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 بر نهج البلاغه یمبتن یخدمت عموم زهیتوسعه مفهوم انگ
 *** محمدجواد معتمد/ ** نیمت یحسن زارع /* یریام ینق یعل

 88/17/1011تاریخ پذیرش:   14/11/99تاریخ دریافت: 

 دهیچک
های انگیزه خدمه عمومی زمامداران و کارگزاران از بنیادی ترین شاااخصه    

اسامی محسوب  جوامعرشاد و بلو  بازیگران سایاسای در ساختار حکمرانی 

رو باا هادف توساااعه مفهو  انگیزه خدمه عمومی بر پیش گردد. نوشاااتاارمی

اساااس منبع ارزشاامند نه  الباغه و در چهارچوب دیدگاه اسااامی صااورآ 

پاذیرفتااه اساااه. پس از مدااالعااه ادبیاااآ موضاااو  و بررسااای دقیق محتوای 

الباغه  خدبه ها  نامه ها و حکمه ها( اسااتخراج چهارچوب نظری اولیه نه 

ان شاناسای  رفتارشاناسی و ساختارشناسی صورآ مبتنی بر ساه سادا انسا

پذیرفته اسااهن در ادامه از روش تحقیق کیفی و از اسااتراتژی تحلیل تم جهه 

اسااتخراج داده های متنی در قال  سااه محور پیشااایندها  ابعاد و پیامدهای  

نظاا  انگیزه خادمه عمومی در چارچوب نه  الباغه پرداخته شاااده اساااه. 

های شاخصاایتی آحاد دا انساان شاناساای  شااخصاهنتای  این تحقیق در سا

محوری انگیزه های  منلفهعناصااار سااایاسااای دارای انگیزه خدمه عمومی با 

واالی انساااانی و در قال  پن  مقوله خداباوری  حلم  اندیشاااه لرف  التزا  به 

حق و شاایساتگی های محوری را مورد شناسایی قرار داد. سدا رفتارشناسی 

اآ گانه ارتباطری انگیزه های تعاملی و مقوله های سهمحو منلفهپژوهش نیز با 

شاااود و نهایتا سااادا اساااتراتژیاک  عاداله رفتاری و مهرورزی شاااناخته می

های حاکم بر ساااختارشااناساای که بیانگر هنجارها  ساایاسااه ها و خ  مشاای

هااای انگیزه منلفااهنهااادهااا جهااه افزایش انگیزه خاادمااه عمومی اساااه از 

                                                                        

 anamiri@ut.ac.ir                               .مسئول( سندهی)نورانیدانشگاه تهران، ا یدانشکدگان فاراب یدولت تیریاستاد گروه مد. *
 matin@ut.ac.ir .                                                          رانیدانشگاه تهران، ا یدانشکدگان فاراب یدولت تیریاستاد گروه مد .**

 m.j.motamed@ut.ac.ir.                                                رانیدانشگاه تهران، ا یدانشکدگان فاراب یدولت تیریمد یدکتر. ***

 صفحات

186-87 

   یفصلنامه علم

 البلاغهنهج یهاپژوهش

 52/ شماره 1471بهار/  بیست ویکمسال 

Quarterly Journal of 

Nahjolbalagheh Research 

Vol. 21, Spring 2022, No. 72 



 

  11 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه،
 

بهار
1401

شماره
 ،

72
 

11 

انه اخاق اجتماعی متعالی  مراوده اساااتراتژیک  های پن  گهنجاری و مقوله

توساعه عداله عمومی و رفاه اجتماعی  ساااختاردهی حکمرانی مدلوب دینی 

 .و رهبری معنویه گرا در خدمه مرد  تشکیل شده اسه

 یدیواژگان کل
 .یاسام دگاهینه  الباغه  د  یخدمه عموم زهیانگ

 بیان مساله
مطرح نمودا اند هه برخی از افراد دارای ویوگی های ماح مممر محققمان و هارشممماا مممان این ایدا را 

، 1118نماید)ری ز و همااران، بتردی هسمم اد هه آنها را مسمم عد خدما به مردم و حتظ ماافع عمومی می
(. در واقع از  ممالش همای مهم فراروی مممدیران برانگی  ن هممارهامان و م عهمد  ممماخ ن آنهما در 113ص 

(  راهه ماابع انسممانی مهم رین 1891ا مما. )حمیدی زادا و همااران،  را مم ای تحقق اهداف  ممازمانی
(. لمذا تئوری های م عددی 1892گردد )مع ممد، مزیما رقماب ی  مایمدار در دنیمای  ی یمدا امروزا تلقی می

تالش هردا انمد تما عواممل موثر بر انگیزا همارهامان و ممدیران ب ش عمومی را تبیین نممایاد. برخی از این 
میان عوامل انگیزشمی مسم  دمان  ب ش عمومی و خ وصی تتاوتی قائل نشدا اند در حالیاه تئوری ها 

اند برخی از آنهما انگیزا خمدمما در ب ش عمومی را تماحد زیادی م تاوت از ب ش خ ممموصمممی دانسممم ه
 دول ی و ب ش مسممم  دمان انگیزشمممی یها تتاوت و ها شمممباها  یرامون (. بحث1891)ما ظری، 

 یهایتئور  به  ارائه ماجر هه ا مما مدیریا ادبیات در مطرح مباحث جمله از خ مموصممی ب ش هارهاان
خمادمیما و تئوری انگیزا خدما  یتئور  ،یهمارگزار  یتئور  عمومی، ان  ما  یتئور  جملمه از م عمددی
تواند عملارد انگیزا خدما عمومی می  (.1893( شمممدا ا ممما )دهقمانمان و همااران، PSMعمومی )

(. و  اان ه در بین هارهاان 1111فردی هارهاان را تا حدود زیادی بهبود ب شمممد )آندر مممن و  مممری زلو، 
لیدی های تو رود ن ایج آن در عملارد، د  اوردهای  ازمانی و ارزش مازمان عمومیا  یدا هاد ان ظار می

  ری ز،  1119  وندیاابل، 1119  ا  ین، 1111 من و  مری زلو،  مازمان برای دیاتعان آشماار گردد )آندر 
(. این متهوم برای 1113و  1111  بل،  1113    روفسممای و ری ز،  1119  لیسممیاک و ا مم ین،  1119

( مورد توجه قرار گرفا هه برای تشری، تتاوت میان مدیران 1991اولین بار بطور عمدا تو م   ری و وایز )
رود. آنان انگیزا خدما عمومی را بعاوان نوعی تمایل و ی و خ ممموصمممی باار میو همارهاان ب ش عموم

گرایش فردی برای تحقق انگیزا هایی هه ماح ممرا در نهادها و  ممازمان های عمومی ریشممه دارند تعریف 
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مدل انگیزا  و ا ا محی  خاص هر عمومی خدمات ا ا مع قد ی(. الب ه  ر 1991هردا اند) ری و وایز، 
وندیاابل و همااران وی نیز  (.1992) ری،  ا ا شمدا طراحی م حدا ی م  موص ایاالتخدما عموم

 و ا ممامی ارو ا متهوم انگیزا خدما عمومی متهوم انگیزا خدما عمومی در دادند نشممان در تحقیق خود
 در و شممود می نامیدا دول ی خدمات «ماش اخالقی» در بری انیا، مثال، عاوان به دارد. م  لتی وواهر

هماارانش  و جها وندیاابل همین به شممود. می گت ه« اخالقیات به نتع ماافع عمومی»آن  به فرانسممه
 دهدمی م  لف نشممان یهشممورها شممبیه انگیزا خدما عمومی در و گسمم رش متاهیمی وهور مع قدند

. وندروال (1113ا ممما )وندیاابل و همااران،  شمممدا وارد فرهاگ غربی در قدرتماد ا ممما هه یا  دیدا
هممای هممه ا ممم تمادا از رویاردهمای نظری بما رویارد غربی، در تبیین  ویممایی نمممایممدبیممان می( نیز 2020)

انگیزشممی و  ممازمانی در  مماخ ارهای غیر غربی ماجر به بروز مشمماالت عدیدا ای شممدا و بایسمم ی در 
های فرهاگی و تمایالت اج ماعی و ارتباط طراحی ممدل انگیزا خمدما عمومی در جوامع م  لف  ارزش

ومی و نهادها مورد توجه جدی قرار گیرد. بعالوا اندیشممممادان شمممرقی نیز به نقش بین اخالق خدمات عم
همای حماهم بر این جوامع بر شمممال گیری ابعاد،  یشمممایادها و  یامدهای انگیزا خدما فرهامگ و ارزش

(،  ا ن 1113های م تاوتی را در هشمممورهایی از جمله تایوان ) ن و شمممی، عمومی  رداخ ه اند هه خروجی
   و و همااران، 1119(،  ین )لی و همااران، 1119  لی و همااران، 1112(، هرا )هیم، 1113 )گمائو،
 جهانشمول متهوم دارند هه متهوم انگیزا خدما عمومی یک( به همراا داشم ه ا ما و اوهار می1113
هیم، نیسممما ) یاسمممان م  لف الزاما جوامع و ها فرهاگ در ابعاد این اولویا نیز و آن ابعاد اما ا ممما
( و ح ی تعریف 1111  مارهو ، 1113  گائو، 182،ص 1111  ونمدنمابیل و همااران، 139، ص 1113

های مشمممابه انگیزا خدما عمومی در جوامع ارو ایی و آ مممیایی نیز با یادیگر م تاوت می  مؤلتهمماهوی 
 هایوتتتا باشمماد، های مشمم رهیارزش دارای جامعه دو اگر (. من حیث المجموع1118باشممد )جین، 

و  یامدی را در  مماخا  فرد علی به ماح ممر الگوهای شممک بدون ایزمیاه  ممایر عوامل در دارمعای
(. با برر مممی دقیق مطالعات در این 1119مدل انگیزا خدما عمومی بوجود خواهد آورد )لی و همااران، 

ر ممد مطالعات و تحقیقات بایادی و ا مما ممی بر موضمموع انگیزا خدما عمومی مب ای بر زمیاه باظر می
امال برر ممی این موضمموع بشممال ه ادبیات غر  و جان بیای غربی انجام گرف ه و گسمم رش یاف ه ا مما و

(. باابراین با عاایا به این 113، ص 1891بومی مورد غتلا واقع گردیدا ا ا )حمیدی زادا و همااران، 
مهم هه ارزش ها و فرهاگ حاهم بر جامعه ایران، مب ای بر مبانی ا مممالمی  ایه ریزی شمممدا و با توجه به 

متهوم  ردازی و طراحی الگوی انگیزا خدما عمومی  فقدان نقشمممه بومی انگیزا خدما عمومی، نیازماد
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 –ا مممالمی )مب ای بر نهج البالغه بعاوان یای از هارآمدترین ماابع مدیری ی  فرهاگ و اندیشمممه در بسممم ر
دیای( ا ا هه این گزارا در قالش تبیین  یشایادها، ابعاد و  یامدهای انگیزا خدما عمومی در  هار و  

