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اهداف آموزشی
امید است خوانندگان محترم پس از مطالعه:
zمفهوم و اهداف آموزش بزرگساالن را توضیح دهند.
zویژگی یادگیرندگان بزرگسال را بیان کرده و با ویژگی یادگیری درکودکان مقایسه کنند.
zاصولی که در آموزش بزرگساالن باید مورد توجه قرار گیرد را شرح دهند.
zدر طراحی برنامه آموزشی بزرگساالن ،اصول آموزش بزرگساالن را بکار برند.

مقدمه

اجتماعی و فرهنگی جامعه و نیز از خصوصیات روانی و

امــروزه یکی از مسایل بسیار مهم در جوامع مختلف،

خودپنداری افراد متاثر می شود و در این مورد احساس

تا بتوانند هرچه راحت تر و بهتر از عهده مشکالت و

بازی می کند .بنابراین هرگاه جامعه شخصی را از لحاظ

آگاهی انسان ها و به روز شدن اطالعات و دانش است
مسایل زندگی در ابعاد مختلف برآیند و با فناوری روز

همگام گردند .آنچه در چند سال اخیر دانشمندان و
نظریه پردازان آموزش را به خود مشغول داشته ،طراحی
سیاستهایی در زمینه سرمایه گــذاری بــرای آمــوزش

بزرگساالن به عنوان یک عامل اساسی در فرآیند توسعه

فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی کامال مشخص

شــده اســت .آمــوزش بزرگساالن توانمندترین ابــزار هر
جامعه بــرای تضمین توزیع صحیح و عادالنه منابع و

یکی از موثرترین عوامل در تغییر رفتار و روزآمد کردن
مهارت ،توسعه تخصصی ،بینش و نگرش منابع انسانی

است .همچنین به عنوان کارآمدترین و کم هزینهترین
ابزار ،جایگاه ویژه ای در سلسله مراتب برنامههای تحول
دارد .از این رو در صورت محرومیت بزرگساالن فعال

از آمــوزش هــای مــورد نیازشان ،ایــن امــر مانعی بر رشد

نیروی انسانی جامعه و تداوم آن ،مانع رشد و توسعه کل

هویت بزرگسالی از ســوی خــود فــرد نقش عمده ای را
اجتماعی ،فرهنگی و خصوصیات فردی بالغ بداند و آن
شخص نیز چنین تصوری از خود داشته باشد و با آن
تصور از خود رفتار کند ،می گوییم به لحاظ اجتماعی به

بزرگسالی رسیده است .یک فرد بزرگسال که سرمایه

انسانی جامعه نیز محسوب می شود نیز همانند دیگر
گروه های سنی نیاز به آموزش دارد.

آم ــوزش بــزرگــســاالن مفهومی وسیع و گسترده دارد و

شامل همه فعالیت های آموزشی و یادگیری بزرگساالن
بــه شکل رســمــی  ،غیررسمی و اتــفــاقــی در زمینههای

مختلف شغلی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی،
تربیتی ،سبک زندگی و ....می شود .هر یک از کشورها به

دلیل یکسان نبودن شرایط تاریخی ،سیاسی ،اجتماعی

و موقعیت جغرافیایی و با توجه به نیازهای خود در زمان

حال و آینده و همچنین بر اساس امکانات مادی و معنوی

جامعه خواهدشد .به همین منظور آموزش بزرگساالن

به بهره گیری از تجارب آنان و بارورسازی استعدادهای
بالقوه شان در راستای ارتقای زندگی شخصی ،حرفهای،

فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی انجام می گیرد.

با عنایت به حساسیت و اهمیت آمــوزش بزرگساالن،

امروزه نمی توان به راحتی انسان های بزرگسالی را پیدا
کرد که فارغ از هر کاری فقط به دنبال آموزش باشند.
به طور کلی شرایط و خصوصیات اجتماعی ،اقتصادی و
خانوادگی بزرگساالن همچنین وظایف و مسؤولیتهای

ایشان ایجاب می کند که برنامههای مربوط به آنان دارای
مشخصات خاصی باشد.

مفهوم بزرگسال و آموزش او
مفهوم بزرگسالی از ابعاد مختلفی مانند :سن زمانی،

روانی حرکتی ،روانی زیستی ،عاطفی و اجتماعی قابل
بررسی است .این مفهوم در ارتباط با عوامل مختلفی

تعیین و مشخص مــی شــود و از شــرایــط اقــتــصــادی،
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خویش به توسعه بخش خاصی از آمــوزش بزرگساالن

به عبارتی در حل مسایل بر علتها متمرکز باشند.

