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چکیده:
هدف پژوهش حاضر تحلیل گفتمان بیانیه گام دوم انقالب به منظور ایجاد یک نظام رفتاری برای اقدام است.
این پژوهش از نظر طرح ،کیفی و از نوع تحلیل گفتمان بوده و از نظر هدف در زمره پژوهشهای بنیادی قرار متی
گیرد و با روش تجزیه و تحلیل مضمون انجام شده اس .در پژوهش حاضر قلمرو پژوهش متتن بیانیته گتام دوم
انقالب و تحلیل بر مبنای این سند صورت پذیرفته اس .به منظور تصدیق اعتبار دادههتای پتژوهش از مفتاهیمی
همچون باورپذیری ،قابل دفاع بودن و امانتداری استفاده شد یافتههای پژوهش حاکی از آن اس .که گفتمتان گتام
دوم انقالب به مثابه یک نظام رفتاری در قالب مضامین مفهومی ،ساختاری و عملکردی قابل تبیین میباشد ازاینرو
بعد مفهومی شامل مؤلفههایی از قبیل درک معنای گام دوم انقالب ،هدف ،ضرورت و راهکارها میباشتد در بعتد
ساختاری مؤلفههایی از قبیل جه.گیری راهبردی ،طرح سازمانی و بستر فرهنگی اهمی .مییابنتد نهایتتا در بعتد
عملکردی نیز مؤلفههایی شامل فعالی.های اصلی (مرکزی) ،اقدامات زمینهساز و مالحظات عملکردی قابل تبیتین
میباشد با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر عملی سازی بیانیه گام دوم انقالب و ضترورت کاربست .الگتویی
کاربردی و از سوی دیگر با توجه به عدم وجود نظام رفتاری برای اقدام فراگیر ،نظام رفتتاری اراهته شتده در ایتن
پژوهش و تلویحات کاربردی آن میتواند به عنوان مبانی برای عمل مورد مداقه قرار گیرد
واژگان اصلی:
بیانیه گام دوم انقالب ،نظام رفتاری ،تحلیل گفتمان ،تحلیل مضمون
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مقدمه
پیروزی انقالب اسالمی ایران انقالب مداوم ،انقالب پیوسته انقتتالب بتتزرال استتالمی ایتتران در
حالی چهلمین سالگرد پیروزی خود را پش .سر گذاش .و قدم به دههی پنجم حیتتات ختتود نهتتاد
که اگر چه دشمنان مستکبرش گمانهای بتتاطلی در ستتر داشتتتند امتتا دوستتتانش در سراستتر جهتتان
امیدوارانه آن را در گذر از چالشها و به دس .آوردن پیشرف.هتتای خیتتره کننتتده همتتواره ستتربلند
دیدهاند در چنین نقطهی عطفی رهبر حکیم انقالب اسالمی با صدور بیانه گام دوم انقتتالب و بتترای
ادامه این راه روشن به تبیین دستاوردهای شگرف چهاردهه گذشته پرداخته و توصتتیههتتایی اساستتی
به منظور جهاد بزرال برای ساختن ایران اسالمی بزرال اراهه نمودهاند
بیانه گام دوم در ابعاد مختلف ،موضوعات و مساهل گوناگونی را مورد توجه قرار داده استت .امتتا در
حال .کلی چارچوب اساسی بیانیه گام دوم این گونه میتواند متتورد مداقتته قتترار گیتترد کتته متتردم
مسلمان ایران در بازه زمانی چهل ساله بخشی از مسیر را طی نموده در برخی موارد براساس تعتتالیم
اسالمی حرک .کرده و در برخی موارد نیز حرک .نکرده اس .با گذر از افتت .خیزهتتا ،چتتالشهتتا،
شیرینیها و تلخیها به وضعی .کنونی رسیده اس .طی کردن ادامه مسیر مستلزم توجه و دقتت .بتتر
حوزهایی همچون علم و فناوری ،معنوی .و اخالق ،اقتصاد ،عدال .و مبارزه بتتا فستتاد ،استتتقالل و
آزادی ،عزت ملی و مرزبندی با دشمن و سبک زندگی اس .نکته مهمی که در ارتباط با بیانیتته گتتام
دوم انقالب به شکل خاص نباید از نظر دور داش .این اس .که
بیانیه گام دوم انقالب قابل تفسیر اس .و اصطالحا آگتتاهی از پیتتام و محتتتوای بتتین ستتطور آن بتته
معنای رفتن از اجمال به تفضیل اس .نه بسط و اضافه نمودن قراه.های شخصی به آن
همچنین بیانیه به عنوان سرمایه و مکانیزمی برای تولید و حرک ،.پویایی و تحول اس .نتته عامتتل و
بستر مصرف ،از این رو نباید در جه .امیال ،خواس.ها و دیتتدگاههتتای جنتتاحی متورد استتتفاده و
مصرف قرار گیرد
آخر این که ،بیانیه گام دوم انقالب قواعد بازتولید را اراهه میدهد و میتواند معیاری برای ختتال

-

سازی انقالب قلمداد گردد
به نظر میرسد جه .کاربس .نکات یاد شده ،استفاده از رویکردی نظامگتترا و سیستتتمی در زمینتته
تفسیر بیانیه گام دوم انقالب ضروری اس .این سیستم باید مبتنی بر یک زیر مایه مفهتتومی متتتقن و
در ساختاری مناسب تدوین گردد بنابراین توسعه چنین نظام رفتتتاری ابربخشتتی مستتتلزم ستته بعتتد
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رویکرد راهبردی و با یک رهبری مناسب مبنای اقدام برای تحقق احسن کارکردهای بیانیه گتتام دوم
انقالب قرار بگیرد و زمینههای مساعدی را جه .پاسخگویی ،انسجام و ابربخشتتی فتتراهم آورد در
واقع ایجاد نظام رفتاری باید متکی بر درونزایی و پویایی باشد و در غالب چارچوبی از درک معنتتا،
توسعه ساختاری مناسب و تدوین الزامات عملکردی مورد توجه قرار گیرد (ترک زاده و همکتتاران،
 )1393بر این اساس نظام رفتاری حاصل از گام دوم انقالب در قالب مفهتتوم جدیتتدی از اقتتدامات
عملی و یک سیستم رفتاری که مبتنی بر سالم .سازمان یافته (انستتجام ،ابربخشتتی و پاستتخگویی)
اس .زمینههای الزم را برای مدلسازی بومی و برنامهریزی فراهم میآورد
از طرف دیگر با توجه به این که از دیدگاه رهبر معظم انقالب اسالمی یکتتی از مهتتمتتترین الزامتتات
بیانیه گام دوم انقالب تبیین دانشگاهی و آکادمیک آن اس )1391/1/16( .و با عنای .به آن چتته کتته
گذش .و عطف به محتوای اراهه شده در بیانیه گام دوم انقالب ،فهتتم و تحلیتتل ،عمتتل و رفتتتار بتته
بیانیه مذکور مستلزم وجود یک نظام رفتاری خواهد بود که در پرتوی آن ضمن برجسته کتتردن امتتر
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مفهومی ،ساختاری و عملکردی اس( .ترک زاده و همکاران )1392،ایتتن ابعتتاد متتیتواننتد در متتتن

