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 دقیقه 9زمان تقریبی مطالعه: 

در این مقاله، در مورد شاخص های ارزیابی عملکرد و چگونگی انتخاب و نظارت بر آنها 
ها تواند در اکثر سازمانشاخص کلیدی عملکرد را که می ۱۸همچنین  .کنیمصحبت می

 .کنیممورد استفاده قرار گیرد به شما معرفی می

کند تا عملکرد ابزاری است که به مدیران کمک می KPI شاخص کلیدی عملکرد یا
نما عمل خوب باید به عنوان یک قطب KPI یک .سازمان، واحد یا تیم خود را بسنجند

کنید کند و نشان دهد آیا مسیر درستی را برای رسیدن به اهداف استراتژیک خود طی می
برای انتخاب وجود دارد و اگر آنها را اشتباه  KPI مشکل اینجاست که هزاران .یا خیر

در این مقاله  .انتخاب کنید، چیزی را خواهید سنجید که با اهداف شما همخوانی ندارد
های مناسب را برای  KPI خواهید خواند که شاخص ارزیابی عملکرد چیست و چگونه باید

 .سازمان خود انتخاب کنید

 

 شاخص ارزیابی عملکرد چیست؟ -۱
مخفف  Key Performance Indicator یا KPI .را روشن کنیم KPI در اولین قدم باید معنای

دهد میزان رسیدن یا این شاخص به شما امکان می .شاخص ارزیابی عملکرد است
های کلیدی عملکرد نقاط عطف و شاخص .گیری کنیداندازهنرسیدن به اهداف خود را 
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کند اهدافی را که باید به آن برسید برای سازمان یا واحد تحت مدیریت شما مشخص می
ها این شاخص .دهد بدانید میزان پیشرفت شما در آنها چقدر استو به شما امکان می

ریت و تصمیم گیری سازمان بندی شده به مدیهای دقیق و زمانهمچنین با ایجاد داده
 .کنندکمک می

شته باشید که عملکرد کل شرکت را کسب و کار دا KPI توانید یکدر باالترین سطح، می
تری داشته باشید که های کوچکتر و خاص KPI توانیدهمچنین می .کندارزیابی می

های به عنوان مثال شاخص .کنندهای خاص را بررسی میها یا واحداثربخشی تیم
های اجتماعی ممکن است مواردی مانند کلیدی ارزیابی عملکرد سازمان شما در رسانه

های اما شاخص .های دریافتی، تعداد فالوور یا نرخ تبدیل شما باشدد ریتوییتتعدا
 .کلیدی عملکرد مزایای دیگری نیز دارند

 مزایای استفاده از شاخص ارزیابی عملکرد کدام است؟ -2
های کلیدی عملکرد که در قسمت فوق ذکر شد، مزایای عالوه بر کارکرد اصلی شاخص

 :ها عبارتند از KPI دیگر

توانند پیشرفت کار های کلیدی ارزیابی عملکرد میشاخص :خگو نگه داشتن کارکنانپاس
ها در واحد فروش شما  KPI مثال یکی از .را تا سطح هر یک از کارکنان پیگیری کنند

این معیار  .ممکن است تعداد فروش ماهانه به ازای هر کارشناس فروش باشد
 .مان مشارکت داردکند که هر فرد چقدر در موفقیت ساز مشخص می

توانید استراتژی خود اکنون که اعضای تیم پاسخگو هستند، می :امکان انجام اصالحات
شود به اهداف خود نرسید، توجه را طوری تنظیم کنید که به هر چیزی که باعث می

این  .ترین افراد نیستالبته در مورد کارکنان، این لزوماً به معنای اخراج ضعیف .کنید
ها برای ارائه آموزش و راهنمایی بیشتر به  KPI توانند ازاست که مدیران میبدان معن

