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1پورتورج اسکندري

دهیچک
یبرخـ . اسـت يریگمیتصمر ازیکه ناگزاستمواجه مسائل و مراحلازیانواعت خود با یفعالیدر طسازمان

ت یـ ر فعالیمسـ ز در ینی، اما در مقابل مسائلستندیان توجه نیشارند که یگیصورت میها چنان به راحتيریگمیاز تصم
و چـه بسـا تعلـل در شـناخت     طلبـد یمـ یدر مورد آنها مـدت زمـان طـوالن   يریگمیکه تصمدیآیموجود به سازمان

ش قـدرت  یاز عوامل مـؤثر در افـزا  . آوردیمبه بار سازمانيرا برايریپذنابهتر، عواقب جبرانيریگمیتصميراهها
و افـزایش میـزان کارهـاي    هـا سـازمان تـر شـدن روزافـزون    پیچیـده . تـوان بـه انضـباط اشـاره کـرد     یمـ يریـ گمیتصم

هاي کاري توجه مدیران و صـاحبنظران را بـه بحـث انضـباط کـار و      غیرانضباطی، غیرقانونی و غیرمسئوالنه در محیط
شـرایط  ضـمن پرهیـز از  نـد تـا   ککمـک مـی  هـا سازمانهاي انضباط به برنامه. مدیریت انضباط معطوف ساخته است

خاسـتگاه اصـلی دو   بـه عنـوان  ي نظـامی هـا . سـازمان منافع سازمان انتخاب کننـد حفظ يبراا نه رین گزیبهتر،آشفته
نیازمند توجهی ویژه به آنها بوده ودر تالش براي یـافتن نقـاط تالقـی ایـن دو مفهـوم      يریگمیي انضباط و تصممقوله

هـاي علمـی   یکـی از زمینـه  کهمدیریت انضباطوانواع آن؛گیريتصمیمن تشریح مختصر این مقاله ضمدر. باشندمی
. ي نظامی وغیر نظامی مورد بررسی اجمالی قرار خواهیم دادهاسازمانرا در رودمدیریت به شمار می
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:مقدمه
د کـه بـراي فعالیـت تمـامی گروههـاي سـازمانی وجـود انضـباط امـري          دهـ مطالعات نشان مـی 

اعضاي هر گروه باید میل و خواسته هاي شخصی خود را کنترل کننـد و بـراي نفـع    . ضروري است
به عبارتی دیگر آنها باید خودشان را به نحوي منطقی با کـدهاي رفتـاري   . . همگانی،همکاري کنند

. سازگاري یابنـد یق دهند و از این طریق با اهداف سازمانی،تدوین شده توسط مدیریت سازمان تطب
و یا یک ملت توسط برخی از قوانین و مقـررات حـاکم بـر    اداره،پادگاناگر اعضاي یک سازمان،

آن سازمان با تهدید و نابودي روبـرو خواهـد بـود و بـروز هـرج و مـرج       آن اجتماع پذیرفته نشوند،
ت در ایجــاد یــک فضــاي ســالم انضــباطی از مهمتــرین مهــار،یگــاندر یــک . قطعــی خواهــد شــد

میزان تمایل به تطبیق بـا  مسئوالن قادرندفرماندهان وبرخی از. استیگانهاي مسئوالن آن ویژگی
کارکنـان بـدون اعمـال    برخـی . قوانین و مقررات سازمان را در بین کارکنان خـود وسـعت بخشـند   

و حتـی خـود را بـا مقـررات     کننـد سـازش مـی  خود همکاریوسرپرستان و مسئوالن،قدرت ظاهري
توانند عمـل کننـد کـه توسـط     اي میاز سـوي دیگر برخی از مسئوالن فقط به گونه. دهندتطبیق می
گذارنـد کـه هـر    آید و گروهی دیگر هم افـراد را آزاد مـی  به نظر نوعی تنبیه یا تهدید میاکثر افراد

(حـاجی . نگرندي از قوانین را هم با دیده اغماض میتخلفات ظاهروآنچه را که مایلند انجام دهند
. )488، ص1379کریمی،

مدیریت انضباط در محیط کار منافع بسیار زیادي بـراي رهبـران و مـدیران دارد؛ اعـم از منـافع      
ي بسـیار  هـا ارزشاین مطلب بخصوص در عصر حاضر که مـدیران بـا   . عملکردي و منافع انضباطی

اما تاکنون کسانی کـه بـه مباحـث انضـباط کـار      . ر دارند صادق استمتنوعی در محیط کار سروکا
. انـد و نـه مـدیران   بـوده و کارشناسـان نظـامی  منتقـدان اجتمـاعی  ،اند فالسـفه، دانشـگاهیان  پرداخته

درنتیجه بسیاري از مطالبی که تا به امروز درباره انضباط نوشته شده مطابق با نیازهاي عملـی مـدیران   
. هدف این مقاله کمک به مدیران براي وارد شـدن بـه ایـن بحـث اسـت     . نیستاهسازمانو رهبران 

.  براي ورود به بحث مدیریت انضباط ابتدا باید انضباط را تعریف کنیم
انضباط، به طور ساده و خالصه، شامل شـناخت صـحیح از ناصـحیح و آنگـاه انجـام صـحیح و       

بسـیاري از دانشـمندان علـم    . تشـخیص درسـت از غلـط همیشـه سـاده نیسـت      . ترك ناصحیح است
کنند که باتوجه به اصول انضباطی در مقام عمل همیشه یک راهکار درسـت وجـود   انضباط ادعا می
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دارد و برخی دیگر معتقدند که راهکار درست بستگی به موقعیت و شرایط دارد و تشـخیص اینکـه   
.  کدام راهکار درست است درنهایت به عهده خود فرد است

امـا عمومـاً آن را شـناخت درسـت از     . یز از دیدگاه افراد مختلف معانی متفـاوتی دارد انضباط کار ن
.  دانندنادرست در محیط کار و آنگاه انجام درست و ترك نادرست می

شود عمدتاً به یکی از اشکال زیر است:مطالبی که درباره انضباط نوشته می
که نیاز به آشنایی و تحلیل زیادي دارد؛:الف) فلسفی
بندي آنها دارد؛که نیاز به زمان زیاد، مرور فراوان مطالب و جمع: ب) منتخبات

بندي مطالب دارد؛که نیاز به موردهاي فراوان و زمان و تحلیل زیاد جهت جمع:ج ) موردپژوهی
هاي فراوانی از عملکردهاي انضباطی خوب و بدکه شامل مثالد) تمرکز بر مسئولیت اجتماعی:

