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"آموزش و پرورش کلگرا رسیدگی به تمامی ابعاد انسانی ،ذهن ،روح و روان کودک
است .زندگی یک کل بهم پیوسته است و آموزش باید به دانشآموزان در دیدن این
اتصاالت کمک کند (میلر ".)0222،

) Miller.John.P. (1944 -

مروری کوتاه بر زندگی شخصی و علمی
"جان (جک) .پی .میلر" متولد سال  4411درکشور آمریکا است .میلر ،مدرک لیساان
میسوری ،فوق لیسان

واود را در رشاته اتتصااد از دانشا ا

را در رشته تعلیم و تربیت از دانش ا هاروارد و سرانجام دکترای وود را در رشته برنامهریزی درسای از

دانش ا تورنتو کانادا در سال  4494دریافت کرد است .وی درسال  4494به کشور کانادا مهاجرت کارد و هام اکناون بایش
از 02سال است که استاد تعلیم و تربیت در دانش ا تورنتو کانادا میباشد .برطبق گفتههاای واودش ،دلیال مهااجرت وی باه
کانادا بخاطر مخالفت او با مشارکت امریکاا در جنا

بار علیاه ویتناام باود اسات (ساوابق آموزشای و تی ی ااتی جای .پای

میلر.)0240،
میلر در حال حاضر بعنوان پروفسور در مؤسسه مطالعات و تی ی ات آمورزشی آنتاریو در دانش ا تورنتو مشغول تدری

در

دور های آموزش کل گرا و معنویت در آموزش و پرورش میباشد .میلار هام اکناون یکای از تساهیلگاران الالی معنویات و
یادگیری کل گرا در شبکه آموزشی است .تمرکز تی ی ات اویر وی بر روی تأثیرات بلند مدت تمرین مراتبه بار معلماان باود
است و در مورد تمایالت تی ی اتی وی میتوان گفت که ایشان بیشتر به حوز هاای آماوزش کال گارا ،معنویات در آماوزش،
تعمیق در جلسات آموزشی ،و گرایشهای برنامه درسی عالتمند است و بیشتر پروژ های تی ی اتی ایشان نیاز مارتبب باا ایان
گرایشات میباشد(موسسه مطالعات آموزشی

انتاریو0)0240،

 .4در ن ارش این م اله از والله تمامی کتابهای ایشان بطور اعم و از دو منبع زیر به عنوان منابع اللی استفاد شد است و بیشتر مطالب مربوط به زندگی نامه،
افکار و اندیشههای ایشان نیز مست یماً از طریق مکاتبه مست یم با وود ایشان تهیه شد است.
-Education and the Soul: Toward a Spiritual Curriculum. (2000). Albany, New York: SUNY Press.
-The Educational Spectrum. (1983).New York: Longman Edition.

 .0استادیار گرو برنامهریزی درسی ،واحد مرودشت ،دانش ا آزاد اسالمی

vfallahi@yahoo.com

3. Ontario Institute for Studies in Education, 2012
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مهمترین آثار منتشر شد میلر ،آموزش و پرورش و روح ،برنامه درسی کلگرا و آموزش ورد و شف ت است .آورین کتاب
های او"آموزش کل گرای کودک" است که در سال  0242منتشر شاد و همنناین کتااب "آماوزش مااورای فاردی میارا
آموزشی آلکوت ،امرسون ،فولر ،پی بادی و تورو" درسال  0244است.
پروژ های مهمی که توسب میلر به انجام رسید است شامل تسهیل یادگیری کل گارا و معنویات در شابکه آماوزش ،بارای
انجمن نظارت و برنامهریزی آموزشی .)0240(4رهبری کمیته معنویات در شابکه آماوزش و تی یاق در تاأثیرات بلناد مادت
تمرینات مراتبه برای معلمان ،عضویت در کمیته مشورتی و تیم یادگیری مست ل مدرسه کل گرای کودکان .0عضاویت در کاار
تیمی با دولت بوتان برای اجرای رویکرد کل گرا در آموزش این کشور ،عضو کمیته برنامهریزی کنفران

