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புதன், மவார்ச் 25, 2020

இைணயெவளியில்
தமிழாய்வுகள்:
அைனத்துலக கவனம் ெபற
என்ன ெசய்ய ேவண்டும்?

உண்ைம நின்றிட ேவண்டும்

பு்ன், மோரச 25, 2020

�ஞ்சன் ேகாேகாய்ககு
எம்.பி. பதவி:
ேெர்ைமயறற ெசயல்
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மிழாய்வு என்பது தமிழ் இலக்கியம், இலக்கணம் மட்டுமின்றி ெமாழியியல், இனவைரவியல்,
ெதால்லியல், நாடகவியல், வரலாறு, நுண்கைலகள், தகவல் ெதாடர்பியல், இதழியல், சூழலியல்,
ெபண்ணியம், சமயம், ெமய்யியல் ேபான்ற பல்ேவறு துைறகளுடன் ஒருங்கிைணந்த நிைலயில்
விரிவைடந்துள்ளது. உயர்கல்விப் புலத்தில் ேபராசிரியர்களும் முைனவர் பட்ட ஆய்வாளர்களும்
தமிழாய்வு ெதாடர்பாக ஆண்டுேதாறும் நூற்றுக்கணக்கில் ஆய்வுக் கட்டுைரகைளக் கருத்தரங்குகளில்
சமர்ப்பிக்கின்றனர். இன்ெனாருபுறம், காத்திரமான ஆய்வுக் கட்டுைரகைள ஆய்விதழ்களில் ெவளியிடும்
ேபாக்கு அதிகரித்துவருகிறது. தமிழகம் மட்டுமின்றி இலங்ைக, மேலசியா, சிங்கப்பூர், ெமாரிஷியஸ்
ேபான்ற நாடுகளில் இருந்தும் ஆய்வாளர்களால் தமிழில் ஆய்வுக் கட்டுைரகள் எழுதப்படுகின்றன.

ஆய்வுசார் குறியீடுகள்
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ஆய்விதழில் பிரசுரமாகிற ஆய்வுக்கட்டுைரகள்,
சர்வேதசக் கட்டுைர எண் (DOI number) ெபறுவதன்
மூலம், அைவ ‘ேவர்ல்ட்ேகட்’ (WorldCat),
‘ப்ளம்எக்ஸ்’ (PlumX), ‘பிேகபி இண்ெடக்ஸ்’ (PKP
Index), ‘கிராஸ்ெரஃப்’ (Crossref) ேபான்ற அறிவியல்
தரவுத்
தளங்களில்
பதிேவற்றப்படுகின்றன.
அறிவியல், சமூக அறிவியல், கைலயியல்
சார்ந்த ஆய்வுகளில் ஆய்விதழ்களின் தரமும்,
ஆய்வாளர்களின் தனித்துவமும், ஆய்விதழ்களில்
பிரசுரமாகிய ஆய்வுக் கட்டுைரகளின் தர மதிப்பீட்டின்
அடிப்பைடயில்தான் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன. இது
ெதாடர்பாக ‘ஸ்ேகாப்பஸ்’ (SCOPUS), ‘ெவஃப்
ஆப் சயின்ஸ்’ (WoS) ேபான்ற அைமப்புகள்,
ஆய்விதழ்களின் தரத்ைத மதிப்பிடுகிற பணிையத்
ெதாடர்ந்து ெசய்கின்றன.

தமிழாய்வுக்
கட்டுைரகள்
ெதாடர்பாகச்
ெசயல்முைறத் திட்டங்கைள அறிமுகப்படுத்தி
நைடமுைறப்படுத்திட, தமிழாய்வுசார் குறியீடுகைள
(Citation Metrics) உருவாக்கி ேமம்படுத்த

தமிழில் பிரசுரமாகிற எந்தெவாரு ஆய்வுக்
கட்டுைரயும், ஆய்வுச் சுருக்கம், முதன்ைமச்
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இைணயத்திலும்
இந்து தமிழுடன்
இைணந்திருக்க...

எப்போதும் மக்கள் கூட்டத்ோல் நிறைந்திருககும் உலகின் பல முன்்னணி றமயங்கள் வெறிச்சோடியிருககின்ை்ன. வீதி்களில் சப்மில்றல. சோறல்களில் சல்னமில்றல. ்க்�ோ்னோ வ்ோறறைத
்விரபப்ற்கோ்க வீடடுககுள்்ளே்ய மக்கள் ்ங்கள் வசயல்போடு்கறளேச சுருககிகவ்கோண்டிருககிைோர்கள். ்டுபபு மருந்து இல்லோ் ஒரு வ்ோறறு்�ோறய வி�டடியடிபப்றகு அ�சோங்கம் மடடுமல்ல,
மக்களும் ்சரந்து்ோன் சுயக்கடடுபபோடற்ட உருெோககிகவ்கோள்ளே ்ெண்டும். கீ்ே உள்ளே ப்டங்கள் உல்கததின் விழிபபுணரறெயும், �ம்முற்டய ‘விழிபபுணர’றெயும் ்கோடடுகின்ை்ன. அததியோெசியமோ்க
வெளி்ய பயணிபபது ்விரக்க முடியோ்்ோ்க இருக்கலோம்; எல்லோெறறையும் அபபடிச வசோல்லிவி்ட முடியுமோ என்ப்றகு தி.�்கரில் ஞோயிறு அன்று கூடிய கூட்டம் ஒரு உ்ோ�ணம்.

