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शैििकानुसन्धाने समस्याचयनस्य ििमशशनम्
डा. चन्रकान्तः सहाचायशः
िशिाििभागः
राजीिगान्धीपररस्सरः
मेणसे, शृङ्गेरी
यिस्मन् किस्मन् ऄिप िेत्रेऽनुसन्धाने समस्यायाः चयनमेका िििशष्टा समस्या भिित ।
ऄनुसिन्धतससः छात्रस्य पुरतः आयमेि महती समस्या ितशते यत् ऄहं कस्याः समस्यायाः उपरर
कायं कु याशम् आित । सः ऄनुसन्धाता ऄनुभिीनां सििधे गतिा एतदेि िदित यत् भिन्तः मम
कृ ते समस्यामेकां सूचयन्तु । मया किस्मन् ििषये कायं कतशव्यम् । भिन्तः यद्वदिन्त तदेिाहं
करसमीित । कदािचत् मागशदशशकसऽिप िदित यत् समस्यामिन्िष्यागच्छतु , मागशदशशनं
करसमीित । एतादृशेन िैक्लव्येन तस्य समयः नष्टः भिित, अहसिस्ित धनमिप नष्टं जायते ।
ऄन्ते ऄनुसिन्धतसुः छात्रः स्िमनिस ििद्यमानािमच्छामाच्छाद्य िनदेशकस्य कथनानुसारं
कायशमारभते आित तु िस्तुिस्थितिशतशते । यदद कस्यािप िशिािेत्रस्यानुसन्धातुः सििधे भितः
ऄनुसन्धानस्य समस्या का आित पृच्छामः चेत् सः िनरुत्तरः जायते । तथैि महत्
कारिन्यमनुभिित । एतादृशसन्दभे मागशदशशकेन कु शलतापूिशकं मागशदशशनस्य अिश्यकता
िरीिर्तत । यतस िह यद्यनुसन्धाता समस्यायाः स्िरूपेण सह सम्यक् पररिचतः भिित तर्तह
ऄििमकायं सिं सुलिलतरूपेण कतुं शक्नसित । ऄत एिसच्यते – ( A well put problem is
half solved ) समस्या सम्यगुपस्थािपता चेदधं समाधत्तिमि भितीित । ऄतः
समुिचतसमस्यायाः चयनाथं ऄनुसन्धाता कािनचन तत्त्िािन जानीयात् यािन च
तत्त्िान्यध्यायेऽिस्मन् प्रस्तूयन्ते ।
समस्यायाः ऄथशः
मानिसमूहः

स्िकीयािश्यकतानां

पूरणाथशमनेकािन

साधनािन

अििष्कृ तय

स्िायत्तीकरसित । यदद कस्याििदािश्यकतायाः पूरणं िा सन्तुिष्टः उपलभ्यमानेन साधनेन न
िसध्यित तर्तह पुरतः कािचत् समस्या समुतपन्ना भिित । ऄथाशत् अिश्यकतायाः पूरणस्य मागे
उतपन्ना बाधा एि समस्या आित कथ्यन्ते । समस्यायाः समाधानस्य साधनमिन्िष्यते चेत्
अिश्यकतायाः सम्पूर्ततः जायते तस्मात् समस्यायाः ऄन्तयमिप जायत एि । तदेिं प्रदश्यशन्ते
अिश्यकताः – साधनाभािः – समस्यां – साधनान्िेषणम् – समाधानम् – सन्तुिष्टः ।
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समस्यायाः गाम्भीयशम् अिश्यकताया औतकट्यं च साधनस्य प्राप्तौ िनिहते ितेते ।
ऄतः अिश्यकतायाः तीव्रता दकयती भिित तािती समस्या करिना जायते । जान्, सी.
रसिन्सेण्डमहसदयानुसारं समस्या समाधानान्िेषणाथशमुपस्थािपतः प्रश्नः ितशत आित 1 ।
फ्रेड् . एन्. किललङ्गरमहाशयानुसारं समस्यां एकं प्रश्निाचकं िाक्यं िा िििरणमिस्त
यस्याञ्च द्वयसः ऄथिा ऄनेकेषु चरे षु ििद्यमानः सहसम्बन्धः ज्ञातस भिित 2 ।
शसधकताश

ऄस्यैि

प्रश्नस्यसत्तरमिन्िषित

ऄथिा

चरराशीनां

मध्ये

सहसम्बन्धम्

ऄिभजानाित । एतदेिानुसन्धानिमतयुच्यते । यदद समस्या िैज्ञािनकी भिित तर्तह द्वौ िा
तदिधकाः चराः

