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 چکیده 

  انکار است در ادامه پی خواهیم برد که رفتار والدین و چگونگی در تربیت فرزندان امری غیر قابل  نقش عمیق و گسترده والدین

آموز دارد و عالوه بر آن نقش  چه تأثیری بر موفقیت تحصیلی دانشآموز و فرزندشان  ی گوناگون با دانشهاقعیتومبرخورد در  

شویم  ا در نحوه رفتار و تربیت آشنا میه همچنین با انواع خانواده  . کنیمشرفت و شخصیت دانش آموز بررسی می والدین را در پی

ش دارد در همین  های دانش آموزان نقم و تربیت و بروز و ظهور استعدادییزه تعلگنآموزیم که چگونه رفتار والدین در او می

ن به رشد و پیشرفت  ها را از رسیدگذارند و آنلدین که بر دانش آموزان تأثیر میها و رفتارهای منفی واحین برخی از آسیب

 کنیم.دارند معرفی میتحصیلی باز می

 

 یلی، انگیزه، رفتارحصیشرفت تپ  آموز،انشوالدین، دهاي کلیدي:  واژه
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 مقدمه 

دانش که  آن جا  کنااز  در  می آموز  زندگی  خود  والدین  و  گفتکر خانواده  رفتاری،  نظر  از  تفکر، ند،  طرز  و حتی  آموزشی  اری، 

اهی باعث  گآموز کمک کند و نیز  تواند به بهبود یادگیری دانشمی  تأثیر والدین خود قرار دارد. مطمئنا رفتار پدر و مادرتحت

ابتدایی را بر  تار والدین یعنی پدر و مادر دانشما تصمیم داریم تا در این مقاله، تأثیر رف  افت تحصیلی او شود.  آموزان مقطع 

این بود که با توجه به نقش پررنگ  ،  ی ما از انجام پژوهش در این زمینهان مورد بررسی قرار دهیم. انگیزهتحصیالت فرزندانش

آموزان بیشترین زمان از روز را در خانه و در کنار  سنین پایین و این موضوع که دانش به خصوص در فرزندان،  یخانواده در زندگ 

-ده بر روان، شخصیت، عالیق و ارزشتر فضای خانه و خانوا، رفتار پدر و مادر و به طور کلی یک یا هر دو والد خود می گذرانند

 تواند مفید واقع شود.  ات میاین مطالع یم انجامهای فرزندان مؤثر است و احساس کرد

های  ، کتاب و مطالب مفیدی که در سایتای استفاده شده است و ما از مقالهتحقیق، از روش مطالعات کتابخانه  برای انجام این

یم که با  تا در نظر داشمای است که پیش روی شما است.  ها مقالهی این پژوهشالعه کردیم، بهره بردیم که نتیجهاینترنتی مط

شان که در مقطع ابتدایی ی انواع رفتار والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزنداننتیجه  انجام این تحقیق، به این مهم دست یابیم که:

از آموزان سرعت میاین تأثیر به پیشرفت تحصیلی دانشکنند، چیست؟ آیا همیشه تأثیرگذار است؟ آیا  تحصیل می یا  بخشد 

ها، مقاله را مطالعه  م برای دستیابی به پاسخ این پرسشکنیقف آن می شود؟ پیشنهاد میباعث توی  تکاهد و یا حسرعت آن می

 . نمایید

 

 خانواده

های اجتماعی او نقش  ها، رفتار و دیدگاه گیری عادات، اندیشهندگی اجتماعی کودک است که در شکلخانواده نخستین نهاد ز

الگوهای جسمی، عاطفیین محیطی  لمهمی دارد. به بیان دیگر محیط خانواده او ، و شخصیتی فرد در آن پی ریزی  است که 

گونه  نواده در تربیت فرزندان دارد، هربا توجه به نقش مهمی که خا کند.  ی در تعالی و پیشرفت فرد ایفا می شود و نقش مهممی

از خانواده آغاز شود. از طرف دیگر نقشی که والدین د العمر ضروری و اساسی است.  امارند، ماددر یادگیری  اقدام تربیتی باید 

