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  چکيده

عنوان يک نوآوري  بخشد. اين شيوه آموزشي بهمحور، فن تعليم و فلسفه آموزشي خدمات جامعه را با يادگيري ارادي ارتباط مييادگيري خدمات مقدمه:

هاي آموزشي فراگيران از کودکستان تا مقاطع دانشگاهي مطرح است. در اين راهبرد فراگيران با مشارکت فعال در آموزشي در دامنه وسيعي از فعاليت

رورش هاي حل مساله در آنان پپذيري اجتماعي و مهارتهاي فردي و اجتماعي، مسئوليتکنند و مهارتيافته پيشرفت ميتجربيات خدماتي سازمان

شود. اين موضوع  هاي پرستاري و جامعه مييابد. اين راهبرد موجب پيشرفت تحصيلي دانشجو، دوري از آموزش سنتي و افزايش تعامل بين دانشکده مي

محور خدمات هاي مختلف يادگيرينمايد. مقاله مروري حاضر با هدف بررسي اثرات و جنبه هاي پرستاري مطرح مي ضرورت تغيير فرهنگي را در دانشکده

 هاي اجرا، سودمندي و زواياي متعدد اين شيوه يادگيري بررسي شد.محور، مفهوم، گام نگارش شد و ضمن مروري بر منابع راهبرد يادگيري خدمات

کارگيري ايـن شـيوه    هاي پرستاري بيشترين سهم را در بهها رو به افزايش است و دانشکدهمحور در دانشگاهاستفاده از يادگيري خدمات گيري:نتيجه

هـاي يـادگيري فعـال     اند. ضروري است که دانشجويان مقاطع مختلف پرستاري به آموزش سيستماتيک در زمينه روشآموزشي به خود اختصاص داده

  ي سپرده نشود.کارگيري اين شيوه، نيازهاي تحقيقاتي در اين زمينه به فراموشمحور دست پيدا کنند تا ضمن آشنايي و به ازجمله يادگيري خدمات

  محور، پرستاري، يادگيري فعاليادگيري خدمات :هاکليدواژه
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Abstract 

Introduction: Service-based learning connects educational philosophy and pedagogy with intentional learning. 

Service-based learning is posed as an educational innovation with a wide range of educational activities from 

nurseries to universities. In this strategy, students learn and develop through active participation in organized 

service experiences and their personal and social skills, social responsibility and problem solving skills develop. 

This strategy leads to the student’s academic progress, being away from traditional training and increased 

interaction between nursing faculties and the community.This subject poses the necessity of cultural changes in 

nursing faculties. This review article aimed at the effects and various aspects of service-based learning and along 

with reviewing the resources based on service-based learning strategy, the concept, implementation steps, 

usefulness and multiple aspects of this method were also studied. 

Conclusion: The use of service-based learning is growing in universities and the nursing faculties have the 

largest contribution in applying this approach in education. It is essential that different levels of nursing students 

gain systematic training in the field of active learning methods, including service-based learning, in a way that 

the need for research in this filed won’t be forgotten along with conversance with this method and applying it.  
Keywords: Service-Based Learning, Nursing, Active Learning 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  مجيده هروي کريموي  ۱۵۲

   ۱۳۹۰ پاييز، ۳، شماره ۴دوره   مجله راهبردهاي آموزش

  مقدمه

تجربيات آموزشي نيازمند عواملي نظير افزايش فعاليت فراگيران در 

داخل و خارج از کالس، ارتقای کسب و فراگيري دانش و اجراي 

آموزشي، افزايش يادگيري مشارکتي و مبتني بر گروه و حمايت 

فراگيران در توسعه حل مشکالت پيچيده است. براي دستيابي به 

 (Pedagogy)هاي فن تعليم کارگيري استراتژيشرايط فوق، به

  ].۱شود [مطرح مي

 محورهاي موثر و مهم فن تعليم، يادگيري خدماتيکي از استراتژي

محور  است. اين پيش فرض اساسي مطرح است که يادگيري خدمات

شود که فراگير هاي يادگيري تجربي سبب ميوشخوبي ساير ربه

طور قطع آنچه که فرد از درک بهتري از مطالب درسي داشته باشد. به

کند، بيش از آنچه که صرفاً خوانده، شنيده يا طريق عملکرد تجربه مي

  ].۲شود [خاطر سپرده ميشود، بهتوسط معلم تدريس مي

ز طريق يادگيري فعال و محور توانايي فراگير را ايادگيري خدمات

مشارکتي، مشغوليت در جامعه، تفکر انتقادي و قرارگيري در 

دهد. عالوه بر اين هاي متضاد در زندگي واقعي، ارتقاء مي موقعيت

پذيري محور سبب افزايش مسئوليتکارگيري يادگيري خدمات به

دوستي، شايستگي و دانش علمي ]، نوع۱اجتماعي، پيشرفت اخالقي [

شود. اعتقاد براين است که يادگيري فراگيران در جوامع مي

ها طور موثرتري نسبت به ساير روشمحور اهداف فوق را به خدمات

دهد. اين هاي استاندارد ارتقا ميخصوصاً آموزش از طريق کالس

عنوان يک نوآوري آموزشي و دامنه وسيعي از شيوه آموزشي به

کودکستان تا مقاطع دانشگاهي هاي آموزشي فراگيران از فعاليت

  مطرح است. 

