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بررسي گفتمان پاسخگويي دولتها در بخش نظام اداري
ايران با استفاده از تحليل گفتمان انتقادي
حسن

رنگريز١

دانشيار مديريت منابع انساني دانشگاه خوارزمي

چكيده

)تاريخ دريافت - ٩٨/٤/٦ :تاريخ پذيرش(٩٨/١١/٦ :

فلسفه پاسخگويي و تحقق آن براي پاسخ به مشكﻼت نظام اداري ضامن سﻼمت عملكرد دولتمردان حاكم بر

كشورهاست .اين مقاله با بررسي گفتمان پاسخگويي دولتها ،به تحليل نظرات دولتهاي دهم و يازدهم با محوريت

نظام اداري از بعد كيفي ميپردازد .روش پژوهش ،استفاده از مدل تحليل وندايك و فركﻼف بوده و با لحاظ كردن

فضاي سياسي ،وضعيت فرهنگي و اجتماعي و نيروهاي ايدئولوژيك جامعه ،مواضع و چگونگي واكنش دو دولت

را مشخص ميكند .جامعه اطﻼعاتي ،گزيده سخنان روساي جمهور در دو دوره مختلف درباره نظام اداري منتشر

شده در روزنامههاي كثيراﻻنتشار است كه پنج متن طي سالهاي  ١٣٨٨تا  ١٣٩٦براي نمونه و بر مبناي روش
نمونهگيري هدفمند انتخاب شد .نتايج پژوهش با استفاده از تحليل گفتمان انتقادي نشان داد كه گفتمان دولت دهم؛

الگوهاي بومي توسعه ،كاهش هزينههاي اداري ،خدمتگزاري مسئولين و توسعه كشاورزي و گفتمان دولت يازدهم؛

بسترسازي مناسب ،پاسخگويي و شفافيت ،قانونگرايي و اعتدال است.

واژگان كليدي :گفتمان پاسخگويي ،گفتمان رياست جمهوري ،نظام اداري ،تحليل گفتمان انتقادي.
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ﻣﻘدﻣﻪ
در گفتمان مديريت دولتي نوين ،گفتمان غالب دولتها سيستم پاسخگويي بخش نظام اداري
است .اين سيستم ،دولت را به بخش سياسي و در نهايت ،به جامعه وصل ميكند .يك سيستم
دموكراتيك برپايه پاسخگويي ٢استوار يافته است .فرض بر آن است كه كليه اقدامات دولت ،در
نهايت همان اقدامات شهروندان است كه از طريق نمايندگان آنها انجام ميشود .به قول داناهيو:
»ﻻزمه تامين منابع عمومي ،طراحي دقيق يك ساختار پاسخگويي است تا به اين ترتيب،
شهروندان اطمنيان حاصل كنند كه نهايت تﻼش از طرف كساني كه به نام آنها اقدام ميكنند،
بعمل آمده است« )داناهيو .(٢٢٢ :١٩٨٩ ،پاسخگويي مستلزم آن است كه دولت در مقابل مردم
و نمايندگان قانوني آنها براي اعمالي كه انجام ميدهد و تصميماتي كه اتخاذ ميكند ،پاسخگو
باشد و به آنها توضيح دهد)باباجاني .(٢١٤ ،١٣٩١ ،پاسخگويي زماني معني و مفهوم پيدا ميكند
كه »مسئوليتپذيري اجتماعي« ٣نمود منطقي و عقﻼيي به خود بگيرد .سازمانها به عنوان
پديدههاي قدرتمند ،تاثيرات مثبت و منفي بسياري بر جوامع مدرن ميگذارند .اگر اين سازمان،
دولت باشد اين تاثير تشديد ميشود .همين امر ايجاب ميكند كه از منظر مسئوليتپذيري
اجتماعي به دولت نگريسته شود .بنابراين ،مسئوليتپذيري آنها در قبال مردم و ذينفعان امري
بديهي مينمايد)هاديان و كروژده .(١٧٨ :١٣٩١ ،دولتها نقش كليدي و اساسي در خلق ،تثبيت
و نهادينه كردن نظام اعتماد در جامعه دارند .نحوه نگرش حاكميت به جامعه و رابطه آن با مردم
در شكلگيري نظام اعتماد نقش اساسي را ايفا ميكند .همچنين اهتمام دولتها به اقامه عدل و
دادگري ميان مردم نميتواند در روند اعتمادسازي بيتاثير باشد .دولتهايي كه بخواهند در
سرمايهگذاري اجتماعي موفق باشند چارهاي جز مشاركت اجتماعي ندارند .ولي نكتهاي را
نبايستي فراموش كرد و آن ابزارهاي تسهيل كننده تعامﻼت اجتماعي و ايجاد روحيه همبستگي
و تعاون در كشور است كه به آن انسجام اجتماعي ميگويند .وحدت و انسجام موجب ميشود
كنشهاي اجتماعي تسهيل گردد .دغدغه خاطر پژوهشگر در اين مقاله اين است كه بتواند با
بررسي گفتمان پاسخگويي دولتها ،به تحليل نظرات دولتهاي دهم و يازدهم با محوريت نظام
اداري از بعد كيفي بپردازد .براي بررسي اين گفتمان از رويكرد تحليل گفتمان انتقادي استفاده
شده است كه جزء روشهاي كيفي بهشمار ميآيد و نوعي روش تفسيري است كه از مجموعه
ويژگيها و مشخصههايي پيروي ميكند و ميتواند براي دستيابي به سطحي از دادهها استفاده
شود .در تحليل گفتمان مجموعه اوضاع اجتماعي ،زمينه وقوع متن يا نوشتار ،گفتار ،ارتباطات
2 - Accountability
3 - Social Responsibility
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غيركﻼمي ،و رابطه ساختار و واژهها در گزارهاي كلي نگريسته ميشود .واژهها هر يك به تنهايي
مفهوم خاص خود را دارد ،اما در شرايط وقوع ،در اذهان گوناگون معاني متفاوتي يافته و در
نتيجه انتقال ،دريافت و اثرگذاري متفاوت و گوناگوني در پي دارد)صالحيزاده .(١٢٤ :١٣٩٠ ،با
توجه به مولفه پاسخگويي كه در گفتمان غالب سخنان روساي جمهور در بخش نظام اداري
ايران جايگاه ويژهاي دارد ،ضرورت دارد مساله گفتمان پاسخگويي با رويكرد مزبور بررسي شود،
چرا كه در سﻼمت عملكرد دولتها نقش اساسي را ايفا ميكند .هدف پژوهش حاضر كشف
مختصات گفتماني روساي جمهور دولتهاي دهم و يازدهم در بخش نظام اداري ايران و
ارتباطات اين بخش با مردم به عنوان خدمتگيرندگان است .از اينرو پرسشهاي اصلي پژوهش
عبارتند از:
 -١گفتمان پاسخگويي روساي جمهور دولتهاي دهم و يازدهم چيست؟
 -٢گفتمان پاسخگويي چه ارتباطي با اداره سازمانهاي دولتي دارد؟
 -٣گفتمان پاسخگويي چه كمكي به مديران بخش دولتي ميكند؟

