تعلیم و تربیت استثنایی

بررسی تاثیر آموزش به روش مونته سوری بر یادگیری مفاهیم ریاضی و بهبود مهارتهای ارتباطی در دانش آموزان کم توان ذهنی

بررسی تاثیر آموزش به روش مونته سوری بر یادگیری مفاهیم ریاضی
و بهبود مهارتهای ارتباطی در دانش آموزان کم توان ذهنی
امیرحسین نظام زاده اژیه /کارشناسی روانشناسی عمومی /دانشگاه کاشان

چکیده:
زمینــه :کــم توانــی ذهنــی ،یکــی از متداولتریــن معلولیتهــای ذهنــی اســت کــه حــدود  3درصــد از جمعیــت جهــان را بــه خــود

اختصــاص داده اســت .ایــن کــودکان دارای مشــکالت تحصیلــی و ارتباطــی مــی باشــند .شناســایی مشــکالت آنــان و عوامــل مرتبــط بــا

آن و در نظــر گرفتــن مداخلههــای آموزشــی میتوانــد در حمایــت و راهنمایــی آنــان و خانوادههایشــان مفیــد باشــد .هــدف از پژوهــش
حاضــر بررســی تاثیــر آمــوزش بــه روش مونتــه ســوری بــر یادگیــری مفاهیــم ریاضــی و بهبــود مهــارت هــای ارتباطــی در دانــش آموزان

کــم تــوان ذهنــی بــود.

روش :پژوهــش از نظــر هــدف کاربــردی و بــر اســاس ماهیــت و نحــوهی گــردآوری داده هــا از نــوع شــبه آزمایشــی مــی باشــد.

ی دادنــد ،کــه بــه روش در
جامعــه آمــاري پژوهــش را كليــه دانــش آمــوزان کــم تــوان ذهنــی مراکــز آموزشــی شــهر لــردگان تشــكيل مـ 

دســترس یــک کالس  10نفــره بــرای گــروه کنتــرل و یــک کالس  10نفــره بــه عنــوان گــروه آزمایــش انتخــاب شــدند .در نهايــت روش
مونتــه ســوري بــه مــدت ســه مــاه بــر روي دانــش آمــوزان گــروه آزمايــش اجــرا و گــروه كنتــرل در معــرض آمــوزش رايــج و ســنتي قــرار
گرفتنــد .ابزارهــای گــردآوری داده هــا در پژوهــش حاضــر آزمــون محقــق ســاخته مهــارت ریاضــی و پرسشــنامه مهــارت هــای ارتباطــی

بارتــون ( )1990بــود.

یافتــه هــا :نتایــج تحلیــل کوواریانــس نشــان داد کــه آمــوزش بــه روش مونتــه ســوری بر یادگیــری مفاهیــم ریاضــی( )p<0/002و رشــد

مهــارت هــای ارتباطی( )p<0/001در دانش آموزان کم توان ذهنی تاثیر معناداری دارد .بـــه ایـــن صـــورت کـــه گـــروه آزمایـــش نســـبت

بـــه گـــروه گـــواه از نظـــر یادگیری مفاهیم ریاضی و مهارت های ارتباطی پیشـــرفت کردند.

نتیجــه گیــری :آمــــوزش بــه شــیوه ماریا مونته ســوری بــــر یادگیــری مفاهیم ریاضی و رشــد مهــارت هــای ارتباطی کودکان کــم توان

ذهنی تاثیــــر مثبت دارد که ایـــن موضوع بـــرای استفاده در برنامه های مداخلــــه ای و پژوهش هـــای آتـی بسـیار حائـز اهمیـت اسـت.
واژههای کلیدی :مونته سوری ،یادگیری ریاضی ،مهارت های ارتباطی ،دانش آموزان کم توان ذهنی

بیــان میشــود و ایــن ناتوانــی تــا قبــل از  18ســالگی ایجــاد

مقدمه
1کــودکان کمتــوان ذهنــی گــروه نســبت ًا بزرگــی از کــودکان بــا

میگــردد( .)1ناتوانــی ذهنــی نوعــی مشــکل جهانــی اســت
کــه در هــر کشــوری وجــود دارد .کمتوانــی ذهنــی تنهــا یــک

نیازهــای ویــژه را تشــکیل میدهنــد ،که غالبـ ًا در ســطح آموزش

مشــکل پزشــکی نیســت بلکــه یــک مشــکل آموزشــی ،روانــی

بــا محدودیــت معنــادار در حیطههــای عملکــرد هوشــی و رفتــار

مشــکالت افــراد کمتــوان ذهنــی در حــوزه شــناختی ،دشــواری

پذیــر قــرار دارنــد .کمتوانــی ذهنــی عبــارت اســت از ناتوانــی کــه
سازشــی مشــخص میشــود .در ایــن تعریــف رفتــار سازشــی

بهصــورت مهارتهــای سازشــی مفهومــی ،اجتماعــی و عملــی
1- Email: Akram_Rahmani72@yahoo.com

و اجتماعــی نیــز بهحســاب میآیــد ( .)2یکــی از مهمتریــن
در بــه یــادآوردن اطالعــات هســت .نارســاییهای ایــن افــراد

ازنظــر حافظــه بســیار گســترده اســت ،امــا آنهــا اغلــب یــک

مشــکل خــاص در حافظـ ه دارنــد( .)3عملکــرد ضعیــف حافظــه
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اکرم رحمانی بلداجی /1آموزگار استثنایی آموزش و پرورش /کا رشناسی روانشناسی بالینی  /دانشگاه عالمه طباطبایی

تعلیم و تربیت استثنایی

بررسی تاثیر آموزش به روش مونته سوری بر یادگیری مفاهیم ریاضی و بهبود مهارتهای ارتباطی در دانش آموزان کم توان ذهنی

کــه از ویژگیهــای ایــن دانــش آمــوزان اســت ،باعــث تأخیــر

موقعیــت ویــژه باشــند ()7گروهــی از ایــن افــراد احتمــا ً
ال هرگــز

در یادگیــری تحصیلــی و اجتماعــی و عاطفــی آنهــا میشــود.

در معــرض آمــوزش صحیــح ایــن رفتارهــا قــرار نگرفتهانــد و

مهــم تــراز همــه ،توانایــی کــم آنهــا در یادگیــری اســت کــه در

و گروهــی دیگــر راهبردهــا و مهارتهــای الزم را یــاد گرفتهانــد

میتــوان گفــت در بیــن خصوصیــات رفتــاری و روانــی ایــن افــراد

از مهارتهــای ارتباطــی مناســب و مؤثــری برخــوردار نیســتند

کوتاهمــدت و فرآیندهــای ضــروری بــرای جایدهــی اطالعــات

نامناســـب اجتماعی را تشخیص داده و فهرستوار بیان نماینـــد

از میانگیــن اســت ،همچنیــن افــراد کمتــوان ذهنــی در حافظــه

در حافظــه مشــکلدارند(.)4

دانــش آمــوزان عقبمانــده ذهنــی درزمینـهی مهارتهــای

تحصیلــی و اجتماعــی دارای مشــکالت متعــددی میباشــند؛
آنهــا بهطــور قابلتوجهــی در دروس مختلــف بهویــژه در
درس ریاضیــات ضعــف نشــان میدهنــد .ایــن امــر باعــث
كاهــش مــداوم فهــم و درك دانــش آمــوزان و انفعالــی شــدن

