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 .1استاد ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .2دانشجوی دکتری ،دانشکدۀ علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت0131/00/01 :؛ تاریخ پذیرش)0131/11/01 :

چکیده
تحلیل گفتمان سازمانی رویکردی کیفی و نوین در واکاوی طبیعت گفتماان در ساازمان ام رامار مایآیا  .پاووش اارار از دیا گا
روشرناختی ،در ستری پساساختاری ر آن است تا پ ی ای رجستم در گفتمان سازمانی ،یعنی «رشگفتشای ارتباطی» را ررسی کنا .
از این رو ،م م ت ششت روز گفتوگوی سم نفر در محیط کاری (دفتر آموزش دانشک ) ربط ،پیاد سازی و م متن (پیکر ) تب یل را ،
تا توان در ررسی کار رد رشگفتشای ارتباطی این محایط کااری از آن هار گرفات .راساا تحلیال پیکار و یافتامشاای پاووش ،
رشگفتشای ارتباطی در پنج دستم از رناختم ر ن  .روایات عمومی ،روایات سازمانی ،تعارفشا ،گفتارشای میانام و گفتارشاای ارتبااطی-
اجرایی .شمچنین ،رآین ررسیشا نشان میدش رآورد و ارزیا ی فعالیت سازمانی ،ایراد رفع مسئولیت ،انتقاد از رونا انااا دادن فعالیات،
اظهار ناخشنودی از ررایط کاری و ا راز شویت سازمانی ،در کنار رشگفتشای اجرایی از جملم کارکردشای رشگفاتشاای ارتبااطی اسات.
راسا رآین شای پی گفتم ،پیشنهاد میرود م نق روشرناختی و معرفترناختی «تحلیالگفتماان ساازمانی» در ررسای طبیعات
گفتمان سازمان توجم یشتری رود ،زیرا م کارگیری این روش کیفی ،موروعی محوری در درک و ردارت درست از پ ی شای پیچیا
سازمانی و امری مهم در واکاوی فرشنگ سازمانی م رمار میرود .افزون ر این ،از ایان روش ناوین مایتاوان ارای افازای آرانایی
پووششگران ا گفتمان سازمانی و شمچنین ،در آموزش منا ع انسانی و گسترش سرمایة اجتماعی هر گرفت.

کلیدواژگان
پیکر  ،تحلیلگفتمان سازمانی ،رشگفت اجرایی ،رشگفت ارتباطی ،فرشنگ سازمانی.

 نویسندة مسئولkhanifar@ut.ac.ir :
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مقدمه
بخش چشمگیری از فعالیتهای اجتماعی و به دنبال آن ارتباطاا

انساانی در مطای هاای اااری

شکل میگیرد .هنگام ورود به دنیای ااار گوناههاای ارتبااک ایمای و نوشاتاری متعاددی را فارا
میگیریم اه پیشتر برای ما ناشناخته بودهاند .این گونههای ارتباطی با اثرپذیری از فرهنگ سازمانی،
ام ام به جزئی جدانشدنی از رفتار سازمانی بدل میشوند .برای مثال ،در مطی اار رفتاار ایمای
مناسب در تعامل با مدیران ،همکاران و مشتریان را بهسرعت میآموزیم و میدانیم این رفتار ایمی
با سایر رفتارهای ارتباطی ما در جامعه (در مواجهه با دوستان ،بستگان و جاز آن) متفااو

اسات.

بنابراین ،مطالعة گفتمان در سازمان میتواند راهکاری مؤثر در بررسی علل بروز و ظهور پدیدههای
سازمانی باشد.
بیان مسئله
با اندای مطالعه در ادبیا

این حوزه درمییابیم اه تا انون نگاه سنتی به گفتماان ساازمانی ،شاامل

نگاه به دایرة واژگان و اصطیحا

تخصصی ،همواره به واااوی صور

و ساختار متون سازمانی

مطدود بوده است .اندیشهای اه همزاد مکتب اثبا گرایی در متون نظری روششناسی ،بهویاهه در
علوم رفتاری به شمار میآید (بازرگان ، 831 ،ص .) 1اگرچه دساتاوردهای ایان مکتاب در نشار
فرهنگ واژگان ،اتابهای درسی و ترجمة متون تخصصی را نمایتاوان نادیاده گرفات ،باه بااور
پهوهشگران ،دیگر نمیتوان به چنین دستاوردهای حاداللی برخاساته از روشهاای امییاتسان
بسنده ارد .روشهایی اه در آن به جای توجه باه تررباههاای جمعای و تااریخی ،ااانون اصالی
پهوهش بر مطور فرضیههای ازپیشتعیین شده و مطدود به نگاهی خاص بوده است .اگار بذاذیریم
1. Form

 .منظور از رویکرد امییتسن رویکردی است اه در آن ،متغیرهای مورد ااوش با ابزارها و روشهای امیی تطلیل و
ارزیابی میشوند .ترربة جمعی ثابت ارده است اه این رویکرد ،در بررسی مفاهیم و پدیدههای پیچیده و پویای امروز
ااربردی مطدود دارد (برای مطالعة بیشتر رک .سرمد و همکاران.) 831 ،
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رفتارهای اجتماعی در انش با «ذهنیت» و ترربة فردی در تعامل با دیگران در بساتر زباان شاکل
میگیرند ( ،)Weedon, 1997, p.94توجه به «بافت» بهعنوان منشا و بساتر باروز گفتماان را بایاد
مطور اصلی رویکردهای پهوهشی در نظار بگیاریم .بناابراین ،بایتاوجهی باه بافات ،باهویاهه در
زمینههای اجتماعی -فرهنگی 8مورد پهوهش ،زمیناهسااز افاول رویکردهاای امییاتسان و الباال
رویکردهای ایفیتسن

میان پهوهشگران بوده است .از ایان رو در چناد دهاة گذشاته ،نگااه باه

«گفتمان» 1با هدف دستیابی به آفرینشهاای زباانی در تررباههاای انساانی و در ابعااد اجتمااعی،
روانشناختی و تاریخی بهعنوان رویکردی بارز در مطالعا

علوم انساانی و رفتااری مطارد شاده

است.
افزون بر این ،بروز اندیشههای «پساساختاری»  ،به ویاهه در ده ساال گذشاته ،منشا تطاول در
رویکرد پهوهشی در حوزة گفتمان سازمانی بوده است (بازرگاان ، 831 ،ص .) 2باا وجاود تناو
روششناختی و موضوعی در این حوزه ،از دید معرفتشاناختی 1و هساتیشناسای ،3پهوهشاگران
تطلیلگر گفتمان سازمانی در این نکته اتفاق نظر دارند اه «رفتار گفتمانی -سازمانی مقدم بر تطول
و آفرینش سازمانی اسات» (  .)Fairhurst & Putnam, 2004, p.14; Koester, 2011, p.38باهعباار
سادهتر ،شیوه یا فرهنگ ارتباطی افراد در سازمان منش بروز و ظهور تطول در سازمان مایشاود .از
نگاه دیگر ،می توان نتیره گرفت برای تطقق تطول یا توسعه در سازمان ،ایراد تطول یاا تغییار در

1. Subjectivity

 .منظور از بافت ( ،)contextبه معنای عام آن ،توجه به مولعیت اجتماعی و فرهنگی است اه عناصر و واحدهای زبانی در
آن بهاار میروند (برای مطالعة بیشتر رک.)Halliday & Webster, 2009 .
3. Socio-cultural

 .رویکردهای ایفیتسن ( )Qualitative methodsبارلهای از اندیشهها و پارادایمهای تفسیرگرا دارند .البال به این
رویکرد ،بهویهه در متون نظری پسامدرن نمایان است (برای مطالعة بیشتر رک.)Flick, 2006 .
5. Discourse
6. Post-structural
7. Epistemology
8. Ontology
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فرهنگ و شیوة رفتارهای گفتمانی افراد ضروری و گریزناپذیر است (

Fairhurst & Putnam, 2004,

.)p.14; Koester, 2011, p.38
در همین راستا ،این نوشتار در پی انکاشی زبانشناختی در «گفتمان ااار» اسات .بناابراین ،باا
بهرهگیری از روشی نو با عنوان «تطلیلگفتمان سازمانی» پا

از بیاان پیشاینة پاهوهش ،یکای از

پدیدههای زبانشناختی برجسته در گفتمان اار را واااوی اردهایم ،پدیادهای باا عناوان «رهگفات
ارتباطی» 8اه نقشی آشکار در توسعة ارتباطا

