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پیاده سازی یادگیری خدمت محور در آموزش عالی و چالش های آن
فرنوش اعالمی ، 1شراره صادقی ، 2شهاب نصیری

نیا 3

 1استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی ،ایران ،تهران(نویسنده مسئول)
 2دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی ،ایران ،تهران
 3دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی ،ایران ،تهران

چکیده
هدف از این مقاله بررسی رویکرد یادگیری خدمتمحور و انواع آن می باشد .همچنین به بیان مدل برنامه جامع اقدام برای
یادگیری خدمتمحور ( ) CAPSLپرداخته شده که در تالش است تا با تمرکز بر چهار بعد دانشکده ،دانشجویان ،هیئتعلمی و
جامعه به برنامه ریزی برای فعالیتهای یادگیری خدمتمحور در آموزش عالی بپردازد و در نهایت ضمن توجه به استدالل
صاحبنظران ،دربارۀ مزایا و معایب استفاده از این رویکرد ،بحث می شود .نتایج تحقیقات حاکی از نقش یادگیری خدمت محور
در توسعه یادگیری شخصی ،اجتماعی و ارتباطات در سطح جامعه بوده است.
واژههای كلیدی :یادگیری خدمت محور ،آموزش عالی ،دانشکده ،دانشجویان ،هیئت علمی

220

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال چهارم ،شماره  ،40مهر 1400

 -1مقدمه
بسیاری از مربیان و سیاستگذاران در خدمات اجتماعی شرکت میکنند که امروزه بر مدل «یادگیری خدمتمحور»
تأکید دارند .در مقابل خدمات اجتماعی یا داوطلبانه ،یادگیری خدمتمحور بر توسعۀ ارائهدهندۀ خدمات (دانشجو)
متمرکز است .طبق گفتههای دویت گیلز ،الن پورتر هونت و سالی میگلیورین1در گزارش  ،1991یکی از ویژگیهای
یادگیری خدمتمحور که آن را از خدمات اجتماعی متمایز میکند ،تعادل آن بین عملکرد خدمات اجتماعی توسط
شرکتکنندگان و تأمل در آن عمل هم برای ارائه خدمات بهتر و هم برای افزایش یادگیری خود شرکتکنندگان
است؛ بنابراین ،یادگیری خدمتمحور ترکیبی از اهداف اجتماعی با تأیید اهمیت شخصی و فکری در شرکتکنندگان
است .پیادهسازی یادگیری خدمتمحور اغلب شامل ادغام فعالیتهای خدمات در دورههای دانشگاهی است ،اگرچه
میتواند بهصورت فوقبرنامه نیز انجام شود.
اهداف یادگیری خدمتمحور بهویژه در مراکز حرفهای که انواع مختلفی از یادگیری تجربی را برای دانشجویان خود
ایجاد میکنند (بهعنوانمثال ،کلینیکها ،دورههای کارآموزی ،برنامههای تعاونی ،تجارب میدانی ،تمرین و آموزش
فراگیران) .بر گسترش مهارتهای حرفهای دانشجو متمرکز است و بهطور صریح یا ضمنی بر اهمیت خدمت در جامعه
و درس مسئولیت مدنی برای دانشجو تأکید میکند.
یادگیری خدمتمحور یک تجربۀ آموزشی دارای اعتبار است که دانشجویان در یک فعالیت خدمتمحور سازمانیافته
شرکت میکنند ،نیازهای جامعه را شناسایی کرده و فعالیت خدماتی را بهگونهای منعکس میکنند که درک بیشتری
از محتوای دوره ،قدردانی گستردهتری از رشته و احساس مسئولیت مدنی آنها افزایش یابد .این نوع خدمات،
برخالف خدمات داوطلبانۀ فوق برنامه ،یک تجربه خدمات مبتنی بر دوره است که بهترین نتایج را در صورت داشتن
فعالیتهای معنیدار خدمات با مطالب دوره از طریق فعالیتهای فکری مانند نوشتارهای هدایتشده ،بحثهای
گروهی کوچک و ارائههای کالسی میدهد .برخالف تمرین و دورههای کارآموزی ،فعالیت تجربی در یک دوره
یادگیری خدمتمحور لزوم ًا در زمینه آموزش حرفهای مبتنی بر مهارت نیست.
یادگیری خدمتمحور ابزاری اضافی برای دستیابی به اهداف آموزشی فراهم میکند و اعتبار علمی برای فعالیتهای
خدماتی مناسب است وقتی اهداف یادگیری مرتبط با خدمات شناسایی و ارزیابی میشوند ،دانشکدههایی که از
یادگیری خدمتمحور استفاده میکنند ،کشف میکنند که این امر زندگی جدیدی را به کالس وارد میکند ،عملکرد
در مورد اقدامات یادگیری را افزایش میدهد ،عالقۀ دانشآموزان را به موضوع افزایش میدهد ،مهارتهای جدید حل
مسئله را میآموزد و آموزش را لذتبخشتر میکند .عالوه بر این ،یادگیری خدمتمحور اهداف دوره را گسترش
میدهد تا شامل آموزش مدنی شود؛ بنابراین یادگیری خدمتمحور یک روش ضروری برای آموزش شهروندی است
که از طریق آن دانشجویان هنرهای دموکراسی را میآموزند] [1

