
          

 

          
  

 

 

www.mums.ac.ir 

Medical Journal of Mashhad 

University of Medical Sciences 

Vol. 63, No.4, P: 2688-2697 

Sep-Nov 2020 

 مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 4رهشما، 63سال 

 2697-2688 ، صفحه99آبان -مهر

 

 

 
 
 

 مقاله اصلی

سوری بر خودکارآمدی تحصیلی کودکان مقطع تاثیر روش آموزشی مونته

 دبستانی شهر بوشهرپیش

 12/03/99 تاریخ پذیرش: -30/01/99اریخ دریافت: ت

 

 1سید احمد هاشمي

 2مختار رنجبر 

 3علي اصغر ماشینچي

 4محمد کارگر

 5محمد بهروزی

 6*مهدی نوروزی

 

 دآزا دانشگاه المرد، واحد تربیتي، علوم گروه استاد1
 ایران،  المرد اسالمي،

 واحد ،مدیریت گروه ، علمي هیات عضو و استادیار2
 ایران ،المرد اسالمي، آزاد دانشگاه ،المرد

 حدوا تربیتي، علوم گروه ، علمي هیات عضو و استادیار3
 ایران ،المرد اسالمي، آزاد دانشگاه ،المرد

 حدوا تربیتي، علوم گروه ، علمي هیات عضو و استادیار4
 ایران ،بوشهر اسالمي، زادآ دانشگاه ،بوشهر

 حدوا تربیتي، علوم گروه ، علمي هیات عضو و استادیار5
 ایران بوشهر، اسالمي، آزاد دانشگاه بوشهر،

 واحد درسي، ریزی برنامه گروه دکتری دانشجوی6
ه )نویسند ایران المرد، اسالمي، آزاد دانشگاه المرد،

 مسئول(

 
 

Email: mehdi_nourozi@yahoo.com 
 

 

 چکیده 

ع ن مقطکاسوری بر خودکارآمدی تحصیلي کودهدف از این پژوهش، تاثیر روش آموزشي مونته مقدمه:

  باشد.دبستاني شهر بوشهر ميپیش

جامعه مي باشد.  س آزمون با گروه کنترلپ -آزمایشي با طرح پیش آزمونروش پژوهش  روش کار:

با  ری برابرامعه آماباشد. تعداد جدبستاني شهر بوشهر ميآموزان مقطع پیشآماری تحقیق حاضر شامل دانش

زار سنجش عبارتند از: باشد. ابنفر مي 16فمند برابر با گیری هدباشد. حجم نمونه با روش نمونهنفر مي 250

پایایي  مي باشد. ( 1392ظهیری خواه ) پكیج آموزشي مونته سوری و پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلي

تجزیه و شد.  و روایي آن در سطح مناسب ارزیابي 86/0معادل ( 1392ظهیری خواه ) پرسشنامه در پژوهش

م اده از نراستفبا  آماری توصیفي و روش استنباطي تحلیل کواریانس تک متغیرهروش های ها با تحلیل داده

 انجام گرفت.  23نسخه  SPSSافزار آماری 

اثیر وشهر تبدبستاني شهر روش آموزشي مونته سوری بر خودکارآمدی تحصیلي کودکان مقطع پیش نتایج:

 بستانيدوری در دانش آموزان مقطع پیش میانگین روش آموزشي مونته سبدین صورت که  مثبت دارد

 .به دست آمد 67.37و در پس آزمون برابر با  29.61گروه آزمایشي در پیش آزمون برابر با 

بست رت کاربا توجه به نتایج نتیجه گرفته مي شود که روش آموزش مونته سوری در صو نتیجه گیری:

 انش آموزان باشد.در مدارس مي تواند زمینه ساز توسعه خودکارآمدی فردی و تحصیلي د

 بوشهر شهر ،دبستانيکودکان پیش ،خودکارآمدی تحصیلي ،سوریروش آموزشي مونته: کلمات کلیدی

 باشد.مياین مطالعه فاقد تضاد منافع پي نوشت: 
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 مقدمه

محقق دانشگاه ویسكانسین مدسیون و دانشگاه ویرجینیا 

در شارلوت ویل نشان دادند کودکاني که با استفاده از روش 

یي با مسائل و مطالب بینند هنگام روبه روسوری آموزش ميمونته

جدید قادر به کنترل خود و توجّه بیشتری هستند. آنان در ضمن 

های بیشتری از های اجتماعي و نیز حل مسأله، مهارتانجام بازی

آموزان، فهم و درک همچنین این دانش (.1) دهندخود نشان مي

بیشتری از کارهای گروهي، اعتماد به نفس و قدرت 

پذیری بیشتری داشته و به هستند. مسئولیّتگیری را دارا تصمیم

نظیر، اعتماد به نفس و افرادی مهم و مؤثر با قدرت رهبری بي

سوری تدریس در روش مونته (.2)شوند موفّقیّت باال تبدیل مي

بر پنج اصل اساسي بنا نهاده شده است: احترام به کودکان: 

