
 

 

 

 

 

 

 

 

 

، ساالن همبا  دبيرستاني اندر مكالمات دخترراهبردهاي حفظ نوبت 

  بيرجند در خانواده و دبيران

  
        عباسعلي آهنگرعباسعلي آهنگرعباسعلي آهنگرعباسعلي آهنگر

  دانشگاه سيستان و بلوچستان

        بتول اشرفيبتول اشرفيبتول اشرفيبتول اشرفي

  ارشد زبان شناسي يكارشناسدانشجوي 
  دانشگاه سيستان و بلوچستان

  

  چكيده
گيري، در  عنوان بخشي از راهبردهاي نوبت ، بهنوبت راهبردهاي حفظ به بررسي اين مقاله
ارتباطي بر اين  موقعيت تأثير چنين همو  در بيرجند ن دختر دبيرستانياآموز دانشمكالمات 

. پردازد دبيران مي) 3(و ) تر بزرگخواهر ( خانواده) 2(، ساالن هم) 1( :با  ارتباطراهبردها، در
يك و رودررو در هر دونفره طبيعيِ ةقيقه مكالمنود د ،در اين مقالهمكالمه   مبناي روش تحليلبر

 :اين است كهنتايج حاصل حاكي از . است ضبط و مورد تحليل واقع شده ي مذكورها از موقعيت
 سه موقعيتبيشترين فراواني و درصد را در هر ي پرنشدهها هكمترين و وقف هاي پرشده وقفه

ي ها هنشان ،و خانواده ساالن همي ارتباط با ها در موقعيت اند، دادهخود اختصاص  به ،مورد مطالعه
ارتباط با  خالف دو موقعيت بر شوند، ميكار برده  سان به طور يك تقريباً به   ها و بازگويي گفتماني

 كار بهي گفتماني ها هاز نشان بيشتر ها بازگويي ،ارتباط با دبيران و خانواده، در موقعيت ساالن هم
ي ها آمده از درصد فراواني راهبردهاي حفظ نوبت در موقعيت دست به معيارِانحراف  ،روند مي

ارتباط با  در موقعيت ها هدهد كه پراكندگي داد مي، خانواده و دبيران نشان ساالن همارتباط با 
در  ها هعبارت ديگر، داد به. با دبيران از همه بيشتر است ارتباط كمتر و در موقعيت ساالن هم

همگن ساالن مهارتباط با  موقعيت ترند همگنارتباط با دبيران نا تر و در موقعيت.  

  .بازگوييگفتماني،  ةنشان، پرنشده ةوقف، پرشده ةوقف نوبت، راهبردهاي حفظ نوبت، :ها هواژكليد
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  مقدمه. 1

كردن را بايد  واقع صحبت در. شود محسوب مي ٢ارتباطي  بخش مهمي از توانش ١راهبردي  توانش
دهند و اين قضاوت  معرض قضاوت ديگران قرار ميبا آن افراد خود را در كه مهارتي دانست

 جانبة طرفه و يك يك هاي صرفاً جمع يا صحبت در هاي رسمي مانند سخنراني قعيتمحدود به مو
هاي  در موقعيت ،افراد پيرامون باه عظيمي از آن به مكالمات روزمر شود، بلكه بخش رسمي نمي

 جمله، ازاين راهبردها كارگيريِ و ميزان موفقيت در به مهارت ميزان. مختلف اشاره دارد
  .هاست جهت نيل به اهداف و خواستهترين ابزارها در مهم

بر تعامالت  حاكم جريانِ ،اند اشاره كرده) 141: 2001(و همكاران  3كه ريچاردز طور همان
بلكه  ،صادفي نيستندها تعامالت ت مكالمه "معتقدند كه ) نهما(ها  آن. انساني تصادفي نيست

موقع يك  كنند كه چه اين هنجارها كنترل مي. شوند دهي مي نظامي از هنجارها سازمان برپاية
 ."دارد  صحبت را نگه  مدتي اين حق را دارد كه ميدان مشارك حق دارد تا صحبت كند و تاچه

 كنند و ميطور ناخودآگاه انتخاب  ها اين هنجارها را به بچه") 111: 2004( 4سنظر كتاز
طور مناسب در  د تا بهنكن كمك مي افرادشوند كه به  مي اي ها بخشي از كدهاي اجتماعي هنجار

. "ندكن مرج دور ميو همراه با هرج 5هاي مات را از نوبتاين هنجارها مكال. مكالمات عمل كنند
 7گيريِ ها هنجارهاي نوبت فرهنگ ةهم"اما  ،هستند6 هايي از اين هنجارها جهاني چه بخشاگر

اين هنجارها نشان . دنآي مياجرا در به دنباشمتفاوتي دارند كه وقتي براي مكالمه مناسب 
وقت همان ميدان مكالمه را حفظ كند و هرچندمدت يك گوينده اجازه دارد تا  د كه چهنده مي

  ).55: 1985، 8كلتارد( "گوينده قادر است تا نوبت جديدي بگيرد

انجام پذيرفته است  هاي مختلف در زبان تاكنون ين هنجارهامطالعات مختلفي براي كشف ا
اين  .ندا نوبت كشف شده  نوبت و گرفتن  ، واگذاري9نوبت  راهبردهايي براي حفظراستا  راينو د

مختلف و كشف هنجارهاي   قعيتنوبت در چندين مو  مقاله سعي در بررسي راهبردهاي حفظ
 ،، مشاركينگيري نوبت ومكالمه روند در ود است طور كه مشه همان. دارد را ها بر آن حاكم

شناسان  اي از زبان پارهارتباط،  ايندر. برند مي كار به جهت حفظ نوبت را خاصي راهبردهاي
، 10ي پرنشدهها هوقف :از عبارتند جمله ازآن كه اند ههايي براي حفظ نوبت برشمردراهبرد

  .13و بازگويي 12گفتمانيي ها ه، نشان11ي پرشدهها هوقف

                                                 
1. strategic competence             8. M. Coulthard 
2. communicative competence                          9. turn-holding 
3. J. C. Richards              10. unfilled pause 
4. J. Coates              11. filled pause 
5. turn               12. discourse marker  
6. universal               13. reiteration 
7. turn-taking 
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را ) نشده ي پرشده و پرها هوقف( ي درنگها هو نشان سكوت) 39:  1959(لي و آزگود  مك
عدم  تمايل خود را براي تغيير يا ها كمك آن صحبت به دانند كه طرفينِ ميمي ئازجمله عال

كه  ترس ايناغلب از  گويان سخنكه  به اين نتيجه رسيدند ها آن. دهند ميتغيير نوبت نشان 
چون  نتيجه با صداهايي همكنند و در ميرا خيلي طوالني ن ها هدست برود، وقفتشان ازمبادا نوب

، بايد از چنين همآنان، . شوند ميمانع از اين كار  ،دنكن ميرا پر  ها هوقف ةاه، مم، يا ام كه فاصل
فاده از آغاز است ي پيشها هعنوان كلم ، به)ي پرشدهها هوقف( ها صوت م با اداي بعضيي توأها هوقف

  .چنان نوبت در اختيارشان باشد د و همنحداقل برس به ها هكنند تا وقف
پرشده و  نوعِبه دو ها هوقف. دارند نقش گيري نوبتاز بقيه در  بيش ها ه، وقف بين انواع سكوتاز

