સામા જક સંશોધન ની
માહ ્લેષયા
સાત સોપાનો (તબક્લા)

માહખવતાવાના

આ િવધાન સંશોધન એક વૈજ્ઞાિનક માહ કયા છે તેનો િનદશ કરગ છે સામા ક સંશોધન
એ સામા જક તારવો ુ ં વૈજ્ઞાિનક જ્ઞાન તેમજ માનવ સંશોધન અને વતહિતન હોગે ની િવ ાસનીય
અને યથાથહિત મા હતી મ ૂર પડગ છે તે ુ દા ુ દા સામા જક સંશોધન હગી ુ થી ઘટકો એકબીબિ થી
ુ દા ુ દા સામા જક સંશોધક સામા જક વન ુ ં જ્ઞાન માહાપ્તહિત હગી ુ થાય છે સામા ક વન ની
ઘટના િવષે ની વૈજ્ઞાિનક પાસણિત ારા કોઈ જ્ઞાન મેળવે અને તેના ારા સામા જક વન ના
સીાસણાંત અને અનયાલો અુધયાસો એાંલે સંશોધન
ઝોન ડબ  ેુ
સંશોધન એ િવષયો માહારયે ની અમાર સમજણ વધારવા માટગ પગલાં ઓ અને
મા હતી ુ ં િવ લેષણ કરવાની માહ ્લેષયા

સંશોધન ના સાત સોપાન
સંશોધન ની િવષયપસંદગી
સંશોધન યોજના

ઉપક  પના

મા હતી

ુ ં િનમાહિતણ

ુ ં એકહિતીીકરણ

મા હતી એકહિતી કરવાની માહેુ ત

મા હતી

ુ ં મ ૃ ક કરણ અને વગ કરણ

તારણો અને સામા યકરણ

સંશોધન િવષય હોગે ની િવચારણા પસંદગી

(i)િવષય પસંદગી ની સમજ

કોઈ પણ સંશોધકગ પોતાના સંશોધન માટગ અેુક િવષય પર મા હતી મેળવવા અને તે િવષય પસંદ કરવો પડગ છે ારયારગ
જ તેને િવષય પસંદગી ની સમજ મળે
ii)સાધનનો ની મયાહિતદા
સંશોધન કરવા માટગ જરૂર બનતા સાધનોની મયાહિતદા સંશોધકગ રાખવી પડગ છે નાણાં ની સગવડ, સમય ની
અ કુ ુ ળતા ,મદદિનશો ની સંઅનયા વગેરગ બાબતો લ માં રાખવી
iii)માહેુ ત ની ઉપ  ુક્તતા
િવષય પસંદ કરવાનો હોય તેની મા હતી એકહિતી કરવાનીમાહેુ ત ઉપલુકધ છે કગ નહ અનેઉપલુકધ હોય તે હોગે ની
મા હતી એકહિતી કરવા માટગ પયાહિતપ્ત છે તે સશોધકગ કગ ્તયાન રાખ ું જોઈએ
iv) િવ નીય મા હતી ની સંભાવના
વૈજ્ઞાિનક સંશોધન માટગ વાખવતિવક ઘટનાઓ િવષે મા હતી મેળવી જરૂર બને છે આથી માહમાણભ ૂત અને િવ નીય
મા હતી મેળવની સંભાવના કગટલે હોશે છે તે પાહિતી સંશોધકગ યાન માં રાખ ું
સંશોધન

ેહિતીની હદ મયાહિતદા
સંશોધન ેહિતી ની હદ મયાહિતદા સંશોધકગ િવષય પસંદ કરતી વખતે યાન માં રાખવી જોઈએ પોતે સમ
પહોચી શકગ આવો સીિમત િવષય પસંદ કરવો જોઈએ

શકગ

(2) સંશોધન યોજન

સંશોધન યોજના એ કાયહિત ને વાખવતિવક ્તયેય સુધી પોહંચાડવા

i)મા હતી ના

ુ ં કાયહિત છે સંશોધન કરતાં પેહલા સંશોધન બનાવી જરૂર છે

ોતો :

