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ها با كاركنان برخورداري از روح صداقت است. اين  الزامات تعامل بين سازمان ترين مهميكي از 
بـديلي در   شـك نقـش بـي    ها جاري و ساري باشـد بـي   فضليت اخالقي در صورتي كه در سازمان

تحقق بخشـيدن بـه ايـن     دمديران همواره درصد رو ايناز  عملكرد خواهد داشت يموفقيت و ارتقا
ـ ن و مديريت هستند. ادر عرصه سازمااصل اخالقي  ـ در ن مقالـه  ي يـافتن   هـدف آن اسـت بـا    يپ
 روشبا استفاده از اجرايي شدن صداقت سازماني در سپاه پاسداران انقالب اسالمي  يسازوكارها

در ايـن راسـتا، كليـه مكتوبـات و بيانـات امـام       . كنـد مند اقدام  رد نظاميكاد از طريق رويداده بن
مورد مطالعه  يخوان تمامصورت   مرتبط با موضوع به )العالي مدظلّهي (ا و امام خامنه ينيخم

بـاز تجزيـه    يدگذاركق يل جزء به جزء از طريوه تحليدر ادامه متون منتخب به شقرار گرفت. 
 3مفهـوم،   124زيرمفهـوم،   38كـد،   1865تعـداد؛  هـاي تحقيـق    يافتـه  براساسو تحليل گرديد. 

اجرايي شـدن   ي، گوياي آن است كه سازوكارهاقيتحقج ينتا شد. ييشناسا مقوله 12زيرمقوله و 
و مقـام معظـم رهبـري     صداقت سازماني در سازمان مـورد مطالعـه از ديـدگاه امـام راحـل     
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 مقدمه
های اساسی  های اسالمی از زمینه های عالی اخالق انسان است که در آموزه و راستی از ویژگی صداقت

بختی انسـان شـناخته شـده اسـت. پیشـوای صـادقان و مـوالی متقّیـان، صـداقت را  ارجمندی و نیـک
عنوان  )، معّرفی کرده و از راستگویی به٣٧١، ٢، ج١٣٧٣ارجمندترین و واالترین صفت (تمیمی آمدی، 

ْدُق َصالُح ُکلِّ َشْی  :اساس هر نوع اصالِح فردی و اجتماعی نام برده است   ).٢٨١، ١(همان، ج ٍء  َالصِّ
ن اصــول یتــر ن و مهمیتر یدیــت نیــز از جملــه کلیریصــراحت و صــداقت در حکومــت و مــد

کنـد و برپـا  یشـود و رشـد م یدا میـآنجـا پ یکار و خالف یطور عمده تباه را بهیز ؛است یکارکرد
 یصداقت یرندگان پنهان بماند و بیگ شوندگان و خدمت ید مردمان، ادارهماند که امور و مسائل از د یم

، ی، بسترســاز نادرســتیبــر ناراســت یپشــت پــرده و مبتنــ یها تیریابــد. مــدیدر کارکردهــا ظهــور 
ها و اقدامات انسان بر صدق و راستی بنا نهاده شود  است. اگر همه فعالیت یو ستمگر یکار خالف

رون از آن، روابــط پنهــان یــقــانون و ب  خــالفدر کارکردهــا حــاکم باشــد، اقــدامات  ییو راســتگو
سـت، معنـا ین یگرد قـانونیو پ یکه قابل حسابرس یا هیانه، معامالت سایجو طلبانه و منفعت قدرت

ز یـم شود که همه چیتنظ یا گونه امور به ۀرد. چنانچه سازوکار اداریگ یم یکاستا به شّدت یابد ی ینم
، یدر صورت گمـاِن سـتم یشود، حتّ  ی، آشکارسازیو تباه  خالفشفاف باشد و به محض ظهور 

چ کـس داده یبـه هـ یچ رویبـه هـ ییگو دروغ ۀان گذاشته شود و اجازیپرده در م یمسائل آشکار و ب
گـردد.  یسـامان مه ت بـیریو مـد یان به شّدت برخـورد گـردد، امـور زمامـداریگو نشود و با دروغ

دانـد، چنانکـه در آغـاز  یت را بر صراحت و صداقت میریحکومت و مد یبنا یرمؤمنان علیام
 :ان کـردیـگونـه ب نیـش را ایت خویریو مد یدار با مردم، روش حکومت یش در سخنیخالفت خو

را پنهان ندارم و  یقتیحق یسر سوزن ۀبه خدا سوگند به انداز ؛َال َکَذبُت ِکذَبةً  َواللِه َما َکَتمُت َوشَمًة، َو «
  .)١۶، کالم ١٣٨۶سیدرضی، (» اورمیبه زبان ن یگونه دروغ چیه

بارز  های مصداقاز سویی در نظام جمهوری اسالمی ایران، توسعه و برقراری درستکاری که از 
ار از ضـروریات اسـت. کشود و توجه به تبیین صداقت در سازمان و ارائه راه صداقت محسوب می

ه وجـود صـداقت سـازمانی در آن اهمیـت بیشـتر برخـوردار اسـت، سـپاه کـهایی  ی از سازمانکی
بعد، جنبه ارزشی داشتن ایـن نهـاد اسـت و از بعـد دیگـر  کپاسداران انقالب اسالمی است. از ی

سـازمانی در سـپاه   رو نیـل بـه صـداقت در حفظ انقالب و دستاوردهای آن است. از ایـن پیشتازی
ه اهمیت ایـن سـازمان را کگردد  چندان مین دوآفری ترین ارکان مزیت عنوان یکی از مهم پاسداران به

  است. کردهشور و جهان دوچندان کدر 
زمان و افـراد سـپاه پاسـداران سا یصداقتی به معنای عدم درستکاری در ارکان، اجزا چنانچه بی

رواج یابد. به عبارتی انتظارات ولی فقیه از سازمان مزبور تحقق نیابد، سازمان مـورد مطالعـه قـادر 
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  برای اصل انقالب بـهاهداف و مأموریت خود نائل آید و این موضوع تهدیدی جدی نخواهد بود به 
  رود.  شمار می

زبور ناگزیر است برای ایفای مأموریت و در راستای برای غلبه بر مشکالت اشاره شده سازمان م
ضـرورت  باشد. بنـابراین» سازوکارهای اجرای صداقت سازمانی«سطح عملکرد، متکی به  یارتقا

  شود.  پیش احساس میاز انجام چنین تحقیقی بیش
ن بـرای ایجـاد سـازوکارهای الزم جهـت نیـل بـه مزیـت راهبـردی و تقویـت ارو محقق از این
را براسـاس » صداقت سازمانی«ی سپاه پاسداران به دنبال آن است که سازوکارهای اجرای ها کارکرد

بنیاد احصا  ، از طریق روش تحقیق کیفی داده)العالی (مدظّلهای  و امام خامنه تدابیر امام خمینی
و مقـام  گذار جمهوری اسالمی های بنیان نماید. بدیهی است بیانات، تدابیر، منویات و رهنمود

شکل گرفتـه  و مبانی اسالم ناب محمدی مبتنی بر علوم اسالمی ) العالی (مدظّلهمعظم رهبری 
هـا  است و با توجه به مسئولیت تشکیل، هدایت و رهبری نظام اسالمی، همواره مقتضیات، واقعیت

  های زمانی، در بیانات، تدابیر و منویات ایشان منعکس گردیده است.  و ضرورت
در سپاه پاسداران انقالب اسالمی » صداقت سازمانی«سازوکارهای اجرای ن است که ای مسئله

حاضر بـه دنبـال  قیتحق وبراساس گفتمان رهبران جمهوری اسالمی ایران با روش علمی تهیه نشده 
 رهگـذر نیا از د. تاین نمایاد تدویبن داده یپرداز هیآن است این سازوکارها را با استفاده از روش نظر

  رد. یگ قرار ردکبهبود عمل جهت سازمان مورد مطالعه ارشد رانیمد استفاده مورد آن های خروجی
شـناخت سـازوکارهای «تـوان؛  هدف تحقیق حاضـر را می یاد شدهبا در نظر گرفتن مالحظات 

