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Decker F. Walker (1940 - ) 
 

 مروري بر زندگی شخصی و علمی

 2کارشناسی ارشد را در دانشگاه کارنگی ملون هاح کارشناسی وشور امریکا به دنیا امد. او دورهدر ک 0490سال  در 3دکر واکر

( به اتمام رساند. سپس تصمیم به ادامه تحصیل در رشته علوم تربیتی گرفت. 0411) ( و علوم طبیعی3691) در رشته فیزیک

اخذ کرد و در همان دانشگاه تا زمان  0420او مدرک دکترح خود را در رشته علوم تربیتی از دانشگاه استنفورد در سال 

 ازنشستگی به تدریس پرداخت. ب

رسد تجربه معلمی واکر در زمینه طرا ی و تویید مواد اموزشی در دبیرستان بیش از دانش رشته تحصیلی در به نظر می    

علمی او اثرگذار بوده است. به همین دییل او رشته تحصیلی خود را در دوره دکترح علوم تربیتی  هاحفعاییتگیرح شکل

هاح تربیت معلم دنبال کرد. از جمله اط خود را با تجربه معلمی در دبیرستان از طریق شرکت فعال در برنامهانتخاب کرد و ارتب

(، عضویت بنیاد ملی علوم 3611-3611) هوور -توان به مدیریت تدوین پروژه تربیت معلم استنفوردهاح علمی او میفعاییت

ر واکر د. ( اشاره کرد0443-0445و  0411-0411) تربیت معلمدرسی و  اح برنامه( و عضویت کمیته منطقه0440-0414)

( و مدیریت طرا ی 0444-3000) دانشگاه استنفورد اموزشی ت مشاوره در فناورحأود عضویت هیدوره پایانی شغلی خ

 ( را بر ع ده داشت. 0442-3005) اموزشی و برنامه فناورح کارشناسی ارشد

 سیر تفکر و فعالیت علمی

درسی مناسب براح کر در زمان دانشجویی در دانشکده علوم تربیتی مطایعه در زمینه طرا ی و تویید مواد برنامهعالقه اوییه وا

دادند ریز درسی مورد استفاده قرار میهاح برنامهگروه هایی کهاموزان بود. در اواخر دوره تحصیل روشاستفاده معلمان و دانش

شد. این نگاه در  9باره مدل طبیعت گرایانهییف کتاب ارزشمند او درأبناح پژوهش و تتوجه او را به خود جلب کرد؛ این امر م
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2. Decker Walker 
3. Carnegie Mellon University 
4. Naturalistic Model 
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 0هاح رفتارحبه گام رفتارگرایانه و تدوین هدفریزح درسی مبتنی بر روش گام  ایی مطرح شد که نگاه  اکم بر فرایند برنامه

 کید بود. أبه عنوان اویین گام مورد ت

درسی، فقدان طرح و مواد درسی خوب نیست بلکه اختالفات فلسفی  برنامه 3ترین مانع ب بودمواکر متوجه این نکته شد که م 

اح براح نوشتن هاح اموزشی بوده است. این برداشت انگیزهها و اویویتدرسی وراح هدفبرنامه 2سیاسی بین دست اندرکارانو 

)واکر و کرست،  شد 0420در سال  9ش مایکل کرستبه کمک همکار "درسیگذارح در برنامهسیاست"اح با موضوع مقایه

0420.) 

5درسی بنیادهاح برنامه"واکر کتاب درسی با نام    
ها از ییف کرد. این کتاب اخرین برداشتأدر سطح کارشناسی ارشد ت "

ها تدریس الها و تجاربی است که او طی سها، پژوهشدرسی در ابعاد گوناگون است که برخاسته از ایدهموضوع پیچیده برنامه

هاح مطرح شده در این به چاپ رسید. با استفاده از ایده 0440هاح امریکا به دست اورده است و در سال در مدارس و دانشگاه

 ییف کردأت 0414در سال  "هادرسی و هدفبرنامه"براح معلمان با عنوان  1کتاب، او کتاب دیگرح با همکارح جوناس سویتیس

درسی، ارزشیابی از  درسی، سیاست گذارح در برنامه ریزح ییفاتی در زمینه برنامهأهمچنین او ت(.  0442)واکر و سویتیس،

هاح تحقیق و کاربرد فناورح اطالعات در روش (،0425، 1درسی)واکر و رید (، تغییر برنامه2،0410واکر و یی) درسی برنامه

