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 مقدمه

به آموزش و ارتقاي سالمت يكي از  بوطتهيه و تدوين راهنماهاي مختلف با هدف اجراي مطلوب و كاربردي موضوعات مر

اولوليت ها و الزامات دفتر آموزش و ارتقاي سالمت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي است كه در طي اجراي پروژه هاي 

مختلفي آنها را به انجام مي رساند كه در برخي موارد هم اين پروژه هاي طراحي و تدوين راهنما به صورت برون سپاري به 

يه و طراحي راهنماهاي كاربردي توجه به هاه ها و سازمان هاي علمي و تحقيقاتي واگذار مي گردد. در مجموع در تدانشگ

 يكسري اصول به شرح زير ضروري است.

 اصل اول: كاربردی بودن راهنما

يادي بپردازد و تفاوت اصلي كه بين يك كتاب و راهنما وجود دارد، آن است كه يك كتاب مي تواند به جنبه هاي تئوري ز

در حالي كه در يك راهنما قطعا نويسنده يا نويسندگان  ،حتما هم لزوم ندارد كه در عمل نكات كاربردي را به خواننده بياموزد

ند. در حقيقت هدف از تهيه هد آموزش خوانندهي را به لعمكار يك مهارت يا  بايد آن بايد توجه نمايند كه به طور كاربردي

 ك مهارت به خواننده براي اجراي آن در محيط هاي واقعي كاري و زندگي او است.ي آموزشراهنما، 

 مااصل دوم: مختصر و مفيد بودن راهن

اما بطوركلي توصيه آن است كه برخالف يك كتاب  ،اگرچه حجم اطالعات موجود در هر راهنما وابسته به موضوع آن است

هنما بايد سعي شود حجم مطالب مختصر اما قابل استفاده بيان شود و به ي كه تعداد صفحات در آن محدوديت ندارد، در رامعل

 شدت از حاشيه گويي در آن اجتناب شود.

 به نگارش سليس و ساده در راهنما توجهاصل سوم: 

 در نوشتن يك راهنما بايد توجه شود كه از يك بيان ساده با حداقل كلمات پيچيده و تخصصي استفاده شود تا هر خواننده با

مذكور استفاده نمايد. حتي در برخي از موارد متناسب با موضوع راهنما ممكن است  يهر ميزان سواد و آگاهي بتواند از راهنما

متن راهنما بايد از نظر اصول نگارش زبان فارسي  بنابراينضروري باشد كه متن راهنما به صورت داستان وار بيان گردد. 

 يي باشد.نگارشي و امالصحيح و بدون مشكالت 

 

 



 ای متعدد، عيني و عملي در راهنمااصل چهارم: مثال ه

بنابراين وجود مثال هاي عيني متعدد در  فهيم مطالب به مخاطب كمك مي كنند.به طوركلي استفاده از مثال هاي متعدد در ت

با چند مثال خوب و عملي  راهنما ضروري است. به عبارت ديگر، هر موضوع موجود در راهنما متناسب با درجه اهميت آن بايد

البته ارتباط برقرار كند. مثال ها ها بايد از موارد عيني و بومي استفاده شود تا خواننده بتواند با آن  در ارائه مثال تفهيم شود.

مي تواند كمك كننده باشد. از طرفي در صورت نياز و يا امكان، بهتر است مثال هاي بومي ارائه مثال هاي خارجي در كنار 

با استفاده از اين مثال ها به يك درك صحيح در مورد موضوع  خوانندگاند تا نارائه شونيز در راهنما مثال هاي موفق و ناموفق 

 مورد بحث راهنما برسند.

 اصل پنجم: استفاده از منابع معتبر علمي در راهنما

ن اصل، يكي از مهمترين اصول در طراحي و تدوين راهنما است. به عبارت ديگر هر مطلبي كه در راهنما آورده مي شود، اي

بايد برداشتي از يك منبع معتبر علمي باشد. به اين منظور استفاده صرف از نظرات شخصي در تدوين راهنما كاري پسنديده 

مي، تجارب محيطي و بومي به عنوان مثال هاي مشابه توسط تهيه كنندگان نيست. هر چند بهتر است پس از بيان منابع عل

 ارائه شود.

معتبر و جديد برای طراحي و تدوين  داخلي و خارجي اصل ششم: استفاده از راهنماهای مختلف 

 راهنما.

