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مدل ویژگی هاي 

        برنامه جامع سیستماتیک آموزش و ارتقاي سالمت

  ایجاد ارتباط صمیمانه و دوستانه بین مربی و فراگیر

مشخص بودن انتظارات از شرکت کنندگانمشخص بودن انتظارات از شرکت کنندگان

  وجود بسته هاي آموزشی جامع و هماهنگ براي مربیان



 ویژگی هاي مدل 

  جلب حمایت  و مشارکت مسئولین و سایر سازمان ها در

ارتقاي سالمت 

 ایجاد حساس سازي در فراگیران با ارائه آمار ، داستان و...  ایجاد حساس سازي در فراگیران با ارائه آمار ، داستان و...



تغییر رفتار در جوانان  

 98تابستان –باقرنژاد  98تابستان –باقرنژاد 



عوامل خطر حوادث ترافیکی 

فرهنگی ،  محیط
اجتماعی 

وسیله  محیط فیزیکی  انسان

محرومیت اقتصادي و 

اجتماعی 

تاریکی ، عالیم 
ناکافی ، جاده 

نامناسب 

نقص در خودرو ، 

ایمنی کم خودرو 

جوان و مذکر،سرعت 
زیاد، مصرف الکل و 
مواد ،خستگی ، 

بیماري 

 پیش از حادثه

بیماري 

اشیائ در جاده  فقدان محافظت 

کنندگی کافی خودرو 

مصرف الکل ، مواد و 
دارو، جوان و مذکر، 
سرعت نامناسب، عدم 
رعایت قوانین بیماري، 

خستگی 

حین حادثه 

تاخیر در گزارش و 
حمل مصدوم ، آتش 
سوزي، مراقبت پیش 

 بیمارستانی نامناسب

حادثه پس از 



تشویق به انجام رفتارهاي سالمت، هدف برنامه هاي ارتقاي 

انجام صحیح و  بهداشتی به وسیله آموزش این رفتارها و چگونگی 

همچنین متقاعد ساختن افراد به تغییر عادت هاي غیر بهداشتی  همچنین متقاعد ساختن افراد به تغییر عادت هاي غیر بهداشتی  

تغییرات انگیزه براي خواستن مهم، ایجاد یکی از گام هاي . است

افراد   و این مستلزم تغییر باورها و نگرش هاي بهداشتی است 

.   است 



عوامل موثر بر تغییر رفتار 

 حساسیت درك شده ، شدت درك شده ، موانع درك : عوامل درون فردي

ارزشیابی پیامد ، اعتقاد ( شده ، منافع درك شده ، نگرش نسبت به رفتار 

، آگاهی ، مهارت ، خودکارآمدي درك شده ، کنترل )  درباره نتایج رفتار 

رفتاري درك شده ، رفتاري درك شده ، 

 درك شده ، یادگیري مشاهده اي ، اجتماعی حمایت : عوامل بین فردي

تقویت ، نرم هاي انتزاعی 

 هنجارها و نرم هاي اجتماعی ، فاکتورهاي محیطی : عوامل اجتماعی

 ، محیط هاي حامی سالمت ، تقویت



سازه هاي موثر بر رفتار 

فرد خود را نسبت به مشکل حساس بداند:حساسیت درك شده 

اعتقاد به وسعت و وخامت مشکل در فرد : شدت درك شده 

اعتقاد به مزایاي روش هاي پیشنهادي در جهت کاهش : منافع درك شده  اعتقاد به مزایاي روش هاي پیشنهادي در جهت کاهش : منافع درك شده 

خطر 

اعتقاد به هزینه هاي مربوط به رفتار جدید  : موانع درك شده 

محرك هاي داخلی یا خارجی که اتخاذ تصمیمات را  : راهنما براي عمل 

.سرعت می بخشد



سازه هاي موثر بر رفتار 

اطمینان فرد به توانایی خود در انجام رفتار و غلبه بر موانع : خودکارآمدي  اطمینان فرد به توانایی خود در انجام رفتار و غلبه بر موانع : خودکارآمدي 