آنهــا در همــه ســطوح تحصیلــی میشــود( .)5آمــوزش
ریاضــی ،زمینهســاز تشــکیل مفهــوم عــدد و مقــدار ،بــرای
مراحــل بعــدی تعلیــم و تربیــت اســت .ریاضــی ،فکــر کــردن

اســت ،ریاضــی بهعنــوان ابــزاری اســت کــه انســان در زندگــی
روزمــره از آن اســتفاده میکنــد .ریاضــی بیــان روابــط اســت

هرچند آنـــان بهطور شـــفاهی مـی تواننـــد رفتارهـای مناسـب و
 ،امـــا در اجــرای عملــی دانســته هــای خــود ناتــوان هســتند .در
حقیقت آنـان احتیـاج دارنـد یـاد بگیرنـد کـه در شـرایط مختلـف

چگونــه برخــورد نماینــد ( .)8بــر اســاس طبقهبنــدی ســازمان

جهانــی بهداشــت ،مهارتهــای بیــن فــردی و ارتباطــی،

آنهایــی هســتند که بــا ارتبــاط کالمــی و غیرکالمی ،گــوش دادن
فعــال ،مهارتهــای مذاکــره ،مهــارت شــروع و خاتمــه یــک
ارتبــاط مؤثــر ،مهــارت ابــراز وجــود یــا جــرات ورزی ،توانایــی

حــل تعارضــات بیــن فــردی و نظایــر اینهــا مرتبــط هســتند.

بهاینترتیــب ایــن گــروه از مهارتهــا بــه پذیــرش اجتماعــی
کمــک کــرده و پایههــای رفتــار و روابــط اجتماعــی ســالم را بنــا

میگذارنــد (.)9

و همچنیــن ریاضــی بهعنــوان دانــش نــاب بشــری اســت.

بنابرایــن کــودکان کــم تــوان ذهنــی بــا توجــه بــه نقایــص

(كــه باعــث رشــد ذهنــی  -نظــم فكــری  -دقــت متمرکــز  -تجزیه

بــه اســتانداردهای اســتقالل فــردی و مســئولیتهای اجتماعــی

بهطورکلــی آمــوزش ریاضــی دارای دو جنبــه اســت -1 :فــردی
و تحلیــل و اســتدالل میشــود)  -2اجتماعــی (كــه باعــث رشــد
مهارتهــای اجتماعــی میشــود) .در کــودکان کمتــوان ذهنــی،

کلــی کــه در تواناییهــای ذهنــی خــود دارنــد ،قــادر نیســتند

در یــک یــا چنــد جنب ـهی زندگــی روزمــره شــامل ارتبــاط بیــن

فــردی ،مشــارکتهای اجتماعــی ،کارکــرد تحصیلــی یــا شــغلی

از طریــق بــازی ،میتــوان شــیوه زندگــی و همزیســتی بــا دیگــران

و اســتقالل فــردی در خانــه و جامعــه برســند ( .)10ایــن گــروه

ریاضــی اســت .در آموزش مفاهیــم ریاضی ابتــدا از فعالیتهایی

ضعــف دارنــد .پژوهشهــا نشــان دادهانــد کــه افزایــش

را بــه کــودک آمــوزش داد .بــازی روش جــذاب بــرای آمــوزش

از کــودکان بیشــتر از ســایر همســاالن خــود در ایــن مهارتهــا

كــه بهصــورت ملمــوس -عینــی و بــا اســتفاده از اشــیاء و

مهارتهــای ارتباطــی موجــب افزایــش خــود توانمندســازی

نقاشــی -كاردســتی بــرای تثبیــت مفاهیــم اســتفاده شــود(.)6

کاهــش اضطــراب اجتماعــی کــودکان کــم تــوان ذهنــی(،)12

انجــام تجربــه مفاهیــم موردنظــر را درك كنــد ســپس از شــكل-
از ســویی فقــدان رفتارهــای ارتباطــی مناســب از مشــخصه

کمتوانــی ذهنــی اســت .ســو رســی و نوتــا 1بیــان میکننــد کــه

ایــن دانــش آمــوزان ممکــن اســت فاقــد مهارتهــای ارتباطــی
ویــژه ،اعمــال یــک رفتــار ارتباطــی نامناســب در یــک موقعیــت

ویــژه و یــا عــدم آگاهــی نســبت بــه یــک رفتــار مناســب در یــک
1- Soresi & Nota

52

|1397

سال هجدهم ،شماره  ،2پیاپی 151

و کاهــش ناگویــی هیجانــی کــودکان بــا اختــال یادگیــری(،)11

انگیــزش و ســازگاری تحصیلــی( ،)13و افزایــش خودپنــداره و

کاهــش احســاس تنهایــی دانش آمــوزان با آســیب شــنوایی()14

میشــود.

بنابرایــن نیــاز اســت تــا الگوهــای ارتباطــی افــراد بهخصوص

کــودکان کمتــوان ذهنــی رشــد و پــرورش یابــد .روشهــای

درمانــی مختلــف میتواننــد ایــن مهــارت را رشــد دهنــد.
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مقایســه بــا همســاالن عادیشــان بهطــور معنــاداری پایینتــر

امـــا نمـــیدانند در شــرایط مختلــف چگونــه عمــل نماینــد؛

بررسی تاثیر آموزش به روش مونته سوری بر یادگیری مفاهیم ریاضی و بهبود مهارتهای ارتباطی در دانش آموزان کم توان ذهنی

تعلیم و تربیت استثنایی

همچنیــن تعلیــم و تربیــت مناســب میتوانــد مهارتهــای

ی شــدهاند کــه هــر فعالیــت ،رونــد منطقــی و منظمــی
ردهبنــد 

آموزشــی کــه میتوانــد اثــرات مثبتــی بــر عملکــرد کــودکان بــا

ســازماندهی افــکار خــود را میدهــد و بــه آمــوزش مهــارت

ارتباطــی کــودکان را نیــز بهبــود بخشــد ( .)15یکــی از روشهای

ســوری اســت.

ماریــا مونتــه ســوری )1952-1870( 1تعلیــم و تربیــت

حــل مســائل بــه روشــی واضــح و روشــن ،از طریــق حــواس

میپــردازد(.)20

مونتــه ســوری در تدویــن ســاختار نظــام خــود تحــت تأثیــر

اوایــل دوران کودکــی را بهشــدت تحــت تأثیــر قــرارداد .در

متخصصــان پیشــین و همعصــر خــود قــرار داشــت .وی تحــت

در خانــه کــودکان در محلــه ســن لــورن زوی ایتالیــا بـهکار بــرده

خــود تحــت تأثیــر اندیش ـههای تربیتــی روســو 5قــرار داشــتند.