ساازمانی و در مقولاة سارمایة اجتمااعی نااظر بار

فرهنگ سازمانی دارد.
پیشینة پژوهش
تحلیل گفتمان

بیگمان در نثر پسامدرن ،واژة «گفتماان» یکای از مفااهیم پیچیاده و پراااربردی اسات ااه هناوز
دستیابی و شناخت بسیاری از ابعاد و زوایای آن برای اندیشمندان ممکن به نظر نمیرساد .اماروزه
برای مطالعة گفتمان نیازمند دستاوردهای معرفاتشاناختی رشاتههاای گونااگون علاوم انساانی و
رفتاری هستیم .این امر از سویی ،موجب تکثر در رویکرد و تفاو های روششناختی ،و از ساوی
دیگر ،موجب ابهام و پیچیدگی این شاخه از پهوهش شده است

( & Fairclough, 2013, p.19; Wodak

 .)Meyer, 2001, p.8; Van Dijk, 1997, p.23; Schifrin, 1994, p.5رویکارد باه گفتماان هماواره از دو
 .منظور از گفتمان اار ( )Workplace discourseگفتار یا نوشتاری است اه آمیخته به مطی ااری و حرفهای باشد و
ارتباطا

زبانی (گفتار و نوشتار) میان نقشآفرینان در مطی

ااری (برای مثال ،اارفرما -اارگر ،مدیر -اارمند،

خریدار -فروشنده) را دربرگیرد (.)Koester, 2004, p.14
 .دستور اار تطلیلگفتمان سازمانی ( )Workplace discourse analysisواااوی وجوه متمایز گفتمان اار است اه در
بافتهای مطیطی و مؤسسا

ااری بهطور طبیعی رخ میدهد (برای مطالعة بیشتر رکFairhurst & Putnam, .

.)2004; Widdowson, 2007
3. Goal oriented relational episode.
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دیدگاه مطرد است؛ رویکردهایی اه الگوها و روشهای تطلیلگفتمان در آنها بسا و گساترش
یافته است ،و رویکردهایی اه الگوها و روشهای تطلیل گفتمان را برای گسترش نظری و عملای
رشتههای دانشگاهی بهاار گرفتهاند.
برای نخستینبار ،بهاارگیری واژة گفتمان را به هری  ) 11 ( 8نسبت میدهند

( Schifrin, 1994,

 .)p.5; Coupland & Jaworski, 1999, p.98اگرچه این مفهوم بهطور الی از زمانهای بسیار دور ماورد
ت مل اندیشمندان و پیشینیان بوده است ،ریشة ایان بطا  ،مانناد بسایاری از مباحا

مشاابه ،باه

متفکران یونانی ،از جمله هرودو  ،افیطون و ارسطو بازمیگردد .در رویکردهاای مادرن ،مفهاوم
گفتمان به طور گسترده در سه سطح مطرد شده است؛ گروهی ،باهویاهه در میاان سااختارگرایان،1
گفتمان را صرفاً واحدی باالتر از «جمله» برشمردهاند .به باور این گاروه ،مطالعاة دساتور زباان باه
سطح پایینتر از جمله و گفتمان به سطح باالتر از جمله (بند و ماتن) اطایق مایشاود .باه گماان
گروهی دیگر ،بهویهه نقشگرایان  ،تطلیل گفتمان مطالعة همهجانبه زبان در بافت و هنگاام اااربرد
 .این مرموعه شامل رویکردهای زبانشناختی ،فلسفی ،انسانشناسی ،جامعهشناختی و روانشناسی اجتماعی میشود.
برای مطالعة بیشتر به آثار زبانشناسان ،از جمله سوسور ( ،) 813هالیدی و وبستر ( ،) 221یول ( ،) 831سِرل
( ،) 111دبیرمقدم ( ) 838و آلاگلزاده ( ،) 831آثار فیسفه ،از جمله ویتگنشتاین ( ،) 832هابرماس ( ،) 83
هایدگر ( ) 133و هوارث ( ،) 222و آثار جامعهشناسان ،از جمله دورایم ( ،) 818ویر ( ،) 1 3ارایب (.) 813
مارا

( ،) 1 8گیدنز (  ) 13و بوردیو ( ) 111مراجعه انید.

 .رشتههایی مانند علوم ارتباطا

( ،)Craig & Tracy, 1983روانشناسی اجتماعی (،)Potter & Wetherel, 1987

هوش مصنوعی ( ،)Reichman, 1985زبانشناسی ااربردی (عسکری و رحیمی.) 81 ،
3. Zellig Harris

 .این مفهوم نزد پیشینیان ،نه به وسعت معرفت شناختی انونی ،بلکه به شیوة مطدود به فن بیان و جذب مخاطب با عنوان
الی خطابه ( )Rhetoricمطرد بوده است.
5. Structuralists

 .زبانشناسی نقشگرا ( ، )Functional Linguisticsرویکردی است اه اساس زبان را ابزاری برای تعامل اجتماعی
می داند ،نه نظامی از لواعد صوری اه به صور
توجه ویهه به «بافت» در تعامی

زبانی است.

مرزا از ااربردشان مورد توجه لرار گیرند .نقطة عطف این رویکرد
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است .در رویکرد سوم ،یعنی تطلیل گفتمان انتقادی  ،برداشت ویههای نسبت به بافات بیاان شاده
است ،این گروه از زبانشناسان بافات زباانی را باه بافات اجتمااعی و فرهنگای جامعاه مارتب و
مفاهیمی چون لدر  ،ایدئولوژی و عدالت را نیز در تطلیل دخیل میدانند .باه بااور وندایا

باا

اتخاذ شیوة پهوهشی تطلیل گفتمان میتوان زبان را در سه سطح بررسی ارد ،الف) سطح اااربری
زبانی ؛ این سطح بررسی صرف زبانشناختی برای مطالعا

خااص زباانشناسای و ااربردشناسای

زبان را دربرمیگیرد؛ ب) سطح روانشناختی-زبانی8؛ بررسی اارارد زباان در برلاراری ارزشهاا،
باورها و اندیشههای ذهنبنیاد در تعامی
نقش زبان در تعامی

بینفردی؛ ج) سطح جامعاهشاناختی -زباانی ؛ بررسای

اجتماعی خرد و این اه طی آن افراد به تعامل یا انش اجتمااعی دوساویه

میپردازند ( .)Van Dijk, 2001, p.52از ایان دیادگاه ،حاوزههاای علاوم رفتااری مانناد مادیریت
استراتهی  ،فرهنگ سازمانی ،رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی ،دربردارندة گونههای گفتمانی
خاص خود هستند .این گونههای خاص گفتمانی از سویی ،در طول زمان بر عمل و انش عاامین
اثرگذارند و از سوی دیگر ،در روندی تااریخی از تعاامی

و اانش عاامین گفتماان اثرپذیرناد.

جدول  ،بهاختصار سیر تطوال  ،جریانها و اندیشمندان مؤثر در شاکلگیاری تطلیالگفتماان را
نشان میدهد.
حوزه

صاحب نظر

واژگان کلیدی

زبانشناسی

ادامة جدول  .1سیر تحوالت ،جریانها و اندیشمندان مؤثر در شکلگیری تحلیلگفتمان

ویژگیها و دستاوردها

فردیناند دو سوسور
() 1 8- 311

زبانشناسی صوری،
ساختارگرایی

تمایز میان زبان ( )Langueو گفتار (،)Parole
رابطة لراردادی میان دال ( )Signifierو مدلول
( ،)Signifiedارجا معنا به تفاو های صوری
( )Formalو ساختاری ()Structural

 .تطلیل گفتمان انتقادی ( ،)Critical discourse analysisرویکردی نو به مطالعا

تطلیل گفتمان است اه راهبرد

رواب لدر  ،سلطه و نابرابری در جامعه ،و نقش متن و گفت وگو در تولید ،تقویت و مقاومت در مقابل این رواب را
بررسی میاند (.)Van Dijk, 2001, p.249
2. Linguistic
3. Psycholinguistic
4. Sociolinguistic
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ادامة جدول  .1سیر تحوالت ،جریانها و اندیشمندان مؤثر در شکلگیری تحلیلگفتمان

جامعهشناسی

فلسفه

حوزه

صاحب نظر

واژگان کلیدی

ویژگیها و دستاوردها

هالیدی () 131

زبانشناسی نظاممندِ
نقشگرا ،بافت فرهنگ و
مولعیت

توجه ویهه به بافت مولعیت ( )situationو
فرهنگ( ،)cultureارجا معنا به نقش
( )functionبرخاسته از نظم گفتمانی
(.)linguistic order

فرایف () 131

زبانشناسی انتقادی،
انش اجتماعی ،لدر ،
نابرابری اجتماعی

ورود عناصر تاریخی ( ،)Historicityبینامتنی
( ،)inter-textualityتطلیل نقش لدر و
ایدئولوژی در نابرابری اجتماعی و زبانی،
مرتب اردن زبان با ساختهای طبقاتی،
جنسیتی ،معیشتی و سیاسی در جامعه.