.  شودمیهاسازمانو هایگان

1تعاریف انضباط

حـس  نظـم و نظـارت،  نترل،هـایی نظیـر تربیـت،ک   انضباط درفرهنگ لغات متـرادف بـا مفهـوم   
تـوان نتیجـه   از مجمـوع ایـن مفـاهیم مـی    . خوي اطاعت و نظیر آنها آورده شده اسـت فرمانبرداري،

گرفت که انضباط عبارت است از اعمال تربیتی که باعث ایجاد نظم در کـار و حـس انجـام وظیفـه     
. سـازد وعی تنبیه روبـرو مـی  شود و تخطی از آنها کارکنان را با ندر افراد میطبق موازین تعیین شده

در اغلب متونی که با مدیریت منابع انسانی ارتباط دارند، انضباط مترادف با دسیپلین به مفهـوم تنبیـه   
که از این ابزار تنها زمانی باید استفاده شود که سایر اقـدامات بـا شکسـت مواجـه     . آورده شده است

(انضـباط  . تصـحیح کارکنـان سـروکار دارد   کنتـرل و این مفهوم از یک جهت با تربیت،. شده باشند
(میرسپاسـی، . کنـد ارتباط پیدا میمقابل خطا (انضباط منفی)از یک سو مستقیما با تنبیه درمتبت) و

التزام عملـی بـه والیـت فقیـه،آداب     درنیروهاي مسلح انضباط به معنـی  . )437-439،ص1366
اندهی کل قوا، قوانین ومقـررات  وسنن واحکام اسالمی و تبعیت از فرامین مقام معظم فرم

آمده که داراي دوجنبه معنوي و ظـاهري  و دستورات سلسله مراتب فرماندهان،روساومدیران؛
)7و8،ماده1369(آیین نامه انضباطی،. است

1 - discipline
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1گیريتصمیم

شود که ي مختلف فرماندهی و  مدیریت را در نظر آوریم، به وضوح مشاهده میهافعالیتاگر 
ناپـذیر  گیـري از اجـزاي جـدایی   تصمیم. گیري استي یک فرمانده تصمیمهاالیتفعجوهره تمامی 

در تعریفـی بسـیار سـاده    . گـر اسـت  مدیریت محسوب گشته و در هر وظیفه مدیریت به نحوي جلوه
. هاي مختلفگیري عبارت است از انتخاب یک راه از میان راهتصمیم

تصـمیمات  . گیـري سـازمانی  ي و تصـمیم گیري فردتصمیمگیري خود بر دو نوع است: تصمیم
ریـزي  تصـمیمات برنامـه  توان آنها را بـه صـورت  باشند و میسازمانی از نظر پیچیدگی متفاوت می

)101ص،1383بندي نمود ( دهقان،ریزي نشده تقسیمشده و برنامه
هـا در جهـت نیـل بـه اهـداف     هاي الزم بـراي انجـام فعالیـت   عبارت است ازراهنمایی:2خط مشی

)49ص. 1372. (میرسپاسی. سازمان
اهداف انضباط

:                                     این اهداف عبارتند از. چهار هدف عمده براي انضباط مطرح است
حفظ و حراست از منافع کلی سازمان-1
حمایت از حقوق کارکنان-2
کارکنانرفع ناهنجاریهاي محیط کاري و ایجاد محیط آرام براي-3
. )488،ص 1379(حاجی کریمی،. باال بردن کیفیت کار کارکنان-4

ي نظـامی انضـباط   هـا سازمانموارد فوق اهداف کلی انضباط را تشکیل می دهد حال آنکه در 
شاره نمود:داراي اهداف اختصاصی و ویژه اي است که از آن جمله می توان به موارد زیر ا

ایجاد یکپارچگی و وحدت در تمام زمینه هاي موجود در سازمان اعم از وضعیت ظاهري،-1
برقـراري مبنـایی بـراي ارزیـابی و طبقـه بنـدي کارکنـان و        -2. . . . . حضور در یگـان و  روش ها،

ابی خـود و  جهـت ارزیـ  هایگانبرقراري معیاري براي کارکنان و -3هاي باالتر  توسط ردههایگان
ایجـاد روحیـه اطاعـت پـذیري در بـین      -4از نظـر انضـباطی    فعالیت به سـوي کسـب جایگـاه بهتـر    

1 - descision-making
2 - policy
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برقـراري بسـتري مناسـب جهـت اعمـال      -5. کارکنان جهت انجام وظـایف محولـه در هـر شـرایط    
.  مدیریت و نهایتا اخذ تصمیمات مناسب

رویکردهاي انضباطی
تـرس از جریمـه بـراي واداشـتن افـراد بـه اطاعـت و       اسـتفاده از جریمـه یـا    :رویکرد منفی-

. شوددر این حالت اغلب زور و فشار به کار گرفته می. سرسپردگی به قوانین رویکرد منفی نام دارد
کید قوانین مبتنی بر رویکرد ترس بر اجتناب از تنبیه أت. رویکرد منفی اصوال چوبدستی رهبري است

شـان را از طریـق تـرس اعمـال     که رهبـري فرماندهانی. اداست نه بر اساس جذب قلبی مشارکت افر
وقتی فرد هنجار شـکن بـر تـرس از تنبیـه     . کنندزمینه نافرمانی را هم بطور ضمنی ایجاد میکنند،می

از سویی با غیبت . اندیشدکند، بلکه فقط به خواسته فعلی خود میفائق آید به پیامد کارش فکر نمی
ایـن حـال   با. حوزه فرماندهی وي وجود نداردتی بر بی ثباتی انظباطیفرمانده به هر علت هیچ ضمان

زور و اجبار تنها راهـی اسـت کـه جـواب     اي از زیردستان، حداقل در مدت زمانی خاص،براي پاره
.دهدمی

فضاي سـازمانی در  انضباط مثبت در حقیقت شامل آفرینش یک نگرش و:رویکرد مثبت-
انضـباط مثبـت   . بین کارکنان براي سوق دادن آنها به تطبیق و سازگاري با قـوانین و مقـررات اسـت   

.  شود که مدیریت به دنبال اصول انگیزشی مثبت و سازمان کارآمد استزمانی حاصل می
از رهبـري  انضباط ساختاري یا تعبیري نیز بیان شـده اسـت کـه بـه نـوعی      انضباط مثبت تحت عنوان 

سـترش  گکید دارد که پیوسته افـراد را بـه سـوي قـوانین و مقـررات الزم سـازمانی سـوق و آن را        أت
انـد و  پیروي آنان به این خاطر است که به رفتارها باور و عقیده دارند و آنها را درك کرده. دهدمی

