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مکانيسم تأثيرگذاري رسانهها بر فرآيند دستورکارسازي
در جريان خط مشيگذاري عمومي
رامين رضائي
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چکيده
در اين مقاله با مفروضگرفتنِ اهميت و جايگاه مياني رسانهها در جوامع امروزي (مي ان دول ت و م رد  ،نق
رسانههاي ايران (جرايد پرتيراژ را در مورد طرح هدفمندي يارانهها و چگونگي بازنم ايي و ت ث ير آن ه

ب ر افر ار

عمومي و ه بر خطمشيگذاري عمومي بررسي کردهاي  .از اين رهگذر نشان داده اي که چگونه رس انهه اي جمع ي
به عنوان يري از عوامل تا ير گذار بر افرار عمومي ،موضوعاتي را در سطح جامعه اشاعه ميدهند ،و چگونه برخي از
اين موضوعات در اولويت خطمشيگذاري دولت ي ق رار ميگيرن د.در اي ن راس تا ،س ه مرانيس ِ برجس تهس ازي،
چارچوبسازي و زمينهچيني ،به منزله مدلهايي که رسانههاي جمعي حين پوش هاي خبري خ ود از آنا ا اس تفاده
ميکنند ،همچون چارچوبي نظري براي تبيين اين موضوع به کار گرفتهاي  .حاصل آنره ،جرايد مورد بررسي ما ،هر
يک به شيوهاي متناسب با اصول سازماني و قواعد رسانهاي خاص خود ،هدفمندي يارانهها را در اولويت خ ود ق رار
داده و هريک بهطريقي از سه مرانيس باال باره بردهاند .هر يک از اين شيوهها ،از يرسو بي انگر چگ ونگي نگ ر

و

بازتاب موضوع ياران هه ا ن زد افر ار عم ومي (و ب العر) ب وده و از ديگ ر س و ،روش نگرِ تعام ل مي ان رس انه و
خطمشيگذاري است.
واژگان كليدي :جامعه مدني ،رسانههاي جمعي ،افرار عمومي ،خطمشيگذاري ،دستورکارسازي ،هدفمندي يارانه

1

دانشجوي دکتري مديريت دولتي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد شوشتر ،شوشتر ،ايران
( R_Rezaee86@yahoo.comمسئول مراتبات
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تث يرگذاري بر مخاطبان خود باره ميگيرند پرداختهاي

مقدمه
رسانههاي جمعي مناسبات حيات

تا از اين طريق با نگاهي جديتر نحوه تث ير رسانهها

اجتماعي بشر وارد مرحله نويني گرديد .رسانهها بعنوان

بر حوزه عمومي و فرآيند دستورکارسازي بعنوان

يري از عناصر جامعه مدني در فرآيند ترامل خود

کانوني ترين موضوع خطمشيگذاري تبيين گردد .براي

تث يرات ژرف و مؤ ري بر روابط دولتها و مرد بر

اين مقصود به کنرا

در پنج روزنامه پر تيراژ کشور با

جاي گذاشته است .جامعه مدني حلقه واسط ميان

موضوعيت طرح هدفمندي يارانهها مبادرت کرده اي تا

حرومت و مرد است و با عنايت به همين جايگاه

از اين رهگذر دريابي که چگونه از ميان موضوعات

مياني آن ،ميانجيگري مطالبات و خواستههاي مرد و

متنوع ،موضوعي خاص از سوي جرايد برگزيده و

حرومت را بر عاده دارد .اين مقاله با مفروض گرفتن

برجسته شده ،تا از يرسو ،ه موضوعي براي تثمل

ارتباط ميان خطمشيگذاري عمومي (دولتي و افرار

مخاطبان (افرار عمومي و ه چگونگي تثمل بر آن

عمومي (مردمي ميخواهد دريابد که تعامل ميان

موضوع باشد ،و از سوي ديگر ،همچون طرح يا

دولت بهعنوان نااد تصمي گيرنده و مرد يا خواست-

دستورالعملي براي در دستورکار قرار گرفتن و خط-

هاي همگاني به چه ترتيب است؟ رسانه همانگونه که

مشيگذاري عمومي قرار گيرد.

با پيداي
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گفته شد حلقه واسط ميان دولت و مرد است .يعني
که ميان دولت و مرد يا افرار عمومي ،مواجاه به

تعريف مسئله

کمک رسانه صورت ميگيرد .اين دو طيف در جوامع

در اين تحقيق چگونگي و ميزان تث ير گذاري

مدرن ،برخالف جوامع سنتي ،مستقيماً با يرديگر

رسانههاي جمعي بر فرآيند دستور کارسازي به عنوان

برخورد ندارند .اين مقاله به اين موضوع ميپردازد که

نقطه کانوني خطمشيگذاري عمومي بررسي ميشود.

رسانه در معناي وسيع آن ،نقطه تالقي ميان اين دو

مسئله اين تحقيق شناسايي روشااي مورد استفاده

اصلي ما اين است که

رسانههاي جمعي در ا رگذاري بر فرآيند دستور

قلمرو است .از اين رو پرس

رسانه به چه شيوهها و مرانيس هايي در اين ميانه

کارسازي است.

عملگري ميکند؟ و چگونه از تعامل ميان اين سه
حوزه (دولت ،رسانه ،مرد  ،در ناايت ،دستورکارها
و اولويتهاي عمومي در فرآيند خطمشيگذاري

سؤال تحقيق
رسانههاي جمعي نق

عظيمي بر افرار عمومي و

شناسايي ،رتبهبندي و پيادهسازي يا احياناً به حاشيه

جات گيري مطالبات جامعه دارند و همچنين اين

رانده ميشوند.

رسانهها از قواعد و روشااي خاصي براي تحقق اين

رسانه عمدتاً طي سه مدلِ چارچوبسازي،
برجستهسازي و زمينهچيني به اين امر مبادرت ميکند.

هدف استفاده ميکنند.
از اين رو پرس

اصلي ما اين است که رسانه به

رسانه به معناي اع آن و همچنين يک رسانه خاص،

چه شيوهها و مرانيس هايي در اين ميانه عملگري

موضوعات ،مسائل ،بحرانها ،آسيبها ،پيشناادها،

ميکند؟ و چگونه از تعامل ميان سه حوزه ي دولت،

راهحلها و نيز انتقادات را گاهي خود توليد ميکند و

رسانه و مرد در ناايت ،دستورکارها و اولويتهاي

گاهي از محيط پيرامون خود متث ر ميشود و به

عمومي در فرآيند خطمشيگذاري شناسايي ،رتبهبندي

موضوعات ،تناا پر و بال ميدهد .به طور خالصه ،در

و پيادهسازي يا احياناً به حاشيه رانده ميشوند.

اينجا ما به بررسي روشاايي که رسانهها براي
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نخستِ اجرائيشدنِ فاز نخستِ هدفمندي يارانهها به

اهميت و ضرورت تحقيق
همواره موضوعات و مسائل زيادي در سطح جامعه
بوجود ميآيد که افرار عمومي نق

مامي در هدايت

تاريخ بيست و هشت ِ آذر  ،9831و روز نخستِ فاز
دو به تاريخ بيست ِ فروردين  9818است.

اين مسائل و قراردادن آناا در اولويت خطمشيگذاري
زيادي از آن توسط

خطمشيگذاري عمومي

رسانهها ترسي ميگردد .از اينرو شناخت روشاا و

هر روزه شاهدي

عمومي ايفا ميکنند که بخ

دستگاهااي اجرايي و

مدلاايي که رسانهها براي تث ير گذاري بر افرار عمومي

سازمانااي دولتي در جستجوي راه حلي براي مسائل

برار ميگيرند به دولتمردان و خط مشي گذارن اين

ومشرالت خاص جامعه هستند .دولتاا از طريق

ايده را ميدهد که چگونه ميتوان با باره گيري از

خطمشيگذاري به اين مسائل پاسخ ميدهند و در

رسانهها و مرانسي مورد استفاده آناا  ،افرار عمومي

نتيجه برخي از آناا در اولويت قرار گرفته و حتي

و اجراي سياستااي عرصه عمومي و يا

خارج از نوبت رسيدگي ميشوند و برخي ديگر مورد

به کار

توجه قرار نگرفته و پ) از مدتي به فراموشي سپرده

را در پذير

احياناً به حاشيه راندن آناا به طريقي ا ربخ

ميشوند .بوچ هولز بيان ميدارد که "دولت بعنوان يک

گرفت.

نااد قانوني خطمشيگذاري عمومي ،به صورتهاي
فرضيههاي تحقيق
 )1رسانههاي جمعي به عنوان يري از عوامل مؤ ر بر
افرار عمومي نق

گستردهاي در قرار دادن

مشي عمومي ميپردازد" (دان

فرد . 90 ،9833خط

مشيهاي دولتها براي اداره جامعه از طريق اجراي

موضوعات عمومي در دستورکارسازي دارند.