مهم در جامعه ،در نتیجه آن ،متولیان و مسئولین بتوانند به اتکای آن به شکل مفید و موبر در شتترایط
و مقتضیات محیط تعاملی رفتار نمایند ،در پژوهش حاضر براساس مفاهیم تحلیتل گفتمتتان 1کتته بتتا
مکتب ساختن گرایی اجتماعی 2تناسب دارد و در پژوهشهای دانشتتگاهی بتته ستتخنکاوی ،تحلیتتل
کالم و تحلیل گفتار نیز مشهور اس .به تولید یک نظام رفتاری برای اقتتدام فراگیتتر همتت .گماشتتته
شده اس.
پیشینه پژوهش
مفاهیم و مولفههای بیانیه گام دوم انقالب کمتر به شکلی پژوهشی و آکادمیتتک متتورد مطالعتته قتترار
گرفته اس .از این رو باید در خصوص این بیانیه تبیین بیشتری صورت پذیرد تا الگوهای کتتاربردی
و عملی قابل اتکایی از آن استخراج گردد دستیابی به این مهم مستلزم تعریف ستتطوح پاستتخگویی،

1-Discourse Analysis
 -2در مکتب ساختن گرایی اجتماعی ،فهم درس .جهان وقتی میسر اس .که به جای دریاف .باب .و کلتی از آن
 ،به تعامل تاریخ و فرهنگ و جامعه توجه کنیم
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انسجام و ابربخشی در یک نظام رفتاری اس .تا در پرتو آن و با شکلگیری این نظام رفتاری بتتتوان
به اهداف و منویات مقام معظم رهبری به شکل عملیاتی پاسخ مناسبی داد بدیهی استت .زمتتانی کتته
نظام رفتاری متناسب با اهداف بیانیه گام دوم انقالب تدوین و توسعه یابد متتیتتتوان انتظتتار داشتت.
سالم .نیز در مجموعه نظام ارتقا یابد
باید در نظر داش .پاسخگویی یکی از مهمترین عواملی اس .که در هر سیستم رفتتتاری متتیتوانتتد
زمینه ابربخشی مستمر و مداوم آن را فراهم نماید از طرفی ابربخشتتی و موفقیتت .هتتر سیستتتمی بتتا
عملکرد آن گره خورده اس .تا آن جا که میتوان گف .بهبود عملکرد سیستم ختتود مستتتلزم بهبتتود
فرایندها و نتایج مرتبط میباشد و میتواند تابیر بسزایی در ابر بخشی و البته تضتتمین بقتتا و توستتعه
آن سیستم در محیط داشته باشد (ترک زاده و همکاران )1393 ،برای دستیابی به اهتتداف بیانیتته گتتام
دوم انقالب باید الگوی رفتاری از آن استخراج گردد که زمینههای الزم برای پاستتخگویی ابتتربخش
به جامعه را فراهم آورد در واقع پاستتخگویی هتتدف هتتر سیستتتم اجتمتتاعی استت .و عمتتدتا دارای
جه.گیری بیرونتتی متتیباشتتد زیتترا متتیتوانتتد از طریتتق بهبتتود عملکتترد و افتتزایش ابربخشتتی در
پاسخگویی به محیط توانمندیهتتا و پتانستتیلهتتای موجتتود را دوچنتتدان ستتازد (تتترک زاده و عبتتد
شریفی)139۴ ،
در واقع زمانی پاسخگویی و کنش موبر در مقابل هجمههای درونی و بیرونی میتواند مفید قلمتتداد
شود که ابربخشی الزم برای مواجهه با آنها را داشته باشد از این رو ابر بخشی از دیگتتر ابعتتاد مهتتم
این نظام قلمداد میشود و زمانی محقق میگردد که متناسب با اهتتداف ،ارزشهتتا و مطلوبیتت.هتتای
سیستم عمل نماید در این زمینه میتوان گف .تعیین اهداف و مطلوبی.های سازمانی به نتتوعی القتتا
کننده مفهوم ابربخشی سازمانی اس .چرا که در تعریف ابربخشی سازمانی نیتتز آمتتده استت .کتته بتته
معنای تحقق اهداف و مطلوبی.های سازمانی میباشد (هوی و میسکل2۰13 ،؛ رابینز)1391 ،
در واقع ابربخشی سازمانی تضمین داشتن چشمانداز مطلوب در راستای بهبتتود عملکتترد و بهتتره-
وری سیستم اس .و از طرفی نشان دهنده هدفمندی و تعیین ماموری.هایی در این زمینه متتیباشتتد
از این رو در راستای دستیابی به ابر بخشی به زعم نگارندگان ،بیانیه گام دوم انقتتالب ضتتمن تبیتتین
اهداف و چشماندازهای مقتضی متناسب با نظام ارزشی اسالمی و از طرفی همسو با مطلوبی.هتتای
نظام اسالمی و مقتضیات درونی و بیرونی آن میتواند موبر افتد
از طرف دیگر پاسخگویی و ابربخشی هر سیستمی مستلزم وجود هماهنگی و همستتویی و ارتبتتاط
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ها میباشد حالتی که از آن به عنوان انسجام یاد شده اس( .ترک زاده و نکومنتتد و هراتتتی)1392 ،
موضوعی که در بیانیه گام دوم انقالب به شکل ویژهای به آن توجه شده اس .و میتواند بتته عنتتوان
نیروی هماهنگ کننده و یکپارچه ساز در نظر گرفته شود این مهم در مدلهای مطرح شده در زمینتته
سالم .سازمانی به عنوان یکی از مهمترین ابعاد مورد توجتته قتترار گرفتتته استت .ایتتن بعتد شتتامل
انسجام گروهی و سازمانی و همچنین انسجام موجود در بین فرآیندهای سازمانی اس( .هیوآنتتگ و
رامی2۰۰۴،؛ لیک و فریتلر ) 2۰12،لذا میتوان گف .منظور از سالم .آن اس .کتته یتتک مجموعتته
بتواند همزمان با حفظ یکپارچگی و درستکاری درونی خود به شرایط و اقتضتتاهات محیطتتی پاستتخ
دهد و در عین حال اهداف و محدودی.های خود را نیز محقق سازد (هوی و میسکل)2۰13 ،
از این رو عواملی از قبیل احساس بینیازی به بیگانگان ،تاکیتتد و پایبنتتدی بتتر اصتتول ،استتتفاده از
نسل جوان و مومن انقالبی ،صتتداق .و صتتراح .در گفتتتار و گفتمتتان انقتتالب ،حفتتظ تمامیتت.
ارضی ،توجه به زیرساخ.های حیاتی و اقتصادی ،مقابله با فتنههای داخلی و خارجی ،توجتته بتته
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معنادار اجزا و فعالی.ها و در نتیجه شکلگیری یک سیستم مقتدر و کارآمد برای تحقق مطلوبیتت-.

عدال ،.تسلیم ناپذیری و صیان .و پاسداری از آرمانها ،توجه به ظرفی.هتتای طبیعتتی و انستتانی،
استفاده از ظرفی.های مادی در بیانیتته گتتام دوم انقتتالب کتته همگتتی بتته نتتوعی بتتر ابعتتاد انستتجام
پاسخگویی و ابربخشی دالل .دارند مورد اشاره قرار گرفتهاند
بر این اساس آنچه شایسته توجه اس .عملیاتی نمودن الگوی سالم .سازمانی مشتمل بتتر روابتتط
پاسخگویی و ابر بخشی و انسجام اس .در شکل شماره  1ابعاد سالم .سازمانی برای پاستتخگویی
به منویات و اقدام عملی در جه .پیادهسازی بیانیه گام دوم انقالب آورده شده اس.