 گیرد.ا مورد برر ی قرار مینهج البالغه در این نگار 

 مبانی نظری 
 انگیزه خدمت عمومی

 به  ازمانی، و شم  می ماتعا را ورای آنها هه دارد وجود افراد در نگرش هایی و تمایالت ارزش ها،
نظریه  دیدگاا تأثیرگذار از انگیزا های این از یای دهد. می  مموق جامعه و به نتع دیگران هارهایی انجام

تا اوا ممم  دهه نود ( هه الب ه 912، 1112خدما عمومی ا ممما ) وی،  اانگیز عمومی، ب ش  ردازان
نیاف ه ای در خ وص متهوم انگیزا خدما ر انی عمومی صورت  میالدی تالش های  راهادا و  اخ ار

مطالعه دانشمگاهی برر ی و واهاوی  (. تا ایااه این متهوم ب مورت ر ممی در دو2151می گرفا )ویبل، 
 در را هارهاان رف ار هه ا مما (. انگیزا خدما عاملی5995  ریای و ا مم یابر،  5991وایز،  شممد ) ری و

 وق دادا و بر هیتیا و همیا فعالیا ها و میزان  یشرفا آن ها تاثیر گذار ا ا )حمیدی  خاصمی جها
 یبرا ب ش ها  مممایر هارهاان از بیشممم ر عمومی هارهاان(. در این بین 2، ص 5391زادا و همااران، 

 عمدتا می رود ان ظار و هسممم اد قائل ارزش دارند، اخ یار در عموم خدما به انجام جها هه فرصممم ی
  بوزمن  2111) هو  ون، شوند  برانگی  ه یماد ی اداش ها مقایسه با در هار درونی یانگیزا ها تو م 

ی ،  یگیری متهومی ا ممما هه بیانگر ایدا تعهد به خدمات عموم(. انگیزا خدما عمومی 2151و  مممو، 
، 1113ماافع عمومی و تمایل به انجام هارهایی ا مما هه برای جامعه ارزشممماد ا مما )ا مماات و  اندی، 

( بیمان میمدارد هه مطابق با خرد جمعی در مدیریا عمومی، انگیزا خدما 1112(. هو ممم ون )132ص 
 شممموند و آن تعهد بهعمومی فر  میدارد هه بوروهرات ها با یک رف ار برای خدما به مردم شمممااخ ه می 

( . هم این انگیزا 21، ص 1112)هو  ون،  ماافع مشم رن جمعی ا ما و نه تاهید بر ماتعا شم  ی
خمدممات عمومی بیان میدارد هه هارمادان عمومی ، مأمورین دول ی هسممم اد هه به ماافع عمومی م عهد 

 به تأثیرگذاری بر جامعههسممم امد و دارای اخالقی هسممم امد هه بر خیرخواهی ، خدما به دیگران و تمایل 
(. این متهوم ترهیبی از انگیزا هایی ا ا هه فرد را 39، ص 1111ایجاد می شمود )هو  ون و همااران، 

(. انگیزا خدما عمومی 983، ص 1111به  ممما عملی هه به نتع جامعه ا مما  مموق می دهد )تیلور، 
(. 193، ص 1113ها ) ری و هاندقم، های اج ماعی، اهداف و ارزش عبارت ا ممما از بیان ویوا از انگیزا
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این متهوم شمامل انگیزا ها و ارزش های اج ماعی ا ما هه در واقع بیانگر مس عد بودن فرد برای اعمال 
، ص 1113رف ارهای نوع دو م انه و فرا اج ماعی بدون در نظر گرف ن اق ضمائات ا ا )لیو، و همااران، 

هاش بماظور  دن نیازهای مرتبه باالتر ا مما و این یعای(. بعالوا انگیزا خدما عمومی شممامل برآور 111
های هارمادان دول ی ا مما )آندرفورن های عمومی یک نیاز خاص یا انگیزاتاا ممش یا  ممازگاری با ارزش

تری برای توصمممیف ( و باارگیری آن در اغلش اوقات در بسممم ر و مممیع111، ص 1111بیگا و همااران، 
شود، صرف نظر از این هه عه از طریق ارائه خدمات عمومی ا  تادا میانگیزا افراد برای مشمارها در جام

 (.  1، 1111آیا در ب ش دول ی ا ا یا خ وصی)هجلد ن، 
 نظیر انگیزا متاهیمی هاار در عمومی خدما انگیزا تحقیقات، بیشمم ر همانطور هه مشمماهدا شممد در

بیان گردیدا ا ممما )بوزمن و  مممو، فرا اج ماعی  یانگیزا ها و دیگران به دو ممم ی، همک نوع خدما،
نوعدو  انه دانس ه  یمعادل انگیزا ها را عمومی خدما انگیزا  ووهشگران از برخی (. در این بین1113

 این (. بر1118  براندر و آندر ن،  1111  برور و همااران، 1113   اندی و همااران،  1113اند )برایا، 
نوعی  و دارد افراد عملارد بر مثب ی تأثیر نوع دو مم انه یبعاوان انگیزا ا عمومی خدما اانگیز ا مما ،

و آحاد آن می شممود )آندر ممن و  ممریزلو،  جامعه به خدما ر ممانی موجش در نهایا هه ا مما فردی رف ار
ر  دیمدگماا این (. برخالف11، ص 1111  عامیانه زبان در  ه اگر هه بودند ( مع قد1113و هادقم ) ی  
 انگیزا هسمم اد. هم از م تاوت متهوم دو این ولی هار میرود به نوعدو مم ی معادل عمومی خدما انگیزا
 دول ی مدیریا در هه یافراد تربیا و  رورش یمعاا به هه ا ممما ت  ممم مممی عبارتی عمومی خدما

 انگیزشی حالا ( به1991شماو ) و دیدگاا با م ون از دو م ی نوع هه حالی در می باشمد ندارند، مشمارها
(. من حیث المجموع 1113ا مما )بوزمن و  ممو،  مردم رفاا افزایش آن غایی هدف هه میشممود اطالق

 عاوان به باید می هاد و مدیریا ایتا در ینقش محور  عملی،  ه و ینظر  لحاظ به  ه انگیزش هارهاان،
 هه این به بس ه ها آن یانگیرش و اندازا گیر  ابعاد عالوا، به شمود. نگریسم ه آن به  ادوجهی موضموعی

 ا بعبارتی  (.1118اهد بود )هامیلری و هیدن، خو  م تاوت شممود می ا مم تادا متاهیمی و نظریه  ه از
انگیزا خدما عمومی ب شممی از یک فرآیاد رف اری ا مما هه در آن انگیزا های خدمات عمومی ماجر به 

 اانگیز (. در این بین مدیریا118، ص 1111رف ارهایی می شمود هه به نتع مردم ا ا )هیم و وندنابیل، 
 زیرا ا مما امروزی دول ی ب ش مدیران بزرگ رین  الش دول ی  ممازمان های هارهاان در عمومی خدما

خدما  اانگیز دارای هارهاان وجود  رتو در شمممهروندان آحاد به دول ی خدما مدیریا وجودی فلسمممته
 به عمومی خدما انگیزا مبانی از حرها مورد در (.1891ا )دانایی فرد و همااران، ا ممم باال عمومی
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 (2117)هماارانش و  ارلبرگ نیز عمومی یها ب ش در عملی یراهاارها ارائه و یباارگیر   ممممما
 انگیزا  ممازا توان می  گونه هه هردند برر ممی نمودند آنها آغاز موضمموع این  یرامون را یجدید  گت مان

هارگرفا)ما ظری،  به  مممازمانی عملارد افزایش و همارهاان برانگی  ن جهما را در عمومی خمدمما
( انگیزا خدما عمومی را محدود به شممال ندانسمم ه و آن را ا مم عداد 1113(. ا مم یو و همااران)1891

رف اری برای هر فرد می داناد با صمرف نظر از ایااه در ب ش عمومی مشاول باار هس اد یا خیر )ا  یو و 
ر ا ممما  رویمدادهای مهم شمممال ( و ح ی این انگیزا در دوران هودهی فرد و ب1، ص 1113هماماران، 

(. هر ادهه شممواهد 1111  فیشممر و ا مماات،  1118گرف ه و ب دریج تثبیا می شممود )گیاهو و همااران، 
  رایا  1111تجربی اندهی مبای بر ارتباط انگیزا خدما عمومی با رف ار وجود دارد )جاسممن و و مم رگارد، 

 یدر هر حال این متهوم رو (.  1111ا اات،    نیومن و 1119  اولسمن و همااران،  1111و همااران، 
( در 1992) ی ر  واقع در دارد. شممود تاهید می مربوط دول ی مو ممسممات و ها  ممازمان به هه انگیزا هایی

 روانی احسا  نیاز را انگیزا هردا ا ما و اشمارا ها انگیزا به  خاص طور تعریف انگیزا خدما عمومی به
 ی همه یترهیش انگیزا ها نوع این انگیزا در هر فرد و و ا ممما  مممط، مع قد او ا ممما. تعریف هردا

  ممازمانی اثرب شمی و فرد هر شممالی و عملارد شممال ان  ا  یرو  دول ی خدماتی یها  ممازمان هارهاان
بسممیاری از محققان به وجود و  (.  همانطور هه مشمماهدا می گردد1118ا مما )هامیلری و هیدن،  اثرگذار

اهمیما بامارگیری تئوری انگیزا خمدمما عمومی تو ممم  ممدیران ب ش عمومی ارعان دارند ) ارلبرگ و 
(. هم این این مسماله اثبات شدا ا ا هه هارهاان دارای انگیزا 2117  مویایهان و  اندی،  2116 ری، 

اح ماال ماجر به اثرب شمممی  مممازمانی می خدما عمومی، تاثیر مثب ی بر  مممازمان های خویش دارند هه 
(. بر این ا ما  بدلیل داش ن تعهد  ازمانی باالتر )ناف و هروم، 51، ص 2117گردد )مویایهان و  اندی، 

(، داشم ن رضمایا شالی باالتر 5، ص 2125  نیومن و ا ماات،  2156  ری ز و همااران،  1، ص 5999
  ویبممل و 2113هممای درونی و بیرونی )بورگا و راتو،  ( و ا ممم تممادا از  مماداش2156)ری ز و همامماران، 

عملارد بمماالتر  ( جهمما5171، ص 2121  هوردونیاو،  2158  ووربرگ و همامماران،  2151همامماران، 
  وندنابیل،  2119  ری ز،  2119  لیسمممیاک و ا ممم ین،  2117  مویایهان و  اندی،  5999)ناف و هروم، 