Dwight Giles, Ellen Porter Honnet & Sally Migliorein
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تعاریفی از یادگیری خدمتمحور
یادگیری خدمتمحور رویکردی آموزشی است که تعاریف گوناگونی دارد .در عامترین کاربرد این اصطالح ،یادگیری
خدمتمحور شاخهای از آموزش تجربی است که پایه و اساس آن مشارکت فعال است .بهعنوان دورههایی که «بر
شدت علمی و ادغام پروژههای دورههای واقعی تأکید میکنند ،جایی که دانشجویان هنگام کار با سازمانها و
یادگیری آنها از سازمانها ،محصوالت ملموس و حرفهای برای استفاده در جامعه محلی تولید میکنند» ] [2
بسیاری از تعاریف عملیاتی برای یادگیری خدمت ممحور وجود دارد .این تغییرات از اختالفات ایدئولوژیکی ناشی
میشود که بر اهداف استفاده از یادگیری خدمتمحور و درنهایت طراحی پروژههای مرتبط با آن تأثیر میگذارد  .این
تفاوتها برای نحوه استفاده از یادگیری خدمتمحور و نحوه ارزیابی یادگیریها است .چهار منطق یا دیدگاه مشترک
در استفاده از یادگیری خدمتمحور  -خدمات اجتماعی ،اخالقی ،سیاسی و ابزاری وجود دارد .طبق گفته ]  [3یکی
از بزرگترین چالشها در مطالعۀ یادگیری خدمتمحور ،عدم وجود یک تعریف مشترک و جهانی است که از این
اصطالح پذیرفته شده باشد .استنتون و همکاران )1999( 2سه انگیزه برای دخالت در یادگیری خدمت محور را
شناسایی کرد( :الف) استفاده از آموزشوپرورش برای رسیدگی به نیازهای جامعه و ترویج توسعه جامعه( ،ب) استفاده
از خدمات اجتماعی برای تولید یک شهروند مؤثر و (ج) استفاده از آموزشوپرورش برای به دست آوردن عدالت
اجتماعی .صرفنظر از انگیزههای اصلی ،اقدامات پیشگامان یادگیری خدمت محور تحت تأثیر «زمینههای نهادی،
نقشها و مکانهای جغرافیایی ،جمعیتشناسی ،مشکالت اجتماعی و رهبری جامعه» تحت تأثیر قرار میگیرند.
عالوه بر این از ترکیب کلمات مختلف بهطور مکرر ،اما متناقض ،بهعنوان جایگزین استفاده شده است .این ترکیبات
شامل یادگیری خدمتمحور آکادمیک ،یادگیری مبتنی بر جامعه ،خدمات اجتماعی ،یادگیری خدمتمحور اجتماعی،
تعامل مدنی و اهداف مدنی آموزش عالی بود ] [4یادگیری خدمت محور ،نوعی آموزش تجربی است که شامل خدمات
اجتماعی است؛ سازمان ملی یادگیری خدمتمحور  (n.d.) S-L ،آن را بهعنوان استراتژی آموزش و یادگیری که
خدمات اجتماعی معنادار را با آموزش و تأمل برای غنیسازی تجربه یادگیری ،آموزش مسئولیت مدنی و تقویت
جوامع ترکیب می کند ،میداند.
بهطورکلی ،بیانیههای مأموریت در اکثر دانشکدهها و دانشگاههای ایاالتمتحده سه اولویت را منعکس کرده است:
آموزش ،تحقیق و خدمات] [6 ] [5
طبق تعاریف هیئت آموزش منطقهای جنوب آمریکا( ،)19703یادگیری خدمتمحور« ،ادغام موفقیت یک کار
موردنیاز با رشد آموزشی» است و اهداف آن عبارتاند از:
 انجام خدمات عمومی موردنیاز؛
 اضافه کردن وسعت و عمق و ارتباط یادگیری؛
 ارائه یک مسیر مولد ارتباطات و همکاری بین مؤسسات عمومی و آموزش عالی؛
 قرار گرفتن فراگیران در معرض آزمایش و تجربه در حرفۀ خدمات عمومی؛
 افزایش تعداد جوانان واجد شرایط واردشده به حرفههای خدمات عمومی.
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در برخی از مؤسسات ،یادگیری خدمت محور ،بهعنوان تابعی از دورههای فردی موردتوجه قرار گرفته است تا یک
برنامه یا الگوی گسترده با هویت و هدف خاص خود .هفرنن )2001(4برنامه درسی را بررسی کرد و شش نوع دوره
یادگیری خدمت محور را شناسایی نموده است[7 ]:
 .1دورههای مستقیم یادگیری خدمت محور :این دورهها معموالً وابسته به رشته خاصی نیستند .مفاهیم
خدمات  ،داوطلبانه یا مشارکت مدنی محتوای دوره را توجیه میکند و از دیدگاههای چند رشتهای یا
میانرشتهای برای بررسی فلسفی ،مسائل اجتماعی و فکری دانش آموزان در فعالیتهای مختلف خدمات
اجتماعی استفاده میشود.
 .2دورههای یادگیری خدمت محور مبتنی بر برنامه :این دورهها از محتوا بهعنوان پایهای برای
تجزیهوتحلیل و درک مسائل استفاده میکنند .انتظار میرود دانشجویان در طولترم در اجتماع درگیر باشند
و تجارب خدمت صریح ًا با نظم و انضباط و محتوای دوره مرتبط است.
 .3دورههای یادگیری خدمت محور مبتنی بر مسئله :این دورهها از دانش دانشجویان موجود بهعنوان
پایهای برای بررسی جوامع ،شناسایی نیازهای خ اص و تولید یک محصول خدماتی برای رفع نیازها شناسایی
شده استفاده میکند .دانشجویان همچنین بهعنوان مشاورانی که برای مشتریان کار میکنند خدمت
میکنند.
 .4دورههای پروژه :این دورهها بهطورکلی در دوره ارشد برگزار میشد و ارتباط تنگاتنگی با رشتهها دارد.
دانشجویان از دانش بهدستآمده در طول تجارب دانشگاهی خود برای طراحی و ارائه خدمات مربوط به
جامعه استفاده میکنند .در بعضی از دورهها ،دانشجویان مباحث جدیدی را کاوش یا دانش انضباطی را
ترکیب میکنند.
 .5كارآموزی در خدمات :این دورهها شدت بیشتری نسبت به دورههای معمولی  S-Lداشتند .دانشجویان
 10-20ساعت در هفته در محیطهای اجتماعی کار میکنند .تأمل منظم و مداوم به دانشجویان کمک
میکند تجربیات جدید خود را با استفاده از نظریههای مبتنی بر نظریه تجزیهوتحلیل کنند .در کارآموزی
انتظار میرود که تجارب به نفع دانشجو و شرکای جامعه باشد.
 .6اقدامپژوهی مبتنی بر جامعه در مقطع كارشناسی :این دورهها برای دانشجویانی طراحی شده که در
کار در جامعه باتجربه هستند  .دانشجویان برای یادگیری روش تحقیق از نزدیک با اعضای هیئتعلمی
همکاری کردند و مهارتهای الزم را به دست میآورند.
امروزه برنامههای یادگیری خدمت محور و دورههای مرتبط با برنامههای تحصیلی دانشگاهی در دانشگاهها به امری
عادی تبدیل شده است .این افزایش شیوع فعالیت یادگیری خدمت محور نیاز به مکانیسمها و فرآیندهای ارزیابی
کیفیت و اثربخشی را ایجاد میکند.

