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वायाांळ:- 

 वध्मा वंघटनेत वतत फदर शोत आशे. वलकावाच्मा स्ततथीत वाशस्जकच 

कभमचाऱमांलय भानसवक ताण ऩडतो. त्माचा वंघटनेलयशी प्रबाल ऩडतो. ताण ककंला 
तणाल शी भानसवक अवंतुरनाची बालना शोम. त्मात कभमचायी तलत:च्मा बालनांलय 

ननमंत्रण ठेल ूळकत नाशी. मा बालनेत अवयुक्षषतता ननभामण शोते. आऩल्मा बालनांलय 

जेव्शा ननमंत्रण ठेलणे त्रावदामक शोते तवे्शा नकायात्भक बालनांची ननसभमती शोते. ताण 

मेणे म्शणजे आजायऩण अवल्मावायखे लाटते. ताणाभऱेु ननद्रानाळ शोतो. ऩयेुळी झोऩ न 

झाल्माने ददलवबय काभात रष रागत नाशी. वतत चचडचचडऩेणा व्मलशायात मेतो. 
ऩचनळक्तीलयशी त्माचा ऩरयणाभ शोतो. ऩोटाच े वलकाय जडतात. छातीत धडधड वरुु 

शोते. ददलवबय काभात उत्वाश याशत नाशी, जोळ याशत नाशी, कभमचाऱमांच्मा ह्मा 
अलतथेत वंघटनेच्मा काममषभतेलय ऩरयणाभ शोऊ ळकतो.  काममषभता कभी झाल्मान े

वंघटनाची उत्ऩादनषभताशी कभी शोऊ रागेर. व्मलवामात अवे भयगऱरेरे लातालयण 

ननभामण झाल्माव नकायात्भक बालना लाढीरा रागेर. कभमचाऱमांना योग जडतीर.   

 कोणत्माशी काभाचा ताण मेण्माच ेकायण म्शणजे एक तय काभलेऱेलय न कयणे ल 

दवुये म्शणजे काभाचा अनतरयक्त ऩडणाया बाय शोम. योजच ेकाभ योज केल्माने काभाचा 
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डोंगय शोत नाशी ल अळी ऩरयस्ततथी ननभामण शोणाय नाशी. काशी कभमचायी वंघटनते 

लेऱकाढूऩणा कयतात. आऩल्मा काभाऩेषा दवुऱमांच्मा काभात शततषेऩ कयतात, 

उगाचच लाद लाढवलतात, एकभेकांभध्मे बांडण रालण्माचा प्रमत्न कयतात. शे वलम रषणे 

म्शणजे ळयीयाच्मा किमांलय व्मक्तीच े ननमंत्रण नवणे. कभमचाऱमांची कामम कयण्माची 
भानसवकता मा गोष्टीरा कायणीबतू ठयते. काभाचा ताण शा प्रथभ काभगाय ल 

कभमचाऱमांच्मा भानसवक तलातथालय ऩडतो ल नंतय शऱूशऱू तो ळारययीक तलातथालय 

शोतो. दैनंददन जीलनात ऩरयलतमन झार ेआशे. ऩशाटे उठून ध्मानधायणा कयणे, कपयामरा 
जाणे, भदैानी खेऱ खेऱणे, तलत:चा छंद पालल्मा लेऱात जोऩावणे, मोग, व्मामाभ ई. 

कयामचा अवतांना माचंा वलवय ऩडत चाररा आशे. भोफाईर, अनतयेक लाऩयान े यात्री 
झोऩामरा उळीय शोतो, त्माभऱेु वकाऱी रलकय न उठणे, पातट पुडच्मा आशायी जाणे, 

भदैानी खेऱाऩावनू दयू याशणे, व्मामाभाचा अबाल, तेरकट, तुऩकट ऩदाथम अनत खाणे 

चशाच ेकऩालय कऩ रयचवलणे ई. लाईट वलमींभऱेु कभमचाऱमांलय लाईट प्रबाल ऩडतो. अवे 

चि वरुुच यादशरे तय वंघटनेलयशी प्रनतकुर प्रबाल शोईर. भानसवक तलातथ 

बफघडल्माभऱेु कभमचाऱमांना दलाखान्माच ेउंफयठे ओरांडर ेरागतीर. 

