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முன்னுலர  

ஒருவரின் வவற்றிதய நிர்ணியப்பைில் அவரின் நடத்தை வபரும் பங்கு வகிக்கிறது. அரை ரபால் 

ஒரு நிறுவனத்ைின் வவற்றிதய ைீர்மானிப்பைிலும், அந்நிறுவன ஊழியர்களின் நடத்தைரய வபரும் 

பங்கு வகிக்கிறது. நிறுவன நடத்தை என்பது ஒரு நிறுவனத்ைில் பணிபுரியும் ஊழியர்களின் 

ைனிப்பட்ட மற்றும் கூட்டு நடத்தைதயக் குறிப்பைாகும். உலகமயமாக்கல், மாறிவரும் 

வைாழில்நுட்பங்கள், மாறும் மக்களின் மனநிதலகள், மாறுபட்ட கலாச்சாரங்கள், வைாழிலாளர் நலம் 

மற்றும் ரமம்பாடு பற்றிய விழிப்புணர்வு ரபான்றதவ நிறுவன நடத்தையின் வளர்ச்சிக்கு 

வித்ைிட்டன. 

ஊழியர்கள் ரவதலயில் ஊக்கம், உற்சாகம், குழுரவாடு இதணந்து ரவதல வசய்யும் ைிறன், 

ரநர்மதறயான மனப்பான்தம, ஒத்துப்ரபாகும் வழக்கம் ஆகியதவ முக்கியமான சில நிறுவன 

நடத்தைகள் ஆகும்.     

இந்ை புத்ைகம், நிறுவன நடத்தையின் முக்கிய கூறுகதள உள்ளடக்கியது. ஒவ்வவாரு 

அத்ைியாயத்ைின் ஆரம்பத்ைிலும் அைன் அறிமுகத்ரைாடும், ரநாக்கத்ரைாடும் வைாடங்குகிறது, 

புரிைலுக்காக ரைதவயான இடங்களில் உைாரணங்கள் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. மாணவர்களின் 

புரிைதல ரசாைிக்க ஒவ்வவாரு பகுைியின் முடிவிலும் வசயல்முதறகளும், ஒவ்வவாரு அத்யாய 

முடிவிலும் ஒரு நிகழ்வாய்வும், சுய பரிரசாைதனக்காக வினாக்களும் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

மாணவர்கள் நிறுவன நடத்தை பற்றி வைளிவுற புரிந்துவகாள்ளவும், வருங்காலத்ைில் சிறந்ை 

ஊழியர்களாகவும், ைதலவர்களாகவும் ைங்கதள நிதலநிறுத்ைிக் வகாள்ள இந்ை புத்ைகம் ஒரு 

சிறந்ை வழிகாட்டியாக இருக்கும்.  

இந்ை புத்ைகத்தை ைமிழ் வழி மாணவர்களுக்குச் வசன்று ரசரும் வதகயில் ஆழமாகவும் 

எளிதமயாகவும் எழுைி, ைமிழில் ரமற்கத்ைிய கருத்துக்கதள சிறப்பாகப் பைிவிட்டுள்ள முலனவர் 

ச.பவித்ரா அவர்களுக்கு என் வாழ்த்துக்கதளத் வைரிவித்துக்வகாள்கிரறன். ரமலும் இந்ை 

புத்ைகத்தை நிதறவு வசய்வைற்கு ஆைரவு அளித்ை எம்.ஜி.என்.சி.ஆர் குழு உறுப்பினர்களுக்கும் 

நன்றி. 

- டாக்டர் டபிள்யூ ஜி பிரசன்னா குமார் 
                                    தலைவர் எம்.ஜி.என்.சி.ஆர்.இ. 
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அலகு 1 - நிறுவன நடத்தை 
அத்ைியாய அறிமுகம் 
நிறுவன நடத்தை என்பது நிறுவனங்களில் மக்கள் எவ்வாறு நடந்து 
ககாள்கிறார்கள் என்பது பற்றிய ஆய்வு ஆகும்.  நிறுவன நடத்தையின் 
ககாள்தககள் நிறுவனங்கதள சிறப்பானைாக உருவாக்கும் நநாக்கத்துடன் 
பயன்படுத்ைப்படுகின்றன, அவற்றில் உள்ள மக்கள் மிகவும் ைிறம்பட 
ஒன்றிதைந்து கசயல்பட நிறுவன நடத்தை உைவுகிறது. 

நிறுவன நடத்தை ஆராய்ச்சி என்பது நிறுவனத்ைிற்குள் ைனிப்பட்ட நபரின் 
நடத்தை, குழுக்கள் எவ்வாறு ஒன்றிதைந்து கசயல்படுகின்றன, நிறுவனம் 
எவ்வாறு கசயல்படுகிறது, இதவ அதனத்தும் ஒன்நறாகடான்று எவ்வாறு 
இதைந்ைிருக்கிறது மற்றும் ஒருவருக்ககாருவர் ைாக்கத்தை ஏற்படுத்துைல் 
ஆகியவற்றில் கவனம் கசலுத்துகிறது. 

அத்ைியாய நநாக்கங்கள் 
 நிறுவன நடத்தையின் கருத்து மற்றும் முக்கியத்துவம் பற்றி அறிைல். 
 நிறுவன நடத்தையின் வரலாற்று வளர்ச்சிதய பற்றிய கைளிவு. 
 நிறுவன நடத்தையின் சவால்கள் மற்றும் வாய்ப்புகள் பற்றி கைரிந்து 

ககாள்ளுைல்.  
 நிறுவன நடத்தையின் மாைிரிகதள புரிந்து ககாள்ளுைல்  
 நிறுவன நடத்தையின் பயன்பாடு பற்றிய கைளிவு. 

அத்ைியாய அதைப்பு 

 
அத்ைியாய அதைப்பு 

 

1.1

•நிறுவன 
நடத்தை –

அறிமுகம், 

கருத்து மற்றும் 
முக்கியத்துவம்

1.2

•நிறுவன 
நடத்தையின்
வரலாற்று 
வளர்ச்சி

1.3

•நிறுவன 
நடத்தையின்
சவால்கள் 
மற்றும் 
வாய்ப்புகள் 

1.4

•நிறுவன 
நடத்தையின்
மாைிரிகள்

1.5

•நிறுவன 
நடத்தையின்
பயன்பாடு
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1.1 நிறுவன நடத்தை - அறிமுகம், கருத்து ைற்றும் முக்கியத்துவம் 

நிறுவன நடத்தை – அறிமுகம் 
நிறுவனம்: இது கூட்டு முயற்சிகளுடன் கபாதுவான இலக்தக அதடய 
நசகரிக்கப்பட்ட ஒரு குழு. ஒரு நிறுவனம் அைன் குழு உறுப்பினர்களிதடநய 
ஒருங்கிதைப்பு மற்றும் பிரைிநிைித்துவத்தை வலியுறுத்துகிறது. குழு 
உறுப்பினர்கதள அவர்களின் ைிறனுக்கு ஏற்ப சமமான நவதலயுடன் ஒதுக்க 
பிரைிநிைித்துவம் அவசியம், நமலும் நிறுவன இலக்தக துல்லியமாக 
அதடய ஒருங்கிதைப்பு நைதவ. இதவ இரண்டும் நிறுவன நடத்தையின் 
முக்கிய கருத்ைாகும். 

நடத்தை: இது ஒரு நபர் ைனது சுற்றுப்புறங்களின் ைாக்கத்ைின் விதளவாக 
காட்டப்படும் வாய்கமாழி அல்லது உடல் ரீைியான பைிநல நடத்தை 
எனப்படுகிறது. ைனிநபர் நடத்தை குறிப்பிட்ட சூழ்நிதலகளுக்கு அவர்களின் 
மன எைிர்விதனக்கு ஏற்ப மாறுபடுகிறது, அைற்கு ஒருவரின் ஆழ்ந்ை 
ஒழுக்ககநறிகழும் மைிப்புகளுநம காரைம். 

நிறுவன நடத்தை: நிறுவன நடத்தை என்பது ைனிநபர் மற்றும் / அல்லது 
குழு நடத்தைதய அவைானிப்பைாகும். குறிப்பிட்ட சூழ்நிதலகள் குறித்ை 
அவர்களின் அணுகுமுதறதய அறிய மக்கள் அல்லது குழுவின் 
நடத்தைதய இது ஆய்வு கசய்கிறது. 

நிறுவன நடத்தை ஒரு நிறுவனத்ைில் உள்ள நபர்களின் நடத்தை என்று 
அதழக்கப்படலாம். ஒரு நிறுவனத்ைில் மற்றவர்களின் நடத்தைகதளப் 
புரிந்துககாள்வது ஒரு முக்கியமான அம்சமாகும். பிறர் நடத்தைதயப் 
பற்றிய புரிைல் அவர்கதள தகயாள உைவுகிறது. மனிை நடத்தை என்பது 
கவளிப்புற மற்றும் உள் சக்ைிகளால் இயக்கப்படுகிறது. இந்ை சக்ைிகளின் 
கபாருத்ைமான பகுப்பாய்வு நிறுவனத்ைில் உள்ள பிற நபர்களின் 
நடத்தைகதளப் புரிந்துககாள்ள பயனுள்ளைாக இருக்கும். புரிந்துககாள்ளும் 
நடத்தை நமலாளர்களுக்கு பயனுள்ளைாக இருப்பைாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. 
ஒரு நிறுவனத்ைின் நிர்ையிக்கப்பட்ட குறிக்நகாள்கதள நிதறநவற்றுவைில் 
மனிை ஆற்றதல இயக்குவைற்கு இது நமலாளர்களுக்கு உைவுகிறது.  

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வாடிக்தகயாளராக நீங்கள் தகயாண்ட 
நிறுவனங்கதளப் பற்றி சிந்ைியுங்கள். உங்கள் அனுபவங்கள் எப்நபாதும் 
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இனிதமயாகவும் சிக்கலில்லாமலும் இருந்ைிருக்கலாம். ஒருநவதள நீங்கள் 
ஒரு நசதவக்காகக் பல மைிநநரங்கள் காத்ைிருந்ைிருக்கலாம், 
ஒப்படீ்டளவில் நநரடியான ைகவல்கதளப் கபற முயற்சித்ைிருக்கலாம், 
மறுபுறம், உயர்ந்ை ைரத்தை கைாடர்ந்து பராமரிக்கும் நிறுவனங்கதளயும் 
நீங்கள் பார்த்து இருக்கலாம். நிறுவன நடத்தை இந்ை நிறுவனங்களில் உள்ள 
நவறுபாடுகதள நிவர்த்ைி கசய்கிறது, சில நிறுவனங்கள் ஏன் மற்றவர்கதள 
விட மிகவும் பயனுள்ளைாக இருக்கின்றன? சில நமற்பார்தவயாளர்கள் ஏன் 
சிறந்ை நமலாளர்கதள உருவாக்குகிறார்கள்? நிறுவன நடத்தைகதளப் 
படிப்பைன் மூலம், ஊழியர்கள் மற்றும் நமலாளர்கள் இருவரும் 
சகஊழியர்கள் நடந்து ககாள்ளும் விைத்தைப் புரிந்துககாள்வார்கள். 

ஊழியர்கள் இந்ை அறிதவப் பயன்படுத்ைி ைங்கள் கசாந்ை நவதல 
ைிருப்ைிதய அைிகரிக்கவும், நவதல கசயல்ைிறதன நமம்படுத்ைவும் 
முடியும். நமலாளர்கள் இலக்குகதள நிதறநவற்ற நிறுவன நடத்தைகதளப் 
பயன்படுத்ைலாம் மற்றும் உகந்ை கசயல்ைிறதன அதடய ஊழியர்களுக்கு 
உைவலாம். மிக முக்கியமாக, நிறுவன நடத்தை பற்றி அறிந்துககாள்வது 
ஒருவரின் கசாந்ை நடத்தைகள், அணுகுமுதறகள், கநறிமுதறக் காட்சிகள், 
கசயல்ைிறன் மற்றும் உடன் பைிபுரியும் நபர்களின் நடத்தைகதளப் 
புரிந்துககாள்ள உைவும். நமலாளர்கள், சகாக்கள் மற்றும் துதை 
அைிகாரிகளுடன் ைிறம்பட கசயல்பட நிறுவன நடத்தை அறிவு உைவும். 

நிறுவன நடத்தை ஏன் முக்கியைானது? 
பயனுள்ள நிறுவன நடத்தை ககாள்தககதள பைியிடத்ைின் பல 
அம்சங்களுக்கு பயன்படுத்ைலாம். உற்பத்ைித்ைிறன் மற்றும் கசயல்ைிறதன 
நமம்படுத்துவைற்கும், ஊழியர்களின் ைிருப்ைிதய அைிகரிப்பைற்கும், 
உந்துைதல அைிகரிப்பைற்கும், சிறந்ை ைதலதமதய வளர்ப்பைற்கும், 
முடிகவடுப்பதைப் புரிந்துககாள்வைற்கும், சிறந்ை குறுக்கு குழு 
ஒத்துதழப்தப எளிைாக்குவைற்கும் இது பயன்படுத்ைப்படலாம். 

ஒரு கல்வி பாடமாக, நிறுவன நடத்தை பல வைிக நிர்வாக ைிட்டங்களில் 
ஆய்வு கசய்யப்படுகிறது. நிறுவன நடத்தை ஆநலாசகர்கள் அல்லது நிறுவன 
நமலாண்தம வல்லுநர்கள் நபான்ற பல வைிக பாத்ைிரங்களால் ஆராய்ச்சி 
கசய்யப்பட்டு பயன்படுத்ைப்படுகிறது. 
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வதையதற 
நிறுவன நடத்தை பற்றிய கருத்தை விவரிக்கும் பல நகாட்பாடுகள் உள்ளன. 
அைில் சில முக்கியமான வதரயதறகள் கிநழ ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன. கீத் 
நடவிஸின் கூற்றுப்படி, நிறுவன நடத்தை என்பது ஒரு கல்விசார் 
ஒழுக்கமாகும், இது ஒரு நிறுவன நடத்தையில் மனிை நடத்தைகதளப் 
புரிந்துககாள்வநைாடு கைாடர்புதடயது. . இது அதமப்புகளில் உள்ள 
சிக்கலான மனிை காரைிதய தமயமாகக் ககாண்டுள்ளது. கவனிக்கப்பட்ட 
குறிப்பிட்ட நடத்தையின் காரைங்கதளயும் விதளவுகதளயும் அதடயாளம் 
காண்பைன் மூலம் இது கசய்யப்படுகிறது.  

ந ா ககல்லியின் கூற்றுப்படி, நிறுவனங்களின் நடத்தை பற்றிய முதறயான 
ஆய்வு என நிறுவன நடத்தை விளக்கப்படலாம். இது அதமப்பின் நைாற்றம், 
அைன் வளர்ச்சி மற்றும் அைன் உறுப்பினர்கள் மற்றும் பிற நிறுவன 
உறுப்பினர்களின் நடத்தை நபான்றவற்றில் முழுதமயாக கவனம் 
கசலுத்துகிறது. 

லூத்ைன்ஸின் கூற்றுப்படி, நிறுவன நடத்தை என்பது நிறுவனங்களில் மனிை 
நடத்தைகதளப் புரிந்துககாள்வது, கைிப்பது மற்றும் கட்டுப்படுத்துவைில் 
நநரடியாக அக்கதற ககாண்டுள்ளது. ராபின்ஸின் கூற்றுப்படி, நிறுவன 
நடத்தை என்பது ைனிநபர்கள், குழுக்கள் மற்றும் கட்டதமப்பான 
நிறுவனங்களுக்குள் நடத்தை ஏற்படுத்தும் ைாக்கத்தை ஆராயும் ஒரு 
ஆய்வுத் துதறயாக விவரிக்கப்படலாம். இந்ை வதக அறிவு நிறுவனத்ைின் 
கசயல்ைிறதன நமம்படுத்ை உைவுகிறது. பநரான் மற்றும் க்ரீன்கபர்க்கின் 
கூற்றுப்படி, நிறுவன நடத்தை என்பது ைனிநபர், குழு மற்றும் நிறுவன 
கசயல்முதறகதள முதறயாகப் படிப்பைன் மூலம் நிறுவன அதமப்புகளில் 
நடத்தை பற்றிய அறிதவத் நைடும் ஆய்வுத் துதறயாக விவரிக்கப்படலாம். 

நிறுவன நடத்தையின் அடிப்பதட அம்சங்கள் 
நிறுவன நடத்தையின் சில அடிப்பதட அம்சங்கள் கீநழ 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன: 
1. ைக்கள் 
மக்கநள ஒரு நிறுவனத்ைின் ஆன்மாவாக ைிகழ்கிறது, ஏகனன்றால் மக்கநள 
ஒரு நிறுவனத்ைின் இலக்தக அதடய நவதல கசய்கிறார்கள் மற்றும் 
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ைனிநபர் அல்லது ைனிநபர்களின் குழுவின் நைதவகதள பூர்த்ைி கசய்ய 
நிறுவனம் கசயல்படுகிறது. ‘மக்கள்’ என்ற கசால் நிறுவனத்ைிற்குள் 
பைியாற்றும் அதனவதரயும் உள்ளடிக்கியது, உைாரைமாக ஊழியர்கள், 
சப்தளயர், வாடிக்தகயாளர், ைைிக்தகயாளர் அல்லது அரசாங்க அைிகாரி 
நபான்ற கவளிப்புற நபராகநவா இருக்கலாம். 
2. கட்டதைப்பு  
ஒரு நிறுவனத்ைின் பல்நவறு நிதலகளுக்கு இதடயில் ஒருங்கிதைப்தபக் 
ககாண்டுவருவைில் கவனமாக இருக்க நவண்டியது நிறுவனத்ைின் 
நவதலயாகும், ஏகனன்றால் ஒரு நிறுவனம் ைனிதமயில் கசயல்பட 
முடியாது, அைன் மக்கதளச் சார்ந்நை இருக்கிறது. எனநவ, நிறுவனத்ைில் 
எப்நபாதுநம ஒரு படிநிதல உள்ளது, இது சரியாகக் தகயாளப்படாவிட்டால், 
அது குழப்பமான சூழ்நிதலக்கு வழிவகுக்கலாம்.  
3. தைாழில்நுட்பம் 
நிறுவனங்கள் ைங்கள் நவதலதய ைிறம்பட கசய்ய உைவும் வதகயில் 
கைாழில்நுட்பங்கள் கசயல்படுகின்றன. ஒவ்கவாரு நிறுவனத்ைிற்கும் ஒநர 
கைாழில்நுட்பம் கபாருந்ைாது, அைனால் ஒவ்கவாரு நிறுவனமும் அவற்றின் 
கவவ்நவறு வைிகங்களுக்கு கவவ்நவறு கைாழில்நுட்பங்கதளக் 
நகாருகின்றன. எ.கா. வங்கிக்கு வாடிக்தகயாளர்கதளயும் 
வங்கியாளர்கதளயும் இதைக்கும் மத்ைியஸ்ை கைாழில்நுட்பம் நைதவ, 
உற்பத்ைி நிறுவனங்களுக்கு அவற்றின் கூட்டு கசயல்முதற காரைமாக 
நீண்டகாலமாக இதைக்கப்பட்ட கைாழில்நுட்பம் நைதவப்படுகிறது, நமலும் 
மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவ உபகரைங்களின் அடிப்பதடயில் சிறப்பு 
நசதவகதள வழங்குவைற்கான கபாறுப்பு காரைமாக மருத்துவமதனகள் 
ைீவிர கைாழில்நுட்பத்ைில் கசயல்படுகின்றன. 
4. சுற்றுச்சூழல் 
நிறுவனங்கள் அதவ கசயல்படும் சூழலால் கைிசமான அளவில் 
பாைிக்கப்படுகின்றன. பின்வரும் காரைிகளால் நிறுவனங்களுக்கு 
சுற்றுச்சூழல் முக்கியமானது: 

 வழங்கல் மற்றும் நைதவ இந்ை சூழலில் இருந்து வருகிறது. 
 மனிைவளம், நபாட்டியாளர்கள், அரசு நிறுவனங்கள், கைாழிற்சங்கங்கள் 

மற்றும் அரசியல் கட்சிகள் ஒரு நிறுவனம் உயிர்வாழும் சூழலில் 
இருந்து வருகிறது. 
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 இந்ை சூழலால் வளர்க்கப்பட்ட விைிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுதறகதள 
நிறுவனங்கள் பின்பற்ற நவண்டும். 

நிறுவன நடத்தையின் இயல்புகள் 
நிறுவன நடத்தையின் இயல்புகள் பின்வருமாறு அதடயாளம் 
காைப்படுகிறது: 
1. நிறுவன நடத்தை என்பது ஒரு ைனி ஆய்வுத் துதற 
வதரயதறயின்படி, நிறுவன நடத்தை பலைரப்பட்ட நநாக்குநிதலதயக் 
ககாண்டுள்ளது, எனநவ இது ஒரு குறிப்பிட்ட ைத்துவார்த்ை பின்னைிதய 
அடிப்பதடயாகக் ககாண்டது அல்ல. இது பல துதறகதள உள்ளடிக்கிய ைனி 
ஆய்வுத்துதறயாகும். 
2. ஒரு இதடநிதல அணுகுமுதற 
நிறுவன நடத்தை என்பது பைியில் மனிை நடத்தைகதளப் படிப்பைற்கான 
ஒரு இதடநிதல அணுகுமுதற ஆகும். நிறுவன நடத்தை படிப்பைற்கும் 
பகுப்பாய்வு கசய்வைற்கும் அதவ கபாருந்ைக்கூடிய வதகயில் உளவியல், 
சமூகவியல் மற்றும் மானுடவியல் நபான்ற மறுசீரதமக்கப்பட்ட 
துதறகளிலிருந்து கபறப்பட்ட கைாடர்புதடய அறிதவ ஒருங்கிதைக்க 
முயற்சிக்கிறது. 

 
படம் எண் 1.1 நிறுவன நடத்தையின் இயல்புகள் 

 
 
3. ஒரு பயன்பாட்டு அறிவியல் 
நிறுவன நடத்தை என்பது மனிை நடத்தை கைாடர்பான நிறுவன 
சிக்கல்கதளத் ைீர்க்க பல்நவறு ஆராய்ச்சிகளின் பயன்பாடு ஆகும். தூய 

நிறுவனநடத்தை

என்பதுஒரு ைனி

ஆய்வுத் துதை

ஒருஇதடநிதை

அணுகுமுதை

ஒரு பயன்பாட்டு

அறிவியல்

ஒருஇயல்பான

அறிவியல்

ஒருமனிைநநய

மற்றும்

நம்பிக்தையான

அணுகுமுதை

ைணினி

அணுகுமுதை
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அறிவியலுக்கும் நிறுவன நடத்தைக்கும் நவறுபாடுகள் உள்ளன. முந்தையது 
அடிப்பதட ஆராய்ச்சிகளில் கவனம் கசலுத்துதகயில், பிந்தையது 
பயன்பாட்டு ஆராய்ச்சிகளில் கவனம் கசலுத்துகிறது. எனநவ, நிறுவன 
நடத்தை அறிவியல் துதற மற்றும் கதல துதற என இரண்தடயும் கலந்ை 
படிப்பாகும். 
4. ஒரு இயல்பான அறிவியல் 
நிறுவன நடத்தை ஒரு கநறிமுதற அறிவியல். நிறுவன நடத்தை சமூக 
ரீைியாக ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்ட நிறுவன இலக்குகளுக்கு பயன்பாட்டு 
ஆராய்ச்சிகளின் கண்டுபிடிப்புகள் எவ்வாறு பயன்படுத்ைப்படலாம் என்பதை 
பரிந்துதரக்கிறது. இவ்வாறு, நிறுவன நடத்தை ஒரு நிறுவனத்ைில் 
ஈடுபட்டுள்ள ைனிநபர்கள் மற்றும் சமூகத்ைால் ஏற்றுக் 
ககாள்ளப்பட்டவற்தறக் தகயாள்கிறது.  
5. ஒரு ைனிைநநய ைற்றும் நம்பிக்தகயான அணுகுமுதற 
நிறுவன நடத்தை நிறுவனத்ைில் பைிபுரியும் நபர்களுக்கு மனிைநநய 
அணுகுமுதறதயப் அளிக்கிறது. இது, மனிைர்களின் சிந்ைதன மற்றும் 
உைர்தவக் தகயாள்கிறது. நிறுவன நடத்தை சுயாைீனமான, 
ஆக்கபூர்வமான மற்றும் உற்பத்ைித்ைிறன் மிக்கது என்ற நம்பிக்தகயின் 
அடிப்பதடயில் அதமந்துள்ளது. நிறுவனத்ைில் பைிபுரியும் நபர்களுக்கு 
முதறயான நிதலதமகள் மற்றும் சூழல் வழங்கப்பட்டால் இந்ை 
சாத்ைியங்கதள அவர்கள் உைர முடியும் என்பதையும் இது உைர்த்துகிறது.  
6 கணினி அணுகுமுதற 
கைினி அணுகுமுதற என்பது அதனத்து மாறிகதளயும் ஒருங்கிதைத்து, 
நிறுவன கசயல்பாட்தட பாைிக்கிறது. ஒருவரது சமூக-உளவியல் 
கட்டதமப்தபக் கருத்ைில் ககாண்டு மனிை நடத்தைகதள பகுப்பாய்வு கசய்ய 
நடத்தை விஞ்ஞானிகளால் நிறுவனங்களின் அணுகுமுதற 
உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. மனிைனின் சமூக-உளவியல் கட்டதமப்பானது 
மனிைதன ஒரு சிக்கலான ஒன்றாக ஆக்குகிறது மற்றும் நிறுவனங்களின் 
அணுகுமுதற ஒருவரது சிக்கதலப் படித்து அைற்கான ைீர்தவக் காை 
முயற்சிக்கிறது. 
 

 

 

ைாணவர் தசயல்முதற 
ஏநைனும் ஒரு நிறுவனத்ைின் நநாக்கங்கதளயும், கைாதலநநாக்கு 
பார்தவதயயும் கண்டறிந்து பட்டியலிடுக. 
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1.2 நிறுவன நடத்தையின் பரிணாை வளர்ச்சி 

அறிமுகம் 
20 ஆம் நூற்றாண்டு வதர நமலாண்தமத் துதறதயப் பற்றி மக்களிடம் 
கபரிய விழிப்புைர்வு இல்தல. கைாழில் துதற மிகவும் ைாமைமாக வளர்ச்சி 
அதடந்ைைால் மிகச் சில நிறுவனங்கநள இருந்ைன. நமலாண்தமயின் 
வளர்ச்சி சிறிய மற்றும் கபரிய நிறுவனங்களுக்கு முக்கியமானது என்று 
உைரப்பட்டது. நிறுவன நடத்தையின் வரலாற்று வளர்ச்சி நான்கு 
பிரிவுகளாக வதகப்படுத்ைப்பட்டுள்ளது. அதவ பின்வருமாறு:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் எண் 1.2 நிறுவன நடத்தையின் பரிணாை வளர்ச்சி 

நிறுவன நடத்தையின் பரிணாை வளர்ச்சி நிதலகள் 
1. கைாழில்துதற புரட்சி, 
2. அறிவியல் நமலாண்தம,  
3. மனிை உறவுகள் இயக்கம் மற்றும்  
4. நிறுவன நடத்தை. 
 
 

கைாழில்துதற புரட்சி 

அறிவியல் நமலாண்தம 

மனிை உறவுகள் இயக்கம் 

1. மனச்நசார்வு 

2. கைாழிலாளர் இயக்கம் 

3. ஹாவ்நைார்ன் ஆய்வுகள் 

நிறுவன நடத்தை 
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1. தைாழில்துதற புைட்சி 
ஆடம் ஸ்மித், ராபர்ட் ஓவன், ஆண்ட்ரூ யுநர ஆகிநயார் நமலாண்தமயின் 
முன்நனாடிகள். பின்னர் ஃபிரகடரிக் கடய்லர் நிறுவன நடத்தை பற்றிய 
கல்வித் துதறதயத் கைாடங்க வித்ைிட்டார். 1920ஆம் ஆண்டில் ைிரு.எல்டன் 
மாநயா என்ற நபராசிரியர் ைனது சகாக்களுடன் நமற்கு மின்சார நமற்கத்ைிய 
மின்சார ஆதலயில் உற்பத்ைித்ைிறன் ஆய்வுகதள நமற்ககாண்டார். ஆனால் 
இந்ை தமயத்ைிலிருந்து நிறுவன நடத்தை பற்றிய ஆய்வுகள் மங்கிப்நபானது. 
மனிை காரைிகள் மற்றும் உளவியல் காரைிகள் நிறுவனங்கதள எவ்வாறு 
பாைித்ைது என்பைற்கான இரண்டு பகுப்பாய்வுகழும், நிறுவனங்களின் 
ஆய்வில் இைன் மாற்றமும் ஹாவ்நைார்ன் விதளவு என்று 
அதழக்கப்பட்டது. 

கைாழில்துதற புரட்சி நிறுவங்களின் முன்நனற்றத்ைிற்கு மிக முக்கியமான 
பங்களிப்தப ககாண்டது. கைாழில்துதற புரட்சி பல முக்கிய நடத்தை 
நிகழ்வுகதள விதளவித்ைது. 

கைாழில்துதற புரட்சி என்பது 18 முைல் 19 ஆம் நூற்றாண்டு வதரயிலான 
காலகட்டமாகும். இப்புரட்சியானது பிரிட்டனில் விவசாயம், நபாக்குவரத்து 
மற்றும் கைாழில்நுட்பத்ைில் கபரிய மாற்றங்கதளயும், சமூக கபாருளாைார 
மற்றும் கலாச்சார நிதலதமகளில் ஆழமான ைாக்கத்தையும் ஏற்படுத்ைின. 
கைாழில்துதற புரட்சியானது பிரிட்டனில் இருந்து மற்ற வட 
அகமரிக்காவிற்கும் பின்னர் உலகம் முழுவைற்கும் கசன்றதடந்ைது. 
கைாழில்துதற புரட்சி காலத்ைில் பல கைாழிற்சாதலகள் உருவாகின, அைன் 
கைாடர்ச்சியாக மூலப்கபாருட்களுக்கான நைதவயும், மக்கதள நிர்வகிக்கும் 
நைதவயும் ஒநர நநரத்ைில் அைிகரித்ைது. இதவ அதனத்தும் நமலாண்தம 
துதறக்கான வளர்ச்சிக்கு வித்ைிட்டது. பின்னர் 1948இல் நிறுவன 
நடத்தையின் பரிைாமம் ஏற்பட்டது. 
2. அறிவியல் நைலாண்தை 
சமூக அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளரான கடய்லர் மக்கதள எவ்வாறு ைிறம்பட 
பயன்படுத்ை முடியும் என்பது குறித்து பல ஆராய்ச்சிகதள நமற்ககாண்டார். 
கைாழிற்சாதலகளில் பயனற்ற ைன்தம மற்றும் வைீடிக்கப்படுவைற்கான 
முக்கிய காரைிகதள கண்டறிந்ைனர். கைாழிலாளர்கள் மற்றும் 
நமலாளர்களுக்கு விஞ்ஞான முதறகதள பற்றிய நபாைிய விவரம் இல்தல 
என்பைநய ஆராய்ச்சி முடிவுகள் சுட்டிக்காட்டின. இந்ை முடிவுகளின் 
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விதளவாக F.W.கடய்லர் “விஞ்ஞான நமலாண்தம” எனப்படும் 
நகாட்பாட்தட உருவாக்கினார், இைன் மூலம் பகுப்பாய்வு விசாரதை 
மற்றும் அளவடீ்டின் மூலம் கசயல்ைிறதன நமம்படுத்ை முடியும் என்று 
உறுைி கசய்ைார். பின்வரும் ககாள்தககதள F.W.கடய்லர் வழங்கியுள்ளார்:  

கட்தடவிைல் விைிதய அறிவியலுடன் ைாற்றுவது: கடய்லர் விஞ்ஞான 
நமலாண்தமயில் கட்தடவிரல் விைிதய ஒழுங்கதமக்கப்பட்ட அறிநவாடு 
மாற்றுவதை வலியுறுத்ைினார். இந்ை விைியானது ஒருபுறம் மைிப்படீ்டில் 
கவனம் கசலுத்துகிறது, மறுபுறம் விஞ்ஞான முதற என்பது நவதலயின் 
ஒவ்கவாரு அம்சத்தையும் ைீர்மானிப்பைில் துல்லியமாக கசயல் பட 
உைவுகிறது. 

குழு நடவடிக்தகயில் நல்லிணக்கம்: குழு நிர்வாகங்களில் 
நல்லிைக்கத்தை நபணுவைில் அறிவியல் நமலாண்தம கவனம் 
கசலுத்துகிறது. குழுவில் இைக்கம் என்பது குழு உறுப்பினர்களிதடநய 
பகிரப்பட்ட உறவாக இருக்க நவண்டும், இைனால் அவர்கள் ஒரு குழுவாக 
அைிகபட்ச பங்களிப்தப வழங்க முடியும் என்று உதரக்கிறது. 

நிர்வாகத்ைிற்கும் தைாழிலாளர்களுக்கும் இதடயிலான ஒத்துதழப்பு: 
விஞ்ஞான நமலாண்தம என்பது கைாழிலாளர்களுக்கும் நிர்வாகத்ைினர்க்கும் 
இதடநய கூட்டுத்ைாபனத்தை அதடவைில் கவனம் கசலுத்துகிறது, இைன் 
மூலம் பகிரப்பட்ட நம்பிக்தக, ஒத்துதழப்பு மற்றும் ையவு ஆகியதவ 
நமநலாங்கும். 

ைதடதசய்யப்பட்ட தவளியீட்டின் இடத்ைில் அைிகபட்ச தவளியீடு: 
விஞ்ஞான நமலாண்தம வதரயறுக்கப்பட்ட உற்பத்ைிதயக் காட்டிலும் 
அைிகபட்ச உற்பத்ைி மற்றும் உற்பத்ைித்ைிறனில் நிதலயான நமம்பாட்தட 
வலியுறுத்துகிறது. 

விஞ்ஞானத் நைர்வு ைற்றும் பயிற்சியின் மூலம் தைாழிலாளர்களின் 
வளர்ச்சி: கைாழிலாளர்களின் முழுதமயான வளர்ச்சிக்கு விஞ்ஞான 
நமலாண்தம முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது, ஏகனனில் அது 
கைாழிலாளர்களுக்கும், நிறுவனத்ைிற்கும் நன்தம பயக்கும். 
கைாழிலாளர்கதள விஞ்ஞான ரீைியாக நைர்ந்கைடுத்து பயிற்சி அளிப்பைன் 
மூலம் இது சாத்ைியமாகிறது. 
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3.  ைனிை உறவுகள் இயக்கம் 
மனிை உறவுகள் இயக்கம் விஞ்ஞான நமலாண்தம நகாட்பாட்டின் 
நைால்வியின் காரைமாக உருவானது. ஊழியர்களின் உைவி மற்றும் 
ைார்மீகத்ைிற்கு இது அைிக முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. பைியாளதர 
இயந்ைிரங்களாகக் கருைக்கூடாது, மாறாக அவர்கதள மனிைர்களாக கருை 
நவண்டும் என்பதை வலியுறுத்ைியது. ஊழியர்களின் நைதவகள் மற்றும் 
சிக்கல்களுக்கு ஞாயமான ைீர்வுகள் வழங்கப்பட நவண்டும், நமலும் 
அவர்கள் பைி நிதலதமகளின் கைாடர்புதடய முடிகவடுத்ைலில் 
ஈடுபடுத்ைப்பட நவண்டும் என்பன இவ்வியக்கைித்ைின் முக்கிய அம்சங்கள் 
ஆகும். 

கபரும் மனச்நசார்வு இயக்கம், கைாழிலாளர் இயக்கம் மற்றும் ஹாவ்நைார்ன் 
ஆய்வுகளின் கண்டுபிடிப்புகள் ஆகியதவ மனிை உறவுகள் இயக்கத்ைின் 
வளர்ச்சிக்கு முக்கிய பங்காற்றின. 
(i) தபரும் ைனச்நசார்வு இயக்கம்: கபரும் மனச்நசார்வு இயக்கம் 1929ஆம் 
ஆண்டில் அகமரிக்காவில் ஏற்பட்ட பங்கு பரிவர்த்ைதன விபத்ைில் இருந்து 
உருவானது. உலகளாவிய மனச்நசார்வின் விதளவாக சந்தைகளின் 
வாங்கும் ைிறன் சிதைவதடந்து, நவதலயின்தம மற்றும் மக்களின் 
வாழ்க்தகத் ைரம் குதறைல் ஆகியதவ ஏற்பட்டன. இந்ை நிகழ்வின் ைாக்கம் 
அகமரிக்காவில் மட்டுமல்ல, உலககங்கும் பரவலாக இருந்ைது. கபரும் 
மனச்நசார்வு இயக்கத்ைின் ஒரு நன்தம என்னகவனில் நிர்வாகம் 
உற்பத்ைிதயத் ைவிர மற்ற கசயல்பாடுகதள அங்கீகரிக்கத் கைாடங்கியது. 
ஒரு நிறுவனத்ைின் வளர்ச்சி மற்றும் இருப்புக்கு நைதவயான இடங்களில் 
சந்தைப்படுத்ைல், நிைி மற்றும் பைியாளர்கதளயும் சார்ந்து இருத்ைல் 
அவசியம் என உைர்த்ைியது. கபரும் மனச்நசார்வு இயக்கம் பல்நவறு 
மனிை பிரச்சிதனகதள முன்தவத்ைது, இைன் விதளவாக பைியாளர்கள் 
துதற உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் அவர்களுக்கு அைிக முக்கியத்துவம் 
அளிக்கப்பட்டது. நமலாளர்கள் மனிை அம்சங்களுக்கு ஒரு புைிய மற்றும் 
கபாறுப்பான அணுகுமுதறதய உருவாக்கத் கைாடங்ககினர். இைனால் 
கபரும் மனச்நசார்வின் நநரடி மற்றும் மதறமுக விதளவுகளும் மனிை 
உறவுகளின் முக்கியத்துவத்தை அைிகரித்ைன. 
(ii) தைாழிலாளர் இயக்கம்: கைாழிலாளர்கள் கைாடர்ந்து சுரண்டப்பட்டைால், 
அவர்களுக்கான உரிதமக் குரல் நைதவ என்பதை அவர்களுக்கு 



204 - நிறுவன நடத்தை  

 

MGNCRE 

 

12 

உைர்த்ைியுள்ளது. எனநவ அவர்கள் வலுவான கைாழிற்சங்கங்கதள 
உருவாக்கினர். இது நிர்வாகத்ைில் சாைகமான ைாக்கத்தை ஏற்படுத்ைியது. 
நிர்வாகம் ஊழியர்களின் உறவில் முக்கிய கவனம் கசலுத்ைத் கைாடங்கியது 
நமலும் நவதல நநரம், ஊைியம் மற்றும் நவதல நிதலதமகளிழும் ஓரளவு 
கவனம் கசலுத்ைப்பட்டது. பல்நவறு சந்ைர்ப்பங்களில், கைாழிலாளர்கள் 
ைங்கள் நகாரிக்தககதள நிதறநவற்றுவைற்காக நமலாளர்கதள 
கட்டாயப்படுத்ை நவண்டிய சூழல் உருவானது. அவ்வாறின்றி ஊழியர்களின் 
நலனுக்காக உதழக்க நமலாளர்கள் சுயமாக ஊக்கமளித்ைால் அது 
மிகச்சிறப்பாக அதமயும்.  
(iii) ஹாவ்நைார்ன் ஆய்வுகள்: ஹாவ்நைார்ன் ஆய்வுகள் மனிை உறவுகள் 
இயக்கத்தை நிர்வகிக்கின்றன. இருப்பினும் கபரும் மனச்நசார்வு மற்றும் 
கைாழிலாளர் இயக்கம் மனிை உறவு நதடமுதறகளின் முன்முயற்சிகளாக 
இருந்ைன. ஹாவ்நைார்ன் ஆய்வுகள் நிறுவன நடத்தை ஆய்வின் வளர்ச்சிக்கு 
கபரும் பங்காற்றின.  இவ்வாய்வானது சிகாநகாவில் அதமந்துள்ள 
நமற்கத்ைிய மின்சார நிறுவனத்ைில் நமற்ககாள்ளப்பட்டு ஆராச்சியாளர் 
எல்டன் மாநயாவின் கபயருடன் இதைக்கப்பட்டது. 
எல்டன் மாநயா, ஹார்ட்வுட் பல்கதலயின் நமலாண்தம துதறயில் 
கைாழில்துதற ஆராய்ச்சி நபராசிரியராக இருந்ைார். முக்கியமாக இந்ை 
ஆய்வுகதள நிதறநவற்றுவைற்காகவும், ஆய்வின் முக்கியத்துவத்தை 
பரப்புவைற்காகவும் இப்கபாறுப்பிதன ஏற்றார். அவர் மனிை உறவுகள் 
இயக்கத்ைின் ைந்தை என்று அறியப்படுகிறார். ஹாவ்நைார்ன் ஆய்வுகள் 
ஒன்நறாகடான்று இதைக்கப்பட்ட நான்கு நசாைதனகதள உள்ளடக்கியது, 
அதவ பின்வருமாறு: 
A) தவளிச்ச பரிநசாைதன 
உடல் காரைிக்கும், உற்பத்ைித்ைிறனுக்கும் இதடயிலான கைாடர்தப 
ஆராய்வைற்காக ஆய்வாளர்களால் ஒளி நைர்ந்கைடுக்கப்பட்டைால் இது 
கவளிச்ச நசாைதன என்று கபயரிடப்பட்டது. இந்ை நசாைதனக்கு 
பின்பற்றப்பட்ட முதறகள் பின்வருமாறு: 
அ) முைலாவைாக இரண்டு கவவ்கவறு ஊழியர் குழுக்கள் 
உருவாக்கப்பட்டன. 
ஆ) பின்னர் ஒரு குழு ஒளியின் கீழ் பைிபுரியும்படி நகட்கப்பட்டது, மற்ற 
குழு சீரற்ற ஒளியின் கீழ் நவதல கசய்யும்படி நகட்கப்பட்டது 
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இ) இந்ை நசாைதனயின் நநாக்கம் உற்பத்ைித்ைிறனில் விளக்குகளின் 
ைாக்கத்தை பகுப்பாய்வு கசய்வைாகும். 
உற்பத்ைித்ைிறதன பாைிக்கவில்தல என்ற கவளிச்ச பரிநசாைதன முடிவுகள் 
ஆராச்சியாளர்கள் மத்ைியில் ஆச்சர்யமூட்டின. இரு குழுக்களின் 
உற்பத்ைித்ைிறதனயும் கவளிச்சம் பாைிக்கவில்தல எனவும் நவறு சில 
காரைிகநள உற்பத்ைிைிறதன பாைிப்பைாகவும் கண்டறிந்ைனர். 
B) ரிநல அதற நசாைதன 
கைாழிலாளர்களின் உற்பத்ைித்ைிறதன பாைிக்கும் கூறுகதள கண்டுபிடிப்பநை 
இந்ை நசாைதனயின் நநாக்கம் ஆகும். அைற்கு பின்பற்றப்பட்ட முதறகள் 
பின்வருமாறு: 
அ) கைாதலநபசிகதள இதைப்பைற்கான கபாறுப்பில் உள்ள ஆறு கபண் 
ஊழியர்கள் முைலில் நைர்வு கசய்யப்பட்டனர். உற்பத்ைித்ைிறனில் ைாக்கத்தை 
ைீர்மானிக்கும் சில காரைிகதள ஆராய்ச்சியாளர்கள் மாற்றியதமத்ைனர். 
ஆ) மாற்றியதமக்கப்பட்ட காரைிகளில் நவதல நநரம், ஓய்வு 
இதடகவளிகள் மற்றும் நமம்பட்ட நிதலதமகள், கவப்பநிதல மற்றும் 
குறிப்பிட்ட வதக குழு சலுதககள் ஆகியதவ அடங்கும். 
இ) இந்ை ஊழியர்கள் ஆதலயிலிருந்து சற்று ைள்ளி ைனிதமயில் நவதல 
கசய்யுமாறு நகட்டுக்ககாள்ளப்பட்டார்கள்.  
ஈ) ஊழியர்கள் நமற்பார்தவயிடப்படவில்தல, ஆனால் அவர்கள் 
ஆராய்ச்சியாளர்களின் கண்காைிப்பில் இருந்ைனர். 
 இந்ை காரைிகளுக்கும் உற்பத்ைித்ைிறனுக்கும் இதடயில் கைாடர்பு இல்தல 
என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்ைனர். பல தகயாளுைல்களுக்குப் 
பிறகும் உற்பத்ைித்ைிறன் கைாடர்ந்து அைிகரித்ைது. 
C) ைின்கம்பி இதணப்பு அதற ஆய்வு 
உற்பத்ைித்ைிறதன பாைிக்கும் உண்தமயான காரைிகதள அதடயாளம் 
காண்பநை இந்ை ஆராய்ச்சியின் அடிப்பதட நநாக்கம் ஆகும். 
ஆராய்ச்சியாளர்கள் பின்வரும் வழிமுதறதய பின்பற்றினர்:  
அ) ஆராய்ச்சியாளர்களால் 14 ஊழியர்கள் நைர்ந்கைடுக்கப்பட்டனர். 
ஆ) இந்ை ஊழியர்களின் உற்பத்ைி ைிறன் அவர்களின் ஆரம்பகால உற்பத்ைி 
ைிறன் அறிக்தகயுடன் ஒப்பிடப்பட்டது. 
இந்ை பரிநசாைதனயின் விதளவுகள் பின்வருமாறு: 
அ) ஒவ்கவாரு நபரும் கவளியடீ்தடக் கட்டுப்படுத்துகிறார்கள். 
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ஆ) குழு ைனது கசாந்ை முதறசாரா கசயல்ைிறன் ைரத்தை முடிவு 
கசய்ைிருந்ைது. 
இ) ஒவ்கவாரு நபரின் கவளியடீும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்ைிற்கு ஓரளவு 
நிதலயானைாகநவ இருந்ைது. 
ஈ) உண்தமயான மற்றும் அறிக்தகயிடப்பட்ட கவளியடீ்டிற்கு இதடயிலான 
நவறுபாடுகள் காரைமாக ஒவ்கவாரு துதறயின் பைிவுகளும் 
சிதைக்கப்பட்டன. இந்ை மாறுபாடு நிதலயான மற்றும் அறிக்தகயிடப்பட்ட 
நவதல நநரத்ைிற்கு இதடயி ழும் இருந்ைது. 
D) நநர்காணல் ஆய்வு 
20,000 நநர்காைல்கள் மூலம் உற்பத்ைித்ைிறதன பாைிக்கும் காரைிகதள 
அதடயாளம் காண்பநை நநர்காைல் ைிட்டத்ைின் நநாக்கம். ஊழியர்களுக்கு 
ஒரு நகள்வித்ைாள் வழங்கப்பட்டது, நமலும் அவர்கள் எந்ைவிை ையக்கமும் 
இல்லாமல் பைிலளிக்குமாறு நகட்டுக்ககாள்ளப்பட்டனர். இந்ை 
நநர்காைல்களின் முடிவுகள் பைிச்சூழலில் சமூக காரைிகளின் ைாக்கத்தை 
விளக்கின. 
4. நிறுவன நடத்தை 
மனிை உறவுகள் இயக்கம் நீண்ட காலத்ைிற்கு முன்நனற்றத்தை நநாக்கி 
பயைித்ைது. ஆனால் மிக நவகமாக வளர்ந்ை காரைத்ைால், சிறிது 
காலத்ைிற்குப் பிறகு மங்கி அர்த்ைமற்றைாக மாறிப்நபானது. சில 
நமலாளர்கள் புன்னதகப்பைிழும் மற்றவர்களுக்கு நல்லவர்களாக 
இருப்பைிழும் கவனம் கசலுத்ைத் கைாடங்கினர். அநை நநரத்ைில் அவர்கள் 
புத்ைிசாலித்ைனமாக ஊழியர்கதளக் கட்டுப்படுத்ைினார்கள். இந்ை ைருைத்ைில் 
மனிை உறவுகள் இயக்கம் கடுதமயாக விமர்சிக்கப்பட்டது. காலம் கசல்ல 
கசல்ல, மனிை உறவுகள் என்ற கசால் அைன் முக்கியத்துவத்தை இழந்ைது. 
1950களின் பிற்பகுைியில் அைிகரித்ை ஆராய்ச்சிகளாலும் முைிர்ச்சியாலும் ஒரு 
புைிய கருத்து நைான்றியது. அது நிறுவன நடத்தை என்று அதழக்கப்பட்டது. 
 1960 முைல் நிறுவன நடத்தை முன்நனாக்கி கசன்றது, இருப்பினும் சில 
பின்ைங்கிய படிகளும் இருந்ைன. 1960 மற்றும் 1970ஆம் ஆண்டுகளில் நிறுவன 
நடத்தையின் முக்கிய கவனம் உந்துைல், ைதலதமக் நகாட்பாடுகள், நவதல 
வடிவதமப்பு மற்றும் நவதல ைிருப்ைி ஆகியவற்தற சுற்றி இருந்ைது. 1980 
ஆம் ஆண்டில் நிறுவன நடத்தையின் கவனம் நிறுவன கலாச்சாரம், 
குழுப்பைி, மற்றும் நிறுவன அரசியதல நநாக்கி நகர்ந்ைது.  
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1990களில் நிறுவன நடத்தையின் கவனம் ைனிப்பட்ட நநர்தமைன்தம, 
நல்கலாழுக்க கநறிமுதறகள் மற்றும் நநர்மதற உளவியதல நநாக்கி 
நகர்ந்ைது. 2000ஆம் ஆண்டில் ஃப்கரட் லூத்ைன்ஸ் எனும் ஆராய்ச்சியாளர் 
நநர்மதறயான உளவியல் நநர்மதறயான நிறுவன நடத்தைக்கு 
வழிவகுக்கும் என முன்கமாழிந்ைார். இந்ை நகாட்பாடானது ஊக்கம், 
நம்பிக்தக, மற்றும் அவர்களின் பைிகளுடன் கைாடர்புதடய பிற 
நநர்மதறயான பண்புகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்ைது. 

அட்டவதண எண் 1.1 நைலாண்தை அணுகுமுதறகள் 

நைலாண்தை 
அணுகுமுதறகள் 

காலகட்டம் சிறப்பம்சம் 

கைாழில்துதற புரட்சி 18 முைல் 19 ஆம் 
நூற்றாண்டு 

கைாழில்துதற புரட்சியின் காலமானது 
பல கைாழிற்சாதலகதள   
உருவாக்கியது, அைன் கைாடர்ச்சியாக 
மூலப்கபாருட்களுக்கான நைதவயும், 
மக்கதள நிர்வகிக்கும் நைதவயும் 
அைிகரித்ைது 
 

அறிவியல் 
நமலாண்தம 

1880 - 1890 பாரம்பரிய கட்தடவிரல் விைிகள் 
துல்லியமான நதடமுதறகளால் 
மாற்றப்பட்டன. இவ்விைியானது 
பைியில் ஒரு நபதர கவனமாக ஆய்வு 
கசய்ை பின்னர் நவதலயில் நசர்க்க 
வலியுறுத்ைியது. 

மனிை உறவுகள் 
இயக்கம் 
(i) மனச்நசார்வு 
இயக்கம் 
(ii) கைாழிலாளர் 
இயக்கம் 
(iii) ஹாவ்நைார்ன் 
ஆய்வுகள் 

1930 - 1950 கைாழிலாளர்களின் அணுகுமுதற 
உற்பத்ைித்ைிறனுடன் கைாடர்புதடயது 
என்று கண்டறியப்பட்டது 

நிறுவன நடத்தை 1950களின் 
பிற்பாைியில் 

ஒரு நிறுவனத்ைில் நடத்தைகதளப் 
புரிந்துககாள்ள நயாசதனகதள 
வழங்குகிறது. 
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1.3 நிறுவன நடத்தையின் சவால்கள் ைற்றும் வாய்ப்புகள் 
அறிமுகம்  
நிறுவன நடத்தைக்கான சவால்கள் மற்றும் வாய்ப்புகள் விதரவாக 
மாறிவருகின்றன. நிறுவனங்களுடனான பிரச்சிதனகள் மற்றும் ைீர்வுகள் 
உண்தமயில் மாறவில்தல என்றாலும், சுற்றுச்சூழல் நிச்சயமாக 
மாறிவிட்டன. இைன் விதளவாக, வளர்ந்து வரும் நிறுவனங்கள், 
குதறக்கப்பட்ட கசலவுகள் மற்றும் நமம்பட்ட உற்பத்ைித்ைிறன் 
ஆகியவற்றின் அடிப்பதடயில் சில குறுகிய கால நன்தமகதள வழங்கி 
இருக்கின்றன. ஆனால் அவர்கள் ைற்நபாதைய நதடமுதறயதயநய 
பின்பற்றி கைாடர்ந்து வியாபாரம் கசய்ைால், அவர்களால் எைிர்கால 
சவால்கதள எைிர்ககாள்ள முடியாது. 

ஹார்வர்ட் வைிக கட்டுதரயின் கூற்றுப்படி, “இந்ை காலகட்டம் ஆனது 
நமலாளர்களுக்கு பயமுறுத்தும் நநரம்”, இைற்கான ஒநர காரைம் - 
சீர்குதலக்கும் மாற்றத்ைால் அைிகரித்து வரும் ஆபத்து. உற்பத்ைித்ைிறதன 
நமம்படுத்துவைற்கும் வைிக இலக்குகதள அதடவைற்கும் நவதலயின் 
ைன்தம மிக விதரவாக மாறி வருகிறது. 

சவால்கள் ைற்றும் வாய்ப்புகள் 
நிறுவன நடத்தை கருத்துக்கதளப் பயன்படுத்ை ைற்நபாதைய நநரத்ைில் 
நமலாளர்கள் பல்நவறு சமகால சவால்கள் மற்றும் வாய்ப்புகதளச் 
சமாளிக்க நவண்டும். சில சவால்கள் மற்றும் வாய்ப்புகள் பின்வருமாறு: 
1. வணிகத்ைின் உலகையைாக்கல் 
உலகமயமாக்கலின் காரைமாக உலகம் ஒரு கபரிய உலகளாவிய 
கிராமமாக மாறியுள்ள நிதலயில், உள்ளூர் அணுகுமுதற அதமப்பு 
பின்பற்றப்படுகிறது.  நிறுவன நடத்தை நிறுவனங்களின் வர்த்ைகத்ைிற்கும் 
முைலீட்டிற்கும் குதறந்ைபட்ச ைதடகள் உள்ள ஒரு புைிய உலகத்ைிற்கு 
வழிநடத்துகிறது இைன் மூலம் நைசிய கபாருளாைாரம் ைீவிரமாக 
இதைக்கப்பட்டு வருகிறது. 
கைாதலத்கைாடர்பு மற்றும் நபாக்குவரத்து நபான்ற கைாழில்நுட்பங்கள் 
நாடுகதள ஒன்நறாடு ஒன்று கநருக்கமாகக் ககாண்டு வந்துள்ளன, நமலும் 
ஒன்றுக்ககான்று சார்ந்ை கபாருளாைார அதமப்பிற்கு வழிவகுத்ைன, இந்ை 
முழு கசயல்முதறயும் உலகமயமாக்கல் என்று அதழக்கப்படுகிறது.  
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நிறுவனங்கள் ைிறம்பட கசயல்படுவைற்கு நமலாளர்கள் ைங்கள் நிர்வாக 
பாைிகதள மாற்றியதமக்க உள்ளூர் கலாச்சாரங்கதளயும் நடத்தைதயயும் 
புரிந்து ககாள்ள நவண்டும். சிக்கல்கதள ைிறம்பட ைீர்க்கும் வதகயில் 
நிறுவனங்கள் இயக்குவைற்கு கலாச்சாரத்ைில் உள்ள நவறுபாடுகதளயும் 
அைன்படி அவற்றின் கசயல்பாட்டு பாைியில் ஏற்படும் மாற்றங்கதளயும் 
புரிந்து ககாள்ள நவண்டும். எனநவ நமலாளர்கள் உலகமயமாக்கல் 
காரைமாக வாய்ப்புகதளயும் சவால்கதளயும் எைிர்ககாள்கின்றனர்.  
2. தைாழிலாளர் பன்முகத்ைன்தை 
நிறுவனங்கள் இன்று எைிர்ககாள்ளும் மற்கறாரு சவால் என்னகவன்றால் 
கவவ்நவறு பின்னைிகள், கலாச்சாரங்கள், பாலினங்கள் மற்றும் 
இனங்கதளச் நசர்ந்ைவர்களுடன் ஒத்துஇருத்ைல். இவர்களில் உடல் 
ஊனமுற்நறார் மற்றும் வயைானவர்களும் அடங்குவர். இது கைாழிலாளர் 
பன்முகத்ைன்தம என்று அதழக்கப்படுகிறது. ஐநராப்பா, கனடா, 
ஆஸ்ைிநரலியா, அகமரிக்காவிழும் இந்ை பிரச்சிதன நிலவுகின்றது. இைற்குப் 
பின்னால் உள்ள முக்கிய காரைம், உதழக்கும் மக்கள்கைாதகயின் 
மாறிவரும் புள்ளிவிவரங்கள் ஆகும். பன்முகத்ைன்தமதய சமாளிப்பது 
இரண்டு காரைங்களால் நமலாளர்களுக்கு சவாலாக அதமயும்: 
அ) பன்முகப்படுத்ைப்பட்ட கைாழிலாளர்கதள நிர்வகிக்கும் ைிறதன எவ்வாறு 
அைிகரிப்பது என்பதை நமலாளர்கள் கற்றுக்ககாள்ள நவண்டும் 
ஆ) நமலாளர்கள் அதனவரும் கவவ்நவறு மைிப்புகள் மற்றும் கமாழிகதளக் 
ககாண்ட நாடுகளில் இருந்து வரும் ஊழியர்களுடன் எவ்வாறு 
கைாடர்புககாள்வது என்பதையும் கற்றுக்ககாள்ள நவண்டும். 
3. பணியாளர் எைிர்பார்ப்புகளில் ைாற்றம் 
பைியாளர்களின் எைிர்பார்ப்புகளும் அணுகுமுதறகளும் மாறிவிட்டன. 
ைற்கால ஊழியர்கள் பாரம்பரிய ஊழியர்கதள நபான்று நவதலக்கான 
மைிப்தப ககாடுப்பைில்தல. நவதல பாதுகாப்பு, வடீ்டுவசைி, கவர்ச்சிகரமான 
ஊைியம், நபான்றதவநய இன்தறய ஊழியர்களின் எைிர்பார்ப்பாகும். 
நிர்வாகத்துடன் அந்ைஸ்ைில் சமச்சீர்நிதலதயயும், அைிகார ரத்தையும் 
நகாருகின்றனர். இது நிர்வாகத்ைினருக்கு கபரும் சவாலாக அதமகிறது.  
4. ைைத்தை அைிகரிப்பைற்கான உந்துைல் 
உள்ளூர் நிறுவனங்களிடமிருந்தும், கவளிநாட்டு நிறுவனங்களிடமிருந்தும் 
நபாட்டியின் காரைமாக ையாரிப்பு அல்லது நசதவயின் ைரமும் அைிக 
முக்கியத்துவத்தைப் கபற்றுள்ளது. கமாத்ை ைரநமலாண்தம, ஆறு சிக்மா, 
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நிதலயான தககசன் மற்றும் ைர சான்றிைழ் நபான்ற நதடமுதறகள் 
நவகத்தை கபற்றுள்ளன. இைன் காரைமாக நிறுவனங்கள் அவற்றின் 
கசயல்பாட்தட மாற்றம் கசய்வது அவசியமாகிறது. 

இது ஊழியர்கள் பைிபுரியும் பைி நிதலதமகதளயும், மாற்றத்தை 
ஏற்றுக்ககாள்ளும் ைன்தமதயயும் வளர்க்கிறது. ஊழியர்கள் மாற்றத்தை 
முழு மனதுடன் ஏற்றுக்ககாள்வதையும், அது நமம்பாட்டிற்கானது என்பதை 
புரிந்துககாள்ள தவப்பதும் நமலாளரின் பைியாகும். 
 

  

 

 

 

படம் எண் 1.3 நிறுவன நடத்தையின் சவால்கள் ைற்றும் வாய்ப்புகள் 

பைியாளர் எைிர்பார்ப்புகளில் 
மாற்றம் 

ைரத்தை அைிகரிப்பைற்கான 
உந்துைல் 

கைாழிலாளர் பன்முகத்ைன்தம 

வைிகத்ைின் உலகமயமாக்கல் 

நவதலயில் உள்ள கநறிமுதற 
சிக்கல்கள் 

மக்கதள நமம்படுத்துைல் 

ைற்காலிகத்தை சமாளித்ைல் புதுதம மற்றும் 
மாற்றத்ைிற்கான தூண்டுைல் 

 

 

 

நிறுவன 
நடத்தையின் 
சவால்கள் 

வாடிக்தகயாளர் நசதவதய 
நமம்படுத்துைல் 

மின்னணு நிறுவனங்கள் மற்றும் 
மின் வைிகம் 

பைியாளர்களுக்கு நவதல-வாழ்க்தக 
நமாைல்கதள சமநிதலப்படுத்ை உைவுைல் 
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5. நவதலயில் உள்ள தநறிமுதற சிக்கல்கள் 
கநறிமுதறகள் என்பது ஒரு ைனிநபர் அல்லது குழு கசயலாக்கங்கள் மற்றும் 
அதவ சமூகத்ைிற்கு கபாறுப்புக்கூறக்கூடிய ககாள்தககதள நம்புைல் மற்றும் 
ைார்மீக மைிப்புகள் ஆகும். ைனிநபர்கள், அதமப்பு அல்லது குழுக்கள் சரியான 
மற்றும் கநறிமுதற சார்ந்ை கசயல்கதளத் நைர்வுகசய்து ைவறானவற்தற 
நிராகரிக்க நவண்டிய கநறிமுதற சிக்கல்கள் இருக்கின்றன. எல்லா 
நைர்வுகளும் ைவறானதவ அல்லது சட்டவிநராைமானதவ என்றால், 
அவற்றில் மிகக் குதறவான ைவறு நைர்வு கசய்யப்பட நவண்டும்.  
நிறுவனங்கதள இயக்கும் நபர்கள் அவர்களது கசயல்களுக்கு 
கபாறுப்பாக்கப்படுகிறார்கள். எனநவ அவர்கள் ைங்கள் 
வாடிக்தகயாளர்களுக்கு ைங்கள் கடதமகதள சரிவர நிதறநவற்ற 
நவண்டிய கட்டாயத்ைில் உள்ளனர்.  அதுமட்டுமன்றி 
வாடிக்தகயாளர்களுக்கு அைிகபட்ச ைிருப்ைிதய வழங்கவும் 
விரும்புகிறார்கள்.  
6. ைக்கதள நைம்படுத்துைல் 
கீழ்மட்ட பைியாளர்களுக்கு அைிக சக்ைிதயயும் கபாறுப்தபயும் 
ஒப்பதடப்பதும், அவர்களின் அட்டவதை, கசயல்பாடுகள், நதடமுதறகள் 
மற்றும் அவர்களின் நவதல கைாடர்பான பிரச்சிதனகதளத் ைீர்ப்பைற்கான 
முதறகதள பற்றி கைரிவுகசய்வதுநம முக்கிய பிரச்சிதன ஆகும். நவதல 
கைாடர்பான முடிவுகளில் ஊழியர்களின் கருத்துக்களுக்கு முக்கியத்துவம் 
அளிப்பது நவதல மீைான அவர்களின் உறுைிப்பாட்தட கைிசமான அளவு 
அைிகரிக்கும். அைிகாரமளித்ைல் என்பது ஊழியர்களுக்கு ஒருவிை 
உரிதமதய கவளிப்படுத்ை கசய்து அைன் மூலம் அவர்ககதள 
ஈடுபடுத்துவைாகும். 

நமலாளர்கள் ைங்கள் பைிதய சுயமாக கசய்ய அனுமைிக்கப்படுவைால் 
மிகவும் ைிறம்பட நவதல கசய்கிறார்கள். அைிகரித்து வரும் நிறுவனங்கள் 
சுய நிர்வகிக்கும் குழுக்கதளப் பயன்படுத்துகின்றன, அங்கு கைாழிலாளர்கள் 
கபரும்பாலும் முைலாளி இல்லாமல் கசயல்படுகிறார்கள், இது நிறுவங்களில் 
ஏற்பட்டுள்ள மாற்றத்தைக் குறிக்கிறது. அதனத்து மட்டங்களிலும் 
அைிகாரமளித்ைல், கருத்துக்கதள கசயல்படுத்துவைன் காரைமாக, 
நமலாளர்களுக்கும் பைியாளர்களுக்கும் இதடயிலான உறவு 
மறுவடிவதமக்கப்பட்டுள்ளது. நமலாளர்கள் பயிற்சியாளராகவும், 
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ஆநலாசகர்கள்களாகவும், கசயல்பட்டு   அவர்களின் ஊழியர்களுக்கு 
குதறந்ை வழிகாட்டுைலுடன் ைங்கள் பைிதயச் கசய்ய உைவுவார்கள். 

7. ைற்காலிகத்தை சைாளித்ைல் 
சமீபத்ைிய காலங்களில், ஏற்பட்டுள்ள வாழ்க்தக முதற மாற்றங்கள்,   
கசயல்பாடுகள், கலாச்சார மாற்றங்கள் நிறுவங்கதள கைாடர்ந்து மாற்றத்தை 
நநாக்கி நகர்த்துகின்றன. அந்ை நாட்களில், நமலாளர்கள் ஒரு சகாப்ைத்ைிற்கு 
ஒரு முதற அல்லது இரண்டு முதற கபரிய மாற்ற ைிட்டங்கதள 
அறிமுகப்படுத்ை நவண்டியிருந்ைது. இன்று, மாற்றம் என்பது கபரும்பாலான 
நமலாளர்களுக்கான கைாடர்ச்சியான கசயலாகும். கைாடர்ச்சியான 
முன்நனற்றத்ைின் கருத்து நிதலயான மாற்றத்தைக் குறிக்கிறது. 

கடந்ை காலங்களில், ஒரு நீண்ட கால ஸ்ைிரத்ைன்தம இருந்ைது, 
எப்நபாைாவது மட்டுநம ஒரு குறுகிய கால மாற்றங்கள் குறுக்கிட்டது, 
ஆனால் ைற்நபாது, புைிய ையாரிப்புகள் மற்றும் நசதவகதள சிறந்ை 
அம்சங்களுடன் வளர்ப்பைில் நபாட்டித்ைிறன் காரைமாக மாற்ற 
கசயல்முதற கைாடர்ந்து நடந்து ககாண்டிருக்கிறது. இன்தறய 
காலகட்டத்ைில் நிறுவங்கள் எைிர்ககாள்ளும் அதனத்தும் நிரந்ைரமான 
கசயல்களும் ைற்காலிக ைண்தம உதடயைாகும். எனநவ, புைிய நவதல 
நைதவப்படும் கைாழிலாளர்கள், ைங்கள் அறிதவயும் ைிறதமதயயும் 
கைாடர்ந்து புதுப்பித்துக் ககாள்ள நவண்டும். 

8. புதுதை ைற்றும் ைாற்றத்ைிற்கான தூண்டுைல் 
இன்தறய கவற்றிகரமான நிறுவனங்கள் புதுதமகதள வளர்க்க நவண்டும் 
மற்றும் மாற்ற கதலயில் நைர்ச்சி கபற்றிருக்க நவண்டும்; இல்தலகயனில், 
அவர்கள் சரியான நநரத்ைில் அழிவுக்கான நவட்பாளர்களாக மாறி, 
அவர்களின் வைிகத் துதறயிலிருந்து மதறந்து விடுவார்கள். கவற்றி 
என்பது கநகிழ்வுத்ைன்தமதயப் பராமரிக்கும், கைாடர்ந்து அவற்றின் ைரத்தை 
நமம்படுத்தும், மற்றும் புதுதமயான ையாரிப்புகள் மற்றும் நசதவகளின் 
நிதலயான வழிமுதற மூலம் நிறுவனங்கள் ைங்கள் இடத்தை 
ைற்காத்துக்ககாள்ள முடியும். 

எடுத்துக்காட்டாக, காம்நபக் நிறுவனம், ஈபிஎன்எம் அல்லது ஆப்பிதள விட 
அநை அல்லது குதறவான பைத்ைிற்கு அைிக சக்ைிவாய்ந்ை ைனிப்பட்ட 
கைினிகதள உருவாக்குவைன் மூலமும், கபரிய நபாட்டியாளர்கதள விட 
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விதரவாக ைங்கள் ையாரிப்புகதள சந்தைக்கு தவப்பைன் மூலமும் கவற்றி 
கபற்றது. அநமசான் வதலத்ைளத்ைின் கின்கடல், நகட்கக்கூடிய மற்றும் 
புத்ைகக் கதட நசதவகதள ஒரு இதைய வதலத்ைளத்ைிலிருந்து 
புத்ைகங்கதள கவற்றிகரமாக விற்க முடியும் என்பதை நிரூபித்து நிதறய 
சுயாைீன புத்ைகக் கதடகதளயும் கவளியடீ்டாளர்கதளயும் 
வைிகத்ைிலிருந்து கவளிநயற்றும் கசய்ைது. 

9. ைின்னணு நிறுவனங்கள் ைற்றும் ைின்வணிகம் 
இது மின்னணு பரிமாற்ற முதறகதள உள்ளடக்கிய வைிக 
நடவடிக்தககதள குறிக்கிறது. இது வதலத்ைளங்களில் ையாரிப்புகதள 
வழங்குவதையும் உள்ளடக்கியது. இந்ை கசயல்பாட்டில், கபாருட்கள் மற்றும் 
நசதவகளின் சந்தைப்படுத்ைல் மற்றும் விற்பதன, இதையம் வழியாக 
நமற்ககாள்ளப்படுகின்றன. 

மின் வைிகத்ைில், பின்வரும் நடவடிக்தககள் அடிக்கடி நதடகபறுகின்றன:             
இதையத்ைில் கபாருட்கதள ஏராளமான மக்கள் வாங்குகின்றனர், எனநவ 
வைிக நிறுவனங்கள் அவர்கள் கபாருட்கதள விற்கக்கூடிய 
வதலத்ைளங்கதள அதமத்து விற்று வருகின்றன. பைம் கசலுத்துைல் 
மற்றும் வாடிக்தகயாளர்களின் நைதவதய நிதறநவற்றுவது நபான்ற 
பரிவர்த்ைதனகளும் நிகழ்கின்றன. ஒரு நிறுவனம் ைனது 
வாடிக்தகயாளர்களுடன் கைாடர்புபடுத்தும் விைத்ைில் இது ஒரு வியத்ைகு 
மாற்றமாகும். ைற்நபாது மின்வைிகம் மிக நவகமாக வளர்ந்து வருகிறது. 
9. வாடிக்தகயாளர் நசதவதய நைம்படுத்துைல் 
ஊழியர்களின் மனப்பான்தமயும், நடத்தையும் ைிருப்ைியதடந்ை 
வாடிக்தகயாளர்கள் நிறுவன கசயல்ைிறதன நமம்படுத்துவைன் மூலம் 
நிறுவன நடத்தையியல் முக்கிய பங்களிக்கிறது. அவ்வாறான நிதலயில், 
கைினி, இதையம் நபான்ற கைாழில்நுட்ப வாய்ப்புகதளப் 
பயன்படுத்துவைன் மூலம் நசதவ முைல் உற்பத்ைி வதர அதனத்தும் 
வடியாளர்கதள சார்ந்ைைாக இருக்க நவண்டும். வாடிக்தகயாளர் நசதவதய 
நமம்படுத்துவைற்கு விற்பதன நசதவதயயும் விற்பதனக்குப் பிந்தைய 
நசதவதயயும் சிறப்பாக வழங்க நவண்டும். 
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10.பணியாளர்களுக்கு நவதல – வாழ்க்தக நைாைல்கதள 
சைநிதலப்படுத்ை உைவுைல் 
1960-1970களில் ஊழியர்கள் ைிங்கள் முைல் கவள்ளி வதர ைனது 
பைியிடத்ைில் 8 அல்லது 9 மைி நநரம் நவதல கசய்ைனர். பைியிடமும் 
மைிநநரமும் கைளிவாக குறிப்பிடப்பட்டன. ஆனால் இன்தறய 
காலகட்டத்ைில் பைியாளர்கள் கபரும் பகுைியான நநரத்தை 
அலுவலகத்ைிநலநய கசலவழிக்கின்றனர். இது நவதலக்கும் நவதல 
அல்லாை நநரத்ைிற்கும் இதடயிலான வித்யாசத்தை குதறத்துவிட்டது. 
அைனால் பைியாளர்கள் அைிக மன அழுத்ைத்ைிற்கு ஆளாகிறார்கள். 

இதை ைடுப்பைற்கான வழிமுதறகள் பின்வருமாறு: 
 முைலாவைாக, உலகளாவிய அதமப்புகதள உருவாக்குவது 

என்பைாகும். எந்ை நநரத்ைிலும், எந்ை நாளிலும், ஆயிரக்கைக்கான 
ஊழியர்கள் எங்காவது நவதல கசய்கிறார்கள்.  

 இரண்டாவைாக, ைகவல் கைாடர்பு கைாழில்நுட்பம், ஊழியர்கதள 
வடீ்டில் இருந்ைபடிநய ைங்கள் நவதலதய கசய்ய அனுமைிக்கிறது. 
கைாழில்நுட்ப மற்றும் கைாழில்முதற நவதலகளில் உள்ள பலர் 
ைங்கள் நவதலதய எந்ை நநரத்ைிலும் எந்ை இடத்ைிலிருந்தும் கசய்ய 
இது உைவுகிறது. 

 மூன்றாவைாக, நிறுவனங்கள் ைங்கள் ஊழியர்கதள பைியில் அைிக 
நநரத்தை ஒதுக்குமாறு நகட்கப்படுகின்றனர். அதை சற்று குதறத்து 
அவர்களுக்கான நநரத்தை ஒதுக்க நவண்டும்.   

 இறுைியாக, கபருவாரியான குடும்பங்களில் ஒருவர் மட்டுநம 
வருமானம் ஈட்டுபவர்களாக இருக்கிறார்கள். இன்தறய சூழ்நிதலயில் 
ைிருமைமான ஆண், கபண் இருவருநம நவதலதய கசய்பவர்கலாக 
இருக்கிறார்கள். இைனால் ைிருமைமான ஊழியர்கள் வடீு, மதனவி, 
குழந்தைகள், கபற்நறார்கள் மற்றும் நண்பர்கள் ஆகிநயாருக்கான 
கடதமகதள நிதறநவற்றுவைற்கான நநரம் குதறந்துவிடுகிறது. 
ஆைலால் ஊழியர்கள் ைங்கள் குடும்பத்துடன் கசலவிடுவைற்கான 
நநரத்தை வழங்க நவண்டும். 

 எடுத்துக்காட்டாக, சமீபத்ைிய ஆய்வுகள் ஊழியர்கள் ைங்கள் பைி 
அட்டவதையில் மாறுைல்கதள ஏற்றுக்ககாள்ளக் கூடிய ைன்தமதய 
விரும்புகின்றனர் எனவும், இைனால் அவர்கள் நவதல / வாழ்க்தக 
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நமாைல்கதள சிறப்பாக நிர்வகிக்க முடியும் என அறியப்பட்டுள்ளது. 
ஆய்வு முடிவுகள் ைனிப்பட்ட வாழ்க்தகக்கும் நவதலக்கும் இதடயில் 
சமநிதலதய அதடவது ஒரு முைன்தம கைாழில் குறிக்நகாள் என்று 
கல்லூரி மற்றும் பல்கதலக்கழக மாைவர்களில் கபரும்பாநலார் 
கபரும்பாலாநனார் விரும்புவைாக கூறுகின்றது. 

நிறுவனவியல் நிறுவனங்களுக்கு ஏற்படக்கூடும் சவால்கதள 
எைிர்ககாள்ளவும் சமாளிக்கவும் உைவும். நிறுவன சிக்கல்கதள சுத்ைமாக 
ைீர்க்க இயலாது, ஆனால் கபாறுப்பு, கவனிப்பு மற்றும் விடாமுயற்சியுடன் 
தகயாண்டால் இந்ை சவால்கதள லாபகரமான வாய்ப்புகளாக மாற்ற 
உைவுகிறது. முழு ைர நமலாண்தம, மறுசீரதமத்ைல், ைதலதம, நிறுவன 
கலாச்சாரம், குழு விைிமுதறகள் நபான்றவற்தற எைிர்ககாள்ள உைவும்.  
 

 

 
1.4 நிறுவன நடத்தையின் ைாைிரிகள் 
அறிமுகம் 
சிக்கலான விஷயங்கள் மற்றும் நயாசதனகதள கைளிவான முதறயில் 
புரிந்துககாள்ள உைவும் நுட்பங்கநல மாைிரிகள் என அதழக்கப்படுகின்றன. 
மாைிரிகள் என்பது ஊழியர்கள் ஏன் நவதலயில் ஒரு நடத்தைதய 
கவளிப்படுத்துகிறார்கள் என்பைற்கான கட்டதமப்புகள் அல்லது சாத்ைியமான 
விளக்கங்கதள அளிக்கின்றன. நிறுவன நடத்தையின் அதனத்து 
மாைிரிகழும் பரவலாக ஐந்து வதககளாக வதகப்படுத்ைப்பட்டுள்ளன:  

 எநைச்சைிகார மாைிரி,  
 காவலர் மாைிரி,  
 ஆைரவு மாைிரி,  
 கூட்டு மாைிரி மற்றும்  
 அதமப்பு மாைிரி.   

நிறுவன நடத்தை என்பது நிறுவனங்களில் மனிை நடத்தை பற்றிய ஆய்வு 
ஆகும். மனிை நடத்தைக்கும் நிறுவனத்துக்கும் இதடயிலான இதடமுகமாக 
கசயல்படுவநை நிறுவன நடத்தையின் நநாக்கம் ஆகும். 
 

ைாணவர் தசயல்முதற 

உங்கள் கண்நைாட்டத்ைில் சிறந்ை நமலாளராகத் ைிகழ நைதவயான 
குைாைிசயங்கள் யாதவ? 
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நிறுவன நடத்தையின் ைாைிரிகள் 
1. எநைச்சைிகாை ைாைிரி 
இந்ை மாைிரியின் அடிப்பதட முைலாளியின் சக்ைி. இந்ை மாைிரியின் 
அத்ைியாவசிய அம்சங்கள் பின்வருமாறு: 
(i) எநைச்சைிகார மாைிரி சூழதலக் ககாண்ட நிறுவனம், அைிகாரம் 
சார்ந்ைைாகும். இந்ை அைிகாரம் அவர்களுக்கு கீழ் பைியாற்றும் ஊழியர்கதள 
கட்டதளயிட வழங்கப்படுகிறது. நிறுவனம் மற்றும் அைன் 
பங்நகற்பாளர்களின் ஆநராக்கியத்ைிற்கு எது சிறந்ைது என்பதை 
ைீர்மானிப்பநை சிறந்ைது என்றும், உத்ைரவுகதளப் பின்பற்றுவநை 
ஊழியர்களின் கடதமயாகும் என்றும் இந்ை மாைிரி வலியுறுத்துகிறது. 
ஊழியர்கதள வழிநடத்ை நவண்டும், வற்புறுத்ை நவண்டும் மற்றும் 
ஊழியர்களின் கசயல்ைிறதன அைிகரிக்க நவண்டும் என்று அது கருதுகிறது. 
நிர்வாகத்ைினர் கட்டதளயிடுகிறார்கள், ஊழியர்கள் கட்டதளகளுக்குக் 
கீழ்ப்படிகிறார்கள். நிறுவனங்கதள நிர்வகிப்பைற்கான இந்ை பார்தவதய 
டி.கமக்ரிநகார் ைனது நகாட்பாடு X இல் உருவாக்கியுள்ளார். இந்ை முதற, 
பைியில் பைியாளர்கதள இறுக்கமாக கட்டுப்படுத்ை வழிவகுத்ைது. 

 

 
 படம் எண் 1.4 நிறுவன நடத்தையின் ைாைிரிகள் 

ஆைாரம்: கிரிநகாரி மூர்கஹட் மற்றும் ரிக்கிவ் கிரிஃபின் 

(ii) எநைச்சைிகார மாைிரியின் கீழ், ஊழியரின் நநாக்குநிதல முைலாளிக்கு 
கீழ்ப்படிைல்; முைலாளிகள் ஊழியர்கதள மைிக்க நவண்டியைில்தல. 
முைலாளிகளுக்கு ஒரு ஊழியதர பைியில் அமர்த்ைவும், பைியாளர்கதள 
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வற்புறுத்ைவும் முழுதமயான அைிகாரம் உண்டு. ஊழியர்கள் முைலாளிதயச் 
சார்ந்து இருக்க நவண்டிய கட்டாயத்ைில் இருந்ைனர்.   

குதறந்ைபட்ச கசயல்ைிறனுக்காக குதறந்ைபட்ச ஊைியம் வழங்கப்பட்டார்கள். 
விஞ்ஞான நிர்வாகத்ைின் இந்ை நகாட்பாடு எஃப்.டபிள்யூ. கடய்லரால் 
நிர்வாகத்ைின் வழக்கமான பார்தவயாக உருவாக்கப்பட்டது. ஊழியர்கள் 
ையக்கமின்றி ைங்கள் குடும்பங்களின் வாழ்வாைாரத் நைதவகதள பூர்த்ைி 
கசய்து ககாள்வைற்காக ைங்களின் பைிதய கசவ்வநன கசய்ைார்கள். சில 
ஊழியர்கள் சவால்கதள சமாளிப்பைற்கான உந்துைலால் அைிக 
கசயல்ைிறதன வழங்குகினார்கள். ஹார்வர்ட் பல்கதலக்கழகத்ைின் நடவிட் 
சி.கமக்கலல்லண்டின் ஆராய்ச்சியின் படி, "சிலர் ைங்கள் முைலாளிகள் 
இயற்தகயாக பிறந்ை ைதலவர் என்று அவர்கள் உைருவைால் வலுவான 
அைிகாரத்ைின் கீழ் பைியாற்ற விரும்புகிறார்கள்" என கண்டறிந்ைார்.   
(iii) கபாதுவாக, நமலாளர்கள் ஊழியர்கதள கட்டுப்படுத்ை பயன்படுத்ைிய 
அச்சுறுத்ைல் என்னகவன்றால், கைாழிலாளர்கள் அவர்களுக்குக் 
கீழ்ப்படியாவிட்டால் கவகுமைி அல்லது ஊைியம் நிறுத்ைப்படும் என்பைாகும். 

 
படம் எண் 1.5 நிறுவன நடத்தையின் ைாைிரிகள் 

 (iv) இந்ை மாைிரியானது எைிர்மதறயானைாக கருைப்பட்டது, ஏகனனில் 
ஊழியர்கள் அறிவற்றவர்களாகவும், பாதுகாப்பற்றவர்களாகவும் 
பயப்படுபவர்களாகவும் கருைப்பட்டனர்.  

(v) இன்தறய காலகட்டத்ைில் இம்மாைிரி முதற கபருவாரியான நாடுகளில் 
கசயல்பாட்டில் இல்தல, ஏகனனில் கபரும்பாலான நாடுகளில் குதறந்ைபட்ச 
ஊைியச் சட்டங்கள் உள்ளன. இைனால், நமலாளர்கள் கைாழிலாளர்களின் 
ஊைியம் அல்லது கவகுமைிகதள குதறப்பைாக அச்சுறுத்ை முடியாது. 
நமலும், கைாழிலாளர்கள் படித்ைவர்களாகவும் 

நிறுவன நடத்தையின் ஐந்து மாைிரிகள்

எதைச்சைிகார மாைிரி காவலர் மாைிரி ஆைரவு மாைிரி கூட்டு மாதிரி கணினிமாதிரி
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ஒழுங்கதமக்கப்பட்டவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள், இைனால் அவர்கதள 
எல்லா நநரத்ைிலும் நமலாளர்களால் கட்டதளயிட முடியாது.  
2. காவலர் ைாைிரி 
எநைச்சைிகார மாைிரியின் குதறபாடுகதள சமாளிக்க, காவலர் மாைிரி 
நதடமுதறக்கு வந்ைது. எநைச்சைிகார மாைிரியின் கீழ் கைாழிலாளர்கள் 
உைர்ந்ை பாதுகாப்பின்தம மற்றும் விரக்ைி சில நநரங்களில் முைலாளி 
மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கு எைிரான ஆக்கிரமிப்புக்கு வழிவகுத்ைது. 
பாதுகாப்பின்தம மற்றும் விரக்ைியின் இந்ை உைர்தவ அகற்ற, முைலாளி-
பைியாளர் உறவுகதள நமம்படுத்தும் ஒரு மாைிரிதய உருவாக்க நவண்டிய 
அவசியம் ஏற்பட்டது. காவலர் மாைிரி முற்நபாக்கான நமலாளர்களால் 
பயன்படுத்ைப்பட்டது. 

