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காணுதல்

வாழ்வாதாரப்பணி
முன்தயாரிப்பு

வாழ்வாதாரப்பணி வழிகாட்டுதல் இல்லாத நிலலயில், இளம் நபலர
கவரக்கூடிய அல்லது அங்குமிங்கும் ச ால்லப்படுவலதக் ககள்விப்படுவதன்
அடிப்பலையில், அதிகப் சபாருட்ச லவின்றிக் கிலைக்க வாய்ப்புள்ள ஒரு
வாழ்வாதாரப்பணிலயத்
கதர்ந்சதடுத்துக்சகாள்வதற்கான
வாய்ப்புககள
அதிகமுள்ளன. பயனுள்ள வாழ்வாதாரப்பணி வழிகாட்டுதல் என்பது, அந்த
இளம் நபர் உயர்மட்ை அளவில் சுய விழிப்புணர்வு சபற வழிவகுக்க
உதவுகிறது.
ஒருவர்,
தன்லனத்
தாகன
கண்ைலைவசதன்பது,
அவரது
வாழ்வாதாரப்பணியிலனக் கண்ைலைவதன் சதாைக்ககமயாகும். பயனுள்ள
வாழ்வாதாரப்பணியிலனத் கதர்ந்சதடுக்கும் முடிவிலன கமற்சகாள்ளுதல்,
பின்வரும் அடிக்கருத்துகளில் கவனம் ச லுத்துகிறது.
•
•
•

விருப்பார்வங்கள், ஆல மற்றும் விலனகநாக்கங்கள்
திறலமகள் மற்றும் இயல்திறன்கள்.
கவலல மற்றும் வாழ்வாதாரப்பணி குறித்த நம்பிக்லககள்
மனப்பான்லமகள்.

மற்றும்
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3.1. விருப்பார்வங்கள் என்பை யானவ?
நீராவி எந்திரத்லத, இயக்கும் நீராவி கபான்றலவகய விருப்பார்வங்கள்.
விருப்பார்வங்கள் தனிமனித ஆளுலமப்பண்புகளாக அவன் அல்லது அவலள
ஊக்குவித்து விலனகநாக்கி ச லுத்துகின்றன. தனிப்பட்ை விருப்பார்வங்கள்
பின்வருமாறு:
•
•
•
•
•
•

விருப்பு, சவறுப்பு மற்றும் ஆர்வமின்லமயின் வடிவங்கள்
தனிநபரின் கவனத்லத ஈர்க்கின்ற ச யல்கள்
தனிநபலர வியப்பார்வம் சகாள்ளலவக்கும் விஷயங்கள்
தனிநபலர
கமலும்கமலுமாகத்
சதாைர்ந்து
ச யல்பைத்
விஷயங்கள்
மதிப்புக்குரியசதன அத்தனிநபர் கருதும் ச யல்கள்
விருப்பத்துைன் அனுபவித்துச் ச ய்கிற ச யல்கள்

தூண்டும்

சவவ்கவறு நபர்களும், சவவ்கவறு விருப்பார்வங்கள் சகாண்ைவர்களாக
இருக்கின்றனர். ஒருவரின் விருப்பார்வம், அவலர நூல் வா ிப்புக்குச்
ச லுத்துலகயில்,
மற்சறாருவர்,
இரு க்கர
இயக்கூர்திலயப்
பழுதுநீக்குவதற்கு
ஈர்க்கப்பைலாம்.
விருப்பார்வங்கள்,
ிலகநரங்களில்
தனிநபரின்
சபாழுதுகபாக்குகள்
விருப்பார்வங்களின்
சவளிப்பாைாகக்
காணப்படுகின்றன. விருப்பார்வங்கள், கவலல மீ தான ஒரு தனிமனிதரின்
ஈடுபாட்டில், மிக வலிலமயுைன் தாக்கம் ச லுத்துகின்றன. ஒரு கவலல
ஆர்வமுள்ளதாக இல்லலசயனில், அவ்கவலலயில் சதாைர்ந்து ஈடுபாடு
சகாள்ள, அதிக க்தியிலனச் ச லவழிக்ககவண்டியதாக அலமகிறது. ஒரு
கவலல அல்லது ஒரு வாழ்வாதாரப்பணி ஆர்வமற்றதாக இருப்பின்,
அவ்கவலலயில்
தனிநபரின்
ச யல்பாட்டுத்திறன்
பாதிக்கப்படுகிறது.
இந்நிலல தனிநபரின் வாழ்வாதாரப்பணி சவற்றியாக்கத்திலும் பாதிப்பு
ஏற்படுத்துகிறது.
•

•

கருத்தாடல் கைம்
விருப்பார்வங்கள் எவ்வலகயில் உருவாகின்றன?

“எனக்கு விருப்பமான ஒன்சறனில் , நான் அதில்
விளங்கமுடியும்.” ரியா / தவறா?

ிறந்து

DELIVERING CAREER GUDIANCE SERVICES: TRAINING MANUAL
PAGE 40

வாழ்வாதாரப்பணி வழிகாட்டுதல் திட்டம்

A partnership between The Promise Foundation and UNICEF (Tamil Nadu & Kerala)

விருப்பார்வங்கள் ததாடர்பாகக் கருத்தில் தகாள்ை வவண்டிய இரு
கருத்துக்கள்.

விருப்பார்வங்கள் மாறுகின்ற பண்புலையன:
தனிநபரின் வாழ்வாதாரப்பணி விருப்பார்வங்கள், அவரது 16 – 18 வயது
வலரயிலும் மிகப்சபரும் மாற்றங்களுக்குட்படுபலவ. இப்பருவம் கைந்த
பிறகக (முதிர்நிலலப் பருவத்துக்கு மிக சநருங்கிய காலத்தின் கபாது) அந்த
விருப்பார்வங்கள் அதிக நிலலப்புத் தன்லம சகாண்ைனவாக இருக்க
வாய்ப்பிருக்கிறது. எனினும், கமசலழுந்துவருகிற சபாருளாதாரங்களில்
மிகமிக
அண்லமக்கால
ஆய்வு,
முதிர்நிலலப்
பருவத்திலுங்கூை
விருப்பார்வங்கள் மாறக்கூடுசமனத் சதரிவிக்கிறது. இது எதனாசலனில்,
அந்தப் சபாருளாதாரங்களில் பல்கவறு புதிய வாழ்வாதாரப்பணி வாய்ப்புகள்
புதிதாகப் சபருகியிருப்பதனாகலகய ஆகும்.
விருப்பார்வசமான்றின் வலிலமக்கு மிக சநருக்கமான சதாைர்புலைய
விஷயங்கள்:
•
•
•

குறிப்பிட்ை ச யல் ஒன்றில் கிலைத்த ச ாந்த அனுபவங்கள்
குறிப்பிட்ை ச யல் ஒன்றிலனச் ிறப்பாகச் ச ய்து முடிக்க
முடியுசமன்ற நம்பிக்லக
குறிப்பிட்ை ச யல் குறித்து தனிநபர் சகாண்டிருந்த உளப்பாங்கு நிலல
மற்றும் முன்கணித்த கருத்துக்கள் மற்றும் ச ாந்த வாழ்வில் கிலைத்த
அனுபவங்கள் (எ.கா. வாழ்வாதாரப்பணி ார் நம்பிக்லககள்)

