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ABSTRACT      વળંોધનની ક્ષભતા અને ઝડ લધાયલાભા ંકમ્પ્યટૂયનો પાો અદ્વિતીમ છે. પ્રસ્તતુ 

રેખભા ં વળંોધનના પ્રત્મેક વોાનભા ં કમ્પ્યટૂય-ઈન્ટયનેટનો ક્ા ં ક્ા ં ઉમોગ થઇ ળકે તેની યજૂઆત 

કયલાભા ં આલી છે. જેભકે સબંધધત સાહહત્યનો અભ્યાસ, વ્યાધિશ્વ અને નમનૂો, ઉકરણ, માહહતીની 
પ્રાપ્તત, માહહતીન  ંપથૃક્કરણ, વળંોધન અહિેા ેખન, અન્ય બાબતો Lkuk WÕÕku¾ yk Õku¾{kt fhðk{kt 

yk
 

 

ળૈક્ષણણક વળંોધનભા ં કમ્પ્યટૂય-ઈન્ટયનેટનો 
ઉમોગ અનેક જગ્માએ ળક્ ફન્મો છે. વળંોધનની 
ક્ષભતા અને ઝડ લધાયલાભા ં કમ્પ્યટૂયનો પાો 
અદ્વિતીમ છે. પ્રસ્તતુ રેખભા ં વળંોધનના પ્રત્મેક 

વોાનભા ં કમ્પ્યટૂય-ઈન્ટયનેટનો ક્ા ં ક્ા ં ઉમોગ 

થઇ ળકે તેની યજૂઆત કયલાભા ંઆલી છે.  

સબંધધત સાહહત્યનો અભ્યાસ  

e-Library ભાથંી e-Book અને e-Journal નો 
ઉમોગ ળક્ ફન્મો છે. 

સાહહત્યની શોધ. ઈ-પસુ્તકારમ િાયા 
વાહશત્મ ભેલી ળકામ છે. જેના કેટરાક ઉદાશયણો 
અતે્ર આેરા છે. 

૧. ગજુયાત જ્ઞાન કેન્ર (યાજ્મ ભધ્મસ્થ પસુ્તકારમ, 

ગાધંીનગય, ગજુયાત) િાયા ઈ-પસુ્તકારમ ળરુ 

કયલાભા ં આવયુ ં છે. તેભા ં ઈ-બકુ ( ૧૭ રાખ), ઈ-

ડોક્યભેુન્્વ (૩ રાખ ), શ્રાવમ પસુ્તકો (૨૩૦૦૦), ઈ-

જનનલ્વ ( ૮૦૦૦), અને વણિત્ર નલરકથાઓ 

(૧૧૦૦૦) છે. જીલ્રા પસુ્તકારમના વભ્મ ફનીને 

ઉમોગ કયી ળકામ છે. 

http://gujaratebooks.informindia.co.in 

૨.    બાયતના કોરેજના અધ્માકો ભાટે Inflibnet 

િાયા યિામેરી લેફવાઈટ આ પ્રભાણ ે છે. 

www.nlist.inflibnet.ac.in 
N-LIST extending e-resources to colleges in India. 

વભ્મ કોરેજના અધ્માકો તેનો ઉમોગ કયી ળકે છે. 

3.     ગગૂર સ્કોરય િાયા વળંોધન અને અભ્માવ ભાટે 

જરૂયી વાહશત્મ articles, thesis, અને books ળોધીને 

ભેલી ળકામ છે. તે ભાટે 

http://scholar.google.com ની ભદદથી ગગૂર 

સ્કોરયનો ઉમોગ કયો. 
૪. નીિેના વિન એન્જીનનો ઉમોગ કયીને વાહશત્મ 

ળોધી ળકામ છે.  

  www.google.com 
  www.yahoo.com 
  www.altavista.com 
  www.ask.com  
  www.bing.com  

Key Words:  ICT in 

Research  

equality and justice. 

