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�श�णशा�� महा
व�यालयातील 
व�याथ� -�श��कांची  समाज मा�यम 

 वापरासंबधीची जाणीव : एक अ!यास 

डॉ . के. %ह&. देवरे 

 सहयोगी *ा�यापक, 

पी. %ह&. डी .ट& . कॉलेज ऑफ ए/यकेुशन  फॉर वमून, 

मुंबई  

 
 

साराशं –  

भारताला �वातं�  �मळा6यानतंर भारतीय सं
वधानाने *दान केले6या मूलभूत ह7कापे�ा अ�भ%य7ती �वातं8याचा  लाभ 
एक नवी जीवन9:ट& लाभ6यामळेु भारतीय समाज मा�यमांनी आपले �थान <नव�वाद <नमा=ण केले. भारत सरकारने संपणु= देशात 

जनतेला मा>हतीचा अ?धकार *दान के6यामळेु भारतीय समाज मा�यमाचें �थान आ@ण भारतातील नागAरकाचें मुलभूत ह7क 

अ?धक मजबतू झाले आहेत. *शासकCय �तरावर&ल कामकाज पणु=ःपारदश=क करEयाबरोबरच मा>हती अ?धकाराFया मा�यमातून 

सामु>हक 
वकासाFया *GHयेला गती देऊन सवाJगीन 
वकासाचे �वKन साकार करEयासाठM मा>हती अ?धकाराला *सार मा�यमाचंी 
जोड >दल& तर सवाJगीण 
वकासाचे चH अ?धक गतीमान करता येईल व Nयातून सामु>हक 
वकासाचे फळ अखेरFया घटकांपयJत 

पोहच
वणे श7य होईल. मा>हती अ?धकार व  समाज मा�यमे या दोQह& पर�पर परुक व पर�पराशंी <नगडीत बाबी आहेत. 

स�या मा>हतीचे आ@ण संदेशाचे वहन इतके जलदगतीने होत आहे कC एका �म<नटात काय घडले याFया अ�यावत S
वटर ,फेसबकु 

Gकंवा %हॉSसअप यांसारTया समाज मा�यमां�वारा NवAरत *साAरत होत असतात. एका >ठकाणाहून दसु-या >ठकाणी संदेश 
वहनाचे *माण झटपट होताना >दसत आहे. �वात8ंयपवू= काळापासून सुU असले6या संदेश वहनाFया *सारणाची जागा जर& 
आजFया फेसबकु, %हॉSसअपने घेतल& असल& तर& देखील आजह& परुातन मा�यमे  Nयाच वेगात  आज दे@खल आहेत. समाज 
मा�यमाचंा वापर >दवसV>दवस वाढत असून वNृतप� आ@ण मा�यमांची जागा फेसबकु आ@ण %हॉSसअपने घेतल& आहे. इंटरनेटवर 
आधाAरत जी मा�यमे आहेत, NयांसाठM ‘सोशल मीYडया’ Gकंवा ‘समाज मा�यमे’ हा शZद वापरला जातो. फेसबकु, S
वटर, 
यSुयबु, %हॉSसअप अशा अनेक मा�यमांचा सोशल मीYडयात समावेश होतो. या मा�यमातं खरचं Gकती सामािजकता आहे, 
कC हे आभासी जग आहे, हा एक मोठा  *\न आहे. समाज मा�यमांची ताकद लोकांना दरवेळी सNता ह�तगत करायची 
असत ेGकंवा सNतFेया अधीन  राहायचे असत.े यासाठM समाज जसजसा 
वक�सत होत गेला, तसं तशी साधने 
वक�सत 
होत गेल&. समाजात जे वेगवेगळे घटक आहेत, %य7ती, स�ंथा, 
व�याथ�, संघटना, रा/य, रा:] यांना सश7त करEयाचे 
*यNन या समाज मा�यमातंून होत आहेत. आ?थ=क, सामािजक, राजकCय, शै�@णक या सग_याच 9ि:टकोनातून रा:]ाला 
Gकंवा %य7तीला समृ̀  करEयाचे काय= समाज मा�यमे करत आहे. या सग_यात जाती, धम=, �लगं, भाषा याचंा अडसर 
होत नाह& आहे, ह& समाज मा�यमांची मोठM ताकद आहे. शै�@णक 9:ट&ने समाजमा�यम हे अNयतं महNवपणू= साधन 
अस6याने, “ �श�णशा�� महा
व�यालयातील 
व�याथ� –�श��कांना समाज मा�यम वापरासंबधीची जाणीव जागतृीचा 
अ!यास करणे ” हा संशोधकाचा अ!यासाचा मुTय हेतू आहे. 
 

