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Abstract 
The philosophy of accountability and its implementation to address the 

problems of the bureaucratic system guarantee the health of the governments’ 

performance in the countries. This paper is the qualitative analysis of the views 

of the tenth and eleventh governments about administrative system issues to 

explore accountability of governments. Method research is based on the 

Vandyke and Fairclough's model considering the political, economic, and 

cultural conditions and the ruling ideological forces on the community to 

distinguish positions governments for the administrative system performance 

and their reactions to the results obtained. The Statistical population is the 

president's comments in two different presidencies which are published in the 

mass-circulation newspaper. Five texts were selected based on purposeful 

method of sampling. The results indicate that the tenth government discourse; 

indigenous development patterns; administrative reductions; government 

officials and agricultural development; the eleventh government's discourse is 

proper framing, accountability and transparency, legalism and moderation. 
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 200-220صفحات  ، 1399 بهار ، 1 شماره ، 6 دوره عمومی، سیاستگذاری پژوهشی - علمی فصلنامه

ها در بخش نظام اداری دولتبررسی گفتمان پاسخگویی 

 ایران با استفاده از تحلیل گفتمان انتقادی

 1حسن رنگریز

 ، تهران، ایراندانشگاه خوارزمی دانشیار مدیریت منابع انسانی
  

 

 (6/11/98تاریخ پذیرش:  - 6/4/98)تاریخ دریافت:  

 چکیده
حاکم بر  فلسفه پاسخگویی و تحقق آن برای پاسخ به مشکالت نظام اداری ضامن سالمت عملکرد دولتمردان

های دهم و یازدهم با محوریت ها، به تحلیل نظرات دولتکشورهاست. این مقاله با بررسی گفتمان پاسخگویی دولت

دایک و فرکالف بوده و با لحاظ کردن لیل ونپردازد. روش پژوهش، استفاده از مدل تحنظام اداری از بعد کیفی می
فضای سیاسی، وضعیت فرهنگی و اجتماعی و نیروهای ایدئولوژیک جامعه، مواضع و چگونگی واکنش دو دولت 

کند. جامعه اطالعاتی، گزیده سخنان روسای جمهور در دو دوره مختلف درباره نظام اداری منتشر را مشخص می

برای نمونه و بر مبنای روش  1396تا  1388های نتشار است که پنج متن طی سالهای کثیراالشده در روزنامه
گیری هدفمند انتخاب شد. نتایج پژوهش با استفاده از تحلیل گفتمان انتقادی نشان داد که گفتمان دولت دهم؛ نمونه

تمان دولت یازدهم؛ های اداری، خدمتگزاری مسئولین و توسعه کشاورزی و گفالگوهای بومی توسعه، کاهش هزینه

 گرایی و اعتدال است. بسترسازی مناسب، پاسخگویی و شفافیت، قانون

 گفتمان پاسخگویی، گفتمان ریاست جمهوری، نظام اداری، تحلیل گفتمان انتقادی. واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ها سیستم پاسخگویی بخش نظام اداری در گفتمان مدیریت دولتی نوین، گفتمان غالب دولت 
کند. یک سیستم است. این سیستم، دولت را به بخش سیاسی و در نهایت، به جامعه وصل می

استوار یافته است. فرض بر آن است که کلیه اقدامات دولت، در  1دموکراتیک برپایه پاسخگویی
شود. به قول داناهیو: نهایت همان اقدامات شهروندان است که از طریق نمایندگان آنها انجام می

ه تامین منابع عمومی، طراحی دقیق یک ساختار پاسخگویی است تا به این ترتیب، الزم»
کنند، شهروندان اطمنیان حاصل کنند که نهایت تالش از طرف کسانی که به نام آنها اقدام می

(. پاسخگویی مستلزم آن است که دولت در مقابل مردم و Donahue, 1989: 222« )بعمل آمده است
کند، پاسخگو باشد دهد و تصمیماتی که اتخاذ میآنها برای اعمالی که انجام می نمایندگان قانونی

کند که (. پاسخگویی زمانی معنی و مفهوم پیدا میBabajani, 2012: 214) و به آنها توضیح دهد
های ها به عنوان پدیدهنمود منطقی و عقالیی به خود بگیرد. سازمان 2«پذیری اجتماعیمسئولیت»

گذارند. اگر این سازمان، دولت باشد تاثیرات مثبت و منفی بسیاری بر جوامع مدرن می قدرتمند،
پذیری اجتماعی به دولت کند که از منظر مسئولیتشود. همین امر ایجاب میاین تاثیر تشدید می

 نمایدپذیری آنها در قبال مردم و ذینفعان امری بدیهی مینگریسته شود. بنابراین، مسئولیت
(Hadian & Krozhdeh, 2012: 178دولت .) ها نقش کلیدی و اساسی در خلق، تثبیت و نهادینه کردن

گیری نظام اعتماد در جامعه دارند. نحوه نگرش حاکمیت به جامعه و رابطه آن با مردم در شکل
ان ها به اقامه عدل و دادگری میچنین اهتمام دولتکند. همنظام اعتماد نقش اساسی را ایفا می

گذاری هایی که بخواهند در سرمایهتاثیر باشد. دولتتواند در روند اعتمادسازی بیمردم نمی
ای را نبایستی فراموش ای جز مشارکت اجتماعی ندارند. ولی نکتهاجتماعی موفق باشند چاره

کرد و آن ابزارهای تسهیل کننده تعامالت اجتماعی و ایجاد روحیه همبستگی و تعاون در کشور 
های اجتماعی شود کنشگویند. وحدت و انسجام موجب میاست که به آن انسجام اجتماعی می

تسهیل گردد. دغدغه خاطر پژوهشگر در این مقاله این است که بتواند با بررسی گفتمان 
های دهم و یازدهم با محوریت نظام اداری از بعد ها، به تحلیل نظرات دولتپاسخگویی دولت

رای بررسی این گفتمان از رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی استفاده شده است که کیفی بپردازد. ب
ها و آید و نوعی روش تفسیری است که از مجموعه ویژگیشمار میهای کیفی بهجزء روش

ها استفاده شود. در تحلیل تواند برای دستیابی به سطحی از دادهکند و میهایی پیروی میمشخصه
ع اجتماعی، زمینه وقوع متن یا نوشتار، گفتار، ارتباطات غیرکالمی، و رابطه گفتمان مجموعه اوضا

                                                           
1 - Accountability 
2 - Social Responsibility 
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ها هر یک به تنهایی مفهوم خاص خود شود. واژهای کلی نگریسته میها در گزارهساختار و واژه
را دارد، اما در شرایط وقوع، در اذهان گوناگون معانی متفاوتی یافته و در نتیجه انتقال، دریافت 

(. با توجه به مولفه پاسخگویی Salehizadeh, 2011: 124) اری متفاوت و گوناگونی در پی داردو اثرگذ
ای دارد، که در گفتمان غالب سخنان روسای جمهور در بخش نظام اداری ایران جایگاه ویژه

ضرورت دارد مساله گفتمان پاسخگویی با رویکرد مزبور بررسی شود، چرا که در سالمت 
کند. هدف پژوهش حاضر کشف مختصات گفتمانی نقش اساسی را ایفا می هاعملکرد دولت

های دهم و یازدهم در بخش نظام اداری ایران و ارتباطات این بخش با روسای جمهور دولت
 های اصلی پژوهش عبارتند از:گیرندگان است. از اینرو پرسشمردم به عنوان خدمت

