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چکیده
مطالعة حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیل کمی به بررسی پرسشهای چالشی مطرحشده
توسط خبرنگاران از رؤسای جمهور در مصاحبههای سیاسی ايران و آمريکا پرداخته است .برای
اين منظور ،پرسشهای مطرحشده از رؤسای جمهور در ايران دوره رياست احمدی نژاد و روحانی)
و رؤسای جمهور اياالت متحده دوره رياست اوباما و ترامپ) به طور تصادفی از حدود  70روزنامه
نگار  35نفر در هر گروه) در کنفرانسهای مطبوعاتی ـ سیاسی برگزارشده بین سالهای1391
تا  1396جمعآوری و تحلیل شده است .دادههای اين تحقیق بر اساس چارچوب کلیمن و
همکاران  )2006مورد تحلیل قرار گرفتند .يافتهها نشان داد که خبرنگاران آمريکايی از چالش
آغازين به طور معناداری بیشتر از خبرنگاران ايرانی استفاده کردهاند ،درحالی که قالب ديگر،
ارجاعی و چالش کلی در سطح معناداری در پیکرة ايرانی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است.
عالوه بر اين ،در دو پیکرة تحقیق پرسش منفی ،کمترين میزان فراوانی را داشته و از پرسش
اظهاری در پیکرة آمريکايی استفاده نشده است.
کلیدواژهها :پرســشهای خبرنگاران ،پرســش چالشــی ،مصــاحبه ســیاســی ،کنفرانسهای
مطبوعاتی.
نويسندة مس ول)*E-mail: mfarniair@gmail.com
**E-mail: nasrin.abebian33@gmail.com
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 .1مقدمه
استفاده از پرسشهای چالشی 1از ويژگیهای بارز روزنامهنگاران /خبرنگاران سیاسی
در بسیاری از کشورهای توسعه يافته غربی است که اهمیت زيادی در چرخة اخبار
سیاسی داشته  )McNair, 2000و اصحاب رسانه با شیوههای مختلفِ پرسش ،اين
نقش چالشی و رقابتی را ايفا میکنند .مطالعات پیشین نشان میدهد که اين شیوة
خبرنگاری تنها به داستانهای رسانههای چاپی ،)Clayman & Heritage, 2002 2مانند
روزنامه ،محدود نمیشود ،بلکه در منازعات رودرروEriksson, 2011; Rendle-Short, 3
 ،)2007همانند کنفرانسهای مطبوعاتی ،استفاده از پرسشهای چالشی بهعنوان
يکی از شیوههای تعامل رسانه با سیاستمداران ،شیوهای برای به چالش کشیدن
مصاحبهشونده است .در ايران نیز همانند بسیاری از کشورهای ديگر ،مصاحبههای
سیاسی اصحاب رسانه از شیوههای رسمی تعامل با سیاستمداران است و مصاحبة
اصحاب رسانه با سیاستمداران در کنفرانسهای مطبوعاتی غالبا به صورت تعاملی،
غیررسمی باپرسشهای شفاهی و غیرمکتوب صورت میگیرد .بسیاری از محققینِ
ارتباطات سیاسی مانند سمین و فیدلر  )1996معتقدند که مطالعه زبانِ موردِ
استفاده در بافتهای سیاسی نه تنها به بهبود عملکرد شرکتکنندگانِ درگیر در
اين نوع ارتباطات کمک میکند ،بلکه به عالقمندان اخبار سیاسی ،امکانِ درکِ بهتر
گفتمان ردوبدل شده میان طرفین درگیر و تبعات احتمالی اين تعامالت بر
فرايندهای سیاسی آينده را پیشبینی میکند.
از جمله مطالعات حوزة تحلیل گفتمان در بافت سیاسی ،میتوان به بررسی يا
مقايسه سخنرانیهای رؤسای جمهور ايران و آمريکا در دورههای مختلف انتخاباتی
1 . Adversarialness
2 . Print media
3 . Face-to-face interactions
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از منظر تحلیل گفتمان انتقادی