4.Heffernan
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 -1توجه به یادگیری خدمتمحور و نقش آن در آموزش عالی:
 1-1پاسخ به دوگانهگراییهای فلسفی در آموزش عالی با یادگیری خدمتمحور
یادگیری فراگیران همان چیزی است که فقط در تنظیمات رسمی کالس اتفاق میافتد و مشروعیت بخشیدن به
یادگیری خارج از کالس مانند خدمات اجتماعی را دشوار میکند .در اواخر دهه  1960و اوایل دهه  ،1970موج
نوآوری در آموزش عالی به وجود آمد؛ بسیاری از نوآوریهای آموزشی فعلی مانند یادگیری چندفرهنگی ،یادگیری
مشارکتی ،جوامع یادگیری و یادگیری خدمتمحور مدیون ایجاد و توسعه در این بازۀ زمانی هستند؛ هر یک از این
نوآوریهای آموزشی از فلسفههای تازه بهکاررفته در آموزش ناشی از رویکردهای تجربی و رهاییبخش برای یادگیری،
تکامل یافته است .در این میان یادگیری خدمتمحور بر مبنای اعتقاد دیویی توجه به دوگانگی در فلسفۀ تمایز بین
عمل کردن و دانستن ،احساسات و عقل ،تجربه و دانش ،کار و بازی و فرد و جهان را در میان سایر دوگانگیهای
اجباری ایجاد کرده است .دو سنت دیرینه در فلسفه از نگاه دوگانه به جهان حمایت میکردند )1( :جسم و ذهن از
هم جدا بودند و ( )2که جهان معنوی و مادی از هم جدا بودند .این باورها منجر به توسعه نهادهایی شد که ارزشها و
ساختارهای دوگانه را تصویب میکردند.
دانشگاههای قرونوسطایی با این تفکر شکل گرفتهاند و دانشگاهها و کالجهای مدرن ما نیز اغلب همین سیستمهای
اعتقادی را تقویت میکنند .در این میان کار بازنگری در ساختارهای دوگانه در آموزش عالی ارتباط زیادی با یادگیری
خدمتمحور داشت؛ و با گذشت زمان و بر اساس مطالعات دیویی گروههای مطالعه به این نتیجه رسیدند که یادگیری
خدمتمحور کلید آموزش است و نگرانیهای آموزش فعلی با آن قابلحل است ،بهعنوانمثال ،در طول دهه ،1980
گزارشهای ملی مانند مشارکت در یادگیری ،یکپارچگی در برنامه درسی کالج و دسترسی به کیفیت در تحصیالت
کارشناسی در کل برنامه درسی دوره کارشناسی ] [8توجه را به آنچه بسیاری بهعنوان عدم ارتباط تلقی میکردند،
فراخواند کرد.

 2-1انتشار كالج بویر در سال :1987
در ارتباط با تجربه کارشناسی در دانشگاه ،بویر معتقد بود که «شکاف نگرانکنندهای بین دانشگاه و یک جهان
بزرگتر  ...وجود دارد که به نظر میرسد در بسیاری از مؤسسات آموزش عالی نفوذ کرده است ،درواقع یک انزوای
فکری و اجتماعی که اثربخشی دانشکده را کاهش میدهد و دید دانشجو را محدود میکند وجود دارد» (ص.)61 .
بویر ایجاد اشکال حیاتی آموزش ،شامل ادغام خدمات اجتماعی در تجربه کارشناسی را ضروری میدانست و بیان
داشت که دانشجویان کارشناسی امروزه باید فور ًا رابطه بین آنچه را که یاد میگیرند و نحوه زندگی خود را ببینند.
بهطور خاص ،او توصیه کرد که هر دانشجو یک پروژۀ خدماتی را که شامل کار داوطلبانه در جامعه یا در دانشکده بود
را انجام دهد؛ هدف این بود که به دانشجویان کمک کنند ،ببینند که آنها نهتنها افراد خودمختار هستند بلکه اعضای
یک جامعه بزرگتر و پاسخگو نیز هستند (ص.)218 .
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 3-1انتقادات در مورد تغییر نقش كار اعضای هیئتعلمی طی دهههای  1980و :1990
تعدادی از محققان و صاحبنظران سیاسی با روند فزایندهای به حذف دانشکده از مؤلفۀ آموزش در آموزش عالی اشاره
کردهاند زیرا فشارها و پاداش ها برای تمرکز بر تحقیق و نشر اهمیت بیشتری در این دانشکدهها داشت[9 ] .فایرویزر5
( )1996گزارش داد که حتی در دانشکدههای هنرهای لیبرال کوچکتر افرادی که تحقیق بیشتری دارند بیش از
کسانی بیشتر زمان خود را صرف تدریس میکنند حقوق دریافت میکنند؛ در چنین شرایطی بهتر است به آنچه
کالرک )1987( 6در اواخر دهه  1980به آن اشاره کرد توجه کرد که برای دنیای امروز نیز صادق است.
«سلسلهمراتب اعتبار حکم میکند که ضرورت تحقیق سیستم را پیش ببرد» ]  [10بنابراین ،برای بسیاری از
آکادمیها ،یادگیری خدمتمحور بهعنوان یک راهبرد نوآورانه آموزشی دیده میشود که توانایی تقویت آموزش اعضای
هیئتعلمی را دارد ] [11،12،13
این دیدگاه یادگیری خدمتمحور را بهعنوان شکلی از پیشرفت دانشکده نشان میدهد که نگرانیهای مطرحشده
توسط بویر را برطرف میکند؛ این راهبرد آموزشی نوآورانه نیاز به یافتههای ارزشیابی دارد چراکه یادگیری
خدمتمحور درصورتیکه مؤسسات مایل به تعریف اصول خود از بورس تحصیلی باشند ،پتانسیل پیوند دادن آموزش
و تحقیقات را به روشهای روشن و آشکار فراهم میکند.
پیوند دادن یادگیری دانشجویان و تدریس اعضای هیئتعلمی با نگرانیهای جامعه از طریق فعالیتهایی مانند
یادگیری خدمتمحور ،مؤسسات را قادر میسازد تا نیازهای بزرگتر جامعه ،ایالت و منطقه را برطرف سازند و
دانشجویان را به چالش میکشد تا به نقش خود بهعنوان اعضای جامعه و بهعنوان شهروند در یک جامعه دموکراتیک
توجه جدی کنند .کار رؤسای دانشگاهها و دانشکدهها در اواخر دهه  1980برای ایجاد فضای دانشگاهی نهتنها تالشی
برای افزایش ارتباط تجربۀ کارشناسی بود ،بلکه به ایجاد پیوند محکمتری بین مؤسسات و جوامع آنها نیز کمک کرد.

