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ارتباط میان نظریه و عمل در آموزش رشته های حرفه مبنا، 
نمونۀ موردی حرفه- دانش طراحی شهری 

  سینا رزاقی اصل* 

چکیده
حوزۀ حرفه ای در کنار حوزۀ تحصیالت دانشگاهی از اهمیتی به مراتب بیشتر به لحاظ توسعۀ رشته ای برخوردار می باشد. هدف از 
این نوشتار، ارائه دادن ایده ها و راهکارهایی برای افزایش تطابق پذیری دانشجویان رشته های حرفه مبنا، هنگام مواجه با بازار کار 
حرفه ای است. رشتۀ طراحی شهری به عنوان مثال در این مقاله مورد مداقه قرار می گیرد. از آنجا که بستر وقوع تحوالتی همچون 
جهانی شدن و تکنولوژی دیجیتالی، همانند سایر حوزه های دانشی مرتبط با محیط مصنوع، برای نخستین بار در عرصۀ عملی فراهم 
می گردد، از این رو دانش عملی نسبت به دانش نظری از اولویت بیشتری در رشته های حرفه مبنا همچون طراحی شهری و معماری 
برخوردار است. این موضوع یعنی تداوم یادگیری دانش عملی پس از فارغ التحصیل شدن دانشجویان، واجد اهمیت ویژه ای برای 
موفقیت کار حرفه ای می باشد و در شرایط کنونی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه از جمله ایران، فقدان آن به روشنی مشهود 
است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از طریق بکارگیری آموزش کار مبنا، می توان توانایی تطابق پذیری افراد را در مواجهه با 

ماهیت مبهم و نظریه ساز حوزۀ حرفه ای، تقویت و ارتقاء بخشید. 

واژگان کلیدی: یادگیری کارمبنا، نظریه و عمل، دانش عملی، طراحی برنامۀ آموزشی.
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بحث درمورد ضرورت هایی که آموزش را برای حرفه شکل می دهد در هر رشته ای همواره بوسیلۀ بحث در مورد اینکه دانشجویان چه 
باید یاد بگیرند، مشخص می شود. از آنجا که بدون شک موضوعاتی همچون جهانی شدن و تکنولوژی دیجیتالی، چالش های ویژه ای 
را برای آموزش رسمی بسیاری از رشته ها بوجود آورده، این مقاله ورای این دو موضوع، به بحث در مورد روش هایی می پردازد که 
در آنها برنامۀ درسی طراحی شهری برای تجهیز فارغ التحصیالن جهت بازار کار حرفه ای و مواجهه با چالش های جدیدی که امکان 
ظهور دارند، صورت پذیرد. از این رو، پیشنهاد الزامات و مقدمات آموزشی در جهت آمادگی برای زندگی حرفه ای به عنوان یک طراح 

شهری، به عنوان موضوع اصلی این مقاله به شمار می رود.
منابع مرتبط با موضوع آموزش دانشگاهی در ایران عمدتاً مقاله های چاپ شده در مجالت "آموزش مهندسی ایران" و "پژوهش 
و برنامه ریزی در آموزش عالی" را شامل می گردند. مرور مقاله های چاپ شده در کلیۀ شماره های این دو مجله حاکی از فقدان 
و  شدن  "جهانی  مقالۀ  در   )1388( جاودانی  حمید  است.  دانشگاهی  آموزش  حین  در  حرفه ای  آموزش  مقولۀ  به  کافی  توجه 
آموزش عالی"، بروز مسیرهای واگرا میان نظریه و عمل در نتیجۀ سودگرایی و تجاری سازی دانشگاه ها در جریان جهانی شدن 
را خاطرنشان می سازد. در حوزۀ طراحی شهری نیز انتشارات کمی به مقولۀ آموزش طراحی شهری پرداخته اند. گلکار )1382( 
در مقالۀ "آموزش طراحی شهری: دانش و مهارت های اساسی"، به ذکر پایه ها و مهارت های مورد نیاز برای آموزش دانشگاهی 
با نیم نگاهی به آموزش حرفه ای از طریق پیشنهاد کارگاه های طراحی به عنوان زنجیرۀ جدایی ناپذیر از آموزش طراحی شهری 
می پردازد. شهرزاد مهدوی )1380( در مقالۀ "آموزش طراحی شهری در ایران"، به بررسی تطبیقی و ارزیابی محتوای دروس 
آموزش دانشگاهی طراحی شهری در ایران پرداخته و به ذکر نقش محتوای مورد نیاز برای آموزش حرفه ای طراحان شهری به 
منظور ورود به بازارکارحرفه ای نمی پردازد. در این مقاله همچنین اشارات مختصری در خصوص سهم نظریه و عمل در آموزش 