 .کسانی که عملکرد مناسبی ندارند استفاده کنند

افراد مختلف ممکن است نظرات متفاوتی در مورد  :اطمینان از هماهنگی میان کارکنان
ناوری اطالعات به عنوان مثال، اگر یکی از کارکنان واحد ف .معنای موفقیت داشته باشند

های بسیار و یکی از کارکنان واحد مالی با هم روی یک پروژه کار کنند، ممکن است ایده
های کلیدی ارزیابی عملکرد شاخص .متفاوتی در مورد سنجش موفقیت داشته باشند
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کند تا در جهت رسیدن به آن تالش اهداف مشترکی را برای همه کارکنان ایجاد می
 .کنند

ها راهی روشن در اختیار شما  KPI :ن سالمت سازمان و کسب و کارارزیابی میزا
توانید از برای مثال می .کندگذارند تا ببینید سازمان شما چگونه عمل میمی

های کلیدی ارزیابی عملکرد مالی برای نشان دادن میزان سودآوری کسب و کار شاخص
ها را کنترل کنید تا  KPI رهای فروش و سایتوانید شاخصیا می .خود استفاده کنید

 .اندببینید آیا در طول زمان روند صعودی یا نزولی داشته

 مراحل انتخاب و نظارت بر شاخص های عملکرد کدام است؟ -3
اما این سوال  .های عملکرد و مزایای آنها آشنا شدیدتا اینجای کار با تعریف شاخص

بر آنها نظارت کنیم؟ در ادامه  ها را باید چگونه انتخاب وماند که این شاخصباقی می
 :ایمهای عمکرد را برای شما آوردهمرحله و قدم ضروری برای ردیابی موثر شاخص ۴

شاخصی که مستقیما به شما در رسیدن به اهدافتان کمک  2یا  ۱قدم اول: کشف 
 کنندمی

آنها امکان اینکه بتوانید همه  .های متعددی هستندها و فعالیتها دارای بخشسازمان
های سازمان به آن را به شکل موثری ردیابی کنید، وجود ندارد و لزوما همه فعالیت

از سوی دیگر، نظارت بیش  .اندازه اهمیت ندارند که بخواهید همه آنها را ردیابی کنید
شود که در نهایت های سازمان نیز باعث افزایش حجم کارها میاز حد الزم بر فعالیت

 .تبرای شما سودمند نیس

معیار انتخاب کنید که به شما بیشتر از  2یا  ۱بنابراین، باید برای هر یک از اهداف خود 
به عنوان مثال، فرض کنید که هدف  .کنندبقیه در دستیابی به اهدافتان کمک می

برای دستیابی به این هدف، شما  .های آموزشی کارکنان استسازمان شما بهبود برنامه
های ارائه شده را زمان آموزشدیده یا مدتکارکنان آموزش ممکن است بخواهید درصد
تواند شاخص خوبی گیری کنید، اما هیچ کدام از اینها نمیبه عنوان یک شاخص اندازه

 .های کارکنان باشدهای آموزشی شما و توسعه مهارتوری برنامهبرای نشان دادن بهره
کاهش خطاهای کارکنان پس از تواند یک شاخص بهتر برای دستیابی به این هدف می

 .های آموزشی باشددریافت دوره

 ایدهای خوبی انتخاب کردهقدم دوم: مطمئن شوید شاخص
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های انتخابی شما باید متناسب با اهدافتان باشد، باید دارای  KPI عالوه بر اینکه
نین برای دستیابی به چ .دهنده اثربخشی آنها باشدهای دیگری نیز باشد که نشانویژگی
 :بپرسید KPI هایی الزم است تا این سواالت را در مورد هرویژگی

 گیری است؟آیا به راحتی قابل اندازه 

 آیا استفاده از این KPI تواند امکان تغییر را فراهم کند؟می 

 آیا این KPI با هدف و همچنین استراتژی کلی ما مرتبط است؟ 

 آیا تعریف و درک آن ساده است؟ 

 گیری کرد؟توان آن را به موقع و دقیق اندازهآیا می 

 های مربوط به امور کند )مانند فعالیتگیری میهای متنوعی را اندازهآیا فعالیت
 …(مشتریان، امور مالی، فرآیندهای داخلی، آموزشی و 

