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چکیده:
یکی از مسائلی که دین اسلام به آن اهمیت فراوان داده  ،خدمت به مردم است.خدمت به مردم در تعالیم
اسلامی و سیره اولیاء(ع) بعد از انجام واجبات ،برترین وسیله برای تقرب به خداوند متعال و بارزترین جنبه-
ی اجتماعی عبادت میباشد .در صورتی که انگیزه خدمت به مردم سر لوحه همه انگیزهها قرار بگیرد؛ مانند
ایمان به خدا باعث صعود انسان به مقامات معنوی و جلب رضایت خداوند متعال میشود .بر این اساس در
این پژوهش انگیزه خدمت عمومی درمنظومه فکری مقام معظمرهبری(مدظلهالعالی) که بهترین منبع برای دستیابی
به مؤلفهها و شاخصهای انگیزه خدمت به مردم میباشد؛ مورد بررسی قرار میگیرد.جامعه آماری پژوهش
مکتوبات و بیانات مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) از ابتدای دوره زعامت ایشان تا سال  1331میباشد .دادههای
پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل و درنهایت مبتنی و شبکه مضمونها ،الگویی
فرایندی انگیزه خدمت عمومی طراحی و تبیین شد .بر اساس نتایج انگیزه خدمت عمومی از  4مضمون
فراگیر 23 ،مضمون سازمان دهنده و  13مضمون پایه شکل یافته؛ که هسته مرکزی آن همانا انگیزه خدمت
عمومی است .یافته های پژوهش مؤید این مطلب است که از دیدگاه مقام معظم رهبری انگیزه خدمت
عمومی از ارزشهای دینی– معنوی(خدامحوری ،ولایت مداری ،معادگرایی و دین مداری)،ارزشهای
اجتماعی(عدالتگستری ،مردم سالاری دینی ،رفاه جمعی ،اتحاد ملی ،انقلاب مداری ،استقلال خواهی،
اقتدارگرایی و استکبارستیزی) ،ارزشهای اخلاقی(ساده زیستی ،شکیبایی ،تواضع ،ایثار و فداکاری و شفقت
و مهربانی) و ارزشهای حرفه ای(اخلاق حرفه ای ،تقوای کاری ،مردم داری ،کار جهادی ،معنویت کاری و
کیفیت طلبی) شکل میگیرد.
واژگان اصلی :انگیزه خدمت عمومی ،خدمت به مردم ،مقام معظم رهبری(مدظله العالی) ،تحلیل مضمون.
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اندیشه نظام علمی ارتباط تنگاتنگ و مهمی با سایر ساختارهای سیاسیی ،اجتمیاعی و فرهنگیی
دارد و تابع مبانی و اهداف کلان نظام سیاسی می باشد .بر همین پایه گرچه نظام علمیی خیود دارای
اهدافی است؛ اما در نهایت ابزاری است در خدمت اهداف اصلی(.خسرو پنیاه )507 :1331 ،همیین
امر تعمیم پذیری نظریهها و تئوریهای علمیی را کیه بیر پاییه بیینش و جهیان بینیی کیرب شیکل
گرفتهاند؛ در کشورهای اسلامی به وییژه در اییران اسیلامیمیان بیه چیالش مییکشید .مقیام معظیم
رهبری(مدظله العالی) همیشه بر مسئله علم و پیشرفت علمی تأکید نمیوده انید و فراگییری علیم را یی
فضیلت ،و آگاهی از علوم روز را امری لیازم و ضیروری میی داننید و مییفرماینید کیه میا بایید از
موجودی این دانشها در دنیا استفاده کنیم؛ (بیانیات در دییدار بیا اسیتادان و دانشیجویان کردسیتان،
 )1311/2/25اما داشتن نگاه مطلق به کرب در زمینه علمیی اشیتباه مییباشید؛ و نبایید موضیوعات
علمی را به صورت وحی منزل از خاستگاههای کربی گرفت و به صورت فرمولهای تغییر نکردنیی
در ذهن جا داد .بلکه باید آنها را براساس مبانی و ارزشهای خودمان تغییر داده (بیانیات در دییدار
با جمعی از اساتید دانشگاهها )1312/1/1 ،و بر اساس فرهنیگ عرییق و عمییق اسیلامی؛ پاییههیای
مستحکم علمی را بنیا نهاد؛(بیانیات در دییدار بیا اسیتادان و دانشیجویان دانشیگاه امیام صیادق(ع)،
 )1314/10/23و عمل و برنامه ها را براساس آن تنظیم نمود.
سیطره ادبیات و فرهنگ کرب بر بسیاری از نظریهها و تئوریهای حوزه علوم انسانی ،بیه وییژه
مدیریت کاملاً مشهود میباشد .از جمله این نظریههای علمی؛ نظرییه انگییزه خیدمت عمیومی میی
باشد؛ که تحت سیطره ادبیات و ارزشهای کربی است .هرچنید کارآمیدی نظرییه انگییزه خیدمت
عمومی در دستیابی به عملکرد بهتر و مطلوبتر در سازمانهیای عمیومی میورد تأییید واقیع شیده
است؛ اما تعمیمپذیری و کارآمدی این نظریه به علت عدم تناسب آن با شرایط و ارزشهیای بیومی
کشورمان مورد سؤال میباشد .لذا برای آنکه بتوانیم از نتایج مطلیوب ایین نظرییه در سیازمانهیای
دولتی و همچنین وجود کارکنان دارای انگیزه خدمت محور در سازمانهای خدمت رسان بهیرهمنید
شویم لازم است؛ که این نظریه متناسب با ارزشهای اسلامی  -ایرانی مورد مطالعه قرار گیرد.
در بینش اسلامی خدمت به مردم برترین عبادات و یکی از راههیای مهیمن نییل بیه کمیال و کسیب
منزلت در ساحت ربوبی حقن میباشد .مقام معظم رهبری(مدظله العالی) که بیانات و سیننان شیان برگرفتیه
از اندیشههای ناب اسلام و ارزشهای ایرانی میباشد؛ خدمت به مردم را امری خداپسیندانه و تیوفیقی
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امری مهم بوده و مسئولین و کارگزران باید با نیت خدمت به مردم وارد میدان شیده (بیانیات در دییدار
بییا مییردو و کارکنییان صیینعت نفییت عسییلویه )1330/1/1 ،و بییرای رضییای خییدا مسییئولیت هییا را
بپذیرند(.بیانات در دیدار با اعضای هیئت دولت و مدیران اجرایی )1311/4/3 ،اهمیت امر خیدمت بیه
مردم به اندازه ای است که معظم له شاخص اصلی دولت اسلامی را خیدمت بیه خلیق دانسیته و بییان
دارند که این امر درسایه ایمان و اخلاص (بیانات در دییدار رییی

جمهیور و اعضیای هیئیت دولیت،

 )1334/1/4و با برخورداری از روحیه خدمت به مردم (بیانیات در دییدار رییی

جمهیور و اعضیای

هیئت دولت )1332/1/1 ،و انگیزه خدمت به مردم محقیق مییگیردد .بیا توجیه بیه اهمییت موضیوع
خدمت به مردم در منظومه فکری مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و خلاء احسیاس شیده در بیومیسیازی
نظریه انگیزه خدمت عمومی بر آن شدیم که با بررسی فرامین و بیانات

مقام معظیم رهبیری(مدظلیه العیالی)

که نقشه راه مسئولان و کارگزاران نظام اسلامی میباشد؛ ابعاد و مؤلفیههیای ایین نظرییه را در منظومیه
فکری ایشان واکاوی و تبیین نماییم .لذا پژوهش حاضر با طرح این سؤال که مؤلفه هیا و ابعیاد انگییزه
خدمت عمومی در منظومه فکری مقام معظم رهبری(مدظله العالی) کدامند؟ انجام پذیرفت.
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الهی دانسته که به مسئولین و کارگزاران نظام اسلامی داده شده است .از نظر ایشان امر خدمت بیه میردم

پیشینه پژوهش
پژوهشهای بسیاری از جهات منتلف به بررسیی انگییزه خیدمت عمیومی در ابعیاد منتلیف
ساختار ،مفهوم ،پیشایندها و پسایندها و عوامیل سیازمانی پرداختیه انید .در ایین بنیش بیه پیشیینه
تحقیقات حوزه انگیزه که مرتبط با موضوع پژوهش می باشند اشاره می شیود .جنسین و همکیاران
وی  2013در پژوهشی اثرگذاری تغییرات خطمشیها و سیاستگیذاریهیا را بیر انگییزه خیدمت
عمومی مورد بررسی قرار دادند .نتایج بررسی های آنها نشان داد سیاستگذاریها بایید متناسیب بیا
ارزشهای افراد و سازمانهای صورت پذیرید .در صورتیکه این سیاستگیذاریهیا محیدود کننیده
شرایط کاری ارائه دهندگان خدمت عمومی باشند نه تنها دارای اثر مثبت نبوده بلکه اثیرات منفیی را
بر انگیزه خدمت عمومی برجای میگذارد .همچنین کلدسین و هانسین ( )2011بیا هیدف بررسیی
اثرگذاری و اثرپذیری انگیزه خدمت عمومی پژوهش با عنوان «تفاوت هیای بنشیی در رابطیه بیین
انگیزه خدمت عمومی و رضایت شغلی :بررسیی نقیش ویژگییهیای سیازمان» انجیام دادنید .آنهیا
دریافتند انگیزه خدمت عمومی بر رضایت شغلی تؤثیر مثبیت داشیته و در مقابیل عوامیل سیازمانی
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مانند نوار قرمز ،اختیارات سلسله مراتبی و نبود اهداف سازمانی که اکلیب در سیازمانهیای دولتیی
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وجود دارد میتواند بر انگیزه خدمت عمومی تأثیر منفی داشته باشد.
در کنار تحقیقات خارجی حوزه انگیزه خیدمت عمیومی تحقیقیات ارزشیمندی نییز در داخیل
کشور در این حوزه صورت پذیرفته است .محمدی مقدم و همکیاران ( )1400پژوهشیی بیا عنیوان
ارائه الگوی انگیزه خدمت عمومی در سازمانهای دولتی با تکیه برمنویات مقام معظم

