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ன் ைர: 

 தகவல் ெதாடர்பாடல் ெதாழில் ட்ப (ICT) பயன்பா , மனிதர்களிைடேய 
அத்தியாவசிய ேதைவகளில் ஒன்றாக தற்ேபா  மாறிவிட்ட . குழந்ைதகள் தல் 
ெபாியவர்கள் வைர இதைன பயன்ப த்தாதவர்கள் எவ ம் இல்ைல. எ தப்ப க்கத் 
ெதாியாதவர்கள் கூட அறிந்ேதா அறியாமேலா இதைன பயன்ப த் கின்றனர், 
உதாரணத்திற்கு ெதாைலக்காட்சி (T.V.), ெசல் டப்ேபசி (Cell Phone) த யன. 
சீனா (க்சுன் ேக & ஜிேயனிங் வான், 2010) ஜப்பான், கம்ேபா யா (ேஜம்ஸ் எட் ட் 
& ஜார்ஜ் ெமக் ன், 2009) ேபான்ற நா கள் தங்க ைடய தாய்ெமாழியிைன தகவல் 
ெதாடர்பாடல் ெதாழில் ட்ப க விகைள பயன்ப த்தி உபேயாகப்ப த் வ  ேபால், 
நம  தமிழ் ெமாழிைய அைனத்  தகவல் ெதாடர்பாடல் ெதாழில் ட்பங்களி ம் 
பயன்ப த்த வழி வைககைள பல நி வனங்கள் ெசயல்ப த்தி ள்ளன. 
 இந்தக் க த்ைத ன்னி த்திேய இந்த ஆய்  ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட . 
ெப ம்பாலான ெதாழில் ட்பங்கள் இைளய ச கத்தினைரேய அதி ம் குறிப்பாக 
மாணவர்கைள த ல் ெசன்றைடகிற (ேவங்கடலட்சுமி & அம் ஜம் 2012). ஆங்கில 
ெமாழி ஆதிக்கம் அதிகாித் ள்ள ேநரத்தில் தமிழிைன ெதாழில் ட்பங்களில் 
பயன்ப த் வதால் அதைன உபேயாகிப்பவர்கள் அதிகாித்ேத உள்ளனர் என்ப  
குறிப்பிடத்தக்க . இந்திய இைணயம் மற் ம் ைகப்ேபசி சங்கத்தின் குறிப்  
என்னெவன்றால் உலகில் 40.4% சதவிகிதம் ேபர் இைணயத்ைத 
பயன்ப த் கின்றனர் அதி ம் குறிப்பாக நம  இந்தியாவில் இரண்  ேகா ேய 
நாற்பத்தி ன்  லட்சம் (243 மில் யன்) மக்கள் ஜூன் வைர பயன்ப த்தியதாக 
ெசால்கிற  (2014, Jan 29, Times of India & PTI). ெசல் டப்ேபசி, கணிப்ெபாறி, 
இைணயம் உள்ளிட்ட தகவல் ெதாடர்பாடல் ெதாழில் ட்ப  க விகளில் மாநில 
ெமாழியான தமிைழ குத்தியதால் இைவகளின் பயன்பா  அதிகாித்ேத உள்ள  
(ேவங்கடலட்சுமி & அம் ஜம் 2012).  
 
 



 

ஆய்வின் ன் வரலா  (Review of related literature) 
 இைணயம் பயன்ப த் வதால் இந்த உலகேம ஒ  கிராமம் ேபால் 

