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مقدمه
دکر واکر 2از صاحبنظران برنامه درسی است که طی سالهاي فعاليت خود در چند زمينه مهم برنامه درسی انديشيده و دست
به نگارش زده است .او در زمينههايی مانند پژوهش در برنامه درسی ،برنامهريزي درسی و نظريه و نظريهپردازي برنامه درسی
آثاري را پديد آورده است .در اين نوشتار به بررسی ديدگاههاي واکر در زمينه نظريه برنامه درسی و به طور خاص
طبقهبنديهاي وي از نظريههاي برنامه درسی پرداخته شده است .ذکر اين نکته ضرورت دارد که با وجود آنکه يکی از
طبقهبنديهاي واکر از نظريههاي برنامه درسی شهرت زيادي يافته و شناخته شده است (واکر )1982 ،ولی در اين نوشتار نگاه
ديگر او به نظريههاي برنامه درسی که کمتر مطرح شده است نيز ارائه شده است .با اين توضيح ،در قسمت اول ،نظريههاي
مورد نظر واکر در مقاله «افراد تلقیهاي مختلفی از نظريه برنامه درسی دارند( »3واکر )1982 ،مطرح و در بخش بعد ،انواع
نظريهها از نظر وي بر اساس کتاب «مبانی برنامه درسی( »4واکر )2003 ،ارائه شده است.
ديدگاه دکر واکر درباره نظريههاي برنامه درسی در مقاله «افراد تلقیهاي مختلفی از نظريه برنامه درسی دارند»
مشهورترين طبقهبندي واکر از نظريههاي برنامه درسی در سال  1982مطرح شده است (واکر1982 ،؛ واکر ،ترجمه
اميرتيموري 1387؛ واکر ،ترجمه سلطانی .)1393 ،آنگونه که واکر در ابتداي نوشتار اشاره کرده ،در پی ارائه ديدگاه خود درباره
نظريه برنامه درسی نبوده است ،بلکه با بررسی نظريههاي موجود ،پيشنهادهايی براي عمل بهتر نظريه برنامهدرسی ارائه کرده
است .او می نويسد «به جاي جستجوي نظرات غير روشن درون خود ،تصميم گرفتم دوباره به نظريههايی که بيشتر مورد توجه
و احترام من بوده نگاهی بيندازم و در اين راه سرچشمههاي نزاع را کشف کنم .شايد در اين فرايند ،ديدگاههاي خود را نيز
بيابم» (واکر ،ترجمه سلطانی .)30 :1393 ،واکر معانی مختلف يا انواع نظريهها در حوزه برنامه درسی را تشريح کرده است .او
در قالب يک دستهبندي ،از چهار نوع نظريه سخن به ميان آورده که از نظر موضوع نظريهپردازي ،هدف و همچنين چگونگی
تدوين و تکوين با يکديگر تفاوت دارند (واکر ،ترجمه اميرتيموري.)1387 ،
همچنين به باور واکر نظريههاي برنامهدرسی بر مفروضههاي گوناگونی مبتنی هستند .برخی براي استفاده عملی در
موقعيتهاي آموزشی واقعی تدوين شدهاند و برخی ديگر به شرايط ايدهآل انتزاعی که ممکن است در هيچ جا وجود نداشته
باشد ،مربوط میشوند .بعضی جامعه را آنگونه که هست میپذيرند و بعضی نيز براي جامعهاي جديد و بهتر ،طراحی شدهاند.
نظريهها از رشتههاي متفاوت فلسفه ،روانشناسی ،جامعه و انسانشناسی نشات میگيرند .نظريهپردازان با مسايل ارزشی نيز به
گونهاي متفاوت برخورد می کنند ،برخی نظريه خود را بر ارزشهايی بنا مینهند که مورد حمايت عدهاي است اما توسط
تعدادي ديگر رد میشوند يا اينکه به دنبال ساختن ارزشهاي مشترکی هستند به طوريکه يک اجماع حقيقی پديد میآيد.

