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ABSTRACT 
Idioms, commonly considered to be a figure of informal, colorful, and entertaining language, 
are supposed not to lend themselves to formal discourses. However, idioms have been recently 
found to be employed in formal communications and academic discourse. This study strives to 
identify idioms in a corpus of 409122 words of 50 randomly selected Applied Linguistics 
papers. Moreover, the study aims to analyze different aspects of English idiom usage along 
with the pragmatic functions they perform in Applied Linguistics research articles. 
Furthermore, a comparison was made between the employment of English idioms and their 
functions in the articles written by native English-speaking and those of native Persian-
speaking authors. Results of descriptive statistics indicated that English –speaking writers 
significantly used more idiomatic expressions in their research articles. Six pragmatic functions 
fulfilled by idioms in research articles were also extracted. Two lists of the most frequently 
used idioms in research articles were compiled. The six pragmatic functions include evaluative, 
informational, modalizing, emphatic, organizational, and cross-functioning. By studying and 
providing the most frequent academic idioms in Applied Linguistics research articles, the 
findings of this study can be useful for the EFL writing instructors, Applied Linguistics 
graduate and post graduate students, and teaching materials developers. 
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 مقدمه .1

آموزش »های پژوهشی موضوع تتبع بسیار در گسترۀ مقاله

 English for) «برای اهداف دانشگاهیزبان انگلیسی 

Academic Purposes) اند. از این میان جستارهای بوده

)هایلند،  booster)(و تشدید  )hedge(واکاوی طفره فراوانی به

)Hyland(1998  ،2005خوشه ،) های واژگانی((lexical 

bundles ادل و ارمن()Adel &Erman(  ،2012 ؛ اسفندیاری

یاری، ؛ شهرEsfandiari & Barbary)( ،2017و بربری

) Shahriari, Ghonsooly, andقنسولی، و فاطمی

)Fatemi، 2013نشانگرهای نگرشی ،)((Attitude marker 

  & Martin)) ؛ مارتین و وایتMartin(  ،2000()مارتین

White  ،2003 همایندها ،)(collocations) گلدهیل(( 

Gledhill( ،2000؛ دورانت(Durrant(  ،2009 ،پیکاک 

) (Peacock ،2012و دیگر ویژگی ،)های پژوهشی ها در مقاله

ژانر ممتاز  »های پژوهشی خود به اند. در حقیقت، مقالهپرداخته

لیل آن را باید در (. د2006اند )هایلند، بدل گشته« دانشگاهی

های پژوهشی در گسترش دانش در جوامع نقش برجسته مقاله

) & Hylandدانشگاهی دانست. بر این مبنا، هایلند و پالتریج

)Paltridge  ای دانشگاهیان ابزار چاپ ]مقاله[ بر»باوردارند که

ت اس« ایاصلی ابراز صالحیت و صعود از نردبان ترقی حرفه

یا چاپ کن یا » (. اصطالح انگلیسی معروف 173، ص. 2011)

بدرستی بازتاب نقش اساسی  (Publish or perish) «نابود شو

های علمی در حیات علمی استادان و دانشجویان چاپ مقاله

 د و دکتری است.تحصیلی کارشناسی ارش مقاطع

های علمی، پژوهشگران گرایش نقش مهم مقالهبا توجه به

ته بررسی آن دسبه« آموزش زبان انگلیسی برای اهداف دانشگاهی»

پردازند که های پژوهشی و متغیرهایی میهای مقالهاز ویژگی

های موفق و پذیرفتنی برای اعضای جامعه علمی نگارش مقالهبه

واکاوی  پژوهش پیش رو نیز، با همین هدف بهانجامند. خود می

ای از این ژانر پرداخته که تاکنون در پیشینه پژوهشی این جنبه تازه

 .گرایش نادیده گرفته شده است: اصطالحات دانشگاهی

معموال اصطالحات، ساختاری از زبانند که بیشتر در 

کار میسازی زبان محاوره بهارتباطات غیررسمی و برای روان

  )Simpson& Mendis)( 2003روند )سیمپسن و مندیس ، 

روزمره ترین عبارتهای زنـدگی در هـر زبـانی بـه حـساب "و از 

همین ؛ به(518،ص.1398زارعی و شیر محمدی،)"آینـدمـی

ای هعنوان گونهای پژوهشی بهسبب، بررسی اصطالحات در مقاله

از گفتمان دانشگاهی مورد توجه قرار نگرفته است. اوکیفی، مک

  O’Keeffe, McCarthy and Carter)کارتی، و کارتر)

باور عموم بافتار دانشگاهی و به»( باور دارند که 2007)

(، اما خود بر این 90ص. «) اصطالحات با هم ربط چندانی ندارند

گیری و هایی دارند که مبنای شکلاصطالحات نقش»باورند که 

اعی، دهندۀ پیوندهای اجتمفردی است که نشانبین تثبیت روابط

 (.88)ص.« انددوستانه، و غیررسمی

که در  دهند که اصطالحاتها نشان میبا این حال، یافته

ای ناهمگون چون نغمه بافت خشک و رسمی دانشگاهی

کار فراوانی در زبان دانشگاهی گفتاری بهکنند، بهجلوه می

(. برای مثال، اوکیفی و 2003، سیمپسن و مندیسروند )می

هایی از کاربرد اصطالحات در ( نمونه2007همکاران )

اند که در آن همگان باور های دانشگاهی ارائه دادهموقعیت

نه دادن رابطۀ دوستابرای نشاندارند که استفاده از اصطالحات 

 و انتقال دوستانۀ پیام ضروری است.

 کشف ماهیتنکته مهم دیگر آنکه پژوهشگرانی که به

های گوناگون تمایل دارند، باوردارند که اصطالحات در بافت

های کاربرد مترادفگیری از اصطالحات، نباید محدود بهبهره

ها شود. در واقع، جای آنتر بهتر و ادبیتر، علمیرسمی

اصطالحات نقش گفتمانی مهمی در بافت دانشگاهی و 

 )کنند و جانشین پذیر نیستند )موونمی غیردانشگاهی ایفا

Moon( ،1998؛ مکارتی)McCarthy(  ،1998 سیمپسن ؛

 (.2003، و مندیس

هدف را این خالء پژوهشی، این جستار، سهبا توجه به

( ارایۀ الفکند: طالحات دانشگاهی دنبال میدر بحث اص

های در مقاله ترین اصطالحات دانشگاهیفهرستی از متداول

 ( نگاه دقیقبپژوهشی در گستره زبانشناسی کاربردی؛  

 ج( وکاربردی اصطالحات در این بافت؛ -نقش گفتمانیبه

مقایسه کاربرد اصطالحات در مقاالت منتشرشده نویسندگان 

فارسی زبان و انگلیسی زبان در مجالت تخصصی زبانشناسی 

 کاربردی انگلیسی زبان.

 پیشینۀ پژوهش .2

 اصطالح 1ـ2

( باور دارد که در هر پژوهشی در 0032) Liu))لیو 
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 های قالبیای از ترکیبعنوان گونهبه —زمینۀ اصطالحات 

 ) Wray)(2000،  ؛ ورای و پرکینز1998، موون)

&Perkins — حال، دشوارترین کار ترین و در عینمهم

این دلیل که ارائۀ تعریفی جامع و مانع از اصطالح است، به

 (2006اصطالحات وجهی بسیار پیچیده از زبانند )النگلوتز ، 

(Langlotz(  این نکته خود گویای آن است که چرا .

