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پرسشنامهروانشناختی:

چطورجرأتکردید؟!

قبــل از شــروع بــه خوانــدن ترمینولــوژی روان شناســی، بــه 
ــه  ــی را بهترمتوج ــا موضــوع اصل ــد ت ــر پاســخ بدهی ــواالت زی س

ــوید: ش

ــمروانشناســی داریــد  ــا اطالعاتــی کــه در مــورد عل *** ب
بــه ســواالت زیــر پاســخ دهیــد:

1( صمیمی تریــن دوســت خــود را در نظــر بگیریــد و بــه ســواالت 
ــر پاســخ دهید: زی

- او فردی درون گراست یا برون گرا؟
ــالل  ــه اخت ــال ب ــتعد ابت ــدازه مس ــه ان ــا چ ــما، ت ــر ش ــه نظ - ب

ــت؟ ــواس اس وس
2( عالئــم اختــالل افســردگی چیســت؟ چنــد نفــر را می شناســید 

کــه مبتــال به ایــن اختــالل روان شــناختی باشــند؟
ــی  ــرد کنون ــی و عملک ــات کودک ــان تجربی ــی می ــه ارتباط 3( چ

ــود دارد؟ ــا وج م
ــک  ــراد، ژنتی ــای شــخصیتی اف ــدن تفاوت ه ــه وجــود آم 4( در ب

ــط؟ ــر محی ــا اث ــر اســت ی مهم ت
5( تاثیر اضطراب بر عملکرد خود در امتحان را تحلیل کنید.

قطعا برای سواالت پرسش نامه جواب هایی داشته اید!
ــورد  ــر م ــرای ه ــید ب ــرده باش ــت نک ــا را یادداش ــر آنه ــی اگ حت

ــت. ــرده اس ــور ک ــان خط ــه ذهنت ــی ب اطالعات
ــاب   ــوز کت ــید و هن ــی باش ــوز دهم ــت دانش آم ــن اس ــا ممک ی
روان شناســی را از نزدیــک هــم ندیــده باشــید، امــا پاســخی بــرای 

ســواالت داشــتید.
حتــی اگــر تــا کنــون هیــچ کتابــی در مــورد علــم  روان شناســی 
نخوانــده باشــید بــاز هــم در پاســخ بــه ســواالت بــاال حرفــی بــرای 

ــته اید. ــن داش گفت
-  چگونه این جرأت را به خودمان خواهیم داد؟

-  چگونــه جــرأت اظهــار نظــر در علــم حســاس و بســیار تخصصی 
روان شناســی را داریــم؛ در حالی کــه متخصصــان ایــن علــم هــم در 
مــورد تشــخیص و اعــالم نظــر دربــاره اختــالالت آن و تحلیل هــای 

روان شــناختی، بــا احتیــاط بســیاری ســخن می گوینــد؟
کتــاب  یــک  خوانــدن  بــا  می توانــد  کســی  هــر  آیــا    -
200صفحــه ای روان شناســی، بــه توانایــی و تخصــص در تشــخیص 

یــا درمــان اختــالالت روان شــناختی برســد؟
قطعــا چنیــن چیــزی امکان پذیــر نیســت. هرگــز بــدون مطالعــه 

تخصصــی و علمــی نبایــد در ایــن زمینــه ورود کنیــم. 
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نتیجهاینجسارتچرابهخودماناجازهمیدهیم؟

علمروانشناسی

ــر  ــار نظ ــوارد اظه ــن م ــی در ای ــه راحت ــه ب ــود ک ــور می ش چط
می کنیــم؟

ــوژی  ــن ترمینول ــا در ای ــه باشــد موضــوع م ــزی ک ــل، هرچی دلی
ــم: ــن را بگوئی ــم ای ــت. می خواهی نیس

اظهــار نظــر شــخصی حتــی در حالت هایــی کــه دانــش و تســلط 
ــه  ــخ گویی ب ــا در پاس ــزان خط ــد، می ــرای آن نداری ــی ب حداقل

ــت. ــن درس باالس ــت های ای ــواالت و تس س
ــا  ــم ت ــاز کردی ــوژی روان شناســی را آغ ــه، ترمینول ــن مقدم ــا ای ب
ــه دشــوار  ــژه ک ــه وی ــد؛ ب ــرضنکنی ــادهف ــندرسراس ای
شــدن ســواالت آن در کنکــور نظــام جدیــد، دو ر از انتظار نیســت!

ــه  ــا اســتفاده از روش علمــی ب روان شناســی علمــی اســت کــه ب
ــاز  ــردازد. آغ ــان می پ ــار انس ــی و رفت ــای ذهن ــه فراینده مطالع
ــرن 17  ــر ق ــه اواخ ــی، ب ــه روان شناس ــوط ب ــای مرب پژوهش ه

برمی گــردد.

ــور  ــه در کنک ــی )چ ــه درس روان شناس ــوط ب ــواالت مرب در س
ــاره  ــخصی درب ــر ش ــار نظ ــه اظه ــل ب ــه( تمای ــه در مدرس و چ
ــدهباشــید،  ــزینخوان ــهچی ــیک ســواالت، حتــی در حالت

ــت.  ــر اس ــتر از دروس دیگ بیش
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چراروانشناسیدردوراندبیرستان؟

1(کتابیبارویکردشناختی

در دوران تحصیــل دبیرســتان، جــای دروس مرتبــط بــا علــوم مختلف 
و مهمــی از زیرشــاخه های علــوم انســانی خالیســت. ماننــد مدیریــت 
ــی را  ــردی روان شناس ــیار کارب ــبختانه درس بس ــا خوش ــوق. ام و حق

داریــم. بــهچنــددلیــل:

اوال: مطالــب کتــاب کامــال کاربــردی اســت و در زمینــه تحصیــل و تــا 
حــد قابــل قبولــی در روزمــره دانش آمــوز مفیــد اســت.

ــی، تشــخیص »روان شناســِی علمــی« از  ــن کتاب ــا: وجــود چنی دوم
ــر  ــانی ممکن ت ــوز انس ــرای دانش آم ــی« را ب ــِی غیرعلم »روان شناس

می کنــد.