روشـن بـین شـغل و    شرط الزم در انضباط مثبت ایجاد یک ارتبـاط  . کننداز این رفتارها حمایت می
باید در جستجوي ایجاد حس مسئولیت فـردي و خـود   فرمانده. قوانین و مقررات آن با شاغل است

او باید اصول انگیزشـی مثبـت را بـه کـار گیـرد و سـعی در تنـویر افکـار و شـناخت          . انضباطی باشد
مدیرو سرپرست،فرماندهیک،براي دستیابی به انضباط مثبت. تفاوتهاي فردي کارکنان داشته باشد

(حــــاجی . یــــا رهبــــر خــــودش بایــــد نمونــــه اي از آنچــــه از دیگــــران انتظــــار دارد باشــــد 
)493تا1379،490کریمی،
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انواع مشکالت انضباطی
نامناسـب در  ضور در محل کار، رفتارحشـوند: بندي میگروه دسته4بهانضباطیمشکالت

. ني خارج از سازماهافعالیتنهایت نادرستی و درمحل کار،
یکی از مسـائل جـدي کـه مـدیران بـا آن مواجهنـد، نامرتـب بـودن حضـور          :حضور در محل کار

از جمله دالیل ایجادکننده این مشکل عبارتند از:. کارکنان در محل کار است
. همسو نبودن اهداف سازمان با اهداف کارکنان-1
. تغییر نگرش در مورد اشتغال و دلبستگی نداشتن به آن-2
.  یشان نیز متفاوت استهاارزشوجود اقلیتها از جمله زنان که تجربه اولیه ندارند و -3
.  عقیده کارکنان بر استفاده از مرخصی استعالجی در هر شرایطی-4
. فرماندهیاز کارکنان و کاهش اختیارات بخش ها و ارگان هاحمایت -5
.  تقلیل خدمتی به علت جانبازي و از کارافتادگی-6

نافرمـانی، : برخـی از رفتارهـاي افـراد در محـل کـار عبارتنـد از:      چگونگی رفتار در محل کـار 
ایـن رفتارهـا   . دقتی و مصرف مـواد مخـدر  بیجا، نزاع، رعایت نکردن اصول ایمنی،هاي بیشوخی

هاي اصـالحی انجـام   درنگ اقدامدر مورد آنها بیباید عدول از استانداردهاي رفتار مؤسسه است و
. گیرد

مـثال  . : ارتکاب یک عمل نادرست بیش از هر رفتاري بازتاب مستقیم شخصیت فرد استنادرستی
تـوان  نمـی دیگـر دروغ گفت،یا چیزي دزدیدیک باریکی از کارکنانکه وقتی فرض بر این است

دهنـده هنجارهـاي فرهنگـی    یـن مـوارد نشـان   ا. شودبرکناربه او اعتماد کرد و از این رو باید از کار 
به طور اعم و یک یگان نظـامی بـه طـور اخـص در برابـر نادرسـتی       هاسازمانپرقدرتی است که در 

. وجود دارد
یی را که فرد در خارج از محـیط کـار خـود دارد ممکـن     هافعالیت:هاي خارج از سازمانفعالیت

عبارتنـد از: هـا فعالیـت برخـی از ایـن   . ر محـیط کـار اثـر گـذارد    دوياي بـر عملکـرد  است به گونه
ــا ســازمان ، ،عضــویت در گروههــاي سیاســی  ــت رشــوه از افرادی ــراي  دریاف ارتکــاب جرم،کــار ب

. )529تا1377،531(طوسی،. رقیبيهاسازمان
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بدیهی است که یک فرمانده یا مـدیر در برخـورد بـا مسـائل انضـباطی ابتـدا بایسـتی مشـکل را         
.یا حل مسئله انضباطی اقدامات اصالحی را انجام دهدبندي نموده سپس در جهت رفع مشکلدسته

:هاي مورد توجه در رسیدگی به تخلفاتشاخص
.  مشکل تا چه اندازه جدي است و نیازمند توجه:دي بودن مشکلج-1
چـه  آیا مشـکالت انضـباطی دیگـري در گذشـته وجـود داشـته اسـت و بـا         :طول مدت مسئله-2

زمانی؟ي فاصله
آیـا مسـئله موجـود جـزء تخلفـات مسـتمر اسـت یـا نوپدید؟اقـدامهاي          :تواتر و سرشت مسئله-3

. مستمر، متفاوت از تنبیه یک رفتار بد استانضباطی
تخلفات براي کارکنان بـا سـابقه خـدمت خـوب متفـاوت از افـراد باسـابقه کـم         :سابقه کار فرد-4

.  است
؟آیاشرایط تخفیف وجود دارد:زاتعوامل تخفیف مجا-5
آن چقـدر در مـورد اصـول و مقـررات انضـباطی و پیامـد      فرمانده یامدیر:پذیريدرجه جامعه-6

آموزش داده است؟تخلفات،
رفتـار مبتنـی بـر مسـاوات در مـورد کارکنـان حکـم        :سابقه سازمان در رسیدگی به تخلفـات -7

. ضباطی در واحدهاي مختلف سازمان در نظر گرفته شودکند که سابقه اقدامها و اقدامهاي انمی
اگر تصمیم انضباطی در مورد یک فرد اثرهاي منفی و بازدارنده :اثرگذاري بر سایر کارکنان-8

. برسایر کارکنان داشته باشد، این تصمیم سودي ندارد
اشته باشـد تـا در   مدیر باید شواهد مستند براي تصمیم انضباطی خود د:قضاوت دقیق مدیریت-9

. )533و532، ص1377(طوسی، . رجوع کارکنان شواهد و دالیل را بیان داردصورت
گفتنی است که در یک یگان نظامی،بازرسی آن یگان به عنوان یکی از ابزارهاي پرقدرت فرمانـده  

یستی پس از بر رسی هر شاخص نتـایج را در  امکان بررسی هر یک از شاخصهاي فوق را داده لذا با
. اختیار فرمانده یگان قرار داده تا یهترین تدبیر انضباطی توسط وي اتخاذ گردد
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میانواع تصم
حـل مسـأله   يباشند و بـرا یميشده تکراريزیرمات برنامهیتصمشده:يزیرمات برنامهیتصم-

یار خـوب یبسـ يسـاختارها يمات داراین تصمیا. وجود داردیمشخصيهاهیمورد نظر روشها و رو
حلهـا را  وجـود دارد و راه یار خـوب یاطالعـات بسـ  یعملکرد کنـون يرا در مورد شاخصهایهستند ز

