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Abstract  

The present study tried to design and develop a curriculum pattern based on service 

learning approach for university courses. The qualitative research is used to answer 

the essential questions. The first research question which regards the specification of 

the principles of service learning approach is addressed utilizing documentary-

inductive research method. Then, the essential elements of service learning 

curriculum such as purposes, content, teaching-learning approaches, and assessment 

were determined using semi-structured interviews and the analysis of obtained data. 

Finally, using the theoretical research method, the proposed curriculum pattern 

based on service learning approach was developed to train students who are 

responsible and effective in the workplace and the society.  
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 ها برای دانشجویان سازمان

 2مهناز جاللوندی ،2فائزه ناطقی ،1پور خوشرودی الهه قاسم

 ایران واحد اراک، دانشگاه آزاد اسالمی، ،علوم انسانیدانشکدة ، یدکتردانشجوی  .1

 واحد اراک، ایران دانشگاه آزاد اسالمی، ،علوم انسانیدانشکدة استادیار،  .2

 (13/00/0931تاریخ پذیرش:  ـ 01/01/0931)تاریخ دریافت: 

 چکیده

بـرای درو  دانشـگاهی اراحـی     محور را درسی خدماتبرنامة پیشنهادی  یالگو نددرصدد بودپژوهشگران پژوهش حاضر در 
مبنـی   ،اولسؤال اساسی شکل گرفت. سؤال پاسخگویی به سه  به منظورهای پژوهش کیفی  ستفاده از روشبا ا د. پژوهشنکن

اسـتنتایی پاسـخ داده شـد. در ادامـه، رناصـر      ـ  با استفاده از روش پژوهش اسـنادی  ،محور درسی خدماتبرنامة بر تبیین مبانی 
مصـاحبة  و ارزشـیابی بـا اسـتفاده از     ،یـادگیری ـ  ی یـاددهی محور شامل اهداف، محتوا، رویکردها درسی خدماتبرنامة اساسی 
، الگـوی پیشـنهادی   ای گیری از روش پـژوهش نظریـه   با بهره ،ی حاصل تبیین شد. در نهایتها ساختاریافته و تحلیل داده نیمه
یامعـه تربیـت    پذیر و کارآمد در محیط کـاری و  بدین منظور که دانشجویانی مسئولیت ؛محور اراحی شد درسی خدماتبرنامة 
 شوند.
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 مقدمه

تربیه   که   کنهد   مهی ی دنیای مدرن در سراسر جهان به  انهض وهر رش اههار      ها پیچیدگی

کهار رزی اسه     حیطه   یری عملهی  رای  منهد نهادگ  ازینی مختلف ها متخصصان در حوز 

مشهالتش   زمینه   کنهد تها در   فرصتی برای دانشهوونان فهراهم مهی    1حورم نادگیری خدماش

کههاش   امواجهه  خواهنههد هههد ادربهها  ن هههانی کهه   اجتمههاعی   مئههاام جام هه     هها  

 ،را محور خدماش یریادگنمطا    محققان (  Eyler 2002: 522) داهت  باهندهانی  فرض پی 

ی ریادگنه ( به   1991) 2ندرسهون ا کردنهد   غهاز   1991  دهدر  ، موزش ر ش کن منز  ب  

از طرنه    ،کند که  افهراد   می اهار  حم مشالتش جام   یبرا یر همنز   ب   محور خدماش

در  را یدانشهااه  ةد ر کنه  اشنه حتوم، یخهدمات  یهها   یه در ف ا  کیئهتمات یس مشهارک  

 یهها  کیاز تالن یالن محور خدماش یریادگن ،بنابرانض  گیرند می ب  کار پاسخاونی ب  مئاام

ی دانشهااهی  هها  در د ر دههد  نچه  را    مهی  اجاز  ووناناس  ک  ب  دانش یتورب یریدگان

 ( Sileo et al 2011) عملی سازند اند   موخت 

ی هها  نظرنه   اسه    ی مبتنیاجتماع گرانی سازند  نظرن محور بر  ر نالرد نادگیری خدماش

 ریبر تهأث  ک  هئتند (1978) 3یاوتئالن  قاشیتحق ریثأتهدش تح   ب  یاجتماعگرانی  سازند 

مئهتقم از   توانهد  یفرد نمه   توس متمرکز بود  ا  ادعا کرد  یهناخت  توس در  یت امم اجتماع

   د یههچیپ یریادگبنههابرانض نهه (  1991، 4اندرسههون) باهههد کهه  در  ن  ههرار دارد   یطههیمح

 ضیهها   همچنه   سهانن  ن    ههم  نادگیرنهدگان  ضیت هامتش به    ناس    از طر ناپذنر ینیب  یپ

( 1991) یاوتئهال ن   ابهد ن می ( توس  Collins & Clarke 2008ها )   م لمان  ن نادگیرندگان

   مو  یه   افهراد  اهر نههامم ت امهم بها د    ارد که  د یاجتماعماهیتی  اساساً یریادگن دادنشان 

 در ها   با رهها  ارزش ،یخنتار یها ت امتش   سن  ،هنوارها) : از جمل  ،یفرهناه  یاجتماع

د  مووهو    یاوتئهال ن  یهها  نوههت   (  1991 5 رته  )جتماعی   فرهنای( اسه   مو  ی  ا

 یاجتمهاع  یبانتر در فرد از زندگسطح  یادعا ک  عملالرد ذهنانض   1هود:  یرا هامم م یاصل

                                                           
1. Service learning 
2. Anderson 

3. Vygotsky 

4. anderson 
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ابهزار     بها  ی  فهرد  یانئان در هر د  سهطح اجتمهاع   کن ادعا ک  انض   2   هود یمحاصم 

بر مبنای دنهدگا   نیز  (1989)   همالاران  2برا ن ( 19 :1991 1 رت ) هود یم ت دنمها  نشان 

 گرفته   ادنباهد ک  در  ن مو  یتی  ان طیاز مح مئتقمتواند  ینم دان  دادندنشان ئالی ت ناو

 یریادگنه » دنند   ما باا   هناخ  یریادگن یور ر یها بخ  ها  ی  مو   ها  ی  ف ا هود می

بهرداری   ی مو  یه  هدفمندانه  بههر    اله نزی  ف یاجتمهاع ساختار  از   دهیم رار   یرا در ف ا 

   فههم  درک دادنهد  حیتووه ( 1995) 3ضیهانهاف     ی هو   (1989)   همالهاران   برا ن «کنیم

 یهها  در حهوز   یریادگنه   یه دهد جدا ههود   بهر اهم   یک  در  ن رخ م یا ن یزم ازتواند  ینم

 وهاد نم تبر   ا اشیدر تورب میمفاه  یت ب بادان   دادند ها نشان    نکردند دیتأک ی ا   یزندگ

  دن  می ب  دس  ی ا   یزندگ طندر ت امم با هرا رند یادگن یفرص  برا

محور نادگیری توربی   کاربردی اس  ک  فههم فراگیهران را    نادگیری خدماش ،بنابرانض

(  در 15: 2111 4)بیلینه  د )دهه  می توس   ی استفاد  از  ن،   اهمی   ناز مطا ب،  اونا

 ةا  مر   پیوست  ذخیهر  زمان   مادام دنار ب  طور هم ی ر زمر ، افراد با هدان  نکها  ا ی ف

 کننهد  مهی  گذارنهد   ر ز مهد   مهی  دنار ب  اهتراک با نکرا   هناخ  خود از حقان   ها داد 

 ،ر ههی در جهه  نهادگیری مهدا م    منز ه   به    ،محهور  خهدماش (  ر نالرد 4: 1394)کرمی 

 ی موزهه  یهها  مههارش  که  دانه      کنهد  وهاد نران ایه فراگ یرابه  نیهها  توانهد فرصه    می