ــد در  ــن دارن ــانی یقی ــوم انس ــوزان عل ــی از دانش آم ــوما: گروه س
ــد.  ــه دهن ــگاهی ادام ــته دانش ــوان رش ــه عن ــته را ب ــن رش ــده ای آین
ایــن کتــاب زمینــه آشــنایی اولیــه آن هــا بــا رشــته دانشــگاهی خــود 

ــی آورد. ــم م را فراه

-رویکردچیست؟
رویکــرد در روان شناســی، در واقــع مبنــای کلــی ای اســت کــه یــک 
ــد  ــرد. مانن ــر می گی ــود در نظ ــت خ ــوزه فعالی ــرای ح ــناس ب روان ش

رویکــرد رفتــاری؛ رویکــرد زیســتی؛ رویکــرد شــناختی
-رویکردکتابدرسیچیست؟

رویکرد شناختی 

ــا کتــاب نظــام  مهم تریــن ویژگی هــای کتــاب درســی و تفــاوت آن ب
قدیــم را بدانیــد:
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-معرفیرویکردشناختی:
ــور  ــم چط ــم بفهمی ــناختی، می خواهی ــرِد روان ش ــن رویک در ای
مداخله هــای آموزشــی بــر فرایندهــای شــناختی )مثــل حافظــه، 
ــا  ــن فراینده ــور ای ــذارد؟ و چط ــر می گ ــادآوری( تاثی ــه و ی توج
ــش  ــه دان ــذار اســت؟ و چگون ــد تاثیرگ ــش جدی در اکتســاب دان

ــذارد؟ ــر می گ ــده اث ــرد یادگیرن ــر عملک ــد ب جدی
در واقــع موضــوع اصلــی رویکــرد شــناختی:دانــشوچگونگــی 

پــردازشآن در ذهــن اســت.
یــاد  چگونــه  می دهــد  یــاد  شــما  بــه  بگوییــم:  ســاده تر 
می گیریــد، چگونــه بــه یــاد می ســپارید و چگونــه بــه یــاد 

یــادآوری(.  و  یادســپاری  )یادگیــری،  می آوریــد؟ 

در محتــواورویکــرد کتــاب درســی جدیــد، تغییــرات خوبــی 
ــا کتــاب درســی  ایجــاده شــده اســت. اگرچــه اشــتراکاتی هــم ب
نظــام قدیــم )براســاس ضــرورت( وجــود دارد. ماننــد فصــل 
»رشــد« و فصــل »فرایندهــای شــناختی: توجــه ادراک،حافظــه« 

ــل اول« ــم در فص ــی عل و »مبان
ــه یافته هــای جدیــد، رشــد  ــا توجــه ب امــا دانــش روان شناســی ب
ــوای ــردنمحت ــن »بهروزک چشــم گیری داشــته اســت. بنابرای
کتــابدرســی« بــا اســتفاده از ایــن یافته هــا ضــروری اســت. 
ــی  ــاب درس ــه کت ــتناد ب ــا اس ــر ب ــر زی ــه در تصوی ــور ک همان ط

ــت: ــخص اس مش
آخریــنویرایــشکتــابدرســیمربــوطبــهســال1387
ــار ــممعی ــال99ه ــورس ــاکنک ــابت ــانکت ــودهوهم ب

اســت!

2(تغییراتکتابدرسیبهنسبتکتابنظامقدیم

ــخص،  ــرد مش ــا کارب ــی ب ــاب درس ــک کت ــما ی ــن ش بنابرای
ــد . ــانی می خوانی ــوم انس ــته عل ــوس را در رش ــر و ملم موث
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-نکتــهبســیارمثبــتکتــابجدیــد ایــن اســت کــه محتــوای 
ــده متناســب اســت. ــا نیازهــای یادگیرن آن ب

بــه همیــن خاطــر از طــرح مطالبــی مثــل بیماری هــای روانــی کــه در 
کتــاب نظــام قدیــم وجــود داشــت، خــودداری شــده اســت. در تصویــر 
ــاب  ــه از کت ــد ک ــی را ببینی ــالالت روان ــه اخت ــوط ب ــب مرب ــر، مطال زی

جدیــد حــذف شــده اســت:

آنچــه در رویکــرد شــناختی اهمیــت بســیاری دارد، بازدهــی یادگیــری 
ــوع  ــا موض ــده ب ــدن یادگیرن ــی درگیرش ــت. یعن ــوزش اس ــن آم در حی

مــورد بحــث! 
ــور  ــون کنک ــوز در کالس درس و آزم ــرات دانش آم ــده نم ــن عم بنابرای

وابســته بــه ایــن یادگیــری فعــال اســت. 
ــا،  ــوال از آن ه ــرح س ــت ط ــد و قابلی ــی جدی ــاب درس ــای کت فعالیت ه
در کنــار طــرح ســوال در قالــب مســئله، نیــاز بــه یادگیــری مطالــب را 

بیشــتر و بیشــتر کــرده اســت. 

-ازاینموضوعنتیجهمیگیریمکه:
1( مطالــب درســی و مفاهیــم روان شناســی را بایــد بفهمیــد؛ نــه اینکــه 

ــظ کنید. حف
ــر از قبــل  2( ســبک طراحــی ســواالت و تســت های کنکــور، مفهومی ت

خواهــد شــد.

3(فعالیتهاوپرسشها
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ــت.  ــده اس ــکیل ش ــل تش ــی از 8فص ــی روان شناس ــاب درس کت
موضوعــات انتخابــی بــرای ایــن 8فصــل بســیار هوشــمندانه بــوده 
وتمامــی آنهــا چــه در ســال کنکــور و دانشــگاه و چــه بعدهــا در 

ــد داشــت.  ــرد خواه ــوز کارب ــی دانش آم ــر تحصیل ــی غی زندگ
-  فصــل اول: )ماننــد کتــاب درســی قدیــم( دربــاره کلیــات و 

مبانــی علــوم، فرضیــه و روش مطالعــه اســت:

-  فصــل دوم: ایــن فصــل هــم ماننــد کتــاب درســی نظــام 
ــی  ــا نوجوان ــل آن ت ــا و مراح ــد، ویژگی ه ــورد رش ــم در م قدی
ــه  ــرا ک ــاب! چ ــان کت ــّن مخاطب ــان س ــا هم ــی ت ــت! )یعن اس
می تواننــد بــه راحتــی مصداق هایــی از ویژگی هــای گفتــه 
شــده را در خودشــان یــا اطرافیــان تــا ایــن دوره پیــدا کننــد(
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- فصــل ســوم: ایــن فصــل از کتــاب نیــز مشــابه کتــاب 
ــه و  ــه، توج ــناختی )حافظ ــای ش ــاره فراینده ــم درب قدی

ادراک( اســت.

