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 دقیقه 10زمان تقریبی مطالعه: 

چیست و چه کاربردی در سازمان ها و کسب و  OKR در این مقاله خواهید خواند که
با این مقاله و وبالگ فراگستر همراه  OKR مزیت ۸همچنین برای آشنایی با  .کارها دارد

 .باشید

پایان برای پر هایشان، اغلب در تالشی بیخیلی از مدیران اذعان دارند که در سازمان
 روش .های تدوین شده و اجرا و دستیابی به آنها هستندکردن شکاف بین استراتژی

OKR  یا روش اهداف و نتایج کلیدی(، راهکاری است که برای حل همین مشکل به(
ها   OKRا اهداف سازمانتان را عملی کنید،اگر در تالش هستید ت .وجود آمده است

تان کمک به شما و تیم OKR استفاده مناسب از .توانند ابزاری عالی برای شما باشندمی
ترین موضوعاتی را باید بر آنها تمرکز کرد مشخص کنید و کارکنان را برای کند تا مهممی

نکاتی که باید در مورد  تریندر این مقاله مهم .دستیابی به اهداف مشترک همسو کنید
در سازمان خود  OKR ، تعیین و اجرای استراتژی و نحوه شروع استفاده ازOKR مزایای

 .بدانید، توضیح داده شده است
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1- OKR چیست؟ 
است، یک تکنیک هدف گذاری فصلی  Key Results و Objectives که مخفف OKR روش

 :بخش اساسی تشکیل شده است 2است که از 

  ،خواهید چه چیزی گویند که میکیفی بوده و به شما می” اهداف“در این روش
 .را بهبود ببخشید

 “کنندکه کمی هستند و نحوه دستیابی به هدف را مشخص می” نتایج کلیدی. 

 
هایی است که راه” بررسی هفتگی“و ” ابتکارات“عبارتند از  OKR جزء حیاتی دیگر فرآیند 2

 :ها و تجزیه و تحلیل میزان پیشرفت شما در آن هستند OKR برای تحقق بخشیدن به

 هایی است که به شما در دستیابی به ها و طرحابتکارات شامل تمام پروژه
 کند،اهدافتان کمک می

 های آتی را پیگیری کند دستاوردها و برنامهگزارشات هفتگی به شما کمک می
 .کنید
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2- OKR  چه کاربردهایی در کسب و کارها دارد؟ 
ها از سایر ابزارهای به طور ناگهانی ظاهر نشد و پیش از آن سازمان OKR چارچوب

اما همه چیز  .کردندها استفاده می KPI و SMART ها، اهداف MBO مدیریت اهداف مانند
، مدیرعامل اینتل، مفهوم (Andy Grove) تغییر کرد، زمانی که اندی گرو 1۹۷0در دهه 

ادغام کرد تا روش جدیدی را ایجاد کند که اکنون به ” نتایج کلیدی“را با مفهوم ” اهداف“
این روش را از وی  (John Doerr) چند سال پس از آن، جان دوئر .شناسیممی OKR عنوان

 .ها را در کمپانی گوگل مورد استفاده قرار داد OKR آموخت و

به مدیران گوگل )لری پیج و سرگئی  OKR به عنوان یک چارچوب نتیجه محور، مدیریت
های جدیدی برسانند و هزاران شرکت از آن زمان یاد برین( کمک کرد تا گوگل را به قله

لری پیج، یکی از بنیانگذاران گوگل،  .استفاده کنند OKR شاند که از اصول روگرفته
 :گویدها اینگونه می OKR درباره

OKR  آنها کمک کرده اند تا هدف  .برابری را برای ما مقدور کردند 10ها را دستیابی به رشد
آنها من و  .شاید حتی قابل دستیابی شود« سازماندهی اطالعات جهان»بزرگ ما در 

 .”کت را به موقع و در مسیری که بیشترین اهمیت را داشت نگه داشتندبقیه اعضای شر 

ها برای OKR امروزه مدیران لینکدین، توییتر، اسلک، اسپاتیفای، اوبر و مایکروسافت از
های بهبود و به اشتراک گذاشتن آنها در سراسر سازمان استفاده مشخص کردن اولویت

