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 مقدمه

ز هایش زیربنای بسیاری افیلسوف تعلیم و تربیت که نظریه (1966،1916) 1یک قرن پیش دیویی

عملی و اجتماعات کاری شد، بر این عقیده پافشاری کرد که هدف تعلیم و  اندیشمندانه، یادگیریتحقیقات 

خاطرنشان  یویید ،«تعلیم و تربیت و دموکراسی» کتاب ها باشد. درتربیت باید فراتر از توسعه دانش و مهارت

زندگی »گیری یک شکلرا برای  او هم توانایی و شخص یک زندگی باید هم سازد که تعلیم و تربیتمی

 و تقادیان استدالل خالق، تفکر کنجکاوی، های زندگی مانند خودآگاهی،بخشد. مهارت بهبود« پر از معنا

 طور آگاهانهکمک کند تا به ایحرفه شهروند یک عنوانبه به متخصصان و شاغالن تواندتأمل فکورانه می

 .Dewey,1916; 1966))گام بردارند  جامعه پیچیده نیازهای رفع جهت در

نداز اگرایی اجتماعی، دسااتیابی به موفقیت تحصاایلی بدون توجه به چشاام بر مبنای نظریه سااازنده

ندگی بایساات فراگیران را برای ز، هدفی توخالی اساات. تعلیم و تربیت می«یادگیری برای زندگی»وساایع 

ماده آ« گی خود و جامعه مدنی هستنددار مسئولیت زندخردمند و دانا که عهده»هایی پرمعنا و پرورش انسان

ساختاری و زمانی به(. Lewis, 2007کند)  آمیخته وعنوان یک کل درهماز این منظر، فرد و اجتماع و زمینه 

شودنی در نظر گرفته می شترک و بینناگ هذهانی، و االشوند که از طریق تجارب زندگی درون یک جهان م

 سازند.خود را می هویت( اجتماعات و کار محل دانشگاه، ،خانواده در بستر تعامل با دیگران )در

 3و ویگوتسکی (6291) 2طور سنتی بر مبنای کارهای پیاژهگرایی اجتماعی بههای ساختنظریه 

( طراحی شدند که بر اهمیت رشد شناختی و اجتماعی تأکید داشتند. پیاژه معتقد بود که یادگیری از 8791)

دهد؛ زیرا ما در جستجوی این هستیم که اطالعات جدید را با انطباق رخ می طریق فرایندهای درگیری و

های هارتم به فرایندهای تعامل در توسعه دانشی که از قبل وجود داشته است، در هم آمیزیم. ویگوتسکی

گیری تقویت همه به یاد سازی وتعامل اجتماعی، دیالوگ و چالش شناختی، نمایش، مدل .داشت تأکید فردی

تردید در این زمینه، بی. (Renshaw,2004; Johnson & Johnson,1971)کند گرایانه کمک میازندهس

ویژه در حوزه علوم های موجود آموزش عالی بههای انتقادی در بازنگری دیدگاهرویکردهای پداگوژیست

 انسانی در مسیر عمل و اصالح جامعه، نقش بسیار تأثیرگذاری داشته است.

، در تعلیم و تربیت 4های مکتب فرانکفورتهای انتقادی، در حقیقت بازتاب ایدهنظریه پداگوژیست

است؛ مکتبی که مضامینی مانند نظریه تعارض طبقاتی را از مارکس به عاریت گرفت و آن را برای تحلیل 
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تولید اقتصادی،  هایارها و شیوهسان تحلیل مارکس از مبارزه طبقاتی بر سر کنترل ابزکاربرد. بدین اجتماع به

شد تا به ارائه  2و هنری ژیرو 1ای از اندیشمندان متأثر از مکتب انتقادی، ازجمله پائولو فریرهمبنای فکری عده

ه نقادی ابتدا بپردازند. نظری« خواهیسلطه زدایی و مبارزه با تمامیت»رویکردی تازه از نقش تعلیم و تربیت در 

توسعه یافت.  6وگرامشی 5، آدورنو4، هورکهایمر3پردازانی مانند هابرماستوسط نظریهاز اروپا برخاست و 

تداوم یافت و پائولو  8و هربرت مارکوزه 7این نحله بعدها در آمریکای التین توسط افرادی چون ایوان ایلیچ

جتماعی که در آن و ا ی سیاسیفریره با تأثیر از مارکوزه و بر مبنای تفکر انتقادی و با توجه به شرایط ویژه

را مطرح ساخت که مبانی آن در آثار او ازجمله  9«بخشآموزش رهایی»قرار داشت، ایده تربیتی ویژه به نام 

 .(Götz, 2002)صورت پراکنده قابل بازیابی است به« آموزش ستمدیدگان»، «بخشتربیت رهایی»

ی هانظریه توجه به ها،دانشگاه و مدارس آموختگانبیکاری دانش نرخ با افزایش اخیر هایدهه در

یافته شناختی و به دنبال آن رویکردهای یادگیری و آموزش عملی و کارآفرینانه افزایششناختی و جامعهروان

درسی  ایهگیری از الگوها و رویکردهای نوین برنامهبهره با اندکوشیده متخصصان و از مسئوالن برخی است.

 بیکاری زا این امر، ضمن ممانعت کار، کمک کنند. دنیای و جامعه وزش عالی با مقتضیاتبه پیوند میان نظام آم

می اسخپ متخصص و ماهر انسانی نیروی به کشور مختلف اقتصادی هایبخش تقاضای به آموختگان،دانش

اد و اعتمقابلدرواقع، تالش بر آن است تا آموزش عالی بتواند نیروی انسانی  .(Abuelma’atti, 2002).) دهد

مداری جو و اخالقای تربیت کند که درنهایت منجر به پرورش شهروندان مشارکتصرفهبهمقرون

 Hodson,2011; Marginson,2011; Strain, Barnett & Jarvis,2009, Nussbaum,2010; Enders, deشود

Boer & Westerheijden,2011) 

عنوان یک ازنگری در برنامه درسی است. برنامه درسی بهدستیابی به نظام یادگیری اثربخش، نیازمند ب

ه، طرح شدیادگیری، یادگیری طراحی -های، یاددهیمفهوم، از معانی و مفاهیم متعددی مانند مجموع فعالیت

 ها، محتوای یککلی برای یادگیری، تجربیات یادگیری، مجموع دروس پیشنهادی و برنامه زمانی آن

ک از یکه کدامنظر از اینها، صرفاست. امروزه مسئوالن مربوطه در دانشگاه دیسیپلین خاص، برخوردار

و در  عنوان یک سازه اجتماعی بشناسندکنند آن را بهتعابیر مربوط به برنامه درسی را بپذیرند، تالش می
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ارجی، خصورت پویا در مقابل تغییر و تحوالت عوامل معرض بازنگری و اصالح قرار دهند تا بتواند به

های اجتماعی که یکی از این سازه.(Zais,1976; Toombs & Tierney,1991)واکنش مناسب نشان دهد

ه بتوانیم کتواند نقش بسیار اساسی در شرایط متغیر جهان ایفا کند، آموزش مبتنی بر عمل است. برای اینمی

ه تدوین سازی آن بیم برای پیادهآموزش مبتنی بر عمل را برای شهروندان و فراگیران فراهم کنیم ناگزیر

 برنامه درسی مبتنی بر عمل بپردازیم. 