ارزشی که فرد براي پیامد رفتار در نظر می :ارزشیابی پیامدهاي رفتاري 

.گیرد



سازه هاي موثر بر رفتار 

اساس و انگیزه رفتار هستند مثل وضعیت اقتصادي ،  : عوامل مستعد کننده 

دانش ، نگرش ، خودکارآمدي دانش ، نگرش ، خودکارآمدي 

فاکتورهایی که انجام عمل را براي شخص آسان می  : عوامل قادر کننده 

دردسترس بودن ، موجود بودن و اقتصادي بودن منابع ، قوانین و . کند

مقررات و مهارت ها  

حمایت اجتماعی و تشویق . بازخورد : عوامل تقویت کننده 



ارتقاي سازه هاي موثر بر علل رفتاري سوانح و حوادث 

کالس هاي آموزشی ، مشاوره فردي، ارائه بسته هاي آموزشی  : دانش •

بحث گروهی در مورد منافع رانندگی ایمن ، بیان سناریو هاي  : نگرش • بحث گروهی در مورد منافع رانندگی ایمن ، بیان سناریو هاي  : نگرش •

واقعی ، نمایش  فیلم و کلیپ هاي آموزشی  

ایجاد تجربه جانشینی با استفاده از افراد مهم ،  : فشارهاي اجتماعی •

نمایش فیلم و داستان  
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ارتقای سازه ھای موثر بر علل رفتاری سوانح و حوادث 

آگاهی افزایی و مهارت آموزس در رابطه با کنترل هیجانات از : استرس و خشم •

طریق ایفاي نقش ، تمرین عملی ، آموزش تکنیک هاي آرام سازي 

آموزش ، نمایش عملی مهارت ، ارائه بازخورد کالمی ، تشویق  : خودکارآمدي •

ارائه تعهد  : خودکنترلی •

ارائه حمایت اطالعاتی با آموزش ، ارائه حمایت ابزاري با معرفی : حمایت اجتماعی •

  سامانه ها و سیستم هاي اطالع رسانی

20



نکته 

.   دانش براي یک تغییر پایدار در رفتار کافی نیست ولی الزم است

در بهترین حالت ارتباط بین دانش و رفتار در حد متوسط است و  

تبدیل دانسته ها به رفتار چالش برانگیز است، به ویژه زمانی که تبدیل دانسته ها به رفتار چالش برانگیز است، به ویژه زمانی که 

عواقب فوري رفتار ناسالم لذت بخش باشد هرچند  تهدید سالمت  

غیر قابل جبران وطوالنی مدت باشد 



روش هایی براي تشویق رفتارهاي بهداشتی 

ترس انگیزه اي براي رفتار : اخطارهاي ترس انگیز  -١
سطح مطلوب براي برانگیختن ترس که . بهداشتی است 

موجب تغییر نگرش و رفتار می شود به فرد و موقعیت او موجب تغییر نگرش و رفتار می شود به فرد و موقعیت او 
ترساندن بیش از اندازه موجب استفاده فرد از . بستگی دارد

فرایندهاي سازگاري اجتنابی مانند نادیده گرفتن، دست 

.کم گرفتن یا انکار مشکل شود 



روش هایی براي تشویق رفتارهاي بهداشتی 

 احساس کارآیی فردي عاملی  : پیام ترس برانگیز کارا

بسیار مهم است اگر پیام تهدید آمیز همراه با احساس  

. کارآمدي در بروز رفتار باشد فرد رفتار را انجام می دهد. کارآمدي در بروز رفتار باشد فرد رفتار را انجام می دهد

