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در جهت آموزش تلفیقیرویکرد نوین  با ارائه الگوي تدریس  

  1الهه قاسم پور خوشرودي

  چکیده

 ائه دهد.را ار دروس ابتدایی تلفیقی رویکرد نوین خدمات محوري در تدریسپژوهش حاضر درصدد بوده است که        

هاي پژوهش کیفی در راستاي پاسخگویی به سه سوال اساسی شکل گرفته است. سوال اول مبنی بر پژوهش با استفاده از روش

ناصر در ادامه، ع استنتاجی پاسخ داده شده است._تبیین مبانی برنامه درسی خدمات محور با استفاده از روش پژوهش اسنادي

زشیابی با استفاده از مصاحبه نیمه یادگیري و ار-ه درسی خدمات محور شامل اهداف، محتوا، رویکردهاي یاددهیاساسی برنام

، الگوي پیشنهادي ساختار یافته و تحلیل داده هاي حاصل تبیین شده است. در نهایت با بهره گیري از روش پژوهش نظریه اي

 برنامه درسی خدمات محور طراحی شده است. 

 ه ها: الگو، برنامه درسی، یادگیري خدمات محور، روش تدریس، ابتداییکلید واژ

 

  مقدمه:

مند ازینوس مختلف تعلیم و تربیت دانش آموزان در درکه پیچیدگی هاي دنیاي مدرن در سراسر جهان به این ضرورت اشاره دارد 

کند تا در مورد مشکالت اجتماعی و مسائل جامعه و است. یادگیري خدمات محور فرصتی براي دانش آموزان فراهم می تلفیقییادگیري 

مطالعه محققان ). 522؛ 2002کسب کنند (آیلر،  در دروس مختلف هایی راهایی که مواجه خواهند شد، ادارکات و پیش فرضچالش

   .اندآغاز نموده 1990در دهه  تلفیقی زشآمو روش کیبه عنوان محور را  خدمات يریادگی

ورد مطالعه قرار م مدارساز نگاه  در تلفیق دروس ) هم تاثیر کاربرد رویکرد یادگیري خدمات محور را2009بولوئن و پري (   

اه دارد بلکه در کنار آن همر دادند از نگاه شرکت کنندگان در این مطالعه کاربرد این الگو نه تنها زمینه یادگیري معنی دار و واقعی را به

  قویت می کند.تایجاد حس مسئولیت پذیري و وابستگی متقابل ، حس نوع دوستی ، پیامدهاي عاطفی و اجتماعی را نیز در فراگیران 

این شیوه یادگیري داراي مزایایی از قبیل : تلفیق تئوري، براساس پژوهش هاي انجام شده می توان به صراحت بیان نمود که   

عمل ، افزایش درک دانش آموزان در زمینه رشته تحصیلی خود و ارتباط آن با جهان واقعی، توسعه مهارت هاي زندگی، تغییر نقش مدرس 

دگیري فعال ومشارکتی،مشغولیت در جامعه، ر توانایی فراگیر را از طریق یایادگیري خدمات محوبنابراین، به عنوان یک تسهیل گر است. 

 ). دراین فن تعلیم،6؛2004هاي متضاد در زندگی واقعی،ارتقاءمی دهد (ولز و گرابرت،، تفکرانتقادي و قرارگیري در موقعیت2خودکارآمدي

طریق فعالیتها، تکالیف، در موقعیتهاي دنیاي واقعی به کارگرفته وبین تجربیات خدماتی ومحتواي درسی از  فراگیران دانش نظري را

یافته  مدارس). فراگیران بامشارکت فعال درتجربیات خدماتی 9؛ 2010تفکرمنطقی، بحث، آزمایش وتمرین ارتباط برقرارمی کنند(بیلیگ، 

                                                
  aeghnb@yahoo.com  :دکتري برنامه ریزي درسی  ١

   
٢Self-efficacy 



                             

 9

جب این روش مو .مهارتهاي فردي واجتماعی،مسئولیت پذیري اجتماعی ومهارتهاي حل مساله درآنان پرورش می یابد و پیشرفت می کنند

  ). 2001یادگیري مداوم ، افزایش مهارت هاي علمی فراگیران، ایجاد فرصت شغلی براي آنان می شود (هیز و هیل،

ثر بخش و خالق مهارت امروزه فراگیران باید بتوانند توانمند در بکار گیري اآموزش در واقع تغییر نگرش و مهارت افراد است. 

