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کیلپتریکویلیام هرد 

 )1871-1965(

1مقصود فراستخواه

  

  

  

-هنهاي خردمندخواهد که قادر و مایل به قضاوت، مردمانی میدموکراسی"

 همـه  و این مستلزم نظامی از آموزش اسـت کـه بـراي   ...مستقل باشند ي

   ".دهدمردم؛ احساس مسؤولیت، قدرت تفکر و جرأت شهروندي می

  

  

  

  )5:  1951کیلپتریک؛ فلسفۀ آموزش،(

  

در جرجیـاي  . اسـت  4در فلسفه آموزش و پـرورش  3گرائی پیشرفتاز نمایندگان رویکرد ) 1965 -1871( 2کیلپتریکویلیام هرد     

 7»وایـت پلینـز  «شـهر  و رجلی سیاسی در ) 6باپتیستی(پیشواي روحانی کلیساي تعمیدي  5پدرش جیمز هاینس. آمریکا به دنیا آمد

دارویـن،  » منشـأ انـواع  « هرچند خواندن کتاب. شد کیلپتریکذار در شخصیت رفتار گرم او با مردم از نخستین خاطرات تأثیرگ. بود

بسیاري از عقاید جزمی مذهبی  شودرو کرد که اندکی دیرتر در این مقاله به جزئیات موضوع اشاره میبهبا مشکالتی رورا  کیلپتریک

هاي رویکرد مـدرن او بـه آمـوزش و     گیري نخستین زمینه در شکل هاو این نیز متحول شدارتباط سنتی وي با پدر  ؛او بر هم ریخت

هـاي سـنتی   نتیجه گرفت هر دوي حقیقت و فضیلت را از طریق آمـوزش عرفـی و بـدون ارجـاع بـه دسـتگاه       وا. یادگیري مؤثر بود

  .(Beyer, 1997)کند اعتقادي دنبال 

نخسـتین شـغل   . تحصـیل کـرد  ) 1891-92و  1895(» هاپکینز جانز«و ) 1888-1891(»8مرکر«هايدر دانشگاه کیلپتریکهرد    

در کـالج راك   1892هـاي تابسـتانی را در سـال     دوره. در جرجیـا بـود   9بلیکلـی » ابتدایی و راهنمایی«اش در مدرسه دولتی معلمی

                                                
  برنامه ریزي آموزش عالی  علمی موسسه پژوهش و عضو هیئت.  1

2 . William Heard Kilpatrick
3.  progressivism
4 . Progressive education

5.  Dr. James Hines Kilpatrick

6 . Baptist Church
7. White Plains
8 . Mercer
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هاپکینز طی کرد، تا پایه هفت نظام آموزشی ایـاالت   در دانشگاه جانز 1895اي تابستانی در  دوره. گذرانید و با افکار فروبل آشنا شد

بـه   1906تـا   1897پس از سال . رفتگعهده بر 97و  96هاي و مدیریت مدرسه آندرسون را طی سال متحده آمریکا را تدریس کرد

ایـن  . هاي مدیریتی آن دانشگاه را نیز احـراز کـرد  سمت 1900تدریس ریاضیات در دانشگاه مرکر ارتقا یافت و در عین حال از سال 

  .پیش رفت 1906ارتقا تا 

ن هیأت امناي مرکـر پیچیـد او مجبـور بـه     در میا) بر اثر خواندن کتاب داروین (اما  وقتی همهمۀ تردید او درباره بکرزایی مریم     

در کـالج معلمـان دانشـگاه کلمبیـا دکتـري      . او را دوباره در سی و شش سالگی به ادامه دانشجویی سوق داد هلئسم این. استعفا شد

 تریـک کیلپ: پرداز نوآور آموزشی بود اي با یک نظریه گراي حرفه آغاز شد به هم رسیدن یک روح عمل 1907این مرحله که از . خواند

