
 

 مایکل اف کانلی

 

 

 1عظیمه سادات خاکباز

های تعليم و تربيت فرصتي فراهم پژوهش روايي برای برنامه درسي و نيز ساير شاخه

 ."استادان برنامه درسي کاری انجام دهند"( 3891ی شواب )آورد که به گفتهمي

 

Michel F. Connelly (1900-till now) 

  
 

 مقدمه

انجمن تحقيقات علوم »است. او اکنون با  1«دانشگاه تورنتو»در  2«مؤسسه مطالعات تربيتي انتاريو»مايکل اف کانلي استاد بازنشسته 

سابق  رئيسو  5«يپژوهش برنامه درس»همکاری مستقيم دارد. کانلي برای مدت طوالني سردبير مجله  4«اجتماعي و علوم انساني کانادا

دکتری خود را گذرانده  7«دانشگاه شيکاگو»در  6برنامه درسي در مؤسسه مطالعات تربيتي انتاريو بود. او تحت راهنمايي جوزف شواب

قلم  8«پژوهش روايي»و  9«گراييچندفرهنگ»، «برنامه درسي آموزش معلمان»، «آموزش علوم»است و در مورد موضوعاتي چون 

 (.2135ت )شرح حال کانلي، فرسايي کرده اس

 

 دوران زندگی و تحصیل

 هایدامنه»در ميان  وميالدی در روستايي در غرب کانادا متولد شد و آنجا رشد يافت. پدر و مادر او دامدار بودند  3816کانلي در سال 

گرفت و به داخل چمنزار مي کردند. نهری از اين کوه سرچشمهقرار داشت، زندگي مي 33«های راکيکوه»که در احاطه  31«آلبرتا

اين بود که پدربزرگ مايکل پس از مهاجرت از ايرلند به کانادا اين زمين را  گذارینامريخت که به نهر کانلي معروف بود. علت اين مي

قرار داشت که او از ی پدری کانلي در جايي از مزرعه خريده بود و نامش را مزرعه کانلي گذاشته بود تا در آن به دامداری بپردازد. خانه

(. او بعدها در تبيين نظريه عملي 2118های سر به فلک کشيده و از سوی ديگر چمنزار را نظاره کند )کانلي، آ و ب توانست کوهيکسو مي

 شواب از اين تجربه زيسته خود بهره گرفته است.

دانشگاه آلبرتا به اتمام رساند اما تحصيل نظری در مورد های کشاورزی و ژنتيک در او کارشناسي و کارشناسي ارشد خود را در رشته    

آنچه او در عمل زندگي خود پيش از دانشگاه در مورد کشاورزی و دامداری تجربه کرده بود، مورد رضايتش نبود. او دکتری خود را تحت 

بود،  3841تا  3982ين حوزه از سال راهنمايي جوزف شواب در مورد محيط زيست گياهان که در حقيقت تحليلي بر ادبيات موجود در ا

. او اين رساله را زماني با شواب پرداخته استتحليل در برنامه درسي محيط زيست فصل آخر رساله به کاربرد  در کانلي به پايان رساند.
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د از اثرات تحوالت بعد از کرد که شواب بر برنامه درسي علوم زيستي بسيار مؤثر بود )تأثير شواب بر برنامه درسي علوم زيستي خوکار مي

ای بود(. در همين زمان بود اصالحي رشته هایجنبشدرسي از طريق  هایبرنامهپرتاب سفينه اسپوتنيک و تالش برای ايجاد تحول در 

بندی نظريه عملي خود نيز بود. در نهايت، کانلي با مدرک فلسفه تعليم و تربيت از دانشگاه شيکاگو که شواب در حال صورت

 (.2118شد )کانلي، آ  التحصيلرغفا

مان کارمند دستيار در دانشگاه شيکاگو مشغول به کار شد و در پايان همان سال موقعيت تدريس در دپارت عنوانبهکانلي     

 ای که متخصصينرا يافت که به توصيه و تشويق شواب آن را پذيرفت. تدريس موجب شد در زمانه 3«دانشگاه ايلينوی»شناسي زيست

های پست مدرن شده بودند، کانلي با عمل برنامه درسي درگير باشد. بعد از آن، کانلي به عضويت هيأت علمي برنامه درسي درگير نظريه

 (.2118در موسسه انتاريو دانشگاه تورنتو درآمد و تا پايان بازنشستگي در آنجا مشغول بوده است )کانلي، آ 

های خود را از آموزش علوم به حوزه سسه انتاريو به طور اساسي پژوهشؤعضو هيأت علمي م انعنوبهای در طول مدت کار حرفهکانلي 

 از: اندعبارتعام تعليم و تربيت تغيير داده است و در آن حوزه در چند محور اساسي فعاليت کرده است که 

