Y%S ,xld වරලත් msrsia l<uKdlrK wdh;kh
සිද්ධි අධ්යයන / තනි පුද්ධගල පැවරුම් අභ්යාස ලිවීමම්
ක්රමමේදය
පියවර 01

- සිද්ධි අධ්යයනය / තනි පුද්ධගල පැවරුම අවම වශයයන් තුන් වතාවක් කියවන්න

පියවර 02

- ප්රධ්ාන කාරණා යහෝ ගැටලූ පිළිබඳ යහාදින් වටහාගන්න

පියවර 03

- ගැටළුව යේරුම් ගන්න . සමහර අවස්ථාවලදී සාකච්ඡා කළ ගැටළු කිහිපයක් තිබිය
හැකිය

පියවර 04

- ගැටළුයේ යහ්තුව තීරණය කරන්න

පියවර 05

- පවතින විකල්ප පිළිබඳ ස්වයං බුිකලම්බනයක් කරන්න

පියවර 06

- විවිධ් විකල්ප ඇගයීමක් කරන්න

පියවර 07

- යහාඳම විසඳුම යතෝරන්න

පියවර 08

- විසඳුම ක්රියාේමක කළ යුතු ආකාරය විස්තර කරන්න

සිද්ධි අධ්යයනය / තනි පුද්ධගල පැවරුම විග්රහ වාර්තා ලිවීම
වාර්තායේ ගුණාේමකභාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා;
•

සිද්ධි අධ්යයන / තනි පුද්ධගල පැවරුම

විග්රහයන්හි ලබා දී ඇති කරුණු නැවත සකස් කළ

හැකි අතර ඔයේ තර්කවලට අනුකූලව එය භාවිතා කළ හැකිය.
•

නයායයයන් යතෝරා ගේ සංකල්ප භාවිත කරගනිමින් ඔයේ අදහස් ලියන්න. සිද්ධධ්ාන්ත සමග
බැන්ුනු කරුණු යයාදාගන්න

•

සමබරතාවයේ අවධ්ාරණය සහ තර්කනය තාර්කික ප්රවාහයක පවේවායගන යන්න .

•

ක්රියාකාරී සැලැස්ම , ගැටළුව

හඳුනා ගැනීම

තුළින් වන

තර්කානුකූලබවක්

හා

විශ්යල්ෂණයට අනුකූල විය යුතුය


සිද්ධි අධ්යයනයේ ඇති සියලුම විස්තර අදාළ සහ ප්රයයෝජනේවයක් යනායේ . වැදගේ හා
අදාලේවය කුමක්දැයි විශ්යල්ෂණය කරන්න.

•

සිද්ධි අධ්යයනයක සියලු යතාරතුරු සැපයීමට යනාහැකි වන නිසා යතාරතුරු වල හිඩැස
පිරවීම සඳහා උපකල්පනවලට පැමිණිය හැකිය
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සිද්ධි අධ්යයනය සඳහා අවශය දේත ඇමිණුම්, ප්රස්ථාර සහ වගු ඇමුණුම් යලස ඇතුළේ කළ
හැකිය



සිද්ධි විශ්යල්ෂණය ප්රමාණාේමක බව එම සිද්ධි අධ්යයන

ස්වභාවය හා එහි සංකීර්ණ

ස්වභාවය මත රඳා පවතී.

