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Human relation theory 

সংগঠনের মােবিক সম্পকক তত্ত্ব 

একটি পৃথক স্বতন্ত্র আন াচোর বিষয় বিনসনি জেপ্রশাসনের আত্মপ্রকাশ ঘটে 

1887 সাটে । মাবককে রাষ্ট্রপবত উনরা উই সনের “The Study Of Administration” 

প্রবন্ধটেটে এই ববষট়ে পবথকৃৎ বিসানি ধরা িয় । সসই সমনয় প্রশাসবেক দুেীবতর 

সপ্রক্ষাপি উই সে প্রশাসেনক রাজেীবতনক পৃথে েরার আহ্বান জানান । 

জেপ্রশাসনের সনাতন পর্ যাট়ে উইেসটনর রাজনীবত থথটে প্রশাসনটে পৃথে 

েরার আহ্বান, প্রশাসনে বিজ্ঞাে গন়ে সতা ার প্রয়াস এিং সি ধরনের সংগঠে 

সাধারণ সূনের প্রনয়াগ জেপ্রশাসে সাবি কক ভানি প্রভাবিত েটরবিে । প্রশাসবেক 

কম ককাণ্ড সথনক েীবত সংক্রান্ত বিষয় সক সম্পূণ কভানি পৃথক করা িয় এিং 

সাংগঠবেক দক্ষতা িা়োিার জেয বহু পদ্ধবতর উদ্ভব হ়ে । এই রকমই এেটে 

ববটশষ তত্ত্ব হটো সংগঠটনর মানববে সম্পেয তত্ত্ব । 

মূ ত ১৯৩০ এর দশনকর সপ্রক্ষাপনির মােবিক সম্পকক তত্ত্বটি গন়ে ওনঠ । এই 

তত্ত্ব ববটশষ েটর মােুনষর উপর গুরুত্ব সদয়, তার মেস্তাত্ত্বত্ত্বক চাবিদা, 

অোেুষ্ঠাবেকনগাষ্ঠী সম্পনককর উপর গুরুত্ব সদয় । ববশ ও ত্রিটশর দশটের থগাডার 

বদটে মাবেযন র্ুক্তরাটে থর্ পরীক্ষা চাোটনা হ়ে তার ফটে সংগঠটনর সোতে তত্ত্ব 

ধীনর ধীনর জেবপ্রয়তা িারায় । এই তত্ত্ব গন়ে সতা ার বপছনে সিনচনয় গুরুত্বপূণ ক 
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অিদাে যার, বতবে িন ে মাবককে তাত্ত্বত্ত্বক এ িে 

থমট়ো (Elton Mayo) । 1933 সাটে বতবন তাাঁর প্রথম 

বই “Social Problems of an Industrial Civilization” 

