसययेसह प्रतािरं हो य्े, जयतामधून 
सशंोधन प्रश्न आजर करें द्रीय उद्दीषये ्यताि हो्ता्. गरुतातमक सशंोधनताची िचनता कि्तानता, कताही 
घटकतंाचता जवचताि कये लता पताजहिये:

• यतादृजचछिक नमनुयताऐविी हये्ूपूर्ध सॅमपजलंगद्तािये सहरतागी ओळखलये ितारये आवशयक आहये. 
जनवडलयेलयता लोकतांनी सशंोधकतास सतामताजिक घटनता समिून घयेणयतासताठी सशंोधकतास 
सशंोधनताची उद्दीषये आजर उद्दीषये सताधय किणयतासताठी सवता्ध् योगय प्रकतािये मद् किणयतास सक्षम 
कये लये पताजहिये.

• गरुतातमक सशंोधनतंामधयये सहरतागतींसह अजधक पिसपिसवंतादताची आवशयक्ता अस य्े. तयतंाचयताशी 
सवंताद सताधणयताची अजधक्ि आवशयक्ता अस य्े (कदताजच् बयता्धच वयेळता दयेखील). पूव्ध पिवतानगी 
घये्ली ितावी आजर सहरतागीसह सवंताद सताधरये वयवहताय्ध असतावये.

• दृजषकोन सहरतागतींनी जदलयेलयता जवचताितांवि ितास् अवलंबून असलयतानये, इनसट्रुमरेंट जवकजस् 
कि्तानता कताळिी घयेरये आवशयक आहये; हये िवळिवळ सपूं नयये, असवंयेदनशील असू नयये जकंवता 
कोरतयताही प्रकतािये सहरतागतींचयता म्तंानता प्रज्बजंध् करू नयये.

“कवताजलटीजटवह इनकवतायिी” मधील रिये सवयेलनये गरुतातमक सशंोधन किणयताचयता चिरतांचये सताितांश जदलये 
आहये- सशंोधक अभयतासतालता एकता गरुतातमक सशंोधनताचयता वैजशष्टयये आजर वैजशष्टयतांनसुताि ठिव य्े. 
तयतानं्ि तयतंानी डयेटता सकंजल् किरये सरुू कये लये पताजहिये (अजधक समग् दृशय प्रदतान किणयतासताठी एकताजधक 
स्त्रो्तांमधून). सशंोधक सवंयेदनशील य्ेनये सहरतागतींचयता म य्े एकजरि् करुन डयेटता सकंलनताचये सताधन महरून 
कताय्ध कि य्े. तयतानं्ि उद्भवू शक्ील थीम जकंवता पॅटि सथताजप् किणयतासताठी ् ये डयेटताचये प्रयेिकपरये जवश्येषर 
कि्ता्.

आपली प्रगती तपयासया:

‘गरुतातमक सशंोधन’ यतावि सजंवस्ि जववयेचन किता.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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गिुयात्मक गोळया करण्यासयाठी बरीच तरंिये वयापरली जयातयात, त्यापैकी कयािी पुढीलप्र्मयािये आियेत:

• सणंक्षप्त सशंोधन:

 कथता सशंोधन ही एक गरुतातमक सशंोधन िचनता आहये िी सतामतानय्: सतामताजिक जवज्ञतानता् 
वतापिली िता य्े. सशंोधक वयक्ततींचयता िीवनताचता अभयतास किणयताचता प्रयतन कि्ो आजर एक जकंवता 
अजधक वयक्ततींनता तयतांचयता िीवनताबद्दल जकंवता एखताद्ता जवजशष सतामताजिक घटनयेजवषयी (सशंोधन 
प्रश्नतावि अवलंबून) कथता दयेणयतास सतांग्ो. महरूनच सशंोधकतानये अनयेक स्त्रो्तांकडून मताजह्ी गोळता 
कये ली पताजहिये- मधयव्वी वयक्तती ्सयेच सहयोगतींकडून मोठये जचरि जमळजवणयतासताठी. मग थीम जकंवता 
कतालरिमतानसुताि आधतािलयेली ही मताजह्ी नं्ि सशंोधकतानये कथन इज्हतासतामधयये पनुजव्धरिती कये ली 
जकंवता पनुहता सगं्जह् कये ली. यतावयज्रिक्त, सशंोधकतांनी तयतालता कथन कये लयेलयता मताजह्ीची वैध्ता 
्पतासरये महत्वपूर्ध आहये. महरूनच अतयं्  कताळिीपूव्धक करें द्रीय स्त्रो् जनवडलता ितारये आवशयक 
आहये.

• भौणतकशयास्ती् सशंोधन:

 फये नोमरेंलॉजिकल रिसच्ध ही एक सशंोधन िचनता आहये िी ्तवज्ञतान आजर मतानसशतास्त्रता् अजधक 
सतामतानयपरये वतापिली िता य्े. यता पद्ध्ीद्तािये, सशंोधक सहरतागतींनी वर्धन कये लयतानसुताि एखताद्ता 
घटनयेबद्दल वयक्ततींचयता िीवनता्ील अनरुवतांचये वर्धन कि य्े. (रिये सवयेल, 2018) सशंोधक जकतययेक 
वयक्ततींनी प्रदतान कये लयेली मताजह्ी एकजरि् कि य्े जयतंानी अभयतास कये लता आहये अशता सवताांनी करें द्रीय 
घटनयेचता अनरुव घये्लता आहये. हये प्रतामखुयतानये सहरतागी असलयेलयतांसह बयता्धच मलुताख्ी आयोजि् 
करून कये लये िता य्े.

• प्रवृत्ी णसद्धयातं:

 ग्ताउंडयेड जसद्धतंा् ही चौकशीची एक िचनता आहये जयता् "सशंोधकतानये एखताद्ता प्रजरिययेची जरियता, 
कृ्ी जकंवता सहरतागतींचयता म य्े आधतारि् सवंतादतांची सतामतानय, अमू ््ध जसद्धतां् प्रताप्त कये ली आहये" 
रिये सवयेल, २०१८). समतािशतास्त्रता् ग्ताउंड जसद्धतां्ताचता दृषीकोन लोकजप्रयपरये वतापिलता िता्ो. 
तयता् एक नमनुता सथताजप् किणयतासताठी डयेटता सकंलन आजर परिषकृ् किणयताचये अनयेक चिर 
समताजवष अस्ता्. तयतानं्ि मताजह्ीचये वगवीकिर करून आजर नं्ि अमू ््ध जसद्धतां् जमळवणयतापूववी 
श्येणयतांमधयये पिसपि सबंधं ्यताि करून बयता्धच वयेळता प्रजरियता कये ली िता य्े.

•  लोकयालयेख पद्धती:

 लोकतालयेख (एथनोग्ताफती) ही गरुतातमक सशंोधनताची एक पद्ध् आहये जयता् "दीघ्धकताळतापयां् 
नैसजग्धक सवरूपतामधयये सशंोधक व ््धन, रताषता आजर अखंड सतंासकृज्क गटताचयता कृ्तींचयता 
सतामताजयक नमनुयतंाचता अभयतास कि्ो." (रिये सवयेल, २०१८) हये सतामतानय्: मतानववशंशतास्त्र आजर 
समतािशतास्त्रता् वतापिलये िता य्े. सहरतागतींनता अजधक चतांगलयता प्रकतािये समिणयतासताठी प्रताथजमक डयेटता 
सगं्हता् जनिीक्षरये आजर मलुताख्तींचता समतावयेश अस्ो. ्थताजप, वशंतावळ आयोजि् किणयता् 
अनयेक नैज्क जचं् येची नोंद आहये आजर सशंोधकताचता जकंवता अभयतास कये लयेलयता गटताचता सशंोधनताची 
अखंड्ता ्डिोड होईपयां् प्ररताजव् होरताि नताही यताची कताळिी घयतावी लतागयेल.
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•  व्क्ती/ व्षी अध््न (घटनयेचया णवणशष अभ्यास):

 सतामताजिक सशंोधनताचयता अनयेक क्षयेरितांमधयये कये स सटडीचता (वयषी अधययन) उपयोग कये लता िता्ो. 
य्े घटनता जकंवता घटनयेचयता वयताप्ती जकंवता कतायता्धचये मूलयतांकन किणयतासताठी लोकजप्रयपरये वतापिलये 

िता्ता्. यता पद्ध्ी्, सशंोधक एखताद्ता प्रकिरताचये सखोल जवश्येषर जवकजस् कि्ो (बयता्धचदता 
एक कताय्धरिम, कताय्धरिम, जरियताकलताप, प्रजरियता जकंवता एक जकंवता अजधक वयक्तती). प्रकिरये वयेळ 
आजर जरियताकलतापतांनता बधंनकतािक अस्ता् आजर सशंोधक जनिं् ि कतालतावधी् जवजवध डयेटता 
सकंलन प्रजरिययेचता वतापि करून ्पशीलवताि मताजह्ी सकंजल् कि्ता्.

• ण्मश्र पद्धत शोध:

 जमजश्् पद्ध्तींचये सशंोधन हये दोनही सखंयतातमक आजर गरुतातमक डयेटता एकजरि् किरये, डयेटताचये दोन 
प्रकताि एकजरि् किरये आजर ्तवज्ञतानताचये गजृह्क आजर सैद्धतांज्क फ्ये मवक्ध  समताजवष करू 
शक्ता् अशता वयेगळयता जडझताईनसचता वतापि किणयताचयता चौकशीचता दृषीकोन आहये. रिये सवयेलनये 
महटलयताप्रमतारये, "यता प्रकतािचयता चौकशीची मखुय धतािरता अशी आहये कती गरुतातमक आजर 
सखंयतातमक डयेटताचये एकरिीकिर एकट्टयता प्रदतान कये लयेलयता मताजह्ीचयता पलीकडये अज्रिक्त अं् दृ्धषी 
जमळव य्े."

सरयावयासयाठीचये प्रश्न:

१. सतामताजिक सशंोधनताचता अथ्ध आजर महतव सोदताहिर सपष किता.

२. सखंयतातमक सतामताजिक सशंोधनताची उपयकु्त्ता यतावि चचता्ध किता.

३. गरुतातमक सतामताजिक सशंोधनताची वैजशष्टयये सोदताहिर सपष किता.

४. गरुतातमक सतामताजिक सशंोधनता्ील ्थय सकंलनताची ्ंरिये जवषद किता.
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७
सशंोधन प्रस्ताव व आरताखडता

RESEARCH PROPOSAL AND DESIGN

“चांगले सशंोधन प्रस्ाव हे प्रकल्ाचा आढावा घे्ा् आणि प्रस्ाणव् सशंोधनाच्ा नट आणि 
बोलटची चांगली माणह्ी दे् ा्.” (बननेट, २००९)

सशंोधनाचा प्रस्ाव हा सशंोधनाचा एक अणनवा ््य भाग अस्ो अस्ो. ्ा् सशंोधकाचा ्ाठ्रुावा 
करण्ाचा हे्ू असून त्ा सशंोधनाचे महत्व ् टवून दणे्ासबंधंी एक सणंषिप्त भूणमका णदली जा्े महिूनच 
सशंोधकाने का् ्ोजना आखली आहे, ्े त्ास ्ढेु कसे घेण्ाचा प्रस्ाव आहे आणि सशंोधन 
(आणि त्ानं्र का ््य्द्ध्ी) का केले गेले आहे ्ाबद्दलचे समर्यन हे समजावून सांणग्लेले अस्े.

वास्णवक सशंोधन सरुू होण्ा्ूववी ््ार केलेल्ा सशंोधनाच्ा प्रस्ावाला बहुधा ‘बाह्यरखेा’ णकंवा 
‘आराखडा' असे सबंोधले जा्े. सशंोधन प्रस्ावाचा चांगला णवचार अनेक मागाांनी महत्व्ूि्य आहे

-  हे सशंोधकास णन्ोणज् आणि ्द्ध्शीर ्द्ध्ीने का ््य करण्ास अनमु्ी दे् े.

-  प्रकल्ाच्ा मूल्ांकनास एक आधार प्रदान कर्े

-  प्रकल् ्ररच् आणि अभ्ासाच्ा षेित्ाची ्ार््यभूमीची ओळख करून दे् े .

-  सशंोधकाची भूणमका आणि सशंोधनाद्ार ेत्ांचे लक्् का् आहे हे स्ष्ट कर्े.

