
ست که به ا گیری، یک متغیر قابل اندازهKPI (Key Performance Indicator)یا  شاخص کلیدی عملکرد

برای همه اهداف باید . یک سازمان چقدر در رسیدن به اهداف کلیدی خود موفق بوده است دهد،ما نشان می

دقیقاً کجای کار هستیم؟ چقدر نزدیکیم؟ اشتباه : گیری وجود داشته باشد، که به ما بگویدشاخصی برای اندازه

 رویم یا درست؟ چقدر دیگر مانده تا به مقصد برسیم؟ می

تعریف واژه نامه آکسفورد از شاخص کلیدی عملکرد: یک مقیاس قابل سنجش که برای ارزیابی موفقیت  -

 رود؛یک سازمان، کارکنان و غیره در تحقق اهداف تعیین شده برای عملکرد به کار می

ای از معیارهای قابل سنجشی که یک شرکت برای سنجش عملکرد خود در تعریف اینوِستوپدیا: مجموعه -

 برد؛طول زمان به کار می

میلان: روشی برای سنجش کارآمدی یک سازمان و پیشرفت آن در راستای تحقق تعریف واژه نامه مَک -

 .اهدافی که دارد

های کلیدی عملکرد برای ارزیابی موفقیتشان در رسیدن به اخصهای مختلف در سطوح مختلفی از شسازمان

وکار توانند بر عملکرد کلی کسبها در سطوح بالا میکنند. به عنوان نمونه، این شاخصاهداف مورد نظر استفاده می

، لفهای مختتر بر فرآیندهای بخشهای کلیدی عملکرد در سطوح پایینتمرکز داشته باشند؛ اما تمرکز شاخص

زمانی  هایباید در دوره های کلیدی عملکردشاخص. مانند فروش، بازاریابی، منابع انسانی و پشتیبانی خواهد بود

 .مشخص ارزیابی شود و با معیارهای عملکرد در زمان گذشته مورد مقایسه قرار بگیرد

این عبارت نهفته است. در بسیاری از موارد « کلید»عامل تأثیرگذاری و کارآمدی شاخص کلیدی عملکرد در واژه 

های کلیدی رایج در حوزه فعالیتشان را به های مختلف با تقلید کورکورانه، شاخصشاهد آن هستیم که سازمان

 وکار آنها سنخیتی ندارد مورد نظر با کسب عملکرددر حالیکه شاخص کنند عنوان معیار عملکرد خود انتخاب می

کند. در واقع، در هنگام تدوین شاخص کلیدی عملکرد باید به این نکته دقت داشت و تأثیر مثبتی را ایجاد نمی

ها و طور که هر کلیدی برای در خاصی ساخته شده، هر شاخص کلیدی عملکردی نیز با توجه به ویژگیکه همان

سو های سازمانی منطبق و همخوب باید با استراتژی KPI یک .شودسازمان تعیین می شرایط خاص هر شرکت و

 .های صنعتباشد نه با کلیشه

های کلیدی عملکرد باید با مبانی اصلی شروع کنید و اهداف به منظور تهیه یک استراتژی برای تدوین شاخص

اطلاعات را به کار خواهند بست مشخص کنید. این سازمانی و نحوه تحقق آنها را تعیین کرده و آنهایی که این 

فرآیند انتهایی ندارد و باید با دریافت بازخورد از تحلیلگران، مدیران بخش و مدیران عالی رتبه سازمان، مرتباً جرح 

 و تعدیل شود.



که باید  اییبا پیشرفت این فرآیند تحقیق، بررسی، کسب اطلاعات و اِعمال تغییرات لازم، به تدریج از فرآینده 

های کلیدی ارزیابی شوند و افرادی که اطلاعات کسب شده را باید با آنها به اشتراک بگذارید درک و تحت شاخص

 .آوریدشناخت بهتری به دست می

  

 


