குறந்தை மம்பாடு ற்றும் கற்பித்ைல் முதமகள் - ைாள் – II
னநயம் ற்றும் னநயலில் - Mental Health and Hygiene
* னநிறமவுடன், னபதிர்ச்சிபடன், னநிறயச் சன்பாட்டுடன், பபாபேத்தப்பாட்டுடன், பிமராடு

இறைந்து பசல்பட்டு தானும் பிமபேம் கிழ்ச்சிறடபம் லிதத்தில் பசல்படும் நிறயிறன னநயம்
ன்கிரமாம்.
* ரேட்பீல்டு - னயம் ன்பது ஒபேலனது ஆலறின் நிறமலான, இறசலான பசற்பாட்றடக்
குமிக்கின்மது.
* ார்கன், கிங் - ஒபேலர் நடத்றத பிமழ்ச்சிகள் (Behaviour Disorder) துவுின்மி, பிமராடு இறைந்து ரபாகும்.
னநயிக்கலனின் பண்புகள்:
* உர நயிக்கலறன, உரலியார் பபாபேத்தப்பாட்றடப் பபற்மலன் ன்மறறக்கின்மனர். னநயிக்கலன்
அறதிபம், கிழ்ச்சிபம் பபற்று லாழ்கிமான்.
* னப்ரபாாட்டங்கள், இலறனப் பாதிப்பதில்றய. பனனில் இறல ரதான்மிவுடன் இலற்றமத் தீர்க்க
இலன் பல்கிமான்.

* தனது திமன்கள், குறமபாடுகள் இலற்றம உைர்ந்து பசல்படுகிமான்.
* பிமபேடன் ஒத்துறறத்து நண்பர்கறரப் பபறுகிமான். இது அலனுக்கு குமிக்ரகாலக்ரகற்ப பசல்படுகிமான்
* இத்தறகரான் கற்பறன உயகில் லாறால், உண்றபயகிரயர லாழ்பலனாலான்.
* னபலழுச்சி சன்பாட்றடபம், சபக பதிர்ச்சிறபம் பகாண்டலன். னபமிறலத் தாங்கிக் பகாள்லம்
லல்யற பறடத்தலன்.
னநயம் பாைிக்கப்படுலைற்கான காணங்கள்:
* இன்றம லாழ்க்றக பறம ரதறலகள் பபபேகி, சிக்கல் ிகுந்ததாக ாமிபள்ரது.
* ரபாட்டி, பூசல்கள் பபபேகிக் கலறயகள், அச்சங்கள், னலிறமப்பு நிறய ஆகிலர்றமப் பபபேக்கிபள்ரன.
* காப்புைர்ச்சி ாலரிடபம் குறமந்து காைப்படுகிமது.
* குடும்பம், சம் ரபான்மலற்மின் பசல்லாக்கு ங்கிபள்ரது. இலற்மின் காைாக னிதன்
னபமிவுகலக்கும், னப்ரபாாட்டங்கலக்கும் ஆட்பட்டு, *
பபாபேத்தப்பாட்டின்ற நடத்றத உள்ரலனாக ஆக்கப்படுகிமான். இதனால் உடல்நயபம், உர நயபம்
பாதிக்கப்படுகின்மன.
னநயம் ைீர்ானிக்கும் காணிகள் -4
1. பு லறிக்காைிகள்
2. உடல் நயக்காைிகள்
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3. லடு,
ீ பள்ரி, அண்றட அயார், சபகம்
4. குறந்றதப் பபேலத்தில் அடிப்பறடத் ரதறலகரில் திபேப்தி.
னநயத்ைின் வலரிப்பதைான அமிகுமிகள்
1. உற்சாகான னநிறய
2. நல்ய உமக்கம்
3. உைலில் திபேப்தி
* சிகிச்றசின் பயம் நல்ய னநயம் அறடபம் ஆய்வு - பீனல்
* னலில் இக்க தந்றத - க்யிபர்டு பீர்ஸ் - அபரிக்கா - A mind Commitee for mental health - லாளிங்டன் சர்லரதச னலில் சறப.
னநிதயகள் - 3 பிரிவுகதரக் வகாண்ைது
1. ஆக்க நிறய - Positive Aspect
2. தறட பசய்பம் நிறய - Preventive Aspect
* இண்டு காைங்கள் - 1. பன்பின் அமிாத காைம் 2. அலசக் காைம்
3. ரநாய் குைப்படுத்தும் நிறய - Curative Aspect
னநிதயகள் - Mental Hygiene
* க்கரிறடர னக்ரகாராறுகள் ற்படால் தடுக்கவும், னநயத்றதப் ரபைி னரநாய்கரியிபேந்து
லிடுபடச் பசய்லதற்கும் பசல்படும் அமிலிர னநயலியாகும்.
னப்மபாாட்ைங்கள்
* ஒபேலனது னம் சரிான படிபலடுக்க இயாத நிறயறர னப்ரபாாட்டம் ன்கிரமாம்.
* னப்ரபாாட்டம், னபமிலினால் ற்படுகிமது.
* கிழ்ச்சிற்ம நிறயறபம், துத்றதபம் ற்படுத்துகிமது.
* னபமிவும், னப்ரபாாட்டபம் ஒன்ரமாபடான்று பதாடர்பு பகாண்டறல.
னப்மபாாட்ைங்களுக்கான காணங்கள்
1. ஒர் ஆதா குழுலினின்றும் திடீபன லறிநிறய சபகக் குழுலிற்குச் பசல்பலனுக்கு
2. ஒபேலன் திர் ரநாக்கிபள்ர இயக்குக்கும், அலன் உண்றில் பபற்ம அறடவுக்கும் இறடர பபபேம்
ரலறுபாடு ழுலதால்