ــی شــدن صــداقت ســازمانی در ســپاه پاســداران براســاس رهنمود ــام اجرای و  خمینی هــای ام
سـازوکارهای « :ق عبارت است ازیب سؤال تحقین ترتی. به ا»دادقرار  )العالی (مدظّلهای  خامنه امام

ــی شــدن صــداقت ســازمان ــام رهنمود براســاسدر ســپاه پاســداران  یاجرای  و ینیخم هــای ام
 »ست؟یچ) العالی (مدظّله یا خامنه امام

  
  قیتحق ینظر یمبان

  نه و سوابقیشیپ
گـذار و صـداقت  رابطه رهبری خدمت) ٣ص ،٢٠١٢رضایی و همکاران (محققان داخلی از قبیل؛ 

) نیز رابطه بین صداقت سازمانی و خالقیت سـازمانی ۵ص ،٢٠١٢(  فر و همکاران سازمانی، خانی
)، ٧ص ،٢٠٠٧( 1اند. پژوهشگران خارجی مانند؛ اسـکورمن و همکـاران را مورد بررسی قرار داده

                                                           
1  . Schoorman. et al. 
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 3)، پالیس کیویز و همکـاران٣ص ،٢٠١٣( 2ابرو و همکاران ال، )۴، ص٢٠١٠(  1هالندر وینبروگ
سـازی صـداقت سـازمانی و  ) مـدل یکپارچه٧ص ،٢٠١۴( 4) و نوانکپا و همکـاران۵ص ،٢٠١۴(

سازمانی و توجهات سـازمانی  علمی، عدالت، عملکرد هیئتاعضای  رابطه صداقت سازمانی را با
  .اند نمودهرا مطرح 

بنیاد، بدون ابتنا بـه  تحقیق حاضر با اتخاذ رویکردی جدید، با استفاده از روش کیفی داده نیکل
های اسالمی، درک  که برگرفته از آموزهاسالمی امامین انقالب  یها شهیهای رایج، بر مبنای اند نظریه

 شرایط محیطی جمهوری اسالمی ایران و متناسـب بـا موقعیـت و جایگـاه فعلـی سـپاه پاسـداران،
تـری از  اسناد دسـت اول ضـمن گـردآوری اطالعـات دقیـق، ابزارهـایی بـه مراتـب واقعی براساس

در سازمان مورد مطالعه شناسـایی نمـوده اسـت. لـیکن از تحقیقـات  یصداقت سازمان یامدهایپ
  برداری شده است. انجام شده برای نیل به حساسیت نظری بهره

  
  شناسی مفهوم
مطابقت خبر با واقع است، اما در اخالق، به مطابقت خبـر بـا  در منطق،» صدق«منظور از  صدق:

» صـداقت«و در اخـالق، سـخن از » صـدق«شود. در منطق، سـخن از  اعتقاد خبررسان گفته می
  ).١٣٧۵است (طریحی، 

دهنـد و  برخی معتقدند: صدق و کذب به معنای اولیه، تنها در گفتار و در جمله خبری معنا می
گویند و در صورتی که یکی از شـروط مزبـور  می» صدق«و درون و واقع را  مطابقت گفتار با ضمیر

به معنای جـامع اوصـاف » صدق«گاهی  ).١٣٩٢(راغب اصفهانی،  نباشد، صدق تام نخواهد بود
کسی است کـه » صّدیق«گویند و  می» صدق«توان گفت: کامل هر چیز را  پسندیده آمده است. می

  ق).١۴١٠(فراهیدی،  تمام اوامر الهی را باور کند
تمام و کامل بودن، سالمت از خطا و خالف و بر حق بودن اسـت. » صدق«اصل اولیه در ماده 

  ق).١۴٠٠(مصطفوی،  کند این معنای اولیه در کاربردهای گوناگون تفاوت می
گونـه  را ایـن» صـداقت«توان  با تأمل در معنای لغوی و اصطالحات اندیشمندان، می صداقت:
فضیلت اخالقی اکتسابی ذومراتب، که در ارتباط شخص با خود، خـدا، دیگـر افـراد « تعریف کرد:

گـردد و در  یک ملکه رسـوخ یافتـه، پدیـدار می عنوان بهکند و در فرد  جامعه و محیط تجّلی پیدا می
ار با یکدیگر تعـادل برقـر اینهانتیجه، میان ظاهر و باطن، گفتار با نوشتار و بیان کالبد و رفتار و همه 

  ).١٣٨٧زاده،  (نصیری» گردد می
                                                           
1  . Hollander Vineburgh.  2. A l-Abr row. et al.  
3  . Paliszkiewicz. et al.  4.  Nwankpa. et al.  
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گویی قسیم وفای بـه عهـد،  گویی در اینجا، اخص از صداقت است. راست راست گویی: راست
گویی قسیم خیانت در امانت،  شود؛ همچنان که دروغ داری و انصاف است و شامل آنها نمی امانت
  (همان).  ودش انصافی است و شامل آنها نمی وفایی نسبت به عهد و پیمان و بی بی

است، موجب تقویت  − به معنای اخص −بر اینکه خود عین صداقت  افزونگویی  صفت راست
  شود.  نیز می − یعنی صداقت به معنای اعم −داری و وفای به عهد،  انصاف، قناعت، امانت

خود صداقت و راستگویی را سخن راست، قـول حـق، فعـل و عمـل حـق  نامه لغتدهخدا در 
گویی را سخن ناراست، قول ناحق، خالف حقیقت، مقابل راسـت و مقابـل صـدق  داند و دروغ می

  ).١٣٧٧( کند تعریف می
معنـای ایمنـی و اطمینـان و امانـت را هـم امانـت گوینـد چـون شـخص ه بـ» أمن«از  امانت

 ).١٣٧۵(طریحی، ی که امانت پیش اوست مطمئن و ایمن است گذار از خیانت آن کس امانت
به معنای چیزی است که نزد غیر بـه  −چه باشدهر − در بیان عرف و اندیشمندان اسالمی امانت

  ق).١٣٩۶ودیعه بسپارند تا آن را برای سپارنده حفظ کند و سپس به وی برگرداند (طباطبایی، 
گیری  از صداقت سازمانی در تحقیق حاضـر؛ شـکل منظورتعریف عملیاتی صداقت سازمانی: 

 و اجزای سپاه پاسداران انقالب اسالمی بر مبنای انتظـارات امـامین انقـالب اسـالمی ها همه جنبه
   ).١٣٩۶نگارندگان، است (

  
 جایگاه صداقت و راستی در قرآن و روایات 

شود، مطـابق   که داده می در اصل به این معنا است که گفتار و یا خبری» صدق«از » صداقت«واژه 
 ؛گوینـد  مـی» گو راست«و » صادق«خارج باشد و کسی را که خبرش مطابق با واقع و خارج باشد، 

 ،ق١۴١٧(طباطبایی،  اند  استعاره و مجاز، اعتقاد، عزم و اراده را هم قول نامیده طور بهکه  آنجااما از 
نسانی را هم که عملش مطابق با اعتقادش )، در نتیجه صدق را در آنها نیز استعمال کرده، ا۴٠٢ص

  اند.   گو نامیده کند با اراده و تصمیمش مطابق باشد، صادق و راست  باشد و یا کاری که می
هـای دینـی  ترین فضایل اخالقـی اسـت کـه در تعـالیم و آموزه گویی از بزرگ صداقت و راست

ده اسـت. قـرآن کـریم در ایـن بـاره جایگاه ویژه دارد و در قرآن و روایات فراوان بـه آن سـفارش شـ
َ ا أَ ي«فرماید:  می وا ايا الَّذهيُّ قُ نُوا اتَّ ادِقكُ وَ  هللاَنَ آمَ عَ الصّ ایـد، از خـدا  ای کسانی که ایمان آورده ؛نيَ ونُوا مَ

  ). ١١٩ ،(توبه» گویان باشید پروا کنید و با راست
وت مـردم بـه سـوی خـدا اخالقی بارزترین مشخصه پیامبران الهی در دع−این فضیلت انسانی