    روفسممای و ری ز،  2153  هامیلری و هیدن،  2155و  2152،   بل 2152  آندر ممن و  ممریزلو،  2119
( از اهمیا بسممیار خاصممی در مجموعه نظریات مدیریا 2156  ری ز و همااران،  2155   انگ،  2155

دول ی برخوردار ا مما هه  ممازمان ها و نهادهای عمومی و بطور هلی  مماخ ارهای حامرانی بایسمم ی این 
 قرار دادا و مزیا رقاب ی خویش را در این مسیر جس جو نمایاد.  موضوع را ب ورت خاص مد نظر 
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 پیشینه پژوهش 
د  ه ای  ا ما. گرف ه رابطه با انگیزا خدما عمومی صمورت در م  لتی مطالعات اخیر دهه دو طی

ا ا )فرآیاد  شدا م مرهز خدما عمومی انگیزا ها و ابعاد مؤلته شماا ایی از مطالعات بر متهوم  ردازی و
ها، مقوله ها و ابعادی ا ممما هه متهوم  مؤلتهمحور( بگونه ای هه هدف اصممملی این تحقیقات اه شممماف 

 شاا ایی را  ای در هه ا ا هایی    ووهش دوم گروا انگیزا خدما عمومی از آن تشمایل شمدا ا ا 
ایاگونه از مطالعات عواملی .   یشایاد محور(( اند    ذیرف ه صمورت عمومی خدما انگیزا عوامل اثرگذار بر

  وم، مطالعاتی د  ه  اثرگذارند را مورد برر ی قرار می دهد و هه بر متهوم  ردازی انگیزا خدما عمومی
ا مما ) یامد محور( بدین معاا هه این تحقیقات  یاف ه تمرهز عمومی خدما انگیزا بر  یامدهای هه ا مما

آیادهای انگیزا خدما عمومی ناشمممی شمممدا اند تشمممایل بر ن ایج و برون دادهایی هه از  یشمممایادها و فر 
گردد و در نهمایما گروا  همارم تحقیقماتی ا ممما همه بدون توجه به  یش فر  های رهای موجود در می

متهوم انگیزا خممدمما عمومی و بما عاممایما بممه ارزش همما و دیمدگمماا همای فاری موجود در جوامع تعریف 
ووهش ها بر ما ش  سما مدرن ا م وار ا ا. این مطالعات گردند )دیدگاا محور(. ا ما  این نوع از  می

گیرد و ا ما  آن شالودا شاای از در بسم رهای فرهاگی، ملی، ما بی و یا مذهبی در جوامع صمورت می
تحقیقات گذشمم ه ا مما. در ادامه طبقه بادی فوق الذهر ب ممورت تت ممیلی در بسمم ر تحقیقات م  لف 

 (.  1برر ی می گردد )جدول 
 ه /نویس ن ردیف

 سان
ی واک 
 پژو ش

 نوع 
 پژو ش

 چمینه

1 
جموممیمماتی و 

 همااران
(2019) 

تمممجمممزیمممه و 
تممحلیممل تمماثیر 
رهمممبمممری و 
انگیزا خمدما 
عمممممومممی بممر 
رضممایا شالی 

 در بان یاگ

  یشایادمحور

این تحقیق بمما هممدف تعیین تممأثیر رهبری و انگیزا 
  بان یگ ماطقهدر خدمات عمومی بر رضممایا شممالی 

انجام شممدا ا مما. اگر هارهاان رضممایا شممالی باالیی 
داشم ه باشاد، هارهاان  عی می هااد به رین هیتیا 
خدمات را نشمان دهاد. رضمایا شمالی در این مطالعه 
بمه عاوان یمک نا ه اصممملی هه نه تاها می تواند بطور 
مسمم قیم بر هیتیا خدمات عمومی تأثیر بگذارد، بلاه 

اثیر ورت غیرمسمم قیم با تمی تواند عاملی باشمد هه ب م
گذاری بر  ممازا رهبری، انگیزا خدما عمومی را ارتقا 
بب شمد. باابراین رهبری و رضایا شالی تاثیر مثبا و 

 دارد. مس قیمی بر انگیزا خدما عمومی
در این  ایان نامه ده ری ادران این موضمموع هه  ه   یشایادمحورممممطمممالمممعمممه  ایمل و رو ل 1
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ای ممقممایسممممه (1113)
انگیزا خمدما 
عمومی در بین 
واحممممدهممممای 
 مممممازمممانممی  
ممراهز آموزش 

 عالی

جابه هایی از  مممازمان، ارزش های آن و ر مممالا آن 
برای همارهامان جذا  ا ممما، این  مممازمان را به این 
بیاش می ر اند هه  گونه بهیاه ترین طراحی را مورد 

 دهد هه  رمایهبرر ی قرار دهد. این مطالعه نشان می
های آموزشی، مح وای هاری م اوع گذاری در فرصا

و فعالیا هایی هه باعث ایجاد احسمما  وابسمم گی به 
شمممود،  گونه می تواند در ایجاد انگیزا  مممازممان می

 هارهاان همک نمودا و آن را افزایش دهد.

8 
زبممممیممممر و 

 همااران
)1113( 

به  ممموی یک 
الگوی جامع از 
انگیزا خدمات 
عممممممموممممی: 
ممممروری بمممر 
ادبممممممیممممممات 

  یس ماتیک

 فرآیادمحور

 1111-1112نشریه از  ال  112طی این  ووهش 
مورد برر مممی قرار گرفمما و مقمماالت انگیزا خممدممما 
عمومی موجود در آن مس  رج گردید. در  ایان با مرور 
 مممیسممم مماتیک مقاالت مدلی جامع طراحی گردید و 
ابعماد انگیزا خمدما عمومی را در  اج بعد جذابیا در 

فع عمومی ، دلسمموزی،  ممیا مما گذاری ، تعهد به ماا
 هادایثار و ووایف مدنی تقسیم بادی می

3 
هممممیممممم و 
  ونممدنممابممیممل

(1111) 

راهمبرد ایجمماد 
انگیزا خمدما 
عمممممومممی در 
 مممطمم، بممیممن 
الملممل  گونممه 

 ا ا؟

 فرآیادمحور

ایمن  ووهش از بایممادی ترین تحقیقممات در حوزا 
 و ن ایج آنبرر مممی ابعاد انگیزا خدما عمومی ا ممما 

هه انگیزا خدما ر انی عمومی با  ه  حاهی از آنسا
نوع انگیزا ابزاری، ارزش محور و تطبیقی بایان نهادا 

 می شود.

3 
 مما ممادو ولو و 
 دیمی ریادیا

(2019) 

عواممل موثر بر 
انممگممیممزش در 
ب ش عمومی 
مممبمم مماممی بممر 
نمظریممات خود 
تممعممیممیمماممی و 
انگیزا خمدما 
عممممممموممممی: 
 مممازمان بیمه 
هشمممممممماورزی 

 یونان

  یامدمحور

گیزا انن ایج این نحقیق نشمممان دهادا ایاسممما هه 
خدمات عمومی نوعی انگیزا شالی ا ا هه ماجر به 

. شممودافزایش تعهد  و عملارد شممالی و  ممازمانی می
بعالوا انگیزا خمدممات عمومی با  مممازا  اداش های 
بیرونی و ارتبماطمات ر ممممی میمان مدیریا و هارهاان 

 رابطه معاو  دارد.
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2 
  انگ و  ی

(1113) 

انممممگممممیممممزا 
اش ران دانش 
در بممم مممش 
عمومی: نقش 
انگیزا خدمات 

 عمومی

  یامدمحور

 (PSM)  ووهش متهوم انگیزا خدمات عمومی این
 تایوان  را بما اشممم راك دانش در بین همارمامدان دولا

نماید. یاف ه های  ووهش نشممان می دهد برر ممی می
هه عالقه مأمورین دول ی به  یا ا گذاری ، تعهد به 

فع عمومی، دلسمموزی و تمایل به ایثارگری می تواند ماا
آنها را به  مممما به اشممم ران گذاشممم ن دانش به یک 
دلیل مقد  هه همان خدما به ماافع عمومی ا ا، 

بامابراین  یماممد انگیزا خدما عمومی،  . ممموق دهمد
 اش ران دانش ا ا.

1 
 جین گائو

(1113) 

انگیزا خمدما 
عمومی: یممک 
تممجممربممه بممیممن 
الممممملمملممی از 
هشمممممورهممای 

 شرق آ یا

 دیدگاا محور

جین گمائو همه یمک محقق  ا ای ا ممما در  ایان نامه 
ده ری خویش بیمان می دارد هه ایاالت م حدا و ملل 
تو ممعه یاف ه ارو ایی بر تحقیقات در این زمیاه مسممل  
شدا اند، در حالی هه مطالعات انگیزا خدما عمومی 

گرف ممه در خممارج از جوامع غربی هم ر مورد توجمه قرار 
ا ما. عالوا بر این، اهثر مطالعات بر ا ا  تجزیه و 
تحلیل یک هشمممور انجام می شمممود. باابراین هدف از 
 ووهش را برر مممی اماممان  ممذیر بودن تئوری و عملی 
انگیزا خممدمممات عمومی در جوامع آ مممیممای شمممرقی 

داند. هم این ایدا هاتو یو یسم را بعاوان محور می
 اد.همطالعات این تئوری مطرح می

3 
تانیا مارهو  

(1111) 

تممحقیقممات در 
خ مممممممموص 
انگیزا خمدما 
عممممممومممی و 

 رهبری

 دیدگاا محور

مقاله  65این مطالعه  ووهشمی  یس ماتیک ا ا هه 
( هممه از اب ممدای SSCI)موجود در بممانممک اطالعممات 

مطرح شمممدن تئوری انگیزا خدما عمومی در  مممال 
در خ مموص  2158تو مم   ری و وایز تا  ممال  5991
انگیزا خدما عمومی با رهبری مطرح شدا اند ارتباط 

 دهد. ن ایجرا مورد برر مممی و تجزیمه و تحلیل قرار می
حاهی از آنسما هه بیش رین  ووهش ها تو   ایاالت 
م حدا صممورت  ذیرف ه ا مما و این هشممدار را مطرح 

هاد هه محققان دیگر هشورها به تعمیم  ذیری این می
 ح اط باشاد.  ووهش ها به هشور و فرهاگ خویش م

 : پیشی ه ت قیقات انگیزه خن ت یمو ی 1حجنون شماره 
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در  ووهش حاضممر، طی گام اول به مطالعه ادبیات موضمموعی و  یشممیاه  ووهش و برر ممی الگوهای 
موجود و تحقیق و برر مممی م ن نهج البالغه )ب مممورت اجمالی( بماظور ا ممم  راج یک مدل اولیه جها 

، رف ارشمماا ممی و انسممان شمماا ممیایجاد  هار و   ووهش  رداخ ه شممد. در  ایان  ممه  ممط، تحلیل 
وهش در گام دوم مدل اب دایی  و قرار گرفا.شاا ایی  موردبا محوریا م ن نهج البالغه  ی ماخ ارشماا م