هایی است که در نهاد آدمیان  مناسب برای بروز و ظهور استعدادها و توانمندی»تعلیم و تربیت فراهم کردن شرایط مساعد و  

ه  خانواد  وظیفه  (.1386امجدیان،  )  های تربیت فرزندان عبارت اند از: خانه، مدرسه و جامعه«وجود دارد و به این اعتبار زمینه 

( اما  1383معتمدی،  )  .ا، برقراری ارتباط سالم اعضاء با هم و کمک به استقالل فرزندان استه  راقبت از فرزندان و تربیت آنم

صنعتی است. امروزه  آورده  وجود  به  را  جدیدی  انتظارات  و  نیازها  و  ساخته  متحول  را  خانواده  ساختار  شهرنشینی،  و  شدن 

 . اهنگی میان والدین و فرزندان استارتباطی و ناهم فقر مروزیاهای انوادهبزرگترین مشکل خ

های زندگی فرد  سایر جنبه  خانوادگی  ارتباطات  و  دارد ای بر تکامل فرده است تجارب خانوادگی تأثیر عمدهتحقیقات نشان داد

تحصیلی به معنای  (. پیشرفت  2002بایرن و همکاران،  )  دهد تأثیر خود قرار میوفقیت و پیشرفت تحصیلی او را تحتاز جمله م

آن بتوان  که  طوری  به  است.  فرد  آموزشگاهی  یادگیری  به  مقدار  مربوط  عوامل  کلی  مقوله  دو  در  را  و  تفاوت»ها  فردی  های 

 مورد مطالعه قرار داد.«آموزش و پرورشعوامل مربوط به مدرسه و نظام»و  «زندگی خانوادگی

ب نقش  غیرمستقیم  و  مستقیم  طور  به  در  سوالدین  دارندپیزایی  خود  فرزندان  تحصیلی  از شرفت  مادر  و  پدر  باالی  انتظارات   .

با عملکرد مثبت آموزشی، آن والدینی که عملکرد فرزندان در مدرسه همسو  پرورش می دهد؛ همچنین  از لحاظ فکری  را  ها 
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لکرد تحصیلی آنان ؤثری در عممکنند، نقش  می  ها حمایتپاسخگوی احساسات و عواطف فرزندان خود هستند و از پیشرفت آن 

 دارند.  

 

 یلی نقش خانواده در افت تحص

این پدیده مسائل خانوادگی به ویژه از   دهد یکی از عوامل مؤثر بردارای افت تحصیلی هستند نشان می  آموزانی کهمطالعه دانش

رتباط صمیمانه با پدر و  اده، عدم اوروانی خان-انزوا، جو اجتماعی  هم گسیختگی خانواده، کم سوادی والدین، مشکالت عاطفی، 

خانواده، شغل والدین، میزان تفاهم والدین، حضور یا عدم حضور والدین، وضعیت تحصیلی سایر خواهران و    مادر، میزان درآمد

 گذارد. جسمی دانش آموز تأثیر فراوانی میبرادران می باشد که در سالمت روحی و 

( نادانی اعضای خانواده در مورد نقش، وظایف و  1شود:  ه جنبه ناشی میز سنواده اات در خ( معتقد بود که مشکال1۹77)  ستیر

نادرست،  2مراحل رشد،   ارتباطات  ارزش3(  از نقش سازندههای مت(  امروزه همگان  ی خانواده در شخصیت فرزند اطالع  ضاد. 

ی اعضای  شد و پیشرفت همه جانبهاشد، سبب رب دارند. اگر کانون خانواده، دارای محیط و روابطی گرم، صمیمی، سالم و سازنده 

 شود. خانواده می

برخوردانش خود  والدین  عاطفی  حمایت  و  پشتیبانی  و  مناسب  خانوادگی  شرایط  از  که  و  آموزی  روحی  نیازهای  و  نیست  دار 

 زها ازفتن به نیاگشود. پاسخ  میتوجهی به تحصیل یا ترک آن  پی ارضای احتیاجات خود دچار بی  شود دراش تأمین نمیروانی

والدین الزمه موفقیت هر دانش ازسوی  آگاهی  والدین بدون  از  وظیفه خود در قبال دانش آموز   آموز است درحالی که برخی 

 فقط از او انتظار موفقیت دارند. 