رهبیری(مدظلیه

العیالی) با روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام دادند.نتایج نشان داد مبتنی بر عوامیل عوامیل ارزشیی و
اعتقادی  ،فردی و محیطیی و اجتمیاعی ،انگییزه خیدمت عمیومی (خودگذشیتگی ،نیوع دوسیتی،
خدمتگذاری و پایبندی به منافع عمومی) شکل خواهد گرفت؛ که بیا بکیارگیری سیه راهبیرد ارتقیا
مسئولیت اجتماعی  ،ارتقا نظام مدیریت منابع انسانی و مدیریت و کار جهادی می توانید پیامیدها و
نتایج ارزشمندی در سطح فردی ،سازمانی و اجتماعی– ملی برای سازمان ها به ارمغان آورد .نیوائی
و همکاران وی( )1333در پژوهشی با عنوان ارتقا انگیزه خدمت عمومی در پرتیو عوامیل سیازمانی
دریافتند که چهار متغیر استقلال کار و هویت وظیفه به عنوان مشنصه های وظیفیه ای و پیچییدگی
شغل و تنصص گرایی به عنوان مشنصه های دانشی بر سطح انگیزه خدمت عمومی اثر معنیی دار
دارند .دلنواه و همکاران ( )1333به بررسی تفاوت های نسلی در انگیزه خدمت عمومی پرداختنید.
یافته های پژوهش نشان داد یافتهها نشان داد که بین نسیلهای منتلیف شیاکل در بنیش عمیومی
مورد مطالعه از لحاظ میزان انگیزه خدمت عمومی تفاوت معنییداری وجیود دارد ،بیه طوریکیه بیر
خلاف حکمت متعارف ،افراد نسیلهای جدییدتر در مقایسیه بیا نسیلهای قیدیمیتر دارای مییزان
بالاتری از انگیزه خدمت عمومی و تمامی ابعاد چهیار گانیه آن هسیتند .بهیرام زاده و همکیارن وی
( )1333پژوهشی با عنوان«انگیزه خدمت عمومی و عوامل سازمانی و کییر سیازمانی» انجیام دادنید.
آنها دریافتند که میان شاخصهای سازمانی و کیر سازمانی با انگیزه خدمت عمومی کارکنیان رابطیه
معنادار وجود دارد .آقای خوش قدم زندی اسدآبادی ،مقالهای را با عنوان خدمت به میردم از منظیر
امام خمین( ،)1335منتشر نموده است .در ایین مقالیه بیه برخیی از ویژگیی هیای خدمتگیذاران در
خدمت به مردم (عدم تبعیض ،عدم شهرت طلبی ،ساده زیسیتی ،علیم و عیدالت ،قیانون میداری و
احترام و خضوع در مقابل قانون،قانون مداری و احترام و خضوع در مقابیل قیانون ،پرهییز از منیت
گذاری،انتظار تمجید و پاداش نداشتن ،اخلاص در عمل) از نظر امام خمینی(رحمهالله علییه) اشاره دارنید.
حضرت آیت الله حسین مظاهری ،در مقاله ای با عنوان خدمت به خلق خیدا ،میانع سیقوط انسیان
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در بازدارندگی اش از سقوط انسان بیان نموده است.
پژوهش حاضر به بررسی انگیزه خدمت عمومی از دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) پرداختیه
است و بیانات معظم له را از ابتدای دوره زعامت ایشان تیا سیال 1331میورد بررسیی قیرارا داده و
مجموعه ای جامع و مدون از نظرات مقام معظم رهبری(مدظله العیالی) را مورد بررسی قیرار داده اسیت.
طبق بررسی های انجام شده در مطالعات و پیژوهشهیای انجیام شیده در حیوزه انگییزه خیدمت
عمومی میتوان ادعا نمود؛ که انگیزه خدمت عمومی برای اولین بار اسیت کیه از ایین زواییه میورد
بررسی قرار گرفته است .با توجه به آنکه بیانات و فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظلیه العیالی) برگرفتیه
از مبانی و اصول دین مبین اسلام و با مدنظر قرار دادن ارزشهای ایرانی و منافع ملی است .لذا نتیایج
این پژوهش اطلاعات ارزشمندی در حوزه انگیزه خدمت عمومی که متکی بیر ارزشهیای ایرانیی-
اسلامی میباشد در اختیار مدیران و صاحب نظران سازمانی قرار خواهد داد.
مبانی نظری
نظریه انگیزه خدمت عمومی
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( )1331بحث خدمت رسانی را از دیدگاه قرآن و روایات مورد بررسیی قیرار داده و اهمییت آن را

انگیزه خدمت عمومی از جمله تئوری های انگیزش مطیرح در تحقیقیات میدیریت عمیومی و
مدیریت دولتی معاصر می باشد که در چند دهه اخیر بسیار مورد بحث بیوده اسیت .مطیرح شیدن
سؤالاتی همچون «آیا انگیزه خاصی وجود دارد که اساساً یا منحصراً بیا خیدمت عمیومی در ارتبیاط
باشند و اگر اینگونیه اسیت ایین انگیزههیا کدامنید؟»(« )Perry & Waize,1990 :368چگونیه
مدیران دولتی میتوانند به کارمندان بنش عمومی برای دنبال کردن اهداف انگییزه دهنید؟ چالشیی
بزرگ در مدیریت دولتی ایجاد شد .به طوریکه صاحب نظران این عرصه در پاسخ به این دسیت از
سؤالات نظریه انگیزه خدمت عمومی را ارائه و تحقیقات بسیاری در زمینیه تبییین سیاختار ،مفهیوم،
پیشاینده و پسایندهای آن انجام پذیرفت .مفهوم انگییزه خیدمت عمیومی اصیالتاً ریشیه در مباحیث
اخلاق خدمت عمومی در دهه  13350دارد )Buchanan,1975 :424( ،و برای تعیین آنچه کیه
مستندمان عمومی را بر میانگیزاند و همچنین نشیان داده انگییزه افیراد بیرای پیوسیتن بیه بنیش
عمومی ارائه گردید )Taylor,2007:932(.تعاریف متعددی برای درک انگییزه خیدمت عمیومی
ارائه شده است اما آنچه که در تحقیقات مبنا و اساس می باشد تعریف پری و واییز ( )1330اسیت.
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بیه طیور اساسیی ییا منحصیراً در نهادهیا و سیازمانهیای عمیومی ریشیه دارنید» ( & Perry
 )Waize,1990:368در این تئوری عقیده بر این است که ارائه خیدمت عمیومی بیه جامعیه بیه
وجود افرادی نییاز دارد کیه دارای ارزشهیا ،تمایلیات و نگیرشهیایی؛ ورای منفعیت شنصیی و
سییازمانی میییباشییند؛ کییه آنهییا را بییه انجییام کارهییایی بییه نفییع دیگییران و جامعییه سییوق میدهیید
( )Choy,2016:906این انگیزه تأثیرگذار ،بنش عمومی موجیب چشیم پوشیی کارکنیان بنیش
عمومی از منافع شنصی خود و یا در اولویت قرار دادن منافع دیگران در تغقیب منفعت عمیومی و
خدمت به جامعه بزرگتر میگردد .لذا عدهای آن را مجموعه ای از باورها ،ارزشها و نگرشهیایی
فراتر از منافع شنصی و سازمانی می دانند که منافع ی

نهاد سیاسی بزرگتر را مدنظر قرار می دهید

و سبب میشود تا افراد طبق آنچه برای آن نهاد مناسب است عمل نمایند )Tahili,2018:69( .
محققان معتقدند که مفهوم انگیزه خدمت عمومی بطور عمیق ریشه در علوم رفتاری و اجتمیاعی
دارد؛ و به عنوان ی

سازه ،انگیزه منحصر بفرد نهادی است،که به همراه خدمت عمیومی درک میی

شود ( .)Vandenabeele et al ,2018:262این انگیزه دارای ساختاری چند بعدی و انگییزه ی
بشر دوستانه برای خدمت به منافع جامعه ای از مردم ،ی

دولت ،ی

ملت و با نیوع بشیر"اسیت،

که گاه با مفاهیمی همچون انگیزه درونی ،انگیزش اجتماعی و نوع دوسیتی یکسیان،در نظیر گرفتیه
میشود،در حالیکه این مفاهیم بایکیدیگر متفیاوت انید )Pandey et al, 2017:80(.پیری و واییز
ضمن اشاره به چند بعدی بودن انگیزه خیدمت عمیومی؛این انگییزه را مبتنیی بیر سیه نیوع انگییزه
عاطفی ،مبتنیی بیر هنجیار و عقلیانی معرفیی نمودنید) )Schott et al, 2019:1201انگیزههیای
عقلانی،ریشه در حداکثر سازی منفعت فردی داشته که بر ایجاد سیاست عمومی خوب متکی اسیت.
این انگیزهها برای مشارکت در خدمات عمومی ،مشیارکت در فرآینید تیدوین سیاسیت ،تعهید بیه
برنامههای عمومی به دلیل شناخت شنصی و حمایت از منافع خاص است .انگییزههیای مبتنیی بیر
هنجار شامل تمایل فرد به خدمت برای منیافع عمیوم هسیتند ،ایین دسیته از انگییزههیا مبتنیی بیر
منافع عمومی و عدالت اجتماعی است ،که گاهی بعنوان وجود"اخلاق خیدمات عمیومی"ییا تعهید
بیه ارزشهییای عمییومی در بیین کارمنییدان دولتیی بیه تصییویر کشیییده میشیودVan Loon, (.
 )2018:140انگیزههای عاطفی(احساسی) :این انگیزهها از احساسات انسیانی نشیأت گرفتیه و از
طریق تمایل یا اشتیاق فرد برای کم
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بیه دیگیران مشینص مییشیوند و مبتنیی بیر واکینشهیای

 )2019: 29پری( ،)1331بعد از بررسی های گسترده چارچوب نظری برای توسعه یی

مقییاس

چنیید بعییدی بییا چهییار بعیید تعهیید بییه منییافع عمییومی ،دلسییوزی ،جذبییه بییه سیاسییت گییذاری
عمومی و فداکاری؛ که منعک

کننده پایه هنجاری ،عاطفی و انگیزشی هسیتند بیرای انیدازه گییری

انگیزه خدمات عمومی ارائه داد  )Jensen et, 2019a:15(.در ادامه بررسیهای محققیان در ایین
حوزه ،وندبل ( )2001به شاخص هیای «برابیری»« ،پاییداری»« ،پاسینگویی»« ،شنصییت تسیاوی
گرای» در سازمان ها اشاره می کند که بطور کلی از «اصول خدمات عمیومی» مییباشیند»؛ و آن را
"حکمرانی دموکراتی " نامگذاری کرد .وندبل به مدل چهار بعدی انگییزه خیدمات عمیومی پیری
بعد «حکمرانی دموکراتی

»( )Vandenabeele,2008:155را اضافه نمودند.

