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تاریخدریافت 19/93/96:
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چکيده
راستیازخصوصیاتعالیاخالقانسانیاستکهاگرهمهفعالیتهاواقدامات

صداقتو
قدریبرایاوفراهممینماید.

هاینیکبختیوگران

انسانبرصدقوراستیبنانهادهشود  ،
زمینه
شدندریچههایسعادتوبهروزیبهسوی جامعهبشری،جزبااستوارکردنپایه


چنانکهگشوده
نرو  ،این مقاله در پی آن است با استفاده از روش دادهبنیاد به
یشود .ازای 
صداقت میسر نم 
تجزیهوتحلیلگفتمانحضرت امام(ره)ومقاممعظمرهبریپرداختهوپیامدهایصداقتسازمانی
رادرسپاهپاسدارانانقالباسالمیارائهنماید.دراینراستا،کلیهمکتوباتوبیاناتاینبزرگواران

صورتتمام خوانیموردمطالعهقرار گرفت.در ادامهمتونمنتخببه شیوۀ

مرتبطباموضوعبه
شد.براساسیافتههایتحقیقتعداد؛919

جزءبهجزءازطریقکدگذاریبازتجزیهوتحلیل
تحلیل 
نتایجتحقیق،گویایآناستکهعمدهترین

کد14،مفهوم 99،زیرمقولهو 3مقوله شناساییشد .
پیامدهای صداقت سازمانی در سازمان موردمطالعه  از دیدگاه امام راحل و مقام معظم رهبری
شامل:پاسداری از نظام جمهوری اسالمی ایران ،اقتدار دفاعی و توسعه و تعالی نظام مقدس
جمهوریاسالمیایراناست .



یدادهبنیاد 

نظریهپرداز
کليدواژه :پیامد؛صداقتسازمانی؛رهبرانجمهوریاسالمی؛ 

.دانشآموختهدکتریعلومدفاعیراهبردیوپژوهشگردانشگاهعالیدفاعملی(نویسندۀمسئول)  Drzeineddini@gmail.com
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مقدمه
صداقت و راستگویی از بزرگترین فضایل اخالقی است که در تعالیم و آموزههای دینی
جایگاهی ویژهداردودرقرآنوروایاتفراوانبهآنسفارششدهاست .اینفضیلتانسانی–
،راستگویی

نرو
بهسوی خداست؛ازای 
اخالقی ،بارزترینمشخصهپیامبرانالهیدردعوتمردم 
دازجایگاهویژهایبرخورداراست .فطرت

ازاعمالنیکوپسندیدهانسانیبودهونزددینوخر
پاکانسانایجابمیکندکهانسانسالمومتعادل،دلوزبانشیکسووهماهنگباشد،ظاهرو

باطنشیکیباشدوآنچهراباوردارد،برزبانجاریکند .
انبینیازازاصولاخالقیوبهویژهسرآمدترینآنها،صداقتو
ازمانیرانمیتو 

درعصرحاضرهیچس
درستکاری دانست .برای اجتناب از آسیبدیدن سازمان اگر اخالق بر سازمان حاکم باشد و اصول
اخالقیازطرفسازمانوکارکنانشمراعاتشود ،ازچندجهتدرموفقیتسازمانمؤثرخواهدبود؛
اخالقیبهعنوانیکارزشدرسازماننهادینهخواهدشد؛ دوم :بینسازمانوکارکنانآن

اول :اصول 
،شفافودوستانهبرقرارمیشود؛ سوم :سازمانشاهدپویاییوعملکردمثبتکلسازمان

روابطمؤثر
خواهدبود(سلطانی .)9311،
دربرخیازجوامع ،فقدانصداقت ،یکمعضلاجتماعیشدهکه بهفعالیتهایحرفهایو
تعامالت اجتماعی ،آسیب فراوان زده است .فقدان صداقت در سازمانها ،مشارکت گروهی را
صورتهایبسیارمتنوعیازقبیل :فتنه،تملق،مبالغه،جاسوسی،

تهدیدمیکندودرمحیطکاربه
دروغشکلگرفتهاست،تجلیمی-

آنکهجملگیبرپایۀ
عیبپوشی،نیرنگ،فرصتطلبیونظایر 
عنوانزرنگیتلقیمیشود ،موجبایجادمحیطیپرتنشو


آندروغبه
یابد.سازمانهاییکهدر 
دادنوضعیتبهصورت


هایدروغینونشان
مملوازبیاعتمادیبینکارکنانمیشود .ارائهآمار
وریمنجرمیشود .

وارونهبهکاهشکارایی،اثربخشیودرنهایتبهره
از سویی یکی از مصادیق بارز صداقت در نظام جمهوری اسالمی ایران ،توسعه و برقراری
درستکاری وتبیین صداقت در سطح سازمان است .سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیزیکی از
سازمانهاییاستکهصداقتسازمانیموضوعیتدارد .
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صداقتیبهمعنایعدمدرستکاریدرارکان،اجزای سازمانوافرادسپاهپاسداران


چنانچهبی
انتظاراتولیفقیهرامحققسازدوبهاهدافومأموریت

رواجیابد،سازمانمزبورقادرنخواهدبود
شمارمیرود .


خودنائلآیدواینموضوعتهدیدیجدیبرایانقالببه
اشارهشده ،سازمان مزبور ناگزیر است برای ایفای مأموریت و در
برای غلبه بر مشکالت  
راستای ارتقای سطح عملکرد ،به«صداقت سازمانی» متکی باشد .بنابراین ،ضرورت انجام چنین
احساسمیشود .

شازپیش
تحقیقیبی 
نرو ،محقق برای ایجاد سازوکارهای الزم برای نیل به مزیت راهبردی و تقویت
ازای 
کارکردهایسپاهپاسدارانبهدنبالآناستکهپیامدهای«صداقتسازمانی»رابراساستدابیر

،ازطریقروشتحقیقکیفیدادهبنیاداحصانماید .

حضرتامام(ره)ومقاممعظمرهبری
مسئله این است که پیامدهای «صداقت سازمانی» در سپاه پاسداران انقالب اسالمی براساس
گفتمانرهبرانجمهوریاسالمیایرانباروش علمیتهیهنشدهوتحقیقحاضربهدنبالآناست
یهپردازی دادهبنیاد تدوین نماید و از این رهگذر
که این پیامدها را با استفاده از روش نظر 
خروجیهایآنمورداستفادهمدیرانارشدسازمانموردمطالعهبرایبهبودعملکردقرارگیرد .

هدفتحقیقحاضررامیتوان؛"شناسایی پیامدهایصداقت

بادرنظرگرفتنمالحظاتفوق ،
سازمانی در سپاه پاسداران براساس رهنمودهای حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری قرار داد.
نترتیب ،سؤالتحقیقعبارتاستاز":پیامدهایصداقتسازمانیدرسپاهپاسداران براساس
بهای 

رهنمودهایحضرتامام(ره)ومقاممعظمرهبریچیست؟"


مباني نظري تحقيق
مفهوم شناسي
منظور از «صدق»  در منطق ،مطابقت خبر با واقع است ،اما در اخالق ،به مطابقت خبر با اعتقاد
خبررسان گفته میشود .در منطق ،سخن از «صدق» و در اخالق ،سخن از «صداقت» است
(طریحی .)9349،
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برخی معتقدند :صدق و کذب به معنای اولیه ،تنها در گفتار و در جملۀ خبری معنا میدهند و
یکه یکی از شروط مزبور
مینامند .درصورت 
مطابقت گفتار با ضمیر ،درون و واقع را «صدق»  
نباشد ،صدق تام نخواهد بود(راغب اصفهانی.)9313 ،گاهی «صدق» به معنای جامع اوصاف
میگویندو«صدیق»کسیاستکه
پسندیدهآمدهاست.میتوانگفت:کاملهرچیزرا«صدق» 

تماماوامرالهیراباورکند(فراهیدی .)9361،
بودن،سالمتازخطاوخالف،وبرحقبودناست.