ي ها هي پرشده و پرنشده در اين است كه در وقفها هتفاوت بين وقف. شوند ميتقسيم  پرنشده
ي ها هكند، اما در وقف مير پ ...صحبت را با كلماتي چون ام، مم، اه و  كوت بينِپرشده، گوينده س

ي پرشده و پرنشده گاهي ها هبه وقف ،)1972(و همكاران  1نظر پيرساز. طور نيست پرنشده اين
 .شود مينيز گفته  2ي درنگها هي درنگ يا وقفها هشانن

قطع ديگر را  حرف هم پرنشده ةقفوطول ، مردم اغلب در)284:  1977( 3بيتي ةعقيد به
 پرنشدهي ها هوقف گرايش دارند كه بعد ازپرشده ي ها هوقفكه  عقيده دارد چنين هماو، . كنند مي

، اما هنوز )پرنشده ةوقف(هيچ صحبتي را توليد نكند  اي هديگر، وقتي گويند  عبارت به. بيايند
 پرشده ي ا هوقف صحبت را نشان دهد، ةكه ميل به ادام براي اين بخواهد كه نوبت را حفظ كند،

  .كند ميتوليد 
. قصد واگذاري نوبت نيستند ةدهند هميشه نشان ها هتوجه به اين نكته ضروري است كه وقف

 سكوت) 1(: متفاوت هستند دو نوعِ ها هوقفكه  اند هبه اين نتيجه رسيد )1986( 5و كلي 4لوكال
كه نشان  ،7هكنند سكوت متوقف) 2( و دهد ميان را نش نوبت داشتنِ نگه كه قصد ،6دارنده نگه
پيروي از  به.) همان( ها آن. از گوينده مطالبه كند صحبت ممكن است نوبت را دهد طرف مي

 پرشده ةوقفكه قبل از يك  اند هيي پرداختها هوقفبه بررسي  خصوص، ، به)1983( 8جفرسون
نوع سكوت را از لحاظ دو ) 195:  1986(ي لوكال و كل... . آيند، يعني قبل از اه ، ام، مم و  مي

 پرشده ةوقفنوبت بعد از  ةدارند ي نگهها در سكوت ها نظر آن به. كنند ميهم متمايز آواشناسي از
 بعديِ ةشود، و در ابتداي كلم ميسكوت حفظ  طولِوجود دارد، كه در 9چاكنايي يك انسداد

                                                 
1. J. Pearce 
2. hesitation pause 
3. G. Beattie 
4. J. Local 
5. J. Kelly 
6. holding silence 
7. trail-off silence 
8. G. Jefferson 
9. glottal closure 
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 اي هپرشد ةوقفمكش هوا در انتهاي يك  كننده ي متوقفها سكوت. شود ميهمان گوينده آزاد 
  .داردهم  1تر شده مركزي ةيك واك دارند، كه

نبايد ناديده گرفته  گيري نوبتگذار در  تأثيرعاملي  عنوان بهنيز ي گفتماني ها هقش نشانن
يعني  ،معالي اصليِ با يكي از سه نوعِ ي گفتماني اين است كهها هنمشكل اساسي نشا. شود

 يها هلفنيست، اگرچه شايد مؤ زبرزنجيري ها ماهيت آن. نگي تطابق ندارندمعنايي، نحوي يا آه
به اطالعات معنايي يا  ها ال كه آيا آنپاسخ به اين سؤ .خودشان را داشته باشند زبرزنجيريِ

كه طرف صحبت  دهند مينشان  ها كنند، و آيا آن مينحوي براي تعيين پايان نوبت كمك 
 يها هي متفاوتي براي نشانها گران نقش پژوهش. وار استدوست دارد نوبت را بگيرد، دش

، و جفرسون 3پسرو م كانالِرا عالي ها آن) 1970( 2كه، يانگيو حاليدر. اند هل شدگفتماني قاي
 ها بر اين باورند كه آن) 1987( 5و شيفرين) 1984( 4پومرانتز .داند ميييد تأي ها هنشان) 1984(

) 1986( 8و سيدنر 7گروسز. دهند مينشان  6مجاور يك زوجِترجيحي را در  غير دومِ يك بخشِ
 ها نظر آناز. دانند ميصحبت  قبليِ ي گفتماني را راهي براي بازگشت به موضوعِها هنيز  نشان
 ها هكمك اين نشان شوند، به ميمورد بحث خارج  ضمن صحبت از موضوعِكه مشاركين در هنگامي
  .دندقبلي برگر توانند به موضوعِ ميدوباره 

كه ممكن  ،گفتماني را با ديگر ابزارهاي نحوي يها هنشان) 2003( 10سيگل و 9ونرستروم
ي ها هنيز به نشان) 2006( 11تابوادا. اند هبندي كرد كمك كنند، طبقه گيري نوبتاست در 
ي ها همنظور او از نشان. عالقه نشان داده است گيري نوبتمي در فرآيند عالي عنوان بهگفتماني 

. ه، و عبارات قيدي و وصفي استي پرشدها هگروه متغيري از حروف ربط، اصوات، وقف ،نيگفتما
در زبان  ،’okay’  ،‘yeah’، ‘right’، ‘uh-huh’ ،‘and’ ،‘so’ ،‘I mean‘: مانند

  .انگليسي
به اين نكته " ،"خب"، "بذار ببينم"، "ببين"، "گوش بده" :در زبان فارسي عباراتي مانند

فته شود چيز بايد گقبل از هر"، "در ابتداي امر ذكر اين نكته الزم است كه" ،"توجه كنيد كه
  .روند مي كار بهي گفتماني ها هعنوان نشان به قبيل و  تركيباتي ازاين "كه

 عنوان بهبخشي از كالم  بازگوييِمشاركين از  كه رسد مينظر  شده، بهبر راهبردهاي ذكر عالوه
حفظ نوبت را در  بازگويينقش ) 2000( 12رداكم. گيرند مي ثر در حفظ نوبت بهرهي مؤراهبرد

فردي كه . رود مي كار بهكنترل مكالمه  آوردنِ دست براي بهبازگويي نظر او از. مورد توجه قرار داد

                                                 
1. centralized vowel            7. B. J. Grosz 
2. V. H. Yngve             8. C. L. Sidner 
3. backchannel              9. A. Wennerstrom 
4. A. Pomerantz            10. A. F. Siegel 
5. D. Schiffrin            11. M. Taboada 
6 .adjacency pair            12. Y. Murdoch 
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ي ها هبخشي از گفت بازگوييصحبت به او رسيده است و هنوز آمادگي صحبت را ندارد، با  نوبت
 ةدربار دهي كند و يش را سازمانها هگفت كند تا بتواند ميفراهم خود فرصتي  قبلي براي ةگويند

  .نوبت دانست ةدارند را هم نگه ها بازگوييتوان  ميرو  ايناز. خواهد بگويد تصميم بگيرد ميچه  آن
تحليل و توصيف و تجزيهبه ) 1( :تاچه بيان شد، اين پژوهش درصدد است  توجه به آنبا

