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 چکيده
هاواقداماتراستیازخصوصیاتعالیاخالقانسانیاستکهاگرهمهفعالیتصداقتو

نماید.قدریبرایاوفراهممیبختیوگرانهاینیکزمینه،انسانبرصدقوراستیبنانهادهشود
استوارکردنپایهیسوبههایسعادتوبهروزیشدندریچهچنانکهگشوده بشری،جزبا جامعه

 صداقت شودیمنمیسر دادهرونیازا. روش از استفاده با است آن پی در مقاله این به، بنیاد
امام)ره(ومقاممعظمرهبریپرداختهوپیامدهایصداقتسازمانی گفتمانحضرتلیوتحلهیتجز

اینبزرگوارانراستا،کلیهمکتوباتوبیاناترادرسپاهپاسدارانانقالباسالمیارائهنماید.دراین
موضوعبهمر شیوۀصورتتمامتبطبا متونمنتخببه ادامه در گرفت. قرار مطالعه خوانیمورد

919هایتحقیقتعداد؛شد.براساسیافتهلیتحلوهیتجزازطریقکدگذاریبازجزءجزءبهتحلیل
نترینتایجتحقیق،گویایآناستکهعمدهشناساییشد.مقوله3زیرمقولهو99مفهوم،14کد،

پیامدهای سازمان در رهبریموردمطالعهصداقتسازمانی معظم مقام و راحل امام دیدگاه از
مقدس نظام تعالی و توسعه و دفاعی اقتدار ایران، اسالمی جمهوری نظام از شامل:پاسداری

ایراناست.جمهوریاسالمی


بنیادیدادهپردازنظریه؛یاسالمیجمهور؛رهبرانیصداقتسازمانپیامد؛: کليدواژه

                                                                                                                                        

.نویسندۀمسئول(دفاعملیعالیدانشگاهوپژوهشگرعلومدفاعیراهبردیدکتریآموختهدانش( Drzeineddini@gmail.com 
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 مقدمه
راست و بزرگصداقت از آموزهگویی و تعالیم در که است اخالقی فضایل دینیترین های

–اینفضیلتانسانیویژهداردودرقرآنوروایاتفراوانبهآنسفارششدهاست.یجایگاه

گویی،راسترونیازاخداست؛یسوبهبارزترینمشخصهپیامبرانالهیدردعوتمردم،اخالقی

فطرتایبرخورداراست.دازجایگاهویژهخرندیدهانسانیبودهونزددینوازاعمالنیکوپس

کندکهانسانسالمومتعادل،دلوزبانشیکسووهماهنگباشد،ظاهروپاکانسانایجابمی

.برزبانجاریکند،باطنشیکیباشدوآنچهراباوردارد

صداقتو،سرآمدترینآنهاژهیوبهنیازازاصولاخالقیوانبیتوازمانیرانمیهیچسدرعصرحاضر

آسیبدرستکاری اجتناباز برای اصولدانست. و باشد حاکم سازمان بر اخالق اگر سازمان دیدن

؛خواهدبودمؤثرازچندجهتدرموفقیتسازمانشود،اخالقیازطرفسازمانوکارکنانشمراعات

بینسازمانوکارکنانآن:دوم؛عنوانیکارزشدرسازماننهادینهخواهدشداخالقیبهاصول:اول

سازمانشاهدپویاییوعملکردمثبتکلسازمان:سوم؛شود،شفافودوستانهبرقرارمیمؤثرروابط

.(9311)سلطانی،خواهدبود

ایوهایحرفهعالیتفبهیکمعضلاجتماعیشدهکه،فقدانصداقت،دربرخیازجوامع

سازمان،تعامالتاجتماعی فقدانصداقتدر است. مشارکتگروهیراآسیبفراوانزده ها،

مبالغه،جاسوسی،:متنوعیازقبیلیبسیارهاصورتبهکندودرمحیطکارتهدیدمی تملق، فتنه،

-تجلیمیاست،هگرفتدروغشکلۀجملگیبرپایکهآنونظایرطلبیپوشی،نیرنگ،فرصتعیب

وموجبایجادمحیطیپرتنش،شودعنوانزرنگیتلقیمیآندروغبههاییکهدر.سازمانیابد

صورتدادنوضعیتبههایدروغینونشانهآمارارائ.شوداعتمادیبینکارکنانمیمملوازبی

شود.وریمنجرمیودرنهایتبهرهاثربخشی،کاهشکاراییبهوارونه

سوی صداقتاز بارز مصادیق ییکیاز جمهوریاسالمیایران، نظام برقراریدر و توسعه

صداقتودرستکاری تبیین است. سازمان سطح اسالمیدر انقالب پاسداران ازنیزسپاه یکی

صداقتسازمانیموضوعیتدارد.کهاستهاییسازمان
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اجزاصداقتیبهچنانچهبی پاسدارانمانوافسازیمعنایعدمدرستکاریدرارکان، رادسپاه

بهاهدافومأموریترامحققسازدوفقیهانتظاراتولیقادرنخواهدبودمزبور،سازمانرواجیابد

رود.شمارمیخودنائلآیدواینموضوعتهدیدیجدیبرایانقالببه

 مشکالت بر غلبه مأموریت،شدهاشارهبرای ایفای برای است ناگزیر مزبور درسازمان و

بهیراستایارتقا صداقتسازمانی»سطحعملکرد، بنابراین« چنین،متکیباشد. ضرورتانجام

شود.احساسمیشیازپشیبتحقیقی

،رونیازا ایجاد برای یسازوکارهامحقق تقویتبرایالزم و راهبردی مزیت به نیل

پیامدهایکارکرد دنبالآناستکه پاسدارانبه سازمانیصداقت»هایسپاه » اساستدابیربررا

بنیاداحصانماید.،ازطریقروشتحقیقکیفیدادهمقاممعظمرهبریو)ره(امامحضرت

پیامدهایمسئله صداقتسازمانی»ایناستکه انقالباسالمی« پاسداران سپاه اساسبردر

دنبالآناستهعلمیتهیهنشدهوتحقیقحاضربگفتمانرهبرانجمهوریاسالمیایرانباروش

نظرکه روش از استفاده با را پیامدها دادهیهاین نمایدپردازی تدوین بنیاد رهگذراینازو

.گیردقراربهبودعملکردبرایمطالعهموردسازمانارشدمدیرانمورداستفادهآنهایخروجی

هایصداقتپیامدساییشنا"توان؛هدفتحقیقحاضررامی،گرفتنمالحظاتفوقبادرنظر

 پاسداران سپاه اساسرهنمودبرسازمانیدر )ره(امامحضرتهای رهبریو معظم داد.مقام قرار

اساسبرپیامدهایصداقتسازمانیدرسپاهپاسداران":سؤالتحقیقعبارتاستاز،بیترتنیابه

 "چیست؟مقاممعظمرهبریو)ره(امامحضرتهایرهنمود

 مباني نظري تحقيق

 اسيمفهوم شن

 از صدق»منظور اعتقاد« با مطابقتخبر به اخالق، در اما است، واقع با مطابقتخبر منطق، در