भििन्त । उदाहरणाथशम् – िििभन्नप्रकारकप्रलसभनानां प्रभािः

छात्राणामुपललधेरुपरर कीदृशः भिित आतयेकां समस्यां स्िीकु मशः चेत् ऄस्याम् एकः चररािशः
प्रलसभनं भिित । िद्वतीयः चररािशः उपलिलधः भिित । एकसफमहसदयः समस्यायाः
पञ्चमूलभूततत्त्िािन प्रादशशयत् । येषां तत्त्िानामुपिस्थितः ऄिनिायेतयङ्गीदियते । तािन यथा
–
 ऄनुसन्धानस्यसपभसक्ता तिस्मन् भागिाही च ( The research consumer and other
participants)
 उद्देश्यप्राप्त्यथशम् ऄन्य साधनािन ( Alternative means of obtaining the
objectives)
 ऄन्यसाधनानामुपयुक्ततायाम् उपभसक्तु ः सन्देहः ( A state of doubt in the
consumer concerning the efficiency of the alternative)
 समस्यासम्बद्धं िातािरणम् ( Environment of problem pertain)
१. उपभसक्ता सहभागी च
प्रतयेकं समस्या कस्याििव्द्द्यिक्तसम्बद्धा

िा समूहसम्बद्धा

भिित । एतान्

व्यिक्तििशेषान् एि ऄनुसन्धाने ियम् उपभसक्ता तथा ऄस्य प्रभािे समागम्यमानान् सिाशन्
ऄिप सहभागीित कथयामः ।
२. उद्देश्यािन िा अिश्यकताः
ऄनुसन्धानमुपभसक्तु ः अिश्यकता भिित । तस्य दकिञ्चदुद्देश्यं भिित यत् प्राप्तुं
िाञ्छित । यस्य काप्यािश्यकता िा आच्छैि नािस्त तस्य कािप समस्यािप न भिित । ऄत
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एिसच्यते गच्छतस्स्खलनं क्वािप भितयेि प्रमादतः । यः गच्छित तस्यैि पतनं क्विचत्
भिितुमहशित । सिशदा उपििष्टस्य कदािप न ।
३. उद्देश्यप्राप्त्याथशमन्यसाधनािन
ऄनुसन्धातुः समीपे उद्देश्यप्राप्त्यथशमन्यसाधनान्यिप भिेयुः । ऄन्यथा यिस्मिन्मलित
साधनं तदेिसपयुनिक्त ।
४.

ऄनुसन्धानसपभसक्तु ः मनिस सन्देहः
ऄनुसन्धातुः मनिस साधनानामुपयसिगताििषये सन्देहः भिेत् ऄन्यथा समस्या उतपन्नैि

न भिित ।
५. समस्यासम्बद्धं िातािरणम्
प्रतयेकं समस्यायाः सम्बद्धं िातािरणम् अिश्यकम् । िातािरणे पररितशनं समस्यायाः
समाधानं दातुं शक्नसित । उदाहरणाथशम् अंग्लाध्यापकस्य पुरतः आयं समस्या ितशते यत् के न
िििधना पािनेन छात्रा उत्तमरूपेण ज्ञानं प्राप्नुििन्त आित । ऄत्र उपभसक्ता ऄध्यापकः

।

तस्यािश्यकता ितशते यत् ऄनुिादिििधप्रतयिििध्यसमशध्ये कः िििधः उत्तम आित । द्वयसरिप
ििध्यसः उपयुक्तता ििषये तस्य सन्देहः ितशते । सः िातािरणं पररितयश पुनः पुनः द्वाभ्यां
िििधभ्यां पािियतिा तयसः प्रभािस्य ज्ञानं प्राप्नसित । ऄिस्मन् उदाहरणे उपयुशक्ताः सिेऽिप
ऄंशाः समायािन्त ।
समस्यायाः उतपित्तः
समस्यायाः उतपित्तः तिस्मन् ििषये भिित यिस्मन् ऄनुसन्धाता जागरूकः भिित ।
सः एतदिप जानाित यत् कायशसञ्चालने बाधाः ितशन्ते परन्तु बाधानां दूरीकरणं शक्यते आित ।
ऄतः ऄनुसन्धातारर िजज्ञासा भिेत् । िजज्ञासा यत्र नसतपद्यते तत्र िैज्ञािनकाध्ययनप्रिृित्तरिप
न भिित । तदा समस्यािप कािचत् न दृश्यते । िजज्ञासुः प्रतयेकिस्मन्निप िेत्रे समस्यां पश्यित
। तस्याः समाधानस्य अिश्यकतां महत्त्िञ्चािगच्छित । ज्ञानििषये ऄतृिप्तः सिशदा भिित ।
ज्ञानिपपासुरेि ऄनुसन्धाता भिितुमहशित । ऄसन्तुष्टस्सन् िजज्ञासुः समस्यां पश्यित ।
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समस्यायाः स्त्रसतांिस
समस्यायाः चयनाथं समस्या कु तः चयनीयेित कािन िा स्रसतांिस ितशन्ते आित
ज्ञातव्यस्यािश्यकता िरीिर्तत । ऄिस्मन् ििषये बहिः िशिाशािस्त्रण बहुधा स्रसतांिस
प्रादशशयन् । यथा –
जे. सी. ऄल्माक् ( J. C. Almock ) महसदयः समस्यामन्िेष्टु ं साधनचतुष्टयं प्रादशशयत् ।
तद्यथा –
१. ऐितहािसकािभलेखेषु यदुक्तमिस्त तस्य ििश्लेषणं कतशव्यम् ।
२. कु त्रिचत् व्याख्यासु न्यूनताः दृश्यन्ते तादृश्यन्यूनताः ऄिन्िष्य प्रितपादयेत् ।
३. येषां िनष्कषाशणां िििधित् प्रमाणीकरणं न जातम्, येषु कु त्रिचत् ऄिनयिमतता,
ििरसधाभासः, मतभेदि् ऄिभप्रायेषु ितशते तादृश्यस्थलमिन्िष्य शसधं कु याशत् ।
४. यच्च िेत्रमुपेिितमिस्त तिस्मन् िचन्तनम्, ऄध्ययनं गसष्याददकं कु याशत् ।