گویی از اعمال نیک و پسندیده انسانی بـوده و نـزد دیـن و خـرد از جایگـاه  رو، راست است؛ از این
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کند که انسان سـالم و متعـادل، دل و زبـانش  ای برخوردار است. فطرت پاک انسان ایجاب می ویژه
 زبان جاری کند. یکسو و هماهنگ باشد، ظاهر و باطنش یکی باشد و آنچه را باور دارد بر 

اسالم دینی فطری است و راستی نیز خواست فطرت است، پس این دو پیوندی ناگسستنی دارند و 
داری به  را از اصول ایمان و دین  گویی مسلمانان تأکید شده و آن در روایات با تعابیر گوناگونی بر راست

یِن « :اند  حساب آورده ُس الدِّ
ْ
ْدُق َرأ (تمیمـی » دیـن، نسـبت سـر بـه بـدن اسـت؛ نسبت راستی به الصِّ

یَمان). «٢١٨، ص١٣۶۶آمدی،  ْقَوی َدَعاِئِم اْإلِ
َ
ْدُق أ » های ایمـان اسـت ترین پایـه ؛ راستی محکم الصِّ

َجاة«(همان).  ْدِق َتُکوُن النَّ   (همان). » گویی است ؛ رستگاری دنیا و آخرت در راستِبالصِّ
ای راسـت گویـد، نخسـتین   فرمود: چون بنده  شنیدم که می از امام صادق«گوید:  راوی می

گو اسـت و چـون دروغ  راسـت  دانـد کـه  کند خدا است و خودش نیز مـی  کسی که او را تصدیق می
». گـو اسـت دانـد کـه دروغ  کند خدا است و خودش نیز مـی  گوید، اولین کسی که او را تکذیب می

  )١٧٨ص ،ق ١۴٠۶بابویه،  (ابن
فرماید: راستی نوری است کـه در عـالم معنـا  قت و راستی میدر توصیف صدا امام صادق

گیرد از او هر چیزی که در تحت نفوذ نور ظاهری او است  درخشد، مانند آفتابی که روشنایی می  می
شود. کسی که حقیقتًا متصف به صدق است،   و نقصان و ضعفی در این نور دادن به آفتاب وارد نمی

نفس او وجـود دارد، کـذب و تقلـب را در افـراد کـاذب ندیـده و به مقتضای حقیقت صدقی که در 
کند. آری ایـن   تظاهر آنان را در اعمال حمل به صحت و صدق نموده و اظهارات آنان را تصدیق می

کس کـه  همان نور صدق و حقیقت روحانیت است که غیر این معنا از او انتظاری نیست و به جز آن
کـه حضـرت  شود. چنان  باطن او باشد چیزی از او دیده نمی خالف فطرت پاک و نورانیت و صفای

ابلیس را در اظهار دروغی او چون قسم خورد، تصدیق نمـود و اظهـار و سـخن او را بـاور  آدم
  کرد؛ زیرا در نفس آدم اثری از دروغ و تقلب وجود نداشت. 

نا إِىل «فرماید:    خداوند متعال در سوره طه می دْ هِ دْ عَ نَسِ آدَ   وَ لَقَ بْلُ فَ نْ قَ ا یَ مَ مِ مً زْ دْ لَهُ عَ ْ نَجِ پیش  ؛ وَ ملَ
). و ١١۵ ،(طـه» از این، از آدم پیمان گرفته بودیم، اّما او فراموش کرد و عزم استواری برای او نیافتیم

ابلیس در اولین مرتبه، این تقلب و خالف را به کار برد و پـیش از او کسـی را سـابقه ایـن عمـل در 
کاری شـده و از صـفا و  ظاهر و باطن نبود. پس او به دلیل ارتکاب همین دروغ دچار خسران و زیان

به سـبب −انیت صدق آدم در جهت اغوا و اضالل او نفعی نبرد و او را از مرحله ملکه صدق و روح
، ق١۴٠٠ نتوانسـت بیـرون بـرد (مصـطفوی، −دروغی که راجع به همیشگی و خلـود اظهـار کـرد

  )به نقل از: امام جعفر صادق ٣۴ص
شود؛ صدق از لحاظ مطابق بودن با حق اسـت؛ یعنـی  استفاده می که از سخنان امام چنان
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لمـت و نقطـه ضـعف و خالفـی ای است از حق و حق نور و حقیقتی است که در آن ظ  ظل و مرتبه
گونـه بطـالن و ضـاللت و  نباشد. پس در صورتی که وجود و صفات انسان صـدق شـد، البتـه هیچ

صدق شد، قهرًا اثر نورانیت، درسـتی  در حقیقتانحراف و ظلمتی در او نخواهد بود و چون چیزی 
ادق به مقتضـای ناخواه آثار صدق جلوه خواهد کرد. و شخص ص و و حقیقت آن ظاهر گشته و خواه

حقیقت و باطن خود به جز صدق و حقیقت چیزی ندیده و پیوسته در افعال و حرکـات دیگـران بـه 
 های صحیح و درست خـود حمـل خواهـد کـرد  جهت صدق آنها متوجه شده، بلکه آنها را به محل

  .)٣٢۵ص ،١٣۶٠(همان، 
ثمـربخش و  فرماید: و صفت صدق، برای حضرت آدم در ادامه روایت می امام صادق

به خـود راه نـداد و خیـال  ؛ زیرا او به مقتضای صفا و صدق باطن خود، غیر راستی راشدمفید واقع 
  باره ابلیس نکرد و کذب او را که به صورت صدق بود باور نمود. دروغ در

خالف پیمان و برنامه او بوده ندیدیم آدم چیزی را که براین است که خداوند متعال فرمود: ما از 
و هرگز او قصد نافرمانی نداشت و از این لحاظ بـود کـه بـه سـبب حیلـه و دروغ ابلـیس، از مقـام 

  برگزیدگی او کاسته نشد. 
در اثر تهذیب و تزکیه   پس صدق یکی از صفات پسندیده و عالی انسانی است و حقیقت صدق

ق موجب تزکیه و برائت انسان از سیئات و اعمال قبـیح آید. همچنین حصول صد الهی به دست می
در نتیجه ظهور صدق، از جانب پروردگار متعال تزکیه و تبرئه  که حضرت عیسی شود، چنان  می

بْحانَ «شد و مورد ستایش قرار گرفت:  ولَ ما لَ  یونُ لكُ يَ ما  کَ قالَ سُ قِّ إِنْ  یسَ ليْ أَنْ أَقُ ـدْ كُ بِحَ قَ تُهُ فَ لْ نْتُ قُ
لِ  تَهُ عَ منزهی تو! من حق ندارم آنچه را که شایسته من نیست، بگـویم! اگـر چنـین سـخنی را گفتـه  ؛مْ

گاهی  باشم، تو می   ). ١١۶، (مائده» دانی، تو از آنچه در روح و جان من است، آ
کـه در آخـر  باشد، چنان  می مرآت و آیینه صادقان از امت پیامبر اسالم حضرت عیسی 

ـاِدِقیَن «فرمایـد:   کلـی مـی طور به ه حضرت عیسیآیات گذشته مربوط ب هـذا َیـْوُم َیْنَفـُع الصَّ
  ). ١١٩، (همان» بخشد  گویان، به آنها سود می ؛ امروز، روزی است که راستی راستِصْدُقُهْم 

ای کـه   گیرند و صدق به هر انـدازه  صادقین به سبب صفت صدق نتیجه مطلوب می در روز جزا
  آورد.  ، به همان مقدار برای او تزکیه و نجات میشوددر وجود آدمی برقرار و ثابت 

ای است کـه بـا توجـه و لطـف پروردگـار متعـال در   فرمود: راستی شمشیر برنده امام علی
این شمشیر به هر موردی که فرود آید و در هر کجایی که پیـدا  شود و  بندگان مخصوص او ظاهر می

گـاه بخـواهی کـه بـدانی آیـا تـو از جملـه ن، نافذ و قاطع خواهد بود. پس هرشود، از آسمان و زمی
گویان باید با کمال دقت و با نظر خالص در باطن و رفتار  گویان هستی، یا از دروغ صادقان و راست
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یق کرده و قلب و ظواهر خـود را بـه میـزان الهـی و روی حـق و عـدل و کردار خود رسیدگی و تحق
بررسی نموده و چنان خود را به قوانین حق عرضه داری کـه گـویی در پیشـگاه عـدل الهـی حاضـر 

