کتاب هفتم
اصول آموزش همسانان در حوزه سالمت

کليات کارگاه آموزشي آشنايي با اصول آموزش همسانان
مقدمه
بخش قا بل توجهی از رفتارهای حوزه سالمت نتيجه يادگيری از ديگران و به ويژه تاثير گروه های همسان است .در رويکرد
آموزش همسانان ،ارائه اطالعات ،معلومات و رفتار به افراد يا گروه ها توسط کسانی که از نظر ويژگی هايی مانند سن ،جنس،
تجربيات ،فرهنگ و مانند آن با گروه هدف مشابه بوده و از شرايط يا موقعيت کافی برای اعمال نفوذ برخوردارند ،صورت می
گيرد .نوجوانان و جوانان از جمله گروه هايی هستند که به شدت تحت تاثير همسانان خود هستند .آشنايی آموزش دهندگان
سالمت با اصول و فنون استفاده از ا ين رويکرد و کسب مهارت کافی در انتخاب ،تربيت و هدايت همسانان آموزش دهنده ،می
تواند اثربخشی بسياری از مداخالت اصالح رفتار به ويژه در جوانان و نوجوانان را افزايش دهد .در اين بخش تالش می شود تا
گروه هدف در استفاده علمی و عملی از رويکرد آموزش همسانان در برخورد با مشکالت رفتاری حوزه سالمت ،مهارت الزم را
پيدا کنند.
اهداف رفتاري
انتظار می رود که در پايان اين کارگاه آموزشی ،شرکت کنندگان قادر باشند بدون مراجعه به منابع آموزشی:
 - 1آموزش همسانان را تعريف کنند.
 - 2داليل نياز به استفاده از رويکرد آموزش همسانان را بيان کند.
 - 3روش های انتخاب همسانان آموزش دهنده را بيان کند.
 - 4مهارت های الزم برای يک همسان آموزش دهنده را توضيح دهد.
 - 5نحوه تربيت همسانان آموزش دهنده را شرح دهد.
 - 6مراحل طراحی يک برنامه آموزش همسانان را نام ببرد.
 - 7کاربرد الگوهای مطالعه رفتار در آموزش همسانان را بيان کند.
 - 8نحوه اجرای يک برنامه آموزش همسانان را توضيح دهد.
 - 9اصول ارزشيابی يک برنامه آموزش همسانان را بيان کند.
 - 11يک برنامه آموزش همسانان را برای يک نياز آموزشی فرضی طراحی کند.
گروه هدف
گروه هدف اختصاصی در اين برنامه آموزشی ،کارشناسان مسئول واحدهای آموزش سالمت دانشگاه های علوم پزشکی کشور،
به عنوان افراد مرجع در برنامه های آموزشی و اطالع رسانی در حوزه سالمت تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی کشور
هستند ولی با توجه به اهميت نقش آموزش در فعاليت های ساير کارشناسان حوزه سالمت ،محتوای آن می تواند برای گروه
های مختلف کارشناسی نيز مورد استفاده قرار گيرد .با توجه به روش کارگاهی در ارائه اين بخش ،پيشنهاد می شود تعداد افراد
شرکت کننده در کارگاه از  31نفر تجاوز نکند تا امکان استفاده بهينه از مطالب ارائه شده فراهم گردد.
عناوين مورد بحث
 - 1تعريف آموزش همسانان و ويژگی های آن
 - 2مبانی منطقی استفاده از رويکرد آموزش همسانان در حوزه سالمت
 - 3فرآيند انتخاب همسانان آموزش دهنده
 - 4مهارت های الزم برای يک همسان آموزش دهنده
 - 5مراحل طراحی يک برنامه آموزش همسانان
 - 6کاربرد الگوهای مطالعه رفتار در آموزش همسانان

 - 7اجرای يک برنامه آموزش همسانان
 - 8ارزشيابی يک برنامه آموزش همسانان
مدت زمان برنامه
اين کارگاه در دو روز متوالی برگزار می شود و شرکت کنندگان در هر روز حداقل هشت ساعت مفيد در کارگاه حضور دارند.
کارگاه متشکل از جلسات عمومی و کار گروهی است.
امکانات مورد نياز براي اجراي برنامه
 - 1مکان کارگاه


