
 
 
SPECIEL ISSUE ON EDUCATIONAL EVALUATION & RESEARCH                               ISSN 2278-8808, SJIF 6.177 

MAR-APRIL 2017, VOL- 4/31                                www.srjis.com Page 125 
  

 

 

 

 

वंळोधनात वंकल्ऩना चित्रणाि ेउऩमोजन 
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प्रस्तालना  

 भानलाच्मा वबोलतारी वलवलधांगी प्रकायिी भाहशती उऩरब्ध आशे. शी भाहशती भनात 

वललळष्ट ऩद्धतीने वाठवलरी गेल्माव तमांच्मातीर ऩयस्ऩयवंफंध, शे्रणीफद्ध यिना स्भयणात 

याशते. कोणतीशी व्मक्ती नलीन सानािी प्राप्ती झाल्मानंतय तमा सानािी ऩूलवसानाळी वांगड 

घारते.  व्मक्ती गयजेनवुाय ऩूलवसानाच्मा वंयिनेत फदरशी कयतो.  ह्मा वलव क्रिमा अभूतव 
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ऩातऱीलय भनाभध्मे िारू याशतात. व्मक्तीच्मा भनातीर शे चित्रण जेलढे स्ऩष्ट अवते 

तमाप्रभाणात ती व्मक्ती आऩरे कामव मोग्म ऩद्धतीने करू ळकते.  

वंकल्ऩना चित्रण अथव ल वंकल्ऩना  

 आऩल्मा भेंदभूध्मे वंकल्ऩना तुटक तुटक स्लरुऩात वाठलून न ठेलता वकंल्ऩनांच्मा 

एकभेकांळी अवरेल्मा वंदबावने तमा वाठलून ठेलल्माव दीघवकाऱ स्भयणात याशतात. वलवलध 

वंकल्ऩनांभधीर ऩयस्ऩय वंफंध दाखवलण्मािा आयाखडा म्शणजे वंकल्ऩना चित्रण शोम. मा 

वलवलध वंकल्ऩनांिी भांडणी, तमांच्मातीर ऩयस्ऩय वंफंधालय आधारयत लेगलेगळ्मा ऩद्धतीन े

भांडणी केरी जाते. जोवेप डी नोलाक (१९६०) आणण तमांच्मा वशकाऱमांनी शी वंकल्ऩना 

वलसान वलऴमातीर सानाि ेवलद्मार्थमाांना वादयीकयण कयण्मावाठी वलवप्रथभ वलकलवत केरी. 

अथवऩूणव अध्ममन शोण्मावाठी ल ततिी उऩमुक्तता रषात आल्मानंतय इतय वलऴमांतशी ततिा 

लाऩय शोऊ रागरा. ळावकीम, औद्मोचगक आणण इतय षेत्रातीर व्मक्ती शे्रणीफद्ध यिना, 

ऩयस्ऩय वंफंध भांडण्मावाठी वंकल्ऩना चित्रणािा लाऩय कयतात. डवे्व्शड अवुफेर मांनी 

वलकलवत केरेल्मा फोधातभक स्लरूऩाच्मा वातभीकयण उऩऩततीलय (Assimilation 

Theory) शे कामव आधायरेरे आशे. नलीन सानाि े अध्ममन शोण्मावाठी ऩूलवसानाि े

भशततल अनन्मवाधायण आशे. अवुफेरच्मा भते ‘नव्मा भाहशतीिी जुन्मा भाहशतीळी वांगड 

घारणे ल दोन्शींिा दलुा जोडणे म्शणजे अथवऩूणव अध्ममन शोम’. अथवऩूणव अध्ममनावाठी 

वलद्मार्थमाांन ेनलीन सानािी ऩूलवसानाळी वांगड घारणे गयजेि ेआशे. तमातूनि वलद्मार्थमावरा 

वलऴमाि ेआकरन शोते आणण ते हटकून याशते. भशारे, एव. आय. (२००५) 

वंकल्ऩना चित्रण आणण भनोचित्रण मातीर पयक  

 वंकल्ऩना चित्रण आणण भनोचित्रण शे एकाि अथावन े लाऩयरे जातात. ऩयंतु 

तमांच्मात पयक आशे. तिे ऩुढे कोष्टकरुऩात भांडरेरे आशे.  
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कोष्टक ि. १.१ वंकल्ऩना चित्रण आणण भनोचित्रण मातीर पयक 

ि. वंकल्ऩना चित्रण भनोचित्रण 
१)  अतमंत स्लमंस्ऩष्ट ल नेभक्मा 

स्लरूऩािी वंदबव िौकट तमाय शोते.  
भध्मलती कल्ऩनेतून अनेक 
वभऩातऱीत ळाखा तनभावण शोतात.  

