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 سرمق اله
 

 برگ سبز، برگی برای حفظ دانش سازمانی

 علیرضا صبا، مدیر مسئول نشریه دانشجویی فرهنگی برگ سبز

حمد و سپاس خدایی را سزاست که 

فرصت آموختن حقایق هستی را از 

طریق تفکر، مطالعه و تجربه به آدمی 

 ؛آموخت و به او علم نوشتن را تعلیم داد

بنگارد؛ گیرد، تا هر آنچه را که یاد می

 تا برای آیندگان به یادگار باقی بماند.

نشریه دانشجویی فرهنگی برگ سبز، با 

تالش اعضای کانون قرآن و عترت 

)علیهم السالم( دانشجویان پردیس 

ابع طبیعی دانشگاه کشاورزی و من

دانش "ست تا بتواند، ای فرصت ،تهران

های ا برای نسلر این کانون "سازمانی

 به یادگار بگذارد. آینده

حفظ دانش  ،نشریه یترین دغدغهمهم

اعضای کانون، در  یسازمانی و تجربه

ها است. در طول فعالیت دانشجویی آن

نظر داشته باشید که کانون قرآن و 

 1392( از سال لیهم السالمعترت )ع

رود تاسیس شده است. پس انتظار می

 فعالیت خودجوش سال سابقه 6حداقل 

داشته  به همراه خود را بادانشجویی 

دانیم این تجربه باشد. در حالی که می

های کانون در میان بزرگترها و قدیمی

خورد؛ اما کجاست آن قلم به چشم می

ها روانی که این دانش را که حاصل سال

های بنگارد و برای نسل ؛تجربه است

 بعدی حفظ کند؟!
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نامی است که هیئت  "برگ سبز"نام 

لیهم آن و عترت )عموسس کانون قر

، روی فرم 1392(، در سال السالم

ها تاسیس کانون نوشته بودند و تا سال

عنوان کانون، کانون قرآن و عترت )ع( 

برگ سبز بود. هدف از این نامگذاری 

دانش  ای که قصد داردبر روی نشریه

این است  سازمانی کانون را حفظ کند؛

مسیری که امروز  ؛که نشان دهیم

کانون در پیش دارد، دور از مسیری که 

موسسان کانون برای آن در نظر داشتند 

 نیست.

در نخستین شماره از برگ سبز گزارش 

تا  1397انون، از مهر های کفعالیت

خوانیم. چند خبر مرتبط با کنون را می

های کانون را دنبال یتحوزه فعال

ی اخالق رهدربا هم چند خطیکنیم. می

خوانیم. صحبت از قرآن کریم می و

دانش سازمانی کردیم؛ برای دستیابی 

به آن باید از فرهنگ سازمانی آگاهی 

ط یابیم. در آخرین مقاله این شماره ارتبا

بین وفاداری سازمانی و 

، به عنوان یک رکن پذیریمسئولیت

را بررسی  مهم فرهنگ سازمانی

 کنیم.می

است که یک بدیهی گویم، در پایان می

سط مجریان و تواگر  حرکت دانشجویی

، مخاطبان اصلی آن، یعنی دانشجویان

تواند موثر واقع حمایت نشود، نمی

وانندگان ی شما خشود. پس از همه

کنم، برای کمک به عزیز درخواست می

و  ریداین نشریه و این حرکت گام بردا

با نظرات، پیشنهادها و  را برگ سبز

. امید است با انتقادات خود یاری کنید

 کمک شما عزیزان، و یاری خداوند

ما،  "ی درویشیتحفه" برگ سبز

 مقبول افتد.
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 روی خط خبر
 

 های قرآنی در دانشگاه تهران؛تشکیل شورای هماهنگی فعالیتبا 

 !می چرخدهای قرآنی بیشتر چرخ فعالیت
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از تشکیل شورای هماهنگی  ،مجید سرسنگی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

 های قرآنی در این دانشگاه، خبر داد.فعالیت

مجید سرسنگی ، 1398مرداد  6به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، 

 ،در این نشست دانشگاه تهرانمعاون فرهنگی و اجتماعی . دیدار کرد اصحاب رسانهبا 

را به عنوان مشکالت امروز  رائه مفاهیم قرآنفعاالن قرآنی در ا شیوه سنتی و ناهماهنگی

 دانشگاه، با تشکیلدر های قرآنی چرخ فعالیت ؛ابراز امیدواری کردو  معرفی کرد جامعه

 بیشتر بچرخد. ،های قرآنیهماهنگی فعالیتی شورا

ع مدارس دانشجویی قرآن و ، مجمقرآن و عترت دانشجویی کانون 8اه تهران در دانشگ

های قرآنی ی فعالیتدیگر متول، دارالقرآن شهدای مسجد دانشگاه و چند مجموعه عترت

  هستند. دانشگاه

 

 در قم پایان یافت؛و عترت سی و چهارمین جشنواره قرآن 

 های قرآنی کشوربرترین سهم دانشگاه تهران از

دانشگاه تهران، دانشجوی  15

عناوین برتر سی و چهارمین 

جشنواره قرآن و عترت دانشجویان 

 کشور را کسب کردند.
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به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، در اختتامیه سی و چهارمین 