வாடிகன், ேராம்.

முடக்க கால நடவடிக்ைககள்
ேரானா பாதிப்புகள் மாநிலங்கெளங்கும் நாளுக்கு நாள்
றிடுே
அதிகரித்துவருகின்றன. இைதக்
அரசு எடுக்கும்
ெவன்கட்டுப்படுத்துவதற்கு
நடவடிக்ைககைள மக்கள் விழிப்புணர்வுடன் நைடமுைறப்படுத்த ேவண்டிய
தருணம் இது. நாம் முடக்கப்படுவதால் சில சங்கடங்கைள எதிர்ெகாள்ள
ேநரலாம். இருந்தாலும், ஒத்துைழப்பு தர ேவண்டியது மிகவும் அவசியம்.
அத்தியாவசியப் ெபாருட்கள் ெதாடர்ந்து கிைடக்க வழிவைக ெசய்வது,
அத்தியாவசியமான வங்கிச் ேசைவகள், ஏடிஎம் ேசைவகள், மருத்துவ
இவவளவு ெெரிசல் ேதைவயா?
வசதிகள் ெதாடர்ந்து கிைடக்கச் ெசய்வது, வணிகர்கள் இக்காலத்தில்
விைலகைளக் கண்டபடி உயர்த்தாமல் நியாயமான விைலகளில்
ெபாருட்கைள வழங்குவது ேபான்றவற்றில் அரசு கூடுதல் கவனம் ெசலுத்த
ேவண்டும். ெமட்ேரா ரயில் ேபான்ற நகர்ப்புறப் ேபாக்குவரத்துகள் முற்றிலும்
நிறுத்தப்படுவதால், பணியாளர்கள் ெநடுந்தூரம் பயணிப்பதில் உள்ள
சிக்கல்கைளக் கருத்தில் ெகாள்ள ேவண்டும். அந்தந்த நிறுவனங்கள்
அவர்களுக்கான
மாற்று ஏற்பாடுகைளச்
ெசய்ய ேவண்டும். அவரவர்
உலகம் தன்ைன
எபபடித் தறகாத்துகெகாள்கிறது?
வீடுகளுக்கு அருகிலுள்ள கிைளகளுக்குத் தற்காலிகப் பணிமாற்றம் ெசய்து
தர வாய்ப்பிருந்தால் நிர்வாகத்தினர் அைதக் கவனிக்க ேவண்டும். கூட்டு
ஒத்துைழப்பின் வழியாகேவ இந்தப் ேபராபத்ைத எதிர்ெகாள்ள முடியும்.
பிற நாடுகளின் அனுபவங்கைள நம்முைடய பாடமாக எடுத்துக்ெகாள்ள
ேவண்டும்.
ெவனிஸ், இத்தாலி.

வியன்னா, ஆஸ்திரியா.
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ெசன்ட்ரல்
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பாரிஸ், பிரான்ஸ்.

ஓஎம்ஆர்

்க

்�ோ்னோ றெ�ஸ் ்ோககு்லின் புதிய றமயமோ்க ஐ்�ோபபிய �ோடு்கறளே அறிவிததுள்ளேது உல்க சு்கோ்ோ�
நிறுெ்னம். ்க்�ோ்னோ ்ோககு்லுககு ஆளேோ்னெர்களிலும் அ்றகுப பலியோ்னெர்களிலும் மூன்றில்
ஒரு பஙகி்னர, ஐ்�ோபபிய �ோடு்கறளேச ்சரந்்ெர்கள். சீ்னோவுககு அடுத்படியோ்க இத்ோலி மி்க
்மோசமோ்கப போதிக்கபபடடிருககிைது. 25,000-ககும் ்மறபட்டெர்கள் போதிக்கபபடடிருககிைோர்கள். 1,800 ்பர
பலியோகியிருககிைோர்கள். இத்ோலியில் ஏறபடடிருககும் ்�ோய்த ்ோககு்றல அடுதது மறை ஐ்�ோபபிய �ோடு்கள்
்ங்கறளேக ்கோததுகவ்கோள்ளும் �்டெடிகற்க்களில் தீவி�மோ்க இைஙகிவிட்ட்ன.