.  دیرسینان نسبیحل منتخب به اطمت راهین کرد و نسبت به موفقییتعیتوان به راحتیم

باشند ید هستند، چندان مشخص نمیمات تازه و جدین نوع تصمیانشده:يزیرمات برنامهیتصم-
گرفتـه  یمات زمـان ین تصمیا. وجود نداردیمشخصيهاهیحل مسأله مورد نظر روشها و رويو برا

. دانـد چگونـه واکـنش نشـان دهـد     یرو نشـده اسـت و نمـ   ن مسأله روبهیش از آن با ایشوند که پیم
هـا شـاخص   يریـ گمینـوع تصـم  نیـ ا. سـت یبه اطالعات درباره مسأله مزبور چنـدان سـاده ن  یابیدست

)1383،102(دهقان،. باشندیها مبهم و گنگ محلندارند و راهینیمشخص و مع

میارتباط انضباط با انواع تصممیانواع تصم

شدهيزیربرنامه
ت یـ بودن سطح انضباط از قبل مشـخص و تابع يو تکراریبه علت روزمرگ

.  ن شده استییش تعیردستان از پیز

نشدهيزیربرنامه
، سـطح انضـباط   یـی اجرايامـدها یبودن و عدم تجربـه در پ یبه علت ناگهان

. طلبدیاز از قبل مشخص نبوده لذا حداکثر انضباط را در سازمان میمورد ن

ـ ربرنامـه يریگمیند تصمیفرآ ل اطالعـات و  یـ ه و تحلیـ نـد مسـتلزم تجز  ین فرآیـ ا:  نشـده يزی
ن و یـی ط به دسـت آمـده و بـه قصـد تع    یاز محیاصولیو بررسق پژوهش یاست که از طرییهاداده
نـد عبارتنـد از روش   ین فرآیـ کرد دوگانه نسبت به ایرو. ردیپذیا مشکل صورت میک مسأله یحل 
)533و532، ص1379(طوسی، . بخشتیرضايریگمیو روش تصمیعقالنيریگمیتصم
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:  ییعقاليریگمیتصمند یفرآ
باشد: یر میبه شرح زییعقاليریگمیند تصمیفرآ
. و پژوهشیق بررسیف مسأله از طریتعر-1
. ردیگیم بر اساس آنها شکل میارها که تصمیاز معین حداقلییتع-2
.  چندگانهيهانهین گزییتع-3
.  ار و انتخاب با ارزش ترین گزینهیهر معينه بر مبنایکمی هر گزیابیارز-4
نه.  یبهترین گزياجرا-5

شود که اطالعـات کامـل در   ین فرض میکرد چنین رویدر ابخش:تیرضايریگمیتصمند یفرآ
ن آنها به آنچـه  یبنابرا. ار ندارندیرا در اختيرندگان اطالعات ضروریگمیتصمیعنیست، یدسترس ن

ارهـــا را محقـــق ســـازد یاز معینـــه را کـــه حـــداقلین گزیموجـــود اســـت اکتفـــا کـــرده و نخســـت
ن ین روش چنـد یدر ا. رسد)یخوب به نظر میکه به اندازه کافيانهین گزیستنخیعنینند(یگزیبرم
تـر  عین اسـت کـه سـر   یـ ایـی ن روش نسـبت بـه روش عقال  یـ ت ایمز. شوندین نمیینه مناسب تعیگز

ن اســت کــه امکــان غفلــت و یــب آن هــم ایــع. داردينــه کمتــرین هزیرد و بنــابرایــگیصــورت مــ
. )533و532، ص1379(طوسی، . ن وجود داردک راه حل بهتر در آیگرفتن دهیناد

يریگمیتصميهاسبک
مثال يبرا. قرار گرفته استیمورد مطالعه و بررسيادین زیله محققیبه وسيریگمیتصميهاسبک

Rowe and Masonنماید:هاي زیر تعریف میگیري را با ویژگیچهار سبک تصمیم
. طلبانهعملی، مقتدرانه، غیر شخصی و قدرت:1دستوري

.  : ذهنی، غیرشخصی، مستلزم اعمال کنترل2تحلیلی
. .  مجذوب، شخصی، منعطف و تطبیقی:4)بینشی(3مفهومی
. )1383،102دهقان،. : اجتماعی بودن، دوستانه و حمایتی(1رفتاري

1 - directive
2  - Analytical
3  - conceptual
4  - insightful
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گیريمیمي تصهاسبکارتباط انضباط با گیريي تصمیمهاسبک
. باشدعامل کنترل و انتظام سازمانی و حداقل ارتباط موجود میدستوري

کاسته شدن از اخذ تصمیمات شخصی در نتیجه ارتباط بیشترتحلیلی
رهبریت افزوده، ارتباط انضباطی بیشترمفهومی
.  تصمیمات اجتماعی در نتیجه ي حداکثر ارتباط وجود داردرفتاري

گیري روشی است براي درك این که چرا فرماندهان و  مدیران ي تصمیمهاسبک2ناتمطابق نظر 
گیرنـدگان  به طورکلی تصـمیم . نماینددر موقعیت یکسان از فرآیندهاي تصمیم متفاوتی استفاده می

دهندکه عبارتند از:گیري را مورد استفاده قرار میدو نوع اساسی رفتار تصمیم
کننـد کـه چـه کـاري و      گیـري مـی  تصمیمبه تنهاییگیرندگانی کهیمتصماقتدارگرایانه: الف)

در عین حال آنها ممکن است . نمایندچگونه باید صورت بگیرد و این را به زیردستان خود ابالغ می
.  با زیردستانشان مشورت کنندقبل از تصمیم نهایی در مورد تصمیمات

پرسند  چـه کـاري بـا    دارند از زیردستان میگیرندگانی که رفتار مشارکتیتصمیممشارکتی:ب)
)1383،102(دهقان،. رسندشود و با یکدیگر به نوعی توافق یا اجماع میچه روشی انجام می

گیري:معایب و محاسن انواع تصمیم
عـین  در. سریع اتخاذ شودتواند به طورمزیت رویکرد اقتدارگرایانه آن است که:تصمیمات می

گیـري  که:عدم دخالت دادن زیردستان در فرآینـد تصـمیم  حال عیبی که بر آن وارد است این است
تواند منجر به تضعیف روحیه آنها شود که این امر غالبـاً بـر کارشـکنی در برابـر تصـمیم و کنـد       می

توانـد منجـر بـه    که: مـی مزیت رویکرد مشارکتی آن است. گرددنمودن روند اجراي آن منتهی می
شود که کـار  خصوصاً موقعی که مشارکت باعث می. مندي و عملکرد بیشتر زیردستان شودرضایت