داار ( - 11
) 12

عقینیت داارتی،
دوآلیسم

جدایی سوژه ( )Subjectو ابهه ( ،)Objectعین
( )Realityو ذهن (.)Mind

ویتگنشتاین ( - 11
،) 331

فلسفة تطلیلی

اهمیت زبان در تطلیلهای فلسفی ،مطردشدن
نظریة بازیهای زبانی (،)Language games
جدایی ایم بامعنا ( )Logicalاز ایم بیمعنا
( ،)Conventionalدوری از متافیزی  ،نظریة
تصویری زبان.

هایدگر ( - 11
) 331

فلسفة لارهای

نفی فرازبان و ت اید بر جزیرهایبودن زبان،
پدیدارشناسی فلسفی ،معرفی زیستجهان و
دازاین ( ،)Daseinهستی ،چیستی و زمان در
لالب گفتمان اگزیستان دازاین است.

دورایم (- 313
) 1 1

وبر () 1 3

والعیت اجتماعی،
جامعهشناسی ایسی

زبان والعیتی پیرامونی ،مستقل از فرد و
اجتماعی است .زبان حاصل والعیت اجتماعی
است.

نقش زندگی روزمره در ساخت و نظمیافتن
نمادگرایی ،جامعهشناسی
والعیت ،ت اید بر لاعدهمداربودن معنای انش
پدیداری
و بافت اجتماعی.
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تحلیل گفتمان سازماني

خاستگاه ت می

در رابطة گفتمان و سازمان نگاه به زبان بهمثابة «انش اجتماعی» است؛ انشی اه

طی آن رواب بینفردی شکل میگیرد و گسترش مییابند .میان نظریههای گوناگون در ایان زمیناه،
نظریة باختین ( 1 8و  ) 13و بوردیو 13 ( 8و  ) 111چشمگیر است .زیرا این دو نظریاه در
تقابل با نظریههای ساختارگرا (مانند نظریة شهیر سوسور) به نظریههاای پساسااختاری مشاهورند.
براساس تفکرا

باختین ،نگاه به گفتمان در بهترین شکل ،نگاه به گزارههای زباانی در مولعیات و

در روند گفتمان است ،روندی اه طی آن سخنگو و مخاطب در تکاپوی انتقال معنا هستند .در ایان
نگاه ،توجه به نقش فردی سخنگو برای بروز معنا مردود انگاشته شده است ،زیرا باروز معناا لالبااً
ااراردی اجتماعی میان سخنگویان و مخاطبین دارد و بر این اساس« ،ساخت معنا» 1فق در بساتر
تعامل زبانی ممکن است .پیرو نظر بااختین ،ت ایاد بوردیاو ( ) 111بار ااارارد مؤلفاة لادر

در

شکلدهی رواب بینفردی در روند ساخت معنا است .به باور وی ،ارزش معنایی گزارههای زباانی
بسته به جایگاه فرد سخنگو متغیر است و جایگاه فرد سخنگو فق در بستر روابا باینفاردی وی
در «جامعة گفتمانی» تصورشدنی است .همچنین ،بوردیو باور دارد اه رواب بینفاردی در جامعاه
توزیعی نابرابر دارد و بنابراین اثرگذاری و اثرپذیری گفتمانی ناشی از ح

وابستگی (تعلق) فرد به

جامعه گفتمانی است؛ حسی اه از طریق سنرش میزان پذیرش از سوی دیگران تقویت مایشاود.
بنابراین ،در معادال

سازمانی ،گفتمان نقشی مطوری در توزیع روابا و تبیاین جایگااه حرفاهای

1. Social action
2. Bakhtin
3. Bourdieu

 .جریان ساختارگرا در دورة اوج خود ،برخاسته از نظریههای زبانشناسی ،به جریانی دامنهدار در علوم انسانی و رفتاری
تبدیل شد .در این دوره ،نظریههای زبانی خُرد و این بدون درنظرگرفتن عنصر زمان و با تکیه بر نظام دستوری و
واژگانی صرف شکل گرفتند .بیش  ،برجستهترین اندیشمند این حوزه فردیناند دو سوسور است.
5. Semantic construction
6. Discourse community

060 
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افراد دارد؛ نقشی اه از سویی ،توس سازمان به فرد القا میشود و از سوی دیگر ،در گفتمان فرد با
دیگران در سازمان رخ مینماید.
پهوهشگران حوزة تطلیل گفتمان سازمانی بر این باورند اه زباان (اایم و نوشاتار) رساانهای
است اه رواب ساازمانی از طریاق آن شاکل گرفتاه و گساترش ماییابناد (.)Holmes, 2003, p.38
پونچینی در پهوهشی به ااربرد «شگردهای زبانی» در مذاارا
اشاره میاند

(2002, p.371

تراری برای دستیابی باه موفقیات

 .)Poncini,به باور وی ،بهاارگیری دایرة واژگان خاص و بیان گزارههای

زبانی دربردارندة «ارزیابی» تا حد زیادی به القای هویت و مناافع مشاترک میاان ماذاارهاننادگان
ام

میاند .در مثال دیگری ،چارلز فن مذااره 8در ساازمان را بررسای مایاناد (

Charles, 1996,

 .)p.35به باور وی ،ساختار زبانی اتخاذی از سوی مذاارهانندگان بهطور مستقیم در برلاراری ناو
ارتباک اثرگذار است و اگر نو ارتباک ،بهویهه ارتباطا

گذشته ،دیگر مؤثر نیست ،تنها راه آن تغییر

در ساختار زبانی فرد مذاارهاننده است.
یکی دیگر از موضوعا

مطوری تطلیل گفتمان سازمانی ،بررسی «تعاامی

ساازمانی» اسات

(  .)Jaspers, 2013, p.137; Cooren,2000, p.294اندیشمندان این حوزه بر این باورند اه بهترین راه
پهوهش پدیدههای سازمانی ،بررسی تعامل فرد با دیگران در سازمان است .چگونگی تعامل افراد و
بررسی سازواارهای ارتباطی بین فرد و دیگران ،از روشهای نوین در واااوی روندهای ساازمانی
مطسوب میشود .در همین راستا ،م

درمو

و راث نطوة انترل گفتمان اارمندان توس مدیران

را بررسی اردند و دریافتند اه انترل «رفتارهای ایمی» 1زیردستان از رای ترین شیوههاای اعماال
مدیریت در سازمان است ( .)McDermott & Roth, 1978, p.344دستهبندی نطوة «نوبتگیری ایمی»
براساس لواعد سازمانی پیشتعریف نیز از دیگر موضوعاتی است اه توجه تطلیلگران گفتماان را
1. Language Strategies
2. Appraisal language
3. Negotiation tactics
4. Organizational interactions
5. Verbal behaviors
6. Turn taking
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به خود جلب ارده است .این رویکرد در واااوی موضوعاتی مانند فن مذااره و تصامیمگیاری در
سازمان ااربردی ویهه دارد ( .)Mullany, 2012, p.16; Wodak, 1994, p.135نکتة لابال توجاه در ایان
رویکردها این است اه فصل مشترک همة آنها در تطلیل گفتمان سازمانی ،تکیاه بار تبیاین نقاش
ماورایی رویدادهای گفتمانی در رخدادهای گفتمانی میان افاراد و در «نهادهاای اجتمااعی» اسات
(2001, p.117

 .)Wodak,بنااابراین ،در برلااراری رفتارهااای گفتمااانی در سااازمان اااه بااا مطوریاات