خواهند داد  هایي که انجامکودکان نیاز دارند در انتخاب فعالیت

آزاد باشند. اندیشه جاذب: کودکان با زندگي کردن و عمل 

گیرند. خودتعلیمي: در یک محیط کامالً آماده کردن یاد مي

های حساس: کودکان دهند. دورهکودکان خود را تعلیم مي

های بهینه برای یادگیری چیزهای بخصوصي دارند. معلمان دوره

های آماده: و بشناسند. محیط ها را مشاهده کردهباید این دوره

گیرند. در این صورت کودکان در یک محیط آماده بهتر یاد مي

در این روش  (.3)های بزرگساالن نیستند آنها متكي بر کمک

برای آموزش مفاهیم مختلف از ابزارها و وسایلي استفاده 

اند شود که براساس پنج موضوع سازمان دهي شدهمي

های محاسبه های حسي، مهارترتهای زندگي، مها)مهارت

ای با دقّت سوری به گونهکردن، فرهنگ و زبان(. وسایل مونته

اند که هر فعّالیّت روند منطقي و منظّمي را دنبال بندی شدهرده

بندی و ترتیب موجود در بعضي از وسایل به کودکان کند. راه

دهد و به آموزش مهارت حل سازماندهي افكار خود را مي

 (.4)پردازد ل به روشي واضح و روشن از طریق حواس ميمسائ

سوری در کالس درس این است که به انتخاب اساس کار مونته

شخصي در تحقیق و کار احترام گذاشته شود و بیشتر بر 

ی راهنمایي یک بزرگسال تأکید های گروهي بوسیلهدرس

سوری کمک به ذهن آزاد هدف اصلي مونته (.5)دشومي

سوری از ، تا بدون مانع یاد بگیرد. روش مونتهکودک است

لحاظ خود تعلیمي و اصالح خود موفّق است. کودکان با کار 

گیرند. محیط مخصوص برای کردن و تجربه کردن یاد مي

شود تا آنها در میان هم، با آزادی کامل، بدون کودکان آماده مي

استفاده مانع هر چیزی را اندازه بگیرند، بدون خطر لمس کنند و 

آموز مونته دانش 112مطالعه بر روی  2006در سال  .(6)کنند 

آموزان سوری و مدرسه معمولي در میلواکي نشان داد که دانش

مونته سوری عملكرد بهتری در هر دو زمینه اجتماعي و شناختي 

ساله و نصف دیگر  5آموزان دارند. در این مطالعه نصف دانش

اله مونته سوری عملكر بهتری نسبت س 5ساله بودند. شاگردان  12

به همساالن خود در مدارس دیگر در زمینه های شناخت حروف 

بندی کردن ای ریاضي و مرتب و ردهو کلمات، حل مسایل پایه

هایي که از طرف داشتند. همچنین نتایج نشان داد مقاله

آموزان مونته سوری نوشته شده است، دارای جمالت دانش

 (.7)ری بوده و بیشترین رتبه خالقیت را دارند تدستوری پیچیده

بیان کرد که باورهای ( 8)( 1986 -1977بندورا )

خودکارآمدی از چهار منبع: تجربه شخصي، تجارب جانشیني، 

گیرند که ترغیب کالمي و حاالت عاطفي و رواني نشأت مي

باشد. وقتي افراد تجارب شخصي افراد دارای اهمیت خاصي مي

آمیز خواهد بود هستند که کوشش آنها موفقیت بر این باور

اعتماد به نفس آنها برای رسیدن به هدف و پافشاری بر روی آن 

فایده شود و برعكس، هر چه افراد تالش خود را بيبیشتر مي

بپندارند از تالش خود کاسته و خودکارآمدی و در نتیجه 

پیشرفت کمتری در آن زمینه خواهند داشت. خودکارآمدی 

شود و تجارب ها دچار تغییراتي ميراد در طي کسب مهارتاف

شود و آن را شخصي در مواقعي که فرد با یک تكلیف روبرو مي

کند. کند بر افزایش سطح خودکارآمدی فرد کمک ميحل مي

فاکتورهای بسیاری وجود دارند که بر روی این که افراد چه 

ربه شخصي، برداشت و تفسیری از این چهار منبع اطالعات )تج

تجارب جانشیني، ترغیب کالمي و حاالت عاطفي و رواني( 

توانند از تجارب شخصي افراد مي (.9)داشته باشند تأثیر دارد 

های مهم چند طریق مورد بررسي قرار گیرند که یكي از روش
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آموزان در موضوعات این کار این است که از عملكرد دانش