برنامهها صورت گرفته و تث يرات شگرفي بر وضعيت

 2رسانههاي جمعي با مرانيس زمينه چيني ،برجسته

آن ميگذارد .بطور کلي خطمشيگذاري طي فرآيندي

در اولويت بخشي

شامل مراحل شناخت و درک مسئله عمومي،

موضوعات در عرصه عمومي و خطمشيگذاري

دستورکارسازي ،طراحي و شرل گيري ،اجراي خط

سازي و چارچوب سازي،
نق

مشي ،نظارت و ارزيابي ،تغيير يا خاتمه خط مشي

ايفا ميکنند.

صورت ميگيرد؛ اين فرآيند در نمودار شماره  9ترسي
شده است.

روش پژوهش
تحقيق حاضر به لحاظ هدف کاربردي ،به لحاظ
ماهيت توصيفي-تحليلي و به لحاظ رو
کتابخانهاي ميباشد .جامعه آماري اين پژوه

اجرا

دستور کارسازي

نشريات

دستورکارسازي

بعنوان

نقطه

کانوني

مرتوب کشور بوده که بطور نمونه چند نشريه ي پر

خطمشيگذاري ،اساسي ترين موضوع در خط مشي

تيراژ که نماينده طيفهاي سياسي خاصي محسوب

دولتي است .فرآيندي که نشان ميدهد يک مسئله

ميشوند از حيث نحوه تا ير گذاري با توجه به سه

چگونه در سطح جامعه مطرح گرديده و مقا مسئول،

و نحوه

آن را براي تجزيه و تحليل و يافتن راه حل در اولويت

تث يرگزاري بر طرح هدفمندي يارانهها مورد مطالعه و

بررسي قرار ميدهند فرآيند دستورکار است .کوپ و

بررسي قرار ميگيرند .قلمرو زماني تحقيق را به دو

روس دستورکار را فرآيندي تعريف کردهاند ک ه از

نقطه زماني حائز اهميت محدود کردهاي که شامل :روز

طريق آن خواستهه اي گ روههاي مختلف ج امعه ب ه

مدل ياد شده در

چارچوب تحقيق،

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

مخنلف مانند تعريف قوانين و مقررات به تعيين خط

 / 02رامين رضائي

نمودار :9چرخه خطمشيگذاري (منبع :دان

فرد 911 ،9831
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مقولههاي متعارض تبديل ميشوند تا توجه جدي

کمتر تحت تث ير دولتاا بوده و از استقالل عمل بيشتري

مقامات دولتي را به خود جلب نمايند (دان

برخوردار گرديده اند.

فرد . 951 ،9833دو دسته عوامل خارجي و عوامل
داخلي بعنوان عوامل مؤ ر بر خطمشيگذاري و فرآيند

جامعه مدني ،افکار عمومي ،رسانه و دولت

دستور کار قابل شناسايي است :عوامل داخلي شامل

با پيچيدهشدن مناسبات جوامع و ظاور آگاهيهاي

قوه مجريه و قوه مقننه (مجل) و عوامل خارجي از

انسانِ مدرن ،شيوه اداره جوامع نيز دستخو

تغيير

جمله عوامل اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي

گرديده و نظامااي سياسي به تبعِ آن از نظ سنتي به

و قانوني ميباشند .رابطه ميان اين عوامل در نمودار

نظ مبتني بر قانون تحول يافته است .به دنبال اين امر،

زير ترسي شده است:

تصميمات و سياستگذاري براي اداره امور مرد از

رسانههاي جمعي نيز بعنوان يک عامل خارجي در
تا ير گذاري بر فرآيند دستورکار نق

طريق نظا

قانوني فراه

گرديده است .جامعه

بارزي داشته و

عرصهاي وسيع شامل عناصري همچون مرد (افرار

امروزه بواسطه رفع ضعف اقتصادي و درآمدي گذشته

عمومي  ،جامعه مدني و حرومت است .جامعه مدني

و نيز توسعه فضاي اينترنتي و ماهواره ها ،رسانهها
عوامل سیاسی
عوامل اقتصادی
عوامل فرهنگی
و اجتماعی

گروههای ذی نفوذ
وسایل ارتباط جمعی
موسسات علمی
گروههای تخصصی

عوامل سیاسی و

اتحادیه ها و سندیکاها

قانونی

عوامل تجاری – بازرگانی

فرآیند دستور کار

اقدامات بین المللی
نمودار :2رابطه بين عوامل خارجي مو ر در دستور کار (منبع :دان

فرد 913 ،9831
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به نوبه خود قلمرويي نسبتاً خودبسنده و تشريل-
شده از افراد ،گروهاا ،سازماناا و رسانهها که به
عنوان واسطه بين مرد و دولت ايفاي نق

شخص ،واقعه ،و مطالبه پيشنااد و توصيه تجلي مي-
يابد (جونيو و ئوکي82 ،9835

واقع کارکرد آن انعراس صداي مرد و بيان خواستهها

متعددي از جمله رسانههاي جمعي است .رسانهها از

و مطالبات آنان در مقابل دولتاا است .برطبق تعريف،

طريق مرانيس هاي متفاوتي سعي بر جات دهي و

جامعه مدني «در مقابل دولت به حوزهاي از روابط

آگاهي بخشي مرد دارند .بطور مثال سياست اجراي

اجتماعي اطالق ميشود که فارغ از دخالت قدرت

برنامه هدفمندي يارانهها در سالااي اخير توسط دولت

مؤسسات،

مستلز آماده سازي افرار عمومي بود که رسانههاي

انجمناا و تشرلااي خصوصي و مدني (غير

جمعي نق

بارزي در اين راستا بازي کردند .هر يک

خصوصي را در بر ميگيرد» (بشيريه  . 821 ،9811از

از انواع رسانهها (روزنامه ،راديو ،تلويزيون ،اينترنت

طرفي رسانهها خود بعنوان جزئي از جامعه مدني

ساختار و کارويژههاي خاصي دارند اما در يک نقطه

فراگيري يافتهاند

مشترکند و آن اينره مخاطب آناا همگان و افرار

که گويي جامعه مدني همان رسانهها هستند .رسانههاي

عمومي است .افرار عمومي نيز «به نگر

شاروندان و

جمعي در عينِ آنره خود بيانگر افرار عمومياند،

نمايندگان سياسي و فرري آناا در مورد مسائل مختلف

ميتوانند ساختدهنده و محرکِ آن نيز باشند .در

اطالق ميشود» (نقيبزاده،9811

 . 223رسانه

اينجاست که رسانههاي جمعي به عنوان مامترين عامل

عادهدارِ شرلدهي به بخشي عمده از همين نگر ِ

ابالغ سياستگذاري از يرسو و مامترين عامل تث يرگزار

شاروندان است .رسانهها با انعراس مشرالت و مسائل

بر افرار عمومي از سوي ديگر ،در جاان امروز از

مرد قادرند موضوع را به يک مسئله در سطح افرار

اهميت و قدرت فوقالعادهاي برخوردارند و هيچ

عمومي تبديل کنند که دولتها را ناچار از اتخاذ

بازيگر سياسي نميتواند نسبت به آناا بي تفاوت باشد.

موضع نسبت بدان ميکند .اين خصلت دولت و جامعه

(نقيبزاده . 284 ،9811بطورکلي رسانههاي جمعي در

مدرن است که در آن ،فرهنگ سياسي به گونهاي

تحريک افرار عمومي با تجميع خواستهها و نظارت

شرل گرفته که مطابق آن «رسانه رسالت انتقالپذيري

بر افرار عمومي عمل ميکنند .امروزه در دوره جااني

از يک موضع و يک ديدگاه به ديدگاه ديگر را بر عاده

رسانههاي جمعي و

 . 11حاکمان و دولتمردان

سياسي است و مجموعهاي از ناادها،

امروزه چنان توسعه پيدا کرده و نق

شدن و عصر ارتباطات با گستر

دارد» (جعفري،9834

شبرههاي ارتباطي(و تحقق ايده هر فرد يک رسانه ،

براي اعمال سياستها و برنامههاي خود نيازمند

و آگاهيهاي مرد در سطوح ملي و بينالمللي

آمادهسازي مرد اند که رسانهها ابزاري مفيد براي

چنان گسترده گرديده است که نيروي جديدي تحت

فراه

کردن زمينه اجراي سياستها و برنامهها

عنوان افرار عمومي به عنوان تجلي اراده مرد نق

محسوب ميشوند .البته در اين زمينه نبايد راه اغراق

برجسته و بيسابقهاي در شرلدهي و جاتدهي به

پيمود .ميتوان گفت که تث يرگذاري رسانهها بر

رويدادها و مسائل سياسي ،اجتماعي و اقتصادي يافته

دستورکار ،تصمي گيري و سياستگذاري دولتاا ،با

است .افرار عمومي ديدگاه مرد درباره موضوعاتي

توجه به شرائط فرهنگي ،اجتماعي و سياسي جوامع

است که مورد توجه و عالقه عمومي است .افرار

متفاوت بوده و داراي شدت و ضعف مختص به

عمومي بصورت تائيد يا مخالفت با يک عمل ،نظر،

است .در حقيقت «رسانه هنوز از تث يرگذاري

دان

خوي

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

ميکنند .در

شرلگيري افرار عمومي تحت تث ير عوامل

 / 00رامين رضائي
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مکانيسم

دارد» (دان فرد38 ،9812

دستورکارسازي

تاثيرگذاري

رسانههاي

جمعي

بر

اين موضوع به رابطه متقابل ميان دولت (به منزله

بر طبق مدل استفان ليتلجان ،ميان رسانهها و

سياستگذار رسمي و جامعه مدني (به منزله سنجهاي

مراکز قدرت چاار رابطه وجود دارد :نخستينِ آناا،

باز ميگردد که تابع

رابطه ميان رسانه پر قدرت و مرکز قدرتِ پر قدرت

براي شناسايي اولويتها
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پيچيدگيها و و نوسانها ،پوياييها و گاهي ايست-