 دارد. (0419، 4)واکر و هس اموزش

دپارتمان علوم تربیتی و با همکارح براید بارون، رابی کیس، جیمز گرینو و مایکل مدیر  00واکر به پیشن اد شویسون    

LDTمسئوییت تدوین پروژه  00کامیل
را بر ع ده داشت. این پروژه مبتنی بر کاربرد نواورانه فناورح در 0441در سال  32

-واقعی یادگیرح براح مقابله با چایشیه محور، طرا ی شرایط أتس یل یادگیرح بوده است. در این پروژه از روش یادگیرح مس

ثر باشد و نظر دانشجویان ؤتوانست در ارتقاح سطح یادگیرح دانشجویان م LDT شد. پروژه هاح یادگیرح استفاده می

برجسته را به خود جلب کند. همچنین از مقبوییت مطلوبی در بین اعضاح هیات علمی برخوردار شد. در طرا ی پروژه از 

سانی مانند اسکینر، پاویف، ثرندایک، ویگوتسکی و همکاران استفاده شد. عالوه بر این، او مدیریت گروه فناورح دیدگاه روانشنا

هاح  فناورح و طرا ی (، و مدیریت تدوین برنامه0413-0411) پوشش ان هاح تحتاموزشی در دانشگاه استنفورد و دانشکده

 ه داشت.( را بر ع د0442-3005)  اموزشی دوره کارشناسی ارشد

 درسی دیدگاه دکر واکر در زمینه بنیادهاي برنامه

درسی تبیین و با ارائه درسی به تفصیل در کتاب بنیادهاح برنامه هاح برنامهیفهؤباره ماهیت و مها خود را درواکر نگاه و ایده

با تحلیلی 0420و اوایل دهه  0410درسی را توصیف نموده است. او در اواخر دهه  بنیادهایی چارچوب راهنماح عملی برنامه

درسی ملی در طی سه سال بود و به  گیرح اعضاح گروه تدوین کننده برنامهکه مبتنی بر مشاهده روند عمل، قضاوت و تصمیم

را توصیف  2و طرا ی 3، تصمیم فکورانه0اح: نظام باورح، مدل سه مر له(24: 3002، 02مارش و ویلیز) هاح تکمیلیهمراه داده

                                                 
1. Behavioral objectives 
2. Improvement 
3. Stakeholders 
4. Michael Kirst 
5. Fundamentals of Curriculum 
6. Jonas F. Soltis 
7. Lee 
8. Reid  

9. Hess 
10. Shavelson 

11. Brigid Barron, Robbie Case, James Greeno & Michael Kamil 
12. Learning, designing and Technology 
13. Marsh & Willis 
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هاح ان را شرایط و فرهنگ تشکیل یفهؤل طبیعت گرایانه او گویاح  ضور و تبعیت از جبر زیستی است که متوصیف نمود. مد

ریزح درسی دهد( به فرایند برنامه)همان گونه که در شرایط واقعی رخ می 9گراح عملیدهند و مبتنی بر نوعی نگاه واقعمی

 است. 

اح فوق نکرد زیرا با نگاه توصیفی ود را محدود به توصیف فرایند سه مر لهمل، مدل طبیعت گرایانه خأها تواکر بعد از سال    

درسی  درسی مغایرت داشت. او بر درک اهمیت  ضور بنیادهاح  یات و هویت بخش برنامهو رویکرد غیر تجویزح او در برنامه

درسی  دهی دو مر له فرایند برنامهنکید داشت. عالوه بر این، دو  قیقت نظام باورح و تصمیم فکورانه را محدود به عنواأت

أکید دارد درسی ت باره عناصر و شیوه عمل در برنامهنکرد. بر این اساس، رویکرد او بر دو اصل: نظام باورح، و تصمیم فکورانه در

ها و هم ز ایدهدرسی برخاسته ا هاح برنامهدرسی است. از دید او هدف ریزهاح فردح گروه برنامهها و ارزشو در بردارنده ایده

درسی  هاح برنامهدر کالس درس است. در نتیجه، پیش بینی هدف 5ها براح انتخاب ب ترین روش عملباره این ایدهاندیشی در

مر له  1درسی است. دستاوردهاح صریح برنامه شود و اغازگر مر له طرا یدر مر له اخر بعد از انتخاب شیوه عمل انجام می

