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 چکیده

 

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و انضباط کاری کارکنان در بیمارستان های دولتی 

شهر کرمان صورت گرفته است. این پژوهش از لحاظ ماهیت و روش، یک تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی 

از منظر هدف یک تحقیق کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان بیمارستان های و 

نفر از آنان به روش  330نفر تشکیل داده اند، که از طریق فرمول کوکران  7082دولتی شهر کرمان به تعداد 

ظور گردآوری داده ها و سنجش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. به من

اساسی پژوهش از دو پرسشنامه تعهد سازمانی و انضباط شغلی استفاده گردید، که روایی و پایایی پرسشنامه 

و  018/8، و روایی و پایایی پرسشنامه انضباط شغلی به ترتیب 777/8و  217/8تعهد سازمانی به ترتیب 

تفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی و با استفاده از مورد تایید قرار گرفت. داده ها با اس 729/8

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نهایی پژوهش نشان داد که بین تعهد سازمانی و ابعاد  SPSSافزار نرم

بیمارستان های دولتی شهر کرمان آن شامل )تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری( با انضباط شغلی در 

 ه مثبت و معناداری وجود دارد، و در نهایت پیشنهاداتی ارایه گردید. رابط

 

 تعهد سازمانی، انضباط شغلی. کلید واژه ها:
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  شگاه آزاد اسالمی بندر دیلمدان روانشناسی ومعاون پژوهشیدانشجوی دکتری  -3
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 :مقدمه

امروزه اندیشمندان دانش مدیریت با توجه به تغییرات و دگرگونی های پیوسته ای که سازمان ها با آن مواجه 

هستند، به این نتیجه رسیده اند که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی در سازمان ها، منابع انسانی است. تعهد 

ره وفاداری کارکنان به سازمان و فرایند مستمری است که از طریق آن اعضای سازمان سازمانی یک نگرش دربا

تواند احساس عالقه خود را به سازمان، موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان می دهند. تعهد سازمانی کارکنان می

کارکنان از رضایت، تعلق، وابستگی و دلبستگی آن ها به سازمان، عملکرد شغلی مطلوب تر، کاهش خروج 

سازمان، رفتار اجتماعی فعال، عدم غیبت از کار، نوع دوستی و کمک به همکاران و کاهش استرس شغلی و نیز 

 (.1307موفقیت های مالی و افزایش اثربخشی و بهره وری سازمان را به همراه داشته باشد )باقری و توالیی، 

ازمانی وجود انضباط امری ضروری است. اعضای مطالعات نشان می دهد که برای فعالیت تمامی گروه های س

هر گروه باید میل و خواسته های شخصی خود را کنترل کنند و برای نفع همگانی، همکاری کنند. به عبارتی 

دیگر آنها باید خودشان را به نحوی منطقی با کدهای رفتاری تدوین شده توسط مدیریت سازمان تطبیق دهند 

زمانی، سازگاری یابند. اگر اعضای یک سازمان، شرکت، اتحادیه و یا یک ملت توسط و از این طریق با اهداف سا

برخی از قوانین و مقررات حاکم بر آن اجتماع پذیرفته نشوند، آن سازمان با تهدید و نابودی روبرو خواهد بود و 

از مهمترین  بروز هرج و مرج قطعی خواهد شد. در یک سازمان، مهارت در ایجاد یک فضای سالم انضباطی

ویژگی های مسئوالن آن سازمان است. برخی از مسئوالن قادرند میزان تمایل به تطبیق با قوانین و مقررات 

سازمان را در بین کارکنان خود وسعت بخشند. برخی کارکنان بدون اعمال قدرت ظاهری سرپرستان و 

یق می دهند. از سوی دیگر برخی از مسئوالن، خود همکاری و سازش می کنند و حتی خود را با مقررات تطب

مسئوالن فقط به گونه ای می توانند عمل کنند که توسط اکثر افرادبه نظر نوعی تنبیه یا تهدید می آید و 

گروهی دیگر هم افراد را آزاد می گذارند که هر آنچه را که مایلند انجام دهند و تخلفات ظاهری از قوانین را هم 

 (.1327حاجی کریمی، با دیده اغماض می نگرند )

 بیان مساله و ضرورت تحقیق:

با توجه به اینکه اولین و مهم ترین جزء سیستم سازمان، افراد انسانی با شخصیت های مختلف خود هستند لذا 

انگیزه ها، توانایی ها، تمایالت، عقاید و افکار که در واقع از اجزاء مهم تشکیل دهنده شخصیت انسان است. 

کنند )سیادت، و توقعات افراد را نسبت به یکدیگر و همچنین نسبت به سازمان تعیین میحدود انتظارات 

(.موضوع انضباط کارکنان یکی از مسائل اساسی در مدیریت منابع انسانی 1308بختیار نصر آبادی و سلیمی، 

ارد. سه گونه است که به طور عمده بر کنترل و یا پیشگیری از رفتار نادرست کارکنان در سازمان تأکید د

انضباط سنتی، تدریجی و مثبت، ناشی از همین تلقی رایج از انضباط است. در گونه سنتی به مدیران این مجوز 

داده می شود که در صورت بروز رفتار نامناسب از کارکنان، بالفاصله با ایشان برخورد کنند. در حالی که در 
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در گونه مثبت انضباط، هرگونه تنبیه نفی شده و تنها گونه تدریجی بر برخورد مرحله ای تأکید شده است. 