શૈક્ષણણક સશંોધનમા ંકમ્પતયટૂર-ઇન્ટરનેટનો 
ઉયોગ 
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 ૫. નીિેના લેફવાઈટનો ઉમોગ કયીને વાહશત્મ 

ળોધી ળકામ છે.  

  www.uni.com  
  www.findarticles.com  
 

ગ્રથંસણૂિ. વળંોધક ોતાની ગ્રથંસણૂિ MS-

WORD2007ના References tabના Citations & 

Bibliography નલબાગના  Manage Sources 

નલબાગના Style અને Bibliographyનો ઉમોગ 

કયીને ગ્રથંસણૂિ તૈમાય કયી ળકામ છે. તેને કક્કાના 
ક્રભભા ં વયતાથી ગોઠલી ળકામ છે. નલો વદંબન 
વયતાથી ઉભેયી ળકામ છે. કોઈણ વદંબન 
વયતાથી યદ કયી ળકામ છે. આભ કોઈણ વભમે 

અદ્યતન ગ્રથંસણૂિ તૈમાય કયી ળકામ છે.  

સાહહત્યની પ્રાપ્તત. વભગ્ર નલશ્વભાથંી 
વાહશત્મની પ્રાપ્્ત ળક્ ફની છે. e-Journal, e-Book,   

અને Digital Research Paper ઓનરાઈન ભી ળકે 

છે.  

િાિન નોંધ. વળંોધકે તૈમાય કયેરી લાિન 

નોંધ  MS-WORD2007 ભા ંતૈમાય કયી ળકામ છે. આ 

લાિન નોંધને કક્કાલાય ગોઠલલી, ઉભેયલી, યદ 

કયાલી, નકર કયાલી, જેલી હક્રમાઓ વયતાથી, 
ઝડથી, અને િોકવાઈપલૂનક કયી ળકામ છે. 

વ્યાધિશ્વ અને નમનૂો  
 વમાનલશ્વની માદી ભેલલાભા ંઅને નમનૂો 
વદં કયલાભા ંકમ્પ્યટૂયનો ઉમોગ થઇ ળકે છે.  

   વ્યાધિશ્વ. Sixth all India educational 

survey, NCERT એ કમો છે. તેભા ં યાજ્મ પ્રભાણ ે, 

ળાાઓને રગતી તભાભ પ્રકાયની ભાહશતી 
ઈન્ટયનેટ િાયા કોઈણ વમક્તત ભેલી ળકે છે. 

(http;//www.ncert.nic.in/sites/educationalsurve

y/saies.htm). કોઈ એક યાજ્મભા ં કેટરી ળાાઓ, 

નળક્ષકો, અને નલદ્યાથીઓ છે, તેની ભાહશતી ઈન્ટયનેટ 

િાયા ડેટાફેઝભાથંી ભી ળકે છે. આ ભાહશતી ઉયથી 
વમાનલશ્વનુ ંસ્લરૂ, તેભા ંવભાનલષ્ટ ાત્રોની વખં્મા 
પ્રા્ત થામ છે. ( આ ભાત્ર ઉદાશયણ છે. તભાયી 
વળંોધન વભસ્માને રગતી ભાહશતી ઈન્ટયનેટ 

ઉયથી ભી ળકે.)  

 નમનૂો. નમનૂા ભાટે જરૂયી યેન્ડભ નફંય 

નીિેની લેફવાઈટ ઉયથી ભી ળકે છે. જે Random 

Number Generator છે.  

www.random.com 
www.randomutils.com 

ઉકરણ      

ઉકયની યિના, પ્રભાણીકયણ, અને 

અભરીકયણભા ંકમ્પ્યટૂય ઉમોગી છે. 

ઉકરણની રિના. ઉકયણની યિના ભાટે 

કરભોની યિના કયલાભા ં આલે છે. કરભ-રેખનની 
ભાટેની ટેકનોરોજી લડે કમ્પ્યટૂય િાયા કરભ-રેખન 

થઇ ળકે છે. યિામેરી કરભોનો ડેટાફેઝ કમ્પ્યટૂયભા ં
વગં્રશી ળકામ છે, અને કમ્પ્યટૂય પ્રોગ્રાભ લડે 

વળંોધકની જરૂહયમાત પ્રભાણેની કવોટી/ઉકયણની 
યિના કયી ળકામ છે. તૈમાય થમેરી 
કવોટી/ઉકયણની છાેરી નકર કમ્પ્યટૂય િાયા 
ભી ળકે છે. 