்க்�ோ்னோ ்ோககு்லுககு முன்பு, ஐ்�ோபபிய �ோடு்களுககுள்
எல்றல்கறளேக ்க்டபப்றகு ்ஙகு்ற்டயறை நிறலயிருந்்து.
இப்போது நிறலறம ்றலகீேோகிவிட்டது. ஐ்�ோபபிய
�ோடு்கள் ஒவவெோன்றும் எல்றலக ்கடடுபபோடு்கறளே
விதிக்க ஆ�ம்பிததிருககின்ை்ன. மி்க முககியமோ்க,
எந்வ்ந்் ெற்க்களில் எல்லோம் மக்கள் ஒன்றுகூடுெ்றகு
ெோய்பபு
இருககிை்்ோ
அறெ
அற்னததுககும்
்ற்டவிதிததுெருகின்ை்ன.
ஆஸ்திரியோவில் 100 ்பருககும் ்மல் கூடுெது
்ற்டவசய்யபபடடுள்ளேது.
அருங்கோடசிய்கங்கள்,
திற�ய�ஙகு்கள், ்கறலய�ஙகு்கள் எ்ன மக்கள் ஒன்றுகூ்ட
ெோய்பபுள்ளே இ்டங்கள் அற்னததும் மூ்டபபடடுள்ளே்ன.
வபல்ஜியததில் அற்னததுப பள்ளி்களுககும் விடுமுறை
வி்டபபடடுள்ளேது. சூபபர மோரகவ்கட, மருந்துக ்கற்ட்கள்
மடடு்ம திைந்துள்ளே்ன. மதுபோ்ன விடுதி்கள், உணெ்கங்கள்
ஆகியெறறை மூடுெ்றகு உத்�விடடுள்ளே்்ோடு அது
சரிெ�ப பின்பறைபபடுகிை்ோ என்று ்கோெலர்கள் வ்ோ்டரந்து
்கண்்கோணிததும் ெருகிைோர்கள்.
வசக குடிய�சில் ்கோறல 6 மணி மு்ல்
இ�வு 8 மணி ெற� மடடு்ம உணெ்கங்கள்
திைந்திருக்க
அனுமதிக்கபபடுகின்ை்ன.
உ்டறபயிறசி
நிறலயங்கள், நூல்கங்கள் ஆகியெறறுககு விடுமுறை
அளிக்கபபடடுள்ளேது. உணவு விறபற்ன நிறலயங்கள்,
சூபபர மோரகவ்கடடு்கள், மருந்துக ்கற்ட்கள் மடடு்ம
திைந்திருக்க அனுமதிக்கபபடடுள்ளே்ன. வ்டன்மோரககிலும்
அற்னதது வி்மோ்ன வபோழுது்போககு றமயங்களுககும்
நூல்கங்களுககும் விடுமுறை வி்டபபடடுள்ளேது. மக்கள்
வீடடி்ல்ய இருககும்படியும் வபோதுப்போககுெ�தற்த

்விரககும்படியும் அறிவுறுத்பபடடிருககிைோர்கள்.
பி�ோன்ஸில் வெரவசயில்ஸ் அ�ண்மற்ன, ஈபிள் ்்கோபு�ம்,
டிஸ்னி்லண்ட போரிஸ் உள்ளிட்ட அற்னதது சுறறுலோ
றமயங்களும் மூ்டபபடடுள்ளே்ன. நூறறுககு ்மறபட்டெர்கள்
ஒ்� இ்டததில் கூடுெ்றகும் ்ற்டவிதிக்கபபடடுள்ளேது.
திற�ய�ஙகு்கள்,
்கறலய�ஙகு்கள்
மூ்டபபடடுள்ளே்ன.
அற்னதது வபோதுநி்கழ்சசி்களும் �ததுவசய்யபபடடுள்ளே்ன
அல்லது ்்தி குறிபபி்டோமல் ்ள்ளிறெக்கபபடடுள்ளே்ன.
அற்னததுப
பள்ளிககூ்டங்களும்
மூ்டபபடடுவிட்ட்ன.
பயணங்கறளேக குறைததுகவ்கோள்ளுமோறும், வீடடிலிருந்்்
அலுெல்கப பணி்கறளேச வசய்யுமோறும் பி�ோன்ஸ் அதிபர
இம்மோனு்ெல் மக�ோன் ்்கடடுகவ்கோண்டுள்ளேோர.
வெரமனியில் வபரும்போலோ்ன பள்ளி்களுககு ஏப�ல் 20
ெற�யிலும் விடுமுறை அளிக்கபபடடுள்ளே்ன. முககியமோ்ன
்கோல்பந்து ்போடடி்கள் ஆளில்லோ் றம்ோ்னங்களில்
�்டத்பபடுகின்ை்ன.
கிரீஸில்
திற�ய�ஙகு்கள்,
்கறலய�ஙகு்கள்,
விறளேயோடடு
றம்ோ்னங்கள்,
உ்டறபயிறசி நிறலயங்கள் அற்னததும் மூ்டபபடடுவிட்ட்ன.
ஹங்்கரியில் அற்னததுப பள்ளி்களுககும் விடுமுறை
வி்டபபடடுள்ளே்்ோடு �ோடு முழுெதும் மக்கள் ஒன்றுகூடும்
நி்கழ்வு்கள் அற்னததுககும் ்ற்டவிதிக்கபபடடுள்ளேது.
வ�்ரலோந்து �ோடடிலும் 100 ்பருககும் ்மல்
ஒன்றுகூடுெ்றகுத ்ற்ட நிலவுகிைது. பள்ளி, ்கல்லூரி்கள்
திைந்திருககின்ை்ன என்ைோலும், ஆன்றலன் ெகுபபு்கள்
�்டததுெ்றகு ஊககுவிக்கபபடுகிைது. �ோர்ெ �ோடடில்
அற்னததுப
பள்ளிககூ்டங்களுககும்
விடுமுறை
வி்டபபடடுள்ளே்்ோடு விறளேயோடடு றம்ோ்னங்களுககும்
வபோது நி்கழ்சசி்களுக்கோ்ன அ�ங்கங்களும் மூ்டபபடடுள்ளே்ன.
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என்ெனன்ன ேதைவ?

கே�ானா: உைறகிறது உலகம்!

