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چكيده :به منظور اشتغالپذير کرردن دانر آموختگران
کشاورزی ،دانشکدة کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشراه
با يک اقدام مبتکرانه ،نظريه يادگیری "خدمتمحور" را
برای اولین برار در در عمییراک کشراورزی بره کرار
گرفت .اين مطالعة کیفي بر مبنای روش اقردامپژوهري،
با هدف معرفي روش يرادگیری خردمتمحرور شرک
گرفت .چهارده نفر از دانشرووياني کره در عمییراک
کشرراورزی را در نیمسررال دوم  90-89انتخرراک کرررده
بودند به روش نمونهگیرری داولیبانره در ايرن مطالعره
شرررکت کردنررد .نترراي نشرران داد کرره روش يررادگیری
خدمتمحور ،موجر شرک گیرری نگررش متبرت در
دانشوويان ،تیفیق تئوری و عم  ،توسعه مهرارک هرای
ارتبررالي و فرفررهای و نیررا افررااي مسررئولیتپررذيری
اجتماعي ،تفکرمداری و توانمندسازی دانشوويان شرده
است .همچنین نظراک ارائه شده توسط کارفرمرا نشران
داد که آنان نیا از اينکه گیخانه بیمارستان بیستون افیاء
و راهانردازی شررده اسررت بسریار خرسررند و ر ررايتمند
هستند .نتاي اين مطالعه ميتوانرد دسرتاوردهايي بررای
نظام آموزش عالي کشاورزی در کشور به دنبرال داشرته
باشد؛ بدين صورک که يادگیری خدمتمحور ميتوانرد
برره عنرروان يررک روش يررادگیری توربرري در سرراير
دانشکدههای کشاورزی بهکار گرفته شود.
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مقدمه
امروزه مو وع اشتغال و بیکاری دانر آموختگران کشراورزی بره يکري از مع ر ک
اجتماعي در کشور تبدي شده است .پژوه های انوام شده در خصوص مسیر شغیي
اين دان آموختگان نشان ميدهد که آنان به موقع جذک برازار کرار مررتبط برا رشرته
تحصییي خود نمي شوند؛ لذا بسیاری از آنان از فرصتهای شغیي باز مريماننرد و يرا
دچار انحراف شغیي ميشوند (شريعتزاده و همکاران .)1385 ،برخي از پژوهشرگران
عیوم کشاورزی ،عدم اشتغالپذيری دان آموختگان کشاورزی را به پايین بودن سرط
سواد کشاورزی و کمبود مهارکهای فني و ارتبالي ربط ميدهند (عیيبیگي و باراني،
1390؛ زمراني و همکرراران1387 ،؛ بینقري و سررعیدی ر رواني1382 ،؛ پاشررکي راد و
همکراران .)2004 ،برخري ديگرر نظیرر براراني و همکراران ( )1389از نیراک ررعی
دان آموختگان در راه اندازی فعالیتهای کارآفرينانه ياد مريکننرد ،و براخخره برخري
ديگر معتقدند که دوره های کارآموزی در رشته های کشاورزی ،آن لوری کره بايرد و
شايد دانشوويان را با دنیای بیرون از دانشگاه آشنا نميسازد و لذا به آنان فرصرت داده
نميشود تا آموخته هرای خرود را در شررايط لبیعري بره کرار گیرنرد ( مرير را و
همکاران .)1391،سیر تکامیي رشته تروي و آموزش کشاورزی که همواره بره عنروان
يک عیم بین رشتهای قیمداد ميشود ،نشان ميدهد که ترروي و آمروزش کشراورزی،
همواره از نظريههای ياددهي -يادگیری که در ساير رشرتههرای عیروم تربیتري مطرر