இந்ை மாைிரியின் சில முக்கிய அம்சங்கள் கீநழ விவரிக்கப்பட்டுள்ளன: 
(i) காவலர் மாைிரியின் கவற்றி கபாருளாைார வளங்கதளப் கபாறுத்ைது, 
ஏகனனில் இந்ை மாைிரி கபாருளாைார கவகுமைிகதளயும் நன்தமகதளயும் 
வலியுறுத்துகிறது. ஊழியரின் உடலியல் நைதவகள் ஏற்கனநவ பூர்த்ைி 
கசய்யப்பட்டைால், முைலாளிகள் பாதுகாப்புத் நைதவகளுக்கு முன்னுரிதம 
அளித்து அதை ஒரு ஊக்க சக்ைியாகப் பயன்படுத்ைினர். 
(ii) காவலர் மாைிரியின் கீழ் உள்ள ஊழியர்கள் ைங்கள் முைலாளிகதள 
சார்ந்து இருப்பதை விட நிறுவனத்தைச் சார்ந்நை இருந்ைார்கள். 
ஊழியர்களுக்கு நல்ல நலன்புரி மற்றும் நமம்பாட்டுத் ைிட்டங்கதளப் 
வழங்கினால் அவர்கள் அந்நிறுவனத்தை விட்டு கவளிநயறாமல் 
விசுவாசத்துடன் இருந்ைனர். 
(iii) இந்ை மாைிரியின் கீழ், ஊழியர்கள் ைிருப்ைியாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் 
இருந்ைனர், அைனால் அவர்களுக்கு வலுவான உந்துைல் இல்தல. எனநவ 
அதவ கசயலற்ற ஒத்துதழப்தப மட்டுநம ைருகின்றன.  
(iv) இந்ை மாைிரியின் முக்கிய நன்தம என்னகவன்றால், அது ஊழியர்களுக்கு 
பாதுகாப்தபயும் ைிருப்ைிதயயும் ைருகிறது. 
(v) இந்ை மாைிரியின் சிரமம் என்னகவன்றால், இது ஊழியர்கதள 
ஊக்குவிப்பைற்காக கபாருள் கவகுமைிகதளப் மட்டுநம ககாடுத்ைது. ஆனால் 
கைாழிலாளர்களுக்கு அவர்களின் உளவியல் நைதவகளும் உள்ளன 
என்பதைக் கருத்ைில் ககாள்ளவில்தல. இந்ை முதறயின் குதறபாடுகள் 
காரைமாக, கைாழிலாளர்கதள ஊக்குவிப்பைற்கான சிறந்ை வழிதயக் 
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கண்டுபிடிக்கத் ஒரு நைடல் கைாடங்கியது, அந்ை மாைிரி ஊழியர்கதள முழு 
ைிறன்களுடன் உற்பத்ைி கசய்ய ஊக்கிவிப்பைாக அதமய நவண்டும் என்ற 
நநாக்கத்துடன் அடுத்ை மாைிரிக்கான நைடல் கைாடர்ந்ைது. 
3. ஆைைவு ைாைிரி 
ஆைரவு மாைிரி 'ஆைரவு உறவுகளின் நகாட்பாடுகளிலிருந்து "உருவானது." 
கரன்சிஸ் லிககர்ட்டின் கூற்றுப்படி, "நிறுவனத்ைின் ைதலதமயும், பிற 
கசயல்முதறகள்களும், அதனத்து கைாடர்புகளிலும், நிறுவனத்துடனான 
அதனத்து உறவுகளிலும், ஒவ்கவாரு உறுப்பினரும் அைிகபட்ச பங்களிப்தப 
உறுைி கசய்வது நபான்றைாக இருக்க நவண்டும். இந்ை மாைிரியின் முக்கிய 
அம்சங்கள் பின்வருமாறு: 
(i) ஆைரவு மாைிரி, அைிகாரம் அல்லது பைத்ைிற்கு பைிலாக 
ைதலதமத்துவத்தைப் கபாறுத்ைது. நிர்வாகம், ைதலதமயின் உைவியுடன் 
ஒரு சாைகமான நிறுவன சூழ்நிதலதய உருவாக்க முயற்சிக்கிறது, அைில் 
ஊழியர்கள் அைிக ைிறன்கதள வளர்த்துக் ககாள்ளவும், நிறுவனத்ைின் 
குறிக்நகாள்களுக்கு இைங்க, அவர்கள் ைிறதனக் ககாண்டு கவற்றி 
அதடயவும் உைவுகிறார்கள். 
(ii) ஒரு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டால், கைாழிலாளி கபாறுப்நபற்பார், அவர்களின் 
பங்களிப்புகதளச் கசய்வார் மற்றும் ைங்கதள நமம்படுத்துவார் என்று 
ைதலவர் கருதுகிறார். கைாழிலாளர்கள் நசாம்நபறிகள் அல்ல, சிறப்பான 
உந்துைல் கபற்றால், ஊழியர்கள் சுயமாக இயங்கக்கூடியவர்காளாகவும், 
நிறுவனத்ைிற்கு ஆக்கபூர்வமான சக்ைியாகவும் இருப்பர்.  
(iii) காவல் மாைிரி அணுகுமுதறதயப் நபாலநவ ஊழியர்களுக்கு நவதல 
கசயல்ைிறதன அைிகரிப்பநை நிர்வாகத்ைின் நநாக்குநிதலயாக இருக்க 
நவண்டும். 
(iv) இந்ை மாைிரி, ஊழியர்களின் வாழ்வாைாரம் மற்றும் பாதுகாப்புத் 
நைதவகளுக்கு நமலைிகமாக அவர்களின் உளவியல் நைதவகதளயும் 
கவனித்துக்ககாள்கிறது.  
(v) இந்ை மாைிரி முந்தைய இரண்டு மாைிரிகதள விட சிறந்ைைாகும். 
ஏகனனில் அைிக நம்பிக்தகதயயும், நட்பான உயர்ந்ை-துதை கைாடர்புகதள 
உருவாக்கவும் இந்ை மாைிரி உைவுகிறது. உயர்ந்ை சுயமரியாதை, நவதல 
ைிருப்ைி நபான்ற ஊழியர்களின் உளவியல் நைதவகள் குறித்து 
கைாழிலாளர்கள் அைிக அக்கதற ககாண்டுள்ள பைக்கார நாடுகளில் இந்ை 
மாைிரி பயனுள்ளைாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. ஆனால் 
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இந்ைியாவில் இது குதறவான பயன்பாட்தடநய ககாண்டுள்ளது, ஏனனில் 
கபரும்பான்தமயான கைாழிலாளர்கள் வறுதமக் நகாட்டுக்குக் கீநழ 
உள்ளனர். அவர்கதளப் கபாறுத்ைவதர, அவர்களின் உடலியல் நைதவகள் 
மற்றும் பாதுகாப்பின் ைிருப்ைிநய மிக முக்கியமான நைதவயாகவும், 
அவர்களின் உளவியல் நைதவகள் முக்கியமற்றதவயாகவும் கருைப்பட்டன.  
4. கூட்டு ைாைிரி 
கூட்டு மாைிரி என்பது ஆைரவு மாைிரியின் நீட்டிப்பு ஆகும். கூட்டு என்பைன் 
கபாருள் ஒரு கபாதுவான நநாக்கத்தைக் ககாண்ட நிர்வாகத்ைினருக்கும், 
ஊழியர்களுக்கும் இதடயிலான கூட்டைிதய அடிப்பதடயாகக் ககாண்டது. 
இந்ை மாைிரியின் அம்சங்கள் பின்வருமாறு: 
(i) கைாழிலாளர்கள் ைாங்கள் நிறுவனத்ைில் பங்குைார்கள் என்று கருதுவைால் 
இந்ை மாைிரி நிறுவனத்ைில் சாைகமான சூழதல உருவாக்குகிறது. அவர்கள் 
நமலாளர்கதள ைங்கள் முைலாளிகளாக பார்க்க மாட்டார்கள், ஆனால் கூட்டு 
பங்களிப்பாளர்களாக பார்க்கிறார்கள். நிர்வாகம் மற்றும் கைாழிலாளர்கள் 
இருவரும் ஒருவருக்ககாருவர் ஏற்றுக்ககாண்டு, மைிப்பளிக்கிறார்கள். 
(ii) கூட்டு மாைிரி ஒரு நிறுவனத்ைில் குழு உைர்தவ ஊக்குவிக்கிறது. 
கைாழிலாளர்கள் கபாறுப்புகதள ஏற்றுக்ககாள்கிறார்கள், ஏகனன்றால் 
அவ்வாறு கசய்வது ைங்கள் கடதமயாக கருதுகிறார்கள், மாறாக 
நிர்வாகத்ைால் ைண்டிக்கப்படுவார்கள் என்பைற்காக அல்ல. 
(iii) இது நிறுவனத்ைில் சுய ஒழுக்க முதறதய வளர்க்க உைவுகிறது. இந்ை 
வதகயான கூட்டுச் சூழலில், கைாழிலாளர்களுக்கு நவதல ைிருப்ைி, நவதல 
ஈடுபாடு, நவதல உறுைி ஆகியவற்தற ஓரளவு பூர்த்ைி கசய்கிறது. 
(iv) குறிப்பாக ஆராய்ச்சி ஆய்வகங்களிலும் ஒத்ை நவதல சூழ்நிதலகளிலும் 
கூட்டு மாைிரி பயனுள்ளைாக இருக்கும் என கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 
5. கணினி ைாைிரி  
இன்தறய கபருநிறுவன சகாப்ைத்ைின் மிகவும் வளர்ந்து வரும் மாைிரி 
கைினி மாைிரி ஆகும். பைியில் உயர் மட்டத்தை அதடயும் நநாக்கத்துடன் 
நடந்ை ஆராய்ச்சியிலிருந்து கவளிப்பட்டது இந்ை மாைிரி முதற ஆகும். 
இன்தறய ஊழியர்கள் அவர்களின் நவதலயிலிருந்து சம்பளம் மற்றும் 
பாதுகாப்தப விட நவறு சிலவற்தறயும் எைிர்பார்க்கிறார்கள். அதவ 
நிறுவனத்துக்கு கசலவிடும் நநரம் மைிப்தபயும், அர்த்ைத்தையும் 
ைரவல்லைாக இருக்க நவண்டும் எனக் கருதுகிறார்கள். அதைச் நசர்க்க, 
அவர்களுக்கு கநறிமுதற, மரியாதை, நம்பிக்தக மற்றும் 
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ஒருதமப்பாட்டுடன் ஒருங்கிதைந்ை நவதல ஆகியதவ அடங்கும். நமலும் 
சக ஊழியர்களிதடநய ஒரு சமூக உைர்தவ வளர்க்க இந்ை மாைிரியானது 
ஒரு இடம் அளிக்கிறது. 

கைினி மாைிரியில், ஊழியர்களிடம் நவதலதயப் கபறுவதை விடவும் 
நமலாளர்களிடம் நவறு சில எைிர்பார்ப்புகழும் இருந்ைன. நமலாளர்கள் 
உைர்ச்சிபூர்வமாக இருக்க நவண்டும், அைிக இரக்கமுள்ளவர்களாகவும், 
ைங்கள் அைிதய நநாக்கி அக்கதறயுடனும் இருக்க நவண்டும், நமலும் 
அவர்கள் மாறுபட்ட பைியாளர்களின் நைதவகதளப் பற்றி உைர்ந்து 
இருத்ைல் நவண்டும்.  

நம்பிக்தக, நம்பகத்ைன்தம, தைரியம், சுயநிர்ைய உைர்தவ 
உருவாக்குவைில் அவர்கள் ைங்கள் கவனத்தை அர்ப்பைிக்க நவண்டும், 
இைன் மூலம், ஊழியர்கள் சுலபமாக உைரக்கூடிய நநர்மதறயான பைி 
கலாச்சாரத்தை வளர்க்க முயற்சிப்பார்கள், நமலும் அவர்கள் ைங்களுக்காக 
நவதல கசய்வது நபால் நவதல கசய்வார்கள். இது இறுைியில் 
ஊழியர்களின் நீண்டகால அர்ப்பைிப்பு, விசுவாத்ைின் மூலம் நிறுவனத்ைின் 
கவற்றிக்கு உைவுகிறது. நமலாளர்கள் முக்கிய கருத்துக்களான 
நம்பகத்ைன்தம, கவளிப்பதடத்ைன்தம மற்றும் சமூக நுண்ைறிவு 
ஆகியவற்தற வளர்க்க முயற்சிக்கின்றனர். நமலாளர்கள் எப்நபாதுநம 
ஊழியர்கதள ைிட்டத்ைின் ஒரு பகுைியாக உைர முயற்சிக்கிறார்கள், நமலும் 
அவர்களுக்கு அதனத்து ஆைரதவயும் அளிக்கிறார்கள், இைன் மூலம் 
ஊழியர்களின் கசயல்ைிறன் மற்றும் கவளியடீ்தட அைிகரிக்க முடியும். 
இதைகயாட்டி, ஊழியர்கள் உைர்ச்சி ரீைியாகவும் உளவியல் ரீைியாகவும் 
நிறுவனத்ைின் ஒரு பகுைியாக உைர்கிறார்கள் மற்றும் அவர்களின் 
கசயல்களுக்கு அைிக கபாறுப்பாளர்களாக மாறுகிறார்கள். ஊழியர்கள் அைிக 
உத்நவகத்துடனும், உந்துைலுடனும், இருக்கிறார்கள். நமலும் அவர்களது 
நவதல முக்கியத்துவம் வாய்ந்ைைாக இருப்பைாக உைர்கிறார்கள், அைனால் 
அவர்கள் ைங்கள் ைனிப்பட்ட சாைதனகளுக்கு அப்பாற்பட்டு நிறுவனத்துக்கு 
எது நல்லது என்று மட்டுநம நிதனக்கிறார்கள். 

ஒவ்கவாரு மாைிரியுடனும் மாறிவரும் ஊழியர்களின் நைதவகதள 
உைர்ந்து மாைிரிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன, அதவ அைிக உற்பத்ைி மற்றும் 
பயனுள்ள மாைிரியின் படிகளாக அதமகின்றன.  
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ஐந்து மாைிரிகதளயும் படித்ை பிறகு, அதனத்து நிறுவனங்களின் 
நைதவகளுக்கும் மிகவும் கபாருத்ைமான ஒரு மாைிரி இல்தல என்பது 
மிகவும் கைளிவாகிறது. ஏகனனில் எந்ை மாைிரியும் நூறு சைவிகிைம் 
சரியானைாக இல்தல, ஆனால் மனிை நடத்தைதய பாைிக்கும் நமது கருத்து, 
ஆய்வு மற்றும் சமூக நிதலதமகளில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களுடன் பல 
ஆண்டுகளாக உருவாகி வருகிறது. நமநல உள்ள எந்ை மாைிரிதயயும் 
பல்நவறு வழிகளில் மாற்றியதமக்கலாம், பயன்படுத்ைலாம் மற்றும் 
நீட்டிக்கலாம்.  

அட்டவதண எண்: 1.2 நிறுவன நடத்தையின் ஐந்து ைாைிரிகள்  

 எநைச்சைிகாை 
ைாைிரி 

காவலர் 
ைாைிரி 

ஆைைவு 
ைாைிரி 

கூட்டு ைாைிரி 
கணினி 
ைாைிரி 

ைாைிரியின் 
அடிப்பதட 

சக்ைி 
கபாருளாைா
ர வளம் 

ைதலதமத்
துவம் 

கூட்டு 
நம்பிக்தக, 
சமூகம் 
புரிைல் 

நிர்வாக 
நநாக்குநிதல 

அைிகாரம் பைம் ஆைரவு கூட்டுநவதல 
அக்கதற 
இரக்கம் 

பணியாளர் 
நநாக்குநிதல 

கீழ்ப்படிந்து 
நடத்ைல் 

பாதுகாப்பு 
மற்றும் 
நன்தம 

நவதல 
மற்றும் 

கசயல்ைிறன் 

கபாறுப்பான 
நடத்தை 

உளவியல் 
உரிதம 

பணியாளர் 
உளவியல் 
நிதல  

முைலாளிதய
ப் கபாறுத்ைது 

அதமப்தப
ப் 

கபாறுத்ைது 
கூட்டு சுய ஒழுக்கம் சுய உந்துைல் 

பணியாளர் 
நைதவகள் 
பூர்த்ைிதடைல்  

 வீனம் பாதுகாப்பு 
நிதல 
மற்றும் 

அங்கீகாரம் 

சுய 
கமய்நிகராக்கம் 

பரந்ை வசீ்சு 

தசயல்ைிறன் 
முடிவு 

குதறந்ைபட்சம் 
கசயலற்ற 
ஒத்துதழப்பு 

விழித்கைழு
ந்ை 

இயக்கிகள் 

மிைமான 
உற்சாகம் 

நவட்தக, 
அர்ப்பைிப்பு, 

நிறுவன 
இலக்குகள் 

உைாைணம் பாதுகாப்பு குழு 
ஆதடகள் 
கைாழிற்சா

தல 

கமன்கபாரு
ள் 

நிறுவனம் 
சமூக அதமப்பு 

கார்ப்பநரட் 
நிறுவனங்கள் 
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நிறுவனத்ைின் சூழ்நிதலகதளப் கபாறுத்து நமலாளர்கள் மாைிரிகளின் 
கலதவதயப் பயன்படுத்ை நவண்டும். ஆனால் கைாழில்முதற நிர்வாகத்ைின் 
நைாற்றத்தை கருத்ைில் ககாண்டு, எநைச்சைிகார மற்றும் காவலர் 
மாைிரிகளுடன் ஒப்பிடும்நபாது ஆைரவு மற்றும் கூட்டு மாைிரிகளின் 
பயன்பாடு அைிகமாக இருக்கிறது.  

1.5 நிறுவன நடத்ைியின் பயன்பாடுகள் 
நிறுவன நடத்தையின் பயன்பாடுகள் பல்நவறு முகங்கதளக் ககாண்டது, 
அதவ பின்வருமாறு: 
நிறுவன நடத்தையால் ைனிநபருக்கு ஏற்படும் நன்தைகள் 
நிறுவன நடத்தையின் ஆய்வு பல வழிகளில் பயனளிக்கிறது. நிறுவன 
நடத்தைதய படிப்பைன் நன்தமகள் பின்வருமாறு: 
1. நிறுவன நடத்தை என்பது நிறுவனத்ைிற்குள் மக்கள் கவளிப்படுத்தும் 
கசயல்கள் மற்றும் அணுகுமுதறகள் பற்றிய முதறயான ஆய்வு ஆகும். 
எந்ைகவாரு நபருக்கும் அவரது நடத்தைதயப் புரிந்துககாள்ள இது 
உைவுகிறது. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் எண் 1.6 நிறுவன நடத்தையின் பயன்பாடுகள் 

2. ஊழியர்கள் ைங்கள் பைிகதள ைிறம்படச் கசய்வைற்கு நிறுவன நடத்தை 
ஒரு கருவியாக அதமயும் என நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. 

நிறுவன நடத்தையின் 
பயன்பாடுகள் 

ைனிநபருக்கு ஏற்படும் 
நன்தைகள் 

நைலாளர்கள் மூலம் 
உருவாக்கப்படும் ைிறன்கள் 

நிறுவனங்களுக்கு ஏற்படும் 
நன்தைகள் 

தபாது நன்தைகள் 
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3. நிறுவனம் மற்றும் ைனிப்பட்ட நபரின் நடத்தைக்கு இதடயிலான கைாடர்பு 
மற்றும் உறவுகளுக்கு நிறுவன நடத்தை முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. 
நிறுவனத்துக்கும் ைனிநபர்களுக்கும் இதடயிலான உளவியல் உடன்பாட்தட 
நிதறநவற்றுவைில் நிறுவன நடத்தை ஒரு சாைகமான முயற்சியாக 
கசயல்படுகிறது. 
4.  நிறுவன நடத்தை ஊழியர்களுக்கு நவதல ைிருப்ைிதய அளிக்கிறது 
மற்றும் நிறுவனத்ைில் நவதல கைாடர்பான நடத்தைகதள வளர்க்க 
உைவுகிறது. 
5. நிறுவனத்ைில் ஊக்கமளிக்கும் காலநிதலதய உருவாக்க நிறுவன 
நடத்தை உைவுகிறது. 
6. நல்ல கைாழில்துதற உறவுகதள உருவாக்க நிறுவன நடத்தை 
உைவுகிறது. 
7. நுகர்நவார் நடத்தை பற்றிய ஆழமான பார்தவதய வழங்குவைன் 
மூலமும், கள ஊழியர்கதள ஊக்குவிப்பைன் மூலமும், நிர்வகிப்பைன் 
மூலமும் நிறுவன நடத்தை சந்தைப்படுத்ைல் முன்நனற்றத்தை 
கமன்தமயாக்குகிறது.  
8. ஊழியர்களின் நடத்தைதய கைிக்க நிறுவன நடத்தை உைவுகிறது மற்றும் 
அைன் பயன்பாடு அர்த்ைமுள்ள வதகயில் நிறுவனத்ைில் கசயல்ைிறதன 
வழங்குகிறது. 
9.மனிை வளங்கதள ைிறம்பட நிர்வகிப்பதை நிறுவன நடத்தை 
ஊக்குவிக்கிறது. 
10. நிறுவனத்ைிற்குள் கசயல்பாட்டு நடத்தைதய நமம்படுத்ை நிறுவன 
நடத்தை உைவுகிறது. நமலும் அைிக உற்பத்ைித்ைிறன், கசயல்ைிறன், நிறுவன 
குடியுரிதம ஆகியவற்தற அதடய நிறுவன நடத்தை உைவுகிறது. 
பைியிடங்கள், பைியாளர் வருவாய், அைிருப்ைி, பைட்டம் நபான்ற நவதல 
கசய்யும் இடத்ைில் கசயல்படாை நடத்தைதய குதறப்பைில் நிறுவன 
நடத்தை ைிறம்பட கசயல்படுகிறது. 

நிறுவன நடத்தையால் நைலாளர்கள் மூலம் உருவாக்கப்படும் ைிறன்கள் 
நிர்வாக ைிறன்கதள நமம்படுத்துவைில் நிறுவன நடத்தையின் பங்கு மிகவும் 
மைிப்புமிக்கைாகவும் பங்களிப்பாகைாகவும் கருைப்படுகிறது. நிறுவனங்களில் 
நமலாளர்களின் நிறுவன நடத்தை மூலம் உருவாக்கப்படும் ைிறன்கள் 
பின்வருமாறு: 
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1. சுய வளர்ச்சி 
2. ஆளுதம வளர்ச்சி 
3. மனிை மைிப்புகள் அல்லது நகாட்பாடுகளின் வளர்ச்சி மற்றும் 
கநறிமுதற நைாற்றம் 
4. மன அழுத்ைத்தை நிர்வகித்ைல் மற்றும் மனநலத்தை அதடைல் 
5. உைர்ச்சிகளின் ஆக்கபூர்வமான பயன்பாடு 
6. ைனிநபர் கற்றல் மற்றும் கற்றல் அதமப்தப உருவாக்குைல் 
7. பதடப்பாற்றல் மற்றும் புதுதமகதள நிர்வகித்ைல் 
8. உந்துைல் மற்றும் மன உறுைி 
9. நவதல ைிருப்ைி 
10. பயனுள்ள கைாடர்பு 

11.ஒருவருக்ககாருவர் தகயாளுைலுக்கான முக்கிய கசயல்ைிறன்களான 
வற்புறுத்ைல், பயிற்சி, ஆநலாசதன, வழிகாட்டுைல், இலக்கு அதமத்ைல்,    

நிறுவன நடத்தையால் ஏற்படும் தபாது நன்தைகள் 
நிறுவன நடத்தையால் ஏற்படும் பயன்கள் பல்நவறு ைதலப்புகளின் கீழ் 
விவரிக்கப்பட்டுள்ளது 
1. நநர்ைதறயான நடத்தைகதளக் கண்டறிந்து ஊக்குவித்ைல் 
ஊழியர்களின் நிறுவனத்ைிற்குள்ளான "சமூக" நடத்தைகள் மற்ற 
ஊழியர்களுக்கும், ஒட்டுகமாத்ை நிறுவனத்ைிற்கும் பயனளிக்கும். 
நிறுவனத்ைின் ஒவ்கவாரு மட்டத்ைிலும் உள்ள ைதலவர்கள் இந்ை 
நடத்தைகதள அதடயாளம் காைவும், ஊக்குவிக்கவும், கவகுமைி 
அளிக்கவும் முடியும். நமலும் அவநம்பிக்தகக்கு வழிவகுக்கும் 
நடத்தைகதள கட்டுப்படுத்ைவும் உைவுகிறது. 
2. ஒரு நநர்ைதறயான பணியிட கலாச்சாைத்தை உருவாக்குங்கள் 
ைனிப்பட்ட "சமூக" நடத்தைகள் இயற்தகயாகநவ ஏற்படாது. புைிய 
பைியாளர்கள் ைங்கள் நிறுவனங்களின் கவற்றிக்கு பாடுபட நவண்டும் என்ற 
மனநிதலநயாடு நிறுவனங்களுக்குள் வருவைில்தல. கவகுமைி, அங்கீகாரம், 
சலுதககள் மற்றும் கவகுமைி மூலம் அவர்கள் முைலில் ஊக்கப்படுத்ைப்பட 
நவண்டும். சரியான சலுதககள் மற்றும் ஆைரவான, ைன்னலமற்ற பைியிட 
கலாச்சாரத்ைின் மூலம் ஊழியர்கதள ஊக்கப்படுத்ை நவண்டும்.  
 
 



204 - நிறுவன நடத்தை  

 

MGNCRE 

 

34 

3. "சமூக" நடத்தைகதள தவளிப்படுத்ைி ஊழியர்கதள ஊக்குவித்ைல்  

"சமூக" நடத்தைகதள கவளிப்படுத்ை ஊழியர்கதள ஊக்குவிக்கவும். இந்ை 
ஒழுக்கம் ஊக்கக் கருவியாக ைிகழ்கிறது. இது ஊழியர்களிதடநய ைனிப்பட்ட 
நவறுபாடுகதள தகயாள உதுவுகிறது.   

4. "சமூக விநைாை" நடத்தைகளின் காைணங்கதள அதடயாளம் காண 
உதுவுகிறது 
ஒரு துதறதயத் கைாற்றக்கூடிய மற்றும் ஒரு நிறுவனம் முழுவதும் 
பரவக்கூடிய நச்சு நடத்தைகள் ைனிநபர்களிடமிருந்து நைான்றக்கூடும்; அதவ 
நமலிருந்து கீநழ வரக்கூடும்; அல்லது அதவ கவளிப்புற அல்லது உள் 
ைாக்கங்களின் விதளவாக இருக்கலாம். நிறுவன நடத்தையில் நிபுைத்துவம் 
வாய்ந்ை ஒரு நமலாளர் எைிர்மதற நடத்தைகளின் மூல காரைங்கதளக் 
கண்டறிந்து அதடயாளம் காைப்பட்ட சிக்கல்கதளத் ைீர்ப்பைற்கான 
ைிட்டங்கதள உருவாக்க முடியும். 
5. நிறுவன ைாற்றத்தைத் தைாடங்குவைற்கு முன் பணியாளர் பைிதல 
ைைிப்பிடுங்கள் 
முன்கைிப்பு ைிறன்கள் நமலாளர்களுக்கு மிக முக்கியமானதவ, நமலும் 
நிறுவன கட்டதமப்பில் ைதலவர்கள் முன்நனறுவைால் இன்னும் 
முக்கியத்துவம் கபறுகின்றன. சரியான உத்ைிகதளத் ைீர்மானிப்பைற்கும், 
அவற்தற கவற்றிகரமாகச் கசயல்படுத்துவைற்கும், ஒவ்கவாரு மட்டத்ைிலும் 
உள்ள ைதலவர்கள், ஊழியர்கள் எவ்வாறு நடந்துககாள்வார்கள் என்பதைத் 
துல்லியமாக எைிர்பார்க்கவும், ைற்கசயலாக நடப்பானவற்தற முன்கூட்டிய 
கைிக்கவும் கைரிந்ைிருக்க நவண்டும். நிறுவன நடத்தை பற்றிய அறிவு இந்ை 
முன்கைிப்பு ைிறதன கசயல்படுத்துகிறது. 
6. நடத்தைதய கட்டுப்படுத்துவைற்கும் இயக்குவைற்கும் உைவுகிறது 
நமலாளர் மனிை நடத்தைகதளப் புரிந்து ககாண்டவுடன், அவரது கவனம் 
அதனத்து மட்டங்களிலும் கைாடர்புகதள கட்டுப்படுத்துவைற்கும் 
வழிநடத்துவைற்கும் கசயல்படும், இைன் மூலம் நிறுவனத்ைிற்கு அைன் 
குறிக்நகாள்கதள அதடய உைவுவர். 
7. சக்ைி ைற்றும் தசயல்பாட்டின் பயன்பாட்தட விளக்குங்கள் நமலாளர்கள் 
ைங்கள் ஊழியர்களின் நடத்தைதய கட்டுப்படுத்ைவும் வழிநடத்ைவும் சக்ைி 
மற்றும் அைிகாரத்தை பயன்படுத்ைலாம். நிறுவன நடத்தை மூலம் ஒநர 
நநரத்ைில் பைியாளர் மற்றும் நிறுவனம் ஆகிய இரண்டின் குறிக்நகாள்கதள 
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அதடவைற்கு அைிகாரத்தையும் சக்ைிதயயும் எவ்வாறு பயன்படுத்துவது 
என்பதை கற்று ைருகிறது. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 படம் எண் 1.7 நிறுவன நடத்தையால் ஏற்படும் தபாது நன்தைகள் 

8. ைதலதைக் கருத்துகதளப் புரிந்துதகாள்ள உைவுகிறது 
நிறுவன நடத்தை ஒரு புைிய கண்நைாட்டத்ைில் ைதலதமக் நகாட்பாட்தடக் 
காை நமலாளர்களுக்கு உைவுகிறது. இது பல ைதலதமத்துவ பாைிகதள 
அதடயாளம் கண்டு, அந்ை நிதலயில் மிகவும் கபாருத்ைமான 
ைதலதமத்துவ பாைிதயத் நைர்ந்கைடுப்பைில் நமலாளருக்கு உைவுகிறது. 
9. ைகவல்தைாடர்பு தசயல்முதறதய ைைிப்பீடு தசய்கிறது 
பயனுள்ள ைகவல்கைாடர்பு என்பது நிறுவன இலக்குகதள அதடவைற்கான 
ஒரு கபரிய படியாகும். ஊழியர்கள் ைிறம்பட கைாடர்பு ககாள்ள 

நடத்தைதய 
கட்டுப்படுத்துவைற்கும் 

இயக்குவைற்கும் உைவுகிறது 

சக்ைி மற்றும் கசயல்பாட்டின் 
பயன்பாட்தட விளக்குங்கள் 

ஒரு நநர்மதறயான பைியிட 
கலாச்சாரத்தை உருவாக்குங்கள் 

நநர்மதறயான நடத்தைகதளக் 
கண்டறிந்து ஊக்குவித்ைல் 

"சமூக" நடத்தைகதள 
கவளிப்படுத்ைி ஊழியர்கதள 

ஊக்குவிக்கிறது 

ைதலதமக் கருத்துகதளப் 
புரிந்துககாள்ள உைவுகிறது 

சமூகவிநராை" நடத்தைகளின் 
காரைங்கதள அதடயாளம் காை 

உதுவுகிறது 

ைகவல் கைாடர்பு கசயல்முதறதய 
மைிப்பீடு கசய்கிறது 

 

 

 

நிறுவன 
நடத்தையால் 

ஏற்படும் 
தபாது 

நன்தைகள் 

நிறுவன காலநிதலதயப் 
புரிந்துககாள்ள உைவுகிறது நிறுவன மாற்றத்தைத் 

கைாடங்குவைற்கு முன் 
பைியாளர் பைிதல மைிப்பிடுங்கள் 

நிறுவன ைழுவலுக்கு உைவுகிறது 
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கற்றுக்ககாண்டால் அங்நகநய பாைி பைி முடிவதடந்துவிடுகிறது. இைன் 
மூலம் நிறுவன நடத்தை, ைகவல்கைாடர்பு கசயல்முதறதய மைிப்படீு 
கசய்ய உைவுகிறது. 
10. நிறுவன காலநிதலதயப் புரிந்துதகாள்ள உைவுகிறது 
நிறுவன காலநிதல என்பது ஒரு நிறுவனத்ைில் அைன் மக்களின் 
நடத்தைதய பாைிக்கும் சூழ்நிதலதயக் குறிக்கிறது. இது ைிருப்ைிகரமான 
பைி நிதலதமகதள நமம்படுத்துைல் மற்றும் நபாதுமான இழப்படீு 
ஆகியவற்தற உள்ளடக்கியது. ைனிப்பட்ட குறிக்நகாள்கள், 
ஒருவருக்ககாருவர் உறவு பாராட்டுைல் மற்றும் சாைதன உைர்தவப் 
கபறுவைற்கான வாய்ப்தபப் கபறும் ஊழியர்களின் ைிறதமயான 
நமற்பார்தவயும் இைில் அடங்கும். இவ்வாறு நிறுவன நடத்தை நிறுவன 
காலநிதலதய ைிறம்பட புரிந்து ககாள்ள உைவுகிறது. 
11. நிறுவன ைழுவலுக்கு உைவுகிறது 
நிறுவனம் என்பது ஒரு மாறும் ைன்தமயுதடயது, இது நிதலயான 
மாற்றங்களால் பாைிக்கப்படுகிறது. நிறுவனங்கள் கவளிப்புற சூழலுக்கு ஏற்ப 
ைங்கதள மாற்றியதமத்துக் ககாள்ள நவண்டும், நமலும் அந்ை மாற்றத்தை 
ஏற்றுக்ககாள்ள ஊழியர்கதள ையார்படுத்துவது நபான்ற உள் 
மாற்றங்கதளயும் கசய்ய நவண்டும். 
கபரும்பாலும், நிறுவனங்கள் ைவிர்க்க முடியாை சரிவுகதள சந்ைிக்கும் 
நபாது, அதவ வழிகாட்டுைலுக்காக நிறுவன நடத்தை நிபுைர்களின் 
உைவிதய நாடுகின்றன. இது நிறுவன நடத்தையின் அடிப்பதடக் 
கருத்துகதளக் கற்றுக்ககாள்வைன் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

நிகழ்வு ஆய்வு 
பின்வரும் வழக்தகப் படித்து இறுைியில் ககாடுக்கப்பட்ட நகள்விகளுக்கு 
பைிலளிக்கவும்: 

ைிரு. கவுைம் நகாஷ் நமற்கு இந்ைியாவில் ஒரு சிறிய வாகனாலி உற்பத்ைி 
ஆதலதய அறுபதுகளின் பிற்பகுைியில் நிறுவினார். இந்நிறுவனம் சிறிய 
கைாடக்கத்ைிலிருந்து நாட்டின் மிகப்கபரிய வாகனாலி, கைாதலக்காட்சி 
மற்றும் அைனுடன் கைாடர்புதடய ையாரிப்பு நிறுவனங்களில் ஒன்றாக 
வளர்ந்ைது. 1996 வாக்கில், இது 25,000 ஊழியர்கள் மற்றும் 8 உற்பத்ைி 
இடங்களுடன் ஆண்டுக்கு   800 மில்லியன் டாலர் விற்பதனதய பைிவு 
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கசய்ைது. அந்ை நிறுவனத்ைின் வளர்ச்சி முழுவைிலும், அைன் நிறுவனர் உந்து 
சக்ைியாக இருந்ைார். 
 
முந்தைய நாட்களில், ஒவ்கவாரு நமலாளதரயும், கைாழிலாளிகள் 
அதனவரும் அறிந்ைிருந்ைனர், அவர்களில் கபரும்பாலாநனாதர 
அவர்களுதடய கபயர் கசால்லி அவராலும் அதழக்க முடிந்ைது; இது 
ஊழியர்களுக்கும் நிர்வாகத்ைினர்க்கும் உள்ள உறதவ பிரைிபலித்ைது. எனநவ 
ஊழியர்கள் நநர்தமயுடனும் அைிக விசுவாசத்துடனும் பைியாற்றினார், 
அைனால் நிறுவனம் நியாயமான முதறயில் வளர்ந்ைது. ஆனால், நிறுவனம் 
வளர்ச்சியதடந்து வளர்ந்ைநபாது, ைிரு. நகாஷ் அைன் "சிறிய நிறுவன" 
உைர்தவ இழந்து ககாண்டிருந்ைார். 

ைகவல்கைாடர்புகள் பாைிக்கப்படுவைாகவும், அவரது நநாக்கங்கள் மற்றும் 
ககாள்தககள் நிறுவனத்ைில் புரிந்து ககாள்ளப்படவில்தல என்றும், இைன் 
விதளவாக சந்தைப்படுத்ைல் பாைிக்கப்படுவைாகவும் அவர் உைர்ந்ைார். 
நமலும் ஊழியர்குளுடனான கைாடர்தபயும் அவர் இழந்துவிட்டைாக எண்ைி 
கவதலப்பட்டார். இந்ை ைகவல்கைாடர்பு சிக்கதலத் ைீர்க்க, அவர் நநரடியாக 
ஒரு ைகவல் கைாடர்பு இயக்குநதர நியமித்ைார். 

இருவருக்கும் இதடயில் நிறுவனத்ைில் உள்ள பிரச்சிதனகள் விரிவாக 
விவாைிக்கப்பட்டன. பிறகு மற்ற கபரிய நிறுவனங்களில் 
பின்பற்றப்படும்ைகவல்கைாடர்பு சாைனங்கள்/ முதறகள் அதனத்தும் 
இந்நுறுவனத்ைில் நதடமுதறக்கு ககாண்டு வரப்பட்டன, அைன் விவரம் 
பின்வருமாறு: 

 நாடு முழுவதும் உள்ள ஒவ்கவாரு அலுவலகத்ைிலும், 
ஆதலகளிலும் புல்லட்டின் பலதககள் தவக்கப்பட்டன.  

 விரிவான நிறுவனம் மற்றும் ஆளுதமகதளக் ககாண்ட புத்துயிர் 
கபற்ற நிறுவனத்ைின் கசய்ைிமடல் அச்சடித்து விநிநயாகம் 
கசய்யப்பட்டது.    

 வழக்கமான லாபப் பகிர்வு கடிைங்கள் அனுப்பப்பட்டன. 
 ைகவல் கைாடர்பு முதறகதள கற்பிக்க நிறுவனத்ைின் நிைியுைவி 

படிப்புகள் வழங்கப்பட்டன. 
 முைல் 100 நிர்வாகிகளுக்கு நிறுவனத்ைின் ைதலதமயகத்ைில் 

மாைாந்ைிர ஒரு நாள் கூட்டங்கள் நடத்ைப்பட்டன. 



204 - நிறுவன நடத்தை  

 

MGNCRE 

 

38 

 அதனத்து மட்டங்களிலும் உள்ள 900 நிர்வாகிகளுக்கு ஆண்டுக்கு 
ஒரு முதற மூன்று நாள் கூட்டங்கள் நடத்ைப்பட்டன மற்றும் 

 நிறுவனத்ைின் விஷயங்கதளப் பற்றி விவாைிக்க ஏராளமான 
சிறப்புக் குழுக்கள் அதமக்கப்பட்டன. 

ஒரு வருடம் முழுவதும் கசலவழித்ை நநரம், முயற்சி மற்றும் கசலவு 
ஆகியவற்றிற்குப் பிறகும், அதனத்து முயற்சிகளும் வணீ் ஆனதைக் கண்டு 
ைிரு. நகாஷ் ஏமாற்றமதடந்ைார். 
அவரது ைகவல் கைாடர்பு சிக்கல்கள் மற்றும் "சிறிய நிறுவனம்" உைர்வுகள் 
இன்னும் உள்ளன. அவரது ைிட்டங்களின் முடிவுகள் குறிப்பிடத்ைக்கைாகத் 
கைரியவில்தல. நமற்கண்ட வழக்தக கவனமாகப் படித்து பின்வரும் 
நகள்விகளுக்குப் பகுப்பாய்வு கசய்ை பிறகு பைிலளிக்கவும். 

வழக்கு நகள்விகள் 
1. ைிரு. நகாஷ் ஏமாற்றமதடந்ைைற்கு என்ன காரைம் என்று 
நிதனக்கிறரீ்கள்?   
2. நிறுவனத்ைின் உண்தமயான ைகவல் கைாடர்பு சிக்கலாக நீங்கள் எதைப் 
பார்க்கிறரீ்கள்? 
3. நிறுவனத்ைில் ைகவல்கைாடர்புகதள நமம்படுத்ை நீங்கள் என்ன 
பரிந்துதரக்கிறரீ்கள்? 
4. 'சிறிய நிறுவனத்ைின்' மனநிதலதயத் ைக்க தவத்துக் ககாள்ள ைகவல் 
கைாடர்பு உைவும் என்று ைிரு நகாஷ் நம்பியிருப்பது சரியா? ைவறா? 

ைாைிரி வினா 
1. நிறுவன நடத்தை என்றல் என்ன? அைன் 

முக்கியத்துவத்தைவிளக்குக. 
2. நிறுவன நடத்தையின் அடிப்பதட அம்சங்கதள விவரி. 
3. நிறுவன நடத்தையின் இயல்புகள் யாதவ? 
4. நிறுவன நடத்தையின் வரலாற்று வளர்ச்சிதய விவரிக்கவும். 
5. நிறுவன நடத்தையின் சவால்கள் மற்றும் வாய்ப்புகதள 

பட்டியலிடுக. 
6. நிறுவன நடத்தையின் மாைிரிகதள விளக்கவும். 
7. நிறுவன நடத்தையின் பயன்பாடுகள் யாதவ? 
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அலகு 2 – நகாட்பாடுகள், ைனப்பான்தைகள், ஆளுதை 
ைற்றும் புலனுணர்வு 

அத்ைியாய அறிமுகம் 
நகாட்பாடுகள்நிதலயானதவ, நீண்டகால நம்பிக்தககளால் உருவான 
நகாட்பாடுகள்மிகவும் சக்ைிவாய்ந்ைதவ, ஆனால் ைனிப்பட்டதவ, அது 
ஒவ்கவாரு நபருக்கும் நவறுபடும். நகாட்பாடுகள்நிறுவன நடத்தையில், 
முக்கியமான அத்ைியாயம், ஏகனன்றால் பைியில் இருக்கும் மக்களின் 
மனப்பான்தமகள், உைர்வுகள், நைதவகள் மற்றும் நநாக்கங்களில் 
நகாட்பாடுகள்ஒரு முக்கிய கசல்வாக்தகக் ககாண்டுள்ளன. 
நகாட்பாடுகள்மனிை ஆளுதமயின் அடிப்பதடயாகும், அதவ மனிை 
நடத்தைதய பாைிக்கும் மிக சக்ைிவாய்ந்ை ஆனால் அதமைியான சக்ைியாகும். 

நகாட்பாடுகள் மக்களின் ஆளுதமகளில் கபாைிந்துள்ளன, அதவ மக்களின் 
நடத்தை மற்றும் அவர்களின் மனப்பான்தமகளிலிருந்து ஊகிக்கப்படுகின்றன. 
ைிறதமயான நமலாளர்கள் ஊழியர்களின் நடத்தைக்கு அடிப்பதடயான 
நகாட்பாடுகதளப் புரிந்து ககாள்ள நவண்டும், ஏகனன்றால் மக்கள் ஏன் சில 
நநரங்களில் விசித்ைிரமாகவும் கவவ்நவறு விைமாகவும் நடந்துககாள்கிறார்கள் 
என்பதை அவர்கள் புரிந்துககாள்வார்கள். 

அத்ைியாய நநாக்கங்கள் 
1. ஆளுதமதய வதரயறுக்க உைவும். 
2. ஆளுதமகளின் வதககதள பட்டியலிட முடியும்.  
3. புலனுைர்வு முரண்பாட்டுக் ககாள்தகயின் முக்கியத்துவம் மற்றும் 

மனப்பான்தமதய அளவிடும் முதறகதளப் பற்றி விளக்க முடியும். 
4. ஆளுதமயின் ைீர்மானிகதளயும், பண்புகதளயும் பட்டியலிட முடியும். 
5. கருத்ைின் நகாட்பாடுகதள விளக்க உைவும். 
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அத்ைியாய அதைப்பு 

 
அத்ைியாய அதைப்பு 

2.1 நகாட்பாடுகள்: பல்நவறு கலாச்சாைங்களுக்கான நகாட்பாடுகளின் 
முக்கியத்துவம் ைற்றும் வதககள் 
நகாட்பாடுகள் - விளக்கம் 
ஒரு கலாச்சாரத்ைில் நல்லது, நகட்டது, விரும்பத்ைக்கதவ, விரும்பத்ைகாைதவ, 
சரியானதவ, ைவறானதவ, முதறயானதவ, முதறயற்றதவ எனக் 
கருத்ைக்கூடியதவநய நகாட்பாடுகள் ஆகும்.  

எம். ஹரலாம்நபாஸின் கூற்றுப்படி, “நகாட்பாடுகள் என்பது ஏைாவது நல்லது, 
விரும்பத்ைக்கது என்ற நம்பிக்தக. ஒரு கபாருள் அல்லது கசயல் எவ்வாறு 
ைரவரிதசப்படுத்ைப்படுகிறது என்பநை நகாட்பாடுகள் ஆகும். 
ஆகநவ, நகாட்பாடுகள் என்பது ஒரு கலாச்சாரத்ைில் நல்லது, விரும்பத்ைக்கது, 
சரியானது அல்லது ககட்டது, விரும்பத்ைகாைது மற்றும் முதறயற்றது எனக் 
கருைப்படும் கூட்டுக் கருத்ைாகும்.  

2.1 பல்வவறு 
கலாச்சாரங்களுக்கான
வகாட்பாடுகள்

2.2 
மனப்பான்தமகள்: 

பபாருள், 
வதககள்

2.3

புலனுணர்வு
முரண்பாட்டுக்
பகாள்தக மற்றும்
மனப்பான்தம அளவடீு

2.4 ஆளுதம: 
பபாருள், கருத்து
மற்றும் நிறுவன
நடத்தைதய
பாைிக்கும் ஆளுதம
காரணிகள்.

2.5 கருத்து: 
பபாருள், கருத்து 
மற்றும் நபரின்
உணர்தவ 
பாைிக்கும் 
காரணிகள்
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நநர்தம, புதுதம, விசுவாசம், சுைந்ைிரம், சமத்துவம், நீைி, சநகாைரத்துவம், நட்பு 
மற்றும் சமூக ஈடுபாடு ஆகியதவ நிறுவன நகாட்பாடுகளின் உைாரைம். 

நகாட்பாடுகளின் பண்புகள் 
 ஒவ்கவாரு நபருக்கும் நகாட்பாடுகள் நவறுபட்டதவ.  
 நகாட்பாடுகள் என்பது ஒரு நபர் விரும்பத்ைக்கைாகநவா அல்லது 

விரும்பத்ைகாைைாகநவா நிதனக்கும் கருத்துக்கள் அல்லது 
நம்பிக்தககள் எனக் கூறலாம்.  

 நகாட்பாடுகள் ைிறன் மற்றும் ஒழுக்கத்ைின் ைரங்கதள வழங்க முடியும். 
 நகாட்பாடுகள் குறிப்பிட்ட சூழ்நிதலகள் அல்லது நபர்களுக்கு அப்பால் 

கசல்லலாம். 
 ைனிப்பட்ட நகாட்பாடுகள் என்பது கலாச்சாரம், பாரம்பரியம் மற்றும் 

உள் மற்றும் கவளிப்புற காரைிகளின் கலதவயால் பாைிக்கப்படலாம். 
 நகாட்பாடுகள் ஒப்படீ்டளவில் நிரந்ைரமானதவ. 

நகாட்பாடுகளின் முக்கியத்துவம் 
நிறுவன நடத்தையின் ஆய்வுக்கு நகாட்பாடுகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. 
அவற்றின் முக்கியத்துவத்தை பின்வரும் புள்ளிகள் குறிக்கின்றன: 
(அ) மனப்பான்தமகள் மற்றும் உந்துைல்கதளப் புரிந்துககாள்வைற்கு 
நகாட்பாடுகநள அடித்ைளத்தை அதமக்கின்றன. 
(ஆ) ஒவ்கவாரு ைனிநபரின் நகாட்பாடுகளும் நிறுவனத்ைின் கருத்துக்கதள 
பாைிக்கிறது. 
(இ) நிறுவனங்களில் கவவ்நவறு சூழ்நிதலகளில் நமலாளரின் கருத்துக்கதள 
நகாட்பாடுகள் பாைிக்கிறது.  
(ஈ) ஒரு நமலாளர் நிறுவனத்ைில் உள்ள ைனிநபர்கதளயும், குழுக்கதளயும் 
பார்க்கும் விைத்ைில் அவரின் ைனிப்பட்ட நகாட்பாடுகள் கசல்வாக்கு 
கசலுத்துகிறது. 
(உ) நகாட்பாடுகள் ஒரு நமலாளரின் முடிவுகதளயும் பல்நவறு 
சிக்கல்களுக்கான ைீர்வுகதளயும் பாைிக்கிறது. 
(ஊ) நகாட்பாடுகள் ஒருவரின் மனப்பான்தமகதளயும் நடத்தைகதளயும் 
பாைிக்கின்றன. ஒரு நபரின் நகாட்பாடுகள் நிறுவனத்ைின் ககாள்தககளுடன் 
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ஒத்துப்நபானால் அைிக நவதல ைிருப்ைி கிதடக்கும். அதுநவ நிறுவனத்ைின் 
ககாள்தககள் ஒருவரது நகாட்பாடுகளிலிருந்து நவறுபட்டால், அவர் 
ஏமாற்றமதடவார்; ஏமாற்றம் நவதல அைிருப்ைிக்கும், கசயல்ைிறன் சரிவுக்கும் 
வழிவகுக்கும். 
(எ) உலககங்கிலும் நிகழும் ைற்நபாதைய நமலாண்தம புரட்சியின் முக்கியமான 
தூண்டுைலாக இருப்பது பைி நகாட்பாடுகளின் சவால் மற்றும் மறு ஆய்நவ 
ஆகும். எனநவ, நகாட்பாடுகதளப் புரிந்துககாள்வது என்பது இக்கால 
சூழ்நிதலயில் அவசியமாகிறது. 

நகாட்பாடுகளின் வதககள் 
நகாட்பாடுகள்என்பது ஒருவர் எடுக்கும் முக்கியைான முடிவுகள், சூழல் 
ைற்றும் அவர்களின் நடத்தைகதளயும் பாைிக்கும் வல்லதை தபற்றது. 
நகாட்பாடுகள்இைண்டு வதகப்படும், அதவ: 
• முதனயக் நகாட்பாடுகள் 
• காைணக்நகாட்பாடுகள். 

முதனயக்நகாட்பாடுகள்ைனிைர்கள் அதடய விரும்பம் குறிக்நகாள்கள். 
காைணக்நகாட்பாடுகள் என்பது ைனிை விருப்பங்கதள எவ்வாறு அதடய 
நவண்டும் என்பைற்கான பார்தவகள். 
 

 

 

 

 

 

படம் எண் 2.1 நகாட்பாடுகளின் வதககள் 

முதனயக் நகாட்பாடுகள்: இதவ ைிக முக்கியைானதவ அல்லது ைிகவும் 
விரும்பத்ைக்கதவ என்று ஒருவர் கருதும் நகாட்பாடுகள். இதவ ஒரு நபர் 
ைனது வாழ்நாளில் அதடய விரும்பும் குறிக்நகாள்கள். 

முதனயக் 
நகாட்பாடுகள் 

காைணக் 
நகாட்பாடுகள் 

நகாட்பாடுககளி
ன்வதககள் 
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ைகிழ்ச்சி, சுய ைரியாதை, அங்கீகாைம், உள் நல்லிணக்கம், வளைான 
வாழ்க்தக ைற்றும் சிறப்பான தைாழில் ஆகியதவ 
முதனயக்நகாட்பாடுகளின் எடுத்துக்காட்டாகும். 

காைணக் நகாட்பாடுகள்: காைணக் நகாட்பாடுகள் என்பது முதனயக் 
நகாட்பாடுகதள அதடவைற்க்கான வழிமுதறகதளக் குறிகின்றன.  
நநர்தை, தநறிமுதற, லட்சியத்நைாடு இருப்பது ஆகியதவ காைணக் 
நகாட்பாடுகளுக்கான சில எடுத்துக்காட்டுகள். இந்ை வதக நகாட்பாடுகள் 
ஆளுதைப் பண்புகள் ைற்றும் குணம் ஆகியவற்றில் அைிக கவனம் 
தசலுத்துகின்றன. முதனயக்நகாட்பாடுகள் ைற்றும் காைணக் 
நகாட்பாடுகளின் சில எடுத்துக்காட்டுகள் கீநழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

அட்டவதண எண் 2.1 முதனயக் நகாட்பாடுகள் ைற்றும் காைணக் 
நகாட்பாடுகளின் எடுத்துக்காட்டுகள் 

முதனயக் நகாட்பாடுகள் காைணக் நகாட்பாடுகள் 
வசைியான வாழ்க்தக (வளமான 
வாழ்க்தக) 

லட்சியம் (கடின உதழப்பு) 

உற்சாகமான வாழ்க்தக (தூண்டுைல், 
சுறுசுறுப்பான வாழ்க்தக) 

ைிறந்ை மனம் 

சாைதன உைர்வு (நீடித்ை பங்களிப்பு) ைிறதம 

காைணக் நகாட்பாடுகளின் ஆைாைங்கள் 
நாம் தவத்ைிருக்கும் காரைக்நகாட்பாடுகளில் குறிப்பிடத்ைக்க பகுைி 
கபற்நறார்கள், ஆசிரியர்கள், நண்பர்கள் மற்றும் பிறரிடமிருந்து நமது ஆரம்ப 
ஆண்டுகளில் கபறப்பட்டதவ. காரைக்நகாட்பாடுகதள நாம் பல்நவறு 
ஆைாரங்கள் மூலம் கபறுகிநறாம். அதவ பின்வருமாறு விவாைிக்கப்படுகிறது: 
குடும்பம்: குடும்பம் நகாட்பாடுகதள உருவாக்குவைில் முக்கிய பங்கு 
வகிக்கின்றன. ஒரு குழந்தை ைனது முைல் மைிப்தப ைனது குடும்பத்ைிலிருந்து 
கபறுகிறது. உண்தமத்ைன்தம, மகிழ்ச்சி, அதமைி, நீைி நபான்ற ைார்மீக 
நகாட்பாடுகள்ஒரு நபர் குழந்தையாக இருக்கும் நபாைிலிருந்நை 
விதைக்கப்படுகின்றன. குடும்பத்ைில் பின்பற்றப்படும் நகாட்பாடுகநள அைன் 
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உறுப்பினர்கலின் எண்ைங்கள், உைர்வுகள் மற்றும் கசயல்களில் புகுத்ைப்ட்டு, 
பின்னாளில்   பின்பற்றப்படுகின்றன. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
படம் எண் 2.2 காைணக் நகாட்பாடுகளின் ஆைாைங்கள் 

நண்பர்கள் ைற்றும் சகாக்கள்: நகாட்பாடுகதள அதடவைில் நண்பர்களும் 
சகாக்களும் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றனர். ைங்கள் நண்பர்கள் நடந்துககாள்ளும் 
விைத்தை கவனித்து அவர்களுடன் ஒத்துப்நபாக நம் நகாட்பாடுகதள 
வடிவதமக்கிநறாம். இது யாருதடய அறிவுறுத்ைலுக்கு இன்றி ைானாகநவ 
நதடகபறுகிறது. 

சமூகம்: சமூகத்ைின் ஒரு பகுைியாக, ஒருவரிடமிருந்நைா அல்லது சமூகத்ைின் 
கவவ்நவறு குழுக்களிடமிருந்நைா நகாட்பாடுகதள கபறுகிகின்றனர். நாம் 
சார்ந்ை சமூகத்ைில் முக்கியமான நகாட்பாடுகள்எதவநயா அதைநய நாம் 
கபரும்பாலும் பின்பற்றுகிநறாம். 

பள்ளி: பள்ளி மற்றும் ஆசிரியர்களும் நகாட்பாடுகதள அறிமுகப்படுத்துவைில் 
மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றனர். பள்ளி அல்லது கல்லூரிகளில் நாம் கற்று 
ககாண்ட நகாட்பாடுகநள காலம் முழுதும் ஒருவதர வழிநடத்தும். 
ஊடகம்: ஊடகங்கள் - அச்சு ஊடகம், மின்னணு ஊடகங்கள் ஆகியதவ 
மக்களின் மனைில் நகாட்பாடுகதள அைிகரிப்பைில் மிக முக்கிய பங்கு 

நகாட்பாடுகளி
ன்ஆைாைங்கள் 

நிறுவனங்கள் 

சமூகம் 

பள்ளி 

நண்பர்கள் ைற்றும் சகாக்கள் 

ஊடகம் 

உறவினர்கள் 

குடும்பம் 
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வகிக்கின்றன. சில விஷயங்களின் மீைான நமது நகாட்பாடுகதள பல 
வழிகளில் மாற்றியதமக்கும் சக்ைி ஊடகங்களுக்நக உள்ளன.       

உறவினர்கள்: உறவினர்கள் மக்களின் மனைில் நகாட்பாடுகதள உருவாக்க 
உைவுகிறார்கள். நமது உறவினர்கள் மூலம் சில நகாட்பாடுகள்நம்ம 
ஆட்ககாள்கின்றன, ஒருவதரபார்த்து வியந்து, ஆச்சிர்யப்பட்டு நாம் அவதரப் 
நபாலநவ உருவாக நவண்டும் என்ற தூண்டுைதல உறவினர்கநள 
உண்டாக்குகிறார்கள். 

நிறுவனங்கள்: மைிப்தப உருவாக்குவைில் கவவ்நவறு நிறுவனங்களும் 
முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. நம் சுய நகாட்பாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு நாம் 
சார்ந்து இருக்கும் நிறுவனத்ைின் நகாட்பாடுகள்நம்தம கபரிதும் 
ஆட்ககாள்கின்றன. 
இதவ ைவிர ஒருவரின் மனைில் நகாட்பாடுகதள உருவாக்குவைில் மைம், 
வரலாறு மற்றும் புத்ைகங்களும் கபரும் பங்கு வகிக்கின்றன. 

பணியிடத்ைில் நகாட்பாடுகளின் முக்கியத்துவம் 
நகாட்பாடுகள்பைியிடத்ைில் பைியாளர்களின் நடத்தைதய கடுதமயாக 
பாைிக்கும். ஒரு பைியாளர் நநர்தம, கடின உதழப்பு மற்றும் ஒழுக்கத்தை 
மைிக்கிறார் என்றால், அவர் பைியிடத்ைில் அந்ை பண்புகதள கவளிப்படுத்ை 
ஒரு முயற்சிதய நமற்ககாள்வார். 
எனநவ, இந்ை நபர் எைிர் நகாட்பாடுகதளக் ககாண்ட ஒரு ஊழியதரக் 
காட்டிலும் மிகவும் ைிறதமயான பைியாளராகவும் மற்றவர்களுக்கு மிகவும் 
சாைகமான முன்மாைிரியாகவும் இருக்கலாம். எவ்வாறாயினும், ஒரு ஊழியர் 
ைனது சக ஊழியர்கள் ைனது நகாட்பாடுகதளப் பகிர்ந்து ககாள்ளவில்தல 
என்பதை உைர்ந்ைால் நமாைல் ஏற்படலாம். 
எடுத்துக்காட்டாக, கடின உதழப்தப மைிக்கும் ஒரு ஊழியர் நசாம்நபறி 
அல்லது பயனற்ற சக ஊழியர்கதள விரும்புவைில்தல. அப்படியிருந்தும், 
ஊழியர் ைனது கசாந்ை நகாட்பாடுகதள ைனது சக ஊழியர்கள் மீது 
கட்டாயப்படுத்ை முயன்றால் கூடுைல் நமாைல்கள் ஏற்படலாம். எனநவ 
நகாட்பாடுகள்நிறுவன நடத்தையில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. 
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நகாட்பாடுகள் ைற்றும் ைனப்பான்தைகள் 
ஒருவரின் நடத்தைக்கு நகாட்பாடுகநள வழிகாட்டியாக கசயல்படுகின்றன. 
மனப்பான்தமகள் என்பது நமது நகாட்பாடுகளின் விதளவாக உருவாவைாகும். 
எது சரி/ைவறு, நல்லது/ககட்டது என நாம் நிதனப்பதை நகாட்பாடுகநள 
ைீர்மானிக்கின்றன. மனப்பான்தம என்பது மக்கள் மீநைா கபாருட்களின் மீநைா 
நாம் கவளிப்படுத்தும் விருப்பு, கவறுப்பாகும். மனப்பான்தமகதள விட 
நகாட்பாடுகள்நிரந்ைரமானதவ.  

கலாச்சாைங்கள் ைற்றும் நகாட்பாடுகள் 
ஒவ்கவாரு கலாச்சாரத்ைிலும் நகாட்பாடுகள்நவறுபடுகின்றன; எனநவ, இந்ை 
நவறுபாடுகதளப் புரிந்துககாள்வது பல்நவறு நாடுகதளச் நசர்ந்ை 
ஊழியர்களின் நடத்தைதய விளக்கவும், கைிக்கவும் உைவுகிறது. 
கலாச்சாரங்களிதடநய உள்ள மாறுபாடுகதள பகுப்பாய்வு கசய்வைற்கு பல 
மனப்பான்தமகள் உள்ளன. அைில் நஹாப்ஸ்டீட்ன் மனப்பான்தம மிகவும் 
குறிப்பிடத்ைக்க ஒன்று. கலாச்சாரங்கதள மைிப்பிடுவைற்கான ஒரு 
கட்டதமப்தப அவர் வடிவதமத்ைார்; நைசிய கலாச்சாரத்ைின் ஐந்து விழுமிய 
பரிமாைங்கள் பின்வருமாறு: 

1. ஆதணயுரிதை இதடத்தைாதலவு 
நிறுவனங்களில் அைிகாரத்தை மக்கள் எந்ை அளவிற்கு ஏற்றுக்ககாண்டு சமமாக 
நடத்ைப்படுகிறார்கள் என்பதை சார்ந்ைது. 
ஆதையுரிதமஇதடத்கைாதலவுஎன்பது ஒரு சமூகத்ைில் அைிகாரத்ைில் 
இருப்பவர்களுக்கும் கீழ்படிநவாருக்கும் இதடயிலான உறதவக் குறிக்கிறது.  
ஆதையுரிதமஇதடத்கைாதலவுஅைிகம் உள்ள நிறுவனங்களில் 
நிர்வாகத்ைிற்கும் அைன் ஊழியர்களுக்கும் இதடகவளி அைிகமாக இருக்கும். 
அதுநவ குதறந்ை ஆதையுரிதமஇதடத்கைாதலவுஉள்ள கலாச்சாரத்ைில் 
பகிரப்பட்ட அைிகாரமும், சமத்துவமும் பின்பற்றப்படுகிறது.  

உைாரைமாக சீனா ஆதையுரிதமஇதடத்கைாதலவுமிகுந்ை கலாச்சாரமாக 
கருைப்படுகிறது, அங்நக ஆட்சியாளர்கநள கசால்வநை இறுைி, அதை மக்கள் 
ஏற்று நடக்க நவண்டும்.  அநை நநரத்ைில் ஸ்வடீனில் 
ஆதையுரிதமஇதடத்கைாதலவுகுதறவாக இருப்பைாக கருைப்படுகிறது, 
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ஏகனனில் இங்கு மக்களின் கருத்துக்களுக்கும் முக்கியத்துவம் 
அளிக்கப்படுகிறது. 

2. ைனியுரிதை ைற்றும் தபாதுவுரிதை நகாட்பாடு 
ைனியுரிதம என்பது ஒரு நாட்டில் மக்கள் குழுக்களின் உறுப்பினர்களாக 
இல்லாமல் ைனிநபர்களாக கசயல்பட விரும்புகிறார்கள் என்பதைக் குறிக்கிறது. 
கபாதுவுரிதம என்பது மக்கள் குழுக்களாக கசயல்பட விரும்புகிறார்கள் 
என்பதைக் குறிக்கிறது.  

உைாரைமாக அகமரிக்கா மிகவும் ைனியுரிதம கலாச்சாரமாகும், ஏகனனில் 
அகமரிக்காவில் மக்கள் ைனித்ைிருப்பதைநய விரும்புவர். அநைசமயம் இந்ைியா 
கபாதுவுரிதம கலாச்சாரத்தை விரும்பும் நாடாகும், இந்ைிய மக்கள் கூட்டு 
குடும்பத்தையும், குழுக்களாக இயங்குவதையுநம விரும்புவர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் எண் 2.3 கலாச்சாைத்ைின் ஐந்து விழுைிய பரிைாணங்கள் 

3. ஆண்பாலுக்குறிய / தபண்பாலுக்குறிய கலாச்சாைம் 
இது ஒரு சமூகத்ைில் ஆண்களும் கபண்களும் எப்படி நடத்ைப்படுகிறார்கள் 
என்பதை குறிக்கிறது. ஆண்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் கலாச்சாரம் 
ஆண்பாலுக்குறிய கலாச்சாரமாகவும், கபண்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் 

ைனியுரிதம ைற்றும் 
கபாதுவுரிதம நகாட்பாடு 

ஆதையுரிதம 
இதடத்கைாதலவு 

ஆண்பாலுக்குறிய/ 
கபண்பாலுக்குறிய கலாச்சாரம் 

நிதலயின்தமதயத் 
ைவிர்த்ைல் 

நீண்டகால மற்றும் குறுகியகால 
சார்புநிதல 

கலாச்சாரத்ைி
ன் 

விழுமிய 

பரிமாைங்கள் 
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கலாச்சாரம் கபண்பாலுக்குறிய கலாச்சாரமாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. 
உைாரைமாக  ப்பான் மிகவும் ஆண்பாலுக்குறிய கலாச்சாரமாக 
கருைப்படுகிறது, ஏகனனில் அங்நக ஆண்களுக்நக முன்னுரிதம 
அளிக்கப்படுகிறது. அநை நநரத்ைில் ைாய்லாந்து மிகவும் கபண்பாலுக்குறிய 
கலாச்சாரமாக கருைப்படுகிறது, ஏகனனில் அங்நக கபண்களுக்நக முன்னுரிதம 
அளிக்கப்படுகிறது.  

4. நிதலயின்தைதயத் ைவிர்த்ைல்   
இது ஒரு நாட்டில் மக்கள் எந்ை அளவிற்கு எைிர்பாராை சூழ்நிதலகதள 
ஏற்றுக்ககாள்ள ையாராக இருக்கிறார்கள் என்பதைக் குறிக்கிறது.  
இந்ைகலாச்சாரத்தைகுதறவாக கவளிப்படுத்தும் நாடுகள் நிைானமான 
மனப்பான்தமதயப் நபணுகின்றன, நமலும் மாற்றங்கதள ஏற்றுக்ககாள்ளும் 
சகிப்புத்ைன்தம மிக்கதவ. அதுநவ இந்ைகலாச்சாரத்தைஅைிகம் 
நபணும்நாடுகள், நம்பிக்தக மற்றும் நடத்தையில் கடுதமயான முதறகதள 
தகயாளுகின்றன, நமலும் வழக்கத்ைிற்கு மாறான நடத்தை மற்றும் 
நயாசதனகதள தகயாள சகிப்புத்ைன்தம அற்றதவ. 

 ப்பான் குதறந்ை நிதலயின்தமதயத்ைவிர்த்ைல் கலாச்சாரத்தை 
கவளிப்படுத்தும் நாடு, இயற்தக சீற்றங்கள் ஏற்படும்நபாது அதை சுலபமாக 
தகயாண்டு மீண்டுவிடுவார். அதுநவ ஹாங்காங், 
நிதலயின்தமதயதகயாள்வைில்குதறந்ைைிறனுதடயநாடுகளில் ஒன்றாக 
கருைப்படுகிறது. ஏகனனில் அவர்கள் ஏநைனும் மாற்றங்கநளா, இயற்தகச் 
சீற்றங்கநளா ஏற்பட்டால் அதைக் தகயாள சிரமப்படுவார்கள்.   

5. நீண்ட கால ைற்றும் குறுகிய கால சார்பு நிதல 
நீண்ட கால சார்பு நிதலகள் உள்ள நாடுகள் எைிர்காலத்தையும், 
நிதலத்ைன்தமதயயும் முக்கியமாக கருதுகின்றன. குறுகிய கால சார்பு நிதல 
உள்ள நாடுகள் கடந்ை காலத்தையும் நிகழ்காலத்ைிற்குநம முக்கியத்துவம் 
அளிக்கின்றன. நமலும் பாரம்பரியத்ைிற்கும் சமூக கடதமகதள 
நிதறநவற்றுவைற்கும் முன்னுரிதம அளிக்கப்படுகிறது.  
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கைன் ககாரியா நீண்ட கால சார்புநிதல உதடய நாடு, அவர்கள் கநடுங்கால 
உறவுகளுக்கும், எைிர்கால குறிக்நகாள்களிக்கும் முக்கியத்துவம் அளிப்பர். 
அநைசமயம் அகமரிக்கா மிகவும் குறுகிய கால சார்பு நிதலயுதடய நாடு, 
அவர்களுக்கு நிகழ்காலத்ற்கு மட்டுநம அைிக முக்கியத்துவம் அளிப்பர்.  உலக 
அளவில், நஹாப்ஸ்டீடால் அதடயாளம் காைப்பட்ட கலாச்சார விழுமிய 
பரிமாைங்கள், முன்னர் விவாைிக்கப்பட்ட ைனிப்பட்ட நகாட்பாடுகளின் 
ஆைாரங்கதள பாைிக்கின்றன. அந்ை ஆைாரங்கள் ைனிப்பட்ட நகாட்பாடுகதளப் 
பகிர்ந்து ககாள்ள முயற்சிக்கின்றன, அதவ பின்னர் ைனிநபரின் 
நகாட்பாடுகளில் பிரைிபலிக்கின்றன. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ைாணவர் தசயல்முதற  
ைனிநபர் நகாட்பாடுகள் 

கீநழ உள்ள 16 அறிக்தககள் ஒவ்கவான்றும் உங்களுக்கு எவ்வளவு முக்கியம் 
என்பதை 0 (முக்கியமல்ல) முைல் 100 (மிகவும்முக்கியம்) வதர குறிக்கவும். 

முக்கியைல்ல  சிறுைளவுமுக்கியம் ைிகவும்முக்கியம் 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

____ 1. சுவாரஸ்யமான, ைிருப்ைிகரமான நவதல. 

____ 2. அைிக சம்பளம் வாங்கும் நவதல. 

____ 3. நல்ல ைிருமை வாழ்க்தக.  

____ 4. புைிய நபர்கதளச் சந்ைித்ைல்; சமூக நிகழ்வுகள். 

____ 5. சமூக நடவடிக்தககளில் ஈடுபடுைல். 

____ 6. எனது மைம். 

____ 7. உடற்பயிற்சி மற்றும் விதளயாட்டு.  

____ 8. அறிவுசார் வளர்ச்சி. 
____ 9. சவாலான வாய்ப்புகள் ககாண்ட கைாழில். 

____ 10. விதலயுயர்வான வாகனங்கள், உதடகள் மற்றும் வடீு. 

 ____ 11. குடும்பத்துடன் நநரத்தை கசலவிடுைல். 

 ____ 12. பல கநருங்கிய நண்பர்கள் இருப்பது. 

 ____ 13. இலாப நநாக்கற்ற நிறுவனங்களுக்கு ைன்னார்வாளராக நவதலகசய்வது. 

____ 14. ைியானம், சிந்ைிக்க அதமைியான நநரம், பிரார்த்ைதன நபான்றதவ. 

____ 15. ஆநராக்கியமான, சீரான உைவு. 

____ 16. கல்வி, புத்ைகம் படித்ைால், டிவி, சுயமுன்நனற்ற ைிட்டங்கள் நபான்றதவ.   
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2.2 ைனப்பான்தைகள் 
தபாருள் 
மனப்பான்தமகள் என்பது நமது சமூக சூழலின் அதனத்து அம்சங்கதளயும் 
பற்றிய நமது உைர்வுகள் மற்றும் கசயல்களின் அடிப்பதடதய 
ைீர்மானிப்பைாகும். மனப்பான்தமகள் என்பது நம்பிக்தககள், உைர்வுகள் 
மற்றும் சில கசயல்கதள நநாக்கிய நபாக்குகளின் சிக்கலான அதமப்தப 
உள்ளடக்கியது. 

ைைிப்பீட்டுமுதற 
16 அறிக்தககளுக்கும் உங்கள் மைிப்படீ்தட ககாடுக்கவும். பின்னர் அந்ை 
மைிப்கபண்கதள கீநழ உள்ள கபாருத்ைமான கநடுவரிதசக்கு மாற்றவும், பின்னர் 
ஒவ்கவாரு கநடுவரிதசயில் உள்ள இரண்டு எண்கதளயும் கூட்டவும். 

கைாழில்முதற  நிைி   குடும்பம் சமுைாயம் 

 1. ____    2. ____         3. ____   4. ____  

 9. ____    10. ____       11. ____                 12. ____  

தைாத்ைம்:  ____                   ____                        ____                            ____  

சமூகம்  ஆன்மீகம்  ஆநராக்கியம்  அறிவுசார்பு 

      5. ____              6. ____                   7. ____              8. ____  

     13. ____            14. ____                15. ____                          16. ____  

தைாத்ைம்:  ____                 ____        ____                                ____  

விளக்கம் 

எட்டு பகுைிகளிலும் நீங்கள் கபற்ற மைிப்கபண்கள், உங்களது ைனிப்பட்ட 
நகாட்பாடுகதளக் காட்டுகின்றன. அைிக மைிப்கபண்கள் இருந்ைால் உங்களுக்கு 
அைன் மீைான நகாட்பாடுகள் அைிகம் என்பதைக் காட்டுகின்றன. நீங்கள் கபற்ற 
மைிப்கபண்கள் நீங்கள் அதடய நவண்டிய லட்சியங்கதள எட்ட நபாதுமானைாக 
இருக்கிறைா? ஆம் எனில், மகிழ்ச்சி!! இல்தலகயனில் எந்ை பகுைியில் மாற்றம் 
நவண்டும் என்று சிந்ைியுங்கள்.  அதை மாற்ற என்ன கசய்ய நவண்டும் என்பதை 
ைிட்டமிடுங்கள்.    
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எதையாவது நாம் எவ்வளவு விரும்புகிநறாம் அல்லது விரும்பவில்தல 
என்பது அந்ை விஷயத்தை நநாக்கிய நமது நடத்தைதய ைீர்மானிக்கிறது. நாம் 
விரும்பும் விஷயங்கதள அணுகநவா, நைடநவா அல்லது கைாடர்புபடுத்ைநவா 
முதனகிநறாம்; நாம் விரும்பாை விஷயங்கதளத் ைவிர்க்கிநறாம், 
விலக்குகிநறாம் அல்லது நிராகரிக்கிநறாம். 

மனப்பான்தமகள் என்பது நாம் விரும்பும் அல்லது விரும்பாை பல 
விஷயங்கதள கவளிப்படுத்துவைாகும். மனப்பான்தமகள் என்பது ஒருவர் 
கபறும் ைகவல்களின் அடிப்பதடயில் மைிப்படீுகள், விருப்பத்நைர்வுகள் அல்லது 
நிராகரிப்புகதளக் குறிப்பைாகும்.  

மனப்பான்தம என்பது ஏநைா ஒரு கபாருள் அல்லது சூழ்நிதலதயப் 
கபாறுத்ைவதர ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் சிந்ைிப்பது அல்லது 
கசயல்படுத்துவைாகும்.   

பணி நடத்தைதய கணிக்க ைனப்பான்தைகள் எவ்வாறு உைவுகின்றன 
பின்வரும் எடுத்துக்காட்டு அதை விளக்க உைவும்: ஒரு நிறுவனத்ைில் 
குறிப்பிட்ட ககாள்தகதய அறிமுகப்படுத்ைிய பின்னர், அைன் ஊழியர்களிடம் 
ஒரு மனப்பான்தம கைக்ககடுப்பு நடத்ைப்பட்டது. அைில் கைாழிலாளர்கள் 
அதைப் பற்றி அைிகம் மகிழ்ச்சியதடயவில்தல என்பது கண்டறியப்பட்டது. 
அடுத்ை வரும் நாட்களில், ஊழியர்களின் வருதக முந்தைய நாட்கதள விட 
கடுதமயாக குதறந்ைிருந்ைது. புைிய பைி விைிகள் குறித்ை எைிர்மதறயான 
மனப்பான்தம வழிவகுத்ைது என்று இங்நக நிர்வாகம் முடிவு கசய்ைது. இைன் 
மூலம் அணுமுதறகள் பைிநடத்தைதய கைிக்க உைவுகிறது என்பதை உைர 
முடிகிறது.  

ைனப்பான்தை ஒருவதை ைங்கள் பணிச்சூழலுக்கு ஏற்ப ைாற்ற உைவுகிறது 
மனப்பான்தமகதளப் புரிந்துககாள்வது முக்கியமாகிறது, ஏகனனில் ஊழியர்கள் 
ைங்கள் நவதலதய சரியாக கசய்ய மனப்பான்தமநய உைவுகிறது. 
நிர்வாகத்ைிற்கும் ஊழியர்களுக்குமிதடநய ஒரு நநர்மதறயான 
மனப்பான்தமதய வளர்த்துக் ககாள்ளுைல், ஊழியர்கள் ைங்கள் நவதலகதள 
சிறப்பாகச் கசய்து கவற்றியதடய உைவும். 
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ைனப்பான்தைகதள ைாற்றுவைற்கான சில வழிகள் 
1. அச்சக்காைணம்: பய உைர்தவ பயன்படுத்துவைன் மூலம் 
மனப்பான்தமகதள மாற்றலாம். விரும்பத்ைகாை விதளவுகளுக்கு பயந்து 
ஊழியர்கள் ைங்கள் நவதல பழக்கத்தை மாற்றிக்ககாள்ளலாம்.  
2. புைிய ைகவல்கதள வழங்குைல்: சில நநரங்களில் சம்பந்ைப்பட்ட நபருக்கு 
நைதவயான மற்றும் நபாதுமான ைகவல்கதள வழங்குவைன் மூலம் மட்டுநம 
மனப்பான்தமயில் வியத்ைகு மாற்றம் சாத்ைியமாகும். எைிர்மதற உைர்வு 
மற்றும் மனப்பான்தமகதள உருவாக்குவைற்கு மிகக் குதறவான மற்றும் 
முழுதமயற்ற ைகவல்கள் ஒரு முக்கிய காரைமாக இருக்கலாம். 
3. நண்பர்கள் ைற்றும் சகாக்களின் ைாக்கம்: ஒருவரின் மனப்பான்தமதய 
மாற்றுவைற்கான மிகச் சிறந்ை வழி அவரது நண்பர்கள் மற்றும் சகாக்கள் ைான். 
நண்பர்கள் மற்றும் சகாக்களின் கருத்துக்களுக்கு கபரும் முக்கியத்துவம் 
அளிக்கப்படுகிறது என்று நிரூபைமாகியுள்ளது. உைாரைமாக, பைியிடத்ைில் 
நண்பர்கள் அதனவரும் புைிைாக அறிமுகப்படுத்ைப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட 
ககாள்தகதயப் பாராட்டினால், ஒருவருக்கு அைில் முழு விருப்பம் இல்தல 
என்றநபாதும் அந்நபர் கமதுவாக அந்ை ககாள்தகதய ஏற்றுக்ககாள்வைற்கான 
வாய்ப்புகள் அைிகம். 
4. ஒத்துதழப்பு: நவகறாரு குழுதவச் நசர்ந்ை ஒருவரின் மனப்பான்தமதய 
நீங்கள் மாற்ற விரும்பினால், அவதர உங்கள் கசாந்ை குழுவில் நசர்க்க 
முடிந்ைால் அது கபரும்பாலும் மிகவும் பயனுள்ளைாக இருக்கும். உைாரைமாக 
எந்ைகவாரு நிர்வாக முடிதவயும் கடுதமயாக எைிர்க்கும் கைாழிற்சங்கத் 
ைதலவதர, ஒரு புைிய ககாள்தகதய கசயல்படுத்துவைில் பங்நகற்றக 
கசய்ைால் அவநர ைீவிர முயற்சி எடுத்து அதை கசயல்படுத்தும் நபராக 
இருப்பார். 

ைனப்பான்தை வதககள் 
ஒரு நபர் பல மனப்பான்தமகதளக் ககாண்டிருக்கலாம். ஆனால் நிறுவன 
நடத்தையில் நமற்ககாள்ளப்பட்ட பல ஆராய்ச்சிகளின் மூலம் 
மனப்பான்தமகள்மூன்று வதகப்படுத்ைப்பட்டுள்ளன. அதவ: 
1. நவதல ைிருப்ைி: ஒருவரது நவதல அவரது ைனிப்பட்ட நகாட்பாடுகளுக்கும் 
ைரங்கதள அதடவைற்கும் உைவும் கபாழுது அது ைிருப்ைிதய ஏற்படுத்துகிறது. 
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அதுநவ ஏநைனும் ைடங்கல்கள் ஏற்படும்நபாது அது அைிருப்ைிதய 
ஏற்படுத்துகிறது. இந்ை மனப்பான்தம ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் 
பயிற்சியாளர்களிடத்ைில் கபரும் கவனத்தைப் கபற்றுள்ளது, ஏகனனில் இது 
ஒரு காலத்ைில் நமம்பட்ட நவதல கசயல்ைிறனுக்கான காரைம் என்று 
நம்பப்பட்டது.  
 

 
 
 

 
 
 
 

படம் எண் 2.4 ைனப்பான்தை வதககள் 

"நவதல ைிருப்ைி" என்ற கசால் ஒரு நபரின் நவதல குறித்ை கபாதுவான 
மனப்பான்தமதயக் குறிக்கிறது. அைிக அளவு நவதல ைிருப்ைி உள்ள ஒருவர் 
நவதலதயப் பற்றி நநர்மதறயான மனப்பான்தமகதளக் ககாண்டிருக்கிறார்; 
ைனது நவதலயில் அைிருப்ைி அதடந்ை ஒரு நபர் அந்ை நவதலதயப் பற்றி 
எைிர்மதறயான மனப்பான்தமதயக் ககாண்டிருக்கிறார். 
2. நவதல ஈடுபாடு: நவதல ஈடுபாடு என்பது ஒரு நபர் ைனது நவதலயில் 
ைீவிரமாக பங்நகற்பைாகும். உயர் மட்ட நவதல ஈடுபாட்தடக் ககாண்ட 
ஊழியர்கள், அவர்கள் கசய்யும் நவதலயின் முக்கியத்துவம் அறிந்து, 
அக்கதறயுடன் நவதல கசய்வார்கள். நவதல ஈடுபாடு அைிகம் இருந்ைால் அது 
குதறவான விடுப்புகளுக்கும், குதறந்ை ரா ினாமாக்களுக்கும் வழிவகுக்கும் 
என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 
3. நிறுவன ஈடுபாடு: நிறுவன ஈடுபாடு என்பது ஒரு ஊழியர் ஒரு குறிப்பிட்ட 
நிறுவனம் மற்றும் அைன் குறிக்நகாள்களுடன் ைன்தன அதடயாளப் படுத்ைி 
அந்ை நிறுவனத்ைில் உறுப்பினர்கதள பராமரிக்க விரும்புவைாகும். உயர் 
நிறுவன ஈடுபாடு என்பது ஒருவரின் நவதல கசய்யும் நிறுவனத்துடன் 
ைன்தன ஈடுபடுத்ைி அதடயாளப் படுத்ைிக்ககாள்வைாகும்.   

மனப்பான்தம
வதககள் 

நவதல ைிருப்ைி நவதல ஈடுபாடு நிறுவன ஈடுபாடு 
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ைனப்பான்தைகளின் கூறுகள் 
மனப்பான்தம மூன்று அடிப்பதட கூறுகதளக் ககாண்டுள்ளது. அதவ:  

 புலனுைர்வுசார்ந்ைகூறு,  
 உளப்பாங்குசார்ந்ைகூறுமற்றும்  
 நடத்தைசார்ந்ைகூறு. 

