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و روش او نگاشته  یآموزش ، موادآموزش ، فلسفهسوري مونتھ نامهیزندگمطالبی در ارتباط با  گذشتھ شمارهدر 

 ژهیو بهآمد روش مونته سوري مبتنی بر تعامل بین کودکان، مواد آموزشی مناسب و  شیپ شمارهدر  چنانچه. شد

، برآوردن نیازهاي مشاهده شده افراد يبراو محیط را  کنند یمطراحی  ییها برنامهمربیان است که این مربیان 

 يها طهیحهر کودك کمک کند تا در همه  بههدف اصلی برنامه مونته سوري این است که  کنند یم لیتسه

 حوزهکه معطوف به  شود یمشماره مطلبی آورده  نیا در. باشد"رندهیادگی"کیزندگی برسد و در همه عمر 

تلفیقی کودکان استثنایی  يها کالسکودکان استثنایی در  قیتلفاستثنایی بوده و ضمن تأکید بر لزوم  کودکان

 .براي آموزش کودکان ارایه شده است یجالب ي، راهکارهاعادي يها کالسدر 

درس عادي بر همه آشکار و از نظر قانونی نیز مورد  يها کالساکنون دیگر لزوم تلفیق کودکان استثنایی در 

درس سنتی و معمول  يها ، کالسشدبا مناسب يساز نهیزماین روند اغلب اگر بدون  اما. تصویب قرار گرفته است

 آموزان دانش. آموزش دارند بهتلفیقی نیاز  يها کالسعادي براي اداره  معلمان. کند یم رو روبه ییها چالشرا با 

 بهتلفیقی مزایاي بسیاري نسبت  نظام. عادي نیز باید براي ایفاي نقش خود در روند تلفیق آماده شوند

. اند شدهبراي حمایت از این روند ایجاد  ییها روشو  ها هینظردرس عادي و استثنایی دارد و از  يها کالس

. آمیزتري کسب خواهند کرد تیموفقبهتر و نتایج  يها ، آموزشترتیب در محیطی شادتر نیبداستثنایی  کودکان

 .جالب اینجاست که تلفیق، عنصر اصلی روش آموزش مونته سوري است نکته

 نته سوري چیست؟روش مو

کودکان استثنایی و با هدف آموزش زودهنگام خردساالن  آموزشروش یا متد آموزشی مونته سوري ابتدا براي 

نخستین  يو. این روش را معرفی کرد بار نینخستماریا مونته سوري در اوایل قرن بیستم براي  دکتر. شد ابداع

. )پزشکی نداشتند لیتحصزنان در آن زمان حق (شد زنی بود که موفق به اخذ درجه دکتراي پزشکی در ایتالیا 

کودکان سبب شد به کار با کودکان دچار اختالل و  یپزشک روان کینیکلاو به عنوان یک پزشک دستیار در  کار

روانی جاي  يها مارستانیبنقص ذهنی را در  ياراددریافت که تعدادي از کودکان  يو. شود مند عالقهناتوانی 

  . پزشکی دارند دست، جنبهاز این  ییها يماریبو  یی، کاناعقیده عمومی بر آن بود که فلج زمانآن  در. اند داده

 يها تجربه. نخست یک مساله آموزشی و نه پزشکی دانست درجهسوري مساله نقص ذهنی را در  مونته

از آن  پس. تربیت مربی آموزش استثنایی کند بهدکتر مونته سوري با کودکان بیمار سبب شد اقدام  زیآم تیموفق

شهر رم  يها خرابهبسیار فقیر نشین و  يها محلهکار خود را با کودکان خیابانی عادي که در  يسوردکتر مونته 

او سبب  يها تیموفق. اکز ادامه دادنمود و به کار براساس روش و فلسفه خود در این مر ، آغازکردند یمزندگی 

زمان شد و سه جایزه صلح نوبل را به خود اختصاص  آنجهان و شهرت او در نظام تعلیم و تربیت  توجه جلب

 .داد

کامل از روند  ی، آگاههر کودك به عنوان یک فرد بهاحترام  تیاهم: تاکید دکتر مونته سوري بر چند اصل بود

باور بود که وجود این  نیابر  يو. حساس و دقیق مشاهده کنیم يا دهیدا رشد کودك و اینکه کودك را ب

طبیعی روزمره را براي کسب  يها تیموقعبتوانند کودك را دنبال کنند و  آنان شود یمدر مربیان سبب  ها یژگیو
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 يو. به صورتی فعال و مسئول وارد کار شوند ، خودتسهیل یا ایجاد کنند تا کودکان يا گونه بهتجربه براي آنان 