   ).1025، 1394اسکندري، جهان پیچیده اي که مرتبا در حال تغییر است برخوردار باشند (اردالن،ها و صالحیت ها در موقعیت هاي جدید در 

آموزش راي منافعی را نیز بدر ضمن تلفیق دروس در نهایت، پژوهش حاضر معتقد است که رویکرد یادگیري خدمات محور   

ی دار ، ایجاد محیط یادگیري با انگیزه ، اشتغال در امور مهم و معنبه همراه دارد که از جمله آنها می توان تربیت دانش آموزانی  ابتدایی

 ). 1390وري ؛ هروي کریموي ، رژه، مختاري ن2015گندوز و تیزر، مشارکتی ، جو تصمیم گیري مشارکتی اشاره نمود ( سایکان ، 

آموزش اجرا در  برايتلفیق دروس  برمبنايبنابراین پژوهش حاضر به دنبال ارائه الگوي پیشنهادي برنامه درسی خدمات محور 

نش آموزان دای است. هدف پژوهش حاضر تبیین عنصر هاي اساسی برنامه درسی خدمت محور است که از طریق ان آگاهی اجتماع ابتدایی

در این پژوهش  شده است. افزایش بیاید. در این پژوهش چهار عنصر؛ هدف، محتوا، رویکرد هاي راهبرد یاددهی و یادگیري و ارزشیابی تبیین

ده از خدمت به یادگیري خدمات محور اشاره به بعد خدماتی برنامه هاي مدارس دارد که بر اهمیت تجارب یادگیري عملی به دست آم

و  آموزش ابتداییول تفکر از طریق یادگیري خدمات محور درباره سیاست هاي تح"جامعه تاکید دارد. این نگاه به یادگیري خدمات محور 

  ) ارائه شده است. 492، ص. 2003توسط باتین ( "جامعه

  سواالت پژوهش

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

  یادگیري) چه خواهند بود؟ _ب. چهار عنصر اساسی برنامه درسی خدمات محور (اهداف، محتوا، راهبردهاي یاددهی

  ج. الگوي پیشنهادي برنامه درسی خدمات محور چگونه خواهد بود؟ 

  روش پژوهش

از روش  تداییآموزش ابپژوهش حاضر به دنبال تبیین مبانی، عناصر و تدوین الگوي پیشنهادي برنامه درسی خدمات محور در 

کشف،  هفمند بهد يریاستفاده از نمونه گبا هاي پژوهش کیفی متعدد در پاسخگویی به سواالت پژوهش بهره برده است. پژوهش حاضر 

نش داحور براي مپدیده مورد مطالعه، در اینجا تبیین عنصر هاي برنامه درسی یادگیري خدمات  در مورد نشیدرک و به دست آوردن ب

  آموزان پرداخته است. 

سی و روانشناسی تربیتی رشته برنامه ریزي دردر ارتباط با استخراج عنصر هاي مطلوب از متن مصاحبه ها، جامعه ي پژوهش را متخصصان در 

از ده سال داشتند در  نفر از اساتیدي که سابقه بیش 20تشکیل داد روش نمونه گیري هدفمند تا رسیدن به اشباع نظري بود. بدین ترتیب 

  تحقیق شرکت داده شدند..

االتی در ورت گرفته است. در مرحله اول، سو) ص1روش گردآوري داده ها در این پژوهش به صورت یک سیکل چرخشی (شکل شماره 

ن پرسیده شده است. سپس به منظور گردآوري داده هاي مرتبط با سوال ها مستقیم و غیر مستقیم از شرکت کنندگا افته،یساختار  مهینفرمت 

فاهیم و مضامین زي برخی مداده هاي حاصل مورد بررسی اولیه قرار گرفت و مضمون هاي ابتدایی استخراج شده است. سپس جهت روشن سا

مورد تجزیه تحلیل و کد  و شد پیاده سازيو تمام مصاحبه ها ، پس از تمام مصاحبه هامصاحبه تعقیبی با برخی از شرکت کنندگان انجام شد. 

