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❑ વારબિતાવના
જટેમ તારીખ
એિવારલ
જટેમ બિથળ જમનીમાં અરર્માણ ફટ
અવસાન
જૂન
રાબિ ીયતા પરિસયા જમન એરસપાયર વૈમાર રપ લક
િશિશાણ શિક્ષડ રચ િવલહર્માણમ િુ નવિસર્સિટી હર્માણડર્માણલબગ િુ નવિસર્સિટી

❑ મે સ વેબર ના કાય
હબિટરી ઓફ કોમિશર્સિયલ સોસાયટીઝ ઇન ધી િમડલ એથેઝ ઇન
વેબર
નો આ પી એચ ડી થીિસસ હતો તેમાં નુશાયમોવે આિથર્સિક એ અને કાપ ૂની ઇિતહાસ ની
છણવાટ કરવામાં આવી છે
રોમન એગ્રે રયન હબિટરી
આ તેમનો પોબિટ ડો ટરલ થીિસસ હતો
િુ નવિસર્સિ ટમાં િશિશાક તરીકર્માણ પુ ં બિયાન મેળવવા માટર્માણ આ થીિસસ ઉપયોગી બટેયો
હતો
ધી વારોટર્માણ બિટટેટ એિથક એટેડ ધી બિપ રટ ઓફ કર્માણિપટ લઝમ
વેબરનો આ
અુંયાસગ્રંથ અમોયંત લોકિવારય બટેયો રુ ોપ અને અમે રકા ના ઇિતહાસના આધારર્માણ
તેમણે આ ગ્રંથમાં ધમ અને અથનોયવબિથા વર્ચેના સંબધ
ં પુ ં િવ લેષણ ક ર્થવ્યવસ્થા ુ

▪ નુંણ સ્ગ્રેથે ગ્રંથોના શીષક અને અપુવાદક
ધી હટે ુ સોિશયલ િસબિટમ

અપુવાદક એચ એચ ગથ અને ડી મા ટનડર્માણલ

ધી ર લ જયન ઑફ ચાઈના કન િુ સયસ એટેડ તાઓઇઝમ
અપુવાદક એચ એચ ગથ
એ ટેસયટેટ જુ ડાઈઝમ

અપુવાદક

એચ એચ ગથ અને ડી મા ટનડર્માણલ

સોિશયલ રીફોમ એટેડ સોિશયલ પો લ ટ સ

જનલ વેબર આ જનલ ના સહતંનુંી હતા

❑ મે સ વેબર પુ ં વારદાન
માકસ વાદી િનણાયકવાદી પુ ં ખંડન
સમાજ ના અુંયાસ વીશે વેબર નો આગવો અ ભગમ
પિસાિત શાં આદશ વારકાર પિસાિત
સામા જક થેવન માં ન ૂવનયો ના મહમોવ પર ન ૂકર્માણલો ભાર
િવશાળ કિશાા ના સંગઠનો નોકર શાહી અને સત્તા ની ઘટના નો અુંયાસ
સામા જક બિથારીકરણ વગ અને દર
શાયાલ

જૂથો િવશે વેબર નો આગવો

સામા જક સામાયા નો િસિસાાંત
સામા જક સામાયા પાવી દર્માણ ખાતી કર્માણટલીક ઘટનાઓ પારબિપ રક રીતે સંકળાયેલા
બનાવો સામાયા અને સામા જક સામાયા વર્ચે વેબેરર્માણ દશાવેલો ભેદ
વારિત સામાયા સાપ વતન પણ સામા જક સામાયા નથી
સામા જક સામાયા નો અથ
સામા જક સામાયા પ ર ચત કર્માણ અપ ર ચત એવી અટેય નોય ત ઓ ના વતમાનકાલીન
ભ ૂતકાલીન કર્માણ ભિવષ્યકાલીન અપે િશાત વતન તરફ અ ભનુખ થયેલી હોય છે
બી ઓના વતમાન તરફ અ ભનુખ થયેલી સામાયા જ સામા જક સામાયા છે
ધણી નોય ત ઓની સામાયા સાથે સમાનતા ધરાવતી તેમજ બીથે નોય ત ઓની અસર
થી થયેલી સામાયા સામા જક સામાયા નથી

