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प्रस्तावना : 

मनुष्य हा नवचारशील प्राणी आह.ेमानवाला ननसगगत:च नचककत्सक व़त्ती हा गुण नमळाला आह.े म्हणून तो सामानजक 

घिनाांचा शोध घणे्याचा ननरांतर प्रयत्न करत असतो. या प्रयत्नातूनच तो आपल्या नचककत्सक व़त्तीचा नवकास 

करतो.जागनतकीकरणाच्या युगात सांशोधकाांनाला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाललेे आह.े मानवाच्या बुद्धीचा,ज्ञान 

साधनेचा प्रत्यय नवनवध सांशोधनामुळे प्रकि होत असतो.सांशोधन प्रकियेने मानवी जीवनातील सवगच व्यवहार ,नवनवध 

क्षेते्र व्यापली गेली आहते. त्यामुळे सांशोधन ही प्रकिया व्यापक बनललेी आह.ेसामानजक सांशोधन ह े ‘समाज आनण 

सांशोधन’या दोन गोष्टींशी ननगडीत आह.े समाजामध्य े घडणाऱ्या नवनवध घिणा,व्यवहार, नसध्दाांत व ननवन ज्ञान 

याांच्याशी सांबांनधत असणाऱ्या सांशोधकाांनाला सामानजक सांशोधन म्हणतात. सांशोधन करत असताना सांशोधन 

नवषयाची ननवड ही बाब अनतशय महत्त्वपणुग असत.ेएखाद्या नवषयाचे सांशोधन करताना त्याची ननवड का गरजेची 

आह ेव त्या नवषयाचे महत्त्व या सांदभागने त्या त्या नवषयाचा नवचार केला जाणे गरजेचे आह.े सांशोधनामध्ये नवषय 

ननवडीकडे दलुगक्ष करून चालत नाही. त्यासाठी सांशोधन नवषयाची काही गोष्टींचा सनवस्तरपण े नवचार करावा 

लागतो. 
 

सांशोधनातील नवषय ननवड : - 

                   सांशोधन करायच आह ेपण नेमक्या 

कोणत्या नवषयावर कराव ?असा प्रश्न सांशोधनकत्यास 

पडतो.सांशोधनासाठी कोणता नवषय ननवडावा 

याबाबत नवनवध मतप्रवाह आहते. तस े पाहीले तर 

सांशोधनासाठी कोणताही नवषय चाल ूशकतो.अभ्यास 

करण्याची क्षमता, नजद्द, नचकािी याांच्या आधारे 

कोणताही नवषय सांशोधनाच्या कक्षेत घतेा 

येतो.तरीही सांशोधनासाठी नवषय ननवडताना काही 

मुदे्द अभ्यासणे क़मप्राप्त ठरत.े 

१  वाचन व अभ्यास : - 

                    दैनांकदन व्यवहारात आपणास 

येणारा एखादा अडथळा अथवा असमाधानकारक 

नस्थती यातनूच नवषय ननवडीस सुरुवात होत.े नवषय 

ननवडीचे स्त्रोत म्हणजे वाचन व अभ्यास होय.तसेच 

सांशोधनाचे शब्दकोश, सांशोधन नवषयक 

ननयतकानलके, बुलेिीन,हस्तपुस्तके,  

मागगदर्शशका,गोषवारे इत्यादी नवनवध स्त्रोतातनू 

सांशोधकाला आपल्या नवषय ननवडीस चालना नमळू 

शकते. 

२) सांशोधकाची आवड : - 

                          सांशोधन कायग करत असताना 

नवषय ननवड ही खपच महत्वपुणग बाब 

आह.ेसांशोधकाला ज्या नवषयामध्ये रस आह े अशा 

समस्येतून जर नवषय ननवड केली तर सांशोधकाचा 

उत्साह वाढतो व सांशोधक त्या कायागमध्य े

पुणगत:कायगमग्न होतो. परांत ु जर नवषय आवडीचा 

नसेल तर त्यामध्य े उत्साह राहत नाही व सांशोधन 

कायग रिाळ होण्याची शक्यता ननमागण होत.े म्हणून 

सांशोधकाची आवड आनण त्याची नजज्ञासा या गोष्टी 

महत्वपूणग आहते. 
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३) नवषयाची नानवन्यता : - 

                     सांशोधनासाठी नवषय ननवडताना 

तो नवषय ननवन असणे ही एक महत्त्वपूणगबाब आह.े 

ननवडला जाणाऱ्या नवषयात काही नानवण्यपूणग प्रयोग 

ककवा नवीन नसध्दाांत अथवा नवचार माांडायला ककती 

सांधी प्राप्त होत आह े याचा अांदाज सांशोधक 

नवद्यार्थयाांस घ्यावा लागतो. 