(.   امروزه منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین 1300فرد و همکاران، اقدام مثبت توصیه می شود )دانایی

سرمایه در سازمان ها به شمار می رود و باالترین جایگاه را در امر توسعه دارند. موفقیت سازمان های امروزی 

خشیدن به اهدافشان در گرو نیروی انسانی کارا و کارآمدی است که در این سازمان ها وجود دارد. و در تحقق ب

(. هم اکنون نشانه 1308این مهم جز از طریق ایجاد یک سیستم انضباطی موثر به دست نمی آید )جزنی، 

اهش بهره وری نیروی هایی در سازمان ها وجود دارد که بر وجود بی نظمی و بی انضباطی داللت می کند. ک

انسانی، عدم رعایت مسائل انضباطی در محیط کاری، کاهش وجدان کاری و فاصله گرفتن از ارزش های 

اخالقی، رجحان منافع شخصی برمنافع عمومی، کندی انجام کار، عدم رعایت حقوق شهروندان و ارباب رجوع و 

 (. 1300ن، نظیر آن، شواهدی بر این ادعا هستند )دانایی فرد و همکارا

تعهد سازمانی می تواند پیامدهای مثبت بسیاری داشته باشد. کارکنانی که دارای تعهد باالیی هستند نظم      

بیشتری در کار خود دارند، مدت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کار می کنند. مدیران باید تعهد و 

 (.1328یفین،ترجمه الوانی و معمارزاده، پایبندی کارکنان به سازمان ر ا حفظ کنند )مورهد و گر

تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طول سال های گذشته مورد عالقه بسیاری از 

های رفتار سازمانی و روانشناسی خصوصا روانشناسی اجتماعی بوده است. در دهه اخیر تحقیقات محققان رشته

بندی تلف با آن انجام گرفته است. این تحقیقات در دو مقوله دستهمتعددی در این زمینه و در ابعاد مخ

شوند. گروه اول سعی در شناخت ماهیت خود تعهد داشته اند و گروه دوم به بررسی عوامل مرتبط با تعهد می

(.هم اکنون نشانه هایی در سازمان ها وجود دارد که بر وجود بی نظمی و بی 1300پرداخته اند )امامی، 

ی داللت می کند. کاهش بهره وری نیروی انسانی، عدم رعایت مسائل انضباطی در محیط کاری، کاهش انضباط

وجدان کاری و فاصله گرفتن از ارزش های اخالقی، رجحان منافع شخصی بر منافع عمومی، کندی انجام کار، 

انایی فرد و همکاران، عدم رعایت حقوق شهروندان و ارباب رجوع و نظیر آن، شواهدی بر این ادعا هستند )د

(.از طرفی موضوع انضباط شغلی در برهه هایی از تاریخ اداره عمومی کشور از چنان اهمیتی برخوردار شد 1300

که حتی سالی با عنوان سال وجدان کاری و انضباط اجتماعی نام گذاری و در این خصوص همایش های علمی 

سی عملی حاکمیت وجدان کاری و انضباط اجتماعی، نیز برگزار شد. )مجموعه مقاالت دومین اجالس برر

(. از این رو، هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه انضباط شغلی و تعهد 1302سازمان چاپ دانشگاه آزاد اسالمی،

 سازد. سازمانی کارکنان بیمارستان های دولتی شهر کرمان بود که یک سازمان را از سازمان دیگر متمایز می

 : تحقیق مبانی نظری و پیشینه

 بخش اول: تعهد سازمانی:     

تعهد سازمانی یک مفهوم پیچیده است و تعریف واحدی از آن ارائه نشده است. اما از همه تعاریف  

چنین بر می آید که تعهد سازمانی شامل ویژگی های شخصیتی فرد به صورت کلی است. در واقع تعهد 
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به نظر می رسد که با سایر عوامل مؤثر در زندگی در سازمانی، بخشی از سازمان شخصیتی یک فرد است و 

 (.1377ارتباط باشد )حاجلو و همکاران، 

شهید مطهری می فرمایند: تعهد به معنی پایبندی به اصول و فلسفه یا قراردادهایی است که انسان به آنها 

باشد و اهدافی را که به  معتقد، و به آنها پایدار است. فرد متعهد کسی است که به عهد و پیمان خود وفادار

(. 12: 1330خاطر آنها و برای حفظ پیمان بسته است صیانت کند )شمس احمر و همکاران به نقل از مطهری، 

تعهد، حالتی روانی است و نمایانگر شدت پیوند روحی و روانی فرد با سازمان است. با درك مفهوم تعهد و اندازه 

واقع بینانه تری از ماهیت نگرش و رفتار افراد در سازمان به دست گیری ابعاد عملیاتی آن می توان توصیف 

ی کرد آورد و حتی میزان فداکاری برای سازمان و یا تصمیم به ماندن در سازمان یا ترك آن را پیش بین

(.تعهد سازمانی یکی از پیش بینی کننده های رفتار در سازمان ها است. تعهد 1307)شمس احمر و همکاران، 

 کاهش»یک سازه چند بعدی است که نشان داده شده تاثیرات ویژه ای بر مسائل کاری و شغلی نظیر  سازمانی

رفتارهای مدنی سازمانی خود گزارش ( »7887، 1)ریکتا« ترك خدمت» و « رفتارهای ناکارآمد شغلی»، «غیبت

عملکرد »( و 9177، 3)بیسیو، هاکت و آلن« تالش و کوشش کاری»(، 1773، 7)میر، آلن و اسمیت« شده

گذارد. در بین تمام نیروهای اثربخش ( به جای می7883،  8)میر، استنلی، هرسکوویچ و توپولونسکی« شغلی

تواند موفق شود یک سازمان، یکی از مهمترین مولفه ها تعهد سازمانی کارکنان است. در واقع هیچ سازمانی نمی

داشته باشند و تالش نسبی بکنند )شاقلی، پایان نامه مگر اینکه اعضاء و کارکنانش نسبت به آن نوعی تعهد 

تواند پیش تعهد سازمانی کارکنان آثار بالقوه جدی بر عملکرد سازمان داشته، می(. 1320کارشناسی ارشد، 