 هم و یازدهم چیست؟ های دگفتمان پاسخگویی روسای جمهور دولت -1

 های دولتی دارد؟ گفتمان پاسخگویی چه ارتباطی با اداره سازمان -2

 کند؟ گفتمان پاسخگویی چه کمکی به مدیران بخش دولتی می -3

 پیشینه نظری 

پاسخگویی در بخش دولتی مبتنی بر این فرض است که تصمیمات و اقدامات               
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع شدیداً تاثیر کارگزاران همواره بر امور 

یافته، داشتن یک سیستم (. الزمه رسیدن به یک جامعه توسعهFaghihi, 2001: 54گذارد)می
دهد. شهروندان زمانی پاسخگوست. ارتباط دولت و شهروندان، این سیستم پاسخگو را شکل می

های آن حمایت خواهند کرد که دولت از برنامهدولت را نماینده واقعی خود خواهند دانست و 
در قبال عملکرد خود پاسخگو باشد. داشتن یک سیستم پاسخگویی فعال، دولت را به جامعه و 

های مردم است. اصواًل دهد، گویی که تمام اقدامات دولت همان خواستهمردم پیوند می
تواند م پاسخگویی میمشروعیت دولت در گرو داشتن یک سیستم پاسخگویی تواناست. عد

های دولت را به یک قدرت مطلقه و مسلط به همه امور تبدیل و زمینه فساد را فراهم کند. سازمان
اند. پاسخگویی، کیفیت مراوده بین این دولتی و ادارات برای خدمت به مردم تاسیس شده

جاد زمینه مشارکت کند. جلب رضایت مردم در چارچوب قوانین و ایها و مردم را بیان میسازمان
های دولتی و مردم کمک و پاسخگویی را تقویت ها، به تفاهم بین سازمانگیریآنان در تصمیم

های دولتی باید توجه کنند که خدمات آنان، یا به عبارت دیگر، خروجی کند. سازمانمی
ه هدف سازمانشان وقتی معنی و توجیه دارد که برای تامین نیازهای مردم باشد. پاسخگویی س

استفاده از عمده دارد: نخست آنکه ابزاری است جهت نظارت بر قدرت و پیشگیری از سوء
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اختیارات عمومی، دوم تضمینی است برای کاربرد صحیح منافع ملی، تبعیت از قانون و صیانت 
های خدمات عمومی، و سوم ابزار موثری برای ارتقاء و بهبود زمامداری و مدیریت از ارزش

(. هر دولتی نیازمند یک سیستم پاسخگویی است، تا Farajvand, 2014: 107می است)خدمات عمو
ای است که ادعا به طریقی عمل کند که مورد تایید جامعه باشد. پاسخگویی مبنای هر جامعه

کنند دموکراتیک هستند. شاید بتوان این جمله را برعکس و با شدت بیشتر بیان کرد. الزمه می
های دولتی، به وسیله مردم و یک سیستم پاسخگویی مناسب است. سازماندموکراسی، داشتن 
بایست در برابر آنها پاسخگو باشند. رابطه بین شهروندان و دولت شوند و میبرای مردم ایجاد می

اند که توان به رابطه بین اصیل/ وکیل تشبیه کرد؛ زیرا در حقیقت، شهروندان موافقت کردهرا می
عه را به نام آنها برعهده بگیرد، ولی باید اطمینان حاصل کنند که عالئق آنها دیگری اداره جام

( معتقدند از هنگامی که اشخاص Day Klein, 1987: 6&مورد توجه قرار گرفته است. صاحبنظران )
دهند، پاسخگویی سیاسی کنند، و وظایفی را به نام شهروندان خود انجام میمسئولیت پیدا می

های خاص به شهروندان، ضرورت پاسخگویی قسیم کار مدنی، و تفویض نقششود. تآغاز می
شود. اشخاص به طرق مختلف با اداره امور سیاسی به جای پاسخگویی شخصی را موجب می

ادارات مختلف و به عبارت دیگر، « ارباب رجوع»کنند. آنها ممکن است دولتی مراوده پیدا می
ملزم به رعایت »های اداری باشند؛ ممکن است ازماندر جستجوی دریافت نفع یا خدمت از س

مشارکت »گیرد، باشند؛ ممکن است های قانونی که همگان را دربرمیبر حسب محدودیت« نظم
های منصفه و دهند که با عضویت در هیئتها به افراد اجازه میباشند، بسیاری از سازمان« کننده

« مدعی»ایند اداری خدمت کنند؛ آنها ممکن است نظایر آن، به عنوان یک مشارکت کننده در فر
ترین آنها برخوردهای باشند یعنی از یک سازمان دولتی شکایت داشته باشند،و شاید متداول

                  آید ها پدید میخیایانی است که بین برخی از مردم و پلیس و سایر سازمان
(Rosenbloom et al., 2015: 8از آنجایی که در .) های درگیر دارای قدرت اینگونه برخوردها، طرف

آید اشخاص موظف به رعایت قانون هستنند؛ سازمان اداری های خاصی بوجود میهستند، تنش
داند که مردم، قدرت شکایت، فرجام خواهی، و حتی در صورت عدم رضایت از نتیجه نیز می

رابطه دولت و شهروندان، سیستم  (.Hughes, 1998: 283شکایت، طرح آن در مطبوعات را دارند)
دهند های دولتی وظایف مربوط را انجام میدهد که به موجب آن، سازمانپاسخگویی را شکل می
دهند که این وظایف انجام شوند، ولی مشروط بر اینکه وکیل از حد خود و شهروندان اجازه می

ی تبدیل دولت به یک قدرت تواند به معناتجاوز نکند و پاسخگو باشد. فقدان پاسخگویی، می
مطلقه و مسلط بر همه امور و حرکت به سوی فساد یا نهادینه شدن فساد باشد. دو نوع پاسخگویی 
وابسته به هم وجود دارد؛ که عبارتند از: پاسخگویی سیاسی، و پاسخگویی بوروکراتیک یا اداری. 
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تعبیر می شود؛ ولی پاسخگویی سیاسی به پاسخگویی دولت منتخب در برابر رای دهندگان 
 پاسخگویی اداری به پاسخگویی بوروکراسی در برابر دولت منتخب اشاره دارد.

