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               િવ�નો સફળ ઉદ્યોગપિત હ�ન્રીફોડર્ 

પોતાના �વનની સફળતા�ુ ં  શ્રયે સગંઠન 

ભાવના (Team Spirit)  ને આપે છે અને કહ� છે 

ક� “ ભેગા થ�ુ ં એ સફળતા તરફ આગળ 

વધવાની શ�આત છે,  ભેગા રહ�� ુ ંએ િવકાસ 

છે, અને  ભેગા થઈ કામ કર�ુ ંએ સફળતા છે.” 

કોઈ પણ સસં્થા, સગંઠન ક� સઘંની 

ઉપલ�બ્ધઓ તેના દર�ક કમર્ચાર�ના સ�ંકુત  

તેમજ સગં�ઠત �પમા ંકર�લા પ્રયાસ�ુ ંપ�રણામ 

છે.  કોઈ એમ માને ક� માર� લીધે સસં્થા ચાલે 

છે તો તે એક ભ્રમણા છે.  કોઈપણ સસં્થામા ં

દર�ક વ્ય�ક્ત સાકંળની કડ� સમાન છે.  

સાકંળની એક કડ� જો કમજોર હશ ેતો સાકંળ 

�ાર� પણ �ટૂ� જશ.ે  

સગંઠન એટલે �ુ ં?  સગંઠન એટલે સાથ ે

મળ�ને ક�ુકં કરતા લોકો.  દા.ત. �ક્રક�ટ ટ�મ,  

કન્સ્ટ્રકશન ટ�મ, પ�રવાર, ઉદ્યોગ, વગેર�.  

ટ�મ સ્પીર�ટ એટલે �ુ ં?       એક સાવર્જિનક 

લ�ય િસ�દ્ધ માટ� બધાની  એક�ૂટ થઈ કામ 

કરવાની ભાવના એટલે ટ�મ સ્પીર�ટ. 

ટ�મ વકર્ એટલે �ુ ં?  દર�ક વ્ય�ક્તના 

પ્રયાસ તેમજ પ્રા�પ્તને સગંઠનના ધ્યેય તરફ 

વાળવામા ંઆવ ેતે છે ટ�મ વકર્ . 

ટ�મ �બલ્ડ�ગ એટલે �ુ ં?                                    

કહ�વા�ુ ં છે, સહયોગથી થશ ે  સવ�દય, એક 

અક�લા થક �યેગા, િમલકર બોજ ઉઠાના, 

સાથી હાથ બઢાના, સપં ત્યા ં જપં, અનેકતામા ં

એકતા.  

ટ�મ �બલ્ડ�ગ? માટ�ના સોનેર� િસદ્ધાતંો  
• અવાર-નવાર બધા સાથ ેમળો, લ�યને 

સેટ કરો, લક્ષ િસદ્ધ� માટ� સા��ુહક 

પ્રયાસોનો એકશન પ્લાન તૈયાર કરો 

અને આગળ વધો. 

• સગંઠનમા ં બધા�ુ ં  સશ�ક્તકરણ જ્ઞાન 

વધર્ન અને ઉ�રો�ર િવકાસ એ 

સગંઠનની કાયર્દક્ષતા તેમજ 

કાયર્ક્ષમતામા ંસતત વધારો કરશ ેઅને 

વ� ુિસ�દ્ધ અપાવશ.ે  

• સગંઠનમા ં દર�ક વ્ય�ક્તમા,ં  ભલે તે 

લીડર ન પણ હોય, લીડરના �ણુો હોવા 

સગંઠનની સફળતા માટ� આવશ્યક છે.  

� બધાને  સાભંળે છે, બધામા ં ઉમગં 

ઉત્સાહ ભર� છે. સમપર્ણની ભાવના રાખે 

છે, બી�ના કામની કદર કર� છે, 

બી��ુ ંસન્માન �ળવે છે અને લોકોની 

સ�્ ભાવના મેળવે છે, કોઈ પણ 

ઉપ�લ્બને સગંઠનની ઉપલ�લ્ધ માને છે 

તે જ સાચો લીડર છે.  

• સગંઠનનો લીડર �દઘર્ �ૃષ્ટ� વાળો હોવો 

જોઈએ. સકારાત્મક તેમજ રચનાત્મક 

ને�તૃ્વ ��ંુુ પાડ� સગંઠનને મજ�તૂ કર� 

શક� એવો હોવો જોઈએ.  