انرامدادن فعالیتهای سازمانی شکل میگیرد ،نه فق نهاد سازمانی متبو  ،بلکاه جامعاة گفتماانی
فرادست آن نیز نقشی تعییناننده دارد.
رهگفتهای ارتباطي و اجرايي در گفتمان سازماني

در نگاه الی ،گفتمان سازمانی را در دو دسته الی میتوان از یکدیگر بازشناخت .ی

دسته ایمای

است اه بهمنظور انرامدادن فعالیت و وظایف سازمانی بیان میشود ،مانناد درخواسات ،دساتور و
ابیغ ،و دستة دیگر ایمی است اه باا مطوریات تعاامی

ارتبااک باینفاردی در ساازمان طارد

میشود ،مانند احوالپرسی ،اخبار و شایعا  .این دسته بیشتر با هادفهاایی لیرساازمانی و هادف
تقویت «ارتباطا

بینفردی» شکل مایگیارد (« .)Brown & Yule, 1983, p.1رهگفات اجرایای»

8

شامل ایمی است اه با مطوریت و هدف انرامدادن فعالیت و اار سازمانی به زبان جاری شود ،از
سوی دیگر« ،رهگفت ارتباطی» شاامل ایمای اسات ااه هادف مساتقیم آن انراامدادن فعالیات
سازمانی نباشد و بهمنظور دیگری بیان شود ( .)Koester, 2004, p.32برای روشنترشدن مطلاب باه
مثال زیر توجه انید.

1

1. Social institiutions
2. Inert-personal relations
3. Executive Episodes
4. Relational Episodes

 .1مثالها از دل پیکره انتخاب شدهاند.
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[بریدة ] B-5-5
الف .0-م م آقای گرفتار می ینم کم از دنبال کارای غیردرسی و اینا ،نم ؟
ب .0-نم ،زن گی ن اریم  ...یزینس ک ومم ! مگم ..
الف .1-خوب ،خودت خو ی ؟
ب .1-مرسی
الف .1-اوراع خو م ؟
ب .1-مرسی ،ممنون ،میگذر ..
[بریدة ]H-2-9
ج .0-این رو ردار پشت رمارة دانشاوییات رو نویس
د .0-چشم
ج .1-چن ودی؟ 1112؟
د1112......010 .1-
ج ،010 .1-خوب ،تو سیستم وارد ر ی اما ..
[بریده ]G-8-1
ن .0-میرم این تر و را مرخصی رد کنین؟
و .0-م من ود کم کالً مرخصت میکرد  ،ری خونتون ،دیگم نیای ..
ن .1-خیلی خوب میر  ،اینطوری شم من اذیت نمیر  ،شم رما..
و .1-تر قبلت شم کم مشروط ر ی؟!
ن .1-آر  ،دوتا از استادا نمر ا رو ن ادن ،میرم این تر و یم کاری کرد؟

همانطور اه در بریدة ] [B-5-5دیده میشود ،بهسختی میتوان تشخیص داد این گفتوگاو در
مطی ااری انرام گرفته است .تنها از گفتار الف( -می ینم کم از دنبال کارای غیردرسای و ایناا)،
میتوان برداشت ارد اه گفتار بین (الف و ب) ممکن است در مطی آموزشی اتفاق افتااده باشاد.
این مثال نمونه ای روشن از رخداد رهگفت ارتباطی در مطی ااری است ااه در آن هایی یا

از

طرفین هدف سازمانی خاصی را دنبال نمیانند .تنها هدف این گفتوگو ،احاوالپرسای و تقویات
رواب بینفردی در سازمان است .مالینوفسکی رهگفتهای ارتباطی را تباادل ایمای فالاد هادف

 .گفتار ،بهمعنای گزارهای از سوی گوینده است اه موجب برانگیختن واانش زبانی یا رفتاری در شنونده شود .همچنین،
به روانشدن گفتوگو منرر شود.
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اجرایی و عامل اصلی بارآوردن اهاداف ارتبااطی (تقویات هویات گروهای ،ایرااد همبساتگی و
گسترش دوستی) میداند (.)Malinowski, 1972, p.149
بریدة ] ،[H-2-9نمونهای اامل از رهگفت اجرایی است ،زیرا هر دو نفر فق با هدف انرامدادن
ی

فعالیت سازمانی (ثبتنام دانشرو) گفتوگو ارده اند و هیی ایمای ااه دربردارنادة رهگفات

ارتباطی باشد (مانند الف  ،ب )8در این گفتوگو دیده نمیشود .به باور عادهای از پهوهشاگران،
هستة اصلی گفتمان سازمانی را رهگفتهای اجرایی تشکیل میدهند و نقش رهگفتهای ارتبااطی
در گفتمان عمومی مردم تفاوتی با گفتمان در مطی های حرفهای و سازمانی نادارد (

Malinowski,

 .)1972; Brown & Yule, 1989; Drew & Heritage, 1992اما پیرو پهوهشهای انرامگرفته ،بهویهه
در بستر نظری پساساختاری و پیشرفتهای رایانهای ،بهویهه «تطلیل پیکره»  ،عدهای بر این باورند
اه چنین دستهبندی سنتی و سادهانگارانه اسات و ماوارد ناالس بسایاری در پیکارههاای موجاود
مشاهده شده است (.)Flowerdew,2012, p.21; Coupland, 2000, p.23; Koester, 2004, p.19
در بریدة ] [G-8-1وضعیت دوگانه است .از سویی ،گفتارهای ن ، -و -بسیار شبیه گفتارهاای
بریدة  -است ،زیرا هر دو نفر با هادف انراامدادن فعالیات ساازمانی باه گفاتوگاو مشاغولند

(درخواست مرخصی دانشرو) ،و از سویی دیگر ،گفتارهاایی لیرضاروری مانناد و( -مرخصات
میاردم بری خونتون دیگه نیایی) میتواند گواه بهاارگیری رهگفات ارتبااطی باشاد (زیارا نشاانة
رواب بینفردی نزدی

است) .به نظر میرسد ،بهاارگیری عناصر زباانی دربردارنادة اایم طناز و

طعنه (مانند بریدة  ،) -بیشتر بهمنظور بیان رواب بینفردی طرد شوند .زیارا ایان عناصار بارای
انرامدادن فعالیت سازمانی لیرضروری و حشو باه نظار مایآیناد .بریادههاای  -و  -نشاانة
دوگانگی رهگفتهای اجرایی و سازمانی هستند .اما وجود گفتارهاایی ااه در بریادة  8-دیادیم،
مؤید این نکته است اه این دستهبندی در مواردی نقس میشود و گهگاه اهداف اجرایی و ارتباطی
با یکدیگر در میآمیزند.
1. Corpus Analysis.
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طرح پرسش

همسو با مطالب مطردشده ،این نوشاتار نقاش رهگفاتهاای ارتبااطی را در رویادادهای گفتماان
سازمانی واااوی میاند و ضمن مطرداردن دستهبندی هدفمند و جزئیتر از آنچه در مقدماه بیاان
شد ،توجهی ویاهه باه نقاش رهگفات ارتبااطی در دساتیابی باه اهاداف ساازمانی دارد .بناابراین،
پرسشهای پهوهش به شرد زیرند.
 .گونههای رهگفت ارتباطی و توزیع آنها در فرهنگ گفتماانی ساازمان ماورد مطالعاه اادام
است؟
 .هدف اصلی گویشوران از ارائة رهگفتهای ارتباطی در ایم سازمانی چیست؟
گفتنی است ،برای پاسخ به پرسشهاای پاهوهش از روش تطلیال گفتماان ،روشای باا مبناای
زبانشناختی و رویکردی بینرشتهای میان زبانشناسی و علوم رفتاری بهره میبریم.
معرفي پیکره و روش پژوهش
روش این پهوهش تطلیل گفتمان ،با جامعة آماری دانشگاهی منتخاب ،و نموناهگیاری لاااوتی و
هدفمند است .در این راستا ،دفتر آموزش ی
این پهوهش انتخاب شد .در این دفتر سه نفر (ی
با هماهنگی انرامگرفته ،به مد

دانشکده بهعنوان مطل گردآوری پیکرة ماورد نیااز
مدیر و دو اارمند آموزشی) فعالیت مایاردناد.