 .1دکتراي برنامهدرسی و کارشناس مرکز تحقيقات آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2. Walker
3. Curriculum Theory is Many Things to Many People
4. Fundamentals of Curriculum
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نظريهها از لحاظ ويژگیهاي ظاهري نيز تنوع وسيعی دارند .بعضی بسيار جزيی هستند و بعضی فقط به کليات توجه دارند.
بعضی با نظامهاي رسمی و بعضی ديگر با زبان رمان و روزنامه سخن میگويند .برخی بر يک موضوع معين تمرکز دارند و
برخی ديگر موضوع هاي مرتبط زيادي را مورد بحث قرار دادهاند (واکر .)64-65 :1982 ،واکر نظريههاي برنامهدرسی را در
چهار طبقه دسته بندي نموده است:
-1نظريههايی که محتوا ،اهداف و رويکردهايی براي تعليم و تربيت ارائه میدهند :از نظر واکر ،اين نظريه يکی از
قديمیترين و معروفترين نظريههاي برنامه درسی است .اين نظريهها جزئيات برنامه را شرح میدهند .واکر معتقد است يکی
از نخستين نمونههاي اين نوع نظريهها برنامهاي است که دبليو .تی .هريس 1پس از جنگ داخلی ارائه داده است .او برنامهاي را
پيشنهاد و اجرا کرده که به آموزش نظامدار مبتنی بر کتابهاي درسی دربردارنده تمام اندوخته انديشه بشري در مورد طبيعت
و انسان توجه ويژه داشته است .در اين طرح ،حفظ کردن مطالب درسی نشانه يادگيري تلقی میشود و عملکرد فراگيران از
طريق آزمونهاي کتبی بررسی میشود .در اين آزمونها فراگيران به لحاظ علمی ،رتبهبندي و گروهبندي میشوند .اين برنامه
در زمان خود ،عالوه بر توجه به جزئيات ،انسجام نظري بااليی داشته و امروزه نيز به عنوان الگوي آموزشی متداول پذيرفته
شده است .واکر معتقد است ،میتوان بخشی از جمهوريت افالطون ،نوشتههاي سوفسطاييان و آثار چهرههاي درخشان سنت
آموزشی غرب نظير بيکن ،2اراسموس ،3الک ،4پستالوزي ،5هربارت ،6و اسپنسر7را در زمره اين گونه نظريهپردازي برنامه درسی
قلمداد نمود .در ميان نويسندگان معاصر نيز ،نمايندگان برجسته اين نوع نظريه را فنيکس ،8بلوم ،9برونر ،10و فريره 11معرفی
مینمايد (واکر.)63 :1982 ،
 -2نظريههايی که رويههاي ساخت برنامه درسی يا تصميمگيري براي برنامه درسی را عقالنی میسازند :واکر
مینويسد اين نظريهها بيش از پرداختن به بيان منطق خود برنامه ،به مراحل ساخت يا تعيين برنامه درسی اشاره داشته و
فرايندي گام به گام را براي جنبههاي مختلف تدوين و ارزيابی برنامه درسی ارائه نمودهاند .نخستين نمونه بارز اين نظريهها را
کتاب «برنامه درسی» بابيت )1918( 12معرفی کرده که در سال  1924در کتاب «چگونه يک برنامه درسی تدوين کنيم»،
پيگيري شده است .واکر معتقد است ،نام اين کتاب عنوان مناسبی براي کل اين سنت است .بابيت عقايد خود را از ديدگاههاي
مديريت علمی گرفته بود .از نظر وي يک برنامه درسی آرمانی را میتوان از طريق بررسی عملکردهاي افرادي که بيشترين
آموزشها را ديدهاند و کيفيت و بازده عالی دارند ،مشخص کرد و اين عملکردها را به عنوان معيارهاي آموزش همه افراد
انتخاب کرد .به باور واکر از زمان بابيت ،بسياي از نويسندگان برنامه درسی ،چنين روالی را ارائه کردهاند و شخصيت بانفوذ در

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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ميان آنان ،تايلر 1است که ديدگاه او به «منطق تايلر »2مشهور شده است .به نظر تايلر تمام برنامهريزان بايد از پاسخ به چهار
پرسش زير به عنوان ابزاري براي تدوين برنامههاي درسی کمک بگيرند (واکر ،ترجمه اميرتيموري:)77-78 :1387 ،
-