سی مبتنی بر عمل در نظام آموزش عالی ما هنوز نهادینه ست. نتایجرویکرد برنامه در شده ا  سازی ن

 ;Abdollahiyan  & Tavakoli, 2006; Cheraghi, 2010; Ahchian (هااای صاااورت گرفتااه پژوهش

Mohammadzadeh Ghasr, Gravand, Hosseini, 2011; Ostad Hassanlou, Faraji Khayavi, 

Shkarpolahi, 2012;  Irevani, Marjani, 2015; Salehi Imran,. Rahmani Ghahridjani, 2012 
Elahi, Alhani, Ahmadi, 2012حاکی از آن است که برنامه درسی در کشور ما بیشتر به مطالب نظری و ) 

گیرد. بیشاااتر های درسااای کمتر موردتوجه قرار میدهد و حوزه عمل در برنامهها اهمیت میمحتوای کتاب

شجویان به نظریه ستادان و دان ستهها و محتوای کتابا شجویان، وقتی پای عمل ها واب اند و به همین دلیل دان

سند و یا دانشمی شغل مآموخته میر شفته شوند برای انجام وظایف مربوط به  سردرگم و آ وردنظر خود، 

های دانشااگاهی تجربه نکردند. بنابراین در این نوشااتار سااعی شااوند؛ چون در عمل چیزی را در محیطمی

شود به تبیین و واکاوی پداگوژی و برنامه درسی مبتنی بر عمل  پرداخته شود و چهارچوب برنامه درسی می

 شود.آن در آموزش عالی تشریح 

 

 عمل آموزش مبتنی بر

دارند:  های متفاوتیهای مبتنی بر عمل هستیم که هر یک نامدر آموزش عالی شاهد تنوعی از فعالیت

، 6کار میدانی ،5/ عناصر ساندویچی یک دوره 4، آموزش مشارکتی3انترنی ، دوره2، کارورزی1کارآموزی

ابراین شود. بنو فهم می که باعث گسیختگی و پراکندگی در افکار و درک 8، نظارت بالینی7آموزش بالینی

 برای پیشگیری از سردرگمی معنایی الزم است نگاه مختصری به مفهوم آموزش مبتنی بر عمل بیندازیم.

 ای برای آمادگی دانشجویان در انجام وظایفزمینهعنوان پیشآموزش مبتنی بر عمل، آموزش به

                                                 
1. Practicum 

2. Work Placement 

3. Internship 
4. Cooperative Education 

5. Sandwich Elements of a Course 

6. Fieldwork 
7. Clinical Education 

8. Clinical Supervision 
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شود دانشجویان را برای ل تالش میآموزش مبتنی بر عم . در(Boud, 2012)شود شان محسوب میشغلی

-درگیری در حوزه عمل آماده کنند. درواقع، آموزش مبتنی بر عمل به عملکرد و رفتار اجتماعی دانش

آموختگان بعد از دوره دانشگاهی تأکید دارد. در این نوع آموزش، فقط حیطه نظری و دوره دانشگاهی 

ار برای مثال در انگلستان به اهمیت کعنوانظر است. بهمطرح نیست؛ بلکه عملکرد اجتماعی و شغلی نیز مدن

جربه کاری التحصیلی تشود و همه دانشجویان باید قبل از فارغدانشجویان در دوره کارشناسی زیاد تأکید می

 ,National Committee of Inquiry into Higher Education).  1997)داشته باشند )

توسط شورای تدریس و  1تدریس از طریق فلوشیپ نخستین بارمفهوم آموزش مبتنی بر عمل، 

شده که در نگاه اول همپوشانی زیادی باهم مطرح شد و از چهار مفهوم کلیدی تشکیل 2یادگیری استرالیا

اند از: آموزش، برنامه درسی، پداگوژی و عمل. آموزش مبتنی بر عمل به عملکرد دارند. این مفاهیم عبارت

التحصیالن تأکید دارد و برای رسیدن به این مهم از مطلوب برای دانشجویان و فارغاجتماعی و شغلی 

کند. آموزش، دانشجویان را برای اشتغال و عملکرد مطلوب درسی و پداگوژی استفاده می آموزش، برنامه

شی و های آموزکند. برای رسیدن به این مهم به طراحی فعالیتکه یکی از وظایف اصلی آن است آماده می

پداگوژی(. گیرد )هایی شکل میپردازد که این طراحی پیرامون نظریه یا دیدگاهیادگیری )برنامه درسی( می

گیری مفهوم آموزش مبتنی بر عمل تأثیرگذار شود که در شکلهای اساسی اشاره میدر ادامه به نظریه

 اند. بوده

 یادگیری تجربی (1

کنند که شاغالن، فرایندی را معرفی می (1999) 5(، بود و گریچ1984) 4(، کلب1983/1987) 3شان

گیرند. امروزه مفهوم یادگیری تجربی، تأمل و تأمل فکورانه یاد می 6کار عملی را از طریق یادگیری تجربی

آموزش  هایدر نظام ایعمل حرفه و ایحرفه توسعه از ضروری و معتبر عاملی عنوانفکورانه و خودارزیابی به

خود،  سازد تا به ارزیابی منتقدانه عملکردتأمل فکورانه، دانشجویان را قادر می .است شدهعالی جهان پذیرفته

 حل و جربهت که در تأمل فکورانه نتایج آن و قضاوت در مورد  عملکرد خود یا نظرات دیگران بپردازند. این

شود و در آینده در اثربخشی می« کار دانش»گیری منجر به شکل (1988) 7از نظرکاکس دهد،می رخ مشکل

ها، تجارب و دربرگیرنده طیف وسیعی از ای از مثالدانش کار بیانگر نمونه .شغل افراد بسیار مؤثر است

                                                 
1. Teaching fellowship 

2. Australian Learning and Teaching Council 
3 . Schön  

4 . Kolb 

5 . Boud and Garrick 
6. Experiential Learning 

7 . Cox 
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 های عملی، سرپرستان در کنارکنند. در محیطمواردی است که شاغالن برای حل مسائل کاری استفاده می

 کنند.  کار بازی میهای فنی شاغالن تازهنقش مهمی در توسعه مهارت انتقال دانش،

 یادگیری موقعیتی (2

دیگر و ها با یکبر مشارکت فراگیران با سرپرستان و شاغالن و تعامل فعاالنه آن 1یادگیری موقعیتی