சு ங்கிவிட்ட  என்  மார்ஷல் மக் ஹன் ெசான்ன  தற்ேபா  உ தியாகிவிட்ட . 
அவி ேகால்ட்பார்ப் & ெஜப் பிாின்ஸ் (2008) அெமாிக்காவில் இைணய பயன்பா  
அைத ஏற் க்ெகாள் தல் மற் ம் தகவல் பரவல்களின் க்கியத் வம் என்ற 
தைலப்பில் ேமற்ெகாண்ட ஆய்வில் ‘எ தப்ப க்க ெதாியாவிட்டா ம் அ த்தட்  
மக்கேள இைணயத்ைத அதிகம் பயன்ப த் கின்றனர், ேமல் வர்க்கத்தினர் பணம் 
சம்பாதிக்க அதிக ேநரம் ெசலவி வதால் இைணயத்ைத அதிகம் 
பயன்ப த் வதில்ைல. ேமல்நிைலப்பள்ளியில் பயி ம் மாணவர்களின் தகவல் 
ெதாடர்பாடல் ெதாழில் ட்ப (ICT) பயன்பா கள் குறித்  பர்ஹத் பஷீர் & ஜி ல் 
ஹாசன் சித்திக் (2012) ேமற்ெகாண்ட ஆய்வில் அைனத்  வாய்ப் கள் இ ந் ம் 
ெபண்கள் இைணயத்ைத அதிக ைற மற் ம் ேநரத்தில் பயன்ப த் வதில்ைல. 
ஆங்கிலம் ெதாியாவிட்டா ம் ஆண்கள் இைணயத்ைத அதிகம் பயன்ப த் கின்றனர் 
என்  கூறப்பட் ள்ள . ராஜி & ேகாட்  (2008), வா ம் இட ம், ெமாழி ம், 
ச தாய அந்தஸ் ம் தகவல் ெதாடர்பாடல் ெதாழில் ட்ப (ICT) க விகைள 
பயன்ப த் ேவாாிைடேய ேவற் ைமைய உ வாக்குகிற  என்  தன  ஆய்வின் 

லம் குறிப்பி கிறார். ேகரளாவில் பட்டப்ப ப்  கல் ாியில் பயி ம் 
மாணவர்களிைடேய ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ஆய்வில் மாணவிகள் குைறவாகேவ தகவல் 
ெதாடர்பாடல் ெதாழில் ட்ப (ICT) க விகைள பயன்ப த் கின்றனர் என் ம், ெமாழி 
ஒ  தைடயாக உள்ளதாக ம், ஆனால் மாணவர்கள் குைறந்த  4 ந்  5 மணி 
ேநரம் வைர ெசல் டப்ேபசி மற் ம் இைணயத்ைத பயன்ப த் கின்றனர் என்பைத 
தன  ஆய்வில் கண்டறிந்தார். கிட் யி – க்வாேக எ. & அ கன் எம்.ஓ. (2008) 
ெகன்யாவில் ெபண்கள் தகவல் ெதாடர்பாடல் ெதாழில் ட்ப (ICT) க விகைள 
பயன்ப த் வ  குறித்த ஆராய்ச்சியில் தகவல் ெதாடர்பாடல் ெதாழில் ட்ப (ICT) 
க விகைள பயன்ப த்த கல்வி ம், ெமாழிப் லைம ம், தகவல்கைள ேத ம் 
எண்ண ம் மற் ம் நல்ல ச க ழ்நிைல ம் ேதைவ என்  கூறி ள்ளார்.  ஹம்ம  
அக்ஸாபி, ஜாவத் கலத்பாாி & ஸ்தபா அக்ஸாபி (2011), மாணவர்களின் 
ெசல் டப்ேபசியில் எந்த அள க்கு பயன்ப த் கின்றனர் மற் ம் அவர்களின் சுய 
திறன் ேமம்பா  எவ்வா  வளர்ந் ள்ள  என்பைத பற்றி ஆய்  ேமற்ெகாண்டனர். 
மாணவர்கள் உற்சாகத்ேதா ம், ைனப்ேபா ம் இந்த தகவல் ெதாடர்பாடல் 
ெதாழில் ட்ப (ICT) க விகைள பயன்ப த்த எண் கின்றனர் என் ம், அேத 
ேநரத்தில் ெமாழி அவர்க க்கு ஒ  தைடயாக இ ந்தா ம் அைத பயன்ப த் வதால் 
சந்ேதாஷமைடகின்றனர் என்பைத கண்டறிந் ள்ளார். ேஜாஹன்னஸ் க்ேரா  (2009) 
தகவல் ெதாடர்பாடல் ெதாழில் ட்ப (ICT) க விகைள பயன்ப த் வதில் 
ெமாழியினால் உண்டாகும் தைடகள் என்ப  பற்றிய தன  ஆய்வில், என்னதான் 
அனிேமஷன் கிராபிக்ஸ் உள்ளிட்ட விஷயங்கைள மக்க க்கு எளிதாக ாி ம்ப  
அளித்தா ம் அராபிய ெமாழிைய உபேயாகிக்க ஏ வாக வழங்குவதற்கு ஈடாகா  
என்கிறார்.   
 