، ،  مط، رف ارشمماا ی،  طانسمان شماا میی انگیزا خدما عمومی ) مط، با  مطوح تحلیل  مه گانه
شممود. در مدل اب دایی  ووهش  ممط، انسممان  مماخ ارشمماا ممی( مورد شمماا ممایی قرار گرف ه و طراحی می

 و دارد خود در راتی ب ورت را آن انگیزا این دارای فرد هه ا ا هایی ویوگی و عه صتاتشماا ی )مجمو
نماید( بعاوان مباای تئوری انگیزا خدما عمومی مب ای بر نهج  می هسمممش  یرامونی خویش محی  از یا

 و ها ویوگی حائز  دارند( را تئوری محوریا این حام هه( انسممانی ماابع تا البالغه تلقی می گردد   را هه
  اخ ارشاا ی و  مطوح رف ارشاا ی نباشماد، اماان تحقق مردم به خدما جها الزم های شمایسم گی

 رواب  و هم این  طوح رف ارشاا ی )مجموعه ارتباطات .باشمدنمی  ذیر اماان تئوری این  هار و  در
 به ر اندن یاری اش یاق و تعهد مردم را شامل می گردد و نوعی عموم و یا  همسمط، نیروهای هارگزاران با

،  ها مسئولیا شود( و  اخ ارشاا ی )بهمی گت ه دارند  اونا هشور  میا می مرزهای درون هه مردمی
 عمومی خدما انگیزا افزایش جها در جامعه و  ممازمان بر حاهم هاجارهای هلی ب ممورت و ووایف
در  هه نمایدمی ملزم را آنها و نمودا اعمال جامعه هارگزاران رف ار بر را هایی داشمم ه و محدودیا اشممارا

نمایاد(  حرها ا المی حاوما های میا ا و ها مشمی خ  به عاایا با و عمومی ماافع تامین را م ای
رف ارشاا ی  و  ،گردند. بدین ترتیش  مه  مط، تحلیل انسان شاا یتئوری مذهور تلقی می بااهایبعاوان 

 .گردید اخ ارشاا ی بعاوان  طوح مدل اولیه تایید 
 
 
 
 
 
 

 :  نن اولیه انگیزه خن ت یمو ی  بی ی بر نهج البالغه 1حشما شماره 

انسان 
شاا ی
رف ار 

شاا ی

 اخ ار 
شاا ی
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 سواالت تحقیق
 هداماد؟ البالغه نهج بر مب ای عمومی خدما انگیزا  یشایادهای)علل( .5
 هداماد؟ البالغه نهج بر مب ای عمومی خدما انگیزا ابعاد .2
 هداماد؟ البالغه نهج بر مب ای عمومی خدما انگیزا  یامدهای )آثار( .3

 روش تحقیق
 نوع نیا شممد. خواهد ا مم تادا هیتی  ووهش روش از حاضممر، تحقیق هدف به د مم یابی ماظور به

 دارند، رهن در مطالعه مورد دای د از تحقیق اجرای ادیفرا هاادا در شممرها افراد هه ییمعاا بر  ووهش
ایسمما هه  ممعی محقق بر ایاسمما تا با بگونه  حاضممر نیز شمماا ممی  ووهش معرفا  مماخ ار ورزد.می تاهید

ا یواقع ن شدا، به خلقییا از قبل تعیقرار گرف ن در واقع یل، به جایو تأو یاز قدرت معاا ماز  یبرخوردار 
 رداخ مه و  همار و  متهوم انگیزا خمدمما عمومی را مب ای بر م ن نهج البالغه و بدون هی گونه نگاا 

ه موضوع  ووهش با عاوان تو عه انگیزا خدما عمومی مب ای بر ای ا   راج نماید. با توجه ب یشمداورانه
غربی از متهوم انگیزا خمدمما عمومی و بما عامایا به  زمیامههمای م  لف بما نهج البالغمه و وجود ممدل

 توان این  ووهش را در گرواهای ا المی میتو معه و بهبود متهوم انگیزا خدما عمومی مب ای بر ارزش
رار داد. بعالوا با عاایا به تاییر زمیاه  ووهش از غربی به ا مممالمی،  ووهش  ووهش های تو مممعه ای ق

 ا مم تادا با نیز ها در این نوشمم ار  دادا توان در گروا تحقیقات بایادی نیز جای داد. گردآوریرو را می یش
هیتی  های بدین صممورت دادا و بودا ای و با ا مم تادا از ابزار فیش برداری ه اب انه برر ممی مطالعات از

مطالعات  د ممم ه در روش، نوع لحاظ از حماضمممر تحقیق بعالوا گرفما. خواهامد قرار آوریجمع مورد
هیتی بودا، از ا مم راتوی  صممورت به حاضممر نیز   ووهش اجرای گیرد. شممیوامی قرار اه شممافی -توصممیتی

هه از ترهیش  5391تحلیل م ن و از تاایک تحلیل تم )روش ابداعی عابدی جعتری و همااران در  مممال 
بهرا گرف ه شمممدا  2115و آتراید و ا ممم رلیاگ 2116،براون و هالرن2151 مممه روش هیاگ و هاروها

ا مما( جها تجزیه و تحلیل دادا های گردآوری شممدا بماظور ا مم  راج دادا ها از مابع تحقیق ا مم تادا 
ه شدا ار بهرا گرف شدا ا ا. هم این بماظور  اجش  ایایی  ووهش نیز از دو روش بازآزمون و دو هدگذ

 ها، )نامه البالغه نهج م ون از شممدا ا مم  راج یها ان گزارایم از بازآزمون، ییای ا محا ممبه یا مما. برا
ها را شمممامل اگزار  درصمممد 21 گزارا موجود هه حدود 517)از  گزارا 91 ها(، تعداد حاما هما، خطبمه

دگذار  بار دو مش ص، و هوتاا یزمان فاصله كی در ها، آن از هرهدام و شدند ان  ا  شمود(می  شدند. یهر
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دها  ممپا  یبرا شممدند. سممهیمقا هم با ها م ن از هرهدام یبرا یفاصممله زمان دو در شممدا مشمم ص یهر
ك هارشممماا  خبرا در حوزا ی از ز،ین هدگذار دو یموضممموع درون توافق روش با م ن ییای ا محا مممبه

  ووهش در هدگذار عاوان به تا شممد درخوا مما اه،یزم نیا در ی ووهشمم البالغه شمماا ممی با ممابقهنهج
های شممد و همان گزارا دادا ان قال یو  به هاگزارا یهدگذار  جها الزم فاون و و آموزش ها هاد مشمارها

 مثابه به هه یموضوع درون توافق قبلی به وی دادا شمد تا هدگذاری های مربوطه را صمورت دهد. درصمد
 ا ا  بر مشم ص ا ما، جدول ریل هه طور همان محا مبه شمد. رود،یم هار به لیتحل ییای ا شماخص

 مورد ها یهدگذار  اع ماد ایقابل ا مما، درصممد 61 از شمم ریب ییای ا زانیااه میا به توجه با روش، دو هر
 .ردیگیقرار م دییتأ

 

 تعناد ما من ا تعناد ما گزاره  ا روش
تعناد 

 توافقات
تعناد ینم 

 توافقات
پایایی 
 حدرصن 

 %96 5 528 532 91 بازآز وک
 %95 55 525 532 91 بین دومنگذار

 :   اسبه پایایی پژو ش به دو روش بازآز وک و دو منگذار 2حجنون شماره 

 
 

 یافته های تحقیق
بماظور هدگذاری دادا ها در نوش ار  یش رو، اب دا مابع تحقیق هه ه ا  شریف نهج البالغه با ترجمه 

باشممد بدین صممورت عمدا خطبه ها، نامه ها و هلمات ق ممار میمحمد دشمم ی ا مما و دارای  ممه ب ش 
شود. بعالوا شمااخ ه می S،  م اان ق مار با هد N، نامه ها با هد kگردد هه خطبه ها با هد هدگذاری می

( از عالئم اخ  اری H( و  اخ ارشاا ی)A(، رف ارشاا ی )Vهریک از  مطوح  ه گانه انسان شاا ی )
 32اید. بعاوان مثال در این نوشممم ار برای نشمممان دادن متهومی هه از خطبه نم یش گت مه ا ممم تمادا می

شود )ارجاعات در م ن مابع(  از هد البالغه مسم  رج شمدا و از  مطوح انسمان شاا ی محسو  مینهج
KV32  .ا  تادا می گردد 
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مررررررن 
   هوم

 ی واک   هوم
 سطح ب نی 

 ت   ا
فراوانی 

 گزاره
 ارجایات در  ین   بع

V1 تالیف مداری 

 انسان شاا ی

1 KV1 , SV404 

V2 3 ولم   یزی 
KV3, KV123, KV124, 

KV126, KV216, KV224,  
NV47, NV53 

V3 3 های ب یرتیتقویا مهارت 
KV4, KV6, KV10, NV14, 

NV31 

V4 11 حق مداری 

KV4, KV16, KV108, 
KV166, KV216,NV31, 

NV47, NV50, NV53, 
NV66, SV22,KV131 

V5 1 عملگرایی 
KV4, KV37, KV131, 
KV216, NV26, SV23, 

SV274 

V6 2 تجربه نگاری 
KV16, NV53 

, KV161, KV192, , NV69, 
NV31 

V7 11 تقوا و  رهیزگاری 

KV16, KV76, KV24, 
KV66, KV156, NV25, 
NV26, NV27, NV31, 
NV47 , NV53, SV82 

V8 1 آخرت گرایی 
KV28, KV34, KV41, 

NV22, NV31 

V9 11 خودها رلی 

NV31, NV45, KV76, 
NV53, KV76, NV59, 
NV53, NV31, NV45, 

NV51, 
V10 8 اخالص در هار KV76, KV169, NV31 

V11 
تا  آوری)صبرو شایبایی در برابر  

 م ائش(
13 

KV86, KV123, KV192, 
NV31, NV53, SV176, 
KV3 , KV76, KV86, 
KV88, NV31, NV53, 

SV82, SV176 
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V12 3 صداقا  یا ی 
KV108, NV26, NV31, 

NV41 

V13 3 تعقل گرایی )خردمادی( نیاو 
KV120, KV131, NV31, 

NV61 
V14 1 داش ن شوق تعالی KV11, KV136 

V15 3 عدالا محوری 
KV126, KV131, NV41, 

NV53, SV476 

V16 1 اخالق مداری 
KV192, KV206, NV14, 

NV19, NV26, NV46, 
NV53 

V17 1  ادا زیس ی KV133, NV45 

V18 3 دوری از امیال و آرزوهای دنیایی 
KV161, NV27, NV47, 
KV28, KV41, KV76, 

KV133, NV71 

V19 
داش ن بیاش الهی )جهان بیای 

 الهی(
1 KV173 

V20 1 حسن تدبیر NV13, NV53 
V21 1 تسهیل گری NV25, NV53 

V22 3 هار برای رضای الهی 
NV26, NV31, SV304, 

NV53 
V23 1 داش ن تتار  یس می و هل نگر NV36, NV53 
V24 1 ایمان قلبی به ناور بودن خداوند NV27, NV40 