প্রোবশত েটরন । তাাঁর মটত বশল্প-োরখানাগুবে 

উৎপাদটনর সমসযার সমাধান ও অথ যননবতে বৃত্রদ্ধর 

বদটে গুরুত্ব বদটেও  েমীটদর সামাত্রজে জীবন র্াপটনর উন্ন়েটনর বদটে নজর 

থদ়ে না । মাবককে যকু্তরানষ্ট্রর বশকানগার কানছ Western Electric Company এর 

িযথ কে বশল্প সংস্থায় Elton Mayo ও তার সিকমীরা ১৯২৪-১৯৩৩ সমনয়র মনধয 

কনয়কটি পরীক্ষা চা াে । 

এরূপ একটি পরীক্ষায় সিব ন াে সইুচ প্রস্তুতকারীকমী সগাষ্ঠীর কায কাি ী 

পয কনিক্ষণ করা িয় । প্রথম পরীক্ষাটিনত কায কবভবিক মজবুর েীবতনক কম করত 

কমীনদর উপর পরীক্ষা চা ানো িয় । এমেটি মনে করা িয় সয অবধক মজবুরর 

কারনণ কমীরা সিবশ পবরমানণ কাজ করনি এিং অবধক উৎপাদনে আগ্রিী িনি, 

বকন্তু িাস্তনি কমীরা সম্পূণ ক বভন্ন আচরণ কনর । তারা এমন ভাটব োজ েটর র্া 

তাটদর উপর্ুক্ত মজবুর োভ বনত্রিত েটর বেন্তু অবধে উৎপাদন সম্ভব হ়ে না 

অথ যাৎ তারা সটচতন ভাটবই এেটে বনবদযষ্ট মািা পর্ যন্ত োজ েটর, বকন্তু তারপর 

আর কনর ো । কমীনদর মনধয এই আশংকা িয় সয যবদ তারা খুি সিবশ পবরমানণ 
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উৎপাদে কনর তািন  তানদর ছা াঁিাইনয়র সম্মুখীে িনত িনি অথিা তানদর মজবুরর 

িার কমনত পানর ।  তাই কমীনদর এনিে আচরণ সদনখ গনিষকরা এই বসদ্ধানন্ত 

আনসে সয এইসি কমীরা সুসংিদ্ধ সামাত্ত্বজক সগাষ্ঠীর সদসয বিনসনি কাজ কনর 

এিং তানদর ততবর করা েতেগুবে বন়েমটে তারা আনুষ্ঠাবনেভাটব সমনে চটে । 

অপর একটি পরীক্ষায় কারখাোর বকছু মবি া কমীনদর অপর সক  কমীনদর 

সথনক পৃথক কনর একটি পরীক্ষাগানর সরনখ পয কনিক্ষণ করা িয় । এনক্ষনে বিবভন্ন 

ধরনের পবরবস্থবতনত কমীনদর কম ককুশ তা পবরমাপ করা িয় । উৎপাদনের উপর 

প্রভাি পয কনিক্ষণ করার জেয তানদর কানজর পবরনিনশর ঘেঘে পবরিতকে েরা হ়ে, 

সযমে সয ঘনর তারা কাজ কনরে তার আন া কখেও িা়োনো িয় কখেও িা 

কমানো িয় কখেও িা কম কবিরবতর িযিস্থা করা িয় আিার কখেও িাবত  করা িয় 

। বকন্তু এইসি পবরিতকে সনত্বও মবি া কমীনদর উৎপাদে িৃত্ত্বদ্ধ সপনয় চন  । 

পরীক্ষার এই   া   গনিষকনদর অিাক কনর । এই পরীক্ষা সথনক প্রমাবণত িয় 

সয সভৌত উৎপাদে ও উৎপাদনের মনধয সকাে ঋণাত্মক সহসম্পেয ববদযমান থনই । 

প্রথম পরীক্ষায় িযিস্থাপোর মযানেজানরর পবরকল্পোয় (কায কগত মজবুর) কমীনদর 

প্রবতত্ত্বক্রয়া ঋণাত্মক, বিতীয় পরীক্ষায় তা ধোত্মক । বিতীয় পরীক্ষার সক্ষনে সযিুতু 

ওই মবহো কমীরা জােনতে সয তানদর সক  কমী সথনক পৃথক কনর পরীক্ষার 

জেয বেি কাচে করা িনয়নছ  ন  তারা সনচতেভানিই সিনচনয় ভান া কাজ 
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কনরবছন ে এবং ক্রমাগত উৎপাদন বৃত্রদ্ধ েটর বগট়েবিটেন ।  ন  এনক্ষনে 