४) तज्ञ व अनभुवी व्यक्तीबरोबर चचाग : - 

                   सांशोधनासाठी नवषय ननवडताना 

सांशोधकाला मागगदशगकाची गरज कदशादशगक 

असत.ेसांबांधीत अध्ययन व अध्यापन क्षेत्रातील तज्ञ व 

अनुभवी व्यक्तीबरोबर केललेी चचाग सांशोधनाच्या 

नवनवध पैलूांवर नजर िाकणारी ठरत.े 

५) मानहतीची उपलब्धता : - 

                  नवषय ननवड करत असताना त्या 

नवषयाचीसखोल मानहती उपलब्ध असले तर सांशोधन 

कायागत अडथळे ननमागण होत नाहीत .या गोष्टीची 

खातरजमा करुनच नवषय ननवडला जाण े गरजेचे 

आह.े जर सांदभग ककवा मानहती उपलब्ध नसेल तर 

सांदभगसूचीमध्य े देण्यात अडथळे ननमागण होतात. 

यासाठी सांशोधकास नवद्यापीठ, महानवद्यालयीन व 

तत्सम ग्रांथालयाांचा उपयोग होईल. तसेच इांिरनेिच्या 

माध्यमातून, वेबसाईिवरून नवषयासांदभागतील 

माहीतीची उपलब्धता पाहता येत े व सांशोधन कायग 

सुलभतेने पार पाडता यते.े 

६) कालबाह्यता : - 

                         सांशोधन नवषयाची ननवड करत 

असताना सांबांनधत नवषयाची कालबाह्यता लक्षात घेण े

ही बाब खूपच आवश्यक आह.े मानवी समाज जीवन 

ह ेपटरवतगनशील आह.े त्यामुळे अस ेकाळाच्या ओघात 

काही नवषय कालबाह्य ठरतात त्यामुळे अस े

कालबाह्य ठरणारे नवषय न ननवडता सद्य नस्थती 

लक्षात घऊेन नवषयाची ननवड करणे आवश्यक आह.े 

८) ज्ञानात भर िाकणारा : - 

                  एखाद्या नवषयावर जर सांशोधन 

भरपुर झाल ेअसले तर त्यावर अजून ककती सांशोधन 

करायचे हा प्रश्न उदभवू शकतो व त्यामुळे तोच तो 

पणा यतेो म्हणून नवषय ननवडताना सामान्यत: तो 

ज्ञानात नवीन भर िाकणारा असावा.तसेच तो 

औत्सुक्य ननमागण करणारा असावा. 

८) नवषयाची व्याप्ती : - 

                       नवषयाची व्याप्ती हा मुद्दा 

सांशोधनकतागच्या द्ष्ष्टीन े खूप महत्त्वाचा आह.े नवषय 

ननवडत असताना त्यास अत्यांत दक्ष रहावे लागत.े 

सांशोधन कतागच्या नवषय ननवडीवर त्याचे पुष्कळसे 

भनवतव्य अवलांबून असत.े म्हणून सांशोधन करताना 

नवषयाची व्याप्ती अनत व्हायला नको कारण त्यामुळे 

सांशोधन कायग अत्यांत नक्लष्ट होऊन त ेकायग पणुगत्वास 

नेहता यणे े अवघड होत.े याच प्रमाण े नवषय व्याप्ती 

अनतशय कमीही नसायला हवी कारण अशा वेळी 

नलखाण काय करावे असा प्रश्न उपनस्थत होऊ शकतो. 

उपलब्ध कालावधीचा व कोणत्या पदवीसाठी नवषय 

ननवड करायची आह े याचा नवचार करून नवषयाची 

व्याप्ती नननित करून नवषय ननवड करावी. 

