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  دهكيچ
 صداقت ،آنها نيسرآمدتر ژهيو به ،ياخالق اصول از يافت كه توان ينم راي سازمان حاضر عصر در
 .بـود  خواهدمؤثر  آن تيموفق در باشد مكحا سازمان بر صداقت اگر .نياز باشد بي ،ياركدرست و
 ياسـالم  انقالب پاسداران سپاه در را يسازمان صداقت يالگو است آني پ در مقاله نيا رو، نيا از
 پرداختـه  ياسـالم  انقالب رهبران شهياند و آراء ليتحل و هيتجز به اديبن داده روش از استفاده با

 جهـت  ادامـه  در .و بررسي شـد  مطالعهي خوان تمام صورت به مستندات همه اساس نيا بر است،
 يكدگـذار  قيطر از جهينت در و گرفت قراري اوكوا مورد منتخبي ها گزارهي نظر اشباع به لين

 موضـوع  خصوص در مقوله 26 و رمقولهيز 21 مفهوم،294 رمفهوم،يز 56 د،ك 4309 تعداد باز،
ـ گرد احصـاء  قيـ تحق يميپـاراد  يالگـو  يمحـور  يكدگـذار  لهيوسه ب و شد ييشناسا قيتحق  .دي

 :از اسـت  عبـارت  شـده  ييشناسـا  يهـا  مقوله ها، داده از منتج يالگو در قيتحق يها افتهيبراساس 
ـ تهد و سپاه يها آرمان و اهداف ،ياسالم انقالب يروزيپ شامل؛ يعلّ يها مقوله ـ  يدهاي  و يداخل
 الت،يتشـك  و سـازمان  جامعـه،  در سـپاه  گـاه يجا و شـأن  ل؛يـ قب از يطيمح يها مقوله ،يخارج
 ،يسازمان و يفرد اتيمنه ،ييافزا هم و وحدت ،يبانيپشت ،ياله اتيعنا مانند؛ يا واسطه يها مقوله
 ر،يمـد  /فرمانده ت،يترب و ميتعل ،ييگرا تيمعنو رت،يبص ،يتمداريوال شامل؛ يراهبرد يها مقوله

 و يشـروندگ يپ شـده،  توانمنـد  رفتـار  ،ينوشـوندگ  ،يدار مـردم  ،يمـدار  اخـالق  ،يارذگـ  خدمت
 اقتـدار  آن، يدسـتاوردها  و ياسـالم  انقالب از يپاسدار ل؛يقب از يامديپ يها مقوله و ييخوداتكا

  .رانياي اسالمي جمهور مقدس نظامي تعال و توسعه كشور، يدفاع
   .مقوله ،ياسالم انقالب پاسداران سپاه ه،يفق يول ،يسازمان صداقت الگو، :واژگان كليدي
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 مقدمه

 گـاهیجا ینـید یهـا و آموزه میاسـت کـه در تعـال یاخالقـ ئلفضا نیتر از بزرگ ییصداقت و راستگو
 دسـتور از پس یتعال و تبارک خداوندفراوان به آن سفارش شده است.  اتیدارد و در قرآن و روا یا ژهیو
ـأَ  اي«: دیگو و دیفرما یم امر صدق به ،یزکاریپره به َ وا نَ يالَّـذ اهيُّ نـُ ـوا آمَ ونُـوا وَ  اهللاَ اتَّقُ ـعَ  كُ ـادِق مَ  »نيَ الصّ

 لتیفضـ نیـا .دیباشـ راسـتان بـا و دیـکن پـروا خـدا از دیا آورده مانیا که یکسان یا )؛١١٩(توبه، 
 رو، نیـا از خداسـت؛ یسـو بـه مـردم دعوت در یاله امبرانیپ مشخصه نیبارزتر یاخالق−یانسان
 برخـوردار یا ژهیـو گـاهیجا از خـرد و نیـد نـزد و بوده یانسان دهیپسند و کین اعمال از ییگوراست
 هماهنـگ و سو کی زبانش و دل متعادل، و سالم انسان که کند یم جابیا انسان پاک فطرت .است
 خواسـتار ،یاله منشور نیا کند. یجار زبان بر دارد باور را آنچه و باشد یکی باطنش و ظاهر باشد،
 آنـان بـا و ردیـبگ قـرار انیراسـتگو فیـرد در دیبا دوم باشد؛ راستگو دیبا انسان اول :است زیچ دو

 وجـود از گـرید یجـا در قرآن وصف نیا با .شود راستان نیا راه مدافع و دکنندهییتأ و همدم موافق،
 را راسـتان نیراسـت یمایسـ کـه کنـد روشن و کند تفحص که خواهد یم یکین و ریخ آور امیپ مبارک
 در تا گرداند آشکار را پردازان دروغ احوال مقابل، در و باشد امان در آنان منزلت و کرامت تا اندیبنما
ـا« :دیفرما یم قرآن .ندینما حذر و زندیبپره آنها از مردم و ندیآ گرفتار دروغشان برابر فَ نـْهللاُ ا عَ َ  کَ عَ  ملِ

مْ ـلَ  أَذِنْتَ  تّى هُ َ تَبَ يَ  حَ وا نَ يالَّذ کَ لَ  نيَّ قُ دَ مَ  وَ  صَ لَ عْ  از شیپـ چـرا دیببخشا تیخدا ؛)۴٣ توبه،( »نيَ الْكاذِب تَ
  ؟یداد) بازماندن( اجازه، آنان به یبازشناس را انیدروغگو و شود روشن تو بر انیراستگو) حال( آنکه

 ازی اخالقـ اصـول و باشـد مکحـا سـازمان بر اخالق اگر سازمان دنید بیآس از اجتنابی برا
 :اول .بـود خواهـدمـؤثر  سازمان تیموفق در جهت چند از شود مراعات نانشکارک و سازمان طرف
 آن نـانکارک و سـازمان نیبـ: دوم؛ شد خواهد نهینهاد سازمان در ارزشیک  عنوان بهی اخالق اصول
 لکـ مثبـت ردکـعمل ویی ایـپو شـاهد سازمان: سوم؛ شود یم برقرار دوستانه و شفاف ،مؤثر روابط
  .بود خواهد سازمان
 وی ا حرفـهی هـا تیـفعال بـر هکـ شدهی اجتماع معضلیک  صداقت فقدان جوامع ازی برخ در

 دیتهد رای گروه تکمشار ها، سازمان در صداقت فقدان .است زده فراوان بیآسی اجتماع تعامالت
 ،یپوشـ بیـع مبالغـه، تملـق، فتنـه، لیـقب ازی متنـوع اریبسی ها صورت  به ارک طیمح در و ندک یم
 آن در هیی کها سازمان .ندک یمی تجل گرفته شکل دروغ هیپا بری جملگ هک ...وی طلب فرصت رنگ،ین

 نـانکارک نیبـی اعتماد یب از مملو پرتنشی طیمح جادیا موجب شود یمی تلقی زرنگ عنوان به دروغ
 جـهینت در شـود، یمـ وارونـه صـورت  بـه تیوضـع دادن نشـان و نیدروغی ها آمار ارائه ران،یمد با

  .ابدی یم کاهشی ور بهره
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 اسالم دار پرچم عنوان به رانیای اسالمی جمهور نظام در ،یدرستکاری برقرار و توسعه ییسو از
 در صداقت نییتب به توجه و شود یم محسوب صداقت بارز های مصداق ازیکی  ،یمحمد ناب

 آن دری سـازمان صداقت وجود هیی کها سازمان ازیکی  .است اتیضرور از ارکراه ارائه و سازمان
ی ارزشـ جنبه بعد،یک  از .استی اسالم انقالب پاسداران سپاه است، برخوردار یشتریب تیاهماز 

 نیـل رواین از. است آن دستاوردهای و انقالب حفظ دری شتازیپ گرید بعد از و است نهاد نیا داشتن
  .شود  می چندان دو آفرین مزیت ارکان ترین مهم از یکی عنوان به پاسداران سپاه در سازمانی  صداقت به

 پاسـداران سـپاه افـراد و سـازمانی اجزا ارکان، در نبودن درستکار یمعنا به یصداقت یب چنانچه
 بـود نخواهـد قادر سازمان این −نیابد تحقق مزبور سازمان از فقیهولی انتظارات عبارتی به− ابدی رواج
  . آید می شمار به انقالب اصل برای جدی تهدیدی موضوع این و آید نائل خود مأموریت و اهداف به

 یراستا در و تیمأمور یفایا یبرا است ریناگز مزبور سازمان شده اشاره مشکالت بر غلبه یبرا
 نیبنـابرا .ردیـگ  بهـره »یسـازمان صـداقت« نـهیزم در یکـاربرد یالگـو از عملکـرد، سطحی ارتقا

   .شود یم احساس شیپ از شیب یقیتحق نیچن انجام ضرورت
 تیـتقو و یراهبـرد تیـمز بـه لیـن جهـت الزمی سـازوکارها جـادیا یبـرا انمحققرو  از این

 امـام ریتـداببراسـاس  را »یسـازمان صـداقت« یالگـو که اند آن دنبال به پاسداران سپاه یها کارکرد
 و اتیمنو ر،یتداب انات،یب است یهیبد .دنینما ءاحصا ،)یالعال  مدظله(ی ا خامنه امام و ینیخم

 علـوم بـر یمبتنـ )یالعال  مدظله(ی رهبر معظم مقام و یاسالمی جمهور انگذاریبن یها رهنمود
 و تیهـدا ل،یتشـک تیمسئول به توجه با و اند گرفته لکش یمحمد ناب اسالم یمبان و یماسال
 و ریتـداب انـات،یب در ،یزمـان یها ضـرورت و هـا تیواقع ات،یمقتض همواره ،یاسالم نظام یرهبر
   است. شده منعکس این بزرگواران اتیمنو

