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આર. કે. યનુનળનશિટી રાજકોટના શંોધકો દ્વારા 

ઈ-જનનલ્શનો ઉયોગ – એક શળેક્ષણ 
Use of e-journals by research scholars of RK University, Rajkot. – A Survey 
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Surendranagar – 363002. Mob – 99257 35200 

E-mail – librarianjayeshjadav@gmail.com 

શારાં: પ્રસ્તતુ અભ્યાશમાાં આર. કે. યનુનળનશિટી 
રાજકોટના શાંોધકો દ્વારા થતા ઈ-જનનલ્શના ઉયોગનો 
અભ્યાશ કરળાનુાં ધ્યયે ષત ુાં. પ્રસ્તતુ અભ્યાશમાાં ઈ-
જનનલ્શના ઉયોગકતાનઓ ાશેથી પ્રશ્નાળલ દ્વારા પ્રાથનમક 
માહષતી પ્રાપ્ત કરે ષતી. પ્રાપ્ત શાંખ્યાત્મક માહષતીનુાં 
અભ્યાશના ષતેઓુન ે ધ્યાનમાાં રાખીન ે થૃક્કરણ અન ે
અથનઘટન કરળામાાં આવયુાં ષત ુાં અન ે તારણો મલેળળામાાં 
આવયા ષતા. આ અભ્યાશ દ્વારા શાંોધકો કયા ષતે ુમાટે ઈ-
જનનલ્શનો ઉયોગ કરે છે તમેની ોધ પ્રયકુ્તતઓ કેળી છે 
તમેન ેઈ-જનનલ્શના ઉયોગ શમય ે કેળી કેળી મશુ્કેીઓ 
ડે છે નળગેરે બાબતો જાણળા મલી ષતી. 
ચાળીરૂ બ્દો: ઇેક્ટ્રોનનક જનનલ્શ, ઈ-રરશોશન, શંોધકો, 
યનુનળનશિટી  
 પ્રસ્તાળના  

 માનળ શાંસ્કૃનતના નળકાશની શાથે શાથે 

નળશ્વની લિનતજો ણ નળસ્તાર ામતી રષ ે છે. 

ગ્રાંથાયો ણ શામાજજક નળકાશની શાથે હરળનતિત 

થતા રહ્યા છે. માનળી જ્ઞાનના આદાન પ્રદાન તથા 

શાંગ્રષ માટે આહદકાલમાાં શાાંકેનતક પ્રયોગોનો શષારો 

ેતો ષતો. કાગલ અને મદુ્રણકલાની ોધને કારણે 

જ્ઞાન ગ્રાંથ સ્ળરૂે ણ શાંગ્રષાળા ાગયુાં. આધનુનક 

ટેકનોોજજક યગુમાાં આ જ્ઞાન ગ્રાંથ ઉરાાંત અગ્રાંથ 

સ્ળરૂે ણ શાંગ્રષાળા ાગયુાં છે. કમ્પપ્યટૂર અને 

કમ્પયનુનકેન ટેકનોોજજના આનળષ્કારથી જ્ઞાનની 

લિનતજો નળસ્તાર ામી છે. પ્રળતનમાન શમયમાાં 

ૈિલણક ગ્રાંથાયોમાાં રાંરાગત માહષતી સ્રોતોની 

શાથે-શાથે જ ઈ-બતુશ, ઈ-જનનલ્શ, ડેટાબેશીશ ળગેરે 

નળજાણકુીય માહષતી સ્રોતો ળશાળળામાાં આળે છે. 

કોઈણ ગ્રાંથાય માટે તેના ઉયોગકતાનઓ એક 

મષત્ળનુાં અંગ છે. આ ઉયોગકતાનઓને જોઈતી 

માહષતી શરલતાથી અને ઓછામાાં ઓછી શમય 

મયાનદામાાં મલી રષ ે તે અગત્યનુાં છે. મહુદ્રત માહષતી 

સ્રોતોની શરખામણીમાાં નળજાણકુીય માહષતી સ્રોતોમાાં 

માહષતીનો શાંગ્રષ ળધારે પ્રમાણમાાં થઇ કે છે. 

