ﻣﺎ در ﻣﺪرﺳﻪی اﻓﺮوز اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮدی و ﻣﺪﻧﯽ
ﭘﯿﻮﻧﺪی ﮔﺴﺴﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ آﻣﻮزش دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ ﮐﻼس درس ﻓﻘﻂ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ داﻧﺶ
ﻧﯿﺴﺖ؛ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ ﭘﺮورش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه و ﺗﻔﮑﯿﮏﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼس درس ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ -رﯾﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی ﻣﺎ ارﺗﻘﺎی اﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ اﮔﺮ ﻣﻬﻢﺗﺮ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ
ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،از آن ﮐﻢاﻫﻤﯿﺖﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری
دورهﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ در ﻣﺪرﺳﻪی اﻓﺮوز ،ﺑﺎزیﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،درﺑﺎرهی ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و روشﻫﺎی ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮی اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﮐﻼس درس ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ،و راﻫﮑﺎرﯾﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﮐﻼس درس را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﺪرﺳﻪی اﻓﺮوز دو اﺻﻞ »آﻣﻮزش ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ« و »ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ« را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﺧﻮد ﻗﺮار داده و دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﺮ ﻣﻔﻬﻮم
ﻧﻈﺮی ،ﻧﺤﻮهی اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﻬﺎرت ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮی ،و ﻫﻢﻓﮑﺮی و ﮔﻔﺖوﮔﻮ درﺑﺎرهی آن ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ
ﺟﺪﯾﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺧﻼق ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﯿﺰان
ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﮐﻼس درس ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد .ﻣﺎ در ﻣﺪرﺳﻪی اﻓﺮوز ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﺎ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز »ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻓﺮدا را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﺎزﯾﻢ« از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻼس درس ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ و
ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ آﮔﺎه و ﻣﺆﺛﺮ ﮐﻮﺷﯿﺪ.

ﭘﺬﯾﺮش ،اﺟﺮا و ﺗﺪاوم

ﭘﺮوژه ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ از ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ :ﺟﻮﻫﺮ

آﻣﻮزش« اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ درﺑﺎره ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﮐﻪ اﻧﺪرو ﻓﺎرﮐﻮ ) (Andrew Furcoو ﺷﻠﯽ اِچ .ﺑﯿﻠﯿﮓ ) (Shelley H. Billigﺟﻤﻊآوری و

وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮐﺘﺎب در ﺳﺎل  ۲۰۰۰در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻧﻢ ﺑﯿﻠﯿﮓ ،ﻣﻌﺎون ﺷﺮﮐﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ  RMCو ﻣﺸﺎور ارﺷﺪ
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﺧﺪﻣﺖ-ﯾﺎدﮔﯿﺮی« اﺳﺖ .او ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺘﻌﺪد در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و اﯾﺎﻟﺘﯽ ،اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه

ﺧﺪﻣﺖ و اﺻﻼﺣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن ﻣﺪرﺳﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﯾﺠﺎد

ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻢاﻧﮕﯿﺰه را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺧﺎﻧﻢ
ﻋﻼﻗﻪ دوﺑﺎره در
ِ
ﺑﯿﻠﯿﮓ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی ﺟﻨﻮبﻏﺮﺑﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ.

*

}{

ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ در ﺧﻼل ﻣﺘﻦ ﺑﺮای وﺿﻮح ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آنﻫﺎ در
ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﭘﺎﻧﻮﯾﺲﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺪف اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪهاﻧﺪه و در ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﻣﺪرﺳﻪ اﻓﺮوز

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﯾﮏﺳﻮم ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ،از
آﻣﺎر ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺳﺎل  ۱۹۹۹ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ روش ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ

ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﮐﻼس دوازدﻫﻢ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه
ﺧﺪﻣﺖ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻣﺪارس و ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪﻃﻮر
ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺪﻧﯽ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و آﮔﺎﻫﯽ ﺣﺮﻓﻪای اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس ،ﺑﺴﯿﺎری از آﻣﻮزﺷﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روش را ﭘﯿﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ از »ارزش اﻓﺰوده« ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﺪارس
ً
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻢﺧﺮج اﺳﺖ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و آن را وﯾﮋﮔﯽ ذاﺗﯽ اﯾﻦ روش ﺑﺮ ﻣﯽﺷﻤﺮﻧﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ روش آﻣﻮزﺷﯽ

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای آﻣﻮزشﮔﺮان و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ دارد.
)(APCO Associates, 1999; Roper Starch Worldwide, 2000

ﺑﻪ رﻏﻢ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﻇﺮف ﯾﮏ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ روش ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪه و
ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺎﻧﺪن آن ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻓﺮاد ﻧﯿﺎز دارد .ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ
ﻧﻮآوری دﯾﮕﺮی ،در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ »ﻣُ ﺪ روز« ﻗﺮار دارد ،ﻣﮕﺮ آنﮐﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ آن در ﺟﺎی
اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ
درﺑﺎره ﯾﺎزده ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ در ﻫﺸﺖ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﺎﻟﺖ ﻧﯿﻮﻫﻤﭙﺸﺎﯾﺮ
) (New Hampshireﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﻣﺤﻮر اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در ﺗﻘﻮﯾﺖ و
ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎﺣﺼﻞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ
روش آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ.

واژهﺷﻨﺎﺳﯽ
ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺎره ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ و ادﺑﯿﺎت ﻣﺘﺪاول در ﺣﯿﻄﻪﻫﺎی آﻣﻮزش ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﻄﺒﺎق ،ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻮآوریﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﻧﻤﺎﯾﺎنﮔﺮ ﺗﻨﻮع واژهﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت
ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ .واژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،در اداﻣﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ:

۴

ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ) (service learningروﯾﮑﺮدی ﺑﻪ آﻣﻮزش-ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﮐﺎدﻣﯿﮏ را ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ را رﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب دارﻧﺪ ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف
)درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت( ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﯿﻦ ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺎر از ﺑﺰرگﺳﺎﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
)ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺮﺑﯿﺎن و دﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺰرگﺳﺎل ﭘﺮوژهﻫﺎ( و از دﯾﮕﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎﯾﯽ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯽﺷﻮد .آنﻫﺎ داﻧﺶﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺗﺎزهای ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ
ً
ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽﺷﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.

ﭘﺬﯾﺮش ) (adoptionﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آﮔﺎﻫﯽ از ﻧﻮآوریﻫﺎ )روشﻫﺎ/اﯾﺪهﻫﺎی ﻧﻮ( و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن آنﻫﺎ }ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ آنﻫﺎ در

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮد{ اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺪت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﯾﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع درﺳﯽ
ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اراﺋﻪ و ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻣﯿﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع درﺳﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮش
ً
اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺒﻮل ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ
روش ﻧﻮ

ً
اﻟﺰاﻣﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ
اﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش
دﯾﮕﺮان آن را ﻣﻌﻨﺎ ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ.
اﺟﺮا ) (implementationﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد روزﻣﺮه ﻧﻮآوری و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺎدت ﺟﺎری اﺷﺎره دارد .ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ

در اﻣﺮ اﺟﺮا ﺑﺮ وﻓﺎداری ﺑﻪ ﻃﺮح اﺻﻠﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن آن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ .در ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ اﺟﺮا ﺑﻪ
درﺑﺮﮔﯿﺮی ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ اﺣﺘﯿﺎج
دارد.
ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن ﯾﺎ ﻧﻬﺎدﯾﻦﮔﺮی ) (institutionalizationﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد داﺋﻢ اﯾﺪه و روش ﻧﻮ اﺷﺎره دارد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ

ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ اﺻﻠﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن/ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺪل ﺷﻮد .اﮔﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ در ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﻃﻊ ﯾﺎ
دورهﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺎﯾﺪاری ﯾﺎ ﭘﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ) (sustainabilityﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ

روش ﻧﻮ در ﻃﻮل زﻣﺎن اﺷﺎره دارد .ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺪاوم ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ،ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﺮدن ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮی از آنﻫﺎ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ
اﺳﺖ .ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ در دوران  ۱۲ﺳﺎﻟﻪ آﻣﻮزﺷﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺼﻪ اﺻﻠﯽ
در ﻣﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن و ﭘﺎﯾﺪاری را ﻣﺘﺮادف ﻣﯽداﻧﻨﺪ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم در دو ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ،ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ در آنﻫﺎ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری
ﻣﯽرﺳﻨﺪ.

۵

اﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﺎری رﺳﻤﯽ اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ ،اﻏﻠﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ و
در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﭘﯿﺎده ﺷﻮﻧﺪ ،ﻟﻔﻆ ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺮایﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﭘﺬﯾﺮش ،اﺟﺮا و ﭘﺎﯾﺪاری
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﭘﺬﯾﺮش ،اﺟﺮا و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ) (diffusionدر درﺟﻪ اول در ادﺑﯿﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ رﯾﺸﻪ دارد .ﺑﺮای
ﻧﻮآوری اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺖ .ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺑﺎره ﻧﻮآوری ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی درک ﻫﺮ ﻓﺮد از ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ زﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ
ﯽ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد؛ اﻧﻄﺒﺎق و ﺳﺎزﮔﺎری اﯾﻦ ﻧﻮآوری ﺑﺎ
ﻣﯽﺷﻮد :ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒ ِ

ارزشﻫﺎی ﻓﺮد ،ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻗﺒﻠﯽ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی او؛ ﺳﺎدﮔﯽ ﯾﺎ
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻧﻮآوری ،ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻮآوری را ﺑﺎ
ِ

رﯾﺴﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺟﺮا ﮐﺮد؛ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ ﻧﻮآوریﻫﺎ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮای دﯾﮕﺮان داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺘﺴﻮن ) (Betson-۱۹۷۲اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل رﻫﺒﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ،ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﻓﺮدی ﺧﻮد و/ﯾﺎ رواﺑﻂ و دوﺳﺘﯽﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﺑﺮ ﻗﺒﻮل و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮآوری ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ،ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻮآوری ﺑﺎ دﺳﺘﻮرﻫﺎی از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ

ً
ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﺪاری و دوام اﯾﻦ روشﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ) .( Light, ۱۹۹۸راﺟﺮز )(p ۳۶ ,۱۹۹۵
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،اﻣﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن-ﻧﺰدﯾﮏ« ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ را ﺑﺮ ﻫﻢ دارﻧﺪ .ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ) (e.g., Billig, ۲۰۰۰ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ در ﻓﻀﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻮآوری اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﯾﮕﺮ ﺣﺎﻛﻰ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪل ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻼﻗﻪ] (Hall & Hord, ۱۹۸۷) [۱را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش و
اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن ﻫﺮ ﻧﻮع ﻧﻮآوری در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢ داد .در اﯾﻦ ﻣﺪل اﻓﺮاد ﻃﯽ ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ را
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان داﺋﻤﯽ ﻧﻮآوری ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :آﺷﻨﺎﯾﯽ ،آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﯿﺮی ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده روزﻣﺮه و ﺑﻪﺳﺎزی ،ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و ﺗﮑﺮار .اﻓﺮاد در آﺧﺮﯾﻦ
ً
ﻋﻤﯿﻘﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎ آن ﺳﺎزﮔﺎرﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎورﻫﺎ،
ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ،ﯾﺎ روش ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را
روشﻫﺎ و ﻋﺎدات آنﻫﺎ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
در ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،اِﻟﻤﻮر ) (Elmore-۱۹۹۶ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن
اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﻧﻮآوری ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺎدهﺗﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﮐﺎر روزﻣﺮهﺷﺎن ﻣﯽﺷﻮد و/ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس
ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﻮآوری ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ آنﻫﺎ درﺑﺎره ﻣﻔﻬﻮم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ آن را
ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻐﯿﯿﺮ و
روشﻫﺎی ﻧﻮ اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ.

۶

اﺟﺮا
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ درﺑﺎره اﺟﺮا ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮ دو ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﻧﺪ :ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺟﺮا ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ )Dur-
 .(lak, ۱۹۹۵; Yeaton & Sechrest, ۱۹۹۸در دﻫﻪ  ۱۹۸۰ﻣﯿﻼدی ،ﻣﺎﻫﺮ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ )(e.g., Maher & Bennett, ۱۹۸۴
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻃﺮحﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ را اﯾﻦﻃﻮر دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮدﻧﺪ :ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ )ﺗﻌﺪاد ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ
و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن(؛ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ )ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و روﯾﻪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻃﺮحﻫﺎ(؛ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻨﯽ )اﺑﺰارﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات(؛ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ )ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺟﺮا(؛ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدی )اﻣﮑﺎﻧﺎت(؛ ﺗﻌﺮﯾﻒ
روﺷﻦ ﻧﻘﺶﻫﺎ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ و رواﺑﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ؛ ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎرﻫﺎ؛ زﻣﺎنﺑﻨﺪی و ﻣﺎﻫﯿﺖ آنﻫﺎ؛ و ﻣﯿﺰان
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺠﺎز.
ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺟﺮا ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺷﺒﺎﻫﺖ آﻧﭽﻪ اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی از ﭘﯿﺶﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﭘﺎرهای ﻣﻮارد از آن ﺑﻪ »وﻓﺎداری ﺑﻪ روش از ﭘﯿﺶﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه« ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮاﻧﯽ ﭼﻮن دِ ﯾﻦ ) (Daneو
اِﺷﻨﺎﯾﺪر ) (Schneider) (۱۹۹۸ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺟﺮا اﯾﻦ ﻣﻮارد را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد :وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﺪل اﺻﻠﯽ ،اﺗﺼﺎل
و ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ،اراﺋﻪ ﻣﺆﺛﺮ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻋﻀﺎ و ﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر.
ﮔﺮﯾﻨﺒﺮگ ،داﻣﯿﺘﺮووﯾﭻ و زﯾﻨﺰ ) (Greenberg, Domitrovich, Zins, ۲۰۰۱ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮای روشﻫﺎی ﻧﻮ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻓﻘﺪان آﮔﺎﻫﯽ ،ﺗﻌﻬﺪ ،اﻧﮕﯿﺰه و ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاﻧﻊ اﺻﻠﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﯿﻦ
اﺟﺮا ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻧﺎﻗﺺ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻧﺎدﻗﯿﻖ ،آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ،ﻧﺒﻮد ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ
ﮐﺎر ﻣﺠﺮﯾﺎن ،ارﺗﺒﺎط ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻃﺮح ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﻘﺪان ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﻨﺪ.

دﯾﮕﺮ ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮا ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺤﯿﻄﯽ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺟﺮاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻼت
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻮاردی ﭼﻮن رﻫﺒﺮ/ﻣﺪﯾﺮی ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ و ﻏﯿﺮﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮ ،ﻧﺎﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ

ﻧﻮآوریﻫﺎ و/ﯾﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﯾﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻢ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
اﺟﺮاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺟﺮا ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ :آﻣﺎده ﻧﺒﻮدن ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻮدن
دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ از آنﻫﺎ و ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪ و روش آﻣﻮزﺷﯽ .ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﭼﻮن
ﺳﺪی ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮای ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻃﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﻮاد
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ،و ﻣﺤﺪودﯾﺖ روﯾﮑﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ.

۷

ﭘﺎﯾﺪاری
ِﺳﻨﺞ] (Senge - ۱۹۹, p. ۲۴۰) [۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ ورود ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺎز ﭘﺎﯾﺪاری ،ﺑﻪﻃﺮز ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﻢ ،از اﯾﻦرو ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﯿﻢ را از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ،ارزشﻫﺎ و روشﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرگ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﮕﺮش اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن درﺑﺎره ﻣﺴﺌﻮﻻن دور ﻧﮕﻪ داﺷﺖ .ﻧﺎردی و ا ُدِ ی
) (Nardi and O'Day - ۱۹۹۹, p. ۵۱ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ »ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮﺿﻌﯽ در ﺻﻮرت ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﺪون ﻫﯿﭻ رد
و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.
ِﺳﻨﺞ ) (۱۹۹۰ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺪار ﺷﺪن و اﺳﺘﻤﺮار ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و اﯾﺪهﻫﺎی ﻧﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ
ﭼﺎﻟﺶ ﻋﻤﺪه را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ :ﺗﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ،ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻃﺮحﻫﺎ و اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ
و دﺳﺖآوردﻫﺎ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ )در ﯾﮏ ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ( ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻄﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎری را
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .او اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺒﺘﮑﺮ ﺑﺎﯾﺪ در رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ
ﻣﺒﺘﮑﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ رواﺑﻂ دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای وﺿﻊ
ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺰوای ﻣﺒﺘﮑﺮان از دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد و آنﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺳﻮی »ﻣﺤﺎﺻﺮهاﻧﺪﯾﺸﯽ] «[۳ﺳﻮق دﻫﺪ.
ﺳﻨﺞ ) (۱۹۹۰و ﻧﺎردی و ُادِ ی ) (p. ۵۲ ,۱۹۹۹در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﻋﻠﯿﻪ
ﭘﺎﯾﺪاری در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮداﺷﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮوﯾﺞ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی در ﺳﺎزﻣﺎن و ﭘﺮورش
ﺻﺮاﺣﺖ و آزادی ﺑﯿﺎن ﻣﯿﺎن اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ درﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ ،ﺳﻨﺞ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﻫﻢ ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﻣﺸﺎوره ،ﮔﻔﺖوﺷﻨﻮد ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺒﺘﮑﺮ
}ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻮآوریﻫﺎ{ ،ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد را از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎز
ﻣﯽدارﻧﺪ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎده و ﺑﺪون ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاف و ارزشﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک.
ﺳﻨﺞ ) (۱۹۹۰ﻋﻘﯿﺪه دارد ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﻪ ﻧﻮآوریﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺑﺮآﻣﺪه از اﺷﺎﻋﻪ و رواج آنﻫﺎ ﻧﻘﺶ
ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای در دوام و ﭘﺎﯾﺪاریﺷﺎن اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،آﻣﺎدﮔﯽ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ
و ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻃﺮحﻫﺎی ﻧﻮ در ﺟﺬب ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ و آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﺗﺎزه و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎ در ﮐﻨﺎر
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آنﻫﺎﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ ،ﺳﻨﺞ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺎﯾﺪ از آن ﻣﯿﺰان اﺧﺘﯿﺎر و آزادی ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ.