 Encyclopedia of( درسـی شـکوفا شـد   بـا ابـداعات در آمـوزش و برنامـه     کیلپتریـک مسیر شغلی آکادمیـک  .  10و جان دیویی

American Education,  2011; Parker & Parker, 2008.(  

. به عنوان مربی، به تدریس علوم آموزشـی در آن کـالج پرداخـت    1909-1911طی  . موفق به اخذ درجه دکتري شد 1912در      

 ،1938ان اسـتاد فلسـفه آموزشـی و از    به عنو 1937تا  1918دانشیار شد و از  1915-1918استادیار و در  1911-1915هاي سال

در آنجـا رویکـرد    .نیـز یـاري کـرد   ) 1925(گـذاري کـالج بنینگتـون     همزمـان بـه پایـه   . تدریس کرد 11در کسوت  استاد بازنشسته

  . (Beineke, 1998)بود) 1938تا  1931( رئیس هیأت امناي این کالج  کیلپتریک. رفتگرا به برنامه درسی مبنا قرار گ پیشرفت

الملـل و   مسئول دفتر آموزش بـین . عهده داشت بر ) 51تا  1941( نیویورك را  12پس از بازنشستگی، ریاست دانشگاه اوربان لیگ   

در زنـدگی    ).,1951Tenenbaumاز نقـل  : Parker & Parker, 2008. (عضو هیـأت مـدیره لیـگ دموکراسـی صـنعتی بـود      

  .(Beineke, 1998)مرگ مکرر همسران؛خصوصی با مشکالتی روبرو شد

، 1908، 1906(هاي مدعو و پاره وقـت تـدریس کـرد؛ دانشـگاه جرجیـا      هاي آموزش عالی ایالت متحده که به صورتسایر مکان     

، دانشـگاه  )1938(، دانشـگاه اسـتنفورد   )1941تـا   1937از (، دانشگاه نورث وسـترن  )1907/ 13نوکسویل(، دانشگاه جنوب )1909

هاي مرکـر،   از دانشگاه 30و  20هاي  در دهه. بودند) 1946(سوتا  ، دانشگاه مینه)1942(، دانشگاه کارولیناي شمالی )1942(کنتاکی 

داد  D.H.Lبـه او درجـه    1952کـالج مطالعـات یهـود نیـز در      .کلمبیا و بنینگتون به دریافت درجه دکتـراي افتخـاري نایـل آمـد    

(Beineke, 1998).  

در مدرسـه کـالج راك بـود کـه از طریـق      . پرداز آموزشی دیگر قرار گرفت عالوه بر جان دیویی، تحت تأثیر چند نظریه کیلپتریک    

وپا مانند آراي پستالوژي، هربـارت و فروبـل کـار    پارکر در زمینه فلسفۀ نوین آموزشی ار. آشنا شد 15با افکار فروبل 14فرانسیس پارکر

  .(Beyer, 1997)گرایی در آموزش و پیشرو جان دیویی دانست  او را نخستین آمریکایی رویکرد پیشرفت کیلپتریک. کرد می

                                                                                                                                                            
9 . Blakely

10   . John Dewey

11 . Emeritus Professor
12 . Urban League
13 . Knoxville
14 . Francis Parker
15 . Friedrich Frobel (1782-1852)
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د در فضـایی  فراگیر بای. محوري است باغ کودك معرف فلسفه تربیتی مبنی بر فراگیر. شود شناخته می 16فروبل بنیانگذار کودکستان

آزمون انتقـادي  «کتابی دربارة اصول آموزشی فروبل نوشت، با عنوان  کیلپتریک. داشتنی بیاموزد و پرورش پیدا بکند جذاب و دوست

  .(Beyer, 1997)) 1916(» اصول کودکستان فروبل

، صخشـ سـومین  . سوئیسی بود که بر تشویق و توانمندسازي به جاي اصول سفت و سخت تأکید داشت 17لوزي، پستادرفدومین     

هـاي درسـی دانشـگاهی     اش در برنامه هاي آزادمنشانهاستاد علوم آموزشی در آکادمی چاتمن بود که به خاطر روش 18اوتیس آشمور