 گفتمـانبراسـاس  یبـوم و مدون یالگو چیهی اسالم انقالب پاسداران سپاه در حاضر حال در
 نیچنـ اسـت آن دنبـال بـه حاضـر قیتحق و نشده هیتهی علم روش با رانیای اسالم انقالب رهبران
   .کند یمعرف ادیبن دادهی پرداز هینظر روش از استفاده با رایی الگو
 در سـازمانی صداقت الگوی معرفی: توان می را تحقیق هدف شده یاد مالحظات گرفتن نظر در با
) العـالی  مدظله( ای خامنه  امام و خمینی  امام های رهنمود براساس اسالمی انقالب پاسداران سپاه
 پاسـداران سـپاه در سـازمانی صـداقت الگـوی: از است عبارت تحقیق پرسش اساس این بر. داد قرار

  ؟چیست) العالی  ظله مد( ای خامنه  امام و خمینی  امام های رهنمود براساس اسالمی انقالب
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  قیتحقی نظری مبان

  قیتحقی تجرب نهیشیپ

 ارتباطـات وی رهبر صداقتی گر یانجیم اثر )٢٠١٢( ارانکهم ویی رضا ل؛یقب ازی داخل محققان
 یبررسـ رای سازمان تیخالق وی سازمان صداقت نیب رابطه )٢٠١٢( ارانکهم و فر یخان ،یسازمان
 صداقتی ساز پارچهیک مدل )٢٠٠٧( 1ارانکهم و اسشورمن مانند؛ی خارج پژوهشگران .اند کرده

ی رهـایمتغ وی سـازمان صداقت مطالعه )٢٠١٠( 2نبروگیو هالندر نده،یآ و حال گذشته، ،یسازمان
 ،)٢٠١٣( 3ارانکـهم و ابرو ال ها، دانشگاه و ها دهکدانش خیتار دری علم تیئهی اعضا نیب مربوطه

 وی سـازمان ردکـعمل وی سـازمان صـداقت ت،یریمـد صداقت )٢٠١۴( 4ارانکهم و زیوکی سیپال
ی ها ستمیس از استفاده دری سازمان توجهات وی سازمان صداقت ریثأت )٢٠١۴( 5همکاران و پاکنوان

  .اند داده قرار پژوهش مورد را سسهؤمی زیر برنامه
 موضـوع رامـونیپ جـامع و النی کـپژوهش نونکتا هک دارد آن از حکایت قیتحق سوابق یبررس

 ،یرکـتف ،یتیمـأمور ،یسـازمان ،یقـانون ،یاعتقـادی ها هیـال همـه رنـدهیدربرگ هکـحاضر  قیتحق
 بـه توجه با دهیوشک پژوهشاین  هک استدر حالی  نیا .است نشده انجام ،باشدی بوم وی زیر برنامه
 صـداقت از شـرفتهیپ و دیـجد یمیمفـاه پاسداران، سپاه در یسازمان صداقت لیبد یب ریتأث و نقش
ی ا خامنـه  امـام و ینـیخم امامی رهنمودهابراساس  و جیرا یها هینظر به ابتناء بدون را یسازمان

   .دینما ارائه مطالعه مورد سازمان عرصه در )یالعال  مدظله(
  
  قیتحق یشناس مفهوم

 ،یعلـ طیشرا از لکمتشی نمودار« :است شده فیتعر نیچن الگو ،ادیبن دادهی پرداز هینظر روش در
ی ناشـی راهبردها ،یطیمح طیشرا گر، مداخله طیشرا ،)یسازمان صداقت نجایا در(ی محور  دهیپد
 .)۵٣، ص١٣٩٠ ،و لطیفی انیذوالفقار( »است حاصلی امدهایپ وی محور دهیپد از

 بـا خبـر مطابقـت بـه اخـالق، در اما ؛است واقع با خبر مطابقت منطق، در »صدق« از منظور
 »صـداقت« از سـخن اخـالق، در و »صـدق« از سـخن منطق، در .شود یم گفته خبررسان اعتقاد
ۀ جملـ در و گفتـار در تنها ه،یاولی معنا به کذب و صدق :معتقدندی برخ ).١٣٧۵ ،یحیطر( است
 کهی صورت در و ندیگو یم »صدق« را واقع و درون و ریضم با گفتار مطابقت و دهند یم معنای خبر
 بـه »صـدق«ی گـاه .)١٣٧۴ ،یاصفهان راغب( بود نخواهد تام صدق نباشد، مزبور شروط ازی کی
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 نـدیگو یم »صـدق« را زیـچ هـر کامـل :گفـت توان یم .است آمده دهیپسند اوصاف جامعی معنا
ۀ مـاد در هیـاول اصـل ).ق١۴١٠ ،یدیـفراه( کند باور رای اله اوامر تمام که استی کس »قیصّد « و
 در هیـاولی معنـا نیـا .اسـت بودن حق بر و خالف و خطا از سالمت بودن، کامل و تمام »صدق«

  ).١٣۶٨ ،یمصطفو(کند یم تفاوت گوناگونی کاربردها
 :ردک فیتعر گونه نیا را »صداقت« توان یم شمندان،یاند اصطالحات و یلغو یمعنا در تأمل با

 طیمح و جامعه افراد گرید خدا، خود، با شخص ارتباط در که ذومراتب،ی اکتسابی اخالق لتیفض«
 و ظاهر انیم جه،ینت در و گردد یم داریپد افته،ی رسوخۀ ملک کی عنوان به فرد در و کند یم دایپی تجلّ 

 »گـردد یم برقـرار تعـادل گریکـدی بـا نهـایاۀ همـ و رفتـار و کالبـد انیـب و نوشـتار بـا گفتار باطن،
 بـهی وفـا میقسـراسـتگویی  .اسـت صداقت از اخص نجا،یا دریی راستگو ).١٣٨٧ زاده، یرینص(

 در انـتیخ میقسـیی گو دروغ که همچنان شود؛ ینم آنها شامل و است انصاف وی دار امانت عهد،
 صـفت ).همـان( شـود ینم آنها شامل و استی انصاف یب و مانیپ و عهد به نسبتیی وفا یب امانت،

 انصـاف، تیـتقو موجـب اسـت، −اخصی معنا به− صداقت نیع خود هکنیا بر افزونراستگویی 
 هی کـکسـ آن .شـود یم زیـن −اعـمی معنـا بـه صداقتی عنی− عهد، بهی وفا وی دار امانت قناعت،
  ).١٣٨٢ ،ینصر( ندیگو یم کردار درست ای ارکدرست دهد، انجام یدرست و یراست به را شیکارها

 شـخص چـون نـدیگو امانـت هـم را امانت .است نانیاطم وی منیای معناه ب »أمن« از امانت
 ).١٣٧۵ ،یحـیطر( اسـت مـنیا و مطمـئن اوسـت شیپ امانت هی کسک آن انتیخ از گذار امانت

 بـه ریـغ نـزد هکـ اسـت زییچ معنای به −باشد هرچه− امانتی اسالم شمندانیاند و عرف انیب در
  ).ق١٣٩۶ ،ییطباطبا( برگرداند وی به سپس و ندک حفظ سپارنده برای را آن تا بسپارند عهیود

ی اجـزا و ابعـاد همـه فهیوظ انجام وی ریگ لکش حاضر؛ قیتحق دری سازمان صداقت از منظور
 مفهـوم یعبـارت به .استی اسالم انقالب نیامام انتظاراتی مبنا بری اسالم انقالب پاسداران سپاه

 و قـول در صـدق عمـل، صـحت ،یدرسـتکار :لیقب از صداقت یها جنبه همه ،یسازمان صداقت
  .شود یم شامل را یدار امانت و عهد به یوفا عمل،
  
  اتیروا و قرآن در یراست و صداقت گاهیجا

 خارج مطابق شود،  می داده که خبری ای و گفتار که است معنا نیدر اصل به ا» صدق«از » صداقت«واژه 
اما از آنجا کـه  ند؛یگو  می» راستگو« و »صادق« باشد، خارج و واقع با مطابق خبرش که را یکس و باشد
 در )،۴٠٢ق، ص١۴١٧ ،یی(طباطبـا انـد  دهیـطور استعاره و مجاز، اعتقاد، عزم و اراده را هم قـول نام به
 ایـ و باشـد اعتقـادش بـا مطـابق عملش که هم را انسانی کرده، استعمال زین آنها در را صدق جهینت

   .اند  دهینامراستگو  و صادق باشد، مطابق مشیتصم و اراده با کند  می که کاری
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از  ینـید یهـا آموزه و میتعـال در کـه اسـت یاخالق لئفضا نیتر بزرگ از ییراستگو و صداقت
 در میکـر قرآن است. شده فراوان سفارش آن به اتیروا و قرآن در و ای برخوردار است ژهیو گاهیجا
َ أَ  اي« :دیفرما یم باره نیا نُوا نَ يالَّذ اهيُّ وا آمَ قُ ـعَ  ونُواكُ  وَ هللاَ ا اتَّ ـادِق مَ  کـه کسـانی ای ؛)١١٩ (توبـه، نيَ الصّ
   .»دیباش انیراستگو با و دیکن پروا خدا از د،یا آورده مانیا

 یسـو بـه مـردم دعـوت در یالهـ امبرانیـپ مشخصـه نیبـارزتر یاخالقـ−یانسان لتیفض نیا
 گـاهیجا از خـرد و نیـد نزد و بوده یانسان دهیپسند و کین اعمال از ییراستگو رو، نیا از خداست؛

