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ABSTRACT 
 

The high significance of Formulaic sequences (FSs) in each language is an acceptable 

issue which almost all scholars have consensus over it. This study aimed at comparing the 

use of FSs in Lingua Franca English (ELF) and English as Native Language (ENL) 

lectures. Additionally, it attempted to discover the textual and structural functions of used 

FSs in two corpora of lectures. Finally, it aimed at finding the position of FSs in sentences. 

To this end, two corpora, namely the transcribed corpus of spoken English of ELF and 

Michigan were selected to be studied. From each corpus, 50,000 words were selected. The 

study employed Antconc software in order to accomplish its goal. Then, 638 FSs were 

extracted from previous studies and examined one by one in corpora. They were analyzed 

from different perspectives according to the objectives of the study. The results indicated 

non-native speakers used FSs more than native ones. Moreover, the most used textual 

function was saptio-temporal one both by non-native and native speakers. The most used 

structure by both groups was prepositional phrase. Furthermore, both groups used FSs in 

initial position more than other positions. The present study has implications for students, 

teachers, curriculum and course developers. 
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 مقدمه .1
عنوان یکی از ها بهآینداصطالحات ثابت یا هم

های مناسب برای بهبود مهارتهای ارتباطی زبان آموزان، روش

جه زبان شناسی کاربردی قرار گرفته است. این در مرکز تو

ایند که با عناوین دیگری مانند کلیشه هایها، توالیواژه

اند. ری هشدهای واژگانی شناختهها یا فرمولها، تودهمجموعه

(Wray, 2008توالی )واژگانی  "عنوان را به ایکلیشه های

ظور منمنظور ارتباط اجزای داخل عبارت با یکدیگر بهکه به

(. 9است )ص  تعریف کرده "ایجاد معنا، ارتباط قوی دارند 

 ایندکلمهساخته چندساختارهای پیش ایکلیشه هایتوالی

(Appel, & Trofimovich, 2017 که در مغز انسان )

اند و زمانی که فرد در حال صحبت صورت کلی ذخیره شدهبه

(. کلمة Wood, 2010شوند )خاطر آورده میکردن است، به

های تواند دربرگیرنده انواع مختلفی از فرمولای میکلیشه

های واژگانی ها، اصطالحات، صورتالمثلزبانی مانند ضرب

 ,Myles & Cordierهای ثابت باشد )پیچیده و توالی

صورت ثابتی های واژگانی که به(. از نظر معنایی، رشته2017

های واژگانی تکی از صورت همان بلوکاند، و بهفرموله شده

(. با این وجود، Schmitt, 2004زبان قابل بازیابیند )

انی ای، واژگهای کلیشهپژوهشگران اتفاق نظر دارند که توالی

اند و هصورت کل ذخیره شداند که در مغز بهساختهپیش

( و Wood, 2010ند )اصورت کل نیز قابل بازیابیبه

ن های بومی زباهای برجسته گویندهعنوان یکی از ویژگیبه

Thi, Rodgers & Pellicer-Le-اند )هشدشناخته

Sánchez, 2017.) 

دند دا( نشانBiber et al., 2002بایبر و همکاران )

درصد از متون  21درصد زبان گفتاری و حدود  30که 

 اند. از نظر کنکلینساختههای پیشآموزشی رسمی دارای توده

از متون  ( نیمیConklin & Schmitt ,2008و اشمیت )

خش عنوان باند که بهساختهگفتاری و نوشتاری زبان؛ پیش

شود و مهمی از دانش زبانی بومی در نظر گرفته می

(. Wray, 2017کند )ها کمک میاثرگذاری ارتباطی آنبه

رای بینی روش مفیدی باستفاده از بیان ثابت و قابل پیش

ی چه میزان در برقراردهند که بهگویندگان بومی است تا نشان

 ,Schmittشان توانا و روانند )ارتباط از طریق زبان مادری

Jiang, & Grabe, 2011های (. تجزیه و تحلیل

روانشناسی شناختی، وسواس غیرمعمول سخنرانان، برای 

شکار ای را آهای کلیشهاستفاده مکرر از طیف وسیعی از توالی

 (. Ellis, 2008کند )می

های نشان داده است که دانش و آگاهی از پژوهش

های داری بر کارکرد مهارتصورت معناای بههای کلیشهتوالی

 ,Kremmel, Brunfaut, & Aldersonخواندن )

( زبان خارجی اثر Bestgen, 2017نوشتن )( و روان2017

ای کلیشههای گذار است. همچنین، استفاده از توالی

کند تا در گفتار خود آموزان زبان خارجی کمک میزبانبه

( و Hall, 2017-McGuire & Larsonتر باشند )مسلط

ت ارتباطی بسیار مهم اس ها برای موفقیت در اموراستفاده از آن

(Buerki, 2018افزون بر این، آموزش توالی .) های

کند تا از خطاهای دستوری آموزان کمک میزبانای بهکلیشه

(. استفاده از Jiang & Nekrasova 2007ورزند )اجتناب

 آموزانندای امن برای دانشای، همانند منطقههای کلیشهتوالی

تواند ریسک خطا را برای یادگیری ها میکه کاربرد درست آن

 & Boersزبان خارجی کاهش دهد )یک

Lindstromberg, 2008 افزون بر این، عادت کردن در .)

د که شوهم پیوسته در زبان، باعث میهای بهبکاربردن همایی

نظر آیند عنوان گویشوران بومی بهران، بهگویشو

(Howarth, 1998 .) 

ای، موضوع جدیدی در های کلیشهمطالعه توالی

شناسی نیست. پژوهشگران بسیاری های زبانپژوهش

ای را در داخل و خارج از ایران مورد های کلیشهتوالی

است اند. با این حال، پژوهش حاضر، برآنپژوهش قرار داده

آن بپردازد. نخست، از چارچوب هالیدی ای متفاوت بهگونهبه

)Halliday, 2014( ها بهره برای تجزیه و تحلیل داده

های اصطالحات توالیگیرد. این مدل بطور دقیقا بهمی

ای اشاره دارد که ممکن است با دیگر اصطالحات، کلیشه

های هایی که در مدلهای واژگانی یا هماییمانند بسته

، پژوهش حاضر اند، متفاوت باشد. دومهتر یاد شدقدیمی

 lingua) جای متون شفاهی بومی انگلیسی، از زبان مشترکبه

francaکند. اعتقاد بر این است که زبان مشترک؛ ( استفاده می

نوعی انگلیسی است که از زبان انگلیسی بومی متفاوت است. 

