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اهداف و نتایج کلیدی

.خالصه موارد ضروری که باید بدانیم

OKR
یا اهداف و Objective & Key Resultsمعادل 

.نتایج کلیدی است
شامل اهداف در سطح سازمان با : (Os)اهداف 

تحقق توام با . نتایج ملموس و شفاف است
ایجاد ارزش / موفقیت اهداف باید به همراه خلق 

.شفاف برای سازمان باشد
نتایج کلیدی چگونگی (: KRs)نتایج کلیدی 

لیدی نتایج ک. دستیابی به اهداف را تبیین می کند
شامل ورودی ها یا اقالم تحویلی برای دستیابی

.هستند( اهداف)به بروندادها 

OKRنکته در مورد ۵
:الهام بخشی، همراستایی و توانمندسازی•

تمرکز بر الهام بخشی برای توانمندی و 
همراستایی

زمینه تمرکز ۵تا ۳حداکثر : ۳قاعده حدود •
دشواری مدیریت )برای هر تیم و هر نفر 

(بیش از آن
نوع –( هاKPI)شاخص های کلیدی عملکرد •

ها باید نتایج کلیدی KPI: هاKRخاصی از 
.فردی یا تیمی باشند

خلق نتایج : رها کردن کسب و کار معمول•
هاOKRتحول آفرین به کمک 

ان خود از همکار: باال به پایین و پایین به باال•
های خود را برای حمایت از KRبخواهید 

اهداف تعریف کنند و اهداف را در سطح 
.سازمان و واحدها تعریف کنند

OKRساختار ساده 

اهداف استراتژیک 
تمرکز بلندمدت

(O)اهداف سازمانی (O)اهداف سازمانی 

نتایج کلیدی
(KR)

نتایج کلیدی
(KR)

نتایج کلیدی
(KR)

نتایج کلیدی
(IKRs)فردی 

نتایج کلیدی
(IKRs)فردی 

نتایج کلیدی
(IKRs)فردی 

تعریف توسط مدیران ارشد

اتعریف توسط مدیران واحده

تعریف توسط همکاران 
همراستا با اهداف واحد سازمانی

جهت گیری های کالن و بلند مدت راهبردی سازمان

اهداف ساالنه سازمانی
تک جمله و عبارت کوتاهآغاز با فعل
 (  آنچه باید رخ دهد و چرایی آن)تاثیرگذار
1ماهیت ساالنه

اهداف در سطح واحدها/ نتایج کلیدی 
 قابل تعریف به صورتKPIsآغاز با فعل
پشتیبانی توسط یک مدیر
 (فصلی)نتایج شاخص ها یا تالش ها

نتایج کلیدی فردی
پیشنهاد توسط افرادآغاز با فعل
نتایج فصلی در قالب شاخص یا نتیجه
 (خواسته)تعهد شده یا مورد انتظار

OKRچرخه فصلی 
های سازمانی و OKRتعیین 

1زمینه های تمرکز فصل 

تعیین اهداف در سطح واحد

گزارش پیشرفت های افرادKRتعیین 
فردی

یا تیمی1به 1مرور 

مرور ماهانه شاخص ها

1گزارش فصل 
های KRو تنظیم 

۲فصل 

یا تیمی1به 1مرور 

م مرور فصلی و بازتظی
و تعیین زمینه های 

۲تمرکز فصل 

۲هفته اول فصل (تکرار)ماه ۳شامل –۱فصل ۱هفته پیش از شروع فصل 

KRsمرور ماهانه هاKPIمرور هفتگی 
مرور فصلی و 

بازتنظیم
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های هم راستا در سطح سازمانOKRتنظیم 