همان گونه که در بیانیه گام دوم انقالب اشاره شده اس.
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«البتّه نسب .فساد در میان کارگزاران حکوم .جمهوری اسالمی در مقایسه با بسیاری از کشتتورهای
دیگر و بخصوص با رژیم طاغوت که سر تا پا فساد و فسادپرور بود ،بسی کمتتتر استت .و بحمتتدا
مأموران این نظام غالبا سالم .خود را نگاه داشتهاند ،ولی حتّی آنچه هستت .غیرقابتتل قبتتول استت.
همه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیّ .همهی مقامات حکومتت .جمهتتوری استتالمی
اس .همه باید از شیطان حرص برحذر باشند و از لقمهی حرام بگریزند و از خداوند در ایتتن بتتاره
کمک بخواهند و دستگاههای نظارتی و دولتی باید با قاطع ّی .و حساسیّ ،.از تشکیل نطفهی فستتاد
پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند این مبارزه نیازمند انسانهایی با ایمان و جهادگر ،و منیعالطّبتتع بتتا
دستانی پاک و دلهایی نورانی اس .این مبارزه بخش ابرگذاری اس .از تالش همتته جانبتتهای کتته
نظام جمهوری اسالمی باید در راه استقرار عدال .به کار برد» (بیانیه گام دوم انقالب)
با توجه به آنچه ذکر شد به منظور ایفای عملکرد ابتتربخش در ایتتن راستتتا بایتتد بتتتوان بتتا رویکتترد
سیستمی بیانیه گام دوم انقالب را مورد تبیین قرار داد تا زمینه مساعدی جهتت .تشتتخی

و تجهیتتز

راهکارهای مقتضی جه .مقابله با فشارهای بیرونی و تهدیدهای داخلی فراهم شود در ایتتن راستتتا
از دیدگاه پژوهشگران توسعه هتتر نظتتام رفتتتاری متضتتمن ایجتتاد ستته بعتتد مفهتتومی ،ستتاختاری و
عملکردی اس( .ترک زاده13۸۸ ،؛ ترک زاده و همکاران)1392 ،
در این نظام رفتاری بعد مفهومی ،پنداره شناختی موجود درباره نقتتش و ضتترورت پاستتخگویی بتته
شرایط درونی و محیطی و مزایا ،چیستی ،ابعاد ،ویژگیها ،ارزشها و الزامتتات اساستتی آن استت .در
واقع در این بُعد مفهوم کلی و هتتدف از پاستتخگویی ،قلمتترو ،رویکردهتتا ،فرآینتتدها ،و روشهتتای
پاسخگویی ،ویژگیها و ارزشهای کارکردی پاسخگویی و الزامات و مالحظتتات در جهتت .تحقتتق
موبر پاسخگویی مورد توجه قرار میگیرد در بعد ساختاری جه.گیتتری ،ترتیبتتات و ستتازوکارهای
درونی و محیطی تمهید شده ،جهتت.گیتتری راهبتتردی روشتتن و مناستتب ،طتترح ستتازمانی و بستتتر
فرهنگی مهم تلقی میگردد و از سوی دیگر در بعد عملکردی فعالی.های اصلی ،اقتتدامات زمینتته-
ساز و پشتیبان ،مالحظات عملکردی در راستای تدوین سیاس.های الزم بتترای پاستتخگویی فتتراهم
آورده میشود (ترک زاده و همکاران)1392 ،
در خصوص بیانیه گام دوم انقالب باید گف .در مرحلتته اول بایتتد ماهیتت .و معنتتای آن در قالتتب
فعالیتی همگانی و مشارکتی برای همه افراد درگیر در این فرآیند که آحاد مل .میباشند تبیین گتتردد
در واقع تا زمانی که معنا و ضرورت بیانیه گام دوم انقالب به شکل روشن برای جامعه تبیین نشتتده

274

از آنجایی که این بیانیه باید سند جامع در ارتباط با فعالی .و اقتتدامات اساستتی در تمتتام ستتطوح و
حوزههای اجرایی قلمداد شود از این رو باید ساختار متناسب برای اجتترای اهتتداف آن نیتتز فتتراهم
شود از طرف دیگر تا مادامی که برای هر یک از بندهای آن مالحظتتات عملکتتردی در نظتتر گرفتتته
نشود نمیتوان به شکل پویایی دستیابی به اهداف را انتظار داش .همان گونه که در فتترازی از بیانیتته
گام دوم ذکر شده اس .که
«جوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که همهی راه حلها در داخل کشور اس .اینکه کستتی گمتتان
کند که مشکالت اقتصادی صرفا ناشی از تحریم اس .و علّ .تحریم هم مقاوم .ض ّد استکباری و
تسلیم نشدن در برابر دشمن اس.؛ پس راه حل ،زانو زدن در برابر دشمن و بوستته زدن بتتر پنجتتهی
گرال اس ،.خطایی نابخشودنی اس .این تحلیل سراپا غلتتط ،هرچنتتد گتتاه از زبتتان و قلتتم برختتی
غفل .زدگان داخلی صادر میشود ،امّا منشأ آن ،کانونهای فکر و توطئهی خارجی اس .که بتتا صتتد
زبان به تصمیمسازان و تصمیمگیران و افکار عمومی داخلی القاء میشود» (بیانیه گام دوم انقالب)
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باشد نمیتوان انتظار مشارک .هدفمند و درونزا در این حوزه را داش.

با این مختصات اراهه شده باید الگویی در سه بعد مفهومی ،ساختاری و عملکردی برای بیانیتته گتتام
دوم در نظر آورد که کشش الزم را برای پاسخگویی بتته مقتضتتیات محتتیط داشتتته باشتتد در شتتکل
شماره  2ابعاد چهارگانه الگوی سیستمی توسعه نظامهای رفتاری نشان داده شده اس.
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همانطور که در شکل شماره  2نشان داده شده اس .رهبری مهمترین عاملی اس .که در ایتتن متتدل
مورد توجه قرار گرفته اس .و سایر کارکردهای مفهومی ،ساختاری و عملکردی تنهتتا بتته وستتیله آن
میتواند محقق گردد براساس مطالعات و پژوهشهای گوناگون بایتتد اذعتتان داشتت .کتته رهبتتری و
کیفی .آن میتواند بر ابربخشی و کارایی سازمان تتتابیر گذاشتتته و بتتر فراینتتدهای آن کنتتترل اعمتتال
نماید (فیشر و سیچ 2۰۰۷؛ لیک و فریتلر )2۰12
از این رو رهبری میتواند به عنوان زمینه و عامل بستر ساز بنحوی عمتتل نمایتتد کتته زمینتتهستتاز و
هدای.کننده پاسخگویی ،ابربخشی و انسجام سازمانی باشد و به عبارتی ایتتن ستته کتتارکرد در بطتتن
رهبری اتفاق بیفتد همان گونه که مشاهده میشود آگتتاه ستتازی و توانمندستتازی متتردم ،استتتفاده از
استعداد ،اراده و حسن توانایی آنها و مشارک .مستقیم در عملیاتی نمتتودن راهکارهتتای مطتترح در
بیانیه گام دوم انقالب توسط نخبگتتان جتتامع و جوانتتان متعهتتد و متتومن و انقالبتتی از اصتتلیتتترین
تاکیدات بیانیه گام دوم انقالب اس.
«جمعیّ .جوان زیر  ۴۰سال که بخش مهمّی از آن نتیجهی موج جمعیّتی ایجاد شتتده در دهتتهی 6۰
اس ،.فرص .ارزشمندی برای کشور استت 36 .میلیتتون نفتتر در ستتنین میانتتهی  1۵و  ۴۰ستتالگی،
نزدیک به  1۴میلیون نفر دارای تحصیالت عالی ،رتبتتهی دوّم جهتتان در دانتتش آموختگتتان علتتوم و
مهندسی ،انبوه جوانانی که با روحیهی انقالبی رشد کرده و آمادهی تالش جهادی بتترای کشتتورند ،و
جمع چشمگیر جوانان محقّق و اندیشمندی که به آفرینشهای علمی و فرهنگی و صتتنعتی و غیتتره
اشتغال دارند؛ اینها بروت عظیمی برای کشور اس .که هیچ اندوختهی مادّی بتتا آن مقایستته نمتتی-
تواند شود» (بیانیه گام دوم انقالب)
لذا زمانی میتوان انتظار داش .که مفاد بیانیه گام دوم انقتتالب بتته بمتتر بنشتتیند کتته نظتتام رفتتتاری
متناسب براساس ابعاد مفهومی ساختاری و عملکردی شکل میگیرد
روش پژوهش
با توجه به مسئله پژوهش که ایجاد نظام رفتاری مبتنی بر بیانیه گام دوم انقالب اس .ستتئوال اصتتلی
پژوهش به شکل زیر اس.
به طور کلی در متن بیانیه گام دوم انقالب ،مقام معظم رهبری گفتمانهای خود را چگونتته بازنمتتایی
کردهاند؟
رابطه نظم گفتمانی و نظم اجتماعی در متن مذکور چگونه برقرار شده اس.؟

