فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی

سال هفتم ،شماره  ،6931 ،82صفحه 719 -802

صداقت سازمانی در سپاه پاسداران در گفتمان امامین انقالب اسالمی

مجيد زينالديني
تاريخ دريافت90/50/50 :
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تاريخ پذيرش90/50/71 :

چکیده
صداقت و درستكاري يكي از برجستهترين فضايل اخالقي است که اگر بر سازمان حااک باداد در االاتال و
موفقيت سازمان مؤثر خواهد بود و مديران همواره درصد تحقق بخشيدن به ايان اصال اخالقاي در الرصاه
سازمان و مديريت هستند .ازاينرو ،اين مقاله در پي آن است که با اساتااده از روش داده بنيااد باه تج ياه و
تحليل گاتمان امام خميني (ره) و امام خامنهاي (مدظلهالعالي) پرداخته و الوامل و مؤلاههااي صاداقت ساازماري را
در سپاه پاسداران ارقالب اسالمي ارائه رمايد .در اين راستا ،کليه مكتوبات و بيارات اين ب رگواران مارتط باا
موضوع به صورت تمامخواري مورد مطالعه قرار گرفت .در ادامه متون منتخب به ديوه تحليل ج ء باه جا ء
از طريق کدگذاري باز ،تعداد  0مقوله 60 ،ماهاوم 71 ،زيرماهاوم و  001کاد دناساايي گردياد .يافتاههااي
تحقيق رشان ميدهد که الوامل صداقت سازماري از منظر امام راحال و مقاام معظا رهطاري الطاارتاراد از:
ارقالبي بودن ،مجاهدت ،تططيق قول و المل ،امارتداري ،استقامت و قارونمندي.
کلیدواژهها :صداقت سازماري ،وليفقيه ،سپاه پاسداران ،رظريهپردازي دادهبنياد.

 -1دکتري اللوم دفاالي راهطردي ،رويسندهي مسئولDrzeineddini@gmail.com :
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مقدمه
خداورد تطارکوتعالي پس از دستور به پرهي کاري ،به صدق امر ميفرماياد و مايگوياد« :يَاا َیيههَاا
الَّذِينی آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَکُورُواْ مَعَ الصَّادِقِينی» (سوره مطارکاه توباه ،آياه )779 :اي کسااري کاه ايماان
آوردهايد از خدا پروا کنيد و با راستان باديد.
اين منشور الهي ،خواستگ ار دو چيا اسات :اول ارساان باياد راساتگو بادادب دوم باياد در رديا
راستگويان قرار بگيرد و با آران موافق ،همدم و تأييدکننده و مدافع راه ايان راساتان داود .باا ايان
وص  ،قرآن در جاي ديگر از وجود مطارک پيامآور خير و ريكاي مايخواهاد کاه تاحان کناد و
رودن رمايد که سيماي راستين راستان را بنمايارد تاا کرامات و من لات آراان در اماان باداد و در
مقابل ،احوال دروغپردازان را معلوم گردارد تاا در برابار درواشاان گرفتاار آيناد و ماردم از آنهاا
بپرهي رد و حذر رمايند .قرآن ميفرمايد« :الَایا اللّهُ الَنکَ لِ َ َیذِرتَ لیهُ ْ حَتَّى يَتیطَيَّنی لیکَ الَّاذِينی صَادَقُواْ
وَتیعْلی َ الْكیاذِبِينی» (سوره مطارکه توبه ،آيه )۳6:خدايت بطخشايد چرا پيش از آن که (حال) راستگويان
بر تو رودن دود و درواگويان را بازدناسي به آران اجازه (بازماردن) دادي؟
راستي صات پيامطر خات و فضيلتي است که از دوران کودکي ايشان به آن آراسته گشته و به النوان
قدرتي بهتر و برتر براي ددمنان وي ضربالمثل دده است ،پس ططيعي است که خداورد او را باه
سوي درستي و راستي و تشويق بر آن دالوت رمايد .در سنت پاک رطوي ،اين کلمات جاامع هماراه
تذکير و امر به درستي ديده ميدود.
در الصر حاضر هيچ سازماري را رميتوان بيرياز از اصول اخالقي و به ويژه سارآمدترين آنهاا کاه
همارا صداقت و درستكاري است دارست .براي اجتناب از آسايب ديادن ساازمان اگار اخاالق بار
سازمان حاک بادد و اصول اخالقي از طرف سازمان و کارکنان آن مراالات گردد از چند جهت در
موفقيت سازمان مؤثر خواهد بود .اول  :اصول اخالقي باه الناوان ياک ارزش در ساازمان رهاديناه
خواهد ددب دوم :بين سازمان و کارکنان آن رواب مؤثر ،دااف و دوستاره برقارار مايداودب ساوم:
سازمان داهد پويايي و الملكرد مثطت کل سازمان خواهد بود.
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در برخي از جوامع فقدان صداقت يک معضل اجتماالي دده که بر فعاليتهاي حرفهاي و تعامالت

و در محي کار به صورتهاي بسيار متنوالي از قطيل فتنه ،تملق ،مطالغاه ،زيارآبزراي ،جاسوساي،
اليبپودي ،ريررگ ،فرصتطلطي و ايره که جملگي بر پايه دروغ داكلگرفتاه تجلاي مايکناد .در
سازمانهايي که دروغ در آنها زررگي تلقي ميدود ،روالي محي پرتنش مملو از بياالتماادي باين
کارکنان و کارکنان با مديران و مديران با مديران اردد ايجاد ميدود و آمارهاي دروااين باا رشاان
دادن وضعيت به صورت واروره به مردم و مديران اردد رظام در سازمانهاي دولتي ارائه مايگاردد
که رتيجهاي ج کاهش کارايي و اثربخشي ردارد و دررهايت بهرهوري در حد صار ميدود.
از سويي بس  ،توسعه و برقراري درستكاري در رظام جمهوري اسالمي اياران باهالناوان پارچ دار
اسالم راب محمدي (صلياهلل الليه و آله و سل ) ،يكي از مصاديق بارز صداقت محسوب ميدود و

صداقتسازماري در سپاه پاسداران در گاتمان امامين ارقالب اسالمي

اجتماالي آسيب فراوان زده است .فقدان صداقت در سازمانها ،مشارکت گروهي را تهديد مايکناد

توجه به تطيين صاداقت در ساازمان و ارائاه راهكاار از ضاروريات اسات .در ايان مياان ،يكاي از
سازمانهايي که وجود صداقت سازماري در آن از اهميت بيشاتر برخاوردار اسات ،ساپاه پاساداران
ارقالب اسالمي است .از يک بعد ،جنطه ارزدي دادتن اين رهاد است و از بعاد ديگار پيشاتازي در
حاظ ارقالب و دستاوردهاي آن است .از اين رو ريل به صاداقت ساازماري در ساپاه پاساداران باه
النوان يكي از مه ترين ارکان م يتآفرين دوچندان ميگردد و اهميت اين ساازمان را در کشاور و
جهان دوچندان ميرمايد.
چنارچه بيصداقتي به معناي الدم درستكاري در ارکان ،اج اء سازمان و افراد ساپاه پاساداران روا
يابد و به الطارتي ارتظارات وليفقيه از سازمان م بور تحقق ريابد ،اين پديده تهديدي جادي باراي
اصل ارقالب به دمار ميرود.
ازاينرو محقق براي ايجاد سازوکارهاي الزم جهت ريل به م يت راهطردي و تقويات کاارکردهااي
سپاه پاسداران به درطال آن است که الوامل و مؤلاههاي تأثيرگذار «صداقت ساازماري» را بار اساا
تدابير امام خميني (ره) و امام خامنهاي (مدظلهالعالي) ،از طريق روش تحقيق کياي دادهبنياد احصاء
رمايد .دناخت اين الوامل و مؤلاهها ميتوارد در معرفي صداقت سازماري مورد بهارهبارداري قارار
گيرد .بديهي است بيارات ،تدابير ،منويات و رهنمودهاي بنيانگذار جمهوري اسالمي و مقام معظا
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رهطري مطتني بر اللوم اسالمي و مطاري اسالم راب محمدي(صلياهلل الليه و آله و سل ) دكل گرفتاه
است و با توجه به مسئوليت تشكيل ،هدايت و رهطري رظام اسالمي ،همواره مقتضيات ،واقعيتهاا
و ضرورتهاي زماري در بيارات ،تدابير و منويات ايشان منعكس گرديده است.
مسأله اين است که الناصر تشكيلدهنده «صداقت سازماري» در سپاه پاسداران ارقاالب اساالمي بار
اسا