می گفته خبررسان از سخن منطق، در صدق»شود. » از سخن اخالق، در صداقت»و است«

(.9349)طریحی،
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می خبریمعنا جملۀ در و گفتار در تنها معنایاولیه، کذببه صدقو وبرخیمعتقدند: دهند

ضمیر با ،مطابقتگفتار درون را واقع صدق»و شروطمزبورکهیدرصورت.ندناممی« از یکی

 اصفهانی، بود)راغب نخواهد تام صدق 9313نباشد، صدق»(.گاهی اوصاف« جامع معنای به

کسیاستکه«قیصد»گویندومی«صدق»توانگفت:کاملهرچیزراپسندیدهآمدهاست.می

(.9361رالهیراباورکند)فراهیدی،تماماوام

بودناست.بودن،سالمتازخطاوخالف،وبرحقتماموکامل«صدق»اولیهدرمادۀاصل

(.9361کند)مصطفوی،اینمعنایاولیهدرکاربردهایگوناگونتفاوتمی

یفکرد:تعرگونهنیارا«صداقت»توانباتأملدرمعنایلغویواصطالحاتاندیشمندان،می

،فضیلتاخالقیاکتسابیذومراتبکهدرارتباطشخصباخود،خدا،دیگرافرادجامعهومحیط»

،میانظاهروجهیدرنتدوشویکملکۀرسوخیافته،پدیدارمیعنوانبهکندودرفردتجلّیپیدامی

نوشتار با گفتار اینباطن، همۀ و رفتار و کالبد بیان تعادلو یکدیگر با برقرارها

(.9314زاده،)نصیری«دشومی

داریوگوییقسیموفایبهعهد،امانتگوییدراینجا،اخصازصداقتاست.راستراست

وفایینسبتگوییقسیمخیانتدرامانت،بیکهدروغشود؛همچناناستوشاملآنهانمیانصاف

.شود)همان(انصافیاستوشاملآنهانمیبهعهدوپیمانوبی

بهمعنایاخصـاست،موجبتقویتبراینکهخودعینصداقتـگوییعالوهصفتراست

شود.داریووفایبهعهد،ـیعنیصداقتبهمعنایاعمـنیزمیانصاف،قناعت،امانت

داندوصداقتوراستگوییراسخنراست،قولحق،فعلوعملحقمی،نامهلغتدهخدادر

کند.قولناحق،خالفحقیقت،مقابلراستومقابلصدقتعریفمینناراست،راسخییگودروغ

 اما و یمعنابه«أمن»امانتاز امانت و اطمینان و امانتگویندایمنی هم شخص؛را چون

 .(9349)طریحی،مطمئنوایمناست،گذارازخیانتآنکسیکهامانتپیشاوستامانت

معناىچیزىاستکهنزدغیربهبه-هرچهباشد-یامانتاسالماندیشمنداندربیانعرفو

.(9391)طباطبایی،ودیعهبسپارندتاآنرابراىسپارندهحفظکندوسپسبهوىبرگرداند
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شکل تحقیقحاضر؛ ازصداقتسازمانیدر پاسدارانمنظور واجزایسپاه ابعاد گیریکلیه

یمفهومصداقتسازمانی،عبارت.بهنقالباسالمیاستانقالباسالمیبرمبنایانتظاراتامامینا

کاری،صحتعمل،صدقدرقولوعمل،وفایبهعهدوهایصداقتازقبیل:درستهمهجنبه

 (.9319ارندگان،گ)نشودراشاملمیداریامانت

 صدق و صداقت در پرتو آیات و احادیث نبوي

همباچیزیکهازویآدمریسخنهمباضمیربراب»اند:رب،صداقترااینگونهتوصیفکردهع

می داده خبر «شودآن . بگوید: منافق شخصی اگر خداست»مثالً رسول در«محمد سخن این ،

حقیقتراستاست،چونباواقعمطابقتدارد؛امادرآنحالت،بهنسبتشخصدورو،دروغ

إِذَاجَاءکَالْمُنَافِقُونَ»گوید:میپیامبرخطاببهقرآن.د؛زیرامخالفدرونیاوستشومحسوبمی

)سورهمبارکهوَاللَّهُیَعْلَمُإِنَّکَلَرَسُولُهُوَاللَّهُیَشْهَدُإِنَّالْمُنَافِقِینَلَکَاذِبُونَقَالُوانَشْهَدُإِنَّکَلَرَسُولُاللَّهِ

دهیمکهتوواقعاًپیامبرخداییوخدا.چونمنافقاننزدتوآیندگویند:گواهیمی(6منافقون،آیه:

می م)هم( گواهی خدا و هستی او پیامبر واقعاً تو که دویداند مردم که سخت،چهرهدهد

اینگواهیازجهتواقع،راستاست؛امامنافقانمی.ندیگودروغ اللَّهِ لَرَسُولُ إِنَّکَ گویند:نَشْهَدُ

ودروغشانازجهتزبانوبیانظاهرینیست،بلکهازجهتچیزیاستکهدرندیگودروغآنان

دلودرونناپاکومطرودآنهاپنهانگشتهبود.

شود،خواهاینفعلظاهریباشدهرنوعفعلنیکوییبهصدقودرستیتعبیرمی،گاهیاوقات

دوبهایندلیلاستکهدرقرآنچنینبیانشدهشویاباطنی.پساینفعلبهصدقمنسوبمی

:است

 «َعَنس مَاعَمِلُواوَنَتَجاوَزُ أَحْسَنَ عَنْهُمْ نَتَقَبَّلُ الَّذِینَ الصِّدْقِأُوْلَئِکَ وَعْدَ الْجَنَّهِ فِیأَصْحَابِ یِّئَاتِهِمْ

یُوعَدُونَ کَانُوا مبارکه«الَّذِی آیه:احقاف)سوره کسانی(96، رااآنان خوبشان کارهای که ند

همساننیکمی اعمالنیکشانرا کلّیّه میپذیریمو ازترینآنها بهشتیان گیریموهمچونسایر

،اینوعدهراستینیاستکهپیوستهبدیشاندادهشدهاست.میگذریمدروگناهانشانهایبد

 « رَبِّهِمْ عِندَ صِدْقٍ قَدَمَ لَهُمْ أَنَّ آمَنُواْ الَّذِینَ مبارکه«وَبَشِّرِ آیه:یونس)سوره وبهکسانیکه(3،

اند،مژدهبدهکهبرایآناننزدپروردگارسابقۀنیکاست.ایمانآورده

http://eslahe.com/%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86
http://eslahe.com/%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%91%d8%af-%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87/
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عص راستی، پس احوال، آزمایشگاه اعمال، درهمآورامیپارۀ و ونابودی اهوال کوبندۀ

صدق،اساسدین،پایۀترازویپیوندند.بهبارگاهذوالجاللمیازآنجاایاستکهعاشقاندروازه

باشد.ازدرجاتجهان)هستی(مینیتربلندمرتبهدرجاتنبوتاستکهرودنبالهیقینودرجاتش

جایگاهراستان،درجریانخواهدیسوبهسارهاوجویبارهایین)دربهشت(چشمهجایگاهپیامبرا

پیوستهویارمددکار،یسوبهدراینجهانآورانامیپکهازقلوبگونهآنبود؛ قلوبآنانمددِ

.رواناست

یُّهَایَاأَ»گوید:میفرمایدوپسازدستوربهپرهیزکاری،بهصدقامرمییوتعالتبارکخداوند

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

ایدازخداپرواکنیدوباراستانباشید.آورده

اولانسانباید خواستاردوچیزاست: الهی، بایددرردیفگوراستاینمنشور دوم باشد؛

باقراربگیردوباآنانموافق،همدموتأییدکنندهانیگوراست اینومدافعراهاینراستانشود.