شود که فرهنگ و زبان این زبان توسط افرادی استفاده می

ی ز آن بیشتر بر روی دستیابها مشترک نیست و تمرکآن اول

عنوان المللی است. انگلیسی بهاهداف تجاری در زبان بینبه
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زبان جهانی، در سراسر جهان شناخته شده و گسترده است یک

و هنگامی مفید است که افراد برای تحقق اهدافشان، با زبان 

 توانند متوجه منظور یکدیگر شوند.مادری خود نمی

یرد گی انگلیسی را در نظر نمیپژوهش حاضر، زبان بوم

( نوعی lingua francaو بر این موضوع که زبان مشترک)

ز شکلی متفاوت ازبان است که توسط افراد غیر بومی و به

شود، تاکید دارد. دلیل این امر این است افراد بومی استفاده می

آموزان مانند جای اینکه زبانکوشد، بهکه آموزش زبان می

ی انگلیسی شوند، افرادی شوند که در ارتباط گویشوران بوم

برقرار کردن ماهر باشند. در نتیجه، پژوهش حاضر با 

های قبلی متفاوت است، زیرا از مدل متفاوتی برای پژوهش

 های مختلفیکند و از دادهها استفاده میتجزیه و تحلیل داده

اهداف کند که زبان مشترک است. با توجه بهنیز استفاده می

ای است، های کلیشهوهش که در آن تمرکز بر توالیپژ

 شوند؟ های زیر مطرح میپرسش

فاده ای مورد استهای کلیشهپرکاربردترین توالی -1 .1

های گفتاری که توسط کاربران در سخنرانی

 انگلیسی بومی و غیر بومی ارائه شده، کدامند؟

ای مورد استفاده در های کلیشه.ساختار توالی2 .2

ای گفتاری که توسط کاربران انگلیسی هسخنرانی

 بومی و غیر بومی ارائه شده است کدام است ؟

های گفتاری که توسط کاربران . در سخنرانی3 .3

های انگلیسی بومی و غیر بومی ارائه شده، توالی

های )آغازین، ای در کدام یک از جایگاهکلیشه

 افتند؟ میانی، پایانی( جمله اتفاق می

 پیشینه پژوهش .2

( در (Ford & Thompson, 1986فورد و تامسون )

رطی های شمتون انگلیسی شفاهی و مکتوب، ترکیبی از جمله

ی شرطی هاداد که گزارهها نشانرا مقایسه کردند. نتایج آن

 & Field) افتد. فیلد و ییپبیشتر در سرآغاز جمله اتفاق می

Yip, 1992) ای را در تکالیف های کلیشهاستفاده از توالی

ربومی مقایسه کردند و اظهار نوشتاری دانشجویان بومی و غی

ی، در دانشجویان بومداشتند که دانشجویان غیربومی نسبت به

فراوانی  .متون علمی کتبی خود، دقت و کنترل بهتری داشتند

ای توسط میلتون و سانگ های کلیشهاستفاده از توالی

(Milton & Tsang, 1993 مورد پژوهش قرار گرفت و )

کانر  همین ترتیب ،ها گزارش شد. بهاستفاده بیش از حد آن

(nnor,1996Coفراوانی توالی )ای را در متون های کلیشه

 داری در استفاده ازتفاوت معنا نوشتاری، بررسی کرد. وی

ته آموزان پیشرفبین گویندگان بومی و زبان ایهای کلیشهتوالی

 ,Granger & Tysonمشاهده نکرد. گرنجر و تایسون )

ر ای را دهای کلیشه( موضوع استفاده بسیار از توالی1996

آموزان فرانسوی بررسی کردند. براساس متون نوشتاری زبان

آموزان فرانسوی رسد که زباننظر میها، بهنتایج پژوهش آن

در انند ای مهای کلیشهاز توالی استفاده کمتر از برخیتمایل به

ر د ( و استفاده بیشتر از برخی دیگر مانندas a result) نتیجه
( را دارند. در پژوهش مشابهی، in doing so) انجام این کار

( نشان 1998Altenberg & Tapper ,) آلتنبرگ و تاپر

آموزان پیشرفته دادند که مقاالت نوشته شده توسط زبان

کنند. ای استفاده میهای کلیشهمیزان کمتری از توالیسوئدی، به

های ( استفاده از توالیZhang, 2000افزون بر این، ژانگ )

کرد،  ها بررسیای را در مقاالت نوشته شده توسط چینیکلیشه

یفیت ای و کهای کلیشهای بین تعداد استفاده از توالیوی رابطه

 ,Boltonها نیافت. بولتون نلسون و هانگ )های آننوشته

Nelson, &Hung, 2002ایهای کلیشه( استفاده از توالی 

آموزان بومی و زبان بین المللی مورد را در متون استداللی زبان

ان زبان آموزداد که زبانها نشانپژوهش قرار دادند. نتایج آن

های المللی از تعداد بیشتری از توالیعنوان زبان بینانگلیسی به

ها تایج آناند. نآموزان بومی استفاده کردهزبانای نسبت بهکلیشه

المللی، عنوان زبان بینآموزان زبان انگلیسی بهداد که زباننشان

. وود اندای آغازین بیشتری استفاده کردههای کلیشهاز توالی

(Wood, 2006 پژوهشی انجام داد تا ببیند چگونه یادگیری )

های از پیش ساخته ممکن است بر توانایی مهارت همایی

او ادعا کرد  آموزان در زبان تأثیر بگذارد.کردن زبانصحبت

ت کل صورای را بههای کلیشهآموزان بتوانند توالیچنانچه زبان

های واقعی و مناسب مورد حافظه بسپارند و در موقعیتبه

ند تواای میهای کلیشهاستفاده قرار دهند، استفاده از توالی

( Chen, 2006آموزان شود. چن )موجب بهبود مهارت زبان

شده ههای نوشتای را در متنهای کلیشهفراوانی استفاده از توالی

توسط دانشجویان کارشناسی ارشد تایوانی مورد بررسی قرار 

 ها را گزارش کرد.داد و استفاده بیش از حد از توالی

ای مطالعه )Jalilifar, 2008( فرطور مشابه، جلیلیبه

عنوان آموزان ایرانی زبان انگلیسی بهرا انجام داد تا دریابد زبان
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کالیف ای در تهای کلیشهتوالی چه میزانی ازالمللی بهزبان بین

ت این نتیجه دست یافوی به کنند؟نوشتاری خود استفاده می

، ها باالتر بودای در مقالههای کلیشهکه هر چقدر تعداد توالی

 & Chenکیفیت متون نوشتاری نیز باالتر بود. چن و بیکر )

Baker, 2010ای در های کلیشهتوالی( پژوهشی راجع به

ها نوشتارهای دانشگاهی زبان اول و دوم انجام دادند و آن

نوع ه بهها بستکردند که استفاده از برخی از توالیگیرینتیجه

( و Valipoor, 2010پور )ها متفاوت است. ولیرشته

ا ای رهای کلیشهتفاده از توالی( اسParvizi,2011پرویزی )