دست های گوناگونی از اصطالح بهپژوهشگران تعریف

های خود، معیارهای متفاوتی برای اند و در پیکرهداده

 اند.تشخیص اصطالحات در نظر گرفته

 هایرۀ اصطالحات عبارتاز نظر برخی پژوهشگران، دای

هایی را در واژهها، و حتی تک، مثلFixed phrases) )قالبی

د )برای شونکار گرفته میصورت استعاری بهگیرد  که بهمیبر

پژوهشگران دامنه تعریف (. برخی 1998، مووننمونه، 

اند. برای مثال، تر در نظر گرفتهاصطالح را بسیار محدود

( برای تمایز اصطالحات از 1996) )Fernando)فرناندو

بر  (Prefabricated expressions)ساختهدیگر عبارات پیش

 کند:می تغییرناپذیری ماهیت اصطالحات تآکید

توان اصطالح برشمرد که ها را میتنها آن دسته از عبارت

بندی واژگانی خاص، ها با ترتیب و صورتدر آن واژه

گیرند یا تنوع محدودی را خود میشکلی ثابت به

 catchو  catch a bus هایی مانندتابند. ترکیببرمی

a train ویژه؛ جایگزین واژگان که دگرگونی و به را

توان اصطالح نامید، هرچند اگر شوند، نمیبسیاری می

ه خود گرفتسبب کاربرد فراوان، ظاهر اصطالح را بهبه

ا تواند بمی« موقع رسیدنبه»معنای به catchباشند: واژۀ 

 catch theنشین شود، حتی عبارت هر گونه ترابری هم

post (31دور از ذهن نیست. )ص.  نیز 

سه بندی اصطالحات، آن ها را بهفرناندو برای دسته

 pull)برای نمونه،  pure idioms) )"اصطالح محض"گروه

someone’s leg،)" لفظی-اصطالح نیمه(" (Semi-literal 

sidiom  ،برای نمونه(fat chanceو ،)"اصطالح لفظی"
 

(literal idioms)  ،برای نمونه(according to ،in sum )

 کند.تقسیم می

( دربارۀ اصطالحات گفتمان 2003) سیمپسن و مندیس

گروهی از »کنند: می دانشگاهی اصطالح را این گونه تعریف

یرند گقالبی در کنار هم قرار میها که کم و بیش بصورت واژه

تک اجزا توان با بررسی معنایی تکها را نمیو معنای آن

معیار برای تشخیص  (، و سپس سه423)ص. « دریافت

 Compositeness) )نهادگیکنند: هممی اصطالحات معرفی

 ، نهادینه شدگی) Fixedness) )یا قالبی بودن

(Institutionalization نایی، و تیرگی مع( (Semantic 

opacity. 

( نیز 2004)  )Grant & Bauer)گرانت و بائر

نهادگی و استعاری بودن را معیار تشخیص معیارهای هم

ا گیرند و بر این مبنا اصطالحات رمی اصطالح در نظر

،  core idioms) )کنند: اصطالح بنیادینگروه تقسیم میسهبه

(؛ red herringکه نه ترکیبی است و نه استعاری )مثالً، 

، که مانند اصطالح ترکیبی (figurative) اصطالح استعاری

(؛ و  bottom lineاست، اما ماهیت استعاری دارد )مثالً، 

ای در آن واژه، که  ONCEs) )نهاده استعاریاصطالح غیرهم

ممکن است استعاری  Non-compositional) )نهادهغیرهم

 (.at stakeنیز باشد )مثالً، 

بر مبنای دو معیار شفافیت   )Baker((2018بیکر )

و قالبی بودن،  (transparency of meaning) معنایی

 دستۀاصطالحات، همایندها و عبارات قالبی را از هم جداسه

باور وی، اصطالحات نه شفافیت معنایی دارند و نه کند. بهمی

قابلیت تغییر در ساختار. همایندها، از سوی دیگر، هم شفافیت 

ثال، عنوان ممعنایی دارند و هم قابلیت دگرگونی ساختاری. به

آنچنان دور از ذهن نیست و  dry cowمعنای ن بهبردپی

 dryتواند حدس بزند که منظور ازای میاحتماال هر خواننده

cow بیکر در میان این دو دسته از . چه نوع گاوی است

دهد که شفافیت معنایی می عبارات، عبارات قالبی را قرار

 توان تغییری ایجاد کرد. دارند، ولی در آن ها نمی

کننده در تمایز (، عامل تعیین2012) اکبریان از نظر

 است. او در این« معنا»های قالبی اصطالحات از دیگر ترکیب

راستا معیارهایی را برای بازشناسایی اصطالحات از عبارات 

اصطالح دهد: نخست آنکه اجزای  یکرائه میساخته اپیش

های معنایی نیستند. دوم، زمانی عبارت اصطالح سازه

شود که فقط از بافت بتوان معنای آن را فهمید. محسوب می

 شود که ساختارسوم، عبارت تنها زمانی اصطالح محسوب می

 دستوری آن با قواعد دستوری معاصر مطابقت نکند. 

( در زمینۀ اصطالحات 1998) موونمحور پژوهش پیکره

ها در گسترۀ اصطالحات و ترین پژوهشاز نخستین و ژرف

ای میلیون واژه 18عبارات قالبی است. پیکرۀ مورد نظر، پیکرۀ 
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و   (Oxford Hector Project) «پروژۀ هکتور آکسفورد»

دربرگیرندۀ داستان، مجله، و گفتار است. موون عبارات قالبی 

و اصطالحات این پیکره را از نظر تعریف، فراوانی، کارکرد، 

و تنوع واکاویده و از این راه فهرستی از پربسامدترین 

هایی در بارۀ کارکردشان ارائه اصطالحات و همچنین، توضیح

که  اصطالحات  دهدژوهش وی نشان میداده است. نتیجه پ

محض در قیاس با دیگر اصطالحات نادرند و بیشتر در متون 

خورند. از نظر تنوع اصطالحات، قالبی چشم مینوشتاری به

بودن ویژگی مهم عبارات قالبی و اصطالحات است؛ با وجود 

عبارات قالبی و اصطالحات در این پیکره یا  %40این، حدود 

داشتند یا از شکل مرسوم دیگری برخوردار  تنوع واژگانی

 در شکل بنیادین خود دارای تنوع بودند. %14بودند، و حدود 

( با بهره گیری از پیکرۀ 2003) سیمپسن و مندیس     

 The Michigan Corpus of) زبان گفتاری علمی میشگان

Academic Spoken English), محور پژوهشی پیکره

اصطالحات زبان گفتاری دانشگاهی انجام دادند. هدف  دربارۀ

این پژوهش بررسی امکان بهره گیری از رویکردهای 

عبارت ت بود. بهمحور در پژوهش و آموزش اصطالحاپیکره

اند که بدانند کدام اصطالحات تر، پژوهندگان برآن بودهدقیق

های آموزش زبان انگلیسی برای گنجاندن در درس

ترند. این پژوهش کارکرد گفتمانی اصطالحات موجود مناسب

در پیکره را نیز بررسی کرد. گفتارهای این پیکره شامل 

گفت وگوهای های دفاع، های طوالنی در جلسهسخنرانی

های مشاوره، و رودرروی دانشجویان با استادان در ساعت

های آموزشی مختلف در های گروهی اعضای گروهجلسه

دانشگاه میشیگان بود. معیارهای مطالعه برای تعیین 

یا  نهادگیهماصطالحات در پیکره، شامل موارد زیر بود: 