راگیران به فمتمرکز است. یادگیری موقعیتی برای معلّمان و سرپرستان به معنای معرفی  گفتگو در محل کار

ها در شناسایی گذاری فهم و درک و تفسیر معانی است و به آنها و نهادهای واقعی، به اشتراکسازمان

های کند. در چنین رویکردی، نقش سرپرست ایجاد محیطهای زندگی در عرصه عمل کمک میواقعیت

پیشرفت فراگیران و درک دهی و مدیریت یادگیری، هدایت یادگیری مؤثر در محل کار ازجمله سازمان

هایی است که به پیشرفت های خودتنظیمی از طریق شرکت در فعالیتهای کار و توسعه مهارتروش

 (Lave & Wenger, 1991کند)ای کمک میکار به یک فرد حرفهیادگیرنده از یک نوآموز و تازه

ازد که سخاطرنشان میکند و به نقش مؤثر سرپرست در یادگیری موقعیتی اشاره می (2011) 2بلت

را  «دانش پنهانی»های کاری، تواند با ارائه مسائل معمول و غیرمعمول، در کنار آموزش رویهسرپرست می

ه خاطر ها یاد بدهد. چراکه باید بتنهایی قادر به یادگیری آن نباشند به آننیز که فراگیران ممکن است به

 هستند.  ضمنی کنند،می حمایت عمل از که هاییدانش از بسیاری باشیم داشته

 یادگیری محل کار  (3

 اعضای طتوس درگذشته، کارآموزان .در ارتباط بوده است صنایع طور سنتی بابه 3کار محل یادگیری

-شدند که این روش یادگیری، دارای نقاط قوت و ضعفمی داده آموزش( استادکار شاید) صنفی باتجربه

درسی  هایآید در عناصر برنامهکار به دست می ه از یادگیری محلهایی بوده است. باوجوداین، نتایجی ک

 کاری، محیط (Evans,1994; Boud & Garrick,1999; Lave & Wenger,1991) شودرسمی حاصل نمی

 کند.ایفا می نوآموزان توسعه به کمک در کلیدی نقش

 ییادگیر و تعامل شرکت، برای را نوآموز کار، محل که دهد رخ زمانی است ممکن کار، بهترین

برای  ایصرفه یا جذاب عمل حرفهبههای مقرونویژگی .خواندفرامی روزمره ایحرفه کار از بخشی عنوانبه

باشد. نفس، خجالتی یا فاقد آسودگی اجتماعی است، بسیار خوشایند میزمانی که یادگیرنده فاقد اعتمادبه

 داشتن و اریک گروه یک پذیرش از کار، فراگیران مؤثر در کردعمل و کار مثبت روابط مزایای از فراتر حتی

 های فردی را از طریق یادگیری ازشوند. چنین مشارکتی نخست تواناییمی مندبهره آن در کامل توانایی

                                                 
1. Situated Learning 
2. Billett 

3. Workplace Learning 
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ر همکاری بین فراگیران و افراد درگیر در کار منج دهد. همچنینطور مستمر ارتقا میمتخصصان باتجربه، به

 شود. ها میدرک متقابل آنبه رشد 

کند تا ها کمک میبرد و به آنهای درسی مییادگیری در محل کار، فراگیران را فراتر از کتاب

مبانی نظری را در عمل ببینند. فراگیران اگر فقط به نوشتن و حفظ کردن مطالب درسی اکتفا کنند، چیزی 

 و ترراحت درک که است ایحرفه شاغالن با همراهی و عمل در مشارکت طریق از فقط آموخت؛ نخواهند

 شودمی سبب همچنین کار محل در یادگیری که سازدمی خاطرنشان( 2001) بلت. شودمی محقق ترآسان

  .(Billett, 2001شود) تسهیل باتجربه همتایان با دانشگاهی متخصصان همکاری

گفته شاااد، یک عامل کلیدی برای تساااهیل یادگیری مبتنی بر عمل این اسااات که  آنچهبا توجه به 

یتفرصاااات به در موقع تا از طریق تجر یا شاااود  بههایی برای فراگیران مه با های واقعی  کار  حل  ویژه م

های عملی و شاااغلی آینده مواجه شاااوند و از این طریق به یادگیری بپردازند. ساااه نظریه یادگیری واقعیت

 توانند این امکان را برای فراگیران مهیا کنند. می شدهمطرح

 هپردازد کای در عمل میدر حوزه یادگیری حرفه شخصی بسیار به توصیف فرایند (1983شان )

ی متخصصان گیردر بررسی نحوه تصمیم افتد. شانمی فرایند تأمل فکورانه در اجتماع اتفاق یک معموالً در

 ن نتیجهچنی های مختلف مانند پرستاران، معماران و حقوقدانان رسید. اوهایی بین گروهمختلف به شباهت

 مانند مستقیماً ار کنند. قوانینبر طبق عادت و تجربیاتشان عمل می شاغالن پیچیده، هایفعالیت در که گرفت

 زندسامی طمرتب شدهکسب  تجربی دانش با را خود موجود دانش بلکه کنند،نمی استفاده درسی هایکتاب

در آینده  شوند،می مرورزمان ثبتکه به قوانین آفرینند. اینگیری، قوانین خود را میو درنتیجه برای تصمیم

 .گیرندموردپذیرش قرار می ایحرفه از دانش هذاتی بخش عنوانبه

های اهپردازند، رهای درست، نخست به واکاوی مسئله میمتخصصان باتجربه، برای پیدا کردن راه

گیرند ها را در عمل به کار میآزمایند، سپس نتایج آن آزمایشمی رفت از مسئله را  در موقعیت واقعیبرون

اصطالح عمل تأمل فکورانه را برای این  پردازند. شان،و به این صورت به اصالح فرایندهای کاری خود می

 کرد. فرایند تعریف و دو نوع تأمل فکورانه در عمل و پس از عمل را مطرح 

کند یافتد،  جلب مافتد و زمانی که اتفاق میتأمل فکورانه در عمل، توجه خود را به آنچه اتفاق می

که مستلزم مشاهده فعّال، جستجو برای معنا و یادداشت هذهنی جزئیات است. تأمل فکورانه پس از عمل بعد 

 رخداد تری از آنر کرده و درک عمیقداده را مروگیرد تا حوادث رخکه رویدادی رخ داد، انجام میاز این

 . (Schön, 1987, 1983آورد ) دست به
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 یادگیری از طریق اجتماعات کاری

 2ها  اجتماع کاری( ارائه شد. آن1991) 1عنوان یک مدل یادگیری توسط لوا و ونگرکارآموزی به     

موضوع مطرح کردند که مردم چگونه در یک محیط اجتماعی یاد  عنوان مفهومی برای درک اینرا به