تماموکامل
اصلاولیهدرمادۀ«صدق»
اینمعنایاولیهدرکاربردهایگوناگونتفاوتمیکند(مصطفوی .)9361،

نگونهتعریفکرد:
باتأملدرمعنایلغویواصطالحاتاندیشمندان،میتوان«صداقت»راای 

« فضیلتاخالقیاکتسابیذومراتبکهدرارتباطشخصباخود،خدا،دیگرافرادجامعهومحیط،
یکملکۀرسوخیافته،پدیدارمیشودودرنتیجه،میانظاهرو

بهعنوان
تجلّیپیدامیکندودرفرد 
باطن ،گفتار با نوشتار و بیان کالبد و رفتار و همۀ اینها با یکدیگر تعادل برقرار
(نصیریزاده .)9314،

میشود»

گوییقسیموفایبهعهد،امانتداریو


گوییدراینجا،اخصازصداقتاست.راست

راست
گوییقسیمخیانتدرامانت،بیوفایینسبت


کهدروغ

شود؛همچنان

استوشاملآنهانمی
انصاف
انصافیاستوشاملآنهانمیشود(همان) .


بهعهدوپیمانوبی
براینکهخودعینصداقتـ بهمعنایاخصـاست،موجبتقویت


گوییعالوه

صفتراست
داریووفایبهعهد،ـیعنیصداقتبهمعنایاعمـنیزمیشود .


انصاف،قناعت،امانت
صداقتوراستگوییراسخنراست،قولحق،فعلوعملحقمیداندو

لغتنامه ،
دهخدادر 
دروغگوییراسخنناراست،قولناحق،خالفحقیقت،مقابلراستومقابلصدقتعریفمیکند .

و اما امانت از «أمن»به معنای ایمنی و اطمینان و امانت را هم امانت گویند؛ چون شخص
امانتگذارازخیانتآنکسیکهامانتپیشاوست،مطمئنوایمناست(طریحی.)9349،

بهمعناىچیزىاستکهنزدغیربه
دربیانعرفواندیشمندان اسالمیامانت -هرچهباشد  -
ودیعهبسپارندتاآنرابراىسپارندهحفظکندوسپسبهوىبرگرداند(طباطبایی .)9391،
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منظور ازصداقت سازمانی در تحقیق حاضر؛ شکلگیری کلیه ابعادواجزای سپاه پاسداران
.بهعبارتیمفهومصداقتسازمانی،
انقالباسالمیبرمبنایانتظاراتامامینانقالباسالمیاست 
هایصداقتازقبیل:درستکاری،صحتعمل،صدقدرقولوعمل،وفایبهعهدو


همهجنبه
راشاملمیشود(نگارندگان.)9319،

امانتداری

صدق و صداقت در پرتو آیات و احادیث نبوي
رب،صداقترااینگونهتوصیفکردهاند«:برابریسخنهمباضمیرآدمی وهمباچیزیکهاز

ع
آن خبر داده میشود» .مثالً اگر شخصی منافق بگوید« :محمد رسول خداست» ،این سخن در
حقیقتراستاست،چونباواقعمطابقتدارد؛امادرآنحالت،بهنسبتشخصدورو،دروغ
میگوید«:إِذَاجَاءکَالْمُنَافِقُونَ
محسوبمیشود؛زیرامخالفدرونیاوست.قرآنخطاببهپیامبر 

قَالُوانَشْهَدُإِنَّکَلَرَسُولُاللَّهِ وَاللَّهُیَعْلَمُإِنَّکَلَرَسُولُهُوَاللَّهُیَشْهَدُإِنَّالْمُنَافِقِینَلَکَاذِبُونَ(سورهمبارکه
.چونمنافقاننزدتوآیندگویند:گواهیمیدهیمکهتوواقعاًپیامبرخداییوخدا

منافقون،آیه)6:
یدهد که مردم دوچهره ،سخت
(هم) میداند که تو واقعاً پیامبر او هستی و خدا گواهی م 
منافقانمی گویند:نَشْهَدُإِنَّکَلَرَسُولُاللَّهِاینگواهیازجهتواقع،راستاست؛اما

دروغگویند .

دروغگویندودروغشانازجهتزبانوبیانظاهرینیست،بلکهازجهتچیزیاستکهدر
آنان 
دلودرونناپاکومطرودآنهاپنهانگشتهبود .
هرنوعفعلنیکوییبهصدقودرستیتعبیرمیشود،خواهاینفعلظاهریباشد

گاهیاوقات،
یاباطنی.پساینفعلبهصدقمنسوبمیشودوبهایندلیلاستکهدرقرآنچنینبیانشده

است :
« أُوْلَئِکَالَّذِینَنَتَقَبَّلُعَنْهُمْأَحْسَنَمَاعَمِلُواوَنَتَجاوَزُعَنسَیِّئَاتِهِمْفِیأَصْحَابِالْجَنَّهِوَعْدَالصِّدْقِ
الَّذِی کَانُوا یُوعَدُونَ»(سوره مبارکه احقاف ،آیه)96:آنان کسانیاند که کارهای خوبشان را
میپذیریم و کلّیّه اعمال نیکشان راهمساننیکترین آنها میگیریم وهمچون سایر بهشتیان از

،اینوعدهراستینیاستکهپیوستهبدیشاندادهشدهاست .

یگذریم
یهاوگناهانشاندرم 
بد 
« وَبَشِّرِالَّذِینَآمَنُواْأَنَّلَهُمْقَدَمَصِدْقٍعِندَرَبِّهِمْ»(سورهمبارکهیونس،آیه )3:وبهکسانیکه
ایمانآوردهاند،مژدهبدهکهبرایآناننزدپروردگارسابقۀنیکاست .
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امآور نابودی و درهمکوبندۀ اهوال و
پس راستی ،عصارۀ اعمال ،آزمایشگاه احوال ،پی 
بهبارگاهذوالجاللمیپیوندند.صدق،اساسدین،پایۀترازوی

دروازهایاستکهعاشقانازآنجا

درجاتجهان(هستی)میباشد.از

بلندمرتبهترین

دنبالهرودرجاتنبوتاستکه
یقینودرجاتش 
بهسوی جایگاهراستان،درجریانخواهد
ن(دربهشت)چشمهسارهاوجویبارهایی 

جایگاهپیامبرا
بهسوی قلوبآنانمددِپیوستهویارمددکار،
امآوران دراینجهان 
آنگونه کهازقلوبپی 
بود؛ 
رواناست .
میگوید«:یَاأَیُّهَا
پسازدستوربهپرهیزکاری،بهصدقامرمیفرمایدو 

تبارکوتعالی 

خداوند
الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَکُونُواْ مَعَ الصَّادِقِینَ»(سوره مبارکه توبه،آیه)991 :ای کسانی که ایمان
آوردهایدازخداپرواکنیدوباراستانباشید .

