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ஊடக ஆராய்ச்சி வழிமுறைகள்

•ஊடக ஆராய்ச்ெியில் பின்வரும் வழிமுறைகறை பயன்படுத்துகிைார்கள்:

1.Sensex எ ப்படும் கணக்சகடுப்பு முறை

2.Survey எ ப்படும் கணக்சகடுப்பு முறை

3.Observation எ ப்படும் கவ ிப்பு முறை

4.Case Study எ ப்படும் நிகழ்வு ஆய்வு முறை

5.Interview எ ப்படும் நநர்காணல் முறை.



ஊடக ஆராய்ச்சி வழிமுறைகள்

•ஆராய்ச்ெி ெில நகள்விகளுக்கு விறடகறை சபை ஒரு திட்டமிட்ட முயற்ெி
ஆகும்.

•தகவல் சதாடர்பு அல்லது ஊடக ஆராய்ச்ெியில் ஊடகங்கள் சதாடர்பா 
வி ாக்கள் உள்ைடங்கும். அதில் விைக்கங்கள், பகுப்பாய்வு மற்றும் நிகழ்வுகள்
உள்ைடங்கும்.

•ஒரு குைிப்பிட்ட முறைறயப் பின்பற்றுவதன் மூலம் திட்டமிடப்பட்ட
விதத்தில் ஊடக ஆராய்ச்ெி செய்யப்படுகிைது.



Sensex Method

Sensex என்பது ெமூக மக்கைிடம் தகவறல சபற்று பதிவு செய்யும் செயல்
முறைறய குைிக்கும்.

Sensex கணக்சகடுப்பில் மக்கள் சதாறகயில் இருக்கும் அற த்து
உறுப்பி ர்கைிடமும் தகவறல சபை நவண்டும்.

அப்படி நெகரிக்கப்பட்ட தகவல் சமாத்த மக்கள் சதாறகயின் துல்லியமா 
பிரதிநிதித்துவம் மாக இருக்கும்.

Sensex முறைறய றகயாளும்நபாது ஒரு ெமூகத்தின் சமாத்த மக்கள்
சதாறகறய ஈடுபடுத்த நவண்டும். ெமூகத்தின் ஒவ்சவாரு அங்கத்தின்
பங்கைிப்பும் இருக்க நவண்டும்.



Sensex Method

Sensex முறையின் நன்றைகள்:

1.நம்பகத்தன்றம வாய்ந்தது

2.துல்லியமா  முடிவுகறை சபைலாம்

3.பிறழகளுக்கா வாய்ப்பு குறைவு

Sensex முறையின் குறைபாடுகள்:

1.கணக்சகடுப்றப செய்து முடிப்பதற்கு அதிக செலவாகும்.

2.கணக்சகடுப்பு பணிறய முடிப்பதற்கு நீண்ட காலம் நதறவப்படும்.



Survey Method

Survey என்பது ெமூக மக்கள் சதாறகயில் ஒரு பகுதி மக்கறை மட்டும்
நதர்ந்சதடுத்து அவர்கைிடம் கணக்சகடுப்பு நடத்தும் ஆய்வு முறை.

ஒரு பகுதி மக்கைின் கருத்து ஒட்டுசமாத்த மக்கைின் பிரதிநிதி கருத்தாக
ஏற்றுக் சகாள்ைப்படும்.

இந்த முறையில் ெரியா பிரதிநிதி மாதிரிகறை நதர்ந்சதடுப்பது
இம்முறையின் ஆய்வுக்கு நன்மதிப்றப தரும்.

Survey முறையில் ஒரு குறுகிய மக்கறைக் சகாண்டு ஆய்வு செய்வதால்
விறரவாக முடியக்கூடிய தன்றம வாய்ந்தறவ.

Survey முறை ெிக்க மா ஒரு செயல்முறையாகும்.

இம்முறையில் நம்பகத்தன்றம குறைவாக இருக்கும். மற்றும் துல்லியமா 
முடிவுகறை Survey முறையில் சபை இயலாது.



Observation Method 

 இது கவ ிப்பு மூலம் தகவல் நெகரிக்கும் ஆராய்ச்ெி முறை.

 இந்த முறை பங்நகற்பு ஆய்வாக வழங்கப்படுகிைது.

