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 چکیده
ده شهای چالشی مطرحپرسش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیل کمی به بررسی مطالعة

پرداخته است. برای  سیاسی ايران و آمريکا هایمصاحبهتوسط خبرنگاران از رؤسای جمهور در 
احمدی نژاد و روحانی( دوره رياست رؤسای جمهور در ايران   از شدهمطرحهای پرسشاين منظور، 

امه روزن 70اوباما و ترامپ( به طور تصادفی از حدود دوره رياست و رؤسای جمهور اياالت متحده  
 1391هایبین سال شدهبرگزار سیاسیـ  مطبوعاتیهای نفر در هر گروه( در کنفرانس 35نگار  
من و های اين تحقیق بر اساس چارچوب کلی. دادهشده استآوری و تحلیل جمع 1396تا 

ها نشان داد که خبرنگاران آمريکايی از چالش ( مورد تحلیل قرار گرفتند. يافته2006همکاران  
 ،حالی که قالب ديگرند، دراهبیشتر از خبرنگاران ايرانی استفاده کرد یطور معنادار به زينآغا

ست. اقرار گرفته استفاده  مورد ايرانی بیشتر ةدر سطح معناداری در پیکر کلی چالشارجاعی و 
 از پرسشکمترين میزان فراوانی را داشته و ، منفی  پرسشتحقیق ة عالوه بر اين، در دو پیکر

 .آمريکايی استفاده نشده است ةدر پیکر اظهاری

ــ پرســش خبرنگاران، یهاپرســش: هاواژهکلید ــاحبه ،یچالش ــ مص ــیس   یهاکنفرانس ،یاس

 .یمطبوعات
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 . مقدمه1

خبرنگاران سیاسی  نگاران/های بارز روزنامهاز ويژگی 1چالشی هایاستفاده از پرسش

ار اخب ةاهمیت زيادی در چرخدر بسیاری از کشورهای توسعه يافته غربی است که 

اين  ،های مختلفِ پرسشو اصحاب رسانه با شیوه( McNair, 2000  شتهسیاسی دا

شیوة  دهد که اينمطالعات پیشین نشان می کنند.نقش چالشی و رقابتی را ايفا می

مانند (، Clayman & Heritage, 2002  2های چاپیهای رسانهخبرنگاری تنها به داستان

Short, -Eriksson, 2011; Rendle  3شود، بلکه در منازعات رودررومحدود نمی ،روزنامه

عنوان به چالشی هایاستفاده از پرسش، های مطبوعاتیهمانند کنفرانس(، 2007

ای برای به چالش کشیدن شیوه ان،مدارتعامل رسانه با سیاست یهاشیوهيکی از 

ای هری از کشورهای ديگر، مصاحبهشونده است. در ايران نیز همانند بسیامصاحبه

های رسمی تعامل با سیاستمداران است و مصاحبة از شیوه سیاسی اصحاب رسانه

 های مطبوعاتی غالبا به صورت تعاملی،اصحاب رسانه با سیاستمداران در کنفرانس

گیرد. بسیاری از محققینِ های شفاهی و غیرمکتوب صورت میباپرسش غیررسمی

( معتقدند که مطالعه زبانِ موردِ 1996مانند سمین و فیدلر   ارتباطات سیاسی

ر در کنندگانِ درگیهای سیاسی نه تنها به بهبود عملکرد شرکتاستفاده در بافت

 بهتر ِ درکِامکان ،کند، بلکه به عالقمندان اخبار سیاسیاين نوع ارتباطات کمک می

لی اين تعامالت بر گفتمان ردوبدل شده میان طرفین درگیر و تبعات احتما

 . کندبینی میپیش راآينده سیاسی فرايندهای 

يا  بررسی توان بهمی ،در بافت سیاسی تحلیل گفتمانحوزة  از جمله مطالعات

های مختلف انتخاباتی های رؤسای جمهور ايران و آمريکا در دورهمقايسه سخنرانی
                                                           

1 . Adversarialness 

2 . Print media 

3 . Face-to-face interactions 
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 ;Alemi, Tajeddin, & Rajabi Kondlaji, 2017  از منظر تحلیل گفتمان انتقادی

Gowhary, Rahimi, Azizifar & Jamalinesari, 2015; Najarzadegan, Dabaghi & Eslami-

Rasekh, 2017،) سیاسی ـ  مطبوعاتیهای های تعديل در کنفرانسبررسی نشانگر

بررسی سخنرانی حسن  و (1394، و همکاران رياست جمهوری دهم  غیاثیان

 ( اشاره کرد.1398، و همکاران زمان ملل  انصاريانروحانی در مجمع عمومی سا

شده در های مطرحدرمورد نوع پرسش لیکن، با توجه به عدم وجود مطالعاتی

اصحاب رسانه  چالشیهای پژوهش حاضر به بررسی پرسشسیاسی،  هایمصاحبه

از رؤسای جمهور ايران و آمريکا به زبان فارسی و انگلیسی ها اين کنفراسدر 

 قرار زير است: بههای اين پژوهش پرسش ازد.پردمی

های چالشی از رؤسای جمهور پرسش ايرانی و آمريکايی چه نوع ةاصحاب رسان .1

 ؟پرسندمی خود

میان اصحاب رسانه با يکديگر وجود دارد يا در تفاوتی  لحاظ نوع پرسش،به آيا .2

 خیر؟ 

 

 خبرنگاران چالشی های پرسش: مبانی نظری. 2

و رفتار گفتمانی خبرنگاران درهم آمیخته با زبان  «بودنتقابلی»ا ي« چالشی»عبارت 

نه تنها نوع پرسش، بلکه چگونگی طرح آن برای اِعمال فشار و محدوديت »است که 

از  (.Clayman, & Heritage, 2005: 563«  گیردبر سیاستمداران را نیز در بر می

ی پرسش استفاده بیشتر برای محتواهای خبری در مصاحبه« چالش»عبارت 

خال  دستورکاری بر نظری کند که در آن شود و به مواردی در پرسش اشاره میمی

 ,Eriksson, G., & Östmanشود  مطرح میکه سیاستمدار بیان کرده است، 

 تهديدگر یراهبرد تواندمیگاهی  های چالشیهای پرسششیوه .(309 :2013
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 Jucker, 1986ادبانه  ( يا بیCulpeper, Bousfield, & Wichmann, 2003 )برای مصاحبه-