راستگو باشد؛دومبایددرردیف

اینمنشورالهی،خواستاردوچیزاست:اولانسانباید
راستگویان قراربگیردوباآنانموافق،همدموتأییدکننده ومدافعراهاینراستانشود.با این

خیرونیکیمیخواهدکهتفحصکندو

امآور ،
وصف ،قرآندرجایدیگرازوجودمبارکپی 
روشن نماید که سیمای راستین راستان را بنمایاند تا کرامت و منزلت آنان در امان باشد و در
دروغپردازان را معلوم گرداند تا در برابر دروغشان گرفتار آیند و مردم از آنها
مقابل ،احوال  
بپرهیزندوحذرنمایند.قرآنمیفرماید«:عَفَااللّهُعَنکَلِمَأَذِنتَلَهُمْحَتَّىیَتَبَیَّنَلَکَالَّذِینَصَدَقُواْ

وَتَعْلَمَ الْکَاذِبِینَ»(سوره مبارکه توبه ،آیه ،)13 :خدایت ببخشاید چرا پیش از آنکه (حال)
دروغگویانرابازشناسیبهآناناجازه(،بازماندن)دادی؟ 
راستگویانبرتوروشنشودو 

صدقیعنی،راستیدرگفتار،درنیت،درتصمیم،دروفاداریبهانجامآن،درکرداروراستی
فهمیمراستیایکهدرقرآن


افاستکهمی
نداریودرپرتوایناوص
درتحقیقدرتماممراحلدی 
،چیستکهمیگوید«:مِنَالْمُؤْمِنِینَرِجَالٌصَدَقُوامَاعَاهَدُوااللَّهَعَلَیْهِفَمِنْهُممَّنقَضَى

آمده است
نَحْبَهُوَمِنْهُممَّنیَنتَظِرُوَمَابَدَّلُواتَبْدِیالً»(سورهمبارکهاحزاب،آیه)33:؛ازمیانمؤمنانمردانیهستند
کهبهآنچهباخداعهدبستند،صادقانهوفاکردند،برخیازآنانبهشهادترسیدندوبرخیازآنها
در(همین)انتظارندو(هرگزپیمانوعقیدۀخودرا)تبدیلنکردند .
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مدارجصداقتهمانراستیومسئولبودندربرابربندگیوعبادتوانجاممراتب

عالیترین 

نداری خواهد بود؛ زیرا عبادت همان گفتار ،کردار و احوال(درست) آدمی است که از
دی 
بهحساب خواهد آمد که قرآن به شرافت آن اشاره میکند«:إِنَّمَا
ارزندهترین دستورات زندگی  

الْمُؤْمِنُونَالَّذِینَآمَنُوابِاللَّهِوَرَسُولِهِثُمَّلَمْیَرْتَابُواوَجَاهَدُوابِأَمْوَالِهِمْوَأَنفُسِهِمْفِیسَبِیلِاللَّهِأُوْلَئِکَ
مؤمنانکسانیاندکهبهخداوپیامبراو

هُمُالصَّادِقُونَ»(سورهمبارکهحجرات،آیه)99:؛درحقیقت،
گرویده و (دیگر) شک نیاورده و با مال و جانشان در راه خدا جهاد کردهاند ،اینانند که
راستکردارند .

«لَّیْ سَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ اآلخِرِ
وَالْمَآلئِکَهِ وَالْکِتَابِ وَالنَّبِیِّینَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ
وَالسَّآئِلِینَ وَفِی الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّالهَ وَآتَى الزَّکَاهَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِینَ فِی
الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِینَ الْبَأْسِ أُولَئِکَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ»(سوره مبارکه بقره،آیه:
بهسویمشرقو(یا)مغرببرگردانید،بلکهنیکیآن
)944؛نیکوکاریآننیستکهرویخودرا 
استکهکسیبهخداوروزبازپسینوفرشتگانوکتاب(آسمانی)وپیامبرانایمانآوردومال
راهماندگانوگدایانو
باوجوددوستداشتنشبهخویشاوندانویتیمانوبینوایانودر  

(خود)را
در (راه آزاد کردن) بندگانبدهدو نماز رابرپای داردو زکات رابدهد و آنان که چون عهد
بندند،به عهد خود وفادارانند و در سختی و زیان و هنگام جنگشکیبایانند؛ آنانند کسانی که
راستگفتهاندوآنانهمانپرهیزگارانند .

دهدومیگوید:


گفتارنیزقرآنچیزهایدیگریبهآننسبتمی
ازدالیلآشکارصدقدرغیر
خارجساختن)،

«مدخل صدق» (درست و صحیح واردشدن)« ،مخرج صدق» (به شیوۀ درست 
«مقعد صدق» (قرارگاه صدق و راستی)« ،لسان صدق» (نام نیک و آوازۀ نیکو) و «قدم صدق»
(سابقۀنیک)و«صدق»یکهدراینجاها منظورنظراست،ازمعنیحقِپایدارِپیوستهبهخدا–که
پاداشهیچنیکوکاریراتباهنخواهدکرد-دورنیست«.وَقُلرَّبِّأَدْخِلْنِیمُدْخَلَصِدْقٍوَأَخْرِجْنِی
مُخْرَجَصِدْقٍوَاجْعَللِّیمِنلَّدُنکَسُلْطَاناًنَّصِیراً»(سورهمبارکهاسراء،آیه)10:بگو:پروردگارا!
28

فصلنامه مطالعات رفتار سازماني ،سال ششم ،شماره ( 3شماره پياپي  ،)33پایيز 6331

مرا(درهرکاری)بهطرزدرستداخلکنوبهطرزدرستخارجسازو ازجانبخودبرایمن
اردشدنوخارجشدنمدرهرجایی ،حقیپابرجا برایخداو

تسلطییاریبخش،قرارده؛یعنی،و

خشنودی او باشد .به همین دلیل است که چون یکی از مردان حق ،از منزل بیرون میرفت،
میگفت« :بارالها! بهتو پناه میآورم از اینکه از جایگاهی خارج شوم وتو مراقب و کفیل من

نباشی» .قرآن از زبان ابراهیم خلیل میگوید«:وَاجْعَل لِّی لِسَانَ صِدْقٍ فِی الْآخِرِینَ»(سوره مبارکه
یاند کهعمل
شعراء،ایه .)11:وبرایمندر(میان)آیندگانآوازۀنیکوگذار .اهلایمانکسان 
راستگویند خداوندنیزآناعمالپسندیدهرا

حرابههمراهاخالصپیشانداختهاندوچون

صال
دارد.قرآنمیفرماید«:إِنَّالْمُتَّقِینَفِیجَنَّاتٍوَنَهَرٍ.فِیمَقْعَدِ

ثابتقدم 
می
میپذیردوآنانرابرآن 

صِدْقٍ عِندَ مَلِیکٍ مُّقْتَدِرٍ»(.سوره مبارکه قمر ،آیه)91-99:؛در حقیقت ،مردم پرهیزکار ،در میان
باغهاو(درکنار)نهرهادرقرارگاهصدقنزدپادشاهیتوانایند .

