
  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيرسانه و فرهنگ
  187 -  173، 1397پاييز و زمستان ، هشتم، شمارة دومسال پژوهشي،  ـ نامة علمي دوفصل

  هاي اجتماعي شبكههاي چت و  اتاقبررسي ساختار نوبت در 

  * گل يابي عطيه كام
  **مسيحه هدايت مفيدي

 چكيده
اسـت كـه برخاسـته از     يرفته در فضـاهاي   كار هدادن نوع زبان ب اين پژوهش نشان هدف از

گيري و واگـذاري آن    نوبت ةبه نحو ،چنين و تعاملي است. هم ،ابزاري الكترونيكي، جهاني
هـاي ايـن     پرداختـه شـده اسـت. داده   براي برقراري ارتبـاط   فناوريهنگام استفاده از اين 
زبان در فضاهاي مجـازي ازجملـه     وگوها و ارتباطات كاربران فارسي  پژوهش شامل گفت

. علـت انتخـاب ايـن    اسـت بوك و تلگرام   اجتماعي فيس هاي هشبك و هاي چت ياهو  اتاق
 كلي طور  به. ها براي اغلب كاربران اينترنت در ايران بود  بودن و آشنابودن آن  فضاها عمومي

 يدارا ينترنتـي ا يگوهاو و انتقال آن در گفت ،يريتكنترل، مد و گيري  گفت نوبت توان  يم
بـه عـادات افـراد     يـادي بلكه تاحد ز ،نيست اي  شده  يينتع يشاصول مشخص و قواعد ازپ

 .دارد يبستگ كردن  يپهنگام چت و تا

  .تفضاي مجازي، چگيري، اينترنت،  گفتمان، نوبت  تحليل ها: كليدواژه
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مطالب تجربي و علمي مربوط به ماهيت و معناي متن، زبان و ادبيات پژوهش حاضر در 
 نشـان  را و رويكردهـاي نظـري مختلفـي    يمكنـ   و ارتباطات اينترنتي را بررسي مي ،اينترنت

  برند.    مي كار حاضر در اين خصوص به  كه محققان درحاليم ده مي
بـا امكانـات و    ،هـايي   وريافنـ  چنـين  كـه  ايـن اسـت   مقاله يندر اموضوع موردبحث 

 نوبـت دارنـد.   يو نـوع واگـذار   يبر ارتباطات كالم يتأثيرخود، چه  ةيژو هاي  يتمحدود
مـتن چـت اسـت كـه همگـي مربـوط بـه كـاربران          دويسـت هاي اين تحقيـق شـامل    داده

طـور گروهـي    صورت دونفره و برخي نيز بـه  گوها بهو . برخي از اين گفتاست  زبان فارسي
آوري شده  هاي مختلف اجتماعي جمع  متون درطي يك ماه و از شبكهاست. اين    شده  انجام

  هاي متفاوتي است.  و شامل موضوعات مختلف و بحث
  

  شناختي فضاهاي مجازي  هاي زبان . اهميت بررسي ويژگي2
دهـي    ويكم و موضوع جدي نقش اينترنت در شكل  ها در آغاز قرن بيست  فراگيرشدن رسانه
 هاي اجتماعي اهميت پژوهش در اين زمينـه را افـزايش    و ارزش ،اباوره ،به فرهنگ، هويت

چنان رايـج شـده اسـت كـه      امروز، گرايش به اينترنت و استفاده از آن ةاست. در جامع   داده
 بـه شخصي دارند و اعضاي خانواده بخش زيادي از وقت خـود را   ةها رايان  خانواده تر  بيش

گسـترش اينترنـت ماننـد هـر نـوآوري ديگـري بـه ايجـاد         . گذراننـد  مياستفاده از اينترنت 
ناپـذير   هاي مختلف زندگي انجاميده و استفاده از آن امـري اجتنـاب    هايي در جنبه  دگرگوني

توان گفت استفاده از اينترنت درحال گسترش اسـت و در تمـام     كلي ميطور   بهشده است. 
هايي كه مسائل   تحقيق در زمينه بحث و ،شود. ازطرفي  زواياي زندگي وجود آن احساس مي

هاي بينامتني  هاي اجتماعي و تحليل  شناختي به حوزه  هاي زبان  شناسي نظري را از تحليل  زبان
ديگـر،    شناسي ِكاربردي. ازسوي زبان تر  بيش  زند تالشي است براي گسترش هرچه  پيوند مي

چگـونگي كـاربرد    دربارةزمان  همهاي اينترنتي وگو  گفتگيري در   نظام نوبت ةتحقيق دربار
است  ) معتقدCicognani 1998( دهد. سيكوگناني  مياطالعاتي به ما زبان در فضاهاي مجازي 
 ،او ةگفتـ  به .ماهيت فضاهاي مجازي است ةكار براي مطالع ترين راه  بررسي انتقادي زبان مهم
  كرد.   ن تعريفشناختي آ  هاي زبان  توان برحسب ويژگي  مي فضاي مجازي را صرفاً