 आजच े मगु तऩधेच े मगु अवनू प्रत्मेक वंघटनेरा वभाजात आऩरी ख्माती 
ननभामण कयामची अवत.े वंघटनेत लातालयण बफघडरे तय वभतमा ननभामण शोईर.  

 कभमचाऱमांना भमामदेफाशेय ताण-तणाल मेऊ नमे म्शणून वंघटनेत ताण-तणाल 

व्मलतथाऩनाच ेजाणीलऩलूमक प्रमत्न केरे जातात. कभमचाऱमांना मा वभतमेतून वोडवलणे, 

कामामच े व्मलतथाऩन कयणे, कभमचाऱमांची भानसवकता वकायत्भक फदरवलणे, त्मांना 
वभतमा अवतीर तय त्मांचा ननऩटाया कयणे, माकरयता वंघटनते प्रमत्न कयण्मात 

मेतात. भानलता वंवाधन वलकाव वलबागाच ेशे भशत्लऩणूम जफाफदायी आशे. ताण-तणाल 

कभमचाऱमांना मेऊ नमे, आरातय काम उऩाममोजना कयाव्मात माच े अध्ममन 

कयण्माकरयता प्रततुत ऩेऩय सरशण्मात आरा आशे. 
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भऱूळब्द:-  ताण, तणाल, वंघटना, व्मलतथाऩन.  

प्रस्तालना:- 
 ताण ल तणाल शी भानसवक अवंतुरन ल अवयुक्षषतता च े बालना अआशे. 

जाततीच ेकाभ केल्मान ेताण मेतो. व्मक्ती आऩल्मालय ताफा ठेल ूळकत नाशी. शा ताण 

मेण्माकरयता अचानकऩणे आरेरी जफाफदायी शोम. भमामदे फाशेय मेणाऱमा जफाफदाऱमा, 
काभाचा फोझा ई. भऱेु ताण ऩडतो. त्माचा भानसवक तलातथालय ऩरयणाभ शोतो. ल 

शऱूशऱू ळायीरयक तलातथालय शोतो, ल दषु्ऩरयणाभ उऩिभालय शोतात. वतत मेणाऱमा 
ताणाभऱेु काभ वोडण्माची इच्छा कभमचाऱमांभध्मे ननभामण शोते. जऩानी रोक १६ ताव 

काभ कयतात. ऩण जातत  ताण आल्मान ेभात्र रृदमवलकाय शोऊ ळकतो. म्शणून त्माच े

लेऱीच ननमोजन कयणे गयजेच ेआशे.  

 कभमचाऱमांना मेणाऱमा ताणाभऱेु त्मांना उच्चयक्तदाफ, रृदमवलकाय शोऊ ळकत,े 

भानसवक, ळायीरयक ऩरयणाभ शोतीर. नयैाश्माभऱेु कभमचायी काभालय मेत नाशी. त्माभऱेु 

उत्ऩादकता कभी शोते. वंघटनेचशेी तलात्म बफघडते.  
अध्ममनाच ेउद्देळ:- 

१. ताण तणाल वंकल्ऩनेचा अभ्माव कयणे. 

२. काममताण मेणाये घटक अभ्मावणे. 

३. काममताण कभी कयण्माकरयता वंघटनेत कोणते उऩाम कयण्मात मेतात, माच े

अध्ममन कयणे.  

अध्ममन ऩद्धती:- प्रततुत ऩेऩय ऩणूमत: दयु्मभ तत्रोतालय सरशण्मात आरा आशे. काशी 
ऩतुतके, ऩेऩय, भासवके मांच्मा आधायालय शा ऩऩेय आशे.  

गुशीतक:- 

व्मलतथाऩक, उत्ऩादनात अचानक फदर झाल्मान ेताण मेतो. त्मांच ेतलरूऩशी बफकट 

झार ेआशे.  
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१. वंघटनेत कभमचाऱमालंय काभाचा ताण मेतो. 
२. वंघटनेत ताणाच ेव्मलतथाऩनाच ेप्रमत्न कयण्मात मेतात.  

३. वंघटनेलय कभमचाऱमाचं्मा ताणाचा प्रनतकूर ऩरयणाभ शोतो.  
वांघटनेलय शोणाये ऩरयणाभ:- 

१. कभमचाऱमांची लायंलाय चकुा शोण्माची वतत बीती याशते.  
२. व्मलतथाऩकालयशी जफाफदायी लाढल्मान ेताण मेतो ल त्माच ेकामामतीर रष शऱूशऱू 

कभी शोते. 
३. कभमचाऱमांभध्मे लाद ननभामण शोऊ ळकतात. 

