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جشنواره شهید مطهری   ارديبهشت 1391
فرایندهاي حیطه مدیریت و رهبری آموزشی

طراحي و اجراي اولين دوره تربيت مربي بهداشت دهان در كشور: ارائه يك الگوي آموزشي
*دكتر الله خليل آذر1، دكتر احمد جعفري2، دكتر عليرضا خوشدل3، دكتر محمدحسين خوشنويسان4

1ـ  استاديار دانشگاه علوم پزشكي ارتش، متخصص بيماريهاي دهان
دانشيار دانشگاه علوم پزشكي تهران، متخصص دندانپزشكي اطفال 2ـ 

استاديار دانشگاه علوم پزشكي ارتش، متخصص اپيدميولوژي باليني 3ـ 
استاديار، مدير اداره سالمت دهان وزارت بهداشت 4ـ 

مقدمه )هدف و اهداف اختصاصي(
 هدف از اجراي اين برنامه تربيت گروه مربيان بهداشت دهان 
براي آموزش اختصاصي اين رشته در دانشگاه است به طوري 
كه نه تنها دانشجويان بلكه كاركنان و مروجين بهداشت دهان 
در نيروهاي مسلح را براي دوره هاي حين خدمت تحت پوشش 
آموزشي )دانشي و مهارتي( قرار دهد. اين برنامه با همكاري 
دبيرخانه شوراي تخصصي دندانپزشكي و براي اولين بار در 

دانشگاه علوم پزشكي ارتش تدوين و اجرا شد.

روش اجراء )حداكثر در 3 صفحه(
 در اين برنامه افراد با نيازسنجي و سطح بندي آموزشي، روشهاي 
ارزيابي  شيوه هاي  مجازي،  آموزش  تكنيكهاي  تدريس، 
و سنجش و آزمون، آموزش مهارتي، آموزش پزرگساالن، 
روانشناسي آموزشي، تدوين طرح درس، سناريو نويسي و 
شبيه سازي آموزشي آشنا شده و به تمرين آموزش زير نظر 
استاد پرداخته و سپس از نظر قابليتهاي آموزشي مورد ارزيابي و 
گزينش نهايي قرار مي گيرند. همچنين آنان با تشكيل گروههاي 
مباحثه چالشهاي آموزشي را بررسي و راههاي مناسب براي 

آنها را پيدا مي كنند. مراحل برنامه به اين قرار هستند: 
گزينش فراگيران: پس از فراخوان با بررسي سوابق علمي 

 (expert داوطلبان توسط كميته تخصصي (CV) و پژوهشي
(panel افراد برگزيده به مصاحبه دعوت و پس از گزينش 

نهايي دوره را آغاز نمودند. برگزيدگان نهايي شامل 10 نفر 
)6 دندانپزشك عمومي و 4 بهداشتكار( بودند.

آموزش  مباني  روزه   7 كارگاه  مجموعه  كارگاه:  برگزاري 
پزشكي شامل يادگيري و انواع آن، مهارتهاي فرآيند تدريس، 
طراحي درس، اهداف آموزشي، حيطه هاي آموزشي، استراتژي 
و روشها و فنون تدريس، روانشناسي آموزشي بزرگساالن، تغيير 
رفتار از طريق آموزش، آموزش مبتني بر شواهد و حل مسئله، 
آموزش در گروههاي كوچك و پويايي گروه، روش سخنراني، 
حل مسئله، نحوه ارائه سمپوزيوم و سمينار و كنفرانس، آموزش 
مجاري و از راه دور، آرمون و مفاهيم اساسي سنجش علمي، 
آزمون، طراحي سواالت و طبقه بندي سواالت، تجزيه و تحليل 

سواالت امتحاني 
برگزاري دوره: پس از اتمام موفقيت آميز كارگاه، كالسهاي 
مربوطه شامل موارد ذيل به صورت سخنراني، بحث گروهي 