९) नवषयाची उपयकु्तता : - 

                          नवषय ननवड करत असताना 

सांशोधन नवषयाची उपयोगीता ककवा मूल्य ककती आह े

या बाबींचा देनखल नवचार करण े आवश्यक आह.े 

सामानजक, आर्शथक, राजकीय, साांस्कृनतक अशा 

नवनवध क्षेत्रामध्य े ननवडला जाणारा नवषय ककती 

उपयुक्त ठरू शकतो यावर सांशोधन कतागन े नवषय 

ननवडताना नवचार करणे महत्त्वाचे ठरत.े 

१०) सांशोधन कतागची क्षमता : - 

                      सांशोधन कायागत नवषय ननवड 

करताांना स्वतः ची  क्षमता लक्षात घेण ेअत्यांत गरजेचे 

असत.ेएखादी मानहती सांख्यात्मक असत े तर एखादी 

गुणात्मक असत.े अशावेळी दोन्ही गुणाांचे नवश्लेषण 

करण्याची क्षमता सांशोधकाकडे असण े महत्वाचे 

असत.े   अशाप्रकारे सांशोधन नवषयाची ननवड करण े

हा सांशोधन कायागचा कणा आह.े म्हणून सांशोधन 

ननवड करताना वरील काही ननकषाांचा आधार घणे े

योग्य ठरत.े 

सांशोधन नवषयाच ेमहत्व : -  

                       प्राथनमक कालावधी मध्य े

सांशोधशकतागला सांशोधन नवषय ककवा समस्येचे 

सखोल ज्ञान नसत.े ज्या नवषय क्षेत्रातील नवनशष्ट बाब 

सांशोधन कतागस समस्यावत वािते ककवा ज्या बाबी 

सांबांधी प्रश्न, शांका उपनस्थत होते त्यास सामान्यतः 

नवषय ननवड म्हणतात. याच गोष्टीला अभ्यास के्षत्र, 

नजज्ञासा के्षत्र अस े ही सांबोधल े जात.े सामानजक 



IJAAR    Vol.9 No.5   ISSN – 2347-7075 

प्रा.नवलास टिळेकर 

1087 

जीवनात नवनवध प्रकारच्या समस्या असतात. परांत ू

सवग समस्याांकडे सांशोधन कतागचे लक्ष आकर्शषत होत 

नाही ककवा सवगच समस्या या त्याच्या अनुभवातून 

समस्या वाित नाहीत.एखाद्या नवषय क्षेत्रातील 

एखाद्यी बाब सांशोधशकतागला समस्या वािू लागत.े 

तेव्हा ती समस्या ककवा नवषय सामान्य असतो. 

एखादी समस्या ककवा नवषय त्याला सांशोधनाच्या 

दष्टीने महत्वाचा वाितो. कारण त्यानवषयी त्याला 

नजज्ञासा वािते. 

                       सांशोधन ही प्रकदघग व ननरांतर 

चालणारी प्रकिया आह.े नवनवध िप्पप्पयामधून 

सांशोधनाचा प्रवास सुरु असतो.सांशोधनाच्या अनेक 

पायऱ्या आहते. सांशोधन नवषय ननवडल्यानांतर तो 

नवषय प्राप्त पटरनस्थतीत कसा महत्वपूणग ठरतो याचा 

उल्लेख सांशोधकाला करावा लागतो. सांशोधन कतागन े

ननवडललेा नवषय सवग समावेशक असून आजच्या 

पटरनस्थतीत त्याचे महत्व ककती आह ेह ेसांशोधकाला 

पिवून द्यावे लागत.े एखादा नवषय महत्वाचा 

ठरण्यासाठी नवनभन्न कसोट्यावर तो खरा उतरावा 

लागतो. सामानजक, राजकीय, आनथकग , साांस्कृनतक, 

शैक्षनणक अशा सवगच पटरपेक्षामध्ये ननवलेला नवषय 

महत्त्वाचा असावा लागतो. प्राप्त पटरनस्थतीत ननमागण 

झालेल्या समस्याांवर उपायाच्या अनुशांगान े

ननवडलले्या नवषयात सांशोधन होणे गरजेचे असत.े 

यावरच त्या नवषयाचे महत्त्व अवलांबून असत.े योग्य 

नवषय ननवड केल्याने सांशोधनकतागला योग्य 

ग्रहीतकाची माांडणी करता यते.े त्यामुळे सांशोधन कायग 

पूणग करण्यास मदत होत े व सांशोधनास योग्य अशी 

कदशा प्राप्त होत.े 
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