
 بسمه تعالي
 

 شاخص های کلیدی عملکرد، معیارهای اندازه گیری مالی و غیر مالی هستند که به منظور تعیین کیفیت اهداف و انعکاس

 عملکرد استراتژیک یک سازمان بکار برده می شود. 

با شناسایی دقیق و کارشناسانه شاخص های کلیدی عملکرد و نتایج می توان انتظار داشت که داشبوردهای مدیریتی 

 پیاده سازی شوند.  BIمناسبی در راهکار 

 

  
 

 شاخص هاي کليدي عملکرد

 
 تعاریف مختلفی برای شاخص های کلیدی عملکرد در سازمان ها ارائه شده است که تقریبا بیشتر تعاریف بر موارد زیر تاکید و اجماع دارند. 

شاخص های عملکرد کلیدی به منظور ارزیابی موقعیت کنونی سازمان و تعیین راه کارهای مناسب برای هوشمندسازی کسب و کار و  •

 زمان استفاده می شود.های کلیدی سافرآیند

امروزه بسیاری از سازمان ها و شرکت های بزرگ دنیا دریافته اند که برای حرکت و تعالی و رشد سازمانی و همچنین اجرای موفقیت 
 اخص های کلیدی عملکرد خود ندارند.آمیز استراتژی های خود، راهی به جز شناسایی و نظارت بر ش

ه توسط مدیران برای اندازه گیری، گزارش دهی، و بهبود عملکرد استفاده شده و معرفی می سنجه عملکرد: به عنوان یک شاخص ک •

 گردد. سنجه ها به سه گروه شاخص کلیدی نتیجه، شاخص کلیدی عملکرد و شاخص عملکرد تقسیم می شوند. 

لیدی عملکرد، به سنجش و اندازه بسیاری از سازمان ها و شرکت ها با انتخاب شاخص های نادرست و معرفی آنها به عنوان شاخص ک
گیری فعالیت ها و عملکرد خود می پردازند. به جرات می توان گفت، تعداد سازمان هایی که شاخص عملکرد خود را به درستی شناخته اند 

 و آنها را رصد می کنند و تحت نظارت قرار می دهند بسیار محدود است. 

 در یک نگاه سنجه های عملکردی را می توان به سه گروه اصلی زیر تقسیم بندی کرد: 

• KRI - ا در یک منظر خاص چگونه بوده است.شاخص های کلیدی نتیجه که به شما می گوید که عملکرد شم 

• PI- د که به شما می گوید چه باید کرد.شاخص های عملکر 

• KPI -  ن را به طور چشمگیری افزایش دهید.می گوید چگونه عملکرد کلیدی سازماشاخص های کلیدی عملکرد که به شما 
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 شناسايي شاخص هاي کليدي عملکرد سازمان آموزش برنامه پيشنهادي اجرايي براي 

شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد در سازمان به روش مشاوره ای، آموزش نحوه به منظور ارائه روش اجرایی و شرح خدمات 
 جلسه مشاوره یک روزه تمام وقت به شرح زیر ارائه و پیشنهاد می گردد:  10برنامه ای در 

 جلسه اول:  تحلیل محیط سازمان 

 معارفه:  گام اول:

  معارفه تیم مشاور و تیم خبرگان معرفی شده از سوی سازمان 

  جلسه توسط مشاور  10ارائه برنامه کلی 

 آموزش:  گام دوم:

   ارائه دوره شناخت محیط دور و نزدیکEnvironmental Analysis  و شناسایی عوامل
 محیطی موثر بر عملکرد سازمان 

  معرفی ابزارهای تحلیل محیطIFE ،EFE ماتریس موقعیت استراتژیک ، 

 کارگاه آموزشی: گام سوم:

  برگزاری کارگاه آموزشی تحلیل محیط بیرونی سازمان بر اساس مدلPEST  نیروی رقابتی پورتر  5و
 از طریق پرسشنامه 

  7برگزاری کارگاه آموزشی تحلیل محیط درونی سازمان بر اساس مدلS  و زنجیره ارزش پورتر از
 طریق پرسشنامه