णवशेष्: णनधी णकंवा अनदुानासाठी अज्य कर्ाना सशंोधन प्रस्ाव महत्व्ूि्य अस्ो. हे सशंोधकांना 
णनधी णकंवा अनदुान का णदले जावे ्ासाठी सणम्ीला समजावून सांगण्ासाठी हे चांगले लेखन केले 
्ाणहजे.

कॅरोल एललसन च्ता अनुसतार, सशंोधन प्रस्ताव अस ेकरतावेः

-  आ्ल्ा सशंोधनाचा णवष् ओळखा 

-  का ््यर् प्रबधं सादर करा

-  आ्ले सशंोधन करण्ाची ्द्ध् समजावून सांगा

-  गहृी्क आणि अ्ेणषि् / अनमुाणन् णनकाल सादर करा

महिूनच, एका सशंोधनाच्ा प्रस्ावाद्ार,े सशंोधक णकत्ेक महत्वाच्ा प्रशांचे औणचत् णसद्ध करण्ास 
आणि त्ाचा बचाव करण्ास सषिम असावा, जसे की शोधक्ा्य शोधण्ाचा प्र्तन करी् आहे आणि 
्ो / ्ी उत्तर दणे्ाचा प्र्तन करी् असलेल्ा सशंोधनणवष्क प्रश का् आहे्. ्ाव्ण्ररक्त, ्ा 
प्रस्ावामध्े णवणशष्ट अभ्ासाचे आ्ोजन करण्ाचे महत्व णकंवा प्रासणंगक्ा आणि णवद्यमान ज्ानाची 
जोड कशी णदली जाईल णकंवा त्ास ्ररषकृ् केले जाईल. (्चं, २००५)
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्चंफ्रॉईस ‘प्रभावी सशंोधन प्रस्ाव णवकणस् करिे’ (Developing Effective Research 
Proposals’ ) मध्े णलणह्ा्- 

“प्रस्ताव हता युक्तिवताद महणून सतादर करणयताची गरज आहे. हता युक्तिवताद महणून पताहणयताचता अर्थ तयताची 
युक्तिवताद, तयताची अं् ग्थ् सुसगं््ता आक्ण वेगवेगळयता भतागतांची परसपरसबंधं दर्थक्वणे होय. यताचता अर्थ, 
क्वक्वध भताग एकत्र बस्ता् हे सुक्नक्चि् करणे आक्ण सरंोधन कसे क्रस्बद्ध चौकरीचता भताग असेल हे 
दर्थक्वणे. युक्तिवताद महणून, प्रस्तावताने केवळ अभयतासताचे वण्थन करणयताऐवजी प्रस्ताक्व् अभयतासतामतागील 
्क्थ  दर्थक्वले पताक्हजे. असे केलयताने, यता अभयतासतासताठी हता दृक्टिकोन, पद्ध् आक्ण आरताखडता कता क्नवडले 
गेले यता प्रश्ताचे उत्तर क्दले पताक्हजे. " (्चं, २००५ ्षृ्ठ ६६ )

सशंोधन प्रस्ावाचे सवरू् प्रत्ेक प्रकल्ामध्े णभनन असू शक्े, ्रीही सशंोधन प्रस्ावासाठी 
अनेक महत्व्ूि्य घटक आहे्. ्े हे आहे्ः

१. सशंोधनाचे शीष्यक

२. समस्ेचे णवधान

३. हे्ू आणि उद्दीष्टे

४. ्ररच् आणि ्ार््यभूमी

५. महत्व

६. साणहत्ाचा आढावा

७. सशंोधन का ््य्द्ध्ी

८. आणर्यक अदंाज्त्क 

९. वेळ चौकट / कालम्ा्यदा 

१०. अ्ेणषि् समस्ा

११. नैण्क णचं् ा

१२. प्रस्ाणव् णनकाल

१३. ग्रंसगं्ह

प्रस्ाव सादर कर्ाना सशंोधकाने त्ांच्ा सबंणंध् ससंरेद्ार े णकंवा माग्यदश्यकाद्ार े णदले जािार े
सवरू् अनसुरि करिे आवश्क आहे. ्ा् कोित्ाही सैद्धांण्क णवसगं्ी, व्ाकरिाच्ा चकुा 
णकंवा ् ासारख्ा गोष्टी नस्ील ् ाची खबरदारी घेिे दखेील आवश्क आहे. प्रदान केलेल्ा प्रण्णरि्ा 
नसुार सशंोधन प्रस्ाव ब्ा्यच वेळा सधुारर् केला जाऊ शक्ो- ्राण्, ्ो नेहमीच चांगल्ा प्रकार े
णनमा्यि गेला ्ाणहजे आणि ्ोग्प्रकार ेसादर केला गेला ्ाणहजे.
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सशंोधन प्रस्तावताचे घटक 

अ . लशर्षक 

सशंोधन प्रस्ावाचे णशष्यक दस्ऐवजावरील सव्यप्ररम असेल आणि महिूनच सणम्ी / पे्रषिकांवर प्रभाव 
्ाडिे आवश्क आहे. अभ्ासाचे उद्दीष्ट का् आहे ्ावर प्रण्णबणंब् करिे आवश्क आहे आणि 
्ोग् शबदांचा वा्र करून ््ार केले जािे आवश्क आहे. ्ा णशष्यका् सशंोधनाच्ा सबंणंध् 
बाबींवर लषि कें णरि् केले जावे आणि उव्यरर् सशंोधनाकडे सणम्ीचे आणि मोठ््ा पे्रषिकांचे लषि 
वेधण्ासाठी ्रुसेे आवाहन केले ्ाणहजे. ब्ा्यच वेळा, जर सव्ःच सशंोधनाचा प्रश ्रुसेा सणंषिप्त 
असेल ् र ् ो णशष्यक महिून वा्रला जाऊ शक्ो आणि त्ा व्ण्ररक्त सशंोधनाच्ा णवणशष्ट झो्ामध्े 
प्रकाश टाकिा्ा्य उ्शीष्यकाद्ार ेत्ास समणर्य् केले जाऊ शक्े.

ब. समस्ेचे लवधतान

एकदा शोधकत्ा्यने शोध प्रशावर लषि कें णरि् केले की त्ाने/ ण्ने णनवडलेल्ा प्रशास कें णरि् करून 
त्ास ्ोग् चौकट घा्ली ्ाणहजे . णवधान णनवेदक असू शक्े, णकंवा प्रश रू् घेऊ शक्े. णवधाना् 
वा्रलेले शबद ्ोग् आणि सणंदगध आहे् आणि अस्ष्ट नाही् ्ाची खात्ी करण्ासाठी सशंोधकाने 
लषि दिेे आवश्क आहे. असे केल्ाने, सशंोधकास सशंोधनाचे लषि कसे अस्े ्ावर एक स्ष्ट 
कल्ना उभार्े. णवधान प्रणरि्ेला णदशा दणे्ासाठी हे णवधान सणंषिप्त आणि ्रीही स्ष्टीकरिातमक 
असले ्ाणहजे.

क. हे् ू आलि उद्दीष्े

एकदा सशंोधकाने सशंोधनाची समस्ा सांणग्ल्ानं्र त्ांनी सशंोधन करण्ाचे हे्ू आणि उद्दीष्ट े
नमूद केली ्ाणहजे्. णवणशष्ट सशंोधनाचा हे्ू महिजे “्ा णवष्ावरील वादणववाद णकंवा शैषिणिक 
णवचारसरिी, त्ा णवष्ावरील सशंोधन णकंवा धोरि णकंवा अशा प्रकारच्ा हस्षेि्ाकडे लषि दिेारी 
कृ्ी-आधारर् सशंोधन” (बननेट, २०००, ्षृ्ठ ८२ )

दसुरीकडे उणद्दष्ट े हे्ुं्ेषिा अणधक णवणशष्ट अस्ा् आणि णवशेष्: सशंोधन प्रशांवर आणि सशंोधन 
समस्ेवर लषि कें णरि् कर्ा्. उद्दीष्ट ेस्ष्ट्िे ््ार केली जािे आवश्क आहे आणि ्े मदुद््यांनसुार 
असली ्ाणहजे्. जर ्ेरे अनेक सशंोधन उणद्दष्ट ेअस्ील ्र ्े णनणचि््िे महतवाचे आहे की ्े सव्य 
काही ्री एकमेकांशी सबंणंध् आहे्. ही उणद्दष्ट े सशंोधनाच्ा हे्ूच्ा मोठ््ा का ््यषेित्ा् आली 
्ाणहजे.

ड. पररच् आलि पतार््षभूमदी 

सशंोधक सशंोधनाच्ा णवष्ावर बराचसा णवचार कर् नसला ्री इ्रांणवष्ी असे महि्ा ्े् 
नाही. महिूनच, णवष्ाच्ा ्ार््यभूमीबद्दल सणंषिप्त सारांश प्रदान करिे महतवाचे आहे. हे पे्रषिकांना ्ा 
णवष्ाची ओळख करुन दईेल. हा आधार ्रुणविे, नं्र सशंोधनाच्ा णवष्ाचे महत्व स्ष्ट करण्ा् 
मद् करले. प्रस्ावना फार णवस्ारर् नसावी , ्रं्  ुउव्यरर् प्रस्ाव उभा राहील असा आधार दिेे 
आवश्क आहे. प्रास्ाणवका् साणहत्ाचा आढावा घेण्ाचे उद्दीष्ट नसावे - उलट प्रस्ाव ्ढेु 
नेण्ासाठी ्ाणक्य क अनरुिम प्रदान केले गेले ्ाणहजे.
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ई. महत्व 

णवणशष्ट सशंोधन करण्ाचे महत्व स्ष्ट करिे महत्व्ूि्य आहे. हे सशंोधनाची उ््कु्त्ा प्रदान कर्े. 
सशंोधकास हे णवणशष्ट का ््य णवद्यमान ज्ानाच्ा शरीरा् कसे जोडेल ्ाचा बचाव करण्ास आणि स्ष्ट 
करण्ास सषिम असिे आवश्क आहे.

 ब्ा्यच प्रकरिांमध्े सशंोधनाचे लक्् णवणशष्ट षेित्ा्ील णवद्यमान का्ा्यचे ्ररषकरि करिे णकंवा 
णवद्यमान साणहत्ाचे णवस्ार णकंवा सखोल णवशे्षि प्रदान करिे हो्. एखाद्या अभ्ासाच्ा णवणशष्ट 
षेित्ावर सशंोधनाचा का् अर्य हो्ो हे स्ष्ट करण्ासाठी महत्व्ूि्य, दृढ णवचारांचे महतव आहे. हे 
सशंोधनाची प्रासणंगक्ा आणि एखाद्या समस्ेवर सामोर ेजाण्ासाठी कोि्े फा्द े्रुव्े हे स्ष्ट 
करण्ा् मद् करले. महत्वानसुार सशंोधनाची उद्दीष्ट ेसामग्ी सकंलन केलेल्ा व त्ास समा्ोणज् 
करण्ाचा प्र्तन केला ्ाणहजे. 