  گذاري قرار گرفت. 
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بر اساس اطالعات جمع آوری شده به طراحی  3ایدر نهایت، برای طراحی مدل مفهومی نیز با استفاده از روش پژوهش نظریه

های مفهومی است که ها یا طرحوارهای، خلق چارچوبالگوی پیشنهادی برنامه درسی خدمات محور اپرداخته شد. هدف پژوهش نظریه

از روش پژوهش سازد. پژوهشگران و متخصصان برنامه درسی با استفاده های برنامه درسی را روشن میماهیت اساسی و ساختار پدیده

). چارچوب مورد استفاده در این پژوهش، الگوی برنامه 273؛ 1991توانند ماهیت برنامه درسی را شفافیت بخشند (شورت، ای مینظریه

) مشتمل بر یک چرخه خطی و با چند مولفه 1949دانش برنامه ریزی درسی به صورت رسمی تقریباً از زمان تایلر () است. 1991درسی تایلر (

های برنامه های این چرخه در نظامساسی مطرح شده که در آن پایان این چرخه، به معنی اتمام کار برنامه ریزی درسی است. تعداد مولفها

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

  یادگیری و ارزشیابی.  _تخاب الگوهای یاددهیان

  یافته هاي پژوهش:

 ي تدریس خدمات محورمبانی اجتماعی الگو -الف

  مبانی اجتماعی:

ین شود. مبانی اجتماعی برنامه درسی باید تاکید بر تجربه اجتماعی فراگیران داشته باشد و تالش شود تا متناسب با این هدف تدو

  ). 36، 1390نقش گوناگونی می تواند بر برنامه درسی داشته باشد ( میلر، سه رویکرد فرعی دارد که 

آگاه الزم  گی: با توجه به مبانی اجتماعی رویکرد انتقال فرهنگی باید زمینه ی رشد ارزشها و رفتارهایی که برای یک شهروندانتقال فرهن -1

به دیگران از دستاوردهایی  اعتماد به نفس و مسئولیت اجتماعی و حس توجهاست در فراگیران فراهم گردد. باورها، آگاهی و احترام به خود و 

  ). 1390،25است که با طراحی و اجرای صحیح این رویکرد به یادگیری می بایست تحقق یابند(کرم افروز،

ان و رشد د گروهی فراگیرهروندی دموکراتیک: رویکرد شهروندی دموکراتیک تاکید بر تفکر انتقادی، تحلیل ارزشها، مهارتهای فراینش-2

و جامعه تجربه درسی  قوای عقالنی آنها دارد. تا بتوانند با بکار گرفته شدن در پروژهای خدمات اجتماعی هماهنگ بین موسسات آموزشی

ن با تحلیل و ود فراگیراشخود را به کار ببرند و اینکه روی فعالیت اجتماعی خود بیاندیشند. با توجه به این رویکرد کارآموزی موجب می 

  ). 46، 1389تفکر و فهم بهتر در حل مسائل جامعه خود مشارکت داشته باشند ( شارع پور، 

جزیه و تی: با توجه به این رویکرد برنامه درسی مبتنی بر خدمات محور با استخراج اهداف و محتوای برنامه درسی از طریق تغییر اجتماع-3

کرد تغییر اجتماعی خود سه تحلیل جامعه باید به دنبال تجدید ساختار در جامعه، ارائه خدمات به جامعه و رفع نیازهای اجتماعی باشد. روی

دمات محور بیان میکنیم خازسازی اجتماعی، آموزش سواد اجتماعی و کنش اجتماعی دارد. که تاثیر آنها را بر برنامه درسی مبتنی بر بخش ب

  ). 72، 1393( نیلی،

از ه درسی خدمات محورفراگیران باید برای ایجاد تغییر و تحول در جامعه ایفای نقش کنند. پس الگوی برنام رویکرد بازسازي اجتماعی:

حقوق و وظایف کار خود آشنا  طریق باالبردن شعور و آگاهی انتقادی در فراگیران باید مبتنی بر کارکرد و فعالیت اجتماعی باشد. تا آنان با

 امعه سعی در تغییر جامعهجشوند و آن را به کار ببندند و با شناسایی مسائل و مشکالت و ناهنجاری های اجتماعی از طریق فعالیت عملی در 

  ). 54، 1392داشته باشند (توسلی،

الزمه داشتن سواد اجتماعی داشتن افراد آگاه بر حقوق خود و دیگران، آگاه نسبت به وضع اجتماعی و سیاسی  آموزش سواد اجتماعی:

خود بردبار، گشوده جامعه، فعال و مسئولیت پذیر است. برنامه درسی مبتنی بر خدمات محور باید طوری طراحی و اجرا شود که ابتدا مربیان 
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مه و نقاد باشند به تفاوت در ایده ها و مواضع احترام بگذارند. سپس فراگیران نیز نحوه یادگیری را بیاموزند، دالیل و چرایی محتوای برنا