V25 
تقدم رضایا الهی بر رضایا 

 عمومی
1 NV27 

V26 1 انتاق و از خودگذش گی NV31 
V27 8 فرصا شاا ی SV21, NV31 , NV53 
V28  1 انسانیمهارت هار با ماابع Nv31 

V29 
اش یاق به جهاد )مالی، جانی( در 

 راا خدا
3 

NV69, NV47, NV62, 
KV5 

V30 1 ثبات ش  ی ی هارگزاران NV50 

V31 
خدما به مردم بماظور تقر  به 

 خداوند
1 NV53, NV59 

V32 1 مردمی بودن NV69, NV53 
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A1 
رواب   الم م قابل زمامداران با 

 مردم

 رف ارشاا ی

1 KA3, KA216, 

A2 
همااری و همیاری اج ماعی و 

  یا ی
3 

KA124, KA216, NA53, 
KA136, KA169 

A3 9 وحدت و یاپار گی اما 
KA5, KA25,KA127, 

KA146, KA180, KA192, 
KA216, NA53, NA78 

A4 8 دلسوزی KA27, NA45,NA78 

A5 )18 مدارا هردن )با زیرد  ان و مردم 

KA30, KA159, NA25, 
NA27, NA50 NA53, 
NA60, SA10, NA18, 
NA19, NA69, NA26, 

NA31 

A6 
خیرخواهی م قابل مردم و زمامدار 

 نسبا به یادیگر
3 

KA34, KA105, KA136, 
KA224, NA31, NA38, 

NA45, NA53 
A7 8 اتحاد ا  راتویک  نیروها KA123, KA131, KA146 
A8 1 درن تتاوت های فردی نیروها KA123 

A9 3 تقویا ارتباط اثرب ش با نیروها 
KA124, KA131, KA159, 

NA46 

A10 
اع دال و میانه روی در رف ار) رهیز 

 از دوگانگی های رف اری(
3 

NA46, NA19, NA51, 
NA53, KA4, NA26, 

SA276, KA216 

A11 
اع ماد م قابل مردم و زمامداران به 

 یادیگر
3 

KA136, KA169, NA31, 
NA53 

A12 
توجه زمامداران به   ایش عدم 

 اطرافیان
1 KA216, SA204 

A13 2 ارتباط مس قیم با عموم مردم 
KA216, NA25, NA46, 
NA53, NA60, NA69 

A14 
تسهیل د  ر ی آ ان مردم به 

 هارگزاران
1 KA216, NA53 

A15 8 جلش رضایا مردم NA1, NA53, SA10 
A16 1 تامین آرامش هارگزاران NA53, NA18 
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A17 1 خوش بیای عمومی , NA31, NA53 
A18 1 ان اف در برابر عموم NA31 , NA51 
A19 1 دلجویی نسبا به هارگزاران NA34, NA71 

A20 
روشاگری زیر د  ان نسبا به 

 عزل و ن ش آنها
1 NA34, NA42 

A21 1 همدردی با مردم NA45 
A22 8 تاریم هارگزاران شایس ه NA46, NA53, KA68 

A23 
اح رام به نیروهای شایس ه 

 زیرمجموعه
1 NA46,  NA53 

A24 
اشاعه نگرش عمومی مثبا نسبا 

 به جامعه
3 

NA51, KH192, NA31, 
NA53, SA360 

A25 
خیراندیشی هارگزاران و زمامداران 

 نسبا به یادیگر
1 NA34, NA53 

A26 1 تقویا روحیه و نشاط هاری NA53 
A27  1 های عمومیشاود موثر درخوا ا NA53 

H1 تقویا حا وویته شاا ی 

  اخ ارشاا ی

11 

KH1, KH3 , NH31, 
NH53, KH27, KH123, 

KH166, NH31, 
NH61,NH53 

H2 
اشاعه فرهاگ مسئولیا  ذیری 

 اح ماعی
1 

KH1, KH3, Kh119, 
KH169, NH31, NH53, 

NH62, 

H3 3 شایس ه  االری 
KH3, KH17, KH162, 

KH173, KH216 , NH31, 
NH38, NH53 

H4 3 عدم تساهل در برخورد با بیا المال 
KH3 , KH126, KH224, 

NH5, NH43 

H5 2 حاهمیا ثبات  یا ی 
KH3, NH18, NH19, 
NH27, NH53, NH60 

H6 8 رعایا حق الاا  تو   زمامداران KH3 , KH216, KH224 
H7 8 وفاداری همگانی به حاوما KH34, NH53, NH46 

H8 
ا  قرار عدالا همه جانبه 

 اق  ادی(-مراودا ای-)اج ماعی
11 

KH15, KH16, Kh119, 
KH126, KH131, KH192, 
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 KH205, NH25, , NH53, 
NH59, SH437, SH476 
KH34, , Kh105, NH41, 
NH43, NH67, KH40, 
NH27, NH46, NH50, 

NH51 
H9 1 حتظ عزت و هراما عمومی KH34 , KH192 

H10 
رهبری در  اخ ار محوریا 

 حاوما ا المی
13 

KH40, KH119, KH146, 
NH5, SH252, KH3, 

KH34, KH156, KH166, 
KH169, KH180, KH208, 

NH33, SH261 

H11 1 تامین امایا عمومی 
KH40, KH131, KH159, 

NH11, NH46, NH53, 
NH18 

H12 
تامین آ ایش و رفاا مادی و معاوی 

 هارگزاران
1 KH40, NH53 

H13 
تو عه و  رورش ورفیا های 
 وجودی  رمایه های انسانی

2 
KH105, KH124, NH11, 
NH12, KH159, NA67 

H14 3 خدما بی ماا 
KH123, KH159, NH26, 

NH53 

H15 3 حاهمیا قانون 
KH131, KH156, NH25, 

NH41, NH53 

H16 3  ش یبانی زمامداران از هارگزاران 
NH35, NH53, KH4, 

KH123, NH11 
H17 1 مقبولیا عمومی زمامداران KH136, KH229 
H18 8 خدما صادقانه KH159, NH31, NH53 

H19 
تبعیا ( تامین ماتعا عموم مردم

 ماافع فردی از ماتعا عمومی(
3 

KH162, KH192,NH31, 
NH40, NH53 

H20 
جلوگیری از انح ارطلبی و ویوا 

 خواری  یا ی
3 

KH162, NH43, NH53, 
NH71 

H21 1 برخورد قاطعانه با خیانا هارگزاران 
KH168, NH2, NH20, 
NH41, NH53 , NH2, 
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NH50 

H22 
حتظ و تقویا اق دار حاوما 

 ا المی
1 KH168, NH53 

H23 3 رعایا حقوق شهروندی 
KH192 , NH31, KH216, 

KH34, NH50 

H24 
ر یدگی به امور طبقات محروم و 

 نیازماد جامعه
11 

KH192, NH26, NH41, 
NH46, NH51, NH53, 
NH67, SH24, SH304, 

SH406 

H25 
تشایل و تقویا فرهاگ برتر در 

 جامعه
3 

NH53, SH401, SH173, 
KH192 

H26 2 مشاورا با هارگزاران زیرمجموعه 
KH208, NH11, Nh50, 
NH31, NH53, SH161 

H27 
در  حاهمیا مردم  االری دیای

 جامعه
1 KH229, NH6 

H28 2 ها رل فساد 
NH2, NH20, NH41, 
NH43, NH45, NH53 

H29 
توجه به شایس گی های ت   ی 

در  س های شاغل  هارگزاران 
 ا  راتویک

2 
NH4, , KH3, KV68, 

KH131, NH53, KH173 

H30 
اش ران گذاری دانش میان همه 

 هارگزاران
1 NH11 

H31 
نظارت بر هارگزاران شاغل در 

 مشاغل ا  راتویک
3 

NH53, NH19, NH40, 
NH50, 

H32 
باارگماردن هارگزاران دلسوز نسبا 

 به ماافع عمومی
1 NH25, NH40 

H33 
همسویی ا  راتویک اهداف 

 هارگزاران بام ال، مردم
8 NH38, KH69, KH131 

H34 3 مدیریا و اصالح امور هارگزاران 
NH34, NH35, NH40, 
NH41, NH43, NH45, 

NH50, NH53 

H35 
تقویا تمرهز رهای هارگزاران 

 نسبا به انجام ووایف
3 

NH34, NH53, SH159, 
NH53 
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H36 
رهایا یاسان هارگزاران نسبا به 

 عموم مردم
8 NH46, NH59, NH71 

H37 
مشارها ن بگان جامعه در ا  قرار 

 و ا  مرار حاوما
1 KH173, NH46 

H38  1  ایبادی همگانی به قوانین و ضواب NH50 

H39 
توجه به انگیزا های معاوی هار 

 )تقویا معاویا در هار(
1 NH51, NH59 

H40 
در نظر گرف ن  اداش های معاوی 

 خدما به مردم
1 NH51 

H41 1 بهبود هیتیا خدمات عمومی NH53 
H42 8 مشارها عموم در ادارا جامعه NH53, NH50, NH53 

H43 
 اهان داش ن عیو  و مسائل 

 ش  ی مردم
1 NH53 

H44 
 یو  گی نظام ارزیابی عملارد و 

  اداش و تابیه
1 NH53 

H45 1 بهبود هیتیا  اخ اری قوانین NH53 
H46 8  ا  گویی در قبال ووایف محوله NH53, NH61, SH159 

 : نیایج منگذاری گزاره  ای  ین نهج البالغه 3حجنون شماره 

 خدمت عمومی مبتنی بر نهج البالغهفرآیند ظهور سطح انسان شناسی تئوری انگیزه 
 مممط، انسمممان شممماا مممی در تئوری انگیزا خدما عمومی مب ای بر نهج البالغه ناور بر ویوگی ها، 
خ موصمیات و شمایسم گی هایی ا ما هه هارگزاران و زمامداران دارای این انگیزا ب ورت راتی در وجود 

 انسمممان  مممط، در تم تحلیل و تجزیه حلمرا  ایان نمایاد. درخود داشممم ه و یا در طول زمان هسمممش می
 مؤلته 3 قالش در )تم(  ایه مضمممون 81 البالغه، نهج بر مب ای عمومی خدما انگیزا تئوری شمماا ممی

ا ا.  شدا بادی طبقه و خداباوری شاا ایی و محوری هایشمایس گی حق، به ال زام ، حلم  رف، اندیشمه
 .گیرندمی تئوری جای این در انسانی واالی انگیزا مؤلته قالش در الذهر فوق مقوله  اج