ســالهای 1907و 1908روش آموزشــی ماریــا مونتـــه ســـوری
شــد .ایــن تجربــهی بســیار موفقیتآمیــز و پیشــرو اســاس و

تأثیــر افــرادی ماننــد ایتــارد ،2ســگن 3و فروبــل 4بــود ،مردانی که

بــه عقیــده ایــن دانشــمندان بایــد کــودکان را مــورد مشــاهده قرار

پایــه ایــن روش بــود کــه بعدهــا در ســال  1909ماریـــا مونتـــه

داد و تمایــات طبیعــی و توانمندیهــای آنــان را شناســایی کــرد

( .)15در فلسفه و روش آموزشـــی مونتــــه ســـوری ،آمـــوزش

داد .مونتــه ســوری پژوهشهــای ایتــارد و ســگن و فعالیتهــای

ســـوری آن را منتشـــر کـرد و نـــامش را روش مونته سوری نهاد

کــودکان از طریــق دســتکاری فعــال مــواد صــورت میگیـــرد

و عالیــق خودانگیختـهی آنــان را مــورد شناســایی و توجــه قــرار

آموزشــی و پایههــای فلســفی نظــام آموزشــی آنــان را مطالعــه

کـــه بهتـــرین شـــیوه آمــوزش اســت .کــودك با تکــرار حــرکات،

کــرد و در نظــام خــود از آنهــا بهــره گرفــت .مونتــه ســوری

ایــن مــواد آموزشـــی بهصــورت یــک آمــوزش درآمــده و در

مختلــف و جــدای از یکدیگــر میدیــد ،ماننــد او معتقــد بــود

برقــراری ارتبـــاط بیــن دســت و مغــز ،روابــط موجــود در بیــن

ذهـــن او جـــای میگیرنــد ( .)17درواقــع کودکـــان خودشــان بــه
خودشـــان مـیآموزنـــد .در کالسهــای مونتــه ســوری مــواد
آموزشــی خــاص بــه کار میرونــد .ایـــن مـــواد و فعالیتهــای

عــاوه بــر اینکــه هماننــد ژان پیــاژه 6رشــد را دارای مراحــل

کــه اتمــام موفقیتآمیــز هــر مرحلــه و کســب توانمندیهــای

هــر مرحلــه ،در صــورت طــی موفقیتآمیــز مرحلــه پیــش
از خــود ممکــن اســت و بــر پایــه آن شــکل میگیــرد .عــدم

آموزشــی بامهــارت و دقــت خــاص و بـــر اســـاس ســـن رشـــد و

موفقیــت در هــر بخــش از هــر یــک از مراحــل بــر مرحلــه بعدی

کنجکاوانــه آنهــا آمــوزش میبینــد همـــه فعالیتهــای مونتـــه

میگــذارد ( .)21کالســی کــه بــا اســتفاده از شــیوه مونتــه ســوری

تحـــول کـــودك در نظـــر گرفتـــه میشــوند و کودك با دستکاری
ســـوری طـــوری طراحـــی مـیشـــوند کـــه همزمان بــدن و ذهن

را درگیــر کنــد و رونــد یادگیــری فــرد را بهبــود بخشــد .روش

و کســب توانمنــدی و ضروریــات آن مرحلــه نیــز تأثیــر منفــی

تنظیمشــده باشــد و ایــن روش را بهعنــوان شــیوه مــورد اســتفاده

آموزشــی اجــرا کنــد ،بــا ســایر کالسهــا دارای تفــاوت اساســی

مونتــه ســوری بــه کــودك کمــک میکنــد کــه همزمــان حــواس

خواهــد بــود .بهجــای صندلیهــا و نیمکتهــای چیــد ه شــدهی

زبـــان ،ریاضـی ،جغرافـــی ،تـــاریخ و علوم را بیاموزد ( .)18وی

در گروههــای کوچــک دور میزهــای کوچکــی کــه در کالس وجــود

و مهارتهــای فیزیکـــی خـــود را بهبـــود بخشــد و بهاینترتیــب
تدریــس خــود را بــر پنــج اصــل اساســی بنــا نهــاد :احتــرام بــه

کــودکان ،اندیشــه جــاذب ،دورههــای حســاس ،محیطهــای

آمــاده ،خــود تعلیمــی ( .)19همچنیــن تمــام وســایل موجــود در
کالس مونتــه ســوری بــر اســاس پنــج موضــوع ســازماندهی

شــدهاند :مهارتهــای زندگــی ،مهارتهــای حســی،

مهارتهــای محاســبه کــردن ،فرهنــگ ،زبــان .ابزارهایــی کــه
در روش مونتــه ســوری بــه کار میــرود بهگونــهای بــا دقــت

1- Montessori

ردیفــی در کالسهــای معمــول و ســنتی ،کــودکان بهتنهایــی و یــا

دارد ،جمــع شــدهاند و یــا روی کــف کالس نشســتهاند و مشــغول

انجــام کار هســتند .فعالیتهــای مختلفــی حــول بازیهــای
مربــوط بــه یادگیــری و گــردآوری و بــر اســاس ضریب دشــواری

مرتــبشــدهاند .ایــن فعالیتهــا از عینیــت بــه ســمت ذهنیــت
2- Itard
3- Segeein
4- Froebel
5- Rousseau
6- Jean Piaget
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نیازهــای ویــژه داشــته باشــد ،آمــوزش بــه شــیوه ماریــا مونتــه

را دنبــال کنــد .ترتیــب موجــود در بعضــی از وســایل بــه کــودکان

تعلیم و تربیت استثنایی

بررسی تاثیر آموزش به روش مونته سوری بر یادگیری مفاهیم ریاضی و بهبود مهارتهای ارتباطی در دانش آموزان کم توان ذهنی

مرتبشــدهاند .بازیهــا بــا اســتفاده از کارت ،ابــزار و وســایل

ببرنــد تمایــل بیشــتری بــرای یادگیــری ریاضــی از خـــود نشــان

چوبــی ،فلــزی و پارچـهای کــه بــرای آمــوزش مفاهیــم مختلفــی

مــی دهنــد (  .)29شــورای ملــی معلمــان ریاضــی 4در آمریــكا

انجــام میشــوند .طراحــی ایــن ابــزار و وســایل بهگونـهای اســت

آن اســت كــه دانــش آمــوزان خودشــان بــه ســاخت مفاهیــم

چــون انــدازه ،شــکل ،وزن ،بافــت ،رنــگ و صــدا تهیهشــدهاند،

ایــن طریــق بتواننــد خطاهــای خــود را اصــاح کننــد (.)21

پژوهشهــا اثربخشــی شــیوه آموزشــی مونتــه ســوری را

بــر متغیرهــای مختلــف تأییــد کردهانــد .محققــان دانشــگاه
ویسکانســین مدیســون 1و دانشــگاه ویرجینیــا در شــارلوت ویــل

2

نشــان دادنــد کودکانــی کــه بــا اســتفاده از روش مونتــه ســوری

آمــوزش میبیننــد هنــگام رویارویــی بــا مســائل و مطالــب جدید
قــادر بــه کنتــرل خــود و توجــه بیشــتری هســتند .آنــان در ضمن
انجــام بازیهــای اجتماعــی و نیــز حــل مســئله ،مهارتهــای
بیشــتری از خــود نشــان میدهنــد( .)22همچنیــن حســین

پــور و عارفــی در پژوهشهــای خــود نشــان دادنــد کــه روش

آمــوزش مونتــه ســوری موجــب افزایــش توجــه ،ســازماندهی
ادراکــی و رشــد اجتماعــی کــودکان  6-5ســاله میشــود(.)24-23

عبــاس زاده نیــز در پایاننامــه خــود تأییــد کــرد کــه روش مونتــه

ســوری موجــب افزایــش عالقهمنــدی بــه تحصیــل ،و همچنیــن
افزایــش میــزان و بــازده کار در درس ریاضــی میشــود(.)25

بهعــاوه ،نتایــج برخــی پژوهشهــا تأییــد کردهانــد کــه روش

مونتــه ســوری موجــب افزایــش خالقیــت و مهارتهــای
اجتماعــی کــودکان میشــود.)28-27-26( .