و بـدون نیـاز بـه کنتـرل     اسـتاد  ي که دانشجویانش در غیاب ا بود به گونه» 19عالیقتحریک «روش او مبتنی بر . خود شهرت داشت

تـرین مثـال عینـی بـود کـه براسـاس آن        مهـم » اوتـیس آشـمور  «نمونۀ تـدریس  . دادند زا انجام میمستقیم، فعالیت تحصیلی درون

  (Kliebard, 1986). به میان آوردرا   20»روش پروژه«کیلپتریک 

جیمـز ارل  ( رئـیس دانشـکده آنجـا   . بـود  21یی  و در کالج  تربیـت معلـم دانشـگاه کلمبیـا    از آن دیو کیلپتریکبیشترین تأثیر بر     

ــل ــرفت ) 22راس ــرد پیش ــه  دو رویک ــی و حرف ــود     گرای ــه ب ــم آمیخت ــه ه ــی را ب ــل از : Parker & Parker, 2008(گرای نق

1951Tenenbaum,.(  

بـود   1891و بعد از ورود به جانز  هاپکینز در  آیینی و روستایی داشت، پیرنگی کیلپتریکگیري شخصیت  هاي اولیه شکل زمینه    

این وضعیت دوگانه در افکار و آثار او نیز به نوعی خود ). Parker & Parker, 2008(هاي شهري و لیبرالی خوگر شد  که با ارزش

درسی که اصـول جـدیت   امهکارانه با هنجارهاي جدید لیبرالی در رویکرد به برن هاي اولیه محافظه ترکیبی از گرایش. دهد را نشان می

  .آمیزددرمیاز جان ودل بودن درس را با  برنامه فضايو انضباط 

 Teachers College Recordدر مجلـه  » روش پـروژه «بـا عنـوان    1918اي بلند شد کـه در سـال    از مقاله کیلپتریکآوازة     

. گیرد به وجـود بیـاورد   انجام می 23که با جان و دل هاي یادگیري هدفمندي راکه بتواند فعالیت اي را توضیح داد شیوه منتشر کرد و

خواهنـد   مندند و به صـورت فـردي و گروهـی مـی     به آن عالقهآموزان دانششود که  اي تقسیم می محتواي درس به واحدهایی پروژه

ل مدارس روبرو و در با استقبا 30روش در دهه . مدار یا معلم مدار به آموزش فراگیر مدارتکمیل بکنند با چرخش از آموزش موضوع

  ).Parker & Parker, 2008;Beineke, 1998(مجدداً احیا شد » کالس باز«و در فضاي مطالبه  60اواخر دهه 

هاي یـادگیري خـود را در چـارچوب آن      یادگیري همچون یک پروژه، فراگیر مشتاق طرحی هدفمند است و فعالیت –در یاددهی    

مهم است و آموزان عالیق درونی دانش. گرایدگیرد و به  اقتدار نمی قش یک راهنما قرار میآموزشگر صرفاً در ن. کند بندي می صورت

گرایـی و   حافظـه . یادگیري را با حسی وجودي، تجربه کنند و کنندشان را کشف دهد خود را و محیطدرسی به آنها فرصت میبرنامه

                                                
16 . Kindergarten
17 . Johann Heinrich Pestaloozzi (1748-1827)
18 . Otis Ashmore
19 . Interest Stimulated
20. Project method
21. Teachers College, Columbia University
22 . James Earl Russell
23 . Wholeheartedly
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اهمیت است بیهاي کالسیک  هاي کالس به ستون و ردیف نیست، ارزیابیاعتبار است، صندلی در این روش بی 24وار یادگیري طوطی

(Gutek, 2009).  

گرایانه مطابق فلسفه دیویی ولی به زبـان سـاده و کـاربردي     هاي عملی آموزش و پرورش پیشرفت ، شیوهکیلپتریککارنامه مهم      

 ,Unger)کالجی که درس خوانـد بـه تـدریس پرداخـت      معلم و مدیر مدرسه شده بود و در وا. براي مدارس در سرتاسر جهان بود

2011).  

