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प्रस्तावना :-  

               प्राांरभीच्या काळात शिक्षण ही एक कला असल्याचे मानले जात असे, परां तु पुढे शवशवध 

िास्त्रांााच्या प्रगतीचा शिक्षणशवषयक शवचारावर जेव्हा प्रभाव पडला तेव्हा शिक्षण हे कलेबरोबर िास्त्रदेखील आहे असे 

मानले जाऊ लागले. 

       ग्रामीण समाजातील पररवततनासाठी स्त्रीस शिक्षण शदले तर, ग्रामीण समुदयाचा शवकास होण्यास शवलांब लागणार 

नाही. हजारो वषातपासून ग्रामीण समाज हा मागसलेला असुन तो िहरी समुदयाच्या तुलनेत प्रगतीच्या व पररवततनाच्या 

प्रशियेत फार मागे आहे. सामाशजक पररवततनासाठी ग्रामीण स्त्रस्त्रयाांना साक्षर बनशवणे गरजेचे आहे. शिक्षण हे समाज 

पररवततनाचे एक महत्वपुणत साधन आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातून समाजाचा शवकास साधता येतो. हे ओळखुन स्वातांत्र्यपुवत 

काळापासून आनेक समाजसुधारकाांनी ग्रामीण स्त्रस्त्र शिक्षणाची चळवळ सुरु केली. सॉिीटस, पे्लटो, ऑस्त्रटॉटल, कामेशनयस 

रुसो, हबतटत से्पन्सर मादाम मॉने्टसरी, महात्मा गाांधी, रवीन्द्रनाथ टागोर, महात्मा जोतीबा फुले यासारख्या थोर महापुरुषाांनी 

आपली ग्रामीण स्त्री शिक्षण तज्ाांनी मते माांडली आशण ग्रामीण भागातील वौशदक कालखांडामधे्य स्त्रीपुरुष समानता 

होती. परांत मध्यमयुगाच्या कालखांडात ही समानता नष्ट होऊन धमातने स्त्रस्त्रयाांच्या शिक्षणाचा अशधकार नाकारला होता. 

त्यामुळे स्त्री अज्ानाच्या अांध : कारात आशण सनातनी समाजाच्या सामाशजक प्रथा परांपरागत बांधनात जीवन जगत 

होती. 

 ग्रामीण समाजामधे्य स्त्रस्त्रस शिक्षणापासून वांचीत रहावे लागत आहे. यामुळे ग्रामीण समाजातील स्त्रस्त्रयावर आन्याय -

आत्याचार होत आहेत. आन्यायाशवरुध्द लढण्यासाठी ग्रामीण स्त्रीस शिक्षण देणे आवश्यक आहे. ग्रामीण स्त्रीच्या 

मनातील ही जाणीव कमी होत असुन ती बोथट होत आहे. ही जाणीव ग्रामीण स्त्रस्त्रमधे्य शिक्षणाच्या साहाय्याने शनमातण 

होऊ िकते. स्त्रीस्वातांत्र्यपुवत काळापासुन स्त्री शिक्षणाची ही चळवळ महात्म जोतीराव फुले साशवत्रीबाई फुले महषी 

धोांडे केश्व कवे या समाज सुधारकाांनी केली या ज्ानरुपी चळवळीच्या वृक्षला आलेले कळ म्हणजे कल्पना चावला व 

सुशनता शवल्यास याांचे िौक्षशणक काये मोलाचे आहे. 

 शिक्षण हा देिाचा समाजाचा व व्यक्तीच्या जीवनाचा गाभा आहे. एकदा समाज सुसांकृत आशण पुरोगामी आहे हे 

कमी करा त्या समाजात स्त्री शिक्षणाला शदलेल्या नावावरुन ठरते. स्त्रस्त्रयाांच्या शवकासावर समाजाचा शवकास अवलांबुन 

असतो. आज ग्रामीण समाज शवकासाच्या दुशष्टकोनातून फार मागे आहे. कारण शिक्षणाचे प्रमाण ग्रामीण भागामधे्य 

कमी आहे. एक स्त्री शिकली तर सांपुणत कुटूांबच साक्षर होते. या दृष्टीने ग्रामीण स्त्रस्त्रस शिक्षण देणे गरजेचे आहे. 

    सांिोधनाची उशदष्टये :-  

1. शिक्षणाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागामधे्य स्त्रस्त्रयाांच्या शवकासाचा आढावा घेणे. 