સામા જક સામાયા ના વારકારો
વારભાવામોમક સામા જક સામાયા
પરં પરામોમક સામા જક સામાયા
ટ ૂવ િનધા રત સાયેય ની વારા ત માટર્માણ સાધનોની
કરવા માં આવેલી સામા જક સામાયા

ુ ધ ટ ૂવક પસંદગી કરીને

આદશ વારકાર
આદશ વારકાર નો અથ
વાબિતિવક અને અપુભવ જટેય સામા જક ઘટના નો વૈજ્ઞાિનક રીતે અુંયાસ કરવા
માટર્માણ તે ઘટના ના િવિવઘ તમોવો ને ઉપલ ઘ વૈજ્ઞાિનક જ્ઞાન ના આઘરર્માણ ુ સાઘ ટ ૂણ
રીતે સાંકળી લઈ ને કાવનપિનક રીતે તૈયાર કરવા માં આવેલી રચના ને આદશ
વારકાર કહર્માણવાય
દા ત સાયેયો ની એકતા સબંઘો જ સાસાય વૈય તક સબંઘો અ ભનોયાપક સબંઘો
આદશ વારકાર ના લિશાણો
આદશ વારકાર ુ સાઘ ટ ૂવક રચેલો એક તરફી આદશ નન ૂનો છે
આદશ વારકાર ના સામા જક સામાયા ના સાઘનો સાયેયો ને મયા દત કરવા માટર્માણ
બૌ તા પુ ં આરોપણ કરતો તા કક શાયાલ છે
આદશ વારકાર ની મદદ થી અુંયાસ તળે ની ઘટના પુ ં િવબિઉ ૃત વણન
શ નથી કર્માણવળ મયા દત અુંયાસ જ શ બને છે

આદશ વારકાર એક કવનપના લિશાી વારયોગ
આદશ વારકાર અનુક ચો સ સામા જક ઘટનાના અુંયાસ માટર્માણ જ ઉપયોગી બની શકર્માણ
નૈિતક ષ્ટ એ સા ંુ ક ખરાબ એવા િવચારો સાથે આદશ વારકાર ને સબંઘ નથી
આદશ વારકાર ની મદદ થી સંશોઘક વાબિતિવક સામા જક ઘટના ઓની અપુસાપતા અને
િવચલન માપી શકર્માણ છે
સમાજ શાંીય સાંસોઘન માં આદશ વારકાર પ તી ઉપયો ગતા
સામા જક ઘટના ઑ ની ઉ ુલના કરવા માં ઉપયોગી
ઘટના પુ ં અુંયાસ િશાેનું મયા દત કરવા માં ઉપયોગી
આદશ વારકાર ની સંશોઘક ને ઉપકવનપના ના િનમાણ માં મડદા સાપ બને છે
આદશ વારકાર સંશોઘક માટર્માણ આશ્રય બિથાન બને છે

આદશ વારકાર પ તી ની મયાદાઓ
આદશ વારકાર ની મદદ થી િવ ભ સમજો સ્ગે પુ ં િવબિઉ ૃત ઉ ુલનામોમક જ્ઞાન
મેળવી શકઉ ું નથી
સામા જક ઘટના સ્ગે ના જ્ઞાન ની ન ૃ થતાં આદશ વારકાર ની નન ૂનાઑ
બન ઉપયોગી બની ય છે

રાજકારણ એક નોયવસાય તરીકર્માણ પાયક્ભ ૂિમ
પરં પરા માં િવયક્ાસ
કાપ ૂની િનયમીઓ માં િવયક્ાસ
રાજકીય નેઉ ૃમોવ માં અપે િશાત આુણ
જુ બિસો
રાજકારણ અને રાજકીય નેઉ ૃમોવ

િવભ ૂિત માન નોય તમોવ માં િવયક્ાસ
નોયાવસાિયક રાજકીય નેતા નો ઉેતાભવ
અને િવકાસ
ઉ ચત જ્ઞાન રાજકારણ અને સદાચાર
ઉત્તરદાિયમોવ
રાજકીય નેઉ ૃમોવ ના આઘરર્માણ