1. புலனுணர்வு சார்ந்ை கூறு: புலனுைர்வு சார்ந்ை கூறு என்பது ஒரு 
மனப்பான்தமயின் மிகவும் முக்கியமான பகுைி. புலனுைர்வு சார்ந்ை கூறு 
என்பது ஒரு நபர் ஒரு கபாருதளப் பற்றி ககாண்டுள்ள நம்பிக்தககள், 
நகாட்பாடுகள், நயாசதனகள் மற்றும் பிற ைகவல்கதளக் குறிப்பைாகும். இந்ை 
ைகவல் அனுபவ ரீைியாக சரியானைாகநவா, உண்தமயானைாகநவா இருக்க 
நவண்டும் என்ற கட்டாயம் ஏதும் இல்தல. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு நவதல 
நைடும் நபர் ைனக்கு கைரிந்ைவர்கள் மூலம், ஒரு நிறுவனத்தை பற்றி 
விசாரிக்கிறார். அந்ை குறிப்பிட்ட நிறுவனத்ைில் பைவி உயர்வு வாய்ப்புகள் 
மிகவும் சாைகமானதவ என்பதை அங்கு பைிபுரியும் ஊழியர்கள் மூலம் 
கற்றுக்ககாள்ளலாம். உண்தமயில், அது சரியாகவும் இருக்கலாம் அல்லது 
ைவறாகவும் இருக்கலாம். ஆயினும், அந்ை நபர் பயன்படுத்தும் ைகவல் அந்ை 
நவதல மற்றும் அந்ை நிறுவனத்தைப் பற்றிய அவரது மனப்பான்தமயின் 
ைிறவுநகாலாகும். 
2. உளப்பாங்கு சார்ந்ை கூறு 

ஒரு கபாருதளப் பற்றிய உைர்வு, பாைிப்பு, நநர்மதற அல்லது எைிர்மதற 
எண்ைம், ஆகியவற்தற உள்ளடக்கியது உளப்பாங்குசார்ந்ைகூறுகளாகும். ஒரு 
கபாருளின் மீது ககாண்ட உைர்ச்சியின் கவளிப்பாநட உளப்பாங்குசார்ந்ை 
கூறுகளாகும். இந்ை கூற்தற பின்வரும் அறிக்தகயால் விளக்களாம். “இந்ை 
நிறுவனத்ைில் எைிர்கால வாய்ப்புகள் மிகவும் நன்றாக இருப்பைால் நான் இந்ை 
நவதலதய விரும்புகிநறன்”. இந்ை உைாரைத்ைில் ஒரு நிறுவனத்ைின் நமல் 
ககாண்டுள்ள நநர்மதற எண்ைங்கள் கவளிப்படுகிறது.   
3. நடத்தை சார்ந்ைகூறு 
நடத்தைசார்ந்ை கூறு என்பது ஒரு நபர் ஒரு கபாருதள நநாக்கி ஒரு குறிப்பிட்ட 
முதறயில் நடந்து ககாள்ளும் நபாக்தகக் ககாண்டுள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, 
நமற்கண்ட வழக்கில் சம்பந்ைப்பட்ட நபர் நல்ல எைிர்கால வாய்ப்புகள் 



204 - நிறுவன நடத்தை MGNCRE 

204- Organizational Behavior MGNCRE 
204- Organizational Behavior MGNCRE 

204- Organizational Behavior MGNC 

 
 56 

இருப்பைால் நவதலதய ஏற்க முடிவு கசய்யலாம். மனப்பான்தமகளின் 
மூன்று கூறுகளில், நடத்தை சார்ந்ைகூறு மட்டுநம நநரடியாகக் காை முடியும். 
மற்கறாரு நபரின் நம்பிக்தககள் (புலனுைர்வுசார்ந்ைகூறு) மற்றும் அவரது 
உைர்வுகதள (மைிப்படீ்டு கூறு) ஒருவர் பார்க்க முடியாது. இந்ை இரண்டு 
கூறுகதளயும் ஊகிக்க முடியும். 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் எண் 2.5 ைனப்பான்தையின் கூறுகள் 
  
ைனப்பான்தையின் ஏபிசி ைாைிரி 
நமநல படம் எண்: 2.6 விளக்கப்பட்ட மனப்பான்தமயின் மூன்று கூறுகளும் 
ஏபிசி மாைிரி என்று அதழக்கப்படுகின்றன. இங்நக, ஏபிசி மாைிரியில், 
எழுத்துக்கள் ஏ என்பது உளப்பாங்குசார்ந்ைகூறுகதளயும், நடத்தைசார்ந்ைகூறு 
பி மற்றும் புலனுைர்வுசார்ந்ைகூறுகள் சி என்பதையும் குறிக்கிறது. இந்ை 
மாைிரியின் முக்கியத்துவம் என்னகவன்றால், மனப்பான்தம பற்றிய சரியான 
மற்றும் முழுதமயான புரிைதலப் கபற, நமநல குறிப்பிட்டுள்ள மூன்று 
கூறுகளும் சரியாக மைிப்பிடப்பட நவண்டும். இைில் நடத்தை சார்ந்ை கூறுகதள 
மட்டுநம நநரடியாகக் காை முடியும், மற்ற இரண்டு கூறுகளான உளப்பாங்கு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

புலனுணர்வு 
சார்ந்ை கூறு 

உளப்பாங்கு 
சார்ந்ை கூறு 

நடத்தை 
சார்ந்ை கூறு 

ைனப்பான்தை 

ைனப்பான்தை 
தபாருள் 
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சார்ந்ை கூறுகதளயும், புலனுைர்வு சார்ந்ை கூறுகதளயும் ஊகிக்க மட்டுநம 
முடியும். 
 
ைனப்பான்தைகளின் உருவாக்கம் / ஆைாைங்கள் 
மனப்பான்தமகள் என்பது "ைனிநபர்கள் அல்லது குழுக்களின்" உைர்வுகள் 
மற்றும் நம்பிக்தககதளக் குறிக்கின்றன. ஆனால் இந்ை உைர்வுகளும் 
நம்பிக்தககளும் எவ்வாறு வளர்ந்ைன என்பது நகள்வி. பலரால் 
வலியுறுத்ைப்பட்டது என்னகவன்றால், மனப்பான்தமகள்கபறப்படுகின்றனநவ, 
ைவிர மரபு ரீைியாக கபறப்பட்டதவ அல்ல. ஒரு நபர் பல 
மனப்பான்தமகளிலிருந்து குறிப்பிட்ட மனப்பான்தமகதளப் கபறுகிறார்.  
மனப்பான்தமகதளப் கபறுவைற்கான முக்கிய ஆைாரங்கள் கீநழ 
விவாைிக்கப்பட்டுள்ளன:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் எண் 2.6: ைனப்பான்தையின் ஏபிசி ைாைிரி 

படம் எண் 2.6 ைனப்பான்தையின் ஏபிசி ைாைிரி 

 

 A) A) 

 

 

 B)  

 

 

 

  

 

C) 

உளப்பாங்கு சார்ந்ை கூறு 
(உணர்வுகள் ைற்றும் உணர்ச்சிகள்) 

எ.க. "பாகுபாடு காட்டுைல் ைவறான வழிமுதற" 

நடத்தை சார்ந்ை கூறு 
(தவளிப்பதடயான நடத்தை) 

எ.க.எனது நமலாளர் ஊழியர்களிடம் பாகுபாடு காட்டுவைால் 
அவதர எனக்குப் பிடிக்கவில்தல. 

 

புலனுைர்வு சார்ந்ை கூறு 
(அறிவு ைற்றும் நம்பிக்தககள்)                               

எ.க.  "நமலாளதரப் பற்றிய என் உைர்வின் காரைமாக நான் 
அவதரத் ைவிர்ப்நபன்" 
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1. நநைடி ைனிப்பட்ட அனுபவம்: ஒரு நபரின் நநரடி அனுபவம் ஒரு கபாருதளப் 
பற்றிய அவரது மனப்பான்தமதய ைீர்மானிக்கிறது. ஒரு நபரின் ைனிப்பட்ட 
அனுபவம், அது சாைகமானைாக இருந்ைாலும், சாைகமற்றைாக இருந்ைாலும், 
அவருதடய மனப்பான்தமதய ஆழமாக பாைிக்கும். ைனிப்பட்ட அனுபவத்தை 
அடிப்பதடயாகக் ககாண்ட இந்ை மனப்பான்தமகதள மாற்றுவது கடினம். 
உைாரைமாக, ஒருவரது நவதலயில் புைிைாக கற்றுக்ககாள்ளவைற்கு ஏதும் 
இல்தல, ஒநர நவதலநய மீண்டும் மீண்டும் கசய்ய நவண்டியிருக்கிறது, 
நமற்பார்தவயாளர்கள் கடினமானவர்களாக இருக்கின்றனர், சக ஊழியர்கள் 
கபரிைாக ஒத்துதழப்பைில்தல எனும் சூழலில் அவர் ைனது நவதலதயப் பற்றி 
எைிர்மதறயான மனப்பான்தமதய வளர்த்துக் ககாள்வார், ஏகனன்றால் 
நவதலயில் அவரது நநரடி அனுபவத்ைின் ைரம் எைிர்மதறயானது. 
2. இதண: சில நநரங்களில் ஒரு நபர் ஒரு புைிய மனப்பான்தமதயக் 
காண்கிறார், இது பதழய மனப்பான்தமயுடன் கைாடர்புதடயைாக இருக்கலாம். 
அத்ைதகய சந்ைர்ப்பத்ைில், பதழய மனப்பான்தமதய அைற்கு இதையான 
புைிய மனப்பான்தமதயக் ககாண்டு மாற்றி அதமக்கலாம். உைாரைமாக, ஒரு 
புைிய கைாழிலாளி, ஒரு பதழய கைாழிலாளிதயப் நபால நிறுவனத்ைில் அைிக 
நநரம் இருந்ைால், அவதரப் நபாலநவ நமற்பார்தவயாளரின் பார்தவயில் 
நல்ல ஊழியராக கைரிகிறார். இது நமற்பார்தவயாளருக்கு புைிய 
கைாழிலாளியின் நமல் ஒரு சாைகமான மனப்பான்தமதய வளர்க்க 
வாய்ப்புள்ளது. ஆகநவ, பதழய கைாழிலாளியின் நமல் உள்ள நநர்மதறயான 
மனப்பான்தம அவருக்கு இதையான புைிய கைாழிலாளியின் நமல் 
மாற்றப்படுகிறது. 
3. குடும்ப ைற்றும் சக குழுக்கள்: மனப்பான்தமகள் கபற்நறார், ஆசிரியர்கள் 
மற்றும் சக குழு உறுப்பினர்களிடமிருந்து கபறப்படுகின்றன. நம் ஆரம்ப 
காலங்களில், நாம் பாராட்டும், மைிக்கும் அல்லது பயப்படக் கூடியவர்கதள நம் 
மனப்பான்தமகளின் மாைிரியாகத் ககாள்கிநறாம். அவர்கதளப்நபால் நடந்து 
ககாள்ள விரும்புநவாம். நம் குடும்பத்ைினரும் நண்பர்களும் நடந்துககாள்ளும் 
விைத்தை கவனித்து, அவர்களுடன் ஒத்துப்நபாக நமது மனப்பான்தமகதளயும் 
நடத்தைதயயும் வடிவதமக்கிநறாம். யாரும் அறிவுறுத்ைாமல் இது 
இயற்தகயாக நதடகபறுகிறது. இநைநபால், கல்லூரிகள் மற்றும் 
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நிறுவனங்களில் உள்ள சக குழுக்களிடமிருந்து மனப்பான்தமகள் 
கபறப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, உங்கள் கபற்நறார் ஒரு அரசியல் 
கட்சிதய ஆைரித்ைால், அவர்கள் வற்புறுத்ைாமநல, நமக்கு ைானாகநவ அந்ைக் 
கட்சி மீது ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கும்.  
4.  அக்கம்பக்கத்ைினர்: நாம் வசிக்கும் சுற்றுப்புறத்ைில் சில கலாச்சார மற்றும் 
இன நவறுபாடுகள் உள்ளன. நமது சுற்றுப்புறம் என்பது பல கலாச்சாரங்கதள 
ககாண்ட மக்கதளக் ககாண்டுள்ளது. இந்ை மக்கள் வடக்கு, கைன்னக மக்கள் 
நபான்றவர்களாக இருக்கலாம். கவவ்நவறு கலாச்சாரங்கதளச் 
நசர்ந்ைவர்களாகவும், கவவ்நவறு மனப்பான்தமகதளயும் நடத்தைகதளயும் 
ககாண்டவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள். இவற்றில் சிலவற்தற நாம் 
ஏற்றுக்ககாள்கிநறாம், சிலவற்தற நாம் மறுக்கிநறாம். சில விஷயங்களில் 
இைக்கம் அல்லது கிளர்ச்சி என்பது நாம் தவத்ைிருக்கும் மனப்பான்தமகளின் 
சான்று. 
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ஊடகங்கள் நநரடிைனிப்பட்ட அனுபவம் இதை 

கபாருளாைார நிதல 
மற்றும் கைாழில்கள் 

ைனப்பான்தைகள் 

அக்கம்பக்கத்ைினர் குடும்பம் மற்றும் 
சககுழுக்கள் 
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5.  தபாருளாைாை நிதல ைற்றும் தைாழில்கள்: ைனிநபரின் கபாருளாைார 
நிதலயும், கைாழில் நிதலயும் அவரது மனப்பான்தம உருவாக்கத்தை 
பாைிக்கின்றன. நமது சமூக-கபாருளாைார பின்னைி நமது ைற்நபாதைய மற்றும் 
எைிர்கால மனப்பான்தமகதள பாைிக்கிறது. நவதலயின்தமயும், கபாருளாைார 
மந்ை நிதலயும் மக்களின் நகாட்பாடுகதள பாைிப்பைாக ஆராய்ச்சி முடிவுகள் 
கைரிவிக்கின்றன.   
6. ஊடகங்கள்: நகாட்பாடுகளுடன் ஒப்பிடும்நபாது மனப்பான்தமகள் குதறந்ை 
காலகட்டத்துக்நக நிதலயானதவயாக இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக விளம்பர 
கசய்ைிகள், ஒரு குறிப்பிட்ட ையாரிப்பு அல்லது நசதவதயப் பற்றிய மக்களின் 
மனப்பான்தமதய மாற்ற முயற்சிக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, நம் நண்பர் ஒருவர் 
ஒரு நிறுவனத்ைின் இருசக்கர வாகனத்தை பயன்படுத்துவரானால் அவர் அந்ை 
வாகனத்தைநய நமக்கும் பரிந்துதரப்பார். இது அந்ை வாகனத்தை பற்றி 
உங்களுக்கு சாைகமான உைர்தவ ஏற்படுத்ை முடியுமானால், அந்ை 
மனப்பான்தம விரும்பத்ைக்க நடத்தைக்கு வழிவகுக்கும். 

2.3 புலனுணர்வு முைண்பாட்டுக் தகாள்தக, ைற்றும் ைனப்பான்தை 
அளவடீு 

அறிமுகம் 
புலனுைர்வுக்கும் மனப்பான்தமகள், நம்பிக்தககள் அல்லது நடத்தைகளுக்கும் 
ஏற்படும் முரண்பாட்தட குறிப்பநை புலனுைர்வு முரண்பாடாகும். இது மனைில் 
ஒரு அசவ்கரிய உைர்தவ ஏற்படுத்துகிறது, இந்ை புலனுைர்வு மாறுபாடானது 
மன அசவ்கரியத்தை குதறத்து சமநிதலதய மீட்கடடுப்பைற்கான 
மனப்பான்தமகள், நம்பிக்தககள் அல்லது நடத்தைகளில் ஒன்தற 
மாற்றியதமக்க வழிவகுக்கிறது. 

உைாரைமாக, மக்கள் புதகபிடிக்கும்நபாது (நடத்தை) புதகபிடித்ைல் 
புற்றுநநாதய (புலனுைர்வு) ஏற்படுத்துகிறது என்பதை அவர்கள் அறிவார்கள். 
புதகப்பிடித்ைல் ைீங்கு விதளவிக்கும் எனத் கைரிந்தும் அவர் புதகப்பிடிப்பைால் 
இதை புலனுைர்வு முரண்பாட்டின் நிதல எனக் ககாள்ளலாம். 
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புலனுணர்வு முைண்பாடு - தபாருள் 
புலனுைர்வு முரண்பாடு என்பது முரண்பட்ட மனப்பான்தமகள், நம்பிக்தககள் 
அல்லது நடத்தைகள் சம்பந்ைப்பட்ட சூழ்நிதலதயக் குறிக்கிறது. இது மன 
அகசாவ்கரியத்ைின் உைர்தவ உருவாக்குகிறது, இது மன அகசாவ்கரியத்தை 
குதறக்க மற்றும் சமநிதலதய மீட்கடடுப்பைற்கான மனப்பான்தமகள், 
நம்பிக்தககள் அல்லது நடத்தைகளில் ஒன்தற மாற்றியதமக்க 
வழிவகுக்கிறது. 

உைாரைமாக, மக்கள் புதகபிடிக்கும்நபாது (நடத்தை) புதகபிடித்ைல் 
புற்றுநநாதய (புலனுைர்வு) ஏற்படுத்துகிறது என்பதை அவர்கள் அறிந்ைால், 
அவர்கள் புலனுைர்வு மாறுபாட்டின் நிதலயில் இருக்கிறது எனக் 
ககாள்ளலாம்,. 

புலனுணர்வு ைாற்றம் எவ்வாறு இடம் தபறுகிறது 
ஃகபஸ்டிங்கரின் (1957) புலனுைர்வு முரண்பாட்டின் படி, நம்முதடய எல்லா 
மனப்பான்தமகதளயும் நடத்தைதயயும் ஒற்றுதமயுடன் தவத்ைிருக்கவும், 
ஒற்றுதமதய (அல்லது அைிருப்ைிதய) ைவிர்க்கவும் ஒரு உள் இயக்கி 
இருக்கிறது. இதுநவ புலனுைர்வு நிதலத்ைன்தமயின் ககாள்தக என 
அதழக்கப்படுகிறது. 

மனப்பான்தமகள் அல்லது நடத்தைகள் (ஒத்ைிதசவு) இதடநய ஒரு 
முரண்பாடு இருக்கும்நபாது, அைிருப்ைிதய அகற்ற ஏைாவது மாற நவண்டும். 
உைாரைமாக ஒருவர் சுற்றுச்சூழதல நநசிப்பவராக இருக்கிறார் 
(மனப்பான்தம). ஆனால் அநை நபர் கநகிழிகதள அைிகமாக பயன்படுத்துகிறார் 
(முரண்பாடு) என்றால் அவரது மனப்பான்தமக்கும் நடத்தைக்கும் முரண்பாடு 
ஏற்படுகிறது. இது அந்நபரின் மனைில் அத்ரிப்ைிதய ஏற்படுத்துகிறது.    

ைனநிதறவின்தைதய குதறக்கும் வழிகள் 

மனநிதறவின்தமதய பின்வரும் வழிகளில் குதறக்கலாம்:  
(1) இைண்டு கூறுகளுக்கிதடநயயான (புலனுணர்வு ைற்றும் நடத்தை) 
முைண்பட்ட உறதவ ஒன்றாக ைாற்ற, ைனப்பான்தைகள், நடத்தை, 
நம்பிக்தககள் நபான்றவற்றில் சிலவற்தற ைாற்றவும் 
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மனநிதறவின்தம கூறுகளில் ஒன்று நடத்தையாக இருக்கும்நபாது, ைனிநபர் 
நடத்தைதய மாற்றலாம் அல்லது அகற்றலாம். எவ்வாறாயினும், இந்ை 
ஒத்ைிதசவு குதறப்பு முதற மக்களுக்கு அடிக்கடி பிரச்சிதனகதள அளிக்கிறது, 
ஏகனனில் மக்கள் நன்கு கற்றறிந்ை நடத்தைகதள மாற்றுவது கபரும்பாலும் 
கடினம் (எ.கா., புதகப் பிடித்ைதல தகவிடுைல்). 
(2) ைனநிதறவின்தைதய உண்டாக்கும் நம்பிக்தககதள தகவிட புைிய 
ைகவல்கதளப் தபறுங்கள் 
உைாரைமாக, புதகப் பிடித்ைல் உடல் நலனுக்கு நகடு ைரும் என்று கைரிந்தும் 
புதகப் பிடித்ைல் அைிருப்ைிதய உருவாக்கும். ஆனால் ஓரிடத்ைில் அமர்ந்து 
பைியாற்றுவதை விட புதகப் பிடித்ைல் குதறவான பாைிப்புகதளநய 
ஏற்படுத்துகின்றன என்ற ைகவல் அைிருப்ைிதய குதறக்கும். 
(3) புலனுணர்வின் முக்கியத்துவத்தைக் குதறக்கவும் (அைாவது 
நம்பிக்தககள், ைனப்பான்தைகள்) 
ஒரு நபர் புதகப் பிடித்ைதல ைன்னால் முழுவதுமாக தகவிட வாய்ப்பில்தல 
என்கறண்ைி, என்னால் முடிந்ைவதர புதகபிடிப்பதை குதறத்து ககாள்கிநறன் 
என்று அவர் ைனக்குத்ைாநன கசால்லிக் ககாள்ள முடியும். இந்ை வழியில், அவர் 
அைிருப்ைி புலனுைர்வின் முக்கியத்துவத்தை குதறத்துக் ககாண்டிருப்பார்.         

புலனுணர்வுமுைண்பாட்டுக்தகாள்தகயின்எடுத்துக்காட்டுகள் 
புலனுைர்வு முரண்பாடு வாழ்க்தகயின் பல பகுைிகளில் ஏற்படலாம், ஆனால் 
ஒரு நபரின் நடத்தை அவரது சுய அதடயாளத்துடன் ஒருங்கிதைந்ை 
நம்பிக்தககளுடன் முரண்படும் சூழ்நிதலகளில் இது கைளிவாகத் கைரிகிறது. 
புலனுைர்வு முரண்பாட்டிற்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டு, நாம் வழக்கமாக 
வாங்கும் கபாருட்கதள நைர்வு கசய்வைில் நிகழ்கிறது. சுற்றுச்சூழல் மீது 
அக்கதற ககாண்ட ஒரு நபர் ஒரு புைிய காதர வாங்குகிறார். 

ஒவ்கவாரு நபரும் சுற்றுச்சூழதல கவனித்துக்ககாள்வது முக்கியம் என்று 
அந்நபர் கருதுகிறார். ஆனால் அவர் வாங்கிய கார் சுற்றுசூழலுக்கு மாசு 
ஏற்படுத்துவைாக இருக்கிறது.  

நம்பிக்தகக்கும் நடத்தைக்கும் இதடயிலான இந்ை முரண்பாட்தடக் 
குதறப்பைற்காக, அவர் காதர விற்கலாம் அல்லது சுற்றுச்சூழல் மாசு 
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ஏற்படுத்ைாை வாகனத்தை வாங்கலாம் அல்லது சுற்றுசூழலுக்கான ைனது 
முக்கியத்துவத்தை குதறக்கலாம். விருப்பத்தைப் கபாறுத்ைவதரயில், கபாதுப் 
நபாக்குவரத்தை அடிக்கடி பயன்படுத்துைல் அல்லது ைனது இரு சக்கர 
வாகனத்ைில் நவதலக்குச் கசல்வது நபான்ற கசயல்களில் ஈடுபடுவைன் மூலம் 
அவரது மனநிதறவின்தமதய நமலும் குதறக்க முடியும். 

கபரும்பாலான மக்கள் நாம் நல்ல நைர்வுகதளநய கசய்கிநறாம் என்ற 
நம்பிக்தகதய தவத்ைிருக்க விரும்புகிறார்கள். நம் கபாருள் வாங்கும் ைிறன் 
நமாசமாக மாறும் நபாது, அது நமது முடிகவடுக்கும் ைிறன்கதளப் பற்றி முன்பு 
இருந்ை நம்பிக்தகயுடன் முரண்படுகிறது. 

ைனப்பான்தை அளவடீு 
ஒருவரின் மனப்பான்தமகதளப் பற்றி அறிய மிகவும் நநர்தமயான வழி 
அவர்களிடம் நகட்டு கைரிந்து ககாள்வது ைான். இருப்பினும், மனப்பான்தமகள் 
என்பது சுய அதடயாளத்துடனும், சமூக நம்பிக்தககலுடன் கைாடர்புதடயதவ. 
ஆகநவ ஒருவர் நநர்மதறயான ைனது சுய அதடயாளத்தை 
பாதுகாத்துக்ககாள்ள, அவரின் மனப்பான்தமகள் அவரின் சமூகம் விரும்பும் 
ைன்தமகளால் பாைிக்கப்படலாம். அவர்கள் ைங்கள் உண்தமயான 
மனப்பான்தமகதளப் கவளிநய கசால்வைானால் அவர் சமூகம் ைன்தன 
புறக்கைித்து விடுநமா என்ற பயத்ைின் காரைமாக அவர் சமூக ரீைியாக 
ஏற்றுக்ககாள்ளக்கூடிய வதகயில் மட்டுநம பைிலளிப்பர்.  

இந்ை சிக்கதலக் கருத்ைில் ககாண்டு, மனப்பான்தமகதள அளவிடும் பல்நவறு 
முதறகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், அதவ அதனத்ைிற்கும் 
வரம்புகள் உள்ளன. குறிப்பாக கவவ்நவறு நடவடிக்தககள், 
மனப்பான்தமகளின் கவவ்நவறு கூறுகளில் கவனம் கசலுத்துகின்றன - 
உளப்பாங்கு, புலனுைர்வு மற்றும் நடத்தை நபான்றவற்தற - இந்ை கூறுகள் 
அதனத்தும் ஒன்றாக இதைந்து இருக்க நவண்டிய அவசியம் இல்தல. 
மனப்பான்தம அளவடீ்தட இரண்டு வதககளாக பிரிக்கலாம், அதவ:  

 நநரடி அளதவக்கூறுகள்  (லீநகர்ட் அளவு மற்றும் கசாற்கபாருளியல் 
மாறுபாடு) 
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 இரண்டாம்நிதல அளதவக்கூறுகள் (வழீல் நசாைதன மற்றும் 
உள்ளார்ந்ை வதகமுதற) 

(i) நநைடி அளதவக்கூறுகள் 
1. தசாற்தபாருளியல் ைாறுபாடு 

ஓஸ்கூட்டின் கசாற்கபாருளியல் மாறுபாடு நுட்பம் (1957) பின்வரும் 
வழிமுதறகளில் நசாைிக்கப்படுகிறது: 

ஒரு நபரிடம் ஒரு பிரச்சிதனதயநயா அல்லது ைதலப்தபநயா நிதலயான 
இரு வார்த்தைகதளக் (எைிர் அர்த்ைங்களுடன் இரு வார்த்தைகள்) ககாடுத்து 
மைிப்பிடச் கசால்கிறது, ஒவ்கவான்றும் ஏழு புள்ளி அளதவக் ககாண்டிறிக்கும். 
ஒரு கசாற்கபாருளியல் மாறுபாடு அளதவத் ையாரிக்க, முைலில் 
நசாைதனயின் கபாருதள விவரிக்கும்   பல கசாற்கதளப் பற்றி சிந்ைிக்க 
நவண்டும். பின் நசாைதனக்கு உட்படுத்ைப்பட்ட அந்ை கபாருதளக் குறிக்கக் 
கூடிய பல வார்த்தைகள் (எைிர் அர்த்ைங்களுடன் கூடிய வார்த்தைகள்) 
பட்டியலிடப்படும். பிறகு ையார் கசய்யப்பட்ட இந்ை நசாைதனப் படிவம் 
பங்நகற்பாளர்களிடம் ககாடுக்கப்பட்டு அவர்களது உைர்வுகள் நசாைிக்கப்படும். 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் எண் 2.8 ைனப்பான்தை அளவடீு 

ைனப்பான்தை அளவடீு 

இரண்டாம் நிதல 
அளதவக் கூறு 

நநரடி அளதவக் கூறுகள் 

 லீநகர்ட் அளவு 

 கசாற்கபாருளியல்

மாறுபாடு 

 வழீல் நசாைதன 

 உள்ளார்ந்ை வதக 

முதற 

https://www.shabdkosh.com/dictionary/tamil-english/%E0%AE%B5%E0%AF%80%E0%AE%B4%E0%AE%B2%E0%AF%8D%20%E0%AE%9A%E0%AF%8B%E0%AE%A4%E0%AE%A9%E0%AF%88/%E0%AE%B5%E0%AF%80%E0%AE%B4%E0%AE%B2%E0%AF%8D%20%E0%AE%9A%E0%AF%8B%E0%AE%A4%E0%AE%A9%E0%AF%88-meaning-in-english
https://www.shabdkosh.com/dictionary/tamil-english/%E0%AE%B5%E0%AF%80%E0%AE%B4%E0%AE%B2%E0%AF%8D%20%E0%AE%9A%E0%AF%8B%E0%AE%A4%E0%AE%A9%E0%AF%88/%E0%AE%B5%E0%AF%80%E0%AE%B4%E0%AE%B2%E0%AF%8D%20%E0%AE%9A%E0%AF%8B%E0%AE%A4%E0%AE%A9%E0%AF%88-meaning-in-english
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எடுத்துக்காட்டாக, பங்நகற்பாளர்களுக்கு கார் என்ற கசால் வழங்கப்படுகிறது, 
அதை விவரிக்க பல்நவறு கபயரதடகள் வழங்கப்படுகின்றன. 
பைிலளிப்பவர்கள் எப்படி உைருகிறார்கள் என்பதை கவளிக்காட்ட 
ககாடுக்கப்பட்டுள்ள வார்த்தைகளில் அவர்கள் எதை விரும்புகிறார்கநளா அதை 
நைர்வு கசய்கிறார்கள்.  

அட்டவதண எண் 2.2 தசாற்தபாருளியல் ைாறுபாடு எடுத்துக்காட்டு 

ைைிப்பீடு - +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 ைைிப்பீடு + 
நமாசமானது  நல்லது   
எைிர்மதறயானது  நநர்மதறயானது 
பயனற்றது  மைிப்புமிக்கது 
பலவனீமானது   வலுவானது 
கமதுவானது  நவகமானது 

 
கசாற்கபாருளியல் மாறுபாடு நுட்பம் மனப்பான்தமகளின் மூன்று அடிப்பதட 
பரிமாைங்கதளப் பற்றிய ைகவல்கதள கவளிப்படுத்துகிறது, அதவ 
பின்வருமாறு:  

 மைிப்படீு,  
 ஆற்றல் (அைாவது வலிதம) மற்றும்  
 கசயல்பாடு. 

 ஒருவர் மனப்பான்தம ைதலப்தபப் பற்றி நநர்மதறயாக சிந்ைிக்கிறாரா 
அல்லது எைிர்மதறயாக சிந்ைிக்கிறாரா (எ.கா. அழுக்கு - சுத்ைமான 
மற்றும் அசிங்கமான - அழகான) என்பைில் அக்கதற ககாள்வது. 

 பைிலளிப்பவர்களுக்கு ககாடுக்கப்பட்ட ைதலப்பு எவ்வளவு சக்ைி 
வாய்ந்ைது என்பைில் அக்கதற ககாள்கிறது (எ.கா. வலுவான - 
பலவனீமான, பயனற்றது - மைிப்புமிக்கது). 

 ககாடுக்கப்பட்டுள்ள ைதலப்பு கசயலாற்றக்கூடியைா அல்லது 
கசயலற்றைா என்பைில் அக்கதற ககாண்டுள்ளது (எ.கா. 
கசயலாற்றக்கூடியது - கசயலற்றது) 
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இந்ை ைகவதலப் பயன்படுத்ைி ஒரு கபாருளின் மீைான ஒரு நபரின் உைர்வு 
(மைிப்படீு) அவர்களின் நடத்தைக்கு உகந்ைைா என்பதைக் காைலாம். 
எடுத்துக்காட்டாக, ஒருவர் இனிப்பின் சுதவதய (மைிப்படீு) விரும்பலாம், 
ஆனால் அதை அடிக்கடி சாப்பிடக்கூடாது (கசயல்பாடு). 

இந்ை மைிப்படீ்டு முதறதய சமூக ஆராய்ச்சியாளர்கள் "ஒரு நபரின் 
மனப்பான்தம அவரது நடவடிக்தக அைிகமாக பாைிப்பைாக கருதுகிறார்கள்", 
ஏகனனில் இந்ை பரிமாைம் ஒரு மனப்பான்தமயின் உளப்பாங்குஅம்சத்தை 
பிரைிபலிக்கிறது. 

நநைடி அளதவக் கூறுகள் 
ஒரு நபரின் சமூக மனப்பான்தமயின் சரியான, அல்லது துல்லியமான 
அளதவ வழங்க இந்ை மனப்பான்தம அளவு வடிவதமக்கப்பட்டுள்ளது. 
இருப்பினும் இது ஒரு சுய பரிநசாைதன வதகதய சார்ந்து இருப்பைனால் 
ஒருவர் நபாலியான மனப்பான்தமதய கவளிப்படுத்தும் வாய்ப்பானது இந்ை 
அளவடீு முதறயின் குதறகளில் ஒன்று.  

மனப்பான்தம அளவடீு முதறகதள பாைிக்கும் பல்நவறு சிக்கல்கள் 
இருப்பினும், மிகவும் கபாதுவான பிரச்சிதன என்னகவனில் சமூகத்ைில் 
விரும்பத்ைக்கவராக ைன்தன காட்டிக்ககாள்ளுைல். சமூக விரும்பகத்ைன்தம 
என்பது அளவடீுக்கான நகள்வித்ைாளில் ககாடுக்கப்பட்டுள்ள நகள்விகளுக்கு 
மக்கள் “சமூக ரீைியாக விரும்பத்ைக்கதை பைிலாக ககாடுக்கும் நபாக்தக" 
குறிக்கிறது. மக்கள் "நல்லவர்கள்", "பாரபட்சமற்றவர்கள்", "ைிறந்ை 
மனதுதடயவர்கள்" மற்றும் "இறக்க குைம் ககாண்டவர்கள்" எனத் நைான்றும் 
பைில்கதளக் ககாடுக்க கபரும்பாலும் தூண்டப்படுகிறார்கள். இனம், மைம், 
பாலினம் நபான்றவற்றின் மனப்பான்தமகதள அளவிடும் சுயபரிநசாைதன 
அளவுகள் சமூக ரீைியாக விரும்பத்ைக்க சார்புகளால் கபரிதும் 
பாைிக்கப்படுகின்றன.  

பைிலளிப்பவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட குழுவிற்கு எைிர்மதறயான 
மனப்பான்தமதயக் ககாண்டிருந்ைாலும், அந்ை உைர்வுகள் இருப்பைாக 
பரிநசாைதனயாளரிடம் (அல்லது ைங்களுக்கு) ஒப்புக் ககாள்ள விரும்ப 
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மாட்டார்கள். இைன் விதளவாக, மனப்பான்தம அளவுகள் குறித்ை பைில்கள் 
நம்பகத்ைன்தம அற்றதவ.  
(ii) இைண்டாம் நிதல அளதவக்கூறுகள் 
வழீல் நசாைதன 
சமூகத்ைில் விரும்பத்ைக்கவராக ைங்கதள நிதலநிறுத்ைிக்க ககாள்ள 
விரும்புநவார், பல்நவறு மதறமுக மனப்பான்தம முதறகதள 
பயன்படுத்கின்றன. ஒரு வதக அளவடீ்டு முதறயில் ைாங்கள் 
அளவிடப்படுவநை மக்களுக்குத் கைரியாது (இது கநறிமுதற சிக்கல்கதளக் 
ககாண்டுள்ளது) இன்கனாரு அளவடீ்டு முதறயில் ைாங்கள் அளவிடப்படுவதை 
மக்களால் ைவிர்க்க முடிவைில்தல. 

இரண்டாம் நிதல அளதவக் கூறுகள் ஒரு வதரயறுக்கப்பட்ட நசாைதனதயப் 
பயன்படுத்துகின்றன. ஒரு வதரயறுக்கப்பட்ட நசாைதன என்பது ஒரு நபதர 
கைளிவற்ற அல்லது முழுதமயற்ற தூண்டுைலுடன் பைிலளிக்க 
தவப்பைாகும்.(எ.கா. ஒரு படத்தைநயா அல்லது சில கசாற்கதளநயா 
பங்நகற்பாளரிடம் ககாடுத்து அதை பற்றிய அவர்களது கருத்துக்கதள பைிவு 
கசய்ைல்). ககாடுக்கப்பட்டுள்ள தூண்டுைலுக்கு அந்நபர் விளக்கம் அளிக்க 
நவண்டும். எனநவ, மக்கள் கைளிவற்ற அல்லது முழுதமயற்ற தூண்டுைலின் 
ைாக்கத்ைில் மட்டுநம ஒருவரின் மனப்பான்தம ஊகிக்கப்படுகிறது. அந்நபர் 
ைனது கருத்துக்கதளயும் மனப்பான்தமதயயும் கைளிவற்ற சூழ்நிதலயில் 
கவளிப்படுத்துகிறார் அைனால் ைிட்டமிடுைலுக்கான வாய்ப்பு மிகக் குதறவு.  

இைனால் அந்நபர் ைான் ககாண்டிருக்கும் உண்தமயான மனப்பான்தமகதளநய 
கவளிப்படுத்துவார். இருப்பினும், மதறமுக முதறகள் கபாதுவான 
ைகவல்கதள மட்டுநம வழங்குகின்றன, நமலும் இது துல்லியமான 
மனப்பான்தம அளவடீ்தட வழங்குவைில்தல. இைன் எடுத்துக்காட்டுகள் 
பின்வருமாறு: 

 நரார்ஸ்காக் தம கதர நைர்வு  
 கபாருள் கிதளக்கறிச் நசாைதன (TAT நசாைதன) 
 ஒரு நபதர நைனும் வதரயச் கசால்லி நசாைதன கசய்ைல்.  

https://www.shabdkosh.com/dictionary/tamil-english/%E0%AE%B5%E0%AF%80%E0%AE%B4%E0%AE%B2%E0%AF%8D%20%E0%AE%9A%E0%AF%8B%E0%AE%A4%E0%AE%A9%E0%AF%88/%E0%AE%B5%E0%AF%80%E0%AE%B4%E0%AE%B2%E0%AF%8D%20%E0%AE%9A%E0%AF%8B%E0%AE%A4%E0%AE%A9%E0%AF%88-meaning-in-english
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படம் எண் 2.9 தை கதை நைர்வு எடுத்துக்காட்டு 

இைண்டாம் நிதல அளதவக் கூறுகள் 
இரண்டாம் நிதல அளதவக் கூறுகளின் முக்கிய குதறபாடு என்னகவனில் 
அவற்றின் குதறந்ை நம்பகத்ைன்தமநய. நமலும் இத்ைதகய முதறகள் 
அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்டதவ அல்ல. மதறமுக அளவடீு 
முதறகள் ஒரு லிகர்ட் அளவுநகாதலப் நபால மனப்பான்தமகதள 
புறநிதலயாக அளவிடுவைில்தல. 

மதறமுக முதறகதளப் பயன்படுத்தும் நபாது ஒருவருக்கு அவர்களின் 
மனப்பான்தம ஆய்வு கசய்யப்படுவைாக கைரியாைைால், ஏமாற்றத்ைின் 
கநறிமுதற சிக்கலும் உள்ளது. 

இரண்டாம்நிதல அளதவக்கூறு நுட்பங்களின் நன்தமகள் என்னகவன்றால், 
அதவ சமூக ரீைியாக விரும்பத்ைக்க பைில்கதளத் ைருவைற்கான வாய்ப்புகள் 
குதறவு, அந்நபர் ைான் அளவிடப்படுவதை யூகிக்க வாய்ப்பில்தல மற்றும் 
நடத்தை இயற்தகயானைாகவும் நம்பகமானைாகவும் இருக்கம் வாய்ப்புகள் 
அைிகம். 

தபாதுவான எைிர்விதனகள் 
புத்ைிசாலித்ைனத்துக்கும், நம்பிக்தககள் அல்லது கருத்துகளுக்குமிதடநய 
நமாைல்கள் ஏற்படும் நபாது, மக்கள் மனநிதறவின்தமதயயும், 
அகசௌகரியத்தையும் உைர்வுகதளயும் குதறக்க நடவடிக்தக எடுப்பார்கள். 
இதை அவர்கள் சில வழிகளில் கசய்ய முடியும்: 



204 - நிறுவன நடத்தை MGNCRE 

204- Organizational Behavior MGNCRE 
204- Organizational Behavior MGNCRE 

204- Organizational Behavior MGNC 

 
 69 

1.ைனநிதறவின்தை ஏற்படுத்தும் நடத்தைதய விட, நநர்ைதறயான 
நம்பிக்தக ஏற்படுத்தும் நடத்தைகளில் கவனம் தசலுத்துங்கள் 
எரிவாயு வாகனங்கள் கவளியிடும் வாயுக்கள் புவி கவப்பமதடைலுக்கு 
காரைமாகிறது என்பதை உைர்ந்ை மக்கள், அந்ை வாகனங்கதள ஓட்டும் நபாது 
மனநிதறவின்தம ஏற்படுகிறது. இந்ை மனநிதறவின்தமதயக் தறக்க, 
எரிவாயு வாகனங்களுக்கும் புவி கவப்பமதடைலுக்கும் இதடயிலான 
கைாடர்தப மறுக்கும் புைிய ைகவல்கதள அவர்கள் நைடக்கூடும். இந்ை புைிய 
ைகவல் ஒருவர் அனுபவிக்கும் அகசௌவ்கரியத்தையும் அைிருப்ைிதயயும் 
குதறக்க உைவும். 
2. முைண்பட்ட நம்பிக்தகயின் முக்கியத்துவத்தைக் குதறக்கவும் 
ைனது உடல்நிதலதயப் பற்றி அக்கதற ககாண்ட ஒரு மனிைன் பகலில் நீண்ட 
நநரம் உட்கார்ந்ைிருப்பது ஒரு குறுகிய ஆயுட்காலத்துடன் 
இதைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை அறிந்து கலக்கமதடயக்கூடும். அவர் ைன் 
அலுவலகத்ைில் நாள் முழுவதும் நவதல கசய்ய நவண்டியிருப்பைாலும், அைிக 
நநரம் உட்கார்ந்ைிருப்பைாலும், அவரது மனநிதறவின்தம உைர்வுகதள 
குதறப்பைற்காக அவரது நடத்தைதய மாற்றுவது கடினம். அகசௌவ்கரியத்ைின் 
உைர்வுகதளச் சமாளிக்க, அைற்கு மாற்றாக, அவர் சத்ைான உைதவ 
சாப்பிடுவது, உடற்பயிற்சி கசய்வது நபான்ற மற்ற ஆநராக்கியமான 
நடத்தைகள் மூலம், அவர் அைிக நநரம் உட்கார்ந்து நவதல கசய்யும் 
வாழ்க்தக முதறதய ஈடுகசய்யலாம் என்று நம்புவைன் மூலம் அவரது 
நடத்தைதய நியாயப்படுத்ை சில வழிகதளக் காைலாம். 
3. முைண்பட்ட நம்பிக்தகதய ைாற்றவும் 
முரண்பட்ட நம்பிக்தகதய மாற்றுவைால் அது மற்ற நம்பிக்தககள் அல்லது 
நடத்தைகளுடன் ஒத்துப்நபாகிறது. மனநிதறவின்தமதய தகயாள சிறந்ை 
முதற முரண்பட்டு ஏற்படுத்தும் நம்பிக்தககதள மாற்றிக்ககாள்வைாகும். 
ஆனால் மை அல்லது அரசியல் சாய்வுகள் நபான்ற ஆழ்ந்ை நகாட்பாடுகள் 
மற்றும் நம்பிக்தககள் சார்ந்ை விஷயத்ைில் இது மிகவும் கடினமான 
ஒன்றாகும். 
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ஆளுதை: தபாருள், கருத்து ைற்றும் நிறுவன நடத்தைதய பாைிக்கும் 
ஆளுதை காைணிகள் 

ஆளுதை - தபாருள் 
ஆளுதம இவ்வாறு விவரிக்கப்படலாம்: ஒரு நபரின் கூட்டு குைங்கள், 
குைாைிசயங்கள், ைன்தம மற்றும் நகாட்பாடுகள், ஒருவதர 
மற்றவர்களிடமிருந்து நவறுபடுத்துகின்றன, நமலும் ஒருவர் 
மற்றவர்களுடனும் அவர்களுதடய சூழலுடனும் கைாடர்பு ககாள்ளுைல் 
அவர்களது பழக்கவழக்கங்கதள பாைிக்கும். ஒவ்கவாரு நபருக்கும் 
வித்ைியாசமான ஆளுதம மற்றும் பண்புகளின் கைாகுப்பு உள்ளது. ஒரு நபரின் 
ஆளுதம, கைாடர்ந்து மாறிக்ககாண்டிருக்கும் வளர்ச்சியின் கவளிப்பாடாக 
பார்க்கப்பட நவண்டும். 

லண்ட்கபர்க்கின் கூற்றுப்படி, “ஆளுதம என்பது ஒரு நபருதடய 
பழக்கவழக்கங்கள், மனப்பான்தமகள், சமூக பண்புகள் நபான்ற நடத்தையின் 
சிறப்பியல்புகதளக் குறிக்கிறது.” 

என்.எல். முன் அவர்களின் கூற்றுப்படி, “ஆளுதம என்பது ஒரு நபரின் ஆர்வம், 
மனப்பான்தம, ைிறன் ஆகியவற்றின் கூட்டாக பார்க்கப்படுகிறது". 

ஆளுதையின் ைரீ்ைானிகள் 
ஆளுதம ைீர்மானிகள் ஐந்து பிரிவுகளாக வதகப்படுத்ைலாம். அதவ 
பின்வருமானு:  

 உயிரியற் காரைிகள்,  
 கலாச்சார காரைிகள்,  
 குடும்ப காரைிகள்,  
 சமூக காரைிகள் மற்றும்  
 சூழ்நிதல காரைிகள். 

1. உயிரியற் காைணிகள் 
ஆளுதமக்கான உயிரியற் பங்களிப்புகள் மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் 
பிரிக்கப்படலாம்: 
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(i) ைைபுசார்ந்ைதவ: கருத்ைரித்ைலில் ைீர்மானிக்கப்பட்ட காரைிகதள பரம்பதர 
குறிக்கிறது. உடல் நிதல, முக ஈர்ப்பு, பாலினம், மநனாபாவம், ைதச அதமப்பு 
மற்றும் மறிவிதன, ஆற்றல் நிதல மற்றும் உயிரியல் ைாளங்கள் ஆகியதவ 
ஒருவரின் கபற்நறாரிடமிருந்து இயல்பாகக் கபறப்படும் பண்புகள். ஒரு நபரின் 
ஆளுதமயின் இறுைி விளக்கம் குநராநமாநசாம்களில் அதமந்துள்ள 
மரபணுக்களின் மூலக்கூறு அதமப்பு என்று பரம்பதர மனப்பான்தம 
வாைிடுகிறது. 
(ii) மூதள: ஆளுதமயின் இரண்டாவது உயிரியற் மனப்பான்தம மூதளயின் 
பங்காகும். ஒருவரின் ஆளுதம பண்புகதள வடிதவதமப்பைில் மனிைனின் 
மூதள அைிக ஆைிக்கம் கசலுத்துகிறது.  
(iii) உடல் அம்சங்கள்: ஆளுதமயின் ஒரு முக்கிய மூலப்கபாருள், ஒரு நபரின் 
கவளிப்புற நைாற்றம், அது உயிரியல் ரீைியாக ைீர்மானிக்கப்படுகிறது. ஒரு நபர் 
உயரமானவர் அல்லது குள்ளமானவர், குண்டானவர் அல்லது ஒல்லியானவர், 
கருப்பு அல்லது கவள்தள நிறத்ைவர் நபான்ற கவளிப்பாடுகள் ஒரு நபர் 
மற்றவர்கள் நமல் ககாள்ளும் அபிப்ராயத்தை பாைிக்கும், இதைகயாட்டி இது 
சுய கருத்தை பாைிக்கும். 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

படம் எண்: 2.10 ஆளுதையின் ைீர்ைானிகள் 
 

1) உயிரியற் காரைிகள் 2) கலாச்சார காரைிகள் 3) குடும்ப காரைிகள் 

4) சமூக காரைிகள் 5) சூழ்நிதல காரைிகள்  

ஆளுதையின் ைீர்ைானிகள் 
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2. கலாச்சாை காைணிகள் 
ஆளுதம உருவாக்கத்தை பாைிக்கும் காரைிகளில், நாம் வளர்க்கப்படும் 
கலாச்சாரம், ஆரம்ப கால நிதல, குடும்பத்ைிற்குள் இருக்கும் கட்டுபாடுகள், 
நண்பர்கள் மற்றும் சமூக குழுக்கள் மற்றும் நம்தம பாைிக்கும், பிற இைர 
அனுபவங்கள் ஆகியதவ அடங்கும். 

சுைந்ைிரம், ஆக்கிரமிப்பு, நபாட்டி, ஒத்துதழப்பு மற்றும் பிற மனிை 
பைில்களுக்கான மனப்பான்தமகதள கலாச்சாரநம கபரும்பாலும் 
ைீர்மானிக்கிறது. 

பால் எச் முசனின் கூற்றுப்படி, “ஒவ்கவாரு கலாச்சாரத்ைிற்க்கும் சில 
எைிர்பார்ப்புகள் இருக்கின்றன. அந்ை எைிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏற்றார் நபால் அைன் 
உறுப்பினர்கதள பயிற்சியளிக்கிறது. எனநவ அைன் உறுப்பினர்கள் குழுவிற்கு 
ஏற்றுக்ககாள்ளக்கூடிய வதகயில் நடந்து ககாள்ள நவண்டும் என 
எைிர்பார்க்கப்படுகிறார்கள். 

ஒருவரின் கலாச்சார குழுக்கநள அவர் சந்ைிக்கக் கூடிய அனுபவங்கள் மற்றும் 
சூழ்நிதலகளின் வரம்தப வதரயறுக்கிறது. இைன் வாயிலாக 
நகாட்பாடுகள்மற்றும் ஆளுதம பண்புகள் வலுப்படுத்ைப்பட்டு, பிறகு 
கற்றுக்ககாள்ளப்படும். 
3. குடும்ப காைணிகள் 
ஒரு நபர் கற்றுக்ககாள்ளக் கூடியதை அவரின் கலாச்சாரநம கபாதுவாக 
நிர்ையித்து, கட்டுப்படுத்துகிறது. அதுநவ அவரவரின் குடும்பம், சமூகக் குழு, 
கலாச்சாரத்தை பற்றிய புரிைதல ககாடுக்ககிறது. ஆகநவ, ஆரம்பகால 
ஆளுதம வளர்ச்சியில் குடும்பம் மிக முக்கியமான ைாக்கத்தை 
ஏற்படுத்ைக்கூடும். 

கபற்நறார்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஒட்டுகமாத்ை வடீ்டுச் சூழலும், 
ஒருவரின்ஆளுதம வளர்ச்சிக்கு முக்கியமானது என்பதை அனுபவ சான்றுகள் 
சுட்டிக்காட்டுகின்றன. வடீ்டுச் சூழல் ஒரு நபரின் ஆளுதமதய பாைிக்கிறது. 
உடன்பிறப்புகளும் (சநகாைர சநகாைரிகள்) ஒருவரின் ஆளுதமக்கு 
பங்களிக்கிறார்கள். 
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4. சமூக காைணிகள் 
நாம் சந்ைிக்கும் பிற நபர்கள், நாம் சார்ந்ை குழுக்கள் மற்றும் குறிப்பாக நாம் 
பைிபுரியும் நிறுவனங்கள் நம் ஆளுதமதய கபரிதும் பாைிக்கின்றன.  இது 
கபாதுவாக சமூகமயமாக்கல் கசயல்முதற என்று அதழக்கப்படுகிறது. ஒருவர் 
ைான் பார்க்கும், பல நடத்தை ைிறன்களிலிருந்து ைனக்கு பிடித்ை ைிறன்கதள 
எல்லாம் ஒன்றிதைத்து கவளிப்படுத்ைக்கூடிய கசயல்முதறநய 
சமூகமயமாக்கல் ஆகும். 

சமூகமயமாக்கல் என்பது குழந்தை பருவத்ைிநலநய கைாடங்குகிறது. குழந்தை 
பருவத்ைிற்குப் பிறகு, உடனடி குடும்பத்ைின் மற்ற உறுப்பினர்களான ைந்தை, 
சநகாைரர்கள், சநகாைரிகள் மற்றும் கநருங்கிய உறவினர்கள், நண்பர்கள், 
கசல்வாக்கு மிக்க பாத்ைிரங்கதள வகிக்கின்றனர். அநை நபால் சமூகக் குழு 
உறுப்பினர்களான சகாக்கள், பள்ளி நண்பர்கள் மற்றும் பைிக்குழுவின் 
உறுப்பினர்களும் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றனர். 

சமூகமயமாக்கல் கசயல்முதற என்பது நிறுவன நடத்தையின் முக்கியமான 
பிரிவு ஏகனனில் இந்ை கசயல்முதறயானது குழந்தை பருவத்ைில் கைாடங்கி, 
ஒருவரின் வாழ்நாள் முழுவதும் நதடகபறுகிறது. குறிப்பாக, இன்தறய 
நிறுவனங்களில் ஊழியர்களின்    நடத்தைக்கான சிறந்ை விளக்கங்களில் 
ஒன்றாக சமூகமயமாக்கல் பார்க்கப்படுகிறது.  
5. சூழ்நிதல காைணிகள் 
சூழ்நிதல காரைிகளும் மனிை ஆளுதமதய பாைிக்கிறது. சுற்றுச்சூழலின் 
விதளவு மிகவும் வலுவானது. அறிவு, ைிறன் மற்றும் கமாழி கவளிப்பதடயாக 
கபறப்பட்டதவ. ஒரு நபரின் ஆளுதம, கபாதுவாக நிதலயானது மற்றும் 
சீரானைாக இருக்கும், ஆனால் சூழ்நிதலகள் மாறும்நபாது, ஒருவரின் 
நடத்தைதயயும் மாற்றுகிறது.  

ஒருவர் சந்ைிக்கும் கவவ்கவறு சூழ்நிதலயும் அவரின் மாறுபட்ட ஆளுதம 
ைிறன்கதள கவளிப்படுத்ை தூண்டுகின்றன. மில்கிராமின் கூற்றுப்படி, 
“சூழ்நிதல ைனிநபர் மீது ஒரு முக்கியமான ைாக்கத்தை கசலுத்துகிறது. இது 
ஒருவருக்கான உந்துைதல வழங்கக்கூடும். பல நநரங்களில் சூழ்நிதலகநள, 
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ஒரு மனிைன் எவ்வதகயான நபர் என்பதை ைீர்மானிக்கிறது”. எனநவ 
ஒருவரின் ஆளுதம ைிறதன ைனிதமயில் மைிப்பிடக்கூடாது. 

ஆளுதை வதககள் 
ஆளுதம வதக என்பது பல்நவறு வதகயான ைனிநபர்களின் உளவியல் 
வதகப்பாட்தடக் குறிக்கிறது. ஆளுதம வதககள் சில நநரங்களில் ஆளுதமப் 
பண்புகளிலிருந்து நவறுபடுகின்றன. ஆளுதம இரண்டு வதகப்படும். அதவ: 

 A வதக ஆளுதம, மற்றும்  
 B வதக ஆளுதம. 

1. வதக A ஆளுதை 
வதக A ஆளுதம ககாண்டவர்கள் நகாபம் அல்லது விநராைத்ைிற்கு எளிைில் 
தூண்டப்படுபவர்களாக இருப்பார்கள். இத்ைதகய நபர்கள் நகாபம், கபாறாதம 
நபான்ற குைங்கதளக் ககாண்டவர்களாக இருப்பார்கள். இவ்வதக நபர்கள் 
அந்ைஸ்து மற்றும் சாைதன குறித்து அைிக அக்கதற காட்ட கூடியவர்காளாக 
இருப்பார்கள். அவர்கள் கபரும்பாலும் ைீவிர பைியாற்றுபவர்களாக 
இருப்பார்கள், நமலும் அவர்கள் சுயமரியாதைக்கு முக்கியத்துவம் 
அளிப்பவர்களாகவும், கபாறுதமயற்றவர்களாகவும் இருப்பார்கள். இவ்வதக 
நபர்கள் விதரவில் நகாபம் அதடயக் கூடியவர்களாகவும் இருப்பார்கள். வதக 
A ஆளுதம உள்ளவர்கள் நபாட்டி மனப்பான்தம அைிகம் உதடயவர்களாக 
இருப்பார்கள். உயர் இரத்ை அழுத்ைம், இைய நநாய் மற்றும் கைாடர்புதடய 
இைய சிக்கல்கள் உருவாகும் ஆபத்தும் இவர்களுக்கு அைிகம். 

2. வதக B ஆளுதை 
இவ்வதக ஆளுதம ககாண்டவர்கள் கபரும்பாலும் எளிைான, நிைானமான 
மற்றும் எளிைில் தகயாளக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள். இவ்வதக ஆளுதம 
ைிறன் ககாண்டவர்கள், அடிப்பதடயில் A வதகக்கு நநர் எைிரானவர்களாக 
இருப்பார்கள். A வதக ஆளுதம ககாண்டவர்கள் உன்னிப்பாக நவதல கசய்யக் 
கூடியவர்கள்; ஆனால் B வதகதய சார்ந்ைவர்கள் மிகவும் சாைாரை மற்றும் 
கவதலயற்ற மனப்பான்தமதயக் ககாண்டிருப்பர். B வதக ஆளுதமயாளர்கள் 
அைிக அளவிலான வாழ்க்தக ைிருப்ைிதயப் ககாண்டிருப்பார்கள், நமலும் 
கபாறுதமயான, மனநிதலயுடன் எதையும் சாைாரைமாக அணுகக்கூடிய 
மனநிதலதயக் ககாண்டிருப்பார்கள். 
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ஆளுதைப் பண்புகள் 
ஆளுதமதய அளவிட பல வழிகள் உள்ளன. அைில் மிகவும் பரவலாக 
ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்டதவ ஐந்து கபரிய (பிக் ஃதபவ்) ஆளுதம பண்புகள்.  
இதவநய ஒருவரின் ஆளுதமதய உருவாக்குகிறது. அதவ: 

 கவளிப்பதடயானஅனுபவம்கபறநிதனத்ைல்,  
 கடதமயுைர்ச்சி,  

ைாணவர் தசயல்முதற: 

பின்வரும் சிறப்பியல்புகள் ஒவ்கவான்றிலும் உங்கதள சிறந்ை முதறயில் மைிப்பிடும் 
எண்தைவட்டமிடுங்கள்: 

நநரம் ஒரு கபாருட்டல்ல     1 2 3 4 5 6 7 8  நநரந்ைவராதம முக்கியம் 

நபாட்டி குைம் இல்தல     1 2 3 4 5 6 7 8  நபாட்டிக்குரிய ஆர்வம் அைிகம் 

எப்நபாதும் அவசரம் இல்தல    1 2 3 4 5 6 7 8  எப்நபாதும் அவசரம் 

ஒருநநரத்ைில் ஒரு நவதலதய    1 2 3 4 5 6 7 8  ஒரு நநரத்ைில் பல நவதலகதள 

மட்டுநம கசய்நவன்     கசய்ய முயற்சிப்நபன் 

நவதலகதள கமதுவாக கசய்நவன்     1 2 3 4 5 6 7 8  நவதலகதள நவகமாக கசய்நவன் 

என் உைர்வுகதள கவளிகாட்டிக்    1 2 3 4 5 6 7 8                 என் உைர்வுகதள கவளிக்  

ககாள்நவன்         காட்ட மாட்நடன்   

என் துதறக்கு அப்பாற்பட்டு பல   1 2 3 4 5 6 7 8  என் துதறக்கு அப்பாற்பட்டு சில 
விருப்பங்கள் உள்ளன     விருப்பங்கநள உள்ளன. 
 
நமநல ககாடுக்கப்பட்ட ஏழு நகள்விகளுக்குமான உங்கள் புள்ளிகதளக் கூட்டவும். இந்ை 
கூட்டு கைாதகதய மூன்றால் கபருக்கினால் உங்கள் இறுைி மைிப்கபண்தை கபறலாம். 

இைன் மூலம் நீங்கள் A வதகதயச் சார்ந்ைவரா அல்லது B வதகதயச் சார்ந்ைவரா என்பதைக் 
கண்டறிய கீநழ உள்ள அட்டவதைதயப் பயன்படுத்ைவும்: 
 

தைாத்ை ைைிப்தபண்கள் A / B வதக ஆளுதை 

< 90 B 

90 – 99 B+ 

100 – 105 A 

106 – 119 A 

120> A+ 
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 கவளியுலகஈடுபாட்டாளர்,  
 இைங்குைல்மற்றும்  
 உைர்ச்சிதயகட்டுப்படுத்தும்ைிடம். 

இதவ கிநழ விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன:  
1. தவளிப்பதடயான அனுபவம் தபறநிதனத்ைல் 
"கவளிப்பதடயானஅனுபவம்கபறநிதனத்ைல்" என்பது ைிறந்ை மனம் 
உள்ளவர்கள், சாகசத்தை அனுபவிப்பவர்கதள குறிப்பிடுகிறது. இவர்கள் கதல, 
கற்பதன மற்றும் புைிய விஷயங்களில் ஆர்வமாக இருப்பர். ைிறந்ை ைன்தம 
குதறவாக இருப்பவர்கள் இைற்கு நநர்மாறானவர்களாக இருப்பார்கள். அவர்கள் 
ைங்கள் பழக்கவழக்கங்களுடன் ஒட்டிக்ககாள்ள விரும்புவார்கள், புைிய 
அனுபவங்கதளத் ைவிர்ப்பார்கள் மற்றும் சாகசங்கதள விரும்பாைவர்களாக 
இருப்பார்கள்.  
2. கடதையுணர்ச்சி 
இந்ை பண்தப அைிகமாக ககாண்டவர்கள் அவர்கள் பைிதய மிகவும் 
நநர்த்ைியுடனும், கடதம உைர்வுடனும் கசய்யக் கூடியவர்களாக இருப்பார்கள்.  
இவர்கள் நம்பகத்ைன்தமநயாடும், ஒழுக்கத்நைாடும் ைிகழ்வர். அதுநவ இந்ை 
பன்தபக் குதறவாகக் ககாண்டவர்கள் ைன்னிச்தசயாகவும் சுைந்ைிரமாகவும் 
கசயல்படக் கூடியவர்களாக இருப்பர். இவர்கள் கவனக் குதறவுடன் 
கசயல்படக் கூடியவர்களாக இருப்பார்கள்.  
3. தவளியுலக ஈடுபாட்டாளர்கள் 
கலகலப்புத் ைன்தமயும் உள்ளடங்கிய ைன்தமயும் கபரிய ஐந்து கூற்றின் 
மிகவும் முக்கியமான ஆளுதமப் பண்பகளாகும். 
கவளியுலகஈடுபாட்டாளர்கள்அைிகம் நபசக் கூடியவர்களாகவும், சக மாக 
பழகக் கூடியவர்களாகவும் இருப்பர். நமலும் ைங்கள் சமூக கைாடர்புகளில் 
உறுைியானவராகவும் மகிழ்ச்சியானவர்களாகவும் இருப்பார்கள். மறுபுறம், 
சிந்ைதனதயஉற்புறமாகத்ைிருப்பும்இயல்புதடயவர்கள் ைனியாக நநரத்தைக் 
கழிக்க விரும்புவர். சமூகத்துடன் கபரிதும் ஒட்டாமல், ைள்ளிநய இருப்பர். இந்ை 
வதகதய நசர்ந்ைவர்கள் கபரும்பாலும் கூச்சத்துடனும், கூட்டத்ைில் இருந்து 
விலகியும் காைப்படுவார்கள்.       
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படம் எண் 2.11 ஐந்து தபரிய (பிக் ஃதபவ்) ஆளுதை பண்புகள் 

4. இணங்குைல் 
இந்ை ஆளுதம ைிறனானது ஒரு நபரின் ஒத்துப்நபாகிற மனநிதலதய 
விவரிக்கிறது. இந்ை வதகதயச் நசர்ந்ைவர்கள் மற்றவருடன் மிகவும் 

          குதறவு    தவளிப்பதடயான அனுபவம்  
                        தபற நிதனத்ைல்             அைிகம் 

குதறவு  கடதையுணர்ச்சி அைிகம் 

 

 குதறவு தவளியுலக ஈடுபாட்டாளர்கள் அைிகம் 

குதறவு  இணங்குைல்   அைிகம் 

       குதறவு உணர்ச்சிதய கட்டுப்படுத்தும் ைிடம்                             

ைிடம்                                அைிகம் 

கற்பதனத் 
ைிறன்மிக்கவர்கள், 

நுண்ணுைர்வுள்ள
வர்கள் 

காலந்ைவறாைவர்க
ள்,  
ஒழுக்கமானவர்கள் 

புைிய 
அனுபவங்கதளத் 
ைவிர்ப்பார்கள், 
சாகசத்தை 
கவறுப்பவர்கள் 

நசாம்பறிகள், 
ஒழுங்கு  
முதறயற்றவர்க
ள் 

ைனிதம 
விரும்பிகள் 

அதமைியானவர்
கள் 

சந்நைக குைம் 
உதடயவர்கள் 

இரக்கமற்றவர்க
ள் 

அதமைியானவர்க
ள் 

உைர்ச்சிவசப்படா
ைவர்கள் 

அைிகமாக 
நபசுபவர்கள், 

அன்பானவர்கள் 

நம்பகைன்தம 
உதடயவர்கள்,   

கமன்தமயான 
இையமுள்ளவர்கள் 

விதரவில் கவதல 
அதடய கூடியவர்கள், 

உைர்ச்சிவசப்படக் 
கூடியவர்கள் 
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ஒத்துநபாகக்கூடியவர்களாகவும், நம்பகமானர்களாகவும் இருப்பார்கள். நமலும் 
பிறருக்கு உைவிகரமாகவும், இரக்கமுள்ளவர்களாகவும் இருப்பார்கள். 
உடன்படாைவர்கள் மற்றவர்கதள சந்நைகமாகநவ நடத்துவார்கள். இவ்வதக 
மக்கள் பிறருக்கு ஒத்துதழக்க மறுப்பார்கள். 
5. உணர்ச்சிதய கட்டுப்படுத்தும் ைிடம் 
இவ்வதக ஆளுதம ைிறன் கவதல, வருத்ைம், மற்றும் கபாறாதம 
ஆகியவற்றால் வதகப்படுத்ைப்படும். இது உளவியல் ஆய்வில் ஒரு அடிப்பதட 
ஆளுதமப் பண்பாகும். இந்ை ைன்தம அைிகம் கைன்படும் நபர்கள் பைட்டம், 
நகாபம், கபாறாதம, குற்ற உைர்வு மற்றும் மனச்நசார்வதடந்ை மனநிதல 
நபான்ற உைர்வுகதள அைிகம் அனுபவிப்பார்கள். மன அழுத்ைங்களுக்கு 
ஆளாவதுடன், சாைாரை சூழ்நிதலகதள கூட அச்சுறுத்ைளாக பார்ப்பார். 
விரக்ைியும், நம்பிக்தகயற்ற ைன்தமயுடனும் இருப்பார்கள். இவர்கள் 
கபரும்பாலும் சுய உைர்வுள்ளவர்களாகவும், கூச்ச சுபாவமுள்ளவர்களாகவும் 
இருப்பார்கள். இவர்களின் தூண்டுைல்கதளக் கட்டுப்படுத்துைல் கடினம். 

நிறுவன நடத்தைதய பாைிக்கும் ஆளுதை ைனப்பான்தைகள் 
மனப்பான்தம என்பது ஒருவர் ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிதலதய எவ்வாறு 
தகயாள்கிறார் என்பதைக் குறிக்கிறது. மனப்பான்தம மூன்று கூறுகளால் 
ஆனதவ, அதவ: 

 உளப்பாங்குசார்ந்ைகூறு,  
 புலனுைர்வுசார்ந்ைகூறுமற்றும் 
 நடத்தைசார்ந்ைகூறு 

உைாரைமாக: ஒருவர் எதையாவது “நான் விரும்புகிநறன்” அல்லது 
“விரும்பவில்தல” என்று கூறும்நபாது, அவர்கள் ஒரு மனப்பான்தமதய 
கவளிப்படுத்துகிறார்கள் என்று அர்த்ைம். மனப்பான்தம என்பது 
நகாட்பாடுகள்நபான்று கண்ணுக்கு கைரியாை கட்டதமப்பாகும். 
மனப்பான்தமதய ஒருநபாதும் பார்க்கநவா கைாடநவா முடியாது. ஒருவர் 
கசால்லும் விஷயங்களிலிருந்நைா அல்லது அவர்களின் நடத்தை 
மூலமாகநவா மனப்பான்தமகள் ஊகிக்கப்படுகின்றன. 
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எனநவ ஒரு நபரின் மனப்பான்தம, அவரின் நடத்தைதய பாைிக்க முடியும் 
என்பதை நிறுவனங்கள் உைர நவண்டும். ஒரு நநர்மதறயான பைிச்சூழல், 
நவதல ைிருப்ைி, கவகுமைி முதற மற்றும் நடத்தை விைிமுதற அதனத்தும் 
ஒருவரின் நடத்தைகதள வலுப்படுத்ை உைவும். 

ஒரு நபரின் நடத்தைதய மாற்றுவைற்கான ஒரு முக்கிய அம்சம் ஒருவரின் 
உறுைித்ைன்தமயாகும். ஒரு புைிய நடத்தைதய ஒரு நிறுவனத்ைில் வளர்ப்பது 
முக்கியம்மல்ல; அறிமுகப்படுத்ைிய நடத்தையின் கவற்றிக்கு நிறுவனத்ைில் 
உள்ள அதனவரும் ஒத்துதழக்க நவண்டும். ஒரு நிறுவனம் முழுவதும் 
மிகப்கபரிய விதளதவக் ககாண்டுவருவைற்கு, சில நடத்தை மாற்ற 
உத்ைிகதளக் புகுத்ை நவண்டிம்.  

புலனுணர்வு: தபாருள், கருத்து ைற்றும் நபரின் உணர்தவ பாைிக்கும் 
காைணிகள் 

புலனுணர்வு – தபாருள் 
ஒரு அர்த்ைமுள்ள கருத்தை உருவாக்ககுவைற்கு ஒரு நபர் கபரும் அதனத்து 
ைகவல்கதளயும் ஒழுங்கதமத்து, நைர்ந்கைடுத்து, விளக்கும் கசயல்முதறநய 
புலனுைர்வு எனப்படுகிறது.  

ஒநர சூழ்நிதலக்கு ஒவ்கவாரு நபரும் கவவ்நவறு கருத்துக்கதள 
கவளிப்படுத்ைக் கூடும், இதுநவ புலனுைர்வின் முக்கிய அம்சமாகும்.    உைய் 
பரீக்கின் கூற்றுப்படி, “உைர்ச்சிகளின் தூண்டுைல்களால் ஒருவர் கபரும் 
ைகவதல, நைர்ந்கைடுத்து, அதை ஒழுங்கதமத்து, சரிபார்த்து, விளக்கம் 
அளிக்கும் கசயல்முதறநய மனப்பான்தம எனப்படுகிறது”.   

புலனுணர்தவ பாைிக்கும் காைணிகள் 
ஒரு கபாருதள ஒவ்கவாருவரும் கவவ்நவறு விைமாக புரிந்து ககாள்வர். பல 
காரைிகள் ஒன்றிதைந்து ஒரு கருத்தை உருவாக்குகிறது. அநை நபால் சில 
காரைிகள் ஒன்றிதைந்து ஒரு கருத்தை சிதைக்கவும் கசயல்படுகின்றன. 
உைரப்பட்ட இலக்நகா, கபாருநளா, அல்லது உைரப்பட்ட சூழ்நிதலநயா இந்ை 
காரைிகள் மாறுபடுவைற்கு ஆைாரமாக இருக்கலாம்.  உைர்தவ பாைிக்கும் 
காரைிகள் பின்வருமாறு: 
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1.  பார்தவயாளர்காைணிகள்:  ஒருவரின் கடந்ை கால அனுபவங்கள், 
நைதவகள் நநாக்கங்கள், ஆளுதம, நகாட்பாடுகள், ஆர்வம், அனுபவம், 
எைிர்பார்ப்பு மற்றும் மனப்பான்தமகள் அதனத்தும் புலனுைர்வு 
கசயல்முதறதய பாைிக்கலாம். 
2. சூழ்நிதலக் காைணிகள்: நைாற்றம், நநரம், பைி அதமப்பு, சமூக அதமப்பு 
மற்றும் நிறுவன சூழல் ஆகியதவ கருத்து கசயல்முதறதய பாைிக்கும். 
3. உணைப்பட்டதவ / இலக்கில் உள்ள காைணிகள்: கருத்தை உள்வாங்கும் 
நபர், பார்க்கப்படும் கபாருள் அல்லது நிகழ்வின் சிறப்பியல்புகளும் புலனுைர்வு 
கசயல்பாட்டில் முக்கியமானதவ. இதை பின்வரும் ைதலகளாக 
வதகப்படுத்ைலாம்: 

 ஒற்றுதம/ நவற்றுதம 
 இயங்கு நிதல  
 உருவளவு, 
 மறுபப்ர்ப்பு மற்றும்  
 புதுதம. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

படம் எண் 2.12 புலனுணர்தவ பாைிக்கும் காைணிகள் 

ஒற்றுதை / நவற்றுதை: ஒரு கபாருதள மற்றவற்றுடன் மாறுபடுத்ைிக் 
காட்டுவதை குறிக்கிறது. இது ஒரு வதகயான ைனித்துவமாகும், இது 
கவனத்தைப் கபறுவைற்குப் பயன்படுத்ைப்படுகிறது. எ.க. அதனத்தும் கவள்தள 

புலனுணர்தவ 
பாைிக்கும் 
காைணிகள் 

பார்தவயாளர் 
காரைிகள் 

சூழ்நிதலக் காரைிகள்

இலக்கில் உள்ள 
காரைிகள் 
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நிற கபாருட்கள் இருக்கும் இடத்ைில ஒரு கருப்பு நிற கபாருதள தவப்பது, 
அந்ை கபாருதள மாறுபடுத்ைி பார்ப்பவிரின் கவனத்தை ஈர்க்கிறது.   
 

    
படம் எண் 2.13 ஒற்றுதை / நவற்றுதை  படம் எண் 2.14 இயங்கு நிதல 

இயங்கு நிதல: நகரும் ஒரு கபாருள், நிதலயாக இருக்கும் கபாருதள விட 
அைிக கவனத்தை ஈர்க்கும் என்பதை இது குறிக்கிறது. எ.க. நகரும் 
வாகனங்களில் காட்டப்படும் விளம்பரங்களுக்கு நாம் காட்டும் ஆர்வத்தை, 
சுவரில் ஒட்டி இருக்கும் விளம்பரங்களுக்கு காட்டுவைில்தல.  

உருவளவு: ஒரு மாறுபட்ட அளவு ஒரு கபாருதள மற்ற கபாருட்களிடமிருந்து 
நவறுபடுத்ைி காட்டுகிறது.  சாைாரை அளவுடன் ஒப்பிடும்நபாது கபரிய அளவு 
அல்லது சிறிய அளவு பார்தவயாளரின் கவனத்தை அைிகம் ஈர்க்கிறது. 

 

 
    படம் எண் 2.15 உருவளவு       படம் எண் 2.16 ைறுபப்ர்ப்பு 

ைீண்டும் தசய்யப்தபறல்: கவளிப்புற தூண்டுைல் மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படும் 
நபாது ஒரு விஷயத்ைின் மீது அைிக கவனத்தை ஈர்க்கிறது. விளம்பரைாரர்கள் 
இந்ை ககாள்தகதயப் பயன்படுத்ைி ஒரு கபாருதள ைிரும்ப ைிரும்ப 
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விளம்பரப்படுத்துவைன் மூலம், அந்ை கபாருதள வாங்க மக்கதள 
தூண்டுகிறார்கள்.   

புதுதை ைற்றும் பரிச்சயம்: ஒரு புதுதமயான விஷயம் பழக்கமான கபாருதள 
விட கவனத்தை ஈர்ப்பைாக கசயல்படும்.  
 

 

 

படம் எண் 2.17 புதுதை ைற்றும் பரிச்சயம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        படம் எண் 2.18 புலனுணர்தவ  
              பாைிக்கும் காைணிகள் 

பார்தவயாளர் காைணிகள் 

 மனப்பான்தமகதள 

 நநாக்கங்கள் 

 ஆர்வம் 

 அனுபவம் 

 எைிர்பார்ப்பு 

சூழ்நிதல காைணிகள் 

 நநரம் 

 பைிஅதமப்பு 

 சமூகஅதமப்பு 

புலனுணர்வு 

இலக்கில் உள்ள காைணிகள் 
 ஒற்றுதம/ நவற்றுதம 

 இயங்குநிதல, 
 உருவளவு, 

 மறுபப்ர்ப்பு மற்றும் 

 புதுதம. 
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ைனிநபர் புலனுணர்வு 
ஒரு நபரின் கருத்து என்பது மற்றவர்களின் நமல் ஒருவர் உருவாக்கும் 
கபாதுவான அபிப்ராயத்தைக் குறிக்கிறது. சில நபர்களின் கருத்து 
மதறமுகமாக நிகழ்கிறது. அது அவர்களின் நடத்தைகதளப் பற்றிய 
ஊகித்ைலின் அடிப்பதடயிநலா அல்லது கிதடக்கப்பட்ட ைகவலின் 
அடிப்பதடயிநலா நதடகபறுகிறது. 
 
ஒருவரின் புதகப்படத்தைப் பார்த்நைா அல்லது ஒரு நபதர நநரில் பார்த்நைா 
அவர் எந்ை வதகயான நபர் என்பதைப் பற்றிய ஒரு அனுமானம் நமக்குள் 
ஏற்படுகிறது. உண்தமயில் இரண்டு நபர் சந்ைிக்கும் நபாது, ஒரு கைம் 
மட்டுநம, அவர்கள் ஒருவருக்ககாருவதரப் பற்றிய பைிவுகதள உருவாக்கத் 
கைாடங்குகிறார்கள். நமலும் கைாடர்பில் இருக்கும் நபாது அவர்கள் அந்ை 
நபதரப் பற்றி முழுதமயாக புரிந்து ககாள்கிறார்கள். மற்றவர்கதளப் பற்றிய 
கருத்தை உருவாக்குவைில், நாம் பின்வருவனவற்தறச் சார்ந்து இருக்கிநறாம்: 

 பைிகள்/ இயற்பண்பு 
 உடல் கமாழி 
 தூண்டுைல் 

 

 

 

 

 

படம் எண் 2.19 ைனிநபர் புலனுணர்வு 
 பணிகள்/ இயற்பண்பு 
ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிதலயில் ஒரு நபர் அல்லது கபாருளால் ஆற்றப்படும் 
கசயநல பைிகள் அல்லது பாத்ைிரம் எனப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக ஒருவர் 
வடீ்டில் அப்பா, கைவர், மகன் நபான்ற கவவ்நவறு பாத்ைிரங்கதள 
தகயாள்கிறார்.  ஒரு குறிப்பிட்ட வதக நடத்தைதய உருவாக்கக்கூடிய ஒரு 

 

ைனி நபர் 
புலனுணர்வு 

பைிகள்/ இயற்பண்பு 

உடல் கமாழி 

தூண்டுைல் 
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குறிப்பிட்ட பண்நப இயற்பண்பு எனப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக 
கபருந்ைன்தம, நநர்தம, பக்ைி ஆகியதவ சில குைாைிசியங்கள் ஆகும்.  
 உடல் தைாழி  
ஒரு நபரின் உடல் நைாற்றம் மற்றும் நடத்தைகள் அந்ை நபதரப் பற்றிய 
கருத்தை உருவாக்குகின்றன. ஒரு நபர் பாரம்பரிய ஆதடகதள 
அைிந்ைிருப்பது, அந்ை நபர் கிராமப்புற பின்னைிதயச் நசர்ந்ைவர் என்பதை 
ஊகிக்க உைவுகிறது. நபரின் நடத்தையிலிருந்து ஆளுதமப் பண்புகதளக்கூட 
ஊகிக்கிநறாம் - மற்றவர்களுக்கு உைவுகிற ஒரு நபர் ைாராள இரக்க குைம் 
உள்ளவராக ஊகிக்கப்படுகிறார்.  
 தூண்டுைல் 
ைனித்துவமான நபர்களின் அம்சங்கள் அல்லது குைாைிசயங்கள் மற்றவர்களின் 
கவனத்தை தூண்டுகிறது. ஒருவரின் ைனித்துவமான பண்புகள் அவரின் மீைான 
ஒட்டுகமாத்ை அனுமானத்தை உருவாக்க பயன்படுகிறது. எ.க. அைிக 
உயரமானவர்கள் / குள்ளமானவர்கள் சாைாரைமானவர்கதள விட அைிக 
கவனத்தை ஈர்ப்பார்கள். இது காரை உைர்தவப் பாைிக்கிறது.  

ஒருவதரப் பற்றி சரிவரத் கைரியாமநல அவர்கதளப் பற்றிய மைிப்படீுகதள 
நமக்குள் ஏற்படுத்துகிறது. நைாற்றம், நடத்தை நபான்ற கவனிக்கத்ைக்க 
ைகவல்களிலிருந்து பைிவுகதள உருவாக்குவதை நாம் நிறுத்துவைில்தல, 
ஆனால் இந்ை ைகவலிலிருந்து ஒருவரின் ஆளுதமப் பண்புகதளப் பற்றிய 
அனுமானங்கதள விதரவாக உருவாக்குகிநறாம். பண்தபக் குறிப்பிடுவது ஒரு 
நபதர விவரிப்பதை விட மிகவும் சிறப்பான வழியாகும் - உங்கள் நண்பர் 
எப்படி   என்ற நகள்விக்கு - அவருதடய ஒவ்கவாரு நடத்தைதயயும் விரிவாக 
விவரிப்பைற்கு பைிலாக, 'அவர் மிகவும் நல்லவவர்' அல்லது 'அவர் நல்ல 
இயல்புதடயவர்' என்று கூறலாம். ஊகிக்கும் இந்ை கசயல்முதற ைானாகநவ 
கூட ைன்னிச்தசயாக நிகழ்கிறது. இந்ை பண்புகள் எைிர்கால நடத்தைகதள 
கைிப்பைற்கான ைளங்களாக கசயல்படலாம். 

நிகழ்வு ஆய்வு 
ஏபிசி கம்கபனியின் கபாறியாளரான ைிரு ஆனந்த் எப்நபாதும் நிறுவனத்ைின் 
ைதலதம அலுவலகத்ைில் நவதல கசய்வநைநய அைிகம் விரும்பினார். 
ஆனால் அந்ை ஆதசதய ரகசியமாக ைனக்குள்நளநய தவத்துக்ககாண்டார். 
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அலுவலகம் கிழக்கு கடற்கதரயில் ஒரு நகரத்ைில் அதமந்துள்ளது. ைிரு. 
ஆனந்த் ைனது குழந்தை பருவத்தை கழித்ை அவரது கசாந்ை ஊருக்கு அருகில் 
ைான் அந்ை நகரம் உள்ளது. ஒவ்கவாரு ஆண்டும் நிறுவனம் கிழக்கு 
கடற்கதரயில் உள்ள நகரத்ைிற்கு கசல்ல அைன் சிறந்ை கைினி 
கபாறியாளர்களுக்கு வாய்ப்பு அளித்ைது.  ஒவ்கவாரு ஆண்டும் ைதலதம 
அலுவலகம் கசல்லும் பட்டியல் கவளியிடப்பட்டவுடன் ஆனந்த் அந்ை 
பட்டியலில் ைன் கபயரும் இடம் கபற்றிருக்க நவண்டும் என்று ஆவலுடன் 
எைிர்பார்ப்பார். ஆனால் அவருக்கு ஒருநபாதும் அந்ை வாய்ப்பு கிதடத்ைில்தல. 
இனிநமலும் அந்ை வாய்ப்பு கிதடக்கும் என்ற நம்பிக்தக இல்தல. ஒரு நாள் 
ஆனந்த் அவர்கள், அவருதடய சக ஊழியர்களிடம், எனக்கு ைதலதம 
அலுவலகத்துக்கு கசல்லும் வாய்ப்பு அளித்ைாலும் கூட நான் அங்கு 
கசல்லுவதை விரும்பவில்தல என்றும், அந்ை நகரம் ைனது வடீ்டிற்கு மிக 
அருகில் உள்ளது அைனால் ைான் இங்நகநய இருக்க விரும்புவைாகவும் 
கூறினார். நமலும் நிர்வாகத்ைினர் ைனக்கு ஒருநபாதும் சலுதக அளித்து அங்கு 
அனுப்ப மாட்டார்கள் என்று நம்புவைாகவும், நிறுவனத்ைினர் ைரும் வாய்ப்தப 
நிராகரிக்க ைனக்கு விருப்பமில்தல என்றும் அதனவரது முன்னிதலயிலும் 
கூறினார். 

நிகழ்வு ஆய்வு நகள்விகள் 
1) ஆனந்த் ைனது உண்தமயான உைர்வுகதள மதறக்க பயன்படுத்ைக்கூடிய 
உளவியல் வழிமுதறகதள விளக்குக. 
2) ஆனந்த் ைனது பதழய நவதல மற்றும் புைிய நவதலயின் சாத்ைியக்கூறு 
குறித்து என்ன வதகயான நமாைதலக் ககாண்டிருக்கலாம்? 

ைாைிரி வினா 
1. நகாட்பாடுகளின் பண்புகதள விளக்குக. 
2. நகாட்பாடுகளின் முக்கியத்துவத்தை பட்டியலிடுக. 
3. நகாட்பாடுகளின் வதககதள விவரிக்கவும். 
4. நகாட்பாடுகளின் ஆைாரங்கதள விளக்குக. 
5. கலாச்சாரத்ைின் ஐந்து பரிமாைங்கதள விளக்குக. 
6. மனப்பான்தமகளின் வதககதள பட்டியலிடுக. 
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7. மனப்பான்தமகளின் கூறுகதள விளக்குக. 
8. மனப்பான்தமதய அளவிடும் முதறதய விளக்குக. 
9. ஆளுதமயின் ைீர்மானிகதள விளக்குக. 
10. ஆளுதமயின் வதககதள பட்டியலிடுக. 
11. ஆளுதமயின் பண்புகதள விளக்குக. 
12. நிறுவன நடத்தைதய பாைிக்கும் ஆளுதம மனப்பான்தமகதள 

விளக்குக. 
13. ைனிநபர் புலன் உைர்தவ விளக்குக. 

குறிப்பதை 
1. Aswathappa, K. (2012). Organisational Behavioue. Mumbai: Himalaya Publishing House. 
2. Stephen, R. (2016). Organizational Behavior. Pearson Education. 
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அலகு 3 – குழு நடத்தையின் அடித்ைளங்கள் 

அத்ைியாய அறிமுகம் 
"குழு" என்பது இரண்டுக்கும் நமற்பட்ட நபர்கதளக் ககாண்ட கைாகுப்பாகவும் 
அைில் உள்ள உறுப்பினர்கள் நல்ல உறவிதனக் ககாண்டிருப்பார்கள். நமலும் 
அைன் உறுப்பினர்கள் அவர்களுக்குள் நடத்தைதயயும் கசயல்ைிறதனயும் 
பகிர்ந்து ககாள்கின்றனர். குழுக்களினால் கிட்டும் கசயல்ைிறன், 
ஒவ்கவாருவரின் ைனி கசயல்ைிறனின் கமாத்ை மைிப்தப விட அைிகமாக 
இருக்கும். 

அத்ைியாய நநாக்கங்கள் 
இந்ை அத்ைியாயத்ைில் குழு நடத்தைதயப் பற்றி படிப்நபாம். இந்ை பாடத்தைப் 
படிப்பைன் நநாக்கங்கள் பின்வருமாறு:   

1. குழு உருவாக்க நகாட்பாடுகள், குழு நடத்தையின் அடித்ைளங்கள் மற்றும் 
குழு உருவாக்கத்ைிற்கான காரைங்கதள விவரிக்க முடியும். 