- فصــل چهــارم: وقتــی در بخــش ســوم دانســتید چطــور 
ــب را  ــادآوری« مطال ــری، یادســپاری و ی در چرخــه »یادگی
ــی« را  ــل آن »فراموش ــد متقاب ــپردید، فراین ــه س ــه حافظ ب
ــب در حافظــه  کنتــرل  ــه مطال خواهیــد داشــت کــه چگون
شــود؛ از ایــن طریــق کــه انــواع حافظــه و کلیــات فعالیــت 

ــت. ــد دانس آن را خواهی
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ــئله«  ــل مس ــارت »ح ــاره دو مه ــه درب - فصــل پنجــم و ششــم ک
و »تصمیم گیــری« هســتند و از بخش هــای جدیــد کتــاب درســی 

ــاره »تفکــر« اســت. ــز درب ــر دو فصــل نی اســت. محــور ه
 شــما دانش آمــوزان علــوم انســانی، تفکــر را یــک بــار در درس 
ــرازوی اندیشــه  ــه ت ــم منطــق، ب ــگاه عل ــا از ن ــد. آنج منطــق می خوانی
ــی  ــه از توانای ــد چگون ــاد می گیری ــی ی ــم روان شناس ــد و در عل می بَری
تفکــر )در وجــود انســان؛ بــه عنــوان تنهــا موجــودی کــه توانایــی تفکــر 
ــع  ــد و در مواق ــتفاده کنی ــئله اس ــل مس ــرای ح ــیدن دارد( ب و اندیش
موردنیــاز بــر چــه اساســی بــه قــدرت در تصمیم گیــری برســید 
ــود  ــه خ ــت! اگرچ ــان اس ــناختی انس ــت ش ــن فعالی ــه پیچیده تری ک

ــت.  ــئله اس ــل مس ــی ح ــه نوع ــری ب تصمیم گی
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- فصــل هفتــم: ایــن فصــل پاســخی اولیــه بــه این ســوال 
اســت: چــرا فالنــی انگیــزه کافــی بــرای درس خوانــدن نــدارد 
ــرا  ــه چ ــود؟ و اینک ــه می ش ــی مدرس ــه زور راه ــر روز ب و ه
ــی  ــای متفاوت ــان، عملکرده ــای یکس ــراد در رفتاره ــد اف بای

داشــته باشــند؟  
»انگیزه و نگرش« موضوع این فصل است. 

ــی از  ــن درس اســت و کلیات ــه آخری - فصــل هشــتم: ک
»ســالمت روانــی« را در حــوزه علــم تخصصــی »روان شناســی 

ســالمت« مطــرح کــرده اســت.
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در ابتــدای هــر فصــل از کتــاب درســی بخــش »انتظاراتآموزشــی«
تنظیــم شــده اســت کــه چنــد کاربــرد می توانــد داشــته باشــد: 

1( بــا تکنیــک warm up دانش آمــوز را درگیــر موضــوع درس 
ــل از  ــن قب ــردن ذه ــرم ک ــی گ ــک warm up یعن ــاخت. )تکنی س
ــر آن( ــتر و کامل ت ــری بیش ــت یادگی ــی جه ــوع اصل ــا موض ــه ب مواجه

2( نگاهی کلی به موضوعات مهم هر فصل ارائه خواهد داد.

ــه  ــخ ب ــمت، پاس ــن قس ــه ای ــت ب ــا بازگش ــل، ب ــر فص ــان ه 3( در پای
ســواالت و بحــث دربــاره آن هــا بــه ارزیابــی کیفــی یادگیــری می تــوان 

پرداخــت. 
4(و هــر کاربــردی دیگــر کــه دبیــر یــا دانش آمــوز بتوانــد بــا خالقیــت 

و مهــارت خــود اســتفاده کنــد.

اولوآخرهرفصل

بــا نگاهــی بــه ایــن معرفــی از فصل هــای کتــاب، 
حتمــا متوجــه شــدید »کاربــردی شــدن کتــاب درســی 
جدیــد« چــه انــدازه جــدی و مفیــد بــرای شماســت. 
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در پایان هر فصل نیز دو کار ویژه انجام شده است: 
ــرای  ــه ب ــوع درس ک ــا موض ــه ب ــدی در رابط ــوالکلی ــرح س 1( ط

ــت.  ــل اس ــب فص ــری مطال ــه یادگی ــاز ب ــه آن، نی ــخ ب پاس
ــع آوری  ــان درس جم ــان هم ــل در پای ــر فص ــدی ه 2( واژگانکلی
شــده تــا خــط راهنمایــی باشــد بــرای رســیدن بــه جــواب کامــل و هــم 

نوعــی خودآزمایــی بــر مبنــای کلمــات کلیــدی همــان فصــل. 
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کتاب درسی روان شناسی مانند اقتصاد است و منطق! 
هرســهتنهــادریــکپایــهتحصیلــیدورهدومدبیرســتان

ــوند. ــسمیش تدری
ایــن ویژگــی »یــک کتــاب بــودن« اگرچــه بــه دلیــل محدودیت هــای 
آموزشــی ایجــاد شــده اســت، امــا قطعــا درمــورد روان شناســی نیــز 

همــان را خواهیــم گفــت کــه دربــاره اقتصــاد گفته ایــم :

درسروانشناسیدرسالیازدهموکنکورشکلیازکاربردواژگانکلیدی

ــک  ــا در ی ــی تنه ــه درس روان شناس ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــته  ــطه رش ــی دورۀ دوم متوس ــال تحصیل ــه س ــال از س س
ــی آن،  ــاب درس ــا دارد کت ــود، ج ــس می ش ــانی تدری انس
بیشــتر از اینهــا دانش آمــوزان علــوم انســانی را بــا علــم 

ــد. ــدار آشــنا کن ــه پرطرف ــردی و البت کارب
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پیشنهادمابرایمولفانکتابدرسی

ــر  ــانی + ناش ــوم انس ــی عل ــاوره تخصص ــز مش ــوان مرک ــه عن ب
ــاب درســی  ــی کت ــان گرام ــرای مولف ــوم انســانی ب ــی عل تخصص

