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 گذاري َدف ي َدف

 تحمك اػت، ًوَدُ تشػين خَد ثشاي پيؾ اص وِ اػت هغلَثي اّذاف ثِ دػتيبثي صًذگي، دس ثـش تدشثِ تشيي ثخؾ لزت

 ًوي اّذاف تحـمك "هؼلوب. وٌذ هي ايدبد افشاد دس خَؿبيٌذي احؼبع صًذگي، دس غيشؿغلي ٍ ؿغلي ّذفْبي اص اػن اّذاف

 وِ الگَيي اػت، ػولي الگَي داؿتي ػبصد هي پزيش اهىبى سا اّذاف ثِ سػيذى وِ آًچِ ثبؿذ، اتفبق يب حبدثِ ًتيدِ تَاًذ

 هـخلي هؼيبسّبي ّوچٌيي ٍ اّذاف تحمك ثشاي هٌبػجي سٍؿْبي ٍ هٌغمي اػتشاتظيْبي دليك، سيضي ثشًبهِ دسثشگيشًذُ

 . ثبؿذ آًْب تحمك هيضاى گيشي اًذاصُ ثشاي

 «خَاػتِ»  هفَْم ايي دس. وٌيذ هي خبكي وَؿؾ آى ثِ دػتيبثي خْت دس ؿوب وِ اػت خَاػتِ يه ّذف چيؼت؟ ّذف

 ًَع ثِ ٍاثؼتِ وَؿؾ هيضاى الجتِ. وٌيذ وَؿؾ آى ثِ سػيذى ثشاي داسيذ آهبدگي ؿوب وِ اػت هلوَػي ٍ دليك ًتيدِ

 .اػت ّذف

 . دّين لشاس ثشسػي هَسد سا آى هختلف اخضاي ثبيذ داسد سا پيگيشي اسصؽ ّذفي چِ ثفْوين ايٌىِ ثشاي

  َدف اجشاي

 ثبؿذ يبفتٌي دػت ثبيذ ّذف . 

 ثبؿذ گيشي اًذاصُ لبثل ثبيذ ّذف تحمك هيضاى . 

 اػت هْن ّذف ثِ سػيذى ثشاي خبكي صهبى يه وشدى هـخق . 

 ٌِثبؿذ هؼلَم ثبيذ وشد كشف تَاى هي ّذف ثِ سػيذى ثشاي وِ اي حذاوثشّضي. 

 ثبؿذ هـخق اًتظبس هَسد ًتبيح ٍ ٍاضح هغبلت وليِ ؿَد هي ثبػث اّذاف وشدى هىتَة. 

 اصلي مامًريت تعييه

 تحمك دسخْت ثتَاًين ثْتش تب وٌين هـخق سا خضيي ّذفْبي ٍ اكلي هأهَسيت اػت الصم ؿذ هـخق اّذاف آًىِ اص پغ

 .ثشداسين گبم ّذف

 لبثل هحذٍد ّضيٌِ يه ثب ٍ هؼيي صهبى يه دس وِ ثذاًين گيشي اًذاصُ لبثل ٍ هـخق وبسي تحمك سا ولي ّذف اگش

 .داسد پَؿؾ تحت سا آى اخشاي ًحَُ ٍ ولي اّذاف چتش، يه هبًٌذ وِ اػت ػجبستي اكلي، هأهَسيت ثبؿذ دػتشػي

 وٌذ هي ووه ؿوب ثِ اكلي هأهَسيت اص تؼشيف ايي داًؼت«  ثَدى ثشاي دليلي» تَاى هي سا اكلي هأهَسيت ديگش ػجبست ثِ

 . دّيذ ؿشح ٍضَح ثِ ػبيشيي ٍ خَد ثشاي سا خَدتبى هملذ

 اّذاف دسخْت ثتَاًين تب وٌذ هي هبووه ثِ وِ اػت گزاسي ّذف فشآيٌذ اص هْوي ثخؾ خْت آى اص اكلي هأهَسيت تذٍيي

