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ஆய்  என்ப  ஒ  குறிப்பிட்ட ெபா ள் அல்ல  இலக்கு ேநாக்கித் ேத வ , 
ெதாடர்ந்  ேத வ , ெதாடர்ந்  ெதாடர்ந்  ேத வ  என்  ெபா ள்ப ம். 
ெப ம்பா ம் ஆய்ைவ ேமற்ெகாண்  அ  ெதாடர்பான பணியில் உள்ள 
பட்டத்ெதாழிலர்கள் இத்தகு ஆய்வில் ெதாடர்ந்  ஈ ப வர். அவ்வாறில்லா  
ஆசிாியர் பணி, பிற பணிகளில் உள்ளவர்க ம் வி ப்பத்தின்ேபாில் ஆய்வில் 
ஈ ப வர். எனி ம் ன்ைனயவர்ேபான்  பின்ைனயவர்தம் ஆய் ப்பணியில் 
ெதாடர்ச்சி, உயர்ச்சி ஆகியன இ ப்ப  சிறி  க னம். அதற்குக்காரணம் ஆய்  
ெதாடர்பான ப நிைலக ம் விைளெபா ம்தாம்(Process and Product) எனலாம். 

ங்கு ஆய்வாளர்கள் ெப ம்பா ம் தமக்கு ன்  இடம்ெபற் ள்ள ஆய் கள், ஆய்  
கள், அவற்றின் தற்காலப் பயன், எதிர்கால ேநாக்கு ஆகியன குறித்  ஆராய்வர். 

ேம ம் குறிப்பிட்ட ஆய்  ெதாடர்பாக இடம்ெபற் ள்ள  இங்கு தமிழ்க்கல்வி, தமிழ் 
இலக்கியம், தமிழ்வழி ஆய்  ேமற்ெகாள் ம் ஆய்வாளர்கள் தம் ஆய் , 
ஆய் க்க த் கள், ஆய் க்கட் ைரகள், ஆய் ல்கள், ன்ேனற்றம் ஆகியன 
குறித்த சில க த் கள் குறிப் க் கட் ைர ேநாக்குகிற .  கட் ைரயின் அள  க திக் 
கட் ைர ேமேலாட்டமாகப் பரந் பட்ட ேநாக்கில் க த் கைள ன்ைவக்கிற  
எனலாம். 
 
தமிழில் ஆய் க்கட் ைரகள் ெதாடர்ந்  எ தப்ப கின்றன. அைவ ெதாடர்ந்  பல 
ஆய்விதழ்களில் ெவளியிடப்ப கின்றன. எல்லா ஆய்விதழ்களி ம் ஓர் ஆசிாியர் 

தன்ைமத் ெதாகுப்பாசிாியராக ம்(Chief Editor), ெதாகுப்பாசிாியர்களாகப் பல ம் 
இைணந்  ஒ  கு வாக ம்(Editorial Committee)  ெபா ப்ேபற்  வரக்கூ ய 
கட் ைரகைள வாசித் ச் சாி ெசய்  அல்ல  வாசித்  ேமம்ப த் ம்வைகயில் 
ஆேலாசைனகள் கூறி அ ப்பிப் பின் ெபற்  ெவளியி வர். இங்கு இந்தப் ப நிைல 
எந்த அள க்கு ஆய்விதழ்களில் இடம்ெப கின்ற  என்ப  குறிப்பிட்டத்தக்க . 

ைறசாரா நிைலயில் ெதாகுப்பாசிாியர்கள் சிலாிடம் ேகட்டேபா , அவர்கள் 
கட் ைரகைளத் ெதாி  ெசய்  ெசம்ைம ெசய்  ெவளியி வைதத் ெதாிவித்தனர். 
அச்சில் வ வதற்கு ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட ம் ஏேத ம் தகவ க்காக எ திய 
ஆய்வாளைரத் ெதாடர் ெகாள் ம் நிைல இ ப்பைத ம் ெதாிவித்தனர். எனி ம் சில 
ஆய்விதழ்களில் அவ்வா  இல்ைல என்ப ம் அைவ அைனத் லக ஆய்விதழ்களாகப் 