வாழ்வாதாரப்பணி ார் கமம்பாட்டுப் படிநிலலகளில், ஒரு தனிநபர் நகர,
ச ாந்த அனுபவங்கள் மற்றும் புறத்தாக்கங்கள், ஏற்சகனகவகய இருக்கிற
விருப்பார்வங்கலள வலிலமப்படுத்தகவா அல்லது விருப்பார்வத்திலன
கவறு
ஏதாவசதாரு
ச யல்
புலம் கநாக்கி
மாற்றகவா காரணமாக
அலமயக்கூடும்.
இது
வழக்கமான
மற்றும்
இயல்பான
ஒன்றாகும்.
நுட்பமுள்ள தெளிவுடைய மற்றும் தனிநபர் லமய வாழ்வாதாரப்பணி ார்
கல்வி,
இளம்
நபரிலன
அவர்/அவளது
வாழ்க்லகயின்
குறிப்பிட்ை
படிநிலலககளாடு
ஒருங்கிலணந்த
விருப்பார்வத்
சதாகுதிகயாடு
பிலணத்துவிடுவதில்லல. வாழ்வாதாரப்பணி முடிசவடுத்து, எந்த ஒரு
பணிலயயும் ஏற்பதற்கு முன், இளம் நபர் அவர்/அவளின் விருப்பார்வங்கலள
முழுலமயாகக் கண்ைலையகவ
பயனுள்ள வாழ்வாதாரப்பணிக்கல்வி
உதவுகிறது.

மிகு விருப்பார்வம், உயர்நினலத் திறனமனயக் குறித்ததாகாது.
இது, வாழ்வாதாரப்பணி வழிகாட்டுநர் கவனம்சகாள்ள கவண்டிய மிக
முக்கியமானசதாரு கருத்தாக்கமாகும். குறிப்பிட்ை ஒரு ச யல் மீ தான
விருப்பார்வம், அத்தனிநபர் அச்ச யலிலன கநாக்கி ஈர்க்கப்பட்டிருக்கிறார்
என்பதுைன், அதன் மூலம் மகிழ்ச் ிசகாள்கிறார் என்பலதயும் குறிக்கிறது.
அதனாகலகய, அவர் /அவள் அச்ச யலில்
ிறப்பானவசரன்று சபாருள்
சகாள்வதற்கான இைமில்லல. ஒரு வாழ்வாதாரப்பணியில் சவற்றி என்பது
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தீவிரப் கபாட்டிச் சூழலுக்குள்ளாககவ எட்ைப்படுகிற ஒன்றாகிறது. சவறுமகன
விருப்பார்வத்துைன் ஊக்குவித்து சகாண்டிருப்பதாகலகய, அவ்வூக்குவித்தல்
எத்தலகய வலிலமயுலையதாக இருப்பினும், அந்தத் தனிநபர் கபாட்டிகலள
எதிர்சகாண்டு
சவற்றிசபறுவதற்குப்
கபாதுமான
உயர்மட்ைத்திறலன
வளர்த்துக்சகாள்வாசரன்பதற்கு எவ்வித உத்தரவாதமும் இல்லல.
தனிநபர்
ஒருவர்
அவரது
ச ாந்த
விருப்பார்வங்கலள
அலையாளம்
காண்பதற்கு
உதவுதசலன்பது
வாழ்வாதாரப்பணி
வழிகாட்டுதலின்
முக்கியமான ச யல்களில் ஒன்று. தற்புரிதலல மிகுதிப்படுத்துவதற்கு,
ஒருவலர,
அவர்
ஈர்க்கப்பட்டுள்ள
ச யல்கள்
குறித்து
விழிப்புணர்வுமிக்கவராக்குதகல
மிகச் ிறந்த
பங்களிப்பாக
அலமகிறது.
எனினும்
பயனுள்ள
வாழ்வாதாரப்பணியிலனத்
கதர்ந்சதடுப்பதற்கான
தற்புரிதலுக்கு கமலும் சநடுந்தூரம் ச ல்லகவண்டியிருக்கிறது.

3.2. இயல்திறன்கள் என்பை யானவ?
விருப்பார்வம் நீராவி எந்திரத்தின் நீராவிசயனில், இயல்திறன் எந்திரத்லதக்
குறிப்பதாகக் சகாள்ளலாம் - குறிப்பிட்ை ஒரு கவலலத்சதாகுதியிலன
நிலறகவற்றி
முடிப்பதில்
சவற்றிசபறச்ச ய்கின்ற
சமய்யான
ச யல்திறனாகும். இயல்திறன்கள், தற்புரிதலின் இரண்ைாவது உட்கூறாகும்.
இயல்திறன்கள் நமக்குத் சதரிவிப்பன:
•
•
•
•
•
•

ச யல் வல்லலம மற்றும் திறலமகள்
ஒருவர் இயல்பாககவ ிறப்பாகச் ச யல்படுவது
ச யலாற்றி முடிப்பதற்கான தகுதி
உள்ளார்ந்த திறன்
முதன்லமநிலல சபறுதல் எளிதாகும் தன்லம.
சவற்றிசபறுவதற்கான வாய்ப்புமிகுதி

கருத்தாடல் கைம்
• இயல்திறன்கள் எப்படி உருவாகின்றை?

• “இயல்திறன்கள், விருப்பார்வங்கனைக் காட்டிலும் அதிகம் மாற்றமனடபனவ”
சரியா /தவறா?

3.3.

உள்ைாற்றல்? : விருப்பார்வம் மற்றும் இயல்திறைின்
ஒருங்கினணவு

DELIVERING CAREER GUDIANCE SERVICES: TRAINING MANUAL
PAGE 42

வாழ்வாதாரப்பணி வழிகாட்டுதல் திட்டம்

A partnership between The Promise Foundation and UNICEF (Tamil Nadu & Kerala)

