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पीएच.डी या िव ा याची ‘ व-ओळख - जीवन कौश य’ : एक अ यास 

 

 डॉ. िवजया िवनायक पाटील 
               सहा. ा यापक     

    िश णशा  िव ाशाखा,          
                    य.च.म.म.ुिव ापीठ, नािशक   

           
ा तािवक :  
     जागितक करणामु ळे आपण िव  समुदायाचे नाग रक आहोत. जागितक तरावर नाग रकांचे  वातं य, िश ण, आरो य 

ािवषयी काय करणारी सं था युनायटेड नेश स ऑगनायझेशन आह.े नाग रकाचे जीवन संप न कर यासाठी कोणते िश ण असाव.े 
ा हेतू ने व ड हे थ ऑगनायझेशन (WHO), UNFPA, UNICEE यां या सहकायाने १९९० म ये ‘जीवन कौश ये’ ा 

क पने या उदय झाला.  
      “Life skill education is designed to facilitate the practice and reinforcement of psychosocial skill 

in a culturally and developmentally appropriate way; it contributes to the promotion of personal and social 
development, the prevention of health social problems, and the protection of human rights.” 
वरील या येव न खालील मह वा या बाबी ल ात येतात.  
१ िव ातील कोण याही नाग रकाचे मानवी ह काचे सं र ण, पालन.  
२ आरो य िवषयक व सामािजक सम यांना ितबंध करण.े 
३ य या मानिसक व सामािजक कौश यां या िवकासाकडे ल  पु रिवण े ा बाबी अपेि ले या आहेत. हा िवकास करतांना तो 
समपक अशा समाजमा य मागाने करावा असेही सां िगतलेले आह.े  
               WHO ने सामािजक, मानसशा ीय व भावना िवषयक कौश ये पुढील माणे सां िगतलेले आहे.  
 

जीवन कौश ये 
जीवनकौश याचे पुढील माणे ३ भागात वग करण करता येते.                                          
                                                             अ) सामा जक कौश ये 

 
 

1. आ म िचती/आ मभान/  २. भावी सं ेषण  ३. आंतर य  संबंध       ४. सामा यानुभूती 
                                                                                       ( व-ओळख ) 

                                                              आ) मानसशा ीय कौश ये  

 
 

१. सजनशील वचार        २. िच क सक वचार                   ३. िनणायकता   ४. सम या िनराकरण  

     इ) भावना वषयक कौश ये   
 
 

      १. भावनांचे संयमन                               २. ताणतणावांचे संयम  
 
व - साम य :- व-सामा य ओळख यासाठी मह वाची गो  हणजे वत:ला जाणून घेणे समजून घेण.े य  वत:ला ओळखू 

शकली नाही तर द ु स याला कशी ओळखेल? भावीपणे काय कर यासाठी ‘ व:’ ब लचे ान नसणे हा मोठा अडथळा ठरतो. 
वत:ला ओळख याची सु वात आिण व-यो यता यांचा खूप जवळचा संबंध आहे. 
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व - यो यता :- आपण काय क  शकतो. आिण काय क  शकत नाही याची व-यो यता ही ितमा आह.े िविश  कारची कामे 
क  शकू का ? िकंवा व- ितमेला न जुळणारी कामे भावी पणे क  शकू का ? क  नाही ? हे ओळख यामु ळे आप या वत: या 