در  کند  ید میدآموز تشدانش  آموزان از خود تاثیر دارد و اضطراب را درخانوادگی بر روی نگرش منفی دانش  همچنین اختالفات

انزوا را  به دلیل عدم درک شدن از سوی خانواده و جامعه و مدرسه به ناچار در خود فرو می  آموزچنین مواردی دانش رود و 

همچنینبرمی دانشاین  گزیند  از  خودکشی  گونه  موجب  اقدامات  برخی  در  و  هستند  مواجه  نفس  به  اعتماد  ضعف  با  آموزان 

وزش و تحصیل  مورد بسیار نادر است اما اختالفات خانوادگی با اثر مستقیمی که بر آمین  رچند اهآورد  پدید می  آموز رادانش

آموز فراهم  اضطراب را در دانشو  انزوا  ،  خودکشی،  تواند مقدمات بسیاری از مشکل ها همچون افسردگیدانش آموزان دارد می

از رشد یافتن و دستیابی به جایگاه مناسب در جام او را  عالئم این گونه دانش    از دیگر(.  1383،اسماعیل)  . ده باز دارعآورد و 

ناهنجار میآموزان منش از قبیل حسادتهای عاطفی  امنیت،  پرخاشگری،  باشد  با همساالن و،  احساس عدم    که  ...ناسازگاری 

 . باشدآموز میا در دوران نوجوانی دانشهشکست ازی اهمقدم

از رفتدثیر برخی  أ حال در این بخش به بررسی ت  موزان و رفتار و یادگیری  آ اده نظیر اختالفات درونی بر دانشارهای خانویگر 

از  آموزان در برابر درس خواندن و مدرسه رفلجبازی دانش  ،بر اساس تحقیقات  .پردازیمآنان می تن و همچنین اضطراب بیش 

به عبارت دیگر اکثر   .ف خانوادگی داردم با اختالیهای متفاوت در مدرسه ارتباط مستقها در مواجهه با امتحانات و محیطحد آن

دهنده شرایط پیچیده بین فردی  شود نشانه در خانه و محیط مدرسه منعکس میمشکالت رفتاری کودکان در امر یادگیری ک

  ، اهم نشودرتا زمانی که محیطی امن و پر آرامش برای زندگی کودک ف  .و رفتاری اعضای خانواده به ویژه والدین با یکدیگر است

   . تواند رشد یابد و جایگاه ارجمند خود را در جامعه بیابدگونه که باید و شاید نمی آموز آندانش

شناسان و روانشناسان نیز معتقدند که ریشه بسیاری از مشکالت رفتاری و انحرافات شخصیتی دانش آموزان بسیاری از جامعه

بنابراین    .کنندهای شخصیتی والدین جستجو میشکالت را در ویژگی بنابراین م  ، گرددمیبرالگوهای رفتاری او یعنی والدین  به  

  یوقتی والدین در وضعیت  . والدین با اختالفات درونی اثرات مستقیمی بر آمادگی تمرکز و توجه کودک به درس و تحصیل دارد
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چنین کودکانی از   . کنندمی  خود منتقل ن را به کودکا اضطراب قرار داشته باشند این عدم اطمینان و اضطرابحاوی نامطمئن و 

   .گردندنظر تحصیلی با مشکالتی مواجه می از ،آن به تبعمند نیستند و زم برای یادگیری و درک مطلب بهرهآمادگی ذهنی ال

پاشیده و نگران و خانواده  هایدر خانواده یا هر دواز هم  باشند کودکانوالد م  هایی که یک  افسردگی  اختالل  به  از یک    بتال 

در کالس حضور ذهنی    ها به مسائل جانبی و نامربوط اشتغال دارند چنین کودکانیو چون آن  اند بهرهه عاطفی مناسب بیرابط

شود که کودک  ین به خصوص مادر نه تنها موجب میافسردگی والد   .توانند از توجه و تمرکز کافی برخوردار باشندندارند و نمی