3.3.1. விருப்பார்வம் – இயல்திறன் ஒன்றின் வமதலான்று கவிதல்
விருப்பார்வம்,
இயல்திறன்
இரண்டுகம
தன்லனயறிதலில்
முக்கிய
அம் ங்களாகும். தனிநபர் ஆளுலமயின் இந்த இரண்டு முகக்கூறுகளில்
ஒன்றில்
மட்டுகம
கவனம்ச லுத்தும்
கபாக்கு,
வாழ்வாதாரப்பணி
வழிகாட்டுதலின்
ில அலமப்பு முலறகளின் கபாதாலமயாகும்.
ில
அலமப்பு முலறகள் விருப்பார்வங்களின் பகுப்பாய்விலன அடிப்பலையாகக்
சகாள்ளுகின்றன. பிற அலமப்பு முலறகள் இயல்திறனில் அதிக கவனம்
ச லுத்துகின்றன.
ஜீவா
அணுகுமுலறயில்
விருப்பார்வம்
மற்றும்
இயல்திறன்
என்ற
இரண்டிலுமான
ஆய்வுகளுக்கும்
முக்கியத்துவம்
தரப்படுகிறது. இங்கக வழிகாட்டுநரின் முன்பிருக்கும் பணி, இளம் நபர்,
அவர்/அவளது
விருப்பார்வங்கள்
மட்டுமின்றி
கூைகவ
அவர்/அவளது
திறலமகலளயும் கண்ைறிய உதவுவகதயாகும்.
இந்த இைத்தில்தான் உயிராதாரமான ஒரு கருத்து எழுகிறது. ஒரு தனிநபரின்
விருப்பார்வங்களில் ில, அவரது இயல்திறன் சதாகுப்புக்குப் சபாருத்தமின்றி
அலமந்திருக்க வாய்ப்புள்ளது. அதுகபாலகவ தனிநபர் அவர்/ அவளது
இயல்திறனில்
ிலவற்றுக்குப்
சபாருத்தமான
வாழ்வாதாரப்பணிகளில்
ஆர்வம்
காட்ைாமலிருக்கவும்
கூடும்.
ஆககவ,
வாழ்வாதாரப்பணி
வழிகாட்டுநரின்
முன்
இருக்கும்
முக்கியமான
பணி
என்பது,
வாழ்வாதாரப்பணி கதடுபவர், அவரது விருப்பார்வமும், இயல்திறனும்
ஒன்றுகமசலான்றாகக் கவிந்திருக்கும் இைங்கலள, அவராககவ கண்ைறிய
உதவுவகத ஆகும்.
கீ கழ இருக்கும் பைம் விருப்பார்வத்துக்கும், இயல்திறனுக்குமிலையிலான
பரிமாற்ற உள் விலனலய காட்டுகிறது. இத்சதாைர்பிலனக் கண்ைறிவது,
தனிநபர் ஆர்வம் சகாண்டிருப்பகதாடு மட்டுமில்லாமல், தனித்திறலமயும்
சகாண்டுவிளங்கும் குறிப்பிட்ை வாழ்வாதாரப்பணிப் புலங்கலள அலையாளம்
காண உதவும்.

விருப்பார்வங்கள் மற்றும் இயல்திறன்கள் – ஒன்றின் வமதலான்று கவியும்
இடம்
விருப்பார்வமில்லாத இயல்திறன்

விருப்பார்வங்கள்

இயல்திறன்
ஒன்றின்வமதலான்று
கவியுமிடம்
இயல்திறன் இல்லாத
விருப்பார்வங்கள்
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3.3.2 ஒரு வாழ்வாதாரப்பணிக்கு எத்தனை உள்ைாற்றல்கள்
வதனவப்படுகின்றை?
அலனத்து வாழ்வாதாரப்பணிகளுக்குகம, பல உள்ளாற்றல்கள் இலணந்த
கூட்டு உள்ளாற்றகல கதலவப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்ைாக, கட்ைைக்கலல
ார்ந்த வாழ்வாதாரப்பணி ஒன்றுக்கு வலரபைம் எழுதுதல் மற்றும் பைம்
தீட்டுதகலாடு, கணக்கிடுதல் மற்றும் ரியாக முன்கணிக்கும் ச யல்திறனும்
கதலவப்படும்.
சவற்றிகரமான
அணிகலன்
வடிவலமப்பாளருக்கான
இயல்திறன் கதலவத்சதாகுப்பில், நுண்லமயான தல
இயக்குத்திறனுைன்
நிறங்கள்,
உருவம்
மற்றும்
வடிவங்கலளக்
கூர்ந்துணரும்
திறனும்
இைம்சபறும். கநாய்கண்ைறிதலில் உயர்திறன் சபற்ற ஒரு மருத்துவர்,
மானுை
உணர்வுகள்
மற்றும்
உணர்ச் ிப்
பீறிைல்கள்
குறித்துக்
கவலலயற்றவராகவும், கரடுமுரைான சுபாவமுள்ளவராகவும் இருப்பின்
ிறந்த
ஒரு
மருத்துவத்சதாழில்
நைத்துபவராக
விளங்க
இயலாது.
வாழ்வாதாரப்பணி
ஒவ்சவான்றும்
கவலலகளின்சதாகுதி
ஒன்றிலன
உள்ளைக்கியதாக
அலமந்துள்ளது.
குறிப்பிட்ைசவாரு
வாழ்வாதாரப்பணியுைன்
இலணந்துள்ள
கவலலகளில்,
கூடுதல்
எண்ணிக்லகயிலான
கவலலகலளச்
ிறப்பாகச்
ச ய்து
முடிக்கிற
உள்ளாற்றல், அவ்வாழ்வாதாரப்பணியில் சவற்றிக்கான பங்களிப்பிலனச்
ச ய்கிறது.

3.4. வாழ்வாதாரப்பணிசார் நம்பிக்னககனைப்
புரிந்துதகாள்ளுதல்
3.4.1. வாழ்வாதாரப்பணிசார் நம்பிக்னககள் என்பை யானவ?
வாழ்வாதாரப்பணி ார்
நம்பிக்லககள்
என்பன
வாழ்வாதாரப்பணிலயத்
கதர்ந்சதடுப்பது குறித்து அல்லது பணி உலகம் குறித்துக் சகாண்டுள்ள
திைமான கருத்துக்களாகும். எடுத்துக்காட்ைாக, வாழ்வாதாரப்பணியிலனத்
கதர்ந்சதடுப்பதில்
சபருமிதம்,
வலிலமயான
ஒரு
தாக்கத்திலன
ஏற்படுத்துகிறது.
ில
பணி
இைங்கள்
சபருமிதமிக்கலவயாகக்
கருதப்படும்கபாது, பிற பணியிைங்கள் அவ்வாறு கருதப்படுவதில்லல.
இத்தலகய
சபருமிதம்மிக்க
வாழ்வாதாரப்பணியிைங்களுக்கு
மிகத்
தீவிரமான கபாட்டி நிலவுவகதாடு, அவ்வாழ்வாதாரப்பணிகளுக்கான கதர்வு
வலரயலறகள் கற்பலனக்கும் அப்பாற்பட்ைதாக இருப்பகதாடு பலவற்றிலும்
ஊழல் நிலறந்ததாகவுமுள்ளது. இந்தியக் குடும்பங்களில் நிலவுகிற ஒரு
சபாதுவான நம்பிக்லக, “அறிவியல் கமம்பட்ை பணிகலள வழங்குகிறது”
என்பதாக
உள்ளது.
அதன்
விலளவாக,
மாணவர்கள்,
அறிவியல்துலறப்புலங்களில்
திறலம
குலறந்தவர்களாக
இருந்தாலும்,
அறிவியல்துலறப்
பிரிவுகலளத்
கதர்ந்சதடுக்குமாறு
வலியுறுத்தப்படுகின்றனர்.
இத்தலகய
நம்பிக்லககள்
கவறு
பிற
வாழ்வாதாரப்பணிகள் கூடுதல் வருமானம் தருபலவயாக இருந்தாலும்
அவற்றின் மீ து ஆர்வமிழக்கச்ச ய்ய அடிப்பலையாகின்றன. தற்புரிதலல
மிகுதிப்படுத்துதல்
என்பது
வாழ்வாதாரப்பணியிலனத்
கதர்ந்சதடுத்தல்
மற்றும் வளர்ச் ி மீ து, நம்பிக்லககள் எந்சதந்த வலககளில் தாக்கம்
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ச லுத்துகின்றன என்பது குறித்த விழிப்புணர்விலனத் தனிநபர் சபறச்ச ய்ய
உதவுதலாகும்.
கருத்தாடல் கைம்
தபாதுவாை வாழ்வாதாரப்பணிசார்
நம்பிக்னக

