
 

 

 برنامه درسیهاي واکر از نظريهدکر بندي طبقه

 

 

 1دکتر مريم آويژگان

 مقدمه

انديشيده و دست  برنامه درسیدر چند زمينه مهم  فعاليت خودي هالاست که طی سا برنامه درسینظران از صاحب 2دکر واکر

 برنامه درسیپردازي و نظريهريزي درسی و نظريه ، برنامهبرنامه درسیهايی مانند پژوهش در به نگارش زده است. او در زمينه

و به طور خاص  درسیبرنامه زمينه نظريه  در واکرهاي به بررسی ديدگاه نوشتاراين در را پديد آورده است. آثاري 

. ذکر اين نکته ضرورت دارد که با وجود آنکه يکی از پرداخته شده است برنامه درسیهاي از نظريه ويهاي بنديطبقه

( ولی در اين نوشتار نگاه 1982است )واکر،  شهرت زيادي يافته و شناخته شده برنامه درسیهاي هاي واکر از نظريهبنديطبقه

هاي است. با اين توضيح، در قسمت اول، نظريه شدهکه کمتر مطرح شده است نيز ارائه  برنامه درسیاي هبه نظريه اوديگر 

انواع  ،( مطرح و در بخش بعد1982)واکر،  «3دارند برنامه درسیهاي مختلفی از نظريه افراد تلقی»در مقاله  واکرمورد نظر 

 ( ارائه شده است.2003)واکر،  «4برنامه درسیمبانی »بر اساس کتاب  ويها از نظر نظريه

 

 «دارند برنامه درسیهاي مختلفی از نظريه افراد تلقی» در مقاله برنامه درسیهاي ديدگاه دکر واکر درباره نظريه

واکر، ترجمه ؛ 1982واکر، مطرح شده است ) 1982در سال  برنامه درسیهاي بندي واکر از نظريهمشهورترين طبقه

دگاه خود درباره ي(. آنگونه که واکر در ابتداي نوشتار اشاره کرده، در پی ارائه د1393سلطانی، واکر، ترجمه ؛ 1387اميرتيموري 

درسی ارائه کرده ه برنامهيی براي عمل بهتر نظريهاشنهاديهاي موجود، پهيه برنامه درسی نبوده است، بلکه با بررسی نظرينظر

شتر مورد توجه يی که بيهاهيم گرفتم دوباره به نظرير روشن درون خود، تصميجاي جستجوي نظرات غبه »سد ياست. او می نو

ز يهاي خود را ندگاهيند، دين فرايد در ايهاي نزاع را کشف کنم. شان راه سرچشمهيندازم و در ايو احترام من بوده نگاهی ب

کرده است. او تشريح را  برنامه درسیدر حوزه  هاهيا انواع نظري(. واکر معانی مختلف 30 :1393ترجمه سلطانی، )واکر،  «ابميب

ن چگونگی يپردازي، هدف و همچنهيان آورده که از نظر موضوع نظريه سخن به ميبندي، از چهار نوع نظرک دستهيدر قالب 

 (.1387 ،اميرتيموري گر تفاوت دارند )واکر، ترجمهيکدين با ين و تکويتدو

. برخی براي استفاده عملی در هستند مبتنی گوناگونیهاي بر مفروضهدرسی برنامه هايهينظربه باور واکر ن يهمچن     

چ جا وجود نداشته يآل انتزاعی که ممکن است در هيدهط ايبه شرا رخی ديگراند و بن شدهيواقعی تدو آموزشی هايتيموقع

اند. د و بهتر، طراحی شدهياي جدبراي جامعهز ين بعضیرند و يپذگونه که هست میآنجامعه را  بعضیشوند. باشد، مربوط می

ز به يل ارزشی نيازان با مساپردهيرند. نظريگت میشناسی نشاناسی، جامعه و انسانشهاي متفاوت فلسفه، روانها از رشتههينظر

است اما توسط اي ت عدهينهند که مورد حمابنا می يیهاه خود را بر ارزشياي متفاوت برخورد می کنند، برخی نظرگونه

. آيدپديد می حقيقی ک اجماعي طوريکه هاي مشترکی هستند بهنکه به دنبال ساختن ارزشيا ايشوند گر رد میيتعدادي د

                                                           
 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درسی و کارشناس مرکز تحقيقات آموزش پزشکیدکتراي برنامه. 1