ــرد: ــم ک ــم خواهی ــنهاد را تقدی ــن پیش ــی ای روان شناس
ــا ــل،ب ــرفص ــهه ــیب ــایتکمیل ــردنبخشه ــهک اضاف

ــهموضــوعآنفصــل. ــهب توج
ــا ایــن رویکــرد  اضافــات تکمیلــی ماننــد »مجلــۀ روان شناســی«؛ ب
کــه دانش آمــوز انســانی را بــا علــم روز روان شناســی یــا رویکردهــا 
از  بــزرگ  روان شناســان  روان شناســی،  مختلــف  نظریه هــای  و 

ــروز آگاه ســازد. ــا ام گذشــته ت

دربــاره تفــاوت روش مطالعــه و برخــورد بــا ایــن درس در دو ســال 
ــه،  ــور، در بخــش روش مطالع ــم و دوازدهم/کنک ــی یازده تحصیل

بیشــتر توضیــح خواهیــم داد.
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1(ویژگیهایکنکوریروانشناسی

2(مختصاتعددیایندرس

کنکورشناسی درس روان شناسی را در این زمینه ها بخوانید:
عــددی؛  مختصــات  روان شناســی؛  کنکــوری  ویژگی هــای 
ــه  ــن درس در رتب ــت ای ــاب؛ اهمی ــای کت ــدی فصل ه بودجه بن

کنکــور. 

منبــعطــرحســواالت از تنهــا کتــاب درســی روان شناســی 
اســت: ایــن درس تــک کتــاب اســت.

ایــن موضــوع می توانــد هــم ویژگــی مثبــت محســوب شــود و 
هــم ویژگــی منفــی.

ــاب  ــک کت ــبب ت ــه س ــه ب ــت ک ــت از آن جه ــیمثب ویژگ
بــودن، نیــاز بــه پیش نیــاز نــدارد و حجــم کمتــری نیــز بــرای 

ــه دارد. مطالع
ــل  ــه دلی ــال دارد ب ــه احتم ــت ک ــن اس ــی ای ــیمنف ویژگ
عــدم وجــود ادامــه ایــن کتــاب در ســال دوازدهــم دانش آمــوز 
ارتبــاط خــود بــا ایــن درس را قطــع کنــد یــا مطالعــه آن را بــه 
تاخیــر بیانــدازد، بــا فــرض اینکــه وقــت کمتــری بــرای تســلط 

و مطالعــه نیــاز دارد. 

* 20 سؤال در 2 صفحه. 
)مقایســه کنیــد بــا 30 ســوال ادبیــات اختصاصــی در 4 صفحه، 
15 ســوال اقتصــاد در 6یــا7 صفحــه؛ 20ســوال ریاضــی و آمــار 

در 4 صفحــه و . . .(
ــرای 20ســوال: 15دقیقــه. یعنــی هــر  ــی پیشــنهادی ب * زمان

ــه. ســوال حــدود 42 ثانی
* آخرین درس دفترچه سواالت اختصاصی کنکور

---------------------
بــرای درس   ایــن قســمت  تمامــی ویژگی هایــی کــه در 
ــه کنکــور  ــا اســتناد ب روان شناســی کنکــور ذکــر می کنیــم ، ب

ــت! ــال98اس ــامجدیدس نظ
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4(اهمیتروانشناسیدررتبهکنکور3(بودجهبندیمباحثوفصلها

از 8 فصــل کتــاب  روان شناســی در ســال 98، نظــام جدیــد 
ــود. ــده ب ــرح ش ــت ط ــا 20 تس مجموع

ــی ،5ســوال حافظــه ای ،1ســوال  ــن 13ســوال مفهوم ــن بی در ای
ــد. ــی طــرح شــده بودن ــی مفهوم کنکاشــی و 1ســوال ترکیب

مــا بــه درس  روان شناســی-  و چنــد درس دیگــر- دروس
رتبهســاز می گوییــم. دروس رتبه ســاز درس هایــی هســتند 

ــد.  ــهوار بخوانی ــت،دیوان ــه،درس ــد: همیش ــه بای ک
همیشــه یعنــی: هــر زمــان کــه بــرای کنکــور شــروع می کنیــد، 
ــته  ــما را داش ــزی ش ــادی از برنامه ری ــهم زی ــد س ــن دروس بای ای

باشــند. 
ــت و  ــی درس ــع تکمیل ــت، منب ــه درس ــت: روشمطالع درس

ــت. ــن درس اس ــرای ای ــی ب تخصص
دیوانــهوار: یعنــی متمرکــز روی دروس رتبه ســاز باشــید. آن هــا 
ــس  ــرای نف ــتند ب ــیژن هس ــگار اکس ــه ان ــد ک ــوری بخوانی را ط

کشــیدن کنکــوری شــما. 
در ســایت انســانیها، دربــاره دروس رتبه ســاز و اهمیــت آنهــا 

بیشــتر و کامل تــر بخوانیــد:
 

ــه  ــوید، ب ــه ش ــتر متوج ــن درس را بیش ــت ای ــه اهمی ــرای آنک ب
ــاالی کشــوری ایــن درس در کنکــور 96 و 97 دقــت  میانگیــن ب

ــد.  کنی
ایــن درس، چنــد ســالی هســت کــهدرساولکنکــورانســانی

ــوری اســت! درمیانگینکش

فصل نامفصل
1

فصل 
2

فصل 
3

فصل 
4

فصل 
5

فصل 
6

فصل 
7

فصل 
8

44112113بودجهبندی
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تعداد داوطلبان بازه درصد
این بازه

1008

90-99158

80-901448

70-803789

60-706892

50-609101

40-5012517

30-4016988

20-3024682

10-2031128

0-1044363

0_-1013822

-10_-201997

-20_-30139

-30_-3314

187660جمع کل داوطلبان

تعداد بازه درصد
داوطلبان

درصد 
داوطلبان

159720/10منفی و صفر

0-20754910/45

20-40416700/25

40-60216180/13

60-80106810/06

80-10016140/01

1670100 46جمع کل داوطلبان

21.3میانگین کشوری

 وضعیت پاسخ دهی درس روانشناسی
در کنکور 96 انسانی

نمودار درصد/نفر درس روانشناسی کنکور 96
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تعداد داوطلبان بازه درصد
این بازه