خواهدکهتفحصکندوخیرونیکیمی،آورامیپقرآندرجایدیگرازوجودمبارک،وصف

در و باشد امان در منزلتآنان کرامتو تا بنمایاند را سیمایراستینراستان که روشننماید

مقابل احوال آنهاپردازاندروغ، از مردم و آیند گرفتار دروغشان برابر در تا گرداند معلوم را

صَدَقُواْ»فرماید:بپرهیزندوحذرنمایند.قرآنمی الَّذِینَ لَکَ لَهُمْحَتَّىیَتَبَیَّنَ أَذِنتَ لِمَ عَنکَ عَفَااللّهُ

الْکَاذِبِینَ «وَتَعْلَمَ آیه: توبه، مبارکه (13)سوره ، از پیش چرا ببخشاید )حال(آنکهخدایت

بهآناناجازه،)بازماندن(دادی؟یبازشناسراانیگودروغبرتوروشنشودوانیگوراست

صدقیعنی،راستیدرگفتار،درنیت،درتصمیم،دروفاداریبهانجامآن،درکرداروراستی

ایکهدرقرآنفهمیمراستیافاستکهمیودرپرتوایناوصیدارنیددرتحقیقدرتماممراحل

مَّنقَضَى»گوید:،چیستکهمیاستآمده فَمِنْهُم عَلَیْهِ اللَّهَ عَاهَدُوا مَا صَدَقُوا رِجَالٌ الْمُؤْمِنِینَ مِنَ

نانمردانیهستندازمیانمؤم؛(33)سورهمبارکهاحزاب،آیه:«نَحْبَهُوَمِنْهُممَّنیَنتَظِرُوَمَابَدَّلُواتَبْدِیالً

برخیازآنانبهشهادترسیدندوبرخیازآنها،باخداعهدبستند،صادقانهوفاکردندآنچهکهبه

در)همین(انتظارندو)هرگزپیمانوعقیدۀخودرا(تبدیلنکردند.
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بودندربرابربندگیوعبادتوانجاممراتبمدارجصداقتهمانراستیومسئولترینعالی

بودیدارنید ؛خواهد احوال)درست( و کردار گفتار، همان عبادت ازیآدمزیرا که است

ارزنده دستوراتزندگی میحساببهترین اشاره شرافتآن به قرآن که آمد إِنَّمَا»کند:خواهد

بِ وَجَاهَدُوا یَرْتَابُوا لَمْ ثُمَّ وَرَسُولِهِ بِاللَّهِ آمَنُوا الَّذِینَ أُوْلَئِکَالْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ فِیسَبِیلِ وَأَنفُسِهِمْ أَمْوَالِهِمْ

اندکهبهخداوپیامبراومؤمنانکسانی،حقیقتدر؛(99)سورهمبارکهحجرات،آیه:«هُمُالصَّادِقُونَ

ما با و نیاورده شک )دیگر( و کردهگرویده جهاد خدا راه در جانشان و کهل اینانند اند،

.کردارندراست

اآللَّیْ» وَالْیَوْمِ بِاللّهِ آمَنَ مَنْ الْبِرَّ وَلَکِنَّ وَالْمَغْرِبِ الْمَشْرِقِ قِبَلَ وُجُوهَکُمْ تُوَلُّواْ أَن الْبِرَّ خِرِسَ

وَ وَالْمَسَاکِینَ وَالْیَتَامَى الْقُرْبَى ذَوِی حُبِّهِ عَلَى الْمَالَ وَآتَى وَالنَّبِیِّینَ وَالْکِتَابِ السَّبِیلِوَالْمَآلئِکَهِ ابْنَ

وَالصَّابِ عَاهَدُواْ إِذَا بِعَهْدِهِمْ وَالْمُوفُونَ الزَّکَاهَ وَآتَى الصَّالهَ وَأَقَامَ الرِّقَابِ وَفِی فِیوَالسَّآئِلِینَ رِینَ

الْمُتَّقُونَ هُمُ وَأُولَئِکَ صَدَقُوا الَّذِینَ أُولَئِکَ الْبَأْسِ وَحِینَ والضَّرَّاء بقره،آیه:)س«الْبَأْسَاء مبارکه وره

نیکیآنبلکهبرگردانید،مغرب(یا)ومشرقیسوبهراخودرویکهنیستآننیکوکاری؛(944

استکهکسیبهخداوروزبازپسینوفرشتگانوکتاب)آسمانی(وپیامبرانایمانآوردومال

ماندگانوگدایانوراهدراوندانویتیمانوبینوایانوداشتنشبهخویشباوجوددوست)خود(را

آزاد )راه چونعهددر آنانکه بدهدو برپایداردوزکاترا را نماز بندگانبدهدو کردن(

هنگامجنگشکیبا زیانو درسختیو وفادارانندو عهدخود به آنانندکسانیکه؛انندیبندند،

.دنزگارانیپرهاندوآنانهمانراستگفته

د:گویدهدومیگفتارنیزقرآنچیزهایدیگریبهآننسبتمیرغیرازدالیلآشکارصدقد

صدق» مدخل وارد« صحیح و )درست صدق»شدن(، مخرج » درست شیوۀ ساختن(،خارج)به

مقعدصدق» » راستی(، صدقو لسانصدق»)قرارگاه » و نیکو( آوازۀ نیکو صدق»)نام «قدم

پیوستهبهخدامنظورننجاهایایکهدر«صدق»)سابقۀنیک(و پایدارِ که–ظراست،ازمعنیحقِ

وَقُلرَّبِّأَدْخِلْنِیمُدْخَلَصِدْقٍوَأَخْرِجْنِی»دورنیست.-کردنخواهدتباهرانیکوکاریهیچپاداش

نَّصِیراً سُلْطَاناً وَاجْعَللِّیمِنلَّدُنکَ صِدْقٍ «مُخْرَجَ آیه: مبارکهاسراء، پروردگا(10)سوره را!بگو:
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ازجانبخودبرایمنمرا)درهرکاری(بهطرزدرستداخلکنوبهطرزدرستخارجسازو

قراردهتسلطییاری و؛بخش، وپابرجاحقییی،هرجاشدنمدراردشدنوخارجیعنی، برایخدا

می بیرون منزل از حق، مردان از یکی چون استکه دلیل همین به باشد. او رفت،خشنودی

می می»گفت: پناه تو به بارالها! از کفیلمننکهیاآورم تومراقبو و جایگاهیخارجشوم از

«نباشی ابراهیمخلیلمی. زبان از الْآخِرِینَ»گوید:قرآن فِی صِدْقٍ مبارکه«وَاجْعَللِّیلِسَانَ )سوره