ெபயர்கைளப் ேபாட் க்ெகாண் ப்பைத ம் உள் ணர ந்த . 
கட் ைரயாளாிடம் ஆசிாியர் கு வில் இ க்குமா  வந்த ேகாாிக்ைககைளப் 
பாிசீலைன ெசய்  எ தியவர் ெபயர் இல்லாமல் அ ப் வர். அைதப் பார்த்தி ம் 
கட் ைரயாசிாியர் அல்ல  ஆய்வாளர் தாம் வி ம்பினால் தரப்பட்ட 
ஆேலாசைனகைளப் பயன்ப த்திக் கட் ைரையச் ெசம்ைமப்ப த்தி அேத இத க்கு 
அ ப் வார். அல்ல  ேவ  இத க்குச் ெசம்ைமப்ப த்தி ெசய்  அ ப் வார். இங்கு 
அவ்வா  அவர்கள் கூ ம் ஆேலாசைனகள் அாிய பல நன்ைமகைளத் த ம் என்ப  
குறிப்பிடத்தக்க .  
 
இத்தகு ஆய் கள் குறிப்பிட்ட ஆய்விதழில் வ ம்ேபா  அவர  ெபயர் 
பல்கைலக்கழக லகங்களின் அாிய ல்கைளக் ெகாண்ட இைணயத்தளங்களில் 
இடம்ெபற்றி க்கும். அந்தக் கட் ைரையப் பல ஆய்வாளர்கள் வாசித் த் தம் 
கட் ைரகளில் ேமற்ேகாள் காட் வர். இந்நிைலயில் அவர்கள  கட் ைரகள் 

கழ்ெபற்ற ஆய்விதழ்களில் ெவளிவ ம்ேபா  அவர்கள்தம் கட் ைர ம் பலரால் 
ேமற்ேகாள் தரப்பட்  பயன்ப த்தப்ப ம். இதனால் ஆய்விதழ்கள் யார் யா ைடய 
கட் ைரகள் எத்தைன ைற ேமற்ேகாள்கள் காட்டப்பட் ள்ளன என்  ெதாடர்ந்  
குறிப் கைளக் கட் ைரக்க கில் ல் யமாகத் த ம். இந்தத் ல் ய ம் ேமற்ேகாள் 
தரப்ப ம் நிைல ம் கட் ைர எ தியவ க்குத் ெதாழில்ாீதியாகப் கைழ ம் 
ெப ைமைய ம் அறி லகில் தனித்  நிற்கும் நிைலைய ம் த ம். ேம ம் அவர  
கட் ைரையப் பைடத்த ஆய்வித க்கும் அவர் பணி ாி ம் நி வனத்திற்கும் 
தரேநாக்கில் ேம ம் ன்ேன ம் வாய்ப் க் கிைடக்கும். ெதாடர்ந்  அத்தகு 
பல்கைலக்கழகங்க க்குக் கிைடக்கும் மானிய ம் நன்ெகாைட ம் அதிகாிக்கும். ஆக, 
இ  ஒன்றி ந்  ஒன்  ன்ேன வதற்கு வழி வகுக்கும் சங்கி த்ெதாடர் ேபான்  
அைமகிற .  
 
தமிழில் அதிகமாக இந்தியாவில் ஆய் கள் நைடெப கின்றன. ஆங்கிலத்தில் 
இந்தியாவில் ஆய் கட் ைரகள் எ வதில் ேபாதிய பயிற்சிகள் அதிகம் இல்ைல 
என் ம் ெதாடர்ந்  அைத ேமம்ப த்தேவண் ம் என் ம் கூறப்ப கிற (Renu Gupta, 
2010). பல்கைலக்கழகங்களின் எதிர்பார்ப் ம் அதிகமாக இல்ைல என்  
கூறப்ப கிற . அண்ைமயில் தி ச்சியில் நடந்த ஒ  மாநாட் ல் சிகாேகா 
பல்கைலக்கழகம் பல ேநாெபல் பாி க்குாியவர்கைள உ வாக்கிய நிைலயில் 
இந்தியாவில் ஏன் இவ்வா  இல்ைல என்  ேகட்கப்பட்ட (Karpaga Kumaravel, 
2014). இங்கு தரம், ஆய்வில் ெசம்ைம, ஆய் க்கட் ைரகள் பைடப்பதில் அாிய 