3. ஒன்றுக்கு ஒன்று பபாபேந்தாத பய இயக்குகறர லாழ்க்றகில் அறட பலுலதால்
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னப்மபாாட்ைங்கரின் லதககள்
1. அணுகுதல் - அணுகுதல் னப்ரபாாட்டம்
இதில் இண்டு ரநர் ஊக்கிகள் பங்கு பபறுகின்மன. G <- C -> G+
2. அணுகுதல் - லியகுதல் னப்ரபாாட்டம்
இதில் ஒபே ரநர் ஊக்கிபம், ஒபே திர் ஊக்கிபம் பங்கு பபறுகின்மன. G -> C -> G+
3. லியகுதல் - லியகுதல் னப்ரபாாட்டம்
இதில் இண்டு திர் ஊக்கிகள் ச லயிறபடன் பசல்படும். G -> C <- G+
னமுமிவு - Frustration
* ார்க், கிங் ஆகிரார் கபேத்துப்படி, ஒபே குமிக்ரகாறர (ரதறல, லிபேப்பம் ரபான்மலற்றம) அறட
படிால் தடுக்கப்படும் ரபாது னபமிவு ற்படுகின்மது.
* னபமிவு ன்பது பசறயச் பசய்லிடால் தடுத்தல் அல்யது பசய்ாத நிறயில் ற்படும்
னநிறயாகும்.
* னித ரதறலகள், லிபேப்பங்கள், ஊக்கிகள், உள் உந்தல்கள் ரபான்மலற்மில் ரதனும் ஒன்று
தறடப்படும்ரபாது அல்யது அலற்றுக்கு இறடபெறு ற்படும் ரபாது னபமிவு ற்படுகிமது.
னமுமிவு மைான்ம இரு முக்கி காணிகள்:
1. அகக்காைிகள் 2. புமக்காைிகள்
* னபமிலிற்கான காைங்கள் - 3
1. துயங்கறர லலுப்படுத்துதல் நிறுத்தல்
* துயங்கள் பறமாக ற்பட்டுப் பின்னர் றமதல் நிறயறர தாதித்தயால் ற்படும் னபமிவு
ன்கிரமாம்.
2. துயங்கலுக்கு இறடபெறு பசய்தல்
3. னப்ரபாாட்டங்கள் நிகழ்தல்
* னத்ரதறலகலம், சபகத்ரதறலகலம் நிறமரலமாத சங்கரில் னபமிவு, னப்ரபாாட்டம் ழும்.
* குப்பபேலத்தினற இறல பபபேரலில் பாதிக்கும்.
ாணலரிதைம னக்குறப்பங்கல் - Unrest
* ஒபேலனது ரதறலகள் நிறமரலமாத நிறயில் ற்படும் லிறமப்பு நிறய, னபமிவு, னப்ரபாாட்டம்
ரபான்மறலகரால் ற்படும் னநிறயர னக்குறப்பம் ஆகும்.
னக்குறப்பத்ைிற்கான காணங்கள்:
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1. னபமிவும் ரபாாட்டபம்
2. ழ்ற நிறய
3. ரலறயில்யாத் திண்டாட்டம்
4. திப்புக்குறமத்தல்
5. கல்லி பறமிலுள்ர குறமபாடுகள்
6. ஆசிரிர் - ாைலர் உமலில் ாற்மம்
7. அசில் குறுக்கீ டுகள்
8. அதிகாபள்ர நிர்லாகம்
9. லகுப்பு ரலறுபாடுகள் (இன)
* னபமிலிறனத்தத்தக்க நிறயில் ஒபேலன் வ்லாறு பசல்படுகிமான் ன்பதறன பக்கிாக 5
காைிகள் நிர்ைிக்கின்மன.
1. உடல்நயம்
2. லது
3. பந்றத அனுபலம்
4. தறடப்பட்ட ஊக்கிின் தன்ற
5. அலாவுநிறய
ார்கஸ், கிங் - னமுமிவு பைம்
O னிதன் + குமிரகாள்கள் - தறடகள் -----> சுற்றுப்புமச் சூறல்
ார்கன், கிங் ஒருலரின் னமுமிவுக்கு 3 காணங்கள்
1. சுற்றுச்சூறல்
2. திமறக்குறமவு
3. னப்ரபாாட்டம்
ாணலரிைம் காணப்படும் சிய னமுமிவுகள்
1. கடின உறறப்பு - குறமந்த திப்பபண்
2. ஆர்லம் அதிகம் - திமறக்குறமவு
3. அறனலபேடனும் பறக லிபேப்பம் - ஆனால் ாபேம் லிபேம்பலில்றய
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4. லறுறச் சூறல் - ஆடம்பத்தில் லிபேப்பம்
5. ிகுந்த திமறிபேப்பதாகத் தலமான ண்ைம்
னமுமிலால் லிதரமம் நைத்தைகள்
1. தாங்கிக் பகாள்லதல்
2. சீற்மங் பகாள்லதல், தாக்குதல்
3. பின்னறடதல்
4.திர்த்து நின்று பலற்மி காணுதல்
5. தலிர்த்தல் அல்யது ாற்று பசயில் ஈடுபடுதல்
6. ஆற்றுப்படுத்தல்
இணக்கம் அல்யது வபாருத்ைப்பாடு - Adjustment
* புதி சூறலுடன் ஒத்துப்ரபாகும் உமரல இைக்கம் அல்யது இைக்கான நடத்றத னப்படும்.
* இைக்கான நடத்றதக்கு அடிப்பறட - புதி சூறயில் காைப்படும் திர்ப்புகறர ற்றுக் பகாள்லதல்,
அலற்றம நிறமரலற்றுதல், பதாடர்ந்து கறடப்பிடித்தல்