۸

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺷﻨﺎﯾﺪر ،ﺑﺮﯾﻒ و ﮔﺎزو ) (Schneider, Brief, and Guzzo ۱۹۹۶, p. ۷ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮونداد
ﻧﻮآوری ،ﻓﻀﺎی رواﻧﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن »اﺣﺴﺎس« ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ را ﺑﻪﻃﻮر اﺳﺎﺳﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﻧﮑﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮد .روالﻫﺎی ﮐﺎری ،روﯾﻪﻫﺎ و روشﻫﺎ ﻓﻀﺎی رواﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن را دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺟﺎزه
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻃﻮل زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﻮﻧﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﺷﻨﺎﯾﺪر و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل
ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺮدی و ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﻮآوریﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎر ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺑﺎره ﻧﺤﻮه اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،و رواﺑﻂ ﻣﯿﺎنﻓﺮدیﺷﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ.
دﺳﺖ آﺧﺮ اﯾﻨﮑﻪ ،ﻻﯾﺖ ) (۱۹۹۸درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ،ﺣﺪ و ﺣﺪود ﭘﺎﯾﺪاری روشﻫﺎی ﻧﻮ را
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﺤﯿﻂ ) (External environment factorsﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺷﻔﺘﮕﯽ در ﻣﺤﯿﻂ،
ﻣﯿﺰان ﺷﻮﮐﯽ ﮐﻪ }ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ و در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ روشﻫﺎی ﻧﻮ{ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ وارد ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﻤﺎﯾﺖ/ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺮای
ﻧﻮآوری ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻢﮐﺎری ،و ﺑﺮﺧﻮرداری از دﻟﮕﺮﻣﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .آﺷﻔﺘﮕﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ و ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن وﺿﻌﯿﺖ در ﻣﺤﯿﻂ اﺷﺎره دارد .ﺷﻮک ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪی ﭼﻮن ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮدﺟﻪ
ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎی ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان اﺻﻠﯽ اﺷﺎره دارد.
ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر داﺧﻠﯽ ) (Internal structure factorsﮐﻪ ﭘﺎﯾﺪاری را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی را در ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ :ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺗﻨﻮع ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ،آﺷﻔﺘﮕﯽ داﺧﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن،
ﻣﺮزﺑﻨﺪیﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﻧﺎم ﺑﺮد .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﭘﺎﯾﺪاری روشﻫﺎی ﻧﻮ ﺑﺎ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ و آﺷﻔﺘﮕﯽ ﮐﻤﺘﺮ در
ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺗﻨﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﺮزﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت آﺳﺎن ،و ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ،ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و راﻫﺒﺮی ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دارد .در ﻣﺠﻤﻮع ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و راﻫﺒﺮی ﭘﻨﺞ
ُﺑﻌﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﻢ دارد :ﻧﮕﺮش ،ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی رﻫﺒﺮ ،ارﺗﺒﺎط ،ﺗﺪاوم و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻧﻮآوری .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻻﯾﺖ )(p. ۹۸ ,۱۹۹۱
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻧﻮآوری ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ و راﻫﺒﺮ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮاردی ﭼﻮن اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻧﻮ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻗﺪرت و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻓﻀﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﭘﺮورش اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﭘﺬﯾﺮش ،اﺟﺮا و ﭘﺎﯾﺪاری در ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن درﺑﺎره ﭘﺬﯾﺮش ،اﺟﺮا و ﺗﺪاوم ﭘﺮوژهﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ در دوره دوازده ﺳﺎﻟﻪ
آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭼﻨﺪان ﭘﺮﺷﻤﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺧﺪﻣﺖ« ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ
ﻣِ ﻠﮑﯿﻮر ) (Melchior ۱۹۹۹و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮوژه] «Calserve [۴ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ واﯾﻠﺮ،
ﻻﮔﻮی ،ﮐ ِﺮﯾﻦ و راوﻧِﺮ ) (Weiler, LaGoy, Crane, and Rovner-۱۹۹۸ﻧﻮری ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮش ،اﺟﺮا و ﺗﺪاوم در
ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪهاﻧﺪ.

۹

ً
ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﺪف از
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮوژه ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ درک دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮش ،اﺟﺮا و ﭘﺎﯾﺪاری در اﺟﺮای روش ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ در
دوران ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دوازده ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ.

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و روشﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺳﺎل  ،۱۹۹۷ﺷﺶ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺳﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ آﻣﻮزﺷﯽ دراﯾﺎﻟﺖ ﻧﯿﻮﻫﻤﭙﺸﺎﯾﺮ ) (New Hampshireﮐﻤﮏﻫﺰﯾﻨﻪای از دوﻟﺖ
ﻣﺤﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﺒﺮد ﺗﺤﻮل آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ
دو ﻣﺪرﺳﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﻤﮏﻫﺰﯾﻨﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .دادهﻫﺎی ﮔﺮدآوری ﺷﺪه از ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ
ﻣﺪارس و ﻣﻨﺎﻃﻖ }ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ{ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردی درﺑﺎره
ﭘﺬﯾﺮش ،اﺟﺮا و ﭘﺎﯾﺪاری ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﯾﺎزده ﻣﻮرد در ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﮔﺮوﻫﯽ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ درﺑﺎره
وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ و روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس و اﻓﺮادی ﮐﻪ
وﻇﯿﻔﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ )ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ( ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﺮ ﺳﺎل ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  ۱۰۰ﻧﻔﺮ ﮐﻪ در
ﯾﺎزده ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ )ﻣﺪارس و ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ در آنﻫﺎ ﭘﯿﺎده ﻣﯽﺷﺪ( ﮔﺮدآوری ﺷﺪ.
روشﻫﺎی ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺆالﻫﺎی ﺑﺎز و ﮐﺎوشﮔﺮاﻧﻪ ﺑﻮد .از ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪ درﺑﺎره اﻧﮕﯿﺰهﺷﺎن در ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش ﺟﺪﯾﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی-ﺧﺪﻣﺖ
و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی اﻫﺪاف ﭘﺮوژه ،ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ آن ﻣﯽﺷﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آنﻫﺎ درﺑﺎره ﺗﺄﺛﯿﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از
راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮ روشﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻧﮕﺮش آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و
دﺳﺖآوردﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺳﺆال ﺷﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﺪارس در ﺳﺎل اول دو ﺑﺎر و ﭘﺲ از آن ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪارس ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ را ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از ﺻﺤﺖ و دﻗﺖ آنﻫﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﺪارس ﻃﯽ دو ﺳﺎل ) ۱۹۹۸و  (۱۹۹۹در ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد-ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد-ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻨﺠﺶ اﺟﺮای ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ از روش
ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮد.
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روش و اﺑﺰار ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ را ﻣﺆﺳﺴﻪ RMCأ] [۵ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﮐﻪ
در ﺳﻨﺪ »ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺿﺮوری ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ] «[۶ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد .ﻣﺪﯾﺮان ،ﻣﻌﻠﻤﺎن و اﻋﻀﺎی ﺗﺸﮑﻞ
ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺮمﻫﺎی ﺧﻮد-ارزﯾﺎﺑﯽ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻔﺎوت اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ )ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد( در ﺟﻠﺴﻪﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی واﺣﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺼﻪ
ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
در ﺳﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ از ﻃﺮحﻫﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .ﺳﺎل  ۲۰۰۱اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ ﺗﺎ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ در ﮐﺪام ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﯾﺪاری رﺳﯿﺪ .ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮی
از راه ﺧﺪﻣﺖ را ﭘﯿﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روش را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺷﺎن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪهاﻧﺪ؛ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﯿﺶﺗﺮ از
دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏﻫﺰﯾﻨﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺟﺮای آن ﺑﻮدﻧﺪ .در آن زﻣﺎن ﻫﻤﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ،ﺑﻪ ﺟﺰ دو ﺗﺎی
آنﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﯾﺪاری رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﯾﮑﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺑﻌﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺪﻣﺖﻣﺤﻮر ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اداﻣﻪ دﻫﺪ و
دﯾﮕﺮی ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﯾﻨﺪه ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﺶ از اداﻣﻪ راه ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ.
ً
ﻣﺠﺪدا
دادهﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﻮردی و ﺧﻮد-ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ ،ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ .ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ دادهﻫﺎﯾﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮش ،اﺟﺮا
و ﭘﺎﯾﺪاری دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی و ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ دادهﻫﺎ در دو دﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی و
ﺑﻌﺪﺗﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ ﺷﺪ .اﮔﺮ دادهﻫﺎ ذﯾﻞ ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪیﻫﺎ ﻗﺮار
ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ ،دﺳﺘﻪ ﺗﺎزهای ﺑﺮای دادهﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﺪ .ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻟﮕﻮﯾﯽ از ﯾﮏ ﻣﺪل
ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ آن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﺮ ﯾﺎزده ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در اﯾﺎﻟﺖ ﻧﯿﻮﻫﻤﭙﺸﺎﯾﺮ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ و
اﺻﻼﺣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﻤﮏﻫﺰﯾﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺎﻟﺖ ﻗﺮار
داﺷﺘﻨﺪ .ﺳﻪ ﺗﺎی آنﻫﺎ ﻃﺮح را در ﭼﻨﺪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺪارس ﭘﯿﺶدﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ آﻣﻮزﺷﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﭼﻬﺎر ﺗﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد؛ ﯾﮑﯽ ﺑﺮای
داﻧﺶآﻣﻮزان راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻮد ،دﯾﮕﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﻮد و ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﯾﮏ
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن .ﻣﺪرﺳﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﯾﮑﯽ از دﺑﺴﺘﺎنﻫﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ را ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اﺟﺮا
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎﻗﯽ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﺎدی روزاﻧﻪ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﺮدﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
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ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺪﻣﺖﻣﺤﻮر ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮد .دو ﻣﺪرﺳﻪ ﻃﺮح
ﻫﻢآﻣﻮزی را ﻣﯿﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻌﻠﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .در ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺰرگﺗﺮ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و
ﭼﺎپ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﭘﺮوژه داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﻠﯽ و داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ رﺷﺘﻪ
ﻋﮑﺎﺳﯽ ،ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ آنﻫﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﻠﻪ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﻄﻘﻪ و روﯾﺪادﻫﺎی
ﻣﻬﻢ آن ﺑﻮد .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺘﺎبﻫﺎ ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
و ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮی داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی درﺳﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ
ﯾﮏ ﮐﻼس وﯾﮋه ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان در اﯾﻦ ﮐﻼس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺪون ﺻﺎﺣﺐ و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺑﯿﻤﻪ
ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎﻗﯽ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺳﺮﮔﺮم ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﮐﻮ] [۷ﺗﺎ ﺷﻌﺎع ﻧﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺑﻮدﻧﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب را اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،درﺑﺎره ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰلآﻻ ﭘﺮورش دادﻧﺪ ﺗﺎ در
رودﺧﺎﻧﻪ رﻫﺎﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻨﻄﻘﻪ را آﻣﻮزش دادﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ
اﺑﺘﺪاﯾﯽ از ﺳﻪ ﮐﻼس )ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ( ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ روی ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺎدهروی در دل
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺎره ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮای
ﺗﮑﻤﯿﻞ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻮاﻫﺪی آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮدﻧﺪ و ﺿﻤﻦ ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻃﺮاف،
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺤﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺎدهروی را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .در ﭘﺮوژه دﯾﮕﺮی داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﯿﻦ
ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺎدهروی ﻣﺸﺎﺑﻪ در دل ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﯾﮏ ﮔﻞﺧﺎﻧﻪ ،در درسﻫﺎی ﺧﻮاﻧﺪن و رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻃﺮح ﻏﺬارﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .در ﯾﮏ ﭘﺮوژه دﯾﮕﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان در
اﺣﯿﺎی ﯾﮏ آبﮔﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ درسﻫﺎی ﻋﻠﻮم ،رﯾﺎﺿﯽ ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻫﻨﺮ ،ﺳﺨﻦوری و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
در ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻼس ﺳﻮم در ﻃﺮح اﯾﺠﺎد ﮔﻞ
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﭘﺮورش و ﮐﺎﺷﺖ ﮔﯿﺎه در ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﻬﺮ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
ﮔﻞﮐﺎری و ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ در ﻣﺤﻠﻪ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ و داﻧﺶآﻣﻮزان ﺣﯿﻦ اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﺎ ﮔﯿﺎهﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و دﯾﮕﺮ اﺻﻮل
ﻋﻠﻤﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ.
۱۲

ﺳﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮی ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ.
داﻧﺶآﻣﻮزان دو دﺑﺴﺘﺎن ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﺑﺎره ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ راﻫﻨﻤﺎﻫﺎﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﺎﮔﺮدان ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺤﻞ ،ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ را در ﻗﻠﻌﻪای ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ.
و آﺧﺮ اﯾﻨﮑﻪ ،در ﯾﮑﯽ از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺮا ﺷﺪ ۴۰ ،ﻃﺮح ﺧﺪﻣﺖﻣﺤﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽداد ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ .آﻣﻮزﮔﺎران و ﺷﺎﮔﺮدان آنﻫﺎ ﻃﺮحﻫﺎ را ﻃﺮاﺣﯽ
و اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن درسﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ و ﭘﺮوژهﻫﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ
اﯾﻦ ﯾﺎزده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی در ﻧﯿﻮﻫﻤﭙﺸﺎﯾﺮ آﺷﮑﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه در ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ روش ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ }ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش/اﺑﺰار آﻣﻮزﺷﯽ{ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ - ۱ :ﺑﺎور اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در آﻣﻮزﮔﺎران ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎﻓﺘﺎری]} [۸ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺮ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد{ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ- ۲ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ آﻣﻮزﮔﺎراﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﭘﺮوژه.

ﻧﮕﺎهﺷﺎن ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ در ﮐﻼس درس ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و/ﯾﺎ از
ﻧﻈﺮﺷﺎن ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ »ﭼﻨﺪان ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد« .ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻠﻢﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮوژه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد
ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪیای اراﺋﻪ داد» :ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺤﯿﻂ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ آن درﮔﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽﺷﺎن ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﭘﺮوژهای ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞ و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ اﯾﻦ روش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺳﻮم ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
روشﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺑﺎﻗﯽ روشﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﯾﺎد داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ«.
ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻋﻘﯿﺪهای ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺷﺖ» :ﻧﮕﺎه و ﻃﺮز ﻓﮑﺮ آﻣﻮزﮔﺎران ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻫﺪاف و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ را در ﮐﻼس و روش ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻏﻠﺐ
ﻣﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ در ﮐﻼس ﻣﯿﺎن ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﻣﺸﻮقاﻧﺪ و ﻫﺪاﯾﺖﮔﺮ اﻣﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ روی آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﺪارد؛ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰیﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻼش ﮐﺮدهاﯾﻢ .آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﻫﺪﻓﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ« .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻫﻤﻪ
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏﻫﺰﯾﻨﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺳﻮق داد ﭼﻮن ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮدﺟﻪای ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﺪ.

۱۳

ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﺻﻼح آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ

ﮐﺎر ﺑﺮد .ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارس در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪی ﮐﺎﻣﻼً روﺳﺘﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ »اﺳﭙﺎﮔﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﺎم« ﺗﺮﺗﯿﺐ دادﻧﺪ ﺗﺎ
ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ درﺑﺎره ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن دﺳﺖآوردﻫﺎ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ،ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻨﺪ .ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .از آنﻫﺎ
ﺳﺆال ﺷﺪ »ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻻزم اﺳﺖ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ؟ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ در وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟« .راﻫﺒﺮدﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﺮح و ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،و در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن )از ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ
ﺗﺎ ﻣﺴﻦﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ( ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﺠﺮﺑﯽ] (Experiential learning) [۹ﻣﺆﻟﻔﻪ ﮐﻠﯿﺪی در ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺪرﺳﻪای اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﺿﯿﺢ داد» :ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﯾﺎد ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺴﺌﻮل رﻓﺘﺎرﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎتﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺑﻌﺪ اﻗﺪام
ﮐﻨﻨﺪ و در ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﮑﯿﺪهاش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪه ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم

ً
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽﺳﺖ
دادهای ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ،ﭼﻪﻃﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎﻣﺶ دﻫﯽ؟ ﺳﭙﺲ دوﺑﺎره آن را اﻧﺠﺎم ﺑﺪه .اﯾﻦ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮدیﺗﺎن ،ﻋﻀﻮﯾﺖﺗﺎن در ﯾﮏ ﮔﺮوه ،ﭼﯿﺴﺘﯽ و ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ و
دﺳﺖآوردﻫﺎ ،ﺗﻨﻮع اﻓﺮاد ،اﻫﻤﯿﺖ و ﻗﺪرت ﺗﻔﺎوتﻫﺎ«.
ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ارزشﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﻣﺪرﺳﻪ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ را ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﺮد.
دو ﻣﺪرﺳﻪ دﯾﮕﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﻌﺎده و ﺧﺎرج از ﺳﺎﻋﺎت رﺳﻤﯽ آﻣﻮزش و
ﺗﺪرﯾﺲ در ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﯿﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .در ﯾﮏ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ درس اﺧﺘﯿﺎری ﭘﯿﺎده ﺷﺪ ،و
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺪارس ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی روزاﻧﻪ و ﻣﻌﻤﻮل درﺳﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮐﻼسﻫﺎی
ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒُ .ﻧﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ از ﻣﻨﻈﺮ »روﯾﮑﺮد ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی] «[۱۰ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از

راه ﺧﺪﻣﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﮕﺎه دو ﺳﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ روش در درﺟﻪ اول روﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﭘﺮﺑﺎر ﺷﺪن ﯾﺎدﮔﯿﺮی
و آﻣﻮزش ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻣﺪﯾﺮان و اﻏﻠﺐ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﮑﺎرانﺷﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
اﻏﻠﺐ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن »ﻣﻨﺎﺳﺐ« اﺳﺖ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮاﯾﺸﺎن زﻧﺪه و
واﻗﻌﯽ ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ .ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪای }ﻣﺜﻞ دورهﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ{ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ آنﻫﺎ در ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﻓﺮاد ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در آﯾﻨﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ ،از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
و اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ واﻟﺪﯾﻦ ﻫﻢ از روﯾﮑﺮد آنﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﻏﻠﺐ ﻣﻌﻠﻢﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺟﺮای

ً
ﻧﺴﺒﺘﺎ آﺳﺎن اﺳﺖ.
ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ

۱۴

ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺑﻮدﺟﻪ و ﮐﻤﮏﻫﺰﯾﻨﻪ ،اﺟﺮای ﻃﺮح ﯾﺎدﮔﯿﺮی از ﮐﺎری

ً
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺎده و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.

دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﺮم در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از:
 ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺣﺮﻓﻪای وﺟﻮد ﻓﺮدی ﻣﻄﻠﻊ و ﺧﻮش اﺧﻼق ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺘﯽ و ﺑﻮدﺟﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ را ﻓﺮاﻫﻢﻣﯽﮐﺮد.
 ﺑﻮدﺟﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ آﻣﻮزﺷﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ در ﺳﺎﯾﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه و ﺻﺪاﯾﺶ ﺷﻨﯿﺪهﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﭘﺮوژه ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽﺷﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
روﯾﮑﺮدﺷﺎن را ﺑﺎ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ اﯾﺎﻟﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﻨﺪ ﭼﻮن در ﺻﻮرت ﺣﺼﻮل ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﻮزﺷﯽ
ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ،اﺣﺘﻤﺎل اداﻣﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﺪارس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺬﯾﺮش
اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از دﯾﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻮآوریﻫﺎ و روشﻫﺎی ﺗﺎزه ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮد .در ﻣﯿﺎن

ﭘﻨﺞ ﻣﺆﻟﻔﻪای ﮐﻪ راﺟﺮز ) (Rogers - ۱۹۹۵ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺳﺎزﮔﺎری از ﻫﻤﻪ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮﺗﺮ ﺑﻮد .آﻣﻮزﮔﺎران ﻣﻌﻤﻮﻻً

ً
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺎده اﺳﺖ،
در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﻧﺴﺒﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ روش

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی از
راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﺮﻓﻪای اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ را ﻋﺎری از رﯾﺴﮏ
ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﭘﺮوژه دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ از آنﺟﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ رﯾﺴﮏ و دﯾﺪه ﺷﺪن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
آنﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ }و دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در اﺟﺮای ﻃﺮح ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ{ ﻧﯿﺰ ﺳﻬﯿﻢ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﮕﺮان ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽﺷﺎن ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﯿﺎﻧﺪازد.
ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺘﺴﻮن ) (۱۹۷۲و راﺟﺮز ) (۱۹۹۵رﻫﺒﺮان/ﻣﺪﯾﺮان و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮش ﭘﺮوژه ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی
داﺷﺘﻨﺪ .رﻫﺒﺮان/ﻣﺪﯾﺮان در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻮدﺟﻪ ،ﻃﺮح را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺗﻤﺎم ﻣﺪارس و ﻧﺎﺣﯿﻪﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎدر اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺸﻮق و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
۱۵

ً
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮐﺎدر اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻮد .در ﺗﻤﺎم ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ
در ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﺮوژه
دﺳﺖﮐﻢ دو ﻣﻌﻠﻢ اﺟﺮای ﭘﺮوژه را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪرﺳﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻘﺶ
داﺷﺘﻨﺪ .ﻻزﻣﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزﺷﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در
ﺳﻄﺢ اﯾﺎﻟﺖ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻻزﻣﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﮐﻤﮏﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪای ﻧﯿﺰ
ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪﻃﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در آن وﺟﻮد داﺷﺖ
و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ روش ﺑﺎ ﺟﻮﻫﺮ و اﺻﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻮد.