بنابرایــن انتظــار مــیرود ایــن روش آموزشــی موجــب

افزایــش عملکــرد تحصیلــی و ارتباطــی دانــش آمــوزان شــود.

بــه عقیــده کــورن 3بــا توجــه بــه اینكــه ریاضــی یکرشــته

علمــی قابلتوجهــی در کالسهــای درســی مــدارس اســت،

محققــان ادعــا میكننــد كــه کالسهــای ریاضــی بایــد همــراه

طرحهــا ،بازیهــا و فعالیتهــای مشــابه پیــش برونــد .ایــن

نــوع فعالیتهــای مختلــف بایــد در کالسهــا انجــام شــود تــا
انگیــزه دانــش آمــوزان افزایــش پیــدا كنــد .تحقیقــات حاكــی

اســت زمانــی كــه دانــش آمــوزان از درس ریاضــی لــذت
1- The University of Wisconsin-Madison

ریاضــی بپردازنــد ،ایــن شــورا در آمــوزش ریاضــی بــه كــودكان

دبســتانی و پیشدبســتانی ،بــر بــازی بهعنــوان روش مؤثــر

تأكیــد کردهانــد ( .)30بنابرایــن روش آموزشــی مونتــه ســوری
میتوانــد ایــن پیشنیازهــا بــرای آمــوزش ریاضــی را برطــرف

کــرده و بتوانــد موجــب بهبــود آمــوزش مفاهیــم ریاضــی در

دانــش آمــوزان شــود .اهمیــت موضــوع ازآنروســت کــه در
مــورد افــراد کمتــوان ذهنــی نگرشهــای منفــی وجــود دارد.

ازجملــه میتــوان بــه نگــرش منفــی مبتنــی بــر مجــاز شــمردن از

بین بردن افراد کم توان ذهنـــی اشـــاره كـــرد .اغلـب متخصصان

برایــن عقیدهانــد بــا توجــه بــه وجــود کمتوانــی ذهنــی امــكان

بــاال بــردن پیشـــرفت تحصـــیلی ،رشــد اجتماعــی و ســازگاری
ایــن كــودكان وجــود نــدارد .امــا یافتههــای بهدســتآمده از

پژوهشهــای دو دهــه اخیــر ،چنیــن اســتداللی را زیــر ســؤال

میبــرد و تأثیــرات مثبــت و ثمربخــش آموزشهــای ویژهبــر

رشــد اجتماعــی و تحصیلــی ایــن گــروه را برجســته میکنــد

( .)31هولونیســکی نیــز بیــان میکنــد کــه مطالعــه وضعیــت
5

کــودکان اســتثنایی و دشــواری و پیچیدگــی فرآینــد انتقــال

آنهــا بــه زندگــی اجتماعــی نمایانگــر ایــن حقیقــت تلــخ اســت

کــه برنامههایــی کــه در مــدارس اســتثنایی اجــرا میشــود بــر
ســازگاری اجتماعــی دانــش آمــوزان کمتــوان ذهنــی تأثیــر

اندکــی دارد و بیشــتر آنهــا بعــد از اینکــه ایــن دوره را بــه پایــان

رســاندند ،تــرک تحصیلکردهانــد و یــا در پایههــای چهــارم و

پنجــم ماندهانــد و از فرصتهــای اســتخدامی و شــغلی متناســب

بــا توانمندیهــای خــود ،برخــوردار نمیشــوند ( .)7لــذا باتوجــه

بــه لــزوم شــناخت مؤثرتریــن راههــا بــرای افزایش کیفیــت تعلیم
و تربیــت و همچنیــن خــأ علمــی موجــود در جهــت اثربخشــی

روش مونتــه ســوری بــر یادگیــری ریاضــی و بهبــود مهارتهــای
ارتباطــی کــودکان کمتــوان ذهنــی و نیــز ویژگیهــای مــواد

آموزشــی ایــن روش )32( ،هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی

تأثیــر آمــوزش بــه روش مونتــه ســوری بــر یادگیــری مفاهیــم

2- The University of Virginia in Charlottesville
3- Coren
4- National Council of Teachers of Mathematics
5- Holonesky
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کــه بهطــور خــودکار بــه کــودک بازخــورد ارائــه دهنــد و آنــان از

و كانــادا تأكیــد کردهانــد كــه بهتریــن روش آمــوزش ریاضــی

تعلیم و تربیت استثنایی

بررسی تاثیر آموزش به روش مونته سوری بر یادگیری مفاهیم ریاضی و بهبود مهارتهای ارتباطی در دانش آموزان کم توان ذهنی

ریاضــی و بهبــود مهارتهــای ارتباطــی در دانــش آمــوزان
کمتــوان ذهنــی هســت.

پژوهــش حاضــر از نظــر هــدف ،کاربــردی و بــر اســاس

ماهیــت و نحــوه گــردآوری دادههــا از نــوع شــبه آزمایشــی

اســت .هــرگاه شــکلگیری مســئله ناشــی از ضــرورت دســتیابی

بــه راهحــل مشــکل خاصــی باشــد ،تحقیــق کاربــردی اســت.
جامعــه آمــاری پژوهــش را كلیــه دانــش آمــوزان کمتــوان

ذهنــی مراكــز آموزشــی كــودكان شــهر لــردگان كــه شــامل 5

مرکــز بــود ،تشــكیل میدادنــد ،در ایــن تحقیــق نمونهگیــری بــه
روش در دســترس صــورت گرفــت .در ایــن پژوهــش حداقــل

یــک کالس  10نفــره بهعنــوان آزمایــش و یــک کالس  10نفــره

و معلــم کامــل شــد .نمرهگــذاری ایــن پرسشــنامه بــا اســتفاده از

طیــف لیکــرت  5گزینـهای از کامـ ً
ا مخالفــم ( 1نمــره) ،مخالفــم(
 2نمــره) ،مطمئــن نیســتم( 3نمــره) ،تــا حــدودی موافقــم(4

نمــره) ،کامــ ً
ا موافقــم( 5نمــره) میباشــد .حداقــل نمــره
بــرای ایــن پرسشــنامه  5و حداقــل  90میباشــد .پایایــی ایــن
پرسشــنامه در پژوهــش نظــری بــا اســتفاده از روش بــاز آزمــون

 0/81بهدســتآمده کــه پایایــی مناســبی میباشــد .همچنیــن
روایــی صــوری ایــن پرسشــنامه نیــز در ایــن پژوهــش مــورد

تأییــد کارشناســان قــرار گرفــت ضمــن اینکــه از طریــق ضریــب

توافــق نظــر  10نفــر از اســاتید اخــذ گردیــد کــه حاکــی از تأییــد
شــدن روایــی محتوایــی ایــن پرسشــنامه میباشــد(  .)33آلفــای
کرونبــاخ پرسشــنامه در پژوهــش حاضــر  0/79میباشــد.

برنامه مداخلهای

بهصــورت کنتــرل ارائــه شــد .معیارهــای ورود بــه مطالعــه
داشــتن حداقــل  7و حداکثــر  15ســال ســن ،نداشــتن بیمــاری

در ایــن پژوهــش از روش آمــوزش مونته ســوری که برگرفته

جســمی و روانشــناختی دیگــر ماننــد اوتیســم و ناتوانــی حرکتــی

از كتــاب روش مونتــه ســوری میباشــد ،اســتفادهشــده اســت.

