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بزرسی فزآیند تاثیز آموسش کاغذ و تا بز دقت و تمزکش کودکانموضوع :   

 مقدمه : 

 بنیان مسئله: 

هطنل هْن ٍ َّش ثِ ػٌَاى يني اص ػَاهل هَثش دس پيطشفت تحصيلي است اهب طجق پژٍّص ّبيي مِ دس ايي صهيٌِ اًجبم گشفتِ 

اسبسي حبمي اص ايي است مِ ثيي َّش اًذاصُ گيشي ضذُ ثَسيلِ آصهَى ّبي َّش ٍ تَاًبيي ّبي رٌّي ثبلقَُ مِ دس افشاد ٍجَد 

داسد گبّي اختالف فبحطي ثشٍص هي مٌذ مِ يني اص داليل هْن آى ٍجَد ػذم دقت ٍ توشمض حَاس الصم دس جشيبى يبدگيشي ٍ 

مٌذ ٍ پي ثِ ساُ حل هسبئل  آهَصي مِ ثِ خَثي دسس سيبضي سا دسك هي هي ضَد . هبًٌذ داًصآهَصش هطبلت دسسي هطبّذُ 

ثشد اهب ٌّگبم ػولنشد قذست اسائِ صحيح هطبلت يبدگشفتِ ضذُ سا ًذاسد يؼٌي دس ٍاقغ دس اًسجبم ٍ جوغ ٍجَس مشدى آهَختِ  هي

 ّبي خَيص ًبتَاى است . 

 -1َّش تَاًبيي ملي فشد است ٍ استؼذاد تَاًبيي فشد دس يل صهيٌِ خبظ گفتِ هي ضَد . استؼذاد دس سِ دستِ تقسين هي ضَد:

رٌّي مِ هَضَع دقت ٍ توشمض حَاس دس ثخص تَاًبيي رٌّي هَسد تَجِ ٍ ػٌبيت هب قشاس داسد . آًچِ  -3،حشمتي  -2 ،حسي 

تَاى آى سا دس داًص آهَص سضذ داد ٍ  ّوگبى ٍجَد داسد ٍ هبًٌذ ّش استؼذاد ديگش هي هسلن است استؼذاد ثبلقَُ توشمض حَاس دس

تشيي دسجِ خَد سسبًذ . توشمض حَاس يل قذست ًسجي ٍ امتسبثي است ٍ راتي  پشٍساًذ ٍ ايي خصلت سا دس اٍ تشثيت مشد ٍ ثِ ػبلي

ٍ يبدگيشي هطبلت دسسي يل تالش رٌّي است .ثشاي ًيست هسئلِ اي مِ ايٌجب هَسد تَجِ است توشمض حَاس ثِ ٌّگبم آهَصش 

اًسجبم ثخطيذى ثِ هطبلت ٍ جوغ ٍ جَس مشدى يبدگيشي ّش چِ ثيطتش ايي تالش اداهِ پيذا مٌذ تَفيق ٍي دس يبدگيشي هطبلت 

 آهَختِ ضذُ ثيطتش خَاّذ ضذ ٍ جشيبى يبدگيشي آسبى تش اًجبم هي گيشد . 

است مِ ػقيذُ پژٍّطگشاى ثش ايي است مِ ثب ٍجَد تَاًبيي ّبي فشدي اص ًظش َّش ٍ توشمض حَاس ٍ حبفظِ يل تَاًبيي رٌّي 

استؼذادّبي رٌّي ثشاي داًص آهَصاى چٌبًچِ اهنبًبت آهَصضي خَة ٍ هٌبست فشاّن ثبضذ هي تَاى ضشايطي فشاّن مشد مِ داًص 

 ساحت ثيبهَصًذ . آهَص صشف ًظش اص تفبٍت ّبي رٌّي هي تَاًٌذ هطبلت آهَصضي سا ثطَس ينسبى ٍ 

جشيبى يبدگيشي ٍ آهَصش ثِ ػٌَاى جشيبى سبهبًذّي ٍ تذاسك تجشثيبت صًذُ ٍ پشثبس يبدگيشًذگبى دس صَستي هؼٌي داس خَاّذ ثَد 