در  )گفتماني ةپرنشده، بازگويي و نشان ة پرشده، وقفةوقف(ت اي از راهبردهاي حفظ نوب پاره
 و) تر بزرگخواهر (خانواده ، ساالن هم ان دختر دبيرستاني بيرجندي باآموز دانشمكالمات 

ي مذكور ها در موقعيت براي حفظ نوبت را شده كارگرفته راهبردهاي به) 2(بپردازد، دبيران 
راهبردهاي اجتماعي بر  متغير عنوان به را موقعيت ليِاحتما ميزان تأثير) 3(، و مقايسه كند

 .مشخص كند ،نوبت حفظ

 حفظ براي شده گرفته كار به  راهبردهاي  نوع) 1: (از عبارتند پژوهش اين هاي رضيهف

 در بيرجندي دبيرستاني دختران) 2(، است متفاوت مختلف ارتباطي هاي موقعيت در نوبت

 حفظ راهبردهاي از دبيران و خانواده همساالن، هاي گروه مانند مختلف ارتباطي هاي موقعيت

 دانش مكالمات در نوبت حفظ راهبردهاي) 3(، برند مي بهره مختلف طور به يكسان نوبت

 .ندگير مي قرار ارتباطي موقعيت تاثير تحت متفاوت طور به بيرجندي دبيرستاني دختر آموزان

پژوهش توضيح  كار روش ،)2(ر بخش د از مقدمه، پس .استاين مقاله شامل چهار بخش 
توصيف و  ها شده از مكالمات آزمودني استخراج ي زبانيِها هداد ،)3(بخش  در. شود مي داده

  .گيري ارائه خواهد گرديد نتيجه ،)4(و در بخش  تحليل خواهند شد
  

  روش كار .2

در (بيرجند ي زباني است، در شهرستان ها هآوري داد كه شامل جمع ،انجام بخش عملي پژوهش
ه ي زباني در دو مرحله انجام شدها هآوري داد جمع. ه استصورت گرفت) محيط مدرسه و خانه

راهبردهاي  شناساييِمنظور  راهنما به ي زبانيِها هداد آوريِ جمعاول شامل  ةكه مرحل ،است
 گذار بر تأثيرمتغيرهاي  كردنِ مشخص چنين همو  جمله راهبردهاي حفظ نوبت، ازگيري نوبت

گيري  ة راهبردهاي نوبتاصلي براي مقايس ي زبانيِها هداد آوريِ جمعدوم شامل  ةو مرحل ،ها آن
ه استدبيران بود خانواده و، ساالن همان دختر دبيرستاني با آموز دانشارتباط  در سه موقعيت.  

 را حفظ نوبتالزم براي بررسي راهبردهاي  ي زبانيِها هداد 1مكالمه  برمبناي روش تحليل
2پرحرف حرف با مشاركينِ كم دختر دبيرستانيِ آموزِ دانشبين سه  ،نفرهدو طبيعيِ مكالمات 

                                                 
1. conversation analysis 

: اند، اين بوده است كه حرف با مشاركين پرحرف مدنظر واقع شده آموز دختر دبيرستانيِ كم كه سه دانش علت اين .2
گران امكان ضبط مكالمات  پژوهش) ب(گيري كنترل شود،  تأثير احتمالي شخصيت مشاركين بر روند نوبت) الف(

  .اند افرادي با اين مشخصات را داشته
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و متولد و  اند همتوسط جامعه تعلق داشت ةدو به طبقان و مشاركين هرآموز دانش. اند هتشكيل داد
 آوريِ جمع در تمام مراحلِ ،ثير جنسيتتأ بردنِ براي ازبين. اند همقيم شهرستان بيرجند بود

  .اند هدشنث انتخاب ي زباني فقط افراد جنس مؤها هداد
و  استفاده شده است 1صوت جيبي دستگاه ضبطدو مرحله از در هر ها هدادآوري  جمعبراي 

اتفاقي  ساعت مكالمة 10، ها آن گذار برتأثيرمتغيرهاي و  گيري راهبردهاي نوبت براي شناساييِ
، خانواده و دبيران ضبط شده ساالن همارتباط با  يتدبيرستاني در سه موقع دخترِ انِآموز دانش
 ةتا در مرحل اند هگذار شناسايي شدتأثيرمتغيرهاي راهبردها و  ،بعد از بررسي اين مكالمات. است
ي ها هداد آوريِ در جمع. ندواقع ضبط مكالمات اصلي بوده است، مورد توجه قرار گيركه در ،بعد

 ةنفررو و دو در طبيعي، رو ةدقيقه مكالم 90، گيري بتنواصلي براي بررسي راهبرد  زبانيِ
ر خواه(، خانواده ساالن همارتباط با  يك از سه موقعيتان دختر دبيرستاني در هرآموز دانش
  .و دبيران ضبط شده است) تر بزرگ

صورت فارسي معيار  مكالمات به ي زباني، ابتدا صورت گفتاريِها هتحليل دادو براي تجزيه
در  ،شده توسط مشاركين گرفتهكار به ده است و سپس راهبردهاي حفظ نوبتآوانويسي ش

يك از اين هر فراوانيِ در پايان،. 2يي مشخص شده استها هشانجريان مكالمه شناسايي و با ن
  .شده است مربوط نشان داده هاي ولو در جد ها مشخص آن محاسبه و درصد راهبردها
  

 ها هتوصيف و تحليل داد .3

 دخترِ انِآموز دانش شده در مكالمات كارگرفته به راهبردهاي حفظ نوبت ،بخشدر اين 
، خانواده و دبيران توصيف و تحليل ساالن همارتباط با  در سه موقعيتبيرجندي  دبيرستانيِ

ارتباطي  موقعيت تأثيرميزان شود تا  ميهم مقايسه با ها نتايج حاصل از آن ،سپس. خواهند شد
 .مشخص گردد فظ نوبتحبر راهبردهاي 

 
 
 
 
 
  

                                                 
1. mp3 player 
 

اند  علت گستردگي بسيار زياد راهبردها، در اين پژوهش همة راهبردهاي حفظ نوبت مورد بررسي قرار نگرفته به. 2
هاي گفتماني  هاي پرنشده، نشانه هاي پرشده، وقفه و نگارندگان در بين راهبردهاي مختلف حفظ نوبت فقط وقفه

  .اند و بازگويي را مورد توجه قرار داده
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  مختلف ي ارتباطيِها راهبردهاي حفظ نوبت در موقعيت توصيف. 1. 3
ان دختر دبيرستاني در آموز دانشتوصيفي از راهبردهاي حفظ نوبت در مكالمات  در اين قسمت،

تركيبي از  در اغلب موارد .1گردد ميخانواده و دبيران ارائه  ،ساالن همسه موقعيت ارتباط با 
  .شود موفق مي نوبت منجر به حفظاهبردهاي مختلف ر

  

  ساالن همدر موقعيت ارتباط با  راهبردهاي حفظ نوبت توصيف. 1. 1. 3

توصيف  ساالن هم ارتباط با عيتاز راهبردهاي حفظ نوبت در موق اي هپار در اين قسمت،
  .دشون مي

  
  تنهايي ة پرنشده بهقفو. 1

دختري كه در مهماني ديده است، به دوستش چيزي  ةبارخواهد در مي آموز دانش: 1موقعيت 
  .بگويد