هستند ،اف نبوده است؛ به عنوان متال ،ديدگاههای جان ديويي ،کرک لوين و ديويرد
کی رويکردهای متفاوتي را برای آمروزش کشراورزی رقرم زدهانرد .مردل يرادگیری
توربي ديويد کی  ،همواره در شیوههای تدريس آموزش کشراورزی متمرر رمرر بروده
است (شرک 1)2013،؛ اما آنچه که امروزه فراگیران آمروزش کشراورزی را برا چرال
مواجه ساخته است؛ تطابق آموختههای ک سي برا دنیرای واقعري و چگرونگي کراربرد
عمیي اين آموختههاست .به عبارک سادهتر ،فراگیران کشاورزی مشتاق فرراهم آمرودن
فرصت هايي هستند که آنان را با شرايط بیرون از دانشگاه و در دنیای واقعي به چرال
بکشاند .اگر چره دورههرای کرارآموزی بررای کییرة دانشروويان کشراورزی از جمیره
دانشوويان رشتة تروي و آموزش کشاورزی الاامي است ،اما شواهد نشان ميدهد کره
اين دورهها که بع اٌ بی از دو هفته به لول نمريانوامرد ،از کرارايي خزم برخروردار
نبوده است ( مير ا و همکاران.)1391 ،
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سيري بر نظريهها و رويكردهاي يادگيري دانشگاهي
 نظرية رفتارگرايي :1يادگیری در نظريه رفتارگرايي عبرارک اسرت از :ايوراد وتقويت رابطه و پیوند برین محررک و پاسرخ در سیسرتم عصربي فراگیرر .رفترارگرايي،
بررسي عیمي رفتار انسان است .هدف نهايي رفترارگرايي ،پری بینري و کنتررل رفترار
فراگیر است .در رفتارگرايي ،آنچه موج انگیاه فراگیران ميشود ،پاداشهرايي اسرت
که از سوی آموزشگر به فراگیران داده ميشود و يادگیرنده به صرورک انفعرالي تحرت
تأریر اين پاداشهاست( .استفسون 2و همکاران.)2013 ،
 نظرية شناختگرايي :3شناختگرايان بر خ ف رفتارگرايان به جای تأکید برررفتار قاب مشاهده ،فرآيندهای عالي ذهني مانند تفکر ،تعقر  ،ادراک و فر مسرئیه را
مورد توجه قرار ميدهند .شناختگرايان معتقدند که يادگیری ،فرآيندی درونري اسرت
که فافظه ،انگیراش و تفکرر نقر مهمري در آن ايفرا مريکننرد .يرادگیری در نظريرة
شناختگرايي عبارک است از :فرآيندی که لي آن ،دانر و ال عراک توسرط خرود
يادگیرنده کس ميشود ،پردازش ميشود ،دست کاری ميشود ،به ياد سپرده ميشود،
يادآوری ميشود ،سازماندهي ميشود و با دان جديد پیوند مريخرورد (اسر وين، 4
 .)1986در نظرية شناختگرايان ،فراگیر به عنوان پردازشکننده فعال ال عراک ،سرعي
ميکند که ال عاک مورد نیاز خود را در فافظة بیندمردک خرود قررار دهرد ترا از آن
لريق يادگیری تحقق يابد.
 نظرية سازندهگرايي (ساختنگرايي) :5ساختنگرايري نروعي فیسرفة يرادگیریاست که به موج آن ،انسان با بهرهگیری از توارک قبیي ،شناخت خرود را از جهران
پیرامون ميسازد .اعتقاد اصیي ساختنگرايي اين است که دان به يادگیرندگان منتقر
نميشود ،بیکه يادگیرندگان خود دان را ميسازند .يرادگیری در نظريره سراختنگررا
فرايندی پويا و دروني است که لي آن ،فراگیران بره شرکیي فعرال و برا ارتبرا دادن
ال عاک جديد به آنچه قب ً آموختهاند ،دست به ساختن دانر مريزننرد (اسر وين،
.)1986