یادگیری کال گارا در

سال  0224میباشد.0
میلر در زمینه احیای آموزش کل گرا و تربیت معنوی بسیارتالش کرد است ،و از اوایل دهه  4492به تمرین هاتاا یوگاا و
ویپاسانا ،یا شهود ،و مدیتیشن میپرداوته است(1موسسه مطالعات آموزشی انتاریو.)0240،
معرفی اندیشه و افکار وی
پرورش معنوی
به طورکلی ف ر فکری و فرهن ی لاحب نظران غربی در م وله معنویت و دین است که موجب تأکید زیااد میلار بار پارورش
معنوی و منجر به والتیت او در تدوین برنامه درسی برای پرورش معنوی بود است.
میلر با انت اد به روشهای تربیتی معالر بیان میکند که اندیشه های دینی و معناوی در عرلا علام و داناش باازی ر
حاشیه ای یا بی اهمیت بود اند؛ لذا طرحی جدید درعرل ایدئولوژی های برنامه درسی بنیاد گذاری کرد است تاا باا ارائاه
تصویری از روح و مفاهیم معنوی از مذاهب ،ادیان و دیدگا های مختلف ،یک برنامه درسی معنوی را ترسیم نماید ن اهی که
تا به امروز با پر رزق برق شدن اندیشه های نوینی چون پست مدرنیسم و ایدئولوژی های انت اادی ،نومفهاوم گرایای ،تاا حاد
زیادی ناشناوته و مفغول ماند است .البته باید توجه کرد که اساساً دین و معنویت در اندیشه های میلر یکی نیسات و غالبااً
عطف توجه وی به جنبه های معنوی و روحانی انسان است(م .مهرمیمدی؛ م .امین وندتی.)4011،
غفلت غرب نسبت به معنویت و ضرورت توجه به آن تبالً نیز توسب افرادی چاون فرانکال)4012(5و الکیان )0222( 9
عنوان شد که معت دند ما درسرگشت ی معنوی به سر میبریم و بی معنایی ،مسئله وجودی اللی زماناه ماسات و بایاد باه
معنویت توجهی جدی کرد .به اعت اد میلر ویژگی ها و عمل نظام های آموزشی طی دهه های اویر مبتنی بار پارورش رشاد
ع النی و متکی بر پیشرفت آزمون ها و در نتیجه نادید گرفتن رشد در حوز های اجتماعی ،عاطفی و معنویت فراگیران بود
است .میلر همنون شلدراک )0229( 9معت د است که معنویت ،ارتباط عمی ی با فضایل انسانی نظیر بخشاندگی ،مهرباانی و
شف ت دارد و به لیاظ سالمت روانی باعث فروکشی اضطراب و کاهش احساس تنهایی و نیز سبب افزایش عزت نف  ،توانایی
ارتباط و شایست ی روانی میگردد.

)1. Association For Supervision And Curriculum Development.( ASCD
2.Wholechildschool.ca
3.Holisticlearningconference.org
4. Ontario Institute for Studies in Education, 2012
5. Frankel
6. Elkins
7. Sheldrake
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میلر از جمله لاحب نظرانی است که در دنیای چالش بران یز ،پرتالطم و متعارض غرب ،اندیشهای متفاوت را در تعلیم
و تربیت و به طور واص ،در حوز برنامه درسی مطرح میسازد .میلر دگراندیشی نوظهور در حوز برنامه درسی دنیای معالر
است که ظاهراً ،از تافل تجددگرایی بازماند است؛ ولی ظهور اندیشمندانی همنون میلر در دنیاای غارب ،بارعک

