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அத்தியாயம் – 9

மனித வள மமம்பாடட்ின் அடிப்படடகள்



• மனித வளத்தின் பபாருள் மற்றும்

வடைவிலக்கணம்

• மனித வளத்தின் சிறப்பியல்புகள்

• மனித வளத்தின் முக்கியதத்ுவம்

• மனித வள மமலாண்டமயின் பபாருள்

மற்றும் வடைவிலக்கணம்

• மனித வள மமலாண்டமயின் அம்சங்கள்

• மனித வள மமலாண்டமயின்

முக்கியதத்ுவம்

• மனித வள மமலாண்டமயின் பணிகள்



1. உலகளவில் பபாருத்தமானது
2. இலக்கு சம்பந்தமானது
3. திடட்மிடட் அணுகுமுடற
4. அடனத்திலும் பைவடனது
5. பதாடைச்ச்ியான பசயல்பாடு
6. மாறும் பசயல்பாடு
7. ஓருங்கிடணந்த கருவி
8. வளாசச்ியின் மீதான கவனம்
9. மனித வள மமலாண்டமஅறிவியல் மற்றும்
கடலஆகியஇைண்டுமாக இருத்தல்

10. துடறகளிற்கிடடயிலானஇடணப்பு
11. கண்ணுக்குப்புலப்படாத்து
12. புதியஉறவு



1. மனித சக்தி மதடவடகடளஅடடயாளம்
காணுதல்

2. மாற்றங்கடள இடணத்துக்பகாள்ளல்
3. மனித சக்தியின் சைியான மதடவடயஉறுதி
4. சைியான மவடலக்கு சைியான நபடை
மதைந்்பதடுத்தல்

5. திறன் மற்றும் அறிடவ மமம்படுத்துதல்
6. பணியாளைக்ளின் பசயல்திறடன
மதிப்பிடுதல்

7. மபாடட்ி நன்டமகடள மமம்படுத்துதல்
8. பணியாளை் அைப்்பணிப்டப தீைம்ானித்தல்
9. சமூகமயமாக்க வலியுறுத்தல்
10. சாதகமான பணியாளை் மனப்பான்டமடய
வளைப்்பதற்கு

11. கூடட்ு பிைதிநிதித்துவ வாய்ப்புகடள வழங்க



மமலாண்டமயின் பணிகள்

1. திட்டமிடுதல்

2. அடமத்த்தல்

3. இயக்குவித்தல்

4. கடட்ுப்படுத்துதல்

பசயல் பணிகள்

1. திைடட்ுதல்

2. வளைச்ச்ி

3. ஊதியம்

4. ஊழியைக்டள தக்கடவத்துக்பகாள்ளுதல்

5. ஒருங்கிடணத்தல்





 ஆடம்சைப்்பின் பபாருள் மற்றும்

வடைவிலக்கணம்

 ஆடம்சைப்்பு பசயல்முடற

 ஆட்மசைப்்பு மூலங்கள்-ஆடம்சைப்்பு
வழிமுடறகள்

 ஆடம்சைப்்பில் சமீபகால மபாக்குகள்



1. ஆட்மசைப்்பு திட்டமிடுதல்

2. காலிப்பணியிடங்கடள தீைம்ானித்தல்

3. வளங்கடள கண்டறிதல்

4. விளம்பைம் குறித்த தகவடல

உருவாக்குதல்

5. பபாருத்தமானவிளம்பைம் முடறடய

மதைந்்பதடுத்தல்

6. மதைவ்ு பசயல்பாட்டிற்கு வழிவகுத்தல்

7. மதிப்பீடு மற்றும் கடட்ுப்பாடு



அக வளங்கள்
 புற வளங்கள்

அக வளங்கள்
1. இடமாற்றங்கள்
2. பதவிஉயைவ்ுகள்
3. மமம்படுத்துதல்
4. பதவி இறக்கம்
5. ஓய்வு பபற்றஊழியைக்ள்
6. ஆடக்ுடறப்பு
7. இறந்துமபான பணியாளைக்டள
சாைந்்துள்ள நபாகள் மற்றும் அவைது
உறவினைக்ள்