1. Behaviorism
2. Stephenson
3. Cognitivism
4. Slavin
5. Constructivism

98

نامة آموزش عالي

 يادگيري خدمتمحور :1يرادگیری خردمتمحرور ،ريشره در نظريرة يرادگیریتوربي دارد .استفسون و همکاران ( ،) 2013معتقدند که آنچه يادگیری خردمتمحرور
را از ساير فنون يادگیری توربي متمايا ميسازد ،همانا ويژگيهای مدني آن در جامعره
است؛ به عبارک سادهتر ،فراگیران در شررايطي قررار مريگیرنرد کره بره جامعرة خرود
خدمترساني مي کنند و از آن لريق توارک ارزندهای بره دسرت مريآورنرد .ماهیرت
خدمترساني اين روش از يک سو و کس مهارکهای کارفرما پسند از سوی ديگرر،
موج شده است که يادگیری خدمتمحور در بسیاری از رشرتههرای تحصرییي و در
مقالع مختی اعم از متوسطه ترا دانشرگاهي مرورد اسرتفاده قررار گیررد (استفسرون،
 .)2012برخي از پژوهشگران يادگیری خدمتمحور بر اين باور هستند که دانشوويان
بر خ ف دورههای کارآموزی با ع قه و انگیاه بیشتری وارد اين دورهها مريشروند و
لذا ارربخشي يادگیری خدمتمحور قاب قیا با دورههای کارآموزی نیسرت (جرور
و شما .2)2011،برخري ديگرر بره ويژگريهرای خردمترسراني ايرن روش و کسر
مهارک های اجتماعي آن اشاره کردهاند؛ به عنوان متال ،دانکر و همکراران ( 3)2011و
سپهپناه و همکاران ( )2013معتقدنرد کره در فرآينرد يرادگیری خردمتمحرور ،رمن
تقويت مهارکآموزی فراگیران در شرايط واقعي ،روفیه مسئولیتپذيری اجتماعي آنان
نیا افااي مييابد .کاربرد يادگیری خدمتمحور در بین دانشوويان کشاورزی همواره
مررورد تأکیررد بسرریاری از پژوهشررگران آمرروزش کشرراورزی برروده اسررت .افررااي
خودکارآمدی (هولستون و اونی  ،4)2008 ،تقويت مهارکهای ارتبالي ،تعهرد کراری،
شايستگي و مسئولیت مدني (رابینسون و تروريس ،5)2007 ،فر و فصر مع ر ک
اجتماعي در سط روسرتا (منتروز و فريترا 6)2006 ،توانمندسرازی و ارتقرای سررمايه
اجتماعي روستايیان (کیین و همکاران ،7)2004 ،امکان آمروزش کشراورزی از راه دور
(گاتری و مک کراکن ، 8)2010 ،توسعة فرفهای معیمان متوسطة کشراورزی (لیرک و
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جونا ،1)2008 ،افرااي سرواد ال عراتي دانشروويان کشراورزی (ريردل 2)2003 ،و
باخخره رو افاايي در ف اهای آموزش کشاورزی (وستورم و مايوا 3)2006 ،مرواردی
هستند که به جايگاه يادگیری خدمتمحور در برین سراير روشهرا و فنرون يرادگیری
استحکام بخشیده است .اگر چه صاف نظران آموزش کشراورزی مردلهرای متفراوتي
برای اجرای يادگیری خدمتمحور ارائه دادهاند ( استفسرون و همکراران ،) 2012 ،امرا
سادهترين مدل از سوی لیک و جونا ( )2008ارائه شده است (نگاره  .)1در مردل اول،
و به صورک یرر رسرمي
يادگیری خدمتمحور در قال يک فعالیت خار از ک
به اجرا گذاشته ميشود ،اما در مدل دوم ،آموزشگران ميتوانند ايرن روش را در قالر
رسمي و به عنوان زير موموعهای از يک در به اجرا درآورند .توربه نگارنردگان در
قال به کار گیری اين روش به هر دو صرورک رسرمي و یرر رسرمي نشران داد کره
چنانچرره ماهیررت و فیسررفة ايررن روش رعايررت گررردد ،قابییررتهررای روش يررادگیری
خدمتمحور ،چه به صورک رسمي و چه به صورک یر رسمي ،انکار ناپرذير اسرت.
همانلور که در نگارة ( )1آمده است ،دانشووياني که قرار است در فرآينرد يرادگیری
خدمتمحور شرکت کنند ،توسط مدر توجیه مريشروند .در ايرن جیسرة تروجیهي،
هدف يادگیری خدمتمحور و ماايای آن برای دانشوويان تو ری داده مريشرود .در
اين جیسه ،مدر سعي ميکند تا به ابعاد اجتماعي و خدمترساني ايرن روش تأکیرد
کند .در مرفیه بعد ،سازمان يا کارفرما کره متقا ري چنرین خردماتي اسرت شناسرايي
ميشود .در اين مرفیه ،مدر نیازهای مخال را شناسايي ميکند و سرپس در يرک
جیسه شر خدماتي که قرار است از سوی دانشوويان به اجرا گذاشرته شرود ،توسرط
مدر تبیین ميگردد .در مرفیه سوم ،عمییاک اجرايي يادگیری خردمتمحرور آ راز
مي شود .اين عمییاک در يک جدول زماني از پی تعیینشده به اجرا گذاشته ميشرود.
در مرفیة چهارم ،مدر با بازديدهای مکرر سعي ميکند که بازخورد مناس را ،هرم
از سوی دانشوويان و هم از سوی کارفرمرا ،دريافرت کنرد .نتراي بازخوردهرا مبنرايي
خواهد بود که يادگیری خدمتمحور در مسیر درست خود فرکت کند.
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آمادهسازي