;Alemi, Tajeddin, & Rajabi Kondlaji, 2017

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

 ،)Rasekh, 2017بررسی نشانگرهای تعديل در کنفرانسهای مطبوعاتی ـ سیاسی
رياست جمهوری دهم غیاثیان و همکاران )1394 ،و بررسی سخنرانی حسن
روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل انصاريان و همکاران )1398 ،اشاره کرد.
لیکن ،با توجه به عدم وجود مطالعاتی درمورد نوع پرسشهای مطرحشده در
مصاحبههای سیاسی ،پژوهش حاضر به بررسی پرسشهای چالشی اصحاب رسانه
در اين کنفراسها از رؤسای جمهور ايران و آمريکا به زبان فارسی و انگلیسی
میپردازد .پرسشهای اين پژوهش به قرار زير است:
 .1اصحاب رسانة ايرانی و آمريکايی چه نوع پرسشهای چالشی از رؤسای جمهور
خود میپرسند؟
 .2آيا بهلحاظ نوع پرسش ،تفاوتی در میان اصحاب رسانه با يکديگر وجود دارد يا
خیر؟
 .2مبانی نظری :پرسش های چالشی خبرنگاران
عبارت «چالشی» يا «تقابلیبودن» با زبان و رفتار گفتمانی خبرنگاران درهم آمیخته
است که «نه تنها نوع پرسش ،بلکه چگونگی طرح آن برای اِعمال فشار و محدوديت
بر سیاستمداران را نیز در بر میگیرد»  .)Clayman, & Heritage, 2005: 563از
عبارت «چالش» در مصاحبههای خبری بیشتر برای محتوای پرسش استفاده
میشود و به مواردی در پرسش اشاره میکند که در آن نظری بر خال دستورکاری
که سیاستمدار بیان کرده است ،مطرح میشود Eriksson, G., & Östman,
 .)2013: 309شیوههای پرسشهای چالشی گاهی میتواند راهبردی تهديدگر
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 )Jucker, 1986يا بیادبانه  )Culpeper, Bousfield, & Wichmann, 2003برای مصاحبه-
شونده در نظر گرفته شود.
به گفتة هريتیج ،)2002 1استفاده از پرسشهای چالشی در مصاحبههای
خبری ،بیطرفی خبرنگاران را زير سوال میبرد و عالوه بر اين ،موجب میشود
مصاحبهشونده در شرايط مقابله با پرسش در موقعیتی دشوار قرار گیرد .طفرهرفتن
از پاسخ به پرسش ،يکی از راهبردهای پاسخ به آن دسته از پرسشهای چالشی
است که به منظور به چالشکشیدن مصاحبهشونده و بخصوص سیاستمدار ،در
مصاحبههای خبری استفاده میشود .)Heritage, 2002
صراحت ،قاطعیت و چالشیبودنِ 2پرسشهای خبرنگاران در طول زمان افزايش
يافته است؛ به عبارت ديگر ،خبرنگاران از دهة  1950به طور چشمگیری مستقلتر و
قویتر شدند و گهگاه با رفتاری چالشی با رؤسای جمهور ،کانديداهای رياست
جمهوری و مقامات رسمی روبرو میشوند  .)Clayman et al., 2006: 262چنین
رفتارهايی مغاير با هنجارهای ادب تعاملی )Goffman, 1967; Brown & Levinson, 1987
و آداب احترام به رهبران سیاسی  )Alexander, 1989است ،اما ظاهراً در سالهای اخیر
توانايی خبرنگاران در به چالشکشیدن سیاستمداران سنجیده میشود .مطالعات بر
روی پرسشهای کنفرانسهای مطبوعاتی اين رويدادها را برای رؤسای جمهوری
نسبتاً منفی ارزيابی میکند .)Eshbaugh-Soha, 2013
در مطالعة رفتار و گفتمان میان خبرنگاران و سیاستمداران در کنفرانسهای
مطبوعاتی و مصاحبههای سیاسی ،میبايست اثر رفتار و گفتمان هر دو گروه را بر
روی گروه ديگر بررسی کرد ،زيرا روشی که خبرنگار در ارتباط با سیاستمدار درپیش
1. Heritage
2. Directness, assertiveness and adversarial
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میگیرد ،بر روی رفتار سیاستمدار با وی اثر متقابل دارد و به همین علت ،در
مطالعات رفتارهای پرخاشگرانه سیاستمداران در کنفرانسهای مطبوعاتی از
قالبهای نظری پرخاشگری روزنامهنگاری 1استفاده میشود  .)Wu & Zhao, 2016به
گفتة کلیمن ،2الیوت ،هريتیج و مکدونالد ،)2007 )2007 3پرخاشگریِ
روزنامهنگاری در ابعاد آغازين ،صراحت ،اذعان ،چالش ومس ولیتپذيری ارزيابی
میشود که تحقیق حاضر به بررسی پرسشهای چالشی خبرنگاران در مصاحبههای
سیاسی دو کشور ايران و آمريکا به زبان هر کشورها میپردازد.
کنفرانس مطبوعاتی ـ سیاسی بخشی از گفتمانِ سیاسی است که شامل
سخنرانی ،گزارش ،مصاحبه ،تحلیل و مناظرة شخصیتهای سیاسی میشود .افزون
بر اين ،کنفرانس مطبوعاتی ـ سیاسی را میتوان بخشی از گفتمان رسانهای دانست.
گفتمانِ سیاسی بهعنوان زبان رسانههای جمعی يا نهادهای مختلفی شناخته می
شود که عموماً به عنوان بخشی از حوزة اجتماعی و سیاسی ارتباطات مورد استفاده
قرار میگیرد  .)Kirvalidze & Samnidze, 2016: 166گفتمان سیاسی به تعبیر
وندايک )1997 4نوعی از ژانر سیاسی 5است که اصطالحنامه و فرهنگ واژگان با
کاربردهای خاص خود را دارد.
مصاحبههای سیاسی را میتوان به دو حوزة گفتمان سیاسی و گفتمان رسانهای
مرتبط دانست که در آن قوانین مربوط به صحبت و عمل قابل تمايز است :چه کسی
چه چیزی ،کجا ،چه زمان و چرا گفت  .)Bhatia, 2006هد مطالعة مصاحبههای
سیاسی ـ خبری در بافت غرب ،توجه به الزام خبرنگاران به حفظ موضع بیطرفانة
1. Journalistic aggressiveness
2. Clayman
3. McDonald
3. Van Dijk
4. Political genre
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آنهاست  )Clayman & Heritage, 2002که هنجار و رفتار قابل انتظار از خبرنگاران
است  )Kantara, 2012يا روشهای مختلف مشروعی که ممکن است روزنامهنگاران
برای به چالشکشیدن مصاحبهشونده استفاده کنند  Rendle-Short, 2007؛ Clayman,
.)2002
به عنوان رويداد ارتباطی متداول 1در ژانر  ،)Swales,1990 ;Bhatia, 1993کنفرانس
مطبوعاتی شامل دستهبندیهايی در حوزههای مختلف مانند ورزشی ،مذهبی،
تجاری و غیره است که کنفرانس مطبوعاتی سیاسی يکی از انواع اين ژانر است
 .)Bhatia, 2006پژوهشهای پیشین به بررسی پرسشهای چالشی خبرنگاران در
ژانر مصاحبههای سیاسی در کنفرانسهای مطبوعاتی پرداختهاند .از آن جمله،
مطالعة کلیمن و هريتیج  ،2002نقلشده در  )Du, 2011از پرسشهای خبرنگاران
کنفرانسهای مطبوعاتی رياست جمهوری آمريکا ،از آيزنهور 2تا کلینتون 3میباشد
که نشان میدهد احترام در جلسات پرسش و پاسخ تنّزل يافته و به سمت
4
پرسشهای تقابلی و چالشی گرايش داشته است .در مطالعهای ديگر ،اريکسون
 )2011پیکرهای از خبرهای تلويزيونی شامل  74مصاحبه با سیاستمداران برجسته
از سال  1993 ،1978و  2003در سوئد را جمعآوری و تجزيه و تحلیل کرد .نتايج
پژوهش وی نشان داد در حالی که در زمانهای گذشته ،روزنامهنگاران در مصاحبه
و رويارويی با سیاستمداران برای طرح پرسش ،درخواست توضیح يا تصمیم ،يا
تدوين سیاست و پیشنهادهای خود زمینهسازی میکردند ،در دورههای فعلی ،نقش
مستقل و چالشیتری پیش گرفته و تبديل به «مترجم» يا «بازپرس انتقادگر
1. Conventionalized communicative events
2. Eisenhower
3. Clinton
4. Eriksson
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سیاستمداران »1گشتهاند  .(Eriksson, 2011: 66اما برخال همتايان خود در اغلب
کشورهای توسعهيافتة غرب ،روزنامهنگاران در برخی از کشورهای در حال توسعه،
2
نسبت به سیاستمداران ادب و احترام بیشتری نشان میدهند .نتايج پژوهش کوهن
 )1989از مصاحبههای تلويزيونی در اياالت متحده ،انگلستان و آفريقایجنوبی
ثبتشده در سال  1984نشان داد که بیشترين تعداد «چالشها» در مصاحبههای
آمريکايی وکمترين در مصاحبههای آفريقایجنوبی رخ داده است .عالوه بر اين،
روزنامهنگاران آمريکايی و بريتانیايی با استفاده از تکیه صدا يا تغییر لحن 3يا ايجاد
بیانیه 4و همچنین پرسش پیشین نسبت به همتايان خود در آفريقای جنوبی از
پرسشهای بیشتری استفاده میکردند .مطالعة بیريسلین ،1997 5به نقل از Du,
 )& Rendle-Short, 2016نشان میدهد که روزنامهنگاران چینی در کنفرانسهای
مطبوعاتی کمتر پرخاشگری و اصرار 6کرده ،و درواقع ،شأن بیشتری برای رفتار
فروتنانه نسبت به پرخاشگری قائل هستند .در مطالعة روزنامهنگاران آمريکايی و
چینی ،جیانگ )2006 7دريافت که روزنامهنگاران آمريکايی پرسشهای بسیاری را
برای روشنشدن و تأيیدِ بیشتر مطرح میکنند که به نوعی چالشی و متضاد و
تهديدکننده در برابر شخص مس ول شمرده میشود .در حالی که روزنامهنگاران
چینی پرسشهای بیشتری را برای اخذ نظرات مطرح میکنند تا اينکه مقام سیاسی
را به چالش بکشند .)Du, 2011

