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RESEARCH METHODOLOGY IN SOCIAL SCIENCE 
Courses  Code Credits  Total Hours  

Subject-1 RMST-1 3 48 

Subject-2 RMST-2 3 48 

Practical work RMSP-3 6 192 

Total   12 288 

Credits – 3          Marks: 50 

અધ્યયન િનષ્પિત્તઓ :  
1. અધ્યેતા સંશોધન સમસ્યાની ઓળખ  અને સંશોધન દરખાસ્તની તૈયારીમાં આંતરદર્િષ્ટનો િવકાસ કરશે. 
2. અધ્યેતા કોઈ સમસ્યા હલ કરવા તરફ વૈજ્ઞાિનક યોગ્યતા અને તકર્સંગત વલણ કેળવશે  
3. અધ્યેતા શૈક્ષિણક સમસ્યા હલ કરવામા ંઉપયોગી સંશોધનની િવિવધ પÛિતઓ િવશે સમજનો િવકાસ કરશે. 
4. અધ્યેતા િવિવધ પર્કારનાં સંશોધન સાધનો અને પર્યુિક્તઓનો ઉપયોગ કરવા સમજનો િવકાસ કરશે. 
5. અધ્યેતા આંકડાકીય પર્યુિક્તઓની કુશળતાથી પિરિચત થશે. 
6. અધ્યેતા માિહતી િવશ્લેષણ માટે કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરશે. 

 

પેપર-1-સંશોધનની પÛિતઓ 

SCHEME OF TEACHING AND ASSESMENT: 
Unit Content Weightage  Suggested 

Methodology Total 
Hours 

Percentage  

1 UNIT: -1 શકૈ્ષિણક સશંોધન અન ેતનેી     
                પૂવર્ધારણઓનો પિરચય 
1.1  સંશોધનના લક્ષણો,વ્યાખ્યા,પૂવર્ધારણા 
1.2 સંશોધન દરખાસ્તની રચના 
1.3 સંશોધનની પર્િકર્યા 
1.4 ઉત્કલ્પનાનોખ્યાલ,તેના પર્કારો અને તેનંુ પરીક્ષણ. 

10 20 ચચાર્ અને વ્યાખ્યાન 

2 UNIT: 2 શકૈ્ષિણક સશંોધનની પÛિતઓ 

2.1 વણર્નાત્મક સશોધનનો અથર્,સોપાનો, 
      અને પર્કારો. 
2.2 પર્ાયોિગક સંશોધનનો અથર્,લક્ષણો,  
      જુથ રચનાના સોપાનો. 
2.3 ગુણાત્મક સંશોધન; એથનોગર્ાિફક સંશોધન, 
      ડેલ્ફી ટેકનીકનો ખ્યાલ, લાક્ષિણકતાઓ  
      અને તેના સોપાનો. 

10 20 વ્યાખ્યાન , ઉત્તર 
અને પર્શ્ન 

 



3 UNIT: 3 નમનૂા 
3.1 નમૂનો, નમૂનાની િવભાવના, નમૂનાની પર્િકર્યા. 
3.2 સારા નમૂનાનાં લક્ષણો 
3.3 િબનસંભાવનાયુક્ત નમૂનાઓ:સહેતુક નમૂના  
     પસંદગી આનુષંિગક નમૂના, િનણર્ય આધાિરત  
     નમૂના, િનયતિહસ્સા નમૂના, સ્નો બોલ. 
3.4 સંભાવનાયુકત નમૂનાઓ;યાદિચ્છક નમૂના   
      પર્યુિક્ત,સ્તરીકૃત યાદિચ્છક,     
      ઝૂમખાપર્યુિક્ત,યોજનાબધ્ધ નમૂના, 
      બહુસ્તરીય  નમૂના. 
3.5 નમૂના પસંદગીમાં ભૂલો અને તેને  
      ઘટાડવાની રીતો 

10 20 જણાવું,
બર્ેન સ્ટોમ ગ. 

એક િમનીટ પેપર 
 

4 UNIT: 4 માિહતી એકિતર્કરણ અને તનેા સાધનો. 
4.1  માપનની રીતો: વલણમાપદંડ:અથર્,વગ કરણ.   
       લીકટર્ ની વલણ માપદંડની પધ્ધિત. 
4.2  કસોટીઓનંુ વગ કરણ: કસોટીઓ: અથર્,  
       તેની  રચનાના સોપાનો, વસ્તુલક્ષી 
       કસોટી.માનાંક પરીક્ષણની મૂળભૂત  
       લાક્ષિણકતાઓ; માનાંકો, િવશ્વસનીયતા, 
       પર્માણભૂતતા. 
4.3 માિહતી એકતર્ીકરણની રીતો: મુલાકાત-અથર્, 
      પર્કારો,સોપાનો,ફાયદા અને મયાર્દાઑ.  
      અવલોકન-અથર્,પર્કારો,સોપાનો, 
      ફાયદા અને મયાર્દા. 