ඵලදායී සිද්ධි අධ්යයනයක් / පැවරුම් වාර්තාවක් තුළ තිබිය යුතු අන්තර්ගතය .
• ප්රධ්ාන ගැටලු පැහැදිළිව හඳුනා ගන්න
• ගැටලුව යටින් යපනීයන කරුණු විශ්යල්ෂණය කරන්න
• නයායික / අේදැකීම් භාවිතා කරමින් විකල්ප විසඳුම් සාකච්ඡා කිරීම සහ සාධ්ාරණීකරණය
කිරීම
• කළ හැකි යයෝගය නිර්යද්ධශ ඉදිරිපේ කිරීම
• සුදුසු ආකෘතියක් තුළින් එම වාර්තාව ඉදිරිපේ කිරීම
වාර්තාමේ ප්රධ්ාන සංරචක
(අ) හැදින්වීම - තේවය පිළිබඳ සමායලෝචනය හා ප්රධ්ාන ගැටළු හඳුනා ගැනීම
(ආ) ප්රධ්ාන යකාටස - ඉදිරිපේ කිරීම හා විශ්යල්ෂණය කිරීම
ඇ) නිගමන - ප්රධ්ාන යසායා ගැනීම් සාරාංශ ගත කිරීම
d) නිර්යද්ධශ - විශ්යල්ෂණයට අනුකූල විය යුතුය
e) පරිශීලන - APA ක්රමය අනුව සඳහන් කළ විමර්ශන මුලාශ්ර ලැයිස්තුව
ඊ) අතියර්ක - පරිපූරක හා විස්තරාේමක කරුණු සම්පාදනය කිරීම
සිද්ධි වාර්තාමේ සාමානය විවුහය
අ) ආවරණ පිටුව
වාර්තායේ මාතෘකාව, සිසුන්යේ යතාරතුරු ඇතුලේ

කරන්න (ඔබයේ LMS ඇතුලතය

www.cipmlk.org යවතින් බාගත හැකිය)
ආ) පිළිගැනීම
සිද්ධි අධ්යයනය / පැවරුම සඳහා උපකාර කළ අය අගය කරන්න
ඇ) විධ්ායක සාරාංශය

Page 02

/

වාර්තාව-අරමුණ, පර්යේෂණ ක්රම , යසායා ගැනීම්, ප්රධ්ාන නිගමන, සහ නිර්යද්ධශ. වාර්තාව
ආරම්භයේ දී යමම සාරාංශය ඉදිරිපේ කළද, ලිවිය යුේයේ අතීත කාල ස්වරූපයයනි . වාර්තායේ
යකටි විස්තරයක් (උපරිම 250 වචන), සිි අරමුන, මූලික ප්රතිඵල සහ නිගමන පිළිබඳ සාරාංශ
ගත කළ යුතුව ඇත.
ඈ) අන්තර්ගත පිටුව
වගුයේ ප්රධ්ාන අන්තර්ගතයන්, රූප සටහන් / වගු / සංඛ්යා යල්ඛනය ඇතුලුව (වාර්තායේ යකාටස්
යපන්නුම් කරයි)
ඉ ) හැඳින්වීම
සිද්ධි පිළිබඳ විශ්යල්ෂණය සහ සිද්ධි අධ්යයනය පිළිබඳ ගැටලු සඳහා මූලික කරුණු හඳුනා
ගැනීම.
ඊ) සාහිතයය සමායලෝචනය
ඔබ යසායාගේ සියලු ප්රධ්ාන සාහිතයය ඇතුළේ කරන්න. සංසන්දනය කිරීම, ප්රතිවිරුද්ධදතා හා
ඇගයීම කරන්න . හැකිනම් සංසන්දනය කිරීම, ප්රතිවිරුද්ධදතා

හා ඇගයීම යයාදාගේ

සාකච්ඡාවක යයයදන්න .

