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સચંારનની વિચાયસયણી 
 

 વચંારનન એક વલજ્ઞાન તયીકેન વલકાવ એ લીવભી વદીની ઘટના છે. લીવભી વદીના અંતે વલળા 
વભમ પરક ય વલસ્તયેરા વલવલધ રયલતતનની વાથે ેદાળ અને વેલાના ઉત્ાદના અને વલતયણની વાથે 
વકંામેરી વભસ્માઓન  ં સ્લરૂ ણ ફદરાય .ં ધધંાકીમ એકભના કદભા ં લધાય થલાથી કદના પ્રશ્ન લધ્મા, 
ટેકનરજીના વલકાવ વાથે ઉત્ાદન પ્રરિમાઓની જરટરતા લધી, તેજી, ભદંી જેલી આવથિક વભસ્માઓ લધી. 
ભજૂય પ્રશ્ન ણ લધ્મા. યાષ્ટ્રિમ અને આંતયયાષ્ટ્રિમ ફજાયના વલકાવ વાથે ઉત્ાદન અને વલતયણની વભસ્માઓ 
ણ લધી. લૈવિક સ્તયની ગાકા શયીપાઇભા ંટકી યશલેાના પ્રશ્ન અને ડકાય ઉબા થમા. આ ફધા કાયણવય 
વચંારકીમ વભસ્માઓના ઉકેર ભાટે ભાટે જે તે વભમે વચંારકીમ વલચાયવયણીભા ંણ રયલતતન આવમા.ં  

સચંારનનો અર્થ : 

આધ વનક વચંારન વલજ્ઞાનના વતા ગણાતા વલદ્વાન રેખક શ્રી શેંન્રી પેમરના ભતે “ વચંારન એટર ે
 લાતન  ભાન અને આમજન કયં ,ં વમલસ્થાતતં્રની યચના કયલી, આદેળ આલા, વકંરન વાધં  ંઅને અંક ળ 
યાખલ.”  

શયેલ્ડ ક ંત્ઝ ના ભતે “ વચંારન એટરે લૈવધક યીત ેયચામેરા વમશૂભા ંકામત કયતા રક દ્વાયા અને રક 
ાવે કામત કયાલલાની કા.”  

જી.આય.ટેયી ના ભતે “ વચંારન એ આમજન, પ્રફધં, ઉત્તેજન અને અંક ળની ફનેરી એક વલવળરટ પ્રરિમા 
છે, જે ધ્મેમ નક્કી કયલા ભાટે અને નક્કી કયેરા ધ્મેમને ભાનલ ળક્તત અને વાધનન ઉમગ કયીને વવદ્ધ 
કયલા ભાટે શાથ ધયલાભા ંઆલે છે.”  

સચંારન ર્ીમયીનો અર્થ : 

એકફીજા વાથે વકંામેરા વવધ્ધાતંને વમલક્સ્થત યીતે એકત્ર કયલાભા ં આલે ત એકત્ર કયેરા 
વવધ્ધાતંના વમશૂને થીમયી તયીકે ઓખલાભા ંઆલે છે. 

 લૈજ્ઞાવનક વચંારનની વલચાયવયણીથી આધ વનક વલચાયવયણી સ ધીની વચંારનની વલચાયધાયાભા ં
પા આનાય ભશત્લની વલચાયધાયાભા ંનીચેનાન વભાલેળ થામ છે. 

1. સચંારનની પ્રવિષ્ટ ર્ીમયી   પ્રવિષ્ટ વિચાયસયણી ). 
Classical School of Thought.  

પ્રવળરટ એટરે રાફંા વભમથી ચારત   ંઆલેલ  ંઅથલા પ્રણાલરકાગત યીતે ક્સ્લકાયેલ .ં આ વલચાયવયણીન 
વલકાવ ત્રણ ળાખાભા ં થમ છે. અભરદાયળાશી, લૈજ્ઞાવનક વચંારનની થીમયી અને શેંયી પેમરની વચંારન 
વલજ્ઞાનની થીમયી. 
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 અ) અભરદાયિાહી. 