سالنی با ظرفيت  41نفر ،با ميز  Uشکل ،صندلی های راحت و تجهيزات صوتی مناسب



فضای مناسب برای برگزاری جلسات کار گروهی مجزا از سالن اصلی دارای ميز و صندلی و وايت برد



پرده نمايش و اورهد ،ويدئو پروژکتور و کامپيوتر ،وايت برد و ماژيک وايت بورد

- 2مواد مصرفي


فولدر يا کالسور حاوی چند برگه سفيد  ،A4خودکار و بسته آموزشی کارگاه



طلق شفاف و ماژيک آن ثبت نتايج کارهای گروهی



پذيرايی متناسب با امکانات موجود

نحوه ارزيابي شرکت کنندگان


ارزيابی ابتدايی شرکت کنندگان با استفاده از پيش آزمون طراحی شده



ارزيابی مرحله ای با استفاده از پرسش های مرحله ای و سنجش ميزان حضور فعال شرکت کنندگان



ارزيابی پايانی شرکت کنندگان با استفاده از پس آزمون طراحی شده



می توان طراحی يک برنامه آموزش همسانان در حوزه فعاليت کاری شررکت کننردگان را بره عنروان شرر الزم بررای
دريافت گواهی نهايی برنامه آموزشی تعيين کرد.
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-

پرسش هاي پيش آزمون /پس آزمون )(Pretest/Posttest
 - 1درباره ويژگی های افراد همسان ،کدام جمله درست است؟
الف -ويژگی عمده اين گروه ها همسن بودن آنهاست.
ب -افراد همسان ويژگی های مشترک رفتاری دارند.
ج -افراد همسان ويژگی های مشترک قومی ،نژادی و فرهنگی دارند.
د -افراد همسان می توانند انواع ويژگی ها و عاليق مشترک را داشته باشند.
 - 2در رويکردهای رسمی به آموزش همسانان:
الف -فعاليت های سازماندهی شده و برنامه ريزی شده شبيه کالس های درس طراحی و اجرا می شود
ب -معموال اساس آن تبادل اطالعات بين فراگيران و آموزش دهندگان استوار است
ج -همسان آموزش دهنده در نقش يک فرد مطلع و کارشناس ظاهر می شود.
د -با گفتگوهای داوطلبانه با دوستان و آشنايان در فرصت های مناسب ،محتوای آموزشی منتقل می شود.
 - 3کداميک از مزايای اصلی استفاده از رويکرد آموزش همسانان نيست؟
الف -آموزش های ارائه شده توسط همسانان آموزش دهنده مقبوليت بيشتری دارد.
ب -در آموزش همسانان ،گروه هدف تهديد کمتری احساس می کند.
ج -امکان دستيابی و تاثيرگذاری بر جمعيت های پنهان و دور از دسترس در نظام رسمی بيشتر است.
د -هزينه -اثربخشی آموزش های ارائه شده قطعا بيشتر از ساير رويکردهای آموزشی است.
 - 4کدام مورد از محدوديت های آموزش همسانان محسوب نمی شود؟
الف -استفاده از اين رويکرد معموال هزينه بر و نيازمند زمان طوالنی است.
ب -استقبال از اين رويکرد در بين گروه های هدف کم است.
ج -بيشتر برای همسانان آموزش دهنده سودمند است تا برای فراگيران.
د -امکان تغيير افراد تربيت شده نسبتا زياد است.
 - 5کدام مورد در افزايش اثربخشی يک برنامه آموزش همسانان اثربخش تاثير مثبت ندارد؟
الف -استفاده از روش های مشارکتی و اجتناب از کاربرد روش های توضيحی و نصيحت کردن
ب -کوتاه کردن طول دوره و تعداد جلسات آموزش همسانان ،باعث برنامه ها را اثربخش تر خواهد کرد.
ج -حضور داوطلبانه همسانان آموزش دهنده
د -اجرای برنامه های آموزش همسانان در شهرها
 - 6انتقال کدام دسته از مهارت ها به همسانان آموزش دهنده ،اهميت چندانی ندارد؟
الف -مهارت های ارتباطی
ب -مهارت های آموزشی
ج -مهارت های اطالع رسانی
د -مهارت کار در قالب گروه
 - 7کدام مورد از جمله اصول يادگيری بزرگساالن ) (Adult Learningنيست؟
الف -انتخاب محتوای آموزشی مخاطب محور و سازگار با نظام ارزشی و باورهای آنان
ب -برقراری ارتبا بين دانسته های قبلی فراگيران با موضوع آموزش
ج -رعايت اصل محترمانه بودن روابط متقابل بين مربی و فراگيران

