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അധ്യായം 1

സ	ാഷ്യൽ വർക്ക്:പ്രശ്പരിഹാരത്തിൻെ�റകലയും ശാസ്ത്രവും
മാന	ിക 	ാമൂഹ്യപ്രശ്നങ്ങൾ

a.ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉദാ. കാൻസർ

b.മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉദാ. വിഷാദം

c. സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉദാ. മദ്യപാനം

പ്രശ്നപരിഹാര ത�ാഴിലായി സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം.

ദാരിദ്ര്യം, ലൈലംഗിക അ�ിക്രമം, കുട്ടികത'

ദുരുപയയാഗം ത+യ്യൽ, ആത്മഹ�്യ, ലഹരിവസ്തുക്കളുത3 ഉപയയാഗം തു3ങ്ങിയവ

വർദ്ധിക്കുന്നു .അ�ിന് ശാസ്ത്രീയ സമീപനങ്ങൾ ,ശരിയായതും ഫലപ്രദവുമായ മായനജ്തമന്റ് എന്നിവ ആവശ്യമാണ്.

ശാസ്ത്രീയ ഇ3തപ3ലിതന്റ പു�ിയ സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നു

അ�ായ�്, സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം.

സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം ഒരു സഹായ പ്രവർത്തനമാണ്.

	ാമൂഹിക പ്രവർത്തനൻെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ൻെ(റ്റിദ്ധാരണകൾ

a) ശ്രമദാൻ

b) ദാനം നൽകുന്ന പ്രവർത്തനം

c) മ�പരമായ പ്രവർത്തനം

d) +ാരിറ്റി വർക്ക്

e) നിസ്വാർത്ഥ, പ്ര�ിഫലമില്ലാത്ത പ്രവ\ർത്തനം

f) ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം

	ാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിൻെ, നിർവചനം:

സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം 

മാനുഷിക �ത്ത്വ+ിന്ത, ശാസ്ത്രീയഅറിവ്, സായM�ിക ലൈവദഗ്ധ്യം എന്നിവതയ അ3ിസ്ഥാനതOടുത്തി

വ്യക്തി, ഗ്രൂO് അതല്ലMിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിതയ സമ്പന്നനായി ജീവിക്കാൻ സഹായം നല്കുന്ന ഒരു യWമ 

പ്രവർത്തനമാണ്.

	ാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിൻെ, വ്യാപ്തി

a) തമഡിക്കൽ, ലൈസക്യാട്രിക് യസാഷ്യൽ വർക്ക്

b) കൗൺസിലിംഗ്

സി) കുടുംബ, ശിശുയWമം

d) യുവജനയWമം

e) സ്കൂൾ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം

f) വ്യാവസായിക സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം
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g) കമ്മ്യൂണിറ്റി വികസനം

h) യുണിതസഫ്, ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ, ഐ എൽ ഒ തു3ങ്ങിയ യുഎൻ ഏജൻസികൾ.

i) യദശീയ അന്തർ യeശീയ എൻ ജി ഒകൾ

യദശീയ എയ്ഡ് സ് നിയന്ത്രണ സംഘ3ന, ലൈ+ൽഡ് ലൈലൻ,

CSWB, SOS, യവൾഡ് വിഷൻ

	ാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിൻെ, ലക്ഷ്യങ്ങൾ

a) മാനസിക സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക.

b) മാനുഷിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറയവറ്റുക.

c) പരിസ്ഥി�ി മാറ്റുക.

d) സാമൂഹിക നീ�ി ഉറOാക്കുക.

e)സൗഹാർe പരമായ സാമുഹ്യ ബന്ധങ്ങൾ തകട്ടിOടുക്കുക.

	ാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിൻെ, ((്വങ്ങൾ (നിയമങ്ങൾ)

a) വ്യക്തിഗ�മാക്കലിതന്റ ��്വം

b) സ്വീകാര്യ�യുത3 ��്വം

സി) അർത്ഥവത്തായ ബന്ധത്തിതന്റ ��്വം

d) സ്വയം നിർണ്ണയത്തിതന്റ ��്വം

e) ആശയവിനിമയത്തിതന്റ ��്വം

f) സാമൂഹിക ചുമ�ലാനിർവഹണ ��്വം

g) രഹസ്യാത്മക�യുത3 ��്വം

	ാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിൻെ, രീ(ികൾ

                                   സ	ാഷ്യൽ വർക്ക് രീ(ികൾ

        പ്രാഥമിക രീ(ികൾ                                    ദ്വി(ീയ രീ(ികൾ

	ാമൂഹിക 	ാമൂഹിക  കമ്മ്യൂണിറ്റി        സ	ാഷ്യൽ   സ	ാഷ്യൽ       സ	ാഷ്യൽ 

സക	്       ഗ്രൂപ്പ്     ഓർഗനൈനസ	ഷ� ആക്ഷ�    ൻെവൽൻെ<യർ       വർക്ക് 

വർക്ക്      വർക്ക്                                                അഡ്മി�	്       റി	ർച്ച് 

                                                                                സ?ഷ� 

	ാമൂഹിക പ്രവർത്തനം ഒരു ൻെ(ാഴിൽ എന്ന നിലയിൽ 

a) +ിട്ടയായ അറിവ്

b) ശാസ്ത്രീയ രീ�ികൾ, വിദ്യകൾ, കഴിവുകൾ

സി) ഔയദ്യാഗിക അധികാരവും സ്വീകാര്യ�യും

d) തപ്രാഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസം

e) പ്ര�ിഫലവും സ്ഥിര�യും

f) ൻെപ്രാ<ഷണൽ അസ	ാ	ിസയഷനുകൾ 

ഒരു 	ാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻെ, കഴിവുകളും ഗുണങ്ങളും

കഴിവുകൾ
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a) ആശയവിനിമയം

b) യനതൃ�്വം

c) നിരീWണം

d) ഇ3തപ3ൽ

e) ഓർഗലൈനയസഷൻ(സംഘാ3നം)

f) ഭരണം

g) ലൈലസണിംഗ്

ഗുണങ്ങൾ

a) സ്വയം അവയബാധം

b) സമാനുഭാവം

c) ലൈവകാരിക പക്വ�

d) സ�്യസന്ധ�

e) ആത്മവിശ്വാസം

f) വഴക്കം

അദ്ധ്യായം 2

	ാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിൻെ�റ ഉത്ഭവവും വിക	നവും
	ാമൂഹിക പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധൻെപ്പട്ട ആശയങ്ങൾ

എ) 	ാമൂഹിക സ	വനം:

പണമായയാ വസ്തുവായയാ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നൽകുന്ന �ാൽക്കാലിക യസവനം .

ഉദാ, യാ+കർക്ക് ദാനം നൽകൽ

സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ

a) സ്വയമധയാ ത+യ്യുന്ന�്

b) പരിശീലനത്തിതന്റ ആവശ്യമില്ല 

c) പ്ര�ിഫലമില്ല

d) ഏ�് വ്യക്തിക്കും ത+യ്യാൻ കഴിയും.

ബി) 	ാമൂഹ്യസക്ഷമം:

സാമൂഹിക യസവനങ്ങളുത3 സംഘ3ി� സംവിധാനം

വ്യക്തികത'യും ഗ്രൂപ്പുകത'യും സഹായിക്കുന്ന�ിന് രൂപകൽOന ത+യ് �ിരിക്കുന്നു

ജീവി�ത്തിതന്റയും ആയരാഗ്യത്തിതന്റയും തൃപ്തികരമായ നിലവാരം ലൈകവരിക്കുക.

ഉദാ: പട്ടികജാ�ി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പട്ടിക വർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഗ്രാന്റ്

	ി) 	ാമൂഹിക പരിഷ്കരണം:

സാമൂഹിക മയനാഭാവങ്ങ'ിലും സാമൂഹിക മൂല്യങ്ങ'ിലും സാമൂഹിക

സ്ഥാപനങ്ങ'ിലും മാറ്റം വരുത്താനുള്ള യബാധപൂർവമായ ശ്രമം.

ഉദാ: സ�ി നിർത്തലാക്കൽ
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ഡി) 	ാമൂഹിക സുരക്ഷ:

ജീവി�ത്തിൽ +ില അപക3സാധ്യ�(യരാഗം,

മരണം, അപക3ങ്ങൾ, പ്രസവം, വാർദ്ധക്യം) കൾതക്ക�ിരായി സമൂഹം അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പരിരW.

ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

a) സാമൂഹിക ധനസഹായം

വ്യക്തികളും കുടുംബങ്ങളും അവരുത3 ആകസ്മിക(അപക3) ഘട്ടത്തിൽ സർക്കാർ നൽകുന്ന ധനസഹായം.

ഉദാ: തവള്ളതOാക്കത്തിന് ഇരയായവർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം

b) യസാഷ്യൽ ഇൻഷുറൻസ്:

സ്കീമിന് കീഴിലുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്ന�ിന് ഇൻഷ്വർ ത+യ്ത വ്യക്തി പ�ിവായി ഒരു പ്രയ�്യക തുക 

സംഭാവന നൽകണം

ഉദാ: LIC, ESI.

ഇ) 	ാമൂഹിക നീ(ി:

ജാ�ി, മ�ം, ലിംഗം, മ�ം മു�ലായവ പരിഗണിക്കാത� വിദ്യാഭ്യാസം, ത�ാഴിൽ, ഭരണം എന്നിവയിൽ തുല്യ 

അവസരം നൽകുന്നതും എല്ലാവയരയും തുല്യമായി പരിഗണിക്കുന്നതുമാണ് സാമൂഹ്യനീ�ി.

.ഉദാ: പട്ടികജാ�ി / പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കുള്ള യജാലിക'ിൽ സംവരണം

എ<്) 	ാമൂഹിക ആസരാഗ്യം:

സാമൂഹ്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുത3 യശഷി.

ജി) 	ാമൂഹിക നിയമനിർമ്മാണം:

സാമൂഹിക �ിന്മകളും സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളും �3യുന്ന�ിന് ഔപ+ാരിക നിയമങ്ങൾ രൂപതOടുത്തുക / 

ന3Oിലാക്കുക

.ഉദാ: സ്ത്രീധന നിയരാധന നിയമം, വിധവ പുനർവിവാഹ നിയമം.

	ാമൂഹിക നിയമനിർമ്മാണത്തിൻെ, ലക്ഷ്യങ്ങൾ

a) സമൂഹത്തിതന്റ സുരW ഉറOാക്കുന്ന�ിന്

b) സാമൂഹിക ക്രമം തകാണ്ടുവരിക

c) അനീ�ി �3യുക

d) അവകാശങ്ങൾ ഉയർത്തിOി3ിക്കുക

സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിതന്റ +രിത്രപരമായ വികസനം

എ) യുതകയിതല +രിത്രപരമായ വികസനം
സമയയരഖ

1944 വികലാംഗർ (ത�ാഴിൽ)

        പ്രവർത്തിക്കുക

1941 തബവറിഡ്ജ് കമ്മീഷൻ

1925 വാർദ്ധക്യസഹായ നിയമം

1911 യദശീയ സംഭാവന നിയമം

1907 വിദ്യാഭ്യാസ നിയമം
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1906 ഭWണ നിയമം

1905 ദരിദ്രനിയമ കമ്മീഷൻ

1899 യസാഷ്യൽ വർക്ക് പരിശീലനം (സിദ്ധാന്തവും 

പരിശീലനവും) ആരംഭിച്ചു

1869 +ാരിറ്റി ഓർഗലൈനയസഷൻ തസാലൈസറ്റിയുത3 രൂപീകരണം

1833 ഫാക്ടറി നിയമം

1692 വർക്ക് ഹൗസ് ആക്റ്റ്

1601 എലിസബത്തൻ ദരിദ്ര നിയമം

1572 ദരിദ്രരുത3 സംരWണത്തിന് തപാതുനികു�ി ഏർതOടുത്തി.

