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عظیمه سادات خاکباز

پژوهش روايي برای برنامه درسي و نيز ساير شاخههای تعليم و تربيت فرصتي فراهم
ميآورد که به گفتهی شواب (" )3891استادان برنامه درسي کاری انجام دهند".
)Michel F. Connelly (1900-till now

مقدمه
مايکل اف کانلي استاد بازنشسته «مؤسسه مطالعات تربيتي انتاريو» 2در «دانشگاه تورنتو» 1است .او اکنون با «انجمن تحقيقات علوم
اجتماعي و علوم انساني کانادا» 4همکاری مستقيم دارد .کانلي برای مدت طوالني سردبير مجله «پژوهش برنامه درسي» 5و رئيس سابق
برنامه درسي در مؤسسه مطالعات تربيتي انتاريو بود .او تحت راهنمايي جوزف شواب 6در «دانشگاه شيکاگو» 7دکتری خود را گذرانده
است و در مورد موضوعاتي چون «آموزش علوم»« ،برنامه درسي آموزش معلمان»« ،چندفرهنگگرايي» 9و «پژوهش روايي» 8قلم
فرسايي کرده است (شرح حال کانلي.)2135 ،
دوران زندگی و تحصیل
کانلي در سال  3816ميالدی در روستايي در غرب کانادا متولد شد و آنجا رشد يافت .پدر و مادر او دامدار بودند و در ميان «دامنههای
آلبرتا»31