د -توجه به اهداف آموزشی حيطه روانی حرکتی و اجتناب از اهداف مرتبط با حيطه های شناختی و عاطفی
 - 8کدام شکل از آموزش همسانان معمول تر از ساير اشکال آن است؟
الف -جلسات گروهی
ب -توزيع منابع اطالعاتی بين گروه مخاطب
ج -مداخالت مبتنی بر فرصت های غيررسمی
د -آموزش های چهره به چهره
 - 9کدام شکل از آموزش همسانان را قوی ترين روش در آموزش همسانان به شمار می آورند؟
الف -جلسات گروهی
ب -توزيع منابع اطالعاتی بين گروه مخاطب
ج -مداخالت مبتنی بر فرصت های غيررسمی
د -آموزش های چهره به چهره
- 11در برنامه های آموزش همسانان کدام نوع ارزشيابی ها کمتر انجام می شود؟
الف -ارزشيابی فرآيند )(Process Evaluation
ب -ارزشيابی اثر )(Impact Evaluation
ج -ارزشيابی پيامد )(Outcome Evaluation
د -الف و ب

اصطالحات و مفاهيم پايه در آموزش همسانان در حوزه سالمت
همسان ) :(Peerجوانان تمايل دارند که درباره موضوعات مختلف با افراد همسان خود حرف بزنند و در بسياری از موارد از
آنان تاثير بپذيرند .اين واقعيت در مورد موضوعاتی که حساسيت بيشتری نسبت به آنها وجود دارد ،پرنگ تر خواهد بود .بايد
دانست که تنها ويژگی همسانان  ،همسال بودن آنها نيست و می تواند ويژگی های مشترک ديگری مانند جنس ،نژاد ،فرهنگ،
محل سکونت ،شيوه زندگی ،سابقه تحصيلی و تجارب را شامل شود .به همين دليل استفاده از واژه همسان به جای همسال
برای  Peerمناسب تر به نظر می رسد.
گروه هاي همسان ) :(Peer Groupsعضويت افراد همسان در گروه ،گروه های همسان را پديد می آورد و باعث می شود
تا اعضا نسبت به گروه تعلق خاطر پيدا کنند .يک فرد می تواند در گروه های همسان متعددی حضور داشته باشد و تاثيرات
متفاوتی از هر گروه را بپذيرد .دوستان نزديک و نيز آشنايان با عاليق مشترک ،و گروه هايی هستند که افراد به ويژه جوانان
خود را متعلق به آنها می دانند.
آموزش همسانان ) :(Peer Educationتربيت و حمايت يک گروه مشخص برای ايجاد تغييراتی در اعضای همان گروه
است .آموزش همسانان به منظور افزايش دانش ،تغيير نگرش و باورها و اصالح رفتارها در افراد ،گروه يا اجتماع به کار گرفته
می شود.
همسانان آموزش دهنده ) :(Peer Educatorsافرادی همسانی که از ويژگی های الزم برای اجرا يا مشارکت در اجرای
برنامه های آموزشی برخوردار هستند .اين افراد معموال مورد قبول گروه هدف بوده و در ميان آنها صاحب نفوذ هستند و با
گذراندن دوره های مهارت آموزی ،توانايی کافی برای ايفای نقش به عنوان آموزش دهنده را کسب کرده اند.
نقش همسانان آموزش دهنده :همکار برنامه های آموزشی در حوزه سالمت ،تسهيلگر ،مشاور ،منبع اطالعات يا ارجاع
دهنده به منابع ديگر اطالعات ،جلب حمايت کننده ،و آموزش دهنده از جمله نقش هايی است که همسانان آموزش دهنده