 اص ولي اّذاف ثِ سػيذى ثشاي وِ ّؼتٌذ تبوتيىْبيي خضيي اّذاف اػت، خضيي اّذاف تؼييي ثؼذي گبم. ؿَين هتوشوض ولي

 . ؿَد هي اػتفبدُ آًْب
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 : وٌين تَخِ فَتجبل تين يه ثشاي صيش هثبل ثِ هَضَع ؿذى سٍؿي ثشاي اػت ثْتش

  ّب ثبصي دس ؿذى لْشهبى:  اكلي هأهَسيت

 .  دّين خَدؿىؼت دسگشٍُ سا ّب تين ّوِ:  ولي ّذف

 داؿتي وٌتشل تحت ؿبهل صهيي ٍػظ ثبصي تين، وبسي پبع لغغ ٍ ثلٌذ ّبي پبع ؿبهل خَة دفبػي ثبصي:  خضيي اّذاف

 دًٍفشُ - يه ثبصي ؿبهل ػشيغ ثبصي عَالًي، ٍ دليك ّبي پبع ؿبهل وبسي پبع حشيف، تين وٌبسُ خظ ثِ سػيذى تَح،

 ػبيذ آف تلِ ؿىؼتي يب خبلي دسفضبي

 تحمك ػشػت اّذاف ايي ٍ ّؼتٌذ اكلي ّذف ثِ سػيذى ثشاي ّبيي گبم خضيي، اّذاف گفت تَاى هي فَق هغبلت ثِ ثبتَخِ

 . وٌذ هي هـخق سا آى ثِ سػيذى ّبي ساُ ٍ اكلي ّذف

  گذاري َدف چگًوگي

 ّذف اٍليِ هشاحل ثِ ، ّؼتيذ... ٍ«  چگًَِ« »  هَلغ چِ« »  چيضي چِ»  ػؤاالت ثشاي پبػخ يبفتي دسكـذد وِ ٌّگبهي

 دػت دلخَاّتبى ًتبيح ثِ ثتَاًيذ وِ ػبصد هي لبدس سا ؿوب وِ اػت فشآيٌذي گزاسي ّذف دسٍالغ. ايذ ؿذُ ٍاسد گزاسي

 . فؼبليتْبػت اص اي هدوَػِ دسثشگيشًذُ اي هشحلِ چْبس فشآيٌذ ايي. پيذاوٌيذ

  گزاسي ّذف ثشاي ّب فشكت ؿٌبخت:  ايل مزحلٍ

  ّذف ثيبًيِ تذٍيي ٍ ًگبسؽ:  ديم مزحلٍ

  اّذاف تَػؼِ:  سًم مزحلٍ

  فؼبليتْب يب ػوليبتي ّبي ثشًبهِ وشدى هـخق : چُارم مزحلٍ

 . ؿَد هي اسائِ فَق ّبي گبم ّشيه دسهَسد هختلشي تَضيح دساداهِ

 : گزاسي ّذف ثشاي ّب فشكت ؿٌبخت:  اٍل هشحلِ

 هوىي. وٌٌذ ايدبد سا خذيذي اّذاف ٍ تبصُ فشكتْبي تَاًٌذ هي تغييشات ايي.  اػت دگشگًَي دسحبل پيَػتِ ػبصهبى هحيظ 

 ٍ ؿوب اعشاف وِ اػت ايي پبػخ ثيبثذ، اّذاف ايدبد ثشاي سا فشكت ثْتشيي تَاًذ هي فشد يب ػبصهبى ودب دس ؿَد ػؤال اػت

 ػَاهل ٍالغ دس. ؿَد اػتٌتبج آى اص ًظش هَسد ّبي ّذف ٍ گشفتِ لشاس تَخِ هَسد ثبيذ وِ اػت ّبيي فشكت اص آوٌذُ ػبصهبى