گاتمان رهطران جمهوري اسالمي ايران با روش اللمي تهيه رشده و تحقيق حاضر باه درطاال

آن است که اين الناصر را با استااده از روش رظريهپردازي دادهبنياد تدوين رمايد تا از اين رهگاذر
خروجيهاي آن مورد استااده مديران اردد سازمان مورد مطالعه جهت بهطود الملكرد قرار گيرد.
با در رظر گرفتن مالحظات فوق ،هدف تحقيق حاضر را ميتاوان "داناخت الوامال و مؤلااههااي
صداقت سازماري در سپاه پاساداران بار اساا

رهنماودهااي اماام خميناي (ره) و اماام خامناهاي

(مدظلهالعالي)" قرارداد .به اين ترتيب سؤال تحقيق الطارت است ازب "الوامل و مؤلاههاي صاداقت
سااازماري در سااپاه پاسااداران باار اسااا

رهنمااودهاااي امااام خمينااي (ره) و امااام خامنااهاي

(مدظلهالعالي)چيست؟"
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
پیشینه و سوابق

محققان داخلي از قطيل رضايي و همكاران ( )0570رابطه رهطري خدمتگ ار و صداقت ساازماري،
خاريفر و همكاران( )0570ري رابطه بين صداقت سازماري و خالقيات ساازماري را ماورد بررساي
قرار دادهارد .پژوهشگران خارجي مارند اسشورمن و همكاران ،)0551( 7هالندر وينطروگ، (2010)0
الابرو و همكاران ،)0576( 6پاليس کياوي و همكااران )057۳( ۳و رواركپاا و همكااران)057۳( 0

1 - Schoorman. et al.
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2- Hollander Vineburgh
3- A L-Abr row. et al.
4 - Paliszkiewicz. et al.
5 - Nwankpa. et al.

الملكرد سازماري و توجهات سازماري را مطرح رمودهارد.
ليكن تحقيق حاضر با اتخاذ رويكردي جديد ،با استااده از روش کياي داده بنيااد ،بادون ابتنااء باه
رظريههاي رايج ،بر مطناي ارديشههاي امامين ارقالب اسالمي کاه برگرفتاه از آماوزههااي اساالمي،
درک دراي محيطي جمهوري اسالمي ايران و متناسب با موقعيت و جايگاه فعلي ساپاه پاساداران،
بر اسا

اسناد دساتاول ضامن گاردآوري اطالالاات دقياق ،اب ارهاايي باه مراتاب واقعايتار از

سازوکارهاي صداقت سازماري در سازمان مورد مطالعه دناسايي رماوده اسات .لايكن از تحقيقاات
ارجام دده براي ريل به حساسيت رظري بهرهبرداري دده است.
مفهومشناسی

صداقتسازماري در سپاه پاسداران در گاتمان امامين ارقالب اسالمي

مدل يكپارچهسازي صداقت سازماري و رابطه صداقت سازماري را با االضاي هيات اللمي ،الادالت،

صدق :منظور از «صدق» در منطق ،مطابقت خطر با واقع است ،اما در اخالق ،باه مطابقات خطار باا
االتقاد خطررسان گاته ميدود .در منطق ،سخن از «صدق» و در اخالق ،سخن از «صاداقت» اسات
(طريحي.)7610 ،
برخي معتقدرد :صدق و کذب به معناي اوليه ،تنها در گاتار و در جملا خطاري معناا مايدهناد و
مطابقت گاتار با ضمير و درون و واقع را «صدق» ميگويند و در صورتي که يكي از دروط م باور
رطادد ،صدق تام رخواهد بود(رااب اصاهاري .)7616 ،گااهي «صادق» باه معنااي جاامع اوصااف
پسنديده آمده است .ميتوان گات :کامل هر چي را «صدق» ميگويند و «صدّيق» کساي اسات کاه
تمام اوامر الهي را باور کند (فراهيدي7۳75 ،ق).
اصل اوليه در مادة «صدق» تمام و کامل بودن ،سالمت از خطا و خالف و برحق باودن اسات .ايان
معناي اوليه در کاربردهاي گوراگون تااوت ميکند(مصطاوي.)7601 ،
صداقت :با تأمل در معناي لغوي و اصطالحات ارديشمندان ،ميتوان «صداقت» را اين گوره تعري
کرد« :فضيلت اخالقي اکتسابي ذومراتب که در ارتطاط دخن با خود ،خدا ،ديگار افاراد جامعاه و
محي تجلّي پيدا ميکند و در فرد به النوان يک ملك رسوخ يافته و پديدار مايگاردد و در رتيجاه،
ميان ظاهر و باطن ،گاتار با رودتار و بيان کالطد و رفتار و هم ايانهاا باا يكاديگر تعاادل برقارار
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ميگردد » (رصيريزاده.)7611 ،
راستگويي :راستگويي در اينجا ،اخن از صداقت اسات .راساتگاويي قساي وفااي باه الهاد،
امارتداري و ارصاف است و دامل آنها رميدودب همچنان که دروغگويي قسي خيارت در امارات،
بيوفايي رسطت به الهد و پيمان ،و بيارصافي است و دامل آنها رميدود(همان).
صات راستگويي الالوه بر اينكه خود الين صداقت ا به معناي اخان ا اسات ،موجاب تقويات
ارصاف ،قناالت ،امارتداري و وفاي به الهد ،ا يعني صداقت به معناي اال ا ري ميدود.
دهخدا در لغترامه خود صداقت و راستگويي را سخن راست ،قول حق ،فعل و المل حق ميداراد
و درواگويي را سخن راراست ،قول راحق ،خالف حقيقت ،مقابل راست و مقابال صادق تعريا
ميکند.
امارت از «َمن» به معناي ايمني و اطمينان و امارت را ه امارت گويند چون دخن اماراتگاذار از
خيارت آن کسي که امارت پيش اوست مطمئن و ايمن است (طريحي.)7610 ،
در بيان الرف و ارديشمندان اسالمي امارت -هر چه بادد -به معناى چي ى است کاه را د ايار باه
وديعه بسپاررد تا آن را براى سپاررده حاظ کند و سپس به وى برگردارد (ططاططايي7690 ،ق).
تعري

الملياتي صداقت سازماري :منظور از صداقت سازماري در تحقيق حاضرب داكلگياري کلياه

ابعاد و اج اي سپاه پاسداران ا رقالب اسالمي بار مطنااي ارتظاارات اماامين ارقاالب اساالمي اسات
(رگارردگان.)7690 ،
صدق و صداقت در پرتو آیات و احادیث نبوی

الرب ،صداقت را اينگوره توصي

کردهارد« :برابري سخن ه با ضمير آدمي و ه با چي ي کاه از

آن خطر داده ميدود» .مثالً اگر دخصي منافق بگوياد« :محماد رساول خداسات» ،ايان ساخن در
حقيقت راست است ،چون با واقع مطابقت داردب اما در آن حالت ،باه رساطت داخن دورو ،دروغ
محسوب ميگرددب زيرا مخال
081

دروري اوست .بنابراين قرآن خطاب به پيامطر ميگويد« :إِذیا جَااءکَ

الْمُنیافِقُونی قیالُوا ریشْهَدُ إِرَّکَ لیریسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلی ُ إِرَّکَ لیریسُاولُهُ وَاللَّاهُ يَشْاهَدُ إِنَّ الْمُنیاافِقِينی لیكیااذِبُونی
(سوره مطارکه منافقون ،آيه .)0چون منافقان ر د تو آيند گويند :گواهي ميدهي که تاو واقعااً پياامطر

سخت درواگويند .منافقان ميگويند :ریشْهَدُ إِرَّکَ لیریسُولُ اللَّهِ ايان گاواهي از جهات واقاع ،راسات
استب اما آران درواگويند ،و درواشان از جهت زبان و بيان ظاهري ريست ،بلكه از جهات چيا ي
است که در دل و درون راپاک و مطرود آنها پنهان گشته بود.
گاهي اوقات هر روع فعل ريكويي به صدق و درستي تعطير ميدود ،خواه اين فعل ظاهري بادد ياا
باطني .پس اين فعل به صدق منسوب ميگردد ،و به اين دليل در قرآن چنين بيان دده است:
«وَقُل رَّبِّ َیدْخِلْنِي مُدْخیلی صِدْقٍ وََیخْرِجْنِي مُخْری َ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُرکَ سُلْطیاراً رَّصِيراً»(ساوره
مطارکه اسرا،آيه )15بگو :پروردگارا! مرا صادقاره (به هر کاري) وارد کن ،و صاادقاره (از آن) بيارون
آور ،و از جارب خويش براي من تسلطي ياريبخش قرار ده.
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خدايي و خدا (ه ) ميدارد که تو واقعاً پيامطر او هستي ،و خدا گواهي ميدهد که ماردم دو چهاره