 ارائه راهکارهاي ویژه براي در پیش گرفتن رفتار و تقویت

اعتماد به نفس و خودکارآمدي افراد  



 روش هایی براي تشویق رفتارهاي بهداشتی

 چه رفتاري ، در چه وقت و : در اختیار گذارندن اطالعات

.چگونه انجام دهند 

  روش هاي رفتاري

 تهیه تقویمی براي یادآوري رفتار ، تقویت رفتار



روش هایی براي تشویق رفتارهاي بهداشتی 

  مشاوره فردي

خودپایشی

   خود پاداش دهی    خود پاداش دهی

 رفتاري قراردادهاي

 از حمایت هاي اجتماعی و تشکیل گروههاي خودیار  استفاده

 قرار دادن گزینه هاي جایگزین و متعدد در اختیار مخاطب



 روش هایی براي تشویق رفتارهاي بهداشتی

بر پیامدهاي جسمانی برافراد جوان تاثیر کمتري تاکید 

دارد مزایاي ملموس و فوري رفتار توصیه شده بر افراد 

.  جوان تاثیر بیشتري  دارد 



خود تنظیمی 

خودپایشی ، خود  . افراد رفتارهاي خود را کنترل و اصالح کنند چگونه • خودپایشی ، خود  . افراد رفتارهاي خود را کنترل و اصالح کنند چگونه •

یاد دهیم به تاخیر  . ارزیابی ، خود پاداش دهی را به آنها یاد دهیم 

انداختن نیازها و تاب آوري  



هیجان خواهی ویژگی جوانان 

به  گرایش . هیجان خواهی یک ویزگی شخصیتی است              

جستجوي تجربیات جدید و تمایل به درگیر شدن در مخاطرات را جهت جستجوي تجربیات جدید و تمایل به درگیر شدن در مخاطرات را جهت 

در موقعیت خطرزا ، افراد با هیجان خواهی  . کسب تجربه توصیف می نماید

. یابنداحساس یا تجربه را در مقابل خطر با ارزش می باال 

ماجراجویی ، تجربه خواهی ،عدم  : چهار خرده مقیاس هیجان خواهی 

بازداري ، حساسیت به خستگی  



جوانانخواهی ویژگی راهکارها در برابرهیجان 

                 براي ارائه به جوانان در جستجوي هیجان تامین فعالیت هاي جایگزین

 روشن، صریح و جدیدقدرت هیجانی ارائه پیام هاي آموزشی با ،

 هاي استفاده از ارتباطات رسانه اي بخصوص تصاویر دیداري ، شنیداري ، بازي

ویدئویی و موسیقی 

  مداخالت خالقانه ، جوان پسند ، متناسب با جنس و فرهنگ

               توجه به رضایت مندي مخاطبین در ارائه مداخالت



نکتھ 

نوجوانان و جوانان حس آسیب ناپذیري دارند و نیاز به تجربه شرایط  •

مخاطره آمیز دارند و خود را در معرض تهدید در حال و آینده نمی دانند  

و  در مقابل افراد آسیب پذیر دیگر احساس نگرانی ولی ممکن است  و  در مقابل افراد آسیب پذیر دیگر احساس نگرانی ولی ممکن است 

.مسئولیت کنند

به سودمندي نتایج و پیامدهاي کوتاه مدت  توجه •



ویژگی هاي فراگیران بزرگسال 

هدف آموزش بزرگساالن عبارت است از کمک به انها براي                

. این که آنها را آموزش دهیم که همه چیز را بدانندیادگیري، نه  . این که آنها را آموزش دهیم که همه چیز را بدانندیادگیري، نه 

بزرگساالن در فعالیت هاي اموزشی بر اساس نیازهایشان شرکت می کنند و  

حتی در صورت وجود تعهدات به خود و خانواده بازهم به یادگیري خود 

. ادامه دهند



فراگیران بزرگسال ویژگی هاي 

              توشه اي از تجربیات و ارزش ها را دارند.

                   انها با قصد و هدف براي آموزش میآیندو انتظاراتی درباره فرایند

.یادگیري دارند

انتظار دارند که تجربه یادگیري شان را در زندگی روزمره بکار ببرند.

