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UNIT COURSE CONTENT Credit 

    1 વ્યાપતિશ્િ અન ેનમનૂો 1 

1.1 વ્યાપતિશ્િ અન ેનમનૂાની સકંલ્પના  

1.2 સારા નમનૂાના પગલા ંઅન ેલાક્ષતિકિાઓ  

1.3 નમનૂા પસદંગીની તિતિધ પદ્ધતિઓ: સભંતિિ નમનૂો  અન ેતિન- સભંતિિ નમનૂો  

1.4 નમનૂાની ભલૂો અન ેિને ેકેિી રીિ ેઘટાડિી.  

   

 2 સશંોધન પદ્ધતિઓ        1 

2.1 સશંોધન પદ્ધતિઓ: સકંલ્પના અન ેતિતિધ પદ્ધતિઓ  

2.2 ઐતિહાતસક સશંોધન પદ્ધતિ  

2.3 સિેક્ષિ સશંોધન પદ્ધતિ  

2.4 પ્રાયોતગક સશંોધન પદ્ધતિ  

   

   3 ગુિાત્મક અન ેસખં્યાત્મક સશંોધન     1 

3.1 ગુિાત્મક સશંોધનની સકંલ્પના અન ેગિુિત્તાયકુ્િ સશંોધનમા ંસમસ્યા તનિદેન  

3.2 ગુિાત્મક સશંોધન પદ્ધતિઓ  

3.3 ગુિિત્તાયકુ્િ સશંોધનના મહત્િના સાધનો  

3.4 ગુિિત્તાયકુ્િ સશંોધનમા ંતિશ્લષેિ, અર્થઘટન અન ેમાનકીકરિ  

   

4 સશંોધન અહિેાલ લખેન       1 

4.1 સશંોધન અહિેાલનુ ંસ્િરૂપ  

4.2 રરસર્થ રરપોટથ લખિાની શલૈી  

4.3 પ્રારતંભક અન ેપાયાની સામગ્રીનુ ંપ્રસ્િતુિકરિ  

4.4 APA રરફ્રશેશગં સ્ટાઈલ  
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