276

روش این پژوهش تحلیل گفتمان اس .این روش در مفهوم جدید ،به عنتتوان یتتک روش پتتژوهش
در رسانه ،یا متون رسانهای می باشد و به دنبال نتتوعی تحلیتتل متتتن استت .کتته بتوانتتد ستتاختارهای
بازتولیدی ناشی از آن متن را معرفی کند ایتتن مفهتتوم ریشتته در مکتتتب فرانکفتتورت دارد راجتترز
( )2۰۰۵سه بعد اصلی تحلیل گفتمان را شامل -1پی بردن به روابط پنهتان قتتدرت-2تتتالش بتترای
توصیف ،تفسیر و تبیین روابط میان شکل و کارکرد زبتتان-3کشتتف مشتتکالت اجتمتتاعی و تتتالش
برای حل آن از طریق تحلیل کنش سیاسی و اجتماعی میداند
در این پژوهش تحلیل گفتمان با رجوع به اسناد اصلی (متتتن بیانیتته گتتام دوم انقتتالب) آغتتاز شتتد
چولیارکی و فرکالف ( )1999چارچوب تحلیلی را برای تحلیل گفتمان مطرح متتیکننتتد کتته شتتامل
پنج مرحله اس.
تمرکز بر مسئله اجتماعی که دارای وجهی از رمز و راز زبان شناختی اس.
تشخی

موانع برای ایجاد وسایلی برای تحلیل
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مولفهها و مضامین نظام رفتاری حاصل از بیانیه گام دوم انقالب کدامند؟

الف) شبکهای از تجارب که تحلیل در آن قرار میگیرد
ب)روابط رمز و راز زبان شناختی با دیگر اجزا
ج)گفتمان
توجه به نظم اجتماعی (شبکه تجارب) مبتنی بر نیازهای مسئله
تحلیل امکان راههای موانع گذشته
بازتاب در تحلیل (از  1تا ۴
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مضمون
فراگیر

مضمون پایه

مضمون سازمان دهنده

انقالب اسالمی ایران ،با قدرت و شکوه پا به میدان نهاد

حقیق .را از دشمن و پیادهنظامش نمیتوان شنید
این چهل ستتال ،شتتاهد جهادهتتای بتتزرال و افتختتارات
درخشان [اس].
برخی ویژگی ها
و کارکردهای
اساسی انقالب
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انقالبیون اسالمی بدون سرمشق و تجربه آغاز کردند

انقالب به یک انحطاط تاریخی طوالنی پایان داد
درخشش [انقالب اسالمی] در رشتههای مهم و حسّاس

انباشته از تجربههایی گرانبها
مطمئن و امیدوار
پیشرفته در علم
دارای تأبیر اساسی در منطقه
رکورددار در شتاب پیشرف.های علمی
سرآمد در گسترش خدمات اجتماعی

مفهومی

سرآمد در انگیزههای جهادی میان جوانان
رویشهای انقالب بسی فراتر از ریزشها اس.
تنها انقالبی استت .کتته یتتک چ ّلتتهی پُرافتختتار را بتتدون
خیان .به آرمانهایش پش .سر نهاده و در برابتتر همتتهی
وسوسههایی که غیرقابل مقاوم .به نظر متتیرستتیدند ،از
کرام .خود و اصال .شعارهایش صیان .کرده
هدف

دین و دنیتتا را در کنتتار هتتم مطتترح کتترد و آغتتاز عصتتر
جدیدی را اعالم نمود
شعارهای جهانی این انقالب دینی هرگز بیمصتترف و
بیفایده نخواهند شد
[انقالب اسالمی] از نظریّهی نظام انقالبی تا ابد دفاع میکند

عزّت ملّی ،روابط خارجی ،مرزبندی با دشمن
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مسابقهی خدم.رسانی در حوادث طبیعی و کمبودهتتای
اجتماعی.
قدر خود را بدانید و با قوّت خداداد ،به سوی آینده خیتتز
بردارید و حماسه بیافرینید
ما هنوز از قلّههای دانش جهان بسیار عقبیم؛ باید به ق ّلتته-
ضرورت

ها دس .یابیم
باید از مرزهای کنونی دانش در مهمترین رشتهها عبور کنیم

طهتتارت اقتصتتادی شتترط مشتتروعیّ .همتتهی مقامتتات
حکوم .جمهوری اسالمی
دول .جمهوری اسالمی باید مرزبندی ختتود را بتتا آنهتتا
[کشورهای سلطه گر] با دقّ .حفظ کند

مقالۀ پژوهشی :تحلیل گفتمان بیانیه گام دوم /...جعفر ترک زاده و همکاران

جهاد بزرال برای ساختن ایران اسالمی

[انقالب اسالمی] از ارزشهای انقالبی و ملّی خود ،یتتک
گام هم عقب نشینی نکند
ادامه جدول  1مضامین مستخرج از بیانیه گام دوم انقالب
مضمون
فراگیر

مضمون سازمان دهنده

مضمون پایه
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کارآزموده و پُرانگیزه از انقالب خود حراس .کنید
برای برداشتن گامهای استوار در آینتتده ،بایتتد گذشتتته را
درس .شناخ .و از تجربهها درس گرف.
ایران از نظر ظرفیّ.های استفاده نشدهی طبیعی و انسانی
در رتبهی اوّل جهان اس.
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[مهمترین راهکار دشتتمن] مأیوسستتازی متتردم و ح ّتتتی
مسئوالن و مدیران از آینده
مفهومی

راهکارها

دانش ،آشکارترین وسیلهی عزّت و قدرت یک کشور اس.

[عدم] وابستگی اقتصاد به نف.
[توجه] به توان و ظرفیّ .داخلی

نظام رفتاری بیانیه گام دوم انقالب
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دهههای آینده دهههای شتتما استت .و شتتمایید کتته بایتتد

استفادهی [ ] از ظرفیّ .نیروی انسانی کشور
ببات سیاستهای اجراهی اقتصاد
[اجرای] سیاس.های اقتصاد مقاومتی
درونزایی اقتصاد کشور
مردمی کردن اقتصاد و تصدّیگری نکردن دول.
زمام ادارهی بخشهای گوناگون کشور به جوانان متتؤمن
و انقالبی و دانا و کاردان[سپرده شود]
انقالب اسالمی با حفظ و پایبنتتدی بتته شتتعارهای ختتود
همچنان به پیش میرود
[انقالب اسالمی] برایش مهتتم است .کتته چتترا بمانتتد و
ساختاری

جه .گیری
راهبردی

چگونه بماند
[انقالب اسالمی] مرتکب افراطها و چپروی [نشده اس].