«وَاجْعَل لِّي لِسَانی صِدْقٍ فِي الْآخِرِينی »(سوره مطارکه دعرا ،آيه )1۳و براي من ذکر خير و راام رياک
در ميان آيندگان بر جاي دار.
«َُوْلیئِکَ الَّذِينی ریتیقیطَّلُ الَنْهُ ْ َیحْسَنی مَا الَمِلُوا وَریتیجاوَزُ الَن سَيِّئیاتِهِ ْ فِي َیصْاحَابِ الْجَنَّاهِ وَالْادَ الصِّادْقِ
الَّذِي کیارُوا يُوالَدُونی»(سوره مطارکه احقاف ،آياه )70آراان کساارياراد کاه کارهااي خاوب آنهاا را
ميپذيري و کليه االمال ريكشان را همسان ريکترين آنها ميگيري  ،و همچاون سااير بهشاتيان از
بديها و گناهارشان درميگذري  ،اين والده راستيني است که پيوسته بديشان داده دده است.
«وَبَشِّرِ الَّذِينی آمَنُواْ َینَّ لیهُ ْ قیدَمَ صِدْقٍ الِندَ رَبِّهِ ْ »(سوره مطارکه يورس ،آيه )0و به کساري کاه ايماان
آوردهارد ،مژده بده که براي آران ر د پروردگار سابق ريک است.
«إِنَّ الْمُتَّقِينی فِي جَنَّاتٍ وَریهَرٍ ،فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ الِندَ مَلِيکٍ مهقْتیدِرٍ» (ساوره مطارکاه قمار ،آياه )00-0۳
قطعاً پرهي گاران در باغها و کنار جويطاران بهشتي جااي خواهناد دادات .در مجلاس راساتيني در
پيشگاه پادداه ب رگ و توارا.
پس راستي ،الصارة االمال ،آزمايشگاه احوال ،پيامآور رابودي و در ها کوبنادة احاوال و دروازهاي
است که الادقان از آن جا به بارگاه ذوالجالل ميپيوردرد .صدق ،اسا

دين ،پاي تارازوي يقاين و

درجاتش درطالهرو درجات رطوت است که بلندمرتطهترين درجات جهان (هستي) ميبادد .از جايگاه
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پيامطران (در بهشت) چشمهسارها و جويطارهايي به سوي جايگاه راستان ،در جريان خواهد بودب آن
گوره که از قلوب پيامآوران در اين جهان به سوي قلاوب آراان ماددِ پيوساته و ياار ماددکار ،روان
است.
خداورد تطارکوتعالي پس از دستور به پرهي کاري ،به صدق امر ميفرماياد و مايگوياد« :يَاا َیيههَاا
الَّذِينی آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَکُورُواْ مَعَ الصَّادِقِينی»(سوره مطارکه توبه،آيه  )779اي کساري که ايمان آوردهايد
از خدا پروا کنيد و با راستان باديد.
اين منشور الهي ،خواستگار دو چي است :اول ،ارساان باياد راساتگو بادادب دوم ،باياد در رديا
راستگويان قرار بگيرد و با آران موافق ،همدم و تأييدکننده و مدافع راه ايان راساتان داود .باا ايان
وص

قرآن در جاي ديگر از وجود مطارک پيامآور خير و ريكاي مايخواهاد کاه تاحان کناد و

رودن رمايد که سيماي راستين راستان را بنمايارد تاا کرامات و من لات آراان در اماان باداد و در
مقابل ،احوال دروغپردازان را معلوم گردارد تاا در برابار درواشاان گرفتاار آيناد و ماردم از آنهاا
بپرهي رد و حذر رمايند .قرآن ميفرمايد« :الَایا اللّهُ الَنکَ لِ َ َیذِرتَ لیهُ ْ حَتَّى يَتیطَيَّنی لیکَ الَّاذِينی صَادَقُواْ
وَتیعْلی َ الْكیاذِبِينی» (سوره مطارکه توبه ،آيه )۳6خدايت بطخشايد چرا پيش از آن که (حال) راساتگويان
بر تو رودن دود و درواگويان را بازدناسي به آران اجازه( ،بازماردن) دادي؟
صدق يعني ،راستي در گاتار ،در ريت ،در تصمي  ،در وفاداري به ارجام آن ،در کاردار و راساتي در
تحقيق در تمام مراحل دينداري و در پرتو اين اوصاف است که ميفهمي راساتياي کاه در قارآن
آمده ،چيست که ميگويد« :مِنی الْمُؤْمِنِينی رِجَالٌ صَدَقُوا مَا الَاهَدُوا اللَّهَ الَلیيْهِ فیمِنْهُ مَّان قیضیاى ریحْطَاهُ
وَمِنْهُ مَّن يَنتیظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تیطْدِيالً» (سوره مطارکه اح اب ،آيه )06از ميان مؤمنان مرداراي هساتند کاه
به آن چه با خدا الهد بستند ،صادقاره وفا کردرد .برخي از آران به دهادت رسيدرد و برخي از آنهاا
در (همين) ارتظاررد و (هرگ پيمان و القيدة خود را) تطديل ركردرد.
الالي ترين مدار صداقت همان راستي و مسئول بودن در برابر بنادگي و الطاادت و ارجاام مراتاب
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دينداري خواهد بود ،زيرا الطاادت هماان گاتاار ،کاردار و احاوال (درسات) آدماي اسات کاه از
ارزردهترين دستورات زردگي بهحساب خواهد آمد که قرآن باه دارافت آن ادااره مايکناد« :إِرَّمَاا

الصَّادِقُونی»(سوره مطارکه حجرات ،آيه  )70در حقيقت مؤمنان کساارياراد کاه باه خادا و پياامطر او
گرويده و (ديگر) دک ريااورده و باا ماال و جارشاان در راه خادا جهااد کاردهاراد ،اينااناراد کاه
راستکرداررد.
«لَّيْسَ الْطِرَّ َین تُوَلُّواْ وُجُوهَكُ ْ قِطَلی الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلیكِنَّ الْطِرَّ مَنْ آمَنی بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ وَالْمَآلئِكیاهِ
وَالْكِتیابِ وَالنَّطِيِّينی وَآتیى الْمَالی الَلیى حُطِّهِ ذیوِي الْقُرْبَى وَالْيَتیامَى وَالْمَسَاکِينی وَابْنی السَّطِيلِ وَالسَّآئِلِينی وَفِاي
الرِّقیابِ وََیقیامَ الصَّالهَ وَآتیى ال َّکیاهَ وَالْمُوفُونی بِعَهْدِهِ ْ إِذیا الَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينی فِي الْطَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينی
الْطَأْ ِ َُولیئِکَ الَّذِينی صَدَقُوا وََُولیئِکَ هُ ُ الْمُتَّقُونی»(سوره مطارکه بقره ،آيه  )711ريكوکاري آن ريست
که روي خود را به سوي مشرق و (يا) مغرب برگرداريد ،بلكه ريكي آن است کاه کساي باه خادا و
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الْمُؤْمِنُونی الَّذِينی آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُ َّ لی ْ يَرْتیابُوا وَجَاهَدُوا بِأیمْوَالِهِ ْ وََیراُسِهِ ْ فِي سَطِيلِ اللَّهِ َُوْلیئِکَ هُ ُ