फ. सतालहत् पुनरतावलोकन 

साणहत् समीषिा हे सशंोधन प्रस्ावाचा एक महत्वाचा भाग आहे. एखाद्या णवणशष्ट षेित्ा्ील णवद्यमान 
साणहत्ाची सखोल माणह्ी घे्ल्ास, सशंोधक त्ाच्ा / ण्चा अभ्ासरिमा्ील प्रासणंगक्ेचे आणि 
अनेकदा अभ्ासाचे औणचत् णसद्ध करू शक्ो. प्रभावी सशंोधन णवद्यमान ज्ानावर आधारर् 
असल्ाने, अभेद्य साणहत् ् नुरावलोकन एखाद्यास णवणशष्ट सशंोधन करण्ाच्ा आवश्क्ेचे समर्यन 
करण्ास आणि णवद्यमान ज्ानाच्ा शरीरा् कसे जोडेल हे स्ष्ट करण्ास अनमु्ी दे् े. हे दखेील 
सणुनणचि् करले की केलेल्ा कामा् नवीन्ा आहे आणि सशंोधनासाठी उ््कु्त कल्ना णकंवा सूचना 
दखेील प्रदान करू शक्ा्. व ््यमान ज्ान आणि अभ्ासाच्ा सदंभा्य् प्रस्ाणव् अभ्ास कसा केला 
जाऊ शक्ो हे सराण्् करण्ासाठी साणहत् ्नुरावलोकन आवश्क आहे. ्ा षेित्ा्ील प्रत्ेक 
साणहत्ाचा उललेख करिे णकंवा त्ाचा उललेख करिे महतवाचे नाही- ्रं्  ुसबंणंध् अभ्ासावर लषि 
कें णरि् केले ्ाणहजे. हे लषिा् घेण्ासारखे आहे की साणहत्ाची ्नुरावलोकने केवळ आधी्ासून 
प्रकाणश् केलेल्ा कामाचे सणंषिप्त सारांश नाही्, उलट प्रशा्ील सशंोधनाचे महत्व न्ाय् करण्ासाठी 
्े ् णुक्तवाद महिून काम करू शक्ा्. ् ररमािातमक सशंोधन आराखड््ामध्े, साणहत् ् नुरावलोकन 
अनेकदा सशंोधकास ् ोग् णसद्धां् दऊेन मद् कर्े ज्ाचा उ््ोग अभ्ासाला बळकट करण्ासाठी 
केला जाऊ शक्ो. गिुातमक आराखड््ामध्े ्ाचा उ््ोग अभ्ासाचे लषि अणधक वेधण्ासाठी 
दखेील केला जाऊ शक्ो आणि सशंोधनाच्ा आराखड््ास मजबु् ी दणे्ा् मद् होईल. सबंणंध् 
समस्ेचा शोध "समस्ेचे वि्यन करिे, महत्व ओळखिे, सामग्ी सकंलन करिा्ा्य आशादा्क सेवा 
सचुणविे, ् ोग् अभ्ासाची रचना आणि सामग्ीच्ा इ्र स्तो्ांसाठी मौल्वान आहे." (बेसट , २०१७ 
, ्षृ्ठ ४०)

ग . सशंोधन पद्ध्दी 

सशंोधकाद्ार ेणन्कु्त केलेल्ा सशंोधन आराखड््ाच्ा आधार,े सामग्ी सकंणल् करण्ासाठी ब्ा्यच 
्द्ध्ी आहे्. प्रामखु्ाने, का ््य्द्ध्ी 3 मखु् घटक, “णवष्, का ््य्द्ध्ी आणि सामग्ी णवशे्षि” 
(बेसट, २०१७ , ्षृ्ठ ४१) सबंणंध् आहे.
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अ. णवष्ः कोित्ाही प्रकारच्ा सशंोधना् नमनुा णनवडिे ही एक महत्व्ूि्य ्ा्री आहे. प्रण्णनधी 
नमनुा असल्ाचे सणुनणचि् करण्ासाठी ब्ा्यच चलांमध्े बरचेदा सहभाग अस्ो आणि वृ् ां्ा् घेिे 
आवश्क आहे. त्ांच्ा नमनु्ांचा कसा आणि केवहा सं् क्य  साध्ा ् ेईल हेदखेील सशंोधकास ठरवले 
्ाणहजे. णशवा् सशंोधकाने नमनु्ा्ील सहभागींची सखं्ा, शैषिणिक ्ात््ा (णलंग ्ात््ा इत्ादी) 
ज्ा् णवचारा् घे्ले आहे आणि सशंोधनासाठी हे कसे महत्वाचे आहे हे दखेील स्ष्ट केले ्ाणहजे.

ब. का ््य्द्ध्ी: सामग्ी सकंलन करण्ाच्ा ्द्ध्ींचादखेील बारकाईने णवचार केला ्ाणहजे. ्ा् 
सामग्ी कशी सकंणल् केली जाईल आणि कोित्ा प्रकारचे सामग्ी सकंणल् केले जा्ील आणि 
्ा्ैकी प्रत्ेक का ््य ्द्ध्ी कशी केली जाईल हे स्ष्ट कर्े.

क. सामग्ी णवशे्षि : सशंोधकाने काळजी्ूव्यक आराखडा केला ्ाणहजे, की ्ो / ्ी सकंणल् केली 
जािारी सामग्ी वा्रण्ाची ्ोजना आख्ो आणि सशंोधनाची हे्ू आणि उद्दीष्ट े समा्ोणज् 
करण्ासाठी ्ा णवणशष्ट सामग्ीचा कसा वा्र केला जाईल.

ह. वेळ चौकट / कतालम्ता्षदता 

णवणशष्ट वेळ चौकट लषिा् ठेवून जवळजवळ सव्य सशंोधने केली जा्ा्. ररसच्य प्रोजेकटमध्े ब्ा्यच 
्ा््ाांचा समावेश असल्ाने प्रत्ेक चरिा् णक्ी वेळ लागेल ्ाचे णन्ोजनबद्ध्िे णन्ोजन करिे 
आवश्क आहे. ्ा ्ा््ाांचे काळजी्ूव्यक णन्ोजन केल्ाने सशंोधकास प्रत्ेक टपप्ा् णमळालेल्ा 
मागिीनसुार का्ा्यचे णवभाजन करण्ाची आणि वेळ घालणवण्ास अनमु्ी णमळेल आणि सशंोधनाची 
्द्ध्शीर आणि णशस्बद्ध ्द्ध्ीने प्रग्ी होऊ शकेल.

इ . आल ््षक अदंताज पत्रक 

प्रस्ाणव् अर्यसकंल् ही कोित्ाही सशंोधन णरि्ाकला्ांची अत्ं्  महत्व्ूि्य आवश्क्ा अस्े. 
त्ामध्े सशंोधन अं् ग्य् महत्व्ूि्य प्रमखुांचे स्ष्ट वाट् समाणवष्ट केले जावे. काही षेिते् फक्त वरच्ा 
म्ा्यदे् ा्ं् लवणचक ठेवली जा्ा्. णकंम् अदंाजे ्ोग््ा णनणचि् करण्ासाठी आणि खचा्यमध्े 
शेवटच्ा षििी होिार ेबदल समाणवष्ट करण्ासाठी सादर केले जा्ा्.

ज. सबंलंध् समस्ता

एक चांगला प्रस्ाव केवळ सकारातमक गोष्टींशीच सबंणंध् असला ्ाणहजे, ्रं्  ुसशंोधनाच्ा काळा् 
उद्भविा्ा्य समस्ा णकंवा अडरळ्ांची मोजदाद करण्ाचा प्र्तन केला ्ाणहजे. अशा काही म्ा्यदा व 
अडरळे असू शक्ा् ज्ामळेु सशंोधनावर ्ररिाम होऊ शकेल जसे की व्क्ती णकंवा ससंरा, 
गो्नी् सामग्ी, ससंाधनांचा अडरळा, भाषे्ील अडरळे इत्ादी. ्ा घटकांचा जास्ी् जास् 
मोजदाद केली जािे आवश्क आहे आणि ््ा्य्ांचे णन्ोजन णकंवा णवचार करिे आवश्क आहे.

झ. नैल्क सकंलपनता

बहु्ेक सशंोधना् एका सवरू्ा् णकंवा इ्रा् मानवी सहभागाचा समावेश आहे. हा्ी घे्लेले 
सशंोधन सव्य नैण्क णवचारांचे अनसुरि करिे अत्ावश्क आहे. णवशेष्: सामग्ी सकंलन आणि 
सामग्ी सकंलनाच्ा ्द्ध्ींच्ा सदंभा्य्, सशंोधनाने काळजी्ूव्यक ्ोजना आखिे आवश्क आहे 
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आणि नैण्क मा्दडं कसे ठेवले जा्ील हे न्ाय् करिे आवश्क आहे. ्ा् सशंोधनासाठी 
सहभागींची समं्ी गोळा करिे, सहभागींच्ा सवा्त्त्ेची दखेभाल करिे, सवेंदनशील सामग्ी 
हा्ाळिे, इ्रांमधील गो्नी््ेचे आर्ासन ्ामध्े (अद्या् म्ा्यणद् नाही) ्ामध्े समाणवष्ट आहे.

ल. अपेलषि् लनषकर्ष / पररिताम

सशंोधन का्ा्य्ून एक प्रकारचे णनषकष्य णकंवा ्ररिाम काढण्ाचे उद्दीष्ट ठेविे गभंीर आहे. ्ा 
णनषकषा्य्ूववी शोधणनबधंा् चचा्य केलेल्ा उद्दीष्टांशी जोडले जावे.

• ्ाव्ण्ररक्त, प्रस्ावा् खालील गोष्टी दखेील समाणवष्ट असू शक्ा् (णकंवा त्ा इ्र घटकांसह 
समाणवष्ट केल्ा जाऊ शक्ा्):

१ . सशंोधन समस्ता व सशंोधन प्रश्न

 “सरंोधनताची समसयता ही सबंकं्ध् के्त्रताक्वषयी क्नक्चि् क्कंवता सपटि अक्भवयक्ति [क्वधतान] आहे, 
एखताद्ता क्सर्ीची सुधतारणे आवशयक आहे, दूर करणे कठीण आहे क्कंवता क्वद्वत्ततापूण्थ सताक्हतय, 
क्सद्धतंा् क्कंवता अक्स्तवता्ील अभयतासता् अक्स्त्वता् असलेलता त्रतासदतायक प्रश् आहे. अर्थपूण्थ 
समजून घेणयतासताठी आक्ण जताणूनबुजून ्पतासणीची गरज असलयताचे दताखव्े. " (ब्ा्मन, 
२०१५ ) 

 सशंोधकाने सशंोधनाची समस्ा ओळखल्ानं्र, ्े सशंोधनाच्ा षेित्ाशी सबंणंध् महत्व्ूि्य 
प्रश णवचारू शक्ा्. नं्र ्ा सशंोधनाचे प्रश अणधक स्ष्ट केले जा्ील आणि समस्ेचे 
णवधान करण्ासाठी णकंवा गहृी्कांची रचना करण्ासाठी (गहृी्का् सामील असल्ास) 
स्ष्टीकरि णदले जाईल.

सशंोधन प्रशावर काम कर्ाना, खालील वैणशष््ट्े णवचारा् घेिे आवश्क आहे:

• सशंोधनाचा प्रश स्ष्ट आहे का?

• हे सशंोधन करण्ा्ोग् आहे का?

• णवद्यमान णसद्धां् आणि साणहत्ाचा ्ा् काही दवुा आहे का?

• ही नाणवन््ूि्य आहे? हे अगदी लघ ुमागा्यने, णवद्यमान ज्ानाच्ा शरीरा् काही्री नवीन जोड्े?

• एकाणधक सशंोधन प्रशांशी सबंणंध् असल्ास- हे णनणचि् करा की ्े सव्य काही ना कोित्ा 
प्रकार ेएकमेकांशी जोडलेले आहे्.

• हे सणुनणचि् करा की प्रश बरचे णवस्ृ्  नाही् (वेळ आणि इ्र स्तो् लषिा् ठेवून) णकंवा फारच 
सकुंणच् नाही् (त्ांनी अभ्ासाच्ा षेित्ा् काही प्रमािा् ्ोगदान द्यावे)

२.  पररचतालन पररभतारता / सुपष् व्ताख्ता 

 सशंोधनासाठी आवश्क असलेल्ा अटी / वाक्ांशांचा चकुीचा अर्य लावला जाऊ न्े हे 
सणुनणचि् करण्ासाठी, सशंोधकाने ससु्ष्ट व्ाख्ा णदल्ा ्ाणहजे्, महिजेच णवणशष्ट 
सशंोधना् सजं्ा णकंवा ्ररव ््यनाचा कसा वा्र केला जा्ो ्ाची स्ष्ट व्ाख्ा. ्ामळे णवणशष्ट 
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अभ्ासामध्े अस्ष्ट्ा णकंवा चकुीच्ा अर्य लावला जा् नाही नाही. हे वाचकांना णकंवा 
पे्रषिकांना त्ाच्ा ्ोग् मागा्यने अभ्ासाचे चल समजण्ास मद् कर्ा्.

