A172: Tamil Language Version of Faff’s (2015, 2017) Pitching Template – Cued
நிைன�ட்டல் �றிப்�க�டன் ��ய �தன்ைம எ�த்�ைரத்தல் மாதி�ப் ப�வம்
எ�த்�ைரப்பவ�ன்

உங்கள் ெபயர் இங்ேக

எஃப்ஓஆர்

ஆய்�க் களம்

��வைடந்த ேததி

வைகய�னம்

ெபயர்
(A) பண�க்கால

ேததிைய இங்ேக
�றிப்ப�ட�ம்

��க்கமான/வ�ளக்கமான தைலப்� இங்ேக

தைலப்�
(B) அ�ப்பைட ஆய்�க்

ஒேர வாக்கியத்தில், ஆய்�க் ேகள்வ�ய�ன் �க்கிய அம்சங்கைள வைரய�க்க�ம்.

ேகள்வ�
(C) �க்கிய �றிப்�(கள்)

தைலப்�க்� (ெவ�ம் வைரயளவான �ைணயாதார வ�பரங்கள்) மிக�ம் திறனாய்� சார்ந்� ஆதரவாக அைம�ம்
�க்கிய �றிப்ைப(�றிப்�கைள) அைடயாளம் காண�ம். சிறப்பாக ஒ� �றிப்�, ஆனால் அதிகபட்சமாக 3 �றிப்�கள்.
சிறப்பாக, இத்�ைறய��ள்ள “��க்கள்” �லமாக, சம� பத்தில் அ�க்� 1 சஞ்சிைகய�ல்(சஞ்சிைககள�ல்) அல்ல�
சம� பத்திய பண�க்கான �றிப்ப�ல் - உதாரணம்: எஸ்எஸ்ஆர்என்ன�ல் - ப�ர��க்கப்பட்ட�.

(D) ெசயல்ேநாக்கம்/�திர்

ஒ� சி� பத்திய�ல் (அதிகபட்சமாக 100 வார்த்ைதகள் எனக் ெகாள்க) �க்கிய கல்வ� சார்ந்த ெசயல்ேநாக்கத்ைத
சித்த�க்க�ம் - அ� ந�ங்கள் த�ர்க்க �ைன�ம் ஒ� “�திைர” அைடயாளம் காண்பைத உள்ளடக்கியதாக இ�க்கலாம்.

�ன்�

அ�பவத்தால் ெவள�ப்ப�ம் ஆராய்ச்சித் திட்டங்கள�ன் �ன்� உள்ள �டான அம்சங்கள் ஏேத�ம். அதாவ�,
“�ட்டாள்கள்” வழிகாட்�ப் �த்தகம்

(E) ேயாசைன?

இந்த ஆராய்ச்சித் தைலப்ப�ன் அறி�சார் உள்ளடக்கத்ைத இயக்�ம் “உள்ள �டான” க�த்தாக்கத்ைத அைடயாளம்
காண�ம். சாத்தியமானால், அதன் ைமய க��ேகாைள எ�த்�ைரக்க�ம். �க்கிய சார்�ைடய (“வ�ளக்கப்பட்ட”) மாறி
மற்�ம் �க்கிய ேசாதைன/சார்பற்ற (“வ�ளக்கமான”) மாறி(கள்) ஆகியவற்ைற அைடயாளம் காண�ம். இங்�
உள்ள��ந்� எ�ம் ப�ரச்சைனய�லி�ந்� த�வ�ர அச்��த்தல் ஏ�ம் இ�க்கிறதா? அப்ப�யானால், அைடயாளம்
காண்பதற்கான ெசயல்திட்டம் என்ன? இயற்ைகயான ப�ேசாதைனையேயா அல்ல� ெவள�ப்�ற அதிர்ச்சிையேயா
பயன்ப�த்தி பலன் காண ���மா? ஏேத�ம் ேகாட்பா� சார்ந்த “இ�வ�ைச”ையப் ப�ரேயாகித்� பலன் காண
���மா?