 .در نظر گرفته شودشونده 

های های چالشی در مصاحبهاستفاده از پرسش ،(2002  1هريتیج ةگفت به

شود موجب می ،برد و عالوه بر اينطرفی خبرنگاران را زير سوال میخبری، بی

رفتن طفره .قرار گیرد دشوار موقعیتی شونده در شرايط مقابله با پرسش درمصاحبه

چالشی های های پاسخ به آن دسته از پرسشراهبرديکی از  ،از پاسخ به پرسش

در  ،شونده و بخصوص سیاستمدارکشیدن مصاحبهبه چالش به منظوراست که 

 (.Heritage, 2002  شوداستفاده می های خبریمصاحبه

ول زمان افزايش خبرنگاران در ط هایپرسش 2بودنِصراحت، قاطعیت و چالشی

 و ترطور چشمگیری مستقله ب 1950عبارت ديگر، خبرنگاران از دهة  يافته است؛ به

 با رؤسای جمهور، کانديداهای رياست چالشی یبا رفتار گاههتر شدند و گقوی

چنین  (.Clayman et al., 2006: 262 شوند میروبرو جمهوری و مقامات رسمی 

 (Goffman, 1967; Brown & Levinson, 1987  ی ادب تعاملیرفتارهايی مغاير با هنجارها

های اخیر است، اما ظاهراً در سال (Alexander, 1989و آداب احترام به رهبران سیاسی  

 رمطالعات ب شود.کشیدن سیاستمداران سنجیده میخبرنگاران در به چالش توانايی

رؤسای جمهوری برای  های مطبوعاتی اين رويدادها راهای کنفرانسروی پرسش

 (. Eshbaugh-Soha, 2013  کندارزيابی میمنفی نسبتاً 

 هایرفتار و گفتمان میان خبرنگاران و سیاستمداران در کنفرانس ةدر مطالع

بايست اثر رفتار و گفتمان هر دو گروه را بر ، میهای سیاسیو مصاحبه مطبوعاتی

 پیشردسیاستمدار در ارتباط با ر روشی که خبرنگا زيراروی گروه ديگر بررسی کرد، 

                                                           

1. Heritage 

2. Directness, assertiveness and adversarial 
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بر روی رفتار سیاستمدار با وی اثر متقابل دارد و به همین علت، در  ،گیردمی

های مطبوعاتی از رفتارهای پرخاشگرانه سیاستمداران در کنفرانس مطالعات

به  (.2016Wu & Zhao ,شود  استفاده می 1نگاریهای نظری پرخاشگری روزنامهقالب

(، پرخاشگریِ 2007  (2007  3دونالد، الیوت، هريتیج و مک2نمگفتة کلی

ارزيابی  پذيریومس ولیت چالش، صراحت، اذعان، ينآغاز ابعادنگاری در روزنامه

های مصاحبهچالشی خبرنگاران در  هایبررسی پرسش به تحقیق حاضر که شودمی

 .پردازدها میکشور هرسیاسی دو کشور ايران و آمريکا به زبان 

سیاسی بخشی از گفتمانِ سیاسی است که شامل ـ  مطبوعاتی کنفرانس

افزون شود. می های سیاسیو مناظرة شخصیت ، مصاحبه، تحلیل، گزارشسخنرانی

 ای دانست.توان بخشی از گفتمان رسانهسیاسی را میـ  بر اين، کنفرانس مطبوعاتی

یمنهادهای مختلفی شناخته های جمعی يا عنوان زبان رسانهگفتمانِ سیاسی به

عنوان بخشی از حوزة اجتماعی و سیاسی ارتباطات مورد استفاده  به شود که عموماً

به تعبیر  یسیاس گفتمان .(166Kirvalidze & Samnidze :2016 ,گیرد  قرار می

و فرهنگ واژگان با ه ناماصطالح است که 5ژانر سیاسی ( نوعی از1997  4دايکون

 ص خود را دارد.کاربردهای خا

ی اتوان به دو حوزة گفتمان سیاسی و گفتمان رسانههای سیاسی را میمصاحبه

ی تمايز است: چه کس مرتبط دانست که در آن قوانین مربوط به صحبت و عمل قابل

های هد  مطالعة مصاحبه(. Bhatia, 2006چه چیزی، کجا، چه زمان و چرا گفت  

ه به الزام خبرنگاران به حفظ موضع بیطرفانة سیاسی ـ خبری در بافت غرب، توج
                                                           

1. Journalistic aggressiveness 

2. Clayman 

3. McDonald 

3. Van Dijk 

4. Political genre 
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( که هنجار و رفتار قابل انتظار از خبرنگاران Clayman & Heritage, 2002آنهاست  

نگاران های مختلف مشروعی که ممکن است روزنامه( يا روشKantara, 2012است  

 ,Clayman ؛ Rendle-Short, 2007 شونده استفاده کنند کشیدن مصاحبهبرای به چالش

2002 .) 

(، کنفرانس Bhatia Swales,1990;1993 ,در ژانر   1عنوان رويداد ارتباطی متداولبه 

های مختلف مانند ورزشی، مذهبی، هايی در حوزهبندیمطبوعاتی شامل دسته

تجاری و غیره است که کنفرانس مطبوعاتی سیاسی يکی از انواع اين ژانر است 

 Bhatia, 2006.) های چالشی خبرنگاران در  پیشین به بررسی پرسش هایپژوهش

اند. از آن جمله، های مطبوعاتی پرداختههای سیاسی در کنفرانسژانر مصاحبه

 های خبرنگاران( از پرسشDu, 2011شده در ، نقل2002  جمن و هريتیمطالعة کلی

باشد می 3تا کلینتون  2رهوهای مطبوعاتی رياست جمهوری آمريکا، از آيزنکنفرانس

و به سمت يافته  دهد احترام در جلسات پرسش و پاسخ تنّزلنشان می که

 4اريکسونای ديگر، در مطالعه است.گرايش داشته  و چالشی قابلیهای تپرسش

مصاحبه با سیاستمداران برجسته  74ل شامای از خبرهای تلويزيونی یکرهپ (2011 

نتايج  آوری و تجزيه و تحلیل کرد.جمع رادر سوئد  2003و  1993، 1978از سال 

 در مصاحبه نگارانروزنامه های گذشته،که در زمان وی نشان داد در حالی پژوهش

 ا، يصمیمبرای طرح پرسش، درخواست توضیح يا ت با سیاستمداران و رويارويی

نقش  ،فعلیهای ، در دورهکردندسازی میزمینه خودهای پیشنهادو  تدوين سیاست

ر انتقادگ بازپرس»يا « مترجم»تری پیش گرفته و تبديل به الشیو چ مستقل

                                                           

1. Conventionalized communicative events 

2. Eisenhower 

3. Clinton  

4. Eriksson  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Bill_Clinton
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برخال  همتايان خود در اغلب اما . Eriksson, 2011: 66)  اندگشته« 1سیاستمداران

نگاران در برخی از کشورهای در حال توسعه، غرب، روزنامه ةيافتکشورهای توسعه

 2وهنکنتايج پژوهش هند. دنسبت به سیاستمداران ادب و احترام بیشتری نشان می

ی جنوبهای تلويزيونی در اياالت متحده، انگلستان و آفريقایمصاحبه ( از1989 

 هایدر مصاحبه« هاچالش»که بیشترين تعداد  نشان داد 1984سال شده در ثبت

اين،  جنوبی رخ داده است. عالوه برآفريقای هایوکمترين در مصاحبه آمريکايی

يا ايجاد  3تکیه صدا يا تغییر لحن يکايی و بريتانیايی با استفاده ازنگاران آمرروزنامه

و همچنین پرسش پیشین نسبت به همتايان خود در آفريقای جنوبی از  4بیانیه

 ,Du، به نقل از 1997  5مطالعة بیريسلین کردند.های بیشتری استفاده میپرسش

& Rendle-Short, 2016های چینی در کنفرانس نگاراندهد که روزنامه( نشان می

، و درواقع، شأن بیشتری برای رفتار کرده 6پرخاشگری و اصرارکمتر مطبوعاتی 

و  نگاران آمريکايیدر مطالعة روزنامه فروتنانه نسبت به پرخاشگری قائل هستند.