2. ग्रामीण भागामधे्य स्त्री शिक्षणातील उशणवा जाणून घेऊन त्यावर उपाययोजना सुचशवणे. 

प्रसु्तत लघुिोध शनबांध हा दुय्यम स्वरुपाच्या माशहतीवर अधारलेला आहे सदरची माशहती हा शवशवध सांदभत पुस्तके, 

माशसक, िोध शनबांध याच्या साहाय्याने शमळशवलेली आहे. या िोध शनबांधामधे्य शिक्षणाच्या माध्यमातुन ग्रामीण स्त्रस्त्रमधे्य 

घडून आलेल्या शवकासाचा आढावा घेण्यात आला आहे. 

                 गृशहतके : 

1. भारतीय समाजात आजही महीलाांच्या बाबतीत गौरसमज मोठया प्रमाणात आहेत. 

2. ग्रामीण समाजात स्त्रस्त्रस पुरुषापेक्षा दुय्यम स्थान आहे. 
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3. ग्रामीण स्त्रीस आजही आनेक समस्ाांना तोड द्यावे लागते. 

अभ्यासाचे महत्व :-  

    मानवाचे सांस्कारमय आशण सांस्कारपूणत जीवन घडशवण्यामधे्य शिक्षणाची भूशमका महत्वपूणत आहे.त्यामुळे ग्रामीण 

शवकासाच्या आशण पयातयाने समाशजक शवकासाच्या दृष्टीने शिक्षणाला महत्व प्राप्त झाले आहे. ग्रामीण स्त्रस्त्रयाांच्या दृष्टीने 

तर शिक्षण हा पररवततन घडवून आणणारा हा एक महत्वाचा घटक आहे.शिक्षणामुळे ग्रामीण स्त्रस्त्रयाांच्या शजवनातील 

िक्तीची खरी ओळख झालेली आहे. त्यातूनच त्याांच्या जीवनात प्रगती होत आहे. ग्रामीण भागातील स्त्रस्त्रयाांनची सांख्या 

प्रते्यक के्षत्रामधे्य शदसुन येत आहे. याचा आढावा पुढील प्रमाणे घेतला आहे.  

1. स्त्री व्यक्तीमत्वाचा शवकास:-  

     शिक्षणामुळे ग्रामीण स्त्री  व्यक्तीमखाचा शवकास हा शवशवध मागातने, मानवतावादी मुले्य, जीवन-शवषयक दृष्टीकोन, 

चाांगले आचार-शवचार सांस्कार, वततणुक, सहकायत, बांधुभाव, शिस्त आशण घटक रुजशवण्याचा कायत शिक्षण करत आहे. 

2. ग्रामीण भागामधील स्त्रस्त्रस शिक्षणामुळे स्वत:ची ओळख व  अस्त्रस्तत्वाची जाशणव होत असुन ती पुरुषाबरोबर 

रहाऊन कायत करत आहे. 

3. सामाजीक स्थानातील पररवतन: वौशदक कालखांडामधे्य ते बांद करुन ग्रामीण स्त्रस्त्रस बांधनामधे्य रहाऊन शजवन 

जगावे लागत असे, परां तु स्वातांत्र्यानांतर ग्रामीण स्त्रस्त्रस शिक्षण देऊन समाजातील स्थान उांचावलेले आहे. 

4. शवशवध मुले्य आशण मुलभुत हक्ाांची जाणीव सुसांस्कारीत शपढी घडशवण्यात यि : ग्रामीण स्त्रीस शिक्षणाची 

सांधी उपलब्ध करुन शदल्यामुळे समता स्वातांत्र्या, बांधुत्व स्त्री-पुरुष समानता, राष्टर पे्रम, समुदाय जीवन, सहकायत, बांधुभाव, व 

मानवतावादी मुल्य, मुलाांचे पालन पोषण सांगोपन आशण सांस्कारामय शपढी घडशवण्यामधे्य स्त्रस्त्र जर सुशक्षत असेल तर 

चाांगल्या प्रकारचे काये होऊ िकते. 

5. सामाशजक प्रश्न सोडवण्यात मशहलाांची भुशमका :-  

स्त्रस्त्र शिक्षण आशण शवशवध सामाशजक समस्ा याांचा शनकटचा सबांध आहे. स्त्रस्त्र शिक्षणाच्या प्रसारामुळे स्त्रस्त्रयाांमधे लोक 

सांख्या  हांडाबळी, स्त्री अत्याचार, बालमृतू्य स्त्री भ्रणहत्या आरोग्य दारुबांदी, एडस, भष्टाचार इ. सामाशजक समस्ाांची 

जाणीव स्त्री शिक्षणामुळे होते. 