روز بازپسين و فردتگان و کتاب (آسماري) و پيامطران ايمان آورد و مال (خود) را با وجود دوسات
دادتنش به خويشاوردان و يتيمان و بينوايان و در راهماردگان و گدايان و در (راه آزاد کردن) بندگان
بدهد .و رماز را برپاي دارد و زکات را بدهد و آران که چون الهد بندرد ،به الهد خاود وفاداررادب و
در سختي و زيان و به هنگام جنگ دكيطابايند ،آرانارد کساري که راسات گاتاهاراد ،و آراان هماان
پرهي گارانارد.
از داليل آدكار صدق در اير گاتار ري قرآن چي هاي ديگري به آن رساطت مايدهاد و مايگوياد:
«مدخل صدق» (درست و صحيح وارد ددن)« ،مخر صدق» (باه دايوة درسات خاار سااختن)،
«مقعد صدق» (قرارگاه صدق و راستي)« ،لسان صادق» (راام رياک و آوازة ريكاو) و «قادم صادق»
(سابق ريک) .و «صدق»ي که در اين جاها منظور رظر است ،از معني حقِ پايدارِ پيوسته باه خادا –
که پاداش هيچ ريكوکاري را تطااه رخواهاد کارد -دور ريسات« .وَقُال رَّبِّ َیدْخِلْنِاي مُادْخیلی صِادْقٍ
وََیخْرِجْنِي مُخْری َ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُرکَ سُلْطیاراً رَّصِيراً» (ساوره مطارکاه اساراء ،آياه )15بگاو:
پروردگارا! مرا(در هر کاري) به طرز درست داخل کن و به طرز درسات خاار سااز ،و از جاراب
خود براي من تسلطي ياري بخش ،قرار ده .يعني ،وارد دادن و خاار دادر در هرجاايي حقاي
پابرجا براي خدا و خشنودي او بادد .به همين دليل است که ،چون يكاي از ماردان حاق ،از منا ل
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بيرون ميرفت ،ميگات« :بارالها! به تو پناه ميآورم از اينکه از جايگاهي خار دوم و تاو مراقاب
و کاياال ماان رطادااي» .قاارآن از زبااان ابااراهي خلياال ماايگويااد« :وَاجْعَاال لِّااي لِسَااانی صِادْقٍ فِااي
الْآخِرِينی»(سوره مطارکه دعراء ،آيه  .)1۳و براي من در (ميان) آيندگان آوازة ريكو گذار .اهال ايماان
کساريد که المل صالح را به همراه اخالص پيش ارداختهاراد ،و چاون راساتگويند خداوراد ريا آن
االمال پسنديده را ميپذيرد و آران را بر آن ثابتقدم ميدارد .قرآن ميفرمايد« :إِنَّ الْمُتَّقِينی فِي جَنَّاتٍ
وَریهَرٍ  .فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ الِندَ مَلِياکٍ مهقْتیادِرٍ»(.ساوره مطارکاه قمار ،آياه  )0۳-00در حقيقات ،ماردم
پرهي کار ،در ميان باغها و (در کنار) رهرها در قرارگاه صدق ر د پادداهي توارايند.
منظور از «مقعد صدق» در آيه ،بهشت است که بيگمان والدة آرجا را به مؤمنان و ريكوکاران داده و
به دليل صاداقت و اخاالص در الطاادت و طاالات ،دايسات آن آرامجايناد .درواقاع ،پايطنادي باه
راستگويي امري است که به تصميمي استوار و توارمند ،ايماري راسخ و پذيردي باارزش باهمنظاور
پيامد آن رياز دارد ..قرآن به ثواب و ريل به پاداش ب رگ راستگويي ،اين گوره تذکر مايدهاد« :قیاالی
اللّهُ هَذیا يَوْمُ يَنایعُ الصَّادِقِينی صِدْقُهُ ْ لیهُ ْ جَنَّاتٌ تیجْرِي مِن تیحْتِهَا اآلنهارُ خیالِدِينی فِيهَا َیبَداً رَّضِيَ اللّهُ
الَنْهُ ْ وَرَضُواْ الَنْهُ ذیلِکَ الْایوْزُ الْعَظِي ُ »(سوره مطارکه مائده ،آياه )779 :خداوراد فرماود :ايان ،روزي
است که راستي راستگويان به آران سود بخشد .براي آران باغهايي اسات کاه از زيار (درختاان) آن
رهرها روان (و) هميشه در آن ،جاودانارد .خدا از آران خشنود است و آراان (ريا ) از او خشانودرد.
اين است رستگاري ب رگ.
اسالم ديني فطري است و راستي ري خواست فطرت است ،پس اين دو پيوردي راگسستني داررد و
در روايات اسالمي با تعابير گوراگوري بر راستگويي مسلماران تأکيد دده و آن را از اصول ايماان و
تديّن بهحساب آوردهارد.
رسول اکرم (صلياهلل الليه و آله وسل ) ميفرمايد« :الصّدْقُ مُطارَک وَ الكِذْبُ مَشْؤُومٌ» راستي ،مطارک
و دروغ راميمون است(ابن دعطه.)7۳ :7610 ،
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امير مؤمنان (الليهالسالم) ،راستگويي را قويترين پاياه ايماان ،ماالک ديان و الهاام از ساوي خادا
دارسته ،ميفرمايد« :ایلصدقُ اقوي دَالائِ ِ االيماانِ»راساتي قاويتارين رکان ايماان اسات(آقا جماال

استب راستي و يقين« .اِذا ایحَبَّ اهللُ الَطْداً الهَمَهُ الصِّدقی» وقتي خدا بندهاي را دوست بدارد ،راستي را
به او الهام ميکند(همان.)707 :
امام صادق(الليهالسالم) ري ميفرمايد« :اِنَّ اهللی لی ْ يَطْعَثْ رطيًّا اِلّا بِصدقِ الْحَديثِ وَ اداء االیماریهِ اِلیي الطَارِّ
وَالااجر»(مجلسي .)0 :7615 ،خداورد هيچ پيامطري بررينگيخت ج با راستي و امارتداري رسطت باه
ريكوکار و بدکار.
امام صادق (الليه السالم) به اين حقيقت تصريح کرده ميفرمايد« :التینْظُروُا الي طُولِ رُکُوعِ الرَّجُالِ وَ
سجودِهِ ،فیاِنَّ ذلِکَ دیئءٌ قیدِ االْتادَهُ وَ لیو تیریکیهُ استیوحَشَ لِذلِکَ ولكِنی ارْظُرُوا الي صادقِ حديثاهِ وَ ایداءِ
ایماریتهِ» (براي دناخت تدين افراد) به طوالري ددن رکوع و ساجده او رگااه ركنياد چارا کاه باه آن
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خوارساري« .)0 :761۳ ،دیيْئانِ هُما مِالکُ الدّينب الصِّدْقُ وَ الْيَقينُ» (همان )71۳ :دو چي مالک ديان

الادت کرده و اگر ترکش کند ،وحشتزده مايداود ،لايكن باه راساتگويي و امارتاداري او توجاه
کنيد(قمي7۳7۳ ،ق.)71:
با اين وص

اگر بگويي راستي و درستي دالوده دين و ايمان را تشكيل ميدهاد و آن کاه از ايان

خصلت زيطا و حياتي برکنار بادد در واقع دين در او بيريشه است ،سخن گ افي رگاتهاي .
صداقت در نیروهای مسلح از منظر امامین انقالب اسالمی

در آااز پيروزى ارقالب اسالمى ايادى درق و ارب و آنهاا کاه صاداقت و امارات و دينادارى و
ميهندارى ارتشيان را در حماسه پيروزى درک ركرده بودرد ،کمر به رابودى ارتش بساتند (صاحياه
امام،7611 ،جلد.)06:
دما در ق هستيد ،پاسدار هستيد ،آن پاسدار ،هر فرد ،آن پاسدارى را که مىکند خوب ارجام بدهد،
باصداقت ارجام بدهد ،با امارت ارجام بدهد (همان).
قواى ارتظامى ،ارتش ،ژاردارمرى و دهربارى در آاوش ملتارد .ملت از آنهاست ،و آنها از ملات.
آنها باصداقت خدمت به ايران و خدمت به اسالم و خدمت به جمهورى اسالم و خدمت به ملات
مىکنند (همان).
من وقتى دما جوانها را مىبين که باصداقت ،باا ساالمت روح فعاليات باراى اساالم ماىکنياد و
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خودتان را در معرض خطر مرگ قرار مىدهيد مطاهات مىکن (همان).
آن پاسداري را که ميکند خوب ارجام بدهد ،باصداقت ارجام بدهد ،با امارت ارجام بدهد ،براي خدا
ارجام بدهد… ،هم قشرها وقتي که آن کاري که دستشان هست خوب ارجام بدهند ،ياک مملكات
خوب ميدود(امام خميني.)7601/56/01 ،
اين دارشگاه(امام حسين (الليه السالم)) بايد مظهار ايماان و تقاوا و رظا  ،مظهار راساتى و پااکى و
صداقت ،و مظهر رودنبيني و رودنفكرى بادد(امام خامنهاي.)761۳/1/71 ،
ركتهى ديگرى که بر آن ،براى همهى ريروى ارتظامى تأکيد مىکن  ،اين است که در درون ريارو باه
صحّت المل و درستكارى و امارت ،حداکثر اهميت را بدهيد(امام خامنهاي.)7610/۳/00 ،
معناى صحيح وطندوستى و ميهندوستى ،همان چي ى است کاه ياک ارتاش درساتكار و صاادق
القول ارجام مىدهد( .)7615/1/1
بسيج در باب صدق امتحان صداقت را داده استب در جنگ تحميلى ،در دفاع مقادّ
سخت کشور بود ،بسيج امتحان دادب بعد از دوران دفاع مقدّ

کاه روزگاار

و قضاياى بعد ه تاا اماروز بسايج

همهجا امتحان صداقت خودش را داده است .سازمان بسيج و مجموالهى بسيج رشان داده است کاه
صداقت دارد(امام خامنهاي.)7690/1/09 ،
(پاسداران)حقاً و ارصافاً مظهر فاداکارى و صااا و صادق باراى ارقالبياد(امام خامناهاي/5۳ /79 ،
.)7601
سطقت در جهاد و سطقت در پذيرش ارزشهاي الهى و اسالمى و سطقت در فهميدن حقيقات ،ياک
ارزش استب اين ارزش را ريروى هوايى ما کسب کرد و آن را باارزش ديگرى همراه رمود ،کاه آن
ه الطارت است از ايستادگى و صدق قول در ميدانهاي خطر(امام خامنهاي.)7615 /77 /79 ،
آثار راستگویی

