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و  تعیین اهداف 
 استراتژی های برنامه



 گامهای تدوین برنامه ریزی عملیاتی
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ریزی عملیاتی مراحل برنامه  

  
   موجودتحليل وضعيّت 
 عملياتی یا اهداف اختصاصیتعيين اهداف 
 تاکتيک ها ) عملياتی اهداف به تعيين طرق نيل
) 
تاکتيکهاي الزم براي هر  تعيين فعّاليّت 
بيان شرح تفصيلی هر فعّاليّت 
 ارزشيابیتعيين شيوه پایش و 
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 و استراتژی ها اهدافتعیین 

  یابيم ؟خواهيم به کجا برویم یا به چه دست می 
 .پاسخ ميدهد   What به سوال: هدف   
 
از چه طریقی می خواهيم برویم ؟ 

پاسخ ميدهد   How به سوال( : تاکتیک ) استراتژی  
. 
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 تعیین اهداف برنامه
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 اهمیّت اهداف برنامه

   کند را مشخص می نامزاسا ید حاومسير و جهت حرکت 
 گردد ها می ها و هماهنگی فعّاليّت موجب تمرکز تالش 
شوند ، می(همانرب)سبب ایجاد انگيزه براي اجراي عمليات 
 سازند ارزشيابی برنامه را ممكن می 
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 برنامهاهداف 

   (Goals)اهداف کلی 

موريت سازمان، بهدار منطقه  باتوجه به مشكالت اولوّيت
 
ن ايدار ب جهتلی صورت كلي، غير كّمي و  و ما

 شود مي

 عملیاتی - (Objectives)اهداف اختصاصی  

نها را  و را مشخص کرده ( استراتژیک )  كلي اهداف اجزاي تشكيل دهنده 
 
.  سازد ميسنجش قابل ا

 گردد برنامه قابل ارزشيابي مي بدینوسيله
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  کلی مثال هدف

 شيوه زندگی مردم  اصالح 
 کاهش بيماریهاي شغلی 
  معضالت اعتياد در جامعهکاهش 
  کاهش معضالت بهداشتی حاشيه نشينی

   شهرها
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برنامه( اختصاصی ) اهداف عملیاتی تعیین   

 :برای تعیین اهداف عملیاتی   
 

( اجزای ) با استفاده از بارش افکار و شبکه علیت  عوامل موثر بر ایجاد 
 .را تعیین می کنیم ( اهداف کلی ) اهداف استراتژیک 

 
اگر تعداد اهداف عملیاتی تعیین شده زیاد باشد می توان با استفاده از 

 .چند هدف مهم را انتخاب نمود . جدول اولویت بندی و انتخاب 
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  عملیاتی مثال هدف
  به  كودكان سني هاي گروه در د ويتامين كمبود شيوع كاهش•

 1395 سال پايان تا موجود وضعيت درصد 1 ميزان

 

  درطيف استان ساله 8 -10 آموزان دانش ادرار يد ميانه وارتقا حفظ•
  هاي نمونه %50 از بيش كه نحوي به درليتر ميكروگرم 100 -200

 . باشد ليتر در گرم ميكرو 100 از باالتر ، 92 سال تاپايان ادرار يد

 

  %90از بيش كه نحوي به يددار نمک مصرف پوشش وارتقا حفظ•
  يددار ازنمک 92 سال پايان تا استان روستايي و شهري خانوارهاي

 .نمايند استفاده شده تصفيه
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رعایت ( اختصاصی ) اهداف عملیاتی تعیین باید در نکاتی که 
 شود

 بر بروز مشكالت منطقهعوامل مؤثر درنظر داشتن 

 يندهشرايط محيطي، منابع توجه به
 
 داخلي و ا

 (يافتني تعيين اهداف دست) واقعّياتتوجه به 

 اهدافكّمي كردن 

 قيد زمانيمنظور كردن 

تعيين اهداف با مشاركت كاركنان 

 هدف نهاي  يدرنظر داشتن 

بندي اهداف اولوّيت 

دننكني ثنا خر ر گيدكيج ياتنف ادهاه كه تك ن نياا به جوت 
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 ( (Specific Objectives  ی صاصتخاف ادهات ایصوصخ

                                              دارای موضوع مشخصSpecific     
 گیری باشند اندازهقابل                                Measurable   
 یافتنی باشند دست                                          Achievable 

  و واقع گرایانه        باشندمرتبط با هدف کلیRelevant 
 دارای زمان مشخص باشند           Time-bounded 