طراحی شهری بیان شده است.
دربرگرفتن یادگیری کارمبنا1 در برنامۀ درسی دوران کارشناسی ارشد، به مثابه راهکاری مطرح است که در آن به دانشجویان 
آموزش داده می شود تا نسبت به اینکه دانش طراحی شهری چگونه در دورۀ زندگی حرفه ای توسعه می یابد، نقد می شود، گسترش 
و تطابق می یابد، آگاهی یابند. به عبارت دیگر این مقاله در مورد نقش یادگیری کارمبنا در آماده سازی دانشجویان برای وفق دادن با 
پایه های دانشی جدید می باشد که در اثر تغییر و وقوع رویدادهای تصادفی در حوزۀ عمل طراحی شهری ظاهر می شود. موضوعات 

مورد بحث شامل موارد زیر است:
تدریس و یادگیری در مورد دانش عملی2: ویژگی های منحصر به فرد این نوع از یادگیری و آموزش کدامند؟ در کجای برنامۀ درسی 	•

جای می گیرند؟ چگونه می توانند طراحی برنامۀ آموزشی را تحت تأثیر قرار دهند؟
تدریس و یادگیری برای آیندۀ حرفه ای: برنامۀ آموزشی چگونه برای زندگی حرفه ای تنظیم می شود؟ در این میان نقش گروه های 	•

مختلف دانشگاهیان، استخدام کنندگان و دانشجویان چیست؟
1. آموزش و یادگیری دانش عملی

1-1- ماهیت دانش عملی  
دانش حرفه ای عملی، خالصه است، عمومیت دارد و خود توسعه است. بدین معنا که حین تجربه، از درون توسعه یافته و بسط 
می یابد. محتوای آن، یک حرفه را از حرفۀ دیگر متمایز می کند و کیفیت آن، معنایی است که توسط آن حرفه ها از سایر مشاغل 
با قدرت و اعتبار دانش دانشگاهی3 آن  )Abbott, 1988(. توانایی یک حرفه در حفظ و نگهداری قلمروش تاحدی  جدا می شوند 
مرتبط است. توضیح آن بر پایۀ یک باور عمومی، که شاید غلط هم باشد استوار است، که دانش چکیدۀ حرفه ها و دانش عملی 
آنها یکی هستند )Dewey, 1966; Mott, 2000; Kinsella, 2001(. دانش دانشگاهی و یا دانش رشته ای، بر کار حرفه ای به وسیلۀ 
مشخص کردن زیربنای اصول و مرتبط ساختن آن با ارزش های جامعه، صحه می گذارد. دانش نظری به وسیلۀ گیبونز و همکارانش 
و  بودن  ثابت  بودن،  همگن  بودن،  دانشگاهی  را  آن  ویژگی های  مهمترین  آنها  شد.  نامیده  دانش4  یک  گونۀ  عنوان  به   )1994(
سلسله مراتبی بودن عنوان کرده اند. با این تعبیر، گونۀ دیگر دانش موجود که از آن تحت عنوان دانش عملی نامبرده می شود، گونۀ 
شمارۀ دو5 نام گذاری گردید. ویژگی های این گونۀ دانش نیز، ناهماهنگی، زودگذربودن، پاسخگویی به لحاظ اجتماعی، واکنشی و 
بومی بودن، گزارش شده است )Gibbons et al.,1994(. بکت )1996( از گونۀ دوی دانش، تحت عنوان "فعال" نام می برد. برخالف 
نگرش رایج، این نوع دانش در فرآیند تصمیم سازی طرح از نقشی اساسی برخوردار است که بیانگر فعالیت حرفه ای در تجربۀ کاری 