پيشينﻪ نظري
پاسخگويي در بخش دولتي مبتني بر اين فرض است كه تصميمات و اقدامات
كارگزاران همواره بر امور اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و فرهنگي جوامع شديداً تاثير
ميگذارد)فقيهي .(٥٤ :١٣٨٠ ،ﻻزمه رسيدن به يك جامعه توسعهيافته ،داشتن يك سيستم
پاسخگوست .ارتباط دولت و شهروندان ،اين سيستم پاسخگو را شكل ميدهد .شهروندان زماني
دولت را نماينده واقعي خود خواهند دانست و از برنامههاي آن حمايت خواهند كرد كه دولت
در قبال عملكرد خود پاسخگو باشد .داشتن يك سيستم پاسخگويي فعال ،دولت را به جامعه و
مردم پيوند ميدهد ،گويي كه تمام اقدامات دولت همان خواستههاي مردم است .اصو ًﻻ
مشروعيت دولت در گرو داشتن يك سيستم پاسخگويي تواناست .عدم پاسخگويي ميتواند
دولت را به يك قدرت مطلقه و مسلط به همه امور تبديل و زمينه فساد را فراهم كند .سازمانهاي
دولتي و ادارات براي خدمت به مردم تاسيس شدهاند .پاسخگويي ،كيفيت مراوده بين اين
سازمانها و مردم را بيان ميكند .جلب رضايت مردم در چارچوب قوانين و ايجاد زمينه مشاركت
آنان در تصميمگيريها ،به تفاهم بين سازمانهاي دولتي و مردم كمك و پاسخگويي را تقويت
ميكند .سازمانهاي دولتي بايد توجه كنند كه خدمات آنان ،يا به عبارت ديگر ،خروجي
سازمانشان وقتي معني و توجيه دارد كه براي تامين نيازهاي مردم باشد .پاسخگويي سه هدف
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عمده دارد :نخست آنكه ابزاري است جهت نظارت بر قدرت و پيشگيري از سوءاستفاده از
اختيارات عمومي ،دوم تضميني است براي كاربرد صحيح منافع ملي ،تبعيت از قانون و صيانت
از ارزشهاي خدمات عمومي ،و سوم ابزار موثري براي ارتقاء و بهبود زمامداري و مديريت
خدمات عمومي است)فرجوند .(١٠٧ :١٣٩٣ ،هر دولتي نيازمند يك سيستم پاسخگويي است ،تا
به طريقي عمل كند كه مورد تاييد جامعه باشد .پاسخگويي مبناي هر جامعهاي است كه ادعا
ميكنند دموكراتيك هستند .شايد بتوان اين جمله را برعكس و با شدت بيشتر بيان كرد .ﻻزمه
دموكراسي ،داشتن يك سيستم پاسخگويي مناسب است .سازمانهاي دولتي ،به وسيله مردم و
براي مردم ايجاد ميشوند و ميبايست در برابر آنها پاسخگو باشند .رابطه بين شهروندان و دولت
را ميتوان به رابطه بين اصيل /وكيل تشبيه كرد؛ زيرا در حقيقت ،شهروندان موافقت كردهاند كه
ديگري اداره جامعه را به نام آنها برعهده بگيرد ،ولي بايد اطمينان حاصل كنند كه عﻼئق آنها
مورد توجه قرار گرفته است .صاحبنظران )دي و كلين (٦ :١٩٨٧ ،معتقدند از هنگامي كه اشخاص
مسئوليت پيدا ميكنند ،و وظايفي را به نام شهروندان خود انجام ميدهند ،پاسخگويي سياسي
آغاز ميشود .تقسيم كار مدني ،و تفويض نقشهاي خاص به شهروندان ،ضرورت پاسخگويي
سياسي به جاي پاسخگويي شخصي را موجب ميشود .اشخاص به طرق مختلف با اداره امور
دولتي مراوده پيدا ميكنند .آنها ممكن است »ارباب رجوع« ادارات مختلف و به عبارت ديگر،
در جستجوي دريافت نفع يا خدمت از سازمانهاي اداري باشند؛ ممكن است »ملزم به رعايت
نظم« بر حسب محدوديتهاي قانوني كه همگان را دربرميگيرد ،باشند؛ ممكن است »مشاركت
كننده« باشند ،بسياري از سازمانها به افراد اجازه ميدهند كه با عضويت در هيئتهاي منصفه و
نظاير آن ،به عنوان يك مشاركت كننده در فرايند اداري خدمت كنند؛ آنها ممكن است »مدعي«
باشند يعني از يك سازمان دولتي شكايت داشته باشند،و شايد متداولترين آنها برخوردهاي
خياياني است كه بين برخي از مردم و پليس و ساير سازمانها پديد ميآيد )روزنبلوم و همكاران،
 .(٨ :٢٠١٥از آنجايي كه در اينگونه برخوردها ،طرفهاي درگير داراي قدرت هستند ،تنشهاي
خاصي بوجود ميآيد اشخاص موظف به رعايت قانون هستنند؛ سازمان اداري نيز ميداند كه
مردم ،قدرت شكايت ،فرجام خواهي ،و حتي در صورت عدم رضايت از نتيجه شكايت ،طرح
آن در مطبوعات را دارند)هيوز .(٢٨٣ :١٣٧٧ ،رابطه دولت و شهروندان ،سيستم پاسخگويي را
شكل ميدهد كه به موجب آن ،سازمانهاي دولتي وظايف مربوط را انجام ميدهند و شهروندان
اجازه ميدهند كه اين وظايف انجام شوند ،ولي مشروط بر اينكه وكيل از حد خود تجاوز نكند
و پاسخگو باشد .فقدان پاسخگويي ،ميتواند به معناي تبديل دولت به يك قدرت مطلقه و مسلط
بر همه امور و حركت به سوي فساد يا نهادينه شدن فساد باشد .دو نوع پاسخگويي وابسته به
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هم وجود دارد؛ كه عبارتند از :پاسخگويي سياسي ،و پاسخگويي بوروكراتيك يا اداري.
پاسخگويي سياسي به پاسخگويي دولت منتخب در برابر راي دهندگان تعبير مي شود؛ ولي
پاسخگويي اداري به پاسخگويي بوروكراسي در برابر دولت منتخب اشاره دارد.
ﻣسئوليت پاسخگويي در بخش اداري
مديران دولتي ،پاسداران اعتماد مردماند .از اينرو ،پاسخگويي سازمانهاي دولتي به مردم
موضوع بسيار مهمي است ،زيرا بسياري از فعاليتها در بخش دولتي هستند كه زمينه زيادي
براي فساد و زيرپا نهادن منفعت عامه فراهم مي كنند)فرازمند .(٥ :٢٠٠١ ،هيچ چيز ،نه خطاهاي
قضاوت ،نه ناكارايي ،نه ضايعات ،نه مالياتهاي سنگين ،نه وجود مقررات بيش از حد ،و نه
حتي شكست در جنگ ،دولت را از پايه نميلرزاند ،به جز وجود اين باور كه عامه مردم تصور
كنند حاكمان و مديران دولتي ،به جاي توجه به منفعت عامه متوكلين خود ،به منفعت شخصي
خود ميانديشند .اگر چنين باورهايي در ميان مردم فراگير شوند و براي مدتي طوﻻني تداوم
يابند ،عامه مردم هم به دولتمردان و مديران دولتي و هم به خود نهاد دولت بي اعتماد مي
شوند)دنهارت .(٥١ :٢٠٠٢ ،آنچه اهميت دارد اعتماد و وفاداري عامه مردم است .اگر عامه مردم
به نهادهاي دولتي و افراد منتخب و منصوب دولتي اعتماد نداشته باشند ،در اجراي تصميمات
دشوار ،خصوصاً تصميماتي كه مستلزم ايثار و فداكاري است ،همكاري نخواهند كرد .اگر كاركنان
دولتي در تحقق اراده مردم مورد اعتمادند ،رفتار منفعتطلبانه آنها اعتماد عمومي را مخدوش
ميكند و سبب بياعتمادي مردم به سازمانهاي دولتي و حتي خود دولت ميشود .بنابراين،
ميتوان ادعا كرد كه براي اينكه كاركنان ،مديران و كارگزاران دولت نشان دهند كه به منفعت
عامه پايبندند بايد پاسخگويي را سرلوحه كار خود قرار دهند .به عبارت ديگر ،يكي از
استانداردهاي معمول »مردم محوري« ٤در خدمات عمومي اين است كه دولت تا چه حد نسبت
به پاسخگويي عمومي از خود حساسيت نشان ميدهد .از نظر فردريكسون ،سازوكارهايي نظير
محافل عمومي ،شكايت از سازمانهاي دولتي و حكميت كه بيانگر ابزارهاي پاسخگويي هستند،