 :طور كلي بايد به

 باشند SMART اهداف اختصاصي



 معيار هاي هدف اختصاصي

• S 

• M 

• A 

• R 

• T 

 معیار های هدف اختصاصی
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 معيار هاي هدف اختصاصي

• Specific  

• M 

• A 

• R 

• T 

مشخص باشد گروه هدفو  موضوع  

 معیار های هدف اختصاصی
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 معيار هاي هدف اختصاصي

• Specific  

• Measurable 

• A 

• R 

• T 

مشخص باشد گروه هدفو  موضوع  

باشد قابل اندازه گيري  

 معیار های هدف اختصاصی

15 



 قابلیت اندازه گیری مهمترین معیار هدف اختصاصی است 
 

 !!چرا ؟؟
كه اندازه گرفته شود انجام خواهد شد كاري. 
 را از  موفقيتاگر نتوانيم نتايج را اندازه بگيريم نمي توانيم

 تميز دهيم شكست
 اگر نتوانيم موفقيت ها را شناسايي كنيم نميتوانيم به آنها

 دهيم پاداش
 ًبه شكست پاداش اگر نتوانيم به موفقيت پاداش دهيم احتماال

 خواهيم داد
 بياموزيماگر نتوانيم موفقيت را شناسايي كنيم نميتوانيم از آن 
 اگر نتوانيم شكست هاي خود را تشخيص دهيم هيچگاه

 اصالح كنيمنميتوانيم اشتباهاتمان را 
 حمايت اگر نتوانيم موفقيت هاي خود را اثبات كنيم نميتوانيم

 را جلب كنيم ديگران

 



 معيار هاي هدف اختصاصي

• Specific  

• Measurable 

• Achievable 

• R 

• T 

مشخص باشد گروه هدفو  موضوع  

باشد قابل اندازه گيري  

 باشددست يافتنی 

 معیار های هدف اختصاصی
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 معيار هاي هدف اختصاصي

• Specific  

• Measurable 

• Achievable 

• Relevant 

• T 

مشخص باشد گروه هدفو  موضوع  

باشد قابل اندازه گيري  

 باشددست يافتنی 

 باشدمرتبط با هدف کلی 

 معیار های هدف اختصاصی
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 معیار های هدف اختصاصی

• Specific  

• Measurable 

• Achievable 

• Relevant 

• Time Bound  

مشخص باشد گروه هدفو  موضوع  

باشد قابل اندازه گيري  

 باشددست يافتنی 

باشدمرتبط با هدف کلی   

باشد محدود به زمان  
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مراجعين به کلينيک بهبود کنترل دیابت در ”آیا هدف 
 است ؟ SMART“ 90در سال  Aدیابت شهرستان 

• Specific  

• Measurable 

• Achievable 

• Relevant 

• Time Bound  

 خير

 خير

 هميشه قابل دسترسي است چون استاندارد مبهم است

 بلی

 بلی
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کاهش قند خون تمامی خدمت گيرندگان کلينيک دیابت در ”آیا هدف 
 است SMART“ 90در سال  mg/dl 125 به ميزان پایين تر از  Bشهرستان 

• Specific  

• Measurable 

• Achievable 

• Relevant 

• Time Bound  

 بلی  تمامی خدمت گيرنده ها

 mg/dl 125بلي، كاهش قند خون به كمتر از 

 خير

 بلی

 بلی
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 افتد؟ اتفاقی می رعایت نشود چه  SMARTهنگامی که 

 گروه احساس موفقیت میکننداعضای همیشه 
 ممکن است مقادیر پایین تر از استاندارد هم پذیرفته

گروه انگیزه ای برای تالش در جهت بدست  . شوند
 .آوردن باالترین کیفیت ها نخواهد داشت
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  احساس خستگی توأم با دلزدگی خواهند اعضای گروه
 .داشت 

  شد انگیزگی ایجاد خواهد بی. 
  راحتی تسلیم شرایط دشوار خواهند شدبه. 
  حمایت نخواهند کرداحساس. 
 سایر عواقب ؟ 
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 افتد؟ اتفاقی می رعایت نشود چه  SMARTهنگامی که 
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   در برنامه ریزی به این نکات توجه کنید: 

     تحت پوشش است نه صرفا ارتقاي سالمتی مردم هدف از تهيه و تدوین برنامه
 .پاسخ به درخواست استان  و یا تامين اعتبار 

    فراموش..... ( بررسی روند اجراي برنامه  و  –نظارتهاي دوره اي ) فعاليتهاي جاري  
چون این فراموشی ممكنست در سال آینده برنامه هاي جاري را دچار اشكال  .   نشوند

 .کنند 

در داخل هر برنامه اولویتها را مشخص .  تمام برنامه ها از اولویت یكسان برخوردارند
 .کنيد 

    را بخود اختصاص   وقت سيستم% 30اجراي طرح مداخله براي اولویتها نباید بيش از
 .دهد 

    پایش برنامه بصورت مرتب و ارزشيابی بصورت دوره اي انجام شود. 