معتبر و جديد  جيداخلي و خارضرروي است كه در طراحي و تدوين راهنما منطبق با موضوع راهنما از راهنماهاي مختلف 

. لذا در اولين مرحله براي طراحي راهنما، الزم است متون مختلف با دقت بررسي و مرتبط با موضوع راهنما الهام گرفته شود

تدوين گردد.  با توجه به نياز جامعه ايران، راهنماي مذكور طراحي وكليه منابع مشابه جمع آوري و مطالعه شود. سپس 

ين اصل، ترجمه صرف يك راهنما يا بخشي از يك راهنما كاري شايسته براي تدوين يك راهنماي بنابراين با توجه به ا

و منطبق با اين  ضرورت دارد تهيه كنندگان راهنما، تجربه كافي در عرصه ارائه خدمت داشته باشندبنابراين  كاربردي نيست.

و تدوين راهنما طراحي  در سطح جامعه اقدام بهامكان اجرايي شدن راهنما  تجربيات و مطالب علمي موجود و با توجه به

 .نمايند

 اصل هفتم: استفاده از تجارب دست اندركاران و صاحب نظران



است، در اكثر موارد نظر افرادي كه در عرصه عملي يك مهارت آموزش دنبال ارائه مسير انجام كار يا  بهراهنما يك از آنجا كه 

مت سال ها تجربه دارند، بيشتر مي تواند به نوشتن يك راهنماي كاربردي كمك كند. لذا ضرورت دارد ابتدا افرادي ارائه آن خد

. تا به تهيه راهنما را به اطالع آنها رساند رايتصميم ب سپس و نمود شناسايي ،را كه در اين زمينه صاحب تجربه و نظر هستند

 در حقيقتود. نماستفاده  اين صاحب نظرانآن، از تجارب  هنما و نحوه تهيهتدوين رادر مورد ضرورت  اين وسيله بتوان

 نهايتا پيش نويس نهايي راهنما راو  داشته باشند در تمام مراحل طراحي راهنما، همكاري ضروري است كه اين صاحبنظران 

، يستتخصص نممتخصص و فوق  افراد اتاييد نمايند. الزم است به خاطر داشته باشيم كه منظورمان از صاحب نظران حتم

 . باشندبهترين صاحب نظران  مي توانند براي ماافراد همين بلكه وقتي براي بهورزان در حال تهيه راهنما هستيم، 

 انتم: رعايت اصول اخالقي و امانت داری در استفاده از منابع علمي ديگرشاصل ه

آورده نيز ليستي از اين منابع در انتهاي راهنما و راهنما استفاده شود براي تدوين ضروري است كه به طور دقيق منابع علمي 

از آنها راهنمايي گرفته شده براي نوشتن مراحل كاري راهنما  ي كهالزم است از صاحب نظران و دست اندركاران همچنين شود.

 در راهنما آورده شود.ت نيز ياد شود و نام اين افراد هم اس

 مشخص برای راهنما: وجود ساختار نهماصل 

است كه در قدم اول يك ساختار مشخص براي راهنما منطبق با موضوع آن طراحي شود كه اين ساختار همانند يك  ضروري

نقشه راه بتواند با راهنمايي هاي دقيق و كاربردي خود، خواننده را به مقصد كه همان انجام صحيح موضوع راهنما در محيط 

اين گام ها و قدم ها بايد بعد از بررسي دقيق متون و نظر گروه مجرب و با پايبندي دقيق به  رهنمون نمايد. ،واقعي است

به گونه اي آماده شود كه اگر تصميم داشته باشيم چشمان بايد  راهنمامراحل واقعي انجام كار در زمان اجرا تهيه شود. در واقع 

هنما براي وي بخوانيم، بدون برخورد به مانع و به درستي و دقيق فردي را ببنديم و مسيري را كه قبالً طي نكرده است طبق را

به  .د. لذا در طول طراحي راهنما بايد تمامي موانع احتمالي در مسير اجراي كار در نظر گرفته شودانبه مقصد برسبتواند او را 

ي را اضافه و يا كم كنند. پيش همين دليل گاهي ممكن است طراحان راهنما، حتي در پايان كار ضرورت ببينند كه مرحله ا

 بيني آنچه احتمال وقوع دارد بهتر است بطور كامال شفاف در راهنما آورده شود، تا از تصميمات فردي در آينده جلوگيري شود. 

لذا در راهنما ممكن است مجبور شويم به مواردي بپردازيم  كه ممكن است وقوع آن كم باشد اما در صورت وقوع، ضرورت 

 براي عوامل اجرايي راهنما تعيين تكليف شده باشد.  دارد، 

 هم: دقت در هنگام طراحي و تدوين راهنماد اصل



يكي از نكات ضروري در زمان طراحي و تدوين يك راهنما، آن است كه به جزئيات و كليات موضوع توجه شود و با دقت زياد 

 تواند در تدوين يك راهنماي دقيق و كاربردي موثر واقع شود.راهنما تدوين گردد. در واقع داشتن يك ديد موشكافانه مي 

