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7. வளரிளம்பருவ வளர்ச்சிறயப்
புரிந்துதகாள்ளுதல்
7.1. மனித வளர்ச்சியின் நிகழ்முறை
7.1.1. வளர்ச்சி என்பது ததாடர்ச்சியான ஒரு நிகழ்முறை.
கருக்ககொண்ட கணத்திலிருந்து மரணமடடயும் கணம் வடரயிலுமொகத்
கதொடர்ச்சியொகத்
தனிநபரின்
வொழ்க்டக
முழுவதிலும்
நிகழ்கிற
மொற்றங்களின் கதொடர்நிகழ்வுகடளயய மனித வளர்ச்சி குறிப்பிடுகிறது.
முதிர்ச்சி என்னும் கருத்துப்படிமம் உயிரியல் வளர்ச்சியயொடு பின்னிப்
பிடணந்தயத. முதிர்ச்சி என்பது பிறக்கும்யபொயத இருக்கிற ஒரு உயிரியல்
பண்புக்கூறு
–
‘முதிர்ச்சி
நிடலக்கு
வருதல்`
அல்லது
`முழுச்
கசயலொற்றலுக்கு
வளருதல்`
ஆகும்.
வளரிளம்பருவத்தின்யபொது
இனப்கபருக்கத்திறன் வளர்ச்சியடடவது உயிரியல் முதிர்ச்சிக்கு ஒரு
எடுத்துக்கொட்டொகிறது.
மனித வளர்ச்சி கவறுமயன உயிரியல் முதிர்ச்சியடடவதற்கு அப்பொலும்
நீள்கிறது.
வளர்ச்சியின்
முழுடமநிடல
என்பது
உயர்
அளவிலொன
கசயல்பொட்டுநிடலக்கு இட்டுச் கசல்கிற முன்யனற்றகரமொன மொற்றங்கள்
என்பயதொடு
உடலியல்,
உணர்கவழுச்சி,
அறிதிறன்
மற்றும்
சமூக
நிடலடமகளுக்கொன
முழுடமயொன
தகுநிடல
ஆற்றல்கடளப்
கபறுவகதன்றும் கபொருள்படும்.

7.1.2. மனித வளர்ச்சி, படிநிறை மற்றும்
மாறுநிறைக்கட்டங்களாக நிகழ்கிைது.
வளர்ச்சிப்பருவங்கள்
என்றடைக்கப்படுகிற
மிகத்
கதளிவொக
வடரயறுக்கவியலுகிற படிநிடல மற்றும் மொறுநிடலக்கட்டங்களியலயய
மனித
வளர்ச்சி
முன்யனறுகிறது.
ஒவ்கவொரு
வளர்ச்சிப்
பருவமும்
குறிப்பிட்ட சில வளர்ச்சிப்பணி நிடலகடளக் ககொண்டதொக இருக்கிறது.
பணித்கதொகுதிகள் ஒவ்கவொன்றிலும் யதர்ச்சித்திறம் கபற்றிருப்பது அடுத்த
நிடலயில்
கவற்றி
கபறுவதற்கு
மிகவும்
அத்தியொவசியமொனகதனக்
கருதப்படுகிறது.
வளர்ச்சிப்பருவ பணிகளுக்குச் சில எடுத்துக்கொட்டுகள்:
•
•

கதொடக்கநிடலக் குைந்டதடம:
நடுநிடலக் குைந்டதடம:

•

வளரிளம்பருவம்:

தொயிடமிருந்து பிரிதல்
வொசிப்பு மற்றும் எழுதும்
திறன்கள்
தனித்த அடடயொளம் உருவொதல்,
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•

கதொடக்கநிடல வயது முதிர்பருவம்:

•

நடுநடல வயது முதிர்பருவம்:

•

பிற்கொல வயது முதிர்பருவம்:

வொழ்வொதொரப்பணித்யதர்வு,
திருமணம்,
வொழ்வொதொரப்பணிநுடைவு
குைந்டத வளர்ப்பு மற்றும்
யபணல், வொழ்வொதொரப்பணி
வளர்ச்சியில் உயர்நிடலகள்
வொழ்வொதொரப்பணியில்
உச்சநிடல,
பணி ஓய்வுநிடலக்குப்
கபொருந்திப்யபொதல்

ஒவ்கவொரு வளர்ச்சிக் கட்டமும் ஏயதனும் ஒரு கநருக்கடியொகயவ
பரிணமிக்கிறது; அந்த கநருக்கடிக்கு கவற்றிகரமொன தீர்வு கொண்பயத
அடுத்த வளர்ச்சிக் கட்டத்துக்குள் நுடையும் பொடதடய ஏற்படுத்துகிறது.

7.2. வளரிளம் பருவம்
7.2.1. இரண்டாவது பதின்ம ஆண்டுகள்
வொழ்க்டகயின் இரண்டொவது பதின்ம ஆண்டுகளில் நிகழுகின்ற ஒரு
வளர்ச்சிக்
கட்டயம
வளரிளம்பருவம்.
இனியமலும்
குைந்டத
எனக்
கருதவியலொது, ஆனொல் இன்னும் ஒரு வயதுவந்த மனிதரொகொத நிடலயில்
வளரிளம்பருவம், குைந்டதடமக்கும் வயதுவந்த நிடலக்கும் இடடப்பட்ட
பருவத்தில்
ஊசலொடுவதொக
அடமகிறது.
சிலயநரங்களில்
அவர்கள்
குைந்டதகளொக நடந்துககொள்வடதயும், யவறுசில யநரங்களில் அவர்களிடம்,
வயது
வந்தவர்களொக
மொறும்யபொது
எத்தடகயவர்களொக
விளங்குவொர்ககளன்படதக் கொட்டும் மின்னல் கீ ற்றுகடளயும் கொண்கியறொம்.
முதிர்நிடல வளர, வளரக் குைந்டதடமச் கசயல்கள் மீ தொன ஒட்டுறவு
குடறவடதயும்,
வயதுவந்தடமக்கொன
அதிக
அடடயொளங்கடளயும்
கொண்கியறொம்.
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7.2.2. பருவமறடததைன்னும் தநருப்புக்காைம்
வளரிளம்பருவத்தின்
13 வயதுக்குக் கூட
முடிவடடகிறது.

வயது எல்டல துல்லியமொக இல்டலகயனினும்
அல்லது குடறவொகத் கதொடங்கி, 20 வயதளவில்

பருவகமய்தல்
நிகழ்வு
வளரிளம்பருவத்
கதொடக்கத்டத
அடடயொளம்
கொட்டுகிறது. நொளமில்லொச் சுரப்பிகள் மற்றும் உயிரி யவதியியல் கசயல்கள்
வளரிளம்
பருவத்தில்
மிகப்கபரும்
உடலியல்
மொற்றங்கடளத்
தூண்டுகின்றன.
பருவமடடதலின்
கதொடக்க
விடளவுகளில்
ஒன்று
சிறுமியரின் பூப்படடதல் (மொதவிடொய்ச் சுைற்சியின் முதல் நிகழ்வு) மற்றும்
சிறுவர்களில் தூக்கத்தில் விந்து கவளியொதல் (பொலுறவுக் கனவுகள்). இது
தனிநபரின் பொலியல் மற்றும் இனப்கபருக்க அடமப்பு முடறயின் முதிர்டவ
இனம் கொட்டுகிறது.