  آد؟ مييادت  2(.)بلند بود زهرا يه دختر قد توي مهمونيِ :الف
))99//33((33  

  .پهلوي فاطي واستاده بود ))11//22((. سفيد دور گردنش بود هموني كه يه شالِ :ب
  

  ة پرشدهوقف+ پرنشده  ةقفو. 2
  .تش را در شب امتحان قرض بگيردخواهد دفتر دوس مي آموز دانش: 2موقعيت 

 ساعت بهم بدي تا تمريناي تو يه توني امشب دفتر رياضي مي(.)  4مممم  ))11//11((توني  مي :الف
  ؟5]رو بنويسم[درس سه 

  .فردا امتحان داريم ]دوني ميمگه ن[ :ب
  

  گفتماني ةنشان+ پرنشده  ةقفو. 3
  .ذارندگ ميهم قرار جايي با براي رفتن به آموز دانشدو : 3موقعيت 

                                                 
معنا نيست كه ترتيب وقوعشان به اين  اين به+) و استفاده از عالمت (پشت سر هم قراردادنِ اين راهبردها  1. 

   .اند دهند كه دو يا چند راهبرد با هم ادغام شده ها صرفاً نشان مي صورت است، بلكه اين نمايش
  .شود براي نشان دادن مكث استفاده مي(.) عالمت .  2
  .دهند ها را نشان مي د طولِ مدت وقفهاين اعدا.  3

  .اند هاي وقفة پر شده ه، اُه، آها نشانهَامم، ام، . ٤
  .دهد همپوشي را نشان مي[] عالمت . 5
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ظهر بعداز 4تا  1ز ساعتي بگي غير اطوره؟ هر م چهبيست و چهار(.) بذار ببينم : الف
  .تونم بيام مي

))11//55((  
(.) كه كار دارم  12تا  10اما من (.) تونم بيام  ميبيست و چهارم هم  من(.)  خبخب :ب

  بياي؟ 10تا  8توني  مي
  

  بازگويي+ پرنشده  ةقفو. 4
  .شود ميزودي آماده  دوستش به ديواريِ ةهد بداند كه آيا روزنامخوا مي آموز دانش: 4موقعيت 

  توني تا فردا آماده كني؟ مي :الف
  .كنم ميسعيمو  )00//88((  تا فرداتا فردا  :ب
  

  تنهايي ة پرشده بهوقف .5
  .كنند مييكي از دوستانشان صحبت  ةدو دختر نوجوان دربار: 5موقعيت 

هم ازدواج ت بانظر به (.) اهاه  .) (ديروز مريمو با دوست پسرش تو پارك ديدم  :الف
  كنن؟ مي
  .معلوم نيست بابا :ب
  

  پرشده ةوقف+ پرشده  ةوقف .6
مشخص در  يا  هكند كه براي خريد مانتو به مغاز ميبه دوستش پيشنهاد  آموز دانش: 6موقعيت 
  .بازار برود

1آقاي  ةتوي مغاز :الف
تو كه ) (.بود  قشنگ اي هشلوار سرميه مانتو امام  (.) اهاه  (.) �

  .جا سري بزن اون خواي بخري يه مي
  .زنم ميسري  يه اگه رفتم بازار حتماً :ب
  

  گفتماني ةنشان+ پرشده  ةوقف .7
  .كنند ميامتحان صحبت  ةان دربارآموز دانش: 7موقعيت 

  .مگه امتحان سه صفحه نبود(.)  مممم(.)  بذار ببينمبذار ببينم :الف
  .ان بديمكجايي؟ قرار شد تمام فصلو امتح(.) نه بابا  :ب
  

                                                 
  .رود براي نشان دادن نام خانوادگي افراد به كار مي □عالمت . 1
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  بازگويي+ پرشده  وقفة .8
  .ي كالس بيايدها هيكي از بچ ةخواهد كه با او به خان مياز دوستش  آموز دانش: 8موقعيت 

  .گذره ميخوش (.) تو هم تونستي بيا (.) مينا دعوتيم  ةفردا خون :الف
  .شه حاال ببينم چي مي(.) مسيره جا كه خيلي بد اون(.)  اممامم  (.) مينامينا  خونةخونة :ب
  

  تنهايي نشانة گفتماني به .9
  .گيرد ميي هميشه تمرينات را از دوستش آموز دانش: 9موقعيت 

  شه جواب تمرينايي رو كه حل كردي بهم بدي؟ مي :الف
  .گيري ميجوري كه چيزي ياد ن اين 1(...)كم سعي كن  خودت يه(.)  خبخب :ب
  

  گفتماني نشانة+ گفتماني  نشانة .10
  .گذارند تا به جايي بروند ميهم قرار اان بآموز دانش: 10موقعيت 

ام صبح  13ام چيه؟  13آينده، مم،  ةهفت ةبار نظرت در. من اين هفته خيلي گرفتارم :الف
  .چهارشنبه

  .ام براي من وقت مناسبي نيست 13(.)  خبخب(.) ببين ببين (.) حقيقت اينه كه  :ب
  

  بازگويي+ گفتماني  نشانة .11
ي كالس به پارك ها هگويد كه روز قبل با يكي از بچ ميي به دوستش آموز دانش: 11موقعيت 
  .رفته است

  .جات خالي(.) ا زهرا رفتيم پارك ديروز ب :الف
  تون بيام؟اچرا به من نگفتي باه(.)  خبخب(.)   با زهرا رفتي پاركبا زهرا رفتي پارك :ب
  

  تنهايي به بازگويي .12
  .كنند ميبت خريدن كادو براي جشن تولد دوستشان صح ةدربار آموز دانشدو : 12موقعيت 

  .چيزي بخرم برا تولد مريم يه(.) ميرم بازار ظهر ازمن بعد :الف
  .ت مياماهم باه من(.)  برا تولد مريمبرا تولد مريم :ب
  

  بازگويي+ بازگويي  .13
  .گذارند ميرفتن به جايي قرار  ةدربار آموز دانشدو : 13موقعيت 

                                                 
  .نشان داده شده است(...) وقفه در بين گفتار با .  ١
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  .تونم بيام مي اي هبذار ببينم چه روز ديگ :الف
  بياي؟ام  17توني  مي :ب

  تو چي؟(.) تونم بيام  ميم و 22ولي . تونم مين امام  1717؟  امام    1717 :الف
  

  بازگويي+ پر نشده  وقفة+ بازگويي  .14
  .گذارند ميرفتن به جايي قرار  دربارة آموز دانشدو : 14موقعيت 

  .تونم بيام ميام  25من  :الف
  بياي؟ مو 23توني  مين :ب

  .نمبايد ببي.) ( مموو2323) ) 11//55((  ؟ مموو  2323 :الف
  

  گفتماني نشانة+ پرشده  وقفة+  بازگويي .15
ي كالس به ها هگويد كه روز قبل با يكي از بچ ميي به دوستش آموز دانش: 15 موقعيت

  .استنمايشگاه رفته 
  تو رفتي؟(.) ريم رفتيم نمايشگاه ديروز با م :الف
  .ن ميومدمتواگفتين باه ميكاش بهم (.)  خبخب(.) ام ام (.) با مريم رفتين نمايشگاه با مريم رفتين نمايشگاه  :ب
  

