فصل  :7اصول آموزش همسانان در حوزه سالمت
به نام خداوند جان و خرد
کزین برتراندیشه برنگذرد

مقدمه:
بخش قابل توجهی از رفتارهای حوزه سالمت ،نتیجه یادگیری از دیگران وبخصوص تاثیر گروه های همسان می باشد.

نوجوانان و جوانان از جمله گروه هایی هستند که به شدت تحت تاثیر همسانانخود هستند.
آشنایی آموزش دهندگان سالمت با اصول و فنون استفاده از این رویکرد و کسبمهارت کافی در انتخاب ،تربیت و هدایت همسانان آموزش دهنده می تواند اثربخشی
بسیاری از مداخالت اصالح رفتار به ویژه در نوجوانان و جوانان را افزایش دهد.

اهداف رفتاري
 انتظار مي رود که در پايان اين کارگاه آموزشي ،شرکت کنندگان قادر باشند بدون
مراجعه به منابع آموزشي:
 آموزش همسانان را تعريف کنند.
 داليل نياز به استفاده از رويکرد آموزش همسانان را بيان کند.
 روش های انتخاب همسانان آموزش دهنده را بيان کند.
 مهارت های الزم برای يک همسان آموزش دهنده را توضيح دهد.

 نحوه تربيت همسانان آموزش دهنده را شرح دهد.
 مراحل طراحی يک برنامه آموزش همسانان را نام ببرد.

 کاربرد الگوهای مطالعه رفتار در آموزش همسانان را بيان کند.
 نحوه اجرای يک برنامه آموزش همسانان را توضيح دهد.

 اصول ارزشيابی يک برنامه آموزش همسانان را بيان کند.
 يک برنامه آموزش همسانان را برای يک نياز آموزشی فرضی طراحی کند.

گروه هدف
 گروه هدف اختصاصي در اين برنامه آموزشي ،کارشناسان
واحدهاي آموزش سالمت دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور ،به عنوان
افراد مرجع در برنامه هاي آموزشي و اطالع رساني در حوزه سالمت
تحت پوشش دانشگاه هاي علوم پزشکي کشورهستند.

کارگاه آموزشی در دانشگاه ع پ رفسنجان

عناوین مورد بحث
 تعريف آموزش همسانان و ويژگی های آن
 مبانی منطقی استفاده از رويکرد آموزش همسانان در حوزه سالمت

 فرآيند انتخاب همسانان آموزش دهنده
 مهارت های الزم برای يک همسان آموزش دهنده
 مراحل طراحی يک برنامه آموزش همسانان
 کاربرد الگوهای مطالعه رفتار در آموزش همسانان
 اجرای يک برنامه آموزش همسانان
 ارزشيابی يک برنامه آموزش همسانان
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مهارت های اساسی برای اصالح رفتار در حوزه سالمت
محتوی آموزشی کارگاه های توانمندسازی برای کارشناسان بخش سالمت
آقای دکتر محسن شمس و همکاران

آقای دکتر محسن شمس
پزشک عمومی و دکتر آموزش بهداشت

-1اصطالحات و مفاهیم پایه در آموزش همسانان
.1-1 همسان ):(Peer
 جوانان 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،
پررنگ 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.
 همال  /هماالن هم مناسب است = همتا  -برابر  -مثل  -مانند

.1-2 گروه های همسان ):(Peer Groups
 عضويت 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 درگروه های همسان متعددی ،حضور داشته باشد و تاثيرات
متفاوتی از هر گروه بپذيرد.
 دوستان نزديک و نيز آشنايان با عاليق مشترک ،گروه هايي هستند که افراد به
ويژه جوانان خود را متعلق به آنها می دانند.

.1-3 آموزش همسانان ):(Peer Education
 عبارت است ازتربيت و حمايت يک گروه مشخص برای ايجاد تغييراتی در
اعضای گروه
 آموزش همسانان به منظور افزايش دانش ،تغيير نگرش و باورها و اصالح
رفتارها در افراد ،گروه يا اجتماع به کار گرفته می شود.