انگیزه خدمت در اسلام
اسلام ،به عنوان کاملترین دین الهی ،همیشه انسان ها را به انجیام اعمیال نیی

و تیرک کارهیای

ناپسند توصیه نموده است .در این مییان ،همیدلی و ییاری همنوعیان ،در شیمار امیوری اسیت کیه
پرداختن به آن حیاوی ثوابی مضاعف است؛ چراکه انسان موجودی اسیت اجتمییاعی و حیییات و
قیوام جامعیه بشری نیز در گیرو حفیپ پیونیدها و مناسیبات اجتمییاعی اسییت .در رواییت هیای

مقالۀ پژوهشی :تبیین و واكاوي انگیزه خدمت عمومی در  /...محمدي مقدم و همکاران

احساسی به محرک های اجتماعی و عاطفی به ویژه در شرایط خیاص میی باشیندHomberg, ( .

منتلف بر اهتمام ورزیدن به امور مسلمین تأکید بسیاری شده تا جایی که «ایجاد و تقوییت روحییه
خدمت به دیگران» به عنوان یکی از اصول مهم تعلیم و تربیت دینی معرفیی شیده اسیت .وقتیی از
پیامبر بلندمرتبه اسلام درباره محبوب ترین بندگان نزد خداوند سؤال شد ،ایشان فرمودنید :محبیوب
ترین بندگان نزد خداوند ،آن کسی است که سودش بیشتر به مردم برسد( .اصیول کیافی)233 :3 ،
در حقیقت پیامبراکرم(ص) سودمندى و خدمت به مردم را در کنار ایمییان بییه خداونیید ،معییار و
ملاک ارزشمندى انسان دانسته و مىفرماید :دو خصیلت اسیت کیه بالیاتر از آن دو چییزى نیسیت؛
ایمان بیه خیدا و فاییده رسیانی بیه بندگان خیدا و دو خصیلت اسیت کیه بیدتر از آن دو ،چییزى
نیست؛ شرک به خدا و زییان رسانی به بندگان خدا( .مجلسی و همکاران)135 :54 ،1331 ،
در دین اسلام خدمت ،امرى است پسیندیده؛ امیا آنچیه بیر ارزش آن افییزوده و یییا آن را بیی
ارزش می سازد ،انگیزه هایى است که خدمت براساس و مبنای آنها شکل مى گییرد .بیراین اسیاس
می توان انگیزه افراد برای ارائه خدمت را در سه دسته قرار داد .دسته اول اشیاره بیه انگییزه افیرادی
دارد که هدف و انگیزه خدمت در آنها برخواسته از احساس نوع دوستى و انسان گراییى اسیت؛ در
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در جهت رفع احتیا او اقدام کرد .در ایین نیوع تفکر ،اصل خدمت را ملاک و معیار قرار داده و بیه
متعلق آن کارى ندارند .در تفکر دسته دوم؛ انگیزه برخى از مردم در خدمت رسانی یی

نیوع داد و

ستد است؛ یعنى انتظار دارند در مابه ازای خدمتی که انجام می دهند را دریافیت نماینید .ایین نیوع
خدمت ،فاقد ارزش می باشد ؛ زیرا نیه انگییزه مردمى در آن وجود دارد و نه احساس نوع دوستى.
در حقیقت ،اینان خدمت مى کنند تا اهداف و منافع شنصی خود دسیت یابنیید و هییچ عشییق و
علاقه ای به اصل خدمت در آنان وجود ندارد .دسته سوم ،افرادی هستند کیه خیدمت بیه خلیق در
تفکر و اندیشه آنان ،نوعى عبادت و موجب تقیرب بیه پروردگیار اسیت(.رودباری و رفیعیی پیور،
 )13 :1331این نوع از خدمت کاری اخلاقی و دارای ارزش معنوی است .صییاحبان اییین نظریییه
مى کوشند که ضمن مفید بودن شکل عمل ،روح معنویت را نیز بر آن حاکم سیازند .بیدیهی اسیت
این نگرش ،تنها در سیایه تفکیر دینیى و جهیانبینیى الهیى ممکین اسیت .در مقیام ارزشگیزارى
خدمتها ،خدمت نشأت گرفته از این جهان بینى ،ارزشمند ترین نوع خدمت به شمار میى رود؛ بیه
همین جهت ،در فرهنگ دینى ،عمیل و خیدمتى مایه ارزش و عامل کمال آدمیى اسیت کیه انگییزه
انجامش ،قرب و رضایت خداوند باشد.
انگیزه خدمت عمومی از دیدگام امام

خمینی(قدس سره)

نظر و دیدگاه اندیشمندان و صاحب نظران مسلمان ازجمله امام خمینی(قدس سره) کیه از برجسیته
ترین اندیشمندان مسلمان محسوب می گردد؛ متکی بر آموزه های دیین مبیین اسیلام و سییره ائمیه
اطهار(علیه السلام) است .براساس آیات و روایات اسلامی که مبنای تفکر اندیشمندن مسلمان میی باشید؛
خدمت به مردم و مسلمانان در دیین مبیین اسیلام و سییره اهیل بییت(علییه السیلام) از جایگیاه والیایی
برخوردار است .به طوریکه در برخی از روایات در کنار ایمان به خدا از بالاترین خصلتها و عامیل
صعود انسان به مقامات معنوی و جلب رضایت خداوند متعال محسوب می گردد .در مکتب اسیلام
خدمت به خلق از والاترین مظاهر عبادت می باشد پیامبر اکیرم(ص) در حیدیثی بیه ایین مهیم اشیاره
نموده و می فرمایند«من سعی فی حاجة أخیهِ المیؤمن فکأننما عبد الله تسعة آلاف سنة صائماً نهیاره،
قائماً لیله»؛(مجلسی،

 )317 :51هر فردی که در برآوردن نیاز برادر مؤمنش تلیاش کنید ،گوییا نیه

هزار سال خداوند را عبادت کرده ،در حالی که روزها را روزه دار و شب ها را شب زنیده دار بیوده
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نظام اسلامی بوده است .امام خمینی(رحمهالله علیه) رهبر فقید کشورمان نیز دیدگاه و نگرش وییژه ای بیه
مردم و امر خدمت رسانی داشته؛ که برگرفته از میانی دین مبین اسلام و اندیشیه نیاب محمیدی

(ص)

می باشد .امام خمینی(رحمهالله علیه) مردم را ولی نعمتان و صاحبان اصلی انقلیاب میی دانسیتند و بیرای
آنان ،ارزش و احترام ویژه ای قائل بودند و در هر فرصتی ،مسئولان را به خیدمت رسیانی بیه میردم
سفارش می کردند(.خمینی،1317 ،
مردم ی

235 :5؛  )213:13در دییدگاه ایشیان خیدمت گیذاری بیه

ارزش صد در صد اسلامی و اخلاقی محسوب می گردد .ایشان خدمت به میردم را امیری

ارزشمند و آن را برابر با خدمت به اسلام دانسته و به مسئولین را توصیه به خدمت رسانی به میردم
می کردند...« :شما توجه داشته باشید که به اسلام خدمت کنید و به کشور خودتان خیدمت کنیید... .
شما باید برای این ملت خدمت بکنید .به آن چیزی که شما را وکییل کیرده اسیت ،خیدمت بکنیید.
(خمینی )371 :12 ،1317 ،امام خمینی(رحمه الله علیه) خدمت رسانی را ی

فریضه الهیی در زنیدگی

اجتماعی و توفیقی الهی برای جلب رضایت خداوند دانسته و تأکید می نمودند کیه بایید مسیئولیت
ها را مسئولیتی الهی دانست و همیشه خدمتگذار مردم بود:
« ...تمام اموری که انجام می دهید متوجه باشید که در محضر خداسیت ،و مسیئولیت شیما داریید.
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است .لذا توجه به امر خدمت و خدمت رسانی همیشه مورد توجه اندیشمندان و رهبیران مکتیب و

مسئولیت این جا هم دارند ،لکن آن مهمش مسئولیت الهی است ...باید توجه داشته باشند کیه همیه
خدمتگزار این مردم هستند( »،خمینی،1317 ،

)412 :11

در این نگرش انگیزه اصلی در مسئولیت ها و وظایف ریشه در انگییزه هیای معنیوی و الهیی دارد.
انگیزه های معنوی و الهی انگیزههایی نشأت گرفته از ایمان به مبیداء و معیاد اسیت کیه محیور آنهیا را
وجود مقدس پروردگار تشکیل میدهد .در این نوع انگیزه ها ،نیازهای فطیری و گیرایشهیای اصییل
انسانی به معبود و محبوب حقیقی ،قویترین عامل بروز و ظهور رفتارهای شایسته و پسیندیده اسیت.
شدت و قوت این انگیزهها به حدی است که میتواند نیازهای مادی را بی اثیر کنید و تحیت الشیییعاع
قرار دهد (پیروز و همکاران )173 :1313 ،در