2. குழுதவ உருவாக்குவைற்கான அளவுநகால்கதளயும், குழு 
வதககதளயும் பட்டியலிடவும், குழு வளர்ச்சியில் உள்ள நிதலகதள 
விளக்கவும் உைவும். 

3. குழு முடிகவடுக்கும் கசயல்முதறதயயும், நுட்பங்கதளயும் விவரிக்க 
முடியும். 

4. ஒப்பந்ை நபச்சுவார்த்தையின் கசயல்முதறதயயும், வதககதளயும் 
ஆய்வு கசய்ய முடியும்.       

அத்ைியாய அதைப்பு 
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அத்ைியாய அதைப்பு 

3.1 குழு நடத்தையின் அடித்ைளங்கள் 
குழுக்கள் - தபாருள் 
ஒரு குழு என்பது அடிப்பதடயில் மக்களின் கூட்டதமப்பாகும். ஒரு 
நிறுவனத்ைின் குறிக்நகாள்கதள அதடவைற்கு, ைனிநபர்கள் ஒருவருக்ககாருவர் 
(இரண்டு அல்லது அைற்கு நமற்பட்ட நபர்கள்) ஒன்றிதைந்து கசயல்படும் 
கைாகுப்நப குழு எனப்படும். 

குழுக்களின் பண்புகள் 
1. அளவு: ஒரு குழுதவ உருவாக்க, அைில் குதறந்ைது இரண்டு உறுப்பினர்கள் 
இருக்க நவண்டும். நதடமுதறயில், குழு உறுப்பினர்களின் எண்ைிக்தக 15 
முைல் 20 வதர இருக்கும். குழுவில் உறுப்பினர்கள் எவ்வளவு அைிகமாக 
இருக்கிறார்கநளா, அதை நிர்வகிப்பது அவ்வளவு சிக்கலானது. 
 
 
 
 
 

3.1 குழு 
நடத்தையின்
அடித்ைளங்கள்

3.2 குழுக்ைதை
வதையறுத்ைல்மற்றும்

வதைப்படுத்துைல்

3.3 குழு
வைர்ச்சியின்

நிதைைள்

3.4 குழுஅதமப்பு -
குழுமுடிவவடுத்ைல்

3.5 ஒப்பந்ை
நபச்சுவார்த்தை
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படம் எண் 3.1 குழுக்களின் பண்புகள் 

2. இலக்குகள்: ஒவ்கவாரு குழுவிற்கும் குறிக்நகாள்கள் இருக்கும், அதவ அந்ை 
குழுக்கள் இயங்குவைற்கான காரைிகள். 
3. விைிமுதறகள்: குழு உறுப்பினர்களுடன் கைாடர்புககாள்வைற்கு ஒவ்கவாரு 
குழுவிற்கும் சில விைிமுதறகள் உள்ளன. 
4. கட்டதைப்பு: உறுப்பினர்கள் வகிக்கும் பாத்ைிரங்கள் மற்றும் பைவிகளின் 
அடிப்பதடயில் குழுக்கள் ஒரு கட்டதமப்தபக் ககாண்டுள்ளது. 
5. பாத்ைிைங்கள்: குழுவில் உள்ள ஒவ்கவாரு உறுப்பினருக்கும் சில 
பாத்ைிரங்களும் கபாறுப்புகளும் உள்ளன, அதவ குழுத் ைதலவரால் 
ஒதுக்கப்படுகின்றன. 
6. தைாடர்பு: குழு உறுப்பினர்களிதடநயயான கைாடர்பு பல வழிகளில் 
ஏற்படலாம், அைாவது நநருக்கு நநர், கைாதலநபசி, எழுத்து மூலமாக 
நதடகபறும்.  

 

குழுக்களின் 
பண்புகள் 

இலக்குகள் 

விைிமுதறகள் 

அளவு 

கட்டதைப்பு 

பாத்ைிைங்கள் 

தைாடர்பு 

கூட்டு 
அதடயாளம் 
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7. கூட்டு அதடயாளம்: ஒரு குழு என்பது ைனிநபர்களின் கைாகுப்பாகும், அதவ 
ைனித்ைனியாக உறுப்பினர்கள் என்றும், கூட்டாக ஒரு குழு என்றும் 
அதழக்கப்படுகின்றன. 

நமலும், ஒரு குழு காலநிதல என்பது குழுவின் உைர்ச்சிபூர்வமான 
அதமப்பாகும், இது உறுப்பினர்கள் மத்ைியில் ஒளிவு மதறவற்ற கைாடர்பு, 
பங்நகற்பு ஆர்வம், ஒருங்கிதைப்பு, நம்பிக்தக பிதைப்பு, மற்றும் பிற ஒத்ை 
காரைிகதள நம்பியுள்ளது. 

குழு நடத்தையின் அடித்ைளங்கள் 

சில குழுக்கள் மற்ற குழுக்கதள விட எப்படி மிகவும் சிறப்புள்ளைாக 
இருக்கின்றன? அைற்கான காரைிகள் பின்வருமாறு: 

1. குழுவிற்குள் பின்பற்றப்படும் விைிமுதறகள்.  
2. குழு உறுப்பினரின் வளங்கள் 
3. குழு அதமப்பு 
4. குழு கசயல்முதறகள் மற்றும்  
5. குழு பைிகள் 

1. குழுவிற்குள் பின்பற்றப்படும் விைிமுதறகள் 
குழுக்கள் பின்வருவனவற்தறக் ககாண்ட ஒரு கபரிய அதமப்பின் 
துதைக்குழுவாக கசயல்படுகின்றன: 

 நிறுவன உத்ைி 
 அைிகார கட்டதமப்புகள் 
 முதறயான விைிமுதறகள் 
 நிறுவன வளங்கள் 
 மனிை வள நைர்வு கசயல்முதற 
 கசயல்ைிறன் மைிப்படீு மற்றும் கவகுமைி அதமப்பு 
 நிறுவன கலாச்சாரம் 
 நவதல அதமப்பு 
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2. குழு உறுப்பினர்களின் வளங்கள்: 
ஒரு குழுவின் கசயல்ைிறன் என்பது, அைன் உறுப்பினர்கள் ைனித்ைனியாக அந்ை 
குழுவுக்கு பங்களிக்கும் வளங்கதள சார்ந்துள்ளது. 

 அறிவு ைற்றும் ைிறன்கள் - உறுப்பினர்கள் என்ன கசய்ய முடியும் 
என்பைற்கான வதரயளவுகதள அதமக்கவும், அவர்கள் ஒரு குழுவில் 
எவ்வளவு ைிறம்பட கசயல்படுவார்கள் என்பதையும் கைிக்க உதுவுகிறது. 

 ஆளுதை பண்புகள் - குழு நடத்தைக்கான விதளவுகளில் ஆளுதம 
பண்புகள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ைதவ. 

3. குழு அதைப்பு: 
குழுக்கள் அதமப்புசாரா கும்பல்கள் அல்ல. அதவ உறுப்பினர்களின் 
நடத்தைதய வடிவதமக்கும் ஒரு கட்டதமப்தபக் ககாண்டுள்ளன. குழு 
அதமப்பின் முக்கியமான அம்சங்கள் பின்வருமாறு: 

 முதறயான ைதலதம 
 பாத்ைிரங்கள்  
 விைிமுதறகள்  
 நிதல 
 அளவு  
 பன்முகத்ைன்தம 
 இைக்கத்ைன்தம 

(i) முதறயான ைதலதைத்துவம்: ைதலவர்கள் ைங்கள் நிறுவன வளங்கதள 
அவர்களுதடய இலக்குகதள நநாக்கி கசலுத்துவைில் குறிப்பிடத்ைக்க 
ைாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறார்கள். ஒரு நிருவனத்ைின் ைதலவர், அைன் 
நிர்வாகத்தையும், முதறசாரா குழுக்கதளயும் சமமாக நடத்துவார் என்று 
எைிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஒரு குழு ைிறம்பட கசயல்பட, ைிறதமயான ைதலவர் 
நைதவ. குழுத் ைதலவர் சூழ்நிதலகளுக்கு ைக்கவாறு ைன் பைிகதள 
மாற்றியதமத்துக் ககாள்ள நவண்டும். 

(i) பாத்ைிைங்கள்: ஒரு சமூகத்ைில் ஒவ்கவாருவருக்கும் ககாடுக்கப்பட்ட 
நிதலதய பூர்த்ைி கசய்துககாள்ள எைிர்பார்க்கப்படும் நடத்தை முதறகளின் 
கைாகுப்நப பாத்ைிரங்கள் ஆகும். குழுவில் உள்ள அதனவரும் மாறுபட்ட 
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பாத்ைிரங்களில் பங்ககடுப்பார்கள் என்று எைிர்பார்க்கப்படுகிறது. எ.க. நமலாளர், 
துதற அைிகாரி. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    படம் எண் 3.2 குழு நடத்தையின் அடித்ைளங்கள் 

 

குழு நடத்தையின் அடித்ைளங்கள் 

குழுவிற்குள் 
பின்பற்றப்படு

ம் 
விைிமுதறக

ள்

குழு 
உறுப்பினர்களி
ன் வளங்கள் 

குழு அதமப்பு குழு 
கசயல்முதற

கள் 

குழு பைிகள் 

1.நிறுவன 
உத்ைிகள் 

2.அைிகார 
கட்டதமப்புக
ள் 

3.முதறயான 
விைிமுதறக
ள் 

4.நிறுவன 
வளங்கள் 

5.மனிைவள 
நைர்வு 
கசயல்முதற 

6.கசயல்ைிறன் 
மைிப்படீு 
மற்றும் 
கவகுமைி 
அதமப்பு 

7.நிறுவன 

1.அறிவு 
மற்றும் 
ைிறன்கள் 

2.ஆளுதம 
பண்புகள் 

 

1.முதறயான 
ைதலதம 
2.பாத்ைிரங்கள் 
3.விைிமுதறக
ள்  
4.நிதல 
5.அளவு  
6.பன்முகத்ை
ன்தம 
7.இைக்கத்ை
ன்தம 

1.சமூக 
விதளவு 

2.குழு முடிவு 
எடுத்ைல் 

3.குழுக்களின் 
கசயல்ைிறன் 

4.குழு 
சிந்ைதன 

5.குழு 
முடிவுகதள 
ைவிர்த்ைல் 
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(ii) விைிமுதறகள்: குழுவின் உறுப்பினர்களால் பகிரப்படும் 
ஏற்றுக்ககாள்ளக்கூடிய நடத்தைகநள விைிமுதறகள் ஆகும். குழு சார்ந்ை 
சில விைிமுதறகள் பின்வருமாறு:  
தசயல்ைிறன் விைிமுதறகள்: உறுப்பினர்கள் எவ்வளவு கடினமாக 
உதழக்க நவண்டும், கவளியடீ்டின் நிதல என்னவாக இருக்க நவண்டும், 
நவதலதய எவ்வாறு கசய்வது, எவ்வளவு கடினமான நவதலகதள 
ஏற்றுக்ககாள்வது நபான்றதவ இைில் அடங்கும்.  
நைாற்ற விைிமுதறகள்: ஆதடக் குறியடீுகள், பாதுகாப்பு கவசங்கள் 
நபான்றதவ இைில் அடங்கும்.  
சமூக விைிமுதறகள்: சக ஊழியர்களுடன் நட்தப உருவாக்குைல், 
சுமுகமான உறதவ வளர்த்ைல் நபான்றதவ இைில் அடங்கும்.  
வள ஒதுக்கீடு விைிமுதறகள்: கடினமான நவதலகதள ஒதுக்குைல், 
ஊைியம் அல்லது உபகரைங்கள் நபான்ற வளங்கதள விநிநயாகித்ைல் 
நபான்றதவ இைில் அடங்கும். . 

(iii) நிதல: இது சமூக ரீைியாக வதரயறுக்கப்பட்ட நிதல அல்லது  குழு 
உறுப்பினர்களுக்கு மற்றவர்களால் வழங்கப்படும் ைரமாகும். மிகச்சிறிய 
குழு கூட அைன் உறுப்பினர்கதள நவறுபடுத்துவைற்காக பாத்ைிரங்கள், 
உரிதமகள் மற்றும் சடங்குகதள உருவாக்கும். நிதல என்பது ஒரு 
குறிப்பிடத்ைக்க உந்து சக்ைியாகும், நமலும் ைனிநபர்கள் ைங்கள் நிதல 
என்னகவன்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள் என்பைற்கும் மற்றவர்கள் அதை 
எப்படி உைர்கிறார்கள் என்பைற்கும் இதடயிலான ஏற்றத்ைாழ்தவ 
உைரும்நபாது கபரிய நடத்தை விதளவுகதள ஏற்படுத்துகிறது. 

(iv) அளவு: கபரிய குழுக்கதள விட சிறிய குழுக்கள் பைிகதள முடிப்பைில் 
நவகமாக இருக்கும். ைனிநபர்கள் கபரிய குழுக்கதளக் காட்டிலும் சிறிய 
குழுக்களில் சிறப்பாக கசயல்படுகிறார்கள். சிக்கதலத் ைீர்ப்பைில், சிறிய 
குழுக்கதள விட கபரிய குழுக்கள் சிறந்து விளங்குகின்றன. 

(v) பன்முகத்ைன்தை: மக்களிதடநய இருக்கும் ைனிப்பட்ட நவறுபாடுகள் 
மற்றும் ஒற்றுதமகநள பன்முகத்ைன்தம எனப்படுகிறது. நிறுவனத்ைில் 
உள்ள ஒவ்கவாரு பைியாளருக்கு அவரவர் கலாச்சாரம் சார்ந்ை 
சிறப்பியல்புகள் இருக்கும். பைியிடத்ைில் உள்ள பன்முகத்ைன்தம 
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சிறப்பாக நிர்வகிக்கப்படும் நபாது அது குழுக்களின் பலங்கதள 
அைிகரித்து ஒவ்கவாரு கைாழிலாளியின் பலவனீங்கதளயும் 
பூர்த்ைிகசய்து நிறுவன கவற்றிக்கு பங்காற்றுகிறது.  

(vi) இணக்கத்ைன்தை: எந்ை அளவிற்கு குழு உறுப்பினர்கள் 
ஒருவருக்ககாருவர் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள் மற்றும் அநை குழுவில் 
நீடிப்பைற்கு விருப்பப்படுகிறார்கள் என்பநை இைக்கத்ைன்தம ஆகும். 

4. குழு தசயல்முதறகள் 
இரண்டு அல்லது அைற்கு நமற்பட்ட நபர்களின் கசயலாகும், இைன் விதளவாக 
இந்ை குழு உறுப்பினர்களின் ைனிப்பட்ட கசயலாற்றதல விட 
கூட்டுத்கைாதகயிலிருந்து கிதடக்ககூடிய கசயலாற்றல் அைிகம். 
 

 

 
(i) சமூக விதளவு - கசயல்ைிறன் மற்றவர்களின் முன்னிதலயில் 

அைிகரிப்பதைநயா அல்லது குதறவைநயா குறிப்பது சமூக விதளவு   
எனப்படுகிறது. உைாரைமாக பரீட்தச அதறயில் ஆசிரியர் அருகில் 
வந்ைால் எழுை பயப்படுவது இந்ை விதளவாகும். 

(ii) குழு முடிவு எடுத்ைல்: இது ஒரு வதக பங்நகற்பு 
கசயல்முதறயாகும், இந்ை முதறயில் பல நபர்கள் கூட்டாக 
கசயல்பட்டு, பிரச்சிதனகதள பகுப்பாய்வு கசய்து, மாற்று 
நடவடிக்தககதள மைிப்படீு கசய்து மாற்று வழிகளில் ைீர்வுகதளத் 
நைர்ந்கைடுப்பர். 
பலங்கள் - குழுக்கள் முழுதமயான ைகவல்கதள உருவாக்குகின்றன, 
நமலும் குழு உறுப்பினர்களின் பன்முகத்ைன்தம, உயர் ைரமான 
முடிவுகள், மற்றும் உறுப்பினர்களின் பன்முகத்ைன்தம குழு 
முடிகவடுத்ைலின் பலங்களாகும்.  
பலவனீங்கள் - முடிவுகள் அைிக நநரம் எடுக்கும், உறுப்பினர்களின் 
ஆைிக்கம், கைளிவற்ற கபாறுப்பு ஆகியதவ குழு முடிகவடுத்ைலின் 
பலவனீங்கள் ஆகும். 

சாத்ைியமான குழு கசயல்ைிறன் + சாத்ைியமான ஆைாயங்கள் – 

கசயல்முதற இழப்புகள் = உண்தமயான குழுகசயல்ைிறன் 
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(iii) குழுக்களின் தசயல்ைிறன்: குழுக்களின் கசயல்ைிறதன 
வதரயறுக்கப் பயன்படுத்ைப்படும் அளவுநகால்கதள அடிப்பதடயாகக் 
ககாண்டு கசயல்படுவதை குறிக்கிறது. துல்லியத்தைப் கபாறுத்ைவதர, 
குழு முடிவுகள் கபாதுவாக ஒரு குழுவில் உள்ள சராசரி நபரின் 
முடிவுகதள விட மிகவும் துல்லியமானதவ. ஆனால் நவகத்தைப் 
கபாறுத்ைவதர, ைனிப்பட்ட முடிவுகள் விதரவாக எட்டப்படும். 
பதடப்பாற்றதல எடுத்துக்ககாண்டால் குழுக்கள் ைனிநபர்கதள விட 
மிகவும் பயனுள்ளைாக இருக்கும்.  

(iv) குழு சிந்ைதன: உறுப்பினர்கள் எந்ைகவாரு எைிர்ப்தபயும் பகுத்ைறிந்து, 
சந்நைகங்கதள கவளிப்படுத்ைி அைற்கு விளக்கங்கதள கபரும் நபாது 
குழு சிந்ைதன ஏற்படுகிறது. ஆனால் பல நநரங்களில்  
சந்நைகம் உள்ள உறுப்பினர்கள் ைங்கள் குழுவின் ஒற்றுதம 
பாைிக்கப்படுநமா என்ற பயத்ைில் ைங்கள் கருத்துக்கதள 
கவளிக்காட்டிக்ககாள்வைில்தல.  

(v) குழு முடிவுகதள ைவிர்த்ைல்: சில நநரங்களில் குழுக்கள் எடுக்கும் 
முடிவுகளில் குழு உறுப்பினர்களுக்கு உடன்பாடு இருப்பைில்தல. 
அச்சமயங்களில் உடன்படாை உறுப்பினர்கள் குழுக்கள் எடுக்கும் 
முடிவுக்கு கபாறுப்நபற்க நவண்டியைில்தல. எடுக்கப்பட்ட 
முடிவுகளின் கவற்றிக்நகா நைால்விக்நகா அவர்கள் கபாறுப்பாளர்கள் 
இல்தல. இந்ை சூழ்நிதலநய குழு முடிவுவுகதள ைவிர்த்ைல் 
எனப்படுகிறது.  

5. குழு பணிகள் 
ஒரு சமூக அதமப்பில் ககாடுக்கப்பட்ட நிதலதய அதடய எைிர்பார்க்கப்படும் 
நடத்தை முதறகளின் கைாகுப்நப குழு பைிகள் ஆகும்.  குழு உறுப்பினர்கள் 
ைங்களுக்கு ககாடுக்கப்பட்ட பைியதயச் கசய்து, குழுவின் இலக்குகதள 
அதடவநை குழுப் பைியாகும். குழு உறுப்பினர்கள் ைங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 
நவதலகதள பல்நவறு வழிகளில் அதடய முயற்சிப்பர். அவர்கள் 
பிரச்சிதனயின் ைன்தமதய ஆராய்ந்து, அதைக் தகயாள்வைற்கான சிறந்ை 
வழிகதளக் கண்டறிந்து, சிக்கதலத் ைீர்ப்பைற்கு உைவக்கூடிய குறிப்பிட்ட 
ைீர்வுகதள வழங்க நவண்டும்,  
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குழு உருவாக்கத்ைிற்கான காைணங்கள் 
 ைனிப்பட்ட பண்புகள்: ஒத்ை நம்பிக்தககள், அணுகுமுதறகள் மற்றும் 

மைிப்புகள் ககாண்ட நபர்கள் குழுக்கதள உருவாக்குவைற்கான 
வாய்ப்புகள் அைிகம். 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

படம் எண் 3.3 குழு உருவாக்கத்ைிற்கான காைணங்கள் 
 தைாடர்பு தகாள்ளும் வாய்ப்பு: ஒரு நிறுவனத்ைின் ஊழியர்களுக்கு, 

ஒருவருக்ககாருவர் கைாடர்புககாள்வைற்கான வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டால், 
அவர்களிடம் பல விஷயங்கள் ஒத்ைிருப்பதைக் கண்டறிந்து, குழுக்கதள 
உருவாக்கி, அைன் மூலம் நிறுவனங்கள் அைன் நநாக்கங்கதள 
அதடகிறது.   

 ஆர்வம் ைற்றும் குறிக்நகாள்கள்: ைனிநபர்கள் கபாதுவான 
ஆர்வத்தையும் குறிக்நகாள்கதளயும் பகிர்ந்து ககாள்ளும்நபாது, அைன் 
சாைதனக்கு ஒத்துதழப்பும் ஒருங்கிதைப்பும் நைதவ, இது குழுக்களின் 
உருவாக்கத்ைிற்கும் காரைமாகிறது. 

 தசல்வாக்கு ைற்றும் சக்ைி: ஒரு குழுவிற்கு ஒரு ைனிநபருடன் 
ஒப்பிடும்நபாது அைிக கசல்வாக்கு மற்றும் சக்ைி உள்ளது, இது அைன் 
உருவாக்கத்தையும் ஊக்குவிக்கிறது. 

ைனிப்பட்ட பண்புகள் 

தைாடர்பு தகாள்ளும் வாய்ப்பு 

ஆர்வம் ைற்றும் குறிக்நகாள்கள் 

தசல்வாக்கு ைற்றும் சக்ைி 
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கபாதுவாக, குழுக்கள் ைனிப்பட்ட நைதவக்காகநவா அல்லது நிறுவனங்களின் 
நைதவகளுக்காகநவா உருவாக்கப்படுகின்றன. அதவ ைனிப்பட்ட, சமூக 
அல்லது கபாருளாைார காரைிகளுக்காக உருவாக்கப்பட்டு இருக்கலாம். 
உறுப்பினர்கள் ைங்கள் அடிப்பதட நைதவகதள பூர்த்ைி கசய்ய குழுவுடன் 
இதைந்ைிருக்க நவண்டும் என்பநை இைன் கபாருள். 

 

 

 
3.2 குழுக்கதள வதையறுத்ைல் ைற்றும் வதகப்படுத்துைல் 

அறிமுகம் 
பிறந்ை ைருைத்ைிலிருந்நை மனிைன் ஏநைனும் ஒரு குழுதவச் சார்ந்து 
வாழ்கிறான். மனிைன் சார்ந்ைிருக்கும் முைற்குழு அவனது குடும்பம் ஆகும், 
அதை சமூக அதமப்பின் ஒரு பிரிவு என்று அதழக்கலாம். இந்ை குழுவில் 
ைான், ஒருவர் குழு விைிமுதறகள், சமூக மைிப்புகள் மற்றும் சமூகத்ைின் 
“கசய்யக்கூடாைதவகள்” ஆகியவற்தற உதரயாடல்களின் மூலம் 
கற்றுக்ககாள்கின்றனர். 

பிறப்பு முைல் இறப்பு வதர ஒரு நபர் ஏநைனும் ஒரு குழுவில் உறுப்பினராக 
இருப்பர், நமலும் அவதர நசர்ந்ை குழுவால் அவரது நடத்தை கைாடர்ந்து 
பாைிக்கப்படுகிறது. சமூகமயமாக்கல், வளர்ச்சி மற்றும் ஆளுதமதய 
மாற்றியதமத்ைல் ஆகியவற்றில் முைன்தம குழுவான குடும்பம் கபரும் 
கசல்வாக்தக கசலுத்துகிறது. 

பின்னர், சுற்றத்ைினர், பள்ளி, சகாக்கள், விதளயாட்டுத் நைாழர்கள் மற்றும் 
பல்நவறு அதமப்புகள் நபான்ற இரண்டாம் நிதல குழுக்கள் ைனிநபரின் 
வளர்ச்சிதயப் பாைிப்பநைாடு இல்லாமல், சமூகத்ைில் ஒட்டுகமாத்ைமாக அவரது 
நடத்தை, கசயல் மற்றும் கசயல்ைிறதனத் ைீர்மானிக்கின்றன.  
அைிகாரம், கவுரவம், அங்கீகாரம், நட்பு, ஒப்புைல், இதைப்பு, பாதுகாப்பு நபான்ற 
சமூகத் நைதவகதள பூர்த்ைி கசய்வைற்காக குழுக்கள் முதறசாரா அல்லது 

ைாணவர் தசயல்முதற 

ஒரு குழுதவ உருவாக்கி ஏநைனும் ஒரு ைதலப்தபப் பற்றி விவாைிக்கவும். 
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முதறயாக உருவாக்கப்படுகின்றன. கதல, இதச, ஓவியம், நாடகம் நபான்ற 
சிறப்புத் ைிறன்கதள வளர்க்கவும் குழுக்கள் உைவுகின்றன. 

குழுக்கள் ஒருவரின் ைனிப்பட்ட நைதவகதளயும் பூர்த்ைி கசய்கின்றன. 
ஒத்துதழப்பு, நபாட்டி, ைியாகம், கற்றுக்ககாள்ளுைல், ைன்னால் இயன்றதை 
பிறருக்கு ககாடுப்பது மற்றும் ைனக்கு நைதவயானதை குழுக்களிடம் 
கபற்றுக்ககாள்ளுைல் நபான்றதவ ஒரு குழு சூழ்நிதலயில் 
உருவாக்கப்படுகின்றன. 

“குழு” என்ற வார்த்தையின் தபாருள் 
நியூகாம்பின் கூற்றுப்படி, ஒரு குழு என்பது இரண்டு அல்லது அைற்கு நமற்பட்ட 
நபர்களால் உருவாக்கப்பட்டு, அந்ை குழுவுக்கான விைிமுதறகதள 
ஒருவருக்ககாருவர் பகிர்ந்து ககாள்கிறார்கள். நமலும் அவர்களின் சமூகப் 
பாத்ைிரங்கள் கைளிவாக ஒன்நறாகடான்று இதைக்கப்படுகின்றன. குழு 
உறுப்பினர்களுக்குள் சில கபாதுவான மைிப்புகதளப் பகிர்ந்து ககாள்கிறார்கள். 
நமலும் குழு உறுப்பினர்களுக் கிதடநய ஒரு கபாதுவான சமூக நநாக்கம் 
அல்லது கசயல்பாடு இருக்கும் அந்ை நநாக்கநம உறுப்பினர்களுக்குள் 
பிதைப்தப ஏற்படுத்தும். 

கஷரிப் மற்றும் கஷரிப் (1964) கருத்துப்படி, ைனிநபர்கள் பரஸ்பர ஆைரதவ 
வழங்குவைற்கும் அவர்களுக்கு ைனிப்பட்ட மைிப்தப வழங்குவைற்கும் குழுக்கள் 
அதமக்கப்பட்டுள்ளன.  

குழு என்ற கசால் மூன்று வதகயான சூழல்களுக்கு பயன்படுத்ைப்படுகிறது: 
(1) ஏராளமான நபர்கள் அமர்ந்ைிருப்பது, நபசுவது அல்லது ஒன்றாக நடப்பது 
ஒரு குழு என்று அதழக்கப்படலாம். பஸ், ரயில் அல்லது விமானத்ைில் 
பயைிக்கும் நபர்கதளப் நபால எந்ைகவாரு கபாதுவான உந்துைல் இல்லாமலும் 
உடல் ரீைியான கநருக்கம் அல்லது அருகாதம மட்டுநம 
வலியுறுத்ைப்படுகிறது.  
(2) ைனிநபர்கள் ஒருவருக்ககாருவர் எந்ை உறவும் இல்லாைநபாது ஒரு 
குறிப்பிட்ட குழுவிற்குள் வதகப்படுத்ைப்படலாம், ஆனால் அவர்களுக்கு சமூக 
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நசதவயாளர்கள், அரசியல்வாைிகள், கல்வியாளர்கள் நபான்ற கபாதுவான 
பண்புகள் உள்ளன. 
(3) ஒரு குறிப்பிட்ட அதமப்பின் உறுப்பினர்கள் குழுவிற்கு ஒரு 
ைிட்டவட்டமான கட்டதமப்தபக் ககாண்டிருக்கும்நபாது ஒரு குழுதவச் 
நசர்ந்ைவர்கள் என்று கூறப்படுகிறது, நமலும் உறுப்பினர்களுக்கு விசுவாசமும், 
அந்ைக் குழு ைங்களுக்கு கசாந்ைமானது என்ற உைர்வும் இருக்கும். 
(4) ஒரு கபாதுவான நநாக்கம், கபாதுவான குறிக்நகாள் அல்லது கபாதுவான 
நநாக்கத்தை நிதறநவற்ற நபர்கள் ஒன்று நசரும்நபாது மட்டுநம அதை ஒரு 
குழுவாக வதகப்படுத்ைலாம்.  

ஒரு குழுதவ உருவாக்குவைற்கான அளவுநகால்கள் 
ஒரு குழுவின் உறுப்பினராகக் கருைப்படுவைற்கு சம்பந்ைப்பட்ட நபர்கள் சில 
நிபந்ைதனகதள பூர்த்ைி கசய்ய நவண்டும்: 

(1) ஒநர நநரத்ைில் ஒநர இடத்ைில் இருப்பது மட்டும் நபாைாது. அவர்கள் 
ஒருவருக்ககாருவர் ஒருவிை சமூக கைாடர்புகளில் ஈடுபட நவண்டும் அல்லது 
குதறந்ைபட்சம் அத்ைதகய கைாடர்புக்கான ைிறதனக் ககாண்டிருக்க நவண்டும். 
(2) உறுப்பினர்கள் ஏநைாகவாரு வதகயில் ஒருவருக்ககாருவர் சார்ந்ைிருக்க 
நவண்டும்.  
(3) உறுப்பினர்களுக்கிதடயிலான உறவு நிதலயானைாக இருக்க நவண்டும். 
உைாரைமாக, ஒரு விமானம் அல்லது ரயிலில் பயைிக்கும் இரண்டு 
பயைிகளுக்கு இதடநய ஒரு சுருக்கமான உதரயாடதல நமற்ககாள்வைன் 
மூலம் அவர்கள் உண்தமயில் ஒரு குழுவாக மாற மாட்டார்கள். இவ்வாறு 
ஒரு கபாதுவான நநாக்கம் இல்லாமல் ைனிநபர்களின் நசகரிப்பு மட்டுநம ஒரு 
சமூகக் குழுதவ உருவாக்காது. ஒரு குழுவின் முக்கிய அம்சம் கபாதுவான 
நநாக்கம். 

குழு வதககள்  
குறிப்பிட்ட நநாக்கங்கதள அதடய இரண்டு அல்லது அைற்கு நமற்பட்ட 
நபர்கள், ஒன்றிதைந்து, கைாடர்பு ககாண்டு கசயலாற்றுைலும் 
ஒருவருக்ககாருவர் சார்ந்து இருத்ைலும் குழு எனப்படும். 
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1. முைன்தை ைற்றும் இைண்டாம் நிதல குழுக்கள்: 
குலுக்கலுக்கிதடயில் உள்ள நநருக்கு நநர் அல்லது மதறமுக கைாடர்பின் 
அடிப்பதடயில், குழுக்கதள பின்வருமாறு பிரிக்கலாம்: 

 

 

 
படம் எண் 3.4 குழு வதககள் 

(i) முைன்தை குழு: ஒரு நபர் மற்ற உறுப்பினர்களுடன் நநரடியாகவும், 
இைக்கமாகவும் கைாடர்பு ககாள்ளும் குழு முைன்தமக் குழு என்று 
அதழக்கப்படுகிறது. ஒரு நபரின் ஆரம்ப கற்றல் மற்றும் சமூக நடத்தைக்கு 
இவ்வதக குழுக்கநள காரைம். எ.க. குடும்பம், நண்பர்கள் இவ்வதகக் 
குழுதவச் சார்ந்ைவர்கள்.    
(ii) இைண்டாம் நிதல குழு: ஒரு குழுவில் உள்ள ஒருவர் மதறமுகமாக மற்ற 
உறுப்பினர்கதளச் சார்ந்து இருத்ைல் இரண்டாம் நிதல குழுக்கலாகும். நமலும் 
இவ்வதக குழுக்களின் உறவுகள் விைிமுதறகளுக்கு உட்பட்டைாகநவ 
இருக்கும். எ.க. பைிபுரியும் நிறுவனம், படிக்கும் கல்லூரி ஆகியதவ இைில் 
அடங்கும்.  

முைன்தமமற்றும்இைண்டாம்நிதைகுழுக்ைள்

முதையானமற்றும்முதைசாைாகுழுக்ைள்

உறுப்பினர்மற்றும்குறிப்புகுழுக்ைள்

ஒழுங்ைதமக்ைப்பட்டமற்றும்அதமப்புசாைாகுழுக்ைள்

ைற்வசயைானமற்றும்நநாக்ைமானகுழுக்ைள்

திைந்ைமற்றும்மூடியகுழுக்ைள்

ைற்ைாலிைமற்றும்நிைந்ைைகுழுக்ைள்

வபயைைவுமற்றும்வசயல்படாைகுழுக்ைள்

குழுக்களின்வதகப்பாடு 
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2. முதறயான ைற்றும் முதறசாைா குழுக்கள்:  
(i) முதறயான குழுக்கள்: ஒரு நிறுவன நநாக்கத்ைிற்கு நசதவ கசய்யும் 
நநாக்கத்துடன், நிர்வாகத்ைால் உருவாக்கப்படும் குழுக்கள். இதவ நமலும் 
வதகப்படுத்ைப்பட்டுள்ளன: 

சுய நிர்வகிக்கப்பட்ட அணிகள்: இவ்வதகக் குழுக்கள் சுயமாக 
கசயல்படக்கூடியதவ. நமலும் ைனக்கான முடிவுகதள எடுக்க ைிறன்கபற்ற 
ஊழியர்களின் கைாகுப்நப இவ்வதகக் குழுக்கள். 

ைை வட்டங்கள்: ஒநர துதறதயச் நசர்ந்ை சில ஊழியர்கள், குறிப்பிட்ட நாட்கள் 
இதடகவளியில் சில மைி நநரம் சந்ைித்து, ைங்கள் நிறுவன பிரச்சிதனகதளப் 
பற்றி நபசுவைற்கும், அைற்கான காரைங்கதளக் கண்டறிந்து, ைீர்வுகதளக் 
ஆராய்வைற்கும், இது கைாடர்பாக நைதவயான நடவடிக்தககதள எடுக்கவும் 
உருவாக்கப்பட்ட குழுநவ ைர வட்டங்கள் எனப்படுகின்றன. 

தசயற்குழு: நிறுவனத்ைின் கவவ்நவறு சிக்கல்கதளக் கண்டறிந்து 
விவாைிப்பைற்கும், அைற்கான முடிவுகதள எடுப்பைற்கும் நிர்வாகத்ைால் 
உருவாக்கப்பட்ட ஊழியர் சங்கநம கசயற்குழு எனப்படுகிறது. இது கீழ்வரும் 
பல்நவறு வதககளில் இருக்கலாம்: 

 நிதலக் குழு 
 ஆநலாசதனக் குழு 
 ைைிக்தகக் குழு 
 குதற ைீர்க்கும் குழு 
 ைற்காலிகக் குழு  

பணிக்குழு: இது ஒரு ைற்காலிக குழு, இக்குழுவின் பைிதயச் கசய்வைற்காக 
பல்நவறு துதறகதளச் நசர்ந்ைவர்கள் ஒன்றிதைக்கப்படுகிறார்கள்.   
(ii) முதறசாைா குழுக்கள் 
பைியிடத்ைில் இயங்கும் சமூக மற்றும் உளவியல் ஒற்றுதமகள், முதறசாரா 
குழுக்கதள உருவாக்குகின்றன. கபாதுவான ஆர்வம், சமூகத் நைதவகள், 
அருகாதம மற்றும் பரஸ்பர ஈர்ப்பு காரைமாக இந்ை குழுக்களின் உருவாக்கம் 
ைன்னிச்தசயானநை ைவிர நிர்வாகத்ைால் உருவாக்கப்பட்டைல்ல.  
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 குழுவின் இரண்டு பரந்ை வதகப்பாடுகதளத் ைவிர, அதவ 
முைன்தம குழுக்கள், இரண்டாம் நிதல குழுக்கள், உறுப்பினர் 
குழுக்கள், குறிப்பு குழுக்கள் மற்றும் விருப்பக் குழுக்கள் என 
பிரிக்கப்படுகின்றன. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

படம் எண் 3.5 முதறயான குழுக்கள் - வதககள் 
3. உறுப்பினர் ைற்றும் குறிப்பு குழுக்கள் 
உறுப்பினர்கள் ைங்கள் பைி சார்ந்து பைிவு கசய்து ககாள்வைின் அவசியத்ைால், 
குழுக்கதள பின்வரும் இரண்டு வதககளாக நாம் நவறுபடுத்ைலாம்: 
(i) உறுப்பினர் குழு: உறுப்பினர்கள் ைங்கள் சார்ந்ை நிறுவனத்ைில் பைிவு கசய்து, 
அைன் ஒரு பகுைியாக மாறுவைற்கு உறுப்பினர் அட்தட அல்லது சான்றிைதழப் 
கபற முதனயும் ஒரு குழு, உறுப்பினர் குழு என்று அதழக்கப்படுகிறது. எ.க. 
கைாழிற்சங்கங்கள்.  
(ii) குறிப்புக் குழு: இது ைனிநபர்களின் உண்தமயான கைாடர்பாக 
இருக்கக்கூடாது, ஒநர கைாழில் அல்லது பிற ஒத்ை பண்புகளின் காரைமாக 

முதறயான குழுக்கள் 

சுய 
நிர்வகிக்கப்பட்ட 

அைிகள் 

ைரவட்டம் குழுக்களின் 
வதககள் 

பைிக்குழு 

நிதலக் குழு ஆநலாசதன 
குழு 

ைைிக்தக குழு குதற ைீர்க்கும் 
குழு 

ைற்காலிக 
குழு 
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ஒரு நபர் ைன்தன கைாடர்புபடுத்ைிக் ககாள்ளும் ஒரு குழு ஒரு குறிப்புக் குழு 
என்று அதழக்கப்படுகிறது. எ.க. லாரி உரிதமயாளர்கள் சங்கம். 
(iii) ஆர்வக்குழுக்கள்: மக்களின் விருப்பத்ைிற்காக (சுய நலன் கைாடர்பானது) 
தகநகார்க்கும் நபர்கள் ஒரு ஆர்வக் குழுதவ உருவாக்குகிறார்கள்.            
எ.க. ஓவியம் மற்றும் தகவிதனக் குழுக்கள். 
4. ஒழுங்கதைக்கப்பட்ட ைற்றும் அதைப்புசாைா குழுக்கள் 
குழுக்களின் அதமப்பு மற்றும் பிதைப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்பதடயில் 
குழுக்களின் வதகப்பாடு கீநழ ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

(i) ஒழுங்கதைக்கப்பட்ட குழு: ஒரு குறிப்பிட்ட ஒழுக்கத்தைச் நசர்ந்ை நபர்கள் 
ஒருவருக்ககாருவர் ஆைரவளிப்பைன் மூலம் ஒரு குழுவாக முதறயாக 
ஒன்றிதைந்து கசயல்படும்நபாது, அவர்கள் ஒரு ஒழுங்கதமக்கப்பட்ட 
குழுவில் இருப்பைாகக் கூறப்படுகிறது. இக்குழுக்கள் அரசால் 
அங்கீகரிக்கப்பட்டதவ, நமலும் இைன் உறுப்பினர்களின் பைி காலம் 
நிரந்ைரமானது. எ.க. வங்கி மற்றும்   மருத்துவமதன ஊழியர்கள்.    

(ii) ஒழுங்கதைக்கப்படாை குழு: ைனிநபர்கள் ஒநர குழுவில் பைியாற்றுவைால் 
இது ஒழுங்கதமக்கப்படாை குழு என்றதழக்கப்படுகிறது. இக்குழுக்கள் அரசால் 
அங்கீகரிக்கப்படாைதவ, நமலும் இைன் உறுப்பினர்களின் பைி காலம் 
ைாற்காலிகமானது. எ.க. ஒப்பந்ை பைியாளர்கள். 
5. ைற்தசயலான ைற்றும் நநாக்கைான குழுக்கள் 
குழு உருவாக்கத்ைின் நநாக்கம் பின்வரும் இரண்டு வதககளாக 
பிரிக்கப்படுகிறது: 

(i) ைற்தசயலான குழு: ைற்கசயலாக ஒரு குழு எந்ை நநாக்கமும் இல்லாமல், 
உருவாகும்நபாது, அது ஒரு ைற்கசயலான குழு என்று அதழக்கப்படுகிறது. 

(ii) நநாக்கக் குழு: ஒரு ைிட்டவட்டமான காரைத்ைிற்காக அல்லது பைி 
நிதறநவற்றுவைற்கான நநாக்கத்ைிற்காக உருவாக்கப்பட்ட குழு நநாக்கக்குழு 
என அதழக்கப்படுகிறது. 
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6. ைிறந்ை ைற்றும் மூடிய குழுக்கள் 
ஒரு குழுவில் உறுப்பினர்களின் நுதழவு மற்றும் கவளிநயறும் நநாக்கத்ைின் 
அடிப்பதடயில், அதை பின்வருமாறு நவறுபடுத்ைலாம்: 

(i) ைிறந்ை குழு: புைிய நபர்கள் சுைந்ைிரமாக நுதழயக்கூடிய குழு மற்றும் 
பதழய உறுப்பினர்கள் எப்நபாது நவண்டுமானாலும் கவளிநயற எவ்விை 
கட்டுப்பாடுகளும் இல்லாை குழுக்கள் ைிறந்ை குழு என்று அதழக்கப்படுகிறது. 

(ii) மூடிய குழு: புைிைாக உறுப்பினர் நசர்க்தக எதுவும் வழங்கப்படாை 
ைதடகசய்யப்பட்ட குழு, மூடிய குழு என அதழக்கப்படுகிறது. 
7. ைற்காலிக ைற்றும் நிைந்ைை குழுக்கள் 
ஒரு குழு ஒரு குறுகிய காலத்ைிற்கு அல்லது நீண்ட காலத்ைிற்கு 
உருவாக்கப்படலாம். இந்ை அளவுநகால்களின் அடிப்பதடயில் இரண்டு வதக 
குழுக்கதளப் பற்றி இப்நபாது விவாைிப்நபாம்: 

(i) ைற்காலிக குழு: ஒரு குறிப்பிட்ட ைிட்டம் அல்லது பைிக்காக ைனிநபர்கள் 
ஒன்று நசரும்நபாது, அவர்கள் ஒரு ைற்காலிக குழுவில் இருப்பது 
அறியப்படுகிறது. அத்ைதகய குழுக்கள் பைி முடிவதடந்ைவுடன் 
கதலக்கப்படுகிறது.   

(ii) நிைந்ைை குழு: இத்ைதகய குழுக்கள் குழு உறுப்பினர்களின் நீண்டகால 
கைாடர்தபக் குறிக்கின்றன. இங்நக, ஒரு குறிப்பிட்ட அதமப்தபச் 
நசர்ந்ைவர்கள் ஒநர குழுவில் இருப்பது அறியப்படுகிறது. 
8. தபயைளவு ைற்றும் தசயல்படாை குழுக்கள் 
கசயலின் அவசியத்ைின் அடிப்பதடயில், குழுக்கதள பின்வரும் வதககளாகப் 
பிரிக்கலாம்: 

(i) தபயைளவிலான குழு: உறுப்பினர்கள் சிக்கதலத் ைீர்ப்பைில் ஈடுபட்டுள்ளனர், 
சவால்கதள எடுத்துக்ககாள்கிறார்கள் மற்றும் நடவடிக்தககதள 
நமற்ககாள்கின்றனர், இது கபயரளவு குழு என்று அதழக்கப்படுகிறது. 
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(ii) தசயல்படாை குழு: ைனிநபர்கள் ஒநர குழுவில் ஒன்றாக இருப்பினும், 
அவர்கள் எந்ை பைிதயயும் கசய்யாை காரைத்ைினால் அவர்கள் கசயல்படாை 
குழுவாக கருைப்படுகிறார்கள். 

குழு இயக்கவியதலத் ைிட்டமிட்டு பகுப்பாய்வு கசய்யும் நபாது பல்நவறு 
வதகயான குழுக்கதளப் புரிந்துககாள்வது அவசியமாகிறது. ஒரு கசல்வாக்கு 
மிக்க குழு ைிறதமயான மற்றும் நன்கு ஒருங்கிதைந்ை அைியாக 
கவளிப்படுகிறது. 
குழு வளர்ச்சியின் கட்டங்கள் 

அறிமுகம்  
குழு நமம்பாடு என்பது ஒரு குழுவாக பைியாற்றுவைற்கான மக்கள் சங்கத்தை 
உருவாக்கி அைன் மூலம் ஒரு கபாதுவான இலக்தக அதடவைற்கு அவர்களின் 
நடவடிக்தககதள வழிநடத்துைல் என்பைாகும். ஒவ்கவாரு குழு உறுப்பினரின் 
நவதலகளும் ஒன்றுக்ககான்று சார்ந்ைதவ, எனநவ ஒருவரின் கசயல்ைிறன் 
முழு குழுவின் கசயல்ைிறதனயும் பாைிக்கும். இது கபரும்பாலும் குழு கட்டிடம் 
அல்லது குழு வளர்ச்சி என அதழக்கப்படுகிறது. 

குழு வளர்ச்சியின் மிகவும் பிரபலமான மற்றும் நன்கு அறியப்பட்ட மாைிரிதய 
புரூஸ் டக்நமன் முன்கமாழிந்ைார், இைில் உருவாக்கம், முற்றுதக  நிதல, 
இயல்பான நிதல, தசயல்ைிறன் நிதல ைற்றும் ைள்ளிதவத்ைல் ஆகிய 
ஐந்து நிதலகள் அடங்கும். 

டக்நைனின் குழு வளர்ச்சியின் கட்டங்கள் 
1. உருவாக்கம்: இந்ை கட்டத்ைில், ஒரு புைிய குழுவின் உருவாக்கம் 
கைாடங்குகிறது, அைில் உறுப்பினர்கள் ஒன்று கூடி ஒருவருக்ககாருவர் 
கைாடர்புகதள ஏற்படுத்ைிக் ககாள்கிறார்கள். இங்நக ைனிநபர்கள் பைியின் 
நநாக்கம் மற்றும் அதை அணுகுவைற்கான வழிகள் பற்றி அறிய 
உற்சாகமாகவும் ஆர்வமாகவும் உள்ளனர். கபாதுவாக, ைனிநபர்கள் 
மற்றவர்களால் ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட நவண்டும் என்றும், சர்ச்தசகளும் 
நமாைல்களும் இன்றி கசயலாற்ற நவண்டும் என்ற விருப்பத்துடன் 
வருகிறார்கள்.  
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உணர்வுகள்: இந்ை கட்டத்ைில் நிச்சயமற்ற ைன்தம அைிகமாக உள்ளது, நமலும் 
குழு உறுப்பினர்கள் ைதலதமத்துவத்தையும் அைிகாரத்தையும் நைடுவார்கள். 
அைிகாரத்தை உறுைிப்படுத்தும் அல்லது அறிவுள்ள ஒரு உறுப்பினர் 
கட்டுப்பாட்தட எடுத்துக் ககாள்ளலாம். குழு உறுப்பினர்கள் மனைில் "குழு 
எனக்கு என்ன வழங்கும்?", "என்னிடம் என்ன எைிர்பார்க்கப்படுகிறது?", "நான் 
இந்ை குழுவிற்கு கபாருத்ைமா?" நபான்ற நகள்விகதள எழுகிறது. 
உறுப்பினர்களின் உைர்வுகதள ஒருவருக்ககாருவர் புரிந்து ககாள்வைால் 
கபரும்பாலான கைாடர்புகள் சமூகமாக இருக்கிறது.  

நடத்தைகள்: உருவாக்கும் கட்டத்ைில் குழு உறுப்பினர்களிடம் நிதறய 
நகள்விகள் எழலாம், இது புைிய அைிதயப் பற்றிய அவர்களின் 
உற்சாகத்தையும், அைியில் ைங்களின் இடத்தைப் பற்றி அவர்கள் 
உைரக்கூடிய நிச்சயமற்ற ைன்தம அல்லது பைட்டத்தையும் பிரைிபலிக்கிறது. 
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குழு பணிகள்: உருவாக்கும் கட்டத்ைின் நபாது அைிக்கான முக்கிய பைி 
என்னகவனில் கைளிவான அதமப்தப உருவாக்கி, அவற்றுக்கான 
குறிக்நகாள்கள் மற்றும் ைிதசகதள உருவாக்குைல். நமலும் அைன் 
உறுப்பினர்களுக்கு கைளிவான பாத்ைிரங்கதள ஒதுக்கி கசயலாற்றச் கசய்வநை 
ஆகும். இைனால் உறுப்பினர்கள் நம்பிக்தகதய வளர்க்கத் கைாடங்குவார்கள். 
நல்ல கநறிப்படுத்ைல் அைியின் நநாக்கம் மற்றும் குறிக்நகாள்களின் 
அடிப்பதடயில் உறுப்பினர்கதள களமிறக்க உைவும். இைன் மூலம் அைியின் 
கசயல்முதறயிலும், உற்பத்ைித்ைிறனிலும் குழு உறுப்பினர்களிதடநய 
எைிர்பார்ப்புகதள ஏற்படுத்ை முடியும். உருவாக்கும் கட்டத்ைில் அைியின் 
ஆற்றலின் கபரும்பகுைி அைிதய வதரயறுப்பைில் கவனம் கசலுத்துகிறது, 
எனநவ உற்பத்ைித்ைிறன் ஒப்படீ்டளவில் குதறவாக இருக்கலாம். 

2. முற்றுதக நிதல: உருவாக்கும் நிதல முடிந்ைதும், ைாங்கள் கசய்ய 
நவண்டிய பைியின் சூழலில் ைனிநபர்கள் ஒருவருக்ககாருவர் கைாடர்பு 
ககாள்ளத் கைாடங்குவார்கள். குழு உறுப்பினர்களிதடநய நமாைல் மற்றும் 
நபாட்டி இந்ை கட்டத்ைில் அைிகமாக இருக்கும். 

மிகவும் ஆைிக்கம் கசலுத்தும் குழு உறுப்பினர்கள் முன்னால் வருகிறார்கள், 
அநை நநரத்ைில் நமாைல் மனப்பான்தமயுதடய உறுப்பினர்கள் அதமைியாக 
இருப்பார்கள். ைதலதம, கபாறுப்பு, உத்ைிகள், விைிகள், அைிகாரம், மைிப்படீு, 
கவகுமைி முதற கைாடர்பான பிரச்சிதனகள் இந்ை கட்டத்ைில் எழுகின்றன. 
முற்றுதக நிதல என்பது மிகவும் கடினமான மற்றும் முக்கியமான 
கட்டமாகும். ைனிப்பட்ட நபர்களின் குைாைிசயங்கள் கவளிப்படுவைால் இது 
நமாைல் மற்றும் நபாட்டிகள் நிதறந்ை காலம். இந்ை கட்டத்ைில் அைியின் 
கசயல்ைிறன் உண்தமயில் குதறயக்கூடும், ஏகனனில் குழுவின் ஆற்றல் 
உற்பத்ைி இல்லாை கசயல்களில் ஈடுபடுகிறது. குழு இலக்குகளில் 
உறுப்பினர்கள் உடன்பட மாட்டார்கள். நமலும் குழுக்கதளச் சுற்றி 
துதைக்குழுக்கள் உருவாகலாம். இந்ை கட்டத்தை அதடய, உறுப்பினர்கள் 
ைதடகதள கடந்ை, ைனிப்பட்ட நவறுபாடுகதள ஏற்றுக்ககாண்டு, குழு பைிகள் 
மற்றும் குறிக்நகாள்களில் முரண்பட்ட கருத்துக்கதள ஏற்றுக்ககாண்டு 
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கசயல்பட நவண்டும். இந்ை நிதலயில் அைிகள் ைடுமாறலாம். நமாைல்கதள 
எைிர்ககாள்ளத் ைவறினால் நீண்டகால பிரச்சிதனகள் ஏற்படக்கூடும். 

உணர்வுகள்: அைி அைன் குறிக்நகாள்கதள நநாக்கி நகரத் கைாடங்கும் நபாது, 
உறுப்பினர்கள் ைங்கள் ஆரம்ப கால உற்சாகம் மற்றும் எைிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏற்ப 
அைியில் வாழ முடியாது என்பதைக் உைருவார்கள். அவர்களின் கவனம் 
பைிகளிலிருந்து அைியின் முன்நனற்றம் அல்லது கசயல்முதறயில் இருந்து 
விரக்ைி அல்லது நகாபமாக மாறக்கூடும். அைியின் இலக்குகதள அதடய 
முடியாமல் நபானது குறித்து உறுப்பினர்கள் கவதல கைரிவிக்கலாம். இந்ை 
கட்டத்ைில் குழு நவறுபாடுகளுக்கு குழு எவ்வாறு பைிலளிக்கும் என்பதையும் 
அது நமாைதல எவ்வாறு தகயாளும் என்பதையும் உறுப்பினர்கள் பார்க்க 
முயற்சிக்கின்றனர். 

நடத்தைகள்: குறிக்நகாள்கள், எைிர்பார்ப்புகள், பாத்ைிரங்கள் மற்றும் 
கபாறுப்புகள் குறித்து கவளிப்பதடயாக கவளிப்படுத்ைப்படுவைால், கவறுப்பு 
அல்லது கருத்து நவறுபாடுகள், இந்ை கட்டத்ைின் நபாது உருவாகும்.  
உறுப்பினர்கள் ைங்கள் ைனிப்பட்ட அல்லது அைியின் முன்நனற்றத்தை 
குதறக்கும் ைதடகள் குறித்து விரக்ைிதய கவளிப்படுத்ைலாம்; இந்ை விரக்ைி 
அைியின் மற்ற உறுப்பினர்கள், அல்லது அைி ைதலதமயிடம் 
கவளிக்காட்டப்படலாம். இந்ை கட்டத்ைின் நபாது, குழு உறுப்பினர்கள் அைியின் 
அசல் பைி அல்லது குறிக்நகாள்கதள விவாைிக்கலாம் அல்லது 
விமர்சிக்கலாம். 

குழு பணிகள்: குழுக்கள் ைனது குறிக்நகாள்கதள அதடய ஒருநவதளதய / 
கபரிய இலக்குகதள சிறிய, அதடயக்கூடிய படிகளாக உதடத்து, அைன் 
வளர்ச்சிக்காக கவனம் கசலுத்ைலாம். பைி கைாடர்பான ைிறன்கள் மற்றும் குழு 
கசயல்முதற மற்றும் நமாைல் நமலாண்தம ைிறன் ஆகியவற்தற தகயாள 
குழுக்கள் உருவாக்க நவண்டியிருக்கலாம். அைியின் குறிக்நகாள்கள், 
பாத்ைிரங்கள் மற்றும் பைிகதள மறுவதரயதற கசய்வது, குழு 
உறுப்பினர்களுக்கு இந்ை கட்டத்ைில் அவர்களுக்கு இருக்கும் விரக்ைி அல்லது 
குழப்பத்தை கடக்க உைவும். 
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3. இயல்பான நிதல: ஒவ்கவாரு உறுப்பினரின் பங்கு, அைிகாரம் மற்றும் 
கபாறுப்புகள் வழங்கப்பட்டவுடன், குழு உறுப்பினர்கள் ஒரு குழுவில் 
ஐக்கியமாகத் கைாடங்குவார்கள். இங்நக, எல்நலாரும் இலக்தக நநாக்கி 
ஒன்றாக கசயல்படுவார்கள் மற்றும் ஒருவருக்ககாருவர் அனுபவத்தையும் 
ைிறன்கதளயும் பகிர்ந்து ககாள்வார்கள். அைிகள் இந்ை நிதலக்கு வந்ைவுடன், 
நமாைல்கள் ைீர்க்கப்பட்டு ஓரளவு ஒற்றுதம கவளிப்படுகிறது. நிர்ையிக்கும் 
கட்டத்ைில், ைதலவர் அல்லது ைதலவர்கள் யார், மற்றும் ைனிப்பட்ட 
உறுப்பினரின் பாத்ைிரங்கள் என்ன  

நபான்றவற்றில் ஒருமித்ை கருத்து உருவாகிறது. ஒருவருக்ககாருவர் இதடநய 
உள்ள நவறுபாடுகள் குதறயத் கைாடங்குகின்றன, நமலும் குழு 
உறுப்பினர்களிதடநய ஒத்ைிதசவு மற்றும் ஒற்றுதம உைர்வு 
கவளிப்படுகிறது. இந்ை கட்டத்ைில் குழு கசயல்ைிறன் அைிகரிக்கிறது, ஏகனனில் 
உறுப்பினர்கள் ஒத்துதழக்க கற்றுக்ககாள்வநைாடு அைி இலக்குகளில் கவனம் 
கசலுத்ைத் கைாடங்குவார்கள். இருப்பினும், நல்லிைக்கம் ஆபத்ைானது, கருத்து 
நவறுபாடுகள் மீண்டும் நைான்றினால் அைி மீண்டும் முற்றுதக நிதலக்கு 
கசல்லக்கூடும். 

உணர்வுகள்: இந்ைக் கட்டத்ைின் நபாது, குழு உறுப்பினர்கள் ைங்கள் ைனிப்பட்ட 
எைிர்பார்ப்புகளுக்கும் அைியின் யைார்த்ைத்ைிற்கும் இதடயில் அவர்கள் 
உைர்ந்ை முரண்பாட்தடத் ைீர்க்கத் கைாடங்குகிறார்கள். அைி மிகவும் 
கநகிழ்வான மற்றும் உள்ளடக்கிய விைிமுதறகதளயும் எைிர்பார்ப்புகதளயும் 
அதமப்பைில் கவற்றிகரமாக இருந்ைால், உறுப்பினர்கள் ைங்கள் "உண்தமயான" 
நயாசதனகதளயும் உைர்வுகதளயும் கவளிப்படுத்துவைில் அைிக 
அக்கதறயுடன் கசயல்படுவர். குழு உறுப்பினர்கள் அைியில் மற்றவர்கதள 
அைிக அளவில் ஏற்றுக்ககாள்வதை உைர்வார்கள், பலவிைமான கருத்துகள் 
மற்றும் அனுபவங்கள் அைிதய வலுவாக ஆக்குகின்றன. ஆக்கபூர்வமான 
விமர்சனம் சாத்ைியமானது மற்றும் வரநவற்கத்ைக்கது. உறுப்பினர்கள் 
அைியின் ஒரு பகுைியாக உைரத் கைாடங்குகிவார்கள், இைன் மூலம் 
அைிகரித்ை குழு ஒத்ைிதசவிலிருந்து மகிழ்ச்சிதயப் கபறலாம். 
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நடத்தைகள்: இந்ை கட்டத்ைில் உறுப்பினர்கள் சிக்கல்கதளத் ைீர்ப்பைற்கும் குழு 
நல்லிைக்கத்தை அதடவைற்கும் முயற்சிகதள   நமற்ககாள்வதைக் 
காைலாம். குழு உறுப்பினர்களிதடநய அடிக்கடி மற்றும் அர்த்ைமுள்ள 
ைகவல்கைாடர்பு இருக்கலாம், நமலும் நயாசதனகதளப் பகிர்ந்து ககாள்ள 
அல்லது குழு உறுப்பினர்களிடம் உைவி நகட்க அைிக விருப்பம் இருக்கலாம். 
குழு உறுப்பினர்கள் நிறுவப்பட்ட குழு அடிப்பதடகள் மற்றும் 
நதடமுதறகளில் கவனம் கசலுத்துவார்கள் மற்றும் அைியின் பைிகளுக்கு 
ைங்கள் கவனத்தைத் ைிருப்புவார்கள்.  

குழு பணிகள்: இந்ை கட்டத்ைின் நபாது, உறுப்பினர்கள் ைங்கள் ஆற்றதல 
அைியின் குறிக்நகாள்களுக்கு மாற்றி, ைனிப்பட்ட மற்றும் கூட்டு நவதலகளில் 
உற்பத்ைித்ைிறன் அைிகரிப்பதைக் காட்டுவார்கள். குழு கசயல்முதறகள் மற்றும் 
உற்பத்ைித்ைிறதன மைிப்படீு கசய்ய இது கபாருத்ைமான நநரம் என்பதை குழு 
உைரலாம். 

4. தசயல்ைிறன் நிதல: இந்ை கட்டத்ைில், குழு உறுப்பினர்களிதடநய 
ஒற்றுதம உருவாகிறது, இங்கு எல்நலாரும் ஒரு இலக்தக அதடய 
முயற்சிக்கிறார்கள். இந்ை நிதலயில் கநகிழ்வுத்ைன்தமயுடனும் 
ஒருவருக்ககாருவர் சார்ந்ைிருத்ைதலயும் வலியுறுத்துகிறது. அைி 
உறுப்பினர்கள் ஒருவருக்ககாருவதர நன்கு அறிவார்கள், அவர்கள் அைிக்கு 
முன் வரும் எந்ைகவாரு சிக்கதலயும் தகயாள முடியும். 

நமலும், உறுப்பினரின் பாத்ைிரங்களும் கபாறுப்புகளும் சூழ்நிதலக்கு ஏற்ப 
அடிக்கடி மாறுகின்றன, ஏகனனில் இந்ை கட்டத்ைில் எல்நலாரும் சமம் என்றும், 
ைாங்கள் ஒரு பைிதயயும், மக்கதளயும் சார்ந்ைவர்கள் என்றும் கருதுவைால் 
அவர்களால் ைிறதமயாக கசயல்பட முடியும். இந்ை நிதலயில், 
அதனவருக்குள்ளும் ஒருமித்ை கருத்தும் ஒத்துதழப்பும் கவளிப்பட்டு, அைி 
உறுப்பினர்கள் முைிர்ச்சியுடன் நன்கு கசயலற்றுவார்கள்.  ஒரு கைளிவான 
மற்றும் நிதலயான கட்டதமப்பு உள்ளைால், உறுப்பினர்கள் அைியின் 
கவற்றிக்கு உறுதுதையாக இருப்பர். சிக்கல்கள் மற்றும் நமாைல்கள் இந்ை 
நிதலயில் கவளிப்படுத்ைப்பட்டாலும், அதவ ஆக்கபூர்வமாக 
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தகயாளப்படுகின்றன. குழு, சிக்கல்கதள  ைீர்க்கவும் மற்றும்  இலக்குகதள 
பூர்த்ைி கசய்வைிழும்  கவனம் கசலுத்துகிறது. 

உணர்வுகள்: இந்ை கட்டத்ைில், உறுப்பினர்கள் அைியின் முன்நனற்றத்ைில் 
ைிருப்ைி அதடகிறார்கள். அவர்கள் ைனிப்பட்ட மற்றும் குழு கசயல்முதற 
பற்றிய நுண்ைறிவுகதளப் பகிர்ந்து ககாள்கிறார்கள். நமலும் அவர்களின் 
கசாந்ை (மற்றும் ஒருவருக்ககாருவர்) பலம் மற்றும் பலவனீங்கதள 
அறிந்ைிருக்கிறார்கள். உறுப்பினர்கள் அைியுடன் இதைந்ைிருப்பதை "ைங்கள் 
ைனித்ைிறன்களின் கூட்டுத்கைாதகதய விட அைிகமானது" என்று 
உைர்கிறார்கள். உறுப்பினர்கள் ைங்கள் ைனிப்பட்ட ைிறன்களிலும், ைங்கள் 
அைியினரின் ைிறன்களிலும் நம்பிக்தகயுடன் உள்ளனர். 

நடத்தைகள்: அைியின் கசயல்பாட்டில் அல்லது அைியின் முன்நனற்றத்ைில் 
குழு உறுப்பினர்களால் சிக்கல்கதளத் ைடுக்க அல்லது ைீர்க்க முடியும். 
உறுப்பினர்கள் பல்நவறு பாத்ைிரங்கதளயும் கபாறுப்புகதளயும் நைதவக்நகற்ப 
ஏற்றுக்ககாள்வைால், அைியின் பாத்ைிரங்கள் அைி ைீவிரமாக மாறியிருக்கலாம். 
உறுப்பினர்களிதடநய உள்ள நவறுபாடுகள் பாராட்டப்பட்டு அைியின் 
கசயல்ைிறதன நமம்படுத்ை பயன்படுகிறது. 

குழு பணிகள்: இந்ை கட்டத்ைில், அைி ைனது இலக்குகதள நநாக்கி 
குறிப்பிடத்ைக்க முன்நனற்றத்தை அதடகிறது. அைியின் பைிக்கு குழு 
உறுப்பினர்களின் ஈடுபாடு அைிகமாக இருக்கும் மற்றும் அவர்களின் ைிறனும் 
அைிகரித்து இருக்கும். குழுவின் வளர்ச்சிதய நமம்படுத்ை அைன் உறுப்பினர்கள் 
ைங்கள் அறிதவயும் ைிறதமதயயும் கைாடர்ந்து அைிகப்படுத்ைிக் ககாள்ள 
நவண்டும். இந்ை கட்டத்ைில் குழுவின் கசயல்முதற அல்லது 
முன்நனற்றத்ைின் சாைதனகள் அளவிடப்பட்டு ககாண்டாடப்படுகின்றன. 

"தசயல்ைிறன்" நிதல தசயல்பாட்டின் முடிவா? 
அைிக கசயல்ைிறன் ககாண்ட குழுவில் பைியாற்றுவது உண்தமயிநலநய 
மகிழ்ச்சிகரமான மற்றும் வளர்ச்சியான அனுபவமாக இருக்கலாம், ஆனால் 
இந்நிதல அைியின் முடிவல்ல. கசயல்முதறயிலும் ையாரிப்பிளும் குழு 
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கவனம் கசலுத்ை நவண்டி இருக்கும், புைிய இலக்குகதள நநாக்கி நகரத் 
கைாடங்கும்.   

கபரிய அளவிலான மாற்றங்கள் ஒரு குழுதவ முந்தைய கட்டத்ைிற்கு 
ககாண்டு கசல்லும். இந்ை மாற்றங்கள் மற்றும் அவற்றின் விதளவாக ஏற்படும் 
நடத்தைகள் சுமூகமாக தகயாளப்பட்டால் அைிகள் கவற்றிகரமாக 
கசயல்ைிறன் கட்டத்ைில் காலவதரயின்றி இருக்கக்கூடும். 

5. ைள்ளிதவத்ைல்:  இது குழு வளர்ச்சியின் கதடசி கட்டமாகும், இங்கு குழு 
கதலக்கப்படுகிறது. ஒவ்கவாருகுழுவும் ஒரு நநாக்கத்ைிற்காக 
உருவாக்கப்படுகின்றன, அந்ை குழுவின் நநாக்கம் நிதறநவறியதும் குழு 
கதலக்கப்படுகிறது. இந்ைக் கட்டத்ைில், அைியின் கபரும்பாலான 
குறிக்நகாள்கள் நிதறநவற்றப்பட்டுவிடும். இறுைிப் பைிகதள முடிப்பைற்கும் 
முடிவுகதள ஆவைப்படுத்துவைற்கும் இங்கு முக்கியத்துவம் 
அளிக்கப்படுகிறது. இந்ை நிதலயில் நவதல சுதம குதறந்து விடுவைால், 
ைனிப்பட்ட உறுப்பினர்கள் மற்ற அைிகளுக்கு மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டு, குழு 
கதலக்கப்படலாம். அைி ைற்நபாது கசய்து ககாண்டிருக்கும் கபாறுப்பு 
கநடுநாட்களுக்கு கைாடர்ந்ைாள், உறுப்பினர்கள் புைிய நபர்களால் 
மாற்றப்படலாம், நமலும் குழு மீண்டும் ஒரு உருவாக்கும், அல்லது இயல்பான 
நிதல நிதலக்குச் கசன்று நமம்பாட்டு கசயல்முதறதய மீண்டும் 
அதடயலாம்.  

சில அைிகள் ைங்கள் பைிகள் முடிந்ைதும் அல்லது நிறுவனத்ைின் நைதவகள் 
மாறும்நபாது முடிவதடயும். எந்ைகவாரு அைியும் பைி நிதறவதடயும் 
கசயல்முதறகளுக்கு கவனம் கசலுத்ை நவண்டியது அவசியம். 

உணர்வுகள்: அைி கதலக்கப்படுவது குறித்து குழு உறுப்பினர்கள் 
பலவிைமான கவதலகதள உைரக்கூடும். அவர்களின் ைனிப்பட்ட பங்கு 
அல்லது எைிர்கால கபாறுப்புகள் குறித்ை நிச்சயமற்ற ைன்தமயால் அவர்கள் 
ககாஞ்சம் கவதலதய உைரக்கூடும். ைங்கள் குழு உறவுகளில் வரும் 
மாற்றங்கள் குறித்து அவர்கள் கவதல அல்லது இழப்தப உைரலாம். அநை 
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நநரத்ைில், அைி உறுப்பினர்கள் அைியின் சாைதனகளில் ஆழ்ந்ை ைிருப்ைிதய 
உைரலாம்.  

நடத்தைகள்: முடிவதடயும் கட்டத்ைின் நபாது, சில குழு உறுப்பினர்கள் 
அைியின் பைிகளில் குதறந்ை கவனம் கசலுத்ைலாம் மற்றும் அவர்களின் 
உற்பத்ைித்ைிறன் குதறயக்கூடும். மாற்றாக, சில குழு உறுப்பினர்கள் தகயில் 
இருக்கும் பைியில் கவனம் கசலுத்துவைன் மூலம் ைங்கள் கவதல அல்லது 
இழப்பு உைர்தவத் குதறக்கலாம். இைன் மூலம் சிலரின் பைி உற்பத்ைித்ைிறன் 
அைிகரிக்கக்கூடும். 

குழு பைிகள்: அைிகள் எைிர் ககாள்ளவிருக்கும் மாற்றத்தை ைனிநபர்களும் 
குழுவும் உைரக்கூடும். இந்ை கட்டத்ைில், குழு மூன்று பைிகளில் கவனம் 
கசலுத்ை நவண்டும்: 

1. மீைமுள்ள எந்ைகவாரு குழு நவதலகதலயும் எந்ைகவாரு 
விநிநயாகத்தையும் முடித்ைல் மற்றும் மூடல் 
2. அைியின் கசயல்முதற மற்றும் ையாரிப்பின் மைிப்படீு, "கற்றுக்ககாண்ட 
பாடங்கதள" அதடயாளம் காண்பது ஆகியவற்றில் கவனம் கசலுத்துைல் 
3. ைனிநபர்களின் பங்களிப்புகதளயும் அைியின் சாைதனகதளயும் ஒப்புக் 
ககாள்ளும் ஒரு இறுைி ககாண்டாட்டத்தை உருவாக்குைல் மற்றும் இந்ை 
குறிப்பிட்ட அைியின் இருப்தப முதறயாக முடிப்பது. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ைாணவர் தசயல்முதற 
"மக்கள் ைங்கள் நகாட்பாடுகள், நம்பிக்தககள் மற்றும் ஆளுதமகளுக்கு ஏற்ப நடந்து 
ககாள்கிறார்கள்". அறிக்தகதய விளக்குக. 
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அட்டவதண எண்: 3.1 தவவ்நவறு குழு உருவாக்கம் நிதலகளில் ைதலதைத்துவ 
தசயல்பாடுகள் 

 

 

 

குழு நைம்பாட்டு 
நிதல 

ைதலதைத்துவ 
உத்ைிகள் 

தவற்றிக்கான 
விதசகள் 

உருவாக்குைல்  
நநாக்குநிதல 

 
 

நடத்தைகதள 
ஒருங்கிதைத்ைல் 

- விரும்புகிற அைிதயத் 
நைர்ந்கைடுத்ைல். 
- இலக்குகதள அதடயாளம் காை   
குழுவுக்கு உைவுைல்.  
- பகிரப்பட்ட மனப்பான்தமயின் மூலம் 
குழு வளர்ச்சிதய உறுைிகசய்ைல். 

முற்றுதக நிதல 
 (நைாைல் ைற்றும் 
பைற்றத்தை ைரீ்க்கும்)  

பயிற்சி நடத்தைகள் - அைிக்கு வளம் நசர்க்கும் நபராக 
கசயல்படுைல்.  
- பரஸ்பர நம்பிக்தகதய வளர்த்துக் 
ககாள்ளுைல். 
- பைிச்சூழதல அதமைியாக 
தகயாளுைல். 

இயல்பான நிதல 
(ைிட்டங்கதள 
தவற்றிகைைாக 
தசயல்படுத்துைல் ைற்றும் 
நிதலநிறுத்துைல்)  

நடத்தைகதள 
நமம்படுத்துைல் 

- ஊழியர்களிடமிருந்து கருத்துகதளப் 
கபறுைல்.  
- ைதலதமத்துவத்தை மாற்ற 
அனுமைித்ைல்.  
- அைிதயத் ைிட்டமிடுவைற்கும் 
ஈடுபடுவைற்கும் நநரத்தை ஒதுக்குைல். 

தசயல்ைிறன் நிதல 
ைற்றும் ைள்ளிதவத்ைல்  
நிதல  (முன்முயற்சிதய 
விரிவுபடுத்துைல் ைற்றும் 
புைிய உறுப்பினர்கதள 
ஒருங்கிதணத்ைல்)  

நடத்தைகதள 
ஆைரித்ைல் 

- குழு பாத்ைிரங்களில் 
கநகிழ்வுத்ைன்தமதய அனுமைித்ைல்.   
- புைிய உறுப்பினரின் நநரம் மற்றும் 
நைர்வுக்கு உைவுைல். 
- எைிர்கால ைதலதமத்துவ 
வாய்ப்புகதள உருவாக்குைல். 
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3.4 குழு அதைப்பு ைற்றும் குழு முடிதவடுத்ைல் 

குழு அதைப்பு - அறிமுகம் 
குழுக்களின் ஒவ்கவாரு உறுப்பினர்களும் குழுவுக்கு சில ைனிப்பட்ட 
குைாைிசயங்கதள பங்களிக்கிறார்கள். ஒரு குழு முைன்முதறயாக 
ஒன்றிதைந்து கைாடர்பு ககாள்ளத் கைாடங்கும் நபாது, உறுப்பினர்களிதடநய 
பல்நவறு நவறுபாடுகள் நைான்றத் கைாடங்குகின்றன.  
உறுப்பினர்களின் நிதல, பங்கு, ைிறன் நபான்றவற்றால் நவறுபாடுகள் 
ஏற்படுகின்றன. நிச்சயமாக, பைியின் ைன்தம, கலந்துதரயாடல் மற்றும் 
குழுவின் இலக்கு நபான்றவற்றால் நவறுபாடுகள் குதறயும். குழுக்கள் 
அதமப்புசாரா கும்பல்கள் அல்ல. அதவ உறுப்பினர்களின் நடத்தைதய 
வடிவதமக்கும் ஒரு கட்டதமப்தபக் ககாண்டுள்ளன.

 
படம் எண் 3.7 குழு அதைப்பு 

(i) முதறயான ைதலதை 
ஒவ்கவாரு பைிக்குழுவிலும் ஒரு முதறயான ைதலவர் இருப்பார். குழுவின் 
கவற்றியில் இந்ை ைதலவர் ஒரு முக்கிய பங்தக வகிக்கிறார். அவர் அைன் 
முைன்தம பிரைிநிைியாகவும் சட்டபூர்வமாக கசயல்படக்கூடியவராகவும் 
ைிகழ்வார்.  
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குழுவின் நடவடிக்தககளில் முதறயான வழிநடத்துைலுக்கு ைதலவநர 
கபாறுப்நபற்பார், நமலும் குழுவின் குறிக்நகாள்கள், சாைதனகள் மற்றும் 
ைனிப்பட்ட உறுப்பினருக்கு வழங்கப்படும் கவகுமைி அல்லது ைண்டதன 
நபான்ற அதனத்தையும் ைதலவநர ைீர்மானிப்பார். 
(ii) பாத்ைிைங்கள் 
பாத்ைிரங்கள் என்பது ஒரு நபர் அவர் சார்ந்ை குழுவிற்கு என்ன கசயல்பாடு 
கசய்கிறார்கள் என்பதைக் குறிக்கிறது. ஒரு குழுவில் உள்ள ஒவ்கவாரு 
உறுப்பினருக்கும் சில பாத்ைிரங்களும் கபாறுப்புகளும் உள்ளன, அதவ குழுத் 
ைதலவரால் ஒதுக்கப்படுகின்றன. 
குழு உறுப்பினர்கள் ககாண்டிருக்கும் பலவிைமான ைிறன்களும், 
நயாசதனகளும் குழு கசயல்முதறதய வளமாக்கிறது. 
ஒவ்கவாருவருக்குமான பாத்ைிரங்கதள ஒதுக்குவைன் மூலம் குழுவாக 
கசயல்படுவைில் ஏற்படும் சிக்கல்கதள கதளய முடியும்.  
குழு கசயல்பாட்தட கட்டதமப்பைற்கும் ஒருவருக்ககாருவர் 
பயனதடவைற்கும் குழுவில் உள்ள ஒவ்கவாரு உறுப்பினரின் பலங்கதளயும் 
பலவனீங்கதளயும் அறிந்து அைற்கு ஏற்றாற்நபால் பாத்ைிரங்கதள 
ஒதுக்குவைாகும்.  
(iii) விைிமுதறகள் 
விைிமுதறகள் என்பது குழுவின் உறுப்பினர்களால் பகிரப்படும் 
ஏற்றுக்ககாள்ளக்கூடிய நடத்தைகள் ஆகும். ஹாவ்நைார்ன் ஆய்வு முடிவுகள் 
விைிமுதறகள் கைாழிலாளர் நடத்தைதய எவ்வாறு பாைிக்கின்றன என்பதை 
பற்றிய கைளிதவ ஏற்படுத்ைின.  
கைாழிலாளிகளின் நடத்தைக்கும் உைர்வுகளுக்கும் கநருங்கிய கைாடர்பு 
இருக்கிறது என்றும், ைனிப்பட்ட நடத்தைகதள பாைிப்பைில் குழு ைாக்கங்கள் 
குறிப்பிடத்ைக்கதவ என்றும் கண்டறிந்ைனர். நமலும் குழுத் ைரங்கள் ைனிப்பட்ட 
கைாழிலாளர் உற்பத்ைிதய நிர்ைியப்பைில் மிகவும் பயனுள்ளைாக இருந்ைன 
என்றும் முடிவு கசய்ைனர். கைாழிலாளர் உற்பத்ைிதய நிர்ையிப்பைில் குழுத் 
ைரங்கள், உைர்வுகள் மற்றும் பாதுகாப்பு ஆகியதவ முக்கிய காரைிகளாக 
கசயல்பட்டன. கவகுமைி குதறவான ைாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் காரைியாகநவ 
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இருந்ைது. கபரும்பாலான பைிக்குழுக்கள் பல்நவறு விைிமுதறகதள 
நிறுவுகின்றன: 

 கசயல்ைிறன் (பைியில் அதடய நவண்டிய இலக்குகள்),  
 நைாற்றம் (கபாருத்ைமான உதட மற்றும் அணுகுமுதற),  
 சமூக ஏற்பாடு (குழு உறுப்பினர்களுடனான சமூக கைாடர்புகள்) 

மற்றும் 
 வளங்கதள ஒதுக்கீடு கசய்ைல் (ஊைியம், கடினமான நவதலகதள 

ஒதுக்குைல்), மற்றும் புைிய கருவிகள் மற்றும் உபகரைங்களின் 
ஒதுக்கீடு).  

 இைக்கமற்றவர்கள் "மாறுபட்டவர்கள்" என்று கருைப்படுகிறார்கள், 
எனநவ குழு உறுப்பினர்கள் மற்றவர்களுடன் இைக்கமாக 
இருப்பநைாடு, நவறுபாடுகதள ைவிர்த்ைல் அவசியம்.   

 ைிருட்டு, மற்றும் பிற ஊழியர்கதள துஷ்பிரநயாகம் கசய்வது 
நபான்ற சமூக விநராை நடவடிக்தககதள ைவிர்த்ைல் அவசியம். 

(iv) நிதல 
நிதல என்பது சமூக ரீைியாக குழுக்களுக்நகா அல்லது அைன் 
உறுப்பினர்களுக்நகா வழங்கப்படும் ைரமாகும்.  நிதல பண்புகள் நகாட்பாட்டின் 
படி, ஒரு நபரின் ைிறன், ைனிப்பட்ட பண்புகள் மற்றும் அந்நபர் குழுவின் 
குறிக்நகாள்கதள அதடய எடுக்கும் முதனப்பு ஆகியதவநய ஒருவருக்கு 
அைிகாரத்தை கபற்று ைருகிறது. 
(v) குழுவின் அளவு 
ஒரு குழுவின் அளவு குழு நடத்தைதயயும் பாைிக்கிறது. கபரிய குழுக்கள் 
மாறுபட்ட உள்ளடீ்தடப் கபறுவைில் மிகவும் பயனுள்ளதவயாக இருக்கும், 
அநை சமயம் சிறிய குழுக்கள், கபரிய குழுக்கதள விட அைிக உற்பத்ைித் ைிறன் 
ககாண்டதவ.  

சமூக நசாம்பல் கபரிய குழுக்களில் உற்பத்ைித்ைிறன் இல்லாைைற்காை 
முக்கியமான காரைமாகும் (இவ்விடத்ைில் சமூகத்ைினர் என்பது குழு 
உறுப்பினர்கதள குறிப்பைாகும்). சமூக நசாம்பல் என்பது ைனிநபர்கள் 
ைனித்ைனியாக நவதல கசய்வதை விட கூட்டாக நவதல கசய்யும் நபாது 
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குதறந்ை முயற்சிதய ககாடுக்கும் நபாக்கிதனக் குறிக்கிறது. குழுக்கள் 
கைாடர்பான இரண்டு முடிவுகள் முன்தவக்கப்படுகின்றன, அதவ:  
(1) ஒரு குழுவில் ஒற்தறப்பதட உறுப்பினர்கதளக் ககாண்டிருப்பது 
சிறந்ைைாகும், (குழு முடுகவடுத்ைலின் நபாது கபரும்பான்தமதய பரிநசாைிக்க 
உைவும்). 
(2) ஐந்து முைல் ஏழு உறுப்பினர்கதளக் ககாண்ட குழுக்கள் ஏற்றைாக 
கருைப்படுகிறது. (அைிக எண்ைிக்தக அல்லது குதறந்ை எண்ைிக்தகயிலான 
உறிப்பனர்கதளக் ககாண்டிருத்ைல் குழு கசயல்பாட்தட பாைிக்கும்).   

சமூக நசாம்பல்: ஒருவர் ைனிநபராக கசயல்படுவதைக் காட்டிலும் ஒரு 
குழுவில் குதறந்ை முயற்சிதய நமற்ககாள்வநை சமூக நசாம்பல் 
எனப்படுகிறது.  

ஒத்ைிதசவு: எந்ை அளவிற்கு உறுப்பினர்கள் ஒருவருக்ககாருவர் 
ஈர்க்கப்படுகிறார்கள் மற்றும் அநை குழுவில் நீடிக்க விரும்புகிறார்கள் என்பநை 
ஒத்ைிதசவு ஆகும். ஒத்ைிதசவு குழுவின் உற்பத்ைித்ைிறனுடன் 
கைாடர்புதடயைால் முக்கியமானைாகக் கருைப்படுகிறது. ஒரு குழுவால் 
நிறுவப்பட்ட கசயல்ைிறன் கைாடர்பான விைிமுதறகதளப் கபாறுத்நை 
ஒத்ைிதசவும் உற்பத்ைித்ைிறனும் கசயல்படுகிறது.  

ஒத்ைிதசதவ ஊக்குவிக்கும் வழிகள்: நமலாளர்கள் ஒத்ைிதசதவ எவ்வாறு 
ஊக்குவிக்க முடியும்? 

குழுதவ சிறியைாக்கவும். குழு குறிக்நகாள்கள் பற்றி அைன் 
உறுப்பினர்களிதடநய ஒப்பந்ைத்தை ஊக்குவிக்கவும். உறுப்பினர்கள் ஒன்றாக 
கசலவழிக்கும் நநரத்தை அைிகரிக்கவும். குழு உறுப்பினர்களின் நிதல மற்றும் 
கடதமகதள அைிகரிக்கவும், நமலாளர்கள் ஒத்ைிதசதவ ஊக்குவிப்பைற்கு 
மற்ற குழுக்களுடனான நபாட்டிதயத் தூண்டுலாம். நமலும் ைனி நபர் 
கவகுமைிகதளக் காட்டிலும் குழுவிற்கு கவகுமைிகதள ககாடுப்பைன் மூலமும் 
இது சாத்ைியமாகிறது. 
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(vi) கலதவ 
ஒரு குழு பன்முகத்ைன்தமதயக் ககாண்டிருக்கும் நபாது, அைன் பைிகதள 
ைிறம்பட முடிக்க நைதவயான குைாைிசயங்கதளக் ககாண்டிருக்கும். கலதவ 
பன்முகத்ைன்தமதய மட்டும் அல்ல நமாைதலயம் ஊக்குவிக்கிறது. கலதவ 
பதடப்பாற்றதலத் தூண்டி, நமம்பட்ட முடிகவடுத்ைலுக்கும் வழிவகுக்கிறது. 