जान् डलल्यू बेस्ट महसदयानुसारं स्रसतांिस कािनचन िनम्नािङ्कतित् ितशन्ते । यथा  कक्ष्याििद्यालयसमाजा स्ियं साधनािन ितशन्ते । प्रतयेकं िशिकसऽिप प्रितददनमनेकाः
समस्याः ऄिभमुखीकरसित । यद्वयं कु मशः सिशदा तितकमथशम्? पायिमः तथैि दकमथं
पािनीयः? दकमस्माकं िशिणिििधः प्रभािपूणशः ? छात्रेषु पररितशनानयने ियं
समथाशः िताशमहे ? यदद न समथाशः तर्तह दकमथशम् ? काि बाधाः ितशन्ते ? एिं
प्रकारे ण िनतयमिप समस्याः िशिकः समिभमुखीकरसित । यदद सः िजज्ञासुरिस्त तर्तह
सः ऄनुसन्धानमेतादृशििषयेषु कतुशमहशित ।
 प्रािििधकपररितशनािन,

सामािजकििकासाि,

िनतयमिप

नूतनसमस्याः,

ऄनुसन्धानाथं व्यापकं िेत्रञ्च प्रकल्पयन्तः ितशन्ते । “िशिािेत्रे नूतनििधयः,
नूतनसपकरणािन च दकयद्वा पररितशनं समानेतुं समथाशस्सन्तीित ऄनुसन्धानस्य
ििषयः” भिितुमहशित ।
 कक्ष्यायां व्याख्यानािन, िादिििादाः, संगसष्ठीप्रितिेदनािन, िमत्रैः सह ििश्लेषणािन च
ऄनेका समस्याः प्रस्तुििन्त ।
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 समस्यायाः प्राप्तौ चतुथं साधनं भिित यत् ििद्विभः, िशिकै ः, ऄिधकाररिभि सह
परामशशः । गुड्, बार, स्के टस् प्रभृतीनामनुसारं समस्यायाः स्रसतांिस ऄधसिलिखतािन
ितशन्ते । यथा
 िशिायाः िििभन्निेत्रेषु कित ऄनुसन्धानकायाशिण जातािन ितशन्ते आित ज्ञानम् ।
 ऄनुसन्धानकायाशणां पूणशमध्ययनम् ।
 निीनप्रिृत्तीनां ििश्लेषणम् ।
 ज्ञानिेत्रस्य ििश्लेषणम् ।
 ितशमानदियाणाम् अिश्यकतानामुपरर ििचारः ।
 ऄनुसन्धानस्य पुनरािृित्तः ।
 दैिनकाध्ययनान्तगशतं िििभन्नं िेत्रम् ।
उपयुशक्तििचाराणामाधारे ण

िनम्नािङ्कतसाधनानां

द्वारा,

िििधनां

द्वारा

च

ऄनुसन्धानाथं समस्यायाः चयनं सुलभं भिित ।
१. ऄनुसन्धानाथं िेत्रस्य िनियः – ऄनुसन्धानकताश सिाशदौ ऄध्ययनिेत्रं िनििनुयात् ।
तच्च िेत्रं तस्य ििशेषािभरुचेरुपरर िनधाशररतं भिित ।
२. सम्बद्धासािहतयस्याध्ययनम्
गहनमालसचनातमकम्