 باط حقيقي با عمل تدريس تأکيد دارد که های کانلي بر مشاهده واقعيت کالس درس و ارتهای ميداني: اين سری از پژوهشپژوهش

و  4«دانش عملي شخصي معلمان»( در مورد 3892) 1( و باربارا دينس3891) 2در کارهای مشترکي که او با دانشجويانش فريما الباز

( به 3899) 6«سيساز دربرنامه عنوانبهمعلم »ی ( و نيز ايده3891«)پژوهش روايي»در خصوص  5يا کار او با يار ديرينش کالندينين

 خورد.چشم مي

 چند فرهنگ»ای کانلي شد و آن المللي موجب ايجاد محور ديگر پژوهشي در دنيای حرفهگرايي: کار با دانشجويان بينچند فرهنگ-

ز آن، های مختلف پرداخت. پس اشناسي در روايتنامه کارشناسي ارشد خود به بحث زبان( در پايان3897) 7بود. کاروال کونل« گرايي

( 2116) 31( در اين خصوص مطالعه کردند. شيجينگ چو3889) 8( و مينگ فانگ3889) 9چين لي هاینامدانشجوياني از چين به 

موجب آغاز يک پروژه کالن با همکاری  نامهپايانکه اين  کارکردهای تازه وارد چيني نيز در رساله خود در مورد برنامه درسي خانواده

 رنتو شد.های و تومدارس شانگ

  ها حاصل نشده است و بدون دانستن در مورد آن بارهيکتاريخ: کانلي معتقد است تحوالت تاريخي در حوزه مطالعات برنامه درسي

شده ها که در يک چشم به هم زدن حاصلتوان در مورد برنامه درسي اظهار عقيده کرد. او تحوالت را ناشي از تحوالت در نظريهنمي

( در مورد اين مطلب در 2119ها ضروری است. کانلي )داند که دانستن درباره آنبلکه آن را به علت مسائل عملي ميباشد، ندانسته 

به آن پرداخته است. همچنين او از پژوهش روايي جهت تحليل تجربه زيسته که  33«برنامه درسي و آموزش»کتاب خود با عنوان 

هايي از آن زمان تا اکنون و پل»توان در مقاله هره گرفته است که نمونه آن را ميخود مبين تحوالت تاريخي عملي است در آثارش ب

 ( مشاهده کرد.2118)آ  32«ها تا مااز آن

 گيرد. او از معروف شناسي: کانلي معتقد است روش نبايد بر موضوع غلبه داشته باشد. او روش را مستقل از پديده در نظر نميروش

داند. کانلي در حوزه ت و آن را صرفاً ابزاری که برای مطالعه دانش کنشگران به کار گرفت ميشدن پژوهش روايي نگران اس

کند. کانلي و کالندينين کنندگان و نه سيطره نگاه کنترلي تأکيد مياز زاويه نگاه مشارکت مسائلبه نگريستن به  شناسيروش

                                                 
1. University of Illinois 

2. Freema Elbaz 

3. Barbara Dienes 

4. Personal Practical Knowledge 

5. Clandinin 

6. Teacher as Curriculum Planner 

7. Carola Conle 

8. Xin Li 

9. Ming Fang 

10. Shijing Xu 
11.Handbook of Curriculum and Instruction 
12. Bridges from Then to Now and from Them to Us 
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مطالعات برنامه  شناسيروش»از کتاب  فصليکبه انتشار ، عالوه بر آثار مشترک ديگر، «پژوهش روايي»( در خصوص 3883)

 اند.با همين نام پرداخته 3«درسي

که سردبير آن مجله است. او عالوه بر آن« ی درسيبرنامه پژوهش»ی ناپذير زندگي علمي کانلي مجلههای جدايييکي ديگر از بخش    

های معروف عدم ی درسي در سراسر جهان، آن را با نامهی برنامهمحققان حوزه ای کهباشد. مجلهآن نيز مي گذارانبنيانبود، يکي از 

 (.3198شناسند )آل حسيني، اش ميپذيرش

را در بخش ب  2«حاصل عمر»دستاوردهای اثرگذار به حوزه آموزش و برنامه درسي، جايزه  ارائهبه سبب  3888کانلي در سال      

 کندميدريافت نمود. او در سخنراني خود هنگام دريافت جايزه به اين امر تأکيد  1«تربيتي آمريکا هایپژوهشانجمن »)برنامه درسي( از 

ای خود در کوهپايه برنامه درسي حضور داشته، به اين معنا که موضع ميانه را اتخاذ کرده است و از اين بابت که در سراسر زندگي حرفه

( در سخنان خود، 3888يگر به عمل برنامه درسي توجه داشته است. همچنين کانلي )به نظريه و از سوی د سويکخوشحال است که از 