است؛ در اين وضعيت در صورت ه جاتي رسانه و

هاي موجود در جوامع امروزي است .دولت در

مرکزِ قدرت ،تا ير زيادي بر افرار عمومي گذاشته

تعاريف کالسيک ،همچون فراگيرترين سازمان موجود

ميشود .وضعيت دو  ،دربردارندهي تعامل ميان مرکز

در جامعه است .طبق تعريف ماک) وبر دولت

پر قدرت و رسانه ک قدرت است؛ در اين حالت مرکزِ

سازماني است که انحصار به کارگيري قدرت و زور را

قدرت رسانه را جذب ميکند و براي مقاصد خود به

در يک سرزمين معين را در اختيار دارد (بشيريه

خدمت ميگيرد .ديدگاه نوا چامسري متفرر سرشناس

 . 50 ،9811مطابق اين تعريفِ کالسيک از دولت،

آمريرايي ،دربارهي نسبت ميان رسانه و قدرت در

ميتوان گفت که غير از دولت ،هيچ سازمان ديگري نه

اياالت متحده ذيل اين وضعيت قرار دارد .او بر اين

تناا قدرت تصمي گيري براي تعيين اولويتها را ندارد

باور است که بر خالف تصور ،رسانههاي جمعي

بلره حتي رسميت الز براي تشخيص اولويتها را

اياالت متحده سخنگويان آزاد و مستقل نيستند .از نظر

ه ندارد .در چنين حالتي دولت بي نياز از ديگر منابعِ

عمده رسانهها بسيج حمايت مرد براي

وي «نق

اولويتها را شناسايي،

اعمال جنجال بر انگيز دولت است» .او همچنين مي-

زمينهچيني ميکند؛

افزايد نخستين وظيفه رسانههاي جمعي در آمريرا

پ) ديگر منابع از اعتبار خواهند افتاد .گرچه در عين

بسيج حمايت مردمي براي منافع خاصي است که بر

حال آن منابع ديگر ميتوانند همچون نيروهايي در

دولت و بخ

خصوصي حاک است (چامسري و

حاشيه به حيات خود ادامه دهند؛ اما مطابق تعاريف

هرمان . 92 ،9831در حالت سو  ،رسانه پر قدرت و

جديدتر ،دولت فقط يک سازماني است در ميان ديگر

مرکز ک قدرت است؛ در چنين وضعيتي بيشترين

احتمالي و قطعي ديگر،
برجستهسازي،

چارچوبدهي،

سازمانها ،و به طور دقيقتر و بنا به نوشتۀ ميشل

مسئوليتِ برجسته سازي متوجه رسانهها ميشود.

دولت فقط

سرانجا حالت چاار  ،رابطه ميان رسانه ک قدرت و

«ابرساختاري» است که «با وجود توانايي فراگير

مرکز ک قدرت است؛ در اين وضعيت ،افرار عمومي

دستگاههاي  ،يرسر ناتوان است از اشغال تمامي

بيشتر تحت تا ير جريان طبيعي رويدادها است و

زمينههاي مناسبات قدرت موجود» (فوکو. 884 ،9811

رسانهها و مراکز قدرت تا ير چنداني بر آن ندارند

پ) دولت همه کارکردهاي شناسايي ،ابترار عمل و

(دهقان . 99-94 ،9813صرف نظر از ديدگاههاي

اجرا و ارزيابي را منحصراً در اختيار ندارد .اينجاست

مختلف صاحبنظران در ارتباط با قدرت و رسانه،

از جمله رسانهها (عالوه بر

رسانههاي جمعي از سه مدل و يا ا ر به عنوان

از اهميت برخوردار

مرانيسمي جات تا يرگذاري بر مخاطبان به کار

ميشوند .در ادامه با توضيحاتي که پيرامون رسانه و

ميگيرند .توکسبري و شئوفل سه مدل چاارچوب

نسبت آن با قدرت آورده ميشود ،باتر با رسالت

سازي ،برجسته سازي و زمينه چيني را به عنوان

رسانه و مرانيس ِ عملگري آن آشنا خواهي شد.

روشاايي که رسانههاي جمعي براي تحت تا ير قرار

فوکو،

متفرر اجتماعي معاصر،

که اين منابعِ ديگر،

رسانههاي رسمي و دولتي ،

مرانيس تث يرگذاري رسانهها بر فرآيند دستور کارسازي در جريان خط مشيگذاري عمومي 14 /

دادن مرد برار ميبرند ،مطرح ميکنند .در ادامه نشان

(زمينهچيني از نظر لغوي،

خواهي داد که رسانههاي جمعي چگونه از طريق سه

آمادهسازي زمينههاست و ه در سطح روانشناسي،

مدل چارچوبسازي ،برجستهسازي و زمينهچيني ،به

ناظر به معناي تداعيسازي است؛ به سخن باتر،

ايفاي نق

ه

ناظر به معناي

 primingيعني زمينهچيني براي در دستورِ کار قرار

ميپردازند.

دادنِ موضوعات از رهگذر تداعيسازي است .بر طبق
برجستهسازي [ ،]agenda settingچارچوب-

يک تعريف ،زمينهچيني (يا پي زمينهسازي عبارت

سازي[ ،]framingزمينهچيني []priming

است از «فعاليت براي آمادهسازي موضوعي و يا

اروينگ گافمن در کتاب تحليل چارچوب ،معتقد

مقدمهسازي براي فعاليت يا هدفي است» (مالري،9833

است که چون افراد ناتوان از ادراک کليت جاان

 . 13زمينهچيني نوعي بازي با حافظه افراد است که

هستند ،ناگزير به «چارچوبهاي اوليه» يا پيشيني

موجب ميشود افراد از رهگذر تداعي ،به سابقه و

روي ميآورند تا بتوانند وقايع پيرامون را براي خود

شواهد ذهني خود درباب يک موضوع خاص رجوع

معنا کنند .اين چارچوبها ،طرحهايي براي تفسيرِ

کنند و همين به آناا درکي آسانتر براي جذب و هض ِ

وقايع ،مشاهدات و تجارب افراد هستند که جات فا

موضوع ميدهد .در واقع ،زمينهچيني به رد و بدل

و ادراک ،آناا را به اصطالح قاببندي ميکند .از نگاه

شدن رمزها و مفاهي  ،و نيز جريان تفاي و تفاه

ميتوانند محيط پيرامون را در قالبِ قابها سادهسازي

دارد .وقتي رسانهها به موضوع توجه ميکنند و

گافمن،

کنند ،تفسيري فشرده و متراک از آن ارائه دهند و

موضوعاتي را کنار ه ميگذارند از طريق آن ،پيا -

بدينترتيب ،زمينههاي فا ِ افراد از رخدادها را فراه

هايي که مرد مثالً در هنگا رأيدادن به آن توجه

کنند(گافمن . 22 ،9110چارچوب يا قاب ،هنگامي

ميکنند تغيير ميکند .همانگونه که الزار مينويسد:

که افراد در يک موقعيتي قرار دارند که ضرورت وجود

«برجستهسازي بيان ميکند که شايد مطبوعات و

چارچوب را ايجاب ميکند ،در هماهنگي با اصولِ

رسانهها در اغلب اوقات موفق نشوند به اشخاص

سازماني حاک بر رويدادها و درگيري ذهني افراد،

بگويند که چگونه فرر کنند ،اما با تث ير فوقالعادهاي

وارد عمل شده و محملي براي تفسير موقعيت در

که بر آناا دارند ميتوانند به آناا بگويند که به چه چيز

اختيار فرد قرار ميدهند .چارچوببندي مترتب است

بايد فرر کنند» (سليماني . 31 ،9819در حالي که

بر فرض ارتباط ميان طرح ارائه شده براي تفسير و

چارچوببندي با اين موضوع سر و کار دارد که

معنايابي رويدادها از يرسو ،و پي زمينههاي ذهني

مخاطبان چگونه به چيزها فرر کنند.