அதன் தாக்கம்
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3.4.2. வாழ்வாதாரப்பணிசார்

நம்பிக்னககைின் வனககள்

தசயல்வதர்ச்சி நம்பிக்னககள்
இந்த
நம்பிக்லககள்
பணி
உலகத்தில்
நுலழயுமுன்னர்,
ஒரு
வாழ்வாதாரப்பணிக்கு கவண்டிய கல்வித்தகுதி மற்றும் திறன்கலளப்
சபறகவண்டியதன்
முக்கியத்துவம்
குறித்தனவாகும்.
ச யல்கதர்ச் ி
நம்பிக்லககலளப் பின்வருவனவற்றில் காணலாம்.
•
•
•

முலறப்படியான கல்வி மீ து சகாள்ளும் விழுமியக் கண்கணாட்ைம்.
முலறப்படியான
ஒரு
பயிற் ித்திட்ைத்தின்
சநறிமுலறகலளப்
பின்பற்றி நைப்பதற்கான ஆர்வமுலைலம.
மூகம்
விதித்துள்ள
கருத்கதாட்ைங்களின்
அடிப்பலையில்
முலறப்படியான
தகுதிலயப்
சபறுவதற்கு
வள
ஆதாரங்கலளச்
ச லவிடுதல் (காலம், முயற் ி மற்றும் நிதி).

“பள்ளிக்குச்
ச ல்வதாகலகய
கவலல
கிலைத்துவிைப்
கபாவதில்லலசயன்பதால், பள்ளிக்குச் ச ல்வது காலவிரயகம,” என்ற ஒரு
சபாது நம்பிக்லக, வாழ்க்லக வ திகள் குலறவான பின்னணியிலிருந்து
வருகிற
ஆ ிய
இலளஞர்கள்
மத்தியில்
நிலவுவலத
நாங்கள்
ஆவணப்படுத்தியிருக்கிகறாம். இது, முலறப்படியான கல்வித்தகுதிகலள
முயன்று சபறுவதில் அக்கலறசகாள்ளாமலிருப்பலதச் சுட்டுகின்ற ஒரு
கூற்றாகும்.
இது,
குறிப்பாக,
மூகப்
சபாருளாதார
ரீதியாகப்
பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்கள் குழுக்களில் உண்லமசயன்பலத எங்கள் ஆய்வு
கண்டுபிடித்து இருக்கிறது. பணித்திறன்களில் ச யல்கதர்ச் ிக்குக் குலறந்த
முக்கியத்துவம்
அளிப்பது
என்பது,
சபாருளாதாரத்தின்
கலை ிப்படியிலிருப்பவர்கள் உயிர் பிலழத்திருப்பதற்காக குழந்லதகலளச்
ம்பாதிக்க அனுப்பகவண்டியிருக்கிற சபரும் அழுத்தத்தின் விலளவாககவ
இருக்க இயலும். மறுதலலயாக, வலகமாதிரியான இந்திய மத்தியதரக்
குடும்பகமா, ச யல்கதர்ச் ிக்கான தகுதிகலளப் சபறுவதன்மீ து அளவுமீ றிய
உயர்மதிப்பு சகாண்டுள்ளது. குடும்பத்தின் குழந்லதகள் `முலறயான
தகுதிசபற்றவர்கள்`
என்பது
உறுதிப்படும்
நிலலகநாக்கி
மாசபரும்
முயற் ிகள் மற்றும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த குடும்ப வள ஆதாரங்களும்
கூைச் ச லவழிக்கப்படுகின்றன. மத்திய மற்றும் உயர் மத்தியதரக்
குடும்பங்கள், கமற்கல்வியுைன் இலணந்த சபருமிதத்திலன மிக வலுவான
முன்காரணியாகக்
சகாண்டுள்ளன.
இக்குழுக்கள்,
வாழ்க்லககயாடு
ஒருங்கிலணந்த சதாழில்
பாைப்பிரிவுகள் மீ து குலறவான சபருமிதகம
சகாண்டுள்ளன.
கல்லூரிக்கல்வி,
கநரடி
கவலலவாய்ப்பிலன
வழங்காதகபாதிலுங்கூை, மத்திய மற்றும் உயர் மத்தியதரப் பிரிவினரில்
மிகப்
சபரும்பகுதியினரும்
அதில்
கவனம்
ச லுத்தி,
அதலன
கமற்சகாள்கின்றனர் எனில், சபருமிதத்தின் தாக்கம் அத்தலகயதாக
உள்ளது.

3.4.3. ஆளுடை ைற்றும் ென்னியக்க நம்பிக்லககள்
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இவ்வலக
நம்பிக்லககள்
தனிநபரின்
வாழ்க்லகச்
சூழல்களில்
அவர்/அவளது தன்னம்பிக்லகலயப் பிரதிபலிக்கின்றன. ஆளுடை ைற்றும்
ென்னியக்க நம்பிக்லககள் தனிநபரின் தன்னம்பிக்லகயில் காணப்படும்
விதங்கள் :
•
•
•

தன் வாழ்க்லகக்குத் தாகன சபாறுப்சபடுத்தல்
தன் வாழ்க்லகத் தில யிலன தாகன நிச் யித்தல்
தனது வாழ்க்லகச்சூழலிலன கமம்படுத்திக்சகாள்ள திட்ைங்கள் மற்றும்
உத்திகலளத் தாகன வகுத்துச் ச யற்படுத்தல்

சபாருளாதாரத்தின் நலிந்த சூழலிலிலிருந்து வருகின்ற
இளம் நபர்கள்,
அவர்களின் வாழ்க்லகப் பாலதயின் தில லய ஆள்வதில் மிகக் குலறவான
பிடிப்பிலனகய
சவளிப்படுத்துகின்றனர்.
“எனது
குடும்பம்
மிகவும்
ஏழ்லமயிலுள்ளது. என் வாழ்க்லகயிலன என்னால் கட்டுப்படுத்த முடியாது.
அது கபாகிற கபாக்கில்தான் நான் கபாககவண்டும்.” என அவர்கள் நிலனக்கத்
சதாைங்குகின்றனர். இது ஆளுடை ைற்றும் ென்னியக்க நம்பிக்லகக்
குலறவுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு. வாழ்வாதாரப்பணி கமம்பாட்டில் ஏற்படும்
தலைகலள எதிர்சகாள்ளக் லகயற்றிருப்பலத, தங்கள் நிகழ்காலச் சூழலில்
அனுபவமாகும்
வளஆதார
நலிவுகளின்
அடிப்பலையிகலகய
எதிர்காலத்லதயும் கநாக்குகின்ற ஒரு மனப்கபாக்கிலிருப்பலத, அவர்களது
ச யல்கள் பிரதிபலிக்கின்றன. மறுபக்கத்தில், உயர் வருவாய் பிரிவினகரா,
தங்களுக்கான
வாய்ப்புகலள
அவர்ககள
உருவாக்கிக்சகாள்வதிலும்,
வாழ்வாதாரப்பணி கமம்பாட்டுக்கான கடும் முயற் ிகளில் ஊக்கமுைன்
ஈடுபடுவதற்கான
உயர்
விலனகநாக்கம்
சகாள்வதிலும்
அதிகபட் ச்
ச யல்கலள சவளிப்படுத்துகின்றனர்.
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3.4.4. விடாமுயற்சி நம்பிக்னககள்
இலட் ிய வாழ்வாதாரப்பணி கநாக்கிய தனிநபரின்
நகர்வில் ஏற்படும்
ிரமங்கள் மற்றும் தலைகலள எதிர்சகாண்டு அவற்லற உலைத்சதறியும்
முயற் ி கமற்சகாள்வது, சவற்றிகரமான வாழ்வாதாரப்பணி கமம்பாட்டுக்குத்
கதலவப்படுகிறது.
விைாமுயற் ி
நம்பிக்லககள்
பின்வருவனவற்றில்
காணப்படுகின்றன.
•