માહષતી ખબૂ જ ઝડથી ળાચકને પ્રાપ્ત થતી 

ષોળાથી અદ્યતન માહષતી મલી કે છે. 
શંોધનના ષતેઓુ 

(૧) ઈ-જનનલ્શના ઉયોગકતાન (શાંોધકો) નો 

અભ્યાશ કરળો. 

(૨) શાંોધકો ઈ-જનનલ્શનો ઉયોગ ન કરતા 

ષોય તો, તેના કારણો જાણળા. 

(૩) શાંોધકોની ઈ-જનનલ્શમાાંથી મલતી માહષતી 

પ્રાપ્પ્ત માટેની ોધ પ્રયકુ્તતઓ જાણળી. 

(૪)  શાંોધકોની ઈ-જનનલ્શમાાંથી મલતી 

માહષતીના ઉયોગના ષતેઓુ જાણળા. 

(૫) શાંોધકોને ઈ-જનનલ્શનો ઉયોગ દરમ્પયાન 

ડતી મશુ્કેીઓ જાણળી. 
શંોધનનુ ં કે્ષત્ર: અભ્યાશમાાં ઉયોગકતાનને કેન્દ્દ્રમાાં 

રાખીને ઉયોગકતાનનો અભ્યાશ કયો ષતો. જેથી 



Research Guru:  Volume-13, Issue-2, September-2019 (ISSN:2349-266X) 

Page | 100  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

પ્રસ્તતુ અભ્યાશ ગ્રાંથાય અને માહષતી નળજ્ઞાન 

નળવયમાાં શમાનળષ્ટ તમામ શાંોધન િેત્રમાાંથી 

ઉયોગકતાન અભ્યાશ િેત્રને સ્ે છે. 
શંોધનનો પ્રકાર 

પ્રસ્તતુ અભ્યાશમાાં આર. કે. યનુનળનશિટીના 

ઈ-જનનલ્શના ઉયોગકતાન (શાંોધકો) નો અભ્યાશ 

કરળાનો ધ્યેય ષતો. અષીં પ્રાપ્ત થયેી માહષતી 

શાંખ્યાત્મક ષોળાથી તે શાંખ્યાત્મક શાંોધન ગણી 

કાય. આમ પ્રસ્તતુ શાંોધન ળણનનાત્મક શાંોધન 

પ્રકારમાાં શળેિણ દ્ધનતને અનશુરે છે. 
શંોધનનુ ંમષત્ળ 

આર. કે. યનુનળનશિટીના શાંોધકો તેમની 

માહષતી જરૂહરયાત શાંતોવળા માટે ઈ-જનનલ્શનો 

ઉયોગ કેટા પ્રમાણમાાં કરે છે તેની જાણકારી 

મેલળી કાે. યનુનળનશિટી ગ્રાંથાને ઈ-જનનલ્શનો 

કેટો ઉયોગ થાય છે તેની માહષતી મલી કે. 

શાંોધકોને ઈ-જનનલ્શનો ઉયોગ કરળામાાં જે 

મશુ્કેીઓ ડે છે તે જાણી કાે અને ભનળષ્યમાાં 

ઈ-જનનલ્શનો ઉયોગ ળધારળા નીનત નનધાનરણમાાં 

મદદરૂ બની કે. 
શંોધનનો વ્યાનળશ્વ અને નમનૂો  

આ અભ્યાશનુાં વયાનળશ્વ આર. કે. 

યનુનળનશિટી રાજકોટના શાંોધકો ષતા. જેમાાં 

આકક્સ્મક નમનૂા શાંદગીથી કુ ૭૦ શાંોધકોને 

નમનૂા તરીકે શાંદ કરળામાાં આવયા ષતા.  

