
 

 

 (یوسکارکنان )کور نل یپرسشنامه انضباط شغل

 

آن را 1394ساخته شد. و پیشدادیان در سال  1999پرسشنامه انضباط شغلی کارکنان توسط کورنلیوس در سال 

سواالت پرسشنامه بر می باشد.  907/0بومی و در پژوهش خود از آن استفاده کرد و الفای کرونباخ به دست امده 

کرونباخ به دست  یشده است و الفا یراح( طمتا کامالً مخالف م)کامالً موافق یکرتل یا ینهپنج گز یفاساس ط

 باشد یم 0/907آمده 

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

 انضباط:

انطباط یا دیسیپلین در سازمان عبارت است از ایجاد موقعیتی که کارکنان یک سازمان خود را با قوانین ومقررات 

 (1988کنند)دیچنزو و استفان،واستاندارد های سازمانی هماهنگ کرده، برابر آن رفتار 

 انطباط فردی:

خود انطباطی وخود کنترلی ،مفاهیمی برآمده از ارزشهای فردی ؛مهارت ها؛آموخته ها و قوت شخصیتمی 

 (1999باشد)کورنلیوس،

 انظباط مدیریتی:

،هدایت وقتی معنا می یابد که افراد تیم نسبت به رهبر تیم مسئولیت پذیر وپاسخگو باشند.در این صوت رهبر

 (1999کننده ومسئول رفتار افراد تیم خواهد بود)کورنلیوس،

 انطباط تیمی:

 (1999بر اساس وابستگی های دو جانبه و اعتماد واحترام در تیم به وجود می آید)کورنلیوس،

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 انطباط فردی:

پرسشنامه به منظور سنجش استفاده می  9تا 1این مولفه از سواالت  بر اساس پرسشنامه کورنلیوس؛ برای سنجش

 گردد.

 انظباط مدیریتی:



 

 

پرسشنامه به منظور سنجش استفاده  14تا  10این مولفه از سواالت بر اساس پرسشنامه کورنلیوس؛ برای سنجش

 می گردد.

 انطباط تیمی:

پرسشنامه به منظور سنجش استفاده  18تا 15تاین مولفه از سواال بر اساس پرسشنامه کورنلیوس؛ برای سنجش

 می گردد.

 

 مولفه های پرسشنامه :

 سواالت منابع مولفه های پرسشنامه

 9-1 (1999یوس،)کورنل یانطباط فرد

 14-10 (1999یوس،)کورنل یریتیانظباط مد

 18-15 (1999یوس،)کورنل یمیانطباط ت

 

 پاسخگوی گرامی

پژوهش، پرسشنامه ای که تقديم می گردد به منظور جمع آوری اطالعات برای کار يک ضمن سپاس از همکاری شما دراين 

اميد است با همکاری و مساعدت شما، اين امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می . تحقيق دانشگاهی تنظيم شده است

که اطالعات پرسشنامه فقط در  شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذکر است

 جهت اهداف تحقيق استفاده خواهد شد و نيازی به ذکر نام نيست. قبالً از همکاری صميمانه شما تشکر می نمايم.

 اطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سواالت پاسخ دهید

 االبه ب 35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  میزان تحصیالت

 پاینتر

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 



 

 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل
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 یانطباط فرد

      انضباط به معنی نظم وترتیب و ساماندهی در کارها و نهاد های اجتماعی است 1

      انضباط عمل ترتیبی و مبتنی بر اموزش و یادگیری است که در رشد و تکامل فرد موثر است 2

های محیط خارج نشان انضباط به فرد کمک میکند واکنش مناسب را نسبت به محرکها و تقاضا  3

 دهد

     

انضباط یعنی فرد شخصا اعمال و رفتار خود را تحت نظم و قاعده در آورد؛خویشتن را کنترل و  4

 هدایت کند و با توجه به اثار ونتایج اعمال خویش اقدام نمایید

     

      انظباط اطاعت کورکورانه و بی چون و چرا نیست. 5

      یا مراقبت یا کنترل تمامی اعمال یا رفتار نیست انظباط به معنی محدودیت 6

معیار انضباط باید عقل و شرع به صورت توآمان باشد اما در موارد تردید،تمسک به الگوهای دینی  7

 بسیار راهگشا است.