    که در طول سال اجرا  در پایان سال یک ارزشيابی روشن از برنامه ايسعی کنيد
کردید داشته باشيد  چون تجربه حاصل از اجراي برنامه ریزي در هر سال ميتواند  

 .راهنماي خوبی براي برنامه عملياتی سال بعد باشد 

    است  عمل کردن به آنمهمتر از نوشتن برنامه عملياتی. 

     که هر کس با خواندن آن بتواند با  شفاف و روشن باشدبرنامه عملياتی باید آنچنان
 .آن ارتباط برقرار  کند  
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برنامه( تاکتیک های ) استراتژی ها تعیین   

 .تاکتیک یعنی روش رسیدن به هدف یا اهداف عملیاتی 
 .  کمی نیستند ، تاکتیک ها بر خالف اهداف 

 ( :استراتژی ها ) برای تعیین تاکتیک ها  
 

 ( روش های ) با استفاده از بارش افکار و شبکه علیت  عوامل موثر
 .را تعیین می کنیم ( اهداف اختصاصی ) نیل به اهداف عملیاتی 

  اگر تعداد تاکتیک های تعیین شده زیاد باشد می توان با استفاده از
 .چند تاکتیک مهم را انتخاب نمود  ،جدول اولویت بندی و انتخاب 



   
 

  (استراتژی ) تاکتیک  معیار های انتخاب بهترین
   
 سهولت اجرا1) 

 مقبولیت2)

 اقتصادی بودن3)

 مشارکت فعالترغیب 4)

 بین بخشی همکاریترویج 5)

 انعطاف پذ یر و قابل انطباق با شرایط6)
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 چگونه برنامه عملیاتی تدوین کنیم ؟؟
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 .وضعيت موجود را تبيين کنيد  – 1 

     حياتی  زیج نتایج 

         سالنامه هاي آماري مرکز آمار ایران 

      سرشماري 

       اطالعات بدست آمده از طریق نظارتهاي دوره اي 

       اطالعات بدست آمده ازI.M.E.S   

     طرح سرشماري مراکز هدف بهداشت محيط و حرفه اي 

      غير واگيرنظام مراقبت  عوامل خطر دربيماریهاي طرح 

      نتایجANIS -   DHS  
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به اهداف کالن اعالم شده توسط معاونت امور  – 2
 .توجه نمائيد ( مرکز بهداشت استان ) بهداشتی  
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اعالم شده از ( عملياتی ) به اهداف اختصاصی  – 3
(  مرکز بهداشت استان ) سوي معاونت امور بهداشتی  

در صورتی که ابهامی هست از گروه . توجه نمائيد 
 .کارشناسی استان سوال نمائيد 
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یک  ،با در نظر داشتن وضعيت موجود شهرستان  – 4
یا چند مورد از اهداف اختصاصی اعالم شده توسط 

مرکز بهداشت استان را به عنوان طرح مداخله 
 .ساالنه انتخاب نمائيد 
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در صورت لزوم یا نياز می توانيد هدف عملياتی   – 5
را به اهداف ریزتري بشكنيدو به عنوان طرح مداخله 

ولی با گروه کارشناسی استان . ساالنه انتخاب کنيد 
 .هماهنگ شوید 
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براي هر هدف اختصاصی با استفاده از ابزارهاي  – 6
مناسب را ( تاکتيک هاي ) برنامه ریزي  استراتژیهاي  

 .تعيين نمائيد 



34 

را ( تاکتيک ها ) اولویت دار ترین استراتژي ها  – 7
 .مشخص کنيد 
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براي هرکدام از استراتژي هاي تعيين شده با  – 8
فعاليت ها را  ،استفاده از ابزارهاي برنامه ریزي 

 .تعيين کنيد 
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 .  اولویت دار ترین فعاليت ها را انتخاب نمائيد  – 9