شناسايي مخاطب و
تعيين نوع خدمات

بازخورد

قابل ارائه

عمل (اقدام)

نگارۀ ( )1مراحل روش يادگيري خدمتمحور (منبع :برگرفته از مقالة ليک و جونز،
)2008

اکنون يادگیری خدمتمحور با ماهیت انعطافپرذير خرود در قالر يرک فعالیرت
و با فیسفه خدمترساني ،توجه بسیاری از دسرتانردرکاران تعیریم و
خار از ک
تربیت را به خود جی کرده است .رورک به کارگیری يرادگیری خردمتمحرور در
آموزش کشاورزی ،آن هم در مقالع مختی تحصییي ،ميتوانرد دسرتاوردهايي بررای
دانشوويان کشاورزی و نیا مسئوخن نظام آموزش عرالي کشراورزی بره همرراه داشرته
باشد؛ به عنوان متال ،به کارگیری اين روش ميتواند دان آموختگران کشراورزی را از
جست وجوگران شغ به ايوادکنندگان خ قیت شغیي متحول کند .همچنین مسرئوخن
نظام آموزش عالي کشاورزی ميتوانند يادگیری خردمتمحرور را در سرفصر درو
آموزش کشاورزی در کییة رشتهها بگنوانند.

روش تحقيق
از آنوايي که هدف يادگیری خدمتمحور ،بهبود و عیت موجود اسرت ،در پرژوه
فا ر از رويکرد کیفي اقدامپژوهي بهره گرفته شد .اقدامپژوهري کره ريشره در تفکرر
ساختارگرايان دارد ،ميکوشد تا خأل و فاصیة میان تحقیق و عم را در پرژوه هرای
مرسوم به فرداق رسراند (کمبرر و مرک کري .1)1996 ،بره زعرم هیسرتون (،1)2008
1. Kember & Mekay
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اقدامپژوهي فرآيندی چرخهای ،مشارکتي و عم گراست که به منظور بهبرود و رعیت
موجود صورک ميگیرد .در اين روش ،محقق و مخالبان ،پس از برنامهريای دست به
اقدام عمیي ميزنند و با ارزيابي میاان توفیق مداخیة صورک گرفته ،فرآيند را ترا فر
مسأله و بهبود و عیت موجود ادامه ميدهند (استوارک ،1994 ،به نقر از هراپکینا).2
در مطالعة فا ر ،بستری که دانشوويان در آن فرصت يادگیری خدمتمحرور را پیردا
کردند ،گیخانة بیمارستان بیستون واقع در شهرستان کرمانشاه بود که به دلی موراورک
آن با دانشکدة کشاورزی ،مسئوخن آن با اع ای هیأک عیمي دانشکدة کشاورزی آشنا
شده و از آنها در خصوص ف مشک سفیدک گیاهان گیخانره بیمارسرتان مشراوره و
کمک خواستند .به دنبال اين نشست ،و زمینة برنامه ريای در خصروص انورام پررو ه
در قال لر يادگیری خدمتمحور دانشروويان کشراورزی برا سرپرسرتي و نظرارک
اع ای هیأک عیمي دانشکده کشاورزی فراهم شد .مرافر انورام پررو ه لبرق مردل
مکنی و همکاران ( ،3)1996به شر زير انوام گرفت:
برنامهریزی
(شناسایی مکان مناسب و توجیه
دانشجویان به منظور گذراندن
دوره یادگیری خدمتمحور)