ا هرتبودن، بدین معنا که واحدهای واژگانی این عبا قالبی

ها را در طول عبارت سادگی آنتوان بهمعموالً ثابتند و نمی

مک ؛ 1996، فرناندوجا و یا با واژۀ دیگری عوض کرد )جابه

معنای رایج شدن ، بهنهادینگی(؛ 1998، موون؛ 1998، کارتی

و نهادینه شدن عبارتی که در ابتدا عبارتی ارتجالی و نوساخته 

، که نشان تیرگی معنایی (؛ و 1996است )فرناندو، بوده 

دهد معنای واژه از مجموع اجزای آن دریافتنی نیست می

اصطالح  20(. نتیجۀ این پژوهش تعیین 1996)فرناندو، 

مناسب برای گنجاندن در برنامۀ آموزشی و همچنین شناسایی 

اصطالح بسیار پرکاربرد در این پیکره بود. افزون بر این،  32

یشترین کارکرد گفتمانی اصطالحات مورد نظر شامل ب

 بود. انفرازب، و همکاری، تاکید، بازگویی، توصیف، ارزشیابی

بررسی اصطالحات ( پژوهش خود را به2003) لیو

 ی در سه پیکرۀ پرکاربرد گفتارگفتاری انگلیسی امریکای

معطوف کرد. لیو چهار فهرست از  دانشجویان و کارشناسان

مبنای  تواندپرکاربردترین اصطالحات گفتاری ارائه داد که می

ها مواد آموزشی قرار گیرند. افزون بر این، مقایسۀ این فهرست

 با اصطالحات ارائه شده در هشت فرهنگ اصطالحات نشان

برای آموزش اصطالحات  ی مواد آموزشی متداولداد که برخ

مناسب نیستند؛ برای مثال، بسیاری از مواد آموزشی 

 cop outو  on cloud nineشده، اصطالحاتی چون بررسی

های تهیه شده گرفت که در هیچ یک از فهرسترا در بر می

ت اصطالحاخوردند؛ نتایج نشان از کمیاب بودن چشم نمیبه
 ا داشت.هدر پیکره محض

( اصطالحات موجود در 2007) اوکافی و همکاران

را بررسی کرده و فهرستی  CANCODE, CICهای پیکره

های گفتاری را از اصطالحات پربسامد هر یک از این پیکره

بار  100اند. بررسی این پژوهشگران، فراوانی بیش از ارئه داده

 there you go, figure چونرا در کاربرد اصطالحاتی 

something out, make sense, once in a while, how 

come, fair enough کرده است. را ثبت 

 بررسیمحور که معطوف بههای پیکرهبرخالف پژوهش

هش اند، پژوهای تحصیلی بودههایی بر مبنای رشتهفهرست

دنبال ( به2010) )Simpson and Elli)سیمپسن و الیس

های های قالبی مشترک بین رشتهه فهرستی از ترکیبارائ

است. این مطالعه گفتار، نوشتار، و گوناگون دانشگاهی

شود. هدف گردآوری می های دانشگاهی را شاملگونه

 Academic) «فهرست واژگان دانشگاهی »فهرستی شبیه به

Word List)  ،با رویکردی آموزشی بوده است. بدین ترتیب

گفتاری و  جداگانه از عبارات ترکیبی دانشگاهیهایی فهرست

همراه کارکردهایشان تهیه شده است. حاصل این نوشتاری به

هایی است که ممکن است برای استفاده در کوشش فهرست

 بسیار سودمند باشند. های نگارش دانشگاهیدوره

ها هم توجه وکلویکوا رنگاصطالحات مربوط به

(Vaclavikova( (2010را به) خود جلب کرد. او تعداد

رنگ ها را در پیکرۀانگلیسی اصطالحات انگلیسی مربوط به

 Corpus of Contemporary) امریکایی معاصر
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American English) پیکره ملی بریتانیا ، (The British 

National Corpus) و پیکرۀ انگلیسی آمریکایی مجله تایم 

(TIME Magazine Corpus of American English) 
این نتیجه رسید که فراوانی اصطالحات در بررسی کرد و به

و تعداد  انگلیسی امریکایی بیشتر از انگلیسی یریتانیایی است 

مجالت بیشتر ها و ها در روزنامهرنگاصطالحات مربوط به

 از متون علمی است.

 لیو پژوهش دیگر در زمینۀ اصطالحات، پژوهش

محور از پربسامدترین ای پیکره( است، مطالعه2012)

گیری با بهره زبان انگلیسی دانشگاهی های چندواژه ایسازه

پیکرۀ انگلیسی امریکایی معاصر و  از بخش نوشتار دانشگاهی

میلیون و  400ترتیب حجمی معادل پیکره ملی بریتانیا ،که به

ای در این تحقیق های چندواژهمیلیون واژه دارند. سازه 100

، گیرد: اصطالحهای ثابت و نیمه ثابت زیر را در بر میقالب

، گروه کلمات، و خوشه واژگانی. آیی، عبارت قالبیهم

ای در این پیکره با بهره گیری از های چندواژهاستخراج سازه

ای حاصل از های چندواژهترین سازهفهرست متداول

های دیگر و سه فرهنگ اصطالحات انجام شد. برخی پژوهش

اصطالحات و عبارات فعلی نیز بر اساس شمّ زبانی پژوهشگر 

ده، که حاصل  آن فهرستی مشتمل بر ها افزوده شفهرستبه

ای است. نتیجۀ این پژوهش حاکی از آن سازه چندواژه 228

های دارای حرف اضافه بیشترین است که: )الف( اسم و سازه

ای در زبان نوشتاری انگلیسی های چندواژهفراوانی را در سازه

دارند؛ )ب( اصطالحات در زبان نوشتاری  دانشگاهی

های شوند؛ )ج( سازهکار گرفته میندرت بهبه دانشگاهی

 ای رشته محورند.چندواژه

اخیراً پیکرۀ انگلیسی آمریکایی معاصر مورد تتبع 

 )Rafatbakhsh & Ahmadi (بخش و احمدیرفعت

، محوررار گرفته است. در این پژوهش پیکرهنیز ق (2019)

 اصطالح که در انتهای فرهنگ اصطالحات انگلیسی 1506

  (The Oxford  Dictionary of Idioms) آکسفورد

اند، بررسی دسته درج شده 81بصورت موضوعی در 

دهد که اصطالحات میوواکاوی شدند. نتایج این مطالعه نشان

از میان موضوعات  Secrecy))« اختفا»موضوعمربوط به

 behind the scenesدیگر، فراوانی بیشتری دارند و اصطالح 

 بیشترین فراوانی را در میان تمامی اصطالحات داشت. 