شود. عنوان آزمايشگاه فراگيران درنظر گرفته ميدر واقع جامعه به

گيرد چگونه يادگيري کند و ياد ميفراگير نيازهاي جامعه را حس مي

  ].۲کالسي را با تجربيات دنياي واقعي مرتبط سازد [

تي و خصوصي ميليون فراگير در موسسات دول ۷/۶% از ۳۰تقريباً 

در برنامه آموزشي خود از يادگيري  اياالت متحدهآموزش عالي 

هاي ميليون فراگير در برنامه ۲جويند. بيش از محور بهره مي خدمات

محور در موسسات دولتي و خصوصي مشارکت مي  يادگيري خدمات

دروس  ،های اياالت متحدهنمايند. در بيش از نيمي از دانشکده

] و ايشان ۳شوند [محور آموزش داده ميدماتبراساس يادگيري خ

معتقدند که بايد يادگيري فعال را طي فرآيند يادگيري (نه بعد از آن) 

]. خدمات بايد ۴هاي گذشته کرد [جايگزين يادگيري غيرفعال نسل

عنوان يک عنصر در درس گنجانده شود (نه يک واحد اختصاصي به

شناسي، مقدماتي درس روانعنوان مثال در در برنامه درسي)؛ به

شود که فراگيران خدمات را در آژانس خدمات ريزي ميبرنامه

]. استفاده ۲ساعت در هفته در طول ترم ارايه دهند [ ۳اجتماعي براي 

ها و مراکز آموزشي اياالت متحده رو به از اين شيوه در دانشگاه

  ].۵افزايش است [

 محور در دروسي خدماتکارگيري شيوه يادگيرمحققين در زمينه به

هاي کاردرماني، مددکاري اجتماعي، پزشکي، ارتباطات، رشته

آميزي را شناسي، آموزش پزشکي و پرستاري نتايج موفقيت پيري

  ].۱۳ ،۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶اند [گزارش نموده

  

  محورتاريخچه يادگيري خدمات

حرکت دنبال يادگيري مبتني بر خدمات در اوايل قرن بيستم به

دهندگان پيشرو مانند آموزش پيشرو (مترقي) شکل گرفت. آموزش

) معتقد بودند که يادگيري بايد براساس تجربيات ۱۹۱۸-۱۹۷۲( ديويي

کارگيري برنامه درسي همراه با باشد. يادگيري صحيح از طريق به

هايي براي تعامالت اجتماعي صورت هاي هدفمند و موقعيتفعاليت

که به نيازهاي جامعه پيوند بخورد. خدمات اجتماعی  گيرد مادامي مي

وسيله  مبتني بر مدرسه، عنصری کليدي در روش اين پروژه بود که به

 پاتريک کيل مطرح شد. پاتريک کيلنام  به ديويييکي از پيروان 

اني خارج از مدرسه معتقد بود که يادگيري بايد در مک ديوييهمانند 

  رخ دهد و براساس نيازهاي واقعي جامعه باشد.