 



 

ேநாக்கங்கள் (Objectives) 
1. மாணவர்கள் ெபற்றி க்கும் தகவல் ெதாடர்பாடல் ெதாழில் ட்ப (ICT) 

க விகள் நிைலயிைன கண்டறிதல். 
2. மாணவர்களிைடேய தகவல் ெதாடர்பாடல் ெதாழில் ட்ப (ICT) க விகளின் 

விழிப் ணர்  மற் ம் பயன்பாட் ைன அறிதல். 
3. தகவல் ெதாடர்பாடல் ெதாழில் ட்ப (ICT) க விகைள தமிழ் லம் 

பயன்ப த் வதால் அவர்கள் ெப ம் நன்ைமகள் மற் ம் எண்ணங்கைள 
(பார்ைவைய) ெதாழில் ட்ப ஏற்  ைறயின் (Technology Acceptance Model) 

ைண ெகாண்  விவாித்தல்.  
ஆய் க் ேகள்விகள் (Research Questions) 

1. மாணவர்கள் தகவல் ெதாடர்பாடல் ெதாழில் ட்ப (ICT) க விகைள 
ெபற் ள்ளனரா? 

2. மாணவர்களிைடேய தகவல் ெதாடர்பாடல் ெதாழில் ட்ப (ICT) க விகளின் 
விழிப் ணர்  மற் ம் பயன்பா கள் எவ்வா  உள்ள ? 

3. தகவல் ெதாடர்பாடல் ெதாழில் ட்ப (ICT) க விகைள பயன்ப த்த மாநில 
ெமாழி (தமிழ்) தைடயாக உள்ளதா?   

 
ஆய்  திட்ட அைமப்  (Research methodology) 
 ேமேல குறிப்பிட் ள்ள இந்த ஆய் க் கட் ைரகள் உ ைணேயா  
வழிக்காட் தேலா  ேமற்கூறிய ஆய்  இந்த ஆராய்ச்சிக்கு 
எ த் க்ெகாள்ளப்பட்டன. இவற்றின் தன்ைமகைள உ திப்ப த்த அளந்தாிக்ைக 
ஆய்  ைற (Survey Method) பயன்ப த்தப்பட்ட . இம் ைற நிகழ்காலத்ேதா  
ெபாி ம் ெதாடர் ைடய  என்பதால் இ  ெதாி  ெசய்யப்பட்ட . இந்த ைறயில் 
100 வினாப்பட் யல்கைள 5 கல் ாி மாணவர்களிைடேய பகிர்ந்  வழங்கி அதன் 

லம் தர கள் ேசகாிக்கப்பட்ட . ேசலம் மாவட்டத்தில் உள்ள ெபாியார் 
பல்கைலக்கழகத்திற்கு உட்பட்ட ஐந்  கல் ாிகைள இையபில்லா மாதிாி ைறயில் 
(ேரண்டம் ைற) ேதர்  ெசய் , பின்னர் ேநாிைடயாக அக் கல் ாிக க்கு ெசன்  
வசதி ைறயில் (convenience sample method) மாணவர்களிடம் வினாப்பட் யல்கள் 
வழங்கப்பட்  தர கள் ேசகாிக்கப்பட்டன. ெபறப்பட்ட தர கள் ச க 
அறிவிய க்கான SPSS ெமன்ெபா ள் லம் கணக்கீ  ெசய்  பகுப்பாய்  
ெசய்யப்பட்ட . 
 

