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அறிமுகம்: ஊடக ஆராய்ச்சி:

 ெமுதாய வாச ாலி குழுவின் முக்கிய ந ாக்கம் ெமூகத்ததப் பற்றியும் மற்றும்
அவற்றின் நததவகதைப் பற்றியும் சதரிந்து சகாள்வது தான்.

 ஒரு ெமூகத்தின் குணங்கதைப் பற்றி சதரிந்து சகாள்ை ஆராய்ச்ெியும் பகுப்பாய்வும்
இன்றியதமயாதது.

• ஆராய்ச்ெி செய்வதற்கு பல்நவறு ஊடக ஆராய்ச்ெிக் கருவிகள்
நததவ.அக்கருவிகதைப் பற்றியும் அததபயன்படுத்தும்முதறகதைபற்றியும் சதரிந்து
சகாள்வது அவெியம்.

• ஊடக ஆராய்ச்ெியில் முதற்கட்டமாக ஊடகங்கைின் வைர்ச்ெி என் ,அவற்றின்
ொதத கள் என் , அவற்றின் தாக்கம் என் என்பதத அறிய நவண்டும்.



• ஆராய்ச்ெி செய்வதற்கு முக்கிய மூலத ம் தகவல். ஊடக ஆராய்ச்ெி செய்வதற்கு
நததவப்படும் தகவதல சபற மீண்டும் ஊடகங்கதை  ாட நவண்டும்.

• செய்தித்தாள், பத்திரிதக, வாச ாலி, ெி ிமா மற்றும் பிற சவகுஜ ஊடகங்கதை
பயன்படுத்தி பல வதகயா மற்றும் பலவிதமா தகவதல நெகரித்து பகுப்பாய்வு
செய்ய நவண்டும்.

• நெகரித்த தகவதல தவத்து இரண்டு விதமா ஆராய்ச்ெிதய செய்ய நவண்டும்.
முதலாவதாக ஊடகங்கதைப் பற்றி பல்நவறு நகாணங்கைில் ஆராய நவண்டும்.

• இரண்டாவதாக ஊடகங்கதை பயன்படுத்தும் மக்கதை பற்றி ஆராய்ச்ெி செய்ய
நவண்டும்.

• ஊடகங்கதை ஆராய்ச்ெி செய்தகயில் பல்நவறு நகாணங்கைில் ஆராய நவண்டும்.

அறிமுகம்: ஊடக ஆராய்ச்சி:



1. ஊடகங்கைின் தன்தம என் ?

2. ஊடகங்கள் செயல்படும் முதற என் ?

3. அதில் பயன்படுத்தும் சதாழில்நுட்பம் என் ?

4. பல்நவறு ஊடகங்களுக்கு இதடநய உள்ை ஒற்றுதம மற்றும் நவறுபாடுகள் என் ?

5. ஊடகங்கைின் நெதவகள் என் ?

6. அதன் செயல்பாட்டு செலவு என் ?

7. அதன் பயன்பாடு மற்றும் அணுகல் என் ?

ஊடகங்கள் ஆராய்ச்சியில் பல்வேறு 
வகாணங்கள்



ஊடகங்கைிலிருந்து தகவதலச் நெகரித்தப்பின் ஊடகங்கதை பயன்படுத்தும் மக்கதைப் பற்றியும்
ஊடகங்கைின் பயன்கதைப் பற்றியும் தகவதல நெகரிக்க நவண்டும்.

 ஊடகங்கதை மக்கள் எவ்வாறுபயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதத பற்றி ஆராய்வது அவெியம்.

 அதாவது ெிலர் தகவல் பரிமாற்றம் செய்வதற்காக பயன்படுத்துவர்.

 ெிலர் கல்வி கற்க பயன்படுத்துவர்.

சமுதாய ோனனாலிக்கான அடிப்படட ஆய்வு:

அடிப்படட ஆய்வு என்றால் என்ன ?

 அடிப்பதட ஆய்வு என்பது ஒரு திட்டத்தின் தாக்கத்தத வதரயறுக்க  டத்தப்படுகிறது.
அடிப்பதட ஆய்வு ஒரு திட்டத்தின் கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்படீு செயல்பாட்டின்நபாது
 டத்தப்படுகிறது.

ஆய்டே எப்படி வேற்னகாள்ேது?

 ெமுதாய வாச ாலி உரிதமதாரர் ஒலிபரப்பு மண்டலத்தில் வெிக்கும் மக்கைில் ஐநூறு நபதர
நதர்ந்சதடுத்து அவர்கைிடம் அடிப்பதட ஆய்தவ  டத்த நவண்டும்.