1531 നിയന്ത്രി� പ്രയദശങ്ങ'ിൽ ഭിWാ3നത്തിനുള്ള ലൈലസൻസ് നൽകി 

<1500 പുയരാഹി�രുത3 +ാരിറ്റി

ബി) യു എ	് എയിൻെല 	ാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളുൻെR ചരിത്രം

i) +ാരിറ്റി ഓർഗലൈനയസഷൻ തസാലൈസറ്റി (1877)

പ്രവർത്തനങ്ങൾ.

a) അയപWകത'ക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ അയന്വഷണം

b) യകന്ദ്രീകൃ� രജിയ�ഷൻ

c) ദുരി�ാശ്വാസ ഏജൻസികൾ �മ്മിലുള്ള സഹകരണം

d) സ്വയമധയാ സൗ ഹൃദ സന്ദർശകരുത3 ഉപയയാഗം

ii) തസറ്റിൽതമന്റ് ഹൗ സ് പ്രസ്ഥാനം

iii) ശിശുയWമ പ്രസ്ഥാനം

iv)യുഎസ്എ യി തല തപ്രാഫഷണൽ യസാഷ്യൽ വർക്കിതന്റ വികസനം

ആദ്യതത്ത പരിശീലന യകന്ദ്രം - ന്യൂയയാർക്ക് +ാരിറ്റി

ഓർഗലൈനയസഷൻ തസാലൈസറ്റി 1898 (ഇയOാൾ തകാ'ംബിയ

യൂണിയവഴ്സിറ്റി)

ഒന്നാം യലാകമഹായുദ്ധം അപക3ങ്ങൾ വർദ്ധിOിച്ചു

യുദ്ധകാല +ാരിറ്റി പരിപാ3ികൾ ആരംഭിച്ചു

യWമ പ്രവർത്തന നിയമങ്ങൾ പാസാക്കി

ആശുപത്രി അധിഷ്ഠി� പരിശീലനം, യസവനങ്ങൾ യകസ് വർക്ക്, കൗൺസിലിംഗ് ,സാമൂഹിക പ്രവർത്തനവും 

ആരംഭിച്ചു

യമരി .ഇ. റിച്ച്മണ്ട് - യുഎസിതല ആദ്യതത്ത തപ്രാഫഷണൽ യസാഷ്യൽ വർക്കർ

അവരുത3 'യസാഷ്യൽ ഡയയ�ാസിസ്' എന്ന പുസ്തകം സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിതന്റ ലൈസദ്ധാന്തിക 

അ3ിത്തറയായി കണക്കാക്കതOടുന്നു.

	ി) ഇന്ത്യയിൻെല 	ാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിൻെ, പരിണാമം

a) പുരാ�ന കാലഘട്ടത്തിതല സാമൂഹിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ (BC 2500

TO AD 1200)
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സാമൂഹ്യ യസവനങ്ങൾ +ാരിറ്റിയുത3 രൂപത്തിലാണ്.

സാമൂഹ്യയWമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ യജ്ഞത്തിലൂത3 നിർവഹിച്ച്പുണ്യം (തമറിറ്റ്) യനടുക.

ഇവതയല്ലാം ഋയഗ്വദത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു,

ഭഗവ�്ഗീ�, മനു സ്മൃ�ി മു�ലായവ.

ബുദ്ധമ� കാലഘട്ടത്തിൽ ഗിൽഡുകൾ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകി.

അ3ിച്ചമർത്തതOട്ട വർഗ്ഗത്തിന് സാമൂഹിക സുരW.

കാലഘട്ടം പരിഷ്കാരങ്ങൾ

ബിംബിസാരൻ യറാഡുകളുത3 വികസനം,കൃഷി

അയശാകൻ വനി�ാ യWമം,�3വുകാരുത3പുനരധിവാസം,ഗ്രാമീണവികസനം,ലൈവദ്യസഹായം,

യവശ്യാവൃത്തിനിയന്ത്രണം  തപാതു യൂട്ടിലിറ്റിക'ായയറാഡുകൾ, കിണറുകൾ, വിശ്രമം

യാത്രക്കാർക്കുള്ള വീടുകൾ

കനിഷ്കൻ ബുദ്ധവിഹാരങ്ങൾക്കായി സംഭാവനകളും ഗ്രാന്റും സ്തൂപങ്ങൾ (പഠന യകന്ദ്രങ്ങൾ)സ്ഥാപിച്ചു

ഹർഷവർധനൻ ആശുപത്രികൾ ഡിത ൻസറികൾ,

അനാഥാലയങ്ങളും,നിരാലംബർക്കുള്ള വീടുകൾ സ്ഥാപിച്ചു

b) മധ്യകാലഘട്ടത്തിതല സാമൂഹിക പരിഷ്കരണം

കാലഘട്ടം പരിഷ്കാരങ്ങൾ

മാലിക് അലി ദാനം നൽകുന്ന�ിൽ ഔദാര്യം

ജിയാസുeീൻ തുഗ്ലക്ക് �തന്റ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ പാവതOട്ടവർക്ക് ത+ലവഴിച്ചു.

ഹുമയൂൺ

സ�ിതയ ഇല്ലാ�ാക്കാൻ ധീരമായ ശ്രമം ന3ത്തി

അക്ബർ അ3ിമത്തം നിർത്തലാക്കി. മ�പരമായസമ�്വം
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ഔറംഗയസബ് ജനങ്ങളുത3 യWമം.

	ി) ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൻെല 	ാമൂഹിക പരിഷ്കരണം

	ാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കൾ 	ാമൂഹിക പരിഷ്കരണം

രാജാറാം യമാഹൻ യറായ് സ�ി നിർത്തലാക്കൽ, വിധവ പുനർവിവാഹം

സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസം യപ്രാത്സാഹിOിക്കുക

ഈശ്വർ +ന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ വിധവപുനർവിവാഹം, സാമ്പത്തികസ്വാശ്രയ�്വം, 

സ്ത്രീവിദ്യാഭ്യാസവും ബഹുഭാര്യ�്വനിയരാധനം

സ�ി, തപൺശിശുഹ�്യത§�ിതര യപാരാ3ി.

യമായഡൺ വിദ്യാഭ്യാസം യപ്രാത്സാഹിOിച്ചു

ഡിത ൻസറികൾ, പ്രസവാലയങ്ങൾ, അനാഥാലയങ്ങൾ സ്ഥാപി�മായി.

 സ്ത്രീവിദ്യാഭ്യാസവും വിധവപുനർവിവാഹവും യപ്രാത്സാഹിOിച്ചു

സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ്

ഖാൻ

മുസ്ലിംകൾക്കി3യിൽ സ്ത്രീവിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി യപാരാ3ി. 

സാമൂഹിക �ിന്മകത' തു3ച്ചുമാറ്റി.

ഗാന്ധിജി സ്ത്രീകൾ, ദ'ി�രുത3 ഉയർച്ച, സർയവാദയ

അയന്ത്യാദയ, അഹിംസ സമരം,പഞ്ചായത്തി രാജ്

	ാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കൾ ഓർഗനൈനസ	ഷനുകൾ

രാജാറാം യമാഹൻ യറായ് ബ്രഹ്മ സമാജ്

സ്വാമി ദയാനന്ദ ആര്യ സമാജ്
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സരസ്വ�ി

സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ്

ഖാൻ

മുഹമ്മദൻ ആംയഗ്ലാ

ഓറിയന്റൽ തസാലൈസറ്റി

യകണൽ ഓൾയകാട്ട് മാഡം ബ്ലാവറ്റ്സ്കി �ിയയാസഫിക്കൽ തസാലൈസറ്റി 

സ്വാമി വിയവകാനന്ദൻ രാമകൃഷ്ണ മിഷ൯

യഗാപാല കൃഷ്ണ യഗാഖതല തസർതവൻറ്സ് ഒാഫ് ഇന്ത്യ തസാലൈസറ്റി

ആധുനിക 	ാമൂഹിക പ്രവർത്തനം

a)19ാാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആദ്യമായി ക്രിസ്ത്യൻമിഷണറിമാരാണ് ഇ�് ഇന്ത്യയിൽ അവ�രിOിച്ച�്

b) സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങ'ിൽ ഔപ+ാരിക പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു

1936 ൽ ഇന്ത്യയിതല ആദ്യതത്ത യസാഷ്യൽ വർക്ക് സ്കൂൾ യഡാറാബ്ജി 3ാറ്റ സ്കൂൾ ഓഫ് യസാഷ്യൽ

വർക്ക് (ഇയOാൾ 3ാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് യസാഷ്യൽസയൻസസ്-3ിസ്സ് എന്നറിയതOടുന്നു).

യകര'ത്തിതല ആദ്യതത്ത യസാഷ്യൽ വർക്ക് സ്കൂൾ - എസ്എച്ച്

സകാസWജ് സ(വര.

	ാമൂഹിക പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധൻെപ്പട്ട ശാസ്ത്രങ്ങൾ

അധ്യായം 3

	ാമൂഹിക പ്രവർത്തന സമഖലകൾ 

സാമൂഹിക പ്രവർത്തനഫീൽഡുകൾ തപാതുവായ ഇ3തപ3ലുകൾ

എ) തമഡിക്കൽ യസാഷ്യൽ വർക്ക് 

ബി) ലൈസക്യാട്രിക് യസാഷ്യൽ 

1) ലൈസയക്കാ യസാഷ്യൽ 
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വർക്ക് 

സി) സ്കൂൾ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം 

ഡി) വ്യവസായയമഖലയിൽ 
യസാഷ്യൽ 

വർക്ക്

ഇ)കറWണൽ യസാഷ്യൽ വർക്ക് 

എഫ്) .യസാഷ്യൽ വർക്ക്-

കുടുംബങ്ങ'ിലും കുട്ടിക'ിലും 

ജി) സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം 

വ്യ�്യസ് � പ്രാപ്തിയുള്ള വ്യക്തികൾ

എച്ച്) ദുരന്തനിവാരണ സാമൂഹിക 

പ്രവർത്തനം 

നൈഎ) ഇസക്കാ സ	ാഷ്യൽ വർക്ക് 

ൻെജ) ൻെജറസ,ാWജിക്കൽ സ	ാഷ്യൽ 
വർക്ക്

ൻെക) മാനവ വിഭവസശഷി വിക	നം

എൽ) 	ാമൂഹിക പ്രവർത്തനം

എച്ച്ഐവി / എയ്ഡ്സ്

ബാധിച്ച വ്യക്തികWിൽ 

എം) 	ാമൂഹിക പ്രവർത്തനം

പാർശ്വവൽക്കരിക്കതOട്ടതുംദുർബലവു
മായ വിഭാഗങ്ങൾ 

എ�) ഗ്രാമീണ, നഗര

കമ്മ്യൂണിറ്റി

വിക	നം

വിലയിരുത്തൽ

2)യസാഷ്യൽ ഗ്രൂO് വർക്ക്,

യസാഷ്യൽ യകസ് വർക്ക്, 

3)സാമൂഹിക പ്രവർത്തന ഗയവഷണം

4. വിദ്യാഭ്യാസംം

5.ഗൃഹസന്ദർശനങ്ങൾ

6. പുനരധിവാസം

7.യWമ യസവനങ്ങൾ 

8. പരിശീലനം

9. റഫറൽ യസവനങ്ങൾ
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നൈചൽഡ് നൈല�

a) ഒരു യകന്ദ്ര സർക്കാർ യപ്രാഗ്രാം ഏയകാപിOിക്കുന്ന�്

സാമൂഹ്യനീ�ി, ശാക്തീകരണമന്ത്രാലയം.

b) കുട്ടികത' ദുരുപയയാഗത്തിൽ നിന്ന് സംരWിക്കുക എന്ന�ാണ് ലW്യം.

സി) യപാലീസുമായി സഹകരിച്ചാണ് അവ പ്രവർത്തിക്കുന്ന�്

ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പിന്തുണ നൽകുക.

ജുവനൈനൽ ജസ്റ്റി	് ആക്റ്റ് (2000)

a) ജുവലൈനൽ ജസ്റ്റിസ് യബാർഡ്

യWമ സമി�ികൾ എന്നിവ രൂപീകരിക്കുന്നു

b) കുട്ടികളുത3 പരി+രണവും സംരWണവും ഉറOാക്കുകയാണ് ലW്യം

c) തഷൽട്ടർ യഹാമുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ

d) പാർOി3ത്തിൽ കുടുംബാന്തരീWം

സൃഷ്ടിക്കൽ.

ദുരന്തം:

പ്രകൃ�ിദത്തയമാ മനുഷ്യനിർമ്മി�യമാ ആയ അ�്യാഹി�ങ്ങൾ

കാര്യമായ  ജീവ നാശയമാ ,പരിസ്ഥി�ി നാശയമാ,

അതല്ലMിൽ പരിസ്ഥി�ിയിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്ന�ാണ് ദുരന്തം.