मतांवरचा िव ास आिण आ मिव ास यांची वाढ होत.े       
संशोधनामागील पा भूमी  
 यशवंतराव च हाण महारा  मु  िव ापीठात पीएच.डी िव ाथ  हे िवठ्यािपठातच िव ा वेतनावर  काम करता करताच 
िश ण म पूण करीत आहेत. ात िव ाथ  वतःब ल काय िवचार करतात. यां या वतः या मतांवर िव ास आिण 
आ मिव ास आहे िकंवा नाही. वतःला ओळखू शकतात िकंवा नाही. हे पाहणे गरजेचे होत.े 
 पीएच.डी. कर यासाठी ‘ व-साम य’ आिण ‘ व-यो यता’ ही कौश ये आव यक असतात. आपले यि व, आपली 
शि थाने आिण मयादा मािहती केली क - आपले कामही सोपे होते. ‘ व’ब ल ान नसणे हो गो  मोठा अडथळा कोण याही 
कामात ठ  शकतो. ा िव ा याची सामािजक कौश यातील ‘ व-ओळख’ ा कौश यािवषयी जाणून घे यािवषयी संशोधन हाती 
घे यात आले 

संशोधनाचा िवषय : पीएच. डी.  या िव ा याची  ‘ व-ओळख - जीवन कौश य’ : एक अ यास. 
संशोधनाची उि े : 
१) संशोधक िव ा या या ‘ व-यो यता’ व ‘ व-साम य’ ा जीवनकौश यािवषयी परी ण करणे.  
२) संशोधक िव ा या या ‘ व-यो यता’ व ‘ व-साम य’ ा जीवनकौश या या परी णाव न अ यास करणे .  
३) जीवनकौश य तरानुसार मागदशनाची त वे सुचिवण.े 
 
संशोधन कायवाही :  

तुत संशोधनासाठी सव ण कायप ती िनि त कर यात आली. कारण मु  िव ापीठातील पीएच.डी या िव ा या या 
जीवन कौश यातील ‘ व – ओळख’ ा कौश यािवषयी मािहती यावयाची होती.  
नमुना िनवड :-  

तृत संशोधनासाठी यशवंतराव च हाण महारा  मु  िव ापीठात पीएच.डी िश ण माचे िव ाथ  स ू क नमुना िनवड 
प तीने िनवड यात आली. यात िश णशा  िव ाशाखेतील ७ िव ाथ  आिण ा िव ाशाखेतील ३ िव ाथ  असे एकूण १० 
िव ाथ  सहेतुक नमुना िनवड प तीने  िनवड यात आले.  
संशोधन साधने :  तुत संशोधनासाठी डॉ. अशोक डोळके ांनी िवकिसत केलेली ‘ व-यो यता’ व ‘ व-साम य’ ावली 
जशी या तशीच घे यात आली. सदर ावलीचे व प पुढील माणे दे यात आलेले आह.े     

ावली व प : 
सदर ावलीत एकूण २० िवधाने आहेत. ही िवधाने वतःला ओळख या या ीने तयार कर यात आलेली आहेत. 

यात इतरांशी तुलना, उ म गुण, वतःची पा ता व मता, व-अिभमान, इतरां िवषयीचे ेम, वतःला दोष दे याची सवय, 
सहकायाने इतरांना काम, आ मिव ास, उपयु ता, वतःमधले चांगले पारख, अपराधी भावना, व-जबाबदारीची जाणीव, इतरां या 
चांग या बाब चा हेवा, वतःला लाज वाटणा या गो ी, वतः या वतनावर आिण िवचारावर ताबा, व-दोष आिण वतःला कमी 
लेखण,े सामािजक भान, इतरांचे मू यमापन, इतरांना पटवण,े व- मतांब ल या िव ास. ा िविवध ‘ व’ िवषयी या घटकांचा 
िवचार सदर ावलीत केलेला आह.े (सदर ावली प रिश  .१ म ये दे यात आलेली आह)े.    

ा १० िव ा याना वतं पणे ावली सोडिव यास सां िगतली. यात मोकळेपणाने व ामािणकपणे वत: काय िवचार 
करतात ांची उ रे ावलीत दे यास सां िगतले. िव ा याना िदले या ावली या याभरणानुसार मािहती गोळा कर यात आली. 
व मािहतीचे िव ेषण कर यात आले.  
 
