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  فرزندان تحصیلی پیشرفت در والدین علمی توانمندی نقش
 

 میرزانیا مهوش

 ایران کردستان، سنندج، مدرس شهید پردیس فرهنگیان، دانشگاه ناپیوسته تربیتی علوم رشته دانشجوی و کردستان پرورش و آموزش دبیر

 

 چکیده

ت ت  ت  افراد اامعه است و پیشرفت تحصیلی بهداشت و علوم مختلف مدیون سواد و تحصیال صنعت، پیشرفت تکنولوژی،

های  روانی و ااتماعی نیازمند دارا بودن نگرش مثبت به رشته تحصیلی و انگیزه آموزان در مقاطع مختلف رشد اسمی، دانش

زان آمو باشد همچنین پیشرفت تحصیلی دانش های اصلی والدین آنها می قوی است. پیشرفت تحصیلی فرزندان همواره از دغدغه

بنابراین شناسایی عوامل تاثیرگذار بر پیشرفت  تأثیر عوامل گوناگون با مشکل موااه شود، ممکن است به دالیل مختلف و تحت

ها در هر نظام آموزشی است لذا با تواه به اینکه خانواده نخستین نهاد زندگی    ترین فعالیت تحصیلی یکی از مهمترین و اساسی

. به بیان دیگر   های ااتماعی او نقش مهمی دارد رفتار و دیدگاه ها، اندیشه  گیری عادات،  شکل ااتماعی کودک است که در

شود و نقش مهمی در  ریزی می و شخصیتی فرد در آن پی عاطفی، محیط خانواده اولین محیطی است که الگوهای اسمی،

. پیشرفت   عوامل مهم پیشرفت بشر در اهان امروز است . سواد و تحصیالت خانواده یکی از کند تعالی و پیشرفت فرد ایفا می

تواند تأثیر  سوادی در تمام ابعاد زندگی انسان می بی  .  بهداشت و علوم مختلف مدیون این عامل مهم است صنعت، تکنولوژی،

ی مستقیم دارد  رابطه آموزان و پیشرفت اامعه و سطح سواد والدین در این بین با پیشرفت تحصیلی دانش بسزایی داشته باشد

بنابراین این ظرورت ایجاد شده که دراین مقاله به آن پرداخته شود ما در مقاله ی حاظر به بررسی نقش سطح سواد والدین در 

پردازیم هدف از پژوهش حاضر بررسی سطح سواد والدین در پیشرفت تحصیلی  آموزان می پیشرفت تحصیلی و نوع تربیت دانش

 .  باشد ها و منابع اینترنتی می   پایان نامه صورت اسنادی و مطالعه از روی مقاالت، آوری اطالعات به . روش امع  آموزان است دانش
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