نُ «فرمایـد:    ای. خداوند متعال می   ای و در معرض سنجش روز قیامت قرار گرفته  شده زْ ذٍ يَ وَ الْـوَ ئـِ مَ وْ
نْ  مَ قُّ فَ وازاحلَْ لَتْ مَ قُ أُولئِ يثَ ـونَ  کَ نُهُ فَ لِحُ مُ املُْفْ شوند، پس   میزان حق سنجیده میمردم به  در روز جزا؛ هُ
  ). ٨ ،(اعراف» تر شد او رستگار خواهد بود  که میزان او در مقام وزن کردن سنگین هر فردی

صـحت  پس چون برنامه معنوی تو از جهت افکار و عقاید و اخالق، روی عدالت و درسـتی و
قرار گرفت و اظهارات و ادعاهای تو طبق معنا و باطنت صورت پیدا کرد، البته مقـام صـدق برایـت 

ترین مخالفـت و  ثابت خواهد شد و این کمترین مرتبه صدق است که در میان زبان و قلب کوچـک
تضادی نباشد. و شخص صادق به همین کیفیت و تعریفی که ذکر شـد ماننـد آدمـی اسـت کـه در 

و از جهان ماده و  آورد میناخواه به عالم روحانیت روی   احتضار باشد. شخص محتضر خواهحالت 
گذرد، همچنین شخص صادق در همه احوال، اقوال و افکار خود صد در صد از صـدق   صورت می

های مردم خواهد  و از تظاهرات و اختالفات و دعواها و هوسرانی کند میو درستی و حقیقت پیروی 
  ). به نقل از: امام جعفر صادق ٣۵ص ،١٣۶٠، فوی(مصطگذشت 

، صداقت و راستی باید در تمام مراحل وجودی و زندگی انسان تحقق پیدا کند؛ یعنی از بنابراین
ها و صـفات نفسـانی، از جهـت رفتـار و کـردار و اعمـال و از  لحاظ افکار و عقاید، از لحاظ خوی

سکنات و همه احوال او روی صدق، راستی، درسـتی جهت گفتار و بیان، اگر انسان تمام حرکات و 
بختی و زمینه سعادت و مسـیر کمـال و انسـانیت را بـه  و حقیقت صورت گیرد، البته سرمایه خوش

شود که از مراحل کذب، تقلب، حیلـه و   دست آورده است. پس صدق در صورتی ثابت و برقرار می
ت و خودنمایی و خودسـتایی و هواپرسـتی و خالف حقیقت در افکار و اعمال و تظاهرات برانحرافا

گونه نادرستی و های مخالف حق، دوری کرده و از هرهوسرانی و دیگر افکار و رفتار و کردار و گفتار
  ). ٣٢٨ص ،همان (زشتی خود را پاک و تزکیه نماید

 از ایـن کـهدهد و آن با این وصف اگر بگوییم راستی و درستی شالوده دین و ایمان را تشکیل می
 ایم.  ریشه است، سخن گزافی نگفته کنار باشد در واقع دین در او بی خصلت زیبا و حیاتی بر

  
  آثار راستگویی 

ْدِق : «امام باقر الف) همراهی خدا: هان! راست بگوییـد کـه خـدا  ؛َاال َفاْصُدُقوا َفِانَّ اللَه َمَع الصِّ
   )؛٣٨۶، ص١٣٨٠(مجلسی، » با راستی است

کسی که زبانش راسـت بگویـد،  ؛َمْن َصَدَق ِلساُنُه َزکی َعَمُلُه : «امام کاظم ب) پاکی کردار:
   )؛٣٠٣(همان، ص» شود کردارش پاک می
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دِق َنجاٌه َو   عاِقَبُه : «امیرمؤمنان ج) نجات و سالمتی: فرجام راستگویی، نجات  ؛سالمٌه   الصِّ
  ). ٣۶٣ص ،١٣٨۴، آقا جمال خوانساری(» و سالمت است

گیرد و آنان، سخن  راستگو بود و به این وصف شناخته شد، مورد اعتماد مردم قرار میاگر انسان 
پذیرند، در این صورت، اگر برای شخص صادق، گرفتاری پیش بیاید،  شمارند و می او را درست می

گذرد. البته در جـایی  شود و از گرفتاری و خطر به سالمت می امتیاز راستگویی، سبب نجات او می
آورد، راسـت گفـتن واجـب نیسـت و در  تری برای او یا دیگران بـه بـار مـی گویی خطر مهمکه راست

و نجـات از عـذاب   فرجـامی  حال مایه نیک صورت امکان باید توریه کرد، گرچه راستگویی در هر
  الهی خواهد بود.

َـا أَ يـ«خدواند درباره صداقت به مؤمنـان فرمـوده اسـت:  ـوايا الَّـذهيُّ قُ وا اتَّ نـُ ـعَ كُ وَ  هللاَا نَ آمَ ونُـوا مَ
ادِق   .)١١٩، (توبه »اید، تقوای خدا پیشه کنید و با راستگویان باشید ؛ ای کسانی که ایمان آورده نيَ الصّ
 

  ر امامین انقالب اسالمیظصداقت در نیروهای مسلح از من
 و امانت و دینـداری و  در آغاز پیروزی انقالب اسالمی ایادی شرق و غرب و آنها که صداقت −
 ارتـش بسـتند (امـام  داری ارتشیان را در حماسه پیروزی درک نکرده بودنـد، کمـر بـه نـابودی میهن

  ؛ )٢٣ج ،١٣٧٨، خمینی
کند خوب انجام  شما در قم هستید، پاسدار هستید، آن پاسدار، هر فرد، آن پاسداری را که می −

  ؛انجام بدهد، با امانت انجام بدهد (همان)  بدهد، با صداقت
اند. ملـت از آنهاسـت و آنهـا از  انتظامی، ارتش، ژاندارمری و شهربانی در آغوش ملتقوای  −

خدمت به ایران و خدمت به اسالم و خدمت به جمهوری اسالم و خدمت به   ملت. آنها با صداقت
  ؛کنند (همان) ملت می

کنیـد  می ، با سالمت روح فعالیت برای اسالم بینم که با صداقت ها را می من وقتی شما جوان −
 ؛کنم (همان) دهید مباهات می و خودتان را در معرض خطر مرگ قرار می

کند خوب انجام بدهد، با صداقت انجام بدهد، با امانت انجام بدهـد،  ی را که میپاسدارآن  −
ها وقتی که آن کاری که دستشان هسـت خـوب انجـام بدهنـد،  همۀ قشر …برای خدا انجام بدهد، 
  ؛ )٢٨/٠٣/١٣۵٨(امام خمینی،  شود یک مملکت خوب می

) باید مظهر ایمان و تقوا و نظم، مظهر راستی و پاکی و صداقت (امام حسین این دانشگاه −
  ؛ )١٧/٨/١٣٧۴ای،  (امام خامنه فکری باشد بینی و روشن و مظهر روشن

کید می ۀدیگری که بر آن، برای هم ۀنکت − کنم، این است که در درون نیرو بـه  نیروی انتظامی تأ
  ؛ )٢۶/۴/١٣٧٢ای،  اکثِر اهمیت را بدهید (امام خامنهو امانت، حد  اریصّحت عمل و درستک
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دوستی، همان چیزی اسـت کـه یـک ارتـش درسـتکار و  دوستی و میهن معنای صحیح وطن −
  ؛ )٨/٨/١٣٧٠(دهد  صادق القول انجام می

را داده است؛ در جنگ تحمیلی، در دفـاع مقـّدس کـه   باب صدق امتحان صداقت بسیج در −
روزگار سخت کشور بود، بسیج امتحان داد؛ بعد از دوران دفاع مقّدس و قضایای بعد هم تـا امـروز 

بسـیج نشـان داده  ۀخودش را داده است. سـازمان بسـیج و مجموعـ  جا امتحان صداقت بسیج همه
  ؛ )٢٩/٨/١٣٩٢ای،  مام خامنهدارد (ا  است که صداقت

ای،  بـرای انقالبیـد (امـام خامنـه  (پاسداران)حقًا و انصافًا مظهـر فـداکاری و صـفا و صـدق −
  ؛)١٣۶٨/١٩/٠۴

هــای الهــی و اســالمی و ســبقت در فهمیــدن  ســبقت در جهــاد و ســبقت در پــذیرش ارزش −
با ارزش دیگـری همـراه  حقیقت، یک ارزش است؛ این ارزش را نیروی هوایی ما کسب کرد و آن را

ای،  (امـام خامنـه های خطـر قـول در میـدان  نمود، که آن هم عبارت اسـت از ایسـتادگی و صـدق
١٩/١١/١٣٧٠(.  