 اصل يازدهم: پيش آزمون راهنما

الزم است بخاطر داشته باشيم كه هر راهنمايي قبل از ابالغ بايد مراحل پيش آزمون در محيط واقعي را طي نمايد. البته اين 

براي يافتن اشكاالت احتمالي راهنما انجام خواهد شد.  آزمون در محيط محدود و توسط افرادي كه به موضوع واقف هستند و

توسط گروه كاربران، اجرايي بودن آن در محيط  راهنماابليت درك و فهم دقيق يافتن ق از لذا هدف از اين پيش آزمون عبارت

فرادي كه اين پيش . اقع يافتن مشكالت آن قبل از ابالغواقعي، پيدا كردن موانع احتمالي اجرا و برطرف نمودن آن و در وا

آزمون را انجام مي دهند الزم است، توجيه شوند كه بسيار نقادانه و موشكافانه به اجراي راهنما دقت نمايند تا پيش بيني 

 نمايند.درستي از زمان اجراي واقعي آن را به تهيه كنندگان ارائه 

 اصل دوازدهم: بازنگری راهنما 

موقعيت ها و امكانات، ضرورت بازنگري هر راهنمايي را روشن مي كند. لذا بايد توجه تغييرات هميشگي در مباحث، اولويت ها، 

داشته باشيم كه هر راهنمايي بايد بسته به نوع آن دائما در حال آزمايش و تهيه بازخورد از محيط باشد و تيم تهيه كننده آن 

 مجدد راهنما اقدام كنند. با دريافت نظرات از محيط، در صورت ضرورت به انجام تغييرات و ابالغ 

در هر راهنمايي بسته به ضرورت بايد مشخص شود كه طي چه مدتي بايد بازنگري راهنما انجام شود. گاهي ممكن است پس 

از اتمام دوره و بازنگري مجدد، تيم كارشناسي به اين نتيجه برسد كه همان راهنما بدون تغيير هنوز هم كاربرد دارد، در اين 

 يد موضوع به تمام واحدهاي محيطي ابالغ شود. صورت نيز با

 اصل سيزدهم: تعهد و پايبندی به اجرای راهنما

اساس راهنماهاي تهيه شده الزم است در دو سطح ستاد و صف  براي همسان سازي و تعيين تكليف اقدامات محيطي بر

نمايي بايد اين دو سطح مشخص شود: چه )سازماني و محيطي( تعهد كامل به اجراي راهنما وجود داشته باشد. در هر راه

كساني مجري اين راهنما هستند و يا به بيان ديگر اين راهنما براي چه كساني طراحي شده و براي آنان مفيد است و از طرف 

 باالترين سطح سازماني ،ديگر اين راهنما توسط چه كساني بايد به محيط ابالغ شود. بهتر است در ابالغ راهنماها به محيط

 مسئوليت را بعهده گيرد تا امكان اجراي آن بيشتر شود.   



 اصل چهاردهم: برگزاری دوره های توجيهي و آموزشي

در بسياري از موارد ممكن است براي اجراي يك راهنما كه شامل مهارت هاي عملي است، نياز به برگزاري دوره هاي آموزشي 

اين دوره، روش اجراي آن، مدت زمان، مكان و حتي مدرسين اشاره شود. باشد. در راهنماي تهيه شده بايد به ضرورت اجراي 

 ارائه يك برنامه آموزشي مشخص مي تواند كمك كننده باشد.  در حقيقت، 

 اصل پانزدهم: تهيه شاخص های اجرای راهنما 

د نشاخص ها مي توان براي ايجاد تعهد و نيز پايش اجراي موفق راهنما الزم است شاخص هايي در نظر گرفته شود كه اين

دربرگيرنده شاخص هاي فرآيندي شامل تعدا مراكزي كه راهنما را در اختيار دارند، تعداد كاركناني كه با آن آشنا هستند و يا 

 ناددوره آن را گذرانده اند و شاخص هاي اجرايي شامل تعداد مراكز يا كاركناني كه راهنما را اجرا مي كنند، مهارت هاي كارمن

اي آن از نظر كيفي و كمي و شاخص هاي نتيجه شامل تغييراتي كه در كيفيت ارائه خدمت پس از اجراي راهنما اتفاق در اجر

تعيين  ،افتاده است، شاخص هايي كه متناسب با بهبود مهارت كاركنان در شاخص هاي سالمت جامعه مي بايست اتفاق بيفتد

 شود.

ص ها، در كوتاه مدت و برخي از آنها در بلند مدت قابل دستيابي است و تهيه البته بايد در نظر داشت كه برخي از اين شاخ

 كنندگان راهنما با اشراف به اين موضوع الزم است انتظارات خود را در قالب اين شاخص ها در پايان راهنما اعالم كنند.  

 