વચંારનની આ વલચાયવયણી મ જફ વમલસ્થાતતં્ર વયકાયી ખાતા જેં  ં શમ છે. પ્રસ્થાવત રામકાતના 
ધયણ મ જફ કભતચાયીઓની બયતી-વદંગી, સ્થાવત વનમભ અને વલવધઓન  ંતેભજ વત્તા વફંધંન  ંજડતાલૂતક 
ારન, વનમભ અને વનમતં્રણને આવધન કામત  પયજન  ંારન, વમલસ્થાતતં્રન  ં િવભક ભાખ ,ં કામત વલબાજન 
અને શ્રભવલબાજન, લગેયે અભરદાયળાશીભા ંજલા ભે છે. 

 ફ) િૈજ્ઞાવનક સચંારનની ર્ીમયી. 

 ફે્રડરયક વલન્વર ટેરયને લૈજ્ઞાવનક વચંારનની થીમયીના પ્રણેતા ભાનલાભા ંઆલે છે. લૈજ્ઞાવનક વચંારનની 
થીમયીના વલકાવભા ંપા આનાય અન્મ વલચાયકભા ંગેન્ટ, એભવતન અને લગરબ્રેથ ન વભાલેળ થામ છે.  

 લૈજ્ઞાવનક વચંારન એટર ેવચંારનભા ંવલજ્ઞાન અન ેલૈજ્ઞાવનક ધ્ધવતઓન ઉમગ. લૈજ્ઞાવનક વચંારનની 
થીમયીભા ંભશત્લની ફાફત આ મ જફ છે. 

 લૈજ્ઞાવનક ધ્ધવતઓન ઉમગ. 
 વચંારન અને કભતચાયીઓ લચ્ચે વલંારદતા. 
 સ્લાથત યામણતા નરશિં, ણ વશકાય. 
 વનમવંત્રત ઉત્ાદનને ફદરે ભશત્તભ ઉત્ાદન. 
 દયેક કભતચાયીન તેની ભશત્તભ કામતક્ષભતા અને વમધૃ્ધ્ધ સ ધીન વલકાવ. 
 વચંારન અને કાભદાય લચ્ચે ન્મામણૂત શ્રભવલબાજન અને જલાફદાયીની લશેંચણી. 

 ક) હને્રી પેમોરની સચંારન વિજ્ઞાનની ર્ીમયી. 

 શને્રી પેમરે વચંારન વલજ્ઞાનની થીમયી વલકવાલી શતી. તેભા ં વચંારનના નીચે મ જફના ાચં કામોન ે
ભશત્લ આલાભા ંઆવય  ંછે. 

(1) આમજન, (2) પ્રફધં, (3) આદેળ આલા, (4) વકંરન અને (5) અંક ળ. 

શને્રી પેમરે વચંારન વલજ્ઞાનની થીમયીભા ંનીચે મ જફના વચંારનના ચોદ વવધ્ધાતં આપ્મા શતા. 

(1) શ્રભવલબાજન, (2) વત્તા અને જલાફદાયી, (3) વળસ્ત, (4) હ કભની એકલાક્યતા, (5) દયલણીની 
એકલાક્યતા, (6) વમક્તતગત રશત કયતા ંવાભાન્મ રશતને ભશત્લન  ંસ્થાન, (7) ન્મામણૂત લેતન, (8) વમલસ્થા, 
(9) વત્તાન  ં કેન્રીકયણ અને વલકેન્રીકયણ, (10) વત્તાની યૈલખક વાકં, (11) ન્મામણૂત વભાનતા, (12) ક્સ્થયતા, 
(13) સ્લમસં્ૂણાત, (14) જૂથબાલના. 

પેમરે યજૂ કયેરા વચંારનના વવદ્ધાતંને વાલતવત્રક ગણલાભા ંઆલે છે. પેમરે આ યીતે વોપ્રથભ વચંારન 
વલજ્ઞાનન ામ નાખ્મ શત. 

2. સચંારનભા ંરોકોને પ્રાધાન્મ   િાર્થવનક વિજ્ઞાનની વિચાયસયણી). 
Behavioral Science School.  

