
و هو علی کل شی قدیر

والدین دوازدهمی ها



ویژگیهای امسال

(سه در یک)حجم باالی محتوای درسی❑
آزمونهای بیشتر و جدی تر❑
رقابت و مقایسه های بیشتر❑

(مدرسه، خانواده، اطرافیان)انتظار بیشتر❑
پیامدهای جدی تر❑

پایین(مثبت)تجارب هیجانی❑



ویژگیهای شخصیتی دانش آموز دوازدهمی

استقالل خواهی بیشتر➢

عاطفی تر➢

حساس تر به احساس ارزشمندی➢



رفتارهای دانش آموزان
مثل روال سالهای قبل✓
پرکارترشدن✓
کم کارترشدن✓
گی،  قهر،پرخاشگری ،افسرد)مشکالت رفتاری و روانشناختی✓

...(اضطراب و 
...(سیگار و )رفتارهای نابهنجار✓



عکس العملهای رایج والدین

نگرانی زیاد➢
چالشهای ارتباطی➢
کنترل گری➢
نصیحت➢
...



نتایج یک پژوهش



تحصیالت مادران



تحصیالت پدران



موضوع تحقیق؟؟؟؟

تاثیر شرایط فردی❑

تاثیر شرایط خانوادگی❑

تاثیر شرایط آموزشی❑



تاثیر شرایط فردی

.من به توانایی های فردی خود ایمان داشتم.1•
.من برای شکوفاسازی توانمندی هایم تکاپو داشتم.2•
.من برای موفق شدن در تحصیل تصور مثبتی از خود داشتم.3•
.من از آموختن در کالس درسی لذت می برم.4•
.من برای رشد و بالندگی و بهزیستی شخصی و اجتماعی خود، نگرش مثبت به تحصیل داشتم.5•
.ممن توان ترکیب مهارت ها و دانش در موقعیت های مبهم و غیر قابل پیش بینی و استرس زا را داشت.6•
.من رفتارها و کوشش های خود را در مسیر درس و تحصیل تنظیم نموده ام.7•
.من به ارتباط بین موفقیت تحصیلی و سخت کوشی و تالش باور داشتم.8•
.من به خدا ایمان و توکل داشتم.9•
.من در درس ها و اموری که در آن متحمل زحمت و مشقت می شدم، اعتقاد باطنی به موفقیت داشتم. 10•



تاثیر شرایط فردی

.من به ضرورت کسب علم و دانش جهت اشتغال در مشاغل ارزشمند و روزی حالل ایمان داشتم. 11•
.من به علم آموزی جهت ادای دینم به والدین اعتقاد داشتم. 12•
.من به دعا و راز و نیاز برای انبساط قلبی و آرامش خاطر خود اعتقاد داشتم. 13•
.من به دعا و راز و نیاز برای موفقیت خود اعتقاد داشتم. 14•
.ممن حضور در دانشگاه را عاملی برای کسب منزلت و ارتقاء پایگاه و طبقه اجتماعی خود می دانست. 15•
عه من حضور در دانشگاه را عاملی برای فعالیت های اجتماعی مطلوب تر و ایفای نقش شهروندی در جام. 16•

.جهانی می دانستم
.تممن حضور در دانشگاه را عاملی برای حل بهتر مسائل و مشکالت زندگی و آینده موفق تر می دانس. 17•
.من حضور در دانشگاه را عاملی برای ازدواجی موفق تر می دانستم. 18•
.من حضور در دانشگاه را عاملی برای درآمد و شغل مناسب تر می دانستم. 19•



!کدام گویه ها مهمتر شدند
.من به توانایی های فردی خود ایمان داشتم-1✓
.من به خدا ایمان و توکل داشتم-2✓
.من برای موفق شدن در تحصیل تصور مثبتی از خود داشتم-3✓
.من به علم آموزی جهت ادای دینم به والدین اعتقاد داشتم-4✓
.من حضور در دانشگاه را عاملی برای درآمد و شغل مناسب تر می دانستم-5✓
من در درس ها و اموری که در آن متحمل زحمت و مشقت می شدم، اعتقاد -6✓

.باطنی به موفقیت داشتم



تاثیر شرایط خانوادگی

.خانواده ام را برای تحصیل و خواندن دروس داشتم( مادی و معنوی)من حمایت و تشویق .1•
.من فضای آرام، سالم و مطلوب در خانواده ام برای تحصیل، خواندن و یادگیری داشتم.2•
.من همراهی و هماهنگی والدینم را با برنامه مطالعاتی ام داشتم.3•
.خانواده من تمایل و گرایش مثبت به همراهی و همگامی با مدرسه و برنامه های آن را داشت.4•
.نظام های ارزشی حاکم در خانواده و مدرسه ام همخوانی داشت.5•
.خانواده من از توانایی هایم درک مناسب داشت.6•
.خانواده ام انتظارات معقولی از من داشت.7•
در کنار خانواده ...( تالش، سخت کوشی، توجه به وظایف و انجام آن ها و )از کودکی مهارت هایی را .8•