 . ؿًَذ دسًظشگشفتِ ّذف ايدبد ثشاي ّبيي فشكت ػٌَاى ثِ تَاًٌذ هي دٍ ّش خبسخي ٍ داخلي
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 ٍخَد ّذف ًَع ػِ "وال. وٌين هـخق سا آًْب اّويت دسخِ تب وٌذ هي هبووه ثِ آًْب ثٌذي عجمِ اّذاف، ؿٌبػبيي اص پغ

 . ثشخَسداساػت صيبدي اّويت اص اكلي هأهَسيت ساػتبي دس آًْب ؿٌبخت وِ داسد

 . ّؼتٌذ ضشٍسي ٍ الصم پيـشفت تذاٍم ثشاي وِ اّذافي:  ضشٍسي اّذاف

 . ؿًَذ هي ٍهغلَة خبف حبلت يه ثِ هشثَط وِ: هؼألِ حل ثِ هشثَط اّذاف

  چيضّؼتين يه ثشتش ؿىل دسخؼتدَي هب وِ ؿًَذ هي هغشح صهبًي: خاللبًِ اّذاف

 ... ٍ ثبصاس ؿشايظ ، ػَدآٍسي هبًٌذ:  ديگش للوشٍّبي اّذاف

 اّويت هيضاى ٍ ًوَدُ تحليل ٍ تدضيِ داسد ٍخَد هبى اعشاف دسهحيظ وِ سا فشكتْبيي ثَد خَاّين لبدس ّذفْب ؿٌبختي ثب

 .  وٌين هـخق ػبصهبى ثشاي سا آى

 :  ّذف ثيبًيِ تذٍيي ٍ ًگبسؽ:  دٍم هشحلِ

 .  دّذ هي لشاس تَخِ هَسد سا صيش هؼبيل ٍ داسد هْوي اثش ّذف ثِ دسػتيبثي دس هؤثش ثيبًيِ يه ًگبسؽ

  ؿَد؟ آٍسدُ ثذػت ثبيذ چيضي چِ

  ثبؿذ؟ ّذف ايي دسگيشتحمك ثبيذ وؼي چِ

  ؿَد؟ تىويل ثبيذ فؼبليتْب هَلغ چِ

  گيشد؟ لشاس اػتفبدُ هَسد ثبيذ غيشاًؼبًي ٍ اًؼبًي هٌبثغ اص همذاس چِ

  اّذاف تَػؼِ: ػَم هشحلِ

 تَخِ هَسد ٍ ؿذُ سٍؿي ّذف ّشثيبًيِ دس اًتظبس هَسد ًتبيح ٍ هٌبفغ اّويت،وَؿؾ، هيـَد وِ ثبػث اّذاف دادى تَػؼِ

 ثبيذ وبس ايي ثشاي. لشاسگيشًذ

  ؿًَذ ثٌذي عجمِ اّذاف( 1 

 ؿًَذ هـخق اٍلَيتْب( 2

 ؿًَذ تؼشيف ػولىشد اػتبًذاسدّبي( 3 

 . ؿَد ؿٌبػبيي ّذف هَاًغ( 4 
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  فؼبليتْب يب ػوليبتي ّبي ثشًبهِ وشدى هـخق: چْبسم هشحلِ

 سٍاثظ اخشايي، لبثليت ايدبد ثشاي ٍ ؿذُ تؼييي ّؼتٌذ ًيبص هَسد ّذف تحمك ثشاي وِ فؼبليتْبيي ٍ ػوليبت هشحلِ ايي دس

 . ؿًَذ هي هـخق هيجبؿٌذ ًيبص هَسد ّذف تحمك ثشاي وِ ّبيي سٍؽ ػپغ. گشدد ثشلشاس آًْب ثيي هٌغمي

 ثبؿذ هي صيشن ٍ َّؿيبس هؼٌي ثِ لغت دس ٍاطُ ايي. اػت SMART هذل اص  اػتفبدُ اّذاف تذٍيي ّبي ساُ ثْتشيي اص يىي