  گفتماني نشانة+ پرنشده  وقفة+  بازگويي .16
  .گذارند تا به جايي بروند ميهم قرار ان باآموز دانش: 16موقعيت 

م چيه؟ و2(.)  مم (.) آينده  ي ههفت دربارةنظرت . من اين هفته خيلي كار دارم :الف
  .مو   2

  .راستش برام سخته(.) خب خب   ))00//99((ام ام 22 :ب
  

  بازگويي+ پر شده  وقفة+ بازگويي  .17
  .ي كالس بيايدها هيكي از بچ ةخواهد كه با او به خان مياز دوستش  آموز دانش: 17موقعيت 

  .گذره ميخوش (.) تو هم تونستي بيا (.) فاطي دعوتيم  ةفردا خون :الف
  .آخه منو كه دعوت نكرده(.)  فاطيفاطي  ةةخونخون(.)  امام  (.) فاطيفاطي  ةةخونخون :ب
  

  ظ نوبت در موقعيت ارتباط با خانوادهصيف راهبردهاي حفتو. 2. 1. 3

خواهر (از راهبردهاي حفظ نوبت در موقعيت ارتباط با خانواده  اي هبه ذكر پار در اين قسمت،
  .شود ميپرداخته ) تر بزرگ
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  تنهايي بهپرنشده  وقفة .1
  .كند ميتصادف يكي از اقوام صحبت  دربارةبا خواهرش  آموز دانش: 1موقعيت 

  .بار تصادف كرد ارسال هم يكپ: تر بزرگخواهر 
))22//44((  

باليي سر خودش و خونوادش  آخرهم يه(.) كنه  مياحتياط رانندگي  خيلي بي :آموز دانش
  .مياره

  
  پرشده وقفة+ پرنشده  وقفة .2

  .اش برود خواهد كه به خانه ميخواهر از دختر نوجوان : 2موقعيت 
  مون؟ هتوني شب بياي خون مين :تر بزرگخواهر 
  شه؟ جلسه كي تموم مي دونم دقيقاً مين(.)  امام) ) 00//88((امشب كه دعوتيم  :وزآم دانش

  .باشه بعد(.) خب  :تر بزرگخواهر 

  

  گفتماني نشانة+ پرنشده  وقفة .3
  .كنند ميترك تحصيل دختر همسايه صحبت  دربارة آموز دانشخواهر و : 3موقعيت 

  ترك تحصيل كرده؟(.)  ره ميهمسايه ديگه مدرسه ن گن الهامِ مي :تر بزرگخواهر 
))11//44((  

  .آخه ازدواج كرده(.) آره (.)  خبخب :آموز دانش
  . 1...اون كه درسش هم خوبه :تر خواهر بزرگ

  
  بازگويي+ پرنشده  وقفة .4

عروسي با خواهرش  ةيكي از آشنايان بعد از جلس شدنِبيمار دربارةدختر نوجوان : 4موقعيت 
  .كند ميصحبت 

  .درد شده بود جوري دل ز بعد جلسه بدمريم ديرو :تر خواهر بزرگ
))11//33((  

  .كرد ميخيلي پرخوري (.) بعيد هم نيست (.)  دل درد شدهدل درد شده :آموز دانش
  

  تنهايي بهپرشده  وقفة .5
  .خواهد مياز خواهرش مقداري پول  آموز دانش: 5موقعيت 

                                                 
  .دهد ي مكالمه را نشان مي هدنبال..... عالمت .  1
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  بهم بدي؟ مقدار پول داري فعالً يه (.)مم مم  (.)خواهر جون : آموز دانش
  قد الزم داري؟ هچ(.) باشه عزيز  :تر خواهر بزرگ

  
  پرشده وقفة+ پرشده  وقفة .6

  .كند ميبا خواهرش صحبت  دختر همسايه دربارة آموز دانش: 6موقعيت 
هموني كه پارسال  (.) مممم(.) اه اه   (.) رو تو كوچه ديدم  ديروز دختر همسايه: آموز دانش

  .طالق گرفت
  گي؟ مياكرمو  :تر خواهر بزرگ

  
  گفتماني نشانة+ شده پر وقفة .7

  .كنند مييكي از اقوام صحبت  ةتاريخ جلس دربارةو خواهرش  آموز دانش: 7موقعيت 
  .با هم بريم(.) جا آماده شيم  ظهر ميام اينبعداز(.) لباست آماده شده؟ : تر خواهر بزرگ

  .مگه جلسه فردا نيست(.)  مممم(.)  بذار ببينمبذار ببينم :آموز دانش
  .كجايي؟ امروز عصره (.)نه بابا  :تر خواهر بزرگ

  
  بازگويي+ پرشده  وقفة .8

  .كند مياش صحبت  هرزادهتولد خوا دربارةبا خواهر  آموز دانش: 8موقعيت 
  .ام همين ماهه26تولد زينب : تر خواهر بزرگ

  خواي براش تولد بگيري يا نه؟ مي(.)  ام؟ ممام؟ مم2626  :آموز دانش
  

  تنهايي بهگفتماني  نشانة .9
  .كند ميشب با خواهرش صحبت  دعوتيِ دربارة آموز دانش: 9موقعيت 

  .دعوتيم �آقاي  ةامشب خون(.)   ببينببين :آموز دانش
  به چه مناسبت؟ (.)خب  :تر خواهر بزرگ

  
  گفتماني نشانة+ گفتماني  نشانة .10

  .خواهد با ماشين خواهرش به مشهد برود مي آموز دانش: 10موقعيت 
  .شما بيام بت كن تا من با ماشينِبا مامان صح(.)  ببينببين(.)  خبخب :آموز دانش

  واستا ببينم نظر مامان چيه؟ :تر بزرگخواهر 
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  بازگويي+ گفتماني  نشانة .11
رويش باز نكرده  قوام رفته است، اما كسي در را بهيكي از ا ةبه خان تر بزرگخواهر : 11موقعيت 

  .است
  .كي نبود هيچ(.) وقتي رسيدم : تر بزرگخواهر 
  اونا رو نديدي؟ پسپس(.) (.) كي نبود كي نبود   هيچهيچ(.) (.) رسيدي رسيدي وقتي وقتي  :آموز دانش

  .سفانهنه متأ: تر بزرگخواهر 
  

  تنهايي به بازگويي .12
  .خواسته است تا با او به بازار بيايد آموز دانشاز  تر بزرگ خواهر: 12موقعيت 

  .هم بريمبازار تا با توني ساعت سه بياي اولِ ميشما  :تر بزرگخواهر 
  .لي زوده؟ خيساعت سهساعت سه :آموز دانش

  .ربعو خب، پس ساعت پنج تا پنج: تر بزرگخواهر 
  

  بازگويي+  وييبازگ .13
  .خواهد تا با خواهرش براي پرو لباس به خياطي برود مي آموز دانش: 13موقعيت 

  .تونم بيام ميروزي  بذار ببينم چه: آموز دانش
  توني چارشنبه بياي؟ مي :تر بزرگخواهر 
  .بيام شنبه بعدازظهر شايد بتونم ولي سه(.)  تونمتونم  ميميشنبه نشنبه نچارچار(.) ؟ چارشنبهچارشنبه :آموز دانش