آموز در زمینه برقراری ارتباطات متقابل  شود که دانشبلکه باعث می ،ل توجه شودمشکالت قاب  در کسب موفقیت تحصیلی دچار

شود مشکالت  دچار  نیز  اشخاص  سایر  با  این   .اجتماعی  که  شده  داده  نشان  زمینه  این  در  تحقیقات  بیشتر  در  کلی  طور  به 

تری هستند و  ی سطح سازگاری پاییندگی دارازن  تکودکان در مقایسه با سایر کودکان هم سن خود در برابر مسائل و مشکال

 . شودبه اختالل افسردگی نیز مشاهده میعالئم مربوط   ان،همچنین در میان آن

 

 آموزان دانش   یلیتحص  یفیتو ک ینوالد  یالتنقش تحص

نشان می تحقیق  یک  والدیننتایج  تحصیالت  میزان  که  دا  ،دهد  تحصیلی  کیفیت  در  فراوانی  ین والد  زیرا  ،دارد  آموزنشتأثیر 

ها خواهند بود و می توانند برای فرزندان خویش -آن  تحصیل کرده به ویژه پدران در حل مشکالت درسی فرزندان بهترین یاور

 تربیت باشند.   الگوهای بسیار زیبایی از تعلیم و 

 

 آموز فتار خانواده در برابر نمره دانش واکنش ر یرثأت

-دچار تزلزل شخصیت شده و گمان می   تر رفتاری متغیر دارندباالتر یا پایینمره  ر یک نیا تغیب  ها آن  آموزانی که والدین-دانش

در برطرف ساختن  ها؛ اما وقتی او را با هر شرایطی باور کنید و  شود نه خود آننمره است که موجب مقبولیتشان می  کنند این

  کند شما را خوشحال کند. داشته و سعی می فت ای پیشررشتری بانگیزه بی ،ها او را مورد حمایت قرار دهید نقاط ضعف و کاستی

بیند تا شکست و  برای خود متصور و قابل دسترس می  در چنین شرایطی تصویر ذهنی او از خود مثبت بوده و موفقیت بیشتری

 ای در رفتار و افکارش خواهد داشت.له نقش قابل مالحظهئهمین مس

ن خود باشند این نگرانی را به طور غیرمستقیم به فرزندان انتقال داده  رات فرزنداموقتی والدین مرتب نگران افزایش یا کاهش ن

بپردازند به تمرکز روی مطالب درسی  با آسودگی خیال  این که  نیز به جای  نگران چگونگی    ،و فرزندان هنگام درس خواندن 

ها، کمبود وقت و نرسیدن رسشخگویی به پ سها نگران شیوه پاسواالت بوده و به نوعی دچار اضطراب و تشویش خواهند شد. آن

عواقبی در  ه  ب نمرات خوبی کسب کنند چه  نتوانند  اگر  این مورد می شوند که  نگران  از طرفی  به کالس خواهند شد.  موقع 

بود. خواهد  آن  انتظارشان  از  والدین  که  میاین  ناامید  خها  نیز  زمانی میشوند  در  اضطراب  بروز  موجب  کهود  منزل   شود  در 

وضح دارند  می  ور  نگرانی  کنند. مطالعه  این  حال  عین  بدر  عالوه  میها  کاهش  را  ذهنی  کارایی  که  این  بروز  ر  موجب  دهند 

تری است والدین شیوه متعادل و منعطف  ابراین بهتربن  .شوددر روابط والدین و فرزندان هم میاختالالت رفتاری و ایجاد تنش  

 موقع تشویق شده و انگیزه بیشتری برای مطالعه داشته باشند.  هرا از آغاز سال تحصیلی پیش بگیرند تا فرزندان ب
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 یلی افت تحص

های گوناگون بخش مهمترین آفات نظام آموزشی جهان از جمله کشور ما »افت تحصیلی« است که همه ساله به صورت  یکی از

اعمده بالقوه  استعدادهای  از  ران ای  جامعه  اقتصادی  منابع  و  می  سانی  هدر  نابسامانیبه  و  زیادی  هادهد  اقتصادی  و  فردی  ی 