گویی کننده مهمی برای اثربخشی سازمان باشد؛ لذا نادیده گرفتن آن برای سازمان زیانبار است و هزینه های 

 (. 1772، 9نبال خواهد داشت )بنکهوفزیادی را به د

به طور خالصه می توان گفت که نیروی انسانی مهم ترین سرمایه سازمان ها است و هر چه این سرمایه از 

کیفیت مطلوب و باالتری برخوردار گردد، احتمال موفقیت، بقاء و ارتقاء سازمان بیشتر خواهد شد، لذا باید در 

سعی فراوان نمود. این بهبود کیفی تنها از طریق آموزش های تخصصی فراهم  مورد بهبود کیفی نیروی انسانی

این نگرش ها شود، بلکه بهبود نگرش ها و تعدیل ارزش های افراد را نیز شامل می گردد. یکی از مهم ترین نمی

 (. 1371ه، تعهد سازمانی است )میرکمالی و غالم زاد

گذارند و سازمانی بر نظام شخصیتی کارکنان سازمان تاثیر می ( عوامل اجتماعی، فرهنگی1309به زعم چلبی )

شود او و از آن طریق موجب افزایش تعهد شغلی )در هر چهار بعد رابطه ای، سازمانی، حرفه ای و عمومی( می

نشان داده است که با افزایش وفاق و انسجام اجتماعی، افزایش احساس برابری وعدالت، افزایش منزلت 

                                           

1 . Riketta 

2 . Meyer &  Allen & smith 

3 . Bycio & Hackett & Allen 

 

5 .Benkhoof 
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بود مشارکت عمومی، گسترش روابط دوستانه و انسجام عمومی در سازمان، توزیع برابر امکانات در اجتماعی، به

فزایش می یابد )مصطفی نژاد، سازمان و افزایش مشارکت سازمانی، میزان تعهد شغلی کارکنان سازمان ها ا

اران، سازمان ونوع (. تعهد شغلی نوعی احساس مسئولیت در برابر دیگران )اعم از مردم جامعه، همک1371

 حرفه( است که با مولفه هایی نظیر:

 پشتکار، سرعت و دقت انجام کار؛ .1

 رعایت قانون، نظم و قواعد سازمان؛ .7

 روحیه، انگیزش واشتیاق شغلی و همانندسازی عاطفی با سازمان؛ .3

 استفاده بهینه از اموال سازمان و جلوگیری از تخریب آن؛ .8

نژاد، شود )مصطفیمشخص می وردن ارزش ها و انتظارات آن،تالش برای تحقق اهداف سازمان وبرآ .9

1371 .) 

تعهد به صورت های مختلفی تعریف و سنجیده شده است. در حقیقت این فقدان اجماع در تعریف تعهد، 

بطور عمده ای به خاطر رفتار به عنوان یک مفهوم چند بعدی بوجود آمده است. مرور تعاریف زیر نشان 

لف( یک نیروی تکلیف است و ب( به رفتار جهت می دهد )حقیقت منفرد و همکاران، می دهد که تعهد ا

1307.) 

 تعهد سازمانی و رضایت شغلی 

رضایت شغلی موجب تعهد سازمانی می شود. بدین معنا که رضایت شغلی پیش شرط تعهد سازمانی  .1

 3ویلیامز و هزر است. افراد به خاطر داشتن رضایت شغلی به سازمان متعهد می شوند. مطالعات

 ( واندربرگ و اسکارپلو از این فرضیه حمایت کرده اند.1703)

تعهد سازمانی موجب رضایت شغلی می شود. بدین معنا که تعهد سازمانی پیش شرط رضایت شغلی  .7

 2است. افرادی که نسبت به سازمان متعهد هستند، رضایت شغلی دارند. مطالعات بتمن و استرازی

 ( از این فرضیه حمایت کرده اند.1778ازکو )( و دوزت و ز1708)

تعهد سازمانی و رضایت شغلی متقابالً با هم رابطه دارند. بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی رابطه دو  .3

 اند.( از این فرضیه حمایت کرده1771( و النس )1707طرفه وجود دارد. مطالعات فارکزوتتریک )

تعهد سازمانی وجود ندارد. مطالعات کوری و همکارانش هیچگونه رابطه سببی بین رضایت شغلی و  .8

 (.1302رهنمای رودپشتی، محمودزاده، ( از این فرضیه حمایت کرده اند )1703)

ن می شود )می یر و همکاران، تعهد شغلی کارکنان یک سازمان موجب افزایش سرمایه اجتماعی آن سازما

« اعتماد عمومی»یش تعهد شغلی کارکنان یک سازمان، (. منظور آنان از این بیان آن است که با افزا7887

مردم به آن سازمان فزونی می یابد و آمادگی و اشتیاق آنان برای همکاری با سازمان، در به انجام رساندن 

 مطلوب تر وظایف و ماموریت هایش بیشتر می شود. 

                                           

6 . Williams & Hazer 

7 . Bateman & Strasser 
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ی با اهداف و ارزش های یک ( تعهد سازمانی را به معنی حمایت و پیوستگی عاطف1703چاتمن و اورایلی )

سازمان، به خاطر خود سازمان و دوری از ارزش های ابزاری آن )وسیله ای برای دستیابی به اهداف دیگر(تعریف 

 (.1300ند )رمضانی نژاد و همکاران، کرده ا

( در مطالعات بین فرهنگی خود نشان داده اند که سه دسته عوامل بر تعهد شغلی 7887و همکاران ) 0وار

. عوامل 7. عوامل فرهنگی اجتماعی؛ 1کارکنان یک سازمان تاثیر می گذارند. آن سه دسته عوامل عبارتند از: 

 (. 1371امل درون فردی )مصطفی نژاد، . عو3سازمانی؛ 

( عقیده دارد که نیرومندی تعهد سازمانی حاصل ترکیب کلی تجربه های مرتبط با کار و غیر 1707) 7لوسکوکو

ه های کارکنان دارد )امامی، ست. محیط کار نقش اساسی در سطح تعهد سازمانی بسیاری از گرومرتبط با آن ا

1302.) 