 زبـانش و دل متعـادل، و سـالم انسان که کند یم جابیا انسان پاک فطرت است. برخوردار یا ژهیو
  کند. یجار زبان بر دارد باور را آنچه و باشد یکی باطنش و ظاهر باشد، هماهنگ و سو کی

 یناگسسـتن یونـدیپ دو نیـا پـس است، فطرت خواست زین یدرست و است یفطر ینید اسالم
 و مـانیا اصـول از را  آن و شـده دیتأک مسلمانان ییراستگو بر یگوناگون ریتعاب با اتیروا در و دارند

ُس الدِّ « :اند  آورده حساب به یندارید
ْ
ْدُق َرأ  یراسـت نسـبت )٢١٨ص ،١٣۶۶ ،عبدالواحد( ؛»ِن یالصِّ

ْقَوی َدَعاِئِم اْإلِ « است. بدن به سر نسبت ن،ید به
َ
ْدُق أ  یها هیپا نیتر محکم یراست؛ (همان) » َمانیالصِّ

َجاة« است. مانیا ْدِق َتُکوُن النَّ    است. ییراستگو در آخرت و ایدن یرستگار ؛(همان) »ِبالصِّ
کسی که  نینخست د،یای راست گو  فرمود: چون بنده  که می دمیشن قاز امام صاد: «دیگو یم یراو

 کـه کسی نیاول د،یراستگو است و چون دروغ گو  داند که  می زیکند خدا است و خودش ن  می قیاو را تصد
  ).١٧٨ص ق،١۴٠۶ ه،یابوب ابن( »است دروغگو که داند  می زیو خودش ن خداست کند  می بیتکذ را او

 معنـا عـالم در کـه اسـت نوری یراست :دیفرما یم یراست و صداقت فیتوص در صادق امام
 است او ظاهری نور نفوذ تحت در که زییچ هر او از ردیگ می ییروشنا که آفتابی مانند درخشد،  می
 است، صدق به متصف قتاً یحق که کسی شود.  نمی وارد آفتاب به دادن نور نیا در ضعفی و نقصان و
 و دهیـند کـاذب افـراد در را تقلـب و کـذب دارد، وجـود او نفس در که صدقی قتیحق مقتضای به

 نیـا آری کند.  می قیتصد را آنان اظهارات و نموده صدق و صحت به حمل اعمال در را آنان تظاهر
 کـه کس آن جز به و ستین انتظاری او از معنا نیا ریغ که است تیروحان قتیحق و صدق نور همان
 حضـرت کـه چنان .شود  نمی دهید او از زییچ باشد او باطن صفای و تینوران و پاک فطرت خالف
 کرد؛ باور را او سخن و اظهار و نمود قیتصد خورد، قسم چون او دروغی اظهار در را سیابل آدم
   نداشت. وجود تقلب و دروغ از اثری آدم نفس در رایز

نا إِىلوَ لَقَدْ «: دیفرما   خداوند متعال در سوره طه می دْ هِ نَسِ   عَ بْلُ فَ نْ قَ مَ مِ ا یَ آدَ مً زْ دْ لَهُ عَ ْ نَجِ  )١١۵ طه،( »وَ ملَ
 در سیابل و میافتین او برای استواری عزم و کرد فراموش او اّما م،یبود گرفته مانیپ آدم از ن،یا از شیپ

 بـاطن و ظـاهر در عمـل نیا سابقه را کسی او از شیپ و برد کار به را خالف و تقلب نیا ،اول مرتبه
 در آدم صـدق و صـفا از و شـده انکارییز و خسران دچار دروغ نیهم ارتکاب لیدل به او پس نبود.
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 کـه دروغـی سـبب بـه− تیروحان و صدق ملکه مرحله از را او و نبرد ینفع او اضالل و اغوا جهت
 نقـل بـه ؛٣۴ص ،ق١۴٠٠ ،ی(مصطفو برد رونیب نتوانست −کرد اظهار خلود و شگییهم به راجع

  ).صادق جعفر امام از:
 اسـت؛ حـق بـا بـودن مطابق صدق شود؛ یم استفاده صادق جعفر امام سخنان از که چنان

 و ضـعف نقطـه و ظلمـت آن در کـه اسـت قتـییحق و نور حق و حق از است ای  مرتبه و ظل عنیی
 ،ضاللت ،بطالن گونه چیه البته شد، صدق انسان صفات و وجود که صورتی در پس نباشد. خالفی
 ت،یـنوران اثـر طور قهـری به شد، صدق قتیحق زییچ چون و بود نخواهد او در ظلمتی و انحراف
 شـخص کـرد. خواهـد جلـوهدر آن  صدق آثار ناخواه و خواه و شود می ظاهر آن قتیحق و درستی
 و افعـال در وسـتهیپ و دهیـند زییچ قتیحق و صدق جز به دخو باطن و قتیحق مقتضای به صادق
  .)٣٢۵ص ،١٣۶٠ (همان، است صدق یجستجو در گرانید حرکات
 دیـمف و ثمربخش آدم حضرت یبرا صدق، صفت و :دیفرما یم تیروا ادامه در صادق امام
دروغ  الیـو خ نـداد راه خـود به را راستی ریاو به مقتضای صفا و صدق باطن خود، غ رایز د؛یواقع گرد
  .  کردنکرد و کذب او را که به صورت صدق بود باور  سیدرباره ابل

و  میدیـند بوده او برنامه و مانیپ برخالف که را زییچ آدم از ما: فرمود متعال خداوند که است نیا
 دگییـاز مقـام برگز س،یو دروغ ابل لهیلحاظ بود که به سبب ح نیهرگز او قصد نافرمانی نداشت و از ا

  او کاسته نشد. 
 هیـو تزک بیدر اثـر تهـذ  صـدق قتیو عالی انسانی است و حق دهیصفات پسند از کییصدق 

 حیو اعمال قبـ ئاتیو برائت انسان از س هیحصول صدق موجب تزک نی. همچندیآ یالهی به دست م
 تبرئـه و هیظهور صدق، از جانب پروردگار متعال تزک جهیدر نت سییکه حضرت ع شود، چنان  می
بْحانَکَ ما «قرار گرفت:  شیو مورد ستا) شد حیقب اعمال و ئاتیس(از  ونُ يَ قالَ سُ ـولَ  أَنْ  یل كُ  سَ يْ لَـ مـا أَقُ
قِّ  یل نْتُ  إِنْ  بِحَ تُهُ  كُ لْ تَهُ  فَقَدْ  قُ لِمْ  سـت،یمن ن ستهیمنزهی تو! من حق ندارم آنچه را که شا ؛)١١۶(مائده، » عَ

  دانی، تو از آنچه در روح و جان من است، آگاهی.   سخنی را گفته باشم، تو می نی! اگر چنمیبگو
مُ يَ هذا : «دیفرما  طور کلی می به سییع حضرت به مربوط گذشته اتیدر آخر آ عُ يَ  وْ ـادِق نْفَ  نيَ الصّ

مْ  هُ قُ دْ   بخشد.   به آنها سود می ان،یراستگو امروز، روزی است که راستِی  ؛)١١٩(همان، » صِ
ای کـه در   و صدق به هر اندازه رندیگ  می مطلوب جهیب صفت صدق نتسب به نیروز جزاء صادقدر 

  . آورد یو نجات م هیوجود آدمی برقرار و ثابت گردد، به همان مقدار برای او تزک
ای است که با توجه و لطـف پروردگـار متعـال در بنـدگان   برنده ریشمش یفرمود: راست یامام عل

شـود، از  دایـکـه پ ییو در هر کجـا دیبه هر موردی که فرود آ ریشمش نیشود و ا  مخصوص او ظاهر می
 انیراستگو  تو از جمله صادقان و اینافذ و قاطع خواهد بود. پس هرگاه بخواهی که بدانی آ ن،یآسمان و زم
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 و دگییبا کمال دقت و با نظر خالص در باطن و رفتـار و کـردار خـود رسـ دیبا انیاز دروغگو ایهستی، 
و چنـان خـود را بـه  کـردهالهی و روی حق و عدل بررسـی  زانیو قلب و ظواهر خود را به م کرده قیتحق
 امـتیو در معرض سنجش روز ق یا  شده حاضر الهی عدل شگاهیدر پ ییحق عرضه داری که گو نیقوان

نُ : «دیفرما   ای. خداوند متعال می   قرار گرفته زْ ئِذٍ يَ وَ الْوَ مَ وازالـْ وْ نْ ثَقُلَتْ مَ قُّ فَمَ أُولئِکَ  نُهُ يحَ مُ  فَ ُ هُ ونَ املـْ لِحُ » فْ
او در مقام وزن  زانیشوند، پس هر کسی که م  می دهیحق سنج زانیدر روز جزاء مردم به م ؛)٨(اعراف، 
  شد او رستگار خواهد بود.  تر  نیکردن سنگ

ی عـدالت و درسـتی و صـحت قـرار رو اخـالق، و دیچون برنامه معنوی تو از جهت افکار و عقا
 ثابـت تیـکرد، البتـه مقـام صـدق برا دایتو طبق معنا و باطنت صورت پ یگرفت و اظهارات و ادعاها

 یمخالفـت و تضـاد نیتر زبان و قلب کوچک انیمرتبه صدق است که در م نیکمتر نیو ا شد خواهد
که ذکر شد مانند آدمی است که در حالت احتضـار  فییو تعر تیفیک نینباشد و شخص صادق به هم

گذرد،   کرده و از جهان ماده و صورت می تیباشد. شخص محتضر خواه و ناخواه روی به عالم روحان
شــخص صــادق در همــه احــوال، اقــوال و افکــار خــود صددرصــد از صــدق و درســتی و  نیهمچنــ