 ایه: نیکوگذار.(.11شعراء، آیندگانآوازۀ کهعملاندیکساناهلایمانوبرایمندر)میان(

خداوندنیزآناعمالپسندیدهراندیگوراستاندوچونحرابههمراهاخالصپیشانداختهصال

»فرماید:دارد.قرآنمیمیقدمثابتپذیردوآنانرابرآنمی وَنَهَرٍ فِیجَنَّاتٍ الْمُتَّقِینَ .فِیمَقْعَدِإِنَّ

مُّقْتَدِرٍ مَلِیکٍ عِندَ م«.صِدْقٍ آیه:قمربارکه)سوره میان؛(99-91، در پرهیزکار، مردم حقیقت، در

و)درکنار(نهرهادرقرارگاهصدقنزدپادشاهیتوانایند.هاباغ

وعدۀآنجارابهمؤمنانونیکوکارانگمانیبدرآیه،بهشتاستکه«مقعدصدق»منظوراز

،پایبندیدرواقع.ندیجاآرامآندلیلصداقتواخالصدرعبادتوطاعت،شایستۀوبهاستداده

 یی،گوراستبه به پذیرشیاستواریمیتصمامریاستکه ایمانیراسخو توانمند، ارزشباو

دارد.منظوربه پاداشبزرگ.پیامدآننیاز نیلبه ثوابو به ییگوراستقرآن تذکرگونهنیا،

الصَّادِقِی»دهد:می یَنفَعُ یَوْمُ هَذَا اللّهُ فِیهَاقَالَ خَالِدِینَ األَنْهَارُ تَجْرِیمِنتَحْتِهَا جَنَّاتٌ لَهُمْ صِدْقُهُمْ نَ

 الْعَظِیمُ الْفَوْزُ ذَلِکَ عَنْهُ وَرَضُواْ عَنْهُمْ اللّهُ رَّضِیَ «أَبَداً آیه: مائده، مبارکه خداوند؛(991)سوره

استکهازییهاباغبرایآنانبهآنانسودبخشد.انیگوراستفرمود:این،روزیاستکهراستی

زیر)درختان(آننهرهاروان)و(همیشهدرآن،جاودانند.خداازآنانخشنوداستوآنان)نیز(از

اوخشنودند.ایناسترستگاریبزرگ.

پیوندیناگسستنی،اسالم پسایندو راستینیزخواستفطرتاست، دینیفطریاستو

وآنراازاستمسلمانانتأکیدشدهییگوراستباتعابیرگوناگونیبراسالمیدارندودرروایات

اند.آوردهحساببهصولایمانوتدیّنا

مَشْؤُومٌ»فرماید:میوسلم(صلیاهللعلیهوآله)اکرمرسول الکِذْبُ مُبارَکوَ راستی،مبارکو«الصّدْقُ

.(9313:91)ابنشعبه،دروغنامیموناست
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السالم(علیه)امیرمؤمنان ییگوراست، سویخدانیتریقورا از الهام و مالکدین ایمان، پایه

می االیمانِ»فرماید:دانسته، دَعائِمِ اقوی «اَلصدقُ استنیتریقوراستی ایمان جمالرکن )آقا

.»(9311:6خوانساری، وَ الدّین؛الصِّدْقُ هُمامِالکُ مالکدیندوچیز(911)همان:«الْیَقینُشَیْئانِ

الصِّدقَ»راستیویقین.:است الهَمَهُ عَبْداً اهللُ ایرادوستبدارد،راستیراوقتیخدابنده؛«اِذااَحَبَّ

.(969)همان:کندبهاوالهاممی

اداءاالَمانَ»فرماید:نیزمیالسالم()علیهصادقامام وَ الْحَدیثِ نبیًّااِلّابِصدقِ یَبْعَثْ لَمْ اهللَ اِلَیالبَرِّاِنَّ هِ

نسبتبهیدارامانتخداوندهیچپیامبریبرنینگیختجزباراستیو؛(9310:3)مجلسی،«اجرِالفوَ

نیکوکاروبدکار.

الرَّجُلِالتَنْظُروُاالیطُولِ»فرماید:میوبهاینحقیقتتصریحکردهالسالم()علیهامامصادق رُکُوعِ

وَ ذلِکَ لِذلِکَسجودِهِ،فَاِنَّ استَوحَشَ لَوتَرَکَهُ وَ اعْتادَهُ قَدِ وَشَئءٌ حدیثهِ انْظُرُواالیصدقِ ولکِنَ

کهبهآنچرا؛شدنرکوعوسجدهاونگاهنکنیدیشناختتدینافراد(بهطوالنیبرا«)اَمانَتهِاَداءِ

اویدارانتاموییگوراستشود،لیکنبهمیزدهوحشتواگرترکشکند،استعادتکرده

 .(9343:91)قمی،توجهکنید

ازکهآندهدوشالودهدینوایمانراتشکیلمی،اگربگوییمراستیودرستی،وصفاینبا

ایم.است،سخنگزافینگفتهشهیریباودیندر،درواقع،اینخصلتزیباوحیاتیبرکنارباشد

 المير امامين انقالب اسظصداقت در نيروهاي مسلح از من

رهبرانجمهوریاسالمیایراندردیداربامسئولینکشوریولشکریبرداشتنصداقتتأکید

درکردند.می ضرورتصداقت و اهمیت دربارۀ اسالمی انقالب امامین گفتمان از فرازهایی

 نیروهایمسلحعبارتنداز:

 یودارنیدامانتووایادىشرقوغربوآنهاکهصداقت،درآغازپیروزىانقالباسالمى

صحیفه)ارتشبستنددارىارتشیانرادرحماسهپیروزىدرکنکردهبودند،کمربهنابودىمیهن

(.33،جلد:9341امام،
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 کندخوبانجامشمادرقمهستید،پاسدارهستید،آنپاسدار،هرفرد،آنپاسدارىراکهمى

)همان(.انجامبدهد،باامانتانجامبدهدباصداقتبدهد،

 ،؛ند.ملتازآنهاستوآنهاازملتژاندارمرىوشهربانىدرآغوشملتقواىانتظامى،ارتش

خدمتبهایرانوخدمتبهاسالموخدمتبهجمهورىاسالموخدمتبهملتآنهاباصداقت

)همان(.کنندمى

  مىهاجوانمنوقتىشما باسالمتروحباصداقتبینمکهرا کنیدوراىاسالممىفعالیتب،،

 )همان(.کنممباهاتمى،دهیدخودتانرادرمعرضخطرمرگقرارمى

 کندخوبانجامبدهد،باصداقتانجامبدهد،باامانتانجامبدهد،براییراکهمیپاسدارآن

 بدهد، انجام قشر…خدا همۀ یککهیوقتها بدهند، دستشانهستخوبانجام آنکاریکه

.(31/03/9391،حضرتامام)شود.میمملکتخوب

 (بایدمظهرایمانوتقواونظم،مظهرراستىوپاکىوصداقتالسالم()علیهایندانشگاه)امامحسین

.(94/1/9341،مقاممعظمرهبریفکرىباشد)وروشنینیبروشنومظهر

 کهدردروننیروبهکنم،ایناستنیروىانتظامىتأکیدمىۀدیگرىکهبرآن،براىهمۀنکت

.(36/1/9343،هماناهمیترابدهید)حداکثروامانت،صحّتعملودرستکارى

 وطن صحیح میهنمعناى و درستکدوستى ارتش یک که است چیزى همان ودوستى، ار

.(1/1/9340همان،دهد)القول،انجاممىصادق

 صداقت امتحان بابصدق در جنگتحمیلبسیج در است؛ داده مقدّسکهرا دفاع در ى،

روزگارسختکشوربود،بسیجامتحانداد؛بعدازدوراندفاعمقدّسوقضایاىبعدهمتاامروز

بسیجنشاندادهاستۀخودشرادادهاست.سازمانبسیجومجموعجاامتحانصداقتبسیجهمه

.(31/1/9313،همان)داردکهصداقت

 (91/01/9361،همان)براىانقالبیدفداکارىوصفاوصدق)پاسداران(حقاًوانصافاًمظهر.