اقدام

بازخورد

(ورود به سایت یادگیری خدمت-
محور و اجرای اقدامات الزم به
منظور بهبود وضعیت موجود)

(نظارت از سوی مدرس و
دریافت بازخورد از سوی
کارفرما)

نگارۀ ( )2مراحل اقدامپژوهي مک نيف و همكاران ()1996

برنامهريزي

1. Holston
2. Stewart
3. McNiff
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بر اسا مدل در مرفیة برنامهريای ،ابتدا آموزشگر و فراگیرران بره منظرور شناسرايي
نیازهای محیط الراف خود به جستوجو و کندوکاو مي پردازند و سرپس برر اسرا
نیاز شناخته شده ،مبادرک به برنامهريرای و تردوين لرر عمیري بررای فر مشرک
ميکنند (وستروم 20091 ،و لیک و جونا.)2008 ،
در تحقیق فا ر ،پس از تبادل نظر با اع ای گروه تروي و آمروزش کشراورزی،
اجرای يادگیری خدمتمحور در قال در عمییاک کشاورزی مناس تشخیص داده
شد .دانشوويان مقطع کارشناسي ايرن گرروه آموزشري در نیمسرال دوم  92-91در
عمییاک کشاورزی را به ارزش  3وافد به عنوان وافد تخصصي انتخاک ميکننرد .دو
وافد اين در از سوی گروه زراعت و اص نباتاک ارائه مريگرردد و يرک وافرد
باقيمانده از سوی گروه آموزشي مربو  ،يعني گروه تروي و آموزش کشراورزی ،بره
اجرا در ميآيد .در گذشرته از دانشروويان انتظرار مريرفرت کره در ايرن يرک وافرد
تخصصي که از سوی گروه مربو  ،يعني تروي و آموزش کشاورزی ،به اجرا گذاشرته
مي شد ،اقدام به لرافي و ارائة نشرية ترويوي مناس با نیاز هرای کشراورزان منطقره
کنند؛ اما در يک اقدام مبتکرانه ،يادگیری خدمتمحور بره اجررا گذاشرته شرد .پرس از
بررسيهای متوالي ،يکي از ارگانهايي که برای دريافت يادگیری خدمتمحرور اعر م
آمادگي نمود ،بیمارستان بیستون کرمانشاه بود .اين بیمارستان که قدمت  13سراله دارد
يکي از مراکا درماني خصوصي در شهر کرمانشاه است .گیخانة اين مرکرا درمراني بره
دلی سوء مديريت دچار مشک ک عديدهای نظیر بیمراری سرفیدک و تهويرة نرامطبوع
شده و لذا توانايي تولید گ های فصریي مرورد نیراز محولره بیمارسرتان بیسرتون را از
دست داده بود .پس از بررسي های متعردد  16نفرر از دانشروويان مقطرع کارشناسري
رشتة تروي و آموزش کشاورزی که در عمییاک کشاورزی را در نیمسال دوم -91
 92انتخاک کرده بودند ،آمادگي خود را برای ف ور در بیمارسرتان بیسرتون و تررمیم
گیخانه اين مرکا درماني اع م کردند .نکته قاب توجه اينکره اگرر چره گذرانردن ايرن
دوره شباهتهای زيادی با دورههرای کرارآموزی دارد ،امرا ماهیرت انسراندوسرتانه و
خدماکرساني يادگیری خدمتمحور ،آن را از فیسفة کارآموزی کام ً متمايا ميسازد.
اقدام