که در احاطه «کوههای

راکي»33

قرار داشت ،زندگي ميکردند .نهری از اين کوه سرچشمه ميگرفت و به داخل چمنزار

ميريخت که به نهر کانلي معروف بود .علت اين نامگذاری اين بود که پدربزرگ مايکل پس از مهاجرت از ايرلند به کانادا اين زمين را
خريده بود و نامش را مزرعه کانلي گذاشته بود تا در آن به دامداری بپردازد .خانهی پدری کانلي در جايي از مزرعه قرار داشت که او از
يکسو ميتوانست کوههای سر به فلک کشيده و از سوی ديگر چمنزار را نظاره کند (کانلي ،آ و ب  .)2118او بعدها در تبيين نظريه عملي
شواب از اين تجربه زيسته خود بهره گرفته است.
او کارشناسي و کارشناسي ارشد خود را در رشتههای کشاورزی و ژنتيک در دانشگاه آلبرتا به اتمام رساند اما تحصيل نظری در مورد
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
راهنمايي جوزف شواب در مورد محيط زيست گياهان که در حقيقت تحليلي بر ادبيات موجود در اين حوزه از سال  3982تا  3841بود،
به پايان رساند .کانلي در فصل آخر رساله به کاربرد تحليل در برنامه درسي محيط زيست پرداخته است .او اين رساله را زماني با شواب
 .3عضو هيأت علمي دانشگاه بوعلي سينا ،همدان
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کار مي کرد که شواب بر برنامه درسي علوم زيستي بسيار مؤثر بود (تأثير شواب بر برنامه درسي علوم زيستي خود از اثرات تحوالت بعد از
پرتاب سفينه اسپوتنيک و تالش برای ايجاد تحول در برنامههای درسي از طريق جنبشهای اصالحي رشتهای بود) .در همين زمان بود
که شواب در حال صورت بندی نظريه عملي خود نيز بود .در نهايت ،کانلي با مدرک فلسفه تعليم و تربيت از دانشگاه شيکاگو
فارغالتحصيل شد (کانلي ،آ .)2118
کانلي بهعنوان کارمند دستيار در دانشگاه شيکاگو مشغول به کار شد و در پايان همان سال موقعيت تدريس در دپارتمان
زيستشناسي «دانشگاه ايلينوی» 3را يافت که به توصيه و تشويق شواب آن را پذيرفت .تدريس موجب شد در زمانهای که متخصصين
برنامه درسي درگير نظريه های پست مدرن شده بودند ،کانلي با عمل برنامه درسي درگير باشد .بعد از آن ،کانلي به عضويت هيأت علمي
در موسسه انتاريو دانشگاه تورنتو درآمد و تا پايان بازنشستگي در آنجا مشغول بوده است (کانلي ،آ .)2118
کانلي در طول مدت کار حرفهای بهعنوان عضو هيأت علمي مؤسسه انتاريو به طور اساسي پژوهشهای خود را از آموزش علوم به حوزه
عام تعليم و تربيت تغيير داده است و در آن حوزه در چند محور اساسي فعاليت کرده است که عبارتاند از:
 پژوهشهای ميداني :اين سری از پژوهشهای کانلي بر مشاهده واقعيت کالس درس و ارتباط حقيقي با عمل تدريس تأکيد دارد که
در کارهای مشترکي که او با دانشجويانش فريما الباز )3891( 2و باربارا دينس )3892( 1در مورد «دانش عملي شخصي معلمان» 4و
يا کار او با يار ديرينش کالندينين 5در خصوص «پژوهش روايي»( )3891و نيز ايدهی «معلم بهعنوان برنامهساز درسي» )3899( 6به
چشم ميخورد.
 چند فرهنگگرايي :کار با دانشجويان بين المللي موجب ايجاد محور ديگر پژوهشي در دنيای حرفهای کانلي شد و آن «چند فرهنگ-
گرايي» بود .کاروال کونل )3897( 7در پاياننامه کارشناسي ارشد خود به بحث زبانشناسي در روايتهای مختلف پرداخت .پس از آن،
دانشجوياني از چين به نامهای چين لي )3889( 9و مينگ فانگ )3889( 8در اين خصوص مطالعه کردند .شيجينگ چو)2116( 31
نيز در رساله خود در مورد برنامه درسي خانوادههای تازه وارد چيني کارکرد که اين پاياننامه موجب آغاز يک پروژه کالن با همکاری
مدارس شانگهای و تورنتو شد.
 تاريخ :کانلي معتقد است تحوالت تاريخي در حوزه مطالعات برنامه درسي يکباره حاصل نشده است و بدون دانستن در مورد آنها
نمي توان در مورد برنامه درسي اظهار عقيده کرد .او تحوالت را ناشي از تحوالت در نظريهها که در يک چشم به هم زدن حاصلشده
باشد ،ندانسته بلکه آن را به علت مسائل عملي ميداند که دانستن درباره آنها ضروری است .کانلي ( )2119در مورد اين مطلب در
کتاب خود با عنوان «برنامه درسي و آموزش» 33به آن پرداخته است .همچنين او از پژوهش روايي جهت تحليل تجربه زيسته که
خود مبين تحوالت تاريخي عملي است در آثارش بهره گرفته است که نمونه آن را ميتوان در مقاله «پلهايي از آن زمان تا اکنون و
از آنها تا ما»( 32آ  )2118مشاهده کرد.
 روش شناسي :کانلي معتقد است روش نبايد بر موضوع غلبه داشته باشد .او روش را مستقل از پديده در نظر نميگيرد .او از معروف
شدن پژوهش روايي نگران اس ت و آن را صرفاً ابزاری که برای مطالعه دانش کنشگران به کار گرفت ميداند .کانلي در حوزه
روششناسي به نگريستن به مسائل از زاويه نگاه مشارکتکنندگان و نه سيطره نگاه کنترلي تأکيد ميکند .کانلي و کالندينين
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( )3883در خصوص «پژوهش روايي» ،عالوه بر آثار مشترک ديگر ،به انتشار يکفصل از کتاب «روششناسي مطالعات برنامه
درسي» 3با همين نام پرداختهاند.
يکي ديگر از بخشهای جداييناپذير زندگي علمي کانلي مجلهی «پژوهش برنامهی درسي» است .او عالوه بر آنکه سردبير آن مجله
بود ،يکي از بنيانگذاران آن نيز ميباشد .مجلهای که محققان حوزهی برنامهی درسي در سراسر جهان ،آن را با نامههای معروف عدم
پذيرشاش ميشناسند (آل حسيني.)3198 ،
کانلي در سال  3888به سبب ارائه دستاوردهای اثرگذار به حوزه آموزش و برنامه درسي ،جايزه «حاصل عمر» 2را در بخش ب
(برنامه درسي) از «انجمن پژوهشهای تربيتي آمريکا» 1دريافت نمود .او در سخنراني خود هنگام دريافت جايزه به اين امر تأکيد ميکند
که در سراسر زندگي حرفه ای خود در کوهپايه برنامه درسي حضور داشته ،به اين معنا که موضع ميانه را اتخاذ کرده است و از اين بابت
خوشحال است که از يکسو به نظريه و از سوی ديگر به عمل برنامه درسي توجه داشته است .همچنين کانلي ( )3888در سخنان خود،
دانشجويانش را بهترين همکارانش ميداند و ميگويد:

چيزی که بيش از همهچيز در زندگي حرفه ايم برايم جالب بود ،ارتباط من با دانشجويانم بود .کالسهای درس من
بخشي از پژوهشهای من هستند و دانشجويان در آن هميشه معمايي برای من بودند.
اندیشهها و آثار
انديشههای کانلي را مي توان از طريق آثارش در چند دسته گنجاند اما فصل مشترک همه آنها اتخاذ رويکرد عملي استادش شواب در
حوزه برنامه درسي است .او در مقاله ارزشمند خود با عنوان عملي بودن با شواب« :پژوهش و تدريس در کوهپايه برنامه درسي»( 4ب
 )2118جايگاه برنامه درسي را با استعاره کوهپايه جايي ميان سرزمينهای پست و مرتفع ميداند .او برنامه درسي را نيز جايي ميان
پژوهش دانشگاهي و تدريس مدرسهای معرفي ميکند .جايي که از يکسو به کوههای مرتفع نظريه و از يکسو به دشتهای وسيع عمل
ختم ميشود  .کانلي معتقد است کوهپايه جايي است که اگر سرت را بچرخاني يکي از اين دو منظره را خواهي ديد و ميتواني با ايستادن
در جايي بين اين دو منظره هر دو چشمانداز را نگاه کني .کانلي به اين ترتيب موضع شواب را در برنامه درسي روشن ميکند.
کانلي در کليه انديشهها و آثار خود به شدت مروّج ديدگاه شواب مي شود .البته او معتقد است برخي افراد از شواب فقط به شکل نظری،
نظريهاش را تقدير ميکنند ،حال آنکه نظريه عملي شواب ،آغازگر فعاليتهای عملي در حوزه برنامه درسي است .کانلي (مهرمحمدی و
آل حسيني )3181 ،در مورد کار شواب معتقد است:

کار شواب بهجای آنکه پاياني و نهائي 5باشد زايشي 6است؛ به اين معنا که بذرهای ايدههای او در زمينههای متفاوت
بهصورت چيزهای مختلف رشد ميکنند.
زايشي که کانلي از بذر ايده شواب ايجاد کرده ،بهکارگيری نظريه عملي او در عمل است؛ بهطوریکه کريگ و راس )2119( 7ميان
شواب و کانلي خطي ترسيم کرده و از آن با عنوان «خط شواب-کانلي» ياد ميکنند.
يکي از مهمترين انديشه های کانلي در حوزه مطالعات برنامه درسي ،موضوع تربيت معلم است .کار او با شاگردانش الباز و دينس در مورد
«دانش عملي شخصي معلمان» يکي از دستاوردهای گرانبهای کانلي به دنيای تعليم و تربيت محسوب ميشود .کالندينين ( 3895ص
« )163دانش عملي شخصي معلمان» را اينگونه تعريف ميکند:

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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معلمان از يک نوع دانش خاص استفاده ميکنند و آن را توسعه ميدهند .اين دانش نه منحصراً نظری است به مفهوم نظريههای
يادگيری تدريس و برنامه درسي و نه منحصراً عملي است به مفهوم شناخت دانش آموزان .اگر هرکدام از اين دو جز اصلي دانش
معلمان محسوب شود ميتوان بهآساني ديد افراد ديگر دانش بهتری در آن زمينه غالب نسبت به معلمان دارند :دانشگاهيان با دانش
نظری بهتر از معلمان و والدين با دانش عملي بهتر از معلمان .دانش خاص معلمان شامل هر دو نوع دانش است که با پيش زمينه

شخصي و ويژگيهای معلمان درآميخته شده است و توسط او در موقعيتهای ويژه به کار گرفته ميشود.
کانلي ( )3892اظهار ميکند مفهوم «دانش عملي» را از کارهای شواب ،ديويي 3و مک کئون 2اقتباس کرده است اما حوزه موردعالقه
او در «دانش عملي شخصي» بودن آن است .استعارهها ،تصاوير ،قوانين و اصولي که هر فرد در دانش عملي خود ،مفهومپردازی ميکند،
موجب ميشود دانشي شخصي و در عين حال عملي ايجاد کند .بعدها کالندينين ( 3895و  )3896تحت راهنمايي کانلي به بررسي ايده-
ی «تصوير» 1و «ريتم» 4در تدريس بهعنوان نوعي دانش عملي شخصي معلمان پرداخت.
مفهوم او از «تصوير»  ،کسب و دگرگون کردن انواع چيزها ،از جمله برخي چيزهايي است که به لحاظ روانشناختي «تصاوير موجود
در ذهن» هستند و از طريق عرف کسب شدهاند و برخي ديگر دانشبنيان هستند (مهرمحمدی و آل حسيني .)3181 ،کانلي و
کالندينين (« )3896ريتم» را تعادلي بين نظم و ترتيب از يک سو و تازگي و بداعت از سوی ديگر معرفي کردهاند.
کانلي برای مطالعه «دانش عملي شخصي معلمان» به ابزاری نياز داشت که بعدها بهعنوان يکي از اشکال پژوهش برنامه درسي مطرح
شد« :پژوهش روايي» .در پژوهش روايي داستانهای مربوط به زندگي معلمان و تجارب آنان گردآوری ميشود و روايت آن زندگي تشريح
ميشود .در پژوهش روايي از يادداشتهای ميداني معلمان ،دفترچه يادداشت روزانه ،مصاحبه ،داستانگويي ،نامهنگاری و نوشتههای
خودزيست نگارانه بهره گرفته ميشود (کانلي و کالندينين .)3883
کانلي و کالندينين ( )3885 ،3882 ،3899همچنين ايدهی «معلم بهعنوان برنامهساز درسي» را توسعه دادند .آنها مفهوم معلم را بر
اساس امکانات نظريهی عملي شواب ،مورد مفهومپردازی م جدد قرار دادند و از طريق پروراندن مفهوم دانش شخصي عملي معلمان ،به
ايدهی «معلم بهعنوان برنامهساز درسي» دست يافتند .کانلي و کالندينين با جديت ،در خصوص ماهيت همبستهی وسائط و اهداف
برنامهی درسي به استدالل ميپردازند و اظهار ميکنند« ،برنامهريزی درسي بهمنظور اجرا توسط معلمان برای مقاصد آموزشي» يک
ترتيب نادرست و مثال «بستن گاری در جلوی اسب» ( ) 3882است .اين ترتيب نادرست است ،چون اين معلم است که بر اساس دانش
عملي شخصي خود ،بايد هدايت برنامهی درسي را به دست گيرد ،نه برنامهی درسي هدايت معلم را (آل حسيني.)3198 ،
مسئله موردعالقه کانلي در اين اواخر« ،چند فرهنگگرايي» است که بعد از رساله شاگردش شيجينگ چو ( )2116به آن عالقه پيدا
کرده است .او در اين اواخر ،تحقيق و توسعه شبکهای از مدارس با رويکرد «برنامه درسي مدرسه محور» موسوم به «مدارس وابسته» 5در
دو کشور کانادا و چين را در دستور کار دارد .اين مدارس ،شبکهای از فعاليتهای مشترک ميان مدارس شانگهای و تورنتو را در دستور
کار دارند (آل حسيني.)3198 ،
کالم پایانی
آن چه کانلي در طول زندگي دانشگاهي خود بر روی آن مطالعه و پژوهش نمود ،کامالً در واقعيت زندگي حرفهايش ميتوان مشاهده کرد
و همينطور خودش آن را در راستای تجربهی زندگي روزمره خود ميداند و آن ماندن در «کوهپايه برنامه درسي» است .کانلي با استفاده
از تصاوير ذهني دوران کودکي و کاربرد استعارهی  in-betweenبه معنای جايي ميانه ی کوه و چمنزار ،به کاستن از شکاف نظريه و
عمل برنامه درسي فکر ميکند و راهحل را در کاوش در «دانش عملي معلمان» مييابد و خود نيز هيچگاه در دفتر کارش نمينشيند و در