دارند .اين نقش ها به دو دسته حمايت همسانان ) (Peer Supportو رهبری همسانان ) (Peer Leadershipتقسيم می
شوند .در ايفای نقش های حمايتی ،همسانان آموزش دهنده در موقعيت های برابر و مساوی با ساير اعضا قرار دارند ولی در
نقش های رهبری ،راهنمايی اعضا برعهده آنان است.
رويکردهاي آموزش همسانان :دو نوع رويکرد رسمی و غيررسمی به آموزش همسانان وجود دارد .در رويکرد رسمی ،فعاليت
های سازماندهی شده و برنامه ريزی شده شبيه کالس های درس طراحی و اجرا می شود که معموال بر تبادل اطالعات بين
فراگيران و آموزش دهندگان استوار است و همسان آموزش دهنده در نقش يک فرد مطلع و کارشناس ظاهر می شود .در
رويکرد غيررسمی ،انتظار می رود که همسانان آموزش دهنده با شرکت در بحث های گروهی غيررسمی و سازمان نيافته،
توزيع اطالعات در مناسبت های مختلف ،حضور در فعاليت های فرهنگی و مرسوم اجتماع ،انجام گفتگوهای داوطلبانه با
دوستان و آشنايان در فرصت های مناسب ،محتوای آموزشی را به گروه هدف منتقل کنند.
محيط هاي مناسب برنامه آموزش همسانان :مکان های حضور گروه های همسان از قبيل مراکز آموزشی مانند مدارس و
دانشگاه ها ،محيط های کار ،مراکز تفريحی و ورزشی و ساير مراکز مخصوص جوانان و نوجوانان ،و مراکز ارائه خدمات سالمت
به جوانان و نوجوانان را برعهده دارند ،می توانند محيط های مناسبی برای اجرای برنامه های آموزش همسانان به شمار روند.
مزاياي استفاده از رويکرد آموزش همسانان :اصلی ترين مزايای رويکرد آموزش همسانان عبارتند از:
 - 1تناسب بيشتر آموزش توسط همسانان با موضوعات مربو به جوانان و نوجوانان
 - 2آموزش های ارائه شده توسط همسانان آموزش دهنده مقبوليت بيشتری دارد.
 - 3آموزش همسانان برای انتقال محتوای آموزشی مرتبط با موضوعات جوانان و نوجوانان تناسب بيشتری دارد.
 - 4در آموزش همسانان ،گروه هدف تهديد کمتری احساس می کند.
 - 5با اين رويکرد ،امکان دستيابی و تاثيرگذاری بر جمعي ت های پنهان و گروه های هدف دور از دسترس در نظام آموزش
رسمی بيشتر می شود.
 - 6امکان تماس مداوم آموزش دهندگان با گروه مخاطب بيشتر است و تنها محدود به جلسات آموزشی نيست.
 - 7در آموزش همسانان امکان ارائه الگو برای گروه مخاطب و الگوپذيری آنها بيشتر خواهد بود.
 - 8بسياری از پژوهش ها ،هزينه -اثربخشی باالی آموزش همسانان را تاييد کرده اند.
 - 9اين رويکرد مزايای مستقيم و غيرمستقيم زيادی برای همسانان آموزش دهنده دارد که مهمترين آنها افزايش اعتماد به
نفس و خودکارآمدی ،ارتقای مهارت های ارتباطی ،برنامه ريزی ،رهبری و مهارت های دستيابی به اطالعات ،نقد و ارائه
آنها به گروه هدف و باالخره تجربه اندوزی در حوزه آموزش است.
محدوديت هاي آموزش همسانان :در مقابل مزايای بسيار رويکرد آموزش همسانان ،محدوديت هايی نيز برای آن بيان شده
است که از جمله آنها می توان به موارد زير اشاره کرد:
 - 1استفاده از اين رويکرد به دليل ضرورت تربيت همسانان آموزش دهنده و نظارت مستمر بر کار آنان ،معموال هزينه بر و
نيازمند زمان طوالنی است.
 - 2در برنامه های آموزش همسانان ،تغيير افراد نسبتا زياد است .اين تغييرات به دليل گرفتاری های معمول همسانان
آموزش دهنده و يا بزرگ شدن آنها و خروج آنان از محدوده سنی سازگار با گروه هدف است.
 - 3ميزان تاثير آموزش همسانان بر روی آموزش دهندگان بيشتر از ميزان تاثير آن بر روی فراگيران است.