اﺟﺮا
ﺗﻤﺎم ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،اﻋﻢ از ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺪارس ﺑﻪ ﻣﺤﺾ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏﻫﺰﯾﻨﻪ ،اﺟﺮای ﭘﺮوژه را آﻏﺎز
ﮐﺮدﻧﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺪﻣﺖﻣﺤﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻃﯽ
ﭘﺎﯾﯿﺰ و ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺸﻐﻮل اﺟﺮای ﭘﺮوژهﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺿﻊ ﻫﻮا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺷﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﻣﯽﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺪرﺳﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ،ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻮد .ﭘﺮوژه
ﺑﺎ ﮐﺎﺷﺘﻦ ﺑﺬر ﮔﻞ در زﻣﺴﺘﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺑﻬﺎر اداﻣﻪ داﺷﺖ .ﻣﺪارس و آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎرﺷﺎن
ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮداﻧﯽ از ﻣﻘﺎﻃﻊ دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺘﺎب ﺑﻮد ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ و
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر داﺷﺘﻨﺪ ،در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و در ﻓﺼﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ.
روشﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮد .در ُﻧﻪ
ِ
ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﺪرﺳﻪ از ﯾﺎزده

ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻧﯿﻤﯽ از آنﻫﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﺑﺎﻗﯽ ،ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و
ﻣﺸﺎرﮐﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ.
ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﻫﻢﮐﺎریﻫﺎﯾﯽ ﺷﮑﻞ دادﻧﺪ و ﺑﺎ دﻋﻮت از اﻋﻀﺎی آن ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻧﯿﺎزﻫﺎی آنﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻣﻌﻠﻤﺎن و اﻋﻀﺎی ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک درﺑﺎره ﻣﺤﺘﻮای
آﻣﻮزﺷﯽ ﻃﺮح ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻫﺪاﯾﺖ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ
ﺑﺰرگﺳﺎﻻن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺖ .در ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮوژه
ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد ،ﻣﻌﻠﻤﺎن درﺑﺎره اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﻣﺪرﺳﻪای دﯾﮕﺮ اﻫﺎﻟﯽ و اﻋﻀﺎی ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی
ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻼس وﯾﮋه ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ داﺷﺖ،
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺪﻣﺖﻣﺤﻮرﺷﺎن را از ﻣﯿﺎن ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮدﻧﺪ.

۱۶

ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﺗﻔﮑﯿﮏﻧﺎﭘﺬﯾﺮی از ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ در ﺗﻤﺎم ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺪارس و آﻣﻮزشﮔﺎهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ اراﺋﻪ ﭼﮑﯿﺪهای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺑﺎزﺗﺎب ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﻮد .در ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎ ،ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ و
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان در آنﻫﺎ درﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺗﺎزهﺷﺎن را
ﭼﻪﻃﻮر ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ و ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽﺷﺎن ﭼﻪﻃﻮر ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع درﺳﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮرد،
ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺪارس ،ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ اﺟﺮا ﺷﺪ.
ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺗﺎ آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻌﻠﻢ و ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪ اﻣﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و

آﻣﻮزش ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ .آن آﻣﻮزشﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖﮔﺮاﯾﯽ] [۱۱در اﻣﺮ آﻣﻮزش ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ ،ﺧﻮد را در ٰﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺎر در
ﻧﻘﺶ »ﻫﺪاﯾﺖﮔﺮ و راﻫﻨﻤﺎ« ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ و روشﻫﺎی »ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎز] «[۱۲را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻠﻤﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﻦ درﺑﺎره ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺷﮑﻞ داد .ﻋﻘﯿﺪه دارم ﯾﺎدﮔﯿﺮی وﻗﺘﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻤﺎن
و ﻫﻢ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﻼل ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﯾﻤﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ را
ﻓﺮاﺑﮕﯿﺮﯾﻢ« .اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻢ از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ را در دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی

آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﺜﻼً ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده او KWLآ]) [۱۳ﭘﺮﺳﺶ از ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﯿﺶ از
ﺷﺮوع درس درﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺠﺪد ﭘﺲ از درس درﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﻧﺤﻮه ﯾﺎدﮔﯿﺮیﺷﺎن( ﺑﻮد و ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش داﯾﺮه واژﮔﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان از روش ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ واژهﻫﺎ] [۱۴اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮد .او ﺧﻮد را در ﻧﻘﺶ راﻫﺒﺮی ﺗﻮاﻧﺎ ،ﻫﻤﺮاه و ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮ ﻣﯽدﯾﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ
ﺟﺰوهای ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد.
دو ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺟﺮا ،ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻓﻬﺮﺳﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺪ
»ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺿﺮوری ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ« ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﻮد-ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ
اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد اﻣﺘﯿﺎز دادﻧﺪ .ﺳﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﺳﺮاﺳﺮی در آنﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺬﯾﺮش رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ اﻏﻠﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮای ﯾﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .در
ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده و ﺧﺎرج از ﺳﺎﻋﺎت درﺳﯽ رﺳﻤﯽ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ،ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮد-ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ،دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪاوم و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻮد .ﺗﻨﻬﺎ دو ﻣﺪرﺳﻪ در اﯾﻦ دو ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺳﻄﺢ »ﺑﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ« رﺳﯿﺪﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﻣﺪارس و آﻣﻮزشﮔﺎهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد :ﮐﻤﮏ
ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﻨﺠﺶﮔﺮاﻧﻪاﻧﺪﯾﺸﯽ }ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎد{
و ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی }اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه{ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن
از ﺳﻮی ﻫﻢﮐﻼﺳﯽﻫﺎ و اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺳﺎزﻧﺪه و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی
ﻫﺪفﻣﻨﺪ و ﻣﻌﻨﺎدار.

۱۷

ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ
آﻣﻮزﮔﺎران ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی از ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،اﺟﺮای
اﯾﻦ روش آﺳﺎنﺗﺮ ﺑﻮد .ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره داﺷﺘﻨﺪ؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮐﺎر ﮐﻨﯽ ﺳﺎدهﺗﺮ از وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدت ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﯽ .آدمﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻨﺎرت ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﮐﺪامﺷﺎن ﻣﻮﺿﻮع
را ﯾﮏ ﺟﻮر ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و اﯾﻦﻃﻮری ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯽ« .ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،اﻋﻢ از
ﻣﺪارس و ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ را ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ اﺟﺮا ﮐﺮد .ﻫﺮ ﯾﮏ
از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻧﯿﺎز اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﻗﻌﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ داﺷﺖ .در
اﻏﻠﺐ ﭘﺮوژهﻫﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی
اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺟﺮا را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮد:
 ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ،از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﺪﻣﺖ را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ واﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻌﻠﻤﺎن ،اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی را ﭘﺮورش ﻣﯽدﻫﺪ.
 ﺗﺨﺼﺺ و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺧﻮاه از ﻃﺮﯾﻖ دوﻟﺖ ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ. ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ) .ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮔﻔﺖ :اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮدﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮد .دوﻣﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﺟﺎﻧﺐ او اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻞ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
}ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ{ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ .او از ﮐﻼﺳﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﺎن ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد(.
 ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﯾﺪهﻫﺎ ،ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ و ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن وﻫﻤﮑﺎران و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﺑﺎره ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ.
 دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف. ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ. ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ. ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن و دﯾﺪه ﺷﺪن ﻣﺜﻞ ﭘﻮﺷﺶ رﺳﺎﻧﻪای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ. ﺗﺪارک ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﻤﻨﯽ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ. -ﺗﺪرﯾﺲ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن و اﺟﺎزه رﯾﺴﮏ ﮐﺮدن ﺑﺪﻫﺪ.

۱۸

ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮای ﻃﺮح ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد:
ﮐﻤﺒﻮد وﻗﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ،دﺷﻮاری در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺤﻮه ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻮﺿﻮع درﺳﯽ ﺣﯿﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از روشﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪﺷﺪه
ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن دﯾﮕﺮ در ﻣﺪرﺳﻪ .اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﺳﻨﺠﻪﭘﺬﯾﺮی روش
ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه درﺑﺎره اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
اﺟﺮای ﻃﺮح ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻣﺪارس ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﯾﺎﻟﺖ ﻧﯿﻮﻫﻤﭙﺸﺎﯾﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی
ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﺎﻫﺮ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ) (۱۹۸۴را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺪارک ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ
اﺑﺰارﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﺑﻮدﺟﻪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت .ﺗﻨﻮع در ﻃﺮحﻫﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻮد و ارزش و اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻞ ﭘﺮوژه ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪ .اﺟﺮای ﻃﺮح ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ در اﯾﺎﻟﺖ ﻧﯿﻮﻫﻤﭙﺸﺎﯾﺮ ،وﻓﺎداری ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
درﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی دِ ﯾﻦ و اﺷﻨﺎﯾﺪر ) (۱۹۹۸ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ ِﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺑﻮد را اﺛﺒﺎت ﮐﺮد .ﺗﻤﺎم
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ }ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻣﺪارس ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ{ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ از آنﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﯿﺎده ﮐﺮدﻧﺪ،
وزارت آﻣﻮزش ﮐﺎرﺷﺎن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ارزﯾﺎﺑﺎن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ً
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب ﺗﺎ ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮدﻧﺪ ،و در ﺧﺼﻮص ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ و اﺷﺘﯿﺎق و ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن،
ﮐﺎر آنﻫﺎ را
ﺑﻪوﯾﮋه ﺧﻮد-ﮐﺎرآﻣﺪی و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶآﻣﻮزان ،اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ.
آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﺟﺮای ﻃﺮح ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﮔﺮﯾﻨﺒﺮگ ،داﻣﯿﺘﺮووﯾﭻ و زﯾﻨﺰ ) (۲۰۰۱ﻣﻄﺮح ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﺟﺮا ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،و ﻫﻤﺎنﻃﻮر در
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ »ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ« ﺷﺎﻧﺲ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری داﺷﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ در
ﻣﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ :ﺿﻌﻒ داﻧﺶ درﺑﺎره ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ و ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻦ از ﺗﻌﺮﯾﻒ »ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﮔﺮوﻫﯽ در ازای درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻤﮏﻫﺰﯾﻨﻪ« ،ﮐﻤﺒﻮد ﭘﺮورش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﺿﻌﻒ در آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺪرﺳﻪ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن آن در ﺣﺪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺎت درﺳﯽ .ﻣﺸﮑﻼت ارﺗﺒﺎﻃﯽ،
ﺿﻌﻒ در آﻣﺎدهﺳﺎزی و دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﺮوژه ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻨﺒﺮگ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﻣﺴﯿﺮ
اﯾﻦ اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻧﺒﻮدﻧﺪ

ﭘﺎﯾﺪاری
ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪارس ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺪرﺳﻪ
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از دو ﺳﺎل در آن ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪ و ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ.
۱۹

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری
ﻣﺪرﺳﻪای ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ در آن ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪ ﻃﺮح را ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺎت رﺳﻤﯽ
درس ﭘﯿﺎده ﻣﯽﮐﺮد .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻬﺎدی ﮐﻪ در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد ،ﯾﮏ
ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ آنﻫﺎ را ﺑﻪ دردﺳﺮ اﻧﺪاﺧﺖ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﺑﻪ آن ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﻮری ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻬﺎد ﻫﻤﮑﺎر اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .از آنﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻗﺼﺪ داﺷﺖ
ﺑﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾﻤﺎن ﺑﺮود ،ﻣﻌﻠﻢ دﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد اداﻣﻪ ﭘﺮوژه ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﭘﺲ از
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎﻋﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺎر ،از ﺣﯿﺚ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﺮﮐﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ،
ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ درسﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،دﺳﺖﺗﻨﻬﺎ و ﺑﺪون ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎر دﯾﮕﺮی
ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ،ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺮای اﯾﻦ آﻣﻮزﮔﺎر دﺷﻮارﺗﺮ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪی را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ.
ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪاری در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ ،ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ در اداﻣﻪ
اﺟﺮای ﻃﺮح }وﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری رﺳﺎﻧﺪن ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ{ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﻣﻨﻈﻤﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﺟﺰ دو ﻣﻌﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻃﺮح را اﺟﺮا
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻌﻠﻢ دﯾﮕﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ از اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺎت رﺳﻤﯽ آﻣﻮزش اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ در ﻫﯿﭻﯾﮏ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ درﮔﯿﺮ ﻧﺒﻮد و ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ و
ﻣﺤﺘﻮای درﺳﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻌﻬﺪی ﮐﻪ دو ﻣﻌﻠﻢ و داﻧﺶآﻣﻮزانﺷﺎن ﺑﻪ ﮐﻞ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ ،ﯾﮏ ﺑﺎ ِر اﺿﺎﻓﻪ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﯿﺎﻓﺖ و از ﻣﺤﺪوده اوﻟﯿﻪ اﺟﺮا ﻓﺮاﺗﺮ
ﻧﺮﻓﺖ .وﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮ اﺟﺮای آن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺖﻣﺤﻮر دﯾﮕﺮی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﻧﺸﺪ .ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ
ﮐﻪ ،در اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﺒﻮد ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی
ﺷﻮاﻫﺪی ﻣﻠﻤﻮس درﺑﺎره اﺛﺮ ﭘﺮوژه ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻫﺪفﻣﻨﺪ ﺑﺮای
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢﮐﺎر ﭘﺮوژه ﺑﻪ آن ﭘﺸﺖ ﮐﺮد ،دﯾﺪهﺷﺪن و ﻣﻄﺮح
ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﻮد .وﻗﺘﯽ ﻧﻬﺎد
ِ

ﺷﺪن ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و ﻣﺎﻧﻊ ﭘﺎﯾﺪاری آن ﺷﺪ.

در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺳﻮم ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺪارس ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﻠﻪﻫﺎ
و ﻧﻘﺎط ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد ،در اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮرد .در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ درﮔﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای درﺳﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺷﯿﻮه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﺒﻮد و آنﻃﻮر ﮐﻪ
۲۰

ﺑﺎﯾﺪ از اﺟﺮای آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮد» .اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺎرﯾﺦ« در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوژه از اﯾﻦ
ﺟﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﻮزه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ ،ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ }درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه
ﺧﺪﻣﺖ{ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن درﺑﺎره ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻗﺪمﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ
ﻧﮑﺮده و ﻫﯿﭻ ﺑﺮآوردی از اﻧﺠﺎم ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ دﯾﮕﺮی در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﻮد .ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪﮐﻠﯽ در ﻣﺤﺪوده ﻫﻤﺎن
ﭘﺮوژه ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻠﺴﻔﻪی آﻣﻮزش-ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﺎ ﻧﯿﻔﺘﺎد و ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻫﻨﻮز ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺤﺪود اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻣﺪرﺳﻪ
ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ واﻟﺪﯾﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪﺷﺪت از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه آﻣﻮزش-ﯾﺎدﮔﯿﺮی
دﻓﺎع و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ آن ﺑﻮد ﮐﻪ اداره ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ و ﭘﺮ ﺧﺮج
اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اداره آن داﺷﺖ ،در ﻓﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻮد و در ﻧﺒﻮد او و
ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺑﺪون ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺟﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری آن در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﮑﺎن اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﯾﺪاری
ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﻇﺮف ﭼﻬﺎر ﺳﺎل در  ۱۰ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری رﺳﯿﺪ .ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ را ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺳﻄﻮح ﭘﯿﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪارس ﻫﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﯿﻔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻣﺘﯿﺎز را
ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎء ،اﻣﺘﯿﺎزﺷﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺧﻮد-ارزﯾﺎﺑﯽ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺑﻮد.
از ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎزش در ﺧﻮد-ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻫﻢﭼﻨﺎن در ﻣﺪرﺳﻪ اداﻣﻪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ روش
ً
ﻋﻤﯿﻘﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه
آﻣﻮزﺷﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ اﻣﺮی روزﻣﺮه در ﻣﺪرﺳﻪ،
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ آن را ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ »ﺑﺎﻻ-ﺑﻪ-ﭘﺎﯾﯿﻦ« }اﺟﺒﺎری و اﻣﺮی{ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮش و اﺟﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ.
اﺣﺴﺎسﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ دﺳﺘﻮر ﻣﺪﯾﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺳﺖ و ﭼﺎرهای ﺟﺰ اﺟﺮای آن ﻧﯿﺴﺖ .وﻗﺘﯽ
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﻮض ﺷﺪ ،دو ﻧﻔﺮ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺮوژه ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﺷﺎن ﺑﺮ ﮐﻞ
ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻢﺗﺮ از ﻣﺪﯾﺮ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻮد و ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﯿﺶ از آنﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ آﻣﻮزﺷﯽ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪارس ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﯾﮏ روش ﻓﺮدی ﺑﺪل ﺷﺪ.
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در ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮد ،ﭘﺎﯾﺪاری ﻃﺮح ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺮار در اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻨﺎﺑﻊ،
ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﺑﺎور و ﻓﻠﺴﻔﻪ آﻣﻮزش-ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،دﯾﺪه ﺷﺪن ﭘﺮوژهﻫﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آنﻫﺎ ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﭘﺎرهای ﻣﻮارد از ﮐﻤﮏﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ در ردﯾﻒ ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﺎ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ
آن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﯽﺷﺪ .دﯾﺪه ﺷﺪن ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮﺟﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ و ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ رﺳﻤﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮد .در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر اﻇﻬﺎرات ﻣﻌﻠﻤﺎن
و داﻧﺶآﻣﻮزان و اﻋﻀﺎی ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ آﺛﺎر و ﻣﺰاﯾﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺷﻮاﻫﺪی
ﻣﻠﻤﻮس ﻧﻈﯿﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺟﺮا ﯾﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﺶﺗﺮی ﯾﺎﻓﺖ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ
اﻏﻠﺐ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ
اﯾﺎﻟﺖ ﻧﯿﻮﻫﻤﭙﺸﺎﯾﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ دادﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻫﺮ و ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺪارس ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻧﻤﺮات اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯿﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﯿﭻ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺻﻮرت اﺟﺮا ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺪاری ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﭘﺎرهای ﻣﻮارد ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺟﺮای
ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪدی در ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺎ اﻓﺘﺎد و ارزش و اﻋﺘﺒﺎر ﯾﺎﻓﺖ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻟﺰوﻣﯽ ﺑﻪ
اﺛﺒﺎت آن از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﻣﻄﺎاﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه درﺑﺎره ﭘﺎﯾﺪاری
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺎﯾﺪاری ﻃﺮح ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ درﺑﺎره ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﻮآوریﻫﺎ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺳﻨﺞ ) (۱۹۹۰و ﻧﺎردی و ا ُدِ ی ) (۱۹۹۹ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ
در ﻣﺪارﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽﺷﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ارزشﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽﺷﺎن و دﯾﺪﮔﺎه آنﻫﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻮد و
داﻧﺶآﻣﻮزان را در ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺤﺴﻮس و ﻗﺎﺑﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺑﺮای ﻣﺪارس اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺖ ،اﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ آن در ﺣﺪی ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ درﺑﺎره ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﺒﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای
ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ ﺳﺨﺖ و ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ و روﺷﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در دوران اﻧﺠﺎم آن ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺿﺮوری و
ﻣﻬﻢ }در اﻣﺮ آﻣﻮزش{ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪ.
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ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺳﻨﺞ ) (۱۹۹۹اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﻮآوریﻫﺎ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد :ﺗﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ،ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺎزه ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ و
دﺳﺖآوردﻫﺎ ،و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﺎﯾﻪ ﺧﻄﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎری ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ
در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺎﯾﺪاری ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﭼﻮن ﮐﻤﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎر و ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮی ،ﺧﻮدﺑﯿﻨﯽ،
اﻧﺰوا و ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺪاﻓﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری رﺳﯿﺪن ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﺧﺼﻮص ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ اﺟﺮای
ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ در آنﻫﺎ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﺪارس و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﻃﺮح در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻗﺪمﻫﺎی ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺳﻨﺞ ) (۱۹۹۰و ﻧﺎردی و ا ُدِ ی
) (۱۹۹۹ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﭘﺎﯾﺪاری ﻃﺮح ،درﮔﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺪارس ﺑﻪوﺿﻮح ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ و اﻧﻄﺒﺎق ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آن اﻧﻌﻄﺎف ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺸﺎن داﻧﺪ .ﺷﻮاﻫﺪی ﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮ اﯾﻦ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮﺣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪه اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،در ﺳﺎل
دوم و ﺳﻮم ﭘﺮوژه ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش و ﻣﺸﺎوره ﺑﻮدﻧﺪ .در ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﺑﺮای دﯾﺪه ﺷﺪن ﭘﺮوژهﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻓﻌﺎل ﺗﻼش ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺜﻼً ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻋﺪهای ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،وارد ﮔﻔﺖوﮔﻮ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ »اﺟﺒﺎری« ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری
رﺳﯿﺪ .ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺪارس ﺗﻤﺎﯾﻞ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮدی ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﯾﻦ ﻃﺮح را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ روشﻫﺎﯾﯽ
آنﻫﺎ را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺤﺪود در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از
راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ روش و ﻓﻠﺴﻔﻪ راﯾﺞ آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮد ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ در روﻧﺪ اداره ﮐﻼس
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن از اﺑﺘﺪا درﺑﺎره روش ﺗﺪرﯾﺲ ﺳﺎﺧﺖﮔﺮا ،روﯾﮑﺮد ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و دﯾﮕﺮ
روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺪارس ﺑﺮای اﺟﺮای
ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ روش ﺗﺎزه ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺳﻨﺞ ) (۱۹۹۰در ﻣﺒﺤﺚ ﭘﺎﯾﺪاری درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ و
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ،ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺷﺒﮑﻪای ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺑﺮﺧﻮرداری ﻧﻮآوران }در اﯾﻦﺟﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
از راه ﺧﺪﻣﺖ را ﭘﯿﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ{ از آن ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻘﻼل ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﯿﻮﻫﻤﭙﺸﺎﯾﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ آﻣﻮزهﻫﺎ
و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺗﺎزه و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻣﻮزﺷﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن اداره آﻣﻮزش
اﯾﺎﻟﺖ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻏﻠﺐ آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
۲۳

ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺗﻮانﻣﻨﺪﺳﺎزی ﮐﻪ اﺷﻨﺎﯾﺪر ،ﺑﺮﯾﻒ و ﮔﺎزو ) (۱۹۹۶ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در اﻏﻠﺐ ﻣﺪارس و ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﺪه ﺷﺪ .ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﺪرﺳﻪﺷﺎن ﻣﺸﺘﺎق
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﺮوژه ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد

را ﺑﻪﺷﺪت ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوژه درﮔﯿﺮ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ؛ ﻣﺜﻼً ﺑﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪن
ﺗﯽﺷﺮتﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن ﭘﺮوژه ﯾﺎ ﺳﻨﺠﺎقﺳﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از واﺑﺴﺘﮕﯽﺷﺎن ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺣﮑﺎﯾﺖ
داﺷﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻣﺪارس و ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻘﺮرات ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺪوﯾﻦ و اراﺋﻪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻻﯾﺖ ) (۱۹۹۸در ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری رﺳﯿﺪن ﻧﻮآوریﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد در درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
در ﻃﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،اﺻﻼﺣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ در ﻧﯿﻮﻫﻤﭙﺸﺎﯾﺮ ﺑﻪﻃﺮز ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ً
ﺗﻌﻤﺪا ﺑﺎ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺎﻟﺖ ﮔﺮه ﺧﻮرده ﺑﻮد .ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ در
ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ

ﺳﻄﺢ اﯾﺎﻟﺖ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮد و ﺑﻮدﺟﻪ ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻧﻘﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﭘﺎﯾﺪاری ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﺮد .اﮔﺮﭼﻪ در ﺳﻄﺢ
اﯾﺎﻟﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﺮﺧﺶﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮاﺿﻊ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺛﺒﺎت ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺪارک ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮون-ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ از ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ و
ﺗﺤﻮلﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮد و آن را ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﯽداد .ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻻﯾﺖ ) (۱۹۹۸ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﻄﺢ] ،[۱۵ارﺗﺒﺎﻃﺎت آﺳﺎن و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و راﻫﺒﺮی ﮐﻪ در
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻻﯾﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﭘﺎﯾﺪاری اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪوﺿﻮح ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮان
از ﻃﺮح ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮﭼﻪ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮان در اﻣﺮ آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮﭼﻪ
ارﺗﺒﺎط آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﺴﺘﻘﯿﻢﺗﺮ و ﺑﯽواﺳﻄﻪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﺮح در اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻊﺗﺮی اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد و اﻣﮑﺎن ﭘﺎﯾﺪاری آن ﻫﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

۲۴

ﻧﺘﺎﯾﺞ :ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ در ﭘﺎﯾﺪاری ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺪارس و ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﺸﺖ ﺷﺎﺧﺼﻪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ در ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری
رﺳﯿﺪن ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ:

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و راﻫﺒﺮی ﻣﺆﺛﺮ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﺪارﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری رﺳﯿﺪ ﮐﻪ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ
ﻧﻬﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎر ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻣﺸﺘﺮک را ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽداد ،وﻓﺎداری ﺑﻪ اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
از راه ﺧﺪﻣﺖ و ﻋﻤﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس آن را ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺣﺲ ﻫﻢﮐﺎری و ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در
ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ و در ﺟﺮﯾﺎن ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻤﺮار ﻃﺮح و رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد.
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻧﯿﻤﯽ ازﻣﺪارس ،ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮای آﯾﻨﺪهای ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل
آﺷﮑﺎرا دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺪارس ،ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ آﺷﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و از اﺟﺮای آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
آنﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢﺳﺎزی ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه و ﺑﺎور راﯾﺞ ﻣﯿﺎن ﻣﻌﻠﻤﺎن درﺑﺎره ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روشﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی
را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺪارس دورﻧﻤﺎی اﺟﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯿﺎن ﻣﻌﻠﻤﺎن،
درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺖ و ﻫﻤﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
در ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارس ،وﻗﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺟﺎ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ داﺷﺖ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ
در ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ و ﻃﺮح ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ آن را ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ ﻓﺮدی داﻧﺶآﻣﻮزان و اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آنﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﺟﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ اداﻣﻪ داد ،ﻣﺪﯾﺮ ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ روش را در ﻣﺤﯿﻂ آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺖ .در ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،
ﻣﺪﯾﺮ-آﻣﻮزﮔﺎر ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ اﺟﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ در ﭼﻨﺪ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ .او ،ﺧﺴﺘﮕﯽ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ،اﻋﻀﺎی ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و واﻟﺪﯾﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺗﻤﺎس ﺑﻮد ﺗﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ
را در ﺻﻒ ﻣﻘﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﮕﻪ دارد .ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ او ﯾﮑﯽ از اﻓﺮادیﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﺪاری ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮد.

۲۵

ً
اﻟﺰاﻣﺎ اﻣﺮی از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .در
دادهﻫﺎی ﮔﺮدآوری ﺷﺪه از اﯾﻦ ﻣﺪارس ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و راﻫﺒﺮی
ﻣﻘﺎﺑﻞ ،در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮراد اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻣﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺟﺬبﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس و/ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن و
ﻣﺪﯾﺮان ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻧﻘﺶ راﻫﺒﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،اﺟﺒﺎری ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖﺷﺎن از ﻃﺮح
ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻦ ﻣﺪل از راﻫﺒﺮی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری رﺳﺎﻧﺪن ﯾﺎدﮔﯿﺮی از
راه ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻢ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.

ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻧﺘﻈﺎرات ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ اﺟﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ در آنﻫﺎ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮﻣﺎﯾﻪﺗﺮی داﺷﺘﻦ؛
ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮأﻣﺎن ﺑﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و اﺳﺘﻘﻼل اﻓﺮاد ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت دو ﺳﻮﯾﻪ ،ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ
و اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﺮای درک و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و روشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪاری
ﮐﻪ ﻧﺸﺎنﮔﺮ اﺣﺘﺮام و ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺣﺮﻓﻪای ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ.
اﺳﺘﻘﻼل و ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﯽ ﺗﻮأﻣﺎن ﻣﻌﻠﻤﺎن در اﺟﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎ و ﻫﻢﮐﺎریﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ اﻋﻀﺎی
ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی در رﺳﯿﺪن ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت و ﭘﺎﯾﺪاری
ﻋﻨﻮان ﻣﯽﺷﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان اﻏﻠﺐ درﺑﺎره ﻣﺤﺘﻮای ﺧﺪﻣﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺪﻣﺖﻣﺤﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻧﻘﺶ
آنﻫﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ارزش داﺷﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﯽ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺪاوم و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻌﻠﻢ و ﺷﺎﮔﺮدان ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در اﺟﺮای ﻃﺮح ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﺪ .ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﺪارﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺌﻮﻻن و راﻫﺒﺮان ﻃﺮح ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﺑﻮد ،از ﺧﻮد-ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزشﮔﺬاریﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎر ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺣﺮﻓﻪای و/ﯾﺎ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏﻫﺎی
ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎ ﮔﺸﻮدﮔﯽ درﺑﺎره آنﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻻن و راﻫﺒﺮان اﺻﻠﯽ ﻃﺮح در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻣﺸﻮقﻫﺎ
ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ در آنﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری رﺳﯿﺪ ﻣﺸﻮقﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ

و ﺗﺮﻏﯿﺐ آنﻫﺎ ﺑﻪ اﺟﺮای ﭘﺎﯾﺪار اﯾﻦ روش آﻣﻮزﺷﯽ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﻮقﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺜﺒﺖ
) (Positive interdependenceو ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻢﺗﺎﯾﺎن ) ،(Peer inﬂuenceاﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﻣﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻣﻨﺸﺎء ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﺷﻢ( ،ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی و ﮐﺎرآﻣﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺘﺎﯾﺞ و اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﺷﯽ
از ﺗﻼش ﺑﻮد.
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در اﯾﻦ ﻣﺪارس ،ﻣﺸﻮقﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ و اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﻗﺪرت و ﮐﺎرآﻣﺪی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .آﻣﻮزﮔﺎران
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮدانﺷﺎن داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﻣﻬﻢ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲﺷﺎن ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺸﺎء ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻫﻤﻪ ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎ اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺤﺴﻮس و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی واﻗﻌﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ درﯾﺎفﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ،ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻮد .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻮد.