 کند؟آیا این شاخص در آینده نیز اهمیت خود را حفظ می 

یا باید اصالح  KPI ای از این است کهمنفی است، نشانهاگر پاسخ بسیاری از این سؤاالت 
 .شود یا به طور کلی جایگزین شود

 را به یک فرد خاص محول کنید PIK سوم: مسئولیت هر قدم

و گزارش دادن در مورد آن قرار دهید، احتمال  KPI اگر فردی را مسئول نظارت بر یک
الحات ضروری بزند بیشتر اینکه بر اساس نتایج آن شاخص دست به اقدامات و اص

علت این امر این است که شخص مسئول معموالً تمایل بیشتری برای ارائه  .است
برای مثال، مدیر یک کسب و کار را در نظر بگیرید که  .آمیز داردهای موفقیتگزارش

چنین مدیری احتماالً  .های کلی عملکرد سازمان استدر مورد شاخص” گزارش“مسئول 
ای تنظیم کند منابع سازمان را به گونهکند و سعی میتجزیه و تحلیل می را KPI نتایج

 .کند که بر نتایج آن تأثیر بگذارد

 ها نظارت کرده و آنها را گزارش دهیدKPI  قدم چهارم: بر

در نهایت، الزم است به طور مستمر شاخص های کلیدی عملکرد و نتایج آنها را در 
نظارت منظم  .بازبینی کنید… ده مانند ماهانه، فصلی و شهای زمانی از پیش تعریفبازه

همچنین از  .ها را متوجه شویدشود به راحتی علت تغییرات در نتایج شاخصباعث می
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ها به هم مرتبط هستند، الزم است ها و اهداف سازمانآنجایی که بسیاری از فعالیت
یک راه عالی و  .ط ارسال کنیدمربو هایها را برای همه افراد و گروهKPI  تا گزارش این

ساده برای گزارش دادن به این مخاطبان متنوع استفاده از داشبوردهای مدیریتی قابل 
 .سازی استشخصی

 نمونه شاخص کلیدی عملکرد و تعاریف آنها ۱۸ -۴
هر تیم و سازمانی  .ها یکسان نیستندهای کلیدی عملکرد لزوماً در همه سازمانشاخص

دسته  ۴توان به ها را میKPI تریناما مهم .خود نیاز دارد KPI بهبا توجه به اهدافش 
دسته  ۴در این  KPI نمونه ۱۸در ادامه  .تقسیم کرد: مالی، مشتریان، فرآیند و فردی

اند که در بیشتر هایی انتخاب شدهدر اینجا شاخص .برای شما آورده شده است
 .ها و کسب و کارها قابلیت استفاده دارندسازمان

 

 عیارهای مالیم 

سود: میزان سود یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی عملکرد در هر کسب و کار - ۱
فراموش نکنید که هم میزان سود ناخالص و هم میزان سود خالص را تجزیه و  .است

 .تحلیل کنید تا بتوانید میزان موفقیت کسب و کار خود در ایجاد بازدهی را بسنجید
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گیری های خود را اندازهکند تا اثربخشی هزینههزینه: این شاخص به شما کمک می- 2
 .ها را برای کاهش و مدیریت آنها پیدا کنیدکنید و بهترین راه

درآمد واقعی در مقایسه با درآمد هدف: این شاخص مربوط به مقایسه بین درآمد - 3
یم و تجزیه و تحلیل اختالفات ترس .بینی کرده بودیدواقعی و درآمدی است که پیش

 .کند تا بازدهی واحد خود را بهتر ارزیابی کنیدعدد به شما کمک می 2بین این 

های تمام شده برای تولید بهای تمام شده کاالهای فروخته شده: با محاسبه هزینه- ۴
گذاری کرده و حاشیه سود واقعی توانید محصول خود را قیمتمحصوالت خود، بهتر می