–

ऄध्ययनं

िेत्रिनधाशरणानन्तरम्
कु याशत्

।

यथा

ऄनुसन्धानकताश
पायपुस्तकािन,

सािहतयस्य
पत्रपित्रकाः,

पूिाशनुसन्धानािन च ।
३. प्राध्यापकानां सम्पकश ः – ििद्यालयीयाध्यापकानां महाििद्यालयीयप्राध्यापकानाञ्चा
सम्पकश ः ििधेयः । तेषां व्यिक्ततिं, कायशशैली, रुिचि, ऄनुसन्धातरर स्पष्टां िजज्ञासाम्,
उत्तेजनाञ्च समुतपादयित ।
४. ितशमानकायाशणां िैज्ञािनकं िनरीिणम् – ितशमानकायशपद्धातीनां िैज्ञािनकं िनरीिणमिप
ऄनुसन्धातृणां कृ ते समस्यायाः पररज्ञानं ददाित ।
५. स्िानुभिः – ऄनुसन्धाता यदद िजज्ञासाप्रिृित्तमान् िििचदकतसादृष्ट्या कायशकताश ितशते
चेत् तस्य स्ियम् ऄनुभिसऽिप ऄनुसन्धानाथं समस्यां प्रस्तौित ।
६. ऄनुसन्धानस्य पुनरािृित्तः – पूिं कृ तेष्िनुसन्धानेषु कु त्रिचत् न्यूनता िा नूतनांशस िा
पररलक्ष्यते चेत् ऄनुसन्धानस्य पुनरािृित्तरिप समस्यां प्रस्तौित ।
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७. ििशेषज्ञैस्सह मेलनम् – िििभन्नेषु ििषयेषु ये ििशेषज्ञाः भििन्त तैः सह मेलनेन ततिेत्रे
ििशेषििचाराः प्रस्तूयन्ते । तेन ऄनुसन्धातरर नूतनददग्दशशनं िमलित ।
समस्यायाः िैिशष्ट्यम्
समस्यायाः चयनसमये के चन ििशेषांशाः ऄिधेयाः ितशन्ते ये च समस्यायाः
िैिशष्ट्यमिप प्रितपादयिन्त । ते च –
 समस्या स्पष्टा मूताश च भिेत् ।
 समस्या समाधानयसग्या भिेत् ।
 एकस्याध्ययनस्य कृ ते एकै ि समस्या भिेत् यस्याः समाधानं सम्भिेत् ।
 समस्यायाः कृ ते समुिचतपररकल्पना भिेत् । पररकल्पनां ििना समस्यायाः
समाधानस्य सम्भिः नािस्त ।
 समस्या नूतना भिेत् । ऄनुसन्धातुः रुच्यनुरूपा भिेत् ।
 समस्यायाः समाधानेन िशिािेत्रे किन लाभः ऄिश्यं भिेत् ।
 समस्यायाः कृ ते ऄपेिितदत्तांशाः िमलेयुः ।
 ऄिधकशक्ते ः, समयस्य, धनस्य च ऄपव्ययः न भिेत् ।
 समस्या सैद्धािन्तकव्यािहाररकयसः दृष्ट्या उपयसिगनी स्यात् ।
 समस्यायाः काचन सीमा भिेत् । ऄतः मापनं कतुं शक्येत् ।
समस्याचयनस्य िसद्धान्ताः
समस्यायाः चयने कािनचन कारणािन भििन्त यथा –
I.

ऄनुसन्धातुः रुिचः तिस्मन् ििषये ऄिधका भिेत् ।

II.

ििस्तृताध्ययनस्याधाररूपेणेदमनुसन्धानं िािञ्छतं स्यात् ।

III.

शैििकपररिस्थतेः ििकासमिभलषित ।

IV. व्यिक्तगतमहत्त्िाकांिा स्यात् । ऄतः ऄपररिमतासु समस्यासु सतसु ऄनुसन्धात्रा
कािचदेका समस्या चीयते चेत् तदा तेन के चन िसद्धान्ताः ऄनुसतशव्याः ितशन्ते । यथा
–
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निीनतायाः िसद्धान्तः
पूिं कृ तानामनुसन्धानानामध्ययनं कृ तिा, ििशेषज्ञैस्सह ििमृश्य नूतनसमस्यां
स्िीकु याशत्, स्िीकरणीयसमस्यायां नािीन्यं भिेदि
े । यदद नूतनं दकिञ्चत् तत्त्िं न भिित तर्तह
तेन ऄनुसन्धानेन नूतनिनष्कषोऽिप न िनस्सरित । ऄतः निीनतायाः िसद्धान्तसऽनुसरणीयः ।
रुचेः िसद्धान्तः
समस्या ऄनुसन्धातुः रुच्यनुसारं भिेत् । यदद समस्यायां शसधकतुशः रुिचः न भिित तर्तह
सः तिस्मन् ििषये श्रद्धया कायं कतुं न शक्नसित । ऄतः ििषये रुिचः ऄिनिायाशः ितशते ।
 व्यािहाररकसपययसिगता

–

समस्यायाः

व्यािहाररकः

उपयसगः

स्यात्

।

के नाप्युनुसन्धानेन समस्यायाः समाधानान्िेषणस्य कारणिमदमिस्त यत् सा समस्या
िशिािेत्रे पुनः कदाप्यिरसधं न जनयेददित ।
 मापनयसग्या – समस्यायाः