(vii) குழு ஒத்ைிதசவு 
ஒத்ைிதசவு என்பது குழு உறுப்பினர்கள் ஒருவருக்ககாருவர் ஈர்க்கப்பட்டு, அநை 
குழுவில் நீடிக்க விரும்புகிறார்கள் என்பதைக் குறிப்பைாகும். ஒத்ைிதசவு 
என்பது குழுக்களுடன் உறுப்பினர்கள் உைரும் கநருக்கத்ைின் அளதவ 
வதரயறுக்கிறது. ஒவ்கவாரு உறுப்பினரும் மற்றவர்களிடம் எவ்வளவு 
ஈர்க்கப்பட்டு மற்றவருடன் ஒத்துப்நபாக விருப்புகின்றனர் என்பைிலும் அநை 
குழுவில் நீடிக்க விரும்புகின்றனர் என்பைிலும் இது புரிந்து ககாள்ளப்படுகிறது. 
“ஒத்ைிதசவு என்பது குழுவில் உள்ள ஒற்றுதமயின் அளதவக் குறிக்கிறது. 
உறுப்பினர்கள் குழுவில் உள்ள உறுப்பினர் விைிமுதறகளுக்கு எந்ைளவு 
இைங்கியிருக்கின்றனர், மற்றும் குழுவின் இதை உறுப்பினர்களாக இருக்க 
விரும்புவது ஆகியவற்தற குறிக்கிறது.” ஈர்ப்பு, ஒத்ைிதசவு மற்றும் இைக்கம் 
அதனத்தும் ஒன்நறாகடான்று இதைந்ைதவ. உறுப்பினர்கள் குழுவில் 
எவ்வளவு ஈர்க்கப்படுகிறார்கள் என்பதை உைர்ந்ைால், குழு ஒத்ைிதசவு 
அைிகமாக இருக்கும். 

குழு முடிதவடுத்ைல் 
குழு முடிகவடுத்ைல் என்பது கூட்டுச் கசயல்பாடாகும், இைில் பல நபர்கள் ஒநர 
நநரத்ைில் கைாடர்புககாண்டு ககாடுக்கப்பட்ட ஒரு பிரச்சிதனக்கு ைீர்வு 
காைலாம். குழு முடிகவடுப்பது ஒரு பங்நகற்பு கசயல்முதறயாகும், இைில் 
பல நபர்கள் ஒன்றிதைந்து பிரச்சிதனதய பகுப்பாய்வு கசய்து, 
கிதடக்கக்கூடிய மாற்றுத் வழிகளில் இருந்து ஒரு சிறந்ை ைீர்தவக் 
கண்டுபிடிப்பார்கள். 

குழு முடிகவடுப்பைில், பங்நகற்பாளர்களின் எண்ைிக்தக கபரும்பாலும் 
இரண்டு முைல் ஏழு வதர இருக்கும். அதனத்து குழு உறுப்பினர்களும் 
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ஒருவருக்ககாருவர் உடன்படுவது அவசியமில்தல, ஆகநவ எந்ை ஒரு இறுைி 
முடிவும் எட்டப்படாவிட்டால் கபரும்பான்தமயின் அடிப்பதடயில் முடிவு 
எடுக்கப்படுகிறது. கபரும்பான்தம என்பது முன்கமாழியப்பட்ட ைீர்வுக்கு 
ஆைரவான அல்லது எைிரான வாக்குகளின் எண்ைிக்தகதய குறிக்கிறது. 

குழு முடிதவடுக்கும் தசயல்முதற: 
1) சிக்கதலக் கண்டறிைல்: ைீர்க்கப்பட நவண்டிய சிக்கல்கதள அதடயாளம் 
காணுைல்.   
2) ைாற்று வழிகதள உருவாக்குைல்: உறுப்பினர்களின் அனுபவம், 
நயாசதனகள், பிற குழுக்களில் உள்ள நதடமுதறகள் நபான்ற பல்நவறு 
வழிகளின் மூலம் கவவ்கவறு மாற்று வழிகதள ஆராய்ந்து, சிறந்ை வழிகதள 
உருவாக்குைல்.   

 
படம் எண் 3.8 குழு முடிதவடுக்கும் தசயல்முதற 

3) ைாற்று வழிகதள ைைிப்பீடு தசய்ைல்: கண்டறிந்ை மாற்று வழிகளின் நிதற, 
குதறகதள ஆராய்ந்து சிறந்ை முதறதய கண்டறிைல்.   
4) முடிதவ அமுல்படுத்துைல் ைற்றும் கண்காணித்ைல்: நைர்ந்கைடுக்கப்பட்ட 
வழிமுதறதய கசயல்படுத்துவற்கான எைிர்பார்ப்புகதளக் சரிபார்த்து 
நைதவயான ைிருத்ைங்கள் ஏநைனும் இருப்பின், அதை நமற்ககாள்ளுைல். 
 
 

சிக்ைதைக்

ைண்டறிைல்

மாற்று

வழிைதை

உருவாக்குைல்

மாற்று

வழிைதை

மதிப்பீடு

வசய்ைல்

வசயல்படுத்ைல்
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குழு முடிதவடுக்கும் நுட்பங்கள் 
குழுக்கள் முடிவுகதள எடுப்பைற்கான வழிகளில் கருத்துக் குவியல், பண்புசார் 
குழு நுட்பம் மற்றும் மின்னணு கூட்டம் ஆகியதவ முக்கிய பங்காற்றுகின்றன. 

1.கருத்துக் குவியல் 
 இது அதனவரின் கருத்துக்கதளயும் மாற்று நயாசதனகதளயும் 

ஊக்குவிக்கும் ஒரு முதறயாகும். இம்முதறயில் உறுப்பினர்களின் 
கருத்துக்களுக்கு எந்ைகவாரு விமர்சனமும் அனுமைிக்கப்படுவைில்தல.  

 6 முைல் 12 உறுப்பினர்கள் இடம் கபறுவர். 
 குழுத் ைதலவர் பிரச்சிதனதய கைளிவான முதறயில் குறிப்பிடுவார், 

இைனால் பங்நகற்பாளர்கள் அதனவருக்கும் புரியும்.  
 பின்னர் உறுப்பினர்கள் ைங்களால் இயன்ற அளவு நயாசதனகதளயும், 

கருத்துக்கதளயும் வழங்குவார்கள்.  
 எந்ை விமர்சனமும் அனுமைிக்கப் படுவைில்தல என்பைனால் அதனத்து 

நயாசதனகளும் பின்னர் கலந்துதரயாடலுக்கும் பகுப்பாய்விற்கும் பைிவு 
கசய்யப்படுகின்றன.  

 இந்ை முதற அவ்வளவு சிறப்பானைாக கருைதுப்படுவைில்தல, ஏனினில் 
இம்முதற உற்பத்ைிதய ைடுப்பநைாடு ஒநர நநரத்ைில் பலர் நபசுவைால், 
சிந்ைதன கசயல்முதறதயயும் ைடுக்கிறது. 

2. பண்புசார் குழு உத்ைி 
 இம்முதற விவாைத்தை கட்டுப்படுத்துவைால் “கபயரளவு” குழு உத்ைி 

என்றம் அதழக்கப்படுகிறது.  
 உறுப்பினர்கள் ஒரு குழுவாக சந்ைித்து, கலந்துதரயாடல் 

நதடகபறுவைற்கு முன்பு, ஒவ்கவாருவரும் சுயமாக பிரச்சிதனதயப் 
பற்றிய கருத்துக்கதள எழுதுவார்கள்.  

 இைற்கு பிறகு, ஒவ்கவாரு உறுப்பினரும் குழுவிற்கு ஒரு நயாசதனதய 
முன்தவப்பார்கள். அதனத்து நயாசதனகளும் முன்தவக்கப்பட்டு பைிவு 
கசய்யப்படும் வதர எந்ை விவாைமும் நதடகபறாது.  

 உறுப்பினர்கள் ைீர்வுக்கான நயாசதனகதளப் பற்றி விவாைித்து அவற்தற 
மைிப்படீு கசய்வர்.  
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 ஒவ்கவாரு குழு உறுப்பினரும் அதனத்து நயாசதனகதளயும் 
சுைந்ைிரமாக ைரவரிதசப்படுத்துவார்கள்.  

 மிக உயர்ந்ை ைரவரிதச ககாண்ட நயாசதன இறுைி முடிவாக 
ைீர்மானிக்கப்படுகிறது.  

3. ைின்னணு கூட்டம் 
 உறுப்பினர்கள் நநரில் ஆநலாசிக்காமல் கைினிகளில் கைாடர்பு 

ககாள்ளும் ஒரு சந்ைிப்நப, மின்னணு கூட்டமாகும். கருத்துக்கதளயும்,      
வாக்குகதள ைிரட்டுவைற்காகவும் இம்முதற பயன்படுத்ைப்படுகிறது. 

 இது மிக சமீபத்ைிய முதற.  
 கைாழில்நுட்ப வசைி கசய்யப்பட்ட மடிக்கைினிகளின் மூலம் 

அதனவரும் ஒன்றிதைக்கப்படுகின்றனர்.  
 சிக்கல்கள் அதனவருக்கும் கைரிவிக்கப்ப்படுகின்றது.  
 ககாடுக்கப்பட்ட பிரிச்சதனக்கு உறுப்பினர்களின் பைில்கள் ைட்டச்சு 

கசய்யப்படுகின்றன.   
 இந்ை ைனிப்பட்ட கருத்துகள் மற்றும் கமாத்ை வாக்குகள் ஒரு ைிட்டத் 

ைிதரயில் காட்டப்படும்.   
 அைில் அைிக வாக்குகள் கபற்ற ைீர்வு நைதவப்படும் மாற்றங்களுடன் 

ஏற்றுக்ககாள்ளப்படுகிறது. 
 இந்ை முதற நநர்தமயான கருத்துக்கதள அனுமைிக்கிறது.  

குழு முடிதவடுப்பைன் நன்தைகள் 
குழு முடிகவடுத்ைலின் நன்தமகள் பின்வருமாறு: 

1. ஒரு ைனிநபருடன் ஒப்பிடும்நபாது, குழுக்கள் கபாதுவாக சிறந்ை 
முடிவுகதள எடுப்பைற்கு காரைம் அைன் உறுப்பினர்கள் ககாண்டுள்ள 
அறிவு, நிபுைத்துவம் மற்றும் ைிறன்களாகும்.  

2. அைிக எண்ைிக்தகயிலான உறுப்பினர்கள் பிரச்சிதனக்கு கூடுைல் 
கண்நைாட்டங்கதள வழங்குகிறார்கள்.  

3. குழு உறுப்பினர்களால் பங்நகற்பு அைிகரிப்பைனால், ைரமான முடிவுகதள 
அதடய உைவுகிறது.  
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4. அைிகரித்ை பங்நகற்தபத் கைாடர்ந்து, இறுைி முடிதவப் புரிந்துககாள்வதும் 
அைிகமாக இருக்கும். 

குழு முடிதவடுப்பைன் ைதீைகள் 
குழு முடிகவடுத்ைலின் ைீதமகள் பின்வருமாறு:    

1. இது அைிக நநரத்தை எடுத்துக்ககாள்ளும் கசயல்முதறயாகும்.  
2. கபாதுவாக ஆைிக்கம் கசலுத்தும் உறுப்பினர்கள் குழு முடிதவ 

அவர்களின் விருப்பத்ைிற்கு ஏற்றாற்நபால் மாற்றியதமத்துக் 
ககாள்கிறார்கள்.  

3. சில நநரங்களில் குழு உறுப்பினர்கள் ைங்கள் விருப்பங்களுக்கு 
அப்பாற்பட்டு சமரசத்ைிற்காக மட்டுநம முடுவுகதள ஆைிரிப்பர். 
\ 

3.5 ஒப்பந்ை நபச்சுவார்த்தை  

 

 
3.5 ஒப்பந்ை நபச்சுவார்த்தை 

ஒப்பந்ை நபச்சுவார்த்தை - தபாருள் 
கவவ்நவறு குழுக்களுக்குக் கிதடயில் ஒரு உடன்படிக்தகக்கு வருவைற்கு 
ஒவ்கவாருவரும் அவர்களின் கசாந்ை ஆர்வத்துடனும் விருப்பங்களுடனும் 
ஒருவருக்ககாருவர் சார்ந்ை குழுக்கதள உள்ளடக்கிய முடிகவடுக்கும் 
கசயல்முதறதய வழங்க நடக்கும் கசயல்முதறநய ஒப்பந்ை 
நபச்சுவார்த்தையாகும். 

நபச்சுவார்த்தை என்பது மக்கள் நவறுபாடுகதளத் ைீர்ப்பைற்கான ஒரு 
முதறயாகும். இது வாைத்தையும் சர்ச்தசதயயும் ைவிர்த்து சமரசம் அல்லது 
உடன்பாடு எட்டப்படும் ஒரு கசயல்முதறயாகும். 

எந்ைகவாரு கருத்து நவறுபாட்டிலும், ைனிநபர்கள் ைாங்கள் சார்ந்ை அல்லது 
பிரைிநிைித்துவப்படுத்தும் அதமப்புக்கு சிறந்ை முடிதவ அதடவதைநய 
நநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளனர். இருப்பினும், நியாயத்தை நிதலநாட்டுவது, 

ைாணவர் தசயல்முதற: 
ஒரு நல்ல முடிவின் அத்ைியாவசிய பண்புகள் யாதவ? ஒரு நமலாளர் 
எவ்வாறு பயனுள்ள முடிவுகதள எடுக்க முடியும்? உங்கள் கருத்துக்கதள 
பைிவு கசய்க. 
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பரஸ்பர நன்தமகதளத் நைடுவது மற்றும் உறதவப் நபணுதவது நபான்றதவ 
கவற்றிகரமான ைிறவுநகால்கள். 

நபச்சுவார்த்தையின் நிதலகள் 
விரும்பத்ைக்க முடிதவ அதடய, நபச்சுவார்த்தைக்கு ஒரு கட்டதமக்கப்பட்ட 
அணுகுமுதறதயப் பின்பற்றுவது பயனுள்ளைாக இருக்கும். 
நபச்சுவார்த்தையின் கசயல்முதற பின்வரும் கட்டங்கதள உள்ளடக்கியது: 

1. முன்நனற்பாடு 
எந்ைகவாரு நபச்சுவார்த்தை கூட்டமும் நதடகபறுவைற்கு முன்பு, பிரச்சிதன 
பற்றி விவாைிக்க எப்நபாது, எங்கு கூடலாம், பங்நகற்பாளர்கள் யார் 
நபான்றதவ குறித்து முடிவு எடுக்கப்பட நவண்டும். கருத்து நவறுபாடுகள் 
நமநலாங்காமல் இருக்க நபச்சுவார்த்தைக் கூட்டம் எவ்வளவு நநரம் நடக்கும் 
என்ற கால அளதவ நிர்ைியப்பது அவசியம்.  

இந்ைக் கட்டம் ஒருவரின் நிதலதய கைளிவுபடுத்துவைற்காகவும், 
சூழ்நிதலயின் அதனத்து உண்தமகதள அறிவைற்கும் உைவுகிறது. 
எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு நிறுவனத்ைிற்கும் கைாழிற்சங்க உறுப்பினருக்கான 
நபச்சுவார்த்தை எனில், நிறுவனத்ைின் ‘விைிகதள’ அறிந்துககாள்வதும், 
யாருக்கு உைவி வழங்கப்படுகிறது, உைவி கபாருத்ைமானைாக உைரப்படாைதும், 
அத்ைதகய மறுப்புகளுக்கான காரைங்களும் இைில் அடங்கும். 
நபச்சுவார்த்தைக்கான முன்நனற்பாட்டில் குறிப்பிடக்கூடிய ககாள்தககள் 
அதனத்தும் அந்ை நிறுவனத்ைில் ஏற்கனநவ இருக்கலாம். கருத்து நவறுபாடு 
பற்றி விவாைிப்பைற்கு முன் இந்ை ைகவல்கதள ைிரட்டுைல் நமலும் நமாைதலத் 
ைவிர்ப்பநைாடு, கூட்டத்ைின் நபாது நைதவயற்ற நநரத்தை விரயத்தை ைடுக்க 
உைவும். 
2. கலந்துதையாடல் 
இந்ை கட்டத்ைில், ஒவ்கவாரு குழுவின் வாைிகளும், உறுப்பினர்களும்  ைங்களது 
வாைத்தை முன்தவப்பார்கள், அைாவது நிதலதமதயப் பற்றிய அவர்களின் 
புரிைதல விலக்குவார்கள். இந்ை கட்டத்ைில் நகள்வி நகட்பது, கவனிப்பது 
மற்றும் கைளிவுபடுத்து ைல் ஆகியதவ அடங்கும். 
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படம் எண் 3.9 நபச்சுவார்த்தையின் தசயல்முதற 

சில நநரங்களில் நமலும் கைளிவுபடுத்ை நவண்டிய நைதவ ஏற்பட்டால் 
முன்தவக்கப்பட்ட அதனத்து புள்ளிகதளயும் குறிப்கபடுத்ைல், விவாை 
கட்டத்ைில் நகள்வி நகட்க உைவியாக இருக்கும். கவனித்ைல் மிகவும் 
முக்கியம், கருத்து நவறுபாடு ஏற்படுவைற்கு அைிகமாக நபசுவதும், மிகக் 
குதறவாகக் கவனிப்பதுநம முக்கிய காரைம். ஒவ்கவாரு ைரப்பினரும் ைங்கள் 
வழக்தக முன்தவக்க சம வாய்ப்பு வழங்கப்பட நவண்டும்.  
 
 

கலந்துதரயாடல் 

 

முன்நனற்பாடு 

இலக்குகளின் கைளிவு 

 

நபச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்ட அதனத்து 
ைரப்பினருக்கும் 'கவற்றி முடிதவ நநாக்கி 

நபச்சுவார்த்தை 

ஒப்பந்ைம் 

ைீர்மானத்தை நதடமுதறப்படுத்துைல் 
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3. இலக்குகதள தைளிவுபடுத்துைல் 
கலந்துதரயாடல் மூலம், நபச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்ட இரு ைரப்பினரின் 
குறிக்நகாள்கள், ஆர்வங்கள் மற்றும் கண்நைாட்டங்கள் கைளிவுபடுத்ைப்பட 
நவண்டும். 

முன்னுரிதமக்கு ஏற்ப இந்ை காரைிகதள பட்டியலிடுவது உைவியாக 
இருக்கும். கபரும்பாலும் இந்ை கைளிவுபடுத்ைலின் மூலம் சில கபாதுவான 
காரைங்கதள அதடயாளம் காைநவா அல்லது நிறுவநவா முடியும். 
கைளிவுபடுத்ைல் என்பது நபச்சுவார்த்தை கசயல்முதறயின் ஒரு முக்கிய 
பகுைியாகும், இது இல்தலகயனில் ைவறான புரிைல்கள் ஏற்படக்கூடும், இது 
ஒரு பயனுள்ள முடிதவ அதடவைற்கு சிக்கல்கதளயும் ைதடகதளயும் 
கதளவைற்கு உைவும். 
4. நபச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்ட அதனத்து ைைப்பினருக்கும் தவற்றி 
இந்ை நிதல நபச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்ட அதனத்து ைரப்பினருக்கும் 
'கவற்றிதய' ைருவைில் கவனம் கசலுத்துகிறது, இங்கு இரு ைரப்பினரும் 
நபச்சுவார்த்தை கசயல்பாட்டின் மூலம் சாைகமான ஒன்தறப் கபற்றிருப்பைாக 
உைர்வநைாடு மட்டுமின்றி இரு ைரப்பினரும் ைங்கள் கருத்துக்கள் 
நகட்கப்பட்டதையும் உைர்வார்கள். 

நபச்சுவார்த்தையின் இந்ை நிதல அதனவருக்கும் கவற்றிதய வழங்க 
விரும்புவைால் சிறப்பான ஒன்றாக கருைப்படுகிறது. இது எப்நபாதும் 
சாத்ைியமில்தல என்றாலும், நபச்சுவார்த்தையின், இறுைி இலக்காக 
கருைப்படுகிறது. 

மாற்று உத்ைிகள் மற்றும் சமரசங்களின் பரிந்துதரகள் இந்ை கட்டத்ைில் 
பரிசீலிக்கப்பட நவண்டும். சமரசங்கள் கபரும்பாலும் நநர்மதறயான 
மாற்றுகளாகும், அதவ சம்பந்ைப்பட்ட அதனவருக்கும் அைிக நன்தமகதள 
ைரக்கூடுயைாக இருக்கும். 
5. ஒப்பந்ைம்: 
இரு ைரப்பினரின் கருத்துகதளயும் நலன்கதளயும் புரிந்துககாண்டவுடன் 
உடன்பாட்தட அதடய முடியும். ஏற்றுக்ககாள்ளக்கூடிய ைீர்தவ அதடவைற்கு 
சம்பந்ைப்பட்ட ஒவ்கவாருவரும் ைிறந்ை மனநைாடு இருத்ைல் அவசியம். 



204 - நிறுவன நடத்தை MGNCRE 

204- Organizational Behavior MGNCRE 
204- Organizational Behavior MGNCRE 

204- Organizational Behavior MGNC 

 
 127 

எந்ைகவாரு உடன்படிக்தகயும் மிகவும் கைளிவுபடுத்ைப்பட நவண்டும், இைனால் 
இரு ைரப்பினரும் என்ன முடிவு கசய்யப்படுகிறது என்பதை அறிவார்கள். 
6. ைரீ்ைானத்தை நதடமுதறப்படுத்துைல் 
நபச்சுவார்த்தை மூலம் எட்டப்பட்ட முடிதவ அதனவரும் ஒப்புக்ககாண்டு 
தககயழுத்ைிட நவண்டும். ஒப்பந்ைத்ைிலிருந்து, ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்ட முடிதவ 
நிதறநவற்றும் நடவடிக்தககதள நமற்ககாள்ள நவண்டும். 

ஒப்பந்ைத்ைில் நைால்வி: 
நபச்சுவார்த்தை கசயல்முதற முறிந்து உடன்பாட்தட எட்ட முடியாவிட்டால், 
மீண்டும் ஒரு கூட்டத்தை ைிட்டமிடுவைற்கு அதழப்பு விடுக்கப்படும். இது 
அதனத்து ைரப்பினரும் சூடான விவாைம் அல்லது வாைத்ைில் சிக்குவதைத் 
ைவிர்க்கிறது, இது நநரத்தை வைீாக்குவது மட்டுமல்லாமல் எைிர்கால 
உறவுகதளயும் நசைப்படுத்தும். 

அடுத்ைடுத்ை கூட்டத்ைில், நபச்சுவார்த்தையின் கட்டங்கள் மீண்டும் 
கசய்யப்படும். புைிய நயாசதனகள் அல்லது கருத்துக்கள் ககாடுக்கப்படின் 
அதவ ஏற்றுக்ககாள்ளப்படும். நமலும் பதழய சங்கடங்கதள கதளந்து 
நிதலதம புைிைாகப் பார்க்கப்பட நவண்டும். இந்ை கட்டத்ைில் பிற மாற்றுத் 
ைீர்வுகதளப் வழங்குவைற்கு மற்கறாரு நபதர மத்ைியஸ்ைம் கசய்து தவக்க 
அதழத்ைல் நல்ல முயற்சியாக இருக்கும். 

எந்ைகவாரு நபச்சுவார்த்தையிலும், பின்வரும் மூன்று கூறுகள் 
முக்கியமானைாகவும் இறுைி முடிதவ பாைிக்கும் ைன்தம வாய்ந்ைைாகவும் 
பார்க்கப்படுகிறது: 

 மனப்பான்தமகள் 
 நுண்ைறிவு 
 ைனிமனிை ைிறன்கள் 

ைனப்பான்தைகள்: அதனத்து நபச்சுவார்த்தைகளும் மனப்பான்தமகளால் 
பாைிக்கப்படுகின்றன. நநர்மதறயான மனப்பான்தமயுடன் நபச்சுவார்த்தைதய 
அணுகுவது கவற்றிக்கு வழிவகுக்கும்.  
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நுண்ணறிவு: நபச்சுவார்த்தைக்கு உட்பட்ட பிரச்தனகளில் ஒருவர்க்கு 
எவ்வளவு கைளிவிருக்கிறநைா, நபச்சுவார்த்தை கசயல்பாட்டில் அவர்களின் 
பங்நகற்பு அவ்வளவு அைிகமாக இருக்கும். நபச்சுவார்த்தைக்கு நல்ல 
முன்நனற்பாடு அவசியம், அைாவது பிரச்தனதயப் பற்றிய கைளிவாகவும் 
விவரமாகவும் கைரிந்து ககாள்ளுைல் முக்கியம். நமலும், நபச்சுவார்த்தைக்கு 
கவவ்நவறு சூழ்நிதலகளில் கவவ்நவறு நபச்சுவார்த்தை முதறகள் 
நைதவப்படும் என்பைால் அதைப் பற்றியும் நன்கு கைரிந்து தவத்துக் 
ககாள்ளுைல் அவசியம். 

ைனிைனிை ைிறன்கள்: முதறயான சூழ்நிதலகளிலும், முதறயான ஒப்பந்ை 
நபச்சுவார்த்தைகளிலும் பயனுள்ள கைாடர்பாடல் ைிறன்கள் அவசியம். இந்ை 
ைிறன்களில் பின்வருவன அடங்கும்: 

• பயனுள்ள வாய்கமாழி கைாடர்பு. 
• கவனித்ைல். 
• நல்லுறவு. 
• சிக்கல் ைீர்க்கும் ைிறன். 
• முடிகவடுப்பது.  
• ைன்முதனப்பு. 
• கடினமான சூழ்நிதலகதள தகயாள்வது. 

நபச்சுவார்த்தை வதககள் 
பரவலாக இரண்டு வதகயான நபச்சுவார்த்தைகள் உள்ளன 

• பகிர்வு நபச்சுவார்த்தை மற்றும் 
• ஒருங்கிதைந்ை நபச்சுவார்த்தை. 

பகிர்வு நபச்சுவார்த்தை 
பகிர்வு நபச்சுவார்த்தையில், குழுக்கள் ைங்களின் ஆைாயத்தை மட்டுநம எைிர் 
நநாக்கி இருக்கும். இது ஒரு கவற்றி-இழப்பு வதகயான முடிவுக்கு 
வழிவகுக்கிறது. அைாவது ஒரு ைரப்பினருக்கு கவற்றியும், மற்நறாரு 
ைரப்பினருக்கு நைால்வியும் கிதடக்கும். இம்முதறயில், நபச்சுவார்த்தை 
என்பது ஒரு பரிவர்த்ைதனயாக நமற்ககாள்ளப்படுகிறது, நீண்ட கால உறதவப் 
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பற்றி கவனித்ைில் ககாள்வைில்தல. இம்முதற நபச்சுவார்த்தையானது வைிக 
நநாக்கத்துடன் நமற்ககாள்ளப்படுவைால்  

ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிலான பங்நக அவர்களுக்குள் விநிநயாகிக்கப்படுகிறது 
அல்லது பிரிக்கப்படுகிறது. எனநவ, இந்ை வதக நபச்சுவார்த்தை கபரும்பாலும் 
"நிதலயான பங்கு" என்று குறிப்பிடப்படுகிறது.  

ஒருங்கிதணந்ை நபச்சுவார்த்தை 
ஒருங்கிதைந்ை நபச்சுவார்த்தையில் நீண்ட கால உறவுகதளத் காக்க 
விதளகிறது, நமலும் இரு ைரப்பினருக்குமான மைிப்தப உறுைிப்படுத்ை 
முயற்சிப்பார்கள். இது அதனத்து ைரப்பினருக்கும் கவற்றி கிதடக்க 
வழிவகுக்கிறது. அைாவது இரு ைரப்பினருக்கும் கவற்றி வாய்ப்பு கிதடக்கும். 
"ஒருங்கிதைந்ை" என்ற கசால் பல பகுைிகதள முழுவதுமாக இதைப்பைாகும். 
ஒருங்கிதைப்பு என்பது ஒத்துதழப்தபக் குறிக்கிறது, அல்லது சக்ைிகதள 
இதைப்பதைக் குறிக்கிறது. இது வழக்கமாக அைிக அளவு நம்பிக்தகதயயும், 
உறவு நமம்படுைதலயும் உள்ளடக்கியது. இரு அைிகளும் ைாங்கள் மைிப்புள்ள 
ஒன்தற அதடந்துவிட்டைாக உைர்ந்து விலகிச் கசல்கின்றன. ஒவ்கவாரு 
அைியும் ைங்களுக்கு நவண்டியதை அதடகிறது.  

முைண்பாடு 
எல்லா நமாைல்களும் எைிர்மதறயானதவ அல்ல, ஆக்கபூர்வமான ைீர்வுகள் 
மற்றும் புைிய நயாசதனகள் கபரும்பாலும் விவாைத்ைின் நவறுபாட்டிலிருந்தும் 
உந்துைலிலிருந்துநம கவளிவரக்கூடும். சில நநரங்களில் நமாைல் 
அழிவுகரமானைாக மாறும். நமாைல்கள் ைீர்க்கப்படாவிட்டால், நிதலதம 
நமாசமதடயக்கூடும். இது வழக்குக்கு வழிவகுக்கும் மற்றும் நிறுவனத்ைின் 
நற்கபயருக்கு நசைம் விதளவிக்கும். நமாைல்கள் நநரம் மற்றும் பைத்தை 
விரயத்ைிற்கு வழிவகுக்கும். எனநவ நமாைதல ஆக்கபூர்வமாக நிர்வகிப்பது மிக 
முக்கியம்.  

நமாைல்கள், நமலாளர்கள் மற்றும் அவர்களின் ஊழியர்களிதடநய, குழு 
உறுப்பினர்களுக்கிதடநய, துதறகள் அல்லது நமலாளர்களிதடநய 
உருவாகலாம். நமாைல்கள் சில நநரங்களில் கவளிப்பதடயாக 
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கவளிப்படுத்ைப்படலாம், அல்லது எரிச்சல், மனக்கசப்பு, மன உறுைிதய 
இழத்ைல் மற்றும் ஈடுபாடுஇல்லாதம நபான்ற வடிவத்ைிலும் 
மதறக்கப்படலாம். மதறக்கப்பட்ட நமாைதலத் தகயாள்வது சிரமமானது, 
எனநவ அடிப்பதட பிரச்சிதனகளுக்கு ைீர்வு காை நபாதுமான நடவடிக்தககள் 
நமற்ககாள்ளாவிட்டால் நமாைல்கள் அைிகரிக்கக்கூடும். பின்னர் அதவ 
வைந்ைிகள், விமர்சனங்கள், கூச்சல் நபாட்டி, அச்சுறுத்ைல்கள் மற்றும் 
வன்முதற வதர நபாகக்கூடும். பிரச்சிதனகளுக்கு ைீர்வு காை ஆரம்ப 
நடவடிக்தக எடுப்பைன் மூலம் இத்ைதகய விதளவுகதள கபரும்பாலும் 
ைடுக்கலாம். 

முைண்பாடு விளக்கம்: 
நபாட்டியிடும் கருத்துக்கள், வாைங்கள் ைனிப்பட்ட நலன்களில் அக்கதற 
ககாண்ட நபர்களிதடநய நதடகபறும்நபாது அதவ முரண்பாட்டுக்கு 
வழிவகுக்கிறது. பைியிடத்ைில் நமாைலுக்கான பல காரைங்கள் உள்ளன, 
எடுத்துக்காட்டாக - கருத்து நவறுபாடுகள், பைி நிதலதமகள் அல்லது 
ஊைியம் குறித்ை அைிருப்ைி, அைிகப்படியான பைிச்சுதம, அங்கீகாரம் அல்லது 
பைவி உயர்வு, பாரபட்சமான அல்லது நியாயமற்ற வழிநடத்ைல் உைர்வுகள், 
பாதுகாப்பின்தம உைர்வுகள், பைிநீக்கம் குறித்ை பயம், ஆளுதமயின் 
நமாைல்கள், ைவறான புரிைல்கள் அல்லது ைகவல்கைாடர்பு முறிவுகள் மற்றும் 
கபாருத்ைமான நடத்தை என்ன என்பைில் மாறுபட்ட எைிர்பார்ப்புகள் - 
நபான்றதவ. 

முைண்பாட்டு நைலாண்தை தைாழில்நுட்பம் ைற்றும் நதடமுதறகள் 

கீநழ உள்ள நுட்பங்கதள பயன்படுத்துவைன் மூலம் நமலாளர்கள் 
நமாைல்கதள சிறப்பாக நிர்வகிக்கலாம். 

1. நமாைல் குறித்து எச்சரிக்தகயாக இருக்கவும்.  
2. நமாைதல தகயாளத் நைதவயான பகுத்ைறிவு அணுகுமுதறதய 
வளர்த்துக் ககாள்ளவும். 
3. நிதலதமதய விசாரிக்கவும் 
4. நமாைதல எவ்வாறு சமாளிப்பது என்பதை முடிவு கசய்யவும் 
5. எல்நலாரிடமும் அவர்கள் கருத்தை நகட்க நவண்டும். 
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6. விருப்பங்கதள அதடயாளம் கண்டு, முன்நனாக்கி கசல்லும் வழியில் 
உடன்படுத்ைவும்.  
7. ஒப்புக் ககாள்ளப்பட்டதை கசயல்படுத்ைவும் 
8. விஷயங்கள் எவ்வாறு நடக்கிறது என்பதை மைிப்படீு கசய்யவும். 
9. எைிர்காலத்ைிற்கான ைடுப்பு உத்ைிகதளக் கவனிக்கவும். 

நைாைல் நைலாண்தையின் வதையதற 
நமாைல் நமலாண்தம என்பது நமாைல்கதள புத்ைிசாலித்ைனமாகவும், 
நியாயமாகவும், ைிறதமயாகவும் கண்டறிந்து தகயாளக்கூடிய 
நதடமுதறயாகும். ஒரு நிறுவனத்ைில் நமாைல்கள் என்பது இயல்பானது, 
நமாைல்கதளப் புரிந்துககாண்டு அவற்தற எவ்வாறு ைீர்ப்பது என்று கைரிந்ை 
நமலாளர்கள் இருப்பது முக்கியம். இன்தறய சூழ்நிதலயில் இந்ை ைிறன் 
முக்கியமானைாக கருைப்படுகிறது. ஒவ்கவாருவரும் ைாங்கள் பைிபுரியும் 
நிறுவனத்ைிற்கு எவ்வளவு மைிப்புமிக்கவர்கள் என்பதைக் காட்ட முயற்சி 
கசய்கிறார்கள், சில சமயங்களில், இது அைியின் மற்ற உறுப்பினர்களுடன் 
ைகராறுகளுக்கு வழிவகுக்கும். 

நைாைல் நைலாண்தையின் பாணிகள் 
நமாைல்கள் ஏற்படும்நபாது ஒரு ஊழியர் அதை எவ்வாறு தகயாள்கிறார் 
என்பதும் நமாைதல எவ்வாறு ைீர்க்கிறார் என்பதும் அந்ை ஊழியரின் 
கவற்றிதய நிர்ையிக்கிறது. ககன்னத் டபிள்யூ. ைாமஸ் மற்றும் ரால்ப் எச். 
கில்மான் ஆகிநயாரின் கூற்றுப்படி ஒரு நமலாளர் பின்பற்றும் ஐந்து நமாைல் 
பாைிகள் இங்நக: 

1. நபாட்டி 
சில சூழ்நிதலகளில், ஒருவர் ைனது அைிகாரத்தை பயன்படுத்ைி, 
அதனவதரயும் கட்டாயப்படுத்ைி மற்ற அைியினர் / நபருக்கு எந்ை வாய்ப்பும் 
ககாடுக்காமல் நமாைதல ைீர்க்க முடியும். இது ஒரு கவற்றி-நைால்வி 
வதகயான முடிவுக்கு வழிவகுக்கிறது. ஒருவர் நைால்வியுற்றவராகவும், 
அைிகாரம் உள்ள மற்றவர் கவற்றியாளராகவும் உைரலாம். நமாைல்கள் 
நைதவயற்றதவ மற்றும் அைிக்கு கபரும்பாலும் அழிவுகரமானதவ 
என்பதைக் கண்டால் இந்ை நுட்பத்தைப் பயன்படுத்ைலாம். 
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2. ஒத்துதழப்பு  
இந்ை முதறயில், நமாைலில் ஈடுபட்டவர்கள் அல்லது கருத்து நவறுபாடு 
உள்ளவர்கள், பிரச்சிதனதய மிகவும் ைிறந்ை மனதுடன் விவாைிக்க 
முன்வருவார்கள். அவர்கள் நமாைதலத் ைீர்ப்பைிலும், அைிக்கு சிறந்ை மாற்று 
/ ைீர்தவக் கண்டுபிடிப்பைிலும் கவனம் கசலுத்துவார்கள். அைிக்கு எது சிறந்ைது 
என்ற ஒநர நநாக்கத்தை கருத்ைில்ககாண்டு, ைனிப்பட்ட உைர்ச்சிகதள 
புறந்ைள்ளி விவாைிப்பார்கள். இங்கு எல்நலாரும் ஒத்துதழப்பார்கள். 
3. சைைசம் 
சில நநரங்களில் சில நமாைல்களுக்கு, சம்பந்ைப்பட்ட ைரப்பினர் ஒரு நடுத்ைர 
பாதைதயப் பற்றி சிந்ைிக்க நவண்டிய அவசியம் இருக்கும், அைில் இரு 
அைியினரும் எதையாவது விட்டுக் ககாடுத்து ஒரு ைீர்மானத்தை அதடயாளம் 
காை முடிவு கசய்வர். இந்ை வதகயான ைீர்வு அந்ை ைருைத்ைிற்கு 
ைற்காலிகமானைாகநவ இருக்கும், நமலும் அது நீண்டகால ைீர்வாக இருக்காது. 
இரு ைரப்பினரும் ைாங்கள் எதையாவது இழந்துவிட்டைாக உைரக்கூடும் 
என்பைால் இது ஒரு நைால்வி - நைால்வி முதறயாக பார்க்கப்படுகிறது. 
4. ைவிர்த்ைல் 
சில சூழ்நிதலகளில், நமாைலில் ஈடுபட்ட இரு அைிகளில் ஒரு அைியினர் 
விவாைத்ைிலிருந்து பின்வாங்க முடிவுகசய்து மற்ற அைியினரின் கருத்துடன் 
ஒத்துநபாக விதளவர். சில சூழ்நிதலகளில், ஒரு அைியினர் அதமைிதய 
காப்பைன் மூலம் நமாைதல முற்றிலுமாக ைவிர்க்க முடிவு கசய்யலாம். 
நமாைலில் உள்ள இரு அைிகளில் ஒரு அைியினர் உைர்ச்சிவசப்படும் 
சூழலிலும் நகாபமாக இருக்கும் சூழலிலும் இந்ை முதற நன்றாக நவதல 
கசய்கிறது. எனநவ எந்ைகவாரு நமாைலின் நபாதும் இம்முதறயானது 
பிரச்தனக்கு உட்பட்டவர்கதள    "சமாைானத்ைிற்கான" காலத்தை 
வழங்குகிறது, இைனால் பிற்காலத்ைில் அவர்கள் சுமுகமான முடிவுக்கு வர 
உைவும். 
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படம் எண் 3.10 நைாைல் நைலாண்தையின் பாணிகள் 
5. இடைளித்ைல் 
இது சம்பந்ைப்பட்ட ைரப்பினரிதடநய அச்சம் / அவநம்பிக்தக நிதறந்ைைாகத் 
நைான்றும் நபாதும் நமாைதலத் ைீர்க்க யாரும் முன்வராைா நபாதும் இந்ை 
முதற பயன்படுத்ைப்படுகிறது. இந்ை வதகயான சூழ்நிதலகளில், ஒரு 
ைரப்பினர் கபாறுப்நபற்று நல்ல கசாற்கதளப் பயன்படுத்ைி, ஒப்பந்ைங்களின் 
முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துவைன் மூலமும், கருத்து நவறுபாடுகதள 
குதறப்பைன் மூலமும் சூழ்நிதலதய கமன்தமயாக்க முயற்சிப்பார்கள். 
நம்பிக்தகயின் உைர்தவ உருவாக்குவைன் மூலம் சம்பந்ைப்பட்ட 
ைரப்பினரிதடநய உள்ள அகசௌவ்கரியத்தை உதடக்க இது ஊக்கியாக 
கசயல்படக்கூடும். இைனால் அவர்களாகநவ முன் வந்து நமாைதலத் ைீர்க்க 
ஊக்குவிக்கிறது. 
 
 

நபாட்டி 

சைைசம் 
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கூட்டுறவற்றவர்களாக இருத்ைல்                   கூட்டுறவு 
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நிகழ்வு ஆய்வு 
பின்வரும் நிகழ்தவ ஆய்வு கசய்து, முடிவில் ககாடுக்கப்பட்ட நகள்விகளுக்கு 
பைில்கதளக் ககாடுக்கவும்:  

பிரியா மற்றும் ராைா ஆகிநயார் சக ஊழியர்களாக இருந்ைனர். பிரியா 
ைிறதமயாகவும் புத்ைிசாலியாகவும் இருந்ைார், எப்நபாதும் நம்பிக்தகயுடனும், 
நவதலதயப் புதுதமதய புகுத்துபவராகவும் இருந்ைார். நமலும் ைன குடும்ப 
கடதமகதளயும் ைிறம்பட கசய்ய முடிவைால், பிரியா ைன் நிதலயில் 
ைிருப்ைியுடன் இருந்ைார். அவர் வாங்கும் சம்பளமும், அவரது பைவியும் 
அவருக்கு த்ரிப்ைிகரமானைாக இருந்ைது. ஆனால் ராைா அவரது பைியில் 
மிகுந்ை லட்சியத்நைாடும், ஆர்வத்நைாடும் இருந்ைார். அவரது ைிறதன 
நிரூபித்து, பைவி உயர்வுடன், அைிக சம்பளத்நைாடு ஒரு புைிய பைவிக்கு 
கருைப்படுவார் என்றும் நம்பினார்.  

பிரியாவுக்கு அவர்களின் முைலாளி ஒரு ைிட்டத்தை ையார் கசய்யுமாறு 
கூறியிருந்ைார். ராைா அதை கசய்ய ஆர்வமாக இருப்பதைக் கண்ட பிரியா அந்ை 
ைிட்ட அறிக்தகதய ராைாவிடம் ககாடுத்து அதை ையார் கசய்யுமாறு கூறினார். 
முைலாளி ஒரு சில நாட்களில், அந்ை ைிட்டத்ைில் குறிப்பிடத்ைக்க சில 
மாற்றங்கதளச் கசய்யுமாறு பரிந்துதரத்ைார். 

பிரியா ராைாவிடம் கசன்று, "நீங்கள் முைலாளி கசான்ன ைிட்டத்தைத் 
கைாடங்கிவிட்டீர்களா?" எனக் நகட்டார். அைற்கு ராைா "நான் உண்தமயில் அந்ை 
ைிட்டத்தை கசய்ய நவண்டிய அவசியநம இல்தல. எனக்கு கசய்ய நிதறய 
நவதல இருக்கும்நபாதும், இந்ை ைிட்ட அறிக்தகதய கசய்ய 
ஒப்புக்ககாண்டைன் மூலம் நான் உங்களுக்கு ஒரு கபரிய உைவிதய 
கசய்கிநறன்" என பைிலளித்ைார். 

பிரியா ஆச்சரியமும் நகாபமும் அதடந்து "இந்ை பைிதய கசய்வைன் மூலம் 
முைலாளி உங்கதள ஒரு புைிய நிதலக்கு அைிக ஊைியத்துடன் கருதுவார் 
என்ற நநாக்கத்ைில் நீங்கள் அந்ை நவதலதய கசய்ய விரும்பினரீ்கள் என்று 
கருைிநய, அந்ை நவதலதய உங்களுக்கு அளித்நைன். நீங்கள் அந்ை ைிட்டத்தை 
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கசய்ய நவண்டியைில்தல, மறந்துவிடுங்கள்! அந்ை நவதலதய நாநன கசய்து 
ககாள்கிநறன்". என்று கூறிச் கசன்றார். 

நிகழ்வு ஆய்வு நகள்விகள் 
a) ராைா அவ்வாறு பைிலளிக்க என்ன காரைம்? 
b) நபர்களின் கவனிக்கும் ைிறனில் அல்லது புரிைலில் ஏநைனும் குதறபாடுகள் 
உள்ளைா? 
c) பிரியாவுக்கும் ராைாவுக்கும் முரண்பாடு ஏற்படக் காரைமாக இருந்ை 
உதரயாடல் எவ்வாறு இருந்ைிருந்ைால் அந்ை முரண்பாட்தட 
ைவிர்த்ைிருக்கலாம். உதரயாடதல மாற்றியதமக்கவும். 

ைாைிரி வினா 
1. குழுக்களின் பண்புகதள விளக்குக. 
2. குழு நடத்தையின் அடித்ைளங்கதள விவரிக்கவும். 
3. குழுக்கள் எத்ைதன வதகப்படும்? விவரி. 
4. குழு வளர்ச்சியில் உள்ள பல்நவறு கட்டங்கதள விவரிக்கவும். 
5. குழு அதமப்பின் முக்கிய அம்சங்கதள பட்டியலிடுக. 
6. குழு முடிகவடுக்கும் கசயல்முதறதய விளக்குக. 
7. குழு முடுகவடுப்பைன் நன்தம ைீதமகதள பட்டியலிடுக. 
8. ஒப்பந்ை நபச்சுவார்த்தையின் நிதலகதள விளக்குக. 
9. ஒப்பந்ை நபச்சுவார்த்தையின் வதககதள விவரிக்கவும். 
10. நமாைல் நமலாண்தமயின் பாைிகதள விளக்குக. 

குறிப்பதை 
1. Aswathappa, K. (2012). Organisational Behaviour. Mumbai: Himalaya Publishing House. 
2. Stephen, R. (2016). Organizational Behavior. Pearson Education. 
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அலகு 4 - அணி இயங்குவியல் 

அத்ைியாய அறிமுகம் 
ஒரு வைிக அதமப்பில் கபரும்பாலான பைிகள் அைிகளால் 
கசய்யப்படுகின்றன. இைனால், ஊழியர்களுக்கு மற்றவர்களுடன் இதைந்து 
கசயல்பட நைதவயான ைிறன்கள் இருப்பது முக்கியம். நிறுவனங்கள் பல 
வதகயான அைிகதளப் பயன்படுத்துகின்றன, அவற்றில் சில நிரந்ைரமானதவ, 
சில ைற்காலிகமானதவ. ஒரு சிக்கலான, பலவிைமான ைிறன்கள் மற்றும் 
நிபுைத்துவம் நைதவப்படும் பைிகதளச் கசய்ய அைிகள் 
பயன்படுத்ைப்படுகின்றன. 

ஒரு அைி என்பது ஒரு கபாதுவான இலக்தக நநாக்கி ஒன்றிதைந்து 
கசயல்படும் நபர்களின் குழு. ஒரு குழுவில் உள்ளவர்கள், அவர்களின் 
குறிக்நகாதள அதடய நைதவயான பைிகளில் ஒத்துதழக்கின்றனர். அைிக்கு 
பங்களிப்பது ஒவ்கவாரு உறுப்பினரின் கபாறுப்பாகும், அைன் மூலன் குழுவின் 
ஒட்டுகமாத்ை கவற்றிக்கு பங்களிப்பர். 

அத்ைியாய நநாக்கங்கள் 
இந்ை அத்ைியாயத்தைப் படிப்பைன் நநாக்கங்கள் பின்வருமாறு:  

1. அைிகளுக்கும் குழுக்களுக்கும் உள்ள நவறுபாடுகதள கண்டறிைல்.  
2. குழு உறுப்பினர்களின் ைிறன்கதளயும் அைிகளின் வதககதள 

அதடயாளம் கானுைல்.  
3. பயனுள்ள குழுக்கதள உருவாக்குைல் மற்றும் ைனிநபர்கதள அைி 

வரீர்களாக மாற்றுைளுக்கான வழிமுதறகதள அதடயாளம் காணுைல். 
4. அைிகளின் நன்தமகள் மற்றும் ைீதமகதள கண்டறிந்து, அைி 

வரீர்கதள உருவாக்குவைற்கான நமலாண்தம சவால்கதள கண்டறிைல்  
5. குழு கட்டும் கசயல்முதறதய கண்டறிந்து, குழு கட்டதமப்பின் 

நன்தமகள் மற்றும் ைீதமகதள விளக்க உைவும்.   
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அத்ைியாய அதைப்பு 

 
அத்ைியாய அதைப்பு 

4.1 பணி குழுக்கதளப் புரிந்துதகாள்ளுைல் 

குழுக்கள் 
குறிப்பிட்ட குறிக்நகாள்கதள அதடவைற்கு இரண்டு அல்லது அைற்கு 
நமற்பட்ட நபர்கள் ஒன்றிதைந்து கசயல்படுவது குழுவாகும். 

பணிக்குழு: ஒரு பைிக்குழு என்பது முைன்தமயான ைகவல்கதளப் 
பகிர்வைற்கும், ஒவ்கவாரு உறுப்பினரும் ைனது கபாறுப்புக்குள்நளநய 
கசயல்பட்டு முடிவுகதள எடுப்பைற்கும் உைவும். கூட்டு முயற்சிகள் 
நைதவப்படும் கூட்டுப் பைிகளிளும், கவவ்நவறு ைிறன் ககாண்ட நிபுைர்களின் 
ஆநலாசதன நைதவப்படும் நபாதும் பைிக்குழுக்களுக்கள் கபாருத்ைமானைாக 
இருக்கும். பைிக்குழுக்களின் கசயல்ைிறன் ஒவ்கவாரு குழு உறுப்பினரின் 
ைனிப்பட்ட பங்களிப்பின் சுருக்கமாகும்.  

பணிக்கூட்டணி: ஒருங்கிதைந்ை முயற்சியின் மூலம் ஒரு பைிக்குழு 
நநர்மதறயான கூட்டுவிதளதவ உருவாக்குகிறது. அவர்களின் ைனிப்பட்ட 
முயற்சிகள் அந்ை ைனிப்பட்ட உள்ளடீுகளின் கைாதகதய விட அைிகமான 

4.1 பணிகுழுக்ைதைப்புரிந்துவைாள்ளுைல் - குழுக்கள் 
மற்றும் அணிகளுக்கு இதடயிலான 

வவறுபாடு

4.2 அணிகளின் வதககள், பயனுள்ள
அணிகதள உருவாக்குைல்

4.3 ைனிநபர்கதள அணி வரீர்களாக 
மாற்றுைல்

4.4 குழு உருவாக்கம் மற்றும் குழு 
வமம்பாடு 

4.5 அைிகாரமும் அரசியலும்
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கசயல்ைிறதன விதளவிக்கும். நிறுவனங்கள் சமீப காலங்களில் அைிகதளச் 
சுற்றி பைி கசயல்முதறகதள மறுசீரதமத்ைைற்கான காரைத்தை இந்ை 
வதரயதறகள் வலியுறுத்துகின்றன. நிறுவனங்கள் கசயல்ைிறதன அைிகரிக்க 
அனுமைிக்கும் நநர்மதறயான கூட்டுவிதளவுகதளத் நைடுகிறது. அைிகளின் 
விரிவான பயன்பாடு ஒரு நிறுவனத்ைிற்கு உள்ளடீுகளில் அைிகரிப்பு இல்லாமல் 
அைிக கவளியடீுகதள உருவாக்குவைற்கான ைிறதன உருவாக்குகிறது. இந்ை 
நநர்மதறயான கூட்டுவிதளவின் சாைதனதய உறுைி கசய்யும் அைிகதள 
உருவாக்குவது அவசியமாகிறது. கவற்றிகரமான அல்லது அைிக கசயல்ைிறன் 
ககாண்ட அைிகள் சில கபாதுவான பண்புகதளக் ககாண்டுள்ளன. அைிகதளப் 
பயன்படுத்ைி நிறுவன கசயல்ைிறதன அைிகரிக்க விரும்பும் நிறுவனங்கள் 
அைன் குழுக்கள் இந்ை குைாைிசயங்கதளக் ககாண்டிருப்பதை உறுைி கசய்ய 
நவண்டும். 

குழுக்களின் குணாைிசயங்கள் 
1. பணி குழுக்களின் அளவு 
சிறந்ை பைிக்குழுக்கள் அளவில் சிறியைாக இருக்கும். அவர்கள் சுமார் 10 
முைல் 12 உறுப்பினர்கதளக் ககாண்டிருக்கும்நபாது, ஒன்றிதைந்து நவதல 
கசய்வது கடினம். குழு உறுப்பினர்கள் ஆக்கபூர்வமாக கைாடர்புககாள்வைிலும், 
அைிகம் ஒப்புக்ககாள்வைிலும் சிக்கல் உள்ளது.  கபாதுவாக அைிக 
எண்ைிக்தகயிலான உறுப்பினர்கள் கசயல்ைிறதன அதடய நைதவயான 
ஒத்ைிதசவு, ஈடுபாடுமற்றும் பரஸ்பர கபாறுப்புைர்தவ உருவாக்குவது கடினம். 
எனநவ பயனுள்ள குழுக்கதள வடிவதமக்தகயில், உறுப்பினர்கள் 
பன்னிகரண்டுக்கும் குதறவாக இருக்குமாறு பார்த்துக் ககாள்ள நவண்டும். 
பைியின் கைாகுப்பு கபரிைாக இருக்கும் சமயங்களில் குழுதவ சிறுசிறு 
அைிகளாக பிரித்ைல் நல்லது. 
2. உறுப்பினர்களின் ைிறன்கள் 
ைிறம்பட கசயல்பட, ஒரு குழுவுக்கு மூன்று கவவ்நவறு வதகயான ைிறன்கள் 
நைதவ: 

 முைலில், இைற்கு கைாழில்நுட்ப நிபுைத்துவம் உள்ளவர்கள் நைதவ. 
 இரண்டாவைாக, சிக்கல்கதள அதடயாளம் காைவும், மாற்று வழிகதள 

உருவாக்கவும், அந்ை மாற்று வழிகதள மைிப்படீு கசய்யவும், 
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சிக்கல்கதளத் ைீர்த்து, முடிகவடுக்கும் ைிறன்கதளக் ககாண்டவர்கதள, 
அதடயாளம் காை நவண்டும். 

 இறுைியாக, அைிகளுக்கு நல்ல கவனிப்பு ைிறன், கருத்து கூறுைல், 
நமாைலுக்கு ைீர்வு காணுைல் மற்றும் பிற ைனிமனிை ைிறன்கள் நைதவ. 

மூன்று வதகயான ைிறன்கதளயும் வளர்த்துக் ககாள்ளாமல் எந்ை அைியும் 
அைன் கசயல்ைிறதன அதடய முடியாது. சரியான பன்முகத்ைன்தம ககாண்ட 
குழுக்கதள உருவாக்குவது முக்கியமானது.  ஆனால் அைிகள் அவற்றின் 
கைாடக்க காலத்ைிநலநய அதனத்து ைிறன்கதளயும் ககாண்டிருக்க நவண்டும் 
என்ற நைதவயில்தல. குழுவில் குதறபாடுள்ள ைிறன்கதளக் 
கற்றுக்ககாள்வைற்கு ஒன்று அல்லது அைற்கு நமற்பட்ட உறுப்பினர்கள் 
கபாறுப்நபற்று, அைதன கற்றுக்ககாள்வது அைிகதள அைன் முழு ைிறதன 
அதடய அனுமைிக்கிறது. 
3. பாத்ைிைங்கதள ஒதுக்குைல் ைற்றும் பன்முகத்ைன்தைதய ஊக்குவித்ைல் 
அைிகள் கவவ்நவறு நைதவகதளக் ககாண்டுள்ளன, நமலும் ைனிநபர்களின் 
ஆளுதம மற்றும் விருப்பங்களின் அடிப்பதடயில் ஒரு அைிக்காை 
உறுப்பினர்கள் நைர்ந்கைடுக்கப்பட நவண்டும். அைிக கசயல்ைிறன் ககாண்ட 
அைிகள் அைன் உறுப்பினர்கதள சரியான பாத்ைிரங்களில் கபாருத்துகின்றன. 
எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு நிறுவனத்ைில் கசயல்படும் அைிகளில், ஒரு பைிதய 
ஒதுக்கும் நபாது, யார் எந்ை நவதலதய சிறப்பாக கசய்வார்கள் என்று அறிந்து 
அவர்களுக்கு அந்ை நவதலதய ஒதுக்குைல் சிறப்பானைாக இருக்கும். 
கவற்றிகரமான பைிக்குழுக்கள் உறுப்பினர்களின் ைிறதம மற்றும் 
விருப்பங்களின் அடிப்பதடயில் ைனக்கு நைதவயான பாத்ைிரங்கதள நிரப்பிக் 
ககாள்கின்றன. ஒவ்கவாரு நபரும் ஒரு அைிக்கு ககாண்டு வரக்கூடிய 
ைனிப்பட்ட பலங்கதள நமலாளர்கள் புரிந்து ககாள்ள நவண்டும், 
உறுப்பினர்கதள அவர்களின் பலத்தை மனைில் ககாண்டு நைர்ந்கைடுக்கவும், 
உறுப்பினர்களின் விருப்பமான பாைிகளுடன் கபாருந்ைக்கூடிய பைி 
ஒதுக்கீட்தட ஒதுக்க நவண்டும். குழு பங்களிப்பு நகாரிக்தககளுடன் ைனிப்பட்ட 
விருப்பங்கதள கபாருத்துவைன் மூலம், நிர்வாகிகளும் குழு உறுப்பினர்களும் 
ஒன்றாக இதைந்து கசயல்படுவைற்கான வாய்ப்தப அைிகரிக்கின்றனர். 
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4. தபாதுவான நநாக்கத்ைிற்கான உறுைிப்பாட்தடக் தகாண்டிருத்ைல்: 
அதனத்து உறுப்பினர்களும் விரும்பும் அைிக்கு ஒரு அர்த்ைமுள்ள நநாக்கம் 
இருக்க நவண்டும். இந்ை நநாக்கம் குறிப்பிட்ட இலக்குகதள விட கபரியைாகும். 
பயனுள்ள அைிகள் கபாதுவான மற்றும் அர்த்ைமுள்ள நநாக்கத்தைக் 
ககாண்டுள்ளன, இது உறுப்பினர்களுக்கான ைிதச, நவகம் மற்றும் 
அர்ப்பைிப்தப வழங்குகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, கமன்கபாருள் ையாரிப்பு 
நிறுவனமான ஆப்பிள் நிறுவனம், மக்கள் கைினிகதளப் பயன்படுத்தும் 
விைத்ைில் புரட்சிதய ஏற்படுத்தும் ஒரு இயந்ைிரத்தை உருவாக்குவதைநய 
அைன் நநாக்கமாக ககாண்டிருந்ைது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் எண் 4.1 அணிகளின் முக்கிய பாத்ைிைங்கள் 

கவற்றிகரமான அைிகளின் உறுப்பினர்கள் ைாங்கள் அதடய விரும்பும் ஒரு 
நநாக்கத்தை விவாைிப்பைற்கும், வடிவதமப்பைற்கும், ஒப்புக்ககாள்வைற்கும் 
மிகுந்ை நநரத்தையும் முயற்சிதயயும் எடுத்துக் ககாள்கிறார்கள். இந்ை 
கபாதுவான நநாக்கம், அைியால் ஏற்றுக்ககாள்ளப்படும்நபாது, அது கவற்றிக்கு 
வழி வகுக்கிறது.  
 

அணி 

கசயல்படுத்துபவர் 

உருவாக்குபவர்
ர்

ஆநலாசகர் 

இதைப்பவர் 
கட்டுப்பாட்டாளர் 

உற்பத்ைியாளர் 

அதமப்பாளர் 

மைிப்படீ்டாளர் 
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5. குறிப்பிட்ட இலக்குகதள நிறுவுைல் 
கவற்றிகரமான அைிகள் ைங்கள் கபாதுவான நநாக்கத்தை அளவிடக்கூடிய 
மற்றும் யைார்த்ைமான கசயல்ைிறன் இலக்குகளாக பிரிக்கின்றனர். 
குறிக்நகாள்கள் ைனிநபர்கதள அைிக கசயல்ைிறனுக்கு இட்டுச் கசல்வதைப் 
நபாலநவ இலக்குகளும் அைிகதள உற்சாகப்படுத்துகின்றன. இந்ை குறிப்பிட்ட 
குறிக்நகாள்கள் கைளிவான ைகவல்கைாடர்புக்கு உைவுகின்றன. முடிவுகதளப் 
கபறுவைில் அைிகள் ைங்கள் கவனத்தைத் ைக்கதவக்க உைவுகின்றன. 
எடுத்துக்காட்டாக, கைர்நமாஸ் கார்ப் நிறுவனம் 1990களில் ஒரு புதுதமயான 
பார்பிக்யூ கிரில்தல வடிவதமத்து கட்டதமக்கும் குறிப்பிட்ட பைியுடன் ஒரு 
குறுக்கு கசயல்பாட்டுக் குழுதவ உருவாக்கி, குறிப்பிட்ட காலக்ககடுவிற்குள் 
அதை முடிக்கவும் குழு ஒப்புக்ககாண்டது. இரண்டு வருடங்களுக்கும் 
குதறவான காலக்ககடுவில், கைர்நமாஸ் கைர்மல் எலக்ட்ரிக் கிரில்தல 
உருவாக்கினர்.  
6. ைதலதை ைற்றும் கட்டதைப்பு 
லட்சியங்கநள ஒரு அைியின் இலக்குகதள வதரயறுக்கின்றன. அைனால் 
உயர் கசயல்ைிறன் ககாண்ட அைிகளுக்கு வழிநடத்ைவும் ைிதசதய 
வழங்கவும் நல்ல ைதலதமயும், கட்டதமப்பும் நைதவ. ஒரு கபாதுவான 
அணுகுமுதறதய வதரயறுத்ைல் மற்றும் ஒப்புக்ககாள்ளுைல், ஒரு குழுவின் 
இலக்குகதள அதடவைற்கான வழிமுதறகதள உறுைி கசய்கிறது. 

யார் என்ன கசய்வது என்பைில் குழு உறுப்பினர்களுக்குள் உடன்பாடு இருத்ைல் 
நவண்டும். நமலும் பைிச்சுதமதயப் பகிர்ந்து ககாண்டு அதனத்து 
உறுப்பினர்களும் சமமாக பங்களிப்பதை உறுைி கசய்ய நவண்டும். கூடுைலாக, 
குழு எவ்வாறு அட்டவதைகள் ையாரிக்க நவண்டும், என்ன ைிறன்கதள 
வளர்த்துக் ககாள்ள நவண்டும் என்ற ைிட்டமிடுைல் அவசியம். அநை நபால் குழு 
எவ்வாறு நமாைல்கதளத் ைீர்க்கும், முடிவுகதள எவ்வாறு எடுக்கும் என்றும் 
எடுத்ை முடிவுகதள எப்படி மாற்றியதமக்கும் என்பதையும் ைீர்மானிக்க 
நவண்டும்.  

நவதலயின் பிரத்ைிநயகங்கள் மற்றும் ைனிப்பட்ட ைிறன்கதள 
ஒருங்கிதைக்கவும், அதவ குழுவுக்கு எவ்வாறு கபாருந்துகின்றன 
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என்பதையும் ைீர்மானிக்க குழு ைதலதம நைதவ. இவர்கதள, நிர்வாகத்ைினநரா 
அல்லது குழு உறுப்பினர்கநளா நைர்ந்கைடுக்கலாம். ைதலதமப் கபாறுப்பில் 
இருப்பவர்கள் விளம்பரைாரர், அதமப்பாளர், ையாரிப்பாளர், பராமரிப்பாளர் 
மற்றும் இதைப்பாளர் நபான்ற பல பாத்ைிரங்கதள நிதறநவற்ற 
முட்படுகிறார்கள். 
7. சமூக துயைம் ைற்றும் தபாறுப்புக்கூறல் 
ஒரு குழுவாக கசயல்படும்நபாது சில உறுப்பினர்கள் மட்டும் கசயல்படாமல் 
இருக்தகயில், சமூக நசாம்பல் ஏற்பட்டு பங்களிப்புகதள அதடயாளம் 
காணுவைில் சிக்கல் ஏற்படுகிறது. சமூக நசாம்பல் என்பது குழுவில் உள்ள சில 
உறுப்பினர்கள் குதறவான பங்களிப்தப ககாடுப்பைாகும். இந்ை நபாக்தக 
குதறக்க அைிக கசயல்ைிறன் ககாண்ட அைிகள், குழு மட்டத்ைில் 
ைனிநபர்கதள கபாறுப்நபற்கச் கசய்கிறார்கள். 

கவற்றிகரமான அைிகள், அைியின் நநாக்கம், குறிக்நகாள்கள் மற்றும் 
அணுகுமுதறக்கு உறுப்பினர்கதள ைனித்ைனியாகவும் கூட்டாகவும் 
கபாறுப்நபற்க்க தவக்கின்றன. அவர்களுக்கு ைனியாக என்ன கபாறுப்பு என்றும் 
கூட்டாக என்ன கபாறுப்பு என்பைிலும் அவர்கள் கைளிவாக உள்ளனர். 
8. தபாருத்ைைான தசயல்ைிறன் ைைிப்பீடு ைற்றும் தவகுைைி அதைப்புகள்: 
குழு உறுப்பினர்கதள ைனித்ைனியாகவும் கூட்டாகவும் கபாறுப்நபற்க்கச் 
கசய்து, அைியின் கசயல்ைிறதனப் பிரைிபலிக்கும் வதகயில், ைனித்ைனியாக 
மைிப்படீு கசய்து கவகுமைி வழங்கும் முதற கசயல்படுத்ைப்பட நவண்டும். 
ைனிப்பட்ட கசயல்ைிறன் மைிப்படீுகள், நிதலயான காலநநர ஊைியங்கள், 
ைனிப்பட்ட சலுதககள் நபான்றதவ உயர் கசயல்ைிறன் ககாண்ட அைிகளுக்கு 
வழங்கப்பட நவண்டும். ஊழியர்களின் ைனிப்பட்ட பங்களிப்புகளுக்கு மைிப்படீு 
மற்றும் கவகுமைி அளிப்பநைாடு, குழு அடிப்பதடயிலான மைிப்படீுகள், லாபப் 
பகிர்வு, ஆைாயப் பகிர்வு, குழு ஊக்கத்கைாதக மற்றும் குழு முயற்சி மற்றும் 
அர்ப்பைிப்தப வலுப்படுத்தும் பிற கைினி மாற்றங்கதள நிர்வாகம் கருத்ைில் 
ககாள்ள நவண்டும். 
9. உயர் ஊடாடு நம்பிக்தகதய உருவாக்குைல் 
உயர் கசயல்ைிறன் ககாண்ட அைிகள் உறுப்பினர்களிதடநய இருக்கும் 
பரஸ்பர நம்பிக்தகயால் வதகப்படுத்ைப்படுகின்றன. அைாவது, உறுப்பினர்கள் 
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ஒருவருக்ககாருவர் நநர்தம, ைன்தம மற்றும் ைிறன் ஆகியவற்தற 
நம்புகிறார்கள். நம்பிக்தக ஏற்படுத்ை நீண்ட நாட்கள் எடுக்கும், எளிைில் 
அழிக்கப்படலாம், மீண்டும் கபறுவது கடினம். நமலும், நம்பிக்தகதய 
நமம்படுத்துவைிலும், அவநம்பிக்தகதய ஏற்படுத்ைாமல் நபணுவைிலும் 
நிர்வாகம் நபாைிய கவனம் கசலுத்ை நவண்டும். சமீபத்ைிய ஆராய்ச்சி, 
நம்பிக்தகயின் கருத்துக்கு உட்பட்ட ஐந்து பரிமாைங்கதள அதடயாளம் 
கண்டுள்ளது. 
 

 

 

 

 

 
 

 
படம் எண் 4.2 நம்பிக்தகயின் ஐந்து பரிைாணங்கள் 

• நநர்தை: நநர்தம மற்றும் உண்தமத்ைன்தம. 
• ைகுைி: கைாழில்நுட்ப அறிவு மற்றும் மற்றவர்கதள தகயாளும் 

அறிவு மற்றும் ைிறன்கள். 
• நிதலத்ைன்தை: நம்பகத்ைன்தம, முன்கைிப்பு மற்றும் 

சூழ்நிதலகதளக் தகயாள்வைில் நல்ல அறிவு.  
• விசுவாசம்: நம்தம சார்ந்து இருப்பவரிடம் உண்தமயாகவும், 

நநர்தமயாகவும் இருத்ைல்.   
• தவளிப்பதடத் ைன்தை: கருத்துகதளயும் ைகவல்கதளயும் 

சுைந்ைிரமாகப் பகிர விருப்பம். 
 

 

 

 
நநர்தை 

 

தவளிப்பதட
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குழுக்களுக்கும் அணிகளுக்கும் உள்ள நவறுபாடு 
எல்லா அைிகளும் ைனிநபர்களால் ஆனா குழுக்கள் என்றாலும், எல்லா 
குழுக்களும் அைிகள் அல்ல. குழு உறுப்பினர்கள் ஒரு கபாதுவான இலக்தக 
நநாக்கி ஒன்றிதைந்து கசயல்படுவார்கள் மற்றும் அைியின் கவற்றிக்கான 

ைாணவர் தசயல்முதற 

பணிகுழு இயங்குவியல் 

நீங்கள் ஈடுபட்டுள்ள ஒரு பைிக்குழு அல்லது ஆசிரியரால் பரிந்துதரக்கப்பட்ட 
ஏநைனும் ஒரு அைிதய பற்றி சிந்ைித்து, பின்வரும் அறிக்தககளில் உங்கள் 
அனுபவம் எந்ைளவு பிரைிபலிக்கப்படுகிறது என்பதைக் குறிக்கவும். 

1 = எப்நபாதும் 2 = அடிக்கடி 3 = சிலநநைங்களில் 4 = ஒருநபாதும்இல்தல 

____ 1. எனது அைியில் எனது நயாசதனகள் நகட்கப்படுகின்றன.  

____ 2. புதுதமயான சிந்ைதனகள் எனது அைியில் ஊக்குவிக்கப்படுகின்றன. 

____ 3. அைிக்குள்ளான மாறுபட்ட கருத்துக்கள் ஊக்குவிக்கப்படுகின்றன. 

____4. நான் விரும்பும் அதனத்துப் கபாறுப்புகளும் எனக்கு ககாடுக்கப்படுகின்றன. 

____ 5. எனது அைியில் பாரபட்சம் காட்டப்படுகின்றது. 

____ 6. எனது அைி உறுப்பினர்கள் ஒருவருக்ககாருவர் நம்பிக்தகயுடன் ைங்களுக்கு 
ஒதுக்கப்பட்ட நவதலதயச் கசய்கிநறாம். 

____ 7. எனது அைி கசயல்ைிறனுக்கான உயர் ைரங்கதள ககாண்டிருக்கிறது. 

____ 8. எனது அைி உறுப்பினர்கள்அைியில்நவதலகதளப் பகிர்ந்து ககாள்கிறார்கள்.  

____ 9. எனது அைியில் ைவறு கசய்து கற்றுக் ககாள்ள வாய்ப்பளிக்கப்படுகிறது. 

____ 10. எனது அைியில் நல்ல இயக்கவிைிகள் உள்ளன.  

தசயல்முதற: 

உங்கள் ஆசிரியரால் பிரிக்கப்பட்ட, நீங்கள் உள்ள குழுக்கதள மைிப்பிடுங்கள். 

அதனத்து குழு உறுப்பினர்களும் ைனியாக மைிப்பிடுங்கள். ைங்கள் மைிப்படீுகதள 
குழு உறுப்பினர்களுடன் பகிர்ந்து ககாள்ளுங்கள். நமலும் அைிக்கு ஒட்டு 
கமாத்ைமாக ஒரு மைிப்படீ்தட உருவாக்கவும். மிகப்கபரிய கருத்து நவறுபாடுகள் 
உள்ள அறிக்தககதள வட்டமிடுங்கள். அந்ை அறிக்தககதள விவாைித்து அைற்கான 
காரைங்கதள கண்டுபிடிக்க முயற்சிக்கவும். கபாதுவாக, இந்ை கருவியில் ஒரு குழு 
சிறந்ை மைிப்கபண்கதளப் கபற்றால், அைன் பதடப்புைிறன் அைிகமாக இருப்பைாக 
கருைப்படுகிறது. ஒவ்கவாரு குழுவும் ைங்கள் குழுவில் யாநரனும் ஒருவதர 
நியமித்து ைங்கள் குழுவின் ஒட்டுகமாத்ை மைிப்படீுகதள வகுப்பதறயில் உள்ள மற்ற 
அைியினருடன் விவாைிக்கவும். 
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கபாறுப்தபப் பகிர்ந்து ககாள்வார்கள். ஒரு குழு கபாதுவான ஆர்வங்கள் 
அல்லது குைாைிசயங்கதளப் பகிர்ந்து ககாள்ளும் இரண்டு அல்லது அைற்கு 
நமற்பட்ட நபர்கதளக் ககாண்டுள்ளது, நமலும் அைன் உறுப்பினர்கள் 
ஒருவருக்ககாருவர் ஒத்ை பண்புகளின் காரைமாக ைன்தன அதடயாளப் 
படுத்ைிக்ககாள்கிறார்கள்.   குழுக்கள் அளவு மற்றும் நநாக்கத்ைில் கபரிதும் 
இருக்கும், சிறிதும் இருக்கும்.குழுக்கள் அைிகளிடமிருந்து பல வழிகளில் 
நவறுபடுகின்றன: 

1. பணி நநாக்குநிதல: பகிரப்பட்ட நநாக்கத்தை அதடய அைியினருக்குள் 
பைிகள் மற்றும் கசயல்பாடுகளில் ஒருங்கிதைப்பு நைதவப்படுகிறது. 
குழுக்கள் குறிப்பிட்ட விதளவுகளில் அல்லது கபாதுவான நநாக்கத்ைில் 
கவனம் கசலுத்ைத் நைதவயில்தல. 

2. ஒருவருக்தகாருவர் சார்ந்ைிருத்ைல்: அைி உறுப்பினர்கள் ஒரு கபாதுவான 
முடிதவ எடுப்பைற்காக ஒருவருக்ககாருவர் சார்ந்து இருக்கிறார்கள். ஆகநவ 
ஒரு குழுவில் உள்ள நபர்கள் ஒருவருக்ககாருவர் முற்றிலும் 
கைாடர்பில்லாமலும் சக உறுப்பினர்கதள சாராமலும் ைன்னிச்தசயாக 
கசயல்பட இயலாது. 

3. நநாக்கம்: ஒரு குறிப்பிட்ட காரைத்ைிற்காக அைிகள் உருவாகின்றன, 
அதவ குறுகிய காலமாகநவா அல்லது நீண்ட காலமாகநவா இருக்கலாம். 
குழுக்கள் எைற்காகவும் உருவாக்க முடியும்; எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு குழு ஒநர 
இனம் அல்லது கமாழிப் பின்னைிதயச் நசர்ந்ைவர்கதளக் 
ககாண்டிருக்கலாம். 

4. முதறயான கட்டதைப்பு: குழு உறுப்பினர்களின் ைனிப்பட்ட பாத்ைிரங்கள் 
மற்றும் கடதமகள் குறிப்பிடப்படுகின்றன, நமலும் அதவ ஒன்றாகச் 
கசயல்படுவைற்கான வழிகள் வதரயறுக்கப்படுகின்றன. குழுக்கள் கபாதுவாக 
மிகவும் முதறசாராைதவ; பாத்ைிரங்கதள ஒதுக்க நவண்டிய அவசியமில்தல 
மற்றும் நடத்தை விைிமுதறகதள உருவாக்க நைதவயில்தல. 

5. உறுப்பினர்களிதடநய பரிச்சயம்: அைி உறுப்பினர்கள் ைாங்கள் 
ஒத்துதழக்கும் நபர்கதளப் பற்றி அறிந்ைிருத்ைல் அவசியம், ஏகனனில் 
அவர்கள் பைிகள் மற்றும் கசயல்பாடுகதள ஒன்றிதைந்து முடிப்பார்கள். ஒரு 
குழுவின் உறுப்பினர்கள் ைனிப்பட்ட உறவுகதளக் ககாண்டிருக்கலாம் அல்லது 
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அவர்களுக்கு ஒருவருக்ககாருவர் பற்றிய சிறிைளவு அறிநவ இருக்கலாம் 
அல்லது எந்ைவிைமான கைாடர்புகளும் இல்லாமலும் இருக்கலாம். 

சில நநரங்களில் ஒரு அைிக்கும் ஒரு குழுவிற்கும் இதடயில் நவறுபாட்தடக் 
காண்பது கடினம். ஒரு குழுவிலிருந்து அைிதய உருவாக்குவைற்கு 
ைிறதமயான ைதலதமயும் அைிக ஒத்துதழப்பும் நைதவ. நமலும், குழுவின் 
இயங்குவியல் ைிறதமயாக வடிவதமக்கப்பட்டிருப்பின், அத்ைதகய குழு ஒரு 
வலுவான அைியாக மாறுகிறது. 

4.2 அணிகளின் வதககள், பயனுள்ள அணிகதள உருவாக்குைல் 

அறிமுகம் 
கபாதுவான ஆர்வம், குறிக்நகாள், அணுகுமுதற, நைதவ மற்றும் கருத்து 
உள்ள நபர்கள் ஒன்று நசரும்நபாது, ஒரு அைி உருவாகிறது. சிக்கலான 
பைிகதள நிதறநவற்ற ைனிநபர்கள் ஒன்றிதைந்து ஒரு அைியாக கசயல்பட 
நவண்டும். ஒரு அைியில், அதனத்து குழு உறுப்பினர்களும் சமமாக 
பங்களித்து அைியின் நநாக்கத்தை அதடய ஒன்றிதைந்து உதழக்க 
நவண்டும். 

எந்ைகவாரு நிறுவனத்ைிலும், யாரும் ைனியாக நவதல கசய்வைில்தல. 
ஒவ்கவாரு பைியாளரும் ஒரு அைியின் ஒரு அங்கமாக இருப்பநைாடு, குழு 
உறுப்பினர்களுடன் ஒருங்கிதைப்பில் பைியாற்றி ைனது பைிதய சிறப்பாகச் 
கசய்து நிறுவனத்ைிற்கு பயனளிப்பார். 

அணிகளின் வதககள் 
எப்நபாது நவண்டுமானாலும் அைிகள் உருவாக்கப்படலாம். பல்நவறு 
வதகயான அைிகதள விரிவாகப் புரிந்துககாள்நவாம். அைிகதள அவற்றின் 
நநாக்கத்ைின் அடிப்பதடயில் வதகப்படுத்ைலாம். ஒரு நிறுவனத்ைில் நீங்கள் 
காைக்கூடிய நான்கு கபாதுவான அைிகள் சிக்கல் ைீர்க்கும் அைிகள்,     சுய 
நமலாண்தம அைிகள், கலப்பின கசயல்பாட்டு அைிகள் மற்றும் கமய்நிகர் 
அைிகள்.  
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சிக்கதலத் ைீர்க்கும் அைிகள்      சுயநமலாண்தம அைிகள் 

 

 

                         3        4 

 

கலப்பின கசயல்பாட்டு அைிகள்      கமய்நிகர் அைிகள் 

 

சிக்கதலத் ைரீ்க்கும் அணிகள் 
15 வருடங்களுக்கு முன்பு ைான் அைிகள் பிரபலமதடயத் கைாடங்கியிருந்ைன, 
இந்ை அைிகளில் கபரும்பாலானதவ நிறுவனத்ைில் ஏற்படும் சிக்கல்கதள சரி 
கசய்யநவ உருவாக்கப்பட்டன. ைரம், கசயல்ைிறன் மற்றும் பைிச்சூழதல 
நமம்படுத்துவைற்கான வழிகதளப் பற்றி விவாைிக்க ஒவ்கவாரு வாரமும், 
அநை துதறதயச் நசர்ந்ை 5 முைல் 12 ஊழியர்கள் சில மைிநநரங்கள் சந்ைித்து 
விவாைிப்பர். இதவ சிக்கல் ைீர்க்கும் அைிகள் என்று அதழக்கப்படுகிண்றன. 
சிக்கல் ைீர்க்கும் குழுக்களில், உறுப்பினர்கள் நயாசதனகதளப் பகிர்ந்து 
ககாள்கின்றனர். நமலும் பைி கசயல்முதறகதளயும் பைி முதறகதளயும் 
எவ்வாறு நமம்படுத்ைப்படலாம் என்பைற்கான பரிந்துதரகதளயும் 
வழங்குகின்றன. எவ்வாறாயினும், இந்ை அைிகளுக்கு அவர்கள் பரிந்துதரத்ை 
எந்ைகவாரு கசயதலயும் கசயல்படுத்தும் அைிகாரம் வழங்கப்படுகிறது. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் எண் 4.3 அணிகளின் வதககள் 

 
 

கைாழில்நுட்பம் 
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சிக்கதலத் ைரீ்க்கும் அணிகளின் நன்தைகள் ைற்றும் குதறபாடுகள் 

நன்தைகள் 
 சிறந்ை முடிவுகள் 
 மாற்று நயாசதனகள் 

 
படம் எண் 4.4 சிக்கதலத் ைீர்க்கும் அணிகள் 

குதறபாடுகள் 
 முடிவுகள் நநரம் எடுக்கும் 
 ைனிநபர் அைிகாரம் கபறுவைில்தல 

1. சுய நைலாண்தை அணிகள் 
சிக்கதலத் ைீர்க்கும் அைிகள் சிறப்பாக கசயல்பட்டாலும் அதவ நவதல 
கைாடர்பான முடிவுகள் மற்றும் கசயல்முதறகளில் பைியாளர்கதள 
ஈடுபடுத்துவைில் நபாதுமான கவற்றி கபறவில்தல. அைனால்சுயநமலாண்தம 
குழுக்களுக்கான நைதவ ஏற்பட்டது. 

இவ்வதகக் குழுக்கள் சிக்கல்கதளத் ைீர்ப்பது மட்டுமல்லாமல் ைீர்வுகதளச் 
கசயல்படுத்ைி, முடிவுகளுக்கு முழுப் கபாறுப்தபயும் ஏற்றது. சுய சுய 
நமலாண்தம பைிக்குழுக்கள் ஊழியர்களின் குழுக்கள், நமற்பார்தவயாளர் 
பைிதயயும் நசர்த்து கசய்கிறது. இக்குழுக்கள் கபாதுவாக 10 முைல் 15 
உறுப்பினர்கதளக் ககாண்டிருக்கும். பைிதயத் ைிட்டமிடுைல், நவதலயின் 
நவகத்ைில் கூட்டு கட்டுப்பாடு, இயக்க முடிவுகதள எடுப்பது மற்றும் 
சிக்கல்களில் நடவடிக்தக எடுப்பது நபான்றதவ இக்குழுக்களின் 
கசயல்பாடுகள் ஆகும்.  
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சுய நமலாண்தம அைிகள் ைங்கள் கசாந்ை உறுப்பினர்கதளத் ைாநன 
நைர்ந்கைடுத்து, உறுப்பினர்களின் கசயல்ைிறதன மைிப்படீு கசய்ய நவண்டும். 
இைன் விதளவாக, நமற்பார்தவ நைதவயில்தல. கபன்சில்நவனியாவின் 
க்நராவ் சிட்டியில் உள்ள க னரல் மின்னணுவியல் நிறுவனத்ைின் 
நலாநகாநமாட்டிவ்-இயந்ைிர ஆதலயில், சுமார் 100 சுய நமலாண்தம அைிகள் 
உள்ளன, நமலும் அதவ ஆதலயின் கபரும்பாலான முடிவுகதள எடுக்கின்றன. 

சுய நைலாண்தை அணிகளின் நன்தைகள் ைற்றும் குதறபாடுகள் 

நன்தைகள் 
 சுயாட்சி ஊழியர்களின் ஊக்கத்தை நமம்படுத்துகிறது; 
 குழு உறுப்பினர்கள் ைங்கள் நநரத்தை நிர்வகிக்கலாம்; 
 உறுப்பினர்கள் ைங்களுக்குள் பைிகதளப் கபாருத்ைமாக பிரித்துக் 

ககாள்ளலாம்; 
 பகிரப்பட்ட கபாறுப்பு அைி சாைதனகளில் கபருதமதய 

ஏற்படுத்துகிறது. 

 
 படம் எண் 4.5 சுய நைலாண்தை அணிகள் 

குதறபாடுகள் 
 குழு ைதலவர் இல்லாைது ைனிப்பட்ட உறவுகதள பாைிக்கும். 
 இவ்வதக குழுக்களில் பதடப்பாற்றல் மற்றும் விமர்சன சிந்ைதன 

குதறவாக இருக்கும். 
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 கூடுைல் கபாறுப்புகதள தகயாளுைல், பைியில் அைிக நநரம் 
பிடிக்கும்.  

 கடதமகளின் பரந்ை நநாக்கம் காரைமாக பயிற்சி நநரம் மற்றும் 
கசலவுகள் அைிகம். 