 4مقام اول،  5جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور، دانشجویان دانشگاه تهران 

 مقام سوم را کسب کردند. 6مقام دوم و 

اختتامیه سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت با حضور منصور غالمی، وزیر علوم 

  در دانشگاه قم برگزار شد. 1398مهر  10،  تحقیقات و فناوری

 

 ؛ندپر کشید 11پرستوهای تیتر 

 نشریات دانشجویی دینی و قرآنی کشور« حسنه اسوه»، «تنفس»

، در اختتامیه یازهمین جشنواره دینی و قرآنی کشوردانشجویی های نشریات برترین

 معرفی شدند. سراسری نشریات دانشجویی

 نشریه تنفس از؛ به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

صال از علوم تمنای و علوم پزشکی تبریز، اسوه حسنه از آزاد اسالمی واحد نجف آباد و

های اول تا سوم برترین نشریات دانشجویی دینی و قرآنی یازدهمین پزشکی تبریز، مقام

 جشنواره سراسری نشریات دانشجویی بودند.

شیراز، مصطفی انتظاری هروی از علوم پزشکی مشهد و کاظم  سینا جنگجو ازهمچنین 

دینی و قرآنی را کسب های اول تا سوم بخش مقاله صفایی از علوم پزشکی تبریز مقام

 .کردند
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نشریات دانشجویی، با حضور مسئوالن دانشگاهی  یاختتامیه یازدهمین جشنواره سراسر

  در دانشگاه تهران برگزار شد. 1398شهریور  5و برگزیدگان، 
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 ؛داد در دانشگاه تربیت مدرس روی

 رویشدر  و منابع طبیعی پردیس کشاورزیو عترت  کانون قرآن درخشش 

 14در بین  قرآن و عترت پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران طرح کانون

 ی کشور، در هفتمین جشنواره ملی رویش قرار گرفت.طرح برگزیده

دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی  کانون قرآن و عترتبه گزارش برگ سبز، 

دستاوردها و  در هفتمین جشنواره ملی رویش، ویژه ارائه نستاودانشگاه تهران ت

هنری و مذهبی دانشجویان سراسر کشور، های فرهنگی، اجتماعی، های کانونتوانمندی

 ی بخش طرح و ایده را به دست آورد.مقام برگزیده

بررسی در کانون بود  بحث و ی جشنواره ملی رویش، حاصل چندین جلسهطرح برگزیده

 اجرایی نشد؛ اما توانست افتخارآفرینی کند. ،که دست آخر به دلیل مشکالتی

اختتامیه هفتمین  

جشنواره ملی رویش، 

شهریور  7پنج شنبه 

، با حضور 1398

مسئوالن دانشگاهی و 

در  ،برگزیدگان

دانشگاه تربیت مدرس 

  برگزار شد.
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 ای از منظر قرآن کریمالق حرفهاخ

 معارف اسالمیروح اهلل طالبی، دانشجوی کارشناسی الهیات و 

آن قدر  یااخالق حرفه یدامنه

هر  یگسترده است که امروزه برا

  میتنظ یخاص یقواعد اخالق یاحرفه

اخالق  یهاشده است. اما معموال مولفه

 یمعرف یرا در موارد مشترک یاحرفه

 نیا یتمام رب میکنند که قرآن کریم

داشته  دیتاک یاخالق یواال یهاارزش

 است.

از  زیو پره ییگوراست :صداقت

از  یاریبس اتیسخنان کذب که در آ

 یقرآن به آن اشاره شده است. برا

 میخوانیسوره زمر م 33 یهینمونه در آ

گو باشد و سخن که راست یکس"

 ،دنریکه آن را بپذ یو کس دیراست بگو

 ".زکارندیپره

 قایرفتار صادقانه دق :یکردارراست

رود. یبه کار م اکارانهیدر برابر اعمال ر

به شدت مورد نکوهش  ،لدر عم ایر

 264 اتینمونه در آ یقرآن است. برا

، اعمال ءسوره نسا 142سوره بقره و 

  شده است. حیتقب اکارانهیر

 تیاحساس مسئول :یریپذتیمسئول

 دارد. یاژهیو گاهیجا یادر اخالق حرفه

 تیدر موارد متعدد مسئول میقرآن کر

 یکند. برایافراد را به آنان گوشزد م

 امتیسوره ق 36 هینمونه در آ

انسان گمان کرده  ایآ" میخوانیم

رها  یتیمسئول چیو بدون ه هودهیب

 "د؟شویم

 ییهاموضوع در حرفه نیا :یرازدار

وکالت و تجارت به  ،یچون پزشک

 اتیدر آ میشدت مطرح است. قرآن کر

 امبریراز پ یافشا م،یسوره تحر ییابتدا

 یاز همسران او را امر یکیتوسط 
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را نکوهش کرده  آنناپسند شمرده و 

از  یگرید اتیدر آ نیاست. هم چن

 قرآن استراق سمع نکوهش شده است.