گرفتن از رقبا در فروش اطالعات مربوط به این شاخص برای پیشی .را بدست آورید خود
 .ضروری است

 Days sales outstanding  روزهای فروش معوق یا: )DSO( روزهای فروش معوق- 5
های دریافتنی معوق نسبت به روزهای فروش در یک بازه زمانی میانگین تعداد حساب

دهنده میانگین تعداد روزهایی به بیان دیگر روزهای فروش معوق نشان .معین است
پایین  DSO به طور کلی، هرچه .گرددهای اعتباری به پول نقد تبدیل میاست که فروش

ی سختگیرانه شرکت است که ممکن است باعث دهنده سیاست اعتبارباشد، نشان
دهنده مشکالت اعتباری تواند نشانباالتر نیز می DSO مقدار .کاهش فروش شود

 .آوری مطالبات خود باشدمشتریان و یا ناکفایتی شرکت در جمع

فروش بر اساس منطقه: با تجزیه و تحلیل میزان فروش در مناطق مختلف، - 6
هتری برای فروش در مناطقی که عملکرد ضعیفی داشتید گذاری بتوانید سیاستمی

 .انجام دهید

های توانید هزینههای واقعی در مقابل بودجه: با استفاده از این شاخص میهزینه- ۷
درک  .مقایسه کنید  ریزی کرده بودید،ای که برنامهانجام شده واقعی خود را با بودجه

تواند به شما کمک کند تا در آینده برنامه د میایاینکه کجا از برنامه بودجه منحرف شده
 .موثرتری برای بودجه سازمان خود تهیه کنید

 معیارهای خدمات مشتریان 

تنها )یا بهترین( راه برای  به حداقل رساندن هزینه: )CLV( ارزش طول عمر مشتری- ۸
کمک به شما  Customer Lifetime Value یا CLV شاخص .سازی جذب مشتری نیستبهینه

کند توجه کند به ارزشی که سازمان شما از یک رابطه بلندمدت با مشتری دریافت میمی
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توانید مشخص کنید کدام شما با استفاده از این شاخص ارزیابی عملکرد می .کنید
 .کند بهترین مشتریان را با کمترین هزینه جذب کنیدکانال به شما کمک می

های صورت اسبه این شاخص باید تمام هزینهرای محب :)CAC( یهزینه جذب مشتر- 9
گرفته برای جذب مشتریان را بر تعداد مشتریان جدید در بازه زمانی مورد بررسی تقسیم 

یکی از مهمترین معیارها در کسب و  Customer Acquisition Cost یا CAC شاخص .کنید
ما در ارزیابی تواند به شزیرا می .شودکارهای تجارت الکترونیک در نظر گرفته می

 .های بازاریابی خود کمک کنداثربخشی کمپین

رضایت و حفظ مشتری: موفقیت در این شاخص در ظاهر امری ساده است و - ۱۰
اما از  .کافیست تا مشتری را خوشحال کنید و آنها همچنان مشتری شما خواهند بود

و فروش  ها هدف از این شاخص، افزایش منفعت سهامداراننظر بسیاری از شرکت
توانید این شما می .بیشتر است و بنابراین رضایت مشتری به تنهایی کافی نیست

گیری کنید، از جمله با نمره رضایت مشتریان و شاخص را با معیارهای متعددی اندازه
 .کننددرصد مشتریانی که خرید را تکرار می

که شاخص  coreNet Promoter S پیدا کردن: )NPS( کنندگانشاخص خالص ترویج- ۱۱
بینی میزان رشد بلندمدت ها برای پیششود، یکی از بهترین راهوفاداری هم نامیده می

های فصلی را برای در سازمان خود، نظرسنجی NPS برای تعیین شاخص .شرکت است
مشتریان خود ارسال کنید تا ببینید چقدر احتمال دارد که سازمان شما را به کسی که 