३ . गहृदी्क 

 “सशंोधनाची ही कल्ना, प्रशाचे ् ात्रु्ी उत्तर अस्े” (बेसट , २०१७ , ् षृ्ठ ४१). सशंोधनाला 
्षि्ा्ी्िा नाही हे सणुनणचि् करण्ासाठी सामग्ी सकंलन सरुू होण्ा्ूववी गहृी्क बनणवले 
गेले आहे. आधी्ासून अणस्त्वा् असलेल्ा सशंोधन आणि / णकंवा णसद्धां्ाच्ा आधार े
गहृी्क ््ार केले गेले आहे्. ्े सशंोधक कर्ा् असा अभ्ास्ूि्य अदंाज आहे, जो ्ो / 
्ी हा्ी घे्लेल्ा सशंोधना्ून णसद्ध करण्ाचा प्र्तन कर्ो. 

सशंोधन आरताखडता 

“सशंोधन रचना अभ्ासाचे वेगवेगळे घटक ससुगं् आणि ्ाणक्य क ्द्ध्ीने एकणत्् करण्ासाठी 
णनवडलेल्ा एकूि नी्ीचा सदंभ्य दे् े आणि त्ाद्ार ेआ्ि सशंोधनाची समस्ा प्रभावी्िे सोडवू 
शक्ो ्ाची खात्ी करुन; हे सामग्ी सकंलन, मोजमा् आणि णवशे्षिासाठी बल्ू णप्रटं ््ार कर्े. ” 
(डी वाउस, २००१ )

आ्ल्ा सशंोधनास ् द्ध्शीर मागा्यने ् ढेु नेण्ासाठी सशंोधन आराखडा ् ्ार करिे ही एक महत्व्ूि्य 
्ा्री आहे. हे सशंोधनाच्ा आधीच्ा टपप्ांशी (महिजे सशंोधनाची समस्ा ओळखिे, सशंोधनाचा 
प्रश ््ार करिे, आ्ले हे्ू आणि उद्दीष्ट े््ार करिे) दवुा साध्े आणि णवणवध घटकांचे समरिणम् 
करण्ासाठी आणि सामग्ी सकंणल् करण्ाचा माग्य बनणव्ो, जेिेकरून सशंोधनास एक ् ररिामकारक 
्ररमाि प्रदान कर्ा ्ेईल . महिूनच, "प्राप्त झालेल्ा ्रुाव्ांमळेु आमहाला सरुुवा्ीच्ा प्रशांची 
उत्तर ेशक् ण््क्ा णनणव्यवाद्िे दृढ कर्ा ्े्ील हे सणुनणचि् करण्ाचे उद्दीष्ट आहे." (डी वाउस, 
२००१)

प्रस्ाव आणि प्रत्षि सशंोधन प्रणरि्ेदरम्ान सशंोधन आराखडा एक ् ूल महिून का ््य कर्े. सशंोधन 
आराखडा नीट णवचारा् असले ्ाणहजे आणि त्ाने असखं् घटकांचे स्ष्टीकरि आणि समर्यन केले 
्ाणहजे जसे की:

• वा्रल्ा जा् असलेल्ा सशंोधन आराखड््ाचा प्रकार

• सशंोधकाची भूणमका

• सशंोधनाच्ा णवणवध षेित्ांची अमंलबजाविी करण्ासाठी वा्रल्ा जािा्ा्य ्द्ध्ी (नमनुा, 
सामग्ी सकंलन आणि सामग्ी णवशे्षि)

• सशंोधन आराखडा णवकणस् कर्ाना, सशंोधकाने ब्ा्यच गोष्टी लषिा् ठेवल्ा ्ाणहजे्ः

• कोित्ा ्द्ध्ी वा्रल्ा जा्ील आणि त्ा ्ा सशंोधनासाठी सववोत्तम ््ा्य् का आहे्?

• वा्रल्ा गेलेल्ा ्द्ध्ी सशंोधन प्रशाचे उत्तर दणे्ासाठी आवश्क असली सामग्ी ्रुवेल 
का्? हे अभ्ासाचे हे्ू आणि उद्दीष्ट ेलषिा् घेण्ास मद् करले?
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• ही ्द्ध् व्वहा ््य व नैण्क आहे का?

• त्ा णवणशष्ट ्द्ध्ीचा वा्र केल्ामळेु उद्भवू शकिा्ा्य सभंाव् म्ा्यदा का् आहे्? हे कसे 
सामोर ेजाऊ शक्े?

• सामग्ी सकंलन आणि सामग्ी णवशे्षिासाठी वा्रली जािारी कोि्ी साधने आहे्? ्े 
व्ावहाररक आणि उ्लबध आहे् का?

• ्ा ्द्ध्ीने सकंणल् केलेली सामग्ी णवर्सनी् आणि वैध मानली जाऊ शक्े ?

• हे सशंोधन ्नुहा बनव्ा ्ेईल का?

डी वाउस ्ांच्ा म्े, चांगल्ा सशंोधन आराखड््ामध्े अं् ग्य् आणि बाह्य वैध्ा असिे आवश्क 
आहे. अं् ग्य् वैध सशंोधन आराखड््ाने उणद्दष््ट् असलेले णनषकष्य साध् केले ् ाणहजे्. बाह्य वैध्ेचा 
अर्य असा हो्ो की सशंोधनास सामाणजक समा्ोजानामध्े सामान्ीकरि केले जाऊ शक्े.

सशंोधनाच्ा णवस्ृ्  उद्दीष्टांवर आणि सशंोधनाच्ा प्रशाचे उत्तर का् णदस्े ् ावर अवलंबून, सशंोधन 
आराखड््ाचे २ णवस्ृ्  शे्िींमध्े वगवीकरि केले जाऊ शक्े: (डी वाऊस, २००१)

वि्षनतातमक सशंोधन

अशा सशंोधनाचे सशंोधन सशंोधन प्रशाचे वि्यन करिे णकंवा त्ाचे उत्तर दिेे हे आहे. हे प्रामखु्ाने 
एखादी णवणशष्ट समस्ा "का्" अस्े.

सपष्दीकरितातमक सशंोधन-

"णवणशष्ट सामाणजक समस्ा अणस्त्वा् का आहे" हे उत्तर दणे्ाचा प्र्तन केला.

आ्ल्ा सशंोधनाचा हे्ू समजून घेिे सशंोधकांना अणधक सहज्िे सशंोधन आराखडा णवकणस् 
करण्ास सषिम करले. हे लषिा् घेण्ासारखे आहे की वि्यनातमक आणि स्ष्टीकरिातमक सशंोधन 
्ूि्य्िे एकमेकां्ासून वेगळे केले जा् नाही् आणि ब्ा्यच सशंोधना् णवणशष्ट सशंोधन समस्ेचे 
वि्यन आणि स्ष्टीकरि दणे्ाचा प्र्तन केला जा्ो.

ज्ा सशंोधनाचे काम केले जा् आहे (्ररमािातमक, गिुातमक णकंवा णमणश््) ्ावर आधारर्, 
सशंोधकाद्ार ेवा्रल्ा जािार ेअनेक सशंोधन आराखडे आहे्.

्ा्ैकी काही आहे्:

१ . प्रा्ोणगक

२ . रखेांशाचा

३ . रिरॉस-सेकशनल ( णव्री् अनभुाग) 

४ . व्ष्टी अध््न 

५ . ्लुनातमक
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 प्रता्ोलगक सशंोधन आरताखडता :

प्रा्ोणगक सशंोधन 2 चलांवर अवलंबून आहे- सव्ंत् चल (जे कारि आहे) आणि अवलंणब् चल 
(ज्ाचा ्ररिाम आहे). ्ा आराखडा द्ार,े सशंोधक णनकालावरील हस्षेि्ाचा ्ररिाम स्ष्ट्िे 
समजून घेण्ासाठी इ्र सव्य चलांचा प्रभाव काढून टाकण्ाचा प्र्तन कर्ो. समाजशास्ता् प्रा्ोणगक 
आराखडा फारसा वा्रला जा् नाही.

•  रखेताशंताचता आरताखडता :

 रखेांशाच्ा आराखडा उदे्दश असा आहे की ठराणवक कालावधीसाठी णवणशष्ट नमनुा णकंवा 
घटनेचा अभ्ास करिे हो्. त्ामध्े वेळोवेळी होिार े बदल मोजिे आणि २ घटकांच्ा 
दरम्ान सामग्ी सकंणल् करिे समाणवष्ट आहे. रखेांशाचा अभ्ास बहुधा सवहनेच्ा णवस्ाराच्ा 
रू्ा् ्ाणहला जा्ो आणि वेळ आणि खच्य ्ा् गुं् ल्ामळेु हे फार लोकणप्र् सशंोधन 
आराखडा नस्े. ्राण्, ्े णवणशष्ट चलांच्ा वेळेच्ा भूणमकेबद्दल अं् दृ्यष्टीस अनमु्ी दे् ा् 
आणि का ््यकारि अनमुान काढण्ास उ््कु्त ठरू शक्ा्.

 रखेांशाच्ा आराखडाचे मंडळ अभ्ास आणि गट अभ्ास २ प्रकारांमध्े णवभागले जाऊ 
शक्ा्. मंडळ अभ्ासामध्े, नमनुा हा अभ्ासाचे लषि अस्े आणि मंडळ फे्मवक्य  का ््य 
चौकटीमधील णवणवध प्रकारच्ा लोकांकडून सामग्ी गोळा केला जा्ो. गट अभ्ासामध्े, 
एकगट णकंवा समूह, सामान् वैणशष््ट्े णकंवा वैणशष््ट्े सामाण्क करिारा अभ्ास केला जा्ो.

•  क्रॉस-सकेशनल आरताखडता ( णव्री् अनभुाग आराखडा )

 हा सशंोधन प्रकार आहे ज्ामध्े एकाच वेळी ब्ा्यच व्क्तींकडून सामग्ी गोळा केला जा्ो. 
एका रिरॉस सेकशनल ररसच्यमध्े एकाच वेळी, एकाच घटनेवर प्रभाव न घे्ा (एक प्र्ोगातमक 
आराखडाच्ा णव्री्) सामाणजक घटनावर ्ररिाम घडणविार े एक णकंवा अणधक बदल 
्हाण्ाचा प्र्तन केला जा्ो. एकदा सामग्ी चा एखादा प्रकार जमा झाल्ावर त्ाचा उ््ोग 
‘सगं् नमनेु’ शोधण्ासाठी केला जा्ो (ब्ा्मन, २०१५)

 ्ुलनतातमक सशंोधन आरताखडता

्ा आराखडामध्े कमी-जास् एकसारखे्िाचा वा्र करून दोन णवरोधाभासी घटनांचा अभ्ास 
करिे समाणवष्ट आहे. त्ानं्र ्ा प्रकरिांची ्लुना ्ाणक्य कदृष््ट्ा केली जा्े आणि असे केल्ाने ्े 
सामाणजक घटनेस आणि त्ा् समाणवष्ट असलेल्ा ्ररव ््यनांना समजून घेण्ाचा प्र्तन कर्ा्.

•  व्ष्दी अध््न 

 व्ष्टी अध््न मध्े एकाच प्रकरिा्ील सणवस्र आणि गहन णवशे्षि केले जा्े. प्रशांमधील 
प्रकरि णवणशष्ट णकंवा णवणशष्ट सवरु्ाचे असिे आवश्क आहे- त्ाच्ा सवभाव णकंवा 
जणटल्ेमळेु. एखाद े प्रकरि एक सव्ंत् व्क्ती, ससंरा, एक समदुा् असू शक्े. महिूनच 
प्रकरिा्ील प्रशा् कोि्ेही ‘णनणचि् आकार’ नस्े.
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 ‘ररसच्य णडझाईन अडँ मेरड्स अॅ प्रोसेस अॅप्रोच’ (Research Design and Methods A 
Process Approach’) मधील बोडनेनस आणि अॅबरॉटमध्े इ्र अनेक सशंोधन णडझाईनसचा 
उललेख आहे. त्ांनी ्ास “अ-प्रा्ोणगक सशंोधन आराखडा ” महिून वगवीकृ् केले आहे . ्ा 
आराखडा अरा्यने सव्ंत् णनररषिि आहे् की-

• ्े ्रस्रसबंधंातमक आहे् आणि कोित्ाही प्रकार ेसव्ंत् चल बदलू शक् नाही्. 