[انقتتالب استتالمی] بتتا صتتراح .و شتتجاع .در برابتتر
زورگویتتتان و گردنکشتتتان ایستتتتاده و از مظلومتتتان و
مستضعفان دفاع کرده اس.
تقابتتل دوگانتتهی جدیتتد «استتالم و استتتکبار» پدیتتدهی
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ظرفیّ.های طبیعی و انسانی ،کمنظیر اس .و بستتیاری از
این ظرفیّ.ها با غفل .دس.اندرکاران تاکنون بیاستتتفاده
یا کماستفاده مانده اس.
عدال .در صدر هدفهای اوّلیّهی همهی بعثتهتتای الهتتی
اس .و در جمهوری استتالمی نیتتز دارای همتتان شتتأن و
جایگاه اس.
همه -مخصوصا دول .جمهوری اسالمی  -موظّف بتته
حراس .از آن[آزادی و استقالل] با همهی وجودند
ی گذشتههتتا
دنبالهی این مسیر که به گمان زیاد ،به دشوار ِ
نیس ،.باید با همّ .و هشیاری و سرع .عمل و ابتکتتار
شما جوانان طی شود
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برجستهی جهان معاصر

مدیران جتتوان ،کتتارگزاران جتتوان ،اندیشتتمندان جتتوان،
فعّاالن جوان ،در همهی میدانهای سیاسی و اقتصتتادی و
فرهنگی و بینالمللی و نیز در عرصههای دیتتن و اختتالق
طرح سازمانی

و معنویّ .و عدال ،.باید شانههای ختتود را بتته زیتتر بتتار
مسئولیّ .دهند
مهم-تتترین ظرف ّیتت .امیتتدبخش کشتتور ،نیتتروی انستتانی
مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینتتی
اس..
جمعیّ .جتتوان زیتتر  ۴۰ستتال [ ] فرصتت .ارزشتتمندی
برای کشور

ادامه جدول  1مضامین مستخرج از بیانیه گام دوم انقالب
مضمون
فراگیر

مضمون سازمان دهنده

مضمون پایه
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کنونی را برطرف نمایند
بسیاری از ظرفیّ.ها [ایران اسالمی] دس .نخورده مانتتده
اس..
[ ] جوانان [ ] پتتیشگتتام در شکستتتن [ ] محاصتترهی
تبلیغاتی
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اخالق و معنویّ ،.البتّه با دستور و فرمان به دس .نمتتی-
طرح سازمانی

آید
دستگاههای مستتئول حکتتومتی در ایتتن بتتاره [اختتالق و
معنوی ].وظایفی سنگین بر عهده دارند

نظام رفتاری بیانیه گام دوم انقالب
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فرص.های مادّی کشور [ ] متتیتواننتتد [ ] مشتتکالت

عیوب ساختاری و ضعفهای مدیریّتی [باید در انقتتالب
رفع شود]
همهی راه حلها در داخل کشور اس.

ساختاری

در جمهوری اسالمی کسب بروت نهتنها جرم نیس .کتته
مورد تشویق نیز هس.
[انقالب اسالمی] قدرتمند امّا مهربان و باگذش .و ح ّتتتی
مظلوم بوده اس.
[انقالب اسالمی] نه بیرحم و خونریز بوده و نه منفعتتل
و مردّد
[انقالب اسالمی] عیار معنویّ .و اخالق را [ ] بگونهای
بستر فرهنگی

چشمگیر افزایش داد
[در انقالب اسالمی] فضا به سود دین و اخالق دگرگون
شد
سنگ بنای یک انقالب علمی در کشور گذاشته شده [ ]

معنویّ .و اخالق ،جه .دهندهی همتتهی حرکتت.هتتا و
فعّالیّ.های فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه اس.
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برای رفع محروم ّیتت.هتتا بتپتتد و از شتتکافهتتای عمیتتق
طبقاتی بشدّت بیمناک باشد
غفل .از قشرهای نیازمنتتد حمایتت ،.بتته هتتیچ رو متتورد
قبول نیس.
از میان همهی ملّ.های زیر ستم ،کمتر ملّتی بتته انقتتالب
همّ .میگمارد؛ و در میان ملّ.هایی که بتته پتتا خاستتته و
انقالب کردهاند ،کمتر دیده شده که توانسته باشند کتتار را
به نهای .رسانده و بهجز تغییر حکوم.هتتا ،آرمتتانهتتای
فعالی .های
اصلی

انقالبی را حفظ کرده باشند
انقالب اسالمی همچون پدیدهای زنده و بااراده ،همتتواره
دارای انعطاف و آمادهی تصحیح خطاهای خویش اس.
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در جمهوری اسالمی ،دلهای مسئوالن به طور داهم بایتتد

تسلیمناپذیری و صیان .و پاسداری از انقالب و عظم.
و هیب .الهی آن
آنچه تاکنون شده با آنچه بایتتد متتیشتتده و بشتتود ،دارای
فاصلهای ژرف اس.

عملکردی

[انقالب اسالمی] در برابر پدیدههتتا و موقع ّیتت.هتتای نتتو
فاقد احساس و ادراک نیس.
[انقالب استتالمی] از ختتود دفتتاع کتترده و الب ّتتته ضتترب.
متقابل را محکم فرود آورده اس.
اقدامات زمینه
ساز

[ارتقا] بینش سیاسی آحاد مردم
روشنفکری میان عموم مردم در همهی کشتتور و همتتهی
ساح.های زندگی
ل
تأکید بر تقوی .اقتصاد مستق ّ
توزیع عدال.محور
مصرف به اندازه و بیسراف
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برای اجرای شایستهی آن [گامهای انقالب] چشتتم امیتتد
به شما جوانها اس.

ادامه جدول  1مضامین مستخرج از بیانیه گام دوم انقالب
مضمون
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فراگیر

مضمون پایه

مضمون سازمان دهنده

هرگاه دلزدگی پیش آمتتده ،از رویگردانتتی مستتئوالن از
ارزشهای دینی بوده و نه از پایبندی به آنها و کوشتتش
برای تحقّق آنها
[انقالب اسالمی] تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیس.
[انقالب اسالمی] به نقدها حسّاسیّ .مثب .نشان میدهد

نظام رفتاری بیانیه گام دوم انقالب
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مناسبات مدیریّتی خردمندانه

[انقالب اسالمی] به هیچ بهانهای از ارزشهایش که بحمتتدا
با ایمان دینی مردم آمیخته اس ،.فاصله نمیگیرد

عملکردی

مالحظات
عملکردی

[انقالب اسالمی] بتته رکتتود و خموشتی دچتتار نشتتده و
نمیشود
[انقالب اسالمی] بتته مرزبنتتدیهتتای ختتود بتتا رقیبتتان و
دشمنان بشدّت حسّاس اس.
تقسیم امکانات عمومی کشور[ ] باید گوهر بیهمتا بتتر
تارک نظام جمهوری اسالمی باشد
دستگاهی کارآمد با نگتتاهی تیتتزبین و رفتتتاری قتتاطع در
قوای سه گانه حضور داهم داشته باشد و به معنای واقعتتی
با فساد مبارزه کند
[انقالب اسالمی] حکیمانه و مصلح .جویانه [رفتار کند]

عین دادههای بیانیه گام دوم انقالب ،شاخ
شاخ
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امانتداری و انتساب دادهها به منابع ذکر شتتده ،هتتر دو