  ). 42، 1372درسی را درک کنند مسائلی که مسلم و بدیهی است را به چالش بکشند( عالقه بند،

ر برنامه درسی شرکت فراگیران در سطح جامعه محلی است. شخصیت فرد در این فعالیت ها و تجارب کنش اجتماعی د کنش اجتماعی:

و کنش های اجتماعی شکل میگیرد. طبق نظر نیومن این به قابلیت زیست محیطی فراگیر برمی گردد. اینکه آنان باید توان اثر گذاری در 

حقوق مدنی، بهره کشی اقتصادی،...) را داشته باشند. این هدف در برنامه درسی موضوعات و مسائل اخالقی از قبیل (مسائل محیط زیست، 

  ). 1385،25خود شامل سه پروژه کاوشگرانه، خدمات داوطلبانه و اقدامات اجتماعی است (آیتی، 

 
  یادگیري، ارزشیابی-مطلوب عناصر اهداف ، محتوا ، راهبرد یاددهیشناسایی سطح -ب

  اهداف

  داده هاي حاصل از تحلیل متن مصاحبه  �

، بسیاری از مشارکت کنندگان  آموزش ابتداییدر ورود به بحث تبیین و روشن بخشی اهداف برنامه درسی خدمات محور در سطح 

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

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

  : مبانی اجتماعی برنامه درسی مبتنی بر رویکرد خدمات محور2جدول شماره 

  ارزشها و اخالقیات پذیرفته شده جامعهانتقال   رویکردانتقال فرهنگی

  تاکید بر تفکر انتقادی �  رویکردشهروندی دموکراتیک

 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

ی 
بازساز

ی
جتماع

ا
  برنامه درسی مبتنی بر خدمات محور برای ایجاد تغییر و تحول در جامعه �  

 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 �

 برای تغییر در جامعهشناسایی مسائل و مشکالت و ناهنجاری ها توسط فراگیران  �

ی
جتماع

ش سواد ا
آموز

  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  �

 مردماحترام گذاشتن به اطالعات و فرهنگ عموم و توده  �

ی
ش اجتماع

کن
  شرکت فراگیران در سطح جامعه محلی برای کارورزی و خدمات رسانی �  

 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.....) �
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 نش آموزان شود. دادر هدف اصلی، ایجاد بستری است که می تواند موجب فعالیت خدمات محوری  -

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

 نش آموزان به وجود آورد.دارا در 

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

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

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

 آموزان شود. نشدااهداف این الگو باید موجب تقویت مهارت های ارتباطی، مسئولیت مدنی، شایستگی شغلی و تعهد کاری در  -

 اهداف الگو باید در جهت افزایش حس مسئولیت پذیری 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 سنجش قرار  -

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

  بررسی ماهیت نظري عنصر هدف: �

اند، در رویکرد خدمات محور برای کار عملی خدماتی هدف ها کلی تر و اساسی تر احبه روشن نمودهبراساس آنچه که داده های مص

انتخاب می شوند. این اهداف با توجه به مواد درسی متفاوت قابلیت جزئی تر شدن و عملیاتی تر شدن را دارا هستند. کنشگران برنامه درسی 

هستند که تبیین کننده اهداف جزئی خواهند بود. اما غایت های برنامه درسی رویکرد  ، کنشگران مدارس نش آموزاندااز قبیل اساتید، 

خدمات محور براساس آنچه که داده های مصاحبه نشان داده است، ایجاد نگرش وسیع تری از اهداف دروس مدارس در عمل و فعالیت 

 لهیبه وسنش آموزان دایل : افزایش و عمق بخشی به یادگیری است. در این راستا اهداف یادگیری دیگری نیز استخراج شده است که از قب

نش آموزان همانند ایجاد روحیه همکاری و مشارکت، تفکر دامدنی  و یشهروند یمهارت ها، توسعه با تجربه و تفکر با عمل یتئور وستنیپ

های آن. اگرچه این غایت ها و ناعدالتیتماعی، ناکارآمدیهای اجانتقادی،... مشارکت داوطلبانه و مشتاقانه، و توانایی مقابله یا پاسخ به چالش

نش آموزان داها جنبه آرمانی دارند و الزم است مقصود از انجام کار عملی خدماتی به طور دقیق تر بیان شود. اما بیان روشن آنچه که از 

یق دوره فعالیت عملی خدماتی امکان پذیر نخواهد انتظار می رود در جریان فعالیت خدماتی یاد بگیرند، بدون مشخص شدن اهداف کلی و دق

  بود.