मापनं, मूल्याङ्कनच्च सारल्येन कतुं शक्येत् । यदद

मापनाथं यन्त्रस्याभािः ितशते तर्तह तादृशसमस्या स्िीकतशव्या यस्याः परीिणं
पूिशमेिसपललधं स्यात् ।
 प्रदत्तानां प्रािप्तः – समस्यायाः समाधानाथशमपेिितानां सामिीणां िििरणानां प्रािप्तः
भिेत् । दत्तांशानां संकलनाथं कष्टं न भिेत् ।
 व्यािहररकमान्यता – व्यािहाररकरूपेण मान्यता भिेत् । ऄथाशत् समस्यायाः
समाधानाथशम् ऄपेिितव्ययं कतुं शक्येत । समस्या महती भिित तदनुरूपं व्ययं कतुं न
शक्यते चेत् तेन समाधानं समुिचतं न िमलेत् । समयानुरूपा समस्या स्यात् । येन
कस्स्मिित् िनर्ददष्टे समये कायं कतुं शक्येत । समुिचतिनदेशनमिप िमलेत् ।
ऄतयन्तगसपनीयििषयेषु दत्तांशाः न िमलिन्त ऄतः िििरणं समुिचतरूपेण प्राप्येत ।
नैितकमूल्यानां हननातमकसमस्या न भिेत् । तेन समाजस्य सहयसगः न िमलित ।
 ऄिभिमतायाः

िसद्धान्तः

-

समस्या

ऄनुसन्धातुयोग्यतानुरूपा

भिेत्

।

िास्तििकरूपेण ऄनुसन्धातरर ऄिभिमतायाः ऄभािे सतयिप कस्यािप जनस्य
कथनानुसारं समस्या स्िीकृ ता चेदनुसन्धानस्य समापने कष्टं भिित । ऄतः उपयुशक्तान्
िसद्धान्तान् मनिस िनधाय िक्तव्यञ्चेत् ऄनुसन्धात्रा के चन प्रश्नाः स्ियम् अतमानं
पृष्टव्याः भििन्त यथा –
i.

आयं समस्या मम रुच्यनुरूपा ितशते दकिमत?

ii.

दकमेषा समस्या निीना ?
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iii.

दकमेषा समस्या व्यािहाररकदृष्ट्या उपयसिगनी?

iv.

कक मिय ऄस्याः ििषये कायशकरणिमता ितशते?

v.

दत्तांशाः िमलिन्त दकम्?

vi.

िनदेशके न पयाशप्तं िनदेशनमिस्मन् ििषये िमलित दकम्?

vii.

समस्यायाः समाधानाथं पयाशप्तं धनमिस्त दकम्?

viii.

समस्यायाः ऄस्याः ऄध्ययनाथं पयाशप्तसमयः मम सििधे ितशते दकम्?
आतयाददप्रश्नानां समाधानं ििधाय समस्या चेतव्या ितशते ।

समस्यायाः कथनम्
ऄनुसन्धानस्य शीषशकं के िलं िेत्रस्य सूचकं भिित । परन्तु ििषयिनधाशरणानन्तरं
समस्यायाः कथनं िििधित् कतशव्यं भिित । गुड् तथा स्के द्व महसदययसः कथनमिस्त यत्
शीषशकं कीदृशं िा भितु ऄनुसन्धानस्यसद्देश्यं समस्यायाः िनष्पिसमाधानस्य ऄन्िेषणं ितशते ।
ऄतः ‘A study of show’ सदृशस्य शीषशकस्य िनिारणं कतशव्यमिस्त । तस्मात् कािन त्रुटयः
समस्यायाः कथने सिशदा भििन्त । तादृशत्रुटयः न भिेयुः । ऄतः ऄत्र तादृशत्रुटयः कािन
प्रदश्यशन्ते । यथा – िििशष्टसमस्यायाः स्थाने व्यापकसमस्यायाः चयनं कृ तं भिित । यथा – “
भारते स्त्रीिशिायाः समस्यानामध्ययनम् ” ।
 ऄतयन्तसंििप्तििषयस्िीकरणेनाप्यनुसन्धानं महत्त्िहीनं भिित ।
 भ्रमयुक्तस्य , पिपातयुक्तस्य , संिेगातमकस्य च पदस्य प्रयसगसऽिप न करणीयः । ऄतः
ऄनुसन्धानाथं

शीषशकस्य िनणशयः स्पष्टशलदेषु भिेत् । समस्यायाः सीमाङ्कने समथशः

िस्तुिनष्ठः शलद एि शीषशकस्य कृ ते समुिचतः भिित । उदाहरणाथशम् –
a. शािलदकाशािलदकबुद्द्द्यसरुपरर सामािजकार्तथकस्तरस्य िशिायाः माध्यमस्य च प्रभािः
।
b. द्वादशिषशियिस

िामीणबालकनगरीयबालकानां मध्ये मूलभूतशािलदकसामथ्यशस्य

तुलनातमकमध्ययनम् ।
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समस्यायाः पररभाषीकरणम्
ऄनुसन्धानाथं समस्यायाः चयनं कथनञ्च यथा तथैि समस्यायाः पररभाषीकरणमिप
महत्त्िपूणं भिित । ऄध्ययनाथं स्िीकृ तसमस्यां सम्पूणशसमस्यािेत्रात् पृथक् कृ तिा स्पष्टता
सम्पादनमेि पररभाषीकरणस्य तातपयं भिित ।
पररभाषीकरणििषये

डलल्यू

एस.