 

  گيري و انتقال نوبت نوبت .3
تـوان آن را حـق     دارد كـه مـي   حق صـحبت) وجـود  / floorمكالمه ( ةدر هر مكالمه، عرص

شـود.   مـي    ) ناميـده turn( كردن دانست. دراختيارداشتن اين حق در هر زمان نوبـت   صحبت
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 كند آن را در اختيار   تالشتواند   باشد، شخص مي   نشده   پيش تعيين هرگاه اختيار صحبت از
رود و   مـي  شـمار  گيري كنشي اجتماعي به  نامند. نوبت  گيري مي  گيرد، كه اين تالش را نوبت
طبق عرف،  ،گيرد كه مي  ) صورتlocal management system( براساس نظام مديريت مكالمه

 ،مكالمـه گروه اجتماعي خاص است. نظـام مـديريت    يك شده براي اعضاي  نظامي شناخته
آن بـه ديگـران    ييا واگـذار  ،هايي است كه براي كسب نوبت، حفظ  عرف   دراصل، مجموعه

مكالمـه را ازطريـق    ةكساني هستند كه عرص وگو  گفتشود. افراد حاضر در   مي   گرفته كار به
 ةو در عرصـ  ،دهنـد   دارند، تغيير نوبت مـي    همكاري ديگر  يككنند، با   گيري حفظ مي نوبت

ازهمه در جايي موردنياز اسـت كـه احتمـال    تر  بيشاند. نظام مديريت مكالمه   مكالمه شريك
كند. هر نقطه را كه در آن تغيير نوبـت   رود نوبت شخصي كه آن را در اختيار دارد تغيير  مي

) transition relevance place/ TPR(» ماورك«يا  كالم ةممكن باشد محل امكان واگذاري رشت
آن افراد  براساسگذارد كه   نگرشي بنيادي در اختيار ما مي تحليلي ةنامند. اين نوع استعار  مي

 گيـري حفـظ    نوبـت  ازطريـق مكالمه را  ةكنيم كه عرص  حاضر در مكالمه را كساني تلقي مي
ـ 95: 1387 (يـول  كننـد  مي  ةدر مجلـ  1996در سـال   »هـا   ويژگـي سـاخت نوبـت   «ة ). مقال

) بـه  Thompson( ) چـاپ شـد و در ايـن مقالـه تامپسـون     Pragmatics( زبان كاربردشناسي
اسـت. وي در سـال    كرده انتقال آن اشاره ةو نقط ،هاي دريافت نوبت  ساختارهاي نوبت، شيوه

) Greatbatch 1988باخ (  چاپ رساند. گريت   هب »زبان نوبت و توالي«اي با عنوان   نيز مقاله 2002
 »خبـري بريتانيـا   هـاي  هگيري در مصاحب  الگوي نوبت«نام  اي به  مقاله اجتماعي   زبان ةدر مجل
گفتمان پرداخـت و     تحليل ةنظري براساسهاي خبري   به تحليل مصاحبه كرد و در آن منتشر

  سيستم انتقال نوبت در اين نوع ارتباطات رسيد.  درموردسپس به نتايجي 
اسـت.   »هاي تعاملي در نوبـت   توالي«اي با عنوان   مقاله ة) نيز نويسندLerner 2004لرنر (
به تحليل و بررسي  »گيري در مكالمه  الگوي آغازين نوبت« ة) در مقالSacks 2004( ساكس

) نيـز بـه   Schegloff 2007( است. چگلف   ساختار نوبت و الگوي شروع مكالمات پرداخته
اي بـا    ها در مقالـه   است و اين بررسي   ها در مكالمات پرداخته  پوشي  توصيف و توضيح هم

 اسـت. تاناكـا   چـاپ رسـيده   بـه  »گيـري در مكالمـات    پوشي و الگوهاي نوبـت   هم«عنوان 
)Tanaka 2000گيري در ايـن    خاص به بررسي زبان ژاپني پرداخته و الگوهاي نوبت طور  ) به

  .است   وتحليل كرده زبان را تجزيه
 شـده و   گيـري   ساختار نوبت و الگوهـاي نوبـت   دربارةهايي   در زبان فارسي نيز بررسي

بررسـي  «خـود بـا عنـوان     ةنام  ) در پايان1390فرد (  رسيده است. وزيري   چاپ مقاالتي نيز به
 »گفتمـان انتقـادي     كـاوي و تحليـل    مكالمـه  براسـاس هـاي خبـري     گيري در مصاحبه  نوبت
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 ةهـاي خبـري، نحـو     در مصاحبهگيري   هاي نوبت  ويژگي دربارةهايي   الؤاست به س  كوشيده
ادب و مالحظات مربوط بـه وجهـه در ايـن نـوع      ةلئو نيز مس ،ها  اعمال قدرت در مصاحبه