 الهىواسالمىوسبقتدرفهمیدنحقیقت،یهاارزشسبقتدرجهادوسبقتدرپذیرش

یکارزشاست؛اینارزشرانیروىهوایىماکسبکردوآنراباارزشدیگرىهمراهنمود

.(91/99/9340،همان)خطریهادانیمرقولدعبارتاستازایستادگىوصدقهمآنکه
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یيگو راستآثار 

ارزند ۀآثار اهمیتباالییی،ادهیپدهر از راستی چون و دارد بستگی اهمیتآن ارزشو به

برخورداراست،پیامدهایارزشمندونیکوییداردکهبرخیازآنهابهشرحزیراست:

باقر(الف »السالم()علیههمراهیخدا:امام الصِّدْقِاَ: مَعَ اهللَ فَاِنَّ «الفَاصْدُقُوا 9310)مجلسی، :316.)

کهخداباراستیاست.بگوییدهان!راست

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

 شود.،کردارشپاکمیبگویدزبانشراست

ج ام( سالمتی: و نجات »السالم()علیهیرمؤمنان وَعاقِبَهُ: نَجاهٌ جمالآقا)«سالمهٌالصِّدقِ

،نجاتوسالمتاست.ییگوراستفرجام(9311:363خوانساری،

گیردوآنان،بودوبهاینوصفشناختهشد،مورداعتمادمردمقرارمیگوراست،اگرانسان

صورت،اگربرایشخصصادق،گرفتاریپیشپذیرند،دراینشمارندومیسخناورادرستمی

گذرد.البتهمیسالمتبهشودوازگرفتاریوخطر،سببنجاتاومیییگوراستبیاید،امتیاز

ییدرجا ،ییگوراستکه بهیترمهمخطر دیگران یا او میبرای راستبار واجبآورد، گفتن

کرد توریه باید صورتامکان در ؛نیستو هرحالدرییوگراستگرچه ویفرجامکینمایه

نجاتازعذابالهیخواهدبود.

است:خداوند فرموده مؤمنان به صداقت مَعَدرباره وَکُونُوا اللَّـهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یَا

مبارکه،الصَّادِقِینَ توبه،آیهسوره)سوره آورده(991: ایمان که کسانی پیشهاید،؛ای خدا تقوای

 .باشیدانیگوراستکنیدوبا

 پيشينه و سوابق

 ارائهشدهاست.(9جدول)درشدهانجامهایبررسیتحقیقخالصه
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 پيشينه  ۀخالص .6جدول 

 محقق
سال 

 تحقيق
 نتيجه موضوع

دیویداسشورمنو

9همکاران
3004

سازیمدلیکپارچه

صداقت

ی،گذشته،حالوسازمان

آینده

جدیدمانند:احساسات،اصالحهایزمینهصداقتدر

ویالمللنیبمسائلی،صداقتیبنقضعهد،و

.دگذارمیریتأثیفرهنگخرده

3093مرادرضاییوهمکاران

وخدمتگزاررهبری

صداقتسازمانی:

یصداقتگریانجیاثرم

وارتباطاترهبری

سازمانی

وصداقتخدمتگزاررهبریداریبین،معنیرابطه

انی،صداقترهبریوارتباطاتسازمانیوجودسازم

دارد.

 3093 فروهمکارانیخاننیحس

صداقتمطالعهرابطهبین

سازمانیوخالقیت

 سازمانی

دودهدکهمینشانچندگانهخطیرگرسیوننتیجه

صداقتوباصداقتسازمانیمختلف،واریانس

خالقیتارتباطدارد.بهابستهوواریانسباعمودی،

راسهمبیشترین ٪41ضریبباداقتسازمانیص

.خالقیتداردمختلفهایواریانستعیینبرای

 3093 وهمکاران3هادیالابرو

صداقترابطهبین

یهامؤلفهیوسازمان

عدالتونقشآنهادر

 تعهدشغلیدرآموزش

گذاردوتأثیرمیسازمانیبرصداقتسازمانیعدالت

رابطهدرمیانجیمتغیریکعنوانبهسازمانیصداقت

کند.میایفاینقششغلیوتعهدسازمانی عدالت بین

صداقتدرباایوعدالترویهتوزیعیبینعدالت

رابطهسرپرستبهتعاملیبااعتمادوعدالتسازمان

داریوجوددارد.معنی

و3ژوزفکانوانکپا

 همکاران
3091 

یوسازمانرصداقتیتأث

توجهاتسازمانیدر

یهاستمیساستفادهاز

 یمؤسسهزیربرنامه

واهمیتسازمانیحواستمرکزکلیدیسوابق

تشویقبرایراهیعنوانبهسازمانیحواستمرکز

سازمانیاست.منابعریزیبرنامهسیستمازاستفاده



،بنیادید،بااستفادهازروشکیفیدادهبااتخاذرویکردیجدایناستکهتحقیقحاضرویژگی

                                                                                                                                        

1. Schoorman. et al. 

2. A l-Abr row. et al. 
3. Nwankpa. et al. 
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هایکهبرگرفتهازآموزههایامامینانقالباسالمیاندیشهمبنایهایرایج،بربهنظریهبدونابتنا

وجایگاهفعلیسپاهاسالمی،درکشرایطمحیطیجمهوریاسالمیایرانومتناسبباموقعیت

بر است، پاسداران اسناد اولدستاساس ابزارهایی دقیق، اطالعات گردآوری بمراتبهضمن

واقعی پیامدهایتریاز سازمان استموردمطالعهصداقتسازمانیدر لیکناز،شناسایینموده

برداریشدهاست.بهره،براینیلبهحساسیتنظریشدهانجامتحقیقات

 شناسي تحقيق روش

بنیادی هدف؛ نظر از حاضر -تحقیق است. دادهکاربردی نظریه از و کیفی نظرروش؛ بنیاداز

شدهاست.استفاده

گیرینظرگرفتهشدهاست.دربخشاول،برایشکلپژوهشدردوحوزهدرآماریۀجامع

نامه بیانات، کلیه معظمپیامدهایصداقتسازمانی، مقام فرامینحضرتامام)ره(و و احکام ها،

موردموضوعتحقیق،متمرکزبرمطالعهمتونوشمارتمامصورتبهصفحه143مجموعدررهبری

 و گرفته آنبررسیقرار بین گزارهاز ها بخشدوم، استودر انتخابشده درینظرسنجبرایها

ویژگی عنایتبه با کدگذاریباز، قبیلازیموردنهایمرحله مبنایی،:)از روشنظریه تسلطبه

اندیشه آشناییبا دانشمدیریت، رجمهوریاسالمیایرانومقاممعظمگذاهایبنیاناشرافبه

تعدادر پاسدارانانقالباسالمی(، وظایفومأموریتسپاه آشناییبا نفرازخبرگان90هبری،

گزینششدهتمامۀشیوبه اند.شمار ازیموردناطالعات با تحقیق این کتابخانهدر روش ای باو

فیش ابزارهای از کتاباستفاده پژوهشی،برداری، و علمی مقاالت تخصصی، و علمی های

قلمروزمانی،؛قلمروموضوعیپژوهش،معطوفبهصداقتسازمانیاست.استشدهیآورجمع

هاواداراتکانیشامل،نیروهایمسلح،سازماناستوقلمروم9311تا9394هایمعطوفبهسال

تابعهاست.