ઉકરણન  ંપ્રમાણીકરણ. કરભ પથૃક્કયણ, 

નલશ્વનીમતા, મથાથનતા, અને ભાનાકં ળોધીને 

ઉકયણનુ ંપ્રભાણીકયણ કયી ળકામ છે.           

  ઉકરણન  ં અમીકરણ. કમ્પ્યટૂયીકૃત 

કરભ વિંમભાથંી મદૃચ્છ યીતે કે અનકૂુ ભાનના 
શતેવુય કરભો વદં કયીને ાત્ર ઉય કવોટીનુ ં
વિંારન થઇ ળકે છે. કમ્પ્યટૂયના ભોનીટય ઉય યજૂ 

થમેરી કરભનો જલાફ નલદ્યાથી કી-ફોડનનો ઉમોગ 

કયીને આે છે. ત્યટૂય િાયા જલાફની 
િકાવણી/ગણુાકંન થામ છે, અને તયત જ તેની જાણ 

http://www.uni.com/
http://www.findarticles.com/
http://www.random.com/
http://www.randomutils.com/
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ાત્રને કમ્પ્યટૂયના ભોનીટય િાયા થામ છે. આજ યીતે 

એક છી એક કરભો આલાભા ં આલે છે. અંતે 

કમ્પ્યટૂયનુ ં વિંારન પણૂન થમેથી ાત્રને વાિા 
જલાફોની વખં્મા, ગણુ, કવોટી ભાટે રીધેરા 
વભમની જાણ કયલાભા ંઆલે છે.  

કમ્પતય ટરીકતૃ પ્રશ્નબેંકની રિના. 
Wondershare કંનીના Quiz-creator પ્રોગ્રાભ િાયા 
કમ્પ્યટુયીકૃત પ્રશ્નફેંકની યિી ળકામ છે.  

www.quiz-creator.com 
 

માહહતીની પ્રાપ્તત  

 ઈન્ટયનેટ/ઈ-ભેઈર િાયા ભાહશતી પ્રાપ્્ત 

કયી ળકામ છે.  

માહહતીન  ંપથૃક્કરણ  

 કમ્પ્યટૂય િાયા ભાહશતીનો વિંમ, લગીકયણ, 

આરેખ, અને અથનઘટન જેલા કમો થઇ ળકે છે. 

 માહહતીનો સિંય. MS-EXCEL2007 લડે ડેટા 
પાઈર ફનાલી ળકામ છે. કેટરાક અંકળાસ્ત્રીમ 

ેકેજભા ં તેની ોતાની ડેટા પાઈર ફનાલલાની 
સનુલધા શોમ છે. અન્મ ેકેજભા ં ફનાલેરી ડેટા 
પાઈરનુ ંરૂાતંયણ કયીને અન્મ કમ્પ્યટૂય પ્રોગ્રાભભા ં
તેનો ઉમોગ કયી ળકામ છે. ઉ. ત. SPSS-13. 

    માહહતીન  ં િગીકરણ. SPSS-13, અને 

EXCEL2007 એ અલગીકૃત ભાહશતીનુ ં લગીકૃત 

ભાહશતીભા ં રૂાતંય કયી આે છે. ભધ્લતી ક્સ્થનત, 

નલિરન, નલરૂતા, કકુદતાના ં ભાો અને તેની 
વાથનકતા ળોધી આે છે. આથી ભાહશતી નલતયણની 
વખં્માત્ભક નલગતો ભે છે.  

 આેખ. EXCEL2007, SPSS-13,  અને 

OpenStat2009ભા ં નલનલધ પ્રકાયના આરેખ દોયી 
ળકામ છે. 

     માહહતીન  ં પથૃક્કરણ. ભાહશતીના 
અંકળાસ્ત્રીમ પથૃક્કયણ ભાટે (1) EXCEL-2007, (2) 

NRT2005, (3) OpenStat-2009, અને (4) SPSS-13  

જેલા કમ્પ્યટૂય પ્રોગ્રાભ િાયા તભાભ પ્રકાયની 
અંકળાસ્ત્રીમ ગણતયી થઇ ળકે છે. 