.1-4 همسانان آموزش دهنده ):(Peer Educators
 افرادی همسان هستند که از ويژگی های الزم برای اجرا يا مشارکت دراجرای
برنامه های آموزشی برخوردارهستند.
 اين افراد معموال مورد قبول گروه هدف بوده و در ميان آنها صاحب نفوذ هستند
و با گذراندن دوره های مهارت آموزی ،توانايي کافی برای ايفای نقش به عنوان
آموزش دهنده را کسب کرده اند.

 نقش همسانان آموزش دهنده:
همکاربرنامه های آموزشی در حوزه سالمتتسهيل گرمشاورمنبع اطالعات يا ارجاع دهنده به منابع ديگر اطالعاتجلب حمايت کنندهآموزش دهندهاين نقش ها به دو دسته حمايت همسانان ) (Peer Supportو رهبری همسانان) (Peer Leadershipتقسيم می شوند.
درايفای نقش های حمايتی ،همسانان آموزش دهنده در موقعيت های برابر و مساوی باساير اعضا قرار دارند ولی در نقش های رهبری ،راهنمايي اعضا برعهده آنان است.

رویکردهای آموزش همسانان
الف -رویکرد رسمی:
در رويکرد رسمی ،فعاليت های سازماندهی شده و برنامه ريزی شده شبيه کالسهای
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.

ب -رویکرد غیر رسمی:
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.

محیط های مناسب اجرای 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

مزایای استفاده از رویکرد آموزش همسانان
-1آموزش هاي ارائه شده توسط همسانان آموزش دهنده مقبولیت بیشتری دارد.
-2درآموزش همسانان ،گروه هدف تهدید کمتری احساس می کند.
-3با این رویکرد ،امکان دستیابی و تاثیرگذاری بر جمعیت های پنهان و گروه های
هدف دور از دسترس در نظام آموزش رسمی بیشتر می شود.
-4امکان تماس مداوم آموزش دهندگان با گروه مخاطب بیشتر است و تنها محدود به
جلسات آموزشی نیست.
-5درآموزش همسانان ،امکان ارائه الگو برای گروه مخاطب و الگوپذیری آنها بیشتر
خواهد بود.
-6بسیاری از پژوهش ها ،هزینه – اثربخشی باالی آموزش همسانان را تایید کرده اند.
-7این رویکرد مزایای مستقیم و غیرمستقیم زیادی برای همسانان آموزش دهنده دارد
که مهمترین آنها افزایش اعتماد به نفس و خودکارآمدی ،ارتقای مهارت های ارتباطی،
برنامه ریزی ،رهبری و مهارت های دستیابی به اطالعات ،نقد و ارائه آنها به گروه
هدف و باالخره تجربه اندوزی در حوزه آموزش است.

محدودیت های آموزش همسانان
-1استفاده ازاين رويکرد به دليل ضرورت تربيت همسانان آموزش دهنده و نظارت
مستمربرکارآنان ،معموال هزينه بر و زمان براست.
-2دربرنامه های آموزش همسانان ،تغيير افراد نسبتا زياد است.
به داليل مختلف:
گرفتاری های معمول همسانان آموزش دهندهبزرگ شدن همسانان آموزش دهنده و خروج آنان از محدوده سنی سازگاربا گروههدف
-3ميزان تاثير آموزش همسانان بر روی آموزش دهندگان ،مانند افزايش اعتماد به نفس
بيشتر از ميزان تاثير آن بر روی فراگيران است.

کار گروهی 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؟
آموزش زنان باردارشکم اول برای انتخاب زايمان طبيعی به جای سزارين
آموزش سربازان يک پادگان برای ترک سيگار

 آموزش کودکان مهد کودک برای مسواک زدن
 آموزش بيماران ديابتيک برای انجام تحرک بدنی با هدف کنترل بيماری
 آموزش زنان روستايي برای استفاده از دستکش در زمان دوشيدن شير دام ها
 آموزش رانندگان خودروهای شخصی برای اجتناب از رفتارهای خطرناک رانندگی