 مسئولیت پاسخگویی در بخش اداری

های دولتی به مردم اند. از اینرو، پاسخگویی سازمانمدیران دولتی، پاسداران اعتماد مردم
دولتی هستند که زمینه زیادی ها در بخش موضوع بسیار مهمی است، زیرا بسیاری از فعالیت

(. هیچ چیز، نه Farazmand, 2001: 5برای فساد و زیرپا نهادن منفعت عامه فراهم می کنند)
های سنگین، نه وجود مقررات بیش از حد، خطاهای قضاوت، نه ناکارایی، نه ضایعات، نه مالیات
ین باور که عامه مردم لرزاند، به جز وجود او نه حتی شکست در جنگ، دولت را از پایه نمی

تصور کنند حاکمان و مدیران دولتی، به جای توجه به منفعت عامه متوکلین خود، به منفعت 
اندیشند. اگر چنین باورهایی در میان مردم فراگیر شوند و برای مدتی طوالنی شخصی خود می

دولت بی اعتماد می تداوم یابند، عامه مردم هم به دولتمردان و مدیران دولتی و هم به خود نهاد 
(. آنچه اهمیت دارد اعتماد و وفاداری عامه مردم است. اگر عامه مردم Denhardt, 2002: 51شوند)

به نهادهای دولتی و افراد منتخب و منصوب دولتی اعتماد نداشته باشند، در اجرای تصمیمات 
د کرد. اگر کارکنان دشوار، خصوصاً تصمیماتی که مستلزم ایثار و فداکاری است، همکاری نخواهن

طلبانه آنها اعتماد عمومی را مخدوش دولتی در تحقق اراده مردم مورد اعتمادند، رفتار منفعت
شود. بنابراین، های دولتی و حتی خود دولت میاعتمادی مردم به سازمانکند و سبب بیمی
دهند که به منفعت توان ادعا کرد که برای اینکه کارکنان، مدیران و کارگزاران دولت نشان می

عامه پایبندند باید پاسخگویی را سرلوحه کار خود قرار دهند. به عبارت دیگر، یکی از 
در خدمات عمومی این است که دولت تا چه حد نسبت   1«مردم محوری»استانداردهای معمول 

دهد. از نظر فردریکسون، سازوکارهایی نظیر به پاسخگویی عمومی از خود حساسیت نشان می
های دولتی و حکمیت که بیانگر ابزارهای پاسخگویی هستند، حافل عمومی، شکایت از سازمانم

(. برخی دیگر از Danaiefard, 2002همگی با نظریه کلی عامه در مدیریت دولتی سنخیت دارند)
های دولتی، عدم پاسخگویی را عامل اصلی اندیشمندان نیز، ضمن طرح مشکالت سازمان

های مالی های فاقد اثربخشی مناسب، سازماندانند. به نظر آنها، وجود سازمانمیاعتمادی بی
های های مالیاتی، و سطح حقوق و دستمزد در سازمانطلبی شخصی در بخشناکارآمد، منفعت

دولتی عوامل اصلی و مشکالت عمده مردم، مدیران و کارگزاران دستگاه حکومتی را نشان 
 (.Danaiefard, 2014: 85دهند)می
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    انواع پاسخگویی در بخش اداری

ای و سیاسی به های سازمانی، قانونی، حرفهمطالعات نشان از آن دارد که پاسخگویی به گونه
شود.در های درونی سازمان گفته میبه نظارت :پاسخگویی سازمانیشرح زیر قابل تفکیک است: 

 نانی کهمدیران بر عملکرد کارک ،استاینجا پاسخگویی که مبتنی بر روابط فرادست و فرودست 
 عملکرد، های ادواریهای مستقیم و بازبینینظارت کنند.نظارت می ،اغلب اختیار اندکی دارند

های دربرگیرنده نظارت :پاسخگویی قانونی مصادیق روشنی از پاسخگویی سازمانی است.
 سی است.انونی و قوانین اساانطباق عملکرد با الزامات ق بیرونی بر عملکرد است که هدف آن

ز راه ی اغلب ایاین پاسخگو اساس پاسخگویی قانونی بر روابط اصیل و وکیل نهاده شده است.
های بیرونی ای و بازرسیهای مالی و برنامهممیزی تقنینی، هایهای ویژه نظیر نظارترسیدگی

های در نظام ی:اپاسخگویی حرفهد. گیراستخدامی صورت می برای رسیدگی به شکایات
نان آشود و عملکرد ها بیش و کم حفظ میگیریافراد برای تصمیم ای استقاللی حرفهیپاسخگو

     د.گیراعتقادات و تجارب مکتسبه آنان مورد قضاوت قرار می ای،حرفه با هنجارهای
ی عنهای مقامات سیاسی یمدیران به خواسته در این نوع از پاسخگویی، :ی سياسییپاسخگو
 به عبارتی د.شوننهادهای سیاسی جوابگو می سایرهای ذینفع و همچنین گروه مردم، منتخبان

 ها بر عملکرد مدیراندیگر پاسخگویی سیاسی نظارت صاحبان و مالکان اصلی سازمان
 (.Campbell, 1993: 112)است

 تحلیل گفتمان انتقادی

امری اجتناب   1انتقادیدر عصر حاضر برای مدیران دولتی شناخت و آگاهی از تحلیل گفتمان 
نظران حوزه مدیریت دولتی، بنیاد یا به عبارتی پایه ناپذیر است؛ زیرا اکثر اندیشمندان و صاحب

کنند. از زمانی که وودرو ویسلون بحث جدایی سیاست از این رشته را علوم سیاسی قلمداد می
اداره مطرح نمود، تمامی تمرکز او متوجه این موضوع بود که مدیران اجرایی درگیر مسائل سیاسی 
نشود؛ هر چند در گذر زمان تعدادی زیادی از اندیشمندان بر این باور شدند که سیاست نباید از 

های ویلسون به طور مشخص روشن است که دغدغه اداره جدا گردد. به هر ترتیب، در نوشته
نظام تاراج و فساد دستگاه اداری است که او را بر آن داشته است تا ایده جدایی سیاست از  وی؛

سازد، اداره را مطرح نماید. در حقیقت یکی از مباحث مهمی که مدیر بخش دولتی را موفق می
این است که از گفتمان غالب سیاسی جامعه خود مطلع باشد. همچنین، از آنجایی که در درون 
                                                           
1 - Critical Discourse Analysis 
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مدیران و کارکنانی وجود دارند که هر کدام گرایش سیاسی خاص خود را دارند، گفتمانی  سازمان،
گیرد که هر کدام درصدد تحریف وقایع به نفع چندالیه از مباحث سیاسی در سازمان شکل می

گوید: گفتمان عبارت است از زبان به هنگام ( می1994نگرش سیاسی خود هستند.پنی کوک )
رقراری ارتباط و تحلیل گفتمان عبارت است از جستجو برای یافتن آنچه به کاربرد به منظور ب
بخشد. تحلیل گفتمان انتقادی نوشتارها و گفتارها را در بافت اجتماعی خاص گفتمان انسجام می

نورمن فرکالف به سبب  دایک ودهد. در این پژوهش از دو رویکرد ونخود مورد تحلیل قرار می
 های کیفی مدیریت استفاده شده است. وهشنزدیک بودن آن با پژ

دایک از جمله افراد برجسته و از پیشگامان مطالعه و پژوهش در وندایک: رویکرد تئون ون
را مطرح ساخت و اکثر آثار  1شناختی-زمینه تحلیل گفتمان انتقادی است که انگاره اجتماعی

 ,Van Dijkان اختصاص داشته است)اش به بازتولید تعصبات قومی و نژادپرستی در گفتمانتقادی

بر این باور است که بین ساختارهای گفتمان و ساختارهای اجتماعی رابطه مستقیمی  وی (.1987
شوند و ها همیشه به واسطه شناخت فردی و اجتماعی به یکدیگر مرتبط میوجود ندارد و آن

تحلیل گفتمان انتقادی است. شناسی انتقادی و شناخت، حلقه گمشده بسیاری از مطالعات زبان
دایک به شناخت کند. در عین حال ونگفتمان را عرضه می -شناخت-رو، او مثلث جامعهاز این

های ( داللت1گیرد: دهد. وی سه بعد اصلی را در مفهوم گفتمان در نظر میاهمیت زیادی می
 (.Van Dijk, 2003: 17( هویت مشارکین گفتمان)3( خودی و دیگران؛ و 2ضمنی؛ 