در رشتة آموزش پژوهش کردند، با این تاکید که انواع مختلف 

رحیمی  مجموعة واژگانی ویژه بستگی دارد.ها بهتوالی

(2011Rahimi, نیز، فراوانی توالی )ای را در های کلیشه

زبان  آموز ایرانیزبان 54دو گروه مقالة نوشتاری توسط 

 المللی، مورد پژوهش قرار داد.عنوان زبان بینانگلیسی، به

های بیشتری در متون شمار توالی بر این باور بود که وی

 هاستداللی، در مقایسه با متون تفسیری )توضیحی(، استفاد

 Talebinejadنژاد و نامدار )شده است. طالبی

&Namdar, 2011های ( در پژوهشی، کاربرد توالی

ست دها واکاوی کردند. نتایج بهای را درخوانش کتابکلیشه

ها در بخش خوانش متون ایرانی، داد که توالیده، نشانآم

میزان مناسب استفاده نشده است که این امر سبب ایجاد به

 آموزان شده است. مشکالت درک مطلب برای زبان

( فراوانی Zareva, 2011در خارج از ایران، زاروا )

کردن در ارایه ای را درمهارت صحبتهای کلیشهتوالی

های دانشگاهی، بررسی کرد، نتایج وی نشانگر سخنرانی

 ای بود. لیهای کلیشهاستفاده بیش از حد برخی از توالی

(Lei, 2012کاربرد توالی )ای را توسط های کلیشه

هایشان واکاوی کرد آموخته در رسالهدانشجویان چینی دانش

 ای را گزارش کرد.های کلیشهو استفاده بیش از حد از توالی

 ,Staples, Egbertطور مشابه، استاپلز و همکاران )به

Biber, & McClair, 2013ایهای کلیشه( فراوانی توالی 

ها توسط دانشجویان انگلیسی را بررسی کردند و استفاده از آن

های تر از توالیسطوح پایینآموزان و تأیید کردند که زبان

 ای در نوشتن خود بیشتر استفاده می کنند.کلیشه

طور خالصه، می توان درک کرد که آموزش استفاده به

تواند راهی مناسب برای بهبود ای، میهای کلیشهاز توالی

آموزان باشد که نقش مهمی در های ارتباطی زبانمهارت

بر این، برای گویشوران آموزش و یادگیری زبان دارد. افزون 

بومی نیز از اهمیت باالیی برخوردار است. مرور ادبیات نشان 

هزبانشناسی توجه کافی نداشتهای زبانی، بهدهد که گسترهمی

درصد  50نوعی های زبانی که بهاند. افزون بر این، این مؤلفه

(، در Wray,2008) دهنداز زبان انگلیسی را تشکیل می

ر اند. بنابراین، برای پمتون ایرانی مورد پژوهش قرار نگرفته

کردن این شکاف در ادبیات، پژوهش کاملی الزم است. 

پژوهش حاضر با هدف پر کردن این شکاف با تجزیه و 

ی ای در متون فارسی و انگلیسهای کلیشهکاربرد توالیواکاوی 

 های مختلف انجام شده است.از نگره

 روش پژوهش .3
پژوهش حاضر، با تمرکز بر تجزیه و بررسی کمی و 

کیفی، از نوعی روش ترکیبی و مختلط برخوردار است. با این 

ها، این ها و تجزیه و بررسی آنآوری دادهحال، روش گرد

بیشتر کمی کرده است تا کیفی. درحقیقت، این پژوهش را 

پژوهش نوعی پژوهش آزمایشی تعبیه شده و طرحی است از 

 (Creswell, 2014های ترکیبی که کرسول)مخلوط روش

کند که در آن وزن گیری ای توصیف میعنوان مطالعهآن را به

افتند. های کیفی و کمی نابرابر است و همزمان اتفاق میبخش

 کند.ها را ادغام میدر بخش تفسیر نتایج، پژوهنده آن

 هاگروه .3-1

منظور در پژوهش حاضر، از دو پیکرة مختلف به

ی از ها استفاده شده است. در حقیقت، نیمگردآوری داده

های هدف، از پیکره دانشگاهی گفتارنویسی شدة زبان داده

 از سایت (Lingua Franca) مشترک

(https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/engli

sh-as-a-lingua-franca-in-academic-
settings/research/elfa-corpus 

ای است. این ای یک میلیون واژهاست که پیکرهاستخراج شده
های دانشگاهی است که توسط کاربران کره شامل سخنرانیپی

ها از انگلیسی زبان غیربومی ارائه شده است. بخش دوم داده

 از (MICASE)انگلیسی گفتاری دانشگاهی پیکرة میشیگان

 سایت
http://www.helsinki.fi/varieng/CoRD/corpor
a/MICASE/ 

ای از متون گفتاری بومی استخراج شده است که پیکره

انگلیسی است. از آنجا که تمرکز این پژوهش، شناسایی توالی 
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های گفتاری است که ای مورد استفاده در سخنرانیکلیشه

توسط کاربران انگلیسی بومی و غیر بومی ارائه شده است، 

م بود که پیکره با دقت برای پژوهیدن این موضوع، الز

 .گردآوری شود

از نظر اندازة پیکره، از اصلی که توسط بیبر و همکاران 

(Biber etal., 2002) اند، پیروی شد. وی پیشنهاد کرده

اشد اندازه کافی بزرگ بپیکره باید بهکند که یکل میاستدال

ار های پژوهش قرتا با ظرافت الزم، نمایانگر پژوهیدن ویژگی

گرفته باشد. وی همچنین دربارة اهمیت اندازة پیکره توضیح 

 هدف پژوهش بستگیکند که این امر بهداده است و تأکید می

از دو پیکره  کلمه را 100،000دارد. بنابراین پژوهش حاضر 

کلمه از هر یک. این  50،000انتخاب کرده است، تقریباً 

 کلمات تصادفی انتخاب شدند.

 ابزار پژوهش .3-2

های پژوهش حاضر از یک ابزار برای گردآوری داده

 مورد نظر استفاده کرده است. 

