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 گرشا  مقدمه دوره از زبان آکادمی

 OKR سرواژه  بارت Objective & Key Results هری  ا به معنری ژهدژف ا نتریج کلیدی ژسر.  زیینه
دت OKR    قوی توین آنهرس. OKR زذژتی پیش تای شمرس.، ژمرمتعددی بوژی ژنتخرب چرتچوب هدف

هر به شیو  ژی متموکی ا شفرف ژس. که به شمر دت پیگیوی نتریج آناژقع تژهکرتی بوژی تنظیم ژهدژف ا 
بلنردمرد  کمرم نمود  ا نوهنرئ میرررذو یر. پرذیوی تژ دت تیم هرر ژنیژیش    ا  تسررریردن بره ژهردژف برر  

 د دهم 

توصرریک کیف  چند هدف ژسررتوژتبیم بلندمد  هیررتند که بمومر به صرروت    (Objectives) ژهدژف
ت نظو زونته م  شروند تر تسریدن به آنهر به تژیت  مییرو ن.رود  دت ژین تا  بلندپواژزژنه ا ژ هرم بخش د

پی.رون. مهمتو ژز تسریدن به کمرا ژسر. ا چنرنبه به تژیت  به ژهدژف تعشن شرد  بوسرید م.رخ   
بوژی ژنتخرب   الزمژند  دت ژین دات  آموزشر  تژهکرتهری  شرود که ژهدژف شرمر به دتسرت  تنظیم ن.رد م 

 .یدتژ م  آموز ا نحو  تادیل میذله به هدف  حیحبه صوت  ص ژهدژف  

سررن ش هری کم  بوژی ژتزیرب  مییژن دسررتیرب  به ژهدژف هیررتند  هو   (Key Result) نتریج کلیدی
نتی ه کلیدی دژتد که برید قربل دسرتیرب  ا قربل سرن ش برشرد  دت اژقع نتریج کلیدی   ۵تر   ۳هدف بین  

 ."بر یم سوژا سرد  ژی رد م  شوند: "چطوت بفهمیم که به ژهدژف خود تسید  ژیم

سرن ش هر م  توژنند بو ژسررر تشرد،   مهمتوین ایبز  نتریج کلیدی قربل ژندژز  زیوی بودن آنهرسر.
صرررحیح تژ بردژنیرد ترر بتوژنیرد    KRبرریرد ایبز  هرری  دت ژین مویلره  .  تنظیم شرررونردتعررمرل، دتآمرد ا کررتژی

 بهتوین آنهر تژ بوژی ژهدژف خود ژنتخرب کنید که دت ژین دات  بر آن آشنر خوژهید شد  

توژن مییژن تسیدن به هدف تژ دت برز  هری م.خ  )طاق م  KR سپس بر ژستفرد  ژز ژمتیرزده  به هو 
 ژندژز  زیوی نمود مرهه ا یم سر ه  ۶مرهه، ۳زمرناندی( مرنند
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  :مثال 

 
ژنیژیش تضرری. م.رتویرن ژسر.، یرا  دت ژین مثرا یم هدف به صروت  کیف  تعویک شرد  ژسر. که آن   

ژیم یر خیو  بر تعویک چطوت م  توژن ژین میررذله تژ دتک کود که آیر به تضررری. م.ررتویرن دسرر. یرنته
نتریج کلیدی به صرروت  کم ، م  توژن دتصررد تسرریدن به آنهر تژ ژندژز  زیوی نمود  دت ژین مثرا یم 

مصررریاه دت سرره مرهه ژن رم شررد  ژسرر.،   22مصررریاه تلفن  بر م.ررتویرن ژسرر. که    50نتی ه کلیدی  
ژسرر.  ژمتیرز کل هدف، ژز میرنگین ژمتیرزژ    رصررل شررد  یدتصررد مونتی. دت ژین موتد    44بنربوژین  

  ژزو دتصردهری کیرش شرد ، کمتو ژز متدژت م.رخصر  برشرند، بدین معنرسر. که  آیدکلیدهر بدسر. م 
هر م.رهد   OKRدت ژین دات  چندین مثرا ژز   سرزمرن دت جهت  غیو ژز ژهدژف خود دت یرا یوک. ژس. 

 خوژهید نمود 

توژنیرد بهتوین ژهردژف ا نترریج کلیردی آیرر نت  برر دژنیرررتن همین نکرر  بره تنهرری  م 
 منرسش کیش ا کرت خود تژ طوژی  ا پیرد  سرزی کنید؟

 

 % 53    ژنیژیش تضری. م.تویرن ( : Oهدف )

KR1 
ژنیژیش شرخ  خر   توایج کنندزرن 

(NPS بیش ژز )دتصد  8 
 امتیاز  محقق شده

2= NPS 2۵% 

KR2 
پرسخ به نظوسن   تضری.   1000دتیرن. 

