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અ�યાસ મ !"પ# – ૧ 

સશંોધન�ુ ંપ)ધિતશા* અને +કડાશા*ીય પ)ધિતઓ 

1. િવ.ાન અને વ.ૈાિનક પ)ધિત 

2. સામા0જક સશંોધન 

3. સમાજકાય� સશંોધન 

4. ભારતમા ંસમાજકાય� સશંોધનની સમ2યાઓ  

5. સમાજકાય� સશંોધનના 3ે#ો  

6. સશંોધનના િવિવધ 4યાલોની સમજ 

•  ઉ6ક7પના (Hypothesis) 

• ચલ (Variable) 

• સકં7પના (Concept) 

• રચના (Construct) 

• િનગમન (Deduction) 

• આગમન (induction) 

7. સશંોધનના !કારો  

• સવ:3ણ સશંોધન (Survey Research) 

• એકમ અ�યાસ (Case Study) 

• =7ૂયાકંનલ3ી અ�યાસ (Evaluative Research) 

• સહભાગી સશંોધન (Participatory Research) 

• > યા6મક સશંોધન (Action Research) 

8. સશંોધનમા ંન=નૂા પસદંગી- િવભાવના, ન=નૂા પસદંગીની >ડઝાઈન 

9. સશંોધન યોજના 

10. સશંોધનમા ંઅહ�વાલ લેખન 

11. +કડાશા* 

• મા>હતીની માપનક3ાઓ (Level of Measurement) 

• મ)યક, મ)ય2થ, અને બDલુક (Mean, Mode, Median) 

• !સારમાન, િવ2તાર (Dispersion, Range ) 

• સર�રાશ િવચલન (Mean deviation) 

• !માEણત િવચલન (Standard deviation) 

• ચFથુ�ક િવચલન (Quartile deviation) 

• સહસબંધંાકં (Co-relation) 
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સમાજકાય� અ�પુરંગત  

અ�યાસ મ !"પ# – ૪ 

સમાજકાય�ના ઉJચતર િસ)ધાતંો 
 

1. ભારતમા ંસમાજકાય�નો ઇિતહાસ  

2. લોકભાગીદારL, ભાગીદારLના !કારો, ભાગીદારLના િસ)ધાતંો 

3. સેવાનો !ાMુભા�વ (evolution of services) 

4. િવNમા ંસમાજકાય�ના એક Oયવસાય તરLક� િવકાસના પ>રબળો  

5. સમાજકાય� થીયરLનો સા2ંQૃિતક આધાર િવSુ)ધ તફાવત (cultural bases defenses of social work 

theory) 

6. થીયરL અને !ેકટLસ વJચ ેસહસબંધં (Co-relation between theory and practice) 

7. સાઈકોડાયનામીક થીયરL (Psycho Dynamic theory) 

8. સ=દુાય�ુ ંસશVWતકરણ અને નેટવ>કXગ (Community Empowerment and Networking) 

9. આપિY દરZયાનગીરL થીયરL (Crisis Intervention ) 

10. ર�ડLકલ સમાજકાય� (Radical Social Work) 

11. જનરલ સી2ટમ થીયરL (General system theory ) 

12. દરZયાનગીરLની સામા0જકત#ંની થીયરL (social system theory of intervention) 

13. સમાજકાય�નો ગાધંીિવચાર અEભગમ  

14. પાઉલો ફ�રLની સચંેતનાકરણ થીયરL (Theory of consientization ) 

15. સશVWતકરણ એક !> યા (Empowerment as a process)   
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સમાજકાય�  િવાવાચ�પિત કોસ�વક� 

પાઠ��મ- ૧ સશંોધન&ુ ંપ(ધિતશા) અન ે*કડાશા)ીય પ(ધિતઓ 

 

(૧) સામા/જક િવ0ાન&ુ ંત1વ0ાન- અથ� અને ત1વ0ાનની મહ1વની શાખાઓ : 

• ત1વમીમાસંા (ontology) 

• 0ાનમીમાસંા (epistemology) 

• 56ુયમીમાસંા (axiology) 

(૨) િવ0ાનના ત1વ0ાન 8ગેના અ:ભગમો  

• <1ય=વાદ> અ:ભગમ (Positivist approach) 

• :બન<1ય=વાદ> અ:ભગમ (Non-Positivist approach) 

(૩) સશંોધનમા ંAયBCત �વાતDંય અને સામા/જક Eયાયનો Fયાલ  

(૪) સમાજકાય� સશંોધન: અથ�, <કારો, સશંોધનના =Hેો  

(૫) સશંોધન યોજના: અથ�, િવભાગો 

(૬) સશંોધનના ં<કાર  

• સFંયા1મક સશંોધન (Quantitative Research) 

• �ણુા1મક સશંોધન (Qualitative Research) 

(૭) સશંોધન પ(ધિતશા)  

• અથ� 

• સશંોધન િવષય ક�વી ર>તે રચાય 

• સાNહ1ય સમી=ા 

• યોOય પ(ધિતની પસદંગી  

• સFંયા1મક સશંોધનની પ(ધિતઓ 

• �ણુા1મક સશંોધનની પ(ધિતઓ 

• માNહતીનો <કાર  

• માNહતી એકH કરવાની પ(ધિતઓ  

• માNહતી&ુ ંિવQલેષણ 

• માNહતી માટ� કરવાના ટ��ટ 

• િનSકષ� ક�વી ર>તે કરવા અને રTુ કરવા 

(૮) સશંોધનમા ંિનSકષV અને ફ:લતાથVનો સમાજ તથા નીિત પNરવત�ન માટ� ઉપયોગ: સમજ, મહ1વ અને   

         તે માટ�ની ર>તો  



(૯) સશંોધનમા ંઅહ�વાલ લખેન  

(૧૦) સશંોધનમા ંઆચાર સNંહતા  

(૧૧) *કડાશા) અને કો\]^ટુર:  

*કડાશા) 

• માNહતીની માપન ક=ાઓ 

• મ(યક, મ(ય�થ, બ_લુક 

• Mean deviation  

• Standard deviation 

• Co-relation 

કો\]^ટુર 

• Part of computer  

• Step of using computer for data analysis 

• Other use of computer 

• Use of SPSS Package for data analysis    

  

 

 