நிைன�ட்டல்

�றிப்�கள்

ெகாண்ட

எஸ்எஸ்ஆர்என்ன�ல் உள்ள�:

மாதி�ப்

ப�வம்

ஃபாஃப்,

ராபர்ட்

டப�ள்�.,

எ�த்�ைரத்தல்

ஆய்வ�லி�ந்�

(March
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எ�த்தாளப்பட்ட�.

(F) தர�கள்?

(1) எந்தத் தர�கைளப் பயன்ப�த்த ந�ங்கள் உத்ேதசித்�ள்ள �ர்கள்? உதாரணம்: நா�/அைமப்�; ஏன்? ப�த்தாய்வ�ன்
அல�? தன�நபர்கள், நி�வனங்கள், ெதா�ப்�கள், ெதாழில்�ைறகள், நா�கள் …? மாதி� காலகட்டம்;
மாதி�ெய�த்தலின் கால இைடெவள�? தினச�, வாராந்தரம், மாதாந்தரம், வ�டாந்தரம், … தர�கள�ன் வைக: நி�வனம்
சார்�ைடய�, மாறாக ெதாழில்�ைற, மாறாக ேபரள�, மாறாக …?
(2) ந�ங்கள் எதிர்பார்க்�ம் மாதி� அள� என்ன? ��க்�-ெவட்டாக? கால-கிரமத்தில்/ந�ள்ெவட்�ல்?
(3) அ� ஒ� ெதா�தி தர�த்ெதா�ப்பா?
(4) தர�கள�ன் �ல ஆதாரங்கள்? தர�கள் வண�க�தியாக கிைடக்கின்றனவா? ஏேத�ம் ைக-ேசக�ப்� அவசியமா?
இத்தர�கள் உங்கள� ெசாந்த �ற்�ேநாட்டத்தின் அ�ப்பைடய�ல் உ�வாக்கப்பட ேவண்��ள்ளதா? அல்ல�
ேநர்காணல்கள் �லமாகவா? காலக் ெக�? ஆராய்ச்சி உதவ�யாளர் ேதைவயா? நிதியள�த்தல்/மான�யங்கள்? அைவ
��ைமயான �திய தர�களா?
(5) ெதாைலந்�ேபான தர�கள்/அவதான�ப்�கள் ஆகியவற்�டன் ஏேத�ம் ப�ரச்சைனகள் ஏற்ப�மா? தர�த்தள
ஒன்றிைணப்� ப�ரச்சைனகள்? தர�கள் ைகயாளல்/“�த்திக�த்தல்”

ப�ரச்சைனகள்

(6) உங்கள� “ேசாதைன” மாறிகள் நல்ல சக்திைய அள�ப்பதற்� ேபா�மான (“அர்த்த�ள்ள”) மா�தல்கைள
ெவள�ப்ப�த்�மா? தர�கள�ன் தரம்/நம்பகத் தன்ைம?
(7) மற்ற தர� இைட��கள்? உதாரணம்: ெவள�ப்�ற ெசல்�ப�யாதல்? அள�சார் ெசல்�ப�யாதல்?
(G) க�வ�கள்?

அ�ப்பைட அ�பவத்தால் ெவள�ப்ப�ம் கட்டைமப்� மற்�ம் ஆராய்ச்சி வ�வைமப்�? இ� ஒ� ப�ன்ேனாக்� மாதி�
அ���ைறயா? �ற்�ேநாக்க க�வ� ப�ரச்சைனகள்/வ�வைமப்�? ேநர்காணல் வ�வைமப்�? பண�க்� ெபா�ளாதாரப்
�ள்ள�ய�யல் ெமன்ெபா�ள் அவசியமா/த�ந்ததா? சாதாரண தடங்கள் �லமாக அ�கக் ��யைவயா? த�ந்த அல்ல�
சிறந்த �ள்ள�ய�யல் சார்ந்த/ெபா�ளாதாரப் �ள்ள�ய�யல் ேசாதைனகைள ெசயல்ப�த்�த�க்கான அறி�?
திட்டமிடப்பட்ட அ�பவத்தால் ெவள�ப்ப�ம் கட்டைமப்�டன் தர�க�க்கான ஒத்திைச�? �ள்ள�ய�யல் சார்ந்த
ெசல்�ப�யாதல் ஒ� ப�ரச்சைனயா?