های شاخص در زمینه تحلیل گفتمان انتقادی یکی از شخصیترویکرد نورمن فركالف: 
را مطرح ساخت. در  2نورمن فرکالف نام دارد. وی بحث گفتمان و زبان به مثابه کردار اجتماعی

ها برای بررسی تغییرات نگاه او، تحلیل گفتمان انتقادی، روشی است که در کنار سایر روش
(. وی رویکرد خود را مطالعه Fairclough, 2002: 70شود)فرهنگی به کار گرفته میاجتماعی و 
توجهی کمک به تصحیح کم»نامد و اولین هدف را که بیشتر جنبه نظری دارد می 3انتقادی زبان

و دومین هدف را « گسترده نسبت به اهمیت زبان در تولید، حفظ و تغییر روابط اجتماعی قدرت
کمک به افزایش آگاهی نسبت به اینکه چگونه زبان در سلطه فردی بر فردی »تر است که عملی

داند؛ زیرا در نگاه او آگاهی اولین قدم به سوی رهایی است. در هدف دوم، می« دیگر نقش دارد
در گفتمان، مردم »فرکالف تاکید زیادی روی باال بردن سطح افراد کرده است؛ زیرا معتقد است 
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رت خاصی را مشروعیت بخشند یا آن را به رسمیت نشناسند، بدون اینکه از توانند روابط قدمی
 (.Fairclough, 1989: 1 «)دهند آگاهی داشته باشندکاری که انجام می

کند که متن فرکالف از اصطالح گفتمان برای اشاره به کل فرآیند تعامل اجتماعی استفاده می
گیرد که عبارتند از: متن، سه عنصر در نظر میفقط بخشی از آن است؛ زیرا او برای گفتمان 

. فرآیند تعامل اجتماعی عالوه بر خود متن، شامل فرآیند تولید متن و 2و بافت اجتماعی 1تعامل
آید. براساس رابطه کل به جزء که میان است و متن، مرجع آن تفسیر بشمار می 3فرآیند تفسیر

انداز تحلیل از چشم»شی از تحلیل گفتمان است. نیز بخ 4گفتمان و متن برقرار است، تحلیل متن
های صوری متن از یک سوء به عنوان ردپاهای فرآیند تولید و از دیگر سو به گفتمان، ویژگی

گفتمان و عناصر  1(. نگاره Ibid: 24«)شودهایی در فرآیند تفسیر در نظر گرفته میعنوان سرنخ
 کند:یکدیگر تصویر میتشکیل دهنده آن و تعامل این عناصر را با 

 پیوستگی رابطه متن با گفتمان و شرایط پیرامونی. - 1شکل 

( فرکالف سه جنبه یا مرحله را برای تحلیل گفتمان 1در قیاس به سه جنبه گفتمان )نگاره 
های صوری متن ارتباط ای است که با ویژگی( توصیف: مرحله1دهد: انتقادی از هم تمیز می

پردازد؛ اینکه متن را محصول  ای است که به ارتباط میان متن و تعامل میحله( تفسیر: مر2دارد. 
ای است که به بیان ارتباط میان تعامل ( تبیین: مرحله3فرآیند تولید و منبع فرآیند تفسیر بدانیم. 

پردازد؛ اینکه چگونه فرآیندهای تولید و تفسیر تحت تاثیر اجتماع قرار و بافت اجتماعی می
ر هر سه مرحله، با تحلیل سروکار داریم؛ اما ماهیت آن در هر مرحله متفاوت است. دارند.د

کند و متن را به مثابه های صوری متن اکتفاء میدهی ویژگیتحلیل در مرحله اول به برچسب
گیرد. در مرحله دوم، تحلیل گفتمان، به تحلیل فرآیندهای شناختی      یک شیء در نظر می
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پردازد. مرحله تبیین نیز ارتباط میان رویدادهای ها میتعامالت میان آنو  1کنندگانشرکت
گذارند کند که بر این رویدادها تاثیر می)تعامالت( با ساختارهای اجتماعی را بیان می 2اجتماعی

 (.Fairclough, 1992: 90پذیرند)ها تاثیر میو نیز از آن

 پیشینه تجربی پژوهش

شده، پژوهشی که به طور مستقیم به موضوع گفتمان در محدوده جستجوهای انجام 
ها در بخش اداری با استفاده از تحلیل گفتمان انتقادی از جنبه کیفی بپردازد، پاسخگویی دولت

هایی که در این زمینه انجام یافته است، پژوهش مقیمی و یافت نشد. یکی از پژوهش
ر سه دهه انقالب اسالمی و ارائه مطالعه ماهیت زبان دولت د»( تحت عنوان 2012همکاران)

است. روش انجام پژوهش برای بررسی وضعیت موجود زبان دولت « الگوی کارآمد آن در ایران
در سه دهه، رویکردهای تحلیل گفتمان فرکالف و سطح خرد وندایک بوده و تدوین الگوی 

دهد، شان میکارآمد زبان دولت مبتنی بر نظرسنجی از خبرگان)دلفی( است. نتایج پژوهش ن
)وضعیت موجود( به زبان بوروکراسی نزدیک است و الگوی  ماهیت زبان دولت در سه دهه

کارآمد زبان دولت)وضعیت مطلوب( باید از خوی و منش چنین زبانی فاصله بگیرد و به سمت 
جو، پاسخگو، تکریم ساز، مشارکتزبان فرابوروکراتیک سوق پیدا کند؛ زبانی که صادق، ملت

تحلیل »شهروندان، متوجه منافع عمومی، عدالت محور، شفاف و ارزش محور است. کننده 
هایی است که از دیگر پژوهش« گفتمانی امر اخالقی در سیاستگذاری حکومت الکترونیکی ایران

( انجام یافته است. در این پژوهش با رویکرد تحلیل گفتمان 2013به وسیله خالقی و همکاران)
کند به این پرسش پاسخ الق در قلمرو حکومت پرداخته شده و تالش میانتقادی به موضوع اخ

های شود و با دیگر جنبهدهد که اخالق رسمی حکومت الکترونیکی چگونه در زبان پدیدار می
زندگی اجتماعی چه نسبتی دارد؟ در واقع پرسش اصلی پژوهش بررسی چگونگی معنی شدن 

الکترونیکی است. پژوهش انجام یافته دیگر  اخالق و اصول اخالق رسمی در پهنه حکومت
مطالعه و مقایسه پاسخگویی مالی دولت در چهار »( تحت عنوان 2017توسط مرادی و همکاران)

انجام پذیرفته « دوره ریاست جمهوری پس از انقالب اسالمی با استفاده از تحلیل گفتمان انتقادی
ی فرکالف و بر مبنای روش نمونه گیری اشباع است. آنان با استفاده از مدل تحلیل گفتمان انتقاد

های مطالعه شده، رویکرد هر شناسی انواع گفتمانگیری کردند که با توجه به نوعتئوریک نتیجه
دولت برای پاسخگویی در قبال عملکرد اقتصادی خود با توجه به وضعیت سیاسی و بافت 
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لی در مجموع روند به نسبت اجتماعی حاکم در آن دوره، از لحاظ ماهیت متفاوت است، و
یکنواختی را در حمایت از نتایج اقدامات خود داشته و با نگاهی منتقدانه نسبت به عملکرد 