باور پذیری و قابل دفاع بودن را دارا میباشد

در مرحله اول تمامی متن بیانیه گام دوم انقالب تحلیل و مضامین پایه موجود در آن استخراج شتتده
اس .سپس در مرحله دوم فهرس .مضامین به دس .آمده که مشتمل بر  12۰مفهوم بود بر استتاس
اصول تشابه و تناسب مفهومی آنها تلفیق و تحتت .عنتتاوین مضتتامین ستتازمان دهنتتده گتتروهبنتتدی
گردید که همگی زیربنای ایجاد مضمون فراگیر (نظام رفتاری) را تشکیل دادهاند
جدول  1مضامین مستخرج از بیانیه گام دوم انقالب
بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش کیفی محتوای بیانیه گام دوم انقالب به منظور ایجاد یک نظام رفتتتاری بتترای اقتتدام
فراگیر در تمام بخشها مورد توجه قرار گرف .و با تاکید بر روش تحلیل گفتمان و روش تجزیتته و
تحلیل مضمون محتوای بیانیه گام دوم انقالب به مثابه یک نظام رفتاری و عملگتترا متورد کتتاوش و
بررسی و یافتههای پژوهش حاضر در قالب سواالت پژوهش مورد بررستتی قتترار گرفتتته استت .در

مقالۀ پژوهشی :تحلیل گفتمان بیانیه گام دوم /...جعفر ترک زاده و همکاران

یافتههای پژوهش

ادامه سواالت پژوهش اشاره و مطابق با یافتههای حاصل مورد بررسی قرار گرفتهاند
به طور کلی در متن بیانیه گام دوم انقالب ،مقام معظم رهبری گفتمانهتتای ختتود را چگونتته بازنمتایی
کردهاند؟
مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب به بازنمایی عالمانه و حکیمانه گفتمان انقالب به شتتکل
منسجم و هماهنگی میپردازد این بازنمایی در فرازهای مختلف بیانیه قابتتل درک و دریافتت .استت.
نمونهای از آن در ادامه با حفظ اصل امان .داری ذکر شده اس.
«برای همه چیز میتوان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فتترک کتترد ،ا ّمتتا شتتعارهای جهتتانی ایتتن
انقالب دینی از این قاعده مستثنا اس.؛ آن-ها هرگز بیمصرف و بیفایده نخواهند شد ،زیرا فطتترت
بشر در همهی عصرها با آن سرشتتته استت .آزادی ،اختتالق ،معنویتت ،.عتتدال ،.استتتقالل ،عتزّت،
عقالنیّ ،.برادری ،هیچ یک به یک نسل و یک جامعه مربوط نیستت .تتتا در دورهای بدرخشتتد و در
دورهای دیگر افول کند هرگز نمیتوان مردمی را تصوّر کرد که از این چشماندازهای مبتتارک دلزده
شوند هرگاه دلزدگی پیش آمده ،از رویگردانی مسئوالن از این ارزشهای دینی بوده استت .و نتته
از پایبندی به آنها و کوشش برای تحقّق آنها.
«انقالب اسالمی همچون پدیدهای زنده و بااراده ،همواره دارای انعطاف و آمادهی تصحیح خطاهتتای
285
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خویش اس ،.امّا تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیس .به نقدها حسّاسیّ .مثب .نشان میدهتتد و آن
را نعم .خدا و هشدار به صاحبان حرفهای بیعمل میشمارد ،امّا به هیچ بهانهای از ارزشهتتایش
که بحمدا با ایمان دینی مردم آمیخته اس ،.فاصله نمیگیرد انقالب اسالمی پس از نظامسازی ،بتته
رکود و خموشی دچار نشده و نمیشود و میان جوشش انقالبی و نظم سیاسی و اجتماعی تضتتاد و
ناسازگاری نمیبیند ،بلکه از نظریّهی نظام انقالبی تا ابد دفاع میکند».
«جمهوری اسالمی ،متحجّر و در برابر پدیدهها و موقعیّ.های نتتو بتته نتتو ،فاقتتد احستتاس و ادراک
حستاس
نیس ،.امّا به اصول خود بشدّت پایبند و به مرزبندیهای خود با رقیبان و دشمنان بشتدّت ّ
اس .با خطوط اصلی خود هرگز بیمباالتی نمیکند و برایش مهم اس .که چتترا بمانتتد و چگونتته
بماند بیشک فاصلهی میان بایدها و واقعیّ.ها ،همتتواره وجتتدانهتتای آرمتتانخواه را عتتذاب داده و
میدهد ،امّا این ،فاصلهای طیشدنی اس .و در چهل سال گذشته در مواردی بارها طی شتتده استت.
و بیشک در آینده ،با حضور نسل جوان مؤمن و دانا و پُرانگیزه ،با قدرت بیشتر طی خواهتتد شتتد».
(بیانیه گام دوم انقالب)
بر اساس آنچه نقل گردید میتوان اشاره نمود که هر نظامی به منظور پاسخگویی به جامعه و ایفتتای
کارکردهای نهادی خود باید بتواند در بعد عملکردی به خوبی ایفای نقش نماید و دستیابی بتته ایتتن
هدف نیز مستلزم گزینش فرایندهای مناسب و از سوی دیگر تالش برای دستتتیابی بتته نتتتایج متتورد
توجه میباشد در راستای تحقق این مهم و شکوفایی عملکرد ،انسجام و ابربخشی در ابعاد یاد شتتده
ضروری اس .که هدف غایی سیستم که همان پاسخگویی مفید موبر به هنگام به محیط اس .متتورد
توجه واقع گردد از طرفی دس.یابی به این امر مستلزم شکلگیری نوعی نظتتام رفتتتاری و پویاستت.
که بتوان زمان انتقال معنا و مفهوم بیانیه گام دوم انقالب ساختار و عملکرد موبری را نیز شکل دهتتد
که این امر توسط بعد رهبری اتفاق میافتد از این رو رهبری از طریق مفهوم سازی و پیشبرد کتتار و
جه.دهی به فرایندهای عملکردی و تعیین بایستههای ساختاری به پویایی نظام رفتتتاری در جهتت.
پاسخگویی و تحقق اهداف نظام منجر خواهد شد
رابطه نظم گفتمانی و نظم اجتماعی در متن مذکور چگونه برقرار شده اس.؟
با توجه به نتایج پژوهش حاضر میتوان گف .بر اساس یافتههای حاضر مفهتتوم ستتازی و پتتردازش
نظم گفتمانی و نظم اجتماعی ،اقدامات و فعالی.ها در بیانیه گتتام دوم انقتتالب بتته ختتوبی صتتورت
پذیرفته اس.
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نسلی که پا به میدان عمل میگذارد تا بخش دیگری از جهاد بتتزرال بتترای ستتاختن ایتتران استتالمی
بزرال را آغاز کند ،سخن بگویم سخن اوّل دربارهی گذشته اس»..
«عزیزان! نادانستهها را جز با تجربهی خود یا گوش سپردن به تجربهی دیگتتران نمتتیتتتوان دانستت.
بسیاری از آنچه را ما دیده و آزمودهایم ،نسل شما هنوز نیازموده و ندیده اس .ما دیتتدهایتتم و شتتما
خواهید دید دهههای آینده دهههای شما اس .و شمایید که باید کتتارآزموده و پُرانگیتتزه از انقتتالب
خود حراس .کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدّن نتتوین استتالمی و آمتتادگی
برای طلوع خورشید والی .عظمی (ارواحنا فداه) استت ،.نزدیتتک کنیتتد بتترای برداشتتتن گتتامهتتای
استوار در آینده ،باید گذشته را درس .شناخ .و از تجربتتههتتا درس گرفتت.؛ اگتتر از ایتن راهبتترد
غفل .شود ،دروغها به جای حقیق .خواهنتتد نشستت .و آینتتده متتورد تهدیتتدهای ناشتتناخته قتترار
خواهد گرف .دشمنان انقالب با انگیزهای قوی ،تحریف و دروغپردازی دربتتارهی گذشتتته و ح ّتتتی
زمان حال را دنبال میکنند و از پول و همهی ابزارها برای آن بهره میگیرند رهزنان فکر و عقیتتده و
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«اینک در آغاز فصل جدیدی از زندگی جمهوری اسالمی ،این بندهی ناچیز مایلم با جوانان عزیتتزم،