ேகாட்பா கள் (Theory) 
 பிெரட் ேடவிஸ் (1991) ஆம் ஆண்  தன  ஆய் க் கட் ைர லம் ஒ  தனி 
நபாின் கணிப்ெபாறி பயன்பா ம், ெசயல்பா க ம் மற் ம் அவர்க ைடய 
மேனாபாவத்ைத ாிந் க்ெகாள்ள ஏ வாக ெதாழில் ட்ப ஏற்  ைறயிைன 
(Technology Acceptance Model) தந் ள்ளார். இந்த ைற அஜ்சன் (Ajzen) மற் ம் 
பி ன் (Fishbein) ஆகிேயா ைடய ‘தியாி ஆப் ாீசன்ட் அக்சன்’ (Theory of 



 

Reasoned Action) மற் ம் ‘தியாி ஆப் ப்ேளன்ட் பிேகவியர்’ (Theory of Planned 
Behaviour) ஆகிேயாாின் ேகாட்பா கைள ன் மாதிாியாக ைவத் , மாணவர்களின் 
தகவல் ெதாழில் ட்ப உபேயாகம், பயன்பா , மற் ம் அவர்களின் மேனாபாவம் 
ேபான்ற மாறிகள்(variables) இந்த ஆய் க்கு எ த் க்ெகாள்ளப்பட் ள்ள .  
 
தகவல் பகுப்பாய்  மற் ம் விவாித்தல் (Data analysis and interpretation) 
 100 மாணவர்களிடம் ெபறப்பட்ட 100 தர கள் (54 மாணவர்கள் மற் ம் 46 
மாணவியர்கள்) ச க அறிவிய க்கான ள்ளியியல் (SPSS) ெமன்ெபா ள் லம் 
பகுப்பாய்  ெசய்யப்பட்ட . இவர்களில் 28%  ேபர் கைலப் பயி ம் மாணவர்கள் 
மற் ம் 72% ேபர் பட்டதாாி மாணவர்கள். 96% ேபர் தி மணம் ஆகாதவர்கள் 4% ேபர் 
மட் ம் தி மணமானவர்கள்.  
 

1. மாணவர்கள் அைனவ ம் தகவல் ெதாடர்பாடல் ெதாழில் ட்ப (ICT) க விகைள 
ெபற் ள்ளனரா? என்ற ஆய் க் க ேகா க்கு மாணவர்களிடமி ந்  ெபறப்பட்ட 
தகவல்கைள பகுப்பாய்  ெசய்தததில், அைனத்  மாணவர்க ம் தகவல் 
ெதாடர்பாடல் ெதாழில் ட்ப (ICT) க விகளில் ஒன்ைற தன் வசம் ைவத் ள்ளனர் 
அவர்களில் 84% (சதவிகிதம்) ேபர் தம் வசம் ெசல் டப்ேபசிைய ம், 
கணிப்ெபாறிைய ம் ைவத் ள்ளனர். இவர்களில் 82 சதவிகிதம் ேபர் தமிழக அரசின் 
ம க்கணினி திட்டம் லம் பயன்ெபற் ள்ளனர், 6 சதவிகிதம் ேபர் சுயமாக 
வாங்கி ள்ளனர், ஆனால் 12 சதவிகிதம் ேபாிடம் ம க்கணினிேயா, கணிப்ெபாறிேயா 
எ ம் இல்ைல என்ப  குறிப்படத்தக்க . 
 