گــروه آزمایــش بــا روش آموزشــی مونتــه ســوری و گــروه کنتــرل

زندگــی روزمــره ،مهارتهــای حســی ،مهارتهــای محاســبه

و نداشــتن اختــال یادگیــری بخصــوص اختــال ریاضــی اســت.

برنامــه آموزشــی مونتــه ســوری در  5بخــش (مهارتهــای

بــه شــیوه ســنتی مــورد آمــوزش قــرار میگیرنــد.

كــردن ،فرهنــگ ،زبــان و ) ...ســازماندهی شــده و در طــی 3

ابزار پژوهش
پرسشــنامه محقــق ســاخته مهــارت ریاضــی :دادههــا

بــا اســتفاده از آزمــون محقــق ســاخته مهارتهــای ریاضــی

مــاه بــر روی نوآمــوزان اجــرا شــد .كلیــه جلســات آموزشــی بــا

اســتفاده از وســایل کمکآموزشــی مختــص شــیوه مونته ســوری

برگــزار شــد و همچنیــن تفاوتهــای فــردی در نظــر گرفتــه شــد.
جدول -1برنامه جلسات آموزشی برگزار شده به روش مونته سوری

ارزیابــی شــد  .ایــن آزمــون دارای  12ســؤال میباشــد کــه بــا

شــناختی ،ســن و ســال تحصیلــی گــروه نمونــه طراحــی و ســاخته

برنامه
زمان

کمــک معلمــان و متخصصــان ریاضــی بــا توجــه بــه ویژگیهــای
شــد .شــیوه نمرهگــذاری ایــن آزمــون بــه ایــن طریــق اســت کــه

بــر اســاس میــزان دشــواری ســؤاالت بــه هــر ســؤال  1یــا  2نمره

تخصیــص داده شــد .روایــی ایــن آزمــون توســط  10متخصــص
پرسشــنامه مهــارت ارتباطــی بارتــون( :)1990بــرای

بررســی مهارتهــای ارتباطــی کــودکان کمتــوان ذهنــی از
پرسشــنامه مهارتهــای ارتباطــی بارتــون اســتفاده شــد .ایــن

پرسشــنامه  18ســؤال را در برگرفتــه و هــدف از آن کمــک بــه

فــرد بــرای حصــول بینــش در مــورد مهارتهــای ارتباطــی فــرد

مهارتهای زندگی

در ایــن حــوزه تأییــد شــد.

ماه اول

ماه دوم

نحــوه ســام و خداحافظــی
كــردن روزانــه ،مراقبــت
از محیــط داخــل كالس،
تشــكر و درخواســت كردن،
روش قــرار دادن صندلــی،
تمیــز كــردن میــز كار ،روش
شســتن دســتها ،روش
چیــدن میــز غذاخــوری،
روش مســواك زدن بهطــور
صحیــح ،نحــوه پوشــیدن
لبــاس ،جــارو كــردن زمین،
نحــوه بســتن دكمــه معمولی
و دکمهفشــاری ،نحــوه بــاز
و بســتن زیــپ ،نحــوه گــره
زدن بنــد كفــش ،راه رفتــن
روی خــط بــا حفــظ تعــادل.

روش تراشــیدن مداد ،روش
شــمارهگیری پلیــس (،)110
روش شــمارهگیری اورژانــس
( ،)115روش شــمارهگیری
آتشنشــانی( ،)125روش
جــواب دادن بــه تلفــن،
حمــل و جمعکــردن گلیــم
یــا قالیچــه ،روش ســرفه و
عطســه كــردن ،آب دادن
بــه گیاهــان ،نحــوه كادو پیچی
هدیــه ،روش تقســیمبندی
زبالههــا ،تمریــن ریختــن
مایعــات ،نحــوه آویختــن
لبــاس ،نحــوه جفــت كــردن
دمپایــی و كفــش.

ماه سوم

اســتفاده از پیچگوشــتی ،پیــچ
و مهــره ،تمریــن ریختــن
مایعــات ،واكــس زدن
كفــش ،بــاز و بســته كــردن
در بطــری و قوطــی ،تمیــز
كــردن تختــه گچــی ،شســتن
زمیــن ،میــز و شیشــه،
گردگیــری ،غــذا دادن بــه
حیوانــات اهلــی ،شســتن،
تاکــردن و بــرس كشــیدن
لبــاس ،بــا ابــر شســتن،
اســتفاده صحیــح از قاشــق
و چنــگال ،فعالیتهــای
مربــوط بــه پیمانــه كــردن،
ســابیدن چــوب و فلــز.
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روش پژوهش

میباشــد.این پرسشــنامه در پژوهــش حاضــر بــا کمــک والدیــن

تعلیم و تربیت استثنایی

بررسی تاثیر آموزش به روش مونته سوری بر یادگیری مفاهیم ریاضی و بهبود مهارتهای ارتباطی در دانش آموزان کم توان ذهنی

مفهــوم بــزرگ و کوچــک،
مفهــوم بزرگتــر و کوچکتــر،
مفهــوم ســمت راســت و
چــپ ،مفهــوم اول و آخــر،
مفهــوم وســط ،عبــور از ماز،
خــط ایســتاده و خوابیده ،خط
کــج و خمیــده ،مفهــوم شــب
و روز.

زبان

آشــنایی با شــعر فصــل پاییز،
تكمیــل نقاشــی نیمهتمــام،
آشــنایی بــا ســرود ملــی،
مهــارت ترســیم (وصــل
نقطههــا) ،انشــا شــفاهی،
مهــارت چــاپ ،مهــارت
ترســیم اشــكال هندســی بــا
شــابلون ،ســخنرانی عمومــی
(نشــان دادن و گفتــن).

آشــنایی بــا حــروف الفبــا
(حــروف ســمباده ای) ،اشــیا
صدادار ( ســاز هــای مختلف
ماننــد ســاز هــای عــرف)،
آمادگــی بــرای نوشــتن
روی تختــه ســیاه یــا وایــت
بــرد انفــرادی ،ســخنرانی
عمومی(گفتــن قصــه دربــاره
یــک عکــس) ،آمــوزش
بــا حــروف الفبایــی بــزرگ
متحــرک ،نوشــتن بــا دســت
در جعبــه شــن ،نوشــتن بــا
دســت روی تختــه

آمــوزش بــا حــروف الفبایــی
كوچــك متحــرك ،فهرســت
لغــات آوانــگار ،کتابچههــای
آوانــگار ،کارتهــای جمالت
آوانــگار ،پوشــه آوانــگاری
كلمــات همخانــواده ،كتــاب
داســتان آوانــگار ،كلمــات
بیقاعــده و جورچیــن.

فرهنگ

برنامه
زمان

مفهــوم اعــداد 0تــا  3بــا میلــه
اعــداد و مهرههــا ،مفهــوم
پهــن و نــازك ،مفهــوم چــاق و
الغــر ،شــكل گــردی ،مفهــوم
اعــداد  4تــا  7بــا میلــه اعــداد
و مهرههــا ،مفهــوم دور و
نزدیــك ،مفهــوم عقــب و
جلــو ،شــكل ســهگوش،
مفهــوم اعــداد  8تــا  10بــا
میلــه اعــداد و مهرههــا،
مفهــوم ســبك و ســنگین.