مونته  يها کالسو مواد آموزشی بسیار موجود در  ها تیفعال رو نیازا. کودك است ، کارمتوجه شد بازي کودك

پیشین بود که کودك را با  يها روش مونته سوري در تضاد کامل با يها دگاهید. شوند یمنامیده  "کار"سوري،

تعیین شده را  شیپمتوالی از  يها تیفعالتا یکسري  دادند یمباال به سمتی سوق  سطح يها یمرباستفاده از 

 نهکودك باید با توجه به عالئق و سلیقه کودك باشد و  يها تیفعالسوري بر این باور بود که  مونته. تجربه کند

 ).2004موسسه مونته سوري گراهام بل،( یمرب

که نیازهاي  اند یمتفاوتبسیار  ، گروهشد کودکان دچار نیازهاي رشدي متوجه حال نیدرعدکتر ماریا مونته سوري 

از  نظر صرف(کودکان همه  کهحس او این بود  اما. با همساالن داراي رشد عادي خود دارند یمتفاوتبسیار 

دستیابی  ، قابلنیازهاي بسیاري هستند که در محیط آموزشی با تلفیق کامل ي، دارا)استثنایی یا عادي بودنشان

بود و متوجه شد هر  فرد منحصربهابداع کرد که کامال انفرادي و براي هر کودك  را 1نگر  کلروشی  او. است

اصل استوار بود که رشد و آموزش  نیامونته سوري بر  يها هینظر. آموزد یمو سرعت خاص خود  روشکودکی با 

. و اخالقی یجانی، هی، اجتماعیشناخت: فیزیکی يها جنبه: ردیگ یمبسیاري را در بر  يها جنبهکودك 

قوت و مراحل رشدي هر کودکی است که در  ، نقاطنیازها براساسروزانه در کالس مونته سوري  يها تیفعال

کودك دچار ناتوانی  که نیااز  نظر صرف -شود یمبراي هر کودك در نظر گرفته  (IEP) 2 يانفرادآموزشی  برنامه

 ).2004انجمن مونته سوري امریکا،( ریخدیگر باشد یا  اختاللیادگیري یا هر نوع 

 ی، آمادگکه در آن مراحل گذرانند یممتفاوتی را  یحسدکتر ماریا مونته سوري مشاهده کرد کودکان مراحل 

سالگی  2-6را در سنین بین  ها حس نیااهیمت توسعه  او. ویژه یادگیري دارند يها مهارتدریافت  يبرابسیاري 

را کامل  ها آنو  استفادهخود  يها حسطبیعی تمایل دارد از  طور بهکودك  ها سال نیا در. خاطرنشان ساخت

، دنی، شنکردن ، لمسکه از راه دیدن شوند یمطوري طراحی  کودکانمواد آموزشی مورد استفاده  رو نیازا. کند

نیازهاي خود را از راه  ، کودکانوريس مونتهمحیط آماده شده  در. حس کردن و حرکت کردن بیاموزند

آنان را  يها انتخابکودکان و تمایالتشان،  يها تیحساس. کنند یمانفرادي و خود به خودي برآورده  يها تیفعال

آموزشی در اختیار آنان  ها، مواد مهارتو براي آموزش تمرکز و انضباط به کودکان در کنار یادگیري  زند یمرقم 

 ، خوددارد و کودك-نه افعالی-کودکان روندي فعال آموزش. اند شدهکه اندیشمندانه انتخاب  ردیگ یمقرار 

 ).2004روش مونته سوري،( آموزد یم

روش مونته سوري روشی بسیار مناسب براي آموزش همه کودکان از جمله کودکان استثنایی است اما 

 .تلفیقی است یروشاینجاست که مونته سوري ذاتا  جالب

تا بتواند کار  دهد یممواد آموزشی مورد نیاز کودك را در اختیارش قرار  ی، مربمحیط آموزشی مونته سوريدر 

کوچک به کودکان داده  يها گروهمواد آموزشی به صورت انفرادي یا در  نیا. بزرگ خود را به انجام برساند

 تواند یمو کودك براساس نیاز با کودك است  ها تیفعال ، انتخابشود یم دادهکه درسی  یزمان. شود یم

 .بارهاوبارها آن را تکرار کند
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و پرورش درواقع کوششی است براي پیوند خانه و  آموزشمونته سوري معتقد بود که معرفی این نظام تازه به 

