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   توصیف کلی درس

  زبان روانشناسی پایه مفاهیم با آشنایی

   ):Competency( توانمندي اهداف کلی/ محورهاي

  شناختی زبانزیستهاي شالوده )1

  هاي مختلف آنپردازش زبان و مدل )2

  گفتار و تولید چگونگی درك  )3

  شناسی زبان)سازماندهی (ارگانیسم) زبان در مغز (عصب )4

  زبان ، تفکر،رابطه ذهن )5

  زبان  ، اندیشه وفرهنگ )6

  یادگیري و حافظه )7

 یادگیري زبان اول و دوم  )8

 زبان اشاره )9

 حیوانات  ارتباطی هاي سیستم و زبان )10

    ):Core Competencyي (اهداف اختصاصی/ زیرمحورهاي هر توانمند

  :پس از پایان این درس انتظار میرود که فراگیر

  :1اهداف اختصاصی هدف کلی 
 علم روانشنا سی زبان، نعاریف زبان و روانشناسی زبان -

آواشــناســی (تولیدي و  -شــاخه هاي علم زبان شــناســی -مروري بر مســائل زبانشــناختی: نقش ها و ویؤگی هاي زبان -
 چرخه ارتباط -کاربرد شناسی -معنی شناسی -نحو و قواعد نحوي -صرف -واج شناسی -اکوستیک)

  :2اهداف اختصاصی هدف کلی 
سکی): کنش و توانش  - ستوري  -مدل هاي ذهنی زبان (از دیدگاه چام سازه اي و    -نظریه معیار -مفاهیم د قواعد 

انواع مدلهاي ذهنی زبان از دیدگاه نظریه پردازان  -حاکمیت و مرجع گزینینظریه  -گشــتاري و واجی و معنایی
  مختلف

  :3اهداف اختصاصی هدف کلی 
 مسیرهاي پردازشی درك و تولید گفتار -

 درك گفتار و عدم تقارن نیمکره اي -
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 مدل هاي سازمان یافتن زبان در مغز  -

  :4اهداف اختصاصی هدف کلی 
  نوروبیولوژي درك گفتار -

  :5اختصاصی هدف کلی اهداف 
  زبان، مغز و ذهن -

  :6اهداف اختصاصی هدف کلی 
 تعاریف زبان، فرهنگ و اندیشه -

 رابطه زبان اندیشه -

 رابطه زبان و فرهنگ -

 دستور رشد بر زبان شدن اجتماعی تأثیرات -

  هدف -مدل وسیله -
  :7 کلی هدف اختصاصی اهداف
 مراحل یادگیري -رابطه حافظه و یادگیري: تعاریف -

 انواع بلندمدت) -کوتاه مدت و کاري -حافظه (حسیانواع  -

 عوامل موثر بر حافظه کاري -مدل هاي حافظه کاري -

 مراکز عصبی حافظه هاي کوتاه مدت و بلندمدت -

  :8اهداف اختصاصی هدف کلی 
 مراحل فراگیري زبان اول -

 نظریه هاي فراگیري زبان اول -

 فراگیري یا یادگیري زبان دوم -

 دوم نظریه هاي یادگیري زبان -

 دوزبانگی چیست و به چه دالیلی رخ می دهد -

 به چه فردي دوزبانه می گوییم -

 انواع دوزبانگی -

  ساختار مغز افراد دوزبانه -
  :9 کلی هدف اختصاصی اهداف
 تعاریف -

 انواع زبان اشاره -

 جایگاه زبان اشاره در آموزش ناشنوایان -

-  
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  :10اهداف اختصاصی هدف کلی 
 ؟هستندمانند انسان داراي زبان حیوانات  -

 دارد؟ انسانآیا ذهن حیوانات تکامل یافته تر مثل پریمات ها شباهتی به ذهن  -

 آیا آموزش زبان انسانی به حیوانات امکان پذیر است؟ -

 اگر حیوانات  نتوانند زبان بیاموزند؛ این امر به منزله فقدان هوش آنها است؟  -

 توانایی زبانی ویژه است که انسانها با آن زاده میشوند؟اگر حیوانات  نتوانند زبان بیاموزند؛ به مفهوم نداشتن یک  -

 مقایسه ارتباطات حیوانات و زبان انسان -

  :1رویکرد آموزشی

حضوري∎                                      2مجازي                                               3ترکیبی  