 Antconcافزار نرم .3-2-1

منظوره افزاری رایگان و چند، نرمAntconcافزار نرم

شناسی و یادگیری مبتنی بر داده های زبانرای انجام پژوهشب

( Laurence, 2007افزار، توسط آنتونی )است. این نرم

ست الفبایی طراحی شده است که شامل ابزاری از قبیل فهر

(Concordance شکل ،)Concordanceها، ، نمای فایل

ها( و عبارات است. فهرست واژگان و ها )دستهخوشه

ها و فهرست الفبایی از جمله های کلیدی در بین خوشهواژه

 طولها بهترین ابزار؛ برای تشخیص دستة واژهکاربردی

 های کوچک و بزرگ است. مختلف در مجموعه

های ساده از نظر شمار افزار آفیس، متنه از نرمبا استفاد

 Antconcها، تولید و شمارش شدند و در نرم افزار واژه

بارگزاری شد. با استفاده از ابزار خوشه، اندازة هرخوشه مورد 

ای کلیدی مانند مقاله، افعال، شمارش قرار گرفت. سپس واژه

پ یافعال شرطی )قیدی(، حروف اضافه و صفات برجسته تا

در یک میلیون کلمه نیز تنظیم  20شد. همچنین، برش با فراوانی 

، این ابزار Antconcنرم افزار ها بهشد. با ارائة این ویژگی

هایی از واژگان را نشان داد که اصطالح مورد جستجو خوشه

.دادا و براساس فراوانی نشان میترتیب حروف الفبرا به

 
 دهدهای مختلف را نشان میهکه بست Antconc . تصویر3.1شکل 
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 روش .3-3

ها انتخاب شدند. ها از پیکرهپیش از هر چیز، سخنرانی

واژه از هر یک از  50،000دو پیکرة مختلف وجود داشت و 

فایل های های انتخاب شده بهبود. واژهها استخراج شدهآن

( تبدیل شدند تا word office documentورد آفیس )

ل خواندن باشند. در مرحلة بعد، قاب Antconcتوسط 

ای با استفاده از منابع مختلفی مانند هالیدی های کلیشهتوالی

(Halliday,2014)ونگ ، (Wang, 2017) و ونگ 

(Wang, 2018)  های عدد توالی 638استخراج شدند. تعداد

ها و ساختارهای مختلفی ای وجود داشت که از اندازهکلیشه

یک هبای انتخاب شده یکهای کلیشهبرخوردار بودند. توالی

 مورد استفاده قرار گرفتند. 

 هاتجزیه و تحلیل داده .3-4
اهداف پژوهش از در این مطالعه، برای دستیابی به

( استفاده Halliday,2014بندی ساختاری هالیدی )طبقه

دهد.بندی هالیدی را نشان می. طبقه1-3شد. جدول 

 (Classification of textual functionsبندی توابع متنی ). طبقه1-3جدول 

 مثال تابع زیرمجموعه مجموعه

Elaboration  
 شرح و بسط

exposition 
 شرح

Restatement or re-presentation of an element 
 عنصربازگویی یا ارائة مجدد یک 

In other words, I mean 
Which means that 

You know 
 منظورم این است

 این بدان معنی است

 میدونی

 Exemplification 
 آوریمثال 

Providing more details by example 
 ارائه جزئیات بیشتر با مثال

For instance  
Let’s say 
 برای مثال

 بیایید بگوییم

 Clarification  
 سازیشفاف

Making the elaborated element more precise by 
means of particularizing, summarizing, 

evaluating, etc . 
کردن، ارزیابی و خالصهدادن، با استفاده از با جزئیات شرح

 شودتر تعریف میغیره، جزء شرح داده شده دقیق

In particular, at least 
all in all, in fact  

 طور خاص، حداقلبه
 در کل، در واقع

extension 
 بسط

Additive 
 افزودنی

Adding new information related to the current 
information 

 اطالعات فعلیبوط بهافزودن اطالعات جدید مر

In addition, Neither … nor 
Apart from 

 افزون بر این، نه ... و نه
 جدا از

 Adversative 
 آمیزمخالف، نقض

Expressing a replaceable, subtractive, or 
alternative relationship 

 بیان یک رابطه قابل تعویض، سلب کننده یا جایگزین
on the other hand in contrast 

 از طرف دیگر در مقابل

 Variation 
 تغییر، دگرگونی

Expressing a replaceable, subtractive, or 
alternative relationship 

 بیان یک رابطه قابل تعویض، سلب کننده یا جایگزین

not … but 
either … or 

 نه ... اما
 یا ... یا

Enhancement 
 تقویت، افزایش

Spatio-temporal 
 مکانی -زمانی

Signposting the macro-structure of 
the discourse; referring to physical or 

abstract entities 
یکی مفاهیم فیزنشانه گذاری ساختار کالن گفتمان؛ مراجعه به

 یا انتزاعی

with regard to, first of all 
I’ll show you 

if you look at, as I said 
 ول از همهبا توجه به، ا

 بهت نشون میدم

 اگر نگاه کنید، همانطور که گفتم

 Causal-conditional 
 علّی شرطی

Expressing logical connection between adjacent 
utterances (e.g. causal-resultative, conditional, 

concessive) 
تیجه ن-ابراز ارتباط منطقی بین گفته های مجاور )مثالً علّی

 رطی، امتیاز دهنده(ای، ش

as a result, for that reason 
if … then, despite that 

even though 
 همین دلیلدر نتیجه، به

 اگر ... پس، با وجود آن

 با اینکه

 
Manner 

 شیوه، روش

A statement X is made by means of comparison 
with another statement Y, 

or simply via Y. 
 ،Yمقایسه با جمله دیگری با  Xجمله 

 Yسادگی از طریق یا به

as … as 
as well 

by which means 
 عنوانعنوان ... بهبه

 همچنین

 با این معنی
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 ای از چارچوبهای کلیشهبرای پژوهش ساختار توالی

 های( استفاده شد. ساختار توالیHalliday, 2014هالیدی )

 است.شده . نشان داده3.2ای در جدول کلیشه

 

 

 (Classification of textual structureبندی ساختار متن ). طبقه2-3جدول 

 تکه عبارت – ofعبارت اسمی با 
Noun phrase with of-phrase fragment 

the existence of  

  the present study سایر اصطالحات اسمی 

  of  as a consequence ofعبارت حرف اضافه ای + 

  with respect to ای های حرف اضافهسایر عبارت

  are shown in ایمجهول+ عبارت حرف اضافه
Anticipatory it + verb or adjectival phrase 

 ا عبارت وصفی+ فعل ی itپیش بینی 
it is likely that  

 

  is consistent with + عبارت صفتی  beرابط 

(Verb phrase or noun phrase) + that-clause fragment 
 تکه علی - that)عبارت فعلی یا عبارت اسمی(+ 

 this suggests that  
 

(Verb or adjective) + to-clause fragment 
 علی تکه -toفعل یا صفت(+ 

to account for  
  

Adverbial clause fragment 
 تکه علی قیدی

as described before  
 

Other expressions 
 اصطالحات دیگر

as well as  
 

 ای در زیر،های کلیشهفراوانی، جایگاه . ساختار توالی

 باجزییات توضیح داده شده است. 

 نتایج .4

 ایهای کلیشهفراوانی توالی .4-1

افزار با انتخاب چارچوب مناسب و با استفاده از نرم

Antconcهای غیر بومی انگلیسیداد که گوینده، نتایج نشان 

ی های بومهم از نظر نوع و هم از نظر تعداد، بیشتر از گوینده

کنند. با این وجود، تمام ای استفاده میهای کلیشهاز توالی

پژوهش یافت های مورد جستجو در دو گروه مورد توالی

ای در گروه زبان انگلیسی های کلیشهنوع از توالی 421نشد. 

