اقدامهای انضباطی یا تنیبه در یک سازمان کدامند؟

اػوال اًضث اط اغلة شاهل یک تَالی شش هشحلِ ای شاهل  :اخغاس شفاّی ،اخغاس کتثی ،تؼلیك ،تٌضیل دسجِ  ،کسش
حمَق ٍ اخشاج است .هالیوتشیي ًَع تٌثی ِ اخغاس شفاّی است .ایي شیَُ تَتیخ صهاًی اثش تخش است کِ دس هَلؼیتی
غیش سسوی ٍ خصَصی اًجام شَد  .هذیش تایذ تا دادى اعالػات سٍشي دستاسُ همشساتی کِ ًمض شذُ ٍ دشَاسیْایی کِ
ایي تخلف پذیذ آٍسدُ است کاس سا آغاص کٌذ .اگش ّویي اخغاس شفاّی هَثش افتاد ،الذام اًضثاعی دیگش ضشٍست ًذاسد .
ٍلی اگش فشٍدست ًتَاًذ خَد سا اصالح کٌذ ،الصم است هذیش الذام شذیذتشی سا دس ًظش تگیشد .یک ًکتِ ًْایی سا ًثایذ
دس هَسد اخغاس شفاّی ًاگفتِ تگزاسین ٍ آى ایٌکِ خَب است ساتمِ هَلتی اص ایي تَتیخ تْیِ ٍ دس پشًٍذُ فشد ریشتظ
ًگْذاسی شَد .ایي ساتمِ تایذ دس تشداسًذُ ّذف ،تاسیخ ٍ ًتیجِ گفتگَ تا ٍی تاشذٌّ .گاهیکِ ًشاًِ ّای اصالح دس
فشد دیذُ شذ هی تَاى ساتمِ سا اص پشًٍذُ خاسج کشد  .دٍهیي الذام دس تٌثیِ گام تِ گام اخغاس کتثی است کِ دس ٍالغ
ًخستیي گام سسوی دس جشیاى تٌثیِ تِ شواس هی آیذ صیشا اخغاس کتثی دس پشًٍذُ سسوی صیشدست ًگْذاسی هی شَد
 .اخغاس کتثی ًِ تٌْا تِ فشد تسلین هی شَد تلکِ ًسخِ ای اص آى ًیض تشای هذیشیت اهَس کاسکٌاى ٍ هٌاتغ اًساًی
اسسال هی شَد تا دس پشًٍذُ دائوی کاسهٌذ لشاس گیشد .تؼلیك یا اخشاج هَلت گام تؼذی دس الذاهْای اًضثاعی است ٍ
اغلة صهاًی تِ کاس گشفتِ هی شَد کِ گاهْای پیشیي ًتیجِ ای ًثخشیذُ تاشذ  .هَاسد استثٌایی ًیض ٍجَد داسد کِ
دس صَست شذت تخلف تذٍى ّش گًَِ تَتیخ شفاّی یا کتثی تِ فشد تؼلیك دادُ هی شَد  .تؼلیك سا هی تَاى اص یک
سٍص تا چٌذ ّفتِ تؼییي کشد .اگش تؼلیك هَثش ًیفتذ ٍ هذیشیت دس صذد اخشاج کاهل فشد هشکل ساص ًثاشذ ،کاّش
دسجِ چاسُ تؼذی است  .الثتِ تایذ خا عش ًشاى کشد کِ هؼذٍد ساصهاًْایی ّستٌذ کِ کاّش دسجِ سا تِ هثاتِ یک
الذام اًضثاعی تِ کاس هی گیشًذ .شایذ تِ ایي دلیل کِ سٍحیِ فشد هتخلف ٍ حتی ّوکاساى خذشِ داس هی شَد.
ّوچٌیي کاّش دسجِ دس همایسِ تا گاهْای پیشیي هَلتی ًیست .کاّش دسجِ یک تٌثیِ دائوی است ٍ تٌاتشایي اص
لحاػ اًگیضشی اتؼاد هختلف داسد .چاسُ دیگشی کِ دس ػول تِ کاس گشفتِ هی شَد کاّش حمَق فشد هشکل آفشیي
است .ایي شیَُ تِ عَس هسلن اثشّای هٌفی تش سٍحیِ فشد خغا کاس خَاّذ داشت .اها اگش لشاس تش استفادُ اص آخشیي
چاسُ (یؼٌی اخشاج دائن) ًثاشذ الذاهی است هؼمَل .سخت تشیي تٌثیِ اًضثاعی هذیشیت اخشاج فشد هشکل آفشیي
است .اخشاج سا تٌْا تایذ تشای پش خغاتشیي سفتاسّا دس ًظش گشفت ٍ ایي صهاًی است کِ سفتاس فشد آى لذس ًاهغلَب
است کِ تِ ػولیات ٍاحذ یا ساصهاى خلل جذی ٍاسد هی کٌذ .تصوین تِ اخشاج تایذ پس اص تشسسی دلیك ٍ عَالًی
گشفتِ شَد .تمشیثا تشای ّش کسی اخشاج شذى اص هحل کاس یک ضشتِ ػاعفی ٍ سٍحی شذیذ است.
دس سٍیکشد ًَیي سؼی تش آى است کِ تا حذ اهکاى هسائل تذٍى تٌثیِ حل شًَذ .دس ایي شیَُ هشاحل صیش ٍجَد داسد:
 -1تزکش شفاّی
 -2تزکش کتثی
 -3یک سٍص هشخصی تشای تصوین گیشی( تا حمَق)
 -4اخشاج
دکترحمید سرایداریان