  ضا ین پایه حت   ا  من ا
 ضا ین ساز اک 

 د  نه ح قوله 
  ضموک فراگیر

   ؤل هح
V1 تالیف مداری 

 شایس گی های محوری
انگیزا های 
 واالی انسانی

V5 عملگرایی 
V10 اخالص در هار 
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V11 تا  آوری 
V14 داش ن شوق تعالی 
V16  مداریاخالق 
V17 ادا زیس ی  
V21 تسهیل گری 
V30 ثبات ش  ی ی هارگزاران 
V32 مردمی بودن 
V2 ولم   یزی 

 ال زام به حق
V4 حق مداری 

V29 جانی( در راا خدا-اش یاق به جهاد )مالی 
V15 عدالا محوری 
V3 تقویا مهارت های ب یرتی 

 اندیشه  رف

V6 از گذش ه( تجربه نگاری)عبرت 
V13 تعقل گرایی )خردمادی( نیاو 
V19 )داش ن بیاش الهی )جهان بیای الهی 
V20 حسن تدبیر 
V23 داش ن تتار  یس می و هل نگر 
V27 فرصا شاا ی 
V28 مهارت هار با ماابع انسانی 
V12 صداقا  یا ی 
V7 تقوا و  رهیزگاری 

 حلم
V9 خودها رلی 

V18 دوری از امیال و آرزوهای دنیایی 
V26 انتاق و از خودگذش گی 
V8 آخرت گرایی 

 خداباوری
V22 هار برای رضای الهی 
V24 ایمان قلبی به ناور بودن خداوند 
V25 تقدم رضایا الهی بر رضایا عمومی 
V31 خدما به مردم بماظور تقر  به خداوند 

 ا و  قوله  ای سررطح انسراک شر اسرری انگیزه خن ت یمو ی  بی ی بر   ؤل ه:  ضرا ین، 4حجنون شرماره 
 نهج البالغه 
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 خدما انگیزا شمماا ممی  ممط، انسممان در ا مملو  و محور بعاوان انسممانی واالی های باابراین انگیزا
 و راتی توانمادی های و ها شمممایسممم گی واقع در انگیزا این هه معاا بدین هادمی بازی نقش عمومی

شممامل  را اخ یاری و الهی-فطری اصممول بر ایه اما به خدما را مم ای در هامل انسممان یک اه سممابی
 محی  طریق از را ها آن یا داش ه وجود انسان وجودی گل در راتی ب ورت هه هایی شمایس گی گردد.می

   .ا ا نمودا هسش دیگران با در تعامل و

 مبتنی بر نهج البالغهفرآیند ظهور سطح رفتارشناسی تئوری انگیزه خدمت عمومی 
 مجموعه به  ممط، رف ارشمماا ممی مب ای بر نهج البالغه، عمومی خدما انگیزا تئوری  هار و  در

 دارند. مردم عموم یا و ( زیرمجموعه یا ) نیروهای همسممط، با ( زمامداران یا ) هارگزاران رواب  و ارتباطات
  اونا هشور  یا ی مرزهای درون هه مردمی به ر اندن یاری و اش یاق تعهد نوعی واقع در  مط، این

و آحاد عااصمممر اج ماعی از  باابراین جاا تعامالت مابین بازیگران  مممیا مممی   شمممود. می دارنمد گت ه
موضمموعات در خور توجهی ا مما هه از دیدگاا نهج البالغه انگیزا خدما عمومی را تحا تاثیر قرار دادا و 

 دهد. تاثیر قرار میمسیر خدما ر انی به عموم مردم را تحا 

  ضا ین پایه حت   ا  من ا
 ضا ین ساز اک 

 د  نه ح قوله 
  ضموک فراگیر

   ؤل هح

A4 دلسوزی 

 مهرورزی
انگیزا های 

 تعاملی

A19 دلجویی از هارگزاران 
A25 خیراندیشی هارگزاران و زمامداران نسبا به یادیگر 
A16 تامین آرامش هارگزاران 
A26  روحیه و نشاط هاریتقویا 
A21 همدردی با مردم 
A6 خیرخواهی م قابل مردم و هارگزاران 

A24 اشاعه نگرش عمومی مثبا نسبا به جامعه 
A5 مدارا هردن با عموم 

A15 جلش رضایا مردم 
A10 )میانه روی در رف ار )عدم دوگانگی های رف اری 

 شایس هتاریم هارگزاران  A22 عدالا رف اری
A23 اح رام به نیروهای زیرمجموعه 
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A18 ان اف در برابر عموم 
A14 تسهیل د  ر ی آ ان مردم به هارگزاران 
A27 شاود موثر درخوا ا های عمومی 
A12 عدم توجه زمامداران به   ایش اطرافیان 
A1 رواب   الم م قابل زمامداران با مردم 

ارتباطات 
 ا  راتویک

A2 همااری و همیاری اج ماعی و  یا ی 
A9 تقویا ارتباطات اثرب ش با نیروها 

A20 روشاگری زیرد  ان نسبا به عزل و ن ش آنان 
A8 درن تتاوت های فردی نیروها 

A13 ارتباط مس قیم و مداوم زمامداران با مردم 
A3 وحدت و یاپار گی اما 
A7 اتحاد ا  راتویک نیروها 

A11 اع ماد م قابل مردم و زمامداران به یادیگر 
A17 خوش بیای عمومی 

 ا و  قوله  ای سطح رفیارش اسی انگیزه خن ت یمو ی  بی ی بر نهج   ؤل ه:  ضرا ین، 5حجنون شرماره 
 البالغه 

مضمممون بعاوان  27 ممط، رف ارشمماا ممی تئوری انگیزا خدما عمومی مب ای بر دیدگاا ا ممالمی از  
 یشمممایامدها و  یامدهای انگیزا خدما عمومی شمممال یاف ه ا ممما. این مضمممامین  مممه مقوله محوری 
مهرورزی، عمدالما رف ماری و ارتبماطمات ا ممم راتویک را بعاوان ابعاد انگیزا خدما عمومی را تحا عاوان 

فراگیر انگیزا هاجماری خلق می نممایاد.  باابراین مدل  یشمممایادها)علل( و  یامدهای )آثار( انگیزا  همؤلتم
 گردد:خدما عمومی مب ای بر نهج البالغه با  اخ ار ریل طراحی می
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: پیشررای ن ا، ابعاد و پیا ن ای سررطح رفیارشرر اسرری انگیزه خن ت 2حشررما شررماره 
 یمو ی  بی ی بر نهج البالغه 

 فرآیند ظهور سطح ساختارشناسی تئوری انگیزه خدمت عمومی مبتنی بر نهج البالغه
روابطی م قابل زمامداران، هارگزاران و  و ها هاش رف ارها، مجموعه مذهور تئوری رف ارشماا ی  مط،

 انسمممان  مممط، گردد وعموم مردم در جها شمممال گیری و تقویا انگیزا خدما عمومی را شمممامل می
 از یا و دارد خود در راتی ب ورت را آن انگیزا این دارای فرد هه خ می مه هایی ا ا شمامل آن شماا می

 در  ایدار ب ممورت هاشممایسمم گی و ها ویوگی این ترتیش نماید بدینمی هسممش خویش  یرامونی محی 
 دیدگاا ا ممالمی، در عمومی خدما انگیزا  هار و  تئوری در اما گردندمی نهادیاه هارگزار شمم  ممیا

 جوامع باید و ها  مازمان هه هایی ا ماا م راتوی و راهبردها  ماخ ارها، واقع در  ماخ ارشماا می  مط،

ا پیشای ن 
 یلاح

دلسوزی•
دلجویی از مارگزاراک•
خیراننیشررری مررررارگزاراک و•

نیگرز ا ناراک نسبت به یم
تا ین آرا ش مارگزاراک•
 یانه روی در رفیار•
سیهتمجین از مارگزاراک شای•
احیرام به نیرو ا•
روابرررررم سرررررال   یقابرررررا •

ز ا ناراک با  ردم
ی میاری اجیمایی و سیاس•
ش با تقویت ارتباطات ا ربن•

نیرو ا
بت روش گری زیردسیاک نس•

به یزن و نصب آناک 
درک ت ررراوت  رررای فرررردی •

نیرو ا
ارتبررراس  سررریقی  و  رررناوم•

ز ا ناراک با  ردم

ابعاد

 هرورزی•

ینالت رفیاری•

ارتباطرررررررررررررررات •
اسیراتژیک

 رآ احپیا ن ا 

تقویررت روحیرره و نشرراس•
ماری

 منردی با  ردم•
م خیرخوا ی  یقابرا  ررد•

و مارگزاراک
اشررایه نگرررش یمررو ی •

عه دبت نسبت به جا 
 نارا مردم با یموم•
جلب رضایت  ردم•
انصاف در برابر یموم•
اک تسهیا دسیرسری آسر•

 ردم به مارگزاراک
شرر ود  ررو ر درخواسررت •

 ای یمو ی
ینم توجه ز ا رناراک بره •

سیایش اطرافیاک
وحنت و یمپارچگی ا ت•
رو اات اد اسیراتژیک نی•
اییمرراد  یقابررا  ررردم و•

ز ا ناراک به یمنیگر
خوشبی ی یمو ی •
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نمود. در این  ممط، نیز هماناد  ممط،  نهادیاه آن رات در را عمومی خدما انگیزا ب وان تا باشمماد داشمم ه
رف ارشماا ی مقوله ها از تعامل فی مابین  یشایادها و  یامدها خلق گردیدا و ابعاد انگیزا خدما عمومی را 

 دهاد. شال می
 

  ضا ین پایه حت   ا  من ا
 ضا ین ساز اک 

 د  نه ح قوله 
  ضموک فراگیر

   ؤل هح
H1 تقویا حا وویته شاا ی 

اج ماعی اخالق 
 م عالی

انگیزا های 
 هاجاری

H2 اشاعه فرهاگ مسئولیا  ذیری اج ماعی 
H25 تشایل و تقویا فرهاگ برتر در جامعه 
H39 توجه به انگیزا های معاوی هار 
H7 وفاداری همگانی به حاهمیا 
H9 حتظ عزت و هراما عمومی 

H23 رعایا حقوق شهروندی 
H46 ووایف محوله  ا  گویی در قبال 
H32 باارگیری هارگزاران دلسوز به ماافع عمومی 

 مراودا ا  راتویک

H29 
توجه به شایس گی های ت   ی هارگزاران شاغل در 

  سا های ا  راتویک
H13 تو عه و  رورش ورفیا های وجودی  رمایه های انسانی 
H17 مقبولیا عمومی زمامداران 
H26  هارگزاران شایس همشاورا با 
H37 مشارها ن بگان جامعه در ا  مرار حاوما 
H42 مشارها عموم مردم در ادارا جامعه 
H33 همسویی ا  راتویک اهداف هارگزاران با م ال، مردم 
H30 اش ران گذاری دانش میان همه هارگزاران 
H4 عدم تساهل در برخورد با بیا المال 