க

கல்விப்புலம் சார்ந்த ேபராசிரியர்கள், ஆய்வாளர்
கள் குைறந்தபட்சம் கல்வி நிறுவனத்திலிருந்து
வழங்கப்பட்டுள்ள
அைடயாள
அட்ைடயின்
மூலம் தங்களுக்ெகனத் தனிப்பட்ட ஆய்வு
நுைழவாயில் கணக்ைக (Research Gate account)
ஏற்படுத்தி, தாங்கள் இதுவைர ெவளியிட்டுள்ள
அல்லது புதிதாக எழுதியுள்ள கட்டுைரகைளப்
பதிேவற்றலாம். இைணயத்தில் ஆய்வாளரின்
கட்டுைரகைள எத்தைன ேபர் பார்த்திருக்கிறார்கள்,
பதிவிறக்கம் ெசய்திருக்கிறார்கள், ஆய்வாளருக்குக்
கிைடத்திருக்கிற ேமற்ேகாள் அளவீடுகள் (RG
Factor) ஆகியவற்ைற அறிந்துெகாள்கிற வாய்ப்பு
ஆய்வு நுைழவாயிலில் இருக்கிறது.
‘ஆய்வாளர் அைடயாளம்’ (Researcher ID)
என அைழக்கப்படும் ‘ஆர்ச்சிட் ரிசர்ச்சர் ஐடி’
(ORCID Researcher ID - Clarivate Analytics)
எண், ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிற அைனத்து
வைகயான ஆய்வுத் துைறயினருக்கும் இந்த எண்
மிகவும் அவசியமானது. இந்த எண்ைண ‘கல்வி
ஆதார்’ என்று கூறலாம். இைணயத்தில் இந்த
எண்ைண ஏற்படுத்திப் பயன்படுத்துவது முற்றிலும்
இலவசம். தமிழ் ஆய்வாளர்களும் ேபராசிரியர்களும்
அவசியம் தங்களுக்கான அைடயாள எண்ைண
உருவாக்கிட ேவண்டும்.
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வூஹான், சீனா.

கூகுள்
ஆய்வாளர்
கணக்கு,
கூகுள்
நிறுவனத்தினரால்
ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு
இலவசமாகத் தரப்படுகிற ேசைவ. இந்தக் கணக்ைக
ஏற்படுத்தி
நிர்வகிப்பதற்குக்
குைறந்தபட்சம்
ஆய்வாளர் அல்லது கட்டுைரயாளருக்கு ஜிெமயில்
கணக்கு இருந்தால் ேபாதுமானது. இைத ‘www.
scholar.google.com’ என்ற இைணயத்தளத்தில்
எளிதில் உருவாக்கி ஆய்வாளர் இதுவைர
ெவளியிட்டுள்ள
ஆய்வுக்
கட்டுைரகைள
இைணயத்தில் பதிேவற்ற முடியும். கூகுள்
ேதடுெபாறியின் உதவியுடன் கட்டுைரயாளர்
ெபற்றிருக்கக்கூடிய
அைனத்து
வைகயான
ஆய்வுசார் குறியீடுகைளயும் அறிக்ைகயாகப் ெபறும்
வாய்ப்பு இங்குள்ளது.
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ஒரு ஆய்வாளர் தான் ேதர்ந்ெதடுத்துள்ள ஆய்வுத்
தைலப்பு ெதாடர்பாக முன்னர் பிரசுரமாகியுள்ள
ஆய்வுக் கட்டுைரகைளயும் ஆய்வுகளின் ேபாக்ைகயும்
அறிந்துெகாள்வது மிகவும் அவசியம். தமிழாய்வுகள்
ெநடிய பாரம்பரியமும் வரலாறும் மிக்கைவ எனினும்
ஆய்வுக் கட்டுைரகைள ஆவணப்படுத்துதல்
என்பது ெதாடக்க நிைலயில்தான் உள்ளது
அல்லது நைடெபறாமேல உள்ளது. இதனால், பிற
துைறகளில் ஆய்வுக் கட்டுைரகளுக்கு அளிக்கப்படும்
ஆய்வுசார் குறியீடுகளான ேமற்ேகாள் அளவீடுகள்
(Citation Metrics, H-index, i-10 index, SNIP)
தமிழாராய்ச்சித்
துைறயில்
வழங்கப்படாமல்
இருக்கிற சூழல் நிலவுகிறது.