 نماید. های دیگر جلوه میروی صورت مردودی یا ترک تحصیل و یا کج گذارد. این پدیده بهبرجای می

بر  کارشناسان مسائل در  افت تحصیلی دانشاجتماعی  به دو دسته عواملرسی علل و عوامل  اعتقاد    فردی و  آموزان  اجتماعی 

که عدم    درحالی   .آموزان مؤثر واقع شودواند در دست یابی به موفقیت دانشتیابی این عوامل می ها و ریشهندارند که توجه به آ

 های جبران ناپذیری به نسلی وارد خواهد ساخت که آینده کشورانگاری در این مورد ضررها و زیانتوجه به این عوامل و سهل

 آنان ساخته خواهد شد.   تسده ب

  

 یلیانگیزه تحص

ارت از اهداف نظام آموزش و پرورش  توان تحصیلی دانشیکی  به  آموزان است و  قای سطح علمی و  متخصصان تعلیم و تربیت 

در   اآموزان با انگیزه تحصیلی باالتر موفقیت بیشتری رنمایند و معتقدند دانشت انگیزه پیشرفت تحصیلی اشاره میاهمینقش پر

 . (13۹0بیگی، ) . کنندوفقیت بیشتری را تجربه میندی و متحصیل کسب نموده و احساس توانم

فظ تداوم  آید و چیزی است که به رفتار شدت و جهت بخشیده و در حی از ملزومات یادگیری به حساب میانگیزه تحصیلی یک 

-ایت می های او را هدعالیتدهد و فگیرنده انرژی مید کند. در واقع انگیزه آن چیزی است که به یاآن به یادگیرنده کمک می

 ای، وابستهاین باور است که آینده هر جامعه  ( که از پیشتازان تحقیق در زمینه انگیزه پیشرفت است، بر1۹61)  کند. مک کللند

پیشرفت فعلی دانش انگیزه  اولین و مهم  .آموزان آن جامعه استبه سطح  در آن زندگی    کترین مکانی است که کودخانواده 

ش تربیتی، نگرش و انتظارات،  یکی از عوامل محیطی مهم و موثر در انگیزه پیشرفت است. روشود. خانواده  یت میکرده و ترب

اقتصادی خانواده و ... ارتباط تنگاتنگی با انگیزه پیشرفت افراد    -ها، سطح تحصیالت، شغل و در آمد یا موقعیت اجتماعیارزش

دگیرندگان در محیط با انتظارات والدین آنان ارتباط مستقیم  د نیز، بیانگر آن هستند که انگیزه پیشرفت یاددارد. مطالعات متع

دهند. این    دارد. والدین دانش آموزانی که از انگیزه پیشرفت خوبی برخوردارند، به تعامل کالمی با فرزندانشان اهمیت بیشتر می

فرزندان خود س از  برانالؤوالدین  تفکر  برای درست سخگهای  را  آنان  و  پرسیده  بر  یز  انگیزانند. خانواده ن گفتن  که می  هایی 

در   تالشگری  روحیه  وجود  هستند.  آگاه  آنان  تربیتی  و  تحصیلی  وضع  و  پیشرفت  انگیزه  از  دارند،  جامعه  در  موفق  فرزندانی 

 (.Scott, 2006 )  .افزایدهای مختلف میخانواده نیز بر میزان کوشش یادگیرنده برای دستیابی به هدف 

 

 نوع نگرش خانواده 

نگر  نتنوع  به  خانواده  انگ  یجهش  بر  هم  برا  یزهکار  م  یشرفتپ   یافراد  خانوادهیاثر  موفق  یی هاگذارد.  و    یتکه  کار  حاصل  را 

را   یتقکه موف  ییها با خانواده  یسهدر مقا  یط،فرزندان خود در مح  یشرفتپ   یزهبر انگ  یاثرگذار  ینهدانند، در زمیکوشش خود م

م نسبت  اقبال  و  شانس  م   ترموفقدهند؛  یبه  والدیعمل  دوست  ینیکنند.  نحوه  بر  م  یابی که  برا  ی ساعت  یزانفرزندان،    یکه 