मािहतीचे िव ेषण : 

एकूण १० िव ा या या ‘ व-यो यता’ व ‘ व-साम य’ ा ावली या याभरणानुसार खालील  माणे मािहतीची 
िनरी णे आली. 
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को क . १.१ - ‘ व-यो यता’ व ‘ व-साम य’ – ावली  
 
 
 
 
 
 

िनरी णे व िन कष :- वरील को कांव न खालील िनरी णे व िन कष मांड यात आलेली आह.े  
१) एकूण नऊ  िव ा याचे गुण २९-४० ा दर यान होते. ाचाच अथ  ९ िव ाथ  उ च तीचा  व - यो यतेचे होते.  
२) एकूण िव ा यापैक  एक िव ा याचे गुण १३-२० या दर यान हणजेच इतके होते. ाचाच अथ १ िव ा याम ये ‘म यम’ 

तीची व-यो यता आहे.  
३) 0-१२ ा दर यान एका ही िव ा याचे गुण न हत.े ाचाच अथ एकही िव ा याम ये ‘कमी  दजाची’ ‘ व-यो यता’ व ‘ व-
साम य नस याचे  िनदशनास आले.  
िनरी णाव न ‘ व-यो यता’ व ‘ व-साम य; चे काही घटक िव ाथाम ये सु ारणे आव यक आह.े ते पु ढे दे यात आलेले आहेत.     
 

िव ा याम ये सुधारणा करावयाचे मु े : 
१) ितसादक- १ 
 अपराधीपणा या भावनेचे कारण शोधून इतरांशी चचा करावी. इतर उ म सादरीकरण करतात ते हा हेवा वाट याऐवजी तसे 
सादरीकरण मी कसे क  शकेन, यासाठी कोणकोणती तयारी करावी लागेल याचा िवचार करावा.  
२) ितसादक- २ 
 इतरांइतक च तु यबळता, वतःमधील उ म गुण ओळख याची मता, इतरांब लचे ेम आिण भावना दशव याची मता 
वाढिव याचा य न करावा.  
 वतःची पा ता आिण मता ओळखायला िशकणे आव यक तसेच वतःला अिभमान वाटणा या गो ी िनि त 
करा यात. वतःला दोष दे याची सवय कायम व पी काढून टाकावी. इतर उ म सादरीकरण करतात ते हा हेवा वाट याऐवजी तसे 
सादरीकरण मी कसे क  शकेन, यासाठी कोणकोणती तयारी करावी लागेल याचा िवचार करावा. ख या यो यतेची लायक य  
हणून वतःम ये बदल करणे आव यक. 

३) ितसादक- ३  
             इतरांइतकाच तु यबळ अस याचा िव ास वाढवावा. इतरां िवषयी ेम व भावना नेहमी दाखवावी. वतः या ीकोन 
इतरांना पटिव याची मता वाढवावी. ‘ 
 वतःला दोष दे याची सवय मोडावी. इतर उ म सादरीकरण करतात ते हा हेवा वाट याऐवजी तसे सादरीकरण मी कसे क  
शकेन, यासाठी कोणकोणती तयारी करावी लागेल याचा िवचार करावा. वतःला दोष आिण कमी लेखणे गरजेचे नाही. ते कमी 
करावे.  
४) ितसादक- ४  
              इतरांइतक च तु यबळ अस याची मता, वतःमधील उ म गुण ओळख याची, व- अिभमानाची मता वाढीस 
लावावी. व-वतन आिण िवचार ावर ताबा ठेवावा. इतरांना आपला ीकोन पटवून दे याची मता वाढवावी.  
  वतःमधील पा ता आिण मता ओळखावी, इतरांना उपयोगी वाटणारी य म वात बदल करावेत. अपराधीपाणाची 
भावना का वाटते? ा िवषयी इतरांशी चचा क न सम या सोडवावी. इतर उ म सादरीकरण करतात ते हा हेवा वाट याऐवजी तसे 
सादरीकरण मी कसे क  शकेन, यासाठी कोणकोणती तयारी करावी लागेल याचा िवचार करावा. वतःला दोष व कमीलेखनाची 
सवय मोडावी. ख या यो यतेची लायक य  बन याचा य न करा. 
५) ितसादक- ५   
             इतरांइतकेच तु यबळ अस याचा िव ास वाढवावा. इतरां िवषयी ेम भावना नेहमीच दाखवावी. इतरां या मदतीने नेहमी 
द ु स याक रता काम कर याची कृती वाढवावी. वतःचे ीकोन इतरांनी वीकारावेत ासाठी नेहमी य न वाढवावेत. इतर उ म 