२)  वंकल्ऩना चित्रण वलिायऩूलवक भांडाल े
रागते.  

भनोचित्रण तमाय कयताना लेग 
आणण उतस्पूतवता अवते.  

३)  वंकल्ऩना चित्रणात एकाऩेषा अचधक 
भध्मलती वंकल्ऩना अवू ळकतात.  

भनोचित्रणात एकि भध्मलती 
वंकल्ऩना अवते.  

 

भाहशतीच्मा वादयीकयणानुवाय वंकल्ऩना चित्रणािी भांडणी  

  वंकल्ऩना चित्रणािे प्रभुख िाय प्रकाय आशेत. तमाफाफतिी भाहशती ल आकृतमा 

खारीरप्रभाणे.  

ि
. 

वंकल्ऩना 
चित्रण प्रकाय भाहशती आकृती स्लरुऩात भांडणी 

1.  

भालरका  
चित्रण 
(Spider) 

एक भध्मलती वंकल्ऩना 
वबोलतारी इतय 
वंकल्ऩनांिी भांडणी केरी 
जाते. फाशेयच्मा हदळने े
फाण काढून तमातीर 
ऩयस्ऩय वंफंध दळववलरा 
जातो.  

2.  शे्रणीफद्ध चित्रण 
(Hierarchy) 

आळमातीर वंकल्ऩनांि े
भशततल रषात घेऊन 
केरी जाते. वलावत 
भशततलािी वंकल्ऩना लय 
भध्मबागी भांडून ततच्मा 
खारी कभी भशततलाच्मा 
वंकल्ऩनांिी भांडणी केरी 
जाते.  
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3.  

ओघतक्ता 
चित्रण  (Flow 
chart) 

भाहशती ओघाच्मा 
स्लरुऩात, कृतींच्मा 
िभानुवाय भांडणी केरी 
जाते. ततिी देखीर ऩुढीर  
स्लरुऩात भांडणी केरी 
जाते. 

 

4.  प्रणारी चित्रण 
(System) 

कामव टप्प्मांिा िभ 
भांडरा जातो. ऩयंत ुतमात 
आदान आणण पलरत ह्मा 
दोन गोष्टी जास्त 
भशततलाच्मा भानल्मा 
जातात.   

 

वंकल्ऩना चित्रणाि ेउऩमोग 

 भशततलाच्मा वंकल्ऩना तमांि े ऩयस्ऩयवंफंध, तमांिी शे्रणीफद्ध यिनेिी वायांळ रूऩान े

भांडणी केरी जाते.  

 अततळम गुंतागुतंीच्मा वकंल्ऩना स्ऩष्ट शोण्मावाठी भदत शोते.  

 वलवलध कृती ल तमातीर ऩयस्ऩयवंफंध दाखवलण्मावाठी उऩमोग शोतो.  

 कृतींिा वललळष्ट िभ स्ऩष्ट कयण्मावाठी लाऩय केरा जातो.  

 वंस्थेतीर व्मक्तींिी शे्रणीफद्ध यिना दळववलण्मावाठी लाऩय शोतो.  

वंकल्ऩना चित्रण तमाय कयण्माच्मा ऩामऱमा  

१) फुद्धीभंथन तंत्रािा लाऩय करून तुभच्मा वंळोधन षेत्राळी वंफंचधत मेणाऱमा वलवलध 

वंकल्ऩनांिी मादी कया. 

२) वंकल्ऩनांभधीर अथवऩूणव ऩयस्ऩयवंफंध कवा आशे त ेठयला.  

३) भध्मलती वंकल्ऩना तनव्चित कया.  

४) वंळोधन षेत्राळी वंफंचधत वंदबव ऩुस्तकांि ेलािन कया.  