1. Dewey
2. Mc Keon
3. Image
4. Rhythm
5. Sister-School
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 اين امر موجب شده. بلکه دائم ًا به تجزيه و تحليل دانش عملي معلمي خود نيز ميپردازد،مورد اين عالقه پژوهشي خود تحقيق کند
، اين امر چيزی است که به نظر استاد کانلي. که يکي از درگيران عملگرا با عملي محسوب شود،نهتنها يکي از طاليهداران مکتب عملي
 بهعنوان راه رهايي حوزه برنامه درسي از مرگي است که ناشي از منحصر شدن انرژی متخصصان برنامه درسي به پژوهشهای،شواب
.نظری است
تقدیر و تشکر
 تشکر و قدرداني،الزم ميدانم از زحمات و تشويقهای پرفسور کانلي و ارسال مطالبي که در نگارش اين نوشته بسيار از آنها بهره بردهام
.نمايم

Notes
 برنامه درسي و عمل، گروه عاليق ويژه شواب3  خبرنامه الکترونيکي شماره. مايکل کانلي: معرفي انديشمندان مکتب عملي.)3198( . ف،آلحسيني
. انجمن مطالعات برنامه درسي ايران.فکورانه

 برنامه درسي و عمل، گروه عاليق ويژه شواب2  خبرنامه الکترونيکي شماره. مصاحبه با مايکل کانلي.)3181( . ف، و آلحسيني. م،مهرمحمدی
. انجمن مطالعات برنامه درسي ايران.فکورانه
Clandinin, D. J. (1985). Personal practical knowledge: a study of teachers' classroom images.
Curriculum Inquiry, 15 (4), 361-385.
Clandinin, D. J., & Connelly, F. M. (1986). Rhythms in teaching: The narrative study of teachers'
personal practical knowledge of classroom. Teaching and Teacher Education, 2(4), 377-387.
Connelly, F. M. (2000). Life in the foothills of curriculum, Journal of Curriculum Studies, 32(6), 743748. [First published as Working in the foothills of curriculum: A mini memoir, AERA Division B Newsletter
and Website (Lifetime Achievement Award lecture).]
Connelly, F. M. (2009a). Bridges from then to now and from them to us: Narrative threads on the
landscape of 'the practical'. In E. C. Short & L. J. Waks (Eds.), Leaders in curriculum studies: Intellectual
self-portraits (pp. 39-54). Rotterdam, the Netherlands: Sense Publishers.
Connelly, F. M. (2009b). Being practical with Schwab: Research and teaching in the foothills of
curriculum. In Proceedings of “The Practical: An East-West Curriculum Dialogue” (pp. 103–109). Beijing,
China: Capital Normal University.
Connelly, F. M., & Clandinin, D, J. (1982). Personal practical knowledge at Bay Street School. Report
published under support of Ontario Inst. for Studies in Education, Toronto. Downloadable at:
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED222978.pdf, 2015-05-15.
Connelly, F. M., & Clandinin, D. J. (1985). Personal practical knowledge and the modes of knowing:
Relevance for teaching and learning. In E. W. Eisner (Ed.), Learning and teaching the ways of knowing (pp.
174-198). Chicago: The University of Chicago Press.
Connelly, F. M., & Clandinin, D, J. (1991). Narrative inquiry: Storied Experience. In E. C. Short (Ed.),
Forms of curriculum inquiry. State University of New York Press.
Connelly, F. M., M, F. He., & J. Phillion. (2008). The sage handbook of curriculum and instruction,
Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Craig, C. J., & Ross, V. (2008). Cultivating the Image of Teachers as Curriculum Makers, In F. M.
Connelly (Ed.), M. F. He & J. Phillion, The sage handbook of curriculum and instruction (pp. 282-305).
Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
5