 .)Beckett, 1996( روزانۀ طراحان شهری است
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2-1- ساختن و ذخیره سازی دانش عملی –  نقش دانشگاه ها و بازارکار
گونۀ یک دانش، به ارائۀ روش هایی که در آنها حرفه مندان جوان، همانند طراحان شهری در سال های رسمی آموزش خود طی 
می کنند، اختصاص یافته است. این موضوع به این واقعیت منجر شد که دانشگاه ها توانستند از قرن 19 به بعد، به مکان هایی برای 
توسعه، ذخیره سازی و تفکر برای افراد مبدل شوند. حرفه ها با این هدف انتخاب شدند )همانگونه که در سال هاي اول قرن بیستم رخ 
داد(، که دانشگاه ها را به عنوان دربردارندۀ دانش هاي حرفه اي و ایجاد کنندۀ چارچوب نظری برای دانش عملي، به منظور بهره گیری 

.)Schon,1995( از علم براي حل مشکالت به مثابه پشتوانۀ خود، برگزینند
دانش حرفه ای گونۀ دوی دانش است. این مسأله واضح و مبرهن است که دفاتر کار طراحی شهری می توانند به عنوان محلی 
برای یادگیری کار حرفه ای و عملی رشته به شمار روند. درحوزۀ عملی، دانش در دفاتر، سایت های طراحی، طی جلسات با کارفرما، 
مباحثه با سایر حرفه مندان و نیز با مسئولین قانونی ساخته می شود. بنابراین مشغولیت حرفه ای یک دانشجو قبل از فارغ التحصیلی، 

به ساختن، ذخیره سازی و سپس کاربرد دانش حرفه ای در آینده یاری می رساند. 
2. آموزش و یادگیری برای آیندۀ حرفه ای

1-2- شناخت موقعیت
دانش عملی در موقعیتی واقع شده که در فواید ناشی از کاربردش در زندگی روزمره تجلی می یابد. این نوع از دانش، به بهترین 
وجهی از طریق چالش و ارتباط متخصصین با حرفه به دست می آید. پایه های نظری برای طرح ریزی برنامۀ آموزشی با محوریت 
یادگیری کارمبنا، از این ارتباط شکل می گیرد. راهبردهای یادگیری مسأله مبنا، مرتبط با کارگاه های طراحی در دانشگاه ها به منظور 
تصویرسازی و مشابه سازی حوزۀ عملی، مطرح شده اند. به هرحال این رویکرد یعنی درنظر گرفتن یادگیری با محوریت کارحرفه ای، 
به عنوان نسخه ای فراموش شده از غنا و پیچیدگی به شمار می رود که حوزۀ حرفه ای می تواند پیشنهاد دهد. عناصر حرفۀ عمل 
مبنا و فعال که در هنگام کار عملی حرفه مندان بروز می یابد، بارها و بارها در سناریوهایی که در دانشگاه ها به عنوان مسائل طراحی 
مطرح می شوند، نادیده انگاشته شده است. در صورتی که این عناصر و مسائل نباید جزء موضوعات حاشیه ای قلمداد شوند. اساتید و 

دانشگاهیان باید به بررسی تأثیرات این موضوعات بر فرآیند تصمیم سازی در کارگاه های طراحی شهری بپردارند. 
به عبارتی دیگر، عناصر مهمی از یادگیری در مورد دانش حرفه ای، در به کارگیری مسائل علمی در پروژه های کارگاهی حین 
تحصیالت دانشگاهی مغفول می مانند. محیط های دانشگاهی در جذب حرفه مندانی که تجارب کاری فراوان دارند، به عنوان مدرس 
و نیز تعریف پروژه های اجتماع مبنا که در آنها کارفرمایان حضور واقعی دارند، تالش جدی نداشته اند. به عبارتی، نظام آموزش 
حرفه ای  حوزۀ  است.  بوده  بی توجه  نماید،  ایفا  می تواند  رشته ای  اعتبار  ایجاد  در  حرفه ای  حوزۀ  که  نقشی  مقابل  در  دانشگاهی 
طراحی شهری، به مثابه محیط یادگیری عملی مطرح است؛ چرا که به عنوان یک محیط اجتماعی برای دانشجویان، فرصت یادگیری 