વચંારનભા ંરકને પ્રાધાન્મ આલાની વલચાયવયણી નલપ્રવળરટ વલચાયવયણી તયીકે ણ ઓખામ છે. 
જેભા ંભાનલ વફંધં, વાભાજીક તતં્ર અને તતં્રના વચંારનની વલચાયવયણીન વભાલેળ થામ છે. 
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 અ) ભાનિ સફંધંોની વિચાયસયણી.  

વચંારન એ ફીજાઓ ાવે અને ફીજાઓ દ્વાયા કામત કયાલલાની પ્રંવૃત્ત છે, એ વવદ્ધાતં ય આ 
વલચાયવયણી આધારયત છે.  તેભા ં આંતય કભતચાયી વફંધં, અલૈવધક જૂથ અને વચંારન લચ્ચેના વફંધં, 
આંતયજૂથ વફંધં, જૂથ અને તેના વભ્મ લચ્ચેના વફંધં,  યલઠાદાય અને ગ્રાશક લચ્ચેના વફંધંન અભ્માવ 
કેન્રસ્થાને શમ છે. આભ આ વલચાયવયણી મ જફ વચંારનના વાયા રયણાભની પ્રાધ્પ્ત ભાટે વાયા ભાનલ 
વફંધંની જાલણી કયલી જરૂયી છે. 

 ફ) સાભાજિક ર્તં્રની વિચાયસયણી. 

વાભાજજક તતં્રની વલચાયવયણીના મ ખ્મ પ્રણેતા તયીકે ચેસ્ટય ફનાતડતને ગણાલી ળકામ. તેભના ભતે 
વમલસ્થાતતં્ર એ એક ખ લ્લ  ંવાભાજજક તતં્ર છે. અને તેથી વચંારન એ વાભાજજક અને વાસં્કૃવતક આંતયવફંધંન  ં
ફનેલ  ં એક તતં્ર છે. એટરે કે વાશવ ફયાફય વમલસ્થાતતં્ર અને વમલસ્થાતતં્ર ફયાફય વાભાજીક તતં્ર અને 
વચંારન એટરે વાભાજીક તતં્રન  ંવચંારન. 

વભાજળાસ્ત્રરક્ષી લાતતવનક વલજ્ઞાનના પ્રણેતાઓએ વમક્તત, જૂથ અને વચંારન લચ્ચેના વઘંો દૂય કયી 
વશકાય અને વલંારદતાન  ંલાતાલયણ ઉભ  ંકયલા ભાટે કેટરીક થીમયીઓ વલકવાલી છે. જેભકે થીમયી એક્ષ, થીમયી 
લામ, થીમયી ઝેડ, ભેસ્રની િવભક જરૂરયમાતની થીમયી, શઝતફગતની દ્વીરયફ પ્રેયણા થીમયી, િીવ આગીયીવની 
રયતલતા થીમયી અને અલૈવધક જૂથના લતતન અંગેના વવદ્ધાતં વલકવાવમા છે. આ વવદ્ધાતં વચંારનને લાતતવનક 
વલજ્ઞાનન દયજ્જ આે છે, તેથી આ થીમયી વમલસ્થાતતં્રીમ લતતન તયીકે ણ ઓખામ છે.     

 ક) ર્તં્રોના સચંારનની વિચાયસયણી.   System Management School). 

તતં્ર એ આ વલચાયવયણીભા ંામાના ંતત્લ છે. આ વલચાયવયણી મ જફ એકભન  ંવચંારન એ વલવલધ તતં્રન  ં
વચંારન છે. કઇણ તતં્ર એ એકફીજા વાથે જડામેરા અને એકફીજા વાથે વફંધં ધયાલતા શમ એલા ઘણા 
અને વલવલધ પ્રકાયના બાગની ફનેરી એક સ ગ્રવથત જરટર એકતા શમ છે. ધધંાકીમ એકભ ણ વલવલધ 
ેટાતતં્રન  ંફનેલ  ંએક તતં્ર છે. આ દયેક ેટા તતં્રના શતે  ઓ વભાન શલાથી એકતા વજાતમ છે. વચંારક આલા ં
તતં્રની ભદદથી ઉરબ્ધ સ વલધાઓ અને વાધનને સ ગ્રવથત ફનાલીને છેલટન ઉદે્દળ વવદ્ધ કયલાન પ્રમત્ન કયે 
છે, એટરેકે તે ધ્મેમ વવદ્ધદ્ધ ભાટે તતં્ર અને ેટા તતં્રન ઉમગ કયે છે. તતં્ર ભાધ્મભ યૂા ંાડ ેછે, જેના દ્વાયા 
વચંારક વચંારન કયે છે.  તતં્રીમ વચંારનન અલબગભ વચંારકને લૈમક્તતક પ્રંવૃત્તઓને ફદરે તતં્ર જેલા 
વલળા ખ્મારન ઉમગ કયલા ભાટે ળક્તતભાન ફનાલે છે. અને તતં્રના વલવલધ અંગ લચ્ચેના અથતણૂત 
આંતયવફંધંને સ્રટ કયે છે.  

