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Abstract 

The present study aims to provide a new approach to service  learning teaching of elementary 

courses. The research has been formed using qualitative research methods in order to answer 

three basic questions. The first question to explain the basics of service-oriented curriculum 

has been answered using the documentary-inferential research method. In the following, the 

basic elements of the service-oriented curriculum including objectives, content, teaching-

learning approaches and evaluation are explained using semi-structured interviews and data 

analysis. Finally, using the theoretical research method, the proposed service-oriented 

curriculum model is designed. 
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 چکیده

های  پژوهش حاضر درصدد بوده است که رویکرد نوین خدمات محوری در تدریس دروس ابتدایی را ارائه دهد.پژوهش با استفاده از روش 
درسی خدمات محور با  پژوهش کیفی در راستای پاسخگویی به سه سوال اساسی شکل گرفته است. سوال اول مبنی بر تبیین مبانی برنامه

استنتاجی پاسخ داده شده است. در ادامه، عناصر اساسی برنامه درسی خدمات محور شامل اهداف، محتوا، _استفاده از روش پژوهش اسنادی
هایت با یادگیری و ارزشیابی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته و تحلیل داده های حاصل تبیین شده است. در ن-رویکردهای یاددهی

 بهره گیری از روش پژوهش نظریه ای، الگوی پیشنهادی برنامه درسی خدمات محور طراحی شده است
 

 الگو، برنامه درسی، یادگیری خدمات محور، روش تدریس، ابتدایی واژگان کلیدی:

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 

 مقدمه 

پیچیدگی های دنیای مدرن در سراسر جهان به این ضرورت 
تعلیم و تربیت دانش آموزان در دروس مختلف که اشاره دارد 

مند یادگیری عملی است. یادگیری خدمات محور فرصتی ازین
کند تا در مورد مشکالت اجتماعی  برای دانش آموزان فراهم می

هایی که مواجه خواهند شد، ادارکات و  و مسائل جامعه و چالش
 یریادگمطالعه یمحققان . [9]هایی را کسب کنند پیش فرض

آغاز  9773آموزش در دهه  روش کیبه عنوان محور را  خدمات
ی خدمات محور را به ریادگبه ی [2](9771) 9اندرسون، اند نموده

 اشاره می کند که افراد حل مشکالت جامعه یبرا یروشعنوان 
ی، خدمات یها تیدر فعال کیستماتیس از طریق مشارکت

در پاسخگویی به مسائل به کار  را دروس آموخته شده اتیحتوم
 یاز نمونه ها یکی محور خدمات یریادگمی گیرند. بنابراین ی

 نش آموزاناست که به دا یتجرب یریادگی یها کیتکن اریبس
را عملی اند   آموختهدر مدرسه دهد تا آنچه را که  یاجازه م

یرا شامل م یدو موضوع اصل یگوتسکیو یهانوشته. [9]سازند
 یباالتر در فرد از زندگسطح  یادعا که عملکرد ذهناین ( 9شود: 
انسان در هر  کنشادعا که این ( 2شود؛ و یحاصل م یاجتماع

یم تعدیلها ابزار و نشانه بوسیله ،یو فرد یدو سطح اجتماع
نیز بر مبنای  [0](9717) 2یدو دوگو نزیبراون، کال.  [4].شود

 مستقلتواند  ینم زین دانشکه  اند دادهنشان دیدگاه ویگوستکی 
 تی. فعالگرفته می شود ادیباشد که در آن موقعیتی  ای طیاز مح

و شناخت هستند  یریادگی یضرور یها بخش ها تیها و موقع
و  یو ساختار اجتماع قرار داریم تیرا در فعال یریادگی" دیو ما با

 ."ی موقعیت را هدفمندانه مورد بهره برداری قرار دهیمکیزیف
 و فهم دهند که درک یم حیتوض [6](9770) 9نیو هاناف یچو
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 تیدهد جدا شود و بر اهم یکه در آن رخ م یا نهیزم ازتواند  ینم
 یدارد. آنها نشان م دیتأک یواقع یزندگ یها در حوزه یریادگی

 جادیمعتبر و ا اتیدر تجرب میمفاه هیدهند که دانش توسط تعب
به  یواقع یزندگ طیدر تعامل با شرا رندهیادگی یبرا یفرصت

 . دیآ یدست م
هم تاثیر کاربرد رویکرد یادگیری  [9](2337)  4بولوئن و پری

خدمات محور را از نگاه مدارس مورد مطالعه قرار دادند از نگاه 
شرکت کنندگان در این مطالعه کاربرد این الگو نه تنها زمینه 
یادگیری معنی دار و واقعی را به همراه دارد بلکه در کنار آن 
ایجاد حس مسئولیت پذیری و وابستگی متقابل، حس نوع 

ستی، پیامدهای عاطفی و اجتماعی را نیز در فراگیران تقویت دو
 می کند.