 سرالنه
 %8822  پرسخ882 

KR3 ۵0 44 مصریاه22 مصریاه تلفن  بر م.تویرن بوتو% 

KR4 
مصریاه تلفن  بر م.تویرن  که ژخیوژ   1۵

 تیی  کود  ژند
 %80 مصریاه12

KR5 
پی.ون. بوژی سه   10ژتژئه یم بونرمه بملیرت  

 مرهه آیند 
 %40 پی.ون.4
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 :در سازمان ها OKR مزایای استفاده از

 ژهدژف کالن  تسیدن به  همیو شدن تمرم اژیدهری یم سرزمرن بوژی   •

 بندی کرتکنرن دت تمرم سطوحمتموکی شدن بو ژهدژف ا ژنیژیش قدت  ژا وی. •

 یفظ چ.م ژندژز ا ژهدژف کالن دت ذهن کرتکنرن ا شفرف سرزی ژنتظرتژ  •

 ژی رد نوهنئ میذو ی. پذیوی •

پی.رون. سررزمرن ا اژکنش منرسرش دت صروت  اجود خطو یر ژی رد شررخ  بوژی ژندژز  زیوی   •
 دات شدن ژز ژهدژف

 

  تژ به صرروت  مفهوم  ا کرتبودی توضرریح م  دهد  OKRمدتر دات ، جیرر  ایتوز دت ژبتدژ مفرهیم 
دت همه ی   جیرر   دت یم سرررزمرن تژ بوتسرر  م  کندژی آن ژجو موژیل   ا OKRسررپس نحو  طوژی   

بیرن    تژ بدسر. آاتد  ژسر.دت سررزمرن هری مختلک  OKRژجوژی    زمرن ت وبیر  خود تژ که دت  ،هربخش
هر دت طوا سررررا، ژندژز  زیوی  OKR  ا پیگیوی   دت ژین دات  همبنین دت موتد نحو  ی مدیوی.کندم 

 نتریج ا ژی رد نوهنئ پرسخگوی  ا میذو ی. پذیوی بحث م  شود 

ژین دات  دژتژی پ.ررتیارن  مردژم ژ عمو آکردم  زوشررر ژسرر.، بنربوژین چنرنبه سرروژ   دژشررته برشررید 
توژنیرد دت پنرل کرتبوی خود ا یر دت بخش نظوژ  دات  مطوح نمررتد تر ژسررررتیرد ا مدتسررررن آکردم   م 

 زوشر به سوژال  شمر پرسخ دهند 
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 آنچه در این دوره می آموزید:
 

 6 .......................... ، راهکار صحیح برای انتخاب اهداف، نتایج کلیدی و نحوه امتیازدهی OKRاصول  

 7 ..................................................................... ها به شیوه ی اصولی و صحیح OKR طراحی

 OKR...................................................................................................... 9 نوشتن یک

OKR ها برای گروه ......................................................................................................  

  ................................................................................... برای یک گروه OKR فرایند طراحی

  ............................................................................................ ها OKR مدیریت و پیگیری 

  ..................................................................................... ها در سراسر سازمان OKR  اجرای 

  ........................................................................................ OKR سنجش موفقیت اجرای 

  ...................................................................... ایجاد فرهنگ پاسخگویی )مسئولیت پذیری( 
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، راهکار صحیح برای انتخاب اهداف، نتایج کلیدی و نحوه OKR اصول 
 امتیازدهی

 آیر سرزمرن شمر به یم بخش یر ک.وت جدید اژتد م  شود؟

 یر شرید یم خ  تو ید یر خدم. جدید تژ ژضرنه م  کند؟

 ؟کنید   شرید تنهر یم سرزمرن ده  م دد تژ ت وبه م 

  ا به خ  نگر  دژشتن همه ژنوژد دت یم جه.، ییرت  هیتند پیوند دت شوک.ژهدژف به منظوت ژی رد 

به بنوژن یم   هر OKRتیل  بو ژهدژف ا نتریج کلیدی، یر همرن  اژتد م  شوند هر OKR ژین ر ژس. که
ا توژنمندسرزی تیم   ا منتتل کودن ژا وی. هری ژتجح چرتچوب ژستوژتبیم م  توژنند به شمر دت مدیوی.