શંોધન ઉકરણ  

પ્રશ્નાળલ, મુાકાત, અળોકન, 

મનોળૈજ્ઞાનનક કશોટી, ક્રમમાદાંડ, ઓલખયાદી 

નળગેરે ઉકરણના પ્રકારો છે. આ ઉકરણ ૈકી 

શાંોધક ોતાના અભ્યાશ માટે ઉલચત ઉકરણ 

નક્કી કરે છે. પ્રસ્તતુ અભ્યાશમાાં પ્રશ્નાળલ દ્વારા 

માહષતી મેલળળામાાં આળી ષતી. કુ ૭૦ શાંોધકો 

ળચ્ચે પ્રશ્નાળલ ળષેંચળામાાં આળી ષતી જેમાાંથી ૬૨ 

પ્રશ્નાળલ ભરાઈને રત મલી ષતી. 
મારષતીનુ ંપથૃક્કરણ અને અથનઘટન  

 પ્રસ્તતુ અભ્યાશમાાં આવનૃિ નળતરણ અને 

ટકાળારી જેળી અંકાસ્ત્રીય પ્રયકુ્તતઓનો ઉયોગ 

કરી માહષતીને શારણી સ્ળરૂે રજૂ કરળામાાં આળી છે, 

ત્યાર બાદ તેનુાં ળણનનાત્મક સ્ળરૂે અથનઘટન 

કરળામાાં આવયુાં છે, અને અંતમાાં માહષતીની 

આેખાત્મક રજૂઆત કરળામાાં આળી છે. જે નીચે 

મજુબ છે.  

પ્રશ્ન-૧ તમે ઈ-જનનલ્શનો ઉયોગ કરો છો? 

 ઈ-જનનલ્શના ઉયોગકતાનઓની ઈ-

જનનલ્શના ઉયોગના શાંદભનમાાં આવનૃિ નળતરણ 

નીચે મજુબ શારણી-૧ માાં દાનળે છે. 
 

શારણી-૧ ઈ-જનનલ્શના ઉયોગના શદંર્નમા ંઆવનૃિ નળતરણ 

ક્રમ ઈ-જનનલ્શનો ઉયોગ કુ ટકા 

૧ ષા ૪૪ ૭૦.૯૭% 

૨ ના ૧૮ ૨૯.૦૩% 

કુ આવનૃિ ૬૨ ૧૦૦% 

 

 શારણી-૧ રથી જોળા મલે છે કે ઈ-

જનનલ્શના ઉયોગ કરળાના શાંદભનમાાં પ્રસ્તતુ 

શાંોધનના નમનૂામાાં શમાનળષ્ટ ૬૨ શાંોધકોમાાંથી 

૪૪ (૭૦.૯૭%) શાંોધકો ઈ-જનનલ્શનો ઉયોગ 

કરતા ષતા, જયારે ૧૮ (૨૯.૦૩%) શાંોધકો ઈ-

જનનલ્શનો ઉયોગ કરતા ન ષતા.  
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આેખ-૧ ઈ-જનનલ્શના ઉયોગના શદંર્નમા ંઆવનૃિ નળતરણ દાનળતો આેખ 

 

પ્રશ્ન-૨ જો (ઉરના પ્રશ્નનો જળાબ) ના ષોય તો, કારણ દાનળો. 

ઈ-જનનલ્શના ઉયોગકતાનઓની ઈ-

જનનલ્શનો ઉયોગ ન કરળાના કારણના શાંદભનમાાં 

આવનૃિ નળતરણ નીચે મજુબ શારણી-૨ માાં દાનળે 

છે. 
 

 

 

શારણી-૨ ઈ-જનનલ્શનો ઉયોગ ન કરળાના કારણના શદંર્નમા ંઆવનૃિ નળતરણ 

ક્રમ ઈ-જનનલ્શનો ઉયોગ ન કરળાનુ ંકારણ કુ ટકા 

૧ ર્ાવાકીય મશુ્કેી ૪ ૨૨.૨૨% 

૨ શમયનો અર્ાળ ૪ ૨૨.૨૨% 

૩ માલખાકીય સનુળધાનો અર્ાળ ૩ ૧૬.૬૭% 

૪ નળવયના ઈ-જનનલ્શનો ાઇબ્રરરમા ંઅર્ાળ ૭ ૩૮.૮૯% 

કુ આવનૃિ ૧૮ ૧૦૦% 

 

 શારણી-૨ રથી જોળા મલે છે કે ૬૨ 

શાંોધકોમાાંથી ઈ-જનનલ્શનો ઉયોગ ન કરતા ષોય 

તેળા શાંોધકોની આવનૃિની શાંખ્યા ૧૮ ષતી. ઈ-

જનનલ્શનો ઉયોગ ન કરતા ષોય તેળા ૭ 

(૩૮.૮૯%) શાંોધકોને નળવયના ઈ-જનનલ્શનો 

ાઇબ્રહરમાાં અભાળને કારણે ઈ-જનનલ્શનો ઉયોગ 

કરતા ન ષતા. ત્યાર બાદ ક્રમ: ૪ (૨૨.૨૨%) 