* னித ரதறலகள், லிபேப்பங்கள், ஊக்கிகள், உள் உந்தல்கள் ரபான்மலற்மில் ரதனும் ஒன்று தறடப்படும்
ரபாது அல்யது அலற்றுக்கு இறடபெறு ற்படும் ரபாது னபமிவு ற்படுகிமது.
பள்ரி இணக்கம்
* பள்ரிச் பசல்கரில் பழுலதுாக ஊடுபட்டு பள்ரிகுமிக்ரகாள்கறர அறடலதற்குரி பசல்கறர
ாைலன் பலரிப்படுத்துலது பள்ரி இைக்கம் னப்படும்.
* தலமால் பள்ரிக்கு லபேதல், பிமராடு ஒத்துப் ரபாதல், திமறக்கலக்ரகற்ம பலற்மி பபறுதல்.
ைன்னிணக்கம்
* ஒபேலர் தனது பசாந்த குைநயன்கரராடு ஆர்லம், ஆற்மல், னபலழுச்சி, னப்பான்ற
ரபான்மறலகரராடு ஒத்துரபாலது தன்னிைக்கம் னப்படும்.
* தன்றன, நிறமகுறமகறர அமிந்து ற்றுக் பகாள்லதல், குறமலான திமறகறரபம் பழுறாக
பன்படுத்துதல், குறமகறர நிலர்த்தி பசய் பதாடர்ந்து பற்சி பசய்தல் ரபான்மலற்றம தன்னிைக்கத்தின்
அடிப்பறடகராகும்.
சமூக இணக்கம்
* ஒபேலர் தனது குைநயன்கறரபம், நடத்றதகறரபம் ற்றுக் பகாண்டது ரபாயரல ற்மலர்கலடன் ற்றுக்
பகாள்லதல் சபக இைக்கம் னப்படும்.

* ற்மலர்கரின் உைர்றல தித்தல், பிமரின் அன்பற்ம தலமான பசல்கறரப் பபாறுத்துக் பகாள்லதல்,
பரிரலாடு அன்ரபாடும் நடத்தல், பிமபேக்கு உதலிடுதல் ரபான்மறல சபக இைக்க நடத்றதகராகும்.
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வபாருத்ைப்பாடு இன்த - Maladjustment
* பபாபேத்தப்பாட்டு னப்பான்ற இல்யாதரபாது, பபாபேத்தப்பாடின்றக்கு லறி ற்படுகிமது.
* ஒபேலனுறட பபாபேத்தப்பாடின்றக்குக் காைம், அலனுறட தக்குறமலான ண்ைங்கள் ஆகும்.
* பபாபேத்தப்பாடின்றால் உபேலாகும் பண்புகள் லாழ்க்றகில் சூன்ம் ற்படுதல், ஒய்வு இல்யால்
ரபாதல், நகங்கறர கடித்தல் ரபான்மறல.
வபாருத்ைப்பாட்டின்ததப் மபாக்கும் லறிமுதமகள்:
1. ாைலர்கலக்குச் சரிான உடற்பிற்சி, இறடரலறர பகாடுத்தல் ரலண்டும்.
2.ாைலர்கரிறடர பாதுகாப்புச் சூறறய உபேலாக்கித் தபேதல் ரலண்டும்.
3. ாைலர்கலக்குக் கல்லி லறிபறமகள், கல்லிச் சாதறனகறரப் பற்மி ஊக்கப்படுத்த ரலண்டும்.
4. தலமான பபாபேத்தப்பாட்டு நடத்றத ன்பது சபகத்திற்குப் பபாபேந்தாத நடத்றதறக் குமிக்கும்.
வபாருத்ைப்பாட்டின்தக்கான காணங்கள்- 4 - Causes of Maladjustment
1. உிரில் காணங்கள்
* நீண்ட காய ரநாய்கல், பறரில் ற்படும் காம், நாரில்யாச் சுப்பிக்ள் ிதிஞ்சி சுத்தல், நம்பு
ரகாராறுகள் ரபான்மறல.
2. சமூகக் காணங்கள்
* ரபார், பஞ்சம், பபாபேராதா லழ்ச்சி,
ீ
க்கரின் இடப்பபர்ச்சி, சபக னப்ரபாாட்டங்கள், இன ராதல்கள்
ரபான்மறல
* பபாபேத்தப்பாடின்றால் உபேலாகும் பண்புகள் லாழ்க்றகில் சூன்ம் ற்படுதல், ஒய்வு இல்யால்
ரபாதல், நகங்கறர கடித்தல் ரபான்மறல.
3. சூழ்நிதயக் காணங்கள்
* கடுறான ழ்ற, பபாபேள் பற்மாக்குறம, லிபத்துக்கள், பநபேங்கி சுற்மத்தார் அல்யது நண்பர்கரின்
இறப்பு ரபான்மறல