های بسیاری را نگاران آمريکايی پرسشدريافت که روزنامه (2006  7چینی، جیانگ

و  و متضادچالشی  کنند که به نوعیيیدِ بیشتر مطرح میأشدن و تبرای روشن

نگاران روزنامه . در حالی کهشودمی شمردهکننده در برابر شخص مس ول تهديد

ی تا اينکه مقام سیاس نندکهای بیشتری را برای اخذ نظرات مطرح میچینی پرسش

 .(Du, 2011را به چالش بکشند  

                                                           

1. critical interrogator of politicians 

2. Cohen 

3. Intonation   

4. Make a statement 

5. Brislin 

6. aggressiveness and perseverance 

7. Jiang 
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گیری کرد که خبرنگاران و ان نتیجهتوهای پیشین میبا نگاهی به پژوهش

 هایهای متفاوتی در طرح پرسش از مقامنگاران در کشورهای مختلف، شیوهروزنامه

بودن به صورت طرح انتقاد و برند. اين شیوه ها از چالشیسیاسی به کار می

های مقامات سیاسی در غرب تا رويکردی کمتر چالشی با بردن سیاست زيرپرسش

هنجارهای جامعه، به لحاظ احترام و ادب درکشورهای شرقی و در درنظرگرفتن 

 رانيا در مشابه ةمطالع وجود عدم در حاضر مقاله تیاهمحال توسعه متفاوت است. 

 است. یغرب بافت با آن سهيمقا و

 

 تحقیق شناسیروش. 3

 پیکره تحقیق. 1 3

های خبرنگاران در کنفرانسهايی است که شامل پرسش حاضر تحقیق ةپیکر

های آمريکا بین سال ةايران و اياالت متحد از رؤسای جمهورسیاسی ـ  مطبوعاتی

ـ  مطبوعاتیکنفرانس »در مطالعة حاضر، از عبارت  .اندپرسیده 1396تا  1391

به دلیل رويارويی خبرنگاران با رؤسای جمهور کشورشان در پرسش از « سیاسی

دسترسی به آرشیو اين  .ده استمسائل مربوط به کشور و جهان استفاده گردي

لیست  میسر شده و های اجتماعیخبری يا شبکه هایها از طريق سايتکنفرانس

خبرنگار ايرانی  70های در اين تحقیق، پرسش .آمده استها در پیوست اين شبکه

جمهور متبوعشان به صورت تصادفی خبرنگار در هر پیکره( از رئیس 35و آمريکايی  

ای که لیل شد. معیار انتخاب خبرنگاران خارجی با توجه به رسانهآوری و تحجمع

عد ب ةها ضبط و در مرحلاست. اين کنفرانس انجام شده ،پايگاه آن در آمريکا بوده

 .ه استبصورت نوشتاری برگردانده شد
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 آوری  و تحلیل داده. روش جمع2 3

دل ه نوشتار بی بهای مطبوعاتشده توسط خبرنگاران در کنفرانسهای مطرحپرسش

ه ( تحلیل شد2006دانلد  و مک 1هريتیج، الیوت من،و بر اساس چارچوب کلی شده

های مختلفی است که در سه بعد طراحی . اين چارچوب متشکل از شاخصاست

. اين سه بعد 4بودن محتواچالشی و  3های خودارجاعیقالب، 2طرح پرسشاند: شده

، 5هچندگان پرسشطراحی سوال به  شوند.یهای کوچکتر تقسیم مبندیبه دسته

قالب  شود.تقسیم می 8پذيریمس ولیت پرسش و 7منفی پرسش، 6آغازين چالش

 11دگرارجاعی هایقالب و 10خودارجاعی هایقالب، 9اظهاری پرسشارجاع نیز به 

 12بودن مقدمهچالشی دو طبقةشامل  بودن محتواچالشی شود. همچنین،تقسیم می

 هایبرای افزايش پايايی و اطمینان، داده شود.می 13کلی بودنیچالشو 

 نبی اطمینان قابلیت و اندشده هر دو پژوهشگر بررسی توسط شدهبندیطبقه

 .شده است محاسبه 14کوهن کاپ طريق آزمون از اسمی متغیرهای

                                                           

1. Elliott  

2. Question design 

3. referencing frames 

4. content adversarialness 

5. multiple questions 

6. preface tilt 

7. negative questions 

8. accountability question 

9. declarative questions 

10. self-referencing frames 

11. other-referencing frames 

12. preface adversarialness 

13. global adversarialness 

14. Cohen’s Kappa 
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شده در ذيل توضیح داده  (2006  دانلدمن، هريتیج، الیوت و مکچارچوب کلی

 :است

 (2006 و همکاران  منکلیچارچوب  (:1دول )ج

 بُعد شاخص

 چندگانه پرسش

 طرح پرسش
 آغازين چالش

 منفی پرسش

 پذيریمس ولیت پرسش

 اظهاری پرسش

 خودارجاعی هایقالب های ارجاعقالب

 دگرارجاعی هایقالب

 بودن مقدمهچالشی
 چالشی بودن محتوا

 بودن کلیچالشی

 

 طرح پرسش. 1 2 3

ش پرس و پرسش منفی، چالش آغازين، پرسش چندگانهبه چهار شاخص  راهبرد اين

 شود:پذيری تقسیم میمس ولیت

غم اينکه فقط یردر اين شاخص از طرح پرسش، خبرنگاران عل :پرسش چندگانه

در نوبت خود دارند، به طرح چندين پرسش پیاپی در  را طرح يک پرسش ةاجاز

های پرسش، خبرنگارانی که پرسش ازند. در مقايسه با طرح يکپردنوبت خود می

 .به نمايش می گذارندتر از خود پرسند، تصوری چالشیمتعددی می
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از ترجیح و اولويت به سمت پاسخ  است چالش آغازين عبارت: چالش آغازين

های پرسش (Du, 2011:61). که در پرسش آغازين نهفته است« خیر»يا « بله»