دیگاه و نگرش امام خمینی(رحمهالله علیه)

خیدمت بیه خلیق

باید به دور از هرگونه انگیزههای مادی و فقط در جهت جلب رضایت خداونید متعیال باشید .در ایین
نگرش انگیزههای معنوی همچون جلب رضایت الهی ،توجیه بیه ارزشهیای والیای انسیانی ،کمییال
طلبیی و ،...مهمترین عامل در اشتیاق افراد برای خدمت بیه میردم و تیأمین منیافع عمیومی محسیوب
میگردد؛ و نقش بسزایی در شکل گیری نگرشها و رفتار افراد در ارائه خدمت دارند.
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انگیزه خدمت عمومی در منظومه فکری مقام معظم

رهبری(مدظله العالی)
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«خدمت» مفهوم گسترده ای دارد و همه امور اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگیی را دربیر میی
گیرد این واژه بر گذشت ،فداکاری ،ایثار ،تحمل رنج و سنتی و...صدق میی کنید .بنیابراین ،خیدمت،
عملی است که عامل در آن ،با اندیشه و انگیزه گره گشایی به امور میردم مییپیردازد .مفهیوم گسیترده
خدمت را در متون دینی می توان در لابه لای مفاهیمی از قبییل :تلیاش در بیرآوردن نیازهیای مؤمنیان،
ادخال سرور در قلوب آنان ،احسان ،اهتمام بیه امیور مسیلمانان ،اعانیت مسیلمین ،ییاری رسیاندن بیه
گرفتاران ،گشودن گرفتاری مؤمنان و مانند آن جستجو کرد .این مفهیوم گسیترده شیامل سیود رسیانی
افراد نسبت به یکدیگر و یا همنوعان می شود؛ چنان که خدمتگزاری به مردم در نظام دینی به صیورت
نهادینه شده نیز نوعی دیگر از مصادیق خدمت رسانی است .در جهان بینیی اسیلامی ،رابطیه «خیدمت
به خلق» و«قرب الهی» ،ی

ارتباط دو سویه است؛ به این ترتیب کیه از یی

سیو ،خیدمت بیه خلیق،

مقدمه قرب الهى و نوعى عبیادت تلقیى شده است و از دیگر سوى ،بیه هرانیدازه کیه انسیان در بعید
شناخت و معرفت حق تعیالى پیش رود به همان میزان ،به سوی تعالی پیش خواهد رفت.
مقام معظم رهبری(مدظله العیالی) در بحث خدمت به مردم مبنا و اساس خیدمت در جامعیه اسیلامی را
دیدگاه و مکتب اسلام و تفکر الهی –توحیدی(بیانات در دییدار بیا رییی

جمهیور و اعضیای هیئیت

دولت)1352/1/3 ،عنوان نموده و خدمت به مردم را فرصتی ارزشمند و توفیقی الهی (بیانات در دییدار
ننبگان،برگزیدگان و مسئولان خراسان شمالی )1331/5/27 ،می دانند که از سیوی خداونید متعیال در
اختیییار مسییئولان و کییارگزاران قییرار داده شییده (بیانییات در دیییدار بییا مسییئولان و کییارگزاران نطییام،
 )1317/3/23که باید مغتنم شمرده شود و از لحظه لحظه آن در جهیت قیرب الهیی اسیتفاده نمیوده و
بیرای خیود ذخییره ای فیراهم نماینید(.بیانات در دییدار اعضیای هیئیت دولیت و میدیران اجراییی،
 )1311/4/3در دیدگاه سیاسی الهی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) خدمت از جایگیاه و اهمییت وییژه ای
برخوردار است و فرصتی ارزشمند بوده که باید حداکثر بهره را از آن برد و بیا خلیوص نییت و بیرای
رضای خدا با نیت خدمت به مردم وارد میدان خدمت گردید .همچنین خدمت باید در جهیت کمی
به هم نوع با چشم پوشی از مناقع فردی و تلاش در جهت حداکثرسازی منافع عمومی و مصیالح ملیی
باشد( ».بیانات در خطبه های نماز عید سعید فطر )1317/1/2 ،در واقع در این دییدگاه خیدمت همیراه
با دشواری ها و مشکلات بسیاری می باشد که گذر از آن و انجام درست آن نیازمند روحیه خیدمت بیا
نیت خدایی و کار جهادی می باشد تا بتوان از موانع عبور کرد ،موانع کوچ
101

را بیزرگ ندیید ،آرمانهیا

هیئت دولت)1332/1/1 ،داشت .بنابراین در منظومه فکری مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در امیر خیدمت
باید انگیزه ای کیر از انگیزه الهی و رضای پروردگار و انجام مأموریت و مسیئولیت خیدایی نبایید وارد
کار نشود( .بیانات در دیدار با جمعی از فرماندهان سپاه )1351/1/21 ،لذا سرلوحهی همهی انگیزههیا،
انگیزه خدمت به مردم بوده و نباید در این انگیزه؛انگیزه های گوناگون را دخالت داد؛ بلکه بایید بیه دور
از انگیزههاى شنصى ،بهدور از هرچیزى و فقط با انگیزهى خدمت بیه مصیالح کشیور مسیئولیت هیا
انجام بگیرد(،بیانات در دیدار با نمایندگان مجل

شورای اسلامی )1333/3/4 ،ومسیئولین و کیارگزاران

نظام با هدف اجرای عدالت ،تأمین آسایش مردم ،فراهم کردن زمینهی جامعهی انسیانی بیرای شیکفتن
استعدادها و تعالی انسانها؛ مناصب دولتی و مسئولیت ها را (بیانات در خطبه هیای نمیاز جمعیه تهیران
 )1353/3/27،بپذیرند .ایشان راهنمای عمل در مسئولیت ها وکارها را اخلاص ،جدن و جهید ،خسیتگی
ناپذیری ،بیطمعی و ترجیح دادن مصالح عمومی بر مصالح شنصی دانسته(بیانات در خطبه هیای نمیاز
عید سعید فطر )1317/1/2 ،و به در نظر گرفتن مصالح ملی و عمیوم (بیانیات در دییدار بیا جمعیی از
معلمان و کارگران )1311/2/11 ،و کار بیرای میردم و بیه سیود میردم بیه عنیوان مهمتیرین انگییزه در
مسییئولیت هییا تأکییید دارنیید(.بیانات در دیییدار بییا اعضییای دفتییر رهبییری و سییپاه حفاظییت ولییی امییر
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را فراموش نکرد ،جهت را فراموش نکرد و شوق به کار (بیانات در دییدار رییی

جمهیور و اعضیای

 )1313/4/23،مقام معظم رهبیری(مدظلیه العیالی) خیدمت بیه میردم را وظیفیه ای دینی(بیانیات در مراسیم
چهاردهمین سالگرد ارتحال امام خمینی(قدس سره) )1312/3/14 ،دانسته که نیازمند همت و و عزم راسیخ
همگان و رقابت در خدمت به مردم تنها رقابت مشروع و مقبول در نظام اسلامی می باشید( .بیانیات در
دیدار با زائرین و مجاورین حرم رضوی)1312/1/1 ،
روش پژوهش
روش هر پژوهشی بر هدف آن مبتنی است .هدف این پژوهش تبیین انگییزه خیدمت عمیومی در
منظومه فکری مقام معظم رهبری(مدظله العالی) می باشد .لذا پژوهش حاضر از جمله پژوهش هیای کیفیی
بوده که از نظر هدف ،بنیادی می باشد .براساس فرایند پژوهش راهبرد پژوهش «تحلیل مضمون» است.
تحلیل مضمون ،روشی برای شناخت ،تحلیل و گزارش الگوها(یا مضامین) موجود در دادههیای کیفیی
است .این روش ،فرایندی برای تحلیل دادههای متنی است و دادههای پراکنده و متنوع را بیه دادههیایی
کنی و تفصیلی تبدیل میکند»(عابدی و همکاران )173:1330،این روش شش گام دارد که عبارتند از:
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شکل  1گامهای اجرای روش تحلیل مضمون

در این پژوهش ،ابتدا محقق ضمن آشناشدن با متن که شامل فرمایشات مقام معظم
العالی) ،به تجزیه و توصیف متن پرداخته و سپ

رهبری(مدظلیه

اقیدام بیه مکتیوب کیردن دادههیا ،مطالعیه اولییه و

مطالعه دوباره دادهها نموده است .ایجاد شناسههای اولیه ،تهیه قالیب مضیمونهیا ،تفکیی

میتن بیه

بنشهای کوچکتر ،کدگذاری ویژگیهای جالب دادهها و همچنین جستجو و شناخت مضیمونهیا
از طریق تطبیق دادن شناسهها با قالب مضمونها ،استنرا مضمونها از بنشهای کدگذاری شیده
متن و پالایش و بازنگری در مضمونها نیز ازجملیه اقیدامات دیگیر اسیت .در ادامیه محقیق در دو
مرحله به تشریح و تفسیر متن و تحلیل آنها پرداخت .در مرحله اول محقق به تشریح و تفسیر میتن
ازطریق ترسیم شبکه مضمونها :بررسی و کنترل همنوانی مضمونها با شناسههیای اسیتنر شیده،
مرتب کردن مضمونها ،انتناب مضمونهای پایه ،سازمان دهنده و فراگیر ،ترسیم نقشه مضمونهیا،
اصلاح و تأیید شبکه مضمون ها پرداخیت .نهایتیاً بیا تعرییف و نامگیذاری مضیمونها ،توصییف و
توضیح شبکه مضمونها تحلییل میتن انجیام پیذیرفت .بیرای سینجش رواییی و پاییایی تحقییق،از
معیارهای چهارگانه لینکلن و گوبا باورپذیری ،اطمینان پذیری ،انتقال پذیری ،تاییدپذیری اسیتفاده و
مضمونهای فراگیر ،سازمان دهنده و پایه انتناب و تأیید شدند .در آخیر ،ترکییب و ادکیام میتن از
طریق تلنیص شبکه مضمون ها و بیان منتصر و صریح آن ،استنرا نمونیههیای جالیب دادههیا،
نوشتن گزارش علمی و تنصصی از تحلیلها صورت پذیرفت.
جامعه آماری این پژوهش کلیه بیانات ،مکتوبات ،فرامین مقام معظم رهبری(مدظله العالی) میباشد .بدین
منظور متن کلیه سننرانیها ،بیانات ،فرمانها و ....معظم له) ،از سال  11تا سال  31بررسی ،و مکتوباتی
و سننرانیهایی که معظمله به صورت مستقیم و کیر مستقیم به مسئله انگیزه ،خدمت و انگیزه خیدمت
اشاره داشتند؛ استنرا گردیدند .در نهایت ی