4. உரலில் காணங்கள்
* அதிக அரலில் பபாபேத்தப்பாடில்யா நடத்றதகறர ரதாற்றுலிக்கின்மன.
* குறமலரர்ச்சித் ரதறலகள், ிறகப்படுத்தப்பட்ட ரதறலகள், உண்ற நிி்றயக்குப் புமம்பான ரதறலகள்,
பண்பட்ட ரதறலகள், கற்றுக் பகாள்ரப்பட்ட நடத்றத, னபமிவு.
னமநாய் - Mental illness
* னிதன் சந்திக்கும் உபாறதகள் அலனிடம் னக்ரகாராறுகறர ற்படுத்தி லபேகின்மன. இக்ரகாராறுகறர
னரநாய்கள் ன அறறக்கிரமாம்.
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னமகாராறுகரின் லதககள் - 2
1. நம்புத் தரர்ச்சிக் ரகாராறுகள்
2. உரக் தடுாற்மங்கள்
நம்புத் ைரர்ச்சிக் மகாராறுகள்
1. பதட்டம்
2. ிறக அழுத்தம்
3. ிதிஞ்சி கலறய
4. னக்கட்டுப்பாடிறப்புக் ரகாராறுகள்
5. கட்டுப்பாடற்ம கிழ்ச்சி அல்யது அழுறக
6. ிறக மதி
7. தன்னிறய மத்தல்
8. உைவு றுத்தல் ற்றும் அதிக அரவு உைவு டுத்தல்
* உரத் தடுாற்மம் உள்ரலர்கள்
* சபகப் பங்ரகற்பில் பின்னறடவு - னச்சிறதவு - Schizophrenia
* ஒதுங்கி நிற்கும் ஆலறக் ரகாராறுகள்.
னமநாய்கான வபாதுலான காணங்கள்
1. பாம்பரிம்
2. உடல்குறமபாடுகள்
3. னபலழுச்சி அனுபலங்கள்
4. பபாபேத்தற்ம சூறல்
வநமிபிமழ்வு நைத்தை உதைமார் - Juvenile Delinquents
* சபகக் கட்டுப்பாடுகலக்கு திான நடத்றதகறர பநமிபிமழ்வு நடத்றதகள் ன்கிரமாம்.
* பநமிபிமழ்வு நடத்றதற சபக லிராத நடத்றத ன்று கூமிலர் - ரேட்பீல்டு
* பநமிபிமழ்வு நடத்றதில் அடங்குபறலகள் - ாற்றுதல், திபேடுதல், துன்புறுத்தல், ரசதப்படுத்துதல்,
ரபாறதப் பபாபேள்கள் பன்படுத்துதல், சூதாடுதல், பாலுைர்வு பதாடர்பான குற்மங்கள்.
வநமிபிமழ்வு நைத்தைக்கான காணங்கள்
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1. உடற்கூறு காைிகள்
2. குடும்பச் சூறல் காைிகள்
3. பள்ரிச் சூறல் காைிகள்
4. சபகச் சூறல்
வநமிபிமழ்வு நைத்தைக் கட்டுப்படுத்துைல்
1. குடும்பம்
2. பள்ரி.
3. அசாங்கம் இறறகள் பநமிபிமழ்வு நடத்றதகறரக் கட்டுப்படுத்துலதில் பக்கி கடறகராகும்.
ஸ்ரில் பர்ட் என்பலர் கூற்றுப்படி
* க்குற்மங்கறரப் பபரிலர்கள் பசய்தால் அலர்கள் சட்டப்படி தண்டிக்கப்படுலார்கரரா, அக்குற்மங்கறரச்
பசய்பம் சிபேலர், சிறுிர்கறர பநமிபிமழ்வுறடலர்கராகக் கபேத ரலண்டும்.