1.     EXCEL-2007 િાયા (1) Function, (2) 
Formula, (3) Graph, અને (4) Data 
Analysis કયી ળકામ છે. EXCEL-2007ના 
Data tabભા ંData Analysis કભાડં શળે. જો ન 
શોમ તો Excel Add-Insની ભદદથી ઉભેયી 
ળકામ છે. તેનુ ંભાગનદળનન ભેલલા ભાટે 
Help ળરુ કયો. Load the Analysis Toolpack 
ભાટે વિન કયો. તેભા ંઆેરી સિુના 
અનવુયો. એટરે Data tabભા ંData Analysis 
કભાડં આલી જળે.   

2.     કવોટી અને તેની કરભોના ંઅંકળાસ્ત્રીમ 
પથૃક્કયણ NRT-2005 કમ્પ્યટૂય પ્રોગ્રાભથી 
થઇ ળકે છે. 

3. OpenStat કમ્પ્યટુય પ્રોગ્રાભ 
http://statpages.org/miller/openstat/ 
ઉયથી નલના મલૂ્મે ભી ળકે છે. તેનાથી તભાભ 
પ્રકાયની અંકળાસ્ત્રીમ ગણતયી થઇ ળકે છે. 
4.  SPSS-13 કમ્પ્યટૂય પ્રોગ્રાભથી  તભાભ 
પ્રકાયની અંકળાસ્ત્રીમ ગણતયી થઇ ળકે છે. 
   www.spss.com 
5.  SAS કમ્પ્યટુય પ્રોગ્રાભથી  તભાભ 
પ્રકાયની અંકળાસ્ત્રીમ ગણતયી થઇ ળકે છે. 
   www.sas.com  
6.  www.vassarstats.com આ લેફવાઈટ 
ઉય જઈને અંતળાસ્ત્રીમ ગણતયી કયી ળકામ છે. 

http://www.quiz-creator.com/
http://statpages.org/miller/openstat/
http://www.spss.com/
http://www.sas.com/
http://www.vassarstats.com/
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 હરણામોન  ં અથથધટન. SPSS-13, 

OpenStat2009, અને EXCEL-2007 જેલા કમ્પ્યટૂય 

પ્રોગ્રાભ હયણાભોની વાથે સ્લાતતં્ર્મ વખં્મા, 
વબંાલના કક્ષા, અને તેની વાથનકતા કક્ષા દળાનલે છે. 

આથી હયણાભોનુ ં વયતાથી અથનધટન થઇ ળકે 

છે.  

 

સશોધન અહિેા ેખન 

 વળંોધન અશલેાર રેખનના પ્રત્મેક 

તફક્કાએ કમ્પ્યટૂય ઉમોગી છે. 

 અહિેા ેખન. વમાલવાનમક ધોયણ ે

અશલેાર રેખનનુ ં કાભ કયી આતી લેફવાઈટો 
ણ ઉરબ્ધ છે.  MS-WORD2007 ના ઉમોગ 

િાયા અશલેાર રેખન વયતાથી કયી ળકામ છે. 

અશલેારભા ં નલગતો ઉભેયલી, યદ કયલી, ફદરલી, 
સ્થાતંય કયવુ,ં લગેયે પ્રહક્રમાઓ વયતાથી અને 

ઝડથી થઇ ળકે છે.  

ભાષા શ દ્ધિ. MS-WORD2007  જેલા ળબ્દ 

પ્રહક્રમક વાથે સ્ેર અને ગ્રાભય િેકની વગલડ અંગ્રેજી 

બાા ભાટે આલે છે. જે ળબ્દોનો લાયંલાય ઉમોગ 

થતો શોમ તેલા ળબ્દોનો વળંોધક ોતાનો અરગ 

ળબ્દકો ફનાલી ળકે છે, અને તેનો ળબ્દ પ્રહક્રમક િાયા 
ઉમોગ થઇ ળકે છે. કેટરીક લાક્ યિનાની ભરૂો 
ગ્રાભય િેક િાયા દૂય થઇ ળકે છે. ગજુયાતી બાા ભાટે 

ણ સ્ેર િેકની લેફવાઈટ 

www.gujaratilexicon.com ઉરબ્ધ છે.  

