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نگاهی به موانع آموزش بزرگساالن

یــادگـــیــری،
ســن و ســال 
نمی شناسد

 اهداف آموزشی  

امید است خوانندگان پس ازمطـالعه مقاله:
اهداف آموزش بزرگسال را برشمارند. 	
موانع آموزش بزرگسال را شرح دهند. 	

راهکارهای مؤثر درآموزش بزرگساالن را بیان کنند. 	

زهرا محمدی
مربـی مـرکـزآمـوزش بهـورزی 
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
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مقدمه
آمـــوزش بــه بــزرگــســاالن عـــالوه بــر افــزایــش دانـــش باید 

خودسازی،  سازگاری،  ارتباطی،  مهارت های  مقوله های 

لذا طبق  را توسعه دهد؛  اثر بخشی سازمانی و گروهی 

بعدی  بزرگساالن چند  یادگیری  واترز،  تحقیقات شرلی 

باید به  ــش،  بر دان آمــوزش بزرگسال عــالوه  اســت و در 

ارزش های فردی، هویت فرهنگی و رفاه جسمی، روانی، 

اجتماعی، معنوی و اقتصادی توجه شود. تنها راهی که 

مراکز آموزشی می توانند مؤثر باشند ارایه آموزش جامع 

آمــوزش هــای جامع برای  ایــن  بــرای زندگی سالم اســت. 

از  استفاده  مثالً  داشت  اقتصادی خواهد  مزایای  کشور 

کاله ایمنی در کاهش تصادفات و استفاده از ماسک در 

کاهش بیماری کرونا و هزینه های ناشی از آن ها در رفاه 

اقتصادی کشور مؤثر است. با توجه به این که در مجله 

بهورزی شماره 109، به اصول آموزش بزرگساالن اشاره 

شده اســت، در این مقاله به اهــداف آمــوزش و موانع و 

راهکارها می پردازیم.

3 رویکرد اصلی آموزش بزرگسال مفهومی است که در 

توسعه و رشد اقتصادی پایدار و توانمندسازی افراد نقش 

کلیدی دارد. طبق نظر مارکز و همکاران )2005(، اساساً 

سه رویکرد اصلی در آموزش وجود دارد؛ رویکرد تغییر 

رفتار، رویکرد خودتوانمندسازی و رویکرد اقدام جمعی.

برای ایجاد تغییر رفتار باید تغییر در تفکر ایجاد کنیم 

آموزش  از مدل های  زمینه  این  در  و  برسیم  به هدف  تا 

شده،  برنامه ریزی  رفتار  مستدل،  عمل  مانند  بهداشت 

می شود.  استفاده  محافظت،  انگیزش  و  سالمت  ــاور  ب

رویکرد خود توانمندسازی به کنترل درونی و بیرونی فرد 

برای تصمیم گیری در تمام جنبه های زندگی می پردازد 

تا به خودکارآمدی دست یابد، اما در مسأله بهداشت، 

آمــوزش  و  اجتماع(  بر  )مــداخــالت مبتنی  رویــکــرد ســوم 

جمعی مورد توجه است.

اهداف آموزش به بزرگسال

اصلی  ــلــوک  ب  5 در  را  ــزرگــســال  ب آمــــوزش  ــســون،  جــان

آمــوزش،  محتوای  آمــوزش،  گیرنده  می کند؛  طبقه بندی 

و سطح  ارایه محتوا  ارایه، روش  برای  قانونمند  ساختار 

علمی و مهارتی آموزش دهنده که برای داشتن آموزشی 

جامع می بایست به تمام این اجزا توجه و برای هر یک 

حاصل  نتیجه  بهترین  که  کــرد  برنامه ریزی  گونه ای  به 

از آمــوزش، تربیت شهروندی  شــود. به طــور کلی هــدف 

بــه استقالل  آگـــاه، خــالق، متعهد و مــســؤول اســت کــه 

لذا  کند؛  کمک  کشور  فرهنگی  و  اقــتــصــادی  سیاسی، 

آموزش بزرگسال باید ضمن افزایش اعتماد به نفس در 

بزرگسال از طریق افزایش دانش، با خرافات و باورهای 

غلط، برخورد منطقی داشته باشد، مثالً در اپیدمی کرونا 

در  و سیگار  مــواد مخدر  تأثیر مثبت مصرف  بــاور غلط 

کاهش بروز کرونا، باعث افزایش مصرف کنندگان مواد 

علمی  و  مؤثر  بموقع،  آمــوزش  یک  بنابراین  مخدر شد، 

است  غلط  ــاور  ب یک  پیامد  که  سنگینی  هزینه های  از 

اهــداف  از  ــورد  م چند  بــه  ادامـــه  در  می کند.  پیشگیری 

آموزش بزرگساالن اشاره می شود: 