શાંોધકો ભાવાકીય મશુ્કેીના કારણે, ૪ (૨૨.૨૨%) 

શાંોધકો શમયનો અભાળના કારણે જયારે ૩ 

(૧૬.૬૭%) શાંોધકો માલખાકીય સનુળધાના 

અભાળને કારણે ઈ-જનનલ્શનો ઉયોગ કરતા ન 

ષતા.  
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આેખ-૨ ઈ-જનનલ્શનો ઉયોગ ન કરળાના કારણના શદંર્નમા ંઆવનૃિ નળતરણ દાનળતો આેખ 

 

પ્રશ્ન-૩ ઈ-જનનલ્શ કન્શોનિઅમમાથંી જોઈતી મારષતી ોધળા માટે કઈ ોધ પ્રયકુ્ક્ટ્તઓ અજમાળો છો?  

ઉરોતત પ્રશ્નમાાં ઉયોગકતાનઓની ઈ-

જનનલ્શ કન્દ્શોનિઅમમાાંથી માહષતી ોધળા માટે ોધ 

પ્રયકુ્તતઓની એક કરતાાં ળધારે શાંદગીને કારણે 

શાંોધકોની આવનૃિ ૬૯ થતી ષતી. ઈ-જનનલ્શના 

ઉયોગકતાનઓની ઈ-જનનલ્શ કન્દ્શોનિઅમમાાંથી 

માહષતી ોધળા માટે ઉયોગમાાં ેળાતી ોધ 

પ્રયકુ્તતઓના શાંદભનમાાં આવનૃિ નળતરણ શારણી-૩ 

માાં દાનળે છે. 
શારણી-૩ ઈ-જનનલ્શ કન્શોનિઅમમાંથી મારષતી ોધળા માટે ોધ પ્રયકુ્ક્ટ્તના  

 શદંર્નમા ંઆવનૃિ નળતરણ 

ક્રમ ોધ પ્રયકુ્ક્ટ્ત કુ ટકા 

૧ ઈ-જનનલ્શના નામ દ્વારા  ૧૨ ૨૭.૨૭% 

૨ ેખના ીવનક દ્વારા ૨૦ ૪૫.૪૫% 

૩ ેખકના નામ દ્વારા  ૮ ૧૮.૧૮% 

૪ નળવય દ્વારા  ૧૦ ૨૨.૭૨% 

૫ ચાળીરૂ બ્દો દ્વારા  ૧૪ ૩૧.૮૨% 

૬ ISSN No. ૫ ૧૧.૩૬% 

કુ આવનૃિ ૬૯ 

 

 શારણી-૩ રથી જોળા મલે છે કે ઈ-

જનનલ્શ કન્દ્શોનિઅમમાાંથી માહષતી ોધળા માટે 

શાંોધકો દ્વારા જુદી જુદી ોધ પ્રયકુ્તતઓ 

અજમાળળામાાં આળતી ષતી. તેમાાં ેખના ીવનક 

દ્વારા ૨૦ (૪૫.૪૫%) ત્યારબાદ ક્રમ: ચાળીરૂ 

બ્દો દ્વારા ૧૪ (૩૧.૮૨%), ઈ-જનનલ્શના નામ દ્વારા 

૧૨ (૨૭.૨૭%), નળવય દ્વારા ૧૦ (૨૨.૭૨%), 

ેખકના નામ દ્વારા ૮ (૧૮.૧૮%) અને ISSN NO. 

દ્વારા ૫ (૧૧.૩૬%) શાંોધકો માહષતી ોધળા માટે 

ોધ પ્રયકુ્તતઓ અજમાળતા જોળા મલતા ષતા. 
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આેખ-૩ ઈ-જનનલ્શ કન્શોનિઅમમાંથી મારષતી ોધળા માટે ોધ પ્રયકુ્ક્ટ્તના શદંર્નમા ં 

આવનૃિ નળતરણ દાનળતો આેખ

 

પ્રશ્ન-૪ ઈ-જનનલ્શનો ઉયોગ કરળા માટેના તમારા ષતેઓુ શુ ંછે? 