1. Westrom
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در مرفیة اقدام لبق مدل ،لر يا پرو ه تدوين شده در محیط و بستر مربوله به اجرا
در آورده مي شود .در لول اجرای پرو ه ،آموزشگر و فراگیر به لرور مرداوم دانر و
مهارکهای خود را در محریط عمیري توسرعه داده و بره توربرهانردوزی مريپردازنرد
(وستروم 2009 ،و لیک و جونا.)2008 ،
در تحقیق فا ر ،پس از برگااری دو جیسه مذاکره با مسئوخن بیمارستان بیسرتون
و مشخص شدن نیاز آنها به ترمیم گیخانة محولة بیمارستان به منظور تولید گر هرای
زينتي مورد نیاز محوله و اع م آمادگي آنان برای پذيرش دانشوويان رشرتة ترروي و
آموزش کشاورزی ،بخشي از فعالیتهای گیخانهای و ف ای سربا بیمارسرتان بره ايرن
دانشوويان که برای شرکت در ايرن پررو ه ابرراز تماير کررده بودنرد ،واگرذار شرد.
دانشوويان پس از تقسیم کار در میان اع ای گروه ،به کاربرد دان تئروری خرود در
محیط واقعي پرداختند .در مرفیة نخست آنها سعي کردنرد کره مشرک ک گیخانره را
شناسايي کنند .در بررسيهای صورک گرفته مشخص شد که اکترر گیاهران محولره و
گیخانة بیمارستان بیستون به بیماری سفیدک سطحي مبت هستند .در پي شناسايي اين
مشک  ،اع ای گروه در صدد ف اين مشک برآمدنرد .آنهرا از لريرق مطالعره منرابع
عیمي و مشورک با متخصصان و اع ای هیأک عیمي گروه گیاهپاشرکي ،راهکارهرای
عیمي و عمیي مبارزه با اين بیماری را مورد بررسي و توايه و تحیی قرار دادند و برا
بررسي شرايط و امکاناک موجود و انتخاک راه ف عمیي ،در نهايت توانستند بیماری
سفیدک سطحي را کنترل کنند .در لي اين توربة عمیري ،دانشروويان و مردر ايرن
در به عنوان يک تسهی گر در کنار هم بره ايفرای نقر مريپرداختنرد و ال عراک
مشاهده شده را ربت ميکردند.
بازخورد
لبق مردل ،در مرفیرة برازخورد ،فراگیرران دانر و معیومراک خرود را بره بوترة امتحران
ميگذارند و نتاي آن را مشاهده مري کننرد .در ايرن مرفیره ،فراگیرران برین دانر فرردی،
فرفهای و عمیي خود ارتبا ايواد ميکنند و درک عمیقترری از رشرته تحصرییي خرود و
ارتبا آن با محیط الراف را به دست ميآورند (وستروم 2009 ،و لیک و جونا.)2008 ،
در تحقیق فا ر نیا ،فین مراف اجرايري و عمیري کرار دانشروويان در گیخانره
بیمارستان بیستون ،مدر برا بازديردهای مکررر خرود سرعي مريکررد کره برازخورد
دانشوويان را از اين توربه ارزشمند دريافت کند ترا بتوانرد برا اسرتفاده از نتراي ايرن
بازخوردها يادگیری خدمتمحور را در مسیر درست خود هدايت کند .در پايران دوره
نیا به منظور تحیی بازخورد نهايي پرو ه با استفاده از تکنیک گروه متمرکا ،جیسرهای
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با ف ور مدر  ،دانشوويان و مسئولین بیمارسرتان بیسرتون کرمانشراه تشرکی شرد.
نتاي تحیی بازخوردها نشان داد کره دانشروويان ،مهرارک عمیري خزم بررای کنتررل
سفیدک سطحي را کس کررده و درک بیشرتری از کراربرد رشرته تحصرییي خرود در
جامعه بره دسرت آوردهانرد؛ از لررف ديگرر ،نظرراک ارائره شرده از سروی مسرئولین
بیمارستان بیستون نیا نشان داد که آنها از عمیکررد دانشروويان بسریار را ري بروده و
خواهان ادامه همکاری با آنها هستند .در واقع ر ايت مسئوخن بیمارسرتان برر فسریفة
يادگیری خدمتمحور صحّه گذاشت.