براساس پژوهش های انجام شده می توان به صراحت بیان نمود 
این شیوه یادگیری دارای مزایایی از قبیل : تلفیق تئوری، که 

عمل ، افزایش درک دانش آموزان در زمینه رشته تحصیلی خود 
وسعه مهارت های زندگی، تغییر و ارتباط آن با جهان واقعی، ت

یادگیری بنابراین، نقش مدرس به عنوان یک تسهیل گر است. 
خدمات محور توانایی فراگیر را از طریق یادگیری فعال 

، تفکرانتقادی و  0ومشارکتی،مشغولیت در جامعه، خودکارآمدی
های متضاد در زندگی واقعی،ارتقاءمی  قرارگیری در موقعیت

تعلیم،فراگیران دانش نظری رادر موقعیتهای دراین فن . [1]دهد
دنیای واقعی به کارگرفته وبین تجربیات خدماتی ومحتوای 
درسی از طریق فعالیتها، تکالیف، تفکرمنطقی، بحث، آزمایش 

. فراگیران بامشارکت فعال [7]وتمرین ارتباط برقرارمی کنند
یافته پیشرفت می کنندومهارتهای  مدارسدرتجربیات خدماتی 

دی واجتماعی،مسئولیت پذیری اجتماعی ومهارتهای حل فر
این روش موجب یادگیری مداوم  .مساله درآنان پرورش می یابد

، افزایش مهارت های علمی فراگیران، ایجاد فرصت شغلی برای 
  .[93]آنان می شود

امروزه آموزش در واقع تغییر نگرش و مهارت افراد است. 
در بکار گیری اثر بخش و خالق فراگیران باید بتوانند توانمند 

مهارت ها و صالحیت ها در موقعیت های جدید در جهان 
  [99]پیچیده ای که مرتبا در حال تغییر است برخوردار باشند

در نهایت، پژوهش حاضر معتقد است که رویکرد یادگیری 
خدمات محور می تواند ایجاد سودمندی و کارآمدی و ایجاد توان 

جتماعی و حل مسئله را به وجود می آورد مواجهه با مشکالت ا
از طرفی این روش منافعی را نیز برای آموزش ابتدایی به همراه 
دارد که از جمله آنها می توان تربیت دانش آموزانی با انگیزه ، 
اشتغال در امور مهم و معنی دار ، ایجاد محیط یادگیری 

  [99، 92]مشارکتی ، جو تصمیم گیری مشارکتی اشاره نمود

خود  یبه طور مداوم مرزها آموزش ابتداییدر طول قرن گذشته، 
به  آموزش ابتداییاز مؤسسات  یاریبس. را گسترش داده است

خود، نشان از  تیمأمور هیانیدر ب ی راصراحت از مشارکت مدن
برای شهروندی نام  نش آموزانآماده شدن دا یتعهد خود برا

  .[94]برده اند
بنابراین پژوهش حاضر به دنبال ارائه الگوی پیشنهادی برنامه 
درسی خدمات محور برای اجرا در آموزش ابتدایی است. هدف 
پژوهش حاضر تبیین عنصر های اساسی برنامه درسی خدمت 

نش آموزان دامحور است که از طریق ان آگاهی اجتماعی 
رویکرد  افزایش بیاید. در این پژوهش چهار عنصر؛ هدف، محتوا،

های راهبرد یاددهی و یادگیری و ارزشیابی تبیین شده است. در 
این پژوهش یادگیری خدمات محور اشاره به بعد خدماتی برنامه 
های مدارس دارد که بر اهمیت تجارب یادگیری عملی به دست 
آمده از خدمت به جامعه تاکید دارد. این نگاه به یادگیری خدمات 

گیری خدمات محور درباره سیاست تفکر از طریق یاد"محور 
 [90(]2339) 6توسط باتین "های تحول آموزش ابتدایی و جامعه

 ارائه شده است. 
 

 سواالت پژوهش
 الف. مبانی اجتماعی برنامه درسی خدمات محور چه خواهد بود؟

ب. چهار عنصر اساسی برنامه درسی خدمات محور )اهداف، 
 یادگیری( چه خواهند بود؟ _محتوا، راهبردهای یاددهی

ج. الگوی پیشنهادی برنامه درسی خدمات محور چگونه خواهد 
 بود؟ 

 

 روش پژوهش
پژوهش حاضر به دنبال تبیین مبانی، عناصر و تدوین الگوی 
پیشنهادی برنامه درسی خدمات محور در آموزش ابتدایی از 
روش های پژوهش کیفی متعدد در پاسخگویی به سواالت 

با استفاده از نمونه پژوهش بهره برده است. پژوهش حاضر 
 در مورد نشیکشف، درک و به دست آوردن ب ههدفمند ب یریگ

پدیده مورد مطالعه، در اینجا تبیین عنصر های برنامه درسی 
 نش آموزان پرداخته است. دایادگیری خدمات محور برای 