ها ا، قصابهها، خیاطوارد در میان قابلهها به مطالعه بهبود و پیشرفت افراد کارورز و اعضای تازهگیرند. آنمی

ه است، شدها کامالً ناقص انجامکه فرایند تدریس در میان آنا مالحظه کردند با آنهها پرداختند. آنو الکی

ها دریافتند که بسیاری از تبادالت اطالعات عملی و داده است. آنباوجوداین، بهترین فرایند یادگیری رخ

داده است. رخ طور غیررسمیآوری اطالعات بهوارد طی جمعها در میان کارورزان و اعضای تازهحل مسئله

ا را هدادند و آنتهدیدکننده ارائه می کاران در یک محیط غیرهایشان را با تازهوران، داستاندرواقع، پیشه

ارائه  هاحلشده، راهای دانش شناساییکردند. با انجام این کار، شکافهبرای انجام بهتر کار راهنمایی می

شود. این ارتباطات گیرد و درنهایت بازخورد به گروه داده میقرار می ها مورد آزمایشحلشوند، راهمی

 .شودگذاری دانش و خلق آن میغیررسمی منجر به اشتراک
 پردازد که به هم وابسته هستند:( به ارائه سه بعد از یادگیری در اجتماعات کاری می1998ونگر )

( 2000) 3شود. ونگر و اسنایدرتعامل متقابل که منجر به درک و معنای مشترک بین افراد می  (1

طور غیررسمی باهم در یک گروه که دارای گروهی از افراد که به»عنوان اجتماعات کاری را به

کند. تعریف می« کنندتخصص و عالقه مشترک هستند و باهم یک شرکت مشترک را ایجاد می

ام کار و ار، توصیف نحوه انجانجام کار بلکه برای روشن ساختن ک تنها در دورهتعامل با یکدیگر نه

 شود. انجام کار را نیز شامل می حتی تغییر نحوه

شرکت مشترک یعنی تعامل و کار در جهت هدف مشترک. در یک شرکت مشترک اعضای اجتماع  (2

 ها کار را به اشتراکطور مداوم انجام دهند؛ آنکنند تا چیزی را بهکاری با یکدیگر فعالیت می

 بینند.تری را از این کار میوضوح هدف بزرگند و بهگذارمی

ف کاری تنها وظایها و منابع مشترک است. یک خزانه مشترک نهخزانه مشترک که بیانگر اصطالح (3

 ها و الگوهای رفتاری مشترک راها، ابزارها، فنون و حتی زبان،  داستانمشترک اعضا را بلکه روش

 (.Wenger, 1998کند)نیز توصیف می

بنابراین، اجتماعات کاری، یک ایده مفهومی است که از چگونگی دستیابی شاغالن به دانش و به  

 ها و تجربیات )تعامل متقابل( شاغالنگذاری داستانگوید. با به اشتراکاشتراک گذاشتن آن سخن می

                                                 
1. Lave and Wenger 
2. Community of Practice 

3. Wenger and Snyder 
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ترک(که دارای موضوع و عالقه توانند تأمل فکورانه انجام دهند و از دیگر اعضای گروه )خزانه مشمی

 شود.می کار انجام برای جدیدی هایراه به منجر گذاریاشتراک به اند، بازخورد دریافت کنند. اینمشترک

( 1991لوا و ونگر) آیند.حساب میبه و هدایتگر دوره یادگیری آفریننده در این الگو، افراد، خود بنابراین

ابد. یای، از طریق مشارکت کامل افراد در بستر گفتگو تحقق میرفهمعتقدند ه یادگیری و توسعه هویت ح

گیرند، بلکه از طریق تعامل با اعضای ثابت و مشاهده تنها اعمال جامعه را یاد میواردان نهدر این فرایند، تازه

مل، ع شده، آموزش مبتنی برآیند. با توجه به مطالب بیانای به عضویت در آن جامعه درمیجوامع حاشیه

دهد که فراتر از یک رویکرد آموزش عالی است. در این تفسیر، آموزش مبتنی بر عمل تفسیری ارائه می

شود، ( مالحظه می1عنوان یک دیدگاه پداگوژیکی است که شامل ابعاد کلیدی است. چنانکه در جدول )به

 طور خالصه نشانبه عنوان یک پداگوژیهشت بعد کلیدی عمل اجتماعی در آموزش مبتنی بر عمل به

 است. شدهداده

 (Higgs, 2013)عنوان یک پداگوژی . ابعاد کلیدی عمل اجتماعی در آموزش مبتنی بر عمل به1جدول 

 توضیحات ابعاد

چهارچوب 

 پداگوژیکال

واقع، بخشی به فراگیران است. درپداگوژی، بیانگر شکلی از عمل اجتماعی است که به دنبال هویت

 کند.عمل یک پداگوژی است که دانشجویان را برای عمل و شغل آماده می آموزش مبتنی بر

ها و عمل هدف

 برتر

ای، علمی و اجتماعی دانشجویان، تشکیل های حرفههای آموزش مبتنی بر عمل، رشد قابلیتهدف

 عنوان شهروندان جهانی است.آنان  برای مشارکت مثبت به و حمایت از رشد های شغلیهویت

زمینه یا  ش درآموز

 بافت

های کاری دانشجویان، استادان، شاغالن، آموزش مبتنی بر عمل، با توجه به عالئق و نیازها و رویه

 دهد.های محل کار رخ میمحیط دانشگاهی و واقعیت

 درک عمل
مستمر نیازمند مشاهده و ارزیابی هستند تا به درک چهارچوبی نائل شوند  نگر به طوردانشجویان عمل

 که در ارتباط با منابع، تجربیات پداگوژیکال و برنامه درسی است.

 پذیریجامعه
و  شغل، جوامع ٔ  پذیری دانشجویان درزمینههای پداگوژیکال، برنامه درسی به جامعهاز طریق شیوه

 پردازد.بازار کار می

 ارتباط ایجاد

طریق یادگیرندگان دانشگاهی، زمینه عمل و پداگوژی امری ضروری است. این مهم از  روابط در

مربیان محل کار، کارورزان دانشگاهی، مشارکت بین دانشگاه و صنعت، اختیارات قانونی دانشگاه و 

 آید.ها و جوامع شغلی به وجود مشارکت گروه

 و ارتباط 1سنخیت

های ی برنامهابها، ارزیابی دانشجویان و ارزیها، فضاها، فعالیتهایی هستند که هدفسنخیت و ارتباط تم

لیدی انداز کگیرند. به همین دلیل است که در برنامه درسی و چشمآموزش مبتنی بر عمل را در برمی