گیرند و منجر به اتخاذ درسی قرار می هاح منطقی گروه طراح برنامهثیر استداللأان مبنایی تحت تتصمیم فکورانه به عنو

 (. 10: 3002)مارش و ویلیز،  شونددرسی می برنامه 2تصمیمات جدید براح تویید

-نین افراد و سازمابا جست و جوح توافق ب درسی را عمدتاً واکر با تأسی از دو اصل نظام باورح و تصمیم فکورانه کار برنامه    

 1دهد و باید تالش کرد بین کارگزارانعالیق گوناگون را ارائه می درسی عمدتاً داند، زیرا کار برنامههاح مسئول همراه می

هاح چندگانه محیط خود  ساس خواهد تا نسبت به ارزشدرسی می تعادل برقرار شود. براح این منظور از متخصصان برنامه

درسی، ایجاد هاح برنامهعمل 00باره ابتکاردر 4(. او کسب نوعی توافق کارح در بین دست اندرکاران30-04 :3002)واکر،  باشند

داند. درسی ضرورح می هاح مشارکتی با معلمان و کارشناسان براح مشارکت دادن ان ا در کار برنامههاح ارتباطی و گروهشبکه

 به شرح ذیل معرفی می کند: براح تحقق چنین منظورح او بنیادهاح چ ارگانه اح

درسی  موضوعات و عناصر برنامه 12تواند چشم اندازمی 11هادرسی از طریق درک مشاب ت هاح عمل برنامهشناخت سنت -0

 را پیش بینی کند؛

-که به شکلی پن ان عمل می 14هاح مشترک،  ساسیت نسبت به اختالف نظرهاییو ارزش 13هاشناخت طیف دیدگاه -3

 کنند؛

توان از یحاظ چگونگی و چرایی بوجود امدن اصال ات و اینکه چگونه می 16و جنبش اصال ات 15تشناخت اصال ا -2

 ها به  داقل برسند؛هایی را فراهم کرد تا کشمکشفرصت

                                                                                                                                                        
1. Platform  
2. Deliberation  
3. Design  
4. Practical 
5. The best ways 
6. Explicit  
7. Creation 
8. Sustaining  
9. Stakeholders  
10. Initiatives  
11.Similarities  
12. Perspective 
13. Visions  
14. Controversy  
15. Reforms   
16. Reform movements  
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نتقادح و کشف نقاط قوت و مل اأدرسی، ت شناسایی مطایعات مبتنی بر تحقیق و دانش پژوهی مرتبط با کار برنامه -9

 (. 33: 3002واکر، ) درسی مورد هم اندیشی قرار گیرد ا در تصمیمات برنامههاح کاربست ان محدودیت

درسی هویت عملی و چندگانه دارد. تصمیم خوب  کید جدح بر تصمیم فکورانه دارد زیرا برنامهأواکر در بیانات خود ت    

نیست. ساختار  0یک اکسیردرسی است اما تصمیم فکورانه  استراتژح اصلی براح رسیدن به تصمیمات ب تر در زمینه برنامه

و منفی ان  مورد نظر باشد و سپس جنبه مثبت 3یه عملیأعمل است که ا تمال دارد پاسخ مس اصلی تصمیم فکورانه یک دوره

 (.331: 3002)واکر،  گیردمورد استدالل قرار می

گر گزینند که هدایتمیهاح مشترکی را بر ها و تجارب مجموعه ایدهدرسی بر اساس پژوهش، نظریه ریزگروه برنامه    

دهد که کند و نشان میریزان درسی را ایجاد میها نظام باورح گروه برنامههاح فکورانه انان است. این مجموعه از ایدهتصمیم

-شوند. فرضیهها  میاتخاذ شده است و مبنایی براح شکل گیرح فرضیه 2برخی از تصمیمات مبتنی بر چه بنیادهاح سیاسی

  5هاحها و برنامهرقابتی هدایت شوند که نظرگاه 9گیرح طرحدرسی ممکن است به شکل موضوعات برنامه دربارههاح موجود 

گیرد تا پیشن ادها و انتقادهاح خود کند. سپس طرح در اختیار عموم افراد، متخصصان و کارشناسان قرار میاوییه را معرفی می

 (.321-322: 3002)واکر،  را نسبت به ان ارائه دهند

ریزان درسی باید هر گونه تالشی که منجر به جایگزین شدن یک سرح تجویزهاح کید داشت که برنامهأواکر بر این نکته ت    