3. વનણથમ ઘડર્યરક્ષી વિચાયસયણી. 
Decisional Management School.  

વચંારન એટરે વનણતમ રેલાન  ં કામત, એ આ વલચાયવયણીન પ્રધાનસયૂ છે. આ વલચાયવયણી મ જફ 
વનણતમ રેલા એજ વચંારકન  ં મ ખ્મ કામત છે. શ  ં કયલાન  ં છે, તે કેલી યીતે કયં  ંએ અંગેના વનણતમ રેલા એ 
વચંારકના ભશત્લના ંરક્ષણ અને ડકાય છે. આવથિક ફાફત, રયક્સ્થવત અને અન્મ રયફને ધ્માનભા ંયાખી 
તારકિક અને બ દ્ધદ્ધગમ્મ વનણતમ રેલાભા ંઆલે છે. 
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ાયીભાણણક ભાોની વિચાયસયણી.( Quantitative Measurement School ) 

આ વલચાયવયણી Mathematical School તયીકે ણ ઓખામ છે. આ વલચાયવયણી મ જફ 
વનણતમીકયણની પ્રરિમાભા ંગાલણતીમ ધ્ધવતઓન ઉમગ થલ જઇએ. આ વલચાયવયણીના ંમ ખ્મ ફે રક્ષણ 
જલા ભે છે. (1) ઇન ટ અને આઉટ ટ લચ્ચેના ગ ણત્તયને ઇરટતભ ફનાલલ. (2) અને તે ભાટે ગાલણતીમ 
ભડેરન ઉમગ કયલ.  

વમલક્સ્થત વલચાય, તારકિક દ્ધવત અને ચક્કવ ભમાતદાઓની સ્લીકૃવતને આ વલચાયવયણી ઉત્તેજન આે છે. 
જરટર પ્રશ્નના ઉકેર ભાટેન  ંએક ળક્તતળાી ઓજાય રૂ ં ાડે છે. અથતણૂત ભારશવતના આંકડા ભી યશ ેતે યીતે 
ભારશતીના ંપ્રાધ્પ્તસ્થાનની વમલક્સ્થત  ન: ગઠલણી કયલાભા ંવશામભતૂ ફને છે. ખાવ કયીને જે બોવતક યીત ે
ભાી ળકામ એલા વચંારકીમ પ્રશ્નના ઉકેરભા ંઆ અલબગભ લધાયે ઉમગી ફને છે.  

4. સચંારન પ્રક્રિમાની વિચાયસયણી. 
Management Process School. 