  ها پاسخ دهد.   مصاحبه
) نيز بـه  1387و صدقي ( ،سلطاني، تفضلي ةنوشت »ها گفتمان سياسي رسانه   تحليل« ةمقال
گيـري در    هـاي نوبـت    و شـيوه  ها، آنهاي سياسي، ساختار   مصاحبه ها و  هاي گفتمان  ويژگي

  است.    چنين ارتباطاتي پرداخته
الگـوي   ،ملي راديـو  ةگفتمان انتقادي رسان   تحليلمربوط به  ةدر مقال ،)1387زاده (  قاگلآ

ها و وگو  گفتاست. وي در اين مقاله  داده ها را ارائه  گفتمان راديو در تعامل با ديگر گفتمان
هـا و  وگو  گفـت اي بـراي ايـن    كرده و درنهايت الگـوي ويـژه   ا بررسيارتباطات در راديو ر

  است. داده ها ارائه  ساختار ترجيحي در آن
  

  يقروش تحق .4
 يدر فضـاها  زبـان   يوگوهـا و ارتباطـات كـاربران فارسـ      پژوهش شامل گفت ينا هاي  داده

. است و تلگرام بوك  يسف ياجتماع هاي كهشب و ياهوچت  هاي ازجمله اتاق ينترنتمختلف ا
اغلـب كـاربران    يهـا بـرا   بـودن و آشـنابودن آن   يعموم يمجاز يفضاها ينعلت انتخاب ا

  .است يراندر ا ينترنتا
 هـا   داده يـن ا يكه تمـام  شده است يهته يگروه هاي  چت يواز آرش ها نيز  از داده يبخش

. انـد   قـرار گرفتـه   يافراد حاضر در مكالمه موردبررس رضايت با و مكالمه شدن انجام از پس
 يسـال و دارا  هجـده  يافراد بـاال  مربوط بهپژوهش  يندر ا يموردبررس اينترنتي مكالمات

 يـل دخ يارتبـاط نوشـتار   200 يـن نفر در ا 141 يكلطور   به. است يپلمد يالتحداقل تحص
  .اند بودهنفر مرد  49و نفر زن  92 ها آن مجموع از كه اند  بوده

 يبـرا  يسـي از حروف انگلها  در آناست كه  هايي  شامل چت فقط يموردبررس هاي  داده
  .است) استفاده شده ينگليش(ف ينوشتن كلمات فارس

 يوتريكامپ  ـ  يمختلف ارتباط نوشتار هاي  يژگيو و اند  نوشتاري صورت به ها  داده تمامي
  .اند  لحاظ شده ها هدر شناخت روند مكالم يزن

  
 چت و هاي ارتباطي، اينترنت، . فناوري5

آورد كـه بسـيار كوچـك و     مـي  كاري زمان و فضا دنيايي پديد هاي ارتباطي با دست فناوري
) اسـت كـه در ابزارهـايي بـا ابعـاد      digital world( فشرده است. اين دنيـا دنيـايي ديجيتـال   
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متـري (مانيتورهـا يـا      سـانتي  راه) يـا حـداكثر چنـدين    متـري (ماننـد گوشـي هـم      چندسانتي
ويژگـي   ارتباطـات  ةكننـده در عرصـ    گيرد. پيشرفت خيره  جيتالي) جاي ميهاي دي تلويزيون

هـاي    چه در شبكه است. آن» محوري اطالعات« كند كه همان مي ديگر جهان معاصر را تعيين
لحظـه     به دارد حجم بسيار عظيمي از اطالعات است كه لحظه   ارتباطي جريان ةبسيار گسترد
و مصرف اطالعـات جهـان    ،شود. همين حجم عظيم توليد، توزيع  افزوده مي ها بر شمار آن

ها   اي گسترده از شبكه  است. اينترنت مجموعه كرده محور تبديل معاصر را به جهان اطالعات
شـوند و شـامل خطـوط     مي هم متصل به ديگر  يكمنظور ارتباط با  هايي است كه به  و دروازه

ها را   ها و پيام  يا كامپيوترهاي ميزبان است كه داده هاي اصلي  ارتباطي با سرعت باال بين گره
ـ    اي عظيم متشـكل از ميليـون    توان شبكه  ند. درحقيقت، اينترنت را مينك مي ارسال  ةهـا رايان

هاي مختلف با كـاربران گونـاگون و داراي اهـداف محاسـباتي       مختلف دانست كه از شبكه
شـمول واحـد و در     جهـان  ةصورت يـك شـبك   است، ولي درنهايت به آمده وجود متعدد به

 است.  شده هم متصل مقياس جهاني به

زدن   و دوسـتانه حـرف   ،زدن  وگوهاي عاميانه، گپ  معناي گفت در فرهنگ لغت به »چت«
هاي خصوصي يا عمـومي    وگو در اتاق  وري گفتااست. در محيط اينترنت نيز معناي اين فن