 
2. Walker 

3. Curriculum Theory is Many Things to Many People 

4. Fundamentals of Curriculum 

 27/07/1395تاريخ پذيرش و انتشار:  24/05/1394تاريخ دريافت: 
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. توجه دارندات يفقط به کل بعضیو  هستند یيار جزيبس عضیعی دارند. بيتنوع وسز يهاي ظاهري نژگیياز لحاظ وها هينظر

ن تمرکز دارند و يک موضوع معي رب برخیند. يگوگر با زبان رمان و روزنامه سخن میيرسمی و بعضی د هايامبعضی با نظ

درسی را در هاي برنامهيهواکر نظر (.64-65: 1982اند )واکر، ادي را مورد بحث قرار دادهيگر موضوع هاي مرتبط زيبرخی د

 چهار طبقه دسته بندي نموده است:

 

کی از يه ين نظرياز نظر واکر، ا دهند:، اهداف و رويکردهايی براي تعليم و تربيت ارائه میهايی که محتوانظريه-1

کی يدهند. واکر معتقد است ات برنامه را شرح میيئها جزهين نظرياست. ا برنامه درسیهاي هينظر ترينمعروفن و يترمیيقد

اي را پس از جنگ داخلی ارائه داده است. او برنامه 1سيو. تی. هرياي است که دبلها برنامههين نوع نظريهاي ان نمونهياز نخست

عت يشه بشري در مورد طبياند هاي درسی دربردارنده تمام اندوختهشنهاد و اجرا کرده که به آموزش نظامدار مبتنی بر کتابيپ

از  يرانو عملکرد فراگ شودمیري تلقی يادگين طرح، حفظ کردن مطالب درسی نشانه يژه داشته است. در ايو انسان توجه و

ن برنامه ي. اشوندمیبندي بندي و گروهرتبه به لحاظ علمی، رانيها فراگن آزمونيادر شود. میهاي کتبی بررسی ق آزمونيطر

رفته يز به عنوان الگوي آموزشی متداول پذيو امروزه ن بااليی داشتهانسجام نظري ، اتيئجزعالوه بر توجه به در زمان خود، 

هاي درخشان سنت ان و آثار چهرهييهاي سوفسطات افالطون، نوشتهيبخشی از جمهورتوان می واکر معتقد است، شده است.

 برنامه درسیپردازي هين گونه نظريا را در زمره7، و اسپنسر6، هربارت5، پستالوزي4، الک3، اراسموس2کنير بيآموزشی غرب نظ

معرفی  11رهي، و فر10، برونر9، بلوم8کسيه را فنين نوع نظريندگان برجسته ايز، نماينسندگان معاصر يان نويقلمداد نمود. در م

 (.63: 1982د )واکر، ينمامی

 

 واکر سازند:را عقالنی می برنامه درسیگيري براي يا تصميم برنامه درسیهاي ساخت هايی که رويهنظريه -2

اشاره داشته و  برنامه درسین ييا تعيان منطق خود برنامه، به مراحل ساخت يش از پرداختن به بيها بهين نظريا سدينومی

ها را هين نظرين نمونه بارز اياند. نخستدرسی ارائه نموده نامهبی براين و ارزيهاي مختلف تدوندي گام به گام را براي جنبهيفرا

، «مين کنيدرسی تدو برنامه کيچگونه »در کتاب  1924معرفی کرده که در سال ( 1918) 12تيباب« درسی برنامه»کتاب 

هاي دگاهيد خود را از ديت عقاين سنت است. بابيمناسبی براي کل ا عنوانن کتاب يا نامري شده است. واکر معتقد است، يگيپ

ن يشتريکه ب افراديبررسی عملکردهاي  از طريقتوان آرمانی را می برنامه درسیک ي. از نظر وي ت علمی گرفته بوديريمد

 همه افرادارهاي آموزش ين عملکردها را به عنوان معيو ا مشخص کردت و بازده عالی دارند، يفياند و کدهيها را دآموزش

در  بانفوذ اند و شخصيتن روالی را ارائه کردهي، چنبرنامه درسیسندگان ياي از نويت، بسي. به باور واکر از زمان بابانتخاب کرد

                                                           
1. Harris 

2. Bacon 

3. Erasmus 

4. Locke 

5. Pestalozzi 

6. Herbart 

7. Spencer 
8. Phenix 

9. Bloom 

10. Bruner 

11. Friere 

12. Bobbitt 
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از پاسخ به چهار بايد زان يربرنامه به نظر تايلر تمام .مشهور شده است« 2لريمنطق تا»او به  ديدگاهاست که  1لري، تاميان آنان