بحث و نتيجهگيري
نتاي پژوه فا ر نشان داد که يادگیری خدماتي بره عنروان يرک الگروی آموزشري
کارآمد ،ميتواند به توانمندسازی دانشوويان رشتة تروي و آموزش کشاورزی بهلرور
خاص و کییة دانشوويان در گراي های مختی کشاورزی به لور عام ،منورر شرود.
اين الگو ،من افااي مهارک های عمیي در دانشوويان و ايواد فرصتهای شرغیي
برای آنان ،مي تواند تأریر متبتي بر نگرش دانشوويان درخصوص مسرئولیت اجتمراعي
و فعالیتهای گروهري بگرذارد ( هیرا و هیر  .)2001 ،1بسریاری از تحقیقراک نشران
ميدهد که اين شیوة يادگیری دارای ماايايي از قبی  :تیفیق تئوری ،عم و انديشره برا
هم ،افااي درک دانشوويان در زمینة رشرته تحصرییي خرود و ارتبرا آن برا جهران
واقعي ،توسعة مهارکهای زندگي ،تغییر نق معیم به عنوان يک تسهی گر و  ...اسرت
(کارينگتون و ساگرز ،2008 ،2برودرکس و پاتراکي 2009 ،3و هیرا و هیر )2001 ،؛ از
لرفي ديگر ،تئوری يادگیری خدمتمحور نیا مانند تئوری يادگیری توربي ،ريشره در
افکار جان ديويي دارد و مي تواند زمینه را برای يادگیری عمیق و توسعة مهارکهرای
شغیي و فرفهای فراهم آورد .در واقع به کارگیری ايرن راهبررد يرادگیری تعرامیي ،در
فرآيند سیسرتم آموزشري دانشرکدههرای کشراورزی مريتوانرد بره تربیرت و پررورش
دانشووياني انديشمند ،کاوشگر و تأریرگرذار در جامعره منورر شرود ( عیري بیگري و
گراوندی .)1387 ،اين راهبرد ،ع وه بر ماايای ذکر شده ،زمینه را برای تعام دانشگاه
با محیط الراف خود فرراهم مريآورد و موجر مريشرود کره دانشرکدههرا در کنرار
دانشوويان به منافع اجتماعي ،اقتصادی و اجرايري دسرت يابنرد (برودرکس و پاتراکي،

1. Hays & Hill
2. Carrington & Saggers
3. Bodorkós & Pataki
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 2009و سیفر و کانور )2007 ،1؛ از سوی ديگرر ،ايرن راهبررد ،فرصرت اسرتفاده از
نیروهای داولیبانه برای سازمانهای دريافتکننده کمکهای عام المنفعه ديگر را ايواد
مينمايد؛ بدون اين کره ايرن سرازمانهرا در مقابر خردماک دريرافتي از دانشروويان،
هاينهای متقب شوند؛ به عبارک سادهتر ،آنچه يادگیری خدمتمحرور را برا دورههرای
کارآموزی متمايا ميسازد ،خدماک عامالمنفعه آن و خدمترساني به جامعرهای اسرت
که دانشوو در آن زندگي ميکند .کارکرد اين روش در نظام آموزش عرالي کشرور بره
گونهای است که ميتواند لرفداران بسیار زيادی را به خود جی کند .خردمترسراني
بدون هاينه ،تماي به بهبود و عیت موجود و باخخره تیفیق عیم و عمر در شررايط
واقعي ،از دستاوردهای يادگیری خدمتمحور است.