کار گروهي 1
درباره امکان استفاده از رويکرد آموزش همسانان در برنامه های آموزشی زير بحث کنيد.
در هر برنامه که آن را برای استفاده از آموزش همسانان مناسب دانسته ايد ،کدام همسانان را انتخاب می کنيد؟

 - 1آموزش زنان باردار شکم اول برای انتخاب زايمان طبيعی به جای سزارين
 - 2آموزش سربازان يک پادگان برای ترک سيگار
 - 3آموزش کودکان مهدکودک برای مسواک زدن
 - 4آموزش بيماران ديابتی برای انجام تحرک بدنی با هدف کنترل بيماری
 - 5آموزش زنان روستايی برای استفاده از دستکش در زمان دوشيدن شير دام ها
 - 6آموزش رانندگان خودروهای شخصی برای اجتناب از رفتارهای خطرناک رانندگی
ويژگي هاي يک برنامه آموزش همسانان اثربخش :پژوهش های مرتبط با آموزش همسانان نشان می دهد:
 - 1استفاده از روش های مشارکتی و اجتناب از روش های توضيحی و نصيحت کردن در مرحله اجرا می تواند اثربخشی
برنامه آموزشی را باال ببرد .بحث های گروهی ،ايفای نقش و انواع بازی ها ،شايع ترين روش های مشارکتی است که در
آموزش همسانان کاربرد دارد.
 - 2افزايش طول دوره و تعداد جلسات آموزشی توسط همسانان برنامه ها را اثربخش تر خواهد کرد.
 - 3حضور همسانان آموزش دهنده ای که داوطلبانه در برنامه حاضر شده اند و الزامی به مشارکت نداشته اند ،باعث اثربخشی
بيشتر برنامه خواهد شد.
 - 4برنامه های آموزشی که در شهرها اجرا می شوند در مقايسه با روستاها و حاشيه های شهر اثربخش ترند.
معيارهاي انتخاب همسانان آموزش دهنده :در انتخاب همسانان آموزش دهنده به ويژگی هايی مانند مقبوليت و اعتبار
) (Credibilityفرد ،قابل اعتماد بودن ،اعتماد به نفس و خوشايند بودن توجه می شود .ضمن آن که برخورداری فرد انتخاب
شده از مها رت های برقراری ارتبا موثر ،مهارت های برنامه ريزی و مهارت های سازمانی می تواند اثربخشی برنامه های
آموزش همسانان را افزايش دهد.
نحوه انتخاب همسانان آموزش دهنده :روش های مختلفی برای انتخاب همسانان آموزش دهنده پيشنهاد شده است که
نامزد شدن خود افراد ) ،(Self-nominationانتخاب توسط خود گروه هدف و انتخاب توسط طراحان برنامه يا ساير افراد ،از
جمله اين روش ها به شمار می روند .مشخص شده است افرادی که داوطلبانه خود را برای برنامه آموزش همسانان معرفی می
کنند ،عالقمندی بيشتری نشان می دهند و از انگيزه و تعهد باالتری برخوردار خواهند بود.
داليل داوطلب نشدن همسانان براي برنامه هاي آموزش همسانان :مواردی مانند اعتماد به نفس پايين در افراد برای
اجرای برنامه آموزشی ،درک ضعيف از لزوم استفاده از رويکرد آموزش همسانان ،باور به صرفه نبودن فعاليت به عنوان همسان
آموزش دهنده ،می توانند سبب استقبال کم همسانان از حضور در برنامه شوند.
تربيت همسانان آموزش دهنده :هدف از تربيت همسانان آموزش دهنده ،ايجاد دانش و مهارت های الزم برای شروع،
تسهيل و هدايت بحث ها ،مهارت ارائه مطالب و نيز مديريت فراگيران است .مهارت آموزی به اين گروه ،می تواند باعث افزايش
اعتبار آنان در نزد گروه هدف شود به طوری که به عنوان منابع اطالعات قابل اعتماد پذيرفته شوند .در برنامه مهارت آموزی
همسانان آموزش دهنده به اين موارد توجه می شود:
 - 1محيط آموزشی :مکان برگزاری دوره های تربيت همسانان آموزش دهنده می تواند رسمی يا غيررسمی باشد .توجه به
تناسب مکان آموزشی با ويژگی های فردی همسانان (تحصيالت ،وضعيت اقتصادی و اجتماعی و تجربه های قبلی آنان)،
بسيار اهميت دارد .چيدمان صندلی ها به عنوان عامل مهم در نحوه ارتبا آنان با مربی و ساير شرکت کنندگان و نيز
فراهم ساختن شرايط مناسب فيزيکی برای محيط آموزشی نيز عوامل موثر ديگر به شمار می روند.

