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 « OKRتا  KPIاز تحلیل کسب و کار: آموزشی »دوره  

 ، مدرس: امیر ایمن پورساعت 42 -جلسه  14 طول دوره:

 

 معرفی دوره:  

یکی از مشکالتی که ما در کسب و کار یا زندگی شخصی با آن مواجه هستیم، بی هدفی یا انتخاب تعداد زیادی هدف است که هر  

کدام نتایج خاص خود را دارند، در مرحله بعد با این مشکل برخورد خواهیم کرد که چگونه مشخص کنیم به هدف خود رسیده ایم؟  

تر هم خواهد شد، مواردی نیز اضافه خواهد شد از جمله سوءتفاهمات در ارتباط با برداشتهای نگ در زندگی سازمانی این موضوعات پرر

 مختلف از میزان تحقق هدف، همسویی افقی و عمودی و جلوگیری از تقابل تیمها.  

روزانه وفادار می   گوید در غیاب اهداف واضح و آشکار ما به طرز عجیبی به انجام کارهای بی اهمیتیک جمله معروفی هست که می

 شویم و در نهایت اسیر آنها می شویم.

فارغ از این موارد یکی از موضوعاتی که به دنبال ایجاد انگیزه در بین مدیران تا کارشناسان بوده است، موضوع پاداش عملکرد است 

اگر یک چیزی آموخته باشیم، عدم اتصال پاداش به  OKRتا  MBOکه بطور قابل توجهی منجر به ریسک گریزی می شود. از روش  

 عملکرد بر اساس تحقق اهداف از پیش تعیین شده است. 

در   OKRو بعد از آن به واسطه ویدیو منتشر شده در ارتباط با نحوه استفاده از  1999از زمان استفاده در گوگل از سال  OKRروش 

 ه به شهرت زیادی دست یافته است و برای حل مشکالت اشاره شده را   2018و چاپ کتاب جان دوئر در سال    2013گوگل در سال  

 حل دارد.

بنظر ساده می رسد، تعدادی هدف داریم و میخواهیم برای آنها نتیجه های کلیدی تعریف کنیم، اما این ظاهر ساده ممکن است 

ویژگیهای اهداف؟ ویژگیهای نتایج و انواع آن  چالش برانگیز باشد و سواالت مهمی را شامل شود. نحوه ایجاد همسویی؟ محل شروع؟

 و... 

OKR    ابزار مناسبی برای ایجاد درک مشتری و یکسان از مقصد و مسیری است که باید طی شود تا سازمان به موفقیت برسد، این

 تفکر انتقادی باشد. روش شانس تفکر خالقانه و عمیقا فکر کردن به اهداف کسب و کار را ایجاد می کند که البته باید همراه با 

برد جلسات با تلفیقی از  ها، نحوه پیشOKR، موارد فوق به عالوه موضوعاتی مانند مزایایی استفاده، مدیریت  OKRتا    KPIدر دوره از  

 صراحت تمام عیار، زمان بندی پیشنهادی اجرا و... را بررسی خواهیم کرد. 

دارد و این خود موجب درک جدیدی   KPIتیم و اینکه چه ارتباطی با سه  OKRدر  KRدر بخش دیگری از دوره به دنبال موشکافی 

های مناسب کسب و کار خود را شناسایی  KPIبنامیم و چگونه    KPIخواهد شد. در نهایت نشان خواهیم داد چه چیزی را باید    KPIاز  

 کنیم. 
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رسی خواهیم کرد و از این نرم افزار به عنوان پایگاه  را بر  Accessها، نرم افزار  OKRدر پایان به دلیل نیاز به زیرساختی برای مدیریت  

برای ساخت گزارشات مورد نیاز   Power BIداده ای در دسترس استفاده خواهیم کرد و در پایان و در بخش کوتاهی از نرم افزار  

 استفاده خواهیم کرد. 

 : سرفصل مطالب دوره

در سازمان   OKRاجرای مدل از اهداف شخص تا : اولبخش 

 )اهداف و نتایج کلیدی( 

 OKRتاریخچه  هدفگذاری و  مقدمه ای بر   -1

 تعریف اهداف و نتایج کلیدی  -2

 OKRچالشهای سازمانها و دالیل نیاز به   -3

 OKRمزایای   -4

 ریزی، توسعه و...( )برنامه    OKRمراحل اجرای   -5

 انداز و استراتژی( )ماموریت، چشم   OKRنیازمندیهای   -6

 اساسی در ایجاد استراتژی سواالت   -7

های موثر، نکات ایجاد اهداف و انواع نتایج  OKRایجاد   -8

 کلیدی 

و پاسخ به سواالتی از جنس    OKRبندی تنطیم  زمان  -9

 زمان 

 بندی اهداف؟ و رتبه  امتیازدهی -10

 ها OKRارتباط برقرار کردن بین   -11

هر هفته تا ، از جلسات ابتدای  OKRمدیریت   -12

 های میانه فصل سی ررب

13- OKR ها و نرم افزارها 

14- OKR   یک پروژه نیست 

 OKRشناسایی مالک فرایندهای   -15

 و عملکرد   OKRبررسی   -16

17- OKR   و جبران خدمت 

 OKRمشکل رایج    10 -18

  OKRمسائلی که باید قبل، در حین و بعد از اجرای   -19

 مورد بررسی قرار گیرد. 

کلیدی   مرحله ای شاخصهای 12بخش دوم: پیاده سازی 

 عملکرد در سازمان 

اشتباهات بزرگ در درک و فهم شاخصهای کلیدی   -1

 عملکرد و معرفی انواع شاخصها 

 ها KPIهفت مشخصه   -2

 10/80/10قانون   -3

 اشتباهات رایج درباره اندازه گیری عملکرد  -4

 ها   KPIمرحله ای استقرار و استفاده از    12مدل   -5

 KPI( و  Critical Success Factor)  CSFرابطه   -6

 دهی اندازه عملکرد و نکات کلیدی مصور سازی گزارش  -7

جهت پیاده   Access: آموزش نرم افزار سومبخش 

 KPIو  OKRسازی زیرساخت 

 Accessمقدمه ای در مورد   -1

 و روابط جداول   جداول -2

 فرم   طراحی -3

 کوئری   طراحی -4

Power BIو استفاده از نرم افزار    گزارش  طراحی -5
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