10033

90-99251

80-901608

70-804207

60-707595

50-6011410

40-5015137

30-4019707

20-3026457

10-2035234

0-1036572

29441منفی و صفر

8سفید

187660جمع کل داوطلبان

تعداد بازه درصد
داوطلبان

درصد 
داوطلبان

294490/16منفی و صفر

0-20718060/38

20-40461640/25

40-60265470/14

60-80118020/06

80-10018920/01

187660100جمع کل داوطلبان

23.3میانگین کشوری

 وضعیت پاسخ دهی درس روانشناسی
در کنکور 97 انسانی

نمودار درصد/نفر درس روانشناسی کنکور97
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پرسشوپاسخدربارهکنکور98

ــترک دو  ــور مش ــن کنک ــوان اولی ــه عن ــال 98 ب ــور س در کنک
ــم  ــده ک ــات پیش بینی نش ــد، اتفاق ــم و جدی ــی قدی ــام آموزش نظ
نبودنــد.ازجملــه: ســهم بــاالی فصــل 1 و2 از 20ســوال. طــرح 
3ســوال در کنکــور نظــام جدیــد از کتــاب درســی نظــام قدیــم.

1( آیــا ســال 99 و بعدهــا هــم ســهم فصــل1و2 بیشــتر از 
اســت؟ دیگــر  فصل هــای 

-  در کنکــور 98 بنــا بــه دالیلــی )از جملــه اولیــن کنکــور نظــام 
ــه  ــر از هم ــد و مهم ت ــام جدی ــا نظ ــودن ب ــترک ب ــد؛ مش جدی
ــر دو نظــام آموزشــی،(  ــودن فصــل 1و2 در ه اینکــه مشــترک ب

ــاق رخ داده اســت.  ــن اتف ای
ــا در  ــت. ام ــکی نیس ــل ش ــن دو فص ــت ای ــه در اهمی ــه ک البت
مــورد احتمــال تکــرار عینــی ایــن بودجه بنــدی بایــد بــا احتیــاط 

ســخن گفــت!
ــه  ــت بقی ــدم اهمی ــی ع ــه معن ــول 1و2 ب ــت فص ــا اهمی 2( آی

ــت؟ ــول اس فص
-  به هیچ وجه!

هــر  از  دیدیــد:  کنکــور98  بودجه بنــدی  در  کــه  همانطــور 
فصــل حداقــل دو ســوال داشــتیم و شــرط پاســخگویی بــه ایــن 
ــه  ــت. خالص ــق آن هاس ــه دقی ــل، مطالع ــر فص ــوال از ه دو س
ــل ــهصــورتقطعــیقاب ــزب اینکــه درکنکــورهیــچچی

پیشبینــینیســت.

ــل  ــبنم جلی ــم ش ــط خان ــور توس ــن کنک ــر ای ــل دقیق ت تحلی
منجیلــی در اتــاق علمــی  روان شناســی- ســایت انســانیها بخوانید:

www.ensaniha.ir
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تدریس  انسانی  رشتۀ  بین  فقط  روان شناسی  چرا   .1
می شود؟)در دبیرستان(

ــی  ــای عمل ــا کاربرده ــۀ م ــی هم ــی در زندگ ــش روان شناس دان
ــم  ــی کــه عل ــه راهکارهای ــا توجــه ب ــال، ب ــرای مث ــادی دارد. ب زی
روان شناســی در اختیــار مــا قــرار می دهــد، یــاد می گیریــم 
ــم، ســطح  ــت کنی ــود را تقوی ــم حافظــۀ خ ــه می توانی ــه چگون ک
انگیزشــِی خــود را افزایــش دهیــم و چگونــه اضطــراب خــود را در 
موقعیت هایــی مثــل جلســۀ امتحــان کاهــش دهیــم. از ایــن رو، 
ــز احســاس  ــزوم تدریــس روان شناســی در رشــته های دیگــر نی ل
ــتان،  ــته ها در دورۀ دبیرس ــک رش ــدای تفکی ــا از ابت ــود. ام می ش
ــف  ــانی تعری ــتۀ انس ــی از دروس رش ــزو یک ــی را ج روان شناس

ــا امــروز نیــز ادامــه داشــته اســت.  ــد کــه ت کردن

2. چرا روان شناسی جزو چهار درس کلیدی است که شما و 
آقای تمنا به طور جدی بر روی آن سرمایه گذاری کرده اید؟

را  آن  بایــد  عزیــز  دانش آمــوزان  کــه  روان شناســی  کتــاب 
بخواننــد، فقــط یــک کتــاب اســت. بنابرایــن، حجــم مطالبــی کــه 
در ایــن کتــاب یــاد گرفتــه می شــود کمتــر از بســیاری از دروس 
ــرای عزیــزان شــرکت کننــده در  دیگــر اســت و ایــن امــکان را ب
کنکــور فراهــم می ســازد تــا بــا کمــی وقــت گذاشــتن و مطالعــۀ 
ــر در  ــۀ بهت ــه نتیج ــتیابی ب ــال دس ــاب، احتم ــن کت ــر ای دقیق ت

ــرای خــود افزایــش دهنــد.   کنکــور را ب

3. روشی که برای پاسخ به »سواالت مفهومی« روان شناسی 
کنکور الزم است دانش آموزان یاد بگیرند، چه روشی است؟

روان شناســی  تیزشــیم  کتــاب  در  را  پرســش  ایــن  پاســخ 
ــوۀ  ــوزش نح ــدف آم ــا ه ــاً ب ــاب اساس ــن کت ــت. ای ــد یاف خواهی
پاســخ گویی بــه پرســش های مفهومــی تألیــف شــده اســت. 
پاســخ های تشــریحی در ایــن کتــاب بــه گونــه ای ارائــه شــده کــه 
ــه  ــد ک ــج می آموزن ــه تدری ــۀ آن، ب ــا مطالع ــز ب ــوزان عزی دانش آم
چگونــه اطالعــات کلیــدی را از متــن و گزینه هــای یــک پرســش 
اســتخراج کننــد و بــا پیونــد زدن آنهــا بــا دانــش پیشــین خــود، 
بــه تحلیــل آنهــا بپردازنــد و بــه درک موضــوع مــورد پرســش، و 

ــح برســند.  ــه پاســخ صحی ــت، ب در نهای

شبنم

4. امسال تا چه حد سواالت شبیه پارساله و آیا الزمه کتاب 
نظام قدیم رو هم بخونن دانش آموزا؟