•

•

வாழ்வாதாரப்பணிக்கான ச யல்கலள கமற்சகாள்ளும்கபாது
ிரமங்கள் மற்றும் தலைகள் எதிர்ப்பட்ைாலும், எதிர்கால
வாழ்வாதாரப்பணி இலட் ியங்கலள கநாக்கிச் ச யல்பட்கை
தீர்வசதன்ற உறுதிப்பாடு.
ில குறிப்பிட்ை நிலலகளில் கதால்வி ஏற்பட்ைாலும்,
வாழ்வாதாரப்பணி இலட் ியங்கலள கநாக்கித் சதாைர்கின்ற
விருப்பஉறுதி.
நன்லமயான எதிர்கால விலளவுகளுக்காகத் தீவிரமாக உலழக்கும்
விருப்பஉறுதி.

இளம் நபர்களில் ிலர், “நான் ஒரு பாைப்பிரிவில் க ர்ந்கதன்; ஆனால் அதில்
ில பாைங்கள் மிகவும் கடினமானலவ. அது கவறு மிக நீண்ை சநடுநாள்
பாைப்பிரிவு; அதுவுமில்லாமல் அந்தப் பயிலகம் என் வட்டிலிருந்து
ீ
மிகவும்
தூரம். எனக்கு அந்தப் பாைப்பிரிலவ விட்டுவிைலாசமன கதான்றுகிறது.”
எனப்
கபசுவலத
நீங்கள்
ககட்டிருக்கலாம்.
இதுகவ
விைாமுயற் ி
நம்பிக்லகக் குலறவுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு. மீண்டுசமாருமுலற நாங்கள்,
வ திக்குலறவான குடும்பத்து
இளம்நபர்கள்
மத்தியில்
விைாமுயற் ி
ஊக்கம்
குலறவாகவும்,
ீசராழுங்கற்று
உள்ளசதன்பலதயும்
கண்ைறிந்கதாம்.
அப்கபாலதக்குக்
கிலைக்கக்கூடிய
உைனடி
நன்லமகளுக்காக எதிர்காலத் சதாைர்நலன்கலள விட்டுக்சகாடுத்துவிடுகிற,
உறுதியான முன்தீர்மானத்லத அவர்களது ச யல்கள் பிரதிபலிக்கின்றன.
ஏழ்லம
நிலலயிலிருக்கும்
இந்தியக்
குடும்பத்து
இளம்
நபரின்
வாழ்வாதாரப்பணிக் கனவு நனவாக கவண்டுசமனில், அவர் / அவள்
வாழ்வாதாரப்பணிக்கான
முன்திட்ைங்கலள
வடிவலமத்துக்சகாள்ளும்
அகதகநரத்தில், ஏழ்லம, நிலலயற்ற குடும்ப அலமப்புகள், அணுகவியலாத
நிறுவன ஆதரவு மற்றும் நிதிவ திச்
ிக்கல்களுக்கு ஈடுசகாடுக்கவும்
கவண்டியிருக்கிறது. அத்தலகய பின்னணியிலிருந்து வரும் இளம் நபர்கள்,
எதிர்காலத்தில், எப்கபாகதா ஒரு கநரத்தில் பயனலையலாசமன்பதற்காகத்
திட்ைமிடுவசதன்பது,
தற்கபாதய
நைப்பியல்
கருத்கதாட்ைங்ககளாடு
ஒத்துப்கபாகாமலிருக்கலாம்.
ஆனால்,
இதற்கு
மாறாக,
மத்தியதரக்
குழுவினர்
விைாமுயற் ி
ஊக்கத்தில்
உயர்நிலலயிலன
சவளிப்படுத்துகின்றனர்.
திட்ைமிைல்,
இலக்கு
நிர்ணயம்
மற்றும்
எதிர்காலத்திற்கான
முன்தயாரிப்பு
ஆகிய
அவர்களது
ச யல்கள்
எதிர்காலம்பற்றிய சநடுநாள் ிந்தலனகநாக்கிலனப் பிரதிபலிக்கின்றன.
உங்கள் வனரவுச் சுருக்கம்
தற்புரிதலின்
நான்கு
முக்கியப்
பிரிவுகள்
குறித்து
நாம்
விவாதித்திருக்கிவறாம்.
தற்புரிதலில்
நாம்
விவாதித்த
நான்கு
அம்சங்கனையும்
வரினசப்படுத்துவதுடன்,
அனுபவத்தில்
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3.5. மானுட உள்ைாற்றனலப் புரிதல்
ஒப்பிைத்தக்க
கட்டுமானங்கள்,
ச ாற்களஞ் ியம்,
மாணவர்கலள
மதிப்பிடுவதற்கும்
வாழ்வாதாரப்பணிகலள
வலகப்படுத்துவதற்குமான
வழிமுலற
ஆகியனவற்லறப்
பயன்படுத்துகிற,
ககாட்பாட்ைளவில்
ஏற்புலைத்ததாக விளங்குகிற ஒரு கட்ைலமப்பின் மீ கத, வாழ்வாதாரப்பணி
வழிகாட்டுதலின் பயனுள்ள அலமப்பு முலறலமகால் சகாள்ளகவண்டும்.
அதுகபான்ற ஒரு ககாட்பாட்டுத் தளம் இல்லாமலிருப்பது, தனிநபர் குறித்த
தகவல்களும், பணி உலகம் குறித்த தகவல்களும் இருதரப்பினருக்கும்
சதரியவந்து,
தனிநபர்
பயனுள்ள
வாழ்வாதாரப்பணி
முடிவுகலள
கமற்சகாள்வலதப் பாதிக்கும் நிலலக்கு இட்டுச் ச ல்லும்.
மனிதன்
பன்முகத்தன்லம
சகாண்ைவன்.
சகடுவாய்ப்பாக,
பள்ளிக்
கல்விமுலற ஒரு ில உள்ளாற்றல்கள் மீ கத கவனம் ச லுத்துவதாக
உள்ளது. அதனால் பள்ளிப் பாைங்களில்
ிறந்து விளங்காத மாணவர்
மதிநுட்பமில்லாதவசரன
நிராகரிக்கப்படுகிறார்.
ஆனால்,
அலனத்து
மாணவர்களும் ஏகதனுசமாரு வலகயில் மதிநுட்பம் வாய்ந்தவகரசயன்ற
புரிதலில் ஜீவா அணுகுமுலற உறுதிசகாண்டுள்ளது.
ஜீவா அலமப்பு முலறயானது, க
ாவர்டு கார்ைனரின் பன்லமத்துவ
மதிநுட்பக்ககாட்பாட்டிலனப்
பின்பற்றுகிற
பன்முக
உள்ளாற்றல்
கட்ைலமப்பிலன அடித்தளமாகக் சகாண்டுள்ளது. அக்ககாட்பாட்டிலனப்
பயன்படுத்துகிற எங்கள் அனுபவத்தில் கார்ைனர் விவரிக்கிற ஐந்து
மதிநுட்பங்கள்,
வழிகாட்டுதலுக்கு
மிகவும்
சதாைர்பு
சகாண்ைலவசயன்பலதகய உறுதிப்படுத்துகின்றன.