6. शवशवध के्षत्रातील सहभाग व स्वालांबन आशण स्त्री नेतृत्व :- स्त्रस्त्र शिक्षणामुळे शवशवध के्षत्रात सहभागी होऊन ती 

स्वावलांबी बनुन ती एक सामाशजक नेतृत्वात अगे्रसर होऊ िकते. 

स्त्री शिक्षणातील उशणवा :-  

1. कौटुांशबक उशणवा :- आजही मुली ांना कुटुांबात गौण स्थान आहे. ती परक्याचे धन समजून शतच्याचर घरकाम 

भाांवडाांचा सांभाळ करणे. यामुहे शिक्षणाकडे दुलतक्ष होते. 

2. समाशजक उशणवा:- मुलगा हा वांिच्या शदवा, म्हातारपणाचा आधार म्हणून मुलीपेक्षा मुलगा शे्रष्ठ समजाला जातो. 

याच्या पररणाम पण मुलीच्या शिक्षणावर होत रहातो. 

3. आशथतक उशणवा : आजही भारतामधे्य ग्रामीण भागात 30 % लोकसांख्या ही दाररद्रयामधे्य जीवन जगत आहे. 

म्हणून त्याांच्या शिक्षणासाठी पौिाची उशणव आसुन मुलाांना जासत खचत केला जातो . 

4. मुली ांची गळती :  ग्रामीणभागात शिक्षणामधे्य गळतीचे प्रमाण  अशधक आहे. त्याांना घरकाम, िेतीकाम व इतर 

व्यवसायामधे्य काम करावे लागते व त्याांना शिक्षणापासुन वांशचत रहावे लागते. 

5. उच्च शिक्षणात ग्रामीण भागातील मुली ांचे प्रमाण कमी असुन त्याशवषयीचा दृशष्टकोन वेगळा आहे. 

उपाययोजना :- 

1. सामाशजक प्रोबोधन करुन मुलाांमुलीनचा समान दजात शकती आवश्यक आहे हा सांस्कार करणे अवश्यक आहे. 

2. सवत माध्यमाांचा व साधनाांचा वापर करुन ग्रामीण स्त्रीस शिक्षणाचे महत्व पटऊन देण्यासाठी सामाशजक 

प्रबोधनावर भर द्यावा. 
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3. ग्रामीण भागातील मुली ांना िाळेत मोफत साशहत्य पुरवावे तसेच मुली ांची सांख्या कसी वाढेल यावर शवचार 

करावा. 

4. ग्रामीण भागामधे्य जी माध्यमे, व्यस्त्रक्त व वततमानपते्र स्त्रस्त्रशिक्षणाचा प्रचार व प्रसार करतात त्याांचा सत्कार करुन 

बशक्षस द्यावे. 

5. राजशकय पक्षाांनी स्त्री शिक्षणाला चाांगले प्राधान्य द्यावे.जेणे करुन राष्टर ाची उभारणी चाांगली मजबूत होईल. 

6. उच्चशिक्षणात स्त्रस्त्रयाांचा सहभाग वाढशवण्यासाठी त्याांना जास्ती-जास्त शिष्यवृत्ती देण्यात यावी. 

शनष्कषत :-  

ग्रामीण भागामधे्य स्त्रस्त्र शिक्षामुळे सांपुणत ग्रामीण भागाचा शवकास होत आहे. प्रते्यक कुटूांबातील मुलगी जमेल तेवढे 

तसेच जसी सोय असेल त्याप्रमाणे शिक्षण घेत आहे. स्त्री शिक्षण आशण त्यातुन स्वावलांबन हा ग्रामीण स्त्रीच्या 

प्रगतीमधील एक पयातयाने सामाशजक शवकासाचा पाया आहे. हे ओळखूनच प्रा.महम्मद युनूस याांनी शनशमतलेली ग्रामीण 

ब्ाॉक स्वयम शिक्षण प्रयोग या सारख्या सामाशजक सांस्था आशण लाखो बचत गटाांनी स्त्रस्त्रयाांना स्वावलांबी बनवून ग्रामीण 

समाजाचा शवकास घडवून आणला आहे. ग्रामीण स्त्री ही शिक्षणातून एक मजबुत बनत चालली आहे. 
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