مولفه مخصوصا در  نی: ایطرفیب

 یمهم اریامر بس یارسانه یهاحرفه

در  یشود. هر فرد و سازمانیم یتلق

 تیموظف است واقع یمقام خبررسان

را آن گونه که هست به مخاطب  یخبر

برساند و قضاوت را خود برعهده 

سوره احزاب  37 هی. خداوند در آردینگ

 زا یبخش دیکه نبا دیفرمایم امبریبه پ

را از ترس مردم پنهان کند  یاخبار وح

 و به اطالعشان نرساند.

احترام به داشت افراد و بزرگ :احترام

شده  رفتهیپذ یاها در هر حرفهآن

از  یمتعدد اتیاست. خداوند در آ

ها اشاره کرده و قرآن به احترام انسان

 یافراد خاص یخواهد برایاز مومنان م

نمونه  یقائل شوند. برا یاژهیاحترام و

احترام  یستهیمادران در قرآن شا

  .داندانسته شده اریبس

 تیست که رعایهیبد :قانون بودن تابع

 یاامر اخالق حرفه نیترییابتدا نیقوان

همواره مومنان را به  میست. قرآن کرا

ند. کیم بیو ترغ قیتشو نیحفظ قوان

به  ،ینید نیاز ده بار از قوان شیتنها ب

نام برده شده و  "حدود اهلل"عنوان 

ها بر حذر داشته مومنان را از نقض آن

 است.

به  یبندیوفا و حس پا :یوفادار

 تیتواند موفقیحرفه م کی یشاکله

کند. قرآن  تیرا تقو یافرد حرفه کی

سوره مائده از مومنان  هیآ نیدر اول

ها و مانیپ یخواهد تا به تمامیم

باشند و به  بندیپا نیقراردادها و قوان

 ها وفا کنند.آن
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در  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشجویان به کارنامه کانون قرآن و عترت نگاهی

 ؛1398-1397سال تحصیلی 

 سازیم!دستاورد می "تقریبا هیچ"وقتی که از 

علیرضا صبا، دبیر کانون قرآن و عترت دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 

 دانشگاه تهران

از زبان رییس کل مستعفی بانک مرکزی به گوش  "هیچتقریبا "وقتی عبارت معروف 

  های ایران آغاز شد: فصل تقریبا هیچ!رسید؛ فصل جدیدی در ادبیات رسانه
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 ،های فرهنگی و دانشجوییدر فعالیت

رنگ متفاوتی با  "تقریبا هیچ"فصل 

های روزمره جامعه دارد. دیگر فعالیت

ها از که حمایت در شرایطی هستیم

های دانشجویی به دلیل برنامه

ها کمتر مشکالت مالی در دانشگاه

شده است. از طرفی در شرایط امروز 

جامعه، دانشجویان بیشتر به دنبال 

شغل و تامین نیازهای روزمره خود 

های دانشجویی در هستند. فعالیت

اند. اما ها به سردی گراییدهدانشگاه

ن چراغ امید هنوز در دانشگاه تهرا

های دانشجویی روشن است. از فعالیت

شود و در حد توان دانشگاه، حمایت می

هنوز هم دانشجویانی هستند که تا 

شامگاه روزهای سرد زمستانی، با کوله 

باری از دغدغه و امید، برای ساختن 

فردای روشن فرهنگ ایران اسالمی، 

  کنند.تالش 

را توان این وضعیت با این وصف، نمی

های ها و دانشکدهبه تمام پردیس

دانشگاه تهران تعمیم داد. در جایی 

اند و تنها به دانشجویان کنار نشسته

خود دنبال تامین معشیت و منافع 

با  هستند و در جای دیگری مسئوالن

سوء مدیریت، امان از دانشجویان 

  اند!مند بریدهدغدغه

به پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 

آییم. جایی که به هران میدانشگاه ت

ی غالمرضا غفاری، معاون گفته

علوم،  فرهنگی و اجتماعی وزارت

 تحقیقات و فناوری، محل انتشار

نخستین نشریه دانشجویی کشور 

است. غفاری در آیین اختتامیه 

یازهمین جشنواره سراسری نشریات 

(، سال انتشار این 11دانشجویی )تیتر

 اعالم کرد. 1315نشریه را 

های دیگر، در میان مانند تمام دانشگاه

های دانشجویی پردیس، فعالیت
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های فرهنگی، هنری، فعالیت کانون

اجتماعی و دینی، رنگ و بوی دیگری 

ساخت »دارد. رنگ و بویی توام با 

های بهتر و متخصصان آگاه به انسان

این را مجید «. فرهنگ و جامعه

اجتماعی سرسنگی، معاون فرهنگی و 

اندیشی با دانشگاه تهران در نشست هم

های دانشگاه در اسفند دبیران کانون

 گفت. 1397

کانون قرآن و عترت دانشجویان 

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 

و با تالش  1392دانشگاه تهران، از سال 

رسول لوایی آدریانی و همکارانش، 

تاسیس شد. لوایی چند سال کانون را 

، 1397در انتخابات آبان اداره کرد و 

علیرضا صبا، سکان دبیری کانون را به 

های اولیه، کانون دست گرفت. در ماه

ماهه خود را  6مسیر حرکت 

 ریزی کرد.برنامه

 