 یشتری فرزندان خود کنترل ب  یکنند، بر رویفوق برنامه آنان نظارت م  ی هایتو نوع فعال  دهندیاختصاص م  یزیونتلو  یتماشا

  یف و تکال  یحیترج  هاییتاز نوع فعال  یل زمان جدو  استبر فرزندانشان بگذارند، الزم    یشتریب  ریکه تاث  ینا  یبرا  ین دارند. والد

  یا دهد    ییرفرزندان خود را تغ  یشاتتواند با توجه به امکانات موجود، نوع گرایصورت خانواده م  ینکنند. در ا  یمآنان تنظ  یدرس

 (scott,2006) .داشته باشد یها دخالت موثررفتار آن یساز ینهدر به
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 آموزش خانواده 

تربیوالد امر  در  میینی  عمل  موفق  مهارتت  به  که  فنیکنند  مهارت  جمله  از  انسانی )  هایی  مهارت  روز(،  به  و  کافی    دانش 

ارتباط مطلوب با آنان(، مهارت ادراکی) از مسائل و )  توانایی برقراری  ایی  ه مشکالت( تسلط داشته باشند. کالس  درک درست 

وا آموزش  میلبرای  برگزار  کهدین  است  داده  نشان  تحقیقات  میفرزندان    شود.  شرکت  جلسات  این  در  که  کنند،  والدینی 

 (. 2000هورنبای، )  .کنندفت درسی و فرهنگی بیشتری پیدا می مشکالت رفتاری کمتر و پیشر

و   مزاروس  مطالعه  جنبه2002)  همکاراننتایج  که  داد  نشان  هس(  مهم  والدین  آموزش  مختلف  و   دتنهای  ترس  زمینه  در  و 

کند. همچنین تشویق فرزندان به  ها کمک میآن و در نتیجه پیشرفت تحصیلی آن  ین، به کاستنها، آموزش والداضطراب بچه

یادگیری در خانه و انتظارات واقع بینانه والدین از عملکرد مدرسه ای فرزندان تأثیر به سزایی در موفقیت تحصیلی آنان داشته 

 است.

 

 ي فرزند پرور  يهاسبک

عملکمیان سبک پروری و  برقرار استهای فرزند  رابطه  پرورش می در خانواده  که  کودکانی.  رد تحصیلی  قاطع  یابند نمره  های 

  رگ و همکاران کنند. به طور مثال، استنبهای خانوادگی کسب میا در مقایسه با فرزندان سایر سبکپیشرفت تحصیلی باالتری ر

ندان هستند؛ بدین صورت که هر سه جنبه فرزند  گر پیشرفت تحصیلی فرزکه والدین قاطع، تسهیل  د ان( مشاهده کرده1۹8۹)

داری در پیشرفت تحصیلی فرزندان ، و کنترل رفتاری دارای سهم معنیپروری قاطع یعنی پذیرش والدین، استقالل روانشناختی

ارزیابی می   ،گرمها نوجوانانی که والدین خود را به عنوان  است. به اعتقاد آن از سایر    "کنند؛ احتماالدموکرات، و محکم  بیش 

دهند. والدین قاطع از  یجه عملکرد بهتری در درس نشان میکنند و در نتنگرش مثبت نسبت به مدرسه پیدا میهمتایان خود،  

ها   امر تحصیل آن  رنمایند و دها را تشویق به موفق شدن میشوند که آنپیشرفت تحصیلی بیشتر فرزندان می  آن جهت سبب

 د. کننمداخله میاز این طریق 

 

 از نگاه قرآن  ینرفتار والد

انگیز آن فضای خانواده و جامعه را  غبان آن را پرورش دهند تا عطر دلفرزند، گلی است که پدر و مادر وظیفه دارند به عنوان با

رزند را  حقوق فد وظایف خود را به درستی انجام دهند و ینشاط کند. برای این که باغبانان در کار خود موفق شوند با  شاداب و با 

دادن، انتخاب نام نیک، تعلیم قرآن، تربیت دینی، تکریم و احترام به اوالد، عدالت میان فرزندان از مواردی  به جای آورند. شیر

 است که باید مورد توجه والدین قرار بگیرد.