سـبکی روان   کیلپتریکشد و  هاي او در میان خوانندگان می هایی از ایده بیان دیویی پیچیده و بغرنج بود و حتی موجب بدفهمی     

را از انگلیسـی بـه انگلیسـی    پسند تبدیل شد و در واقع بسیاري از آثـار دیـویی    اي عامه و همه فهم داشت و از همین رو به نویسنده

روش « کیلپتریـک این چنـین،  . این هرگز به معناي فقدان عنصر ابتکار در آثارش نبود و از ارزش کارهایش نیز نکاست. ترجمه کرد

هاي عملی زنـدگی روزمـره مثـل مبلمـان خانـه و آشـپزي  و        هایی سرراست به دست داد که در آنها بر نمونه را در مجموعه» پروژه

معلمان بـه آنـان خوانـدن،    شمردند و از این رهگذر  هاي درسی را بازي آزاد و دلبخواه می آموزان، برنامهدانش. ی تکیه شده بودخیاط

به انضـباط محـیط یـاددهی و یـادگیري تأکیـد       کیلپتریکآموختند در عین حال که ها را مینوشتن، حساب و انواع دانش و مهارت

هاي عملی دلبخواه و پیرنگ بازي گونۀ محیط آموزشی، این انضـباط بـراي فراگیـران آزاردهنـده      نمونهداشت اما به دلیل استفاده از 

  .شد نمی

پـرداز  نظریـه ) 1870-1952(مونتسـوري  . بـا روش مونتسـوري همـین بـود     کیلپتریـک تفاوت عمده میان روش پروژه به سبک     

بـه نقـد ایـن روش     کیلپتریـک ) 1914(» روش مونتسوري در آزمـون «در . آموزشی ایتالیایی بر آزادي در آموزش تأکید کرده است

هاي درسی  تواند لزوماً شیوة اثربخشی از اجراي برنامه آموزان و عدم حضور و غیاب و مانند آن نمیآزاد گذاشتن دانش. پرداخته است

مند بشـوند کـه    چنان کنجکاو و عالقه آموزان براي پیگیري آنهاي درسی جذابی است تا دانش تلقی بشود بلکه مهم، طراحی برنامه

این نوع انتقادات سـبب شـد کـه در دورة بعـد از جنـگ جهـانی دوم، روش       . جدیت و انضباط محیط آموزشی برایشان مطبوع باشد

  (Unger, 2011). مونتسوري محل تأمل و درنگ اولیاي آموزش قرار بگیرد

این کـار در همـۀ سـطوح آموزشـی رواج     . هاي دیویی استفاده کردند هبراي پیشبرد عملیاتی اید کیلپتریکمدارس از روش پروژة     

اش بـر مبنـاي    هـاي درسـی   وابسته به کالج کلمبیا بـود کـه برنامـه    25دانشگاهی هوریس ماناش مدرسه غیردولتی پیش نمونه. یافت

مـان روش  در هـوریس . شـد  مـی هاي دیویی طراحـی و اجـرا    دانشگاه شیکاگو و مبتنی بر ایده) آزمایشگاهی(دانشگاهی  مدرسه پیش

 ,Unger)ساله تا پایه شش آموزشی بـه کـار رفـت     4هاي سنی  هاي درسی براي گروه در طراحی و اجراي برنامه کیلپتریکپروژه 

2011).  