همگي با نظريه كلي عامه در مديريت دولتي سنخيت دارند)دانائي فرد .(١٣٨١ ،برخي ديگر از
انديشمندان نيز ،ضمن طرح مشكﻼت سازمانهاي دولتي ،عدم پاسخگويي را عامل اصلي
بياعتمادي ميدانند .به نظر آنها ،وجود سازمانهاي فاقد اثربخشي مناسب ،سازمانهاي مالي
ناكارآمد ،منفعتطلبي شخصي در بخشهاي مالياتي ،و سطح حقوق و دستمزد در سازمانهاي
4 - Publicness
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دولتي عوامل اصلي و مشكﻼت عمده مردم ،مديران و كارگزاران دستگاه حكومتي را نشان
ميدهند)دانائيفرد.(٨٥ :١٣٩٣ ،
انواع پاسخگويي در بخش اداري
مطالعات نشان از آن دارد كه پاسخگويي به گونههاي سازماني ،قانوني ،حرفهاي و سياسي به
شرح زير قابل تفكيك است :پاسخگويي سازماني :به نظارتهاي دروني سازمان گفته ميشود.در
اينجا پاسخگويي كه مبتني بر روابط فرادست و فرودست است ،مديران بر عملكرد كاركناني كه
اغلب اختيار اندكي دارند ،نظارت ميكنند .نظارتهاي مستقيم و بازبينيهاي ادواري عملكرد،
مصاديق روشني از پاسخگويي سازماني است .پاسخگويي قانوني :دربرگيرنده نظارتهاي
بيروني بر عملكرد است كه هدف آن انطباق عملكرد با الزامات قانوني و قوانين اساسي است.
اساس پاسخگويي قانوني بر روابط اصيل و وكيل نهاده شده است .اين پاسخگويي اغلب از راه
رسيدگيهاي ويژه نظير نظارتهاي تقنيني ،مميزيهاي مالي و برنامهاي و بازرسيهاي بيروني
براي رسيدگي به شكايات استخدامي صورت ميگيرد .پاسخگويي حرفهاي :در نظامهاي
پاسخگويي حرفهاي استقﻼل افراد براي تصميمگيريها بيش و كم حفظ ميشود و عملكرد آنان
با هنجارهاي حرفهاي ،اعتقادات و تجارب مكتسبه آنان مورد قضاوت قرار ميگيرد.
پاسخگويي سياسي :در اين نوع از پاسخگويي ،مديران به خواستههاي مقامات سياسي يعني
منتخبان مردم ،همچنين گروههاي ذينفع و ساير نهادهاي سياسي جوابگو ميشوند .به عبارتي
ديگر پاسخگويي سياسي نظارت صاحبان و مالكان اصلي سازمانها بر عملكرد مديران
است)كمپبل.(١١٢ :١٩٩٣ ،
تحليل گفتمان انتﻘادي
در عصر حاضر براي مديران دولتي شناخت و آگاهي از تحليل گفتمان انتقادي ٥امري اجتناب
ناپذير است؛ زيرا اكثر انديشمندان و صاحبنظران حوزه مديريت دولتي ،بنياد يا به عبارتي پايه
اين رشته را علوم سياسي قلمداد ميكنند .از زماني كه وودرو ويسلون بحث جدايي سياست از
اداره مطرح نمود ،تمامي تمركز او متوجه اين موضوع بود كه مديران اجرايي درگير مسائل سياسي
نشود؛ هر چند در گذر زمان تعدادي زيادي از انديشمندان بر اين باور شدند كه سياست نبايد از
اداره جدا گردد .به هر ترتيب ،در نوشتههاي ويلسون به طور مشخص روشن است كه دغدغه
5 - Critical Discourse Analysis
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وي؛ نظام تاراج و فساد دستگاه اداري است كه او را بر آن داشته است تا ايده جدايي سياست از
اداره را مطرح نمايد .در حقيقت يكي از مباحث مهمي كه مدير بخش دولتي را موفق ميسازد،
اين است كه از گفتمان غالب سياسي جامعه خود مطلع باشد .همچنين ،از آنجايي كه در درون
سازمان ،مديران و كاركناني وجود دارند كه هر كدام گرايش سياسي خاص خود را دارند ،گفتماني
چندﻻيه از مباحث سياسي در سازمان شكل ميگيرد كه هر كدام درصدد تحريف وقايع به نفع
نگرش سياسي خود هستند.پني كوك ) (١٩٩٤ميگويد :گفتمان عبارت است از زبان به هنگام
كاربرد به منظور برقراري ارتباط و تحليل گفتمان عبارت است از جستجو براي يافتن آنچه به
گفتمان انسجام ميبخشد .تحليل گفتمان انتقادي نوشتارها و گفتارها را در بافت اجتماعي خاص
خود مورد تحليل قرار ميدهد .در اين پژوهش از دو رويكرد وندايك و نورمن فركﻼف به سبب
نزديك بودن آن با پژوهشهاي كيفي مديريت استفاده شده است.
رويكرد تئون وندايك :وندايك از جمله افراد برجسته و از پيشگامان مطالعه و پژوهش در
زمينه تحليل گفتمان انتقادي است كه انگاره اجتماعي-شناختي ٦را مطرح ساخت و اكثر آثار
انتقادياش به بازتوليد تعصبات قومي و نژادپرستي در گفتمان اختصاص داشته است)وندايك،
 .(١٩٨٧وي بر اين باور است كه بين ساختارهاي گفتمان و ساختارهاي اجتماعي رابطه مستقيمي
وجود ندارد و آنها هميشه به واسطه شناخت فردي و اجتماعي به يكديگر مرتبط ميشوند و
شناخت ،حلقه گمشده بسياري از مطالعات زبانشناسي انتقادي و تحليل گفتمان انتقادي است.
از اينرو ،او مثلث جامعه-شناخت -گفتمان را عرضه ميكند .در عين حال وندايك به شناخت
اهميت زيادي ميدهد .وي سه بعد اصلي را در مفهوم گفتمان در نظر ميگيرد (١ :دﻻلتهاي
ضمني؛  (٢خودي و ديگران؛ و  (٣هويت مشاركين گفتمان)وندايك.(١٧ :١٣٨٢ ،
رويكرد نورمن فركﻼف :يكي از شخصيتهاي شاخص در زمينه تحليل گفتمان انتقادي
نورمن فركﻼف نام دارد .وي بحث گفتمان و زبان به مثابه كردار اجتماعي ٧را مطرح ساخت .در
نگاه او ،تحليل گفتمان انتقادي ،روشي است كه در كنار ساير روشها براي بررسي تغييرات
اجتماعي و فرهنگي به كار گرفته ميشود)فركﻼف .(٧٠ :٢٠٠٢ ،وي رويكرد خود را مطالعه
انتقادي زبان ٨مينامد و اولين هدف را كه بيشتر جنبه نظري دارد »كمك به تصحيح كمتوجهي
گسترده نسبت به اهميت زبان در توليد ،حفظ و تغيير روابط اجتماعي قدرت« و دومين هدف را
كه عمليتر است »كمك به افزايش آگاهي نسبت به اينكه چگونه زبان در سلطه فردي بر فردي
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ديگر نقش دارد« ميداند؛ زيرا در نگاه او آگاهي اولين قدم به سوي رهايي است .در هدف دوم،
فركﻼف تاكيد زيادي روي باﻻ بردن سطح افراد كرده است؛ زيرا معتقد است »در گفتمان ،مردم
ميتوانند روابط قدرت خاصي را مشروعيت بخشند يا آن را به رسميت نشناسند ،بدون اينكه از
كاري كه انجام ميدهند آگاهي داشته باشند«)فركﻼف.(١ :١٩٨٩،
فركﻼف از اصطﻼح گفتمان براي اشاره به كل فرآيند تعامل اجتماعي استفاده ميكند كه متن
فقط بخشي از آن است؛ زيرا او براي گفتمان سه عنصر در نظر ميگيرد كه عبارتند از :متن،
تعامل ٩و بافت اجتماعي .١٠فرآيند تعامل اجتماعي عﻼوه بر خود متن ،شامل فرآيند توليد متن و
فرآيند تفسير ١١است و متن ،مرجع آن تفسير بشمار ميآيد .براساس رابطه كل به جزء كه ميان
گفتمان و متن برقرار است ،تحليل متن ١٢نيز بخشي از تحليل گفتمان است» .از چشمانداز تحليل
گفتمان ،ويژگيهاي صوري متن از يك سوء به عنوان ردپاهاي فرآيند توليد و از ديگر سو به
عنوان سرنخهايي در فرآيند تفسير در نظر گرفته ميشود«)همان؛  .(٢٤نگاره  ١گفتمان و عناصر
تشكيل دهنده آن و تعامل اين عناصر را با يكديگر تصوير ميكند:

شكل  - ١پيوستگي رابطه متن با گفتمان و شرايط پيراموني.

در قياس به سه جنبه گفتمان )نگاره  (١فركﻼف سه جنبه يا مرحله را براي تحليل گفتمان
انتقادي از هم تميز ميدهد (١ :توصيف :مرحلهاي است كه با ويژگيهاي صوري متن ارتباط
دارد (٢ .تفسير :مرحلهاي است كه به ارتباط ميان متن و تعامل ميپردازد؛ اينكه متن را محصول
فرآيند توليد و منبع فرآيند تفسير بدانيم (٣ .تبيين :مرحلهاي است كه به بيان ارتباط ميان تعامل
و بافت اجتماعي ميپردازد؛ اينكه چگونه فرآيندهاي توليد و تفسير تحت تاثير اجتماع قرار
دارند.در هر سه مرحله ،با تحليل سروكار داريم؛ اما ماهيت آن در هر مرحله متفاوت است.
تحليل در مرحله اول به برچسبدهي ويژگيهاي صوري متن اكتفاء ميكند و متن را به مثابه
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يك شيء در نظر ميگيرد .در مرحله دوم ،تحليل گفتمان ،به تحليل فرآيندهاي شناختي
شركتكنندگان ١٣و تعامﻼت ميان آنها ميپردازد .مرحله تبيين نيز ارتباط ميان رويدادهاي
اجتماعي) ١٤تعامﻼت( با ساختارهاي اجتماعي را بيان ميكند كه بر اين رويدادها تاثير ميگذارند
و نيز از آنها تاثير ميپذيرند)فركﻼف.(٩٠ :١٩٩٢ ،

پيشينﻪ تجربي پژوهش
در محدوده جستجوهاي انجام شده ،پژوهشي كه به طور مستقيم به موضوع گفتمان
پاسخگويي دولتها در بخش اداري با استفاده از تحليل گفتمان انتقادي از جنبه كيفي بپردازد،
يافت نشد .يكي از پژوهشهايي كه در اين زمينه انجام يافته است ،پژوهش مقيمي و
همكاران) (١٣٩١تحت عنوان »مطالعه ماهيت زبان دولت در سه دهه انقﻼب اسﻼمي و ارائه
الگوي كارآمد آن در ايران« است .روش انجام پژوهش براي بررسي وضعيت موجود زبان دولت
در سه دهه ،رويكردهاي تحليل گفتمان فركﻼف و سطح خرد وندايك بوده و تدوين الگوي
كارآمد زبان دولت مبتني بر نظرسنجي از خبرگان)دلفي( است .نتايج پژوهش نشان ميدهد،
ماهيت زبان دولت در سه دهه )وضعيت موجود( به زبان بوروكراسي نزديك است و الگوي
كارآمد زبان دولت)وضعيت مطلوب( بايد از خوي و منش چنين زباني فاصله بگيرد و به سمت
زبان فرابوروكراتيك سوق پيدا كند؛ زباني كه صادق ،ملتساز ،مشاركتجو ،پاسخگو ،تكريم
كننده شهروندان ،متوجه منافع عمومي ،عدالت محور ،شفاف و ارزش محور است» .تحليل
گفتماني امر اخﻼقي در سياستگذاري حكومت الكترونيكي ايران« از ديگر پژوهشهايي است كه
به وسيله خالقي و همكاران) (١٣٩٢انجام يافته است .در اين پژوهش با رويكرد تحليل گفتمان
انتقادي به موضوع اخﻼق در قلمرو حكومت پرداخته شده و تﻼش ميكند به اين پرسش پاسخ
دهد كه اخﻼق رسمي حكومت الكترونيكي چگونه در زبان پديدار ميشود و با ديگر جنبههاي
زندگي اجتماعي چه نسبتي دارد؟ در واقع پرسش اصلي پژوهش بررسي چگونگي معني شدن
اخﻼق و اصول اخﻼق رسمي در پهنه حكومت الكترونيكي است .پژوهش انجام يافته ديگر
توسط مرادي و همكاران) (١٣٩٦تحت عنوان »مطالعه و مقايسه پاسخگويي مالي دولت در چهار
دوره رياست جمهوري پس از انقﻼب اسﻼمي با استفاده از تحليل گفتمان انتقادي« انجام پذيرفته
است .آنان با استفاده از مدل تحليل گفتمان انتقادي فركﻼف و بر مبناي روش نمونه گيري اشباع
تئوريك نتيجهگيري كردند كه با توجه به نوعشناسي انواع گفتمانهاي مطالعه شده ،رويكرد هر
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دولت براي پاسخگويي در قبال عملكرد اقتصادي خود با توجه به وضعيت سياسي و بافت
اجتماعي حاكم در آن دوره ،از لحاظ ماهيت متفاوت است ،ولي در مجموع روند به نسبت
يكنواختي را در حمايت از نتايج اقدامات خود داشته و با نگاهي منتقدانه نسبت به عملكرد
دولتهاي پيشين به مقايسه عملكرد خود با آنها پرداخته است.