اســت ســازمــان یافته به منظور ایجاد جامعه در حال

•منجر به درک و پذیرش تغییرات زندگی شود.

پرداخته اند .مطابق تعریف ،آموزش بزرگساالن فعالیتی

یادگیری از طریق انتقال دانش ،ارزش و مهارت روز آمد
به بزرگساالن ،تا بتوانند در جهت تکامل و تعالی حرکت
کنند و در سرنوشت جامعه خــود از لحاظ اجتماعی،

فرهنگی ،بــهــداشــتــی ،سیاسی و اقــتــصــادی مشارکت

فعاالنه داشته باشند.

بنابراین آموزش هایی که برای آنان الزم است باید:

•ضرورت ارزیابی تجارب را روشن کند.

عوامل موثر در یادگیری بزرگساالن
از نظر نولز بزرگساالن دارای ویژگی های خاصی هستند

که الزم است این ویژگی ها در آموزش آن ها مورد توجه
قرار گیرد:

•نیاز به دانستن :می دانند برای چه هدفی و منظوری

•زمینههای تداوم آموزش جهت تثبیت سواد و گسترش

دانش جدید را یاد بگیرند.

را فراهم کند.

میکنند ،احساس مسؤولیت دارند و خود ارزیاب هستند.

معلومات در زمینههای علمی ،فنی ،حرفهای و بهداشتی

•به بزرگساالن در جهت درک خویشتن ،استعدادها،
محدودیتها و ارتباطات خود با دیگران کمک کند.

•خود-مفهومی فراگیر :یادگیری را خودشان هدایت
•نقش تجربه :تجربیات منبع غنی برای خود شناسی
است و با کوله باری از تجارب متفاوت موجب تنوع

•بزرگساالن را بــرای درک تغییرات سریع اجتماعی

در گروه می شوند.

•به شناخت قدر و منزلت انسان ،درک معنی زندگی

آن هــا باید بتوانند مطالب فراگرفته شده را به طور

آماده کند.

و کسب خوشبختی نسبی کمک کند و باعث نگرشی
پویا به زندگی شود.

•مسالهها را به علتها ربط دهند نه به عالیم و رفتار،
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•آمادگی یادگیری :آمــاده فراگرفتن مطالب هستند،
موثر با موقعیتهای واقعی زندگی هماهنگ سازند.

•رویکرد یادگیری :متمرکز بر مشکل محوری ،زندگی
محوری هستند.

•انگیزه به یادگیری :انگیزه درونی مثل خود باوری دارند.

از نظر پژوهشگران برخی از ایــن اصــول به شــرح ذیل

ویژگی هایی هستند که آمــوزش را برای آنان پیچیده و

هماهنگی :اصــل هماهنگی بــه ایــن مفهوم اســت که

مضاف بر اهداف و ویژگی های ذکر شده ،بزرگساالن دارای
خاص می کند و باعث می شود اجرای روش های سنتی
بــا وجــود ایــن شــرایــط ،سخت و دش ــوار شــود .برخی از
آن ها عبارتند از :وسعت تجربه ،نگاه کاربردی به مسایل

آموزشی ،وقت کم ،فشار وظایف مختلف زندگی ،خواهان
رسیدن به هدف در آینده نزدیک ،خواستار تغییر رفتار

به جای گرفتن اطالعات ،اشتغال ،دوری راه و پراکندگی،
وابستگی به خانواده و...

برخی از تفاوتهای ویژگی یادگیری در بزرگساالن و
کودکان در جدول زیر بیان شده است.

اصول آموزش بزرگساالن

مطرح می شود:

رســالـتهــا و اه ــداف آم ــوزش بــزرگــســاالن الزم اســت با

رسالتها و اهداف کلی سازمان از یک سو و با خصوصیات
نظام آموزشی جامعه از سوی دیگر هماهنگ باشد.

تداوم :اصل تداوم در آموزش بزرگساالن به این معناست

که آم ــوزش ،پدیده ای مقطعی نیست و نباید پس از
رسیدن به سن خاصی یا دوره آموزشی خاصی قطع شود.
انگیزش :انگیزش یک تقویت کننده مثبت و اثرگذار

است که در بزرگساالن با توجه به مشغولیتهای ذهنی

و شغلی آنــان ،لــزوم آن از اهمیت بیشتری بــرخــوردار
می شود.