در مقـام  . اي بـر مخاطبـان و همکـاران تـأثیر گذاشـت     هاي شخصیتی در زندگی حرفهعالوه بر افکار آثارش، با ویژگی کیلپتریک    

مهارت زبانزد او . هاي گروهی بود ترین عادات آموزشی او، جذب دانشجویان به بحث اي مؤدبانه داشت و یکی از اصلی آموزشگر، شیوه

هر گروه را در کـالس  هاي  مسئول گروه یافته. هاي کوچک یک کالس بزرگ بودها و توزیع آن میان گروه تقسیم یک درس به مسأله

نیویورك «اي در  دریافت کرد که از سر خط مقاله» استاد بیلیون دالري«هنگام بازنشستگی عنوان هبکیلپتریک . گذاشت به بحث می

                                                
24 . Rote learning
25 . Horace Mann Lower School
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هزار دانشـجوي   35در آن مقاله به هزینه تحصیلی اشاره شده بود که . توسط دیویدسون برگرفته شده بود) 1937مارس  6(» پست

  ).Parker & Parker, 2008. (اند پرداخته دانشکده تربیت معلم دانشگاه کلمبیا قبل از بازنشستگی بهکیلپتریک آموخته  دانش

که گرایش سیاسی سوسیال دمکراسی داشت و  کیلپتریکداري است براي  شاید این عنوان که یادآور محاسبات هزینه فایده سرمایه

دموکراسـی صـنعتی کـه خـود جـزوي از تفکـر       . زد هـم چنگـی بـه دل نمـی     عضو هیأت مدیره لیگ دمکراسی صنعتی بود، چندان

است بر مشارکت کامل کارگران و کارمندان در فرایندهاي مدیریتی و روابط دمکراتیـک نظـام کـار تأکیـد      26»دمکراسی مکان کار«

  . کرد متناظر آن را در نظام آموزشی دنبال می کیلپتریکچیزي که در واقع . کند می

درسـی  تعلیم و تربیت و برنامـه . درسی با سیاست بودتوجه به نسبت عمیق میان برنامه کیلپتریکهاي ترین بصیرت یکی از مهم     

هـا   درسی به نحوي با ایـن حـوزه  هاي برنامه ها و گزینهتمام انتخاب. هاي هنجاري، اخالقی، اجتماعی و سیاسی است آغشته به حوزه

هـا و افکـار و    فضاي کالس چگونه باشد؟ چه نوع تحلیـل . زند درست از همین جا سرمی درسیکند و پیچیدگی برنامه تماس پیدا می

بنـدي   درسـی بـدون آنهـا صـورت    ها و صدها سؤال دیگر که برنامهآموزان  چیست؟ و دهها تشویق بشود؟ انتظارات ما از دانش تجربه

ت کـه معلمـان   سـ یهـیچ مکـان خنثـایی ن   «الواقـع   فـی کند پـس   اي با سیاست ارتباط پیدا می شود و این سؤاالت همه به گونه نمی

نفعـان   درسی، مکانی باشد که معلمـان بتواننـد بـه همـراه سـایر ذي     بر آن است که بنابراین باید مکان برنامه کیلپتریک» 27بایستند

  (Beyer, 1997)ها آزادانه و انتقادي و موشکافانه فکر و گفتگو و تحلیل بکنند آموزش درباره همه پرسش

-گذاري برنامه گرایی آموزشی بود؛ رویکردي که به پایه ، ترویج ایدة پیشرفتکیلپتریکترین بخش کارنامۀ انکه دیدیم برجستهچن    

انـواع   آمـوزان بدین معنا که فرصتی فراهم شود تا دانـش . کندآموزان  تأکید میدرسی بر مبناي نیازها و عالیق و مراحل رشد دانش

گرایـی بـر    پیشـرفت . درسـی قـرار دارد  فراگیرنده در مرکز برنامه. بکنندمهارتی خود را با یادگیري تأمین  نیازهاي دانشی و توانشی و

هاي دموکراتیـک و مـدارا و همکـاري و حرمـت افـراد      مبتنی بر ارزش. کند جو تأکید می آموزان  خود راهبر و فعال و مشارکتدانش

  (Labaree, 2005: 275-288).که چگونه یاد بگیرند  آموزان  بیاموزنداست و به دنبال آن است که دانش