* பநமிபிமழ்வு ன்பது குறந்றதகரின் அல்யது குப்பபேலத்தினது தீலிான சபக லிராத நடத்றத
ஆகும்.
* பநமிபிமழ்வு உறடராற இரங்குற்மலாரிகள் ன்றும் அறறக்கயாம்.
* ஒபேலறனக் குற்மலாரிாக்குலதில் சூழ்நிறயக் காைிகலக்ரக பக்கி பங்கு உள்ரது.
* பநமிபிமழ்வு பபபேம்பாலும் பண்பட்ட னபலழுச்சிகரால் ற்படும் னப்ரபாாட்டங்கரின் தீலி
லிறரவுகரர ஆகும்.
* சபக ரகாராறுகரின் பயரன - பநமிபிமழ்வு
* ஒதுங்கி நடுங்கும் ஆலறக் ரகாராறுகள்
* இைக்கான நடத்றத துறமகள் - 16 - ர ாளி
* இைக்கான நடத்றதற அரலடு
ீ பசய்தல்
1. மசாைதன உத்ைிகள்
1. லினாத் பதாகுப்பு
2. இைக்க நடத்றதப் பட்டில்கள்
3. சபக அமிலில்
4. புமத்பதமி ரசாதறனகள்
2. ைப்படுத்ைப்பட்ை இணக்க நைத்தைச் மசாைதனகள்
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1. பபல்யின் இைக்க நடத்றதப் பட்டில் - ர ாளி
2. பேஸ்டனின் தனிநபர் இைக்க நடத்றத பட்டில்
3. பைிின் பிச்சறன சரிபார்ப்பு பட்டில்
4. ர ாளிின் இைக்க நடத்றதப் பட்டில்
ைற்காப்பு நைத்தைகள் - Defence Mechanisma - 2 லதககள்
1. ஒதுங்கி பின்லாங்குதல்
2. திர்த்து தாக்குதல்
* சிக்ண்ட் ஃப்ாய்டு - ஒபேலபேக்கு னக்கலறய உபேலாகும் சங்கரில் அந்த னக்கலறயகறரத்
தலிர்க்கும் ரநாக்கத்துடன் தன்றன அமிால் பலரிப்படுத்தும் நடத்றதகரரா தற்காப்பு நடத்றதகள்.
* தற்காப்பு நடத்றதகள் ஒபேலனுறட ஆலற பாதிக்கால் பாதுகாக்கின்ன.
* தற்காப்பு நடத்றதகறர லிரக்கும் கூறுகல் - 60
* னக்கலறயகள் ற்படுத்தும் சிக்கல்யகறர தற்காப்பு நடத்றதகள் உண்றில் தீர்ப்பதில்றய. சிமிது
ரநம் தைிக்க ட்டுர உதவும்.
1. காணம் கற்பித்ைல் - Rationalisation
* ஒபேலர் தனது பபாபேந்தாத நடத்றதக்கும் பிமர் ற்கும் லறகில் சாக்கு ரபாக்கு பசால்லதும், நிாப்படுத்தி
ரபசுலதும், காைம் கற்பித்தல் ன்னும் தற்காப்பு நடத்றதாகும்.
.கா: 1. பதாறயக்காட்சி பபட்டி லாங்க பபாபேராதா லசதி இல்யாத ஒபேலர் பிள்றரகள் படிப்பு பகட்டு லிடும்
ன்பதற்காக டி.லி, லாங்கலில்றய ன்று கூறுதல்.

2. நரிக்கறதில் நரி 'சீ'...இந்த பறம் புரிக்கும் ன்று கூறுலது.
2. ஈடு வசய்ைல் - Compensation
* பயலனம்
ீ
அல்யது லிபேம்பத்தகாத பண்பிறன உறட ஒபேலர் அதற்கு ாமாக பிமர் லிபேம்பி ற்க கூடி
ஒபே பண்பிறன லரர்த்துக் பகாள்லதல் ஈடு பசய்தல்

னப்படும். .கா: 1. உடல் ரதாற்மத்தில் அறகு குறமந்த ாைலி படிப்பில் பழுலச்சுடன்
ீ
ஈடுபட்டு பதல்
ாைலிாகத் திகழ்தல்.
2. படிப்பில் பின்தங்கி ாைலன் லிறராட்டிரயா அல்யது பிம நுண்கறயகரிரயா ஈடுபட்டு பதல்த
ாைலனாக திகழுதல்.
3. இைாற்மம் 0 Displacement - பயிகைா ஆைல்
* ஒபேலன் தன்னுறட ரகாபத்றதபம், னபமிவுகறரபம் ரலபமாபேலர் ீ து பதாடர்புபடுத்திக் கூறுதறய
நிறய ாற்மம் அல்யது இடாற்மம் ன்பர்.
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.கா: 1. தன் றனலி ீ து ரகாபம் பகாண்ட ஆசிரிர் ஒபேலர் லகுப்பறமில் ாைலன் ீ து ரகாபத்றதக்
காட்டுதல்.