 -2پیادهسازی یادگیری خدمتمحور در آموزش عالی
با پیادهسازی یادگیری خدمتمحور در آموزش عالی امکان اتصال تئوری به عمل را برای پاسخگویی به مشکالت
چالشبرانگیز اجتماعی ،بهویژه آنهایی که دانشگاهها در محیطهای شهری با آن روبرو هستند ،وجود خواهد داشت.
عالوه بر این یادگیری خدمتمحور در دانشگاهها امکان جذب دانشجو در فعالیتهای اجتماعی را به وجود میآورد .بر
اساس پژوهشها بهمنظور پیادهسازی یادگیری خدمتمحور در آموزش عالی میتوان از مدل برنامه جامع اقدام برای
یادگیری خدمتمحور ( )CAPSLاستفاده کرد ،توسعه یادگیری خدمتمحور در سطح نهادی بهعنوان چرخهای
مشخص شده است که شامل آگاهی ،برنامهریزی ،نمونۀ اولیه ،پشتیبانی ،گسترش و ارزیابی است ] [14این مدل بر
اساس بررسی برنامههای یادگیری خدمتمحور در سطح کشور آمریکا و گفتگو با افراد باتجربه گسترش داده شده و
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در حوزههای انتخابی دیگری نیز به کار گرفته شده است .مدل حاصل ،برنامه جامع اقدام برای یادگیری خدمتمحور
( ،)CAPSLچهار حوزه انتخابی را مشخص میکند که یک برنامه برای یادگیری خدمتمحور (بهعنوانمثال ،یک
دفتر یادگیری خدمتمحور) نیاز به تمرکز فعالیتهای اصلی خود دارد :دانشکده ،دانشجویان ،هیئتعلمی و ارتباطات.
اگرچه این یک لیست جامع از حوزههایی نیست که باید در برنامهنویسی یادگیری خدمتمحور در نظر گرفته شوند،
اما برای موفقیت در تالشهای اولیه باید این چهار حوزه انتخابی را شامل شود .در  CAPSLهمچنین توالی
فعالیتها  /وظایف  /نتایج را برای هر چهار حوزه انتخابی مشخص میشود ،به دنبال برنامهریزی اولیه ،فعالیتها باید
آگاهی هر حوزه را در مورد ماهیت کلی یادگیری خدمتمحور افزایش دهد .این فرایند آموزشی با داشتن حداقل یک
مثال مشخص یا دورۀ نمونه اولیه کمک میکند .سپس یک دفتر یادگیری خدمتمحور میتواند با جمعآوری منابع و
طراحی فعالیت برای هر حوزه انتخابی ،توسعه یادگیری خدمتمحور را گسترش دهد .این دفتر همچنین باید عملکرد
یادگیری خدمتمحور (نظارت) و نتایج یادگیری خدمتمحور (ارزیابی) را مستند کند .نتایج همه این تالشها باید
بهطور علنی در رسانهها و از طریق بورس تحصیلی و تحقیقات منتشر شده در مجالت حرفهای شناخته شود.
سرانجام ،شواهد رشد و بلوغ در درجه نهادینه شدن یادگیری خدمتمحور منعکس خواهد شد.

 1-2دانشکده
مشارکت دانشکده در برنامههای یادگیری خدمتمحور بسیار حیاتی است زیرا یادگیری خدمتمحور در رایجترین
شکل آن از ویژگیهای دورل برنامه درسی است؛ بنابراین ،کار یک دفتر یادگیری خدمتمحور دانشکده ،باید توجه به
یادگیری خدمتمحور و ارائه پشتیبانی از آنها برای ایجاد تغییرات درسی الزم برای اضافه کردن مؤلفههای یادگیری
خدمتمحور به یک دوره باشد .برخی از اساتید ممکن است قبالً از فعالیتهای یادگیری تجربی مشابه یادگیری
خدمت استفاده کرده باشند .شناسایی و مشارکت اساتید عالقهمند و باتجربه در برنامهریزی (بهعنوانمثال تشکیل
کمیته مشورتی هیئتعلمی) برای فعالیتهای بعدی مهم است که باید شامل مجامع رسمی و غیررسمی باشد ،زیرا
همانطور که وود )1990( 7اشاره میکند« ،عدم وجود چنین گفتگوهایی عمالً حفظ وضعیت موجود را تضمین
میکند» » .ایجاد درک مشترک از آنچه یادگیری خدمتمحور در یک دانشکده خاص را تشکیل میدهد ،بعداً مفید
خواهد بود .این امر میتواند از طریق بروشورها ،اخبار منتشر شده ،کارگاههای آموزشی اعضای هیئتعلمی،
گفتگوهای ویژه و بحث در جلسات سازمان محقق شود .با داشتن یک دوره نمونه اولیه مثل یک برنامه درسی برای
خواندن یا یک مربی که میتواند خرد و مشاوره را به اشتراک بگذارد ،یک گروه از دانشجویان که طرفداران یادگیری
خدمتمحور هستند ،مثالهایی برای چگونگی ساخت مؤلفههای دوره مانند تأمل و ارزیابی میتواند باشد .عالوه بر
این ،برنامههای درسی که نمونههایی از دورههای یادگیری خدمتمحور در سراسر برنامه درسی را ارائه میدهند،
میتوانند از سایر دانشکدهها جمعآوری شوند.
وظیفه اصلی دفتر یادگیری خدمتمحور در دانشکده ،تسهیل توسعۀ دوره است .بهعنوان یک عامل تغییر ،دفتر
آموزش خدمات میتواند نقشهای مختلفی ازجمله( :الف) تسهیل کننده( ،ب) ارائهکنندۀ راهحل( ،ج) کمککننده به

Wood

226

7.

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال چهارم ،شماره  ،40مهر 1400

