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ما تجربه را کار با  ؛ وابدی یمکودك تنها از راه تجربه محیط پیرامون خویش است که در رشد و تحول 

 .مینام یمکودك 

مونته  ایمار. کرد یمجلوتر از زمان خود حرکت  ها جنبهمتولد شد که از بسیاري  ی، زنسال پیش 130در حدود 

در  اش یلیالتحصفرغ  هنگام. شد اتولدیتالیا 3 يانکونااستان  در 2اوال در شهر چیار  1870 سال در 1 يسور

از آن به کار در  پس. موفق بع اخذ درجه پزشکی شده بود کهنخستین زن ایتالیایی بود  ي، و1896سال 

 يو. شد مند عالقهداراي نیازهاي وه  کودکانو به تدریج به آموزش و درمان  پرداخت 4رم روان درمانی  کینیکل

آهسته -دکان ناتوانکو ژهیوسالگی به مدیریت مدرسه  28 در. گفت یمو سخن  نوشت یم نهیزمدر این  ها سال

 آغاز 5 یدست یتجرب يها روشآنان را در محیط غنی آموزش با تکیه بر همه حواس و  يها آموزشمنصوب شد و 

 ، تحتشدند یمخوانده "ناتوانآموزش ناپذیر و "پیش از ، کهيا موسسهسال این کودکان  2از گذشت  پس. کرد

 نیا. استاندارد مدارس عادي ایتالیا قبول شدند آزمونراهنمایی وي امتحانات مدرسه با موفقیت گذراندند و در 

 گر معجزهسوري را  مونته ، دکترکه متخصصان تعلیم و تربیت دیرس یمموضوع تا بدان حد عجیب به نظر 

 . خواندند

ساخت که در آن  یطیمح او. اند وستهیپبه هم  به شدتمونته سوري بر این باور بود که ذهن و دست 

از محیط  ، خودتکراري يها نیتمردستکاري وسایل و با مشاهده و  راهکودکان خردسال از 

 .آموختند یم

سطح کودکان  بهکودکان کم توان ذهنی را  توان یماگر "کهاین امر فکر و ذهن او را به خود مشغول کرده بود  اما

 یآموزشکه چرا باید سطح  دیشیاند یمبه این  يو. "چیست؟ يعادبالقوه کودکان  يها ییتوانا ، پسعادي رساند

 يبند رتبههوشی، هم سطح کودکان کم توانی ذهنی  يها آموزشکودکان عادي تا این حد پایین باشد که در 

داد و  مهادا 6 یشناس مردمو  ، فلسفهیشناس روان يها رشتهبه تحصیالت خود در  1901در سال  رو نیا از. شوند

 ياستاداو براي کمک به کودکان تا بدان اندازه زیاد بود که کرسی  اقیاشت. دانشگاه شد یشناس مردماستاد 

 . را وقف رسیدن به این هدف کرد اش یزندگخود را نیز کنار گذاشت و  یپزشک حرفهدانشگاه و 

متروکه و  يها ابانیخساله خیابانی  3- 5کودك  50کارهاي خود را روي  يسوردکتر مونته  1907سال  در

مربی آموزش ندیده و مقدار  کی، در آنجا او تنها یک اتاق .کثیف محله فقیرنشین سان لورنز و شهر روم آغاز کرد

براي بهبود درك حسی این کودکان داشت، وسایلی که پیش از آن براي کودکان کم توان  زیر خردهلوازم  يادیز

را با مشاهده رفتارهاي  کودکانبا  ، کاربود شناس مردمآنجایی که او نه یک مربی بلکه از  .ذهنی بکار برده بود

 . مندند عالقهو به چه چیزهایی  کنند یمآنان چه  کرد یمآنان آغاز کرد و توجه 

 شوند یموسوسه  کهزمانی  و. شوند ها آموزشابتدا به نیاز به تشویق دارند تا جلب  تر بزرگمتوجه شد کودکان  او

 یشگفتبا کمال  نیهمچن. ترهاست کوچکتوجهاش بسیار زودگذر و ناپاتیدارنر از  ، دامنهاز وسایل استفاده کنند

 ها آنو بارها با  ، بارهاو بدون تشویق شدند یم باتوجه کامل به طرف لوازم جذب تر خردسالمتوجه شد کودکان 
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معلومات از محیط اطراف خور دارند و  جذبهمچنین دریافت کودکان توانایی خستگی براي  او. دند یمکار 