Inpu
t

 

  

Output 
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५) वंकल्ऩनेच्मा स्लरूऩानुवाय तालरका वंकल्ऩ चित्रण, शे्रणीफद्ध वंकल्ऩना चित्रण, 

ओघतक्ता माऩैकी कोणतमा स्लरुऩात भांडणी मेईर माफाफतिा वलिाय कया.  

६) वंळोधन षेत्राि ेवंकल्ऩना चित्रण तमाय कया.  

७) वंळोधन ळीऴवकातीर ळब्दवभूशाि ेवंकल्ऩना चित्रण आलचमक आशे.  

८) वंळोधनातीर प्रतमेक कृती कयण्माऩूली तति ेवंकल्ऩना चित्रण भांडण्मािा प्रमतन कया.  

वंळोधनात वंकल्ऩना चित्रणाि ेउऩमोजन  

क  वळंोधन षते्रािे ववलस्तय आकरन  

कोणताशी वंळोधक वंळोधनािा वलऴम ठयवलण्माऩूली वंळोधन षेत्र तनव्चित कयतो. मा 

षेत्राि ेवखोर आकरन शोण्मावाठी षेत्र भध्मबागी लरशून वलवलध वंदबाांिा अभ्माव करून 

तमावंदबावने भाहशती भांडण्मािा प्रमतन कयतो.  

 

 

  आकृती ि. १ वंळोधन भुख्म वंकल्ऩना आणण उऩ वंकल्ऩना ऩयस्ऩयवंफंध 

वंळोधन षेत्रावंदबावत वलव वंकल्ऩना, उऩवंकल्ऩना, उऩउऩवंकल्ऩना वंफंचधत भाहशती 

भांडण्मािा प्रमतन केल्माभुऱे ऩुढीर गोष्टी वाध्म शोतात.  

क) वंळोधन षेत्राफाफत ववलस्तय ऩरयिम शोतो. वंळोधनातीर भुख्म घटक आणण उऩघटक 

रषात मेतात.  

ख) वंळोधन ळीऴवकातीर घटक / भुदे्द तनव्चित कयता मेतात.  

ग) ळीऴवकातीर भुद्मांिा भांडणीिा िभ तनव्चित कयता मेतो.  

वंळोधन 
भुख्म 

उऩ वंकल्ऩना 

उऩ वंकल्ऩना 

उऩ वंकल्ऩना 

उऩ वंकल्ऩना 
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तनष्कऴव : वंळोधन षेत्राच्मा वंकल्ऩनातभक वलचरेऴणातून वंळोधकारा वंळोधन ळीऴवक 

वशज      तनव्चित कयता मेते.  

ख   वळंोधनातीर ळब्द वभशूांि ेवखोर आकरन  

वंळोधनाि े ळीऴवक तनव्चित झाल्मानंतय तमातीर ळब्दवभूश ठयवलरे जातात. मा 

ळब्दवभूशाळी वंफंचधत वंकल्ऩना कोणकोणतमा आशेत. तमािंी भांडणी केरी जाते.  

तनष्कऴव : वंळोधकारा मा कृतीिा उऩमोग, वंळोधनािी उहद्दष््मे, वंळोधन प्रचन, 

ऩरयकल्ऩना, व्माप्ती ल भमावदा ठयवलण्मावाठी शोतो. ळब्दवभूशािी कामावतभक व्माख्मा 

तनव्चित कयण्मावाठी ळब्दवभूशातीर वलवलध वंकल्ऩनांिा उऩमोग शोतो.  

धायणकय भा (२०११) मांनी वंळोधनाच्मा वलवलध  टप्प्मात वंकल्ऩना आयेखनािी बूलभका 

ऩुढीरप्रभाणे भांडरेरी आशे. 

