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درسیبرنامههای دیدگاهميلر از بندی طبقه  
 

19/9/1397: پذیرش و انتشارتاریخ                                                                6/9/1391تاریخ دریافت:                                   

 

      
 

 خندقياميند دكتر مقصو

 

 مقدمه

ارشد از دانشگاه (، کارشناسی1965تحصیالت کارشناسی خود را در دانشگاه میسوری در حوزه اقتصاد ) 1میلر .جان پی

درسی گذرانده است. وی، ( در رشته برنامه1971( و دکتری را از دانشگاه تورنتو )1967تربیت )وهاروارد در حوزه تعلیم

در تعلیم  ، معنویتنگرکل وپرورشآموزشدرسی در دانشگاه تورنتو کانادا است. حوزه عالقه وی ، استاد گروه برنامهاکنونهم

درسی رنامهب هب توانمیوی  هایکتاباز جمله . باشدمی درسیبرنامه هایگیریجهتو  یآموزش هایمحیطو تربیت، تفکر در 

( 1999درسی معنوی )برنامه بسویروح:  وپرورشآموزش(، 2010صلح ) وپرورشآموزشمذهب و  ،(، معنویت2012) نگرکل

روی  2بلندمدت مراقبه تأثیراتر بررسی وی باخیر  اخیراً، مطالعاتاشاره نمود.  (1990درسی و عمل )برنامه اندازهایچشم و

 .3معلمان تمرکز دارد

-. وی در کتاب چشمهاستآن بندیطبقهدرسی و برنامه هایدیدگاهوی، عالقه دمور هایحوزهتردید یکی از بی 

در  و ده استبه رشته تحریر درآوررا  درسیانداز کلی از برنامهسه چشم (1985) 4سلرکاری باهمدرسی و عمل اندازهای برنامه

رداخته پ گانههفت هایدیدگاه مفصل به مبحث بطور "درسیبرنامه هایگیریجهتتعلیم و تربیت:  هایطیف"کتاب 

 راتتأثی، هاویژگی، منطق، مفروضات اساسی آن، هابندیطبقهکه در ادامه به معرفی  (1388)مهرمحمدی و امین خندقی، است

 .شودمیمیلر پرداخته  بندیطبقه دوو دستاوردها، نقد و  مقایسه 

 

 ، منطق و مفروضات اساسیبندیطبقهمعرفی  

ول پرداخته ا بندیطبقهارائه نموده است. ابتدا به شرح مختصری از  بندیطبقه، دو درسیبرنامه هایدیدگاهمیلر در خصوص 

. در نهایت دو شودمیدوم بحث  بندیطبقهراجع به  مفصالًدوم،  بندیطبقهسپس، با توجه به جامعیت و گستردگی  .شودمی

 .گردندمیمقایسه  باهم بندیطبقه

                                                           

  درسيتربيتي و روانشناسي، دانشيار گروه مطالعات برنامهردوسي مشهد، دانشكده علومفمشهد، دانشگاه aminkhandaghi@ferdowsi.um.ac.ir 
1. John P. Miller 
2. Meditation 

 /John_Miller.html1265http://www.oise.utoronto.ca/ctl/Faculty_Staff/Faculty_Profiles/ برگرفته از:. 3

 
4.Seller 

http://www.oise.utoronto.ca/ctl/Faculty_Staff/Faculty_Profiles/1265/John_Miller.html
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درسی با عنوان برنامه زکلی ا اندازچشم( سه 5: 1985درسی و عمل )برنامه اندازهایچشممیلر در کتاب  اول: بندیطبقه

معرفی نموده که شماری از مفاهیم نظیر یادگیرنده، فرایند یادگیری، محیط یادگیری، اهداف، نقش  7و تحولی 6، تبادلی5انتقالی

 اجتماعی است. هایارزشتسلط بر موضوع و القای ، هدفدر دیدگاه انتقالی . معلم و ارزشیابی در هر کدام متفاوت است

اساس  آموزان برنشدا رفتارهایهدف آن، شکل دادن به  معلم نقش اصلی را برعهده دارد.و  تعیین شدهپیشمحیط یادگیری 

 (.1991، 8)پالمرباشدهای پیشرفت تحصیلی میزمونارزشیابی در این دیدگاه مبتنی بر آهنجارهای اجتماعی است. 