 ض راهبهرد نه ا  رنهد یگ جام ه  به  کهار    در ی ا   یزندگ یها  یمو   دررا هد   دکئبنجد

ض محهیط  ی  ت امهم به  ن  افهزا  ی، موزش سهنت  از ید ر فراگیر، یلیشرف  تحصیموجب پ

 ( 1: 1391 )هر ی   همالارانهود  یجام   م  موزهی  

محهور   اههداآ  کادمیهک     صرنح بیض نادگیری خدماش یاری بر ارتباطی بئها پژ ه 

محققهان    انهد  ههد   منوهر  سانر نتانجی حم مئئل    ها افزان  مهارش ب ک  کنند  میاهار  

به    نیپاسهخاو  یبهرا  اننک  دانشهوو  جانی ،محور خدماش یریادگن اند کرد مختلف اظهار 

 ی ا  ه  یهها   ها   مقابل  با توانانی  نان برای بر  کنند، میف انن  مشارک   جام   یازهاین
                                                           
1. Wertsch 

2. Brown 

3. Choi, J. I. & Hannafin, 
4. Billig 
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   ؛ جهونز 1999) نلهر   گهیل    گذارد  تأثیر  ابم توجهی میکار مشترک   ی  ظرف یزندگ

 ( 2113؛ انورسون   جیمز 2114؛ کین  2111 همالاران

 یریادگنه  ریمئه  کنه  مثابه  ، ب  محور خدماش یریادگن اند دنار نشان داد  یها پژ ه 

کنهد   مهی  م نهاداری به  دانشهوونان ارااه     زمینه   را در  نهادگیری ، انازنضججام   مبتنی بر 

 پهذنری را در جههان  ا  هی تشهون      که  مئهئو ی    ؛(133 پ :2114   همالاران الرسن) 

 دههد  می را توس   ووناندانشای  حرف  نیتوانا زی  ن( 411: 2111   همالاران )گر   کند می

ی هها  نهادگیری زمینه   توانهد   مهی  وی تهدرن  کارگیری انض ا ا ب   (2119  یوری   ) مپرز

 انهد  تحقیقاش مت هدد نشهان داد   (  2113)انورسون   جیمز ا  مر را همرا  داهت  باهد  مادام

  انهض  مؤثر اس  محور در تحق  اهداآ  موزهی بئیار  کارگیری ا اوی تدرن  خدماش ب 

ند )فورکهو   ر ش  م را پر کتواند خیلی بهتر از ر ش سنتی هالاآ بیض نظر   عم می ر ش

 ( 2111  همالاران  ساکا یا؛ 2112سندارانا ؛ 2111

محهور را از ناها     کهاربرد ر نالهرد نهادگیری خهدماش    تأثیر هم ( 2009بو واض   پری )

زمین  تنها  کاربرد انض ا او ن  ،کنندگان در انض مطا    از ناا  هرک  کردند ها مطا     سازمان

 ،پذنری    ابئهتای متقابهم   بلال  ح  مئئو ی  ،مرا  دارددار    ا  ی را ب  هم نانادگیری 

 کند  می پیامدهای عاطفی   اجتماعی را نیز در فراگیران تقون    ،د ستی ح  نو 

 نهادگیری مزانهای  ههیوة  انض  گف صراح   توان ب  می هد  ی انوامها اساس پژ ه  بر

تحصهیلی  زمین  رهت  ن در افزان  درک دانشوونا ،عمم   از  بیم تلفی  تئوری بئیار دارد؛

منز ه   نق  مدرس ب   تغییر   ی زندگی،ها مهارشتوس   خود   ارتباط  ن با جهان  ا  ی، 

 ف ها     یریادگنه   نر را از طریفراگ نیر توانامحو نادگیری خدماشبنابرانض،   نک تئهیلار

 یهها   ی در مو  یری   رارگ ،یانتقاد ، تفالر1  در جام  ، خودکار مدییمشغو  ،یمشارکت

ران یه فراگ میض فض ت لنا (  در6: 2114   گرابرش دهد )  ز ارتقا می ی ا   یمتضاد در زندگ

   یاش خهدمات یه ض توربیبه   گیرنهد   می ب  کار ی ا   یایدن یها  یدر مو   را یدان  نظر

ض ارتبهاط  نتمر   ، ن، بحث،  زمایمنطق ف، تفالریها، تالا   ی  ف ا ناز طر یدرس یمحتوا

                                                           
1. Self-efficacy 
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 یاش خهدمات یه تورب مشهارک  ف ها  در   ران بها یه (  فراگ9: 2111 )بیلیه   کننهد  یمه  بر هرار 

   ،یاجتماع یرنپذ  یمئئو  ،یاجتماع   یفرد یها مهارش   کنند یشرف  میافت  پن سازمان

افزان   ،انض ر ش موجب نادگیری مدا م .ابدن یپر رش مها   ن درمئئل  حم  یها مهارش

 ( 2111 هود )هیز   هیم می د فرص  هغلی برای  نانانوا   ی علمی فراگیران،ها مهارش

 یامهر ز  فراگیهران بانهد توانمنهد     موزش در  ا ع تغییر نارش   مهارش افراد اسه    

در جههان   ،ی جدنهد ها در مو  ی را  ها   صتحی  ها کارگیری اثربخ    ختق مهارش  ب

 ( 1125: 1394 اسالندری   باهند )اردننداهت   ،ک  مرتب در حا  تغییر اس ای  پیچید 

ر نالهرد نهادگیری   ههدآ انهض بهود که  ر ههض ههود       پهژ ه  حاوهر    در در نهان ،

  توان مواجه  با مشهالتش اجتمهاعی   حهم مئهئل       کار مدیسودمندی    محور خدماش

تربیه   به   تهوان   مهی  ها ب  همرا  دارد ک  از  ن موزش عا ی برای  مناف ی نیز ؛کند انواد می

ّ  جو   انواد محیط نادگیری مشارکتی   دارم نااهتغا  در امور مهم    ةایزان با دانشوونانی

 ( 1391   همالاران ؛ هر ی2115   همالاران 1سانالان)کرد گیری مشارکتی اهار   تصمیم

  خود را گئهترش داد  اسه    یب  طور مدا م مرزها یدر طو   رن گذهت   موزش عا 

 ،خهود  یتنمهأمور  ی انیدر ب ی راارک  مدنصراح  مش ب  یاز مؤسئاش  موزش عا  یاریبئ

 اند )ملونهک   همالهاران   در ههر ندی نام برد  انن ماد  هدن دانشوو یبرای نشان از ت هد

 ،نیز ب  اهمی   ظانف  موزش عا ی در تربیه  هههر ند   2131انداز  سند  شم در ( 2113

از  یهی   برخوردارخوا پذنری   ت ا ی مئئو ی ر حی  مندی از  در  ا ب اهدافی  ون بهر 

اههار    ،در سطوح محلهی تها جههانی    ،ی ارتباطی در حیاش خانوادگی   اجتماعیها مهارش

 محور امالان مشارک  مدنی را برای دانشوونان فراهم  هد  اس   ر نالرد نادگیری خدماش

به    دانشهاا  خهدم  به  جام ه        ضیدر حتوانند ب یمشارک  مدن  نطر کند ک   نان از می

 ( 4 :2112) نتمض   کر ز   ابندندس   ی  کاربرد یلعم  تورب

   هها  محبهو  اسه  که  کها ج     یاسهتراتژ  کنه مختلهف   یها خدماش در  ا ب یریادگن

اسهتقبا   از  ن  یاجتماع یها  ی  مشارک  در ف ا  یب  مشارک  مدن یابیدست یبرا ها دانشاا 

                                                           
1. Soykan 
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 یبراوونان دانش  نتدر انیپر کردن هالاآ م یبرا ای ل ی س محور ی خدماشریادگن  اند کرد 

، اسه  پهذنری دانشهوونان     ابلی  تحو   نتشو یبرا یراههمچنیض    فالر کردنی   ریادگن