اساساقداماتزیرمحققشدهاست:رواییپژوهشبر

 تحقیق، طی جمعزمانهمدر دادهبا ورفتصورتبهلیوتحلهیتجزها،آوری بهبرگشتی

انجامشدهاست.،دفعات
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.استمقوله3زیرمقولهو99مفهوم،14کد،919،نظریبااحصااشباعرسیدنبه

 .9جزءجزءبهرویکردتحلیلانتخاب

ارجاع تعداد به باز فر90کدگذاری در آنان اصالحی نظرهای اِعمال و خبرگان یندانفر

 .لیحلوتهیتجز

استفادهازچهارمعیارمعرفپارکرورافیتحقیقپایایی تطبیق،قابلیت:(9144)3حاضرنیزبا

:بهشرحزیرموردارزیابیقرارگرفتهاستیند،اقابلیتفهم،قابلیتتعمیموکنترلفر

 شدهتولید،شدهیبررسیهادادهازمفاهیم،گرفتهانجامروندمطابقتطبیق،معیارسنجشبرای

 .است

 پیوندهایهاآنمیانواندشدهمرتبطهمبهمندنظامشکلیبهمفاهیمکردن،فهمقابلیتبرای

 .شونداستخراجهاآنلهیوسبههامقولهتااستبرقرارشدهمفهومی

 ومقام)ره(حضرتامامگفتمانبراساسپژوهشساختارتاشدسعی،بودنتعمیمقابلیتبرای

 .گیردلشک،معظمرهبری

 ارائه،بهشدهیآورجمعهایدادهاطمینانحاصلکردکهتوانبهدالیلزیرمییند،افرکنترل

 :هاستشدمنتجهامقوله

o داردوجودخامیهادادهوهامقولهبینروشنیتطبیقیااتصال. 

o است9311تاسال9394ها،ازسالآوریدادهگسترشدامنهجمع.

o احصاشدهاست(اولدستواقعی)متونلعهمطابراساسهایافته. 

o استمختلفیهاوبرگشترفتها)کفایتنظری(دراثرنیلبهاشباعمقوله. 

 هاي تحقيق ها و یافته داده ليوتحل هیتجز

اینپژوهشازکدگذاریِ اینمرحلهلیوتحلهیتجز)3در در است. شده استفاده باز بازمانهم، (

                                                                                                                                        

 کلمهتحلیلشد.بهخطوکلمهبههاخطنودادهدراینرویکرد،متو-9

2. Parker & Roffey 
3. Open Coding 
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بهمتطوردائمبهدوشفاهیم،زیرمقوالتومقوالتازمتوناحصاها،کدها،مگردآوریداده ن،

اند.کدگذاریبازازطریقبیاناتمراجعهوبرخیازکدهاحذفیاکدهایجدیدیاضافهشده

درکمفهومیکپیشامدوانتخابیکنام)برچسب(برایآنوازطریقفنمقایسهمستمرانجام

ش است. تح،درواقعده شدهفرایند شناسایی مفاهیم آن، طریق از که است روشاندلیلی این .

قدرآنبرگشتیورفتصورتبه نظریحاصلو اشباع یافتتا منتخب،تیدرنهاادامه متون از

کدها،زیرمفاهیم،مفاهیم،زیرمقوالتومقوالتاحصاشد.

 ،هابامتونمنتخبنسبتکدو فراهم سهل و سریع ایشیوه به دهیارجاع برایاینکهقابلیت

 شود، نشانمشخص از )یرقمششگر جدول در است. شده نحو3استفاده کارگیریبهۀ(

نشاندادهشدهاست.،هایاختصاریتحقیقنشانگر

 گرهاي اختصاري منابع تحقيق نشان. 3جدول 

گراعدادنشانگرمعناینشانگرنوعنشان

یرقمشش

11تا94اعدادبیاناتگرسالایراددورقماولنمایان

93تا09اعدادگرماهایرادبیاناتدورقمدومنمایان

39تا09اعدادگرروزایرادبیاناتدورقمسومنمایان

منطقبرای مثالیازوروندشکللیوتحلهیتجزآشناییبا مقوالت، مفاهیمو گیری؛کدها،

آوردهشدهاست: (3جدول)نحوهکدگذاریدر
 باز يکدگذارمثال  . 3جدول 

مقوله مفهوم کد گرنشان

 پاسداري از اسالم شما امروز پاسداران اسالم هستید. 509095

 پاسداري
009099 

شده براى  )پاسدارى از انقالب(يك مأموريتِ تعريف

 )سپاه( است
 پاسداري از انقالب

409093 
توانندسهمخودرادربازسازىارتشوسپاهمى

کشورهمایفاکنند.عمومى
توسعه و  بازسازي کشور

 تعالی نظام
 سازندگی کشور.نیروهاىمسلحبایددرسازندگىشرکتکنند 409093

شده (ارائه3)درجدول «کمکبهتوسعهوتعالینظامج.ا.ا.»مقولهارتباطکدهاومفاهیمبا
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بسندهمقوالت رتباطمفاهیمبااخالصهفقطبهدرادامهکدهایاحصاشده،بهعلتکثرت ولی

مقولهشناسایی9زیرمقولهو99مفهوم،14کد،919تعداد،بهتوضیحاتاخیر باعنایتشدهاست.

د.ش

ارتباطکدهاومفاهیم (،3درجدول) کمک به توسعه  و تعالي نظام ج.ا.ا.: مقوله (الف

ست.هاشدارائه«کمکبهتوسعهوتعالینظامج.ا.ا.»مقولهبا

 ج.ا.ا. مقوله کمک به توسعه و تعالي نظامارتباط کدها و مفاهيم با . 3جدول 
مفهوم کدگرنشانردیف

برایپیشبردنهضتاسالمیجانبههمهتالش 910109 9

پیشبردنظام

3 910109 
مابایدبراساساسالمحرکتکنیموبراسـاساسـالمایـننهضـترا

.پیشببریم

نهضتبردنشیپرهمراهید 910903 3

.شمادرایننهضتاسالمیسهمبسزاییدارید 910933 1

تحققج.ا.ا.باشد.هاتالشهمه 910331 9

مشارکتدرتداومنهضت910303 6

مسئولیتپاسداراندربهآخررساندننهضت 910303 4

تالشبرایرسیدنبهمقصدنهایی 910303 1

.اهیکهنهضتباشد،دراینراهبرویدهمهدرهمینر 910130 1

یواالىانقالببهکارافتد.هاهدفهاىانسانىدرراهاینگنجینه 400639 90

99 410690 
هاىاستقاللاینکشورضـرورىکردنپایهحرکتدرجهتمحکم

 است.