آید که نتایج به دست درسي مربوطه در گذشته سؤال به عمل 

(. 2006آمده از این روش روایي باالیي دارد )بریتنر و پاجارس، 

یابي به موفقیت در خودکارآمدی تحصیلي به اعتقاد فرد به دست

باشد انجام وظایف مربوط به تحصیل و سطوح تحصیلي مي

(. محققاني که در زمینه خودکارآمدی کار 2004)شانک، 

بر طبیعت شناختي باورهای  اند، تأکید خود راکرده

اند. جمالت و سؤاالتي خودکارآمدی تحصیلي معطوف کرده

هایي دهد به جنبهکه خودکارآمدی افراد را مورد سؤال قرار مي

آموزان در مورد خودشان چیست مانند این که ادراک دانش

پردازند. خودکارآمدی تحصیلي معموالَ در یک حیطه مرتبط مي

گیرد. نتایج مطالعات فارال و رسي قرار ميبا وظیفه مورد بر

کننده بینيدهد که بهترین پیشنشان مي (10)( 2009همكاران )

ای عملكرد تحصیلي، متغیر خودکارآمدی مستقیم و واسطه

 باشد.تحصیلي مي

در ( 11)( 1398یارمحمدزاده و فخیمي حسین زاد )

 بررسي تاثیر به روش مونته سوری بر»تحقیقي با عنوان 

خودانگاره و انگیزش در دانش آموزان پسر پایه اول ابتدایي شهر 

بیان نمودند هدف اصلي این پژوهش بررسي تأثیر تدریس « تبریز

آموزان سوری بر خودانگاره و انگیزش در دانشبه روش مونته

باشد. روش تحقیق نیمه پسر پایه اوّل ابتدایي شهر تبریز مي

آزمون با گروه کنترل پس -آزمون آزمایشي از نوع طرح پیش

آموزان پسر پایه اوّل است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش

 1394-1395مدرسه در سال تحصیلي  665ابتدایي شهر تبریز از 

آموز پسر نفر دانش 40دهد. نمونه این پژوهش شامل تشكیل مي

نفر گروه کنترل(  20نفر گروه آزمایش و  20پایه اوّل ابتدایي)

ای ای چند مرحلهگیری تصادفي خوشهشد که با روش نمونهبامي

ها از پرسشنامه خودانگاره و انتخاب شدند. برای گردآوری داده

انگیزش لیو، ونگ و پارکینس که برای ارزیابي خودانگاره و 

انگیزش برای گروه سني پیش دبستان و دبستان به صورت خود 

ات تدریس به دهي طراحي شده است استفاده شد. جلسگزارش

جلسه( بر روی گروه آزمایش  40سوری )به تعداد روش مونته

اجرا گردید و گروه کنترل در معرض آموزش رایج و سنتي قرار 

سوری و گرفتند. پس از برگزاری جلسات تدریس به روش مونته

ها با روش تحلیل کوواریانس، نتایج نشان داد که تحلیل داده

خودانگاره و انگیزش  سوری برتدریس به روش مونته

آموزان پسر پایه اوّل ابتدایي مؤثّر بوده است و این روش دانش

توانسته است باعث تقویت خودانگاره و افزایش انگیزش در 

( 12)( 1396کالهدوز )احمدوند و شیخ آموزان پسر شود.دانش

سوری بر اثربخشي روش آموزش مونته»در تحقیقي با عنوان 

بیان « عي و خالقیت کودکان پیش دبستانيافزایش مهارت اجتما

نمودند هدف اساسي این پژوهش به عنوان یک مطالعه نیمه 

آزمایشي بررسي تاثیر روش مونته سوری برافزایش خالقیت و 

مهارت های اجتماعي کودکان پیش دبستاني بود. آزمودني های 

این پژوهش از میان کودکان یک پیش دبستاني در تهران 

و به صورت تصادفي در گروه های آزمایش و انتخاب شدند 

جلسه کالسي  8کنترل قرار داده شدند. افراد گروه آزمایش در 

که به روش مونته سوری اداره مي شد شرکت کردند. خالقیت و 

مهارت های اجتماعي افراد گروهآزمایش و کنترل یک بار قبل 

از اجرای مداخله ویک بار پس از اجرای جلسه های مونته 

ی، با استفاده از آزمون خالقیت تورنس و پرسشنامه مهارت سور

های اجتماعي ماتسون، مورد ارزیابي قرار گرفتند. در ارتباط با 

فرضیه های پژوهشي، نتایج تحلیل آماری نشان داد که گروه 

آزمایشي پس از شرکت در جلسه هایي که با رویش مونته 

ه کنترل در سوری اداره مي شد، رشد معناداری نسبت به گرو

آزمون خالقیت تورنس و رشد معناداری در پرسشنامه مهارت 

های اجتماعي ماتسون نشان دادند. ازاین رو مي توان گفت روش 

مونته سوری، روشي موثر در افزایش خالقیت و مهارت های 

اجتماعي کودکان پیش دبستاني است. حسین پور و عارفي 

تاثیر آموزش به روش  بررسي»در تحقیقي با عنوان ( 13)( 1394)