تو عه عدالا 
رفاا  عمومی و

 اج ماعی
 

H20 جلوگیری از ویوا خواری و انح ارطلبی  یا ی 
H21 برخورد قاطعانه با خیانا هارگزاران 
H12 تامین آ ایش و رفاا مادی و معاوی هارگزاران 

H8 
ا  قرار عدالا همه جانبه )اج ماعی،مراودا ای، 

 اق  ادی(
H28 ها رل فساد 
H24 محروم و نیازماد جامعه ر یدگی به امور طبقات 
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H19 
تامین ماتعا عموم مردم )تبعیا ماافع فردی از ماتعا 

 عمومی(
H41 بهبود هیتیا خدمات عمومی 
H11 تامین امایا عمومی 
H5 حاهمیا ثبات  یا ی 

 اخ اردهی 
حامرانی مطلو  

 دیای

H15 حاهمیا قانون 
H3 شایس ه  االری 

H31  هارگزاران شاغل در مشاغل ا  راتویکنظارت بر 
H44 یو  گی نظام ارزیابی عملارد و  اداش و تابیه  
H27 حاهمیا مردم  االری دیای در جامعه 
H22 حتظ و تقویا اق دار حاوما ا المی 
H45 بهبود هیتیا  اخ اری قوانین 
H38  ایبادی همگانی به قوانین و ضواب  
H10  رهبری در  اخ ار حاوما ا المیمحوریا 

رهبری معاویا گرا 
 در خدما مردم

H16 ش یبانی زمامداران از هارگزاران  
H35 تقویا تمرهز رهای هارگزاران نسبا به انجام ووایف 
H36 رهایا یاسان هارگزاران نسبا به عموم 
H40 درنظر گرف ن  اداش های معاوی خدما به مردم 
H6  الاا  تو   زمامدارانرعایا حق 

H18 خدما صادقانه 
H14 خدما بی ماا 
H43 اهان داش ن عیو  و مسائل ش  ی مردم  
H34 مدیریا و اصالح امور هارگزاران 

 ا و  قوله  ای سرطح سراخیارشر اسی انگیزه خن ت یمو ی  بی ی بر   ؤل ه:  ضرا ین، 6حجنون شرماره 
 نهج البالغه 

مضمممون بعاوان  56 ممط،  مماخ ارشمماا ممی تئوری انگیزا خدما عمومی مب ای بر دیدگاا ا ممالمی از  
 یشمایادها و  یامدهای انگیزا خدما عمومی شممال یاف ه ا مما. این مضممامین  اج مقوله محوری رهبری 

، یمعاویا گرا در خدما مردم،  اخ اردهی حامرانی مطلو  دیای، تو عه عدالا عمومی و رفاا اج ماع
 لتهمؤ مراودا ا ممم راتویمک و اخالق اج مماعی م عمالی را بعاوان ابعماد انگیزا خدما عمومی تحا عاوان 

فراگیر انگیزا هاجماری خلق می نممایاد. باابراین مدل  یشمممایادها)علل( و  یامدهای )آثار( انگیزا خدما 
 گردد:یالبالغه در  ط،  اخ ارشاا ی با الگوری م ریل طراحی معمومی مب ای بر نهج
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: پیشرای ن ا، ابعاد و پیا ن ای سرطح ساخیارش اسی انگیزه خن ت یمو ی  بی ی بر نهج 3حشرما شرماره 

 البالغه 

 

پیشایندها 
(علل) تقویت حس وظی ه ش اسی•

ری اشایه فر  گ  سئولیت پذی•
اجیمایی 

ر در تشمیا و تقویت فر  گ برت•
جا عه

رتوجه به انگیزه  ای  ع وی ما•
ه بمارگیری مارگزاراک دلسوز ب•

  افع یمو ی
صی توجه به شایسیگی  ای تنص•

مارگزاراک شاغا در پست  ای 
اسیراتژیک

توسعه ظرفیت  ای وجودی •
سر ایه  ای انسانی

 قبولیت یمو ی ز ا ناراک•
 شاوره با مارگزاراک شایسیه•
ینم تسا ا در برخورد با بیت •

المان
اسیجلوگیری از ان صارطلبی سی•
زاراکبرخورد قاطعانه با خیانت مارگ•
 وی تا ین آسایش و رفاه  ادی و  ع•

مارگزاراک
حاممیت  بات سیاسی•
حاممیت قانوک•
شایسیه ساالری•
نظارت بر مارگزاراک شاغا در •

 شاغا اسیراتژیک
مرد و پیوسیگی نظام ارزیابی یمل•

پاداش و ت بیه
  وریت ر بری در ساخیار •

حمو ت اسال ی
زاراکپشییبانی ز ا ناراک از مارگ•
تقویت تمرمز ذ  ی مارگزاراک•

نسبت به انجام وظایف 
بت به ذ  یت یمساک مارگزاراک نس•

یموم
ی درنظر گرفین پاداش  ای  ع و •

خن ت به  ردم

ابعاد

اخالق•
اجیمایی

 یعالی

 راوده•
کاسیراتژی

توسعه•
ینالت
ویمو ی

رفاه
اجیمایی

ساخیارد ی•
حممرانی

 طلوب
دی ی

ر بری•
راگ ع ویت

خن تدر
 ردم

(آثار)پیامدها 

تحاممیبه مگانیوفاداری•
یمو ییزتح ظ•
شهروننیحقوقریایت•
فوظایقباندرپاسنگویی•
ردجا عهننبگاک شارمت•

حمو تاسیمرار
ادارهدر ردمیموم شارمت•

جا عه
فا نااسیراتژیک مسویی•

 ردم صالحبامارگزاراک
 یاکدانشگذاریاشیراک•

مارگزاراک مه
جانبه مهینالتاسیقرار•
فسادم یرن•
طبقاتا وربهرسینگی•

جا عه  روم
و ییمخن اتمی یتبهبود•
یموم   عتتا ین•
یمو یا  یتتا ین•
یدی ساالری ردمحاممیت•
 تحمواقینارتقویتوح ظ•

اسال ی
ساخیاریمی یتبهبود•

قوانین
وینقوانبه مگانیپایب نی•

ضوابم
توسمال اسحقریایت•

ز ا ناراک
صادقانهخن ت•
  تبیخن ت•
ائا سوییوبداشینپ هاک•

 ردمشنصی
ا وراصالهو نیریت•

مارگزاراک
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من حیث المجموع تئوری انگیزا خدما عمومی مب ای بر نهج البالغه از  مممه  مممط، هالن انسمممان 
شماا می، رف ارشماا می و  ماخ ارشماا می شمال یاف ه ا ا. انگیزا های واالی انسانی دارای  اج مقوله 
شممایسمم گی های محوری، ال زام به حق، اندیشممه  رف، حلم و خداباوری هسمم اد هه بعاوان ابعاد  ممط، 

ن محوری و مضمون فراگیر  ط، رف ارشاا ی ای مؤلتهسمان شماا می این تئوری درنظر گرف ه شمدا اند. ان
نظریه شممامل انگیزا های تعاملی ا مما هه ناور بر رف ارها و هاش های آحاد عااصممر اج ماعی و بازیگران 

. این ا میا می در جامعه ا ممالمی بماظور ایجاد فضمای انگیزشممی در جها خدما بیشمیاه به مردم ا مم
 ممط، دارای  ممه مقوله ارتباطات ا مم راتویک، عدالا رف اری و مهرورزی ا مما هه بعاوان ابعاد  ممط، 
رف ارشماا می تئوری انگیزا خدما عمومی مب ای بر دیدگاا ا مالمی درنظر گرف ه شدا اند. هرهدام از این 

ا عمومی جاد انگیزا خدمابعاد  یش گت ه در این  ممط، دارای  یشممایادها و  یامدهایی ا مما هه یا علا ای
 ؤلتهمشوند.  ط،  اخ ارشاا ی نیز از هسم اد و یا از  یامدهای ا  قرار نظام انگیزا خدما محسو  می

هایی هه   ممازمان  ها و  مماخ ارها، راهبردها و ا مم راتوی محوری انگیزا های هاجاری شممال یاف ه و به
ا در رات آن نهادیاه نمود اشارا دارد. انگیزا های جوامع باید داشم ه باشاد تا ب وان انگیزا خدما عمومی ر 

اج ماعی،  رفاا و عمومی عدالا تو مممعه هاجاری از ابعاد اخالق اج ماعی م عالی، مراودا ا ممم راتویک،
گرا در خدما مردم تشممایل شممدا ا مما. ابعاد  اج  معاویا رهبری و دیای مطلو  حامرانی  مماخ اردهی

شماا می از  یشمایادها و  یامدهای خاص خود تشمایل شدا ا ا هه گانه این  مط، نیز ماناد  مط، رف ار 
ی دهد. در  ایان مدلساز مجموعه آن، تئوری انگیزا خدما عمومی مب ای بر دیدگاا ا مالمی را شمال می

 هلی و نهایی تئوری مذهور مب ای بر  طوح و ابعاد آن صورت  ذیرف ه ا ا.
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 یمو ی  بی ی بر دینگاه اسال ی :  نلسازی ابعاد انگیزه خن ت 4حشما شماره 

 نتیجه گیری
ه اج ماعی قرار گرف ه ا ممما ه-امروزا این دیدگاا مورد تایید بسمممیاری از اندیشممممادان علوم انسمممانی

هممای م  لف ملزم انممد مب ای بر فرهاممگ حمماهم و ارزش همما و بمماورهممای بایممادیای هممه جوامع و حاوممما
 اری های رفبوط به آن را  یاش نمودا و ماطبق با گویهاخ  اص بدان ها دارد، نظریات و هارهردهای مر 

گردد  اقدام به طراحی  ممماخ ارها نمایاد. و هاجماری هه در  هار و  دیدگاا فاری آن جامعه تعریف می
اخالقی و ا ممم قرار فرهاگ دیای در جها تقویا روحیه جهادی -های اع قادیبامابراین حماهمیا ارزش

ر ول حامرانی مردم  مماالری دیای از مهم رین  یشممران های انگیزا آحاد عااصممر  ممیا ممی و اج ماعی د
گردد  نهضمم ی هه طی  ممال های اخیر تحا عاوان مدیریا خدما عمومی در رویارد ا ممالمی تلقی می
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در غر  مطرح گردیدا و بدنبال آشمم ی و  ممازگاری گزارا های قدرت،  ممیا مما، هارآیی و  1ارزش عمومی
ج ماعی،  ا  گویی ، عدالا اج ماعی و حقوق شهروندی ا ا اما بعلا با مضامین اخالق اخرد جمعی 

های ا ما می در غر ، ن وانس ه جایگاا ماا بی را تااقضمات فراوان رف اری و  ماخ اری از بازتعریف ارزش
باابراین جامعه ایران ا ممالمی نیز در موضمموع رف ار ممازمانی ب ممورت اعم و انگیزا خدما عمومی  بیابد.