اتوماتیک یا  طور بهآموزش .کرد يزیر طرحخانه  يها تیفعالرا براساس  اش مدرسه يها تیفعال او. مدرسه

و مواد آموزشی طوري سازمان  ها تیفعالاین نظام  در. مهمی در نظام آموزشی مونته سوري بود اصل ،خودآموزي

نظارت داشت، خود کودکان به  ها تیفعالو تنها بر  رفت یمآموزگار به کناري  یوقتشده بود که  يزیر طرحداده و 

 .شد یمروش خودآموزي با وسایل کمک آموزشی انجام  نیا. دادند یمخود آموزش 

 جز بهبود که امکانات الزم براي تربیت همه حواس  متفاوتوسایل کمک آموزشی شامل بیست و شش قطعه 

تا  شد یمچوبی داده  يها استوانهکودك  ، بهبینایی يها ییتواناآموزش  يبرا. کرد یمچشایی و بویایی را فراهم 

 ، کهدرك اندازه و ابعاد زمینه در. دهد ي، جاکه در یک تخته سخت چوبی تعبیه شده بود ییها سوراخرا در  ها آن

. کرد یمادامه پیدا  تر بزرگآموزش با اشیاء  ، کارعضالنی شدیدتر داشت تالشو  تر مشکل يها حرکتنیاز به 

بلند و اشیاء دیگري از این قبیل  يها ، پلهبزرگ يها پلهمکعب  شد یمکه براي این منظور به کار برده  يمواد

ولرم و پس از آن در آب داغ  آبدر  ، سپسکودك در آب سرد يها ، دستحس گرما و سرما تیترب يبرا. بود

  .تا تفاوت بین سرما و گرما را بیاموزد شد یمگذاشته 

 صیتشختقویت حس  يبرا. کاغذي صاف و کاغذ سمباده بود ينوارهابساوایی شامل لمس متناوب  يها نیتمر 

ترتیب که  نیبد. شد یمبه کودك آموزش داده ،یرنگ يها قرصوسیله  ، بهنزدیک به هم يها رنگ زیها، تم رنگ

و چهار عددي قرقره که در هشت رنگ و هر رنگ به نوبه خود در هشت رنگ فرعی تهیه شده  شصتیک سري 

کودك  بهتا  شد یمکوچک پر از شن و ریگ استفاده  يها جعبهشنوایی از  حس يبرا. شد یمبود به وي ارایه 

 يو. برد یمتعدادي بازي ساکت و خاموش را نیز به کار  يسور مونته. صداها را تمیز دهد يبند درجهکمک شود 

به صداي وزوز مگس و  کرد یمدعوت  کودکانو از  آورد یمسکوتی عمیق در کالس درس به وجود  جیتدر به

 ، استفادهآمدند یمهم  دنبال بهمتفاوتی که  يها صوتاز آن از صداها و  پس. گوش فرا دهند ها درخت خش خش

شنوایی  بهآنجا که  تا. شدند یم تر هیشببه هم  جیتدر بهدر ابتدا تفاوت زیادي با یکدیگر داشتند و  ، کهکرد یم

غیرممکن است که کودك بتواند حس شنوایی  رای، زسوري روش آموزشی خود را اجرا ننمود ، مونتهمربوط است

 .دهد نی، تمرسایر حواس ، مانندخود را به وسیله فعالیت خود

 .شود یممورد عالقه داده  يها تیفعالحرکت و آزادي انتخاب  يآزاددر این محیط به کودکان 

چوبی  يها قرصبودند از  ، عبارتبرد یمکار  بهوسایلی که مونته سوري براي تربیت حس تشخیص وزن 

تربیت حس  يبرا. داشتند متفاوت يها وزنمختلف ساخته شده بودند ولی  يها چوبکه از انواع  يا اندازه هم

که  برد یمرا به کار  یائی، اششود یماز حس المسه و حس عضالنی هردو و همزمان استفاده  ، کهتشخیص شکل

 .مختلفی بودند يها شکلداراي 

 يها پرشچوبی براي  ي، سکوچوبی ، پلهکه به وسیله لوازمی از قبیل تاب ییها نیتمرمونته سوري عالوه بر 

 ، بدونآزاد يها يبازشده و  تیهدا يها نیتمرقالب  ، درژیمناستیک نیز از. داد یمطنابی انجام  نردبانطول و 

را براي کودکان  بادبادك و) هوالهوپ( یکیپالستبزرگ  يها ، توپ، حلقهآزاد يها يباز در. کرد یملوازم استفاده 
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رسمی مشابه را  يها تیفعالو دیگر  یجمع دستهزدن  ، قدمشده تیهدا يها نیتمردر  که ی، درحالبرد یمبه کار 