2. தன் கைலனிடம் ரநடிாக ரகாபத்றதக் காட்ட படிாத றனலி குறந்றதகறர அடித்ரதா,
பாத்திங்கறர 'ைங்' ன தறில் றலப்பதன் பயம் ரகாபத்றத பலரிப்படுத்துதல்.
4. பின்னதைைல் (அ) பின்மனாக்கம் - Regression
* ஒபே பிச்சறனற லது லந்ரதார் ரபால் அணுகத் பதரிால் சின்னக்குறந்றதறப் ரபால் திர்ரநாக்கும்
ரபாது பின்னறடதல் ன்ம நடத்றத ரதான்றுகிமது.
சகா: தான் லிபேம்பிக் ரகட்ட ஸ்கூட்டர் கிறடக்கலில்றய ன்பதற்காக கல்லூரி ாைலர் லட்டில்
ீ
தறில்
புண்டு அடம் பிடித்தல்.
5. பின்னதைைல் - With drawal
* னபமிவு அல்யது ரதால்லிற உண்பண்ணும் சூழ்நிறயியிபேந்து ஒபேலன் லியகிக்பகாள்லம்
பறமர. .கா: ரதர்வுக்கு நன்மாக படிக்காத ாைலன் ரதர்வுக்கு
பசல்யால் ரதால்லிற தலிர்த்து பின்லாங்குலது.
6. புமத்வைமிைல் - Projection
* தது ரதால்லிகறரபம் குறமபாடுகறரபம் ற்லர் ீ து ற்மி கூறுதரய புமத்பதமிதல் ஆகும். .கா:
சரிாகத் ரதர்வுக்கு படிக்காத ாைலர், ஆசிரிர் சரிாகப்
பாடம் நடத்தலில்றய ன்ரமா, ரதர்வுத்தாறர சரிாகத் திபேத்தலில்றய ன்ரமா புகார் பசய்தல்.
7. றுத்ைல் அல்யது நசுக்குைல் - Repression
* லயிறக் பகாடுக்கும் தன்றபம், பதாந்தறலக் பகாடுக்கும் அனுபலம், நிறனவுகள், ண்ைங்கள் ாவும்
நனவு னநிறயியிபேந்து அடினான நனலியிபேக்கும் *
னநிறயக்கு தள்ரப்பட்டு ீ ண்டும் ரல் னத்திற்கு லாதபடி தலிர்த்தறயர நசுக்குதல் அல்யது றுத்தல்
னப்படும். .கா: லிபத்தினால் நிறனவு இறந்து ரபாய், ீ ட்டுக் பகாை இயாத நிறய.
8. பகற் கனவு காணுைல் - Fantasy ஒப்பார்கு ஈடுபாடு, நாக லறிபாடு
* இது ஒபே பபாபேத்தப்பாடுறட தற்காப்பு நடத்றத ஆகும்.
* கற்பறன உயகத்தில் இபேப்பர்.
.கா: லாய்திக்கிப் ரபசும் ஒபேலன் பள்ரிப் ரபச்சுப் ரபட்டிில் பதற்பரிறசப் பபறுலதுரபாய கனவு காணுதல்.
9. ஒன்றுைல் - Identification
* தம்ால் நிறமரலற்ம படிாத ஒபே பசறய ரலபமாபேலர் நிறமரலற்றும் ரபாது னநிறமவு அறடதரய
ஒன்றுதல். .கா: ஒபே தந்றத தாம் IAS ஆகாலிட்டாலும்,
தம் பிள்றரகள் IAS ஆகும் ரபாது தாம் சாதறன புரிந்தது ரபான்று னநிறமவு அறடதல்
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10. தைாற்மம் - Sublimation
* காதயில் ரதால்லிபற்ம ஒபேலர் கலிறத இற்றுதல், சிற்பம் லடித்தல், ஒலிம் லறதல் ரபான்ம
ஆக்கப்பூர்லான நூண்கறயகரில் றடாற்மம் பகாள்ரவும்.
* குறந்றதப்ரபறு இல்யாதலர்கள் பிமபேறட குறந்றதறத் தத்பதடுதத்து லரர்த்தல்
11. அகமநாக்குதைத - Introversion
* பிமபேடன் கூடிப்பறகால் தன்னுள் ஒடுங்கித் தனித்திங்க லிறறபம் பபாபேத்தப்பாடற்ம நடத்றத.
* சபக திர்ப்புகள்
* சாசரி 90 - 109 லற 60 சதலதம்
ீ
ரபர் நுண்ைமிவு
12. அைக்குைல் - Suppression
* பங்க லிபத்திறன பார்த்த பபண், சிய ரநங்கரில் அந்த நிறனவு உள்ரத்தில் லபேலறத நனவு
நிறயிரயர லலுக்கட்டாாக மக்க பற்சி பசய்தல்.

* நுண்ைமிவு 1.1 குன்மிலர்கள், பள்ரி ாைலர்கலள் 10 சதலதம்
ீ
ரபர் னநயம் குன்மிலர்கள் ன பபாலார்
(Bower) கூறுகிமார்.