ال

ا همراهي خدا :امام باقر(الليهالساالم)« :ایال فیاصْادُقُوا فیااِنَّ اهللی مَاعَ الصِّادْقِ» (مجلساي:7615 ،

 .)610هان! راست بگوييد که خدا با راستي است.
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ب ا پاکي کردار :امام کاظ (الليهالسالم)« :مَنْ صَدَقی لِسارُهُ زَکاي الَمَلُاهُ» (هماان .)656:کساي کاه

ا رجات و سالمتي :اميرمؤمنان (الليهالسالم)« :الاقِطَهُ الصِّدقِ ریجااهٌ وَ ساالمهٌ»فرجاام راساتگويي،
رجات و سالمت است(آقا جمال خوارساري.)606 :761۳ ،
اگر ارسان راستگو بود و به اين وص

دناخته دد ،مورد االتماد مردم قرار ميگيرد و آران ،سخن او

را درست ميدماررد و ميپذيررد ،در اين صورت ،اگر براي دخن صادق ،گرفتاري پايش بياياد،
امتياز راستگويي ،سطب رجات او مي دود و از گرفتاري و خطر به سالمت ميگذرد .الطته در جاايي
که راستگويي خطر مه تري براي او يا ديگران به بار ميآورد ،راسات گااتن واجاب ريسات و در
صورت امكان بايد توريه کرد ،گرچه راستگويي در هرحال مايه رياکفرجاامي و رجاات از الاذاب
الهي خواهد بود.

صداقتسازماري در سپاه پاسداران در گاتمان امامين ارقالب اسالمي

زبارش راست بگويد ،کردارش پاک ميدود.

ع
ن آ َمنُاوا ا َّتقُاوا اللَّاا َه َوکُورُاوا مَا َ
خداورد درباره صداقت به مؤمناان فرماوده اسات ):يَاا یَ هيهَاا الَّاذِي ی
الصَّادِقِينی(سوره مطارکه ،سوره توبه،آيه )779ب اي کساري که ايمان آوردهايد ،تقواي خدا پيشه کنيد و
با راستگويان باديد.
شاخصهای سنجش صداقت

در ذيل ،برجسته ترين فضايل اخالقي که بار صاداقت اثار مساتقي دارد باه الناوان دااخنهااي
حاکميت اخالق (ايجابي) ،براي سنجش مي ان صداقت ا به معناي اال ا مورد مالحظه قرار گرفتاه
است:
.7قارورمندي و رظا ب  .0راساتگاوييب  .6وفااي باه الهادب  .۳اماراتداريب .0ارصااف (رجاايي و
همكاران.)7695 ،
توصیههایی به مدیران در مسیر توسعه صداقت و اعتمادسازی در سازمان

االتماد در سازمان از باال به پايين جريان مييابد و اگر مديران اردد قابلاالتماد بادند حاس االتمااد
به سطوح پايين سازمان رخنه ميکند.
به ديوه هاي مختل

تالش کنيد فضايي دوستاره و صميمي در سازمان ايجاد کنيد و از ايان طرياق

گشودگي ،صداقت و االتماد متقابل را تقويت رماييد .همچنين براي ت ريق رشاط و داادي در مياان

010

فصلنامه اللمي پژوهشي مطالعات بينردتهاي دارش راهطردي ،دماره  01پايي 7690

و ظراي

کارکنان خود از لطاي

مرتط و قريب به ذهن آران استااده کنيد.

يكي از اهداف دما به النوان مدير بايد اين بادد که االتماد کارکنان بر پايه موفقياتهايشاان ايجااد
دود ،بنابراين وظاياي را به زيردستان خود محول کنيد که از الهاده آن باهخاوبي برآيناد و مجطاور
رشورد به دروغ متوسل دورد تا کار خود را خوب جلوه دهند.
گاهي اوقات کارکنان وظياهاي را درست ارجام رميدهند .در چنين درايطي هرگ درصادد اصاالح
آنها ر د سايرين بررياييد .حتي وقتي در خاا با زيردستي در مورد ادتطاهي صحطت ميکنياد هادف
دما بايد اين بادد که به او آموزش دهيد تا ماهيت مشكل را بشناسد و دوباره مرتكب همان خطاا
رشود .در اين گوره موارد هرگ چي ي رگوييد که کارمندتان احسا
رگوييد که او مأيو

الج و راتواري کند ياا چيا ي

دود زيرا قصد دما ايجاد االتماد است ره تخريب االتماد.

مديران و سرپرستان بايد به زيردستان خود ياد بدهند که درستي و صداقت مه ترين اصل ساازمان
است .فرد بدارد پس از گاتن حقيقت تنطيه رخواهد دد بلكه اگر صادق رطادد تنطيه ساختي خواهاد
دد.
هرگ به کارکنارتان قول و والده اي ردهيد که قادر به ارجام آن ريستيد چارا کاه باه زودي داما باه
درواگويي مته خواهيد دد.
آمادگي دنيدن حقايق تلخ و ديرين را دادته باديد و به کارکنارتان اجازه دهيد حرفهااي خاود را
بدون تر

و واهمهاي بيان کنند .الكسالعمل دما زمينه فكري را در مورد سودمند بودن يا رطاودن

راستگويي دكل ميدهد.
هرگ کارکنارتان را سؤالپيچ ركنيد و از طرح سواالتي که جنطه دام و تله دارد و ايشاان را وادار باه
دروغ ميکند بپرهي يد.
قوارين و مقررات سختي را در سازمان ايجاد ركنيد زيرا کارکناان داما راههااي فارار از آن را پيادا
خواهند کرد.
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براي ارتقا و ردد کارکنارتان فرصت هاي مساوي ايجاد کنيد ،توزياع الادالراه قادرت ،اطالالاات و
امكارات در محي کار ضروري است.

و سخن آخر اينكه ،براي دناختن ريازهايي که افراد سازمان را به راراساتي وامايدارد باياد داراي
افراد را بررسي و پس از دناسايي داليل فردي و سازماري ،اقدام به اصالح رمود.
روششناسی تحقیق
تحقيق حاضر ازرظر هدفب توسعهاي -کاربردي است .از رظرروشب کياي و از رظريه مطنايي تطعيات
رموده است.
جامعه آماري پژوهش در دو حوزه در رظر گرفته داده اسات .در بخاش اول ،باراي داكلگياري
الوامل و مؤلاههاي صداقت سازماري ،کليهب بيارات ،رامههاا ،احكاام و فارامين اماام خميناي (ره) و
حضرت امام خامنهاي(مدظلّهالعالي) بهصورت تمامدمار ،متمرک بر موضوع تحقيق ماورد بررساي

صداقتسازماري در سپاه پاسداران در گاتمان امامين ارقالب اسالمي

اطالعرساري رمودي از مديريت دااف و صادق است.

قرار گرفته و از بين آنها گ ارهها ارتخاب دده است و در بخش دوم ،جهات ارجاام رظرسانجي در
مرحله کدگذاري باز ،با النايت به ويژگيهاي موردريااز (از قطيال تسال باه روش رظرياه مطناايي،
ادراف به دارش مديريت ،آدنايي با ارديشههاي بنيانگذار جمهوري اساالمي اياران و مقاام معظا
رهطري ،آدنايي با وظاي

و مأموريت سپاه پاسداران ارقالب اسالمي) ،تعداد  75رار از خطرگان باه

ديوه تمامدمار گ ينش ددهارد.
اطالالات مورد رياز در ايان تحقياق باا روش کتابخاراهاي باا اساتااده از اب ارهااي فايشبارداري،
کتابهاي اللمي و تخصصي و مقاالت اللمي و پژوهشي جمعآوري ددهارد.
قلمرو موضوالي پاژوهش ،معطاوف باه «صاداقت ساازماري» اسات .قلمارو زمااري ،معطاوف باه
سالهاي 7601تا  769۳است و قلمرو مكاري دامل ،سپاه پاسداران ارقالب اسالمي است.
به داليل زير روايي پژوهش محقق دده است:
در طي تحقيق ،هم مان با جمعآوري دادهها ،تج يه و تحليل به صورت رفت و برگشتي به دفعاات
ارجام دده است.
رسيدن به ادطاع رظري با احصاء  001کد71 ،زيرماهوم 60 ،ماهوم و  0مقوله.
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ارتخاب رويكرد تحليل ج ء به ج ء.7
ارجاع کدگذاري باز به تعداد  75رار خطرگان و االمال رظرهاي اصالحي آراان در فرآيناد تج ياه و
تحليل با تأکيد بر پايطندي به پايايي ،براي دستيابي به آن با استااده از چهار معيار معروف پارکر و
رافي ،)7991( 0به درح ذيل تأييد گرديدهارد:
براي سنجش معيار تططيق ،مطابق رورد ارجام گرفته مااهي از دادههاي بررسي دده ،توليد ددهارد.
براي قابل فه کردن ،مااهي به دكلي رظاممند به ه مرتط ددهارد و ميان آنها پيوردهاي ماهاومي
برقرار دده تا مقولهها بهوسيله آنها استخرا دورد.
براي قابليت تعمي بودن ،سعي دد تا ساختار پژوهش بر اسا