આ વલચાયવયણીના પ્રણેતાઓ વચંારનને એક પ્રંવૃત્ત તયીકે ગણાલે છે. આ પ્રંવૃત્તઓભા ં ેટા પ્રંવૃત્તઓ, 
ામાના વચંારકીમ કામો જેલાકેં આમજન, પ્રફધં, દયલણી, અંક ળ લગેયેન વભાલેળ થામ છે. આ વલચાયવયણી 
મ જફ વચંારન એ એક પ્રરિમા છે, જેના લડે વચંારક શતે  ઓ નક્કી કયે છે, શતે  રક્ષી વમલસ્થાતતં્રન  ંવર્જન કયે 
છે, તેને દયલણી આે છે, તેની જાલણી કયે છે અને વમલક્સ્થત, વકંલરત અને વશકાયી ભાનલપ્રમત્ન દ્વાયા 
તેને વતત પ્રંવૃત્તળીર અથલા રિમાળીર યાખે છે. વમલશાયભા ંવચંારનપ્રરિમાના ંતત્લ (કામો) એકફીજા વાથે 
જ દા ન ાડી ળકામ એ યીતે તાણાલાણાની જેભ  એકફીજા વાથે લણામેરા ંઅને વકંામેરા ંશમ છે. વચંારનની 
આ પ્રરિમા વાલતવત્રક શમ છે. વચંારનને પ્રશ્નન ઉકેર ભેલલાની એક પ્રરિમા તયીકે ણ ઓખી ળકામ. જેભકે 
પ્રશ્નને ઓખાલલ – આમજન – અભરીકયણ – વકંરન – દયલણી – યીણાભ – મ લ્માકંન -  ન: મજના 
તૈમાય કયલી.  આભ વચંારન એ િવભક યીતે વતત ચારતી પ્રરિમા છે. 

5. સચંારન પ્રક્રિમાની સધુાયેરી  વિચાયસયણી. 
Modified Management Process School. 

વચંારનપ્રરિમાની વલચાયવયણી વાથે ભશત્લની એલી વચંારનની અન્મ વલચાયવયણીઓન સ ગ્રવથત 
ઉમગ કયલાભા ંઆલે ત તેને વચંારન પ્રરિમાની સ ધાયેરી વલચાયવયણી તયીકે ઓખલાભા ંઆલે છે. તેને 
જી.આય.ટેયી Electic Process School of Management તયીકે ઓખલે છે. 

નક્કી કયેરા ધ્મેમને વવદ્ધ કયલા ભાટે વચંારન પ્રરિમાભા ંરયભાણાત્ભક ભાની વલચાયવયણી, લાતતવનક 
વલજ્ઞાનની વલચાયવયણી, વાભાજીક તતં્રની વલચાયવયણી, લાતતવનક વલજ્ઞાનની વલચાયવયણી, લૈજ્ઞાવનક વચંારનની 
વલચાયવયણી, તતં્રના વચંારનની વલચાયવયણી, વનણતમ વનધાતયણની વલચાયવયણી, વલગેયેન ઉમગ કયલાભા ં
આલે છે. જેથી લધ  વાયા યીણાભ ભેલી ળકામ છે. 

6. ક્રયસ્થર્વર્ગર્ સચંારનની વિચાયસયણી. 
Contingency Management School. 

તાજેતયના લોભા ંઉદબલેરી આ વલચાયવયણી મ જફ જે પ્રકાયની રયક્સ્થવત શમ તેને અન રૂ વચંારકીમ 
વનણતમ રેલાલા જઇએ. અમ ક રયક્સ્થવતભા ંઅમ ક દ્ધવત અમ ક રયણાભ રાલે, યંત   ફીજી કઇ રયક્સ્થવતભા ં
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આજ દ્ધવત અનાલીને તેં  ંજ યીણાભ શાવંર કયી ળકાત   ંનથી. તેથી વાશવન  ંવચંારન વભગ્ર માતલયણ 
અને રયક્સ્થવતને અન રૂ શં  ંજઇએ. 

 આ અલબગભ મ જફ વચંારક વલવલધ રયક્સ્થવતઓભા ંવલવલધ વલચાયવયણીઓન ઉમગ કયતા થળે, જે 
છેલટે Modified Management Process School જ ફની યશ ેછે. 

7. િૈવધકર્ાિાદી વિચાયસયણી.   Formalist School ) 

આ વલચાયવયણી લૈવધકતાલાદ ય આધારયત છે. તેભા ં ભશત્લના મ દ્દા છે, શતે  ઓન  ં ભાખ ,ં વત્તા અન ે
જલાફદાયીના લૈવધક વફંધં, હ કભની એકલાક્યતા, અંક ળન વલસ્તાય, વત્તાની યૈલખક વાકં લગેયે. અશીં 
વમલસ્થાતતં્રના ચાટત  દ્વાયા સ્રટ કયલાભા ંઆલેરા લૈવધક વફંધંભા ંલધ  વલિાવ મ કલાભા ંઆલે છે. 