 - 2طول مدت دوره :با توجه به ماهيت برنامه ،می توان دوره های آموزشی کوتاه مدت و فشرده يا دوره های بلندمدت طراحی
و اجرا کرد .دردسترس بودن شرکت کنندگان ،توانايی افراد در کسب اطالعات و حفظ تمرکز خود ،فرصت کافی برای
دريافت مطالب و تمرين آموخته ها ،عواملی است که در انتخاب طول دوره آموزشی تاثير خواهد گذاشت.
 - 3مربيان آموزش دهنده :افرادی که در برنامه های تربيت همسانان آموزش دهنده به عنوان مربی حضور دارند ،می توانند
افراد مختلفی باشند .رهبران جوان جامعه ،مديران پروژه های آموزش همسانان ،معلمان ،دانشجويان ،دانش آموختگان
دانشگاه ها و کارکنان بخش های مختلف به ويژه نظام ارائه خدمات سالمت ،از جمله اين افراد هستند .در روند انتخاب،
به کارگيری و آماده سازی آنان برای ايفای نقش خود در برنامه بايد توجه کافی شود.
 - 4ميزان آمادگی قبلی :تهيه طرح دوره ) (Course Planو طرح درس ) (Lesson Planکه در آن جزييات برنامه آموزشی
شامل اهداف کلی و رفتاری ،عناوين اصلی مطالب ،روش آموزشی ،وظايف فراگيران ،برنامه ارزشيابی ،منابع و برنامه زمان
بندی ،آورده شده است.
 - 5محتوای آموزشی :آنچه قرار است در طی برنامه آموزشی به همسانان منتقل شود که می تواند دانش ،باور و نگرش و
مهارت الزم برای ايفای نقش آموزشی باشد.
مهارت هاي الزم براي همسانان آموزش دهنده :مهارت هايی که همسانان بايد کسب کنند به فعاليت هايی که قرار است
انجام دهند و نوع نقش آنان در برنامه آموزشی بستگی دارد .بر خی از مهارت های عمومی که انتقال آنها به تمام همسانان
آموزش دهنده ضرورت دارد عبارتند از:
 - 1مهارت های ارتباطی شامل مهارت های گوش کردن ،مشاهده کردن و صحبت کردن
 - 2مهارت های آموزشی شامل مهارت طراحی يک برنامه آموزشی ،مهارت اجرای آموزش ها با روش های مناسب به ويژه
روش های مشارکتی ،مهارت ارزشيابی آموزشی ،مهارت ارائه اطالعات به افراد مقاوم يا بی تفاوت ،مهارت انتخاب زمان و
روش مناسب برای آموزش ،مهارت استفاده از وسايل کمک آموزشی
 - 3مهارت کار در گروه :مهارت تشکيل ،هدايت و راهنمايی گروه ها ،مهارت تشويق افراد به مشارکت در گروه و تعامل با
ديگران ،مهارت پذيرش نگرش ها و ديدگاه های مختلف ،مهارت ايجاد فضای بدون قضاوت

کار گروهي 2
قرار است يک برنامه آموزش همسانان با هدف کلی آشنايی دانش آموزان با رفتارهای پيشگيرانه از ايدز طراحی و اجرا شود.
اين برنامه آموزشی را با توجه به موارد زير طراحی کنيد:
 - 1اهداف رفتاری
 - 2معيارهای انتخاب همسانان آموزش دهنده
 - 3نحوه انتخاب همسانان آموزش دهنده
 - 4عوامل ايجاد انگيزه در همسانان آموزش دهنده
 - 5مهارت های الزم برای همسانان آموزش دهنده برای ايفای نقش خود در برنامه
 - 6محيط اجرای برنامه آموزشی
 - 7زمان و طول دوره آموزشی
اجراي برنامه تربيت همسانان آموزش دهنده :با توجه به ويژگی های خاص برنامه آموزشی برای همسانان آموزش
دهندهف توجه به موارد زير در اجرای درست آموزش ها تاثيرگذار خواهد بود:

- 1استفاده از اصول يادگيری بزرگساالن ) :(Adult Learningانتخاب محتوای آموزشی مخاطب محور و سازگار با نظام
ارزشی و باورهای آنان ،برقراری ارتبا بين دانسته های قبلی فراگيران با موضوع آموزش ،رعايت اصل محترمانه بودن
روابط متقابل بين مربی و فراگيران ،بايد مدنظر قرار گيرد.
- 2استفاده از روش های آموزشی متنوع و ترکيبی :با اين کار عالوه بر انتقال بهتر محتوای آموزشی به فراگيران ،آنان با نحوه
درست استفاده از انواع روش های آموزشی نيز آشنا خواهند شد.
- 3استفاده از وسايل کمک آموزشی ديداری :به کارگيری حواس مختلف در آموزش سبب تداوم توجه به مطالب و تعميق
يادگيری می شود ،ضمن آن که در عمل نيز نحوه استفاده از اين نوع وسايل را خواهند آموخت .از جمله پرکاربردترين
وسايل می توان به ويديوپروژکتور  ،اورهد ،تلويزيون و ويديو اشاره کرد.
- 4تمرين عملی :تقويت يادگيری و افزايش موفقيت فرد در کسب مهارت های آموزشی و ارتباطی و نيز تقويت اعتماد به
نفس ،نتايج تمرين عملی است که در حين برنامه يا بعد از آن به دست می آيد.
- 5پاداش برای همسانان آموزش دهنده :انگيزه های مادی مانند پرداخت های نقدی ،کمک هزينه مسافرتی ،پذيرايی از
همسانان و انگيزه های غيرمادی مانند گواهی نامه و امتيازات آموزشی و شغلی ،می تواند در اجرای برنامه آموزشی تاثير
خوبی داشته باشد.
- 6حمايت از همسانان آموزش دهنده :پس از تکميل برنامه آموزشی ،حمايت از آنان بايد تداوم يابد .وظيفه هماهنگ
کنندگان و مربيان است که همسانان آموزش دهنده را قبل ،حين و بعد از مشغول شدن آنان به فعاليت آموزشی ،حمايت
کنند .در مراحل اوليه نياز به اين حمايت بيشتر احساس می شود.
اجراي برنامه آموزش همسانان :روش های مختلفی برای اجرای برنامه های آموزشی توسط همسانان پيشنهاد شده است
ولی روش های زير به فراوانی در اين آموزش ها استفاده می شود:
- 1جلسات گروهی :شکل معمول آموزش همسانان است .ميزان رسميت جلسات گروهی ،ساختار و ميزان انعطاف پذيری آنها
می تواند متفاوت باشد ،ضمن آن که امکان استفاده از روش های آموزشی تعليمی و مشارکتی در اين جلسات وجود دارد.
- 2توزيع منابع اطالعاتی بين گروه مخاطب :همسانان آموزش دهنده می توانند کتابچه ها ،جزوه ها ،پمفلت ها و دستورالعمل
های کاربردی مرتبط با موضوع آموزش را در مکان ها و موقعيت های مناسب و در زمان حضور گروه هدف به آنها ارائه
کنند .همزمان با ارائه اين منابع اطالعاتی ،همسانان می توانند با برقراری ارتبا چهره به چهره با گروه مخاطب و ارائه
مشاوره ،اثربخشی آموزش ها را افزايش دهند .گاهی همراه با منابع آموزشی ،محصوالت جذاب ديگری مانند خوردنی ها و
نوشيدنی ها ،اسباب بازی و موارد مشابه ارائه می شود تا به آنها انگيزه داده و توجه آنها را به موضوع آموزش جذب نمايند.
به اين ترتيب فرصت همکاری و تعامل با گروه هدف برنامه آموزشی نيز فراهم می شود.
- 3مداخالت مبتنی بر فرصت ها :گفتگوه ای روزانه با دوستان و آشنايان ،غيررسمی ترين و شايد قوی ترين روش در آموزش
همسانان به شمار می رود ولی روش های سازماندهی شده تری مانند مشارکت در مناسبت های اجتماعی ،شرکت در
برنامه های اختصاصی گروه هدف در مکان های مخصوص به آنها مانند باشگاه ها ،کلوب ها و فضاهای فرهنگی ،هنری و
ورزشی نيز قابل استفاده خواهند بود.