ேவண்டும். எனேவ, ஆய்வுக் கட்டுைர எழுதவிருக்கிற
ஆராய்ச்சியாளர்கள்/ கல்வியாளர்கள்/ கட்டுைர
யாளர்கள் கூகுள் ஆய்வாளர் கணக்கு (Google
Scholar
account),
ஆய்வு
நுைழவாயில்
கணக்கு (Research Gate account), ஆய்வாளர்
அைடயாளம் (Researcher ID), அடிப்பைடத்
தரவுகள் ஆகியவற்ைறப் பற்றி அறிந்து அவற்ைற
நைடமுைறப்படுத்த ேவண்டும்.
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அச்சு ஊடகம், மின்னணு ஊடகம் மூலம்
ஆய்விதழ்களில்
பிரசுரமாகிற
தமிழாய்வுக்
E-Paper
கட்டுைரகள்தான் கல்விப்புலம் சார்ந்த அண்ைமக்
கால ஆய்வுப் ேபாக்குகைளத் தீர்மானிக்கின்றன.
மின்-ஆய்விதழ்களின் எண்ணிக்ைக அதிகரிக்கும்
சூழலில் ஆய்வுக் கட்டுைரகள் குறித்த கண்காணிப்பும்
தர மதிப்பீடும் இைணயெவளியில் முக்கிய
இடம்ெபறுகின்றன. தகவல் ெபருக்கச் சூழலில்
தமிழாய்வுக் கட்டுைரகைள அைடயாளப்படுத்திட
நவீனத் ெதாழில்நுட்பம் சார்ந்த அைமப்புகைளப்
பயன்படுத்த ேவண்டிய ேதைவ ஏற்ப்பட்டுள்ளது.
தமிழில்
நைடெபறுகிற
ஆய்வுகளும்,
பிரசுரிக்கப்படுகிற ஆராய்ச்சிக் கட்டுைரகளும்
சர்வேதசத் தரத்துக்ேகற்பத் தகவைமக்கப்பட
ேவண்டிய ேதைவயும் ஏற்பட்டுள்ளது.
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சச நீதிமன்ைத ்றலறம நீதிபதியோ்கப ப்வி ெகிதது
ஓய்வுவபறை �ஞ்சன் ்்கோ்்கோய், மோநிலங்களேறெ
நியம்ன உறுபபி்ன�ோ்க நியமிக்கபபட்டதும், அற்
ஏறறுகவ்கோண்்டதும் அெர ெகித் ப்விககுப வபருறம
்சரபப்ல்ல; மோைோ்க, ்கண்ணியதற்க குறலபப்ோகும்.
மி்கச சிைந்் சட்ட ெல்லு�ருக்கோ்ன வ்கௗ�ெமோ்க இது
்்ோன்ைோது; ்றலறம நீதிபதியோ்கப ப்வி ெகித்்போது
ஆளும் கூட்டணிககு ஆ்�ெோ்கச வசயல்பட்ட்றகு ெேங்கபபட்ட
பரிசோ்க்ெ இந்் நியம்னம் போரக்கபபடும். உசச நீதிமன்ைத
்றலறம நீதிபதியோ்கப ப்வி ெகிதது ஓய்வுவபறை �ோன்கு
மோ்ங்களுகவ்கல்லோம் இந்் நியம்னம் �்டந்துள்ளேது. ஆளும்
கூட்டணிககுச சோ்்கமோ்க அளித் தீரபபு்களுக்கோ்கவும், சில
ெேககு்கறளேத ்ோம்பபடுததிய்ற்கோ்கவும் இந்் நியம்னம்
என்று சிலருககுத ்்ோன்றி்னோல் அற்த ்ெறு என்று எபபடிக
கூை முடியும்?
நீதித துறைககும் சட்டத துறைககும் இற்டயில் ்மோ்ல்
இல்லோமல் சுமு்கமோ்க ஒருஙகிறணந்து வசயல்ப்ட்ெ இந்்
நியம்னம் என்று சிலர கூறுெற்யும் ஏறப்றகில்றல.
ஓய்வுவபறை பிைகு நீதித துறைககு அெர பி�திநிதியும் இல்றல.
அெற� அந்்ப பணிக்கோ்க நீதித துறைப பயன்படுததிகவ்கோள்ளே
்ெண்டிய அெசியமும் இல்றல. மோநிலங்களேறெயில் விெோ்ம்
�்டககும்்போது அெருற்டய சட்ட அறிவும், நீதிபதியோ்கப
பணியோறறிய அெருற்டய அனுபெங்களும் வெளிபபடும்
என்பற் மடடு்ம ஏற்கலோம்.
அ்யோததி ெேககிலும், �ஃ்பல் விமோ்ன ்ப�ம் வ்ோ்டரபோ்ன
ெேககிலும் ஆளுங்கடசிககு ஆ்�ெோ்கத தீரபபு ெேஙகியிருந்்ோர.
எ்ன்ெ, ்ோரமீ்க அடிபபற்டயில் இந்் நியம்னதற் ்்கோ்்கோ்ய
ஏற்க மறுததிருக்க ்ெண்டும். ்்ர்ல் �ன்வ்கோற்டப பததி�ம்
வ்ோ்டரபோ்ன ெேகற்கயும், ்கோஷ்மீருககு சிைபபு அந்்ஸ்ற்
அளிககும் சட்டதற் நீககியது வ்ோ்டரபோ்ன ெேகற்கயும்
விசோ�றணககு
எடுததுகவ்கோள்ளேோமல்
்ோம்பபடுததிய
அெருற்டய
நிரெோ்க
முடிவு்களும்
ஆளுங்கடசிககு
சோ்்கமோ்கத்ோன் அறமந்்்ன. நியம்ன உறுபபி்னர ப்விறய
ஏறறுகவ்கோண்டிருபப்ோல் அெருற்டய முந்ற்ய வசயல்்கள்
அற்னததுககும் ஒரு சோயம் ஏறுெற்த ்டுக்க முடியோது.
‘ஓய்வுவபறை உசச நீதிமன்ைத ்றலறம நீதிபதி்கள்
மோநிலங்களேறெககு இ்றகு முன்்னோலும் நியமிக்கபபடடுள்ளே்னர,
அெர்கள் ஆளு�ர்களேோ்கககூ்ட ப்வி ெகிததுள்ளே்னர’ என்று
ஆளுங்கடசி ்�பபில் கூைபபடுகிைது. அது இந்் நியம்னதற்
நியோயபபடுததிவி்டோது. ‘இது முறையறை வசயல்்ோன்' என்பற்
அெர்க்ளே மறைமு்கமோ்க ஒபபுகவ்கோள்ெற்ப ்போல் ஆகிைது.
1984-ல் வ்டல்லியிலும் பிை �்க�ங்களிலும் சீககியர்களுககு
எதி�ோ்க �்டந்் ென்முறை்களுககு ்கோஙகி�ஸ் ்கடசிறய அறமபபு
ரீதியோ்க எந்் வி்ததிலும் வபோறுபபோக்க முடியோது என்று
அளித் தீரபபுககுப பரிசோ்கத்ோன் நீதிபதி �ங்க�ோத மிஸ்�ோ
மோநிலங்களேறெ உறுபபி்ன�ோக்கபபட்டோர என்ை குறைசசோடடு
இன்னும் உயி்�ோடு உள்ளேது. பிஹோரில் நிதி முறை்்கடடில்
்கோஙகி�ஸ் மு்லறமசசர சம்பந்்பப்டவில்றல என்று அளித்
தீரபபுக்கோ்க நீதிபதி பஹருல் இஸ்லோம் மோநிலங்களேறெ
உறுபபி்ன�ோக்கபபட்டோர, அ்் ப்விறய 1972-ல் �ோஜி�ோமோ
வசய்துவிடடு உயர நீதிமன்ை நீதிபதியோ்னோர; 1983-ல் அெ்�
உசச நீதிமன்ை நீதிபதி ப்விறய விடடு விலகி ்்ர்லிலும்
்போடடியிட்டோர என்பதும் அபபடித்ோன். இந்் முன்னு்ோ�ணங்கள்
�ல்லறெ, உ்ட்்ன பின்பறைத்க்கறெ என்று ஆளுங்கடசியும்
அ்ன் ்றலெர்களும் ்கருதுகின்ை்ன�ோ?
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ஈரான்