5. تاثیر روان شناسی بر زندگی خودتان چیست؟

ــی-  ــی  روان شناس ــاق علم ــه را  در ات ــن مصاحب ــل ای ــن کام مت
ــد: ــانیها بخوانی ــایت انس س

www.ensaniha.ir
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در انتشــارات مشــاوران آمــوزش بــه عنــوان تنهــا ناشــرتخصصی
رشــته انســانی بــرای درس  روان شناســی، 4 کتــاب تالیــف شــده 

: ست ا

دوکتابویژهسالیازدهم:

1(  روان شناسی هدفدار یازدهم: ویژه دانش آموزان یازدهم
2( کتــاب فــازامتحــان روان شناســی: نمونــه ســواالت نیمســال 

اول و دوم ســال یازدهــم

  دوکتابویژهآزمونهایتستیوکنکور: 

1( کتــاب جامــع روان شناســی: ویــژه کنکــور 99 و قابــل مطالعــه 
برای کنکــور 1400 انســانی.

ــاال،  ــا تســت های ســطح ب ــیم  روان شناســی: ب ــاب تیزش 2( کت
ــژه مــرور و 100زدن در آزمــون و کنکــور. وی

منابع
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ویژگی ها: 

هــدفازایــنکتــاب: تســلط کامــل بــر مطالــب پایــه یازدهــم 
ــرایکنکــور! ودســتگرمیب

ــل  ــش کام ــدار پوش ــت های هدف ــریحی / تس ــواالت تش ــر از س پُ
ــی. ــاب درس ــای کت فعالیت ه

کتابــی بــرای 20 گرفتــن در امتحانــات- ســواالت طراحــی شــده 
ــی  ــر کردن ــواالت پُ ــت، س ــت و نادرس ــش های درس ــامل پرس ش
ــل،  ــخ کام ــواالت پاس ــاه، س ــخ کوت ــواالت پاس ــی، س ــای خال ج
ــا  ــی ی ــالت انطباق ــا، جم ــداول و نموداره ــب ج ــواالتی در قال س

ــی و ... ــل کردن وص

درهرپایهتحصیلی،ازکدامکتاباستفادهکنید؟

درسالیازدهم

ویژگی ها: 
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درسالکنکور

ــد  ــام جدی ــور نظ ــن کنک ــواالت اولی ــا س *  تشــابه شــگفت انگیز ب
انســانی. 

* پرتیراژتریــن کتــاب آمــوزش روانشناســی = 16 بــار تجدیدچــاپ؛ 
بــدونتبلیغــاتوفقــطبــاتاییــدوتوصیــهمخاطبــان!

*  پرمخاطب ترین کتاب روان شناسی کنکور در کشور.    
برای دانلود و مشاهده جزئیات تشابه: 

ویژگی ها: 

ی
س
شنا

ان
رو
ع
ام
ج
ب

کتا
از
ت

س
هت

ون
نم
د
چن
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تیزشیم  روان شناسی 

* کتابی برای 100 زدن  
* کاربردهــای تیزشــیم: 1( مــرور قبــل از آزمــون 2( جمع بنــدی 

3( تســت های چالشــی 
* بــرای هــر درس، درســنامه جمــع و جــور همــراه بــا 2مجموعــه 

ســوال و بــا خــط راهنمــای تســتی در تســت ها

ویژگی ها: 

ی
س
شنا

ان
رو
م
شی

یز
بت

کتا
از
ت

س
هت

ون
نم
د
چن
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روشمطالعهدرست

 کتــاب روان شناســی تنهــا در ســال یازدهــم خوانــده می شــود و 
داوطلــب، همــان کتــاب را دوبــاره بــرای کنکــور خواهــد داشــت.

نــوع آزمونــی کــه در ایــن دو ســال از کتــاب روان شناســی گرفتــه 
می شــود، متفــاوت اســت: در ســال یازدهــم بــه صــورت تشــریحی 

و در کنکــور، بــه صــورت تســتی. 
ــاه و کامــل،  ــی، پاســخ کوت ــط، تســتی، جــای خال  صحیــح و غل

ــپ ســواالت تشــریحی هســتند جــدول و . . . از تی
و ســواالت کنکــور هــم در قالــب تســت های مفهومــی، کنکاشــی، 

ترکیبــی، تصویــری و حافظــه ای. 

ــی ــیوکنکاش ــی،ترکیب ــواالتمفهوم ــهمس ــهس البت
ــد ــابجدی ــوایکت ــهمحت ــژهک ــهوی بیشــتراســت.ب
ــیرابیشــتر ــی-مصداق ــرحســواالتمفهوم ــکانط ام

ــردهاســت. ک

قطعــا روش مطالعــه هــر درس، تابــع ویژگی هــای آن درس و 
نــوع آزمــون آن اســت. زمانــی کــه آزمــون شــما تشــریحی اســت، 
ــرای کنکــور مطالعــه  متفــاوت از حالتــی درس می خوانیــد کــه ب
داریــد. )البتــه ایــن اســتراتژی مطالعــه همیشــه درســت نیســت(

)کــه   را  متنــی  دروس  مطالعــه  روش  انســانیها،  ســایت  در 
ــم.  ــح داده ای ــال توضی ــی از آنهاســت( کام ــز جزئ روان شناســی نی

www.ensaniha.ir
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  مهم ترین اصل روش مطالعه این است: 

ــچ درســی حفظــی نیســت!  ــچ درســی حفظــی نیســت! هی هی
ــی . . .  ــچ درس هی

ــدن«    اصــل دیگــر روش مطالعــه: »فهمیــدن و مصداقــی خوان
اســت.

ــوع  ــر ن ــه ه ــد »ب ــما در درس اول می خوانی ــال ش ــور مث ــه ط ب
ــد« ــار می گوین ــدار رفت ــاهده جان ــورد مش ــت م فعالی

ــه را  ــن جمل ــان ای ــه نظرت ــد، ب ــن درس را حفظــی بدانی اگــر ای
ــه ســواالت مطــرح شــده از آن  می شــود صرفــا حفــظ کــرد و ب

پاســخ داد. 
قطعاً خیر ! 