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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با نگاهی به پژوهشهای پیشین میتوان نتیجهگیری کرد که خبرنگاران و
روزنامهنگاران در کشورهای مختلف ،شیوههای متفاوتی در طرح پرسش از مقامهای
سیاسی به کار میبرند .اين شیوه ها از چالشیبودن به صورت طرح انتقاد و
زيرپرسش بردن سیاستهای مقامات سیاسی در غرب تا رويکردی کمتر چالشی با
درنظرگرفتن هنجارهای جامعه ،به لحاظ احترام و ادب درکشورهای شرقی و در
حال توسعه متفاوت است .اهمیت مقاله حاضر در عدم وجود مطالعة مشابه در ايران
و مقايسه آن با بافت غربی است.
 .3روششناسی تحقیق
 .1 3پیکره تحقیق
پیکرة تحقیق حاضر شامل پرسشهايی است که خبرنگاران در کنفرانسهای
مطبوعاتی ـ سیاسی از رؤسای جمهور ايران و اياالت متحدة آمريکا بین سالهای
 1391تا  1396پرسیدهاند .در مطالعة حاضر ،از عبارت «کنفرانس مطبوعاتی ـ
سیاسی» به دلیل رويارويی خبرنگاران با رؤسای جمهور کشورشان در پرسش از
مسائل مربوط به کشور و جهان استفاده گرديده است .دسترسی به آرشیو اين
کنفرانسها از طريق سايتهای خبری يا شبکههای اجتماعی میسر شده و لیست
اين شبکهها در پیوست آمده است .در اين تحقیق ،پرسشهای  70خبرنگار ايرانی
و آمريکايی  35خبرنگار در هر پیکره) از رئیسجمهور متبوعشان به صورت تصادفی
جمعآوری و تحلیل شد .معیار انتخاب خبرنگاران خارجی با توجه به رسانهای که
پايگاه آن در آمريکا بوده ،انجام شده است .اين کنفرانسها ضبط و در مرحلة بعد
بصورت نوشتاری برگردانده شده است.
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 .2 3روش جمعآوری و تحلیل داده
پرسشهای مطرحشده توسط خبرنگاران در کنفرانسهای مطبوعاتی به نوشتار بدل
شده و بر اساس چارچوب کلیمن ،هريتیج ،الیوت 1و مکدانلد  )2006تحلیل شده
است .اين چارچوب متشکل از شاخصهای مختلفی است که در سه بعد طراحی
شدهاند :طرح پرسش ،2قالبهای خودارجاعی 3و چالشیبودن محتوا .4اين سه بعد
به دستهبندیهای کوچکتر تقسیم میشوند .طراحی سوال به پرسش چندگانه،5
چالش آغازين ،6پرسش منفی 7و پرسش مس ولیتپذيری 8تقسیم میشود .قالب
11
ارجاع نیز به پرسش اظهاری ،9قالبهای خودارجاعی 10و قالبهای دگرارجاعی
12
تقسیم میشود .همچنین ،چالشیبودن محتوا شامل دو طبقة چالشیبودن مقدمه
و چالشیبودن کلی 13میشود .برای افزايش پايايی و اطمینان ،دادههای
طبقهبندیشده توسط هر دو پژوهشگر بررسی شدهاند و قابلیت اطمینان بین
متغیرهای اسمی از طريق آزمون کوهن کاپ 14محاسبه شده است.
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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چارچوب کلیمن ،هريتیج ،الیوت و مکدانلد  )2006در ذيل توضیح داده شده
است:
جدول ( :)1چارچوب کلیمن و همکاران )2006
بُعد