کساني که که چارچوب به آناا داده ميشود؛ يعني که،

برجستهسازي ،ارائه موضوع است .يعني موضوع-

چارچوببندي لزوماً ايجاد مسائل يا انتخاب اولويتها

آفريني و ايجاد سوژه براي انديشيدن .در جاانِ امروز،

براي انديشه کردن نيست بلره بيشتر ،چگونگي معنا

اين رسانهها هستتند که تحت تا ير آموزههاي سازماني

کردن آناا است و اين امر نيز ،از خالل طرحها و

خود ،نيروهاي اجتماعي موجود در جامعه (داخلي و

شِماهاي عرضهشده بر مخاطبان ،و طرحهاي از پي

خارجي  ،گروههاي ذينفع و ...رويدادهاي مورد نظر

موجود نزد خود مخاطبان انجا ميشود .اينجاست که

خود را انتخاب ميکنند ،به آناا شرل ميدهند ،به

يعني

عنوان خبر منتشر ميکنند و سرانجا  ،به مخاطبان

چارچوببندي با سطح يا مرانيس
زمينهچيني

پيوند مييابد.

ديگر،

در واقع

priming

ميگويند که بايد به چيزي بينديشند .به تعبيري رسانه-

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

اين چارچوبها يا طرحهاي تفسيري

براي فا يک پيا  ،ميان رسانه و گيرنده آن ،اشاره

 / 03رامين رضائي
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ها از طريق برجستهسازي و چارچوبسازي ،مسائلي

چارچوبها کمک ميکنند تا فرد بتواند دنياي

را که در حوزه عمومي وجود دارند اما محل التفات

اطراف خود را تفسير کند .به وسيله چارچوبها فرد

نيستند ،يا اينره اصالً وجود ندارند و بالتبع موضوعيتي

به برخي ازجنبههاي مشاهدات خود معنا ميدهد و

براي انديشه ه نيستند ،برجسته نموده و به عنوان

برخي ديگر از جنبه هايي را که به نظر او بي ربط و بي

مسائلي که بايد در اولويت کار خطمشيگذاري قرار

مفاو است حذف ميکند .چارچوبسازي فرآيند

بگيرند ،تعيين ميکنند .برپايه مرانيس برجستهسازي،

کنترل انتخابي محتواي رسانه توسط دست اندرکاران

رسانهها در انتقال پيا ها نوعي اولويت يا برجستهسازي

رسانهاي است .اين نظريه ميگويد چگونه بخ

بوجود ميآورند .اين مدل تث ير رسانهها را در حوزه

خاصي از محتواي رسانه يا معاني حاصل از آن در يک

رفتار محدود ميکند اما ميگويد رسانهها با برجسته-

قالب و بسته بندي ارائه ميشود به گونهاي که امران

ساختنِ برخي موضوعات ميتوانند بر اطالعات مرد

تعابير و تفاسير مطلوب ،معين و مشخص را فراه و

تث ير بگذارند .به عبارت ديگر ،رسانهها گرچه نمي

تعابير ديگر را حذف ميکند .اين نظريه بر اطالعات

توانند تعيين کنند که مخاطبان چطور بينديشند اما

سازمان يافتهاي تاکيد دارد كه بر محور خاصي استوار

ميتوانند تعيين کنند که درباره چه بينديشند .اينره ما

است .چارچوبها يا قابهاي رسانهاي ميتوانند يا به

به يک موضوع انديشه کني و اينره چگونه انديشه

وسيله خود رسانههاي جمعي يا بوسيله سازمانها و

کني ،

در حقيقت تفاوت ميان برجستهسازي و

جنب هاي اجتماعي يا سياسي ويژهاي خلق شوند.

چارچوببندي است .به عبارت ديگر ،برجستهسازي،

رسانهها توجه خود را بر برخي رويدادها و

تبديل يک موضوعي که تاکنون منزلت يا ارزشي بيانگر

موضوعات متمرکز ميکنند (برجسته سازي و سپ)

براي انديشه کردن نداشته ،به موضوعي براي تثمل و

آناا را در چارچوب يک محدوده معنايي خاص قرار

است .اما چارچوببندي ،چگونگي

ميدهند .به ديگر سخن رسانهها به مخاطبان ميگويند

نگاه کردن به موضوعي است که پيشتر نيز ،محل

که درباره چه فرر کنند و سپ) تا اندازهاي چگونه فرر

انديشه و عمل بوده ،اما با کمک چارچوبها ،نوع

کردن را نيز در چارچوبي که از پي

ساخته و پرداخته

خاصي از انديشه درباب آن ايجاد ميشود .شايان ذکر

شده است به آنان تحميل ميکنند.رسانهها در ارايه پيا

است که چارچوبها متعدد ،متنوع و متفاوتند به

و تببين مطالب خود از شعارها و نمادهايي متناسب با

همين دليل ،مخاطبان نسبت به يک موضوع واحد،

ارز ها و هنجارهاي مخاطبان باره ميبرند و با

ممرن است چه به طور چرخشي و چه سلسلهمراتبي،

نشاندار کردن برخي مفاهي به گونهاي قابل فا و

در معرض انواع چارچوبهاي تفسيري قرار بگيرند و

پذير

همگان ،معناي مورد نظر خود را بستهبندي

فرآيند چارچوببندي آناا ،بسته به شرايط بيروني و

شده و آماده در اختيار مخاطب قرار ميدهند.در اين

با انواع

اطالعات تازه،

انديشه و کن

رواني مدا

تغيير کند .بدين ترتيب،

شيوه از ارايه پيا  ،مخاطب در پرداز

چارچوببنديها در مورد موضوعات و مسائل مواجه

آناا را بر اساس چارچوبهاي ذهني پيشين طبقهبندي

ميشوي  .همين امر گاه موجب اخالل در روند

و تفسير ميکند .براي روشنشدن بيشتر اين مطلب

خطمشيگذاري و

مثالهاي ميآوري ؛ هنگامي که واژه عراق را ميشنوي ،

تصمي گيري،

دستور کارها،

مديريت امور ميشود .چرا که همگان (مديران و مرد

مفاهيمي همچون جنگ ،ترور ،فرقه ،قوميت ،بي-

مدا در ميان دايرهاي از چارچوببنديهاي تفسيري

نظمي ،ناامني و ...در يک رابطه همنشيني و تداعي-

متفاوت و بعضاً متضاد در نوسان هستند.

گرانه به ذهن وارد ميشوند که واژه عراق را به عنوان
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کشوري آشوبزده معرفي ميکند .يا با شنيدن واژه

اماکن مقدس ،ناامني و غيره ،زمينه پرهيز از سفر به

تاران ،واژگان و مفاهيمي مانند کالنشار ،آلودگي،

عتبات را براي خود ميچيند؛ يا اينره با تداعي

ترافيک ،تمرکز امرانات ،شاريگري معرف تاران

چارچوبهايي مانند :شاادت ،شوق زيارت اماکن

ميشوند .البته چارچوبها فقط حاوي معاني منفي

متبرک ،تقدير الاي ،ايمان و غيره ،خود را آماده سفر

نيستند به عنوان مثال با شنيدن واژه کوهستان،

ميسازد.

تفريح و ...فعال ميشوند .به همين ترتيب،

رسانهها کلمات را داراي بار معنايي دلخواه خود کرده

مفاهي انتزاعيتر مانند عدالت ،آزادي ،استقالل ،و يا

اند و با زدن برچسب به واژگان ،به مخاطب توان

مفاهي اخالقي مثل شجاعت ،ايثار ،بخش  ،گذشت

طبقهبندي اطالعات جديد بر پايه چارچوبهاي پي

و ...هر يک به نوبه خود زنجيرهاي از مفاهي را شامل

ساخته ميدهند .به ديگر سخن رسانهها با بارهگيري از

ميشوند که ه مفاهي ضد آن و ه مفاهي همخوان

مدل چارچوبسازي ،درکِ مخاطبان را درون قالب

با آن را تشريل ميدهند .براي نمونه ،هنگامي که

ذهنيتي خاصي قرار ميدهند و ساختار ذهني مشخصي

کوهستان را ميشنوي  ،در کنار مضاميني که محتواي

را براي

رق ميزنند .همين برچسبدار شدن واژگان

آن را تشريل ميدهند ،مفاهيمي که نقطه مقابل آنند نيز

و قالببندي شدن مفاهي است كه مرز باريك ميان

با شدت و ضعف ،در پ)زمينه ذهن افراد حضور

"چارچوبسازي" با "تداعي معاني " ) (Primingرا

دارند مانند :بيابان ،بيآبي ،حشرات موذي ،آفتاب

آشكار ميكند .بر پايه نظريه يا مدل چارچوبسازي،

داغ؛ يا هنگا شنيدن واژه عدالت ،عالوه بر مفاهي

رسانهها موضوعي خاص را در قاب و قالبي ويژه به

دروني همراه با آن مانند توزيع عادالنه ،مساوات و

افرار عمومي ارايه ميدهند و اين کنشگران رسانهاي

انصاف ،مضامينِ نقطه مقابل آن مانند بيداد ،نابرابري،

هستند که به ساختن اين چارچوبها ميپردازند.