 پیامدهای تعهد سازمانی: 

حداقل به چهار پیامد عمده تعهد سازمانی شامل عملکرد شغلی، غیبت، تاخیر و ترك شغل می توان توجه کرد. 

 امد اشاره می شود:در ادامه به رابطه تعهد با هر یک از این چهار پی

 :تعهد و عملکرد شغلی .1

یافته های ناشی از مطالعات تعهد سازمانی رابطه نسبتاً ضعیفی را بین تعهد و عملکرد شغلی نشان داده اند. هم 

در مطالعات سطح فردی و هم در مطالعات سطح گروهی همبستگی های ضعیفی ظاهر شده اند. اگر چه 

نی و اغلب در حال رسیدن به داده های آماری مهمی بوده اند. عوامل همبستگی ها دائماً در حال پیش بی

چندی ممکن است برای توجیه این موضوع مطرح شوند. بطور خاص تئوری های جدید انگیزش عملکرد را 

 (.1771و همکاران،  18تحت تاثیر سطح نگرش وضوح نقش و توانایی می دانند )پورتر

نند یک جنبه از عملکرد شغلی را تحت تاثیر قرار دهند. از اینرو ما نگرش های مرتبط به تعهد تنها می توا

انتظار رابطه مستحکم تعهد سازمانی با عملکرد شغلی را نداریم. با این وجود انتظار داریم که تعهد تا حدی 

ی بر تالش فرد را تحت تاثیر قرار دهد و فرد تالش بیشتری را به نمایش بگذارد، بطوری که این تالش تا حدود

 (.1771ر بگذارد )پورتر و همکاران، عملکرد واقعی اث

 تعهد و غیبت: .7

یک تئوری پیش بینی می کند که کارکنان کامالً برای حضور در کار انگیزه بیشتری دارند، بطوری که آنها می 

ین توانند حصول اهداف سازمانی را تسهیل کنند. در چندین مطالعه از این رابطه حمایت کمی شده است و ا

                                           

8 . Warr 

9 . Loscocco 

10 . Porter 
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رابطه را کامالً پایدار ندانسته اند، به طوری که اگر تعهد فرد به محل یا چیز دیگری )مثل خانواده، خانه یا 

رد می شود )مودی و همکاران، ورزش( معطوف باشد، برای غیبت کردن فشارهای درونی کمتری بر کارمند وا

1707.) 

 :تعهد و تاخیر .3

عهد با تاخیر کارکنان رابطه معکوس دارد. تئوری اساسی درباره در مطالعه آنجل و پری مشخص شده است که ت

این موضوع نشان می دهد که کارکنان متعهدتر احتماالً رفتارهایی را از خود بروز می دهند که با نگرش های 

کند )مودی و همکاران، ئه میآنها سازگارتر باشد. حضور به موقع در محل کار خصوصاً یک چنین رفتاری را ارا

1707.) 

 تعهد و ترك شغل :  .8

با پیروی از این تئوری اعتقاد بر این است که محتمل ترین پیامد رفتاری تعهد احتماالً ترك شغل افراد است. 

کارکنان با تعهد باال طبق تعریف به باقی ماندن در سازمان و کار در جهت حصول اهداف سازمان عالقه مند 

رد که سازمان را ترك کنند. در تالش برای بررسی رابطه تعهد با ترك هستند. از اینرو احتمال کمتری وجود دا

شغل مطالعاتی صورت گرفته است. در یک مطالعه توسط مودی و همکارانش مشخص شد که اثر تعهد بر ترك 

 (.1707دیگر باشد )مودی و همکاران، شغل ممکن است ، غیر مستقیم و از طریق رابطه آن با متغیرهای 

 ازمانیانواع تعهد س

 :در ادبیات تعهد سازمانی چند تعریف مسلط وجود دارد که شرح آن در زیر آمده است

 :  11الف( تعهد نگرشی یا اخالقی

از همانند سازی و دلبستگی نسبتاً باالی فرد با یک سازمان خاص به دست می آید. این تعریف به طور مفهومی 

 :می تواند حداقل به وسیله سه عامل

 پذیرش اهداف و ارزش های سازمان؛ اعتقاد قوی به .1

 تمایل به انجام تالش های قابل مالحظه برای سازمان؛ .7

 (.1707، تمایل به ادامه عضویت در سازمان، مشخص می شود )مودی و همکاران .3

 : 17ب( تعهد حسابگرانه یا رفتاری

                                           

11 . Moral or Attitudinal Commitment 

12 . Behavioral or Calculative 
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ست. تعهد حسابگرانه به پایه ریزی شده ا 13ارزش هومنز و گولدنر -این تعهد بر اساس الگوی مبادله یا پاداش

عنوان پدیده ای ساختاری که نتیجه معامله فرد و سازمان و هم چنین دگرگونی در مزایای جانبی و 

 (.1302آید، تعریف شده است )امامی، هایی که برای فرد در طول زمان به وجود می گذاریسرمایه

 ج(تعهد هنجاری:

و  18ازمانی مثل گزینش ها و روش های اجتماعی شدناین تعهد فرایندی است که به موجب آن کنش های س

های ارزش های مورد توافق سازمان مشخص و نگرش 13هم چون وفاداری تعمیم یافته 19ویژگی های درونی فرد