اصطالح  0005نیز تمامی  (2020) بخش و احمدیرفعت

موجود در فرهنگ اصطالحات انگلیسی آکسفورد را در پنج 

انگلیسی گفتاری، داستان، مجالت، روزنامه ها و متون  ژانر

آمریکایی معاصر مورد بررسی قرار علمی در پیکرۀ انگلیسی

دادند. پنج فهرست از رایج ترین اصطالحات در هر یک از 

ژانر  انگلیسی ها برایند این پژوهش است. در این گونه

، در ژانر داستانی، every last ( or single)گفتاری، اصطالح 

big deal در ژانر مجالت ،the bottom line در ژانر ،

 inو در ژانر متون علمی  the bottom lineبازهم هاروزنامه

the long run .بیشترین فراوانی را دارند 

 دهد که اصطالحاتبررسی پیشینۀ پژوهش نشان می

گفتاریند. با این  وجهی مهم و تاثیرگذار در زبان دانشگاهی

حال، بررسی حاضر حاکی از وجود خالء پژوهشی در کاربرد 

نوشتاری، از جمله مقاالت  اصطالحات در ژانر دانشگاهی

دهد فرضیه محدود های ما نشان میپژوهشی، است. بررسی

سیاری ۀ بزبان غیررسمی، که فاصلبودن کاربرد اصطالحات به

با زبان جستارهای پژوهشی دارد، سبب شده است کار 

پژوهشی چندانی در گستره کاربرد اصطالحات در مقاالت 

پژوهشی صورت نگیرد. بر همین اساس، پژوهش حاضر بر 

ای کوچک از مقاالت پژوهشی آن است تا این مهم را با پیکره

د و نقش رانجام رساند تا کاربشناسی کاربردی بهدر زمینۀ زبان

گفتمانی و کابردی اصطالحات در این ژانر خاص را دقیق تر 

های آتی هموارتر نماید. بر واکاوی کند و راه را برای پژوهش

 ت:های زیر اسدنبال پاسخ پرسشاین اساس، جستار حاضر به

های کار رفته در مقالهپربسامدترین اصطالحات به .1

 زبان شناسی کابردی کدامند؟ انگلیسی

گیری از اصطالحات تفاوتی از نظر میزان بهرهآیا  .2

بین نویسندگان فارسی زبان و انگلیسی زبان در 

شناسی کاربردی مشاهده های انگلیسی زبانمقاله

 شود؟می

های انگلیسی نقش کاربردی اصطالحات در مقاله .3

 شناسی کابردی چیست؟زبان

 روش پژوهش .3

 پیکره 1ـ3
مقاالت چاپ شده در  پیکرۀ بکاررفته در این پژوهش از

کره است. این پیشناسی کاربردی تشکیل شدهگسترۀ زبان

file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__2/قره%20آقاج2.doc%23LIU20
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شود. پیکرۀ اول متشکل می دو پیکره تقسیمطور مساوی بهبه

شده توسط مولفان انگلیسی زبان)مولفانی که از مقاالت نوشته

هایی انگلیسی زبان مادریشان است، اما ممکن است ملیت

صورت باشند( است که بهیی داشتهجز امریکایی و بریتانیابه

اند. این مجله انتخاب شده  ELT Journalتصادفی از مجلۀ 

یکی از معتبرترین مجالت پژوهشی در رشتۀ آموزش زبان 

بصورت فصلنامه توسط   1946انگلیسی است که از سال 

 شود. می دانشگاه آکسفورد در انگلستان منتشر

از مولفان فارسی پیکرۀ دوم شامل همان تعداد مقاله 

زبان) نویسندگانی که فارسی زبان مادریشان و زبان انگلیسی 

زبان ها است( تشکیل شده است که بهزبان خارجی آن

ر صورت تصادفی از یک مجلۀ معتبانگلیسی نوشته شده و به

 The Journal ofویژۀ نویسندگان ایرانی  با عنوان 

Teaching Language Skills (JTLS) اندشده برگزیده. 

این مجله بصورت فصلنامه توسط دانشگاه شیراز در ایران 

 شود.می منتشر

 فرایند انجام پژوهش 2ـ3

های نویسندگان متخصص ای از مقالهبرای آنکه پیکره

مقالۀ منتشرشده در مجلۀ   25دست آوریم،انگلیسی زبان به

ELT Journal صورت به  2017-2013های طی سال

تصادفی انتخاب شدند. با در نظر گرفتن این نکته که در این 

مجله، مقاالت مولفان  هم انگلیسی زبان و هم غیر انگلیسی 

شود، ابتدا نام مولفان مقاالت در اینترنت جست می زبان منتشر

و جو شد تا اطمینان حاصل شود که نویسنده ها انگلیسی 

شدند تا در پیکرۀ انگلیسی مقاله انتخاب  25زبانند. سپس، 

 ها قرار بگیرند. زبان

مقاله منتشرشده طی  25برای پیکرۀ مولفان ایرانی نیز 

 The Journal ofدر مجلۀ  2017-2013های سال

Teaching Language Skills (JTLS) صورت تصادفی به

 انتخاب شدند. 

های انتخاب شده از هر دو های مقالهمجموع کل واژه

 واژه بود.  409122شمار تعیین شد، ا برنامۀ واژهمجله که ب

برای استخراج اصطالحات موجود در پیکره، ابتدا 

معیارهای خود را برای تشخیص اصطالح براساس تعریف 

( از اصطالح مشخص کردیم. سپس تصمیم بر 1996فرناندو )

صورت دستی استخراج شوند، که آن شد که اصطالحات به

ها داشت. در حین این عۀ دقیق تمام مقالهمطالاین کار نیاز به

فرهنگ  های اصطالحات مانندبرخی از فرهنگکار، به
 هم مراجعه شد.  اصطالحات آکسفورد

 هایافته .4

تکرار و توزیع اصطالحات انگلیسی در پیکرۀ  1ـ4

 های نویسندگان فارسی و انگلیسی زبانمقاله
 است تا پرکاربردتریندر این پژوهش تالش شده

های پژوهشی انگلیسی در دو پیکره از مقاله اصطالحات

های دو پیکره متشکل از شناسایی شوند. مجموع واژه

کلمه و مجموع اصطالحات استخراج شده از  409122

تعداد کل کلمات در هر  1اصطالح بود. جدول  370دوپیکره 

ها و هچنین توزیع تکرار اصطالحات در یک از این پیکره

را نشان  زبانسی نویسندگان انگلیسی و فارسیمقاالت انگلی

دهد. افزون بر این، این جدول حاکی از آن است که در می

الح تری اصطهای فارسی تعداد بیشتر کلمه اما شمار کممجله

 اند.کار رفتهبه

 ( تعداد کل کلمات و تکرار اصطالحات1جدول )

نمونه  کلمات پیکره
 اصطالحات

مقاالت نویسندگان 
 انگلیسی زبان

204064 197 

مقاالت نویسندگان 
 فارسی زبان

205058 173 

 370 409122 مجموع

 78اصطالح یعنی حدود  291اصطالح،  370کل  از

اند. بقیۀ ها آمدهبار در کل مقالهها فقط یکدرصد آن

 بندیچهار گروه طبقهاصطالحات، بر اساس فراوانی خام به

در بارۀ تکرار اصطالحات  جزئیات بیشتری 2شدند. جدول 

 دهد.می ها ارائهدر پیکره

 ( طیف رخداد2جدول )

 300فراوانی در هر  فراوانی  گروه
 کلمه )تقریبی(

 درصد

1 1 291 6486/78 
2 5-2 45 1621/12 
3 10-6 24 1621/12 
 7027/2 10 10بیش از  4
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با در نظر گرفتن تعداد کاربرد اصطالحات در  3جدول 

بار در  10ها، پرتکرارترین اصطالحاتی را که بیش از پیکره

 دهد. می اند، نشانکار گرفته شدههای پژوهشی بهکل مقاله

 ( پر تکرارترین اصطالحات در دو پیکره3جدول )