توالی در زبان انگلیسی  396المللی و عنوان زبان بینبه

عنوان زبان بومی وجود داشت. به

 ترتیب فراوانی ای برتر بهتوالی کلیشه 50. 1-4جدول 

 ای در پیکره بومیهای کلیشهتوالی  راوانیف ترتیب ELFای در پیکره های کلیشهتوالی  فراوانی ترتیب

1  23 as well as 1  26 as well as 
2  22 in order to 2  21 the rest of 
3  19 the rest of 3  19 the use of 
4  19 the results of 4  18 in order to 
5  18 the role of 5  17 more likely to 
6  17 of social sciences 6  15 of present studies 
7  17 in this study 7  15 the relationship between 
8  15 in terms of 8  14 in terms of 
9  14 the present study 9  14 the role of 

10  14 the use of 10  11 the fact that 
11  13 the journal of 11  11 the number of 
12  13 on the other 12  11 the effect of 
13  13 the effect of 13  10 the importance of 
14  12 of teaching language skills 14  10 as a result, 
15  12 the relationship between 15  10 a number of 
16  11 in other words, 16  10 the evolution of 
17  10 quality of life 17  10 the case of 
18  10 of this study 18  9 the development of 
19  10 on the other hand, 19  9 the end of 
20  9 the fact that 20  9 the same time 
21  9 the development of 21  9 in this study 
22  9 the most important 22  8 the university of 
23  9 as a result, 23  8 at the same 
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24  9 of foreign affairs 24  8 on the other 
25  8 of the study 25  8 the context of 
26  8 the number of 26  8 to engage in 
27  8 in the region 27  8 the effects of 
28  8 the process of 28  8 the impact of 
29  8 a number of 29  7 at the same time 
30  8 the study of 30  7 the process of 
31  8 the importance of 31  7 the nature of 
32  8 in line with 32  7 the study of 
33  8 in the following 33  7 in the same 
34  7 of the country 34  7 likely to be 
35  7 in this regard 35  7 a series of 
36  7 the end of 36  6 of this article 
37  7 the history of 37  6 in the context of 
38  7 with respect to 38  6 the concept of 
39  7 it seems that 39  6 are more likely 
40  7 the impact of 40  6 the politics of 
41  7 the ministry of 41  6 annual review of 
42  7 this study was 42  6 can be found 
43  7 the lack of 43  6 on the other hand, 
44  6 the findings of 44  6 the emergence of 
45  6 in addition to 45  5 the issue of 
46  6 in relation to 46  5 a result of 
47  6 the analysis of 47  5 ways in which 
48  6 in the present 48  5 the idea of 
49  6 the context of 49  5 in the first 
50  6 at the same 50  5 are more likely to 

total 511  total 467  

عدد  421داد که ها نشاننتایج تجزیه و تحلیل داده

کلمه از پیکرة  50،000در 1423ای با فراوانی های کلیشهتوالی

المللی استفاده شده عنوان زبان بینمجموعه زبان انگلیسی، به

های درصد از کلمات توالی 2.8است. این بدان معناست که 

ای های کلیشهلیعدد توا 396ای بودند. از طرف دیگر، کلیشه

توسط گویشوران بومی مورد استفاده قرار  1371با فراوانی 

درصد از کلمات گویشوران بومی  2.7گرفته است. بنابراین، 

دهد که ای بودند، این نتایج نشان میهای کلیشهتوالی

گویشوران انگلیسی زبان غیربومی بیشتر از گویشوران بومی 

اند. افزون بر این، کردهای استفاده های کلیشهاز توالی

د انای استفاده کردهتوالی کلیشه 421گویشوران غیربومی از 

ای بود که گویشوران بومی های کلیشهتوالی 396که بیشتر از 

اند. نتایج نشان داد که گویشوران ها استفاده کردهاز آن

ای های کلیشهغیربومی بیش از گویشوران بومی از توالی

ی هاد. افزون بر این، ده مورد برتر از توالیاناستفاده کرده

ای استفاده شده توسط گویشوران غیربومی عبارتند از، کلیشه
as well as, in order to, the rest of, the results of, 

the role of, of social sciences, in this study, in 

terms of, and the present study منظور، )همچنین، به

یه، نتایج، نقش، از علوم اجتماعی، در این مطالعه، از نظر و بق

های پژوهش حاضر(. از طرف دیگر، ده مورد برتر از توالی

کلیشه استفاده شده توسط گویشوران بومی عبارتند از 

یاد، احتمال زمنظور، بههمچنین، بقیه، کاربرد )استفاده از(، به

، این حقیقت های حاضر، روابط بین، از نظر، نقشپژوهش

 ,as well as, the rest of, the use of, in order to) که،

more likely to, of present studies, the relationship 

between, in terms of, the role of, and the fact that .

مورد بین دو گروه متداول بودند.  8از بین این ده مورد، 

 "مطالعه حاضر"و  "نتیجه در"گویشوران غیربومی از کلمات 

the results of  وthe present study استفاده می کردند که

در بین ده مورد برتر گویشوران بومی نبودند و همچنین 

 "های اخیرپژوهش"و  "به احتمال زیاد"گویشوران بومی از

more likely to و of present studies  استفاده می کردند

عدد از  8گویشوران غیربومی نبودند، که در بین ده مورد برتر 

ای مشترک بین دو پیکره بودند که دارای های کلیشهتوالی

باالترین فراوانی در استفاده بودند، مانند: همچنین، بقیه، 

 منظور، ارتباط بین، از نظر، نقش، این حقیقت که.استفادة، به

as well as, the rest of, the use of, in order to, the 

relationship between, in terms of, the role of, and 

the fact that 
( Halliday, 2014بندی متنی هالیدی )طبقهبا توجه به

ومی لیسی زبان بومی و غیرب، هیچ تفاوتی بین گویشوران انگ

وجود نداشت.
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 هاهای تابعی مختلف در دادهای مجموعههای کلیشه. توزیع توالی4.2جدول 

 بومی غیربومی مثال زیرمجموعه مجموعه

 In other words, I mean 158 163 شرح با جزئیات شرح و بسط

آوریمثال   For instance, Let’s say 215 208 

سازیشفاف   In particular, at least 57 51 

 In addition, Neither … nor 178 170 افزودنی بسط

 on the other hand, in contrast 103 102 مخالف 

 not … but, either … or 95 89 دگرگونی 

مکانی-زمانی تقویت  with regard to, first of all 
if you look at, as I said 

285 260 

 as a result, for that reason علی شرطی 
if … then, despite that 

217 209 

 as … as, as well 115 119 روش 

total   1423 1371 

های داد که توالیها نشاننتیجه تجزیه و تحلیل داده

( بیشترین spatio-temporalمکانی ) -ای زمانیکلیشه

. توسط گویشوران غیربومی و بومی داشتند استفاده را

 -ای زمانیهای کلیشهعدد توالی 285گویشوران غیربومی از 

ها عدد از آن 260اند و گویشوران بومی از مکانی استفاده کرده

-Causalای شرطی)های کلیشهاند. توالیاستفاده کرده

conditional .در هر دو گروه در رتبة دوم قرار داشتند )