મા હતી ના બે ાણાંોતો દખવતાવે મા હતી
ેિહિતીય મા હતી સંશોધન િવષય ેહિતી હગી ુ અને માહકાર ના આધારગ સંશોધકગ
પોતાની સંશોધન યોજના માં મા હતી ાણાંોતો પસંદ કર લેવાના હોય છે
ii)સંશોધન નો અુધયાસ હગી ુ :
કગટલાક અભયાસો વણહિતનાાર ક મા હતી એકઠ કરવા સમખવયા ુ ં િનવારણ લાવવા ના હગી ુ ઑ વાળા હોય છે સંશોધક
પોતાના અુધયાસ ના હગી ુ ઑ સંશોધન યોજના માં ખવપુંટ કરવા જરૂર છે મ કગ િસાસણાંત ખવથાપવા ડપષ્ી મેળવવા વગેરગ
iii)સંશોધન અુધયાસ

ુ ં ખવવરૂપ

પોતાનો અુધયાસ આકડા શાાણાંીય,વય ત તપાસ,ી ુલનાારમ ખવવરૂપ નો છે તે દશાહિત ું જોઈએ સમય અને શ ત ની
મયાહિતદા ના કારણે અુધયાસ ુ ં ખવવરૂપ પહલે થી િનધાહિત રત કર ું જોઈએ
iv)સામા જક-સાંખવ િતક ઐિતહાિસક સંદભહિત ની ખવપુંટતા
સંદભહિત લ

સામા ક સાંખવ િતક સંદભહિત ની સાથે સાથે સામા ક ઘટના અને યોથેય પ રમાહે ય માં સમજવા માટગ એિતહાિસક
માં લેવો આવ યક છે

v)ભોગો લક િવખવતાર ની ખવપુંટતા
ભાગો લક િવખવતાર માં સંશોધન કરવા ુ ં હોય તે હોગે નો િવધાન કરવાનો જરૂર ગણવામાં આવે છે આ
હોગે ની ખવપુંટતા થી સંશોધન

ેહિતીે ની હદમયાહિતદા નક્લ થાય છે

vi)સમય નો હોદાજ
સંશોધન કાયહિત માં કગટલો સમય લેવાનો છે તેનો હોદાજ કાઢ ને એ હોગે ની ખવપુંટતા કરવી જરૂર છે
પાંચ મ હના એક વષહિત

મકગ બે મ હના

vii)મા હતી એકહિતી કરવા માટગ માહેુ ત ઓ
મા હતી એકહિતી કરવા માટગ ની માહેુ ત િવિવધ છે

મકગ િનર ણ ,ેુલાકાત અ સ
ુ ૂ ચ ,માહ ાવલી એકય ત તપાસ વગેરગ

viii)અુધયાસ ના પ રણામો
અુધયાસ માટગ કગટલા કખવસાઓ ુ ં િનર

ણ કરવા ુ ં છે તે બાબત પણ સંશોધકગ સમાિવુંટ કરવી જોઈએ

ix)સંશોધક એકમ ની એકયાઅનયા
િવજ્ઞાન માં એકમ એાંલે સામા જક પ ર ખવથિત અથવા કોઈ એકય ત એ ઘટના નો સમપષ્પણે િવચાર કરવાના આવે છે

x)પષ્ંથાલય નો ઉપયોગ
સંશોધક ને પષ્ંથાલય નો ઉપીયોગ ફટાણાં સંશોધન િવષય હોગે અને પાસણિત સાાણાં ના મુખવતકો સંશોધનો
લેખો વગેરગ માહકાર ુ ં સા હારય મેળવી શકગ છે
xi)સંદભહિતસ ૂ ચ
જોઈએ