ــه ســوال  ــن را دارد ک ــت ای ــر شــده، قابلی ــه ذک ــه جمل چــرا ک
ــود. ــرح ش ــی از آن ط ــی و مصداق مفهوم

مثــال نمونه هایــی داده شــود و از شــما بخواهنــد تشــخیص 
ــه. ــک ن ــدام ی ــت و ک ــار اس ــک رفت ــدام ی ــد ک دهی

ــوال ــهس ــبب ــمرادردوقال ــر، مفاهی ــی دیگ ــه عبارت ب
ــئله. ــداق2(مس ــد:1(مص ــیکنن ــلم تبدی

یکنمونهتستمصداقی-مسئلهای

ــاره  ــتقیم اش ــاهده مس ــل مش ــار قاب ــه رفت ــارت ب ــدام عب در ک
ــت؟ ــده اس ش

1- مریــم تصویــر حــوض آبــی کوچکــی را کــه در حیــاط خانــه 
ــد. ــی می کن ــود، بازیاب مادربزرگــش ب

ــان در  ــن بازیکن ــال بی ــن فوتب ــه در زمی ــی را ک ــن توپ 2- امی
ــد. ــب می کن ــم تعقی ــا چش ــت، ب ــت اس حرک

3- نیمــا در مــورد انتخــاب رشــته مــورد عالقــه اش بــرای ادامــه 
تحصیــل در دانشــگاه تردیــد دارد.

ــه  ــود تجرب ــی خ ــه در دوران کودک ــی را ک ــس خاطرات 4- نرگ
ــی آورد. ــاد م ــه ی ــرده اســت، ب ک
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غفلتنکنید

بخش هایــی از کتــاب درســی هســتند کــه نبایــد از آن هــا غافــل 
: ید شو

1(فعالیتهاوسواالت
بــه جــرات می توانیــم بگوییــم کادرهایــی کــه در بیــن متــن بــا 
ــا  ــر ب ــی براب ــت و ســواالت مطــرح شــده اند اهمیت ــوان فعالی عن

متــن اصلــی دارنــد.
ایــن قســمت ها نبایــد دســت کــم گرفتــه شــوند؛ چــه در 

جریــان تدریــس و چــه در هنــگام مطالعــه. 
توجــه داشــته باشــید متــن ســوال و فعالیــت نیــز هماننــد پاســخ 

آن می تواننــد منبــع طــرح ســوال باشــد.
2(تصاویروجداول

 تصاویــر هــر بخــش و رابطــه آن بــا متــن قبــل یــا بعــد از خــود 
ــه  ــز توج ــا نی ــر آن ه ــته های زی ــه نوش ــود و ب ــل ش ــد تحلی بای

شــود.
ــت  ــد، اهمی ــود دارن ــاب وج ــه در کت ــی ک ــا و جداول نموداره

ــد.  ــزایی دارن بس

روشاستفادهازنمودارهاوجداول

پــس از مطالعــه و یادگیــری، کتــاب را ببندیــد و خودتــان روی 
کاغــذ آن جــدول یــا نمــودار را بــه طــور کامــل رســم کنیــد تــا 

از تثبیــت و یادگیــری آن در ذهــن خــود مطمئــن شــوید.

ــدن،  ــی خوان ــری و مفهوم ــد یادگی ــما دررون ــن کار ش مهم تری
ــود. ــاز می ش ــل آغ ــه فص ــام مطالع ــس از اتم پ

پــس از پایــان فصــل بــه ابتــدای فصــل برگردیــد: همان قســمتی 
کــه قبــال دربــاره آن گفتیــم: انتظاراتآموزشــی!

ــه کســی کــه هیــچ  اگــر توانســتید پاســخ آن چنــد ســوال را ب
ــدارد، تفهیــم کنیــد  اطالعاتــی از کتــاب و درس روان شناســی ن
ــت  ــوان گف ــان می ت ــه! آن زم ــت. بل ــک گف ــه شــما تبری ــد ب بای
ــه  ــن ب ــه از ای ــد و آنچ ــل را درک کرده ای ــم آن فص ــما مفاهی ش

بعــد بایــد انجــام دهیــد تنهــا یــک چیــز اســت:
پُرکاریتستی!
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وحیدتمنا:
ــکاتآن ــتن ــرتس ــاسه ــراس ــدب ــهمیتوانی چگون

ــد؟ ــشرادورهکنی بخ
ــلرا ــنمراح ــدای ــتمیزنی ــیتس ــتوقت ــیاس کاف

ــد: ــامدهی انج
1-همــهگزینههــایتســترابخوانیــدودلیــلنادرســتی

گزینههــایغلــطرابررســیکنیــد.
2-پاسختشریحیرابخوانید.

ــرح ــتازآنط ــهتس ــیک ــابدرس ــهکت ــهصفح 3-ب
شــدهومــادرپاســختشــریحیآوردیــممراجعــهکنیــد

ــد. ــیبخوانی ــابدرس ــشراازکت وآنبخ
ــاایــنروش،بــاهــریــکتســتکلــیمطلــبراهــم ب
یادگرفتیــدهــمدورهکردیــدومهمتــراینکــه»در

ــد« ــدمان ــانخواه یادت

ــر ــگاههایبرت ــی دانش ــته روان شناس ــما رش ــدف ش ــر ه اگ
ــرای پذیــرش در  کشــورباشــد، یکــی از ســخت ترین رشــته ها ب

ــت . ــی اس ــته روان شناس ــگاه ها، رش ــن دانش ای
ــور  ــون کنک ــر ســه رشــته آزم ــه روان شناســی از ه ــی ک از آنجای
پذیــرش دارد، رقابــت بــرای دانش آمــوزان انســانی - والبتــه ســایر 
ــه نســبت ســایر رشــته ها  ــن رشــته ب ــد- در ای ــان عالقمن داوطلب

دشــوارتر اســت.
ــا  ــران و ی ــهر ته ــد در ش ــه می خواه ــوزی ک ــن دانش آم بنابرای
ــش  ــادی پی ــای زی ــد، رقب ــته را بخوان ــن رش ــتان ها ای ــز اس مراک