 شود.التحصیالن با عمل آینده تمرکز میپداگوژی آن بر روی ارتباط فارغ

                                                 
1. Authenticity 
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استانداردها، 

ها و ارزش

 اخالقیات فکورانه

ها گنجانده شود مفهوم های درسی و پداگوژیهای برنامهبعدی که نیاز است در همه جنبهیک

ار یا گرایی و منشور اخالقی رفتعنوان بازتابی از انتظارات عمل، حرفهاستانداردها است؛ استانداردها به

 .گیردبرمی پذیری شغلی را دراستانداردهای صنعتی است که بخشی از عمل یا جامعه

 

 برنامه درسی مبتنی بر عمل 

ها را شده که دانشجویان آنای از تجربیات سازماندهیدرسی عبارت است از مجموعهبرنامه     

ی ها، نیازمند طراحی برنامه درسآورند. برای رسیدن به نتایج یا هدفدست میعنوان نتایج یادگیری به به

های فرصت ها، محتوا، روش، مواد و منابع یادگیری،درسی شامل عناصری است )منطق، هدف هستیم. برنامه

عی تنیده هستند. در ادامه سبندی، زمان، فضا یا محیط، ارزشیابی( که کامالً درهمیادگیری، گروه -یاددهی

شود دورنمایی از عناصر برنامه درسی مبتنی بر عمل به نمایش گذاشته شود و در پایان چهارچوب برنامه می

 شود. درسی مبتنی بر عمل تشریح می

  عمل بر مبتنی درسی برنامه محتوای و  هاهدف منطق، (1

توان تالش برای برطرف کردن دوگانگی نظر و منطق )چرایی( برنامه درسااای مبتنی بر عمل را می

 گاهی وهای دانشهای پیشین بین دورهعمل دانست. این دوگانگی، درواقع میراثی است که از طریق شکاف

 در که اینظریه تردیدبی. است درآورده نامناسبی صورتبه را  عالی آموزش وضعیت و آمدهپیش ایحرفه

 شود،می آموخته کاری هایواقعیت از خارج در که هاییموضوع به نسبت احتماالً شود،می گرفته یاد عمل

 (.Bowden & Marton, 1998) است ماندگارتر و مؤثرتر

داده است که توجهش فراتر از رشد رخ شناسانهگذشته، در آموزش عالی، چرخشی هستی طی دهه

کند که برای بیان می (2004) 1بارنت (Dall’Alba & Barnacle, 2007).ها است دانش، مهارت و نگرش

های فراوان جامعه نوظهور، نیازمند یک پداگوژی متفاوتی هستیم. او ثباتیها و بیرویارویی با پیچیدگی

 جامعه به توانایی او برای زندگی و تعامل با جهان به شیوه معتقد است که خودشکوفایی یک متخصص در

زندگی »تواند هدف بزرگ دیویی یعنی یادگیری برای هدفمند و مؤثر نیاز دارد. یکی از رویکردهایی که می

و فیلسوف  (1991) 2های عملکردی اقتصاددان اجتماعی سنقابلیت را تحقق بخشد، توجه به رویکرد« پرمعنا

 ،های کارکردی به آزادی مردم برای انتخاب مسیرهای باارزش زندگیاست. قابلیت( 2011) 3بامناس اخالق

های عملی متمرکز است. دیدگاه توانمندی برای شخصی و رشد با هدف هایتوانایی عمل برمبنای هدف

                                                 
1 . Barnett 
2 .  Sen 

3 . Nussbaum 
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ه را با دهای پداگوژیکال گسترشده است که بتواند هدفعنوان راهی به رسمیت شناختهآموزش عالی به

 ,Walker , McLean,  Dison, & Peppin-Vaughan)شناسانه محقق سازددگرگونی اجتماعی و هستی

کند که از دگرگونی و تغییر زندگی دانشجویان و سه قابلیت کلیدی را مطرح می (2006) ناسبام (2009

ود که با شزندگی منجر می کند: اولین قابلیت، توانایی است که به بررسیطور بالقوه جامعه، حمایت میبه

عنوان گیرد. دوّمین، توانایی فکر کردن و عمل کردن بهخودآگاهی، آگاهی منتقدانه و هذهن باز انجام می

 پذیرد. سومین، رشد تصورات رواییها صورت مییک شهروند جهانی است که با آگاهی از اشتراکات انسان

با جستجوی معنای زندگی دیگران پیوند دهند و احتماالت سازد تا دانش را است که دانشجویان را قادر می

 بینی کنند.نشده را پیش جدید و کشف

  عمل بر مبتنی درسی برنامه  یادگیری - یاددهی هایفرصت و راهبردها (2

 یاتگیرد. هدف تجرببرنامه درسی مبتنی بر عمل، طیف وسیعی از تجربیات مختلف را در برمی

زی و ایفای ساهایی است که دانشجویان را با دنیای واقعی کار از طریق شبیهیادگیری، فراهم آوردن فرصت

های کار در کند تا بتوانند با مسائل و چالشها کمک میکند. این تجربیات یادگیری به آننقش آشنا می

عیت ا  موقشود دانشجویان با ابزارها و راهبردهای مواجهه بمحیط واقعی مواجهه شوند. در این زمینه تالش می

ه ککاری آشنا شوند و برای حل مشکالت واقعی، به مطالعه و تأمل فکورانه مجهز شوند. همچنین برای آن

ت های مختلف کاری را از نزدیک ببینند، این فرصخوبی تجربه کنند و موقعیتها محیط کار واقعی را بهآن

وسعه ابزارها و راهبردهای عملی، همکاری طور مشارکت جویانه در طراحی و تشود تا بهها داده میبه آن

یچیده و های پشود تا به اصالح ابزارهایی بپردازند که برای موقعیتها همچنین فرصت داده میکنند. به آن

( مالحظه 2یادگیری، چنانکه در  جدول ) –های یاددهیاند. راهبردها و فرصتبرانگیز تهیه شدهچالش

تر آموزش مبتنی بر عمل، عمل اجتماعی و عملکرد شغلی شدن هر چه مطلوب تواند به برآوردهشود، میمی

 آموختگان در حوزه عملکرد آماده سازد. کمک کند و تجربیات عملی را برای دانش

 
 (Higgs, 2013)های کلیدی برنامه درسی مبتنی بر عمل .  راهبردها و فرصت2جدول

 یادگیری هایفرصت راهبردها

 کار محل در یادگیری

 نظارت تحت

می است که با نظارت رس« شغل»شامل یادگیری دانشجویان از طریق درگیری در عمل در محیط واقعی کار 

ند از: اها در این زمینه عبارتگیرد. نمونهتر انجام میکار و یا شاغالن باتجربهو غیررسمی مربیان محل

عنوان خدمت. در این زمینه، نقش مربیان یا شاغالن بهای معلّمان قبل از کارآموزی پرستاری و تجربیات حرفه

 مربی و الگو است.