آنها قبال الگوهاي یادگیري داشته اند.

 وظیفه ما است تا به افراد کمک نماییم که براي یادگیري در مسیري قرار گیرند تا

.بتوانند مستقل عمل کنند



عوامل موثر در موفقیت یک جلسه آموزشی

تدارك، سازماندهی و ساختار جلسه آموزشی -1

محتواي آموزش - 2

رویکرد آموزشی و انتخاب شیوه مناسب آموزشی - 3



عوامل موثر در موفقیت یک دورة آموزشی

محتواي دوره آموزشی -2

هدف اصلی یک دوره آموزشی ایجاد توانائی براي انجام مجموعه اي از •
.کارهاست و این توانئی صرفا با آگاهی کسب نمی شود.کارهاست و این توانئی صرفا با آگاهی کسب نمی شود

:محتواي یک دوره آموزشی باید حداقل شامل سه مجموعه باشد•

 انتقال دانش یا اطالعات و آگاهی

 انتقال مهارت در انجام تغییر رفتار مورد نظر

  ایجاد نگرش صحیح در یادگیرنده نسبت به لزوم انجام مهارت کسب
.شده و تغییر رفتار الزم



عوامل موثر در موفقیت یک دورة آموزشی

محتواي دوره آموزشی - 2

:کنندگان در طراحی یک دورة آموزشی باید دید که شرکت  :کنندگان در طراحی یک دورة آموزشی باید دید که شرکت 

.به چه دانشی نیاز دارند           -1•

.کدام کارهاي عملی را انجام خواهند داد           -2•

.باید چه نگرش و طرز برخوردي کسب کنند           -3•



انتقال دانش ، اطالعات و آگاهی -1

.انتقال آگاهی به تنهائی موجب تغییر رفتار نمی شود•

.اطالعات منتقل شده پس زمینه اصلی آموزش خصوصا در زمان مواجه با یک مسئله خاص است•

اطالعات موجود در هر زمینه بهداشتی بسیار وسیع و گسترده است می بایست از این دانستنی ها •

.بسته به مورد انتخاب و استفاده کرد.بسته به مورد انتخاب و استفاده کرد

یادگیرنده اگر این “در انتخاب دانستنی هاي که الزم است منتقل شود باید به این سوال پاسخ داد که •

.”مطلب را نداند کدام وظیفه را در قبال تغییر رفتار مورد نظر درست انجام نخواهد داد؟

براي حل مشکل محدودیت حجم دانستنی هاي قابل انتقال در هر جلسه آموزشی می توان عالقه •

...)  از طریق معرفی کتاب،جزوه،نشریه و(مندان  را در یادگیري مطالب بیشتر راهنمائی کرد



روشهاي انتقال دانستنی ها
)دانش،اطالعات و آگاهی(

سخنرانی•

بحث هاي گروهی•

جزوه، کتاب،  نشریه،  داستان،   (خودآموزي از طریق رسانه هاي چاپی •
...)  نمایش نامه و ...)  نمایش نامه و 

نمودارها،  فلو چارت،  پوستر،  •

نوارهاي شنیداري  •

نوارهاي ویدئو •

)CASE REPORT(گزارش مورد •



روشهاي انتقال دانستنی ها
)دانش،اطالعات و آگاهی(

در آموزش دانستنی ها مهمترین نکته آنست که اطمینان پیدا کنیم که •

.فرد یاد گرفته است

یادگیري به معناي  به یادآوردن مطلب در مواقع الزم توسط فرد  • یادگیري به معناي  به یادآوردن مطلب در مواقع الزم توسط فرد  •

.یادگیرنده است



انتقال مهارت -2

یادگیري زمانی کامل است که فرد در زمان مود نیاز دانش خود را به یاد  •

.آورد و در عمل هم بتواند آنرا پیاده کند

.مهارت میزان توانائی انجام یک کار به طرز صحیح است• .مهارت میزان توانائی انجام یک کار به طرز صحیح است•