در ارتباط با استخراج عنصر های مطلوب از متن مصاحبه ها، 
جامعه ی پژوهش را متخصصان در رشته برنامه ریزی درسی و 

فمند تا روانشناسی تربیتی تشکیل داد روش نمونه گیری هد
نفر از اساتیدی که  23رسیدن به اشباع نظری بود. بدین ترتیب 

 سابقه بیش از ده سال داشتند در تحقیق شرکت داده شدند..
روش گردآوری داده ها در این پژوهش به صورت یک سیکل 

( صورت گرفته است. در مرحله اول، 9چرخشی )شکل شماره 
نظور گردآوری داده به م افته،یساختار  مهینسواالتی در فرمت 
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های مرتبط با سوال ها مستقیم و غیر مستقیم از شرکت 
کنندگان پرسیده شده است. سپس داده های حاصل مورد 
بررسی اولیه قرار گرفت و مضمون های ابتدایی استخراج شده 
است. سپس جهت روشن سازی برخی مفاهیم و مضامین 

پس از شد. مصاحبه تعقیبی با برخی از شرکت کنندگان انجام 
و مورد  شد پیاده سازیو تمام مصاحبه ها ، تمام مصاحبه ها

 تجزیه تحلیل و کد گذاری قرار گرفت. 
در نهایت، برای طراحی مدل مفهومی نیز با استفاده از روش 

بر اساس اطالعات جمع آوری شده به   9ای پژوهش نظریه
طراحی الگوی پیشنهادی برنامه درسی خدمات محور اپرداخته 

های ها یا طرحواره ای، خلق چارچوبد. هدف پژوهش نظریهش
های برنامه مفهومی است که ماهیت اساسی و ساختار پدیده

سازد. پژوهشگران و متخصصان برنامه  درسی را روشن می
توانند ماهیت  ای میدرسی با استفاده از روش پژوهش نظریه

استفاده در چارچوب مورد . [96]برنامه درسی را شفافیت بخشند
( است. دانش 9779) 1این پژوهش، الگوی برنامه درسی تایلر

( 9747برنامه ریزی درسی به صورت رسمی تقریباً از زمان تایلر )
مشتمل بر یک چرخه خطی و با چند مولفه اساسی مطرح [ 99]

شده که در آن پایان این چرخه، به معنی اتمام کار برنامه ریزی 
های برنامه های این چرخه در نظامدرسی است. تعداد مولفه

ریزی درسی گوناگون بین چهار تا نه مولفه در تغییر است. اما 
اگر بخواهیم به چهار مولفه اساسی آن بپردازیم عبارتند از: تعیین 

 یادگیری و ارزشیابی.  _هدف، محتوا، انتخاب الگوهای یاددهی
 

 یافته های پژوهش:

 خدمات محورمبانی اجتماعی الگوی تدریس  -الف

 مبانی اجتماعی:
برنامه درسی باید تاکید بر تجربه اجتماعی فراگیران داشته باشد 
و تالش شود تا متناسب با این هدف تدوین شود. مبانی 
اجتماعی سه رویکرد فرعی دارد که نقش گوناگونی می تواند بر 

 .[91]برنامه درسی داشته باشد
تماعی رویکرد انتقال انتقال فرهنگی: با توجه به مبانی اج -9

فرهنگی باید زمینه ی رشد ارزشها و رفتارهایی که برای یک 
شهروند آگاه الزم است در فراگیران فراهم گردد. باورها، آگاهی 
و احترام به خود و اعتماد به نفس و مسئولیت اجتماعی و حس 
توجه به دیگران از دستاوردهایی است که با طراحی و اجرای 

 [97]د به یادگیری می بایست تحقق یابندصحیح این رویکر
شهروندی دموکراتیک: رویکرد شهروندی دموکراتیک تاکید -2

بر تفکر انتقادی، تحلیل ارزشها، مهارتهای فرایند گروهی 

فراگیران و رشد قوای عقالنی آنها دارد. تا بتوانند با بکار گرفته 
شدن در پروژهای خدمات اجتماعی هماهنگ بین موسسات 
آموزشی و جامعه تجربه درسی خود را به کار ببرند و اینکه روی 
فعالیت اجتماعی خود بیاندیشند. با توجه به این رویکرد 
کارآموزی موجب می شود فراگیران با تحلیل و تفکر و فهم بهتر 

 .[23]در حل مسائل جامعه خود مشارکت داشته باشند
مه درسی مبتنی بر تغییر اجتماعی: با توجه به این رویکرد برنا-9

خدمات محور با استخراج اهداف و محتوای برنامه درسی از 
طریق تجزیه و تحلیل جامعه باید به دنبال تجدید ساختار در 
جامعه، ارائه خدمات به جامعه و رفع نیازهای اجتماعی باشد. 
رویکرد تغییر اجتماعی خود سه بخش بازسازی اجتماعی، 