 فراوانی خام اصطالحات پرتکرار

In line with 25 

As such 24 

As well as 23 

In the same /similar vain 23 

raise doubt/awareness/ issue/question/ 21 

In other words 21 

Take into consideration 19 

Account for 16 

Pave the way 15 

Take into account 14 

Shed light on 11 

و  EFLهای برای کاربردهای آموزشی ممکن در زمینه

EAPهای ممکن بین نویسندگان ها یا شباهت، تفاوت

زبان در کاربرد اصطالحات در زبان و فارسیانگلیسی

 (.5و  4های های انگلیسی نیز بررسی شد )جدولمقاله

 یا بیشتر را نشان 10اصطالحات با تکرار  4جدول 

های پژوهشی دهد که نویسندگان فارسی زبان در مقالهمی

 اند. کار بردهخود به

ندگان های نویسپیکرۀ مقاله ( پرتکرارترین اصطالحات انگلیسی در4جدول )

 زبانفارسی

 فراوانی خام اصطالحات پرتکرار

As such 22 

In line with 18 

In the same/ a similar vein 17 

Shed light on 16 

In the light of 14 

In other words 13 

In order to 11 

on the other hand 11 

all in all 11 

Take into consideration 11 

های شده در پیکرۀ زبانی مقالهاصطالحات استخراج

نویسندگان انگلیسی زبان بسیار متنوع بودند، در نتیجه، نسبت 

های نویسندگان شده در پیکرۀ مقالهاصطالحات یافتبه

 5ایرانی، تکرار باالیی نداشتند. بنابراین ،همانطور که جدول 

  هایدهد، تعداد اصطالحات پرکاربرد در پیکرۀ مقالهمینشان

 تر است.یا باالتر کم 10ها با بسامد زبانانگلیسی

های نویسندگان ( پرتکرارترین اصطالحات در پیکرۀ مقاله5جدول )

 زبانانگلیسی

 فراوانی خام پرکاربردترین اصطالحات

As well as 8 

To raise doubt/question/ issue/ awareness 17 

In terms of 14 

In the  light of 12 

Deal with 12 

 مقایسه 2ـ4

های کاربرد در این پژوهش، برای مقایسه و واکاوی داده

زبان های  نویسندگان فارسیاصطالحات در مقاله

گرفته شد.  کارزبان، آمارهای توصیفی و استنباطی بهوانگلیسی

رفته کارابتدا از طریق آمارهای توصیفی درصد اصطالحات به

ت اها محاسبه شد و سپس برای درک رابطۀ اصطالحدر مقاله

کار گرفته مستقل به Tکاررفته در دو پیکره، آزمون انگلیسی به

 دهد.نتیجه را نشان می 6شد. جدول شماره 

 ( آمارهای توصیفی6جدول )

        پیکره ها
 تعداد

انحراف  میانگین
 معیار

 بیشینه کمینه

 هایمقاله

فارسی 
 زبان ها

 11791 5116 1515.198 8202.32 25 کلمات
 32 3 7.342 13.64 25 اصطالحات

 0.43 0.3 0.095 0.1702 25 رابطه
های مقاله

انگلیسی 
 زبان ها

 6162 3822 616.430 4922.56 25 کلمات
 25 5 5.339 15.44 25 اصطالحات

 0.53 0.11 0.111 0.3160 25 رابطه

کار رفته در میانگین کلمات و اصطالحات به 6جدول 

 دهد.می انگلیسی زبان را نشانهای پژوهندگان فارسی و مقاله

بر اساس این جدول، میانگین کلمات و اصطالحات 

 342/7های فارسی زبان ها با انحراف معیار پیکرۀ مقاله

است. افزون بر این، درصد  64/13و  32/8202ترتیب به

برابر با  095/0ها با انحراف معیار اصطالحات دراین مقاله

ترین درصد اصطالحات ندرصد و باالترین و پایی 17/0

 است.  درصد 3/0و  43/0ترتیب ها بهکاررفته در این مقالهبه

ها، میانگین کلمات و زبانهای انگلیسیدر مقاله

و  56/4922ترتیب به 339/5اصطالحات با انحراف معیار 

ها با انحراف معیار و درصد اصطالحات در این مقاله44/15
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ست. افزون بر این، باالترین و درصد ا 316/0برابر با  111/0

ها زبانترین درصد اصطالحات در مقاالت انگلیسیپایین

 است. درصد 11/0و  53/0ترتیب به

برای بررسی وجود هرگونه رابطۀ معنادار میان 

های پژوهندگان انگلیسی و کاررفته در مقالهاصطالحات به

کار گرفته شد. نتایج در جدول مستقل به Tزبان، آزمون فارسی

 آمده است.  7

کاررفته در مجالت نمونه مستقل: مقایسۀ اصطالحات به T( آزمون7جدول )

 زبانزبان و فارسیانگلیسی

 میانگین تعداد پیکره ها
انحراف 

 معیار
خطای 
 معیار

T df  مقدارP 

های مقاله
فارسی 
 زبان ها

25 0.1702 0.095 0.01893 5.003- 48 0.001 

های مقاله
انگلیسی 

 زبان ها
25 0.3160 0.111 0.02216    

شود، مقدار می مشاهده 7طور که در جدول شماره همان

p  تر از بود که بسیار کم 001/0درجه آزادی معادل  48در

است. بنابراین، میانگین اصطالحات  05/0معادل  sigمقدار 

زبان های پژوهشگران فارسی و انگلیسیکار رفته در مقالهبه

طور معنادار متفاوت است؛ یعنی، استفاده از اصطالحات در به

زبان بیشتر از استفاده از های  پژوهشگران انگلیسیمقاله

 . زبان استهای پژوهشگران فارسیاصطالحات در مقاله

های کاربردی اصطالحات انگلیسی در نقش 3ـ4

 ها مقاله

در این بخش، نقش برخی از اصطالحات استخراج شده 

تر شناسی کاربردی دقیقاز مقاالت تحقیقی در زمینه زبان

د. کاررفته دیده شنقش برای اصطالحات بهبررسی شد و شش

بندی اصطالحات بر اساس کارکردهایی باید گفت که دسته

توانند می این معنا نیست که اصطالحات فقطکنند بهمی ایفاکه 

دهد که میکارکرد داشته باشند. پژوهش حاضر نشانیک

( این 1998بعضی از اصطالحات چند نقش دارند. مون )

نامد. می (Cross-functioning) نقش چندگانهپدیده را 

توضیح نقش اصطالحات همراه با چند نمونه از پیکره 

زبان در بخش زیر های پژوهشگران انگلیسی و فارسیمقاله

 شود. می ارایه

 Evaluative) )کنندهنقش ارزیابی 1ـ3ـ4

اصطالحات را در « کنندهارزیابی»( نقش 1998) مکارتی

 سیمپسن و مندیستاری شناسایی کرده است. های گفتعامل

های ( نیز اصطالحاتی برای این اهداف در گفتمان2003)

کننده را ( نقش ارزیابی1998) . مکارتیانددانشگاهی پیدا کرده

کند )ص. تعریف می«  عالوۀ اظهار نظرنقش مشاهده به»

های زیر، که از پیکرۀ زبانی مقاله ها استخراج (. نمونه133

 دهند.شده اند، این نقش را نشان می

 هایهایی از این نقش در پیکرۀ مقالهنمونه

 ها:زبانانگلیسی
1. However, there is no consensus on what 

qualifies as evidence and how strong a 

piece of evidence is, which fans the 

flames of hot debates among scholars in 

various disciplines. 
2. Disclaimers, on the other hand, mark 

absence and/or limitations of evidence 

and are intended to cut untenable edges. 