 .پردازند یم لوازممشتاقانه به دستکاري 

 casa dei ""کودکان فقیر تاسیس کرد و نام آن را نیاماریا مونته سوري در آن سال مرکزي براي مراقبت از 

Bambini سبب شد افرادي از  يسورکودکان استثنایی دکتر مونته  آوازه. گذاشت"کودکانخانه " يمعنا به

خود ادامه داد و با آزمون و   مشاهدهدکتر مونته سوري به  .سراسر جهان براي دیدن آن مرکز مراجعه کنند

و او نام این روش را روش  شد یممحسوب  یافراطروشی را ایجاد کرد که در عصر خود روشی بسیار تندرو و ،خطا

 .مونته سوري نامید

 .آموزند یمخودشان  بهساده استوار بود که کودکان خودشان  قتیحقفلسفه اصلی این روش بر این 

به  ییها کالس. خود را بهبود زندگی کودکان قرار داد یاصلسپس به ترتیب مربیانی با این روش پرداخت و هدف 

 هر. آفرین سان لورنزو را داشت یشگفتسوري در گوشه و کنار جهان پدیدا شد که همان نتایج  مونتهروش 

 .براي کودکان آموزنده باشد توانست یمفعالیتی و اتفاقی  ، هرقسمتی از یک شی

تا  داد یمدر محیطی قرار  ، بلکهکرد ینمکودکان را محدود  او. آموزشی وي برگرفته از خود کودکان بود يها روش

کوتاه همه در دسترس آنان بود و طوري  يها قفسهبه اندازه قد کودکان و  ها یصندلو  زهایم. خود را نشان دهند

به مشاهده کودکان  ها ساعت او. مستقل باشند و خود همه کار خودشان را انجام دهند که داد یمبه آنان آموزش 

 دکتر. آموزند یم ها نکتهخود  يها تجربهکمک بزرگساالن از همه  بدونطبیعی و  طور بهکه  دید یمو  پرداخت یم

خردسال در محیط آموزشی سرشار از لوازم متناسب  کودکانمونته سوري در خانه کودکان خود مشاهده کرد که 

 تواند یممحیطی  نیچن نیا رای؛ زبهترین یادگیري را دارند،(به تصویر صفحه مراجعه شود) کودكبا سن 

جاي ارایه اطالعات خام به  به. موزدخود بیا زهیانگمستقل و با  طور بهدر اختیار کودك بگذارد که  ییها تجربه

 . شوند دار هدف يها تیفعالجذب  آموخت یم آنان ، بهکودکان

مونته سوري نام او را در سراسر جهان با احترام همراه ساخت و جنبش جدیدي در تعلیم و تربیت  آموزش روش

روش بر این  نیااصلی  فلسفه. گرفت یمرا در نظر "کودكکا "کینیازهاي  همهدر روش خود  او. ایجاد کرد

 مونته يها کالسوي فراتر از  يها دهیا. "آموزند یمخودشان  بهکودکان خودشان "کهحقیقت ساده استوار بود 

آموزشی جاي خود را باز کرد و همه کودکان از کودك دچار ناتوانی  يها روشو  ها طهیحسوري بود و در همه 

مستقل در تمام طول  طور بهتا خود  داد یمو به آنان قدرت  رفتگ یبرمتیزهوش را در  کودکانیادگیري تا 

 .زندگی از محیط خود بیاموزند و این در حقیقت هدف اصلی این جنبش اصالحی آموزشی بود

پاناما اقیانوس  یالملل نیبخود در نمایشگاه "يا شهیش خانه"کالسمونته سوري توجه جهانی را به  1951در سال 

خود را در نمایشگاهی در سان فرانسیسکو بر  يها کالساین سال از وي خواسته شد یکی از  در. کرد جلبآرام 

 اش یپشتساخته شد که دیوار  یاتاق. مندان بتوانند روش وي را مشاهده کنند عالقهپا کند تا تعداد بیشتري از 

ی که همگی با محیط کودک 21.نشستند یمکودکان  يتماشااز جنس شیشه بود و تماشاچیان از آن سو به به 
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جایگاه تماشاچیان هرروز پر  .ماه در آن کالس شرکت کردند 4مدت  ، بهسوري ناآشنا بودند مونتهآموزشی 

نشستن  يبراجایی دیگر  یکی، خوردند یمو نهار  شستند یمرا  شانیها دست کودکانو به هنگام ظهرکه  شد یم