 .کرد یمانتخاب 

، واناتی، حو پر از گیاهان ، گرمروشن ییها کالساست  جذابکالس مونته سوري براي کودکان و والدین هردو 

 ها قسمت نیا. خورد یمآموزش جذابی به چشم  لوازمکالس  يها قسمتبعضی  در. و کتاب یقی، موسهنري لوازم

 ها آنکه در  اند شدهمشخص  فرهنگو جغرافی و  ، زبانیاضی، ر4 یحس ، آموزش3 یعملزندگی  يها عنوانبا 

اشتباهاتش را تصحیح  ، خودکه کودك اند ینوعلوازم غالبا به  نیا. لوازم آموزشی جذاب و ملموسی قرار دارند

شود به نفسش تقویت  ، اعتمادبراي خود کار کند و از راه رقابت کنند یملوازم به کودك کمک  نیا. کند یم

ز آنجا که اصل شیوه مونته سوري بر مشاهده ساده این امر مبتنی است ا). 2004ال،.کا.سوري جی مونتهمدرسه (

  . یادگیري را دارند نی، بهترمستقیم و روند تحقیق و کشف يها تجربهکه کودکان از راه 

آکادمی مونته سوري ( شوند ینمزمانی کامال مشخص براي هر موضوع تقسیم  يها دورهکاري به  ، روزرو نیازا

 يها گروهانفرادي یا در  طور بهرا  ها آنعوض معلمان، زمانی که کودکان آماده باشند  در. )5،2004 نگیاسترل

یف سنی کودکان در یک بر آن ط عالوه. کنند یم مطرحآموزشی را  يها موضوعکوچک به دور هم جمع کرده و 

و برقراري  ، حرکتانتخاب يآزادبراي  ییها تی، موقعشود یمکالس سبب ایجاد حس همکاري و یاري یکدیگر 

کودك براي تکرار یک فعالیت سبب ایجاد تمرکز روي  يآزاد. شود یمدرونی  نظمارتباط با یکدیگر سبب ایجاد 

 .داند یمصل صحیح براي آموزش که مونته سوري آن را تنها ا شود یمیک موضوع خاص 

 .واقعی است یزندگاصلی آماده کردن کودکان براي  ، هدفدر یک کالس مونته سوري

 طبق. آموزش و پرورش کودکان پیش از مدرسه برانگیخت بهنسبت  يا عالقهکار مونته سوري در سرتاسر جهان 

محافلی که  ، درها یسخنرانآمریکا رفت و این  به ها یسخنرانایراد یک رشته  ي، برادعوتی که از وي به عمل آمد

 طور ، بهکودکان داراي نقص ذهنی و همچنین کودکان عادي پیش از مدرسه عالقه داشتند پرورشبه آموزش و 

 .شد یموسیعی نقل 

روش مونته سوري روشی بسیار مناسب براي آموزش همه کودکان از جمله کودکان  ها یژگیوبا توجه به این 

زیر به ذکر چندین جنبه از روش  در. اما جالب اینجاست که مونته سوري ذاتا روشی تلفیقی است استاستثنایی 

اند  يریادگی یناتوانکه در ارتباط مستقیم با آموزش استثنایی و نیازهاي کودکان دچار  میپرداز یممونته سوري 

 ).6،2004 يتر نیرمدرسه مونته سوري (

 :بسیار عملی و ساده است يسوردر روش مونته  (IEP) اجراي برنامه آموزش انفرادي

. آنان يها همکالساست و نه متوسط سن تقویمی  آنانفردي  يها یآمادگکار در کالس مونته سوري براساس 

، بسیار متفاوت از همساالن اوست که کند یمکودکی دچار ناتوانی روي یک نیاز یا مهارت فردي کار  که یزمان
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. دهد یمانجام  یکالسکاري غیر از کار بقیه کالس یا خارج از کار معمول  رسد ینمو به نظر  ماند ینمباقی  تنها

 .مورد نیاز خود کار کند يها مهارتخود روي  دوستانبه تنهایی یا با  تواند یمدچار ناتوانی  کودك

روزمره آنان با  يها برنامهکالسی یا قطع  يها برنامهکودك نیز ممکن است بدون تداخل با  يها درسترتیب 

بگذراند را  ها درسباشد و کودك دچار ناتوانی با ترتیبی متفاوت یا سرعتی غیر از سرعت دیگران  متفاوتدیگران 