مدارس بايد در پی دستيابی به چه هدفهايی باشند؟

-

چگونه میتوان تجربههاي يادگيري مناسب را براي رسيدن به اين هدفها ،انتخاب کرد؟

-

چگونه میتوان تجربههاي يادگيري را سازمان داد؟

-

چگونه میتوان تجربههاي يادگيري را ارزيابی کرد؟

از نظر واکر ،فرايندهاي جزيیتر و با گامهاي مشخصتر نيز به ويژه در ميان نظريهپردازانی که به کاربرد علوم و فناوري در
برنامه درسی عالقمندند شهرت يافته است .اين دقيقاً رويهاي است که در عقالنی کردن حرفهها دنبال میشده است .براي
مثال در مورد شغل بنايی ،بايد يک بنا با بيشترين بازده و کيفيت کار و بر مبناي مشاهده عملکرد او شناسايی شود .سپس بايد
جزئيات کار او به منظور کشف چگونگی خلق شاهکارهاي وي مورد مطالعه قرار گيرد .پس از آن الزم است که ساير افراد شاغل
در آن حرفه براي دنبال کردن روش او آموزش ببينند (واکر.)63 :1982 ،
 -3نظريههايی که پديدههاي برنامه درسی را مفهومپردازي میکنند :به باور واکر ،اين نوع نظريهها با فعاليت علمی
تدوين برنامه درسی ارتباط کمتري دارند ،بستر تفکر در مورد برنامه درسی را براي کسانی که میخواهند برنامهاي را تدوين
کنند فراهم میسازند و تاثيرگذارترين نوشته ديويی 3درباره برنامه درسی از اين نوع است .واکر معتقد است ،ديويی در مقاله
خود با عنوان «کودک و برنامه درسی» )1902( 4تالش دارد تا چارهاي براي رفع تضاد بين توجه به نيازهاي طبيعی کودک و
تاکيد بر خرد انباشته شده در فرهنگ انسانی بيابد .کودکان ناآشنا با فرهنگ و جنبههاي آن ،ممکن است براي يادگيري
مطالبی احساس ناخوشايند داشته باشند که شايد بعدها آرزوي دانستن آنها را داشته باشند .همين طور فرهنگ که انطباق
آن با نيازها و ويژگیهاي کودک بديهی به نظر میرسد ،ممکن است به صورت اقتدارآميز و زيانبخش به وي ارائه گردد .از نظر
واکر ،ديويی معتقد است برنامهريزان درسی بايد ،فهرستی قابل آموزش از فرهنگ به دست آورند و براي تأثير بيشتر برنامه با
در نظر داشتن کودک پی ببرند که چه مواردي از اين فهرست را چه هنگام ،چگونه و در کجا میتوان آموزش داد (واکر ،ترجمه
اميرتيموري.)78 :1387 ،
 -4نظريههايی که پديدههاي برنامه درسی را تبيين میکنند :از نظر واکر چهارمين نوع نظريه با نوع سوم ارتباط نزديکی
دارد با وجود اين ،براي تبيين پديدههاي برنامه درسی تالش بيشتري دارد .دغدغه اصلی سه نوع نظريه نخست ،بهبود برنامه
درسی است .با وجود اين ،نظريه سوم با تالش براي حصول فهم بيشتر ،از اين هدف دور میشود .رايجترين گونه از نظريه
چهارم ،به دنبال تبيينهايی براي تغييرات برنامه درسی است .در اين راستا سوالهايی مطرح میشود از جمله اينکه چگونه
میتوان تغييرات زودگذر يا نهضتهاي اصالحی در برنامه درسی را تبيين کرد؟ کدام عوامل اجتماعی بر تغيير برنامه درسی
تاثير میگذارند؟ گونه ديگري از اين نوع نظريه در پی تبيين تفاوتهاي موجود در نمرههاي پيشرفت تحصيلی فراگيرانی است
که برنامههاي متفاوتی داشتهاند .از نظر واکر دغدغه اصلی اين نظريهها ارائه تبيينهاي علمی و تخصصی است که برنامه درسی
را به امور ديگر ربط میدهند (واکر.)64 :1982 ،
1. Tyler
2. Tyler Rational
3. Dewey
4. The Child and the Curriculum

محور  :8نظريه ها و ديدگاه ها  /طبقه بندي واکر

واکر ( )65 :1982در جمعبندي نوشتار خود پيرامون اين نظريههاي چهارگانه اينگونه نتيجهگيري میکند که ما بايد
بياموزيم که به تنوع موجود در نظريههاي برنامه درسی احترام بگذاريم .به نظر وي ،مهمترين نقش نظريه در برنامه درسی
کمک به ما در ديدن امور به شکلی متفاوت و تفسير مختلف آنهاست.