آهَصاى هطبلت سا ثِ طَس  مِ ثِ ساُ ّبي گًَبگَى جٌجِ ّبي هختلف ضخصيت اًسبى سا دس فؼبليت ّبي اٍ دسگيش مٌذ ّوچٌيي داًص  



 

گيشًذ اص طشيق ػَاطف ٍاحسبسبت تحت تبثيش قشاس گشفتِ ٍ سبصهبًذّي هي ضَد ثٌبثشايي  گيشًذ ّشآًچِ مِ يبد هي د ًويسبدُ يب

ٌّشي است ٍ ثِ ػٌَاى يل ٍسيلِ مول  ،ّذف هب ثش ايي است تب ثب آهَصش سٍضي خبظ ثِ ًبم اٍسيگبهي مِ ًَػي فؼبليت فٌي 

سا دس قبلت ايي ٌّش ٍ في ثِ تحشمي هثجت ٍ پَيب ٍاداضتِ ٍ دس ٍاقغ پل استجبطي ّبي جسوبًي ٍ سٍحي  آهَصضي حشمبت ٍ فؼبليت

ثيي تفنش ػيٌي ٍ هحسَس ٍ تفنشات اًتضاػي ٍ رٌّي ثشقشاس مشدُ ٍ ثب ايجبد سَْلت دس اهش يبدگيشي ٍ فشاّن آٍسدى ضشايط الصم دس 

ًبيي ّبي رٌّي خصَصبً دقت ٍ توشمض حَاس ٍ ثبال جْت ايجبد تغييشات هطلَة دس اثؼبد هختلف سفتبسّبي مَدك ٍ تقَيت تَا

ثشدى حس اػتوبد ثِ ًفس ٍ ايجبد سٍحيِ ضبد ٍ تقَيت تَاًبيي ػولي اٍ سا يبسي مٌين تب فؼبليت ّبي ادسامي اٍ پشٍسش يبثذ ٍ ثِ 

هي مِ اص لحبظي ثخطذ ٍ دس صهيٌِ َّش ًظبم هختصبت ػوليبتي سبصهبى يبثذ ٍ دس ضوي آهَصش اٍسيگب ادساك اٍ دقت ثيطتشي 

ّبي اٍ ٍ توبيالت دسًٍي است صيشا ثِ ًَػي دس غبلت ثبصي ّبي مَدمبًِ ثب تخيالت  هتٌبست ثب صثبى مَدك ٍ استجبط ػويق ثب ٍيژگي

ٍ تصَسات رٌّي اٍ دس گيش هي ضَد اهب ثِ صَستي ثب ًظن ٍ قبػذُ اي خبظ خَد سفتبسّبي مَدمبًِ سا ثب قَاًيي تشميت مشدُ ٍ اٍ سا 

گشفتِ اص ًظن ٍ قبًَى ين دسگيش مبس ٍ تالضي لزت ثخص ٍ ّيجبًي هي مٌذ ٍ هَجت تغييش سفتبس ٍ ايجبد سفتبسي هثجت ثشهستق

ٍ اص آًجب مِ دٍسُ آهَصش اثتذايي صهبًي است هٌبست مِ فنش ٍ رّي داًص آهَص ثش اسبس هفبّين اص صهبى ٍ هنبى ٍ ػلت خَاّذ ضذ 

حشمتي سضذ ثبليٌي داسد خَد  ،ي سيضي هي ضَد مَدك دس دٍسُ اثتذايي اص ًظش ّوبٌّگي حسييبثذ ٍ تفنش هٌطقي پ ... سبصهبى هي

هذاسي مبّص هي ثبثذ . آهَصش اٍسيگبهي دس ايجبد هْبست ّبي الصم ًقص اسبسي داضتِ ٍ دس ضنَفبيي استؼذادّبي رٌّي ٍ 

جسوبًي ٍ تؼبهل ػَاطف ٍ احسبسبت ٍ پشٍسش پشٍسش ٍ تقَيت قذست خالقيت ٍ دس ايجبد ّوبٌّگي ثيي حشمبت ٍ فؼبليت ّبي 

 قذست دقت ٍ توشمض حَاس ًقص هْوي سا ايفب هي مٌٌذ . 

 