مـردم خواهـد گذشـت  هـای یکرده و از تظـاهرات و اختالفـات و دعواهـا و هوسـران روییپ  قتیحق
  ).  به نقل از: امام جعفر صادق ؛٣۵ص ،١٣۶٠  (مصطفوی،
 از عنـیی کنـد؛ دایـپ تحقق انسان زندگی و وجودی مراحل تمام در دیبا یراست و صداقت ن،یبنابرا
ی، از جهت رفتار و کردار و اعمـال و از جهـت نفسان صفات و ها یخو لحاظ از د،یعقا و افکار لحاظ

 قتیاگر انسان تمام حرکات و سکنات و همه احوال او روی صدق، راستی، درستی و حق ان،یگفتار و ب
را بـه دسـت آورده  تیکمـال و انسـان ریسـعادت و مسـ نهیخوشبختی و زم هیالبته سرما رد،یصورت گ

و انحرافـات در  لـهیشود که از مراحل کذب، تقلـب، ح  است. پس صدق در صورتی ثابت و برقرار می
 گـریو هواپرستی و هوسرانی و د ییو خودستا ییو خودنما قتیافکار و اعمال و تظاهرات برخالف حق

ه و از هرگونه نادرستی و زشتی خـود را پـاک افکار و رفتار و کردار و گفتارهای مخالف حق، دوری کرد
  ).  ٣٢٨ص همان،( دینما هیو تزک
 نیـا از هکـآن و دهد یم لیکتش را مانیا و نید شالوده یدرست و یراست مییبگو اگر وصف نیا با

   .میا نگفته یگزاف سخن است، شهیر یب او در نید واقع در باشد نارکبر یاتیح و بایز خصلت
  
  اتیروا و قرآن در صداقتی ها گونه

 صـداقت .استی ضرور آن مراتب و اقسام شناخت آن، مفهومک در و صداقت قهیطر مودنیپی برا
 سـه براساس نیبنابرا .شمارد یم صادق را آن شخص هک است یزیچ انیب در رفتار و اقدام ینوع زین

 صداقت یالبدک زبان با یگفتار زبان تطابق مثالً  .ابدی یم مختلف یها گونه زین صداقت زبان، گونه



 ٨٣   ا.ا.ج رهبران منظر ازالگوی صداقت سازمانی در یکی از نهادهای انقالبی 

 

 یگفتـار زبان به تنها صداقت متقدمان آثار در و است صداقت یگفتار و یرفتار زبان تطابق .است
  .اند برشمرده را ردارک پندار، گفتار، در صداقت زین آنها و است نشده محدود
  :دارد وجود امر نیا زین نامعصوم المک و قرآن اتیآ در
 هـا نوشـته مثل کند می القا دیگران به مخاطب مقام در که آنچه هر در صدق :گفتار در صدق) الف

 خـواه باشـد، دیگـر انسـان گفتگـو طـرف خـواه. شـود می متفاوت گفتگو طرف برحسب که ها گفته و
 خـود مخاطـب خـودش خـواه و باشد گرفته قرار خداوند با تخاطب و عبادت مقام در و باشد خداوند
 َجالُلـُه  زاد َمقاُلـُه  َصـَدق مـن ).٢٩۶ص ،۴،ج١٣٧٣ ،عبدالواحد( قُدرهُ  َجّل  اقواله فی َصَدق َمن. باشد

  ؛)٢٧٨ص ،۵ج همان،(
 :اسـت ردارکـ در صـدقی ها نمونه ازی ردارک بای گفتار زبان تطابق :کردار در صدق) ب

َاأَ   يا« لُونَ  ينَ الَّذ هيُّ عَ َ تَقُولُونَ ما ال تَفْ نُوا ملِ لُـونَ  * آمَ عَ نْدَ اهللاِ أَنْ تَقُولُوا ما ال تَفْ تًا عِ قْ َ مَ ربُ  ؛)٣ و ٢ صـف،( »كَ
 خشـم اریبسـ خدا نزد دینک ینم عمل هک دییگو یمی سخن چرا د،یا آورده مانیا هی کسانی کا

  ؛دینکن عملبه آن  هک دییبگو یسخن هک است
: اسـت صـداقت اقسام دیگر از انسان رفتار و اعمال با آدمی فکر و نّیت تطابق :پندار در صدق) ج

ُجل َقدُر  ِتِه  َقدرِ  علی الرَّ ِتِه  َقدر َعَلی َعَمِلِه  و ِهمَّ  مقـدار بر عملش و اوست همت اندازه بر آدمی ارزش ؛ِنیَّ
فِس  ِاالّ  الَجَسُد  َیُقوُم  ال ماکَ ) ۵٠٠ص ،۴ج ،١٣٧٣ عبدالوهاب،( نیتش ِة  بالنَّ  الـّذیُن  ُیقـوُم  الک ذلک الَحیَّ
یَتِه  إال اِدقِة  بالنِّ َیة َتثبُت  ال و الصَّ اِدقِة  النِّ   ).٢۴٨ص ،٧٠ج ق،١۴٠٣مجلسی،( بالعقِل  ِاال الصَّ

  
  یاسالم انقالب نیامام منظر از مسلح یروهاین در صداقت

 نیـا انجـام در یدرسـتکار تیـاهم و کشـور تیـامن و ثبات حفظ در مسلح یروهاین نقش به نظر
   .میکن یم مرور را صداقت باب در یاسالم انقالب رهبران گفتمان ر،یخط تیمأمور
 بدهـد، انجام امانت با بدهد، انجام صداقت با بدهد، انجام خوب ،کند یم که را یپاسدار آن 

 انجـام خـوب هسـت دستشـان کـه یکـار آن که یوقت ها قشر ۀهم … بدهد، انجام خدا یبرا
  ؛)٢٨/٠٣/١٣۵٨ ،ینیخم (امام شود یم خوب مملکت کی بدهند،

 و نـداریید و امانـت و  صداقت هک آنها و غرب و شرق ادییا اسالمی انقالب روزییپ آغاز در 
 بسـتند ارتـش  نـابودی بـه مـرک بودنـد، ردهکـنک در روزییپ حماسه در را انیارتش داری هنیم

  ؛)٢٣،ج١٣٧٨ امام، فهی(صح
 انجـام خوب ندک می هک را پاسداری آن فرد، هر پاسدار، آن د،یهست پاسدار د،یهست قم در شما 

  ؛(همان) بدهد انجام امانت با بدهد، انجام  صداقت با بدهد،
 از آنهـا و آنهاسـت از ملـت .انـد ملت آغوش در شهربانی و ژاندارمری ارتش، انتظامی، قوای 
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 و اسـالم جمهـوری بـه خـدمت و اسـالم بـه خدمت و رانیا به خدمت  صداقت با آنها .ملت
  ؛(همان) نندک می ملت به خدمت

 و دینک می اسالم برای تیفعال روح سالمت با ، صداقت با هک نمیب می را ها جوان شما وقتی من 
 ؛(همان) نمک می مباهات دیده می قرار مرگ خطر معرض در را خودتان

  یا خامنـه(امـام  دیـانقالب بـرای  صـدق و صـفا و اریکفـدا مظهـر انصـافاً  و(پاسداران) حقًا، 
  ؛)١٣۶٨/١٩/٠۴
 صادق و ارکدرست ارتشیک  هک است زییچ همان دوستی، هنیم و دوستی وطن حیصح معنای 

 ؛)٨/٨/١٣٧٠( دهد می انجام القول
 کی قت،یحق دنیفهم در سبقت و اسالمی و الهی هایارزش رشیپذ در سبقت و جهاد در سبقت 

 آن ههمراه نمـود، کـ گریید ارزش با را آن و ردک سبما ک ییهوا رویین را ارزش نیارزش است؛ ا
 ؛)١٩/١١/١٣٧٠ ،یا خامنهخطر (امام  هایدانیم در قول  صدق و ستادگییا از است عبارت هم
 بـه رویـن درون در هک است نیا نم،ک می دکیتأ انتظامی رویین ۀهم برای آن، بر هک گریید ۀتکن 

 ؛)٢۶/۴/١٣٧٢ ،یا خامنه (امام دیبده را تیاهم ثرِ کحدا امانت، و  اریکدرست و عمل صّحت
 نیحس (امام دانشگاه نیا( و  صداقت و یکپا و راستی مظهر نظم، و تقوا و مانیا مظهر دیبا 

  ؛)١٧/٨/١٣٧۴ ،یا خامنه (امام باشد ریکروشنف و نییب روشن مظهر
 هکـ مقـّدس دفـاع در لـی،یتحم جنگ در است؛ داده را  صداقت امتحان ،صدق باب در جیبس 

 تـا هـم بعـد اییقضا و مقّدس دفاع دوران از بعد داد؛ امتحان جیبس بود، شورک سخت روزگار
 جیبسـ ۀمجموعـ و جیبسـ سازمان .است داده را خودش  صداقت امتحان جا  همه جیبس امروز
  .)٢٩/٨/١٣٩٢ ،یا خامنه (امام دارد  صداقت هک است داده نشان

 را صـداقت قیمصاد شانیا که شود  یم استنباط نیچن یاسالم انقالب رهبران اناتیب مجموع از
  .دانند یم یندارید و یدار امانت عهد، به یوفا عمل، و قول در صدق عمل، صحت ،یدرستکار در

  
  قیتحق یشناس طیمح

ی نهـادی اسـالم انقـالب پاسـداران سپاه .میپرداز یم مطالعه مورد سازمانی اجمالی معرف بهک نیا
 و رانیـای اسـالم انقـالب ازی نگهبـان آن هـدف هی کـرهبـر مقـامی عـالی فرمانـده تحـت است