کار گروهي 3
شما به عنوان همسان آموزش دهنده برای آموزش زنان روستايی دارای نوزاد و شيرخوار درباره دادن قطره آهن و مولتی
ويتامين انتخاب شده ايد و مهارت الزم را برای ايفای نقش آموزشی خود کسب کرده ايد .اگر در دو موقعيت زير قرار بگيريد،
چگونه برنامه آموزش همسانان خود را اجرا خواهيد کرد؟ با تعيين محتوا و روش آموزشی مناسب در هر موقعيت ،يکی از
اعضای گروه خود را برای ايفای نقش آماده کنيد:

 - 1زنان دارای نوزاد و شيرخوار به مرکز بهداشتی درمانی دعوت شده اند و قرار است شما طی مدت  11دقيقه به آنان
آموزش دهيد.
 - 2شما نيز به جلسه ای که به مناسبت تولد نوزاد يکی از زنان روستا در خانه او تشکيل شده است ،دعوت شده ايد .در اين
موقعيت غيررسمی آموزش خود را چگونه اجرا می کنيد؟
ارزشيابي آموزش همسانان :ارزشيابی ،جزء اساسی هر برنامه آموزشی از جمله آموزش همسانان است .مبانی طراحی و
اجرای برنامه ارزشيابی در آموزش همسانان همان اصولی است که در بحث ارزشيابی آموزشی (کتاب چهارم) به آن اشاره شده
است .با اين حال به اختصار به نکات اصلی و عملی آن اشاره می شود:
 - 1در ارزشيابی به دنبال آن هستيم که بدانيم آيا برنامه آموزش همسانان به شکل طراحی شده به اجرا درآمده است و
آيا به اهداف آموزشی برنامه رسيده ايم.
 - 2اگر در يک ارزشيابی ،گروهی از درون خود برنامه مديريت ارزشيابی را برعهده بگيرند آن را ارزشيابی درونی
) (Internal Evaluationمی نامند و در مقابل ،ارزشيابی بيرونی ) (External Evaluationبا حضور افرادی که
خارج از برنامه هستند انجام می شود.
 - 3ارزشيابی فرآيند ) (Process Evaluationکه با نام ارزشيابی تکوينی ) (Formative Evaluationهم شناخته
می شود ،برای ارزيابی راهکارها و فعاليت های مرتبط با برنامه انجام می شود و هدف آن بهبود برنامه و تعيين روند
سازگاری برنامه اجراشده با برنامه طراحی شده است.
 - 4ارزشيابی اثر ) (Impact Evaluationبرای تعيين ميزان دستيابی به اهداف اختصاصی برنامه شامل تغييرات ايجاد
شده در دانش ،آگاهی ،باورها ،نگرش و مهارت های فراگيران انجام می شود.
 - 5در ارزشيابی پيامد ) ،(Outcome Evaluationميزان دستيابی به اهداف کلی و طوالنی مدت مشخص می شود.
 - 6در آموزش همسانان بيشتر ارزشيابی فرآيند و اثر انجام می شود تا ارزشيابی پيامدهای برنامه که برای تعيين
موفقيت نهايی آموزش همسانان الزم است .در ارزشيابی پيامد ،پيگيری های طوالنی مدت ضروری است و مهمترين
مشکل آن محدوديت منابع است.

کار گروهي 4
برای هر يک از برنامه های آموزش همسانان زير ،نحوه اجرای ارزشيابی فرآيند ،اثر و پيامد را بحث کنيد:
 - 1آموزش زنان باردار شکم اول برای انتخاب زايمان طبيعی به جای سزارين
 - 2آموزش سربازان يک پادگان برای ترک سيگار
 - 3آموزش کودکان مهدکودک برای مسواک زدن
 - 4آموزش بيماران ديابتی برای انجام تحرک بدنی با هدف کنترل بيماری
 - 5آموزش زنان روستايی برای استفاده از دستکش در زمان دوشيدن شير دام ها
 - 6آموزش رانندگان خودروهای شخصی برای اجتناب از رفتارهای خطرناک رانندگی