ஊடகங்கள் ஆராய்ச்சியில் பல்வேறு வகாணங்கள்



1. ஒரு ெமுதாய வாச ாலி உரிதமதாரர் ெமூகத்ததப் பற்றி புரிந்து சகாள்வது அவெியம்
விருப்பங்கதை  ிர்ணயிப்பது முக்கியம்.

2. ெமூகத்தில் வாச ாலிப் சபட்டி எத்தத நபர் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதத அறிவது அவெியம்.

3. வாச ாலி  ிகழ்ச்ெிகள் மக்கைின் நததவகதை எவ்வாறு பூர்த்தி செய்கிறது என்பதத அறிந்து
சகாள்வது அவெியம்.

4. ஊடக இதடசவைி பகுதிகள் என் ? அதாவது ஊடகங்கதை பயன்படுத்தாத மக்கள் எவ்வாறு
ஊடகங்கைிடம் இருந்து துண்டிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள்.

5. உள்ளூர் மக்கதை வாச ாலி  ிகழ்ச்ெிகைில் ஈடுபடுத்தும் சபாருட்டு அந்த பகுதிதய ொர்ந்த
மக்கைின்  ிபுணத்துவம் மற்றும் திறதமதய கண்டறிதல்.

6. வாச ாலி  ிகழ்ச்ெிகைில் தயாரிப்பு மற்றும் ஒைிபரப்பில் எந்த அைவிற்கு ெமூகம் ஆர்வமாக
பங்நகற்கும் என்பதத அறிதல்.

ஆய்டேக்னகாண்டு என்ன னசய்ேது?

1. கணக்சகடுப்தப தவத்துக்சகாண்டு மக்கள்சதாதகதய ஆய்வு செய்ய முடியும்.

2. மக்கைின் ஊடக நததவகதை புரிந்து சகாள்ை முடியும்.

3. ஊடக இதடசவைிதய கண்டறிய முடியும்.

ஆய்ேின் முக்கிய வ ாக்கங்கள்:



 உரிமத்திற்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு முன்பாகநவ இந்த ஆய்வுகதை நமற்சகாள்வது
விரும்பத்தக்கது.

 அத்துடன் உள்ளூர் வதரபடம் உள்ளூர் சதாழில்கள், சதாழிற்ொதலகள் மற்றும் ெிறப்பு
திட்டங்கள் ஆகியவற்தற உள்ைடக்க நவண்டும்.

 பிராந்தியத்திற்கு சதாடர்புதடய  ிகழ்ச்ெி வாயிலாக தற்நபாது  ிலவக்கூடிய ஊடக
இதடசவைிகதை கண்டறிய இந்த கணக்சகடுப்பு ஏதுவாக இருக்கும்.

ஆராய்ச்சியின் முக்கிய அம்சங்கள்:

 ஆராய்ச்ெி என்பது படிப்படியாக திட்டமிடப்பட்ட செயல் முதற சகாண்டது மற்றும்
கவ மாக வடிவதமக்கப்பட்ட  தடமுதறகதை சகாண்டது.

 அத த்து ஆராய்ச்ெி ஆய்வுகளும் பின்வரும் பண்புகதை சகாண்டுள்ைது.

1. ஆராய்ச்ெி ந ாக்கத்ததக் சகாண்டதாகும். அந்த ந ாக்கம் ெரிபார்க்க படக் கூடியதாக
இருக்க நவண்டும். நெகரிக்கப்பட்ட தகவல் நொதத மற்றும் பரிநொதத க்கு
உட்படுத்தப்பட நவண்டும்.

ஆய்ேின் முக்கிய வ ாக்கங்கள்:



2. ஆராய்ச்ெி ஒரு அனுபவ வழிமுதறதய சகாண்டது. ஆராய்ச்ெி அனுபவ ஆதாரங்கதை
அடிப்பதடயாக சகாண்டது. காணக்கூடிய ஆதாரங்கதை அடிப்பதடயாகக் சகாண்டு,
அனுபவம் மூலம் ஆய்வு செய்து ெரிபார்க்கக கூடிய பிரச்ெத கைில் கவ ம் செலுத்துகிறது.

3. ஒரு ெமுதாய வாச ாலி  ிதலயத்திற்கா ஆராய்ச்ெி  டத்துவதன் மூலம் அவ்
வாச ாலி அதமப்பதற்கா பிரதா ந ாக்கங்கதை கண்டறிய முடியும்.

