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زبان نشناختی روا : تحقیقی برپایه مطالعاتساختار واژگانی سیشنابازواژهای قاموسی انگلیسی بر آموزش تکتاثیر 
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 چکیده

از نظر روانشناختی زبان، یادگیری زبان دوم برای افراد بازنشسته مانند ورزش ذهن عمل می نماید و مغز آنان را 

واژهای قاموسی انگلیسی را بر مهارت به بررسی تأثیر آموزش تککوشید حاضر هُشیار و سالم نگه می دارد. تحقیق 

 با رده سنی  همتوسط-سطح پیشدر زبان آموز زن بازنشسته  ۳۰. بدین منظور، بپردازدبازشناسی ساختار واژگانی 

تعیین سطح و  QPTاز طریق آزمون ، رشت خانه امید بازنشستگانمؤسسه زبان ز ا آموززبان  44از میان  5۰ -7۰

 )یکیآزمون مهارت بازشناسی ساختار واژگانی  دو آزمایش و شاهد تقسیم بندی شدند.نفره  ۱ 5سپس به دو گروه 

آموزشی برای همه شرکت کنندگان برگزار شد.  برنامهقبل و بعد از  (پس آزمون برای یکی پیش آزمون و برای

بازشناسی ( آموزش دقیقه ۹۰بمدت  در هفته بار یک)جلسه ه آزمایش برنامه آموزشی هشت وزبان آموز گر پانزده

بوسیله تجزیه درختی کلمات قاموسی )پیشوندها، واژهای قاموسی انگلیسی تک را از طریق آموزش ساختار واژگانی

 همان زبان آموز گروه شاهد ۱ 5دریافت نمودند درحالیکه  ،زبان آموزانکتاب درسی  همراه با پسوندها و ریشه ها(

دریافت واژهای قاموسی انگلیسی تکبدون آموزش )با مدت زمان یکسان( را  بازشناسی ساختار واژگانی آموزش

، آزمون تی تست زوجیبا استفاده از آمارتوصیفی، آزمون های تی تست مستقل و  دهکردند. داده های گردآوری ش

تجزیه و تحلیل شدند. یافته های تحقیق با توجه به نمرات باالی  SPSSبه کمک نرم افزاز  eta squaredلوین و 

بازشناسی  مهارت بر واژهای قاموسیتک آموزشگروه آزمایش در پس آزمون نسبت به گروه شاهد نشان داد که 

راهکار یادگیری به عنوان واژهای قاموسی تکآموزش  ،بنابراینموثر است.  زبان آموزان بازنشسته ساختار واژگانی

بازشناسی ساختار مهارت نه تنها افرایش  را در جهتکلمات  تجزیه داخلی شناختبه زبان آموزان امکان   واژگان

 فراهم می کند، مهارت هایی که دری مهارت های لغتی، معنایی، نحوی، آوایی، نوشتاری و هجّبلکه واژگانی 

 سودمند است. از زبان شانآینده  استفاده

 
 

 

 