  :آموزشی انتخاب شدهیادگیري با عنایت به رویکرد -هاي یاددهی روش

 رویکرد مجازي

 وارونه کالس  
  یادگیري مبتنی بر بازي دیجیتال  
  یادگیري مبتنی بر محتواي الکترونیکی تعاملی  
 یادگیري مبتنی بر حل مسئله)PBL(  
 ..........................سایر موارد     نام ببرید  
  ویکرد حضورير
  و ...) کوئیز، بحث گروهیرسش و پاسخ، (پ سخنرانی تعاملی ∎
 هاي کوچک  حث در گروهب  
 یادگیري مبتنی بر تیم )TBL(  
 یادگیري مبتنی بر حل مسئله )PBL( 
  یادگیري مبتنی بر سناریو  
  تدریس توسط همتایان(استفاده از دانشجویان در تدریس(   
 یادگیري مبتنی بر بازي  

 سایر موارد      نام ببرید :  

  ترکیبیرویکرد 
  .رود هاي زیرمجموعه رویکردهاي آموزشی مجازي و حضوري، به کار میترکیبی از روش

   .................... لطفا نام ببرید

                                                        
1. Educational Approach 
2 . Virtual Approach 
3 . Blended Approach 
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  روانشناسی زبان سدرارائه تقویم جدول 
  

  عنوان مبحث  جلسه
  فعالیت یادگیري/ تکالیف

-روش یاددهی
  یادگیري

 –معرفی منابع درس  -کالسیتحقیقی انجام فعالیت نحوه  -درسدوره  طرحآشنایی با   1
   -ضرورت یادگیري این درس

  شناسی زبان مسائل بر مروري -تعاریف روانشناسی زبان 

  سخنرانی تعاملی
  
  

   یبر مسائل زبان شناس يمرورادامه   2
  تقسیم بندي وظایف جهت تدوین طرح اولیه پژوهش زبان

  تعاملی سخنرانی
  

  زبان یذهن يمدل ها  3
  یدستور همگان

  سخنرانی تعاملی
  

  کار عملی  تدوین طرح اولیه پژوهش زبان  4
  

   يو نحو یصرف ،ی: واجيرشد ساختار  5
  ییو معنا یرشد واژگان

  سخنرانی تعاملی
  

  کار عملی  تعیین ساختار روش اجرا و متغیرها  6
  

  سخنرانی تعاملی  زبان یکاربردشناس  7
  

  و درك گفتار دیتول  8
  جمع آوري داده ها

  سخنرانی تعاملی

  کار عملی

  سخنرانی تعاملی  شهیزبان، فرهنگ و اند  9

  زبان اول يریفراگ  10
  تجزیه و تحلیل آماري

  سخنرانی تعاملی

  کار عملی

  زبان دوم  يریفراگ  11
  و رشد دو زبان یدوزبانگ

  سخنرانی تعاملی

  کار عملی  نوشتن مقاله  12
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   حافظه و زبان  13
  زبان اشاره

  سخنرانی تعاملی

  کار عملی  ادامه نوشتن مقاله  14

  واناتیح یارتباط يو نظام ها یانسان يمنشاء زبان ها  15
  تدوین نهایی مقاله پژوهشی

  سخنرانی تعاملی

  کار عملی

    سابمیت مقاله  16

    ارزیابی پایان ترم به روش آزمون کتبی  17

  
  :دانشجووظایف و انتظارات از 

مقرر، مطالعه منابع  س درس، انجام تکالیف در موعدالدر طول دوره نظیر حضور منظم در کو انتظارات  دانشجووظایف عمومی 
  4سالهاي ک معرفی شده و مشارکت فعال در برنامه

  سه سمعک و مقایتدوین مقاله اي تحقیقی درخصوص توانایی هاي زبانی (درکی و بیانی و...)کودکان کاربرکاشت حلزون و

 نمره 12:  با کودکان شنوا و سابمیت آن

 نمره 8 :امتحان پایان ترم 

  :روش ارزیابی دانشجو
 ذکر نوع ارزیابی : 

 √   5ارزیابی تکوینی (سازنده) -

  6(پایانی) رزیابی تراکمیا -

  
  و سهم نمره اساتید دوره سهم ارزشیابی هر نوع/ روش در نمره نهایی 

  
  درصد از نمره کل   مبناي ارزشیابی 

تدوین مقاله اي تحقیقی درخصوص توانایی هاي 
زبانی (درکی و بیانی و...)کودکان کاربرکاشت حلزون 

  و سمعک و مقایسه با کودکان شنوا و سابمیت آن

60  

  40  پایان ترمآزمون 

                                                        
 .هاي آموزشی اعم از حضوري و مجازي، لحاظ گردند انواع دوره توانند در همه وظایف عمومی می٤ 

5 . Formative Evaluation 
6 . Summative Evaluation 
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