دﯾﺪه ﺷﺪن
اﻣﮑﺎن دﯾﺪه ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺪارﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ روش در آنﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری رﺳﯿﺪ،
ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮوژه ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،درﺑﺎرهاش اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪدﺳﺖ آورﻧﺪ،
اﻫﺪاف و دﺳﺖآوردﻫﺎ و ﻣﺰاﯾﺎی آن را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﺪارس ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از دﯾﺪه ﺷﺪن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺎﯾﺪاری ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن در ﺷﺮاﯾﻄﯽ رﻗﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺪارس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﻪﻧﺪرت ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮدی رﺿﺎﯾﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان از ﻣﺸﺎرﮐﺖ
در ﭘﺮوژه و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽداد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری رﺳﯿﺪ ،ﺗﯽﺷﺮتﻫﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻧﺸﺎنﮔﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺮوژه ﺑﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﺪارس در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ درﮔﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺧﺎﻃﺮات و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی روزاﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از »ﻓﺮﻫﻨﮓ« ﯾﺎدﮔﯿﺮی
از راه ﺧﺪﻣﺖ و ﯾﮏ ﻋﺎدا راﯾﺞ راﯾﺞ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از واژهﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت راﯾﺞ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه
ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ واژﮔﺎن و زﺑﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﺮوژه ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ
و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی آن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽزدﻧﺪ.

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ در آنﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺎﻟﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ.

۲۷

ﺑﻮدﺟﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح اﺑﺘﺪا از ﯾﮏ ﮐﻤﮏﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﺮوژه ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎم ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی
ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری و ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺣﯿﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ،

ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﭘﺎﯾﺪار در آنﻫﺎ اﺟﺮا ﺷﺪ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻮدﺟﻪ

را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻤﺎم ﺧﺮجﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻً از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺑﻮد
ً
ﻧﺴﺒﺘﺎ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
و ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ آنﻫﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎر

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اداره و ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ آنﻫﺎ در ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻮد.

دﯾﮕﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ
ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ،در ﻋﺼﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی و ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﯽرﺳﺪ }و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﻣﺮﺳﻮم در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد{ ﮐﻪ اﺛﺮی ﻗﺎﺑﻞ
ارزﯾﺎﺑﯽ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﭘﯽآﻣﺪﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ،ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﯾﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﮔﺮه ﺑﺨﻮرد .ﻫﺮ ﺟﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ ،ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﯾﺎﻓﺘﻦ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎﻓﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﭘﺮورش ﺣﺮﻓﻪای ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اداﻣﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎﯾﯽ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺬﯾﺮش ،اﺟﺮا و ﭘﺎﯾﺪاری ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ را واﮐﺎوی ﮐﺮد .ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش و ﺑﻬﺒﻮد
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻧﺪک ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﻫﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ .ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در
ً
ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﻪ در اﯾﻦ ٰ
ﻣﺠﺪدا آزﻣﻮن ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺪل ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﯿﺰ در
ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﻌﺪی

ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﭘﺎﻧﻮﺷﺖ
] [۱ﻣﺪل ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻼﻗﻪ ) (Concerns-Based Adoption Modelاز ﻣﻨﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﭘﺬﯾﺮش ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ

دارد ﮐﻪ ﻋﻼﯾﻖ و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی اﻓﺮاد ﭼﻪﻃﻮر ﺑﺮ اﻧﻄﺒﺎق آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻮآوری اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
] [۲اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ.

] [۳ﻣﺤﺎﺻﺮهاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺣﺴﺎس ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻮدن داﺋﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﮐﻪ از ادﺑﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ وارد ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪه

اﻣﺮوزه در ﻣﻮاردی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺑﺪﺑﯿﻦاﻧﺪ و اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دﯾﮕﺮان در ﭘﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
آنﻫﺎ ،ﺳﺮﮐﻮب و ﻣﻨﺰوی ﮐﺮدن آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

] [۴ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻘﻄﻊ داﻧﺸﮕﺎه در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﮋادی و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.

] [۵ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺎره دﻻﯾﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ

ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ.

] [۶اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﺳﻮی »ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ« ﻣﺘﺸﮑﻞ از  ۱۴ﻧﻬﺎد و داﻧﺸﮕﺎه در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﻨﻪﺳﻮﺗﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .اﻋﻀﺎی

اﯾﻦ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل  ۱۹۹۳ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﺑﺮ ﮔﺮدآوری و اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ،روﯾﺪادﻫﺎ

و اﻓﺮاد و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻨﺬ.

] [۷ﺳﺎﮐﻮ ) (Sacoرودﺧﺎﻧﻪای در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﯾﺎﻟﺖ ﻧﯿﻮﻫﻤﭙﺸﺎﯾﺮ.
] [۸ﺑﺎﻓﺘﺎرﮔﺮاﯾﯽ ) (Contextualismروﯾﮑﺮدی در ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد و ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪه را در

ﺑﺴﺘﺮی از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

] [۹ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﺠﺮﺑﯽ روﯾﮑﺮدی ﺑﻪ اﻣﺮ آﻣﻮزش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﯽواﺳﻄﻪ اﺳﺎس آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد و ﻣﻌﻨﺎ و ﻋﺼﺎره ﺗﺠﺮﺑﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ،ﺳﭙﺲ آن ﻣﻔﻬﻮم را در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ .دﯾﻮﯾﺪ ُﮐﻠﺐ ،ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺟﻤﻠﻪ

ﻣﺸﻬﻮری دارد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﮐﻪ »ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎرﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد«.

] [۱۰آﻣﻮزش/ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﯾﮏ روش ﻣﯿﺎنرﺷﺘﻪای در ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و درسﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪﻃﻮر

ﻣﺠﺰا ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺪف اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ،درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن و ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن
ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻣﺘﻨﻮع از ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ،ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﻖ و ﺳﺮﻋﺖ دﻫﺪ.

] [۱۱ﺳﺎﺧﺖﮔﺮاﯾﯽ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ »داﻧﺶ و ﻣﻌﺮﻓﺖ« اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ ﺳﺎﺧﺖﮔﺮاﯾﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻌﺮﻓﺖ

اﻣﺮی ﻣﻄﻠﻖ و از ﭘﯿﺶﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس،
داﻧﺶ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺸﺮی و ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه در ﺟﺮﯾﺎن آن ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﻌﻨﺎ و داﻧﺶ

ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ.

۳۰

ﭘﺎﻧﻮﺷﺖ
] [۱۲روش ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎز ،روﺷﯽ ﻣﻨﻌﻄﻒ و داﻧﺶآﻣﻮز-ﻣﺤﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن از داﻧﺶآﻣﻮز ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ روش ﺧﻮدش ﻣﺴﺌﻠﻪ را

ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎز ﻃﻮر ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺟﻮاب درﺳﺖ ﺑﺮای آن وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان از ﭼﻨﺪﯾﻦ راه ﺟﻮاب درﺳﺖ
را ﯾﺎﻓﺖ.

] [۱۳ﺣﺮوف اﺑﺘﺪای ﺳﻪ ﻋﺒﺎرت ) knowﻣﯽداﻧﻢ() want to know ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺪاﻧﻢ( و ) learnedﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ( اﺳﺖ و ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﺮژی آﻣﻮزﺷﯽ

در ﺧﻮاﻧﺪن اﺷﺎره دارد ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺣﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﺪفﻣﻨﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ روش ﯾﮏ ﺟﺪول ﺳﻪ ﺳﺘﻮﻧﯽ

در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺶآﻣﻮزان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎرش ﻓﮑﺮی درﺑﺎره آﻧﭽﻪ از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻦ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و داﻧﺴﺘﻪﻫﺎ را ذﯾﻞ ﺳﺘﻮن  Kﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ و ذﯾﻞ ﺳﺘﻮن W

ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﯿﻦ ﯾﺎ ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻦ ﺟﻮاب ﺳﺆالﻫﺎی ﺳﺘﻮن  Wرا ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ذﯾﻞ ﺳﺘﻮن  Lﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ .ﻫﺪف اﯾﻦ روش اﺳﺘﺨﺮاج

داﻧﺴﺘﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ،ﻫﺪفﮔﺬاری ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮای از ﻧﻈﺮ ﮔﺬراﻧﺪن آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﺗﺎزهﺷﺎن اﺳﺖ.
] [۱۴ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ واژﮔﺎن روﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎی واژه را دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﻢ.
] [۱۵در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﻄﺢ ) (ﬂat organizationﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎن اﻓﻘﯽ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻫﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻌﺪاد ﻣﺪﯾﺮان

ﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﻢ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﻠﺴﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ زﻧﺠﯿﺮه ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻌﺪاد
ﺑﯿﺶﺗﺮی از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﻈﺎرت دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺖ.

۳۱