آگــاه سازی 	  با  این هدف  بزرگساالن:  به  دادن  آگاهی 

شرلی واتـرز: یادگیری بزرگساالن چند 
بـعــدی اسـت و درآمــوزش بــزرگــســال 
عالوه بردانش، باید به ارزش های فردی، 
هویت فرهنگی و رفـاه جسمـی، روانی، 
اجتماعی، معنوی واقتصادی توجه شود. 
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و انتشار دانش علمی در باره پیشگیری از بیماری ها 

و ارتقای سالمت تحقق می یابد. آگاهی یافتن موانع 

پیش داوری و پندار نادرست را از بین می برد.

ــوزش سالمت 	  ایــجــاد نــگــرش مــثــبــت، هـــدف دوم آمــ

بزرگساالن بوده و چه بسا مهم تر از هدف اول است 

باید  کــردن کافی نیست و بزرگساالن  آگــاه  زیــرا تنها 

مجاب و عالقمند شوند که عادات و روش زندگی خود 

را دگرگون سازند.

تغییر 	  آمــوزش سالمت،  نهایت هدف  رفتار سالمت، 

رفتار و جایگزین کردن رفتارهای منجر به سالمت در 

جامعه است.

ــردن سطح دانــش و مهات 	  آمـــوزش سالمت بــا بــاال ب

بزرگساالن به آن ها کمک می کند تا بتوانند در مورد 

سالمت خود و خانواده و جامعه ای که در آن زندگی 

می کنند تصمیم گیری کنند. 

در آموزش سالمت بزرگساالن، تعالی رفتارهای سالم 	 

و نگرش  رفتار  از سالمت محوری در  اعم  در جامعه 

برنامه ریزی های  در  سالمت  ارتقای  سیاستمداران، 

محلی و رفتارهای سالمت گرایانه دنبال می شود. 

هدف آموزش سالمت، این است که با نهادینه کردن 	 

اجــتــمــاعــی، تشویق  ارزش  یــک  عــنــوان  ــه  ب ســالمــت 

بزرگساالن به استفاده صحیح از خدمات بهداشتی، 

آگاه کردن آن ها نسبت به نیازهایشان و اولویت بندی 

به  بزرگساالن  مشارکت  و  همکاری  جلب  و  نیازها 

جامعه سالم دست پیدا کنیم.

آموزش سالمت تقاضای استفاده از خدمات درمانی 	 

را در طول زندگی افراد کاهش داده و موجب »افزایش 

عمر با سال های بیشتر و سالم تر« خواهد شد. بنابر 

هزینه های خدمات  و  تقاضا  کاهش  در  می تواند  این 

درمانی بسیار مؤثر باشد.

دیدگاه آینده نگرانه آموزش سالمت، با نگاه به مکتب 	 

اصالت »نشاط«، اهمیت آموزش سالمت را به عنوان 

با هدف  توانمندسازی مردم و جوامع  برای  رویکردی 

برخورداری ازیک زندگی باکیفیت وپرنشاط نشان می دهد.

موانع و مشکالت یادگیری بزرگساالن 

برای 	  بهورزان  از مشکالت  یکی  اطــالعــات:  زیــاد  حجم 
آموزش بزرگساالن، حجم زیاد مواد آموزشی و تنوع 

مطالب است. راه مقابله با این مشکالت، اولویت بندی 

عناوین و تهیه فهرست آموزشی و توجه به موضوعات 

کلی و کاربردی در هر زمینه است. این کار به بهورز 

کمک می کند تا دقیقاً آنچه را که فراگیران به آن نیاز 

بر نحوه و  آمــوزش دهــد و همچنین  به آن هــا  دارنــد 

میزان یادگیری فراگیران نظارت کامل داشته باشد. 