 های پیشین به مقایسه عملکرد خود با آنها پرداخته است. دولت

 شناسی پژوهشروش

است. در های کیفی بوده و به دنبال تحلیل گفتمان انتقادی پژوهش حاضر در زمره پژوهش
ها در بخش نظام اداری، از مدل تلفیقی سه این پژوهش برای بررسی گفتمان پاسخگویی دولت

های ضمنی، خودی و دیگران، و هویت مشارکین گفتمان( و سه دایک)داللتسطحی خرد ون
(. اطالعات Aghagolzadeh, 2013: 59سطح توصیف، تفسیر و تبیین فرکالف استفاده شده است)

آوری شده و ای جمعپیشینه نظری و تجربی پژوهش با استفاده از روش کتابخانهمربوط به 
های پژوهش، به کمک روش میدانی به شیوه استفاده اطالعات الزم برای یافتن به پاسخ پرسش

آوری شدند؛ زیرا به واسطه دسترسی کم هزینه به اطالعات و از از اطالعات و مستندات جمع
نگر بی روند موضوع مورد بررسی طی دوره مدنظر که در مطالعات گذشتهتر امکان ارزیاآن مهم

بسیار حائز اهمیت بوده، این شیوه انتخاب شده است. شایان ذکر است که عدم دسترسی به کلیه 
اطالعات مورد نیاز پژوهش برای بازه زمانی دولت دهم و یازدهم با توجه به محدودیت زمان، 

ها در این پژوهش، استخراج آوری دادهبر بود. بنابراین، ابزار جمعآوری داده زمانفرایند جمع
سخنان روسای جمهور در رابطه با مسائل نظام اداری کشور از متون روزنامه است. یکی از 

رو الزم های اصلی در این پژوهش، بررسی روایی و پایایی روش پژوهش است. از اینمولفه
های رچند که به لحاظ تفسیری و کیفی بودن، ویژگیاست در این خصوص نکاتی بیان شود، ه

(. در خصوص روایی و پایایی پژوهش باید گفت تحلیل Salehizadeh, 2011: 124منحصربفردی دارد)
آوری هایی که در طول این تحلیل جمعگفتمان انتقادی همواره یک مساله تفسیری بوده و با داده

های ژوهش مبتنی بر این روش، روایی و پایایی و یافتهشده، مشکلی نداریم. مهم این است که در پ
های منطقی است که در تحلیل وجود دارد. اعتبار تحلیل گفتمان به کیفیت آن، وابسته به بحث

های گفتمانی و گستردگی از قدرت نطق و بیان وابسته است. البته این روش به تناسب روش
متفاوت است، اما همگی در کل از یک سبک  جزء به کل در مباحث متنی، ساختاری و اجتماعی

(. ضمن اینکه برای تعیین Aghagolzadeh, 2006: 39برند)که همان تحلیل گفتمان است، بهره می
ها، به بستر موضوع توجه شود و از نظرات یک ها، سعی شد در تحلیل دادهارزیابی کیفیت داده

به وی نیز استفاده شد. جامعه اطالعات پژوهش ها و ارائه نتایج پژوهشگر بیرونی برای تحلیل داده
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های روسای جمهوری اسالمی ایران در دوره دهم و یازدهم تشکیل را اسناد و مدارک و سخنرانی
های هر دوره مربوط به گفتمان روسای دهد. محور پژوهش بر مستندات و آرشیو روزنامهمی

و یازدهم ریاست جمهوری است. در جمهور است. به این دلیل مقطع زمانی پژوهش، دوره دهم 
توان از قبل مشخص کرد که چه تعداد متن انتخاب و مطالعه های مبتنی بر اسناد، نمیروش

(. از اینرو تا Faghihi, 2001شود تا پدیده مدنظر در پژوهش کیفی به طور کامل شناسایی شود )می
دهد اشباع تئوریک زمانی رخ می شود.آوری اطالعات پرداخته میرسیدن به نقطه اشباع، به جمع

که داده دیگری که به تعریف خصوصیات یک طبقه کمک کند، به پژوهش وارد نشود و تمام 
(. انتخاب این دو دوره صرفاً به این Aghagolzadeh, 2006: 53های مدنظر اتفاق افتاده باشد)مقایسه

های نتیجه اداره سازمان دلیل بوده است که گفتمان غالب در خصوص نحوه اداره دولت و در
گرا و دولت یازدهم نماینده دولتی مشخص شود. از آنجایی که دولت دهم نماینده حزب اصول

حزب اصالحات است، مبنایی بهتر برای شناسایی گفتمان غالب هر دوره است. در این پژوهش، 
ا که پژوهش تعداد پنج سخنرانی از روسای جمهور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، چر

گیری هدفمند ها از طریق نمونهبا پنج سخنرانی به نقطه اشباع رسید. انتخاب این سخنرانی
اند هایی که در خصوص اداره دولت بودهها، آن)غیراحتمالی( بوده است. در انتخاب سخنرانی

پایدار  اند و نیز سعی گردید تا با انتخاب فواصل زمانی مختلف گفتمانمورد توجه قرار گرفته
( 1های مذکور در جدول )دولت وقت استنتاج گردد. تفصیل و جزئیات در خصوص سخنرانی

 قابل تبیین است.

 تشریح جامعه و نمونه آماری - 1جدول 
 شرکت کنندگان تاریخ دولت

 دهم

 هادیدار با جمعی از روسا و اعضای هیئت علمی دانشگاه 1388تیر  2سه شنبه 

 دیدار با فرماندار و جمعی از مسئوالن و مدیران شهر ری 1389خرداد  4سه شنبه 

 دیدار با مدیران استان آذربایجان غربی 1389فروردین  19پنجشنبه 

 دیدار با مدیران استان سیستان و بلوچستان 1390فروردین  25پنجشنبه 

 دیدار با مدیران استان کرمانشاه 1390فروردین  19جمعه 

 یازدهم

 اولین گفتگو با مردم 1392شهریور 17یکشنبه 

 اندیشی مدیران ارشد دولت تدبیر و امیدهم 1393شنبه ا آذر 

 همایش استانداران و فرمانداران و مدیران کل سیاسی و انتخابات 1394بهمن  1پنجشنبه 
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 شرکت کنندگان تاریخ دولت

 هادیدار با وزرا، معاونان، استانداران و روسای سازمان 1395تیر  4جمعه 

 تیهای دولدیدار با وزرا، معاونان، استانداران و روسای سازمان 1396خرداد  13شنبه 

 های پژوهشیافته

ها در بخش نظام با توجه به رویکرد مطالعه حاضر مبنی بر بررسی گفتمان پاسخگویی دولت
های پژوهش در زمینه ماهیت و نوع به انجام رساندن اداری از جنبه کیفی برای پاسخ به پرسش

ها در سطح گفتمان روسای جمهور در دولت دهم و یازدهم و تفاوت بین آنها، پاسخگویی دولت
های مزبور در سطح های غالب و مسلط در دولتبندی گفتمانبهتر است این موضوع با دسته

تحلیل خرد ون دایک و سطوح توصیف، تفسیر و تبیین فرکالف بررسی و مقایسه شده و سپس 
 های سیاستی پاسخ داده شود.ر بخش توصیهها دبه این پرسش

 دایکسطوح تحلیل خرد ون - 2جدول 
 دولت یازدهم دولت دهم سطوح

های داللت

 ضمنی

.به طور ضمنی بر مدل بومی توسعه تاکید 1

 دارد.