     

      باید فرد را طوری تعلیم داد که خود شخصا اعمال خویش را عاقالنه کنترل کند. 8

      منضبط کسی است که وظیفه اش درستکار ومسئولیت پذیر استکارمند  9

 یریتیانظباط مد

      وضع قوانین ومقررات از اقداماتی است که برای جلوگیری از تخلف صورت میگیرد 10

وضع ضمانت اجرایی مناسب برای قواعد ومقررات از جمله اقداماتی است که برای جلوگیری از  11

 میگیردبروز تخلف صورت 

     

ضمانت اجرا در عین حال که باید مانع تکرار نامناسب شود؛نباید تحقیر کننده باشد؛بلکه صرفا  12

 ایجاد انگیزش برای اجتبان از رفتار نامناسب نماید؛مانند محروم ساختن از برخی مزایا

     

میگیرد؛دادن پاداش برای از جمله اقداماتی که برای جلوگیری از بروز رفتار نامناسب صورت  13

 تقویت وتکرار یک رفتار مطلوب ومورد تایید است.

     

      دادن پاداش باید متنوع باشد.و به انجام وظایف تعلق نگیرد. 14

 یمیانطباط ت

      رعایت انضباط توسط سازمانها توسعه یافتگی کشورها را فراهم می آورد  15

      و نیل به اهداف سازمان را فراهم می آورد رعایت انضباط موجبات پایداری 16



 

 

      انضباط در ارتباط و هماهنگی کارکنان قسمت های مختلف سازمان نقش بسزایی دارد 17

      پیروی از قوانین ومقررات و دستور عمل های سازمانی در باالترین انطباط اجتماعی موثر است 18

 

 :نمره گذاری پرسشنامه 

 لیکرت نمره گذاری شده استبر اساس طیف 

 کامال موافقم موافقم نطری ندارم مخالفم کامال مخالفم گزینه  

 5 4 3 2 1 امتیاز  

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 قضاوت کنید.

 10میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما توجه داشته باشید 

 کنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه* 
 

 حد باالی نمرات نمراتحد متوسط  حد پایین نمره

18 54 72 

 

 ضعیف می باشد.کارکنان  یانضباط شغل باشد،  میزان  54تا  18در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

در سطح متوسطی کارکنان  یانضباط شغل باشد،  میزان 72تا  54در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 می باشد.

 بسیار خوب می باشد.کارکنان  یانضباط شغل میزانباشد،    72در صورتی که نمرات باالی  -

 

 پرسشنامه پایایی و روایی

گیرد یعنی  اینکه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می

 دهد.گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میابزار اندازه



 

 

نفر محاسبه شدو با استفاده  136( که حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 1394پژوهش پیشدادیان)در 

)کور از روش نمونه گیری ساده استفاده شد.با توجه به اینکه از پرسشنامه استاندارد انضباط شغلی کارکنان 

 استفده شد.روایایی آن توسط اساتید دانشگاه ازاد شاهرود مورد تایید قرار گرفت. (1999یوس،نل

 شد. معموالً کرونباخ محاسبه آلفای گیریاندازه روش از استفاده با آن اعتماد قابلیت یا پرسشنامه همچنین پایائی

 کامل پایائی معنای +( به1ک )ی مثبت تا پایداری، عدم معنای به (0صفر ) از کرونباخ آلفای اعتماد ضریب دامنه

شود. می بیشتر پرسشنامه اعتماد باشد قابلیت نزدیکتر یک مثبت عدد به آمده بدست مقدار چه هر و گیردمی قرار

 . می باشد./907کارکنان  یانضباط شغلآلفای کرونباخ برای پرسشنامه 

 
 

 ضریب آلفای کرونباخ سطح قابل قبول تعداد سوال ها متغیر ها

 7/0 9 یانطباط فرد
903/0 

 7/0 5 یریتیانظباط مد
9022/0 

 7/0 4 یمیانطباط ت
90/0 

 7/0 18 کل پرسشنامه
907/0 
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