யற்சி, ஆய் க்கட் ைரகைள எ தியவ க்கு மதிப் , அவர்தம் நி வனத்திற்கு 
கிைடக்கும் கழ் திய ஆய்வாளர்கள் அவ்வா  எ த வி ம் தல் என பலவைகத் 
தாக்கங்கள் இடம்ெப கின்றன.  
 
அயல்நா களில் பணி ாி ம் தமிழ்க்கல்வியாளர்கள் சில சிக்கல்கைள 
எதிர்ேநாக்குகின்றனர். அைவ நன்ைமக்குாிய சிக்கல்கள் என் ம்  நம்ைம ேம ம் 
உயர்த்தக்கூ ய சிக்கல்கள் என் ம் குறிப்பிடேவண் ம். அவ்வைகயில் தமிழ் 



இைணய மாநாட் ல் இ  குறித்த சிந்தைனகள் எைதேய ம் எ ப்ப மா 
அவ்வா  எ ப் வ  ஏேத ம் பயன்மிக்க விைளைவத்த மா? என்ற ஆதங்கத்தி ம் 
தமிழ்க்கல்வியாளர்கள், தமிழ் இைணய இதழ்கள் என ஆங்காங்கு இ க்கும் 
அைனத் ம் ஒன்றிைணய வழி உண்டா என்ற சிந்தைனயி ம் வினாநிரல் ஒன்ைறக் 
கல்வியாளர்கள் பல க்கும் அ ப்பிேனன். அவர்களில் சிலர் தங்கள் ேமலான 
க த் கைளத் தந் ள்ளனர். அவற்றில் குறிப்பிடத்தக்க இ வர் பதில்கைள இங்கு 
ேமற்ேகாள்களாக ம் ேமற்ேகாள்கைளக் க த் வ வில் மாற்றி ம் சிலவற்ைறச் 

க்கமாக ம் த கிேறன். அவர்களில் அயல் நாட்ைடச் ேசர்ந்தவ ம் தமிழகத்ைதச் 
ேசர்ந்தவ ம் இ ந்தனர். தரப்பட்ட வினாக்க க்கு அவர்கள் வழங்கிய சில பதில்கள் 
வ மா : 
 
தாங்கள் தமிழில் ஆய் க்கட் ைர எ வதில் ன்னணி ஆய்விதழ்கள் என்  
தைலசிறந்த ஐந்ைதக் கூற இய மா? (ஐந்  இதழ்கைளக் குறிப்பிட இயலாவி ல் 
தாங்கள் அறிந்த தைலசிறந்த இதழ்கள் சிலவற்ைறக் குறிப்பிடலாம்).      1.தமிழியல், 
அாிமாேநாக்கு, ந னத் தமிழாய் , 2. இயலா  

 
தங்கள  ெபயர்கள் இல்லாத நிைலயில் தங்கள  ஆய் க்கட் ைரைய இ வர் 
ம ஆய் (blind peer review) ெசய்தி ம் ஆங்கில ஆய்விதழ்களின் ப நிைல(process) 
குறித் த் தாங்கள் அறி ரா? 
1.அறிேவன் 2. தமிழிலக்கிய ஆய் கள் ெப ம்பா ம் கண் பி ப்ப , உ வாக்குவ  
என்பைதவிட அதிகமானைவ விமர்சன நிைலயில் இ க்கின்றன. அதனால் 
பதிலளிப்ப  க னம் என்  தாம் நிைனப்பதாகத் ெதாிவிக்கும் இவர், அறிவிய ல் 

ைறசார்ந்  ஆய் கள் இ ப்பதால் ைற சார்ந்தவர்க க்குள் அ  இ ப்பதாகத் 
ெதாிவிக்கும் இவர், ெமாழி ஆய் கள் அைனவ க்குமானைவயாக இ ப்பதால் 
ஓரள க்கு அைனவ ம் அறிய ம். எனேவ, வினா க்கான விைடையப் பற்றித் 
தாம் ப த்தறிந்ததில்ைல என் ம் ஆய்வாளர்கள் கூறக் ேகட் ப்பதாக ம் 
ெதாிவித் ள்ளார். 