فــشــردگــی :ایــن اصــل بــر ل ــزوم فــشــرده بـــودن دورههـــای

آمــوزش بزرگساالن ،فناوری آمــوزشــی ،مفهوم ،اصــول،

بــزرگــســاالن تاکید دارد .در اغــلــب مـــوارد زمـــان بــرای

تجزیه و تحلیل معنای آمــوزش بزرگساالن می توان به

برنامههای آموزشی گسترده و دراز مدت شرکت کنند

روش و هــدف هــای خــاص خــود را دارد ،به طــور کلی با
وجود اصولی در مفهوم آن پی برد که برنامههای آموزش
آنها با توجه به این اصول خاص مطرح و اجرا می شود.

بزرگساالن فشرده است .از این رو آنها نمی توانند در
و ضرورت دارد برنامههای آن ها به شکل فشرده برگزار
شود.

جدول تفاوت بین ویژگی های یادگیری کودکان و بزرگساالن به عنوان فراگیر
کودکان

بزرگساالن

برای تصمیمگیری دربارۀ آنچه مهم است که آموخته

خودشان تصمیم میگیرند که چه چیزی برای یادگیری

اطالعات ارایه شده را بی چون و چرا میپذیرند.
ِ

تجربیات
اساس دیدگاهها و
الزم است که اطالعات را بر
ِ
ِ

انتظار دارنــد که آنچه میآموزند در آیندۀ دراز مدت

انتظار دارند آنچه یاد میگیرند بالفاصله قابل استفاده

مبنای آن عمل
بیتجربهاند یا تجربۀ کمی دارند تا بر
ِ
کنند .ذهنیت خاصی ندارند.

مبنای آن عمل کنند .ممکن
تجربۀ زیادی دارند تا بر
ِ
است دیدگاههای ثابتی داشته باشند.

ِ
علمی قوی برای آموزشگر یا همکالسیهای
منبع
یک
ِ
دیگر نیستند.

ِ
علمی قــوی و با اهمیت بــرای آموزشگر و
منبع
یک
ِ
همچنین سایر فراگیران هستند.

شود ،به دیگران تکیه می کنند.

مفید باشد.

اهمیت دارد.

خود بازبینی کنند.

و مفید باشد.
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اصل اختیار :مفهوم اختیار در مقابل مفهوم اجبار قرار
دارد .آموزش بزرگساالن در اغلب موارد باید اختیاری
باشد ،زیــرا عامل اجبار ،نیروی منفی ایجاد می کند و
افراد را به مقابله وا مــی دارد .در چنین حالتی آموزش

بزرگساالن نمی تواند به طور واقعی اثرگذار باشد.

کیفیت :در آمــوزش بزرگساالن ،هــدف اساسی آمــوزش

بــه جــای انتقال صــرف دانــش از ذهــن مــدرس بــه ذهن

فراگیران ،باید گسترش تواناییهای بزرگساالن برای

یادگیری باشد ،از این رو توجه به اصل کیفیت اهمیت
فراوان دارد.

پویایی :در آمــوزش بزرگساالن از یک سو فراگیران در

فرآیند آمــوزش و یادگیری باید پویا باشند تا بتوانند
مسایل خود را به منظور دست یافتن به راه حلهای
مؤثر مطرح کنند ،از ســوی دیگر الزم اســت مــدرس به

شکل خالق و پویا با مسایل آموزش بزرگساالن برخورد
کند و جوانب مختلف برنامه را در نظر بگیرد.

یادگیری :یادگیری هدف نهایی و حاصل آموزش است.

داده شــود در بحثهای گــروهــی مشارکت و در مــورد

دانش ،به گسترش توانایی فرد برای یادگیری تغییر یابد.

آمــوزشــی بــایــد آیــنــه جامعه ای بــاشــد کــه معلم در آن

این اصل تاکید می کند که آموزش باید از انتقال صرف
ضــرورت :بزرگساالن از طریق آمــوزش می توانند دانش

و مهارتهای خود را افزایش دهند و با آموختن نحوه
یادگیری و تصمیم گیری می توانند در فرآیند مستمر
رشد و بالندگی جامعه شرکت کنند و از این طریق بر
محیط پیرامون خویش مسلط شوند.

بسیاری از نقطه نــظــرات بــا مربی بحث کنند .کالس

فعالیت کند و دیدگاهها و نظرات خود را در مورد کالس

و مباحث آموزشی منعکس کند».

تنوع :اصل تنوع تذکر می دهد یادگیرندگان بزرگسال
دارای طیف متنوعی از شــیــوههــای یــادگــیــری هستند.