ഉദാ. തവള്ളതOാക്കം, യബാംബ് യ»ാ3നങ്ങൾ.

അധ്യായം 4

മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും

	ാമൂഹിക നിയമങ്ങളും
തുല്യ�യും സമ�്വവും

ഇക്വിറ്റി (തുല്യ():

തുല്യ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു

	മ(്വം:

പിയന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവരുത3 പ്രയ�്യക ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തുല്യമായ പരിഗണന നൽകുന്നു.

	ാമൂഹ്യ നീ(ി:

ജാ�ി, മ�ം, നിറം, വംശം മു�ലായവ കണക്കിതലടുക്കാത� എല്ലാ ആളുകൾക്കും തുല്യമായ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പുറയമ

അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു.

മനുഷ്യാവകാശം:

എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ബാധകമായ അവകാശങ്ങൾ

യുഡിഎച്ച്ആർ (മനുഷ്യതന്റ സാർവത്രിക പ്രഖ്യാപനം

അവകാശങ്ങൾ) - മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുത3 മാ� കാർട്ട - 1948 ഡിസംബർ 10 ന്
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മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ

a) സ്ത്രീകൾതക്ക�ിരായ അ�ിക്രമങ്ങൾ.

b) കുട്ടികത' ദുരുപയയാഗം ത+യ്യുന്ന�്.

c) ത�ാട്ടുകൂ3ായ്മ.

d) ബാലവിവാഹം

e) നിയമവിരുദ്ധമായ �3വ്

	ാമൂഹിക പ്രവർത്തനവും മനുഷ്യാവകാശവും

a) നിയമ അവയബാധം

b) നിയമ സഹായം

c) വക്കാലത്ത്

d) യസാഷ്യൽ മീഡിയ ഇ3തപ3ൽ

ശാക്തീകരണം:

�ിരതÀടുക്കാനും അ�് മാറ്റാനുമാവശ്യമുള്ള പ്രവർത്തനം ന3ത്താനും വ്യക്തിയുത3 യശഷി വർദ്ധിOിക്കുന്ന പ്രക്രിയ

ശാക്തീകരണത്തിതന്റ മാനങ്ങൾ

എ) സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം

സ്ത്രീകളുത3 പ്രശ്നങ്ങൾ

a) സാമ്പത്തിക ആശ്രയ�്വം

b) ലിംഗ വിയവ+നം

c) സുരWി�മല്ലാത്ത ത�ാഴിൽ അന്തരീWം

സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനുള്ള വഴികൾ

a) വിദ്യാഭ്യാസവും അവയബാധവും

b) ലൈമയക്രാ തക്രഡിറ്റും വരുമാനദായക പദ്ധ�ികളും. 

c) �ീരുമാനതമടുക്കുന്ന�ിൽ പMാ'ിത്തം

d) ഭരണത്തിതല പ്രാ�ിനിധ്യം

ബി) വംശീയ വിഭാഗങ്ങളുൻെR ശാക്തീകരണം

വംശീയ ഗ്രൂപ്പുകളും:

സ്വന്തമായ സംസ്കാരം, ആ+ാരങ്ങൾ, പാരമ്പര്യങ്ങൾ, വിശ്വാസങ്ങൾ എന്നിവതയ്ക്കാOം �യeശീയ പരിസ്ഥി�ിയിൽ 

ജീവിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ.

യനരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ

a) അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ
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b) ഒറ്റതO3ൽ

c) രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയില്ലായ്മ

ശാക്തീകരണത്തിനുള്ള വഴികൾ

a) വിദ്യാഭ്യാസം

b) ആയരാഗ്യം, ശു+ി�്വം എന്നിവതയക്കുറിച്ചുള്ള അവയബാധം

c) സാമ്പത്തിക സ്വാ�ന്ത്ര്യം

d) രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പMാ'ിത്തം

	ി) കാർഷിക 	മൂഹൻെത്ത ശാക്തീകരിക്കുക

കാർഷിക സമൂഹത്തിതന്റ പ്രശ്നങ്ങൾ

a) ഇ3നിലക്കാരുത3 ചൂഷണം

b) ക3ബാധ്യ�

c) വി' പരാജയം

d) ത+റിയ യഹാൾഡിംഗുകൾ

e) യകാർOയററ്റുക'ിൽ നിന്നുള്ള മത്സരം

f)അപര്യാപ്തമായ വിപണന

സൗകര്യങ്ങൾ

ശാക്തീകരണത്തിനുള്ള വഴികൾ

a) ശാസ്ത്രീയ കാർഷിക രീ�ിക'ിൽ പരിശീലനം

b) കൂട്ടു കൃഷി സമ്പ്രദായം, റിയസാഴ്സ് പൂ'ിംഗ്

c) സഹകരണ വിപണന തസാലൈസറ്റികൾ രൂപീകരിക്കുക

d) സ്വയം സഹായ ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിക്കുക.

e) ഇ-അഗ്രികൾച്ചർ (മാർക്കറ്റിംഗ്)

f) വി' ഇൻഷുറൻസും ബഫർ വിലനിർണ്ണയവും

	ാമുഹിക മൂലധനം

	ാമൂഹിക നിയമനിർമ്മാണം:

മനുഷ്യതൻറ ഗ്രൂO് ജീവി�ത്തിതല തപരുമാറ്റം നിയന്ത്രിക്കുന്ന�ിനുള്ള ഔപ+ാരിക മാർഗ്ഗം

രണ്ട് ഘ3കങ്ങൾ-നിയമരൂപീകരണം ,
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നിയമനിർവ്വഹണം

എ) മൗലികാവകാശങ്ങളും നിർയeശ ��്വങ്ങളും

a) സമ�്വത്തിനുള്ള അവകാശം

b) സ്വാ�ന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം

സി) ചൂഷണത്തിതന�ിരായ അവകാശം

d) മ�സ്വാ�ന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം

e)സാംസ്കാരികവുംവിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ അവകാശങ്ങൾ

(f) ഭരണഘ3നാ പരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശം

ഡയറക്റ്റീവ് �ത്ത്വങ്ങൾ ഇന്ത്യതയ ഒരു യWമരാഷ്ട്രമാക്കിമാറ്റുന്നു.

ബി) ബാലയവല (നിയരാധനവും നിയന്ത്രണവും)ആക്റ്റ് (1986).

കുട്ടികൾക്ക്(14 വയസ്സിന് �ാതഴയുള്ളവർ) 18 ത�ാഴിലുക'ിൽ

65 പ്രക്രിയക'ിൽ യജാലി നല്കുന്ന�് വിലക്കുന്നു.

സി) വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം (ആർ 3ിഇ) -2009

ഈ നിയമം 14 വയസ്സുകുട്ടിയുത3 സൗജന്യവും നിർബന്ധി�വുമായ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശം ഉറOാക്കുന്നു.

ബി) ഗാർഹിക പീഡന നിയമം -2005

സ്ത്രീകത' ശാരീരിക, ലൈലംഗിക, വാക്കാലുള്ള, ലൈവകാരികവും

സാമ്പത്തികവുമായ ദുരുപയയാഗവും അ�ിനുള്ള എല്ലാ സാധ്യ�കളും ഈ നിയമത്തിൽ ഉൾതOടുന്നു

ഇ) ഉപയഭാക്തൃ സംരWണ നിയമം -1985.

ഈ നിയമമനുസരിച്ച്, 

വാങ്ങിയ ഉൽOന്നം അതല്ലMിൽ യസവനത്തിൽ സംതൃപ്തനല്ലാത്ത ഒരു ഉപയഭാക്താവിന് ഉപയഭാക്തൃയഫാറം വഴി

ബ;ന്ധതOട്ടവർക്ക് പരാ�ിനല്കി

പരാ�ികൾ പരിഹരിക്കുക.

എഫ്) വിവരാവകാശം നിയമം - 2005

ഈ നിയമം സർക്കാർസ്ഥാപനങ്ങ'ിൽ വകുപ്പുകൾ, തപാതുയമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ,

�യeശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും സർക്കാർ ധനസഹായം സ്വീകരിക്കുന്ന സന്നദ്ധ സംഘ3നക'ിൽ

നിന്നും വിവരങ്ങൾ ആക് സസ് ത+യ്യുന്ന�ിന് ഇന്ത്യയിതല പൗരതന അധികാരതOടുത്തുന്നു.

ജി) ലൈസബർ നിയമങ്ങൾ: (ഇൻഫർയമഷൻ ത3യÈാ'ജി ആക്റ്റ്

2000)
തമാലൈബൽ യഫാണുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, ഇന്റർതനറ്റ് എന്നിവയുത3 ദുരുപയയാഗം നിയന്ത്രിക്കുന്ന�ിനായി 

ന3Oിലാക്കിയ നിയമങ്ങൾ 

a) നിയമങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ അംഗീകാരം നൽകുന്നു

ഇലയÊാണിക് പ്രമാണങ്ങൾ.

b) ഇ-ഫയലിംഗ്, ഇ-തകായമഴ് സ്ഇ3പാടുകത' പിന്തുണയ്ക്കുന്നു

c) ലൈസബർ കുറ്റകൃ�്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

എച്ച്) നിയമ സഹായം
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പാവങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ നിയമ യസവനം നൽകുക.. 

ദരിദ്രൻ.

(ഉദാ. SC / ST, സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും,

കസ്റ്റഡിയിലുള്ളവർ)

I) യദശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ (1993)

ലW്യങ്ങൾ

മനുഷ്യതന്റ തമച്ചതOട്ട അവകാശ സംരWണത്തിനായി രൂപീകരിച്ചു

കമ്മീഷതന്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

a) സുവയമായ3ാ അതല്ലMിൽ ഒരു നിയവദനത്തിൽ യനരിട്ട് അയന്വഷണം ന3ത്തുക

b) യകാ3�ി മുമ്പ് �ീർOാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ന3പ3ിക'ിൽ ഇ3തപടുന്നു

c) സംസ്ഥാന സർക്കാർ ദുർഗുണ പരിഹാരസ്ഥാപനങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് പഠിക്കുക. 

d) ശുപാർശകൾ ത+യ്യുക.

തജ) വിമൻസ് കമ്മീഷൻ (1990)

ലW്യം

a) സ്ത്രീകളുത3 പ്രശ്നങ്ങളും ആശMകളും പMിടുന്ന�ിന് ഒരു യവദി നൽകുക 

b) ലിംഗസമ�്വ സമൂഹം തകട്ടിOടുക്കുക

c)വികസനത്തിൽ സ്ത്രീ പMാ'ിത്തം.

അധ്യായം 5

	ാമൂഹ്യജീവി(ത്തിൻെ, അRിത്തറ

എ) ൻെ	ാനൈ	റ്റി

മാക് ഐവർ- സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളുത3 വലതക്കട്ട് ആണ് തസാലൈസറ്റി

തസാലൈസറ്റി എന്ന വാക്ക് ലാറ്റിൻ പദമായ societus നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിÀ�് ഇ�ിന്നർത്ഥം 

'കൂട്ടുൻെകട്ട് അൻെeങ്കിൽ' 	ൗഹൃദം 'എന്ന(ാണ്.

അരിയസ്റ്റാട്ടിലിതന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ, 'മനുഷ്യൻ ഒരു സാമൂഹികമൃഗമാണ്.

സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ

a) ആളുകൾ ഉൾതOടുന്നു

b) പര ര ഇ3തപ3ൽ

c) സമാന�കൾ

d) വ്യ�്യാസങ്ങൾ

e) ത�ാഴിലിതന്റ സഹകരണവും വിഭജനവും

f) പര രാശ്രി��്വം

g) ലൈഡനാമിക്(+ലനാത്മക�)

ബി) കമ്മ്യൂണിറ്റി

'നമ്മൾ ഒന്ന്' എന്ന വികാരയത്താടു കൂ3ി ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഒരു പ്രയ�്യക സ്ഥലത്ത് �ാമസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം 
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ആളുകൾ

കമ്മ്യൂണിറ്റിയുത3 ഘ3കങ്ങൾ

a) ഒരു നിർeിഷ്ട ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രയദശം

b) അനൗപ+ാരിക ബന്ധങ്ങൾ

c) പര ര ഇ3തപ3ലും പര ര ആശ്രയ�്വവും

d) തപാതു മൂല്യങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും

e) കമ്മ്യൂണിറ്റി വികാരം

f) നിയമപരമായ നിലയില്ല

കമ്മ്യൂണിറ്റിയുത3 �രങ്ങൾ

a) ഗ്രാമീണ സമൂഹം - ഗ്രാമങ്ങ'ിൽ �ാമസിക്കുന്ന ആളുകൾ

b) നഗര സമൂഹം - നഗരങ്ങ'ിൽ �ാമസിക്കുന്ന ആളുകൾ

c) ആദിവാസി സമൂഹം-ആളുകൾ വനങ്ങ {ഉൾക്കാടുകൾ}'ിൽ �ാമസിക്കുന്നു

d) മാരിലൈ3ം കമ്മ്യൂണിറ്റി-�ീരപ്രയദശങ്ങ'ിൽ �ാമസിക്കുന്ന ആളുകൾ

സമൂഹവും സമുദായവും �മ്മിലുള്ള വ്യ�്യാസം

ൻെ	ാനൈ	റ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി

ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായവിസ്തീർണ്ണം നിശ്ചയമില്ല

കൃ�്യമായഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രയദശം

നമ്മൾ ഒന്ന് എന്ന  വികാരമില്ല കമ്മ്യൂണിറ്റി വികാരം

വിശാലമായ�് സമൂഹയത്തക്കാൾ ത+റു�്

സാദൃശ്യം എന്ന�ിയനക്കാൾ വ്യ�്യസ്ത�കൾ കൂടു�ൽ സാമ്യം

അമൂർത്തമായ�് സമൂർത്തമായ�്

പ്രയ�്യക യപരില്ല പ്രയ�്യക യപര്

	ി) അസ	ാ	ിസയഷ�

തപാതുവായ

�ാൽ Oര്യം പിന്തു3രാനായി ഒരു സംഘം രൂപീകരിക്കുന്ന�ാണ് സംഘ3ന.

സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ

a) തപാതു �ാൽOര്യമുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ

b) സഹകരണ മയനാഭാവം

c) സംഘ3നാ ഘ3ന
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d) നിയമങ്ങൾ

�രങ്ങൾ

a) ശാശ്വ�മായ സംഘ3ന ഉദാ: കുടുംബം

b) �ാൽ ക്കാലിക സംഘ3ന-ഉദാ: റാM് യഹാൾ ഡർ മാരുത3 അയസാസിയയഷനുകൾ 

ബി) 	ാമൂഹിക ഗ്രൂപ്പുകൾ

ഒരാളുമായി സംവദിക്കുന്ന രയണ്ടാ അ�ിലധികയമാ ആളുകൾ

മതറ്റാന്ന് ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക

യസാഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പുകളുത3 �രങ്ങൾ-സി.എച്ച്.കൂലി യുത3

വർഗ്ഗീകരണം

1. പ്രാഥമിക ഗ്രൂപ്പുകൾ

അംഗങ്ങളുത3 ബന്ധം മുഖാമുഖം വരുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ

ഒരു പ്രാഥമിക ഗ്രൂOിതന്റ സവിയശഷ�കൾ

a) ത+റിയ വലുOം

b) യനരിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ

c) സഹകരണം

d) പരിമി�മായ സ്വാർത്ഥ�ാൽപര്യം

e) സ്ഥിര�യുള്ള

f) സമാന പശ്ചാത്തലം

2. ൻെ	ക്ക�ഡറി ഗ്രൂപ്പ്

അംഗങ്ങ'ായ ആളുകൾ �മ്മിൽ യനരിട്ടല്ലാത്ത ബന്ധമുള്ള സാമൂഹിക ഗ്രൂO്

പ്രയ�്യക �ാൽOര്യമുണ്ട്, ഉദാ. യറാട്ടറി ക്ലബ്.

ദ്വി�ീയ ഗ്രൂOിതന്റ സവിയശഷ�കൾ

a) വലുOം

b) സ്വയമധയാ ഉള്ള അംഗ�്വം

c) അസ്ഥിരമായ

d) പയരാW ബന്ധങ്ങൾ

e) വ്യക്തിഗ� ബന്ധം

f)ഔപ+ാരിക നിയമങ്ങൾ

3.റ<റ�	് ഗ്രൂപ്പ്

മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ,കൂ3ാത� വ്യക്തികൾക്കും മാതൃകയായ ഗ്രൂO് .

4.e-ഗ്രൂപ്പുകൾ അൻെeങ്കിൽ ഇ- കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ

യസാഷ്യൽ മീഡിയയിൽ രൂപീകരിച്ച ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉദാ വാട്ട്സ് ആO്

ഗ്രൂപ്പുകൾ

ഇ) 	ാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങൾ: സമൂഹത്തിതല വ്യക്തികളുത3 ആവശ്യങ്ങ ത' നിർവഹിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും 

അതുവഴി വ്യക്തികത' നിയന്ത്രിക്കുകയും ത+യ്യുന്ന ന3പ3ിക്രമങ്ങത' സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നു.
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സവിയശഷ�കൾ

a) മനുഷ്യതന്റ ആവശ്യങ്ങത' തൃപ്തിതOടുത്തുന്നു.

b) അമൂർത്തം

c) ശാശ്വ�ം

d) മാനദണ്ഡങ്ങൾ

e) +ിഹ്നം

f) സ്വഭാവം നിയന്ത്രിക്കുന്നു

g)സാർവയദശീയം

ൻെപാതുവായ 	ാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങൾ

എ) വിവാഹം:

കുട്ടികയ'ാത3ാOയമാ അല്ലാത�യയാ ഭർത്താവും ഭാര്യയും .

വിവാഹ �രങ്ങൾ

a) ബഹുഭാര്യ�്വം - ധാരാ'ം ഭാര്യമാരുള്ള പുരുഷൻ

b) യപാ'ിയാൻ ഡ്രി(/ബഹുഭർത്തൃ�്വം)- ധാരാ'ം ഭർത്താക്കന്മാരുള്ള ഒരു സ്ത്രീ.

സി) ഏകഭാര്യ�്വം - ഒരു ഭാര്യ മാത്രമുള്ള പുരുഷൻ.

ബി) കുടുംബം

കൂടു�യലാ കുറയവാ ഒരു യമാ3ിയുള്ള അയസാസിയയഷൻ

ഭാര്യയും ഭർത്താവും.

ഒരു കുടുംബത്തിതന്റ സവിയശഷ�കൾ

a) സാർവത്രിക�

b) ലൈവകാരിക അ3ിസ്ഥാനം

c) പരിമി�മായ വലുOം

d) സാമൂഹിക നിയന്ത്രണം

e) തസാലൈസറ്റിയുത3 അ3ിസ്ഥാന യൂണിറ്റ്

കുടുംബത്തിതന്റ �രങ്ങൾ

a) പാട്രിലീനിയൽ കുടുംബം

b) മാട്രിലീനിയൽ കുടുംബം

സി) ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി/ അണു കുടുംബം

d) വിപുലീകൃ� കുടുംബം

e) സംയുക്ത കുടുംബം

	ി) മ(ം:

അമാനുഷിക�യുത3 ശക്തിയിലുള്ള വിശ്വാസം.

മ�ത്തിതന്റ രണ്ട് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ.

a) ആനിമിസം:

ആത്മാക്ക'ിലുള്ള വിശ്വാസം
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b) യ3ാട്ടമിസം:

പ്രകൃ�ിശക്തിക'ിതല വിശ്വാസം

	ാമൂഹിക പ്രക്രിയ:

ആളുകൾ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന അ3ിസ്ഥാന വഴികൾ.

	ാമൂഹിക പ്രക്രിയയുൻെR (രങ്ങൾ

a) അനുബന്ധ സാമൂഹിക പ്രക്രിയ

1. സഹകരണം:

രയണ്ടാ അ�ിലധികയമാ വ്യക്തികയ'ാ ഗ്രൂപ്പുകയ'ാ ഒരു തപാതു ലW്യം യനടുന്ന�ിന് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു

2.അയക്കായമഷൻ:

2 / കൂടു�ൽ വ്യക്തികൾ അതല്ലMിൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒരു സംഘട്ടനത്തിനുയശഷം ഒരുമിക്കുന്നു.

3.അസ്സിമിയലഷൻ:

വ്യക്തികൾ / ഗ്രൂപ്പുകൾ മറ്റുള്ളവരുത3 സംസ്കാരം യനടുന്നു/സ്വാംശീകരിക്കുന്നു.

b) ഡിസ	ാ	ിസയറ്റീവ് 	ാമൂഹിക പ്രക്രിയ

1. മത്സരം:

വി�രണത്തിൽ പരിമി�മായ വസ്തുക്കളുത3 യനട്ടത്തിനായി വ്യക്തികൾ �മ്മിലുള്ള ആൾമാറാട്ട യപാരാട്ടം.

2. യകാൺഫ്ലിക്റ്റ്സ്:

എ�ിരാ'ികത' ഇല്ലാ�ാക്കുകയയാ ദുർബലതOടുത്തുകയയാ ത+യ്യുന്നതു വഴി പ്ര�ിഫലം കുത്തകയാക്കുന്ന പ്രക്രിയ.

	ാമൂഹികവൽക്കരണം:

സാമൂഹിക രീ�ികളും തപരുമാറ്റങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നതു മൂലം ഒരു മനുഷ്യൻ സാമൂഹ്യജീവിയായി വികസിക്കുന്ന 

പ്രക്രിയ.

	ാമൂഹ്യവൽക്കരണത്തിൻെ, ഏജന്റുമാർ/

കുടുംബം

അയൽക്കാർ

സ്കൂൾ

മ�ം

പിയർ ഗ്രൂപ്പുകൾ

മീഡിയ

	ാമൂഹിക മാറ്റം :

സമൂഹത്തിതന്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാമൂഹിക ഘ3ന എന്നിവയിതല മാറ്റം

സാമൂഹിക മാറ്റത്തിതന്റ സവിയശഷ�കൾ

a) പ്രകൃ�ി നിയമം

b)ആസൂത്രി�യമാ അല്ലാത്തയ�ാ ആവാം

c) തു3ർച്ചയായ�്

d) മനുഷ്യ മാറ്റതത്ത സൂ+ിOിക്കുന്നു

മാറ്റത്തിൻെ, ഘRകങ്ങൾ

a) ബയയാ'ജിക്കൽ ഘ3കങ്ങൾ -മൃഗങ്ങൾ, മരങ്ങൾ
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b) ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഘ3കങ്ങൾ-ഉദാ. കാലാവസ്ഥ, കുന്നുകൾ

സി) സാംസ്കാരിക ഘ3കങ്ങൾ - ഉദാ. കല, വിദ്യാഭ്യാസം,ആ+ാരാനുഷ്൦ാനങ്ങൾ

സാംസ്കാരിക കാല�ാമസം: (W F Ogburn)

അലൗകിക സംസ്കാരവും ഭൗ�ിക സംസ്കാരവും �മ്മിലുള്ള അന്തരം

യലാകത്തിതല ഭൗ�ിക വസ്തുക്കൾ. ഉദാ. 3ിവി, സ്വർണം,വസ്ത്രം മു�ലായവ

അലൗകിക സംസ്കാരം-വിശ്വാസങ്ങൾ, മൂല്യങ്ങൾ,മയനാഭാവം മു�ലായവ

ഭൗ�ിക സംസ്കാരം അലൗകിക സംസകാരതത്ത പിന്നിലാക്കുന്നു.

d) സായM�ിക ഘ3കങ്ങൾ-ഉദാ. ഇൻറർതനറ്റ്, തമാലൈബൽ

യഫാണുകൾ.

	ാമൂഹിക നിയന്ത്രണം:

ഒരു സാമൂഹ്യ ക്രമം നിലനിർത്താൻ യവണ്ടിയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിതൻറ സമ്മർe രീ�ികൾ.

	ാമൂഹിക നിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ

ഔപചാരിക മാർഗങ്ങൾ

അനൗപചാരിക മാർഗങ്ങൾ

1. നിയമം

2.ബലപ്രയയാഗം(മിലിട്ടറി,

യപാലീസ്)

3. വിദ്യാഭ്യാസം

1.ആ+ാരാനുഷ്൦ാനങ്ങൾ

2. നാട്ടുന3പ്പുരീ�ികൾ, നാട്ടു നിയമങ്ങൾ

3. മ�ം

4. തപാതു അഭിപ്രായം

5.തപ്രാപഗാണ്ട

അധ്യായം 6

	മകാലീന 	ാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ

	ാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ:

സമൂഹത്തിതല വ്യക്തികളുത3 സാധാരണ ജീവി�തത്ത ബാധിക്കുന്ന സമൂഹത്തിതല സംഭവങ്ങൾ / സാഹ+ര്യങ്ങൾ.

സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളുത3 സവിയശഷ�കൾ

a) സാർവത്രികം

b) ഒന്നിലധികം കാരണങ്ങൾ

c) ഒന്നിലധികം പരിഹാരങ്ങൾ

d) പര രബന്ധി�മാണ്

സാമൂഹിക പ്രശ് നങ്ങളുത3 കാരണങ്ങൾ

a) സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങളുത3 ശിഥിലീകരണം
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b) മൂല്യങ്ങളുത3 വിഘ3നം

c)ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ, ഭൂകമ്പങ്ങൾ യപാലുള്ള ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഘ3കങ്ങൾ

d) ശാസ്ത്ര സായM�ിക യമഖലയിതല ദ്രു�ഗ�ിയിലുള്ള മുയന്നറ്റം

e) വിഭവങ്ങളുത3 അസമ�്വമായ വി�രണം

f) സാംസ്കാരിക ആക്രമണം.

പരിഹാര ന3പ3ികൾ

a) വിഭവങ്ങളുത3 തുല്യമായ വി�രണം

b) മൂല്യ അധിഷ്ഠി� വിദ്യാഭ്യാസം

c) അഴിമ�ി പരിയശാധിക്കുക

d) കാര്യWമമായ യനതൃ�്വം

e) സാമൂഹ്യയWമ ന3പ3ികൾ

സ	ാഷ്യൽ പാസത്താWജി:

സാമൂഹിക അസംഘ3ി��യുത3യും അതുമൂലമുണ്ടാവുന്ന സാമൂഹികപ്രശ്നങ്ങളുത3 കാരണഘ3കങ്ങളുത3 പഠനം

	ാമൂഹിക വിശകലനം:

ഒരു സാമൂഹിക പ്ര�ിഭാസത്തിതന്റ വ്യവസ്ഥാപി� പഠനം.

സാമൂഹിക വിശകലനത്തിതന്റ �രങ്ങൾ

a) ഘ3നാപരമായ വിശകലനം

b) പ്രവർത്തന വിശകലനം

സി) വിമർശനാത്മക വിശകലനം

d) പ്രശ്ന വൃWാപഗ്രഥനം 

(ഒരു പ്രശ്നത്തിതന്റ കാരണവും ഫലവും അറിയുന്ന�ിനു യവണ്ടി.)

യവര്-കാരണങ്ങൾ

�3ി-പ്രശ്നം

ശാഖകളും ഇലകളും -പരിണ�ഫലങ്ങൾ / ഫലങ്ങൾ

	മകാലീന 	ാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ

A, ദാരിദ്ര്യം

ദാരിദ്ര്യം -കാരണങ്ങൾ

a)ത�ാഴിലില്ലായ്മ

b)നിരWര�

c)അഴിമ�ി

d)പ്രകൃ�ി യWാഭങ്ങൾ

e)യരാഗങ്ങൾ

ലഘൂകരിക്കുന്ന�ിനുള്ള ഇ3തപ3ലുകൾ

a) ശരിയായ ആസൂത്രണം
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b) ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം

c) ത�ാഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പരിപാ3ികൾ

d) വിദ്യാഭ്യാസം) വിദ്യാഭ്യാസം

e) അഴിമ�ി �3യുക

B. ൻെ(ാഴിലിeായ്മ (പ്രശ്ന വൃക്ഷാപഗ്രഥനം ഡയഗ്രം)

എ. കുടുംബത്തിൻെ, വിഭജനം

മയക്കുമരുന്ന് ആസക്തി

യപ്രാസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ 

ത�ാഴിലില്ലായ്മ-കാരണങ്ങൾ

a)വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തിതല അപാക�കൾ

b)ജനസംഖ്യാ വർദ്ധനവ്

c)നിരW�

d)യരാഗങ്ങൾ 

e)ത�ാഴിൽസമരങ്ങൾ

പരിഹാര ന3പ3ികൾ

a) കൃഷിയുത3യും വ്യവസായത്തിതന്റയും ഉന്നമനം

b) ത�ാഴിലധിഷ്ഠി� വിദ്യാഭ്യാസം

c) ത�ാഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പരിപാ3ികൾ

d) ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം

e)പണതOരുOനിയന്ത്രണം

C. കുട്ടികൻെW ദുരുപസയാഗം ൻെചയ്യുന്ന(്

കാരണങ്ങൾ

1 മൂല്യസശാഷണം

2. വിദ്യാഭ്യാസത്തിതൻറ അഭാവം

3. ത�ാഴിലില്ലായ്മ

4.വിഘ3ി� കുടുംബം

5.അപര്യാപ്തമായ നിയമങ്ങൾ.

അനന്തര<ലങ്ങൾ

1. ലൈസയക്കാ'ജിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ

2.ഭിWാ3നം

3.വ്യഭി+ാരം

4. മയക്കുമരുന്ന്ആസക്തി

5.വ'ർച്ചാ മുര3ിO്
പരിഹാരനRപRികൾ

1. ആർ 3ി ഇ നിയമം ന3Oിലാുക്കുക
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2.സാമൂഹിക മൂല്യങ്ങൾ വ'ർത്തിതയടുക്കുക

3. പരിശീലനം

4.നിയമപരമായ സഹായം

5.കുട്ടികൾക്കുള്ള സഹായയസവനങ്ങൾ

D. ലഹരിവസ്തുക്കളുൻെR ദുരുപസയാഗം

കാരണങ്ങൾ

1.ആകാംW

2.മാധ്യമങ്ങളുത3 സ്വാധീനം

3. തസലിയബ്രഷനുകൾ

4. കൂട്ടുതകട്ടുകൾ

5. ത�ാഴിലില്ലായ്മ

അനന്തര<ലങ്ങൾ

1.കുടുംബശിഥിലീകരണം

2. ഗാർഹിക പീഢനം

3.ദാരിദ്ര്യം

4. വ്യഭി+ാരം

5. ലൈക്രം

പരിഹാരനRപRികൾ

1.സാമൂഹിക മൂല്യങ്ങൾ വ'ർത്തിതയടുക്കുക

2. നിയമങ്ങൾ ന3Oിലാക്കുക

3. യബാധവൽക്കരണയപ്രാഗ്രാമുകൾ

4. ലഹരിപദാർത്ഥങ്ങളുത3 നിയരാധനം

ഇ .വിഭജി( കുടുംബം

കാരണങ്ങൾ

1 കുടുംബത്തിൽ തപാരുത്തയക്കടുകൾ

2.പMാ'ിയുത3 അനായരാഗ്യം

3. മദ്യപാനം

4.എക്സ്ട്രാമാരിറ്റൽ ബന്ധങ്ങൾ

5. ത�ാഴിൽ പിരിമുറുക്കം

പരിണ(<ലങ്ങൾ

1. പMാ'ികൾക്കും ഒOം

കുട്ടികൾക്കും ത3ൻഷനുകൾ

2. ത�ാഴിലില്ലായ്മ

3.കുട്ടികത' ദുരുപയയാഗം ത+യ്യുക.

4.കുടുംബശിഥിലീകരണം
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5.തപരുമാറ്റ ലൈവകല്യങ്ങൾ

പരിഹാരനRപRികൾ

1. കുടുംബജീവി�വിദ്യാഭ്യാസം

2.ലൈവവാഹിക(.പ്രീ &യപാസ്റ്റു് മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ്)

കൗൺസിലിംഗ് ത+യ്യുക

3. ത�ാഴിൽ സൃഷ്ടിക്കുക

4.പുനർവിവാഹം യപ്രാത്സാഹിOിക്കുക

എ<്. ആത്മഹ(്യ

കാരണങ്ങൾ

1.കുടുംബത്തകർച്ച

2.യരാഗങ്ങൾ

3. ദാരിദ്ര്യം

4. ത�ാഴിലില്ലായ്മ

5.ക3ം

അനന്തര<ലങ്ങൾ

1. മദ്യപാനം

2.ദാരിദ്ര്യം

3.കുടുംബതപാരുത്തയക്കടുകൾ

4.ബാലയവല

5. വിഷാദം

പരിഹാരനRപRികൾ

1.യയാഗ

2.കൺതസല്ലിംഗ്

3. കുടുംബജീവി�ംവിദ്യാഭ്യാസം

4.കുടുംബ ഐക്യം വ'ർക്കിതയടുക്കുക

ആത്മഹ�്യയുത3 �രങ്ങൾ

a) പയരാപകാര ആത്മഹ�്യ

b) അഹംയബാധ ആത്മഹ�്യ

c) അയനാമിക് ആത്മഹ�്യ

d) മാരകമായ ആത്മഹ�്യ

ജി. അഴിമ(ി

കാരണങ്ങൾ

1.മൂല്യങ്ങളുത3അധഃപ�നം

2. ഫലപ്രദമല്ലാത്ത ഭരണകൂ3ം

3.ബ്യൂയറാക്രസി(തറഡ് 3ാOിസം)
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4. സു�ാര്യ�യുത3 അഭാവം

5. തപാതു സമൂഹത്തിതൻറ അ ജ്ഞ�

പരിണ(<ലങ്ങൾ

1. അക്രമം

2. അധാർമ്മിക� 

3. കറുത്ത പണം വർദ്ധിച്ചു

4. മായം യ+ർക്കൽ

5.സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക വ'ർച്ചാ മുര3ിO്

പരിഹാരനRപRികൾ

1.മൂല്യയബാധനം

2. മ�ിയായ നിയമനിർമ്മാണം

3. ഫലപ്രദമായനിരീWണം

4. സാമൂഹിക ഓഡിറ്റിംഗ്

അഴിമ�ിയുത3 വിവിധ രൂപങ്ങൾ

a) ലൈകക്കൂലി

b സ്വജന പWപാ�ം

c) അപഹരണം

d) അധികാരദുർവിനിയയാഗം

e)പWപാ�ം

f) മായം യ+ർക്കൽ

വർഗ്ഗീയ�

കാരണങ്ങൾ

1. മ�പരമായ ഉത്സവങ്ങൾ

2.ഭWണശീലങ്ങൾ

3.മറ്റു മ�ങ്ങത'ക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിതൻറ അഭാവം

പരിണ(<ലങ്ങൾ

1. കലാപങ്ങൾ

2.സാമൂഹ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

3. ലൈമയഗ്രഷൻ

4.ആളുകൾക്കി3യിൽ നിരാശയും ഭയവും

5.സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക വ'ർച്ച �3സ്സം

പരിഹാരനRപRികൾ

1.യദശീയയാദ്ഗ്രഥന യപ്രാഗ്രാമുകൾ

2.സമാധാനകമ്മിറ്റികളുത3 രൂപീകരണം

3. യദശീയ ദിനങ്ങളുത3 തസലിയബ്രഷൻ
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4.സാമുദായികപാർട്ടികളുത3 വ'ർച്ച നിയന്ത്രിക്കുക

5. മ�വും രാഷ്ട്രീയവും യവർ�ിരിക്കുക

ഐ)ജുവനൈനൽ ൻെഡലി�ക്വ�	ി

കാരണങ്ങൾ

1. �കർന്ന കുടുംബങ്ങൾ

2.ദാരിദ്ര്യം

3. +ീത്ത കൂട്ടുതകട്ടുകൾ

4. ഗാർഹിക പീഢനം

5.ഭിWാ3നം

പരിണ(<ലങ്ങൾ

1. തപരുമാറ്റലൈവകല്യങ്ങൾ

2. വിഷാദം

3.മദ്യപാനം

4.കുടുംബ വഴക്കുകൾ

5.ആത്മഹ�്യ

പരിഹാരനRപRികൾ

1.യപ്രാOർ പാരന്റിംഗ്

2. +ികിത്സ

3. പുനരധിവാസം

4. അനുകൂലമായ സാഹ+ര്യം സൃഷ്ടിക്കുക

ൻെജ )സ്ത്രീകൾൻെക്ക(ിരായ അക്രമം

കാരണങ്ങൾ

1 ലിംഗവിയവ+നം

2. കുടുംബ ജീവി�സമ്മർeം

3. നിയമങ്ങളുത3 അപര്യാപ്ത�

4.ആൽക്കയഹാൾ ഉപയയാഗിക്കുക

5.വിദ്യാഭ്യാസത്തിതൻറ അഭാവം

പരിണ(<ലങ്ങൾ

1.കുട്ടികത' ദുരുപയയാഗം ത+യ്യുക

2.വ്യഭി+ാരം

3. ആത്മഹ�്യ

4.ജുവലൈനൽ കുറ്റകൃ�്യം

5.കുടുംബ�കർച്ച

പരിഹാര നRപRികൾ

1 നിയമങ്ങളുത3 ഫലപ്രദമായ ന3Oിലാക്കൽ
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2.ജനാധിപ�്യമൂല്യങ്ങൾ വ'ർത്തിതയടുക്കുക