 .کنندت در مسیر درست هماهنگ میها را برای حرککنند و به کمک آن تیممی

 چیست؟  KPI با  OKR تفاوت -3
به  KPI ممکن است بسیار شبیه OKR در روش” نتایج کلیدی“همانطور که قبال گفتیم، 

هایی است که به شما ، شاخصشاخص های کلیدی عملکرد یا KPI منظور از .نظر برسد
گیری کرده و با دهند تا عملکرد سازمان خود را در موضوعات مختلف اندازهامکان می

هم یکی  OKR در روش .نظارت بر آنها بتوانید به عملکرد مورد نظر خود دست پیدا کنید
ن سوال بنابراین ای .وجود دارند که شما باید به آنها دست پیدا کنید” نتایج کلیدی“سری 

پردازند، شود که اگر هر دو مفهوم به نظارت برای دستیابی به نتایج خاصی میمطرح می
 .چه تفاوتی میان آنها وجود دارد

 KPI هدف از .روش و نحوه کار آنها متفاوت است 2برای شروع باید گفت هدف این 

هایی است کار با نظارت بر و بهبود شاخصبهبود عملکرد کلی سازمان است و روش این
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ایجاد تغییر در سازمان برای دستیابی به  OKR اما هدف از .که مربوط به عملکرد است
تعیین ” اهداف“بر اساس ” نتایج کلیدی“در این روش  .خاص سازمان است” اهداف“

 .، ممکن است مستقالً اهمیتی نداشته باشند”اهداف“شوند و بدون در نظر گرفتن می

شوند و مربوط به عملکرد خودشان هدف محسوب میهای کلیدی بنابراین شاخص
گیری اهدافی هستند که شما همیشه با آنها در سازمان سر و کار دارید و قابل اندازه

هایی )مثل شاخص سود و شاخص هزینه جذب مشتری( چنین شاخص .هستند
مواردی هستند که شما همیشه باید به آنها توجه کنید و مربوط به عملکرد عمومی 

اهداف و نتایج “اما  .زمان و هدف غایی هر کسب و کار یعنی کسب سود استسا
راه برای رسیدن به آن است اندازهای شرکت است و یک نقشهمربوط به چشم” کلیدی

 .های کاری سازمان مرتبط استخاص و فعالیت” اهداف“مستقیما به ” نتایج“و 

 کدام است؟  OKRمزایا و فواید -4
مورد از  ۸در این قسمت  .«ها مهم هستند؟ OKR چرا»پرسید احتماال هنوز از خود می

تواند به تیم شما در دستیابی به اهدافش کمک کند، آورده شده ها که می OKR مزایای
 :است

 ایجاد یک تمرکز دقیق 

کند، این است که به شما کمک ها که استفاده از آنها را جذاب می OKR اولین مزیت
 .کنند تمرکز دقیقی برای تیم خود و به طور کلی در سازمان ایجاد کنیدمی

شود های تمرکز خود، به شما توصیه میهای سه ماهه و تعیین حوزه OKR هنگام تعیین
نتیجه کلیدی را برای پشتیبانی از آن هدف  3تا  2که تنها یک هدف برای هر تیم و 

به کارهای غیرضوری بپردازید و مجبور شوید  شود نتوانیداین کار باعث می .انتخاب کنید
ماه آینده چه چیزی حیاتی ترین زمینه  3قبل از هر کاری به این فکر کنید که در طول 

 .برای بهبود یا اصالح است و بیشترین تالش را به آن اختصاص دهید

 هاسازماندهی اهداف و فعالیت 

دهند ته در اختیار شما قرار میاین است که اهدافی منظم و ساختاریاف OKR مزیت دیگر
 .شودهای سازمان با یکدیگر میسازی تمامی فعالیتتر شدن همگامکه باعث آسان
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کنند تا ها و واحدهای مختلف سازمان کمک میبه تیم” اهداف و نتایج کلیدی“روش 
آنها همچنین با ارائه بینشی  .اطمینان حاصل کنند که اهداف آنها با هم تداخل ندارند

کنند، کنند و چگونه پیشرفت را نظارت میدر مورد آنچه که دیگران روی آن کار می
 .کنندهمکاری در سطح شرکت را تشویق می