•  प्रामखु्ाने प्रणशणषि् सशंोधकांच्ा णवष्ाच्ा व ््यनाबद्दलच्ा णनरीषििाद्ार ेसामग्ी गोळा केली 
जा्े. (बोड्यन, २०१८)

अ-प्रता्ोलगक सशंोधन आरताखडता :

अ.  नैसलग्षक रचनता

 ्ामध्े आ्ल्ा णवष्ांच्ा नैसणग्यक वा्ावरिा् त्ांचे णनरीषिि करून सामग्ी सगं्णह् करिे 
समाणवष्ट आहे. ् ी णनरीषििे णवना-बाध्कारी मागा्यने केल्ा आहे् ् ाची काळजी घेिे आवश्क 
आहे, कारि त्ाचा सामग्ी गोळा केल्ा जािा्ा्य गिुवते्तवर ्ररिाम होऊ शक्ो.

ब.  मतानववशं लवज्तान

 मानववशं णवज्ान आराखडामध्े, सशंोधक अभ्ास केल्ा जािाऱ्ा समदुा् णकंवा सामाणजक 
गटाबरोबर दीघ्यकाळ राह्ो. अणधक सखोल ्द्ध्ीने अभ्ासल्ा जािा्ा्य णवष्ाचे णनरीषिि 
आणि आकलन करण्ासाठी ्े सामाणजक उभारिी् सव्: ला मगन कर्ा्.

क.  समताजलम्दी 

 "समूहा्ील सामाणजक सबंधं ओळखिे आणि मोजिे" ही एक ्ररमािातमक ्द्ध् आहे. 
(बोडनेन, २०१८ , ्षृ्ठ.२४७) एका सामाणजक-अभ्ासा्, सशंोधना् सहभागी काही 
्ररमािांनसुार प्रत्ेक गोष्टीचे मूल्ांकन कर्ा् आणि अभ्ास केला जािारा णवष्ांमधील 
सामाणजक सबंधं चांगल्ा प्रकार ेसमजून घेण्ासाठी हा सामग्ी ्ररमाणि् केला जा्ो.

ड.  अलभलेख सशंोधन

 ही एक रिनी्ी आहे ज्ामध्े णवद्यमान सगं्णह् नोंदींमधून सामग्ी चे णवशे्षि आणि सगं्ह 
करिे समाणवष्ट आहे. ्ा दस्ऐवजा् "घटनेची ऐण्हाणसक खा्ी, जनगिनेची माणह्ी, 
कोटा्यच्ा नोंदी, ्ोणलसी गनुहा अहवाल, प्रकाणश् सशंोधन लेख, वैद्यकी् नोंदी, सोशल 
मीणड्ा माणह्ी, इ्र सगं्ही् माणह्ी" असू शक्ा् (बोडनेन, २०१८ , ्षृ्ठ २५०) ्राण्, ही 
रचना वा्रण्ा्ूववी ब्ा्यच गोष्टी लषिा् ठेवल्ा ् ाणहजे्. सगं्णह् दस्ऐवजा् मध्े सामग्ी चा 
णवस्ृ्  सगं्ह असू शक्ो. सशंोधकाच्ा मना् णवणशष्ट सशंोधन प्रश असिे आवश्क आहे 
णकंवा मोठ््ा प्रमािा् माणह्ीमध्े त्ांनी सव्ःला हरवले आहे. दसुर ेमहिजे, अणभलेखाच्ा 
नोंदी सहसा सहज उ्लबध नस्ा् महिूनच, प्रकल् हा व्वहा ््य आहे की नाही ् ाचा अभ्ास 
सशंोधकाने णवचार केला ्ाणहजे.
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ई.  सतामग्दी/ आश् लवशे्रि

 जेवहा सशंोधक “णवणशष्ट शे्िी णकंवा घटना (जसे की भाषिा् णवराम दे् े), घटक (जसे की 
नकारातमक णटप्ण्ा)” णकंवा व ््यन (जसे की गटाच्ा दरम्ान णदलेली वास्णवक माणह्ी जसे 
की लेखी णकंवा बोलल्ा गेलेल्ा दस्ऐवजाचे णवशे्षि करण्ाची इच्ा अस्े ्ेवहा) ही 
सशंोधन रचना वा्रली जा्े. चचा्य) ”(बोडनेन,२०१८ ्षृ्ठ २५१)
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८
सामग्री विश्लेषण आवण ललेखन

 

सामग्री विश्लेषण हा कोणत्ाहरी सशंोधनाचा सिावात महतिाचा भाग असतो. ्ा अिस ल्ेत, सशंोधकानले 
सगं्वहत कले ललेल्ा सामग्री चा सारांश कले ला जातो आवण अभ्ासाचरी उद्रीष्ले पूणवा करण्ासाठरी त्ास एका 
प्रकारले त्ार कले लले जातले वकंिा त्ाचा अ व्ा लाितात. हले विश्लेषणातमक आवण / वकंिा तावकवा क 
्वुतििादानसुार, नमनुले, ट्रेंड वकंिा अभ्ास कले ललेल्ा चलांमधरील सबंधं प्रकट करण्ासाठरी कले लले जातले. 
सामग्री विश्लेषण आवण व्ाख्ा करण्ाचरी पद्धत पररमाणातमक आवण गणुातमक सशंोधनात अगदरी 
िलेगळरी आहले. ्ाचले कारण असले की सशंोधनाचरी रचना िलेगळरी असल्ानले सामग्री एकवरित करण्ाचरी 
पद्धतरीहरी िलेगळरी आहले. त्ावप, एकतर प्रकरणात सामग्री विश्लेषणाचा हलेतू सकंवलत कले ललेल्ा सामग्री चले 
सपष्रीकरण करणले आहले, जलेणलेकरून गहृरीतकांिर वकंिा अभ्ासाच्ा उद्रीष्ांिर लक्ष करें वरित करणले शक् 
होईल. त्ानंतर विश्लेवषत सामग्री सशंोधकाद्ारले परुािा महणून िापरला जाऊ शकतो, कारण त्ांनरी 
सशंोधनाच्ा समस ल्ेचले उत्तर दलेण्ाचा प्र्तन कले ललेला असतो. 

जररी सामग्री सकंलनाचरी पद्धत िापरल्ा जात असललेल्ा सशंोधन आराखड््ाच्ा आधारले बदलू 
शकतले, परतं ुबहुतलेक सामग्री विश्लेषणले 3 मूलभूत चरणांचले अनसुरण करतात: (माव व्ाक)

1.  विश्लेषणासाठरी सामग्री त्ार करणले

2.  ्ोग् पद्धतींचा िापर करून सामग्री चले विश्लेषण करणले

3.  सामग्री चले सपष्रीकरण

जॉन बलेसटच्ा मतले, एका सशंोधनानसुार सामग्री विश्लेषणाचरी पा्ररी जलेवहा सशंोधकाद्ारले सामग्री िर 
प्रवरि्ा कले लरी जातले. सकंवलत कले ललेल्ा मावहतरीचले विश्लेषण कसले कले लले जातले हले दोन गोष्ींिर अिलंबून 
असतले:

१ .  मावहतरीचा प्रकार- िणवानातमक, पररमाणातमक, गणुातमक, ितृ्तरीनसुार .

२.  शोधक िाचकांप य्ंत पोचिण्ाकरता सशंोधक कसा वनिडतो.

गोळा कले ललेल्ा सामग्री चले विश्लेषण आवण अहिाल दलेताना, विश्लेषणासाठरी िापरलरी जाणाररी पद्धत 
सशंोधक पररमाणातमक वकंिा गणुातमक आराखडा (वकंिा वमवरित आराखडा ) िापरत आहले की नाहरी 
्ािर अिलंबून असलेल. हले लक्षात घलेणले मनोरजंक आहले की दोघांमधरील फरक ब्ावाचदा अवधक सैद्धांवतक 
आवण शैक्षवणक सिरूपाचा असतो कारण बहुतलेक सशंोधनात ्ा दोनहरीचा काहरी सतर िापरण्ाचरी 
शक्ता असतले. त्ावप, पररमाणातमक आवण गणुातमक रचनांसाठरी कले िळ िापरल्ा जाणा्ावा पद्धतरी 
आहलेत.

पररमाणातमक आवण गणुातमक फरक बाजूला ठलेिून, सामग्री विश्लेषण सितः कले लले जाईल की सगंणकाच्ा 
मदतरीनले कले लले जाईल की नाहरी हलेहरी सशंोधकानले लक्षात घलेतलले पावहजले. जर गोळा कले ललेला सामग्री पूणवापणले 
िणवानातमक असलेल तर साधारणपणले सशंोधक सामग्री चले व्वतिचवलतपणले विश्लेषण करणले वनिडतो. 
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त्ावप, जर सामग्री चरी विपलु प्रमाणात मावहतरी असलेल तर सशंोधक सगंणक प्रोग्ामच्ा मदतरीनले तले 
करू शकले ल. गणुातमक सशंोधनांसाठरी NUD * DIST N6, NVIVO इ. सारख्ा अनलेक सगंणक 
सॉफटिलेअर आहलेत. जर सशंोधन पररमाणिाचक असलेल तर सशंोधकानले प्र्म कोणत्ा प्रकारचले 
विश्लेषण आिश्क आहले तले ठरिािले लागलेल, महणजले तले िारिंारता वितरण, रिॉस-टॅब्लुलेशन असलेल वकंिा 
त्ासाठरी (सामारिले्न) प्रतरीगमन विश्लेषण, घटक विश्लेषण इत्ादरी सांवख्की् प्रवरि ल्ेचरी आिश्कता 
असलेल तर बरलेच सॉफटिलेअर प्रोग्ाम आहलेत. एसपरीएसएस, आर आवण पा््न सारख्ा सामग्री 
पररमाणातमक विश्लेषणासाठरी सशंोधकाद्ारले दलेखरील िापरल्ा जाऊ शकतात.

सामग्री विश्लेषण मळुात सामग्री कपातशरी सबंवंधत आहले. ्ा टपप्ािर सशंोधक गोळा कले ललेला सामग्री 
कमरी करतो, ज्ामळुले  त्ाचा अ व्ा होतो. पररमाणातमक सामग्री च्ा बाबतरीत, हले गवणताच्ा वकंिा 
सांवख्की् काहरी प्रकारांद्ारले कले लले जातले (जसले की सरासररी, सारण्ा इ.) आवण गणुातमक सामग्री मध ल्े, 
सगं्वहत सामग्री विविध रिलेणींमध ल्े वकंिा ्रीम मध ल्े गटबद्ध करून कले लले जातले. आधरीचा टपपा (महणजले 
सामग्री सकंलन) विपलु प्रमाणात सामग्री सकंवलत करतो - त्ापैकी कले िळ काहरी सपूंणवापणले अभ्ासाशरी 
सबंवंधत आहले. महणून सामग्री विश्लेषण, एक प्रकारचा सामग्री विलगरीकरण महणून का व्ा करतले, 
सशंोधकास तो सामग्री घलेण्ास अनमुतरी दलेतले जले त्ाला / वतला वतच्ा सशंोधनाचले हलेतू आवण गरजा 
सम व्ान करण्ास मदत करतले.

अभ्ासाच्ा अभ्ासाच्ा उद्लेशानले गोळा कले ललेल्ा सामग्री च्ा सदंभावात, विश्लेषण मोठ््ा प्रमाणात 2 
रिलेणींमध ल्े िलेगळले  कले लले जाऊ शकतले:

• प्रा्वमक सामग्री विश्लेषण

•  दयु्म सामग्री विश्लेषण

प्रा्वमक सामग्री विश्लेषणामध ल्े त्ा सामग्री चा सदंभवा असतो जो सशंोधनाच्ा विवशष् लक्् साठरी 
सित: सशंोधनातून गोळा कले ला जातो. ्ाचा अ व्ा असा होतो की विश्लेवषत कले ललेला सामग्री विवशष् 
प्रशांकडले लक्ष िलेधण्ासाठरी सशंोधक वकंिा सशंोधकांच्ा गटानले गोळा कले ला आहले. सशंोधन आराखडा 
आवण सामग्री सकंलन करण्ाचरी पद्धत दलेखरील काळजरीपूिवाक सशंोधकानले वनिडलरी आहले.