 گويد:داند و ميدانشجويانش را بهترين همکارانش مي

های درس من در زندگي حرفه ايم برايم جالب بود، ارتباط من با دانشجويانم بود. کالس چيزهمهچيزی که بيش از 

 شجويان در آن هميشه معمايي برای من بودند.من هستند و دان هایپژوهشبخشي از 

 ها و آثاراندیشه

ها اتخاذ رويکرد عملي استادش شواب در توان از طريق آثارش در چند دسته گنجاند اما فصل مشترک همه آنهای کانلي را ميانديشه

)ب  4«و تدريس در کوهپايه برنامه درسي پژوهش»حوزه برنامه درسي است. او در مقاله ارزشمند خود با عنوان عملي بودن با شواب: 

داند. او برنامه درسي را نيز جايي ميان پست و مرتفع مي هایسرزمين( جايگاه برنامه درسي را با استعاره کوهپايه جايي ميان 2118

وسيع عمل  هایدشته ب سويکهای مرتفع نظريه و از به کوه سويککند. جايي که از ای معرفي ميپژوهش دانشگاهي و تدريس مدرسه

تواني با ايستادن . کانلي معتقد است کوهپايه جايي است که اگر سرت را بچرخاني يکي از اين دو منظره را خواهي ديد و ميشودميختم 

 کند.را نگاه کني. کانلي به اين ترتيب موضع شواب را در برنامه درسي روشن مي اندازچشمدر جايي بين اين دو منظره هر دو 

شود. البته او معتقد است برخي افراد از شواب فقط به شکل نظری، ها و آثار خود به شدت مروّج ديدگاه شواب ميانلي در کليه انديشهک

های عملي در حوزه برنامه درسي است. کانلي )مهرمحمدی و که نظريه عملي شواب، آغازگر فعاليتکنند، حال آناش را تقدير مينظريه

 ( در مورد کار شواب معتقد است:3181آل حسيني، 

های متفاوت های او در زمينهاست؛ به اين معنا که بذرهای ايده 6باشد زايشي 5که پاياني و نهائيجای آنکار شواب به

 کنند.چيزهای مختلف رشد مي صورتبه

( ميان 2119) 7کريگ و راس کهطوریبه؛ نظريه عملي او در عمل است کارگيریبهزايشي که کانلي از بذر ايده شواب ايجاد کرده،     

 .کنندميياد « کانلي-خط شواب»شواب و کانلي خطي ترسيم کرده و از آن با عنوان 

های کانلي در حوزه مطالعات برنامه درسي، موضوع تربيت معلم است. کار او با شاگردانش الباز و دينس در مورد ترين انديشهيکي از مهم

ص  3895شود. کالندينين )کانلي به دنيای تعليم و تربيت محسوب مي بهایگرانيکي از دستاوردهای « ندانش عملي شخصي معلما»

 کند:تعريف مي گونهاينرا « دانش عملي شخصي معلمان( »163

                                                 
1. Forms of Curriculum Inquiry 

2. Lifetime Achievement 

3. American Educational Research Association (AERA) 

4. Being Practical With Schwab: Research and Teaching in The Foothills of Curriculum 

5. Summative 

6. Generative 
7. Craig and Ross 
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های دهند. اين دانش نه منحصراً نظری است به مفهوم نظريهکنند و آن را توسعه ميمعلمان از يک نوع دانش خاص استفاده مي

از اين دو جز اصلي دانش  هرکداميادگيری تدريس و برنامه درسي و نه منحصراً عملي است به مفهوم شناخت دانش آموزان. اگر 

ديد افراد ديگر دانش بهتری در آن زمينه غالب نسبت به معلمان دارند: دانشگاهيان با دانش  آسانيبه توانميمعلمان محسوب شود 

والدين با دانش عملي بهتر از معلمان. دانش خاص معلمان شامل هر دو نوع دانش است که با پيش زمينه نظری بهتر از معلمان و 

 .شودميويژه به کار گرفته  هایموقعيتهای معلمان درآميخته شده است و توسط او در شخصي و ويژگي

 موردعالقهاقتباس کرده است اما حوزه  2و مک کئون 3را از کارهای شواب، ديويي« دانش عملي»کند مفهوم ( اظهار مي3892کانلي )    

، کندميپردازی ها، تصاوير، قوانين و اصولي که هر فرد در دانش عملي خود، مفهومبودن آن است. استعاره« دانش عملي شخصي»او در 

-نمايي کانلي به بررسي ايده( تحت راه3896و  3895شود دانشي شخصي و در عين حال عملي ايجاد کند. بعدها کالندينين )موجب مي

