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 .میکنیم یما بدون شک در عصر نوسانات زندگ

 .کنندیشد مر ،تیعدم قطع رغمیبلکه عل مانند،ینه تنها زنده م آورتاب یهاسازمانکه  دهدینشان م قاتیتحق

 یخارج راتییبا تغ اگر حال نیو در ع شودیم تریضرور اریمتالطم، بس طیمح کیدر سازمان  یارهایاهداف و مع ارتباط

 .کندیفراهم مبرای سازمان را  یرقابت تیمز، بماند یباق ارسازگ

زمان و  تا دریابند کندیبه افراد کمک ماست که  هاتیاولو و هایاستراتژ بیان یبرا یدیعامل کل کیعملکرد  تیریمد

 خود را کجا متمرکز کنند. یانرژ

 ست.ا یو فرد یشرکت در سطح سازمان کیو تحقق اهداف  نییتع یعملکرد، تالش در طول سال برا تیریمنظور از مد 

 

 ((عدم قطعیت یهادر زمان یدیعامل کل کی))ریپذعملکرد انعطاف تیریمد جادیا یبرا یسه استراتژ

 شود:می هیها توصبه سازمان 

 ییرشد و کارا بین عادلمت یکار برنامه.1

نقد  پولارزش ها و حفظ نهیتمرکز بر کاهش هز یاهداف برا میاست. تنظ بزرگحمله  ،یآورتاب در دفاع نیبهتر 

 د.نمارکود، گرفتار آن نخواهد  کی انیبا تمرکز بر رشد، سازمان پس از پا اماباشد.  زیانگممکن است وسوسه

کاهش  تجه متعادل در یکار نامهرب کیدر  سازمان همه افراد ییاز همسو نانیاطم یبرا یعملکرد ابزار مهم تیریمد

، سال به سال( بهبود کوتاه مدت ی)به جا خود بلندمدت لیرا بر اساس پتانس یاهداف دیها بانو رشد است. سازما نهیهز

منظم  یهایو بررس کنند یبندتیاهداف اولو نیا به یابیدست یکنند، استفاده مؤثر و کارآمد از منابع را برا نییتع

 انجام دهند.  (عدد 8-10ی مجزا)ارهایاز مع یعملکرد را بر اساس تعداد کم

 



  

 کسب و کار یهاتیبر اولو یمبتن کپارچهی یندهایفرآ. 2

 است. یهداف فرددر حال تحول و ا یسازمان یهاتیاولو نیمستلزم ارتباط معنادار ب ریپذعملکرد انعطاف تیریمد

 مجدد اهداف یابیارز یابر ییندهایبا فرآ یوکارعملکرد در سطح کسب تیریمد برای وهیش نیها به بهترسازمان

 برقراری و اهداف یابیرد نیز و ایوارتباط پ یبرقرار یبرا یعملکرد مؤثر در سطح فرد تیریمدیعنی  نیاز دارند؛

 دو نیا نیب کپارچهیارتباط 

وان مثال، شود )به عنیمختلف انجام م یهاتوسط گروهکه  یو فرد یعملکرد سازمان تیریمدها در سازمان معموال

-میح نقش وضو ارتباط و فاقد یستمیس شود که باعث ایجاددیده می(یدر مقابل عملکرد منابع انسان یعملکرد مال

 دارد. ینگه م مجزا طوربهو اطالعات را  گردد

 .کند طمرتب یکسب و کار را به اهداف فرد یساده است که استراتژ ندیفرآ کی ازمندین جامع، ردعملک تیریمد 

 

 شفاف و دو طرفه با کارمندان یگفتگوها. 3

 رسانند.یسازمان را به ثمر م کی ی. افراد استراتژستین یکاف ییبه تنها ندیفرآ

دو  یوگوگفت قیرطشرکت، که از  یهاتیدر اولو تیاز شفاف نانیکارمندان خود را با اطم توانندیها مسازمان 

 کنند. با خود همراه شود،یم حاصلو کارمندان  رانیمد نیطرفه ب

 

 



کنند و آنها را در طول  لیتر تبدآگاهانه تصمیماتو  اجرایی یهابرنامه ،یرا به اهداف فرد کیاستراتژ یهاتیاولو تا سازدیمکالمات افراد را قادر م نیا  

باشد.  تریررسمیو غ وممدا یگفتگوها یسر کیدو بار در سال به  ایساالنه  روند کیعملکرد از  یابیارز رییممکن است مستلزم تغکه  کنند میزمان تنظ

 بودن باشد. ریو فراگ یمانند سازگار ریپذانعطاف یرفتارها جیترو یشامل نحوه انجام کار برا دیگفتگوها با نیمهمتر از همه، ا

 .نندیخود بب شرفتیتوسعه و پ یرا برا ییهاکند تا فرصتیدر حال تحول شرکت به کارکنان کمک م ریمشاهده مس

 است.  استعفانرخ  شیافزا یاصل لیاز دال یکی کارکنان یک سازمان، رشد یدهد که کمبود فرصت براینشان م قاتیتحق

 ابیع ارزشمند و کممنب کی یانسان هیسرما رایز شود،یکارکنان م و نگهداشت حفظمنجر به است که  یساالرستهیشا یدیمؤلفه کل کی تیشفاف ن،یعالوه بر ا

 است.

 

 هاهیصتو نیا ی. اجرادگردیثبات میب یخطا در زمان ها که باعث کاهشها است سازمان یبرا یشگیچالش هم کیعملکرد  تیریمد"

در  یذارگهیکنند. سرما شیشرکت آزما توسعهرا قبل از  دیجد یندهایکه فرآ رندیبگ میممکن است تصم مدیرانو  مستلزم تعهد است

 "ها و چه در کسب و کار معمول.یآشفتگ انیخواهد بود، چه در م یبه نفع هر سازمان ریپذنعطافعملکرد ا تیریمد
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