  
  بازگويي+ نشده پر وقفة+ بازگويي  .14

  .كند مييكي از آشنايان با خواهرش صحبت  شدنِبيمار دربارةدختر نوجوان : 14موقعيت 
  .گن سكته كرده مي(.) هم خورده  ازظهر حالش بهديروز بعد �آقاي  :تر بزرگخواهر 
ناراحتي  ةسابق(.) بعيد هم نيست (.)  سكته كردهسكته كرده  واقعاًواقعاً) ) 11//11((سكته كرده سكته كرده  :آموز دانش

  .قلبي كه داره
  

  گفتماني نشانة+ پرشده  وقفة+ بازگويي  .15
گويد كه روز قبل با خواهر ديگرشان به نمايشگاه  مي آموز دانشبه  تر بزرگخواهر : 15ت موقعي

  .رفته است
  تو رفتي؟(.) مايشگاه زري رفتيم نديروز با  :تر بزرگخواهر 
تون اگفتين باه ميكاش بهم (.)  خبخب(.) امم امم   (.) با زري رفتين نمايشگاهبا زري رفتين نمايشگاه :آموز دانش

  .تونم برم ميمن كه گفتم تنهايي ن(.) ميومدم 
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  گفتماني نشانة+ پرنشده  وقفة+ بازگويي  .16

  .گذارند تا به جايي بروند ميقرار  آموز دانشخواهر با : 16موقعيت 
  .بذار صب جمعه ميريم(.) ون دارم مهم(.) اين هفته كه خيلي گرفتارم  :تر رگبزخواهر 
  .تونم بيام ميصب جمعه ن راستشو بخوايراستشو بخواي) ) 00//99((خب خب (.) راستشو بخواي  :آموز دانش

  
  بازگويي+ پر شده  وقفة+ بازگويي  .17

  .خاله بيايد ةخواهد كه با او به خان مي آموز دانشخواهر از : 17موقعيت 
خوش (.) تونستي بيا (.) خاله محبوبه  ةفردا با مامان ميريم خون :تر زرگبخواهر 

  .گذره مي
ش آشتي امن كه باه(.)  خاله محبوبهخاله محبوبه  ةةخونخون(.)  اممامم (.) خاله محبوبهخاله محبوبه  ةةخونخون :آموز دانش
  .نكردم

  

  صيف راهبردهاي حفظ نوبت در موقعيت ارتباط با دبيرانتو. 3. 1. 3

  .دنشو مي وقعيت ارتباط با دبيران ارائهاي حفظ نوبت در ماز راهبرده اي هپار در اين قسمت،

  

  تنهايي بهپرنشده  وقفة .1
  .ي امتحان با مداد پاسخ دهدها گيرد كه به پرسش مياز دبير اجازه  آموز دانش: 1موقعيت 

  .شه با مداد جواب بديم مي ))11//11((ده  ميخودكارمون رنگ ن(.) خانم  :آموز دانش
  .اره بهت بدهكي ند هيچ(.) خب : دبير

  
  پرشده وقفة+ پرنشده  وقفة .2

  .كند ميامتحان ورزش با دبير صحبت  دربارة آموز دانش: 2موقعيت 
ديگه  ةهفت(.) مم مم ) ) 00//99((اگه شد (.) خانم ركوردمونو با مداد ثبت كنين  :آموز دانش

  .ديم ميدوباره امتحان 
  .باشه :دبير

  
  گفتماني نشانة+ پرنشده  وقفة .3

  .ال دبير پاسخ دهدطالب را در ذهنش مرور كند و به سؤخواهد تا م مي آموز انشد: 3موقعيت 
  مطلبو فهميدي؟ :دبير

  .تا حدودي ))11//99((بذارين ببينم بذارين ببينم  :آموز دانش
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  بازگويي+ پرنشده  وقفة .4
سعي در فهميدن ي آموز دانش. كالس ترك تحصيل كرده است انِآموز دانشيكي از : 4موقعيت 

  .اردد علت ترك تحصيلي او
  .ترك تحصيل كرده(.) آد  ميديگه مدرسه ن �خانم  :دبير
))11//44((  

  چرا؟(.)  ترك تحصيل كردهترك تحصيل كرده :آموز دانش
  

  تنهايي بهپرشده  وقفة .5
  .خواهد كه از او درس نپرسد ميدرسش را حاضر نكرده است و از دبير  آموز دانش: 5موقعيت 

خواستم  ميچون (.) ر اومدم من زنگ تفريح تا دم دفت(.)  اممامم  (.)من كه  :آموز دانش
  ... .بهتون بگم كه

  .ولي آخرين باره ديگه(.) باشه  :دبير
  

  پرشده وقفة+ پرشده  وقفة .6
  .خواهد كه از او درس نپرسد مياز دبيرش  آموز دانش: 6موقعيت 

  شه ازمون درس نپرسين؟ مي(.)  اهاه  (.)مم مم (.) ديروز خيلي سردرد بوديم  :آموز دانش
  .و كالسحاال بر :دبير

  
  گفتماني نشانة+ پرشده  وقفة .7

برخورد كرده  ها ، اما دبير با يكي از آناند هدر كالس بي انظباطي كرد آموز دانشدو : 7موقعيت 
  .است

  .همش تقصير ما هم كه نبود(.) مم مم (.)  خبخب :آموز دانش
  .انتظاري داره اما آدم از هركسي يه(.)  درسته : دبير

  
  ييبازگو+ پرشده  وقفة .8

تستي  الِكتاب سؤ كدام براي يك بخشِخواهد كه هر ميان آموز دانشدبير از : 8موقعيت 
  .بنويسند و به او تحويل دهند

  .كتاب تست دربيارين كدومتون بايد براي يك بخشِهر: دبير
پس كي (.) هم آخر سال  اون (.) كتاب تست درآريمكتاب تست درآريم  براي يك بخشِبراي يك بخشِ(.)  اممامم  :آموز دانش

  .مدرسامون رو بخوني
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  تنهايي بهگفتماني  نشانة .9
  .خواهد چيزي را به دبير يادآوري كند مي آموز دانش: 9موقعيت 

  ... .ديروز قرار شد  (.) گوش كنينگوش كنين(.) خانم  :آموز دانش
  .يادم رفته بود(.) خوب شد گفتي  :دبير

  
  گفتماني نشانة+ گفتماني  نشانة .10

  .قبل تا كجا درس داده است ةجلسپرسد كه  ميان آموز دانشدبير از : 10موقعيت 
  .تا اول قرون وسطي(.)  خبخب(.) بذارين ببينيم بذارين ببينيم  :آموز دانش
  مطمئني؟ :دبير

  
  بازگويي+ گفتماني  نشانة .11

دليل درس را ياد  همين قبل در كالس حاضر نبوده است و به ةجلس آموز دانش: 11موقعيت 
  .نگرفته است
  قبل سر كالس نبودي؟ ةمگه جلس(.) تو كه هيچي نفهميدي  :دبير

 درسِ كم برامون گرامرِ شه يه مي(.)  خبخب(.) قبل سر كالس نبوديم قبل سر كالس نبوديم   ةةما جلسما جلس :آموز دانش
  قبلو توضيح بدين؟