به کالس مونته  یالملل نیببهترین شیئه آموزشی نمایشگاه  زهیجامال طالي  هردو. نبود و همگی ایستاده بودند

 .تعلق گرفت يسور

در آستانه آغاز به ":سدینو یم 8 يسوردکتر مونته  بهخود در این دوره  يها نامهالکساندر گراهام بل در یکی از 

نخستین عضو  وانعن بهکه شما را  برسانمدارم به اطالع شما  ، افتخارآموزشی مونته سوري آمریکا انجمنکار 

بشریت به  يبراو از این راه قدردانی عمیق خود را از کار عظیم شما  میا کرده انتخابافتخاري این انجمن 

 ."میرسان یمعرضتان 

خستگی ناپذیري براي جذب معلومات از محیط اطراف خود دارند  ییتوانااو همچنین دریافت کودکان 

 .پردازند یمدستکاري لوازم  بهو مشتاقانه 

 1او  1919سال  در. موسسه پژوهشی تاسیس کند کیاز وي دعوت کرد در آنجا  1917دولت اسپانیا در سال 

دولتی مدارس ایتالیا برگزیده  بازرس عنوان به 1922تربیت مربی را در لندن آغاز کرد و در سال  يها دورهسري 

 يبارسلوناایتالیا را ترك کرد و به  1934اجبار در سال  به 9 ینیموسول سمیفاشبه علت مخالفت با  اما. شد

مرکز آموزشی مونته  يو. در جنگ داخلی اسپانیا توسط یک رزم ناو انگلیسی نجات داده شد سپس. اسپانیا رفت

مونته سوري در  يگر یمربدوره  کیبه آموزش  نیهمچن. تاسیس کرد 1938سوري را در الرن هلند در سال 

مونته  10 ویمارپس از وارد شدن هند در جنگ دوم جهانی به همراه پسرش  1940 در. پرداخت) 1939(هند 

آموزشی خود را از همان  يها دورهاجازه داده شد  يوباز هم به  اما. بیگانه و دشمن توقیف شد عنوان بهسوري 

 .جا اداره کند

ان ابتدا با استقبال روش مونته سوري از هم .تاسیس کرد 1947بعدها او مرکز مونته سوري لندن را در سال 

به بعد بود که توجه نسل پس از جنگ بار دیگر به  1950بعد از جنگ جهانی دوم یعنی سال  اما. شد رو روبه

به  1951و  1949،1950سه جایزه صلح نوبل را در سالهاي  يسورمونته  ایمار. وي معطوف شد يها آموزش

 .با دار فانی وداع کرد هلند 11 کیدرنوردو 1952خود اختصاص داد و سرانجام در سال 

مختلفی جاي خود را باز  يها فرهنگو روش او در  یآموزش ، موادپس از مرگ مونته سوري فلسفه آموزش وي

 يها روشکه والدین به دنبال  زمانگذشت  با. آموزشی آمریکا پدید آورد يها روشدر  ژهیو به یانقالبکرد و 

هزاران مدرسه مونته  امروزه. روش هرچه بیشتر جاي خود را باز کرد نی، ابرآمدند کودکانشانجدید آموزش براي 

خود را  يجاارزشمند مونته سوري  يها دهیاو  پردازند یمبا این روش  کودکانسوري در سراسر جهان به آموزش 

 .آموزشی مختلف باز کرده است يها نظامکامل در  طور به

محیطی ساخت که در آن کودکان  او. اند وستهیپ همبه  شدتبه مونته سوري بر این باور بود که ذهن و دست 

از  ، خودتکراري يها نیتمردستکاري وسایل و با مشاهده و  (به تصویر صفحه مراجعه شود) راهخردسال از 
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نظر او هر کودکی منحصر به فرد است و  از. به خودمختاري در روند یادگیري معتقد بود او. آموختند یممحیط 

بخشیدن به کودك  ییتوانا نیهمچن. شود که مواردي را براي ساختن خود انتخاب کند دادهزادي باید به وي آ

و شاز و کاري براي رشد شخصی کودك فراهم  شود یمبراي انتخاب مسووالنه سبب ایجاد نظم در محیط 

سوري سبب تسهیل تفکر صوري و  مونتهدستی  يها مهارتاز  ، استفدهسالگی 12تا  6سنین  در. آورد یم

ابداعی دکتر مونته سوري با شناخت و تاکید بر اهمیت  يها وهیش امروزه. شود یممدرسه  یانیم يها سالانتقادي 