شاخص
پرسش چندگانه

طرح پرسش

چالش آغازين
پرسش منفی
پرسش مس ولیتپذيری
پرسش اظهاری

قالبهای ارجاع

قالبهای خودارجاعی
قالبهای دگرارجاعی

چالشی بودن محتوا

چالشیبودن مقدمه
چالشیبودن کلی

 .1 2 3طرح پرسش
اين راهبرد به چهار شاخص پرسش چندگانه ،چالش آغازين ،پرسش منفی و پرسش
مس ولیتپذيری تقسیم میشود:
پرسش چندگانه :در اين شاخص از طرح پرسش ،خبرنگاران علیرغم اينکه فقط
اجازة طرح يک پرسش را در نوبت خود دارند ،به طرح چندين پرسش پیاپی در
نوبت خود میپردازند .در مقايسه با طرح يک پرسش ،خبرنگارانی که پرسشهای
متعددی میپرسند ،تصوری چالشیتر از خود به نمايش می گذارند.
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چالش آغازين :چالش آغازين عبارت است از ترجیح و اولويت به سمت پاسخ
«بله» يا «خیر» که در پرسش آغازين نهفته است ) .(Du, 2011:61پرسشهای
بله/خیر نشاندهندة اولويت يا ترجیحدادن پاسخهای مطابق با نوع پرسش است،
زيرا شرايط وپیشفرضهايی را که قبل از پرسش آمده است ،میپذيرند ))Du, 2011
پرسش منفی :پرسش های بلی/خیر منفی با «آيا اين  ...نیست» يا «آيا آن ...
نیست» مصاحبه شونده را به چالش میکشند ،بر او فشار وارد میکنند و بدين-
ترتیب ،روش مناسبی برای القای پاسخ مورد انتظارند .نه پرسشکنندگان ونه
پاسخ دهندگان ،پرسش های منفی را بهعنوان پرسش مطرح نمیکنند ،بلکه آنها
را بیانگر نظرات و مواضع اغلب انتقادی) دانسته و درخواستی برای کسب
اطالعات نمی دانند  . )Heritage, 2002تفاوت چالش آغازين با پرسش منفی اين
است که در چالش آغازين ،پرسش بله يا خیر در فرم پاسخ دلخواه پرسیده
می شود در حالی که پرسش منفی ابتدا با بیانیه ای آغاز و سپس ،با يکی از
ساختارهای منفی باال ختم می شود.
پرسش مسئولیتپذيری :پرسشهای مس ولیتپذيری چالشی هستند و ماهیتاً
در برگیرنده اين مفهوم هستند که پرسش قابل پاسخدهی نیست ،زيرا فرض بر
اين است که مصاحبهشونده توضیح قانعکنندهای برای آن ندارد .دو قالب رايج
برای پرسشهای مس ولیتپذيری وجود دارد که معموالً با «چرا اين کار را کردی»
و «چطور میتوانی» آغاز میشوند که صورت «چرا اين کار را کردی» از صورت
«چطور میتوانی» ماليمتر است ،اما سبب ايجاد شک و ترديد درقابلیتهای
پاسخدهنده میشود.
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 .2 2 3قالبهای ارجاع
اين راهبرد به سه شاخص پرسش اظهاری ،قالبهای خودارجاعی و قالبهای
دگرارجاعی تقسیم میشود:
پرسش اظهاری :ويژگی سوالهای اظهاری معموالً اين است که آهنگ صدا در پايان
آن خیزان است .گاهی اوقات پرسشهای اظهاری روزنامهنگاران به شکلخواندن بیانیهای
در پوشش پرسش نمود پیدا میکند .پرسشهای اظهاری لحنی تند دارند ،زيرا تأکیدات
قاطعانهای دارند که ممکن است تأثیرات مخربی برپاسخدهنده داشته باشند.
قالبهای خودارجاعی :قالبهای خودارجاعی با ارجاع به قابلیت روزنامهنگار يا
قصد مطرحکردن پرسش ،اشاره به تمکین و احترام دارند .ارجاع به قابلیت ازطريق
عباراتی مانند «آيا میتوانم /آيا اين امکان برای من وجود دارد» يا «من قصد دارم
بپرسم /میخواهم بپرسم» مطرح میشود.
قالبهای دگرارجاعی :اين قالبها عبارتند از ارجاع خبرنگار به سیاستمدار در
جهت تمايل يا توانايی در پاسخدهی به سؤال و غالباً با استفاده از ساختارهايی مانند
«آيا تمايل داريد /آيا تمايل داشتید» آغاز میگردد.
 .3 2 3چالشیبودن محتوا
اين راهبراد به دو شاخص چالش مقدماتی و چالشیبودن کلی تقسیم میشود:
چالشیبودن مقدمه :چالش مقدماتی به ماهیت انتقادی پرسش به سیاستمداران
يا به طور کلی دولت باز میگردد .اين نوع پرسشها که با مقدمهای انتقادی و با
لحنی آرام شروع میشود ،مقدمهای برای پرسشهای بعدی خبرنگار است.
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چالشیبودن کلی :چالشیبودن کلی زمانی روی میدهد که هم مقدمه و هم
پرسش ،حالت انتقادی و تقابلی داشته باشد  .)Clayman & Heritage: 2000از اين
نوع پرسش معموالً زمانی که موضوع پرسش تقابلی /چالشی و از لحاظ سیاسی
حساس و مهم باشد ،استفاده میشود .(Du, 2011: 62
 .4يافتههای تحقیق
در اين قسمت نتايج حاصل از تحلیل دادهها بر اساس مدل ارائهشده در قسمت
روششناختی انجام میشود .جدول  1توزيع فراوانی انواع پرسش را در دو پیکرة
فارسی و انگلیسی نشان میدهد.
جدول ( :)1توزيع نوع پرسش در پیکره فارسی و انگلیسی
مقیاس