 شودکانون دست به قلم می

، عنوانی است که "برگ سبز"عنوان 

رسول لوایی آدریانی و همکاران او، 

برای کانون قرآن و عترت پیشنهاد 

داده بودند. انتخاب این عنوان برای 

ای که برنامه داشت تا دانش نشریه

سازمانی کانون را حفظ کند؛ انتخابی 

دهد مناسب بود. انتخابی که نشان می

کنندگان کانون قرآن و عترت از تاسیس

و با  1397خود دور نیست. در بهمن 

حکم محمدعلی زارع چاهوکی، 

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 

تهران، نشریه برگ سبز از کمیته ناظر 

این دانشگاه  بر نشریات دانشگاهی

. سامانه الکترونیکی این مجوز گرفت

اندازی راه 1398نشریه در اردیبهشت 

باشد وثر گامی م "برگ سبز"شد تا 

. شماره نخست "سبز مدیریت" برای

این نشریه پس از طی مراحل قانونی و 

 منتشر شد. 1398حقوقی در مهر 
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که اعضای کانون  بود 1397آبان 

تصمیم گرفتند؛ نشریه دانشجویی 

آرامین را برای پرداختن به مسائل 

معه اجتماعی و کنشگری موثر در جا

ند. آرامین به معنای تاسیس کن

گر قصد دارد تا میانجیگر میانجی

مناسبی بین جامعه امروزی و دین الهی 

باشد. این دوهفته نامه، در اسفند 

و با کسب مجوز از کمیته ناظر  1397

بر نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران، 

آغاز به کار کرد. فاطمه کرمی نصر و 

یاری، اعضای شورای انسیه علی

دیر مسئول و سردبیر مرکزی کانون، م

. نخستین شماره آن، هستند شریهاین ن

تفاوتی و با موضوع بی 1398فروردین 

اجتماعی منتشر شد. بازخوردها و 

نظرات کارشناسان و فعاالن حوزه 

نشریات دانشجویی دریافت شد و با 

توجه به شرایط، تصمیم بر این شد 

ای در آیندهآرامین ماهنامه شود. 

ها و شکل جدید، با سیاستنزدیک و 

  منتشر خواهد شد. آرامین

 اجرا نشد ولی افتخار آفرید

این  ها به، کانونی1397در دی و بهمن 

نظر مشترک رسیدند که وضعیت 

تبدیل به کنونی روابط عاطفی جوانان 

یک وضعیت بغرنج شده است. جوانان 

ها شرایط روند؛ خانوادهراه خود را می

جامعه را مانند زمان خودشان در نظر 

د؛ مشاوران و روانشناسان گیرنمی

سرگرم حل هزاران مشکل دیگرند و 

ن و مسئوال این مسائل در اولویت

اینجا بود که  مدیران دانشگاهی نیست.

ی مشترک و با غهاعضای کانون با دغد

گام در بررسی و حل این تفکر خالق 

ات زیادی . جلسمشکل برداشتند

 سمینار»طرح  تشکیل شد و در نهایت
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قرآن  از دیدگاه ابط عاطفیرو بررسی

 بود.ها خروجی آن« کریم

 ،روکراسی اداریشاخ و دم بغول بی

دست در دست دیگر مشکالت جامعه 

گذاشت و اجازه نداد تا این برنامه 

 برگزار شود!

اما این پایان ماجرا نبود. بخش طرح و 

ی هفتمین جشنواره ملی رویش، ایده

های ارائه دستاوردها و توانمندیویژه 

های فرهنگی، اجتماعی، هنری و کانون

دانشجویان سراسر کشور،  مذهبی

پذیرای این طرح بود. نتیجه جشنواره 

اعالم شد و طرح  1398در شهریور 

از  روابط عاطفیبررسی سمینار »

که اولین محصول « دیدگاه قرآن کریم

 اعضای کانون بود؛ به عنوان مشترک

  ی برتر جشنواره شناخته شد.ایده

 المللی بودن!رسیدن به رویای بین

، محمدعلی زارع 1397اسفند 

چاهوکی، مدیر کل فرهنگی و اجتماعی 

دانشگاه، پیشنهاد مدیریت غرفه 

دانشگاه تهران در بیست و هفتمین 

المللی قرآن کریم را به نمایشگاه بین

کانون داد. کانون با توجه به ظرفیت 

فعال خود استقبال کرد. در اعضای 

نخستین گام با کانون قرآن و عترت 

، ده الهیات و معارف اسالمیدانشک

صحبت شد. فاطمه عسکری، دبیر 

کانون دانشکده الهیات، پای کار آمد. 

هیچ  ریزی انجام گرفت.نامهچند ماه بر

های سال گذشته آرشیوی از فعالیت

طرفی این غرفه در دسترس نبود. از 
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های ی کار کانونمند و پانان عالقهجوا

چنین میدانی را  تجربهقرآن و عترت 

کوشی و با سخت هانداشتند. اما آن

خوبی از خود به تالش توانستند؛ یادگار 

 جای بگذارند.

غرفه دانشگاه تهران در نمایشگاه 

ر ترویج المللی قرآن کریم با شعابین

پذیری ای و مسئولیتاخالق حرفه

اردیبهشت  23دوشنبه  اجتماعی،

آغاز به کار کرد. نمایشگاه  1398

قرآن و  های دانشجوییفعالیت کانون

دانشگاه، قصد داشت تا  عترت

ها آشنا کند. مخاطبان را با این کانون

های ها و رسالهنامههای پایاننمایشگاه

دانشجویی در حوزه قرآن کریم و 

های قرآنی چاپ شده کتاب

های این مایشگاهدانشگاهیان، دیگر ن

  غرفه بودند.