تماعی دارد. که تاثیر آنها را بر آموزش سواد اجتماعی و کنش اج
 .[29]برنامه درسی مبتنی بر خدمات محور بیان میکنیم

فراگیران باید برای ایجاد تغییر  رویکرد بازسازی اجتماعی:

و تحول در جامعه ایفای نقش کنند. پس الگوی برنامه درسی 
خدمات محوراز طریق باالبردن شعور و آگاهی انتقادی در 

تنی بر کارکرد و فعالیت اجتماعی باشد. تا آنان با فراگیران باید مب
حقوق و وظایف کار خود آشنا شوند و آن را به کار ببندند و با 
شناسایی مسائل و مشکالت و ناهنجاری های اجتماعی از 
طریق فعالیت عملی در جامعه سعی در تغییر جامعه داشته باشند 

[22].  

اجتماعی داشتن الزمه داشتن سواد  آموزش سواد اجتماعی:

افراد آگاه بر حقوق خود و دیگران، آگاه نسبت به وضع اجتماعی 
و سیاسی جامعه، فعال و مسئولیت پذیر است. برنامه درسی 
مبتنی بر خدمات محور باید طوری طراحی و اجرا شود که ابتدا 
مربیان خود بردبار، گشوده و نقاد باشند به تفاوت در ایده ها و 

ارند. سپس فراگیران نیز نحوه یادگیری را مواضع احترام بگذ
بیاموزند، دالیل و چرایی محتوای برنامه درسی را درک کنند 

 .[29]مسائلی که مسلم و بدیهی است را به چالش بکشند

کنش اجتماعی در برنامه درسی شرکت  کنش اجتماعی:

فراگیران در سطح جامعه محلی است. شخصیت فرد در این 
کنش های اجتماعی شکل میگیرد. طبق  فعالیت ها و تجارب و

نظر نیومن این به قابلیت زیست محیطی فراگیر برمی گردد. 
اینکه آنان باید توان اثر گذاری در موضوعات و مسائل اخالقی از 
قبیل )مسائل محیط زیست، حقوق مدنی، بهره کشی 
اقتصادی،...( را داشته باشند. این هدف در برنامه درسی خود 

ژه کاوشگرانه، خدمات داوطلبانه و اقدامات شامل سه پرو
  .[24]اجتماعی است

 
 : مبانی اجتماعی برنامه درسی مبتنی بر رویکرد خدمات محور2جدول شماره 
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رویکردانتقال 
 فرهنگی

 انتقال ارزشها و اخالقیات پذیرفته شده جامعه

رویکردشهروندی 
 دموکراتیک

 تاکید بر تفکر انتقادی 

   ایجاد توان تحلیل ارزشها 

   ایجاد مهارتهای گفتگو و مفاهمه 

 فراهم نمودن زمینه ی رشد قوای عقالنی در فراگیران 

  ایجاد استقالل در تفکر فراگیران 

 
رویکرد تغییر 

 اجتماعی

بازسازی 
 اجتماعی

  برای ایجاد تغییر و تحول در جامعهبرنامه درسی مبتنی بر خدمات محور 

 آشنا شدن فراگیران با حقوق و وظایف در کارورزی و خدمات خود 

 باالبردن شعور و آگاهی انتقادی مبتنی بر کارکرد و فعالیت اجتماعی در فراگیران 

 شناسایی مسائل و مشکالت و ناهنجاری ها توسط فراگیران برای تغییر در جامعه 

آموزش 
سواد 

 اجتماعی

 آموزش نحوه یادگیری توسط فراگیران 

  درک کردن دالیل و چرایی محتوای برنامه درسی توسط فراگیران 

  مربیان بردبار، گشوده و نقاد 

  به چالش کشیدن مسائل بدیهی و مسلم توسط فراگیران 

 احترام گذاشتن به اطالعات و فرهنگ عموم و توده مردم 

کنش 
 اجتماعی

  جامعه محلی برای کارورزی و خدمات رسانیشرکت فراگیران در سطح 

 شکل گیری شخصیت افراد در این کنش ها و تجارب 

 ایجاد قابلیت زیست محیطی در فراگیر 

  ).....توان اثرگذاری و تغییر در موضوعات و مسائل )اخالقی، حقوقف محیط زیست، اقتصادی 

 

محتوا ، شناسایی سطح مطلوب عناصر اهداف ، -ب

 یادگیری، ارزشیابی-راهبرد یاددهی

 اهداف

  داده های حاصل از تحلیل متن مصاحبه 
در ورود به بحث تبیین و روشن بخشی اهداف برنامه درسی 
خدمات محور در سطح آموزش ابتدایی ، بسیاری از مشارکت 

النظر بودند که این رویکرد بیشتر فرآیند محور  کنندگان متفق
 ر؛ بنابراین آن ها اذعان نمودند که است تا نتیجه محو

هدف های درسی در طراحی این الگویی ستون فقرات آن را  -
 تشکیل می دهند. 