آموزش شتابزده: برای پرهیز از شتاب زدگی در آموزش، 	 
هر مربی یا آموزش دهنده ای باید سرعت مناسب در 

تدریس را با پرسش از فراگیران، بررسی کند و ببیند 

آیا فراگیر بدون زحمت مطالب را درک می کند؟

آموزشی: 	  دوره هـــای  اجــرای  زمــان  به  مربوط  محدودیت 
با توجه به زمــان کــاری مراکز  ایــن مشکل  بــرای حل 

ــه هــای بــهــداشــت و  خــدمــات جــامــع ســالمــت و خــان

یکی ازمشکالت بهورزان برای آموزش 
بزرگسـاالن، حجم زیـاد مواد آموزشی 
و تنوع مطالب است. راه مقابله با این 
مشکالت، اولویت بندی عناوین و تهیه 
فهرست آموزشی وتوجه به موضوعات 

کلی وکاربردی درهر زمینه است.
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بــازه زمــانــی مــی تــوان از  اشتغال بــزرگــســاالن در ایــن 

صــوتــی جهت  فــایــل  و  فیلم  تهیه  مــانــنــد  امــکــانــاتــی 

ــهــره گــرفــت. ــفــاده در شــبــکــه هــای اجــتــمــاعــی ب اســت

دشواری موضوع آموزشی: برخی موضوعات آموزشی، 	 
پیچیده اند و برای آموزش بهتر آن ها باید موضوع را 

الیه به الیه و در چند مرحله آموزش دهید و مراحل 

کار را به شکلی برنامه ریزی کنید که فراگیر بتواند هر 

مرحله را بخوبی یاد بگیرد. با پرسش های کاربردی از 

متن و گرفتن بازخورد از یادگیری فراگیران، اطمینان 

حاصل کنید.

عدم تمرکز حواس: هر یادگیرنده ای امکان دارد حین 	 
متمرکز  دیــگــری  مسایل  روی  را  حــواســش  آمـــوزش 

نتیجه  و  موضوع  اهمیت  کــردن  گوشزد  با  باید  کند. 

اجرای مفاد آموزشی و پرداختن به موضوعات مهم از 

حواس پرتی فراگیران جلوگیری کنید.

فراگیر 	  کنید  مــی  احــســاس  اگــر  ــاراحــتــی:  ن و  نــگــرانــی 
احساس نگرانی می کند یا به هر دلیل ناراحت است 

او را در وضع راحتی قرارداده و نگرانی اش را برطرف 

کنید.

سطح یادگیری متفاوت: انسان ها از حیث یادگیری با 	 
هم متفاوتند. در نظر گرفتن استعداد فراگیر و آموزش 

همراه با صبر و حوصله برای بهورز یا مراقب سالمت، 

یک اصل مهم در ارایه خدمت است.

وضعیت 	  گرفتن  نظر  در  مــتــفــاوت:  جسمانی  تــوانــایــی 
جسمانی فراگیران برای حضور در مکان آموزشی مانند 

خانه بهداشت الزم است. خانه بهداشت مکانی است 

سالمند  ــراد  اف و  عموم  استفاده  بــرای  می بایست  که 

وسایل  از  استفاده  باشد.  شــده  بهسازی  کــم تــوان،  و 

آموزشی مؤثر هم با توجه به معلولیت فراگیران، در نظر 

گرفته شود. همچنین توانایی های حسی و حرکتی در 

سنین بزرگسالی مانند قدرت بینایی، شنوایی بتدریج 

مورد  باید  نیز  مسأله  این  که  می گذارد  کاهش  به  رو 

توجه قرار گیرد.

احتمال تکراری بودن مطالب: چون بزرگساالن معموالً 	 
دوره  اینکه مطالب  احتمال  دارند پس  زیادی  تجربه 

شما  دارد.  وجود  باشد،  تکراری  آن ها  برای  آموزشی 

تکراری  مطالب  آموزش  برای  را  بزرگسال  نمی توانید 

از  بعد  گاهی  که  اینجاست  مشکل  اما  کنید.  اجبار 

برای  مطالب  شویم  می  متوجه  آموزشی  دوره  پایان 

فراگیران تکراری بوده است. بنابراین در ابتدای شروع 

تدریس سؤاالتی برای ارزیابی سطح اطالعات فراگیران 

پرسیده شود.

الزم 	  بزرگساالن  آمــوزش  بــرای  مبهم:  و  پیچیده  نکات 
است همواره از مثال های ملموس و گوناگون و نزدیک 

به ذهن فراگیران استفاده شود.

