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دانشکده علوم اداری و اقتصادی

مدیریت تغییر و تحول

OKRبرنامه ریزی تحول سازمانی با 



جایگاه برنامه ریزی در فرایند تحول سازمانی

عارضه یابی

برنامه ریزی 
تحول

اجرای برنامه 
تحول

حفظ و 
لنگهداشت تحو



مدیران انتظار دارند که

بدانند در زمان اجرای برنامه 
.دتحول چه اتفاقاتی دارد می افت

رفت ببینند کدام یک از اهداف و برنامه های تحول پیش
.نندموردنظر را ندارد تا بتوانند به موقع آن را اصالح ک

ایی کارکنان بدانند برای اجرای تحول چه کاره
.را باید روزانه، هفتگی و ماهانه انجام دهند

ری سازمان بر اهداف مهم متمرکز شده و از پراکنده کا
.جلوگیری نموده و به امور غیر مهم مشغول نشود

ول کارکنان برای اجرای برنامه تح
.ندانگیزه بیشتری داشته باش

ا کارکنان نقششان ر
.ندبدانند و گیج نباش



راهکار چیست؟

ل برنامه ریزی تحو
اده سازمانی با استف

OKRاز روش 

یت اگر نتایج کارهایمان را اندازه نگیریم، چگونه متوجه موفقیت یا عدم موفق
برنامه تحول خواهیم شد؟



OKRچیست؟



OKR: Objectives & Key Results

تعیین اهداف کیفی
3معموال )چند ماهه 

(ماهه
اهداف فردی•
اهداف تیمی•
اهداف سازمانی•

اتصال این اهداف به 
نتایج کلیدی قابل

سنجش

سنجش میزان 
پیشرفت اهداف

در پایان هر هفته•
در پایان هر ماه•
در پایان هر فصل•



تاریخچه

استفاده می کند و استفاده از آن به  OKRگوگل بیش از یک دهه است که به صورت موثر از 
شرکا در به گونه ای که ریک کال رهبر تیم. یک فرهنگ بنیادی در گوگل تبدیل شده است

".را اتخاذ نکرد گوگل نبود OKRگوگل تا زمانی که " گوگل می گوید



OKRکتاب بنیادین 



OKRارکان 

خواهیم در فرایند تحول به کجا یا چه چیزی می•
برسیم؟  Objectivesاهداف 

چگونه خواهیم فهمید که به اهداف تعریف شده •
ایم؟دست یافته

نتایج کلیدی

Key Results

دی چه اقداماتی را برای رسیدن به اهدف و نتایج کلی•
انجام دهیم؟ Tasksاقدامات 



OKRساختار 



مرحله بندی اجرا

OKR(OKR Champions)انتخاب فرد یا افرادی به عنوان مسئول •
آموزش مدیر و کارکنان تیم یا واحد سازمانی منتخب•
Objectivesتدوین اهداف •
Key Resultsتدوین نتایج کلیدی •
Taskتدوین اقدامات •
اجرای اقدامات•
پایش نتایج کلیدی و اهداف•

اجرا در یک تیم یا واحد سازمانی به صورت : گام اول
Pilot

اجرا در کل شرکت یا سازمان: گام دوم



Objectivesتعیین اهداف 

ویژگیهای
اهداف

Qualitativeکیفی 

Actionableقابل اجرا 

الهام بخش 
Inspirational

دارای موعد زمانی
Time Bound 

(  معموال سه ماهه)



Key Resultsنتایج کلیدی 

.کندمیسنجشقابلرااهداف•

.باشند(1و0)باینرییا(100تا0یا1تا0)عددیتواندمی•

SMARTروشازاستفاده•



گزارش و جلسات پایش و سنجش

ذرد و برای اینکه بدانیم در تیم یا واحد سازمانی ما چه می گ•
.چقدر در راستای اهداف و نتایج کلیدی حرکت می کنیم Weekly reportsگزارش هفتگی 