 )ارائه تکالیف گروه برای جلسه آینده(  مشاوره: گام چهارم:

  تکمیل پرسشنامه های محیط و میانگین گیری نمرات نهایی در کارگاه و شناسایی موقعیت استراتژیک
 سازمان 

  شناسایی عوامل محیطی مهم و اثرگذار در سازمان و شناسایی شاخص های کلیدی محیطی 
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 فرادستی جلسه دوم:  شناخت و تحلیل ذینفعان و اسناد 

 )کنترل تکالیف گروه که در جلسه گذشته تعیین شده(  :مشاوره گام اول:

  بررسی ماتریس موقعیت استراتژیک نهایی سازمان 

  بحت در مورد فهرست نهایی عوامل محیطی موثر بر سازمان و تایید فهرست نهایی 

 آموزش:  گام دوم:

  ارائه دوره شناخت ذینفعان سازمان و بررسی اسناد فرادستی 

  ارائه دوره تحلیل خواسته ها و الزامات ذینفعان سازمان 

 کارگاه آموزشی: گام سوم:

  برگزاری کارگاه آموزشی شناخت ذینفعان سازمان بر اساس روش پرسشنامه و مدل میشل، ماتریس
 و شناسایی جایگاه ذینفعان سازمان قدرت/قابلیت پیش بینی، ماتریس قدرت/تمایل 

  برگزاری کارگاه شناخت محورها و شاخص های اسناد فرادستی سازمان 

 )ارائه تکالیف گروه برای جلسه آینده(مشاوره:  گام چهارم:

  شناسایی محورهای اسناد فرادستی سازمان 

  طبقه بندی ذینفعان و شناسایی الزامات و خواسته های ذینفعان 

  شناسایی شاخص های کلیدی ذینفعان 

  شناسایی اسناد و مدارک، اطالعات و اهداف و مقاصد سازمان های مشابه با سازمان در دنیا 

 

 جلسه سوم:  مطالعه تطبیقی 

 )کنترل تکالیف گروه که در جلسه گذشته تعیین شده(  :مشاوره گام اول:

  بررسی موقعیت ذینفعان و فهرست الزامات کلیدی ذینفعان از سازمان 

  بحث و نهایی سازی شاخص های کلیدی الزامات ذینفعان 

 آموزش:  گام دوم:

  ارائه روش مطالعات تطبیقی و بهینه کاویBenchmarking  

 کارگاه آموزشی: گام سوم:

  برگزاری کارگاه آموزشی مطالعه تطبیقی و شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد سازمان ها در دنیا 

 )ارائه تکالیف گروه برای جلسه آینده(مشاوره:  گام چهارم:

  تکمیل مطالعه تطبیقی توسط تیم 

  شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد شناسایی شده در سازمان های مطالعه شده 
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  1جلسه چهارم:  برنامه ریزی استراتژیک 

 )کنترل تکالیف گروه که در جلسه گذشته تعیین شده(  :مشاوره گام اول:

  بررسی محورهای شناسایی شده در مطالعات تطبیقی 

  بحث و نهایی سازی در مورد شاخص های کلیدی عملکرد شناسایی شده در سازمان های مطالعه
 شده 

 آموزش:  گام دوم:

  آموزش الگوهای برنامه ریزی استراتژیک 

  آموزش تدوین مولفه های چشم انداز 

 کارگاه آموزشی: گام سوم:

  برگزاری کارگاه تدوین چشم انداز بر اساس پرسشنامه و روش هاکس 

 )ارائه تکالیف گروه برای جلسه آینده(مشاوره:  گام چهارم:

  تدوین و نهایی سازی چشم انداز 

  شناسایی شاخص های کلیدی اهداف و مقاصد کالن سازمان 

 
 
 
 

  2جلسه پنجم:  برنامه ریزی استراتژیک 

 )کنترل تکالیف گروه که در جلسه گذشته تعیین شده(  :مشاوره گام اول:

  بررسی مولفه های بیانیه چشم انداز نهایی 

  بحث، بررسی و نهایی سازی شاخص های کلیدی عملکرد که در چشم انداز بیان شده است 

 آموزش:  گام دوم:

  ارائه برنامه ریزی استراتژیک تدوین اهداف و استراتژی ها 

 کارگاه آموزشی: گام سوم:

  برگزاری کارگاه آموزشی تدوین اهداف و استراتژی ها با روش پرسشنامه 

 )ارائه تکالیف گروه برای جلسه آینده(مشاوره:  گام چهارم:

  تکمیل و نهایی سازی اهداف و استراتژی های کالن سازمان 

  شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد مستتر در اهداف و استراتژی ها 
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  1جلسه ششم:  کارت امتیازی متوازن 

 )کنترل تکالیف گروه که در جلسه گذشته تعیین شده(  :مشاوره گام اول:

  بررسی اهداف و استراتژی های نهایی سازمان 

  بحث و جمع بندی شاخص های کلیدی عملکرد شناسایی شده 

 آموزش:  گام دوم:

  آموزش کارت امتیازی متوازن به روش نورتون و کاپالن 

 کارگاه آموزشی: گام سوم:

  گانه  4برگزاری کارت امتیازی متوازن و تدوین اهداف بخشی در مناظر مختلفBSC  به روش
 پرسشنامه 

 )ارائه تکالیف گروه برای جلسه آینده(مشاوره:  گام چهارم:

  تکمیل پرسشنامه ها و نهایی سازی اهداف و استراتژی های شناسایی شده در هر حوزه 

  شناساییCSF  های مرتبط با اهداف و استراتژی ها 

  شناساییKPI  های مرتبط با اهداف و استراتژی ها 

 
 

  2جلسه هفتم:  کارت امتیازی متوازن 

 )کنترل تکالیف گروه که در جلسه گذشته تعیین شده(  :مشاوره گام اول:

  بررسی نتایج بدست آمده از کارت امتیازی متوازن 

  بحث و بررسی و نهایی سازی شاخص های شناسایی شده در اهدف واستراتژی ها 

 آموزش:  گام دوم:

  ادامه آموزش کارت امتیازی متوازن به روش نورتون و کاپالن 

 کارگاه آموزشی: گام سوم:

  گانه  4ادامه برگزاری کارت امتیازی متوازن و تدوین اهداف بخشی در مناظر مختلفBSC  به روش
 پرسشنامه 

 )ارائه تکالیف گروه برای جلسه آینده(مشاوره:  گام چهارم:

  تکمیل پرسشنامه ها و نهایی سازی اهداف و استراتژی های شناسایی شده در هر حوزه 

  شناساییCSF  های مرتبط با اهداف و استراتژی ها 

  شناساییKPI  های مرتبط با اهداف و استراتژی ها 

 
  



 برگزاري دوره  پيشنهاد

 (KRIو KPIشناسايي شاخص هاي کليدي عملکرد و نتايج )

 
 

www.farabar.net 88533267خط( فکس:  10) 88533266تلفن:  22پالک  –کوچه چهاردهم  - شهید عشقیارخیابان  -خرمشهر )آپادانا(  خیابان  

 

 جلسه هشتم:  مدل علی و معلولی شاخص ها و شناسایی شاخص های هادی و پیرو 

 )کنترل تکالیف گروه که در جلسه گذشته تعیین شده(  :مشاوره گام اول:

  بحث، بررسی و نهایی سازی کلیه شاخص های عملکردی شناسایی شده در اهداف و استراتژی ها 

 آموزش:  گام دوم:

  ارائه شیوه های تصمیم گیری در سازمان 

  )ارائه شیوه های بررسی ارزش تصمیم گیری های سازمان )بر اساس زنجیره تولید ارزش 

  )ارائه روش علی معلولی تصمیم گیری در سازمان )سیستم داینامیک 

 کارگاه آموزشی: گام سوم:

  پورتر )تدوین شده در جلسه تدوین فهرست تصمیمات کلیدی سازمان بر اساس مدل زنجیره ارزش
1 ) 