ع ترویج های دانشجویی با موضوحلقه

پذیری ای و مسئولیتاخالق حرفه

اجتماعی دیگر برنامه این غرفه بود. 
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سوال روز غرفه با محوریت مسائل 

ای اجتماعی و معرفی کتاب هم برنامه

 بود که با استقبال مخاطبان مواجه شد.

دانشجویی های نونهای کافعالیت

دانشگاه تهران در این  قرآن و عترت

غرفه مورد تقدیر علی محمدی، معاون 

فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان 

کل کشور و قائم مقام بخش دانشگاهی 

  نمایشگاه قرار گرفت.

های دانشگاهی ارتباط با دیگر مجموعه

های قرآنی، نمایش تعهد و فعالیت

 قرآن و عترتهای دانشجویی نونکا

دانشگاه و حضور پویاتر دانشگاه نسبت 

آوردهای های گذشته، دستبه دوره

غرفه دانشگاه تهران در بیست و 

هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن 

 کریم بود.

ریحانه شریعتی و محیا حاجی احمدی، 

ورای مرکزی کانون قرآن و اعضای ش
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دانشجویان پردیس کشاورزی و  عترت

یعی از اعضای فعال این غرفه منابع طب

اهلل طالبی و عادله بودند. همچنین روح

خدادایان، دانشجویان دانشکده 

الهیات و معارف اسالمی، دیگر اعضای 

 فعال غرفه بودند.

های قرآنی استان البرز در برترین

 دانشگاه تهران

، ماه پرکاری برای 1398اردیبهشت 

کانون بود. نخستین مسابقات قرآن 

های استان البرز، به دانشگاهکریم 

ابتکار معاونت فرهنگی و دانشجویی 

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 

دانشگاه تهران، دیگر رویداد این ماه 

 بود.

کانون این بار تنها مسئولیت اجرایی 

یاری به همراه چند داشت. انسیه علی

نفر از دیگر اعضا، مسئول اجرای 

  برنامه بودند.وظایف کانون در این 

ی وظیفهورای سیاستگذاری برنامه ش

الوگ را ی کاتچینش دکور و تهییه

 .برعهده کانون گذاشته بود

 همگام با شورای هماهنگی

کانون  91کانون قرآن و عترت مانند 

های دیگر، عضو شورای هماهنگی کانون

فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی 

است. در دانشجویان دانشگاه تهران 

کانون دیگر شورای  9پردیس هم در کنار 

های پردیس کشاورزی و هماهنگی کانون

دهد. پس در منابع طبیعی را تشکیل می

قبال این عضویت وظیفه دارد تا همیشه 

 ها بماند.پای کار  کانون

بیست سالگی  های دانشگاه تهرانانونک

جشن گرفتند.  1397 آذر 19در  خود را

چه در باشگاه دانشجویان و چه در 

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، 

اعضای کانون قرآن و عترت در کنار 

ها پای کار ایستادند. اعضای دیگر کانون
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جشنی که احسان محمدی، دبیر سابق 

های دانشگاه، شورای هماهنگی کانون

ر دبیر آن بود و علیرضا محمدی، دبی

 .اجرایی آنکنونی شورا، مدیر 

های در افتتاحیه آن چهرهجشنی که 

احمدآبادی،  لیچون محمود نیبزرگی 

رییس دانشگاه تهران و هادی خانیکی، 

استاد ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی 

و معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم 

در آن  هانخستین کانون در زمان تاسیس

 حضور داشتند.

و منابع  آذر، در پردیس کشاورزی 13

ها بریده سالگی کانون 20طبیعی، کیک 

ها در کنار شد. آن جا هم اعضای کانون

یکدیگر نشان دادند که وقتی صحبت از 

شود، همگی پای کار ی بودن میکانون

 سازند.ها را میآیند و بهترینمی

هر سال برای پایش سالمت  نمایشگاه مهر

دانشگاه برگزار  دانشجویان نوورود

 براید. این نمایشگاه جایی است شومی

را نمایش دهیم تا  آن که هر چه داریم

دانشجویان ورودی دانشگاه بدانند که 

 ها هم هستند.کانون

 17و   16ها در نمایشگاه مهر غرفه کانون

دست در ها را اعضای پای کار کانون

گرفتند. اعضای کانون قرآن و عترت هم 

ر کنار و د نداز این  اعضا مستثنی نبود

ها به ها، برای معرفی هرچه بهتر کانونآن

دانشجویان ورودی دانشگاه تالش 

 .ندکرد

سرد است! کسی پای «  تقریبا هیچ»فصل 

ها محدودند! آید! بودجهکار نمی

 اند اما ها پر از پیچ و خمروهای ادارهراه

چشمان عاشقان فرهنگ « امید»گرمای 

« تقریبا هیچ»این مرز و بوم است که از 

 سازد!دستاورد می
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های شورای هماهنگی امهتصاویری از حضور و مشارکت اعضای کانون در برن