نمونه  140تایی بدست آمد که به صورت تمام شیمار،

بررسی و با استفاده از نرم افزار  Maxquda 20مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .در نهایت به منظور
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خبرگان ،کدهای شناسایی شده دسته بندی و در اختیار  17نفر از خبرگان قرار گرفت و نتایج با استفاده
از آزمون دوجمله ای و بکارگیری نرم افزار  Spssتجزیه و تحلیل شدند.
یافتههای پژوهش
به منظور تبیین انگیزه خدمت عمومی در منظومه فکری مقام معظم رهبیری(مدظلیه العیالی) مجمیوع
سننرانی های ایشان از ابتدای دروه زعامت ایشان  1311تا  1333که از سایت ایشان بدسیت آمیده
بود گردآوری و مورد متن کاوی قرار گرفت .از میان مجموعه گردآوری شده مکتوبات و سیننرانی
های ایشان که مرتبط با موضوع پژوهش بیوده و دارای کلیید واژه هیای انگییزه ،خیدمت عمیومی،
خدمت رسانی ،خدمت به مردم و ....بودنید؛ انتنیاب و دسیته بنیدی شیدند؛ کیه در مجمیوع 140
سننرانی بدست آمد .در این پژوهش تحلیل مضمون بر اساس دادهها انجام میشود و مضمون هیای
شناخته شده ،با خود دادهها مرتبط هستند ،لذا رویکیرد میورد اسیتفاده بیرای تنظییم داده هیا ،روش
استقرایی است .لذا فرایند کد گذاری دادهها بدون تلاش برای انطباق آن با چارچوب کید گیذاری از
قبل تهیه شده انجام پذیرفته است .سننرانی ها و اسناد گرد آوری شده مرود تجزیه و تحلییل قیرار
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کسب اطمینان از تحلیل داده ها از روش دلفی استفاده شد بعد از انجام اصلاحات و کسب اجماع نظیر

گرفتند که از تجزیه و تحلیل این متون  412مفهوم بدست آمد .مفاهیم بدست آمیده میورد بررسیی
قرار گرفته و مفاهیم که دارای شباهت و همپوشانی معنایی بودند با یکدیگر تلفییق شیده و در یی
ی

گروه و دسته قرار گرفتند؛ که در نهایت  111مضمون بدست آمد .در این بنیش بیا توجیه بیه

سب

روش تحقیق تحلیل مضمون ،با مطالعیه متیون نکیات و مطالیب از درون اسیناد و مکتوبیات

استنرا شده و گزارههای تحلیلی در قالب مضمونهای پایه یا تحلیل متن ارائه شده اسیت کیه بیه
علت محدودیت حجم مقاله ،فقط بنشی از این جدولها را ارائه میگردد.
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متن

مفهوم

این مسئولینت را ،این توانایی را،

مسیییییئولیت را

امانت بدانید؛

امانت دانستن

شناسه منبع

منبع
بیانات در مراسم تنفیذ حکیم

310712M

دوازدهمیییین دوره ریاسیییت
جمهیییوری اسیییلامی اییییران
1331/7/12

در جهییت خییدمت بییه مییردم و
هدایت جامعه به آن سیمتی کیه
مطلیوب دییین خیدا اسییت اییین
مدیرینت بهکار رفت ،خیب ایین
شکر نعمت است؛ اگیر چنانچیه
در اییین جهییت بییهکار نرفییت،
معطنل مانید ییا عکسیش بیهکار

تلیییاش بیییرای
کسییب رضییایت 310210M .
الهی

بیانییات در دیییدار کییارگزاران
نظام 1331/2/10

رفت ،ایین کفیر نعمیت اسیت.
گاهی این کفران نعمتها ،بهحدنی
است که قابل جبران هم نیست
حرکییت انقلییابی
توصیه سوم "ایین اسیت " کیه داشتن
حرکییت را بییر اسییاس اصییول تلاش برای رفیع
انقلاب تنظییم کنیید ؛ از حاشییه مشکلات
سییازی پرهیییز کنییید ،بییه حییل اجتناب از تفرقه 330411M
مشکلات مردم بپردازیید  .رابعیاً و حاشیه سازی

بیانات در دیدار مسئولان نظام
1333/4/11

همگرایی بنشی و همگرایی قوه همکییییییییاری
ای را مهم بشمارید

مسییییییئولین و
دستگاه ها

114

بنابراین باید اعتماد به خدا داشته

تلیییاش بیییرای

باشید ،براى خدا کار کنید آقایان،

کسییب رضییایت

320101M

بیانییات در دیییدار بییا رئییی
جمهییور و اعضییای هیئییت

هدفتان را هیدف خیدایى قیرار
متعال راه باز میکند

الهی
توکل به خدا

در نظییام جمهییوری ،پییذیرش پرهیز از لغیزش
مسئولیت به معنای کیامجوئی از و زهد در کار
بیانات در مراسم تنفیذ حکیم

قدرت نیست ؛ به معنیای قبیول
320712M

زحمات خدمت به مردم اسیت؛
این معنای قبول زحمیت اسیت؛ مسئولیت پذیری

ریاسییییییت جمهییییییوری
1332/7/12

معنییای مسییئولیت در جمهییوری
اسلامی این است.
شییاید هیییچ عبییادتی بالییاتر از
عبادت مسیئولی نیسیت کیه بیه
خاطر تلاش و خدمت بیه میردم
از راحییت و آسییایش و امنیییت

بیانات در مراسم تنفیذ حکیم

چشم پوشیی از

140712M

منافع فردی

ریاسییییییت جمهییییییوری
1314/7/12

خود صرف نظر می کند.

مقالۀ پژوهشی :تبیین و واكاوي انگیزه خدمت عمومی در  /...محمدي مقدم و همکاران

بدهیید ،مطمیئن باشیید خیداى

دولت 32/1/1

در این مرحله با استفاده از روش دلفی مضیامین بدسیت آمیده میورد ارزییابی و پالیایش قیرار
گرفتند بدین منظور فهرستی از مفاهیم ،کدهای اولیه و مضامین در اختییار  17نفیر از خبرگیان قیرار
گرفت و در سه مرحله رفت و برگشت و بعد از اعمال نظیرات خبرگیان و انجیام جیرح و تعیدیل
نهایی و بعد از انجام آزمون دوجمله ای با استفاده از نرم افزار  Spssدرباره چگیونگی دسیته بنیدی
مضمونها تصمیم گیری صورت گرفتیه اسیت .محقیق بیه ایین موضیوع توجیه داشیته اسیت کیه
مضمونهای تحت هر شبکه باید به تعداد مناسب و درباره موضوعات مشابهی باشد .اگر مضیمونها،
بسیار گوناگون و متعدد و یا به موضوعات کاملاً متفاوت و متمایز مرتبط بود ،به چند دسیته و گیروه
تفکی

شده اسیت .زمیانی کیه پژوهشیگر بیه شیبکه مضیمونهیای مطلیوبی دسیت پییدا نمیود،

مضمونهای پیشنهاد شده را به منظور تحلیل داده هیا ،تعرییف و تعیدیل کیرده و سیپ

دادههیا را

براساس آنها تحلیل نموده است.
در این بنش ،شبکههای مضمون های رسم شده ،بررسیی و تجزییه و تحلییل شیده اسیت .بیا
توجه به آن که شبکه های مضمون ها ،ابزاری برای تحلیل میباشند ،لذا محقیق بیرای آنکیه بتوانید
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درک بهتر و عمیقتری از دادهها برسد و بتواند مضمونهای بیه دسیت آمیده را تشیریح ،و الگیوی
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نهایی را تنظیم نماید؛ نقشه ذهنی از مضمونها را در قالب شبکههای منتلف تنظیم نمود.