آگاهی بسیارند؛ حقیق .را از دشمن و پیادهنظامش نمیتوان شنید».
از سوی دیگر الزامات عملکردی نیز تعیین شده اس.
«اوّال ببات و امنیّ .کشور و تمامیّ .ارضی و حفاظ .از مرزها را که آماج تهدیتتد جتدّی دشتتمنان
قرار گرفته بود ضمان .کرد ».
«بانیا موتور پیشران کشور در عرصهی علم و فنّاوری و ایجاد زیرستتاخ.هتتای حیتتاتی و اقتصتتادی و
عمرانی شد که تا اکنون بمرات بالندهی آن روز به روز فراگیرتر میشود هزاران شتترک .دانتتش بنیتتان،
هزاران طرح زیرساختی و ضروری برای کشور در حوزههای عمران و حمل و نقل و صتتنع .و نیترو
و معدن و سالم .و کشاورزی و آب و غیره ،میلیونها تحصیلکردهی دانشگاهی یا در حال تحصتتیل،
هزاران واحد دانشگاهی در سراسر کشور ،دههتتا طتترح بتتزرال از قبیتتل چرختتهی ستتوخ .هستتتهای،
ل جهان» ،
سلّولهای بنیادی ،فناوری نانو ،زیس.فنّاوری و غیره با رتبههای نخستین در ک ّ
«بالثا مشارک .مردمی را در مساهل سیاسی مانند انتخابات ،مقابله بتتا فتنتتههتتای داخلتتی ،حضتتور در
صحنههای ملّی و استکبارستیزی به اوج رسانید ».
«رابعا بینش سیاسی آحاد مردم و نگاه آنان به مساهل بینالمللی را به گونهی شگف.آوری ارتقتتاء داد »
«خامسا کفّهی عدال .را در تقسیم امکانات عمومی کشتتور ستتنگین کتترد نارضتتایتی ایتتن حقیتتر از
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کارکرد عدال .در کشور به دلیل آنکه این ارزش واال باید گوهر بیهمتا بتتر تتتارک نظتتام جمهتتوری
اسالمی باشد و هنوز نیس» ،.
«سادسا عیار معنویّ .و اخالق را در فضای عمومی جامعتته بگونتتهای چشتتمگیر افتتزایش داد ایتتن
پدیدهی مبارک را رفتار و منش حضتترت امتتام خمینتتی در طتتول دوران مبتتارزه و پتتس از پیتتروزی
انقالب ،بیش از هر چیز رواج داد؛

صتتف نوبتت .بتترای اعتکتتاف از هتتزاران جتتوان و استتتاد و

دانشجو و زن و مرد و صف نوب .برای اردوهای جهادی و جهادستتازندگی و بستتیج ستتازندگی از
هزاران جوان داوطلب و فداکار آکنده شد نماز و حتتج و روزهداری و پیتتادهروی زیتتارت و مراستتم
گوناگون دینی و انفاقات و صدقات واجب و مستحب در همهجا بویژه میان جوانان رونتتق یافتت .و
»

تا امروز ،روزبهروز بیشتر و با کیفی.تر شده اس.

«سابعا نماد پر ابّه .و با شکوه و افتخارآمیز ایستادگی در برابتتر قلتتدران و زورگویتتان و مستتتکبران
جهان و در رأس آنان آمریکای جهانخوار و جنای.کار ،روزبهروز برجستتتهتتتر شتتد در تمتتام ایتتن
چهل سال ،تسلیمناپذیری و صیان .و پاستتداری از انقتتالب و عظمتت .و هیبتت .الهتتی آن و گتتردن
برافراشتهی آن در مقابل دول.های متکبّر و مستکبر ،خصوصتیّ .شتتناخته شتتدهی ایتتران و ایرانتتی
بویژه جوانان این مرز و بوم بهشمار میرفته اس.

»

اما باید توجه داش .که هر چارچوب مفهومی و دیتتدگاهی بتته منظتتور عملتتی شتتدن و نشتتان دادن
قابلی.ها و شایستگیهای خود باید بتواند در عمل آزمون شود و کارکرد داشته باشد لذا باید توجتته
داش .که پایبندی به اجزا و روابط اشاره شده در متن بیانیه اگر به شکل ناق

یا گزینشتتی صتتورت

پذیرد نمیتواند عملکرد موبری را به دنبال داشته باشد و از طرفی به بازتولید معنا و مفهومی پویتتا و
منسجم منجر گردد در متن بیانیه مفهوم و مالحظات عملکتتردی بتته او بتته ختتوبی روشتتن گردیتتده
اس .اما در حوزه طرح و بستر سازمانی تالش نیروهای متعهد متتومن و انقالبتتی را طلتتب خواهتتد
کرد این موضوع به حدی قابل توجه اس .که عدم تمرکز و فعالیتت .در آن موجتتب نقتتی مفتتاهیم
موجود و باقی ماندن آن در سطح مفهومی را به دنبال خواهد آورد در این راستا پیشنهاد میگردد بتتا
توسعه چارچوبهای عملیاتی و اقدام بر آن اساس زمینه دستیابی به اهتداف بیانیتته فتتراهم شتتود در
این صورت اس .که اجرایی شدن اهداف مورد اشاره در متن بیانیه دور از انتظار نخواهد بود
مولفهها و مضامین نظام رفتاری حاصل از بیانیه گام دوم انقالب کدامند؟
بر اساس اهداف یاد شده در پژوهش حاضر نهایتا چارچوب رفتاری پیشتتنهادی در قالتتب ستته بعتتد
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با توجه به چارچوب اراهه شده به نظر میرسد باید سیاستت.هتتای اجرایتتی در حتتوزه ستتاختاری و
بسترسازی جه .عملیاتی شدن اهداف بیانیه گام دوم انقالب فراهم شود انتظار می-رود از تمتتامی
ظرفی.های دولتی و مردمی استفاده و بخش آکادمیک و دانشگاهی تالش موبرتری را بتترای فتتراهم
سازی بسترهای مناسب عملکردی و مفهومی به کار بندد چارچوب یاد شتتده متتیتوانتتد بتته عنتتوان
مبنایی برای توسعه راهکارهای عملیاتی برای اجراییسازی گام دوم انقتتالب قتترار بگیتترد همچنتتین
میتوان بر آن اساس سطح قابلی.ها و شایستگیهای بخشهای مختلف دستگاههتتا و ستتازمانهتتای
کشور را در راستای عملی سازی اهداف بیانیه گام دوم ستتنجش و مشتتخ

کتترد و شتتکافهتتای

موجود در این زمینه تعیین و تحلیل شود
براساس یافتههای پژوهش حاضر و منطبق بتتر نظتتام رفتتتاری پیشتتنهادی بایتتد شتترایط الزم بتترای
هماهنگی بین دستگاههای اجرایی مختلف فتتراهم شتتود و راهکارهتتای عملیتتاتی بتته منظتتور ایجتتاد
ساختار و بستر مناسب برای اجرای گام دوم انقتتالب متتورد کتتاوش قتترار گیتترد و از ستتوی دیگتتر
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مفهومی ساختاری و عملکردی تدوین و اراهه گردید