েমীটদর আত্মসটচতনতা বাটড এবং বনটজটদর গুরুত্বপূর্ য বটে ভাবটত থশটখ । 

িযথ কে পরীক্ষা প্রমাণ কনর সয মােুষ সমাজ সথনক বিত্ত্বিন্ন সকাে জীি েয়, কানজর 

সক্ষনে সামাত্ত্বজক পবরনিশ এিং অেযােয িিু উপাদাে তার কানজর উপর প্রভাি 

স ন  । এই পরীক্ষা সথনক প্রমাবণত িয় সয সংগঠে িন া এক সামাত্ত্বজক িযিস্থা । 

সংগঠনের সোতে তত্ত্ব থর্খাটন আনুষ্ঠাবনে সংগঠন এর উপর থজার থদ়ে থসখাটন 

মানববে সম্পেয তত্ত্ব অনানুষ্ঠাবনে থগাষ্ঠীর উপর থজার থদ়ে । তাই এই তনত্ত্বর 

মাধযনম সিাঝা যায় সয, সকি মাে অথ কনেবতক উপাদানের িারা মােুষ কানজ 

উৎসাবিত িয় ো । এই গনিষণার মনধয বদনয় এিা প্রতীয়মাে িয় সয মােষু 

বচন্তাশী  জীি এিং সস সছাি সছাি সগাষ্ঠীর মনধয বদনয় বেবদকষ্ট কানজর ধারা 

অেুসরণ কনর বমন বমনশ কাজ করনত ভান ািানস । তাই এনক্ষনে মােুনষর মনধয 

পারস্পাবরক সম্পককিায় মখুয উপাদাে । সরাথব সিাজকানরর (F. J. Roethlisberger) 

মনত অবধকাংশ সময় আমরা মােবিক সমসযা সমাধাে করনত চাই অমানববে 

হাবত়োর এর সাহাটর্য । তটব এো খুবই সহজ দৃটষ্টভবি থর্ মানববে সমসযার 

মানববে সমাধান প্রট়োজন । মােবিক সম্পকক তনত্ত্বর মূ  কথা িন া মােুনষর 

উপর কমীনদর সপ্রষণার উপর এিং অোেুষ্ঠাবেক সগাষ্ঠীর কানজর উপর সি কাবধক 

গুরুত্ব প্রদাে করা । 
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মােবিক সম্পকক তনত্ত্বর এ িে সময়র পাশাপাবশ আনরা বকছু গুরুত্বপূণ ক তাত্ত্বত্ত্বনকরা 

রনয়নছে যারা োোভানি এই তথযসমদৃ্ধ েটরটিন । তাটদর মটধয উটেখটর্াগয 

হটেন Robert K. Merton, F. J. Roethlisberger, Alex Bavelas, Keith Davis, A. H. 

Maslow, D. Cartwright, Leonard Sayles এবং Chris Argyris প্রমুখ । মােবিক 

সম্পনককর তাত্ত্বত্ত্বনকরা সিবশরভাগই মনস্তাত্রত্ত্বে প্রত্রক্র়োর উপর বিনশষ কনর 

উপ বি বশক্ষা সপ্ররণা প্রকৃবতর উপর সজার সদয় একটি কমীর কাজ করার 

মােবসকতা সক ততবর কনর । সরাথব সিাজকার তাাঁর ‘Management and Morale’ গ্রনে 

িন নছে সয সংগঠে সছাি সছাি কমী দ গুব র সযাগদানের সক্ষনে খুিই 

প্রনয়াজেীয় । িস্তুত বিবভন্ন সামাত্ত্বজক ও মেস্তাত্ত্বত্ত্বক বভবি গুব  এই কমী দ গুব র 

মনধয আন্তঃিযত্ত্বক্তক সম্পবককত ত্বরাবিত বদনকই েয় সামাত্ত্বজক বদে থথটেও প্রভাব 

থফটে । এছা়োও এই তনত্ত্বর কনয়কটি গুরুত্বপণূ ক অিদাে ি  Keith Davis এর 

রবচত ‘Human Relation at Work’, Alex Bavalas এর ‘Leadership: Man and 

Function’, A. H. Maslow এর ‘A Theory of Human Motivation’, Leonard Sayles 

এর ‘The Change Process in Organization’ প্রভৃবত গ্রন্থ । 

সংগঠনের মােবিক সম্পকক তত্ত্বও প্রাবতষ্ঠাবনেতা থে বজযন েটর । সংগঠটনর 

োঠাটমা পর্ যাটোচনা েরার থচট়ে আনুষ্ঠাবনে দদনত্রিন োটজর ধারা থে 
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পর্ যাটোচনা েরার উপর এই তত্ত্ব গুরুত্ব থদ়ে । এই তনত্ত্বর ওপর বভবি কনর বতে 