 دانشگاه و پردیس هایکانون
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مدیریت پذیری و وفاداری سازمانی در مسئولیت نقش و تاثیر

 منابع انسانی

های صنایع غذایی، پردیس علیرضا صبا، دانشجوی کارشناسی مهندسی ماشین

 کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

 

بدکار را از  ،(: با پاداش دادن به نیکوکارالسالملیهحضرت علی )ع

 البالغه(نهج 177 بدکرداری باز دار. ) حکمت

 مقدمه

ترین اهداف سومین برنامه یکی از مهم

ارتقای "تهران،  راهبردی دانشگاه

 "پذیری اجتماعیاخالق و مسئولیت

هر سازمان،  است. طبیعی است که در

کارخانه، موسسه، تشکل دانشجویی 

پذیری کارمند، مدیر، مسئولیت ،...و

و موثری در  مهم ... نقش ، عضو وکارگر

ه دارد. پیشبرد اهداف آن مجموع

ل زیادی در افزایش عوام

پذیری افراد نسبت به مسئولیت

 "وفاداری"ها نقش دارد اما مجموعه

بسیار  رافراد نسبت به مجموعه ام

یقینا اگر وفاداری  است. یحائز اهمیت

افراد به مجموعه کم باشد، 

ن به شدت کاهش پذیری آنائولیتمس

 یابد.می

فرصتی فراهم آمده است تا با مطالعه و 

های صورت گرفته بازبینی پژوهش

ی وفاداری سازمانی، نسبت به درباره

منابع بررسی این امر مهم در مدیریت 

ها و چه انسانی کشور، چه در سازمان
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در صنایع، توجهی ویژه شود. بدون شک 

پذیری بدون در نظر تحقق مسئولیت

ممکن گرفتن وفاداری سازمانی 

نخواهد بود. در این مجال به تاکید بر 

به عنوان یک امر  وفاداری سازمانی

مدیریت  پذیری ومهم در مسئولیت

 شود.منابع انسانی پرداخته می

 وفاداری سازمانی چیست؟

به عنوان  در فرهنگ دهخدا وفاداری

استی و صمیمیت درستی و صداقت، ر

شده است.  تعریف در زندگی و روابط

توان پایداری و در واقع وفاداری را می

ثبات در روابط و صداقت در تعامالت 

 و عمل کردن به تعهدات تعریف نمود.

وفاداری سازمانی زیر مجموعه فرهنگ 

سازمانی است. فرهنگ سازمانی نیز 

ها و اصول ای از ارزشزیرمجموعه

که به آن دانش  حاکم بر سازمان است

. به تعبیر رابینز، سازمانی گویند

سیستمی از استنباط  ،فرهنگ سازمانی

است که اعضا نسبت به یک  یمشترک

ان دارند. فرهنگ سازمانی باعث سازم

د که در افراد، تعهدات و شومی

های فراتر از منافع و عالیق پایبندی

چه که شخصی به وجود آید. در نتیجه آن

شود، ی نامیده میوفاداری سازمان

ی مستقیم با فرهنگ پذیرفته رابطه

ی سازمان داشته و متاثر از آن شده

 است.

توان وفاداری سازمانی به تعبیری می

افراد را این چنین تعریف نمود: نیروی 

کاری که نسبت به موفقیت سازمان 

احساس تعهد نموده و بر این باور است 

ترین انتخاب که سازمان مطبوعش به

. این نیروها نه تنها برای کارکردن است

برنامه دارند که در سازمان باقی بمانند 

بلکه عمال هم به دنبال گزینه جایگزین 

د و توجهی به سایر پیشنهادها نیستن

 کنند.نمی
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به تعبیر رابینز وفاداری سازمانی، 

شناسایی سطوح پرخاشگرانه و تهاجمی 

های سازمان، شرکت در فعالیت

امید به تبدیل شدن به  سازمانی و

عنوان عضوی ثابت و بلندمدت در 

یک  یسازمان است. وفاداری سازمان

اتی است که بر اثر احساس امر ذ

اشتیاق به عضویت در یک  وابستگی،

گروه، آمادگی برای تشریک مساعی، 

حس اعتماد و همسویی داوطلبانه با یک 

گروه و تمایل به پیروی از رهنمودهای 

 نسان وجود دارد.سازمانی، در ا

سازی و انطباق، سه عامل: هویت، درون

گیری وفاداری ازهبه عنوان ابزار اند

و  اند. هویتشده سازمانی معرفی

های شرکت را شکل ارزش ،سازیوندر

که انطباق نشان  در حالی ؛دهندمی

ی تمایل و درگیری کارکنان در دهنده

 مسائل سازمانی است.

 ان موجباحساس وفاداری به سازم

ی بیشتر و شود کارکنان با انگیزهمی

مشتاقانه به فعالیت بپردازند و در 

ها به مراتب بهتر و نتیجه خروجی آن

ها باالتر خواهد بود. وری آنبهره

ه کارکنان وفادار به سازمان، نسبت ب

اهداف سازمان احساس مسئولیت 

کنند و در راستای این اهداف می

را به  مدیرانفعالیت کرده و تصمیمات 

گذارند. فردی که به سازمان اجرا می

ی تر و با خشنودوفادار است سریع

پذیرد بیشتر تغییرات در سازمان را می

د؛ چون دهها وفق میو خود را با آن

داند و خود را بخشی از سازمان می

 کند.های سازمان را درک میسیاست

وفاداری سازمانی و رضایت 

 شغلی

ای مهم و رضایت شغلی مقوله 

تاثیرگذار در عملکرد کارکنان است. 