یگمان وعدۀآنجارابهمؤمنانونیکوکاران
منظوراز«مقعدصدق»درآیه،بهشتاستکهب 
آرامجایند.درواقع،پایبندی
وبهدلیلصداقتواخالصدرعبادتوطاعت،شایستۀآن 
دادهاست 
راستگویی ،امری است که به تصمیمی استوار و توانمند ،ایمانی راسخ و پذیرشی با ارزش

به 
نگونه تذکر
راستگویی ،ای 

بهمنظور پیامد آننیاز دارد ..قرآن بهثواب و نیلبه پاداشبزرگ

میدهد«:قَالَاللّهُهَذَایَوْمُیَنفَعُالصَّادِقِینَصِدْقُهُمْلَهُمْجَنَّاتٌتَجْرِیمِنتَحْتِهَااألَنْهَارُخَالِدِینَفِیهَا

أَبَداً رَّضِیَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ »(سوره مبارکه مائده ،آیه)991 :؛ خداوند
باغهاییاستکهاز
راستگویانبهآنانسودبخشد.برایآنان 

فرمود:این،روزیاستکهراستی
زیر(درختان)آننهرهاروان(و)همیشهدرآن،جاودانند.خداازآنانخشنوداستوآنان(نیز)از
اوخشنودند.ایناسترستگاریبزرگ .
اسالم ،دینی فطری است و راستی نیز خواست فطرت است،پساین دو پیوندیناگسستنی
راستگوییمسلمانانتأکیدشدهاستوآنرااز

دارندودرروایاتاسالمیباتعابیرگوناگونیبر
آوردهاند .

بهحساب
اصولایمانوتدیّن 
میفرماید«:الصّدْقُمُبارَکوَالکِذْبُمَشْؤُومٌ»راستی،مبارکو
رسول اکرم(صلیاهللعلیهوآله وسلم) 
دروغنامیموناست(ابنشعبه .)91:9313،
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( 
یترین پایه ایمان ،مالک دین و الهام از سوی خدا
راستگویی را قو 

علیهالسالم) ،
امیرمؤمنان 

یترین رکن ایمان است(آقا جمال
دانسته ،میفرماید«:اَلصدقُ اقوی دَعائِمِ االیمانِ»راستی قو 
خوانساری«.)6:9311،شَیْئانِهُمامِالکُالدّین؛الصِّدْقُوَالْیَقینُ» (همان)911:دوچیزمالکدین
وقتیخدابندهایرادوستبدارد،راستیرا

است :راستیویقین«.اِذااَحَبَّاهللُعَبْداًالهَمَهُالصِّدقَ»؛
بهاوالهاممیکند(همان .)969:

(علیهالسالم)

نیزمیفرماید «:اِنَّاهللَلَمْیَبْعَثْنبیًّااِلّابِصدقِالْحَدیثِوَاداءاالَمانَهِاِلَیالبَرِّ

امامصادق

امانتداری نسبتبه
وَالفاجرِ»(مجلسی)3:9310،؛خداوندهیچپیامبریبرنینگیختجزباراستیو 
نیکوکاروبدکار .

میفرماید«:التَنْظُروُاالیطُولِ رُکُوعِالرَّجُلِ
(علیهالسالم)بهاینحقیقتتصریحکردهو 
امامصادق

وَ سجودِهِ،فَاِنَّذلِکَشَئءٌقَدِاعْتادَهُوَلَوتَرَکَهُاستَوحَشَلِذلِکَ ولکِنَانْظُرُواالیصدقِحدیثهِوَ
یشناختتدینافراد)بهطوالنیشدنرکوعوسجدهاونگاهنکنید؛ چراکهبهآن

اَداءِ اَمانَتهِ»(برا
انتداری او
راستگویی وام 

میشود،لیکنبه
وحشتزده  

عادتکردهاستواگرترکشکند،
توجهکنید(قمی.)91:9343،
آنکه از
شالودهدینوایمانراتشکیلمیدهدو 

با اینوصف،اگربگوییمراستیودرستی ،
است،سخنگزافینگفتهایم .

یریشه
اینخصلتزیباوحیاتیبرکنارباشد،درواقع،دیندراوب 
صداقت در نيروهاي مسلح از منظر امامين انقالب اسالمي
رهبرانجمهوریاسالمیایراندردیداربامسئولینکشوریولشکریبرداشتنصداقتتأکید
میکردند .فرازهایی از گفتمان امامین انقالب اسالمی دربارۀ اهمیت و ضرورت صداقت در

نیروهایمسلحعبارتنداز:
نداریو
ایادىشرقوغربوآنهاکهصداقتوامانتودی 

 درآغازپیروزىانقالباسالمى،
دارىارتشیانرادرحماسهپیروزىدرکنکردهبودند،کمربهنابودى ارتشبستند(صحیفه


میهن
امام،9341،جلد .)33:
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شمادرقمهستید،پاسدارهستید،آنپاسدار،هرفرد،آنپاسدارىراکهمىکندخوبانجام


باصداقتانجامبدهد،باامانتانجامبدهد(همان) .

بدهد،
 قواىانتظامى،ارتش،ژاندارمرىوشهربانىدرآغوشملتند.ملتازآنهاستوآنهاازملت؛
آنهاباصداقت خدمتبهایرانوخدمتبهاسالموخدمتبهجمهورىاسالموخدمتبهملت

مىکنند(همان) .

راىاسالممىکنیدو

رامىبینمکهباصداقت،باسالمتروح ،فعالیتب

جوانها 
 منوقتىشما 
مباهاتمىکنم(همان).

خودتانرادرمعرضخطرمرگقرارمىدهید،

یراکهمی کندخوبانجامبدهد،باصداقتانجامبدهد،باامانتانجامبدهد،برای

 آنپاسدار
یکه آن کاری که دستشان هست خوب انجام بدهند ،یک
خدا انجام بدهد…،همۀ قشرها وقت 
میشود(.حضرتامام .)9391/03/31،
مملکتخوب 
(علیهالسالم)

)بایدمظهرایمانوتقواونظم،مظهرراستىوپاکىوصداقت

 ایندانشگاه(امامحسین

وروشنفکرىباشد(مقاممعظمرهبری .)9341/1/94،

روشنبینی

ومظهر
نیروىانتظامىتأکیدمىکنم،ایناستکهدردروننیروبه

 نکتۀدیگرىکهبرآن،براىهمۀ 
صحّتعملودرستکارىوامانت،حداکثراهمیترابدهید(همان .)9343/1/36،
 معناى صحیح وطندوستى و میهندوستى ،همان چیزى است که یک ارتش درستکار و
القول،انجاممىدهد(همان .)9340/1/1،


صادق
 بسیج در باب صدق امتحان صداقت را داده است؛ در جنگ تحمیلى ،در دفاع مقدّس که
روزگارسختکشوربود،بسیجامتحانداد؛بعدازدوراندفاعمقدّسوقضایاىبعدهمتاامروز
جاامتحانصداقت خودشرادادهاست.سازمانبسیجومجموعۀ بسیجنشاندادهاست


بسیجهمه
کهصداقتدارد(همان .)9313/1/31،

فداکارىوصفاوصدقبراىانقالبید(همان .)9361/01/91،

( پاسداران)حقاًوانصافاًمظهر
ارزشهای الهىواسالمىوسبقتدرفهمیدنحقیقت،

 سبقتدرجهادوسبقتدرپذیرش
یکارزشاست؛اینارزشرانیروىهوایىماکسبکردوآنراباارزشدیگرىهمراهنمود
دانهایخطر(همان .)9340/99/91،
عبارتاستازایستادگىوصدققولدرمی 

آنهم
که 
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آثار راستگویي 
دهای ،به ارزش و اهمیت آن بستگی دارد و چون راستی از اهمیت باالیی
آثار ارزندۀ هر پدی 
برخورداراست،پیامدهایارزشمندونیکوییداردکهبرخیازآنهابهشرحزیراست :

(علیهالسالم)«:اَالفَاصْدُقُوافَاِنَّاهللَمَعَالصِّدْقِ»(مجلسی.)316:9310،
الف) همراهیخدا:امامباقر

هان!راستبگوییدکهخداباراستیاست .