 طبق خدا قانون تیمکحا گسترش وی الهی ها آرمان تحقق راه در مستمر وششک و آنی دستاوردها
 بـای ارکـهم قیطر ازی اسالمی جمهوری دفاع هیبن املک تیتقو و رانیای اسالمی جمهور نیقوان
ی اساسـ قـانون .باشـد یمی مردمـی روهـاینی سـازمانده وی نظام آموزش و مسلحی روهاین ریسا

  :ندک یم فیتعر گونه نیا رای انقالب نهاد نیا رانیای اسالمی جمهور
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  نیـا  یروزیـپ  یروزهـا  نینخسـت در  کـه  یاسالم  انقالب  پاسداران  سپاه :پنجاهم و یکصد  اصل
 .ماند  یم پابرجا  آن  یدستاوردها و  انقالب از  ینگهبان در خود  نقش  ادامه  یبرا شد،  لیتشک  انقالب
  مسـلح  یروهـاین  تیمسـئول قلمرو و  فیوظا با  رابطه در  سپاه  نیا  تیمسئول قلمرو و  فیوظا حدود

  .شود یم  نییتع  قانون  لهیوس  به آنها  انیم  برادرانه  یهماهنگ و  یهمکار بر دیکأت با گرید
وا وَ «  مهیکر  هیآ  حکم  به :یکم و پنجاه و یکصد  اصل دُّ مْ  أَعِ ا لَـهُ تُمْ  مَ تَطَعْ نْ  اسْ ةٍ  مِ ـوَّ ـنْ  وَ  قُ بـاطِ  مِ  رِ

ـَيْلِ  بُونَ  اخلْ هِ وَّ  بِهِ  تُرْ دُ مْ  وَ  اهللاِ عَ كُ وَّ دُ رينَ  وَ  عَ نْ  آخَ ِمْ  مِ وهنِ ُمُ  ال دُ وهنَ لَمُ عْ مْ  اهللاُ تَ هُ لَمُ عْ   دولت )۶٠ انفال،( » يَ
  نیمـواز  طبـق بـر را  ینظـام  آمـوزش  امکانـات و  برنامـه کشور افراد  همه  یبرا  است  موظف
  نظـام و کشـور از  مسـلحانه  دفـاع  توانـایی  همواره افراد  همه  که  طوری به ،دینما  فراهم  یاسالم

 .باشد  رسمی  مقامات  اجازه با باید  اسلحه  داشتن  ولی باشند،  داشته را  ایران  اسالمی  جمهوری
 ،ینیزمی روین :از عبارتندی اسالم انقالب پاسداران سپاهی فرمانده تحتی ها سازمان و روهاین

  .مستضعفان جیبس سازمان و قدسی روین فضا، هوای روین ،ییایدری روین
  :از عبارتندی انقالب نهاد نیا تیمأمور

 یجمهـور نظـام یبرانـداز ،یخرابکـار درصـدد کـه ییهـا انیـجر و عوامل با یقانون مبارزه. ١
  ؛باشند یم  رانیا یاسالم انقالب هیعل اقدام ای و ،یاسالم

 یجمهـور نیقـوان تیـحاکم ینفـ درصـدد هیقهر قوه به توسل با که یعوامل با یقانون مبارزه. ٢
  ؛باشند یاسالم

 یقـانون مجـوز بـدون کـه یکسان سالح خلع جهت در یانتظام یروهاین گرید همانند اقدام. ٣
  ؛ندینما یم ینگهدار و حمل مهمات و اسلحه

 تیـحاکم و تیـامن و نظـم یبرقرار جهت در لزوم، مواقع در یانتظام یروهاین با یهمکار. ۴
  ؛کشور در قانون

 و یاسـیس یهـا تیشخص و اماکن از حفاظت جهت در یانتظام یروهاین گرید با یهمکار. ۵
   .محل نیتأم یشورا صیتشخ به یمذهب

 و اسـتقالل از یپاسـدار جهت در لزوم مواقع در رانیا یاسالم یجمهور ارتش با یهمکار. ۶
  ؛رانیا یاسالم یجمهور نظام و یارض تیتمام

 یاسـالم یشـورا مجلـس بیتصو به که یقانون طبق کشور کل یاطالعات ارگان با یهمکار. ٧
  ؛دیرس خواهد

 ینظام و یاسیس ،یدتیعق یها آموزش یاجرا و یفرمانده و اداره ،یسازمانده ،یزیر برنامه. ٨
   ؛یاسالم نیمواز طبق بر نیمستضعف جیبس یاعضا
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 ،یامـداد خـدمات انجـام و حـوادث و ایـبال بـروز هنگـام به یامداد اتیعمل در مشارکت. ٩
 عـدل نیمـواز کامـل تیـرعا بـا و دولـت  درخواست به یسازندگ جهاد و یدیتول ،یآموزش
 را الزم یرزمـ یآمـادگ سـپاه، یعـال یشورا صیتشخ به که یحد در صلح زمان در یاسالم
  ؛ندهد دست از خود یها تیمأمور انجام یبرا
 تیـوال یرهنمودها بر یمبتن یاسالم نیمواز و میتعال طبق سپاه یاعضا آموزش و پرورش. ١٠

 انجـام منظـور بـه الزم تـوان کسـب جهت در ینظام و یاسیس ،یدتیعق یها نهیزم در هیفق
  .)دوم فصل سپاه، اساسنامه( محوله یها تیمأمور

 
  مسلحی ها روینی ها یژگیو

 آنهـا نیتر دهیـچیپ البتـه و هستندی اجتماع نهاد نیتر افتهی سازمان مسلح یروهاین ،یساختار بعد از
 تنوع موجود،ی ها تیعضو انواع وجود مستقل، سازمان چهار حداقل وجود .شوند یم محسوب زین
 زین ویک  هر ازین مورد مهارت و دانشۀ نیزم دریی پاسخگو ضرورت آنها، سطوح و مشاغل رینظ یب
 از ،یسازمان مطلوب فرهنگ تیتقو جهت در شده ادی مشاغل انیم در الزم انسجام و ارتباط جادیا

  .است شورک در مسلحی روهاینی ساختاری زهایتما جمله
 و ارتـش پاسدارن،  سپاه از اعم مختلفی روهاین تیمأمور تنوع و تعدد ازی ردکارک نظر نقطه از

 لکیتشـیی ها رمجموعـهیز از زیـن روهـاین نیـا ازیک  هر نیهمچن .است برخورداری انتظامی روین
   .هستندی متفاوتی ها تیمأموری دارا هک شوند یم

یی ایـپو وی دگیچیپ از طیمح نیا هک است نیا انگریب زین شورک مسلحی هاورینی خارج طیمح
 طیمحـ بـا هیدوسـوی ارتبـاط در بازی نظامعنوان  به مسلحی روهاین سازمان .است برخورداریی باال
 دربـر را ها دسـتگاه فـرا و ها دسـتگاه  خـردهی ا گسترده اریبس ۀمجموع ارتباط، نیا .دارد قرار شیخو
ی ها رسـالت جملـه از زیـن است مواجه آن با شورک هیی کدهایتهد با مقابله ن،یا بر افزون .ردیگ یم
 آن از برخاسـته فیوظـا و ها تیمأمور و عمل طیمح شناخت به موضوع نیا .است مسلحی روهاین

  .)۵۶−۵۵ص ،١٣٩۴ همکاران، و فرد زاده یقاض از صیتلخ( شود یم مربوط
  
  یاسالم انقالب پاسدارن  سپاه در یسازمان  صداقت موجود وضع

 شـد، نهـاده بنـا تـاب و تب پر دوران آن احوال و اوضاع ضرورت به یاسالم انقالب پاسداران سپاه
 از برخاسـته که مقدس نهاد نیا .نهاد سر پشت یکی یکی را ینیافتخارآفر مراحل و کرد رشد پله پله
 و یشناس فهیوظ و یدرستکار صداقت، هیپا بر را خود یریگ شکل و انیبن شاکله، است، انقالب متن
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 ،یانقالبـ ،یمردمـ ینهـاد را خـود یاسـالم انقـالب یروزیـپ اوان همان از و داد قرار یرتمدایوال
 کنـار در کـرد، سـرکوب نطفـه در یداخلـ یها توطئـه .داد نشـان زهیبـاانگ و رگـذاریثأت مند، دغدغه
 ٰی اقص در را تیامن و دیجنگ یبعث متجاوزان با مقدس دفاع سال ٨ در رانیا یاسالم یجمهور  ارتش
 مبادرت ،یداخل یها یتوانمند به اتکا با یلیتحم جنگ از بعد .نمود برقرار مان یاسالم کشور نقاط
 ریـاخ یها سال در و کرد ییبسزا نقش مملکت یآبادان و عمران در کرد، خود ینوساز و یبازساز به
 نابود را یریتکف یها ستیترور قدس یروین از استفاده با ،بود شده منطقه مردم جان یبال داعش که

 تیـامن یبرقـرار در را خود نقش و دیگرد انیجهان نیتحس و رتیح بهت، موجب که ینحوه ب کرد.
 حراسـت یخـوبه ب آن یدستاوردها و انقالب مقدس یها ارزش از کالم کی در نمود. ثابت منطقه

   است. هنمود یپاسدار و
 از یخـارج و یداخلـ دشـمنان یهـا بیتخر مقابـل در هرهموا رانیا یاسالم یجمهور رهبران