منهد    مهوزش عها ی در انهران بانهد از نتهانج مطلهو   ن بههر         موزش اسه  که     هیوة کن

ی محور بهرا  درسی خدماشبرنام  ا اوی پیشنهادی اراا  پژ ه  حاور ب  دنبا   ،بنابرانضهود 

درسهی  برنامه   ی اساسهی  هها  اجرا در  موزش عا ی اس   هدآ پژ ه  حاور تبییض عنصهر 

د  در انهض پهژ ه    ب گاهی اجتماعی دانشوونان افزان  نا ن محور اس  ک  از طرن   خدم 

  ارزههیابی تبیهیض ههد      ،نهادگیری  ه ی راهبهرد نهاددهی  ها  هار عنصر هدآ، محتوا، ر نالرد

اههار   ی دانشهااهی  هها  محور ب  ب د خهدماتی برنامه    خدماش ر انض پژ ه  نادگیریاس   د

  انهض  متمرکزنهد  مد  از خدم  ب  جام    دس  ک  بر اهمی  توار  نادگیری عملی ب کند  می

ی هها  سیاسه  دربهارة  محهور   تفالر از طرن  نادگیری خدماش ه  محور ناا  ب  نادگیری خدماش

 اس  کرد  ( اراا  492 :2003باتیض )ه را  تحو   موزش عا ی   جام  

 االت پژوهشؤس

 ؟یئ محور   درسی خدماشبرنام  اجتماعی   ر انشناختی    مبانی فلئفی( ا ف

محهور )اههداآ، محتهوا، راهبردههای      درسهی خهدماش  برنامه    هار عنصر اساسی (  

 ؟هئتند(    ، ارزهیابینادگیریه  ناددهی

 ؟یئ محور   درسی خدماشبرنام  ا اوی پیشنهادی ( ج

 پژوهشروش 

درسهی  برنامه   ا اوی پیشنهادی تد نض عناصر      مبانی بییضب  دنبا  ت ،پژ ه  حاوردر 

ی پهژ ه  کیفهی مت هدد در پاسهخاونی به       هها  از ر ش ،محور در  موزش عها ی  خدماش

درسهی  برنامه   مبنهی بهر تبیهیض مبهانی      ،ا   پژ ه سؤا    هد پژ ه  بهر  برد سؤانش 

 ،اطتعاتی داخم   خارج، کتب، اسناد، مهدارک های  پاناا ب   ابتدا با مراج  محور،  خدماش

   یبها ر ش تحلیهم اسهناد    ،ههناخ  مهو  یتی  نظرنه   هد ، مبانی مختلف  تحقیقاش انوام

  ب  انض صورش ک  بها بررسهی تحلیلهی ر نالهرد نهادگیری      هدبررسی   تحلیم  ،استنتاجی
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اجتمههاعی      فلئههفیفلئهفی موجههود مبهانی    هههای محههور   تطبیه   ن بهها نظهام   خهدماش 

 هناسانی   خل  هد   ج ر انشناختی  ن استخرا

بها  محهور،   درسهی خهدماش  برنامه   مبنی بر تبیهیض عناصهر اساسهی     ،د م پژ ه سؤا  

  داد  هدتبییض   پاسخ  ،ساختارنافت  نیم مصاحب  با استفاد  از ابزار  ،کارگیری ر ش کیفی ب 

 هها  ضنبهتهر  نهها  ک   اس ندگان بر اساس  ن کن هرک  م یار انتخا  ،یفیک یها پژ ه در 

مطا  ه  به  طهور     یکنندگان بهرا  هرک  و ،یدر نت  هئتند مورد مطا    د نهناخ  پد یبرا

  مطا  ه  یبهرا غنهی  اطتعهاش  » ی  ر هدفمند به  جمهع   یرگی نمون   دهدفمند انتخا  هدن

 یرگیه  نمونه  بها اسهتفاد  از   پهژ ه  حاوهر   در   ههود  می منور (46 :2112 پاتون) «عمی 

در اننوها  ه   مهورد مطا  ه   پدنهدة   بارةدر ن یدرک   ب  دس    ردن ب   کشف  هدفمند ب

 هد پرداخت   ه محور برای دانشوونان درسی نادگیری خدماشبرنام  ی ها عنصر تبییض

پهژ ه  را متخصصهان     ، جام ه ها ی مطلو  از متض مصاحب ها عنصردر ارتباط با استخراج 

ری هدفمنهد بهود    گیه  نمونه  ر ش  نهد  درسی   ر انشناسی تربیتی تشالیم دادرنزی  برنام رهت  

  بی  از د  سا  داهتند در تحقی  هرک  داد  هدندسابق  ک  استادانی نفر از  21بدنض ترتیب 

مرحله     در بهود ( 1در انض پژ ه  نک سیالم  رخشی )هالم  ها ر ش گرد  ری داد 

هها،   سهؤا  ی مهرتبط بها   ها ب  منظور گرد  ری داد  افت ،نساختار م یندر فرم  سؤانتی ا  ، 

مورد بررسی ا  ی   هرار   ها داد  ،کنندگان پرسید  هد  سپ  از هرک  ،مئتقیم   غیرمئتقیم

 ،سازی برخی مفهاهیم   مضهامیض     جه  ر هضی ابتدانی استخراج هدها گرف    مضمون

 ، همه  مصاحب هدن مرحل  پ  از تمام کنندگان انوام هد   ت قیبی با برخی هرک مصاحب  

 هد تحلیم   کدگذاری     توزن  مالتو  ها مصاحب 

  در انهض ههیو  از دنهدگا     گرفه  صورش  1کنتر  اعضاهیوة نیز با  ها اعتباربخشی داد 

  انض ر نالرد مئتلزم هود یمها   تفاسیر استفاد   پذنری نافت  کنندگان برای اطمینان مشارک 

طوری که    اس ؛کنندگان  ب  مشارک  ها یریگ   نتیو  ،، تفاسیراه میتحلها،  مودد داد   اراا

 ( 255 ه 254: 1391)کرسو  کنند هد  اظهارنظر  صح  هرح اراا  بارةبتوانند درها   ن

                                                           
1. Member Checking 
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 . شمایل گردآوری داده1شکل 

محتهوا       در ارتبهاط بها عناصهر اههداآ     هها   تحلیهم داد     ری   توزنه   ر ش جمع

انهض ر ش    ب  کمک ر ش جیهورجی انوهام پهذنرف     ها ز مصاحب ارزهیابی نتانج حاصم ا

   ،توربهی  ،فرهناهی  ،ههای نظهری   فهرض  پی  دبان  در گام ا   محق   هامم پنج گام اس 

، بهد ن  هها  گهام د م رسهیدن به  حه  کلهی از بیانیه         باهذارد  را کنهار ها  فرض پی سانر 

گهام سهوم پژ هشهار     در  سه  ها ب  کمک خواندن مالرر مهتض مصهاحب    ،نشی نقادان اند باز

  احهد م نهانی   کنهد   مهی  مشهخ   را مطا       احدهای م نانیها را   ندنض بار ر نوه 

گام  هارم تبدنم  احهدهای م نهانی به  عبهاراش       تواند نک  اژ  نا نک پاراگراآ باهد می

م نانی ب  زبان علمی اسه  که  طهی د     نا تبدنم  احدهای  ها تقلیم داد توصیفی از طرن  

سهادگی م نهای ههر     ابتدا پژ هشار ب  زبان خون    تا حد امالان ب   گیرد می حل  انواممر

 در  ن ک  توربه  ای  بدنض صورش ک  با حفظ بئتر   زمین   کند می  احد م نانی را توصیف