*�तावना :  

समाज मायम एक �व�ान आहे ,�याचा अ�यास क�न वापर कर�याची आहे. �वशेष #हणजे नेत'ृव करणाया(नी समाज 

मायमाचंा जाणीव पवू+क अ�यास केला तर तु#ह. �या /े0ात काम करतात 'या वगा+पय(त पोहच�यासाठ4 'याचा 5भावी वापर 

करता येईल . समाज मायमाची  सगळी 9यासपीठे  वेगवेगळी आहेत . मायमाचे :व�प ल/ात घेऊन 'याचा वापर करता आला 

तर ते एक अ:0  आहे.  समाज मायमांची भारतातील चार-पाच वषा(पवू=ची ि:थती आ@ण आताची, २०१९मधील ि:थती यांत 

फार मोठा फरक आहे.  २०१५ साल. भारतात सुमारे १४ कोट. लोक समाज मायम वापरत होते. २०१९मये ती संJया ३५ कोट.ंवर 

गेल. आहे. यLूयबू, फेसबकु आ@ण 9हॉLसअॅप ह. भारतातील सवा(त जा:त लोक�5य समाज मायमे आहेत. 'याखेर.ज आयोगाने 
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L�वटर, मोबाइलवर.ल जाRहराती, इंटरनेटवर.ल जाRहराती, 9यावसाSयक संकेत:थळे व Tलॉग यांचाह. समावेश समाज 

मायमामंये केला आहे. समाज मायमांचा �व:तार एवढा 5चंड वाढWयामुळे यावेळी 'या�वषयी अXधक चचा+ होणे साहिजक आहे. 

समाज मायमांYया Zांतीचे  यगु #हणून 21 9या शतकाकडे पाRहले  जात,े 21 9या शतकात सोशल मी[डया नावाच ंदधुार. श:0 

मानवाYया हाती लागले  आ@ण या श:0ाने संवादाYया सव+ 9याJयाच बदलून टाकWया. आपWया भावना 9य]त कर�यासाठ4 

मानवाला एक हक्काचे 9यासपीठ _मळाले, समाज मायमातून माणसू आपWया भावनांना वाट मोकळी क�न देऊ लागला. सोशल 

मी[डयामळेु जगभरातील माRहती एका क्_लकवर _मळवणे सहज शक्य झाले. माRहतीYया देवाण घेवाणीचा वेग 5चंड वाढला.आज 

एक 9यि]त जगातील कुठWयाह. कोपaयातून दसुaया 9यक्तीशी फेसबकु, L�वटर, इं:टाbाम, या सारJया सोशल नेटवकcग 

साईटYया मायमातून सहज संवाद साध ूशकतो. 

   थोड]यात समाज मायमे हा मानवी जीवनाचा अ�वभा�य घटक बनला आहे. हे जर. काह. समाज मायमांचे चांगले 

फायदे असले, तर. आज सोशल मी[डयाYया होत असलेWया अती वापरामळेु समाजात नवीन सम:या Sनमा+ण झाWया आहेत. समाज 

मायमाचंा सवा+त जा:त वापर हा आजYया तdणाईकडून होतांना Rदसतो. आजची तdणाई सोशल मी[डयाYया एवढ. आहार. गेल. 

आहे. कe मानवजातीला आशीवा+द :व�प वाटणार. ह. समाज मायम कधी - कधी शाप असWयाचे वाटू लागतात. आजचे तdण 

समाज मायमांYया अभासी जगात एवढे रमले आहेत कe 'यांचा बाfय जगाशी संपक+ च तुटला आहे. 
 

संशोधनाची गरज: 

आजYया तdणांनी सोशल मी[डयाकडे केवळ संवादाच ंसाधन #हणून न पाहता 'याचा 9यापक gिhटकोनातून �वचार 

कर�याची गरज आहे. आज सोशल मी[डयाYया मायमातून रोजगाराYया अनेक संधी उपलTध झाWया आहेत. 'याचा त�णांना 

फायदा होऊ शकतो यापवू=ह. अनेक तdणांनी सोशल मी[डयाYया मायमातून रोजगार _मळवWयाचे अनेक उदाहरण ंआहेत. 'याच 

सोबत अवयवदान , र]तदान , यासारJया चळवळीमंये समाजमायमे मह''वाची भू_मका बजाव ूशकतात, सोबतच अनेक समाज 

उपयोगी काया(ना चालना दे�यासाठ4 सोशल मी[डयाचा 5भावी उपयोग केWया जाऊ शकतो. सोशल मी[डयाचा उपयोग समाज 

Rहतासाठ4 कसा करायचा हे 5'येकाने ठर�वले पाRहजे.आज �व�वध 5कारYया उjयोगधंjयामये ह. :वतःYया उ'पाRदत व:तू 

lकंवा सेवा बाजारपेठेतील bाहकापय(त पोहच�व�यासाठ4 lकंवा �वक�यासाठ4 सोशल मी[डयाचा वापर मोmया 5माणात केला जात 

आहे. कारण सोशल मी[डया हे कमीत कमी खचा+मये जा:तीत जा:त bाहकापय(त आपWया माRहती पोहच�वणारे असे साधन आहे. 