  
  آثار راستگویی 

ْدِق : «همراهی خدا: امام باقر )الف هان! راسـت بگوییـد کـه  ؛َاال َفاْصُدُقوا َفِانَّ اللَه َمَع الصِّ
   )؛٣٨۶ص ،١٣٨٠(مجلسی، » خدا با راستی است

کسی که زبانش راست بگویـد،  ؛َمْن َصَدَق ِلساُنُه َزکی َعَمُلـه: «پاکی کردار: امام کاظم )ب
   )؛٣٠٣(همان، ص» شود کردارش پاک می

دِق َنجاٌه َو   عاِقَبُه : «نجات و سالمتی: امیرمؤمنان )ج فرجام راستگویی، نجات  ؛سالمٌه   الصِّ
  ). ٣۶٣ص ،١٣٨۴ری،آقا جمال خوانسا(» و سالمت است

گیرد و آنان، سخن  اگر انسان راستگو بود و به این وصف شناخته شد، مورد اعتماد مردم قرار می
پذیرند، در این صورت، اگر برای شخص صادق، گرفتاری پیش بیاید،  شمارند و می او را درست می

گذرد. البته در جـایی  شود و از گرفتاری و خطر به سالمت می امتیاز راستگویی، سبب نجات او می
آورد، راسـت گفـتن واجـب نیسـت و در  تری برای او یا دیگران بـه بـار مـی که راستگویی خطر مهم

و نجـات از عـذاب   حال مایه نیک فرجـامی صورت امکان باید توریه کرد، گرچه راستگویی در هر
  الهی خواهد بود.

ادِقنيَ يا  «خدواند درباره صداقت به مؤمنان فرموده است:  عَ الصّ نُوا اتَّقُوا اهللاَ وَ كُونُوا مَ َا الَّذينَ آمَ ؛ ای أَهيُّ
 ).١١٩توبه، (» اید، تقوای خدا پیشه کنید و با راستگویان باشید کسانی که ایمان آورده
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  قیتحق یشناس روش
، از نظر یاربردک−یادیحاضر از نظر فلسفه پژوهش پارادایم تفسیری، از نظر نوع پژوهش بن تحقیق

ــژوهش  ــایی، از نظــر صــبغه پ ــه مبن ــژوهش نظری ــرد پ ــژوهش اســتقرایی، از نظــر راهب رویکــرد پ
هدف پژوهش اکتشافی و فهم، از نظر افق  میدانی، از نظر روش پژوهش کیفی، از نظر−ای کتابخانه

ها از  هآوری داد های جمع ها و رویه ، از نظر شیوه١٣٩۴تا  ١٣۵٧های زمانی پژوهش معطوف به سال
  استفاده شده است.  پژوهشیهای علمی و تخصصی، مقاالت علمی  برداری، کتاب ؛ فیشیابزارها

آوری  جمـع یپژوهش در دو حوزه در نظر گرفته شده اسـت. در بخـش اول، بـرا یجامعه آمار
 ای و حضـرت امـام خامنـه ها، احکام و فرامین امام خمینـی بیانات، نامه همههای تحقیق،  داده

ن یق مورد بررسـی قـرار گرفتـه و از بـیز بر موضوع تحقک، متمرشمار صورت تمام  به )العالی (مدظّله
بـاز،  یدگـذارکدر مرحله  یسنجاست و در بخش دوم، جهت انجام نظرها انتخاب شده  گزاره آنها
  اند. نش شدهیاز خبرگان گز نفر ١٠عداد ت

  
  قیتحق یها افتهیها و  ل دادهیو تحل هیتجز
زمـان بـا  ن مرحله؛ همیل) باز استفاده شده است. در ایه و تحلی(تجز 1ِی دگذارکن پژوهش از یدر ا

 طور بـهد و یـرمقوالت و مقوالت از متـون گردیم، زیدها، مفاهک یها، اقدام به احصا داده یگردآور
 یدگذارکاند.  هاضافه شد یدیجد یدهاکا یدها را حذف کاز  یانات مراجعه و برخیم، به متون بیدا

سـه یق فـن مقایـآن و از طر ینام (برچسب) برا یکشامد و انتخاب یپ یکمفهوم  کق دریباز از طر
اند.  شـده ییم شناسایق آن، مفاهیه از طرکاست  یلیند تحلایمستمر انجام گردیده است. در واقع فر

ت از یـد و در نهایحاصل گرد یافت تا اشباع نظریقدر ادامه  آن ین روش به صورت رفت و برگشتیا
 رمقوالت و مقوالت احصا شد.یم، زیم، مفاهیرمفاهیدها، زکمتون منتخب، 

  
  جامعه خبرگان یها یژگیتجزیه و تحلیل توصیفی و  )الف

محور است، لیکن برای افزایش روایی و  پردازی مبنایی محقق با عنایت به اینکه روش تحقیق کیفی نظریه
خطا در مرحلـه کدگـذاری بـاز از نظـرات خبرگـان مـرتبط بـا موضـوع و تحقیـق  اعتبار و کاهش میزان

ها و  ترین، کدها، زیرمفـاهیم، مفـاهیم، زیرمقولـه برداری شد. به همین منظور برای انتخاب مناسب بهره
  نظران توزیع گردید و به روش دلفی اصالحات الزم به عمل آمد.  بین صاحب  نامه ها پرسش مقوله

  انتخاب خبرگان در نظر گرفته شده است: یر برایز یها اریق، معیتحق یمحتوا ت بهیبا عنا
                                                           
1  . Open Coding 
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 ــه ــا اندیش ــنایی ب ــران های بنیان آش ــالمی ای ــوری اس ــذار جمه ــری  گ ــم رهب ــام معظ و مق
 العالی)؛ (مدظّله
 پردازی مبنایی؛ آشنایی با روش تحقیق کیفی نظریه 
 سال سابقه خدمت؛ ٢٠کم  برخورداری از دست 
 یف و مأموریت سپاه پاسداران انقالب اسالمی؛آشنایی با وظا 
 .اشراف به دانش مدیریت 

دنـد. یانتخـاب گرد ینشـیوه گزینفر از خبرگان به شـ ١٠تعداد  یبند تیو اولو یده پس از وزن
  ) ارائه شده است. ١جامعه خبرگان در جدول شماره ( یها یژگیو یآمار یبند جمع

  
  جامعه خبرگان یها یژگیو یآمار یبند جمع: ١جدول 

بندی  اولویت
  خبرگان

میانگین
ارزش 
وزنی

ارزش
وزنی 
۵سؤال

ارزش
وزنی 
۴سؤال

ارزش
وزنی 
٣سؤال

ارزش 
وزنی 
 ٢سؤال

ارزش 
  وزنی
  ١ سؤال

  سؤال
  نفرات

  نفر اول  ۵ ۴ ۴ ۵ ٣ ٢/۴  چهارم
  نفر دوم  ٣ ۵ ۵ ۴ ٢ ٨/٣  ششم
  نفر سوم  ۵ ۵ ۵ ۴ ۵ ٨/۴  اول
  چهارمنفر   ٣ ۵ ۵ ۴ ٣ ۴  پنجم
 نفر پنجم  ٣ ۵ ۵ ۴ ۴ ٢/۴  چهارم
 نفر ششم  ۵ ۵ ۵ ۴ ۴ ۶/۴  دوم
 نفر هفتم  ۵ ۴ ۴ ۴ ۵ ۴/۴  سوم
 نفر هشتم  ۵ ۴ ۴ ۴ ۵ ۴/۴  سوم
 نفر نهم  ۵ ۴ ۴ ۴ ۴ ٢/۴  چهارم
 نفر دهم  ۵ ٣ ٣ ۴ ۴ ٨/٣  ششم