مربی هرگز نمی تواند فرض کند همه یادگیرندگان تنها

تناسب :در اصل تناسب بخش اعظم آموزش بزرگساالن

یکی از شیوههای یادگیری را ترجیح می دهند .بنابراین

بعد دیگر اصــل تناسب ،متناسب بــودن آمــوزش هــا با

را تعیین کند تا بتواند به یادگیرندگان خود کمک کند

باید متناسب با نیازهای شغلی و زندگی ایشان باشد.
ویژگی های فراگیران است.

الزم است مجموعه ای از فعالیت های یاددهی یادگیری
متناسب با رویکرد ترجیحی خود با فعالیت های یادگیری

ارتباطات :به ارتباطات سازنده و مثبت میان فراگیران و

روبرو شوند.

خوبی داشته باشد الزم است بین مدرس و فراگیر ارتباط

متفاوت ،مشغلههای فـــراوان و شــرایــط زنــدگــی دوران

آموزش دهنده تاکید دارد .برای اینکه آموزش کیفیت
خوب و مناسب برقرار باشد.

انعطاف :بزرگساالن دارای ویژگی های مختلف ،نیازهای

بزرگسالی هستند ،لذا مدرسان الزم است انعطاف بیشتری

سودمندی :الزم است بزرگساالن آموزش ها را سودمند

در زمــان ،مکان ،سن ،پذیرش و حضور داشته باشند.

آموزشی خودداری می کنند.

بدان نیاز دارند فرا گیرند ،الزم است احساس کنند از

بدانند ،در غیر این صــورت از مشارکت در برنامههای
مشارکت :این اصل تاکید دارد که «به افراد باید اجازه

12

سالس یودوم  /تابستان  / 1400شمار ه 109

احترام :بزرگساالن قبل از اینکه بتوانند دانشی را که

طرف همکالسان و مدرسان خود مورد احترام هستند.

در واقع بدون ارضای این نیاز نمی توان انتظار داشت آنان

انگیزه ای قوی برای یادگیری داشته باشند .از سوی دیگر
احترام پدیده ای متقابل است و در یک فرآیند دو سویه

حاصل می شود ،بنابراین محیط و جو کالس عامل بسیار
مهمی در تقویت حس احترام به خود و دیگران است.

بحث و نتیجه گیری
از آنجایی که بزرگساالن مظهر توان یا ضعف هر جامعهاند

و اندیشه مربیان جدید این است که هر چقدر جامعه
سرمایه گذاریهای بیشتری را برای پردازش بزرگساالن و

مــوفــقــیــت :موفقیت طلبی یکی از ویــژگــی هــای انسان

تبدیل توانهای بالقوه آنان به توانهای بالفعل صرف کند،

موفقیت کند و اگر به نتیجه مطلوب منجر نشود ،سبب

از جهتی محیط پیرامون در سال های اخیر به سرعت

است که دوست دارد در برنامه آموزشی خود احساس
سرخوردگی می شود.

به همان اندازه نسبت نوآوری جامعه افزایش می یابد و
در حــال تغییر ،توسعه و ظهور مسایل نوپدید ،خاص

تابعی بودن :این اصل تابع اهداف جامعه است و با توجه

جامعه امروزی بوده و به منظور پرورش و رشد علمی مردم

توسعه اقــتــصــادی ،اجتماعی و سالمت جامعه انجام

به ارایه و توسعه سیستم های آموزشی که با این رشد و

به نیازهای مشخص فراگیران بزرگسال و برنامههای

می پذیرد.

و کارکنان که قادر به پاسخ گویی این تحوالت باشند باید
توسعه و تغییرات محیطی سازگار هستند ادامه دهیم.

ادغام :در آموزش بزرگساالن ،آموزش های نظری و عملی

با توجه به اینکه در حال حاضر اغلب آموزش ها بر پایه

این وحدت و یکپارچگی شامل همه مباحث آموزشی در

مسؤولیت کامل تمام تصمیمات در مورد عناصر برنامه

به شکل مکمل یکدیگر مــورد استفاده قــرار می گیرند.
قالب یک برنامه سازمان یافته است.

محوریت معلم انجام می شود و در چنین آموزش هایی

درســی بر عهده مدرسان اســت .به نظر می رسد علت

همکاری :مبتنی بر همکاری سؤالهایی از جمله این

عمده چنین آموزش هایی می تواند عدم آگاهی مدرسان

محورها و زمان برنامههای آموزشی تصمیم می گیرد؟»

متوالی از شیوههای سنتی تعلیم در آمــوزش و پرورش

کــه «چــه کسی مــســؤول اس ــت؟» و «چــه کسی دربــاره
مطرح است .اگر فراگیران بخواهند مسؤولیت یادگیری

خود را بر عهده بگیرند ،باید در تصمیم گیری دربــاره
رشــد علمی و حرفه ای خــود جست وجــو و در اجــرای

فعالیت های آموزشی نقش فعالی داشته باشند.