ای شرطی یشههای کلعدد توالی 217گویشوران غیربومی از 

ها تا از آن 209اند، در حالی که گویشوران بومی استفاده کرده

ر مورد ای که فزونتهای کلیشهاند. سومین توالیرا استفاده کرده

آوری گرفت، برای هر دو گروه نیز مثالاستفاده قرار می

(exemplification بود. گویشوران غیربومی از )عدد  215

 اند، در حالی کهآوری استفاده کردهالای مثهای کلیشهتوالی

اند. بنابراین، ها را استفاده کردهتا از آن 208گویشوران بومی 

فاده شده، با های کلیشه استنتیجه گرفته شد که بیشترین توالی

 ها، تقریباً برای هر دو گروه برابر است.توابع متنی آنتوجه به

 ایساختار توالی کلیشه .4-2
ای هش این بود که ساختار توالی کلیشهسؤال دوم پژو

المللی و زبان عنوان زبان بینهای زبان انگلیسی بهدر سخنرانی

وب چارچعنوان زبان بومی چیست؟ با توجه بهانگلیسی به

این سؤال ( بهHalliday, 2014ساختار متنی، هالیدی )

ای ارائه شده های کلیشهنوع توالی 11پاسخ داده شد که در آن 

است.

 بندی ساختار متنی. طبقه4.3جدول 

 بومی غیربومی مثال ساختار

 the existence of, 220 228 تکه عبارت – ofعبارت اسمی با 

 the present study 71 62 سایر اصطالحات اسمی

 of as a consequence of 292 281ای + عبارت حرف اضافه

 with respect to 342 334 ایهای حرف اضافهسایر عبارت

 are shown in 160 162 ایمجهول+ عبارت حرف اضافه
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 it is likely that 66 58 + فعل یا عبارت وصفی itبینی پیش

 is consistent with 37 35 + عبارت صفتی beرابط 

 this suggests that 25 19 تکه علی - that)عبارت فعلی یا عبارت اسمی(+ 

 to account for 48 41 تکه علی -to)فعل یا صفت(+ 

 as described before 46 40 تکه علی قیدی

 as well as 116 111 اصطالحات دیگر

 1371 1423  جمع

طبقة  داد که بزرگتریننشانای های کلیشهبندی توالیطبقه

 ایهای حرف اضافهای، عبارتهای کلیشهساختاری توالی

(prepositional phrases بودند که حدود )با و بدون  634(

"of"را برای گویشوران  های کلیشه( تا از کل تعداد توالی

ند. دادتا را برای گویشوران بومی تشکیل می 615غیربومی و 

گویشوران زبان غیربومی نسبت بهان انگلیسیبنابراین، گویشور

ردند. کای استفاده میهای حرف اضافهبومی، بیشتر از عبارت

و  291با فراوانی کلی  (Noun phrasesهای اسمی)عبارت

رتیب تتوسط گویشوران غیربومی و گویشوران بومی به 290

( با verb phrasesهای فعلی )شدند و عبارتاستفاده می

ترتیب توسط گویشوران غیربومی و به 135و  176 فراوانی

ای ههای کلیششدند. گروه توالیگویشوران بومی استفاده می

 that (verbکمتر مورد استفاده قرار گرفته، عبارت فعلی + 

phrase + that clause ترتیب برای به 19و  25( با فراوانی

شان نگویشوران غیربومی و گویشوران بومی بود. همانطورکه 

ز ای بیش اهای کلیشهشد، گویشوران غیربومی از توالیداده

شده اند. با این حال، رتبه عبارت استفادهاندازه استفاده کرده

 برای هر دو گروه یکسان بود.

 ایموقعیت توالی کلیشه .4-3
ها سؤال دوم پژوهش این بود که در کدام موقعیت

ای در های کلیشهجمله، توالی)آغازین، میانی، پایانی( یک

عنوان زبان بین المللی و زبان های زبان انگلیسی بهسخنرانی

یه و افتند؟ نتایج تجزعنوان زبان بومی اتفاق میانگلیسی به

های کلیشه که درصد از توالی 76داد که ها نشانتحلیل داده

تفاق شود در بخش اولیه اتوسط گویشوران غیربومی استفاده می

ها در بخش میانی جمالت اتفاق افتاده رصد از آند 24افتاده و 

های کلیشه که توسط درصد از توالی 72است، در حالی که 

شود در بخش جایگاه آغازین اتفاق گویشوران بومی استفاده می

درصد در قسمت میانی اتفاق افتاده و در بخش  27افتاده است، 

پایانی جمالت کمتر از یک درصد اتفاق افتاده است.

 

 جملههای کلیشه در یک. موقعیت توالی4.1شکل 
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های شود که چگونه توالیمشاهده می 4-1در شکل 

های بومی و غیربومی مورد استفاده قرار ای در پیکرهکلیشه

گرفتند. گویشوران غیربومی بیشتر در ابتدای جمالت از 

ها کردند و در پایان جمالت از آنهای کلیشه استفاده میتوالی

لیشه های ککردند. اگرچه گویشوران بومی از توالیفاده نمیاست

تر ها نیز بیشکردند، اما آنجمله استفاده میدرسه موقعیت یک

 .کردندای استفاده میهای کلیشهدر موقعیت اولیه از توالی

 بحث .5
ر ای دهای کلیشهپژوهش حاضر، با هدف بررسی توالی

اری زبان مشترک دو پیکره، یعنی پیکرة دانشگاهی گفت

انگلیسی و پیکرة گفتاری دانشگاهی انگلیسی میشیگان انجام 

شد. در حقیقت، این پژوهش سعی در کشف بیشترین 

ای کاربردی گویشوران انگلیسی زبان بومی های کلیشهتوالی

و غیربومی داشت. افزون بر این، هدف آن شناسایی توابع 

 دی گویشورانای کاربرهای کلیشهمتنی و ساختاری توالی

 ها نیز بود. همچنین،فراوانی آنبومی و غیربومی با توجه به

ای در هر دو پیکره بررسی شد. با های کلیشهموقعیت توالی

پرسش نخست پژوهش، نتایج برامده از تجزیه و نگرش به

منظور، بقیه، نتایج، عنوان، بهداد که بهها نشانبررسی داده
 مطالعه، از نظر، و پژوهش حاضر نقش، علوم اجتماعی، در این

as well as, in order to, the rest of, the results of, 

the role of, of social sciences, in this study, in 

terms of, and the present study ترتیب بیشترین به

ای کاربردی گویشوران غیربومی بودند و های کلیشهتوالی

مال زیاد، احتمنظور اینکه، بهاستفاده از، بههمچنین و نیز، بقیة، 

 های حاضر، ارتباط بین، از نظر، و با این حقیقت کهپژوهش
as well as, the rest of, the use of, in order to, more 

likely to, of present studies, the relationship 

between, in terms of, the role of, and the fact that 
ط های کلیشه استفاده شده توسترتیب بیشترین توالیبه