 Gives a wider canvas for own research 

 Indicates clarity on the part of the researcher 

 Provides structure for the research as well as the report 

 Ensures internal consistency 

 Addresses academico-formatting issues 

 Brings in efficiency and effectiveness 

 Backbone of the research 

 Provides a stronger structure to the report and to the research as a whole  

 वंकल्ऩना चित्रण तमाय कयणे शी वशज वाध्म गोष्ट नाशी. ळोधतनफंध रेखकाच्मा 

भागवदळवनानुवाय 75 शून  अचधक वलद्मार्थमाांनी एभ.एड. वंळोधन कामव केरेरे आशे. तमात 

वंकल्ऩनातभक वलचरेऴण कयणे शी भशततलािी कृती शोती. वळंोधक वलद्मार्थमाांनी 

वंकल्ऩनातभक वलचरेऴण शी वंकल्ऩना भनाऩावून वभजालून घेतरी ल स्लत्च्मा वंळोधनात 

लाऩय केरा. मा वंकल्ऩनातभक वलचरेऴण तंत्रािा लाऩय तमांनी तमांच्मा वंळोधनात कवा 

केरा? वंकल्ऩना चित्रणाभुऱे वंळोधनातीर गुणलततेत कळी लाढ झारी? बवलष्मातीर 

प्रगतीवाठीशी वंकल्ऩनातभक वलचरेऴण कव ेउऩमुक्त ठयरे? अव ेप्रचन वभोय ठेलून वंळोधन 

वभस्मा तनव्चित केरी.  



 
 
SPECIEL ISSUE ON EDUCATIONAL EVALUATION & RESEARCH                               ISSN 2278-8808, SJIF 6.177 

MAR-APRIL 2017, VOL- 4/31                                www.srjis.com Page 131 
  

वंळोधन ळीऴवक  

लळषणळास्त्र तनष्णात लळषणिभातीर वलद्मार्थमाांना वंळोधनात वंकल्ऩनातभक चित्रणाच्मा 

उऩमुक्ततेिा अभ्माव.  

वंळोधन उहद्दष््मे  

१) लळषणळास्त्र तनष्णात लळषणिभातीर वलद्मार्थमाांनी वंळोधनात वंकल्ऩनातभक चित्रण 

भांडणीिा अभ्माव कयणे.  

२) वंकल्ऩनातभक चित्रणाच्मा वंळोधनातीर उऩमुक्ततेिा अभ्माव कयणे.  

३) वंकल्ऩनातभक चित्रणाच्मा बवलष्मातीर वलवलध कृती कयण्मावाठी झारेल्मा उऩमुक्ततेिा 

अभ्माव कयणे.  

४) वलद्मालािस्ऩती वलद्मार्थमाांना वंकल्ऩनातभक चित्रणातून वंळोधनातभक आकरनाफाफतिा 

ळोध घेणे.  

वंळोधन ऩद्धती   

 व्मष्टी अभ्माव ऩद्धतीिा लाऩय कयण्मात आरा.  

वंळोधन वाधने  

 अनौऩिारयक भुराखत आणण दस्तऐलज वलचरेऴण मा दोन वाधनांिा लाऩय कयण्मात 

आरा.  

जनवंख्मा ल न्मादळव  

जनवंख्मा - ७० वलद्माथी   न्मादळव - ०५ वलद्माथी  

वंळोधन कामवऩद्धती  

१) प्रथभ एभ.एड. वलद्मार्थमाांनी वलद्माऩीठात वादय केरेल्मा वंळोधन अशलारातीर 

वंकल्ऩनातभक चित्रणािा अभ्माव केरा.  

२) नालळक एभ.एड. अभ्मावकें द्रालय वादय केरेल्मा वंळोधन अशलाराच्मा वंकल्ऩनातभक 

वलचरेऴणािा लाऩय वंळोधन अशलारात फायकाईने केरेल्मा ऩाि वलद्मार्थमाांिी तनलड 
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प्रस्तुत अभ्मावावाठी कयण्मात आरी आणण एभ.एड. नंतय वंकल्ऩनातभक वलचरेऴणािा 

दैनंहदन कामावत उऩमोजन करून तमातून काभातीर लैलळष््मऩूणव फदर कयणाऱमा अळा 

ऩाि वलद्मार्थमाांिी तनलड केरी.  