ها، ظرفیتی برای یادگیری در محل کار تحت نظارت وجود ندارد. در چنین مواردی، در برخی رشتهتجربیات و یادگیری 
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ه ادگیری مشارکت نمایند کهای یها و برنامهدانشجویان باید در تجربیات کار بدون نظارت یا در پروژه محل کار مستقل

-های درسی، به دانشجویان اعتباراتی برای کار پرداخت میکنند. در برخی برنامهدهی میشان سازمانخود

 ای برای یادگیری و کسب تجربیات  در دنیای واقعی کار است.شود که وسیله

 دهشسازیشبیه کار محل

ریان ها دانشجویان خدماتی را برای مشتسازی ایجاد کنند که در آنکار واقعی یا شبیه توانند محلها میدانشگاه

دامپزشکی  هایهای سالمت )مانند فیزیوتراپی(، مزارع و کلینکهای واقعی شامل کلینکفراهم کنند. محل کار

ی در اتهای رادیویی( که خدمسازی کنند )مانند ایستگاهتوانند محل کارها را شبیهها همچنین میاست. دانشگاه

  کند.سازی میدهند که تجربیات عملی و واقعی را شبیهدانشگاه و جامعه ارائه می

 یادگیری سازیشبیه

 عمل بر مبتنی

 سازی آموزش پلیس در یکسازی شود )مانند شبیههای عملی، شبیهوسیله ایجاد محیطتواند بهعمل می

آنالین  سازی وظایف عملی )مانند یادگیریبرای شبیههای یادگیری الکترونیکی و ابزارهایی روستا(، برنامه

نی بر مسئله )با تمرکز روی حل مسائل  برای ارتقای یادگیری مبتای(، یادگیری مبتنی بر گیری حرفهتصمیم

 های آموزش همتایان برای مشتریانهای عملی)مانند یادگیری احیاء بیمار(، ایفای نقش، پروژهعمل(، کالس

 (، جلسات بحث با اینترنت برای یادگیری در مورد خدمات مشتریان.ها)مانند فیلم

پذیری فاصله و انعطاف

 یادگیری مبتنی بر عمل

گیرد، نیازها و ترجیحات دانشجویان برای یادگیری آموزش میتنی بر عمل در بسیار مواقع از راه دور انجام می

ذیر در پصورت انعطافشود و بهد، شناسایی میکننها و فضاهایی که خودشان انتخاب میها، مکاندر زمان

یالتی، ا المللی، بینالتحصیالن بینشود. این یک روند معمولی است برای ورود فارغها توزیع میبین آن

 مناطق جداشده و دانشجویانی که به سن بلوغ رسیدند.

 1آموزش همتایان

ای هتواند منجر به کشف هویتاستادان میهمتایان از طریق مشارکت دانشجویان و کاهش اقتدار  آموزش

ذیری پتواند از راه دور و با انعطافها و دانش جدید در دانشجویان شود. چنین یادگیری میشغلی، قابلیت

و گفتگو در  2های صوتی، تصویریهای همکار، تماساز طریق آموزش الکترونیکی به طورنمونه پروژه

ای مشترک هتوسعه برای نقد دیدگاهمتایان یک ابزار مفید و درحالفضای مجازی اتفاق بیفتد. ارزیابی ه

 است.

 مستقل یادگیری
درمورد خود، فن انتقاد، استانداردها و  ای و کارگران در بسیاری از مشاغل باید به قضاوتشاغالن حرفه

تی یا خود هدای تواند شامل تشویق یادگیری خودتوسعه خود متکی باشند. یادگیری مبتنی بر عمل می

 راهبری، خودارزیابی، تفکر فکورانه و خودشکوفایی شود.

یادگیری آمیخته یا 

 تلفیقی

امه های برنآموزش انفرادی برای مشاهده کامل نیازهای دانشجویان در ارتباط با نتایج یادگیری و هدف

ها، وآوریو نهای سنتی ها و ارتباط بین پداگوژیدرسی کافی نیست. یادگیری آمیخته بیانگر چالش

ظریه و های یادگیری واقعی، نیادگیری در دانشگاه و بیرون از دانشگاه، یادگیری گروهی و فردی، موقعیت

 شده است.سازیشبیه

 
 عمل بر مبتنی درسی برنامه مهم منابع کلینیکی و عملی فضای مشارکتی، روش (3

کار با دیگران، بخش اصلی آموزش مبتنی بر عمل است. یادگیری با دیگران و از طریق دیگران، 

جای شود. درواقع، برنامه درسی مبتنی بر عمل، بههنجاری است که از طریق عمل کردن با دیگران فراگیر می

                                                 
1. Peer Learning 

2. Conference Calls 
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 چنین استدالل (2000) 1اتکا به آموزش مبتنی بر مونولوگ و سخنرانی به کار گروهی متکی است. ارانت

 .شود ازیسمفهوم ویژگی فردی یک نه و اجتماعی ویژگی یک عنوانبه نظری بهتر است دانش که کندمی

های عملی آمده که دانش خود را در موقعیتدستاست که از کار با کسانی به ایاستدالل او بر مبنای تجربه

به  ای از روابط اجتماعیاز دیدگاه او، یادگیری اساساً نه به گونه فردی بلکه در مجموعه .اندآورده به دست

کند یادگیری در انزوا استوار است که استدالل می (1934)ویگوتسکی ای بر کارآید. چنین نظریهدست می

شد و سکی، راساس نظریه ویگوت شود. بردهد،بلکه از طریق تعامل با محیط اجتماعی محقق میرخ نمی

 مانند ندگانیتازگی نویسافتد. بهپرورش فرد اصوالً از طریق نیروهای اجتماعی، فرهنگی و تاریخی اتفاق می

 هاییلاستدال و هادرواقع، ایده .اندکرده توصیف تراجتماعی فرآیندی عنوانبه را یادگیری( 2005) 2کمیس

-مفهوم و معانی برساخته هاآن شوند؛می ارائه اجتماعی صورتبه دهند،می محتوا و شکل ما هایاندیشه به که

 . هستند استوار ما اجتماعی دنیای های

اساس، برنامه درسی مبتنی بر عمل به دنبال آن است که فراگیران در محیط عملی و در  بر این

. در محیط عملی و (Webster- Wright, 2009; Hafler, 2011)اجتماعات کاری به تجربه کردن بپردازند 

ها و از آن کنندکاران در کنار سایر متخصصان باتجربه کار میاجتماعات کاری است که دانشجویان/ تازه

ها، دانشجویان این تجارب را کنند. در بیشتر حرفهدر مورد عملکرد خود بازخورد و راهنمایی دریافت می

ا شامل هآور نیست؛ زیرا حرفهگیرند. این تعجبها عمالً یاد میبینند؛ جایی که آنعنوان آموزش واقعی میبه

های هستند که در محیط ها دارای برخی عملیاری از حرفهشود. بسهایی است که در آن حرفه انجام میعمل