  
شایسـتگی نظران منتخـب از  ) مبین این واقعیت است که، صاحب٢/۴ها ( تفسیر: میانگین میانگین

 گذارد. الزم برای این تحقیق برخوردار هستند. این موضوع به روایی و اعتبار تحقیق صحه می
  

  ها تجزیه و تحلیل سایر داده ب)
هـا، فقـط بـه خالصـه کدگـذاری بـاز  منتخب و تجزیه و تحلیل داده یها ثرت حجم متنکبه علت 

 ١٢۴زیرمفهـوم،  ٣٨د، کـ ١٨۶۵ ر تعـداد؛یـحات اخیت به توضیمقوالت بسنده شده است. با عنا
  شد. ییمقوله شناسا ١٢زیرمقوله و  ٣مفهوم، 
ارائـه » داری مـرم«)، خالصه کدگذاری بـاز مقولـه ٢در جدول شماره (داری:  ) مقوله مردمالف

  است. شده
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  داری مدخالصه کدگذاری باز مقوله مر  :٢جدول 
  تعداد کد مفهوم  ردیف

  ٣ پذیرش مردم  ١
  ١ مردمدلگرم کردن  ٢
  ١٢ رفتار خوب با مردم  ٣
  ١۴ مردمی بودن  ۴
  ۶ محبوبیت مردمی  ۵
  ١ ارتباط با مردم  ۶

  کد ٣٧ مفهوم ۶  جمع
  )١٣٩۶نگارندگان، (

  
)، خالصه کدگـذاری بـاز مقولـه ٣برابر مفاد مندرج در جدول شماره (روندگی:  ب) مقوله پیش

  ده است. یارائه گرد» روندگی مقوله پیش«
  

  روندگی خالصه کدگذاری باز مقوله پیش :٣جدول 

 تعداد کد مفهوم  ردیف
  ۴١ روندگیاهمیت و ضرورت پیش  ١
  ٣٠ تداوم پیشرفت  ٢
 ٩ ارتقا کیفیت  ٣
  ٢روندگیمصادیق پیش  ۴
  ٢١ امید به آینده  ۵
  ۴ شرایط اطمینان به آینده  ۶
  ۴ عوامل مشارکت در آینده  ٧
 ١ حرکت درونی سپاه  ٨
  ١ حرکت سپاهبعد معنوی  ٩
 ۵ بعد مادی حرکت درونی سپاه  ١٠
  ١۴ های حرکت درونی سپاهشاخص  ١١
  کد ١٣٢ مفهوم١١  جمع

  )١٣٩۶نگارندگان، (
  

)، خالصـه کدگـذاری بـاز مقولـه ۴برابر مفاد مندرج در جدول شـماره (مقوله فرمانده/ مدیر: 
  ارائه گردیده است. » / مدیر فرمانده«
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  خالصه کدگذاری باز مقوله فرمانده/ مدیر :۴جدول 

 تعداد کد  زیرمفهوممفهوم  ردیف
  ٢٧ مندی قانون  کنترل و نظارت  ١
 ٧  نظارت  ٢
 ۴   سازماندهی  ٣
  ١٢   هماهنگی  ۴
۵  

  هدایت و رهبری

  ۴ اهمیت و ضرورت فرمانده
  ٣ مفهوم فرماندهی ۶
  ۵ کارکرد فرماندهی  ٧
  ٢٠  باور به خدا  ٨
  ١٠٩ رهبریمهارت   ٩
  ٩ مهارت تخصصی ١٠
  ۵ گیری مهارت تصمیم ١١
  ۴  مهارت انسانی ١٢
  ۵ مهارت حل مسئله  ١٣
  ٣ ریزی ویژگی برنامه  ریزی برنامه  ١۴
١۵   ٨  
  ١۶ کارگیری نیرو به  بسیج منابع  ١۶
١    ١٧۴  
  کد ٢۵۵  زیرمفهوم ١٣   مفهوم۶  جمع

  )١٣٩۶نگارندگان، (
  

)، خالصه کدگذاری باز مقولـه ۵برابر مفاد مندرج در جدول شماره (گرایی:  ت) مقوله معنویت
  ده است. یارائه گرد» گرایی معنویت«

  
 گرایی خالصه کدگذاری باز مقوله معنویت :۵جدول 

 تعداد کد زیرمفهوممفهومزیرمقوله ردیف
١ 

 تهذیب نفس

 ٩ اهمیت و ضرورت تهذیب نفس
 ٨ هوای نفسمبارزه با ٢
 ۵ دوری از هوای نفس ٣
 ۵ غلبه بر هوای نفس ۴
 ٢٣ مراقبت از خود ۵
 ١٣ خودسازی ۶
٧ 

 اخالص

 ١ مفهوم اخالص
 ٢٨ اهمیت اخالص ٨
 ۶ضرورت اخالص ٩
٢٩  ١٠ 
١١ 

 توکل به خدا
 ٢۴ضرورت توکل به خدا

 ٢١اهمیت توکل به خدا ١٢
 ٨ اعتماد به خدا ١٣
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 تعداد کد زیرمفهوممفهومزیرمقوله ردیف
 ١١ توجه به خدا ١۴
 ٧ ناظر دانستن خدا ١۵
 ٢٠ مناجات با خدا ١۶
 ٩ عبودیت ١٧
 ١٢٠  ایمان به خدا ١٨
 ۵ های ایمان به خدا شاخص ١٩
 ۴ متدین ٢٠
٢١ 

 تقوا

 ٧ مفهوم تقوا
١٠  ٢٢ 
 ١٣ آثار تقوا ٢٣
 ٨ اشکال تقوا ٢۴
 ١۶ محوریتکلیف ٢۵

٢۶  

 معنویقدرت 

اهمیت و ضرورت قدرت
 ١٢ معنوی

 ١ گیری قدرت ضرورت جهت ٢٧
 ۶ گیری قدرت اهمیت جهت ٢٨
 ١هدف قدرت معنوی ٢٩
 ١مفهوم قدرت معنوی ٣٠
 ١۴الزامات قدرت معنوی ٣١
 ۶عناصر قدرت معنوی ٣٢
 ١١ نحوه حصول قدرت معنوی ٣٣
 ٢منشأ قدرت خداست ٣۴
 ۴٣ احکام اسالماجرای ٣۵
 ٩مفهوم صراط مستقیم صراط مستقیم ٣۶
٣٧  ۶ 
 ٧آثار انتخاب راه خدا الله فی سبیل ٣٨
٩  ٣٩ 
 ٨ جندالله ۴٠
 ٧ رضای خدا ۴١
۴٢ 

 معنویت
 ۵کارکردهای معنویت

 ۵ مفهوم معنویت ۴٣
 ۶مصادیق معنویت ۴۴
 ١۵ معرفت دینی ۴۵
 ٣مفهوم تسلیم خدا تسلیم خدا ۴۶
۴٢  ٧ 
 کد ۶٣۵ زیرمفهوم ٢۵مفهوم٢۵زیرمقوله ١ جمع

  )١٣٩۶(نگارندگان، 
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)، خالصـه کدگـذاری بازمقولـه ۶برابر مفاد مندرج در جـدول شـماره (ث) مقوله نوشوندگی: 
  است.  شدهارائه » نوشوندگی«

  
  خالصه کدگذاری باز مقوله نوشوندگی :۶جدول 

  کدتعداد  مفهوم  ردیف
  ۶ بازسازی  ١
 ١١ سازندگی  ٢
  ٣ اشکال سازندگی درون نیروهای مسلح  ٣
  ٨ الزامات سازندگی درون نیروهای مسلح  ۴
  ٢٢ تجهیزات  ۵
  ١٠ تعمیر و نگهداری ۶
  ٣ قاعده نوشوندگی  ٧
  ۵ خودکفایی  ٨
  کد ۶٨ مفهوم٨  جمع