هدف اصلی، ایجاد بستری است که می تواند موجب فعالیت  -
 نش آموزان شود. داخدمات محوری در 

نش آموزان داهدف این رویکرد عملی سازی آنچه است که  -
اهداف این الگو باید موجبات مهارت  در مدارس یاد گرفته اند.

 نش آموزان به وجود آورد.داآموزی را در 

این الگوی تدریس باید فراگیران را در درک درست اهداف  -
 دروس یاری رساند. 

با بکار بردن درست اهداف در ارائه الگو تمامی عناصر دیگر  -
 جهت مشخصی می یابند.

اهداف این الگو باید حین انجام فعالیت اجتماعی خدمات  -
 نش آموزان تمام اهداف مورد نظر دیگر را پوشش دهد. دامحور 

اهداف این الگو باید موجب تقویت مهارت های ارتباطی،  -
نش آموزان دامسئولیت مدنی، شایستگی شغلی و تعهد کاری در 

 شود.

پذیری  اهداف الگو باید در جهت افزایش حس مسئولیت -
 فراگیران در انجام فعالیت عملی در مدارس باشد.

اهداف این رویکرد خدمت، فعالیت و کاربست دانش آموخته  -
 شده در محیط های متنوع و گاهی محروم جامعه باشد. 

این رویکرد کمک می کند افراد باورها و هویت شکل گرفته  -
شده در محیط های آموزشی را در محیط های عملی مورد 

قرار دهند؛ بنابراین ممکن است ارزش ها و باور ها و سنجش 
 هویت حرفه ای خود را تغییر دهند و یا تثبیت کنند. 

 :بررسی ماهیت نظری عنصر هدف 
اند، در رویکرد  براساس آنچه که داده های مصاحبه روشن نموده

خدمات محور برای کار عملی خدماتی هدف ها کلی تر و اساسی 
ین اهداف با توجه به مواد درسی متفاوت تر انتخاب می شوند. ا

قابلیت جزئی تر شدن و عملیاتی تر شدن را دارا هستند. 
، کنشگران  نش آموزانداکنشگران برنامه درسی از قبیل اساتید، 

مدارس هستند که تبیین کننده اهداف جزئی خواهند بود. اما 
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غایت های برنامه درسی رویکرد خدمات محور براساس آنچه که 
ده های مصاحبه نشان داده است، ایجاد نگرش وسیع تری از دا

اهداف دروس مدارس در عمل و فعالیت است. در این راستا 
اهداف یادگیری دیگری نیز استخراج شده است که از قبیل : 

 لهیبه وسنش آموزان داافزایش و عمق بخشی به یادگیری 
 یامهارت ه، توسعه با تجربه و تفکر با عمل یتئور وستنیپ

نش آموزان همانند ایجاد روحیه همکاری و دامدنی  و یشهروند
مشارکت، تفکر انتقادی،... مشارکت داوطلبانه و مشتاقانه، و 

ها و  های اجتماعی، ناکارآمدی توانایی مقابله یا پاسخ به چالش
های آن. اگرچه این غایت ها جنبه آرمانی دارند و الزم  ناعدالتی

قیق تر بیان است مقصود از انجام کار عملی خدماتی به طور د
نش آموزان انتظار می رود در داشود. اما بیان روشن آنچه که از 

جریان فعالیت خدماتی یاد بگیرند، بدون مشخص شدن اهداف 
 کلی و دقیق دوره فعالیت عملی خدماتی امکان پذیر نخواهد بود.

 محتوا 

  داده های حاصل از تحلیل متن مصاحبه 
طریق این الگو نیاز به برای تحقق اهداف دروس مدارس از  -

 محتوای مناسب با اهداف داریم.

انتخاب محتوای مناسب در این الگو ضروری است زیرا  -
 پوشش دهنده و به ثمر رساننده اهداف است. 

 نش آموزان را در درک محتوا یاری رساند. دااین الگو باید  -

نش آموزان را در بکارگیری محتوا در فعالیت دااین الگو باید  -
 اری رساند.عملی ی

این الگو می تواند موجب عینی سازی محتوای نظری دروس  -
 مدارس شود. 

در این رویکرد باید بین محتوا و انجام فعالیت خدماتی در  -
 مدارس هماهنگی در نظر گرفته شود.

نش داهایی باشد که  محتوا در این الگو می تواند فعالیت -
 شوند.آموزان در مدارس مربوطه به خدمت آن مشغول می 

محتوای الگوی تدریس مبتنی بر رویکرد خدمات محور باید  -
 نش آموزان شود. داموجب یادگیری مادام العمر 

 مدارسمحتوا باید بافعالیت خدمات محوری و مطالب دروس  -
 مرتبط باشد.