 ،های مطابق با نوع پرسش استپاسخ دادندهندة اولويت يا ترجیحشانبله/خیر ن

 ((Du, 2011 پذيرندمی ،آمده است قبل از پرسش که هايی رافرضزيرا شرايط وپیش

ن ... آ آيا» يا «اين ... نیست آيا»های بلی/خیر منفی با پرسش: پرسش منفی

-ينبد د وننکر وارد میبر او فشا، دنکششونده را به چالش میمصاحبه «نیست

نه و کنندگان. نه پرسشرندروش مناسبی برای القای پاسخ مورد انتظاترتیب، 

نها بلکه آکنند، میمطرح ن پرسشعنوان های منفی را بهدهندگان، پرسشپاسخ

و درخواستی برای کسب  دانسته مواضع  اغلب انتقادی( نظرات و گربیانرا 

. تفاوت چالش آغازين با پرسش منفی اين (Heritage, 2002دانند  نمی اطالعات

است که در چالش آغازين، پرسش بله يا خیر در فرم پاسخ دلخواه پرسیده 

ای آغاز و سپس، با يکی از شود در حالی که پرسش منفی  ابتدا با بیانیهمی

 شود. ساختارهای منفی باال ختم می

 تاًلشی هستند و ماهیپذيری چاهای مس ولیتپرسش: پذيریپرسش مسئولیت

فرض بر  زيرا نیست،دهی پرسش قابل پاسخ که دهستناين مفهوم در برگیرنده 

ج راي ای برای آن ندارد. دو قالبکنندهشونده توضیح قانعاين است که مصاحبه

 «اين کار را کردی چرا»معموالً با  پذيری وجود دارد کههای مس ولیتبرای پرسش

از صورت « را کردی کار چرا اين»شوند که صورت می آغاز «توانیمی چطور»و 

های شک و ترديد درقابلیت ايجاد سبب است، اماتر ماليم« توانیچطور می»

 شود. دهنده میپاسخ
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 های ارجاعقالب. 2 2 3

 هایقالب و های خودارجاعیقالب، اظهاریپرسش شاخص  سهبه  راهبرد اين

 شود:دگرارجاعی تقسیم می

های اظهاری معموالً اين است که آهنگ صدا در پايان ويژگی سوال :ریپرسش اظها

ای بیانیه خواندننگاران به شکلروزنامه های اظهاریآن خیزان است. گاهی اوقات پرسش

یدات تأک زيرا ،تند دارند یهای اظهاری لحن. پرسشکندنمود پیدا می پرسشدر پوشش 

 دهنده داشته باشند.مخربی برپاسخ که ممکن است تأثیرات ای دارندقاطعانه

نگار يا های خودارجاعی با ارجاع به قابلیت روزنامهقالب: های خودارجاعیقالب

يق ازطر کردن پرسش، اشاره به تمکین و احترام دارند. ارجاع به قابلیتقصد مطرح

 ممن قصد دار»يا « برای من وجود دارد آيا اين امکان میتوانم/ آيا»مانند  عباراتی

 شود. مطرح می« خواهم بپرسممی بپرسم/

در  سیاستمدار ارجاع خبرنگار به ازند عبارت هااين قالب: های دگرارجاعیقالب

مانند  ساختارهايیاستفاده از با  ال و غالباًؤدهی به سجهت تمايل يا توانايی در پاسخ

 گردد.آغاز می «آيا تمايل داشتید آيا تمايل داريد/»

 

 بودن محتوایچالش. 3 2 3 

 شود:بودن کلی تقسیم میچالشیو مقدماتی  چالششاخص  دوبه  راهبراد اين

مقدماتی به ماهیت انتقادی پرسش به سیاستمداران  چالش: بودن مقدمهچالشی

با  و ای انتقادیها که با مقدمهپرسشنوع گردد. اين میباز طور کلی دولت ه يا ب

 های بعدی خبرنگار است.برای پرسشای مقدمه ،شودلحنی آرام شروع می



 373 مريم فرنیا و نسرين عابديانهای سیاسی ايران و آمريکا/ احبههای چالشی خبرنگاران در مصپرسش 

 

دهد که هم مقدمه و هم بودن کلی زمانی روی میچالشی: بودن کلیچالشی

اين  . از(Clayman & Heritage: 2000  داشته باشد تقابلیحالت انتقادی و  ،پرسش

و از لحاظ سیاسی  تقابلی/ چالشینوع پرسش معموالً زمانی که موضوع پرسش 

 .Du, 2011: 62)  شودستفاده میا ،حساس و مهم باشد

 

 های تحقیقيافته. 4

شده در قسمت ها بر اساس مدل ارائهدر اين قسمت نتايج حاصل از تحلیل داده

 ةدر دو پیکر را توزيع فراوانی انواع پرسش 1جدول  .شودانجام میشناختی روش

 دهد.فارسی و انگلیسی نشان می
 

 فارسی و انگلیسیتوزيع نوع پرسش در پیکره : (1)جدول 

 فارسی انگلیسی
 مقیاس

 فراوانی درصد فراوانی درصد

 طرح پرسش 49 43.35 56 58.35

 های ارجاعقالب 40 35.40 29 30.20

 چالشی بودن محتوا 24 21.25 11 11.45

 جمع کل 113 100 96 100

 

پرسش بیشترين فراوانی طرح شده است، داده شان ن 1که در جدول  همانطور

 های ارجاع و  چالشیفارسی و انگلیسی داشته است. پس از آن قالب ةدر دو پیکررا 
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در ادامه  .اندفارسی و انگلیسی داشته ةپیکر بیشترين فراوانی را در دو محتوا بودن

 شود.به ارائه نتايج بر اساس نوع پرسش پرداخته می

 

 طرح پرسش. 1 4

زين، پرسش منفی و پرسش های پرسش چندگانه، چالش آغاطرح پرسش به دسته

 ه  نتايج حاصل از تحلیل پیکره راخالص 2شود.  جدول پذيری تقسیم میمس ولیت

شده است، چالش آغازين بیشترين همانطور که در جدول نشان داده دهد.نشان می

رسش پ ،انگلیسی و فارسی دارد. پس از آن ةفراوانی از طرح پرسش را در هر دو پیکر

ران هر خبرنگا بعدی فراوانی قرار دارند. ةپرسش چندگانه در رتبپذيری و مس ولیت

. در اندهای منفی کمتر استفاده کردهاز پرسش هادو گروه نسبت به ساير پرسش

 شود.پیکره تحقیق توضیح داده می هايی ازبندی طرح پرسش با مثالدسته زير،
 

 لیسیتوزيع فراوانی طرح پرسش در پیکره فارسی و انگ :(2)جدول 

ی
عن
ح م
سط

دار
 

ی
زاد
ه آ
رج
د

 

 دوکای

 فارسی انگلیسی

 مقیاس
 فراوانی درصد فراوانی درصد

 پرسش چندگانه 11 31.42 17 42.57 2.14 1 0.14

 چالش آغازين 14 40 22 62.85 3.66 1 *0.5

 پرسش منفی 2 5.71 3 8.57 -- 1 1.00

 پذيریپرسش مس ولیت 24 68.57 17 48.57 2.88 1 0.08

 پرسش چندگانه. 1 1 4
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راهبرد استفاده از پرسش که میزان  آمده در اين مطالعه نشان دادنتايج به دست

بوده  (%42.57  17( و %31.42  11ترتیب فارسی و انگلیسی به ةچندگانه در پیکر

 :اندهای زير از دو پیکره انتخاب شدهمثال .است

 

(1) I wanted to ask about gun violence. Today marks the one-year -- or 

one-month anniversary of the shooting in Newtown, which seemed to 

generate some momentum for reinstating the assault weapons ban. But 

there’s been fresh opposition to that ban from the NRA, and even Harry 

Reid has said that he questions whether it could pass Congress. Given 

that, how hard will you push for an assault weapons ban? And if one 

cannot pass Congress, what other measures would need to be included 

in a broad package in order to curb gun violence successfully? 