 (:77-78: 1387اميرتيموري،  رند )واکر، ترجمهيهاي درسی کمک بگر به عنوان ابزاري براي تدوين برنامهيپرسش ز

 ی باشند؟يهابه چه هدف ابیيد در پی دستيبا مدارس -

 ها، انتخاب کرد؟ن هدفيبه ا رسيدنري مناسب را براي يادگيهاي توان تجربهچگونه می -

 ري را سازمان داد؟يادگيهاي توان تجربهچگونه می -

 ابی کرد؟يري را ارزيادگيهاي توان تجربهچگونه می -

پردازانی که به کاربرد علوم و فناوري در هيان نظريژه در ميوز به يتر نهاي مشخصتر و با گامیيندهاي جزيفرا از نظر واکر،

شده است. براي ها دنبال میاي است که در عقالنی کردن حرفههيقاً روين دقياافته است. يعالقمندند شهرت  برنامه درسی

د يی شود. سپس بايعملکرد او شناسات کار و بر مبناي مشاهده يفين بازده و کيشتريک بنا با بيد يی، بايمثال در مورد شغل بنا

ر افراد شاغل يرد. پس از آن الزم است که سايات کار او به منظور کشف چگونگی خلق شاهکارهاي وي مورد مطالعه قرار گئيجز

 (.63: 1982)واکر،  ننديدر آن حرفه براي دنبال کردن روش او آموزش بب

 

ت علمی يها با فعالهين نوع نظريا به باور واکر،کنند: پردازي میرا مفهوم برنامه درسیهاي هايی که پديدهنظريه -3

ن ياي را تدوخواهند برنامهرا براي کسانی که می برنامه درسید، بستر تفکر در مورد نن برنامه درسی ارتباط کمتري داريتدو

ی در مقاله يوياست. واکر معتقد است، دن نوع ياز ا برنامه درسیدرباره  3یيوين نوشته ديرگذارتريسازند و تاثفراهم می کنند

عی کودک و يازهاي طبين توجه به نياي براي رفع تضاد بتا چاره تالش دارد( 1902) 4«درسی کودک و برنامه»خود با عنوان 

ري يادگي برايهاي آن، ممکن است . کودکان ناآشنا با فرهنگ و جنبهابديب خرد انباشته شده در فرهنگ انسانید بر يتاک

ن طور فرهنگ که انطباق يهمها را داشته باشند. بعدها آرزوي دانستن آن شايدکه  ناخوشايند داشته باشندمطالبی احساس 

. از نظر ارائه گرددبخش به وي انيز و زياقتدارآم صورترسد، ممکن است به هی به نظر میيهاي کودک بدژگیيازها و ويآن با ن

شتر برنامه با ير بيثأدست آورند و براي ته د، فهرستی قابل آموزش از فرهنگ بيزان درسی بايری معتقد است برنامهيويواکر، د

)واکر، ترجمه  دادآموزش توان میچه هنگام، چگونه و در کجا  ين فهرست رااز ا يچه موارد پی ببرند کهدر نظر داشتن کودک 

 (.78: 1387اميرتيموري، 

 

با نوع سوم ارتباط نزديکی  يهن نوع نظريچهارماز نظر واکر کنند: را تبيين می درسیبرنامه هاي هايی که پديدهنظريه -4

برنامه تالش بيشتري دارد. دغدغه اصلی سه نوع نظريه نخست، بهبود  برنامه درسیهاي تبيين پديدهدارد با وجود اين، براي 

نظريه  ترين گونه ازرايج شود.از اين هدف دور می ،فهم بيشترحصول است. با وجود اين، نظريه سوم با تالش براي  درسی

چگونه شود از جمله اينکه هايی مطرح میاست. در اين راستا سوال برنامه درسیهايی براي تغييرات چهارم، به دنبال تبيين

 برنامه درسیيير را تبيين کرد؟ کدام عوامل اجتماعی بر تغ برنامه درسیهاي اصالحی در زودگذر يا نهضت راتييتوان تغمی

 فراگيرانی است  لیيشرفت تحصيهاي پنمره هاي موجود درتفاوت تبيينپی  در هين نوع نظريا ي ازگريد گونه گذارند؟تاثير می

 برنامه درسی هاي علمی و تخصصی است کهارائه تبيين هاهين نظريا دغدغه اصلی. از نظر واکر اندداشتههاي متفاوتی که برنامه