هشت روز در ساعتهاای اداری گفتارهاای ایشاان باا یکادیگر،

همچنین ،گفتارهای مراجعان (فق دانشرویان) نیز با آنها ضب شد .در مرمو  ،این هشات روز،
دو نفر موفق شدند با به اارگیری دستگاه ضب صدای دیریتال ،حدود هفاده سااعت گفتاار را باه
صور

دادة خام گردآوری انند .پ

از پاالیش دادههای خام ،دادههای مناساب در لالاب  Rtfباه

متن تبدیل ،و برای تطلیل آماده شد .بهمنظور تطلیل هدفمند دادهها ،از رویکرد تطلیل زمیناهای و
 .انگیزة انتخاب دفتر آموزش دانشکده برای گردآوری دادة الزم برای ارزیابی گفتمان سازمانی ،اشراف نویساندگان بارای
جمعآوری بهینة داده و ازدیاد رخداد گفتمان سازمانی در این مکان است.
2. Grounded
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رمزگذاری مقولهای  -اسمی بهره گرفتیم .همچنان ،دادهها در بستر نرمافزار تطلیل ایفی رایانهای
 NVivoتطلیل شد .جدول مشخصا

پیکره (فراوانی رخداد گفتوگاو ،8گفتاار و الماا  )1و

گونة گفتارهای بهاارگرفتهشده را نشان میدهد.
جدول  .2مشخصات توصیفی و فراوانی پیکرة زبانی گفتمان سازمانی

قالب

زمان گفتارها

Rtf

تعداد کلمات

13

: 1
رمزگذاری

تعداد گفتوگو

13

تعداد گفتار

11

تعداد رمزگذار

مقولهای -اسمی

گونة گفتاری :دستورالعمل ( 8مورد)
تعامی

مشاهدهشده:

مدیر (مرد)  اارمند (مرد)
گونة گفتاری :برنامهریزی ( 9مورد)

مدیر (مرد)  اارمند (مرد)

اارمند (مرد)  اارمند (مرد)
گونة گفتاری :گزارش ( 71مورد)

مدیر (مرد)  اارمند (مرد)

اارمند (مرد)  دانشرو (زن/مرد)

اارمند (مرد)  اارمند (مرد)
گونة گفتاری :درخواست ( 42مورد)

مدیر (مرد)  اارمند (مرد)

اارمند (مرد)  اارمند (مرد)

اارمند (مرد)  دانشرو (زن/مرد)

ارزيابي و تحلیل دادهها
در بررسی اولیة پیکره مشااهده شاد ،بخشای از گفتاارهاا ااامیً لیرساازمانیاناد ،ولای در زمیناة
موضوعا

سازمانی شکل میگیرند (گفتارهایی دربارة دیگر همکاران یا ولایع درون سازمان) .ایان

1. Theme-Based Categorical coding.
2. QSR NVivo8
3. Turn sequences
4. Turns
5. Words

 .گونة گفتاری ،به انوا گفتوگوهای ضب شده اه با هدف دستیابی به اهداف ساازمانی معاین و باا ساازواارهای معاین
انرام میگیرند ،اطیق میشود (برای مثال ،دستورالعمل و برنامهریزی دو گوناة گفتااری مشااهدهشاده در پیکارة ایان
پهوهش شناخته شدند.

تحلیلگفتمان سازماني؛ بررسي رهگفتهای ارتباطي در محیط کار (مورد مطالعه :دانشگاه تهران)

گروه را «روایا
موضوعا
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سازمانی» نامیادیم .بخشای نیاز شاامل گفتاارهاایی ااامیً لیرساازمانیاناد ااه

سازمانی هم ندارند (گفتارهایی راجع به ترافی  ،وضعیت هوا ،خانواده ،اخباار سیاسای

و جز آن) ،این گروه «روایا

عمومی» نام گرفتند .همچنین ،بخشی از گفتاارهاا در آلااز و پایاان

رهگفتهای اجرایی به چشم میخورند (گفتارهایی به منظاور احاوالپرسای و خاداحافظی) ،ایان
گفتارها «تعارفا » 8نامیده شدند .افزون بر این ،بخش دیگری از گفتارهاا در خایل رهگفاتهاای
اجرایی دیده شدند .این رهگفتها به منظور ایرااد ولفاه در فعالیاتهاای ساازمانی یاا در خایل
فعالیتهای زمانبر سازمانی مطرد میشد .این گروه را نیز «گفتارهاای میاناه» ناام دادیام .بخاش
دیگری از رهگفتهای ارتباطی نیز مشاهده شدند اه اگار چاه ماهیتااً اجرایای بودناد ،اااراردی
ارتباطی در گفتارها ایفا میاردند .ویهگی این گروه لیرضاروریباودن طارد آنهاا بارای فعالیات
سازمانی است اه بهدلیل انعطاف رهگفت اجرایی بهاار گرفتاه مایشاوند .ایان گاروه نیاز «گفتاار
ارتباطی -اجرایی» 1نام گرفت .شکل  ،دستهبندی رهگفتهای ارتباطی باهدساتآماده از تطلیال
پیکره را نشان میدهد.
براساس نتای پایش و تطلیل دادههای گردآوری شده ،در مطی گفتمانی طبیعی جامعة هادف،
روایا

سازمانی و عمومی به فراوانی در گفتوگوهای سازمانی دیده شدند اه رخداد آنهاا بساته

به مولعیت گفتمانی متفاو

است .از سوی دیگر ،تعارفا

نیز در آلاز و انرام بیشتر گفتوگوهاا

دیده شد و روشن شد اه رخداد آنها فق در موارد انگشتشماری اتفاق نمایافتاد .از آنراا ااه
بط

مطوری این نوشتار گفتارهای ارتباطی است و بررسی سایر انوا رهگفاتهاای ارتبااطی در

این مرال نمیگنرد ،در ادامه ،از تطلیل آنها (تعارفا  ،روایا

عمومی و سازمانی) چشامپوشای

شد و روی موضو مطوری پهوهش اه همان گفتارهای ارتباطی -اجرایی است ،متمراز شدیم.
1. Office narrations
2. General narrations
3. Phatic talk
4. Medial-relational talk
5. Trans-relational talk
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رهگفتهای
ارتباطی
گفتارهای
ارتباطی-اجرایی

تعارفا

گفتارهای میانه

روایا

عمومی

روایا

سازمانی

شکل  .1دستهبندی رهگفتهای ارتباطی (محققساخته)1131 ،

ارزيابي و تحلیل گفتارهای ارتباطي -اجرايي

همانطور اه اشاره شد ،گفتارهای ارتباطی -اجرایای ماهیتااً اجرایایاناد ،ولای نقاش ارتبااطی در
گفتوگوها بر عهده دارند .این گونه گفتارها در پن اارارد الی در پیکرة این پهوهش دیده شد.
الف) بهمنظور برآورد یا ارزیابی؛ به بریدة ] [A-2-7توجه انید.
[بریدة ]A-2-7
الف . -ببینم پروندهها جابهجا شد؟
ب . -آره .پدرمون در اومد تا همه رو تو این لفسهها جا دادیم !
الف . -خب ،خب ،بد نیست ،دردسر داشت ولی به زحمتش میارزید.

تحلیل :این گونه گفتارها ،بهویهه ب -نمونهای روشن از گفتارهای ارتباطی -اجرایای اسات.
در این گفتار گوینده عباار

لیرضاروری (پادرمون در اوماد  )..بارای ت ییاد انراامدادن فعالیات

(جابه جایی پروندهها) را بهاار میگیارد .ایان گفتاار ،بارای ارزیاابی (اشااره باه ساختی) فعالیات
انرامگرفته و بیانانندة رواب بینفردی نزدی

میان مدیر و اارمند است.

 .برای دسترسی و ارجا آسان ،ادگذاری سه مرحلهای انرام گرفت .بهترتیاب ،از چاب باه راسات ( :A-Hروز ضاب ،
شمارة ضب  ،شمارة لطعه).

تحلیلگفتمان سازماني؛ بررسي رهگفتهای ارتباطي در محیط کار (مورد مطالعه :دانشگاه تهران)
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ب) بهمنظور رفع مسئولیت؛ به بریدة ] [F-2-2توجه انید.
[بریدة ] F-2-2
ج . -اسم من و هم تو لیست این ماه رد اردی؟
د . -آره ،فکر انم.
ج . -فکر نکن! مطمئنی؟
د . -لصه نخور! به ترتیب لد نوشتم .تو در صدر لیستی.

