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 بهبود مدیریت عملکرد 

  OKRکارگاه آشنایی با روش  

 : شرکت سینا1مثال شماره 

عنوان کارشناس واحد سیستمها و روشها در شرکت   به  تازگی  به  اید،  سینا  شما    1401سال  در  شرکت سینا  استخدام شده 

مواجه است. الزم به ذکر است که این شرکت در کالت زیر  شبا م  نیز خوبی نداشته است. در حال حاضر و در زمستانوضعیت  

   قطعات و لوازم جانبی کامپیوتر فعال است.  و خدمات زمینه فروش

نیروی تعمیرات، صف طوالنی ارائه خدمات گارانتی ایجاد شده است و این موضوع   5نیرو از    3به دلیل از دست دادن   -1

 نارضایتی قابل توجه سمت مشتریان بوجود آورده است.

هزار تومان، بخشی از تقاضای بازار از دست رفته و در نتیجه با کاهش    45به    32لیل افزایش ناگهانی قیمت دالر از  به د -2

 فروش مواجه است. 

هایی در مورد جشن پایان سال دارد و درخواست جلسه با مدیرعامل و هیئت مدیره  واحد منابع انسانی شرکت دغدغه -3

 را داده است.

با این شرایط مواجه است که افزایش درصد باالی حقوق    است.  1402افزایش حقوق پایه سال  درصد  مدیریت نگران   -4

 .شودپرسنل  بخشی از تمدید قرارداد با عدم  کند که ممکن است منجر بهریسکهایی ایجاد میپایه وزارت کار، 

 فاقد منبع جاری است.   (حواله دالری)  ی وارداتیکاالها   تامین مالی شرکت با مشکل مواجه است و پرداخت مبالغ خرید -5

 تماس ورودی داریم و نیاز به افزایش تعداد نیروهای مرکز تماس داریم.  300روزانه  -6

ایه شرکت به عنوان کاالی راکد در انبار گرفتار شده و تیم فروش هم نتوانسته با روشهای متداول اقدام  مبخشی از سر -7

 به فروش آنها کند. 

 شود.از دقت زیادی برخوردار نیست و ارسال سفارشات با تاخیر انجام می انبار یموجود -8

 وجود دارد. مهاجرت کرده و مشکل جذب مدیر جدید   ر واحد خدمات پس از فروشمدی -9

یکسال   .ایران نخواهد بود و قصد مهاجرت دارد  ،که در حال حاضر مدیرعامل است   اصلی شرکت  سهامدارسال آینده   -10

 که شرکت را هدایت کند.  شودمدیر عامل جدیدی استخدام  وجود داردفرصت 

  را پیشنهاد دهید.  1402، اهداف و نتایج کلیدی مربوط به بهار OKRبرای حل آنچه اشاره شد با استفاده از روش 
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 OKRکارگاه آشنایی با روش 

 : شخصی )محمد(2مثال شماره 

 

در حال حاضر بزرگترین درگیری ذهنی   هستم.  التحصیل رشته مهندسی صنایع از یک دانشگاه دولتینام من محمد است، فارغ

ای است که حقیقتاً  دانم چطور باید وابستگی مالی به خانواده را کاهش دهم، شرایط به گونهمن داشتن استقالل مالی است، نمی

 سایر اولویتهای من به شرح زیر است: باید به خانواده کمک کنم اما شرایط برعکس است.

در این   ،شومدر مقطع ارشد قبول    های دولتیدر یکی از دانشگاه  عالقمندمیک سال تا خدمت سربازی فرصت دارم و   -1

 حاصل از برند دانشگاه استفاده کنم.  بالقوه مسیر دوست دارم دانشگاهی معتبر باشد و بتوانم از امکانات

در این زمینه به علم داده و    مهارتهای خود را افزایش دهم و بتوانم در بازار کار حرفی برای گفتن داشته باشم.   باید  -2

 هوش تجاری عالقمند هستم. 

 که راه حلی برای آنها ندارم.  امشدهمواجه  کنم و عمال با چالشهایی ری نمیپس انداز زیادی نگهدا -3

 عالقمندم شغل پاره وقتی داشته باشم. -4

 نگاهی به مهاجرت هم دارم اما تصمیم گیری برای من سخت است و از سطح خوبی در زبان انگلیسی برخوردار نیستم. -5

 عالقمندم ازدواج کنم.  -6

 کتاب مرتبط با حوزه کسب و کار دارم که هنوز آنها را مطالعه نکرده ام.  10 -7

، پزشک گوارش من هم در این زمینه هشدارهایی به من  امهم اضافه وزن پیدا کرده تحرک بسیار پایینی دارم و کمی   -8

 داده است.

 را پیشنهاد دهید.  1402هار ، اهداف و نتایج کلیدی مربوط به بOKRبرای حل آنچه اشاره شد با استفاده از روش 

 

 

  

http://www.okrcoach.ir/