சமூக
வைலதளங்களில்
எங்கைளத் ெதாடர...

அைனத்துலக முைறைமகள்

சு.லட்சுமணன், ந.முருேகசபாண்டியன்

தமிழில் எழுதப்படுகிற ஆய்வுக்
கட்டுைரகள் உடனடியாக
மின்னணு ெவளியில்

அதிக எண்ணிக்ைகயில்

இடம்ெபறும்ேபாது அைவ

அண்ைமக்கால மதிப்பீட்ைடப்

ெபறும். தமிழில் நைடெபறுகிற
ஆய்வுகள் குறித்து,

அைனத்துலக அளவில்

கவனப்படுத்திட ஆய்வாளர்கள்,

ேபராசிரியர்கள் நவீன அறிவியல்
ெதாழில்நுட்பத்துடன் இைணந்து
ெசயலாற்றிட ேவண்டியுள்ளது!

ெசாற்கள்,
துைணநூல்
பட்டியல்
ஆகிய
அடிப்பைடத் தரவுகைள உள்ளடக்கியதாக இருத்தல்
அவசியம். தமிழில் எழுதப்பட்டுள்ள ஆய்வுக்
கட்டுைரயுடன் ஆய்வுச் சுருக்கம், முதன்ைமச்
ெசாற்கள், துைணநூல் பட்டியல் ஆகியவற்றின்
ஆங்கில
ெமாழிெபயர்ப்ைபயும்
ேசர்த்துப்
பதிேவற்றினால் கூகுள் ஆய்வாளர் கணக்கு,
ஆய்வு நுைழவாயில் கணக்கில் ஆய்வாளரின்
கட்டுைரகள்
ேசர்த்துக்ெகாள்ளப்படுகின்றன.
ஆய்வுக் கட்டுைரயின் இறுதியில் துைணநூல்
பட்டியல் அளிக்கும்ேபாது ‘எம்எல்ஏ ஸ்ைடல்’
(MLA Style), ‘ஏபிஏ ஸ்ைடல்’ (APA Style),
‘சிகாேகா ஸ்ைடல் ேமனுவல்’ (Chicago Style
Manual) ேபான்ற அைனத்துலக முைறைமகைளப்
பயன்படுத்துவது அவசியமானது.
ஆய்வின் தாக்கத்ைத அறிவியல்பூர்வமாகத்
தருவதுதான் ஆய்வுசார் குறியீடுகள் (Citation
Metrics). ஆய்வுக் கட்டுைரயில் பயன்படுகிற அதிக
எண்ணிக்ைகயிலான ேமற்ேகாள்கள் கட்டுைரைய
எழுதிய ஆராய்ச்சியாளரின் ஆய்வுசார் குறியீட்ைட
நிர்ணயிக்கின்றன. கூகுள் தரும் பல ேசைவகைளப்
ேபால ஆய்வுசார் குறியீடுகைளப் ெபற்றிட கூகுள்
ஆய்வாளர் கணக்கு என்ற ேசைவ உதவுகிறது.
தமிழில் எழுதப்படுகிற ஆய்வுக் கட்டுைரகள்
உடனடியாக மின்னணு ெவளியில் அதிக
எண்ணிக்ைகயில் இடம்ெபறும்ேபாது அைவ
அண்ைமக்கால மதிப்பீட்ைடப் ெபறும். தமிழில்
நைடெபறுகிற ஆய்வுகள் குறித்து, அைனத்துலக
அளவில்
கவனப்படுத்திட
ஆய்வாளர்கள்,
ேபராசிரியர்கள் நவீன அறிவியல் ெதாழில்நுட்பத்துடன்
இைணந்து ெசயலாற்றிட ேவண்டியுள்ளது.