  گیرد می ی پژ هشار صورشها کنند  ب   اژ  ی هرک ها تبدنم ا  ی  از  اژ فرانند رخ داد  

  دههد  کند هر  احد م نانی را ب  مووو  مورد مطا  ه  ارتبهاط    می  یپژ هشار س ،سپ 

 اسه ،  نههانی که  مرحله     ،گام پنوم در تر بنونئد  م نای هر  احد را ب  زبان علمید بار  

  دههد  می نشی  راراند  بم را مورد باز  مرحل هد  در پژ هشار ساختارهای خاص هناسانی
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همه   اب هاد مشهترک توهار        بر  ر  افراد حذآاختتفاش موجود در توا در انض مرحل 

 )حئنوند گیرد می تحلیم ترکیبی صورش، ب  عبارش دنار هود  میکنندگان تمرکز  مشارک 

 ( 1394   همالاران

بهر اسهاس    ،1ای با استفاد  از ر ش پژ ه  نظرنه   ،طراحی مد  مفهومی یبرادر نهان ، 

محهور پرداخته     درسهی خهدماش  برنام  ی ب  طراحی ا اوی پیشنهاد ،هد  ی  ر اطتعاش جمع

ههای مفههومی اسه  که  ماهیه        ها نا طرحوار  ای خل   ار و  هد  هدآ پژ ه  نظرن 

برنامه   سازد  پژ هشاران   متخصصان  درسی را ر هض میبرنام  های  اساسی   ساختار پدند 

ههفافی    درسهی را برنامه   تواننهد ماهیه     مهی  ،ای با استفاد  از ر ش پژ ه  نظرنه   ،درسی

درسهی  برنامه   (   ار و  مورد استفاد  در انض پژ ه  ا اهوی  293: 1311هورش بخشند )

( 1949لر )نباً از زمهان تها  نتقر یب  صورش رسم یدرس یزنر دان  برنام ( اس   1991تانلر )

اتمهام   یان  رخه  به  م نه   نه که  پا  اسه   یاساسه مؤ ف   با  ند یخط رخ  ک نمشتمم بر 

گوناگون  یدرس یزنر برنام های  نظامض  رخ  در ناهای  مؤ ف     ت داداس یدرس یزنر برنام 

نهد  ا م عبارشن ن بپرداز یاساسمؤ ف   م ب   هاریر اس   اما اگر بخواهیی  در تغمؤ ف 9تا  4ض یب

   ارزهیابی  ،نادگیریه   ت ییض هدآ، محتوا، انتخا  ا اوهای ناددهیاز 

 ی پژوهشها يافته
 محور تدريس خدماتاجتماعي و روانشناختي الگوی مباني فلسفي و ( الف

 مباني فلسفي

هناسی انض اس  ک  فراگیران با استفاد  از متافیزنک امالان بحهث   هئتیتأثیر  هناسی: هئتی

محهور   عملهی را پیهدا     درسی خهدماش برنام    مئاالی پیرامون دربارة سؤانش هوهیاران  

اننال  فراگیهران به    ؛ باهد تأثیرگذاراجتما   در دهی هون  انئانی تواند در هالم می کنند ک 

  اننال   باهنداثر منشأ توانند در جام    می ها با  موختض مهارش ک  انض نتیو    درک برسند

درک کننهد     نیزندا خود بیاان جام   خود    بادر جام   غیرمو د    ،اگر فا د مهارش باهند

 ( 56: 1935)گوتک  گیرد تماعی هالم میی اجها   ف ا ی  ها ها در اثر کن  هون   ن

                                                           
1. Theoretical Inquiry 
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محور بر ادراکاش حئهی مبتنهی بهر     درسی خدماشبرنام  هناسی  م رف  هناسی: م رف 

  داردرنشه   حئهی  توربه   درسی در برنام    اننال  ماهی  کند  تأکید میتوار  محئوس 

حئی هم درگیر هدن حواس با جهان حقیقی   عینهی اسه   بها توجه  به  مالتهب       تورب  

ی درسهی بها اصهطتح کهار موزی نها      ها عملی برنام تورب  گرانی باند  گرانی   عمم  تورب

 ( 45: 1391پذنر باهد ) نتی  محور برای فراگیران امالان کار رزی خدماش

در حم مئاام  ها توان  ن ب  طور نئبی   با توج  ب  توان نا عدم ها هناسی: ارزش ارزش

 نهیض دنهدگاهی بهر نهادگیری       نابنهد  می مدا م تغییر  ب  طور گیرند  میمورد استفاد   رار 

ی مختلف ها  موزهی با ارزشمؤسئاش ب  د یم ارتباط بیض فرهن  جام     فرهن   عملی

 ( 65: 1391 )با ری را بی  از پی  فراهم   رد  اس  موجباش تقون  انض اندنش 

 محور مبانی فلسفی رویکرد یادگیری خدمات. 1جدول 

 هناسی هئتی

  اجتما   ابم تئخیر برای انئانمحیط 

  انئان توانا در تئلط بر محیط اجتما 

 ماهی  تغییرپذنر هون  انئان 

 ماهی  تغییرپذنر تربی  انئان 

 دهی هون  انئانی در اجتما  هالم 

 محور درسی مبتنی بر خدماشبرنام  سؤانش  ةامالان بحث هوهیاران  دربار 

 ها درک فراگیران از  موختض مهارش 
 ی اجتماعیها   ف ا ی  ها کن خود بر اساس ران از هون  انئانی درک فراگی 

 هناسی م رف 

 ط ی  دان  عدم  

  پذنر   توربی بودن  ضانای علمی سنو 

 ی علمیها عینی هدن موووعاش علمی توسط ر ش 

  کاربردی بودن دان 

  ی علمیها ناپانداری ساختارهای رهت 

  بررسی ماهی    منبع   حقیق 

  حئی   عملی از در ستورب  بر تأکید 

 هناسی ارزش

 ندثاب  نیئت ها ارزش  
 هود  می موجب تقون  ر ح هنری در فراگیران ها ارزش 

 هود  می موجب تحالیم هخصی  اخت ی در فراگیران ها ارزش 
 ها ارزش گذاهتض نظام  موزهی ب  افراد   فرهن   ن 

 اس   مندارزهاخت ی دارد   جنب  رسانی  ف ا ی  عملی فراگیران برای خدماش 
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 مباني اجتماعي

  تهتش ههود متناسهب بها انهض       باهداجتماعی فراگیران تورب  درسی باند بر تأکید برنام  

 گونهاگون  ههای  نق تواند  میهدآ تد نض هود  مبانی اجتماعی س  ر نالرد فرعی دارد ک  

 ( 36: 1391درسی داهت  باهد )میلر برنام   در

رههد    بانهد زمینه   ،مبانی اجتماعی ر نالرد انتقا  فرهنایانتقا  فرهنای: با توج  ب    1

  با رها، هودها   رفتارهانی ک  برای نک ههر ند  گا  نزم اس  در فراگیران فراهم  ارزش

  توجه  به  دناهران از     ،مئهئو ی  اجتمهاعی   ،اعتمهاد به  نفه     ،احترام به  خهود   ، گاهی

 تحق  نابنهد  دبان الرد ب  نادگیریدستا ردهانی اس  ک  با طراحی   اجرای صحیح انض ر ن

 ( 25: 1391 افر ز )کرم

ههر ندی دموکراتیک: ر نالرد هههر ندی دموکراتیهک بهر تفالهر انتقهادی، تحلیهم         2

تا بتواننهد   کند تأکید می فراگیران  رهد  وای عقتنی  ،های فرانند گر هی ها، مهارش ارزش

 موزههی    مؤسئهاش  اهن  بهیض  های خدماش اجتماعی هم  کار گرفت  هدن در پر ژ  با ب

ف ا ی  اجتماعی خود بیندنشند  با توجه  به     ب درسی خود را ب  کار ببرند   تورب  جام   

هود فراگیران با تحلیم   تفالر   فهم بهتر در حم مئاام  می انض ر نالرد کار موزی موجب