 Observation முறை ஆய்வா து இரண்டு வறகப்படும்:

1. கட்டறைக்கப்பட்ட ஆய்வு

2. கட்டறைக்கப்படாத ஆய்வு

 கட்டறமக்கப்பட்ட ஆய்வு திட்டமிட்ட கண்காணிப்பில் தகவல்
நெகரிக்கப்படும். அது குைிப்பிட்ட மாைிகறை சகாண்டு ஒரு முன்
வறரயறுக்கப்பட்ட அட்டவறணயின்படி நடத்தப்படும்.

 கட்டறமக்கபடாத ஆய்வு ஒரு திைந்த முறையில் எந்த ஒரு
மாரிகறையும் உட்படுத்தாமல் கட்டுப்பாடு இல்லாமல் நிகழக்கூடிய
ஆய்வு.



Observation Method

Observation முறையின் நன்றைகள்:

 நநரடியாக ஆராய்ச்ெி நிகழ்வுகறை கண்டு கைிக்க முடியும்.

 பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ைார்ப் நபால் வறைந்து சகாடுக்கும் தன்றம
சகாண்டது.

 கண்காணிக்கப்பட்ட தகவறல நிரந்தர பதிவு செய்தல் மூலம்
எதிர்காலத்தில் நதறவப்படும்நபாது குைிப்பு எடுக்க ஏதுவாக இருக்கும்.

Observation முறையின் குறைபாடுகள்:

 தகவல் நெகரிக்க நீண்ட காலம் எடுக்கும்.

 கவ ிப்பவர்கள் தன் ிச்றெயாக முடிவு எடுப்பதற்கு வாய்ப்புள்ைது.
கண்காணிக்கப்படும் மாதிரிகள் பார்றவயாைர்கைால் மாறுதலுக்கு
உள்ைாகும் அபாயம் உள்ைது.



Case Study Method

 Case Study முறை ஒரு த ிநபரின் அல்லது ஒரு ெிைிய குழுவின்
ஆழமா விரிவா ஆய்றவ குைிக்கிைது.

 Case Study ஒரு அனுபவத்தின் கறதயாகவும் இருக்கலாம். இது
ஆராய்ச்ெியின் முக்கிய அம்ெங்கைில் ஒரு குறுகிய கவ த்றத
செலுத்துகிைது. உயர்மட்ட விவரங்கறை அைிக்கிைது. உண்றம
வாழ்க்றக சூழறல ெித்தரிக்கிைது.

 Case Study சபாதுவாக ெமூக அைிவியல் ஆராய்ச்ெியில்
பயன்படுத்தப்படுகின்ை .

 Case Study பல நன்றமகறை சகாண்டது. ஆழமா ஆராய்ச்ெி
முடிவுகறை தரவல்லது. இம்முறையில் நெகரிக்கப்படும் தகவல் ஒரு
இயற்றக அறமப்பு மற்றும் உண்றமயா சூழலில் நெகரிக்கப்படுகிைது.



Interview Method

 Interview முறை ஒரு வாய்சமாழி சதாடர்பு அல்லது இரு வழி
உறரயாடல் மூலம் தகவறல பரிமாைி சகாள்ளும் முறை ஆகும்.

 ஒரு கட்டறமக்கப்பட்ட நநர்காணலில் திடமா நறடமுறை
பின்பற்ைப்படும். நகள்விகள் பரிந்துறரக்கப்பட்ட வடிவத்தில் இருக்கும்.

 கட்டறமக்கப்பட்ட நநர்காணலில் எைிதா வழி முறைகறை சகாண்டு
நகள்விகறை நகட்கலாம்.

 கட்டறமக்க படாத நநர்காணல் முன் தீர்மா ிக்கப்படாத நகள்விகறை
உள்ைடக்கியது.

 கட்டறமக்க படாத நநர்காணல் நகள்வி நகட்பதற்கு கூடுதலா 
சுதந்திரத்றத சகாடுக்கிைது.



Interview Method

Interview முறையின் பலன்கள:

1. அதிகமா ஆழமா தகவறலயும், இயல்பா பதில்கறையும் சபை
முடியும்.

2. நகள்விக்கா பதில்கறை பதிவு செய்து றவக்க முடியும்.

3. நகள்விகறை பற்ைிய தவைா விைக்கங்கறையும் திரிக்கப்பட்ட
பதில்கறையும் தவிர்க்க முடியும்.

Interview முறையின் குறைபாடுகள்:

1.'மாதிரிகறை அதிகரிக்கும்நபாது செலவும் அதிகரிக்கும்.

2. மாதிரிகறை அதிகரிக்கும்நபாது ஆய்றவ முடிப்பதற்கு நீண்ட காலம்
ஆகும்.