. به طور ضمنی بر عرضه مدیریت خود به 2

 جهان اشاره دارد.

. به طور ضمنی بر توسعه و بهبود از طریق 3

 داخلی تاکید دارد.عوامل 

های معتدل مدیران و روسا .به طور ضمنی بر رویه1

 تاکید دارد.

پذیری مدیران و نیز . به طور ضمنی بر مسئولیت2

 پاسخگویی آنان اشاره دارد.

نگری را نگری تاکید و جزئی. به طور ضمنی بر کلی3

 کند.نفی می

خودی و 

 دیگران

ا گروه کشور، ملت ایران و جامعه مسلمانان ر

گر و مستکبر ها را سلطهخودی و دیگر دولت

 کند.قلمداد می

گروه خودی را در داخل و خارج دارای منطق، 

کند و دیگران را در داخل اعتدال و انصاف قلمداد می

 کند.انصاف و افراطی تلقی میو خارج بی

هویت 

مشارکین 

 گفتمان

مردم ایران: مردمی آزاد اندیش و متمدن که 

وسعه کشور خود نیازی به کشورها و برای ت

 های دیگر ندارند.ملت

کشورهای غربی: کشورهای مستکبری که 

همواره در پی غارت و استعمارگری در 

 کشورهای خاورمیانه هستند.

مردم ایران: مردمی منطقی و عاقل که به درستی 

دهند چه اموری، چه اقداماتی به تشخیص می

 مصلحت آنان است.

طلب  کشورهای غربی: کشورهایی سودجو و منفعت

کنند، در که تنها در جهت منافع خود حرکت می

ها ارتباط برقرار توان با آننتیجه تنها با مذاکره می

 کرد.
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ای از زمان مدیران دولتی: افرادی که در برهه

فرصت نصیبشان شده تا به ملت خود خدمت 

 نمایند.کرده و رضای خداوند را کسب 

پذیر و پاسخگو که لتی: افرادی مسئولیتمدیران دو

 باید در جهت منافع عامه مردم عمل و اقدام کنند.

 سطوح توصیف، تفسیر و تبیین فرکالف - 3جدول 

 دولت یازدهم دولت دهم زیرسطوح سطوح

توصیف 

 متون

 قطعات معنایی

 نقش علم در توسعه کشور،قطعه اول: 

قطعه دوم: فرهنگ غنی ایران 

 ماندگاری؛اساس 

 تاکید بر مدل بومی توسعه؛قطعه سوم: 

قطعه چهارم: خدمت به مردم 

 وظیفه مدیران و کارکنان؛

جویی در بودجه صرفهقطعه پنجم: 

 کشور

شفافیت و پاسخگویی قطعه اول: 

مدیران و مسئولین دولت؛ قطعه دوم: به 

 کند؛تعامل تاکید و تقابل را نفی می

ر قطعه سوم: برابری همه افراد د

 برابر قانون و مراجع نظارتی؛

 ها؛استفاده مناسب از فرصتقطعه چهارم: 

قطعه پنجم: حرکت در مسیر رای 

 مردم و خواسته آنان.

 واژگان کانونی

علم، آزادی و استقالل، ملت 

ایران، مدیریت جهانی، خدمت به 

مردم، پیشرفت و توسعه بومی، 

روحیه انقالبی، فرهنگ غنی و 

ایران، تحقق متعالی مردم 

 های الهی.آرمان

دهی به مردم، پاسخگویی به گزارش

مردم، شفافیت در امور و فرآیندها، 

خادمیت دولت، استفاده از فرصت برای 

خدمت، نقدپذیری مسئولین، مقبولیت 

دولت در بین مردم و پروردگار، پیگیری 

مطالبات مردم، بررسی همه جانبه 

 مشکالت، توجه به مسائل کلیدی.

های عبارت بندی

 افراطی

استکبار جهانی، الگوی مدیریت 

جهانی، ملت ایران، نظام سلطه، 

همبستگی مردم، رسیدن به رضای 

 ریزی توسعه بومی.خداوند، برنامه

مدت، کاهش مدت و بلنداقدامات کوتاه

سازی تشریفات زائد اداری، تسهیل

فرآیندهای اداری، توجه به توسعه 

ولین دولتی، کشاورزی، سعه صدر مسئ

 احترام به قانون، شفافیت و وضوح.

هم معنایی، 

شمول معنایی، 

 تضاد معنایی

کشورهای مظلوم متضاد کشورهای ظالم، 

معنا استکبار جهانی، کشورهای غربی هم

 ای،معنا دانش هستهعلم هم

معنا دموکراسی، ایران هم معنا اراده ملی هم

 مرجعیت علمی.

 معنا خادم مردم،دولت هم

معنا با صداقت و دهی همگزارش

سازی، درستی و نیز متضاد با شایعه

 و واژه تعامل متضاد تقابل.



    1399بهار ،  1 ، شماره 6 پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دوره - فصلنامه علمی                   214 

 

 
 

 اسم سازی

کشورهای غربی را نظام سلطه و 

جبهه استکبار نامیدن و کشورهای 

دفاع حامی ایران را ملت بی

 قلمداد کردن است.

هایی که اسم دولت شعار برای دولت

میزان دهند. اسم تنها وعده می

الحراره برای معیارهایی که افراد را 

 کند.گزینش می

 صنایع بیانی

کشورهای غربی را به استکبار 

جهانی تشبیه کرده است و نیز 

مردم و کشور ایران را به ترتیب 

به بهترین مردم و کشور دنیا تشبیه 

 کرده است.

هایی که فقط تربیون شعار به دولت

 دهند، تشبیه کرده است.قول می

دولت را به ماشین تشبیه کرده است 

که تمام اجزاء آن باید با هم 

 هماهنگ کار کند.

 مجهول سازی

سعی بر این بوده است که 

جمالت به صورت معلوم به کار 

روند، به عبارتی رئیس جمهور 

دولت دهم کنشگران و فاعالن را 

قید کرده است و نقش هر یک از 

آنان را به روشنی تشریح کرده 

البته برای نیروهای مخالف  است.

داخلی از افعال مجهول استفاده 

 شده است.

ها، مخالفان در خارج در سخنرانی

اند، کشور به صورت معلوم بیان شده

اما در خصوص مخالفان داخل 

کشور همواره جمالت به صورت 

مجهول به کار رفته است. در 

خصوص موافقان داخل و خارج 

به  کشور از ساخت معلوم استفاده

 عمل آمده است.

 وجوه دستوری

ما باید مدیریت جهانی خود را 

عرضه کنیم. ما باید قدرشناس 

 فرصت خدمت باشیم. ما

باید از صنعتی شدن پرهیز و بر 

ظرفیت کشاورزی روستایی تاکید 

کنیم. زنان مناطق محروم باید 

 تحصیل کنند.

باید به مشکالت مردم رسیدگی 

د به شود. مسئولین و مدیران بای

مردم پاسخگو باشند. استانداران و 

فرمانداران باید از فضای برجام در 

جهت تولید، اشتغال و بازسازی 

 ها اقدام کنند.زیرساخت

 ایوجوه رابطه

یافتگی و رابطه بین دانش با توسعه

پیشرفته بودن، رابطه بین توسعه 

کشاورزی روستایی با رونق 

رابطه بین پاسخگویی و شفافیت با 

اعتماد مردم، رابطه بین اعتماد با 

 ثبات اقتصادی.
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اقتصادی، رابطه بین رئیس بودن با 

 خدمتکار بودن.