مورد حمايت  ۱۹۷۰خدمات اجتماعی مبتني بر مدرسه مجدداً در 

دهندگان قرار گرفت. چندين کميته از قبيل "انجمن ملي آموزش

مديران دبيرستان" و "مجمع ملي آموزش جوانان و دبيرستان"، 

قرار دادند و معتقد بودند که اين مدارس ها را مورد انتقاد  دبيرستان

نمايند که اند. آنها تاکيد ميخودشان را از زندگي واقعي جدا ساخته

هاي ديگر (غير از مدرسه) استفاده  براي آموزش نوجوانان بايد از مکان

  هاي جامعه درگير نمود. نمود و فراگيران را بايد در فعاليت

، کارآيي مدرسه و معلم وابسته ۱۹۸۳با انتشار "يک ملت در خطر" در 

دهندگان تعريف شد. با اين حال بسياري از خبرگان پيوسته  به آموزش

نمودند.  درگيري فراگيران در مدارس مبتني بر خدمات را توصيه مي

هايي براي    نمايد که فراگيران به فرصت مطرح مي بويرعنوان مثال  به

پذيري  ان) و مسئوليترسيدن به بيرون از خودشان (بيش از حد خودش

) و افزايش واحدي در برنامه ۱۹۸۳بيشتر نياز دارند (کتاب دبيرستان، 

دهد. سال  درسي که روي خدمات تمرکز يابد را مورد تاکيد قرار مي

عنوان  ، دوران مصلحت حياتي مدارس مبتني بر خدمات بود. به۱۹۹۰

و مثال در همان سال قانون خدمات اجتماعي و ملي قانوني شد 

قانون ائتالف خدمات اجتماعي و ملي  ۱۹۹۳دنبال آن در سال   به

دهد تا  صورت قانوني به مراکز آموزشي اجازه ميرسميت يافت که به

کار  هاي يادگيري به عنوان يکي از شيوه محور را به يادگيري خدمات

  گيرند.

محور با ارايه اطالعاتي  ، سايت يادگيري خدمات۱۹۹۷در زمستان 

هاي محلي، ايالتي و ملي درخصوص يادگيري  رنامهدرخصوص ب

  ].۱۴محور راه اندازي شد [ خدمات

محور، مفهوم،  ضمن مروري بر منابع در مورد راهبرد يادگيري خدمات

هاي اجرا، سودمندي و زواياي متعدد اين شيوه يادگيري مورد  گام
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  بررسي قرار گرفت.

 

  محور اندازي بر مفهوم يادگيري خدماتچشم

اي است که فراگيران از طريق مشارکت محور شيوهيادگيري خدمات

فعال در تجربيات خدماتي سازمان يافته که مطابق با نيازهاي واقعي 

کنند. گيرند و پيشرفت ميجامعه و سرفصل برنامه درسي است ياد مي

شود، به اين مفهوم که محور موجب تفکر منطقي مييادگيري خدمات

دهد و هاي خدماتي درباره آنچه که انجام ميفراگير طي فعاليت

 نويسد.نمايد يا ميبيند فکر کرده، صحبت مي مي

کار شده جديد را بههاي کسببدين ترتيب فراگير دانش و مهارت

هاي زندگي واقعي در همان جامعه گرفته و از آنها در موقعيت

الس کند. بنابراين در مقايسه با آنچه فقط در کبرداري مي بهره

تر محور سبب يادگيري اثر بخششود يادگيري خدماتتدريس مي

نمايد دوستي نسبت به ديگران کمک ميپرورش حس نوعشده و به

]۱۵.[  

محور، هم يک برنامه آموزشي و هم يک فلسفه يادگيري خدمات

محور شامل عنوان يک برنامه، يادگيري خدماتآموزشي است. به

داري را توانند خدمات معنیفراگيران ميهاي پيشنهادي است که  راه

شان انجام دهند و جامعه هم در چنين شکلي از تفکر يا براي جوامع

عنوان يک فلسفه آموزشي اعتقاد دارد آموزش مطالعه دخالت دارد. به

پذيري اجتماعي پيوند بخورد. موثرترين يادگيري، بايد با مسئوليت

  ].۱۶ا جامعه است [ناشي از تجارب فعال و پيوند خورده ب

وسيله آن، مردم با مشارکت اي است که بهمحور شيوه يادگيري خدمات

گيرند و پيشرفت يافته ياد ميفعال در تجربيات خدماتي سازمان

کنند. مواجهه با نيازهاي واقعي جامعه، همکاري موسسه و جامعه  مي

اي اي را برهماهنگ با برنامه درسي فراگير، فرصت ساختار يافته

نمايد تا وي درباره آنچه طي فعاليت خدمات واقعي در فراگير مي

جامعه ديده و انجام داده است فکر کند، صحبت نمايد و بنويسد. 

هايي را براي فراگيران ايجاد محور فرصتبنابراين يادگيري خدمات

شده در هاي آموزشي جديد کسبکند که دانش و مهارتمي

کار گيرند. يادگيري ر جامعه را بههاي زندگي واقعي د موقعيت

شود محور در مقايسه با آنچه که فقط در کالس آموخته مي خدمات

دوستي نسبت به ديگران سبب کمک به پرورش و توسعه حس نوع

  ].۱۶شود [مي

محور يک شيوه تدريس است که خدمات اجتماعي و يادگيري خدمات

تفکر انتقادي و طوري که روي کند؛ بهآموزش رسمي را ادغام مي

هاي نمايد. برنامهپذيري اجتماعي تاکيد ميمنطقي و مسئوليت

آموزشي مبتني بر خدمات، فراگيران را در خدمات سازمان يافته درگير 

هاي آموزشي، احساس نمايند و سبب توسعه مهارتمي

 ].۱۷) [۱ نمودارشود (پذيري اجتماعي و تعهد به جامعه مي مسئوليت

ها محور يک شيوه از يادگيري تجربي و تجلي ارزشيادگيري خدمات

ديگران است که سبب مبادله اهداف، ماهيت و فرآيند و خدمات به

شود دهندگان خدمات مياجتماعي و آموزشي بين فراگيران و ارايه

]۱۸.[ 

که با هدف تعيين مفهوم يادگيري  ايدلفيشايان ذکر است در مطالعه 

م گرفت نتايج نشان داد که يادگيري انجا شومرمحور توسط خدمات

محور به دو صورت مبتني بر مدرسه و جامعه قابل طراحي و خدمات

عنوان يک نوآوري آموزشي و اجرا است. اين شيوه يادگيري به

همچنين يک روش آموزشي مهيج، محرک و قدرتمند مطرح شد. 