و كارگاه در مدت 4 ماه برگزار شد: 
آناتومي دندان، مواد دنداني، خدمات دندانپزشكي، بهداشت 
پيشگيري،  دندانپزشكي  باليني،  پيش  مهارتهاي  دهان، 
دندانپزشكي جامعه نگر، مباني تشخيص، كنترل عفونت، بيمه

محل اجراي فرآيند: دپارتمان علوم دندانپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي ارتش
گروه فرآيندي: مديريت و رهبري آموزشي

تاريخ اجراء )مدت اجراي فرآيند(: مهرماه 1388 تا خرداد 1389
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كارورزي عرصه: به مدت يك هفته در فيلد خدماتي بهداشت 
دهان و در ارتباط با بيماران و آشنايي با سيستمهاي ارائه خدمات 

سالمت دهان در مدارس، وزارتخانه ها و سازمانها
ارزيابي تكويني: نحوه كار و حضور فراگيران و كيفيت فراگيري 
و بازخورد آموزشي آنان از جمله ارائه متون و سخنراني و 
مهارتهاي كالمي و ارتباطي و نحوه تدريس آزمايشي در طول 

ترم ارزيابي و نمره دهي مي شود. 
تدوين درسنامه: هر درسنامه توسط دو نفر از فراگيران تدوين 
شد و در مجموع درسنامه 26 واحد آموزشي در طول ترم 

گردآوري و مكتوب شد و توسط اساتيد تصحيح شد. 
تجربه آموزشي: فراگيران به عنوان بخشي از دوره پس از 
طي دوره مقدماتي موظف به تدريس تحت نظر اساتيد براي 
دانشجويان بهداشت دهان بودند و هر يك معادل 1 واحد 
آموزشي تدريس نمودند. مهارتهاي آموزشي آنان توسط اساتيد 
راهنما در چك ليست عالمت زده شده و پس از كالس نحوه 

بهبود كيفي آموزش آنان مورد بحث قرار مي گرفت.
ارزيابي پاياني: دانشجويان در پايان مورد ارزيابي نهايي قرار 
مي گيرند كه شامل نمرات تكويني و آزمون كتبي و مصاحبه 
و اجراي سخنراني مي باشد. به كساني كه دوره را با موفقيت 
طي كنند گواهينامه مربيگري بهداشت دهان اعطا و مجوز 

همكاري آموزشي به عنوان مربي داده ميشود.

نتايج: پيامدهاي اجراي فرآيند
اين روش شيوه اي موثر در تربيت مربيان، استانداردسازي 

آموزشي، تدوين محتواي آموزشي و ارتقاء كيفيت تدريس 
است. شناسايي افراد شايسته مربيگري پس از 6 هفته تقريبا” 
ميسر بود و نتيجه ارزيابي تكويني تا هفته 14 تقريبا” همان 
نتايج را نشان مي داد. به ويژه آنكه افراد عالقمند به تدريس و 
با استعداد در آموزش عالوه بر برنامه هاي الزامي شروع به ارائه 
روشهاي خودجوش براي آموزش و استفاده از ابزار ساخته 
شده توسط خود نطير ماكت و پمفلت كردند كه لزوم توجه 
بيشتر به نوآوري آموزشي را در دوره هاي بعدي روشن كرد.

سطح اثرگذاري )بخش، دانشكده، دانشگاه، كشوري، بين 
المللي(: كشوري

نتيجه گيري شامل چالش ها و مشكالت اجرائي 
فرآيند

و  استعدادها  شناسايي  در  موثر  مربي روشي  تربيت  روش 
توانمندي آموزشي و آموزش استاندارد مربيان بوده و عرصه 
آموزشي را در اختيار افراد شايسته قرار ميدهد. افزايش بهره 
وري آموزشي و انگيزه دانشجويان از اثرات اين روش خواهد 
بود و پيشنهاد ميشود در ساير رشته ها نيز مورد استفاده قرار 
گيرد. نتايج خوب طرح باعث شد دانشگاه ارتش گذارندن دوره 
تربيت مربي را براي كليه مربيان مقاطع كارداني و كارشناسي 

در طول يك مهلت 1 ساله الزامي كند.
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