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ஆராய்ச்சிமுறைகள் (Research Methods)

o அளவுமுறைகள்

o மக்கள்சதாறக கணக்சகடுப்பு

o கணக்சகடுப்புமுறைகள்

o உற்றுந ாக்கல்முறைகள்

o குழுவுக்குள்ளிருந்து உற்றுந ாக்கல்

o குழுவுக்கு சவளியிலிருந்து உற்றுந ாக்கல்

o இறணயவழி ந ரடி கண்காணிப்பு



அளவுமுறைகள் (Quantitative Methods)

 எண்களின்மீது கவ ம்செலுத்துகிைது.

 ஏச னில் தகவல்சதாடர்பு  டவடிக்றககறளயும் அதன்

நிகழ்வுகறளயும் பற்றிய விரிவா புரிதறை அறிந்துசகாள்ள

துல்லியமா புள்ளிவிவரக் கருவிகறளயும், மாதிரிகறளயும்

பயன்படுத்தப்படுகின்ை .

 நமற்கண்ட இப்புரிதலுக்கு கணக்சகடுப்பு முறைகளும் நதர்தல்

கருத்து கணிப்புமுறைகளும் சிைந்த உதாரணங்களாக

விளங்குகின்ை .

 பல்நவறு சூழ்நிறைகளில் நிகழ்காை அல்ைது எதிர்காைத்றதய

சதாடர்புகறளஅறிந்துசகாள்ளவும்முயற்சிசெய்கின்ை .



தரம் ொர்ந்தமுறைகள் (Qualitative Methods)

 நிகழ்ச்சிகள் அதன் சபாருண்றம சகாண்நட த து பாறதறய

அறமத்துக்சகாள்கிைது.

 இம்முறை ஆய்வுகள் தனித்துவம் வாய்ந்த நிகழ்ச்சிகளின் மீது

கவ த்றதச் செலுத்துகிைது.

 ஒற்றை நிகழ்வுகள், தனித்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வுகள் மற்றும் ெமூக

அல்ைது தகவல் பரிமாற்ை அைகுகளின் மீது ஆய்வுகறள

நமற்சகாள்கிைது.

 இருப்பினும் இறவ எந்த வறகறயச் ொர்ந்த நிகழ்ச்சிகள் என்ை

நதடுதலுக்குக்கூடமுயற்சிசெய்வதில்றை.



மக்கள்சதாறக கணக்சகடுப்பு (Census Method)

 மக்கள்சதாறக கணக்சகடுப்பு முறையில் அறமந்த

ஆராய்ச்சியா துஅரிதாகநவ பயன்படுத்தப்படுகிைது.

 அதிகமா செைவு

 ஆற்ைல்வாய்ந்த மனிதர்களுக்குஆர்வம்இல்ைாறம

 மீண்டும்மீண்டும்முயற்சிகறளநமற்சகாள்ளாறம

 நபான்ை காரணங்களால் மக்கள்சதாறக கணக்சகடுப்பு முறை

அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்படுவதில்றை.



கணக்சகடுப்பு முறைகள் (Survey Method)

 நிகழ்ச்சிகள் மட்டுமல்ைாது அவற்றின் செயல்பாடுகள்

நபான்ைவற்றிலும்கணக்சகடுப்பு  டக்கிைது.

 தகவல்சதாழில்நுட்பஆராய்ச்சி என்பதுஅனுபவமிக்கஆய்வாகும்.

 இதில் நிகழ்ச்சிகளின் பண்புகறளத் சதரிந்துசகாள்ள ந ர்காணல்

அல்ைதுநகள்விகள்நபான்ைமுறைகள்பயன்படுத்தப்படுகிைது.

 கணக்சகடுப்பு முறையின் மூைம் ஒரு வறரயறுக்கப்பட்ட அளவு

பணத்திற செைவு செய்து மக்களிடமிருந்து தகவறைப்

சபற்றுக்சகாள்ளுதலும்உண்டு



கணக்சகடுப்பு முறைகள் (Survey Method)

o அநத ெமயத்தில் அந்தத் தகவைா து பரந்த மக்களின்

எண்ணங்களுக்குப்பயன்படும்வறகயிலும்அறமதல்நவண்டும்.

o அற த்து வறகயா தகவல்சதாடர்பு படிப்புகளுக்கும் இந்த

ஆய்வுமுறையிற ப்பயன்படுத்தைாம்.

o இதில்இரண்டுஅடிப்பறடஆய்வுமுறைகள்உள்ள .