اجرای فرایند( ،د) تأمینکنندۀ منابع و (ه) ایجادکنندۀ اعتمادبهنفس .نقش ویژه ،فراهم آوردن فرصتی برای
دانشکدههای مجرب بهمنظور دیدار یکبهیک با دانشکدههای عالقهمند است .این دفتر همچنین میتواند منابعی را
جمعآوری کند (برنامههای درسی ،ادبیات) ،پشتیبانی (کمکهزینه تحصیلی ،کمکهزینه اساتید) و برنامهریزی
فعالیتهای توسعه دانشکده (کارگاهها ،سخنرانان دانشگاه) که منجر به گسترش دورههای یادگیری خدمتمحور شود.
این دفتر باید بهطور مرتب موفقیتهای دانشگاه و جامعه را تبلیغ کند]  .[15از طرف دیگر برای اینکه دانشکدۀ دیگر
را برای کشف یادگیری خدمتمحور پیدا کرد باید به موارد زیر توجه داشت :ادعاهای مربوط به یادگیری خدمتمحور
باید واقعبینانه باشد ،در غیر این صورت ایجاد مشکل میکند .دانشکده مایل است تغییرات ،ازجمله یادگیری
خدمتمحور ،هنگامیکه نوید نوآوری به آنها میدهد ،مسئولیتپذیری را برای افراد به ارمغان بیاورد و سرمایهگذاری
برای دستیابی به این نتایج متوسط باشد؛ بنابراین ،توسعۀ مؤثر دانشکده باید شامل ارائۀ درک روشنی از یادگیری
خدمتمحور ،منافع مورد انتظار از یادگیری خدمتمحور برای دانشکده و دانشجو و سرمایهگذاریهای الزم برای زمان
باشد .عالوه بر این ،میتوان راههایی را برای مشارکت اعضای هیئتعلمی در فعالیتهای مربوط به یادگیری
خدمتمحور را در یک دوره جدید کوتاه یافت .بهعنوانمثال میتوان از استادان خواست که جلسات تفکر را برای آنها
برگزار کنند ،گروههای دانشجویی که پروژههای خدماتی را به پایان رساندهاند؛ این فرصت را برای اساتید فراهم
میکند تا برخی از دروس آموختهشده از تجربه خدمات دانشجویان را مشاهده و راهنمایی کنند .همچنین میتوان از
دانشکده خواسته شود تا در پروژههای کوتاهمدت خدمات جامعه مشارکت کند تا آنها با فرصتهای یادگیری از
خدمات در جامعه بیشتر آشنا شوند .همچنین ،با کمک اساتید میتوان در یک دوره یادگیری خدمتمحور موجود،
تیمی را آموزش داد .دفتر یادگیری خدمتمحور همچنین میتواند برنامۀ اساتید را برای توسعۀ یادگیری خدمتمحور
تدوین کند .یکی از این برنامههای درسی برای اساتید مجموعهای از کارگاههای آموزشی در مورد ماهیت کلی
یادگیری خدمتمحور ،تأمل ،ایجاد مشارکتهای اجتماعی ،نظارت بر دانشآموزان و ارزیابی دوره و تحقیق .این
سمینارها را میتوان در طول یک ترم  ،یک سال تحصیلی ،یک تابستان یا در یک دوره فشرده آموزش (بهعنوانمثال
یک هفته) ارائه داد .کارگاههای آموزشی دانشکده همچنین میتوانند با مشوقهای بیرونی (بهعنوانمثال ،کمکهزینه
توسعۀ دوره) و پشتیبانی (بهعنوانمثال ،کمکهزینه برای دستیاران دانشجویی ،اساتید مجرب که بهعنوان مربی
خدمت میکنند) برای غلبه بر موانع استفاده شوند .دانشکده همچنین به ارزش افزایش یادگیری و رضایتمندی
دانشجو ،شناخت در هنگام بازبینی کارکنان و انتشار مقاالت در مجالت علمی درباره کار خود در زمینه یادگیری
خدمتمحور حساس هستند؛ بنابراین ،یک دفتر یادگیری خدمتمحور باید به اعضای هیئتعلمی برای دستیابی به
این اهداف حرفهای کمک کند .دانشکده بعد از پاسخ به این ابتکارات بهترین نتیجه را دریافت خواهد کرد ،دفتر
مستقیماً به یک مقام ارشد دانشگاهی گزارش میدهد (بهعنوانمثال ،رئیس دانشگاه ،معاون علمی ریاست جمهوری و
یا  )...زیرا چنین ترتیبی رهبری علمی و یکپارچگی علمی را برای یادگیری خدمتمحور فراهم میکند .بااینحال،
صرفنظر از ترتیب اداری ،همکاری با یک برنامۀ داوطلب فعال دانشجویی در امور دانشجویی میتواند توسعۀ یادگیری
خدمتمحور را تسهیل کند .ازنظر آکادمیک ،یادگیری خدمتمحوری که بخشی جداییناپذیر از برنامه درسی است و
به گروه کوچکی از اعضای هیئتعلمی وابسته نیست ،نشاندهنده نهادینه شدن آن است .ازنظر اداری ،نهادینهسازی
تعهد اساتید به یادگیری خدمتمحور زمانی نشان داده میشود که یادگیری خدمتمحور در تصمیمات کارکنان
(استخدام ،ارتقا و تصدی ،بررسی شایستگی) شناختهشده و مورد استفاده قرار گیرد [16 ].
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 2-2دانشجویان
دانشجویان ازنظر فعالیتهای خدماتی در وضعیت متناقضی قرار دارند .ازیکطرف ،برخی از دانشجویان درگیر خدمات
داوطلبانه در فضای دانشگاهی هستند و از طرف دیگر دانشجویان بهویژه دانشجویان غیربومی ممکن است بهطور فعال
در جوامع خود مستقل از دانشگاه ،در دانشگاههای شهری خود درگیر باشند؛ عالوه بر این ،دانشجویان برای
فرصتهای یادگیری خدمتمحور به دیگران وابسته هستند چراکه یادگیری خدمتمحور معموالً فقط در صورت
حضور عضو هیئتعلمی در دوره یادگیری خدمتمحور و تأیید دوره ارائه میشود و در این صورت دوره برای دانشجو
مناسب است .دانشکده نیز بهصورت متقابل به دانشجویان وابسته است چراکه این دانشجویان هستند که باید در این
دورهها ثبتنام کنند و اگر یک تجربهآموزشی موفقیتآمیز باشد ،یک دوره یادگیری خدمتمحور موفقیتآمیز و قابل
تکرار به وجود میآید.
بنابراین ،یادگیری خدمتمحور ،باانگیزه اعتباربخشی دانشگاهی برای خدمات مرتبط باکالس درس ،وسیله مهمی را
برای افزایش مشارکت دانشجویان در خدمات اجتماعی و افزایش تجارب خدمات اجتماعی برای افرادی که قبالً درگیر
آن هستند ،فراهم میکند .عالوه بر این ،یادگیری خدمتمحور میتواند با ادغام نقشهای متعدد زندگی دانشجویان
در دانشگاه و جامعه با خدمات پشتیبانی و اعتبار علمی ،عملکرد مهمی را برای دانشجویان در دانشگاهها فراهم
کند]  [17ماهیت جو و فرهنگ دانشجویی ،ازجمله نگرش دانشجویان نسبت به فعالیتهای داوطلبانۀ خدمات (فردی
یا از طریق گروههای دانشجویی) ،نگرش دانشجویان نسبت به توسعۀ دورۀ یادگیری خدمتمحور و مشارکت
دانشجویان در فعالیتهای برنامهریزی (بهعنوانمثال بهعنوان اعضای کمیتههای مشاوره یادگیری خدمتمحور،
نوشتن پروپوزالهایی برای دریافت کمکهزینه) بهمنظور توسعه پشتیبانی در سطح دانشگاه ،ارزشمند است .اگرچه
یادگیری خدمتمحور در دانشگاه در طول برنامههای درسی شیوع بیشتری پیدا کرده است ،اما بسیاری از دانشجویان
بهویژه دانشجویان غیربومی ،چیزی در مورد یادگیری خدمتمحور نمیدانند؛ در دانشگاههای کوچک ،ارتباطات
رسمی و غیررسمی میتواند این مشکل را بهسرعت حل کند .بااینحال ،در دانشگاههای بزرگ ،اطالعرسانی به
دانشجویان در مورد ماهیت دورههای یادگیری خدمتمحور بسیار دشوارتر است .ارائۀ اطالعات در مورد پیشنهادهای
دوره به مشاوران ،توضیحات در برنامه درسی ،انتشار مقاالت در نشریههای دانشگاهی و استفاده از دانشجویان در
کالسهای یادگیری خدمتمحور میتواند به اطالعرسانی دیگران کمک کند .همانطور که دانشجویان با یادگیری
خدمتمحور باتجربهتر میشوند ،برخی میتوانند در دورههای آموزشی بهعنوان دانشجوی دستیار و هماهنگکنندۀ
سایت ،نقش رهبری را بر عهده بگیرن د و در طراحی و اجرای اقدام پژوهی شرکت کنند که بر ارزیابی نیازها ،ارزیابی
برنامه و طرفداری از برنامه متمرکز است .شناخت مشارکت دانشجویان در خدمات داوطلبانه و یادگیری خدمتمحور
ازاینجهت مهم است که شناخت باید با طراحی دورههای کارآمد یادگیری خدمتمحور آغاز شود تا دانشجویان
تجربیات موفق منجر به یادگیری پیشرفته داشته باشند .عالوه بر این میتوان از تبلیغات داخلی و خارجی و
بورسیههایی که به خدمات گذشته پاداش میدهند یا شامل یک مورد خدمات میشود و جوایز خدمات منطقهای و
ملی استفاده کرد ] [18
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 3-2جامعه
اگرچه تعامالت بین دانشگاه و جوامع آنها برای هر دانشگاهی جداییناپذیر است ،اما دانشگاهها برای توسعۀ این
مشارکتها باید رهبری قدرتمند ،بیان صریح و سیاستهای نهادی ،حمایتی را ارائه دهند .نمایندگان جامعه باید
درگیر برنامهریزی خدمات باشند؛ بااینحال ،نمایندگی دشوار است زیرا سؤاالتی از این قبیل را ایجاد میکند« ،چه
کسی باید نماینده شود؟ کدام جوامع؟ منابع مالی؟ مشتریها؟ مکانها؟ دولت؟» حوزههای انتخابی مناسب ممکن
است قبل از توسعۀ برنامه و دوره قابلشناسایی نباشند .در این شرایط ،کسانی که قصد برنامههای یادگیری
خدمتمحور را دارند باید بهترین گزینه باشند که با تکامل برنامه تنظیمات الزم را اعمال میکنند .کارمندان
مؤسساتی با برنامههای پشتیبانی داوطلبانه گسترده و باتجربه در یادگیری خدمتمحور ممکن است گزینههای خوبی
باشند .حتی مؤسسات اجتماعی که تجربۀ گستردهای با داوطلبان دارند ،ممکن است از ماهیت یادگیری خدمتمحور
و اینکه چگونه بین یادگیری خدمتمحور و خدمات داوطلبانه برای مسئولیتها تمایز قائل شوند اطالع داشته باشند؛
بنابراین ،آموزش رسمی و غیررسمی در مورد یادگیری خدمتمحور برای ناظران سایت ،مدیران خدمات داوطلبانه و
مدیران مؤسسات مهم است .جوامع باید در هدایت فعالیتهای خدماتی در سطح کالن و سطح خرد شرکت کنند.
یک دفتر یادگیری خدمتمحور عملکرد مهمی از فهرستنویسی و ارتباط حوزهها و منابع با توسعۀ دورههای یادگیری
خدمتمحور را فراهم میکند .بهنوبه خود ،دفتر باید مکانهای اجتماعی را کنترل و ارزیابی کند .شواهدی نشان
میدهد یک مشارکت پایدار ،معنیدار و بالغ شامل پیوستگی در روابط در طول زمان ،اجماع برآورده شدن نیازهای
متقابل ،همکاری در طرحهای پشتیبانی و اعانه ،مشارکت رسمی و غیررسمی کارکنان مؤسسه در زمینه دانشگاه و
مشارکت رسمی و غیررسمی توسط اساتید ،فارغالتحصیالن و دانشجویان در مؤسسه است ] [19