.آموختم



تاثیر شرایط خانوادگی

پرداخت شده توسط خانواده برای من الزم و ضروری بوده ...( شهریه مدرسه و )هزینه های تحصیلی .9•
.است

. توسط خانواده آسان بوده است...( شهریه مدرسه و )پرداخت هزینه های تحصیلی ام . 10•
.خانواده ام آمادگی و توانایی پرداخت هزینه های بیشتر آموزشی برای من را داشتند. 11•
.خانواده من با کتاب، روزنامه و مطالعه مأنوس بوده است. 12•
اه علم و تحصیالت و تحصیل کنندگان دانشگاهی بین خانواده، اقوام و نزدیکانم اعتبار و جایگ. 13•

.مناسبی داشت
.من با دوستان اهل مطالعه و عالقه مند به موفقیت علمی ارتباط داشتم. 14•
.اشتعالقه د...( نمایشگاه کتاب، سینما، تئاتر، کنسرت و )خانواده ام به حضور در مراکز فرهنگی . 15•
.فامیل و آشنایان و دوستان من، مشوق پیشرفت تحصیلی و موفقیتم بودند. 16•



!کدام گویه ها مهمتر شدند
خانواده ام را برای تحصیل و خواندن ( مادی و معنوی)من حمایت و تشویق .1✓

.دروس داشتم
ی من فضای آرام، سالم و مطلوب در خانواده ام برای تحصیل، خواندن و یادگیر.2✓

.داشتم
.من همراهی و هماهنگی والدینم را با برنامه مطالعاتی ام داشتم.3✓
خانواده من تمایل و گرایش مثبت به همراهی و همگامی با مدرسه و .4✓

برنامه های آن را داشت
پرداخت شده توسط خانواده برای...( شهریه مدرسه و )هزینه های تحصیلی .5✓

من الزم و ضروری بوده است



تاثیرشرایط آموزشی
.مدرسه محل تحصیل من، جو مطلوب علمی و اثربخش داشت.1•
.شتمدرسه محل تحصیل من، توانایی ایجاد شوق حضور در کالس و تغییر در نگرش ها و رفتارهایم را دا.2•
.مدرسه محل تحصیلم، توانایی ایجاد استقالل و اعتماد به نفس در من را داشت.3•
ش مدرسه محل تحصیل من، توانایی رشد مهارت های حل مسأله و به کار بستن آموخته ها و توسعه دان.4•

.عمومی و اختصاصی من را داشت
آموزشی نسبت به خط مشی های)مدرسه محل تحصیل من،  توانایی ایجاد نگرش مثبت و پویا در والدینم .5•

.را داشت( و تربیتی
.من معلمانی توانمند در آموزش و تدریس فعال و دانش آموز محور داشتم.6•
.اشتممن معلمانی دلسوز با انتظارات واقع گرایانه و رابطه مبتنی بر محبت و احترام متقابل با خود د.7•
.من معلمانی آگاه به وضعیت علمی خود در طول دوره ی تحصیلی همراه با ارزشیابی مستمر داشتم.8•



تاثیرشرایط آموزشی

آیند برنامه ریزی صحیح، تسهیل کننده فر)من مشاور تحصیلی با صالحیت عمومی و حرفه ای مناسب .9•
.داشتم...( یاددهی و یادگیری و 

.مناسبی داشتم( آمادگی کنکور)من آزمون های آزمایشی . 10•
.من اردوهای علمی و مطالعاتی مناسبی داشتم. 11•
.مناسبی داشتم...(  و  CD،DVDکتاب های تستی،  )من منابع کمک آموزشی . 12•
(.مناسبی داشتم... معلم خصوصی، مشاور خصوصی و )من آموزش های مکمل بیرون مدرسه . 13•
.برای انجام تکالیفم داشتم... من برنامه مطالعاتی منظم روزانه، هفتگی و . 14•
من دستاوردهای آموزشی مناسب در طول دوره دبیرستان مانند رتبه های برتر علمی، شرکت در . 15•

.داشتم... المپیاد و 



!کدام گویه ها مهمتر شدند

من معلمانی توانمند در آموزش و تدریس فعال و دانش آموز محور .1✓
.داشتم

ر محبت من معلمانی دلسوز با انتظارات واقع گرایانه و رابطه مبتنی ب.2✓
.و احترام متقابل با خود داشتم

.مناسبی داشتم( آمادگی کنکور)من آزمون های آزمایشی .3✓



مهمترین عامل؟؟؟



نقش والدین

کنترل هیجانهای خودتان•
فرصت ارتباطهای موثر عاطفی بیشتر•
!!!ممنوع...نقش معلم و معلم راهنما و •
ایجاد احساس امیدواری•
افزایش احساس توانمدی •
!احساس کارامدی تحصیلی تحمیلی نیست•



سالمت و دل آرام باشید