 مايکل اف کانلي/  مشاهير برنامه درسي21 محور

Curriculum Vitae of Michael Connelly. Downloadable at:
http://www.oise.utoronto.ca/ctl/Faculty_Staff/Faculty_Profiles/1573/Michael_Connelly.html, 2015-0515.
Further Readings
Connelly, F. M., & Dienes, B. (1982). The teacher's role in curriculum planning: A case study. In K.
Leithwood (Ed.), Studies in curriculum decision making (pp. 183-198). Toronto: The Ontario Institute for
Studies in Education.
Connelly, F. M., & Elbaz, F. (1980). Conceptual bases for curriculum thought: A teacher's perspective.
In A. W. Foshay (Ed.), Considered action for curriculum improvement (pp. 95-119). Alexandria, VA:
Association for Supervision and Curriculum Development.
Connelly, F.M., & Xu, S. J. (2007). On the state of curriculum studies: A personal practical inquiry.
Curriculum and Teaching Dialogue, 9(1&2), 3-19.
Connelly, F. M., & Xu, S. 1. (2008). The landscape of curriculum and instruction: Diversity and
continuity (Chap. 26). In F. M. Connelly (Ed.), M. F. He & J. Phillion, The sage handbook of curriculum and
instruction. (pp. 514-533). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Clandinin, D. J. (1983). A conceptualization of image as a component of teacher personal practical
knowledge in primary school teachers' reading and language programs. Unpublished doctoral dissertation,
University of Toronto.
Clandinin, D. J., & Connelly, F. M. (2000). Narrative inquiry: Experience and story in qualitative
research, San Francisco: Jossey-Bass (Translated into simplified Chinese and Korean.)
Connelly, F. M., & Clandinin, D, J. (1988). Teachers as curriculum planners: Narratives of experience.
New York; Teachers College Press.
Connelly, F. M., & Clandinin, D. J. (1990). Stories of experience and narrative inquiry. Educational
Researcher, 19(5), 2-14.
Connelly, F. M., & Clandinin, D. J. (1999). Shaping a professional identity: Stories of educational
practice, New York: Teachers College Press.
Connelly, F. M., Crocker. R, K. & Kass, H. (Eds.). (1985). Science education in Canada, Vol. I:
Policies, practices and perceptions. Toronto: OISE Press.
Connelly, F. M., Crocker, R. K., & Kass, H. (1989). Science education in Canada, Vol. II: Achievement
and its correlates. Toronto: OISE Press.
Elbaz, F. (1980). The teacher's 'practical knowledge' a case study. Unpublished doctoral dissertation,
University of Toronto.
Xu, S. J. (2006). In search of home on landscapes in transition: Narratives of newcomer families' crosscultural schooling experience. Unpublished doctoral dissertation, University of Toronto.
Xu, S. J., & Connelly, F. M. (2008). Narrative inquiry and teacher development. Peking University
Education Review, 6(1), 51-69.

6