புற வளங்கள்

1. ஊடகவிளம்பைங்கள்

2. கல்வி நிறுவனங்கள்

3. மவடல வாய்ப்பு முகவைக்ள்

4. மவடலவாய்ப்பு அலுவலகங்கள்

5. பதாழிலாளை் ஒப்பந்த்தாைைக்ள்

6. மகாைப்படாத விண்ணப்பதாைைக்ள்

7. பதாழிலாளை் பைிந்துடைகள்

8. பதாழிற்சாடல வாயிலில்ஆடம்சைப்்பு



 புறத்திறனீடட்ல்





 மதைந்்பதடுத்தலின் பபாருள் மற்றும்
வடைவிலக்கணம்

 மதைந்்பதடுத்தலின் பசயல் முடறக்கான
நிடலயான படிநிடலகள்

 மதைந்்பதடுத்தல் பசயல் முடறயிடன
பாதிக்கும் காைணிகள்

 மதைந்்பதடுத்தலின் முக்கியதத்ுவம்

 மதைந்்பதடுத்தலும் ஆள்மசைப்்புக்கும்
இடடமயயான மவறுபாடுகள்

 பணியமைத்்தலின் முக்கியதத்ுவம்

 பணியமைத்்தலின் மகாட்பாடுகள்



1. நிைப்பப்படாத விண்ணப்பம்

2. விண்ணப்ப பைிசீலடன

3. மதைவ்ு மசாதடன

அ. திறன் மசாதடன

ஆ. ஆளுடம மசாதடன



அ. உளவியல் மதைவ்ு
1. எண் திறன் மதைவ்ு
2. வாய்பமாழி திறன் மதைவ்ு
3. காைணமறிதல் திறன் மதைவ்ு
4. பபாறியியல் திறன் மதைவ்ு
5. விளக்க வடைபட மதைவ்ு
6. உணருதல் திறன் மதைவ்ு
7. சூழ்நிடலக்மகற்ற தீைவ்ு காணும்
ஆற்றல் மதைவ்ு

8. மனக்கணிதத் திறன் ஆய்வுத் மதைவ்ு
9. பசால் அகைாதிஆய்வுத் மதைவ்ு
10. எண் பதாடை் ஆய்வுத் மதைவ்ு



திறன் ச ோதனன

ஆ. சாதடனஆய்வுத் மதைவ்ு

இ. நுண்ணறிவுத் மதைவ்ு

ஈ. முடிபவடுக்கும் திறன் ஆய்வுத் மதைவ்ு



ஆ. ஆளுனை ச ோதனன

ஆளுனைஆய்வுத் சதரவ்ு
1. ஆைவ்ஆய்வுத் மதைவ்ு
2. ஆளுடமத்திறன்ஆய்வுத் மதைவ்ு
3. பசயல் திறன் ஆய்வுத் மதைவ்ு

சேரக்ோணல்
1. ஆைம்ப மநைக்ாணல்
2. வடிவடமக்கப்பட்ட மநைக்ாணல்
3. ஆழ்ந்த மநைக்ாணல்
4. உயைம்ட்டகுழு மநைக்ாணல்
5. மனஅழுத்த மநைக்ாணல்
6. பதாடலமபசி மநைக்ாணல்
7. இடணயவழி மநைக்ாணல்
8. குழு மநைக்ாணல்
9. காபணாலி கலந்துடையாடல் வழி மநைக்ாணல்



 பணியின் தன்டம

 விண்ணப்பதாைைக்ளின் எண்ணிக்டக

 மதைந்்பதடுத்தல் பகாள்டக

 பசலவு காைணி திடட்ம்

 கல்வித்தகுதி, அனுபவம் மற்றும்
பவளிப்பாடு நிடல



1. நல்ல திறடம

2. சிறந்த திறன்

3. குடறக்கப்படட் பயிற்சி மற்றும்

வளைச்ச்ிக்கான பசலவு

4. குடறக்கப்படட் பணி சுழற்சி

5. மவடலடயதூண்டுதல்

6. பிற நன்டமகள்



 ஊழியை் ஒழுங்குணைட்வ மமம்படுத்துகிறது
 பணியாளை் சுழற்சி குடறத்தல்
 மமாதல் விகிதங்கள் (அ) விரும்பப்படாத
நிகழ்வுகடள குடறத்தல்