.)Marsick & Watkins, 1990( تصادفی و غیررسمی را فراهم می آورد
شبکه های اجتماعی شکل گرفته در محل کار، راهی که به وسیلۀ آن دانش به کار برده می شود را به مثابه پدیده ای آشکار شکل 
می دهند )Billett, 1994; Candy & Matthews, 1998(. مشاهدۀ محل کار توسط یک دانشجو، پتانسیل آشکارکردن دانش ضمنی6 
 .)Brown, 1989( که حین کار عملی بکار برده می شود را دارد. ریشه های یادگیری بوسیلۀ کار در نظریۀ شناخت موقعیت جای دارد
به نظر می رسد نظریه های مرتبط با شناخت موقعیت، یادگیری تصادفی و غیررسمی و نیز ابعاد اجتماعی ساخت دانش، مغایر با 
تصور غالب قرن 20 مبنی بر جای گیری آموزش برای عمل توسعۀ محیط دانشگاهی باشد. مفاهیم منفک شده "نظریه در دانشگاه" 
و "عمل در محل کار"، به عنوان ایده های گسترش دانش، این ایده را تحت فشار قرار می دهند که دانش نظری و عملی به طرز 

غیرقابل انکاری به یکدیگر متصل اند.
2-2- تقسیم ناپذیری نظریه - عمل

بررسی تفصیلی موضوع نظریه – عمل، همواره از ویژگی های مورد بحث در مورد الزامات آموزشی برای زندگی در رشته های حرفه مبنا 
بوده است، باالخص از زمانی که آموزش رسمی دانشگاهی ظهور پیدا کرده است )Boud & Garrick, 1999(. دوره های آموزشی مرتبط 
با محیط مصنوع، بارها مرتبط با جایگاهشان در یک مقیاس قابل تصور از نظریه – عمل توصیف شده اند. آنها همچنین غالباً برای معین 
کردن آن نیز تالش کرده اند و در نهایت در یک جایگاه مطلوب از مقیاس نظریه – عمل، جای گرفته اند. این عمل به عنوان یک تالش 
مولد محسوب می شود، چراکه این پتانسیل وجود دارد تا به یک عمل با دلیل و منطقی تبدیل شده و افراد حرفه ای را وادار به کار کند. 
در حقیقت در حوزۀ حرفه ای یک رشته، نظریه و عمل باید با هم توأمان باشند. این ترجیح برای سلسله مباحث نظریه – عمل و نیز 
تئوری سازی از طریق حوزۀ حرفه ای به عنوان رویکرد پراگماتیسم شناخته می شود. در این ارتباط جان دیویی رویکرد پراگماتیک را به 
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عنوان ایده ای مطرح نمود که در آن، شناخت با فعالیت و کار عملی که محیط را اصالح می کند تداوم می یابد. با این تعبیر، یادگیری 

.)Elkjaer, 2003( در نتیجۀ تماس میان یادگیرندگان و محیط کار عملی قلمداد می شود
در این ارتباط جاف وارن به عنوان یک معمارحرفه ای، در مورد نقش حساس نظریه در حوزۀ حرفه ای چنین بیان می دارد: »دیدگاه 
سنتی مبنی بر اینکه فلسفه و نظریه، قبل و باالی عمل قرار دارند وجود دارد؛ در صورتی که فیلسوفان پراگماتیست با این ایده کاماًل 
مخالفند. برای این عده، تئوری به عنوان واکنشی تصویری و نقادانه نسبت به عمل شمرده می شود. حوزه های تحقیقی فلسفی از حوزۀ 
عمل استخراج شده و در این راستا مسائل درجه دومی وجود دارند که حوزۀ عمل ایجاد می کند، که نظریه برای حل آنها به کار گرفته 
می شود«. بنابر عقیدۀ وارن، تئوری از عمل و از طریق فرآیندهای تصمیم سازی و مباحثات پیرامون مسائل ویژه ظاهر می شود، که این 
مباحثات و راه حل های آنها کمک به توسعه و بهبود حوزۀ عملی می کنند. بنابراین ایجاد مهارت در دانشجویان به منظور وارد کردن 
تجارب حرفه ای شان به حوزۀ دانشی بسیار الزم و ضروری است. این موضوع یعنی توسعۀ مهارت های حرفه ای به عنوان بخشی مهم از 
برنامۀ آموزشی، مبنای یادگیری کارمبنا است. در این ارتباط فیشر )2000( عنوان برنامۀ آموزشی فلسفۀ تحلیلی را به معنای »فلسفه ای 
که موضوعات پایه ای مفهومی را از طریق شناخت و داوری در مورد مباحثات و دیدگاه های متنوع دانشجویان به بوته آزمایش می گذارد«، 
به کار می برد )Fisher, 2000(. قاعدتاً دراین زمینه دیدگاه افرادی پذیرفته می شودکه بتوانند دالیل منطقی و واقعی تری از شرایط حرفه ای 
و بازارکار در خالل حوزۀ دانشگاهی ارائه دهند. همۀ برنامه های آموزشی، اعم از آموزش کارمبنا و یا آموزش نظریه مبنا7، در ارتباط با 