 

(2) What recourse do you have if Leader McConnell blocks a vote on your 

Supreme Court nominee?  And do you think that if you choose someone 

moderate enough that Republicans might change course and schedule a 

vote?  And as you consider that choice and who to nominate, what qualities 

are important to you, and is diversity among them?  Thank you. 

 

 انامروز تا پايان کارت از جنابعالی تقريبا میشه گفت که !قای ريیس جمهورآ( جناب 3 

 داريد فرصت روز هفت و پنجاه و چهارصد و هزار حدود چیزی هم يازدهم دولتدر 

 مه انتخاباتی تبلیغات در که همانطور خب ايران، عزيز ملت به رسانی خدمت برای

. ستا اقتصاد بخش داخلی لئمسا در جنابعالی هایبرنامه اولويت، داشتید خوبیة اشار

 بود؟ خواهد چه اقتصاد عرصه در يازدهم دولت اولويت که بفرمائید میخواهم مشخصاً

 .خیر؟ متشکرم يا افتي خواهد ادامه فعلی شیوه به ها يارانه مستقیم پرداخت آيا
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پرسش، در  3شود، خبرنگاران در مثال اول از ها مشاهده میهمانطور که در مثال

 اند.پرسش استفاده کرده 2از  3پرسش و در مثال  3، از 2مثال 

 

 چالش آغازين. 2 1 4

 ةچالش آغازين بیشترين فراوانی را در هر دو پیکرکه دهد نشان می 2نتايج جدول 

و  فارسی ةرکترتیب، فراوانی چالش آغازين در پیداشته است. بدين مورد مطالعه

 ( بوده است. %62.85  22(  و %40  14انگلیسی به ترتیب 

 قرار زير است: بههايی از دو پیکره مثال

(4) As you know, the Senate Democrats, Harry Reid sent you a letter 

begging you, essentially, to take -- consider some sort of executive 

action on this debt ceiling issue. I know you’ve said you’re not 

negotiating on it. Your administration has ruled out the various ideas 

that have been out there, the 14th Amendment, but just this morning 

House -- one of the House Democratic leaders, Jim Clyburn, asked you 

to use the 14th Amendment, and even said sometimes that’s what it 

takes. He brought up the Emancipation Proclamation, saying it took 

executive action when Congress wouldn’t act, and he compared the debt 

ceiling to that. So are you considering a Plan B? And if not, why not? 

 

(5) Thank you, Mr. President.  The Democratic race to replace you has 

gotten pretty heated lately, and you have Hillary Clinton saying that -- 

or at least casting herself as the rightful heir to your legacy and the one, 

the candidate who will be the keeper of your legacy, while also saying 

the Bernie Sanders has been disloyal to you.  Is she right? 

 

هايی در روزهای آخر مبارزه انتخاباتی صورت گرفت که قابل پیگرد بداخالقی( 6

 ؟موضوعات را پیگیری می کنیدشما اين قضايی است. 
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ال را در ويدئوهای روز ؤکنم اگر جواب اين سسالم. از شما خواهش می( 7

بیان بفرمايید. طی چند روز گذشته يکی از  درختکاری بیان کرديد، مجدداً

هزار میلیاردی شما  12نمايندگان مجلس به نقل از ديوان محاسبات از تخلف 

انتقادهايی را به دولت داشتید مبنی بر اينکه  خیراًدر حالی که شما ا ،صحبت کردند

ها وجود داشته و موقعی از لحاظ اقتصادی موفق نبوده است. در حالی که اين تخلف

درصد تورم بوده است. با  34.7داديد، نرخ تورم در کشور که کشور را تحويل می

جددا وارد عرصه حاال اگر از طريق دوستانتان مکنید توجه به اين دو موضوع فکر می

 ؟سیاست بشويد، مردم با شما هستند

 

شود، خبرنگاران ابتدا به طرح مقدمه مشاهده می 7تا  4های همانطور که در مثال

 اند.دارد استفاده کرده« خیر»يا « بله»از پرسشی که ساختار پاسخ  ،پرداخته و سپس

 

 پرسش منفی. 3 1 4

 فارسی و انگلیسی ةاين پرسش در پیکر نشان داده شده است، 2همانطور که در جدول 

 قرار زير است: به( بوده است. مثال از دو پیکره %8.57  3( و %5.71  2به ترتیب 
 

8) And doesn’t that suggest that we are going to go until a default 

situation? Because no one is talking to each other about how to resolve 

this? 

 

مقام معظم رهبری شما را از حضور در انتخابات منع کردند تا در کشور دوقطبی ( 8

در  کنید عمالًانتخابات، فکر نمی ةبه صحن ... . با توجه به ورود آقایشکل نگیرد

 کنید با شکل گرفتن دوقطبیِحال حاضر انتخابات دوقطبی شده است و فکر نمی
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 ؟ضرتعالی، اين دوقطبی از بین خواهد رفتآقای...... و آقای ....... با ورود ح

 

با توجه به اينکه شما حقوقدان هستید، و حکم برهم زدن امینت کشور را ( 9

 کنید؟را يکبار برای همیشه درباره حصر صحبت نمیدانید، چمی
د، خبرنگاران از ادوات منفی در نهدنشان می 10تا  8های همانطور که مثال

 اند.ردهبیان پرسش خود استفاده ک

 

 پذيریپرسش مسئولیت. 4 1 4

دهد که فراوانی استفاده از اين ساختار در پیکره نشان می 2نتايج تحلیل در جدول 

هايی باشد. مثال(  می%48.57  24(  و %68.57  24فارسی وانگلیسی به تر تیب 

 از دو پیکره از قرار زير است:

 
10) And lastly, as long as we’re doing this in a row, how do you respond 

to Republican criticism that your position is undercut by the fact that 

you and other members of your administration who were in the Senate 

at the time tried to filibuster Judge Alito in 2006? 