تفکر  فتگو وگ آموزش برهدف، تغییر فرد و اجتماع است.  هدیدگاادرسی تبادلی است. بر اساس این فردیدگاه، برنامهادومین فر

 هایمهارت، رشد عقالنیت و درسیبرنامههدف (. 2003، 9)ایسرائلسازدمیاستوار بوده و فراگیر بر اساس این فرایند، دانش را 

پژوهشی که  هایمهارت. تجارب و فرایند یادگیری بر پژوهش و باشدمیدموکراتیک  هایموقعیتحل مسئله در 

 یابیستدارزشیابی بر میزان . دارد رانهگتسهیلمعلم نقش  .، متکی استکندمیدموکراتیک را تسهیل  هایگیریتصمیم

 (.2006، 10)پینتاجتماعی تمرکز دارد هایمهارتفکری پیچیده و  هایچهارچوببه  ناآموزدانش

که در آن  بیندمی محیطیزیستیک پارادایم  عنواندرسی تحولی است و موقعیت آموزشی را به برنامهدیدگاه میلر، اسومین فر

(. تجارب 2006)پنیت، تعالی خود و مشارکت اجتماعی است ارتباط دارند. هدف این دیدگاه خودشکوفایی، باهم هاپدیدههمه 

ی و بیرونی درون هایواقعیت، هادیسیپلینیادگیری بر تلفیق ابعاد مختلف فیزیکی، شناختی و روحی تاکید داشته و بر پیوند بین 

یابی نماید. ارزش برقراردرسی خود و جامعه ارتباط  هایکالسو مدرسه و اجتماع تمرکز دارد. معلم باید تالش نماید تا بین 

. یکی شودمی( بر اساس دو جریان فکری نشان داده 160: 1990و تجربی است. دیدگاه تحولی میلر و سلر ) غیررسمی غالباً

 .دشومیبرای تغییر اجتماعی مربوط  وپرورشآموزشرمانتیک و انسانگرایانه و دیگری نئومارکسیستی که با 

در . مطرح کرده استدر قالب یک طیف  "یتربیت گیری یا دیدگاهجهت"هفت به تعبیر خود ( 1983)میلر  دوم: بندیطبقه

تاکید بیشتری  ،طیف( و در انتهای دیگر آموزدانشبیرونی )نظیر رفتار قرار دارند که توجه به ابعاد  هاییدیدگاهیک سر طیف، 

وجه خود را که کانون ت اندگرفتهقرار  هاییدیدگاهدر میانه طیف نیز ( است. هاانگارهبر ابعاد درونی )مانند افکار، احساسات و 

 که در شکل زیر به تصویر کشیده شده است. انددادهونی قرار اد درونی و بیرتعامل میان ابع
 ابعاد درونی                                                                                                                                                                              یابعاد بیرون 

 فردیماورای                  هانسانگرایان                   یشناخت                     ارشدگر               یاجتماع             یموضوعی/دیسیپلین          یاررفت       

ربیتی، ت هایآرمان گانههفتبا توجه به ابعاد  دیدگاهو نقطه تمرکز هر  مطرح شده هایدیدگاهدر ادامه به شرح مختصری از 

 :پردازیممی. فراگیر و ..

 ده است:شبندی به سه نوع دستهو  آموزان استدانش ر، شکل دادن به رفتادیدگاهدغدغه این  ترینمهم: دیدگاه رفتاری-1

نسبت به  غیرفعال بطوریادگیرنده  ، هدف بوده وشکل دادن به رفتار مطلوب و کاستن از رفتار نامطلوبشرطی کنشگر: 

را بر عهده  هانندهکتقویتطراحی برنامه ارائه  معلم. اکتساب رفتارهای تازه یعنی یادگیری .دهدمیواکنش نشان  هاکنندهتقویت

                                                           
5. Transmission 

6. Transaction 
7. Transformation 
8.Palmer 
9. Israel 

10. Pinet 
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 شیابیدر ارز کاغذی-قلم هایآزمونرفتار و  مشاهدهاز و  کنداستفاده می مثبت یهاکنندهتقویتاز و در فرایند آموزش،  دارد

 .شودمیاستفاده 

 یرظن هاییروشتا رفتاری را جانشین رفتار دیگری کند. در این دیدگاه از  کوشدمیشرطی متقابل: شرطی متقابل 

 .شودمیمنظم و آموزش رفتار جرات آمیز استفاده  زداییحساسیت

تربیتی  هایاز آرمان حرکتی-خاص در قلمروهای شناختی، عاطفی و روانی هایقابلیتاکتساب قابلیت مدار:  وپرورشآموزش