સંદભહિતસ ૂ ચ બનવા માટગ એકરૂપ બિળવી રાખવા જોઈએ લખેકો ના નામ

ુ ં લખવટ ટકાવાર માહમાણે બન ું

ઉપક  પના

ુ ં િનમાહિતણ

સામા જક સંશોધન સમપષ્ કાયહિતિવિધ માં ઉપ   પ્ના ુ ં િનમાહિતણ એ મહારવ નો તબક્લો છે
ઉપ   પ્ના ના િનમાહિતણ માં સંશોધક પોતાના અને બીબિ ના મ ૂવહિત અ ભ
ુ વો ઉપયોગી બને છે સંશોધન
માં માહારં ભ બરાુ તર કગ અુધયાસ ખવથળે થી ઘટના ઓ સંભિવત અને કામ ચાલઉ ઘુલાસો છે ની
યથા ાહિત સંશોધન માહ ્લેષયા માં ચકાસવાની હોય છે

મા હતી એકહિતી કરવાની માહેુ ત

ઉપક  પના ુ ં િનમાહિતણ કયાહિત પછ તેની ચકાસણી કરવા િવ ાસનીય
આધારભ ૂત મા હતી એકહિતી કરવા માટગ માહેુ ત ની પસંદગી કરાય છે સંશોધન સોપાનો માં માહેુ ત ની
પસંદગી ુ ં સોપાન મહારવ ુ ં છે સંશોધન િવષે મા હતી એકહિતીીકરણ નો આખો આધાર આ માહેુ ત ની
પસંદગી પર રહગલો છે

મા હતી

ુ ં એકહિતીીકરણ

ઉપકલનની ચકાસણી માટગ સંશોધક અુધયાસ તળ ની વાખવતિવક
ઘટના ની મા હતી કરવી જરૂર છે મા હતી એકહિતી કરવા માટગ િવચાર મ ૂવહિતક માહયોગ
કરવા કાયહિતિવિધ કરવી જરૂર છે પોતાના સંશોધન િવષે ની માહેુ ત ની પસંદગી કયાહિત
પછ સંશોધન મા હતી એકહિતી કર ને તે આધારગ પોતાની ઉપક  પના ની ચકાસણી
કરવાની હોય છે

મા હતી

ુ ં મુ થકરણ અને વગ કરણ

મેળવેલી મા હતી ુ ં પ થકરણ અને વગ કરણ કરવામાં ન આવે તો
તેમની વ ચે નો સંબધ
ં સમ શકાય અને વૈજ્ઞાિનક િસાસણાંત તારણો તારવામાં
છૂટ છવાઈ મા હતી બનઉિપયોગી બની બિય છે મા હતી ુ ં વગ કરણ વ ુ સા ંુ અને
ઉિપયોગી બનાવા માટગ મા હતી ને શકય તેટલા ઓછા વગ માં વહગચવી કારણ કગ
એકમો ઓછા હોય એટલા હોશે મા હતી નો અથહિત વધારગ સરળતા મ ૂવહિતક ્તયાન પર
આવી શકશે

(7) સંશોધન ના તારણો અને સામા યકરણ
છૂટ છવાઈ ઘટનાઓ સાથે
િવજ્ઞાનીઓ ને સબંધ નથી િવજ્ઞાનની નો હગી ુ સપાટ પર
દગ ખાતી િવ ભ તા ની હોદર સમરૂપતા શોધવાનો છે આ
સમરૂપતા હોગે િવજ્ઞાનીએ કરગ લા િવજ્ઞાનનો એ સંશોધન ના
તારણો છે અેુક ઘટનાઓ અુધયાસો કર ને મળે લા પ રણામો
એ સમપષ્ ઘટના પર લાનુ પડગ તેને સમ યકરણ કહગવાય
લાંબા સમય સુધી હક કતો અુધયાસ કર ને તા કીકતોક ર તે
સમ યકરણ ને તેની ચકાસણી ક રયા પછ િસાસણત રચાય છે