ساله  5-6مونته سوری بر رشد اجتماعي کودکان پیش دبستاني

بیان نمودند هدف از اجرای این پژوهش تاثیر « شهر اصفهان

آموزش به روش مونته سوری بر رشد اجتماعي کودکان پیش 

ساله شهر اصفهان بود. روش پژوهش نیمه آزمایشي  5-6دبستاني

ساله  5-6ی کودکان پیش دبستاني  و جامعه ی آماری شامل کلیه

نفر از کودکان پیش دبستاني  60شهر اصفهان بود. نمونه شامل 
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مي شد که به صورت نمونه گیری در دسترس از بین کودکان  

مراکز پیش دبستاني و مهد کودک های شهر اصفهان انتخاب و 

نفر در  30نفره تقسیم شدند ) 30به صورت تصادفي به دو گروه 

نفر در گروه  30یش به روش آموزش مونته سوری و گروه آزما

گواه(. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه رشد اجتماعي وایلند بود. 

ای مونته سوری قرار جلسه 32گروه آزمایش تحت آموزش 

گرفتند، در حالیكه گروه گواه به همان صورت سنتي آموزش 

دید. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش به روش مي

ساله  5-6مونته سوری بر رشد اجتماعي کودکان پیش دبستاني 

تاثیر معنادار داشته است. به این ترتیب که گروه آزمایش از رشد 

اجتماعي باالتری برخوردار بودند. از نتایج پژوهش حاضر نتیجه 

مي شود که مي توان از روش آموزش مونته سوری جهت 

بهره برد. حسابي افزایش رشد اجتماعي کودکان پیش دبستاني 

در پژوهش خود که به بررسي تأثیر آموزش به ( 14)( 1390)

های اجتماعي سوری بر اعتماد به نفس و مهارتروش مونته

کودکان پرداخته بود به این نتیجه دست یافت که بین آموزش به 

سوری با کودکان آموزش دیده به روش عادی از روش مونته

های اجتماعي تفاوت ارتنظر داشتن اعتماد به نفس و مه

سوری را معناداری وجود دارد که مزایای آموزش به روش مونته

نیز در پژوهش خود ( 15)( 2009کند. انگورن و ترکان )بازگو مي

سوری و سنتي را در که کودکان مراکز پیش دبستاني مونته

آزمون قرار آزمون و پسهای پیشکشور ترکیه مورد ارزیابي

مشهود به این نتیجه رسیدند که این کودکان بسیار  دادند. به طور

 اند. تر از کودکان مدارس سنتي بودهموفق

سوری تاثیر روش آموزشي مونتهپژوهش حاضر با هدف 

انجام گرفت. در حقیقت بر خودکارآمدی تحصیلي کودکان 

اهمیت پژوهش حاضر از این روی مي باشد که توسعه مطالب 

حض در مدارس دانش آموزان با موزش های نظری مآنظری و 

دچار سردرگمي و بي هویتي نموده است، که در بسیاری از 

موارد مطالب تدریس شده به کار زندگي شخصي و شغلي آنها 

نمي آید. روش مونته سوری با توجه به اهمیتي که به دانش آموز 

روش آموزش و تدریس را و شخصیت او مي دهد، مي تواند 

و مطالب را با روش کاربردی تری به  برای او لذت بخش کند

های آموزشي در همین راستا برنامهدانش آموز آموزش دهد. 

مختلفي برای آموزش دانش آموزان پیش دبستاني مورد استفاده 

های یادگیری در آنان بهبود یابد و قرار گرفته است تا مهارت

خودکارامدی تحصیلي را بهبود بخشند و با توجه به تحقیقات 

های گذشته و با توجه به اهمیت و لزوم ام شده در سالانج

تحصیالت، در این پژوهش با توجه به اهمیت نقش روش 

دبستاني شهر آموزان مقطع پیشآموزش مونته سوری در دانش

سوری بر بوشهر، به بررسي تاثیر روش آموزشي مونته

دبستاني شهر بوشهر خودکارآمدی تحصیلي کودکان مقطع پیش

 شود.مي پرداخته

 