در را  نش آموزاندابا توجه به محتوا می توان فعالیت خدماتی  -
 معنی دار کرد. مدارس

ین رویکرد منجر به انجام فعالیت واقعی در ا درسیمحتوای  -
 اجتماع می شود.  مدارس

 محتوای باید موجب بدست آمدن تجربه واقعی و عینی از -
 شود. دروس

محتوای مطالب درسی در این الگو می تواند موجب کمک به  -
 برای استفاده بهتر از محیط اجتماعی شود. نش آموزاندا

 :بررسی ماهیت نظری عنصر محتوا -
همانطور که داده های مصاحبه قابل استنباط است محتوای 
برنامه درسی همانند اهداف خدمات محور متناسب با موضوعات 
و مواد درسی متنوع متفاوت خواهد بود. با این حال محتوای 
برنامه درسی خدمات محور براساس نظر مشترک مصاحبه 

از جامعه شوندگان مبتنی بر انتقال دانش و مهارت و منطبق بر نی
باشد و موجب تعلیم فراگیران و آماده ساختن آنان برای خدمت 
رساندن درجامعه، بهبود درک بهتری از دانش، افزایش مهارت و 
کاربرد دانش در عمل شود. فعالیت عملی خدماتی در واقع مکمل 
و تقویت کننده محتوای دروس نظری است و موجب می شود 

شده را عمال به کار گیرند.  نش آموزان محتوای نظری آموختهدا
در واقع محتوای برنامه درسی خدمات محور، شکلی عینی و 
تجربی محتوای نظری و مفهومی در مدارس خواهد بود. آموزش 
خدمات محور بیانگراینست که عالوه بر آموزش محتوای نظری 

نش آموزان نیز توجه شود. دابه محتوای عملی و مهارت آموزش 
درک بهتر محتوای نظری بهتر است ملزم به نش آموزان برای دا

 انجام فعالیت خدماتی باشند. 

 های مربوط به راهبردهای یادگیری داده
 داده های حاصل از مصاحبه 

یادگیری خدمات محور در مورد  قیاطالعات دق نش آموزاندا -
 دریافت می کنند 

 نش آموزان به اهداف یادگیری خدمات محور آشنا شوند . دا -

آموزان در مورد اهداف و رویکرد یادگیری خدمات نش دا -
 محور و مسئولیت های آنان در مدارس گفتگو کنند.

نش آموزان طی جلساتی در مورد تجربیات خدمت خود در دا -
 مدارس گفتگو کنند و تجربیات خود را به اشتراک بگذارند. 

نش آموزان سناریو ها و داستان دای هم برگزار شود تا جلسات  -
 در مورد ارتباط تئوری و عمل بیان کنند های خود

نش آموزان روایت های خود را از تجربیات حاصله از دا -
 شرکت در فعالیت ها در قالب داستان هایی بیان کنند.

 

  بررسی ماهیت نظری عنصر راهبرد یاددهی و

 :یادگیری

مهم ترین راهبرد یاددهی و یادگیری در رویکرد خدمات محور، 
در مورد تجربه ها است. نکته مورد   93و تامل  7بحث و گفتگو

توجه در این بخش، اهمیت گفتگو و تامل در مورد فعالیت های 
نش آموزان به داواقعی است که در مدارس ارائه می شود و 

تجربه آن می پردازند. می توان گفت که مصاحبه شوندگان به 
نش دادو مرحله از تامل اشاره داشته اند؛ مرحله پیش از حضور 
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آموزان در مدارس و تجربه فعالیت های خدمت محور و مرحله 
بعد از رویارویی با تجربه واقعی خدمات محور؛ اولی با هدف 

نش آموزان با برنامه و درک اهداف و رویکرد برنامه و داآشنایی 
نش آموزان دادومی با هدف تبیین تعمیق درک و دانش حاصله 

از حضور در مدارس صورت می گیرد. مرحله اول، در قالب 
نش آموزان کمک داجلسات بحث و گفتگو شکل می گیرد به 

می کند با اهداف برنامه دوره خدمات محور ارتباط برقرار کنند، 
به کاوش در مورد جامعه مورد هدف بپردازند، درک درستی از 

و مسئولیت و وظایف خو گروهی که با آنان تعامل خواهند کرد 
بیابند. در مرحله دوم تامل، آنان به بررسی شکاف های موجود 
بین تئوری و عمل، چالش های مواجهه شده در جامعه عمل، 
بازنگری در نگرش های درست و نادرست موجود از عرصه عمل 

کند تا دانش آموزان ارتباط برقرار کردن با برنامه  یکمک م
 نکهیاز ا نانیاطم یبرا یا لهیوس کی نیدوره، اما همچن یدرس

از طریق  آموزش خدمات خود قیاز طر قتیدانش آموزان در حق
 داستان ها، روایت ها و اجرای سناریو ها بپردازند.

 

 ارزشیابی 

  داده های حاصل از تحلیل متن مصاحبه ها 
ارزشیابی را باید به عنوان یک عنصر ضروری در الگوی  -

 خدمات محور در نظر گرفت.تدریس مبتنی بر رویکرد 
ارزشیابی عنصری ضروری در طراحی این الگو است زیرا  -

میزان ارتباط مناسب بین یادگیری خدمات محور و یادگیری 
 درس های مدارس را نشان می دهد.

