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ன் ைர 

 ந ன உலகத்தில் அத்தியாவசிய ேதைவகளில் ஒன்றாக ைகேபசி மாறிவிட்ட . 
இன்  மக்கள் தங்கள் பல்ேவ  ேநாக்கங்க க்காக இந்த சாதனத்ைத 
பயன்ப த் கிறார்கள். ைகேபசிைய ஒ வர் ெதாைலேபசியாக ம், கவாி 

த்தகமாக ம், நாட்காட் யாக ம், ேநரம் காட் யாக ம் மற் ம் இைணய 
பயன்பாட் க்கும் உபேயாகிக்கின்றார்கள். இன்ைறய வளர்ந்  வ ம் விஞ்ஞான 
உலகத்தில் ைகேபசியான  ச க உறைவ ேமம்ப த்திெகாள்ள ம் நம் ைடய 
அறி த்திறைன வளர்த் க்ெகாள்ள ம் ேம ம் நம் ைகக்குள் இ க்கும் 
ெபா ேபாக்கு இயந்திரமாக ம் இ க்கின்ற . இதைன பயன்ப த்த 
ெதாிந்தவர்களின் ைகயில் இ  ஒ  சக்தி வாய்ந்த க வி, அறியாதவர்களின் ைகயில் 
இ  ெவ ம் ெதாைலேபசி. கவிைதக ம், காப்பியங்க ம், மத ல்க ம் மற் ம் 
ம த் வ குறிப் க ம் ைக ேபசியில் உள்ள தமிழ் பயன்பாட் ல் உள்ளன. ஆனால் 
இன்ைறய ச தாயத்தில் எத்தைன மக்கள் இதைன அறிந்  உணர்ந்  
பயன்ப த் கின்றார்கள் என்ப  ஒ  மிக ம் ெபாிய ேகள்விக்குறியாக உள்ள .     
 ைகேபசியின் லம் ச க உற கைள ேமம்ப த்திக்ெகாள்ள ம் அேத சமயம் 
தவறான ைறயில் இதைன பயன்ப த்தினால்  பல சிக்கல்க க்கும், 
இைட ர்க க்கும் ஆளாக ேநாி கின்ற . இன்  தமிழகத்திேல அதிகமாக ைகேபசி 
மற் ம் அத ைடய பயன்பா கள் ஆங்கிலத்திேலேய மக்களால் 
பயன்ப தப்ப கின்ற , ஆனால் ைகேபசிைய தமிழ் ெமாழியில் பயன்ப த்த மக்கள் 
அறிந் ெகாள்வார்கள் என்றல் அ  தமிழ் ச தாய ேமம்பாட் ற்கான ஒ  மிக சிறந்த 
ஆற்றலாக மா ம்..  
 
ஆய்வின் ன் வரலா  (Review of related literature) 
 கடந்த 10 வ டங்களில் ைகேபசி ெதாழில் ட்பம் மற்ற ெதாழில் ட்பங்கைள 
காட் ம் கு கிய காலகட்டத்தில் மக்களிைடேய ெசன்றைடந் ள்ள . இந்த 
மிகுதியான ைகேபசி ெதாழில் ட்ப வளர் சி காரணமாக  ைகேபசி நி வனங்கள்  
அைனத்  வைகயான பயன்பா கைள ம் ெகாண்ட ைகேபசிைய  அதிக அளவில் 
சந்ைதக்கு அ ப்ப யற்சிெசய்கின்றன. எனேவ மார்ட்ேபான் ேதைவயான  
ெதாடர்ந்  கடந்த இரண்  வ டங்களாக அதிகாித் , அ க்க  உலக மார்ட்ேபான் 
OS சந்ைதயில் பல மாற்றங்க க்கு காரணமாக அைமந் ள்ள . எனி ம் 



இந்தியாவில் விற்கப கின்ற அைனத்  ைகேபசிகளில் அதிகமாக ஆங்கில ெமாழி OS 
(operating system) ெமன்ெபா ள்கேள பயன்ப த்தப கின்றன. இந்தியாவில்  1.2 
பில் யன் மக்களில் பத்தில் ஒ  பங்கு மட் ேம தங்கள் தல், இரண்டாவ  அல்ல  