 نوعي دانش عملي شخصي معلمان پرداخت. عنوانبهدر تدريس  4«ريتم»و  1«تصوير»ی 

تصاوير موجود »شناختي ، کسب و دگرگون کردن انواع چيزها، از جمله برخي چيزهايي است که به لحاظ روان«تصوير»مفهوم او از     

(. کانلي و 3181بنيان هستند )مهرمحمدی و آل حسيني، د و برخي ديگر دانشانهستند و از طريق عرف کسب شده« در ذهن

 اند.را تعادلي بين نظم و ترتيب از يک سو و تازگي و بداعت از سوی ديگر معرفي کرده« ريتم( »3896کالندينين )

يکي از اشکال پژوهش برنامه درسي مطرح  عنوانبهبه ابزاری نياز داشت که بعدها « دانش عملي شخصي معلمان»کانلي برای مطالعه     

شود و روايت آن زندگي تشريح مربوط به زندگي معلمان و تجارب آنان گردآوری مي هایداستاندر پژوهش روايي «. پژوهش روايي»شد: 

های نگاری و نوشتهگويي، نامههای ميداني معلمان، دفترچه يادداشت روزانه، مصاحبه، داستان. در پژوهش روايي از يادداشتشودمي

 (.3883شود )کانلي و کالندينين خودزيست نگارانه بهره گرفته مي

ها مفهوم معلم را بر را توسعه دادند. آن« ساز درسيبرنامه عنوانبهمعلم »ی ( همچنين ايده3885، 3882، 3899کانلي و کالندينين )    

جدد قرار دادند و از طريق پروراندن مفهوم دانش شخصي عملي معلمان، به پردازی می عملي شواب، مورد مفهوماساس امکانات نظريه

ی وسائط و اهداف ماهيت همبسته در خصوصدست يافتند. کانلي و کالندينين با جديت، « ساز درسيبرنامه عنوانبهمعلم »ی ايده

يک « اجرا توسط معلمان برای مقاصد آموزشي نظورمبهريزی درسي برنامه»کنند، پردازند و اظهار ميی درسي به استدالل ميبرنامه

( است. اين ترتيب نادرست است، چون اين معلم است که بر اساس دانش 3882« )بستن گاری در جلوی اسب»ترتيب نادرست و مثال 

 (.3198ی درسي هدايت معلم را )آل حسيني، ی درسي را به دست گيرد، نه برنامهعملي شخصي خود، بايد هدايت برنامه

( به آن عالقه پيدا 2116است که بعد از رساله شاگردش شيجينگ چو )« گراييچند فرهنگ»کانلي در اين اواخر،  موردعالقهمسئله     

در  5«مدارس وابسته»موسوم به « درسي مدرسه محور برنامه»ای از مدارس با رويکرد شبکه توسعهکرده است. او در اين اواخر، تحقيق و 

های و تورنتو را در دستور های مشترک ميان مدارس شانگای از فعاليتدا و چين را در دستور کار دارد. اين مدارس، شبکهدو کشور کانا

 (.3198کار دارند )آل حسيني، 

 کالم پایانی

وان مشاهده کرد تايش ميچه کانلي در طول زندگي دانشگاهي خود بر روی آن مطالعه و پژوهش نمود، کامالً در واقعيت زندگي حرفهآن

است. کانلي با استفاده « کوهپايه برنامه درسي»داند و آن ماندن در ی زندگي روزمره خود ميطور خودش آن را در راستای تجربهو همين

ی کوه و چمنزار، به کاستن از شکاف نظريه و به معنای جايي ميانه in-betweenی از تصاوير ذهني دوران کودکي و کاربرد استعاره

نشيند و در در دفتر کارش نمي گاههيچيابد و خود نيز مي« دانش عملي معلمان»را در کاوش در  حلراهکند و عمل برنامه درسي فکر مي

                                                 
1. Dewey 

2. Mc Keon 

3. Image 

4. Rhythm 

5. Sister-School 
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پردازد. اين امر موجب شده خود تحقيق کند، بلکه دائمًا به تجزيه و تحليل دانش عملي معلمي خود نيز مي مورد اين عالقه پژوهشي

محسوب شود. اين امر چيزی است که به نظر استاد کانلي،  با عملي گراعملکه يکي از درگيران  ،داران مکتب عمليطاليهتنها يکي از نه

های راه رهايي حوزه برنامه درسي از مرگي است که ناشي از منحصر شدن انرژی متخصصان برنامه درسي به پژوهش عنوانبهشواب، 

 نظری است.

 تقدیر و تشکر

ام، تشکر و قدرداني ها بهره بردهپرفسور کانلي و ارسال مطالبي که در نگارش اين نوشته بسيار از آن هایتشويقم از زحمات و دانالزم مي

 نمايم.
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