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सारांश 
िश�क-प्रिश�ण महािवद्यालयातील अभ्यासक्रमामध्ये शालेय व्यवस्थापन महत्वाचा िवषय आहे. त्यामध्ये अनेक व्यवस्थापनाच्या उपप�ीचा समावेश केलेला आहे. 
या उपप�ींचे आकलन पाठांतर क�न करता येत नाही.त्यासाठी अग्रत संघटक प्रतीमानाचा वापर केला तर िवद्याथीर्-िश�कांचे शालेय व्यवस्थापन उपप�ीच ेआकलन 
चांगले होते. म्हणनू अध्यापनाची प्रितमाने िह शालेय व्यवस्थापनाच्या अध्ययनासाठी उपय�ु ठरतात  
 
मलू शब्द: िश�क-प्रिश�ण िवद्यालय,शालेय व्यवस्थापन, वगर् व्यवस्थापन, अग्रत संघटक प्रितमान, उिद्द�्िन� व्यवस्थापन 

 
 

1.1 प्रास्तािवक 
िश�क प्रिश�क महािवद्यालयातील अभ्यासक्रमामध्ये शालेय व्यवस्थापन हा 
िवषय अितशय मह�वाचा आह.े या अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश घेणारे िवद्याथीर् 
पदवीधर िकंवा पदव्य�ुर असतात. ह ेिवद्याथीर् कला,िव�ान िकंवा वािणज्य अशा 
िविवध शाखातून आलेले असल्याने त्यांचा शालेय व्यवस्थापन या िवषयाशी 
फारसा संबंध नसतो. त्यामळेु या िवषयाचा अभ्यास करताना त्यांना अनेक 
समस्या भेडसावतात या समस्यांचे स्व�प खालीलप्रमाणे.  
िश�क प्रिश�णात शालेय व्यवस्थापन करत असताना कोण कोणत्या पद्धतीने 
करणे आवश्यक असते,त्यासाठी कोणकोणत्या िसद्धांताचा आधार घ्यावा 
लागतो,शालेय व्यवस्थापन िसद्धांताची तत्व ेकोणती आहते,त्या त�वांचा वापर 
व्यवस्थापन करताना कशा पद्धतीने करावा, त्या त�वांचा वापर केल्यानंतर 
चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापन कशा पद्धतीने करता येईल त्या सगळ्या गो�ींचा 
िवचार हा शालेय व्यवस्थापन मध्ये केला जातो. िश�क म्हणनू प्रभावी वगर् 
व्यवस्थापन,प्रभावी वेळेच े व्यवस्थापन त्याचबरोबर शाळेमध्ये असणारे िविवध 
उपक्रम असतात त्या उपक्रमांचे व्यवस्थापन ही िश�काची जबाबदारी 
असते.आिण म्हणनू प्रभावी व प�रणामकारक व्यवस्थापन होण्यासाठी या 
अभ्यासक्रमात व्यवस्थापनाच्या वेगवेगळ्या उपप�ी िसद्धांत हे िदलेले आहते ह े
िसद्धांतांचा अध्ययन करत असताना िवद्याथीर् हे िसद्धांत पाठ करण्याचा प्रयत्न 
करतात परंतु परी�ेच्या वेळेस ह ेिसद्धांत सहज िवद्याथ्यार्ंना आठवत नाही आिण 
सहािजकच त्यामळेु िवद्याथ्यार्ंना परी�ेमध्ये कमी गुण िमळतात  
 
1.2 समस्या िवधान 
“िश�क प्रिश�क महािवद्यालयातील िवद्याथ्यार्ंना शालेय व्यवस्थापन या 
िवषयातील व्यवस्थापनाच्या उपप�ी या घटकाच्या अध्यापनासाठी अग्रत संघटक 
प्रितमांची प�रणामकारकता अभ्यासणे: एक अभ्यास” 

1.3 संशोधनाची उिद्द� े
1. िश�क प्रिश�ण महािवद्यालयात िवद्याथ्यार्ंना व्यवस्थापनाच्या उपप�ी 

अभ्यासताना येणार्या समस्यांचा शोध घेणे. 
2. िवद्याथीर् िवद्याथीर् िश�कांना व्यवस्थापनाच्या पद्धतीचे आकलन न 

होण्यामागील कारणांचा शोध घेणे. 
3. िवद्याथीर् िश�कांच्या शालेय व्यवस्थापन या िवषयातील व्यवस्थापनाच्या 

उपप�ी अध्यापनासाठी अग्रत संघटक प्रितमानाची प�रणामकारकता 
अभ्यासणे. 

4. िवद्याथीर् िश�कांना शालेय व्यवस्थापनाच्या िसद्धांताचे आकलन 
होण्यासाठी कृती कायर्क्रमांचे आयोजन करणे 

5. िवद्याथीर् िश�कांना व्यवस्थापनाच्या उपप�ीचे आकलन होण्यासाठी तयार 
केलेल्या कृती कायर्क्रमांची प�रणामकारकता अभ्यासणे. 