 (.64: 1982)واکر، دهند ديگر ربط می را به امور

                                                           
1. Tyler 

2. Tyler Rational 

3. Dewey 

4. The Child and the Curriculum 
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کند که ما بايد گيري میهاي چهارگانه اينگونه نتيجهبندي نوشتار خود پيرامون اين نظريهدر جمع (65: 1982) واکر     

 برنامه درسیدر ترين نقش نظريه احترام بگذاريم. به نظر وي، مهم برنامه درسیهاي بياموزيم که به تنوع موجود در نظريه

 هاست.کمک به ما در ديدن امور به شکلی متفاوت و تفسير مختلف آن

 

 

 « مبانی برنامه درسی»در کتاب  برنامه درسیهاي ديدگاه دکر واکر درباره انواع نظريه

 برنامه درسییهاي لآبه ايده درسی،و در شروع بحث نظريه برنامه اي کوتاهم اين کتاب پس از مقدمه( در فصل سو2003واکر )

 هاي مورد نظر او عبارتند از:آلاياالت متحده را بر شمرده است. ايده برنامه درسیهاي سنتی در آلاشاره و برخی ايده

و آنیان از طريیق  دنیاموزيبرا  اتياضيزبان و ر آموزان ابزارهاي تفکر،د به دانشيمدارس با :)علمی( 1آکادميکآل برتري دهيا

 و علوم، دانش بنيادي موجود درباره جهان را به دست آورند.  هاي ادبيات، تاريخ، جغرافيادرس

ازهیاي جامعیه را بیرآورده سیازند و در يرنید نياد بگيید تیا نبه دانش آموزان کمک کن بايد مدارس :2ارتباط اجتماعی آلايده

ازهاي مربوط بیه ثبیات يخ براي اهداف وطن پرستانه و در جهت برآوردن نيس تاريردآموزش شهروندي، ت خدمت جامعه باشند.

هیاي اجتماعی و وحدت ملی، آموزش و پرورش چند فرهنگی و باال بردن استانداردهاي علمی به منظور حفیظ کشیور در رقابت

 آل است.، از جمله موارد مهم در اين ايدهجهانی

تلقیی  وضعيتهاي اجتماعی و بهبود تحقق ارزش جاد جامعه بهتر،يرصتی براي اآموزش به عنوان ف :3ر اجتماعیييتغ آليدها

 شود. می

آموزش کودک محور اين است که مدرسه بايد براي هر کودک آموزش متناسب با نيیاز وي را  ايده :4فردي بهزيستیآل دهيا

آموزشی را به  هايقابليتازهاي فردي خود را برآورده سازند تا بتوانند ينتا د ند به همه کودکان کمک کنيمدارس با .مهيا سازد

. نيازهاي جامعه دموکراتيک در اين ديدگاه بهتیر ل شونديفرد تبده ک انسان منحصربيت به يوه خود تحقق بخشند و در نهايش

 و کامياب تبديل شوند. هايی خوشبخت، موفق شود به انسانبرآورده خواهد شد به اين صورت که به افراد کمک می

آموزش براي همیه در  گان بود.ياجباري و را قرن مبارزه جهانی براي آموزش عمومی، قرن نوزدهم، :5آموزشی برابريآل دهاي

ت بیراي همیه، در يدرسی مانند آموزش جبرانی و موفقاکثر اصالحات برنامه .ک استيهاي دموکراتکننده آرمانکا منعکسيآمر

 .شودزه فرصت آموزش برابر ناشی میيانگدرجه اول از 

ت فرد مذهبی يبر ترب که باشد هاي ديگرآلايدهآل نسبت به دهين ايترمیيقدآموزش مذهبی د يشا :6آل آموزش مذهبیدهيا

دولیت ن از يیی ديگاه محکمی دارد و جدايجانيز هاي آموزشی سراسر جهان  و قضاوت هاميآل مذهبی در تصمدهيا د دارد.يتاک

معلمیان و  ن،ينیی بیراي تعیدادي از والیديهیاي دآرمان ،نيباوجود ا .ده آل بوده استين ايکا براي محدود کردن نقش ايدر آمر

 دهد.ات خود ادامه میيی قدرتمند و زنده به حيرويکودکان به عنوان ن

را  برنامیه درسییهايی از تفکیر کالسیيک در نمونهها اشاره و در ادامه لآها به برخی ديگر از ايدهآلواکر پس از بيان اين ايده