اين

رويدادها و

سار،

بيانصافي و ...همزمان وارد عمل ميشوند .يور

مجموعه از معاني و مفاهي به ذهن ،همزمان که اذهان
را به چارچوبها متصل ميسازد،

رسانهها و دروازه بانان رسانهاي،
موضوعات مورد پرداز

را به شرل مطلوب خود

طي فرآيند

سازماندهي و ارايه ميکنند و در اين ارايه نيز نحوه

زمينهچيني ،آناا را برخوردار و مستعدِ نگر ها و

بيان ،انتخاب واژه و لحن ،چين

صوت و تصويري

جاتگيريها و رفتارهاي خاص نسبت به موضوعات

که همراه پيا است و ...به مدد چارچوبهاي پي

ميسازد .مثالً يک ايراني با شنيدن يا خواندنِ فراخوان

ساخته ميآيند و سرانجا  ،اين مخاطب است که

به زيارت عتبات عالياتِ عراق در يک رسانه (برجسته-

بستهاي آماده را دريافت ميکند و با تصورات قالبي و

سازي  ،بهسرعت دست به چارچوببندي ميزند و به
کمک قابهاي از پي

موجودِ نزد خود و يا حتي

انگارههاي از پي

موجود خود به تفسير و درک پيا

دريافتي ميپردازد.به بياني سادهتر،

ما به عنوان

اکنون ارائهشده در همان رسانه (چارچوبسازي ،

مخاطبان رسانهها ،مجموعه رويدادها و پديدهها را در

را صورتبندي ميکند و يا

برايمان

زمينهچيني کردار آتيا

اينره براي او از سوي رسانه صورتبندي ميشود.

چارچوبي خاص ميبيني

که آنان از پي

تدارک ديده اند.

بنابراين ،آن فرد ايراني پ) از مشاهده فراخوان ،دو

در همين جا ضروري است که اشاره کني اين سه

گونه زمينهچيني را انجا ميدهد به اين صورت که يا

مدل يا سه مرانيس در عين استقاللِ مفاومي و نظري،

با تداعي چارچوباايي مانند :کشتار ،بمبگذاري در

در ه تنيده هستند .به اين معنا که در اکثر پوش هاي

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

مفاهيمي مانند هواي سال  ،درخت ،پرنده ،چشمه-

رسانهها در اين فرآيند فوقالعاده تث يرگذارند.
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رسانهاي ،خبرگزاران (يا خبربانان و متوليان رسانهاي

هدفمندي يارانهها در جرايد ايران و بازنمايي

آگاهانه يا ناآگاهانه ،پيا مندرج در محتواي خبر را

مکانيسمهاي سهگانه؛

همزمان از طريق هر سه مرانيس انتقال ميدهند .به

(روزنامههاي کيهان ،شرق ،ايران ،مردمساالريو

سخني ديگر ،موضوع همان لحظه که برجسته ميشود،

رسالت)

چارچوب و زمينه آن نيز طراحي ميشود .شئوفل از

با توجه به مطالب باال ،در اين بخ

نگاهي به

اين موضوع تحت عنوان بهصرفهگري بحث کرده است

چگونگي پرداختنِ روزنامههاي رسمي و پر تيراژ

که از سوي برخي نظريهپردازان رسانه مطرح شده

کشورمان به موضوع هدفمندي يارانهها خواهي افرند؛

است .او مينويسد« :اينگونه استدالل شده است که ما

اين روزنامهها عبارتند از :روزنامههاي کياان و رسالت

ميتواني فا باصرفهتري از چارچوبسازي ،زمينه-

(ارگانهاي رسمي نظا  ،روزنامههاي شرق و مرد -

سال چهارم /شماره يازدهم ودوازدهم /پاييز و زمستان 9312

چيني ،و برجستهسازي داشته باشي چنانچه که هر سه

ساالري (ارگان اصالحطلبان و روزنامهي ايران

مفاو را ذيل چتر بزرگترِ مجموعه برجستهسازي

(نمايندهي دولت يا دستگاه اجرائي کشور  .از آنجا که

فرض کني » (شئوفل و توکسبري . 90 ،2441بنا به

هدف ما توضيح مختصري از نحوه پيادهسازي سه

اين استدالل ،برجستهسازي ،مجموعهاي است که دو

مرانيس برجستهسازي ،زمينهچيني و چارچوبسازي

مفاو ديگر را در بر ميگيرد .البته ميتوان افزود که

است ،حيطه بررسيمان را به دو نقطه زماني حائز

اين برجستهسازي نيست که مجموعه فراگيري را شامل

اهميت محدود کردهاي

که شامل :روز نخستِ

ميشود بلره باتر آن است که گفته شود هر سه در

اجرائيشدنِ فاز نخستِ هدفمندي يارانهها به تاريخ

کنار يرديگر ،مجموعه يگانه و منسجمي را تشريل

بيست و هشت ِ آذر  ،9831و روز نخستِ فاز دو به

ميدهند .يعني شبيه استدالل ايينگار و کيندِر که به

تاريخ بيست ِ فروردين  9818است.

عنوان نمونه ،زمينهچيني را بسط موقتي برجستهسازي

روزنامه کياان ،در روز  23آذر  ،9831تيتر اصلي

ميدانند (شئوفل و توکسبري 99 ،2441نه اينره قابل

صفحه نخست خود را اينگونه زد« :آغاز تحول بزرگ

تحويل و تقليل به يرديگر باشند .بر همين اساس است

اقتصادي» (کياان ،شماره  91391؛ در دنياي مطبوعات

که ما در ادامه سعي کردهاي به جات درک همزمان و

تيتر اصلي هر شماره بيانگر

منسج تري از مرانيس

بهويژه روزنامهها،

ا رگذاري پيا موجود در

جاتگيري عمده آن رسانه نسبت به يک موضوع

رسانهها ،سه مدل باال را درون يک مجموعه واحدي

است .اين رس مثلوفي است که رسانههاي ارگانيک که

از تحليل ،بررسي کني  .به نظر ميرسد که ترتيبيديدن

نمايندگي ديپلماسي عمومي يک نظا سياسي را به

يا تقد و تثخر قائلشدن براي چگونگي وقوع اين سه

عاده دارند ،هنگا پرداختن به يک موضوع خبري ،به

از آنره شيوه عملِ رسانهها در حين انتقال

اشاعه ايدههاي سازمان متبوع خود و حمايت از آن

پيا باشد ،بيشتر فرآيندي است تحليلي جات ساولت

مبادرت ميکنند .در آن روزها ،هدفمندي يارانهها به

فا اين سه مدل.

موضوعي تبديل شده بود با درجه بااليي از اهميت .در

مدل ،بي

روز اجرائي شدنِ آن ،روزنامه کياان در صدد است که
مرتبتِ اين اهميت را از طريق اختصاص دادن تيتر
اصلي به آن ،به مقا نخست آورد .اين روزنامه با
چنين برجستهسازيي ،نشان ميدهد که از ميان مسائل
و موضوعات مختلف ،نزد مخاطبان  ،کدا موضوع
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و مسثله واجد اهميتِ انديشيدن است .اين تيتر هيچ

به افرار عمومي (يا مخاطب القاء ميشود که

نشاني از واژه يارانه و هدفمندي آن در خود ندارد .اين

هدفمندي يارانهها را به منزله طرحي کالن در راستاي

از زمره ترنيکهاي ارتباطاتي در رسانههاست که

بابود معيشت و رفاه مردمي بنگرند و ه

به

برجستهسازي را به طرزي معماوار يا رمزآلود ارائه مي-

سياستگذارن ،که خود روزنامه نمايندگي بخ

دهند .کياان به عنوان مثال ،به جاي آنره از يک جمله

آنرا بر عاده دارد ،توصيه ميشود که دستور کار

خبري ساده براي برجستهسازي موضوع مطلوبِ نظر

يارانهها را ذيل تحول بزرگ قرار دهند و دنبال کنند.

