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نظم در سازمان و حفظ  تیرعا ازمندیدر دراز مدت، ن تیموفق یبرا یهر کسب و کار
آن  یسازادهیپ یهاراه و ینظم سازمان فیاست. با وبالگ فراگستر و تعر  یانضباط کار

 .دیدر سازمان همراه باش

نکنند، کسب و کار شما عواقب آن را  یرویشما از دستورات شما پ میت یاعضا اگر
کارکنان  یسازمان، فشار بر رو یبودن انضباط برا یاتیمتحمل خواهد شد. اما با وجود ح

نظم و انضباط را در محل کار  ،یریگصرفا با سخت دیتوانی. شما نمستین یخوب نهیگز 
خواهد  نیسرعت احترام کارکنان نسبت به شما از ب هصورت، ب نی. در ادیخود حفظ کن

نظم  یسازادهیپ یمناسب برا یها. راهدیدار  ازیاست که ن یزیخالف چ نیرفت و ا
شما قائل هستند،  یکه کارکنان برا یحفظ احترام نیهستند که در ع ییآنها یسازمان
 .شوندیتوسط آنها منجر م یبود انضباط سازمانبه به

 

 ینظم سازمان فیتعر  -1
گروه انتظار  کیاشاره دارد که از افراد  یرفتار یانضباط به آندسته از عملکردها و الگوها

 ها،استیبه س یبندیبه عنوان پا توانیم زیو انضباط کارکنان را ن ی. نظم سازمانرودیم
 .کرد فیشده، تعر  نییتع تیر یشرکت که توسط مد یندهایو فرآ هانامهنییآ ن،یقوان
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و عملکرد  شودیمثبت و سالم م یکار طیمح کی جادیباعث ا یو انضباط سازمان نظم
واحد  یاصل یهاتیاز مسئول یکی ل،یدل نی. به همکندیم نیسازمان را تضم حیصح

 یبندیکند و از پا نیسازمان را تدو یانضباط یهااست که دستورالعمل نیا یمنابع انسان
 .دحاصل کن نانیکارکنان به آنها اطم

 یسازمان ینظمیب فیتعر  -2
و  یها آن را به عنوان نامرتباز فرهنگ لغت یدارد. در برخ یادیز  فیتعار  ینظمیب

اختالل در  یآن را به معنا زی( نOxford. در فرهنگ لغت آکسفورد )کنندیم یآشوب معن
انضباط در فرهنگ  یعنیکه واژه مخالف آن  یاند. در حالکرده ریعبت ستمیس کینظم 

کنترل، نظم، نظارت، و اطاعت است. مشکالت  دمانن یمیلغت، مترادف با مفاه
است: همسو نبودن  ریشامل موارد ز  زین یسازمان ینظمیو ب یانضباطیب یعنی یانضباط

کارکنان به سازمان، توقع کارکنان به  یعملکرد کارکنان با اهداف سازمان، عدم دلبستگ
 ،یاتضباط ت. البته مشکالرهیو غ یطیتحت هر شرا یاستعالج یاستفاده از مرخص

در  ینظمیو ب ی. مشکالت انضباطستیو اهداف سازمان ن نینبودن قوان ،ینظمیب
 .و اهداف سازمان است نیدهنده اثربخش نبودن قواننشان تینها

 نیا یبرا یزیر است و برنامه دنینظم بخش یبه معنا زیسازمان نخود واژه  گرید یاز سو
با  رانیکه مد یمعن نیسازمان است، به ا کی تیر یمد یهابخش نیتر ینظم از اصل

نظم  نی. بنابراپردازندیسازمان م یهاتیفعال یبرا یهماهنگ جادیاستفاده از نظم به ا
تحقق اهداف آن است. در  یبرا یاالزمه نطوریو هم یزیر محصول برنامه یسازمان

از  یدانست که ناش یاضطرار تیوضع کی توانیدر سازمان را م ینظمیمقابل، ب
 دنیکردن و نظم بخش ینیبشیقابل پ یو مقررات سازمان برا نیاثربخش نبودن قوان

 .به رفتار کارکنان است

 نظم در سازمان تیموانع رعا -3
کار شود.  طیباعث برهم خوردن نظم در کل مح تواندیکارکنان م یانضباط ریرفتار غ
 یمنف ریو رشد آن تاث یبرساند و بر سودآور بیبه اعتبار سازمان آس تواندیم نیهمچن

ها از اعمال کارکنان است که مانع نظم و انضباط در سازمان ییهانمونه ریبگذارد. موارد ز 
 :شودیم
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 سازمان نیاز قوان یرویعدم پ -3-1