3.5.1. தமாழிசார் உள்ைாற்றல் (The Linguistic Potential)
இந்த
உள்ளாற்றல்,
சமாழிலயப்
பயன்படுத்துகிற
ச ால்கலாட்ை
ச யல்திறலனப் பிரதிபலிக்கிறது. இது, ச ால் மற்றும் ச ாற்ககாலவகலளத்
திறம்பைக்
லகயாளும்
திறனாகும்.
சமாழியியல்
ச யல்திறனில்
கதர்ச் ிசகாண்ை ஒருவர் ச ாற்கள் உணர்த்தும் சபாருட்கள் மற்றும் தகவல்
சதாைர்பில் பயனுள்ள வலகயில் ச ாற்கலளப் பயன்படுத்தும் திறலமயில்
கூருணர்வு மிக்கவராயிருக்கிறார். உலரயாைல், விவாதம் மற்றும் கபச் ிலும்,
சமாழியியல்
ச யல்திறன்
ிறப்பாக
சவளிப்பை
இயலும்.
பார்லவயாளர்களின் முழு கவனத்லதயும் தன் பக்கம் ஈர்க்கும் திறலமயுள்ள
சபாதுக்கூட்ைச் ச ாற்சபாழிவாளர் அல்லது வாடிக்லகயாளரின் உணர்வுக்
கருத்துக்கள்
மற்றும்
உணர்ச் ிப்
கபரலலகலளத்
துல்லியமாகப்
பிரதிபலிக்கும் திறலமயுள்ள வழிகாட்டுநர் கபான்கறார், கபச்சுநிலலயில்
சமாழியியல் ச யல்திறனுக்கான எடுத்துக்காட்டுகளாவர். சமாழியியல்
உள்ளாற்றல்
எழுத்து
வடிவிலும்
ிறப்பாக சவளிப்படும்.
நாடுகளின்
வரலாற்லற
மாற்றிய
ஆற்றல்மிக்க
கட்டுலரகள்,
மலழத்துளிகளின்
தாளங்கலள சவளிப்படுத்தும் கவிலதகள் மற்றும் நாளிதள்களுக்கு அனுப்பும்
ிறப்பான
ச ய்திக்குறிப்பு
வலரவுகள்
கபான்றலவ
எழுத்து
வடிவ
சமாழியியல் உள்ளாற்றலுக்குச் ிறந்த எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.
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3.5.2. பகுப்பாய்வு மற்றும் முனறனமசார் உள்ைாற்றல்
(The Analytical-Logical Potential)
தருக்க முலறலம ார்ந்து ிந்தித்தல், பகுப்பாய்வு ச ய்தல், காரணகாரியத்
சதாைர்புகலளப் புரிந்துசகாண்டு
ிக்கல்கலளத் தீர்வுச ய்தல் கபான்ற
தனிச யல்திறன், பகுப்பாய்வு மற்றும் முலறலம ார் உள்ளாற்றலால்
சவளிப்படுகிறது. ஒரு
ிக்கலின் இயக்கவியல் அடிப்பலை மற்றும் அதன்
உட்கூறுகளுக்கிலையிலான இலணப்புத்சதாைர்கலளப் புரிந்துசகாள்ளவும்
தீர்வுகலள அலையாளம் காண்பதுமான ச யல்திறன், பகுப்பாய்வு மற்றும்
தருக்க
முலறலமயிலனச்
ச யற்படுத்துகிற
மானுைச யல்திறகனாடு
சதாைர்புலையதாகும்.
அதுகபாலகவ,
தரவுகளின்
சபருந்திரளிலிருந்து
தகவலலப்
பகுத்துப்
பிரித்சதடுப்பது,
அத்தகவலின்
பயன்மதிப்பிலன
முன்னுணர்தல், கபாக்குகள் மற்றும் படிம மாதிரிகலள அலையாளம் கண்டு
முன்கணித்தல் கபான்றலவ அலனத்தும் பகுப்பாய்வு மற்றும் முலறலம ார்
உள்ளாற்றல்
ார்ந்தலவகய.
இதில்
கவனத்தில்
சகாள்ளகவண்டிய
முக்கியமான
ஒரு
கருத்து
என்னசவனில்,
இந்த
உள்ளாற்றலலப்
சபரும்பான்லமயும்
அறிவியல்
மற்றும்
கணிதவியகலாடு
சதாைர்புபடுத்துவதாகும்.
இது தவறான ஒரு சதாைர்புபடுத்தலாகும்.
கபரளவிலான மானுைப் சபருமுயற் ிகள் அலனத்துக்குகம, தருக்க ிந்தலன
ச யல்திறன் கதலவப்படுகிறது. அகழாய்வுப் புலத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ை
ீப்பு ஒன்றின் மூலமாக, புற மற்றும் முன் மதிப்பீட்டு அடிப்பலையில்
பழங்கால
நாகரீகசமான்றின்
ஆலைப்பழக்கவழக்கங்கலள
நமக்குத்
சதரிவிக்கின்ற சதால்சபாருள் ஆய்வாளர், நுண்கணிதத்தில் ஈடுபட்டுள்ள
மற்சறாருவலரப்
கபாலகவ
தருக்க
முலறலமச்
ிந்தலன
ச யல்திறலனயும் பயன்படுத்துகிறார்.