انگلیسی

فارسی
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

طرح پرسش

49

43.35

56

58.35

قالبهای ارجاع

40

35.40

29

30.20

چالشی بودن محتوا

24

21.25

11

11.45

جمع کل

113

100

96

100

همانطور که در جدول  1نشان داده شده است ،طرح پرسش بیشترين فراوانی
را در دو پیکرة فارسی و انگلیسی داشته است .پس از آن قالبهای ارجاع و چالشی
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بودن محتوا بیشترين فراوانی را در دو پیکرة فارسی و انگلیسی داشتهاند .در ادامه
به ارائه نتايج بر اساس نوع پرسش پرداخته میشود.
 .1 4طرح پرسش
طرح پرسش به دستههای پرسش چندگانه ،چالش آغازين ،پرسش منفی و پرسش
مس ولیتپذيری تقسیم میشود .جدول  2خالصه نتايج حاصل از تحلیل پیکره را
نشان میدهد .همانطور که در جدول نشان دادهشده است ،چالش آغازين بیشترين
فراوانی از طرح پرسش را در هر دو پیکرة انگلیسی و فارسی دارد .پس از آن ،پرسش
مس ولیتپذيری و پرسش چندگانه در رتبة بعدی فراوانی قرار دارند .خبرنگاران هر
دو گروه نسبت به ساير پرسشها از پرسشهای منفی کمتر استفاده کردهاند .در
زير ،دستهبندی طرح پرسش با مثالهايی از پیکره تحقیق توضیح داده میشود.
جدول ( :)2توزيع فراوانی طرح پرسش در پیکره فارسی و انگلیسی
کایدو

درجه آزادی

سطح معنیدار

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

پرسش مس ولیتپذيری

24

68.57

17

48.57

2.88

1

0.08

فارسی
مقیاس

انگلیسی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

 .1 1 4پرسش چندگانه
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نتايج به دستآمده در اين مطالعه نشان داد که میزان راهبرد استفاده از پرسش
) بوده%42.57 17 ) و%31.42 11 چندگانه در پیکرة فارسی و انگلیسی بهترتیب
: مثالهای زير از دو پیکره انتخاب شدهاند.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.

) جناب آقای ريیس جمهور! جنابعالی تقريبا میشه گفت که از امروز تا پايان کارتان3
در دولت يازدهم هم چیزی حدود هزار و چهارصد و پنجاه و هفت روز فرصت داريد
 خب همانطور که در تبلیغات انتخاباتی هم،برای خدمت رسانی به ملت عزيز ايران
. اولويت برنامههای جنابعالی در مسائل داخلی بخش اقتصاد است،اشارة خوبی داشتید
مشخصاً میخواهم بفرمائید که اولويت دولت يازدهم در عرصه اقتصاد چه خواهد بود؟
.آيا پرداخت مستقیم يارانه ها به شیوه فعلی ادامه خواهد يافت يا خیر؟ متشکرم
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 در، پرسش3  خبرنگاران در مثال اول از،همانطور که در مثالها مشاهده میشود
. پرسش استفاده کردهاند2  از3  پرسش و در مثال3  از،2 مثال
 چالش آغازين.2 1 4
 نشان میدهد که چالش آغازين بیشترين فراوانی را در هر دو پیکرة2 نتايج جدول
 فراوانی چالش آغازين در پیکرة فارسی و، بدينترتیب.مورد مطالعه داشته است
.) بوده است%62.85 22 ) و%40 14 انگلیسی به ترتیب
:مثالهايی از دو پیکره به قرار زير است
(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?

) بداخالقیهايی در روزهای آخر مبارزه انتخاباتی صورت گرفت که قابل پیگرد6
 شما اين موضوعات را پیگیری می کنید؟.قضايی است
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 )7سالم .از شما خواهش میکنم اگر جواب اين سؤال را در ويدئوهای روز
درختکاری بیان کرديد ،مجدداً بیان بفرمايید .طی چند روز گذشته يکی از
نمايندگان مجلس به نقل از ديوان محاسبات از تخلف  12هزار میلیاردی شما
صحبت کردند ،در حالی که شما اخیراً انتقادهايی را به دولت داشتید مبنی بر اينکه
از لحاظ اقتصادی موفق نبوده است .در حالی که اين تخلفها وجود داشته و موقعی
که کشور را تحويل میداديد ،نرخ تورم در کشور  34.7درصد تورم بوده است .با
توجه به اين دو موضوع فکر میکنید حاال اگر از طريق دوستانتان مجددا وارد عرصه
سیاست بشويد ،مردم با شما هستند؟
همانطور که در مثالهای  4تا  7مشاهده میشود ،خبرنگاران ابتدا به طرح مقدمه
پرداخته و سپس ،از پرسشی که ساختار پاسخ «بله» يا «خیر» دارد استفاده کردهاند.
 .3 1 4پرسش منفی
همانطور که در جدول  2نشان داده شده است ،اين پرسش در پیکرة فارسی و انگلیسی
به ترتیب  )%5.71 2و  )%8.57 3بوده است .مثال از دو پیکره به قرار زير است:
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

 )8مقام معظم رهبری شما را از حضور در انتخابات منع کردند تا در کشور دوقطبی
شکل نگیرد .با توجه به ورود آقای  ...به صحنة انتخابات ،فکر نمیکنید عمالً در
حال حاضر انتخابات دوقطبی شده است و فکر نمیکنید با شکل گرفتن دوقطبیِ
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 اين دوقطبی از بین خواهد رفت؟، با ورود حضرتعالی.......  و آقای......آقای
 و حکم برهم زدن امینت کشور را،) با توجه به اينکه شما حقوقدان هستید9
 چرا يکبار برای همیشه درباره حصر صحبت نمیکنید؟،میدانید
 خبرنگاران از ادوات منفی در، نشان میدهند10  تا8 همانطور که مثالهای
.بیان پرسش خود استفاده کردهاند
 پرسش مسئولیتپذيری.4 1 4
 نشان میدهد که فراوانی استفاده از اين ساختار در پیکره2 نتايج تحلیل در جدول
 مثالهايی.) میباشد%48.57 24 ) و%68.57 24 فارسی 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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 )12دو روز پیش ،وزير امور خارجه امريکا شما را خطاب قرارداد و گفت انتظار اين
است که برنامة موشکی ايران جمعآوری شود و ايران به حمايت از گروههای
تروريستی به گفتة آنها ،دست بردارد .در اين باره چه پاسخی داريد؟
 )13با سالم .آقای احمدینژاد! بعد از توصیة رهبری به شما که خواستند شما
حضور پیدا نکنید ،شما بیانیهای داديد و گفتید از هیچ جريانی در انتخابات حمايت
نمیکنید .علت حمايتتان از آقای بقايی چه بود؟ چرا تغییر موضع داديد؟
 .2 4قالبهای ارجاع
جدول  3توزيع فراوانی پرسشهای خبرنگاران را در قالبهای ارجاع نشان میدهد.
همانطور که نشان داده شده است ،پرسش اظهاری و قالبهای ديگر ارجاعی به-
ترتیب در پیکرة فارسی و پیکرة انگلیسی بیشترين فراوانی را داشتهاند.
جدول ( :)3توزيع فراوانی قالبهای ارجاع در پیکره فارسی و انگلیسی
کایدو