یادگیری فراگیرمحور

از اصول آموزش بزرگساالن و ویژگی های آنها یا استفاده

دانست.

در نتیجه هــر چــه اص ــول آمـــوزش بــزرگــســاالن بیشتر
رعایت شود بیانگر این موضوع است که مدرسان تمایل
بیشتری به آمــوزش به شکل یادگیرنده محور دارنــد و

آموزش دهندگان نباید در موازنه و ارتباط میان خود و
آموزشگیرندگان از اصل فراگیر محوری غافل شوند و

مجموعه ای از روش هاست که بر انتقال مسؤولیتپذیری

در شیوه ارایــه مطالب در طی مراحل آمــوزش با توجه

شکل فعاالنه یــاد می گیرند و انــجــام مــی دهــنــد ،آن هــا

توجه کافی داشته باشند و به جــای یــادداشـتهــای از

یادگیری از معلم بــه فراگیر تأکید دارد .فــراگــیــران به

همچنین بررشد یادگیری مستقل خود تأکید دارنــد و

نقش مدرسان نیز بیشتر تسهیل کننده است .رویکرد
یادگیرنده محوری منجر به یادگیری مشارکتی ،افزایش
خالقیت مدرسان ،اظهار نظر کردن در بحثهای آموزشی،
افــزایــش فــرصـتهــای تجربه موقعیتهای مختلف و

افزایش تفکر جمعی و همچنین یادگیری لذت بخشتر و
چالش برانگیز در بین فراگیران بزرگسال می شود.

بــه نــیــازهــا و شــرایــط بــیــرونــی و درونـــی بــه ایــن موضوع
پیش تعیین شده و ذهن خود ،بر رشد علمی فراگیران
تکیه کنند .همچنین رعایت اصول آموزش بزرگساالن
در برنامهریزی و اجــرای دوره آموزشی ،ضمن تسهیل

یــادگــیــری فــراگــیــران ،منجر بــه تــوانــمــنــدتــرکــردن ،ایجاد
انگیزه بیشتر برای شرکت دردورههای آموزشی ،افزایش

بهره وری ،به حداقل رساندن وظایف نظارتی و مدیریتی و
رسیدن به نتایج و اهداف مورد انتظار می شود.
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پیشنهادات
آموزش مدرسان

آموزش بزرگساالن

•دورههای آموزشی خاص برای بهورزان جهت ارتقا و رعایت

•در برنامه ریزی آموزش ،یادگیرنده در مرکز محیط

دورهها ازمتخصصان با تجربه ای که بر مشکالت اشراف

و نیازهای او هماهنگ باشد.

اصول آموزش بزرگساالن برگزار شده و برای تدریس در این
دارنــد و می توانند نیازهای بــهــورزان را بر اســاس اصول
آموزش بزرگساالن برآورده کنند استفاده شود.

یادگیری بوده و طراحی برنامه درسی با ویژگی ها

•فعالیت های یادگیری ضمن توجه به سبکهای
یادگـیـری ،فـعـالیـت هـای یـادگیـری متـنـوع و مـنـابـع

•از آنجایی که مربیان بهورزی دارای گنجینه ای از تجارب

یادگیری تعاملی با ارایه چندگانه به منظورسازگاری

آن ها در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.

•در برنامه ریزی آمــوزش استفاده از قابلیتهای

گرانبها در زمینه آمــوزش هستند نظرات و پیشنهادات

با سبکهای گوناگون یادگیری طراحی کرد.

•برای آموزش کارکنان بویژه بهورزان و مراقبان سالمت ،از

فناوری اطالعات و ارتباطات به دلیل انعطافپذیری

فــراگــیــران ،هــدف دورههـــا ،تجربه و مهارتهای مــدرس و

واقع شود.

روش یادگیرنده محور با در نظر گرفتن تفاوتهای میان

بــا تــوجــه بــه مــاکهــای روش تــدریــس مــطــلــوب ،بهترین
شیوههای تدریس بــرای بــازآمــوزی پرسنل انتخاب شود.

باال و صرفه جویی در وقت و زمان ،می تواند مفید

•ارزشــیــابــی در تــمــام مــراحــل یــاد دهــی یادگیری
سازماندهی شود.
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