روششناسي پژوهش
پژوهش حاضر در زمره پژوهشهاي كيفي بوده و به دنبال تحليل گفتمان انتقادي است .در

اين پژوهش براي بررسي گفتمان پاسخگويي دولتها در بخش نظام اداري ،از مدل تلفيقي سه
سطحي خرد وندايك)دﻻلتهاي ضمني ،خودي و ديگران ،و هويت مشاركين گفتمان( و سه
سطح توصيف ،تفسير و تبيين فركﻼف استفاده شده است)آقاگلزاده .(٥٩ :١٣٩٢ ،اطﻼعات
مربوط به پيشينه نظري و تجربي پژوهش با استفاده از روش كتابخانهاي جمعآوري شده و
اطﻼعات ﻻزم براي يافتن به پاسخ پرسشهاي پژوهش ،به كمك روش ميداني به شيوه استفاده
از اطﻼعات و مستندات جمعآوري شدند؛ زيرا به واسطه دسترسي كم هزينه به اطﻼعات و از
آن مهمتر امكان ارزيابي روند موضوع مورد بررسي طي دوره مدنظر كه در مطالعات گذشتهنگر
بسيار حائز اهميت بوده ،اين شيوه انتخاب شده است .شايان ذكر است كه عدم دسترسي به كليه
اطﻼعات مورد نياز پژوهش براي بازه زماني دولت دهم و يازدهم با توجه به محدوديت زمان،
فرايند جمعآوري داده زمانبر بود .بنابراين ،ابزار جمعآوري دادهها در اين پژوهش ،استخراج
سخنان روساي جمهور در رابطه با مسائل نظام اداري كشور از متون روزنامه است .يكي از
مولفههاي اصلي در اين پژوهش ،بررسي روايي و پايايي روش پژوهش است .از اينرو ﻻزم
است در اين خصوص نكاتي بيان شود ،هرچند كه به لحاظ تفسيري و كيفي بودن ،ويژگيهاي
منحصربفردي دارد)صالحيزاده .(١٢٤ :١٣٩٠ ،در خصوص روايي و پايايي پژوهش بايد گفت
تحليل گفتمان انتقادي همواره يك مساله تفسيري بوده و با دادههايي كه در طول اين تحليل
جمعآوري شده ،مشكلي نداريم .مهم اين است كه در پژوهش مبتني بر اين روش ،روايي و
پايايي و يافتههاي آن ،وابسته به بحثهاي منطقي است كه در تحليل وجود دارد .اعتبار تحليل
گفتمان به كيفيت قدرت نطق و بيان وابسته است .البته اين روش به تناسب روشهاي گفتماني
و گستردگي از جزء به كل در مباحث متني ،ساختاري و اجتماعي متفاوت است ،اما همگي در
كل از يك سبك كه همان تحليل گفتمان است ،بهره ميبرند)آقاگلزاده .(٣٩ :١٣٨٥ ،ضمن اينكه
براي تعيين ارزيابي كيفيت دادهها ،سعي شد در تحليل دادهها ،به بستر موضوع توجه شود و از
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نظرات يك پژوهشگر بيروني براي تحليل دادهها و ارائه نتايج به وي نيز استفاده شد .جامعه
اطﻼعات پژوهش را اسناد و مدارك و سخنرانيهاي روساي جمهوري اسﻼمي ايران در دوره
دهم و يازدهم تشكيل ميدهد .محور پژوهش بر مستندات و آرشيو روزنامههاي هر دوره مربوط
به گفتمان روساي جمهور است .به اين دليل مقطع زماني پژوهش ،دوره دهم و يازدهم رياست
جمهوري است .در روشهاي مبتني بر اسناد ،نميتوان از قبل مشخص كرد كه چه
تعداد متن انتخاب و مطالعه ميشود تا پديده مدنظر در پژوهش كيفي به طور كامل شناسايي
شود )فقيهي .(١٣٨٠ ،از اينرو تا رسيدن به نقطه اشباع ،به جمعآوري اطﻼعات پرداخته ميشود.
اشباع تئوريك زماني رخ ميدهد كه داده ديگري كه به تعريف خصوصيات يك طبقه كمك كند،
به پژوهش وارد نشود و تمام مقايسههاي مدنظر اتفاق افتاده باشد)آقاگلزاده .(٥٣ :١٣٨٥ ،انتخاب
اين دو دوره صرفاً به اين دليل بوده است كه گفتمان غالب در خصوص نحوه اداره دولت و در
نتيجه اداره سازمانهاي دولتي مشخص شود .از آنجايي كه دولت دهم نماينده حزب اصولگرا
و دولت يازدهم نماينده حزب اصﻼحات است ،مبنايي بهتر براي شناسايي گفتمان غالب هر
دوره است .در اين پژوهش ،تعداد پنج سخنراني از روساي جمهور مورد تجزيه و تحليل قرار
گرفته است ،چرا كه پژوهش با پنج سخنراني به نقطه اشباع رسيد .انتخاب اين سخنرانيها از
طريق نمونهگيري هدفمند )غيراحتمالي( بوده است .در انتخاب سخنرانيها ،آنهايي كه در
خصوص اداره دولت بودهاند مورد توجه قرار گرفتهاند و نيز سعي گرديد تا با انتخاب فواصل
زماني مختلف گفتمان پايدار دولت وقت استنتاج گردد .تفصيل و جزئيات در خصوص
سخنرانيهاي مذكور در جدول ) (١قابل تبيين است.
جدول  - ١تشريح جامعه و نمونه آماري
دولت

دهم

يازدهم

تاريخ

شركت كنندگان

سه شنبه  ٢تير ١٣٨٨

ديدار با جمعي از روسا و اعضاي هيئت علمي دانشگاهها

سه شنبه  ٤خرداد ١٣٨٩

ديدار با فرماندار و جمعي از مسئوﻻن و مديران شهر ري

پنجشنبه  ١٩فروردين ١٣٨٩

ديدار با مديران استان آذربايجان غربي

پنجشنبه  ٢٥فروردين ١٣٩٠

ديدار با مديران استان سيستان و بلوچستان

جمعه  ١٩فروردين ١٣٩٠

ديدار با مديران استان كرمانشاه

يكشنبه ١٧شهريور ١٣٩٢

اولين گفتگو با مردم

شنبه ا آذر ١٣٩٣

همانديشي مديران ارشد دولت تدبير و اميد
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دولت

شركت كنندگان

تاريخ
پنجشنبه  ١بهمن ١٣٩٤

همايش استانداران و فرمانداران و مديران كل سياسي و انتخابات
ديدار با وزرا ،معاونان ،استانداران و روساي سازمانها

جمعه  ٤تير ١٣٩٥

ديدار با وزرا ،معاونان ،استانداران و روساي سازمانهاي دولتي

شنبه  ١٣خرداد ١٣٩٦

يافتﻪهاي پژوهش
با توجه به رويكرد مطالعه حاضر مبني بر بررسي گفتمان پاسخگويي دولتها در بخش نظام
اداري از جنبه كيفي براي پاسخ به پرسشهاي پژوهش در زمينه ماهيت و نوع به انجام رساندن
پاسخگويي دولتها در سطح گفتمان روساي جمهور در دولت دهم و يازدهم و تفاوت بين آنها،
بهتر است اين موضوع با دستهبندي گفتمانهاي غالب و مسلط در دولتهاي مزبور در سطح
تحليل خرد ون دايك و سطوح توصيف ،تفسير و تبيين فركﻼف بررسي و مقايسه شده و سپس
به اين پرسشها در بخش توصيههاي سياستي پاسخ داده شود.
جدول  - ٢سطوح تحليل خرد وندايك
سطوح

دﻻلتهاي
ضمني

خودي و
ديگران

دولت دهم
.١به طور ضمني بر مدل بومي توسعه تاكيد

.١به طور ضمني بر رويههاي معتدل مديران و روسا

دارد.