 OKR کنید، هر تیم باید دوباره بررسی کند که این یا آن ابتکاروقتی به فعالیت فکر می

 .دارد یا خیر کند و آیا ارزش دنبال کردن آن راچگونه به نتیجه کلیدی تیم کمک می

 تر کردن اهداف کالنپررنگ 

توانند بر اهداف کالن تیم )و شرکت( سایه های روزانه به راحتی میوظایف و مسئولیت
توانید اطمینان حاصل کنید که اعضای تیم به طور ها، می OKR اما با کمک .بیندازند

توانید ل میکنند و در عین حامداوم برای رسیدن به اهداف اصلی سازمان تالش می
 .شودمطمئن شوید که وظایف روزمره شرکت به خوبی انجام می

های هفتگی استفاده کنید و کارهایی ، از برنامهOKR دتوانید در فرآینبرای انجام اینکار می
کنید دست یافتن به نتایج را برای انجام دادن در طی یک هفته انتخاب کنید که فکر می

ها این فرصت را همچنین با هفتگی کردن برنامه .کندمیکلیدی مدنظر شما را تسریع 
، برنامه هفتگی ”اهداف و نتایج کلیدی“خواهید داشت که همراه با گزارشات هفتگی از 

های جدید را برای را ببینید و اولویت OKR خود را نیز به بحث بگذارید، وضعیت فعلی
 .هفته بعدی تنظیم کنید

 های هفتگیبندی برنامهاولویت 

ها و وظایف هفتگی بهتر عمل کنید، بندی برنامههرچه شما و کارکنانتان در اولویت
ها  OKR  توانید مطمئن شوید که در مسیر دستیابی به اهداف خود هستیدتر میراحت

آنها همچنین  .کنند تا ببینید کدام کارها نیازمند بیشترین توجه هستندبه شما کمک می
شوند که هیچ کار مهمی را از قلم شوند و باعث میمی مانع از انحراف توجه شما

 .نیندازید

 رهگیری و اندازه گیری میزان پیشرفت 

تان برای اندازه گیری پیشرفت راهی واضح را برای شما و تیم” اهداف و نتایج کلیدی"
 توانیداز آنجایی که از همان ابتدا نتایج کلیدی را شناسایی کرده اید، می .کنندفراهم می
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هیچ حدس و گمانی در این رویکرد  .بگویید که چقدر به اهداف خود نزدیک هستید
تواند هیچ کس نمی .وجود ندارد، به این معنی که همه اعضای تیم شما پاسخگو هستند

در اعداد و ارقام تغییری ایجاد کند، یا سوءعملکرد خود در انجام یک تکلیف خاص را 
 .توجیه کند

 زارشات مالی سازمانبهبود جلسات تیمی و گ 

چه در حال برگزاری یک جلسه هفتگی تیم یا یک جلسه برای ارایه گزارش مالی سه 
کنند ها به شما کمک می OKR کنداین جلسات را معنادارتر می OKRماهه شرکت باشید، 

آنها  .تا در مورد دستیابی به یک هدف خاص دقیقاً نحوه عملکرد خود را توضیح دهید
کنند گزارش عملکرد سازمان را با استفاده از تصاویر و ما کمک میهمچنین به ش

کند که همه مخاطبان درک مشترک اینفوگرافی نیز نمایش دهید و اطمینان حاصل می
 .و خوبی از عملکرد سازمان داشته باشند

 هاتفویض مسئولیت 

تر ها را راحت ها کمک کند تا مسئولیت پروژهتواند به مدیران تیمها می OKR استفاده از
برای  .پذیری و مشارکت تمامی اعضای تیم را افزایش دهندواگذار کنند و مسئولیت

 .ها را به اعضای تیم واگذار کنند OKR توانند مسئولیت تنظیمانجام این کار مدیران می
جدیدی که ” اهداف“شود آنها انگیزه بیشتری برای دستیابی به اینکار همچنین باعث می

مدنظر ” نتایج کلیدی“کنند داشته باشند و تالش و نوآوری بیشتری برای تحقق تعیین می
 .خود انجام دهند

به اعضای تیم با برگزاری جلسات تیمی و گزارشات  OKR ترکیب تفویض مسئولیت تنظیم
این  .دهدکند و شفافیت را نیز افزایش میکار می هفتگی، همه افراد سازمان را درگیر 