  .فعل مجهول بود دربارةقبل  ةجلس درسِ(.) گوش بده  :دبير
  

  تنهايي به بازگويي .12
  .ا خراب كرده استعلت مشكلي امتحانش ر كالس به خوبِ انِآموز دانشيكي از : 12موقعيت 

  .گيرم ميدوباره ازت امتحان (.) مم ) 9/0(من اگه شد  :دبير
  .خيلي ممنون خانم جان(.)  گيرينگيرين  ميميدوباره ازم امتحان دوباره ازم امتحان  :آموز دانش

  
  بازگويي+  بازگويي .13

دبير دست زده  ةخطرناك بدون اجاز اي هان در آزمايشگاه به مادآموز دانشيكي از : 13موقعيت 
  .است

  زنين؟ مياجازه دست  چرا به وسايل بي(.) برم  ميوباره شما رو توي آزمايشگاه ند :دبير
ما كه بي اجازه به چيزي ما كه بي اجازه به چيزي (.) نه خانم (.) زنيم زنيم   ميميبه وسايل بي اجازه دست به وسايل بي اجازه دست  :آموز دانش

  مگه اتفاقي افتاده؟(.)  دست نزديمدست نزديم
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  بازگويي+ نشده پر وقفة+ بازگويي  .14
  .مخالف است ها مرور درس دربارةدبيرش  با پيشنهاد آموز دانش: 14موقعيت 

  .كنيم ههم دوررا با 5و  4ن درس توني ميديگه  ةهفت :دبير
  كنيم؟ هدو درس رو دور(.)  ديگهديگه  ةةهفتهفت) ) 22//11((ديگه ديگه   ةةهفتهفت :آموز دانش
  .ديگه ةهفت(.) آره  :دبير

  
  گفتماني نشانة+ پرشده  وقفة+ بازگويي  .15

آموزشي  ة نمايشگاه وسايل كمكدبيرشان به افتتاحيخواهند با  ميان آموز دانش: 15 موقعيت
  .بروند

  .شه مينه شروع  جلسه از ساعت(.) زود باشين : دبير
مطمئن باشين تا (.)  خبخب(.) خانم (.)  اهاه  (.) شهشه  ميميجلسه از ساعت نه شروع جلسه از ساعت نه شروع  :آموز دانش

(.) شيم  ميآخر جلسه خيلي خسته  (.)كشه  ميطول  ها دوازده سخنراني
  .كم ديرتر بريم بهتره كه يه

  
  گفتماني نشانة+ پرنشده  وقفة+ بازگويي  .16

  .رفع اشكال بگذارد ترم يك جلسة دبير قول داده است تا قبل از امتحانِ: 16موقعيت 
  .شنبه بيستم چيه؟ بيستم يعني سه(.) مم (.) ة آينده هفت دربارةتون  نظر :دبير

چي به هر(.) باشه  پنجمو شه بيست ميخانم ن ))00//99((خب خب (.)  بيستمبيستم :آموز دانش
 .مونه مي تر باشه بيشتر مطالب يادمون امتحانمون نزديك

  
  بازگويي+ شده پر وقفة+ بازگويي  .17

مشاغل شركت  ةخواهد كه همگي در اردوي هفت مياول  ةان پايآموز دانشدبير از : 17موقعيت 
  .كنند

  .براتون خيلي مفيده (.)همگي سعي كنين بياين (.) مشاغله  ةفردا اردوي هفت :دبير
ة كه قرار بود هفت(.)  مشاغلمشاغل  ةةاردوي هفتاردوي هفت(.)  اممامم  (.)  مشاغلهمشاغله  ةةاردوي هفتاردوي هفت :آموز دانش

  .هفته بعد باشه نه اين
  

ي بسيار زيادي دارد كه در ها اين راهبردها صورت نيز گفته شد، تلفيقِ طور كه قبالً همان
  .اشاره گرديد ها از آن چندمورداين پژوهش فقط به 

 
  



 شناسيمجله زبان و زبان

 78

  مختلف ارتباطيِ يها راهبردهاي حفظ نوبت در موقعيت تحليل. 2. 3

 ان دختر دبيرستانيآموز دانشتحليلي از راهبردهاي حفظ نوبت در مكالمات  ،در اين بخش
  .1، خانواده و دبيران ارائه خواهد شدساالن همدر سه موقعيت ارتباط با  بيرجندي

  

  ساالن هميت ارتباط با راهبردهاي حفظ نوبت در موقع تحليل. 1. 2. 3

ان دختر آموز دانشحفظ نوبت در مكالمات  فراواني راهبردهاي دربارةاطالعاتي ) 1( جدول
ي ها هطور كه مشهود است وقف همان. دده ميارائه  ساالن هماط با ارتب دبيرستاني در موقعيت

كل % 1/24 اه بازگوييو % 5/25 گفتمانيي ها ه، نشان%8/6ي پرشده ها ه، وقف%6/43پرنشده 
  .اند هخود اختصاص داد راهبردهاي حفظ نوبت را به

همه از ساالن همي پرشده در موقعيت ارتباط با ها هوقف ،حفظ نوبت در بين راهبردهاي
 بينِ، ازساالن همدر موقعيت ارتباط با  ،توان دريافت مي )1(طور كه از جدول  مانه. كمتر است

خود اختصاص  ده بيشترين فراواني و درصد را بهپرنشي ها هنوبت، وقف ةكنند راهبردهاي حفظ
طور  به تقريباً ها بازگوييو گفتماني ي ها هرسد كه در اين موقعيت نشان مينظر  به. اند هداد
  .شوند ميبرده  كار بهسان  يك

  
  ساالن همفراواني و درصد راهبردهاي حفظ نوبت در موقعيت ارتباط با  .1جدول

ي ها هوقف  
  پرنشده

ي ها هوقف
  پرشده

ي ها هنشان
  گفتماني

  كل  ها بازگويي

  2286  552  582  156  996  فراواني

  100  1/24  5/25  8/6  6/43  درصد

  

  راهبردهاي حفظ نوبت در موقعيت ارتباط با خانواده تحليل. 2. 2. 3

ان دختر آموز دانشفراواني راهبردهاي حفظ نوبت در مكالمات  دربارةاطالعاتي ) 2(جدول 
طور كه مشهود  همان. دده ميارائه ) تر بزرگخواهر (اده ر موقعيت ارتباط با خانودبيرستاني د

                                                 
تنهايي منجر  محاسبه فراواني وقوع هر يك از راهبردهاي حفظ نوبت به اين معنا نيست كه آن راهبرد به) الف( . 1

نوبت محاسبه  هاي مربوط به هر كدام از راهبردهاي حفظ ي وقوع در اين پژوهش، همه. به حفظ نوبت شده است
  . ي و چه در تركيب با ساير راهبردها منجر به حفظ نوبت شده باشدتنهاي است، چه آن راهبرد به شده

مد نظر بوده )  هم دانش آموز دختر دبيرستاني و هم مشارك(راهبردهاي حفظ نوبت در كل موقعيت ) ب(
  .است
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 ها بازگوييو % 7/23گفتماني ي ها ه، نشان%9ي پرشده ها ه، وقف%7/46ي پرنشده ها هاست وقف
  .اند هاختصاص داد خود راهبردهاي حفظ نوبت را به كلِ% 6/20