(علیهالسالم)« :مَنْ صَدَقَ لِسانُهُ زَکی عَمَلُهُ»(همان .)303:کسی که
ب) پاکی کردار :امام کاظم 

،کردارشپاکمیشود.

زبانشراستبگوید

(علیهالسالم)« :عاقِبَهُ الصِّدقِ نَجاهٌ وَ سالمهٌ»(آقاجمال
ج) نجات و سالمتی :امیرمؤمنان 

راستگویی،نجاتوسالمتاست .

خوانساری)363:9311،فرجام
بودوبهاینوصفشناختهشد،مورداعتمادمردمقرارمیگیردوآنان،

راستگو 

اگرانسان ،
پذیرند،دراینصورت،اگربرایشخصصادق،گرفتاریپیش


شمارندومی

سخناورادرستمی
میگذرد.البته
به سالمت  
،سببنجاتاومیشودوازگرفتاریوخطر 

راستگویی

بیاید،امتیاز
مهمتری برای او یا دیگران بهبار میآورد ،راستگفتن واجب
راستگویی ،خطر  

درجایی که 
کفرجامی و
راستگویی در هرحال مایه نی 

نیست و در صورت امکان باید توریه کرد؛ گرچه 
نجاتازعذابالهیخواهدبود .
خداوند درباره صداقت به مؤمنان فرموده است:یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَکُونُوا مَعَ
الصَّادِقِینَ(سوره مبارکه ،سوره توبه،آیه)991 :؛ای کسانی که ایمان آوردهاید ،تقوای خدا پیشه
راستگویانباشید.

کنیدوبا

پيشينه و سوابق
انجامشدهدرجدول()9ارائهشدهاست.
بررسیتحقیقهای 

خالصه
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جدول  .6خالصۀ پيشينه
محقق

سال
تحقيق

نتيجه

موضوع
مدلیکپارچهسازی


دیویداسشورمنو
همکاران 9

 3004

صداقت
سازمانی،گذشته،حالو
آینده 

زمینههایجدیدمانند:احساسات،اصالح
صداقتدر 
نالمللیو
یصداقتی،مسائلبی 
ونقضعهد،ب 
میگذارد .
خردهفرهنگیتأثیر 


رهبریخدمتگزارو
مرادرضاییوهمکاران 

 3093

یفروهمکاران
نخان 
حسی 

3093

هادیالابرو3وهمکاران

3093

صداقتسازمانی:

معنیداریبین،رهبریخدمتگزاروصداقت
رابطه 

اثرمیانجیگریصداقت

سازمانی،صداقترهبریوارتباطاتسازمانیوجود

رهبریوارتباطات

دارد .

سازمانی 
میدهدکهدو
نتیجهرگرسیونخطیچندگانهنشان 
مطالعهرابطهبینصداقت

واریانسمختلف،باصداقتسازمانیوصداقت

سازمانیوخالقیت

عمودی،باواریانسوابستهبهخالقیتارتباطدارد.

سازمانی

صداقتسازمانیباضریب ٪41بیشترینسهمرا
واریانسهایمختلفخالقیتدارد .

برایتعیین
تأثیرمیگذاردو

عدالتسازمانیبرصداقتسازمانی

رابطهبینصداقت

بهعنوانیکمتغیرمیانجیدررابطه
صداقتسازمانی 

مؤلفههای
سازمانیو 

میکند.
بین عدالت سازمانیوتعهدشغلیایفاینقش 

عدالتونقشآنهادر

وعدالترویهایباصداقتدر

بینعدالتتوزیعی

تعهدشغلیدرآموزش

سازمانوعدالتتعاملیبااعتمادبهسرپرسترابطه
معنیداریوجوددارد .


تأثیرصداقتسازمانیو
ژوزفکانوانکپا3و
همکاران

3091

توجهاتسازمانیدر
ستمهای
استفادهازسی 
برنامهریزیمؤسسه


سوابقکلیدیتمرکزحواسسازمانیواهمیت
تمرکزحواسسازمانیبهعنوانراهیبرایتشویق
برنامهریزیمنابعسازمانیاست .
استفادهازسیستم 


ید،بااستفادهازروشکیفیدادهبنیاد،

ویژگیتحقیقحاضر ایناستکه بااتخاذرویکردیجد
1. Schoorman. et al.
2. A l-Abr row. et al.
3. Nwankpa. et al.
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کهبرگرفتهازآموزههای

اندیشههایامامینانقالباسالمی 

بهنظریههایرایج،برمبنای

بدونابتنا 
اسالمی،درکشرایطمحیطیجمهوریاسالمیایرانومتناسبباموقعیتوجایگاهفعلیسپاه
بهمراتب
دستاول ضمن گردآوری اطالعات دقیق ،ابزارهایی  
پاسداران است ،براساس اسناد  
واقعیتری از پیامدهای صداقت سازمانی در سازمان موردمطالعه شناسایی نموده است ،لیکن از

بهرهبرداریشدهاست .
انجامشدهبراینیلبهحساسیتنظری ،
تحقیقات 

روششناسي تحقيق
تحقیق حاضر از نظر هدف؛ بنیادی  -کاربردی است .از نظرروش؛ کیفی و از نظریه دادهبنیاد
استفادهشدهاست .
نظرگرفتهشدهاست.دربخشاول،برایشکلگیری

جامعۀ آماریپژوهشدردوحوزهدر
پیامدهای صداقت سازمانی ،کلیه بیانات ،نامهها ،احکام و فرامین حضرت امام(ره)و مقام معظم
تمامشمارومطالعهمتون،متمرکزبرموضوعتحقیقمورد
بهصورت 
رهبریدرمجموع143صفحه 
بررسی قرار گرفته و از بین آنها گزارهها انتخاب شده است ودر بخش دوم ،براینظرسنجی در
مرحله کدگذاری باز ،با عنایت به ویژگیهای موردنیاز (از قبیل :تسلط به روش نظریه مبنایی،
هایبنیانگذارجمهوریاسالمیایرانومقاممعظم


اشرافبهدانشمدیریت،آشناییبااندیشه
ر هبری،آشناییباوظایفومأموریتسپاهپاسدارانانقالباسالمی)،تعداد 90نفرازخبرگان
تمامشمار گزینش شدهاند .اطالعات موردنیاز در این تحقیق با روش کتابخانهای و با
بهشیوۀ  