ازماد نظریه بومی شمممدا و مطابق با فرهاگ ا مممالمی و ارزش های اصمممیل بایادین خویش بطور اخص نی
ا ما. تحقیقاتی هه تابحال در جهان در خ وص تئوری انگیزا خدما عمومی صورت  ذیرف ه مش مل بر 
برر می ابعاد،  یشمایادها،  یامدها و دیدگاا این تئوری بودا ا ا  در این نوش ار نیز از م حف شریف نهج 

ا ممالمی در جها ا مم  راج ابعاد،  یشممایادها و  یامدهای انگیزا -البالغه بعاوان مابع ارزشممماد مدیری ی
خدما عمومی مب ای بر دیدگاا ا مالمی ا م تادا شدا و الگوری م آن بر ا ا   ه  ط، انسان شاا ی، 

ومی ا المی را مرف ارشماا ی و  اخ ارشاا ی تدوین شدا ا ا. نوآوری بدیعی هه تئوری انگیزا خدما ع
-از بسمیاری تئوری های موجود م مایز می نماید ایاسما هه عالوا بر  وشش حوزا های  هارگانه )دیدگاا

 یامدها(، این نظریه را از دیدگاا ا مممالمی و با محوریا نهج البالغه مورد برر مممی قرار - یشمممایادها-ابعاد
ماید و با نانگیزا خدما عمومی مطرح میدادا و  مط، انسمان شاا ی را بعاوان اصل مباایی خلق تئوری 

عاایا به شممولیا  مط، انسمان شماا می، مسمیر تحقق  مطوح رف ارشاا ی و  اخ ارشاا ی به هیتیا 
تحقق این  مط، بسم گی دارد. باابراین در صمورتیاه هارگزاران دارای خ می ه های ش  ی ی خداباور، 

الح تعامالت رف اری )مب ای بر اصمممول حق مدار، حلیم، دارای اندیشمممه  رف و شمممایسممم ه در جها اصممم
مهرورزی، عمدالما رف ماری و ارتباطات ا ممم راتویک( و هاجارهای  ممماخ اری )مب ای بر اصمممول اخالق 
اج ماعی م عالی، مراودا ا ممم راتویک، تو مممعه عدالا عمومی و رفاا اج ماعی،  ممماخ اردهی حامرانی 

رند، انگیزا خدما عمومی در تمامی  ممطوح مطلو  دیای و رهبری معاویا گرا در خدما مردم( گام بردا
تواناد از  یامدهای آن بهرا جویاد. در ادامه ن ایج فردی،  مممازمانی و اج ماعی محقق شمممدا و همگان می

 ووهشممی هه در حوزا انگیزا خدما عمومی هه در مع برترین نشممریات داخلی و  51این نوشمم ار با بیش از 
، تتاوت ها و تشابهات تئوری 7فانه قرار دادا و در جدول شمارا خارجی به  اپ ر میدا مورد برر ی موشاا

انگیزا خدما عمومی مب ای بر نهج البالغه با یک نگاا هل گرایانه نسمممبا به تئوری های موجود تجزیه و 
 تحلیل شدا ا ا.

 
                                                                        

1. Public value management 
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  ورد  قایسه ردیف
تئوری انگیزه خن ت یمو ی  بی ی بر 

 دینگاه اسال ی
خرن ت  رنن  رای تئوری انگیزه 

 یمو ی

 دیدگاا ا المی دیدگاا 1
 1دیدگاا غربی
 1دیدگاا شرقی

  طوح تحلیل 1
 انسان شاا ی
 رف ارشاا ی

  اخ ارشاا ی

 عاطتی-)عمدتا شامل:( احسا ی
  اخ ارشاا ی

8 
برر ی های 

  ووهش

 دیدگاا محور
  یشایادمحور
 فرآیادمحور
  یامدمحور

 شایس گی محور

 دیدگاا محور
  یشایادمحور
 فرآیادمحور
  یامدمحور

3 
ارتباط  طوح با 

 یادیگر
 یاسویه و یا  اد ویه  لسله مراتبی و وابس گی م قابل

 ندارد دارد وجود مباا و باا 3
 هارهاان  ازمان های عمومی رهبران و زمامداران محوریا 2

 عااصر فعال 1
 زمامداران

 هارگزاران و بازیگران  یا ی
 اج ماعیعموم مردم و آحاد عااصر 

مدیران و هارهاان  ازمان های 
 عمومی

3 
نگرش عااصر 
 نسبا به خدما

 خیرخواهانه
 وویته همگانی

 داوطلبانه
 دلسوزانه

 انگیزا های داوطلبانه انگیزا های معاوی انگیزا محوری 9
 ماافع عمومی ماافع اخروی ماتعا محوری 11

11 
جایگاا ماتعا 

 عمومی
ماتعا عمومی ماافع اخروی بعاوان اصل و 

 و ماافع فردی در خدما آن قرار دارند.
ماافع فردی در خدما ماافع 

 عمومی

 جها گیری ماافع 11
-عمومی-همسویی ماافع  ه گانه )اخروی

 فردی(
تضاد ماافع فردی و عمومی 

 )اولویا با ماافع عمومی(

18 
نگرش عااصر 

  یا ی به خدما
خدما نیاو، صادقانه و بی ماا به عموم 

 بماظور تقر  به خداوندمردم 
خدما داوطلبانه بماظور تحقق 

 ماافع عمومی

                                                                        

1. western 
2 .confucius 
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 تاوع انگیزانادا ها 13
 انگیزانادا های درونی
 انگیزانادا های بیرونی
 انگیزانادا های الهی

 انگیزانادا های درونی

 هاجایگاا ارزش 13
ارزش های دیای بعاوان  یشران و تقویا 

 هاادا انگیزا خدما عمومی هس اد.

ارزشهای اخالقی تا آنجا بعاوان 
ارزش تلقی می شوند هه در خدما 
 ماافع و رضایا عامه مردم باشاد.

 :   قایسه تئوری انگیزه خن ت یمو ی  بی ی بر دینگاه اسال ی با  نن  ای  وجود 7حجنون شماره 

ای آن و با عاایا به ایااه هدف بومی  مممازی عهبا توجه به ماهیا اه شمممافی و تو ممم تحقیق حاضمممر
تئوری انگیزا خدما عمومی مب ای بر دیدگاا ا ممالمی را دربر داشمم ه  نوآوری آن در  ممه محور اصممولی 

 تئوری  ردازی،  ط، بادی و ابزار  ازی مورد تبیین واقع شدا ا ا. 
  

 نوآوری  ای پژو شی   ور ا

 تئوری  ردازی

حوزا تئوری  ردازی و نظریه  ازی، تو عه متهوم رو در نوآوری نوش ار  یش
انگیزا خدما عمومی مب ای بر نهج البالغه ا ا هه  عی  ووهشگر بر آن بودا هه 

ا المی در را  ای ا   راج این تئوری ا  تادا گردد.  -از غای ترین مابع مدیری ی
ا مدل ببعالوا تئوری انگیزا خدما عمومی مب ای بر دیدگاا ا المی  در مقایسه 

های  ایه ای هه در ادبیات تحقیق بدان اشارا شدا ا ا دارای  طوح تحلیل 
م  لف و  ی یدا ای بودا و در عین حال جامعیا و انسجام آن هامال حتظ شدا 

 ا ا.

  ط، بادی

رو را از بسیاری از تحقیقات قبلی م مایز می نوآوری دیگری هه  ووهش  یش
این  ووهش در  ه  ط، انسان شاا ی، نماید، ایاسا هه ن ایج تحقیقات 

رف ارشاا ی و  اخ ار شاا ی تقسیم بادی شدا و برای هر یک از این  طوح نس ه 
 خاصی تبیین شدا ا ا.

 ابزار ازی

از نوآوری هایی هه جزء مزیا رقاب ی این  ووهش نسبا به  ایر تحقیقاتی هه 
امع از ج یک جعبه ابزار تاهاون در داخل و خارج از هشور صورت  ذیرف ه ا ا، تهیه

های انگیزا خدما عمومی و مش مل بر یک مدل  مؤلتهمضامین، مقوله ها و 
 یس می از ابعاد،  یشایادها و  یامدهای ا  قرار انگیزا خدما عمومی در  ازمان 

 های دول ی و جامعه ا المی ا ا.

 : سطح ب نی نوآوری  ای پژو ش 8حجنون شماره 
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 منابع
بن حسمممین، م رجم: ممیدجعتر شمممهیدی،  ، گردآورندا: شمممریف رضممی، محمدش5376، نهج البالغه. 

 تهران: ان شارات علمی و فرهاگی
، قم،  یفرد ایحسرررطح ت ل یاسرررال  مردیبا رو یبر رفیار سررراز ان یدرآ نش، 5396عبا ،  ،یعیشمممت .1

  ووهشگاا حوزا و دانشگاا، 
قم ، ان شارات مدر ه  ازدهم،ی   اپ در اسالم یو فر انن  تیر ی نش  5376 ،ناصر ،یراز یشم ماارم .2

 .طالشیبن اب یاالمام عل
 پایان نامه ها 

نهج البالغرره ا ررام  تیربرا   ور  ثیردر احرراد یرفیرار سررراز ران تیرر ی ررنش، 5395 ،ی ور، مج ب یمراد .3

 .  نیارشد دانشادا اصول د ینامه هارشاا  انی،  اییل
در  کی شرراغا اسرریراتژ  ینیمل ی ا یسرریگیشررا یو رتبه ب ن ییشرر اسرراش، 5396محمدجواد،  مع مد، .4

 دانشگاا تهران.   ایر یارشد دانشادا مد ینامه هارشاا  انی ا ،یص عت بانمنار 
 انی ا ،راکیدر ا راکی ن یخرن رت یمو  زهیانگ یارتقرا یبرا ی رنل یطراحش، 5391محممد، ،یما ظر  .5

 .  ییدانشگاا عالمه طباطبا ینامه ده ر 
 مقاالت

، برر ی عوامل موثر بر انگیزا خدما ش5391طهما بی و اشرف میرزایی، حمیدی زادا، علی و رضا  .6
 .  2، شمارا 5، دورا فصل ا ه  نیریت ساز اک  ای دولییعمومی، 

، برر ممی ش5397حمیدی زادا، علی  دانایی فرد، حسممن  طهما ممبی، رضمما  همایی لطیف، مه ا   .7
 ،فصرل ا ه سیاسیگذاری یمو ی  یشمایادهای انگیزا خدمات عمومی در  مازمان های دول ی ایران،
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