گویشوران بومی بودند. افزون بر این، نشان داده شد که 

ستفاده ای اهای کلیشهگویشوران غیربومی بیش از حد از توالی

و  های غیربومیکردند. همچنین، هیچ تفاوتی بین پیکرهمی

د نداشت. جوای وهای کلیشهتوابع متنی توالیبومی با توجه به

 1371ای و کلیشه توالی 1423داد که نتایج این پژوهش نشان

 ترتیب توسط گویشوران غیربومی و بومیای، بهتوالی کلیشه

هاست، درصد از کل واژه 2.7و  2.8اند که برابر با هاستفاده شد

های انجام شده توسط جاللی درحالی که در پژوهش

(Jalali, 2013ولی ،)( پورValipoor, 2010 و پرویزی )

(Parvizi, 2011درصد توالی ،)ای متفاوت بود. های کلیشه

درصد را در  1.5و  0.5،  0.2ترتیب عنوان مثال، جاللی بهبه

رشد ناسی انامة کارشسه پیکره از مقالة علمی پژوهشی، پایان

و تز دکترای زبانشناسی کاربردی شناسایی کرد، در حالی که 

های پیکره از مقاله 4000،000درصد را در  1.8پور عدد ولی

( در پژوهش Parvizi,2011پژوهشی شیمی یافت. پرویزی )

میلیونی در گسترة  2پیکرة درصد در یک 1.9عدد خود به

ای یشههای کلالیای بین بیست توآموزش دست یافت. مقایسه

داد شدة دیگر نشاناول در پژوهش حاضر و سه پژوهش یاد

رف طها عبارتند از: از های کلیشه مشترک در میان آنکه توالی
 on the other hand, on the basis دیگر، براساس، و نیز

of, as well as the های متفاوت و مواردی که در با فراوانی

پژوهش دیگر نبودند؛ اما در سهپژوهش حاضر موجود بود، 

 of the present study, in the controlعبارتند از: 

group, in the current study, are shown in table, 

this study was to.( کورتز .Cortes, 2004 با شناسایی )

های منتشر شده و های واژگانی در مقالهو مقایسة پک

های تاریخ و نوشتارهای دانشجویانی که در رشته

های توالی ٪9/0داد که شناسی مشغول بودند، نشانزیست

شناسی وجود در زیست ٪1.2ای در رشته تاریخ و کلیشه

گونه؛ های عبارتکه پک دارند. در هر دو رشته مشخص شد

خ های تاریساختارهای پیشرو بودند، با این تفاوت که پک

ای های اسمی وحرف اضافهدو گروه ساختاری عبارتبه

ای شناسی، طیف گستردهمتعلق بودند، در حالی که در زیست

 شدند.داده میهای ساختاری پوششاز گروه

ای بین بیست پک اول پزشکی، تاریخ و مقایسه

پک مشترک  9شناسی انجام شد و مشخص شد که فقط زیست

 the end of the, on the)( ازجمله: Baker, 2011بودند )

other hand, as well as the, at the end of, in the case 

of, on the basis of, in the absence of, it is possible 

that, in the presence of) های . مقایسة دیگری بین پک

شده توسط یاد شدة فوق در پژوهش حاضر و پژوهش انجام

هایی را که مشترک نبودند، ( ، پکHyland,2008هایلند )

 at the time of, were more likely to, in theداد: نشان

control group, in the current study, are shown in 

table, his study was to, in the absence of این نتیجه .
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( Chen & Baker, 2010بیکر )های چن و مطابق با یافته

های واژگانی مختص که نتیجه گرفتند که برخی از پک

شوند، اما در ها شناسایی میاند که در این رشتههاییرشته

 in the present :شوند، مانند: شاهده نمیها مدیگر پژوهش

study, at the time of, were more likely to, the 

results of the, of the present study, as shown in 

fig, in the control group, in the current study, are 

shown in table, this study was to, it is important 

toین، در مقایسه با نتایج پژوهش حاضر و موارد . افزون بر ا

در زبان  ایهای کلیشهاین نتیجه رسیدند که توالیپیشین، به

 گفتاری بیشترین فراوانی را داشتند.

پرسش دوم پژوهش، نتایج حاصل از تجزیه با توجه به

ها، هیچ تفاوتی بین گویشوران غیربومی و بومی و بررسی داده

پور (، ولیJalali, 2013نشان نداد. جاللی )

(10Valipoor,20( و پرویزی )Parvizi,2011 دریافتند )

ها، عبارت پک ٪84و  ٪55،  ٪75ترتیب که به

( بودند. همانند پژوهش حاضر، در این phrasalگونه)

ای )با و بدون( + از ف اضافهها، عبارت حرپژوهش

((prepositional phrase (with and without) + of)  بیشترین ،

های کلیشه استفاده شده بودند. افزون بر این، چن و توالی

دادند که بیشتر ( نشانChen & Baker, 2010بیکر )

های ای از عبارتسخنرانان کارشناس بومی، از طیف گسترده

کنند، در حالی که ای استفاده میاسمی و حرف اضافه

ه، بیشتر نویسندگان خبردانشجویان انگلیسی و چینی نسبت به

 ,Cortesکنند. کورتز )استفاده می های عبارت فعلیاز پک

ها در رشتة تاریخ داد که پک( در پژوهش خود نشان2004

ای بودند، در حالی که حرف اضافه های اسمی وبیشتر عبارت

 structuralهای ساختاری)بندیشناسی طبقهدر زیست

categories بیشتری یافت شدند. افزون بر این، مقایسه )

داد که دیگری بین دانشجویان و نوشتارهای منتشر شده، نشان

شده در های شناساییندرت از پکبیشتر دانشجویان به

 نوشتارهای منتشر شده استفاده می کنند. 

آخرین پرسش پژوهش، نتایج تجزیه و با توجه به

داد که هم گویشوران غیربومی و هم بومی نها نشابررسی داده

ای در جایگاه آغازین بیشتر از سایر های کلیشهاز توالی

کردند و گویشوران غیربومی در پایان ها استفاده میموقعیت

 کردند.ای استفاده نمیهای کلیشهجمالت از توالی

 گیرینتیجه .6
های پژوهش حاضر، با هدف کشف فراوانی توالی

ی در زبان گفتاری در دو پیکرة مختلف است که پیکرة اکلیشه

رونویسی شده )ترنسکرایب شده( دانشگاهی گفتاری زبان 

مشترک انگلیسی و پیکره گفتاری دانشگاهی انگلیسی 

میشیگان بودند. افزون بر این، این پژوهش تالشی برای 

ن های کلیشه در پیکره، با در نظر گرفتشناسایی فراوانی توالی

شه های کلیها بود. موقعیت توالیمتنی و ساختاری آن توابع

در جمالت، در هر دو پیکره، هدف دیگر این پژوهش بود. 