ன்றாவ  ெமாழியாக ஆங்கிலத்ைத ெகாண் கிறார்கள். இந்தியாவின் ைகேபசி  
பயன்பா கள் ன்  ெபாிய களங்கைள ெகாண்டைவயாகும் அைவ  உடன  
ெசய்தி, விைளயாட் , ெபா ேபாக்கு, மற் ம் ஆன்ைலன் ெசய்தித்தாள்கள். 
(Swaran Lata et al., 2013). 
 Times of India நாளிதளின் க த் ப்ப  இந்தியாவிேல 45 மில் யன் 
இந்தியர்கள் தங்கள் ெசாந்த ெமாழியில் ைகேபசி பயன்பா கைள பயன்ப த்தி 
வ கின்றார்கள். ஆனால் கிட்டத்தட்ட 600 மில் யன் மக்கள் ேவ ம் குரல் 
அைழப் க க்கு மட் ேம தங்க ைடய ைகேபசிைய பயான்ப த்தி வ கின்றனர். 
ஏெனன்றால் அவர்க ைடய ெசாந்த ெமாழியிேல ேதைவயான அள  ைகேபசி 
பயன்பா கள் இல்ைலெயன்பேத காரணமாகும். இந்த தைடகைள மக்கள் 
உைடத்ெதறிய ேவண் ம். ஏன்ெனன்றால் ைகேபசி என்ப  ெவ ம் சாதாரண 
ெபா ள் மட் மல்ல மாறாக ச தாயத்திேல ஒ வர் மற்றவேரா  தன் ைடய 
உணர் சிகைள பாிமாற்றம் ெசய் ெகாள்வதற்கு ஓர் சிறந்த க வியாக ம் 
விளங்குகின்ற .( Jim McGuigan, 2005,P.46). 
 Clark Quinn க த் ப்ப  ைகேபசியின் வழியாக நாம் எந்த இடத்தி ம், எந்த 
ேநரத்தி ம் நம் ைடய க த் க்கைள பாிமாற்றம் ெசய் ெகாள்ளலாம். ேம ம் இ  
மின் கற்ற க்கு உ ைணயாக இ க்கின்ற . 
 Klopfer க த் ப்ப  பின்வ ம் பண் கைள ைகேபசி தன்னகேத 
ெகாண் ள்ள . 1. ைகக்குஅடகமாக ம், சிறியதாக ம் மற் ம் எைட குைறவாக ம் 
பல்ேவ  இடங்க க்கு எ த்  ெசல்கின்ற ஒ  க வியாக இ க்கின்ற . 2. ச க 
பாிமாற்றத்திற்கான ஒ  க வியாக இ க்கின்ற . 3. ைகேபசியி ள்ள தர கைள 
நாம் எந்த ேநரத்தி ம் மற் ம் ழ்நிைலயி ம் பயன்ப த்த ம். 4. ைகேபசியில் 
உள்ள தர கைள பகிரப்பட்ட ெநட்ெவார்க் லம் மற்ற மின்ன  சாதனங்களில் 
பயன்ப த்த ம். 5. தனிப்பட்டவாின் அறி  வளர் சிக்கு ைகேபசி 
உ ைணயாக இ க்கின்ற .  
 
ேநாக்கம் (Objectives) 
1. ைகேபசியில் உள்ள தமிழ் பயன்பா கைள பற்றி அறிந்  ெகாள்வதற்காக. 
2. மக்களிைடேய தமிழ் ெமாைபல் பயன்பா கைள பற்றி எந்த அளவிற்கு 
விழிப் ணர்  இ க்கின்ற  என்பைத அறிந்  ெகாள்வதற்காக. 
3. தமிழ் பயன்பா கைள பயன்ப த் வதினால் மக்க க்கு என்ெனன்ன பலன் 
கிைடக்கின்றன என்பைத அறிந்  ெகாள்வதற்காக. 
4. மக்கள் தமிழ் பயன்பா கைள பயன்ப த் வதினால் எந்த அளவிற்கு மனநிைற  
அைடகிறார்கள். 



 
ஆய் க்ேகள்விகள் (Research Questions) 
1.மக்களின் ைகேபசியில் தமிழ் பயன்பா கள் உள்ளனவா ேம ம் எதற்காக  தமிழ் 
பயன்பா கைள ெபா வாக மக்கள் பயன்ப த் கின்றார்கள் ? 
2. மக்கள் தங்க ைடய ைகேபசியில் உள்ள தமிழ் பயன்பா கைள உபேயாகிக்கின்ற 
அறி த் திறைன ெபற்  இ க்கின்றார்களா.? 
3. தமிழ்  ைகேபசி பயன்பா கைள பயன்ப த் வதினால் மக்க க்கு என்ன பலன் 
கிைடக்கின்ற ? 
4. தமிழ் பயன்பா கைள உபேயாகிப்பதனால் மக்கள் எந்த அளவிற்கு மன நிைற  
அைடகிறார்கள்.? 
 