   ن به نتریج براتنکودن ، کمم کندبوژی تسید 

OKRکود  هر تتوی.  دپرتتمرن هر  میرن  دت  تژ  تژستر شدن  تموکی  هم  ژنیژیش   توین میرئلمهم  بو  ا  تژ 
  دهدم 

تژ بوژی طوژی  ا مدیوی. ژا وی. هری   هر OKR،زوزل، ژینتل، ا  ینکدین شوک. هری بوتو نظیو 

  ژهوم قوژت م  دهند ،ژستوژتبیم

   من جی  ایتوز هیتم
 ا یم  یدت توسعه ژستوژتبیم سرزمرن   

شوک. دت  20تژ بوژی بیش ژز من ژستوژتبی هری مدیوی. تغشو 
صدهر سرب. بو    ا  جوژ ا تهاوی کودمژ  ،چندین صنع. طوژی 

ا ژستوژتبی    OKR  ا توسعه بوژی بهتوین بملکود   تای تحتیق
به شمر کمم خوژهم    دت ژین دات   کودمهری ژجوژی آن صوف  

بهتوین کرت    کنید تر بتوژنید تیم خود تژ بوژی ژتژئه  میل  شد  ا ژهدژف بر ژثو برال تژ طوژی هر  OKR کود به 
   زندزی.رن تهاوی کنید
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 ها به شیوه ی اصولی و صحیحOKR طراحی
  یرا تشد م  توژند د هو  آات برشدیم سرزمرِن دت   ب  نت  سرزی ژهدژف ژستوژتبیم بعنوژن یم تهاو دت 

ژنتخرب اجود دژتند ا    ژهدژف  بوژی  زیردی   OKRs, KPIs, V2MOM تا  هری تعشن هدف بییرت 
   SMARTا

OKR    هیتند    توسعه هر قوی توین هیتند زیوژ بخ.  ژز چرتچوب تفکو ژنتتردی ا بخ.  ژز نظم دت یرا 

کنند،    . کود  ا به تیم هر کمم م  کند بر یکدیگو کرتآنهر همکرتی ا همیوی  تژ دت میرن بملکودهر تتوی
 بو تال  خود تموکی کود  ا م.خ  کنند چه چییی ژز همه مهمتو ژس.  

مونتی. بلند مد  یم سرزمرن بو توژنری  هو بضو تیم تکیه دژتد تر به اضوح دتک کنند چه چییی دژتژی   
  هر به شمر دت ژن رم آن کمم م  کنند OKR ا بی.توین ژهمی. بوژی سرزمرن ژس.

   آنهر همبنین بر دات نگر  دژشتن ژبضر ژز ژن رم کرتهری غیوضواتی، به ژشخرص ا تیم هر کمم م  کنند
قربلی.  ژبضری تیم ژین    کنید، تعشن م هر تژ  OKR،  هراقت  شمر بوژی مدیوی. ژا وی.بدین صوت  که  

  به تژیت  آنهر تژ شنرسری  نمود  ا به ژن رم آنهر  یتند، بتوژننداقت  اظریک همیو نی  کنند کهتژ پیدژ م 
  "نه" بگویند

 ا اقت  شمر به آنهر نکو کنند  ا داتژندی.رنه تو  که بیتزتو    کنندکمم م شمر  آنهر به تم تم همکرتژن  
  بیتزتو نکو کنند، تیم شمر قویتو م  شودکمم کنید که 

OKR    ژستفرد  ژز    ت.ویق م  کنند  "2شکی. سویع" ا   " 1شمندشکی. هو" هر همبنین ژبضری تیم تژ به  
OKR  که یدژکثو تال  خود تژ    نیی.هیچ برتی    هری بلندپواژزژنه تیم شمر تژ تتوی. میکنند تر باینند

   بوژی دستیرب  به یم "هدف ک.ش" بکرت زیوند ا کم بیراتند

 

 

 
1 Fail smart  
2 Fast fail 
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 تژ ژی رد م  کنید؟   OKRخش شمر چطوت یم 

  ا شرمل  یکتر ژس.  هدف  همرنکه    ژی رد شد  ژس.   O  ژز یم  OKR  ، پریه شواع کنیم  ژز تعرتیکبیرتد  
 برشد  م  هرKR، یر همرن نتیجه کلیدییم م موبه ژز سه تر پنج  

-جری  ژس. که م   ا دت اژقع  ژ هرم بخ.  به ژقدژم ژس.  به منظوت   کیفی هدف یم بیرنیه بلندپواژزژنه  
 دت یم جه. م.خ   یم هدف به منظوت سوب. بخ.  به یم سرزمرن   به آن بوسید  دت نهری.  خوژهید