ين ]. بنابرا۱۹لکن هيچ تعريف ساختاربندي شده و شفافي ارايه نشد [

هاي در اين روش فن تعليم، فراگيران دانش نظري را در موقعيت

کار گرفته و بين تجربيات خدماتي و محتواي درسي از دنياي واقعي به

ها، تکاليف، تفکر منطقي، بحث، آزمايش و تمرين ارتباط طريق فعاليت

  ].۲کنند [برقرار مي

  

  يادگيري
      منافع    

  خدمات
      تمرکز    

              

        محور يادگيري خدمات      

      خدمات جامعه  عرصهآموزش در     

    خدمات داوطلبانه    شيپ اينترن  

  

  محور با ساير اشکال يادگيري تجربي تشخيص افتراقي يادگيري خدمات -پيوستار فورکو )۱نمودار 

  

محور از ساير اشکال يادگيري تشخيص يادگيري خدمات

  تجربي

هاي يادگيري فعال است که استراتژيمحور يکي از يادگيري خدمات

های درسي تواند معبري را برای ايجاد تغييرات مربوط به برنامهمي

صورت موفق و سريع ايجاد نمايد. اين شيوه يکي از اشکال  به

يادگيري تجربي است که بر خدمات جامعه تاکيد دارد. اتفاق نظر 

ساير اشکال  محور باوجود دارد که تشخيص افتراقي يادگيري خدمات

يادگيري تجربي نظير اينترن شيپي، آموزش در عرصه، خدمات 

  ].۲داوطلبانه تمرکز بر جامعه است [

دهد. در يک اين اشکال آموزشي را در يک پيوستار قرار مي فورکو

سرپيوستار اينترن شيپي قرار گرفته که تمرکز عمده آن بر پيشرفت 

هاي داوطلبانه قرار فعاليت اي فراگير است. در سر ديگر پيوستارحرفه
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   ۱۳۹۰ پاييز، ۳، شماره ۴دوره   مجله راهبردهاي آموزش

کنندگان گرفته که بر مشارکت اجتماعي و ارايه خدمات به دريافت

تاکيد دارد. آموزش مبتني بر خدمات در مرکز پيوستار قرار گرفته 

است. اعتقاد بر اين است که آموزش مبتني بر خدمات در نوع خود 

کننده يافتفرد بوده و منافع يکساني را براي فراگير و درمنحصر به

 ].۱۷آورد [خدمات فراهم مي

محور را با دهندگان يادگيري خدماتشايان ذکر است که آموزش

گيرند. خدمات جامعه براي شناسايي نيازهاي خدمات جامعه اشتباه مي

کنندگان شود و منافع عمده آن متوجه دريافتجامعه طراحي مي

کردن ز جمعخدمات است. يک مثال از خدمات جامعه عبارت است ا

جامعه عنوان داوطلب ارايه خدمات بهزباله از رودخانه، فراگيران به

]. ۲۰کنند [آوري ميهاي داخل رودخانه را جمعقدم شده و زبالهپيش

محور سبب ارتقا مفاهيم هاي يادگيري خدماتدر مقايسه فعاليت

شود. تجربياتي که هاي آموزشي ميها در برنامهکليدي و مهارت

آورد درک اهداف درسي را واضح و دست ميفراگير از اين طريق به

  ].۴دهد [روشن ساخته و همچنين افزايش مي

کردن يک مثال از يادگيري مبتني بر خدمات عبارت است از: جمع

آوري شده، ارايه نتايج توسط هاي جمعزباله از رودخانه، آناليز زباله

پيشنهاد به همسايگان رودخانه فراگيران، بحث و تبادل نظر و ارايه 

]. ۲۰شان [براي کاهش آلودگي و سپس تفکر منطقي روي تجربيات

ای داوطلبانه، درسی افزوده به  محور برنامهبنابراين، يادگيري خدمات

هاي درسي برای ای جبراني براي ساعت سرفصل دروس، برنامه

ه ای تنبيهي، برنامه درسي مختص ب شدن، برنامهالتحصيل فارغ

طرفه براي فراگير يا فقط جامعه  دبيرستان و دانشگاه و داراي سود يک

طور صحيح انجام شود محور به]. اگر يادگيري خدمات۲۰نيست [

تواند قسمت زيادي از محتواي درسي را پوشش داده و تقويت  مي

محور قصد طور مثال اگر فراگيران از طريق يادگيري خدماتنمايد. به

يابند نتايج ذيل دست ميخانمان را داشته باشند بهکمک به افراد بي

  ].۲۱) [۲ نمودار(
 

    