ஆய்  ைற (Research methodology) 
 என் ைடய ஆய் க்கு ைணயாக ேமேல குறிப்பிட் ள்ள இந்த ஆய் க் 
கட் ைரகள் உ ைணேயா  வழிக்காட் ன. அதன ப்பைடயில் அள  
கணக்ெக ப்  (Quantitative Survey) ைறயிைன ைறயாகக் ெகாண்  100 
வினாப்பட் யல்கைள ஒ  பஞ்சாயத்தில் உள்ள 100 மக்களிடம் பகிர்ந்  வழங்கி 
அதன் லம் தர கள் ேசகாிக்கப்பட்ட . தி ெநல்ேவ  மாவட்டத்தில் சிவந்தி ரம் 
பஞ்சாயத்தில் வசிக்கின்ற  மக்களில் ைகேபசி பயன்ப கின்றவர்கைள ஒ  
குறிபிட்ட ேநாக்கத்ேதா  purposive sampling ைறைய ேதர்ந்ெத த்  100 ைகேபசி 
உபேயாகிக்ேபாைர இையபில்லா மாதிாி ைறயில் (ேரன்டம் ைற) ர்த்தி ெசய்த 
வினா பட் யல்கைள spss ெமன்ெபா ள் லம் கணக்கீ  ெசய்  பகுப்பாய்  
ெசயப்பட்ட  . 
 
ேகாட்பா : 
 Blumler and Katz’s பயன்கள் மற் ம் நிைற  ேகாட்பா  ஊடகங்கைள 
ேதர்ந்ெத ப்பதி ம் மற் ம் பயன்ப த் வதி ம் மக்களின் பங்கு என்னெவன்  
எ த்  கூ கின்ற . இந்த ேகாட்பாட் ன் அ ப்பைடயில் ஊடகங்கைள 
பயன்ப த் ம் ஒவ்ெவா  நப ம் க்கியமான அங்கத்ைதம் ேம ம் ஊடகத்ைத 
பயன்ப த் வதின் வழியாக அவர்கள் தங்க ைடய ேநாக்கத்ைத எவ்வா  ர்த்தி 
ெசய்கின்றார்கள் என்பைத பற்றி ஆராய்ந் , ஊடகத்ைத பயன்ப த் பவாின் 
வாழ்ைகயில் என்ன விைள கள் ஏற்ப கின்றன என்  அறிந் ெகாள்வதற்கு Blumler 
and Katz’s ேகாட்பா  மிக ம் பய ள்ளதாக அைமகின்ற  . இந்த ேகாட்பாட் ன் 
அ ப்பைடயில்  ஊடகத்ைத பயன்ப த் ேவார் தங்க ைடய ேதைவகைள ர்த்தி 
ெசய்கின்ற ஊடகத்ைத மட் ேம அதிகமாக பயன்ப கின்றாகள். எனேவ ஓர் 
ஊடகம் எப்ெபா  தனி மனிதனின் ேதைவைய ர்த்தி ெசய யாமல் 
ேபாகின்றேதா ேவ  ஒ  ஊடகத்ைத அந்த தனி நபர் ேதர்ந்ெத த்  ெகாள்வார். 
ஆகேவ எ  மக்க க்கு அதிக பய ள்ளதாக இ க்கின்றேதா அதைன மக்கள் 
அதிகமாக பயன்ப த் கிறார்கள் . 



 
 
தகவல் பகுப்பாய்  மற் ம் விவாித்தல் (Data analysis and interpretation) 
  ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட 100 நபர்களிடம் ெபறப்பற்ற தரவான  spss சாப்ட்ேவர் 

லம் பகுப்பாய்  ெசயப்பட்ட . இதில் 80 ஆண்க ம் 20 ெபண்க ம் ஆவர். 
இவர்களில் 10 தி மணமான ஆண்க ம் 10 தி மணமான ெபண்க ம் உள்ளன. 
 