 وجه بیانی

در قطعه اول به پیشرفت علمی در 

عرصه نظامی؛ در قطعه دوم بر 

فرهنگ بومی؛ در قطعه سوم بر 

توسعه بومی؛ در قطعه چهارم بر 

خادمیت مدیران و کارکنان؛ و در 

های بر کاهش هزینه قطعه پنجم

 اداری تاکید دارد.

در قطعه اول به پاسخگویی مدیران و 

 مسئولین؛ در قطعه دوم به

رویکرد تعامل در ارتباطات؛ در قطعه 

سوم به برابری تمام مسئولین، مدیران و 

افراد در برابر قانون؛ در قطعه چهارم به 

های بوجود آمده؛ و در استفاده از فرصت

ها و گیری خواستهقطعه پنجم به پی

 مطالبات مردم اشاره دارد.

کاربرد ضمائر 

من، ما، شما و 

 آنها

ها را برای کشورهای غربی ضمیر آن

و حامیان آنان به کار برده است و 

ضمیر ما و شما را ملت ایران قلمداد 

کند.لذا رئیس جمهور دولت دهم می

با به کار بردن ضمائر و افعال جمع و 

افعال مفرد درصدد پرهیز از ضمیر و 

 اجماع با مخاطبان خود برآمده است.

ها را برای کشورهای غربی و ضمیر آن

حامیان آنان به کار برده است و ضمیر ما 

کند. لذا و شما را ملت ایران قلمداد می

رئیس جمهور دولت یازدهم با به کار 

بردن ضمائر و افعال جمع و پرهیز از 

با  ضمیر و افعال مفرد درصدد اجماع

 مخاطبان خود برآمده است.

های ارزش

 پیوندی

اراده ملت و موفقیت، مبارزه با 

استکبار جهانی، همراستایی راه دولت 

 .)ره(دهم با راه شهیدان و امام راحل

پاسخگویی و شفافیت و اعتماد مردم، 

کاهش تشریفات زائد اداری و رضایت 

مردم، توجه به مسائل کشاورزان و بهبود 

 کشاورزی.

 ساخت متن

متن ابتدا با طلب یک دعا آغاز، به 

مشاق دیدار بودن با خادمان مردم 

ادامه یافته و در پایان با فرصت 

خدمت کردن سخنرانی خود را به 

 پایان رسانیده است.

در ابتدا متن خود را با شفافیت و 

پاسخگویی آغاز کرده و در ادامه با ارائه 

هایی بر اهمیت این موضوع گزارش

کید کرده و در پایان به مستمر بودن تا

 این عمل تاکید دارد.

 های تعاملیکنترل

های برای همراهی و تکرار عبارت

مشارکت مخاطبان از قبیل: شما بهتر از من 

دانید، شما به خاطر دارید، موفقیت می

حاصل کار مستمر شماها )مدیران و 

 های اجرایی( است.کارکنان دستگاه

های مردم عبارتاستفاده از 

خواهند بدانند یا مردم باید بدانند می

کنندگان و برای همراهی مشارکت

 مخاطبان است.
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تفسیر 

 متون

توان گفت محوریت سخنرانی ریاست به طور کلی می

. مدیریت 1دولت دهم بر پایه سه عنصر اساسی است: 

. خدمتگذاری 3. توسعه کشاورزی روستایی، 2بومی، 

توان گفت گفتمان دولت دهم بر جه میمسئولین. در نتی

های داخلی و نیز از توسعه کشور از طریق ظرفیت

طریق توسعه کشاورزی روستایی بوده است که در این 

میان مدیران دولتی به عنوان خادمان ملت نقش کلیدی 

 کنند.ها ایفا میدر راستای این سیاست

در سخنرانی ریاست دولت یازدهم 

تاکید  بر چهار موضوع اصلی

. 2. بسترسازی 1شود: می

. اعتدال. به 4. شفافیت 3پاسخگویی 

عبارتی گفتمان دولت یازدهم بر پایه 

بسترسازی مناسب در کشور است، 

گذاران این دولت بر زیرا سیاست

این باورند که ایجاد بستر مناسب 

برای توسعه کشور ضروری است و 

نقش مدیران و مسئولین را 

 داند.میپاسخگویی و شفافیت 

 تبیین متون

ریاست دولت دهم با تاکید فراوان به خواست و اراده 

ملت همواره تاکید دارد که اقدامات دولت وی در 

ها و نیز رضای خدواند است. به راستای این خواسته

های دولت وی عبارتی، مدعی است اقدامات و فعالیت

برآمده از خواست مردم است، مردم و ملت ایران 

اشتغال از طریق توسعه کشاورزی روستایی خواهان 

هستند و شهرهای صنعتی در تمرکز توجه آنان قرار 

ندارد. در این راستا مدیران و کارکنان دولتی با نقش 

هایی را دنبال خادمیت خود باید همواره چنین سیاست

نمایند و اقدامی باید انجام شود که در تحقق این 

 ها باشد.سیاست

هم مدعی است ریاست دولت یازد

که رضای خداوند در گرو رضای 

مردم است در نتیجه اقدامات و 

های خود را در جهت تامین فعالیت

داند. از منظر وی، رضای مردم می

مردم دولت یازدهم را برای 

بسترسازی، پاسخگویی، شفافیت، 

اند. مداری و اعتدال برگزیدهقانون

بنابراین تمامی افراد ذیل یک قانون 

ارند و نیز تمامی مدیران باید قرار د

به مردم پاسخگو باشند و در این 

 راستا خادمان آنان باشند.

 گیرینتیجه

ها در بخش نظام اداری از جنبه کیفی پرداخته این پژوهش به مطالعه گفتمان پاسخگویی دولت
های دهم و در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی به بررسی گفتمان غالب روسای جمهور دولت

و یازدهم با محوریت مسائل مرتبط با نظام اداری تمرکز کرده است؛ زیرا به دنبال پاسخی برای 
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خگویی دولتمردان حاکم بر جامعه در دو دوره دهم و یازدهم از نگاه کیفی بوده تا به نحوه پاس
این نتیجه نائل شود که پاسخگویی هر دولت با توجه به فضای سنگین سیاسی و شرایط روز 
اقتصادی و اجتماعی کشور چه روندی را طی طریق کرده و هر دولت با چه رویکردی در اداره 

های بدست آمده ر قبال شهروندان پاسخگو بوده است. پس از تحلیل دادههای دولتی دسازمان
بر اساس مدل تحلیل ون دایک و فرکالف، نتایج پژوهش نشان داد با توجه به نوع شناسی انواع 

های مطالعه شده، رویکرد دولت دهم و یازدهم برای پاسخگویی در قبال شهروندان جامعه گفتمان
های انجام یافته دولت در ائه دستاوردها و نتایج کار حاصل از فعالیتاز لحاظ ماهیت و نحوه ار

توان نظام اداری با توجه به شرایط اقتصادی و فرهنگی زمان خود، متفاوت است؛ به طوری که می
های پژوهش و تحلیل آنها با استفاده از مدل تحلیل ون دایک و فرکالف گفت با توجه به داده