معلم با توجه  بد.گوناگون توفیق یا هایقابلیتدر اکتساب  تواندمیکه  شودمینگریسته  وجودیمیادگیرنده به منزله . باشدمی

 .شودمیمبتنی بر معیار استفاده  هایآزموناز  و در ارزشیابی پردازدمیبه طراحی آموزش  موردنظر هایقابلیتبه 

-برنامهدهی سازماندر دیدگاه موضوعی قابل طرح است.  دیدگاه فرعیدر این دیدگاه دو : موضوعی/دیسیپلینیدیدگاه -2

ه در دوره پای هایمهارتتسلط بر آرمان تربیتی،  است.گوناگون علمی  هایحوزهدرسی بر اساس چگونگی توسعه دانش در 

خاطرسپاری  و به هامهارتکانون توجه بر یادگیری در حد تسلط و قلمروهای سنتی در دوره متوسطه است.  ابتدایی و موضوعات

حیط یادگیری تحت کنترل معلم م .باشدمیتمرین و مباحثه ، سخنرانیاز طریق  آشکارسازی شامل فرایند آموزش است.دانش 

 ت.بر موضوع درسی اس آموزدانشتکیه بر میزان تسلط  ارزشیابی در .و دارای ساخت بسته و از پیش تعیین شده است

ن و مورد استفاده متخصصا هایروشتاکید بر قلمروهای علمی و به خصوص بر  ،دیسیپلینی دیدگاه فرعی دوم یعنیدر 

 ازد.دان به پژوهش بپردشناس یا یک ریاضیهمانند یک زیستباید  آموز. دانشباشدمیدانشمندان در هر یک از این قلمروها 

 تسلطی به بررسی چگونگ نیز ارزشیابی است. پژوهشگر  لو تسهی کنندهترغیب و دیسیپلین خاصمعلم، متخصص در 

 در یک دیسیپلین است. پژوهش هایروشبر اصول پایه و  انآموزدانش

در این دیدگاه، تاکید بر تجربه اجتماعی است و به فرد در بستر و شرایط خاص اجتماعی نگریسته : دیدگاه اجتماعی-3

 :ن دیدگاه، سه دیدگاه فرعی وجود دارددر چارچوب ای. شودمی

خود  موزآدر طی فرایند یادگیری، دانش است. آموزکردن دانش پذیرجامعهدرسی عامل هایبرنامه ،انتقال فرهنگی در دیدگاه 

رویکردهای آموزش روش تدریس، آموزش تحت کنترل و فرمان معلم است. ،دهدمی را با انتظارات مدرسه و جامعه تطبیق

 است. مدنظر هامهارتبه معلومات و  یابیدستسنجش میزان ارزشیابی،  و ،مستقیم

 ادگیریی. پردازندمی هاموضوعبه بررسی نقادانه  انآموزدانشکه  استدر این فرایند، مدرسه مکانی شهروندی دموکراتیک: 

. افزایدیمشدن در تضادها و مسائل معماگونه اجتماعی بر غنای یادگیری  ورغوطهیک فرایند تعاملی بین فرد و محیط است. 

سیاست  تضادهای وتحلیلتجزیهدر  موردنیاز هایمهارتارزشیابی بر  بوده و توجهفعال گوش دهنده معلم حمایتگر عاطفی، 

 است. مناظرهبرای مشارکت در  موردنیاز هایمهارتاجتماعی و 

جتماعی نقشی ا مبتالبهباید در رویارویی با مسائل  آموزشینظام  که معتقد است اجتماعی موسوم استدیدگاه سوم به تغییر 

روشنگر علم، م فعاالنه در جریان تغییر اجتماعی حضور یابد. تواندمی هکبه منزله عنصری است  هیادگیرند پیشتاز ایفا نماید.

یک  نسبت به آموزانشده توسط دانش گرداوریاز منابع ارزشیابی ممکن است  .است انآموزدانش هایفعالیتگیری جهت

 ان باشد.آن هایفعالیتموضوع اجتماعی یا مشاهده انجام 
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است که کودکان مراحل مشخص و مجزایی از رشد  یافتهسازماندیدگاه رشد گرا حول این محور : دیدگاه رشد گرا-4

ختلف محقق ساختن اندیشه تلفیق رشد در ابعاد م دیدگاه. کانون توجه این گذارندمیشخصیت، شناختی و اخالقی را پشت سر 

صر فعال است یک عن یادگیرندهاز پسرفت یا توقف در جریان رشد است.  جلوگیری)از ابعاد شخصیتی، اخالقی و شناختی( و 

