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સેમે ટર

૨

હેત ુઓ

1. સંશોધનમાં આયોજનથી લઈને અહેવાલ લેખન સુધીનુ ં જ્ઞાન અને કૌશ ય પ્રદાન કરવુ.ં
2. િવ ાથીર્ઓને સંશોધન સમ યાની ઓળખ, સંશોધન હેત ુઓની રચના, પ્રાયોિગક યોજનાઓ,

નમ ૂના પસંદગી, માિહતીના એકત્રીકરણ અને િવશ્લેષણ તેમજ સંશોધન અહેવાલ લેખન કરી
શકવા સ જ કરવા.
3. સંશોધન પ િતઓ, સંશોધનની ઉપયોિગતા, આંતરિવ ાકીય અિભગમો અને જાિત-િલંગ

સંવેદનશીલતાના સંદભર્માં તા તરનાં અમુક સંશોધનોની સમીક્ષા કરવી.

ુ પાઠયક્રમ – સૈ ાંિતક અને પ્રાયોિગક
િવષયવ ત/
એકમ 1

સંશોધનનો

ૂળ ૂત યાલ

 સંશોધનનુ ં િવજ્ઞાન અને વૈજ્ઞાિનક પ િત

 સંશોધન – યાખ્યા, પ્રકાર અને સંશોધન િડઝાઈન
 હોમ સાય સમાં સંશોધન અને આંકડાશા ની ભ ૂિમકા
ુ
 સંશોધનના હેતઓ

 સંશોધનમાં આચારસંિહતા અને સાિહ યચોરી (plagiarism)
એકમ ૨

સંશોધનના તબ ા


સંશોધન િવષય કેવી રીતે પસંદ કરશો ?



ઉ ક પના - યાખ્યા અને પ્રકાર, ઉ ક પના પરીક્ષણ



સાિહ ય સમીક્ષા



સંશોધનનુ ં આયોજન



પ િતશા

સંશોધન
એકમ ૩



અને ઉપકરણો

યા

યાપિવ

અને ચલો – યાખ્યા અને પ્રકાર

 નમ ૂના પસંદગી – યાખ્યા અને પ્રકાર, નમ ૂના પસંદગીની પ િતઓ
 માિહતી એકત્રીકરણના સાધનો : મુલાકાત, પ્ર ાવલી, િનરીક્ષણ

 માિહતીની રજૂઆત - સંપાદન, વગીર્કરણ, સારણીકરણ અને સંકેતીકરણ
 આલેખની રજૂઆત- તંભ, આવ ૃિ , બહુ કોણ, પાઈ, િહ ટોગ્રામ, વક્રરે ખા
એકમ 4

કડાશા

િવ લેષણ

 આંકડાશા નો

મ ૂળભ ૂત ખ્યાલ – સંશોધનમાં યોગ્ય માપન સાધનોનો ઉપયોગ

 આવ ૃિ િવતરણ – સતત અને અસતત ેણી
 મ યવતીર્ િ થતીનાં માપ – મ યક, મ ય થ, બહલ
ુ ક

 પ્રસારનાં માપો- િવ તાર, સરે રાશ િવચલન, ચતુથર્ક િવચલન, પ્રમાિણત િવચલન
 “ટી” કસોટી, કાઈ વગર્ કસોટી, િવચરણ પ ૃથક્કરણ (ANOVA)
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