 يها روششخصیت کودك و هویت جامعه هنوز هم جاي خود را در صدر  يریگ شکلآموزش زود هنگام در 

 .آموزش نوین حفظ کرده است

در محیطی  ، بلکهکرد ینمکودکان را محدود  او. آموزشی وي برگرفته از خود کودکان بود يها روش

 .تا خود را نشان دهند داد یمقرار 

مربیان مونته سوري است که   ژهیو بهآموزشی مناسب و  ، موادروش مونته سوري مبتنی بر تعادل بین کودکان

. کنند یمشده افراد و گروه تسهیل  مشاهدهو محیط را براي برآوردن نیازهاي  کنند یمطراحی  ییها برنامه

خود در همه  بالقوه يها توانسوري این است که به هر کودك کمک کند به  مونتهاصلی برنامه  يها هدف

ساله گروه بندي  3 يها کالسدر  کودکان. باشد" 12 رندهیگیاد "کیزندگی برسد و در همه عمر  يها طهیح

 ؛ دورهسال 9-12 :دوم دبستان ساله؛ دوره 6-9:اول دبستان ؛ دورهسال 3-6:دبستانی شیپ(شوند  یم

 يها تفاوتبر مبناي  ها آموزش. شوند یماین ترتیب به یادگیري از یکدیگر تشویق  به. )سال 12-15متوسطه؛

دارد و کودك در  يا ژهیوجایگاه  يسورو نظم و ترتیب در کالس مونته  شیآرا. است 13آهنگ فردي؛ و خود 

 .کند یمو قوانین را رعایت  ها تی، محدودعین آزادي عمل

مدرسه مونته سوري در ایاالت متحده و چندین هزار در اروپا و آسیا در حال فعالیت  4000اکنون بیش از 

ارتقاي  آموزشی در پی يها نظاممورد توجه قرار گرفته است زیرا  به شدتاخیر این روش  يها سال در. هستند

این  یآموزشو الگوي  ها ينظرو  اند شدهنیز به سمت این روش جذب  نیوالد ، وخود برآمده يها آموزشسطح 

 .کند یمتعلیم و تربیت جهانی باز  نظامبیشتر جاي خود را در  روز روزبهزن دانشمند ایتالیایی 

 

 :ها سیرنویز

(1). Maria Montessori  

(2). Chiaravalle  

(3). Anocona  

(4). Rome's Psyciatric Clinic  
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(5). Hand-on  

(6). Anthropoligy  

(7). san Lorenzo  

(8). The Whole Child  

(9). Montessori Educatinal Association  

(10). Mussolini  

(11). Mario Montessori  

(12). Noordwijk  

(13). Absorbant  

(14). Self-Pacing  

 

 

 

 

 

 

 36 و 35 شماره ،1383 آذر و آبان استثنائی، تربیت و تعلیم مجله :عبنم
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 سوي از 1379 سال در نهاد این. است ناسودبر و غیردولتی نهادي ،کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه

 از پیشینه سال ده از بیش با اکنون و شد گذاشته پایه بودند، فعال کودکان ادبیات حوزه در که پژوهشگرانی

   .دهد می ادامه خود کار به المللی بین و ملی سطح در گسترده، هاي فعالیت

 مؤسسه .است داوطلبانه و رسمی کار شکل دو به نهاد این با همکاري شیوه و است تهران در مؤسسه این دفتر

 فرهنگی هاي پروژه اجراي و مردمی هاي کمک راه از را خود سازمانی هاي هزینه کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی

 هاي هدف گسترش راه در را درآمد این باشد، داشته درآمدي مؤسسه چنانچه .آورد می دست به انتشاراتی و

 .کند می هزینه خود

 
 

    :پیوندگاه

  

 

  koodaki.org  کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه  کودکی

  iranak.org  کودکی ایران  ایرانک

  ketabak.org  خواندن جهان به اي پنجره  کتابک

  amoozak.org  محور کودك خالق آموزش  آموزك

  khanak.org  بخوان من با  خوانک

  rootak.org  نوجوان و کودك فرهنگی ارتباط پایگاه  روتک

  dabire.org  بنویسی درست تا بیاموز، درست  دبیره

  koodakar.org  محروم و کار سازي کودکان توانمند و صندوق آموزش

 hodhod.com  نوجوان و کودك هاي کتاب هترین گزید  هدهد کتاب