मुनरसमहसदयः

समस्यायाः

शुद्धतापूिशकं

ििस्तारपूिशकञ्च िणशनमेि पररभाषीकरणिमित िदित । प्रतयेकं प्रश्नस्य स्पष्टीकरणमािश्यकम्
। ऄनुसन्धानस्य सीमािप िनििता भिेत् । दकमिे कतशव्यिमित । िनियाय सम्बिन्धतस्य
पूिाशनुसन्धानाध्ययनस्य

िणशनमिप

करणीयम्

।

ऄनुसन्धानस्य

कृ ते

अधारभूतिसद्धान्तानामुपरर ऄिप ििचारः करणीयः । यदद कािचदिधारणा स्िीदियते तर्तह
तस्या ऄिप स्पष्टं कथनमािश्यकं ितशत आतयेषः महसदयः ऄिभप्रैित 3 ।
िस्तुतः पररभाषीकरणस्य ऄथशः ििस्तृतरूपेण व्यििस्थतरूपेण च समस्यायाः
सुिनियनं ितशते । समस्यायाः शुद्धरूपेण ििस्तृतरूपेण च ििशेषिणशनमेि समस्यायाः
पररभाषणमिस्त

।

तत्र

प्रतयेकं

प्रधानप्रश्नस्य,

सहायकप्रश्नस्य

च

ििशेषरूपेण

स्पष्टीकरणमािश्यकं भिित । ऄनुसन्धानस्य सीमाङ्कनाथं समस्यायाः कारणेन सह
पूिाशध्ययनस्य िणशनमिप कतशव्यम् । ऄतः एतत् िसद्धं यत् समस्यापूणशिस्थतेः ििश्लेषणाथशम्
ऄनुसन्धात्रा कािन दियाः ऄनुष्ठय
े ाः भििन्त । यथा –
 समस्यासम्बद्धानां तथ्यानां सङ्िहः ।
 िनरीिणेन तािन तथ्यािन सङ्गतािन िा नेित िनियः करणीयः ।
 तथ्यानां साहाय्येन कारिन्यस्य मूलमिन्िषेत् ।
 कारिन्यस्य कारणािन पररकल्पनारूपेण व्याख्याय प्रस्तुतीकरणम् ।
 िनरीिणेन ििश्लेषणेन च कक तािन तथ्यािन सङ्गतािन िा नेित िनणशयनम् ।
 समस्यापूणशिस्थतेरिगमनाथं सम्बन्धानामन्िेषणम् ।
 समस्यायाः ििश्लेषणे िनिहतायाः ऄिधारणायाः स्पष्टीकरणम् ।
ऄतः समस्यायाः पररभाषणाथं के चनांशाः ििश्लेषणीयाः भििन्त । ते च
१. समस्यायाः तत्त्िानां ििश्लेषणम्

– समस्यायाः कथनं प्रश्नरूपेण ऄथिा

साधारणकथनरूपेण भिेत् । मूलसमस्यां िििभन्नतत्त्िेषु िितरणम् । एतदेि उपकल्पना
िा प्राक्कल्पना आतयुच्यते ।
२. ऄध्ययनसीमायाः िनधाशरणम्

– िििभन्नतत्त्िानां ििश्लेषणानन्तरं तेषां सीमायाः

िनियसऽिप करणीयः । यथा – आदमध्ययनं बेङ्गलुरु नगरस्य उच्चतरमाध्यिमकस्तरस्य
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नगरीयच्छात्रपयशन्तमेि सीिमितमिस्त आित । के िलमस्यैि ििधेः प्रयसगः दकयत आतयेिं
प्रकारे ण तस्या स्िरूपिेत्रपद्धतयादीनां सीमायाः िनियः करणीयः ।
३. सम्बद्धसािहतयस्य सिेिणम्