्ाउलट, दयु्म सामग्री विश्लेषण, दसु्ावा उद्लेशानले वकंिा प्रकलपासाठरी सामग्री एखाद्ानले सकंवलत 
कले ललेला सामग्री च्ा अ्ावानले सबंवंधत आहले. महणूनच, सामग्री सगं्हात सशंोधकाचा ल्ेट सहभाग नवहता 
आवण सशंोधकाच्ा विवशष् सशंोधन प्रशांकडले लक्ष िलेधण्ासाठरी हले कले लले गलेलले नाहरी. महणूनच, सामग्री 
चा समान घटक एका सशंोधकासाठरी प्रा्वमक सामग्री आवण दसु्ावासाठरी दयु्म सामग्री असू शकतो. 
दयु्म सामग्री विश्लेषणाच्ा बाबतरीत, सशंोधन दसु्ावा सशंोधकाद्ारले त्ाच्ा अभ्ासाचले दािले आवण 
उद्रीष्ले समव व्ात करण्ासाठरी िापरललेल्ा मावहतरीचा उप्ोग करण्ाचा प्र्तन करतो. सशंोधकाद्ारले 
सामग्री सकंवलत कले ललेला नाहरी, महणून सामग्री पा्ाभूत सकंलनासाठरी िापरल्ा जाणा्ावा सामग्री 
-पद्धतरी, प्रवतसाद रिलेणरी कशा होत्ा, अभ्ास करण्ात ल्ेत असललेलरी लोकसखं्ा आवण सामग्री चरी 
इतर िैवशष्् ल्े त्ानले सितःला पररवचत कले लरी पावहजले. 

आधरी सांवगतल्ाप्रमाणले सामग्री विश्लेषण हा सशंोधनातरील महत्िपूणवा टपपा आहले. हले सवुनवचित करणले 
महतिाचले आहले की घलेत असललेल्ा सशंोधनाचरी सिवा पािलले िैध, विश्ासाहवा आवण नैवतकदृष्््ा ्ोग् 
आहलेत. रिले सिलेलनले सामग्री चले विश्लेषण करताना सशंोधकांनरी लक्षात घ्ाव्ात अशा काहरी वटपांचा 
उलललेख कले ला आहले:
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तटस्थ रहा

विवशष् प्रकरणांमध ल्े, सशंोधकांना सहभागींच्ा मतांचले सम व्ान करण्ाचा मोह ल्ेऊ शकतो. ्ाचा अ व्ा 
असा होतो की तटस् दृवष्कोन घलेण्ाऐिजरी, सशंोधक विवशष् मत वकंिा दृश्ाकडले ्कुत आहले वकंिा 
सशंोधनाच्ा कलपनलेला सम व्ान दलेणारलेच सशंोधन सादर करतले. असले कले ल्ानले त्ांनरी सकंवलत कले ललेलरी 
काहरी सशंोधक सामग्री दलुवावक्षत करतो वकंिा टाळू शकतो. गणुातमक अभ्ासामध ल्े ्ाचा अ व्ा असा 
आहले की बाजू घलेणले आवण त्ाद्ारले कले िळ सकारातमक प्रकाशात सहभागींचरी मतले मांडणले. पररमाणिाचक 
सशंोधनात ्ाचा अ व्ा असा होतो की सामग्रीकडले दलुवाक्ष करणले सशंोधकाच्ा धारणलेस मान्ता वकंिा 
नाकारणले. 

कले िळ सकारातमक पररणाम जाहरीर करणले टाळा

नैवतकदृष्््ा, सशंोधनाचा ्कुाि ्ोग् आहलेत की नाहरी ्ाचरी पिावा न करता सशंोधकांनरी त्ांचले सपूंणवा 
वनषकषवा जाहरीर करणले महतिाचले आहले. अशा प्रकारले, पररमाणातमक सशंोधनात, सामग्री विश्लेषणानले 
सांवख्की् चाचण्ा प्रवतवबवंबत कले ल्ा पावहजलेत आवण सगं्वहत कले ललेल्ा सामग्री चा कोणताहरी भाग 
कमरी ललेखला जाऊ न ल्े. गणुातमक सशंोधनात, सशंोधकास सपूंणवा वनषकषायंच्ा अहिालाचरी काळजरी 
घलेणले आिश्क आहले- अगदरी नमनुले आवण कलपना जले त्ाच्ा सशंोधनास सम व्ान दलेत नाहरीत त्ाकडलेहरी 
लक्ष वदलले पावहजले.

सहभागींच्ा गोपनरी्तलेचा आदर करा

सामग्री चले विश्लेषण करताना, सशंोधकानले सशंोधकाच्ा गोपनरी्तलेचा आदर करण्ाचरी काळजरी घलेतलरी 
पावहजले. वलप्तंरणाच्ा ( ललेखनाच्ा ) अिस ल्ेदरम्ान सामग्री सकंलन प्रवरि ल्ेदरम्ान त्ांचरी िै्वतिक 
मावहतरी गोळा कले लरी जाऊ शकतले, त्ावप सशंोधकानले प्रवतसादातून सहभागींचरी नािले काढून टाकणले 
आिश्क आहले. गणुातमक सशंोधनात, सहभागरी सहभागींच्ा ओळखरीचा आवण दृवष्कोनाचा आदर 
करण्ासाठरी अनिलेषक उपनाम वकंिा टोपणनाि िापरतात.

सखं्ातमक विश्लेषण

सखं्ातमक / पररमाणातमक विश्लेषण त्ा प्रवरि ल्ेस सदंवभवात करतले जले ल्े सकंवलत कले ललेलरी सामग्री 
िगगीकृत कले लरी जातले आवण नंतर सांवख्की् पद्धतींच्ा सचंाचा िापर करून प्रवरि्ा कले लरी जातले. त्ात 
गवणतरी् प्रवरि्ा आवण हाताळणरीचा समािलेश आहले, ज्ाचा अ व्ा आललेखरी् प्रवतवनवधतिाच्ा मदतरीनले 
नंतर सपष्रीकरण वदलले जातले. पररमाणिाचक सशंोधनासाठरी वनिडललेलरी सामग्री ् ादृवचछिक आवण मोठ््ा 
नमनु्ांमध ल्े गोळा कले ला जातले. अशा प्रकारले, विश्लेषणाद्ारले सशंोधकास नमनु्ात आढळललेलले नमनुले वकंिा 
प्रिाह सामान् लोकांमध ल्े लागू करण्ास अनमुतरी दलेतले.

सखं्ातमक विश्लेषण हले वनसगावातरील िसतवुनष्ठ आहले आवण एखाद्ा घटनलेचरी वकंिा का व्ारिमातरील घटना 
समजून घलेण्ाचा प्र्तन करतात आवण सांवख्की् पद्धतींचा िापर करून त्ांचले िणवान करतात. 
महणूनच अभ्ासाच्ा ्ादृवचछिक वकंिा दवुमवाळ पररणामाशरी सबंवंधत नाहरी. त्ावप, हले लक्षात घलेणले 
महतिाचले आहले की विश्लेषकांनरी सामग्री बद्ल व्ापक सामान्रीकरण करू न ल्े ्ाचरी काळजरी घलेतलरी 
पावहजले.
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सखं्ातमक रचनलेत सकंवलत कले ललेलरी सामग्री प्रामखु्ानले मोजता ल्ेण्ासारख्ा गोष्ींशरी सबंवंधत असतले 
जसले की लांबरी, िजन, िलेग, रंदरी, तपमान इ. सकंवलत कले ललेल्ा सामग्रीचरी मारिा विसततृ असल्ानले 
सामग्री विश्लेषणाच्ा प्रवरि ल्ेत सशंोधक सामग्री सलुभ करण्ाचा प्र्तन करतो. करें रिरी् प्रितृ्तरीचले मापन, 
प्रमाण विचलन आवण प्रसरण ्ांचले उपा् ्ासारख्ा सांवख्की् तंरिाचा िापर करणले. हा सामग्री 
त्ानंतर आकृत्ातमक प्रवतवनवधतिाद्ारले (उदा. ततिले  , आललेख इ.) व्ति कले ला जातो.

पढुरील पा्ऱ्ा मध ल्े विभावजत ्ाल्ािर पररमाणातमक सामग्री विश्लेषण सलुभ कले लले जाऊ शकतले-

१. सकंवलत कले ललेलरी सामग्री व्िस्थाबद्ध करणले

 सशंोधकानले सशंोधनासाठरी अनलेक नमनु्ांमधून सामग्री गोळा कले ला असतले. सामग्री विश्लेषणाचा 
पवहला टपपा महणून स्तोतांकडून एकवरित प्रवतसादांचले िगगीकरण करणले आिश्क आहले जलेणलेकरून 
त्ांचा शोध घलेतला जाऊ शकले ल वकंिा अवधक तपशरीलिार िणवान कले लले जाईल.

२. सामग्री व्क्त करणले / वचत्रण करणले

 एकदा असखं् प्रवतसादांमध ल्े सामग्री व्िवस्त कले ला गलेल्ानंतर सशंोधक सामग्री सपष् 
करण्ास सरुिात करू शकतो. ्ासाठरी आललेवख् सादररीकरणले िापरलरी जाऊ शकतात. 
विवशष् प्रकरणांमध ल्े, सकंवलत कले ललेल्ा सखं्ातमक आकडलेिाररीसाठरी काहरी प्रमाणात 
सांवख्की् प्रवरि ल्ेचा सामना करािा लागतो जलेणलेकरून तले अवधक सहजपणले व्ति कले लले जाऊ 
शकतात. हले सारणरी, आकृत्ा, पाई-चाट्वास (ितुवाळाललेख ) , वहसटोग्ाम इत्ादींद्ारले सपं्रलेवषत कले लले 
जाऊ शकतात.

३.  वनषकषाषाप य्ंत पोहोचण्ासाठरी विश्लेषण / साराशं

 ्ा पा्ररीत , कोणत्ा प्रकारच्ा प्रवतवरि्ा का् आल्ा आहलेत हले समजण्ासाठरी सशंोधकानले 
सकंवलत कले ललेल्ा सामग्री चले मूल्ांकन करणले आिश्क आहले. हले त्ांना गहृरीतक वकंिा 
सशंोधनाच्ा प्रशासह प्रवतसादांना जोडण्ास अनमुतरी दलेईल. ्ा पा्ररीद्ारले, सकंवलत कले ललेला 
सामग्री ्ापढुले कले िळ त्ाच्ा कचच्ा सिरूपात नाहरी तर विश्लेवषत सामग्री गहृरीतक स्ावपत 
करण्ास वकंिा वसद्ध करण्ात सशंोधकास मदत करण्ास सक्षम असािले, जलेणलेकरून 
सशंोधनाचा वनषकषवा वनघू शकले ल.

त्थावप, सखं्ातमक सशंोधन त्ाच्ा म्ाषादावंशिा् नाहरी:

१.  विष्ांिर अवधक वन्रंिण ठलेिण्ासाठरी (जसले की प्र्ोग कले लले जातात अशा प्रकरणांमध ल्े), 
सशंोधन एका अनैसवगवाक िातािरणात कले लले जाऊ शकतले. महणूनच, विश्लेवषत सामग्री कमरी 
व्ाप्री ठलेिलेल आवण िासतविक जरीिनातरील पररवस्तींमध ल्े लागू होणार नाहरी.

२.  सखं्ातमक सामग्री विश्लेषणाचा पररणाम सरंचनातमक दजुाभािामळुले  होऊ शकतो- गहाळ 
सामग्री , असमान मोजमाप आवण संशोधकाकडून ्ाललेल्ा रिटुीं.

३.  सखं्ातमक सामग्री विश्लेषण हले ब्ावाचदा िरिरचले समजलले जातले.

४.  निरीन सकंलपना वकंिा इंवरि्गोचर बद्ल अभ्ास करताना सखं्ातमक सामग्री विश्लेषण िापरणले 
आवहानातमक आहले. हले कले िळ गहृरीतलेसह सामग्री काढतले, परतं ुतले का ्ालले हले विसततृ करून वकंिा 
समजािून सांगत नाहरी.
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जॉन बलेसट ्ांनरी आपल्ा सशंोधन पसुतकात (Research in Education ) सखं्ातमक सामग्री 
विश्लेषण करताना काहरी गोष्री सशंोधकांनरी लक्षात ठलेिल्ा पावहजलेत असले नमूद कले लले आहले:

• सारणरी आवण आकडलेिाररी ्ोग्ररत्ा िापरलरी आहलेत का?

•  मजकुरािररील सपष्रीकरण सपष् आवण सवंक्षप् आहले?