یم   بوژی مثرا    شودبرزژت جدید ژستفرد  م یر بوژی اتاد به    ا تتوی. کودن تیمهر دت متربل تقاری جدید
م له بیرزیم    بود: "اب تژ به سوب. اتق زدن یم  شد ژینهدف که دت زذشته توس  زوزل ژستفرد  م 

   چوژ که بر آن سن ش م  شود" 

ا سه تر پنج نتی ه کلیدی بوژی   دنارا م  شود  ،" که با آن سنجش می شودیم هدف همی.ه بر بارت  " 
   زیوی پی.ون. دت نظو زونته م  شودژندژز  

 

    جری  ژس. که میخوژهید به آن ر بواید  هدف
به    نتریج کلیدی  ژین ژس. که چگونه م  دژنید 
تسید  ژهدژن      ژیدآن ر  کلیدی    کمی نتریج 

بوژی که  هدف    هیتند  مونتی.  زیوی  ژندژز  
م  زمرن     شوندژستفرد   به  متید  هموژت   آنهر 

بدد   یم  شرمل  ا  مثرا     هیتندخرص  بر  بوژی 
  هدف زوزل، یم نتی ه کلیدی م  توژند   توجه به 

ژین برشد: کرهش زمرن برتزذژتی صفحه ژز یم ا 
 . Q44 به یم یم دهم ثرنیه دت   Q23  نیم ثرنیه دت

بوژی   مثرا  ژین  یم  توژند  م   شخص   هدف 
، سه نتی ه کلیدی بوژی  "شومل تادی که بر آن سن ش م  شوم،  به سالم. توین نیخه ژز خودم : "برشد

 
 نصل دام ژز سرا ژس. یر همرنسه مرهه دام سرا   Q2منظوت ژز  توضیح همیرت دات : :3
4Q4:   سرا  آخوسه مرهه 
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به طوت    بنوشیدن نه  یوژن آ  ،شوک. دت د  کالر یوزر دت هژنویه   :برشد  موژتد  ژین هدف م  توژند ژین
   هژنویه ا نوتیه  هریمر   دت سه تر پنج برت دت هفته میرنگینا ازنه زدن بر  هژنویه ز ژز هو تامیرنگین دت 

ا ژینکه هو چند اق. یوزر   بوسیدجری  ژس. که قصد دژتید به آن ر    دت ژین مثرا، تسیدن به تنرسش ژندژم
چگونگ  ژین هیتند که خوژهید نهمید آیر به آن ر تسیدید یر    ؛، آب بنوشید ا ازنه بینیدبدهیدژن رم  

 خیو

قدتتمندی  هری    ORK  آمرد  هیتید تر  وتس  کودیما مثر   خرص تژ ب  تژ تیی کودیم  ORK  یرا که مارن  یم
   تژ بر تیم خود طوژی  کنید

 

 OKR نوشتن یک
دت یر یکه    کود ژصل  نرسر بوژی ژا ین برت برزدید م ژز متوهری  تئیس جمهوت جرن ژف کندی 1961دت سرا 

ا ژز ژا پوسید دت    تژ ط  میک.ید معون  کود   زمینسوژیدژت که  مخود  تژ به ی  دت ترسییر  ز.. میید 
ژین مود هدف ژصل  شوک.     ا به مر  بفوستم"ت  سوژیدژت زف. "من ژین رم تر یه ژنیرن   کندنرسر چه م 

   ژ هرم زونته بودآن  دتک کود  ا ژز  ژ خود ت

آن تژ    برید م.کل  که داس. دژتید  ،نوشتن یم هدف قدتتمند  بوژی شواعِ ژس.     هدف  OKRشر ود   
یم م.کل یر چییی که    ، یم بیرنیه میذله  زویند م   5بیانیه مسئله   که به آن  بوطوف کنید تژ پیدژ کنید

بریی.  م یتمر  بوژی نوشتن بیرنیه میذله     دهدم  شود تژ شوح م   خروجی مطلوب ، یر  تغییر   ، مانع رشد 
 یم سوی سوژال  مفید ژز خود بپوسید که بارتتند ژز: 

 

 

 
5 Problem Statement 

ها کمی، مشخص،   ORKکه الهام بخش و کیفی هستند در حالی  ،به خاطر داشته باشید اهداف
 مقید به زمان و قابل اندازه گیری هستند. 
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OKR 

 پایان بخش دمو 

 :دوره آموزشی  

 : اهداف و نتایج کلیدیOKRهدف گذاری به روش 
 

توانید از طریق لینک زیر اقدام به خرید فایل کامل و ویدئوی زیرنویس فارسی برای تهیه فایل کامل می 
 نمایید. 

 
 OKRدوره آموزشی هدف گذاری به روش 
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