3. கலப்பின தசயல்பாட்டு அணிகள் 
நபாயிங் நிறுவனம் ைனது 777-க ட் விமானத்தை உருவாக்க கலப்பின 
கசயல்பாட்டு அைிகதளப் பயன்படுத்ைியது. இதவ ஒநர மட்டத்ைிலிருக்கும், 
கவவ்நவறு பைிப் பகுைிகதளச் நசர்ந்ை பைியாளர்களால் ஆன அைிகள். ஒரு 
பைிதயச் கசய்வைற்காக ஒன்றாக இதைகிறார்கள். எடுத்துக்காட்டாக, ஐபிஎம் 
1960 களில் ஒரு கபரிய பைிக்குழுதவ உருவாக்கியது-நிறுவனத்ைில் உள்ள பல 
துதறகதளச் நசர்ந்ை ஊழியர்களால் ஆன மிகவும் கவற்றிகரமான முதற.  
கலப்பின கசயல்பாட்டு குழுக்களுக்கு மற்கறாரு எடுத்துக்காட்டு. கடாநயாட்டா, 
நஹாண்டா, நிசான், பி.எம்.டபிள்யூ,  ி.எம்., ஃநபார்டு மற்றும் கிதறஸ்லர் 
உள்ளிட்ட அதனத்து முக்கிய ஆட்நடாகமாதபல் உற்பத்ைியாளர்களும் 
சிக்கலான ைிட்டங்கதள ஒருங்கிதைப்பைற்காக இந்ை வதக அைிகதளப் 
பயன்படுத்துகின்றனர். சுருக்கமாக, இவ்வதகக்   குழுக்கள் ஒரு 
நிறுவனத்ைிற்குள் (அல்லது நிறுவனங்களுக்கிதடயில் கூட) கவவ்நவறு 
துதறகதளச் நசர்ந்ைவர்கதள ஒன்றிதைத்து ைகவல்கதளப் பரிமாறிக் 
ககாள்ளவும், புைிய நயாசதனகதள உருவாக்கவும், சிக்கல்கதளத் ைீர்க்கவும், 
சிக்கலான ைிட்டங்கதள ஒருங்கிதைக்கவும் உைவும் ஒரு சிறந்ை வழியாகும். 
உறுப்பினர்கள் கபரும்பாலும் பன்முகத்ைன்தம மற்றும் சிக்கலுடன் 
பைியாற்றக் கற்றுக்ககாள்வைால் அைிக நநரம் எடுக்கும். கவவ்நவறு பின்னைி 
மற்றும் அனுபவங்கதள ககாண்டவர்களால் இக்குழுக்கள் 
உருவாக்கப்படுவைால் நம்பிக்தகதயயும் குழுப்பைிதயயும் உருவாக்க அைிக 
நநரம் எடுக்கும். 

கலப்பின தசயல்பாட்டு அணிகளின் நன்தைகள் ைற்றும் குதறபாடுகள் 
நன்தைகள் 

 அைிக நவகமாக ைிட்டங்கதள முடித்ைல். 
 பரந்ை அளவிலான ைிட்டங்கதள தகயாள முடியும். 
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 வழக்கத்ைிற்கு மாறான கருத்துக்கள் மற்றும் சிந்ைதனகள் 
உருவாகும். 

 
 

 

 

 
படம் எண் 4.6 கலப்பின தசயல்பாட்டு அணிகள் 

குதறபாடுகள் 
 ஒத்ைிதசதவ உருவாக்க நீண்ட நநரம் எடுக்கும். 
 பன்முகத்ைன்தம நமாைதல ஏற்படுத்தும். 

4. தைய்நிகர் அணிகள் 
ஒரு கமய்நிகர் அைி கவவ்நவறு இடங்களில் பைிபுரியும் ஊழியர்கதள 
உள்ளடக்கி ைகவல்கைாடர்பு மற்றும் ஒத்துதழப்பு கருவிகளின் மூலம் 
ஒன்றிதைந்து கசயல்படுவைாகும்.   

இந்ை வதகயான குழு மக்களுக்கு சிறந்ை வாழ்க்தக-நவதல சமநிதலதய 
வழங்குகிறது மற்றும் நிறுவனங்கதள சிறந்ை நிபுைர்கதள நியமிக்க 
அனுமைிக்கிறது. நநரம், இடம் மற்றும் கலாச்சாரம் நபான்ற மூன்று 
பரிமாைங்களால் வதகப்படுத்ைப்படும் கமய்நிகர் அைிகள் உள்ளன. 

நநைம்: மக்கள் பைிபுரியும் நநரம் (கவவ்நவறு நநரங்களில், கவவ்நவறு 
மாற்றங்களில், கவவ்நவறு நநர மண்டலங்களில்). 

ைிட்டம் 

சந்தைப்படுத்ைல் விற்பதன வளர்ச்சி 

நிறுவனம் 
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இடம்: மக்கள் பைிபுரியும் இடத்தைப் பற்றியது (ஒருவருக்ககாருவர் அருகில் 
அல்லது நூற்றுக்கைக்கான கிநலாமீட்டர் கைாதலவில்). 

கலாச்சாைம்: மக்கள் எவ்வாறு கசயல்படுகிறார்கள் (பாலினம், வயது, இனம், 
கமாழி, கல்வி, சமூகம், மைம், கபாருளாைார காரைிகள் நபான்றதவ உட்பட). 
எடுத்துக்காட்டாக ஒரு ஊழியர் வைீம், இந்ைியா, அகமரிக்கா மற்றும் மநலசியா 
ஆகிய மூன்று நாடுகதளச் நசர்ந்ைவர்கள் ஒரு நிறுவனத்ைில், அவரவர் 
இருப்பிடங்களில் இருந்ைவாநர பைிபுரிகின்றனர். அவர்கள் மூவரும் 
கைாழில்நுட்பம் வாயிலாக ைங்களுக்குள் ைகவல்கதளப் பரிமாறிக்ககாண்டு 
பைியாற்றுவார்கள். நநரம், இடம், கலாச்சாரம் நபான்ற அதனத்தையும் கடந்து 
அவர்கள் சார்ந்ை நிறுவனத்துக்கு பைியாற்றுவார்கள்.    

தைய்நிகர் அணிகளின் நன்தைகள் ைற்றும் குதறபாடுகள் 

நன்தைகள் 
 நநரம் மற்றும் பயைச் கசலவுகளில் நசமிப்பு  
 உலகின் எந்ை நாட்டில் உள்ள சிறந்ை ைிறதமதயயும் பயன்படுத்ைிக் 

ககாள்ள முடியும் 
குதறபாடுகள் 

 நல்ல பைி உறவுகதள நிறுவுவது சிரமம்  
 கமய்நிகர் அைிகளிள் நநரடி கைாடர்புகள் குதறவு. கைினி மூலம் 

மட்டுநம ஒன்றிதைந்து கசயல்படுகிறார்கள்.   

 
படம் எண் 4.7 தைய்நிகர் அணிகள் 

 

கைாழில்நுட்பம் 
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பயனுள்ள குழுக்கதள உருவாக்குைல் 
பைிக்குழுக்கள் ைிறம்பட கசயலாற்றுவைில் நிறுவனங்கள் முக்கிய பங்கு 
வகிக்கின்றன. இந்ை எட்டு ககாள்தககதளப் பின்பற்றும் நிறுவனங்களில் 
பைிக்குழுக்கள் மற்றும் அைிகள் சிறப்பாக கசயல்படுகின்றன: 
1. நிறுவனத்ைின் பணிதய தைளிவாக வதையறுக்கவும்: குழுக்கள் சிறப்பாக 
பைியாற்ற, அவர்கள் என்ன பைி கசய்ய நவண்டும் என்பதை கைளிவாகக் 
புரிந்து ககாள்ள நவண்டும். 
2. புதுதைதய ஆைிரிக்கவும்: நிறுவனங்கள் புைிய நயாசதனகதளயும், புைிய 
விஷயங்கதளச் கசய்வைற்கான வழிகதளயும் ஊக்குவிக்க நவண்டும், 
இைனால் குழு உறுப்பினர்கள் உற்சாகமாக கசயல்படுவார்கள். 
3. தவற்றிதய எைிர்பார்த்ைல்: 100 சைவிகிைம் கவற்றி அதடயும் என்ற 
நம்பிக்தகயுடன் அதனவரும் ைங்கள் சிறந்ை முயற்சிதய வழங்க நவண்டும். 
4. உயர்ந்ை ைைம் ைற்றும் நசதவதய ைைித்ைல்: நிறுவன உறுப்பினர்கள் 
லாபத்தை விட ைரத்தை முக்கியமானைாக கருை நவண்டும். அதுநவ 
அவர்கதள கவற்றியாளர்களாக ஆக்கும்.  
5. விவைங்களுக்கு கவனம் தசலுத்துங்கள்: குழுவின் பைி, குழு 
உறுப்பினர்கள், காலக்ககடு, சந்ைிப்பு நநரம், ஒத்ை ைகவல்கதளப் பற்றிய 
விழிப்புைர்வு, ைிட்டமிடல் நபான்ற அதனத்து விவரங்கதளயும், நிறுவனங்கள் 
குழுத் ைதலவருக்கு வழங்க நவண்டும். 
6. குழு பரிந்துதைகள்: குழு உறுப்பினர்கள் ைாங்கள் ககாண்டு வரும் அதனத்து 
பரிந்துதரகளும் நிராகரிக்கப்படும் என்று நிதனத்ைால், குழு கவற்றிக்கான 
வாய்ப்புகள் குதறகின்றன. ஆைலால் குழுக்கள் பரிந்துதரக்கும் 
நயாசதனகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட நவண்டும். 
7. குழு தவளியீடு, ைைம், நநைம் ைற்றும் நவகக் கட்டுப்பாட்டிற்கான 
தைளிவான எைிர்பார்ப்புகதள அதைக்கவும்: குழுக்களுக்கு அவர்களின் 
கவற்றிக்கான வாய்ப்புகதள அைிகரிக்க யைார்த்ைமான வழிகாட்டுைல்கள் 
மற்றும் குறிக்நகாள்கள் நைதவ. 
8. ைனிப்பட்ட தசயல்ைிறதனக் காட்டிலும் குழுப்பணிக்கு தவகுைைி: இது 
கடினமாக இருந்ைாலும், ைனிப்பட்ட கசயல்ைிறதனக் காட்டிலும் குழுப்பைிக்கு 
நிறுவனங்கள் கவகுமைி அளிக்க நவண்டும். 
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9. அர்த்ைமுள்ள குழு இலக்குகதள உருவாக்குைல்: ைிறன் நைதவப்படும், 
பலவதகப்பட்ட, மற்றும் அர்த்ைமுள்ள குழு இலக்குகள் மற்றும் பைிகதள 
நிறுவுங்கள். பல நிறுவன பைிகள் வழக்கமானதவ அல்லது சலிப்தப 
ஏற்படுத்துகின்றன, குழு வடிவதமப்பிற்கு இந்ை வதகயான பைிகள் 
சிறந்ைைாக இருக்காது. 
10. தைாடர்ச்சியான கற்றல் நைதவப்படும்: குழுக்கள் எப்நபாதும் 
கவற்றிகரமானைாக இருக்க, கைாடர்ச்சியான கற்றல் நைதவ.  
11. ைிறதையான ைனிை வளம்: குழு இலக்குகதள நிதறநவற்ற நைதவயான 
மனிை வளங்கதள நைர்ந்கைடுத்ைல், மிக அவசியம். 
12. தைாழிலநுட்ப வசைி: குழு இலக்குகதள அதடய நைதவயான 
கைாழில்நுட்ப ஆைாரங்களுக்கான அணுகதள நிறுவுைல் அவசியம். 
குழுக்களுக்கு ைங்கள் குறிக்நகாள்கதள நிதறநவற்ற கைினி உபகரைங்கள், 
மற்றும் பிற வளங்கள் நைதவ. 

4.3 ைனிநபர்கதள அணி வைீர்களாக ைாற்றுைல் 

அறிமுகம் 
எந்ைகவாரு நிறுவனத்ைிலும் ஒரு குறிப்பிட்ட துதறயின் இலக்குகதள 
அதடவைில் குழுக்கள் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. ஒரு துதறயில், 
ஒருவர் ைனியாக பைிபுரியும் நபாது, அவரின் ைனி ைிறன்களும், முயற்சிகள் 
மட்டுநம ககாடுக்க முடியும். மாறாக, ஒரு குழுவாக பைிபுரியும் அதனத்து 
உறுப்பினர்களும் ஒன்றிதைந்து அவர்களது பைிகதள ைிறதமயாகவும், 
சிறப்பாகவும் நிதறநவற்ற முடியும். எந்ைகவாரு நிறுவனத்ைிலும் ைனிநபர்கதள 
கவற்றிகரமான அைி வரீர்களாக மாற்றுவது மிகவும் கடினமான பைியாகும். 
ஒரு அைிதய உருவாக்குவைில் பல சவால்கள் உள்ளன.  

முைல் சவால் ைனிப்பட்ட எைிர்ப்புகதளக் கடக்க நவண்டும். இநைநபால், 
ைனிப்பட்ட கலாச்சாரங்கதளச் நசர்ந்ை பல உறுப்பினர்கதள ஒன்றிதைப்பதும் 
கடினம். ஒரு ைிறதமயான அைிதய உருவாக்க, அைியில் உள்ள அதனத்து 
உறுப்பினர்களும் ைங்கள் குழு பாத்ைிரங்கதள நிதறநவற்ற விரும்ப நவண்டும். 
இநைநபால், ஊழியர்களின் பயிற்சியும் மிகவும் முக்கியமானது; கவற்றிகரமான 
அைி வரீர்களாக ஆக ஊழியர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட நவண்டும். நமலும், 
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கூட்டு முயற்சிகதள ஊக்குவிப்பைற்காக நிறுவனத்ைில் உள்ள கவகுமைி 
முதறயும் மாற்றியதமக்கப்பட நவண்டும், இருப்பினும், ைனிப்பட்ட 
பங்களிப்புகளும் அங்கீகரிக்கப்பட நவண்டும். 

அணிகளின் நன்தைகள் 
 அைிகளின் முக்கிய நன்தம என்னகவன்றால், ஒரு குழு கவவ்நவறு 

நபர்கதள ஒன்றிதைத்து அவர்களின் பல்நவறு ைிறன்கதளக் 
ககாண்டுவருகிறது.  

 நமலும் யாரும் ைனியாக கசய்ய முடியாை பைிகதள கூட்டாக கசய்து 
கவற்றியதடய தவக்கிறது.  

 அைிகளில் ைகவல் கைாடர்பு அைிகமாக இருப்பின், பயனுள்ள குழுக்கள் 
புைிய அணுகுமுதறகதளக் கண்டறிந்து ையாரிப்பு மற்றும் நசதவ 
ைரத்தை நமம்படுத்ைலாம்.  

 அைிக உற்பத்ைித் ைிறன் ககாண்ட ஊழியர்கள் ஒன்றாகச் 
கசயல்படும்நபாது, குழு அது முழு ைிறதனயும் கவளிக்காட்ட முடியும். 

அணிகளின் ைதீைகள் 
 துரைிர்ஷ்டவசமாக, எல்லா அைிகளும் கவற்றிகரமாக 

கசயல்படுவைில்தல.  
 வலுவான அைிகதள உருவாக்கவும் ஆைரிக்கவும் நமலாளர்கள் 

அக்கதற ககாள்ள நவண்டும், இல்தலகயனில் உறுப்பினர்கள் ஊக்கம் 
குதறந்து நிறுவனத்தை விட்டு கவளிநயறலாம்.  

 மற்ற உறுப்பினர்கதள வருத்ைப்படுத்தும், சமூக ஒத்ைிதசதவ 
சீர்குதலக்கும் என்ற பயத்ைினால், கபரும்பான்தம கருத்துக்கு எைிராக 
நபச அைி உறுப்பினர்களிதடநய ையக்கம் நிலவுகிறது.  

 ைதலதம, நிபுைத்துவம் மற்றும் நைதவயான ைிறன்கள் 
இல்லாவிட்டால் அைிகள் பயனற்றதவயாகி விடும்;  

 குழு உறுப்பினர்கள் அவர்களது கபாறுப்புக்கதள உைரவில்தல எனில், 
அைி நைால்வியதடந்து விடுகிறது.  
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அணி வைீர்கதள உருவாக்குவைற்கான நைலாண்தை சவால்கள் 
பயனுள்ள அைிகதள அதமப்பைற்கு ைனி நபர்களின் ைனித்துவம் ஒரு 
முக்கியமான ைதடயாக இருக்கும். அைி உறுப்பினர்கள் ைங்களின் கவற்றிதய 
இனிநமல் ைங்களின் ைனிப்பட்ட சாைதனகளால் அளவிட மாட்நடாம், மாறாக 
குழுவின் சாைதனகளால் மட்டுநம நமது கவற்றிதய அளவிடுநவாம் என்ற 
எண்ைத்நைாடு கசயல்பட நவண்டும், ஒரு குழுவில் பைியாற்ற, ைனிநபர்கள் 
கவளிப்பதடயாகவும் நநர்தமயாகவும் கைாடர்புககாள்வைற்கும், சிக்கல்கதள 
எைிர்ககாள்வைற்கும், நமாைல்கதளத் ைீர்ப்பைற்கும், அைியின் நன்தமக்கு 
முைலிடம் ககாடுப்பைற்கும் ையாராக இருக்க நவண்டும். ைனிப்பட்ட 
சாைதனகளில் கவனம் கசலுத்துவைற்காக அறியப்பட்ட பல அகமரிக்க 
நிறுவனங்கள் உலகப் கபாருளாைாரத்தை சமாளிப்பைற்காக குழு 
அணுகுமுதறதய நநாக்கி ைிரும்பியுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக ஏடி மற்றும் டி 
ஃநபார்டு மற்றும் நமாட்நடாநராலா, நபான்ற நிறுவனங்கள் குழு முதறக்கு 
மாறி உள்ளன. குழு அணுகுமுதறக்கான மாற்றம் பாரம்பரிய நிறுவனங்களில் 
பைிபுரியும் ஊழியர்கதள கலாச்சார அைிர்ச்சியில் ைள்ளக்கூடும். மறுபுறம், 
குழு அணுகுமுதற  ப்பான் மற்றும் கமக்ஸிநகா நபான்ற கூட்டு கலாச்சாரம் 
ககாண்ட நாடுகளில் அறிமுகப்படுத்துவது மிகவும் எளிைானது. குழு 
அணுகுமுதறதய புைிய நிறுவனங்களில் ககாண்டு வரவது எளிைானது. 
சாட்டர்ன் கார்ப்பநரஷன் க னரல் நமாட்டார்ஸின் ஒரு பகுைியாகும், ஆனால் 
இது ஆரம்பத்ைில் இருந்நை அைிகளுடன் அதமக்கப்பட்டது, அைனால் புைிய 
மாற்றங்கள் என்று ஏதும் இல்தல. ஒரு அைி வரீராக இருப்பது நவதலயின் 
ஒரு பகுைியாக இருக்கும் என்று அங்கு நவதலக்குச் கசன்ற அதனவருக்கும் 
கைரியும். 

புரிந்துதகாள்ளும் பாதை வதைபடம் 
கீழ் கசான்ன புரிைல்கதளக் ககாள்ளும் நபாது ஒருவர் சிறந்ை அைி வரீராக 
ைன்தன உயர்த்ைிக்ககாள்ள முடிகிறது: 

 ைன்தனப் புரிந்து ககாள்வது 
 மற்றவர்கதளப் புரிந்து ககாள்வது 
 நிறுவனங்கதள புரிந்து ககாள்வது 
 அதனத்தையும் ஒன்றாக இதைத்ைல்   
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படம் எண் 4.8 புரிந்துதகாள்ளும் பாதை வதைபடம் 

ைனிநபர்கதள அணி உறுப்பினர்களாக ைாற்றுைல் 
அ. சவால் 

1. பைிக்குழுக்கதளப் பயன்படுத்துவைற்கான கைிசமான ைதடயாக 
இருப்பது ைனிப்பட்ட எைிர்ப்பு. 

2. குழு உறுப்பினர்களாக சிறப்பாக கசயல்பட, ைனிநபர்கள் 
கவளிப்பதடயாகவும் நநர்தமயாகவும் கைாடர்புககாள்வைற்கும், 
நவறுபாடுகதள எைிர்ககாள்வைற்கும், நமாைல்கதளத் ைீர்ப்பைற்கும், அைியின் 
நன்தமக்காக ைனிப்பட்ட இலக்குகதள உயர்த்துவைற்கும் ஒத்துதழக்க 
நவண்டும். 

3. ஒவ்கவாரு கலாச்சாரமும் மிகவும் ைனித்துவமானது. ஆைலால் 
பல்நவறு கலாச்சாரங்கதளச் நசர்ந்ைவர்கதள ஒன்றிதைப்பது சற்று கடினம். 

4. வரலாற்று ரீைியாக ைனிப்பட்ட சாைதனகதள மைிப்பிட்ட ஒரு 
நிறுவனத்ைில் அைிகதள அறிமுகப்படுத்துவது கடினம். எடுத்துக்காட்டுகள்: AT 
மற்றும் T, ஃநபார்டு, நமாட்நடாநராலா நபான்ற கபரிய நிறுவனங்கள்.  

ைன்தனப்
புரிந்து

பகாள்வது

மற்றவர்கதளப்
புரிந்து

பகாள்வது

நிறுவனங்கதள
புரிந்து

பகாள்வது

அதனத்தையும் 
ஒன்றாக 

இதணத்ைல்
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5. மறுபுறம், புைிய நிறுவனங்களில் அைிகதள 
அறிமுகப்படுத்துவதுசுலபமான ஒன்றாக இருக்கும்.  

ஆ. உறுப்பினர்கதள சைீதைத்ைல்: 
1. ைனிநபர்கதள அைி வரீர்களாக மாற்றுவைற்கான வழிகள் 

பின்வருமாறு: நைர்வு, பயிற்சி மற்றும் குழுப்பைி. 

(i) நைர்வு 
ைிறதமயான அைி வரீர்களாக இருப்பைற்கு நைதவயான ைிறன்கதள 

சிலர் ஏற்கனநவ ககாண்டுள்ளனர். குழு உறுப்பினர்கதள பைியமர்த்தும்நபாது, 
நவதலதய நிரப்ப நைதவயான கைாழில்நுட்ப ைிறன்கதளத் ைவிர, 
உறுப்பினர்கள் ைங்கள் குழு பாத்ைிரங்கதளயும் கைாழில்நுட்ப நைதவகதளயும் 
பூர்த்ைி கசய்ய முடியும் என்பதை உறுைிப்படுத்ைிக் ககாள்ள நவண்டும். 

குழுவில் இருக்கும் சில உறுப்பினர்களுக்கு குழு ைிறன்கள் 
இருப்பைில்தல. ைனிப்பட்ட ைிறன்கள் இருப்பினும் குழுவாக ைங்கள் 
ைிறதமகதள கவளிப்படுத்துவைில் சிக்கல் இருக்கும். துரைிர்ஷ்டவசமாக, 
அத்ைதகய குழு உறுப்பினர்கள் அக்குழுக்களின் குதறயாக மாறிவிடுகிறார்கள். 
குழு ைிறன்கள் / நநாக்குநிதல இல்லாை ஊழியர்கதள எைிர்ககாள்ளும்நபாது 
அதவகதளக் தகயாள மூன்று வழிகள் உள்ளன. 

i) உறுப்பினர்களுக்கு பயிற்சி அளித்ைல். 
ii) நிறுவனத்ைிற்குள் அைிகள் இல்லாை பிரிவில் உறுப்பினருக்கு 

நவதலதய ஒதுக்குைல்.  
iii) மனுைாரதர நியமிக்காமல் இருத்ைல். 

(ii) பயிற்சி: 
ைனிப்பட்ட ைிறதமகள் நிதறந்ை ஒருவதர அைி வரீராக ஆக்குவைற்கு பயிற்சி 
அளிக்கலாம்.  அைிகளில் பைியாற்றவிருக்கும் உறுப்பினர்களுக்கு 
நதடமுதற ைிறன்கதள வழங்க கவளி ஆநலாசகர்கள் நியமிக்கப்படலாம், 
அவர்கள் குழுப்பைி வல்லுநர்கள் என்று அதழக்கப்படுகிறார்கள். இவர்கள் 
ஊழியர்களுக்கு, அைி உறுப்பினர்களாக மாறுவைற்கான பயிற்சிகதள 
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வழங்குவர். ைங்களது ைனிப்பட்ட ைிறன்கதள, ைாங்கள் சார்ந்ை குழுவுக்கு 
ஏற்றவாறு மாற்றியதமக்கும் நதடமுதறகள் பயிற்சி அளிக்கப்படும். 

சிக்கல்கதள தகயாள்வது, ைகவல் கைாடர்பு, நபச்சுவார்த்தை, நமாைல்-
நமலாண்தம மற்றும் பயிற்சி ைிறன்கதள நமம்படுத்துைல் நபான்றதவ இந்ை 
பயிற்சியில் அடங்கும். எடுத்துக்காட்டாக, கபல் அட்லாண்டிக் நிறுவனத்ைில், 
ஒரு குழு இறுைியாக பைவி ஏற்பைற்கு முன்பு, குழு உறுப்பினர்கள் எவ்வாறு 
பல்நவறு நிதலகதள கடந்து கசல்கிறார்கள் என்பைில் பயிற்சியாளர்கள் 
கவனம் கசலுத்துகிறார்கள். ஊழியர்களுக்கு கபாறுதமயின் முக்கியத்துவத்தை 
அறிவுறுத்துகிறார்கள் - ஏகனனில் ஊழியர்கள் ைனியாக கசயல்படுவதை விட 
அைிகளில் கசயல்படுவது மாறுபடும்.  

உைாரைமாக, மிநசாரியில் உள்ள எமர்சன் எலக்ட்ரிக் நிறுவனத்ைின் சிறப்பு 
நமாட்டார் பிரிவில் பைியாற்றும் 650 உறுப்பினர்களும், பயிற்சியில் கலந்து 
ககாண்டநைாடு மட்டுமல்லாமல் அதை ஏற்றும் ககாண்டு நிறுவனத்துக்கு 
கவற்றிதயயும் நைடித் ைந்துள்ளனர்.  
(iii) தவகுைைி: 
ைனிநபர்களுக்குள் நபாட்டி முயற்சிகதளக் காட்டிலும், கூட்டு முயற்சிகதள 
ஊக்குவிப்பைற்காக கவகுமைி முதறதய மறுசீரதமக்க நவண்டும். 
உைாரைமாக, ஹால்மார்க் கார்டுகள், நிறுவனம் அைன் ைனிநபர்-ஊக்க 
முதறக்கு பைிலாக, குழு இலக்குகதள அதடவைன் அடிப்பதடயில் ஆண்டு 
நபானதஸ மாற்றியதமத்ைது.  

குழு உறுப்பினராக ஒவ்கவாருவரும் எவ்வளவு ஒத்துதழப்புடன் 
கசயல்படுகிறார்கள் என்பதை கருத்ைில் ககாண்டு, அவர்களுக்கான பைவி 
உயர்வு, ஊைிய உயர்வு மற்றும் பிற அங்கீகாரங்கள் வழங்கப்பட நவண்டும். 
ைனிப்பட்ட பங்களிப்பு புறக்கைிக்கப்படும் என்று இது அர்த்ைப்படுத்துவைில்தல; 
மாறாக, இது அைிக்கு ைன்னலமற்ற பங்களிப்புகளுடன் சமப்படுத்ைப்படுகிறது.  
கவகுமைி அளிக்கப்பட நவண்டிய நதடமுதறகளில் புைிய சகாக்களுக்கு 
பயிற்சி அளித்ைல், குழு உறுப்பினர்களுடன் ைகவல்கதளப் பகிர்ைல், குழு 
நமாைல்கதளத் ைீர்க்க உைவுைல் மற்றும் ைங்கள் அைிக்குத் நைதவயான புைிய 
ைிறன்கதள வளர்த்துக்க ககாள்வது ஆகியவற்தற நசர்த்துக்ககாள்வது 
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ஊழியர்களுக்கு ஊக்கமாக இருக்கும். குழுப்பைியிலிருந்து ஊழியர்கள் 
கபறக்கூடிய உள்ளார்ந்ை கவகுமைிகதளயும் கருத்ைில் ககாள்ள நவண்டும். 
அைிகள் நட்புறதவ வழங்குகின்றன. கவற்றிகரமான அைியின் 
ஒருங்கிதைந்ை பகுைியாக இருப்பது உற்சாகமாகவும் ைிருப்ைிகரமாகவும் 
இருக்கும் என்ற உறுப்பினர்கள் நம்ப நவண்டும். 

‘ 

                                                                                                                  
நிைி அல்லது நிைி அல்லாை கவகுமைிகள் 

 

 

    நிபுைர்களால் பயிற்சி 
 

                  பிறதர தகயாளும் ைிறன்கள் 

படம் எண் 4.9 ைனிநபர்கதள அணி வைீர்களாக ைாற்றியதைத்ைல் 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

நைர்வு 

பயிற்சி 

தவகுைைிகள் 

ைாணவர் தசயல்முதற 

உங்கதள நீங்கநள SWOT பகுப்பாய்வு கசய்யுங்கள். 

என் பலங்கள் என் பலவனீங்கள் 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

எனக்கான வாய்ப்புகள் எனக்கான அச்சுறுத்ைல்கள் 
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4.4 குழு உருவாக்கம் ைற்றும் குழு நைம்பாடு 

அறிமுகம் 
குழு கட்டதமத்ைல் என்பது ஊழியர்களின் ைனிப்பட்ட பங்களிப்தப ஒரு 
ஒருங்கிதைந்ை குழுவாக மாற்றுவைற்கான கசயல்முதறயாகும். 
ஒருங்கிதைந்ை குழு என்பது நிறுவனங்கள் அவர்களின் வாடிக்தகயாளர்களின் 
நநாக்கங்கதளயும் குறிக்நகாள்கதளயும் நிதறநவற்றுவைன் மூலம் 
அவர்களின் நைதவகதளப் பூர்த்ைி கசய்வைற்காக ஒன்றுக்ககான்று 
ஒன்றிதைந்து கசயல்பட ஏற்பாடு கசய்யப்பட்ட ஒரு குழுவாகும். 

குழு ைற்றும் குழு கட்டதைப்தப வதையறுத்ைல் 
ஒரு குழு என்பது கபாதுவான குறிக்நகாள்கதள நநாக்கி கசயல்படுவதும், 
விதளவுகளுக்கான கபாறுப்தபப் பகிர்ந்து ககாள்வதும் ஆகும். ஒரு குறிப்பிட்ட 
ைிட்டத்ைிற்காக ஒன்றாகக் ககாண்டுவரப்பட்ட கவவ்நவறு துதறகதளச் சார்ந்ை 
நபர்களின் கசயல்பாடுகள் மற்றும் ைிறன்களும் ஒன்றிதைக்கப்பட்டு ஒரு குழு 
உருவாக்கப்படலாம். ைிறதமயான குழு உறுப்பினர்களின் நைர்வுடன் குழு 
கட்டிடம் கைாடங்குகிறது. நல்ல பைி உறவுகள் மற்றும் நதடமுதறகதள 
ஊக்கப்படுத்துகிறது. குழுவினதர வழிநடத்துவைன் மூலமும் நமம்படுத்துவைன் 
மூலமும் அவர்களின் இலக்குகதள அதடயவும் உைவுகிறது. 

குழு கட்டதைப்பின் நன்தைகள் 
தவற்றிகைைான குழு உருவாக்கம் 

• சிக்கலான பைிகதளச் சமாளிக்க ைனிநபர்களின் முயற்சிகதள 
ஒருங்கிதைத்ைல். 

• நிபுைத்துவம் மற்றும் அறிதவப் பயன்படுத்ைிக் ககாள்ளும் வாய்ப்பு 
அைிகளில் சாத்ைியமாகிறது.  

• ைனியாக பைிபுரியும் ஊழியர்களால் அதடய முடியாை 
முடிவுகதள குழுவாக உருவாக்குைல். 

• குழு உறுப்பினர்கள் ஆைரதவயும் ஈடுபாட்தடயும் உைருவைால் 
ஊக்கத்தையும் நம்பிக்தகதயயும் உயர்த்ைவும் பராமரிக்கவும் 
முடியும். 
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• புைிய நயாசதனகதள உருவாக்க உறுப்பினர்கதள ஒன்றிதைந்து 
கசயல்பட ஊக்குவிக்கவும், சிக்கல்கதளத் ைீர்க்கவும், புைிய 
வழிகதளக் கண்டறியவும் அைிகள் உதுவுகிறது. 

• ைகவல்கைாடர்பு ைதடகதள உதடக்க மற்றும் ஆநராக்கியமற்ற 
நபாட்டி, மற்றும் துதறகளுக்கு இதடயில் உள்ள மைிப்படீு முதற 
ஆகியவற்தறத் ைவிர்த்ைல் அவசியம். 

• ைனிப்பட்ட மற்றும் கூட்டு வலுவூட்டலின் அளதவ உயர்த்துைல். 
• குழுவில் இருக்கும் ஒவ்கவாருவரின் பைி ஈடுபாட்தடயும், 

உரிதமதயயும் நமம்படுத்துைல். 

ஒரு சிறந்ை அணிதய எவ்வாறு உருவாக்குவது? 
 ஒரு சிறந்ை அைிதய உருவாக்குவைற்கு நிதறய ைிறன்களும் 

மனைின் ஒத்துதழப்பு உைர்வும் நைதவ. வழக்கமாக, சில 
நமலாளர்கள் குழு உருவாக்கும் ைிறன்களில் நிபுைத்துவம் 
கபற்றவர்களாக இருப்பர்.   

 குழு கட்டதமப்பிற்கு கபாறுப்பான நமலாளர், அவர்களது குழு 
உறுப்பினர்களின் பலங்கதளயும் பலவனீங்கதளயும் கண்டுபிடித்து 
கவவ்நவறு ைிறன் ககாண்ட நபர்களின் சரியான கலதவதய 
உருவாக்க முடியும். அைி உறுப்பினர்களிதடநய வலுவான உறதவ 
நமம்படுத்தும் ைிறன்கதளயும், நம்பிக்தகதய வளர்ப்பைிலும் 
நமலாளர்கள் கவனம் கசலுத்ை நவண்டும். 

 நமலாளர்கள், குழு உறுப்பினர்களிதடநய சுமுகமான கைாடர்புகதள 
ஊக்குவிக்க நவண்டும், நமலும் பல்நவறு குழு உருவாக்கும் 
நடவடிக்தககளின் உைவியுடன் மன அழுத்ைத்தையும் குதறக்க 
நவண்டும். 

 குழு உறுப்பினர்களுக்கு நிறுவனத்ைின் குறிக்நகாள்கதளயும் 
நநாக்கங்கதளயும் நமலாளர்கள், கைளிவாக வதரயறுக்க நவண்டும். 
நிறுவன இலக்குகதள அதடயவும், உறுப்பினர்கதள வழிநடத்ைவும் 
அைியில் உள்ள ஒவ்கவாரு உறுப்பினரின் பங்தகயும் நமலாளர்கள் 
குறிப்பிட நவண்டும். 
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குழு கட்டும் தசயல்முதற 
குழு கட்டதமத்ைல் என்பது ஒரு முதற கசய்யும் கசயல்பாடு அல்ல. இது ஒரு 
படிப்படியான கசயல்முதறயாகும், இது நிறுவனத்ைில் விரும்பத்ைக்க 
மாற்றத்தைக் ககாண்டுவருவதை நநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. அைிகள் 
வழக்கமாக ஒரு குறிப்பிட்ட பைி அல்லது ைிட்டத்ைிற்காக 
உருவாக்கப்படுகின்றன, அதவ கபரும்பாலும் குறுகிய காலத்ைிற்கு மட்டுநம. 
குழு கட்டதமப்பில் ஈடுபட்டுள்ள பல்நவறு படிகள் பின்வருமாறு: 

குழு கட்டதைப்பின் அவசியத்தை அதடயாளம் காணுைல்: ஒரு குறிப்பிட்ட 
பைிதய முடிக்க ஒரு குழுவின் நைதவதய நமலாளர் முைலில் பகுப்பாய்வு 
கசய்ய நவண்டும். ஒரு குழுதவ உருவாக்கும் முன், கசய்ய நவண்டிய 
நவதலயின் நநாக்கம், நவதலக்குத் நைதவயான ைிறன்கள் மற்றும் அைன் 
சிக்கலான ைன்தம ஆகியவற்தறக் கண்டறிய நவண்டும். 

குறிக்நகாள்கள் ைற்றும் நைதவயான ைிறன்கதள வதையறுத்ைல்: நிறுவன 
நநாக்கங்கள் மற்றும் அதை நிதறநவற்றத் நைதவயான ைிறன்கதளக் 
கண்டறியவும். அநைநபால் அைியின் நநாக்கங்கதள அதடய, மனிை 
வளங்கதள எவ்வாறு பயன்படுத்ைலாம் என்பதைக் கண்டறிைலும் 
அவசியமாகிறது.   

குழு பாத்ைிைங்கதள கவனித்ைல்: நமலாளர்கள், அைி உறுப்பினர்களின் 
பல்நவறு அம்சங்கதளக் கருத்ைில் ககாள்ள நவண்டும்.  
ைனிநபர்களிதடநயயான கைாடர்புகள், அவர்களின் பாத்ைிரங்கள் மற்றும் 
கபாறுப்புகள், பலங்கள் மற்றும் பலவனீங்கள், சாத்ைியமான குழு 
உறுப்பினர்களின் அதமப்பு மற்றும் கபாருந்ைக்கூடிய ைன்தம, ஆகியதவ 
இைில் அடங்கும். 

குழு உருவாக்கும் மூநலாபாயத்தை ைரீ்ைானித்ைல்: அடுத்ை கட்டமாக 
நமலாளர்கள் ஒரு பயனுள்ள குழு கட்டதமப்தப உறுைிப்படுத்ை, அந்ைக்   
குழுவின் கசயல்பாட்டு கட்டதமப்தப நன்கு புரிந்து ககாள்ள நவண்டும். 
குறிக்நகாள்கள், பாத்ைிரங்கள், கபாறுப்புகள், கசயல்பாட்டு காலம், அைியின் 
வளங்கள், பயிற்சி, ைகவல்கள் பரிமாறப்படும் முதறகள், கருத்து, அைியில் 
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நம்பிக்தகதய வளர்ப்பது நபான்ற கசயல்பாடுகளில் நமலாளர்கள் ைங்கதள 
ையார் படுத்ைிக் ககாள்ள நவண்டும். 

ைனிநபர்கதள ஒன்றிதணத்து குழுதவ உருவாக்குைல்: இந்ை கட்டத்ைில், 
ைனிநபர்கள் ஒன்றாக ஒரு குழுதவ உருவாக்க ஒன்றிதைக்கப்படுவார்கள். 
ஒவ்கவாரு உறுப்பினரும் அைிக்குள்ளான ைனது பாத்ைிரங்கள் மற்றும் 
கபாறுப்புகதள நன்கு அறிந்ைிருப்பார்கள். 

விைிகதள நிறுவி தைாடர்பு தகாள்ளுைல்: குழு உறுப்பினர்களின் புகார்கதள 
தகயாளுைல், சந்ைிப்பு அட்டவதை மற்றும் அைிக்குள்நளநய முடிகவடுப்பது 
கைாடர்பான விைிகள் விவாைிக்கப்படுகின்றன. ைனிநபர்கள் நகள்விகதளக் 
நகட்க ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள் மற்றும் அைியில் ைிறந்ை மற்றும் 
ஆநராக்கியமான ைகவல்கைாடர்புகதள உருவாக்க ைங்கள் கருத்துக்கதளத் 
கைரிவிக்க ஊக்கப்படுத்ைப்படுகிறார்கள். 

ைனிநபரின் பலங்கதள அதடயாளம் காணுைல்: ைனிநபர்களின் பலத்தை 
கவளிப்படுத்ை பல்நவறு குழு உருவாக்கும் பயிற்சிகள் நடத்ைப்படுகின்றன. குழு 
உறுப்பினர்கள் ஒருவருக்ககாருவர், மற்றவரின் பலம் மற்றும் பலவனீத்துடன் 
பழக்கப்படுத்ைவும் இது உைவுகிறது. 

அணியின் ஒரு பகுைியாக இருத்ைல்: இந்ை கட்டத்ைில், நமலாளர்கள் 
அைியில் ஒரு உறுப்பினராக ைன்தன ஈடுபடுத்ைிக் ககாள்ள நவண்டும், ைவிர 
ஒரு முைலாளியாக அல்ல. நமலாளர்கள் அைியில் உள்ள ைனிநபர்கதள 
ைங்களின் முக்கியத்துவத்தை உைர தவத்ைல் அவசியம்.  நமலும் ஒவ்கவாரு 
உறுப்பினதரயும் சமமாக நடத்துவதும் அவசியம். குழு உறுப்பினர்கள் ைங்கள் 
நமலாளதர ைங்கள் குழுத் ைதலவராகவும், வழிகாட்டியாகவும், 
முன்மாைிரியாகவும் பார்க்க நவண்டும். 

தசயல்ைிறதனக் கண்காணித்ைல்: அடுத்ை கட்டமாக ஒட்டுகமாத்ை அைியின் 
உற்பத்ைித்ைிறதனயும் கசயல்ைிறதனயும் சரிபார்க்க நவண்டும். இது அந்ை 
அைியில் உள்ள குதறகதளயும் அைற்கான காரைங்கதளயும் 
கண்டுபிடிப்பதை உள்ளடக்குகிறது. நீண்ட காலத்ைிற்கு அைியின் கசயல்ைிறன் 
மற்றும் உற்பத்ைித்ைிறதன நமம்படுத்ை இது அவசியம். 
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கூட்டங்கள் அட்டவதணயிடுைல்: குழு கசயல்ைிறன், பைி கைாடர்பான 
பிரச்சிதனகள் மற்றும் எைிர்கால நடவடிக்தக குறித்து விவாைிக்க 
அவ்வப்நபாது நநாக்க கூட்டங்கதள நடத்துவது மிக முக்கியமான படிகளில் 
ஒன்றாகும். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

படம் எண் 4.10 குழு கட்டும் தசயல்முதற 

அணிதயக் கதலத்ைல்: இறுைியாக, நமலாளர்கள் முடிவுகதள மைிப்படீு 
கசய்ய நவண்டும் மற்றும் ைனிநபர்களின் பங்களிப்புக்கும் சாைதனகளுக்கும் 

குழு கட்டதமப்பின் 
அவசியத்தை 

அதடயாளம் காணுைல் 

குறிக்நகாள்கள் மற்றும் 
நைதவயான 
ைிறன்கதள 

வதரயறுத்ைல் 

குழுபாத்ைிரங்கதள 
கவனித்ைல் 

விைிகதள நிறுவி  
கைாடர்பு 

ககாள்ளுைல் 

ைனிநபர்கதள 
ஒன்றிதைத்து 

குழுதவஉருவாக்குைல் 

குழு உருவாக்கும் 
மூநலாபாயத்தை 
ைீர்மானித்ைல் 

கசயல்ைிறதனக் 
கண்காைித்ைல் 

அைியின் ஒரு 
பகுைியாக இருத்ைல் 

 

ைனிநபரின் பலத்தை 
அதடயாளம் 

காணுைல் 

அைிதயக் 
கதலத்ைல் 

கூட்டங்கதள 
ைிட்டமிடுைல் 

குழு கட்டும் தசயல்முதற 
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கவகுமைி அளிக்க நவண்டும். இறுைியாக, அைி உருவாக்கப்பட்ட நநாக்கத்தை 
அதடந்ை கவற்றியில் குழு கதலக்கப்படுகிறது.  

குழு கட்டதைப்பின் நன்தைகள்: 
பைியிடத்ைில் பயனுள்ள அைிகதள உருவாக்கி நிர்வகிப்பைற்கான ஒரு 
நுட்பமாக குழு கட்டதமப்பு பார்க்கப்படுகிறது. இைன் நநாக்கம் என்னகவனில் 
நிறுவனத்ைின் நீண்டகால குறிக்நகாள்கதள அதடய நைதவயான 
நடவடிக்தககதள நமற்ககாள்ளச் கசய்வது ைான். குழு கட்டதமப்பைன் 
பல்நவறு நன்தமகள் பின்வருமாறு: 

பலங்கள் ைற்றும் பலவனீங்கதள அதடயாளம் காணுைல்: குழு 
உருவாக்கும் பயிற்சிகள் மூலம், நமலாளர்கள் ஒவ்கவாரு உறுப்பினரின் பலம் 
மற்றும் பலவனீங்கதள அதடயாளம் காை முடியும். அன்றாட வழக்கமான 
நவதலகளில், அத்ைதகய பகுப்பாய்வு கசய்ய முடியாது. இந்ை ைிறன்கதள 
நமலாளர்கள் பயனுள்ள குழுக்கதள உருவாக்க பயன்படுத்ைலாம். 

தைாதலநநாக்கு பார்தவ ைற்றும் நநாக்கம்: நிறுவனங்கள் குழுக்குதள 
உருவாக்கி, அைன் நநாக்கத்தை அதடய, குழுக்களின் பங்தகயும், 
முக்கியத்துவத்தையும் வதரயறுக்கின்றன. இது நிறுவனத்ைின் குறிக்நகாள்கள், 
நநாக்கம் மற்றும் கைாதலநநாக்கு பார்தவ ஆகியவற்தற ைனிநபர்கள் மிகத் 
கைளிவாகப் புரிந்துககாள்ளச் கசய்கிறது, நமலும் அதை நநாக்கி பங்களிக்க குழு 
உறுப்பினர்கதளத்   தூண்டுகிறது. 

தைாடர்பு ைற்றும் ஒத்துதழப்தப உருவாக்குகிறது: குழு உருவாக்கும் 
நடவடிக்தககள் குழு உறுப்பினர்களின் உறதவ நமம்படுத்துகின்றன. 
ஒத்துதழப்பு குழு உறுப்பினர்களிதடநய நம்பிக்தகதயயும் புரிந்துைர்தவயும் 
உருவாக்குகிறது. 

பாத்ைிரங்கள் மற்றும் கபாறுப்புகதள நிறுவுகிறது: இது ஒரு அைியின் 
ஒவ்கவாரு உறுப்பினரின் பங்தகயும் வதரயறுத்து கைளிவுபடுத்துகிறது. 
நமலும், ஒரு உறுப்பினர்கள் குழுவாக கசயல்படுவைற்கான உந்துைதலயும் 
வழங்குகிறது. 
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ஆக்கபூர்வைான சிந்ைதனதயயும், சிக்கல்கதலத் ைரீ்ப்பதையும் 
ஊக்குவிக்கிறது: ஒரு குழுவில் உள்ள ைனிநபர்கள் ைங்கள் கருத்துக்கதள 
கூறவும், பிரச்சிதனகளுக்கு ைீர்வு காைவும் உந்துைல் கபறுகிறார்கள். இது 
அவர்களின் பதடப்புத் ைிறதன கவளிக்ககாைர கசய்வைற்கு வழிவகுக்கிறது. 
நம்பிக்தகதயயும் ைன உறுைிதயயும் உருவாக்குகிறது: நிறுவனங்கள் 
குழுக்கதள உருவாக்குவது மூலம், அைன் உறுப்பினர்களிடத்ைில் 
நகாட்பாடுகதள அைிகரிக்கச் கசய்கிறது. இைன் மூலம் அவர்களின் ைிறன்கதள 
வளர்த்துக் ககாள்ளவும், வலுவான உறவுகதள வளர்த்துக் ககாள்ளவும் 
ஊக்குவிக்கிறது, இறுைியில் குழு உறுப்பினர்களின் மன உறுைிதயயும் 
நம்பிக்தகதயயும் அைிகரிக்கிறது. 

ைாற்றத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறது ைற்றும் நிர்வகிக்கிறது: குழு 
கட்டதமப்பின் நுட்பம், மாற்றத்தையும் அைன் அவசியத்தையும் நன்கு அறிந்ை 
நமலாளர்கதள உருவாக்குவைன் மூலம் நிறுவன மாற்றத்தை 
ஒருங்கிதைப்பதை எளிைாக்குகிறது. இதுநபான்ற மாற்றத்தையும், பைி 
மற்றும் அைியின் கசயல்ைிறனில் அைன் ைாக்கத்தையும் நிர்வகிக்க இது 
உைவுகிறது. 

பிைைிநிைித்துவத்தை எளிைாக்குகிறது: நமலாளர்கள் ஒரு ைனிநபதரக் 
காட்டிலும் ஒரு குழுவுக்கு நவதலதய ஒப்பதடப்பது மிகவும் 
சாமர்த்ைியமானைாக கருைப்படுகிறது. எனநவ, குழு கட்டதமத்ைல் 
நமலாளர்களுக்கு பைிதய ைிறதமயான அைிக்கு ஒப்பதடக்க உைவுகிறது. 

சிறந்ை உற்பத்ைித்ைிறன்: குழு புத்ைிசாலித்ைனமாக உருவாக்கப்பட்டு, அதனத்து 
குழு உறுப்பினர்களும் குறிக்நகாள்கதள அதடய ஒத்துதழப்புடன் 
கசயல்பட்டால், அதனத்து ைனிநபர்களின் உற்பத்ைித்ைிறனும் நமம்படும். 
இைனால், அைி மற்றும் நிறுவனத்ைின் உற்பத்ைித்ைிறனும் அைிகரிக்கும். 
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படம் எண் 4.11 குழு கட்டதைப்பின் நன்தைகள் 

குழு கட்டதைப்பின் ைதீைகள் 
ஒரு குழுதவ வடிவதமப்பது எளிைான பைி அல்ல. ஒரு உயர் கசயல்ைிறன் 
ககாண்ட குழு நிறுவன நநாக்கங்கதள நிதறநவற்ற முடியும். இருப்பினும், 
ஒரு ைிறதமயற்ற குழு அதமப்பின் நநரத்தையும் வளங்கதளயும் வைீடிக்க 
வழிவகுக்கும். எனநவ, குழு கட்டதமப்பால் பல பாைகமான விதளவுகளும் 
உள்ளன, அதவ பின்வருமாறு: 

கைாதலநநாக்கு பார்தவ மற்றும் நநாக்கம் 

கைாடர்பு மற்றும் ஒத்துதழப்தப உருவாக்குகிறது 

பாத்ைிரங்கள் மற்றும் கபாறுப்புகதள நிறுவுகிறது 

ஆக்கபூர்வமான சிந்ைதன மற்றும் சிக்கதலத் 
ைீர்ப்பதை ஊக்குவிக்கிறது 

நம்பிக்தகதயயும் மனஉறுைிதயயும் உருவாக்குகிறது 

மாற்றத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறது மற்றும் 
நிர்வகிக்கிறது 

பிரைிநிைித்துவத்தை எளிைாக்குகிறது 

சிறந்ை உற்பத்ைித்ைிறன் 

குழு கட்டதைப்பின் நன்தைகள் 
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நைாைதல உருவாக்குகிறது: சில நநரங்களில், குழு அைன் 
உறுப்பினர்களிதடநய ஒருங்கிதைப்தபயும் புரிைதலயும் 
ககாண்டிருப்பைில்தல. இது அைிக்குள்நளநய நமாைல்களுக்கு வழிவகுக்கிறது, 
எனநவ கசயல்ைிறன் மற்றும் உற்பத்ைித்ைிறன் குதறகிறது. இத்ைதகய 
நமாைல்களால் நிர்வாகத்ைில் நிதறய நநரம் வைீடிக்கப்படுகிறது. 

 
படம் எண்: 4.12 குழு கட்டதைப்பின் ைதீைகள் 

பயனற்ற குழு உறுப்பினர்கள்: சில நநரங்களில், குழு உறுப்பினர்கள் சிலர், 
அைி கசயல்ைிறனுக்கு அைிக பங்களிப்தப வழங்குவைில்தல. இத்ைதகய 
பயனற்ற நபர்கள் குழு உறுப்பினர்களாக இருக்கும் நபாது, அைியின் உற்பத்ைி 
ைிறன் குதறந்துவிடுகிறது.  

ஒத்துதழயாதைக்கு வழிவகுக்கும்: ஒவ்கவாரு நபரும் ஒருவருக்ககாருவர் 
நவறுபட்டு இருப்பைால் குழு உறுப்பினர்களுக்குள் சில நநரங்களில் 
ஒத்துதழப்பும் ஒற்றுதமயும் இருப்பைில்தல. அைி உறுப்பினர்களிதடநய 
இந்ை ஒத்துதழயாதம முயற்சிகள் நைால்விக்கு வழிவகுக்கிறது மற்றும் 
ஒட்டுகமாத்ை அைியின் கசயல்ைிறதனத் ைடுக்கிறது. 

ைனிப்பட்ட தசயல்ைிறதன ைைிப்பிடுவது கடினம்: குழு கட்டதமப்பால் 
நிறுவனங்கள் கபறும் முடிவு அல்லது விதளவு எதுவாக இருந்ைாலும் அது 
அைியின் சாைதன அல்லது நைால்வி. வழக்கமாக, நிறுவனங்கள் ஒவ்கவாரு 
உறுப்பினரின் பங்களிப்தபயும் ைனித்ைனியாக கவனித்ைாலும், அைியின் 
முயற்சிகளுக்நக கவகுமைி அளிக்கப்படுகிறது. 

தமாைதல
உருவாக்குகிற

து

பயனற்ற
குழு

உறுப்பினர்க
ள்

ஒத்துதையா
தமக்கு

வைிவகுக்கு
ம்

ைனிப்பட்ட
சசயல்ைிற

தன
மைிப்பிடுவ
து கடினம்

சசலதவ
உள்ளடக்கியது

சபாறுப்புக்
கூறல் மற்றும்
நம்பகத்ைன்தம

சிக்கல்கள்
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தசலதவ உள்ளடக்கியது: குழு உருவாக்கும் நடவடிக்தககளுக்கு நநரமும் 
பைமும் நைதவ. நமலும், உருவாக்கப்பட்ட அைிகளுக்குள் ஒருங்கிதைப்பு, 
சமநிதல, கருத்து, முடிகவடுப்பது மற்றும் நமாைல் நமலாண்தம 
ஆகியவற்தற உறுைி கசய்வைில் நிதறய நநரம், கசலவு மற்றும் வளங்கள் 
பயன்படுத்ைப்படுகின்றன. 

தபாறுப்புக்கூறல் ைற்றும் நம்பகத்ைன்தை சிக்கல்கள்: நைால்வியுற்றால், 
காரைத்தைக் கண்டுபிடிப்பது கடினம். கபாதுவாக குழு கவற்றியதடயும் நபாது 
கபாறுப்நபற்றுக்ககாள்ளும் குழு உறுப்பினர்கள் சிலர், சாைகமற்ற முடிவுக்கு 
மற்ற உறுப்பினர்கதள கபாறுப்நபற்கச் கசய்வார்கள். கவற்றிகபற்றால், குழு 
உறுப்பினர்கள் முழு அைியின் முயற்சிகதளயும் புறக்கைித்து, அதை ைனக்கு 
மட்டுமானைாக காட்டுவைில் மும்முரமாக ஈடுபடுவார்கள்.  

குழு நைலாண்தை – தபாருள் 
குழு நமலாண்தம என்பது நிர்ையிக்கப்பட்ட இலக்குகதள அதடய குழு 
உறுப்பினர்கதள கநருக்கமாகக் ககாண்டுவருவைன் மூலம் ஒரு அைிதய 
ஒன்றிதைக்கும் பல்நவறு கசயல்பாடுகதளக் குறிக்கிறது. அைி 
உறுப்பினர்கதளப் கபாறுத்ைவதர, அவர்களின் அைி அவர்களின் 
முன்னுரிதமயாக இருக்க நவண்டும், மற்ற அதனத்தும் பின் இருக்க 
நவண்டும். அவர்கள் ைங்கள் குறிக்நகாள்களில் மிகவும் கவனம் கசலுத்ை 
நவண்டும். 

குழு நைலாண்தை - வதையதற 
குழு நமலாண்தம ஒவ்கவாரு துதறயிலும் ஒரு முக்கியமான கருத்ைாகும். 
குழு நமலாண்தம என்பது ைனிநபர்களின் குழுதவ நிர்வகிப்பைாகும், இங்கு 
கவவ்நவறு ைிறன்கதளக் ககாண்ட நபர்கள் ஒரு கபாதுவான இலக்தக அதடய 
ஒன்றிதைந்து கசயல்படுவார்கள்.  வைிகத்ைில், குழு நமலாண்தம என்பது 
நிறுவன நநாக்கங்கதள அதடய அதனத்து ஊழியர்களின் கூட்டு 
முயற்சியாகும். 
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பயனுள்ள குழு நைலாண்தை ைிறன்கள் 
வாழ்க்தகயின் ஒவ்கவாரு ைருைத்ைிலும் நமலாண்தம அவசியம். நாம் 
சாப்பிடுவதை கூட நிர்வகிக்க நவண்டும். அநைநபால், அைி 
உறுப்பினர்களிடமிருந்து சிறப்பான கசயல்ைிறன்கதள கபற ஒரு அைிதய 
ைிறம்பட நிர்வகிக்க நவண்டும். ைனது அைிதய சிறப்பாக நிர்வகிப்பைில் அைித் 
ைதலவர் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார். குழு நமலாண்தம என்பது ஒரு 
முக்கியமான ைிறதமயாகும், இது அதனத்து நமலாளருக்கும் 
நைதவப்படுகிறது. நிறுவனங்கள் ைங்கள் அைியின் கவளியடீ்தடக் 
கட்டுப்படுத்ைவும், அைிகரிக்கவும், சிறந்ை நமலாளர்கதள அதடயாளம் காை 
நவண்டும். பயனுள்ள குழு நிர்வாகத்ைிற்கான சில உைவிக்குறிப்புகள் மற்றும் 
உத்ைிகள் பின்வருமாறு: 

1. தைாடர்பு: ைிறதமயான குழு நிர்வாகத்ைிற்கு குழு உறுப்பினர்களுடன் ஒரு 
நல்ல, நநர்தமயான கலந்துதரயாடல் அவசியம். குழு உறுப்பினர்கள் 
கைாடர்ந்து கைாடர்பு ககாள்ள நவண்டிய வைிக நயாசதனகள் மற்றும் 
நிறுவனத்ைின் உத்ைிகதள ைதலவர்கள் சிந்ைிக்கிறார்கள், இைனால் 
நிறுவனத்ைின் பார்தவ என்ன என்பதை ஊழியர்கள் அறிவார்கள். 
2. உந்துைல்: ைிறதமயான குழு நிர்வாகத்ைிற்கு ஊழியர்களின் நிதலயான 
உந்துைல் நைதவப்படுகிறது. ஒரு வலுவான குழுவில் உள்ள அதனத்து 
உறுப்பினர்களும் ைங்கள் பைிகதள முடிக்க உந்துைல் மற்றும் நநர்மதற 
ஆற்றலுடன் இருக்க நவண்டும். 
3. கருத்து: ைிறதமயான குழு நிர்வாகத்ைிற்கு மூத்ைவர்கள் மற்றும் சக 
ஊழியர்களின் கருத்து முக்கியமானது. இதை கருத்ைில் ககாண்டு, 
நிறுவனங்கள் 360 டிகிரி கசயல்ைிறன் மைிப்படீு நுட்பம் மூலம் நிறுவனத்ைில் 
உள்ள அதனவரிடமும் மைீப்படீுகதளப் கபறுகின்றன. கபறப்பட்ட மைீப்படீுகள் 
பயன்படுத்ைி ஊழியர்கதள நமம்படுத்ை உைவுகின்றன.   
4. தவளிப்பதடத்ைன்தை: நநர நிர்வாகத்ைிற்கு ஒரு கவளிப்பதடயான நிறுவன 
அதமப்பு இருப்பது மிகவும் முக்கியம். துதை நிர்வாகிகள் மற்றும் குழு 
உறுப்பினர்கள் உயர் நிர்வாகத்தை எளிைாக அணுகவும் புைிய நயாசதனகதளப் 
பற்றி விவாைிக்கவும், சில ைவறான நதடமுதறகதள கிளர்ச்சி கசய்யவும், 
ஊழியர்களின் குரல் நகட்கப்படவும் வசைிகள் ஏற்படுத்ைப்பட நவண்டும். 
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5. பிைைிநிைித்துவம்: ஒரு ைிறதமயான குழு நிர்வாகம் உறுப்பினர்களுக்கு 
நவதல ககாடுக்கும் நபாது, குழுத் ைதலவர் அவரது குழு உறுப்பினர்களுக்கு 
அைிகாரம் வழங்குவதை உறுைி கசய்கிறது. நமலாளர் ைங்கள் பைி ைிறன்கதள 
நம்புகிறார் என்று நிதனக்கும் பைியாளரின் நம்பிக்தகக்கு இது வித்ைிடுகிறது. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் எண் 4.13 குழு நைலாண்தை 

6. வதளந்து தகாடுக்கும் ைன்தை: நமம்பட்ட நவதல வாழ்க்தக ைரம் நபான்ற 
முதறகதளப் பயன்படுத்ைி பைியில் கநகிழ்வுத்ைன்தமதயக் குழுக்கள் அைன் 
உறுப்பினர்களுக்கு உறுைி கசய்வைன் மூலம் அவர்களின் உற்பத்ைித்ைிறதன 
அைிகரிக்க உைவுகிறார்கள். இது ைிறதமயான குழு நிர்வாகத்ைிற்கு 
முக்கியமானது. 

 

பயிற்சி 

 

குழு 
நைலாண்தை 

முயற்சி 

 

பின்னூட்ட
ம் 

கவளிப்பதட
த்ைன்தம 

 

பிரைிநிைிக
ள் 

 

கநகிழ்வு 

 

கவகுமைி 

கைாடர்பாட
ல் 
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7. தவகுைைி: கவகுமைி, விருதுகள், பரிசுகள், பைவி உயர்வு நபான்றவற்றின் 
மூலம் குழு உறுப்பினர்களின் முயற்சிகதள அங்கீகரிப்பது நல்ல குழு 
நிர்வாகத்ைிற்கு அவசியம், ஏகனனில் இது ஊழியர்களின் நம்பிக்தகக்கு 
உைவுகிறது. 
8. பயிற்சி: பைியாளர் ைிறன்கதள வழக்கமான பயிற்சி மற்றும் நமம்பாட்டுடன் 
புதுப்பிப்பது வலுவான குழு நிர்வாகத்ைிற்கு உைவுகிறது. புைிய ைிறன்கள், 
கருவிகள், கற்றல் முதறகள், பயிற்சி அமர்வுகள் நபான்றதவ ஊழியர்களின் 
ைிறன்கதளக் கூர்தமப்படுத்துவைற்கும் அைன் மூலம் குழு கவளியடீ்தட 
நமம்படுத்துவைற்கும் உைவுகின்றன. 

குழு நிர்வாகத்ைின் எடுத்துக்காட்டுகள் 
வைிகம், அரசியல், விதளயாட்டு, ஓய்வு நபான்ற வாழ்க்தகயின் ஒவ்கவாரு 
களத்ைிலும் குழு நிர்வாகத்ைின் பல எடுத்துக்காட்டுகள் இருக்கிறது. குழு 
நிர்வாகத்ைின் சில எடுத்துக்காட்டுகள் பின்வருமாறு: 
1. வணிகத்ைில் குழு நைலாண்தை: ஒரு குறிப்பிட்ட ஊரில் ைனது 
ையாரிப்புகதள விற்க நவண்டிய மார்க்ககட்டிங் ைதலவதர 
எடுத்துக்ககாள்நவாம். அவர் நல்ல ையாரிப்பு ைரத்தை உறுைி கசய்வைற்காக 
ையாரிப்பு குழு, நபக்நக ிங்கிற்கான பிராண்ட் குழு நபான்ற கவவ்நவறு 
அைிகதள நிர்வகிக்க நவண்டும். 
2. விதளயாட்டுகளில் அணி நைலாண்தை: கால்பந்து, கூதடப்பந்து, 
கிரிக்ககட், ரக்பி, ஹாக்கி நபான்ற எந்ை அைி விதளயாட்டிற்கும் ைிறதமயான 
அைி நமலாண்தம நைதவப்படுகிறது. பயிற்சியாளர் அல்லது அைி நமலாளர் 
வரீர்களுக்கு நல்ல பிதைப்பு இருப்பதை உறுைி கசய்கிறார். 
 

 

 

 

 

 

ைாணவர் தசயல்முதற 

உங்கள் கல்லூரியில் உள்ள ஏநைனும் ஒரு விதளயாட்டு அைிதய 
கண்டறியவும்.  

(i) அவர்கள் ஒரு சிறந்ை அைியாக மாறுவைற்கு என்கனன்ன ைதடகள் 
இருந்ைன என்பதைக் கண்டறியவும்.  

(ii) ஒரு சிறந்ை அைியாக ைிகழ்வைற்கு முக்கியமான பண்புகள் யாதவ 
என்பதையும் கண்டறியவும். 
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4.5 ைிறனும் அைசியலும் 

ைிறன் - அறிமுகம் 
நிறுவனங்கள் மனிை வளங்களாலும், கபாருள் வளங்களாளும் ஆனதவ. ஒரு 
நிறுவனத்ைின் மனிை வளங்கள் ைான், அைன் கபாருள் வளங்கதள இறுைி 
கபாருட்களாகநவா, நுகர்வுப் கபாருட்களாகநவா மாற்றுகின்றன. நிறுவனத்ைின் 
கபாருள் வளங்கதள மாற்ற முயற்சிக்கும்நபாது, பல்நவறு நைர்வுகள் 
கசய்யப்பட நவண்டும். உற்பத்ைி கசய்யப்பட நவண்டிய வதககள், விரும்பிய 
கபாருதளப் கபறுவைற்குப் பயன்படுத்ை நவண்டிய பல்நவறு கபாருட்கள், 
உற்பத்ைி கசயல்ைிறனுக்காக ஏற்றுக்ககாள்ள நவண்டிய எந்ைிரங்கள், 
சம்பந்ைப்பட்ட நிைி ஆைாரங்கள் நபான்றதவ இைில் அடங்கும். இது சார்ந்ை 
எந்ைகவாரு முடிவுகளிழும் ஏநைனும், நைர்வுகள் கசய்யப்பட நவண்டும். இந்ை 
முடிவுகள் அல்லது நைர்வுகள் ஒருவிை அரசியதல உள்ளடக்கியது, அநை 
நநரத்ைில் நைர்வுகள் அல்லது முடிவுகதள எடுக்கும் நபர் ைனது நைர்வுகள் 
அல்லது முடிவுகள் ஏற்றுக்ககாள்ளப்படுவதை உறுைிப்படுத்ை சில சக்ைிதயப் 
பயன்படுத்துகிறார். இைனால் நிறுவனங்களில் அைிகாரமும் அரசியழும் 
ைவிர்க்க முடியாை ஒன்றாகும். 

எந்ைகவாரு நிறுவனமும், மக்கள் / மனிை வளங்கதள ஆைரிக்கிறது. நிறுவன 
அரசியல் மற்றும் ைிறன் ஆகிய இரண்டும் நிறுவனங்களில் ைவிர்க்க முடியாை 
ைன்தமயாகும். நிறுவன அரசியல் என்பது ைிறன், கூட்டைி மற்றும் நபரம் 
நபசும் பகுப்பாய்வு நபான்றவற்தற உள்ளடக்கியது. ைிறன் என்பது அரசியல் 
நடவடிக்தகக்கான நபாட்டிதயயும், நிறுவன அரசியலின் அடிப்பதடயிலான 
சிக்கல்கதளயும் உள்ளடக்கியது. ஒரு நிறுவனத்ைில் நீடிக்க அரசியல் கைரிவது 
அவசியமாகிறது. 

ைிறன்வதையதற 
ைிறன் என்பது மற்றவர்கதள கட்டுப்படுத்ை உபநயாகிக்கும் வழிமுதறயாகும். 
மற்றவரின் நடத்தைதய கட்டுப்படுத்ைவும், கசய்ய மறுக்கும் காரியங்கதளயும் 
கசய்ய தவப்பைற்காக உபநயாகிக்கபடும் முதறநய ைிறன் எனப்படுகிறது.  
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க ரால்ட் சலான்சிக் மற்றும் க ஃப்ரி பிஃபர் ஆகிநயாரின் கூற்றுப்படி, "ைிறன் 
என்பது ஒரு காரியத்தைச் கசய்ய விரும்பும் விைத்ைில் அவற்தறச் கசய்து 
முடிப்பைற்கான ைிறன்". டால் என்பவரின் கூற்றுப்படி, "ைிறன் என்பது ஒரு நபர் 
கசய்ய விரும்பாை ஒன்தறச் கசய்ய அவதர கட்டாயப்படுத்துவைாகும்.  
நிறுவனங்களில் ைிறன் என்பது நைதவயான ஒன்றாகக் கருைப்படுகிறது. 
நமலாளர்கள் கவவ்நவறு பைியாளர்களுக்கு பைிகதள ஒதுக்கி, அந்ை 
பைிகதளச் கசய்ய தவக்கும் நநரங்களில் ைிறன் முக்கியமாக பயனளிக்கிறது. 
நிறுவன கவற்றிதய அதடய ஊழியர்கள் என்ன கசய்ய நவண்டும் என்பதை 
வழிநடத்துவது நமலாளர்களின் பங்கு. நிறுவன இலக்குகதள நநாக்கி 
ஊழியர்கதள வழிநடுத்துவைற்கு ைிறன் உைவுகிறது. 

ைதலதைத்துவத்ைிற்கும் ைிறனிற்கும் உள்ள நவறுபாடு   
ைிறன் மற்றும் ைதலதம பற்றிய கருத்துக்கள் கநருக்கமாக 
பின்னிப்பிதைந்துள்ளன. குழு இலக்குகதள அதடவைற்கான ஒரு வழியாக 
ைதலவர்கள் ைிறதனப்பயன்படுத்துகிறார்கள். ைதலவர்கள் இலக்குகதள 
அதடகிறார்கள், ைிறன் என்பது அவர்களின் சாைதனகதள எளிைாக்குவைற்கான 
ஒரு வழியாகும். இரண்டுக்கும் இதடநய உள்ள நவறுபாடுகள் என்ன?  

 முக்கியமான நவறுபாடு என்னகவனில், ைதலதமத்துவமானது 
இலக்குகதள அதடய ஊழியர்கதள ஊக்குவித்து, அவர்களது 
ஒத்துதழப்புடன் அைன் இலக்குகதள நிதறநவற்ற பைியாற்ற 
தூண்டுகிறது. ஆனால் அைிகாரத்ைிற்கு, ஊழியர்கள் இலக்தக 
ஏற்றுக்ககாள்ளநவண்டிய அவசியம் இல்தல. ஊழியர்கள் 
விரும்புகிறார்கநளா இல்தலநயா, அவர்களுக்கு நமல் உள்ளவர்கள் 
கசால்வதைக் நகட்டு பைிதயச் கசய்து முடிக்க நவண்டும். 

 ைதலதமக்கு, ைதலவரின் குறிக்நகாள்களுக்கும் ஊழியர்களின் 
குறிக்நகாள்களுக்கும் இதடநய சில ஒற்றுதம நைதவப்படுகிறது. 
ஆனால் அைிகாரத்ைில் ஒற்றுதம ஏதும் நைதவ இல்தல. 

 அடுத்ை நவறுபாடு கசல்வாக்கின் ைிதசயுடன் கைாடர்புதடயது. 
ைதலதம என்பது ஒருவரின் அடிபைிந்ைவர்களின் கீழ்நநாக்கிய 
கசல்வாக்தக தமயமாகக் ககாண்டுள்ளது. இது பக்கவாட்டு மற்றும் 
நமல்நநாக்கு கசல்வாக்கு வடிவங்களின் முக்கியத்துவத்தை 
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குதறக்கிறது. ஆனால் ைிறன் அப்படி இல்தல. அதனத்து மட்டங்களிலும் 
அைன் கசல்வாக்தக நிதலநாட்டுகிறது. 

 மற்கறாரு நவறுபாடு ஆராய்ச்சி முக்கியத்துவத்துடன் கைாடர்புதடயது. 
ைதலதம, கபரும்பாலும் ஆராய்ச்சி பாைிதய வலியுறுத்துகிறது. 
உைாரைமாக ஒரு ைதலவர் எவ்வளவு ஆைரவாக இருக்க நவண்டும்? 
முடிகவடுப்பைில் துதை அைிகாரிகளின் பங்களிப்பு என்ன? இது நபான்ற 
நகள்விகளுக்கான பைில்கதள ைதலதம நைடுகிறது. இைற்கு நநர்மாறாக, 
அைிகாரத்தைப் பற்றிய ஆராய்ச்சி ஒரு பரந்ை பகுைிதய உள்ளடக்கியது 
மற்றும் இைக்கத்தைப் கபறுவைற்கான உத்ைிகளில் கவனம் 
கசலுத்துகிறது, ஏகனன்றால் குழுக்களாலும் ைனிநபர்களாலும் மற்ற 
நபர்கதளநயா அல்லது குழுக்கதளநயா கட்டுப்படுத்ை அைிகாரத்தை 
பயன்படுத்ைலாம். 

ைிறனின் வதககள் 
ைிறன் எங்கிருந்து வருகிறது? ஒரு ைனிநபருக்கு அல்லது குழுவுக்கு 
மற்றவர்கதள விட கசல்வாக்கு அளிப்பது எது? இந்ை நகள்விகளுக்கான பைில் 
பிகரஞ்சு மற்றும் ராவன் ஆகிநயாரால் அதடயாளம் காைப்பட்ட ஐந்து வதக 
வதகப்பாடு ைிட்டமாகும். அவர்கள் ஐந்து வதககள் அல்லது அைிகார 
ஆைாரங்கள் இருப்பைாக முன்கமாழிந்ைனர், அதவ: கட்டாய ைிறன், கவகுமைி 
ைிறன், முதறயான ைிறன், நிபுைர் ைிறன் மற்றும் குறிப்பிடும் ைிறன். 

1. கட்டாய ைிறன்: பிரஞ்சு மற்றும் ராவன் ஆகிநயாரின் கூற்றுப்படி, கட்டாய 
ைிறன்என்பது பயம் சார்ந்ை ஒன்றாகும். ஒரு நபதர பயத்தை பயன்படுத்ைி 
அவதர இைங்கச் கசய்வதைக் குறிக்கிறது. அந்நபர் இைங்கத் ைவறினால் 
ஏற்படக்கூடிய எைிர்மதற விதளவுகளுக்கு பயந்து அவர் இந்ை அைிகாரத்தை 
ஏற்று நடக்கிறார். அச்சுறுத்ைல், வலிதயத் தூண்டுைல், விரக்ைிதய 
உருவாக்குைல், அடிப்பதட உடலியல் அல்லது பாதுகாப்புத் நைதவகதள 
அைிகாரத்ைால் கட்டுப்படுத்துைல் நபான்றதவ இைில் அடங்கும். உைாரைமாக 
ஆசிரியர் மாைவர்களிடம் ஒரு நவதலதய முடிக்கவில்தலகயனில் உனக்கு 
மைிப்கபண் வழங்க மாட்நடன் என வலியுறுத்துவது கட்டாய அைிகாரமாகும். 
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படம் எண் 4.14 ைிறனின் வதககள் 

 
2. தவகுைைி ைிறன்: கட்டாய அைிகாரத்ைிற்கு நநர்மாறானது கவகுமைி ைிறன். 
மக்கள் சாைகமான பலன்களுக்காக மற்றவரின் விருப்பங்களுக்கும், 
கட்டதளகளுக்கும் இைங்குகிறார்கள். ஒருவர் மைிப்புமிக்கைாக கருதும் 
கவகுமைிகதள யார் ைருகிறார்கநளா அவர்கள் ைிறன்கபறுகிறார். 
இந்ை கவகுமைிகள் மற்கறாரு நபர் மைிப்பிடும் எதுவாகவும் இருக்கலாம். ஒரு 
நிறுவன சூழலில், பைம், சாைகமான கசயல்ைிறன் மைிப்படீுகள், பைவி 
உயர்வுகள், சுவாரஸ்யமான பைி நியமனங்கள், நட்பு சகாக்கள், முக்கியமான 
ைகவல்கள் மற்றும் விருப்பமான பைி மாற்றங்கள் நபான்றதவ இைில் 
அடங்கும். 
கட்டாய ைிறன்மற்றும் கவகுமைி ைிறன் ஆகிய இரண்டும் சிறந்ைதவ என்றாலும் 
ஒன்றுக்ககான்று மாறுபட்டதவ. கவகுமைி ைிறன் பரிசுகதள ககாடுத்து 
இலக்குகதள அதடய தூண்டுகிறது. மறுபுறம் கட்டாய ைிறன் பயத்தை 
மூலைனமாகக் ககாண்டு கசயலாற்றுகிறது.  
கட்டாய அைிகாரத்தைப் நபால, கவகுமைிகதளக் ககாடுக்க ஒருவர் நமலாளராக 
இருக்க நைதவயில்தல. நட்பு, ஏற்றுக்ககாள்ளுைல், பாராட்டு நபான்ற 

அைிகாரத்ைின் வதககள் 

கட்டாய ைிறன்

பவகுமைி ைிறன் 

முதறப்படியான
ைிறன் 

நிபுணர் ைிறன்

குறிப்பிடுகிற
ைிறன் 
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கவகுமைிகள் நபான்ற ஏநைனும் ஒன்தற பயன்படுத்ைி மக்களின் மீைான 
அைிகாரத்தை கபறலாம். 
3. முதறப்படியான ைிறன்: குழுக்கள் மற்றும் நிறுவனங்களில், ஏநைனும் ஒரு 
பைவியின் மூலம் ஒருவருக்கு இருக்கும் அைிகாரத்தை குறிப்பநை முதறயான 
அைிகராமாகும். ஒரு நிறுவனத்ைின் முதறயான படிநிதலயில் ஒரு நபர் ைனது 
நிதலப்பாட்டின் விதளவாக கபறும் அைிகாரத்தை இது குறிக்கிறது. அைிகார 
பைவிகளில் கட்டாய மற்றும் கவகுமைி அைிகாரங்கள் அடங்கும். 
எவ்வாறாயினும், முதறயான ைிறன் கட்டாயப்படுத்துவைற்கும் கவகுமைி 
அளிப்பைற்கும் உள்ள அைிகாரத்தை விட கபரியைாகும். பள்ளி அைிபர்கள், வங்கித் 
ைதலவர்கள் அல்லது இராணுவத் ைதலவர்கள் ஏநைனும் ஆதையிடும் நபாது 
(அவர்களின் உத்ைரவுகள் ைங்கள் பைவிகளின் அைிகாரத்ைிற்குள் இருப்பைாக 
கருைப்படுகிறது), அவர்களுக்கு கீழ் உள்ளவர்கள் அதைக் நகட்டு 
இைங்குவார்கள். 
4. நிபுணர் ைிறன்: நிபுைத்துவம், சிறப்பு ைிறன் அல்லது அறிவின் விதளவாக 
பயன்படுத்ைப்படும் கசல்வாக்கு நிபுைர் ைிறன் எனப்படுகிறது. நவகமாக வளர்ந்து 
வரும் கைாழில்நுட்பம் காரைமாக, நிபுைத்துவம் மிகவும் சக்ைிவாய்ந்ை 
அைிகாரமாக பார்க்கப்படுகிறது. நிறுவனங்கள் அைன் இலக்குகதள அதடய 
நிபுைர்களின் ைிறதன நாடியுள்ளது.   
எடுத்துக்காட்டாக, நிபுைத்துவம் வாய்ந்ை மருத்துவர்கதளத் நைடி, நாம் 
ஆநலாசதன கபற்றுக் ககாள்கிநறாம். கைினி வல்லுநர்கள், வரி கைக்காளர்கள், 
கைாழில்துதற உளவியலாளர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் இைில் அடங்குவர்.  
இவர்களின் நிபுைத்துவத்ைின் விதளவாக அைிகாரத்தைப் கபறுகிறார்கள்.   
5. நைற்நகாள் ைிறன்: விரும்பத்ைக்க வளங்கள் அல்லது ைனிப்பட்ட பண்புகதளக் 
ககாண்ட ஒரு நபருடன் ஒருவதர கைாடர்புபடுத்ைி அதடயாளம் காண்பநை 
இைன் அடிப்பதட. மற்கறாருவதரப் நபாற்றுவைிலிருந்தும், அந்ை நபதரப் நபால 
இருக்க நவண்டும் என்ற விருப்பத்ைிலிருந்தும் நமற்நகாள் ைிறன் உருவாகிறது. 
நாம் ஒருவரின் நடத்தை மற்றும் அணுகுமுதறகதள முன்மாைிரியாகக் 
ககாண்டு அைற்க்நகற்றார் நபால் நம்தம மாற்றியதமத்ைால் அந்ை நபர் மீது 
நமக்கு நமற்நகாள் ைிறன் என்று கபாருள். உைாரைமாக விளம்பரங்களில் 
கபாருட்கதள அங்கீகரிக்க பிரபலங்கள் பயன்படுத்துவைில் நநாக்கம் 
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என்னகவனில், அந்ை பிரபலத்தை நமற்நகாளாக பயன்படுத்ைி அந்ை கபாருதள 
பலர் வாங்குவர் என்பைால் ைான்.    

நிறுவன அைசியல் - அறிமுகம் 
ைனிநபர்களுக்நகா அல்லது அைிகளுக்நகா நிச்சயமற்ற ைன்தம அல்லது 
கருத்து நவறுபாடு இருக்கும்நபாது விருப்பமான முடிவுகதளப் கபறுவைற்காக 
அைிகாரத்தையும் பிற வளங்கதளயும் கபறுவைற்கும், நமம்படுத்துவைற்கும், 
பயன்படுத்துவநை நிறுவன அரசியலாகும். இயற்தகயாகநவ மக்கள் 
அைிகாரத்தைப் பகிர்ந்து ககாள்ளும்நபாது, முடிவுகள், நடவடிக்தககள் மற்றும் 
கசய்ய நவண்டிய நவதலகள் குறித்ை நவறுபாடுகளின், விதளவாக 
நிறுவனங்களில் அரசியல் இருக்கும். 

ஊழியர்கள் கபரும்பாலும் அலுவலக அரசியதலப் பற்றி கவதலப்படுகிறார்கள். 
கபாதுவாக, ஒரு சிறந்ை நிறுவனம் அரசியல் நடத்தையிலிருந்து விடுபடும் 
என்று மக்கள் நம்புகிறார்கள். அரசியல் நடத்தை மற்றும் நிறுவன அரசியல் 
பற்றிய எைிர்மதறயானஅணுகுமுதறகள் ஊழியர்களிடம் இருக்கின்றன. 
நிறுவன அரசியல் பல்நவறு எைிர்மதறயான விதளவுகதளக் 
ககாண்டிருந்ைாலும், சில நநர்மதறயான நல்ல விதளவுகளும் உள்ளன.  இைில் 
கைாழில் முன்நனற்றம், ஊழியர்களின் நியாயமான நலன்கதளக் கவனிக்கும் 
நபர்களுக்கான அங்கீகாரம் மற்றும் அந்ைஸ்து, நிறுவன இலக்குகதள அதடைல் 
- நவதலதயப் கபறுைல் ஆகியதவ இைில் அடங்கும். ைீங்கு விதளவிக்கும் 
விதளவுகளில் அரசியல் கசயல்பாட்டில் "நைால்வியுற்றவர்களுக்கு" நவதலகள் 
இழப்பு, வளங்கதள ைவறாகப் பயன்படுத்துைல் மற்றும் பயனற்ற நிறுவன 
கலாச்சாரத்தை உருவாக்குைல் ஆகியதவ அடங்கும்.  

கைாடர்ச்சியான அரசியல் நடத்தையின் மிகவும் விரும்பத்ைகாை விதளவுகளில் 
கலாச்சாரத்ைின் விதளவு இருக்கலாம். நிறுவன அரசியல், ஊழியர்கள் உைிர்ச்சி 
நவகத்ைில் நிறுவனத்ைிலிருந்து விலகுவைற்கான காரைியாக இருக்கக்கூடும். 
அைிக கசயல்ைிறன் மற்றும் அைிக ஈடுபாடுஆகியவற்றால் வதகப்படுத்ைப்பட்ட 
ஒரு நிறுவன கலாச்சாரத்தை உருவாக்குவது மிகவும் கடினம். 
அைிக கசயல்பாட்டு ைிறன் உள்ள மக்கள், குழுக்களாக ஒன்றிதைந்ைால், 
உற்பத்ைித்ைிறன் அைிகரிக்கக்கூடும். மக்கள் கசல்வாக்தக அைிகரிக்கவும், 
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விருதுகதளப் கபறுவைற்கும், ைங்கள் வாழ்க்தகதய முன்நனற்றுவைற்கும் 
முக்கியத்துவம் அளிக்கிறார்கள். நிறுவனங்களில் உள்ள ஊழியர்கள் ைங்கள் 
அைிகாரத்தை கசயல்பாட்டுக்கு மாற்றும்நபாது, அவர்கள் அரசியலில் 
ஈடுபட்டுள்ளைாக கருைலாம். நல்ல அரசியல் ைிறதம உள்ளவர்கள் ைங்கள் 
அைிகார ைளங்கதள ைிறம்பட பயன்படுத்ைிக்ககாள்ளும் ைிறன் ககாண்டவர்களாக 
இருப்பர். 

நிறுவன அைசியல் - வதையதற 
நிறுவனத்ைில் முடிகவடுப்பதை பாைிக்க அைிகாரத்தைப் பயன்படுத்துவநை 
நிறுவன அரசியல் எனப்படுகிறது. ைங்கள் நநாக்கங்களுக்காக, நிறுவனங்களில் 
அரசியல் நடத்தைதய சிலர் பின்பற்றுகின்றனர்.  

"நிறுவன அரசியல் என்பது வதரயதறக்கு பயன்படுத்ைப்படும் குறிக்நகாள்கள், 
அளவுநகால்கள் அல்லது கசயல்முதறகதள பாைிக்கும் முயற்சிகதள 
உள்ளடக்கியது". அரசியல் என்பது "நிறுவனத்ைிற்குள் நன்தமகதளயும் 
ைீதமகதளயும் பரப்புவைில்" அக்கதற ககாண்டுள்ளைாகவும் கருைப்படுகிறது. 
முடிகவடுப்பவர்களிடமிருந்து முக்கிய ைகவல்கதள நிறுத்ைி தவப்பது, 
வைந்ைிகதள பரப்புவது, நிறுவன நடவடிக்தககள் குறித்ை ரகசிய ைகவல்கதள 
ஊடகங்களுக்கு கசியவிடுவது, பரஸ்பர நன்தமக்காக நிறுவனத்ைில் 
மற்றவர்களுடன் பரிமாற்றம் கசய்ைல் மற்றும் சார்பாக பரப்புதர கசய்ைல் 
நபான்றதவ அரசியல் நடத்தைகளின் எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும். 