آوري،  رياضي: جمع

بندي  شمارش، طبقه

قوطي غذاهاي 

کنسروشده براي 

  ها خانمان بي

    

بهداشت: يادگيري 

درباره ارزش غذايي 

  غذاهاي مختلف

    

  
هايي در  کتابمطالعه 

  خانمان خصوص افراد بي

          

علوم: يادگيري 

هايي که افراد  بيماري

خانمان به آنها مبتال  بي

  شوند. مي

  
    خانمان کمک به افراد بي

تاريخ: يادگيري درباره 

ها در  خانمان تاريخچه بي

  کشور

          

هنرهاي نمايشي: اجراي 

نمايش براي آموزش به 

ديگران در خصوص 

  ها خانمان بيزندگي 

      

تعليمات اجتماعي: 

آشنايي با خط مشي 

دولت در خصوص افراد 

  خانمان بي

    

هنر: طراحي پوسترهايي 

براي اهداي قوطي 

کنسرو به افراد 

  خانمان بي

    

          

  محور خانمان از طريق يادگيري خدمات آموزش کمک به افراد بي )۲نمودار 

  

  محور فرآيند اجراي يادگيري خدمات

صورت متنوعي ارايه شده که محور بهمراحل اجراي يادگيري خدمات

اي اشاره مرحله۶اي و مرحله۵اي، مرحله۳مدل در اين قسمت به

  شود. مي

سازي محور، آمادهاي يادگيري خدماتمرحله۳مراحل مدل 

تکاليف؛ مرور کردن اهداف آموزشي براي فراگير؛ انتخاب  (مشخص

هاي درسي ضروري؛ شرايط الزم مربوط به وظايف؛ تعيين مهارت

منظور انتخاب محل خدمات جامعه؛ آشنايي با تعيين معيار و ضوابط به

ها و غيره)؛ هماهنگي با موسسه واقع در جامعه (مکان، خط مشي

منظور شناسايي موسسات مورد نظر؛ تکميل فرم مديران جامعه به

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                               4 / 8

https://edcbmj.ir/article-1-123-fa.html
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Ir Q Education Strategies  Vol. 4, No. 3, Fall 2011 

؛ امنيت و بيمه فراگيران؛ و اياب و ذهاب فراگيران و نامهموافقت

در اين مرحله بايد (هاي يادگيري خدمات کنندگان)، فعاليتنظارت

خدمات مورد نظر ارايه شود. خدمات ارايه شده شامل همکاري با 

  کارکنان و ارايه خدمات مورد نياز به مددجويان است. 

بندي، رنامه زماندر اين مرحله بايد خصوصيات فعاليت نظير ب

صورت ها بهرفتارهاي قابل پذيرش، پيروي از خط مشي و سياست

واضح و روشن مشخص شود) و ارزشيابي (شامل تفکر منطقي، 

هاي عاطفي و رشد روحي و معنوي و همچنين تعامالت و واکنش

هاي پروژه نيز هاي آينده) هستند. شايان ذکر است که موفقيتفرصت

، ۳ نمودار]. ۲۲، ۱۷، ۱۴، ۲بايد مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد [

دهد محور را نشان ميارتباط بين مراحل اجراي يادگيري خدمات

]۲۲.[  

  
      محور هاي يادگيري خدمات فعاليت    

          

          

      محور يادگيري خدمات    

          

  سازي آماده        ارزشيابي

  

  محور ارتباط بين مراحل اجراي يادگيري خدمات )۳ نمودار

  