نظریات فلسفۀ تحلیل فیشر )2000( و یا آموزش حرفه ای8 میتگانگس)1996( بر اهمیت یادگیری بوسیلۀ کار عملی تأکید دارند.
در این ارتباط نگرش نسبت به نظریه پردازی نیز باید تغییر کند. بر این اساس، نظریه از مشاهده، بحث ها و نتایج منطقی استخراج 
می شود تا اینکه از مباحث فلسفی متنوع بوجود آید. چنانچه معماران بزرگی همچون جیمز کرنر، رم کولهاس و لوئی کان از نتایج 
کار حرفه ای شان، نظریه سازی نموده اند. هوبارد )1995( از حرفه مندان و سناریوهای شان به عنوان منابع با ارزش و مهمی از دانش 
عملی نام می برد. وی در حوزۀ معماری مثال های فراوانی در مورد تأثیرگذاری و اهمیت روایات متنوع از حوزۀ حرفه ای که در ارتباط 

 .)Hubbard, 1995( با کارفرمایان، بازارکار و کاربران شکل گرفته اند، بر روند نظریه سازی ارائه می دهد
3. بررسی تطبیقی میان دو محیط آموزش دانشگاهی و حرفه ای

یادگیری در محیط کارحرفه ای در میان رشته های محیط مصنوع امری رایج است. چنانچه غالب بناها و محیط های پیش از دورۀ 
آنجا که  از  )Kostof, 1977(. درطی قرن گذشته  نداشتند، شکل گرفته است  مدرن توسط حرفه مندانی که تحصیالت دانشگاهی 
محیط های آموزش دانشگاهی به عنوان جایگاه غالب در آموزش حرفه مندان محسوب می شدند، محیط های کار عملی کم تر مورد 
توجه و کاربرد برای یادگیری دانش عملی بوده اند. در این راستا برخورد صفر و یکی در مورد انتخاب یکی از دو رویکرد یادگیری در 
محیط دانشگاه و یا یادگیری در محیط کار حرفه ای، شایع بوده است. اما، با وجود بروز برخی موضوعات و تحوالت جدید همچون 
جهانی سازی و تکنولوژی دیجیتالی، دیدگاهی یکپارچه از این محیط های یادگیری شکل گرفته است. جدول1 ویژگی های مثبت و 
منفی دو رویکرد اصلی آموزش طراحی شهری را معرفی می کند. از این جدول ارائۀ دستورکار برای هدایت آموزش حرفه ای که هر 

دو رویکرد را دربر می گیرد، امکان پذیر خواهد بود. 
 جدول1: مزیت ها و مضرات دو محیط یادگیری براي آموزش طراحي شهري

محل کاردانشگاهيمحیط یادگیري

مزیت ها
ارائۀ ذخیره   و طبقه بندي اطالعات، مقایسۀ بین تئوري ها، 
اطالعات،  توصیف  و  تلفیق  تحلیل،  فرآیند  در  تسهیل 

یادگیری روش مند و ضابطه مند.

مدیریت پیچیدگي، همراهی انواع مختلفی از دانش )اخالقی، فنی، 
تاریخی، نظری و عملی(، کارکردن با دیگران، اطمینان در دستیابی 

به نتایج واقعی.

مضرات
حذف پیچیدگي به منظور شفاف سازی، نامربوط بودن 
موضوعات وابسته به زمان با واقعیت های بیرونی و توجه 
صرف به نیازهای دانشگاهی، ترجیح کار انفرادی نسبت 

به کار گروهی، اعتبار کم نتایج.

درحاشیه قرار گرفتن و نقش انفعالی دانشجویان نسبت به نقش فعال 
و درگیر در کار، امکان مشاهده نشدن مسائل وابسته به پیچیدگی های 
حرفه ای توسط نوآموزان جوان، فقدان مدیریت نظم و خطی بودن که 

موجب گیجی افراد می شود.