ભાષા સમદૃ્ધિ. વળંોધન અશલેારભા ં પ્રત્મેક 

ળબ્દનો ઉમોગ િોકવાઈપલૂનક અને મોગ્મ યીતે થામ 

તે જરૂયી છે. આ ભાટે synonims/Thesaurusનો ઉમોગ 

કયલો. જે વળંોધકે લાયેરા ળબ્દોભા ં માનમી ળબ્દો 
દળાનલે છે. આભ કયલાથી અશલેારની બાાને વમદૃ્ધ 

અને અવયકાયક ફનાલી ળકામ છે. 

સારણી. કમ્પ્યટૂય િાયા અંકળાસ્ત્રીમ પથૃક્કયણના 
હયણાભો ભે છે, તે વાયણી સ્લરૂે ભે છે.  MS-

WORD2007/MS-EXCEL2007 જેલા ેકેજભા ં વાયણી 
તૈમાય કયીને તેનો વીધો જ ઉમોગ વળંોધન 

અશલેારભા ંથઇ ળકે છે. 

આેખ. MS-WORD2007, MS-EXCEL2007, 

SPSS-13, અને OpenStat2009 િાયા આરેખ તૈમાય 

કયી ળકામ છે.  

આકધૃતઓ. MS-PAINT2007, અથિા SMART 

DRAW િાયા આકૃનતઓ દોયી ળકામ છે. 

સદંભથસણૂિ. MS-WORD2007ના References 

tabના Citations & Bibliography નલબાગના  
Manage Sources નલબાગના Style અને 

Bibliographyનો ઉમોગ કયીને વદંબનસણૂિ તૈમાય 

કયી ળકામ છે.  

શબ્દસણૂિ. MS-WORD2007ના  References 

tabના  Index નલબાગના Insert Indexનો ઉમોગ 

કયીને ળબ્દસણૂિ તૈમાય કયી ળકામ છે.  

સશંોધન અહિેાની રજૂઆત. 

લાઈલા/વેનભનાયભા ં વળંોધન અશલેારની યજૂઆત  

MS-POWER POINT2007ના સ્રાઈડ ળો િાયા થઇ 

ળકે છે. 

અન્ય બાબતો 
ત્રવ્યિહાર. ઈ-ભેઈરથી અન્મ વમક્તત/વસં્થા 

વાથે ઝડથી ત્રવમલશાય થઇ ળકે છે. 

સોધશઅ નેટિહકિંગ: ાત્રો, વાથીઓ, અને 

નનષ્ણાતોનો વયતાથી વંકન થઇ ળકે છે.   

આયોજન. OUTLOOKની કેટરીક વગલડ 

CALENDER અને TASKS લડે વળંોધન આમોજન અને 

તેનુ ંઅભરીકયણ વયતાથી થઇ ળકે છે. 

http://www.gujaratilexicon.com/
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સશંોધન અહિેાની નક અન્યત્ર મોકિી. 
વળંોધનની વભીક્ષા ભાટે નનષ્ણાતને અથલા પ્રકાળન 

ભાટે વળંોધનના વાભનમકને વળંોધન અશલેારની 
નકર ઈ-ભેઈરથી કે CD સ્લરૂે ભોકરી ળકામ છે.  

ગ જરાતી ટાઈીંગ. Google Transliteration 

વેલા િાયા કોઈણ ( ગજુયાતી વહશત) બાાભા ં
ટાઈીંગનુ ં કામન કયી ળકીએ છીએ. ઓનરાઈન 

ટાઇ કયલા ભાટે 

http://www.google.com/transliterate ઉય જવુ.ં 
ઓપરાઈન ટાઇ કયલા ભાટે આ લેફવાઈટ 

http://www.google.com/transliterate ઉય 

જઈને Google Transliteration IMEને ( ગજુયાતી 
ભાટે) ડાઉનરોડ કયો. ઇનસ્ટોર કયો. ત્માયફાદ તેનો 
ઉમોગ થઇ ળકળે.  

ગ જરાતીમા ં ભાષાતંર. Google Translate િાયા 
૫૭ જેટરી બાાઓભા ં બાાતંય ( ગજુયાતી વહશત) 

થઇ ળકે છે. તેના ભાટે http://translate.google.com 

ઉય જઈને From અને To ભાથંી મોગ્મ બાા વદં 

કયીને એક બાાભાથંી ફીજી બાાભા ંબાાતંય થઇ 

ળકે છે. 
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