 پژوهش روش

 -آزمایشي با طرح پیش آزمونپژوهش حاضر روش 

جامعه آماری پژوهش  مي باشد.پس آزمون با گروه کنترل 

حاضر، کلیه دانش آموزان مقطع پیش دبستاني شهر بوشهر 

نفر گروه  8نفر گروه آزمون و  8نفر ) 16هستند و حجم نمونه 

 ها عبارتند از:ادهکنترل( در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری د

برنامه آموزشي مونته سوری  روش آموزشی مونته سوری:

های حسي، های زندگي روزمره، مهارتبخش )مهارت 5در 

های محاسبه کردن، زبان و فرهنگ( سازماندهي شده و مهارت

ماه بر روی نوآموزان اجرا شد. کلیه جلسات آموزشي  3در طي 

ختص شیوه مونته سوری با استفاده از وسایل کمک آموزشي م

های فردی در نظر گرفته شد. پكیج برگزار شد و همچنین تفاوت

آموزشي در تحقیق حاضر برگرفته از کتاب روش مونته سوری 

های زندگي: نحوه سالم و باشد. ماه اول: مهارتمي( 17)( 1939)

خداحافظي کردن روزانه، مراقبت از محیط داخل کالس، تشكر 

روش قرار دادن صندلي، تمیز کردن میز و درخواست کردن، 

ها، روش چیدن میز غذاخوری، روش کار، روش شستن دست

مسواک زدن به طور صحیح، نحوه پوشیدن لباس، جارو کردن 

زمین، نحوه بستن دکمه معمولي و دکمه فشاری، نحوه باز و 

بستن زیپ، نحوه گره زدن بند کفش، راه رفتن روی خط با 

های ای حسي: حس بینایي )قالبهحفظ تعادل. مهارت

های های رنگي )پلهای(، برج رنگي )مكعب صورتي(، پلهاستوانه
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های بدون دسته، آموزش های رنگي، استوانهای(، میلهقهوه