 
1.4  संशोधनाची प�रकल्पना 
िवद्याथीर् िश�कांना व्यवस्थापनाच्या उपप�ी या घटकाच े अध्यापन करताना 
अग्रत संघटक प्रितमानाचा वापर केल्यास त्यांच्यामध्ये धनात्मक विृद्ध िदसनू येते. 
 
1.5 संशोधनाची कायर्पद्धती 
प्रस्तुत संशोधनात संशोधन संशोधकाने संशोधनासाठी प्रायोिगक व सवेर्�ण 
पद्धतीचा वापर केला त्यासाठी एक गट अिभकल्प ची िनवड केली. सदर 
संशोधनासाठी संशोधकाने प्रासंिगक नमनुा िनवड पद्धतीचा अवलंब केला या 
पद्धतीमध्ये संशोधनासाठी सहज उपलब्ध होऊ शकणार्या गटाची िनवड केली 
जाते. संशोधनासाठी संशोधकाने नािशक िजल्�ातील मराठा िवद्या प्रसारक 
संस्थेच्या अॅड.िवठ्ठलराव गणपतराव हांडे िश�णशा� महािवद्यालयातील िद्वतीय 
वषार्च्या 50 िवद्याथ्यार्ंची िनवड केली 
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1.6  संशोधनाची साधने 
1. प्र�ावली 
संशोधकाने नािशक िजल्�ातील 11 िश�क प्रिश�क महािवद्यालयातील एकूण 
50 प्राध्यापकांना प्र�ावली िदली व मािहतीचे संकलन क�न अथर्िनवर्चन केले 
त्याचप्रमाणे संशोधकाने नािशक िजल्�ातील मराठा िवद्या प्रसारक समाजाच्या 
अॅड.िवठ्ठलराव गणपतराव हांडे िश�णशा� महािवद्यालयातील िद्वतीय वषार्च्या 
50 िवद्याथ्यार्ंना प्र�ावली देऊन त्यांना शालेय व्यवस्थापन िवषयातील 
व्यवस्थापनाच्या उपप�ी अभ्यासताना येणार्या समस्या जाणनू घेतल्या. 
 
2. पवूर्चाचणी  
संशोधकाने संबंिधत समस्येच्या संदभार्त िवद्याथ्यार्ंचे पवूर्�ान जाणनू घेण्यासाठी 
पवूर् चाचणी घेतली त्यामध्ये शालेय व्यवस्थापनाच्या उपप�ी त्या उपप�ीची 
मलूत�व े या िसद्धांताचे शै�िणक मह�व यासंदभार्त एकूण 50 गुणांची चाचणी 
घेतली. 
 
3. अंितम चाचणी 
संशोधकाने कृती कायर्क्रम अंमलबजावणी केल्यानंतर 50 गुणांची अंितम चाचणी 
घेतली या चाचणीमध्ये पवूर्चाचणीच्या धतीर्वरच प्र� िवचारले होते 
 
4. संशोधनासाठी परूक साधने 
िवद्याथ्यार्ंची बोधात्मक संरचना बळकट होण्यासाठी व िवद्याथ्यार्चे अथर्पणूर् 
अध्ययन होण्यासाठी अग्रत संघटक प्रितमानाचा उपयोग केला. संशोधकाने 
िश�क प्रिश�ण अभ्यासक्रमातील शालेय व्यवस्थापन या िवषयातील 
व्यवस्थापन उपप�ी पैक� हने्री फेयोल, पीटर ड्रकर, एफ डब्ल्य ू टेलर, एबत्न 
मेयो, डेिवस िकथ यांच्या व्यवस्थापनाच्या उपप�ीचे अग्रत संघटक प्रितमाच्या 
पायर्या ल�ात घेऊन अध्यापन सािहत्य िवकिसत करण्यात आले. प्रितमान व 
त्यावर आधा�रत संशोधन कायर् लेखन व प्रत्य� अध्यापन केलेल्या त�ांकडून 
त्याची मांडणी योग्य झाले आह ेका याबाबत प्रत्याभरण घेण्यात आले याप्रमाणे 
संशोधकांनी दररोज एक तास अध्यापन केले. 
 
1.7 संशोधनाची सांिख्यक�य साधने 
सदर संशोधनासाठी वापरलेल्या साधनांच्या सा�ाने िमळालेल्या मािहतीचे 
िव�ेषणव अथर् िनवार्चन क�न िनष्कषर् काढण्यासाठी िविवध प्रकारच्या सारण्या, 
आलेख, मध्यांक, ‘t’ टेस्ट,प्रमाण िवचलन व शेकडेवारी या साधनांचा वापर 
केला व त्याव�न िनष्कषर् व अथर्िनवर्चन केले. 
 