 ( 46: 1319پور  )هار  کنندخود مشارک  جام   

بها اسهتخراج    ،محهور  درسهی خهدماش  برنام  ب  انض ر نالرد تغییر اجتماعی: با توج    3

 تحلیم جام   باند ب  دنبا  تودند سهاختار   از طرن  توزن  ،درسیبرنام  اهداآ   محتوای 

خدماش ب  جام     رفع نیازهای اجتماعی باهد  ر نالرد تغییر اجتمهاعی    اراا   در جام  

تهأثیر    کن  اجتماعی دارد ک   ،عیخود س  بخ  بازسازی اجتماعی،  موزش سواد اجتما

 ( 92: 1393 ) نیلی  ند در ادام  میمحور  درسی خدماشبرنام  ها بر   ن

  ر نالرد بازسازی اجتماعی: فراگیران باند برای انواد تغییر   تحو  در جام   انفای

بهردن هه ور      از طرنه  بهان   محهور  درسی خهدماش برنام  نق  کنند  پ  ا اوی 

در فراگیران باند مبتنی بر کارکرد   ف ا ی  اجتماعی باهد تا  نان بها   گاهی انتقادی 

حقوق    ظانف خود  هنا هوند    ن را به  کهار بندنهد   بها هناسهانی مئهاام         
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کننهد جام ه  را   ی اجتماعی از طرن  ف ا ی  عملهی سه ی   ها مشالتش   ناهنواری

 ( 54: 1392 )توسلی دهندتغییر 

  :حقهوق خهود   ب  داهتض سواد اجتماعی داهتض افراد  گا    نزم موزش سواد اجتماعی

پهذنر اسه        مئهئو ی   ،  دناران،  گا  ب   وع اجتماعی   سیاسی جام ه ، ف ها   

 ،خهود  ،محور باند طوری طراحی   اجرا هود که  ابتهدا مربیهان    درسی خدماش  برنام

ام باذارند  سپ    مواوع احتر ها ب  تفا ش اند    گشود    نقاد باهندذهض    بردبار

درسهی را درک  برنامه   نادگیری را بیاموزند، دننم    رانهی محتهوای    ةفراگیران نحو

 ( 42: 1392 بند )عت   ک  مئلم   بدنهی اس  ب   ا   بالشند را مئاالی ،  کنند

  جام ه   درسی هرک  فراگیهران در سهطح   برنام  کن  اجتماعی: کن  اجتماعی در

ی اجتماعی ههالم  ها   توار    کن  ها نض ف ا ی محلی اس   هخصی  فرد در ا

مووهوعاش    بر توان اثرگذاری فراگیران ک  مووو   انض ،گیرد  طب  نظر نیومض می

     کشی ا تصهادی،  از  بیم مئاام محیط زنئ ، حقوق مدنی، بهر  ه  مئاام اخت ی

رنامه   ب  انهض ههدآ در   گهردد  ها برمهی  محیطی  ن ب   ابلی  زنئ  را داهت  باهنده 

  ا هداماش اجتمهاعی اسه      ،کا هاران ، خدماش دا طلبان پر ژة درسی هامم س  

 ( 25 :1315 ) نتی

 مباني روانشناختي

گرانهی تأکیهد    ههای ههناختی   فراههناختی   سهازند      های درسی بر ر نالهرد  در انض برنام 

یم زمهانی اتفهاق   هود  برانتر نادگیری کاربرد مئتقیم را با ر دارد  نادگیری کاربرد مئهتق  می

هها   تواند کاربرد  نی نادگیری  یزی را درنابد  ب  بها ر برانتهر  موزههاا     افتد ک  فرد می می

هها در   های دارای کاربرد مئتقیم مالان مناسبی نیئتند  زنرا انهض  مهوزش   برای اراا   موزش

  نها  ههای پانه   گیرند   ب  نهادگیری از جهن  مههارش    کم از عمم فاصل  می ها کم  موزهاا 

زمین  برای فراگیران  ندان مناسب نیئ  )میلهر   هوند    موزش دان  زمین  تبدنم می دان 

1393 :161 ) 
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 محور . مبانی اجتماعی برنامة درسی مبتنی بر رویکرد خدمات2جدول 

 جامعه ةشد ها و اخالقیات پذیرفته انتقال ارزش انتقال فرهنگی رویکرد

ههر ندی  ر نالرد

 دموکراتیک

 بر تفالر انتقادی تأکید 

 ها انواد توان تحلیم ارزش 

 گو   مفاهم   های گف  انواد مهارش 

  رهد  وای عقتنی در فراگیران  زمین  ردن فراهم 

 انواد استقت  در تفالر فراگیران 

 

 ر نالرد تغییر اجتماعی

بازسازی 

 اجتماعی

   محور برای انواد تغییر   تحو  در جام   درسی خدماشبرنام 

  فراگیران با حقوق    ظانف در کار رزی   خدماش خود هنا هدن 

 بردن ه ور    گهاهی انتقهادی مبتنهی بهر کهارکرد   ف ا یه  اجتمهاعی در         بان

 فراگیران

 توسهط فراگیهران بهرای تغییهر در      هها  هناسانی مئاام   مشالتش   ناهنواری

 جام  

 موزش 

سواد 

 اجتماعی

  نادگیری توسط فراگیراننحوة  موزش 

 درسی توسط فراگیرانبرنام  ن دننم    رانی محتوای درک کرد 

  ،نقاد ،گشود ذهض مربیان بردبار 

 ب   ا   کشیدن مئاام بدنهی   مئلم توسط فراگیران 

    مردمتودة احترام گذاهتض ب  اطتعاش   فرهن  عموم 

کن  

 اجتماعی

  رسانی محلی برای کار رزی   خدماشجام   هرک  فراگیران در سطح 

 توار  ها ری هخصی  افراد در انض کن گی هالم   

  محیطی در فراگیر انواد  ابلی  زنئ 

      ،محهیط  حقهو ی،  توان اثرگذاری   تغییهر در مووهوعاش   مئهاام )اخت هی

 ،    (زنئ ، ا تصادی

 

 محور های درسی مبتنی بر رویکرد خدمات . مبانی روانشناختی برنامه3جدول 

 مبانی ر انشناختی

 ی هناسانی نا نادگیرندگان باهدها یر ن از عاممتواند ب دان  نمی  

  اس  م نا  ابئت  ب  ر ابط 

  ی  ا  ی   عینی )نادگیری مو  یتی(ها مواج  ساختض هاگردان با مو  ی 

   های دارای کاربرد مئتقیم  موزشاراا 

 رسیدن ب  سطوح بانی تفالر 

  هد  ب  هناخ  توزنعبا ر 

 پذنرش مئئو ی  نادگیری خود 
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 ارزشیابييادگیری، -راهبرد ياددهي ،محتوا ،ايي سطح مطلوب عناصر اهدافشناس( ب

 اهداف

 ی حاصل از تحلیل متن مصاحبهها داده 

محهور در سهطح    درسهی خهدماش  برنامه   اههداآ   سازی تبییض   ر هضمووو  در  ر د ب  

ا نظهر بودنهد که  انهض ر نالهرد بیشهتر        کننهدگان متفه     موزش عا ی، بئهیاری از مشهارک   

 اعتم کردند:بنابرانض   محور محور اس  تا نتیو دفرانن

 دهد  می ی درسی در طراحی انض ا او ستون فقراش  ن را تشالیمها هدآ -

محهور در   توانهد موجهب ف ا یه  خهدماش     مهی  هدآ اصلی انواد بئتری اس  که   -

 دانشوونان هود 

نهاد   هها  اسه  که  دانشهوونان در دانشهاا      یهزی   سهازی  ن  هدآ انض ر نالرد عملی -