استفاده از ابزارهای فیشبرداری ،کتابهای علمی و تخصصی ،مقاالت علمی و پژوهشی،
یشده است .قلمروموضوعیپژوهش،معطوفبهصداقتسازمانیاست؛ قلمروزمانی،
جمعآور 

کانیشامل،نیروهایمسلح،سازمانهاوادارات

معطوفبهسالهای9394تا9311استوقلمروم

تابعهاست .
رواییپژوهشبراساساقداماتزیرمحققشدهاست :
بهصورت رفت و برگشتی به
همزمان با جمعآوری دادهها ،تجزیهوتحلیل  
در طی تحقیق  ،
دفعات،انجامشدهاست .
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رسیدنبهاشباعنظریبااحصا919،کد14،مفهوم99،زیرمقولهو3مقولهاست .
جزءبهجزء.9

انتخابرویکردتحلیل
ارجاع کدگذاری باز به تعداد  90نفر خبرگان و اِعمال نظرهای اصالحی آنان در فرایند
تجزیهوتحلیل.
قابلیت تطبیق،

پایاییتحقیق حاضرنیزبااستفادهازچهارمعیارمعرفپارکرورافی :)9144( 3
قابلیتفهم،قابلیتتعمیموکنترلفرایند،بهشرحزیرموردارزیابیقرارگرفتهاست :
شده
یشده ،تولید 
دادههای بررس 
انجامگرفته ،مفاهیم از  
 برای سنجش معیار تطبیق ،مطابق روند 
است.
شدهاند و میان آنها پیوندهای
نظاممند به هم مرتبط  
 برای قابلیت فهم کردن ،مفاهیم به شکلی  
بهوسیلهآنهااستخراجشوند.
مقولهها 
مفهومیبرقرارشدهاستتا 
تعمیمبودن ،سعی شد تا ساختار پژوهش براساس گفتمانحضرتامام(ره) ومقام
 برای قابلیت  
معظمرهبری،شکلگیرد.
یشده،به ارائه
جمعآور 
دادههای 
بهدالیلزیرمیتوان اطمینانحاصلکردکه  

 کنترل فرایند ،
مقولههامنتجشدهاست:

دادههایخاموجوددارد.
مقولههاو 
oاتصالیاتطبیقروشنیبین 
آوریدادهها،ازسال9394تاسال9311است .


گسترشدامنهجمع
o
دستاول)احصاشدهاست.
یافتههابراساسمطالعهمتونواقعی( 
 o
وبرگشتهایمختلفاست.

نیلبهاشباعمقولهها(کفایتنظری)دراثر 
رفت

o
تجزیهوتحليل دادهها و یافتههاي تحقيق
همزمان با
در این پژوهشاز کدگذاریِ(3تجزیهوتحلیل) بازاستفاده شدهاست .در این مرحله ،
بهکلمهتحلیلشد.
خطوکلمه 

هاخط 
به


نوداده
-9دراینرویکرد،متو
2. Parker & Roffey
3. Open Coding
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بهطوردائم،بهمتن
گردآوریدادهها،کدها،مفاهیم،زیرمقوالتومقوالتازمتوناحصاشدو 

بیاناتمراجعهوبرخیازکدهاحذفیاکدهایجدیدیاضافهشدهاند.کدگذاریبازازطریق

درکمفهومیکپیشامدوانتخابیکنام(برچسب)برایآنوازطریقفنمقایسهمستمرانجام
شده است .درواقع ،فرایند تحلیلی است که از طریق آن ،مفاهیم شناسایی شدهاند .این روش
آنقدر ادامه یافت تا اشباع نظری حاصل و درنهایت از متون منتخب،
رفتوبرگشتی  
بهصورت  

کدها،زیرمفاهیم،مفاهیم،زیرمقوالتومقوالتاحصاشد .
شیوهای سریع و سهل فراهم ونسبتکدهابامتونمنتخب،
ارجاعدهی به 

برایاینکهقابلیت
بهکارگیری
ششرقمی استفاده شده است .در جدول ( )3نحوۀ  
مشخص شود ،از نشانگر  
نشانگرهایاختصاریتحقیق،نشاندادهشدهاست .

جدول  .3نشانگرهاي اختصاري منابع تحقيق
نوعنشانگر 

ششرقمی 


معناینشانگر 


اعدادنشانگر 


دورقماولنمایانگرسالایرادبیانات 


اعداد94تا 11

دورقمدومنمایانگرماهایرادبیانات 


اعداد09تا 93

دورقمسومنمایانگرروزایرادبیانات 


اعداد09تا 39

وروندشکلگیری؛کدها،مفاهیمومقوالت،مثالیاز

برای آشناییبامنطقتجزیهوتحلیل 
نحوهکدگذاریدرجدول( )3آوردهشدهاست :
جدول  .3مثال کدگذاري باز
نشانگر


کد

مفهوم

509095

شما امروز پاسداران اسالم هستید.

پاسداري از اسالم

009099
409093
409093

(پاسدارى از انقالب)يك مأموريتِ تعريفشده براى
(سپاه) است
ارتشوسپاهمىتوانندسهمخودرادربازسازى

عمومىکشورهمایفاکنند .
نیروهاىمسلحبایددرسازندگىشرکتکنند .

پاسداري از انقالب
بازسازي کشور
سازندگی کشور

مقوله 
پاسداري

توسعه و
تعالی نظام

ارتباطکدهاومفاهیمبا مقوله«کمکبهتوسعهوتعالینظامج.ا.ا ».درجدول()3ارائه شده
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ولی بهعلتکثرتکدهایاحصاشده ،درادامه فقطبهخالصهارتباطمفاهیمبا مقوالت بسنده
شدهاست.باعنایت بهتوضیحاتاخیر،تعداد919کد14،مفهوم99،زیرمقولهو9مقولهشناسایی
شد .
الف) مقوله کمک به توسعه و تعالي نظام ج.ا.ا :.درجدول( ،)3ارتباطکدهاومفاهیم
بامقوله«کمکبهتوسعهوتعالینظامج.ا.ا».ارائهشدهاست .
جدول  .3ارتباط کدها و مفاهيم با مقوله کمک به توسعه و تعالي نظام ج.ا.ا.
ردیف 

نشانگر 


9

910109

3

910109

3

910903

شبردننهضت 
همراهیدرپی 

1

910933

شمادرایننهضتاسالمیسهمبسزاییدارید .

9
6

910331

کد
همهجانبه برایپیشبردنهضتاسالمی 
تالش 
مابایدبراساساسالمحرکتکنیموبراسـاساسـالمایـننهضـترا
پیشببریم .

تالشهاتحققج.ا.ا.باشد .
همه 

  910303مشارکتدرتداومنهضت 

4

910303

مسئولیتپاسداراندربهآخررساندننهضت 

1

910303

تالشبرایرسیدنبهمقصدنهایی 

1

910130

همهدرهمینراهیکهنهضتباشد،دراینراهبروید .

90

400639

هدفهایواالىانقالببهکارافتد .
اینگنجینههاىانسانىدرراه 


99

410690

93

مفهوم 

610631

کردنپایههاىاستقاللاینکشورضـرورى

حرکتدرجهتمحکم
است.
سپاهدرآیندهکشور،نقشمؤثرترىخواهدداشت .