 ).2003، 7بورگ مجله تایمز سن پترز (

 :سوري مونتهاستفاده از گروههایی با سنین مختلف در کالس 

تفاوت  نیا. )سال 12-15سال و  6-12سال، 3-6( شوند یممونته سوري شامل یک طیف سه ساله  يها کالس

طبیعی به  طور به آنکه کودکان در  شود یمتلفیق و ترویج تعلق به اجتماع  سنی سبب ایجاد نوعی تجربه موفق

 يروالگویی پیش  سان بهرا  ترها تر، بزرگ خردسال آموزان دانش شود یمامر سبب  نیا. کنند یمیکدیگر کمک 

 .نیز خود را مسئول و راهبر حس کنند تر بزرگ آموزان دانش. آنان استفاده کنند يها تجربهخود قرار دهند و از 

داراي ارزش  کند یمعضو به سبب کمکی که به کل  هر. آموزند یمبا یکدیگر بلکه از یکدیگر  تنها نه آموزان دانش

، با افراد بسیاري تعامل کنند که رندیگ یمقرار  ویژه خود است و کودکان داراي نیازهاي ویژه در موقعیتی

بخشند و  تیعمومجدید  يها تیموقعیادگیري خود در  يها مهارتیابد به  فرصتتقویت شود و  شانیها زهیانگ

در  کودکان. )2004انجمن مونته سوري امریکا،(کنند  يبازگاه نیز از آنان انتظار رود نقش مربی دوستان خود را 

باقی بمانند در نتیجه مربی فرصت  ها سالبا سنین متفاوت با یک معلم واحد ممکن است  یآموزان دانشکالسی با 

امر براي  نیا. بشناسد کینزدرا از  شان خانوادهحمایتی  يها نظامو  شان يریادگیسطح رشدي آنان، شیوه  ابدی یم

رانند تا طی آن مربی در مورد را بگذ يا دورهنیازي نیست  کهکودکان دچار ناتوانی به این معناست 

 ).2004انجمن مونته سوري امریکا، فصلنامه( ابدیو شرایط استثنایی بودنش آگاهی کافی  اش یکودك،ناتوان

همچنین در گروههایی با سنین متفاوت نیاز به استفاده از لوازم آموزشی بسیار متفاوتی در هر کالس است که 

کودکان دچار ناتوانی از مواد آموزشی  جهینت در. ه میانگین نیازهاي گروهبه منظور استفاده همه کودکان است و ن

هست گروه نیز  ياعضااستفاده دیگر  هاست، مورد آنحال که مناسب سطح رشدي  نیدرعکه  کنند یماستفاده 

 ).2004، 8گورتز برایان  ؛ دونا2004دانشگاه کانزاس،(

کامل  ی، آگاهیک فرد عنواناهمیت احترام به هر کودك به :تاکید دکتر مونته سوري بر چند اصل بود

 .حساس و دقیق مشاهده کنیم يا دهیداز روند رشد کودك و اینکه کودك را با 

 :و متخصصان در آموزش کودك انی، مربسهیم شدن والدین

جزئی مکمل در آموزش کودکان و بخشی طبیعی از زندگی کالسی  نی، والددر فلسفه آموزشی مونته سوري

از آنکه قوانین تلفیق کودکان مصوب  شیپ ها سالحقیقت فلسفه مونته سوري  در. شوند یممحسوب  روزمره
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گروهی در محیط کالس  آموزش نیهمچن. )2004انجمن مونته سوري امریکا،(برداشت مفاهیم را در  نی، اشود

و در  کنند یمو اطالعات خود را باهم ردوبدل  کنند یمیکدیگر کار  با انیمرب. داردمونته سوري وجود 

و مربیان در صورت لزوم و در جهت بهبود  متخصصانکه در آن  يا رشتهبین  یروش. اند میسه ها تیمسئول

بتوانند از کالس بهترین  کودکانتا همه  کنند یمرا با یکدیگر تقسیم  ها تیمسئولکالس  کودکانوضعیت همه 

  ).2004انجمن مونته سوري امریکا،(است جزئی از سیستم تلفیق  قتیحقاستفاده را ببرند و این روش در 

 :مونته سوري کننده تیحماکودکان در جمع  تک تکحمایت از 

. با در نظر گرفتن نیازهاي فردي کودکان دچار ناتوانی است سهیمقابرنامه آموزشی در کالس مونته سوري قابل 