  موزی را در دانشوونان ب   جود   رد    اهداآ انض ا او باند موجباش مهارشاند گرفت 

 انض ا اوی تدرن  باند فراگیران را در درک درس  اهداآ در س ناری رساند  -

 نابند  می عناصر دنار جه  مشخصی ،ا اواراا  کار بردن درس  اهداآ در   با ب -

اههداآ  همه   محور دانشوونان  اجتماعی خدماشاهداآ انض ا او باند حیض ف ا ی   -

 مورد نظر دنار را پوه  دهد 

ی ارتبهاطی، مئهئو ی  مهدنی،    هها  موجهب تقونه  مههارش   اهداآ انض ا اهو بانهد    -

   ت هد کاری در دانشوونان هود  ،هانئتای هغلی

پذنری فراگیران در ف ا ی  عملی  اهداآ ا او باند در جه  افزان  ح  مئئو ی  -

 باهد  اه در سازمان

ههد  در     کاربئه  دانه   موخته     ،خهدم ، ف ا یه    بانهد  اهداآ انهض ر نالهرد   -

 ی متنو    گاهی محر م جام   باهد ها محیط

ی  موزههی  هها  گرفت  در محیط کند افراد با رها   هون  هالم می انض ر نالرد کمک -

   هها  بنهابرانض ممالهض اسه  ارزش     ی عملی مورد سنو   رار دهندها را در محیط

 خود را تغییر دهند نا تثبی  کنند ای    هون  حرف  ها با ر
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 بررسي ماهیت نظری عنصر هدف 

محهور بهرای کهار عملهی      ، در ر نالهرد خهدماش  اند کرد ی مصاحب  ر هض ها اساس  نچ  داد  بر

ههوند  انهض اههداآ بها توجه  به  مهواد درسهی          می تر انتخا  تر   اساسی کلی ها خدماتی هدآ

 افهرادی  هون   درسیبرنام  تر هدن را دارند  کنشاران  ر هدن   عملیاتیت متفا ش  ابلی  جزای

ی هها    اما غان کنند می را تبییض هئتند ک  اهداآ جزای ها ، دانشوونان، کنشاران سازماناستادان

ی مصهاحب  نشهان داد  اسه ، انوهاد ناهرش      ها اساس  نچ  داد  بر ،محور درسی خدماشبرنام  

اههداآ نهادگیری   زمینه   نشاا  در عمهم   ف ا یه  اسه   در انهض     تر از اهداآ در س دا  سیع

  لی سه به   بخشی ب  نادگیری دانشوونان  از  بیم افزان    عم  ؛دناری نیز استخراج هد  اس 

وونان دانشه مهدنی     یهههر ند  یهها  مههارش توسه    ، با تورب    تفالر با عمم یتئور وستضیپ

  مشارک  دا طلبان    مشهتا ان ،       ،  انتقادی تفالر   همالاری   مشارک ر حی  همانند انواد 

ههای  ن  اگر ه  انهض     هها   ناعهدا تی   ناکار مدی   های اجتماعی توانانی مقابل  نا پاسخ ب   ا  

بیان ر هض  نچه    ،تر بیان هود ند   نزم اس  مقصود از کار عملی خدماتی د ی ا  رمانی ها غان 

 ا ی  خدماتی ناد بایرند، بهد ن مشهخ  ههدن اههداآ     در جرنان ف دانشوونان ر د می انتظار

  نیئ پذنر  ف ا ی  عملی خدماتی امالاند رة کلی   د ی  

 محتوا

 ی حاصل از تحلیل متن مصاحبهها داده 

برای تحق  اهداآ در س دانشااهی از طرن  انهض ا اهو به  محتهوای مناسهب بها        -

 دارنم نیاز اهداآ 

دهنهد    به  ثمهر     زنرا پوهه    ری اس انتخا  محتوای مناسب در انض ا او ور  -

 اهداآ اس  رسانندة 

 انض ا او باند دانشوونان را در درک محتوا ناری رساند  -

 کارگیری محتوا در ف ا ی  عملی ناری رساند   انض ا او باند دانشوونان را در ب -

 سازی محتوای نظری در س دانشااهی هود  تواند موجب عینی می انض ا او -

  باهد بر رارهماهنای  ها باند بیض محتوا   ف ا ی  خدماتی در سازمان در انض ر نالرد -
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ی مربوط  ها هانی باهد ک  دانشوونان در سازمان تواند ف ا ی  می محتوا در انض ا او -

 هوند  می ب   ن مشغو 

محهور بانهد موجهب نهادگیری      محتوای ا اوی تدرن  مبتنی بهر ر نالهرد خهدماش    -

 ا  مر دانشوونان هود  مادام

 مرتبط باهد  محور   مطا ب در س دانشااهی ف ا ی  خدماش حتوا باند بام -

 دار کرد م نا ها در سازمانتوان ف ا ی  خدماتی دانشوونان را  می با توج  ب  محتوا -

 هود  میمنور  جتما ای ها در انض ر نالرد ب  ف ا ی   ا  ی در سازمان درسیمحتوای  -

 هود  در س  ی   عینی از ا تورب  دس   مدن   محتوا باند موجب ب -

توانهد موجهب کمهک به  دانشهوونان بهرای        می محتوای مطا ب درسی در انض ا او -

 بهتر از محیط اجتماعی هود استفادة 

 بررسي ماهیت نظری عنصر محتوا 

 هماننهد اههداآ   درسیبرنام  محتوای ی مصاحب   ابم استنباط اس  ها داد از طور ک   همان

 ،عاش   مواد درسی متنو  متفا ش خواهد بود  با انهض حها   متناسب با مووو محور خدماش

مبتنهی بهر   باند هوندگان  اساس نظر مشترک مصاحب  محور بر درسی خدماشبرنام  محتوای 

  موجب ت لیم فراگیران    ماد  ساختض  باهد نیاز جام   انتقا  دان    مهارش   منطب  بر

  کاربرد دان   ،ز دان ، افزان  مهارشجام  ، بهبود درک ا برای خدم  رساندن درها   ن

محتوای در س نظهری   ةکنند ف ا ی  عملی خدماتی در  ا ع مالمم   تقون   در عمم هود

در  به  کهار گیرنهد     هد  را عمتً هود دانشوونان محتوای نظری  موخت  می اس    موجب

فههومی  محور، هالم عینی   توربی محتوای نظهری   م  درسی خدماشبرنام   ا ع محتوای 

سه  که  عهت   بهر  مهوزش      ا انض محور بیانار  موزش خدماش خواهد بود  ها در دانشاا 

محتوای نظری ب  محتوای عملی   مهارش  موزش دانشوونان نیز توج  ههود  دانشهوونان   

  ف ا ی  خدماتی باهند دادن ملزم ب  انوام اس برای درک بهتر محتوای نظری بهتر 
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 یهای يادگیراهبردهای ر داده

 ی حاصل از مصاحبهها داده

 کنند  محور درناف  نادگیری خدماش بارةدر  ین اطتعاش د وونادانش -

  محور  هنا هوند اهداآ نادگیری خدماشبا دانشوونان  -

ی  نان در ها محور   مئئو ی  اهداآ   ر نالرد نادگیری خدماش بارةدانشوونان در -

 گو کنند   گف  ها سازمان

گو کننهد    گف  ها توربیاش خدم  خود در سازمان بارةدانشوونان طی جلئاتی در -

   توربیاش خود را ب  اهتراک باذارند 

ارتبهاط   بهارة در را ی خهود ها   داستان ها ی برگزار هود تا دانشوونان سنارنوجلئات -

  تئوری   عمم بیان کنند

در  ا ب  ها ی خود را از توربیاش حاصل  از هرک  در ف ا ی ها دانشوونان ر ان  -

 استان بیان کنند د

 يادگیری ـ بررسي ماهیت نظری عنصر راهبرد ياددهي 

 2تأمهم    1گهو   محور بحث   گف  ترنض راهبرد ناددهی   نادگیری در ر نالرد خدماش مهم