نمایاان ر

ع ب ماندگی تفکر تجددگرایی در دنیای جدید است که در وهل اول ،این نکته امری متناتض جلو مینماید .متأسافانه ایان
نکتهای ظریف است که در تار و پود جامعه و تفکرات غرب ریشه دوانید است .مطرح ساوتن چنین اید ای (تربیت معنوی)
از سوی میلر در حوز مطالعات برنامه درسی معالر در غرب ،روشن ری والی دارد که منجر به تادوین یاک برناماه درسای
نوظهور در دنیای غرب است (م .مهرمیمدی؛ م .امین وندتی.)4011 ،
ایدئولوژیهای برنامه درسی ،از حوز های دی ر مورد عالته میلر است .وی در کتاب"طیفهای تعلایم و تربیات جهات
گیریهای برنامه درسی" (جی .پی .میلر )4410 ،هفت ایدئولوژی و جهتگیری این ایدئولوژیها را در برنامه درسی و عنالار
آن شرح میدهد و با لراحت ایدئولوژی آور یعنی مآورای فردی را به عنوان ایدئولوژی م بول وود انتخاب و معرفی میکند.
به اعت اد میلر ،از بین عنالر برنامه درسی ،معلمان رکن مهمی در پارورش معناوی فراگیاران هساتند کاه باه منظاور
موف یت در این امر هموار باید رویکردی معنوی به همه دروس ،معنیدار کردن زندگی انسان و ارتباط باا دنیاای متعاالی را
دستور کار هر روز وود ترار دهند .برای مثال میلر در حوز اجرای برنامه درسای معناوی کارهاا و اتاداماتی را پایش روی
مربیان میگذارد؛ مانند مراتبه ،تجسم کردن ،کار با رؤیاها و ن ارش والق روزانه .البته همانطور که تبالً اشاار شاد ،مراتباه
مورد نظر میلر با سنتهای مذهبی ارتباط چندانی ندارد .مراتبه مورد نظر او شامل توجه به تانف  ،رواباب بادن ،را رفاتن،
لداها و کلمات واص ،تجسم های ذهنی و آرامش عضالنی است که الزم است با فعالیتهای رسمی مدرسه همنون آزمون-
ها ،ورزش و نمایش همرا شود .فراووانی تخیالت ،پرورش اندیشهها و تصورات دانشآماوزان ،و تشاویق والتیات از جملاه
اهدافی است که میلر با افزودن عنصر تجسم ذهنی ،تصهگویی و ن ارش والق به برنامه درسی دنبال میکند .او معت اد اسات
که آموزش معنوی در پرورش ذهنی ،جسمی و روحی هر شاگرد مؤثر است .برای میلر ،آموزش هنر از جای ا والی در برنامه
درسی برووردار است چرا که در پرورش روح و معنویت ،ن ش مهمی دارد .به هرحال او با طرح افکاار واود ساعی دارد لازوم
تبدیل «مدارس مکانیکی» با تمرکز بر آزمونهای استاندارد ،نمایش معیارها و ال وهای راهبردی و جدولهای سازمانی را باه
"مدارس روح بخشی" تبیین کند که به والتیت ،وود ان یزی ،سرگرمی و ماجراجویی معطوف است (جی .پی .میلر.)0229 .
آموزش کل گرا
به زعم وی ،آموزش عمومی اغلب تیت نفوذ و سلطه نمرات آزمونها و ویژگیهای میدود شد از عملکرد و موف یت اسات .در
م ابل ،آموزش کل گرای پیشنهادی توسب جان میلر اتصال بین اشکال مختلف تفکر ،اتصال بدن و ذهن را پرورش مایدهاد و
زندگی درونی کودک را به رسمیت میشناسد.
اساساً م صد اللی تربیت با رویکرد کل گرائی ،رشد همه جانبه دانشآموز ،مغز ،تلب ،بدن و روح و روان اوسات؛ در عاین
حال که به رشد و پیشرفت همه جانبه جامعه یادگیرند نیز توجه واص می شود .لاحبنظران کل گرا برنامههاای درسای را
طراحی میکنند که ارتباطهای حمایتی را در ابعاد چندگانه یادگیری تأمین کند .ابعااد یاادگیری عبارتناد از :یاادگیریهاای
فرافردی از طریق فراهم کردن زمینهای ارتباط با مردم و مشارکت در ساوت و الالح جامعاه ،یاادگیریهاای درون فاردی از
طریق فراهم سازی امکان فراشناوت و اتصال به را های زندگی بخش ،ارزشهای معنوی ،تدرتهای الیزال و مانادگار و کساب
تدرت م ابله با تدرتها و فشارهای اجتماعی و مییطی و سازگاری با پدید های طبیعی است.
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میلر با میوریت تفکر کل گرا درکتاب آموزش کل گرا مطرح میکند که عالتمند باه اتصاال باین تجاارب انساانی اسات،
ارتباط بین ذهن و بدن ،بین تفکر وطی و شیو های شهودی کسب دانش ،بین فرد و جامعه ،و بین وود شخصی و وود مآوری
فردی .وی توضیح میدهد که چطور و چ ونه تفکر کلن ر باعث تلفیق دیدگا های علمی و معنوی ،طراحی رومانتیاک ،انساان
گرایانه ،و سایر جای زینهای افراطی با جهانبینی اتمی عصر مدرن میشود .و در این راستا به ن ش معلم و اساتراتژی هاای
اجرای برنامه درسی کل گرا نیز اشار میکند (جی .پی .میلر.)0229،
میلر سه چشم انداز کلی (انت الی ،4بیث و مذاکر یا تبادلی ،0و دگرگونی یا تیولی )0را ارائه مایدهاد و کااربرد آنهاا را در
تدوین ،اجرا و ارزشیابی برنامه درسی بیان میکند که به اعت اد او اتصال کل دانش را تسهیل میکند .ثبات و تولایف مدرساه
کل گرای کودکان تورنتو (تاسی

 ) 0224نمونههای عملی از معلمانی را نشان میدهد که ایاد هاای میلار را در کاالسهاای

درس وود ترکیب کردند ،و این که چ ونه "برنامه درسی کل گرایانه" را میتوان در هر دو م یاس کوچک و بزرگ اجرا کرد.
او در کتاب "آموزش و پرورش و روح" بطور جامع بیان میکند که چطاور روح (سارزندگی و نشااط) مایتواناد از طریاق
جلسات آموزشی تغذیه و پرورش داد شود .و چطور مؤسسات آموزشای لااحب روح و روان (دارای هادف و معناا) هساتند و
اینکه چه کاری میتوانند انجام دهند تا زندگی روحانی مدارس را مورد مراتبت ترار دهند (جی .پی میلر.)0222،
به اعت اد وی ،آموزش معنویت ،مذهب ،و للح تالش میکند تا عمی اً ابعاد جهانی و واص آموزش بارای لالح درونای و
جمعی را کشف کند .او معت د است که آگاهیها و درک فرهن ی از طریق تمرکز بر جنبههای مثبت سنت وردگرائی به جاای
جنبههای منفی آن پرورش داد میشود و اینکه مشکالت تاریخی وشونت و جن