2. மாணவர்களிைடேய தகவல் ெதாடர்பாடல் ெதாழில் ட்ப (ICT) க விகளின் 
விழிப் ணர்  மற் ம் பயன்பா கள் எவ்வா  உள்ள ? என்ற ேகள்விக்கு தல் 
ேகள்வியின் பதில் உ ைணயாக எ த்  ஆராய்ந்ததில். இவர்களில் 84% சதவிகிதம் 
ேபர் ஏைனய தகவல் ெதாடர்பாடல் ெதாழில் ட்ப (ICT) க விகைள 
ெபற்றி ந்தா ம், ெப ம்பாலாேனார் (72%) இைணயத்ைத மட் ம் 
பயன்ப த் கின்றனர். இவர்கள் தின ம் சராசாியாக 7 மணி ேநரம் வைர 
இைணயத்ைத பயன்ப த்த ேநரத்ைத ெசலவழிக்கின்றனர். 14 சதவிகிதம் ேபர் 
மட் ேம 8 தல் 12 மணி ேநரம் வைர இைணயத்தில் ெசலவழிக்கின்றனர்.  தகவல் 
ெதாடர்பாடல் ெதாழில் ட்ப (ICT) க விகளான  தனி நபர் ேமைச கணினி, 
ம க்கணினி, ைகப்ேபசி, ேடப்ேலட் ேபான்ற ஒன்றிற்கு ேமற்பட்ட க விகளில் 68 
சதவிகிதம் ேபர் ன்  வ டங்க க்கு ேமல்  இைணயத்ைத பயன்ப த் கின்றனர். 
எட்  சதவிகிதம் மாணவர்கள் மட் ேம ன்  மாதங்களி ந்  1 வ டம் வைர 
உபேயாகிப்பவர்கள். 
 



 

3. தகவல் ெதாடர்பாடல் ெதாழில் ட்ப (ICT) க விகைள பயன்ப த்த ெமாழி 
இைட றா குறித்  ஆராய்ந்ததில், 82 சதவிகிதம் ேபர் தமிழில் உபேயாகப்ப த் வ  
தான் எளி  என் ம், தகவல் ெதாடர்பாடல் ெதாழில் ட்ப (ICT) க விகைள 
தனித்திரேனா  பயன்ப த்த தமிழ் தான் சிறந்த வழி என்  62 சதவிகிதம் ேப ம், 
தமிழில் இ ந்தால் மட் ேம எந்த விதமான தகவல் ெதாடர்பாடல் ெதாழில் ட்ப (ICT) 
க விகைள ம் பயன்ப த்த கற் ெகாள்ளலாம் என்  72 சதவிகிதம் ேப ம் 
ெதாிவித் ள்ளனர். இதன ப்பைடயில் எத்தைகய ெதாழில் ட்பங்கலானா ம் 
தாய்ெமாழியில் இ ந்தால் அைவகைள எளிதாக பயன்ப த்த ம். 
 

ைர (conclusion) 
 மாணவர்க ைடய தகவல் ெதாடர்பாடல் ெதாழில் ட்ப (ICT) க விகைள 
பயன்ப த் ம் திறன்கள், ஆங்கிலத்ைத தவிர, தமிழ் ெமாழியில் உபேயாகிப்ப   
எளிதாக உள்ளதாக  ெப ம்பான்ைமயானவர்கள் க த்  ெதாிவித் ள்ளனர். இவர்கள்  
இத் ெதாழில் ட்பங்கைள தினந்ேதா ம் உபேயாகித் வ கின்றனர். தமிேழ 
அவர்களின் பிரதான ேதர்வாக உள்ள . தகவல் ெதாடர்பாடல் ெதாழில் ட்பங்கள் 
பாமரன் தல் பணக்காரன் வைர, குழந்ைதகள் தல் ெபாியவர்கள் வைர, ப த்தவன் 

தல் ப க்காதவன் வைர அைனத்  தரப்பினாிட ம் ெசன்  ேசர தாய் ெமாழி லம் 
அைவகள் இயக்கப்பட ேவண் ெமன இவ்வாய்  ெதாிவிக்கிற . 
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