.مهارت ذاتی نیست بلکه باید آنرا آموخت و پرورش داد•

براي ارزیابی میزان موفقیت در آموزش مهارت باید یادگیرنده را در  •

موقعیت ساختگی یا واقعی که بتواند مراحل انجام کار را نشان دهد قرار 

.داد



روشهاي آموزش و انتقال مهارت

نمایش عملی  •

ایفاي نقش  •

نوارهاي شنیداري نوارهاي شنیداري •

نوارهاي  تصویري •

روش حل مسئله•

روشهاي توضیحی•



آموزش و یا انتقال نگرش -3

.نگرش را نمی توان تدریس کرد•

:مقدمات تغییر نگرش به ترتیب عبارتند از•

رعایت  نکات اساسی درطرز برخورد با دیگران و موقعیتها •

گفتن نگرش مطلوب مربی مقدمه • گفتن نگرش مطلوب مربی مقدمه •

)به طریق بحث و ایفاي نقش(فراهم کردن شرایطی که یادگیرنده نگرش هاي خود را بشناسند•

نزدیک کردن نگرش افراد به برایند دیدگاههاي گروه•

.ارائه یک الگو از نگرش صحیح، افراد را به تغییر نگرش ترغیب می کند•

روش ارزیابی نگرش افراد یادگیرنده قرار دادن او در یک موقعیت ساختگی و یا واقعی و مشاهده •

.گرایش و روش برخورد او با آن امر است



روشهاي آموزش و انتقال نگرش

بازدید از فیلد  •

گردشهاي علمی   •

ایفاي نقش  •

مطالعات موردي • مطالعات موردي •

نوارهاي شنیداري و تصویري •

بحثهاي گروهی •

روشهاي توضیحی•



یاد گیري از طریق نظاره کردن بر امر آموزش 
.صورت نمی گیرد

یاد گیرنده صرفا با نشستن در کالس درس شما و گوش کردن به تعالیم شما  •
.شما چیز زیادي یاد نمی گیردت سئواالو حفظ کردن و پاسخ دهی به 

 یاد گیرنده باید در مورد آنچه آموخته است:

بحث کند

 مطلب بنویسد

 آنها را با تجارب گذشته خود پیوند دهد

 در زندگی روزمره خود بکار ببندند.

 آنها باید آنچه را یادگرفته اند جزئی از وجودشان کنند.



اصول کلیدي در یادگیري بزرگساالن

اصول یادگیري در بزرگساالن•

 زمانی به یادگیري رو می آورند که به آن مطلب براي حل مسئله خود احساس نیاز کنند.

  به شدت اعتقاد دارند که باید در تغییر رفتار خودمختار و غیر وابسته به دیگران باشند.

 به تجارب قبلی خود بسیار اهمیت میدهند حتی اگر تجارب مضري بوده باشد

 در مراحل خاصی از زندگی که خواستار نتایج معین تغییر رفتار هستند آماده یادگیري هستند.

 به نتایج نهائی امر توجه دارند و بر مشکلی که باید با آن آموزش حل و فصل شود تمرکز می کنند.

 غالبا به اطالعات جدید منتقل شده به آنها مشکوك هستند.

در جستجوي ربط موضوعات با مسائل دیگر هستند.



براي اینکه فرد بزرگسال بهتر یاد بگیرد باید از آنها 
:خواست که

.اطالعاتی را که آموخته است به زبان خود بازگو کند•

.مثالهائی در این خصوص بیان کند•

 شرایط مختلف و مدلهاي مختلف این آموخته ها را تشخیص دهددر.  شرایط مختلف و مدلهاي مختلف این آموخته ها را تشخیص دهددر.

ارتباط بین مطالب جدید را با دیگر واقعیتها و ایده ها دریابد.