29 



 ۱۳۹۸دانشجویی فرهنگی برگ سبز، دوره اول، شماره یک، پاییز نشریه 

 

ک اصطالح فنی، رضایت کارکنان ی

برای تشریح این موضوع است که آیا 

نیروی کار شاد، سر زنده و خرسند 

نیازهایش ها و است و آرزوها، خواسته

شود یا خیر؟ در محیط کار برآورده می

جلوگیری از ترک سازمان با مدیریت 

ط انسانی و حیح و برقراری روابص

کردن محیطی اجتماعی سالم و فراهم

مناسب که باعث خشنودی و رضایت 

کارکنان شود و در نتیجه مانع از ترک 

 ؛های ناشی از آن گرددسازمان و هزینه

یکی از اهداف اصلی مدیریت منابع 

 انسانی است.

منظور از رضایت شغلی یک نوع لذت  

کار است که  و احساس مثبت نسبت به

ی بین آنچه فرد از آن هم تابعی از رابطه

و آنچه شغل به فرد  داردشغل انتظار 

 .است دهد،ارائه می

مدیران به سه دلیل باید به رضایت  

شغلی کارکنانشان اهمیت بدهند. اول، 

اد ناراضی بیشتر از بقیه غیبت افر

دهند و محل کار کنند، استعفا میمی

کنند. دوم، کارکنان میرا ترک خود 

راضی از سالمت جسمی و بهداشت 

بهتری برخوردارند و بیشتر عمر روانی 

کنند؛ سوم، با افزایش رضایت می

د کاری )تعهد سازمانی( شغلی، تعه

ها حاکی از آن یابد. پژوهشافزایش می

است که وفاداری سازمانی و رضایت 

شغلی با عملکرد سازمانی و عملکرد 

منفی  رابطهمثبتی دارد و شغلی رابطه 

دارد. با نقل و انتقال و غیبت کارکنان 

توان گفت عدم به دیدگاهی می

رضایت شغلی به عدم تعهد شغلی و در 

پذیری منجر جه به عدم مسئولیتنتی

 شود.می

های انجام شده در این از نمونه پژوهش

این موارد  زمینه و نتایج آن می توان به

  اشاره کرد:
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به مطالعه در  2003سال  در لو و ژانگ

ی بین رضایت شغلی و رابطه مورد

وفاداری سازمانی در صنایع هنگ کنگ 

پرداختند و به این نتیجه رسیدند که 

های قبل و های شغل، آموزشویژگی

ضمن خدمت، پاداش عادالنه و رضایت 

شغلی بر وفاداری سازمانی افراد موثر 

است. همچنین در پژوهشی که ریکاتا 

و در تجزیه و تحلیل رفتار  2002سال در 

های دولتی نفر از کارکنان سازمان 93

انجام داد، نشان داده شد که وفاداری 

سازمانی و رضایت شغلی افراد با 

عملکرد شغلی کارکنان ارتباط نزدیک 

 1997دارد. در پژوهش بالن در سال 

در رابطه با عوامل موثر بر وفاداری 

رضایت  سازمانی نشان داده شد که

ای بر شغلی به عنوان متغیر واسطه

وفاداری سازمانی تاثیر مثبت و 

معناداری دارد. در پژوهشی که در 

میان دو گروه از کارکنان یک شرکت با 

شکل  1990دو رهبری متفاوت در سال 

شد که تساوی عدالت  گرفت، دریافت

سازمانی در دامنه کاری کارکنان، 

را  یرضایت شغلی و وفاداری سازمان

  دهد.تحت تاثیر قرار می

رضایت شغلی و از دیگر موارد موثر در 

به مدیریت  توان، میوفاداری سازمانی

توسعه منابع انسانی، مدیریت جبران 

حفظ و  خدمات و مدیریت ارتقا،

 اشاره کرد. داری منابع انسانینگه

چه کنیم تا وفاداری سازمانی 

 افزایش پیدا کند؟

دانیم تصویر ذهنی از برند مجموعه می

نقش موثری در افزایش وفاداری 

سازمانی دارد؛ بنابراین عدم 

برداری درست از توان بالقوه بهره

موجود در تصویر ذهنی برند، به عنوان 

اهرمی در جهت افزایش رضایت و 

وفاداری کارکنان باعث به هدررفتن 
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قیمت سازمان ی گراناین سرمایه