 ها:های فارسی زبانهایی از این نقش در پیکرۀ مقالهنمونه
1. However, it tried to break the ice and 

pave the way for other researchers 

interested in   teaching English through 

virtual classes. 
2. It could be that the pendulum will 

return towards pedagogy that 

prioritizes formal accuracy over 

communicative fluency, but I doubt this 

for several reasons. 

 Informational) )دهندهنقش اطالعات 3ـ3ـ4

کند، اصطالحات می ( اشاره1998) مونهمان طور که 

ممکن است برای انتقال اطالعات جدید، شامل توصیف 

نی کارروند. در پیکرۀ زبافرایند، وضعیت، یا کیفیت، بهیک

صورت پژوهش حاضر، این کارکرد با عبارت اصطالحی به

 .زیر محقق شده است

 ها:زبانهای انگلیسیهایی از این نقش در پیکرۀ مقالهنمونه 
1. From the perspective of cultural studies, 

exploration of these texts allows students 

to deepen their understanding of 

current issues in UK society. 
2. Conversely, so-called ‘zero’ and even 

‘false’ beginners may actually benefit 

most from items in Quadrant 2 (frequent 

and transparent), as they are just 

coming to grips with the language. 

 ها:های فارسی زبانای از این نقش در پیکرۀ مقالهنمونه
1. Much of the research into EFL 

pragmatics has focused on the use of 

code switching and demonstrates that 

file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__2/قره%20آقاج2.doc%23mc
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the prevailing ELT view of code 

switching, that it is used primarily to fill 

gaps in lexical knowledge, is often far 

from the truth. 

 Modalizing) )ماهیتنقش تعیین  3ـ3ـ4
(، نقش مهم دیگری 1998) مونگفتۀ تعیین ماهیت، به

دهندۀ ماهیت است. بر اساس توصیف از اصطالحات و نشان

های لههای اصطالحی در مقاهای زیادی از عبارتمون، نمونه

اند که مانند گفتار، برای تحقق نقش پژوهشی قابل مشاهده

 روند.می کارتعیین ماهیت به

های هایی از این نقش در پیکرۀ مقالهنمونه

 ها:زبانانگلیسی
1. The same must be said of teachers; 

however, it is extremely difficult to 

participate in, let alone direct, a 

genuinely communicative interaction 

while simultaneously paying attention to 

and remembering the form of the 

utterances produced. 
2. It would be impossible to listen to four 

or five conversations (or however many 

groups there are) simultaneously, but 

teachers can catch a portion of each 

conversation, listening to each group in 

turn and writing down inaccurate 

language use, whether it interferes with 

the communicative flower or not. 

 ها:زبانهای فارسیهایی از این نقش در پیکرۀ مقالهنمونه
1. Similar variation occurs with respect to 

non-grammar language work as well 

(for example sometimes the heading is 

just ‘Vocabulary’, sometimes 

‘Vocabulary and pronunciation’, 

sometimes only ‘Pronunciation’, and so 

on). 

2. In several cases, this analysis pointed to 

much greater continuity between 

periods, in terms of the underlying 

conceptual content of the discussions 

preoccupying writers, than our surface 

investigation of terms had at first 

indicated. 

 Emphatic) )نقش تاکیدی 4ـ3ـ4

گاهی های موجود در پیکرۀ پژوهش حاضر، در مقاله

اند. تهکاررفاصطالحات برای تاکید بر اهمیت موضوع مقاله به

ا کنند تا  برسد که نویسندگان عمدتاً تالش مینظر میبه

بر یک  call into questionکارگیری اصطالحاتی مانند به

تمرکز  shed light onبحث تأکید کنند، یا با اصطالحاتی مثل 

اصلی مقالۀ خود را نشان دهند، یا با استفاده از اصطالحاتی 

موضوع ها بهتأکید کنند که آن to be touched uponچون 

 طور خالصه و گذرا اشاره خواهند کرد.فقط به

های هایی از این نقش در پیکرۀ مقالهنمونه

 ها:زبانانگلیسی
1. The traditional division of conditionals 

into four main types (zero, first, second, 

and third) has long been called into 

question. 
2. Willis (2003) reminds us that this is both 

inevitable and desirable: errors are part 

of the developmental process, and ‘it is 

the learners’ attempts to mean that pave 

the way for learning’ (ibid. :110–111, 

emphasis added) and for noticing what 

they need to learn. 

 ها:زبانهای فارسیهایی از این نقش در پیکرۀ مقالهنمونه
1. It seems that males need more training, 

that is, in the light of learning more 

strategies and practicing some essential 

strategies, they might improve their rate 

of success. Leung and Chan (1998) 

believe that males should improve their 

motivation. 
2. There is a wealth of data in these 

Listening Logs that can only be touched 

upon in this article. 

 کنندهنقش سازماندهی 5ـ3ـ4

(Organizational) 
 ( از آن به1998) مونکارکرد مهم دیگر اصطالحات که 

( از آن 2003) سیمپسن و مندیسو « کنندهسازماندهی «

کنند، در پیکرۀ این می تعبیر (meta language) «فرازبانیبه»

های پژوهش نیز مشاهده شد. اصطالحات در برخی از بخش

های پژوهشی نقشی اساسی در سازماندهی متن و بهمقاله

 کنند. می ها ایفاحداکثر رساندن انسجام و پیوستگی مقاله

های انگلیسی نمونه هایی از این نقش در پیکرۀ مقاله

 :زبان ها
1. In other words, the CF provided closely 

reflected the needs of individual 

students. 
2. Corrective feedback literature to date 

has, with very few exceptions, examined 

feedback provided by teachers during 

teacher-fronted activities, in which the 

teacher controls the activity itself as well 

as the type and quantity of language 

produced. 
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 ها:زبانهای فارسیایی از این نقش در پیکرۀ مقالههنمونه

1. In addressing the third question, the 

number of errors produced by each 

student (as identified in the transcripts) 

was compared to the number for each 

student on the teacher worksheets. 
2. On the other hand, it also seems likely 

that the gap identified above, between 

ELT methodology at the level of 

theorizing, on the one hand, and of 

indicative classroom practice on the 

other, will continue to exist for the 

foreseeable future. 

 Cross-functioning) )نقش چندگانه ۶ـ3ـ۴

 هایشویم که در مقالهبا بررسی اصطالحات متوجه می

پژوهشی برخی از اصطالحات ممکن است نقش بیشتری از 

را   این پدیده (1998باشند. مون )نقش معمول خود داشته

نامیده است. برای مثال، اصطالحاتی که  "نقش چندگانه"

 و توانند همزمان ابزار پیوستگیمی ،کننده دارندنقش ارزیابی

 in the lightسازماندهی کنندۀ متن نیز باشند، مانند اصطالح 

of توانند در آن می در اولین مثال زیر. اصطالحات همچنین

 in theباشند، مانند اصطالح واحد نقش ارزیابی کننده داشته

light of :در مثال دوم 
1. In the light of foregoing discussion, 

teachers have to realize that they need to 

ascertain what motives learners bring to 

a task in order to understand the 

interactions that occur when the tasks 

are performed. 
2. This paper argues that while CA has 

been important, it needs re-evaluation in 

the light of the more fluid 

communicative practices of English 

used as a global lingua franca. 