ت های ضمنی، خودی و دیگران، و هویت مشارکین گفتمان از یک در سطح خرد تحلیل دالل
سو؛ و سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین از سوی دیگر؛ نتایج بدست آمده با در نظر ساختار 

چون الگوهای بومی توسعه، کاهش هایی همای هر دوره، دولت دهم با برخورداری از مولفهریشه
توسعه کشاورزی برخورداری بوده و دولت یازدهم با  های ادرای، خدمتگزاری مسئولین وهزینه
گرایی و اعتدال چون بسترسازی مناسب برای پاسخگویی و شفافیت، قانونهایی هممولفه

(، 2012برخوردار بوده است. نتیجه این پژوهش در دولت دهم با مطالعات مقیمی و همکاران)
ه به منافع عمومی، عدالت محوری جویی، پاسخگویی، تکریم شهروندان، توجمبنی بر مشارکت

چنین نتیجه این پژوهش در دولت دهم با و شفافیت به عنوان زبان دولت همخوانی دارد. هم
( مبنی بر اقتدارگرایی، توجه دولت در زمینه حل مسائل و 2017مطالعات مرادی و همکاران)

خاذ شده، های اتهای موجود در سیاستمشکالت اقتصادی، عدم پذیرش مشکالت و ضعف
جلب توجه افکار عمومی به سمت مخالفان سیاسی دولت و پررنگ کردن نقش آنها برای ایجاد 
بستری در راستای متقاعد کردن سایر نهادها و افکار عمومی در پذیرش مشکالت اقتصادی 
موجود در جامعه و ایجاد جریانی فکری برای تاکید بر وجه تمایز دولت فعلی نسبت به سایر 

ی گذشته برای نمود بیشتر عملکرد دولت همخوانی دارد. الزم به یادآوری است در هادولت
ها نشان داد های موجود، بررسیخصوص نتایج این پژوهش در دولت یازدهم با سایر پژوهش

 گونه پژوهشی یافت نشد.که هیچ

 های سیاستی توصیه

طور که اندیشمندان گردد: همانمیهای سیاستی زیر پیشنهاد از خالل نتایج پژوهش، توصیه
کنند، بستر فعالیت رشته مدیریت دولتی، علوم سیاسی است و دوری از مدیریت دولتی بیان می
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های دولت عجین شده های مدیران دولتی با سیاستناپذیر است. اقدامات و فعالیتآن اجتناب
مندی، ایی، قانوناست. برخالف بخش کسب و کار، دولت با مسائلی چون اثربخشی، کار

پذیری در برابر مردم، برابری ها، شهروندمداری، مسئولیتپاسخگویی به مردم، شفافیت در فعالیت
تمامی افراد جامعه در ذیل قانون، توزیع مناسب امکانات و تسهیالت و غیره روبرو است. هر 

است، در نتیجه  دولتی مدعی است که نماینده مردم است زیرا از رای آنان بر سر منصب نشسته
شود. این اقدام باعث دهد در راستای خواست مردم تعریف میهر اقدامی که دولت انجام می

های دولت از سوی مدیر دولتی، انگشت اتهام را به شود که هر گونه اقدام خالف سیاستمی
ی هاسوی او کشانیده و او را مورد نقد و نکوهش قرار دهد. مقاومت مدیر در برابر سیاست

دهد. در نتیجه، او فردی مطرود از جامعه دولت او را به صورت ناخودآگاه در برابر مردم قرار می
شود. شایان ذکر است، چه بسیار هستند مدیرانی که بدون شناخت از گفتمان غالب و دولت می

لتی اند و به راحتی از صحنه مدیریت بخش دوگونه موارد قرار گرفتهدولت وقت خود، در دام این
دهد، گفتمان یک دولت تقریبًا در طور که نتایج این مطالعه نشان میاند. همانکنار گذاشته شده

داند دوره چهار ساله خود تغییری نکرده است. این بدین معناست که دولت وقت، به خوبی می
روی خود چیست و باید بر چه مواردی تاکید نماید. لذا اگر مدیر بخش دولتی برنامه پیش

های وقت خود همکاری داشته باشد باید تابع گفتمان آن دولت باشد نه بر خواهد با دولتیم
هایی که در گفتمان ریاست دولت های مورد نظر خود تاکید ورزد، زیرا به غیر از شاخصشاخص

شود دیگر موارد کم اهمیت یا بی اهمیت برای دولت وقت هستند. در این پژوهش، تاکید می
است، بلکه  دنبال صحت و درستی گفتمان روسای دولت دهم و یازدهم نبودهپژوهشگر به 

های روسای مذکور چه کمکی به مدیران بخش دولتی در که شناخت از گفتمان درصدد این بوده
ها پاسخ به سوال جهت موفقیت آنان )مدیران بخش دولتی( خواهد کرد. براساس تحلیل سخنرانی

ه صورت کامل داده شده است. در پاسخ به سوال دوم باید اذعان ب 3و  2اول در قالب جداول 
ها، برای مدیر بخش دولتی حکم امتیاز ویژه برای آنان داشت شناخت از گفتمان غالب دولت

هایی برای دولت دانند در شرایط فعلی چه معیارها و شاخصدارد، زیرا این افراد به راحتی می
اهمیت یا کم هایی در شرایط فعلی برای دولت وقت بیوقت با اهمیت و چه معیارها و شاخص

اهمیت است. به کررات دیده شده است مدیران دولتی مدعی هستند که تمام تالش خود را برای 
اند، اما نه تنها برای آنان موفقیتی حاصل نشده است، بلکه در بسیاری موفقیت سازمان انجام داده

رد نقد و نکوهش قرار گرفته است. این مسئله از آنجا های وی مواز موارد اقدامات و فعالیت
خوانی نداشته است. در پاسخ گیرد که اقدامات مدیر دولتی با گفتمان دولت وقت همنشات می

توان پی های دولت دهم و یازدهم میبه سوال سوم باید اذعان داشت، با کمی تامل بر گفتمان
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متفاوت است، در نتیجه اقداماتی که در دولت برد که گفتمان این دو دولت به طرز مشهودی 
توان گیرد و بالعکس. میدهم مورد تقدیر و تشکر قرار گرفت، در دولت یازدهم مورد نقد قرار می

دریافت که موفقیت دولت دهم مواردی چون طراحی الگوهای توسعه بومی و قابل تعمیم، کاهش 
توسعه کشاورزی روستایی بود، در نتیجه گذاری مسئولین و توجه به های اداری، خدمتهزینه

ها مورد تقدیر و استقبال قرار گرفت. از طرفی دیگر، گفتمان هر اقدامی در جهت این سیاست
گرایی و اعتدال غالب دولت یازدهم بر مبنای بسترسازی مناسب، پاسخگویی و شفافیت، قانون

بومی یا غیربومی برای کشور مفید  هایبود. از منظر این دولت، بسترسازی با استفاده از ظرفیت
شود. دولت یازدهم با تاکید بر نقش پاسخگویی و سازی حذف میاست و تاکید بر روی بومی

شفافیت سعی بر آن دارد که اعتماد و حس تعلق مردم را به دولت افزایش دهد. بنابراین، هر نوع 
و اعتدال کمک کند در دولت مندی عملی که به بسترسازی مناسب، پاسخگویی و شفافیت، قانون

 گیرد.مذکور مورد استقبال و تحسین قرار می
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