های سالمت و بهداشت، دانشجویان در این کلینیکی و یا زمینه خاصی تحت نظارت قرار دارند. در حرفه

شود. شوند که همین عامل باعث پیشرفت در فعالیت مراقبت از بیماران میها راهنمایی و هدایت میمحیط

ور نظری طشود تا آنچه را که در دانشگاه بهو کاربردی از دانشجویان خواسته می های کلینیکیدر محیط

ار باعث های محیط کآموخته شده در دانشگاه با واقعیتاند، به محیط عملی انتقال دهند. انطباق دانشآموخته

اند. ن محتاجآ شود. دانشی که دانشجویان برای کار در دنیای واقعی، سخت بهمی گیری دانش کلینیکیشکل

همچنین به  هاییگونه یادگیری نیازمند تجربه و درگیری با شغل و اجتماعات کاری است. چنین تجربهاین

های های عملی است که نظریهآموزاند. در محیطدانشجویان نحوه تعامل و ارتباط با محیط کار را می

  )Hafler, 2011)Wright, 2009 -Webster ;یابدیادگیری فرهنگی اجتماعی و یادگیری موقعیتی، معنا می

                                                 
1. Eraut 

2. Kemmis 
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کی و خوبی نشانگر محیط کلینیدهد که به( برای یادگیری محل کار، چهارچوبی پیشنهاد می2011) 1اوبراین

در قلب این ((Grossman,2005, Foster,et al,2005, Billett, Harteis, & Gruber,2010 مشارکتی است

 کار محل یادگیری ابعاد( 1) شکل. افتدطریق مشارکت اتفاق میچهارچوب، یادگیری در محیط کار و از 

  .دهدمی نشان خالصه طوربه را
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (O’Brien, 2011. ابعاد یادگیری محل کار )اقتباس از 1شکل 
 

 ارزیابی برنامه درسی مبتنی بر عمل  (4

سی مبتنی بر عمل  هایبرنامه ارزیابی ست؛ زیرا این نوع ارزیابیدر سیار پیچیده ا ر ارزیابی ها، دیگب

سی مبتنی های برنامه درفردی نیستند، بلکه ارزیابی فرد در موقعیت اجتماعی و عملی است. درواقع، ارزیابی

یادگیری  آموزش مبتنی بر عمل و .هستند کار بازار بینی عملکرد موفق دانشجویان دربر عمل، به دنبال پیش

ای بالقوه هتوانند موثق باشاااند که تواناییعنوان یکی از اجزاء آموزش مبتنی بر عمل، زمانی میار بهمحل ک

ها رو، باید به ارزیابازاین(Crossley & Jolly, 2012) ,ارزیابی قرار دهند دانشجویان را در محیط کار مورد

جویان در عمل بپردازند. بنابراین، دانشاا« یابی به یادگیریدساات»اجازه داده شااود تا به قضاااوت در مورد 

 و ارتباط و های پیچیده دانساااتن، انجام دادن، بیان کردنارزیابی برنامه درسااای مبتنی بر عمل، نیاز به روش

 .(Fish & Coles, 2005 )  (دارد هاآن پایایی و روایی سنجش

آموزش عالی شده است و حتی  امروزه، آموزش مبتنی بر عمل موجب تغییر پاردایم ارزیابی در

                                                 
1. O’Brien 

ی از ها:پشتیبانوظایف و فعالیت

ذیری پرشد یادگیری، مسئولیت

 دانشجویان

 کاری: اجتماعات درون روابط

 فردی، استقبال،/ نامهدعوت

ده، ش پشتیبانی تعامل، مشارکت

 دانشجویان پذیریمسئولیت

 طریق مشارکت از یادگیری

 زمان فشار/ کاری حجم: کار عملی محیط

 دگانهچن تقاضاهای/ هانقش، سازماندهی کار
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ترین چالش ارزیابی آموزش مبتنی بزرگ (Yorke, 2011) .ای برای چنین تغییراتی نیز باشدتواند انگیزهمی

که است؛ برای این شدن به ارزیابی آموزش مبتنی بر عملدانشگاه برای تبدیل تجدیدنظر در ارزیابی بر عمل

-های حرفههای فردی بلکه برای قابلیتعملی، نه برای پیشرفتای دانشامروزه ارزیابی نه برای دانش بلکه بر

های عمل بلکه برای مشارکت فعال در جهت خیر عمومی المللی، نه برای داشتن شایستگی در حوزهای بین

رچوب کننده است. چهاکه یادگیری اتفاق افتاده است، کمکهایی به تشخیص ایناست. چنین ارزیابی

انشجویان که دطوریکند بههای کلیدی ارزیابی را شناسایی میمه درسی مبتنی بر عمل، هدفارزیابی برنا

-انشای برای عمل را فراتر از یک دبتواند یادگیری خود را با توجه به موقعیت تغییر دهند و آمادگی حرفه

نی عمل موزش مبتهای مختلفی برای ارزیابی آآموخته داشته باشند. در وضعیت کنونی آموزش عالی، هدف

ند. مندها عالقهها، صنایع، دانشجویان و غیره( به آنوجود دارند که بسیاری از احزاب )هذینفعان، دانشگاه

ری و یا عنوان یک محصول، ارزیابی برای یادگیتواند ترکیبی از ارزیابی از یادگیری، ارزیابی بهارزیابی می

های ارزیابی که در آموزش مبتنی بر عمل مورداستفاده قرار مونهبرخی از ن عنوان یک فرایند باشد.ارزیابی به

ته عینی، یافهای کلینیکی ساختگیرند عبارتنداز: آزمون کتبی از دانش نظری زیربنای عمل، آزمونمی

رانه، فکو شده عمل، گزارش عملکرد در محیط کار، کارپوشهسازیعملکردی، زبانی، سناریوهای شبیه

 ها، سخنرانی و نگارش مقاله. پروژه گزارش

 

 چهارچوب برنامه درسی مبتنی بر عمل

(، چهارچوبی را تدوین کرد. این چهارچوب، 2توان مانند شکل )برای برنامه درسی مبتنی بر عمل می

از یک ای اند. هر الیهصورت عمودی در روی یک هرم چیده شدههایی است که بهبه شکل یک سری الیه

از هر چیز  توان گفت قبلگیرند؛ یعنی میها قرار میشده است. در اولین الیه، ارزشپیوسته تشکیلهمکل به

طور گسترده، تعهدات ما به دانشجویان را به تصویر ها بهی ارزشها پرداخت. درواقع، الیهباید به بررسی ارزش

شوند. تدوین ها تدوین میستانداردها با توجه به ارزشاستانداردها قرار دارد. ا کشد. بعدازآن، الیهمی