•  सामग्री मधरील संबधंांचरी पररीक्षा तकवा शास्त आवण ्ोग् समजतुरीिर आधाररत आहले?

•  सांवख्की् विश्लेषण नरीट समजलले आहले का?

•  प्रा्ोवगक आराखड््ाचले सिवा विभाग वनकालांसह प्रदान कले लले आहलेत?

•  तले ्ोग् सांवख्की विश्लेषण आवण / वकंिा ततिले  आवण आललेख सह समव व्ात आहलेत?

•  पररणाम त्ांच्ा घटनलेचरी कारणले सपष् न करता ल्ेट प्रक्षलेवपत कले लले जातात?

•  सिवा सांवख्की विश्लेषणले ्ोग् आवण ्ोग्प्रकारले सादर कले लरी जातात का?

सखं्ातमक / पररमाणातमक विश्लेषणाचले प्रकार

१.  िणषानातमक विश्लेषण

 सांवख्की् विश्लेषण आ्ोवजत करण्ासाठरी िणवानातमक विश्लेषण महत्िपूणवा पाऊल महणून 
मानलले जातले. ्ा टपप्ािर सामग्री चरी मूलभूत िैवशष्् ल्े िापरन िणवान कले लले आहले. सामग्री चले 
विश्लेषण मूलभूत विश्लेषणलेद्ारले कले लले जातले जसले की सामग्री चले वितरण, बह्यघटकांचरी ओळख 
पटविणले, मूलभूत सघंटना शोधणले इ. िणवान, विश्लेषण महणजले एकावधक तंरिाच्ा सहाय्ानले कले लले 
जाऊ शकतले जसले की मध्म, रिलेणरी, मानक विचलन शोधणले इ.

 िणषानातमक आकडलेिाररीचले ३ मखु् प्रकार आहलेत:

 िारिंारता मापन 

 िारिंारता वितरण एकवरित सामग्री व्िवस्त सिरूपात व्िवस्त करण्ाशरी सबंवंधत आहले 
जलेणलेकरून अभ्ासल्ा जाणाऱ्ा काहरी बदलांचरी िारिंारता समजून घलेता ल्ेईल. हले सामग्री 
सगं्वहत करताना वकतरी िलेळा चलाच्ा घटनलेचरी नोंद होतले.

 कें द्री् प्रिृत्री मापन

 सरासररी महणून दलेखरील सदंवभवात, हले एक "सांवख्की् वस्रता" दशवावितले जले आमहाला एका 
प्र्तनातून सपूंणवातलेचले महत्ि समजण्ास सक्षम करतले. (प्रो. आ व्ार बाउलरी) हले एकावधक मूल्ात 
मोठ््ा प्रमाणात सामग्री चले सकं्षलेपण करतले, ज्ामळुले  आमहाला सपूंणवा सामग्री चले एकाक्ष ( एका 
नजरलेत ) वमळविण्ास सक्षम करतले. सामग्री चरी तलुना करताना हले उप्तुि ठरतले, िलेळलेच्ा िलेळरी 
वकंिा काहरी कालािधरीत. मध्ितगी प्रितृ्तरीचले उपा् गवणताचले सरासररी (वकंिा मध्म) असू 
शकतात वकंिा स्ावनक सरासररी (जसले मध्म आवण मध्ांक ) असू शकतात.
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8 - सामग्री विश्लेषण आवण ललेखन

 प्रसरण वकंिा तफाित करण्ाचले उपा्

 प्रसरण वकंिा वभननतलेचले उपा् सामग्री च्ा प्रसार वकंिा विखरुल्ाचा अभ्ास करतात. हले कले िळ 
मध्ितगी सकंलपना वकंिा सरासररीपलेक्षा सामग्री बद्ल अवधक जाणून घलेण्ास सशंोधकास सक्षम 
करतले. महणूनच, मध्ितगी प्रितृ्तरीचले पररवशष् करण्ासाठरी िै्वतिक िसतू कशा प्रसाररत कले ल्ा 
जातात ्ाबद्ल मावहतरी प्रदान करतले. प्रसारणाचले मानक आहलेत- विसतार, चतु् ायंश विचलन, 
मध् विचलन आवण प्रमाण विचलन.

२. अनमुावनत विश्लेषण

 बलेसटच्ा मतले, “अनमुानातमक आकडलेिाररीचा उद्लेश नमनु्ाच्ा अदंाजाच्ा आधारले 
लोकसखं ल्ेविष्री अनमुान काढणले हो्. अनमुानातमक आकडलेिाररी हरी सांवख्की् प्रवरि्ा 
आहलेत जरी त्ांच्ाकडून गोळा कले ललेल्ा सामग्री नमनु्ांच्ा आधारले अभ्ासासाठरी घलेतललेल्ा 
लोकसखं ल्ेबद्ल अनमुान काढण्ासाठरी आवण वनषकषवा काढण्ासाठरी िापरलरी जातात. 
अनमुानातमक आकडलेिाररी िणवानातमक आकडलेिाररीचा आधार महणून आधार काढतले ज्ाचा 
आधार महणून काढलरी जातले. "

 सांवख्की् चाचण्ा (जसले की टरी-टलेसट, पॅरामलेवट्क टलेसट, हा्पो ल्ेवसस टलेसट इत्ादरी) एकवरित 
कले ललेल्ा सामग्री मध ल्े साजरा कले ललेला नमनुा आहले की नाहरी हले ओळखण्ासाठरी िापरला जातो. 
वनषकषवा आवण हसतक्षलेप ्ांच्ातरील सबंधं वनवचित करण्ासाठरी वकंिा अभ्ास कले ल्ा जाणा्ावा 
नात्ाच्ा सामर्ावाचले विश्लेषण करण्ासाठरी सशंोधक अनमुानातमक आकडलेिाररीचा िापर 
करतात.

गणुातमक विश्लेषण

गणुातमक विश्लेषणांमध ल्े गैर-प्रमावणत सिरूपात सामग्री समजून घलेणले आवण त्ाचा अ व्ा सांगणले समाविष् 
आहले. हले शबद, वचनहले, कृतरी आवण वनररीक्षणाद्ारले बनललेलले आहले. हले सामान्त: मलुाखतरी, लक्् करें रिरी गट, 
वनररीक्षण इत्ादरी गणुातमक पद्धतींद्ारले सशंोधकानले सकंवलत कले ललेल्ा मावहतरीशरी सबंवंधत आहले. 
विश्लेषणामध ल्े प्रा्वमक आवण दयु्म स्ोत समाविष् आहलेत, ज्ाद्ारले सशंोधकानले सामग्री गोळा कले ला 
असलेल. गणुातमक सामग्री पासून सपूंणवा अ व्ा प्राप् करणले जिळजिळ अशक् आहले, ्ाचा उप्ोग 
सामान्तः शोध आवण िणवानातमक सशंोधनात कले ला जातो.

गणुातमक विश्लेषण अशा प्रकारले एखाद्ा घटनलेचरी िैवशष्् ल्े वकंिा िैवशष्् ल्े समजून घलेण्ास आवण 
सखोलपणले पाहण्ाशरी सबंवंधत आहले. हले सशंोधकास एखादरी विवशष् घटना वकंिा ट्रेंड कशामळुले  उद्भितले 
हले “का” उघड करण्ाचा प्र्तन करून सखोल समज प्रदान करतले. गणुातमक विश्लेषण बहुतलेक िलेळा 
पररमाणातमक विश्लेषणासह िापरलले जाऊ शकतले वकंिा त्ापूिगी असू शकतले. पररमाणिाचक चौकशरी 
आवण विश्लेषणाचरी व्ाप्री गवणताच्ा आवण सांवख्की् हाताळणरीपरुतरी म्ावावदत आहले, तर गणुातमक 
सामग्री विश्लेषणाचरी विसततृ प्रमाणात आहले आवण सशंोधकाचा सहभाग दलेखरील त्ापलेक्षा जासत आवण 
महत्िाचा आहले. गणुातमक विश्लेषण महणून व्वतिवनष्ठ, िणवानातमक, अ-सांवख्की् आवण शोधातमक 
आहले.
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गणुातमक विश्लेषणामध ल्े पररमाणातमक अभ्ासापलेक्षा बरलेच कमरी ‘वन्म’ असल्ानले सशंोधकाला 
मोठ््ा प्रमाणात सामग्री सकंवलत करण्ासाठरी ससुजज दलेखरील कले लले पावहजले. त्ानंतर, विवशष् 
प्रकरणांमध ल्े, सशंोधकास िै्वतिकररत्ा भाग घलेतांना वकंिा त्ांच्ाशरी सबंधं असू शकतो. ्ाचा 
अभ्ासािर पररणाम होणार नाहरी वकंिा सशंोधनात कोणत्ाहरी प्रकारले अड्ळा वनमावाण होणार नाहरी हले 
सवुनवचित करणले महतिाचले आहले.

विश्लेषणासाठरी िापरललेलरी तंरिले वभनन असू शकतात, परतं ु त्ापैकी बहुतलेक समान मूलभूत चरणांचले 
अनसुरण करतात:

१.  िणषान / सामग्री पररवचत करणले

 गणुातमक विश्लेषणामागरील अभ्ासाच्ा अतंगवात घटनलेचले सपूंणवा आवण विसततृ िणवान विकवसत 
करणले हले आहले. गणुातमक सामग्री प्रामखु्ानले शबदांचा समािलेश असल्ामळुले , विश्लेषणाचरी पवहलरी 
पा्ररी महणजले सशंोधकास त्ासदंभावात जाण्ासाठरी दोन िलेळा एकवरित कले ललेल्ा सामग्री मधून 
जाणले / िाचणले. ्ात अभ्ासाच्ा अतंगवात घटनलेचा सदंभवा, वरि्ा आवण प्रवरि्ा समजून घलेणले 
समाविष् आहले. हले नंतर त्ार कले ल्ा जाणा्ावा मूलभूत नमनु्ांचरी आवण वनररीक्षणले ओळखण्ास 
सशंोधकास सक्षम करलेल. एखाद्ा मलुाखतरीद्ारले सामग्री सकंवलत कले लरी असल्ास, हा असा 
टपपा आहले ज्ामध ल्े सशंोधक सामग्री चरी नककल करलेल.

२.  िगगीकरण- एक चौकट विकवसत करणले

 ्ा चरणाला कोवडंग वकंिा अनरुिमवणका महणून दलेखरील ओळखलले जातले. सशंोधक काहरी विवशष् 
कलपना, सकंलपना, िाक्ांश वकंिा िैवशष्् ल्े ्ासारख्ा महत्िपूणवा विसततृ भागात कोड प्रदान 
करण्ास प्रारभं करलेल. उदा. सामावजक-आव व्ाक वस्तरी, ि्ोगट, वलंग इत्ादरी विसततृ क्षलेरिले 
असू शकतात जरी ्ा अभ्ासासाठरी महत्िपूणवा असू शकतात. हा टपपा महत्िपूणवा आहले कारण तो 
सामग्री ला सरंचनलेचा एक प्रकार प्रदान करतो. सामग्री सारांवशत करून, आमहरी अनािश्क 
तपशरील काढून टाकतो आवण सामग्री चरी मध्ितगी िैवशष्् ल्े अवधक सपष्पणले िणवान करतो.

३.  जोडणरी करणले - नमनुले आवण परसपर सबंधं ओळखणले

 एकदा सामग्री सकंले तन ्ाल्ानंतर, सशंोधक सामग्री दरम्ान ओळखणले आवण जोडणले सरुू 
करू शकतो. हले विवशष् पररकलपना , आितगी कलपना, नमनु्ांचरी वकंिा सामान् प्रवतसादाशरी 
सबंवंधत असू शकतले. त्ानंतर सशंोधकाद्ारले सशंोधनाचरी उद्रीष्ले पूणवा करण्ाच्ा मागावानले ्ा 
क्षलेरिाचले सपष्रीकरण कले लले जाऊ शकतले. हले त्ांना कले िळ सशंोधनाच्ा प्रशांचरी उत्तरले शोधण्ातच 
सक्षम करणार नाहरी परतं ुपढुरील क्षलेरि शोधण्ासाठरी निरीन क्षलेरिले शोधण्ात त्ांना मदत करू 
शकले ल.