४. कभमचाऱमाभध्मे वभन्लमचा अबाल याशीर. 

५. कभमचायी वंघटनेत अनऩुस्तथत याशतीर. 

६. कभमचाऱमांची उत्ऩादक षभता कभी शोईर. 

७. त्मांच्मा कौळल्मांचा ऩणूम उऩमोग वंघटनेत शोणाय नाशी. 
८. वंघटनेच ेमळ कभमचाऱमांलय अवते त्माभऱेु अऩेषा बंग शोईर.  

कामाताणारा कायणीबतू अवणाये घटक:- 

 वलद्मभान ळतकात तणाल ल चचतंा आशे. प्रत्मेक षेत्रात अचानक ऩरयलतमन शोणे. 

वलऩणन तऩधामशी जीलघेणी आशे. ऩलूी ज्मा ऩद्धतीन ेकाभ शोत अवे ते फदरेरे आशे. 

फदरणाये काभ न झऩेणे  वतत मेणाऱमा जफाफदाऱमा, अऩयेु ऩाठफऱ, अऩयुी श्रभळक्ती, 
प्रसळषण अबाल, भानसवक प्रव्रतुी, लतमणकू, ई. गोष्टीभऱेु कभमचायी ल अचधकाऱमांना 
वलवलध वभतमांचा वाभना कयाला रागतो. व्मलतथाऩक जय आऩरी जफाफदायी वांबाऱू 

ळकत नवेर आणण अकाममषभ अवेर तय वंघटनाशी प्रगती करू ळकत नाशी. म्शणून 

ताण मेण्माव कोणते घटक कायणीबतू आशे ह्माचा अभ्माव कयणे गयजेच ेआशे.  

घटक:-  
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१. कामााच े व्माऩक स्लरूऩ:- उऩिभातीर कभमचायी ल व्मलतथाऩक मांना लेगलेगळ्मा 
प्रकायची कामम कयाली रागतात. व्मलतथाऩक शा भध्मभ ततयालयीर अवल्माने त्मारा 
भारक ल कभमचायी मानंा जोडणाया दलुा म्शणनू काभ कयतो. कभमचाऱमांच ेतलबाल त्मांच े

वंतकाय मां गोष्टीशी त्मांच्मा लतुमणूकीळी वंफचंधत अवतात. ददलवेंददलव फदरणाऱमा 
ऩरयस्तथतीभऱेु कामाांच े तलरूऩ व्माऩक झारे आशे. प्रत्मेक कामम ननमोजनफद्ध शोणे 

गयजेच ेआशे. कभमचाऱमाकंडून काभ करून शी एक करा आशे. कोणाचशेी भन न दखुालता, 
मोजनाफद्ध कामम करून कामम कवे करून घ्माल े शा भोठा प्रश्न व्मलतथाऩकरा ऩडतो 
त्माभऱेु त्माचा ताण लाढतो. कभमचाऱमांनाशी लाढत्मा जफाफदायीन ेताण मेतो.  
२. वांघटनेच ेलातालयण:- भोठभोठ्मा उऩिभाची ननसभमती वाध्म झारी अवनू त्माभध्मे 

अनेक कभमचायी ल अचधकायी काभ कयत अवतात. वंघटनेचा एक उद्देश्म अवतो ऩण 

प्रत्मेक कभमचाऱमांचच े उदद्दष्ट लेगऱे अवल्माने त्मांच्मात वंघऴम शोतो. फेसळततीच े

लातालयण, वशकामम न सभऱणे. मा ऩरयस्तथतीभऱेु व्मलतथाऩकाचा ताण वतत लाढतो.  
३. उत्ऩादन प्रभाण:- प्रमेक उद्मोगात वलळार प्रभणात उत्ऩादन घेण्माचा प्रमत्न 

कयतात. उत्ऩादनाची वाधनांचा कैळल्मऩणूम लाऩय कयणे गयजेच े अवते. शे कायणशी 
तणाल ननभामण करू ळकते. उत्ऩादनाची जाततीची जफाफदायी ताण लाढल ूळकतो.   
४. ताांत्रिक कायण:- नलनवलन ळोध वध्मा रागत आशे. मंत्रान ेभानलाच ेतथान घेतर े