 
11) Thank you, Mr. President. Two different topics -- first on 

Syria.  Last year, when President Putin was about to enter into Syria, 

you said that he was doing so from a position of weakness and that he 

would only get himself involved in a quagmire there.  Now, with 

Aleppo about to fall, it seems like President Putin is basically getting 

one of his goals, which is to bolster Assad and to take out the rebels, 

which the U.S. is backing. How do you respond to critics who say that 

you have been outfoxed by Putin?  
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خارجه امريکا شما را خطاب قرارداد و گفت انتظار اين  وزير امور ،دو روز پیش( 12

های وری شود و ايران به حمايت از گروهآموشکی ايران جمع ةاست که برنام

 در اين باره چه پاسخی داريد؟آنها، دست بردارد.  ةتروريستی به گفت

رهبری به شما که خواستند شما  ةبعد از توصی !نژادبا سالم. آقای احمدی( 13

ای داديد و گفتید از هیچ جريانی در انتخابات حمايت ر پیدا نکنید، شما بیانیهحضو

 ؟. علت حمايتتان از آقای بقايی چه بود؟ چرا تغییر موضع داديدکنیدنمی

 

 های ارجاعقالب. 2 4

دهد. های ارجاع نشان میدر قالب را های خبرنگارانتوزيع فراوانی پرسش 3جدول 

-به های ديگر ارجاعیقالبو  است، پرسش اظهاریشده  نشان دادهکه همانطور 

 .نداداشته راانگلیسی بیشترين فراوانی  ةپیکر وفارسی  ةدر پیکرترتیب 

 

 های ارجاع در پیکره فارسی و انگلیسیفراوانی قالبتوزيع  :(3)جدول 

ی
عن
ح م
سط

دار
 

ی
زاد
ه ا
رج
د

 

ی
کا

دو
 

 فارسی انگلیسی
 مقیاس

 فراوانی % فراوانی %

 پرسش  اظهاری 1 2.85 0 0.0 - - -

 خودارجاعی قالب 7 20 7 20 0.00 1 1.00

 دگرارجاعی قالب 32 91.42 22 62.85 8.1 1 *0.00
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 پرسش اظهاری. 1 2 4

انگلیسی  ةاين پرسش در پیکراز نشان داده شده است،  3همانطور که در جدول 

ار برده شده است. مثال از پیکره کفارسی به ةبار در پیکر 1استفاده نشده و  فقط 

 فارسی از قرار زير است:

نژاد! شما چندين سال از شخصی حمايت کرديد که يکی از آقای احمدی( 14

ترين متهمین پرونده کهريزک بود. آقای سعید مرتضوی در دادگاه برای اصلی

وی اما علیرغم اتهامات ايشان، شما از آقای مرتض ،همیشه از قضاوت محروم شدند

حمايت کرديد. در ماجرای کهريزک حتی مقام معظم رهبری هم اين اقدام را 

اما هیچگاه شاهد نبوديم که شما درباره نفی يا محکومیت اين اتفاق  ،محکوم کردند

آقای احمدی نژادی که خودش را پاسدار قانون اساسی و مدافع صحبتی کنید. 

مورد نداد و حتی از متهم اصلی داند هیچگاه توضیحی در اين منافع ملت ايران می

 .اين پرونده دفاع کرد

 

 های خودارجاعیقالب. 2 2 4

استفاده از اين نوع پرسش در هر دو پیکره فارسی  میزان دهدنتايج تحلیل نشان می

 هايی از دو پیکره از قرار زير است:( بوده است. مثال%20  7 وانگلیسی

 

15) I wanted to ask you, first of all, whether you think that military 

intervention will be necessary in Libya to dislodge the Islamic State 

from Sirte.  And as an extension of that, do you think that by the end of 

your presidency the Islamic State will still have geographical 

strongholds throughout the Middle East?  And, I'm sorry, I can't resist 

asking a third -- how was the stadium course?  What did you 

shoot?  (Laughter) 
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16) Thank you, Mr. President.  I wanted to ask you, first of all, whether 

you think that military intervention will be necessary in Libya to 

dislodge the Islamic State from Sirte.  And as an extension of that, do 

you think that by the end of your presidency the Islamic State will still 

have geographical strongholds throughout the Middle East?  And, I'm 

sorry, I can't resist asking a third -- how was the stadium course?  What 

did you shoot?    

 

د که فرمايیدر فرمايشاتتان مکرر می .خسته نباشید !سالم اقای ريیس جمهور (17

را  بینیخواهم يک لحظه خوشاما می ،بین هستیدينده مذاکرات خوشآنسبت به 

کشورهای غربی در روند فعلی پافشاری  اًاحیاناگر   ال کنمؤو از شما سکنار بگذاريم 

کردن راهبرد اقتصاد شما برای دنبال ةبرنام ،تر شدها تنگکردند و حلقه تحريم

 .مقاومتی در کشور چیست؟ متشکرم

 

مراسم تحلیفتون اشاره داشتید که  وقتتون بخیر باشه. در !قای ريیس جمهور( آ18

بارزه با فقر و فساد و تبعیض خواهد های محوری جنابعالی ميکی از درواقع برنامه

از جنابعالی اين است که اين مبارزه به چه شکلی سازماندهی خواهد  سوال من .بود

 شد تا اينکه در واقع مردم آن را در زندگیشان احساس کنند؟

 

 های دگرارجاعیقالب. 3 2 4

ی و یسدهد استفاده  از اين پرسش در پیکره انگلها نشان مینتیجه تحلیل داده

 هايی از پیکره از قرار زير است:بار بوده است. مثال 32و   22فارسی به ترتیب  
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19) Thank you, Mr. President-elect. On that intelligence report, the 

second part of their conclusion was that Vladimir Putin ordered it 

because he aspired to help you in the election. Do you accept that part 

of the finding? And will you undo what President Obama did to punish 

the Russians for this or will you keep it in place? 

 

درباره سینما و موسیقی؛ با توجه به حمايت جانانه اهالی سینما آيا قصد داريد ( 02

؟ شیدفرهنگ و هنر داشته با ة... قصد داريد وزيری از بدنقای آا احترام کامل به ب

 ؟کنسرت چه خواهید کردموسیقی و  ةدربار

 

نش واکشما از آقای بقايی حمايت کرديد، اگر ايشان تايید صالحیت نشوند ( 23

 شما چه خواهد بود؟

 

 بودن محتواچالشی. 3 4

ی فارس ةا در دو پیکربندی آن ربودن محتوا و دستهتوزيع فراوانی چالشی 4جدول 

مورد بررسی  ةدهد، در پیکردهد. همانطور که جدول نشان میو انگلیسی نشان می

 بودن مقدمه بیشتر به کار رفته است.بودن کلی نسبت به چالشیچالشی صرفاً

 

 فارسی و انگلیسی ةبودن محتوا در پیکرتوزيع فراوانی چالشی :(4)جدول 

 درجه ازادی دارسطح معنی
 مقیاس فارسی انگلیسی دوکای

  فراوانی % فراوانی % 

 بودن مقدمهچالشی 10 28.57 3 8.57 6.19 1 *0.03

 بودن کلیچالشی 14 40 8 22.85 2.38 1 0.12
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 بودن مقدمهچالشی. 1 3 4 

بودن محتوا در پیکره فارسی نشان داده شده است،  چالشی 4همانطور که در جدول 

هايی ( بار استفاده شده است. مثال%8.57  3(  و %28.57 10و انگلیسی به ترتیب 

 از دو پیکره از قرار زير است:

 

21) I wanted to ask about gun violence. Today marks the one-year -- or 

one-month anniversary of the shooting in Newtown, which seemed to 

generate some momentum for reinstating the assault weapons ban. But 

there’s been fresh opposition to that ban from the NRA, and even Harry 

Reid has said that he questions whether it could pass Congress. Given 

that, how hard will you push for an assault weapons ban? And if one 

cannot pass Congress, what other measures would need to be included 

in a broad package in order to curb gun violence successfully?  