7.2.3. உடல் வளர்ச்சி
வளரிளம் பருவத்தின் யபொது உடலளவில் முக்கியமொன மொறுதல்கள்
ஏற்படுகின்றன.
உடலுறுப்புகளுக்கிடடயயயொன
அளவு
விகிதம்
நொடகவியப்புக்குரிய
மொற்றத்துக்குள்ளொகிறது.
உடல்
உருவம்
மொற்றமடடகிறது, (எ,கொ. சிறுவர்களுக்கு மொர்பு மற்றும் கபண்களுக்கு இடுப்பு
விரிவடடகிறது.) உடலின் உயரம் 4 முதல் 5 அங்குலங்களும், எடட 10
முதல் 30 பவுண்டுகளும் அதிகரிப்பதொகக் குறித்துள்ளனர்.
வளர்ச்சி விகிதம் மொறுபடுகமன்படதக் கவனத்தில்ககொள்ளயவண்டும். ஒயர
வயதுடடயவர்களொயினும் அளவு, உருவம் மற்றும் விகித அளவில்
மொறுபட்ட நிடலகடள தனிநபர்கள் கவளிப்படுத்தலொம்.

7.2.4. பாைியல் பண்புகள்
பிறப்பு
முதயல
இருந்துவந்த
முதன்டமப்
பொலுறுப்புகள்
கபரிதொக
வளர்ச்சியடடந்து
வளரிளம்
பருவத்தின்யபொது
இயக்கத்திற்குத்
தயொரொகலொம்.
சிறுவர்களுக்கு
விடதப்டபகளும்,
சிறுமியர்க்கு
கருப்டபகளும் கசயல்படத்கதொடங்குகின்றன.
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துடணடமப் பொலியல் தன்டமகள் என்பன ஆண், கபண் யவற்றுடமடய
கவளிப்படுத்தும்
உடற்கூறுகளொகும். இடவ
எதிர் பொல்
கவர்ச்சியில்
பங்குவகிக்கின்றன. இத்தடகய சில பண்புகளொக குரல் மொற்றமடடதல், தடச
வளர்ச்சி, இடுப்பு மற்றும் யதொள்கள் விரிவடடதல், உடல் முடிகள், மொர்புகள்
பருத்துத் யதொன்றல் மற்றும் யமனியின் யதொற்றத்தில் மொற்றயமற்படுதல்
யபொன்றடவ நிகழ்கின்றன.

7.2.5. உடைியல் மாற்ைத்தினால் ஏற்படும் விறளவுகள்
கடந்த 10 முதல் 12 ஆண்டுகளொகத் கதொடர்ந்து உறுதிப்பட்ட வொழ்க்டகத்
தடத்தில் இடடயூறு ஏற்படுகிறது. தனிநபர் அயநகமொக தனக்குத் தொயன
அந்நியமொகிப்யபொகிறொர்.
இது
நடத்டத
மற்றும்
மனப்பொன்டமயில்
மிகப்கபரிய
அளவிலும்
வியக்கத்தக்க
ஏற்ற
இறக்கங்களுக்குக்
கொரணமொகிறது. வளரிளம் பருவத்தினர் நிச்சயமற்ற தன்டம, பொதுகொப்பற்ற
உணர்வு மற்றும் குைப்பத்திடன ஆைமொக உணருகின்றனர். அவர்களது
நடத்டதகள்
கணிக்க
இயலொதனவொகவும்,
சமூக
மரபுகளுக்கு
எதிரொனடவயொகவுங்கூட
அடமயலொம்.
இத்தடகய
உணர்வழுத்தம்
கவளிப்படடயொகத் கதரிகிற சில நடவடிக்டககள் பின் வருமொறு:
•
•
•
•

அடமதியற்றிருத்தல்
உள்ளடங்குதல்
தனி உரிடமடய நிடலநொட்டல்
மந்தமொன மனநிடல / எரிச்சலுற்ற நிடல

உடலியல்
வளர்ச்சி
யவகம்
குடறந்து,
உடலுறுப்பு
மொற்றங்கள்
முற்றுப்கபறுகின்ற நிடலயில் நடத்டத சமநிடலக்குத் திரும்புகிறது.