 (.1302عهد سازمانی می شود )امامی، وظیفه ای باعث ایجاد ت

 بخش دوم: انضباط کاری

 مروری بر ادبیات انضباط شغلی کارکنان 2-3-1

ظم و انضباط حافظ دوام و قوام ساختار جامعه و سازمان است. داشتن انضباط مستلزم انضباط فردی است و ن

بدون وجود انضباط فردی، تحقق انضباط گروهی و سازمانی میسر نخواهد بود. هنر مدیران و سرپرستان در آن 

کنان، با میل و رغبت رعایت است که برای برقراری و حفظ مقررات انضباطی محیطی ایجاد نمایند که کار

قوانین و مقررات موضوعه را بنمایند. طبیعی است که بوجود آوردن چنین محیط مناسبی کاری است بس 

 (. 1303همی بر می آیند. )میرسپاسی، دشوار و تنها مدیران مجرب و آزموده از عهده چنین م

به جای هم به کاربرده شده، و یکی از  کارکنان 10و انضباط 12در دانش مدیریت منابع انسانی، واژگان نظم

(. آن چنان که فایول 1307رد کارکنان می باشند)سعادت، مقوالت اصلی مورد بحث در مدیریت روابط و عملک

ناشی از توافق کتبی، شفاهی و  78و تعهد 17در اصول چهارده گانه بیان کرده است؛ انضباط به معنای اطاعت

کارکنان و نظم به معنای اینکه هرکس و هرچیز در سازمان، جایی داشته و روان شناختی مدیر در نقش رهبر با 

 (. 71،7887در جای مناسب خود قرار گیرد می باشد)کرنلیوس

و تنبیه  73و به معنای شاگرد و مرید است که در اصطالح، گاه به معنای ریاضت 77انضباط از ریشه التین دسیپل

و گاه مترادف انضباط در مدرسه به کار و گاه به معنای آموزش و نظام آموزشی  78سخت

                                           

13 . Homans & Goulnr 
14 . Socialization Procedures 
15 . Individual Predispositions 
16 . Generalized Loyalty 
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(. نظم نیز در معانی متفاوتی هم چون نظم اجتماعی، نظم اقتصادی، نظم سیاسی، نظم 1307رود)رضاییان،می

 (. 1309و به کار برده می شود)چلبی، فرهنگی، نظم اداری و نظم ن

 انواع مشکالت انضباطی  2

 شوند: مشکالت انضباطی به چهار گروه دسته بندی می 

 حضور در محل کار،  .1

 رفتار نامناسب در محل کار، .7

 نادرستی، .3

 فعالیت های خارج از سازمان.  .8

حضور در محل کار: یکی از مسائل جدی که مدیران با آن مواجهند، نامرتب بودن حضور کارکنان در محل کار 

 (1322ین مشکل عبارتند از: )طوسی، است. از جمله دالیل ایجادکننده ا

 ن اهداف سازمان با اهداف کارکنان. همسو نبود .1

 تغییر نگرش در مورد اشتغال و دلبستگی نداشتن به آن.  .7

 وجود اقلیت ها از جمله زنان که تجربه اولیه ندارند و ارزش هایشان نیز متفاوت است.  .3

 عقیده کارکنان بر استفاده از مرخصی استعالجی در هر شرایطی.  .8

 ش اختیارات مدیریت. حمایت اتحادیه ها از کارکنان و کاه .9

جا، نزاع، چگونگی رفتار در محل کار: برخی از رفتارهای افراد در محل کار عبارتند از: نافرمانی، شوخی های بی

 (.1322تی و مصرف مواد مخدر )طوسی، رعایت نکردن اصول ایمنی، بی دق

ی اصالحی انجام بی درنگ اقدام ها این رفتارها به دور از استانداردهای رفتار مؤسسه است و باید در مورد آنها

نادرستی: ارتکاب یک عمل نادرست بیش از هر رفتاری بازتاب مستقیم شخصیت فرد است. مثال فرض بر گیرد .

این است که وقتی یک کارمندی یک بار دروغ گفت، یا چیزی دزدید دیگر نمی توان به او اعتماد کرد و از این 

موارد نشان دهنده هنجارهای فرهنگی پر قدرتی است که در برخی کشورها در این .رو باید از کار بر کنار شود 

فعالیت های خارج از سازمان: فعالیت هایی را که فرد در خارج از محیط کار خود .برابر نادرستی وجود دارد 

رتند از: ای بر عملکرد آنها در محیط کار اثر می گذارد. برخی از این فعالیت ها عبادارد ممکن است به گونه

اعتصاب غیر مجاز، دریافت رشوه از افراد یا سازمان های طرف معامله، ارتکاب جرم، کار برای سازمان های 

 (.977: 1322رقیب )طوسی، 

 اهداف انضباط
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 چهار هدف عمده برای انضباط مطرح است. این اهداف عبارتند از:

 حفظ و حراست از منافع کلی سازمان.  .1

  حمایت از حقوق کارکنان. .7

 رفع ناهنجاریهای محیط کاری و ایجاد محیط آرام برای کار کنان.  .3

 (. 1327کار کارکنان. )حاجی کریمی،  باال بردن کیفیت .8

  25تئوری عدالت

کارکنان همواره میزان داده ها و ستاده های خودشان را با سایرین مقایسه می کنند. اگر کارکنان بی عدالتی را 

 (.1307)لطیفی و همکاران، ل می کنند: لمس کنند به چهار طریق زیر عم

 بهره وری شان را کاهش می دهند.  -1

 کیفیت کاری شان را کاهش می دهند.  -7

 غیبت هایشان را افزایش می دهند.  -3

 مطالعات داخلی انجام گرفته در زمینه تعهد سازمانی:

در بین کارکنان « رابطه اخالق حرفه ای و تعهد سازمانی»( تحقیقی با عنوان 1373نیاز آذری و همکاران )