  هنگام استخدام یشخص یپنهان کردن اطالعات واقع ایارائه اطالعات اشتباه 
 کیبه عنوان مثال مشغول شدن به کار در  ،یقرارداد کار طیشرا تیرعا عدم 

 و انجام دو کار به صورت همزمان و برخالف مفاد قرارداد گریسازمان د
 و مقررات شرکت نیقوان ها،یمشاز خط تخلف 
 در محل کار یمنیا یهادستورالعمل تیرعا عدم 
 در شرکت یسرقت و کالهبردار ارتکاب 
 کار بدون استعفا ترک 
 یرواقعیغ یهانهیو هز  تیمامور  ،یپزشک مطالبات 

 نامناسب یرفتارها -3-2

 و همکاران رانیرفتار نادرست نسبت به مد 
 یمیجلسات ت ایحضور در محل کار  ریتاخ 
 یقبل دییکار مکرر بدون اطالع و تا ترک 
 یضد اجتماع یهاتیو فعال یاسیس یهاتیفعال انجام 
 شده نییبه اهداف تع دنینرس ای یکار فیموقع انجام ندادن وظا به 
 یآموزش یهااز حضور در برنامه امتناع 
 ابیثبت حضور و غ عدم 
 مرتبط با کار ریغ یهاتیساوب ریو سا یاجتماع یهاوقت در شبکه اتالف 
 همکاران ریسا تیو اذ آزار 
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 ینظم سازمان تیر یاصول مد -4
به حداقل رفتار قابل قبول توسط کارکنان  یابیبه دنبال دست ینظم سازمان تیر یمد

کنترل شده و  یاوهیکه به ش کندیبه کارکنان کمک م زین یاست. قواعد انضباط سازمان
 .کنند یرویمشخص شده توسط سازمان پ یاهمسئوالنه رفتار کنند و از دستورالعمل

. ستیتفکر درست ن نی. اما ادانندیاز وجود مجازات م یاز افراد انضباط را ناش یاریبس
اقدامات  قینظم در سازمان را از طر  تیموثر آن است که رعا یانضباط یمشخط

به  یدگیو رس تیر یموثر و مد یسازمان یمشیخط کی نی. تدوکندیم نیتضم یاصالح
 .است یمنابع انسان یهامیت یهاتیلاز مسئو یکارکنان، بخش یمسائل انضباط

و  ریاصول ز  تیرعا د،یکار در سازمان خود هست یرویانضباط ن تیاگر به دنبال تقو
 به شما کمک کند: تواندیم یاعمال اقدامات اصالح

 :سازمان یانضباط یمشخط نیتدو -4-1

  مورد انتظار از کارکنان را  یواضح و بدون ابهام که رفتارها یمشخط کیداشتن
کارکنان، تعامالت  انیتعامالت م ،یمرخص اب،یمختلف )حضور و غ یهانهیدر زم

( رهیو غ هانهیکار، نحوه پوشش، پرداخت هز  طیرفتار در مح نحوه ان،یبا مشتر 
 .است یکند، ضرور فیتعر 

 شود و در قالب کتابچه  ینیو بازب یروزرسانبه طور منظم به دیبا یمشخط نیا
 .راهنما در دسترس همه کارکنان باشد

 شود انیبه وضوح ب دیسازمان با یمشاز خط یتخط یامدهایپ. 
 سازمان در پورتال کارکنان به اشتراک گذاشته  یمشکه سند خط شودیم هیتوص

بار در سال  کیشود و آنها هنگام شروع به کار و استخدام در سازمان و حداقل 
 .رندیسند را بخوانند و بپذ نیمکلف باشند که ا

 :یانضباط تهیکم لیتشک -2-4

 شود که کارکنان بتوانند مسائل مربوط به نظم  لیتشک یانضباط تهیکم کی دیبا
 .کنند یریگیپ قیرا از آن طر  یسازمان

 هیکل دینظم در سازمان را بر عهده دارد و با تینظارت بر رعا تیمسئول تهیکم نیا 
 .متخلفان را مستند کند هیانجام شده عل یاقدامات انضباط
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 اقدام  نیدر رفتار کارکنان باشد. بنابرا رییتغ دیبا یاز اقدامات انضباط هدف
 یگونه جانبدار چیو بدون ه تیو با عقالن یهیباشد نه تنب یاصالح دیبا یانضباط

 .اعمال شود
 یاقدامات انضباط کرد،یرو نی. در ادیقدم به قدم شروع کن یاقدامات انضباط از 