 و سازي، عملکرد، تفکر منطقي، اختتاميه اي، آماده مرحله۵مراحل مدل 

ارزشيابي هستند. در مرحله تفکر منطقي به فراگير فرصت داده 

محور تفکر انتقادي  شود که در خصوص تجربيات يادگيري خدمات مي

تر نمايد. در مرحله  داشته باشد تا زمينه آموزشي و اجتماعي را وسيع

دهنده خدمات در جامعه شناسايي  اختتاميه، سهم فراگير و موسسه ارايه

]. ساير ۲۳شود [ يادگيري مبتني بر خدمات اعالم مي و خاتمه پروژه

  اي است. مرحله۳مراحل شبيه مدل 

عنصر کليدي ارتباطات  ۳گام براساس  ۶اي،  مرحله۶در مدل 

آکادميک روشن، نيازهاي واقعي جامعه و بازتاب سيستميک طراحي 

شده است که عبارت از بحث (درخصوص اين سئوال که "جامعه 

شود. فراگير بايد درک مناسبي از جامعه، نيازهاي چيست؟" بايد بحث 

جامعه، تفاوت جوامع، تفاوت نياز در جوامع مختلف پيدا نمايد)، بررسي 

اطالعات مقدماتي (اطالعات راجع به نيازهاي جوامع مختلف 

شود)، ارجاع (آيا احتمال يافتن نيازهاي جوامع وجود  آوري مي جمع

هايي نياز است. در اين  نابع و مهارتدارد؟ براي يافتن نيازها به چه م

مرحله بايد امکان يافتن نيازهاي واقعي جامعه مشخص شود)، برنامه 

شود. بايد  برنامه اجرايي پروژه براساس نيازهاي منتخب طراحي مي(

اهداف آموزشي مشخص شود و ارتباطات آکادميک با جامعه ايجاد 

ريزي شده اجرا برنامهمحور شود)، اجرا (فعاليت يادگيري خدمات

شود) و بازبيني (مرحله ارزشيابي است. تاثير خدمات، ميزان رسيدن  مي

به اهداف مورد نظر، منافع برنامه، افراد منفعت برنده، فرآيند تفکر 

  ].۲۴گيرد) هستند [ منطقي و غيره مورد ارزيابي قرار مي

 

  محور منافع يادگيري خدمات

صورت صحيح انجام گيرد.  ور بهمح که يادگيري خدمات در صورتي 

توان آن را در سه دسته منافع  داراي مزايا و منافعي است که مي

 بندي کرد. مربوط به فراگيران، جامعه و موسسات آموزشي طبقه

در اين شيوه يادگيري فراگيران به  منافع مربوط به فراگيران:

توسط  شده پردازند. بنابراين تجربيات کسب نيازهاي واقعي جامعه مي

دار و واقعي هستند. از طرفي کسب تجربيات،  فراگيران مثبت، معنی

منوط به ايجاد کار گروهي، تقسيم کار با ديگران، ايجاد حس 

پذيري و وابستگي متقابل است که در نهايت منجر به حس  مسئوليت

دوستي، پيامدهاي عاطفي، ايجاد حس سودمندي و کارآمدي و  نوع

شناختي، عاطفي و اجتماعي شده و فراگيران همچنين توسعه يادگيري 

قدرت مواجهه با مشکالت اجتماعي و حل مساله را در شرايط پيچيده 

برند  يابند و همچنين به اهميت انگيزش دروني و بيروني پي مي مي

توان  صورت زير مي طور کلي منافع مربوط به فراگيران را به ]. به۲۰[

  بندي نمود. دسته

پذيري، شايستگي  مل افزايش مسئوليتپيشرفت شخصي شا -۱

دوستي، عزت نفس وکاهش مشکالت رفتاري و کارايي  اجتماعي، نوع

  مستقل.

کارگيري اصول اخالقي در  پذيري اجتماعي شامل به مسئوليت -۲

ها،  ها و خط مشي خدمات، افزايش درک حکومت، تفکر درباره سياست

  شور.دوستي نسبت به افراد جامعه و ک عالقمندي و نوع

هاي حل مساله، کسب نمرات  مزاياي درسي شامل بهبود مهارت -۳

امتحاني باالتر، افزايش قدرت بيان و خواندن، دستيابي به درجات 

 علمي باالتر، افزايش ميزان توجه و حس پيشرفت تحصيلي.

گيري منافع مربوط به  سنجش و اندازه منافع مربوط به جامعه:

توان از منافع زير نام  ت. لکن ميجامعه کاري سخت و بس دشوار اس

آوردن منابع انساني  برد: توجه و پرداختن به نيازهاي جامعه، فراهم

اضافي، ايجاد شهروندان فعال، قدرت و اختياردادن، بهبود دارايي 

  جامعه.

کارگيري شيوه يادگيري  به منافع مربوط به موسسات آموزشي:

  ع زير است:محور براي موسسات آموزشي داراي مناف خدمات
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   ۱۳۹۰ پاييز، ۳، شماره ۴دوره   مجله راهبردهاي آموزش

هاي جديد، ايجاد فراگيريان با انگيزه،  تغيير الگو (پارادايم) با نقش

دار، ايجاد محيط يادگيري مشارکتي، جو  اشتغال در امور مهم و معنی

دوستي، ايجاد شاغلين با تفکر خردمندانه و  سازماني مثبت همراه با نوع

  ].۲۶و  ۲۵، ۲گيري مشارکتي [ تصميم

دهد اين شيوه يادگيري نسبت  حقيقات نشان ميشايان ذکر است که ت

هايي همانند پيشاهنگي، سازمان جوانان، مدرسه کار، و فني و  به شيوه

دهد که مخارج  اي هزينه کمتري را در بر دارد. شواهد نشان مي حرفه

دالر و در  ۵۶/۵يادگيري به شيوه مبتني بر خدمات براي هر فراگير 

  ].۲۷دالر است [ ۸۰/۲۰۸مدرسه کار 

  