تاكيد دارد.

 .٢به طور ضمني بر عرضه مديريت خود به

 .٢به طور ضمني بر مسئوليتپذيري مديران و نيز

جهان اشاره دارد.

پاسخگويي آنان اشاره دارد.

 .٣به طور ضمني بر توسعه و بهبود از طريق

 .٣به طور ضمني بر كلينگري تاكيد و جزئينگري را

عوامل داخلي تاكيد دارد.

نفي ميكند.

كشور ،ملت ايران و جامعه مسلمانان را گروه

گروه خودي را در داخل و خارج داراي منطق،

خودي و ديگر دولتها را سلطهگر و مستكبر

اعتدال و انصاف قلمداد ميكند و ديگران را در داخل

قلمداد ميكند.

و خارج بيانصاف و افراطي تلقي ميكند.

مردم ايران :مردمي آزاد انديش و متمدن كه
هويت
مشاركين
گفتمان

دولت يازدهم

براي توسعه كشور خود نيازي به كشورها و
ملتهاي ديگر ندارند.
كشورهاي غربي :كشورهاي مستكبري كه
همواره در پي غارت و استعمارگري در
كشورهاي خاورميانه هستند.

مردم ايران :مردمي منطقي و عاقل كه به درستي
تشخيص ميدهند چه اموري ،چه اقداماتي به
مصلحت آنان است.
كشورهاي غربي :كشورهايي سودجو و منفعت طلب
كه تنها در جهت منافع خود حركت ميكنند ،در
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مديران دولتي :افرادي كه در برههاي از زمان

نتيجه تنها با مذاكره ميتوان با آنها ارتباط برقرار

فرصت نصيبشان شده تا به ملت خود خدمت

كرد.

كرده و رضاي خداوند را كسب نمايند.

مديران دولتي :افرادي مسئوليتپذير و پاسخگو كه
بايد در جهت منافع عامه مردم عمل و اقدام كنند.

جدول  - ٣سطوح توصيف ،تفسير و تبيين فركﻼف
سطوح

دولت دهم

زيرسطوح
قطعه اول:

قطعات معنايي

نقش علم در توسعه كشور،

قطعه دوم :فرهنگ غني ايران
اساس ماندگاري؛

تعامل تاكيد و تقابل را نفي ميكند؛

قطعه سوم:

تاكيد بر مدل بومي توسعه؛

قطعه چهارم :خدمت به مردم
قطعه پنجم :صرفهجويي در بودجه
كشور

علم ،آزادي و استقﻼل ،ملت
ايران ،مديريت جهاني ،خدمت به
توصيف
متون

مردم ،پيشرفت و توسعه بومي،
روحيه انقﻼبي ،فرهنگ غني و
متعالي مردم ايران ،تحقق
آرمانهاي الهي.
استكبار جهاني ،الگوي مديريت

عبارت بنديهاي

جهاني ،ملت ايران ،نظام سلطه،

افراطي

همبستگي مردم ،رسيدن به رضاي
خداوند ،برنامهريزي توسعه بومي.

هم معنايي،
شمول معنايي،
تضاد معنايي

قطعه اول :شفافيت و پاسخگويي
مديران و مسئولين دولت؛ قطعه دوم :به

وظيفه مديران و كاركنان؛

واژگان كانوني

دولت يازدهم

كشورهاي مظلوم متضاد كشورهاي ظالم،
كشورهاي غربي هممعنا استكبار جهاني،
علم هممعنا دانش هستهاي،
اراده ملي هممعنا دموكراسي ،ايران هم معنا
مرجعيت علمي.

قطعه سوم :برابري همه افراد در
برابر قانون و مراجع نظارتي؛
قطعه چهارم:

استفاده مناسب از فرصتها؛

قطعه پنجم :حركت در مسير راي
مردم و خواسته آنان.
گزارشدهي به مردم ،پاسخگويي به
مردم ،شفافيت در امور و فرآيندها،
خادميت دولت ،استفاده از فرصت براي
خدمت ،نقدپذيري مسئولين ،مقبوليت
دولت در بين مردم و پروردگار ،پيگيري
مطالبات مردم ،بررسي همه جانبه
مشكﻼت ،توجه به مسائل كليدي.
اقدامات كوتاهمدت و بلندمدت ،كاهش
تشريفات زائد اداري ،تسهيلسازي
فرآيندهاي اداري ،توجه به توسعه
كشاورزي ،سعه صدر مسئولين دولتي،
احترام به قانون ،شفافيت و وضوح.

دولت هممعنا خادم مردم،
گزارشدهي هممعنا با صداقت و
درستي و نيز متضاد با شايعهسازي،
و واژه تعامل متضاد تقابل.
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اسم سازي

صنايع بياني

كشورهاي غربي را نظام سلطه و

اسم دولت شعار براي دولتهايي كه

جبهه استكبار ناميدن و كشورهاي

تنها وعده ميدهند .اسم ميزان

حامي ايران را ملت بيدفاع

الحراره براي معيارهايي كه افراد را

قلمداد كردن است.

گزينش ميكند.

كشورهاي غربي را به استكبار

تربيون شعار به دولتهايي كه فقط

جهاني تشبيه كرده است و نيز

قول ميدهند ،تشبيه كرده است.

مردم و كشور ايران را به ترتيب

دولت را به ماشين تشبيه كرده است

به بهترين مردم و كشور دنيا تشبيه

كه تمام اجزاء آن بايد با هم

كرده است.

هماهنگ كار كند.

سعي بر اين بوده است كه
جمﻼت به صورت معلوم به كار
روند ،به عبارتي رئيس جمهور
دولت دهم كنشگران و فاعﻼن را
مجهول سازي

قيد كرده است و نقش هر يك از
آنان را به روشني تشريح كرده
است .البته براي نيروهاي مخالف
داخلي از افعال مجهول استفاده
شده است.
ما بايد مديريت جهاني خود را
عرضه كنيم .ما بايد قدرشناس
فرصت خدمت باشيم .ما

وجوه دستوري

بايد از صنعتي شدن پرهيز و بر
ظرفيت كشاورزي روستايي تاكيد
كنيم .زنان مناطق محروم بايد
تحصيل كنند.

وجوه رابطهاي

در سخنرانيها ،مخالفان در خارج
كشور به صورت معلوم بيان شدهاند،
اما در خصوص مخالفان داخل
كشور همواره جمﻼت به صورت
مجهول به كار رفته است .در
خصوص موافقان داخل و خارج
كشور از ساخت معلوم استفاده به
عمل آمده است.
بايد به مشكﻼت مردم رسيدگي
شود .مسئولين و مديران بايد به
مردم پاسخگو باشند .استانداران و
فرمانداران بايد از فضاي برجام در
جهت توليد ،اشتغال و بازسازي
زيرساختها اقدام كنند.