 و انقـالب مـردم، بـه وفادار نهاد نیا عملکرد از و اند نموده تیحما یاسالم انقالب پاسداران  سپاه
   .اند داده قرار شیستا و دیتمج مورد را آن و کرده تیرضا اظهار نظام،
 ،یدرسـتکار در ه،یـفق یولـ گفتمـان بر یمبتن صداقت قیمصاد قیتحق نیا در نکهیا به توجه با
 عملکـرد د،یـگرد یمعرف یندارید و یدار امانت عهد، به یوفا عمل، و قول در صدق عمل، صحت
  .است صداقت نیع یاسالم انقالب پاسداران سپاه

  
  قیتحقی شناس روش

 بـا ادیـبن داده هیـنظر از وی فـکی روش؛ نظر از .استی اربردک−یادیبن هدف؛ نظر از حاضر قیتحق
   .است شده استفاده مند نظام ردیکرو

 صـداقت الگـوی گیری شـکل بـرای اسـت؛ شـده گرفته نظر در حوزه دو در پژوهش آماری جامعه
) العالی مدظّله( ای خامنه امام حضرت و خمینی امام فرامین و احکام ها، نامه بیانات، همۀ سازمانی،

 شده انتخاب ها گزاره آنها بین از و گرفته قرار بررسی مورد تحقیق موضوع بر متمرکز شمار،تمام صورت به
 تسـلط قبیـل؛ از( نیاز مورد های ویژگی به عنایت با کدگذاری، مراحل در نظرسنجی انجام جهت. است
 اسـالمی جمهـوری گـذار بنیان های اندیشه به شناخت مدیریت، دانش به اشراف مبنایی، نظریه روش به

 نفر ١٠ تعداد ،)اسالمی انقالب پاسداران سپاه مأموریت و وظایف با آشنایی رهبری، معظم مقام و ایران
  .اند شده گزینش خبرگان از

 ؛یابزارهـا از اسـتفاده بـا یا کتابخانـه روش بـا قیـتحق اتیـادب بخـش در ازین مورد اطالعات
 جهت و اند شدهی آور جمع ،یپژوهش و یعلم مقاالت ،یتخصص و یعلم یها کتاب ،یبردار شیف
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 ،ینـیخم امـام یاسـیس یالهـ نامه تیوص ،نور فهیصح از لیتحل و هیتجز یبرا ها داده یگردآور
  .است شده استفاده یرهبر معظم مقام یرسان اطالع گاهیپا و تیوال ثیحد افزار نرم

 بـه معطـوف ،یزمـان قلمـرو .اسـت یسـازمان صـداقت به معطوف پژوهش، یموضوع قلمرو
 .اسـت یاسـالم انقـالب پاسـداران سـپاه شامل یسازمان قلمرو و است ١٣٩۴ تا ١٣۵٧ یها سال
 بـه لیـتحل و هیـتجز هـا، دادهی آور جمـع بـا زمان هم ق،یتحقی ط در :پژوهشیی روا تحقق جهت
 ٢٩۴ رمفهـوم،یز ۵۶ د،کـ ۴٫٣٠٩ احصاء؛ با .است شده انجام دفعات بهی برگشت و رفت صورت
 بـه جزء تحلیل رویکرد از انتخاب .است شده حاصلی نظر اشباع مقوله ٢۶ و رمقولهیز ٢١ مفهوم،
 پایـایی. خبرگـان نفر ١٠ تعداد به مرحله، سه طی محوری و باز کدگذاری ارجاع و نموده پیروی 1جزء

 برقـراری. ١٣٩۴ سـال تـا ١٣۵٧ سال از ها، داده آوری جمع دامنه گسترش: وسیله به نیز حاضر تحقیق
 )نظـری کفایـت( نظـری اشـباع بـه نیـل. خام های داده و مفاهیم ها، مقوله بین روشنی تطبیق یا اتصال

  .است شده احصا ،)اول دست(ی واقع متون مطالعه براساس الگوی ریگ لکش و
 
  قیتحقی ها افتهی و ها داده لیتحل و هیتجز

  خبرگان جامعهی ها یژگیو یفیتوص لیتحل و هیتجز )الف

 شیافـزای بـرا نیکلـ است، محور محققیی مبنای پرداز هینظری فکی قیتحق روش هکنیا به تیعنا با
 و موضـوع بـا مـرتبط خبرگان نظرات از بازی دگذارک مرحله در خطا زانیم اهشک و اعتبار ویی روا
 م،یمفـاه م،یرمفـاهیز دها،ک ن،یتر مناسب انتخابی برا منظور نیهم به .دیگردی بردار بهره قیتحق
 الزم اصـالحاتی دلفـ روش به و دیگرد عیتوز نظران صاحب نیب  نامه پرسش ها مقوله و ها رمقولهیز
   .آمد عمل به

  :است شده گرفته نظر در خبرگان انتخابی برا ریزی ها اریمع ق،یتحقی محتوا به تیعنا با
 ؛یرهبر معظم مقام و رانیا یاسالم یجمهور گذار انیبنی ها شهیاند بایی آشنا 
 ییمبنای پرداز هینظری فکی قیتحق روش بایی آشنا Y؛ 
 ؛خدمت سابقه سال ٢٠ مک دست ازی برخوردار 
 ؛یاسالم انقالب پاسداران سپاه تیمأمور و فیوظا بایی آشنا 
 تیریمد دانش به اشراف. 
 .دنـدیگرد انتخـابی نشـیگز وهیشـ به خبرگان از نفر ١٠ تعدادی بند تیاولو وی ده وزن از پس
   .است شده ارائه )١( شماره جدول در خبرگان جامعهی ها یژگیوی آماری بند جمع
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  خبرگان جامعه یها یژگیو یآمار یبند جمع ):١( جدول
  

 بندی اولویت
  خبرگان

میانگین
 وزنیارزش

وزنیارزش
 ۵سؤال

وزنیارزش
 ۴سؤال

وزنیارزش
 ٣سؤال

 وزنی ارزش
  ٢ سؤال

 وزنی ارزش
  ١سؤال

  لسؤا
  نفرات         

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

 )١٣٩٧(نگارندگان، 

  
 شایستگی از منتخب نظران صاحب که، است واقعیت این مبین) ٢/۴( ها میانگین میانگین: تفسیر

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

  ها داده ریسا لیتحل و هیتجز )ب

 1،بـازی دگذارک ابتدا .است شده استفاده )لیتحل و هیتجز( یدگذارک مرحله دو از پژوهش نیا در
 م،یمفـاه م،یرمفـاهیز دها،کـ یاحصـا بـه اقـدام هـا، دادهی گـردآور بـا همزمـان مرحلـه؛ نیا در
ی برخـ و مراجعـه انـاتیب متـون بـه سپس .دیگرد متون از )مضمون لیتحل( مقوالت و رمقوالتیز
 و شـامدیپیـک  مفهـومک در قیـطر از بـازی دگذارک .شدند اضافهی دیجدی دهاک ای حذف دهاک

 واقـع در .اسـت دهیـگرد انجـام مسـتمر سـهیمقا فن قیطر از و آنی برا )برچسب( نامیک  انتخاب
ی برگشت و رفت صورت به روش نیا .اند شدهیی شناسا میمفاه آن، قیطر از هک استی لیتحل ندیافر
 م،یرمفـاهیز دها،کـ منتخـب، متون از تینها در و دیگرد حاصلی نظر اشباع تا افتی ادامه قدر آن

  .شد احصا مقوالت و رمقوالتیز م،یمفاه
ی مثـال مقوالت، و میمفاه کدها، ؛یریگ شکل روند و لیتحل و هیتجز منطق با ییآشنا منظور به

  :است شده آورده ریز جدول دری دگذارک نحوه از
  
  

                                                           
1. Open Coding 
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  یدگذارک مثال ):٢( جدول

 مقوله مفهوم  زیرمفهومکد
تعهد  .باشندداریپاومتعهدقاً یعم)هاتی(پاسداران) به (مسئول

 قول تطبیق
 عمل و

 صداقت   .بدهدانجامصداقتبابدهد،انجامخوبکندیمکهرا یپاسدار آن 
  مردم به وفاداری .نسبت به ملت خودشان وفادار هستندمسلح یقوا وفاداری اسالم به وفاداری .نسبت به اسالم وفادار هستندمسلحیقوا

  )١٣٩٧نگارندگان، (

  
 شـش در ها مقولـه دادن ونـدیپ وی دهـ ربطی فراینـدی ط 1،یمحوری دگذارک )دوم( مرحله در
 ٢۶ از .دیـگرد مرتبی امدیپ وی راهبرد ،یا واسطه ،یطیمح ،یمحور ،یعلی ها مقوله شامل گروه
 مقوله ١٢ ،یانجیم مقوله پنج ،یطیمح مقوله دو ،یمحور مقولهیک  ،یعل مقوله سه حاصل، مقوله
  .دیگرد ظاهری میپارادای الگو قالب در ،یامدیپ مقوله سه وی راهبرد
  

  قیتحقی ها افتهی

 در هکـ شـده استفاده )یدگذارک( لیتحل و هیتجز نوع دو از پژوهش نیا در شد، اشاره هک طور همان
  :است شده داده ارائه مرحله دو هری ها افتهی ادامه
 از هــا، داده لیــتحل و هیــتجز و منتخـبی هــا متن حجــم ثــرتک علـت بــه :بــاز کدگـذاری. ١
 گانه شش و ستیب مقوالت ارائه به فقط و دهیگرد نظر صرف مقوالتی ساز مفهوم و نیمضام لیتحل

   .است شده بسنده
 و رمقولـهیز ٢١ و مفهـوم ٢٩۴ رمفهوم،یز ۵۶ د،ک ۴٫٣٠٩ تعداد ریاخ حاتیتوض به تیعنا با
  :است شده ارائه )٣( شماره جدول در پژوهشی ها مقوله .دیگردیی شناسا مقوله ٢۶