- கட்டுைரயாளர்கள்,
சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழின்
முதன்ைம ஆசிரியர் மற்றும் பதிப்பாளர்.

இந்தியாவில் நிைறய ஆய்வகங்கள்
இப்ேபாது அதிக அளவில் மாதிரிகள் எடுக்க
ஆரம்பித்திருக்கின்றன. நிைலைம தீவிரமைடவைதப்
ெபாறுத்து சிறப்பான பரிேசாதைன உத்திகைள
வகுக்க ேவண்டும். அதிக அளவில் பாதிப்புகைள
எதிர்ெகாள்ளும் நாடுகளுக்கு உலக சுகாதார
நிறுவனம் பரிந்துைரப்பது இைதத்தான்:
கண்டறிதல், ேசாதைன ெசய்தல், சிகிச்ைசயளித்தல்,
தனிைமப்படுத்துதல், பாதிக்கப்பட்டவர்கேளாடு
ெதாடர்புைடயவர்கைள அைடயாளம் காணுதல்.
ேசாதைன ெசய்வதும் தனிைமப்படுத்துவதும்
கேரானா ெதாற்ைற எதிர்ெகாள்வதற்கு
மிகவும் அவசியமானது.
- பூனம் ேகத்ரிபால் சிங்,
ெதன்கிழக்கு ஆசிய இயக்குநர், உலக சுகாதார நிறுவனம்.

தி.நகர்

்போலந்தில்
அற்னதது
வபோது
நி்கழ்வு்களும்
�ததுவசய்யபபடடுள்ளே்ன. திற�ய�ஙகு்கள், ்கறலய�ஙகு்கள்
மூ்டபபடடுள்ளே்ன. எனினும், மக்களின் ்ெண்டு்்கோறளே
ஏறறு ்்ெோலயங்கள் மடடும் திைந்துறெக்கபபடடுள்ளே்ன.
வ�ரிசறலத ்விரபப்ற்கோ்க ஞோயிறறுககிேறம்களில்
அதி்கப பி�ோரத்ற்னக கூட்டங்கறளே �்டததுெ்றகும்
ஏறபோடு்கள் வசய்யபபடடுள்ளே்ன.
்போரசசுக்கல் �ோடடில் ்கற்ட்கள் அற்னததும்
திைந்துள்ளே்ன.
ஆ்னோல்,
்ப�ங்கோடி்கள்
மறறும்
உணெ்கங்களில் குறைந்்படச �பர்கள் மடடு்ம
அனுமதிக்கபபடடுெருகிைோர்கள்.
ஸ்்லோ்ெகியோவில்
மளிற்கக ்கற்ட்கள், உணெ்கங்கள் திைந்துள்ளே்ன. ்பருந்து,
�யில் ்போககுெ�தது குறைக்கபபடடுள்ளேது. ெோ� �ோட்களில்
்ப�ங்கோடி்கள் திைந்திருந்்ோலும், ெோ� இறுதி �ோட்களில்
உணவு, மருந்துக ்கற்ட்கள் மடடு்ம திைக்கபபடுகின்ை்ன.
ஐ்�ோபபோவில் இத்ோலிறய அடுதது மி்க ்மோசமோ்கப
போதிக்கபபடடுள்ளே �ோடு ஸ்வபயின். 5,700 ்பர
றெ�ஸ் ்ோககு்லுககு ஆளேோகியிருககிைோர்கள். 136
்பர பலியோகியிருககிைோர்கள். 517 ்பர குணமோகி
வீடுதிரும்பியிருககிைோர்கள். ஸ்வபயின் �ோடடில் ்்சிய
வ�ருக்கடி அறிவிக்கபபடடுள்ளேது. ்ெறல, உணவு,
மருந்துக்கோ்க மடடு்ம வீடற்ட விடடு வெளி்ய ெ�
்ெண்டும் என்று உத்�வி்டபபடடுள்ளேது. வ�ரிசல் மிகுந்்
மோடரிட �்கரில் அற்னதது ்கற்ட்களு்ம மூ்டபபடடுள்ளே்ன.
ஸ்விடசரலோந்திலும் அற்னததுப பள்ளி்களுககும்
விடுமுறை அளிக்கபபடடுள்ளேது. ஏப�ல் இறுதி ெற�யிலும் 100
்பருககு ்மல் கூடுெ்றகுத ்ற்டயும் விதிக்கபபடடுள்ளேது.
உணெ்கங்களில் 50 ்பருககு ்மல் அனுமதி இல்றல.
பிரிட்டனில் மக்கள் ஒன்றுகூடுெ்றகுத ்ற்டவிதிபப்ற்கோ்ன
சட்ட ெற�வு்கள் ்யோ�ோகிகவ்கோண்டிருககின்ை்ன.
அவமரிக்கோறெப
வபோறுத்ெற�யில்,
இதுெற�
்க்�ோ்னோ றெ�ஸோல் போதிக்கபபட்டெர்களேோ்க 2,482
்பர அற்டயோளேம் ்கோணபபடடிருககிைோர்கள். 65 ்பர
றெ�ஸ் ்ோககு்லுககுப பலியோகியிருககிைோர்கள். ்மறகு