رابطه بين دانش با توسعهيافتگي و

رابطه بين پاسخگويي و شفافيت با

پيشرفته بودن ،رابطه بين توسعه

اعتماد مردم ،رابطه بين اعتماد با

كشاورزي روستايي با رونق

ثبات اقتصادي.
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اقتصادي ،رابطه بين رئيس بودن با
خدمتكار بودن.
در قطعه اول به پاسخگويي مديران

وجه بياني

در قطعه اول به پيشرفت علمي در

و مسئولين؛ در قطعه دوم به

عرصه نظامي؛ در قطعه دوم بر

رويكرد تعامل در ارتباطات؛ در

فرهنگ بومي؛ در قطعه سوم بر

قطعه سوم به برابري تمام مسئولين،

توسعه بومي؛ در قطعه چهارم بر

مديران و افراد در برابر قانون؛ در

خادميت مديران و كاركنان؛ و در

قطعه چهارم به استفاده از فرصت-

قطعه پنجم بر كاهش هزينههاي

هاي بوجود آمده؛ و در قطعه پنجم

اداري تاكيد دارد.

به پيگيري خواستهها و مطالبات
مردم اشاره دارد.

ضمير آنها را براي كشورهاي
غربي و حاميان آنان به كار برده
است و ضمير ما و شما را ملت
كاربرد ضمائر

ايران قلمداد ميكند.

من ،ما ،شما و

لذا رئيس جمهور دولت دهم با به

آنها

كار بردن ضمائر و افعال جمع و
پرهيز از ضمير و افعال مفرد
درصدد اجماع با مخاطبان خود
برآمده است.

ضمير آنها را براي كشورهاي غربي
و حاميان آنان به كار برده است و
ضمير ما و شما را ملت ايران قلمداد
ميكند .لذا رئيس جمهور دولت
يازدهم با به كار بردن ضمائر و
افعال جمع و پرهيز از ضمير و افعال
مفرد درصدد اجماع با مخاطبان خود
برآمده است.

اراده ملت و موفقيت ،مبارزه با

پاسخگويي و شفافيت و اعتماد

ارزشهاي

استكبار جهاني ،همراستايي راه

مردم ،كاهش تشريفات زائد اداري و

پيوندي

دولت دهم با راه شهيدان و امام

رضايت مردم ،توجه به مسائل

راحل .

كشاورزان و بهبود كشاورزي.

متن ابتدا با طلب يك دعا آغاز ،به

در ابتدا متن خود را با شفافيت و

مشاق ديدار بودن با خادمان مردم

پاسخگويي آغاز كرده و در ادامه با

ادامه يافته و در پايان با فرصت

ارائه گزارشهايي بر اهميت اين

خدمت كردن سخنراني خود را به

موضوع تاكيد كرده و در پايان به

پايان رسانيده است.

مستمر بودن اين عمل تاكيد دارد.

)ره(

ساخت متن
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تكرار عبارتهاي براي همراهي و

كنترلهاي تعاملي

مشاركت مخاطبان از قبيل :شما بهتر از من
ميدانيد ،شما به خاطر داريد ،موفقيت
حاصل كار مستمر شماها )مديران و
كاركنان دستگاههاي اجرايي( است.

استفاده از عبارتهاي مردم
ميخواهند بدانند يا مردم بايد بدانند
براي همراهي مشاركتكنندگان و
مخاطبان است.
در سخنراني رياست دولت يازدهم

به طور كلي ميتوان گفت محوريت سخنراني رياست
دولت دهم بر پايه سه عنصر اساسي است .١ :مديريت
بومي .٢ ،توسعه كشاورزي روستايي .٣ ،خدمتگذاري
تفسير

مسئولين .در نتيجه ميتوان گفت گفتمان دولت دهم بر

متون

توسعه كشور از طريق ظرفيتهاي داخلي و نيز از
طريق توسعه كشاورزي روستايي بوده است كه در اين
ميان مديران دولتي به عنوان خادمان ملت نقش كليدي
در راستاي اين سياستها ايفا ميكنند.

بر چهار موضوع اصلي تاكيد
ميشود .١ :بسترسازي .٢
پاسخگويي  .٣شفافيت  .٤اعتدال .به
عبارتي گفتمان دولت يازدهم بر پايه
بسترسازي مناسب در كشور است،
زيرا سياستگذاران اين دولت بر
اين باورند كه ايجاد بستر مناسب
براي توسعه كشور ضروري است و
نقش مديران و مسئولين را
پاسخگويي و شفافيت ميداند.

رياست دولت دهم با تاكيد فراوان به خواست و اراده
ملت همواره تاكيد دارد كه اقدامات دولت وي در
راستاي اين خواستهها و نيز رضاي خدواند است .به
عبارتي ،مدعي است اقدامات و فعاليتهاي دولت وي
برآمده از خواست مردم است ،مردم و ملت ايران
تبيين متون

خواهان اشتغال از طريق توسعه كشاورزي روستايي
هستند و شهرهاي صنعتي در تمركز توجه آنان قرار
ندارد .در اين راستا مديران و كاركنان دولتي با نقش
خادميت خود بايد همواره چنين سياستهايي را دنبال
نمايند و اقدامي بايد انجام شود كه در تحقق اين
سياستها باشد.

رياست دولت يازدهم مدعي است
كه رضاي خداوند در گرو رضاي
مردم است در نتيجه اقدامات و
فعاليتهاي خود را در جهت تامين
رضاي مردم ميداند .از منظر وي،
مردم دولت يازدهم را براي
بسترسازي ،پاسخگويي ،شفافيت،
قانونمداري و اعتدال برگزيدهاند.
بنابراين تمامي افراد ذيل يك قانون
قرار دارند و نيز تمامي مديران بايد
به مردم پاسخگو باشند و در اين
راستا خادمان آنان باشند.
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نتيجﻪگيري
اين پژوهش به مطالعه گفتمان پاسخگويي دولتها در بخش نظام اداري از جنبه كيفي پرداخته