3.5.3. இடம் மற்றும் தவைிசார்ந்த உள்ைாற்றல் (The Spatial Potential)
இந்த உள்ளாற்றல், இைம் மற்றும் சவளி சதாைர்பான உணர்திறன் மற்றும்
இைம் மற்றும் சவளியிலன இரட்லைப் பரிமாணம் அல்லது முப்பரிமாண
நிலலயில் காட் ிப்படுத்தும் ச யல்திறன் சதாைர்பானது. வடிவலமப்கபாடு
சதாைர்புலைய
ச யல்கள்,
இைம்
மற்றும்
சவளி ார்ந்த
உள்ளாற்றலிலிருந்கத
சபரிதும்
உரம்
சபறுகின்றன.
காலிமலனயில்
கட்ைப்பைவிருக்கும் கட்ைைத்லதத் தன் மனக்கண் முன் எழுப்பிக்சகாள்கிற
கட்ைைக்கலலஞர்
மற்றும்
கற்பாலறக்குள்
ிலலயின்
வடிவத்லதக்
காணுகின்ற ிற்பி கபான்கறார், இந்த இைம் மற்றும் சவளி ார்ந்த திறலம
மற்றும் ச யல்திறன்கலளகய
பயன்படுத்துகின்றனர். வண்ணங்கலளக்
கூருணருந்திறன், இைம் மற்றும் சவளி ார்ந்த உள்ளாற்றலின் மற்சறாரு
மகிலம சவளிப்பாைாகிறது. சவறுமகன, திலரச் ீலலகளின் வண்ணங்கலள
மாற்றுவதன்
மூலகம
மங்கலான
ஒரு
அலறயின்
கதாற்றத்லத
மாற்றிவிடுகிற
உள்பகுதி
வடிவலமப்பாளர்,
அவரது
இைம்
மற்றும்
சவளி ார்ந்த
உள்ளாற்றலலகய
பயன்படுத்துகிறார்.
இைம்
மற்றும்
சவளி ார்ந்த உள்ளாற்றகலாடு சபரும்பாலும் குழப்பிக்சகாள்கிற ஒரு
கருத்து
பலைப்பாற்றலாகும்.
பலைப்பாற்றல்
என்பது
அடிப்பலை
மானுைப்பண்புகளில் ஒன்று. பலைப்பாக்கத்திற்கு அகநகமாக அலனத்து
இயல்திறன்கள்
மற்றும்
உள்ளாற்றல்களுகம
கதலவயாகின்றன.
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மற்றவர்களின் பலைப்புகலள நகசலடுக்கமட்டுகம இயலுகிற, பலைப்பாக்கம்
இல்லாத கலலஞர்கள் மற்றும் வடிவலமப்பாளர்கலளயும் பல கநரங்களில்
நாம் எதிர்சகாள்கிகறாம். மாறாக, பலைப்பாற்றலுள்ள ஒரு எழுத்தாளர்
அல்லது பலைப்பாற்றலுள்ள தர்க்கவாதிகள் அவரவர் இயல்திறன்களுக்கக
உரிய
அ லான
தற்பண்புகலள,
சவளிப்படுத்துகின்றனர்.
பலைப்பாற்றசலன்பது
சவறுமகன
ஒரு
இயல்திறனாக
அல்லாமல்
மானுைத்தின்
உள்ளகத்
தனிப்பண்புக்
கூறாககவ
புரிந்துசகாள்ளப்படுகிறசதன்பது
முக்கியமாகிறது.
இைம்
மற்றும்
சவளி ார்ந்த உள்ளாற்றல், இைம் மற்றும் சவளிலயக் லகயாளுகிற
ச யல்திறன்கலளப் பிரதிபலிக்கிறது.

3.5.4. மக்கட்பண்பியல் உள்ைாற்றல் (The Personal Potential)
தன்லனப் பற்றிய அறிவும், பிறலர உணரும் தன்லமயும் மக்கட்பண்பியல்
உள்ளாற்றலலப் பிரதிபலிக்கின்றன. இந்த உள்ளாற்றலல சவளிப்படுத்தும்
நபர்கள் அவரவர் உணர்வு மற்றும் விழுமியங்கள் மீ து மிக உயர்ந்த அளவில்
கட்டுப்பாடு மற்றும் விழிப்புணர்வுைன் விளங்குகின்றனர். உயர்ந்த அளவில்
மக்கட்பண்பியல் உள்ளாற்றல் சகாண்ைவர் பிறரின் மனநிலல மற்றும்
உணர்ச் ிகள் குறித்து அதிக கவனமுள்ளவராக இருக்கிறார். பிறலரப்
புரிந்துசகாள்ள இயல்வகதாடு, மனித நைத்லதகலள உருவாக்கி அவற்றின்
மீ து ச ல்வாக்கும் ச லுத்துகின்ற மனவில களுக்ககற்றவாறு இயங்குகின்ற
மனிதர்களும்
உள்ளனர்.
புறவயத்தன்லமசகாண்ை
மனிதர்கள்
அதிகளவிலான
மக்கட்பண்பியல்
உள்ளாற்றல்
சகாண்ைவர்களாக
இருப்பாசரன்பது சபாதுவானதும் தவறானதுமான ஒரு புரிதலாக உள்ளது.
பிறலரச்
ிரிக்கலவப்பது
அல்லது
ஒரு
குழுவின்
உயிர்நிலலயாக
விளங்குவது, மக்கட்பண்பியல் மதிநுட்பத்லதப் பிரதிபலிப்பதுைன் அகத
அளவில் மிக அலமதியாகப் பிற மனிதர்கள், அவர்களது மனநிலல,
ிந்தலன மற்றும் நைத்லதகலளப் புரிந்துசகாள்ளும் ச யல்திறலனயும்
சவளிப்படுத்துகிறது. மிக முக்கியமாக, உயர் அளவில் மக்கட்பண்பியல்
உள்ளாற்றலுள்ள
ஒருவரால்
மனித
நைத்லதகளின்
பின்னாலிருக்கும்
காரணங்கலளத் தருக்கரீதியாகக் கண்ைலையவும் மனித நைத்லதகள் மீ து
ச ல்வாக்கு ச லுத்துவதுைன் அவற்லற உருவாக்கவும் இயலும்.