له دهنده محیط یادگیری و به منز ناسازم ،معلم .پردازدمیمستمر به ساختاربخشی و تجدید ساختار تفکر خود  بطورکه 

پایانی  صورت تکوینی وارزشیابی بو  پردازدمی برانگیزچالش هایسوالیادگیری و طرح وری منابع که به گردآ راهنماست

 پذیرد.صورت می

-برنامه. دهدمیشناختی قرار  هایمهارتگاه کانون اصلی توجه خود را رشد و تقویت دیاین د: دیدگاه فرایند شناختی-5

ل مسئله از ح .ورزدمیذهنی تاکید  هایمهارت، ترکیب، ارزشیابی و سایر وتحلیلتجزیهمشاهده،  بردرسی فرایندی است که 

و  حلیلوتتجزیهاستدالل، . به اعتقاد آنان، مدارس باید بر ورزدمیاست که این دیدگاه بر آن تاکید  هاییمهارت ترینمهم

رزشیابی نیز، در اامور است.  کنندهتسهیلگرفته، معلم تفکر کودکان را تحت نظر  .عقالنی متمرکز شوند هایمهارترش ورپ

 است. مدنظرشناختی  هایمهارتشناختی و  فرایندهای

 فرعی مهم وجود دارد. دیدگاهدو  وپرورشآموزشگرایانه در در میان دیدگاه انسان: گرایانهدیدگاه انسان -6

او  شراز ابعاد نظریه مازلو نگ ی. یکگیرندمیدی هستند که در این دیدگاه قرار افرا: مازلو و راجرز شناختیروان گراییانسان

 راتبمسلسلهقرار داد. در این  مراتبسلسلهیک  چهارچوبدر  توانمیبه انگیزه انسان است. به نظر وی، نیازهای انسان را 

. راجرز به شوند تأمینباید از سطوح نیازهای باالتر  ترپایینکه نیازهای سطح  اندهگرفتقرار  ایگونهبهاز نیازها  ایدامنه

همدلی،  هاظرفیت ینتربرجستهبرقراری رابطه سالم انسانی باشند.  کنندهتسهیل توانندمیدر معلمان اشاره کرده که  هاییظرفیت

 اصالت و احترام است.

بت و پرورش خودپنداره مث .نمایندمیتغییر اجتماعی را غایت اساسی معرفی انسانگرایان اجتماعی، گرایی اجتماعی: نانسا

است که در صورت مهیا بودن  اعتمادقابلیادگیرنده عنصری قادر و تربیت است.  هایآرماناز جمله  میان فردی هایمهارت

معلم  ند.کیم فردی پیدا گیریجهت، هاموقعیتیادگیری در بسیاری از  خود را آشکار سازد. هایقابلیت تواندمیشرایط 

 بازخورد صادقانه و یاری ارائهشامل نیز،  ارزشیابیارتباطی برخوردار باشد.  هایمهارتاست که باید از  دهنده فعالگوش

 .باشدمی انآموزدانشرساننده به 

به نظر آنان  .کنندمیتاکید تفکر عقالنی و شهودی بر تعادل و توازن فردی مربیان ماورای: فردیدیدگاه ماورای-7

 ویژگی. اشندب)تفکر تحلیلی( چپ هنیمکرراست مغز)تفکر شهودی( و  هنیمکرباید در صدد ایجاد تعادل میان  درسیهایبرنامه

فردی استعالست. استعال مستلزم باز و گشوده بودن نسبت به هستی است. از طریق استعال و روحانیت دیگر دیدگاه ماورای اساسی

رشد ارتباط میان جهان درون فرد با  ددر صد وپرورشآموزش روازاین. شودمیپویا میان فرد و عالم کائنات ظاهر  ایرابطه

اید معلم ب خودآگاهی است.، بویژه دگیری مربوط به آگاهییاو  گرا به یادگیرنده داردنگاهی کلخارجی است.  هایجهان

تکوینی،  ه صورتبنیز ارزشیابی و  یابی برخوردار باشدزو از فنونی مانند تجسم یا تمرک درونی خود را تقویت نماید هایظرفیت

 باشد.گرا میپاسخ و کلزبا
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 هادیدگاه افر

 بندیسیمتقدیدگاه کلی ادر قالب سه فررا  هاآن، دیدگاه هفت ارائهپس از  بندیجمعو ارائه  هادیدگاهدر مقام تحصیل  میلر،

 کرده است.