ديدگاه دکر واکر درباره انواع نظريههاي برنامه درسی در کتاب «مبانی برنامه درسی»
واکر ( )2003در فصل سوم اين کتاب پس از مقدمهاي کوتاه و در شروع بحث نظريه برنامهدرسی ،به ايدهآلهاي برنامه درسیی
اشاره و برخی ايدهآلهاي سنتی در برنامه درسی اياالت متحده را بر شمرده است .ايدهآلهاي مورد نظر او عبارتند از:
ايدهآل برتري آکادميک( 1علمی) :مدارس بايد به دانشآموزان ابزارهاي تفکر ،زبان و رياضيات را بياموزنید و آنیان از طريیق
درسهاي ادبيات ،تاريخ ،جغرافيا و علوم ،دانش بنيادي موجود درباره جهان را به دست آورند.
ايدهآل ارتباط اجتماعی :2مدارس بايد به دانش آموزان کمک کنند تیا يیاد بگيرنید نيازهیاي جامعیه را بیرآورده سیازند و در
خدمت جامعه باشند .آموزش شهروندي ،تدريس تاريخ براي اهداف وطن پرستانه و در جهت برآوردن نيازهاي مربوط بیه ثبیات
اجتماعی و وحدت ملی ،آموزش و پرورش چند فرهنگی و باال بردن استانداردهاي علمی به منظور حفیظ کشیور در رقابتهیاي
جهانی ،از جمله موارد مهم در اين ايدهآل است.
ايدهآل تغيير اجتماعی :3آموزش به عنوان فرصتی براي ايجاد جامعه بهتر ،تحقق ارزشهاي اجتماعی و بهبود وضعيت تلقیی
میشود.
ايدهآل بهزيستی فردي :4ايده آموزش کودک محور اين است که مدرسه بايد براي هر کودک آموزش متناسب با نيیاز وي را
مهيا سازد .مدارس بايد به همه کودکان کمک کنند تا نيازهاي فردي خود را برآورده سازند تا بتوانند قابليتهاي آموزشی را به
شيوه خود تحقق بخشند و در نهايت به يک انسان منحصربه فرد تبديل شوند .نيازهاي جامعه دموکراتيک در اين ديدگاه بهتیر
برآورده خواهد شد به اين صورت که به افراد کمک میشود به انسانهايی خوشبخت ،موفق و کامياب تبديل شوند.
ايدهآل برابري آموزشی :5قرن نوزدهم ،قرن مبارزه جهانی براي آموزش عمومی ،اجباري و رايگان بود .آموزش براي همیه در
آمريکا منعکسکننده آرمانهاي دموکراتيک است .اکثر اصالحات برنامهدرسی مانند آموزش جبرانی و موفقيت بیراي همیه ،در
درجه اول از انگيزه فرصت آموزش برابر ناشی میشود.
ايدهآل آموزش مذهبی :6شايد آموزش مذهبی قديمیترين ايدهآل نسبت به ايدهآلهاي ديگر باشد که بر تربيت فرد مذهبی
تاکيد دارد .ايدهآل مذهبی در تصميمها و قضاوتهاي آموزشی سراسر جهان نيز جايگاه محکمی دارد و جدايی ديین از دولیت
در آمريکا براي محدود کردن نقش اين ايده آل بوده است .باوجود اين ،آرمانهیاي دينیی بیراي تعیدادي از والیدين ،معلمیان و
کودکان به عنوان نيرويی قدرتمند و زنده به حيات خود ادامه میدهد.
واکر پس از بيان اين ايدهآلها به برخی ديگر از ايدهآلها اشاره و در ادامه نمونههايی از تفکیر کالسیيک در برنامیه درسیی را
معرفی کرده است .زير عنوان تفکر کالسيک در برنامه درسی به الف) ايدههاي اوليه درباره برنامه درسی و ب) تفکر پيشرفتگرا
1. Academic Excellence
2. Social Relevance
3. Social Change
4. Individual Well-Being
5. Educational Equality
6. Religious Training
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در برنامه درسی و نيز منازعات ميیان تفکیر سینتگرا و پيشیرفتگرا پرداختیه اسیت .او در ايیدههاي اوليیه برنامیه درسیی بیه