هـا و افکـار مختلـف از جانـب زیردسـتان منجـر بـه        همچنـین ارائـه ایـده   . تـر شـود  براي آنها چالشی
گیـري  شـخص تصـمیم  شود(در مقایسـه بـا روش اقتدارگرایانـه کـه     تصمیماتی با کیفیت باال نیز می

1  - behavioral
2  - Nutt
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اگر چه این عیـب  . فرآیند تصمیم ممکن است به طول بیانجامد: نماید) اما عیب آن این است کهمی
در بـه کـار   . ممکن است از طریق عدم کارشکنی در برابر تصمیم و اجراي سریع آن جبـران گـردد  

ه را بـ )MBOروش مدیریت بر مبنـاي هـدف(  گیري مشارکتی برخی از مـدیران  گیري تصمیم
بـرداري  چگونگی بهره. کننداستفاده میرویکرد رینگی گیرند در حالی که برخی دیگر ازکار می

طور نحوه به کارگیري دیدگاههاي مـدیران، از  گیري و همیناز دیدگاه مرئوسان در فرآیند تصمیم
کننـد کـه اختیـار    براي مثال، مـدیران فرانسـوي فـرض مـی    . فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است

. نماینـد اتخاذ تصمیمات حق رئیس و امتیاز ویژه اوست و از این رو تصمیمات را مقتدرانه اتخاذ می
ازطــرف دیگــر مــدیران در هلنــد، اســکاندیناوي و انگلــیس انتظــار دارنــد تصمیماتشــان چالشــی و  

ــحیح بحــث ــد و ص ــز باش ــوند   برانگی ــاذ ش ــی اتخ ــارکتی و گروه ــاي مش ــر مبن ــت کــه ب ــر آن اس . ت
)102ص،1383(دهقان،

کارکنـان، هـا، ماموریـت شود که فرمانده یک یگان نظامی با توجه به تنوع وظایف،یادآور می
موجود ممکن است به هر یـک از روش هـا و رفتارهـاي ذکـر شـده فـوق روي آورد       . . . ها وروش

شده اي موارد از تصمیم برنامه ریزي نشده و در موارد دیگر از تصمیمات برنامه ریزيیعنی در پاره
سود جسته و یا در حین اخذ تصمیمات به شیوه دستوري از شیوه هاي تحلیلـی، مفهـومی و رفتـاري    
بر اساس رفتار اقتدارگرایانه یا مشارکتی نیز بهره برداري نماید که این امـر پیچیـدگی اخـذ تصـمیم     

هـا، سـبک هـا، در یگان نظامی را تایید نموده و مبین آن است که فرمانده یک یگان بایستی با شیوه 
آشنایی الزم را داشته تا بتواند در زمان مناسب با اسـتفاده از الگوهـاي   گیريتصمیمرفتارها  و انواع 

. مناسب ترین تصمیم ممکن را اخذ نماید1اقتضایی

گیري:  جایگاه انضباط در رفتارهاي تصمیم
اي نداشته انضباط جایگاه ویژهدر اخذ تصمیم عدم شرکت زیردستانبا توجه بهاقتدارگرایانه: -

.  شودو صرفاً به عنوان عامل کنترلی و انتظامی از آن استفاده می
اي در این حالت به علت مشارکت زیردستان در اخذ تصمیم، انضباط اهمیت فزاینـده مشارکتی:-

. باشدتواند بسترساز اخذ تصمیمات کارآمد و مناسب داشته و می

1 - contingency
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سازمانین خط مشییو تعيریگمیثر در تصمؤعوامل م-
نوع مشکل-1

یلـ یکـوچکتر معمـوال خ  دارد. مشـکالت ی، نوع مشکل نقش اساسيریگمیدر مورد سهولت تصم
رد. امـا مشـکالت   یـ گیمتر صورتدر مورد آنها راحتيریگمیشوند، چون تصمیتر حل مراحت

ز وجـود  یـ نین مشـکالت یـ عـالوه بـر ا  باشند. مواجه يریگمید تصمبا روند کنممکن است تر دهیچیپ
ک مـدت زمـان   یـ کـه در  يت دارد، بطـور یـ ار اهمیآنهـا بسـ  يگیري برادر تصمیمزماندارند که
وباالبردن تـوان  يریگمین نوع موارد قدرت تصمید. در اارا انجام دیمهميریگمیتصمدیکوتاه، با

که یک یگان نظامی در یک موقعیت ویژه عملیاتی قـرار گرفتـه   . مانند زمانیت استیآن حائز اهم
و فرمانده آن یگان بایستی با اخذ یک تصمیم سریع و بـی نقـص زمینـه برتـري در ایـن موقعیـت را       

فراهم آورد.
يریگمیتصمیبا روال منطقیآشنائ-2

. کنـد یت مـ یـ تبعیهـا و مراحـل منظمـ   ازفرمـول یاضیک مساله ریهمچون حل يریگمیتصم
. ش خواهـد داد یافزايریگمیاو را در تصمتیموفقاحتمالیمنطقيریگمیفرد با روند تصمیآشنائ

عمـل خواهـد   يشتریباو درست است، با قدرت و اعتماديریگمیروال تصمنکهیاز ایبا آگاهوي
یروال منطقـ . دهـد و کنکـاش قـرار  یه را مـورد بررسـ  یکرد و خواهد توانسـت تمـام جوانـب قضـ    

ت یـ تبعیک اصـول کلـ  یـ از تواند متفاوت باشد، امـا یگر میبه فرد ديهرچند از فرديریگمیتصم
. شودیمم مناسب رهنمونیو اتخاذ تصميریگجهیرا به نترمانده کند، که فیم

يریگمیقدرت تصمانضباط و -3
ط یشـرا و درنـد برخورداريبـاالتر يریـ گمیستند، از قـدرت تصـم  انضباط هيکه دارايافراد

اغلـب  يفکـر یآشـفتگ يکه افـراد دارا یدر حال. باشندیمناسب ميهایریگمیقادر به تصمیبحران
يادیزیلی، زمان خیجزئیلیامور خيد برایآنها شا. هستندخود دچار مشکليهایریگمیدر تصم

ر یرا نـاگز که آنهـا یاز شرائطیاز آنها حتیالزم را انجام دهند و برخيریگمیصرف کنند تا تصم
از يکمتـر يریپـذ سـک ین افراد رین علت است که ایبه هم. ندکنیکند، فرار میميریگمیاز تصم