  )١٣٩۶نگارندگان، (
  

)، خالصه کدگذاری بـاز مقولـه ٧برابر مفاد مندرج در جدول شماره (مداری:  ج) مقوله اخالق
  است.  شدهارائه » مداری اخالق«

  
  خالصه کدگذاری باز مقوله اخالق مداری :٧جدول 

  تعداد کد مفهوم  ردیف
  ٢٩ برادری  ١
 ۶ رفتار خوب  ٢
 ٣ تواضع  ٣
  ۴ انسانی−رفتار اسالمی  ۴
  ٢٧ صمیمیت  ۵
  ۵ تکریم افراد ۶
  ۴ اشکال تکریم خانواده شهداء  ٧
  ۴ رعایت احترام  ٨
  ١٢ اهمیت و ضرورت اخالق اسالمی  ٩
  ١٠ صفات برجسته اخالقی ١٠
  کد ١٠۴ مفهوم١٠  جمع

  )١٣٩۶نگارندگان، ( 
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)، خالصـه کدگـذاری بـاز مقولـه ٨برابر مفـاد منـدرج در جـدول شـماره (چ) مقوله بصیرت: 
  ده است. یارائه گرد» بصیرت«

  
  خالصه کدگذاری باز مقوله بصیرت :٨ جدول

  تعداد کد مفهوم  ردیف
  ۶ اندیشیمصلحت  ١
 ١٢ حضور در صحنه  ٢
  ۶ شناسیموقعیت  ٣
  ١٠ بینش سیاسی  ۴
گاهی  ۵   ٩ آ
  ٧ بینیروشن ۶
  ۶ ضرورت بصیرت ٧
  ۶ الزامات روشنگری ٨
  کد ۶٢ مفهوم٨  جمع

  )١٣٩۶نگارندگان، (
  

)، خالصه کدگذاری باز مقولـه ٩برابر مفاد مندرج در جدول شماره (ح) مقوله تعلیم و تربیت: 
  ده است. یارائه گرد» تعلیم و تربیت«

  
 خالصه کدگذاری باز مقوله تعلیم و تربیت :٩جدول 

  تعداد کد مفهوم  ردیف
  ٧ انتقال تجربه  ١
 ٢۴ استفاده از تجارب دفاع مقدس  ٢
  ١١ دستاوردهای دفاع مقدس  ٣
  ٧١ تعلیم و تربیتاهمیت و ضرورت  ۴
  ٧ گرینظامی  ۵
  ٣ الزامات آموزش  ۶
  ٧ ارتقای آموزش  ٧
 ٣ های سپاهالزامات دانشگاه  ٨
  ۶ خصوصیات دانشجویان  ٩
 ٣ الزامات دانشجویان  ١٠
  ٩ خصوصیات کارکنان ورودی سپاه  ١١
  کد ١۵١ مفهوم١١  جمع

  )١٣٩۶نگارندگان، (
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)، خالصه کدگذاری باز مقوله ١٠مندرج در جدول شماره (برابر مفاد گزاری:  خ) مقوله خدمت
  ده است. یارائه گرد» گزاری خدمت«

  
  گزاری خالصه کدگذاری باز مقوله خدمت :١٠جدول 

  تعداد کد مفهوم  ردیف
  ٨ خدمت به مردم  ١
 ٢٨ خدمت به اسالم  ٢
  ٣ خدمت به انقالب  ٣
  ٢ خدمت به نظام  ۴
  ١١ خدمت به کشور  ۵
  ۴ خدمت به خدا ۶
  ١۵ گزاریاهمیت و ضرورت خدمت  ٧
  ۴ گزاریالزامات خدمت ٨
  کد ٧۵ مفهوم٨  جمع

  )١٣٩۶نگارندگان، (
  

)، خالصـه کدگـذاری بـاز مقولـه ١١برابر مفاد مندرج در جدول شماره (د) مقوله خوداتکایی: 
  ده است. یارائه گرد» خوداتکایی«

  
  خالصه کدگذاری باز مقوله خوداتکایی :١١جدول 

  تعداد کد مفهوم  ردیف
  ٢٢ خوداتکایی  ١
 ۴ الزامات خوداتکایی  ٢
  ٧ عدم اتکا به خارج  ٣
  ٧ اطمینان قلب  ۴
  ۴ اعتماد به نفس  ۵
  ٧ باور به خود ۶
  کد ۵١ مفهوم۶  جمع

  )١٣٩۶نگارندگان، (
  

)، خالصـه کدگـذاری بـاز ١٢برابر مفاد مندرج در جدول شـماره (ذ) مقوله رفتار توانمندشده: 
  ده است.یارائه گرد» رفتارتوانمندشده«مقوله 
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 توانمندشده خالصه کدگذاری باز مقوله رفتار :١٢جدول 

  تعداد کد مفهوم  ردیف
 ١٨ روحیه  ١
 ١۴ همت  ٢
  ٣٠ عمل به وظیفه  ٣
  ٩ پذیریمسئولیت  ۴
  ٢٧ عزم و اراده  ۵
  ٢ شناخت وظایف  ۶
 ٢ خالقیت  ٧
  ٢٢ ابتکار  ٨
  ٣ ابتکاریویژگی کارهای  ٩
 ۶ مصایق ابتکار  ١٠
  ۵ نوآوری  ١١
  ٧ شکوفایی استعدادها  ١٢
  ٩ انگیزه ١٣
  ۶ عشق  ١۴
  ٧ نشاط ١۵
  ١٧ تالش ١۶
  ١٠ هااستفاده از فرصت ١٧
  کد ١٩۴ مفهوم١٧  جمع

  )١٣٩۶نگارندگان، (
 

مقولـه )، خالصه کدگذاری بـاز ١٣برابر مفاد مندرج در جدول شماره (مداری:  ر) مقوله والیت
 ده است. یارائه گرد» مداری والیت«

  
  مداری خالصه کدگذاری باز مقوله والیت: ١٣جدول 

  تعداد کد مفهوم  زیرمقوله  ردیف
١  

  الگوبرداری از ائمه اطهار

    ۴حضرت علیپیروی از
 ٢٠  پیروی از امام حسین  ٢
  ٣  پیروی از اولیای خدا  ٣
    ۴پیروی از ائمه  ۴
۵  

  رهبری اطاعت از امام و

  ١٠  پیروی از والیت فقیه
  ٣۵  رضایت رهبری  ۶
  ١١  خرسندی رهبری  ٧
  ١۴  همکاری با نماینده ولی فقیه  ٨
  کد ١٠١  مفهوم ٨ زیرمقوله٢  جمع

  )١٣٩۶نگارندگان، (
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  قیتحق یها افتهی
اجـرای صـداقت سـازمانی در سـپاه پاسـداران  یمبتنی بر تجزیه و تحلیل صورت گرفته سازوکارها
بـه ) مدظّلـه العـالی(و مقام معظم رهبـری  انقالب اسالمی براساس رهنمودهای حضرت امام

  شود: شرح زیر ارائه می
دهندۀ آن عبارتنـد از: پیـروی از اولیـای خـدا، پیـروی از ائمـه  عوامـل تشـکیلمداری،  . والیت١
 رضایت رهبری، خرسندی رهبری و همکاری با نماینده ولی فقیه؛، پیروی از والیت فقیه، اطهار
شناسی، بینش  اندیشی، حضور در صحنه، موقعیت عناصر آن عبارتند از: مصلحت . بصیرت،٢

گاهی، روشن  ؛بینی و الزامات روشنگری سیاسی، آ
، دهندۀ آن عبارتند از: تهذیب نفس، اخالص، توکـل بـه خـدا عوامل تشکیل گرایی، . معنویت٣

توجه به خدا، ناظر دانستن خدا، مناجات با خدا، ایمان به خـدا، تقـوا، تکلیـف محـوری، اجـرای 
 ؛الله، رضای خدا، معرفت دینی و تسلیم خدا الله، جند احکام اسالم، صراط مستقیم، فی سبیل