تامل های خود را در قالب برنامه، دانش آموزان  انیدر پا -
 یزیه چ: چدندیکش ریبه تصو رینظ نوشتاری در پاسخ به سؤاالت

متفاوت  زهای؟ چطور چچه احساسی در مورد آن داشتم دم؟یرا د
 استفاده کنم؟ دیددانش ج نیهستند؟ چگونه از ا

نش آموزان بخشی از فرآیند دااز عملکرد  ارزیابی مدارس  -
 ارزشیابی خواهد بود. 

کمک می کند معنای تجربه  نش آموزاندا ارزشیابی به -
 مشارکت اجتماعی خود را درک کنند.

نش آموزان بین آنچه از محیط داارزشیابی موجب می شود تا  -
 اجتماعی آموختند با کالس درس خود پیوند برقرار کنند.

نش آموزان تا فرضیه ها و ارزش های دافرصتی است برای  -
خود از فعالیت خدماتی در مدارس را مورد بررسی و سوال قرار 

 دهند.

امدهای کار و نش آموزان به تاثیرات و پیداموجب می شود  -
 فعالیت خدمات محور خود در جامعه توجه کنند.

نش آموزان به ارزشها و اعتقادات خودشان می داموجب انتقاد  -
 شود.

 بررسی ماهیت نظری عنصر ارزشیابی: 
از فعالیت عملی  نش آموزاندابخشی از فرایند ارزشیابی نهایی 

آنها انجام می گیرد. ارزیابی از فعالیت خدماتی به دو صورت 
و بازخورد فعالیت خدماتی  نش آموزاندااست، بازخورد مستقیم از 

اجتماعی همکار. در بخش ارزیابی از  مدارساز  نش آموزاندا
نش دافعالیت عملی یا خدماتی یکی از کمک های استاد به 

به خود ارزیابی یا خود سنجی در مرحله دوم واداشتن آنها  آموزان
به بررسیی و ارزیابی  نش آموزانداتامل است. در این مرحله 

عملکرد و فعالیت خدماتی خود و سایرین می پردازند و نتیجه 
ارزیابی خود را در قالب داستان ها و یادداشت هایی ارائه می 

ر د نش آموزاندادهند. ارائه چارچوب و چک لیست عملکرد 
نیز به  مدارسفعالیت خدمات محور نیز ضروری خواهد بود تا 

 در حین خدمت بپردازند.  نش آموزانداارزیابی 
 

ج. الگوی پیشنهادی برنامه درسی یادگیری خدمات 

 محور 
پژوهش حاضر با مصاحبه با متخصصان برنامه درسی و 
روانشناسی، الگوی پیشنهادی برنامه درسی یادگیری خدمات 
محور را به منظور دستیابی به اهدافی چون کمک به بهبود 
مستمر کیفیت آموزش و کارعملی در آموزش ابتدایی، حصول 
 اطمینان از دستیابی دانش آموختگان به استاندارهای حرفه ای
تعیین شده، ترویج عدالت، دسترسی و فرصت های آموزشی 

نش آموزان و ترغیب و تشویق محیط مدارس برای دابرای 
( ارائه شده 2یادگیری در شکل شماره ) -ترفیع کیفیت یاددهی

 است. 
الگوی پیشنهادی از دو بخش؛ حوزه های مطالعاتی مرتبط با 

شده است. در برنامه درسی و عناصر اصلی برنامه درسی تشکیل 
بخش اول که پایه و اساس الگو است، سه حوزه مطالعاتی مرتبط 
با برنامه درسی؛ مبانی فلسفی، مبانی جامعه شناختی و مبانی 
 روانشناختی برنامه درسی یادگیری خدمات محور بیان شده است.

در بخش بعدی چهار عنصر اصلی برنامه درسی شامل اهداف، 
ادگیری و روش های ارزشیابی در ی-محتوا، راهبردهای یاددهی

قالب الگو برنامه درسی تایلر ارائه شده است. این الگو با رجوع به 
مبانی فلسفی، اجتماعی و روانشناختی، اهداف غایی برنامه درسی 
خدمات محور را از قبیل ایجاد یادگیری عمیق و معنی دار، تلفیق 

وانایی تئوری و عمل، توسعه مهارت های شهروندی و مدنی و ت
پاسخ به چالش های پیچیده جامعه را نشان می دهد. در مرحله 
بعدی، نشان داده شده است که محتوا برنامه درسی خدمات 
محور از تلفیق محتوای نظری، عملی و استاندارهای مواد درسی 
تبیین شده است. در تدوین محتوا برنامه درسی خدمت محور 

های خدماتی در  الیتضروری است که هماهنگی بین محتوا و فع
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ارتباط فعالیت خدمات محوری با مطالب دروس مدارس ، 
تناسب با موضوعات و مواد درسی متنوع متفاوت لحاظ و  مدارس