های محاسبه کردن: مفهوم ها. مهارتاسامي، تشخیص رنگ

ها، مفهوم پهن و نازک، مفهوم با میله اعداد و مهره 3تا  0اعداد 

با میله اعداد و  7تا  4و الغر، شكل گردی، مفهوم اعداد چاق 

ها، مفهوم دور و نزدیک، مفهوم عقب و جلو، شكل سه مهره

ها، مفهوم سبک با میله اعداد و مهره 10تا  8گوش، مفهوم اعداد 

و سنگین. زبان: آشنایي با شعر فصل پاییز، تكمیل نقاشي نیمه 

ها(، انشاء سیم )وصل نقطهتمام، آشنایي با سرود ملي، مهارت تر

چاپ، مهارت ترسیم اشكال هندسي با شابلون،  شفاهي، مهارت

سخنراني عمومي )نشان دادن و گفتن(. فرهنگ: پازل نقشه 

ایران، معرفي شناخت حیوانات، تقویم روزانه، آشنایي با 

ها، معرفي حیوانات های فصل پاییز، پازل نقشه نیم کرهمیوه

ای که ها، پازل نقشه قارهجهان، ارزش و اهمیت خورشید، فصل

های مختلف حیوانات و کند، قسمتکودک در آن زندگي مي

های مختلف درخت. ماه دوم: توصیف آنها، تعریف قسمت

 110گیریهای زندگي: روش تراشیدن مداد، روش شمارهمهارت

)اورژانس(، روش شماره گیری  115)پلیس(، روش شماره گیری 

)آتش نشاني(، روش جواب دادن به تلفن، حمل و جمع  125

دن گلیم یا قالیچه، روش سرفه و عطسه کردن، آب دادن به کر

گیاهان، نحوه کادو پیچي هدیه، روش تقسیم بندی زباله ها، 

تمرین ریختن مایعات، نحوه آویختن لباس، نحوه جفت کردن 

های حسي: تشخیص بعد و رنگ، دمپایي و کفش. مهارت

های چشایي(، های بویایي، حس چشایي )بطریبطری

های سه تایي، آشنایي با اشكال دوتایي، مكعب هایمكعب

های محاسبه کردن: های اشكال هندسي. مهارتهندسي، کارت

با میله  10تا  1تر، شكل چهار گوش، اعداد تر و بیشمفهوم کم

های عدد )ترکیب و جداسازی(، مفهوم عقب و اعداد با کارت

ر، مفهوم جلو، مفهوم باال و پایین، مفهوم زیر و رو، مفهوم کنا

تر. داخل و خارج، مفهوم بلند و کوتاه، مفهوم بلندتر و کوتاه

ای(، اشیای صدادار زبان: آشنایي با حروف الفبا )حروف سمباده

)سازهای مختلف مانند سازهای عرف(، آمادگي برای نوشتن 

روی تخته سیاه یا وایت برد انفرادی، سخنراني عمومي )گفتن 

با حروف الفبایي بزرگ  قصه درباره یک عكس(، آموزش

متحرک، نوشتن با دست در جعبه شن، نوشتن با دست روی 

های کشورهای تخته. فرهنگ: معرفي سه عنصر، آشنایي با پرچم

همسایه، مراسم تولد، آشنایي با بدن انسان، اشكال مربوط به 

خشكي و آب، ساعت )وقت و زمان(، استفاده از ذره بین، تولید 

ي با میوه های فصل زمستان، اتمسفر، چرخه مثل حیوانات، آشنای

های زندگي: استفاده از پیچ گوشتي، پیچ و آب. ماه سوم: مهارت

مهره، تمرین ریختن مایعات، واکس زدن کفش، باز و بسته 

کردن در بطری و قوطي، تمیز کردن تخته گچي، شستن زمین، 

میز و شیشه، گردگیری، غذا دادن به حیوانات اهلي، شستن، 

ردن و برس کشیدن لباس، با ابر شستن، استفاده صحیح از تاک

های مربوط به پیمانه کردن، سابیدن قاشق و چنگال، فعالیت

های کوچک هندسي، های حسي: قالبچوب و فلز. مهارت

های مختلف اول کوچک های مختلف هندسي در اندازهجعبه

های توزین برای بعد بزرگ، اجسام هندسي )آبي(، تخته

های مختلف، حس المسه )سردی، یي و تفكیک وزنشناسا

های تماس )با های شنوایي، لمس تختهگرمي و...(، جعبه

های محاسبه کردن: مفهوم بزرگ و های مختلف(. مهارتبافت

تر، مفهوم سمت راست و تر و کوچککوچک، مفهوم بزرگ

چپ، مفهوم اول و آخر، مفهوم وسط، عبور از ماز، خط ایستاده 

یده، خط کج و خمیده، مفهوم شب و روز. زبان: آموزش و خواب

با حروف الفبایي کوچک متحرک، فهرست لغات آوانگار، 

های جمالت آوانگار، پوشه های آوانگار، کارتکتابچه

آوانگارو کلمات هم خانواده، کتاب داستان آوانگار، کلمات 

قاعده و جورچین. فرهنگ: آشنایي با برگ، گل، ریشه و بي

ها، فرو رفتن در آب ها و مناسبتها و...، جشنبرگ حاشیه

)شناور و غیرشناور(، مخلوط جادویي )تهیه نان(، باال بردن سطح 

ها، ساعت آوری دانهآب با قرار دادن یک شيء سنگین، جمع

های های فصل)وقت و زمان(، استفاده از آهنربا، آب و هوا، میوه

 تحصیلی: پرسشنامه خودکارآمدیبهار و تابستان. 

پرسشنامه خودکارامدی تحصیلي با محوریت ارزیابي میزان 

خودکارآمدی تحصیلي کودکان )فرم والدین( است. این 

( تدوین شده است. این 1392پرسشنامه توسط ظهیری خواه )

سوال است. پاسخدهي به سواالت این  22پرسشنامه دارای 
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، 5فقم=ای لیكرت )کامالً مواپرسشنامه مطابق طیف پنج درجه 

-( مي1و کامالً مخالفم= 2، مخالفم=3، نظری ندارم=4موافقم=

معادل  (1392ظهیری خواه )پایای این پرسشنامه در پژوهش  باشد.

و در پزوهش حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ برابر  86/0

محاسبه شد. همچنین روایي صوری و محتوایي پرسشنامه  91/0

ریزی درسي مناسب رشته برنامه بر اساس نظر دو نفر از اساتید

تحلیل  آوری شده نیز با آزمونهای جمعدادهارزیابي شد. 

مورد تجزیه و  SPSS-21کواریانس با استفاده از نرم افزار آماری 

 گیرد.تحلیل قرار مي

 

 تایجن

در این قسمت، ابتدا به توصیف هر یک از متغیرهای 

شود. ل جنسیت پرداخته ميهای فردی اعضاء نمونه شامویژگي

 دیاگرام طرح به صورت زیر است:

 

 دیاگرام طرح تحقیق حاضر -1جدول 

 نمونه گیری گروهها پیش آزمون متغیر مستقل پس آزمون پیگیری  

T3 T2 X T1 ازمایش R 

T3 T2 _ T1 کنترل R 

 

 شاخص توصیفي آموزش مونته سوری -2جدول 

 گروه کنترل گروه آزمایش 

انحراف  میانگین 

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

 4.34 29.58 3.26 29.61 پیش آزمون

 3.75 30.42 5.14 67.37 پس آزمون

 