 பணியாளைக்ளுக்கு மவடலக்கும் இடடயில்
பபாருத்தமற்றடவகடள தவிைத்்தல்

 தீைம்ானிக்கப்பட்ட மநாக்கங்களின்படி
மவடல பசய்ய பணியாளைக்ளுக்கு
உதவுகிறது

 ஓரு குறிப்பிட் தைவைிடச மற்றும்
பபாறுப்புகடள ஒரு தனிநபருக்கு
ஒதுக்குவதாகும்

 குறுகிய காலஊழியைக்ள் பற்றாக்குடறத்
தவிைக்்க உதவுகிறது



1. முதலில் மவடல, அடுதத்ு மனிதை்

2. மவடல வாய்ப்பு

3. விதிமுடறகள் மற்றும் நிபந்தடனகள்

4. அபைாதங்கள் பற்றியவிழிப்புணைவ்ு

5. விசுவாசம் மற்றும் ஒதத்ுடழப்பு





 பயிற்சியின் பபாருள் மற்றும்

வடைவிலக்கணம்

 பயிற்சியின் மநாக்கம் அல்லது பயிற்சி

மதடவ

 பயிற்சி திட்ட வடிவத்தின் படிகள்

 பணிவழி பயிற்சி மற்றும் பணிவழியற்ற

பயிற்சி இடடமயயான மவறுபாடு

 பயிற்சியின் நன்டமகள்



 எடவ்ின்கூற்று பயிற்சிக்கு ஒரு

குறிப்பிடட் மவடலடய பசய்வதற்கு

ஊழியைின் அறிவு மற்றும் திறன்கடள

அதிகைிப்பது.



1. பணியின் தைத்திடனஉயைத்்துகிறது

2. பணியாளைின் வளைச்ச்ிடய
மமம்படுத்துதல்

3. வழக்பகாழிவுடய தடுக்கிறது

4. புதிய பணியாளைக்ளுக்கு விழிப்பூட்டல்

5. மமம்படுத்தப்பட்ட பாதுகாப்பு
நடவடிக்டககள்

6. ஊழியைக்டளஊக்குவித்தல்

7. அதிக உற்பத்தித்திறன் மற்றும்
இலாபங்கள்

8. பசலவு குடறப்பு

9. குடறந்த மமற்பாைட்வ

10. சிறந்த ஒத்திடசவு



பயிற்சி யாருக்கு அளிக்க மவண்டும்?

பயிற்சி பபறுபவை் யாை?்

பயிற்சியாளை் யாை?்

பயிற்சிக்கு என்னமுடற

பயன்படுத்தப்படுகிறது?

பயிற்சி நிடலயின் அளவு என்னவாக

இருக்க மவண்டும்?

பயிற்சித் திட்டத்டத நடதத்ுவது எங்மக?



பயிற்சியளிப்பு
1. வழிகாடட்ுதல் பயிற்சிமுடற
2. பணி சுழற்சி பயிற்சி
3. பணி அறுவுறுத்தல் பயிற்சி
4. பதாழில் பழக்குநை் பயிற்சி
5. குழுமுடற பயிற்சி

பணி வழியற்ற பயிற்சிமுடறகள்
1. விைிவுடைமுடற
2. குழு கலந்துடையாடல் முடற
3. பங்மகற்று நடித்தல் முடற
4. கருத்தைங்குமுடற
5. பணியிடத்டத ஒத்த இடத்தில்
பயிற்சி



 நிறுமத்திற்கு கிடடக்கும் நன்டமகள்

 ஊழியைக்ளுக்கு கிடடக்கும் நன்டமகள்

 வாடிக்டகயாளருக்கு கிடடக்கும்

நன்டமகள்