 . وشد اػتفبدُ اصآًْب گزاسي دسّذف ثبيذ وِ ّؼتٌذ ديگشي ولوبت ًوبيٌذُ حشٍف اص ّشيه ثحث ايي دس اهب

Specific            S             ،خبف هـخق  

Measurable           M            گيشي اًذاصُ لبثليت  

Action- Oriented           A           وبسثشي لبثليت  

Realistic            R             ،غيشرٌّي ٍالؼي  

Time and resource- constrained           T            هٌبثغ ٍ صهبى هحذٍديت تؼييي  

 

 . ثبؿين داؿتِ فَق هفبّين اص ّشيه هَسد دس ثيـتشي ثشسػي اػت ثْتش SMARTُ هذل اّويت ثِ ثبتَخِ

 (  Specific) ثَدى هـخق ٍيظگي ( الف

 افشاد وِ ثبؿذ اي گًَِ ثِ ثبيذ توشوض ايي.  ثبؿٌذ هتوشوض خبف هَضَع يه ثش ثبيذ ثلىِ ثبؿٌذ ولي ٍ هجْن ًجبيذ اّذاف

 خَاّن هي ؿوب اص هي گفت وبسهٌـذ يه ثِ تَاى ًوي ثؼبدگي "هثال.  خَاٌّذيبفت دػت چيـضي چِ ثِ ًْبيت دس ثذاًٌذ

 .  وٌيذ تؼييي اٍ ثشاي هـخق ثغَس سا پيـشفت حَصُ ٍ سٍؽ هگشايٌىِ  وٌيذ پيـشفت

 (  Measurable)گيشي اًذاصُ لبثليت ( ب

 هيضاى ثتَاًين تب وٌذ هي اسائِ سا اػتبًذاسدي لبثليت ايي. آًؼت گيشي اًذاصُ لبثليت گشٍ دس ّذف تحمك هيضاى دسهَسد لضبٍت

 .  اين ؿذُ ًضديه ّذف ثِ حذ چِ تب ثفْوين تَاًين هي وِ اػت تشتيت ايي ثِ. وٌين گيشي اًذاصُ سا پيـشفت

 (  Action - Oriented)  وبسثشدي لبثليت ( ج

 اػتفبدُ لبثل ًتيدِ يه ثِ دسًْبيت گيشد هي كَست وِ ديگشػوليبتي ٍ ػولىشد ، فؼبليتْب وِ هؼٌبػت ايي ثِ ثَدى وبسثشدي

 . داد تغييش يب ثْجَد وشد، خلك آى ثب سا چيضي ثتَاى وِ ثيبًدبهذ
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 (  Realistic)  ثَدى ٍالؼي ٍيظگي ( د

 دس ثبيذ سا ثَدى ٍالؼي يؼٌي ديگش خٌجِ.  وشد خؼتدَ ثبيذ آى، اًدبم اهىبى ثَدى ػولي دس سا ّذف يه ثَدى ٍالؼي هيضاى

 هي اسصيبثي تحمك لبثل سا اّذاف چمذس آًْب ٍ وٌذ هي هـتبق دػتيبثي ثشاي سا حذآًْب چِ تب وِ داًؼت افشاد اًگيضؽ هيضاى

 .داًؼت خَاٌّذ هؼئَليت پزيشؽ ثشاي ثيـتشي توبيل ثذاًٌذ ػولي سا ّذف يه تحمك احتوبل لذسافشاد ّشچِ. وٌٌذ

 ( time and resource - constrained)  اّذاف اهىبًبت ٍ صهبى هحذٍديت ٍيظگي ( ٌ

 ثِ ّذف ّش تحمك هيضاى ٍ احتوبل. اػت هحذٍدي اهىبًبت ٍ صهبى داساي ّذف ّش ٍ ًيؼتٌذ ًْبيت ثي اهىبًبت ٍ هٌبثغ 