گرا و ب( تفکر پيشرفت برنامه درسیهاي اوليه درباره معرفی کرده است. زير عنوان تفکر کالسيک در برنامه درسی به الف( ايده

                                                           
1. Academic Excellence 

2. Social Relevance 

3. Social Change 

4. Individual Well-Being 

5. Educational Equality 

6. Religious Training 
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بیه  نامیه درسییبرهاي اوليیه گرا پرداختیه اسیت. او در ايیدهگرا و پيشیرفتو نيز منازعات ميیان تفکیر سینت برنامه درسیدر 

گرايان را در گرايان و سینتگرا موضیع پيشیرفتاشاره کرده و در تفکر پيشرفت 2و روسو 1هاي فيلسوفانی مانند افالطونانديشه

ها عبارتند از: کدام دانش ارزشمندترين است؟ هیدف تعلیيم و تربيیت بايید چیه قالب چند سوال مقايسه کرده است. اين سوال

برنامیه دارد؟ و  برنامه درسیهايی براي آموز باشد؟ ماهيت جامعه چه داللتچگونه بايد معرف ماهيت دانش برنامه درسیباشد؟ 

 چگونه بايد سازماندهی شود؟ درسی

در سنت کالسيک اشاره کیرده  برنامه درسی، به دو نظريه مدرن برنامه درسیدر ادامه بحث نظريه ( 55-72: 2003) واکر      

 برنامیه درسییاسیت و ب(  4هاي بانتوککه معرف انديشه 3که عبارتند از: الف( فرهنگ عامه، فرهنگ سطح باال و صنعتی شدن

را بیا  برنامیه درسییگيري خیود در زمينیه نظريیه مطرح شده است. او جهیت6که از سوي نودينگز 5خوارانهمبتنی بر اخالق غم

است که به باور واکیر در  برنامه درسیدهد. نخستين مسير، نقد ادامه می برنامه درسیپردازي جديد در نظريهمعرفی مسيرهاي 

شناخته شیده اسیت. او در ايین زمينیه بیه نقید  برنامه درسیپردازي به عنوان يک گونه مستقل از نظريه« نقد»هاي اخير، دهه

گرايیان و میدرن اشیاره کیرده اسیت. در توضیيح مسیير دوم، بیه نومفهومبه آمیوزش  8نسبت به منطق تايلر و نقد اپل7کليبارد

 هاي پاينار را مطرح کرده است.پرداخته و برخی ديدگاه 1970از دهه  هاي آنانانديشه

 

 بنديجمع

هاي شناسی واکر از نظريهنوع پرداخته شد. در گام نخست، برنامه درسیهاي واکر در زمينه نظريه ن مقاله به ديدگاهيدر ا     

يک به جنبه خاصی از  هر کهارائه گرديد  يدگاه ويدرسی از دهاي برنامهآلدهياز ا یفيطمطرح شد و سپس  برنامه درسی

در اند. ازهاي جامعه را مهم تلقی نمودهيگر نياند و برخی دازهاي او را محور قرار دادهيبعضی فرد و ن اند؛درسی پرداخته برنامه

ن يب اقتضايی اياست. آنچه مهم است ترک شدهتاکيد شتري شده و در مواردي به برتري علم و دانش يبرخی به مذهب توجه ب

 اين نکته را نيز بايد مورد توجه قرار داد که به زعم واکر،هاي مختلف تحصيلی است. ها بر حسب شرايط و دورهآلدهيا

چه بايد انجام دهند. با اين  برنامه درسیی و واقعی عمل هاياندرکاران همواره با اين سوال مواجه هستند که در عرصهدست

ی نامناسب به شکست محکوم شود يه خوب، با اجرايک نظريار مهم است. چه بسا يز بسيها ننحوه اجرا و کاربرد نظريهوصف، 

د که معتقد است سريان می( به پا65: 1982سخن با نقل قولی عالمانه از واکر ) د نيست.ه وارينظر رادي بهين صورت ايکه در ا

اختصاص ها يهق و انتقادي نظريکاربرد دق شود، بهدرسی میهاي برنامهيهن نظرين روزها صرف تدويکه ا توانیک چهارم ياگر »

 «.در وضعيت بهتري قرار داشتيم، يافتمی
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2. Rousseau 

3. Folk Culture, High Culture And Industrialization 
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5. Curriculum Based On Caring 

6. Noddings 

7. Kliebard 
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