شوند که ییی مهاگیری قابلیتخود منجر به شکل نوبهتواند راهنمای عمل ما قرار گیرند که بهاستانداردها می

آموختگان تأثیر زیادی روی ساختار کل دوره مطالعاتی، های دانشآموختگان است. قابلیتهدفی برای دانش

یافته که در های ساختمطالعاتی و موضوع های عملی دانشگاه دارد و از طریق یک دورهها و قسمتموضوع

( 2در شکل ) تأملشوند. یکی از نکات قابلگیرند، برآورده مییک نظم خاص و در ارتباط با یکدیگر قرار می

پیوستار  اینکه، این چهارچوب به شکل یکها روابط متقابل با یکدیگر دارند و نکته دیگر این است که همه الیه

های دیگر این چهارچوب  این است که یابی هستند. از ویژگیهای آن قابل دستتصور است و همه الیهقابل
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 .شوداز طریق یک پرسش که در مرکز قرار دارد، اجرا می

 
 (Letts ,2012) .2شکل 

درسی موجود  هایبرنامه( 2ر عمل )شکلاگر بخواهیم با توجه به چهارچوب برنامه درسی مبتنی ب

یعنی  سوم و چهارم های درسی به الیهتوان گفت که در برنامهبررسی کنیم می را کشورمان در آموزش عالی

و با  شودها توجه میها به ارزشبرنامه شود. در  اینآموختگی و تجربه عملی، توجه نمیهای دانشقابلیت

صیالن التحهای فارغشوند، اما با توجه به این استاندارها، قابلیتمشخص می ها، استانداردهاتوجه به ارزش

ویژه )به گاهیهای دانشرشته ندرت در برخیها نیز بهشود. برای دستیابی به قابلیتبسیار روشن تدوین نمی

م ن  فراهی برای دانشجویاطور خاص(  تجربه عملبرنامه درسی به صورت عام و در رشتهآموزش به حوزه

 .شودمی

 

 نتیجه
ای که هتواند ناهماهنگیو کمتر انقالبی می کارانهمحافظه هانوآوری دورازآموزش مبتنی بر عمل به

در درازمدت در آموزش عالی ایجادشده است را جبران کند. این یعنی بازگشت آموزش عالی به درک درستی 

های قدیم حتی در قرون وسطا و نکته را ردیابی کنیم از زماناگر بخواهیم این  از اینکه چه باید آموزش دهد.

که فرد ای بود از اینیونان، تحصیالت عالی برای این بود که فرد را برای زندگی آماده کند. تحصیل نشانه

بود. براین  ها را داراها و فضیلتکرده انواع خاصی از کیفیتخوبی در جهان کار کند. فرد تحصیلتواند بهمی

اساس آموزش مبتنی بر عمل برای ما یادآور ارتباط بین سطح تحصیالت عالی و سطح باالیی از عملکرد شناختی 

 .(Brady & Pritchard, 2003)شناسی مبتنی بر عمل استیونانی، معرفت ای که زنده کننده ریشهاست. ایده

یرند. گآموزی در نظر میتجربهامروز نیز در بسیاری از مراکز آموزش عالی، دانشگاه را محلی برای  

مشخص  2010های این دانشگاه را تا سال گیریبه طورنمونه نمونه، رسالت نامه دانشگاه پنسیلوانیا که جهت
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های شغلی، مثابه محلی برای کسب تجربه برای فرصتهایی مانند دانشگاه بهکرده است، توجه به موضوع

دهی به ای در زندگی، ارائه خدمت به جامعه، سامانهای چندگانهنقشهای فکری برای ایفای تربیت سرمایه

مر در های یادگیری مستشده است. همچنین، در رسالت دانشگاه میشیگان به ارزشای مطرحشخصیت حرفه

های های شهرنشینی، ارائه خدمات عمومی و درک مسائل موجود در گروهطول دوران زندگی، مسئولیت

 ت.شده اسیک رسالت مهم اشاره عنواناجتماعی به

نوان عها بههای آموزش عالی دنیا، آموزش مبتنی بر عمل از طیف وسیعی از راهبردها و نظریهدر نظام

لی در محل ها به فراهم شدن تجربه عممبنای زیربنایی خود استفاده کرده است که بیشتر این راهبردها و نظریه

 Abdollahiyan and (گرفته شدههای انجامامّا نتایج پژوهش کنند.کار و اجتماعات شغلی تأکید می

Tavakoli, 2006; Cheraghi, 2010; Ahchian,. Mohammadzadeh Ghasr, Gravand, Hosseini, 

 Salehi؛  Irevani, Marjani, 2015؛ Ostad Hassanlou, Faraji Khayavi, Shkarpolahi, 2012؛ 2011

Imran,. Rahmani Ghahridjani, 2012 ؛Elahi, Alhani, Ahmadi, 2012) دهد که در کشور نشان می در

اگر  شود.های درسی آموزش عالی به تجربیات محل کار و اجتماعات شغلی کمتر توجه میطراحی برنامه

ارشناسی ک توان به برنامه درسی رشته علوم تربیتی در دورهکنیم، میباره اشارهبخواهیم به نمونه عینی دراین

هم به شکل جدی و کاملی اجرا جز چند واحد کارورزی، که آنکه به های کشور توجه نموددر دانشگاه

مبنای  ترینکه مهمشود، توجهی به تجربیات محل کار در برنامه درسی این رشته نشده است. درحالینمی

ار، یادگیری یری محل کهایی مانند یادگیری تجربی، یادگیری موقعیتی، یادگآموزش مبتنی بر عمل، نظریه

( 2010توان با این جمله بلت و همکاران)های اجتماعی است. بنابراین میاجتماعات کاری و حتی نظریه

التحصیالن سازی فارغهای آمادهمدت طوالنی است که در قسمتی از برنامه»نوا شد که معتقد است: هم

مه معلمان نگاران و مهمتر از هها، روزنامهفیزیوتراپیست عنوان پزشکان، وکال و مهندسان، و اخیراً پرستاران،به

چیز خاص و جدیدی در موردتوجه به کار یا تجربیات مبتنی بر عمل ها هستند، هیچکه برخی از این نمونه

تواند به رویکرد بنابراین، آموزش عالی می «.های آموزش عالی وجود نداردعنوان قسمتی از برنامهبه

قرن  تواند در ماهیت متحول و روابط اجتماعی پیچیدهعنوان امکانی بنگرند که میبر عمل بهپداگوژی مبتنی 

غلی های درسی سنتی، فراگیران را برای عمل در شرایط پیچیده شبیست و یکم کارگشا باشد و فراتر از برنامه

درک بیشتر آن  های آموزش مبتنی بر عمل که  موجبو اجتماعی آماده کند. این تعامل عمیق با روش

 های زیادی است.سازد که هم دارای چالش و هم فرصتشود، دورنمایی از تجربیات را ممکن میمی
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