آن، متفاوت اسـت. چـت   افراد از  ةمكانات و استفادااز به سطح برخورداري  هبست ،است كه
ديگـر بـا    كردن با چندين نفـر در زمـان واحـد) دارد و ازطـرف     زماني (چت خصوصيت هم

 ةشـيو  درمقـام  ،شده است وتبديل ها به ابزار سودمند ارتباطي   شكست بعد مكاني و فاصله
  است.  گذاشته زبان برجايي بر نوع روابط اجتماعي و ناپذيرانكار تأثيرجديد ارتباطي، 

بـا امكانـات و    ،هـايي   وريااست كه چنين فنـ  شده در اين مقاله به اين موضوع پرداخته
) و نوع verbal communication(» ارتباطات كالمي«ي بر تأثيرخود، چه  ةهاي ويژ  محدوديت

  واگذاري نوبت در اين ارتباطات دارند.
  

 . مديريت و كنترل نوبت در چت6
 هايي در آن وجود  به نوع ارتباطات، تفاوت باتوجه ،ولي داردگيري در مكالمات اصولي   نوبت

گيري در ارتباطات و مكالمات روزمره   هاي خبري با نوبت  گيري در مصاحبه  نوبت دارد. مثالً
كـامپيوتر و   ازطريـق اي بـين برقـراري ارتبـاط      هـاي عمـده    چنين تفاوت است. هم متفاوت
آن در ارتباطات كامپيوتري  نبودزمان كه  دارد، ازجمله بازخورد هم وجودگفتن عادي  سخن

ها از   . بسياري از اين تفاوتآورد بار مي به تفاهم يا سوء كند مي گاه درك مفهوم پيام را مشكل
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روست. آهنـگ و    لحاظ شرايط و فضا با آن روبه وري بهاكه اين فنشود   ناشي ميمحدوديتي 
كندتر از چيزي است كـه در شـرايط طبيعـي     بسياردر مكالمات اينترنتي  وگو  گفتسرعت 
موجــود در  ةدارد و همــين ويژگــي برخــي از خصوصــيات برجســت گفــتن وجــود  ســخن
ي وگـو   گفـت هـاي    سازد. در اتاق  هاي حضوري را در مكالمات اينترنتي منتفي ميوگو گفت
ـ   زمان، پاسخ به پيام ممكن است طي چند ثانيـه ارسـال   هم پاسـخ در   در دادن خيرأشـود. ت

است   يير نوبت شود. ويژگي اينترنت اينتفاهم يا تغ بسياري موارد ممكن است موجب سوء
 بينـي   را كه براي دريافت پاسخ بايد منتظر بـود پـيش   يتوان مدت  پس از ارسال پيام، نمي ،كه

 )مكالمـات اينترنتـي  تـرين    حتي در پرسرعت(ها وگو  گفتخير، آهنگ أدليل وجود ت كرد. به
هاي حضوري است. حتـي اگـر   وگو  گفتپذيري موجود در   بيني  فاقد سرعت و قابليت پيش

ـ   ،شود   تايپ پاسخ پيام فوراً گـر   نمـايش  ةخير بـه صـفح  أباز هم اين احتمال هست كه بـا ت
نظيـر وجـود مشـكالتي در     ،مخاطب برسد. اين امر ممكن است داليل متعددي داشته باشد

در  يا مشكالتي ديگر كـه احيانـاً   ،گيرنده اينترنت، وجود ترافيك در كامپيوتر ةبكپردازش ش
   .دارد پيام وجود ةسيستم فرستنده يا گيرند

دهنـد در   مـي  مورد كنترل و حفـظ نوبـت نشـان    1036 ةشد  هاي بررسي  درمجموع داده
اي مختلفي استفاده ه  گيرد افراد از راه  اينترنت صورت مي ازطريقها و مكالماتي كه وگو گفت
هـاي كنتـرل    اين شـيوه  ،هاي بعدي  دارند. در بخش دست دهند نوبت را در كنند تا نشان  مي

  شوند.   نوبت در فضاهاي مجازي ذكر مي
  
  ناتمام جملة 1.6

گذاشتن جمله و ارسال  هاي رايج براي كنترل نوبت در مكالمات اينترنتي ناتمام  يكي از شيوه
  است.آن با همان حالت 

 nazare to chiye??! 

o bebin ba tavajoh be chizi ke man midoonam 

o To hassasi, kheili … 

o vaghti dargire 1 chizi mishi hameye fekro zehneto taskhir mikone, badam to 

ke midooni 

o harfet haghe pas dige bahs nakon, chon vaghti varede bahso jadal mishi 

o nemitooni dorost chizi ro esbat koni, bebakhshid jesarat mikonam va inaro 

o migam, chon mibinam kheili 

o khodeto aziat mikoni bayad begam 
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  ربط (پيوند)  حرف 2.6
اسـت    باط نوشتاري در فضاهاي مجازي اينربط هنگام برقراري ارت ةيكي از كابردهاي كلم