4. مبانی طراحی برنامۀ آموزشی 
یک برنامۀ آموزشی جامع برای آموزش طراحی شهری باید امتیازات دو محیط یادگیری را مورد نظر قرار دهد. ایده پردازی در مورد این 
برنامۀ آموزشی همچنین باید با نیاز دانشجویان نسبت به ساخت یک پارادایم میان نظریه و عمل و نیز میان گونۀ یک و دوی دانش، 
همراه باشد. به عبارت دیگر، ابعاد اجتماعی محیط کار حرفه ای و ویژگی های طبقه بندی و ذخیره سازی اطالعات و دانش در حوزۀ 
دانشگاهی باید در یادگیری دانشجو توأمان مدنظر قرار گیرد. نوعی از دستورکار قابل استخراج را می توان در قالب بیان زیر مطرح کرد: 
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ارتباط میان نظریه و عمل در آموزش رشته های حرفه مبنا
شماره صفحه مقاله: 21-26 

دانشجویان در محل کار باید در کلیۀ امور همکاری کنند. بدین معنا که آنها نباید کارهای ساده را انتخاب کنند و نیز نباید وظایف 
با مهارت های مشاهده، ضبط، تحلیل، بحث و  باید تنگاتنگ و نزدیک به متخصصین زحمت بکشند.  ویژه ای را برعهده بگیرند. آنها 
جمع بندی خود را مجهز کنند و متونی که متخصصین پیش از آنها نگاشته و یا ذخیره کرده اند را بررسی کنند. بدین ترتیب آنها می توانند 
با کمک این متون عملی و به عبارتی دانش عملی و از طریق انعکاس آنها بر شرایط واقعی حرفه ای، به ساخت نظریه با درنظر گرفتن توأم 
زندگی واقعی حرفه ای و ویژگی های دانش نظری، اهتمام ورزند. طراحی آموزش عملی برای یاری رساندن به طراحان شهری جوان در 
جهت یادگیری دانش جدید بر پایۀ عمل با این توصیفی که ذکر آن رفت، نیازمند دستورالعمل هایی است که ذیاًل به آنها اشاره می شود:

5-1- آموزش و یادگیری کیفیات محیط کار حرفه ای
ماهیت محیط کار نباید بیش از حد ساده باشد، به گونه ای که تنها به عنوان محلی برای یادگیری مهارت های حرفه ای و عناصری از 
دانش فنی قلمداد گردد؛ بلکه این محیط باید به مثابه ظرفی زنده برای انجام وظایف دشوار و پیچیده و نیز مواجه با مسائل فرهنگی و 
اخالقی که حرفه را به چالش می کشاند، درنظر گرفته شود. مهارت های کاربردی و عملی، بایستی از طریق مشاهده، تحلیل و تحقیق 
روش مند در ارتباط با یک تصویر کلی و واقعی از محیط کار، آموخته شود. مطابق مشاهدات گیبونز )1994( در مورد وجود گونۀ 
دوی دانش در حوزۀ عمل، طراحی برنامۀ آموزشی برای یادگیری کارمبنا، باید در مرکز درک و فهم کارحرفه ای قرار گیرد و صرفاً به 

منزلۀ یادگیری مهارت های جزئی و وظایف حرفه ای قلمداد نگردد.
روش هایی که در آنها محل های کار انفرادی در داخل یک برنامۀ آموزشی درنظر گرفته می شوند، در بسیاری از حرفه ها و در قالب تعداد 
بسیاری از دغدغه ها مطرح شده اند. موضوعاتی از قبیل: زمان تلف شده در حوزۀ کاری و نوع وظایفی که دانشجو به انجام آنها مبادرت 
می ورزد، جزء مهم ترین این دغدغه ها هستند. در این ارتباط دانشجویان باید حس کنند که به هر دو محیط تعلق دارند که این مورد از 
طریق پیش بینی برنامۀ درسی برای حضور کافی در هر دو محیط قابل حصول خواهد بود. برنامه های درسی همچنین باید مهارت های مکمل 
کاری را به دانشجویان بیاموزند. هزینه ای که به دانشجویان در قبال انجام کار حرفه ای پرداخت می شود نیز موضوع مهمی به شمار می رود. 