3.5.5. உடல்-இயந்திர மற்றும் தபாறிமுனற உள்ைாற்றல்
(The Physical-Mechanical Potential)
நம்மில்
ிலர் அவரவர் உைலிலனப் பயன்படுத்துவதில் தனிச் ிறப்புலைய,
தங்குதலையற்ற இயல்கவகம் சகாண்ைவர்களாக இருக்கிகறாம். உைல்இயந்திர மற்றும் சபாறிமுலற உள்ளாற்றல் உைலின் அல வுகள் மற்றும்
சவளிக்காட்ைல்
ஆகியவற்றில்
கதர்ச் ிக்கான
இலணப்கபாடு
சதாைர்புலையது. அதுகவ அல ப்பதன் இயல்கவகம். சவட்டி வழ்த்தப்படும்
ீ
மரத்தின்
கவதலனலய
நம்
கண்முன்
சகாணருகிற
திறலமமிக்க
நைனக்கலலஞரும், நாைக கமலையின் ஒரு மூலலயிலன, உைலல வின்
மூலமாககவ அமிழ்ந்தமிழ்ந்சதழும் கப்பல் தளமாக மாற்றுகின்ற நடிப்புக்
கலலஞருமான இருவருகம உணர்வு, மனநிலல, உணர்சவழுச் ி மற்றும்
ச ய்திகலள சவளிப்படுத்த, அவர்களது உைலிலனப் பயன்படுத்துகின்றனர்.
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வாழ்வாதாரப்பணிகளுக்கு
தாங்குதிறமும்,
உைல்
வலிலமயும்
கதலவப்படுவகதாடு உைல்-இயந்திர மற்றும் சபாறிமுலற உள்ளாற்றலும்
கதலவப்படுகிறது. தைகள வரர்,
ீ
பாதுகாப்புச் க லவ வல்லுநர்களுக்கு உைல்இயந்திர மற்றும் சபாறிமுலற உள்ளாற்றல் கதலவ. இந்த உள்ளாற்றல்
தனிநபரின் உைற்தல யியக்க ச யல்திறகனாடு சதாைர்புலையது. வில
இயக்கவியலின்
விதிகள்
மீ தான
தனித்சதாரு
கூருணர்விலன
சவளிப்படுத்தும்
இந்நபர்கள்
கருவிகலளப்
பயன்படுத்துவதில்
ிறந்து
விளங்குகின்றனர். இவ்வலக மாதிரிக்குப் சபாருத்தமாக, சபாறியாளர்கள்,
சதாழில்நுட்பப் பணியாளர்கள் மற்றும் இயந்திர, தளவாைக் கருவிககளாடு
சதாைர்புள்ள பிறர் மிகவும் கமம்பட்ைசதாரு உைல்-இயந்திர மற்றும்
சபாறிமுலற ச யல்திறலன சவளிப்படுத்துகின்றனர்.
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3.5.6. பல்வனக உள்ைாற்றல் சுயவிவரம்
இந்த
உள்ளாற்றல்கள்
அலனத்து
மனிதர்கலளயும்
பண்புவலகயில்
உருப்படுத்துகின்றன.
எடுத்துக்காட்ைாக, நாம் எல்கலாருகம ச ாற்கலளப்
பயன்படுத்துதல் மற்றும் ஒரு சமாழியிலனப் கபசுவதில் ச யல்திறலன
சவளிப்படுத்துகிகறாம். அலனத்து மனிதர்களுகம தருக்க முலறலமயில்
ிந்திக்கும் ச யல்திறன் சபற்றிருப்பகதாடு, இைம் மற்றும் சவளி ார்ந்த
திறன்கலளயும் சகாண்டுள்களாம். மக்கட்பண்பியல், உைல்-இயந்திர மற்றும்
சபாறிமுலறத் திறன்கலளயும் சகாண்டுள்களாம். அதுகபாலகவ, அலனத்து
மனிதர்களின் நைத்லதப்
பண்புவலகயில்
உருப்படுத்துகின்றன. இதில்
கவனத்தில்சகாள்ள
கவண்டியசதன்னசவனில்,
ஒரு
தனிநபரின்
உள்ளாற்றல்
சுயவிவரத்திற்குள்ளாககவ
ில
உள்ளாற்றல்கள்,
பிற
உள்ளாற்றல்கலள விைவும், உயரளவுக்கு வளர்ச் ியலைகின்றன. இந்த
உள்ளாற்றல் சதாகுப்பிகலகய, வாழ்வாதாரப்பணி வழிகாட்டுதல் திட்ைம்
ஆர்வம்
சகாள்கிறது.
தனிநபர்
ஒருவர்
அதிக
உள்ளாற்றலல
சவளிப்படுத்தும் புலங்கலள அலையாளம் காண, கூர்கநாக்குதல் மற்றும்
சபாருத்தமான ஆய்வுத் சதாழில்நுட்பங்கள் எங்களுக்கு உதவுகின்றன. இந்த
`உயர்நிலல`,
`தாழ்நிலல`கள்
அளிக்கின்ற
ட்ைக
அலமப்புக்குள்
வாழ்வாதாரப்பணி வழிகாட்டுதல் முன்கனற இயலும். அகத ககாட்பாட்டுச்
ட்ைக அலமப்பு, உள்ளாற்றல்கலள மதிப்பிைவும் வாழ்வாதாரப்பணிகலள
வலகப்படுத்தவும் பயன்படுகிறது.

3.6. பண்பாடும் வாழ்வாதாரப்பணியும்
ஒரு
பண்பாடு,
அதன்
மக்கலள,
வாழ்க்லகயில்
குறிப்பிட்ைசவாரு
வழிமுலறயிகலகய ஈடுபடுமாறு தயார்படுத்துகிறது. ஒரு தனிநபருக்கும்
அவர்/அவளது
பண்பாட்டுக்கும்
இலைகய
நலைசபறுகின்ற
கற்றல்,
அவர்/அவளது
மூகத்தில்
பல்யுகங்களாகத்
சதாைர்வகதாடு
வளர்ந்துமிருக்கிற
அனுபவத்சதாகுப்பிலிருந்து
சபறப்படுகிறது.
நாம்
எல்கலாருகம, வாழ்க்லககயாைான நமது சதாைர்பிலன உருவாக்குகின்ற
மனப்பான்லமகள்,
அபிப்பிராயங்கள்,
உறுதிப்பாடுகள்
மற்றும்
கருத்கதாட்ைங்களில்
மூழ்கியிருக்கிகறாம்.
நாம்
எல்கலாருகம,
நமது
பண்பாடுகளினால் குறிப்பிட்ை ஒரு வலகயிகலகய பணியில் ஈடுபடுமாறு
தயார்படுத்தப்பட்டிருக்கிகறாம். நமது பண்பாட்டிலிருந்து சபற்ற இக்கற்றல்,
பணிகயாடு நம்லமத் சதாைர்புபடுத்துகிற மனம் மற்றும் உணர்சவழுச் ிச்
மநிலலக்கு நம்லமக் சகாண்டுச லுத்துகிறது. இந்த பரிமாற்ற உள்விலன
தான்
வாழ்வாதாரப்பணி ார்
நம்பிக்லககள்;
கமலும்,
இலவ
இச் மநிலலயிலனப் பராமரிக்கவும் உதவுகின்றன.
ஒவ்சவாரு பண்பாடும் அதன் இலளயர்களுக்கு பணி உலகம் குறித்துக்
கற்பிக்க,
அது
அதற்ககயான
வழிமுலறகலளக்
சகாண்டுள்ளது.
நம்பிக்லககள், விழுமியங்கள், ைங்குகள் மற்றும் மூக அலமப்புகள், பணி,
சதாழில் மற்றும் வாழ்வாதாரப்பணி குறித்த மனப்கபாக்கில் ச ல்வாக்கு
ச லுத்துகின்றன.
திட்ைத்தலலயீடு
ஒன்று
பயனுள்ளதாக
அலமயகவண்டுமானால், அது, எந்தச்
மூகம் பயனலையகவண்டுசமன்று
திட்ைம்
வளர்த்சதடுக்கப்படுகிறகதா,
அச் மூகத்தின்
வாழ்க்லக
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வழிமுலறகள்
மற்றும்
உலகப்
பார்லவகளின்
அடிப்பலையில்
அலமயகவண்டுசமன்ற அடிப்பலைப் புரிதல் மீ கத ஜீவா அணுகுமுலற
கட்ைலமக்கப்பட்டுள்ளது.

வகுப் பீடு
இந் த அலகு பற் றிய உங் கள் சுய கற் றலல முடிப் பதற் கான இறுதி படி ஒரு எளிய
வகுப் பீட்டட சமர்ப்பிப் பதாகும் .
•

கீழே உள் ள இலைப் லபக் கிளிக் சசய் க. நீ ங் கள் வகுப் பீட்டிற் கு
அலேத்துச் சசல் லப் படுவீர்கள்

•

வகுப்பீட்டின் முடிவில்

•
•

Submit

தபாத்தானைக் கிைிக் தசய்க. உங்கள் பதில்கள்

தாைாக எங்களுக்கு வந்துவசரும்

அடுத்த அலகுக்குச் சசல் லவும் .
நீ ங் கள் எங் களிடமிருந் து மதிப் பீட்லடப் சபறுவீர்கள்

Link: https://forms.gle/4T7kQVh2KBi6aDt29
முக்கியம்: நீங்கள் 7 வகுப்பீடுகள் அடனத்டெயும் நநருக்கு நநர் தைய்நிகர்
பயிற்சிக்கு முன் சைர்ப்பிக்க நவண்டும்.
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