 ઉરોતત પ્રશ્નમાાં શાંોધકોના ઈ-જનનલ્શનો 

ઉયોગ કરળા માટેના એક કરતાાં ળધારે ષતેઓુને 

કારણે શાંોધકોની આવનૃિ ૫૫ થતી ષતી. ઈ-

જનનલ્શનો ઉયોગ કરળાના ષતેઓુના શાંદભનમાાં 

આવનૃિ નળતરણ શારણી-૪ માાં દાનળે છે. 

શારણી-૪ 

ઈ-જનનલ્શનો ઉયોગ કરળાના ષતેઓુના શદંર્નમા ંઆવનૃિ નળતરણ 

ક્રમ ઈ-જનનલ્શના ઉયોગના ષતેઓુ કુ ટકા 

૧ શંોધન માટે ૨૮ ૬૩.૬૪% 

૨ શંોધન ેર તૈયાર કરળા માટે ૧૭ ૩૮.૬૪% 

૩ નળવયની અદ્યતન મારષતીની જાણકારી માટે ૧૦ ૨૨.૭૩% 

કુ આવનૃિ ૫૫ 

શારણી-૪ રથી જોળા મલે છે કે 

શાંોધકોના ઈ-જનનલ્શ ઉયોગ કરળાના અગ 

અગ ષતેઓુ ષતા, તેમાાં શ ાંોધન માટે ૨૮ 

(૬૩.૬૪%), ત્યારબાદ ક્રમ: શાંોધન ેર તૈયાર 

કરળા માટે ૧૭ (૩૮.૬૪%) અને નળવયની અદ્યતન 

માહષતીની જાણકારી માટે ૧૦ (૨૨.૭૩%) શાંોધકો 

ઈ-જનનલ્શનો ઉયોગ કરતા ષતા. 
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આેખ–૪ ઈ-જનનલ્શનો ઉયોગ કરળાના ષતેઓુના શદંર્નમાં આવનૃિ નળતરણ દાનળતો આેખ 

 

પ્રશ્ન-૫ ઈ-જનનલ્શના ઉયોગ દરમ્યાન તમે કોઈ મશુ્કેી અનરુ્ળો છો? 

ઈ-જનનલ્શના ઉયોગ દરમ્પયાન શાંોધકોને 

અનભુળાતી મશુ્કેીના શાંદભનમાાં આવનૃિ નળતરણ 

શારણી-૫ માાં દાનળે છે.  

શારણી-૫ ઈ-જનનલ્શના ઉયોગ દરમ્યાન અનરુ્ળાતી મશુ્કેીના  

શદંર્નમા ંઆવનૃિ નળતરણ  

ક્રમ મશુ્કેીનો અનરુ્ળ કુ ટકા 

૧ ષા ૧૬ ૩૬.૩૬% 

૨ ના ૨૮ ૬૩.૬૪% 

કુ આવનૃિ ૪૪ ૧૦૦% 

શારણી-૫ રથી જોળા મલે છે કે ઈ-

જનનલ્શના ઉયોગ દરમ્પયાન અનભુળાતી મશુ્કેીના 

શાંદભનમાાં ૪૪ ઉયોગકતાનઓમાાંથી ૨૮ (૬૩.૬૪%) 

ઉયોગકતાનઓ ઈ-જનનલ્શના ઉયોગ દરમ્પયાન 

મશુ્કેી અનભુળતા ન ષતા, જયારે ૧૬ (૩૬.૩૬%) 

ઉયોગકતાનઓ ઈ-જનનલ્શના ઉયોગ દરમ્પયાન 

મશુ્કેી અનભુળતા ષતા. 
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આેખ–૫ ઈ-જનનલ્શના ઉયોગ દરમ્યાન અનરુ્ળાતી મશુ્કેીના શદંર્નમાં આવનૃિ નળતરણ દાનળતો આેખ 

 

પ્રશ્ન-૬ જો (ઉરના પ્રશ્નનો જળાબ) ષા ષોય તો, તમને ડતી મશુ્કેી દાનળો. 