(اهداف واحدها)سازمان KRsتعیین 

(IKRs)های هم راستای فردی KRتعریف 

OKRنمونه دسته های 

 گام نخست تعیین اهداف در سطح سازمان و
اهداف باید با . هدف ساالنه است۵تا ۳تعیین 

.اهداف استراتژیک هم راستا باشند
در قالب کارگاه های برنامه ریزی برای : چگونه

.تعیین اهداف
مدیران ارشد:چه کسی
ت شناسایی اهداف دارای اولوی: نکات برنامه ریزی

شامل آنچه باید در نیمه اول یا )باالی سازمان 
۳این موارد نباید بیش از (. دوم سال تحویل شود

.مورد باشند۵تا 
پرسش هایی برای شناسایی اهداف:
می خواهیم به چه چیزی دست پیدا کنیم؟❑
چه چیزی باید محقق شود؟❑
آیا خواننده اهداف نسبت به انتخاب های ❑

؟پیش  روی مطلع خواهد شد

این نتایج در عین حال اهداف واحدهای . گام دوم تعیین نتایج در سطح سازمان است
.سازمانی هم هستند

معادل پیشنهاد می شود برای سهولت بیشتر نتایج کلیدی سطح سازمان،: نکته مهم
.اهداف واحدهای سازمانی هستند

معاونان/ مدیران : چه کسی
معاونان براساس اهداف سازمانی، / مدیران :چگونهKRsموارد . را پیشنهاد می کنند

.پیشنهادی توسط مدیران ارشد برای هم رااستایی غربال می شوند
دنتایج کلیدی در سطح سازمان، اهداف واحدهای سازمانی هستن: نکات برنامه ریزی  .

نتایج کلیدی ساالنه تنظیم می شوند و در عین حال دارای اقالم تحویلی یا 
موارد مورد انتظار را شناسایی کنید، سایر موارد . هدف گذاری های فصلی هستند

.تعهدات هستند
توصیه هایی برای تعریف نتایج کلیدی
چگونگی تحقق KRsنتایج کلیدی درون دادهایی برای تحقق خروجی ها هستند، به عبارت دیگر ❑

.اهداف را تبیین می کنند
.الیت رایک نتیجه کلیدی خوب تعریف شده، یک قلم تحویلی یا نتیجه را مشخص می کند و نه یک فع❑
❑KRs معموال جمالتی شامل فعل بوده، در عین حال در مورد آنچه تحویل خواهد شد و شواهد تکمیل

.آن توضیح می دهند

 در گام آخر از هریک از افراد خواسته می شود، نتایج کلیدی را
(  در سطح سازمانKRs)همراستا با اهداف واحدهای سازمانی 

.تعریف کنند
کارکنان: چه کسی
۳ه کاربرگی در اختیار هریک از کارکنان قرار می گیرد ک:چگونه

.نتیجه کلیدی را به آن اضافه کنند
نکات برنامه ریزی :KRs ساالنه تعریف می شوند و در عین حال

موارد مورد. دارای هدف گذاری یا اقالم تحویلی فصلی هستند
.انتظار را تعیین کنید، سایر موارد تعهدات هستند

توصیه هایی برای تعریف نتایج کلیدی
اعضای تیم باید نتایج کلیدی خود را هم راستا با اهداف واحد سازمانی ❑

.تعریف کنند
ف باید به صورت ساالنه با اهداف یا اقالم تحویلی فصلی تعریKRهر ❑

به عبارت دیگر، نتایج کلیدی افراد دارای تمرکز و هدف کذاری . شود
.فصلی باشند

❑KRs معموال جمالتی شامل فعل بوده، در عین حال در مورد آنچه تحویل
.خواهد شد و شواهد تکمیل آن توضیح می دهند

بهبود 
عملکرد 
فروش 

در سطح 
تمامی 
تیم ها 

(O1)

تحقق فروش 
فصلی به 

میزان حداقل 
هزار دالر ۵۰۰

(KR- DO)

افزایش نرخ فروش موفق از 
(IKR)درصد ۲۷درصد به ۲۲

افزایش تعداد تماس های 
در ۶به ۳برنامه ریزی شده از 

(IKR)هفته 

1۰افزایش متوسط معامالت از 
(IKR)هزار دالر 1۲به 
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