3. സ്ത്രീകളുത3 സ്വയംസഹായ ഗ്രൂപ്പുകളുത3 രൂപീകരണം

4. ത�ാഴിൽ പരിശീലനങ്ങൾ 

ൻെക. നൈലംഗിക ൻെ(ാഴിൽ

കാരണങ്ങൾ

1.ദാരിദ്ര്യം

2.കുടുംബത്തകർച്ച

3.യദവദാസി സമ്പ്രദായം

4. തൃപ്തികരമല്ലാത്ത ലൈവവാഹികബന്ധങ്ങൾ

5. ധാർമ്മികഅധഃപ�നം

പരിണ(<ലങ്ങൾ

1.കുടുംബംശിഥിലീകരണം

2. യരാഗങ്ങൾ

3.അവിവാഹി� അമ്മമാർ

4. ജാരസന്ത�ികൾ

5. സാമൂഹിക അരാജക�്വം

പരിഹാരനRപRികൾ

1.നിയമങ്ങളുത3 ഫലപ്രദമായന3Oിലാക്കൽ

2.വിധവപുനർവിവാഹം യപ്രാത്സാഹിOിക്കുക

3.ദാരിദ്ര്യനിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധ�ികൾ

4.ലൈലംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം

5 ലിംഗസമ�്വ യബാധവ�്കരണം

അധ്യായം 7

ഹ്യൂമ� ബിസഹവിയർ

നൈ	സക്കാWജി:

മനുഷ്യരുത3യും മൃഗങ്ങളുത3യും തപരുമാറ്റതത്തക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം

a) മനുഷ്യ(ലസച്ചാറും അ(ിൻെ, പ്രവർത്തനങ്ങളും

എ. തസറിബ്രം

a) �ലയച്ചാറിതന്റ ഭാരം 85% വരും

b) +ിന്തിക്കുന്ന �ലയച്ചാറിതന്റ ഭാഗം 

c) ഓർമ്മതയ നിയന്ത്രിക്കുന്നു

d) 4 ആയി �ിരിച്ചിരിക്കുന്നു

1.) യàാന്റൽ യലാബ്-ശാരീരിക +ലനങ്ങൾ
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2.) പാരിയയറ്റൽ യലാബ്-തസൻയസഷനുകൾ്

3.) ത3മ്പറൽ യലാബ്-യകൾവി സംബന്ധമായ

4.) ഒക്സിപിറ്റൽ യലാബ്-കാഴ്ച സംബന്ധിച്ച്

ബി. തസറിതബല്ലം

a) , ശരീരത്തിതൻറ +ലനം, ഏയകാപനം. ബാലൻസ് എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നു

സി.. തബ്രയിൻ തസ്റ്റം

a) ഇ�് നമ്മുത3 ശരീരത്തിതല ശ്വസനം, ഭWണം ദഹിOിക്കൽ, രക്ത+ംക്രമണം എന്നീപ്രവർത്തനങ്ങത' 

നിയന്ത്രിക്കുന്നു

b) പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥി - ശാരീരിക വ'ർച്ചതയ (പ്രായപൂർത്തിയാകുന്ന�ിന്)സഹായിക്കുന്നു

ഡി. ലൈഹയOാ�ലാമസ്

a) ശരീര �ാപനില നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

ധാരണ:

ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ ഓർഗലൈനസുത+യ്യുന്ന�ിനും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന�ിനുമുള്ള പ്രക്രിയ.

സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ

a) ഒരു പ്രക്രിയ

b) പ്ര�ികരണത്തിനുള്ള �യ്യാതറടുO്

c) വിവര എക് സ് ട്രാക്റ്റർ

d) സംയവദനം ഉൾതOടുന്നു

e) വിവരങ്ങൾ ഒന്നിOിക്കുന്നു

f) വ'തര വ്യക്തിഗ�മാണ്.

നൈവജ്ഞാനികഅവസബാധം:

പഠനം, പ്രശ് ന പരിഹാരം, �ീരുമാനതമടുക്കൽ, തമമ്മറി യപാലുള്ള ഒരു കൂട്ടം മാനസിക പ്രക്രിയകൾ അ3ങ്ങുന്ന�്

ഇ,ലിജ�	് /ബുദ്ധി

വ്യക്തി, അവതന്റ പരിസ്ഥി�ിതയ ഫലപ്രദമായി ലൈകകാര്യം ത+യ്യാനുംയുക്തിസഹമായി 

+ിന്തിക്കുക,ഉയeശ്യയത്താത3 പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു തമാത്തം / ആയഗാ' യശഷി

.ഇന്റലിജൻസ് യകാഷ്യൻറ് (ഐക്യു)

എ ംഎ /സി എ x100

എ ംഎ-മാനസിക പ്രായം (ബുദ്ധിപരീWയിതല പ്രക3നം

സി എ-കാലക്രമ പ്രായം (ജനന�ീയ�ി പ്രകാരമുള്ള പ്രായം

IQ <70– മാനസിക ലൈവകല്യം

ബുദ്ധിയുത3 മാനങ്ങൾ

യഹാവാർഡ് ഗാർഡിനർതന്റ ഒന്നിലധികം മാനങ്ങളുള്ള ഇന്റലിജൻസ് സിദ്ധാന്തം

ഇന്റലിജൻസ് ബഹുമുഖമാണ്

a) മ്യൂസിക്കൽ-റിഥമിക്
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b) വിഷ്വൽ-യ ഷ്യൽ

സി) വാക്കാലുള്ള-ഭാഷാപരമായ

d) യലാജിക്കൽ-മാത്തമാറ്റിക്കൽ

e) യബാഡിലി -ലൈകനതസ്തറ്റിക്താ

f) ഇൻറർയപഴ്സണൽ

g) ഇൻററായപർ സണൽ

h) നാ+്വറലിസ്റ്റിക്

i) എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ

പഠനം:

പരിശീലനത്തിലൂത3യയാ അനുഭവത്തിലൂത3യയാ അറിവ് യനടുന്ന പ്രക്രിയ .

a) സാർവത്രികം

b) വ്യക്തിഗ�ം

സി) ഉയeശ്യലW്യം

d) തു3ർച്ച

ൻെമമ്മറി:

സംഭരിക്കാനും ആവശ്യമുള്ളയOാതഴല്ലാം ഓർമ്മിക്കാനുമുള്ള ഒരു മാനസിക കഴിവ്

a) പഠനം, നിലനിർത്തൽ, �ിരിതച്ചടുക്കൽ �ിരിച്ചറിയൽ എന്നിവ ഉൾതOടുന്നു

b) ഓർമ്മ 

അയബാധാവസ്ഥയിലുള്ള മനസ്സിയലക്ക് �ള്ളിവിടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ-തനതമ

.	ി) അമ്നീഷ്യ:

ഓർമ്മ നഷ്ടതOടുന്ന അവസ്ഥ

തമമ്മറി �രങ്ങൾ

a) തസൻസറി തമമ്മറി

b) ഹ്രസ്വകാല തമമ്മറി

c) ദീർഘകാല തമമ്മറി

തമമ്മറി ത3Èിക്കുകൾ

a) യറാട്ട് യലണിംഗ്

b) തമയമ്മാണിക്

സി) തപഗ് സിസ്റ്റം

മാനുഷികാവശ്യങ്ങൾ:

തപാതുവായ മനുഷ്യതൻറ ആഗ്രഹങ്ങൾ .

എബ്രഹാം മാ	് സലാവിൻെ, ആവശ്യങ്ങളുൻെR സ�ണി
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                                  സ്വയം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കൽ 

ആത്മാഭിമാന ആവശ്യം

യæഹത്തിതന്റ ആവശ്യം 

സുരWാ ആവശ്യങ്ങൾ 

ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ

മസനാഭാവം:

വസ്തുക്കൾ, ഇവന്റുകൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയയാടുള്ള ആളുകളുത3 യപാസിറ്റീവ് അതല്ലMിൽ തനഗറ്റീവ് 

വിലയിരുത്തൽ,

.മയനാഭാവങ്ങളുത3 ഘ3ന

a) മാനസിക ഘ3കം

b) ലൈവജ്ഞാനിക ഘ3കം

c) തപരുമാറ്റ/സ്വഭാവ ഘ3കം

a) യന3ിതയടുത്ത�്

b) രഹസ്യയമാ പരസ്യയമാ

c) തനഗറ്റീവ് അതല്ലMിൽ യപാസിറ്റീവ്

d) വിവിധ സംസ്കാരങ്ങ'ിൽ ഇവ വ്യ�്യാസതOട്ടിരിക്കുന്നു

മയനാഭാവങ്ങളുത3 അ'വ്

a) വ്യ�്യസ്ത ഇനത്തിലുള്ള തസ്കയിലുകൾ,

b) റാM് ഓർഡർ തസ്കയിലുകൾ

c) ലൈലയകർട്ട് തസ്കയിൽ

d) തസമാന്റിക് ഡിഫറൻഷ്യൽ തസ്കയിൽ

പ്രസചാദനം:

ആഗ്രഹിച്ച ലW്യത്തിയലക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു മനഃശാസ്ത്രപരമായ സവിയശഷ�.

ലാറ്റിൻ പദമായ 'മൂതവറ് എന്ന�ിൽ നിന്നാണ് ഇ�് ഉരുത്തിരിÀ�്

അ�ിനർത്ഥം 'നീക്കുക'

പ്രയ+ാദനത്തിതന്റ �രങ്ങൾ

a) ആന്തരിക പ്രയ+ാദനം

b) ബാഹ്യ പ്രയ+ാദനം
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പ്രസചാദന ചക്രം

 

അഭിരുചി:

ഇ�് �ാൽOര്യം,കഴിവ് എന്നിവയുത3 ആതകത്തുകയാണ്

സവിയശഷ�കൾ

a) സ്ഥിര�

b) അമൂർത്തം

c) പ്രവ+നം സാധ്യമാണ്

d) വ്യക്തി�്വത്തിതന്റ ഭാഗം

അഭിരു+ി പരിയശാധനകൾ

a) യസ്കാ'ാസ്റ്റിക് അസതസ്മന്റ് ത3സ്റ്റ്

b) ഡിഫറൻഷ്യൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ത3സ്റ്റ്

	ർഗ്ഗാത്മക(:

എതന്തMിലും പു�ിയ സൃഷ്ടി സംഭവിക്കുന്ന പ്ര�ിഭാസം

സർഗ്ഗാത്മക�യുത3 �രങ്ങൾ

a) അസാധാരണമായ സർഗ്ഗാത്മക� - ശാസ്ത്രജ്ഞർ

b) ലൗകിക സർഗ്ഗാത്മക�- നി�്യജീവി�ത്തിൽപ്രക3ിOിക്കുന്നു

വികാരം:

ഇ'കിയ മനസ്സിതന്റയും ശരീരത്തിതന്റയും അവസ്ഥ .

àഞ്ച് പദമായ 'emouvoir ' ൽ നിന്നും അ�ായ�്' ഇ'ക്കുക ' എന്നർത്ഥം

ഘ3കങ്ങൾ

യകാ�ിറ്റീവ്, തകായണറ്റീവ്, അഫക്റ്റീവ് ഘ3കങ്ങൾ

സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ

a) വ്യക്തിപരം

b) ബുദ്ധിയുംവികാരങ്ങളും �മ്മിലുള്ള പര ര വിരുദ്ധബന്ധം

c) പ്രവർത്തനത്തിന് വഴി തവക്കുന്നു

d) ശാരീരികവും മാനസികവുമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു

പല�രം വികാരങ്ങൾ

a) യപാസിറ്റീവ് വികാരങ്ങൾ-ഉദാ. വാത്സല്യം, സയന്താഷം
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b) തനഗറ്റീവ് വികാരങ്ങൾ-ഉദാ. അസൂയ, യകാപം

വWർച്ചയും വികാ	വും

വWർച്ച:

ഭാരം, ഉയരം യപാലുള്ള അ'ക്കാൻ പറ്റുന്ന മാറ്റങ്ങൾ.