– ऄिस्मन् सन्दभे सम्बद्धसािहतयस्य

सिेिणमतयन्तमहत्त्िपूणं भिित । ऄत्र समस्यायाः के षां पिाणां , कस्य द्वारा , कदा,
दकयत् कायं कया पद्धतया ऄध्ययनं कृ तम्, कः पिः ऄििशष्टः ितशते यिाध्ययनििषयतिेन
स्िीकतुं शक्यत आित । ऄनेन ऄनािश्यकपुनरािृत्त्या मुिक्तः िमलित ।
४. प्रदत्तानां साधानप्राप्तेः िििधः – ऄत्र दत्तांशा कु तः प्राप्यन्ते, के न प्रकारे ण संकलनीयाः,
कस्य ििधेः प्रयसगः तदथशमुपयसक्तव्यः, यन्त्राणामुपयसगस्य िनियः, तेषां
ििश्वसनीयतेतयाददििषयाणां स्पष्टीकरणं कतशव्यम् ।
५. सम्प्रतययस्य ऄन्यिििशष्टशलदानां व्याख्यानम् – समस्यायाः पररभाषीकरणे समस्यायाः
सम्प्रतययस्य नूतनरूपेण िनर्तमतशलदानाञ्च व्याख्यानमत्र कतशव्यमिस्त । एतद् समस्यायाः
स्पष्टीकरणे, यसजनािनमाशणे च सहायकं भिित ।
६. मूलभूतधारणाः – प्रतयेकम् ऄनुसन्धानं कािञ्चत् धारणामिलम्लय प्रारभ्यते । िनष्कषाश
एतादृशानां धारणानां पुष्टीकरणस्य पिे िा ििपिे भििन्त । ऄनुसन्धानस्यािधारणानां
स्पष्टीकरणं समस्यायाः पररभाषीकरणस्यैकमङ्गं ितशते ।
७. समस्यायाः महत्त्िमौिचतयम्

– समस्यायाः उपयसिगतामौिचतयञ्च साधियतुम्

ऄस्यानुसन्धानस्य पररणामः िशिािसद्धान्तं शैििकव्यिहारञ्च कथं प्रभाियतीित
स्पष्टीकरणमािश्यकं भिित । एततस्पष्टीकरणेनानुसन्धानिमदं महत्त्िहीनमनािश्यकिमित
सन्देहस्य दूररकरणं सम्पादयित ।
८. िेत्रस्य स्पष्टीकरणम् – कस्या ऄिप समस्यायाः पररभाषीकरणस्य तातपयशिमदमिस्त यत्
ऄध्ययनिेत्रस्य पररसीमाङ्कनेन सह स्पष्टीकरणम् आित ।
९. समयसूिचका – ऄनुसन्धातुः समयस्य साथशकसपयसगाय समयस्य िनधाशरणमािश्यकम् ।
समयसूिचका पररयसजनां ििििधििभागेषु ििभज्य कायशसम्पादनाथं ितस्थ सूचयित ।
कायं व्यििस्थतं िमबद्धं कतुं सहकरसित । एिं प्रकारे ण समस्याया पररभाषीकरणाय
कािनचन ससपानािन ितशन्ते । तािन यथा –
i.

ऄनुसन्धात्रा एकं सम्प्रतययातमकं प्रारूपं (

Conceptual Frame work )

िनमाशतव्यम् । तथा च शािलदकप्रारूपमिप िनमाशतव्यं येन भाषागतं िणशनं सम्यक्
भिितुं शक्येत् ।
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ii.

या समस्या स्िीदियते तस्यां कीदृशं कायं करणीयम् आित स्पष्टं भिेत् ।

iii.

किन पािः व्याख्यानापेिया प्रभािशाली ऄिस्त दकिमित ध्ििनमुदरकया मुराप्य
कस्य प्रभािपूणशता आित Comparison , key points आतयादद कथयेत् ।

iv.

या समस्या स्िीदियते तत्र किन सैद्धािन्तकाधारः ितशते िा, अहसिस्ित्
पूिशतनसािहतयस्य ििरुद्धा िा आित रष्टव्यम् ।

v.

दत्तांशाः िमलिन्त िा न, समयः दकयानपेित आतयाद्यंशाः ऄनुसन्धात्रा पररशीलनीयाः
।

vi.

ऄन्ते प्रामुख्येन पररशीलनीयं यत् समस्यायाः चयनाददकं समीचीनं िा, ऄिे
कारिन्यमायाित िा आित ।