 .شودمی

معنویت یک عامل مهم دیگر در 

 ،سازمانهر وفاداری سازمانی است. در 

در سه بعد فردی، گروهی و سازمانی، 

معنویت داریم. معنویت فردی عالقه 

شخص و وابستگی نسبت به کار در 

سازمان و دیدن نوعی هدف و معنا در 

مندی کار سازمان است که باعث عالقه

عد . در بشوده کار در سازمان میفرد ب

 به همبستگی میان ،گروهی معنویت

ود. شفرد با سایر کارکنان پرداخته می

در این سطح کارکنان ضمن حفظ ارتباط 

ی اهداف معنوی بین خود، به واسطه

مشترک با یکدیگر نزدیکی و وابستگی 

ت در خواهند داشت. در نهایت معنوی

با  بعد سازمانی، یکی دانستن خود

فرد سازمان است که در این سطح 

های سازمان ها و رسالتاهداف، ارزش

ها و داف، ارزشرا همسو با اه

اه بیند و در رهای خود میرسالت

کند که تحقق آنها بیشترین تالش را می

 پذیری فرد است.این در اوج مسئولیت

به  ،ها و عالیقتناسب شغل با مهارت

تمرکز بیشتر و دقت باالتر و کوشش 

وفاداری بیشتر فرد و در نتیجه بیشتر 

شود. یکی از منتج می ،وی به سازمان

نقاط قوت این امر بروز خالقیت 

شان و ی شغلیکارکنان در زمینه

اهداف سازمان است که نقش بسیار 

 موثری در تقویت سازمان دارد.

توان به امنیت به دنبال این موارد می

وابط شغلی، آموزش صحیح و مناسب، ر

ی اشاره سازمانی و مشارکت اجتماع

که از عوامل موثر در تقویت کرد 

 وفاداری سازمانی فرد هستند.

به معنای تقسیم  ،رهبری توزیع شده

یان ارکان مجموعه به طور مسئولیت م

تواند عامل مهمی در افزایش صحیح می
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وفاداری سازمانی باشد. بایستی در نظر 

نیز های مدیریتی داشت که حذف الیه

 .امر استاز عوامل مهم این 

چند نکته موثر در افزایش در ادامه 

  برای مدیران ،وفاداری سازمانی افراد

 :کنیمرا گوشزد می

مدیران سعی کنند به دنبال کارکنانی 

باشند که ماندگارند. به دیگر بیان، 

ه به فکر بیرون راندن بیش از آنک

فایده باشیم، باید در حفظ کارکنان بی

های ر طرحرآمد بکوشیم تا دکارکنان س

ریزش، به سرعت جذب مشاغل جدید 

 نشوند.

قدرناشناسی از مهمترین دالیل ترک 

مان است. مدیران سرآمدان از ساز

توانند با قدردانی از منابع انسانی می

ی ها دربارهو جویا شدن نظر آن افراد

به حل  ،کار و بهبود و اثربخشی سازمان

 این مشکل کمک کنند.

با شناسایی عوامل مستقیم مدیران باید 

و غیرمستقیم موثر در رضایت شغلی و 

 طراحی ساز و کار مناسب و روشن برای

در جهت افزایش  ،مشکالت حل

رضایت شغلی و در نتیجه وفاداری 

 سازمانی تالش کنند.

 سخن پایانی

ظر داشت که جدای از آنکه بایستی در ن

پذیری امری ذاتی و متناسب مسئولیت

ی روحیهت، تقویت به هر فرد اس

پذیری در افراد مستعد و مسئولیت

مستقیما به تصمیمات  مندعالقه

نانچه مدیری با گردد. چمدیران برمی

پذیری کارمند سوءتدبیر مسئولیت

م رعایت نکات مطرح خود را با عد

سازمان پاسخگوی  شده، کاهش دهد؛

این اشتباه خواهد بود. این در حالی 

پذیر لیتشویق فرد مسئواست که ت

یت میزان وفاداری سازمانی ضمن تقو

افرادی که در سطح  ؛تواندفرد می
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ئولیت پذیری کمتری قرار دارند مس

را، نسبت به افزایش حس 

ترغیب کند. در خود،  پذیریمسئولیت

در این مجال با معرفی و تشریح 

ضایت شغلی و وفاداری سازمانی و ر

پذیری و موفقیت تاثیر آن بر مسئولیت

مان، همچنین با برشمردن چندی ساز

های افزایش وفاداری سازمانی، از راه

در جهت ترویج  تالش کردیم تا گامی

باشیم. باشد  مسئولیت پذیری برداشته

 که مقبول افتد.

 منابع

. بررسی تاثیر تصویر ذهنی برند بر 1

وفاداری کارکنان، میرزا حسن حسینی، 

دانشکده مدیریت سازمان مرکزی 

دانشگاه پیام نور تهران مرکز، 

وحیدرضا حلوائیها، سعید رمضانی، 

دانشگاه پیام نور تهران مرکز، مجله 

 مدیریت توسعه و تحول

. طراحی مدل ساختاری مدیریت 2

منابع انسانی برای دستیابی به وفاداری 

سازمانی، حسین حیدری، دانشجوی 

دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه 

فرانک موسوی، عالمه طباطبایی، 

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه 

آزاد اسالمی کرمانشاه، سید رضا 

حسنی، استادیار گروه مدیریت 

بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی 

کرمانشاه، مجله مدیریت دولتی 

 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

زاده، . وفاداری سازمانی، مسعود طه3

مجله کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، 

موج، پژوهشگاه علوم انسانی و 

 مطالعات فرهنگی
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