 4-2هیئتعلمی
نهادینهسازی یادگیری خدمتمحور برای دانشجویان در استفادۀ گسترده از اعضای هیئتعلمی ،عالقه گستردۀ اعضای
هیئتعلمی به یادگیری خدمتمحور و ثبتنام دانشجویان در کالسهای یادگیری خدمتمحور ،برنامههای درسی
یکپارچه پیرامون یادگیری خدمتمحور و ارزیابی دانشجویان در فعالیتهای یادگیری که یادگیری خدمتمحور که
بخشی از آن است ،منعکس شده است .هیئتعلمی دانشگاه از طریق برنامه درسی آموزش به جذب دانشجو در
دانشگاه برای برنامههای درسی یادگیری خدمتمحور ،افزایش ماندگاری دانشجویان به دلیل یادگیری خدمتمحور و
فرهنگ دانشجویی که یادگیری خدمت و خدمات را میپذیرد و ارتقا میدهد میپردازند ] [20درواقع همه دانشگاهها
عالقه مند به منابع خود برای توسعۀ شهروندی مؤثر در بین دانشجویان هستند و برای رفع نیازهای پیچیده در جوامع
خود از طریق استفاده از دانش و ایجاد مشارکت خالقانه بین دانشگاه و جامعه ،یادگیری خدمتمحور ابزاری را فراهم
میکند که از طریق آن دانشجویان ،اعضای هیئتعلمی و مدیران میتوانند در جهت رسیدن به این آرزوها تالش
کنند .برنامه جامع اقدام برای یادگیری خدمتمحور ( )CAPSLروشی برای هدایت توسعۀ یک برنامه یادگیری
خدمتمحور در آموزش عالی ارائه میدهد و این کار را با تمرکز بر تالشها روی چهار حوزۀ انتخابی انجام میدهد که
باید در اجرای یک برنامۀ یادگیری خدمتمحور موردتوجه قرار گیرد و با ارائۀ ابزاری برای تدوین برنامههای
استراتژیک به هر حوزه انتخابی توجه کند .عالوه بر این ،ابزاری را برای ارزیابی وضعیت رشد برنامه یادگیری
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خدمتمحور برای هر حوزه انتخابی فراهم میکند .اگرچه این دستور کار ممکن است دلهرهآور به نظر برسد ،اما
جمعآوری تیمی از حوزههای انتخابی و اولویتبندی اهداف میتواند کار را مدیریت کند.