.سپاهدرآیندهکشور،نقشمؤثرترىخواهدداشت 610631 93

وانستحفظواستمرارنظامجمهورىاسالمىراتضمینکند.سپاهت 400639 93

 .ببرندشیپهمهیکدستکشوررابهسپاهارتشو 610131 91

99 610303
سعىکنیدسهمنیروهاىمسلحرادراینمجموعهعظیمملتایـران،

بهبهترینوجهىایفاکنید.

96 100390 
یجامعـهجلـوروبـهبـىوسپاهتأثیرخودشرادرروندحرکـتانقال

آفرینىکرد.ینشاندادونقشروشنبه
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مفهوم کدگرنشانردیف

کلنظاموانقالبباشد.مجموعهبرندهیکجزءپیش 100193 94

91 910193 
خائنهایراندیدودستشیپطورکهتاحاالبهاینمملکتراهمان

.برانیدشیپراقطعکردید،به

مملکتضرورتمشارکتدربازسازی 910303 91

بازسازیکشور
30 409093 

توانندسهمخودرادربازسازىعمـومىکشـورهـمارتشوسپاهمى

ایفاکنند.

39 409093 
تواننـدملتبایدحسکندکهنیروهاىمسلحدردورانبازسازىمـى

قدمباشند.گاموپیشپیش

33 610931 
وتقویـترشـد،کشوردرکناریکدیگربهسازندگیمسلحنیروهای

.کشورهمتبگمارند

سازندگىکشور 33 610636
ها)نیروهایمسلح(بایددرخدمتسازندگىکشوربهکاراینتجربه

گرفتهبشود.

نیروهاىمسلحبایددرسازندگىشرکتکنند. 409093 31

 سازندگىکشورهستید.امروزشمادرعرصه 110936 39

رایآبادانیکشور.لزومهمکاریجمعیب 910331 36

آبادانیکشور
اند.نیروهاىمسلّحدرسرتاسراینکشورمشغولکارهاىآبادانى 410339 34

31 610630 
ارتــشوســپاهدرشــرایطصــلحکامــل،بایــددرخــدمتآبــادانىو

بازسازىکشورباشند.

31 630199 
الگـوبشـوید)پاسـداران(شـمایباحفظاینجهاتانسـانیواسـالم

.برایهمۀکشورها

الگوبودن

بایدبهبیرونالگوبدهد.السالم()علیهدانشگاهامامحسین 410194 30

39 
اىازبروزوظهورنورانیّتایمـانىودینـىدربـین)پاسداران(نمونه440631

)هستند(.جوانانکشور

 هاىتقواوپرهیزگارىباشید.بایدبراىمردمنمونه 430391 33

33 
واردسـپاههـمنشـوندامـاایـنالگـورابـراىهـاجـوانممکناسـت 100193

زندگىخودشانانتخابکنند.

براسـاسآنکـارملـتهـاسـالشمابتوانیدکارىانجامدهیدکـهتـا 31110933
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مفهوم کدگرنشانردیف

سعادتداشتهباشندوازدینودنیابرخوردارباشند.


یامـروزهـانسلبردارىبراىهآموزوقابلبهرسرگذشتسپاهدرس410631

وآیندهاست.

باشید.هاانسانشماشایستگىآنراداریدکهالگوىهمه 39400639

.یکىازمراکزصدورنیروبههمهجاىکشورشدهسپاه36110631

کادرسازی

34100390 
هـا،عنوانیکنهادصادراتنیروىانسـانىبـهدیگـردسـتگاهسپاهبه

معرفىکند.خودرا

 (فرماندهاننظامى)هاىبرجستهراتربیتکرد.آنشخصیّتسپاه 31130636

31130636 
تــرینوبهتــرینمــدیرانکشــورراهــمدرزمینــهباتـدبیرترینوقــوى

 .یسپاهتربیتکردهوتحویلدادهرنظامیغ

10130636 
کــردهویسـپاهتربیـترنظـامیغبهتـرینمـدیرانکشـوررادرزمینـه

 تحویلداده.

توانددرسرنوشتکشوراثربگذارد.حضورشمامى 19110933
عوامل

یدرنیآفرنقش

کشور

.درسرنوشتکشوراثربگذاردتواندیشماماراده 13110933

.درسرنوشتکشوراثربگذاردتواندیشماممعرفت 13110933

سرنوشتکشوراثربگذارد.توانددراخالصشمامىدرجه 11110933

کشورونظامتاندارید.شمادرایکهامروزآفرینىنقش 19110933
درنیآفرنقش ی

کشور

مفهوم4کد19جمع

19مفهومو4دارای«کمکبهتوسعهوتعالینظامج.ا.ا.»مقولهدهدکهیمجدولفوقنشان

 مفهوم است. نظام»کد پیشبرد » مفه91دارای کد، کشور»وم بازسازی » مفهوم3دارای کد،

1دارای«بودنالگو»کد،مفهوم3دارای«یکشورآبادان»کد،مفهوم1دارای«سازندگیکشور»

کداست.9دارای«درکشورینیآفرنقشعوامل»کدومفهوم9دارای«کادرسازی»کد،مفهوم

 :پاسداريمقوله  (ب جدول در مندرج مفاد خال(،1)برابر ارتباط صه ومفاهیمکدها،

دهاست.شارائه«پاسداری»بامقولههازیرمقوله
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 پاسداريمقوله با  و زیرمقوله ها مفاهيم ،ارتباط کدها خالصه .4دول ج

 تعدادکد مفهومزیرمقولهردیف

3مدافعمردمدفاعازمردم9

3 

دفاعازکشور

91حفظکشور

 31اهمیتوضرورتدفاعازکشور 3

3الزاماتدفاعازکشور 1

9 

دفاعازاسالم

31اهمیتوضرورتدفاعازاسالم

99پاسداریازاسالم 6

4هایاسالمیدفاعازارزش 4

1 

دفاعازانقالب

 3پاسداریازانقالب

 30اهمیتوضرورتدفاعازانقالب 1

 9الزاماتدفاعازانقالب 90

99 
دفاعازنظام

 94ضرورتحفظنظاماهمیتو

 9دفاعازمنافعنظام 93

93

امنیت

9برقراریامنیت

93ضرورتامنیت 91

1الزاماتامنیت 99

94اهمیتامنیت 96

94 

پاسداری

1مفهومپاسداری

3آثاردرکمفهومپاسداری 91

91الزاماتپاسداری 91

1اهمیتوضرورتپاسداری 30

9یپاسداریهاجنبه 39

33

دفاع

 31اهمیتوضرورتدفاع

 91ابزارهایدفاع33

 94وجوبدفاع31

 1یتوطئهدشمنسازیخنثعوامل39

311کدمفهوم39زیرمقوله1جمع

کداست.311مفهومو39زیرمقوله،1گرایناستکهمقولهپاسداریدارایجدولباالبیان
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،مفاهیموخالصهارتباطکدها(،9)برابرمفادمندرجدرجدول:مقوله اقتدار دفاعي( پ