 ،دارنـد    دارد و نوبـت را در دسـت   دهند مطلبشـان ادامـه   كه نشان براي اين ،كه گاهي افراد
دارنـد و    مـي  ربط نوبـت را نگـه   ةو درانتها با استفاده از يك كلمكنند  مي اول را تمام ةجمل

 ،وابسـته اسـت   ةكه همـان جملـ   را، دوم ةكنند و سپس در پيام بعدي جمل  پيام را ارسال مي
  كنند.   ارسال مي

 salam, to chera on-iii?? 
o salam, chera nabasham? khob sare kelasam vali 
o ba gushim on shodam  

o 1 chizio check konam 
 ahaaan, che matlabe mohemi boode ke 

 bekhateresh sar kelas on shodi??? 

  
  چندنقطه (...)  3.6

اين عالمت هاي اينترنتي بسيار رايج است. كاربران از وگو  گفتاستفاده از سه يا چندنقطه در 
هـا   كننـد كـه يكـي از آن     دادن مفـاهيم متفـاوتي اسـتفاده مـي      به داليل مختلف و براي نشان

 شود تا نشان  استفاده مي »و غيره«نوبت است. گاه نيز با معنا و مفهوم  ةداشتن و ادام  دردست
اسـتفاده از   ،دارد. در بسـياري از مـوارد   هاي ديگري از ايـن نـوع وجـود     دهد موارد و مثال

العمـل فـرد بـه پيـام       حاالت روحي و عكس ةدهند  چندنقطه كاربرد بازخوردي دارد و نشان
مطلـب   دربـارة سف أيا ناراحتي و ابراز ت اعتنايي  تواند حاكي از بي  طرف مقابل است كه مي

دين توان سكوتي معنادار تعبير كرد. در چنـ   نقطه را مي دريافتي باشد. در برخي موارد نيز سه
دهنـد     كنند تا نشـان   شد كه افراد در انتهاي جمله از سه يا چندنقطه استفاده مي پيام نيز ديده

  دارند. كنند كه هنوز نوبت را در اختيار  نوعي اعالم مي دارد و به   مطلبشان هنوز ادامه
 rasti yadam raft begaaaaam ….. 

 Ali goft to tu teatre ghahve ghajari bazi kardi!!!! 

 man didamesh … 

 ghashang bood 

o che jaleb 

o lotf dari to 



  1397ن زمستاو  پاييز، دوم، شمارة هشتمسال  ،رسانه و فرهنگ   180

4.6 w8   
داشـت و آن   نوبـت وجـود   ةدادن ادامـ   شده مورد ديگري نيز براي نشـان   هاي بررسي  در داده

كه رايج است اين عالمت اغلب دربين كاربراني  است.  waitمعناي به »w8«استفاده از عالمت 
كـه   هنگـامي  ،پردازند. برخي كاربران اينترنت  كردن مي  طوالني به چتمدت  بهمداوم و طور   به

كـه   و بـراي ايـن  كننـد   مـي  درحال تايپ پيامي طوالني هستند، بخشـي از مطلـب را ارسـال   
هـاي   ، بـين پيـام  را نگـه دارنـد  نوبت اند  مايلو است دهند صحبتشان هنوز تمام نشده    نشان

توان گفت  پردازند. مي  مطلب مي ةو سپس به تايپ ادامكنند   را ارسال مي w8ارسالي، عبارت 
  كنند.  مقابل تا اتمام كامل پيام خودداري مي   ها با اين كار از دريافت نظر طرف  آن

 salam, khubi? 1 soal?? 

o bah, salam.merc … 

o to khubi? 

o jan?? soalet chiye?? 

 ye nafar be esme F. R. vase man peygham dade va shomare hesab gozashte 

baraye varize pool jahat komak be zelzelezadegan. 

o Khob??? 

 w8! 

 fek konam jozve frindaye to bood. mikham bedoonam ghabele etemad hast? 
be hesabesh pool variz konam? 

  
  نشانه كارنبردن به 5.6

جمالت  فقطكنند و   خاصي استفاده نمي ةنشانداشتن نوبت از هيچ   گاه نيز كاربران براي نگه
كنند. در اين بين، طرف ديگر مكالمه يا از   هاي خود را يكي پس از ديگري ارسال مي  و پيام

هـاي دريـافتي نظـر و      كه دربين پيام دارد يا اين   شود كه مطلب ادامه  ها متوجه مي  مفهوم پيام
  دارد. صورت احتمال اختالل در روند مكالمه وجود كند كه دراين  مي   جمالت خود را ارسال

 salam maral joooon ... khubi??? kheili kam peydaee tu fb ... 
 defaet keye, hatman miyam. 

o salam mer30 ey bad nistam. bavar kon khodamam nemidunam. hanuz ke 

mashhad naumadam. payan namamam tamum nashode. hatman khabaret 

mikonam. mer30 porsidi. 

 mage u mashhadi nistiiiiiiiiiiiii??????????? :))))))))))))))) 