4. ஆராய்ச்ெி  ல்ல ந ாக்கத்தத சகாண்டதாக இருக்க நவண்டும், அது கவ மாக
திட்டமிடப்பட்டு ெரியா ந ரத்தில் செயல்படுத்தப்பட நவண்டும்.

5. ஆராய்ச்ெியாைர் சதாதலந ாக்கு பார்தவயாைராக நவண்டும். எல்லாவற்தறயும் மிகத்
துல்லியமாக திட்டமிடநவண்டும். ஆராய்ச்ெி செயல்முதறயில் ஒரு திறந்த ம மும்
சதைிவா ந ாக்கமும் சகாண்டு இருக்க நவண்டும்.

6. ந ாக்கங்கள், கருதுநகாள்கள் மற்றும் செயல் முதறகள் ஆகியதவ முன் தாகநவ
சதைிவுபடுத்தப்பட நவண்டும்.

ஆராய்ச்சியின் முக்கிய அம்சங்கள். . .



 ஒரு உண்தமதய ெரிபார்த்த பின் நர அதத ஏற்றுக்சகாள்ை முடியும். அப்நபாதுதான்
ஆராய்ச்ெி  ம்பகத் தன்தம சபறும்.

 ஆராய்ச்ெி என்பது ஒரு சதாழில்முதற முயற்ெியாகும். இதற்கு நததவயா து
முதறயா , துல்லியமாக, ஆராய்ச்ெி ஆய்வுகதை  ிபுணத்துவம் சகாண்டு தகயாளுதல்
நவண்டும்.

 தகவல் முதறயாக திட்டமிடலின் மூலநம நெகரிக்கப்பட நவண்டும். தகவல் நெகரிப்பு
 தடமுதறகள் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. தகவதல கடுதமயா பகுப்பாய்வுக்கு
உட்படுத்தப்படநவண்டும். எந்த அனுமா ங்கதையும் சதைிவா மற்றும்
துல்லியமா சமாழியில் எடுத்துதரக்க நவண்டும்.

 ஒரு  ல்ல ஆராய்ச்ெி ஆய்வு உண்தமகள் மீது கவ ம் செலுத்த நவண்டும். எண்ணிக்தக
அடிப்பதடயிலா உண்தமக்கும் மற்றும் தரத்தின் அடிப்பதடயிலா உண்தமக்கும்
இதடநய ெம ிதலதய அதடய செய்ய நவண்டும்.

 ஒநர ந ாக்கத்திற்காக  ிர்ணயிக்கப்பட்ட விைக்கம் மற்றும் மதிப்படீ்டு முதறகள் மூலம்
ஒரு பரந்த சூழலில் ஒன்றுடன் ஒன்று சதாடர்பு சகாள்ை முடியும்.

ஆராய்ச்சியின் வகாட்பாடுகள் என்ன?



 ஒரு ெமுதாய வாச ாலி  ிதலயம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதத  ிர்ணயிப்பதற்கு
மற்றும் ெமுதாய வாச ாலிக்கு மக்கைிதடநய வரநவற்பு எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதத
சதரிந்துசகாள்ை ஆய்தவ நமற்சகாள்வதற்கு  ிதறய காரணங்கள் உள்ை :

1. ஆராய்ச்ெி கடுதமயாகவும் விமர்ெ ரீதியாகவும் நயாெிக்க உதவுகிறது.

2. ஆராய்ச்ெி செயல்முதற மூலம் செயற்குழு எதிர்ந ாக்கும் நகள்விக்கா பதில்கதை
கண்டறிய முடியும்.

3. சதாழில்முதற வைர்ச்ெிக்கு நததவப்படுகிற புதுதமயா கருத்துக்கதை ஆராய்ச்ெி
வழங்குகிறது.

4. ஆராய்ச்ெியாைர் வாச ாலி ந யர்கைின்  ிகழ்ச்ெி விருப்பங்கதையும் மற்றும்  ிகழ்ச்ெி
அட்டவதணயில் சதாடர்புதடய  ன்தமகதை புரிந்து சகாள்ைவும் முடியும்.

5. வாச ாலியில் ஒலிபரப்பப்படும்  ிகழ்ச்ெிகைில் இது பல ைிக்கிறது, எது பலன்
அைிக்கவில்தல என்பதத சதரிந்து சகாள்ை ஆராய்ச்ெி ஒரு படிப்பித யாக இருக்கிறது.

6. ெமுதாய வாச ாலியின் எல்தலதய விரிவாக்கம் செய்வதற்கு நததவப்படும் உத்திகதை
ஆராய்ச்ெி மூலம் பரிந்துதரக்கப்படுகிறது.

கண்காணிப்புக்கான ஆராய்ச்சி