 
Hirsh Index, Google Scholar, Ulrichsweb,  EBSCO,  ProQuest,  Scopus, Science 
Direct , Cabell's Directories ேபான்ற ஆய்  / ஆய்விதழ்த் தாக்கக்காரணிகள் 
(Research/ Journal Impact Factors) பற்றித் தாங்கள் அறி ர்களா? தாங்கள் அத்தகு 
தாக்கக்காரணிகளில் ஏேத ம் ஒன்ைற அல்ல  ஒன் க்கு ேமற்பட்டவற்ைறத் தங்கள் 
ஆய் க் கட் ைரக்காகப் ெபற்றி க்கிறீர்களா? ஆம் எனில் தய  ெசய்  எ க.  
1.”ேமற்கண்டவற்றில் சிலவற்ைற அறிேவன்”. 2. தமக்கு ேநர யாகப் பதில் கூற 
இயலா . அறிவியல் ஆய் க க்கும் ெமாழி ஆய் க க்கும் நிைறய ேவ பா கள் 
உண்  என்  க த்ைதத் ெதாிவித்தவர் குறிப்பிட் ள்ளார். தமிழிலக்கிய ஆய் களில் 
இ  சாத்தியமில்ைல. ேம ம் கட் ைரயாளைரப்ேபான்  அயல்நாட் ப் 



ேபராசிாியர்கள் ஆண் க்கு இ  ஆய் கைள ேமற்ெகாள்வ  என்ப  ேபான்  
தமிழகத் க்கு, அ ம் வசதி குைறந்த மாணவர்க க்கு ஆய்  வழிகாட் வ டன் 
குைறந்த உள்கட்டைமப்  வசதிக டன் கூ தல் மணிேநர வகுப் கள் எ க்கும் 
பின்னணியில் இத்தகு நிைலைய எதிர்பார்ப்ப  க னம் என்ற க த் த்ெதானிக்க 
அவர் தம் ஆதங்கத்ைத ெவளியிட் ள்ளார். இதனால் வினா க்கு ேநர யாகப் பதில் 
கூற இயலா  என்  குறிப்பிட் ள்ளார். 

 
தமிழில் ஒ  கட் ைர எ தப்பட்டா ம் அ  தமிழ் ப த்தவைர மட் மன்றிப் பிற 
ெமாழியினைர ம் பிற ைறயினைர ம் ெசன்  அைட ம்வைகயில் ஏேத ம்/ 
எைவேய ம் வழிைய / வழிகைள நாம் ேமற்ெகாள்ளலாம் என்  தாங்கள் 
எண் கிறீர்களா? ஆம் எனில் தய  ெசய்  குறிப்பி ங்கள். 
1.”தமிழ் ஆய்விதழ்க க்குப் ெபா வான ஓர் இைணயப்பக்கத்ைத உ வாக்கி அதில் 
ஆய்விதழ்கைளப் பதிப்பித்தால் பரவாலாகக் க த் கள் ேபாய்ச் ேச ம்”. 
2. “ஆம், இைணயத்தளம், மின்ன சல், ெதாைலக்காட்சி, அச்சிதழ்கள் என அைனத்  
ஊடகங்கைள ம் ஒேர ேநரத்தில் பயன்ப த்திக்ெகாள்ளேவண் ம். ேம ம் கட் ைர 
எ தப்பட்ட ெமாழியி ம் ஆங்கிலத்த்தி ம் இ  ஒேர ேநரத்தில் நைடெபற 
ேவண் ம்” என்ப ம் இவர  பதிலாக அைமந் ள்ள .  
  