सोशल मी[डयामळेु उjयोजकांना आपWया व:तू आ@ण सेवाचंी माRहती थेट bाहकापय(त पोहच�वता येते. यामये कोण'याह. 

5कारची साखळी असत नाह.. समाज मायमाYया वापरामुळे _श/ण /े0ात मोठया5माणात Zांती घडल. आहे.  ई -मेल  इंटरनेट 

फेसबकु, L�वटर, यLुयबु, 9हॉLसअप,ट..9ह.. ,वत+मान प0  अशा अनेक मायमांचा _श/ण /े0ात वापर केला जात आहे. सोशल 

मी[डयाचा वापर �वjयाथ= -_शn/कांमये होणे आवoयक आहे #हणून संशोधकाने  “ _श/णशा:0 महा�वjयालयातील �वjयाथ= -

_शn/काचंी  समाज मायम वापरासंबधीची जाणीव :एक अ�यास “  या �वषयावर संशोधन कर�याचे ठर�वले.  
 

संशोधन सम�या : _श/णशा:0 महा�वjयालयातील �वjयाथ= -_शn/काचंी  समाज मायम वापरासंबधीची जाणीव :एक 

अ�यास. 
 

काय=कार& %याTया 

समाज मा�यम : समाजाYया (लोकांYया) हातातील इले]pॉSनक मायम होय. जे  मायम आपण  पाRहजे तसे आ@ण हव ंतस 

वापd शकतो , आ@ण वापर�यासाठ4 सोपे असत.े    

समाज मा�यम. :  हे एक इले]pॉSनक सं5ेषण  आहे ,�याjवारे वापरकतq माRहती, कWपना, वयैि]तक संदेश आ@ण अsय सामbी 

सामाSयक कर�यासाठ4 ऑनलाइन देवाण -घेवाण केल. जात.े 


व�या?थ=नी -�श��का : पदवी 5_श/णासाठ4 सन २०१८-२० या श/ै@णक वषा+साठ4 5वे_शत असलेWया �वjयाXथ+नी. 

संशोधन उdी:Sये : 

१. _श/णशा:0 महा�वjयालयातील �वjयाथ= -_शn/काचंी  समाज मायमवापरासंबधीची जाणीवेचा अ�यास करणे.  
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२.  खुले संवग+ व संवग+  �वjयाथ= -_शn/कांमये समाज मायम वापरासंबधीची जाणीवेचा फरक अ�यासणे . 
 

 

संशोधन पAरक6पना : 

१. खुले संवग+ व संवगा+तील �वjयाथ= -_शn/कामंये समाज मायम वापरासंबधीYया जाणीवेत ल/णीय फरक नाह.. 

संशोधन 9याvती व मया+दा :  सदर सशंोधनात  एस. एन. डी. ट.. मRहला �वjयापीठ संचा_लत पी. 9ह..डी.ट.. कॉलेज 

ऑफ एजुकेशन, मुंबई येथे सन २०१८-२० या शै/@णक  वषा+कyरता बी.एड. अ�यासZमासाठ4 5वे_शत असलेWया 

�वjयाXथ+नी - _शn/कांचा  समावेश कर�यात आला. सहेतुक नमुना Sनवड पzतीचा वापर केWयामळेु यात 

मराठ4(9),Rहदं.(28)व इंbजी(8)  मायमाYया �वjयाXथ+नी -_शn/काचंा समावेश केला आहे . अsय मायमाYया 

�वjयाXथ+नी -_शn/काचंा समावेश नाह.. तसेच सदर संशोधनात फ]त :0ी गटाचा समावेश कर�यात आला आहे . सदर 

संशोधनात पदवी'तर *�श�णाथ�चा आ@ण पद�वका *�श�णाथ�चा समावेश कर�यात आला नाह.. 