  
  قیتحق گانه شش و ستیب یها مقوله ):٣( جدول

  کد تعداد  زیرمفهوم تعداد  مفهومتعداد زیرمقولهتعداد مقولهتعداد مقولهنوع  ردیف
  ١٧٨    ٢٠  ٣ علی  ١
 ۵۶٨ ١٨  ٣۶ ۶ ١ محوری  ٢
  ٢٨۵    ٢٣  ٢ محیطی  ٣
  ٨٢٢    ۴۴ ١ ۵ ایواسطه  ۴
  ١٨۶۵ ٣٨  ١٢۴ ٣ ١٢ راهبردی  ۵
  ۵٩١    ۴٧ ١١ ٣ پیامدی  ۶

  کد ۴٣٠٩  یرمفهومز  ۵۶  مفهوم٢٩۴ یرمقولهز٢١ مقوله٢۶ جمع
  )١٣٩٧نگارندگان، (

                                                           
1. (Axial) Codding Paradigm 
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 یکـی تحلیل و تجزیه از مرحله این در اندیشمندان، برخی دیدگاه براساس :محوری کدگذاری. ٢
 و انتخـاب) سازمانی صداقت( اصلی پدیده یا مقوله عنوان به باز کدگذاری از شده ایجاد های مقوله از
 اسـت گردیده مرتبط آن ِگرد به) مقوله٢۵( ها مقوله سایر سپس گرفته، قرار بررسی مورد فرایند مرکز در

 الگـوی گانۀ شـش ابعـاد شـده، یـاد ترتیبـات بـا مقاله این در ).٩٧ص ،١٩٩٠ همکاران، و استراس(
  :است شده بازآرایی زیر شرح به سازمانی صداقت پارادایمی
 رشد یا وقوع به که هایی اتفاق و وقایع حوادث، به محققان، برخی نظر به بنا: عّلی های مقوله) الف

 سـه حاضـر تحقیـق در). ۴٣٣ص ،١٣٩١ حبیبـی،( گـردد می اطالق انجامد، می ای پدیده گسترش و
 بـر گـذار تأثیر محیطـی شـرایط عنوان بـه »تهدیدات« و»ها آرمان و اهداف« ،»انقالب پیروزی« مقوله
 جـدول در مـرتبط کدهای و مفاهیم ها،  زیرمقوله با عّلی های مقوله ارتباط. شد داده تشخیص ها راهبرد
  :است گردیده ارائه) ۴( شماره
  

  یعل یها مقوله ):۴( جدول

 کد تعداد مفهومتعداد مقولهنام  ردیف
  ٢٣ ۴ انقالبپیروزی  ١
  ١٠٠ ١٢ هاآرمانواهداف  ٢
  ۵۵ ۴ تهدیدات  ٣
  کد ١٧٨ مفهوم٢٠ مقوله٣  جمع

  )١٣٩٧نگارندگان، (
  
 دنبـال بـه رایی هـا راهبرد هکـ اسـتی ا واقعه ای اتفاق حادثه، ،یمحور رکف: محوری مقولۀ) ب
 حاضـر، قیـتحقی ها مقوله از دامک چیه هکنیا لیدل به ).٩٧ص ،١٣٩٠ اران،کهم و استراس( دارند
 صـداقت( قیـتحق موضـوع بـا متناسـب نـامی اصـل دهیـپدی بـرا نبـود، ها مقوله ریسا از تر یانتزاع
 جـدول در مـرتبطی دهاک و میمفاه ها، رمقولهیز بای محور مقوله ارتباط .دیگرد انتخاب )یسازمان
  :است شده داده شینما )۵( شماره
  

  یمحور  مقوله ):۵( جدول

  کد تعداد  زیرمفهوم تعداد مفهومتعداد زیرمقولهتعداد  مقوله نام

  سازمانی صداقت

  ۶٠  ٧ ۴ عملوقولتطبیق
  ١۵   ١ یدار امانت
  ۶٢   ٨ بودنانقالبی

  ٢٣٧  ١١ ٩ مجاهدت
  ١٣٠   ۴ مندیقانون

  ۶۴   ١٠ استقامت
 کد ۵۶٨  یرمفهومز  ١٨ مفهوم٣۶ یرمقولهز۶  جمع

 )١٣٩٧نگارندگان، (
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 سلسـله زمینـه هسـتند، معـرف هـم ای زمینـه های مقوله به که ها مقوله این :محیطی های مقوله) پ
 است خاصی شرایط سلسله یک نشانگر زمینه. کند می داللت ای پدیده به که است ای ویژه خصوصیات

 مقولـه دو حاضـر تحقیـق در). ٩٧ص ،١٣٩٠ همکـاران، و استراس( شود می انجام راهبردها آن در که
 تشـخیص ها راهبرد بر گذار تأثیر محیطی شرایط عنوان به »تشکیالت و سازمان« و »سپاه جایگاه و شأن«

  :است گردیده ارائه) ۶( شماره جدول در محیطی های مقوله کدهای و مفاهیم تعداد. شد داده
  

  یطیمح یها مقوله ):۶( جدول

  کد تعداد مفهومتعداد مقولهتعداد  ردیف
  ٩٠ ۵ سپاهجایگاهوشأن  ١
  ١٩۵ ١٨ تشکیالتوسازمان  ٢
  کد ٢٨۵ مفهوم٢٣ مقوله٢  جمع

  )١٣٩٧نگارندگان، (

 سـهولتی خاصـ نـهیزم درون را راهبردهـا هکـ هسـتند ییهـا مقولـه :ای واسطه های مقوله) ت
 ها، رمقولهیز تعداد ).٩٧ص ،١٣٩٠ اران،کهم و استراس( نندک یم دشانیمق و محدود ای و دهیبخش
  :است دهیگرد ارائه )٧( شماره جدول در یها مقوله یدهاک و میمفاه

  
  یا واسطه یها مقوله ):٧( جدول

  کد تعداد  مفهوم تعداد مقولهزیرتعداد مقولهنام  ردیف
  ۶٧  ٩ پشتیبانی  ١
 ١٠١  ١٣ ١ افزاییهم  ٢
 ٧١  ٩  الهیعنایات  ٣
 ١۵١  ١١  وحدت  ۴
 ۴٣٢ ٢ منهیات  ۵
  کد ٨٢٢  مفهوم۴۴ یرمقولهز١ مقوله۵  جمع

  )١٣٩٧نگارندگان، (

  
 و مسـئولیت نقـش، ایفـای بـرای مناسـب ابزارهایی راهبردی، های مقوله: راهبردی های مقوله) ث
 ها، زیرمقوله تعداد ).٩٧ص ،١٣٩٠ همکاران، و استراس( دهند می ارائه »سازمانی  صداقت« وظایف
  :است گردیده درج) ٨( شماره جدول در راهبردی های مقوله کدهای و زیرمفاهیم مفاهیم،
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  یراهبرد یها مقوله ):٨( جدول

  تعدادکد  زیرمفهوم تعداد مفهومتعداد زیرمقولهتعداد مقولهنام  ردیف
  ١٣٢  ١١  پیشروندگی  ١
  ٢۵۵  ١٣ ۶  مدیر/فرمانده  ٢
 ۶٣۵  ٢۵ ٢۵ ١ گراییمعنویت  ٣
  ۶٨  ٨  نوشوندگی  ۴
  ١٠۴  ١٠  مداریاخالق  ۵
  ۶٢  ٨  بصیرت  ۶
  ١۵١  ١١  تربیتوتعلیم  ٧
  ٧۵   ٨  گزاریخدمت  ٨
 ۵١   ۶  خوداتکایی  ٩
 ١٩۴   ١٧  شدهتوانمندرفتار  ١٠
  ٣٧   ۶  داریمردم  ١١
  ١٠١  ٨ ٢ والیتمداری  ١٢
  کد ١٨۶۵  یرمفهومز  ٣٨ مفهوم١٢۴ یرمقولهز٣ مقوله١٢  جمع

  )١٣٩٧نگارندگان، (

  
 و اســتراس( هســتند هــا راهبرد حاصــل و جــهینتی امــدیپی ها مقولــه :پیامــدی های مقولــه) ج
 در یامـدیپ یها مقولـهی دهاکـ و میمفاه ها، رمقولهیز ها، مقوله تعداد .)٩٧ص ،١٣٩٠ اران،کهم

  :است دهیگرد درج )٩( شماره جدول
  

  یامدیپ یها مقوله ):٩( جدول

  کد تعداد  مفهوم نام زیرمقوله مقولهنام  ردیف
  ٢٩٨  ٢۵ ٨ اسالمیانقالبازپاسداری  ١
 ٢۴٨  ١۵ ٣ دفاعیاقتدار  ٢
  ۴۵  ٧  .ا.ا.جنظامتعالیوتوسعهبهکمک  ٣
  کد ۵٩١  مفهوم ۴٧ یرمقولهز١١ مقوله٣  جمع

  )١٣٩٧نگارندگان، (

  
  قیتحقی میپارادای الگو

  :است دهیگرد میترس )١( شماره نمودار در ورکمذ موارد به توجه با حاضر قیتحقی میپارادای الگو
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  )١٣٩۶ نگارنده،( فقیهولی رهنمودهای براساس پاسداران سپاه در سازمانی صداقت الگوی): ١( نمودار

  الگو نییتب

 امـام حضـرت یانـدک فاصـله بـه ١٣۵٧ بهمن در رانیا یاسالم شکوهمند انقالب یروزیپ از پس
 به .نمود صادر را یاسالم انقالب پاسداران سپاه سیتأس فرمان ١٣۵٨ بهشتیارد دوم در ینیخم
 انقـالب فرزند سپاه" که اند فرموده عنوان دفعات به )یالعال مدظله( یرهبر معظم مقام خاطر نیهم