अ. . एकूण िव ाथ  ितसादक गुण व – यो यता व व-साम य 

१ १० ९ २९-४० उ च तीचा 
२ १० १ १३-२० म यम तीची 
३ १० ० ०-१२ - 



Aayushi International Interdisciplinary Research Journal (AIIRJ) 
UGC Approved Sr.No.64259 

Vol - IV Issue-X OCTOBER 2017 ISSN 2349-638x Impact Factor 3.025 

 

Email id’s:- aiirjpramod@gmail.com,aayushijournal@gmail.com I Mob.09922455749 
website :- www.aiirjournal.com l UGC Approved Sr.No.64259 

Page 
No.219 

 

सादरीकरण करतात ते हा हेवा वाट याऐवजी तसे सादरीकरण मी कसे क  शकेन, यासाठी कोणकोणती तयारी करावी लागेल याचा 
िवचार करावा.  
६) ितसादक- ६  
             इतर उ म सादरीकरण करतात ते हा हेवा वाट याऐवजी तसे सादरीकरण मी कसे क  शकेन, यासाठी कोणकोणती तयारी 
करावी लागेल याचा िवचार करावा.  
वतःिवषयीचा आ मिव ास माणातच ठेवावा.  

७) ितसादक-७ 
             वतःमधील उ म गुण ओळख याची मता, इतरांब लचे ेम आिण भावना नेहमी दाखव याची आिण समाजात 
इतरांबरोबर सहज िमसळ याची मता तसेच वतः या ीकोन इतरांना पटव याची मता वाढीसाठी िवशेष य न करावेत.  
८) ितसादक- ८  
             वतःमधील उ म गुण ओळख याची मता, इतरां या मदतीने द ु स यांक रता काम कर याची मता, वतः या मालक ची 
व जबाबदारीची जाणीव, व-वतन आिण िवचारांचा ताबा, समाजात इतरांबरोबर िमसळ याची सवय, वतःचा ीकोन इतरांना 
पटिव याची मतांचा िवकास करायला हवा. व व- मतां िवषयीचा वतःला िव ास वाढायला हवा.  
९) ितसादक- ९  
             इतरां या मदतीने द ु स याला मदत कर याची सवय व वतःचे ीकोन इतरांनी वीकार यासाठी पाठिव याची मता 
वाढवली पािहजे. वतः या पा ता व मतां िवषयी आ मिव ास वाढवावा. वतःला दोष दे याची सवय बंद करावी. इतर उ म 
सादरीकरण करतात ते हा हेवा वाट याऐवजी तसे सादरीकरण मी कसे क  शकेन, यासाठी कोणकोणती तयारी करावी लागेल याचा 
िवचार करावा.  
१०) ितसादक- १० 
             वतःला लाज वाटणा या गो िवषयी यातील सकारा मक व नकारा मक बाबी ल ात या यात व िवचारपूवक या 
गो कडे द ु ल  कराव.े वतःला दोषी आिण कमी लेखन बंद कराव.े ख या यो यतेची लायक य  इतरांनी मान यासाठी तसे 
वतःमधील बदल क न य न करावेत. 