در  ها درسبرخی از  حال نیدرع کند یمکودك با سرعت خاص خود از مواد آموزشی متوالی استفاده  هر

از جمله  آموزان دانش همهمحیط منجر به آموزش کامال انفرادي  نیا. شوند یمگذرانده  بزرگکوچک یا  يها گروه

 ).2004دانشگاه کانزاس،) شوند یمکودکان داراي نیازهاي ویژه 

سبب  رو نیازا شود یممورد عالقه داده  يها تیفعال انتخابدر این محیط به کودکان آزادي حرکت و آزادي 

بیشتر روز را در مدرسه به تعامل  کودکان. شود یمو ابتکار عمل  يریگ میتصمبه خودکفایی و  آنانترغیب 

تا کودکان بتوانند از دیگر  شود یمارزشمندي  يها تیموقعو این امر سبب ایجاد  پردازند یماجتماعی با یکدیگر 

 نیا. )9،1992 کولسینچاتین مک ( ابدیکاهش  ها آن ناسازگارانهکودکان عادي الگو بگیرند و رفتارهاي منفی و 

دارند و  يتر رمستقلیغو رفتارهاي  فیضعاجتماعی  يها مهارتکودکان داراي نیازهاي ویژه که غالبا  يبراحالت 

باشد بسیار سودمند  توانند یمزندگی روزمره خویش را متاثر کنند  يها انیجرحوادث و  که ابندی یمفرصت کمی 

  ).2004امریکا، يسورانجمن مونته (

کوششی است براي  درواقعنظام تازه به آموزش و پرورش  نیامونته سوري معتقد بود که معرفی 

 .ریزي کرد طرحخانه  يها تیفعالرا براساس  اش مدرسه يها تیفعال او. پیوند خانه و مدرسه

 :شوند یمملموس و عینی آموزش داده  یصورتدر روش مونته سوري بسیاري از مفاهیم انتزاعی به 

 يها کالس. حائز اهمیت بسیار است ها آموزشملموس در  یآموزشاز مواد  ، استفادهبراي کودکان دچار ناتوانی

از برنامه آموزشی معمول در اختیار  یبخشسوري طیف وسیعی از مواد آموزشی ملموس را به عنوان  مونته

طالیی  يها مهرهبه صورتی عینی و با استفاده از یک سري  20تا  10مثال اعداد  عنوانبه  دهند یمکودکان قرار 

نشان  1و  10را با  11بنابراین (شود  یمآموزش داده  کودکانبه  9تا  1تکی براي نمایش  يها مهرهو  ییتا 10

 .مفید باشد تواند یمرشدي  يها اختاللذهنی و دچار  توان کمنکته براي بسیاري از کودکان  نیا. )دهند یم
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براي رشد و سازماندهی ادراك حسی  يسورمونته  يها کالسمواد آموزشی قسمت آموزش حسی 

 :اند شدهکودك طراحی 

 ی، حالتو مواد آموزشی از نظر دیگر حواس دهند یم پرورشحس را به تنهایی  ، هرمواد آموزشی حوزه حسی

به ترتیب  ییها اندازهمکعب صورتی با  دهعنوان مثال برج صورتی که برجی متشکل از  به. یکسان و خنثی دارند

صورتی تاکید بر  برج در. هاست آندر اندازه  ها آنو تنها تفاوت  اند رنگشکل و با یک  کیبه  همه .بزرگی هستند

 يبراحسی  حوزه. بخشد یمتمایز دیداري خود را بهبود  ها آن دنیچکودك با  رو نیازا. هاست مکعبانداز 

 از. ه قادر به دیدن نیستبراي مثال کودکی ک .حسی حائز اهمیت فوق العاده است يها اختاللکودکان دچار 

 تواند ی، مبخشند یمو غیره را پرورش و بهبود  ییای، بویی، شنواآموزشی که حس لمس لوازمبسیاري از 

 ).2004سوري بین الملل، ؛ مونته)10،1972 الردیل(ببرد زیاد  يها استفاده

 :تاکید بر کاربردي بودن لوازم آموزشی در محیط مونته سوري

به عنوان . ("يباز اسباب"نهاشیایی واقعی هستند و  امکانهمه مواد آموزشی مورد استفاده در مونته سوري تا حد 

و میزهایی خیس را با  کنند یمجاروي واقعی زمین را جارو  ، بابرند یمنان را با چاقویی واقعی  کودکانمثال 

. است یواقعاصلی آماده کردن کودکان براي زندگی  ، هدفمونته سوري کالسیک  در. )کنند یمپارچه خشک 