مفهــوم كمتــر و بیشــتر،
شــكل چهارگــوش ،اعــداد
 1تــا  10بــا میلــه اعــداد بــا
کارتهــای عــدد (تركیــب و
جداســازی) ،مفهــوم عقــب
و جلــو ،مفهــوم بــاال و پاییــن،
مفهــوم زیــرورو ،مفهــوم
كنــار ،مفهــوم داخــل و
خــارج ،مفهــوم بلنــد و كوتاه،
مفهــوم بلندتــر و کوتاهتــر.

جورچیــن نقشــه ایــران،
معرفی و شــناخت حیوانات،
تقویــم روزانــه ،آشــنایی بــا
میــوه هــای فصــل پاییــز،
جورچـــین نقـــشه نیــم
کــره هــا ،معرفــی حیوانات
جهــان ،ارزش و اهمیــت
خورشــید ،فصــل هــا،
جورچیــن نقشــه قــاره ای
کــه کــودک در آن زندگــی
مــی کنــد ،قســمت هــای
مختلــف حیوانــات و
توصیــف آن هــا ،تعریــف
قســمت هــای مختلــف
درخــت

معرفــی ســه عنصــر،
آشــنایی بــا پرچمهــای
كشــورهای همســایه،
مراســم تولــد ،آشــنایی
بــا بــدن انســان ،اشــكال
مربــوط به خشــكی و آب،
ســاعت (وقــت و زمــان)،
اســتفاده از ذرهبیــن،
تولیدمثــل حیوانــات،
آشــنایی بــا میوههــای
فصــل زمســتان ،اتمســفر،
چرخــه آب.

مهارتهای حسی

حــس بینایــی (قالــب هــای
اســتوانه ای) ،بــرج رنگــی
(مکعــب صورتــی) ،پلــه هــای
رنگــی (پلــه هــای قهــوه ای)
میلــه هــای رنگــی ،اســتوانه
هــای بــدون دســته ،آمــوزش
اســامی،تشــخیصرنــگهــا.

تشــخیص بعــد و رنــگ،
ی هــای بویایــی ،حــس
بطــر 
چشــایی (بطــری هــای
چشــایی) ،مکعــب هــای
دوتایــی ،مکعــب هــای
سـهتایی ،آشــنایی بــا اشــكال
هندســی ،کارتهای اشــكال
هندســی.

قالبهــای كوچــك هندســی،
جعبههــای مختلف هندســی
در اندازههــای مختلــف اول
كوچــك بعــد بــزرگ ،اجســام
هندســی(آبی) ،تختههــای
تــوازن بــرای شناســایی و
تفكیــك وزنهــای مختلــف،
حــس المســه (ســردی،
گرمــی ) و ...

متغیر

مهارتهای محاسبه کردن

نوع آزمون

میانگین

انحراف
استاندارد

مقدار
آماری

معناداری

پیشآزمون

10

12

0/14

0/21

پسآزمون

20

12

0/18

0/11

پیشآزمون

11

12

0/20

0/14

پسآزمون

15

14

0/20

0/12

پیشآزمون

15

11

0/14

0/15

پسآزمون

55

10

0/12

0/25

آزمایش
مهارت
ریاضی
کنترل

آزمایش
مهارت
ارتباطی

کنترل

پیشآزمون

14

10

0/15

0/25

پسآزمون

22

10

0/14

0/32

همانطــور کــه در جــدول فــوق مالحظــه میشــود؛ میــزان

میانگیــن نمــرات آزمــون ریاضــی و مهارتهــای ارتباطــی
در گــروه آزمایشــی از مرحلــه پیشآزمــون بــه پسآزمــون

افزایشیافتــه اســت .امــا در گــروه کنتــرل از مرحلــه پیشآزمون

بــه پسآزمــون تغییــری چندانــی حاصــل نشــده اســت.

صــف
آشــنایی بــا بــرگ ،گل،
ریشــه و حاشــیه بــرگ ها،
جشــن هــا و مناســبت هــا،
فرورفتــن در آب (شــناور
و غیــره) ،مخلــوط جادویی
(تهیــه نــان) ،بــاال بــردن
ســطح آب بــا قــرار دادن
یــک شــی ســنگین ،جمــع
آوری دانــه هــا ،ســاعت
(وقــت و زمــان) ،اســتفاده
از آهنربــا ،آب و هــوا،
میــوه هــای فصــل هــای
بهــار و تابســتان

یافته ها
میانگیــن و انحــراف اســتاندارد متغیرهــای پژوهــش در

جــدول  2ارائهشــده اســت.

اطالعات توصیفی
گروهها

نرمالیته

 پیشفرضهای تحلیل کوواریانس آزمون همگنی واریانسها(آزمون لوین)جدول -3نتایج آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانسها
متغیر

مقدار F

درجات آزادی

درجات آزادی

سطح معناداری

مهارت ریاضی

0.057

1

18

0/83

مهارت ارتباطی

0.25

1

18

0/74

همانگونــه کــه از نتایــج جــدول  3برمیآیــد بــا توجــه

بــه ســطح معنــاداری شــرط همگنــی واریانسهــا در مــورد

گروههــای مختلــف موردمطالعــه رعایــت شــده اســت .قبــل
از انجــام آزمــون کوواریانــس ،بایــد شــرط عــدم تعامــل

میــان متغیــر مســتقل و کوواریتــه (پیشآزمــون) بــا متغیــر
پسآزمــون بررســی شــود .مقــدار  fتعامــل میــان گــروه و
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ماه اول

ماه دوم

ماه سوم

جدول -2میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش

تعلیم و تربیت استثنایی

بررسی تاثیر آموزش به روش مونته سوری بر یادگیری مفاهیم ریاضی و بهبود مهارتهای ارتباطی در دانش آموزان کم توان ذهنی

پیشآزمون(کواریتــه) بــا توجــه بــه نمــره پیشآزمــون ،برابــر بــا

آزمــون کوواریانس در جدول  5نشــان داد که مقدار  Fمربوط

معنــیدار نیســت .بنابرایــن ،شــرایط مطلــوب یعنــی تــوازی

معنـیدار اســت ،از ســویی دیگــر مقــدار  Fمربــوط بــه گــروه نیــز

 2.618و ســطح معنـیداری  0.118اســت کــه ازلحــاظ آمــاری

 -همگنی شیب رگرسیون

یعنــی پــس از خــارج کــردن تأثیــر پیشآزمــون ،اختــاف

جدول -4تعامل متغیرهای مستقل و هم پراش جهت بررسی شیب رگرسیون
منابع تغییرات

درجه

مجموع

 10.263و ازلحــاظ آمــاری( )p>0/001نیــز معنــیدار هســت.

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

مقدار F

سطح

معناداری

معنــاداری بیــن میانگیــن نمــرات دو گــروه در پسآزمــون
یادگیــری مفاهیــم ریاضــی وجــود دارد.

جدول -6نتایج آزمون کوواریانس برای مقایسه گروه کنترل و آزمایش بر اساس

تعامل متغیر مهارت
ریاضی و گروه

کــه جــدول بــاال نشــان میدهــد مقــدا  Fبــرای هــر ســه متغیــر
شــیب رگرســیون رعایــت شــده اســت.