 -3یادگیری خدمتمحور اجباری در دانشگاه:
تجربهآموزشی مبتنی بر دوره که در آن دانشجویان (الف) در یک فعالیت سازمانیافته شرکت میکنند که نیازهای
مشخص شده جامعه را برآورده میکند و (ب) درک بیشتری از محتوای دوره ،فهم گستردهتر از نظم و انضباط و
احساس ارزشمندی شخصی و مسئولیت مدنی افزایشیافته را کسب کنند در فعالیتهای خدمتمحور منعکس
میشود ] [21
تفاوت این نوع یادگیری با سایر اشکال یادگیری تجربی ازاینجهت است که هم بر خدمات ارائهشده و هم بر یادگیری
که در حال انجام است تأکید میکند و قصد دارد هم به ارائهدهندگان (دانشجویان) و هم به دریافتکنندگان خدمات
سود برساند ]  [22تحقیقات نشان داده است که یادگیری خدمتمحور ،بهعنوان نوعی یادگیری فعال ،یک تمرین
آموزشی با تأثیر باال در سطح آموزش عالی است ]  [23که اگر بهخوبی اجرا شود ،میتواند بر جنبههای زیر یادگیری و
رشد دانش آموزان تأثیر مثبت بگذارد:


پیشرفت تحصیلی و مهارتهای تفکر ] [24،25



مهارتهای تفکر نقادانه و حل مسئله ] [26



آگاهی و درک اجتماعی ] [27

 همدلی


درگیری یا مسئولیت مدنی ] [28



تحول شخصی و توسعه بین فردی] [29

 خودکارآمدی


رشد اخالقی ] [30

 تعهد خدمت یادگیری خدمت
بهطورکلی تأثیر مثبتی بر درک دانش آموزان از مسائل اجتماعی ،بینش شخصی و رشد شناختی دارد ] [31به
همین ترتیب ،دانشجویان شرکتکننده در برنامههای یادگیری خدمتمحور ،نگرش مثبت نسبت به خود ،نگرش
نسبت به مدرسه و یادگیری ،تعامل مدنی ،مهارتهای اجتماعی و عملکرد تحصیلی را نشان دادهاند ]  [32سرانجام،
صرفنظر از اینکه یادگیری با دستاوردهای خود گزارششده یا اقدامات مشخصتری مانند نمرات امتحان اندازهگیری
میشود یادگیری خدمتمحور تأثیر مثبتی بر نتیجه یادگیری دانشجویان دارد] [33
کمبل )2000( 8استدالل میکند که یادگیری خدمتمحور یک آموزش قدرتمند برای ارتقا رشد فکری ،اجتماعی،
شخصی ،شغلی و از همه مهمتر توسعۀ مدنی دانشجویان است .او استدالل میکند که یادگیری اجباری خدمات مزیت
دستیابی برای همۀ دانشجویان ،ازجمله افرادی که هرگز داوطلبانه در برنامهای شرکت نمیکنند را دارد و ممکن است
Campbell
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بیشترین تأثیر را روی دانشجویانی داشته باشند که تمایل کمتری به مشارکت دارند .وی همچنین استدالل میکند
که نیاز یادگیری خدمتمحور با سایر اشکال برنامۀ درسی که دانشجویان را مجبور به گذراندن دروس زبان یا علوم،
پروژههای آخر سال یا آموزش عملی برای فارغالتحصیلی میکند ،متفاوت نیست ،با این مزیت که یادگیری
خدمتمحور اجباری مشروعیت بیشتری دارد و شناخت و منابع آنها برای اقدام بیشتر است .مخالفانی هم همانند
بروک ،2001 9،مارکز و جونز2004 10،؛ استوکاس11و همکاران 1999 ،یادگیری خدمتمحور اجباری را بهعنوان
«بندگی غیرارادی» انتقاد میکنند ] [34،35و اصرار دارند اگرچه که یادگیری خدمت میتواند اجباری باشد اما
مراقبت و مدنیت نمیتواند .آنها هشدار میدهند که یادگیری اجباری خدمات ممکن است صداقت دانشجویان را در
خدمت به جامعه تضعیف کند و از تمایل آنها برای خدمت در آینده بکاهد .دانشجویانی که احساس میکنند مجبور
هستند ،ممکن است خدمات را ضعیف انجام دهند ،این باعث میشود که تجربۀ دانشجویان دیگر کمرنگ شود و
نهتنها به یادگیری خود بلکه برای گیرندگان خدمات نیز آسیب برساند.
مطالعات بسیار کمی در مورد تأثیر الزام یادگیری خدمتمحور اجباری در سراسر مؤسسات برای دانشجویان انجام
شده است و مطالعاتی که وجود دارد عمدت ًا بر تأثیر خدمات اجتماعی موردنیاز در دبیرستانها بر مشارکت بعدی
دانشجویان تمرکز دارد .نتایج تا به امروز متفاوت است .برخی مطالعات نشان داده است که دانشجویانی که مجبور به
انجام خدمت بودند ،در سالهای بعد کمتر بهطور داوطلبانه به خدمت مشغول میشوند ]  [36هندرسون12و
همکاران ( )2007با استفاده از یک طرح نیمه آزمایشی نشان داد که مشارکت مدنی بعدی دانشجویان بیشترین
ارتباط را با کیفیت تجربه خدمات و مشارکت مداوم آنها دارد نه اینکه این سرویس اجباری باشد ] [37دینهارت13
و همکاران ( )2016دریافتند که مشارکت جامعۀ دانشجویان در آینده بهسادگی تحت تأثیر نیاز یا عدم تجربۀ
یادگیری خدمتمحور قرار نمیگیرد بلکه عوامل دیگری مانند زمینه و ماهیت آن نیز تحت تأثیر قرار میدهند] . [38