برخی از پی آمدهاي تغییر رفتار جدید را پیش بینی کند.

مخالفتهاي خود را با اطالعات جدید بیان کند.



:براي اینکه فرد بزرگسال بهتر یاد بگیرد باید 

.به او احترام بگذارید•

.در او احساس امنیت ایجاد کنید•

.آنچه می آموزد کاربرد داشته باشد• .آنچه می آموزد کاربرد داشته باشد•

.آنچه می آموزد با تجارب قبلی او ربط داشته باشد•



موانع یادگیري

اعتماد به نفس پائین•
عدم تمایل به مساعدت شما در آن موضوع خاص•
اطمینان نداشتن به خود در موفقیت در تغییر رفتار•
انگیزه کم ونامشخص•
بی توجهی و یا عدم مشارکت در حین آموزش  •

انگیزه کم ونامشخص
بی توجهی و یا عدم مشارکت در حین آموزش  •
روشهاي بدست آوردن اطالعات بیشتر در رابطه با موضوع از طرق غیر علمی  •
اضطراب و احساس نا امنی•
دانش ناکافی فرد در رابطه با موضوع•
نگرانی هاي شخصی ، مالی ، اجتماعی•
عدم وجود شرایط فیزیکی ، روانی ، یا سالمتی مناسب جهت یادگیري•



بزرگساالن باید بخواهند تا یاد بگیرند - 1

بزرگساالن براي این نکته که در فعالیتهاي یادگیري حضور داشته باشند و  

مشارکت کنند کامال آزادند

برخی برنامه هاي آموزشی به مشارکت فعال یادگیرنده نیاز داردبرخی برنامه هاي آموزشی به مشارکت فعال یادگیرنده نیاز دارد

به ) تغییر رفتار(موثر بودن فرآیند یادگیري و دستیابی به هدف نهائی آن

انگیزه شخصی ارتباط دارد

براي اینکه افراد در فعالیتهاي یادگیري مشارکت کنند باید در آنها احساس  

نیاز کرد



 بزرگساالن باانجام دادن یاد می گیرند  - 2

بزرگساالن با مشارکت مستقیم در روند یادگیري بهترین یاذگیري را دارند

آموزش بزرگساالن را از نقطه آغاز برنامه ریزي کنیدسپس از هر فرصتی    

.براي راغب کردن آنها به امریادگیري استفاده کنید.براي راغب کردن آنها به امریادگیري استفاده کنید



بر روي مسائل واقع بینانه تمرکز کنید  - 3

به بزرگساالن باید دانش و مهارتی را که بالفاصله امکان بکار گیري آن وجود  
دارد آموزش داده شود

بزرگساالن زمان کافی و صبر و شکیبائی الزم را براي یادگیري اطالعات غیر 
مرتبط ندارند

از روشهائی استفاده کنید که بر پایه استنتاج استاز روشهائی استفاده کنید که بر پایه استنتاج است

مطالعه موردي، ، ،ایفاي نقش،:از روشهاي عینی تدریس استفاده کنید مثل
Demonestration ،

براي بزرگسال مسئله اصلی را مشخص و توصیف کنید

راه حلهاي جایگزین رفتار غیر بهداشتی را پیشنهاد کنید

نتیجه گیري فرد از مجموع مفاهیم منتقل شده انجام خواهد شد



. راهنمائی بزرگساالن جهت حل مشکل مثالهاي بسیاري بزنید براي 

مثالهائی که هم دانش و مهارت آنها را افزایش دهند و هم تغییر نگرش 

در آنها ایجاد کنددر آنها ایجاد کند

اطالعاتی که از راههاي استنتاجی بدست آید ماندگارتر هم هستند



تجربیات گذشته روند یادگیري را تحت تاثیر  - 4
قرار میدهد

تجربیات چه مثبت چه منفی روند یادگیري را تحت تاثیر قرار می دهد

تجربیات یک جمع بزرگسال  درخصوص یک موضوع معین می تواند بسیار  

متنوع باشدمتنوع باشد

تجربیات گذشته یادگیرنده در خصوص یک موضوع باید مرتب و منظم شود

اضافه کردن یک دانش جدید یا یک مهارت، وابسته به حوادث اتفاق افتاده  

در زندگی است



 