درجه ازادی

سطح معنیدار

پرسش اظهاری

1

2.85

0

0.0

-

-

-

قالب خودارجاعی

7

20

7

20

0.00

1

1.00

قالب دگرارجاعی

32

91.42

22

62.85

8.1

1

*0.00

فارسی

مقیاس

انگلیسی

فراوانی

%

فراوانی

%

380

علم زبان؛ سال  ،7شمارة  ،12پايیز و زمستان 1399

 .1 2 4پرسش اظهاری
همانطور که در جدول  3نشان داده شده است ،از اين پرسش در پیکرة انگلیسی
استفاده نشده و فقط  1بار در پیکرة فارسی بهکار برده شده است .مثال از پیکره
فارسی از قرار زير است:
 )14آقای احمدینژاد! شما چندين سال از شخصی حمايت کرديد که يکی از
اصلیترين متهمین پرونده کهريزک بود .آقای سعید مرتضوی در دادگاه برای
همیشه از قضاوت محروم شدند ،اما علیرغم اتهامات ايشان ،شما از آقای مرتضوی
حمايت کرديد .در ماجرای کهريزک حتی مقام معظم رهبری هم اين اقدام را
محکوم کردند ،اما هیچگاه شاهد نبوديم که شما درباره نفی يا محکومیت اين اتفاق
صحبتی کنید .آقای احمدی نژادی که خودش را پاسدار قانون اساسی و مدافع
منافع ملت ايران میداند هیچگاه توضیحی در اين مورد نداد و حتی از متهم اصلی
اين پرونده دفاع کرد.
 .2 2 4قالبهای خودارجاعی
نتايج تحلیل نشان میدهد میزان استفاده از اين نوع پرسش در هر دو پیکره فارسی
وانگلیسی  )%20 7بوده است .مثالهايی از دو پیکره از قرار زير است:
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

 )17سالم اقای ريیس جمهور! خسته نباشید .در فرمايشاتتان مکرر میفرمايید که
نسبت به آينده مذاکرات خوشبین هستید ،اما میخواهم يک لحظه خوشبینی را
کنار بگذاريم و از شما سؤال کنم اگر احیاناً کشورهای غربی در روند فعلی پافشاری
کردند و حلقه تحريمها تنگتر شد ،برنامة شما برای دنبالکردن راهبرد اقتصاد
مقاومتی در کشور چیست؟ متشکرم.
 )18آقای ريیس جمهور! وقتتون بخیر باشه .در مراسم تحلیفتون اشاره داشتید که
يکی از درواقع برنامههای محوری جنابعالی مبارزه با فقر و فساد و تبعیض خواهد
بود .سوال من از جنابعالی اين است که اين مبارزه به چه شکلی سازماندهی خواهد
شد تا اينکه در واقع مردم آن را در زندگیشان احساس کنند؟
 .3 2 4قالبهای دگرارجاعی
نتیجه تحلیل دادهها نشان میدهد استفاده از اين پرسش در پیکره انگلیسی و
فارسی به ترتیب  22و  32بار بوده است .مثالهايی از پیکره از قرار زير است:
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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

 )20درباره سینما و موسیقی؛ با توجه به حمايت جانانه اهالی سینما آيا قصد داريد
با احترام کامل به آقای  ...قصد داريد وزيری از بدنة فرهنگ و هنر داشته باشید؟
دربارة موسیقی و کنسرت چه خواهید کرد؟
 )23شما از آقای بقايی حمايت کرديد ،اگر ايشان تايید صالحیت نشوند واکنش
شما چه خواهد بود؟
 .3 4چالشیبودن محتوا
جدول  4توزيع فراوانی چالشیبودن محتوا و دستهبندی آن را در دو پیکرة فارسی
و انگلیسی نشان میدهد .همانطور که جدول نشان میدهد ،در پیکرة مورد بررسی
صرفاً چالشیبودن کلی نسبت به چالشیبودن مقدمه بیشتر به کار رفته است.
جدول ( :)4توزيع فراوانی چالشیبودن محتوا در پیکرة فارسی و انگلیسی
فارسی

مقیاس

کایدو

انگلیسی

فراوانی

%

فراوانی

%

چالشیبودن مقدمه

10

28.57

3

8.57

6.19

چالشیبودن کلی

14

40

8

22.85

2.38

درجه ازادی

سطح معنیدار

1

*0.03

1

0.12
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 .1 3 4چالشیبودن مقدمه
همانطور که در جدول  4نشان داده شده است ،چالشیبودن محتوا در پیکره فارسی
و انگلیسی به ترتیب  )%28.57 10و  )%8.57 3بار استفاده شده است .مثالهايی
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

 )22در فرآيند انتخابات و پس از آ ن ابراز امیدواری کرديد دولت دوازدهم
کارامدتر از دولت يازدهم باشد  .برای تحقق اين مهم ،چه تغییراتی در کابینه
خواهید داشت؟
 )22در برنامه مکتوب شما يکی از وعده ها ارتقای  5برابری معیشتی تا سال 1399
بود .برخی گفتند اين وعده انتخاباتی است .چه راهکارهای عملی برای تحقق اين
وعده داريد؟
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 چالشیبودن کلی.2 3 4
 توزيع فراوانی اين نوع پرسش در دو پیکرة، نشان میدهد4 همانطورکه جدول
 مثالهايی از دو پیکره.) است%22.85 8 ) و%40 14 فارسی و انگلیسی بهترتیب
: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?