خود (يارانه استفاده کند ،به طريقي عمل ميکند که

شايد به همين دليل است که تيترِ فرعي صفحه نخست

گويي هدفمندي يارانهها فينفسه اهميت چنداني ندارد

که در ادامه تيتر اصلي آمده اينگونه بيان شده است:

از اهميت برخوردار است همان

«پ) از بيست سال عملياتي شد» .ميبيني که همچنان

«تحول بزرگ اقتصادي» است .به همين دليل اين تيترها

نشاني از کلمه يارانهها نيست .در واقع فُر صحيح و

که

اوليه اين تيتر از حيث گرامري اينگونه است:

بيدرنگ به ذهن مخاطب چارچوب ميدهد؛ چنين

«هدفمندسازي يارانهها؛ آغاز تحول بزرگ اقتصادي»؛

تيترهايي ،همزمان با برجسته کردنِ موضوع ،داراي

به همين ترتيب ،تيتر فرعي را نيز ميتوان به اين

آنچه براي کياان

صورت بازسازي کرد« :هدفمندي يارانهها ،پ) از

آموز ِ مخاطبان خود به چگونه

بيست سال عملياتي شد» .اما با حذف واژه هدفمندي

انديشيدن به اين موضوع است از اينروست که نشاني

يارانهها ،که از نظر آيين دستوري ،صورت فاعلي

از واژه يارانه در تيتر اصلي وجود ندارد .او با چنين

جمله است ،و از نظر منطقي ،موضوعِ يک گزاره

تيتري که برجستهسازي در آن ،بسيار کمرنگتر از

است ،برجستهسازي به چارچوبسازي تحويل داده

چارچوببندي يا چارچوبدهي است ،از مخاطب

ميشود .تيتر دو که تيتر ترميلي اين فرآيند است به

ميخواهد که هدفمندي يارانهها را به عنوان تدبير و

همان نسبت تيتر اصلي ،اباا آلوده است .با کنار ه

يک تمايد ابزاري بنگرد که در جات «تحول بزرگ»

قرار دادن هر دو تيتر اصلي و فرعي ،ميتوان گفت که

است .اما اين چارچوبسازي و برجستهسازي رمزآلود،

کياان اينگونه به تفسير دست زده است که :آغاز تحول

به معناي ناچيز دانستن موضوع هدفمندي نيست اتفاقاً

بزرگ ،اما با بيست سال تثخير .يعني تحولي که

موضوع ،همان هدفمندي است اما در پ)ِ زمينه قرار

ميتوانست بيست سال پيشتر روي دهد امروز رخ داده

دارد و به اين طريق سعي ميشود که اولين نگاهِ

است .اين همان نقطهاي است که نشان ميدهد چرا

مخاطب به روزنامه خود را در همان لحظه چارچوب

براي کياان ،نف) هدفمندي يارانهها اهميت اوليه

دهد بهگونهاي که مخاطب زين پ) نيز با همان

ندارد .اگر برجستهسازي ،اولويتدادن به يک موضوع

چارچوب به موضوع يارانهها نگاه کند .درست است

است و با اين هدف انجا ميگيرد که به مخاطبان القاء

که اين روزنامه ،يک تدبير اقتصادي نظا را ابالغ مي-

کند به چه فرر کنند ،پ) بايد گفت که روزنامه

کند اما او فراتر از ابالغ يا اِخبار ،اَخبار خود را معنا و

کياان ،از اين فراتر ميرود و ميخواهد که مخاطبان

تفسير ه ميکند .به طوري که با چنين تيتري ،گويي

بگويد به آن ،چگونه فرر کنند و نظر افرنند .به يک

ترليف چارچوبِ معنايي خود را مادا که موضوع

معناي ديگر ه

ميتوان گفت که هر دو فرآيند

يارانهها در دستور کار و در اولويت سياستگذاري

برجستهسازي و چارچوببندي ،در اين تيتر به شدت

و آنچه که براي

را از زمره فنون معمائي يا گرهافرنانه ميداني

چارچوب هستند .گو اينره،

است ،مشخص کرده است .منظور ما اين است که ه

در ه گره خوردهاند و چهبسا که تال

در تفريک

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

اساسيتر است،

عمده
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آناا از يرديگر ،معضالتي براي تحليل ايجاد کند .اين

مساعدت ميداند .اينره ميگويي اينبار ،بدين جات

نرته زماني تثييد ميشود که به تيتر اصلي صفحه

است که همين روزنامه (ايران در روز اول اجراي فاز

نخست همان روزنامه هنگا ِ اجراي فاز دو هدفمندي

نخست ( 23آذر  ، 9831که در آن روزها نماينده

يارانهها به تاريخ بيست فروردين  18دقت کني که

را اينگونه

اينگونه نماي

سياستگذاري دولتِ پيشين بود ،تيتر

شد« :اباامات يارانهاي مرد در گفتگو

بيرون زد« :اجراي هدفمندي يارانهها از امروز با

با کياان»؛ در اينجا کياان مدعي ميشود که به «سراغ

مشارکت مرد » .سپ) در تيتر فرعي ذيل تيتر اصلي

مرد کوچه و بازار رفته و دغدغهها و اباامات آنان

نوشت« :بزرگترين و مردميترين تحول اقتصادي

را جويا شده است».

کشور» .نوعي ه ساني ميان نحوه برجستهسازي و

درباره اين طرح و تبعات

بازنمايي کياان از هدفمندي يارانهها و نحوه پوش

چارچوبسازي ميان دو روزنامه کياان و ايران به

آن ،در اينجا بيشتر متوجه نحوه اجرائي شدن آن

چش ميخورد .البته با اين تفاوت که حمايت مرد يا

«تحول بزرگ» است .به اين معنا که گويي پ) از

افرار عمومي ،در اينجا برجسته شده است که به آن،

نتايج

چارچوبي گستردهتر ميدهد .يعني چارچوبي که سعي

رضايتبخشي از چگونگي اجراي آن وجود ندارد .به

دارد ميان دولت و ملت ،اتصال برقرار کند بدين شيوه

همين دليل با مصاحبههاي ميداني با شاروندان،

که نق

مرد را فعاالنه بيان کرده است .اما توضيحي

گاليهها و نگرانيها و يا به زبان خود کياان «ذغدغهها

از چگونهبودنِ نق

و اباامات» مرد کوچه و بازار را ميجويد .در اين

مرد » در اجراي اين طرح نداده است .جالب اينره با

نمايندگي

اجراي فاز دو  ،باز ه مشارکت مرد طلبيده ميشود

افرار عمومي ميکند و به زع خود درصدد متوجه

اما به گونهاي معروس يعني« :انصراف از يارانهها» .به

ساختنِ متوليان اجرائي اين طرح (يعني دولت و

عبارت ديگر ،به نظر ميرسد که اين «بزرگترين تحول

دستگاهااي آن به «تبعات» نهچندان مطلوب اين طرح

اقتصادي کشور» چندان ه «مردميترين» نبوده است.

است .به طور خالصه ،طرحي که بنا بود ابزار «تحول

بيجات نيست که در همان روز نخست اجراي فاز

بزرگ اقتصادي» در کشور شود گويي چندان با کاميابي

دو  ،کياان به سراغ «دغدغهها و اباامات» مرد کوچه

مواجه نشده است .اين ناکامي را با توجه به تيتر همان

و بازار ميرود .در همين روز است که روزنامه ايران،

روزِ روزنامه دولتي ايران ،که در اين تاريخ نماينده

همزمان اذهان عمومي را آماده موضوع تلخ و ناگوارِ

دولت جديد تدبير و اميد است ،باتر متوجه ميشوي ؛

«انصراف از يارانهها» ميکند که بيشک براي مردمي

تيتر اصلي صفحه نخست ايران به تاريخ  24فروردين

که چند سالِ پياپي ،به گرفتنِ يارانهها دلخو

بودند،

 ،9818آن ه در روز نخست اجراي فاز دو اين

خبري دلچسبکننده نبود .دولت تا به امروز با طلبِ

است« :فراخوان انصراف در روز بتنا يارانهها».

اينچنين مشارکتِ معروسي از مرد ،

همچنان با

سپ) اين تيتر با تيترهاي ديگري در طول صفحات

موضوع انصراف دست به گريبان است .به طوري که

روزنامه ترميل ميشود« :حمايت مجل) از طرحِ "نه

اگر دولت به عنوان سياستگذار و روزنامه ايران به

به يارانه"» و يا «انصراف از يارانه حق يا وظيفه» .اين

عنوان نماينده رسانهاي آن،

در نخستين روزهاي

تيترها که گوياي نحوه انديشيدن مقامات دولت به

اجراي فاز دو  ،از انصراف «داوطلبانه و اختياري» و يا

طرح است ،نشان ميدهد که طرح نهتناا با موفقيت

مباحثي مانند «انصراف حق يا وظيفه» ميکردند ،اين

همراه نبوده بلره اينبار نيز «مرد » را ماره اصلي

روزها شاهد حذف اجباري بسياري از اقشارِ دريافت-

گذشت بي

از سه سال از فاز نخست،
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تيتر ،کياان به صورتي ضمني ،القاي نق

فعال مرد يا همان «مشارکت
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مشارکت با "طرح نه به يارانه" است .اين فرآيند ،که

«حمايت از توليد» و يا «ارتقاي نظا سالمت و بيمه

نوعي زمينهچيني براي انصراف است بهويژه آنجا پر

مرد » است ،از مرد يا افرار عمومي خواسته ميشود

رنگ ميشود که گروه اقتصادي روزنامه ايران با رئي)

که موضوعِ انصراف را چگونه براي خودشان تفسير

سازمان هدفمند کردن يارانهها به گفتگو ميپردازد؛ در

کنند .اين چارچوب تفسيري گرچه طراحيشده است

اين گفتگو ،از زبان وي اينگونه بيان شد که« :در فاز

اما منطبق با چارچوبهاي معنايي پيشيني است که نزد

اول هدفمندي به همه افراد جامعه يارانه نقدي

مرد وجود دارد که صورت ناگفتۀ آن همان منفعت

ا رگذاري ،ادامه

بلندمدتِ خود مرد است؛ روي ه رفته ،روزنامه

اين روند نيز ممرن نبود» .که ه اشارهاي است ناپيدا

ايران اين سه مدل را اينگونه پيادهسازي کرده است:

به شرايط نامساعد مالي و اقتصادي کشور ،و ه اشاره

انصراف از يارانه ،در حالت کلي به نفع خود مرد

به اينره همه افراد جامعه نبايد مشمول يارانه باشند به

است زيرا امور زيرساختي خود آناا را سامان ميدهد.