گاتمان امام خميني (ره) و حضارت

امام خامنهاي (مدظلهالعالي) دكل گيرد.
در کنترل فرآيند ،به داليل زير ميتوان اطمينان حاصل کرد که دادههاي جماعآوري داده مناتج باه
ارائه مقولهها گرديده است:
اتصال يا تططيق رودني بين مقولهها و دادههاي خام وجود دارد.
گسترش دامنه جمعآوري دادهها ،از سال  7601تا سال .769۳
يافتهها بر اسا

مطالعه متون واقعي (دست اول) احصاء دده است.

ريل به ادطاع مقولهها (کاايت رظري) در اثر رفتوبرگشتهاي مختل .
يافتهها و تج يه و تحليل دادهها
الف -تجزیه و تحلیل دادهها
هم مان با گردآوري دادهها ،تج يه و تحليل از طريق کدگذاري باز 6ارجام دده است .در کدگذاري
باز اقدام به احصاء کدها ،زيرمااهي  ،مااهي (تحليل مضمون) از متون گرديد و باه طاور دائا  ،باه
متون بيارات مراجعه و برخي از کدها حذف يا کدهاي جديدي اضافه دادهاراد .کدگاذاري بااز از
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 -7در اين رويكرد ،متون و دادهها خ به خ و کلمه به کلمه مورد تحليل قرار ميگيررد.
2- Parker & Roffey
3- Open Coding

ارجام گرديده است .کدگذاري باز در واقع فرآيند تحليلي است که از طرياق آن ،ماااهي دناساايي
ددهارد .اين روش به صورت رفت و برگشتي آن قدر ادامه يافت تا ادطاع رظري حاصل گرديد.
براي اينكه قابليت ارجاعدهي به ديوهاي سريع و سهل فراه دود ،براي مشخن ددن رسطت کدها
با متون منتخب ،از رشارگر دشرقمي استااده دده است .در جادول داماره ( )7رحاوه بكاارگيري
رشارگرهاي اختصاري تحقيق رشان داده دده است:
جدول شماره ( )6نشانگرهای اختصاری منابع تحقیق
نوع نشانگر

دشرقمي

معنای نشانگر

اعداد نشانگر

دو رق اول رمايارگر سال ايراد بيارات

االداد  01تا 9۳

دو رق دوم رمايارگر ماه ايراد بيارات

االداد  57تا 70

دو رق سوم رمايارگر روز ايراد بيارات

االداد  57تا 67

صداقتسازماري در سپاه پاسداران در گاتمان امامين ارقالب اسالمي

طريق درک ماهوم يک پيشامد و ارتخاب يک رام (برچسب) براي آن و از طريق فن مقايسه مساتمر

(رگارردگان)7690 ،
مثالي از رحوه کدگذاري در جدول زير آورده دده است:
جدول شماره ( )8مثال كدگذاری (تحلیل مضامین و مفهومسازی)
نشانگر

كد

105105

(پاسداران) به (مسئوليتها) الميقاً متعهد و پايدار بادند

015601

زيرمفهوم

مفهوم

مقوله

تعهد

آن پاسداري را که ميکند خوب ارجاام بدهاد ،باصاداقت

صداقت

ارجام بدهد

09770۳

قواي مسلح رسطت به اسالم وفادار هستند

وفاداري به اسالم

09770۳

قواي مسلح رسطت به ملت خوددان وفادار هستند

وفاداري به مردم

تططيااق
قول و
المل

وفاداري

(رگارردگان)7690 ،
به اللت کثرت حج متنهاي منتخب و تج يه و تحليل دادهها ،تحليال مضاامين مقولاه «ارقالباي»
ارائه ولي در ادامه فق به خالصه تحليل مضامين و ماهومسازي ساير مقوالت و رحوه ارتطاط آنها
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با زيرمااهي و مااهي بسنده دده است.
ال  -مقوله ارقالبي :در جدول دماره ( ،)0تحليل مضامين و ماهاومساازي «مقولاه ارقالباي» ارائاه
گرديده است.
جدول شماره ( )8تحلیل مضامین و مفهومسازی مقوله انقالبی
رديف

نشانگر

كد

7

015109

سپاه سرمايه ذىقيمتى براى ارقالب ماست

0

155001

سپاه ذخيرهاى است براى روزى که ارقالب از آن استااده بكند

6

155000

به اين ذخيره الهى(بسيج) بايد به چش تكري بنگريد

۳

095001

ر سا محور اصلى و مايه اميد و ذخيره الهى براى ارقالب و کشور است

0

015۳79

0

105151

1

905650

1

905650

9

905000

75

905000

77

905000

70

015671

(سپاه) در المق وجود ،به ارقالب و ارزشهاي آن ايمان آورديد

76

155000

سپاه فداييان ارقالب است

7۳

155001

مجموالهاي از بهترين الناصر ارقالبى

70

157570

از ارسانهاي ارقالبىاى مثل دما مورد ارتظار است

تنها ريرويى که قادر است از ارقالب و رظام جمهورى اسالمى دفاع کند ،فقا

مفهوم

ذخيره ارقالب

سپاه است
مىتوان براى آينده آرمانهااي بلناد اساالمى ،روى داما باه صاورت جادي
حساب کرد
االتقاد درست و آدنايي درست با مطارى رظرى اين ارقالب است
کسارى مىتوارند در مسير (پاسداري از ارقالب) محك بايساتند کاه داناخت
الميقى از مطارى رظرى ارقالب دادته بادند
سپاه به النوان موجود زرده بايد بدارد از چه مىخواهاد پاسادارى کنادب ايان

داااااااناخت

ارقالب چيست؟

ارقالب

بايد بدارد که از چه مىخواهد دفاع کند
سپاه بايستى بدارد که چه کار ماىخواهاد بكناد ،از چاه چيا ى ماىخواهاد
پاسدارى کند

ارقالبي

رديف

نشانگر

كد

70

157771

اين(سپاه) مجمواله زيطاى ارقالبى است

71

095000

سپاهِ امروز ،يک ريروى ارقالبى زرده است

71

155007

دما يک ريروى ارقالبى هستيد

79

157771

دما پاسداران و دما ريروهاى ارقالبى ،با اين ديد به مسائل رگاه کنيد

05

155000

اين سازمان ارقالبى از همه آفتهاي ططيعى و دورهاي صيارت گردد

07

105000

المق بخشيدن به روحيه ايمان و ايثار در االضاء اين رهاد ارقالبى

00

105150

در جهت ردد و دكوفايى هرچه بيشتر اين رهاد ارقالبى فراه سازيد

06

1۳5600

دما جواران ارقالبى

0۳

1۳5171

دما ارقالبى هستيد

00

1۳7550

دما جواران مخلن ارقالب

00

105000

سپاه داراى دأن ارقالبى است

01

955675

سپاه توارست در کشور به النوان يک رهاد ارقالبى فعال خود را معرفى کند

01

015۳50

سپاه ،ريروى ارقالبى پردور است

09

015109

سپاه يک سازمان ارقالبى است

65

015109

برادران ارقالبى سپاه

67

095۳50

سپاه يک ريروى ارقالبى است

60

095۳50

سپاه بر پايه درک و المل ارقالبى به وجود آمده

66

167570

دما جواران حقيقتاً دلسوز ارقالب

6۳

167570

دما جواران حقيقتاً الالقهمندتر به ارقالب

60

1۳7550

از مواضع اسالمى و (ارقالبي) يک سرسوزن القب رخواهند رشست

اهميااااات و

60

095۳50

وظياه اساسى رماينده اينجارب رظارت مستمر بر حاظ و استحكام (اساالم و

ضاااااارورت

ارقالب) است

ارقالبي

صداقتسازماري در سپاه پاسداران در گاتمان امامين ارقالب اسالمي

مفهوم

011
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رديف

نشانگر

كد

61

015109

سپاه ارقالبى به وجود آمد .اين ،خيلى امتياز است

61

015000

بايد به جذب هرچه بيشتر ريروهاي مؤمن به ارقالب همت گمادت

69

11500۳

بايد در اين راه(مطارزه با استكطار) ايستاد

۳5

11500۳

ادامه دادن اين جهت و حرکت(مطارزه با استكطار)