आशे. ताबंत्रक प्रगती झऩाट्माने शोत आशे. शा फदर तलीकायतांना उद्मोगांभध्मे वभतमा 
ननभामण शोतात ल ताण मेतो.  
५. वत्तेची रारवा:- व्मलतथाऩकांच्मा शाती वत्तेची वतू्र अवल्माने आऩर े काभ 

दवुऱमांलय  ते वोऩलतात ल काशी अचधकाय तलत: जलऱ ठेलतात. वलाांनी आऩल्मा 
भनावायखे काभ कयाले, मा इच्छेन े ते वशकामामलय फऱजफयी कयतात त्माभऱेु 

कभमचाऱमांचा कामम ताण लाढेर.  
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६. कामाात वातत्म:- व्मलतथाऩन शी कामामत वातत्म अवणे आलश्मक आशे. वतत 

काभाभऱेु जफाफदाऱमा लाढतात. वलश्रांती न सभऱाल्माने तणाल ननभामण शोतो. ल 

नकायात्भक बालना ननभामण शोते.  
७. कौटुांत्रफक ऩरयस्स्थती:- व्मलतथाऩक ल कभमचाऱमांना ताण मेण्माचा भखु्म कायण 

कौटंुबफक जफाफदायी शोम. घयी त्मांच्मा लातालयण आल्शाददामक नवेर तय तो 
तणालाखारी मेतो. त्माभऱेु कुटंुफ ल उऩिभ अळी जफाफदायी मेते. त्मातून घयी वंघऴम 
वरुु शोतो. ल काममतथऱी त्माचा प्रबाल ऩडतो.  
८. अऩमळ:- व्मलवाम शा नपा सभऱवलण्माच्मा उद्देळान े केरा जातो. वललध 

जफाफदाऱमाभऱेु प्रत्मेक कामामत मळ मेईरच अवे नाशी. व्मलवामातशी उताय-चढाल 

अवतात. व्मलवामात मेणाऱमा अऩमळान ेजीलनात ताण मेऊ ळकतो.  
तणालाच ेउद्मोगजकालय शोणाये दषु्ट्ऩरयणाभ:- 

१. वभझौता:- तऩधेत मगुात उऩिभाच े अस्ततत्ल कामभ ठेलण्मावाठी उऩिभांना 
लेऱोलऱेी तडजोड कयाली रागते. उद्मोगांळी वंफंचधत वलम घटकांना वांबाऱणे रागरे. 

अवे कयतांना कधी त्माचा  अऩभान शोऊ ळकतो. त्मारा एक प्रकायची तडजोड कयाली 
रागते. 
२. प्रततफांध:- उद्मोजक जेव्शा दशेुयी बसूभका ननबालीत अवतो. तवे्शा तो एक फाज ू

वांबाऱू ळकतो. ळायीरयक ल भानसवक कठोय ऩरयश्रभासळलाम त ेदटकू ळकत नाशी. त्माच े

प्रनतबफफं व्मलवामालय ऩडत.े उद्मोजकांच ेप्रनतबफफं भशत्लाच ेआशे. 

३. कौटुांत्रफक करश:- कामामननसभत्त उत्ऩादकांना घयच्माफाशेय जातत याशाले रागते. 
उऩिभाकरयता लऱे द्माला रागतो. ऩरयणाभत: त्मारा कौटंुबफक जफाफदायी ऩाडत े

कठीण शोते. प्रकयण कधी कधी घटतपोटा ऩमांत जाते.  
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४. भानसवक तणाल:- लाढते काभाच्मा जफाफदाऱमा, प्रनततऩधाम, नवलन आव्शाने, जोखीभ 

माभऱेु त्मारा तायेलयची कवयत कयाली रागते. त्माभऱेु त्माचा तणाल लाढत जातो. 
भानसवक ताणतणालाभऱेु वलसबन्न आजाय जडतात.   

५. उऩक्रभ फांद:- कभमचायी वतत तणालाखारी अवल्मान े त्मांना ळायीरयक व्माधी 
जडतात. त्मारा गंबीय योग शोऊन उऩिभ फंद कयण्माची लऱे मेऊ ळकते.  
ताण तणालाच ेव्मस्थाऩन कवे कयाले ? उऩाममोजना  :- 
१. अनबुल:-  उच्चततयालय काभ कयणाऱमांना सान, कौळल्म, अनबुल अवाला रागतो. 
कौळल्मऩणूम व्मलतथाऩनाभऱेु ल अनबुल अवल्माने त्माचा राब उऩिभारा सभऱतो. 
म्शणून अनबुली व्मक्तीने जफाफदायी घ्माली. अनबुलाकरयता प्रसळषण घेणे गयजेच े

आशे.  