از همه  در موقعيت ارتباط با خانواده نيزي پرشده ها هوقف ،در بين راهبردهاي حفظ نوبت
، در موقعيت ارتباط با خانواده نشان داده شده است،) 2(طور كه در جدول  همان. كمتر است

خود  ده بيشترين فراواني و درصد را بهي پرنشها هنوبت، وقف ةكنند بين راهبردهاي حفظاز
 تقريباً ها بازگوييو گفتماني ي ها هانرسد كه در اين موقعيت نيز نش مينظر  به. اند هاختصاص داد

  .شوند ميبرده  كار بهسان  طور يك به
  

  فراواني و درصد راهبردهاي حفظ نوبت در موقعيت ارتباط با خانواده .2جدول 

ي ها هوقف  
  پرنشده

ي ها هوقف
  پرشده

ي ها هنشان
  گفتماني

  كل  ها بازگويي

  287  59  68  26  134  فراواني
  100  6/20  7/23  9  7/46  درصد

  

  راهبردهاي حفظ نوبت در موقعيت ارتباط با دبيران تحليل. 3. 2. 3

ان دختر آموز دانشحفظ نوبت در مكالمات  فراواني راهبردهاي دربارةاطالعاتي ) 3( جدول
ي ها هطور كه مشهود است وقف همان. دده ميت ارتباط با دبيران ارائه دبيرستاني در موقعي

كل % 8/31 ها بازگوييو % 2/16گفتماني ي ها ه، نشان%1/6ده ي پرشها ه، وقف%9/45پرنشده 
  .اند هخود اختصاص داد راهبردهاي حفظ نوبت را به

پرشده در موقعيت ارتباط با دبيران از همه كمتر   يها هوقف ،نوبت  بين راهبردهاي حفظدر
بين از، در موقعيت ارتباط با دبيران ،توان دريافت مي) 3(طور كه از جدول  همان. است

خود اختصاص  ده بيشترين فراواني و درصد را بهي پرنشها هنوبت، وقف ة كنند راهبردهاي حفظ
روند و  مي كار بهگفتماني ي ها هاز نشان بيشتر ها بازگويي ،در موقعيت ارتباط با دبيران. اند هداد
  .شوند ميبرده ن كار بهسان  طور يك ، بهدو موقعيت قبلخالف  بر

  
  ي و درصد راهبردهاي حفظ نوبت در موقعيت ارتباط با دبيرانفراوان .3جدول 

ي ها هوقف  
  پرنشده

ي ها هوقف
  پرشده

ي ها هنشان
  گفتماني

  كل  ها بازگويي

  592  188  96  36  272  فراواني
  100  8/31  2/16  1/6  9/45  درصد
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 در ي گفتمانيها هو نشان ها بازگويياستفاده از  ،دهد مينشان ) 4( جدولطور كه  همان
تفاوت بارزي را  ،و خانواده ساالن همي ارتباط با ها با موقعيت ، درمقايسهموقعيت ارتباط با دبيران

  .دهد مينشان 
  

 هاي ارتباطي مختلف درصد راهبردهاي حفظ نوبت در موقعيت .4جدول 

ي ها هوقف  
  پرنشده

ي ها هوقف
  پرشده

ي ها هنشان
  گفتماني

  كل  ها بازگويي

موقعيت ارتباط با 
  النسا هم

6/43  8/6  5/25  1/24  100  

موقعيت ارتباط با 
  خانواده

7/46  9  7/23  6/20  100  

موقعيت ارتباط با 
  دبيران

9/45  1/6  2/16  8/31  100  

 
نوبت در موقعيت ارتباط با  از درصد فراواني راهبردهاي حفظ آمده دست به معيارِ  انحراف

 بوده 5/17موقعيت ارتباط با دبيران  در و 8/15، در موقعيت ارتباط با خانواده 15 ساالن هم
و در موقعيت كمتر  ساالن همدر موقعيت ارتباط با  ها هدهد پراكندگي داد ميكه نشان  ،است 

 ،ساالن همدر موقعيت ارتباط با  ها هعبارت ديگر، داد هب. همه بيشتر استارتباط با دبيران از
  .ترند همگنو در موقعيت ارتباط با دبيران نا تر همگن

  

  گيري يجهنت .4

، ساالن همان دختر دبيرستاني با آموز دانشنوبت در سه موقعيت ارتباط  راهبردهاي حفظ بررسي
  :دهد كه ميخانواده و دبيران نشان 

همه كمتر از ساالن همي پرشده در موقعيت ارتباط با ها هوقف ،نوبت  حفظ  بين راهبردهايدر  .1
ده ي پرنشها هنوبت، وقف ةكنند راهبردهاي حفظ بيناز ساالن همدر موقعيت ارتباط با . است

رسد كه در اين موقعيت  مينظر  به. اند هخود اختصاص داد بيشترين فراواني و درصد را به
  .شوند ميبرده  كار بهسان  طور يك به تقريباً ها بازگوييو گفتماني ي ها هنشان

خواهر (با خانواده  ي پرشده در موقعيت ارتباطها هوقف ،بين راهبردهاي حفظ نوبتدر  .2
بين از) تر بزرگخواهر (در موقعيت ارتباط با خانواده . همه كمتر استنيز از) تر بزرگ

خود اختصاص  يشترين فراواني و درصد را بهي پرنشده بها هنوبت، وقف ةكنند راهبردهاي حفظ
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طور  به تقريباً ها بازگوييو گفتماني ي ها هرسد كه در اين موقعيت نيز نشان مي  نظر به. اند هداد
  .شوند ميبرده  كار بهسان  يك

همه كمتر ه در موقعيت ارتباط با دبيران ازي پرشدها هوقف ،بين راهبردهاي حفظ نوبتدر  .3
ده ي پرنشها هنوبت، وقف ةكنند بين راهبردهاي حفظاط با دبيران ازدر موقعيت ارتب. است

 ساالن همدو موقعيت ارتباط با  خالف بر. اند هخود اختصاص داد بيشترين فراواني و درصد را به
روند  مي كار بهگفتماني ي ها هاز نشان بيشتر ها بازگويي ،و خانواده، در موقعيت ارتباط با دبيران

 .شوند ميبرده ن كار بهسان  طور يك و به

ها دبه ساير راهبر ، نسبتها نوبت در تمام موقعيت ي پرشده براي حفظها هاستفاده از وقف  .4
خواهر (در موقعيت ارتباط با خانواده  ها آن وقوعِ درصد حال با افزايشِ اين با كمتر است،

 .شود ميمشخص  ها موقعيت بر آن تأثير) تر بزرگ

ي ارتباط با ها نوبت در موقعيت از درصد فراواني راهبردهاي حفظ آمده دست به معيارِ  انحراف  .5
در موقعيت ارتباط با  ها هي داددهد كه پراكندگ مي، خانواده و دبيران نشان ساالن هم
در  ها هديگر، داد  عبارت به. و در موقعيت ارتباط با دبيران ازهمه بيشتر استكمتر  ساالن هم

 .هستند تر همگنو در موقعيت ارتباط با دبيران ناتر  همگن ساالن همموقعيت ارتباط با 
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