۳7

1۳5009

مطادا با ددمن سازش کنيد

۳0

601208

الدم امكان سازش با جنايتكاران

۳6

157771

دما پاسداران ،با اين ديد(سلطهگري آمريكا) به مسائل رگاه کنيد

۳۳

1۳5009

مطادا(در مقابل ددمن) سست دويد

۳0

1۳5171

مردم دريا دما را به خاطر کوتاه ريامدن تحسين مىکنند

۳0

155000

حجتى بر ما بود که رقش اتكا به روحيه ارقالبى را در ميدان المل رشان داد

۳1

095650

حاظ روحيه الهي منطعث از دوران ارقالب

۳1

095070

قوام سپاه ،به روحيه ارقالبى است

۳9

155007

ل وم حاظ تدين با روحيه ارقالبى

روحيااااااااه

05

955۳76

(روحيه ارقالبي) را بايستى تقويت کرد

ارقالبي

07

155000

00

955675

سرمايه سپاه در آن روزهاى آاازين دور ارقالبى چي ديگرى رطود

06

095009

سپاه هميشه بايد به صورت يک ريروى ارقالبى بادد

0۳

15510۳

سعى کنيد همچنان که سپاه ارقالبى متولد دده ،همواره ارقالبى بمارد

00

905000

00

905000

ارقالبى زيستن و ارقالبى ماردن سپاه است

01

955675

تجربه کسب کردرد

01

955675

روح ابتكار در آنها به جودش درآمد

09

955675

هرچه الزم دادتند ،ياد گرفتند

استكطارستي ي

سپاه در سايه روحيه ارقالبى توارست رقش تعياينکننادهاى را در دفاع حملاه
ايادى استكطار اياا کند

يكى از بخشهاي مه کاررامه سپاه ،ارقالبى زيساتن و ارقالباى مارادن ساپاه

ارقالبي ماردن

است
دستاوردهاي دور ارقالبي

018

مفهوم

05

955675

07

955675

00

955675

كد
آرچه براى ميدان رزم معنوى و مادى الزم بود با ابتكاارِ خودداان باه وجاود
آوردرد
در رزم مرزى با ددمنان مهاج و متجاوز موفق ددرد
در رزم جهادىِ ارقالبى در ميدانهاي بشدت مغشاوش و ماطه درون جامعاه
موفق ددرد

جمع

 1ماهوم

 00کد

(رگارردگان)7690 ،
مطابق جدول فوق ،مقوله ارقالبي از مااهي  :ذخيره ارقالب ،داناخت ارقاالب ،ارقالباي ،اهميات و

صداقتسازماري در سپاه پاسداران در گاتمان امامين ارقالب اسالمي

رديف

نشانگر

مفهوم

ضرورت ارقالبي ،استكطارستي ي ،روحيه ارقالبي ،ارقالبي ماردن و دستاوردهاي دورارقالبي تشاكيل
يافته است.
ب -مقوله مجاهدت :جدول دماره ( ،)۳رمايارگر خالصه تحليال مضاامين و ماهاومساازي مقولاه
مجاهدت است.
جدول شماره ( )4خالصه تحلیل مضامین و مفهومسازی مقوله مجاهدت
مفهوم

زيرمفهوم

تعداد كد

اهميت و ضرورت مجاهدت

34

جهاد في سطيل اهلل

10

کارکردهاي مجاهدت

13

راههاي کسب مجاهدت

4

ال امات مجاهدت

8

صات مجاهدان

8

اقسام جهاد

4

ردادت

رترسيدن از ددمن

19

دالوري

4

جوارمردي

0
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مفهوم

ايثار و فداکاري

9ماهوم

زيرمفهوم

تعداد كد

دجاالت

21

دهادتطلطي

30

اهميت و ضرورت فداکاري

27

فداکاري

21

اخالص در فداکاري

11

اخالص در ايثار

4

ايثار

6

اهميت ايثار

8

77زيرماهوم

061کد

(رگارردگان)7690 ،
جدول باال حاکي از آن است که مقوله «مجاهدت» از مااهي  :اهميت و ضرورت مجاهادت ،جهااد
في سطيل اهلل ،کارکردهاي مجاهدت ،راه هاي کسب مجاهدت ،ال امات مجاهدت ،صات مجاهادان،
اقسام مجاهدت ،ردادت و ايثار و فداکاري ،تشكيل دده است.
پ -مقوله تططيق قول و المل :برابر مااد مندر در جدول دماره ( ،)0خالصاه تحليال مضاامين و
ماهومسازي مقوله تططيق قول و المل ارائه گرديده است.
جدول شماره ( )8خالصه تحلیل مضامین و مفهومسازی مقوله تطبیق قول و عمل
مفهوم

الدم ورود به سياست

زيرمفهوم

تعداد كد

الدم گرايش به گروههاي سياسي

1

تطعات ورود به سياست

1

الدم ورود به اح اب و گروهها

75

الدم دخالت در سياست

2
1

111

تعهد

تعهد

7۳

صداقت

درستكاري

9

زيرمفهوم

17
وفاداري
 ۳ماهوم

وفاداري به اسالم

4

وفاداري به مردم

1

 1زيرماهوم

 05کد

(رگارردگان)7690 ،
جدول باال رشاندهنده اين است که مااهي ب الدم ورود به سياست ،تعهد ،صداقت و وفاداري مقوله
تططيق قول و المل را تشكيل داده است.
ت -مقوله امارتداري در جدول دماره ( ،)6خالصه تحليل مضامين و ماهومسازي مقوله
امارتداري ارائه گرديده

است.

صداقتسازماري در سپاه پاسداران در گاتمان امامين ارقالب اسالمي

مفهوم

تعداد كد

جدول شماره ( )9خالصه تحلیل مضامین و مفهومسازی مقوله امانتداری
مفهوم

رديف

نشانگر

كد

7

055077

اين (مملكت) امارتي است دست دما

0

067050

جمهوري اسالمي امارتي است ب رگ که بايد از آن حااظت کنيد

6

095950

بايد اين امارت (اسالم) را به او (خدا) بسپري

۳

095۳01

حاظ امارت الهي(اسالم است و جمهوري اسالمي)تكلي

0

095۳01

هم ما با ه براي حاظ يک امارتي که خدا به دست ما داده است

0

095650

1

095650

بايد امارت ( .ا.ا ).را به اهلش رد کني

1

015601

آن پاسداري را که ميکند خوب ارجام بدهد ،با امارت ارجام بدهد

9

015۳50

اسالم امارت است ر د ما

75

0۳7550

اسالم امارت است پيش دما

77

055۳50

اسالم امارتي است در دست هم ما

70

017770

زيردستتان ر د دما امارت است

76

167570

بارِ سنگينِ حاظِ اين امارتِ الهى(جمهورى اسالمى) بر دوش دماست

7۳

1۳5600

اين امارت حاکميت اسالم که اماروز در دسات آنهاسات ،اماارتى از هماه

است

.ا.ا .امارتي است که بايد حاظش کنيد
امارت
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رديف

نشانگر

70

105976

مفهوم

كد
پيامطران و اوليا و امامان است

جمع

سپاه در قطال امارت اسالم و ارقالب براى خود مسئوليتى قائل است
7ماهوم

 70کد

(رگارردگان)7690 ،
جدول دماره  6رشاندهنده اين است که مقوله امارتداري از ماهوم امارت با  70کد تشاكيل يافتاه
است.
ث -مقولااه اسااتقامت :مطااابق مااااد مناادر در جاادول دااماره ( ،)۳خالصااه تحلياال مضااامين و
ماهومسازي مقوله استقامت ارائه گرديده است.
جدول شماره ( )4خالصه تحلیل مضامین و مفهومسازی مقوله استقامت
مفهوم

تعداد كد

ماهوم استقامت

0

اهميت و ضرورت استقامت

70

ضرورت مقاومت

1

اهميت مقاومت

2

مقاومت

3

الوامل ايجاد مقاومت

10

الطه بر مشكالت

4

صطر

4

پايداري

4

ايستادگي

19

 75ماهوم

 0۳کد

(رگارردگان)7690 ،
111

جدول باال بيارگر آن است که مااهي ب استقامت ،اهميت و ضرورت اساتقامت ،ضارورت مقاومات،

استقامت را تشكيل ميدهند.
 مقوله قارونمنادي :در جادول داماره ( ،)0خالصاه تحليال مضاامين و ماهاومساازي مقولاهقارونمندي ارائه گرديده است.
جدول شماره ( )5خالصه تحلیل مضامین و مفهومسازی مقوله قانونمندی
تعداد كد