വിക	നം:

മൂല്യങ്ങൾ മയനാഭാവങ്ങൾ എന്നീ ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങൾ.

വികസനത്തിതന്റ �രങ്ങൾ

a) ശാരീരിക വികസനം

b) ലൈവജ്ഞാനിക വികസനം

സി) സാമൂഹിക വികസനം

d) വ്യക്തി�്വവികസനം

വWർച്ചയും വിക	നവും (മ്മിലുള്ള വ്യ(്യാ	ങ്ങൾ

വWർച്ച                           വിക	നം

1. അ'ക്കാൻ കഴിയും     1.അ'ക്കാൻ കഴിയില്ല

2. ഒരു ഭാഗം                 2. മുഴുവൻ

3. തു3ർച്ചയല്ല                3. തു3ർച്ച

4. പാരിമാണികം           4.ഗുണപരം

ആയുസ്സ് കാലയWവിൽ വിക	ന ചുമ(ലകൾ /ഘട്ടങ്ങൾ

a) ലൈശശവം (ജനനം മു�ൽ 2 വർഷം വതര)

1. സാമൂഹിക പുഞ്ചിരി

2. കഴുത്ത് യനതര വയ്ക്കുക

3. കട്ടിയുള്ള ഭWണം കഴിക്കാൻ പഠിക്കുക

4. ന3ക്കാൻ പ൦ിക്കുന്നു.

5. സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കുന്നു

b) കുട്ടിക്കാലത്തിതൻറ പ്രാരംഭദശ (2 വർഷം മു�ൽ 6 വയസ്സ് വതര)

1. ശരീരത്തിതന്റ മാലിന്യങ്ങൾ ഉന്മൂലനം /നിയന്ത്രിക്കാൻ പഠിക്കുക

2. ലൈലംഗിക വ്യ�്യാസം മനസിലാക്കുക

3. വായിക്കാൻ പഠിക്കുന്നു

4. ശരിയും ത�റ്റും യവർ�ിരിച്ചറിയാൻ പഠിക്കുക.

c) ബാല്യത്തിതൻറ അവസാനത്തിൽ (6 വയസ്സ് -12 പിൻ)

1. ശാരീരിക കഴിവുകൾ മനസിലാക്കുക

2. വായന, എഴുത്ത്, കണക്കുകൂട്ടൽ എന്നീ അ3ിസ്ഥാന കഴിവുകൾ വികസിOിക്കൽ

3.മനസ്സാWി വികസനം

4. ഒയര പ്രായത്തിലുള്ളവരുമായി ഒത്തുയപാകാൻ പഠിക്കുക
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5.വികസന ആശയങ്ങൾ.

d) കൗമാരപ്രായം (12 വയസ്സ് - 18 വയസ്സ്)

1. പുല്ലിംഗവും സ്ത്രീലിംഗവുമായ സാമൂഹിക ചുമ�ലകൾ യനടുക.

2. ലൈവകാരിക സ്വാ�ന്ത്ര്യം യനടുക

3. സാമ്പത്തിക ജീവി�ത്തിനായി �യ്യാതറടുക്കുന്നു.

4. വിവാഹത്തിനും കുടുംബത്തിനുമായി �യ്യാതറടുക്കുന്നു.

5. ഒരു പ്ര�്യയശാസ്ത്രതത്ത വികസിOിക്കുക.

e) ആദ്യകാല പ്രായപൂർത്തിയായവർ (18 വയസ്സ് - 40 വയസ്സ്)

1. ഒരു ത�ാഴിൽ ആരംഭിക്കുന്നു.

2. ഇണതയ �ിരതÀടുക്കുന്നു.

3. ഒരു കുടുംബതത്ത ആരംഭിക്കുന്നു

4. കുട്ടികത' വ'ർത്തൽ

5. വീ3് നിയന്ത്രിക്കൽ

f) മധ്യവയസ്സ് (40 വയസ്സ് - 60 വയസ്)

1. മു�ിർന്നവർ കൗമാരപ്രായത്തിലുള്ളവതര ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള കുട്ടിക'ാകാൻ സഹായിക്കുന്നു

2. ഒഴിവുസമയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വികസിOിക്കുക

3. ഫിസിയയാ'ജിക്കൽ മാറ്റങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുക

4. ത�ാഴിലിൽ തൃപ്തികരമായ പ്രക3നം നിലനിർത്തുക.

5. പ്രായമായ മാ�ാപി�ാക്കയ'ാ3് തപാരുത്തതOടുക.

g) വാർദ്ധക്യം (60 വയസ്സ് - മുക'ിൽ)

1. ആയരാഗ്യം കുറയുന്നതുമായി തപാരുത്തതOടുന്നു

2) വിരമിക്കൽ എന്നതുമായി തപാരുത്തതOടുന്നു.

3) ജീവി�പMാ'ിയുത3 മരണവുമായി തപാരുത്തതOടുന്നു.

4. തൃപ്തികരമായ ഭൗ�ിക ജീവി�ക്രമീകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കൽ

5. സാമൂഹിക ചുമ�ലകളുമായി തപാരുത്തതOടുന്നു

അധ്യായം 8

	്വയം വിക	നം

വ്യക്തി(്വം:

ഒരു വ്യക്തിയുത3 പരിസ്ഥി�ി വ്യക്തിഗ� അദ്വി�ീയ ക്രമീകരണം നിർണ്ണയിക്കുന്ന ലൈസയക്കാഫിസിക്കൽ 

സിസ്റ്റങ്ങളുത3 +ലനാത്മക ഓർഗലൈനയസഷനാണ് വ്യക്തി�്വം

ലാറ്റിൻ പദ(persona)യിൽ നിന്നാണ് ഇ�് ഉരുത്തിരിÀ�്

'മാസ്ക്' എന്നാണർഥം.

സവിയശഷ�കൾ
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a) അതുല്യമായ�്

b) +ലനാത്മകം

c) നിർeിഷ്ടം

d) തു3ർച്ച

e) തപാരുത്തതOടുക

വ്യക്തി�്വത്തിതന്റ നിർണ്ണായക ഘ3കങ്ങൾ

a) പാരമ്പര്യം

b) ബയയാ'ജിക്കൽ ഘ3കങ്ങൾ-ശാരീരികായരാഗ്യം,

ലൈവകല്യങ്ങൾ

c) മനഃശ്ശാസ്ത്രപരമായ ഘ3കങ്ങൾ-പഠനം, മയനാഭാവം,

+ിന്തിക്കുക

d) ഫാമിലി-ബാല്യകാല അനുഭവങ്ങൾ,

രWാകർതൃ�്വം, വീ3ിതന്റ അന്തരീWം

e)വിദ്യാഭ്യാ	പരമായ സനട്ടം, അധ്യാപകരുൻെRയും 	മപ്രായക്കാരുൻെRയും വ്യക്തി(്വം, സ്കൂൾ 	ാഹചര്യം

f) സംസ്കാരം-, മൂല്യങ്ങൾ, നാട്ടുരീ�ികൾ, ആ+ാരങ്ങൾ

g) മീഡിയ

വ്യക്തി(്വത്തിൻെ, 	ിദ്ധാന്തങ്ങൾ

എ) നൈ	സക്കാ അനലിറ്റിക് (ിയറി /(മാന	ിക വിശകലന 	ിദ്ധാന്തം)

വ്യക്തി(്വം-	ിഗ്മണ്ട് സ�ായിഡ്

മനുഷ്യ വ്യക്തി�്വതത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്നു

സിഗ്മണ്ട് ആൻയഡ്രായിഡ് - മനഃശ്ശാസ്ത്രത്തിതന്റ പി�ാവ്

a) മാനസിക +ലനങ്ങളുത3 	ിദ്ധാന്തം

1. മനസ്സിതന്റ പ്രക്രിയ വിവരിക്കുന്നു

യബാധത്തിതന്റ മൂന്ന് �ലങ്ങൾ

I) സബാധമനസ്സ്

നിലവിലുള്ള സമയതത്തക്കുറിച്ച് യബാധവാന്മാരാണ്

II) ഉപസബാധമനസ്സ്

ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എളുOത്തിൽ വിവരങ്ങൾ യബാധത്തിയലക്ക് വീതണ്ടടുക്കാൻ കഴിയുന്നു 

III) അസബാധമനസ്സ്

ഈ ഭാഗത്ത് സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ള3ക്കതത്തക്കുറിച്ച് അറിയില്ല.

1.ഇ(് വ്യക്തി(്വൻെത്ത നിർണ്ണയിക്കുന്നു.

2.ഇ(് ഒരു സ�ാട്ടിംഗ് മഞ്ഞുകട്ടയുമായി (ാര(മ്യൻെപ്പടുത്തുന്നു .

b) വ്യക്തി�്വ ഘ3നയുത3 സിദ്ധാന്തം

I) ഇഡ്

1. സഹജവാസനകളുത3യും ബയയാ'ജിക്കൽ ലൈഡ്രവുകളുത3യും യകന്ദ്രം
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2. ആനന്ദ ��്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

3. ലിബിഡിനൽ (ലൈസക്കിക്) .ഊർജ്ജത്തിതന്റ റിസർയവായർ.

II) അഹം/ഈയഗാ

1. പക്വ(യാർന്ന (ീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാ� വ്യക്തിൻെയ 	ഹായിക്കുന്നു

2. യാഥാർത്ഥ്യ ��്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

3. വ്യക്തിയുത3 പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

III) സൂOർ അഹംയയ/super ego

1. മൂല്യങ്ങൾ, ആദർശം,വിശ്വാസങ്ങൾഎന്നിവ ഉൾതOടുന്നു

2. ധാർമ്മിക�ത്ത്വങ്ങ'ിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

3. മാ�ാപി�ാക്കൾ, അധ്യാപകർ, മ�ങ്ങൾ എന്നിവരുമായി കുട്ടിയുത3 ഇ3തപ3ലിതന്റ ഫലമായി ഇ�് 

വികസിക്കുന്നു

4.സൂOർ അഹത്തിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്

മനസ്സാWി (ത�റ്റ് ത+യ്യുന്ന�ിൽ നിന്ന് �3യുന്നു) 

ഈയഗാ ഐഡിയൽ (ധാർമ്മികമായി ശരി ത+യ്യുന്ന�ിന് യപ്രരിOിക്കുന്നു )

സി) മാനസിക ലൈലംഗിക വികാസത്തിതന്റ സിദ്ധാന്തം

വ്യക്തി�്വത്തിതന്റ രൂപീകരണത്തിതൻറ ഓയരാ ഘട്ടത്തിലും ആവശ്യങ്ങളുത3 തൃപ്തിതOടുത്തലിന് ഒരു പ്രധാന 

പങ്കുണ്ട്

ലിബിസഡാ:

മാനസിക ഊർജ്ജം

1. എല്ലാ മനുഷ്യ തപരുമാറ്റങ്ങളുത3യും ശക്തി.

2. ശരീരത്തിതൻറ +ില ഭാഗങ്ങ'ിൽ യകന്ദ്രീകരിക്കുന്നു 

(ഇ�് എയറാതജനസ് യമഖല എന്നറിയതOടുന്നു)

5 ഘട്ടങ്ങൾ

I) ഓറൽ ഘട്ടം (ജനനം - 2 വയസ്സ്)

മുലകു3ിക്കുക, +വയ്ക്കുക യപാലുള്ള വായതകാണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങ'ിൽ നിന്നാണ് ആനന്ദം ലഭിക്കുന്ന�്

II) ആനൽ ഘട്ടം (2-3 വയസ്സ്)

മലം പുറന്തള്ളൽ,നിലനിർത്തൽ വഴിയാണ് ആനന്ദം ലഭിക്കുന്ന�്

III) ഫാലിക് ഘട്ടം (3-5 വയസ്സ്)

വിപരീ� മാ�ാപി�ാക്കളുമായുള്ള ലൈലംഗിക അടുOം

രണ്ട് വികാരസഞ്ചയങ്ങൾ

a) ഈഡിOസ് യകാംപ്ലക്സ്-ആൺ കുട്ടി അവതന്റ അമ്മയുത3 യനതര ആകർഷിക്കതOടുന്നു

b) ഇലÊാ യകാംപ്ലക്സ്-തപൺ കുട്ടി അവളുത3 പി�ാവിയനാ3് ആകർഷിക്കതOടുന്നു

IV) യലറ്റൻസി ഘട്ടം (6 വയസ്സ്-പ്രായപൂർത്തിയാകൽ വതര)

ലൈലംഗിക യമാഹങ്ങൾ അ3ിച്ചമർത്തതOടുന്നു.