 بهارة درتأمهم  گهو      مورد توجه  در انهض بخه  اهمیه  گفه      نالت  س   ها تورب  بارةدر

  نتوربه   ههود   دانشهوونان به      مهی  ارااه   هها  ی  ا  ی اسه  که  در سهازمان   ها ف ا ی 

مرحله   ؛ انهد  کهرد  اههار   تأمهم  هوندگان ب  د  مرحل  از  توان گف  مصاحب  می پردازند  می

ب هد از  مرحل  محور    ی خدم ها ف ا ی تورب     ها پی  از حضور دانشوونان در سازمان

ونان با برنامه     ا   با هدآ  هنانی دانشومرحل    محور  ا  ی خدماشتورب  ر نار نی با 

در  ت میه  درک   دانه  دانشهوونان   د م با هدآ مرحل  الرد برنام    درک اهداآ   ر ن

در  ا هب جلئهاش بحهث       ،ا  مرحله   گیهرد    مهی  صهورش  هها  حضور در سازمان نتیو 

محهور ارتبهاط بر هرار     خدماشبرنام  د رة کند با اهداآ  می ب  دانشوونان کمک ،گو  گف 

                                                           
1. Articulation 

2. Reflection 
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درک درستی از گر ههی که  بها  نهان        مورد هدآ بپردازند،جام    بارةکنند، ب  کا ش در

 بیابند    دت امم خواهند کرد   مئئو ی     ظانف خو

 ارزشیابي

 ها ی حاصل از تحلیل متن مصاحبهها داده 

محهور   ارزهیابی را باند عنصری ور ری در ا اوی تدرن  مبتنی بر ر نالرد خدماش -

محهور   نهادگیری    باط مناسهب بهیض نهادگیری خهدماش    زنرا میزان ارت ،در نظر گرف 

 دهد  های دانشااهی را نشان می درس

 یخود را در  ا ب نوهتار در پاسخ به  سهؤانت  های  تأمم موزان  برنام ، دان  انندر پا -

 زهها ی؟  طهور    ن داههتم  بهارة    احئاسی در دم؟ند یزی:     دندیکش رنب  تصو

 استفاد  کنم؟ دندجدان   ضنند؟  اون  از اا متفا ش

 ارزهیابی خواهد بود فرانند ها از عملالرد دانشوونان بخشی از  ارزنابی سازمان -

 مشارک  اجتماعی خود را درک کنند تورب  کند م نای  می ارزهیابی ب  دانشوونان کمک -

هود دانشوونان بیض  نچ  از محیط اجتماعی  موختنهد بها کهتس     می موجب ارزنابی -

 ند بر رار کنند خود پیو درس

ف ا یه  خهدماتی   دربهارة  ی خود ها فرصتی اس  برای دانشوونان تا فروی ارزهیابی  -

  کنندرا بررسی  ها در سازمان

محور خهود     پیامد کار   ف ا ی  خدماشتأثیر هود دانشوونان ب   می موجبارزنابی  -

 در جام   توج  کنند 

 هود  می ها   اعتقاداش خودهان ارزشاز موجب انتقاد دانشوونان ارزهیابی  -

 بررسي ماهیت نظری عنصر ارزشیابي 

  ارزنابی ف ا یه   س ها ف ا ی  عملی  ندربارة بخشی از فرانند ارزهیابی نهانی دانشوونان 

بازخورد مئتقیم از دانشوونان   بهازخورد ف ا یه  خهدماتی    ؛ خدماتی ب  د  صورش اس 

بخ  ارزنابی از ف ا ی  عملی نا خدماتی نالهی  در   دانشوونان از سازمان اجتماعی همالار

مرحله   در    ها ب  خودارزنابی نا خودسهنوی  ی استاد ب  دانشوونان  اداهتض  نها از کمک
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عملالرد   ف ا ی  خهدماتی   ب  بررسی   ارزنابیدانشوونان در انض مرحل  اس   تأمم د م 

 ارااه    اسهتان   نادداهه   ارزنهابی خهود را در  ا هب د   نتیوه   پردازند    می خود   سانرنض

محهور نیهز     یئ  عملالرد دانشوونان در ف ا یه  خهدماش    ار و     کتهی  دهند   می

 در حیض خدم  بپردازند  دانشوونانب  ارزنابی هم  ها تا سازمان اس ور ری 

 محور در آموزش عالي درسي يادگیری خدماتبرنامة الگوی پیشنهادی ( ج

برنام  ا اوی پیشنهادی  درسی   ر انشناسیبرنام  صان پژ ه  حاور با مصاحب  با متخص

ب  منظور دستیابی به  اههدافی  هون کمهک به       اراا  کرد؛ محور را  درسی نادگیری خدماش

عملی در  مهوزش عها ی، حصهو  اطمینهان از دسهتیابی       بهبود مئتمر کیفی   موزش   کار

 بهه دا  ، دسترسهی  ههد ، تههر نج عه   ت یهیض ای  های حرفه  د موختاهان به  اسههتاندار   دانه  

  ترغیب   تشون  محهیط دانشهااهی بهرای ترفیهع      ،ی  موزهی برای دانشوونانها فرص 

  (2هالم )نادگیری ه  کیفی  ناددهی

درسی   عناصر اصلی برنام  ی مطا  اتی مرتبط با ها ا اوی پیشنهادی از د  بخ  حوز 

حهوزة  اسه ، سه     ک  پان    اسهاس ا اهو   ،درسی تشالیم هد  اس   در بخ  ا  برنام  

مبهانی ر انشهناختی    ،ههناختی  مبانی فلئفی، مبانی جام ه  ه   درسیبرنام  مطا  اتی مرتبط با 

 بیان هد  اس   ه محور درسی نادگیری خدماشبرنام  

ه  هامم اههداآ، محتهوا، راهبردههای نهاددهی     درسیبرنام  عنصر اصلی   هاردر بخ  ب دی 

اراا  ههد  اسه   انهض ا اهو بها       درسی تانلر برنام  یا اودر  ا ب  ی ارزهیابیها   ر ش ،نادگیری

از ه محهور    درسهی خهدماش  برنامه     ر انشناختی اهداآ غهانی   ،رجو  ب  مبانی فلئفی، اجتماعی

 ،ی هههر ندی   مهدنی  ها مهارشتوس   ار، تلفی  تئوری   عمم، دا بیم انواد نادگیری عمی    م ن

ب د، نشان داد  ههد  اسه    مرحل  در دهد   می را نشان ه  جام  پیچیدة ی ها توانانی پاسخ ب   ا  

های مهواد  دعملهی   اسهتاندار     محور از تلفیه  محتهوای نظهری    درسی خدماشبرنام   یک  محتوا

محور وهر ری اسه  همهاهنای     درسی خدم برنام   یمحتوا در تد نض درسی تبییض هد  اس  

محهور بها مطا هب در س     اط ف ا یه  خهدماش  ارتب، ها های خدماتی در سازمان محتوا   ف ا ی بیض 

برنامه    یا اهو  یب دمرحل  تناسب با موووعاش   مواد درسی متنو   حاظ هود  در    ،دانشااهی
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تأمهم  اصلی   کلیدی انض عنصهر  حلق  نادگیری پرداخت  هد  اس   ه  درسی ب  راهبردهای ناددهی

گیهرد  انهض    مهی  صورش ها ازمانپی  از خدم    حیض   ب د از خدم  در سمرحل  ک  در ؛ اس 

 گهو   توربیاش خود در  ا ب بحث   گفه   بارةکند ک  دانشوونان در می راهبرد امالان  ن را فراهم

ی ارزههیابی ر ههض   هها   خر انض ا اهو ر ش مرحل  کنند  در تأمم پردازی   سنارنوسازی  ر ان   

ه   رد خهود   ارزنهابی بیر نهی   ارزنابی دانشوونان از عملاله ه   خودارزنابیهیوة هد  اس  ک  ب  د  