مراقبتی و اداری بیمارستان امام رضا )ع( شهرستان آمل انجام دادند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اخالق 

ری( همبستگی معنی دار و مثبت دارد. حرفه ای با تعهد سازمانی و ابعاد سه گانه آن )عاطفی، مستمر، هنجا

ای که با افزایش یک نمره همچنین اخالق حرفه ای، قدرت پیش بینی تعهد سازمانی کارکنان را دارد، به گونه 

 نمره افزایش خواهد داشت. 708/8ای، میانگین نمره تعهد سازمانی کارکنان، در اخالق حرفه

اعتماد به سرپرست میانجی بین تعهد سازمانی و تعهد به »وان ( تحقیقی با عن1377عریضی سامانی و براتی )

در بین کارکنان شرکت توزیع برق شمال اصفهان انجام دادند. یافته های پژوهش نشان داد که بین « تغییر

تعهد سازمانی و تعهد به تغییر رابطه غیر مستقیم و مستقیم وجود دارد و تحلیل بوت استراب نشان داد که این 

از طریق میانجی اعتماد به سرپرست ایجاد می شود. بعد مبادله ای دو مقیاس تعهد سازمانی و تعهد به رابطه 

تغییر به میانجی مولفه شناختی اعتماد، بعد همانند سازی با میانجی مولفه عاطفی اعتماد و بعد پیوستگی با 

 میانجی مولفه های شناختی و عاطفی می باشد.

در بین کارکنان شرکت « تعهد سازمانی و ترك خدمت کارکنان» حقیقی با عنوان ( ت1378ودادی و همکاران )

مهر کام پارس تهران انجام دادند. با توجه به نتایج حاصل از فرضیه اول تحقیق مشخص شده که بین تعهد 

سازمانی و ابعاد آن )تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری( با ترك خدمت همبستگی معکوس و 

                                           

25  -Equity Theory 
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ری وجود دارد. به عالوه نتایج حاصل از فرضیه دوم نشان می دهد که در بین ابعاد تعهد سازمانی، تعهد معنادا

 عاطفی بیشترین رابطه را با ترك خدمت دارد و تعهد هنجاری و مستمر در رتبه های بعدی قرار دارند.

در بین « عهد سازمانیشناسایی عوامل موثر بر ت»( تحقیقی با عنوان 1300حسینی و مهدی زاده اشرفی )

کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه انجام دادند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داده 

است که متغیرهای تکراری بودن کار، رضایت از سرپرست، استقالل کاری و استنباط کارکنان از عدم تمرکز 

ته است و همچنین میزان تعهد سازمانی مردان بیشتر از زنان و دارای رابطه معنا داری با تعهد سازمانی داش

 میزان تعهد کارکنان واحد پژوهش بیشتر از کارکنان سایر واحدها بوده است. 

 : مطالعات داخلی انجام شده در زمینه انضباط شغلی کارکنان

ان دانشگاه آزاد اسالمی واحد بررسی رابطه عوامل سازمانی با انضباط کارکن»( تحقیقی با عنوان 1371امیرنژاد )

در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر انجام داد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد « شوشتر

که بین عوامل سازمانی و انضباط کارکنان ارتباط معناداری وجود دارد. از میان عوامل سازمانی بجز حقوق و 

ند رسمیت، ارزیابی عملکرد، کنترل )نظارت( با انضباط کارکنان رابطه معنی دستمزد عوامل دیگر سازمانی مان

 داری دارند. همچنین میان عوامل دموگرافیک و انضباط کارکنان ارتباط معنادار مشاهده گردید. 

بررسی رابطه میان عوامل شخصیتی و میزان انضباط »( تحقیقی با عنوان 1307رسول زاده طباطبایی و عبدی )

در شهر تهران انجام دادند. نتیجه پژوهش نشان داد هر چه افراد « عی با توجه به پایبندی مذهبیاجتما

اجتماعی تر و سازگارتر باشند انضباط پذیرتر می شوند و عامل مذهب می تواند تاثیر معناداری بر رابطه این دو 

وسوگرایی مذهبی هستند و در زمینه عامل ایفا نماید. نتایج نشان داد کسانی که دارای ناپایبندی به ویژه د

پایبندی های مذهبی هنوز به ثبات الزم نرسیده اند، در زمینه انضباط اجتماعی احتماال آسیب پذیرترند. این 

 افراد در زمینه عواملی که به سالمت روانی و ثبات هیجانی مربوط است دارای مشکل هستند. 

انجام دادند. نتایج این « یفیت در بخش خدمات مالیدرك ک»( تحقیقی با عنوان 1773) 73بوشوف و تات

تحقیق که ارتباط یکسری عوامل درون سازمانی با تعهد سازمانی و کیفیت خدمات را بررسی می کند، نشان 

می دهد که تعارض نقش، ابهام نقش و نارسایی ساختار با تعهد سازمانی و کیفیت خدمات رابطه معکوس دارند 

ت رو به باال و ارتباطات رو به پایین، بازخورد عملکرد، رضایت شغلی و کار گروهی رابطه  گذاری، ارتباطاو هدف

مستقیم با تعهد سازمانی و کیفیت خدمات دارند. در این تحقیق بیان شده است که تعهد سازمانی از طریق 

تقیم )از طریق اطمینان دادن به کارکنان جلو باجه که به مدت طوالنی در شغلشان می مانند نفوذ غیرمس

 تصرف طوالنی( بر کیفیت خدمات دارد. 

                                           

26 . Boshoff &Tait 
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بررسی رابطه میان تعهد سازمانی با خصوصیات عملکرد تعارض »( تحقیقی با عنوان 1708) 72بیتمن و استرسر

نقش، ابهام نقش، فضای سازمانی، حمایت سازمانی، نگرش نسبت به سازمان، فرصت رشد و همچنین ابعاد 

عوامل موقعیتی بیش از عوامل شخصی در تبیین واریانس تعهد سازمانی نقش دند. انجام دا« مشاغل کارکنان

 دارند. 