தமிழில் ஆய் க்கட் ைர எ ம் ஆய்வாளர்க க்குத் தமிழில் இத்தகு இதழ்கள், 
வாய்ப் கள் ேதைவ என்  நிைனக்கிறீர்களா? ஆம் எனில் ஏன் என் ம் இல்ைல 
எனில் ஏன் ேதைவயில்ைல என் ம் அதிகபட்சம் ன்  க த் கள் வைர தய  
ெசய்  குறிப்பி ங்கள். 
1.”ேதைவ என்  நிைனக்கிேறன். அப்ெபா தான் ஒ வர் தான் எ வ  சாியா 
என்  அவரால் மிகச்சாியாக உணர ம். ேம ம் ஒ வர் எ வைத 
அத் ைறையச்சார்ந்த இன்ெனா வர் சாிபார்ப்ப ம் க த் கள் கூ வ ம் கட் ைர 
ேம ம் ேமம்பட வழி வகுக்கும்”. 2. ‘கண் ப்பாகத் ேதைவ. ஆய்  ெசய்வதற்கு என்ற 
நிைலையக் கடந்  ஆய்ைவப்பற்றித் ெதாிந் ெகாள்ள ம் ஆய்விதழ்கள் உண்  
என்பைத அறிந்  ெகாள்ள ம் ஒ வர் எ ம் ஆய் க்கட் ைர பலைர ம் 
ெசன்றைடயேவண் ம் என்ற தன்ைமக்காக ம், ஆய்  சாி அல்ல  தவ  என்  
அறி ம் நிைலக்காக ம் இத்தகு நிைல ேதைவ’.  
 
தங்கள  கல்வி நி வனத்தில் தங்கள  ைறயில் அைனத் லக நிைலயில் 
ஆய் க்கட் ைரகைளப் ெப ந்தாக்கத்ைத ஏற்ப த் ம் வைகயில் எ தி 
ெவளியி வ  குறித்த எதிர்பார்ப்  எந்த அள க்குத் தங்கைளத் ெதாடர்ந்  
ஆய் லகில் உயர்த்தி வ கிற  எனத் தய  ெசய்  குறிப்பி ங்கள்.  
1.”ஆய்விதழ்களில் ெவளியிட்டாேல ேவைல நிரந்தரம் என் ம் அளவிற்கு எங்கள  
நி வனத்தில் ஆய்விதழ்க க்கு மதிப்பளிக்கப்ப கிற ”. 2. “உங்க ைடய அ பவம் 



என்ன என்  எனக்குத் ெதாியா . ஆனால் என் ைடய அ பவம் என்ப  எந்த 
எதிர்பார்ப் மில்ைல” என்  கூறித் ெதாடர்ந்  க த் ைரத்தி க்கிறார். 
 
பங்ேகற் க் க த் ைரத்தவர்கள் அாிய பல க த் கைளத் ெதாிவித்தி ந்தனர். 
அயல்நாட்டவர் ஆங்கில ஆய்விதழ்களின் அபாிதமான தரம் ேநாக்கிய வளர்ச்சி,  
தமிழில் அத்தகு நிைல இல்லாைம, அேதேநரம் அதன் அாிய ேதைவ, கல்வியாளர்தம் 
பணி வாழ்வில் அ  ெப ம் உயர் இடம் குறித்  நன்கு அறிந்தி ந்ததால். 
தமிழகத்தவர் ஓரள க்கு இைவ குறித் த் ெதாிந்தி ந்தா ம் கல்வியாளர்தம் பணி 
வாழ்வில் அ  க்கிய இடம் ெப வதில்ைல என்ற நிைலையக் 
ெகாண் ந்தைமைய ம் அவர்தம் பதில்கள் வாயிலாக அறிய ந்த . எனி ம் இ  
குறித்  ஏேத ம் ெசய்யேவண் ம் என்ற சிந்தைன ஆழமாக ேமேலாங்கியி ந்தைத 

ன்னவாிடம் அதிகமாக ம் இரண்டாமவாிடம் ஓரள ம் கட் ைரயாளாிடம் மிக 
அதிகமாக இ ப்பைத ம் இங்கு எ த் ைரப்ப  இன்றியைமயாத . இங்கு இடம் 
க தி அதிகம் இடம் ெபற இயலாவி ம், கூ தல் மற் ம் விாிவான ெசய்திகள் 
மாநாட் ப் பைடப்பில் இடம்ெப ம்.  
 