انسجام بیشتری بین بخشهای مختلف درگیر در این فرآیند به وجود آید
همچنین در سطح عملکردی پیشنهاد میگردد سیاستت.هتتای حمتتایتی از تولیتتد دانتتش بتته تبتتع آن
تجاری سازی دانش در راستای اهداف گام دوم انقالب تقوی .گردد تا بتوان هتتر چتته ستتریعتر بتته
سم .خود اتکایی و تحقق گام دوم حرک .کرد باید اضافه کرد که نظام رفتاری حاصل متتیتوانتتد
راهنمای عمل کلیه مدیران برای عملکرد شایسته در حوزههای مفهومی ستتاختاری و عملکتتردی در
قلمرو شغلی و مسئولیتی آنان قرار گیرد ،لذا استعدادیابی و ظرفی.یابی درونی در جهتت .تحقتتق آن
امری ضروری به نظر متتیرستتد بنتتابراین توستتعه و تتتدوین ،بتتازنگری و بتتازآرایی شتتاخ

هتتای

عملکردی دستگاههای متولی موضوع مهمی اس .کتته متتیبایستت .در ابعتتاد مفهتتومی ،ستتاختاری و
عملکردی مالک عمل متولیان و مسئوالن قرار گیرد با توجه به تاکید مقام معظم رهبتتری در عملتتی
ی اهداف بیانیه گام دوم انقالب و از سوی دیگر با توجه بتته ضتتعف نستتبی الگوهتتای رفتتتاری
ساز ِ
موجود در این موضوع ،پیشنهاد میشود چارچوب مطرح شده در ایتتن پتتژوهش در پتتژوهشهتتای
کیفی و کمی دیگری مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد و بر آن اساس اصالح تکمیل یا تاییتتد شتتود
مضاف براین که میتواند به عنوان اولین گام عملی در تبیتتین گتتام دوم انقتتالب و سرفصتتلی بتترای
تحلیل و ایجاد طرح و بستر سازمانی مناسب و کارآمد نیز مورد استفاده باشد
289

1399

فصلنامه علمی پژوهشهای انقالب اسالمی دورۀ  ،9شمارۀ  ،4شمارۀ پیاپی ( ،)35زمستان

کتابنامه
 .1بیانیه گام دوم انقالب اسالمی
 .2باردن ،لورنس(  )13۷۵تحلیل محتوا ،ترجمه آشتیانی و سرخابی ،تهران انتشتتارات دانشتگاه شتتهید
بهشتی
 .3بدیعی ،نعیم ( )13۸۰تحلیل محتوا ،تهران اداره کتتل تبلیغتتات اداره همتتاهنگی روابتتط عمومیهتتای
کشور
 .4بلیک ،رید و ادوین هارولتتدس( )13۷۸طبقهبندی مفاهیم در ارتباطات ،ترجمتته مستتعود اوحتتدی،
تهران انتشارات سروش
 .5بیانیه گام دوم انقالب()139۷
 .6تاجیک ،محمدرضا (« )13۷۷متن ،وانموده و تحلیل گفتمان( »)2مجله گفتمان ستتال اول شتتماره
اول ص

16ت۷

 .7ترک زاده جعفر( )13۸۸رهبری راهبردی در آموزش عالی رویکتترد هتتا و چشتتم انتتدازهای نتتو در
آموزش عالی ،تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ،ص

1۷۵-139

 .8ترک زاده ،جعفر؛ عبدشریفی ،فاطمه و نهاوندی ،رضا( )1393مروری بتتر مفهتتوم چتتارچوب هتتای
ارزیابی و بهسازی عملکرد سازمانی اراهه یک چارچوب تحلیلی ،فصلنامه تحقیقااات ماادیری
آموزشی )۵(۵ ،ویژنامه سال 1393
 .9ترک زاده ،جعفر؛ عبدشریفی ،فاطمه( )139۴تابیر نوع ساختار سازمانی بر آمادگی برای تغییتتر بتترای
تغییر سازمانی با نقش واسطه گری انستتجام ستتازمانی ،فصاالنامه مطالعااات ماادیری
تحول) ،)۷۸(2۴ ،ص

بهبود و

33-6۴

 .10ترک زاده ،جعفر؛ نکومند ،سمیرا و دهقتتان هراتتتی( )1392کارکردهتتای ستتازمان هتتا در جامعتته
فصلنامه جامعه شناسی کاربردی ،ص

1۷۵-139

 .11رابینز ،استیفن پی( )1391رفتارسازمانی ،ترجمع علی پارستتاهیان و محمتتد اعرابتتی ،تهتتران دفتتتر
پژوهش های فرهنگی
 .12عابدی جعفری ،حسین؛ تسلیمی ،محمد؛ فقیهی ،ابوالحستتن؛ شتتیخ زاده ،محمتتد( )139۰تحلیتتل
مضمون و شبکه مضامین روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده های کیفتتی،
اندیشه مدیری

راهبردی )2(۵ ،ص

19۸-1۵1

 .13فرکالف ،نتتورمن ( )13۷9تحلیل انتقادی گفا متتان ،ترجمتته پیتتران و دیگتتران ،تهتتران مرکتتز
مطالعات و تحقیقات رسانه ها
290

 جعفر ترک زاده و همکاران/... تحلیل گفتمان بیانیه گام دوم:مقالۀ پژوهشی

291

) تئوری ها و مبانی تحتتوالت تحقیقتتی رستتانه هتتا فصاالنامه پااژوهش و13۸1(  علی اصغر، کیا.14
 سال نهم،31  شماره،سنجش
 تهران مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها،) فرایند تحلیل گفتمان13۸3( تژا، میر فخرایی.15
،) مطالعاتی در تحلیل گفتمان از دستور متن تا گفتمتتان کتتاوی انتقتتادی13۸2(  تئون، وان دایک.16
 تهران مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها،گروه مترجمان
) شیوه ای در تحلیاال گفتمااان و بررساای13۸2(  لطف اله و مجید خسروی نیتتک، یارمحمدی.17
1۷3-1۸1 ،۴2  شماره، نامه فرهنگ،دیدگاه های فکری – اجتماعی
18. Kaplan A. 1943. Content Analysis and the theory of Signs. Philos. Sci
19. Macmillan, Katie. (2006)."Discourse Analysis — A Primer":
[Online:http:
//www.ischool.utexas.edu/
~palmquis
/courses/discourse.htm].
20. Slembrouck, Stef. (2006)."What is meant by "discourse analysis"?
[Online:http://bank.rug.ac.be/da/da.htm#pr].
21. Stubbs, Michael. (1983). Discourse Analysis: The Sociolinguistic
Analysis of Natural Language. Oxford: Basil Blackwell.
22. Fisher, p., psych., r & psych., l. (2007). Organizational Health, A
Unique 12 Factor, 4-Tier Research Based Model, available at: www.
Fisherandassociates.org.
23. Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three Approaches to
Qualitative Content Analysis. Qualitative health research, 15(9): 12771288.
24. Hoy, K., W., Morg iskel, G. C. & Tarter, C. J. (2013). Educational
Administration: Theory, Research and Practice. McGraw Hill. Hill
Companies Inc., 1221.
25. Hoy, K., W. & Miskel, G. C. (2008). Educational Administration:
Theory, Research, and Practice. McGraw Hill, Hill Companies Inc.,
1221.
26. Huang, S. h. & Ramey, G. W (2010). Organizational Health
Assessment: a Romania Firm Case Study. 147- 157.
27. Kondracki, N. L., & Wellman, N. S. (2002). Content analysis: Review
of methods and their applications in nutrition education. Journal of
Nutrition Education and Behavior, 34: 224-230.
28. Poulin, L. & Leclerc, S. (2004). Organizational Health Evaluation and
Implementation Process. Final Report presented to the Canada Council
for the Arts.
29. Torkzadeh, J. and Nekoomand, S. (2015). Validating the Scale of
Universities Power of Response to Environment. Asian Journal of
Research in Social Sciences and Humanities, 5(8): 241- 252.