1.8  मािहतीच ेअथर्िनवर्चन आिण िनष्कषर् 
 

Mean 
M1(Pre-Test) M2 (Post-Test) 

19.33 35.26 

Standard Deviation 
SD1 (Pre-Test) SD2 (Post-Test) 

4.82 2.08 
 
िनरी�ण  
वरील मािहतीव�न असे िदसनू येते क� अंितम चाचणीचा माध्य (Mean) M1-
35.26 हा पवूर्चाचणी माध्य (Mean) पे�ा M2=19.33 जास्त आहे. गुणांचे 
समतोल िवभाजन या िनकषांचा िवचार करता पवूर् चाचणी व अंितम चाचणी 
यांच्या प्रमाण िवचलनात िदसणारा फरक ल�णीय आह.े याचाच अथर् असा क� 
अग्रत संघटक प्रितमांचा उपयोग शालेय व्यवस्थापनातील व्यवस्थापनाच्या 
उपप�ी िशकवण्यासाठी केल्यास िवद्याथ्यार्ंमध्ये धनात्मक वदृ्धी होते. संशोधकाने 
िनष्कषर् काढण्यासाठी ‘t’ टेस्ट चा वापर केला. ‘T’ मलू्य =34.00 स्वाधीनता 
मात्रा (df)=29 D सारणी व�न F=29 साठी 0.01 स्तरावरील ‘t’ ची िकंमत 

2.76 आह.े 0.05 स्तरावरील ‘t‘ ची िकमंत 2.04 आह.े प्रा� t ची िकमंत ही 
िनधार्�रत t मलू्यापे�ा अिधक म्हणजे 34.00 आह ेम्हणनू ती 0.01 स्तरावर व 
0.05 स्तरावर ल�णीय आह.ेत्यामळेु शनू्य प�रकल्पना फेटालावी लागेल व 
परस्पर पयार्यी संशोधन प�रकल्पना स्वीकारावी लागेल 
 
1.9  िनष्कषर् 
शालेय व्यवस्थापन िवषयातील व्यवस्थापन उपप�ी या घटकाच्या अध्यापन 
संदभार्त अग्रत संघटक प्रितमानाच्या पायर्यांच्या सा�ाने केलेले अध्यापन व 
त्यामळेु िवद्याथीर् िश�कांमध्ये झालेली धनात्मक वदृ्धी यांचा परस्परसंबंध आहे. 
 
अ) िवद्याथीर् िश�कांना िदलेल्या प्र�ावलीव�न प्रा� झालेले िनष्कषर् 
1. िवद्याथीर् िश�कांना शालेय व्यवस्थापन या िवषयांमध्ये कमी गुण िमळतात.  
2. शालेय व्यवस्थापनाची िसद्धांत िवद्याथ्यार्ंच्या ल�ात राहत नाहीत. 
3. व्यवस्थापन उपप�ीचे अथर्पणूर् अध्यापन होत नाही. 
4. िवद्याथीर् िश�क शालेय व्यवस्थापन िवषयातील व्यवस्थापनाच्या उपप�ीचा 

अभ्यास करताना पाठांतरावर भर देतात. 
5. शालेय व्यवस्थापन िवषयातील व्यवस्थापनाच्या उपप�ीचे नीट आकलन 

होत नाही. 
6. शालेय व्यवस्थापनामध्ये व्यवस्थापन उपप�ी अध्यापन करताना शै�िणक 

साधनांचा योग्य वापर केला जात नाही. 
 
ब) प्राध्यापकांना िदलेल्या प्र�ावली प्रा� झालेले िनष्कषर् 
1. शालेय व्यवस्थापन िवषयातील व्यवस्थापनाच्या उपप�ी िवद्याथीर्-िश�क 

व्यविस्थत समजनू न घेता फ� पाठांतर करतात. 
2. शालेय व्यवस्थापनाच्या उपप�ी या घटकाचे अध्यापन करताना पारंपा�रक 

अध्यापन पद्धती उपय�ु ठरत नाही. 
3. शालेय व्यवस्थापनाच्या उपप�ी यांचे अध्यापन करताना िश�कांना 

अध्यापनाच्या आधिुनक पद्धती मािहती नाहीत. 
 
क) प्रायोिगक संशोधनातनू प्रा� झालेले िनष्कषर् 
1. शालेय व्यवस्थापन या िवषयातील व्यवस्थापनाच्या उपप�ी हा घटक 

िशकवण्यासाठी अग्रत सघंटक ह ेप्रितमान अत्यंत उपय�ु आह.े 
2. अध्यापनाची प्रितमान ेही शालेय व्यवस्थापन हा िवषय िशकवण्यासाठी अत्यंत 

प्रभावी आहते. 
3. िवद्याथीर् िश�कांची शालेय व्यवस्थापन उपप�ी चे आकलन होण्यासाठी कृती 

कायर्क्रमांचे आयोजन प�रणामकारक ठरते. 
4. शालेय व्यवस्थापन िवषयातील व्यवस्थापनाच्या उपप�ी या घटकाच्या 

अध्यापनासाठी अग्रत सघंटक प्रितमान व त्यासाठी तयार केले अध्ययन 
सािहत्य उपय�ु ठरते 
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