 اثضاسّبي ٍ سٍؿْب اص اػتفبدُ ثب تب هيـَد ثبػث ّب هحذٍديت ؿٌبخت عشفي اص. داسد ثؼتگي هحذٍديتْب ايي دسًظشگشفتي

 . ؿًَذ اكالح ٍ ؿٌبػبيي ثشًبهِ، ّبي اًحشاف وٌتشل،

 اَداف تحقق

 اَداف تحقق مباوي ي الشامات

 .وشد عي سا ريل هشاحل ثبيذ اّذاف، دليك تحمك ثشاي

 .وشد اػتفبدُ آًْب اص سيضي ثشًبهِ ثب تَاى هي وِ ّبيي فشكت دليك ؿٌبخت .1

 .ثبؿذ ؿذُ تـشيح ّذف آى دس وِ چبسچَثي تذٍيي ٍ ًگبسؽ .2

 اّذاف ثؼظ ٍ گؼتشؽ .3

 .گيشًذ كَست ّذف تحمك ثشاي ثشًبهِ، يه لبلت دس ثبيذ وِ فؼبليتْبيي تؼييي .4

 ؿوب حشوت چگًَگي ٍ هملذ ثيبًگش تَاًذ هي ػلوي دليك سيضي ثشًبهِ يه اػت، اّذاف تحمك فشآيٌذ اص ثخـي سيضي ثشًبهِ

 فؼبليتْبي ايٌىِ هگش ًيؼت، اّذاف ثِ دػتيبثي ضوبًت ػبهل تٌْبيي ثِ ثشًبهِ وِ وشد فشاهَؽ ًجبيذ اهب ثبؿذ، آى ػَي ثِ

 : گيشد كَست صيش

 ؿذُ عشاحي ثشًبهِ اخشاي .1

 ؿذُ تؼشيف ٍ هـخق صهبًي ّبي فبكلِ دس ثشًبهِ اخشاي پيـشفت ثشسػي .2

 (ًيبص كَست دس) خضيي اّذاف دس ًظش تدذيذ ٍ اسصيبثي .3

 اَداف تحقق اس اطميىان

 تضويي سا اّذاف تحمك ثبصًگشي ٍ وٌتشل اخشاء، ػبهل ػِ ؿذ روش وِ ّوبًگًَِ ٍ يبثٌذ هي تحمك فؼبليتْب عشيك اص اّذاف

 .وٌٌذ هي
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 ٍ فؼبليتْب تؼشيف ّوچٌيي ٍ آًْب ثِ پبػخ ٍ "چگًَِ" ٍ "هَلغ چِ" ، "چِ" ، "وؼي چِ" هبًٌذ پشػـْبيي عشح : اجـزا

 .گيشد اًدبم ثبيذ ّذف آٍسدى ثذػت ثشاي ًيبص هَسد اهىبًبت ؿٌبخت

 ؿذُ ثيٌي پيؾ ّبي ثشًبهِ ثب آًْب پيـشفت هيضاى ٍ ؿذُ اًدبم فؼبليتْبي ّوَاسُ ثبيذ ّذف آٍسدى ثذػت ثشاي  : كىتـزل

 .ؿَد هحبػجِ ثشًبهِ اص اًحشاف هيضاى ٍ ؿًَذ همبيؼِ

 ثشاي وِ اثضاسي ٍ ّب ثشًبهِ دس ثبيذ ٍ يبثٌذ ًوي تحمك ؿًَذ، هي ثيٌي پيؾ وِ آًگًَِ ّذفْب، توبهي ّوَاسُ : باسوگــزي

 ٍ وٌذ هي ثيـتش سا ّذفْب تحمك اهىبى ٍ ثشدُ ثبال سا ؿوب ٍسي ثْشُ ثبصًگشي ايي وشد، ثبصًگشي اػت ؿذُ عشاحي آًْب تحمك

 .سفت خَاٌّذ دػت اص فشكتْب ٍ هٌبثغ ايٌلَست غيش دس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