با استفاده از نتایج و ارقام اولین نظرسنجی خود یک خط مبنا  .نندشناسند توصیه کمی
 .ایجاد کنید و تدابیری را در نظر بگیرید که به رشد سه ماهه آن اعداد کمک کند

تعداد مشتریان: همانند شاخص سود، تعریف این شاخص ارزیابی عملکرد نسبتاً - ۱2
و از دست  که به دست آوردهاین شاخص مربوط به تعداد مشتریانی است  .ساده است

با تعیین این شاخص، بهتر متوجه خواهید شد که آیا نیازهای مشتریان خود  .ایدداده
 .کنید یا خیررا برآورده می
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 معیارهای فرآیند 

های جدید، تعداد های پشتیبانی مشتری: تجزیه و تحلیل تعداد تیکتتیکت- ۱3
کند تا دگی به آنها به شما کمک میهای رسیدگی شده و زمان الزم برای رسیتیکت

 .بهترین واحد خدمات مشتری را در صنعت خود ایجاد کنید

درصد نقص محصول: تعداد محصوالت معیوب را در نظر بگیرید و آن را بر تعداد - ۱۴
این به شما درصد  .کل محصوالت تولید شده در بازه زمانی مورد بررسی تقسیم کنید

واضح است که هرچه بتوانید این عدد را کمتر کنید، بهتر  .دهدمحصوالت معیوب را می
 .است

توان در هر صنعت به طور متفاوتی گیری کارایی به نسبت رقبا: کارایی را میاندازه- ۱5
در این صنایع  .بیایید از صنایع تولیدی به عنوان مثال استفاده کنیم .گیری کرداندازه

ا تجزیه و تحلیل تعداد محصوالتی که در هر توانید کارایی سازمان خود را بشما می
کند، کنید و میزان درصد زمانی که کارخانه شما در تولید روز فعالیت میساعت تولید می
 .اندازه گیری کنید

 معیارهای فردی 
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خود، تعداد کارکنانی را که شرکت را ترک  ETR برای تعیین: )ETR( نرخ خروج کارکنان- ۱6
باالیی  ETR اگر .و آن را بر میانگین تعداد کارکنان تقسیم کنید اند در نظر بگیریدکرده

دارید، باید زمانی را برای بررسی و بازبینی در فرهنگ سازمانی، مزایای استخدامی و 
 .محیط کاری خود صرف کنید

های شغلی در سازمان: زمانی که درصد باالیی از متقاضیان میزان تقاضا برای فرصت- ۱۷
دهند، این های شغلی موجود در سازمان شما درخواست میی فرصتواجد شرایط برا

دهد و در معرض حداکثری کارجویان یعنی سازمان کار خود را به خوبی انجام می
 .شایسته است

رضایت کارکنان: کارکنانی که خوشحال هستند بیشتر و بهتر کار خواهند کرد؛ به - ۱۸
ها و سایر معیارها نان از طریق نظرسنجیگیری میزان رضایت کارکاندازه .همین سادگی

 .برای سالمت واحد و سازمان شما حیاتی است

 کالم آخر -5
تعداد زیادی  .های آنها آشنا شدیدهای ارزیابی عملکرد و نمونهدر این مقاله با شاخص

توانید همه آنها را انتخاب و بر آنها ها وجود دارند و شما عمالً نمیاز این نوع شاخص
ً به پیشبرد اهداف  KPI بنابراین باید فقط .نظارت کنید هایی را انتخاب کنید که واقعا

ها را بررسی کرده و برای اینکار الزم است تا این شاخص .کنندمی سازمان شما کمک
در مرحله بعد  .مشخص کنید کدام موارد برای کسب و کار شما مناسب هستند

کنند انتخاب کرده و در سرتاسر هایی را که بیشتر به اهداف شما کمک می KPI توانیدمی
معرفی شده در این  KPI نمونه ۱۸از  توانیدبرای شروع می .سازی کنیدسازمان خود پیاده

.مقاله استفاده کنید
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