 شکايت رئیس مجلس،) در مورد پرونده شخص شما و شکايتهای متعدد از شما25
و غیره و اينکه سخنگوی قوه قضائیه اعالم کردند پروندة حضرتعالی در حال بررسی
 شمايی که مدعی، اما شما هیچگاه حاضر به حضور پیداکردن دردادگاه نشديد،است
. لطفا پاسخ دهید... عدالت و اصول هستید
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 )26در وعدههای انتخاباتی اخیر ،وعدههای متنوعی برای بهترشدن اوضاع کشور
داديد ،از جمله طرح کارورزی .وام مسکن زوجین را به  200میلیون تومان افزايش
میدهید ،وعده داديد { .}.....وعده داديد تا  950هزار شغل ايجاد میکنید .چه
موقع گزارش میدهید که به اين وعدهها عمل کردهايد؟
با توجه به نتايج بهدستآمده ،در پاسخ به پرسش اول که اصحاب رسانه ايرانی
و آمريکايی چه نوع پرسشهای چالشی از رؤسای جمهور میپرسند ،نتايج نشان
میدهد که انواع پرسشهای چالشی در کنفرانسهای مطبوعاتی ـ سیاسی توسط
خبرنگاران هر دو کشور استفاده شده است .به عبارت ديگر ،در پرسشهای
خبرنگاران از طیف متفاوتی از طرح پرسش ،قالبهای ارجاع و چالشیبودن محتوا
استفاده شده است.
در پاسخ به پرسش دوم که آيا تفاوتی به لحاظ نوع پرسش میان اصحاب رسانه
وجود دارد يا خیر ،نتايج آماری نشان میدهد که خبرنگاران ايرانی در مقايسه با
همتايان آمريکايی خود از قالبهای ارجاع و چالشیبودن محتوا بیشتر استفاده
کردهاند ،در حالی که خبرنگاران آمريکايی نسبت به خبرنگاران ايرانی از طرح پرسش
بیشتر استفاده کردهاند .نتايج آزمون کایدو نشان میدهد در طرح پرسش،
خبرنگاران آمريکايی به طور معناداری بیشتر از چالشآغازين در پرسشهای خود
نسبت به خبرنگاران ايرانی استفاده کردهاند =0.05سطح معنیدار) .همچنین،
خبرنگاران ايرانی از پرسش مس ولیتپذيری بیشتر از خبرنگاران گروه ديگر استفاده
کردهاند و آمار بهدستآمده نیز به تفاوت معنیدار در دو گروه بسیار نزديک است
 = 0.08سطح معنیدار).
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در بعد قالب ارجاع ،نتايج آزمون کایدو نشان میدهد خبرنگاران ايرانی به طور
معنیداری از پرسش مس ولیتپذيری بیشتر از همتايان آمريکايی خود استفاده
کردهاند  = 0.00سطح معنیدار) .بعالوه ،در بعد محتوای چالشی ،خبرنگاران ايرانی
به طور معنیداری از چالشیبودن مقدمه بیشتر از همتايان آمريکايی خود استفاده
کردهاند  = 0.03سطح معنیدار).
 .5بحث و نتیجهگیری
کنفرانسهای مطبوعاتی نقشی میانجیگری در اقدامات سیاسی دارد
 ،)2006چراکه به واسطة آن ،نتیجة موفقیت يا عدم موفقیت جلسات سیاسی به
گوش همگان خواهد رسید .شرکتکنندگان در کنفرانس مطبوعاتی ـ سیاسی نه
تنها افراد حاضر در صحنه هستند ،بلکه کسانی هستند که در نهايت پیام اين
نشستهای مطبوعاتی به آنها میرسد  .)Hymes, 1974چگونه خبرنگاران پرسش
میپرسند و چگونه سیاستمداران پاسخ میدهند و چگونه اين تبادل گفتمان
مشاهده میشود .در اين مطالعه ،از يک طر رؤسای جمهور دو کشور ايران و
آمريکا در رويارويی با خبرنگاران و اصحاب رسانه قرار دارند و از طر ديگر ،جامعة
داخلی و بینالملل نظارهگر اين تبادل گفتماناند .به نظر میرسد ،با توجه به ماهیت
رويارويی مصاحبة خبری ـ سیاسی مدرن ،خبرنگاران ايرانی و آمريکايی در
گفتمانهای خود با بهکارگیری رويکردی چالشی در تالش هستند به پرسشهای
چالشی خود برای توجه مخاطب مشروعیت بخشند.
Bhatia,