دهد میانگین روش آموزشي نشان مي 2نتایج جدول 

مونته سوری در دانش آموزان مقطع پیش دبستاني گروه 

و در پس آزمون برابر با  29.61آزمایشي در پیش آزمون برابر با 

به دست آمد. همچنین، در گروه کنترل میانگین روش  67.37

آموزشي مونته سوری در دانش آموزان مقطع پیش دبستاني 

و در پس آزمون  29.58گروه آزمایشي در پیش آزمون برابر با 

 به دست آمد. 30.42برابر با 

 

 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس یک متغیری خودکارامدی تحصیلي -3جدول 

مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات

میانگین  درجه آزادی

 مجذورات

F مجذور اتا سطح معناداری 

 0.89 0.001 329.68 753.91 1 753.91 پیش آزمون

 0.76 0.001 458.34 578.79 1 578.79 گروه

    13.47 13 175.12 خطا

تغیر منظر گرفتن  و کنترل با درهای آزمایش شود که تفاوت میانگین روش آموزشي مونته سوری گروهمشاهده مي 3در جدول 

ودکارآمدی دانش خمعنادار است و روش آموزشي مونته سوری بر افزایش  0.001همراه )خودکارآمدی تحصیلي در پیش آزمون( در سطح 

 آموزان مقطع پیش دبستاني شهر بوشهر تاثیر معنادار داشته است.
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 دو گروه خودکارامدی تحصیليمقایسه  -1نمودار 

 

 گیریتیجهبحث و ن

هدف از تحقیق حاضر، بررسي تاثیر روش آموزشي 

-سوری بر خودکارآمدی تحصیلي کودکان مقطع پیشمونته

نشان  2نتایج جدول  دبستاني شهر بوشهر بود. نتایج نشان داد که:

دهد میانگین روش آموزشي مونته سوری در دانش آموزان مي

رابر با مقطع پیش دبستاني گروه آزمایشي در پیش آزمون ب

به دست آمد. همچنین،  67.37و در پس آزمون برابر با  29.61

در گروه کنترل میانگین روش آموزشي مونته سوری در دانش 

آموزان مقطع پیش دبستاني گروه آزمایشي در پیش آزمون برابر 

به دست آمد.در جدول  30.42و در پس آزمون برابر با  29.58با 

-نگین روش آموزشي مونتهشود که تفاوت میامشاهده مي 3

های آزمایش و کنترل با در نظر گرفتن متغیر همراه سوری گروه

 0.001)خودکارآمدی تحصیلي در پیش آزمون( در سطح 

معنادار است و روش آموزشي مونته سوری بر افزایش 

خودکارآمدی دانش آموزان مقطع پیش دبستاني شهر بوشهر 

 تاثیر معنادار داشته است.

که ( 2009مطالعات فارال و همكاران )با نتایج این یافته 

ای کننده مستقیم و واسطهبینيدهد که بهترین پیشنشان مي

، همسو باشدعملكرد تحصیلي، متغیر خودکارآمدی تحصیلي مي

( در 1398یارمحمدزاده و فخیمي حسین زاد )همچنین مي باشد. 

بررسي تاثیر به روش مونته سوری بر »تحقیقي با عنوان 

خودانگاره و انگیزش در دانش آموزان پسر پایه اول ابتدایي شهر 

سوری بر خودانگاره بیان نمودند که تدریس به روش مونته« تبریز

آموزان پسر پایه اوّل ابتدایي مؤثّر بوده است و و انگیزش دانش

این روش توانسته است باعث تقویت خودانگاره و افزایش 

کالهدوز احمدوند و شیخ و دآموزان پسر شوانگیزش در دانش

-اثربخشي روش آموزش مونته»( در تحقیقي با عنوان 1396)

سوری بر افزایش مهارت اجتماعي و خالقیت کودکان پیش 

روش مونته سوری اداره مي شد، رشد که بیان نمودند « دبستاني

معناداری نسبت به گروه کنترل در آزمون خالقیت تورنس و 

مه مهارت های اجتماعي ماتسون نشان رشد معناداری در پرسشنا

دادند. ازاین رو مي توان گفت روش مونته سوری، روشي موثر 

در افزایش خالقیت و مهارت های اجتماعي کودکان پیش 

حسین پور و عارفي همچنین . همسو مي باشد دبستاني است

بررسي تاثیر آموزش به روش مونته »( در تحقیقي با عنوان 1394)

ساله شهر  5-6جتماعي کودکان پیش دبستانيسوری بر رشد ا

که آموزش به روش مونته سوری بر رشد  ندنشان داد« اصفهان

ساله تاثیر معنادار داشته  5-6اجتماعي کودکان پیش دبستاني 

است. به این ترتیب که گروه آزمایش از رشد اجتماعي باالتری 

مي که با نتایج پژوهش حاضر همسو و همراستا  برخوردار بودند

توان گفت کم یا زیاد بودن عالقه برای تبیین ميباشد. 