جدول -5نتایج آزمون کوواریانس برای مقایسه گروه کنترل و آزمایش بر اساس
نمره پسآزمون با کنترل نمرات پیشآزمون در یادگیری ریاضی

منابع تغییرات

مجموع

مجذورات

درجه

میانگین

آزادی مجذورات

مقدار F

سطح

معناداری

مجموع

معنــادار اســت .)Sig>0.05(.بنابرایــن پیشفــرض همگونــی

خطا

متغیــر مســتقل و هــم پــراش را محاســبه میکنیــم .همانطــور

گروه

بــرای بررســی همگونــی شــیب رگرســیون ،تعامــل بیــن

منابع تغییرات

10324/20

2

5162/10

8/36

0/21

پیشآزمون مهارت
ارتباطی(اثر هم پراش)

3318/59

2

1659/29

3/66

0/13

تعامل متغیر مهارت
ارتباطی و گروه

نمره پسآزمون با کنترل نمرات پیشآزمون در مهارتهای ارتباطی
مجموع

مجذورات

درجه

میانگین

آزادی مجذورات

مقدار F

سطح

معناداری

ضرایب اتا

110/203

1

110/20

177/451

0/001

0/975

17/106

1

17/106

27/545

0/001

0/978

29/18

47

1010/880

50

بحث
هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی تأثیــر آمــوزش بــه روش

ضرایب اتا

مونتــه ســوری بــر یادگیــری مفاهیــم ریاضــی و بهبــود مهارتهــای
ارتباطــی در دانــش آمــوزان کمتــوان ذهنــی میباشــد.

22/742

1

22/742

10/263

0/002

0/749

104/14

47

آمــوزان ،بهبــود توانایــی تصمیمگیــری دانــش آمــوزان ،بهبــود

15941/750

50

معنــاداری وجــود دارد( .)34بیــن شــیوههای تربیتــی مونته ســوری

گروه

377/15

1

377/155

170/208

0/001

0/88

خطا

بــر یادگیــری مفاهیــم ریاضــی در دانــش آمــوزان کمتــوان ذهنــی

مجموع

پیشآزمون یادگیری
ریاضی(اثر هم پراش)

یافتههــا نشــان داد کــه آمــوزش بــه روش مونتــه ســوری

تأثیــر معن ـیداری دارد .ایــن یافتــه بــا یافتههــای ســایر تحقیقــات

( 35 ،34 ،24 ،23و  )36همســو اســت .عالمیــان راد و همــکاران

در پژوهــش خــود دریافتنــد بیــن اهــداف آموزشــی مونتــه ســوری
(حمایــت از دانــش آمــوزان ،بهبــود مشــارکت یادگیــری دانــش

نقــص توجــه دانــش آمــوزان) و غنیســازی محیــط یادگیــری رابطه
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شــیبهای رگرســیون بــرای تحلیــل کوواریانــس فراهــم اســت.

بــه کوواریتــه برابــر  170.208و ازلحــاظ آمــاری ()p>0/001

تعلیم و تربیت استثنایی

بررسی تاثیر آموزش به روش مونته سوری بر یادگیری مفاهیم ریاضی و بهبود مهارتهای ارتباطی در دانش آموزان کم توان ذهنی

(رشــد ذهنــی ،جنبههــای فیزیکــی ،شــناختی ،اجتماعــی ،هیجانی و

مرتبشــدهاند .ایــن فعالیتهــا از عینیــت بــه ســمت ذهنیــت

دارد .بیــن وســایل و تجهیــزات آموزشــی مونتــه ســوری (چیدمــان

چوبــی ،فلــزی ،و پارچ ـهای کــه بــرای آمــوزش مفاهیــم مختلفــی

اخالقــی) و غنیســازی محیــط یادگیــری رابطــه معنــاداری وجــود

تجهیــزات آموزشــی ،رنگآمیــزی مــواد آموزشــی) و غنیســازی

مرتبشــدهاند .بازیهــا بــا اســتفاده از کارت ،ابــزار و وســایل
چــون انــدازه ،شــکل ،وزن ،بافــت ،رنــگ و صــدا تهیهشــدهاند،

گروهــی) و غنیســازی محیــط یادگیــری رابطــه معنــاداری وجــود

ایــن طریــق بتواننــد خطاهــای خــود را اصــاح کننــد(  .)37مــواد و

آموزشــی مونتــه ســوری (فعالیتهــای فــردی ،فعالیتهــای

کــه بهطــور خــودکار بــه کــودک بازخــورد ارائــه دهنــد و آنــان از

دارد .همچنیــن عبــاس زاده نیــز در پایاننامــه خــود تأییــد کــرد کــه

ابــزار مونتــه ســوری در حــوزۀ ریاضیــات از طراحــی علمــی بســیار

همچنیــن افزایــش میــزان و نتیجــه کار در درس ریاضــی میشــود.

متخصــص ،مفاهیــم انتزاعــی ریاضــی بــه شــیوهای ملمــوس و

روش مونتــه ســوری موجــب افزایــش عالقهمنــدی بــه تحصیــل ،و
حســین پــور و همــکاران دریافتنــد آمــوزش بــه روش مونتــه

دقیــق و ویــژه برخــوردار اســت کــه بــا معرفــی آنهــا توســط معلــم

جــذاب به کــودکان شناســانده میشــود .مفاهیــم ناملمــوس ریاضی

ســوری بــر توجــه و ســازمان ادراکــی کــودکان پیشدبســتانی5-6

در مونتــه ســوری قابلدیــدن ،لمــس و حــس کــردن میشــوند و

آزمایــش از توجــه و ســازمان ادراکــی باالتــری برخــوردار بودنــد.

مفاهیــم اولیــه ریاضیــات را بــه دو طریــق میآمــوزد یــا از طریــق

ســاله تأثیــر معنــادار داشــته اســت( .)24بهاینترتیــب کــه گــروه
ابوطالبــی شــکور و همــکاران دریافتنــد کــه آمــوزش بــه روش

بهاینترتیــب درکــی عمیــق از آنهــا فراهــم میآیــد .یــك كــودک
كار كــردن بــا مســائل قابللمــس و یــا از طریــق روشهــای تئــوری،

مونتــه ســوری باعــث افزایــش مهارتهــای درک معانــی کلمــات

مونتــه ســوری نشــان میدهــد كــه اگــر یــك كــودك در ســالهای

میشــود( .)35هورتــون پژوهشــی بــا عنــوان اثــرات ریاضــی

بــا خوشــحالی بســیاری از واقعیتهــا و مهارتهــای حســاب را

پژوهــش کــودکان  6تــا  9ســاله حضــور داشــتند .یافتههــا نشــان

ایــن واقعیتهــا بهصــورت انتزاعــی ســاعتهای طوالنــی تمریــن

مونتــه ســوری در طــی یــک مداخلــه  25روزه ،دانــش آمــوزان

غیرمســتقیم حقایــق را کشــف میکنــد .بهعنوانمثــال کارکــردن

 ،یادگیــری الفبــا و خوانــدن در دانــش آمــوزان پیشدبســتانی

نمایشــی در یــک کالس مونتــه ســوری بــه انجــام رســاند .در ایــن
داد کــه بــا معرفــی نقاش ـیهای نمایشــی در کنــار کارهــای ریاضــی

افزایــش توانایــی جمــع و تفریــق را نشــان دادنــد( .)36آمــوزش

اولیــه بــه مســائل ریاضــی دسترســی داشــته باشــد او بهســادگی و

(همانندســازی) میکنــد درحالیکــه در ســالهای بعــد بــرای درك

و ممارســت  ،مــورد نیــاز اســت در ایــن روش کــودک بهطــور

بــا :نردههــای اعــداد  ،اعــداد و شــمارندهها  ،روش ســرنخدهی،

مفاهیــم ریاضــی از راه شــفاهی حاصــل نمیشــود بنابرایــن بایســتی

کارتهــای اعــداد ،سیســتم اعشــاری  ،جمــع و تفریــق و .)37 ( ...