نمودار  .1سلسله مراتب مضمون ها در تنظیم تارنماها و شبکه های مختلف مضمونی

باتوجه به اینکه تحلیل مضمون ابزار مناسبی برای شناخت الگوهای موجود در دادههیای کیفیی
است ،محقق در این بنش فهرستی از مضمونها را در قالب مضمون پایه ،مضمون سازمان دهنیده و
مضمون فراگیر (جدول  )2تنظیم نموده است.
جدول  .2فهرست مضمونها
مضمون پایه

مضمون سازمان دهنده

مضمون فراگیر

تلاش در جهت کسب رضایت الهی
تقرب الهی
توجه و ذکر خدا در همه حال

خدا محوری

توکل به خدا داشتن
معنویت گرایی
تحقق اهداف اسلام

دین مداری

پایبندی به اصول و مباتی دین
توجه به آخرت
حساب و فزع الهی

ارزش های دینی و معنوی

معادگرایی

تمسک به ائمه اطهار
حرکت در مسیر ولایت الهی

ولایت مداری

التزام عملی به ولایت فقیه
تکیه بر توان داخلی
حرکت به سمت توسعه همه جانبه
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اقتدار گرایی

ارزش های اجتماعی

استفاده از امکانات و ظرفیتها
مقالۀ پژوهشی :تبیین و واكاوي انگیزه خدمت عمومی در  /...محمدي مقدم و همکاران

تبدیل تهدیدها به فرصت
اعتماد به نفس ملی
بینش و بصیرت در برابر دشمنان و مستکبران
مبارزه آگاهانه و هوشیارانه با سلطه و استکبار
ایستادگی و شجاعت در برابر دشمن

استکبار ستیزی

شناخت و مقابله با فتنه های دشمن
وحدت کلمه
اجتناب از تفرقه و اختلاف افکنی
همکاری مسئولین  ،دستگاه ها و مردم

اتحاد ملی

پرهیز از جناح گرایی
تلاش در جلب رضایت مردم
تلاش برای رفع مشکلات

رفاه جمعی

حفظ ثبات و امنیت
پرهیز از تبعیض و وِیژه خواری
توجه به حقوق آحاد مردم
محرومیت زدایی

عدالت گستری

رفع شکاف طبقاتی
حفظ و پیاده سازی ارزش های انقلاب
حفظ روحیه انقلابی
تعقیب و تحقق خواهی آرمان های انقلاب

انقلاب مداری

حرکت انقلابی داشتن
قطع وابستگی ها
حفظ عزت و هویت ملی

استقلال خواهی

مقابله با نفوذ بیگانگان
مردم محوری
مشارکت مردم و حضور در صحنه

مردم سالاری دینی

اتکا به مردم
جشم پوشی از منافع فردی
احسان و نیکو کاری

ایثار و فداکاری

اولویت دهی به منافع عمومی و جمع
محبت

ارزش های اخلاقی

شفقت و مهربانی
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عشق به دیگران
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دلسوزی و خیرخواهی
استقامت و در میدان ماندن
چشم به افق های دور داشتن
عزم و اراده داشتن

شکیبایی

پرهیز از شتابزدگی
سعه صدر داشتن
پرهیز از اسراف
اجتناب از اشرافی گری
اجتناب از غرور و خودپسندی
خضوع و فروتنی

ساده زیستی
تواضع

امانت داری
زهد و پرهیزکاری در کار

تقوای کاری

مسئولیت پذیری
معنویت شغلی
معنویت سازمانی

معنویت کاری
ارزش های حرفه ای

خلاقیت و نوآوری
ظرفیت آفرینی
شایسته سالاری
تداوم و استمرارا در کارها

کیفیت طلبی

یادگیری مستمر
تدبر در کارها
صداقت در نیت و عمل داشتن
اعتماد
ریسک پذیری
تعهد داشتن

اخلاق حرفه ای

احترام و تکریم ذی نفعان
وفای به عهد داشتن
خودباوری
بصیرت داشتن
عمل گرایی
خستگی ناپذیری
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کار جهادی

ارزش های حرفه ای

تلاش گری
رقابت در خدمت رسانی به مردم
همدلی و همراهی با مردم

مردم داری

حفظ کرامت ارباب رجوعان

طراحی و تبیین مدل پژوهش
با استنرا مفاهیم و مضامین مرتبط با انگیزه خدمت عمومی از متن بیانات و سننرانیهیای مقیام
معظم رهبری(مدظله العیالی) و باتوجه به شبکه مضمون ها ،مدل پژوهش طراحیی و تیدوین گردیید .میدل
پژوهش دارای سه لایه بوده ،که در هسته مرکزی آن مضمون فراگیر (انگیزه خیدمت عمیومی) کیه بیه
عنوان مهمترین مضیمون تأثیرگیذار بیا دیگیر مضیمون هیا در تعامیل اسیت؛ قیرار دارد .در لاییه دوم
مضمونهای سازمان دهنده در قالب چهار مضمون و در بیرونی ترین لایه بیست و سیه مضیمون پاییه
گروه بندی شدهاند.

مقالۀ پژوهشی :تبیین و واكاوي انگیزه خدمت عمومی در  /...محمدي مقدم و همکاران

ارتباط و تعامل با مردم

نمودار .3الگوی انگیزه خدمت عمومی در منظومه فکری مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبتنی بر تحلیل
مضمون و شبکه مضمونها
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همانگونه که مشاهده می شود انگیزه خدمت عمومی دارای ساختاری چنید بعیدی میی باشید کیه
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عوامل و ارزش های منتلف در شکل گیری آن نقش دارد .در منظومه فکری مقام معظم
العیالی)

رهبیری(مدظلیه

که مبتنی بر مکتب و دیدگاه اسلام و تفکر الهی – توحیدی میباشد؛ خدمت به میردم از ارزش و

جایگاه والایی برخوردار است .ایشان خدمت را امری ارزشمند و توفیق الهی از سوی خداوند میداننید
که در اختیار مسئولین و کارگزاران نظام قرار دهد شده است ،لذا باید داعیه و انگیزه اصیلی مسیئولان و
کارگزاران نظام داعیه خدمت (مقام معظم رهبری(مدظله العیالی) )1353 ،بوده و در سرلوحه همه انگییزه هیا
قرار بگیرد(.مقام معظم رهبری(مدظله العالی) )1351 ،براساس یافته های بدست آمده انگیزه خدمت عمیومی
در منظومه فکری مقام معظم رهبری(مدظله العیالی) از  4مضمون سازمان یافته (ارزشهای دینیی و معنیوی،
ارزشهای اجتماعی ،ارزشهای اخلاقی و ارزشهای حرفهای شکل یافته است.
ارزشهای دینی و معنوی
یکی از اصول و ارزش های محوری در انگیزه خدمت عمومی در منظومه فکیری مقیام معظیم
رهبری(مدظله العیالی) ارزش های دینی و معنوی میباشد؛ که بیر اسیاس یافتیههیای ایین پیژوهش از 4
مضمون پایه خدا محوری ،ولایت مداری ،معاد گرایی و دین مداری تشکیل شده است.
از دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) یکی از اصول محوری در نظام اسلامی ،مسئله خدمت بیه
مردم می باشد ،که بدون ی

عامل و انگیزه درونی امکان پذیر نمیباشد .از نقطه نظیر ایشیان همیه

عوامل و انگیزهها تحتالشعاع ایمان قرار دارند .لذا انگیزه مورد قبول از نظر ایشان انگیزههیای الهیی
به دور از انگیزههای انسانی است که به رضای الهی برمی گردند .معظمله در بحث خدمت به میردم
بر کار خدایی و اخلاص تآکید داشته و بیان میدارند که باید در این امر مهم هیچ انگییزه دیگیری را
جز انگیزه الهی و رضای پروردگار و انجام مأموریت و مسئولیت خدایی در کار وارد نکرد( .بیانیات
در دیدار با جمعی از فرماندهان سپاه )1351/1/21 ،ایشان نظارت الهی بر اعمال انسان ،تحیت نظیر
بودن (بیانات در دیدار با اعضای شورای تأمین )1353/11/27 ،ایمان بیه محاسیبه الهیی (بیانیات در
دیدار با کارگزاران نظام )1351/10/4 ،و ذخیره عمل صالح (بیانات در دییدار بیا رییی

جمهیور و

اعضای هیئت دولت )1310/1/7 ،را بهترین انگیزه برای خدمت به میردم در نظیام اسیلامی میداننید.
ایشان معتقدند خدمت ی

توفیق الهی می باشد که از سوی خداوند متعال در اختیار مسئولین قیرار

داده شده است .لذا مسئولان و کارگزان نظا/م بایید از ایین توفییق الهیی و فرصیت مغتینم حیداکثر
استفاده را نموده و ذخیره ای ارزشمند برای خود فراهم نمایند.
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باشد .ایشان معتقدند که «خدمت» ،تعابیر منتلفی دارد .و هر ک

ممکن است چیزی را خدمت بدانید،

اما براساس مکتب و مبانی فکری ما که همان مکتب اسلام است؛ خدمت ،یعنی آنکه در اینراه حرکت
کنیم ،که این راه ،خودش متضمنن خدمت به مردم است(.بیانات در دیدار با رییی

جمهیور و اعضیای

هیئت دولت )1352/1/3 ،بنابراین مسئولان و کارگزارن نظام که در هر بنش دارای مسئولیتی می باشند
باید به این مسئله توجه نمایند که اسلام کدام خصوصینت و عمل را ارزش دانسته است؛ آن وقت سعی
در پیاده کردن آن داشته باشند .به تعبیر دیگر ،آن ارزشها را در محییط کیار ،در انتنیاب همکیاران ،در
اجرای مأموریت و در تهیه کردن طرح برای بنشی که مشغول کار در آن هستید ،حتماً اعمال نمایند .به
عبارت دیگر تمسن ِ کامل به ولایت داشته باشند(.بیانات در دیدار با کارگزاران نظام)1353/3/1 ،
ارزشهای اجتماعی
براساس یافته های بدست آمده از پژوهش حاضر ،یکی از مضیمون هیای سیازمان دهنیده مهیم در
انگیزه و تمایل افراد برای ارائه خدمت به منافع و مصیالح عمیومی در منظومیه فکیری مقیام معظیم
رهبری(مدظله العالی) ،ارزش های اجتماعی می باشد؛ که از هشت مضمون پایه :عدالت گسیتری ،میردم