های مختلف آموزان نسبت به یادگیری و آموختن موضوعدانش
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ها ارتباط دارد. ها در برخورد با این موضوعدرسي به تجارب آن 

های مختلف وقتي به آموزان در درستجارب یادگیری دانش

، سبب ایجاد های پي در پي باشدصورت موفّقیّت یا شكست

های ها در رابطه با یادگیری موضوعتصوراتي نسبت به توانایي

های ها را در رابطه با موضوعشود و حتي انگیزش آنمختلف مي

آموزی ببیند در دهد. اگر دانشمشابه، تحت تأثیر قرار مي

یادگیری مطالب قبلي موفّق بوده است، برای یادگیری مطالب 

شد و موفّقیّت او در یادگیری باعث  جدید نیز عالقمند خواهد

شود در خود احساس لیاقت و شایستگي کند. بنابراین اگر مي

های نخست آموزان خصوصاً در سالتجارب یادگیری دانش

تحصیلي موفّق و مثبت باشد، در ایجاد نگرش مثبت نسبت به 

آموزاني خود و تواناییهای خود موثر خواهد بود. چنین دانش

آمیز خود در حین بود با تكیه بر تجارب موفّقیّت  قادر خواهند

ها را به زندگي واقعي خود تعمیم دهند و بدون تحصیل، آن

های شدید در ها و استرسها، فشارتحمل سختي بر بحران

زندگي غلبه کنند. این احساس لیاقت و شایستگي که در مدرسه 

ل از سازد که در حل مسائشود، آنان را قادر ميآموخته مي

ای استفاده کنند. از سوی دیگر تجارب های واقع بینانهروش

شكست و عدم شایستگي طي سالیان تحصیل در مدرسه در 

آموزان سبب ایجاد احساس حقارت و خود کم بیني و دانش

ها در دنیای خارج از شود که این امر بر ارتباطات آنپریشاني مي

سوری نیز با فراهم تهمدرسه نیز تأثیرگذار خواهد بود. روش مون

آوردن شرایط مناسب برای یادگیری موفق در کودکان تاثیر 

با توجه به نتایج مثبتي در خودکارآمدی تحصیلي آنان دارد. 

شود که والدین برای تقویت یادگیری در توصیه ميحاصل 

های آموزشي مونته سوری، کودکان، کودکان خود را به کالس

شود در تحقیقات آتي پیشنهاد ميین همچن چرتكه و ... بفرستند.

با موافقت برای استفاده از روش  میزان تحصیالت والدینبین 

چنین عنواني با و  سوری مقایسه صورت گیرد.آموزشي مونته

های کیفي همچون مصاحبه نیز صورت گرفته و استفاده از روش

پژوهش حاضر با  نتایج آن با نتایج پژوهش حاضر مقایسه گردد.

همكاری ضعیف برخي از والدین و یت هایي از جمله محدود

موقعیت زماني از ، دانش آموزان در تكمیل و یا تحویل پرسشنامه

-جنبه شرایط روحي و رواني که آزمودني به سواالت پاسخ مي

محدود بودن و میزان دقت و صداقت پاسخ دهندگان و  دهد

 است. بودهروبه رو به پرسشنامه گیری ابزار اندازه
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 Abstract 

Introduction: The aim of this study is the effect of Montessori educational 

method on the academic self-efficacy of preschool children in Bushehr. The 

statistical population of the present study includes students of Bushehr 

preschool. The statistical population is 250 people. The sample size by target 

sampling method is 16 people. Assessment tools include: Montessori 

educational package and academic self-efficacy questionnaire. Data analysis 

was performed using SPSS statistical software version 23. The results 

showed that the educational method of Montessori has a positive effect on 

the academic self-efficacy of preschool children in Bushehr. To explain, it 

can be said that students' high or low interest in learning and learning 

different subjects is related to their experiences in dealing with these 

subjects. Learning experiences of students in different subjects, when they 

are in the form of success or successive failures, create perceptions about the 

abilities related to learning different subjects and even affect their 

motivation in relation to similar subjects. If a student sees that he has 

succeeded in learning the previous material, he will also be interested in 

learning new material, and his success in learning will make him feel worthy 

and worthy. Therefore, if students' learning experiences are successful, 

especially in the first years of school, it will be effective in creating a 

positive attitude towards themselves and their abilities. 

Key words: Montessori, Self-Efficacy, Children. 
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