لذا بدیهی است کـه جهـت اخـذ تصـمیم در     )488ص،1379کریمی،حاجی. (دهندیمخود نشان
. هاي نظامی افراد با انضباط توفیق بیشتري خواهند داشتیگان
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یامور سازماند بر انضباط دریتأکفواید 
ي نظامی به طور اخص داراي فوایدي بـه  هاسازمانبه طور اعم وهاسازمانتاکید بر انضباط در کلیه 

شرح زیر می باشد: 
.  انجامیده استهایگانوهاسازمانکار به بهبود اساسی اوضاع انضباطتوجه به -1
شود که در شرایط آشفته، سازمان عملکرد انضباطی خود را حفـظ  ي انضباط باعث میهابرنامه-2

.  کند
گردیـده، وريگیري کــارهـاي گروهـی قـوي و افـزایش بهـره    ي انضباط باعث شکلهابرنامه-3

یی که بـه نظـر رهبـران سـازمان در اولویـت قـرار دارنـد هماهنـگ         هاارزشرفتارهاي کارکنان را با 
بیننـد  یی مـی هاارزشي ترجیح داده شده و هاارزشتناقض آشکاري بین هاسازمانمعموالً . کندمی

توجه و بحـث و گفتگـوي مـداوم دربـاره     . شودکه توسط رفتار کارکنان در محیط کار منعکس می
کارکنان . شودباعث افزایش روحیه کارگروهی، صداقت و صراحت در محیط کــار مــیهارزشا

ي موردنظر سازمان همخوانی و هماهنگی وجود هاارزشي آنان و هاارزشبین کنندکهاحساس می
.  کننددارد لذا با انگیزه و عملکرد قوي کار می

.  شودان میهاي انضباط باعث رشد و بالندگی کارکنبرنامه–4
.  کندي سازمان مطمئن میهامشیخطهاي انضباط ما را از قانـونی بودن برنامه–5
پـی  هـاي انضـباط در  برنامه. شودهاي انضباط باعث جلوگیري از عمل مجرمانه اهمال میبرنامه–6

. ده شـوند هـا گـزارش دا  شـکنی ها اسـت تـا ایـن قـانون    شکنیکشف مـوارد غیـــرانضباطـی و قانون
شـکنی آگـاه اسـت و آن را بـه مقامـات مربـوط گـزارش        هنگامی که سازمان از وقـوع یـک قـانون   

نظـر گرفتـه   ي خاصـی در شده است که در قـانون بـراي آن جریمـه   » اهمال«کند مرتکب جرم نمی
هـا  جریمـه کـاهش درجهـت داشـتن عملکـرد انضـباطی باعـث     هاسازمانتالشبنابراین. شده است

.شودمی
ریزي استراتژیک و ي مطرح در مدیریت کیفیت، برنامههاارزشهاي انضباط به مدیریت برنامه–7

. کندمدیریت تنوع کمک می
حـاجی (کنـد هاي انضباط به ایجاد تصویري مثبـت از سـازمان در نـزد مـردم کمـک مـی      برنامه–8

. )470-488ص،1379کریمی،
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در سازمانيریگمیتصمبهبود يبرایهاي انضباطفواید برنامه
.  کندنقشهاي سازمانی براي مدیریت انضباط ایجاد می-1
. کندهاي انضباطی تدوین میاي براي ارزیابی جاري نیازمنديبرنامه-2
.  کندنیاز را ایجاد میي عملیاتی و رفتارهاي موردهاارزش-3
.  سازدمیي عملیاتی هماهنگ هاارزشرفتارهاي سازمانی را با -4
. آوردآگاهی و حساسیت نسبت بــه مسائل انضباطی به وجود می-5
.  کندها میگیريتصمیمدستورالعملهاي انضباطی را وارد -6
. کند تا معضالت انضباطی حل و فصل شوندهایی را ایجاد میمکانیسم-7
. کندمیارزیابی جاري را تسهیل و باتوجه به برنامه آن را روزآمد -8
کند بتوانیم کارکنان را متقاعد کنیم که توجه به انضباط تنها یک عکس العمل بـدون  کمک می-9

حـاجی (. تفکر و تعمق نیست که براي خالصـی از گرفتـاري یـا بهبـود تصـور عمـومی انجـام شـود        
. )488ص،1379کریمی،

هاي کلیدي در مدیریت انضباطها و مسئولیتنقش
کـامالً پشـتیبان   مـدیر فرمانده یااگر. ي انضباطیهابرنامهفرمانده یا مدیر سازمان از حمایت کامل -

اي ایجـاد  شوند و این دورویی آشـکار ممکـن اسـت چنـان بـدبینی     برنامه نباشد، کارکنان متوجه می
. اي وجـود نداشـت  کند که وضعیت سازمان بدتر از حالتی شـود کـه هـیچ برنامـه انضـباطی رسـمی      

مدیر باید براي تدوین و اجراي برنامه تالش کند و مهمتر اینکه بایـد دائمـاً دغدغـه ایـن را     بنابراین، 
. داشته باشد که با منش انضباطی سازمان را رهبري کند و اگر هم اشتباهی رخ داد آن را بپذیرد

ه : وظیفه این کمیتـه نظـارت بـر پیشـرفت و اجـراي برنامـ      یگانایجاد یک کمیته انضباط در سطح -
. مدیریت انضباط است

ایجاد یـک کمیتـه مـدیریت انضـباط: وظیفـه ایـن کمیتـه اجـرا و اداره برنامـه مـدیریت انضـباط،            -
ایـن کمیتـه بایـد از افـراد     . هاي انضباطی و حل معضالت انضباطی استها و رویهمشیآموزش خط

. رده باالي سازمان تشکیل شده باشد
دي انضـباط معمـوالً آموزشـهاي الزم دربـاره موضـوعهاي      انتصاب یک متصـدي انضـباط: متصـ   -

. بیندانضباطی در محیط کار مخصوصاً حل معضالت انضباطی را می
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هـا بـه   هـا و رویـه  تعیین یک مأمور ویژه: وظیفه مأمور ویژه هماهنگ کـردن پیشـرفت خـط مشـی    -
مسـتقیم حـل   ایـن شـخص مسـئول   . ي انضباطی در محـیط کـار اسـت   هاارزشمنظور نهادینه کردن 

.  ها استها و رویهمعضالت انضباطی به وسیلــه تفسیـــر خط مشی
به یاد داشته باشید که با وجود همه این پستها، مسئولیت نهایی مدیریت برنامه انضـباط بایـد برعهـده    