ধরনের তিবশনষ্টযর কথা ি া যায় - 

১. িযত্ত্বক্তঃ এই তথযটি প্রনতযক িযত্ত্বক্তর স্বতন্ত্র তার উপর সিবশ গুরুত্ব সদয়। তানক 

মােবসক বদক সথনক চাপ মুক্ত কনর এিং কানজর সক্ষনে উৎসাি িৃত্ত্বদ্ধ কনর । 

২. কমীদ  আেষু্ঠাবেক সংগঠেঃ মােুষ সযনিতু একটি সমাজিদ্ধ প্রাণী তাই সস 

সি কদাই সামাত্ত্বজকভানি বিবভন্ন সগাষ্ঠীনত বিভক্ত িনয় কাজ করনত বিনশষ উৎসািী 

িয় । 

৩. অংশগ্রিণমূ ক সংগঠেঃ- সকাে সংগঠনের প্রধাে কম ককতকা তার দক্ষতা ও 

বিচার িুত্ত্বদ্ধ বদনয় যবদ সংগঠনের মনধয সুস্থ মােবিক সম্পবককত পবরনিনশর সৃটষ্ট 

করনত পানর তািন  সসই সংগঠেটি একটি আদশ ক প্রবতষ্ঠার বহসাটব গটড উঠটব । 

তািাডা েম যেতযাটদর েমীটদর সামাত্রজে ও মানবসে বদে এর প্রট়োজনী়েতা 

সম্পটেয বুঝটত হটব । 

 

মােবিক সম্পকক তনত্ত্বর তাৎপয ক  

মােবিক সম্পকক তত্ত্বটি সযনিতু সাধারণ সানিবক কাঠানমা সথনক পৃথক ভানি 

মােুনষর মােবসক মেস্তাত্ত্বত্ত্বক বদক বেনয় গটড  

উটঠটি থসটহতু এই তটত্ত্বর তাৎপর্ য তা অটনেখাবন । তািাডাও এই তথয সংগঠটন 

প্রটর্াজয হটে থর্ ফেদা়েে হটব থস  

ববষট়ে থোটনা সটিহ থনই । পাশাপাবশ এই তনত্ত্ব আনরা কনয়কটি বিনশষ 

গুরুত্বপূণ ক বদক গুব  ি  - 
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প্রথমত, এই তত্ত্ব বযাত্রক্ত তথা েমী ও সংগঠটনর মটধয দ্বন্দ্ব দরূ েরটত সহা়েতা েটর 

। 

বিতীয়ত, এই তত্ত্ব সংগঠনের  ক্ষয অজকে করনত ববটশষভাটব সহা়েতা েটর । 

তৃতীয়ত, এই তত্ত্ব সংগঠনের বিবভন্ন কমীনদর মনধয পাথ যেয বা ববটভদ দরূ েটর 

ফটে সংগঠটনর মটধয সেটেই সমসুটর্াগ োভ েটর । 

চতুথ কত, ইিা সংগঠনে এক প্রকার সসু্থ সামাত্ত্বজক কায ক সু ভ পবরনিশ সৃটষ্ট কনর  । 

পঞ্চমত, তাছা়োও এই তত্ত্ব সংগঠনের এক গুণগত ও পবরমাণগত সম্পদ সৃটষ্টনত 

সািাযয কনর। 

সশনষাত ি া যায় মানুষ থর্টহতু সমাজ থথটে ববত্রিন্ন থোন প্রার্ী ন়ে থসটহতু 

োটজর থক্ষটি সামাত্রজে পবরটবশ তথা বববভন্ন উপাদান তাটদর উপর প্রভাব থফটে 

। এনক্ষনে অথ যননবতে উপাদানই থেবেমাি বড েথা ন়ে । এই গটবষর্ার মধয 

বদট়ে বো র্া়ে থর্ মানুষ বচন্তাশীে জীব এবং থস থগাষ্ঠীর মটধয থথটেই োজ েরটত 

ভাটোবাটস । তাই জনপ্রশাসটনর সাংগঠবনে তত্ত্ব গুবের মধয থথটে মানববে 

সম্পেয তটত্ত্বর গুরুত্বপূর্ য তা সহটজই থবাধগময হ়ে । 

 