समस्यायाः प्रकाराः
ऄनुसन्धानाथं बहुििधसमस्याः स्िीदियन्ते । ताः समस्याः तत्ततिेत्रानुगुणं िभद्यन्ते ।
ऄतः तासां प्रकाराः ऄत्र प्रदश्यशन्ते ।
दाशशिनकसमस्याः
यस्याः समस्यायाः प्रकृ ितः दाशशिनकी भिित, यस्याः ऄध्ययनमिप दाशशिनकपृष्ठभूमौ
दियते सा समस्या दाशशिनकसमस्या भिित । लसके बहूिन दशशनािन यथा िेदान्तादीिन ितशन्ते
तथैि िशिायाः ऄिप दशशनािन यथा व्यिहारिादादीिन ितशन्ते । महातमागान्धीिशिादशशनं ,
िशिाया अधुिनकदशशनम् आतयाददििषयेषु यद्यनुसन्धानाथं समस्या स्िीदियते तर्तह सा
दाशशिनकसमस्या आतयुच्यते ।
ऐितहािसकसमस्याः
कस्यािित् कालििशेषस्य शैििकिस्थतेः ििकासस्य ििषये कािञ्चत् समस्यां स्िीकृ तय
ऄनुसन्धानं ििधातुं शक्यते । एिम् आितहाससम्बद्धसमस्याः एि ऎितहािसकसमस्याः आित
व्यििियन्ते । यथा प्राचीनभारते िशिा, १९४७ िषाशनन्तरं भारते स्त्रीिशिायाः प्रगितः,
पिशतप्रदेशस्य शैििकििकासस्याध्ययनिमतयाददििषयाः उदाहरणरूपेण प्रदशशियतुं शक्यन्ते ।
सिेिणातमकसमस्याः
ऄस्माकं देशे िशिमनसििज्ञाने समाजििज्ञाने च एतादृशप्रकारकसमस्यां स्िीकृ तयाध्ययनं
बहुधा जातं ितशते । ऄिस्मन् प्रकारे कस्यिचिद्वशेषिेत्रस्य, तिस्मन् िेत्रे प्राप्तानां गुणानां िा
सिेिणं दियते । िशिायामिप रुिच - ऄिभिृित्त - ऄिभिमताददगुणान् स्िीकृ तय
सिेिणातमकमध्ययनं दियते । यथा “दकशसरािस्थायां ििद्यालयबालकानामिभरुचेरध्ययनं”
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“ििरामकाले छात्रैः पिनीयस्य सािहतयस्यैकं सिेिणिमतयादीिन” उदाहरणरूपेण दशशियतुं
शक्यन्ते । िििभन्नसाधनािन स्िीकृ तय सिेिणमत्र ििधीयते ।
सैद्धािन्तकसमस्याः
यासु समस्यासु सैद्धािन्तकः प्रश्नः िनिहतः भिित सा सैद्धािन्तकसमस्या आतयुच्यते ।
एतासामुद्देश्यं नूतनिसद्धान्तस्यान्िेषणं तथा च प्रचिलतिसद्धान्तानां पररितशनं पररिधशनञ्च
ितशते ।
व्यािहाररकसमस्याः
शैििकव्यिहारसम्बद्धाः समस्याः व्यािहाररकसमस्याः भििन्त । ऄत्र
िसद्धान्तानामन्िेषणं न दियते । समस्यायाः व्यािहाररकतायाः उपरर ििशेषािधानं दीयते
। छात्रजीिनेषु िा िशिकाणां शैििकजीिनेषु जायमानव्यािहाररककारिन्यान्यत्र
समस्यारूपेण प्रस्तूयते । तादृशसमस्यानां समाधानं प्रितपाद्यते ।
सहसम्बन्धातमकसमस्याः
द्वयसः चरयसमशध्ये सम्बन्धान्िेषणस्य प्रयत्नः यस्याः समस्यायाः ििषयः भिित
तादृशसमस्या सहसम्बन्धातमकसमस्या आतयुच्यते ।
प्रायसिगकसमस्याः
आयं समस्या सम्पूणशरूपेण िैज्ञािनकप्रकृ ितयुक्ता भिित । साम्प्रतं जनानां दृिष्टः
एतादृशसमस्यानामुपरर ऄिधकतया ितशते । एतादृशसमस्यासु स्ितन्त्रचरे षु ( Independent
variable) पररितशनं सम्पाद्य अिश्रतचराणामुपरर ( Dependent variable) तेषां प्रभािं
पश्यिन्त। कस्यिचदेकस्यैि प्रभािस्याध्ययनं दियते आतयतः िनष्कषशः ऄिधकििश्वसनीयः
भिित। प्रायसिगकसमस्याः ऄिप बहुप्रकारकाः भििन्त ।
१.OX – OY Problems - द्वयसः जैििकपररिर्ततनसः सम्बन्धः ऄत्र ऄधीयते ।
जैििकपररिर्ततनः िगीकरणस्याधाराः भििन्त । उदा.

– स्रीपुरुषः, िामीणः , नगरीयः

आतयादद ।
२. RX – RY problems – ऄत्र द्वयसः प्रितदियाचरयसः सम्बन्धः ऄधीयते । यथा टी. ए.
टी. तथा बुिद्धपरीिा ।
३. एिमेि RX-SY, OY-RY, SX-RY, SX-OX-RZ प्रभृतयः समस्याः भििन्त ।
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उद्धरणािन ( Reference )
1) Problem is a question proposed for solution. – John C. Rownsand
2) A problem is an interrogative sentence or statement that asks what
relations exist between two or more variables. -Fred.N.Kevlinger
3) To define a problem means to specify if in detail and with
precision, each question and subordinate question to

be

answered is to be specified. The limits of the investigation must be
determined. Frequently it is necessary to review previous studies
in order to determine just what is to be done, some times it is
necessary to formulate the point of view or educational theory on
which the investigation is to be based. If certain assumptions are
made they must be explicitly noted – W.S.Monore
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