گفتنـی ا سـت کـه در یـک یگـان نظـامی       )470-488ص،1379کریمـی، حـاجی (. یک نفر باشـد 
ولیت هاي ذکر شده را به نحوي سـازمان یافتـه و مشـخص    ئي نقش ها ومسدهعم،بازرسی آن یگان

. کند لذا برخی از امور فوق به شکلی خودکار انجام می شوددنبال می

یانضباطيابزارها
هـا،  هـا و رویـه  کدهاي انضـباط، کـدهاي رفتـار، خـط مشـی     :ابزارهاي انضباطی عبارتند از

. هاي حل معضالت انضباطی و آموزشروش
هـا ارزشیی است که نسـبت بـه دیگـر    هاارزشکد انضباط، کد رفتار: کد انضباط شامل مجموعه -

وفرمانـدهان مـدیران ،براي سازمان در اولویت تشـخیص داده شـده اسـت و بایـد توسـط کارکنـان      
یی چون صداقت، درستی، عمل به وعده، وفاداري، احتـرام، اسـتقالل، حفـظ    ها. ارزشپیروي شوند

تانت، ادب، مدارا، ایمان و اعتقاد، پاسخگویی، کمال جویی، دلسوزي، مالحظه دیگـران را  اسرار، م
بنـدي بـه قـانون،    طرفی، ثبات رأي، پايکردن، کمک، تقسیم منافع، مهربانی، عدالت و انصاف، بی

کد رفتار شامل رفتارهایی است که مطلوب سازمان است و باید در محـیط  . . . . خدمت به اجتماع و
تواند شامل موارد زیر باشـد: نـوع پوشـش کارکنـان در محـیط کـار،       کد رفتار می. انجام شوندکار

عدم استفاده از موادمخدر، پیروي از دسـتورات مـافوق، عـدم قبـول رشـوه، عـدم اسـتفاده ازامـوال         
سازمان براي مصارف شخصی، گزارش دادن اعمال غیرقانونی، حفظ اسرار سـازمان، عـدم تبعـیض    

هـاي سیاسـی رعایـت شـیون      عدم عضـویت در گـروه  ،نسی، پیروي از قوانین و مقرراتنژادي یا ج
ي مذکور در کد انضـباط  هاارزشکد رفتار با توجه به . . . . ورفتارنظامی و دینی ، حفاظت گفتار و

:شودیطبراي تدوین کدهاي انضباط مراحل زیر .  شودتدوین می
ایـن  . بـازنگري کنیـد  . ن و مقررات مرتبط هماهنـگ شـوند  یی را که الزم است با قوانیهاارزش-1

. کندشود مطمئن شوید که سازمان شما قانون شکنی نمیباعث می
. کننـد رفتارهاي انضباطی مطلــوب آن زمینـه را ایجـاد مـی    هاارزشاي ببینید کدام در هر زمینه-2
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شـود کـه آنهـا    باعث مـی هاارزشام باید دید کدي پرونده هاي پرسنلیهایگانبابراي مثال درمورد
.  طرفی، حفظ اسرار و درستی را در کار خود رعایت کنندبی
. یی را که براي حل مسائل و معضالت جاري سازمان موردنیاز هسـتند شناسـایی کنیـد   هاارزش-3

یک یا دو نفر از افراد کلیدي را منصوب کنیـد تـا  ضمن به کارگیري بازرسی یگانبراي این منظور
معضالت مهم موجود در سازمان را ازطریـق مصـاحبه بـا کارکنـان کلیـدي شناسـایی و گـردآوري        

در . سپس رفتارهایی را که باعث به وجود آمـدن ایـن معضـالت شـده اسـت شناسـایی کنیـد       . کنند
پـس از آن رفتارهـایی را   . مرحله بعد ببینیـد ماهیـت کـدام یـک از ایـن معضـالت، انضـباطی اسـت        

.  براي حل این معضالت موردنیاز هستندشناسایی کنید که
.  یی را که براساس یافته هاي فرایند برنامه ریزي استراتژیک موردنیازند شناسایی کنیدهاارزش-4
) مهـم  مدیران وسلسله مراتب،ارباب رجـوع ي انضباطی را که براي ذینفعان (کارکنان، هاارزش-5

.  هستند لحاظ کنید
ارزش انضباطی را کـه در سـازمان از بـاالترین اولویـت برخوردارنـد      10تا 5بل از پنج مرحله ق-6

.  گردآوري کنید
دونمونه رفتـاري کـه مـنعکس کننـده آن     هاارزشبراي هریک از . کد انضباط را تشکیل دهید-7

ار مـی  متن کد انضباط باید این مطلب را نشان دهد که از همه کارکنان انتظ. ارزش باشند مثال بزنید
.  ي مذکور در کد پیروي کنندهاارزشرود از 

بخواهیـد کـد را مـورد بررسـی و     یا فرماندهان با تجربه رده هاي پایین تر یگـان از افراد کلیدي-8
. تا جایی که ممکن است از افراد بیشتري در این باره کمک بگیرید. بازنگري قرار دهند

.  کارکنان انتشار دهیدانضباط را اعالم و درمیان همهکد–9
. حداقل سالی یکبار کدها را روزآمد کنید-10

. ي امسال در کد جاي گیرندهاارزشیی کامالً متفاوت از هاارزشممکن است براي سال آینده 
در تدوین کدهاي رفتار از دستورالعملهاي زیر پیروي کنید:

ي انضباطی اعالم شـده در کـد انضـباط مطابقـت داشـته      هاارزشد با رفتارهاي کلیدي را که بای-1
باشند شناسایی کنید و کد رفتار را تشکیل دهید؛  

درخواست کنید که کـد را مـورد   یا فرماندهان با تجربه رده هاي پایین تر یگاناز افراد کلیدي-2
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بررسی و بازبینی خود قرار داده و نظرشان را پیرامون آن بگویند؛
کد رفتار جدید را به همه کارکنان اعالم کرده و از مطلع شدن همه آنان اطمینان حاصل کنیـد؛  -3
به همه کارکنان گوشزد کنید که باید رفتارهاي آنان با رفتارهاي مشـخص شـده در کـد رفتـار     -4

مطابقت داشته باشد؛
از آنجا کـه یـک   . بازبینی کد انضباط)(همزمان با . حداقل سالی یکبار کد رفتار را بازبینی کنید-5

یگان نظامی براساس آیین نامه انضباطی ودستورالعمل هاي منتشره از سـوي سلسـله مراتـب مـافوق،    
ممکن اسـت  شاخص هاي انضباطی و نهایتا کدهاو رفتارهاي انضباطی را تعریف و دنبال می نماید،