همين دليل به رتبهبندي يارانهبگيران ميپردازد و تناا

بدين ترتيب ،موضوع انصراف از يارانه ،با کمک

«نيازمندان واقعي و گروهااي آسيبپذير جامعه» را

گرفتن از زمينهچيني براي تعيين رفتارِ آتي مرد  ،و از

شايستۀ گرفتن يارانه ميداند .نرتۀ قابل توجه در

طريق ارائه يک چارچوب يا نگره و طرح تفسيري،

اين بابت ،که مرتبط با مدل زمينهچيني در رسانههاست

برجستهسازي شده است که ما حصل آن ميشود تيتر

اينره ،با ارائه چارچوبهاي پيشينياي مانند «کمک

اصلي صفحه نخست ايران« :فراخوان انصراف در روز

به بابود محيط زيست»« ،حمايت از توليد» و يا

بتنا يارانهها» .تيتر روزنامه رسالت ،در همين تاريخ

«ارتقاي نظا سالمت و بيمه مرد » ،سعي در کنترل و

( 24فروردينِ  18نشان ميدهد که موضوع انصراف از

پي بيني واکنشااي احتمالي مردمي ميشود .بهويژه

يارانه جدي و برجسته بوده است .اين روزنامه در تيتر

آنجا که رئي) سازمان ،با استفاده از يک ترنيک

اصلي خود بخشي از سخنان رئي) مجل) را عنوان

مردمي و جات-

ميکند که گفته است« :دولت براي پرداخت يارانه،

پرداخت ميشد که عالوه بر کاه

گفتاري متداول با هدف تعيينواکن

مرد بگزارد» .در همين

دهي به آن ميگويد«:بر اساس نظرسنجيهايي که انجا

اساس را بر صدق گزار

دادهاي  ،استقبال مرد از انصراف بسيار باال خواهد

حال ،روزنامه مرد ساالري در تيتري (البته نه مانند

بود .با شناختي که از مرد داري به استقبال از انصراف

رسالت در صفحه نخست  ،در همان روز اجراي فاز

خو بين هستي  .اگر مرد بدانند که يارانه آناا صرف

دو  ،بخشي از سخنان رئي) مجل) را با اين بيان

امور زيرساختي کشور ميشود ،بتنا نخواهند کرد.

درج کرد« :اساس کار دولت در پرداخت يارانهها،

به نظر من بسياري از افراد با خواندنِ صفحه اول بت-

اعتماد به مرد باشد» .اين نوعي فرآيند برجستهسازي

نا  ،از دريافت يارانه انصراف خواهند داد» .در اين

است که گرچه براي تث يرگذاري بر فرآيند تصمي گيري

گفتگو ،مرانيس هاي سهگانه برجستهسازي (انصراف

اجرايي است اما تغيير مشي دولت ،از فراخوانِ مرد

دادنِ مرد  ،زمينهچيني (استقبال مرد از انصراف و

به انصراف اختياري تا تصمي دولت به انصرافدادنِ

چارچوبدهي (امور زيرساختي ارائه شدهاند؛ يعني که

اجباري آنان ،نشان از اين دارد که چندان ميان رسانه،

در اينجا ،موضوع برجسته و داراي اولويت ،انصرافِ

مرد و سياستگذاران در زمينه انصراف ،و چهبسا طرح

مرد از اخذ يارانه است ،و با ارائه يک چارچوب

هدفمندي ،وفاقي وجود نداشته است .به همين دليل

معنايي کالن به عنوان «امور زيرساختي» که شامل

است که روزنامه کياان در همان روز با تيتر«اباامات

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

کننده هستي  .اين نشان از عد تمايل اختياري مرد در

چارچوبهاي خُردترِ «کمک به بابود محيط زيست»،

 / 52رامين رضائي

يارانهاي مرد » در مقاله اصلي خود نوشت« :شايسته

مرد ساالري ،در روز نخست اجراي فاز نخست ،هيچ

است مسئوالنِ ذيربط پاسخااي درخوري را براي

تيتري را به هدفمندي اختصاص نداده بود و تناا با

عمومي

رئي) سازمان بسيج مستضعفين در اين زمينه گفتگويي

يري از باترين تدابيري است که دولت يازده براي

بسيار کوتاه کرده بود و آنرا در صفحات پاياني درج

اجراي مطلوب طرح بايد مد نظر داشته باشد» .ه -

کرده بود .از حيث منطق ارتباطات و مرانيس هاي

نشيني تعابيري مانند «نگرانيااي مرد » (چارچوب ،

رسانهاي ،اين نحوه برخورد مرد ساالري با موضوع

عمومي» (زمينهچيني و «پاسخهاي درخور»

هدفمندي يارانهها ،نشان از اين دارد که اين طرح هيچ

(برجستهسازي جالب توجه است؛ رسانه از اين

جايگاه برجستهاي براي اولويتهاي سياستگذاري،

طريق ،همچنين به طرزي ظريف و نامحسوس ،به

اذهان عمومي و در نتيجه براي درج رسانهاي ندارد .از

رسالت حرفهاي و مطبوعاتي خود اشاره دارد که همانا

سوي ديگر ،گفتگو با يک فرد نظامي (سردار نقدي،

برجستهسازي نق ِ خود به عنوان مياندارِ مسؤوالن و

رئي) سازمان بسيج ،

با وجود کارشناسان خبره

مرد است.

اقتصادي ،اوج بياعتنايي يا ک اهميتي اين روزنامه

نگرانيهاي مرد مطرح نمايند زيرا آرام

«آرام
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اما آن «دغدغهها و اباامات» مردمي که روزنامه

نسبت به هدفمندي است .در اين گفتگو،

رئي)

کياان ،به هنگا اجراي فاز دو (فروردين  9818از

سازمان بسيج ،ذيل کالنچارچوبِ عدالت و توزيع

آن سخن ميگفت ،از همان روز نخست اجراي فاز

عادالنه ،که ميتوان آنرا چارچوب غايي يا انگاره
در سياستگذاريهاي مختلف نظا

اول (آذر 9831نيز مورد توجه بودند؛ به عنوان نمونه

معنايي اعظ

روزنامه رسالت به نقل از معاون اول وقت رياست

محسوب نمود ،بدون سخن کارشناسانهاي ،فقط از

جماوري تيتر اصلي صفحه نخست را به اين سياق

«تقسي شاديها و برخورداريها ميان مرد » سخن

درج نمود« :بامني :قيمتها تحت کنترل است»؛

ميگويد .به عبارت ديگر ،اين تفسير يک چارچوب

روزنامه رسالت برخالف کياان و ايران (ايرانِ دولت

معنايي است که هدفمندي يارانهها را طرحي در جات

ده  ،بدون آنره نف) موضوع هدفمندي يارانهها را

اجراي عدالت ميداند.