ઉરોતત પ્રશ્નમાાં ઈ-જનનલ્શના ઉયોગ 

દરમ્પયાન શાંોધકોને એક કરતાાં ળધારે પ્રકારની 

મશુ્કેીઓનો અનભુળ કરતા ષોળાને કારણે તેમના 

પ્રનતભાળોની આવનૃિની શાંખ્યા ૫૫ થતી ષતી. ઈ-

જનનલ્શના ઉયોગ દરમ્પયાન શાંોધકોને અનભુળાતી 

મશુ્કેીના પ્રકારના શાંદભનમાાં આવનૃિ નળતરણ 

શારણી-૬ માાં દાનળે છે. 

 

 

 

શારણી-૬ ઈ-જનનલ્શના ઉયોગ દરમ્યાન અનરુ્ળાતી મશુ્કેીના પ્રકારના 

શદંર્નમા ંઆવનૃિ નળતરણ  

ક્રમ મશુ્કેીનો પ્રકાર કુ ટકા 

૧ અપરૂતી માલખાકીય શમસ્યા  ૪ ૨૫.૦૦% 

૨ તાીમનો અર્ાળ ૫ ૩૧.૨૫% 

૩ જૂના ઈશ્યનુો અર્ાળ   ૧૩ ૮૧.૨૫% 

૪ ાઇબ્રરર કમનચારીનો અશષકાર   ૩ ૧૮.૭૫% 

કુ આવનૃિ ૨૫ 

 શારણી-૬ રથી જોળા મલે છે કે ઈ-

જનનલ્શના ઉયોગ દરમ્પયાન શાંોધકો જુદા જુદા 

પ્રકારની મશુ્કેીઓનો અનભુળ કરતા ષતા. તેમા 

જૂના ઈશ્યનુો અભાળ ૧૩ (૮૧.૨૫%) ત્યાર બાદ 

ક્રમ: તાીમનો અભાળ ૫ (૩૧.૨૫%), અરૂતી 

માલખાકીય શમસ્યા ૪ (૨૫.૦૦%) અને ાઇબ્રહર 

કમનચારીનો અશષકાર ૩ (૧૮.૭૫%) શાંોધકો ઈ-

જનનલ્શના ઉયોગ દરમ્પયાન મશુ્કેીનો અનભુળ 

કરતા ષતા. 
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આેખ–૬ ઈ-જનનલ્શના ઉયોગ દરમ્યાન અનરુ્ળાતી મશુ્કેીના પ્રકારના શદંર્નમાં  

આવનૃિ નળતરણ દાનળતો આેખ 

 
અભ્યાશના તારણો 

 આ અભ્યાશના તારણો નીચે મજુબ છે. 

(૧) ૭૦.૯૭% શાંોધકો ઈ-જનનલ્શનો ઉયોગ 

કરતા ષતા. 

(૨) ૨૯.૦૩% શાંોધકો ઈ-જનનલ્શનો ઉયોગ 

કરતા ન ષતા તેમાાં શૌથી ળધ ુ શાંોધકો  

નળવયના ઈ-જનનલ્શનો ાઇબ્રહરમાાં 

અભાળને કારણે ઉયોગ કરતા ન ષતા. 

(૩) ઈ-જનનલ્શમાાંથી મલતી માહષતી પ્રાપ્પ્ત માટે 

શૌથી ળધ ુ ૪૫.૪૫.% શાંોધકો ેખના 

ીવનક દ્વારા જયારે ISSN No. દ્વારા શૌથી 

ઓછા ૧૧.૩૬% શાંોધકો ોધ પ્રયહુકત 

અજમાળતા જોળા મળ્યા ષતા. 

(૪) ઈ-જનનલ્શમાાંથી મલતી માહષતીનો શૌથી 

ળધ ુ ૬૩.૬૪% શાંોધકો શાંોધન માટે 

ઉયોગ કરતા ષતા. 

(૫) ૩૬.૩૬% શાંોધકો ઈ-જનનલ્શના ઉયોગ 

દરમ્પયાન મશુ્કેીઓ અનભુળતા ષતા જેમાાં 

શૌથી ળધ ુ ૮૧.૨૫% શાંોધકોને જૂના 

ઈશ્યનુો અભાળની મશુ્કેી ડતી ષતી. 
 

શદંર્નસચૂચ 
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