அைசியல் நடத்தைக்கு பங்களிக்கும் காைணிகள் 
எல்லா குழுக்களும் நிறுவனங்களும் சமமாக அரசியல் கசய்வைில்தல.  
உைாரைமாக, சில நிறுவனங்களில், அரசியல் கசய்வது கவளிப்பதடயாகவும் 
பரவலாகவும் உள்ளது, மற்றவற்றில், விதளவுகதள பாைிக்கும் வதகயில் 
அரசியல் ஒரு சிறிய பாத்ைிரத்தை வகிக்கிறது. இந்ை மாறுபாடு ஏன்? அரசியல் 
நடத்தைதய ஊக்குவிக்கும் பல காரைிகதள அதடயாளம் காைப்பட்டுள்ளது. 
சில ைனிப்பட்ட குைாைிசயங்கள், நிறுவனங்கள் பயன்படுத்தும் மக்களின் 
ைனித்துவமான குைங்களிலிருந்து கபறப்படுகிறது; மற்றதவ நிறுவனத்ைின் 
கலாச்சாரம் அல்லது உள் சூழலின் விதளவாகும். ைனிநபர் மற்றும் நிறுவன 
காரைிகள் எவ்வாறு அரசியல் நடத்தைதய அைிகரிக்கலாம் மற்றும் 
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நிறுவனத்ைில் உள்ள ைனிநபர்கள் மற்றும் குழுக்களுக்கு சாைகமான 
விதளவுகதள (அைிகரித்ை கவகுமைிகள் மற்றும் ைவிர்க்கப்பட்ட ைண்டதனகள்) 
வழங்க முடியும் என்பதை பின்வரும் வதரபடம் விளக்குகிறது. 

ைனிப்பட்ட காைணிகள் 
ைனிநபர் மட்டத்ைில், அரசியல் நடத்தை கைாடர்பான சில ஆளுதமப் பண்புகள், 
நைதவகள் மற்றும் பிற காரைிகதள ஆராய்ச்சியாளர்கள் அதடயாளம் 
கண்டுள்ளனர். சுய கண்காைிப்பாளர்களும், சுய கட்டுப்பாட்டின் நமல் நம்பிக்தக 
உள்ளவர்களும், அைிகாரத்ைிற்கான ஆர்வம் உள்ள ஊழியர்களுநம அரசியல் 
நடத்தைகளில் ஈடுபடுவைற்கான வாய்ப்புகள் அைிகமாக இருப்பைாக ஆய்வுகள் 
கைரிவிக்கிறது.   

சுய-கண்காைிப்பாளர்கள் சமூகக் குறிப்புகளுக்கு அைிக உைர்ைிறன் 
உதடயவர்களாகவும், அைிக அளவிலான சமூக இைக்கத்ைன்தமதய 
கவளிப்படுத்துபவர்களாகவும் இருப்பர். நமலும் இவர்கள் அரசியல் நடத்தையில் 
ைிறதமயானவராக இருக்க வாய்ப்புள்ளது. உள் கட்டுப்பாட்டின் நமல் 
நம்பிக்தகயுள்ள நபர்கள், ைங்கள் சூழதலக் கட்டுப்படுத்ை முடியும் என்று 
அவர்கள் நம்புகிறார்கள், ஒவ்கவாரு கசயலூக்கமான நிதலப்பாட்தட எடுக்க 
அைிக வாய்ப்புகள் உள்ளன என்றும், சூழ்நிதலகதள ைங்களுக்கு சாைகமாக 
தகயாள முடியும் எனவும் கருதுகிறார்கள். தகயாளுவைற்கான விருப்பம் 
மற்றும் அைிகாரத்ைிற்கான விருப்பம் ஆகியவற்றால் வதகப்படுத்ைப்படும் 
மச்சியாகவலியனிசம் ஆளுதம ககாண்டவர்கள், ைனது சுயநலத்தை நமலும் 
நமம்படுத்துவைற்கான ஒரு வழியாக அரசியதலப் பயன்படுத்துவார்கள் எனக் 
கண்டறியப்பட்டுள்ளது.  

ஒரு ைனிநபருக்கு அைிகமான மாற்று நவதல வாய்ப்புகள், சாைகமான நவதலச் 
சூழல் அல்லது பற்றாக்குதற ைிறன்கள் அல்லது அறிவு, நற்கபயர், அல்லது 
நிறுவனத்ைிற்கு கவளிநய கசல்வாக்கு மிக்க கைாடர்புகள் நபான்றவற்றின் 
காரைமாக அவர் சட்டவிநராை அரசியல் நடவடிக்தககளில் ஈடுபட அைிக 
வாய்ப்புகள் உள்ளது. இைனால் அனுபவமற்ற மற்றும் அப்பாவியாக இருக்கும் 
ஊழியர்களின் வாய்ப்புகதள இவர்கள் பயன்படுத்ைிக்ககாள்ளும் வாய்ப்புகள் 
அைிகம். 
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நிறுவன காைணிகள் 
நமநல பட்டியலிட்ட ைனிப்பட்ட குைாைிசயங்கதளக் ககாண்ட ஏராளமான 
நிறுவனங்கள் இருப்பைால், அரசியல் நடத்தையின் அளவு பரவலாக 
நவறுபடுகிறது. 

ைனிப்பட்ட நவறுபாடுகளால் அரசியல் வளர்ந்ைாலும், சூழ்நிதலகளும் 
கலாச்சாரங்களும் அரசியதல வளர்ப்பைில் கபரும் பங்கு வகிக்கின்றன. 
குறிப்பாக, ஒரு நிறுவனத்ைின் வளங்கள் குதறயம் நபாதும், மாற்றங்கள் 
ஏநைனும் நிகழும் நபாதும், பைவி உயர்வுகளுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும்நபாதும், 
நிறுவனத்ைில் அரசியல் கவளிப்படும் வாய்ப்பு அைிகம். கூடுைலாக, நம்பிக்தக 
இல்லாதம, ஊழியர்களின் பங்குகளில் கைளிவின்தம, கைளிவற்ற கசயல்ைிறன் 
மைிப்படீ்டு முதறகள், பூஜ் ிய கைாதக கவகுமைி ஒதுக்கீட்டு நதடமுதறகள், 
 னநாயக முதறப்படி முடிகவடுத்ைல், கசயல்ைிறனுக்கான அைிக அழுத்ைங்கள் 
மற்றும் மூத்ை நமலாளர்களால் புகுத்ைப்படும் கலாச்சாரங்கள் நிர்வாை 
அரசியதல ஊக்குவிக்கின்றன. 

கசயல்ைிறதன நமம்படுத்ை நிறுவனங்கள் வளங்கதள குதறக்கும் நபாது, 
ஊழியர்களுக்கு இழப்பு ஏற்படுகிறது. இது அவர்களிடம் அச்சுறுத்ைதல, 
ஏற்படுத்துகிறது, அைனால் ைங்களிடம் இருப்பதைப் பாதுகாத்துக்ககாள்ள, மக்கள் 
அரசியல் நடவடிக்தககளில் ஈடுபடலாம். ஆனால் எந்ைகவாரு மாற்றங்களும், 
குறிப்பாக நிறுவனத்ைிற்குள் வளங்கதள மறு ஒதுக்கீடு கசய்வது நமாைதலத் 
தூண்டுவநைாடு அரசியல்மயமாக்கதலயும் அைிகரிக்கும். 
நிறுவனங்களில் பைவி உயர்வு முடிவுகள் மிகவும் அரசியல் சார்ந்ை ஒன்றாக 
கண்டறியப்பட்டுள்ளன. பைவி உயர்வு அல்லது முன்நனற்றத்ைிற்கான வாய்ப்பு 
ஒரு வதரயறுக்கப்பட்ட வளத்ைிற்காக நபாட்டியிடவும், முடிதவ சாைகமாகிக் 
ககாள்ள மக்கதள ஊக்குவிக்கிறது. 

நிறுவன ஊழியர்களுக்குள் இருக்கும் குதறந்ை நம்பிக்தக, அரசியல் 
நடத்தைதய அைிகரிக்கும், இது பல்நவறு விைமான சட்டவிநராை 
நடவடிக்தககதளயம் ஊக்குவிக்கும். மாறாக நிறுவன ஊழியர்கள் மத்ைியில் 
அைிக நம்பிக்தக இருக்கும் பட்சத்ைில் அரசியல் நடத்தை குதறவாக இருக்கும் 
எனநவ சட்டவிநராை நடவடிக்தககள் ைடுக்கப்படும். 
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                                         படம் எண் 4.15 நிறுவன அைசியல் 
நடத்தைதய பாைிக்கும்                                                                                                
காைணிகள் 

  

 

 

பங்கு கைளிவின்தம என்பது ஊழியரின் பைி சார்ந்ை பரிந்துதரக்கப்பட்ட 
நடத்தைகள் கைளிவாக இல்தல என்பைாகும். அைனால், ஊழியரின் அரசியல் 
நடவடிக்தககள் சற்று குதறவாகநவ இருக்கும். அரசியல் நடவடிக்தககள் 
ஒருவரின் பைியில் முதறயான ஒரு பகுைியாக கருைப்படுவைில்தல. 
ஊழியர்களின் பைிகளில் கைளிவின்தம இருப்பது, அவர்களது அரசியல் 
கசயல்பாட்தட அைிகரிக்கும். 

ைனிப்பட்ட காைணிகள் 

 சுய கண்காைித்ைல் 

 சுய கட்டுப்பாடு 

 நபாட்டிக்குரிய 
மனப்பான்தம 

 நிறுவனத்ைின் மூலைனம் 

 கவற்றிக்கான வாய்ப்புகள் சாைகைான முடிவுகள் 

 கவகுமைிகள் 

 விளம்பரப்படுத்ைப்பட்ட

ைண்டதனகள் 

அைசியல் 
நடத்தை 

குதறந்ை 
/உயர்ந்ை நிறுவன காைணிகள் 

 வளங்கதள மறுஒதுக்கீடு 
கசய்ைல் 

 பைவி உயர்வுக்கான 
வாய்ப்புகள் 

 நம்பிக்தகயின்தம 

 கைளிவற்ற கடதமக் 
கூறுகள் 

 கைளிவற்ற கசயல்ைிறன் 
மைிப்படீ்டு முதற 

 கவகுமைி இல்லாதம 

 முடிகவடுப்பைில் 
பங்நகற்றல் 

 உயர்ந்ை கசயல்ைிறதன 

கவளிப்படுத்ை கநருக்கடி 
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கசயல்ைிறன் மைிப்படீ்டின் நதடமுதற அறிவியல் பூர்வமானைில்தல.  
நிறுவனங்கள் மைிப்படீ்டிற்காக அகநிதல அளவுநகால்கதளப் 
பயன்படுத்துகின்றன. இது ஊழியர்களின் உற்பத்ைி ைிறனின் அடிப்பதடயில் 
அளவுகதள வலியுறுத்துகின்றன. இைன் மைிப்படீ்டு முதறயின் காரைமாக 
ஊழியர்கள் அரசியல்மயமாக்கலில் இருந்து ைப்பிக்க அைிக வாய்ப்பு உள்ளது. 
ஊழியர்களின் கசயலுக்கும் அைன் மைிப்படீ்டிற்கும் இதடயில் இருக்கும் நநரம் 
அகநிதல கசயல்ைிறன் அளவுநகால்கள் கைளிவற்ற ைன்தமதய 
உருவாக்குகின்றன.  

நிறுவனங்கள் அைன் ஊழியர்களுக்கு ைிருப்ைிகரமான கவகுமைிகதள வழங்காை 
பட்சத்ைில், அைிக எண்ைிக்தகயிலான ஊழியர்கள் அரசியலில் ஈடுபட 
தூண்டப்படுவார்கள். இைனால் ஒரு நபர் அல்லது குழு அதடயக்கூடிய 
எந்ைகவாரு ஆைாயமும் மற்கறாரு நபர் அல்லது குழுவின் இழப்பில் வர 
நவண்டும். ஒருவருக்கு கிதடத்ைால் அது மற்றவரிடம் இருந்ை 
பறிக்கப்பட்டைாக கருைப்படுகிறது. அைனால் ஊழியர்களின் அரசியல் 
நடவடிக்தக அைிகரிக்கக் கூடும். 

நிறுவனங்களில் உள்ள நமலாளர்கள் இன்னும்  னநாயகமாக நடந்து ககாள்ள 
நவண்டும். நமலாளர்கள் ைாங்கள் எடுக்கும் முடிவுகளுக்கு ஆநலாசதன 
வழங்க துதை அைிகாரிகதள அனுமைிக்க நவண்டும்.  எவ்வாறாயினும், 
 னநாயகத்தை நநாக்கிய இத்ைதகய நகர்வுகள் அதனத்தும் ைனிப்பட்ட 
நமலாளர்களால் ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட நவண்டியதவ. கபரும்பாலான 
நமலாளர்கள் ஒருைதலப்பட்ச முடிவுகதள எடுக்கக்கூடிய வதகயில் 
அவர்களது பைி அைிகாரத்தை நமம்படுத்ைிக் ககாள்கின்றனர். அவர்கள் 
கடுதமயாகப் நபாராடி அந்ை பைவிதயப் கபற்றிருப்பார்கள், அைனால் ைங்கள் 
அைிகாரத்தை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து ககாள்வதை அவர்கள் 
விரும்புவைில்தல. ஊழியர்கள் சிறப்பாக கசயல்பட நவண்டும் என்று 
நமலாளர்கள் எவ்வளவு அழுத்ைம் ககாடுக்கிறார்கநளா, அந்ைளவு அவர்கள் 
அரசியலில் ஈடுபடுவைற்கான வாய்ப்புகள் அைிகம். இறுைியாக, நமலைிகாரிகள் 
அரசியல் நடத்தைகளில் ஈடுபடுவதை ஊழியர்கள் பார்க்கும்நபாது, குறிப்பாக 
அவர்கள் கவற்றிகரமாகச் கசய்து அைற்கான கவகுமைிதயப் கபறும்நபாது, 
அரசியல் கசய்வதை ஆைரிக்கும் ஒரு சூழல் உருவாக்கப்படுகிறது. உயர் 
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நிர்வாகத்ைால் அரசியல் கசய்வது, ஒரு வதகயில், நிறுவனத்ைில் 
ைாழ்ந்ைவர்கதளயும் அரசியல் நடத்தையில் ஈடுபட தூண்டி, இதுநபான்ற 
நடத்தை ஏற்றுக்ககாள்ளத்ைக்கது என்பதைக் குறிக்கிறது. 

 

 

 

நிகழ்வு ஆய்வு 
சுஷ்மா ஒரு ைனியார் நிறுவனத்ைில் பைிபுரிகிறார். அவர் அங்கு ைிட்டத் 
ைதலவராக பைிபுரிகிறார். எப்நபாைாவது அவர் ைனது நவதல 
கடதமகளுக்காக, நிறுவனத்துக்கு சீக்கிரம் வர நவண்டி இருக்கும் அல்லது 
மாதல நநரங்களில் சிறிது ைாமைமாக கிளம்ப நவண்டி இருக்கும். ஒருமுதற 
அவர் 2 ைிட்டங்கதள ஒநர நநரத்ைில் தகயாண்டார், அத்ைதகய ஒரு நாளில் 
அவர் ைனது குழு உறுப்பினர்களுடன் ைிட்ட வழங்கல் கைாடர்பாக ஒரு 
கூட்டத்தை கூட்டியிருந்ைார். காதல 8 மைிக்கு அவர் ைனது குழு 
உறுப்பினர்கதள அதழத்ைிருந்ைார். சுஷ்மா மிகவும் ஒழுக்கமானவர், நநரம் 
ைவறாைவர். ஒழுக்கம் ைன்னிடமிருந்து ைான் கைாடங்குகிறது, என்பது 
அவருதடய உறுைியான ககாள்தக.  

குதறந்ைபட்சம் 5 நிமிடங்கள் முன்னைாகநவ வரும் ஒரு பழக்கத்தை அவர் 
தவத்ைிருந்ைார். இருப்பினும், அந்ை நாளில் அவரால் எட்டு மைிக்கு வர 
முடியவில்தல, அைனால் அவருதடய நற்கபயருக்கு ஆபத்து ஏற்படக்கூடும் 
என்று அவர் கவதலப்பட்டார். காதல 8.05 மைிக்கு, அவர் ைனது நிறுவனத்ைின் 
பிரைான வாயிதல அதடந்ைார். 

அவசரமாக அவரது அதறதய நநாக்கி விதரந்ைார். அந்ை நநரத்ைில் சில 
ஊழியர்கள் ைதரதய சுத்ைம் கசய்து ககாண்டிருந்ைார்கள். ஊழியர்களில் 
ஒருவர் நசாப்பு கதரசதல ைதரயில் ஊற்றிக்ககாண்டிருந்ைார். ைதரயில் 
நசாப்பு கதரசல் இருப்பது கைரியாமல், சுஷ்மா நவகமாக அவரது அதறதய 
நநாக்கி விதரந்ைார். 

ைாணவர் தசயல்முதற 

நிறுவன அரசியலுக்கும், அரசாங்க அரசியளுக்கும் உள்ள நவறுபாடுகதள 
கண்டறிக. 
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அவசரமாக, கசன்றைால் சுஷ்மாவின் கால்கள் இடறின. ைளம் பளிங்குகளால் 
ஆனது மற்றும் நசாப்பு கதரசல் அைன் நமல் கைளிக்கப்பட்டு இருந்ைது. 
வழுக்கும் ைதரயில் சுஷ்மாவால் ைன் சமநிதலதய கட்டுப்படுத்ை முடியாமல், 
கீநழ விழுந்ைார். வழுக்கும் ைளம் நமலும் அவதர இழுத்ைது. ைாக்கம் மிகவும் 
வலுவாக இருந்ைது, வலி ைாளாமல் அவர் சத்ைமாக கைறினார். அவருதடய 
குழு உறுப்பினர்கள் அவருக்கு உைவ விதரந்ைனர். எப்படியாவது அவரின் குழு 
உறுப்பினர்களின் உைவியுடன் எழுந்ைிருக்க முயற்சி கசய்தும் அவரால் 
முடியவில்தல. வலி காரைமாக அவர் அழுதுககாண்டிருப்பதைக் கண்டு, 
அவதர மருத்துவமதனக்கு அதழத்து கசன்றனர். 

மருத்துவமதனயில் அவரது இடுப்பு எலும்பு உதடந்து இருப்பது 
கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. பின்னர் இடுப்பில் ஏற்பட்ட காயம் காரைமாக சுமார் 
இரண்டு மாைங்கள் அதசயாமல் இருக்குமாறு மருத்துவர் பரிந்துதரத்ைார். 
பின்னர் நடத்ைப்பட்ட விசாரதையில், ைதரதய சுத்ைம் கசய்து ககாண்டிருந்ை 
ஊழியர்கள் "மாடி ஈரமானைாக உள்ளது" என்ற ""எச்சரிக்தக பலதகதய" 
தவக்கவில்தல என்பது கைரியவந்ைது. எச்சரிக்தக பலதக இல்லாைநை 
சுஷ்மா கீநழ விழ காரைம் என அறியப்பட்டது.     

வழக்கு நகள்விகள் 
1) நீங்கள் நமலாளராக இருந்ைிருந்ைால், சிக்கதலக் தகயாள நீங்கள் என்ன 
கசய்ைிருப்பரீ்கள்? 
2) எந்ை வதகயான கைாடர்பு நைதவ? 
3) பிரச்சிதனக்கு யார் கபாறுப்பு? 

ைாைிரி வினா 
1. குழுக்கதளயும் அைிகதளயும் நவறுபடுத்துக. 
2. அைிகளின் வதககதள விளக்குக. 
3. ைிறதமயான அைிகதள உருவாக்குவது எப்படி? விவரி. 
4. அைிகளின் நன்தம ைீதமகதள பட்டியலிடுக. 
5. ைனிநபர்கதள அைி உறுப்பினர்களாக மாற்றுவைற்கான வழிமுதறகதள 

விவரிக்கவும். 
6. குழு கட்டும் கசயல்முதறதய விவரிக்கவும். 
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7. குழு கட்டதமப்பின் நன்தம ைீதமகதள பட்டியலிடுக. 
8. குழு நமலாண்தமயின் முக்கிய ைிறன்கதள விவரிக்கவும்.  
9. அைிகாரத்ைின் ைளங்கதள விளக்குக. 
10. அரசியல் நடத்தைக்கு பங்களிக்கும் காரைிகதள விளக்குக.   
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அலகு 5 - கலாச்சாைம் 

அத்ைியாயம் அறிமுகம் 

பழக்கவழக்கங்கள், மரபுகள், ஆளுதமகள், நகாட்பாடுகள், விைிமுதறகள், 
கருத்துக்கள் ஆகியதவ மனிை நடத்தை முதறதய நிர்வகிக்கின்றன. மக்கள் 
கலாச்சாரத்ைிற்கு ஒத்துப்நபாவது மட்டுமல்லாமல், அைற்நகற்ப அவர்களின் 
நடத்தைதயயும் வடிவதமத்துக் ககாள்கின்றனர். மரபுகள் மற்றும் 
பழக்கவழக்கங்கள் கபாதுவானதவ நமலும் சமூகமயமாக்கல் 
கசயல்முதறயின் மூலம் ஒரு ைதலமுதறயிலிருந்து அடுத்ை ைதலமுதறக்கு 
பரப்பப்படுவைால் கலாச்சராமானது சமூகத்ைில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. 
நமலும் கலாச்சாரத்ைின் அடிப்பதடயில் ைான் மனிைர்களின் சமூக உறவுகளில் 
குறிப்பிட்ட நடத்தை முதறதய நாம் புரிந்து ககாள்ள முடிகிறது. பகிரப்பட்ட 
சமூக வாழ்க்தகயிலிருந்து ைான் கலாச்சார கருத்துக்கள் கவளிப்படுகின்றன. 

அத்ைியாய நநாக்கங்கள் 

இந்ை அத்ைியாயத்தை படிப்பைன் நநாக்கங்கள் பின்வருமாறு: 

1. கலாச்சாரத்ைின் பண்புகள் மற்றும் கசயல்பாடுகள் பற்றி அறிைல்  
2. கலாச்சாரத்தை உருவாக்கும் காரைிகதளயும் சமூகமயமாக்கல் 

மாைிதரதயயும் விளக்க முடியும். 
3. கநறிமுதற நிறுவன கலாச்சாரத்தையும், வாடிக்தகயாளர் 

பைிலளிக்கக்கூடிய கலாச்சாரத்தையும் அறிய உைவும். 
4. நிறுவன மாற்றத்ைிற்கான சக்ைிகள், வதககள் மற்றும் நிறுவன 

மாற்றம் நபான்றவற்தற ஆராய்ைல்.  
5. பைியாளர் அைிகாரத்ைின் முக்கியத்துவம், நவதல வாழ்க்தகயின் 

ைரம் ஆகியவற்தற பற்றிய புரிைல். 
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அத்ைியாய அதைப்பு 

 
அத்ைியாய அதைப்பு 

5.1 கலாச்சாைத்ைின் வதையதை ைற்றும் தசயல்பாடுகள் 

கலாச்சாைத்ைின் தபாருள் 
சில நநரங்களில் ஒரு நபர் "மிகவும் பண்புதடய நபர்" என்று 
விவரிக்கப்படுகிறார், இைன் மூலம் அந்ை நபரிடம் நபச்சு, ஆளுதம, இலக்கியம், 
இதச அல்லது ஓவியம் நபான்ற சில சிறப்பம்சங்கள் உள்ளது. இது அவதர 
மற்றவர்களிடமிருந்து நவறுபடுத்துகிறது. கலாச்சாரம், என்பது, ஒரு ைனிநபரின் 
சில ைனிப்பட்ட பண்புகதள குறிக்கிறது.  

எட்வர்ட் தடலரின் கூற்றுப்படி, "சமூகத்ைின் உறுப்பினராக மனிைனால் 
கபறப்பட்ட அறிவு, நம்பிக்தக, கதல, ஒழுக்ககநறிகள், சட்டம், விருப்பம், 
பழக்க வழக்கங்களும் அடங்கியநை கலாச்சாரம்" என்று வதரயறுத்ைார். 
"கலாச்சாரம் என்பது நம் சிந்ைதனதயயும், நடத்தைதயயும் உள்ளடிக்கியது", 
என்று பியர்ஸ்கடட் கூறுகிறார்.  

 

5.1 கலாச்சாரத்ைின் வதரயதர மற்றும் பசயல்பாடுகள்

5.2 கலாச்சாரத்தை உருவாக்குைல் மற்றும் நிதலநிறுத்துைல்

5.3 சநறிமுதற நிறுவன கலாச்சாரம் - வாடிக்தகயாளர்
பைிலளிக்கக்கூடிய கலாச்சாரம்

5.4  நிறுவன மாற்றம் - மாற்றத்ைிற்கான சக்ைிகள் - மாற்றத்ைிற்கு 
எைிர்ப்பு

5.5 அைிகாரமளித்ைலும், தவதல வாழ்க்தகயின் ைரமும்
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கலாச்சாைத்ைின் பண்புகள் 

1. கலாச்சாைம் கற்கப்படுவது: கலாச்சாரம் உயிரியல் ரீைியானது மற்றும் 
மரபுரிதமயானது மட்டுமில்தல, அது ஒரு சமூகத்ைில் மனிைனால் சமூக 
ரீைியாக ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்டதும் கூட. இது ஒருவருக்கு இயல்பாக ஏற்றுக் 
ககாள்ளப்பட்டைல்ல, மாறாக மற்றவர்களின் கூட்டதமப்பிலிருந்து மனிைனால் 
கபறப்பட்டது. உைாரைமாக சாப்பிடுவது, ஆதட அைிவது, நடப்பது,  வாசிப்பது 
அதனத்தும் மனிைனால் மற்றவர்களிடமிருந்து கற்றுக் ககாள்ளப்பட்டதவ. 
2. கலாச்சாைம் சமூகைானது: கலாச்சாரம் ஒரு ைனிப்பட்ட நிகழ்வு அல்ல, அது 
சமூகத்ைால் புகுத்ைப்படுவது. இது சமூக கைாடர்பு மூலம் சமூகத்ைில் 
உருவாகிறது. இது சமுைாயத்ைில் மனிைனால் பகிரப்படுகிறது மற்றவர்களின் 
கைாடர்பு இல்லாமல் எந்ை மனிைனும் அதைப் கபற முடியாது. கலாச்சாரம் ஒரு 
சமூக சூழலில் மனிைர்களின் குைங்கதள வளர்க்க உைவுகிறது. 

 
படம் எண் 5.1 கலாச்சாைத்ைின் பண்புகள் 

கலாச்சாரம் கற்கப்படுவது

கலாச்சாரம் சமூகமானது

கலாச்சாரம் பகிரப்படுவது

கலாச்சாரம் பரப்பப்படுகிறது 

கலாச்சாரம் பைாடர்ச்சியானது

கலாச்சாரம் ைிரட்டப்படுவது

கலாச்சாரம் ஒருங்கிதணக்கப்படுவது

கலாச்சாரம் மாற்றமதடயக்கூடியது  

கலாச்சாரம் சமுைாயத்ைிற்கு சமுைாயம் மாறுபடும்

கலாச்சாரம் பைிலளிக்கக்கூடியது

கலாச்சாரம் மகிழ்ச்சி அளிக்கக்குடியது

சமூகத்துடன் இதணக்கப்பட்டுள்ளது
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3. கலாச்சாைம் பகிைப்படுவது: கலாச்சாரம் என்பது பகிரப்படும் ஒன்று. இந்ை 
சமூகம் ஒரு நபரால் இயங்கக்கூடியைில்தல, மக்களால் பகிரப்படுகிறது. 
உைாரைமாக, பழக்கவழக்கங்கள், மரபுகள், மைிப்புகள், நம்பிக்தககள் 
அதனத்தும் ஒரு சமூக சூழ்நிதலயில் மனிைனால் பகிரப்படுகின்றன. இந்ை 
நம்பிக்தககள் மற்றும் நதடமுதறகள் அதனவராலும் சமமாக 
ஏற்றுக்ககாள்ளப்படுகின்றன. 
4. கலாச்சாைம் பைப்பப்படுகிறது: கலாச்சாரம் ஒரு ைதலமுதறயிலிருந்து 
அடுத்ை ைதலமுதறக்கு பரவும் ைிறன் ககாண்டது. கபற்நறார்கள் ைங்கள் 
குழந்தைகளுக்கு கலாச்சார பண்புகதள பருப்புகிறார்கள், அநை நபால் அவர்கள் 
ைங்கள் குழந்தைகளுக்கும் எடுத்துச் கசல்கிறார்கள். இது மரபணுக்கள் மூலமாக 
அல்ல, கமாழி மூலமாக பரவுகிறது. கமாழி என்பது ஒரு 
ைதலமுதறயிலிருந்து மற்கறாரு ைதலமுதறக்கு கலாச்சார பண்புகதள 
எடுத்துச் கசல்லும் ைகவல்கைாடர்பு ஆகும். 
5. கலாச்சாைம் தைாடர்ச்சியானது: கலாச்சாரம் என்பது கைாடர்ச்சியான 
கசயல்முதற. இது ஒரு ைதலமுதறயிலிருந்து இன்கனாரு ைதலமுதறக்கு 
கைாடர்ந்து பரிமாறப்படும் ஒரு கசயல்முதறயாகும்.  "கலாச்சாரம் என்பது 
மனிை இனத்ைின் நிதனவு." 
6. கலாச்சாைம் ைிைட்டப்படுவது: கலாச்சாரம் என்பது கைாடர்ச்சியான 
கசயல்முதற மட்டும் அல்ல, புைிய கலாச்சார பண்புகதளயும் அத்துடன் 
இதைத்துக் ககாள்ளும் கசயல்முதறயாகும். பல கலாச்சார குைாைிசயங்கள் 
கவளிப்புறத்ைில் இருந்து இத்துடன் இதைக்கப்படுகின்றன. இதவ அதனத்தும் 
கலாச்சாரத்ைில் இதைந்து, கபாருத்ைமான கலாச்சார பண்புகதள 
ஒருங்கிதைப்பைால், அதை ஏற்றுக்ககாள்ளும் கலாச்சாரத்ைில் அதவ 
புகுத்ைப்படுகின்றன. 
7. கலாச்சாைம் ஒருங்கிதணக்கப்பட்டுவது: அதனத்து கலாச்சார 
அம்சங்களும் ஒன்நறாகடான்று இதைக்கப்பட்டுள்ளன. கலாச்சாரத்ைின் 
வளர்ச்சி என்பது அைன் பல்நவறு பகுைிகளின் ஒருங்கிதைப்பாகும். 
எடுத்துக்காட்டாக, நகாட்பாடுகள்அறகநறி, பழக்கவழக்கங்கள், நம்பிக்தககள் 
மற்றும் மைம் ஆகியவற்றுடன் ஒன்நறாகடான்று இதைக்கப்பட்டுள்ளது. 
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8. கலாச்சாைம் ைாற்றைதடயக்கூடியது: கலாச்சாரம் மாறிக்ககாண்நட 
இருக்கும் ைன்தமயுதடயது, நிதலயானது அல்ல. கலாச்சார கசயல்முதற 
மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டது. ஆனால் சமுைாயத்ைிலிருந்து சமுைாயத்ைிற்கும், 
ைதலமுதறயிலிருந்து ைதலமுதறக்கும் கவவ்நவறு நவகத்துடன் மாற்றம் 
அதடகிறது. 
9. கலாச்சாைம் சமுைாயத்ைிற்கு சமுைாயம் ைாறுபடும்: ஒவ்கவாரு 
சமூகத்ைிற்கும் அைன் கசாந்ை கலாச்சாரமும் நடத்தை முதறகளும் உள்ளன. 
இது ஒவ்கவாரு இடத்ைிலும் ஒநர மாைிரியாக இல்தல, ஒவ்கவாரு 
சமூகத்ைிற்கும் நவறுபாடுகள் இருக்கின்றன. ஒவ்கவாரு கலாச்சாரமும் 
ைனக்குத்ைாநன ைனித்துவமானது, உைாரைமாக, நகாட்பாடுகள், 
பழக்கவழக்கங்கள், மரபுகள், சித்ைாந்ைங்கள், மைம், நம்பிக்தக, நதடமுதறகள் 
ஒவ்கவாரு சமூகத்ைிலும் நவறுபட்டதவ. இருப்பினும், சாப்பிடுவது, குடிப்பது, 
நபசுவது, வாழ்த்துவது, ஆதட அைிவது நபான்றதவ ஒநர நநரத்ைில் ஒரு 
சமூக சூழ்நிதலயிலிருந்து இன்கனாருவருக்கு நவறுபடுகின்றன. 
10. கலாச்சாைம் பைிலளிக்கக்கூடியது: நவகமாக மாறிவரும் உலகின் 
நிதலதமகளுக்கு கலாச்சாரம் பைிலளிக்கக்கூடியது. கலாச்சாரமானது 
இயற்தக சூழலில் ைதலயிட்டு அதனத்து ஆபத்துகளிலிருந்தும் இயற்தக 
நபரழிவுகளிலிருந்தும் மனிைதனக் காக்கிறது. உைாரைமாக புயல் மற்றும் 
பலத்ை மதழயிலிருந்து மக்கதள ைற்காத்துக்ககாள்ள ைங்குமிடம் மற்றும் 
பாதுகாப்தப வடீுகள் வழங்குகின்றன. ஏகனனில் வடீுகள் கலாச்சாரத்ைின் 
வழித்நைான்றலாக பார்க்கப்படுகிறது.   
11. கலாச்சாைம் ைகிழ்ச்சி அளிக்கக்குடியது: கலாச்சாரம் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. 
நமலும் நைதவகள், ஆதசகள், மற்றும் ைிருப்ைிக்கான அதனத்து 
வாய்ப்புகதளயும் வழங்குகிறது. இது உயிரியல் நைதவகளாகநவா சமூக 
நைதவகளாகநவா இருக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக மக்களின் நைதவகளான 
உைவு, ைங்குமிடம், ஆதட மற்றும் புகழ், பைம் நபான்றதவ கலாச்சார 
வழிகளின்படி நிதறநவற்றப்படும். உண்தமயில் இது மனிைர்கள் ைங்கள் 
நைதவதய பூர்த்ைி கசய்யும் கசயல்முதறயாக வதரயறுக்கப்படுகிறது. 
12. சமூகத்துடன் இதணக்கப்பட்டுள்ளது: கலாச்சாரமும் சமுைாயமும் ஒன்நற 
ஒன்றுைான் என்பது கலாச்சாரத்ைின் சிறப்பியல்புகளில் ஒன்று. ஆனால் இதவ 
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இரண்டும் ஒன்நறாடு ஒன்று கைாடர்புதடயதவ. சமூகம் என்பது மக்களின் 
கலதவயாகும், அைன் மூலம் அவர்கள் ஒருவருக்ககாருவர் கைாடர்பு 
ககாள்கிறார்கள். சமுைாயத்ைிற்குள் மக்கதள பிதைக்க கலாச்சாரம் 
உைவுகிறது. 

கலாச்சாைத்ைின் தசயல்பாடுகள் 
ஃபிஷர் (1997) அவர்களின் கருத்துப்படி, கலாச்சாரம் என்பது “பகிரப்பட்ட 
நடத்தை, இது மக்கள் விஷயங்கதளச் கசய்யும் முதறதய 
முதறப்படுத்துகிறது, இைனால் குழப்பத்தைத் ைவிர்த்து, ஒத்துதழப்தப 
அனுமைிக்கிறது, இைனால் எந்ைகவாரு ைனிமனிைனும் ைனியாகச் கசய்ய 
முடியாைதை மக்கள் குழுக்களாக நிதறநவற்ற முடியும்”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் எண் 5.2 கலாச்சாைத்ைின் தசயல்பாடுகள் 

மஸ்ருய் (1996) ஏழு கசயல்பாட்டு கலாச்சாரத்தை அதடயாளம் கண்டுள்ளார். 
அதவ பின்வருமாறு:  
1. தைாடர்பு: கமாழி நபான்ற மனிை கைாடர்பு அதமப்புகளின் வளர்ச்சிக்கான 
சூழதல கலாச்சாரம் வழங்குகிறது, இது வாய்கமாழி மற்றும் தசதககள் 
மூலமாகவும் கவளிப்படுகிறது. 
2. கருத்து: மாட்சுநமாட்நடா (2007) அவர்களின் கூற்றுப்படி கலாச்சாரம் 
என்பதுசமூக சூழ்நிதலகளுக்கு அர்த்ைம் ைருகிறது, சமூக பாத்ைிரங்கள் மற்றும் 

கைாடர்பாடல் 

அதடயாளம் 

புலனுைர்வு 

மைிப்புஅதமப்புகள் 
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கநறிமுதற நடத்தைகதள உருவாக்குகிறது”. சமூக மற்றும் இயற்தக 
உலகங்கதள நாம் எவ்வாறு பார்க்கிநறாம், புரிந்துககாள்கிநறாம் என்பதை 
நமது கலாச்சாரநம ைீர்மானிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, ஆஃகப (2001), 
நமற்கத்ைிய கலாச்சாரங்கள் கபாதுவாக “எைிர்காலம்” முன்னநர 
ைீர்மானிக்கப்படவில்தல என்ற நம்பிக்தகயின் கீழ் இயங்குகின்றன, 
அநைசமயம் “சில ஆபிரிக்க சமூகங்கள்” “முன்னநர ைீர்மானிக்கப்பட்ட 
எைிர்காலத்தை ைனிநபர்களால் கட்டுப்படுத்ை முடியாை ஒன்று என்று 
கருதுகின்றனர். 
3. அதடயாளம்: பாலினம், வயது, மற்றும் இனம் நபான்ற கருத்துக்களின் 
அடிப்பதடயில், மக்கள் ைங்கதளயும் மற்றவர்கதளயும் எவ்வாறு 
பார்க்கிறார்கள் என்பதை கலாச்சாரநம ைீர்மானிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, 
துர்ககய்ம் (1912), அவர்களின் பரிந்துதரப்படி சமூகங்களுக்கு இரண்டு 
விஷயங்கதள உருவாக்க ஒரு கசயல்பாட்டுத் நைதவ உள்ளது, அதவ: 
அ. சமூக ஒற்றுதை - சில நம்பிக்தககள், அதடயாளங்கள் மற்றும் 
ஒருவருக்ககாருவர் கடதமகதள பகிர்ந்து ககாள்ளும் ஒரு கபரிய 
வதலப்பின்னலுடன் நாம் இதைக்கப்பட்டுள்நளாம். இருப்பினும், ஒற்றுதம 
நபான்ற உைர்வுகள் உருவாக, சமூகங்கள் இைற்கான வழிமுதறகதள 
உருவாக்க நவண்டும்: 
ஆ. சமூக ஒருங்கிதணப்பு - குடும்பத்ைினரும் நண்பர்களும் ஒருவரின் 
கலாச்சார நநாக்கம், இைக்கம் நபான்ற உைர்வுகதள உருவாக்குவைில் 
அக்கதற ககாள்ள நவண்டும். கூட்டு விழாக்கள் மற்றும் கூட்டு 
அதடயாளங்கள் ஒருங்கிதைந்ை வழிமுதறகதளக் குறிக்கின்றன. 
எடுத்துக்காட்டாக பள்ளிகள் ைங்களது ைனிப்பட்ட அதடயாளத்ைின் மூலம் 
ஒற்றுதமதய ஊக்குவிக்கும் முயற்சியாக ஒநர மாைிரியான சீருதட மற்றும் 
நபாட்டி விதளயாட்டு நபான்றவற்றின் மூலம் பள்ளிகள் மாைவர்கதள 
ஒருங்கிதைக்க முயற்சிக்கின்றன. ஒரு சமூகத்ைின் வரலாறு, மரபுகள், 
பழக்கவழக்கங்கள் நபான்றவற்தற புரிந்துககாள்வைன் மூலம் அதடயாளங்கள் 
வடிவதமக்கப்படுகின்றன. 
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4. விழுைிய நிறுவனங்கள்: கலாச்சார நிறுவனங்கள் நகாட்பாடுகள் 
மூலமாகவும், மக்களின் நடத்தை மூலமாகவும், சமூகமயமாக்கல் 
கசயல்முதறயின் மூலமாகவும் நிர்ையிக்கப்படுகிறது. 
5. ஊக்கைளித்ைல்: கலாச்சார நடத்தைகள், விைிமுதறகள், குறிப்பிட்ட 
நடத்தைகதள (கவகுமைிகள் மற்றும் ைண்டதனகள்) ஆகியவற்தற 
உள்ளடக்கியநை ஊக்கமளித்ைலாகும். கலாச்சார நகாட்பாடுகள்நடத்தைக்கான 
சில ைரங்கதள பராமரிப்பைன் அடிப்பதடயில் நடத்தை எல்தலகதள 
அதமக்கின்றன (சட்டங்கள், எடுத்துக்காட்டாக, சரியான அல்லது ைவறான, 
ஏற்றுக்ககாள்ளக்கூடிய மற்றும் ஏற்றுக்ககாள்ள முடியாை நடத்தைகதளக் 
குறிப்பிடுகின்றன).  
6. காைணி அடிப்பதடயில் குழு பிரித்ைல்: அதனத்து கலாச்சாரங்களும் சமூக 
வர்க்கம் (கபாருளாைார பிளவுகள்), சமூக அந்ைஸ்து, பாலினம், வயது மற்றும் 
நபான்றவற்றின் அடிப்பதடயில் சமூக குழுக்களுக்கு இதடயில் 
நவறுபடுவைற்கான வழிகதள உருவாக்குகின்றன. கலன்ஸ்கி (1994) அவர்களின் 
கூற்றுப்படி "சமூக அடிப்பதடயில் பிரிக்கப்படுவது ைவிர்க்க முடியாை, 
அவசியமான மற்றும் கசயல்பாட்டுக்குரிய ஒன்றகும்", ஏகனனில் இது ஒரு 
கலாச்சார அதமப்பினுள் “மிக முக்கியமான பைவிகதள” ஆக்கிரமிப்பைற்காக 
“சிறந்ை ைகுைி வாய்ந்ை மக்கதள” ஊக்குவிக்கவும் கவகுமைி அளிக்கவும் 
நைதவயான “ஊக்க அதமப்புகதள” உருவாக்குகிறது.  
7. உற்பத்ைி ைற்றும் நுகர்வு: எந்ைகவாரு சமூகத்ைிலும் ஒட்டுகமாத்ை 
மக்களுக்கும் “நைதவ, பயன்பாடு மற்றும் நகாட்பாடுகள்” என்பதை கலாச்சாரம் 
வதரயறுக்கிறது. உைாரைமாக, மக்கள் ஒழுங்கதமக்கப்பட்டு நவதல கசய்ய 
உந்துைல் நைதவ, எனநவ நடவிஸ் மற்றும் மூர் (1945) ஆகிநயாரின் 
கூற்றுப்படி, “மற்றவர்கதள விட கசயல்பாட்டு ரீைியாக முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்ை சமூக பாத்ைிரங்கதள வகிப்பவர்களுக்கு கவகுமைிகதள வழங்கும் 
ஒரு அடுக்கு முதறதம நைதவ”. 
 

 

 

ைாணவர் தசயல்முதற "நிறுவனங்கள் ஒரு கலாச்சாரத்தை நிதல 
நிறுத்துவதும் பராமரிப்பதுநம அைன் கவற்றிக்கு வழிவகுக்கும்", இந்ை 
அறிக்தகதய ஏநைனும் ஒருநிறுவன எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்கவும்.   
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5.2 கலாச்சாைத்தை உருவாக்குைல் ைற்றும் நிதலநிறுத்துைல் 

கலாச்சாைம் - அறிமுகம் 
ஒரு நிறுவனத்ைில் உள்ள அதனவதரயும் ஒன்றிதைத்து, அைிலுள்ள மக்கதள 
எளிைான காரியத்தை விட சரியானதைச் கசய்யத் தூண்டுவது எது? இைற்கான 
பைில், கலாச்சாரம், கவற்றிக்கு உகந்ை சூழதல உருவாக்கும் நகாட்பாடுகள், 
மனநிதலகள் மற்றும் நடத்தைகள்.  

ஒரு நிறுவனத்ைின் ைனித்துவமான ஆளுதமகளும், கலாச்சார 
விைிமுதறகளுநம அைன் ஊழியர்கதள வாடிக்தகயாளர்கதள தமயமாகக் 
ககாண்டு கசயல்பட தவக்கிறது. கவற்றியதடந்ை நிறுவனங்களின் 
கலாச்சாரங்கதள ஆராய்ந்ைால் அவர்கள் நிறுவன அரசியதல விட 
வாடிக்தகயாளர்கள் மீதும், நபாட்டி நிறுவனங்களின் மீதும் அைிக கவனம் 
கசலுத்துவது கைரிகிறது. இந்நிறுவன ஊழியர்கள் உரிதமயாளர்கதளப் 
நபாலநவ சிந்ைித்து கசயல்படுவார்கள். ஒட்டுகமாத்ை வைிக 
கசயல்ைிறனுக்கான ைனிப்பட்ட கபாறுப்தப அவர்கள் ஏற்றுக்ககாள்கிறார்கள்.  
ஒரு நிறுவனத்ைில் கவற்றிகரமான கலாச்சாரத்தை உருவாக்குவது கடினமான 
சவாலாக இருக்கும், ஏகனன்றால் நிறுவனத்தைப் பற்றி மக்கள் எப்படி 
நிதனக்கிறார்கள் என்பதை மாற்றுவதும், ஊழியர்களின் பழக்கவழக்கங்கதள 
மாற்றுவதும் கடினம். ஒரு நிறுவனத்ைின் உயிர்வாழதல அச்சுறுத்தும் 
கநருக்கடிகள் கலாச்சார மாற்றத்ைிற்கான சக்ைிவாய்ந்ை ஊக்கியாக இருக்கலாம். 
புைிய நபாட்டியாளர்கள், புைிய கைாழில்நுட்பங்கள், புைிய விைிமுதறகள், 
பதழய-பயனற்ற பழக்கங்கதள உதடக்க மற்றும் உயர் கசயல்ைிறன் ககாண்ட 
கலாச்சாரத்ைின் கூறுகதள ஊக்குவிப்பைற்கான வாய்ப்தப முன்தவக்க 
இதுநபான்ற சந்தை அச்சுறுத்ைல்களால் முடியும்.  

கலாச்சாைங்கள் எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகின்றன? 
கலாச்சாரங்கள் எங்கிருந்து வருகின்றன? இந்ை நகள்விதயப் புரிந்துககாள்வது 
அவசியமாகிறது, இைனால் அதவ எவ்வாறு மாற்றப்படலாம் என்பதை நீங்கள் 
அறிவரீ்கள். நிறுவனங்கள் கவளிப்புற மற்றும் உள்புற சவால்கதள 
எைிர்ககாண்டு அவற்தற தகயாள கற்றுக்ககாள்வைன் மூலநம ஒரு 
நிறுவனத்ைின் கலாச்சாரம் வடிவதமக்கப்பட்டுகிறது. கடினமான சூழல்களில் 
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நிறுவனங்கள் அைன் நகாட்பாடுகதள ைக்கதவத்துக் ககாள்ள காட்டும் 
முதனப்நப அந்நிறுவனங்கதள கவற்றிகரமானைாக மாற்றுகிறது.  

நிறுவனங்களின் நகாட்பாடுகளும், கைாழில் கசய்யும் வழிமுதறகளும் அைன் 
ஊழியர்களுக்கு கற்பிக்கப்படுகின்றன.  ஒரு நிறுவனத்ைின் கலாச்சாரத்தை 
உருவாக்குவைில் மிக முக்கியமான காரைிகள் நிறுவனர்களின் 
நகாட்பாடுகளும், நைர்வுகளும் அவர்களின் பைித் நைதவகளுநம ஆகும். 

1. நிறுவனர் நகாட்பாடுகள் ைற்றும் விருப்பத்நைர்வுகள் 
ஒரு நிறுவனத்ைின் கலாச்சாரம், குறிப்பாக அைன் ஆரம்ப ஆண்டுகளில், அைன் 
நிறுவனர் அல்லது நிறுவனர்களின் ஆளுதம, பின்னைி மற்றும் நகாட்பாடுகள், 
நிறுவனத்ைின்எைிர்காலத்ைிற்கான அவர்களின் கைாதலநநாக்கு ஆகியவற்றுடன் 
பிதைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு நிறுவனத்ைின் கலாச்சாரத்தை மாற்றுவது மிகவும் 
கடினம் என்பது இைன் மூலம் கைரிகிறது. கலாச்சாரம் என்பது ஒரு நிறுவன 
வரலாற்றின் ஆரம்ப நாட்களில் வடிவதமக்கப்பட்டுள்ளது. 
கைாழில்முதனநவார் ைங்கள் கசாந்ை கைாழில்கதள நிறுவும்நபாது, அவர்கள் 
வைிகம் கசய்ய விரும்பும் விைம், நிறுவனத்ைின் விைிகள், நிறுவனத்ைின் 
கட்டதமப்பு ஆகியதவநய அவர்களுடன் பைியாற்ற நியமிக்கும் நபர்கதள 
ைீர்மானிக்கிறது. நிறுவனரின் நகாட்பாடுகநள அந்நிறுவன கலாச்சாரத்ைின் ஒரு 
பகுைியாக மாறும், அதவ நிறுவனம் கவற்றிகரமாக கசயல்பட உைவுகின்றன. 
2. தைாழில் நகாரிக்தககள் 
நிறுவன கலாச்சாரங்கள் மீது நிறுவனர்கள் சந்நைகத்ைிற்கு இடமின்றி ஒரு 
சக்ைிவாய்ந்ை கசல்வாக்தக கசலுத்துகிறார்கள். கைாழில் பண்புகளும் 
நகாரிக்தககளும் நிறுவன கலாச்சாரங்களிதடநய ஒற்றுதமதய உருவாக்க 
ஒரு சக்ைியாக கசயல்படுகின்றன. 
எடுத்துக்காட்டாக, சில நவறுபாடுகள் இருந்ைநபாைிலும், காப்படீ்டு மற்றும் 
வங்கித் கைாழில்களில் பல நிறுவனங்கள் நிதலயானதவயாகவும், விைி 
சார்ந்ைதவயாகவும் இருக்கின்றன. உயர் கைாழில்நுட்பத் துதறயில் உள்ள பல 
நிறுவனங்கள் புதுதமயான கலாச்சாரங்கதளக் ககாண்டுள்ளன, இநைநபால் 
இலாப நநாக்கற்ற துதறயில் உள்ள நிறுவனங்களும் மக்கள் சார்ந்ை நைதவ 
முதறதளக் ககாண்டைாக இருந்ைால் (உைாரைமாக: வங்கி, சுகாைாரப் 
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பாதுகாப்பு மற்றும் அணு மின் நிதலயத் கைாழில்கள்) ஒரு அைிகாரத்துவ 
நிறுவன அதமப்தபயும் ஒரு நிதலயான இருப்தபயும் எைிர்பார்க்கலாம். 
இநைநபால், உயர் கைாழில்நுட்பத் கைாழிலுக்கு சுறுசுறுப்பு, விதரவான 
நடவடிக்தக எடுப்பது மற்றும் விைிகதள பின்பற்றுவது நபான்றதவ அவசியம். 
இந்ைத் கைாழில்கள் அைிக எண்ைிக்தகயிலான ஒழுங்குமுதறகதளயும் 
மிகவும் புதுதமயான கலாச்சாரத்தையும் உருவாக்கக்கூடும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் எண் 5.3 கலாச்சாைத்தை உருவாக்கும் காைணிகள் 

கலாச்சாரத்ைின் மீைான கைாழில்துதற கசல்வாக்தகயும் அறிந்து ககாள்வது 
முக்கியம், ஏகனன்றால் ஒரு நிறுவனத்ைின் கலாச்சாரத்தை நவறு கைாழிலில் 
பின்பற்றுவது சாத்ைியமில்தல.  

கலாச்சாைங்கள் எவ்வாறு பைாைரிக்கப்படுகின்றன? 
ஒரு நிறுவனம் முைிர்ச்சியதடயும் நபாது, அைன் கலாச்சார நகாட்பாடுகளும் 
சுத்ைிகரிக்கப்பட்டு பலப்படுத்ைப்படுகின்றன. ஒரு நிறுவன கலாச்சாரத்ைின் 
ஆரம்ப நகாட்பாடுகநள அைன் எைிர்கால நகாட்பாடுகதள முடிவு கசய்கின்றன. 

நிறுவனர் 
விழுமியங்கள் 

மற்றும் விருப்பத் 
நைர்வுகள் ஆரம்ப 

விழுமியங்கள், 

குறிக்நகாள்கள்
மற்றும் 

அனுமானங்கள் 

ஈர்ப்பு நைர்வு 
நைய்வு 

புைிய பைியாளர் 
உள்நுதழவு நிறுவன 

கலாச்சாரம் 

ைதலதமத்துவம் 

கைாழில் 
நகாரிக்தககள் கவகுமைி 

அதமப்புகள் 

கலாச்சாைஉருவாக்கம் 
கலாச்சாைபைாைரிப்பு 

https://www.shabdkosh.com/dictionary/tamil-english/%E0%AE%A4%E0%AF%87%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%81/%E0%AE%A4%E0%AF%87%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%81-meaning-in-english
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நிறுவன கலாச்சாரநம அதை கவளிப்புற சக்ைிகளிடமிருந்து பாதுகாக்கிறது. 
நிறுவன கலாச்சாரம் ஒரு நிறுவனத்ைால் எந்ை வதகயான நபர்கதள 
நவதலக்கு அமர்த்துவது என்பதை ைீர்மானிக்கிறது. நமலும், புைிய 
பைியாளர்கள் பைியமர்த்ைப்பட்டவுடன், நிறுவனம் புைிய ஊழியர்கதள 
ஒருங்கிதைத்து, நிறுவனத்ைில் பின்பற்றப்படும் கலாச்சாரங்கதள 
அவர்களுக்குக் கற்பிக்கிறது. ஒரு நிறுவனத்ைின் கலாச்சாரத்தை 
வடிவதமப்பைிலும் பராமரிப்பைிலும் ைதலவர்களின் பங்கும் அங்கு 
பின்பற்றப்படும் கவகுமைி முதறகளுநம முக்கிய காரைியாக ைிகழ்கிறது. 
இைில் இரண்டு விஷயங்கதள நிதனவில் ககாள்வது அவசியம்: 
கலாச்சாரத்தை உருவாக்கும் கசயல்முதற உண்தமயில் மிகவும் சிக்கலானது. 
நமலும், கலாச்சார உருவாக்கத்ைில் ஒவ்கவாரு காரைியின் ைாக்கமும் 
பரஸ்பரமாகும். எடுத்துக்காட்டாக, நிறுவனத்ைின் நகாட்பாடுகள் ைதலவர்கள் 
எவ்வாறு பாைிக்கிறநைா அது நபாலநவ, ைதலவர்கள் எந்ை வதகயான 
நடத்தைகதள பின்பற்றுகிறார்கள் என்பதையும் கலாச்சாரநம 
ைீர்மானிக்கக்கூடும். 

கலாச்சாைத்தை நிதலநிறுத்துைல் 
ஒரு நிறுவனத்ைில் ஒரு கலாச்சாரத்தை அதமந்ைவுடன், நிறுவனத்ைிற்குள் 
பின்பற்றப்படும் நதடமுதறகள் ஊழியர்களுக்கு ஒத்ை அனுபவங்களின் 
கைாகுப்தபக் ககாடுப்பைன் மூலம் அந்ை கலாச்சாரத்தை பராமரிக்க 
உைவுகின்றன. ஒரு கலாச்சாரத்தை நிதலநிறுத்துவது மூன்று சக்ைிகதளப் 
கபாறுத்ைது. இந்ை சக்ைிகள் கீநழ விளக்கப்பட்டுள்ளன: 

1. நைர்வு: நிறுவனங்களின் நசதவகளின் மூலம் நிறுவனத்தை கவற்றிகரமாக 
கசய்யக்கூடிய நபர்கதளக் கண்டறிந்து பைியமர்த்துவநை நைர்வு 
கசயல்முதறயின் குறிக்நகாள். எனநவ ஒரு நிறுவனத்ைின் நகாட்பாடுகதள 
நம்பும் நவட்பாளர்கதள நைர்ந்கைடுக்க நவண்டும். எனநவ, நைர்வு 
கசயல்முதறயானது, நிறுவனங்களின் நகாட்பாடுகளுடன் கபாருந்ைக்கூடிய, 
நகாட்பாடுகதளக் ககாண்ட நபர்கதள பைியமர்த்துவைில் கவனம் 
கசலுத்துவது அவசியம். இைன் மூலம், நிறுவனங்களின் முக்கிய 
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நகாட்பாடுகளுக்கு கபாருந்ைக்கூடிய நபர்கதளத் நைர்ந்கைடுப்பைன் மூலம் 
நைர்வு கசயல்முதற ஒரு நிறுவனத்ைின் கலாச்சாரத்தை நிதலநிறுத்துகிறது. 
2. சிறந்ை நைலாண்தை: நிறுவனத்ைின் கலாச்சாரத்தை நிதலநிறுத்துவைில் 
உயர் நிர்வாகத்ைிற்கு முக்கிய பங்கு உண்டு. உயர்மட்ட நிர்வாகம்ைான் ஒரு 
நிறுவனத்ைின் விைிமுதறகதள நிறுவுகிறது. உயர் நிர்வாகிகள் ைங்கள் 
நடத்தை மூலம் மதறமுகமான மற்றும் கவளிப்பதடயான விரும்பத்ைக்க 
நடத்தைகதளக் ஊழியர்களுக்கு காட்டுகின்றனர். அவர்கள் நடத்தைகதள 
ஊழியர்களுக்கு பரப்புவைன் மூலம் கலாச்சாரங்கள் நிதலநிறுத்ைப்படுகின்றன. 
சம்பள உயர்வு, பைவி உயர்வு மற்றும் பிற கவகுமைிகள் மூலம் அவர்கள் 
இதைச் உைரச் கசய்கிறார்கள். 
3. சமூகையைாக்கல்: சமூகமயமாக்கல் என்பது நிறுவனத்ைின் கலாச்சாரத்ைிற்கு 
பைியாளர்கதள மாற்றியதமக்கும் கசயல்முதறயாகும். நிறுவனங்கள் அைன் 
ஊழியர்களுக்கு அவர்களின் பதழய கலாச்சாரத்தை மாற்றியதமத்து அந்ை 
நிறுவனத்ைின் கலாச்சாரச்சத்தை புகுத்ை முயற்சிக்கிறது. இந்ை புைிய கலாச்சார 
மாற்றம் "சமூகமயமாக்கல்" கசயல்முதற மூலம் கசய்யப்படுகிறது.  

சமூகையைாக்கல் மூன்று நிதலகளால் ஆனது 
அ. வருதகக்கு முந்தைய நிதல: ஒரு புைிய உறுப்பினர் நிறுவனத்ைில் 
நசருவைற்கு முன்பு நிகழும் அதனத்து கற்றல்கதளயும் இந்ை நிதல 
உள்ளடக்கியது. சமூகமயமாக்கல் கசயல்முதற கசய்ய நவண்டிய பைிகள் 
மற்றும் நிறுவனம் இரண்தடயும் உள்ளடக்கியது. வருதகக்கு முந்தைய நிதல 
என்பது ஒரு புைிய ஊழியர் நிறுவனத்ைில் நசருவைற்கு முன்பு நிகழும் 
சமூகமயமாக்கல் கசயல்பாட்டில் கற்றல் காலமாக கருைப்படுகிறது. 
எடுத்துக்காட்டாக, மாைவர்கள் ைங்கள் நமலாண்தம பட்டம் கபற ஒரு 
வைிகப் பள்ளியில் நசரும்நபாது, வைிக நிறுவனங்கள் விரும்பும் 
அணுகுமுதறகள் மற்றும் நடத்தைகதளக் ககாண்டிருப்பைற்காக அவர்கள் 
சமூகமயமாக்கப்படுகிறார்கள். வைிகப் பள்ளியில் இருப்பவர்களின் 
எைிர்பார்ப்புகதளயும் விருப்பங்கதளயும் மாைவர் எந்ை அளவிற்கு சரியாக 
பூர்த்ைி கசய்கிறார்கள் என்பதைப் கபாறுத்நை அவர்களின் கவற்றி 
ைீர்மானிக்கப்படுகிறது. 
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ஆ. சந்ைிப்பு நிதல: சமூகமயமாக்கல் கசயல்பாட்டின் இந்ை கட்டத்ைில், புைிய 
ஊழியர், அவர் இதைந்ை நிறுவனத்தை புரிந்து ககாள்ள முயற்சிப்பார். 
எைிர்பார்ப்புகளும் யைார்த்ைமும் நவறுபடக்கூடிய சாத்ைியத்தை 
எைிர்ககாள்கின்றனர். எைிர்பார்ப்புகளில் ஏநைனும் சிறிைளநவா அல்லது 
அைிகமாகநவா பூர்த்ைியானால் அது முந்ைய கட்டத்ைில் கபறப்பட்ட 
கருத்துக்கதள மீண்டும் உறுைிப்படுத்துகிறது. ஒரு நிறுவனத்ைின் 
அத்ைியாவசிய நடத்தைகதளக் கற்றுக்ககாள்ளத் ைவறும் ஊழியர்கள் அந்ை 
நிறுவனத்ைில் கபாருந்ைாமல் நபாவார்கள். இைனால் அவர்கள் 
கவளிநயற்றப்படுவைற்கான ஆபத்தையும் எைிர்ககாள்கின்றனர். இது 
கலாச்சாரத்தை நிதலநிறுத்ை நமலும் பங்களிக்கிறது. 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் எண் 5.4 சமூகையைாக்கல் ைாைிரி 

இ. உருைாற்ற நிதல: உருமாற்ற நிதல என்பது சமூகமயமாக்கல் 
கசயல்பாட்டின் ஒரு கட்டமாகும். இந்ை நிதலயில் ஒரு புைிய பைியாளர் 
அவரின் நவதல, பைிக்குழு மற்றும் நிறுவனத்துக்கு மாறுகிறார். இந்ை 
கட்டத்ைில் ஒப்படீ்டளவில் நீண்ட கால மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன. பைியாளர் 
ைனது நவதலக்குத் நைதவயான ைிறதமதய வளர்த்துக் ககாள்வர், ைனது 

சமூகையைாக்கல்தசயல்முதற 
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புைிய பாத்ைிரங்கதள கவற்றிகரமாகச் கசய்வர், நமலும் அவரது பைிக்குழுவின் 
நகாட்பாடுகள்மற்றும் விைிமுதறகளில் மாற்றங்கதளச் கசய்வர். உருமாற்ற 
நிதல, சமூகமயமாக்கல், கசயல்முதறதய நிதறவு கசய்கிறது. புைிய 
பைியாளர் அதமப்பு மற்றும் அவரது பைிக்குழுக்களின் விைிமுதறகதள 
உள்வாங்கி, நிறுவனம் மற்றும் அவரது பைிக்குழுவின் விைிமுதறகதளப் 
புரிந்துககாண்டு ஏற்றுக்ககாள்கிறார். இந்ை கட்டத்ைின் கவற்றி புைிய ஊழியரின் 
உற்பத்ைித்ைிறன் மற்றும் நிறுவனத்ைிற்கான அவரது ஈடுபாடுஆகியவற்றில் 
சாைகமான ைாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது 

 

 

 

 

5.3 தநறிமுதற நிறுவன கலாச்சாைம் – வாடிக்தகயாளர் 
பைிலளிக்கக்கூடிய கலாச்சாைம் அறிமுகம் 

அறிமுகம் 
ஒரு கவற்றிகரமான நிறுவனமானது உறுைியான மற்றும் பரவலாக பகிரப்பட்ட 
நம்பிக்தககள், யுத்ைிகள் மற்றும் அைன் கட்டதமப்தப அடிப்பதடயாகக் 
ககாண்ட ஒரு கலாச்சாரத்தைக் ககாண்டிருக்க நவண்டும். ஒரு நிறுவனம் 
வலுவான கலாச்சாரத்தைக் ககாண்டிருக்கும்நபாது, மூன்று விஷயங்கள் 
நடக்கின்றன: எந்ைகவாரு சூழ்நிதலக்கும் ஊழியர்கள் எவ்வாறு நடந்து ககாள்ள 
நவண்டும் என்று உயர் நிர்வாகம் விரும்புகிறது என்பதை அவர்கள் 
அறிவார்கள், நமலும் நிறுவனத்ைின் நகாட்பாடுகதள நிரூபிப்பைன் மூலம் 
அவர்களுக்கு கவகுமைி கிதடக்கும் என்பதை ஊழியர்கள் அறிவார்கள். 

நநர்ைதறயான ைற்றும் தநறிமுதற காலநிதலயில் கலாச்சாைத்ைின் 
ைாக்கம்:  
நிறுவன கலாச்சாரம் என்பது பகிரப்பட்ட அனுமானங்கள், நகாட்பாடுகள்மற்றும் 
நம்பிக்தககளின் அதமப்பாகும், இது நிறுவனங்களில் மக்கள் எவ்வாறு 

ைாணவர் தசயல்முதற: உங்கள் கருத்துப்படி, ஒரு நிறுவனத்ைின் 
பைியாளர்களில் பன்முகத்ைன்தமதயப் நபணுவைில் எைிர்ககாள்ளும் 
சவால்கள் என்ன?  
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நடந்துககாள்கிறார்கள் என்பதை நிர்வகிக்கிறது. நநர்மதறயான 
கலாச்சாரத்தைக் ககாண்ட ஒரு நிறுவனத்ைின் ஊழியர்கள் ைங்கள் நவதலகள் 
மற்றும் கைாழில் வாழ்க்தக முதற கற்றுக்ககாள்ளவும் வளரவும் உைவுகிறது. 
ஒரு கநறிமுதற கலாச்சாரம் ககாண்ட ஒரு நிறுவனம், அைன் 
உறுப்பினர்களிதடநய கநறிமுதற நடத்தைதய ஊக்குவிக்கும் ஒரு 
கலாச்சாரத்தை வழங்குகிறது. கநறிமுதறயற்ற நடத்தை என்பது ஒரு 
நிறுவனத்ைின் உறுப்பினர்களின் எந்ைகவாரு கசயலும், அந்ை நிறுவனத்ைின் 
கலாச்சாரத்ைால் நிர்ையிக்கப்பட்ட ைரங்கநளாடு ஒத்துப்நபாகாமல் 
இருப்பைாகும். 

கலாச்சாரத்ைின் வலிதமயும், அைன் நநாக்கமும் ஒரு நிறுவனத்ைின் கலாச்சார 
கநறிமுதறதயயும் நநர்மதறதயயும் ைீர்மானிக்கிறது.  ஒரு வலுவான 
கலாச்சாரத்தைக் ககாண்ட ஒரு நிறுவனம் நகாட்பாடுகள்மற்றும் ைரங்கதளக் 
ககாண்டுள்ளது, அதவ அைன் கபரும்பான்தமயான உறுப்பினர்களால் 
கைளிவாக வதரயறுக்கப்பட்டு புரிந்து ககாள்ளப்படுகின்றன. ஒரு நிறுவனத்ைின் 
உறுப்பினர்களின் நடத்தையில் ஒரு வலுவான கலாச்சாரம், பலவனீமான 
கலாச்சாரத்தை விட அைிக ைாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது, 

கலாச்சாரத்ைின் நநாக்கம் கநறிமுதற மற்றும் நநர்மதறயானைாக இருந்ைால் 
மட்டுநம அதை ஒரு நிறுவனத்ைில் நிறுவுவைற்கு பங்களிக்க முடியும். 
கநறிமுதற நடத்தைதய ஊக்குவிக்கும் நநர்மதறயான நிறுவன 
கலாச்சாரங்கள் கபாதுவாக மூன்று பண்புகதளக் ககாண்டுள்ளன. இந்ை 
கலாச்சாரங்கள் கபாதுவாக ஆபத்தை சகிக்கும் ைன்தம, பிறதர ைாக்காை 
குைம், மற்றும் நிறுவன இலக்குகதள அதடயப் பயன்படுத்ைப்படும் 
முதறகளில் அக்கதற ஆகியதவ அடங்கும். 

நநர்மதறயான மற்றும் கநறிமுதற கலாச்சாரங்கள், விைிகள் மற்றும் 
எல்தலகதளக் ககாண்டுள்ளன, அதவ அவற்றின் உறுப்பினர்களின் 
கண்டுபிடிப்புகதள ஊக்குவிக்கின்றன மற்றும் கட்டுப்பாடற்ற நபாட்டிதய 
ஊக்கப்படுத்துகின்றன மற்றும் நிறுவன இலக்குகதள அதடவைற்கான 
அதனத்து கசலவினங்கதளயும் கவன்கறடுக்கின்றன. நநர்மதறயான மற்றும் 
கநறிமுதற கலாச்சாரங்கதளக் ககாண்ட அதமப்புகளின் நமலாளர்கள் ைங்கள் 
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ஊழியர்களுக்கு ைங்கள் நவதலகளில் எவ்வாறு சிறந்து விளங்குவது 
என்பதைக் கற்றுக்ககாள்ள உைவ முயற்சிக்கின்றனர், நமலும் அவர்களின் 
நிறுவன உறுப்பினர்களால் இலக்குகள் எவ்வாறு அதடயப்படுகின்றன 
என்பைில் அக்கதற ககாண்டுள்ளனர்; அவர்கள் முடிவுகளில் மட்டும் கவனம் 
கசலுத்துவைில்தல. மாறாக அைன் முழு கசயல்முதறயிலும் கவனம் 
கசலுத்துகிறார்கள். கநறிமுதற நடத்தைக்கு முக்கியத்துவம் ககாடுக்கும் 
நிறுவன கலாச்சாரத்தைக் ககாண்டிருப்பது நிறுவனங்களின் ைவறான 
நடத்தைகதளக் குதறக்கும். 

ராபின்ஸ் அண்ட்  ட்ஜ் (2009) அவர்களின் கூற்றுப்படி ஒரு கநறிமுதற நிறுவன 
கலாச்சாரத்தை உருவாக்க நிர்வாகத்ைால் என்ன கசய்ய முடியும் என்பைற்கான 
ஒரு பட்டியதல வழங்குகிறது. பின்வரும் நதடமுதறகளின் கலதவதய 
அதவ பரிந்துதரக்கின்றன: 
1. ஒரு முன்ைாைிரியாக இருத்ைல்: பைியாளர்கள் பைியிடத்ைில் 
ஏற்றுக்ககாள்ளக்கூடிய நடத்தைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக உயர் நிர்வாகத்ைின் 
நடத்தைதயப் பார்க்கிறார்கள்.  மூத்ை நிர்வாகிகதள கவனித்து, ஊழியர்கள் 
கநறிமுதறதய முடிவுகசய்கிறார்கள். 
2. தநறிமுதற எைிர்பார்ப்புகதளத் தைாடர்பு தகாள்ளுைல்: ஒரு நிறுவனம் 
கநறிமுதறகதள உருவாக்கி பரப்புவைன் மூலம் கநறிமுதற 
கைளிவின்தமகதளக் குதறக்கலாம். நிறுவனத்ைின் முைன்தம 
நகாட்பாடுகள்மற்றும் ஊழியர்கள் பின்பற்ற நவண்டிய கநறிமுதற விைிகதள 
குறிப்பிட்டு அதனவருக்கும் கைளிவுபடுத்துைல் அவசியம். எவ்வாறாயினும், 
கநறிமுதற நடத்தைகதள மாைிரியாக்க உயர் நிர்வாகம் ைவறினால் 
கநறிமுதறகள் பயனற்றது என்பதை நிதனவில் ககாள்ளுங்கள். 
3. தநறிமுதற பயிற்சி வழங்குைல்: கருத்ைரங்குகள், பட்டதறகள் மற்றும் 
ஒத்ை கநறிமுதற பயிற்சி ைிட்டங்கதள அதமக்கவும். நிறுவனத்ைின் நடத்தை 
ைரங்கதள வலுப்படுத்ைவும், அனுமைிக்கப்படாை நதடமுதறகள் என்ன, 
என்பதை கைளிவுபடுத்ைவும், சாத்ைியமான கநறிமுதற சங்கடங்கதள நிவர்த்ைி 
கசய்யவும் இந்ை பயிற்சி அமர்வுகதளப் பயன்படுத்ைவும். 
4. தநறிமுதறச் தசயல்கதல தசய்பவர்கதள ஊக்கப்படுத்ைி 
ஒழுக்கைற்றவர்கதளத் ைண்டிக்கவும்: நமலாளர்களின் கசயல்ைிறன் 
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மைிப்படீுகளில், நிறுவனத்ைின் கநறிமுதறகளுக்கு எைிராக ஊழியர்கள்   
எவ்வாறு அளவிடப்படுகின்றனர் என்பைற்கான மைிப்படீ்தடக் ககாண்டிருக்க 
நவண்டும். மைிப்படீுகளில் குறிக்நகாள்கதள அதடய எடுக்கப்பட்ட 
வழிமுதறகதளயும், அைன் முடிவுகதளயும் ககாண்டிருக்க நவண்டும். 
கநறிமுதறயாக கசயல்படும் நபர்களுக்கு அவர்களின் நடத்தைக்கு கவகுமைி 
அளிக்கப்பட நவண்டும். முக்கியமாக, கநறிமுதறயற்ற கசயல்களுக்கு 
ைண்டதன வழங்கப்பட நவண்டும். 
5. பாதுகாப்பு வழிமுதறகதள வழங்குைல்: ஒரு நிறுவனம் அைன் ஊழியர்கள் 
பின்பற்றக்கூடிய நடத்தைகதளயும், கசய்யக்கூடாை நடத்தைகதளயும் 
பட்டியலிடும் முதறயான வழிமுதறகதள வழங்க நவண்டும், இைனால் 
ஊழியர்கள் கநறிமுதற சங்கடங்கதளப் பற்றி விவாைிப்பநைாடு 
கண்டனத்ைிற்கு அஞ்சாமல் கநறிமுதறயற்ற நடத்தைகதளப் புகாரளிக்க 
முடியும். கநறிமுதற ஆநலாசகர்கள், அல்லது கநறிமுதற அைிகாரிகதள 
பைியில் அமர்த்துவது இைற்கு உைவும்.  

தநறிமுதற நிறுவன கலாச்சாைத்தைஉருவாக்குைல் ைற்றும் பைாைரித்ைல்: 
ஊழியர்கள் மகிழ்ச்சி, உந்துைல், மற்றும் கநறிமுதறநயாடு இருக்கும் ஒரு 
நிறுவனத்தை எவ்வாறு உருவாக்குவது மற்றும் பராமரிப்பது என்பது சிக்கலான 
விஷயம். நிறுவன கலாச்சாரம் என்பது நிறுவனத்ைின், விைிமுதறகள், 
நகாட்பாடுகள்மற்றும் அைன் கைாடர்புகள் மூலநம ைீர்மானிக்கப்படுகிறது. 
நிறுவனங்கள் ஒரு கநறிமுதற கலாச்சாரத்தை உருவாக்க நவண்டிய ஐந்து 
நிதலகள் கீநழ விவாைிக்கப்பட்டுள்ளன: 

ைனிநபர்: ைனிப்பட்ட ஊழியர்கள் எவ்வாறு அளவிடப்படுகிறார்கள் மற்றும் 
கவகுமைி கபறுகிறார்கள் என்பது கநறிமுதற கலாச்சாரத்தை 
நிதலநிறுத்துகிறது. நைதவயான எந்ை வதகயிலும் வளர்ச்சி இலக்குகதள 
அதடவைற்கான அழுத்ைத்தை ஊழியர்கள் எைிர்ககாள்ளும்நபாது, 
கநறிமுதறயற்ற நடத்தைதய ஊக்குவிப்பைாக இருக்கும். எனநவ, 
இலக்குகதள அதடவதை விட கநறிமுதறயாக கசயல்படுவநை முக்கியம் 
என்பதை ஒவ்கவாரு ஊழியரும் உைர நவண்டும். ைனிமனிை ஒழுக்கமானது 
சமூகத்ைில் ஒருவருக்கான அதடயாளமாக மாறுகிறது. 



204 - நிறுவன நடத்தை MGNCRE 

204- Organizational Behavior MGNCRE 
204- Organizational Behavior MGNCRE 

204- Organizational Behavior MGNC 

 
 206 

ைற்றவர்களுடனான உறவுநிதல: பைியாளர்கள் எவ்வாறு கைாடர்பு 
ககாள்கிறார்கள் என்பதையும் நிறுவனங்கள் கவனம் கசலுத்ை நவண்டும்.  
அைிகாரத்தை துஷ்பிரநயாகம் கசய்வது நிறுவன கலாச்சாரத்தை 
இழிவுபடுத்தும் ஒரு முக்கிய காரைியாகும். பைவி உயர்வுகள் மற்றும் 
கவகுமைிகதளச் சுற்றியுள்ள முடிவுகள் நியாயமற்றதவயாகவும் அரசியல் 
இருப்பைாகவும் நைான்றும்நபாது, ஊழியர்கள் மத்ைியில் நிறுவனத்தை பற்றிய 
நகாட்பாடுகள்குதறந்து விடும். ஆைலால் நிறுவனங்கள் ஒரு கநறிமுதறயான 
கலாச்சாரத்தை உருவாக்குவது அவசியமாகிறது. இந்ை சூழல் அதனத்து 
ஊழியர்களுக்கும் பங்குைாரர்களுக்கும், கீழ் நிதல ஊழியர்களுக்கும் கூட, 
அவர்களது சங்கடங்கதளயும், குதறகதளயும் கவளிப்படுத்துவைற்கு ைிறன் 
அளிக்கிறது. இைற்கிதடயில், ைதலவர்கள் கலாச்சாரத்தை அதமப்பைிலும், 
கநறிமுதறகதள பின்பற்றுவைிலும் கவனம் கசலுத்ை நவண்டும், நமலும் 
அவர்கள் கசல்வாக்தக கவனமாக பயன்படுத்ை கற்றுக்ககாள்ள நவண்டும். 

குழுக்கள்: குழு உறுப்பினர்கள் உறவுகளில் சமூகமயமாக்கல் என்பது மனிை 
கலாச்சாரத்ைின் முக்கிய அம்சமாகும். ஒரு நிறுவனத்ைில், பைியாளர்களின் 
குழுநவ ஒரு முக்கிய அதடயாளமாக இருக்கும். நிறுவனங்கள் பல்நவறு 
இடங்களில் பரவி இருப்பைாலும், ைளர்வாக சீரதமக்கப்படுவைாலும், 
நிதலயான நிறுவன கலாச்சாரத்தை அதமப்பதும் வதரயறுப்பதும் கடினம். 
குழு நிதலதமகளில் கவனம் கசலுத்துவது நமலாளர்களுக்கு பண்பாடு மற்றும் 
குழு இயக்கவியல் ஆகியவற்தற மாற்றுவைற்கான கபாறுப்தப உைர 
தவக்கும். பாத்ைிரங்கள் மற்றும் பைிகளில் கைளிவு ஒரு கவற்றிகரமான 
அைிக்கு முக்கியமானது என்றாலும், உளவியல் பாதுகாப்பும் கூட ஒரு 
முக்கிய அம்சமாக ைிகழ்கிறது. ஊழியர்கள் ஆபத்துக்கதள 
தகயாள்வைில்வைிலும், ைங்கதள கவளிப்படுத்துவைிலும் பாதுகாப்பாக 
உைர்ந்ைால், அைிகள் மிகவும் ஆக்கபூர்வமானைாகவும், 
கவற்றிகரமானைாகவும், கநறிமுதறநயாடும் இருக்கும். 

குழுக்களுக்குள்ளான உறவுநிதல: ஒரு கநறிமுதற கலாச்சாரத்தை 
உருவாக்குவைற்கான எந்ைகவாரு முயற்சியிலும் குழுக்களுக்கிதடநயயான 
உறவுகளின் ைரத்தை கருத்ைில் ககாள்வது மிகவும் முக்கியமாகிறது. குழுக்கள் 
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ைங்களுக்கான கநறிமுதறகதள வகுத்து அதை பின்பற்றும் நபாது அது மற்ற 
குழுக்களுக்கும் கசன்றதடகிறது. இந்ை கலாச்சாரம் குழுக்களுக்கிதடநய நல்ல 
உறவுமுதறதய வளர்க்க உைவுகிறது. குழுக்களுக்கிதடநய நல்ல கநறிமுதற 
மாற்றங்கள் ஏற்படும்நபாது அது நிறுவனங்களின் வளர்ச்சிக்கு வித்ைிடுகிறது. 

அட்டவதண எண்: 5.1 தநறிமுதற நிறுவன கலாச்சாைத்தை உருவாக்குைல் 
ைற்றும் பைாைரித்ைல் 

நிறுவன நிதல கட்டதைப்பு 
ைற்றும் 

தசயல்முதற 

முன்முயற்சியின் 
ைாக்கம் 

நவதல 
காலநிதல 

ைற்றும் 
விைிமுதறகள் 

முன்முயற்சியின் 
ைாக்கம் 

 
ைனிநபர் 

எைிர்பாராை 
விதளவுகதள 

கருத்ைில் 
ககாண்டு 

ஊக்கத்கைாதக 
மற்றும் 

கநறிமுதற 
நடத்தைக்கு 

முன்கூட்டிநய 
கவகுமைி 

அளிக்கிறது 

நைதவயான எந்ை 
வதகயிலும் 
இலக்குகதள 

அதடவைற்கான 
அழுத்ைத்தை 
குதறக்கிறது 

பன்முகத்ைன்தம 
மற்றும்  நசர்மான 

ைிட்டங்கதள 
ஆைரிக்கிறது 

ஊழியர்கள் ைனிப்பட்ட 
மற்றும் நிறுவன  
நகாட்பாடுகதள  

சீரதமக்க உைவுகிறது 

 
ைற்றவர்களுட 

னான 
உறவுநிதல 

பயனுள்ள குதற 
ைீர்க்கும் 

வழிமுதறகதள 
ஆைரிக்கிறது 

வலுவான சக்ைி, 
கட்டதமப்புகதள 

அச்சுறுத்தும் 
கநறிமுதற 

சவால்களுக்கு 
நமம்பட்ட பைில் 

அளிக்கிறது 

ைதலதமத்துவ 
வளர்ச்சி, 

கநறிமுதற 
நடத்தை மீது 

கவனம் 
கசலுத்துகிறது 

ைதலவர்கள் 
விைிமுதறகதள 

எவ்வாறு பாைிக்கிறார்கள் 
என்பதைப் 

புரிந்துககாள்கிறார்கள், 
நமலும் இந்ை 
கசல்வாக்தக 

கநறிமுதற நடத்தைக்கு 
பயன்படுத்துவர் 
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நிறுவனங்களுக்கு இதடயிலான உறவுநிதல: நிறுவன கலாச்சாரத்ைின் 
கபரும்பாலான விவாைங்கள் உள் உறவுகளில் கவனம் கசலுத்துகின்றன. 
இருப்பினும், ஒரு நிறுவனம் சப்தளயர்கள், வாடிக்தகயாளர்கள், 
நபாட்டியாளர்கள் மற்றும் அைன் சமூக பங்குைாரர்கதள எவ்வாறு நடத்துகிறது 
என்பைில் ஊழியர்கள் மிகுந்ை விழிப்புடன் இருக்கிறார்கள், எனநவ 
பங்குைாரர்களின் நம்பிக்தகதய உருவாக்குவதும் பராமரிப்பதும் நிறுவன 
கலாச்சாரத்தை நமம்படுத்தும். வைிக கவற்றியும், நகாட்பாடுகளும் 
முரண்பாடான கருத்துக்கள் அல்ல. ஒரு கநறிமுதற கலாச்சாரத்தை 
உருவாக்குவது என்பது சில நநரங்களில் இலாபகரமான வாய்ப்புகளிலிருந்து 

 
குழுக்கள் 

அைிகளுக்குள் 
பங்கு மற்றும் 
பைி கைளிதவ 
உறுைிகசய்கிறது 

நமாைலும், மன 
அழுத்ைமும் 
குதறக்கப்பட்டு, 
நமம்பட்ட 
கபாறுப்புக்கூறலுக்
கு உைவுகிறது   

அைிகளுக்குள் 
உளவியல் 
பாதுகாப்தப 
உருவாக்குகிறது 

நமம்பட்ட கசயல்ைிறன், 
உந்துைல், 
பதடப்பாற்றல் - 
மற்றும் குதறகதள 
கவளிப்படுத்துவைற்கா
ை ைிறதன 
ஊக்குவிக்கிறது. 

குலுக்களுக்குள்
ளான 
உறவுநிதல 

நமற்பார்தவ 
கசயல்பாடுகதள 
நமம்படுத்துங்கள் 

நமம்பட்ட 
முடிகவடுப்பது 
மற்றும்  நிறுவனம் 
எைிர்ககாள்ளும் 
ஆபத்து மற்றும் 
கபாறுப்பு 
சவால்களுக்கு 
பைிலளித்ைல் 

குழு எல்தலகள் 
மற்றும் மாறுபட்ட 
நிதல, 
ைிறன்மற்றும் 
ஆைாரங்களுக்கான 
அணுகல் 

கைளிவான 
கபாறுப்புடன் நமம்பட்ட 
ஒத்துதழப்பு 

 
நிறுவனங்களுக்
கு இதடயிலான 

உறவுநிதல 

நிதலயான 
முடிவுகளில் 
மூநலாபாய 
முடிவுகளில் 
இதைக்கப்பட்டுள்
ளைா என்பதை 
உறுைிப்படுத்ைவும் 

உடனடி வைிகச் 
கசலவு 
இருக்கும்நபாது 
கூட, சரியானதைச் 
கசய்வைற்கான 
அர்த்ைமுள்ள 
அர்ப்பைிப்பு 

பங்குைாரர்களின் 
நம்பிக்தக மற்றும் 
உறவுகதளப் 
புரிந்துககாண்டு 
நமம்படுத்ைவும் 

நமம்பட்ட நற்கபயர், 
உரிதமகள், மற்றும் 
விழிப்புைர்வு.  
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விலகிச் கசல்ல வழிவகுக்கும். ஆனாலும் கநறிமுதறகதள ைவராமல் 
கதடபிடிப்பது அவசியமாகிறது. ைங்கள் ஊழியர்கள் அதனத்தையும் 
கவனித்துக் ககாண்டிருப்பதை மனைில் ககாள்ள நவண்டும். 