برگزيند ،به طريقي ضمني و ناپيدا اما ملموس ،زمينه

اما روزنامه مرد ساالري ،در روز دو اجراي فاز

را براي وقوع تغييري ناگااني و نگرانکننده در سطح

نخست ( 21آذر  9831است که تيترِ نخست را به

قيمتها ميچيند .يعني در اينجا گرچه که موضوع

موضوع طرح هدفمندي يارانهها اختصاص ميدهد؛

«کنترل قيمتاا» و تسلط قوه اجرائي بر بازار برجسته-

جالب اينره به مانند روزنامه رسالت اما با صراحت

سازي شده است (برجستهسازي مثبت اما ،با ساختنِ

بيشتري ،به موضوع قيمتها ميپردازد و با ترسي

اين چارچوب که هدفمندي يارانهها مرتبط با مبحث

جدولي در همان صفحه نخست خود ،به همراه اين

قيمتِ حاملااي انرژي و کاالها است ،ه به آناا

تيتري با اين عنوان« :جدول قيمت کاالهاي مشمول

ديرته ميکند که چگونه به آن بيانديشند( ،بر خالف

هدفمندي» ،موضوع قيمتها يا در پ)ِ زمينه آن،

چارچوبهاي تفسيري کياان و ايران ،که با تعبير

از

«تحول بزرگ مردمي و اقتصادي»،

گراني را نماي

داد .يعني براي اين روزنامه ،بي

هدفمندي را

هر چيز ،موضوع قيمتها ،به عنوان پيامدِ طرح

برجستهسازي و چارچوبدهي ميکردند ه اذهان را

هدفمندي داراي اولويت برجستهسازي و توجه است

غيرعادي گراني ميکند

نه خود طرح يارانهها؛ اين سخن زماني واضحتر مي-

(زمينهچيني  .و اين در حالي است که در روزنامه

شود که ذيل آن جدول تيتري به اين صورت زده شد:

هوشيار به آغاز تور و افزاي
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مقالهاي

عنوان تيتر اين بود« :چانهزني نف)گير ديپلماتااي

«افزاي

قيمتاا» .در ادامه همان صفحه،

به طبيعيبودنِ

هستهاي»؛ در واقع دستاندرکارانِ شرق از اين طريق

قيمتاا» در نتيجه اجراي قانون هدفمندي

درصددند نشان دهند که موضوعاتِ برجستهتري براي

يارانهها ،چارچوبي را که به عنوان يک خطمشي به

انديشيدنِ سياستگذارن ،خطمشينويسان و تصمي -

سياستگذاران اجرائي اين طرح پيشنااد ميدهد با عنوان

گيرندگان سياسي از يرسو ،و افرار عمومي از سوي

تيتري «تدابير ضروري و جراحي» ،عرضه ميکند .در

ديگر وجود دارد که مامترين آناا موضوع هستهاي و

اين مقاله ،به صورتي کلي سخن از تعبير «تقويت

مذاکرات ديپلماتيک پيرامون آن است .سياستي که در

عدالت در جامعه» ميکند که هدفمندي را در همان

همان روز ،مرد ساالري نيز در پي

راستا ميداند اما با بزرگنمايي موضوع «قيمتاا» و

«پاي ايران به مناقشات آمريرا -روسيه کشيده شد» .به

آن ،از «تدابير ضروري» براي جلوگيري از اين

در پي گيري اينچنين ترتيباتي (انتخاب و برجسته-

موضوع سخن ميگويد .به طور کلي ميتوان گفت که

سازي موضوع از سوي رسانههاست که اذهان عمومي

موضوع هدفمندي براي مرد ساالري و همچنين

موضوع بحرانااي مالي و اقتصادي کشور را از دايره

برخوردار

طرح هدفمندي يارانهها به منزله کليد «تحول بزرگ

نبوده است؛ به عنوان نمونه ،شرق در روز نخست

اقتصادي در کشور» خارج ميکند و آن را به ميدان يا

اجراي طرح در تاريخ  21آذر  ،9831گرچه تيتر

گفتمانِ مناقشه و مذاکرات هستهاي ايران و غرب ،و

نخستِ خود را به طرح هدفمندي اختصاص داد اما با

نتايج آن مذاکرات و پيامدهاي آن بر «تحول اقتصادي»

اين عنوان« :امروز ،آغاز هدفمند کردن يارانهها» .در

احاله و باز تفسير ميکند .به سخن ديگر ،از منظر اين

واقع از حيث ا رگذاري رسانهاي ،اين عنوان را مي-

دو رسانه ،و با تحليل بر مبناي سه مدلي که به آناا

توان از زمره عناوين خنثي در ارتباطات محسوب

اشاره کردي  ،ميتوان گفت که براي شرق و مرد -

نمود؛ خنثي نه بهمعناي بيطرفي ،بلره بدين معنا که

ساالري کليد تحول بزرگ و خروج اضطراري ايران از

حاوي هيچ بار ارزشي چارچوبيبندي و زمينهسازانهاي

وضعيت نامساعد مالي و اقتصادي ،در حل موضوع

نيست و صرفاً درج يک آگاي اِخباري (خبررساني در

هستهاي نافته است .به طوري که موضوع هدفمندي

يک روزنامه پرتيراژ است .اين موضعگيري خنثي،

يارانهها نيز در گرو آن است .چهبسا بتوان ادعا نمود که

گفتي که بيطرفانه نيست و طرفمندي آن در همين

فراخوانِ عمومي دولتيترين روزنامه کشور يعني ايران

خنثيبودگي آن است يعني :بياهميت انگاشتنِ

به «انصراف از يارانهها» به عد تثمين بودجه کافي

موضوعي که در رأس دستورکارهاي دولت است .اين

براي حمايت يا واريز مبالغ يارانهها به حسابااي مرد

موضع ،فراتر از صِرف ناهمخواني ميان منطق سازماني

باشد .اين فراخواني باز ميگردد به تبعات حاصل از

و فرري شرق (به مثابه ارگان اصالحطلبي با سياست-

تحري که آن به نوبه خود نتيجه مناقشه ايران و غرب

هاي دولت ده (به مثابه نماينده اصولگرايي است.

بر سر موضوع هستهاي است .بدينترتيب است که

به سخن ديگر ،گرچه اين دو نيرو ،در عملرردها و

موضوع هستهاي همچون يک چارچوب براي تفسير و

چهبسا غاياتشان چندان توافقي با يرديگر نداشتهاند،

معناکردنِ بحران مالي کشور عرضه و طبيعتاً برجسته

اما نگاهي به تيتر اصلي صفحه نخست شرق در روز

ميشود .اين برجستهسازي نيز مسبوق است به شرايط

نخست اجراي فاز دو به تاريخ  24فروردينِ 9818

پيشيني اوضاع نامطلوب مالي و اقتصادي مرد که ذهناً

نشان از عد اولويتِ موضوع هدفمندي يارانهها است؛

و عمالً مرد را در يک تجربه ناخرسند درگير ساخته

نگاشته شده است که با وجودِ اشارها
«افزاي

افزاي

روزنامه شرق از اهميت خبري براي پوش

گرفت و تيتر زد:
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برخي از آناا چندان به آن توجاي

است بنابراين به طور نظا مند ،اين دو رسانه در جات

سوي ديگر،

زمينهچيني رسانهاي عمل ميکند؛ زمينهاي که اذهان را

نداشته ،و از اين رهگذر با موضعگيري خنثي يا

با برجستهسازي موضوع هستهاي ،براي ضرورت به

برجستهکردن موضوعات ديگر ،طرح مذکور را واجد

انجا رسيدن مثبتِ مذاکرات ترغيب و آماده ميکند.

چندان اعتباري براي برجستهسازي قلمداد نميکردند؛
بنابراين از يرسو با برجستهکردنِ موضوعات ديگر،
سعي در جات دادن به اذهان عمومي براي اتخاذ

بحث و نتيجه گيري
ديدي که رسانهها بعنوان يري از اجزاء جامعه

چارچوبي مشابه اولويتهاي رسانهاي خود ميکردند و

مدني چگونه با بارهگيري از سه مدل يادشده ،ه با

از سوي ديگر ،ضمن عد استقبال از اولويتدهي

افرار عمومي و ه با خطمشيگذاري عمومي مرتبط

دولت به اين طرح،

يا تغيير

بوده و با آناا داد و ستد متقابل دارد .از يرسو،

خطمشيهاي عمومي دولت داشتند .در نتيجه ،بطور

دولتها براي اجراي خط مشيهاي عمومي نيازمند

کلي ميتوان گفت که اولويتهاي رسانهها متث ر از

سعي بر تعيين

و پرداز

به پوش
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آماده سازي افرار عمومي هستند و از سوي ديگر،

عوامل خارجي و داخلي،

افرار عمومي بر دولتها براي در دستورکار قرار دادنِ

موضوعات ميپردازند و ضمن چارچوبدهي به

موضوعاتِ موردنظرشان به رسانهها نياز دارند .اما نق

موضوعات ،زمينههاي ايجاد تغيير را فراه ميکنند.

رسانه در اين ميانه صرفاً وساطتي منفعالنه با نماياندن

اين البته مرانيسمي است که به صورت متقابل ميان

خواستهها و اولويتهاي دو سرِ طيف (دولت و مرد

رسانهها ،افرار عمومي و دولت در جريان است.

نيست بلره در بسياري موارد ،رسانهها به صورتي
فعال از رهگذر پوش هاي خبري خود،

پيا و

محتوايي خاص را القا ميکنند .در طول متن بارها
اشاره و تثکيد شد که رسانهها از طريق سه مدل
برجستهسازي ،زمينهچيني و چارچوبسازي به اين
کار مبادرت ميکنند .رسانهها نهتناا به انعراس
موضوعات ارائهشده از سوي سياستگذاران براي افرار
عمومي عمل ميکنند،

بلره با دستراري آناا،

چگونگي پرداختن به آن را نيز براي سياستگذاران
فراه ميکنند .با مطالعه هدفمندسازي يارانهها ،که در
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