ای را بین گویشوران انگلیسی در حقیقت، این پژوهش مقایسه

در  هازبان غیربومی و بومی انجام داده است تا ببیند که آن

ه بودند. مشابای چگونه متفاوت یا های کلیشهاستفاده از توالی

ها بودند، برای این منظور، دو پیکره که شامل سخنرانی

های گویشوران پیکره شامل سخنرانیانتخاب شدند. یک

ای هانگلیسی زبان غیربومی و گروه دیگر شامل سخنرانی

کلمه  100000گویشوران انگلیسی زبان بومی بود. سرانجام، 

ن، از . بنابرایطور تصادفی از هر دو پیکره استخراج شدندبه

کلمه انتخاب شد. چارچوب، هالیدی  50،000هر پیکره 

(Halliday, 2014برای بررسی فراوانی توالی )ه های کلیش

ستفاده ای با اهای کلیشهوالیاستفاده شد. فراوانی و موقعیت ت

مشخص شدند. نتایج تجزیه و تحلیل  Antconcاز نرم افزار 

شده  ای استفادههای کلیشهداد که بیشترین توالیها نشانداده

 as well as, in order توسط گویشوران غیربومی عبارتند از:

to, the rest of, the results of, the role of, of social 

sciences, in this study, in terms of, and the present 

study ط ای استفاده شده توسهای کلیشهو بیشترین توالی

 as well as, the rest of, the گویشوران بومی عبارتند از:

use of, in order to, more likely to, of present 

studies, the relationship between, in terms of, the 

role of, and the fact that افزون بر این، مشخص شد که .

های گویشوران بومی از توالیگویشوران غیربومی نسبت به

های توالی کنند. افزون بر این،ای بیشتری استفاده میکلیشه

ی استفاده اهای کلیشهزمانی بیشترین توالی -ای مکانیکلیشه

اف و تابع شفشده توسط گویشوران غیربومی و بومی بود 

( کمترین مورد استفاده شده توسط هر clarificationسازی )

داد ها همچنان نشاندو گروه بود. نتایج تجزیه و بررسی داده

ای بیشترین مورد استفاده شدة هر های حرف اضافهکه عبارت

دو گروه بودند. ساختار عبارت اسمی، دومین ساختاری بود 
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ه فاده شده بود. ساختاری ککه توسط هر دو گروه بیشتر است

 thatکمترین مورد استفاده را داشت، ساختار عبارت فعلی + 

یشتر داد که بها نشانبود. سرانجام، نتایج تجزیه و بررسی داده

های کلیشه در موقعیت اولیه توسط هر دو گروه استفاده توالی

های شدند. گویشوران غیربومی در پایان جمله از توالی

کردند، در حالی که گویشوران بومی تفاده نمیای اسکلیشه

 کردند.استفاده می

های تواند برای گروههای پژوهش حاضر مییافته

ای های کلیشهای از توالیمختلف مفید باشد. داشتن مجموعه

کند تا برای مجالت دانشجویان کمک میرایج نه تنها به

جویی رفهص المللی بهتر بنویسند، بلکه تا حد زیادی باعثبین

شود چرا که نویسنده دیگر نیازی ندارد در زمان و انرژی می

های مختلف یکی پس از دیگری فکر کند یا در ترتیب واژهبه

استفاده از گروه خاصی از واژگان با هم تردید داشته باشد. 

ی توانند فهرستریزان تحصیلی و آموزشی میهمچنین برنامه

صورت واژگان تکمیلی ا بهای روارههای فرمولاز توالی

 های انگلیسی بیفزایند. از طرف دیگر،فهرست واژگان کتاببه

تواند فهرستی از اصطالحات استفاده شده متداول می

سنتی، واژگان نو در انتهای هر دوره،  هایجایگزین فهرست

ة آموزان با داشتن بینش عمیقی در باراین ترتیب، زبانشود. به

فقط  های، مجبور نیستندها با دیگر رشتهاژهشیوة ترکیب این و

خاطر بسپارند. افزون های طوالنی از کلمات تکی را بهفهرست

های کلیشه فرصتی را برای های توالیبر این، لیست

اد تری را یآورد تا بتوانند واژگان طوالنیآموزان فراهم میزبان

د. نبگیرند، در نتیجه سطح مهارت نوشتن خود را افزایش ده

وانند با تبا استفاده از چنین فهرستی، دانشجویان همچنین می

ای در جمله و مکالمات های کلیشهکارکردهای مختلف توالی

اسطة شکل مطلوبی بوآشنا شوند. در نتیجه، مهارت گفتاری به

ای برای همکنشی ساختاری مورد های چند کلمهرشته

ان ریز، برنامهنظرشان مورد تاثیر قرار گیرد. افزون بر این

توانند از این مجموعههای تجاری نیز میها برای شرکتدوره

مند شوند، زیرا معرفی عباراتی که بیشتر در گفتار و ها بهره

 گیرند، راه را برای افزایشنوشتار اصیل مورد استفاده قرار می

 د.سازالمللی محصول نهایی هموار میاعتبار و پذیرش بین

در پژوهش حاضر وجود داشتند.  هابرخی محدودیت

ا افراد مختلف بهای گویشوران متعلق بهاول از همه، سخنرانی

اند که برای ایجاد ها عواملیهای مختلف بودند. اینویژگی

ها یک نمونة همگن قابل کنترل نیستند. دوم، ژانر سخنرانی

قابل کنترل نبود که ممکن است بر نتایج پژوهش تأثیر بگذارد. 

نتوانست بین  Antconcخر اینکه، نرم افزار سخن آ

 عنوانها را بههای مختلف تفاوتی ایجاد کند و آنسخنرانی

 یک کل در نظر گرفت.

هایی وجود داشتند، پژوهش از آنجا که محدودیت

های ارائه شده توسط دهد که سخنرانیحاضر نشان می

گویشوران انگلیسی زبان ایرانی با هر دو گروه گویشوران 

بومی و غیربومی مورد مقایسه قرار گرفتند تا دریابیم که 

چگونه کاربران انگلیسی زبان ایرانی ممکن است در زمینة 

اشند. ها بای، متفاوت یا مشابه آنهای کلیشهاستفاده از توالی

توان پژوهش دیگری را برای تشخیص اینکه آیا همچنین می

های والیهای فردی و اجتماعی بر استفاده از تویژگی

توان ای تاثیر دارند یا نه، انجام داد. افزون بر این، میکلیشه

پژوهشی نیز برای مقایسة زبان نوشتاری و گفتاری گویشوران 

 انگلیسی زبان غیربومی و گویشوران بومی انجام داد.
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