 : مطالعات خارجی انجام شده در زمینه انضباط کاری

: پیامدها و مضرات آن در نتایج ارزشیابی عملکرد موثر»( تحقیقی با عنوان 7887و همکاران ) 70اسحاق

دند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که ارزشیابی عملکرد پیامدهایی در پاکستان انجام دا« های پاکستانسازمان

مانند آگاهی کارکنان درباره چگونگی انجام کارشان، بهبود در دقت و صحت عملکرد کارمند دارد، و در حالت 

 کلی ارزشیابی عملکرد، نظم و انضباط شغلی را افزایش می دهد.

« های شخصیتی و استرس شغلی در سرپرستان پلیس ویژگی  »( تحقیقی با عنوان 1770) 77کرك کالوی

انجام داد. نتایج این تحقیق نشان داد که سطح آموزش با کارکرد شغلی و انضباط شغلی نیـروهـای پلـیس 

رابطه دارد. نیروهایی که از آموزش بیشتری برخوردار بودند از انضباط بهتری برخوردار بودند. البته در این 

واسطه ای دارد، بدین معنا که ویژگی های شخصیتی در میزان آمـوزش مؤثر متغیر شخصیت هم نقش 

نیروهای پلیس نیز تأثیرگذار است. همچنین انضباط شغلی تأثیر مثبتی بر یـادگیری و اجرای آموزش های 

 دریافت شده توسط نیروهای پلیس دارد.

 فرضیه های پژوهش

 ستان های دولتی شهر کرمان رابطه وجود دارد. بین تعهد سازمانی و انضباط کاری کارکنان بیمار-1

 فرضیه های فرعی

 بین تعهد عاطفی و انضباط کاری کارکنان بیمارستان های دولتی شهر کرمان رابطه وجود دارد.  .1

 بین تعهد مستمر و انضباط کاری کارکنان بیمارستان های دولتی شهر کرمان رابطه وجود دارد.  .7

 ی کارکنان بیمارستان های دولتی شهر کرمان رابطه وجود دارد. بین تعهد هنجاری و انضباط کار .3

 : روش تحقیق

بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و انضباط کاری کارکنان در بیمارستان های دولتی » موضوع مورد بررسی 

 باشد.روش پژوهش در اینجا توصیفی و از نوع همبستگی می«. شهر کرمان 

 : جامعه آماری

                                           

27 . Bateman & Stressor 

28 . Ishaq 

29 . Kirkcaldy 
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ن تحقیق را کلیه کارکنان بیمارستان های دولتی شهر کرمان )بیمارستان شهیدباهنر، جامعه آماری ای

بیمارستان شفا و بیمارستان افضلی پور( تشکیل می دهند. تعداد کارکنان بیمارستان های دولتی شهر کرمان 

 نفر می باشد. 7082

 : روش نمونه گیری و حجم نمونه

گیری های دولتی شهر کرمان متفاوت است بایستی به گونه ای نمونهنظر به این که تعداد کارکنان بیمارستان

شود که آزمودنی های موجود در نمونه آماری به همان اندازه سهیم باشند که در جامعه آماری سهیم هستند. 

گردد. تعداد افراد لذا در این پژوهش نمونه آماری از طریق فرمول کوکران بصورت متناسب با حجم محاسبه می

 نفر می باشند. فرمول نمونه گیری کوکران به صورت زیر می باشد: 330مونه ن

 : روایی ابزار جمع آوری داده ها

آمده  7با بکارگیری نرم افزار پی ال اس روایی همگرایی هر یک از سازه ها تعیین شد، که نتایج در پیوست 

ه تمامی سازه ها روایی مناسبی دارند. همچنین است، در نتیج 9/8است. نتایج روایی هر یک از سازه ها باالتر از 

( در پایان نامه کارشناسی 1307روایی محتوایی پرسشنامه تعهد سازمانی بر اساس تحقیق وطن پرست مقدم )

بدست آمد، و روایی محتوایی پرسشنامه انضباط کاری بر اساس تحقیق سنایی  217/8ارشد خود برابر با 

بدست آمد. بدین صورت پرسشنامه ها برای  018/8ی ارشد خود برابر با ( در پایان نامه کارشناس1329)

 سنجش متغیرهای تحقیق از روایی قابل قبولی برخوردار هستند. 

 : پایایی ابزار جمع آوری داده ها

و مقدار آلفای کرونباخ همسانی درونی پرسشنامه  777/8مقدار آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تعهد سازمانی 

های مورد آمده از آزمون آلفای کرونباخ پرسشنامهدستبدست آمد، که با توجه به نتایج به 729/8کاری انضباط 

 استفاده در این تحقیق از پایایی مناسبی برخوردار هستند.

 روش تجزیه و تحلیل داده ها )اطالعات(

شامل نمودار ها و جداول  و با استفاده از آمار توصیفی spssداده های جمع آوری شده از طریق نرم افزار 

فراوانی و همچنین برای بررسی فرضیه ها در صورت نرمال بودن داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و 

در صورت عدم نرمال بودن داده ها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده خواهد شد. و در نهایت برای پی 

 رگرسیون چندگانه استفاده شده است.بردن به رابطه خطی بین متغیرهای اصلی تحقیق از 

 نتیجه گیری ، بحث و بررسی و پیشنهادات:

 بررسی فرضیه های تحقیق:

 فرض نرمال بودن برای همه متغیرهای پژوهش رد می شود.
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و ضریب همبستگی   729/8ضریب همبستگی کندال بین متغیر تعهد سازمانی و متغیر انضباط شغلی برابر با 