උ) විශ්යල්ෂණය
සිද්ධි අධ්යයනයයහි සාකච්ඡා කරන ලද විචල්යයන් අතර සබඳතාවය හා බලපෑයම් මට්ටම
යේරුම් ගන්න. ඔබයේ සිද්ධදි විශ්යල්ෂණය කිරීමට ප්රස්ථාර , සටහන් භාවිතා කරන්න.
ඌ ) නිගමනය
යසායා ගේ යද්ධ පිළිබඳ යකටි ප්රකාශයක් ඉදිරිපේ කරන්න යමම නිගමන ලබා ගේ ආකාරය
විස්තර කරන්න. ප්රතිපල සහ නිගමන සමායලෝචනය සියුම්ව හා තර්කානුකූලව ගලා යා යුතුය.
නයායික අගයන්, සාමානය විශ්වාසයන් සහ / යහෝ අයේක්ිත ප්රතිපල සමඟ ප්රතිපල සසඳා
බලන්න.
එ) නිර්යද්ධශ
සුදුසු යවනස්කම් / විසඳුම් යයෝජනා කරන්න. විශ්යල්ෂණයට අනුකූල විය යුතුය. j) පරිශීලන
APA ක්රමය අනුව යයාමු කර ඇති මූලාශ්ර ලැයිස්තුව
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එ) ඇමුණුම්
අතියර්ක හා විස්තරාේමක කරුණු සම්පාදනය කිරීම (අතියර්ක යතාරතුරු වලට අමතර)

සමාේතිය
සංශිේතව සලකා බලනවිට සිද්ධි අධ්යයන , ශාස්ීය පර්යේෂණ හා කළමනාකරණය සඳහා
ප්රයයෝජනවේ යේ. ඔවුන්යේ ප්රථිපල සාමානය කිරීමට යනාහැකි වීම සම්බන්ධ්යයන් ඔවුන්
වියේචනයට ලක්ව ඇත. ප්රමාණාේමක යහෝ ගුණාේමක පර්යේෂණවලට විකල්පයක් යලස,
විශාල නියැදි ජනගහනයක් ලබා ගැනීමට අපහසු වන අවස්ථාවන් අධ්යයනය කළ හැකි
ප්රායයෝගික විසඳුමක් යලස සිද්ධි අධ්යයන වැදගේ වනු ඇත. සැබෑ ජීවිත තේේවයන් පිළිබඳ දේත
ඔවුන් ඉදිරිපේ කරන අතර උනන්දුව දක්වන විෂයයන් පිළිබඳ සවිස්තරාේමක හැසිරීම් පිළිබඳව
වඩා යහාඳ අවයබෝධ්යක් ලබා යද්ධ. සිද්ධි අධ්යයන මගින් සංවිධ්ානාේමක
භාවාේමක ස්වරුපය සහ ප්රායයෝගික

නයායයන් පිළිබඳ

යයදීම් පිළිබඳ සංක්ිේත නයායයන්

වටහා ගැනීමට

සිසුන්ට සහාය වනු ඇත.
දේත විශ්යල්ෂණයේ අර්ථ නිරූපණයට පර්යේෂකයාට ඇති ප්රවනතාවය සඳහා සිද්ධි අධ්යයන
ක්රමය සැමවිටම වියේචනයට ලක්ව ඇත. විශ්වසනීයේවය හා සාමාන්යභාවය තහවුරු කිරීම
සඳහා වන පසුබිම කුඩා නියැදියක් යයදවීම සිදුකරන විට පක්ෂග්රාහී බවක් ඇතිවිය හැකිය .
ඔවුන්යේ ප්රතිපල සාමානය කිරීමට යනාහැකි වීම සම්බන්ධ්යයන් ඔවුන් වියේචනයට ලක්ව ඇත.
යමම වියේචන තිබියදීේ, පර්යේෂකයන් විසින් සිද්ධධ්ාන්ත අධ්යයන ක්රමයේදයන්, වියශ්ෂයයන්ම
කළමනාකරණ ගැටලු පාලනය කරන සැබෑ ජීවිත තේවය පිළිබඳ අධ්යයනයන්, සමාජ සංසිින්
සහ ගැටළු වටහාගැනීම සදහා දිගටම කරයගන යයි.
සිද්ධි අධ්යයන ලිවීයම් කලාව පිළිබඳ වැඩි අවයබෝධ්යක් ලබා ගැනීමට සිසුන් පහත සඳහන් යපළ
යපාේ කියවීම වැදගේ බව අවධ්ාරණය කරමු.
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