مفهوم
رظ و ارضطاط

17

رالايت قارون

01

رالايت سلسلهمراتب

75

برخورد با متخلاين

00

 ۳ماهوم

صداقتسازماري در سپاه پاسداران در گاتمان امامين ارقالب اسالمي

اهميت مقاومت ،مقاومت ،الوامل ايجاد مقاومت ،الطاه بار مشاكالت و صاطر و ايساتادگي ،مقولاه

 765کد

(رگارردگان)7690 ،
جدول فوق رشان ميدهد که مقوله قارون مندي از مااهي رظ و ارضاطاط ،رالايات قاارون ،رالايات
سلسلهمراتب و برخورد با متخلاين تشكيل دده است.
ب -یافتههای تحقیق

بر اسا
اسا

تج يه و تحليل صورت گرفته الوامل و مؤلاههاي صداقت سازماري در سپاه پاسداران بار
رهنمودهاي امامين ارقالب اسالمي به درح زير ارائه ميگردد:

ال  -ارقالبي بودن :مؤلاههاي دكلدهناده آن الطاارتاراد از :ذخياره ارقاالب ،داناخت ارقاالب،
ارقالبي ،اهميت و ضرورت ارقالبي ،استكطارستي ي ،روحيه ارقالبي ،ارقالبي مارادن و دساتاوردهاي
دور ارقالبي است.
ب -مجاهدت :از مؤلاههااي :اهميات و ضارورت مجاهادت ،جهااد فاي ساطيل اهلل ،کارکردهااي
مجاهدت ،راههاي کسب مجاهدت ،ال امات مجاهدت ،صات مجاهدان ،اقسام مجاهادت ،رداادت
و ايثار و فداکاري تشكيل دده است.
پ -تططيق قول و المل :مؤلاههاي دكلدهنده آن الطاارتاراد از :الادم ورود باه سياسات ،تعهاد،
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صداقت و وفاداري.
ت -امارتداري :مؤلاه دكلدهنده آن امارت است.
ث -استقامت :که از مؤلاههاي استقامت ،اهميت و ضرورت استقامت ،ضرورت مقاومات ،اهميات
مقاومت ،مقاومت ،مؤلاه هاي ايجاد مقاومت ،الطه بر مشكالت و صاطر و ايساتادگي تشاكيل داده
است.
 قارونمندي :مؤلاههاي تشكيلدهنده آن الطارتارد از :رظ و ارضاطاط ،رالايات قاارون ،رالاياتسلسلهمراتب و برخورد با متخلاين.
نتیجهگیری و پیشنهاد
چنارچه بررسي هاي رظري رشان داد امامين ارقالب اسالمي همواره بر صداقت در ريروهاي مسلح به
ويژه سپاه پاسداران تأکيد رمودهارد و مصاديق صداقت را در درستكاري ،صاحت المال ،صادق در
قول و المل ،وفاي به الهد ،امارتداري و دينداري ميدارند .از اين رو مقاله پايش رو باراي ياافتن
پاسخ به سؤال تحقيق ،گاتمان بنيانگذار جمهوري اساالمي اياران و مقاام معظا رهطاري از ساال
 7601تا  769۳در حوزه موضوع تحقيق مطالعه گرديد و از طريق روش رظريهپردازي دادهبنيااد باه
ويژه کدگذاري باز تعداد  001کد 71 ،زيرماهوم 60 ،ماهوم و در رهايت  0مقوله باه الناوان الوامال
صداقت سازماري در سازمان مورد مطالعه دناسايي دد .اين الوامال الطاارتاراد از :ارقالباي باودن،
مجاهدت ،تططيق قول و المل ،امارتداري ،استقامت و قارونمندي .الوامل احصااء داده مطتناي بار
آموزههاي ديني است .همچنين بررسيهاي ارجام داده در خصاوص پيشاينه تحقياق حااکي از آن
است که تاکنون پژوهشي کالن و جامع پيرامون موضوع مورد تحقيق که دربرگيررده همه اليههااي
االتقادي ،قاروري ،سازماري ،مأموريتي ،تاكري ،بررامه ري ي و بومي بادد ارجام رشده اسات .ايان در
حالي است که پژوهش حاضر کوديده است با توجه به رقش و تأثير بيبديل صداقت ساازماري در
سپاه پاسداران ،مااهيمي جديد و پيشرفته از الوامل و مؤلاههااي صاداقت ساازماري را بار اساا
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رهنمودهاي امام خميني (ره) و امام خامنهاي (مدظلهالعالي) در الرصه سازمان ماورد مطالعاه ارائاه
رمايد ،به رحوي که ضمن تحقق اهداف واال و صيارت از دستاوردهاي ارقاالب اساالمي ،ارتظاارات

به اين ترتيب ،رتايج تحقيق به سؤال اصلي تحقيق مطني بر" :الوامل و مؤلاههاي صاداقت ساازماري
در سپاه پاسداران بر اسا

رهنمودهاي امام خميني (ره) و اماام خامناهاي (مادظلاهالعاالي) کادام

است؟" پاسخ مناسب داده است.
با توجه به يافتههاي تحقيق پيشنهاد ميدود:
سپاه پاسداران رهيافتهاي تحقيق را در ارزياابي ،ارتصااب و توساعه ماديران و فرمارادهان ارداد
لحاظ رمايد.
پژوهشگران اولويتبندي الوامل و مي ان تأثير هر يک از مؤلاهها بر الوامل مرتط را به روش کماي
مورد ارزيابي قرار دهند.

صداقتسازماري در سپاه پاسداران در گاتمان امامين ارقالب اسالمي

بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران و مقام معظ رهطري را محقق رمايد.
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منابع
الف -فارسی


قرآن مجيد( ،)7611ترجمه الهي قمشهاي ،ارتشارات حر ،چاپ اول



امام خميني(ره) ( ،)7695صحیفه نور ،تهران ،موسسه تنظي و رشر آثار امامخميني(ره) ،چاپ چهارم



امام خميني(ره) ( ،)7601وصیتنامه الهی سیاسی ،تهران ،برگ رگار



امام خامنهاي(مدظلهالعالي) ( ،)769۳حديث واليت (لوح فشرده مجموعهه رهنمهودههای رهبهر مع هم
انقالب اسالمی) ،تهران ،موسسه پژوهشي فرهنگي ارقالب اسالمي



امام خامنهاي(مدظلهالعاالي)( 76آرشهیو بیانهات ،قابالدسترساي در( http://www.Leader.ir :فشارده
مجمواله رهنمودهاي رهطر معظ ارقالب اسالمي) ،تهران ،موسسه پژوهشي فرهنگي ارقالب اسالمي



ابن دعطه ،حسن بن اللي( ،)7610تحف العقول ،ترجمه :بهراد جعاري ،تهران ،دارا کتب االسالميه



خوارساري ،آقا جمال ،محمد بن حساين( ،)761۳شهرح رهررالح م و دررالح هم ،جلاد0و6و ،۳تهاران،
دارشگاه تهران



دهخدا ،اللياکطر( ،)7611لغتنامه دهخدا ،تهران ،دارشگاه تهران



رجايي ،سيدمحمدکاظ ب کاظمي ،مصاطاي( ،)7695دااخن ترکيطاي صاداقت در باازار اساالمي ،مجلهه
معرفت اقتصاد اسالمی ،سال سوم ،دماره اول ،پياپي پنج  ،پايي و زمستان  ،7695صاحه  770ا 7۳۳



ططاططاييب محمدحسين (7690ق)،المیزان فی تفسیر القران ،چاپ سوم،



طريحي ،فخرالدين( ،)7610مجمع البحرين ،محقق :حسيني ادكوري ،احمد،تهران ،مكتطه المرتضويه



فراهيدي ،خليل بناحمد ( 7۳75ه ق) ،العهین  ،رشار هجارت ،چااپ دوم ،محقاق /مصاحح :دکتار مهادي

 ،70تهران ،دارالكتب االسالميه

مخ ومي و دکتر ابراهي سامرائي ،ق


قمي ،الطا (7۳7۳ق) ،سفینه البحار و مدينه الح م و اآلثار ،جلد ،0ق  ،اسوه



مجلسي ،محمدباقر (7600ق) ،بحاراالنوار ،تهران ،ارتشارات بحاراالروار



مصطاوي ،حسن ( ،)7601التحقیق فی كلمات القرآن ال ريم ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارداد اسالمي



رصيريزاده ،مژگان ( ،)7611اللل الدم صداقت در سازمانها و رقاش ماديران در تارويج صاداقت ،مجلهه
ال ترونی ی پیک مديران
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صداقتسازماري در سپاه پاسداران در گاتمان امامين ارقالب اسالمي
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