 

ن ابراز امیدواری کرديد دولت دوازدهم آدر فرآيند انتخابات و پس از ( 22

 ه. برای تحقق اين مهم، چه تغییراتی در کابینکارامدتر از دولت يازدهم باشد

 خواهید داشت؟

 1399برابری معیشتی تا سال  5در برنامه مکتوب شما يکی از وعده ها ارتقای ( 22

چه راهکارهای عملی برای تحقق اين  .بود. برخی گفتند اين وعده انتخاباتی است

 وعده داريد؟
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 بودن کلیچالشی. 2 3 4 

 ةدر دو پیکردهد، توزيع فراوانی اين نوع پرسش نشان می 4همانطورکه جدول 

هايی از دو پیکره . مثالاست( %22.85  8( و %40  14ترتیب فارسی و انگلیسی به

 از قرار زير است:

 

23) Thank you, Mr. President. On the issue of guns, given how difficult 

it will be, some would say impossible, to get any gun control measure 

passed through this Congress, what are you willing or able to do using 

the powers of your presidency to act without Congress? And I’d also 

like to know, what do you make of these long lines we’re seeing at gun 

shows and gun stores all around the country? I mean, even in 

Connecticut, applications for guns are up since the shooting in 

Newtown. 

 

24) Thank you, Mr. President. I want to come back to the debt ceiling, 

because in the summer of 2011, you said that you wouldn’t negotiate 

on the debt ceiling, and you did. Last year you said that you wouldn’t 

extend any of the Bush tax cuts for the wealthy, and you did. So as you 

say now that you’re not going to negotiate on the debt ceiling this year, 

why should House Republicans take that seriously and think that if we 

get to the one-minute-to-midnight scenario that you’re not going to 

back down? 

 

های متعدد از شما، شکايت رئیس مجلس در مورد پرونده شخص شما و شکايت( 25

ی حضرتعالی در حال بررس ةو غیره و اينکه سخنگوی قوه قضائیه اعالم کردند پروند

ن دردادگاه نشديد، شمايی که مدعی ، اما شما هیچگاه حاضر به حضور پیداکرداست

 .... لطفا پاسخ دهید عدالت و اصول هستید
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های متنوعی برای بهترشدن اوضاع کشور های انتخاباتی اخیر، وعدهدر وعده( 26

میلیون تومان افزايش  200داديد، از جمله طرح کارورزی. وام مسکن زوجین را به 

. چه کنیدهزار شغل ايجاد می 950تا . وعده داديد }.....{ دهید، وعده داديدمی

 ايد؟ها عمل کردهاين وعدهبه دهید که موقع گزارش می

 

آمده، در پاسخ به پرسش اول که اصحاب رسانه ايرانی دستبا توجه به نتايج به

، نتايج نشان پرسندمی چالشی از رؤسای جمهور هایپرسش نوع و آمريکايی چه

سیاسی توسط ـ  های مطبوعاتیکنفرانس در یچالش هایدهد که انواع پرسشمی

های . به عبارت ديگر، در پرسشاستخبرنگاران هر دو کشور استفاده شده 

بودن محتوا های ارجاع و  چالشیطیف متفاوتی از طرح پرسش، قالباز خبرنگاران 

 .استاستفاده شده 

سانه ب رنوع پرسش میان اصحابه لحاظ  در پاسخ به پرسش دوم که آيا تفاوتی

دهد که خبرنگاران ايرانی در مقايسه با نشان می وجود دارد يا خیر، نتايج آماری

بودن محتوا بیشتر استفاده های ارجاع و چالشیهمتايان آمريکايی خود از قالب

که خبرنگاران آمريکايی نسبت به خبرنگاران ايرانی از طرح پرسش  ند، در حالیاهکرد

دهد در طرح پرسش، دو نشان مینتايج آزمون کایند. اهبیشتر استفاده کرد

های خود آغازين در پرسشچالش داری بیشتر ازاطور معن خبرنگاران آمريکايی به

دار(. همچنین، =سطح معنی0.05اند  نسبت به خبرنگاران ايرانی استفاده کرده

تفاده اس پذيری بیشتر از خبرنگاران گروه ديگرمس ولیت خبرنگاران ايرانی از پرسش

دار در دو گروه بسیار نزديک است به تفاوت معنینیز آمده دستآمار به ند واهکرد

 دار(. سطح معنی = 0.08 
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ايرانی به طور  دهد خبرنگاراندو نشان میدر بعد قالب ارجاع، نتايج آزمون کای

از همتايان آمريکايی خود استفاده  پذيری بیشتراز پرسش مس ولیت داریمعنی

چالشی، خبرنگاران ايرانی  بعد محتوای در دار(. بعالوه،سطح معنی = 0.00اند  دهکر

مقدمه بیشتر از همتايان آمريکايی خود استفاده  بودنچالشی داری ازطور معنی به

 دار(. سطح معنی = 0.03ند  اهکرد

 

 گیریبحث و نتیجه. 5

 ,Bhatiaاسی دارد  گری در اقدامات سیهای مطبوعاتی نقشی میانجیکنفرانس

(، چراکه به واسطة آن، نتیجة موفقیت يا عدم موفقیت جلسات سیاسی به 2006

نه  سیاسیـ  مطبوعاتیکنندگان در کنفرانس گوش همگان خواهد رسید. شرکت

تنها افراد حاضر در صحنه هستند، بلکه کسانی هستند که در نهايت پیام اين 

چگونه خبرنگاران پرسش . (Hymes, 1974  رسدهای مطبوعاتی به آنها مینشست

دهند و چگونه اين تبادل گفتمان پرسند و چگونه سیاستمداران پاسخ میمی

شود. در اين مطالعه، از يک طر  رؤسای جمهور دو کشور ايران و مشاهده می

آمريکا در رويارويی با خبرنگاران و اصحاب رسانه قرار دارند و از طر  ديگر، جامعة 

اهیت رسد، با توجه به ماند. به نظر میگر اين تبادل گفتمانالملل نظارهبینداخلی و 

رويارويی مصاحبة خبری ـ سیاسی مدرن، خبرنگاران ايرانی و آمريکايی در 

های کارگیری رويکردی چالشی در تالش هستند به پرسشهای خود با بهگفتمان

 . چالشی خود برای توجه مخاطب مشروعیت بخشند

-های چالشی در هر دو پیکره بهتحقیق نشان داد، توزيع فراوانی پرسشنتايج 

 ،بترتیترتیب شامل طرح پرسش، قالب ارجاع و محتوای چالشی بوده است. بدين

الويت اصحاب رسانه در هر دو پیکره به چالش کشیدن رؤسای جمهوری با طرح 
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چالش »یری کارگدار برای رسیدن به پاسخ مورد نظر است. بههای جهتپرسش

کنندگان به دنبال فضای کافی برای دهد مصاحبهمی در هر دو پیکره نشان« آغازين

 .Clayman & Heritage, 2002)  های بعدی هستندکشیدن مصاحبه در پرسشبه چالش

 يید مخاطب درأيا ت« بله»شنیدن پاسخ « چالش آغازين»استفاده از پرسش هد  

به نظر  بنابراين،. Du & Rendle-Short, 2016)  پاسخ به پرسش طرح شده است

 گرفتن پاسخ مثبت ،رسد سیاست اصحاب رسانه در ايران و بخصوص در آمريکامی

های پس ازآن های چالشی بعدی در پرسشدر پرسش اول و سپس، طرح پرسش

 است.