پيشنهادها
نتاي اين مطالعه مي تواند دستاوردهايي برای نظام آمروزش عرالي کشراورزی برهلرور
اخص و نظام آموزش عالي کشور بهلور اعم به دنبال داشته باشد .توربة موفقیتآمیرا
يادگیری خدمتمحور ميتواند به عنوان الگوی توربي در ساير دانشرکدههرا از جمیره
دانشکدههای کشاورزی به اجرا گذاشته شود .همانلور که پی تر ذکر شرد ،يرادگیری
خدمتمحور ،قابییت اجرا در قال های متفاوتي را داراست؛ به عنوان متال ،يک وافرد
تخصصي در عمییاک کشاورزی برای دانشوويان کارشناسي رشته تروي و آموزش
کشاورزی ميتواند به صورک يادگیری خدمتمحور به اجرا گذاشرته شرود؛ از سروی
ديگر ،اين روش توربي ميتواند در قال دورههای کارآموزی برای سراير رشرتههرای
کشاورزی در دانشکدههای کشاورزی سط کشور عمییاتي شرود .اگرر چره يرادگیری
خدمتمحور برای اولین بار در آموزش کشاورزی به کار گرفته شد ،امرا برا توجره بره
ماهیت انعطافپذير اين تکنیک ميتوان آن را به ساير رشتههرای نظرام آمروزش عرالي
تعمیم داد؛ بدين منظور پیشنهادهای ذي در سه سط ارائه ميگردد:
در ميتوانند از اين تکنیک به عنوان
 آموزشگران نظام آموزش عالي در کيک فن و هنر نوين آموزشي (پداگو ی) ،در تدريس و آموزش به دانشروويان مقطرع
کارشناسي استفاده کنند.
 در سط دانشگاهها ،يادگیری خدمتمحور ميتواند با فمايت و باور مسئوخن وبرنامه رياان آموزشي مورد فمايت قرار گیرد تا زمینه توسعه ،تقويت و اجرايري شردن
آن از سوی مدرسان و آموزشگران فراهم شود.
1. Seifer & Connors
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 در سط نظام آموزش عالي کشور نیا ميتوان تدابیر مديريتي انديشرید کره ايرنتکنیک در سر فص درو کارشناسي کییة رشتهها گنوانرده شرود ترا زمینرة معرفري،
شناخت ،تروي و فرهنگسازی در استفاده از اين تکنیک مؤرر آموزشي فراهم شود.
تقدير و تشكر
بدينوسییه از مدير عام محترم بیمارسرتان بیسرتون ،سررکار خرانم دکترر فمیررا
نوومي ،که در تأمین شرايط خزم برای انورام ايرن اقردامپژوهري همرت بینرد مبرذول
داشتند ،سپاسگااری مي شود .همچنین از دانشوويان محترم ،خانم ها :مهتاک عايرای،
روناک لطفي ،سحر محمدی ،نسترن کاظمي ،میتررا محمردی ،زهرره محمردی ،فالمره
ساساني ،فرناز آور زماني ،پريسا فی ي ،اله کیهپايي ،سمیرا زردويي و مريم گرشاسبي
و آقايان :ر ا ک نتری و فرشید محمدی که در اين پررو ه شررکت نمودنرد قردرداني
ميشود.
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اولین هماي اشتغال و نظرام آمروزش عرالي کشرور ،تهرران :وزارک کرار و امرور
اجتماعي.
زماني ،محسین؛ عايای خالخییي ،لاهر و فیاتي ،داريوش ( .)1387روند پیشررفت
عیم ايران در رشتههای کشاورزی و منابع لبیعي .مویره عیروم ترروي و آمروزش
کشاورزی.)1( 4 ،
شريعتزاده ،مهدی؛ چیذری ،محمد؛ میکمحمردی ،ايرر و نروروزی ،امیرد (.)1385
نظراک کارشناسان آموزش کشاورزی پیرامون اهرداف ،برنامرههرا و فرآينرد جرذک
فراگیران نظام آموزش متوسطه کشاورزی .مویه عیوم تروي و آموزش کشراورزی
ايران.)1( 2 ،
عیيبیگي ،امیرفسرین و گراونردی ،شرهپر ( .)1387ارتبرا برین يرادگیری توربري و
کارآفريني در آموزش عالي کشاورزی .هماي میي کارآفريني؛ فرهنرگ و جامعره.
آموزشکده فني و فرفهای سما رودهن.
عیرريبیگرري ،امیرفسررین و برراراني ،شررهااد ( .)1390بررسرري قابییررت اشررتغال پايرردار
دانشوويان کشاورزی دانشگاههای رک ايران در اقتصاد دان پايه .مویه پژوه
مديريت و آموزش کشاورزی.70-54 :19 ،
مير ا ،پريوش؛ زرافشاني ،کیرومرث و میررکزاده ،عیري اصرغر ( .)1391تحییر
مؤلفههای ارربخشري دورههرای کرارآموزی دانشروويان رشرته ترروي و آمروزش
کشاورزی در دانشگاههای رک کشور .عیوم تروي و آموزش کشاورزی ايرران8 ،
(.50-35 :)1
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