7.2.6. வளரிளம்பருவத்து மனம் – அைிதிைன் மாற்ைங்கள்
இடளயவர்கயளொடு ஒப்பிடும்யபொது சிந்தடனச் கசயல்முடறகள் வளரிளம்
பருவக் கொலத்தில் அதிகத் தன்னுணர்யவொடும், பகுத்தறிவு சொர்ந்தும்
அடமகின்றன. வளரிளம் பருவத்தினர் அவர் / அவளது சிந்தடனகள் மீ து
விைிப்புணர்வுடன் உள்ளனர். வளரிளம் பருவத்தினரொல் பகுத்தறிவு சொர்ந்தது,
பகுத்தறிவு சொரொதது எனவும், உண்டம மற்றும் புடனவிடனயும் பிரித்தறிய
இயலும்.
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தகவல் பகுப்பொய்வு மிகவும் சிக்கலொனது. வளரிளம் பருவத்தினர் அதிக
தகவல்கடள பகுப்பொய்வு கசய்யவும், பரவலொன அளவில் கருத்துகடள
உருவொக்கி கவளிப்படுத்தவும் திறன்கபற்றவர்களொக உள்ளனர்.
வளரிளம்
பருவத்தில்,
கொலத்யதொடிடணத்துப்
புரிதல்
மிகவும்
இயல்பொனதொகிறது. கொலத்தின் நகர்விடன உணரவும், கடந்த கொலம், நிகழ்
மற்றும் எதிர்கொலங்களுக்கிடடயிலொன கதொடர்பிடனப் புரிந்துககொள்ளவும்
வளரிளம் பருவத்தினரொல் இயலுகிறது. மிக முக்கியமொனதொக, நிகழ்கொலச்
கசயல்பொடுகள் எதிர்கொல மொற்றங்கடள ஏற்படுத்த வல்லடவ என்படத
இளம்பருவத்தினர் புரிந்திருக்கின்றனர்.

7.2.7. அைிதிைன் வளர்ச்சியால் ஏற்படும் விறளவுகள்
அறிதிறன் இயக்கங்களின் முதிர்ச்சி கனியக் கனிய, வளரிளம்பருவத்தினர்:
•
•
•
•
•

அவர்/ அவளொல் புரிந்துககொள்ள இயலொதவற்டற ஏற்க அல்லது
ஒப்புக்ககொள்ள விருப்பமற்றிருக்கிறொர்.
முரண்பொடுகடளச் சகித்துக்ககொள்ள இயலொமலிருப்பயதொடு, அவற்டறப்
யபொலித்தனகமன வடகப்படுத்திப் புரிந்துககொள்கிறொர்.
குடறகொண்பவரொகவும், விமர்சிப்பவரொகவும் மொறுகிறொர்.
கவளிப்படப் யபசுகிறவரொகவும், பிடிக்கொதடத அப்புறப்படுத்துபவரொகவும்
மொறுகிறொர்.
தீர்க்கமொன முடிவுகளுக்கு வருகின்ற யபொதிலும், அந்த முடிவுகளின்
ஏற்புடடத்தன்டமடய சரிபொர்க்கப் கபரும்பொலும் தவறுகிறொர்.

வளரிளம்பருவத்தினர் பகுத்தறிவு மற்றும் தருக்க முடறடம ஒளிர்கிற
கருத்துக்களுக்கு உடனடியொகப் பதில் குறிப்புத்கதரிவிப்பொர். இதன்
விடளவொக, வளரிளம் பருவத்தினர்,
•
•
•

உண்டமகள் மற்றும் புள்ளிவிபரங்களொல் ஈர்க்கப்பட்டு பதில் குறிப்பு
தெரிவிக்கின்றனர்.
விவொதம் மற்றும் கருத்தொடல்களில் மகிழ்ச்சிககொள்கின்றனர்.
சிந்திக்கத் தூண்டுகிறயபொது ஈர்க்கப்பட்டு பதிலளிக்கின்றனர்.
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வளரிளம் பருவத்தினர் ஒழுக்கப்பண்பு குறித்த ஒரு விருப்பக்
கூருணர்விடன வளர்த்துக்ககொண்டு புதிய அணுகுமுடறக்கு மொறுகின்றனர்:
•
•