نتايج تحقیق نشان داد ،توزيع فراوانی پرسشهای چالشی در هر دو پیکره به-
ترتیب شامل طرح پرسش ،قالب ارجاع و محتوای چالشی بوده است .بدينترتیب،
الويت اصحاب رسانه در هر دو پیکره به چالش کشیدن رؤسای جمهوری با طرح
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پرسشهای جهتدار برای رسیدن به پاسخ مورد نظر است .بهکارگیری «چالش
آغازين» در هر دو پیکره نشان میدهد مصاحبهکنندگان به دنبال فضای کافی برای
به چالشکشیدن مصاحبه در پرسشهای بعدی هستند .(Clayman & Heritage, 2002
هد استفاده از پرسش «چالش آغازين» شنیدن پاسخ «بله» يا تأيید مخاطب در
پاسخ به پرسش طرح شده است  .(Du & Rendle-Short, 2016بنابراين ،به نظر
میرسد سیاست اصحاب رسانه در ايران و بخصوص در آمريکا ،گرفتن پاسخ مثبت
در پرسش اول و سپس ،طرح پرسشهای چالشی بعدی در پرسشهای پس ازآن
است.
با توجه به نتايج به دست آمده ،فراوانی پرسش مس ولیتپذيری پس از چالش
آغازين ،نشان می دهد که اصحاب رسانه در ايران و آمريکا تمايل دارند با
پرسشهايی که محتوای «چرا شما؟» يا «چگونه میتوانید؟» دارند ،به طرح
پرسشهايی بپردازند که در حقیقت مخاطب را وادار میکند به فعالیتهای
مشکلساز خود پاسخ دهد ،ولی به گونهای مطرح میشوند که در واقع تداعیکننده
غیرقابل پاسخبودن پرسش است  .)Clayman & Heritage, 2002به گفتة دو و رندل
ـ شورت  ،)2016سطح رويارويی پرسش مس ولیتپذيری و چالشیبودن اين
پرسش بسیار باال است ،به نظر می رسد اصحاب رسانه در ايران و آمريکا ،با طرح
اين پرسش از رؤسای جمهور سعی در به چالشکشیدن مخاطب خود داشتهاند.
از آنجا که پرسش مس ولیت پذيری مختص تعامالت کالمی و محاورهای در
کنفرانسهای مطبوعاتی است و به ندرت در متون خبری به صورت مستقیم
استفاده میشود  ، (Eriksson & Östman, 2013نمونة پیکرة مورد تحلیل ،تا
حدودی تفاوت پرسش خبرنگاران را از رئیس جمهور با آنچه در روزنامهها نگارش
میشود ،نشان میدهد .با توجه به نتايج بهدستآمده ،اگرچه فراوانی پرسش
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مس ولیت پذيری به سبب شرايط ناپايدار اقتصادی و سیاسی ايران ،بسیار بیشتر از
پیکرة آمريکايی است ،اما تفاوت معناداری بین دو پیکره يافت نمیشود.
پرسش منفی در هر دو پیکره ،پايینترين فراوانی را در میان راهبردهای پرسش
چالشی داشته است .نتايج دو  )2011نیز نشان میدهد کاربرد پرسش منفی و
پرسش اظهاری درکشورهای درحال توسعه بسیار کم است .نه پرسش و نه پاسخ
«پرسش منفی» جنبه پرسشی نداشته و بیشتر بیان اظهار نظر است تا انتظار گرفتن
اطالعات  .(Heritage, 2000به عبارت ديگر ،خبرنگاران ايرانی و آمريکايی در هر دو
گروه روشهايی به جز پرسش از طريق بیان صورت مسأله را به همراه پرسش منفی
برای به چالشکشیدن رؤسای جمهور انتخاب میکنند.
نتايج همچنین نشان میدهد قالبهای ارجاع ،دومین پرسش مورد استفادة
اصحاب رسانه درکنفرانس مطبوعاتی ـ سیاسی بوده است و از اين طبقه ،قالب
ديگرارجاعی بیشترين استفاده را در میان خبرنگاران ايرانی داشته است .به عبارت
ديگر ،از  35مصاحبه خبری ،خبرنگاران ايرانی در  33مورد شخص رئیسجمهور را
مورد خطاب مستقیم برای پاسخ به پرسش قرار دادهاند .اصحاب هر دو رسانه ايران
و آمريکا تمايل چندانی به استفاده از پرسش اظهاری در پیکرة تحقیق حاضر نشان
ندادند .تفاوت اين پرسش با ساير پرسشهای چالشی اين است که پرسش اظهاری
شکل پرسش نداشته و قالب خبری دارد.
در ساختار چالشیبودن محتوا ،خبرنگاران ايرانی در سطح معنیداری تقابل
مقدمه را در پرسشهای خود بیشتر از خبرنگاران آمريکايی استفاده کردهاند .به
عبارت ديگر ،قالب بیشتر پرسشهای چالشی پیکرة فارسی ،استفاده از مقدمهای
انتقادی همراه با پرسشی بود که فضای پاسخ را برای شخص باز میگذارد .نتايج
اين مطالعه آنچه را اريکسون  )2011و کوهن  )1989در تحقیقات خود در مورد
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خبرنگاران آمريکايی گزارش کرده بودند ،تأيید میکند ،اما برخال نتايج دو
 )2011از خبرنگاران چینی ،همتايان آسیايی ايشان در ايران از پرسشهای چالشی
و تقابلی بیشتری در رويارويی با مقامات سیاسی خود استفاده کردهاند .چرايی اين
تفاوت ممکن است در چالشهای سیاسی بسیاری که ايران در طی دهههای گذشته
با آن درگیر بوده است ،نهفته باشد .همچنین ،نامزدهای انتخاباتی رياست جمهوری
ايران با شعارهايی برای تغییر در وضعیت و معیشت مردم و بهبود اقتصاد و روابط
سیاسی وارد عرصه شده و عملی نشدن وعدهها موجب به چالش کشیدهشدن ايشان
در رويارويی با خبرنگاران و به تبع آن پرسشهای چالشی میشود.
تحقیق حاضر صرفاً به بررسی پرسشهای خبرنگاران از رؤسای جمهور پرداخته
است .مطالعات آتی میتواند به بررسی پرسشهای اصحاب رسانه و همچنین
پاسخهای رؤسای جمهوری يا سیاستمداران بپردازد .همچنین ،پرسشهای اصحاب
رسانه با درنظرگرفتن فعالیَت جناحی ايشان نیز میتواند در تحقیقات آينده مورد
بررسی قرار گیرد .بهعالوه ،مطالعات آينده میتواند کنفرانسهای مطبوعاتی يا
مصاحبههای سیاسی انفرادی با کنفرانسهای مطبوعاتی گروهی را که با حضور
بیش از يک مقام سیاسی انجام میگیرد ،بررسی کند.
اين مطالعه به بررسی پرسشهای چالشی در يک دورة زمانی پرداخته است.
بنابراين ،مطالعات ديگر میتواند پرسشهای چالشی خبرنگاران در کنفرانسهای
مطبوعاتی را در دورههای زمانی متفاوت بررسی و چالشیبودن پرسشهای
خبرنگاران را در در طول زمان بررسی کند .مخالفت و تقابل دو عنصر پذيرفتهشده
در ژانر مصاحبههای سیاسی است  (Clayman & Heritage, 2002و با توجه به
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 شايد بتوان مطالعاتی در حوزة خشونت کالمی،ماهیت چالشی مصاحبههای خبری
.در چنین بافتهايی انجام داد
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