. ها را اجرا نمایندگاها مراحل فوق را به کار نگرفته یا با اشکال دیگري آن
هاي انضباطی مانند آیین نامه انضـباطی  ودستورالعملهامشیخطوجود :هارویهها ومشیخط-

و اسناد مشابه نقش مهمی در تحکیم مبانی انضباطی ایفا نموده وهمواره در روز آمـد نمـودن مبـانی    
. یاد شاه مفید واقع می شوند

بررسی معضالت انضباطی روشهاي مختلفی وجود اي : برهاي حل معضالت انضباطیوشر-
، نظرســنجی از اي لیســت ســواالت کلیــديدارد ازجملــه: چــک لیســت انضــباطی، روش ده مرحلــه

تـرین روش  که قـانون طالیـی احتمـاالً معمـول    شودتوجه ...وخبرگان بازرسیمدیران،فرماندهان،
وجـود  نقـاط جهـان  ر بسـیاري از این قانون در اشکال مختلـف د . براي حل معضالت انضباطی است

. )470-488، ص1379کریمی،حاجی(.دارد

بود مگر اینکه تمام کارکنان بداننـد ایـن برنامـه    فایده خواهدرنامه انضباط ضرورتاً بی: بآموزش-
اگـر سیسـتم صـادقانه و بـدون     ؟چیست، کارکردش چگونه است و نقش آنها در این برنامه چیست

بـه عـالوه قـانون    . هیت سیستم ممکن است موردشک و سوءظن قرار گیردپوشی اداره نشود ماپرده
روز اسـت؛ قـانون رفتـار    هاي مکتوب سازمان چقدر منصـفانه و بـه  کاري به این ندارد که خط مشی

بنـابراین، تمـام کارکنـان بایـد از     . کنـد کارکنان را به عنوان خـط مشـی بالفعـل سـازمان تفسـیر مـی      
هـا بـراي   هـا و رویـه  (چه خط مشـی . وده و کامالً طبق آنهــا رفتـار کنندها آگاه بها و رویهمشیخط

ي کارکنـان بــا  هــافعالیـت تطـابق کامــل  . هــاي انضـباط باشــد و چـه بــراي مـدیریت پرســنل)   برنامـه 
ي کـه کلیـه  هـاي نظـامی  در سـازمان . هـاي انضـباطی مسـتلزم آمـوزش آنهاسـت     ها و رویهمشیخط

هـاي  همـاهنگی دو خدمت و حین خـدمت قـرار مـی گیرنـد؛    هاي بکارکنان ورودي تحت آموزش
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. پیونددقطعیت بسیار باالیی به وقوع مینهایتا نهادینه کردن انضباط بادقت وانضباطی و
: ردهاي زیر توجه کبه توصیهبایددر بحث آموزش کارکنان

ضـباط سـازمان آشـنا    شـوند بـا برنامـه ان   کارکنان جدید را طی مدتی که با سازمان سازگار میدیبا-
. ردک
به بازبینی برنامه مدیریت د یباشود مدیران برگزار میفرماندهان وهاي آموزشی که برايدر دوره-

.  پرداختانضباط 
هـاي  ي انضباط و خــط مشیهامشیخط(هامشیخطکدها و شرکت دادن کــارکنان در بازبینی-

. پرسنلی) خود یک آموزش قوي است
دادن تمـرین حـل معضـالت پیچیـده     ؛ز بهترین شکلهاي آموزش انضـباطیات بـه کارکنـان   یکی ا-

را به افسـران  توان یک مورد معضل انضباطی واقعی یا شبیه واقعیت به آنانمی. انضباطی به آنهاست
ارائه داد و از آنان خواست با استفاده از روشهاي بررسـی و حـل معضـالت    یا درجه داران جوان تر

.  آن را بررسی کــرده و راه حل ارائه دهندانضباطی
. ردعملکرد انضباطی را نیز به عنوان یکی از ابعاد لحاظ کـ ؛در ارزیابی عملکرد کارکنانتوان یم-

(فرمانـدهان یـا   در پایان توجه داشته باشید که با همـه ایـن تفاصـیل بهتـرین آمـوزش ، رفتـار رهبران      
. )470-488ص،1379کریمی،حاجی(. سازمان استمدیران)

گیرينتیجه
اعضا بایـد کنتـرل   رفتار. ، انضباط امري ضروري استسازمانین خط مشییو تعيریگمیتصمبراي 

فـظ شـده و محـیط    عالوه بر ایـن حقـوق افـراد ح   . شده و در جهت اهداف سازمانی سوق داده شود
کلمه انضباط بحث تنبیـه  ها اگر چه در سایر سازمان. گـردد آرامی براي کار در سازمان فراهم 
وانضـباط بـه   بـوده  هاي نظـامی اینگونـه ن  لیکن در سازمانرا در ذهن به دنبال می آورد 

ها نقش بنیـادین خـودرا همـواره حفـظ نمـوده     عنوان یکی از اصول اساسی این سازمان
بـه  گیريتصمیمانضباط در یک سازمان نظامی شالوده اصلی تمامی امور به طور اعم وحفظ. است

تـر، هـاي پـایین  فرماندهان ومدیران ردهفرمانده یگان،لذا در زمینه آن عالوه برباشدطور اخص می
بـدیهی اسـت کـه     . همگی دخیل هستند. . . . وهاقسمتها وسایر ارگانخود کارکنان،ها،بازرسی

گذاري درست و بهینه ، عالوه بر دانش تخصصی، نیازمند محیطی به دور از و سیاستگیريصمیمت
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ي آرامـش ایجـاد شـده بـه مـدد      کـه در سـایه  اسـت باشد از اینرومیمرجهرج وهر گونه تشنج و
. گـذاري را بـه بهتـرین شـکل ممکـن بـه انجـام رسـاند        مشـی و خـط گیـري تصـمیم توان انضباط می
در امور سازمانی را میتوان ابزاري نیرومنـد  موثرضباط به عنوان یکی از مباحت پیچیده ومدیریت ان

از عمـده  گیـري تصـمیم تالقـی مفـاهیم انضـباط و    . نمودقلمدادبراي  ایجاد وحفظ آرامش مذکور
که فرماندهان و مدیران موفق میتوانند از آن نقطه بیشـترین بهـره را حصـول نمایندکـه     مسایلی است

هـاي مربوطـه   و روشگیـري تصـمیم مه قطعی آن افزایش تجارب ودانـش تخصصـی در حـوزه    الز
کاهش مسایل و مشکالت انضـباطی  همراه با روزآمد نمودن مسایل اجرایی وانضباطی یگان و نهایتا

.  ازاین طریق است
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