انديشههاي فيلسوفانی مانند افالطون 1و روسو 2اشاره کرده و در تفکر پيشرفتگرا موضیع پيشیرفتگرايان و سینتگرايان را در
قالب چند سوال مقايسه کرده است .اين سوالها عبارتند از :کدام دانش ارزشمندترين است؟ هیدف تعلیيم و تربيیت بايید چیه
باشد؟ برنامه درسی چگونه بايد معرف ماهيت دانشآموز باشد؟ ماهيت جامعه چه داللتهايی براي برنامه درسی دارد؟ و برنامیه
درسی چگونه بايد سازماندهی شود؟
واکر ( )55-72 :2003در ادامه بحث نظريه برنامه درسی ،به دو نظريه مدرن برنامه درسی در سنت کالسيک اشاره کیرده
که عبارتند از :الف) فرهنگ عامه ،فرهنگ سطح باال و صنعتی شدن 3که معرف انديشههاي بانتوک 4اسیت و ب) برنامیه درسیی
مبتنی بر اخالق غمخوارانه 5که از سوي نودينگز6مطرح شده است .او جهیتگيري خیود در زمينیه نظريیه برنامیه درسیی را بیا
معرفی مسيرهاي جديد در نظريهپردازي برنامه درسی ادامه میدهد .نخستين مسير ،نقد برنامه درسی است که به باور واکیر در
دهههاي اخير« ،نقد» به عنوان يک گونه مستقل از نظريهپردازي برنامه درسی شناخته شیده اسیت .او در ايین زمينیه بیه نقید
کليبارد7نسبت به منطق تايلر و نقد اپل 8به آمیوزش میدرن اشیاره کیرده اسیت .در توضیيح مسیير دوم ،بیه نومفهومگرايیان و
انديشههاي آنان از دهه  1970پرداخته و برخی ديدگاههاي پاينار را مطرح کرده است.
جمعبندي
در اين مقاله به ديدگاههاي واکر در زمينه نظريه برنامه درسی پرداخته شد .در گام نخست ،نوعشناسی واکر از نظريههاي
برنامه درسی مطرح شد و سپس طيفی از ايدهآلهاي برنامهدرسی از ديدگاه وي ارائه گرديد که هر يک به جنبه خاصی از
برنامه درسی پرداختهاند؛ بعضی فرد و نيازهاي او را محور قرار دادهاند و برخی ديگر نيازهاي جامعه را مهم تلقی نمودهاند .در
برخی به مذهب توجه بي شتري شده و در مواردي به برتري علم و دانش تاکيد شده است .آنچه مهم است ترکيب اقتضايی اين
ايدهآلها بر حسب شرايط و دورههاي مختلف تحصيلی است .اين نکته را نيز بايد مورد توجه قرار داد که به زعم واکر،
دستاندرکاران همواره با اين سوال مواجه هستند که در عرصههاي عملی و واقعی برنامه درسی چه بايد انجام دهند .با اين
وصف ،نحوه اجرا و کاربرد نظريهها نيز بسيار مهم است .چه بسا يک نظريه خوب ،با اجرايی نامناسب به شکست محکوم شود
که در اين صورت ايرادي به نظريه وارد نيست .سخن با نقل قولی عالمانه از واکر ( )65 :1982به پايان میرسد که معتقد است
«اگر يک چهارم توانی که اين روزها صرف تدوين نظريههاي برنامهدرسی میشود ،به کاربرد دقيق و انتقادي نظريهها اختصاص
میيافت ،در وضعيت بهتري قرار داشتيم».
منابع
سلطانی ،اصغر .)1393( .نظريه برنامه درسی :چيستی ،ساختار ،فرايند و عمل .کرمان :جهاد دانشگاهی استان کرمان.
واکر ،دکر .)1387( .نظريه برنامهدرسی براي هر کسی معنايی دارد .ترجمه محمدحسن اميرتيموري .مندرج در محمود مهرمحمدي
(پديدآورنده) .برنامه درسی :نظرگاهها ،رويکردها و چشماندازها .تهران :سمت و به نشر.
1. Plato
2. Rousseau
3. Folk Culture, High Culture And Industrialization
4. Bantock
5. Curriculum Based On Caring
6. Noddings
7. Kliebard
8. Apple
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