 است. بنابراین فرضیه اصلی تحقیق تایید می شود. 371/8اسپیرمن برابر با 

و ضریب همبستگی   388/8ضریب همبستگی کندال بین متغیر تعهد عاطفی و متغیر انضباط شغلی برابر با 

 است. بنابراین فرضیه فرعی اول تحقیق تایید می شود. 810/8اسپیرمن برابر با 

و ضریب همبستگی   707/8متغیر انضباط شغلی برابر با ، ضریب همبستگی کندال بین متغیر تعهد مستمر و 

 است. بنابراین فرضیه فرعی دوم تحقیق تایید می شود. 308/8اسپیرمن برابر با 

و ضریب همبستگی   738/8ضریب همبستگی کندال بین متغیر تعهد هنجاری و متغیر انضباط شغلی برابر با 

 .فرعی سوم تحقیق تایید می شوداست. بنابراین فرضیه  331/8اسپیرمن برابر با 

 :بحث و بررسی

فرضیه اصلی تحقیق تایید شد، و رابطه تعهد سازمانی با انضباط کاری مثبت بدست آمد، و از این امر نتیجه می 

گیریم که هر چه تعهد سازمانی باالتر باشد آنگاه انضباط کاری باالتر است، و هر چه تعهد سازمانی پایینتر باشد 

اط کاری پایینتر است. نتیجه بدست آمده از فرضیه اصلی تحقیق حاضر با نتیجه تحقیق تت و می یر آنگاه انضب

( که به مرور مطالعات زیادی که بر رابطه بین تعهد کارکنان و برخی از بازده های سازمانی متمرکز 1707)

ك خدمت قوی است، هم بودند و به این نتیجه رسیدند، که روابط بین تعهد کارکنان و رضایت شغلی و تر

( بین تعهد سازمانی و میزان غیبت از کار 1770( و ساگی )1727خوانی دارد. هم چنین ماودی و همکاران )

همبستگی معنادار به دست آوردند. مطابق پژوهش های انجام شده ، کارکنان که تعهد سازمانی باالیی را نشان 

 می دهند.

عوامل مؤثر بر تعهد سازمانى فرماندهان و مدیران و »با عنوان  ( در تحقیق خود1373پیوسته و همکاران )

گانه )تعهد عاطفى، نشان دادند، ابعاد سه« بررسى رابطه ابعاد سه گانه تعهد بر قصد ترك خدمت از سازمان

تعهد هنجارى، تعهد مستمر( رابطه معنى دار منفى با ترك خدمت فرماندهان و مدیران در سازمان دارند. ترك 

( نتایج فرضیه های 1373ت از مصادیق بی انضباطی کاری می باشد، لذا نتایج تحقیق پیوسته و همکاران )خدم

فرعی تحقیق حاضر را تایید می کند، و با آنها هم خوانی دارد. زیرا نتیجه فرضیه فرعی اول تحقیق حاضر نشان 

مان باالتر باشد آنگاه انضباط کاری نیز داد: هر چه تعهد عاطفی در بین کارکنان بیمارستان های دولتی شهر کر

مستمر در بین  باالتر خواهد بود. همچنین نتیجه فرضیه فرعی دوم تحقیق حاضر نشان داد: هر چه تعهد

کارکنان بیمارستان های دولتی شهر کرمان باالتر باشد آنگاه انضباط کاری نیز باالتر خواهد بود. و نتیجه فرضیه 

ن داد: هر چه تعهد هنجاری در بین کارکنان بیمارستان های دولتی شهر کرمان فرعی سوم تحقیق حاضر نشا

باالتر باشد آنگاه انضباط کاری نیز باالتر خواهد بود. که این نتایج همراستا با نتایج تحقیق پیوسته و همکاران 

 ( می باشد.1373)
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 پیشنهادات

توان پیشنهادهای زیر را برای افزایش انضباط با توجه به نتایج به دست آمده و تحلیل های صورت گرفته می 

 کاری در بین کارکنان ارائه کرد:

با توجه به مثبت شدن رابطه تعهد سازمانی و انضباط کاری، باید تعهد سازمانی کارکنان را از طریق  -1

های الزم در بیمارستان های دولتی بهبود بخشید و بدین ترتیب انضباط کاری در بین آموزش

مارستان های دولتی را بهبود بخشید، و بدین وسیله سازمان ها به پویایی و شکوفایی کارکنان بی

 برسند.

با توجه به رابطه مثبت تعهد عاطفی با انضباط کارکنان پیشنهاد می گردد، تا سازمان از طریق  -7

ی هایی مانند جشن ها و مهمانی های خانوادگی، کارکنان را دور هم جمع کند و پیوند عاطفبرنامه

 بین کارکنان و سازمان برقرار کند تا از این طریق بتواند انضباط کارکنان را افزایش دهد. 

با توجه به رابطه مثبت تعهد مستمر با انضباط کارکنان پیشنهاد می گردد، تا سازمان کلیه نیازهای  -3

یین کردن کارکنان را برآورده کند تا کارکنان احساس کمبود چیزی را نداشته باشند و حتی با تع

مشوق هایی برای کارکنان، آنها را به ماندن در سازمان ترغیب نماید، و باعث افزایش تعهد مستمر و 

 به تبع آن باعث افزایش انضباط کارکنان شود.

با توجه به رابطه مثبت تعهد هنجاری با انضباط کارکنان پیشنهاد می گردد، تا سازمان از طریق  -8

همیت خدمت کردن در بیمارستان ها را به کارکنان اعالم نماید، تا تبلیغات به وسیله بروشورها ا

کارکنان ماندن در بیمارستان و خدمت کردن در آن را کاری مهم بدانند و از این طریق تعهد 

 هنجاری افزایش یابد و به تبع آن انضباط شغلی افزایش یابد.
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