संशोधन पzती : 5:तुत संशोधनासाठ4  वण+ना'मक पzतीचा वापर कर�यात आला असून दोन गटात तुलना कर�यात 

आल. आहे.  सहेतुक नमुना Sनवड पzतीचा वापर क�न 5Sतसादकाकंडून माRहतीचे संकलन कर�यात आले. 

संशोधन साधने :  संशोधकाने समाज मायम वापरासंबधीची जाणीव मा�पका  तयार क�न 5Sतसादकाकंडून माRहतीचे 

संकलन कर�यात आले. 
 

 

संशोधन तं�े : संक_लत माRहतीचे �वoलेषण कर�यासाठ4  संJयाशा0ीय साधनातील 't' या पyरn/केचा वापर कर�यात 

आला तसेच मयमान व 5माण �वचलन या तं0ाचा वापर कर�यात आला आहे.  

 

मा>हतीचे 
व\लेषण तं�े : माRहतीचे �वoलेषणासाठ4 क� �.य 5व'ृती व �वचलन_शलतचेे पyरमाणाचा वापर कर�यात आला.  

क� �.य 5व'ृतीचे पyरमाणे - १.मयमान     २.मयगा   ३.बहुलक   

�वचलन_शलतचेे पyरमाणे - १.5माण �वचलन २.�वषमता  ३._शखरदोष 
                                

 

सारणी H. १ 

खुले संवग= व संवगा=तील 
व�याथ� -�श��कांम�ये समाज मा�यम 

वापरासंबधीFया जाणीवेFया फरकाची साथ=कता 

 
अ. 

H. 

   चल गट नमनुा म�यमान *माण 


वचलन 

�वाधीन 

मा�ा 

सारणी 

मू6य 

‘ट&’ पAर��केच े   

गुणोNतर 

साथ=कता      

�तर   

0.05 0.01 

१ 

समाज 

मायम 

जाणीव 

खुले 

संवग+ 
35 91 7.79 

43 1.31 2.02 2.70 
ल/णीय 

फरक नाह. 
संवग+ 10 96.01 11.55 
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खुले संवग= व संवगा=तील 
व�याथ� -�श��कांम�ये समाज मा�यम वापरासंबधीFया     जाणीवेFया *ाKताकंांFया 

मा�यमानाचा आलेख 

 
आलेख Z. १ 

 

‘ ट. ’ पर.n/केचे  अथ+Sनव+चन : खुले संवग+ व संवग+  �वjयाथ= -_शn/कामंये समाज मायम वापरासंबधीची जाणीवेचा 

फरक अ�यासताना 5ाvत   ‘ ट. ’ ची lकंमत  ‘ डी ’  मधील ‘ ट. ’ Yया lकमतीपे/ा कमी असWयाने ह. पyरकWपना   0.05    

:तरावर ल/णीय नाह. #हणून या शुsय पyरकWपनेचा :वीकार कर�यात आला . याव�न असे Rदसून येते कe ,खुले संवग+ व संवग+  

�वjयाथ= -_शn/कामंये समाज मायम वापरासंबधीची जाणीव समान पातळीवरची  आहे. वत+मान काळात �वjयाथ= -

_शn/कासंाठ4  समाज मायम खूप मह'वाचे ठरले आहे. अययन -अjयापन 5lZया सुकरपणे घडवनू आण�यासाठ4 5_श/णात 

समाज मायमांचा उपयोग करतात. 
 

संशोधन <न:कष= :  

खुले संवग+ व संवगा+तील �वjयाथ= -_शn/कामंये समाज मायम वापरासंबधीYया जाणीवेत ल/णीय फरक नाह. .खुले 

संवग+ व संवगा+तील �वjयाथ= -_शn/कांमये समाज मायम वापरासंबधीYया जाणीवेचे मयमान उYच 5तीचे आहे खुले संवग+ व 

संवगा+तील �वjयाथ= -_शn/कांमये समाज मायम वापरासंबधीYया जाणीव उYच :व�पाची असWयाची Rदसून येते याचा अथ+ 

�वjयाथ= -_शn/कामंये समाज मायमाचंी  जाणीव जागतृी झालेल. Rदसून येते. वत+मान पyरि:थती व बदल'या काळानसुार 

समाज मायमांचा वापर करणे आवoयक आहे असे ह.  ल/ात येते . 

 समाज मायमे ह.  मानवी जीवनाचे  अ�वभा�य घटक बनले  आहेत .  समाज मायमामंुळे  संपणू+ जग  खूपच जवळ आले आहे.  

_श/ण /े0ात झपाLयाने 5गती हो�यास कारणीभतू समाज मायमे आहेत असे #हटले तर वावगे ठरणार नाह.. 
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