1.மக்களின் ைகேபசியில் தமிழ் பயன்பா கள் உள்ளனவா  என்ற ேகள்விக்கு 31 % 
மக்கள் தங்களிடம் இைணயதளத்தின் ைணேயா  ெசயலாற்றக்கூ ய பயன்பா கள் 
இ க்கின்றன என ம் ேம ம் 42% மக்கள் தங்களிடம் உள்ள தமிழ் பயன்பா க க்கு 
இைணயதளத்தின் உதவி ேதைவயில்ைல என் ம் 27 % மக்கள் தங்களிடம் 
இைணயதளத்தின் ைணேயா  ெசயலாற்றக்கூ ய பயன்பா க ம் ேம ம் 
இைணயதளத்தின் ைணயின்றி ெசயலாற்றக்கூ ய பயன்பா க ம் இ க்கின்றன 
என்ற க த்ைத ெதாிவி ள்ளர்கள். எதற்காக தமிழ் பயன்பா கைள 
பயன்ப த் கின்றார்கள் என்பதற்கு அதிக  வி க்கா  மக்கள் த்தகங்கள் மற் ம் 
குறிப் கள், ஆேராக்கியம் மற் ம் உடற்பயிற்சி, ெபா ேபாக்கு மற் ம் ம த் வ 
ெசய்திக க்காக ம் பயன்ப த் கின்றார்கள் என்ற க த்  குறிப்பிடதக்க .  
 

2. மக்கள் தங்க ைடய ைகேபசியில் உள்ள தமிழ் பயன்பா கைள உபேயாகிக்கின்ற 
அறி  திறைன ெபற்  இ க்கின்றார்களா என்ற ேகள்விக்கு 33% மக்கள் உ தியாக 
ஏற்கின்ேறன் என ம் 23% மக்கள் ஏற்கின்ேறன் என ம் 24% மக்கள் ந நிைலயி ம் 
30% மக்கள் ம கின்ேறன் என ம் கூ கின்றரர்கள் என்ப  கு ப்பிடதக்க . 
இவர்க ைடய க க்கணிப்பின்ப  இன் ம் 50% அதிகமான மக்க க்கு தமிழ் 
பயன்பா கைள பற்றிய உ தியான அறி த்திறன் இல்ைல. எனேவ ச தாய 

ன்ேனற்றதிற்கு தமிழ் பயன்பா கைள பற்றி மக்க க்கு விழிப் ணர் சி 
ேதைவப்ப கின்ற .  
 

3. தமிழ்  ைகேபசி பயன்பா கைள பயன்ப த் வதினால் மக்க க்கு என்ன பலன் 
கிைடக்கின்ற  என்கின்ற ேகள்விக்கு தமிழ் பயன்பா கைள உபேயாகப்ப த் வ  
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தங்க ைடய அறி  வளர்சிக்கு உ ைணயாக இ கின்ற  என்  53% மக்கள் 
பதிலளித்தார்கள். இவ்வாறாக தமிழ் பயன்பா கைள பயன்ப த் வதின் வழியாக 
ச தாயத்திேல மக்கள் தங்க ைடய அறி  திறன்கைள வளர்த் க்ெகாள்ள ம். 
எனேவ தமிழ் பயன்பா களின் பயைன அறிந்  உபேயாகிப்ேபா க்கு இ  பலன் 
உள்ளதாக இ க்கின்ற .  
 

4. தமிழ் பயன்பா கைள உபேயாகிப்பதனால் மக்கள் எந்த அளவிற்கு நிைற  
அைடகிறார்கள் என்ற ேகள்விக்கு 12% மக்கள் உ தியாக ஏற்கின்ேறன் என ம் 33% 
மக்கள் ஏற்கின்ேறன் என ம் 24% ந நிைலயி ம் 31% மக்கள் ம கின்ேறன் என ம் 
தங்க ைடய க த்ைத கூ கின்றனர். ஆகேவ தமிழ் ெமாழி பயன்பா கள் அதிகமான 
மக்க க்கு மனநிைறைவ ெகா க்கின்ற  என்ற ெபா தி ம் இன் ம் ஏராளமான 
மக்க க்கு ஏேத ம் ஒ  காரணத்திற்காக  இ  மனநிைறைவ ெகா க்கவில்ைல 
என்ப  கு பிடத்தக்கதாகும். 
 

ைர (Conclusion) 
 ைகேபசியின் தமிழ் பயன்பா களினால் ச தாயம் ன்ேனற்றம் அைடய 
ேவண் மானால் இதன் அைனத்  பயன்பா க ம் எளிதாக ம், ாிந்  
ெகாள்வதமக ம் ேம ம் பலன் த வ மாக ம் அைமய ேவண் ம் அப்ேபா  ஒ  

திய ச தாய மாற்றத்ைதேய தமிழகம் காண ம்.   
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