(، انتخاب و کاربرد عبارات و 1998) مونطبق تعریف 

ی فهم لغوی معنا نیست، بلکه بخشاصطالحات ثابت مربوط به

از همکنشی پویا و جاری گوینده/ نویسنده و شنونده/خواننده 

این نکته، ما تالش در موقعیت گفتمانی است. با توجه به

های را پیدا کنیم که در زمینه هایی از اصطالحاتیکردیم نمونه

توانند این می های زیرهای مختلفی دارند. نمونهمختلف نقش

 نکته را روشن کنند: 

1. In this respect, Brown and Miller (1991, 

p. 345) argue that zero anaphors, 

pronouns, and other “cross-reference 

expressions represent given information 

which is typically assumed or not 

referred to at all”. As such, the 

conclusion one can arrive at would be 

that most of the information presented in 

dorm casual talk samples is ‘given’ or 

‘assumed’ for the speakers and, for the 

most part, is codified through 

pronominal and zero anaphors. 
2. Whilst an explicitly grammar-focused 

task might be perceived as such by many 

learners, to what degree do they see 

skills work as opportunities for putting 

grammar to use? 

3. The Listening Log is a form of journal 

and as such is not a new idea, as learner 

diaries have been used in teacher 

training and language learning for some 

time, and have been particularly 

popular in Southeast Asia (Matsumoto 

1996).  

های مختلفی دارد. در نقش  such asنمونۀ باال، در سه

کننده دارد، اما در جملۀ اول، این اصطالح نقش سازماندهی

جملۀ دوم نقش تاکیدی، و در مثال سوم،  این اصطالح 

زمان بر عهده کننده و تاکیدی را  همهای  سازماندهینقش

 دارد. 

 بحث و بررسی .5
محور و همچنین محدود کردن انجام پژوهشی پیکره

 هایژانری خاص در راستای پژوهشپیکرۀ مورد بررسی به

 ) ,Biberپیشین است. برای مثال، بایبر، کنراد و رپن

)Conrad & Reppen (1994 بر این باورند که تحلیل  )

های بر اساس الگوها و ساختار"زبان شناسانۀ مبتنی بر پیکره 

متعارف و رایج زبان است، نه  براساس شهود و ادراک، که 

 )صص« دهندتوانند کارکرد واقعی  زبان را نشانمسلما نمی

170- 169( 

( اذعان دارد که پیکره باید 1991) )Sinclair)سینکلر

ها کلمۀ پویا باشد تا مطمئن شویم که آن پیکره، حاوی میلیون

با این حال، انتخاب  های کافی برای داللت را دارد.داده

بزرگ مانع بررسی دقیق خواهد شد و بسیاری از  هایپیکره

های کوچک ولی تخصصی را پژوهشگران تحقیق با پیکره

(. 1998، 1994، بایبر و همکاران 1989 بایبرکنند )می تایید

ای نسبتا کوچک متشکل از این نکته، پیکرهبا توجه به

رسی برکار رفت و بهقیق بههای پژوهشگران در این تحمقاله

 ها پرداخته شد.نقش و کاربرد آن

نتایج بدست آمده برای سوال اول این پژوهش که در 

file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__2/قره%20آقاج2.doc%23Moon
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__2/قره%20آقاج2.doc%23Moon
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__2/قره%20آقاج2.doc%23bi1994
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__2/قره%20آقاج2.doc%23bi1994
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__2/قره%20آقاج2.doc%23sinclair
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__2/قره%20آقاج2.doc%23biber1989
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__2/قره%20آقاج2.doc%23biber1989
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__2/قره%20آقاج2.doc%23bi1994
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__2/قره%20آقاج2.doc%23bib1998


 

401 

ش
وه

پژ
ان

 زب
ای

ه
ان

 زب
در

ی 
خت

شنا
ره 

دو
ی، 

رج
خا

ی 
ها

10
ره 

ما
 ش

،
2

ن 
ستا

تاب
 ،

13
99

ه 
فح

ص
از 

 ،
39

0
 

تا 
40

5
 

 

 

مقاله  کار رفته درمورد پربسامدترین اصطالحات انگلیسی به

دهد که های پژوهشی زبانشناسی کاربردی است، نشان می

 پربسامدترین اصطالحاتی که در ژانر بسیار ذانشگاهی و

کار می روند بسیار متفاوت از های پژوهشی بهرسمی مقاله

اصطالحات انگلیسی است که در ژانرهای دیگر در مطالعات 

و  2012، لیو؛ 2010، سیمپسن و الیسقبلی یافت شدند )

. این یافته کامالً یافته های  (2019 ،رفعت بخش و احمدی

سبک مبنی بر اینکه اصطالحات وابسته به کند،قبلی را تأیید می

(.  افزون بر این، 1998 نمو، 1999 بایبر و همکارانخودند )

ایبر و بنتایج بدست آمده برای سوال اول این پژوهش، نتیجه 

اگرچه مطالعات "کند که ( را نیز تقویت می1999) همکارن

ت بیشتر در مکالمه رایج پیشین ادعا می کنند که اصطالحا

هستند، ولی برخی از اصطالحات اختصاصا فقط مربوط 

عنوان مثال، اند. بهژانر خبر و ژانر نوشتاری دانشگاهیبه

 , have an/no/the effect, make use ofاصطالحات 

take the form of   فقط مخصوص ژانر نوشتاری آکادمیک

 (.  1028 .)ص "هستند

های: گروهبندی اصطالحات را  بهتقسیمهاین نتیجه نیاز ب

-گفتاری، غیررسمی-نوشتاری، رسمی-اصطالحات رسمی

های آموزشی زبان انگلیسی مبرم می گفتاری و غیره در کتاب

 کند.