را به عنوان یک  "تصمیم فکورانه  "شود، متوقف کنند. ان ا باید درسی می طرا ی برنامه 2به جاح فرایند طبیعی 1غیر طبیعی

 بپذیرند. درسی ویژگی اساسی در طرا ی برنامه

درسی به ما کمک خواهد کرد تا استفاده درست از منابع  یید دیدگاه واکر معتقد است نظریه برنامهأ(، در ت0425) رید    

 4کید دارد که وظایفأشود. او در ادامه ت 1براح همیشه جایگزین مذاکره "تصمیم فکورانه  "انسانی داشته باشیم و الزم است 

 00درسی، مسائل عملی هستند که بیشتر ماهیت اخالقیهستند. همچنین مسائل برنامهدرسی همگی وظایف عملی  برنامه

 (.352: 0441و همکاران،  03)پاینار 00دارند تا تکنیکی

 درسی دیدگاه دکر واکر در زمینه مسائل برنامه

ها، نیازها و انتظارات افراد نسبت به اموزش و پرورش و نقش ان در مبتنی بر برداشت درسی مسائل برنامه دربارهباور واکر 

درسی  تربیت فرزندان است و این امر خود معلول شرایط و تحوالتی است که در جامعه در  ال وقوع است. به این ترتیب برنامه

درسی  دهند. با این توصیف برنامهفرهنگ تشکیل می گیرد که نقطه اول و دوم ان را شرایط ودر نقطه سوم پیوستارح قرار می

کند و این روند موجب ب بود جوامع در ابعاد اجتماعی، نقش پاسخگویی در مقابل تحوالت و مسائل اجتماعی را ایفا می

                                                 
1. Panacea  
2. The practical problem  
3. Political platforms  
4. Design  
5. Statements and plans  
6. Artificial prescription 
7. Natural process  
8. Negotiation  
9. Tasks  
10. Moral  
11. Technical  
12. Pinar  
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 ت وتبدیل کرده اس 0یهأشود. بنابراین، تحوالت دنیاح مدرن مدارس را به یک مساقتصادح و معنوح و به بیانی تمدن می

 (.3005)واکر،  درسی در شناخت مسائل دنیاح مدرن ن فته است مطایعه برنامه 3خاستگاه

یکی از تحوالت اثر گذار تغییر توازن قدرت در ارتباط بین معلمان و دانش اموزان است که مدارس و معلمان را در یک      

دانش و رفتار درست از طریق اعمال مستقیم  موقعیت دشوار قرار داده است. در قبل روند اموزش و پرورش مبتنی بر انتقال

اموزان بود. این روند در راستاح فرهنگ ارتباطی  اکم بر افراد جامعه بوده است زیرا به طور قدرت توسط معلمان به دانش

ح کرد و افراد از اعمال مستقیم قدرت بر دیگرها را مشخص میمعمول در زندگی روزانه جایگاه اجتماعی افراد قدرت ان

 (.3005کردند. )واکر، استفاده می

 5در مدارس سراسر ج ان و یک چایش براح تصمیم گیرندگان 9یکی از منابع ناارامی 2واکر معتقد است که این معضل    

داند که مدارس وظیفه می 1تمدنی 2و اعتبار 1تعریف دربارهدرسی است. دومین منبع نا ارامی را برخاسته از پرسش  برنامه

مورد  00دهند. از جمله در زمینه تاریخ، ادبیات، علوم، ریاضیات و زبان چه موضوعاتی 4اموزان انتقالا را به دانشهدارند ان

 که اجماع قابل استنادح در این زمینه وجود ندارد.  گیرند مطایعه قرار

ر کشورها را به هاح تربیتی شده است و اکثتحوالت بنیادح در غرب و به تبع ان در دیگر کشورها موجب تضعیف سنت    

اند. مواج ه با این واقعیت این سوال را دنبایه روح از ایگوهاح غربی ترغیب کرده است و برخی دیگر موضع امتناع را پیشه کرده

- ا را تربیت کند که موجب  فظ سنتتواند به ب ترین نحو ش روندان انمی 00احکند که چه نوع اموزش مدرسهمطرح می

 اح باشد که ارزوح ان ا و رهبرانشان است؟قتصاد مدرن و جامعههایشان و بنا ن ادن ا

-درسی ندارد اما در باور او راه  ل مسائل مطرح شده در برنامه درباره 03هاح مبتنی بر ایدئویوژحواکر اذعان دارد که پاسخ    