 مشغولیلدمدار است که قابلیت  وپرورشآموزشانتقال فرهنگی، موضوعی و  هایدیدگاهاز  ایآمیزه: گراییسنتدیدگاه افر-

 .باشدمیبرای ایفای نقش در جامعه  موردنیاز هایمهارتپایه و  هایارزشآن حصول اطمینان از اکتساب 

البته . کندمیرکیب ت باهمرا  دیسیپلینی: فرایند شناختی، شهروندی دموکراتیک و رشدگرا/گیریتصمیمدیدگاه پژوهش/افر-

اکید دارد. ت گیریتصمیمو  پژوهش هایمهارتبر فرایند و پرورش  فرادیدگاه اینافزود.  توانمیدیدگاه دیسیپلینی را هم 

 عقالنی است. هایمهارتتاکید بر رشد مداری با  آموزدانشدرسی به سمت نامهبر

گرگونی و د دیدگاه فرافردی، و ماورای گراییانسانتغییر اجتماعی،  هایدیدگاهدیدگاه دگرگونی و تحول: از ترکیب افر-

را  عیاجتمااست که امکان دگرگونی و تحول فردی و  هاییمهارتدیدگاه، تالش معلم بر  ادر این فر. شودمیتحول حاصل 

 (.263-268: 1386)میلر، کندمیفراهم 

 

 و دستاوردها هاویژگی
 ترینمهمکی از ی درسی پرداخته است.در برنامه هادیدگاهاین  های اساسیویژگیمیلر با استفاده از رویکرد استنتاجی به استنتاج 

است که  شناسیفتمعرفلسفه و  چنیناینبا عنایت به  دقیقاًاست و  معنویروحانی و  هایاندیشهمیلر توجه به  بندیطبقه ویژگی

ه آخر میلر هر چه بیشتر ب بندیطبقهلذا، در ارائه . نمایدمیمطلوب و مناسب معرفی  دیدگاهفردی را به عنوان ماورای دیدگاه

نیای غرب معنوی در د_روحانی هایاندیشه بسویحرکت  .کنندمیپیدا بیشتر جنبه معنوی  هادیدگاه، شویممیطیف نزدیک 

و امین  )مهر محمدیسی با نگرشی نو از سوی میلر استدربرنامه خصوصاًدر حوزه تعلیم و تربیت،  هاآنو موضوعیت دادن به 

 .(1388خندقی، 

را  یرمذهبیغمعنویت و امور دنیوی و ": نویسدمی گونهاینبا تعلیم و تربیت  تمعنوی هایاندیشهدر ارتباط با لزوم پیوند میلر 

روح  توانیممیتوازنی در بصیرت تربیتی ما به وجود آورد.  تواندمی معنویتآگاهی از روح و از یکدیگر جدا کرد.  تواننمی

؛ 2000میلر، ) "یادگیری تقویت نماییم-درسی گوناگون و راهبردهای یاددهیهایبرنامهان را از طریق آموزدانشو معنویت 

ایی دارد ز(. همچنین، میلر معتقد است توجه به نیازهای معنوی بشر در تعلیم و تربیت اهمیت بس217-221: 1380قورچیان، 

عمیق و زنده که به زندگی معنا و جهت  انرژی. وی به بررسی ماهیت روح )کندمیآن را بیداری جهانی معرفی که  ایگونهبه

 رشوپروآموزش " :داردمیبیان  گونهاینو  پردازدمیدینی )یهودیت، هندو، مسیحیت و اسالم(  مذاهب( از دیدگاه بخشدمی

؛ قورچیان، 2000)میلر، "ایجاد نماید بین عوامل درونی و بیرونی، عقالنی و ذاتی و کمی و کیفی توازن تواندمیو معنویت  باروح

1380 :6-13.) 
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 بندیطبقهنقد و بررسی 
 مطالب عمده ذیل را استخراج و سازماندهی نمود: توانمیمطرح شده توسط میلر،  هایدیدگاهو غور در  تأملبا 

  هایدیدگاه، روازاینرا مدنظر قرار دهد.  هاآنمختلف تالش نموده است که بزعم خود، همه  هایدیدگاهمیلر در طرح 

)به گاهدیدفرعی در یک  هایدیدگاهحتی دقت و ظرافت وی در طرح و استخراج مطرح شده وی متعدد و متکثر است. 

یلر این نکته مبین تیزبینی، دقت و گستردگی اندیشه م .و ارزشمند است تحسینقابلعنوان مثال در دیدگاه اجتماعی( 

 است.