ரிங்னஸ் - Ringness னநயத்ைின் 8 முக்கிப் பண்புகள்
1. தன்றனமிதல்
2. தனக்ரகற்ம இயட்சிம்
3. பபாறுப்ரபற்மல்
4. உைர்வுச் சநிறய
5. தாங்கும் ஆற்மல்
6. சபக உமவு
7. தன்னாட்சி
8. சிக்கறயத் தீர்த்தல்
ாணலர்கரின் னநயத்தை மம்படுத்துைல்
* அன்பும் பரிவும் பகாண்ட ஆசிரிர், கிழ்ச்சிான கற்மல் சூறல், பாதுகாப்பான, அறகான பள்ரி,
ஆராக்கிான லகுப்பறம உமவுகள், ண்ைங்கறர பகிர்ந்து பகாள்ர
நண்பர்கல், கபேத்து சுதந்திம், பபாழுது ரபாக்கு, லிறராட்டுச் பசல்கள், ஒய்வு, நல்ய சாப்பாடு, பிமர்
ஆரயாசறன பபறுதல், திமறகறர உச்சகட்ட அரலிற்கு

லரர்த்துக் பகாள்ர உதவும் சூழ்ல்கள், குமிக்ரகாள் உபேலாக்குதல், புதி திமன்கறர லரர்த்தல்,
ஊக்கப்படுத்துதல், பநமிப்படுத்துதல், சபக- உமவு நாடகங்கள், னநய

www.Padasalai.Net

லரர்ச்சி நிகழ்சிகறர லிலரித்தல், பாடப்பும பசல்கரில் ரம்படுத்த ரலண்டும்.
ஆசிரிரின் னநயத்தைப் மபாைிக்கும் காணிகள்
1. குறுகி லட்டம்
2. பைிப்பல
3. கூட்டான லகுப்பு
4. நிர்லாகச் பசல்பறமகள்
5. ஆசிரிர்கலக்கிறடர உமவு
6. சபக திப்பின்ற
7. பற்சிகலக்கான பயனின்ற
8. புதி கல்லி பறமறப் புகுத்தல்
ஆசிரிரின் னநயத்தை லரர்க்கும் லறிகள்
* திமறற லரர்த்தல் - பைிிறடப் பிற்சி, ரகாறடகாயப் பிற்சிில் பங்ரகற்மல்.
* இறைந்து பசல்படுதல் - னரலறுபாடுகறர மந்து நட்புைர்ரலாடும், ரதாறறபைர்ரலாடும் பள்ரிச்
பசல்கரில் ஈடுபடுதல்.
* கல்லிச்சுதந்திம் - பாடத்திட்டம், புதி கற்பித்தல் பறம, கல்லிப்பிச்சறனகரில் தங்கள் கபேத்துக்கறர
பசால்லதற்கு சுதந்திம்.

* கற்பித்தலுக்கு பதாடர்பற்ம ரலறயகறரத் தலிர்த்தல் - பள்ரிக் கட்டிட ரலறயற கண்காைித்தல்,
நிர்லாகத்தினற திபேப்திப்படுத்தும் பசயில் இமங்குதல்
* சபதா உயகம் - சபதாத்தில் உள்ரராரிடம் பறகும் ஆர்லம் லரர்த்தல்.
* ஒய்வு ரநத்றதப் பன்படுத்துதல் - பதாறில் சாாத பசல்கள், கறத, கலிறத, இறச, ரதாட்ட ரலறய,
சுற்றுயா ரபான்மலற்மில் ஈடுபாடு
* னபதிர்ச்சிபடன் பசல்படுதல்
* பதாறில் பற்மி தரா ரநாக்கு, ஆக்க நனப்பான்ற, ஈடுபாட்றட லரர்த்துக் பகாள்லதல்
* பயதப்பட்ட புதி நூல்கறர படிப்பதில் ஆர்லம் காட்டுதல்
* ாைலர்கள் பன்னரனற்மம் - அக்கறமபம் பள்ரி பசல்பாடுகரில் ஆர்லம் காட்டுதல்
* நன்திப்பு, தன்னம்பிக்றக, லிடாபற்சி ரபான்ம பண்புகறர லரர்த்துக் பகாள்லதல்.
* பிச்சறன நடத்றத, பநமிபிமழ்வு நடத்றத, குற்மலாரி பன்றும் பலவ்ரலமானறல.
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* பநமிபிமழ்வு நடத்றதகள் லட்றட
ீ
லிட்டு ரபாதல், திபேடுதல், பபரிராபேக்கு கீ ழ்படிாற, பபற்ரமாற
திர்த்தல்.