वलद्मा
थी 

एभ.एड. ऩूणव कयताना 
कामवयत स्थऱ 

एभ.एड. ऩूणव झाल्मानंतय 
कामवयत स्थऱ 

१ व्जल्शा ऩरयऴद प्राथलभक 
लळषक  

डाएट. लरयष्ठ प्राध्माऩक  

२ व्जल्शा ऩरयऴद प्राथलभक 
अल्ऩवंख्मांक लळषक भुस्रीभ 
ळाऱा  

एव. आम. ई औयंगाफाद 
लळषक प्रलळषक म्शणून ऩदबाय  

३ भशानगयऩालरका प्राथलभक 
लळक्षषका  

भशानगयऩालरका ऩदलीधय 
प्राथलभक लळक्षषका  

४ व्जल्शा ऩरयऴद प्राथलभक 
लळषक  

कामवयत हठकाण वभान ळाऱेिे 
डडव्जटर रुऩांतय 
सानयिनालादािा अध्ममन 
अध्माऩनात ऩरयणाभकायक लाऩय.  
वलवलध प्रलळषण कामविभात 
तज्ज्स म्शणून वशबाग   

५ वलस्ताय अचधकायी, प्राथलभक 
लळषण  

लळषणाचधकायी तनयंतय  

 

वंळोधन उहद्दष्टतनशाम वलचरेऴण   

वंळोधन उहद्दष्ट १ : ळब्दवभूशाि ेवंकल्ऩनातभक वलचरेऴण भांडणी 

१) वततय वलद्मार्थमाांऩैकी ऩावष्ट वलद्मार्थमाांनी वंळोधन ळीऴवकातीर ळब्दवभूशाि े

वंकल्ऩनातभक वलचरेऴण भांडरेरे शोते.   

२) लीव वलद्मार्थमाांनी वंळोधन अशलारात वंकल्ऩनातभक वलचरेऴण ववलस्तयऩणे 

वंफंधावश भांडरेरे शोते.  

वंळोधन उहद्दष्ट २ : वंळोधनात वंकल्ऩनातभक चित्रणाि ेउऩमोजन  
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१) ऩािशी वलद्मार्थमाांनी तमांच्मा वंळोधनातीर ळब्दवभूशाि े वंकल्ऩनातभक वलचरेऴण 

अतमंत फायकाईने भांडरेरे शोते.  

२) वंळोधनाि ेवलवलध टप्प्मांभध्मे व्माप्ती, भमावदा, कामावतभक व्माख्मा कामव कयताना 

वंकल्ऩनातभक चित्रणािा लाऩय केरेरा शोता.  

३) वंळोधनािी कामवलाशी भांडतानाशी ओघतक्तमािा लाऩय केरेरा शोता.  

४) वंळोधन अशलार रेखनात प्रकयणांच्मा गयजेनुवाय वंकल्ऩनातभक चित्रणािा लाऩय 

केरेरा शोता.  

वंळोधन उहद्दष्ट ३ : वंकल्ऩनातभक चित्रणाि ेदैनंहदन कामावत उऩमोजन  

वंकल्ऩनातभक चित्रणािा उऩमोग वलद्मार्थमाांनी तमांच्मा दैनंहदन कामाववाठी वुरु केरा.  

१. दोन वलद्मार्थमाांना उच्ि ऩदावाठी स्ऩधाव ऩयीषांिा अभ्माव कयण्मावाठी उऩमोजन 

केरे आणण मळ प्राप्त केरे.  

२. ऩािशी वलद्माथी प्रतमेक नलीन कामव कयण्माऩूली वंकल्ऩनातभक वलचरेऴण करू 

रागरे. एका दृष्टीषेऩात अनेक घटकांि े तमांना आकरन शोऊ रागरे. तमािा 

पामदा वलवलध प्रलळषणात तमांना तज्ज्स म्शणून फोरवलण्माव वुरूलात झारी.  

३. उच्ि ऩदस्थ झारेल्मा वलद्मार्थमाांनी तमांच्मा जफाफदाऱमांि े वंकल्ऩनातभक चित्रण 

केरे. तमािप्रभाणे इतय वलबागांिा तमांच्मा काभाळी वभन्लम कवा कयाला माफाफत 

वलिायांना वुरूलात झारी.  