شود هر یک از اعضای تیم کامالً مسئول عملکرد خود باشد باعث میموضوع، همچنین 
 .کندو شما را از مدیریت جزئی رفتارهای آنها خالص می

 افزایش رشد، پیشرفت و نوآوری در سازمان 

گذاری تیم شما، باعث و چارچوب آن در فرآیند هدف OKR سازی سلسله مراتبپیاده
ها OKR  شودایجاد یک فرهنگ سازمانی در راستای رشد مداوم، پیشرفت و نوآوری می

شوند همه به طور مداوم برای دهند و باعث میتعامل و انگیزه کارکنان را افزایش می
 .اهداف تیمی و سازمانی کار کنند دستیابی هم به اهداف فردی، و هم
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 در سازمان  OKRهای استفاده ازنمونه -5
ها و نحوه استفاده هر چه قدر هم از مزایای این روش گفته شود، تا زمانی که نمونه

نحوه استفاده از  .را ندانید، نخواهید توانست از مزایای آن استفاده کنید OKR عملی از
های مختلف با توجه به نوع کسب و کار و اهداف ها و سازماناین متود هم در شرکت

 .ها ارائه دادتوان یک نسخه واحد برای همه سازمانبنابراین نمی .آنها متفاوت است
 .آوریمرا برای شما می OKR های رایج نحوه استفاده ازاما در اینجا بعضی از نمونه

ده از این روش مختص ها، الزم است بدانید که استفاپیش از پرداختن به این نمونه
توانند به طور مستقل از این کل سازمان نیست و حتی واحدهای یک سازمان هم می

استفاده کنید تفاوتی ” نتایج کلیدی“همچنین، اگر قرار باشد تنها از  .روش استفاده کنند
ا مند شوید الزم است تا حتمبهره OKR بنابراین برای اینکه از مزایای .نخواهد داشت KPI با
در این روش نقشی ” اهداف“استفاده از  .استفاده کنید” اهداف“در کنار ” نتایج کلیدی“از 

شود هر تیم مسئولیت بخشی از این اهداف را برعهده گرفته حیاتی دارد زیرا باعث می
 .را خواهید خواند OKR های رایجدر ادامه تعدادی از نمونه .و پاسخگوی نتایج آن باشد

 OKR واحد فروش 

 دف: افزایش آگاهی از برند در میان مشتریان بالقوه تا پایان ساله

 :نتایچ کلیدی

بیلبورد تبلغیاتی در نقاط خاص شهر که تراکم مشتریان مورد نظر  5استفاده از  -1
 سازمان بیشتر است

 های تلویزیونیمورد از جمله رپورتاژ و حضور در برنامه 25ها تا افزایش ارتباط با رسانه -2

 های ساالنهمورد از نمایشگاه 2حضور در  -3

 اینفلوئسنر برتر در حوزه کاری سازمان 10استفاده از تبلیغات  -4

 OKR تیم طراحی محصول 

 هدف: آگاهی از نیازها و خواسته های مشتریان از محصول جدید

 :نتایچ کلیدی

 هایشانمشتری در مورد نحوه استفاده آنها از محصول و خواسته 1000نظرسنجی از  -1
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نفر از مشتریانی که قبل از عرضه رسمی محصول، آن را آزمایش  50مصاحبه با  -2
 اندکرده

خواسته و نیاز کلیدی  5های بدست آمده و مشخص کردن تحلیل کمی و کیفی داده -3
 مشتریان

 OKR واحد امور مالی 

 هدف: جذب سرمایه گذار جدید برای دستیابی به رشد سازمان

 :نتایچ کلیدی

 تعیین میزان مبلغ مورد نیاز شرکت برای دستیابی به اهداف رشد خود -1

 گذاریمورد از شرایط ضروری شرکت برای پذیرش سرمایه 10تعیین  -2

 مالقات10گذاران بالقوه و برقراری حداقل تماس با سرمایه -3

 تعیین حداقل مبلغ جذب سرمایه و انجام آن تا مدت مشخص شده -4

 را تعیین و پیگیری کنیم؟” اهداف و نتایج کلیدی“چگونه  -6
” اهداف“کار کافی است تا برای این .کاری بسیار ساده و سرراست است OKR تهیه