8. અધ્મમનિીર વ્મિથર્ાર્તં્રની વિચાયસયણી. ( Learning Organization )  

અશીં એક એલી વલચાયવયણીની કલ્ના કયલાભા ંઆલે છે કે જે રયલતતનળીર શમ, રયલતતનના ડકાયન ે
ઝીરલા વક્ષભ શમ, રયલતતનના સલૂચતાથોને વભજલાની અને તેભની વાથે અન ક રન વાધલાની ળક્તત 
ધયાલતી શમ અને તાના કભતચાયીઓને એક જલાફદાયી તયીકે નશીં યંત   મલૂ્મલાન અસ્ક્યાભત વભજીને 
બાલી અવનવિતતાઓન વાભન કયલા ભાટે તેભના કોળલ્મ વલકવાલીને તેભને ળક્તતળાી ફનાલતી શમ. 

આ વલચાયવયણી વમલસ્થાતતં્રને એક ભગજ તયીકે ક્સ્લકાયે છે. કામતક્ષભતાભા ંસ ધાયણા કયલાની દષ્ટ્રટએ તે 
તભાભના ભશત્લના ંતત્લ જાલી યાખીને વભગ્ર વચંારન વલચાયધાયાને લધાયે સ દઢ, વમલશાર  અને અવયકાયક 
ફનાલલાન આ એક નલ અલબગભ છે. તેભા ં આંતય ખાતાકીમ ટીભ, કભતચાયી વળક્તતકયણ, ારયભાલણક 
દ્ધવતઓન દ્ધવતઓન ઉમગ, વભગ્ર ગ ણલત્તા વચંારન, વય શાત્ભક રયલતતનળીરતા, નેટલકતની યચના, 
પ્રરિમાઓન  ં ન: ઇજનેયીકયણ લગેયેન વભાલેળ થામ છે.  

9. જાાનીઝ ભેનેિભેન્ટ ટેકવનક્સ. ( Japanese Management Techniques ) 

જાાન દેળભા ંવલકવેરી આ વચંારન દ્ધવતભા ંનીચેની ફાફતન વભાલેળ થામ છે. 

કભતચાયીઓ ભાટે આજીલન યજગાયી, સ ક્ષ્ભ શ્રભ વલબાજનન અબાલ, જૂથ દ્વાયા વનણતમ ઘડતય, ટૉટર 
તલલરટી ભેનેજભેન્ટ અને ઝીય રડપેતટ પ્રડતટ, ગ ણલત્તા લત  તની યચના. વનણતમ ઘડતયભા ં કભતચાયીઓની 
બાગીદાયી, ભાનલ વવંાધનન વલકાવ, વતત સ ધાયણા, લગેયે. આભ જાાનીઝ ભેનેજભેન્ટ એ અભેરયકન 
ભેનેજભેન્ટ કયતા ં લફરક ર અરગ તયી આલે છે. છતા ં તેના ઉત્કૃરટ યીણાભને રીધે જાાનીઝ ભેનેજભેન્ટ 
ટેકવનતવને આજે વલિબયભાથંી આલકાય ભળ્મ છે. 

11.  આધવુનક સચંારન. 

આધ વનક વચંારન એ તફક્કાલાય યજૂ થમેરી વલવલધ વચંારન વલચાયવયણીઓન સ ગ્રવથત અલબગભ છે. 
જેભા ંનીચેની ફાફવત જલા ભે છે. 

ખ લ્લ  ંતતં્ર, ગવતળીર અને અન ક રન વાધત   ંતતં્ર, ફહ વલધ વાટીઓ અને ફહ વલધ રયભાણ, અનેકવલધ 
પ્રેયણા સ્ત્રત અને અનેકવલધ વલમન વભન્લમ, લણતનાત્ભક અને વબંાલના દળતક, સ ગ્રવથત અલબગભ. 
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આભ આધ વનક વચંારન એ વલવલધ વચંારન થીમયીઓન  ંવમંજીત અને સ ગ્રવથત સ્લરૂ છે. 
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