 ینقد مهیو جر  یشروع شده و سپس باعث هشدار کتب یطار شفاهاز اخ
. اخراج کارکنان دیکن قیفرد متخلف را از کار تعل دیتوانیم ت،ی. در نهاشودیم
 .باشد یاقدام انضباط نیآخر  دیبا

 منصفانه، شفاف و در صورت ضرورت محرمانه  دیبا اتیبه شکا یدگیرس روند
 یدگیو رس افتیدر  یبرا نیپورتال آنال کیکه  شودیم هیکار توص نیا یباشد. برا
هنگام گزارش هر گونه مشکل  دیشود. کارکنان نبا جادیکارکنان ا اتیبه شکا
 .ارشد، احساس خطر کنند رانیمد ایهمکار  هیعل یانضباط

 :سوابق یبررس -3-4

  قبل از  دیو مسئوالن استخدام با یواحد منابع انسان نش،یهنگام استخدام و گز
 .کنند یداوطلبان را به طور کامل بررس نهیشیکار، پ شنهادیپ هیارا

 یمشبا خط یتطابق کمتر تیکه قابل یاز استخدام افراد تواندیسوابق م یبررس 
 .کند یریجلوگ یبعد یسازمان دارند و مشکالت انضباط

 :انصاف تیرعا -4-4

 دیسازمان خود، منصف باش یاستخدام یمشخط سینوشیپ نیهنگام تدو. 
 بلندمدت، رشد  یداریتا سودآور باشد، پا کندیتالش م یکه هر سازمان یحال در

از اهداف  یبخش دیبا زیکارکنان و کارفرما ن انیو اعتبار سازمان و روابط مثبت م
 .سازمان باشد

 وضع بشوند ضهینبودن عر  یخال یصرفا برا دینبا نیقوان. 
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 ینظم سازمان یسازادهیپ یهاراه  -5
در محل کار کمک  ینظم سازمان یسازادهیمطرح شده است که به پ وهیدر ادامه پنج ش

شما قائل هستند، به بهبود  یکه کارکنان برا یحفظ احترام نیها در عراه نی. اکنندیم
 :شودیتوسط آنها منجر م ینظم سازمان تیرعا

 موثر یرهبر -1-5

رهبر  کیشماست که مانند  تیمسئول نیا ن،ی. بنابرادیشما رهبر کسب و کارتان هست
و  کشندینم یادیکارکنان خود زحمت ز  یرهبر یبرا رانیاز مد یاری. بسدیرفتار کن

دارد. اما  یادیدردسر ز  ی. از نظر آنها رهبرسپارندیآنها را به خودشان م یسامانده
 دنیموثر، ارزش زحمت کش یرهبر یاین است که مزایا شوندیکه آنها متوجه نم یزیچ

 .ستین یخوب دهیرا دارد و رها کردن آن ا

کارکنان و دستور زدن بر سر  ادیفر  یاستفاده از قدرت خود برا یبه معنا یرهبر البته
کمک کردن به کارکنان خود است تا با صبر  یبه معن ی. بلکه رهبرستیدادن به آنها ن
 یکه کارکنان شما زمان دیباش یکس دیخود را شکوفا کنند. شما با یهاتیو حوصله ظرف

 شناسد،یاست که راه را م ی. رهبر کسندیآیبه سراغش م ،دارند ییبه راهنما ازیکه ن
 .کندیم ییعبور از آن راهنما یرا برا گرانیکرده است و د یآن را ط

 یکار طیمح تیر یمد -2-5

خود  فیوظا یکه کارکنان رو ستین نیفقط بخاطر ا ینظم سازمان یسازادهیپ یسخت
اطراف  طیمح یرو شتریاست که آنها ب لیدل نیاز آن به ا یتمرکز ندارند، بلکه بخش
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 ییزهایهمه چ دیکار تالش کن طیمح تیر یبا مد دیشما با نی. بنابراکنندیخود تمرکز م
 .دیکار سازمان خود حذف کن طیشود از محیشدن حواس کارکنان مرا باعث پرت

. دیکن یو سامانده لیو تحل هیخود را تجز  یادار یفضا دمانینحوه چ دیبا بیترت نیا به
. در موارد دیده رییمورد استفاده کارکنان خود را تغ یهایفناور دیمجبور باش دیشا ای

را در  یاجتماع یهابه تمام شبکه یممکن است الزم باشد تا دسترس یحت ،یاضطرار
را که کارکنان شما  یلینوع ابزارها و وسا دیتوانیم نین. همچدیکار مسدود کن طیمح