نتایج “وان دانید با عنهایی را که برای رسیدن به آن الزم میسازمان را تعیین کرده و قدم
آلی ، وضعیت ایده”اهداف“در این روش منظور از  .مشخص و پیگیری کنید” کلیدی

در هر سازمان متفاوت ” اهداف“این نوع  .خواهید به آن دست پیدا کنیداست که می
شود که اندازها و ماموریت سازمان میها، چشمبوده و شامل اهداف خاص، فرصت

شود اهدافی را انتخاب کنید که برای البته توصیه می .باید توسط رهبران آن تعیین شود
 .تواند باعث ایجاد شور و شوق در میان کارکنان شودطرح و برنامه دارید و می انجام آنها

اهداف “ای از مجموعه“را به ” هدف بزرگ“تر نیز، گویا یک های کوچکدر مورد قدم
که ” نتایج کلیدی“ها و که قدم البته هیچ تضمینی وجود ندارد .ایدگره زده” کوچک

به همین دلیل است که  .کمک کنند” اهداف“کنید به شما در دستیابی به مشخص می
هایی تعیین کنید که هم عملی بوده و ای آنها ضرورت دارد تا بتوانید قدمبازبینی دوره

 .هم اثربخش باشند

https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/


 

 

www.Faragostar.net ۹ 

در واقع  .ی استفاده کنیدتوانید از نرم افزارهای متعددمی OKR در نهایت برای پیگیری
هر نرم افزاری که قابلیت مدیریت وظایف را به صورت درختی داشته باشد، از جمله 

مورد استفاده قرار  OKR تواند برای پیگیری، مینرم افزارهای مدیریت تیم بسیاری از
توانید به سراغ نرم تری استفاده کنید میافزارهای تخصصیخواهید از نرماگر می .بگیرد

توانید به اگر هم به دنبال کمترین هزینه هستید، می .بروید OKR افزارهای مخصوص
 .این اهداف را پیگیری کنید  Excelسادگی با نرم افزارهای صفحه گسترده مانند

 کالم آخر -۷
تواند باعث موفقیت سازمان شما چیست و چرا می OKR شدر این مقاله دانستید رو

باشد  OKR تواند بیانگر اهمیت روشاما در نهایت، شاید آنچه بیش از همه می .شود
ریزی های مربوط به یک برنامهگیری ویروس کرونا است، زیرا نشان داد تمام تالشهمه

عنا نیست که نباید اهداف البته این به این م .بلندمدت و دقیق ممکن است به هدر رود
 .قطعا هر سازمانی نیازمند یک چشم انداز و هدف بلندمدت است .بلند مدت داشت

تر، به تمرکز بهتر و چابکی سازمان کمک های کوچکاما تقسیم اهداف بزرگ به هدف
افزارهایی مانند اتوماسیون اداری فراگستر به شما کمک و نرم OKR چارچوب .کندمی
اهداف خود را به شکلی چابک تعیین کرده و توانمندی کارکنان خود را برای کنند تا می

 .دستیابی به آنها افزایش دهید

 سواالت متداول مشتریان -۸
 چیست؟ OKR تعریف -1

کند گذاری است که به شما کمک مییک متود هدف” اهداف و نتایج کلیدی“یا  OKR روش
 .را پیگیری کنید ر کرده و آنهاهای کوچکتاهداف سازمان خود را تبدیل به قدم

 چیست؟ KPI با OKR تفاوت -2

های مربوط کار با نظارت بر شاخصبهبود عملکرد کلی سازمان است و این KPI هدف از
ایجاد تغییر در سازمان برای دستیابی به  OKR اما هدف از .شودبه عملکرد انجام می

 .شودممکن می” نتایج کلیدی“خاص سازمان است که با دستیابی به ” اهداف“

 چه مزایایی دارد؟ OKR روش -3
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کند، مزایای زیادی دارد که به سازمان شما در دستیابی به اهدافش کمک میاین روش 
تر کردن اهداف ها، پررنگاز جمله: ایجاد یک تمرکز دقیق، سازماندهی اهداف و فعالیت

… های هفتگی، رهگیری و اندازه گیری میزان پیشرفت وبندی برنامهکالن، اولویت

https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/


 

 

 