که بقاي فرد یا رفاه او را  ییها مهارتتاکید دارد  يعملکرد يها مهارتکودکان استثنایی غالبا بر رشد  حوزه

را براي عملکرد مستقل  آموز دانش ییتواناکه  اند یمتفاوت يها مهارتعملکردي شامل  يها مهارت .کنند یممتاثر 

آموزش زندگی " قسمتعنوان مثال  به. دهند یمامکان مفید در خانه، مدرسه و اجتماع تحت تاثیر قرار و تا حد 

که در  دهد یمبسیاري را به کودك آموزش  يها ، مهارتسوري است مونتهآموزشی  يها برنامهکه یکی از "یواقع

 ).2004سوري امریکا، مونته ؛ انجمن11،1992لوفلر ( رندیگ یمقرار  يبند طبقهاین 

 :در کودك يریگ میتصمرشد خودکفایی و توانایی 

 يدار یمعنتصمیمات  ندرت ، بهزندگی روزمره ، درکه کودکان دچار ناتوانی شدید اند آنحاکی از  ها پژوهش

ناتوانی  هرچه. فرد وجود دارد يریگ میتصمرابطه عکسی بین میزان ناتوانی کودك و قدرت  درواقع. رندیگ یم

 ، قدرتسوري مونته کالس. شود یممعنادار تجربه  يریگ میتصمبراي  يکمتر يها تیموقع، شدیدتر باشد

خودکفا بار  ی، کارآموزانها نهیزمرا در بسیاري  ها آنو  دهند یمکودکان دچار ناتوانی را افزایش  يریگ میتصم

بی درس آن را به آنان هر وسیله آموزشی را که مایل باشند و مر ، کودکانیک کالس مونته سوري در. آورند یم

 . انتخاب کنند توانند ی، مداده باشد

دچار ناتوانی هر روز  کودکان. کند ینمکودکان را از پیش تعیین  يها تیفعالخود  يها درسمربی با  رو  نیا از

در  ، وکه کودکان عادي رندیگ یمقرار  ییها تیموقع همانبراي انتخاب لوازم آموزشی مورد نیاز و عالقه خود در 

خودکفایی آنان را افزایش  حال نیدرعامر  نیا. رندیگ یمواقعی قرار  يریگ میتصمطول روز بارهاوبارها در موقعیت 

یکسري کارهاي پشت سر  ارائهبا  نیهمچن. زیرا خود باید لوازم آموزشی مورد عالقه خود را انتخاب کنند دهد یم



 

 12 از 9 صفحه

  

و  شود یمتسهیل  ها آناستقالل در  ها، حس آنبراي تجربه واقعی  ها آن گذاشتنهم و طوالنی در یک روز و آزاد 

 .کنند یمرا انتخاب  ها درسآموختن  ، روشبه میل خود

 :در کودکان افتهی سازمانرشد الگوي کاري 

رشد -آغاز هر کودك خردسال در روش مونته سوري نقطه"یواقعزندگی "آموزشقسمت  يها هدفیکی از 

. اند شدهمواد آموزشی این حیطه بر اساس همین هدف انتخاب  شتریب. است افتهی سازمانکار منظم و  ییها عادت

 ، استفادهمونته سوري روشاین هدف  ، ازنیازي حیاتی به آموزش نظم و ترتیب دارند کهدچار ناتوانی  کودکان

 .برند یمبسیاري 

 :کودکان در شیوه آموزش مونته سوري يها شینماارزش 

و داراي  قی، دقکودکان يها شینما. دچار ناتوانی ارزشمنداند آموزان دانشبه خودي خود براي  ها شینمااجراي 

از  و. کافی است ها شینماموردنظر و اجراي  تیفعالو حد اقل زبان آموخته شده براي نشان دادن  اند یخاص نظم

 يها گاممعادل  ها شینمانایی، حیطه آموزش استث در. رود یمروند و ترتیب خاصی پیش  براساسابتدا تا انتها 

مربیان مونته سوري و  .شود یمکه منتهی به کسب یک مهارت  استزنجیره آموزشی  در 12 ینیعرفتاري 

 ياجزاباورند که براي آموزش یک فعالیت باید آن را به دقت به  نیامربیان کودکان استثنایی هردو بر 

 .خرد کنیم يتر کوچک

 :محیط مونته سوريتاکید بر ارزش تکرار در 

بسیار کوچک و  يها گامدارند و پیشرفت آنان در  ياریبس يها نیتمرکودکان داراي نیازهاي ویژه نوعا نیاز به 