ه در همه اعضای تیم یا واحد سازمانی باید بدانند کOKRدر •
.آن تیم یا واحد چه می گذرد Weekly meetingsجلسات هفتگی 

مدیران واحدها و تیم های کاری اهداف و نتایج کلیدی را •
.در سطح با هم بررسی می کنند Monthly reviewمرور ماهیانه 

درصد )بررسی میزان تحقق نتایج کلیدی در پایان هر فصل •
(تکمیل نتایج کلیدی Quarterly gradingسنجش فصلی 

برای بررسی عملکرد کارکنان و تیم ها•
Yearly reviewمرور سالیانه 



پایش و سنجش

0/7تا0/6بینکلیدینتیجههربرایقبولموردنمره•

ودهنبطلبانهجاهکافیاندازهبهاهدافکهاستمعنیبدین،1نمره•
.است

.استپایینینمرهنیز0/6ازکمترنمره•

بربایدکهبلگیرند؛قراربازخواستیاتنبیهموردنبایدپاییننمرات•
.کردتعریفبهتررابعدیOKRآناساس

.ودمی شمحاسبهآن«کلیدینتایج»نمراتمیانگیناز«هدف»نمره •



OKRاشتباهات رایج در 

وکزتمر چوننکنندپیداتحققمااهداففصلآخرشودمیباعث•
.استشدهتقسیمزیادیاهدافبینمامنابعوانرژی

.کنیدتمرکزهدف5تا3رویبر•

Havingزیاداهدافتعریف too many Objectives

.نیافتیایافتتحققکلیدینتیجه•
یداپتحققدرصدچنداینکه.باشدطیفامکانحدتااستبهتر•

.استکرده

Binaryحالتهدوصرفاکلیدینتایجتعریف



OKRاشتباهات رایج در 

ماهانهوهفتگیمرورجلساتبرگزاری•

کلیدینتایجپیشرفتمیزاننکردندنبال

هنوشوندتعریفکارکنانتوسطشرکتهایOKR%۶۰کهاستآلایده•
.مدیرانتوسط

طرفینبایدنهایتا  .گیردمیصورتمدیرانوکارکنانبینمذاکرهOKRدر•
.برسند%۱۰۰تقریبا  توافقبه

کارکنانبهمدیرانسویازاهدافشدندیکته



ها در سطح شرکتOKRنمونه 

شرکتسودآوریافزایش•

تومانیمیلیون500ماههسهسودمیزانبهرسیدن•

جدیدکشوردودرفروشوصادراتآغاز•



HRها در واحد منابع انسانی  OKRنمونه 

کارکنانسازمانیتعلقبهبود•
سخنرانیکحضورباآموزشیتفریحیماهانهجلسه3برگزاری•

انگیزشی
کارکنانازنفر48باحضورییکبهیکگفتگویجلساتبرگزاری•
کارکنانانگیزهافزایش•

%30تامزایاوحقوقافزایش•
نههزیکمکتکمیلی،بیمهکارت،بنقبیلازرفاهیخدماتارائه•

تومان1/000/000کارمندهرازایبه...وسفر
%40تامزایاوحقوقازکارکنانرضایتافزایش•



Marketingها در واحد بازاریابی  OKRنمونه 

شرکتاینستاگرامصفحهبرایمحتواتولید•
فعلیتعدادبرابر2تاصفحههایFollowerافزایش•
پست45انتشاروتولید•
استوری90انتشاروتولید•
ویدئو6انتشاروتولید•
شرکتسایتوبتوسعه•

شرکتسایتوببازدیدافزایشدرصد150•
سایتدرجدیدمطلب24دادنقرار•
Seobilityآماراساسبر%90تاسایتسئویامتیازارتقای•



Productها در تیم محصول  OKRنمونه 

موبایلاپلیکیشنباز طراحیوانتشار•

شدهتستاپلیکیشنانتشار•

هامارکتدرباالترو4.5کاربریرتبهدریافت•