  محور هاي اجراي يادگيري خدمات محدوديت

توصيه محور،  يادگيري خدماتبراي اجراي اصولي و واقعي روش 

ريزي و  هاي کامالً برنامه بينش فردي همراه با روش شديد بر کسب

بنابراين در حين  وجود دارد. مناسبه بازخورد يبندي شده براي ارا زمان

هماهنگي و تشريک مساعي وسيع و محور، توجه به  يادگيري خدمات

گسترده بين مراکز آموزشي و جامعه، توسعه تعهدات اعضاي هيئت 

کارگيري علمي و صحيح اين شيوه آموزشي، در  علمي درخصوص به

ايجاد توازن ميان تقاضاي مراکز خدماتي و توانمندي دانشجويان 

بيني نشده در طول  ضروري است. همچنين ممکن است وقايع پيش

علت محدوديت زماني سبب تاخير در ارايه يا حذف واحد درسي  به ترم

هاي مبتني  شود. گاهي اوقات تکاليف و تعهدات مربوط به انجام پروژه

محور، منجر به خستگي و رنجش دانشجويان  يادگيري خدمات بر

  ].۲۸ميشود [

بنابراين اجراي اصولي اين روش مستلزم هماهنگي جامع بين بخشي 

مربيان کارآزموده و داراي تفکر  ، تربيت و استفاده از بخشي و درون

خالق و انتقادي و برخي تغييرات ساختاري در سيستم آموزشي و 

ريزي صحيح و اصولي قابل اجرا  برنامه درماني است که با  -بهداشتي

  است.

  

  محور  کاربردهای يادگيری خدمات

در  محور دهد که استفاده از يادگيري خدمات شواهد نشان مي

هاي  به افزايش است و دانشکده ها و مراکز آموزشي رو دانشگاه

خود  کارگيري اين شيوه آموزشي به پرستاري بيشترين سهم را در به

دهد که دروسي نظير ها نشان مي ]. يافته۲۹اند [ اختصاص داده

بهداشت مادران و نوزادان، پرستاري بهداشت جامعه، علم و هنر 

باروري و بهداشت جنسي، مديريت پرستاري،  پرستاري، بهداشت زنان،

خدمات پرستاري، پرستاري بهداشت رواني، پرستاري کودکان، 

ها و مفاهيم پرستاري به اين شيوه در  پرستاري سالمندان، تئوري

، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰شوند [ هاي پرستاري با موفقيت تدريس مي دانشکده

وزش مقطع توان عالوه بر آم ]. اين شيوه يادگيري را مي۳۴

، ۳۵کار گرفت [ کارشناسي، در آموزش ساير مقاطع رشته پرستاري به

]؛ زيرا ماهيت رشته پرستاري کار با مددجو، خانواده و جامعه است. ۳۶

بنابراين بايستي راهکارها و تمهيداتي ايجاد نمود تا زمينه بکارگيري 

 معتقد است براي رسيدن سياکسيو]. ۳۷اين شيوه تدريس مهيا شود [

محور، اساتيد و  به يادگيري فعال و موثر از طريق يادگيري خدمات

هاي سنتي دور شوند. اين امر ضرورت تغيير  دانشجويان بايد از روش

 کوهن]. ۳۸نمايد [ هاي پرستاري مطرح مي فرهنگي را در دانشکده

ريزان  دهندگان، پژوهشگران و برنامه اعتقاد دارد که بسياري از آموزش

کارگيري يادگيري  کنند با به تاري تالش ميدرسي در پرس

هاي پرستاري و  محور، سبب افزايش تعامل بين دانشکده خدمات

شده و از آموزش سنتي دور شوند و به سودمندي اين شيوه  جامعه

محور تحت عناوين  ]. منافع يادگيري خدمات۳۹يادگيري اذعان دارند [

  ه شد.وضيح دادمربوط به فراگيران، جامعه و موسسات آموزشي ت

منظور روشن ساختن شرايط و  مدلي را به ۲۰۰۰در سال  بيليگ

دهد  محور ارايه نمود. اين مدل نشان مي پيامدهاي يادگيري خدمات

محور منجر به پيشرفت شخص فراگير شده و  که يادگيري خدمات

سبب کاهش رفتارهاي منفي، خودکارآمدي، شايستگي و توانايي، 

شود. براي دستيابي به  تگي اجتماعي ميپذيري و شايس انعطاف

تر، بايد بين برنامه طراحي شده و موضوع  پيامدهاي کالسي قوي

  تخصصي درس در برنامه درسي يکپارچگي وجود داشته باشد.