ش پذيری پس از چالدست آمده، فراوانی پرسش مس ولیتبا توجه به نتايج به

دهد که اصحاب رسانه در ايران و آمريکا تمايل دارند با می آغازين، نشان

دارند، به طرح « توانید؟چگونه می»يا « چرا شما؟»هايی که محتوای پرسش

های کند به فعالیتازند که در حقیقت مخاطب را وادار میدپرب هايیپرسش

ننده کیدر واقع تداعد که نشوای مطرح میولی به گونه ،ساز خود پاسخ دهدمشکل

 دو و رندلة به گفت (. Clayman & Heritage, 2002   است بودن پرسشقابل پاسخغیر

بودن اين پذيری و چالشیسطح رويارويی پرسش مس ولیت(، 2016  شورتـ 

رح با ط، رسد اصحاب رسانه در ايران و آمريکاپرسش بسیار باال است، به نظر می

 ند.اهکشیدن مخاطب خود داشتالشاين پرسش از رؤسای جمهور سعی در به چ

ای در پذيری مختص تعامالت کالمی و محاورهاز آنجا که پرسش مس ولیت

ندرت در متون خبری به صورت مستقیم های مطبوعاتی است و بهکنفرانس

، نمونة پیکرة مورد تحلیل، تا Eriksson & Östman, 2013)شود  استفاده می

ها نگارش از رئیس جمهور با آنچه در روزنامه حدودی تفاوت پرسش خبرنگاران را

آمده، اگرچه فراوانی پرسش دستدهد. با توجه به نتايج بهشود، نشان میمی
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پذيری به سبب شرايط ناپايدار اقتصادی و سیاسی ايران، بسیار بیشتر از مس ولیت

 شود. پیکرة آمريکايی است، اما تفاوت معناداری بین دو پیکره يافت نمی

ش های پرسراهبردفراوانی را در میان  ترينپايین ،پیکره هر دودر سش منفی پر

دهد کاربرد پرسش منفی و ( نیز نشان می2011است. نتايج دو  داشته  چالشی

پرسش اظهاری درکشورهای درحال توسعه بسیار کم است. نه پرسش و نه پاسخ 

ار گرفتن است تا انتظ جنبه پرسشی نداشته و بیشتر بیان اظهار نظر« پرسش منفی»

به عبارت ديگر، خبرنگاران ايرانی و آمريکايی در هر دو Heritage, 2000).    اطالعات 

هايی به جز پرسش از طريق بیان صورت مسأله را به همراه پرسش منفی گروه روش

 کنند.کشیدن رؤسای جمهور انتخاب میبرای به چالش

 ةدومین پرسش مورد استفاد ،اعهای ارجدهد قالبنشان می همچنین نتايج

قالب و از اين طبقه،  سیاسی بوده استـ  اصحاب رسانه درکنفرانس مطبوعاتی

ارجاعی بیشترين استفاده را در میان خبرنگاران ايرانی داشته است. به عبارت ديگر

جمهور را مورد شخص رئیس 33مصاحبه خبری، خبرنگاران ايرانی در  35ديگر، از 

اصحاب هر دو رسانه ايران  ند.اهتقیم برای پاسخ به پرسش قرار دادمورد خطاب مس

نشان  تحقیق حاضر ةدر پیکر اظهاری و آمريکا تمايل چندانی به استفاده از پرسش

 اظهاری های چالشی اين است که پرسشتفاوت اين پرسش با ساير پرسش ند.دندا

 و قالب خبری دارد.شته ندا شکل پرسش

داری تقابل بودن محتوا، خبرنگاران ايرانی در سطح معنیدر ساختار چالشی

ه ند. باهکرد خبرنگاران آمريکايی استفادهز های خود بیشتر امقدمه را در پرسش

ای فارسی، استفاده از مقدمه ةهای چالشی پیکرعبارت ديگر، قالب بیشتر پرسش

تايج ن .ردگذاباز می برای شخص را  انتقادی همراه با پرسشی بود که فضای پاسخ

در تحقیقات خود در مورد  (1989  ( و کوهن2011اريکسون   را اين مطالعه آنچه
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 1اما برخال  نتايج دو ،کنديید میأت ،خبرنگاران آمريکايی گزارش کرده بودند

ی چالش هایاز خبرنگاران چینی، همتايان آسیايی ايشان در ايران از پرسش (2011 

اين  یاند. چراييی با مقامات سیاسی خود استفاده کردهبیشتری در رويارو تقابلی و

 های گذشتههای سیاسی بسیاری که ايران در طی دههچالش تفاوت ممکن است در

همچنین، نامزدهای انتخاباتی رياست جمهوری  .نهفته باشد ،با آن درگیر بوده است

ط صاد و روابايران با شعارهايی برای تغییر در وضعیت و معیشت مردم و بهبود اقت

شدن ايشان ها موجب به چالش کشیدهسیاسی وارد عرصه شده و عملی نشدن وعده

 شود.های چالشی میدر رويارويی با خبرنگاران و به تبع آن پرسش

از رؤسای جمهور پرداخته  خبرنگارانهای پرسشبه بررسی  تحقیق حاضر صرفاً

و همچنین  اب رسانهاصحهای تواند به بررسی پرسشاست. مطالعات آتی می

اصحاب های پرسش ،های رؤسای جمهوری يا سیاستمداران بپردازد. همچنینپاسخ

 تواند در تحقیقات آينده موردبا درنظرگرفتن فعالیَت جناحی ايشان نیز می رسانه

ا يهای مطبوعاتی تواند کنفرانسعالوه، مطالعات آينده میهب بررسی قرار گیرد.

 را که با حضور های مطبوعاتی گروهیرادی با کنفرانسانفهای سیاسی مصاحبه

  .، بررسی کندگیردمیبیش از يک مقام سیاسی انجام 

 زمانی پرداخته است. ةهای چالشی در يک دوراين مطالعه به بررسی پرسش

های کنفرانس در خبرنگاران های چالشیتواند پرسشمطالعات ديگر می بنابراين،

های بودن پرسشی زمانی متفاوت بررسی و  چالشیهامطبوعاتی را در دوره

شده مخالفت و تقابل دو عنصر پذيرفتهخبرنگاران را در در طول زمان بررسی کند. 

و با توجه به  Clayman & Heritage, 2002)   های سیاسی استدر ژانر مصاحبه

                                                           

1. Du 
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 خشونت کالمی ةهای خبری، شايد بتوان مطالعاتی در حوزماهیت چالشی مصاحبه

 هايی انجام داد.در چنین بافت
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