புவி

வெரஜினியோ ்வி� மறை 49 மோ்கோணங்களிலும்
்�ோய்தவ்ோறறு ப�வியுள்ளேது. ்்சிய வ�ருக்கடிறய
அறிவிததிருககிைோர அதிபர ட�ம்ப. அவமரிக்கோ முழுெதும்
அதி்ெ்கததில் ஆய்வு்கள் வசய்யும் ெற்கயில் 2,000
ஆய்ெ்கங்கள் ்யோரபபடுத்பபடடுள்ளே்ன. அவமரிக்கோவின்
்�ோய்க ்கடடுபபோடு மறறும் ்டுபபு றமயங்கள், அடுத்
எடடு ெோ�ங்களுககு ஐம்பது ்பருககும் ்மறபட்டெர்கள்
கூடுெற்த
்விரககுமோறு
்்கடடுகவ்கோண்டுள்ளேது.
முபபதுககும் ்மறபட்ட மோ்கோணங்களில் பள்ளி்களுககு
விடுமுறை வி்டபபடடுள்ளே்ன. நியூயோரக �்க�ப பள்ளி்களுககு
ஏப�ல் 20 ெற� விடுமுறை அறிவிததுள்ளேோர ்மயர பில்
டி பிளேோஸி்யோ. அரி்சோ்னோ உள்ளிட்ட பல்்கறலக்கே்கங்கள்
ெகுபபு்கறளேத ்ற்கோலி்கமோ்க நிறுததிறெததுள்ளே்்ோடு
ஆன்றலன் ெகுபபு்கறளே �்டத்த திட்டமிடடுள்ளேது.
்கலி்போரனியோ, நியூயோரக, ெோஷிங்டன் உள்ளிட்ட
மோ்கோணங்களில் மக்கள் ஒன்றுகூடும் நி்கழ்வு்களுககுத
்ற்டவிதிக்கபபடடுள்ளேது. ஓஹி்யோ, ்கலி்போரனியோ,
வபன்சில்்ெனியோ, இல்லி்னோய்ஸ் மோ்கோணங்களில் மது
அருந்தும் விடுதி்களும் உணெ்கங்களும் மூ்டபபடடுள்ளே்ன.
மறை மோ்கோணங்களில் உணெருந்தும் ்மறெ்கள் போதியோ்கக
குறைக்கபபடடுள்ளே்ன அல்லது உணவு ெோஙகிசவசல்ல
மடடும் அனுமதிக்கபபடுகின்ை்ன.
உல்க �ோடு்கள் ்ங்கறளேத ்ற்கோததுகவ்கோள்ளும் ்டுபபு
�்டெடிகற்க்களில் மு்ன்றமயோ்கக ்கருதுெது, வபோதுமக்கள்
ஒன்றுகூடுெற்த ்விரபபது்ோன். அததியோெசியமோ்ன
்கோ�ணம் எதுவுமின்றி யோரும் வீடற்டவிடடு வெளி்ய
ெ�க கூ்டோது என்பதில் இந்் �ோடு்கள் அற்னதது்ம
உறுதியோ்க இருககின்ை்ன. இந்தியோவில் �ோளுககு �ோள்
்க்�ோ்னோ ்ோககு்லுககு ஆளேோ்னெர்களின் எண்ணிகற்க
அதி்கரிததுெரும் நிறலயில், அ�சும் சமூ்கமும் முன்கூடடி
்யோசிபபதும் திட்டமிடுெதும் மி்கவும் அெசியம்.

- கு.மா.பா. திருநாவுக்கரசு, ெசன்ைன.

நடுப் பக்கங்களுக்குக் கட்டுைரகைள அனுப்புேவார் editpage@hindutamil.co.in என்ற மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பவும். பைடப்புகைள அஞ்சலில்
அனுப்புேவார் பிரதி எடுத்துக்ெகாண்டு அனுப்பவும்; பிரசுரமாகாதவற்ைறத் திருப்பி அனுப்ப இயலாது.
பத்திரிைகயில் ெவளியாகும் கட்டுைரயாளர்கள் / ேபட்டியாளர்களின் கருத்துகள் அவர்களுைடய
ெசாந்தக் கருத்துகேள. அைவ எந்த வைகயிலும் இப்பத்திரிைகயின் கருத்து ஆகாது.
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பருவநிைல மாற்றத்தால் பாதிப்ைப
எதிர்ெகாள்ளவிருக்கும் நாடுகளின்
எண்ணிக்ைக. மிக அதிக அளவில்
பாதிப்ைப எதிர்ெகாள்ளும் நாடுகளில்
இந்தியாவுக்கு ஐந்தாம் இடம்.

வாசகர்களின் சூடான, சுைவயான கருத்துகள், விமர்சனங்கள் வரேவற்கப்படுகின்றன. உங்கள் எண்ணங்கள் உடனடியாக எங்கைள
வந்தைடய feedback@hindutamil.co.in என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்ேகா, 044-28552215 என்ற ெதாைலநகலுக்ேகா அனுப்புங்கள்.
அஞ்சல் மூலம் கடிதம் அனுப்ப: ஆசிரியர் இலாகா, இந்து தமிழ், கஸ்தூரி ைமயம், 124, வாலாஜா சாைல, ெசன்ைன - 2.
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