5-2- ارتباط یادگیری در محیط کار با مهارت های دانشگاهی 
یادگیری برای زندگی حرفه ای در بیرون از دانشگاه، نیازمند فراگیری مهارت های دانشگاهی می باشد. اگر دانش عملی همان طور که 
دیویی )1916(، وارن )2003( و فیشر )2000( پیشنهاد دادند، گسترش و توسعه یابد، توسعۀ مهارت های مرکزی همچون توانایی 
مشاهدۀ جزئی، بحث عملی، تحلیل منطقی و جمع بندی خالقانه باید در طراحی برنامۀ آموزشی کارمبنا درنظر گرفته شود. این 
مهارت ها باید به منظور فرموله کردن فهم عملی آموخته شوند. روش هایی که در علوم مدرن و علوم اجتماعی هرمنوتیک پست مدرن 
نظریۀ  و  گادامر)1976(  فلسفی9  هرمنوتیک  کان)1962(،  علمی  پارادایم های  است.  مفید  نیز  می شوند،  بکارگرفته  زمینه  این  در 
عملیات10 بوردیه )1977( می تواند به تعریف یادگیری کارمبنا و فهم روش های متنوع تفکر در مورد محتوا و فرم زندگی حرفه ای 
کمک کنند )Kuhn, 1962; Gadamer, 1976; Bourdieu, 1977(. یادگیری فهم چیزهایی که در کار حرفه ای ضبط شده اند، به معنای 
مشاهده و تحلیل، ساخت و بازسازی شواهد تجربی و عملی است. برنامۀ درسی که این تجارب دانشگاهی را در ارتباط با تجارب 
مستخرج از محیط کار، درنظر می گیرد، تمایل در نظر گرفتن حوزۀ عمل را به عنوان یک محل ساده و بدون پیچیدگی از بین می برد.

5. جمع بندی
نیازمند غوطه ور شدن در مسائل پیچیده  باشد،  آینده مورد نظر  یادگیری دانش عملی، هرچند که تجربۀ عملی ممکن است در 
می باشد. این رویکرد همچنین نیازمند تحقیق علمی متهورانه و واقع گرایانه از شرایط عملی بوده و ریشه در توسعۀ دانشی و نظریه ای 
دانشجویان برای کار حرفه ای شان دارد. برنامۀ درسی با رویکرد کارمبنا بخوبی برای یاری رسانی به نوآموزان در جهت توسعه و ساخت 
مهارت های دانشی قابل اعتماد و نیز برقراری ارتباط میان نظریه و عمل، پیشنهاد شده است. این رویکرد همچنین بر یاری رسانی به 
دانشجویان برای ارتباط میان داده هایی که دانش رشته ای شان را شکل می دهد )گونه یک دانش( با حوزۀ عملی که آنها مشاهده و 

تجربه می کنند )گونه دوی دانش( به بهترین وجه تأکید دارد. 
یادگیری کارمبنا به خوبی روشن می کند که کار و یادگیری به طور پایه ای، فعالیت های متفاوت از هم نیستند. ارتباط متقابلی میان 
آنها در حوزۀ آموزش وجود دارد )Boud, 2001(. یافته های این نوشتار همچنین نشان می دهد که از طریق طراحی و بازنگری برنامه های 
درسی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های حرفه مبنا و به طور خاص رشتۀ طراحی شهری در این مقاله، می توان مقوالت 
مهمی چون کارگروهی، شناخت مسائل واقعی، درک پیچیدگی محیط کارحرفه ای و چگونگی استخراج نظریه از تجارب عملی را آموزش 
داد. از دیگر نتایج این تحقیق خاطرنشان ساختن این نکته است که باید پاسخگویی به نیازهای حرفه ای به منظور تقویت هویت حرفه ای 

از قبیل: تطابق پذیری، استخدام پذیری، سازندگی )قدرت تولید( و رقابت پذیری، در مرکز آموزش دانشگاهی مدنظر قرار گیرند.
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1( Work-based Learning
2( Practice Knowledge
3( Academic Knowledge 
4( Mode 1 Knowledge
5( Mode 2 Knowledge
6( Tacit Knowledge
7( Theory-based Learning
8( Professional Education
9( Philosophical Hermeneutic
10( Operations Theory
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