 گیریسوال دوم این پژوهش، در بارۀ تفاوت میزان بهره

زبان در زبان و انگلیسیاز اصطالحات بین نویسندگان فارسی

انگلیسی زبان شناسی کاربردی بود. همان طور که  مقاله های

کند، نویسندگان تایید می 7های توصیفی جدول نتایج تحلیل

حات زبان خود از اصطالهمتایان فارسیانگلیسی زبان نسبت به

اند. دلیل این کار ممکن است مجموعۀ بیشتری استفاده کرده

ان عنوان گویشوران زبگستردۀ دانش اصطالحات آن ها به

انگلیسی و آگاهی از قابلیت اصطالحات برای بیان دقیق و 

 رسد نویسندگاننظر میها باشد. از طرف دیگر، بهصریح ایده

های پژوهشی خود، سبک و سیاق فارسی زبان در نگارش مقاله

 گفتمان نوشتاری زبانگفتمان نوشتاری زبان فارسی را به

( اشاره می 2018) بیکرانگلیسی انتقال می دهند. همانطور که 

ت. زبان دیگر متفاوت اسکند استفاده از اصطالحات از زبانی به

در زبان انگلیسی تفاوت بین گفتمان نوشتاری و گفتاری آنچنان 

ژانرهای رسمی و جدی زیاد نیست و اصطالحات حتی در 

ها (. از طرف دیگر، در برخی از زبان76اند )ص. نفوذ کرده

مانند عربی و چینی تفاوت فاحشی بین گفتمان نوشتاری و 

گفتاری وجود دارد و گفتمان نوشتاری بسیار رسمی است 

(. بنابراین، استفاده از اصطالحات در گفتمان 2018،یکر)ب

ها اصال رایج نیست. زبان فارسی هم بظاهر نوشتاری این زبان

در دستۀ دوم قرار دارد و ژانر گفتمان نوشتاری وجود 

 تابد. اصطالحات را برنمی

های هدف آخرین پرسش این پژوهش مقایسۀ نقش

ان و زبهای مولفان انگلیسیته در مقالهکار رفاصطالحات به

هایی که اصطالحات انگلیسی در دو نقش زبان بود.فارسی

کردند، مطابق با می پیکره مورد پژوهش این مطالعه ایفا

 (2003)سیمپسن و مندیس( و 1998)مونهای یافته

باشند. نقش سازماندهی کننده اصطالحات در این بین قابل می

توان توجیه کرد که غالبا  می توجه بود. این نکته را این گونه

شود تا انسجام و می قی خواستههای تحقیاز مولفان مقاله

پیوستگی متون خود را حفظ کنند و بهترین راه حل برای 

انجام این کار استفاده از اصطالحاتی است که نقش 

 کننده دارند.سازماندهی

 نتایج و کاربردهای آموزشی .6
های در مقاله دهد که اصطالحاتمیپژوهش حاضر نشان

 کارهزبان انگلیسی ببه شناسی کاربردیپژوهشی گستره زبان

ا پیکرۀ های بیشتر بروند و بررسی بیشتر آن مستلزم پژوهشمی

های پژوهشی است. با این حال، این پژوهش تری از مقالهبزرگ

های تحقیقی صورت گرفت تا این با پیکره ای کوچک از مقاله

 های پژوهشی هم نقشفرضیه که اصطالحات انگلیسی در مقاله

دهد که می بررسی شود. نتایج بدست آمده نشانمهمی دارند 

باید مورد  EAPهای آموزشیاصطالحات انگلیسی در دوره

های توجه بیشتری قرار بگیرند زیرا که این جنبه از گفتمان مقاله

 زبان انگلیسی تاکنون مورد غفلت قرار گرفته بود. پژوهشی به

 دهد که،می دوم، توزیع اصطالحات در مقاالت نشان

کنند، ( اشاره می2003) سیمپسن و مندیسهمان طور که 

 عنوان یک ویژگی گویشبهتر است استفاده از اصطالحات به

رخی از داد که بفردی نویسنده در نظر گرفته شود. نتایج نشان

های یسندگان از اصطالحات بسیار متنوعی در تمام  بخشنو

اند، در حالی که گروهی دیگر از های خود استفاده کردهمقاله

استفاده از اصطالحات در نوشتار خود نویسندگان تمایلی به

 ندارند.
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دست دادن فهرستی های این پژوهش، افزون بر بهیافته

استفادۀ  های اصطالحی که ممکن است مورداز عبارت

کنندگان مواد آموزشی استادان دانشگاهی درس نگارش و تهیه

کاربردهای مختلف اصطالحات در قرار گیرد،  توجه ما را به

کند و چگونگی می شناسی کاربردی جلبهای زبانمقاله

منظور استفادۀ نویسندگان مقاالت از این اصطالحات به

دگان که مطلوب خواننای شیوهاهداف ارتباطی را بهدستیابی به

 کند. می است بر ما آشکار

نویسندگان  افزون بر این، با مقایسۀ نگارش دانشگاهی

ای غیربومی با سطح زبانی پیشرفته و نویسندگان بومی حرفه

کردن های پژوهش در روشندر بافت یکسان، یافته

توان این سپس، می های این دو ما را یاری خواهد کرد.تفاوت

بی منظور دستیاکارگیری زبان را بههای کیفی در بهتفاوت

ا توان بکار گرفت. نخست آنکه میاهداف مختلف خود بهبه

ها نواقص موجود در مهارت نگارش فراگیران استفاده از آن

وان با تعبارت دیگر، میپیشرفتۀ زبان را شناسایی کرد. به

ربرد اصالحات مورد ها برای کاآنها، بهاستفاده از این یافته

نگارش معیار در بین تر شدن بهنیاز در نگارش برای نزدیک

 اعضای جامعۀ گفتمانی نگارش دانشگاهی آگاهی داد. دوم،

احتماالً برای استادان نگارش که در پی  پژوهشهای این یافته

تواند می دانشجویانند،آموزش نگارش مقاالت پژوهشی به

های مبتنی بر ر خالف حدسبارزشمند و راهگشا باشد. 

های شهودی در رابطه با هنجارهای نگارش دریافت

هایی بر مبنای شواهد تجربی دانشگاهی، اگر چنین آموزش

احتمال قوی، این های بزرگ باشند، بهمستخرج از پیکره

توفیق بیشتر نویسندگان و سهولت بیشتر در چاپ ها بهآموزش

هایی که با آموزش رسمقاالت خواهد انجامید. در بارۀ د

های پژوهش در کنار اصطالحات سر و کار دارند، یافته

های تهیه شدۀ حاوی اصطالحات و کاربرد گفتمانی فهرست

این نکته را که اصطالحات  توانند مؤثر واقع شوند.ها میآن

های مختلف کاربردهای خاصی بافتند و در سیاقوابسته به

وزشی مختص اصطالحات توان در محصوالت آمدارند، می

مک های آموزش اصطالحات ) گنجاند. در حال حاضر، کتاب

( در رابطه 2002،   )McCarthy & O’Dell)کارتی و ادل

اند که گویا باآموزش اصطالحات طوری عمل کرده

الحات صرفا یک ویژگی از زبان انگلیسی گفتاری هستند اصط

خشی بهای دیگر ندارند و بنابراین، هیچو هیچ نقشی در سیاق

برای معرفی اصطالحات رسمی مختص گفتمان مقاالت 

دانشگاهی ندارند. روشن است که با معرفی اصطالحات 

خاب های زبانی انتمختص نگارش دانشگاهی که بر پایۀ پیکره

ارش نگهای جامع تری در این گستره بهتوان کتابد میانشده

 آورد.

تواند فرصت مهمی برای می  پژوهشهای این یافته

آورد تا با آموزگاران و طراحان محصوالت آموزشی پدید

افزایش شناخت خود از شیوۀ استفاده از عبارات اصطالحی 

 در نگارش دانشگاهی، افزون بر دادن رنگ و بوی بومی بیشتر

متون خود، از کاربردهای بسیار مهم عملی این اصطالحات به

تر هم اشاره شد، مان طور که پیشهر نتیجه، سود ببرند. د

های آموزشی طراحان محصوالت آموزشی و برنامهها بهیافته

جایگاه اصطالحات در نگارش دانشگاهی وجه بهتدر رابطه با 

حتی با وجود ند. دهها اطمینان دوباره میو لزوم آموزش آن

بودن محصوالت آموزشی مناسب، انتخاب در دسترس

آموزش اصطالحات از اهمیت باالیی های صحیح بهنگرش

آموزگاران ( به2003)  سیمپسون و مندیسبرخوردار است.  

اصطالحات رویکردی کل نگرانه اتخاذ کنند که بهشنهاد میپی

بایست در کنار بررسی معنای اجزای این معنی که میکنند، به

 معنای ترکیبی این اجزا نیز توجه کرد.سازندۀ اصطالح به

دهند که برخی ( نشان می2003)  سیمپسن و مندیس

اصطالحات معناهای ترکیبی بسیار متفاوتی با معنای اجزای از 

واجد « استعارة ذهنی» نیز  سازندة خود دارند و در برخی دیگر

 دیسسیمپسن و مناست. بنابراین، « سطح باالیی از شفافیت»

کنند آموزگاران اولین دسته از می جا که پیشنهاد( آن2003)

صورت واحدهای مستقل آموزش دهند، اصطالحات  را به

 نکتۀ درستی اشاره کرده اند.به
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