४. स्ऩधाव ऩयीषांच्मा अभ्मावावाठी ऩाठ्मिभाि ेवलचरेऴण करून कोणकोणतमा घटकांिा 

ऩूली अभ्माव झारेरा आशे, कोणकोणते घटक नव्मान ेअभ्मावालमािे आशेत तमाि े

आकरन झारे. तमानुवाय तमांनी अभ्मावाि े तनमोजन ल आमोजन केरे, तमातून 

तमांनी उच्ि मळ वंऩादन केरे.  

वंळोधन उहद्दष्ट ४: वलद्मालािस्ऩती वलद्मार्थमाांवाठी वंकल्ऩनातभक चित्रणाि ेउऩमोजन  
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 ळोधतनफंध रेणखकेने तमांच्मा वलद्मालािस्ऩती वलद्मार्थमाांना तमांच्मा वंळोधन षेत्रािे 

आकरन ववलस्तय शोण्मावाठी वंकल्ऩनातभक वलचरेऴणाफाफत प्रलळषण हदरे. वलद्मार्थमाांना 

वुरुलातीरा प्रिडं अलघड जात शोते. वात ते आठ लेऱा वलवलध ऩद्धतीने तमांनी वंळोधन 

षेत्रातीर अनेक वलवलध वंकल्ऩनांिी भांडणी केरी. मा वंकल्ऩनातभक वलचरेऴणाभुऱे 

तमांच्मात आतभवलचलाव तनभावण झारा.  

 वंकल्ऩनातभक चित्रण तमांच्मा वंळोधनािा भागवदळवक कवा झारा तमाफाफतिी तमांिी 

भते भांडरेरी आशेत.  

वंकल्ऩना चित्रण वंळोधकािा भागवदळवक  

१. वंळोधन षेत्रािी एका दृष्टीषेऩात भाहशती प्राप्त झारी.  

२. वंळोधन वलऴमाि ेआंतययाष्रीम, याष्रीम, याज्ज्मस्तयीम ल स्थातनक स्लरूऩ स्ऩष्ट झारे.  

३. वंळोधन वलऴमाफाफत तनव्चित ल अिकू भागवदळवन स्लत्रा कयता आरे.  

४. वलवलध वंदबाांच्मा ळोधाफाफत भागवदळवन लभऱारे. ततृीम स्रोताकडून द्वलतीम स्रोत आणण 

प्रथभ स्रोताफाफत भाहशती लभऱारी.  

५. वलवलध वंदबावतीर ऩयस्ऩय वंफंध ल तमातीर अिकूता ठयवलता आरी.  

६. वंळोधनातीर वलवलध वंकल्ऩनांभधीर ऩयस्ऩय वंफंध रषात आरा.  

७. वंळोधन ऩद्धतीच्मा तनव्चितीवाठी उऩमोग झारा.  

८. वाभग्री एकत्रीकयणािी वाधने तनव्चितीवाठी भागवदळवन लभऱारे  

९. भुख्म ल उऩवंकल्ऩानािी व्माप्ती तनव्चित कयण्मावाठी उऩमोग झारा.  

१०. भुख्म वंकल्ऩनेळी उऩवंकल्ऩनांिा प्रतमष ल अप्रतमष वंफंध दाखवलण्मावाठी वलवलध 

येऴांिा लाऩय. 

उदा. क) प्रतमष वंफंध वयऱ येऴ      _____________ 

   ख) अप्रतमष वंफंध तुटक येऴा      --------------------  

   ग) प्रतमष कृती वयऱ ठऱक येऴा    ____________ 
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११. वंळोधनकामावि ेलेऱाऩत्रक कयण्माव भदत झारी.  

वभायोऩ 

वंकल्ऩना चित्रण म्शणजे आऩल्मा भनातीर वलवलध वंकल्ऩनांभधीर ऩयस्ऩय वंफंधािी 

वाठलणूक शोम. कृतींच्मा स्लरूऩानुवाय वलवलध वंकल्ऩनातभक चित्रणािा लाऩय केरा जातो. 

वंळोधन षेत्राि े वखोर आकरन वंळोधन कामाविी भांडणी कयण्मावाठी तमािा उऩमोग 

शोतो. दैनंहदन जीलनातीर प्रतमेक कृती कयण्मावाठी वंकल्ऩनातभक चित्रणािा लाऩय 

केल्माभुऱे व्मक्तीिी प्रगती कऱते.  
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