تحلیل :گوینده برای حصول اطمینان از ی

فعالیت (درج اسام خاود در فهرسات) گفتارهاای

ج -و ج -را بیان میاند و پاسخی انایهآمیز (اشاره به اوتاهی لاد) دریافات مایاناد .گویناده
گفتار د -را بهدلیل طفره رفتن از پاسخ به طرف مقابل برای انرامدادن فعالیت (جانیفتادن اسم وی
از فهرست) با لطنی طنز بیان میاند .این گفتاار (د ) -نموناهای از ااارارد گفتارهاای ارتبااطی-
اجرایی بهمنظور رفع مسئولیت است.
ج) بهمنظور انتقاد از روند انجامدادن فعالیت؛ به بریدة ] [E-5-3توجه انید:
[بریدة ]E-5-3
ز . -بد نبود اگه تاریخ تهیة گزارش رو هم روی سربرگ میزدی!
س . -تاریخ هستش ،اون گوشة پایین گزارش.
زا  .اوش ،اون پایین ،ذرهبین داری ،من اه چشمام نمیبینه؟!
س . -بردار ،لشنگ ،بزرگ باالی سربرگ تاریخ رو تایب ان.

تحلیل :همانطور اه در گفتار ز -دیده میشود (ذرهبین داری ،من اه چشمام نمیبینه) ،گفتار
ارتباطی با هدف اصلی انتقاد از روند انرامدادن فعالیت (اندازه و مطل درج تاریخ) در گفتار س-
بیان شده است .اینگونه گفتارهای ارتباطی -اجرایی ،اه حاوی لطنی طنزآمیز نیاز هساتند ،رخاداد
لابل توجهی دارند اه با هدف اصلی انتقاد و برای تلطیف لطن انتقادی گفته میشوند.
د) بهمنظور اظهار ناخشنودی؛ به بریدة ] [E-1-2توجه انید.
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[بریدة ]E-1-2
ن . -این پروندههای معوله رو گفتن تا پ فردا رسیدگی انیم.
و . -این همه ! ای اینا رو آورده ؟ فق دو روز میاشه تا مرتب شن!
ن . -این اتالم اه اینقدر گرمه ،نمیشه یه دلیقه توش موند!
و . -آره ،تهویه هم نداره ،لیر لابل تطمله!

تحلیل :در این مثال ،گفتار ن( -اشاره به هوای گرم) و ت یید آن در گفتار و -نمونة بارزی از
نطوة ابراز نارضایتی لیرمستقیم از انرامدادن فعالیت سازمانی (رسیدگی به حرم زیادی از پرونده)
است .در این نمونه یکی از ااراردهای گفتارهای ارتباطی -اجرایی با هدف اشاارة مساتقیم (و) -
یا لیرمستقیم (و ) -دیده میشود.
هـ) بهمنظور ابراز هویت سازمانی؛ به بریدة ] [H-3-6توجه انید:
[بریدة ]H-3-6
ها . -گزارش 1

رو هر اار میانم در نمیآد.

ی . -باید اول تب گروه آموزشی رو بزنی ،بعد  ....تا گزارش درست بگیری.
ها . -آهان ،فکر نمیاردم اینلدر اار ببره ،شما ماشا ا ...خوب سریع میگیری !
ی . -همینطوری اه نیست ! این موها رو تو آسیاب اه سفید نکردیم!

تحلیل :در این مثال ،گفتار ها  -دربردارندة اظهار ناتوانی از انرامدادن فعالیت سازمانی است.
از راهنمایی دیگری ،در گفتاری -فرد گوینده هویت سازمانی خویش را ابزار میاناد (موهاا

پ

رو تو آسیاب اه سفید نکردیم!) .این نمونه به خوبی یکی دیگر از ااراردهای گفتارهای ارتبااطی-
اجرایی را به نمایش میگذارد.
پ
در ی

از بررسی اارارد الی گفتارهای ارتباطی -اجرایی ،در ادامه ،گفتارهای اجرایی و ارتبااطی
گونة اامل گفتمان سازمانی را بررسی میانیم.

ارزيابي گفتارهای ارتباطي و اجرايي در گونة گفتاری درخواست

در بررساای پیکاارة پااهوهش ،رخااداد گفتارهااای ارتباااطی -اجرایاای ،بااهویااهه در گونااة گفتاااری

تحلیلگفتمان سازماني؛ بررسي رهگفتهای ارتباطي در محیط کار (مورد مطالعه :دانشگاه تهران)
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«درخواست» نمایان بود .در بریدة ] [F-7-5گونهای از گفتار ساازمانی را ااه میاان مادیر و اارمناد
بخش آموزش شکل گرفته است ،بیان اردهایم .برای آسانی تشاخیص ااراردهاای گفتماانی ،هار
بخش از گفتارهای هدف مشترک را از ی دیگر جدا و نامگذاری اردیم .در این مثال ،درخواسات
اارمند (گفتارهای الف) از مدیر (گفتارهای ب) برای اماای بخشی از ناماههاای آماادة صادور را
شاهدیم:
[بریدة ]F-7-5
هدف گفتار :شروع درخواست (کارمند)
الف . -میگم ،حاال اه ولت هست ،میخواید یه تعداد نامههای  ...رو بیارم اماا انین ؟
هدف گفتار :قبول درخواست (مدیر)
ب . -بله ،بیار.
هدف گفتار :بیان رهگفت ارتباطی (مدیر)
[ب شرو به اماا میاند].
ب . -عمر ما تموم میشه ،ولی این نامهها اه تمومشدنی نیست.
الف[ . -بدون پاسخ]
هدف گفتار :بیان رهگفت اجرایی (کارمند)
الف .8-حاال اینا فق برای درخواست  ...است ،بقیه رو بعداً مییارم خدمتتون.
ب[ .8-بدون پاسخ]
هدف گفتار :ارائه دستورالعمل (مدیر)
ب . -اگه اینا  ...هستن ،پ

اون نامههای مربوک به  ...چی شد  ،آمادس؟

هدف گفتار :اجرای دستورالعمل (کارمند)
الف . -بله ،اونا از دیروز آمادن ،تو اارتابل تونه.
[الف نامههای مد نظر ب را میآورد .ب مردداً شرو به اماا میاند]
ب .1-اینا واجبتره ،اگه دیر بشه ...
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هدف گفتار :رهگفت ارتباطی (کارمند)
الف . -از ولتی اومدم به این بخش ،احساس یه اارمند صفر ایلومتر رو [تازه اار] دارم !
هدف (خودداری از) ارائة گفتار :نادیدهگرفتن رهگفت ارتباطی (مدیر)
ب[ . -بدون پاسخ]
هدف گفتار :ادامة رهگفت ارتباطی (کارمند)
الف .1-همه اارای دفتر یه طرف ،آماده اردن این نامهها هم یه طرف ،خیلی انرژی بره!
الف .3-تازه باید پاسخگوی دانشروها هم باشم ،صبر هم اه ندارن همه چیزو آماده میخوان!
هدف گفتار :رهگفت ارتباطی (مدیر)
ب .3-بله ،حرم ااری اینرا در مقایسه با  ...خیلی بیشتره ،تازه تمراز باالیی هم میخواد.
ب .1-حاال نمیخواد چیز انی ،به این هم عاد

میانی ،اولش برا همه سخته!

هدف گفتار :رهگفت اجرایی (کارمند -مدیر)
الف .3-اینا سه نسخهایان ،یه نسخه برای ما ،یکی دبیرخانه ،یه رونوشت هم برای ...
ب ..1-این پروندههاشون رو خوب چ
الف .1-همه رو چ

اردین ،من دیگه چ

نکنم؟

اردم ،طبق آییننامه.