இரண்�

இரண்� �க்கிய ேகள்வ�கள்

(H) �திய� எ�?

��ைமயான� ேயாசைனய�ல்/தர�கள�ல்/க�வ�கள�ல் இ�க்கிறதா? அ� “ஒட்�நரா” அல்ல� தன� ெபா�ப்ைப
நிைறேவற்�ம் வாய்ப்�ள்ள “பயண�களா”? இ� “மிக்கி ெமௗஸா”? [அதாவ�, உங்கள் �ன்ெமாழிதலில் உள்ள
��ைமைய வ�வ�க்க ஒ� எள�ய ெவன் வைரபடம் வைரய ���மா?]

(I) அதனாெலன்ன?

பதிைலத் ெத�ந்�ெகாள்வ� ஏன் �க்கியமானதாகிற�? �க்கிய ���கள்/நடத்ைத/ெசயல்பா� ேபான்றைவ இந்த
ஆராய்ச்சிய�ன் வ�ைளவால் எவ்வா� தாக்கம் ெப�ம்?

நிைன�ட்டல்

�றிப்�கள்

ெகாண்ட

எஸ்எஸ்ஆர்என்ன�ல் உள்ள�:

மாதி�ப்

ப�வம்

ஃபாஃப்,

ராபர்ட்

டப�ள்�.,

எ�த்�ைரத்தல்

ஆய்வ�லி�ந்�
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எ�த்தாளப்பட்ட�.

ஒன்�

ஒன்� அ�ப்பைட அம்சம்

(J) பங்கள�ப்�?

ெதாடர்�ள்ள ஆய்� இலக்கியத்�க்கான பங்கள�ப்ப��ைடய ப�ரதானமான �ல ஆதாரம் எ�?

(K) க�த்தில் ெகாள்�ம்

உட�ைழப்� ேதைவயானதா/வ��ம்பத்தக்கதா? - ேயாசைன/தர�/க�வ�கள்? (உங்கள் நி�வனத்�க்� உள்ள��ப்ப�

மற்றைவ

அல்ல� ெவள�ய�லி�ப்ப�)
இலக்� சஞ்சிைக(கள்)? எதார்த்தமானதா? ேபாதிய அள� இலட்சிய�ர்வமானதா?
“ஆபத்�” மதிப்ப�� (“�ைற�” மாறாக “ந�த்தரம்” மாறாக “அதிகம்”: “எந்த வ�ைள�மில்ைல” ஆபத்�; “ேபாட்�யாளர்”
ஆபத்� (ேபாட்�யாளரால் வழ்த்தப்ப�தல்);
�
“வழக்ெகாழிந்�ேபா�ம்” ஆபத்�; ப�ற ஆபத்�கள்? இத்திட்டத்ைத
ெசயல்ப�த்�வதில் ந�ங்கள் எதிர்ெகாள்�ம் சவால்(கள்) ஏேத�ம் உள்ளதா? அைவ யாைவ? அைவ ெதாடர்�ைடய�
இந்த ேயாசைன�டனா? தர�க�டனா? க�வ�க�டனா? ெநறி�ைற சார்ந்� க�த்தில் ெகாள்பைவ உள்ளனவா?
ெநறி�ைறகள் இைச�?
ெசயற்பரப்ெபல்ைல த�ந்ததா? மிகக் ��கிய�மில்ைல, மிகப் பரந்த�மில்ைல.

நிைன�ட்டல்

�றிப்�கள்

ெகாண்ட

எஸ்எஸ்ஆர்என்ன�ல் உள்ள�:

மாதி�ப்
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எ�த்தாளப்பட்ட�.

நிைன�ட்டல்

�றிப்�கள்

ெகாண்ட
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எ�த்தாளப்பட்ட�.