-شود. در مرحله بعدی الگو برنامه درسی، به راهبردهای یاددهی
یادگیری پرداخته شده است. حلقه اصلی و کلیدی این عنصر 

از خدمت در مدارس ها و حین و  تامل است، که در مرحله پیش
بعد از خدمت در مدارس ها صورت می گیرد. این راهبرد امکان 

نش آموزان در مورد تجربیات خود در داآن را فراهم می کند که 
قالب بحث و گفتگو، روایت پردازی و سناریو سازی تامل کنند. 
در مرحله آخر این الگو، روش های ارزشیابی روشن شده است 

نش آموزان از عملکرد دادو شیوه خود ارزیابی؛ ارزیابی که به 
خود و ارزیابی بیرونی؛ ارزیابی توسط مدارس محل خدمت 

 صورت می گیرد. 

 

 

 آموزش ابتداییالگوی پیشنهادی برنامه درسی یادگیری خدمات محور در (. 2شکل شماره )
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 نتیجه گیریبحث و 
بررسی و مطالعات، و یافته های  های حاصل از بر اساس یافته

مبتنی بر رویکرد  حاصل از مصاحبه، الگوی پیشنهادی تدریس
نش آموزان را پردازش داخدمات محور تدوین شد. این الگو 

کننده اطالعات ، کسانی که تجربه می کنند و برای حل مسائل 
هدف آن . [20]می خواهد به جستجوی اطالعات می پردازند، 

خلق افرادی است که توان خود نظارتی بر فرایندهای ذهنی خود 
را داشته و قادر باشند فعالیتهای ذهنی خود را تنظیم و بازسازی 

کسانی که . [26]کنند و به خود کنترلی و خود تنظیمی به پردازند
توان حل مسائل را داشته باشند و این توان زمینه خود باوری و 

کسانی که تفکر انتقادی . [29]عزت نفس را در آنها شکوفا سازد
در آنها رشد یافته و نسبت به مسائل پیرامون خود تیز بین 

نش آموزانی که عالوه بر دست یابی به سطوح دا .[21]باشند
 [27]باالی شناختی از سواد اجتماعی باالیی برخوردار باشند

مل که هدف اصلی نش آموزانی که به کمک تلفیق نظر با عدا
در اجرایی کردن این الگو است، عالوه بر اینکه به فهم عمیق از 
مطالب نظری و کاربرد آنها در دنیای واقعی برسند، زمینه ی 

با به کارگیری این الگو . [93]ها در آینده فراهم گردد اشتغال آن
فراگیران بین دانش فردی، حرفه ای و عملی خود ارتباط ایجاد 

تری از رشته تحصیلی خود و ارتباط ان  درک عمیقمی کنند و 
این الگو نه تنها به حوزه  .[9]با محیط اطراف به دست می آورند 

ی شناختی و مهارتی توجه ویژه داشته است بلکه حوزه نگرشی 
در آن نیز از جایگاهی باال قرار دارد شناخت ارزشهای حاکم بر 

از جمله جامعه، رشد حس نوع دوستی و مسئولیت پذیری 
اهدافی است که به منظور دست یابی به آنها این الگو تدوین 
شده است. در این الگو مدرس نقش یک تسهیل گر دارد و 

یادگیری طی شده براساس این الگو توان خلق -فرآیند یاددهی
یادگیرنده های مادام العمر را دارد و حرکتی است از سمت 

ی فعال و معنی دار. یادگیری غیر فعال و سنتی به سمت یادگیر
الگوی پیشنهادی در این پژوهش عالوه بر کم سابقه بودن توان 
به کار گرفته شدن را در رشته های مختلف تحصیلی که از نظر 
ماهیت به گونه ای هستند که از طریق عمل می توان به فهم 
عمیق تر مباحث نظریی رسید. در نهایت، عملیاتی سازی الگوی 

دمات محور در آموزش ابتدایی امکانی پیشنهادی یادگیری خ
 یاعضا اب رندیگمی  ادنش آموزان فراهم می کند که یدابرای 

به طور کارآمد تبادل داشته باشند و به آنان  یخدمات مدارس
نظریه را در عمل به کار گیرند تا ارتباط برنامه ، احترام بگذارند

های مدارس را درک کنند و از طریق تامل در تجربه مشارکت 
مفهوم کنندگان، دانش ارزشمند و معنی داری کسب نمایند. 

 تیاولو"بر مفهوم  یادیتا حد ز یخدمات آموزش یریادگی
شده است، که در آن دانش  انیب ییویاست که توسط د "تجربه

حل مشکالت موجود  یرا برا مدارس یتوانند الگوها یوزان مآم
 اب هدفمندانه یتجربه عمل نیاعمال کنند. ا مدارسدر خارج از 

 تربیت و آموزش تلفیق شده است.
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