 دهاست.شارائه«دفاعیاقتدار»هابامقولهزیرمقوله

 مقوله اقتدار دفاعيبا  ها و زیرمقوله مفاهيم ،ارتباط کدها.خالصه 5جدول 

تعدادکد مفهومزیرمقولهردیف

9

آمادگی

 900اهمیتوضرورتآمادگی

 90یغفلتزدای3

 33 ضرورتهوشیاری3

94مصادیقآمادگی1

 9مانور9

3اهمیتآمادگیمعنوی 6

9مصادیقآمادگیمعنوی 4

1 
بازدارندگی

4 عواملبازدارندگی

6 اهمیتوضرورتبازدارندگی1

36ضرورتاقتداردفاعی90

 1اهمیتاقتداردفاعی99

 1عواملاقتدار93

 9راصلیقدرتعناص93

91
یبخشاستحکام

 9یبخشاستحکاماهمیتوضرورت

9یبخشاستحکامعوامل99

 کد311مفهوم99زیرمقوله3جمع

 دفاعیاز اقتدار مقوله آناستکه 3جدولباالحاکیاز 99زیرمقوله، و کد311مفهوم

تشکیلیافتهاست.

 هاي تحقيق یافته

برصداقتسازمانیدپیامدهای پاسداران معظم)ره(حضرتاماماساسرهنمودهایرسپاه مقام و

د:شومیبهشرحزیرارائهرهبری

 الف( پاسداري: ازدهندۀیلشکتعوامل عبارتند ، اهمیت و حفظ کشور مردم، دفاع از :آن
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، پاسداري از ضرورت دفاع از اسالم اهمیت و، الزامات دفاع از کشور، ضرورت دفاع از کشور

، اهمیت و ضرورت دفاع از انقالب، پاسداري از انقالب، هاي اسالمی دفاع از ارزش ،اسالم

 ،برقراري امنیت، دفاع از منافع نظام، اهمیت و ضرورت حفظ نظام، الزامات دفاع از انقالب

الزامات ، آثار درک مفهوم پاسداري، پاسداري، اهمیت امنیت ،الزامات امنیت، ضرورت امنیت

ابزارهاي ، اهمیت و ضرورت دفاع، هاي پاسداري جنبه، ضرورت پاسداري اهمیت و، پاسداري

 .هاي دشمن توطئه يساز یخنثعوامل و  وجوب دفاع، دفاع

تشکیل ب( اقتدار دفاعي: ازعوامل عبارتند آن  ،اهمیت و ضرورت آمادگی :دهندۀ

صاديق م اهمیت آمادگی معنوي، رزمايش، ،مصاديق آمادگی ،ضرورت هوشیاري ،زدايی غفلت

 ضرورت اقتدار دفاعی، ،اهمیت و ضرورت بازدارندگی عوامل بازدارندگی، ،آمادگی معنوي

ی و بخش استحکاماهمیت و ضرورت  ،عناصر اصلی قدرت ،اقتدار عوامل اهمیت اقتدار دفاعی،

 ی.بخش استحکامعوامل 

 ،برد نظامپیش :آن عبارتند از دهندۀ عوامل تشکیل پ(کمک به توسعه و تعالي نظام ج.ا.ا.:

ی در نيآفر نقشکادرسازي و عوامل  ،بودن، الگوآبادانی کشور ،سازندگی کشور ،بازسازي کشور

 کشور.

 و پيشنهاد يريگ جهينت

بررسیطورهمان دادکه نشان نظری نظام ،های مسئوالن همواره اسالمی انقالب بویژه امامین

 نیروهایمسلحرا درستکاریبه وسفارشنموده صداقتو صحتاند در مصادیقصداقترا

 عملبهوعده،عملبهوظیفه،ی،دارنید داری،امانتعمل،صدقدرقولوعمل،وفایبهعهد،

ییگوراست در صراحت مییریگموضعو تحقیق،رونیازادانند. سؤال به پاسخ یافتن ،برای

بنیان سالگفتمان معظمرهبریاز مقام 9394گذارجمهوریاسالمیایرانو درحوزه9311تا

تحقیق ،موضوع نظریهشمطالعه روش طریق از و دادهد بازکدگذاری لهیوسبه بنیاد پردازی

زیرمقوله99مفهوم،14زیرمفهوم،96کد،919 تعدادهایتحقیقۀیافتهجیدرنتد.ش لیوتحلهیتجز

شناسائیشد.اینباسالمیصداقتسازمانیدرسپاهپاسدارانانقالپیامدهایعنوانبهمقوله3و
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ایران.میتوسعهوتعالینظامجمهوریاسالاقتداردفاعیو،پاسداری :پیامدهاعبارتنداز

بخشیدنبهروندودرراستایاعتالومقاممعظمرهبری)ره(حضرتامامبرایتحققانتظارات

ینمایند.رااجرایشدهارهاشبایستیپیامدهایموردمطالعهدرسازمانحرکتموجود،مدیرانارشد

باعملیاتی نتایجمثبتآنشاملمردم،ییتحقهاشدنیافتهبدیهیاست، انقالبونظامقحاضر،

خواهدشد.

نتایجتحقیقبهسؤالاصلیتحقیقمبنیبربیترتنیابه سپاهپیامدهایصداقتسازمانیدر"،

م)ره(حضرتامامهایاساسرهنمودپاسدارانبر مقام پاسخمناسبداده"چیست؟عظمرهبریو

است.

بررسی همچنین پیشیندرشدهانجامهای تاکنونۀخصوص که است آن  از حاکی تحقیق

هایاعتقادی،الیهۀهمۀپژوهشیکالنوجامعپیرامونپیامدهایصداقتسازمانیکهدربرگیرند

استیدرحالانجامنشدهاست.این،ریزیوبومیباشدقانونی،سازمانی،مأموریتی،تفکری،برنامه

بدیلسپاهپاسداراندرنظامجمهوریبهنقشوتأثیربیاست،باتوجهکهپژوهشحاضرکوشیده

یولاساسرهنمودهایصداقتسازمانیرابرایجدیدوپیشرفتهازپیامدهایاسالمیایران،گونه

هیفق سازمان عرصه نمایدموردمطالعهدر انتظاراتکهینحوبه؛ارائه واال، اهداف تحقق ضمن

 گذارجمهوریاسالمیایرانومقاممعظمرهبریرامحققنماید.بنیان

شود:هایتحقیقپیشنهادمیبهیافته باتوجه

نامهوآشناییفرماندهانومدیرانسپاهدرقالبشیوهیبرداربهرهجهت،تحقیقاینهاییافته .9

 ود.تهیهوبهزیرمجموعهابالغش

 د.شومدیرانوفرماندهانارشدلحاظوتوسعههایتحقیقدرارزیابی،انتصابرهیافت .0

ومیزانتأثیرهبندیمقولهویتلوا .3 بهروشکمیمورددهندۀآنهاریکازعواملتشکیلها

 ارزیابیقرارگیرد.
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