સત્તા અથ અને વારકાર
સત્તા નો અથ
મે સ વેબર ના અપુસાર સતા એ સામા જક બિથિત છે પામાં અપુયાયી બિવેિછક સાપ
થી આદર્માણ શ પુ ં પાલન કરર્માણ છે પાપુ ં કારણ આદર્માણ શક ના વારિત દાિયમોવ બોધ અને આદર્માણ શ
ના કાયદા માં િવયક્ાસ છે
સત્તા ના વારકારો
પરં પરામોમક સત્તા
ભ ૂતકાલીન પરં પરા ઓનો વારભાવ
નોય ત ઓના દરજ ઓના કો ટસામામ
નોય તગત વફાદારી
વારાથિમક િપઉ ૃવારઘાન
પરં પરામોમક સત્તા
સામંત શાહી
પરં પરામોમક સત્તા

બૌિઘક કાપ ૂની સત્તા
કાયદા પુ ં શાસન નવા િનયમો ની રચના કાપ ૂન વારમોયે ની વફાદારી બન સ્ગત
િનયમોના આઘરર્માણ સત્તા પુ ં ભોગવટો
નોય ત ના આગવા િવભ ૂિત માન આુણોને આઘરર્માણ મળે લી સત્તા
સમાજ ની િનમોયસામામ નોયવબિથા સામે ના િવરોઘ માથી થતો ઉદભવ સત્તા ઘરાવનાર
નોય ત હોય છે પદ નહ અપુયાયીઓ નેતા ની પસંદગી ણો પડઘો પડી છે

ધમ પુ ં સમાજ શાં
વારોટર્માણબિટટેટ આચાર સાસનું અને ન ૂડી વાદ

વેબર ની ઉપ કવનપના ઉ ુલનામોમક અુંયાસ
ઔ ો ગક ન ૂડી વાદ નો અથ

પિશ્ચિમ ના ઔ ો ગક ન ૂડીવાદ ના લિશાણો
ખાનગી િમલકત નો અિધકાર
નફાના હર્માણઉ ુ

ખાનગી ઉ ોગ અને
યંનું નો ઉિપયોગ
નુકત શ્રમ પુ ં

ુ િસાટ ૂણ સંચાલન

ુ િસાટ ૂણ ન ૂડીવાદી સંગઠન

િનયિમત બ ર સાથે સકડાયે ું

શ્રમ િવભાજન અને િવશેષીકરણ
ુ િસાટ ૂણ હસાબ પિસાિત

િમલકત િવભાજન

િવજ્ઞાન નો ઉપયોગ

ુ િસાટ ૂણ ઔધો ગક સંગઠન

વારોટર્માણબિટંટેટ આચારના ધોરણો

નોયવસાિયક સફલતા એજ ઈયક્ર વારા તનો માગ
નોય ત ના ઉધમી પણા પુ ં અપાયે ું મહમોવ
પૈસા ની કમાણી ને અપાયે ું મહમોવ

પૈસા ના િધરાણ પર નોયાજ લેવાની પરટ
વારમા ણકતા પુ ં મહમોવ

મધ પાન પર વારિતબંઘ
ઓછી ર ઓ

નોકરશાહી
નોકરશાહીનો અથ
િવશાળ વહીવટી કય કરવા માટર્માણ અનેક નોય તઓની કામગીરી નો સમટેવય
કરીને ુ ટ ૂવક ના આયોજન ારા રચવામાં આવેલા કો ટસામામાંક સંગઠન ના એક
વારકાર ને નોકરશાહી તરીકર્માણ નોયાશાયાબ કરી શકાય
નોકરશાહી ના લિશાણો
િનધા રત અને સત્તા વાર કાયિશાેનું
નો િસિસાાંત
સત્તાવાર ફરજો ની વહર્માણચણી
સત્તા ની બિથર વહર્માણચણી
િનઘા રત કાયપિસાિત
સત્તા અને તાબેદારી ના સબંઘો

લે ખત દબિતાવેજો નો ઉપયોગ અને ળવણી
િનષ્ણાંત તાલીમ ની જસાર
સત્તા વાર વારનુિતઓ કરવા માટર્માણ પડાિઘકારી ઓ ની સંટ ૂણ કાયશ ત ની ઊભી થતી
માંગ
િનયમો ારા સંચાલન
નોકરશાહીમાં પદાઘીકાર પુ ં બિથાન
પડાિઘકારની ફરજ અને તેપ ુ ં બિથાન નોકરશાહી તંનું ની સ્દરની િશાેનું માં સબંઘો ની
રચના િનમાણ કરર્માણ છે
વફાદારી પુ ં બન સ્ગત બિવસાપ પદાિઘકાર ના બિથાન ની ઢબ પુ ં િનમાણ

END. THANK YOU