 इ्ान डले ्ांच्ा मतले, गणुातमक विश्लेषण करताना लक्षात ठलेिण्ासाठरी काहरी महत्िाचले मदु्ले 
आहलेतः

• अ व्ा सदंभवा-आधाररत असतात

• वनरवनराळ्ा वनररीक्षकामध ल्े अ व्ा नलेहमरीच बदल करतात ( बदलत राहतात.)
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• सामावजक शास्तामध ल्े आपण त्ांचा विष् का् आहले हले विचारू शकतो

• विष्ांचा हलेतू हा नलेहमरीच सपष्रीकरण दलेण्ासाठरी विश्सनरी् मागवादशवाक नसतो

• प्रवरि ल्ेमध ल्े काळानसुार बदलांचले विश्लेषण कले लले जातले

• टपप्ाटपप्ानले, मखु् घटनांमध ल्े वकंिा घटकांच्ा जवटल अतंविवाशलेषण द्ारले बदलाचले विश्लेषण 
कले लले जाऊ शकतले.

• भौवतक तसलेच सामावजक घटक बदल प्रभावित करतात

गणुातमक विश्लेषणाचरी सामान्त: िापरलरी जाणाररी तंत्रले आहलेतः

 सामग्री विश्लेषण

 क्ा विश्लेषण

 िाद प्रवतिाद विश्लेषण

 ्रीमॅवटक ( पररकलपनातमक) विश्लेषण

 पा्ाभूत वसद्धांत

•   सामग्री विश्लेषण

 सामग्री विश्लेषण गणुातमक सामग्री विश्लेषणाचले सिावात लोकवप्र् आवण सामान्तः िापरला 
जाणारा प्रकार आहले. ्ात मजकूर, माध्म इ. पासून गोळा कले ललेल्ा दसतऐिजरीकरण कले ललेल्ा 
मावहतरीचले विश्लेषण करणले समाविष् आहले. ्ासाठरी सामग्री प्रा्वमक स्ोत जसले मलुाखत उतारले 
वकंिा लक्् करें वरित गटचचावाद्ारले वकंिा दयु्म स्ोतांकडून सकंवलत कले ला गलेला असलेल. सामग्री 
विश्लेषणाचा िापर स्तोतांच्ा रिलेणरीतून वकंिा उपलबध सामग्रीमधून नमनु्ांचले मूल्ांकन 
करण्ासाठरी कले ला जातो. सामग्री विश्लेषण बहुतलेक मलुाखतरीच्ा उता्ावामध ल्े कले लले जातले. 
विश्लेषणासाठरी मोठ््ा प्रमाणात सामग्री असू शकतले, महणून सामग्री चले विश्लेषण करताना 
सशंोधकास विवशष् सशंोधन समस्ा वकंिा प्रश हातात घलेणले महत्िपूणवा आहले. सामग्री 
विश्लेषणामध ल्े, सकंवलत कले ललेलरी सामग्री पनुहा िगगीकृत कले लरी जातो आवण सकंले तन कले लले जातले 
आवण िगवािाररी वकंिा पररकलपनांमध ल्े मध ल्े पढुरील विश्लेषण कले लले जातले. सामग्री विश्लेषण 
सामान्तः िापरलले जात असताना, तले ब्ावापैकी िलेळ घलेतले. जलेवहा सकंले त सचंव्त कले लले जातले 
आवण िगगीकृत कले लले जातले तलेवहा सकंलपना व्ति कले ल्ा जाणाऱ्ा छिोट््ा छिोट््ा सूक्म गोष्री 
गमािल्ाबद्ल ्ािर िारिंार टरीका कले लरी जातले.

•   क्था विश्लेषण

 जलेवहा सशंोधकानले सशंोधनाच्ा प्रशाचले उत्तर दलेताना लोकांच्ा क्ा आवण अनभुि िापरण्ािर 
लक्ष करें वरित कले लले तलेवहा नैवतक विश्लेषणाचरी पद्धत िापरलरी जातले. सशंोधक लोकांद्ारले सामाव्क 
कले ललेल्ा क्ा ऐकतो; हले क्ांचले काहरी प्रकारचले का व्ाकाररी हलेतू असतात ् ा गवृहत धरून कले लले गलेलले 
आहले. एकट््ा व्तिीच्ा वकंिा विवशष् विवशष् घटनलेच्ा जरीिनाचा अभ्ास करताना हले उप्तुि 
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ठरतले. हले प्रा्वमक आवण दयु्म स्ोतांकडून सामग्री सकंवलत करतले, जसले की सशंोधकाचरी 
वनररीक्षणले, सिवेक्षण, प्रवतसादकत्ायंचरी मलुाखत इ. क्ा विश्लेषण सहभागींच्ा क्ांचले विश्लेषण 
करून कले लले जातले, जले नंतर एका विवशष् चौकटरीत पनुहा सगं्वहत कले लले जातले. जलेवहा गोळा कले ललेला 
सामग्री पनुहा सचंव्त होतो तलेवहा सशंोधक मखु् घटक वकंिा ्रीमच्ा आधारािर एकवरित 
कले ललेल्ा क्ा एका फ्ले मिकवा  ( चौकटरीत ) मध ल्े पनुरवाचना करतात. महणून, सकंवलत कले ललेला 
सामग्री सकंवलत करून क्न एक निरीन प्रकार आणण्ासाठरी कालरिमानसुार पनुहा वलवहलले 
जातले. क्न सशंोधनामागचरी मखु् कलपना महणजले ‘कसले’ काहरीतररी सांवगतलले जात आहले हले 
समजणले. िणवानातमक विश्लेषण िलेळ घलेणारा आहले आवण सशंोधकास सहभागींसह चांगला ताळमलेळ 
असणले आिश्क आहले आवण तसलेच पररवस्तरीचा / व्तिीचा अभ्ास करण्ाच्ा सदंभावात सपष् 
सदंभवा असणले आिश्क आहले.

•  िाद वििाद विश्लेषण

 गणुातमक सामग्री विश्लेषणाचरी हरी पद्धत िाद वििाद विश्लेषणािर कले लरी जातले. िाद वििाद हा 
ग्ं् ांचा एक आतंरसबंवंधत सचं आवण त्ांचले उतपादन, प्रसार आवण ररसलेपशनच्ा पद्धतरी महणून 
पररभावषत कले लले जाऊ शकतात. हले एखाद्ा सामावजक सदंभावात भाषलेचले विश्लेषण करण्ाशरी 
सबंवंधत आहले आवण एखाद्ा उद्रीष्््ाप य्ंत पोहोचण्ासाठरी भाषा त्ार कले लरी गलेलरी आहले असले 
गवृहत धरलले जातले. प्रिचनाच्ा विश्लेषणामागरील मखु् कलपना महणजले एखाद्ा विवशष् सिंाद 
वकंिा प्रिचनाचरी सामावजक पररवस्तरी समजून घलेणले. ग्ं् , चचावा, ितवामानपरि ललेख, मलुाखतरी इ. 
सारख्ा अनलेक सामग्री स्तोतांिर प्रिचनाचले विश्लेषण लागू कले लले जाऊ शकतले. ्ा स्तोतांचले 
आकलन ि विश्लेषण कले ल्ानले इवतहास, ससंकृतरी आवण सामावजक सदंभवा ्ांचा अभ्ास कले ला 
जाऊ शकतो आवण सामावजक-मनोविज्ान विष्क अतंदृवाष्री वमळू शकतले. सहभाग घलेतललेल्ा 
व्तिीचरी िैवशष्् ल्े. ्ामध ल्े, सशंोधक नमनुले आवण ्रीम शोधू शकतात. प्रिचन विश्लेषण घलेताना 
एक विवशष् सशंोधन प्रश मनात ठलेिणले फार महतिाचले आहले, कारण त्ात प्रचडं प्रमाणात सामग्री 
असू शकतो.

• पा्ाभूत वसद्धातं

 पा्ाभूत वसद्धांत हरी गणुातमक सामग्री विश्लेषणाचरी एक पद्धत आहले, ज्ाद्ारले सशंोधक सकंवलत 
कले ललेल्ा सामग्री मधून वसद्धांत बनिण्ाचा प्र्तन करतो. ्ात सकंवलत कले ललेल्ा सामग्रीचरी 
पद्धतशरीरपणले िगगीकरण आवण तलुना करणले समाविष् आहले. गणुातमक सशंोधनाच्ा क्षलेरिात 
भूवमकले चरी वसद्धांत आवण त्ाचले विश्लेषण तलुनातमकदृष्््ा निरीन आहले. एकवरित सामग्री चले 
विश्लेषण सकंले तानाच्ा तरीन चरणांद्ारले कले लले जातले- महणजले प्रारवंभक सकंले तन (महणजले सकंले तन 
आवण त्ांना रिलेणींमध ल्े ओळखणले), मध्तंर सकंले तन (महणजले कोर रिलेणरी आवण सामग्री सपंतृिता 
वनिडणले) आवण प्रगत सकंले तन . ्ा सपूंणवा अिस ल्ेत, सामग्री (आवण विशलेषतः कोड आवण 
त्ानंतरच्ा रिलेणींमध ल्े उद्भिणा्ावा) दरम्ान एक सतत तलुनातमक विश्लेषण होतले, जले नंतर एक 
प्रलेरक प्रवरि ल्ेद्ारले अमूतवा सकंलपना आवण वसद्धांत वनमावाण करतले. िलेगिलेगळ्ा सं् ोजनामध ल्े 
ततसम घटना िापरन एखादरी विवशष् घटना का घडलरी हले सपष् करण्ासाठरी सशंोधक सामग्री 
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चले विश्लेषण करतात, जले नंतर का व्ाकारण सपष्रीकरण वमळिण्ासाठरी िापरलले जातात. हले प्रकरण 
वसद्धांत बदलू शकतात जले नव्ा प्रकरणांच्ा आधारले सधुाररत आवण बदललले जाऊ शकतात 
जोप य्ंत सिवा प्रकरणांमध ल्े ्ोग् सपष्रीकरण पोहोचत नाहरी.

•  पररकलपना विश्लेषण

 पररकलपना विश्लेषण, जसले की सामग्री विश्लेषणाप्रमाणलेच, गणुातमक सामग्री मधून उद्भिणा्ावा 
पररकलपना शोधण्ासाठरी वदसतले. त्ास नंतरचले का् िलेगळले  करतले, तले महणजले विष्ासबंधंरी 
विश्लेषण सामग्री मधून उद्भिणा्ावा सपष् आवण अप्रत्क्ष अ व्ा ्ा दोहोंिर लक्ष करें वरित करतले. हले 
िारिंार विश्लेषणाच्ा इतर प्रकारांसह िापरलले जातले. जलेवहा सशंोधक लोकांचरी मतले, दृष्रीकोन, 
अनभुि वकंिा मूल ल्े ्ातून उद्भिललेल्ा पररकलपना आवण नमनुले ओळखण्ाचा प्र्तन कररीत 
असतात तलेवहा विष्ासबंधंरी विश्लेषण उप्तुि ठरतले. पररकलपना विश्लेषण शोधकत्ावाच्ा 
वनिडरीिर आधाररत, प्रलेरणातमकपणले (सितःचले ्रीम) वकंिा कपातपूिवाक (पूिवा-वनवचित पररकलपना 
) कले लले जाऊ शकतले. सामग्री विश्लेषणाचरी हरी एक लिवचक पद्धत आहले, परतं ु्ाचा अ व्ा असा 
आहले की त्ास पररीकलपनलेत सकंले तन करण्ाचरी जबाबदाररी सशंोधकािर पडतले. 

विश्लेवषत कले ललेल्ा वनकालांचले सपष्रीकरण करणले आवण वलवहणले ्ा सशंोधनाचले सपूंणवा उत्तर समजून 
घलेण्ास महत्िपूणवा आहले. विश्लेषण कले ललेल्ा सामग्री चले सपष्रीकरण सपष् आवण सोप्ा पद्धतरीनले कले लले गलेलले 
आहले ्ाचरी दक्षता घलेतलरी पावहजले. विश्लेवषत सामग्री चा अहिाल दलेताना, सशंोधकानले हले सपष् कले लले 
पावहजले की सपष्रीकरण सपष्रीकरण आवण असपष् आहलेत. खराब व्ाख्ा आवण कमकुित विश्लेषण, 
वनषकषायंना अवस्र बनितले आवण सशंोधनाचरी सत्ता आवण विश्ासाहवाता ्ांना अड्ळा आणतले.
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