عناصـر آن عبارتنـد از: انتقـال تجربـه، اسـتفاده از تجـارب دفـاع مقـدس،  . تعلیم و تربیت،۴
های سپاه،  آموزش، الزامات دانشگاه گری، الزامات آموزش، ارتقا دستاوردهای دفاع مقدس، نظامی

 ؛الزامات دانشجویان و خصوصیات کارکنان ورودی سپاه
ــده۵ ــدیر، . فرمان ــرل عوامــل تشــکیل / م ــد از: کنت و نظــارت، ســازماندهی،  دهندۀ آن عبارتن

 ؛ریزی و بسیج منابع هماهنگی، هدایت و رهبری، برنامه
عناصر آن عبارتنـد از: خـدمت بـه مـردم، خـدمت بـه اسـالم، خـدمت بـه  گزاری، . خدمت۶

 ؛گزاری انقالب، خدمت به نظام، خدمت به کشور، خدمت به خدا و الزامات خدمت
نـد از: بـرادری، رفتـار خـوب، تواضـع، رفتـار دهندۀ آن عبارت عوامل تشکیل مداری، . اخالق٧

انسانی، صمیمیت، تکریم افراد، تکریم خانواده شهدا، رعایت احترام و صـفات برجسـته −اسالمی
 ؛اخالقی
عناصر آن عبارتند از: پذیرش مردم، دلگرم کردن مـردم، رفتـار خـوب بـا مـردم،  داری، . مردم٨

 ؛مردمی بودن، محبوبیت مردمی و ارتباط با مردم
دهندۀ آن عبارتنـد از: بازسـازی، سـازندگی، خودکفـایی، قاعـده  عوامل تشکیل . نوشوندگی،٩

 ؛نوشوندگی، تعمیر و نگهداری، تجهیزات و سازندگی درون نیروهای مسلح
پـذیری،  عناصر آن عبارتند از: روحیه، همت، عمل به وظیفه، مسئولیت مندشده، . رفتار توان١٠

خالقیت، ابتکـار، نـوآوری، شـکوفایی اسـتعدادها، انگیـزه، نشـاط، عزم و اراده، شناخت وظایف، 
 ؛ها و استفاده از فرصت تالش
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کیفیـت، امیـد بـه  شرفت، ارتقـادهندۀ آن عبارتند از: تداوم پی عوامل تشکیل روندگی، . پیش١١
  ؛آینده، اطمینان به آینده، مشارکت در آینده، بعد معنوی حرکت سپاه و بعد مادی حرکت درونی سپاه

به خارج، اطمینان قلبی،  الزامات خوداتکایی، عدم اتکا عناصر آن عبارتند از: .خوداتکایی،١٢
  .اعتماد به نفس و باور به خود

  
  شنهادیو پ یریگ جهینت

ویـژه  هنشان داد امامین انقالب اسالمی همـواره مسـئوالن نظـام بـ ینظر یها یکه بررس طور همان
اند و مصادیق صداقت را در؛ صحت عمل،  نیروهای مسلح را صداقت و درستکاری سفارش نموده

داری، دینـداری، عمـل بـه وعـده، عمـل بـه وظیفـه،  صدق در قول و عمل، وفای به عهـد، امانـت
ایـن رو بـرای یـافتن پاسـخ بـه   پیش ۀمقال رو ایندانند. از  گیری می راستگویی و صراحت در موضع

) مدظّله العـالی( یو مقام معظم رهبر گذار جمهوری اسالمی ایران تحقیق گفتمان بنیان پرسش
پردازی داده  در حوزه موضوع تحقیق مطالعه گردید و از طریق روش نظریـه ١٣٩۴تا  ١٣۵٧از سال 
د، کـ ١٨۶۵های تحقیـق تعـداد؛  د. در نتیجه یافتهیل گردیه و تحلیباز تجز  وسیله کدگذاریه بنیاد ب
اجرای صداقت سـازمانی  یسازوکارها عنوان بهمقوله  ١٢زیرمقوله و  ٣مفهوم،  ١٢۴زیرمفهوم،  ٣٨

مداری، بصیرت،  والیت :ی شد. این سازوکارها عبارتند ازیدر سپاه پاسداران انقالب اسالمی شناسا
ــده/ معنویــت ــیم و تربیــت، فرمان ، داری مــداری، مــردم گزاری، اخالق مــدیر، خــدمت گرایی، تعل

  روندگی و خوداتکایی. مندشده، پیش توان نوشوندگی، رفتار
اعـتال  یو در راسـتا )العالی همدظّلـ( یا امـام خامنـه و ینـیبرای تحقق انتظارات امـام خم

اشـاره  یت موجود، مدیران ارشد در سازمان مورد مطالعه بایستی سازوکارهاکدن به روند حریبخش
های تحقیـق حاضـر، نتـایج مثبـت آن  عملیاتی شـدن یافتـه است، با یهیشده را اجرایی نمایند. بد

  مطالعه، مردم، نظام و انقالب خواهد شد. شامل؛ سازمان مورد
سـازوکارهای اجرایـی شـدن «بـر؛  یق مبنـیـتحق یق به سـؤال اصـلیج تحقیب، نتاین ترتیبه ا

ــازمان ــداقت س ــداران  یص ــپاه پاس ــاسدر س ــام رهنمود براس ــای ام ــه امام و ینیخم ه  یا خامن
  پاسخ مناسب داده است. » ست؟یچ) العالی هظلّ  مد(

نون که تـاکـآن اسـت کی از ق حـایـنه تحقیشـیانجام شده در خصـوص پ یها ین بررسیهمچن
 یها هیـرنده همه الیه دربرگکاجرای صداقت سازمانی  یرامون سازوکارهایالن و جامع پی کپژوهش
 ن دریباشد انجام نشده است. ا یو بوم یزیر ، برنامهیرک، تفیتی، مأموری، سازمانی، قانونیاعتقاد
ل سـپاه پاسـداران در نظـام یبـد یر بیده با توجه به نقـش و تـأثیوشکه پژوهش حاضر کاست  یحال
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اجـرای صـداقت سـازمانی را  یشـرفته از سـازوکارهاید و پیـجد یا ران، گونـهیا یاسالم یجمهور
د. به نحوی که ضمن تحقـق یمورد مطالعه ارائه نما فقیه در عرصه سازمان ولی یرهنمودها براساس

 )مدظّله العـالیی (و مقام معظم رهبر رانیا یاسالم یگذار جمهور انیاهداف واال، انتظارات بن
  د. یرا محقق نما

یـک از رها و میـزان تـأثیر ه بنـدی مقولـه لویتوشـود، ا یم شنهادیپق یتحق یها افتهیبا توجه به 
 ها به روش کمی مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.  دهنده مقوله عوامل تشکیل
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  منابع

  
  ای، انتشارات حر، چاپ اول. ترجمه الهی قمشه ،)١٣٧٨( قرآن مجید  *
 پیام آزادی. :: حسین انصاریان، تهران، ترجمه)١٣٨۶( البالغه نهج سیدرضی، .١
سسـه تنظـیم و نشـر آثـار ؤم :تهـران ،چـاپ چهـارم ،)١٣٩٠( صـحیفه نـور، امام خمینـی .٢

 .خمینی امام
 برگ نگار. :تهران ،نامه الهی سیاسی وصیت ،)١٣۶٨( امام خمینی .٣
های رهبـر  لوح فشرده مجموعه رهنمود( حدیث والیت ،)١٣٩۴(  )العالی همدظلّ ی (ا امام خامنه .۴

 اسالمی.سسه پژوهشی فرهنگی انقالب ؤم :، تهرانمعظم انقالب اسالمی)
ـــه .۵ ـــام خامن ـــه یا ام ـــات ،)١٣٩۴−١٣۶٨( العالی مدظل ـــل دسترســـ ،آرشـــیو بیان در:  یقاب

http://www.Leader.ir تهـران ،هـای رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی فشرده مجموعه رهنمود: 
 سسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی.ؤم
، ۴و  ٣و  ٢، جشرح غررالحکم و دررالحکـم ،)١٣٨۴( حسینآقا جمال خوانساری، محمد بن  .۶
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