هاي اجتماعی، یادگیري متأمالنه، مشـارکت و  یادگیري از راه عمل و پروژه، حل مسأله، تفکر انتقادي، کار گروهی، پرورش مهارت    

سی ثابـت و یـادگیري در   همکاري، ارتباط میان نظام آموزشی با نیازهاي فردي و اجتماعی دانش آموزان، تأکیدزدایی از کتابهاي در

هـر چنـد محققـانی دربـاب عناصـر خطـابی و لفـاظّی در ادبیـات         . گرایی است طول زندگی از جمله مفاهیم مورد توجه در پیشرفت

  . (Labaree, 2005: 275-288)اند  گرایی، بحث و انتقاد کرده پیشرفت

  

  

 تـرین غنـی  و است، بهترین فردي يهعالق آن و است چیز یک آموزشی فرایندهاي معماي و آموزش امر در آغاز نقطۀ

  .باشد آموزان دانش زايندرو يهعالق بر مبتنی که است آن ،آموزش

)37: 1951تریک ،جارچی جلودار آموزش، تنن بائوم؛  کیلپ(

  

                                                
26 . Workplace democracy
27 . For teachers there is no neutral place to stand



٦

منابع تکمیلی

:به شرح زیر کیلپتریکآثار منتشر شدة 

 1914. The Montessori system examined. New York, Houghton Mifflin Company.

 1916. Froebel’s kindergarten principles critically examined. New York, Macmillan.

 1923. Source book in the philosophy of education. New York, Macmillan.

 1925. Foundations of method: informal talks on teaching. New York, Macmillan.
 1926. Education for a changing civilization. New York, Macmillan.

 1932. Education and social crisis: a proposed program. New York, Liveright, Inc.

 1933. The educational frontier ( in collaboration with others). Chicago, IL, University of 
Chicago Press.

 1935. A reconstructed theory of the educative process. New York, Bureau of Publications, 
Teachers College, Columbia University.

 1936. Remaking the curriculum. New York, Newson & Company.

 1940. Group education for a democracy. New York, American Association for the Study of 
Group Work.

 1941. Selfhood and civilization: a study of the self-other process. New York, Macmillan, 
1941.

 1947. Intercultural attitudes in the making: parents, youth leaders, and teachers at work.
New York, Harper.

 1949. Modern education and better human relations. New York, Anti-Defamation League 
of B’nai B’rith.

 1949. Modern education: its proper work. New York, John Dewey Society.

 1951. Philosophy of education. New York, Macmillan.

عبانم

 Beineke ,John A. (1998): And there were giants in the land : the life of William Heard 
Kilpatrick. New York : P. Lang.

 Beyer, Landon E.(1997  ) WILLIAM HEARD KILPATRICK. PROSPECTS: the quarterly 
review of comparative education (Paris, UNESCO: International Bureau of Education), vol. 
XXVII, no. 3, September 1997,p. 470-85.

 Encyclopedia of American Education(updated,2011) William Heard Kilpatrick. http://american-
education.org/

 Gutek, Gerald L. (2009). New Perspectives on Philosophy and Education. Pearson Education, 
Inc..

 Kilpatrick, William Heard(1951 ) Philosophy of education. New York, Macmillan.

 Kliebard ,Herbert M.(  1986 )The Struggle for the American Curriculum, 1893-1958. Boston: 
Routledge & Kegan Paul. 

 Labaree ,David F.( 2005 ) Progressivism, Schools and Schools of Education: An American 
Romance .Paedagogica Historica,Vol. 41, Nos. 1&2, February 2005, pp. 275–288



٧

 Parker, Franklin and Betty J.(2008) William Heard Kilpatrick, Progressive Educator and 
Philosopher. Franklin and Betty Parker Writings. bfparker@frontiernet.net.

 Tenenbaum, Samuel(1951  ) William Heard Kilpatrick: Trail blazer in Education, New York: 
Harper.

 Unger ,Harlow Giles/ed(  2011) Encyclopedia of American Education. US: nfobase Publishing.