93

400639

سپاهتوانستحفظواستمرارنظامجمهورىاسالمىراتضمینکند .

91

610131

همهیکدستکشوررابهپیشببرند.

سپاه
ارتشو 

99

 610303

96

100390

سعىکنیدسهمنیروهاىمسلحرادراینمجموعهعظیمملتایـران،
بهبهترینوجهىایفاکنید .
سپاهتأثیرخودشرادرروندحرکـتانقالبـىوروبـهجلـویجامعـه
ینشاندادونقشآفرینىکرد .

بهروشن
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ردیف 

نشانگر 


94

100193

91

910193

91

910303

30

409093

39

409093

33

610931

33

 610636

31

409093

نیروهاىمسلحبایددرسازندگىشرکتکنند .

39

110936

امروزشمادرعرصهسازندگىکشورهستید.


36

910331

لزومهمکاریجمعیبرایآبادانیکشور .

34

410339

نیروهاىمسلّحدرسرتاسراینکشورمشغولکارهاىآبادانىاند .

31

610630

31

630199

30

410194

39
33
33
 31

 440631

کد
مجموعهکلنظاموانقالبباشد .

برنده
یکجزءپیش 

اینمملکتراهمانطورکهتاحاالبهپیشراندیدودستهایخائن
راقطعکردید،بهپیشبرانید .

ضرورتمشارکتدربازسازیمملکت 
ارتشوسپاهمىتوانندسهمخودرادربازسازىعمـومىکشـورهـم


بازسازیکشور 

ایفاکنند .
ملتبایدحسکندکهنیروهاىمسلحدردورانبازسازىمـىتواننـد
گاموپیشقدمباشند .


پیش
نیروهایمسلحکشوردرکناریکدیگربهسازندگی،رشـدوتقویـت
کشورهمتبگمارند .
اینتجربهها(نیروهایمسلح)بایددرخدمتسازندگىکشوربهکار

گرفتهبشود .

ارتــشوســپاهدرشــرایطصــلحکامــل،بایــددرخــدمتآبــادانىو

سازندگىکشور 

آبادانیکشور 

بازسازىکشورباشند .
باحفظاینجهاتانسـانیواسـالمیشـما(پاسـداران)الگـوبشـوید
برایهمۀکشورها .

(علیهالسالم)بایدبهبیرونالگوبدهد .
دانشگاهامامحسین

(پاسداران)نمونهاىازبروزوظهورنورانیّتایمـانىودینـىدربـین


جوانانکشور(هستند) .

الگوبودن 

430391

بایدبراىمردمنمونههاىتقواوپرهیزگارىباشید.


100193

ممکناسـتجـوانهـا واردسـپاههـمنشـوندامـاایـنالگـورابـراى
زندگىخودشانانتخابکنند .

110933

مفهوم 

شمابتوانیدکارىانجامدهیدکـهتـاسـالهـابراسـاسآنکـارملـت
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ردیف 

کد

نشانگر 


مفهوم 

سعادتداشتهباشندوازدینودنیابرخوردارباشند .


 410631

سرگذشتسپاهدرسآموزوقابلبهرهبردارىبراىنسلهـایامـروز

وآیندهاست .

 39

400639

 36

سپاهیکىازمراکزصدورنیروبههمهجاىکشورشده .

 110631

 34
 31

100390
130636

انسانهاباشید .
شماشایستگىآنراداریدکهالگوىهمه 

سپاهبهعنوانیکنهادصادراتنیروىانسـانىبـهدیگـردسـتگاههـا،

خودرامعرفىکند .
سپاهآنشخصیّتهاىبرجستهراتربیتکرد(.فرماندهاننظامى)
باتـدبیرترینوقــوىتــرینوبهتــرینمــدیرانکشــورراهــمدرزمینــه

 31

130636

 10

130636

 19

110933

حضورشمامىتوانددرسرنوشتکشوراثربگذارد .


 13

110933

یتوانددرسرنوشتکشوراثربگذارد .
ارادهشمام 


 13

110933

یتوانددرسرنوشتکشوراثربگذارد .
معرفتشمام 

 11

110933

اخالصشمامىتوانددرسرنوشتکشوراثربگذارد .

درجه


 19

110933

آفرینىایکهامروزشمادرکشورونظامتاندارید .


نقش

جمع 

کادرسازی 

غیرنظامیسپاهتربیتکردهوتحویلداده.
بهتـرینمـدیرانکشـوررادرزمینـهغیرنظـامیسـپاهتربیـتکــردهو
تحویلداده.

19کد 

عوامل
نقشآفرینیدر

کشور 
نقشآفرینی در

کشور 
4مفهوم 

یدهدکه مقوله«کمکبهتوسعهوتعالینظامج.ا.ا ».دارای 4مفهومو19
جدولفوقنشانم 
کد است .مفهوم «پیشبرد نظام» دارای  91کد ،مفهوم «بازسازی کشور» دارای  3کد ،مفهوم
«سازندگیکشور»دارای 1کد،مفهوم«آبادانیکشور»دارای 3کد،مفهوم«الگوبودن»دارای1
نقشآفرینیدرکشور»دارای9کداست .
کد،مفهوم«کادرسازی»دارای9کدومفهوم«عوامل 
ب) مقوله پاسداري :برابر مفاد مندرج در جدول ( ،)1خالصه ارتباط کدها ،مفاهیم و
زیرمقولههابامقوله«پاسداری»ارائهشدهاست .
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جدول  .4خالصه ارتباط کدها ،مفاهيم و زیرمقوله ها با مقوله پاسداري
ردیف 

زیرمقوله 

مفهوم

تعدادکد

9

دفاعازمردم 

مدافعمردم 

3

حفظکشور 

 91

اهمیتوضرورتدفاعازکشور 

31

1

الزاماتدفاعازکشور 

3

9

اهمیتوضرورتدفاعازاسالم 

 31

پاسداریازاسالم 

 99

4

دفاعازارزشهایاسالمی 


4

1

پاسداریازانقالب 

3

اهمیتوضرورتدفاعازانقالب 

30

الزاماتدفاعازانقالب 

9

اهمیتوضرورتحفظنظام 

94

دفاعازمنافعنظام 

9

برقراریامنیت 

9

ضرورتامنیت 

 93

الزاماتامنیت 

1

96

اهمیتامنیت 

 94

94

مفهومپاسداری 

1

91

آثاردرکمفهومپاسداری 

3

الزاماتپاسداری 

 91

30

اهمیتوضرورتپاسداری 

1

39

جنبههایپاسداری 


9

 33

اهمیتوضرورتدفاع 

31

ابزارهایدفاع 

91

وجوبدفاع 

94

یسازیتوطئهدشمن 
عواملخنث 

1

39مفهوم 

کد 311

3
3

6

1

دفاعازکشور 

دفاعازاسالم 

دفاعازانقالب 

90
99
93

دفاعازنظام 

 93
91
99

91

 33
 31

امنیت 

پاسداری 

دفاع 

 39
جمع 

1زیرمقوله 

جدولباالبیانگرایناستکهمقولهپاسداریدارای1زیرمقوله39،مفهومو311کداست .
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پ) مقوله اقتدار دفاعي:برابرمفادمندرجدرجدول( ،)9خالصهارتباطکدها،مفاهیمو
زیرمقولههابامقوله«اقتداردفاعی»ارائهشدهاست.