و در چارچوب تحليل گفتمان انتقادي به بررسي گفتمان غالب روساي جمهور دولتهاي دهم
و يازدهم با محوريت مسائل مرتبط با نظام اداري تمركز كرده است؛ زيرا به دنبال پاسخي براي
نحوه پاسخگويي دولتمردان حاكم بر جامعه در دو دوره دهم و يازدهم از نگاه كيفي بوده تا به
اين نتيجه نائل شود كه پاسخگويي هر دولت با توجه به فضاي سنگين سياسي و شرايط روز
اقتصادي و اجتماعي كشور چه روندي را طي طريق كرده و هر دولت با چه رويكردي در اداره
سازمانهاي دولتي در قبال شهروندان پاسخگو بوده است .پس از تحليل دادههاي بدست آمده
بر اساس مدل تحليل ون دايك و فركﻼف ،نتايج پژوهش نشان داد با توجه به نوع شناسي انواع
گفتمانهاي مطالعه شده ،رويكرد دولت دهم و يازدهم براي پاسخگويي در قبال شهروندان جامعه
از لحاظ ماهيت و نحوه ارائه دستاوردها و نتايج كار حاصل از فعاليتهاي انجام يافته دولت در
نظام اداري با توجه به شرايط اقتصادي و فرهنگي زمان خود ،متفاوت است؛ به طوري كه ميتوان
گفت با توجه به دادههاي پژوهش و تحليل آنها با استفاده از مدل تحليل ون دايك و فركﻼف
در سطح خرد تحليل دﻻلت هاي ضمني ،خودي و ديگران ،و هويت مشاركين گفتمان از يك
سو؛ و سه سطح توصيف ،تفسير و تبيين از سوي ديگر؛ نتايج بدست آمده با در نظر ساختار
ريشهاي هر دوره ،دولت دهم با برخورداري از مولفههايي همچون الگوهاي بومي توسعه ،كاهش
هزينههاي ادراي ،خدمتگزاري مسئولين و توسعه كشاورزي برخورداري بوده و دولت يازدهم با
مولفههايي همچون بسترسازي مناسب براي پاسخگويي و شفافيت ،قانونگرايي و اعتدال
برخوردار بوده است .نتيجه اين پژوهش در دولت دهم با مطالعات مقيمي و همكاران)،(١٣٩١
مبني بر مشاركتجويي ،پاسخگويي ،تكريم شهروندان ،توجه به منافع عمومي ،عدالت محوري
و شفافيت به عنوان زبان دولت همخواني دارد .همچنين نتيجه اين پژوهش در دولت دهم با
مطالعات مرادي و همكاران) (١٣٩٦مبني بر اقتدارگرايي ،توجه دولت در زمينه حل مسائل و
مشكﻼت اقتصادي ،عدم پذيرش مشكﻼت و ضعفهاي موجود در سياستهاي اتخاذ شده،
جلب توجه افكار عمومي به سمت مخالفان سياسي دولت و پررنگ كردن نقش آنها براي ايجاد
بستري در راستاي متقاعد كردن ساير نهادها و افكار عمومي در پذيرش مشكﻼت اقتصادي
موجود در جامعه و ايجاد جرياني فكري براي تاكيد بر وجه تمايز دولت فعلي نسبت به ساير
دولتهاي گذشته براي نمود بيشتر عملكرد دولت همخواني دارد .ﻻزم به يادآوري است در
خصوص نتايج اين پژوهش در دولت يازدهم با ساير پژوهشهاي موجود ،بررسيها نشان داد
كه هيچگونه پژوهشي يافت نشد.
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فصلنامه علمي  -پژوهشي سياستگذاري عمومي ،دوره  ، ٦شماره  ، ١بهار ١٣٩٩

توصيﻪهاي سياستي
از خﻼل نتايج پژوهش ،توصيههاي سياستي زير پيشنهاد ميگردد :همانطور كه انديشمندان
مديريت دولتي بيان ميكنند ،بستر فعاليت رشته مديريت دولتي ،علوم سياسي است و دوري از
آن اجتنابناپذير است .اقدامات و فعاليتهاي مديران دولتي با سياستهاي دولت عجين شده
است .برخﻼف بخش كسب و كار ،دولت با مسائلي چون اثربخشي ،كارايي ،قانونمندي،
پاسخگويي به مردم ،شفافيت در فعاليتها ،شهروندمداري ،مسئوليتپذيري در برابر مردم ،برابري
تمامي افراد جامعه در ذيل قانون ،توزيع مناسب امكانات و تسهيﻼت و غيره روبرو است .هر
دولتي مدعي است كه نماينده مردم است زيرا از راي آنان بر سر منصب نشسته است ،در نتيجه
هر اقدامي كه دولت انجام ميدهد در راستاي خواست مردم تعريف ميشود .اين اقدام باعث
ميشود كه هر گونه اقدام خﻼف سياستهاي دولت از سوي مدير دولتي ،انگشت اتهام را به
سوي او كشانيده و او را مورد نقد و نكوهش قرار دهد .مقاومت مدير در برابر سياستهاي
دولت او را به صورت ناخودآگاه در برابر مردم قرار ميدهد .در نتيجه ،او فردي مطرود از جامعه
و دولت ميشود .شايان ذكر است ،چه بسيار هستند مديراني كه بدون شناخت از گفتمان غالب
دولت وقت خود ،در دام اينگونه موارد قرار گرفتهاند و به راحتي از صحنه مديريت بخش دولتي
كنار گذاشته شدهاند .همانطور كه نتايج اين مطالعه نشان ميدهد ،گفتمان يك دولت تقريب ًا در
دوره چهار ساله خود تغييري نكرده است .اين بدين معناست كه دولت وقت ،به خوبي ميداند
برنامه پيشروي خود چيست و بايد بر چه مواردي تاكيد نمايد .لذا اگر مدير بخش دولتي
ميخواهد با دولتهاي وقت خود همكاري داشته باشد بايد تابع گفتمان آن دولت باشد نه بر
شاخصهاي مورد نظر خود تاكيد ورزد ،زيرا به غير از شاخصهايي كه در گفتمان رياست دولت
تاكيد ميشود ديگر موارد كم اهميت يا بي اهميت براي دولت وقت هستند .در اين پژوهش،
پژوهشگر به دنبال صحت و درستي گفتمان روساي دولت دهم و يازدهم نبوده است ،بلكه
درصدد اين بوده كه شناخت از گفتمانهاي روساي مذكور چه كمكي به مديران بخش دولتي در
جهت موفقيت آنان )مديران بخش دولتي( خواهد كرد .براساس تحليل سخنرانيها پاسخ به سوال
اول در قالب جداول  ٢و  ٣به صورت كامل داده شده است .در پاسخ به سوال دوم بايد اذعان
داشت شناخت از گفتمان غالب دولتها ،براي مدير بخش دولتي حكم امتياز ويژه براي آنان
دارد ،زيرا اين افراد به راحتي ميدانند در شرايط فعلي چه معيارها و شاخصهايي براي دولت
وقت با اهميت و چه معيارها و شاخصهايي در شرايط فعلي براي دولت وقت بياهميت يا كم
اهميت است .به كررات ديده شده است مديران دولتي مدعي هستند كه تمام تﻼش خود را براي
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موفقيت سازمان انجام دادهاند ،اما نه تنها براي آنان موفقيتي حاصل نشده است ،بلكه در بسياري
از موارد اقدامات و فعاليتهاي وي مورد نقد و نكوهش قرار گرفته است .اين مسئله از آنجا
نشات ميگيرد كه اقدامات مدير دولتي با گفتمان دولت وقت همخواني نداشته است .در پاسخ
به سوال سوم بايد اذعان داشت ،با كمي تامل بر گفتمانهاي دولت دهم و يازدهم ميتوان پي
برد كه گفتمان اين دو دولت به طرز مشهودي متفاوت است ،در نتيجه اقداماتي كه در دولت
دهم مورد تقدير و تشكر قرار گرفت ،در دولت يازدهم مورد نقد قرار ميگيرد و بالعكس .ميتوان
دريافت كه موفقيت دولت دهم مواردي چون طراحي الگوهاي توسعه بومي و قابل تعميم ،كاهش
هزينههاي اداري ،خدمتگذاري مسئولين و توجه به توسعه كشاورزي روستايي بود ،در نتيجه
هر اقدامي در جهت اين سياستها مورد تقدير و استقبال قرار گرفت .از طرفي ديگر ،گفتمان
غالب دولت يازدهم بر مبناي بسترسازي مناسب ،پاسخگويي و شفافيت ،قانونگرايي و اعتدال
بود .از منظر اين دولت ،بسترسازي با استفاده از ظرفيتهاي بومي يا غيربومي براي كشور مفيد
است و تاكيد بر روي بوميسازي حذف ميشود .دولت يازدهم با تاكيد بر نقش پاسخگويي و
شفافيت سعي بر آن دارد كه اعتماد و حس تعلق مردم را به دولت افزايش دهد .بنابراين ،هر نوع
عملي كه به بسترسازي مناسب ،پاسخگويي و شفافيت ،قانونمندي و اعتدال كمك كند در دولت
مذكور مورد استقبال و تحسين قرار ميگيرد.
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