مقالۀ پژوهشی :تبیین و واكاوي انگیزه خدمت عمومی در  /...محمدي مقدم و همکاران

موضوع دیگری که مقام معظم رهبری(مدظله العیالی) به آن توصیه می نمایند مسئله تمس

به ولایت می

سالاری دینی ،رفاه جمعی ،اتحاد ملی ،انقلیاب میداری ،اسیتقلالخیواهی ،اقتیدار گراییی و اسیتکبار
ستیزی شکل گرفته است.
در دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العیالی) آنچه که مسئولان و کیارگزاران نظیام در هیر بنیش و
سازمانی باید به آن توجه داشته باشند ،مسئله مردم سالاری دینی است .مردم سالاری دینیی برخلیاف
دموکراسی های ریاکار و عوام فریب ،نظام خدمترسانی خالصانه و بیمننیت از سیرِ ادای وظیفیه و
همراه با پاکدستی و پاکدامنی است؛ (پیام به نشست منتنبیان دومیین دوره شیوراهای اسیلامی شیهر و
روستا )1312/2/1 ،که قوام و پایداری آن در رعایت انصاف  ،عدالت و دوری از افراط و تفیریط قیرار
دارد .لذا مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در توصیه ها و تأکیدات شان؛ عدالت و عدالت گسیتری را اصیل
راهبردی در تمام سیاستها و برنامههای حکومت و نظام اسلامی؛ دانسته و بر نقش عیدالت در جیذب
ملتها به اسلام و در نهایت دستیابی به تمدن نوین اسلامی تأکید دارند.
از نگاه ایشان تأمین عدالت از همان ابتدا بزرگترین آرمان بشر بوده و از جمله اهیداف اصیلی نظیام
اسلامی می باشد .ایشان معتقدنید کیه عیدالت در دو قلمیرو انسیانی و اجتمیاعی خیود را نشیان میی
دهد(.بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران )1353 ،اما عدالتی کیه میدنظر ایشیان اسیت عیدالت در
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سطح فردی نمی باشد بلکه در قالب ی

نظام اجتماعی است .بدین معنی که جامعه باید قائم به قسیط
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باشد .ایشان تأکید دارند که یکی از ارزش های اساسی در جامعه اسلامی «عیدالت اجتمیاعی» اسیت و
بدون تأمین عدالت اجتماعی ،جامعیهی میا اسیلامی ننواهید بیود(.بیانیات در دییدار بیا مسیئولین و
کارگزاران نظام  )1311/11/3،لذا توصیه شان به کارگزاران نظام بر عیدم تبعییض و تمیایز در خیدمت
گذاری ،خدمت به آحاد جامعه خصوصاً قشر محیروم جامعیه و عمیومی بیودن خیدمت و تلیاش در
جهت تأمین رفاه و حل مشکلات مردم (خطبه های نماز جمعه تهران )1353/3/27 ،می باشد.
یکی دیگر از مسائلی که مقام معظم رهبری(مدظله العالی) بر آن تأکید دارند مسئله اقتیدار و اسیتقلال
ملی می باشد .ایشان حفپ عزت و اسیتقلال ملیی را وظیفیه مسیئولین دانسیته(بیانات در دییدار بیا
فرماندهان و جمعی از کارکنان نیروی هوائی ارتش جمهوری اسیلامی اییران )1331/11/13 ،و بییان
می دارند که این امر در سایه خدمت رسانی به مردم ،کار جدنی و قاطعانه از سیوی همیه مسیؤولانِ
بنشهای منتلف کشور و هماهنگی دستگاههای منتلف (بیانات در دییدار بیا زائیرین و مجیاورین
حرم رضوی )1310/1/1 ،بدست می آید .لذا ایشان تحاد و همدلی میان میردم بیا یکیدیگر ،و مییان
مردم با مسئولین ،و میان مسئولین با یکدیگر را نیاز بزرگ کشور (خطبه های نماز عید سیعید فطیر،
 )1330/1/3می دانند و در رهنمودهای شان تأکید دارند که بایید از هرگونیه حاشییه سیازی پرهییز
نمود و در جهت همگرایی بنشی  ،همگرایی قونهای(بیانات در دیدار با مسئولان نظیام)1333/4/11 ،
و حفپ اتحاد ملت ایران تلاش نمود(.بیانات در دیدار جمعی از مردم)1311/4/17 ،
ارزشهای اخلاقی
نتایج تجزیه و تحلیل بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العیالی) مؤید این مطلب است که ارزش هیای
اخلاقی یکی دیگر از مضامین سازمان دهنده انگیزه خدمت عمومی می باشد ،که شامل پنج مضیمون
پایه :ساده زیستی ،شکیبایی ،تواضع ،ایثار و فداکاری و شفقت و مهربانی است.
در منظومه فکری مقام معظم رهبری(مدظله العالی) قدرت و مسئولیت زمانی زیبا و مقدس می باشید
که در جهت خدمت به مردم به کار گرفته شود .لذا به کارگزاران نظام توصیه می نمایند که به میردم
مهربانی کنید و برای آنها همچون برادرانی مهربان و خدمتگزارانی صمیمی و دوستانی که در هنگیام
آسایشِ آنها بیدارند تا به آنهیا آرامیش ببنشیند ،ظیاهر شیده (بیانیات در دانشیگاه علیوم انتظیامی،
 )1352/4/21و مصالح عمومی را بر مصالح و منافع شنصی تان ترجیح دهید .ایشیان ملیاک کیار و
مسئولیت را خضوع در مقابل خدای متعال ،خشوع قلب ،خشوع در مقابل ملت ،تواضع (بیانیات در
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مبانی نظام (بیانات در دیدار با رؤسای سه قوه و مسئولان نظام )1315/1/13 ،معرفی می نمایند.
ارزش های حرفهای
مبتنی بر یافته های پژوهش ارزش های حرفه ای شکل دهنده انگییزه خیدمت عمیومی در منظومیه
فکری مقام معظم رهبری(مدظله العالی) می باشد؛ که از شیش مضیمون پاییه :اخلیاق حرفیهای ،تقیوای
کاری ،مردم داری ،کار جهادی ،معنویت کاری و کیفیت طلبی تشکیل شده است.
مقام معظم رهبری(مدظله العیالی) معتقدنید اسیاس در همیهی مسیئولیتها تیدین ،امانیت و صیداقت
(بیانات در دیدار اقشار منتلف مردم )1317/3/22 ،می باشد و مسئولین باید مسئولیت ها و توانیایی
ها را امانت الهی بدانند ،و نه وسیلهای برای راحتی و عیش و کسیب دنییا بیرای خیود (.بیانیات در
خطبه های نماز جمعه تهران )1353/3/27 ،ایشان مسئولین را بر مراقبت و نظارت بیر خیود و زییر
مجموعه هایشان و به طور کلی بر تقوا توصیه می نمایند( .بیانات در دییدار مسیئولان نظیام در میاه
مبارک رمضان )1337/3/27 ،مقام معظم رهبری(مدظله العیالی) امر خدمت به مردم را امیری خطییر و بیا
ارزش می دانند که با سنتی ها و مشکلات بسیاری همراه می باشد .ایشیان وظیفیه بسییار بزرگیی
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خطبه های نماز عید سعید فطر ،)1317/1/2 ،استقامت در کار ،در میدان ماندن و و صبر بر اصیول و

مسئولان کشور را خدمت به مردم و کار خستگیناپذیر و پرتلاش و شبانهروزی (بیانات رهبر معظیم
انقلاب اسلامى در اجتماع بزرگ زایران حرم امام خمینى )1311/3/14 ،می دانند؛ کیه فقیط در سیایه
کار جهادی امکان پذیر می باشد .کار جهادی یعنی از موانع عبور کیردن ،موانیع کوچی

را بیزرگ

ندیدن ،آرمانها را فراموش نکردن ،جهت را فراموش نکردن ،شوق به کیار داشیتن اسیت(.بیانات در
دیدار ریی

جمهور و اعضای هیئت دولت )1332/1/1 ،ایشان کیار فیراوان ،پیرحجم و باکیفینیت و

مجاهدانه و انقلابی( .بیانات در دیدار با کارگران )1331/2/10 ،را عامیل پیشیرفت و توسیعه کشیور
می دانند.
نتیجهگیری
نظریه انگیزه خدمت عمومی مصداق خوبی از توسیعه تئیوری هیا در میدیریت اسیت؛ کیه در
جهت بهبود و ارتقاء خدمت رسانی به جامعه و شهروندان و در نهایت دستیابی بیه اهیداف توسیعه
هزاره و توسعه پایدار نقش مهم و کلیدی ایفا می نماید.این تئوری که بییانگر ارتبیاط بیین انگییزه و
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منافع عمومی است؛ بر این مسئله تأکید دارد که افراد با انگیزههایی به کیر از انگییزه هیای فیردی از
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منافع عمومی و جامعه دفاع نموده و به آنها خدمت می نمایند .این نظریه بر مبنای مکاتیب کربیی و
نظام ارزشی حاکم بر آنها شکل گرفته است .لذا با نظام ارزشی ما که برگرفته از دیین مبیین اسیلام
می باشد؛ مغایرت داشته و از کارآمدی لازم در سازمان های خدمت رسیان برخیوردار نمیی باشیند.
براین اساس در این مقاله سعی شد کیه انگییزه خیدمت عمیومی ،در منظومیه فکیری مقیام معظیم
رهبری(مدظله العالی) که بیانگر گفتمان و جریان فکری ویژه ای است؛ که هم مبتنی بر آییات و رواییات
و سیره معصومین(علیهم السلام) بوده و هم باتوجیه بیه منیافع ملیی و مصیالح عمیومی بیه مسیائل میی
پردازدند؛ بررسی شود .همچنین سعی شد به این سؤال پاسخ داده شود که انگییزه خیدمت عمیومی
در منظومه فکری مقام معظم رهبری(مدظله العیالی) مبتنی بر چه ابعاد و مؤلفه هایی می باشید؟ لیذا ابتیدا
ادبیات انگیزه خدمت عمومی مرور شد و ضمن آشنایی با این نظرییه ،مفهیوم  ,عناصیر و ابعیاد آن
معرفی و نقش این نظریه در مدیریت منابع انسانی و دییدگام امیام خمینیی(قیدس سیره)و بیانیات مقیام
معظم رهبری(مدظله العالی) به بحث گذاشته شد.
بمنظور آشنایی با انگیزه خیدمت عمیومی در منظومیه فکیری مقیام معظیم رهبیری(مدظلیه العیالی)،
مجموعه مکتوبات ،بیانیهها و سننرانیهای مقام معظم رهبری(مدظله العیالی) بررسیی؛ و سیننرانیهیا و
مکتوبات مرتبط با موضوع که در مجموع  140سننرانی بود انتناب و به صورت تمیام شیماری بیا
استفاده از روش تحلیل مضمون و نرم افزار  Maxquda20تجزیه و تحلیل گردید؛ و مفاهیم اولییه
استنرا و کدگذاری گردید و در مرحله بعد مضامین و مفاهیم اولیه ابتدا در دسیته هیای مضیامین
سازمان دهنده و نهایتاً مضامین فراگیر دسته بندی گردیدند .سپ