هدف گفتار :رهگفت ارتباطی (مدیر -کارمند)
ب . 2-بیا اینا بیست و خوردهای ،تازه اینا هم هست.
الف . 2-همینطوری پیش بریم راورد میزنیم!
هدف گفتار :اعالم پایان درخواست (مدیر -کارمند)
ب . -بقیه باشه برای بعد ،االن باید برم.
الف . -ساعت چند منتظر باشیم ،آلای  ...هم میخواست...
ب[ . -بدون پاسخ]

تحلیل :همان طور اه مشاهده میشود نیمی از گفتارها رهگفات ارتبااطیاناد (ب ، -الاف، -
الف ،1-ب -و ب .)1-رهگفتهایی اه مربوک به انرامدادن فعالیت هستند ،ولی برای انراامدادن
فعالیت ضروری نیستند .این نو رویکردی در بررسی گفتمان سازمانی نشان میدهد رهگفتهاای

تحلیلگفتمان سازماني؛ بررسي رهگفتهای ارتباطي در محیط کار (مورد مطالعه :دانشگاه تهران)
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ارتباطی با رهگفتهای اجرایی در سازمان درآمیخته است .افزون بار ایان ،حااور رهگفاتهاای
ارتباطی میان رهگفتهای اجرایی مانع انراامدادن فعالیات نیساتند ،بلکاه نقشای تعادیلانناده در
انرام دادن فعالیت سازمانی بر عهده دارند .برای نمونه در بریدة  ، -8رهگفت ارتباطی بعد از لبول
درخواست (ب ) -و لبل از ارائة دستورالعمل (ب )8-بیان شده است .افزون بر نقش تعدیلاننادة
گفتمان ،رهگفتهای اجرایای دربردارنادة یکای از ااراردهاای اشاارهشاده (ارائاة ارزیاابی ،رفاع
مسئولیت ،انتقاد و ابراز نارضایتی) نیز هستند .همان طور اه در گفتار ب -دیده میشاود ،عباار
«عمر ما تموم میشه ،ولی این نامهها اه تموم شدنی نیست» ،نشااندهنادة اباراز نارضاایتی خفیاف
گوینده از بیاناردن چنین گفتاری است .گویناده (مادیر) باا اباراز چناین گفتااری پا

از لباول

درخواست (بیارم اماا انین؟) به شنونده (اارمند) نارضایتی خفیف خود را از انراامدادن فعالیات
(به دلیل حرم زیاد) بیان میاند .اگرچه اارارد ظاهری این گفتار ارتباطی است ،در اجارای روناد
فعالیت در گونة درخواست اثرگذار است .از این رو ،چنین رهگفت ارتباطی را «رهگفت ارتباطی-
اجرایی» نامیدهایم .مدیر با ارائة رهگفت ارتباطی -اجرایی ،به طاور تلاویطی نارضاایتی خاود را از
حرم نامههای آوردهشده برای اماا به اارمند بیان میاند و در بازخورد ،اارمند در (الاف )8-باه
این رهگفت ارتباطی واانش گفتاری نشان میدهد (بقیه رو بعداً مییارم خدمتتون).
در ادامة گفتار ،مدیر دستورالعملی را به اارمند ارائه میدهد (ب ،) -سذ  ،فعالیت سازمانی را
ادامه میدهد (اماای نامه) .در میانة انرامدادن فعالیت سازمانی اارمند رهگفت اجرایای -ارتبااطی
جدیدی را مطرد میاند (الف -و الف .)3-این رهگفت از سوی اارمند با هدف ابراز نارضاایتی
از حرم وظایف مطوله ایراد میشود اه در دو گفتار (ب -و ب )1-از سوی مدیر نادیاده گرفتاه
میشود .به نظر میرسد ،اارمند زمان ارائة ایان رهگفات ارتبااطی -اجرایای را در خایل فعالیات
مدیر ،به منظور ااستن از درجة ابراز نارضایتی انتخاب اارده اسات تاا باه ایان صاور  ،باهجاای
گفتوگوی مستقل و رسمی دربارة احساس نارضایتی (حرم زیاد وظایف مطوله) ،بهطور ضامنی
و لیررسمی سخن خود را به مدیر انتقال داده باشد و بهعیوه از مخدوششدن روابا باینفاردی
خود با مدیر جلوگیری ارده باشد .در مقابل ،مدیر نیز در خیل انرامدادن فعالیت سازمانی با ارائاة
رهگفت ارتباطی (در ب -و ب ،)1-به طور ضامنی و لیررسامی احسااس نارضاایتی اارمناد را
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بیمورد میشمرد و آن را نادیده میگیرد .اارمند نیز اه از منظور مدیر در دو گفتار اشارهشده (ب-
و ب )1-آگاه میشود ،در ادامه (الف )3-با بیان رهگفت اجرایی از ادامة اباراز نارضاایتی چشام
میپوشد و موضو گفتوگو را عوض میاند .پ

از پایان فعالیت سازمانی نیاز شااهد دو گفتاار

ارتباطی -اجرایی هستیم (ب 2-و الف .) 2-ایان رهگفات باه بااور نویساندگان در مقایساه باا
نمونه های لبلی ویاهه اسات ،زیارا از ساویی ،نشاانة ارزیاابی مثبات دو نفار (مادیر و اارمناد) از
انرام دادن فعالیت ساازمانی اسات و از ساوی دیگار ،نشاانة تثبیات ارتبااک باینفاردی دو نفار و
برگرداندن این رابطه به وضعیت لبلی (لبل از ابراز نارضایتی از سوی اارمند) است .در پایاان نیاز
شاهد ایراد رهگفت اجرایی (ب ) -از سوی مدیر هساتیم ااه نشاانة پایاان درخواسات اارمناد
(اماای نامه) است.
همانطور اه در تطلیل رهگفتهای ارتباطی گفته شد ،رخداد رهگفتهاای ارتبااطی-اجرایای
در خیل گفتمان سازمانی نقش تعدیلاننده در روند اجرای فعالیت سازمانی بر عهاده دارناد .ایان
امر در بریدة بررسیشده آشکار اسات .همچناین ،بررسای ایان مثاال مؤیاد ایان نکتاه اسات ااه
رهگفتهای ارتباطی نقش ویههای در برلراری و تثبیات روابا باینفاردی و تنظایم مناسابا

در

سازمان دارند.
نتیجه
تطلیل گفتمان سازمانی در بستری پساساختاری و همسو با اندیشههای فارایف ( ،) 2 2بوردیاو
(  ) 111 ، 13و سایر نواندیشان حوزة گفتمان ،شیوهای راهگشا و نوین برای بررسی پدیادههاای
سازمانی است .رویکرد این نوشتار ،نشان میدهد نگاه سانتی باه گفتماان ااار (تفکیا
اجرایی از ارتباطی) ،نمیتواند والعیت مناسبا

رهگفات

سازمانی و طبیعت گفتمان مطی اار را باهدرساتی

نشان دهد .برخیف دستهبندی دوگانة موجود در متون نظری این حاوزه (

Brown & Yule, 1989,

 ،)p.1; Koester, 2004, p.32برآیند تطلیل پیکرة این پهوهش همسو باا دساتهای از پاهوهشهاای
مشابه (  )Coupland, 2000, p.23; Koester, 2004, p.19مؤید این است اه رهگفتهاای اجرایای و
ارتباطی هر دو در انار هم در دستیابی به اهداف سازمانی نقشی ماؤثر برعهاده دارناد .در بررسای
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انرام گرفته ،توانستیم پن دسته از رهگفت هاای ارتبااطی پررخاداد در گفتماان ساازمانی را از دل
پیکره استخراج انیم . ،روایا

سازمانی؛  .روایاا

عماومی؛  .8تعارفاا ؛  .گفتارهاای میاناه؛

 .1گفتارهای ارتباطی -اجرایی .همچنین ،براساس ارزیابی و پایش دادههای پیکره و باا تمرااز بار
رهگفتهای ارتباطی -اجرایی ،مشخص شد ،ااربرد رهگفتهای ارتباطی در خیل رهگفاتهاای
اجرایی عبار اند از  .برآورد و ارزیابی فعالیت سازمانی؛  .ایراد رفع مسئولیت؛  .8انتقاد از روناد
انرامدادن فعالیت؛  .اظهار ناخشنودی از شرای ااری؛  .1ابراز هویات ساازمانی .ایان ااربردهاا،
همگی نقشی انترلی بر شیوه و ایفیت اجرای فعالیتهای سازمانی دارند.
براساس برآیند نتای  ،پیشنهاد میشود به نقش روششناختی و معرفتشناختی «تطلیل گفتماان
سازمانی» در بررسی طبیعت گفتمان سازمان توجه بیشتری شاود ،زیارا تطلیال گفتماان ساازمانی،
موضوعی مطوری در درک و برداشت درسات از پدیادههاای پیچیادة ساازمانی و اماری مهام در
واااوی فرهنگ سازمانی مطسوب میشود .افزون بر این ،از این روش نوین میتوان برای افازایش
آشنایی پهوهشگران با گفتمان سازمانی و همچنین ،در آموزش و توسعة منابع انساانی ،و گساترش
سرمایة اجتماعی بهره گرفت .به باور نویسندگان ،شیوة تطلیال ایفای ،بهتارین گزیناة راهگشاا در
دستیابی به درک و برداشت والعبینانه و علمی از گفتمان سازمانی است .مایتاوان اااربرد تطلیال
گفتمان سازمانی در علوم رفتاری ،بهویهه علوم مدیریتی را در سه حوزه بهطاور خیصاه برشامرد:
الف) بهاارگیری دستاوردهای روششناختی جدید و روزآماد در بررسای و پاهوهش پدیادههاای
سازمانی پیچیده؛ ب) بهاارگیری دستاوردهای تطلیل گفتمان سازمانی در آماوزش و توانمندساازی
نیروی انسانی در برلراری تعامی

هوشمند و اثربخش در رویدادهای ساازمانی (ماذاارا  ،حال

مشکی  ،جلب همکاری ،ابراز هویت و جاز آن)؛ ج) آشانایی بیشاتر پهوهشاگران حاوزة علاوم
رفتاری با طبیعت گفتمانی سازمان و مؤلفههای زباانشاناختی ماؤثر در نظاار  ،هادایت و انتارل
فرهنگ گفتمان سازمانی.