دارد. رو 
ــن  ــرد و ای ــن ک ــه تعیی ــی رتب ــور قطع ــه ط ــوان ب ــه نمی ت گرچ
ــگاه ها،  ــرش دانش ــت پذی ــل ظرفی ــی مث ــه متغییرهای ــوع ب موض
تعــداد داوطلبــان کنکــور، انتخــاب ایــن رشــته توســط داوطلبــان 
ــد ــرمیخواهی ــناگ ــور میانگی ــه ط ــا ب ــتگی دارد ام و.... بس
ــن ــیآســودهدردانشــگاههایشــهرتهــرانای ــاخیال ب
ــا  ــت. ام ــوری الزم اس ــر 500کش ــه زی ــد رتب ــتهرابخوانی رش
ــه  ــاز ب ــه نی ــی در دوره روزان ــور، قبول ــگاه های کش ــایر دانش در س
رتبــه زیــر 3هــزار و حتــی 2هــزار هــم دارد )بــه ظرفیــت پذیــرش 

ــاالنه بســتگی دارد( س
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ــرای ایــن رشــته دانشــگاه تهــران، بهشــتی،  بهتریــن دانشــگاه ها ب
ــر  ــران )اگ ــی ته ــتی و توانبخش ــوم بهزیس ــی ، عل ــه طباطبای عالم
تصمیــم داریــد روان شــناس بالینــی شــوید حتمــا راجــع بــه ایــن 
ــیراز و  ــز، ش ــگاه تبری ــد( دانش ــق کنی ــی تحقی ــگاه تخصص دانش
ــطح  ــا از س ــگاه تقریب ــه دانش ــن س ــتند )ای ــهد هس ــی مش فردوس

ــوردار هســتند( ــری برخ ــات براب ــی و امکان علم
در ســایت انســانیها دربــاره روشرســیدنبــهرتبــهزیرهــزار،

مطالــب زیــادی خواهیــد خوانــد:

www.ensaniha.ir

روانشناسی،روانپزشکیومشاوره؛تفاوتهاوشباهتها

تفاوتروانشناسوروانپزشک

تحصیالتدانشگاهی

شــاید شــما هــم ایــن ســه حــوزه را یکی دانســته و ایــن ســه واژه را 
بجــای هــم بــکار برده ایــد. امــا در واقــع روان شــناس، روان پزشــک 

و مشــاور، حــوزه شــغلی و روش هــای کاری متفاوتــی دارنــد.

ــد  ــی را می گذارن ــاله کارشناس ــار س ــک دروه چه ــناس ی روانش
ــر  ــک درمانگ ــد ی ــی می توان ــالت تکمیل ــه تحصی ــا ادام و ســپس ب
ــازمانی،  ــی س ــناس صنعت ــالمت، روان ش ــناس س ــی، روان ش بالین
روان شــناس اجتماعــی و یــا پژوهشــگر حــوزه  روان شناســی شــود.

روانپزشــکان: کســانی هســتند کــه از طریــق رشــته پزشــکی، 
ایــن تخصــص را کســب می کننــد. یعنــی پــس از ســپری کــردن 
دوره پزشــکی عمومــی در تخصــص اعصاب و روان و یا روان پزشــکی 

ــد. ــان می پردازن ــه کار درم ــرده و ب ــل ک تحصی

تحصیــالت دانشــگاهی مشــاوره نیــز هماننــد روان شناســی اســت. 
ــود  ــاوت وج ــته، تف ــن دو رش ــای درســی ای ــدادی از واحده در تع

دارد و فضــای کاری ایــن دو رشــته متفــاوت اســت.

ــس از  ــی پ ــت. یعن ــی اس ــک،دارودرمان 1( روش کار روان پزش
آشــنایی بــا وضعیــت بیمــار و تشــخیص بیمــاری، بــه تجویــز دارو 

می پــردازد.
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امــا کاری کــه روان شــناس انجــام می دهــد مداخلــهروان
شــناختی نــام دارد. یعنــی روان شــناس بــا اســتفاده از ابــزار خاص 
ــردازد و  ــی مراجــع کننــده می پ ــه تشــخیص اختــالل روان خــود ب
ســپس ســعی در پیــدا کــردن ریشــه آن اختــالل و رفتــار ناســازگار 

خواهــد داشــت.

ــالل  ــرای اخت ــل زیســتی ب ــال عل ــه دنب 2( روان پزشــک بیشــتر ب
مراجــع اســت و در کار درمــان خــود نیــز از دارو اســتفاده می کنــد.

امــا روان شــناس بــه آنچــه کــه در پــس اختــالل وجــود دارد توجــه 
ــق مداخــالت  ــه دارو و از طری ــچ گون ــز هی ــدون تجوی ــد و ب می کن

ــر روان شــناختی اختــالل را درمــان می کنــد. موث

تفاوتروانشناسومشاور

ــالل روان  ــد دارای اخت ــناس رجــوع می کن ــه روان ش ــه ب کســی ک
ــه از  ــی ک ــه کس ــت ک ــن اس ــر ای ــرض ب ــا ف ــت ام ــناختی اس ش
ــدارد  ــی ن ــناختی خاص ــالل روان ش ــرد اخت ــره می گی ــاور به مش
ــن  ــط بی ــازگاری و رواب ــا س ــری ی ــد تصمیم گی ــائلی مانن و در مس

ــه مشــکل برخــورده اســت. ــردی خــود، ب ف
در واقــع حیطــه کاری یــک روان شــناس گســترده تر و تخصصی تــر 

ــاور است. از مش

روانشناسی؛سوتپایانکنکور

درس  روان شناســی در بیــن دروس اختصاصــی ویژگــی خاصــی 
اینکــه درسآخــر دارد کــه آن را متمایــز می کنــد و آن 
دفترچــهســواالتاختصاصــیوبــهطــورکلــیدرتمــام

ــور اســت.  کنک
معموال در این درس:

1( افت انرژي بدنی به دلیل نشستن به مدت 4 ساعت. 
2( کاهش تمرکز به دلیل خستگی جسمی.

3( انتقــال تمــام فشــارهای روانــی از درس هــای دیگــر بــه آخریــن 
درس. 

روی نتیجــه گرفتــن و کیفیــت پاســخ دادن بــه ایــن درس تاثیــر 
مســتقیم دارنــد.

ــاق  ــن درس را در ات ــر در ای ــخگویی بهت ــا و روش پاس  راهکار ه
علمــی  روان شناســی- ســایت انســانیها بخوانیــد:

www.ensaniha.ir
 

کنکور شما زمانی به اتمام می رسد که 
پاسخ نامه را تحویل دادید نه زمانی که 

وارد آخرین درس دفترچه شدید.
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