V) ജനയനന്ദ്രിയ ഘട്ടം (കൗമാരപ്രായം മു�ൽ)
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സാമൂഹികമായി അഭിലഷണീയമായ രീ�ി യിൽ എ�ിർലിംഗത്തിലുള്ളവരുമായി പക്വ�യുള്ള ലൈലംഗിക ബന്ധം

<ിസ�ഷ�:

ലിബിയഡായുത3 പ്രവർത്തനമുര3ിO്

പ്ര(ിസരാധ 	ംവിധാനം:

യവദനാജനകമായ അതല്ലMിൽ ഉ�്കണ്ഠ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാഹ+ര്യത്തിൽസ്വയം പരിരWിക്കാൻമാനസിക 

സന്തുലി�ാവസ്ഥ നിലനിർത്തുവാൻ അഹം ഉപയയാഗിക്കുന്ന പ്ര�ിയരാധം.ഇ�് യബാധരഹി�മായ ഒരു 

പ്രവർത്തനമാണ്.

a) .പ്ര�ികരണ രൂപീകരണം

b) .തപ്രാജWൻ 

c). യുക്തിസഹീകരണം

സ്വീറ്റ് തലമണിസം

യസാർ യഗ്രOിസം

d) .പ്ര�ിയരാധം

e) സ്ഥാനമാറ്റം

f) റിഗ്രഷൻ

g) സബ്'ിയമഷൻ

h) നഷ്ടപരിഹാരം

i) നിരസിക്കൽ

j) പ്രവർത്തിക്കുന്നു

പ്ല	് വൺ സ	ാഷ്യൽ വർക്ക്

B. നൈ	സക്കാ സ	ാഷ്യൽ ൻെഡവലപ്ൻെമ,ിൻെ, 	ിദ്ധാന്തം-

എറിക് എറി�ൺ

വ്യക്തിജീവി�ത്തിൽ സാമൂഹിക അനുഭവങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട്

സാമൂഹിക ഇ3തപ3ലിലൂത3 അഹം വികസിക്കുന്നു.

ലൈസയക്കാ യസാഷ്യൽ ആയ പ്ര�ിസന്ധികത' പരിഹരിക്കാൻ ഇ�് സഹായിക്കുന്നു

മുമ്പതത്ത ഓയരാ ഘട്ടത്തിലും വ്യക്തി�്വം വ'ർത്തിതയടുക്കുന്നു.

ഓയരാ ഘട്ടവും വിജയകരമായി പൂർ ത്തിയാക്കുന്നു

ആയരാഗ്യകരമായ വ്യക്തി�്വത്തിതന്റ രൂപീകരണം.

8 ഘട്ടങ്ങൾ

1. ട്രസ്റ്റ് vs മി�സ്റ്റ് (0-2 വയസ്സ്)

2.അയട്ടാണമി vs ലജ്ജ (2-3 വയസ്സ്)

3.ഇനിഷിയയറ്റീവ് vs കുറ്റയബാധം (3-5 വയസ്സ്)

4. ഇൻഡ�ി vs അപകർഷ� (6-പ്രായപൂർത്തി)

5. ഐഡന്റിറ്റി vs ആശയക്കുഴOം ( കൗമാരപ്രായം)

6. ഇൻറ്റിമസി vs ഐതസായലഷൻ (യുവ�്വം)
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7.ജനയററ്റിവിറ്റി vs സ്തംഭനാവസ്ഥ (മധ്യവയസ്സ്)

8.ഇന്റഗ്രിറ്റി vs നിരാശ (വാർദ്ധക്യം)

	ി) സകാഗ്നിറ്റീവ് ൻെഡവലപ്ൻെമ,് (ിയറി-ജീ�

പിയാൻെഷ

'യകാ�ിഷൻ' എന്ന പദം മനസ്സിലാക്കൽ, +ിന്ത, യുക്തി, പ്രശ്നംപരിഹരിക്കൽ, �ീരുമാനതമടുക്കൽ, പഠനം എന്നീ 

മാനസികപ്രക്രിയകത' സൂ+ിOിക്കുന്നു

.കുട്ടികൾ അ3ിസ്ഥാനപരമായ മാനസിക ഘ3നയയാത3യാണ് ജനിക്കുന്നത�ന്ന് അയeഹം വിശ്വസിക്കുന്നു

3 അ3ിസ്ഥാന ഘ3കങ്ങൾ

a) സ്കീമ:

അറിവിതന്റ / വിവരങ്ങളുത3 യൂണിറ്റ്.

സാഹ+ര്യങ്ങത' മനസിലാക്കാനും അവയയാ3്പ്ര�ികരിക്കാനും  സ്കീമ പ്രയയാഗിക്കുന്നു

.b) തപാരുത്തതOടുത്തൽ

യലാകവുമായി തപാരുത്തതO3ാനും മാറ്റാനുമുള്ള കഴിവ്

I) സ്വാംശീകരണം:

പു�ിയ വസ് തുക്കൾ , ഇവന്റുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് പു�ിയ വിവരങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്ന പ്രക്രിയ

.II) അതക്കാമയഡഷൻ:

നിലവിലുള്ള വിവരങ്ങൾ  പരിഷ് ക്കരിക്കുന്നപ്രക്രിയ

സി) ലൈവജ്ഞാനിക വികാസത്തിതന്റ ഘട്ടങ്ങൾ

I) തസൻസറി -യമായട്ടാർ ഘട്ടം (ജനനം -2 വയസ്സ്)

തപരുമാറ്റങ്ങളുത3 ഉയത്തജക-റിതഫ്ലക്സ് പായറ്റണുകൾ

II) പ്രീ ഓOയറഷൻ ഘട്ടം (2-7 വയസ്സ്)

വാക്കുകളും ഭാവനയും ഉപയയാഗിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഘട്ടം

III) സമൂർത്തമായപ്രവർത്തന ഘട്ടം (7-12 വയസ്സ്)

കാണാനും ത�ാട്ടറിയാനും കഴിയുന്ന വസ്തുക്കളുമായി ബന്ധതOട്ട +ിന്ത.

IV)  ഔപ+ാരിക പ്രവർത്തന ഘട്ടം (12-16 വയസ്സ്)

+ിട്ടയായതും യുക്തിസഹവുമായ +ിന്ത.

പക്വ(യാർന്ന /മു(ിർന്ന വ്യക്തി(്വം:

പരിസ്ഥി�ിയയാ3് പ്ര�ികരിക്കാനുള്ള കഴിവ്.

a) സ്വയം വിപുലീകരണം

b) ഊ ഷ്മ' ബന്ധങ്ങൾ

c) ലൈവകാരിക സ്ഥിര�

d) ശരിയായ ധാരണ

e) സ്വയം അവയബാധം

f) ജീവി�ത്തിതന്റ �ത്ത്വ+ിന്തതയ ഏകീകരിക്കുക
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അധ്യായം -9

നൈല<് സ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാ	ം

ജീവി( നൈനപുണി വിദ്യാഭ്യാ	ം:

 വ്യ�്യസ്ത ജീവി� സാഹ+ര്യങ്ങൾ യനരി3ാൻ ഉപയയാഗപ്രദമായ കഴിവുകൾ യന3ിതയടുക്കുക.

യുണിതസഫും യലാകായരാഗ്യ സംഘ3നയും പത്ത് പ്രധാന ജീവി�ലൈനപുണികൾ നിർയeശിച്ചു

വ്യക്തിഗ�ബന്ധങ്ങൾ

�ീരുമാനം

സമാനുഭാവം

സൃഷ്ടിപരമായ+ിന്ത

വിമർശനാത്മക+ിന്ത

വികാരങ്ങളുമായി തപാരുത്തതOടുക

സ്വയംഅവയബാധം

സമ്മർeങ്ങത' യനരിടുക

പ്രശ്നപരിഹരണം

ആശയവിനിമയം

a) 	്വയം അവസബാധം:

സ്വ�്വതത്തക്കുറിച്ചുള്ള യാഥാർത്ഥ്യയബാധം

(ശക്തി, ബലഹീന�)

b) സൃഷ്ടിപരമായ ചിന്ത:

പു�ിയ�് കതണ്ടത്താൻ സഹായിക്കുന്നു

c) വിമർശനാത്മക ചിന്ത:

യ+ായിസു / മാർഗ്ഗങ്ങത'ക്കുറിച്ചും അ�ിതന്റ പരിണ�ഫലങ്ങത'ക്കുറിച്ചും +ിന്തിക്കുക

d) (ീരുമാനൻെമടുക്കൽ:

ഇ�ര യ+ായ് സുക'ിൽ ഒന്ന് �ിരതÀടുക്കുക.

POWER �ീരുമാനതമടുക്കുന്ന രീ�ി

പി        -       പ്രശ്നം( problem)

ഒ         -     പരിഹാരങ്ങൾ( options)

ഡബ്ല്യു   -    തൂക്കം (weigh)

ഇ        -    (ിരൻെ�ടുക്കുക (elect)

ആർ     -   പ്ര(ി<ലിപ്പിക്കുക ( reflect)

e) പ്രശ്നം പരിഹരിക്കൽ:

സൃഷ്ടിപരമായി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള കഴിവ്.

f) ആശയവിനിമയം:

ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ലൈകമാറുന്നു

മതറ്റാന്ന്
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അന്യായമായ സമ്മർeതത്ത മറിക3ക്കാൻ ലൈനപുണ്യം ആവശ്യമാണ്

ആശയവിനിമയത്തിതന്റ രീ�ികൾ

I) നിഷ്ക്രിയആശയവിനിമയം

II) ആക്രമണാത്മകആശയവിനിമയം

III) ഉറയOാത3യുള്ള ആശയവിനിമയം

സമപ്രായക്കാരുത3 അന്യായമായ  സമ്മർeത്തിന് 'ഇല്ല' എന്ന് പറയാനുള്ള വഴികൾ

1. 'ഇല്ല' എന്ന് ഉറച്ചു പറയുക

2. കാരണം നൽകുക

3. ന3ന്നു നീങ്ങുക

4. അവഗണിക്കുക

5. സാഹ+ര്യം ഒഴിവാക്കുക

6. ഒരു മു�ിർന്നയായ'ാ3് ഇ�ിതനക്കുറിച്ച് പറയുക.

g) പരസ്പര ബന്ധങ്ങൾ:

രയണ്ടാ അ�ിലധികയമാ ആളുകളുത3 അയസാസിയയഷൻ ലൈദർഘ്യം

.h) 	മാനുഭാവം:

മറ്റുള്ളവതര അവരുത3 �ന�ായ രീ�ിയിൽ മനസിലാക്കാനും സ്വീകരിക്കാനുമുള്ള കഴിവ്

i) വികാരങ്ങൻെW സനരിRൽ:

�ങ്ങളുത3 വികാരങ്ങത' നിയന്ത്രിക്കുക

j) 	മ്മർദ്ദൻെത്ത സനരിRൽ

ഘട്ടങ്ങൾ

1 ഉറവി3ം �ിരിച്ചറിയുക

2 അ�ിതന്റ ഫലങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുക

3 കഴിവുകൾ വികസിOിക്കുക ഒOം ശാസ്ത്രീയമായി സമീപിക്കുക

4 മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള പ്രവർത്തനം

	മ്മർദ്ദൻെത്ത സനരിRാനുള്ള ശീലങ്ങൾ.

a) പ�ിവായി വ്യായാമം ത+യ്യുക

b) ആയരാഗ്യകരമായ ഭWണം കഴിക്കുക.

c) കഫീനും പഞ്ചസാരയും കുറയ്ക്കുക

d) മദ്യം, സിഗരറ്റ്, മയക്കുമരുന്ന് എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക

e) മ�ിയായ ഉറക്കം യനടുക.

                                                                                                                                PREPARED BY 
                                                                                                                                   KAVITHA J 
                                                                                                                                   HSST SOCIAL WORK
                                                                                                                                   GHSS PAMPADY,

KAVITHA J, HSST SOCIAL WORK, GHSS PAMPADY



                                                                                                PLUS ONE SOCIAL WORK NOTES (MAL)

                                                                                                                                   THRISSUR

KAVITHA J, HSST SOCIAL WORK, GHSS PAMPADY