 محتوا 

  داده هاي حاصل از تحلیل متن مصاحبه  �

  برای تحقق اهداف دروس مدارس از طریق این الگو نیاز به 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 عملی یاری رساند.دااین الگو باید  -

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

 نش آموزان شود. داالگوی تدریس مبتنی بر رویکرد خدمات محور باید موجب یادگیری مادام العمر محتوای  -
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 مرتبط باشد. مدارسمحتوا باید بافعالیت خدمات محوری و مطالب دروس  -

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

 اجتماع می شود.  مدارسر به انجام فعالیت واقعی در این رویکرد منج درسیمحتوای  -

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

 ود.برای استفاده بهتر از محیط اجتماعی ش نش آموزاندامحتوای مطالب درسی در این الگو می تواند موجب کمک به  -

  :بررسی ماهیت نظري عنصر محتوا -

وضوعات و مواد همانطور که داده های مصاحبه قابل استنباط است محتوای برنامه درسی همانند اهداف خدمات محور متناسب با م

مبتنی بر انتقال  درسی متنوع متفاوت خواهد بود. با این حال محتوای برنامه درسی خدمات محور براساس نظر مشترک مصاحبه شوندگان

امعه، بهبود درک بهتری از جامعه باشد و موجب تعلیم فراگیران و آماده ساختن آنان برای خدمت رساندن درجدانش و مهارت و منطبق بر نی

روس نظری است و داز دانش، افزایش مهارت و کاربرد دانش در عمل شود. فعالیت عملی خدماتی در واقع مکمل و تقویت کننده محتوای 

محور، شکلی عینی  شده را عمال به کار گیرند. در واقع محتوای برنامه درسی خدمات نش آموزان محتوای نظری آموختهداموجب می شود 

ی نظری به و تجربی محتوای نظری و مفهومی در مدارس خواهد بود. آموزش خدمات محور بیانگراینست که عالوه بر آموزش محتوا

زم به انجام فعالیت درک بهتر محتوای نظری بهتر است ملنش آموزان برای دانش آموزان نیز توجه شود. دامحتوای عملی و مهارت آموزش 

  خدماتی باشند. 

  هاي مربوط به راهبردهاي یادگیريداده

  داده های حاصل از مصاحبه 

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

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

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

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

 ننددر مورد ارتباط تئوری و عمل بیان ک نش آموزان سناریو ها و داستان های خوددای هم برگزار شود تا جلسات  -

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

 :بررسی ماهیت نظري عنصر راهبرد یاددهی و یادگیري �

در مورد تجربه ها است. نکته مورد توجه در  5و تامل 4مهم ترین راهبرد یاددهی و یادگیری در رویکرد خدمات محور، بحث و گفتگو

نش آموزان به تجربه آن می پردازند. دااین بخش، اهمیت گفتگو و تامل در مورد فعالیت های واقعی است که در مدارس ارائه می شود و 

نش آموزان در مدارس و تجربه فعالیت دامی توان گفت که مصاحبه شوندگان به دو مرحله از تامل اشاره داشته اند؛ مرحله پیش از حضور 

نش آموزان با برنامه و درک اهداف و داهای خدمت محور و مرحله بعد از رویارویی با تجربه واقعی خدمات محور؛ اولی با هدف آشنایی 

حله اول، در نش آموزان از حضور در مدارس صورت می گیرد. مردارویکرد برنامه و دومی با هدف تبیین تعمیق درک و دانش حاصله 

نش آموزان کمک می کند با اهداف برنامه دوره خدمات محور ارتباط برقرار کنند، به داقالب جلسات بحث و گفتگو شکل می گیرد به 

                                                
4 Articulation  
5 Reflection  
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کاوش در مورد جامعه مورد هدف بپردازند، درک درستی از گروهی که با آنان تعامل خواهند کرد و مسئولیت و وظایف خو بیابند. در 

امل، آنان به بررسی شکاف های موجود بین تئوری و عمل، چالش های مواجهه شده در جامعه عمل، بازنگری در نگرش های مرحله دوم ت

 لهیوس کی نیدوره، اما همچن یکند تا دانش آموزان ارتباط برقرار کردن با برنامه درس یکمک مدرست و نادرست موجود از عرصه عمل 

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

 ارزشیابی 

  داده هاي حاصل از تحلیل متن مصاحبه ها  �

  ارزشیابی را باید به عنوان یک عنصر ضروری در الگوی تدریس مبتنی بر رویکرد خدمات محور در نظر گرفت. -

صری ضروری در طراحی این الگو است زیرا میزان ارتباط مناسب بین یادگیری خدمات محور و یادگیری درس های ارزشیابی عن -

 مدارس را نشان می دهد.