تر سیاسی و ن در بستر وسیعهاح متمایز ایدئویوژیک وجود دارند. او اعتقاد دارد که موضوعات ایدئویوژیک مستلزم طرح شد

اح در فرایند تغییر اگاهی بخشی و هدایت فرایند به کمک پژوهش، تحلیل، دانش پژوهی و اجتماعی است. نقش یک فرد  رفه

 (. 3005)واکر،  نواورح است

 دستاوردهاي علمی دکر واکر

چارچوب نظرح و  همه جانبه نگرح او در  رسد تحصیالت دانشگاهی واکر در زمینه علوم فیزیک و زیست شناسی بربه نظر می 

درسی ما صل پیوندح  ثر بوده است. از طرف دیگر، ساختار و روند  اکم بر مدل طبیعت گرایانه او در برنامهؤدرسی م برنامه

ست. درسی در تجربه معلمی خود ایجاد کرده ا است که او بین بنیادهاح این دو دانش و بنیادهاح طرا ی و تویید مواد برنامه

مل و تمرکز بر أریزح درسی در قایب مدل طبیعت گرایانه به سمت تاین نگاه بنیادین، ذهن واکر را از تمرکز بر روند برنامه

 درسی نوظ ور نقش دارند؛ به نحوح که براح درک برنامه هاح ان در فعلیت بخشیدن به برنامهیفهؤبنیادهایی هدایت کرد که م

 ه ان بنیادها داشت.درسی ابتدا باید درکی نسبت ب

                                                 
1. Problematic 

2. Origin 
3. Dilemma 
4. Unrest 

5. Makers 

6. Definition 
7. Validity 
8. The civilization 

9. Transmit 
10. Subjects 
11. Schooling 
12. Ideologically based answer 
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پیرایه و شفاف، ذهنی منطقی و واقع گرا، منش انسان گرایانه و جمعی، قلمی ساده و روان دار، بیاو تالش کرد با نگاهی نظام   

ها اعتبار علمی واکر را ها را مورد مطایعه قرار دهد. روند این تالشدرسی را بشناسد و از ابعاد گوناگون ان مسائل پیچیده برنامه

هاح علمی و مشورتی در سطح دانشگاه فعاییت نمود. عالوه بر این، سخنران رقم زد و به عنوان عضو فعال و برگزیده کمیته

(، در سانفرانسیسکو؛ سخنران کلیدح اویین همایش انجمن اروپایی پژوهشگران 0444) 0مدعو در همایش یادبود جان دیویی

 2(، در مریلند؛ همکار افتخارح اسپنسر0413د؛ پژوهشگر دانشگاه ویکتوریا )هلن 3(، در دانشگاه توئنته0440) علوم تربیتی

(، از جمله افتخاراتی 0420) ( در اکادمی ملی علوم تربیتی؛ همکار افتخارح  وزه ریاست دانشگاه استنفورد0422-0423)

 است که واکر در پرونده کارح خود دارد.

-هاح ارزشی و موضوعات برنامهپرورش، پژوهشی در زمینه تعارضسسه ملی اموزش و ؤبا  مایت م 9شافارزیک و سایکس   

درسی را انجام دادند و دکر واکر به عنوان نظریه پردازح معرفی شد که توانست رویکردهاح تدوین برنامه 0424درسی در سال 

 (.302: 0441)پاینار و همکاران،  به نحوح روشن تبیین نماید

-است که در  ال  اضر به طور  رفه ی و نقاشی باب دیگرح در زندگی شخصی واکرگرایش به مطایعه در زمینه هنر طرا     

کند؛ هیجانی که برخاسته از زیبایی رنگ، شکل یا نگاه می 5شود. او به نقاشی به عنوان یک عمل هیجان انگیزاح دنبال می

ان است. او کار نقاشی را از اواخر دهه طرح در قایب یک مدل، چشم انداز یا ارایش زندگی است که در  ال به تصور کشیدن 

به مطایعه بپردازد  1مند بود که در زمینه سواد بصرحهاح هنرهاح نمایشی شروع کرد. او ابتدا عالقهبا شرکت در کالس 0440

 3001ال تر بود و به همین دییل مطایعه در این زمینه را دنبال کرد و از سنقاشی برایش بسیار جذاب اما هنر طرا ی و ن ایتاً

 ها عرضه شده است. هاح او در نمایشگاهاح از نقاشیمجموعه
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