२.आकरन:- कभमचाऱमांना तणाल का मेतो माची ऩलुम कल्ऩना अवेर तय उऩाममोजना 
आधीच कयता मेतात. उद्मोजकाराशी आऩल्मारा केव्शा कुठे ताण मेऊ ळकतो माची 
ऩलूमकल्ऩना अवणे गयजेच ेआशे.   

३.वदु्रढूता:- व्मलतथाऩक शा वायीरयक ल भानसवक वदु्रढु अवाला. मोग्म आशाय, मोगा, 
व्मवनभकु्त याशणे त्मारा गयजेच ेआशे. आशाय, वलचाय शा वपरतेचा भागम आशे. ननकोऩ 

याशाले माकरयता  लदै्मकीम तऩावणी गयजेच ेआशे.  

४. लेऱेच ेभशत्ल:-  कामामच े ननमोजन न केल्माव काभ वाचनू याशीर. ल तणाल मेईर 

म्शणून कामामच ेलेऱेनवुाय कयणे गयजेच ेआशे. काभात ननयंतयता याशीर. गडफड, गोंधड 

शोणाय नाशी. 
५. वलश्लाव:- उद्मोजकांचा, व्मलतथाऩकांचा वलाांलय वलश्लाव अवणे गयजेच े आशे ल 

रोकांचा व्मलतथाऩकालय वलश्लाव लाढेर. ल त्मांच्मा कवनू काभ करून घेणे वोमीच े

जाईर.  

६. सळषा:- काभचकुायानंा सळषा देणे गयजेच ेआशे ल चांगल्मा काभाच ेफक्षषळ द्माल.े 
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७. मोगाच ेभशत्ल:- वंघटनेत कभमचाऱमांना मोगाच ेभशत्ल ऩटलनू द्माले. जेणे करून त े

आयोग्मदामी याशतीर. 

८. कामा तनमोजन:- काभाच े जफाफदायी मोग्म व्मक्तीकड े द्माली त्मात वभानता 
अवाला. 

तनष्ट्कऴा:- 
१. व्मलतथाऩनात लऱेोलेऱी व्मलतथाऩकांना काभाभऱेु ताण मेतो.  
२. कभमचाऱमांवाठी त्माचं्मा भनावायखे काभ न सभऱाल्माव त्मांना ताण जाणलतो. 
३. तणालाभऱेु वघटनेत ल कुटंुफात लाद ननभामण शोतात.  

४. तणालाभऱेु भानसवक ल ळायीरयक तलातथ बफघडरे.  

५. कभमचाऱमांची काममषभता कभी झाल्मन ेउत्ऩादकता शी घटते.  
६. व्मलतथाऩकशी आऩरी जफाफदायी ऩणूमऩणे ऩेर ूळकत नाशी. 
७. ताण तणालाच ेव्मलतथाऩन कयणे गयजेच ेआशे.  

८. वंघटनेत ऩयतऩय वंफंध ल वलश्लावऩणूम लातालयण ननभामण कयणे गयजेच ेआशे.  

९. प्रत्मेक घटकारा आदयान ेतथान द्माल.े  

 कामामभऱेु कभमचाऱमांना ताण मेऊ ळकतो. तणालाभऱेु उऩिभारा दषु्ऩरयणाभ 

बोगाले रागतात. ऩयंतु ह्माच ेव्मलतथाऩन करून वंघटनेत वकायात्भक बालना ननभामण 

करू ळकते. म्शणून ऩेऩयभधीर गशृीतक सवद्ध झारेरं आशे. ते वत्म झारे आशे.  

वांदबा ग्रांथ:- 

१. वंघटनात्भक लतमणकू – डॉ. वधुीय फोधनकय, डॉ. भेघा कानेटकय  

२. कौळल्म वलकाव – डॉ. देशरीलार, प्रा. काभथे  

३. Human Resources Management - Shashi K. Gupta, Rosy Joshi. 

4. कौळल्म वलकाव – डॉ. लवंत उकीनकाय, डॉ. अननर वयुकाय, प्रा. आळा फेरे. 

५. कौळल्म वलकाव – डॉ. देळभखु , डॉ. फेदयकय.  