வாடிக்தகயாளர் தபாறுப்பு கலாச்சாைம் 
நிறுவனங்களின் கலாச்சாரங்கள் அவற்றின் அனுபவங்களிலிருந்தும் 
பயைங்களிலிருந்தும் கட்டப்பட்டுள்ளன. இது நிறுவன பங்கு மைிப்புகள், அறிவு, 
அனுபவம், பல்நவறு கலாச்சாரங்கள், ஆளுதமகள் நபான்றதவ ஒவ்கவாரு 
பைியாளர்களிடமிருந்தும் வரும். நிறுவன வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப நிறுவன 
கலாச்சாரமும் அவ்வப்நபாது வளர்ந்து வருகிறது. 

புக்கனன் டி. ஏ மற்றும் ஹுசின்ஸ்கி ஏ. ஏ. (2007) அவர்களின் கூற்றுப்படி, 
“நிறுவன கலாச்சாரம் என்பது பைிகள், பகிரப்பட்ட நகாட்பாடுகள், 
நம்பிக்தககள் மற்றும் நிறுவனத்ைில் இருக்கும் விைிமுதறகள், உைர்வுகள் 
மற்றும் ஒவ்கவாரு ஊழியர்களின் கசயதலயும் உள்ளடக்கியைாகும்”. 

இன்தறய உலகமயமாக்கல் சகாப்ைத்ைில், ைகவல் மற்றும் கைாழில்நுட்பத் 
கைாழில்களின் நபாட்டி இப்நபாது வாடிக்தகயாளர்கள் மற்றும் நசதவகளில் 
அைிக கவனம் கசலுத்துகிறது. இருப்பினும், “பதழய வாடிக்தகயாளர்கதள 
இழக்காமல் அவர்களின் விசுவாசத்தை அைிகரிப்பது அைிகரித்து வருகிறது. 

எனநவ, நிறுவனங்கள் வாடிக்தகயாளர்களுக்கு அைிக முக்கியத்துவம் 
அளிக்கிகின்றன. வாடிக்தகயாளர் உறவு நமலாண்தமயின் ஒரு பங்காக 
வாடிக்தகயாளர்களிடமிருந்து அவரது விவரங்கதள வாங்கி கைாகுத்து 
தவப்பநைாடு, வாடிக்தகயாளர்களின் அதனத்து நகாரிக்தககதளயும் 
பைிவுகசய்து நசதவகளின் அட்டவதைப்படி அல்லது சரியான நநரத்ைில் 
அதனத்தையும் கசயலாக்க இது உைவுகிறது. இந்ை முதறயானது 
வாடிக்தகயாளரிடமிருந்து அதனத்து பரிமாற்றங்கதளயும் பைிவு கசய்து 
சிறந்ை நசதவயாற்ற உைவுகிறது. 

இப்நபாகைல்லாம், கைாழில்கள் ைங்கள் ையாரிப்புகள் மற்றும் நசதவகதள 
வழங்கும்நபாது நநர சுருக்கத்தை எைிர்ககாள்கின்றன. ஆதகயால், 
வாடிக்தகயாளர்களின் நைதவகதள பூர்த்ைி கசய்வைற்காக அவர்கள் ைங்கள் 
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கிதள அலுவலகங்களிலிருந்தும், மற்கறாரு நிறுவனத்ைின் வளங்களிலிருந்தும் 
ஏராளமான வளங்கதளத் ைிரட்ட முடியும். கைாழில்நுட்ப வளர்ச்சியானது 
கைாழில்கதள உயர் ைரத்துடனும் குதறந்ை கசலவிலும் வளங்கதள 
இதைத்து, கைாடர்பு ககாண்டு, ஒருங்கிதைத்து வாடிக்தகயாளர்கதள 
கசன்றதடய உைவுகிறது. 

வாடிக்தகயாளர் பைிலளிக்கும் கலாச்சாைத்தை உருவாக்குைல்: 
1. “வாடிக்தகயாளர்” மீது கவனம் கசலுத்தும் நபர்கதளத் 
நைர்ந்கைடுத்ைல் 
2. குதறவான முதறப்படுத்ைல் 
3. அைிகாரமளித்ைல் 
4. கவனிக்கும் ைிறன் 
5. பங்கு கைளிவு 
6. நிறுவன குடியுரிதம நடத்தை 

1. “வாடிக்தகயாளர்” ைீது கவனம் தசலுத்தும் நபர்கதளத் நைர்ந்தைடுத்ைல்: 
நிறுவனத்ைால் நைர்ந்கைடுக்கப்பட்ட ைனிநபர்கள் வாடிக்தகயாளர்களுக்கு அைிக 
முக்கியத்துவம் ககாடுக்க நவண்டும். நசதவ சார்ந்ை நிறுவனங்கள், 
கவற்றியதடய நட்பான பைியாளர்கதள நவதலக்கு அமர்த்ை நவண்டும். 
2. குதறவான முதறப்படுத்ைல்: வாடிக்தகயாளர்கதளக் தகயாள்வைற்கு 
கநகிழ்வுத்ைன்தமதய அனுமைிக்கும் குதறந்ை அளவிலான 
முதறப்படுத்ைலுடன் ஒரு நிறுவன கட்டதமப்தபப் பயன்படுத்ைவும். 
வாடிக்தகயாளர்களின் நைதவகள் மாறும் நபாது, அைற்கு ஏற்ப மாற்றங்கதள 
கசய்ய நசதவ ஊழியர்களுக்கு சுைந்ைிரம் இருக்க நவண்டும். கடுதமயான 
விைிகள், நதடமுதறகள் மற்றும் ஒழுங்குமுதறகள் இதை 
சிக்கலாக்குகின்றன. 
3. அைிகாைைளித்ைல்: வாடிக்தகயாளதரப் ைிருப்ைிப்படுத்ை முடிகவடுக்கும் 
விநவகத்துடன் பைியாளர்கதள நமம்படுத்துைல் அவசியம். இது 
அைிகாரமளிப்பின் பரவலான பயன்பாடாகும். வாடிக்தகயாளதரப் 
ைிருப்ைிப்படுத்ை, ஊழியர்களுக்கு முடிகவடுக்கும் அைிகாரமும், 
நைதவயானதைச் கசய்யவும் வாய்ப்பு வழங்க நவண்டும்.    
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4. கவனிக்கும் ைிறன்: ஊழியர்கள் நன்கு கவனிப்பவர்களாகவும் 
வாடிக்தகயாளர் நைதவகதளப் பூர்த்ைி கசய்பவர்களாகவும் இருக்க நவண்டும். 
வாடிக்தகயாளர் பைிலளிக்கும் கலாச்சாரங்களில் உள்ள பைியாளர்கள் 
வாடிக்தகயாளர் அனுப்பும் கசய்ைிகதளக் நகட்டு புரிந்துககாள்ளும் ைன்தம 
உதடயவர்களாக இருத்ைல் நவண்டும். 
5. பங்கு தைளிவு: நசதவ ஊழியர்கள் நிறுவனங்களுக்கும் அைன் 
வாடிக்தகயாளர்களுக்கும் இதடயில் பாலமாக கசயல்பட நவண்டும். 
ஊழியர்கள் ைங்கள் முைலாளிக்கும் வாடிக்தகயாளர்களுக்கும் அவர்களுது 
நகாரிக்தககதள பூர்த்ைி கசய்ய நவண்டும். இது கைிசமான பங்கு 
கைளிவின்தம மற்றும் நமாைதல உருவாக்க முடியும். கவற்றிகரமான 
வாடிக்தகயாளர் பைிலளிக்கும் கலாச்சாரங்கள் ஊழியர்களின் நவதலகதளச் 
கசய்வைற்கான சிறந்ை வழிதய காட்டுவநைாடு மற்றுமின்றி நவதல 
நடவடிக்தககளின் முக்கியத்துவம் குறித்ை நிச்சயமற்ற ைன்தமதயதயயும் 
குதறக்கின்றன. 
6. நிறுவன குடியுரிதை நடத்தை: வாடிக்தகயாளர் பைிலளிக்கும் 
கலாச்சாரங்கள் நிறுவன குடியுரிதம நடத்தைதய கவளிப்படுத்தும் 
ஊழியர்கதளக் ககாண்டுள்ளன. ஊழியர்கள் “உைவி” அல்லது நிறுவன 
குடியுரிதம நடத்தைதய கவளிப்படுத்ை நவண்டும். நசதவ ஊழியர்கள் 
வாடிக்தகயாளதரப் ைிருப்ைிப்படுத்தும் நநாக்கம் ககாண்டவர்களாக ைிகழ 
நவண்டும். வாடிக்தகயாளரின் நைதவகதளப் பூர்த்ைி கசய்வைற்காக, அவர்கள் 
முன்முயற்சி எடுக்க ையாராக இருக்கிறார்கள். 

சுருக்கமாக, வாடிக்தகயாளர் பைிலளிக்கக்கூடிய கலாச்சாரங்களில் 
பைியாற்றும் ஊழியர்கள், வாடிக்தகயாளர்கதள ைிருப்ைிப்படுத்ை நல்ல 
கவனிக்கும் ைிறனுடன், ைதடகதளத் ைாண்டி அவர்களது நைதவகதள பூர்த்ைி 
கசய்யும் ைிறன்கதளக் ககாண்டுள்ளனர். நமலும் வாடிக்தகயாளதரப் இது 
ஊழியர்களின் பாத்ைிரங்கதள கைளிவுபடுத்துகிறது. விைிகள் மற்றும் 
ஒழுங்குமுதறகதளக் குதறப்பைன் மூலம் மாறிவரும் வாடிக்தகயாளர் 
நைதவகதளப் பூர்த்ைி கசய்ய ஊழியர்கதள ஊக்குவிக்கிறது. நமலும் இது 
அவர்களின் நவதலதயச் கசய்வைற்கான பரந்ை அளவிலான விநவகத்தை 
அவர்களுக்கு வழங்குகிறது. 
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5.4 நிறுவன ைாற்றம் - ைாற்றத்ைிற்கான சக்ைிகள் – ைாற்றத்ைிற்கான 
எைிர்ப்பு 

அறிமுகம் 
விைிவிலக்கின்றி அதனத்து இடங்களிலும் அதனத்து விஷயங்களிலும் 
மாற்றங்கள் நதடகபறுகின்றன. மாற்றம் இயற்தகயானது. இது 
நிறுவனங்களுக்கும் கபாருந்தும். எனநவ, நிறுவனத்ைில் மாற்றத்ைின் 
ைாக்கத்தை மைிப்பிடுவதும், நைதவப்பட்டால் அதை ஏற்றுக்ககாள்ளவும் 
நமலாளர்கள் ையாராக இருப்பது அவசியமாகும். மாற்றத்ைின் அளதவப் 
கபாறுத்து, அது ஒரு ைனிநபதரநயா, ஒரு குழுதவநயா, கட்டதமப்தபநயா 
அல்லது கசயல்முதறதயநயா பாைிக்கலாம். 

நிறுவன மாற்றம் என்பது நிறுவனத்ைிற்குள் வளர்ச்சி, வழீ்ச்சி மற்றும் 
மாற்றத்ைின் கசயல்முதறதயக் குறிக்கிறது. ைிரு.  ான் புல் நிறுவன 
மாற்றத்தை இவ்வாறு வதரயறுக்கிறார் “ஒரு நிறுவன அதமப்பு சில உள் 
அல்லது கவளிப்புற சக்ைிகளால் கைாந்ைரவு கசய்யப்படும்நபாது, மாற்றம் 
அடிக்கடி நிகழ்கிறது. ஒரு கசயல்முதறயாக மாற்றம் என்பது ஒரு 
நிறுவனத்ைின் கட்டதமப்பு அல்லது கசயல்முதறதய மாற்றியதமப்பைாகும்”. 

நிறுவன ைாற்றத்ைின் காைணிகள் 
(அ) தவளிப்புற அழுத்ைங்கள்: நிறுவனத்ைிற்கு தவளியில் இருந்து வரும் 
ைாற்றத்ைிற்கான அழுத்ைங்கள்) 
i. தைாழில்நுட்பம் ைற்றும் உபகைணங்களில் ைாற்றம்: கைாழில்நுட்ப 
முன்நனற்றம் மாற்றத்ைின் முக்கிய காரைமாகும் (அைாவது கவளிப்புற 
அழுத்ைம்). ஒவ்கவாரு கைாழில்நுட்ப மாற்றங்களும் நைதவகதள பூர்த்ைி 
கசய்வைற்கும், காலமாற்றத்துக்கு கபாருத்துவைற்கும் புைிய வடிவிலான 
நிறுவனங்கதள உருவாக்குகின்றன. 

ைாணவர் தசயல்முதற உலகமயமாக்கதளயும், 

பன்முககலாச்சாரத்தையும் கவற்றிகரமாக கசயல்படுத்ைிய இந்ைியாவில் 
உள்ளபன்னாட்டு நிறுவன உைாரைங்கதளக் கூறுக. 
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ii. சந்தை நிதலதை: சந்தை நிதலதமயின் மாற்றங்களில் நுகர்நவார், 
சப்தளயர்கள், கைாழிற்சங்கங்கள் நபான்றவற்றின் விதரவாக மாறும் 
குறிக்நகாள்கள், நைதவகள் மற்றும் விருப்பங்கள் ஆகியதவ அடங்கும். ஒரு 
நிறுவனம் உயிர்வாழ நவண்டுமானால், அது சந்தை சூழ்நிதலகளில் ஏற்படும் 
மாற்றங்கதளச் சமாளிக்க நவண்டும். 
iii. சமூக ைற்றும் அைசியல் ைாற்றங்கள்: சமூக மற்றும் அரசியல் 
மாற்றங்கதள கட்டுப்படுத்தும் ைிறன் எந்ை நிறுவனத்துக்கும் இல்தல. 
அரசாங்கத்ைிற்கும் வைிகத்ைிற்கும் இதடயிலான உறவுகளும், சமூக 
சமத்துவத்ைிற்கான உந்துைளும் நிறுவன மாற்றத்ைிற்காை முக்கிய 
காரைிகளாகும். 

(ஆ) உள் அழுத்ைங்கள் (நிறுவனத்ைிற்குள் இருந்து ைாற்றத்ைிற்கான 
அழுத்ைங்கள்) 
i. நிர்வாக பணியாளர்களில் ைாற்றங்கள்: நிறுவனத்ைில் கபரிய 
மாற்றங்களுக்கு முக்கிய காரைமாக இருப்பது நமலைிக நிர்வாகிகதள 
அடிக்கடி மாற்றுவது. நமலாளர்களுக்கு ஒநர பாைி, ைிறன்கள் அல்லது நிர்வாக 
நநாக்கங்கள் இருப்பைில்தல. ஆைலால் நமல் நிர்வாகம் மாற்றம் 
அதடயும்நபாது நிறுவனத்ைில் மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன. 

ii. ைற்நபாதுள்ள அதைப்பில் உள்ள குதறபாடுகள்: காலப்நபாக்கில் 
நிறுவனங்களில் பல குதறபாடுகள் காைப்படுகின்றன. ககாள்தககளில் சீரான 
ைன்தம இல்லாதம, ைகவல்கைாடர்புகளில் ைதடகள், கைளிவற்ற ைன்தம 
நபான்ற குதறபாடுகதள நீக்க ஒரு மாற்றம் அவசியம். 
iii. பிற காைணிகள்: கீநழ பட்டியலிடப்பட்டுள்ள சில பிற காரைிகளும் 
நிறுவனத்ைில் மாற்றத்தைக் நகாருகின்றன: 

• முடிகவடுப்பைில் பங்ககடுக்க ஊழியர்களின்  விருப்பம் 
• அைிக ஊைிய விகிைத்ைிற்கான பைியாளர்களின் விருப்பம் 
• நவதல நிதலதமகள் நபான்றவற்றில் முன்நனற்றம். 
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படம் எண் 5.5 நிறுவன ைாற்றத்ைின் காைணிகள் 

நிறுவன ைாற்றத்ைின் தசயல்முதற 
மக்களில் மாற்றத்தைக் ககாண்டுவருவைற்கான கபாதுவாக 
ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்ட மாைிரி மூன்று கட்ட கசயல்முதறகளின் அடிப்பதடயில் 
கர்ட் கலவின் பரிந்துதரத்ைது. அதவ பின்வருமாறு: - 

(1) உதறைல்: இந்ை கட்டத்ைின் சாராம்சம் என்னகவன்றால், ைனிநபர் ைனது 
நம்பிக்தககள், உைர்வுகள் அல்லது நடத்தைகள் நிறுவனத்ைின் ைற்நபாதைய 
நிதலதமக்கு கபாருந்ைாது என்பதை உைர தவக்கப்படுகின்றனர். ஊழியர்கள் 
இதை உைர்ந்ைவுடன், மாற்றத்ைின் மீது நம்பிக்தக ஏற்பட்டு, மக்கள் ைங்கள் 
நடத்தைதய மாற்றக் ககாள்ளலாம். அப்படி மாற்ற விரும்புநவாருக்கு 

நிறுவன மாற்றத்ைின் 
காரைிகள் 

தவளிப்புற அழுத்ைங்கள் உள் அழுத்ைங்கள் 

1. கைாழில்நுட்பம் மற்றும் 
உபகரைங்களில் மாற்றம் 

2. சந்தை நிதலதம 

3. சமூக மற்றும் அரசியல் 

மாற்றங்கள் 

1. நிர்வாக பைியாளர்களில் 
மாற்றங்கள் 

2. ைற்நபாதுள்ள அதமப்பில் 
உள்ள குதறபாடுகள் 

3. பிறகாரைிகள் 
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கவகுமைியும், மாற்றத்தை எைிர்ப்பவர்களுக்கு ைண்டதனயும் இந்ை 
விஷயத்ைில் உைவக்கூடும். 

(2) ைாற்றுைல்: இந்ை கட்டத்ைின் கீழ், ஒரு நபர் மாற்றத்ைிற்கு ையாரானால், 
புைிய மாற்று வழிகளில் நடந்து ககாள்ள கற்றுக்ககாள்கிறார். அவர் ைன்தன 
அதடயாளம் காை நவண்டிய மாைிரிதய அதடயாளம் கண்டு ககாள்கிறார். 
படிப்படியாக அவர் அந்ை மாைிரிதய ஏற்றுக்ககாண்டு, அந்ை மாைிரி 
பரிந்துதரத்ை விைத்ைில் நடந்து ககாள்வார். மற்கறாரு கசயல்பாட்டில் 
(உள்மயமாக்கல் என அதழக்கப்படுகிறது), புைிய நடத்தை நகாரப்படும் 
சூழ்நிதலயில் அவர்கள் ைள்ளப்படுகிறார்கள், கவற்றிகரமாக கசயல்பட 
நவண்டுமானால், அவர்கள் அந்ை நடத்தைதய ஏற்றுக்ககாண்டு கசயல்படுவது 
கட்டாயமாகிறது. 

 
படம் எண் 5.6 நிறுவன ைாற்றத்ைின் தசயல்முதற 

(3) புதுப்பித்ைல்: இந்ை கட்டத்ைில், ஒருவர் புைிய நடத்தை முதறதயப் பயிற்சி 
கசய்து பரிநசாைிக்க நவண்டும், நமலும் அது அவரது பிற நடத்தை 
மனப்பான்தமகளுடன் ைிறம்பட கலப்பதை உறுைி கசய்ய நவண்டும். நிதறந்ை 
மாற்றத்தை ஒருவரிடம் ககாண்டுவருவைற்கு கைாடர்ச்சியான மற்றும் 
இதடப்பட்ட கால அட்டவதைகள் மூலம் வலுவூட்டல் வழங்கப்படுகிறது.  

நிறுவன ைாற்றத்ைின் வதககள் 
நமலாண்தம நிர்வாகிகள் பல்நவறு வதகயான மாற்றங்கதளக் தகயாளும் 
முதறகதளப் பின்பற்றுகிறார்கள், அைில் அைிகமாக பின்பற்றப்படும் 
முதறயில் இரண்டு வதகயான மாற்றங்கள் உள்ளன. அதவ பின்வருமாறு 
விவரிக்கப்பட்டது. 

உதறைல்

மாற்றுைல்

புதுப்பித்ைல்
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1. எைிர்விதன ைாற்றம் 
இது ஒரு நிகழ்வின் எைிர்விதனயின் மாற்றம். கவளிப்புற சக்ைிகளின் 
அழுத்ைங்கள் காரைமாக இந்ை மாற்றம் கைாடங்கப்படுகிறது. மாற்றங்கள் 
சூழ்நிதலகளுக்கு பைிலளிக்கும் வதகயில் கசய்யப்படுகின்றன, முக்கியமாக 
இவ்வதகயான மாற்றாம் இயற்தகயாக ைிட்டமிடப்படாைதவ. நமலாளர்கள் 
நிதலதமதய பகுப்பாய்வு கசய்வைற்கும் நன்கு ைிட்டமிடப்பட்ட ைிட்டத்தை 
ையாரிப்பைற்கும் நபாதுமான நநரம் இல்லாைைால் சிக்கல்கதளச் சமாளிக்க 
விதரவான மாற்றங்கதளச் கசய்கிறார்கள். சுற்றுச்சூழல் நிகழ்வுகள், 
அச்சுறுத்ைல்கள் மற்றும் வாய்ப்புகளுக்கு பைிலளிக்கும் வதகயில் மாற்றங்கள் 
கசய்யப்படுகின்றன. உைாரைமாக, ைீடிகரன்று பரவிய ஒரு கைாற்றுநநாய்க்கு 
மருத்துவத் துதற உடனடியாக மருந்துகதள வழங்க எைிர்பார்த்ைால், அது ஒரு 
எைிர்விதன மாற்றமாகும். 
2. ைிட்டைிட்ட ைாற்றம் 
இது ஒரு முதறயான, ைிட்டமிடப்பட்ட மாற்றம். இது மாற்றம் ஒரு 
கசயல்ைிறன்மிக்க அணுகுமுதறதயப் பின்பற்றுகிறது. மாற்றத்தை 
ஏற்படுத்தும் சக்ைிகதள எைிர்பார்ப்பைன் மூலம் நமலாளர்கள் நிறுவன 
கசயல்ைிறதன அைிகரிக்கிறார்கள் மற்றும் அவற்தறச் சமாளிக்கத் 
ைிட்டமிடுகிறார்கள். சுற்றுச்சூழல் அச்சுறுத்ைல்கள், வாய்ப்புகதள எைிர்பார்ப்பது, 
மாற்ற கசயல்முதறதய ஒரு கட்டமாக நமற்ககாள்வது இைில் அடங்கும். 
இந்ை மாற்றங்கள் நிறுவனங்கதள ைக்கதவத்துக் ககாள்வைற்கு 
அவசியமாகிறது. அதவ மிகப்கபரிய நிைி மற்றும் நிைி சாராை வளங்கதள 
உள்ளடக்கியது. இவ்வதகயான மாற்றம் முதறயான, விஞ்ஞான முதறயில் 
ைிட்டமிடப்படுகின்றன. 

 ான் எம். ைாமஸ் மற்றும் வாரன்  ி. கபன்னிஸ் அவர்களின் கூற்றுப்படி, 
ைிட்டமிடப்பட்ட மாற்றம் என்பது “எைிர்கால சிரமங்கள், அச்சுறுத்ைல்கள் மற்றும் 
வாய்ப்புகதள எைிர்பார்க்கும் மாற்றத்ைிற்கான, சிந்ைிக்கக்கூடிய 
கசயல்முதறயின் அடிப்பதடயில் கசயல்கதள உள்ளடக்கிய மாற்றம்.” இைில் 
“ஒரு கட்டதமப்பு கண்டுபிடிப்பு, புைிய ககாள்தக, குறிக்நகாள், இயக்க ைத்துவம், 
காலநிதல மற்றும் பாைியில் மாற்றம் ஆகியவற்தற நவண்டுகமன்நற 
வடிவதமத்ைல் மற்றும் கசயல்படுத்துைல் நபான்றதவ அடங்கும். இத்ைதகய 
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மாற்றங்கள் ஒரு குழு, சில துதறகள் அல்லது முழு நிறுவனத்தையும் 
உள்ளடக்கியது. கபாதுவாக மாற்றம் என்பது நிறுவனம், மக்கள் மற்றும் 
கைாழில்நுட்பத்துடன் கைாடர்புதடயதவ”. 
 

 
படம் எண் 5.7 நிறுவன ைாற்றத்ைின் வதககள் 

நிறுவன ைாற்றத்ைிற்கான எைிர்ப்பு 
மாற்றத்ைிற்கான எைிர்ப்பு என்பது ஒரு நமலாளர் சந்ைிக்கும் சிக்கல்களில் 
முக்கியமான ஒன்றாகும், ஏகனனில் இது பல வடிவங்கதள எடுக்கக்கூடும். 
மக்கள் ரா ினாமா கசய்யலாம், நசார்வடயலாம், நவதலக்கு உந்துைல் இழப்பு 
ஏற்படலாம், குதறந்ை வருதக, இடமாற்றத்ைிற்கான நகாரிக்தக, 
நவதலநிறுத்ைம், உற்பத்ைித்ைிறன் குதறப்பு நபான்றதவ ஏற்படக்கூடும்.  

1. தைாழில்துதற எைிர்ப்பு 
பின்வரும் காரைங்களால் ைனிப்பட்ட எைிர்ப்பு இருக்கலாம்: 

A. தபாருளாைாை காைணங்கள் 
(அ) ைிறன்களின் வழக்கற்ற ைன்தை 
புைிய கசயல்முதறகதள அறிமுகப்படுத்துவைன் மூலம், அவரது ைிறதமகள் 
வழக்கற்றுப் நபாய்விடும் என்று ஒரு நபர் உைரும்நபாது, அவர் மாற்றத்தை 
எைிர்ப்பார். எடுத்துக்காட்டாக, இருபது வருட அனுபவம் வாய்ந்ை கைக்காளர் 
ஊைிய ரசீதுகதள ையாரிப்பைற்கான ஒரு கைினிதய அறிமுகப்படுத்துவதை 

நிறுவன மாற்றத்ைின்
வதககள்

எைிர்விதன மாற்றம்

ைிட்டமிட்ட மாற்றம்
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எைிர்க்க வாய்ப்புள்ளது, ஏகனனில் அது அவரது ஊைியம் மற்றும் நிதலதய 
பாைிக்கக்கூடும் என்று அவர் கருதுகிறார்.  
(ஆ) தபாருளாைாை இழப்பு குறித்ை பயம்: மக்கள் மாற்றங்கதள சந்ைித்ைால், 
அது அவர்களது வருமானத்தை நநரடியாகநவா அல்லது மதறமுகமாகநவா 
குதறத்து விடும் என்ற பயத்ைில் மாற்றத்தை எைிர்க்கிறார்கள். 
B. ைனிப்பட்ட காைணங்கள் 
(அ) ஈநகா ைற்காப்புத்ைன்தை: மாற்றத்தை ஏற்றுக்ககாண்டால் ைனது ஈநகா 
பாைிப்பதடயக்கூடும் என்ற பயம், ஊழியர்கதள மாற்றத்தை எைிர்க்க 
தவக்கிறது. உைாரைமாக ஒரு விற்பதன நமலாளர் ஒரு விற்பதன ஊழியரின் 
பரிந்துதரகதள நிராகரிக்கக்கூடும், ஏகனனில் அந்ை ஆநலாசதனதய 
ஏற்றுக்ககாள்வைன் மூலம் ைனது ஈநகா குதறக்கப்படலாம் என்று நமலாளர் 
உைரலாம். 
(ஆ) நிதல: கபரும்பாலான மக்கள் ைாங்கள் இருக்கும் நிதல வசைியாக 
இருப்பைாக உைர்கிறார்கள் மற்றும் மாற்றத்தை நிச்சயமற்ற 
ைன்தமதயயாகவும் ஆபத்தையும் உள்ளடக்கியைாகவும் கருதுவைால் அதை 
எைிர்க்கிறார்கள். 
(இ) தைரியாை பயம்: மாற்றம் அறியப்படாை ஒன்றாக கருைப்படுகிறது. ஒரு 
நிதலயான அச்சுறுத்ைதல ஏற்படுத்துகிறது மற்றும் மக்கதள 
பயப்படுத்துகிறது. உைாரைமாக ஒரு நமலாளர் கைரியாை பயத்ைின் காரைமாக, 
நவகறாரு மாநிலத்ைிற்கு இடமாற்றத்நைாடு வரும் பைவி உயர்தவ 
மறுக்கக்கூடும். 
C. சமூக காைணங்கள் 
(அ) சமூக இடப்தபயர்வு: மாற்றத்தை அறிமுகப்படுத்துைல் (எ.கா., இடமாற்றம்) 
பைிக்குழுக்கதள உதடப்பைன் விதளவாக, மக்களின் ைற்நபாதைய சமூக 
உறவுகளுக்கு இதடயூறு ஏற்படலாம். அைனால் மாற்றத்தை எைிர்ப்பர். 
(ஆ) சக அழுத்ைம் 
மாற்றத்தை உடன் பைியாற்றும் சகாக்கள் எைிர்க்கும் நபாது, ைனக்கு விருப்பம் 
இருப்பினும், சகாக்கள் மாற்றத்தை எைிர்ப்பைால் இவர்களும் அதை 
எைிர்க்கும்படி கட்டாயப்படுத்துகிறார்கள். 
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படம் எண் 5.8 நிறுவன ைாற்றத்ைில் எைிர்ப்புக்கான காைணிகள் 

2. நிறுவன எைிர்ப்பு 
நிறுவன மட்டத்ைிலும் எைிர்ப்பு இருக்கலாம். சில நிறுவனங்கள் புதுதமகதள 
எைிர்க்கும் வதகயில் வடிவதமக்கப்பட்டுள்ளன. 

நிறுவன எைிர்ப்பின் சில காைணங்கள் 
(அ) சக்ைி ைற்றும் தசல்வாக்குக்கான அச்சுறுத்ைல்கள்: நிறுவனத்ைில் 
ஏற்படும் மாற்றம் அவர்களின் நிதல, சக்ைி மற்றும் கசல்வாக்தக பாைிக்கும் 
என்ற அச்சத்ைால் சில ஊழியர்கள் (குறிப்பாக உயர்மட்ட ஊழியர்கள்) 
மாற்றத்தை எைிர்க்கிறார்கள்.  

நிறுவன
மாற்றத்ைிற்கான

எைிர்ப்பு

பைாழில்துதற
எைிர்ப்பு

சபாருளாைார
காரணங்கள்

ைிறன்களின்
வைக்கற்ற
ைன்தம

சபாருளாைார
இைப்பு குறித்ை

பயம்

ைனிப்பட்ட
காரணங்கள்

சைரியாை
பயம்

ஈதகா
ைற்காப்புத்ைன்

தம

நிதல

சமூக
காரணங்கள்

சமூக
இடப்சபயர்வு

சக
அழுத்ைம்

நிறுவன
எைிர்ப்பு

சக்ைி மற்றும்
சசல்வாக்குக்கான
அச்சுறுத்ைல்கள்

சக்ைி மற்றும்
சசல்வாக்குக்கா

ன
அச்சுறுத்ைல்கள்
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(ஆ) நிறுவன அதைப்பு: சில நிறுவன கட்டதமப்புகள் மாற்றத்ைிற்கான 
எைிர்ப்தப உள்ளடிக்கி உள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக அைிகாரத்துவ நிறுவனம், 
மாற்றத்தை எைிர்க்கக்கூடிய இயங்கதமப்தபக் ககாண்டுள்ளது.  
(இ) வள ைதடகள்: நபாதுமான நிைி, கபாருள் மற்றும் மனிை வளங்கள் 
கிதடக்காைது கூட மாற்றத்ைிற்கு எைிராக கசயல்படக்கூடும். 
(ஈ) மூழ்கிய தசலவு: சில நிறுவனங்களில், நிதலயான அல்லது நிரந்ைர 
கசாத்துகளில் அைிகளவிலான மூலைனம் முைலீடு கசய்யப்படுகிறது. 
அத்ைதகய நிறுவனம் மாற்றத்தை அறிமுகப்படுத்ை விரும்பினால், இந்ை 
முைலீடு காரைமாக மாற்றத்தை எைிர்க்க நநரிடுகிறது. 

நிறுவன ைாற்றத்ைிற்கான எைிர்ப்தபக் கடத்ைல் 
மாற்றம் ஊழியர்களின் மனைில் பைற்றத்தையும் உைர்ச்சி ககாந்ைளிப்தபயும் 
உருவாக்குகிறது. இைனால் மாற்றம் எைிர்ப்தப ஏற்படுத்துகிறது. ஒரு 
நமலாளரால் அதை சரியாகக் தகயாள முடியாமல் நபாகும்நபாது எைிர்மதற 
எைிர்விதனகள் மாற்றத்ைின் கவற்றிதயக் குதறக்கின்றன. 

மாற்றத்தை சரியாகக் தகயாள்வைற்கும் மாற்றத்ைிற்கான எைிர்ப்தபக் 
தகயாள்வைற்கும் சில நுட்பங்கள் பின்வருமாறு பரிந்துதரக்கப்பட்டுள்ளது: 

(அ) கற்பித்ைல் ைற்றும் தைாடர்பு: மாற்றத்ைிற்கான எைிர்ப்தபக் கடக்க எளிைான 
நுட்பங்களில் ஒன்று, அதை எைிர்க்கும் மக்களுக்கு மாற்றத்தை கற்பிப்பைாகும். 
பல சந்ைர்ப்பங்களில், மக்கள் மாற்றத்தை சரியாக புரிந்து ககாள்வைில்தல, 
எனநவ அைன் விதளவுகளுக்கு பயந்து மாற்றத்தை எைிர்க்கிறார்கள். 
(ஆ) பங்நகற்பு ைற்றும் ஈடுபாடு: மாற்ற கசயல்பாட்டில் (மாற்றத்தை 
கசயல்படுத்துவது குறித்து முடிகவடுப்பைில்) ஊழியர்கதள பங்நகற்பத்ைிற்கும் 
ஈடுபடுத்துவைற்கும் அனுமைித்ைால், மாற்றத்ைின் விதளவுகள் குறித்ை 
அவர்களின் ைவறான புரிைல்கள் அழிக்கப்படும், இைனால் ஊழியர்கள் ைிருப்ைி 
அதடவநைாடு, மாற்றத்தை எைிர்க்க மாட்டார்கள்.  
(இ) ஆைைவளித்ைல் ைற்றும் உைவுைல்: நிறுவன பைியாளர்களுக்கு ஆைரவாக 
இருத்ைல், அவர்கதள கசௌகர்யமாகவும், ைிருப்ைிகரமாகவும் தவத்ைிருக்கும். 
நமலாளர்கள் ஆைரவாக இருப்பைன் மூலம் எைிர்ப்தபக் தகயாளுகிறார்கள். 
ஆைரவளித்ைலில் பைியாளர்களின் நகாரிக்தககதள கவனிப்பது, 
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உைர்ச்சிபூர்வமான ஆைரதவ வழங்குைல், புைிய ைிறன்கதளப் பயிற்றுவித்ைல் 
நபான்றதவ அடங்கும். 
ஈ) சலுதககள்: ஊக்கத்கைாதக வழங்குவது மாற்றத்ைிற்கான எைிர்ப்தபக் 
கடக்க மற்கறாரு பயனுள்ள வழியாகும். 
(உ) சூழ்ச்சி: மாற்றத்ைிற்கான எைிர்ப்தபக் கடக்க மற்ற எல்லா முதறகளும் 
நைால்வியுற்றால், நமலாளர்கள் ஏநைனும் சூழ்ச்சி கசய்து எைிர்ப்தப 
தகயாள்வார்கள். 
(ஊ) வற்புறுத்ைல்: சில நநரங்களில், எைிர்ப்தப கட்டாயமாக தகயாள்வதைத் 
ைவிர நவறு வழியில்லாமால் நபாகும் பட்சத்ைில், இம்முதற 
பயன்படுத்ைப்படுகிறது. ஊழியர்கள் அவர்களது நவதல, பைவி உயர்வு 
சாத்ைியங்கள் மற்றும் பலவற்தற இழப்பார்கள் என்று அச்சுறுத்துவைன் மூலம் 
மாற்றத்தை ஏற்க நவண்டிய கட்டாயத்ைிற்கு ைள்ளப்படுகின்றனர். 
 

 

 

 

அைிகாைைளித்ைலும், நவதல வாழ்க்தகயின் ைைமும் 

அறிமுகம் 
ஊழியர்களுக்கு அவர்களது பைியில் அைிகாரம் அளிப்பைன் மூலம், சிறப்பாக 
பைியாற்றுவைாக பல ஆராய்ச்சிகள் கூறுகின்றன. பின்வரும் சில 
வழிமுதறகள், ஊழியர்களுக்கு அைிகாரம் மற்றும் ஆற்றதலஆற்றதள 
ககாடுக்கின்றன, அதவ: ஊழியர்களுடன் ைகவல், கவகுமைிகள் மற்றும் 
அைிகாரத்தைப் பகிர்வைற்கான நமலாண்தம நதடமுதறகள். இைனால் 
ஊழியர்கள் முன்முயற்சி எடுத்து சிக்கல்கதளத் ைீர்க்கவும் நசதவ மற்றும் 
கசயல்ைிறதன நமம்படுத்ைவும் முடியும். ஹிக்கி மற்றும் நகஸ்னர்-நலாட்நடா 
(2008) அவர்களின் கூற்றுப்படி “பைியாளர் அைிகாரமளித்ைல் என்பது 
நிர்வாகமற்ற ஊழியர்களுக்கு நநரடியாக நமலாளர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 
குறிப்பிடத்ைக்க அளவு முடிகவடுக்கும் அைிகாரத்தை நநரடியாக 

ைாணவர் தசயல்முதற உங்கள் ஊரில் ஏநைனும் மாற்றத்தை 
கசயல்படுத்ைிய நிறுவனங்கதள அதடயளம் காைவும். அந்நிறுவனம் 
என்ன மாற்றத்தை கசயல்படுத்ைி உள்ளன, எப்படி கசயல்படுத்ைின என்ற 
விவரங்கதள ைிரட்டவும்.   
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வழங்குவைாகும்”. ஒருவருக்கு அைிகாரத்தை வழங்குவது என்பது ைனிப்பட்ட 
மற்றும் நவதல வாழ்க்தகத் ைரத்தை அைிகரிப்பைற்கான வழிமுதறகளாகும். 
மறுபுறம், அைிகாரமளித்ைல் என்பது ஊழியர்களின் மீைான கட்டுப்பாட்தடக் 
தகவிடுவது மற்றும் ஒவ்கவாரு பைியாளரும் முடிவுகதள எடுக்கவும், 
இலக்குகதள நிர்ையிக்கவும், நிர்ைியத்ை முடிவுகதள அதடயவும், 
கவகுமைிகதளப் கபறவும் அனுமைிக்கிறது. ஒரு நபதரத் ைாநன நிர்வகிக்க 
முடியும் என்பநை இைன் கபாருள். சரியான காரைங்களுக்காக சரியான 
முடிதவ எடுக்க சரியான நபருக்கு சரியான மட்டத்ைில் உைவுவைற்கான 
கசயல்முதற இது. 

நிறுவன அதமப்பில் அைிகாரத்தையும் கபாறுப்தபயும் மற்றவர்களுக்கு 
மாற்றும் கசயல்முதறநய அைிகாரமளித்ைல். உயர் நிர்வாகத்ைிலிருந்து 
அைிகாரம், மற்றும் கபாறுப்தப கீழ் மட்ட ஊழியர்களுக்கு மாற்றும்நபாது 
அைிகாரமளித்ைல் நதடகபறுகிறது. கைாழிலாளர்களுக்கு அைிகாரம் மற்றும் 
கபாறுப்தப மாற்றுவது அவர்கள் கசய்யும் நவதலயின் கபாறுப்தப 
அைிகரிக்கும்.  

எனநவ அைிகாரமளித்ைல் என்பது ைனிநபர் வளர்ச்சி மற்றும் நிறுவனத்ைின் 
வளர்ச்சி ஆகியவற்றுடன் கைாடர்புதடயது. 

பணியாளர் அைிகாைம் - நைதவ 
பின்வரும் காரைிகளால் பைியாளர்கள் அைிகாரம் கபறுவைற்கான நைதவ 
எழுகிறது: 

(i) மாற்றத்ைின் நவகம், சுற்றுச்சூழல் மாற்றம் மற்றும் வாடிக்தகயாளர்களின் 
மாறிவரும் எைிர்பார்ப்புகளுக்கு விதரவான மற்றும் கநகிழ்வான பைில் 
நைதவப்படுகிறது. அைனால் நமல் நிர்வாக அைிகார முதற இன்தறய 
சூழ்நிதலக்கு ஏற்றைாக இருக்காது.  
(ii) நிறுவனங்கள் ைங்கள் நநாக்கங்கதள அதடய புைிய வதக 
கட்டதமப்புகதளப் பயன்படுத்துகின்றன. அைிகாரம் பகிரப்படாவிடில், அது 
முடிவுகதள ைாமைப்படுத்தும், இது இன்தறய உலகமயமாக்கலின் கபாருந்ைாை 
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ஒன்றாகும். இந்ை சூழ்நிதலகளில் கசயல்ைிறதன அதடவைற்கு ஊழியர்கள் 
அைிக கபாறுப்தபயும் அைிகாரத்தையும் ஏற்க நவண்டும். 
(iii) வாடிக்தகயாளர்களின் நைதவகதளப் பூர்த்ைி கசய்ய நவண்டுமானால், 
நிறுவனங்களுக்கு குறுக்கு-கசயல்பாட்டு நவதல மற்றும் அவற்றின் 
கசயல்முதறகளில் அைிக ஒருங்கிதைப்பு நைதவப்படுகிறது. இத்ைதகய 
ஒத்துதழப்தப அைிகாரமளிப்பைன் மூலம் அதடய முடியும். 
(iv) ஊழியர்கள் இப்நபாது அைிக விழிப்புைர்தவக் ககாண்டுள்ளனர் மற்றும் 
உயர் மட்ட நைதவகதள பூர்த்ைி கசய்வைில் அைிக அக்கதற ககாண்டுள்ளனர். 
ஊழியர்களின் இத்ைதகய நைதவகதள பூர்த்ைி கசய்வைற்கும் அவர்கதள 
ஊக்குவிப்பைற்கும் அைிகாரத்தை பயன்படுத்ைப்படலாம் 
(v) அைிகாரமளித்ைல் குதறந்ை மட்டங்களில் உள்ள ஊழியர்களுக்கு அவர்களின் 
ைிறன்கதள வளர்த்துக் ககாள்ள வாய்ப்புகதள வழங்கும். எனநவ, இது 
நிறுவனத்ைிற்கான நிர்வாக ைிறதமக்கான ஆைாரமாக பயன்படுத்ைப்படலாம். 

பணியாளர் அைிகாைம் - நிறுவனத்ைில் அைிகாைம் தபற்ற பணியாளர்களின் 
பண்புகள் 
உயர் மட்ட அைிகாரம் ககாண்ட நிறுவனங்கள் கபாதுவாக பின்வரும் 
பண்புகதளக் ககாண்டுள்ளன: 
1. அைிகாரம் கபற்ற ஊழியர்கள் உள்ள நிறுவனங்கள் பிரைிநிைித்துவம், 
பரவலாக்கம் மற்றும் ைகவல்களின் பரவலுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கின்றன. 
2. அவற்றின் நிறுவன படிநிதல அதனவருக்கும் அைிகாரமளிப்பைன் மூலம் 
ைட்தடயான முதறதய பயன்படுத்துகிறது, அைனால் ஊழியர்கள் அவர்களின் 
கீநழ உள்ளவர்கதள கட்டதளயிட்டும், கட்டுப்படுத்ைியும் தவக்க 
வழிவகுக்கிறது. 
3. பரந்ை கபாறுப்புகளுடன் குதறவான நமலாளர்கள் நியமிக்கப்படுகிறார்கள், 
இைனால் நிர்வாக குளறுபடிகள் ஏற்படுகின்றன. அைிகாரத்தை பகிர்ந்ைளிப்பைன் 
மூலம், நமலாளரின் பங்கு கட்டுப்படுத்ைியிலிருந்து பயிற்சியாளர் மற்றும் 
வழிகாட்டியாக மாறுகிறது. 
4. அைிகாரம் அளிக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் கட்டதமக்கப்படாை 
வழிகாட்டுைல்கதள அதமக்கிகின்றன, இைனால் ஊழியர்கள் ைங்கள் 
முடிகவடுக்கும் அளவுருக்கதள அறிந்து ககாள்வார்கள். 
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5. அைிகாரம் அளிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களின் பைியாளர்களின் முக்கிய சிரப்நப 
பைியாளர்களின் ைிருப்ைியாகும். 
6. புைிைாக பைியில் நசர்க்கப்பட்ட பைியாளர்கள் பைியிட சுைந்ைிரத்தை 
தகயாள முடியும் என்பதை உறுைிப்படுத்ை அவர்கள் நிதறய நநரத்தையும் 
முயற்சிதயயும் முைலீடு கசய்கிறார்கள். 

பணியாளர் அைிகாைத்ைின் வதககள் 
நபாவர் மற்றும் லாலரின் கூற்றுப்படி பைியாளர் அைிகாரம் மூன்று முக்கிய 
வதககதள உள்ளடிக்கியது. அதவ: பரிந்துதர ஈடுபாடு, நவதல ஈடுபாடு 
மற்றும் அைிக ஈடுபாடு. 

வதக 1: பரிந்துதை ஈடுபாடு: இது பாரம்பரிய கட்டுப்பாட்டு மாைிரியிலிருந்து 
ஒரு சிறிய மாற்றத்தை குறிக்கிறது. முதறயான ஆநலாசதன ைிட்டங்கள் 
அல்லது ைரமான வட்டங்கள் மூலம் நயாசதனகதள வழங்க ஊழியர்கள் 
ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள். அவர்கள் பரிந்துதரகதள மட்டுநம வழங்க முடியும், 
பரிந்துதரகதள ஏற்றுக்ககாள்வைற்கும், கசயல்படுத்துவைற்கும் நிர்வாகத்ைிற்நக 
அைிகாரம் உள்ளது. 

வதக 2: நவதல ஈடுபாடு: இந்ை வதக அைிகாரமளிப்பில், ஊழியர்கள் 
பல்நவறு ைிறன்கதளப் பயன்படுத்துவைற்காக நவதலகள் மறுவடிவதமப்பு 
கசய்யப்படுகின்றன. ஊழியர்கள் ைங்கள் பைிகள் குறிப்பிடத்ைக்கதவ என்று 
நம்புகிறார்கள், நவதலதய எவ்வாறு கசய்வது என்று ைீர்மானிப்பைில் 
அவர்களுக்கு கைிசமான சுைந்ைிரம் உள்ளது, அவர்களின் கசயல்ைிறதனப் 
பற்றி அவர்கள் நபாதுமான கருத்துக்கதளப் கபறுகிறார்கள், நமலும் 
ஒவ்கவாருவரும் அதடயாளம் காைப்பட்ட முழுப் பைிதயயும் 
தகயாளுகிறார்கள். 

எவ்வாறாயினும், அைிகாரமளித்ைல் என்பது நவதல ஈடுபாடு, ஆளுதம, 
நிறுவன அதமப்பு, அைிகார விநிநயாகம் மற்றும் கவகுமைிகள் ஒதுக்கீடு 
கைாடர்பான முக்கிய முடிவுகதள உள்ளடக்காது. இதவ உயர் நிர்வாகத்ைின் 
ைனிச்சிறப்பாக இருக்கின்றன. 
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வதக 3: உயர் ஈடுபாடு: உயர் ஈடுபாடு நிறுவனங்கள் ைங்களது மிகக் கீழ்மட்ட 
ஊழியர்களுக்கு அவர்கள் எவ்வாறு ைங்கள் நவதலகதளச் கசய்கின்றனர் 
அல்லது அவர்களின் குழு எவ்வளவு ைிறம்பட கசயல்படுகின்றது என்பைில் 
மட்டுமல்லாமல், கமாத்ை நிறுவனத்ைின் கசயல்ைிறனிலும் ஈடுபாட்டின் 
உைர்தவத் ைருகின்றனர். வைிக கசயல்ைிறனின் அதனத்து அம்சங்கதள 
பற்றிய ைகவல்கதளயும் நிறுவனம் முழுவதும் பகிரப்படுகின்றன. 

 
படம் எண் 5.9 பணியாளர் அைிகாைத்ைின் வதககள் 

குழு-நவதல, சிக்கதலத் ைீர்ப்பது மற்றும் நமலாண்தம முடிவுகளில் 
பங்நகற்பைில் ஊழியர்கள் விரிவான ைிறன்கதள வளர்த்துக் ககாள்கிறார்கள். 
அைிக ஈடுபாடு ககாண்ட நிறுவனங்கள் கபரும்பாலும் ைங்கள் பைியாளர்கதள 
ஊக்குவிக்க லாபப் பகிர்வு மற்றும் பைியாளர் பங்கு விருப்பத் ைிட்டங்கதள 
(ESOP) பயன்படுத்துகின்றன. 

பணியாளர் அைிகாைம் - பரிைாணங்கள் 

ஊழியர்களின் அைிகாரமளித்ைல் பின்வரும் நான்கு பரிமாைங்களால் 
குறிக்கப்படுகிறது: 

(i) சுயநிர்ணய உரிதை: அைிகாரம் கபற்ற ஊழியர்கள் சுயநிர்ைய உைர்தவக் 
ககாண்டுள்ளனர், அைில் ைங்களுக்கு சுைந்ைிரம் இருப்பைாகவும், அவர்களின் 
பைி நடவடிக்தககள் குறித்து விநவகம் இருப்பைாகவும் உைர்கிறார்கள். 

பணியாளர்
அைிகாரம்

பரிந்துதர ஈடுபாடு வவதல ஈடுபாடு உயர் ஈடுபாடு
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அவர்களின் பைிகள், முதறகள் மற்றும் நவகம் குறித்து அவர்களுக்கு 
அக்கதற உள்ளது. 
(ii) அர்த்ைமுள்ள ைன்தை: அைிகாரம் கபற்ற ஊழியர்கள் ைங்கள் நவதலயில் 
அர்த்ைத்தை உைர்கிறார்கள். அவர்கள் ைங்கள் நவதலதயப் பற்றி 
கவதலப்படுகிறார்கள், அவர்கள் எதைச் கசய்ைாலும் அது நிறுவனத்துக்கு 
முக்கியம் என்று நம்புகிறார்கள். அவர்களின் நவதல அவர்களின் 
நகாட்பாடுகளுக்கு கபாருந்துகிறது. 
(iii) ைகுைி: அைிகாரம் கபற்ற ஊழியர்கள் ைங்கள் நவதலகதள ைிறதமயாகச் 
கசய்வைற்கான ைிறன்கதளப் கபற்றிருக்கிறார்கள். வளர்ந்து வரும் சவால்கதள 
எைிர்ககாள்வைில் ஊழியர்களின் ைிறன்கள் மிகப்கபரிய பலமாக இருக்கின்றன.  
(iv) ைாக்கத்ைின் உணர்வு: அைிகாரம் கபற்ற ஊழியர்கள் ைங்கதள 
நிறுவனமயமாக்கலில் கபரும் பங்நகற்பாளர்களாகக் கருதுகின்றனர், நமலும் 
நிறுவனத்ைின் முக்கியமான நிர்வாக மற்றும் கசயல்பாட்டு முடிவுகளில் 
ைங்களுக்கு கசல்வாக்கு இருப்பைாக நம்புகிறார்கள். 

பணியாளர் அைிகாைம் - அணுகுமுதறகள் 
அைிகாரமளிக்கும் கூறுகளில் நவதல நிதலதம மீைான கட்டுப்பாடு, 
ைன்னிதறவு, நநாக்கம், நம்பிக்தக ஆகியவற்றின் மீைான கட்டுப்பாடு அடங்கும். 
1. நவதல நிதலதை ைீைான கட்டுப்பாடு: நிறுவனங்கள்களில் உள்ள 
ஊழியர்கள் ஒருவரின் உடனடி பைி நிதலதமக்கு கட்டுப்பாட்தடக் 
ககாண்டிருக்க நவண்டும். ஒரு ஊழியர் ைனது கடதமகதள நிதறநவற்றுவார் 
என்று எைிர்பார்க்கப்படும் சூழ்நிதலதயப் புரிந்து ககாள்ள இது மிகவும் 
அவசியம். 
2. ைன்னிதறவு அல்லது ைிறன்: ஒதுக்கப்பட்ட பைிதய கவற்றிகரமாகச் 
கசய்ய ஊழியர் ைிறன் கபற்றவராக இருக்க நவண்டும். பைியாளர் ைனது 
கசயல்ைிறனில் நம்பிக்தக தவத்ைிருக்க நவண்டும். அவர்கள் ைங்கள் 
ைிறன்கதள நம்பும் வதரயில் முடிவுகதள எடுக்கும் கபாறுப்தப அவர் 
ஏற்கக்கூடாது. 
3. நநாக்கம்: அைிகாரம் கபற்ற ஊழியர் ைனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பைியின் 
முக்கியத்துவத்தை உைர நவண்டும். அவர் ைனக்கான பைியின் மைிப்தப 
மட்டுமல்ல, நிறுவனத்தைப் பற்றியும் அறிந்ைிருக்க நவண்டும். ஒவ்கவாரு 
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பைியாளரும் ைனது பைி கபரிய விஷயங்களுக்கு எவ்வாறு கபாருந்துகிறது 
என்பதை அறிந்ைிருக்க நவண்டும். 
4. நம்பிக்தக: நிறுவனங்களின் கசயல்ைிறன் சம்மந்ைமாக எடுக்கப்பட 
நவண்டிய முடிவின் ைாக்கத்தை ஊழியர்கள் கைளிவாக புரிந்து ககாள்ள 
நவண்டும். ஊழியர்கள் ைங்கள் நடத்தை முக்கியமான விதளவுகதள 
ஏற்படுத்ைியிருப்பதை உைரும்நபாது இைன் ைாக்கம் உைரப்படுகிறது. 

நவதல வாழ்க்தகயின் ைைம் 
எந்ைகவாரு நிறுவனத்ைின் கவற்றியும், அது எவ்வாறு பைியாளர்கதள 
ஈர்க்கிறது, ஊக்குவிக்கிறது மற்றும் அைன் பைியாளர்கதளத் ைக்க தவத்துக் 
ககாள்கிறது என்பதைப் கபாறுத்நை இருக்கிறது. இன்தறய நிறுவனங்கள் அைிக 
கநகிழ்வுத்ைன்தமயுடன் இருக்கிறது, இைனால் அவர்கள் ைங்கள் 
பைியாளர்கதள வளர்த்துக் ககாள்ளவும், அவர்களின் உறுைிப்பாட்தட 
அனுபவிக்கவும் ையாராக உள்ளனர். 

உதழக்கும் வாழ்க்தகயின் ைரம் என்பது நவதல ைிருப்ைி, ஊைியத்ைில் ைிருப்ைி 
மற்றும் பைி சகாக்களுடனான உறவுகள் நபான்ற நவதல அடிப்பதடயிலான 
காரைிகதள மட்டுமல்லாமல் அதனத்தையும் ஒன்றிதைக்கும் ஒரு கூட்டு 
கருத்துருவாக பார்க்கப்படுகிறது. இது வாழ்க்தக ைிருப்ைி மற்றும் நல்வாழ்வின் 
கபாதுவான உைர்வுகளில் பரவலாக கவனம் கசலுத்துகிறது. 

1970களின் முற்பகுைியில் நவதல வாழ்க்தகயின் ைரம் என்ற கசால் 
புழக்கத்துக்கு வந்ைது. ைற்நபாது பைி நிறுவனங்களில் நவதல வாழ்க்தகயின் 
ைரம் என்பது முக்கியமா பனி அம்சமாக பார்க்கப்படுகிறது. கைாழில்கள் மற்றும் 
நிறுவனங்களில் பைிபுரியும் பல ஊழியர்களுக்கு நவதல வாழ்க்தக ைரத்தை 
அதடவது முக்கிய நநாக்கமாகும். நவதல வாழ்க்தகயின் ைரம் லாலர் (2007) 
என்பவரால் வதரயறுக்கப்படுகிறது, “பைியில் உள்ள ஊழியர்களின் உடல் 
மற்றும் மன நலதனப் பற்றிய அவர்களின் உைர்வுகநள, நவதல வாழ்க்தக 
ைரம் எனப்படுகிறது”. 

நவதல- வாழ்க்தக ைைத்தை நிர்ணயிக்கும் காைணிகள்: 
நவதல வாழ்க்தகயின் ைரம் நான்கு காரைிகளால் விளக்கப்படலாம். அதவ: 
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1. நவதல வாழ்க்தக சமநிதல: நியாயமான நவதல நநரம், நவதல-வாழ்க்தக 
சூழ்நிதல, பைிச்சூழலியல், உடல் மற்றும் மன பாைிப்புகள் இல்லாதம, 
பைியிடத்ைிற்கும் வடீ்டிற்கும் இதடயிலான தூரம் ஆகியதவ இைில் 
அடங்கும்.  

2. சமூக காரைிகள்: சமூகத்ைில் பைியின் முக்கியத்துவம், நிறுவனத்ைில் சமூக 
ஒருங்கிதைப்பு, பைியில் சமூக வதலப்பின்னல்கள், பைியாளர்கதள 
மைித்ைல், நிறுவனத்ைில் சுயமரியாதை உைர்வு, நல்ல சகாக்கள் ஆகியதவ 
இைில் அடங்கும்.  

 
படம் எண் 5.10 நவதல வாழ்க்தகயின் ைைத்தை நிர்ணயிக்கும் காைணிகள் 

3. தபாருளாைாை காைணிகள்: சம்பளம், சுகாைார நசதவ, காப்படீு, ஓய்வு 
பலன்கள், நவதல பாதுகாப்பு ஆகியதவ இைில் அடங்கும்.  
4. நவதல உள்ளடக்கம்: குழு நவதல, சுைந்ைிரம், அர்த்ைமுள்ள நவதல, 
சவாலான நவதல, பைியில் உரிதம உைர்வு, பைியில் பதடப்பாற்றலின் 
நைதவ, வளர்ச்சி வாய்ப்பு ஆகியதவ இைில் அடங்கும்.   
நமற்கண்ட கவளிப்பாடுகளிலிருந்து, நாம் இரண்டு முடிவுகளுக்கு வரலாம்.  
(i) நவதல வாழ்க்தகயின் ைரம் என்பது பல பரிமாைக் கருத்து.  
(ii) இது பல பரிமாை இயல்பு என்பைனால் இதை துல்லியமாக வதரயறுக்கவும் 
அளவிடவும் முடியாது. 

பணி வாழ்தக ைைத்ைின் நநாக்கங்கள் 
 ைனிப்பட்ட உற்பத்ைித்ைிறன், கபாறுப்புக்கூறல் மற்றும் 

ஈடுபாடுஆகியவற்தற அைிகரிக்க. 
 சிறந்ை குழுப்பைி மற்றும் ைகவல்கைாடர்பு. 
 ஊழியர்களின் மன உறுைிதய நமம்படுத்துவைற்காக. 

வவதல வாழ்க்தகயின் ைரத்தை நிர்ணயிக்கும் காரணிகள்

தவதல
வாழ்க்தக
சமநிதல

சபாருளாைார
காரணிகள்

சமூக
காரணிகள்

தவதல
உள்ளடக்கம்
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 நிறுவன அழுத்ைத்தை குதறக்க. 
 நவதலயில் மற்றும் கவளிநய உறவுகதள நமம்படுத்ை. 
 பாதுகாப்பு பைி நிதலதமகதள நமம்படுத்ை. 
 நபாதுமான மனிை வள நமம்பாட்டு ைிட்டங்கதள வழங்குைல். 
 பைியாளர் ைிருப்ைிதய நமம்படுத்ை. 
 பைியிட கற்றதல வலுப்படுத்ை. 
 நடந்துககாண்டிருக்கும் மாற்றத்தை சிறப்பாக நிர்வகிக்க. 

நவதல – வாழ்க்தக ைைத்ைின் கூறுகள் 
1. பணிச்சூழல்: நவதல கசய்யும் சூழல் என்பது ஒருவர் பைிபுரியும் இடம். 
இது ஒரு சமூக மற்றும் கைாழில்முதற சூழலாகும், இைில் ஊழியர்கள் பல 
நபர்களுடன் கைாடர்பு ககாள்ள நவண்டும், நமலும் ஒன்றுக்கு நமற்பட்ட 
வழிகளில் ஒருங்கிதைந்து பைியாற்ற நவண்டும். பாதுகாப்பான மற்றும் 
நல்ல பைி நிதலதமகள், ஆநராக்கியம், நசதவகளின் கைாடர்ச்சி ஆகியதவ 
கைாழிலாளர் நமலாண்தம உறவுகதள நமம்படுத்துகிறது. ஒரு 
ஆநராக்கியமான கைாழிலாளி அைிக உற்பத்ைித்ைிறதன ைருவார். நிறுவனத்ைில் 
பைிச்சூழல் நன்றாக இருந்ைால் ஊழியர்கள் மகிழ்ச்சியுடனும், 
நம்பிக்தகயுடனும் கசயலாற்றக்கூடும். இது பாதுகாப்பான நவதல 
சூழ்நிதலகள் மற்றும் நியாயமான நவதல நநரங்கதள ைீர்மானித்ைல், 
சுற்றுச்சூழதல ஊக்குவித்ைல், நவதல கசய்யும் நிதல, ைனிப்பட்ட 
கவனிப்புக்கான நநரம், சுய வளர்ச்சிக்கான ஆைரவு, நவதல கைாடர்பான 
ைகவல் மற்றும் நவதலயின் நவகம் ஆகியவற்தற உள்ளடிக்கியது. 
2. நவதல ைிருப்ைி: நவதல ைிருப்ைி என்பது ஊழியர்கள் ைங்கள் நவதலதயப் 
பார்க்கும் சாைகமான அல்லது சாைகமற்ற ைன்தமயாகும்.  பைி சுயாட்சி, பைி 
வதக, அதடயாளம், பைி முக்கியத்துவம் மற்றும் கருத்து நபான்ற 
ஆக்கபூர்வமான நடத்தை சார்ந்ைகூறுகள் நிதறந்ை நவதலகள் ஊழியர்களின் 
ைிருப்ைிக்கு பங்களிக்கின்றன. நவதல ைிருப்ைியில் நவதலயில் ஆறுைல், 
நவதல பாதுகாப்பு, உற்பத்ைித்ைிறன், கைாழிற்சங்க கசயல்பாடு, இைக்கமான 
ைிருப்ைி, சம்பளம், நியாயமான நவதல சுழற்சி, நவதல சுைந்ைிரம் ஆகியதவ 
அடங்கும். 
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3. வளர்ச்சி ைற்றும் முன்நனற்றத்ைிற்கான வாய்ப்புகள்: நிறுவனங்களில் உள் 
வளர்ச்சி, நமம்பாட்டு வாய்ப்புகள் ஆகியதவ நவதல வாழ்தக ைிறதன 
பாைிக்கும் மிக முக்கியமான காரைிகள். கைாழில் வளர்ச்சிக்கு நிறுவனங்கள் 
எவ்வாறு உைவுகின்றன என்பதையும், ஊழியர்கதள ஆைரிப்பைற்கான 
ககாள்தககள், நிறுவனத்ைின் உத்ைிகள், வளர்ச்சி மற்றும் முன்நனற்றத்ைிற்கான 
வாய்ப்புகதளயும் இது குறிக்கின்றன. 
4. நபாதுைான ைற்றும் நியாயைான இழப்பீடு: இழப்படீுகள், கவகுமைிகள் 
ஆகியதவ ஊழியர்களுக்கு ஊக்கம் அளிக்கின்றன. நமலும் இது 
ஊழியர்களிதடநய கடினமாக உதழப்பைற்கும் நிறுவன மற்றும் ைனிப்பட்ட 
இலக்குகதள அதடவைற்கும் நபாட்டிகதள உருவாக்குகிறது. ஊழியர்களின் 
கபாருளாைார நலன்கள் அவர்கதள நவதலக்குத் தூண்டுகின்றன. நமலும் 
பைியாளர் ைிருப்ைி என்பது வழங்கப்படும் இழப்படீ்தடப் கபாறுத்ைது. 
கசய்யப்பட்ட நவதல, ைனிப்பட்ட ைிறன்கள், நமற்ககாள்ளப்பட்ட கபாறுப்புகள், 
கசயல்ைிறன் மற்றும் சாைதனகள் ஆகியவற்றின் அடிப்பதடயில் ஊைியம் 
நிர்ையிக்கப்பட நவண்டும். நியாயமான இழப்படீு, கபாறுப்தப அடிப்பதடயாகக் 
ககாண்ட ஊைியம், கசயல்ைிறன் அடிப்பதடயிலான சம்பளம், நியாயமான 
பைவி உயர்வு, நல்ல நவதலக்கான கவகுமைிகள் நபான்ற காரைிகளும் இைில் 
அடங்கும். 
5. உணர்ச்சி நுண்ணறிவு: உைர்ச்சி நுண்ைறிவு என்பது முக்கியமான 
கூறுகளில் ஒன்று. இைனால் பல நிர்வாக சிக்கல்கள் ைீர்க்கப்படும். நிறுவன 
இலக்குகதள அதடவைில் ஊழியர்கள் ைங்கள் உைர்ச்சி நுண்ைறிதவப் 
பயன்படுத்ைினால், அவர்களுக்கும் அவர்களுதடய சகாக்களுக்கும் ஒரு 
இனிதமயான சூழதல ஏற்படுத்ைிக் ககாடுக்கும். ஊழியர்களின் நவதல-
வாழ்க்தக ைரத்ைில் உைர்ச்சி நுண்ைறிவின் ைாக்கத்தை அளவிடும்நபாது 
பின்வரும் காரைிகதளக் கருத்ைில் ககாள்ள நவண்டும்; அதவ கருத்து, கசாந்ை 
உைர்ச்சிதய நிர்வகித்ைல், சுயமாக உைர்ச்சிகதள கட்டுப்படுத்துைல், மைிப்படீு 
மற்றும் கவளிப்பாடு, மற்றவர்களின் உைர்ச்சிகதள மைிப்படீு கசய்ைல் மற்றும் 
அங்கீகரித்ைல், கசயல்ைிறதன எளிைாக்குவைற்கு உைர்ச்சிகதளப் 
பயன்படுத்துைல் மற்றும் சுயத்ைில் உைர்ச்சிகதளக் கட்டுப்படுத்துைல் 
ஆகியதவ அடங்கும். 
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6. நிறுவன ஈடுபாடு: நிறுவன ஈடுபாடு என்பது நிறுவனத்துடன் ைனிநபர் 
ககாண்டுள்ள உளவியல் இதைப்பாகும். நிறுவன அர்ப்பைிப்பானது 
ஊழியர்கள் ைங்கள் நிறுவனங்களில் உைரும் ஈடுபாடுநிதல பற்றிய 
ைகவல்கதள வழங்குகிறது. எனநவ நிறுவன ஈடுபாடு ஊழியர்களின் நிறுவன 
கசயல்ைிறனில் சாைகமான ைாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை 
கவளிப்படுத்தும் பல ஆய்வுகள் உள்ளன.  
7. நிறுவன கலாச்சாைம்: நிறுவன கலாச்சாரம் என்பது பண்புகளின் 
கைாகுப்பாகும். அதுநவ நிறுவன காலநிதல என்பது ஒரு நிறுவனத்ைின் 
நகாட்பாடுகள், பார்தவ, விைிமுதறகள் நபான்றவற்றின் ஒரு பகுைியாக 
இருக்கும் மக்களின் கூட்டு நடத்தை ஆகும். ஊக்குவிப்பு வாய்ப்புகள், பைவி 
உயர்வு மற்றும் கவகுமைி மைிப்படீ்டு அளவுநகால்கள் ஒரு நிறுவனத்ைின் 
நநரடி கட்டுப்பாட்டின் கீழ் அைன் ககாள்தககளுக்கு உட்பட்டன. 
முடிகவடுப்பைில் ஈடுபாடு, பிற துதறயின் ஒத்துதழப்பு, ஊைியக் 
ககாள்தககளின் சீரான ைன்தம, பாலின பாகுபாடு, ைகவல் கைாடர்பு, கருத்துகள் 
மற்றும் பரிந்துதர, நவதல கசய்வைில் கபருதம ஆகியதவ இைில் அடங்கும். 
8. உறவு ைற்றும் ஒத்துதழப்பு: உறவு மற்றும் ஒத்துதழப்பு என்பது 
நிர்வாகத்ைிற்கும் பைியாளர்களுக்கும் இதடயிலான ஒரு ைகவல்கைாடர்பு 
ஆகும், இது பைியிட முடிவு, நமாைல்கள் மற்றும் சிக்கல்கதளத் ைீர்க்கும். 
ைனிப்பட்ட உறவுகளின் ைன்தம நவதல வாழ்க்தகயின் ைரத்ைின் ஒரு முக்கிய 
பரிமாைமாகிறது. கைாழிலாளர்கதள அவர்களது இனம், பாலினம், உடல் 
நைாற்றம் நபான்றவற்றின் மூலம் கருத்ைில் ககாள்ளாமல், நவதல கைாடர்பான 
பண்புகள், மற்றும் ைிறன்கதள அடிப்பதடயாகக் ககாண்டு கசயல்படுவது 
அவசியமாகும். சக ஊழியர்களுடனான உறவு, நவதல நைதவ மன அழுத்ைம், 
உடனடி நமலைிக உறவு, நிர்வாகத்ைினர் இதடயிலான உறவு, துதை 
ஆதையாளர்களுடனான உறவு ஆகியதவ இைில் அடங்கும்.  
9. நவதல பாதுகாப்பு: ஊழியர்கள் நவதலவாய்ப்பின் ஸ்ைிரத்ைன்தமதய 
விரும்புகிறார்கள், விசித்ைிரமான ைனிப்பட்ட ககாள்தககளுக்கு பலியாகி, 
முைலாளிகளின் ையவில் இருக்க விரும்புவைில்தல. நவதலயில் 
பாதுகாப்பின்தம என்பது ஊழியர்களுக்கு கவதல அளிக்கும் மற்கறாரு 
காரைியாகும். நிரந்ைர நவதலவாய்ப்பு ஊழியர்களுக்கு பாதுகாப்தப 



204 - நிறுவன நடத்தை MGNCRE 

204- Organizational Behavior MGNCRE 
204- Organizational Behavior MGNCRE 

204- Organizational Behavior MGNC 

 
 232 

வழங்குகிறது மற்றும் அவர்களின் நவதல வாழ்தக ைரத்தையும் 
நமம்படுத்துகிறது. 

நவதல வாழ்க்தகயின் ைைத்தை அளவிடுைல் 
ரிச்சர்ட் வால்டன் என்ற அகமரிக்க நபராசிரியர், நவதல-வாழ்க்தக ைரம் 
என்ற கருத்தை வளர்ப்பைில் முக்கிய பங்கு வகித்ைார். நவதல 
வாழ்க்தகயின் ைரத்தை அளவிட அவர் முன்கமாழிந்ை எட்டு காரைிகள் 
உலககங்கிலும் பைிதய எளிைாக்கியுள்ளன. அதவ பின்வருமாறு: 
1. நபாதுமான மற்றும் நியாயமான இழப்படீு 
2. பாதுகாப்பான மற்றும் ஆநராக்கியமான நவதல நிதலதமகள் 
3. மனிை ைிறன்கதள வளர்ப்பைற்கான வாய்ப்பு 
4. கைாழில் வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்பு 
5. பைியாளர்களில் சமூக ஒருங்கிதைப்பு 
6. அரசியலதமப்பு 
7. நவதல மற்றும் வாழ்க்தகத் ைரம் 
8.  கபாருந்துதம 

மகிழ்ச்சியான மற்றும் ஆநராக்கியமான பைியாளர்கள் நிறுவனத்ைிற்கு அைிக 
வருவாதயக் ககாடுப்பர், நல்ல முடிவுகதள எடுப்பர் நமலும் நிறுவன 
இலக்கிற்கு சாைகமாக பங்களிப்பர். ஒரு நிறுவனம் நவதல வாழ்க்தகயின் 
சிறந்ை ைரத்தை ைருகிறது என்பைற்கு சான்று, அது இளம் மற்றும் புைிய 
ைிறதமகதள ஈர்ப்பைிலும், நிறுவனத்ைில் உள்ள அனுபவம் வாய்ந்ை 
ைிறதமகதளயும் ைக்க தவத்துக் ககாள்வைிலும் பிரைிபலிக்கிறது. நவதல 
வாழ்க்தகயின் ைரம் என்பது ஊழியர்களின் நவதல நநரம், நவதலயின் ைரம், 
மற்றும் ஊழியர்களின் ஒத்துதழப்பு நபான்றவற்தற பாைிக்கும். அதனத்து 
ஊழியர்களும் ைங்கள் உச்ச ஆற்றலில் இயங்குவதை உறுைிகசய்யவும், மன 
அழுத்ைம் மற்றும் சிரமத்ைிலிருந்து விடுபடவும் பைி வாழ்க்தக சமநிதலதய 
ைிறம்பட பராமரிக்க நவண்டும். எனநவ, நிறுவனங்கள் ைங்கள் கைாழிலாளர்கள் 
மீது கவனம் கசலுத்துவதும், அவர்களின் பைி வாழ்க்தகத் ைரத்தை 
நமம்படுத்துவதும் அவர்களின் முக்கிய கபாறுப்பாகும். இைன் மூலம், 
கைாழிலாளர்கள் உற்பத்ைித்ைிறன் குதறைல், நவதளக்கு வராமலிருத்ைல் 
மற்றும் நவதலதய ரா ினாமா கசய்வது ஆகியவற்தற ைடுக்க முடியும். 
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நிகழ்வு ஆய்வு 
ஒரு ைிதரச்சீதல ையாரிப்பு நிறுவனம் சுமார் 80 தையல்காரர்கதளக் ககாண்டு 
கசயல்பட்டு வந்ைது. தையல்காரர்கள் அதனவரும், ஒரு கபரிய அதறயில் 
ஒன்றாக நவதல கசய்து வந்ைார்கள். அவர்களின் பைி கபரும்பாலும் 
ஆர்டர்கதளக் கசயல்படுத்துவைாக இருந்ைது, இைில் நைதவயான 
பரிமாைங்களுக்கு துைிதய கவட்டுவது மற்றும் வடிவதமப்பின்படி தையல் 
கசய்வது ஆகியதவ அடங்கும். ஒரு ஊழியர் நவதலதயக் 
கற்றுக்ககாண்டவுடன், அது வழக்கமாகிவிடும். எனநவ, சில ஊழியர்கள் இந்ை 
நவதலதய மனரீைியாக சவாலாகக் காண்கின்றனர். 

பல ைிதரச்சீதல நிறுவனங்கள் ைங்களது தையல்காரர்கள் சிக்கல்கதளக் 
ககாண்டிருப்பதை உைர்ந்து, நிர்வாகம், பைியாளர்களிடம் அைிக 
ைிருப்ைிதயயும் உந்துைதலயும் பராமரிக்கும் உத்ைிதய தகயாண்டது. 
ஊழியர்களுக்கு மைிநநர விகிைங்கதள விட மாை சம்பளம் வழங்கப்பட்டது, 
நமலும் நிறுவனத்ைின் ஒட்டுகமாத்ை இலாபத்ைின் அடிப்பதடயில் ஒவ்கவாரு 
ஆண்டின் இறுைியிலும் நபானதஸ உள்ளடக்கிய ஊைியம் வழங்கப்படுட்டது, 
அது அந்ை பகுைியில் இருக்கும் மற்ற நிறுவனங்கதளக்காட்டிலும் 10% 
அைிகமாகும்; இது நபால் பிற நிறுவனங்கதள விட பைியாளர் நலன்கள் 
சிறந்ைதவயாகவும் பைிச்சூழல் இனிதமயாகவும் இருந்ைது. சிறந்ை 
பைிச்சூழல், நபாதுமான கவளிச்சம், நிர்வாகத்ைினருக்கும் 
ஊழியர்களுக்குமிதடநய நட்பு மற்றும் முதறசாரா உறவுகதள ஊக்குவித்ைல் 
நபான்ற நல்ல நவதலக் கலாச்சரம் நிலவியது. இைனால் ஊழியர்கள் ைங்கள் 
பைியில் அைிக ைிருப்ைியுடன் இருப்பைாக ஆய்வுகள் காட்டின. நவதல ஓரளவு 
வழக்கமானைாக இருந்ைாலும், ஊழியர்கள் ைங்கள் இழப்படீு, நமற்பார்தவ, 

ைாணவர் தசயல்முதற "நவதல ைிருப்ைி என்பது ஒருவருதடய 
அணுகுமுதறயுடன் கைாடர்புதடயது”. இந்ை அறிக்தகதய உங்கள் 
வாைங்களால் நியாயப்படுத்துக. 
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பைியாளர் சலுதககள் மற்றும் அவர்களின் நவதல வாய்ப்புக்கான பிற 
முக்கிய அம்சங்கள் ைிருப்ைிகரமாக இருப்பைாக கருைினர். 

ஊழியர்களின் ைிருப்ைிக்கு சாைகமான நிதல இருந்ைநபாைிலும், இரண்டு 
சிக்கல்கள் இருந்ைன - மந்ைநிதல மற்றும் ஊைியத்துடன் கூடிய அைிக 
விடுப்புகள், நமலாளர்கதளப் பாைித்ைன. இந்ை பிரச்சிதனகள் குறித்து 
நிர்வாகத்ைினார் ஏராளமான ஊழியர்களுக்கு ஆநலாசதன வழங்கியுள்ளனர் 
மற்றும் சில சமயங்களில் சாத்ைியமான ஒழுங்கு நடவடிக்தக குறித்தும் 
எச்சரித்துள்ளனர், ஆனாலும் பிரச்சிதன நீடித்ைது. 

நமலாளர்கள் தையல்காரர்களின் முழு குழுதவயும் சந்ைித்து, வருதக 
குதறபாடு மற்றும் ைாமைமாக வருைல் காரைமாக நைதவயற்ற முதறயில் 
அைிக எண்ைிக்தகயிலான ஊழியர்கள் நைதவப்படுகிறார்கள், இது 
கவளிப்பதடயாக இலாபத்தையும் ஆண்டு இறுைி நபானதஸயும் குதறக்கிறது 
என்று எடுத்துதரத்ைனர். நமலாளர்கள் ஊழியருக்கு நிறுவனத்ைின் 
விசுவாசத்தையும், அச்சமற்ற உைர்தவயும் காட்டுமாறு நகட்டுக்ககாண்டனர். 
ஆனாலும் சிக்கல் நீடித்ைது. 

வழக்கு நகள்விகள் 
1. நிர்வாகத்ைின் முதறயடீுகளுக்கு ஊழியர்கள் ஏன் 

ஒத்துதழக்கவில்தல? 
2. இந்ை வழக்கில் சம்பந்ைப்பட்ட உந்துைல் காரைிகதள பகுப்பாய்வு 

கசய்யுங்கள்.  
3. நீங்கள் இந்ை நிறுவனத்ைின் நமலைிகாரி எனில் இந்ை பிரச்சிதனதய 

எவ்வாறு ைீர்ப்பரீ்கள்? 

ைாைிரி வினா 
1. கலாச்சாரத்ைின் பண்புகதள பட்டியலிடுக. 
2. கலாச்சாரத்ைின் கசயல்பாடுகள் யாதவ? 
3. கலாச்சாரங்கள் எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகின்றன? 
4. கலாச்சாரங்கதள பராமரிப்பது எப்படி? விளக்குக. 
5. சமூகமயமாக்கலின் மூன்று நிதலகதள விளக்குக.  
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6. ஒரு நநர்மதறயான மற்றும் கநறிமுதற காலநிதலயில் 
கலாச்சாரத்ைின் ைாக்கத்தை விவரி. 

7. கநறிமுதற நிறுவன கலாச்சாரத்தை எவ்வாறு உருவாக்குவது 
மற்றும் பராமரிப்பது? 

8. வாடிக்தகயாளர் கபாறுப்பு கலாச்சாரத்தை விளக்குக. 
9. நிறுவன மாற்றத்ைின் காரைிகதள பட்டியலிடுக. 
10. நிறுவன மாற்றத்ைின் கசயல்முதறதய விளக்கவும். 
11. நிறுவன மாற்றத்ைிற்கான எைிர்ப்புகதள விளக்கவும்.  
12. நிறுவன மாற்றத்ைிற்கான எைிர்ப்தபக் கடக்கும் வழிகதள 

விவரிக்கவும்.  
13. பைியாளர் அைிகாரத்ைின் வதககதள பட்டியலிடுக. 
14. பைியாளர் அைிகாரத்ைின் பரிமாைங்கதள விளக்கவும். 
15. பைியாளர் அைிகாரத்ைின் அணுகுமுதறகதள விவரிக்கவும். 
16. நவதல வாழ்க்தக ைரத்தை நிர்ையிக்கும் காரைிகதள விளக்குக.  
17. நவதல-வாழ்க்தக ைரத்ைின் கூறுகதள விளக்குக.  
18. நவதல வாழ்க்தக ைரத்தை அளவிடும் முதறதய விவரிக்கவும். 
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Editors’ Profile 

Dr W G Prasanna Kumar 

Dr. W. G. Prasanna Kumar, PhD in Education with basic degree in Social Work and Master’s Degrees in 

Sociology, Public Administration and Political Science has professional education in Environmental 

Economics, Public Relations, Communication and Training and Development. Presently Chairman, 

Mahatma Gandhi National Council of Rural Education (MGNCRE) under the Ministry of Human Resource 

Development, in Government of India strives to promote resilient rural India through Higher Education 

interventions. The national initiative of reviving Mahatma Gandhi’s ideas of NaiTalim, spearheaded by 

him, has met unprecedented success at both national and state levels. The primary objective of this 

initiative is to promote Gandhiji’s ideas on Experiential Learning, NaiTalim, Work Education and 

Community Engagement, and mainstreaming them in School Education and Teacher Education 

Curriculum & Pedagogy. As Professor and Head Centre for Climate Education and Disaster Management 

in Dr MCR HRD Institute, conducted several capacity building and action research programmes in climate 

education, disaster management and crowd management. He has handled many regional, national and 

international environmental education programmes and events including UN CoP11 to Convention on 

Biological Diversity and Media Information Management on Environmental Issues. 

He was Director in National Green Corps in the State Government for over 11 years and Senior Social 

Scientist in State Pollution Control Board for 6 years. Conducted various curriculum and non- curriculum 

related training programmes in environmental education. He was a Resource Person for AP Judicial 

Academy, AP Police Academy, AP Forest Academy, EPTRI, Commissonerate of Higher Education and 

Intermediate Education, State Council for Educational Research and Training and National Council for 

Educational Research and Training New Delhi, CCRT, Bharathiya Vidyapeet University Pune, CPR 

Environmental Education Centre Chennai and Centre for Environment Education Ahmedabad. Dr W G 

Prasanna Kumar was trained in Community Consultation for Developmental Projects in EPA Victoria 

Australia in 1997 trained as State Chief Information Officer by IIM Ahmedabad and MCRHRDI Government 

of Andhra Pradesh in 2004 and trained in Environmental Education and Waste Management Technique 

by JICA, Japan in 2011. He was awarded Best State Nodal Officer of National Green Corps Award from 

Centre for Science and Environment, New Delhi, 2008, Jal Mithra Award from Earthwatch Institute of India 

and Water Aid New Delhi, 2014 and Certificate of Commendation for the services in UN Conference of 

Parties to Convention for Biodiversity conducted at Hyderabad from 1-20 October 2012 by the 

Government of Andhra Pradesh 2012. 

Dr K N Rekha 

Dr K N Rekha, is a PhD Graduate from IIT Madras. She has 14 years of experience in training and education 

Industry. She works at Mahatma Gandhi National Council of Rural Education (MGNCRE), Hyderabad as 

Senior Faculty. She is involved in curriculum development on Rural Management and Waste Management. 

Prior to this, she worked as a researcher at Indian School of Business, Hyderabad, a short stint at Centre 

for Organisation Development (COD), Hyderabad. She has co-authored a book on “Introduction to 

Mentoring”, written book chapters, peer reviewed research papers, book reviews, Case studies, and 

caselets in the area of HR/OB. She also presented papers in various national and international 

conferences. Her research areas include Mentoring, Leadership, Change Management, and Coaching.  She 

was also invited as a guest speaker at prominent institutions like IIT Hyderabad. 
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Author Profile 

Dr.S.Pavithra 

Dr.S.Pavithra possesses a Doctoral degree in Management with Human Resource Management as her 

domain of specialization from Anna University Regional Centre, Coimbatore. She has Five years of teaching 

experience, wherein she is serving as a Guest Faculty in Bharathiar School of Management and 

Entrepreneur Development (BSMED), Bharathiar University, Coimbatore for the past four years. She is a 

recipient of Research Fellowship Award from Indian Council of Social Science Research, ICSSR New Delhi. 

She has authored five books and contributed in one edited chapter. She has been authoring considerable 

number of research articles in various journals of National and International repute. She has also actively 

participated and presented papers in the Conferences and Seminars organized at National and 

International Levels. She also possesses very strong managerial, interpersonal and organizational skills. 

She has served as a resource person for delivering lectures on various topics. Her teaching and research 

interests include the areas of Entrepreneurship, Social Media Marketing, and Women Studies. 
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