 برگزاری کارگاه تدوین مدل علی معلولی روابط عوامل موثر بر یکدیگر 

  برگزاری کارگاه آموزشی طبقه بندی و اولویت بندی شاخص های کلیدی عملکرد در سازمان بر
 اساس پرسشنامه

 )ارائه تکالیف گروه برای جلسه آینده(مشاوره:  گام چهارم:

  فهرست  تصمیمات کلیدی سازمان 

  شناسایی عوامل مهم اثر گذار و اثر پذیر در شبکه عوامل علی معلولی سازمان 

  ارائه روش اولویت بندی شاخص ها 

 

 پاالیش و پاکسازی شاخص های کلیدی عملکردجلسه نهم:  

 )کنترل تکالیف گروه که در جلسه گذشته تعیین شده(  :مشاوره گام اول:

  بندی کلیه شاخص های عملکردی شناسایی شده در بررسی محیط، مطالعات تطبیقی، بررسی جمع
 ذینفعان، بررسی اسناد فرادستی و تدوین برنامه استراتژیک سازمان

 آموزش:  گام دوم:

  آموزش شیوه های اولویت بندی شاخص های کلیدی عملکرد 

  آموزش شناساییFact ها وDimension های شاخص های پر اولویت 

 کارگاه آموزشی: گام سوم:

  شناسایی شاخص های عملکرد پر اولویت و کلیدی 

  کارگاه تدوینFact ها وDimension های شاخص های منتخب نهایی بوسیله پرسشنامه 

 )ارائه تکالیف گروه برای جلسه آینده(مشاوره:  گام چهارم:

   تکمیل شناسنامه شاخص ها و ابعاد مورد نیاز آن در تصمیم گیری 
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 جلسه دهم:  کسب و کار هوشمند 

 )کنترل تکالیف گروه که در جلسه گذشته تعیین شده(  :مشاوره گام اول:

  جمع بندی ابعاد و شاخص های نهایی کلیدی عملکرد 

  بحث و بررسی و نهایی سازی شاخص ها و  ابعاد هریک 

 آموزش:  گام دوم:

  آموزش کسب و کار هوشمند، مدل های معماری و انواع پروژه هایBI  

  ارائه انباره داده هاEDWسیستم های پردازش تراکنش بر خط ، OLAP ، 

 کارگاه آموزشی: گام سوم:

  مدل سازی شیوه نمایش شاخص های کلیدی عملکردی بوسیله پرسشنامه 

  تدوین پروژه های الزم التباع برای راه اندازی سامانه کسب و کار هوشمند برای سازمان 

  برنامه ریزی اجرایی پیاده سازی سیستم کسب و کار هوشمند در سازمان 

 
مورد نظر سازمان جلسه برای سازمان برنامه ریزی شده است که موارد زیر باید از طرف  10برنامه پیشنهادی فوق در قالب حداقل 

 قرار گرفته شوند:

  انتخاب تیم درگیر در پروژه از منظر میزان درگیری ایشان در تصمیم گیری های سازمان و میزان وقت مناسبی که برای
 این پروژه می گذارند بسیار مهم و حیاتی است.

  ین جلسات نیز مشغول به جلسه آموزشی خالصه نمی شود و تیم درگیر در پروژه بین ا 10کل فرآیند توسعه شاخص ها در
 فعالیت هایی خواهند شد.

  اگر هر جلسه به دلیل آماده نبودن تیم کارفرما به تعویق بیافتد و یا نا تمام بماند به تعداد جلسات برنامه ریزی شده افزوده
 خواهد شد و متعاقبا هزینه های خود را برای کارفرما در بر خواهد داشت. 

 ستندات تولید شده در ان حکم خروجی های پروژه مشاوره را دارد و مسئولیت جمع بندی و کلیه کارگاه های آموزشی و م
 مستندسازی ان به عهده کارفرما و توسط مسئول مستقیمی که ایشان در ابتدای پروژه معرفی می نمایند خواهد بود. 

 