 
िन कष : 
         १) िव ा या या व-ओळख कौश याचा तर उ च असला तरी काही घटकांम ये गती करणे आव यक आह.े  
         २) िव ा यानी वतःमध या उणीवांकडे जाग कपणे पाहणे गरजेचे आह.े  
         ३) िव ा यानी वतःचे (SWOT) िव ेषण करणे अिनवाय आह.े  
िशफारशी : 
         १) िव ा यानी व-ओळख कौश यातील ु टीयु  घटकांम ये जाणीवपूवक य न करावेत 
         २) वतःमधील उणीवा शोधून यावर यो य ती  कृती क न दू र करा यात.  
         ३) वतःमध या चांग या बाबी, उणीवा, मयादा व संधी यांचे िव ेषण कराव.े  
पुढील संशोधनासाठी िवषय  :   
         १) ‘ व-ओळख’ ा जीवनकौश य िवकसनाचा प रणामकारक अ यास.  
         २) जीवनकौश य आिण कृतीकाय म ांचा मू यमापनाचा अ यास.  
         ३) ‘जीवनकौश य’ िवकसना या िश ण प तीने िवकसन व प रणामकारकतेचा अ यास. 
 
संदभ : 
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‘जीवनकौश ये’  (प.ृ ६) नािशक. कुलसिचव, यशवंतराव च हाण महारा  मु  िव ापीठ.   

      २)    जगताप ह. ना. (२०१५). ‘जीवनकौश ये’ नंदनपवार बा (संपािदत), िश णसिम ा, नागपू र.   
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प रिश  .१   :  व-यो यता आिण व-साम य : ावली 
सूचना : तु ही तुम याब ल काय िवचार करता हे जाणून घे यासाठी खालील िवधाने वाचा. या वा यांमधील वणन नेहमी तुम याशी 
जुळत असेल तर बरोबर ची खून पिह या रका यात करा. कधी कधी जुळत असेल तर द ु स या रका यात बरोबर ची खणू करा. कधीच 
नाही हे वणन तुम याशी जुळत असेल तर बरोबरची खणू ितस या रका यात करा. येक वा यावर तीनमधून एक खणू करा. 

प रिश  .१    ‘ व-यो यता’ व ‘ व-साम य’ ावली 

. मला वाटते 
नेहमी कधीतरी 

कधीच 
नाही 

१ मला वाटते इतर मुले आिण मुली इतकाच मी तु यबळ आह.े     
२ मला वाटते मा याकडे खूप उ म गुण आहेत.     
३ मला मा या पा तेब ल आिण मतेब ल शंका वाटते.      
४ मला याब ल अिभमान वाटावा अस ेकाही फारस ेमा याजवळ नाही.    
५ मी माझे इतरांब लच े ेम आिण भावना दाखवतो.    
६ वतःला दोष दे याची मला सवय आह.े     
७ इतरां या मदतीने मी दु स यांकरता काम करतो.     
८ मला वाटत मा यािवषयी मला जा त आ मिव ास असायला हवा.    
९ तसा काही मी फार उपयोगी पडणारा नाही.    
१० मा यातलं चांगल मला मािहती आह.े     
११ मला अपराधी वाटत आिण हा िवचार अनेकदा मला ास देतो.     
१२ मा यावरची मालक ची आिण जबाबदारीची मला जाणीव आह.े     
१३ इतर जे हा अितशय उ म सादरीकरण करतात ते हा मला इतरांचा हेवा वाटतो.    
१४ मी या करतो या खूप गो ची मला लाज वाटते.    
१५ मा या वतन आिण िवचारांवर माझा पूण ताबा आह.े     
१६ मी वतःला दोष देतो आिण वतःला कमी लेखतो.     
१७ समाजात इतरांबरोबर मी सहज िमसळू शकतो.     
१८ माझे ीकोन वीकार यासाठी मी इतरांना सहज पटव ूशकतो.     
१९ ख या यो यतेची लायक य  इतर मला मानत नाहीत.     
२० मा या वतः या मताब ल मला खरा िव ास आह.े     

 
 
 
 
 
 

 