بــرای كــودكان فراهــم نمــود و اورا تشــویق بــه كشــف و تجربــه

روش مونــه ســوری یادگیــری بهوســیله بــازی صــورت میگیــرد.

محیــط و فضــای مناســب را بــا اســتفاده از حــواس  -وســایل و ...

كــرد بــا توجــه بــه انــواع دانــش ریاضــی شــامل دانــش فیزیكــی

و دانــش منطقــی -ریاضــی هســت( .)6کالســی کــه بــا اســتفاده از

از طــرف دیگــر در تبییــن ایــن اثربخشــی بایــد عنــوان کــرد کــه در

کــی عقیــده دارد بازیهــا ،بیشــتر از فعالیتهــای مــداد و كاغــذی

در یادگیــری ریاضــی بــه ایجــاد انگیــزه كمــك میکنــد(.)37

شــیوه مونــه ســوری تنظیمشــده باشــد و ایــن روش را بهعنــوان

شــورای ملــی معلمــان ریاضــی در آمریــكا و كانــادا نیــز تأكیــد

تفــاوت اساســی خواهــد بــود .بهجــای صندلیهــا و نیمکتهــای

آمــوزان خودشــان بــه ســاخت مفاهیــم ریاضــی بپردازنــد ،ایــن

شــیوه مورداســتفاده آموزشــی اجــرا کنــد ،بــا ســایر کالسهــا دارای

چیــده شــده ردیفــی در کالسهــای معمــول و ســنتی در یــک

کالس ادغــام میشــوند و بــه کــودکان کــم ســن تــر اجــازه داده

میشــود تــا از طریــق مشــاهده بزرگترهــا یــاد بگیرنــد و چگونگــی

انجــام فعالیتهــای مختلــف را مشــاهده کننــد .کــودکان ســنین

۶تا9ســال در یــک کالس درس میخواننــد و گــروه ســنی 9تــا 12

ســاله در کالســی دیگــر .فعالیتهــای مختلفــی حــول بازیهــای
مربــوط بــه یادگیــری گــردآوری و بــر اســاس ضریــب دشــواری
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کردهانــد كــه بهتریــن روش آمــوزش ریاضــی آن اســت كــه دانــش
شــورا در آمــوزش ریاضــی بــه كــودكان دبســتانی و پیشدبســتانی،

بــر بــازی بهعنــوان روش مؤثــر تأكیــد کردهانــد ( .)38بنابرایــن
روش آموزشــی مونتــه ســوری موجــب بهبــود یادگیــری ریاضی در

افــراد میشــود.

از دیگــر یافتههــای پژوهــش حاضــر اثربخشــی آمــوزش بــه

روش مونتــه ســوری بــر رشــد مهارتهــای ارتباطــی در دانــش

آمــوزان کمتــوان ذهنــی میباشــد .نتایــج نشــان داد نمــرات
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محیــط یادگیــری رابطــه معنــاداری وجــود دارد .بیــن فعالیتهــای

انجــام میشــوند .طراحــی ایــن ابــزار و وســایل بهگونــهای اســت

تعلیم و تربیت استثنایی

بررسی تاثیر آموزش به روش مونته سوری بر یادگیری مفاهیم ریاضی و بهبود مهارتهای ارتباطی در دانش آموزان کم توان ذهنی

مهــارت ارتباطــی گــروه نمونــه افزایــش معنــاداری از پیشآزمــون

فیلمبــرداری ویدئویــی اســتفاده شــود .همچنیــن از آنجاییکــه

یافتــه ،احمدونــد و شــیخ کاله دوز نیــز نشــان دادنــد کــه آمــوزش

یشــود تــا ایــن پژوهــش بــا اضافــه کــردن گروهــی
شــده پیشــنهاد م 

بــه پسآزمــون در گــروه آزمایــش داشــته اســت .همســو بــا ایــن
بــه شــیوه مونتــه ســوری موجــب افزایــش مهــارت اجتماعــی در

پژوهــش حاضــر صرف ـ ًا در گــروه کــودکان کــم تــوان ذهنــی اجــرا

از دانــش آمــوزان عــادی و مقایســه آنهــا بادانــش آمــوزان بــا

روش آموزشــی مونتــه ســوری دانشآمــوز بــه عنصــری فعــال

پژوهــش مبنــی بــر تأثیــر روش مونته ســوری بــر یادگیــری مفاهیم

بایــد عنــوان کــرد کــه در شــیوههای یادگیــری مشــارکتی ماننــد

پژوهــش فراهــم گــردد .درنهایــت نیــز بــا توجــه بــه یافتههــای

تبدیلشــده و محیطــی مناســب بــرای تمریــن مهارتهــای

ریاضــی و مهارتهــای ارتباطــی کــودکان کمتــوان ذهنــی پیشــنهاد

در تدریــس بــه روش تفحــص گروهــی ،فراگیــران در داخــل گــروه

روش مونتــه ســوری در جهــت آمــوزش مفاهیــم درســی بهویــژه

اجتماعــی و همدلــی پدیــد میآیــد .جانســون نیــز معتقــد اســت كه
و بیــن گــروه ،بــا یكدیگــر ارتبــاط برقــرار میکننــد و همــكاری،

اعتمادبهنفــس و درك آنهــا افزایــش مییابــد ،و درعینحــال،

فراگیــران شــیوهی یادگیــری فعــال را نیــز فرامیگیرنــد (.)39

بنابرایــن میتــوان گفــت در شــیوه آموزشــی مونتــه ســوری دانــش
آمــوزان از یــکطــرف ناگزیــر بــه اعمــال دقــت در دریافت روشــن

نظرهــای ســایر همکالسـیهای خــود و از ســوی دیگــر ،موظــف به
ارائــه پاسـخهای مرتبــط بــا نظرهــای آنــان هســتند .هــر دو اینهــا

مســتلزم رعایــت چارچوبهــای ویــژه بــرای برقــراری یــك ارتبــاط
منطقــی و اصولــی بیــن تمــام اعضــای گــروه اســت ،لــذا بــه نظــر

میرســد ایــن اقدامــات و ممارســت آنــان در پرتــو زمینههایــی

كــه معلــم درس فراهــم میكنــد ،درمجمــوع شــرایط مناســبی برای

تقویــت مهارتهــای ارتباطــی دانشــجویان از قبیــل شــنیدن ،دقت
كــردن ،رعایــت حقــوق دیگــران ،احتــرام بــه نظرهــای دیگــران،
پذیــرش نظرهــای مخالــف ،رعایــت آداب محــاوره و گفتگــو،
ســكوت بــه هنــگام لــزوم را كــه همــه از مهارتهــای ارتباطــی

اســت ،فراهــم م ـیآورد.

میشــود کــه معلمــان ترغیــب شــوند تــا در آموزشهــای خــود از
ریاضــی بــه کــودکان کمتــوان ذهنــی اســتفاده کننــد تــا فرصــت
رشــد و ارتقــای مهارتهــای تحصیلــی و ارتباطــی ایــن گــروه از
دانــش آمــوزان فراهــم شــود.
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کــودکان پیشدبســتانی میشــود.)26( .در تبییــن ایــن یافتــه
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