 077

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،14شمارة  ،3پايیز 1315

منابع و مآخذ
 .آلاگلزاده ،فردوس ( .) 831تطلیل گفتمان انتقادی .تهران :علمی و فرهنگی.
 .بازرگان ،عباس ( .) 831مقدمهای بر روشهای ایفی و آمیخته .تهران :نشر دیدار.
 .8دبیرمقدم ،مطمد ( .) 838زبانشناسی نظری .تهران :سمت.
 .دورایم ،امیل ( .) 818لواعد روش جامعهشناسی .ترجمة علیمطمد اااردان ،تهاران :دانشاگاه
تهران.
 .1سرمد ،زهره ،بازرگان ،عباس و حرازی ،الهاه ( .) 831روشهاای تطقیاق در علاوم رفتااری.
تهران :نشر آگاه.
 .سوسور ،فردیناند ( .) 813دورة زبانشناسی عمومی .ترجمة اوروش صفوی ،تهران :امیرابیر.
 .1عسکری متین ،سراد و رحیمای ،علای (  .) 81وااااوی نقاش اارگفات در بافات حقاولی.
جستارهای زبانی .دورة  ،شمارة  ،صفطا

. 1 - 1

 .3ارایب ،یان ( .) 813نظریة اجتماعی مدرن :از پارسونز تا هابرماس .ترجمة عباس مخبر ،تهران:
آگه.
 .1ویتگنشتاین ،لودوی

( .) 832پهوهشهای فلسفی .ترجمة فریدون فاطمی ،تهران :مراز.

 . 2هابرماس ،یورگن (  .) 83نظریة انش ارتباطی .ترجمة امال پوالدی ،تهران :مؤسسة انتشاراتی
روزنامة ایران.
 .یول ،جرج ( .) 831ااربردشناسی زبان .ترجمة مطمد عموزاده مهدیرجی و منوچهر تاوانگرر،
تهران :سمت.
12. Bakhtin, M. (1984/1963). Problems of Dostoevsky’s poetics. Trans. C. Emerson.
Minneapolis: University of Minnesota Press.
13. Bourdieu, P. (1977). The economics of linguistic exchanges. Social Science
Information, 16(6), 645–668.
14. Bourdieu, P. (1984). Distinction: A social critique of the judgment of taste. Trans. R.
Nice, London: Routledge & Kegan Paul.

077 

) دانشگاه تهران:تحلیلگفتمان سازماني؛ بررسي رهگفتهای ارتباطي در محیط کار (مورد مطالعه

15. Brown, G. & Yule, G. (1983). Discourse analysis. Cambridge: Cambridge University
Press.
16. Charles, M. (1996). Business negotiations: interdependence between discourse and
business relationship. English for Specific Purposes, 15, 19–36.
17. Cooren, F. (2000). The organizing property of communication. Amsterdam: John
Benjamins.
18. Coupland, J. (Ed.) )2000(. Small talk. Harlow, Essex: Pearson Education.
19. Coupland, N. & Jaworski, A. (1999). The discourse reader. New York: Plaeger.
20. Craig, R. & Tracy, K. (1983). Conversational coherence: form, structure, and strategy.
CA: Sage Publication.
21. Drew, P. & Heritage, J. (Eds.) )1992(. Talk at work. Cambridge: Cambridge University
Press.
22. Fairclough, N. (2010) Critical discourse analysis. London: Longman.
23. Fairclough, N. (2013) Critical discourse analysis. In Handbook of Discourse analysis.
London: Routeldge.
24. Fairhurst T. & Putnam L. (2004). Organizations as discursive constructions.
Communication Theory, 14, 5–26.
25. Flick, U. (2006). An introduction to qualitative research. London: Sage Publication.
26. Flowerdew, L. (2012) Corpus-based discourse analysis. In Handbook of Discourse
analysis. London: Routeldge.
27. Giddenes. A. (1984). Constitution of society. London: Polity Press.
28. Halliday, M.A.K. & Webster, J. (2009). Companion to systemic functional linguistics.
London: Continuum International.
29. Heidegger, M. (1988). Being and time. Trans. J.M.E. Robinson. Basil: Blackwell.
30. Holmes, J. (2000). Doing collegiality and keeping control at work: Small talk in
government departments. In Coupland, J. (Ed.), Small Talk. Pearson Education, Harlow,
UK, 32–61.
31. Howath, D. (2000). Discourse. London: Open University Press.
32. Jaspers, J. (2013). Interactional discourse analysis. In Handbook of Discourse analysis.
London: Routeldge.
33. Koester, A. )2004(. The language of work. London and New York: Routledge.
34. Koester, A. )2011(. Workplace discourse. London: Continuum Press.
35. Malinowski, B. )1923/1972(. Phatic communion. In J., Laver, S., Hutcheson, (Eds.),
Communication in face to face interaction, Penguin, Harmondsworth, 146–152.
36. Marx, K. (1963). Early writings. Trans. T.B. Bottomore. New York: McGraw-Hill.
37. McDermott, R.P. & Roth, D.R. (1978). The social organization of behavior:
interactional approaches. Annual Review of Anthropology. 7, 321–345.
38. Mullany, L. (2012). Discourse analysis and professional communication. London:
Routeldge.
39. Poncini, G. (2002). Investigating discourse at business meetings with multicultural
participation. International Review of Applied Linguistics, 40, 345–73.
40. Potter, J. & Wetherel, M. (1987). Discourse and social psychology: beyond attitudes
and behavior. London: Sage Publication.

1315  پايیز،3  شمارة،14  دورة،مديريت فرهنگ سازماني

 077

41. Reichamn, R. (1985). How to get computers to talk like you and me. Cambridge, MA:
MIT Press.
42. Schifrin, D. (1994). Approaches to discourse. Oxford and Cambridge: Blackwell.
43. Schneider, K.P. )1989(. The art of talking about nothing: Zur Beschreibung phatischer
Dialoge. In Weigand, E., Hundsnurscher, F. (Eds.), Dialog analyse II: Referate der 2.
Arbeitstagung Bochum, 1988, I & II. Niemeyer, Tu¨bingen, 437–449.
44. Searle, J. (1975). Indirect speech acts. In Cole, P. & Morgan, J. (eds.) Syntax and
Semantics 3. New York: AcademicPress, 59–82.
45. Van Dijk, T. (1997). Discourse as social interaction: a multidisciplinary introduction.
Vol. 2. London: Sage.
46. Van Dijk, T.A. (2001). Critical discourse analysis. In Handbook of discourse Analysis.
(Eds.), D. Scheffrin, D. Tannen & H. E. Hamilton. Blachwell.
47. Weber, M. (1968). On law in economy and society. (Ed.) Robinson. M. New York:
Simons Schuster.
48. Weedon, C. (1997). Feminist practice and poststructuralist theory (2nd ed.).
Cambridge, MA: Blackwell.
49. Widdowson, H.G. (2007). Discourse analysis. Oxford introductions to language study.
Oxford: Oxford University Press.
50. Wodak, M.S. (1994). Capturing the complexity in advanced technology use: adaptive
Structuration theory. Organization Science. 5, 121–147.
51. Wodak, R. & Meyer, M. (2001). Methods of critical discourse analysis. London: Sage
Publications Ltd.