جدول .5خالصه ارتباط کدها ،مفاهيم و زیرمقولهها با مقوله اقتدار دفاعي
مفهوم

تعدادکد 

زیرمقوله 

ردیف 
9

اهمیتوضرورتآمادگی 

900

3

غفلتزدایی 

90

3

ضرورتهوشیاری

33

مصادیقآمادگی 

 94

9

مانور 

9

6

اهمیتآمادگیمعنوی 

3

4

مصادیقآمادگیمعنوی 

9

عواملبازدارندگی

4

اهمیتوضرورتبازدارندگی

6

 90



ضرورتاقتداردفاعی 

 36

 99



اهمیتاقتداردفاعی 

1

 93



عواملاقتدار 

1

 93



عناصراصلیقدرت 

9

اهمیتوضرورتاستحکامبخشی 

9

استحکامبخشی 

عوامل

9

99مفهوم 

311کد

1

1
1

 91
 99
جمع 

آمادگی 

بازدارندگی 

استحکامبخشی 

3زیرمقوله 

جدولباال حاکی از آن است که مقوله اقتدار دفاعی از  3زیرمقوله 99 ،مفهومو  311کد
تشکیلیافتهاست .
یافتههاي تحقيق
پیامدهای صداقت سازمانی درسپاه پاسداران براساس رهنمودهای حضرت امام(ره) و مقام معظم
میشود :
رهبریبهشرحزیرارائه 
یلدهندۀ آن عبارتند از :دفاع از مردم ،حفظ کشور ،اهمیت و
الف) پاسداري :عوامل تشک 
999

پيامدهاي صداقتسازماني در یکي از نهادهاي انقالبي در گفتمان رهبران ج.ا.ا

ضرورت دفاع از کشور ،الزامات دفاع از کشور ،اهمیت و ضرورت دفاع از اسالم ،پاسداري از
اسالم ،دفاع از ارزشهاي اسالمی ،پاسداري از انقالب ،اهمیت و ضرورت دفاع از انقالب،
الزامات دفاع از انقالب ،اهمیت و ضرورت حفظ نظام ،دفاع از منافع نظام ،برقراري امنیت،
ضرورت امنیت ،الزامات امنیت ،اهمیت امنیت ،پاسداري ،آثار درک مفهوم پاسداري ،الزامات
پاسداري ،اهمیت و ضرورت پاسداري ،جنبههاي پاسداري ،اهمیت و ضرورت دفاع ،ابزارهاي
دفاع ،وجوب دفاع و عوامل خنثیسازي توطئههاي دشمن.
ب) اقتدار دفاعي :عوامل تشکیلدهندۀ آن عبارتند از :اهمیت و ضرورت آمادگی،
غفلتزدايی ،ضرورت هوشیاري ،مصاديق آمادگی ،رزمايش ،اهمیت آمادگی معنوي ،مصاديق
آمادگی معنوي ،عوامل بازدارندگی ،اهمیت و ضرورت بازدارندگی ،ضرورت اقتدار دفاعی،
اهمیت اقتدار دفاعی ،عوامل اقتدار ،عناصر اصلی قدرت ،اهمیت و ضرورت استحکامبخشی و
عوامل استحکامبخشی.
پ)کمک به توسعه و تعالي نظام ج.ا.ا :.عوامل تشکیلدهندۀ آن عبارتند از :پیشبرد نظام،
بازسازي کشور ،سازندگی کشور ،آبادانی کشور ،الگوبودن ،کادرسازي و عوامل نقشآفرينی در
کشور.
نتيجهگيري و پيشنهاد
همانطورکه بررسیهای نظری نشان داد ،امامین انقالب اسالمی همواره مسئوالن نظام بویژه

نیروهای مسلح را به صداقت و درستکاری سفارش نمودهاند و مصادیق صداقت را در صحت
نداری،عملبهوعده،عملبهوظیفه،
امانتداری ،دی 
عمل،صدقدرقولوعمل،وفایبهعهد ،
نرو ،برای یافتن پاسخ به سؤال تحقیق،
میدانند .ازای 
موضعگیری  

راستگویی و صراحت در 

گفتمان بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و مقام معظم رهبری از سال  9394تا 9311در حوزه
کدگذاری باز

بهوسیله
موضوع تحقیق ،مطالعه شد و از طریق روش نظریهپردازی داده بنیاد 
ۀیافتههایتحقیقتعداد 919کد96،زیرمفهوم14،مفهوم99،زیرمقوله

تجزیهوتحلیل شد.درنتیج
بهعنوان پیامدهایصداقتسازمانیدرسپاهپاسدارانانقالباسالمیشناسائیشد.این
و 3مقوله 
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میایران .
پیامدهاعبارتنداز :پاسداری،اقتداردفاعیوتوسعهوتعالینظامجمهوریاسال 
برایتحققانتظاراتحضرتامام(ره) ومقاممعظمرهبریودرراستایاعتالبخشیدنبهروند
ارهشدهرااجرایینمایند.
حرکتموجود،مدیرانارشددرسازمانموردمطالعهبایستیپیامدهایاش 
شدنیافتههایتحقیقحاضر،نتایجمثبتآنشاملمردم،نظام وانقالب


بدیهیاست،باعملیاتی
خواهدشد .
نترتیب،نتایجتحقیقبهسؤالاصلیتحقیقمبنیبر"پیامدهایصداقتسازمانیدر سپاه
بهای 

پاسداران براساس رهنمودهای حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری چیست؟"پاسخ مناسب داده
است .
انجامشده درخصوص پیشینۀ تحقیق حاکی از  آن است که تاکنون
همچنین بررسیهای  
الیههایاعتقادی،
پژوهشیکالنوجامعپیرامونپیامدهایصداقتسازمانیکهدربرگیرندۀهمۀ 
قانونی،سازمانی،مأموریتی،تفکری،برنامهریزیوبومیباشد،انجامنشدهاست.ایندرحالیاست

بهنقشوتأثیربیبدیلسپاهپاسداراندرنظامجمهوری


است،باتوجه
کهپژوهشحاضرکوشیده
اسالمیایران،گونهایجدیدوپیشرفتهازپیامدهایصداقتسازمانیرابراساسرهنمودهایولی

یکه ضمن تحقق اهداف واال ،انتظارات
بهنحو 
فقیه در عرصه سازمان موردمطالعه ارائه نماید؛ 
بنیانگذارجمهوریاسالمیایرانومقاممعظمرهبریرامحققنماید.

هایتحقیقپیشنهادمیشود :


بهیافته
باتوجه 
وآشناییفرماندهانومدیرانسپاهدرقالبشیوهنامه

بهرهبرداری 
یافتههایاینتحقیق ،جهت  

.9
تهیهوبهزیرمجموعهابالغشود.
رهیافتهایتحقیقدرارزیابی،انتصابوتوسعهمدیرانوفرماندهانارشدلحاظشود.

.0
ریکازعواملتشکیلدهندۀآنها بهروشکمیمورد

بندیمقولههاومیزانتأثیره

 .3ا و ل 
ویت
ارزیابیقرارگیرد.
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