18 40 પેનલ ચચાર્, પર્વચન 
િનદશર્ન 

 

TOTAL 48 100%  

 
OBJECTIVE – WISE DISTRIBUTION OF WEIGHTAGE (%) 

Knowledge Comprehension Application Analysis Synthesis Evaluation  TOTAL 

5 10 20 15 15 35 100 

 

 



સંશોધનમાં માિહતીનુ ંિવશ્લષેણ  
Credits – 3          Marks: 50 
SCHEME OF TEACHING AND ASSESMENT 
Unit Content Weightage (100%) Suggested 

Methodology Total 
Hours 

Percentage 

1 UNIT:1 માિહતીના પર્કારો અન ેઅન્ય  
             સબિંધત માિહતીના માપો 
1.1 પર્ાચિલય પર્યુિક્ત, અને અપર્ાચિલય  

પર્યુિક્તનીજરૂિરયાત તેમજ લાભ અને મયાર્દાઑ. 
1.2 સંભાવના વકર્રેખા :કકૂદતા અને િવરૂપતાની  

લાક્ષિણકતાઓ અને મયાર્દાઓ  
1.3 માપન માટેની સબંિધત િસ્થિતના પગલાઓ:ઝેડ- 

ટેસ્ટ, ટી-ટેસ્ટ, સ્ટેનાઇન, પસર્ન્ટાઇલ રેન્ક, કર્ાંિતક 
ગુણોત્તર. 

1.4   સહસબંધાકના માપો: 
1.4.1 ઉત્પાદનક્ષm સહસબંધ 
1.4.2  કર્મ સહસબંધ 

1.5  સૈo>i>િતક ખ્યાલ;આંિશક અનેબહુિવધ  
       સહસબંધ, ફાઈ, ેણીક, િબદુ    
       ેણીક,ટેટર્ાકોરીક(ગણતરી િવના) 

14 30 ચચાર્, વ્યાખ્યાન, 
જણાવવુ,ં 

િનરીિક્ષત અભ્યાસ

2 UNIT:2  અનમુાિનત માિહતીનુ ંિવશ્લષેણ અન ે 
         અથર્ઘટન 
2.1 આંકડાકીય પરીક્ષણ નંુ મહત્વ; 
2.1.1 બે તફાવત વચ્ચે ના તફાવતનંુ મહત્વ 
2.1.2 બે સહસબંધ વચ્ચે તફાવતનંુ મહત્વ  
         િનણર્યાત્મકતા 
2.2.1 એક-પુચ્છી, (o-પુચ્છી કસોટીની સંકલ્પના 
          પર્થમ પર્કારની ભૂલ, બીજા પર્કારની ભૂલ િવચરણ  
          પૃથક્કરણ; એક માગ  અને (oમાગ  વગ કરણ  
          સહિવચરણ પૃથક્કરણ       
          (ફક્ત સૈoiિતક ખ્યાલ અને અથર્ઘટન) 

14 30 વ્યાખ્યાન, 
પર્શ્નોત્તરી, 
પર્ોબ્લેમ- પેર -
પેર્સેનટેશન 

 

 



3 UNIT :3 અપર્ચાલીય કસોટીઓ 
3.1 મોટા નમૂનાઓ માટે: સ્કાય-ક્વેર,સમાન  
       સંભાવનાપરીક્ષણ. 
3.2  કેન્ડાલનંુ ટી અને ડબલ્યુ પરીક્ષણ 
3.3  મેનિવટનંુ યુ-પરીક્ષણ 
3.4  ફર્ૂસ્કલવાલીસ 

10 20 જણાવવુ,ં બર્ેન 
સ્ટોમ ગ, વન 
િમનીટ પેપર 

4 UNIT: 4 કમ્પ્યટુર oiરા માિહતીનું વગ કરણ 

4.1 કોમ્પ્યટુર સૉફ્ટવેરમાં માિહતીનંુ આંકડાકીયવગ કરણ 
4.2  એક્સેલ મા આંકડાકીય માિહતીનંુ િવશ્લેષણ 

10 20 પેનલ ચચાર્, 
વ્યાખ્યાન, િનદશર્ન

TOTAL 48 100%  

OBJECTIVE – WISE DISTRIBUTION OF WEIGHTAGE (%) 

Knowledge Comprehension Application Analysis Synthesis  Evaluation  TOTAL

5 10 20 35 15 15 100 

 

RMSP-3 
Credits – 6          Marks: 100 
પર્ાયોિગક કાયર્ :(કોઈ પણ બ)ે 

1. દરખાસ્ત તયૈાર કરવાના સોપાનો તૈયાર કરો. 
2. કાલ્પિનક માિહતી તૈયાર કરી િલકટર્ પધ્ધિત મુજબ માિહતીનંુ પરીક્ષણ અને િવશ્લેષણ કરો. 

3. નમૂનાની માિહતી લઇ  ટી અથવા આરની  િકમતોની ગણતરી કરો 
4. શૂન્ય, િદશા-િબનિદશાત્મક પૂવર્ધારણા લખો. અને સહસબંધ માટ ેપાંચ અને પરીક્ષણો માટ ેપાંચ પૂવર્ધારણા 

બનાવો. પૂવર્ધારણને આધારે માિહતી લખો. 

5. એક માિહતી લઈને િલકટર્ માપન, અને િસિધ્ધ કસોટી oiરા (એમ.સી.ક્ય)ુ બનાવો. 
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