چه  دم؟یرا د یزی: چه چدندیکش ریبه تصو رینظ تامل های خود را در قالب نوشتاری در پاسخ به سؤاالتبرنامه، دانش آموزان  انیدر پا -

 استفاده کنم؟ دیددانش ج نیمتفاوت هستند؟ چگونه از ا زهای؟ چطور چآن داشتماحساسی در مورد 

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

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

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

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

 در جامعه توجه کنند. نش آموزان به تاثیرات و پیامدهای کار و فعالیت خدمات محور خودداموجب می شود  -

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

  :بررسی ماهیت نظري عنصر ارزشیابی �

از فعالیت عملی آنها انجام می گیرد. ارزیابی از فعالیت خدماتی به دو صورت  نش آموزاندابخشی از فرایند ارزشیابی نهایی 

اجتماعی همکار. در بخش ارزیابی از فعالیت  مدارساز  نش آموزانداو بازخورد فعالیت خدماتی  آموزاننش دااست، بازخورد مستقیم از 

واداشتن آنها به خود ارزیابی یا خود سنجی در مرحله دوم تامل است. در این  نش آموزانداعملی یا خدماتی یکی از کمک های استاد به 

د و فعالیت خدماتی خود و سایرین می پردازند و نتیجه ارزیابی خود را در قالب داستان ها به بررسیی و ارزیابی عملکر نش آموزاندامرحله 

در فعالیت خدمات محور نیز ضروری خواهد بود تا  نش آموزانداو یادداشت هایی ارائه می دهند. ارائه چارچوب و چک لیست عملکرد 

  در حین خدمت بپردازند.  نش آموزاندانیز به ارزیابی  مدارس

  . الگوي پیشنهادي برنامه درسی یادگیري خدمات محور ج

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 

و ترغیب و تشویق  نش آموزانداتعیین شده، ترویج عدالت، دسترسی و فرصت های آموزشی برای  آموختگان به استاندارهای حرفه ای

  ) ارائه شده است. 2یادگیری در شکل شماره ( -برای ترفیع کیفیت یاددهی مدارسمحیط 

شده است. در الگوی پیشنهادی از دو بخش؛ حوزه های مطالعاتی مرتبط با 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.
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ادگیري و روش هاي ارزشیابی در ی-در بخش بعدي چهار عنصر اصلی برنامه درسی شامل اهداف، محتوا، راهبردهاي یاددهی

ت قالب الگو برنامه درسی تایلر ارائه شده است. این الگو با رجوع به مبانی فلسفی، اجتماعی و روانشناختی، اهداف غایی برنامه درسی خدما

وانایی پاسخ به چالش هاي محور را از قبیل ایجاد یادگیري عمیق و معنی دار، تلفیق تئوري و عمل، توسعه مهارت هاي شهروندي و مدنی و ت

پیچیده جامعه را نشان می دهد. در مرحله بعدي، نشان داده شده است که محتوا برنامه درسی خدمات محور از تلفیق محتواي نظري، عملی 

هاي الیتمحتوا و فعو استاندارهاي مواد درسی تبیین شده است. در تدوین محتوا برنامه درسی خدمت محور ضروري است که هماهنگی بین 

تناسب با موضوعات و مواد درسی متنوع متفاوت لحاظ و  مدارسارتباط فعالیت خدمات محوري با مطالب دروس خدماتی در مدارس ، 

یادگیري پرداخته شده است. حلقه اصلی و کلیدي این عنصر تامل است، که -شود. در مرحله بعدي الگو برنامه درسی، به راهبردهاي یاددهی

از خدمت در مدارس ها و حین و بعد از خدمت در مدارس ها صورت می گیرد. این راهبرد امکان آن را فراهم می کند که  در مرحله پیش

نش آموزان در مورد تجربیات خود در قالب بحث و گفتگو، روایت پردازي و سناریو سازي تامل کنند. در مرحله آخر این الگو، روش دا