 گیرد  می توسط سازمان محم خدم  صورش

 
 محور در آموزش عالی درسی یادگیری خدماتبرنامة الگوی پیشنهادی . 2شکل 
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 بحث و نتیجه

ی حاصهم از مصهاحب ، ا اهوی    هها  بررسی   مطا  اش   نافت  های حاصم از بر اساس نافت 

 را ا اهو دانشهوونان  نهض  احهور تهد نض ههد     م مبتنی بر ر نالرد خدماش پیشنهادی تدرن 

جهوی    د   برای حم مئهاام به  جئه    نکن می ی ک  تورب انکئ   اطتعاش ةکنند پردازش

خل  افرادی انض ا او هدآ  ( 4: 2119  همالاران  1مورنضخواهد ) می ندپرداز می اطتعاش

های ذهنی خود  ی ف ا  باهندداهت     ادر  رابر فرانندهای ذهنی خودنظارتی توان اس  ک  

 ،(11: 2112 2د )سهنداران نه د   ب  خودکنتر ی   خهودتنظیمی بپرداز نرا تنظیم   بازسازی کن

خودبا ری   عزش نفه  را در  زمین    انض توان  توان حم مئاام را داهت  باهندی ک  انکئ

ئهاام    ب  م باهد ها رهد نافت  تفالر انتقادی در  ن ،(5: 2114 3  نئوم) ها هالوفا سازد  ن

دانشهوونانی که  عهت   بهر     (، 22: 2115 4)کیلهی باههند   داهت  تیزبیض نااهی پیرامون خود

   هچر 5د اجتماعی باننی برخوردار باهند )برننامدستیابی ب  سطوح بانی هناختی از سوا

ک  هدآ اصلی اجرانی کهردن انهض    ،دانشوونانی ک  ب  کمک تلفی  نظر با عمم(، 1: 1996

هها در دنیهای  ا  هی     بر اننال  ب  فهم عمی  از مطا ب نظهری   کهاربرد  ن  عت     ،ا اوس

کهارگیری انهض    با به  (  13: 2111 6)فورکوهود ها در  نند  فراهم  ن اهتغا    زمین ،رسند می

ننهد   درک  ک مهی    عملهی خهود ارتبهاط انوهاد    ای  حرف    ا او فراگیران بیض دان  فردی

 9  رنهد )بلهون   مهی  با محیط اطراآ ب  دس  ن رتباط تحصیلی خود   ارهت  تری از  عمی 

حهوزة   ،بلاله   رد،دا ههناختی   مههارتی توجه   نهژ      ةتنها ب  حوز انض ا او ن (  21: 2119

   های حاکم بهر جام ه    هناخ  ارزش برخوردار اس  از جانااهی بان در  ن نارهی نیز 

ها انهض   نظور دستیابی ب   ناز اهدافی اس  ک  ب  مپذنری  مئئو ی    د ستی رهد ح  نو 

ه  نهاددهی فراننهد  دارد    را در انض ا او مدرس نق  نک تئههیلار   ا او تد نض هد  اس 

                                                           
1. Morín 
2. Sandaran 
3. Woonsun 
4. Kiely 
5. Bringle 
6. Furco 

7. Blouin 
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ا  مهر را دارد   حرکتهی    ی مادامها اساس انض ا او توان خل  نادگیرند  هد  بر نادگیری طی

ی ا اهو   دارم نها اس  از سم  نهادگیری غیرف ها    سهنتی به  سهم  نهادگیری ف ها           

ی هها  در رههت   سابق  بودن توان ب  کار گرفته  ههدن      بر کمپیشنهادی در انض پژ ه  عت

توان به  فههم    می هئتند ک  از طرن  عممای  ک  از نظر ماهی  ب  گون را، مختلف تحصیلی 

سازی ا اوی پیشنهادی نهادگیری   در نهان ، عملیاتی دارد ، رسید  ن تر مباحث نظری عمی 

 ابه  رنهد یگ مهی  ادنه کند ک   می موزش عا ی امالانی برای دانشوونان فراهممحور در   خدماش

نظرنه   ، تباد  داهت  باهند   ب   نان احترام باذارندب  طور کار مد  یسازمان خدمات یاعضا

در تأمهم    از طرنه    ،ی دانشااهی را درک کنندها را در عمم ب  کار گیرند تا ارتباط برنام 

خهدماش   یریادگنه مفههوم    کننهد کئهب  دار م ناارزهمند     دان کنندگان مشارک تورب  

که    کهرد؛  انیب  ن را نیوناس  ک  د مبتنی« تورب   نا  و»بر مفهوم  یادنتا حد ز ی موزه

حم مشالتش موجود در خارج از  یرا برا یدانشااه یتوانند ا اوها می  موزان در  ن دان 

  تربی     موزش تلفی  هد  اس  اب ن هدفمندا یعمل  تورب ضناعما  کنند  ا ها دانشاا 
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 منابع
ی درسهی  هها  برنامه  نظهری   هار و  (  »1315) محمد عطاران، علیروا کیامن  نتی، محئض 

 ،تربی  م لم در عصر فنا ری اطتعاش   ارتباطاش مبتنی بر تحلیم مبانی فلئفی، اجتماعی

  3ش  ،1 ، سدرسیبرنام  مطا  اش  ،«  ر انشناختی

محهور بهر    ی رهبهری تیمهی عمهم   ها  مؤ فتأثیر »(  1394)اسالندری  اصغر   مدروااردنن، مح

مهدنرن  فرهنه    ، «افزانی تیمی با نق  میانوی نادگیری فردی   مهارش تیمهی  همتوس   
  1141ه  1119، ص  4، ش 13، د سازمانی

  2، ج درس ، تهران، انتشاراش منااهی د بار  ب  ت لیم   تربی  استمی(  1391با ری، خئر  )

 سم  ، هناسی ی جام  ها نظرن (  1393) عباس غتم ،توسلی

 سم  ،  پر رش هناسی  موزش جام  (  1319) پور، محمود هار 

 مهرمحمهدی  محمودترجم  ، درسیبرنام  هناسی مطا  اش  ر ش(  1319)  هورش، ادموند سی

  سم ، تهران ،

 .ب ث  ،تهران، ش پر ر هناسی  موزش جام  (  1392) بند، علی عت  

 حئهیض  فهرد    دانهانی  حئضترجم  پون  کیفی   طرح پژ ه ، (  1391کرسو ، جان دبلیو )

  اهرا ی ه صفار ،تهران کاظمی،

برنامه   طراحی ا اهوی  (  »1391سیف نرا ی ) ، مرنممداری هرن   علی؛ افر ز، محمدجواد کرم

تحقیقهاش مهدنرن    ، «لیراهنمانی تحصهی د رة  موزان  درسی تربی  ههر ندی برای دان 
  2، ش  موزهی

پانهدار در علهوم تربیتهی   ر انشناسهی،     توسه    د مهیض کنفهران  ملهی    (  1394) کرمی، زهرا

  مطا  اش اجتماعی   فرهن 

 سرهه ،  پهاک  محمهدج فر ، ترجمه   مالاتب فلئفی    رای تربیتی .(1311)  گوتک، جرا د ا 

  سم 

  تهران، سم مهرمحمدی،  محمود ترجم ، درسیبرنام  ی ها نظرن (  1393)  پی  جی میلر،

بررسی میزان سهواد سیاسهی   (  »1393)موسوی  ا ئاداش ، فاطم موسوی ستار ؛ نیلی، محمدروا

  2 ، شهناسی کاربردی جام  ، «سا  ههر اصفهان   اجتماعی ههر ندان بزرگ
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مههر ری؛ نههادگیری (  »1391)مختههاری نههوری  جمیلهه ؛ رژ  ناهیههد؛ مویههد  هههر ی کرنمههوی،

  3، ش تر نوی  زارش علومه  علمیمول   ،«محور برای پرستاران خدماش
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