 .دیکن تیر یکنترل و مد آورند،یهمراه با خود به محل کار م

 ارتباط منظم با کارکنان -3-5

 دیو انتظار داشته باش دیدکارکنانتان ببن یخود را رو یدفتر شخص یدرها دیتوانیشما نم
 دی. کارکنان شما بادیکسب و کارتان برقرار کن طینظم و انضباط را در مح دیکه بتوان

 .بگذارند انیبا شما در م یخود را به راحت یهاهیبتوانند هر زمان که الزم بود، گال

 نیهر کسب و کار است. بنابرا یهایژگیو نیتر از مهم ،یدرون سازمان ارتباطات
 دیحاصل کن نانی. اطمدیقرار ده تیدر اولو یگرید زیاز هر چ شیرا ب یارتباطات سازمان
به  دیبتوان دیبا زیبا شما ارتباط برقرار کنند. شما ن توانندیسازمان م یکه همه اعضا

 .دیکن حیتشر  ارکنانک یمقاصد خود را برا یخوب

 انتظارات قیدق نییتع -4-5

و تعهد خود را  رودیاز آنها م یکه چه انتظار دانندیکه کارکنان شما م دیمطمئن شو
کارکنان شما واضح  یبرا نی. اگر قوانکنندینظم در سازمان درک م تیبر رعا یمبتن

 دیدر ابتدا با ن،یکنند. بنابرا تیکه آنها را رعا دیانتظار داشته باش دیتوانینباشد، نم
کارکنان خود  یشود، برا تیدر محل کار شما رعا دیخواهیم کهرا  یقواعد نیتر مهم

زحمت خواندن آنها را به  یکس حت چیها قانون که هده میتنظ ی. به جادیمشخص کن
 نیقوان نی. ادیقواعد را به چند قانون مشخص محدود کن نیا دیکن یسع دهد،یخود نم

جا داده و در محل  یواریپوستر د کیآنها را در  دیخالصه باشند که بتوان یابه اندازه دیبا
 .دیکار نصب کن

 یادار ونیاتوماس -5-5
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 ونیاست. اتوماس یادار ونیاستفاده از اتوماس ،ینظم سازمان یسازادهیپ یهااز راه یکی
 ،یارتباطات سازمان تیر یمد ندها،یفرآ یاز جمله سازمانده یمختلف یهااز راه یادار
. کندیکمک م یگزارشات به نظم سازمان هیو ارا نگیتور یمستندات، نظارت و مان تیر یمد

به  شتریبه ب نگیتور یمان تیو قابل ندهایفرآ یمورد سازمانده دوها، راه نیا انیدر م
با  BPMS ای کسب و کار یندهایفرآ تیر ینرم افزار مد. کنندیمکمک  ینظم سازمان
امر انضباط کارکنان  نیو ا بخشدیبه آنها نظم م یسازمان یکارهاگردش یخودکارساز

کارکنان  یپرتحواس یبرا ییجا رایز  دهد،یم شیرا افزا فشانیو انجام وظا یریگیدر پ
 .ماندینم یشما باق

باعث آشکار شدن موارد  زین یو مکاتبات سازمان ندهایو نظارت بر فرآ نگیتور یمان تیقابل
با مشاهده  توانندیم یسازمان رانیمد بیترت نی. به اشودیدر سازمان شما م ینظمیب

 .را انجام دهند یکرده و اقدامات اصالح یریآنها جلوگ یهابیاز آس ینظمیموارد ب
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 ییاست و هر کارفرما یکسب و کار ضرور کی تیموفق ینظم در سازمان برا تیرعا
کار الزم  نیا یرا در کسب و کار خود حفظ کند. برا یاست تا نظم و انضباط سازمان لیما

و  دیبا آنها با عزت و احترام رفتار کن د،یشفاف داشته باش یاست با کارکنان خود ارتباط
از  دیتوانیم نی. همچندیآنها را حل کن یرو شیپ یهامسائل و چالش دیکن یسع

و نظارت بر  یدهنظم یفراگستر برا یادار ونیمانند اتوماس ونیاتوماس یابزارها
و نظارت مناسب  ریدلپذ یکار طیمح کی. حفظ دیکارکنان خود استفاده کن یهاتیفعال

 یروین کی جادیکارکنان و ا قیدر سازمان، موجب تشو نیقوان ینظم و اجرا تیبر رعا
.کار شاد، متحد و سازنده خواهد شد

https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/automation/bpms/


 

 

 