 181   هاي اجتماعي هاي چت و شبكه بررسي ساختار نوبت در اتاق

 khoshhal mishham maral joon tu defaet bashham ... hatman khabaram kon plz 
.... merc 

o na azizam man maleziyam. hatman behet khabar midam. Mamnoonam 
 

  افزاري پيام نرم 6.6
شوند طرف ديگر مكالمه درحال   آن متوجه مي ازطريقدارد كه افراد  ديگري نيز وجود ةنشان

چت موجـود در برخـي فضـاهاي     ةمطلب است. اين نشانه مربوط به خود برنام ةتايپ ادام
نمايش كاربر يا كاربران ديگر،  ةمجازي است. وقتي فردي درحال تايپ است، برروي صفح

است. ولي اين   كسي  اختيار چه دهد نوبت در  مي شود و نشان  مي ظاهر »A is typing«عبارت 
  كند.   تواند در اين زمان پيامي ارسال  به آن معنا نيست كه كس ديگري نمي

چراكه در ايـن   ،نشانه يكي دانست كارنبردن بهپيشين يعني  ةتوان با شيو  اين مورد را مي
خصوصي بـراي حفـظ نوبـت اسـتفاده       به ةاز هيچ نشان وگو  گفتحالت هم افراد دخيل در 

دارد نشـان   چت افراد وجود ةافزار در صفح  خود نرم ازطريقپيامي كه  فقط چونكنند،   نمي
  كسي يا كساني درحال تايپ مطلبشان هستند.  دهد چه  مي

كـاربران  را هـا    تعداد دفعـاتي اسـت كـه هريـك از ايـن شـيوه       ةدهند  نشان 1جدول 
ترتيـب ميـزان كاربردشـان نمـايش      الگوها بـه  ،در اين جدول اند. قرار دادهتفاده مورداس

  اند. شده داده

  زمان (چت) هاي اينترنتي هموگو  گفتميزان كاربرد هريك از الگوهاي كنترل نوبت در  .1 جدول

  ميزان كاربرد  هاي كنترل نوبت در چت  راه
  الگو درصد كاربرد هر  )1036(از مجموع 

  نشانه كارنبردن به
  % 75/45  474  افزاري) (پيام نرم

  % 71/24  256  حرف ربط
  % 70/13  142  ناتمام ةجمل

  % 19/11  116  چندنقطه
w8 48  63/4 %  

است، پركاربردترين مورد براي حفظ و كنترل  شده داده نشان 1طوركه در جدول   همان
تـوان گفـت اغلـب      درحقيقـت مـي  افزاريِ مربوط به فضاهاي مجازي است.  پيام نرم نوبت

خصوصي براي حفظ   به ةكاربران اينترنت كه در اين فضاها مشغول چت هستند از هيچ نشان
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و هر پيامي كه  كنند مي هاي خود را ارسال  كنند و يكي پس از ديگري پيام  نوبت استفاده نمي
از پيـام   شد. پس خواهد نمايش ظاهرة ها برروي صفح  شود پيش از ديگر پيام   زودتر ارسال

 اسـت. حـروف   ربط بـوده  ين كاربرد مربوط به حروفتر  بيشنشانه،  كارنبردن بهافزار يا   نرم
كـار    به ترتيب تعداد دفعاتي كه بـه ( 2اند در جدول   ربطي كه براي كنترل نوبت استفاده شده

  اند.   نشان داده شده )اند رفته

  زمان هاي اينترنتي هموگو  گفتط براي كنترل نوبت در ميزان كاربرد هريك از حروف رب. 2 جدول

 حرف  و  يا  ولي  اما  كه  چون  پس  تا  اگر  هم  ليكن
  ربط

1  4  7  11  14  21  27  32  35  41  63  
ميزان 
  كاربرد

  )256(از 

درصد   60/24  01/16 67/13  50/12  54/10  20/8  46/5  29/4  73/2  56/1  39/0
  كاربرد

ين كاربرد را براي تر  بيش »و«ربط  است، حرف شده داده نشان 2طوركه در جدول  همان
 است.  حفظ و كنترل نوبت داشته

هـاي چـت،     ويـژه اتـاق   دهد كه كـاربران فضـاهاي مجـازي، بـه      مي   ها نشان  تحليل داده
و واگـذاري آن دارنـد كـه     ،، حفـظ نوبـت  وگو  گفتهاي متفاوتي براي كنترل جريان  شيوه
  .ندارداي   شده  تعيين اصول و قواعد ازپيش ها آنيك از  هيچ

  
  واگذاري نوبت در چت. 7

 تواند تالش كند آن را در اختيار  هرگاه اختيار صحبت از پيش تعيين نشده باشد، شخص مي
  نامند.   گيري مي  گيرد كه اين تالش را نوبت