کمبود وقت: کمبود زمان، مشکل مشترک بین هر دو 	 
این  گــروه آمــوزش دهنده و آمــوزش گیرنده است به 

صورت که فراگیران وقت کافی برای حضور در کالس 

را ندارند و آموزش دهندگان فرصت کافی برای اجرای 

آمــوزش  اگــر  نیست.  اختیارشان  در  تمرینات  همه 

بزرگسال  شــود،  انجام  دور  راه  شکل  به  بزرگساالن 

می تواند بر محتوای دوره کنترل داشته باشد و زمان 

آموزش و تمرین را مطابق با برنامه زندگی خود تنظیم 

کند. 

ویژگی های عاطفی: ویژگی های عاطفی، تجارب آموخته 	 
شـــده، نــظــام فــکــری و ســایــر خــصــوصــیــات روانـــی 

بزرگساالن با کودکان متفاوت است؛ لذا توجه به 

این خصوصیات امر یادگیری را تسهیل می کند.

ــان بـــه حکم 	  ــودکـ ــودن آمــــــوزش: کـ ــ غــیــر اجـــبـــاری بـ
به  قــانــونــی  یــا  اجــتــمــاعــی، فرهنگی  ضـــرورت هـــای 

ــی بــزرگــســاالن اجــبــاری بــرای  مــدرســه مــی رونــد ول
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منابع:

لذا  ببینند؛  کار  این  در  فایده ای  مگر  ندارند  کار  این 

آموزش ها باید کاربردی و متناسب با نیازهای شغلی و 

حرفه ای فراگیران باشد. 

نحوه  و  بــزرگــســال  آمـــوزش  مــوانــع  و  بــا درک مشکالت 

برنامه ریزی و اقدام آن ها برای رفع مشکل، یک الگوسازی 

تجربه  یــک  و  می گیرد  دهــنــده شکل  آمـــوزش  ذهــن  در 

خالقانه برای بهبود فرآیند آموزش را رقم می زند. از آنجا 

که استفاده از مدل های آموزش بهداشت، ما را سریع تر 

رهنمون  رفتار  تغییر  نتیجه  در  و  تفکر  تغییر  هدف  به 

می کند لذا باید در مداخالت آموزشی خود ضمن توجه 

به موانع و راهکارهای مطرح شده، از این الگو ها نیز برای 

ترغیب به یادگیری بهره جست.

نتیجه گیری

دروس،  محتوای  چــون  شرایطی  به  بزرگساالن  آمــوزش 

عوامل  فــراگــیــران،  قبلی  تــجــارب  قبلی،  آمـــوزش  عــوامــل 

تسهیالت  و  امکانات  اجتماعی،  اقــتــصــادی،  فرهنگی، 

آموزشی، وابسته است که هر کدام از آن ها می توانند، 

به عنوان مانعی بر سر راه آموزش، باشند. با استفاده از 

موانع  این  می توان  دهنده  آمــوزش  و خالقیت  راهکارها 

این  پایه  بر  بزرگساالن  آمــوزش  بــرداشــت.  راه  از سر  را 

باور شکل می گیرد که آموختن، مقطعی نیست و آموزش 

رفتارهای سالمت  و حفظ  ارتقا  در  بــازآمــوزی  و  مــداوم 

در همه  بزرگساالن  مؤثر  و  فعال  ضروری است. حضور 

عرصه های شخصی و اجتماعی در گرو دانش و آگاهی، 

مهارت و درک و نگرش آنان است. قرار دادن بزرگساالن 

که  نقش هایی  شایسته  ایفای  برای  یادگیری،  مسیر  در 

بسرعت تغییر می یابند، الزم است. بررسی دقیق مفهوم 

آموزش، اهداف و موانع آموزش بزرگساالن ما را در جهت 

آموزشی مؤثر هدایت می کند. 

پیشنهادها

ــای مشارکتی 	  بــرنــامــه ریــزی بـــرای آمـــوزش بــه روش هــ

آمـــوزش  بیشتر در  تــوجــه  ــورد  مـ کــه  فــراگــیــرمــحــور  و 

بزرگساالن است، انجام شود. 

اصول 	  عنوان  واحد درسی تحت  گرفتن یک  نظر  در 

ــازآمــوزی بــزرگــســال در آمـــوزش بــهــورزان  آمـــوزش و ب

مامایی  و  عمومی  بهداشت  کارشناسی  دوره هـــای  و 

گنجانده شود.

برای آموزش بزرگساالن الزم است همواره 
ازمثال های ملموس وگوناگون ونزدیک به 

ذهن فراگیران استفاده شود.