ைர 
ஆக இந்தச் சிறிய யற்சியில் இன் ம் பலர  ஈ பா ம் க த் க ம் 
ேதைவப்ப கிற . இ  குறித்த விழிப் ணர்  அதிகம் இல்ைல என்ப ம் உலக 
அளவில் ஆய் த் ைறயில் எதிர்பார்க்கப் ம் குறிப்பிட்ட சில 
இன்றியைமயாக்கூ கள் குறித்த ஆழமான பார்ைவ ம் க த் ைரப் ம் தமிழில் 
ேதைவப்ப கிற . தமிழ் ஆய் த் ைறயில் இ வைர இடம்ெபற்றைவ குறித் ம் 
தற்ேபாைதய நிைல குறித் ம் பிறெமாழியினர் தமிழ் ஆய் த் ைறயில் ஈ ப ட் ச் 
ெசயல்ப ம் பாங்கும் ேவக ம் குறித் ம் தமிழ் ஆய்வாளர்களில் ெப ம்பாலாேனார் 
இன் ம் ஆழமாக ஆய் கைள ேமற்ெகாள்ளேவண் ம் என்ற எதிர்பார்ப்  ெதானித்  
நிற்பைத ம் உணர கிற . 
 
ஒவ்ெவா  நாட் ம் கல்வியாளர்க க்கான எதிர்பார்ப் கள் ேவ ப வ ம், 
ஒன்ைற ைவத் க்ெகாண்  மற்ெறான்ைற அளக்க இயலா  என்ப ம் 
கட் ைரயாள க்குத் ெதாிந்தா ம் அறி லக வழைம குறித்த சிந்தைனைய 
விைதப்ப  இக்கட் ைரயின் ேநாக்கம்.  அத் டன் தமிழ் இைணய லகம் 
ஆண் ேதா ம் மாநா கைள எ த் வ ம் நிைலயில் இ  குறித்  ஏேத ம் 
சிந்தைனைய ேமற்ெகாண்  தம் பங்களிப்ைப அல்ல  ைனப்ைப வழங்க மா 
என்ற வி ப்பத்ைத ெவளியி வ ம் இக்கட் ைரயின் அ த்த ேநாக்கமாகும். உலக 
அளவில் சிறந்த கட் ைரகைள எ வ  கல்வி ஆய்வாளாின் வாழ்வியல் மற் ம் 
பட்டத்ெதாழில் உயர் க்கு அ ப்பைடயான ஒ  காரணமாக அைமவைத இங்கு 
அைனவ ம் ாிந் ெகாள்வ  தமிழகத் க்கு ெவளிேய உள்ள நிைலைய 
எ த் க்காட்ட வழி வகுக்கும் என்ப  கட் ைரயாளாின் நம்பிக்ைக. 
 
 



நன்றி: 
இக்கட் ைரக்காக நான் வினாநிரல்கைள அ ப்பியேபா  தம் ஒப் தல்கைள ம் தம் 
க த் கைள ம் அ ப்பிய கல்வியாளர்க க்கு என் மனமார்ந்த நன்றி உாித்தாகுக! 
 
References: 
David J Solomon. 2007. The Role of Peer Review for Scholarly Journals in the 
Information Age. The Journal of Electronic Publishing. 10:1. Accessed at website 
http://quod.lib.umich.edu/j/jep/3336451.0010.107?view=text;rgn=main on 29 June 
2014. 
Renu Gupta, 2010. A Course in Academic Writing. New Delhi: Orient BlackSwan.   
Karpaga Kumaravel, 2014. Opening and Welcome Address. Inagural Ceremony of 
the International Conference on Recent Advances in Educational Technology: 
Implications and Future Directions (23& 24, August 2014). Department of 
Educational Technology. Trichi: Bharathidasan University (Khajamalai Campus).  
 
 
 
 
 
 
 