ஏற்ககனயவ நிடலகபற்றுள்ள விழுமியக் கட்டுமொனங்கள் (மதம், சரி
மற்றும் தவறு) மீ து வினொ எழுப்புதல்
அவரவர்க்யகயொன கசொந்த விழுமியக் கட்டுமொனத்டத எழுப்பத்
கதொடங்குதல்

7.2.8. வளரிளம் பருவத்தினரும் பிைரும் – சமூக வளர்ச்சி
புதிய சமூக எதிர்பொர்ப்புகளின் கூடயவ புதுவடகப் பங்கொற்றுவதற்கொன
பொத்திரங்களும் உருவொகின்றன. குடும்ப உறுப்பினர், மொணவர் மற்றும்
இடணநிடலக்குழு
உறுப்பினர்
பொத்திரங்களுடன்
கூடயவ,
வளரிளம்
பருவத்தினர், பணியொளர், மத நம்பிக்டகயொளர், அரசியல் பங்யகற்பொளர்
மற்றும் பொலியல் துடணவர் யபொன்ற புதிய பொத்திரங்கள் மூலம் புதுவடக
அனுபவங்கடள எதிர்பொர்க்கின்றனர்.

7.2.9. சமூக வளர்ச்சியின் விறளவுகள்
சமூக வளர்ச்சி இயல்பொன நிடலயில் நிகழ்ந்யதறுகிறயபொது, வளரிளம்
பருவத்தினர் சமூக உறுப்பினரொக அங்கீ கொரம் கபறுகிறொர். அவர்/ அவள்,
பிறரொல்
விரும்பப்படுவதுடன்
குழுவினுள்ளும்
வொய்ப்புநலன்களுடன்
விளங்குகிறொர்.
வளரிளம்பருவத்தினரில்
சிலர்
அவர்களது
குழுவின்
நட்சத்திரமொகவும் கருதப்படுகின்றனர். அவர்கள், அவர்களிடமுள்ள சில
தடலசிறந்த பண்புகளொல் வியந்து யநொக்கப்படுவதுடன், அக்குழுவிலுள்ள
ஒவ்கவொருவரும்
அந்த
நட்சத்திரத்டதத்
தன்
நட்பொக்கிக்ககொள்ள
விரும்புகின்றனர். சமூக வளர்ச்சியில் ஏற்படும் தடடகள், தனிநபடர
அக்குழுவின் விளிம்புநிடலக்குத் தள்ளுகிறது. இந்த வளரிளம்பருவத்தினர்
கவட்கப்படுபவரொக,
உள்ளடங்கியவரொக,
தனித்துவமிைந்து
எளிதில்
விளக்கமுடியொத நபரொக இருக்கிறொர். விளிம்புநிடல நபர் ஏற்கப்படுதலின்
எல்டலக் யகொட்டிலிருக்கிறொர். சமூக வளர்ச்சிடயத் தடுக்கின்ற தீவிரத்
தடடகள் தனித்து ஒதுங்குதலுக்கு இட்டுச் கசல்லுகிறது. தனிடமப்பட்டு
ஒதுங்கியவருக்கு இடணவயதுக் குழுவில் நண்பர்கயள இல்டல; அல்லது
ஒரு சிலயர உள்ளனர். தொனொகயவ தனித்து ஒதுங்குபவர் குழு உறுப்பினரொக
இருப்பதில்
ஆர்வம்
இைக்கிறொர்.
தன்
விருப்பமில்லொமயல
தனிடமப்பட்டவர்கடள குழு உறுப்பினர்கள் புறந்தள்ளுகின்றனர்.
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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

தபாத்தாறனக் கிளிக் தசய்க. உங்கள் பதில்கள்

தானாக எங்களுக்கு வந்துசசரும்

நீ ங் கள் எங் களிடமிருந் து மதிப் பீட்லடப் சபறுவீர்கள்

Link: https://forms.gle/hfJZoS6YPCdwsFTC9
முக்கியம்: நீங்கள் 7 வகுப்பீடுகள் அனனத்னெயும் நநருக்கு நநர் தெய்நிகர்
பயிற்சிக்கு முன் செர்ப்பிக்க நவண்டும்.
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