 صـورت  نظام مـديريت مكالمـه   براساسرود و   شمار مي گيري كنشي اجتماعي به  نوبت
گروه اجتماعي خاص اسـت.   يك شده براي اعضاي  طبق عرف، نظامي شناخته ،گيرد كه  مي

واگذاري نوبـت   ةداشتن آن، مسئلبر كنترل نوبت و دراختيار عالوه ،در مكالمات اينترنتي نيز
دهـد افـراد در ارتباطـات اينترنتـي از       مطرح است. بررسي متون چت نوشـتاري نشـان مـي   

اند. درادامه به معرفـي    دهند نوبت را واگذار كرده   كنند تا نشان  استفاده مي هاي مختلفي شيوه
  .شود  مي  و توضيح اين موارد پرداخته
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  پرسشي جملة 1.7
گروهي كه در فضاهاي مجازي جريان دارد، كاربري  يهاي  هاي دونفره يا بحثوگو  گفتدر 

هـاي    توانـد بـا اسـتفاده از شـيوه      كردن است مـي   تايپ ازطريقمطلب خود  ةكه درحال ارائ
تـرين    است. يكي از رايج دهد كه صحبتش تمام شده و نوبت را واگذار كرده   مختلف نشان

  پرسشي است. ةها استفاده از جمل  شيوه
 umadam 5 min fb ro chek konam, beram. 

 to chera bidari in vaghte shab?! 

*** 

 merc azizam, hame ruberahan?        

 to hanuz tehrani? 

 manam bozorget hanuz bimarestanan? 

  
  سؤالعالمت  2.7

 ةجـاي جملـ   شود، در پيـام بعـدي بـه     كامل ارسال ميطور   بهپيام  كه وقتي ،در برخي موارد نيز
 تر  بيشدر  سؤالشود. استفاده از عالمت   مي استفاده سؤالاز يك يا چند عالمت فقط پرسشي 
مكالمه به فردي ديگر اسـت، ولـي در برخـي     ةعرصسپردن منظور واگذاري نوبت و  موارد به
اعـالم   سـؤال ديده شده كه هدف از ارسال عالمت  ،دارد   دهي وجود  خير در پاسخأكه ت ،موارد

 است.   ست كه اين خود نوعي واگذاري نوبتانتظار براي دريافت پاسخ از طرف مقابل ا

 man tamame moshakhasate un payan namaro az irandoc daravordam  

 vali faghad 1 chekideye kootah dad  
o khob? 

o ??? 

  
3.7 u??  

اسـتفاده   »??u«از عالمـت   سـؤال جـاي عالمـت    شد كه كاربران بـه    در برخي موارد نيز ديده
 برند) تـا نشـان    مي كار به سؤالراه يك يا چند عالمت  هم به و  youةجاي كلم را به uكنند ( مي

و منتظر پاسخ و پيام بعدي از طرف ديگر مكالمه هستند كه است پايان رسيده  دهند مطلب به
 ،عبـارتي  نظر فرد درمورد موضوع موردبحث اسـت. بـه   مربوط بهاغلب اين عالمت پرسشي 

  كنند. مي  موردبحث بيان نظر و اطالعات خود را درمورد مطلب »??u«افراد در پاسخ به 
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 ma ke vase 4shanbe soori barname nadarim 

 albate felan 

 u?? 
*** 

 man azash khabar nadaram 
 u?? 

  
4.7 F. 

دهنـد و بـه بحـث و      كردن اختصـاص مـي    در متن چت افرادي كه مدت زيادي را به چت
در پايـان   ».F« كـه بـا اسـتفاده از   اسـت  پردازند ديـده شـده     هاي چت مي  نظر در اتاق تبادل

را بـا   ».F«اند. افراد  است و نوبت را واگذار كرده شده دهند مطلب تمام  صحبتشان نشان مي
 ةاين عالمت را از ابتـداي كلمـ  . برند  مي كار دادن به بحث و مكالمه نيز به  معنا و مفهوم پايان

finish اند.  گرفته »دادن  رساندن، خاتمه  پايان  كردن، به تمام«معناي  به 

 age nazare mano miporsi baya ba kannale ehteram be nazaro ideye hamatoon 

begam ke bazam doroogho makro faribe, gooshe ma azin harfao shoara pore 
… harke shoarash bishtar, doroogash bozorgtar. dar vaghe mishe goft darim 

ba ghanoone jangal pish mirimo khejalatam nemikesham. F. 