چالشهای یادگیری خدمتمحور در آموزش عالی
 ،)200814نویسندگان دیدگاه مربیان را برجسته و فهرست کردند
در مطالعه انجامشده توسط زیگرت و مک گلدریک (
و زمینههای موردتوجه هنگام انجام یادگیری خدمات را بیان کردند .این موارد شامل چالشهای تلفیق یادگیری
خدمات با محتوای دوره ،نقش مربی ،زمان آمادهسازی و ارزیابی است]  .[39برخی از مدرسان معتقد بودند که
آموختن خدمات یادگیری در دورههای آنها منجر به از دست دادن تمرکز دانشجویان بر محتوای دانشگاهی میشود،
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درحالیکه مربیان دیگر از این که کنترل دانشجویان را از دست بدهند ،ترس مشارکت در از جامعه را داشتند .تعدادی
از مربیان نیز به دلیل چالشهای تطبیق مهارتهای دانشجویان با نیازهای خاص جامعه دچار پریشانی شده و آن را
وقتگیر میدانند .به همین ترتیب ،آنها هنگام نظارت بر فعالیتهای یادگیری خدمات دانشجویان خود در این
زمینه ،دچار فشارهای روانی قابلتوجهی نیز میشدند.
بنت )2016(15به اهمی ت تعهد سازمانی اشاره کرده که شامل فاکتورهای زیر بود :ساختار ،فرایند ،بودجه و قدرت
تصمیمگیری ذینفعان برای مشارکت در پروژههای یادگیری خدمات؛ در صورت نبود این عوامل ،همۀ طرفهای درگیر
در پروژۀ یادگیری خدمات تالش ،وقت و انرژی خود را هدر میدادند .عالوه بر این ،ارتباط شفاف برای اجرای
موفقیتآمیز یادگیری خدمات بسیار حیاتی است ] .[40
مورین )2009(16ادعا کرد که مهمترین چالش بین دانشجویان ،عدم ارتباط با همساالن ،مربیان یا مشتریان آنها
است .این مسائل احتما ًال عواقب کمتجربگی دانشجویان هنگام برخورد با افراد دیگر در مورد مسائل فنی ،محدودیت
زمانی هنگام تنظیم جلسات با دوستان ،مدرسین یا مشتریان و کمبود مهارت یا مهارت دانشجویان برای به پایان
رساندن موفقیتآمیز پروژه بود] .[41
یوسوپ و کوریا )2013(17بیشتر از مفهوم استرس ذهنی هنگام تکمیل پروژههای یادگیری خدمات در بین
دانشجویان پشتیبانی کردند .عالوه بر این ،دانشجویان شرکتکننده در یادگیری خدمات گاهی اوقات فورانهای
احساسی را نشان میدهند که ناشی از کار شناختی و جسمی شدید است که قابلانتظار است ] [42در رابطه با
جامعه ،پیشنهادشده که یک برنامه یادگیری خدمات کوتاهمدت برای دستیابی به مزایای دوگانۀ استفاده از اهداف
 )201718ادعا کردند که
آموزشی دانشجویان و برآورده کردن نیازهای جامعه تدوین شود [43 ] .بورجردین و کانگال (
باوجود مزایای یادگیری خدمات ،نیاز به توجه به آمادگی دانشجویان وجود دارد و حمایت اولیه از طرف مؤسسات
موردنیاز است .دانشجویان ،معلمان قبل از خدمت در نظر گرفته شدهاند ،با این در زمان فارغالتحصیلی ،آنها انگیزۀ
تمرین یادگیری خدمات را از دست داده بودند .از طرف دیگر ،مدرسین از نیاز مستمر به نظارت بر دانشجویان در
طول پروژههای یادگیری خدمت شکایت داشتند .بهعالوه پیشنهاد شد که کمبود منابع از سوی مؤسسۀ آموزشی،
اجرای پروژههای یادگیری خدمات را مختل میکند[44 ] .

نتیجهگیری
مقاالت در زمینۀ یادگیری خدمت محور ،خواستار تحقیقات بیشتر در زمینه ای زیر است:
(الف) توسعه نظریهای است که روند و نتایج یادگیری خدمتمحور را توضیح دهد (ب) بهبود عمل دورهها و
برنامههای یادگیری خدمتمحور( ،ج) تسهیل توسعۀ فرهنگ شواهد و ارزیابی در دانشگاهها( ،د) ارائۀ توجیهی برای
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افزایش تخصیص منابع دانشگاه به یادگیری خدمتمحور و (ه) زمینهای برای توسعه سیاستهای مرتبط با
نهادینهسازی یادگیری خدمتمحور در آموزش عالی ] [45
پس از بررسی تحقیقات مربوط به یادگیری خدمت محور در آموزش عالی گزارش شده بین سالهای  1993تا 2000
ایلر ،گیلس ،ایستنسون و گری ( )2001نتایج بهدستآمده توسط دانشجویان شرکتکننده در دورههای یادگیری
خدمات را به شرح زیر طبقهبندی و شرح دادند:
 .1نتایج شخصی :یادگیری خدمت محور تأثیرات مثبتی بر رشد شخصی دانشجو (احساس کارایی شخص،
هویت شخصی ،رشد معنوی و رشد اخالقی) و رشد بین فردی (توانایی کار خوب با دیگران ،مهارتهای
رهبری و مهارتهای ارتباطی) داشت.
 .2نتایج اجتماعی :یادگیری خدمت محور ،تأثیرات مثبتی در کاهش کلیشهها داشت .درک فرهنگی و نژادی
را افزایش داده و افزایش مسئولیت اجتماعی ،مهارتهای شهروندی و تعهد به خدمت .را باعث شده است.
بااینحال ،برخی از مطالعات حاکی از آن است که یادگیری خدمت محور ممکن است اهداف دوره را کاهش و
باعث کاهش کلیشه و تسهیل درک فرهنگی و نژادی شود.
 .3نتایج یادگیری :دانشجویان یا اساتید گزارش دادند که یادگیری خدمت محور تأثیر مثبتی بر یادگیری
تحصیلی دانشجویان و توانایی استفاده از آموختهها در دنیای واقعی دارد .مشارکت یادگیری خدمت محور در
نتایج آکادمیک مانند پیچیدگی ،درک ،تحلیل مسئله ،تفکر انتقادی و رشد شناختی اثباتشده تأثیر داشته
است .تأثیر یادگیری خدمت محور بر رشد اخالقی -شناختی دانشجویان متفاوت است.
 .4توسعه شغلی :مشخصشده که یادگیری خدمت محور با آشنایی دانشجویان با مشاغل خاص ،ارائۀ اطالعات
برای انتخاب شغل و ارائۀ تجربیات برای تأیید انتخاب رشته تحصیلی ،به پیشرفت شغلی کمک میکند.
 .5ارتباط با مؤسسات :دانشجویانی که به یادگیری خدمت محور مشغول بودند از دانشکده روابط قویتری
نسبت به افرادی که درگیر خدمت نبودهاند ،گزارش کردند S-L .رضایت دانشجویان از دانشگاه را بهبود
بخشیده و دانشجویانی که در یادگیری خدمت محور مشغول به تحصیل بودند بیشتر تمایل به فارغالتحصیلی
داشتند .بهطور خالصه ،نتایج تحقیقات پژوهشگران نشان داد که یادگیری خدمت محور بهطور معناداری به
نتایج فکری ،شخصی ،اجتماعی و شغلی کمک کرده و رضایت دانشجویان از مؤسسه را افزایش میدهد.
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