* திபேடுதல் - பபாதுலாக காைப்படும் பநமிபிமழ்வு.
* னநியலில் குமிக்ரகாள் குமித்து ார்க்பட் ீ ட் ன்பலரின் கபேத்து
* உயகின் பன்ரனற்மபம், அறதிபம் ரதான்ம ஒவ்பலாபே னிதனும் அலனது பழுறான உடல்

னத்திமன்கலடன் தனக்கும் பிமர்க்கும் பன்படும் லறகில் பசல்பட ரலண்டும். இத்தறக நிறயறச்
சபகத்தில் ரதாற்றுலிப்பது னநயலியின் குமிக்ரகாராக அறந்துள்ரது.
* நம் நல்லாழ்லிற்கு உடல்நயம் ரபால் னநயபம் இன்மிறாததாகும்..
* னபலழுச்சி பதிர்ச்சிபம், சபக பதிர்ச்சிபம், நல்ய தற்கபேத்தும் - னநயத்தின் அடிப்பறட ஆகும்.
* ாைலர்கரிடம் ற்படும் னப்ரபாாட்டங்கரின் லிறரலாக ழும் பபாபேத்தப்பாடற்ம நடத்றதக்

ரகாயங்கள் பிச்சறன நடத்றதகள் னப்படும். .கா: பள்ரிக்கு காைில்யால் லாயிபேத்தல், காயம்
தாழ்ந்து அடிக்கடி லபேதல், லட்டுப்
ீ
பாடங்கறரப் படிக்கால் லபேதல், திபேலதில் கிழ்ச்சி, பிமற

ாற்றுலதில் பபபேிதம், சக ாைலர்கலடன் சண்றட, கிண்டல், ரகயி பயம் பபறுத்துதல், பபாய்
ரபசுதல், பிடிலாதம், அதிக கூச்சம், பகட்டு, தனித்திபேத்தல், நகம் கடித்தல், லில் சூப்புதல்,
படுக்தகில் சிறுநீ ர் கறித்ைல்.
* பிச்சறன நடத்றத - பள்ரிில் பக்கத்து ாைலனின் புத்தகத்றத திபேடுதல்
* பநமிபிமழ் நடத்றத - அரத ாைலன் ஒபே கறடிலுள்ர பபாபேறரத் திபேடுதல்
* குற்மலாரி - லதான னிதன் இக்குற்மத்றதச் பசய்தல்.
* ிதான னரநாய்கள் - னசிறதவு - ளிரளாப்ரீனிற - Schizophrenia
* சிறு பிள்றரத்தனாக உண்ை, உறட அைி அடம் பிடிப்பார்கள்.
னப்மபாாட்ைம் - 3 லதக
* அணுகுதல் - அணுகுதல் னப்ரபாாட்டம்
* அணுகுதல் - லியகுதல் னப்ரபாாட்டம்
* னநயம் - லில்யிம் ரகனல்
* னநயம் - இறசலானது ரலால்டு - பீல்டு
* னநயம் - ற்மலர்ராடு இறைந்து ரபாதல் - ார்கன்
* னநயம் ரம்பட லறிகறர கூமிலர் - ஸ்டிபன்சன் - பசல் பதாடர் ஆாய்ச்சி
* உயக சுகாதா நிறுலனம் - WHO - 1974
* உைவு பற்மாக்குறமால் குறந்றதின் உடயிக்கதிமன் குறமகிமது.
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* உயக நய நாள் - ப்ல் - 17
* க்கள் பதாறக -

ூறய - 11

* பேத்துலர் தினம்

ூறய - 1

* கரிர் தினம் - ார்ச்- 2
* லிறராட்டுதினம் - ஆகஸ்ட் - 26
* ஆசிரிர் தினம் - பசப்டம்பர் - 5
* உயக ழுத்தமிவு தினம் - பசப்டம்பர் - 8
* ரதசி ஒபேறபாட்டு தினம், றக கழுவும் நாள், பதலுதலி நாள் - நலம்பர் - 19
* பகாடிநாள் - டிசம்பர் - 7
* பகாசுலால் பவும் ரநாய் - சிக்குனிா, ஞ்சள்காாறய, ாறனகால், ஈ-றடபாய்டு, காயா, லாந்தி ரபதி
* யிால் பவும் ரநாய் - பிரரக்
* தண்ை ீரில் பதள்லபூச்சி
* றலஸ் - ய்ட்ஸ், தட்டம்ற, சின்னம்ற (2 லாம் நீடிக்கும்) பன்கழுத்துகறறய (றதாய்டு)
* பார்டீரிா - காயா (லிப்ரிா) ரயரிா உண்டு பண்ணுலது (பிராஸ்ராடிம்) பப்புலது (அரனாபியஸ்)
* கார்ரபாறேட்ரட், புதம், பகாழுப்பு, தாது உப்பு, நீர், றலட்டின் - பக்கி சரிலிகித உைவு
* புத குறமபாடு - ாஸ்ஸ்
* றலட்டின் -  - சி லற உள்ர சத்து - பச்றச ிரகாய்
* றலட்டின் -  - ாறயக்கண் ரநாய் (சிாப்தால்ிா)
* றலட்டின் - பி - பபரி பபரி
* றலட்டின் - சி - ஸ்கர்லி
* றலட்டின் - டி - ரிக்கட்ஸ்
* றலட்டின் - ஈ - யட்டுத்தன்ற
* றலட்டின் - ரக - இத்தம் உறமதல்
* MHRD - Ministry of Human Research Development - அர் ூன் சிங்
* 1986 - கபில்சிபல்
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