گيري و استفاده از  همچنين تنظيم استانداردها براي سنجش و اندازه

هاي تفکري  مهارتکارگيري  هاي بازتابي (خردمندانه) شامل به فعاليت

سطح باال نظير تجزيه و تحليل، ارزشيابي و حل مساله سبب دستيابي 

  شود. به پيامدهاي کالسي موثر مي

پذيري اجتماعي، معلم بايد به فراگير کمک  براي دستيابي به مسئوليت

نمايد تا ارتباط روشن و واضحي با بافت شهري و اجتماعي برقرار 

به فراگيران که در هنگام کار با سالمندان عنوان مثال، کمک  نمايد؛ به

ببرند. اگر چنين  اندازهاي فرهنگي سالمندي پي نظرات و چشم به

شرايطي مهيا شود، فراگير توانايي محافظت از اجتماع، جامعه و 

شدن براي ارايه خدمات و درک مسايل سياسي،  ديگران، داوطلب

  دست خواهد آورد. اقتصادي و اجتماعي را به

هاي  دستيابي به پيامدهاي شغلي بايد ارتباط عمدي با مهارتبراي 

اي ايجاد شود که سبب افزايش دانش شغلي،  شغلي يا دانش حرفه

شود  اي و تمايل به انتخاب شغل مورد عالقه مي هاي حرفه مهارت

]۴۰.[  

هاي فوق را تاييد  تحقيقات مختلف در حيطه پرستاري نيز يافته

محور  طور واضح اهميت يادگيري خدمات کند. مطالعات مذکور به مي

را در رشد فردي، احساس رضايت شخصي، دستيابي به سطوح باالي 

هاي تفکر انتقادي، افزايش آگاهي از نيازهاي واقعي  مهارت

هاي باليني،  دوستي، توسعه مهارت مددجويان، افزايش نوع

هاي پژوهشي،  خودکارآمدي، توسعه مشارکت گروهي، افزايش مهارت

]. عالوه بر اين، يادگيري ۴۳، ۴۲، ۴۱کند [ روشن مي اي د حرفهرش

اي مانند پزشکي و پرستاري  هاي بين رشته محور از طريق تيم خدمات
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ها و جامعه  سبب ايجاد منافع زيادي براي دانشجويان، دانشکده

شود و دانشجويان پرستاري و پزشکي را براي مشارکت بين  مي

] و سبب افزايش توانايي ۴۴ه خواهد کرد [اي در آينده شغلي آماد رشته

]. ۴۵شود [ اي مي عنوان عضوي از يک تيم بين رشته براي کار به

شايان ذکر است که تعامل بين آموزش پرستاري و خدمات پرستاري 

محور، عالوه بر پيشرفت دانشجويان سبب  از طريق يادگيري خدمات

شود  ندگان خدمات) ميعنوان ارايه ده رشد و تبحر پرستاران باليني (به

که اين امر موجب ارتقا کيفيت مراقبت پرستاري، بهبود تمرينات 

  ].۴۶شود [ ها مي پرستاري و کاهش هزينه

محور در  کارگيري يادگيري خدمات کارهايي را برای به بنابراين بايد راه

هاي يادگيري  آموزش پرستاري ارايه نمود. براي موفقيت در برنامه

هاي پرستاري عالقمند به ارايه اين شيوه  د دانشکدهمحور باي خدمات

دهندگان  تدريس بوده و ضمن حمايت از آن مشارکت فعال ارايه

خدمات در جامعه را جلب نمايند. همچنين دانشجويان بايد از 

منطقي تالش کنند  هاي کافي برخوردار باشند تا در ايجاد تفکر  انگيزه

]۴۷.[  

  

  گيرينتيجه

هاي يادگيري  ري عميقاً تمايل به شرکت در فعاليتدانشجويان پرستا

يابند تا مفاهيم نظري را در  محور دارند زيرا فرصت مي خدمات

کار گيرند. آشناسازي مديران آموزشي،  دادن به جامعه به خدمات

دهندگان خدمات با مفهوم، فرآيند   دهندگان پرستاري و ارايه آموزش

ضروري است. اين امر حرکت  محور اجرايي و منافع يادگيري خدمات

سمت يادگيري فعال و  از سمت يادگيري غيرفعال و سنتي را به

بخشد. همچنين ضروري است که دانشجويان  دار سرعت مي معني

هاي  مقاطع مختلف پرستاري به آموزش سيستماتيک در زمينه روش

محور دست پيدا کرده تا ضمن  يادگيري فعال از جمله يادگيري خدمات

کارگيري اين شيوه، نيازهاي تحقيقاتي در اين زمينه به  و به آشنايي

  فراموشي سپرده نشود.
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