نش آموزان از عملکرد خود و ارزیابی بیرونی؛ ارزیابی توسط مدارس دادو شیوه خود ارزیابی؛ ارزیابی هاي ارزشیابی روشن شده است که به 

 محل خدمت صورت می گیرد. 
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  آموزش ابتداییالگوي پیشنهادي برنامه درسی یادگیري خدمات محور در ). 2شکل شماره (
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  بحث و نتیجه گیري:

مبتنی بر رویکرد  مطالعات، و یافته هاي حاصل از مصاحبه، الگوي پیشنهادي تدریسبررسی و  هاي حاصل ازبر اساس یافته

نش آموزان را پردازش کننده اطالعات ، کسانی که تجربه می کنند و براي حل مسائل به جستجوي داخدمات محور تدوین شد. این الگو 

). هدف آن خلق افرادي است که توان خود نظارتی بر فرایندهاي ذهنی خود 4، 2017و همکاران،  6اطالعات می پردازند، می خواهد (مورین

). 10، 2012، 7را داشته و قادر باشند فعالیتهاي ذهنی خود را تنظیم و بازسازي کنند و به خود کنترلی و خود تنظیمی به پردازند (سنداران

). کسانی 5، 2004، 8توان زمینه خود باوري و عزت نفس را در آنها شکوفا سازد (وونسومکسانی که توان حل مسائل را داشته باشند و این 

نش آموزانی که عالوه بر دست یابی دا). 22، 2005، 9که تفکر انتقادي در آنها رشد یافته و نسبت به مسائل پیرامون خود تیز بین باشند (کیلی

نش آموزانی که به کمک تلفیق نظر با عمل دا). 8، 1996، 10ردار باشند (برینگل و هچربه سطوح باالي شناختی از سواد اجتماعی باالیی برخو

 که هدف اصلی در اجرایی کردن این الگو است، عالوه بر اینکه به فهم عمیق از مطالب نظري و کاربرد آنها در دنیاي واقعی برسند، زمینه ي

با به کارگیري این الگو فراگیران بین دانش فردي، حرفه اي و عملی خود ارتباط ). 13، 2010، 11ها در آینده فراهم گردد (فورکواشتغال آن

). این الگو نه 21، 2009، 12تري از رشته تحصیلی خود و ارتباط ان با محیط اطراف به دست می آورند (بلونایجاد می کنند و درک عمیق

گرشی در آن نیز از جایگاهی باال قرار دارد شناخت ارزشهاي حاکم تنها به حوزه ي شناختی و مهارتی توجه ویژه داشته است بلکه حوزه ن

بر جامعه، رشد حس نوع دوستی و مسئولیت پذیري از جمله اهدافی است که به منظور دست یابی به آنها این الگو تدوین شده است. در این 

لگو توان خلق یادگیرنده هاي مادام العمر را دارد یادگیري طی شده براساس این ا-الگو مدرس نقش یک تسهیل گر دارد و فرآیند یاددهی

و حرکتی است از سمت یادگیري غیر فعال و سنتی به سمت یادگیري فعال و معنی دار. الگوي پیشنهادي در این پژوهش عالوه بر کم سابقه 

که از طریق عمل می توان به فهم عمیق بودن توان به کار گرفته شدن را در رشته هاي مختلف تحصیلی که از نظر ماهیت به گونه اي هستند 

نش آموزان داامکانی براي  آموزش ابتداییتر مباحث نظریی رسید. در نهایت، عملیاتی سازي الگوي پیشنهادي یادگیري خدمات محور در 

نظریه را در عمل به ، ذارندبه طور کارآمد تبادل داشته باشند و به آنان احترام بگ یخدمات مدارس ياعضا اب رندیگمی  ادفراهم می کند که ی

کار گیرند تا ارتباط برنامه هاي مدارس را درک کنند و از طریق تامل در تجربه مشارکت کنندگان، دانش ارزشمند و معنی داري کسب 

دانش شده است، که در آن  انیب ییویاست که توسط د "تجربه تیاولو"بر مفهوم  يادیتا حد ز یخدمات آموزش يریادگیمفهوم نمایند. 

تربیت و  اب هدفمندانه یتجربه عمل نیاعمال کنند. ا مدارسحل مشکالت موجود در خارج از  يرا برا مدارس يتوانند الگوها یآموزان م

  آموزش تلفیق شده است.
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