که میزان تکرار مورد نیاز هر  استآموزشی مونته سوري بر این اصل استوار  فلسفه. ردیگ یم صورتمحدود 

الزم در میزان  يریپذ ، انعطافنیبنابرا. کودك از فردي به فرد دیگر و از مهارتی به مهارت دیگر متفاوت است

 .دهد یمهمه کودکان رخ  يبراتکرار مورد نیاز هر کودك و هر مهارت هر روز 

 .پزشکی دانست نهو مونته سوري مساله نقص ذهنی را در درجه نخست یک مساله آموزشی 

 :13اند  اشتباه یدرونبسیاري از لوازم آموزشی مونته سوري داراي کنترل 

کودکان دچار  ي، براخود کنترل داشته باشد يها اشتباه يرولوازم آموزشی که ذاتا از نوعی باشند که کودك 

بسیار آشکار و  يها اشتباهاین وسایل از آنجا که  در. اند یفراوانناتوانی و دیگر کودکان عادي داراي مزایاي 

. کنند یمرا تصحیح  ها ، آنشده و بدون یاري گرفتن از مربی ییها اشتباهخود متوجه  ، کودکانمشخص هستند

، کند یمرا تصحیح  ها آنکه مربی  ییها اشتباه، خیلی کمتر از کند یمرا تصحیح  ها آنکه خود فرد  ییها اشتباه

  . کنند یمو یادگیري را کامال تقویت و درونی  ندشو یم تکرار
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اهمیت این موضوع براي این کودکان  ، اماشود ینمکودکان استثنایی معموال روي تقویت درونی تاکید  آموزش در

 .)2004انجمن مونته سوري امریکا،( ستین يعادکمتر از دیگر کودکان 

 :بحث

 ، مواداین محیط در. از پیش آماده شده آن است یآموزشموفقیت روش مونته سوري بیشتر به دلیل محیط 

و کودکانی فعال  گذارد یم کودكملموسی در اختیار  و 14 یچندحس يها تجربهکه  شوند یم آموزشی بکار برده

کاري  يها تیموقعو  دهد یمارایه  کننده حیتصحکودك بازخوردهایی آنی و  بهمونته سوري  طیمح. آورد یمبار 

را مربی  شیها يمند عالقهپیشرفت رشدي کودك و چگونگی یادگیري و  .دهد یممستقلی در اختیار کودك قرار 

و مواد آموزشی پیشنهادي را جهت  ها ، درسمربی.دهد یمکارآزموده از راه مشاهده علمی مورد ارزیابی قرار 

مرکز شنوایی (آورد  یدرمو روش ارزیابی را براساس برنامه آموزش از پیش تعیین شده و مصوب به اجرا  دهد یم

 ).15،2004بوفالو و گفتار 

جدیدي را مطرح کرد و  يها ، مصوبهدر ایاالت متحده 16"هیچ کودکی جا نماند"قانونمیالدي  2001در سال 

 4قانون بر  نیا. اقلیت محروم با همساالنشان از بین برود آموزان دانشتالش بر آن است که شکاف موجود بین 

 ، عرضهو کنترل نزدیک يریپذ انعطافبیشتر براي کسب نتایج بهتر، افزایش  تیمسئول: اساسی استوار است اصل

اثبات شده  شان ییکاراکه  ییها روشبه والدین براي انتخاب روش مناسب و تاکید بر آموزش  يشتریب يها نهیگز

در آموزش و  يا ژهیومونته سوري اکنون جایگاه  روش. )2004ایاالت متحده، پرورشوزارت آموزش و (است 

و با توجه به مواردي که ذکر شد در آموزش و پرورش  استپرورش بسیاري از کشورهاي جهان پیدا کرده 

 ).2004،يسورروش مونته (باشد بسیار مفید و کارساز  تواند یماستثنایی  کودکان

  

 :ها سیرنویز

(1). holistic  

(2). Individulizes Educational Plan  

(3). practical life area  

(4). Sensorial Area  

(5). Sterling Montessori Academy  

(6). Raintree Montessori School  

(7). St.Petersburg Times  



 

 12 از 11 صفحه

  

(8). Donna Bryant Goertz  

(9). Chattin Mc Nichols  

(10). Lillard  

(11). Leoffler  

(12). Discrete Behavioral Steps  

(13). Built in Control of Error  

(14). Multi sensory  

(15). Buffalo HearingSpeech Center  

(16). No Child Left Behind  

 

  

  

  

  

  

  

  37 شماره ،1383 دي 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