 گذشته تجربیات منفی و مثبت اثرات از باید بزرگساالن دهنده آموزش

باشد داشته اطالع

میدهند افزایش را یادگیري کیفیت مثبت تجربیات میدهند افزایش را یادگیري کیفیت مثبت تجربیات

.میدهند کاهش را یادگیري کیفیت منفی تجربیات  



.آنها را بر تمرکز بر چشم اندازهاي مثبت یادگیري توانمند کنید

مهلت دهی براي تغییر رفتار یک ضرورت است

.مهلت برنامه ریزي شده جهت تغییر رفتار به روند یادگیري کمک می کند.مهلت برنامه ریزي شده جهت تغییر رفتار به روند یادگیري کمک می کند

.اجازه دهید تمام شرکت کنندگان در روند یادگیري مشارکت کنند

.  بحثهاي آزاد و بی تشریفات را تقویت کنید



تنوع در روشهاي تدریس - 6

.بزرگساالن براي یادگیري از حواس مختلف خود بهره می گیرند

.درگیر کردن تمام حواس براي یادگیري موثر تر باید مد نظر باشد

.براي در گیر کردن حواس مختلف فعالیتهاي متنوع را باید بکار برد.براي در گیر کردن حواس مختلف فعالیتهاي متنوع را باید بکار برد

.درگیر کردن حواس متعدد ماندگاري آموزشها را افزایش میدهد



.پیشنهادات کاربردي براي تسریع در امور را ارائه دهید

.در تدریس از روشهاي محترمانه و غیر تهدید کننده استفاده کنید

.به بالغین یاد دهید که خود ارزیابی داشته باشند.به بالغین یاد دهید که خود ارزیابی داشته باشند

بالغین از تشویق شدن به جهت ظرفیت هایشان به عنوان یک فرد یادگیرنده 

.سود می برند



احترام بگذارید و در آنها احساس امنیت ایجاد کنید

بزرگساالن باید احساس کنند که نه فقط به استناد آنچه می داند بله به •
.عنوان یک انسان مورد احترام هستند

احترام قائل شدن در هر فرهنگ و منطقه اي خصوصیات ویژه اي دارد  •
.که باید به آن توجه کرد

بزرگساالن به اظهار نظر خود بسیار اهمیت می دهند و زمانی یادگیري  • بزرگساالن به اظهار نظر خود بسیار اهمیت می دهند و زمانی یادگیري  •
.بهتري دارد که با نظر او برخورد منطقی و صادقانه صورت گیرد

نباید تصور کرد یادگیرنده کم میداند بلکه آنها از حوادثی که براي  •
خودشان یا اطرافیانشان رخ داده اطالعات و تجارب بسیاري کسب کرده 

.اند

نباید از ابتدا به دنبال دادن اطالعات جدید بود بلکه باید ابتدا دانسته •
.هاي قبلی را بیرون کشید و سازماندهی کرد



رابطه مربی و یادگیرنده باید عاطفی،اجتماعی و 
صمیمی باشد

لذت از فضاي آموزش می   وجود احسااس صمیمیت موجب ابراز افکار و نگرانیها و•

.شود

.مربی باید یادگیرندگان را با خود برابر بداند •

مربی الگوي یادگیرنده است و در جلسه آموزشی عالوه بر دانسته ها رفتار و منش •

.مربی نیز منتقل می شود

.مربی باید با رفتار خود به یادگیرندگان نشان دهد که براي آنها اهمیت قائل است•

.به پرسش و پاسخ در جلسه آموزشی باید پایبند بود •