1. நகள்விஅடிப்பறடயிைா ஆய்வுகள்

2. நபட்டிஅடிப்பறடயிைா ஆய்வுகள்



உற்றுந ாக்கல் முறைகள் (Observation Method)

 ‘கவனித்தநை’ கருத்தாகவும் ந ாக்கமாகவும்செயல்படுகிைது

 உற்றுந ாக்கலின்வழக்கமா பார்றவயில்ஒருநிகழ்வா து

1.நிகழ்வு

2.நிகழ்ச்சி

3.அதிெய ெம்பவங்கள்

 எ பை உண்டு. அறவ அந்தந்த நிகழ்வுகள்  றடசபறும்

இடத்திற ப்சபாறுத்நதஅறமயும்.

 அடிப்பறடயில்இதுஒரு தரமா ஆய்வுமுறைஆகும்.



குழுவுக்குள்ளிருந்து உற்றுந ாக்கல்

(Participatory Observation)

o ஆராய்ச்சியாளர்கள் மக்கநளாடு இறணந்து ஒரு குழுவாகச்

செயல்படநவண்டும்.

o ஏச னில் மக்கள் சபாதுவாக தங்கள் வாழ்க்றக முறையிற 

இயற்றகயின்அடிப்பறடயில்அறமத்துக்சகாள்கிைார்கள்.

o மக்கநளாடு மக்களாகச் செயல்படும்நபாதுதான் அவர்களின்

வாழ்க்றகயில் ஏற்பட்ட அல்ைது ஏற்படுகின்ை சிக்கல்கறள

உற்றுந ாக்கவும் அநத ந ரத்தில் அவற்றிற ப் பதிவு செய்யவும்

முடியும்.

o ஆகநவ மக்களின் பிரச்ெற கறளஅறிந்துசகாள்ளஆராய்ச்சியாளர்கள்

களப்பணியில் ஈடுபடுதல் நவண்டும். இத்தறகய ஆய்வுகள் தரம்

மற்றும்அளவுஆகியஇரண்றடயும்உறுதிசெய்கிைது.



குழுவுக்கு சவளியிலிருந்துஉற்றுந ாக்குதல்

(Non – Participatory Observation)

 இம்முறையில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் அந்தக் குழுவின் ஒரு

பகுதியல்ை.

 ஆராய்ச்சியாளர்கள் குழுவிற்கு சவளியிலிருந்து நிகழ்வுகறள

கவனிக்கின்ை ர். ஆறகயால் குழுவில் உள்ளவர்களின் சொந்த

விெயங்கறளப்பற்றிசதரிந்துசகாள்ளும்வாய்ப்புகுறைகிைது.

 இத ால் நிகழ்ச்சிக்கா சபாருண்றம அதிகமாகநவா அல்ைது

குறைவாகநவா கிறடக்கவாய்ப்புள்ளது.

 குழுவிற்குள்ளிருந்து செயல்படும் ஆராய்ச்சியாளர்களின்

உறரயாடல்கறளப் நபான்நை இதில் இருக்கும்

ஆராய்ச்சியாளர்களின் உறரயாடல்கள் அனுதாபத்றதயும்

கவ த்றதயும்பிரதிபலிக்கும்வறகயில்அறமகிைது.



இறணயவழி ந ரடி கண்காணிப்பு

(Online Real – time Monitoring)

 வாச ாலி நிகழ்ச்சிகறள அறைநபசி வாயிைாகநவா அல்ைது

இறணயத்தில் பதிநவற்றிநயா வழங்கும்நபாது மட்டுநம

நமற்சகாள்ளமுடியும்.

 இறணயவழி இைவெ சமன்சபாருள்கநளா அல்ைது கட்டணவழிச்

நெறவகநளா வாச ாலி ந யர்கறளக் கண்டறிவதற்கும், அவர்கள்

எத்தறகய நிகழ்ச்சிகறள விரும்புகிைார்கள், எத்தறகய ந ரத்தில்

அந்நிகழ்ச்சிறயக் நகட்க விரும்புகிைார்கள் நமலும்

அந்நிகழ்ச்சிகறளக் நகட்பதற்கு எவ்வளவு ந ரத்றத செைவிட

விரும்புகிைார்கள் நபான்ைவற்றை இத்தறகய ஆய்வு முறையின்

மூைம்கண்டறியைாம்.