ناشی از هژمونی مذهبی است (ای .بارنات

مایر؛ جی .لین و جی .پی میلر.)0242،
دیدگا تلفی ی او برای آموزش ح

نوعی دوستی عالو بر جنبههای وردگرائی آموزشی ،بخوبی در کتاب "آموزش ورد و

شف ت» شرح داد شد در این کتاب وی بیان میکند که الول اساسی یادگیری بی انتها شامل توجه ،تفکر ،ارتباط ،مشارکت
و مسئولیت ،کمک به دانشآموزان بارای رسایدن باه حسای از هادف؛ و بهباود هوشایاری و ساالمت روان اسات (جای .پای
میلر .)0229،و باالور یکی از موارد مهمی که او به آن اشار میکند روشهای مدیتیشن در آموزش است او معت د است که با
تمرین انواع مختلف مدیتیشن ،معلمان ،دانشآموزان و یا کارمندان میتوانند شخصیت و تدرت شخصی به دسات آورناد .میلار
تکنیکهای آموزشی مدیتیشن در ادیان بزرگ جهان را شرح میدهد و نشان میدهد که چ ونه میتوان آنها را با دانشآماوزان
و زندگی حرفهای سازگار کرد .او همننین به تولیف زندگی پنج مدیتشن بزرگ  -بودا ،سنت ترزا ،مرتون ،گانادی ،و امرساون
 و شیو های معنوی آنها ،شک و تردید و آزمونهایی مربوط با آنها ،برای رشد فردی دانشآموزان و شهروندان پرداوته اسات(جی .پی میلر.)4441،
متفکران الهام بخش نظریات میلر
به اترار وودش ،الهام از بینش توی مارتین لوتر کین

و مفهوم او از جامعه میبوب و دوست داشتنی ،طرح آموزش کل گرای

کودک میتواند وسیلهای برای ساوتن جامعه از طریق آماوزش کالگارا باشاد (جای .پای .میلار .(0242،همنناین میلار در
اویرترین کتاب وود "آموزش ماورای فردی میرا آموزشی آلکوت ،امرسون ،فولر ،پای باادی و تاورو" ( )0244باه اهمیات و

4. Transmission
0. Transaction
0. Transformation
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 از افارادی کاه بسایار. و در نتیجه اثر گذاری آنها بر آثار وودش اشار کرد است4ن ش این متفکرین در جنبش ماورای فردی
 به طور کلی آثار هناری." اشار کرد0" و "رالف والدوامرسون0الهام بخش نظریات تربیتی میلر بود اند میتوان به"هنری تورو
)4149-4190(  هناری دیویاد تاورو.دیوید تورو پر از مفاهیم نو و بدیع از ماهیت انسان و ارتبااطش باا دنیاای اطاراف اسات
 مورخ و رهبار مااورای فاردی، منت د، مخالف مالیات، طبیعت گرا، طرفدار الغای برد داری، فیلسوف، شاعر،نویسند آمریکایی
 و م اله نافرماانی مادنی وی،کنند زندگی ساد در مییب طبیعی بود

 منعک،"1 بهترین کار او کتاب"والدن.(تعالی روح) بود

 و.)0240،بیثی است از م اومت فردی با دولت مدنی که در مخالفت اوالتی نسبت به دولت ناعادالنه بود اسات (ویکای پادیا
 و44  که رهبر جنبش ماورای فردی دراواسب ترن، مدرس و شاعر،آمریکایی

 م اله نوی،)4120-4110 ( رالف والدو امرسون

 در آثار میلر نیز به وفور.)0240،به عنوان تهرمان فردگرایی و منت د پیش و در مورد جبران فشارهای اجتماعی بود (ویکی پدیا
در مورد تأثیر پذیری از افکار و اندیشهای این متفکران و سایر فیلسوفان مآوری فردی مشرق زمین بویژ افکار بودا اتارار شاد
است و همننین با الهام گیری از افکار و اندیشههای مذاهب الهی مسیییت و اسالم به طرحی نو بارای آماوزش معنویات باه
 در نهایت میتوان گفت تأثیر گذاری او در حوز أکادمیک برنامهریزی درسای وسایع و تابال تیساین.کودکان پرداوته است
 تاا حاد زیاادی،بود و در حوز عملی برنامهریزی درسی نیز نظریات وی با ارائاه روشهاای پیشانهادی و شارح جزئیاات آن
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