• બધા ંસાથ ેસપંકર્ તેમજ સચંાર બનાવી 

રાખીને પ�ર�સ્થિતને સભંાળે અને 

કાયર્દક્ષ અસરકારક પ્રબધંન ��ંુુ  પાડ�,  

અસરકારક કોમ્�િુનક�શન માટ� 

સગંઠનના દર�ક સદસ્યની કોમ્�િુનક�શન 

સ્ક�લનો િવકાસ કરવા તા�લમ િશ�બરો�ુ ં 

આયોજન કર� અને આ�િુનક 

કોમ્�િુનક�શન પધ્ધિતઓનો ઉપયોગ 

કર�.  

• � કામ કર� છે તેની જ �લૂ થવાની 

સભંાવના છે એટલે �લૂ થઈ �ય તો 

ગભરાશો નહ�, િનરાશ ન થશો, પરં� ુ

કર�લી �લૂમાથંી િશખ લો.  તે �લૂ 

ફર�થી ન થાય તેના માટ� સતકર્ રહો, 

જો �લૂ થઈ હોય તો સગંઠનની માફ� 

માગંી લેશો તો તમાર� િવ�સિનયતા  

જળવાઈ રહ�શ.ે  

• સગંઠનની મજ�તૂી તેમજ િવકાસ માટ� 

દર�ક� રચનાત્મક (Creative),  

સ�ક્રયાત્મક (Proactive), તેમજ અ�ભનવ 

(Innovative) બનવાની જ�ર છે. 

• સગંઠનના દર�ક સદસ્યે એકબી�ને 

પ્રોત્સા�હત  કરતા રહ�� ુ ં જોઈએ તેમજ 

સગંઠનની એકતા  �ળવી રાખવી 

જોઈએ. 

• દર�કના કામની કદર કરો.  કોઈ દ્વારા 

થયેલી �લૂને ધ્યાન પર લાવવી હોય 

તો પ્રથમ તેની બે િવશષેતાઓની  ક� 

કામની કદર કરો અને ત્યારબાદ તેની 

�લૂ તરફ પે્રમથી ધ્યાન દોરો. �લૂ 

�ધુારવા આપના સાથની બાહં�ધર� 

આપી તેને �લૂ �ધુારવા પ્રોત્સા�હત 

કરો.  જો કોઈની �લૂને ધ્યાન પર 

લાવવા માગંતા હો તો તરત જ ધ્યાન 

પર લાવો, મો�ુ ં કરશો નહ� (Delay is 

dangerous). �લૂ બતાવતી વખતે 

સ્પષ્ટ અને ચોકકસ રહો. સાચી 

વ્ય�ક્તની લાગણી �ુભાય ન�હ તે ર�તે  

�લૂને ધ્યાન પર લાવો,  ત્યાર બાદ 

શાતં રહો, કોઈ  પ્રિત�ક્રયા ન આપો.  

• તમારા કાયર્ પ્રિત તેમજ સગંઠન પ્રિત 

પ્રામા�ણક તેમજ પ્રિતબધ્ધ (Commited) 

રહો. િનષ્ઠા અને  િતબધ્ધતા સગંઠન 

િનમાર્ણ માટ� �બુ જ જ�ર� છે. 

• સગંઠનમા ં એવી ભાવના ઉભી કરો, 

�થી સગંઠનનો દર�ક સદસ્ય એ�ુ ંઈચ્છે 

તેમજ એવો પ્રયાસ કર� ક� આખી ટ�મનો 

િવજય થાય. ટ�મના િવજય માજં મારો 

િવજય સમાયેલો છે. વ્ય�ક્તગત 

િવજયની લાલસા સગંઠન ભાવનાને 

તોડ� નાખંશ.ે  

• ટ�મ �ળવી રાખવી હોય તો 

પી.એચ.ડ�. (Pull Him Down) ની 

ભાવનાથી �ુર રહો. કોઈના ટ�યા 

ખ�ચવાનો પ્રયાસ સગંઠનને  કમજોર 

કર� દ�શ.ે  કોઈને પણ નીચા દ�ખાડવાના 

પ્રયાસથી �ૂર રહો.  

• સગંઠનની ભાવના અને એકતા 

�સુવંા�દતા (Harmony) �ુ ં સગંીત  છે, 

હમેંશા �શુ રહો, સ�ંષુ્ટ રહો અને હસંતા 

રહો.  
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