 

  چندنقطه (...) 5.7
هاي اينترنتي بسيار رايج است. وگو  گفتاستفاده از سه يا چندنقطه در  ،شد كه گفته طور همان

كاربران فضاهاي مجازي استفاده از سه يا چندنقطه در انتهـاي جملـه و   در برخي موارد نيز 
  دانند.  پايان نوبت و واگذاري آن مي ةمنزل بهرا پيام خود 

o Merc ke khabar dadi. un fb ro check nemikone, mamanam shomareye 

ghablito dade be amam. 
o hala migam in shomareye jadideto bede beheshoon … 

*** 
 merc azizam bad nistam. to khubi? 

 az tatilat dari hesabi estefade mikoni? :)) 

o naaaa, man ke tatilat nadaram, vase konkuram 3 ruz dar hafte majbooram 

beram ta resalat … 
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  نشانهكارنبردن  به 6.7
 نةنشـا  جملـه يـا عالمـت خاصـي بـه      يـا  پس از ارسال پيام، هيچ عبارت ،اوقات تر  بيشدر 

دهنـدة اتمـام     آخر نشان ةزماني پس از ارسال جمل ةشود و فاصل  واگذاري نوبت ارسال نمي
كنـد و نوبـت     را غيرطبيعـي مـي   وگـو   گفـت خيرهـاي طـوالني شـرايط    أگاه ت نوبت است.

باشـد،   تر  بيش وگو  گفتهرچه تعداد افراد دخيل در  ،حال .شود  كردن نامشخص مي صحبت
 ).105: 1385 (كريستال شود  وضعيت دشوارتر مي

 salam agha M, sharmande babate takhir. 

 vala un dustam ke shomareye aghaye N ro dare safare. vali 1 shanbe khodam 

mibinameshun shomarasho vasatun migiram 
o salam, kheyli lotf mikonid mer30 

 khosh migzare?? ishala ke hame chiz ruberaheo kamelan razee hastin??  
o mersi ... are khodaro shokr 

o 1 soal dashtam ... mishe rahnamayim konin ke vase koja mitoonam maghale 

befrestam ke kheili zood jvb bedan??? 1 jayi bashe ke ziad sakht nagirano 

zood jvb bedan. 

o Scholary Journals fekr mikonam chand rooze javab bede ... dar zemn bad az 

gereftane emaile accept teye yek name azashoon fagha bekhaeed ke 

acceptance letter ro baratoon befrestand va fee ro badan pardakht mikonid. 

 mamnooon az rahnamayitooon 

 sharmandeam ke hamishe mozaheme shoma misham 

 rasti man avalin tajrobame vase ersale maghale, age eshkali nadare bazam 

mozahem sham soal beporsam. bavar kon kheng nistama   

o khahesh mikonam M jaan ... harja soal dashtid dar khedmatam 

o be hame salam beresoon .... 

 زمان (چت) هاي اينترنتي هموگو  گفتميزان كاربرد هريك از الگوهاي واگذاري نوبت در . 3 جدول

 كاربرد هر الگو درصد )1565(از مجموعِ  ميزان كاربرد  هاي واگذاري نوبت در چت  راه
  % 10/39  612  پرسشي ةجمل

  % 42/22  351  نشانه كارنبردن به
  % 18/17  269 سؤالعالمت 

  % 03/13  204  چندنقطه
u?? 98  26/6 %  
F.  31  98/1 %  
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  گيري . نتيجه8
نظام مـديريت   براساسرود و   مي شمار گيري كنشي اجتماعي به  نوبت ،شد  طوركه گفته همان

گروه اجتماعي  يك شده براي اعضاي  طبق عرف، نظامي شناخته ،گيرد كه  مكالمه صورت مي
هايي است كه براي كسب نوبـت،    عرف خاص است. نظام مديريت مكالمه دراصل مجموعه

كـه  هسـتند    كساني وگو  گفت. افراد حاضر در رود ميكار  آن به ديگران به ييا واگذار ،حفظ
همكاري دارند، تغيير نوبت  ديگر  يككنند، با   گيري حفظ مي  نوبت ازطريقمكالمه را  ةعرص

به  باتوجه ،ولي داردگيري در مكالمات اصولي   اند. نوبت  مكالمه شريك ةو در عرص ،دهند  مي  
 دارد.  هايي در آن وجود  نوع ارتباطات، تفاوت

هاي مختلفي   گيرد، افراد از راه  مي نترنت صورتاي ازطريقها و مكالماتي كه وگو  گفتدر 
هاي كنترل نوبت   شيوه قبل،بخش  دارند. در   دست دهند نوبت را در كنند تا نشان  مي استفاده

  در فضاهاي مجازي ذكر شد. 
هـاي  وگو  گفتو انتقال آن در  ،كنترل، مديريت و گيري  توان گفت نوبت  كلي مي طور  به

، بلكه تاحد زيادي به عادات افراد ندارداي   شده  تعيين و قواعد ازپيش اينترنتي اصول مشخص
  دارد. بستگي كردن   هنگام چت و تايپ

داننـد و    انتقال نوبت مـي  ةهاي ارسالي را نشان  زماني بين پيام ةفاصلفقط برخي افراد 
يا .... در انتهـاي پيـام    ??uيا  .Fبا استفاده از عالئمي چون  ،برخي ديگر برحسب عادت

و نوبـت را بـه نفـر ديگـر     اسـت  پايـان رسـيده    دهند كـه صحبتشـان بـه     مي خود، نشان
  كنند.  مي  واگذار
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