با استفاده از نظر خبرگیان و بکیار

گیری روش دلفی داده های بدست آمده مورد ارزییابی و پالیایش قیرار گرفیت؛ کیه در نهاییت 13
مضمون پایه 23 ،مضمون سازمان دهنده و  4مضمون عالی (فراگییر) بیه دسیت آمید؛ و بیر اسیاس
مضامین استنرا شده الگوی انگیزه خدمت عمومی در منظومه فکیری مقیام معظیم رهبیری
العالی)

(مدظلیه

تنظیم و تدوین گردید در هسته مرکزی این الگو انگیزه خیدمت عمیومی قیرار گرفتیه کیه بیه

عنوان مهمترین مضمون تأثیرگذار با دیگر مضمونها در تعامل اسیت .در ایین الگیو چهیار مضیمون
عالی و فراگیر ارزش های دینی و معنوی (خدا محوری ،ولایت مداری ،معاد گرایی و دین میداری)؛
ارزش های اجتماعی (عدالت گستری ،مردم سالاری دینی ،رفاه جمعی ،اتحاد ملی ،انقلیاب میداری،
استقلال خواهی ،اقتدار گرایی و استکبار سیتیزی)؛ ارزش هیای اخلیاقی (سیاده زیسیتی ،شیکیبایی،
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کاری ،مردم داری ،کار جهادی ،معنویت کاری و کیفیت طلبی) شکل دهنده انگیزه خیدمت عمیومی
میباشند.
خدمت رسانی یکی از محورهای اصلی حاکمیت میردم در نظیام میردم سیالاری دینیی بیر مبنیای
صفت عالی نفسانی است که نقش هدایت گری

آموزههای دین مبین اسلام میباشد .خدمت رسانی ی

را در حیات آدمی ایفا میکند ،و با ایجاد اهداف والای ارزشی و ایجاد انگیزه ،انسانها را به سوی تکامل
و تعالی سوق میدهد .خدمت ،عملی است که عامل در آن با اندیشه و انگیزة گره گشایی به امور مردم
پرداخته و کاری را انجام میدهد که دیگران را از منافعی بهرمند ساخته و یا مشکلات شیان را برطیرف
نماید .میتنی بر بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العیالی) این نوع از خدمت نیازمند انگیزه ای والا و قدرتمنید
است ،که فراتر از سایر انگیزه های دیگر میباشد؛ انگیزه هایی که ریشه در درون فرد دارد و فیرد را در
مقابل سنتیها و مشکلات خدمت مقاوم نموده و به افراد نیرو و پتانسیلی میدهد که در راه خیدمت از
هیچ سنتی هراس نداشته باشند .مبتنی بر یافتههای پژوهش پیشنهادات ذیل جهت بهبیود امیر خیدمت
رسانی بهتر و مطلوبتر به مسئولین و کارگزاران ارائه میگردد:
براساس منظومه فکری مقام معظم رهبری(مدظله العالی) ارزشهای دینی و معنوی نقش بسیزایی در

مقالۀ پژوهشی :تبیین و واكاوي انگیزه خدمت عمومی در  /...محمدي مقدم و همکاران

تواضع ،ایثار و فداکاری و شفقت و مهربیانی) و ارزش هیای حرفیه ای(اخلیاق حرفیه ای ،تقیوای

شکل گیری انگیزه خدمتی افراد دارد .پیشنهاد میگردد خلوص ،پایبندی به دین مبیین اسیلام ،التیزام
عملی و نظری به ائمه اطهار و ولایت فقیه و  ...در انتصابات مدنظر قرار گیرد.
یکی از شاخص ها و ارزش های شکل دهنده انگیزه خدمت عمومی ارزش هیای اخلیاقی میی
باشد؛ که افراد را مشتاق خدمت ،به منافع ملی و عمومی می نماید .توصیه می شیود؛ در اسیتندام و
گزینش افراد ارزش های اخلاقی یکی از اولویتها در جذب نیروی انسانی باشد.
توصیه می شود که مسئولین امانتدار بوده و در قبال مردم ،منافع ملیی ،نظیام و انقلیاب احسیاس
مسئولیت نمایند و افرادی که در زمینه تأمین منافع ملی و نظام؛ خدمات ارزشمندی به مردم و منیافع
عمومی دارند؛ معرفی و از آنان تقدیر گردد.
عدالت گستری و رفاه جمعی از اهداف اصلی نظام اسلامی و از شاخصهای پیشرفت و اقتیدار
کشور میباشد؛ که انگیزه افراد در جهت خدمت به منافع عمومی و ملی را شکل مییدهید .توصییه
می شود اقدامات جدی در خصوص رفع تعارض منافع در سازمانهیا صیورت پیذیرد تیا همگیان
فرصت برابر برای استفاده از امکانات و فرصتها را داشته باشند.
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شناسایی شده در انگیزه خدمت عمومی است .توصیه می شود که آموزشهای لازم در جهیت رفیع
تفرقهها و تبعیضها طی دورههای آموزشی به مسئولین و کار گزاران داده شود.

منابع
امام خمینی

 ،روحالله ( .)1317صحیفه امام :مجموعه آثار امام خمینی ،تهران :موسسه تنظیم و نشر

آثار امام خمینی (ره) ،چاپ چهارم.
حضرت آیتالله خامنهای(مدظله العالی) ،سید علی ( .)1331بیانات در دیدار با کارگران به مناسبت روز کارگر.
حضرت آیتالله خامنهای(مدظله العالی) ،سید علی ( .)1337بیانات در دیدار مسئولان نظام در ماه مبارک رمضان.
حضرت آیتالله خامنهای(مدظله العالی) ،سید علی ( .)1334بیانات در دیدار ریی

جمهور و اعضای هیئت دولت.

حضرت آیتالله خامنهای(مدظله العالی) ،سید علی ( .)1333بیانات در دیدار با مسئولان نظام.
حضرت آیتالله خامنهای(مدظله العالی) ،سید علی ( .)1333بیانات در دیدار با نمایندگان مجل
حضرت آیتالله خامنهای(مدظله العالی) ،سید علی ( .)1332بیانات در دیدار ریی

شورای اسلامی.

جمهور و اعضای هیئت دولت.

حضرت آیتالله خامنهای(مدظله العالی) ،سید علی ( .)1331بیانات در دیدار ننبگان ،برگزیدگان و مسئولان
خراسان شمالی.
حضرت آیتالله خامنهای(مدظله العالی) ،سید علی ( .)1331بیانات در دیدار فرماندهان و جمعی از کارکنان
نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
حضرت آیتالله خامنهای(مدظله العالی) ،سید علی ( .)1330بیانات در دیدار با مردو و کارکنان صنعت نفت عسلویه.
حضرت آیتالله خامنهای(مدظله العالی) ،سید علی ( .)1330بیانات در خطبههای نماز عید سعید فطر.
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(رحمهالله علیه)

حضرت آیتالله خامنهای(مدظله العالی) ،سید علی ( .)1313بیانات در دیدار با اعضای دفتر رهبری و سپاه
حفاظت ولی امر مسلمین.
(مدظله العالی)

حضرت آیتالله خامنهای

 ،سید علی ( .)1311بیانات در دیدار با بیانات در دیدار جمعی از مردم

در سالروز ولادت حضرت امیرالمؤمنین (ع).
حضرت آیتالله خامنهای(مدظله العالی) ،سید علی ( .)1311بیانات در دیدار با استادان و دانشجویان کردستان..
حضرت آیتالله خامنهای(مدظله العالی) ،سید علی ( .)1315خطبههای نماز جمعه تهران در روز هیجدهم رمضان.
حضرت آیتالله خامنهای(مدظله العالی) ،سید علی ( .)1315بیانات در دیدار با رؤسای سه قوه و مسئولان نظام.
حضرت آیتالله خامنهای(مدظله العالی) ،سید علی ( .)1311بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت و مدیران اجرایی.
حضرت آیتالله خامنهای(مدظله العالی) ،سید علی ( .)1317بیانات در دیدار با کارگزاران نظام.
حضرت آیتالله خامنهای(مدظله العالی) ،سید علی ( .)1317بیانات در خطبههای نماز عید سعید فطر.
حضرت آیتالله خامنهای(مدظله العالی) ،سید علی ( .)1317بیانات در دیدار با کارگزاران نظام و سفرای کشورهای اسلامی.
حضرت آیتالله خامنهای(مدظله العالی) ،سید علی ( .)1317بیانات در دیدار اقشار منتلف مردم در آستانه
انتنابات مجل

خبرگان.

حضرت آیتالله خامنهای(مدظله العالی) ،سید علی ( .)1314بیانات در دیدار با استادان و دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع).
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حضرت آیتالله خامنهای(مدظله العالی) ،سید علی ( .)1312بیانات در دیدار با جمعی از ننبگان حوزوی.
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حضرت آیتالله خامنهای(مدظله العالی) ،سید علی ( .)1312بیانات در دیدار با جمعی از اساتید دانشگاه ها.
حضرت آیتالله خامنهای(مدظله العالی) ،سید علی ( .)1312بیانات در دیدار با زائرین و مجاورین حرم
رضوی.
(مدظله العالی)

 ،سید علی ( .)1312بیانات در مراسم چهاردهمین سالگرد ارتحال امام

حضرت آیتالله خامنهای
(قدس سره).

خمینی

(مدظله العالی)

 ،سید علی ( .)1312بیانات در دیدار با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تهران.

حضرت آیتالله خامنهای

حضرت آیتالله خامنهای(مدظلهالعالی) ،سید علی ( .)1312پیام به نشست منتنبان دومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا.
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