 آن یدسـتاوردها و انقـالب از دارد فهیوظ مقدس نهاد نیا یاساس قانون ١۵٠ اصلبراساس  ".است
 نیـا در ).١٣٧٩ ،یاسـالم یشـورا مجلـس( دینما حراست یخارج و یداخل داتیتهد مقابل در

 صـداقت مسـتلزم آنهـا تحقـق کـه است شده میترس پاسداران سپاه یبرا ییها آرمان و اهداف راستا
 صـداقت .است بوده هیفق یول دیتأک مورد همواره مختلف ریتعاب و اشکال به امر نیا .است یسازمان
 :از عبارتنـد هکـ اسـتیی ارهاکسـازو و ابـزار مسـتلزم سـپاه طیمحـ در شدن ییاجرا یبرا یسازمان

ــداریوال ــ ،یتم ــمعنو رت،یبص ــ ،ییگرا تی ــترب و میتعل ــده ت،ی ــد /فرمان ــدمت ر،یم  ،یگزار خ
  .ییخوداتکا و یشروندگیپ شده، مندنتوا رفتار ،ینوشوندگ ،یدار مردم ،یمدار اخالق
 بر افزون اسالمی انقالب پاسداران سپاه که یابند عینیت توانند می زمانی گفته پیش های شیوه و ابزار

  .  باشد داشته قوی و منسجم تشکیالتی و سازمان جامعه، در مناسب جایگاه و شأن از برخورداری
 یسـازمان و یفـرد ننـدهک فیتضـع عوامـل ها، ارزش ضد از مقدس نهاد نیا چنانچهیی سو از

 های محیطیمقوله

 شأن و جایگاه 
 تشکیالت سازمان و

 های راهبردیمقوله

 بصیرت والیتمداری
 تربیتوتعلیم گراییمعنویت
 گزاریخدمت فرمانده
 داری مردم مداری اخالق

 رفتارتوانمندشده نوشوندگی
 خوداتکایی پیشروندگی

 پیامدی هایمقوله

 پاسداری
 اقتدار دفاعی

 توسعه و تعالی نظام

 ایهای واسطهمقوله

عنایات الهی/ پشتیبانی/ وحدت/ 
 افزایی/ منهیاتهم

 مقوله محوری

 صداقت سازمانی

یمقوله
ّ
 های عل

 پیروزی انقالب
 هااهداف و آرمان
 تهدیدها
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 دولتـی و مردمی رهبری، های حمایت از د،ینما هیتک اطهار  ائمه و یاله اتیعنا به و ندک اجتناب
 حرکـت افزایـی هم جهـت در و جوید تمسک فراسازمانی و سازمانیدورن وحدت به باشد، برخوردار
 پاسـداران، سپاه در سازمانی صداقت شدن اجرایی به بخشیدن تسهیل و تقویت ضمن تواند می نماید،
 اقتـدار آن، دسـتاوردهای و اسـالمی انقـالب از پاسداری جمله؛ از فراوانی های موفقیت و نتایج آثار،

  .باشد داشته پی در را ایران اسالمی جمهوری مقدس نظام تعالی و توسعه نهایت در و کشور دفاعی
  

  شنهادهایپ وی ریگ جهینت

 مسـلح یروهاین در صداقت بر همواره یاسالم انقالب نیامام داد نشانی نظری ها یبررس چنانچه
 در صـدق عمل، صحت ،یدرستکار در را صداقت قیمصاد و اند نموده دیتأک پاسداران سپاه ژهیو هب

 پاسـخ افتنی یبرا حاضر مقالهرو  از این .دانند یم یندارید و یدار امانت عهد، به یوفا عمل، و قول
 تـا ١٣۵٧ سـال ازی رهبـر معظم مقام و رانیا یاسالم یجمهور گذار انیبن گفتمان ق،یتحق سؤال به

 لیـتحل و هیـتجز ادیـبن داده یپرداز هیـنظر روش قیطر از و مطالعه قیتحق موضوع حوزه در ١٣٩۴
 ٢۶ و رمقولـهیز ٢١ مفهـوم، ٢٩۴ رمفهوم،یز ۵۶ د،ک ۴٣٠٩ تعداد باز، یکدگذار قیطر از .دیگرد

 یمیپـاراد یالگـو یمحـور یکدگـذار لهیوسه ب و شد ییشناسا قیتحق موضوع خصوص در مقوله
  .است شده دهیکش ریتصو به )١( شماره نمودار در که دیگرد احصا قیتحق

 نونکتـا هکـ اسـت آن ازکی حـا قیـتحق نهیشـیپ خصـوص در شده انجامی ها یبررس نیهمچن
 ،یاعتقـادی ها هیـال همـه رنـدهیدربرگ هکـ یسازمان صداقتی الگو رامونیپ جامع و النک یپژوهش
در حـالی  نیـا .اسـت نشـده انجام باشدی بوم وی زیر برنامه ،یرکتف ،یتیمأمور ،یسازمان ،یقانون
ی جمهـور نظـام در پاسداران سپاه لیبد یب ریتأث و نقش به توجه با دهیوشک حاضر پژوهش هک است
 را یسازمان صداقتی الگو از شرفتهیپ و دیجدی ا گونه ج،یرا یها هینظر به ابتنا بدون ران،یای اسالم

 مـورد سـازمان عرصـه در )یالعـال مدظلـه(ی ا خامنـه  امام و ینیخم امامی رهنمودهابراساس 
 خبرگان جامعه تسلطی مک لیقب ازیی ها تیمحدو حاضر قیتحقی اجرا در البته .دینما ارائه مطالعه

   .داشت وجود ادیبن داده روش به
  .است برخوردار رکن شش از موصوف یالگو
 آن ابعاد که ،یسازمان صداقت :از است عبارت و دینما یم فایا را یمحور مقوله نقش :اول رکن
  ؛استقامت و یمند قانون مجاهدت، بودن، یانقالب ،یدار امانت عمل، و قول قیتطب :از عبارتند
 سـپاه؛ در را یسـازمان صـداقت بـه ازیـن علـت و لیـدل ها مقوله نیا ،یعلّ  یها مقوله :دوم رکن

 نظـام هیـعل یخـارج و یداخلـ داتیـتهد و سـپاه یهـا آرمان و اهـداف ،یاسـالم انقالب یروزیپ
  ؛دینما یم یمعرف یاسالم یجمهور
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 در سـپاه گاهیجا و شأن شامل؛ یسازمان صداقت بر رگذاریتأث عوامل ،یطیمح طیشرا :سوم رکن
  ؛است التیتشک و سازمان و جامعه
 از یبرخ .است ریرپذیتأث زین یگرید عوامل از یسازمان صداقت ،یا واسطه طیشرا :چهارم رکن

 و وحـدت ،یبانیپشـت ،یالهـ اتیـعنا :مانند شوند یم یسازمان صداقت تیتقو موجب عوامل نیا
  ؛یسازمان و یفرد اتیمنه مانند شوند یم یسازمان صداقت فیتضع باعث گرید یبرخ و ییافزا هم

 مطالعـه مـورد سـازمان در یسـازمان صـداقت شـدن یـیاجرا ،یراهبرد یها مقوله :پنجم رکن
 و میتعلـ ،ییگرا تیـمعنو رت،یبصـ ،یتمـداریوال :از عبارتند که است ییسازوکارها و ابزار مستلزم

 شـده، توانمنـد رفتار ،ینوشوندگ ،یدار مردم ،یمدار اخالق ،یگزار خدمت ر،یمد /فرمانده ت،یترب
  ؛ییخوداتکا و یشروندگیپ

 دیـگرد مطـرح که یاوصاف با یسازمان صداقت که یصورت در ،یامدیپ یها مقوله :ششم رکن و
 دسـتاوردهای و اسـالمی انقـالب از پاسداری :لیقب از ییدستاوردها تواند یم شود یاتیعمل سپاه در
  .باشد داشته پی در را ایران اسالمی جمهوری مقدس نظام تعالی و توسعه در و کشور دفاعی اقتدار آن،

  .گرفت قرار خبرگان دییتأ مورد محتوا و یظاهر شکلبراساس  شده ارائه یالگو یاعتبارسنج
 سـپاه دری سـازمان صداقت یالگو" :بری مبن قیتحقی اصل سؤال به قیتحق جینتا ب،یترت نیا به

 )یالعـال  ظلـه مد(ی ا خامنـه  امـام و ینیخم  امام یها رهنمودبراساس  یاسالم انقالب پاسداران
   .است داده مناسب پاسخ "است؟ دامک

  :شود یم شنهادیپ قیتحقی ها افتهی به توجه با
 نامه وهیشـ قالـب در سـپاه رانیمد و فرماندهانیی آشنا وی بردار  بهره جهت، قیتحقی ها افتهی. ١

 ؛شود ابالغ رمجموعهیز به و هیته
  ؛گردد لحاظ ارشد فرماندهان و رانیمد توسعه و انتصاب ،یابیارز در قیتحقی ها افتیره. ٢
 یها شـاخص و ردیـگ قراری ابیارز موردی مک پژوهش روش با قیتحق از شده احصای الگو. ٣

 ؛شود یمعرف یاسالم انقالب پاسداران سپاه در یسازمان  صداقت یریگ اندازه
 یهـا آموزه براسـاس یکشـور و یلشـکر یها سـازمان در یسـازمان صداقت یالگو نیتدو. ۴

  ).ثیاحاد و البالغه نهج م،یکر قرآن :شامل( یاسالم
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