 

 الگو پذیري کودکان 

الگوطلب و الگوپ  های تربیت برای نمونه و تربیت عملی  ترین روشیر است. به همین جهت یکی از بهترین و کوتاهذانسان ذاتاً 

این روش کارآیی بیشتری خواهد داشت. کودک در چند سال نخست زندگی    ،هرچه کمال و جاذبه نمونه ارائه شده بیشتر باشد 

ز آنان  قلید اکند و با تو مادر« او هستند، الگوبرداری می  های پیرامون خود که در درجه اول »پدرخود، همه کارهایش را از الگو

 یابد. اش سامان میرشد کرده و ساختار تربیتی
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 محبت به کودکان 

انسان، به فطرت خود نیازمند محبت است و در مراحل اولیه زندگی و دوران کودکی خویش به محبتی بیشتر نیاز دارد و تأثیر  

دل و راستین و به دور از تکلف و  البته محبتی معت  ،ت کودک بر کسی پوشیده نیستیروش محبت در سازمان دادن به شخص

 ع( نیز داریم. ) تصنع و متناسب با سن و سال و وضع و حال کودک و به دور از تبعیض که در این زمینه روایاتی از اهل بیت

 

 تکریم و احترام به کودک 

ی برپایه و اصول احترام های قرآنی آیین حیات بخش اسالم است و آموزهتهای تربیاحترام و تکریم شخصیت انسان یکی از شیوه

قرارداده،   خود  ستایش  و  تکریم  مورد  را  انسان  کریم  قرآن  در  متعال  خداوند  است.  شده  نهاده  بنا  انسانی  کرامت  و  انسان  به 

های  ای راهوار سوار کردیم و از انواع غذاه ها را در خشکی و دریا بر مرکبما فرزندان آدمی را گرامی داشتیم و آن   »فرماید:می

 کیزه به آنان روزی دادیم و بر بسیاری از مخلوقات برتری بخشیدیم.«پا

 

 موعظه

ای است که از جان پاک واعظی راه یافته، به روشی نیکو، از آن برای اصالح و هدایت بهره گرفته شود و  موعظه نیکو، موعظه

 است.   خود قرآن کریم، کتاب موعظه الهی

 

 تشویق و تنبیه 

های ظریف و لطیفی میان  اتی مانند ایجاد بیم و امید و بشارت و انذار یک روش تربیتی است؛ اما تفاوتتشویق و تنبیه از جه

گیرد، ولی وقتی وعیدی داده شد، ممکن است  ها وجود دارد. در وعده اصل آن است که تخلفی صورت نمیها و روشاین شیوه 

ا آن  از  تنسمربی  و  تشویق  در  چنین  هم  بگذرد.  و  نکند  میزان مشوق تفاده  نمیبیه  بیان  تنبیهات  و  گویی  ها  کلی  به  و  شود 

 بایست میزان تشویق و تنبیه مشخص شود. توان بسنده کرد، ولی در وعده و وعید میمی

 

 گیري نتیجه

تأثیر به سزا  با توجه به والدین  ی در وضعیت تحصیلی فرزندانشان دارد . گاه  یمطالب گفته شده پی بردیم که بی شک رفتار 

رفتار و واکنش خود در موقعیت  الدینو نوع نگرش خود، سبکبا  یا  های مختلف،  افزایش  پروری خود، زمینه ساز  های فرزند 

الم  کشود. این امر آن قدر مهم است که در متون دینی و در قرآن و کاهش انگیزه ، پیشرفت یا پسرفت تحصیلی فرزندانشان می

 .عاقبت فرزندان اشاره شده استبر  پیامبر هم به تأثیرات رفتار والدین 
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Abstract 

The profound and widespread role of parents in raising children is undeniable and we will continue to find out 

how parents' behavior and how to deal with students and their children in different situations affects the student's 

academic achievement and in addition, we examine the role of parents in the development and personality of the 

student. We are also familiar with different types of families in the way of behavior and education and learn how 

parental behavior plays a role in the motivation of education and the emergence and emergence of students' 

talents, while introducing some of the negative behaviors and harms of parents that affect students and prevent 

them from achieving academic growth and progress. 
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