 یری کند. گدرسی جهتبرنامه ها با اتخاذ رویکرد استنتاجی نسبت به عناصرمیلر تالش نموده تا با توجه به دیدگاه

یند های تربیتی، نقش یادگیرنده، فراآرمان گانههفتاستنتاج ابعاد  ، وی پس از معرفی هر دیدگاه نسبت بهروازاین

-رنامهتواند برای باین امر می که ؛یادگیری، فرایند آموزش، محیط یادگیری، نقش معلم و ارزشیابی اقدام نموده است

 درسی روشنگر باشد.

 های دیسیپلینی از قسم دیدگاه/دهد که دیدگاه دوم یعنی موضوعیهای مطرح شده نشان مینگاهی دیگر به دیدگاه

 تر شش دیدگاه دیگر تربیتی هستند، اما دیدگاه موضوعی/دیسیپلینی با کمیمطرح شده دیگر نیست؛ به عبارت روشن

کند. این نکته درسی دارد. حتی این مسئله در مورد دیدگاه دیسیپلینی مصداق بیشتری پیدا میتساهل کامالً صبغه برنامه

امین خندقی، )مانند فینیکس، شواب و برونر قابل تصدیق و تایید استدرسی برنامهدیسیپلینی  پردازاننظریهبا عنایت به 

1387.) 

 ایتازهه اندیشو قصد دارد  کندمیشخصی و مقبول معرفی  دیدگاهوان فردی را به عنمیلر با صراحت، دیدگاه ماورای 

ت بپردازد و صحب وپرورشآموزشدرسی به معنوی کردن هایبرنامه طریق، سعی کرده است از روازاینمطرح کند. 

 (.1380)میلر، آوردمی ندرسی معنوی به میااز برنامه

  و اجتماعی نموده است؛ امری که موجب  شناختیروان نوعدر دو  گراییانسان دیدگاهبه  تحسینیقابلمیلر توجه

 را نشان داده است. آننیز به خوبی  میلرو  شودمی دیدگاه آندرسی در متفاوت برنامه هایطرحبازنمایی 

 ح ؛ دین اگر مطرمیلر یکی نیستند هایاندیشهدین و معنویت در  دهدمیفردی میلر نشان ماورای دیدگاهدر  تأمل

دی و و با آنچه معنویت توحی استگرا ت بشریتروحانی و تمعنویوسیله و ابزاری برای رسیدن به نوعی از  شودمی

 .(1397، اسالمیان، امین خندقی)ای داردمالحظهمدار است تفاوت قابلشریعت

  هایآموزهکه برخاسته از  جدیدی هایدیدگاهخود از مطرح ساختن  هایدیدگاهمیلر در طرح  رسدمیبه نظر 

 و غفلت ورزیده است (گراییشناختی و نومفهوم گراییکثرتنظیر انتقادی، ) گرایی هستندو نومفهوم مدرنپست

 (.1387)امین خندقی، نداشته است جدید هایدیدگاهتوجهی به 

 منابع

 ( تبیین ماهیت نظریه در حوزه مطالعات برنامه1387امین خندقی، مقصود .) معتبر  هایمفهومی جدید از نظریه بندیطبقهدرسی و ارائه یک

 ، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.درسیبرنامهدر این حوزه، رساله دکتری رشته 

 گرا؛ نقد آرای میلر براساس دیدگاه شهید درسی معنوی بشریت(. علیه برنامه1397زهرا. ) ،میاناسال ،مقصود ،امین خندقی

 .29 – 59(، 27) 13ی، دوفصلنامه تربیت اسالم .مطهری
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 درسی آیزنر با میلر: نگاهی دیگر، مطالعات تربیتی و های برنامه(. مقایسه ایدئولوژی1388د؛ امین خندقی، مقصود )ومهرمحمدی، محم

 .45-27(: 1) 10ورانشناسی، 

 ( برنامه1383مهرمحمدی، محمود .)به نشر.ها، چاپ دوم، مشهد: اندازچشمها و ها،دیدگاهدرسی: نظرگاه 

 .درسی معنوی، ترجمه نادرعلی قورچیان، تهران: فراشناختی اندیشه.یک برنامه بسویو روح:  وپرورشآموزش(. 1380پی )میلر، جان 

 ( 1386میلر، جان.پی.) ران: سمت.تهدرسی. ترجمه محمود مهرمحمدی، های برنامهنظریه 
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