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 خالصه اجرایی 

مهمترین اهداف سازمان  تمرکز و اجرا بر روینایی توای  سازمان و یا واحد کاری در شناخت درجه کمک بههدف از تهیه این گزارش 

و هم افزایی سازمانی را برای دستیابی به  خدمتی است که میزان تمرکزبهره اجرا( یا  Execution Quotient) xQمی باشد. 

هایی در در این متدولوژی، شاخص . بهبود توان اجرای سازمان را ترسیم می نماید مهمترین اهداف، اندازه گیری نموده و مسیر

خصوص میزان تمرکز کاری و هم افزایی کار اندازه گیری می شوند که باعث می گردند سازمان تصویری واقعبینانه از نحوه اجرای 

  .کارها توسط همکاران خود بدست آورد

های فردی، تیمی و و متوسط درصد تمرکز و هم افزائی در الیه  (xQ ≤ 0 ≥ 000)  بوده 000 الی 0 بینعددی  اجرا یا xQامتیاز 

این که مدیران ارشد بدانند بطور میانگین، افراد، تیم های کاری و کل سازمان تحت امرشان، چقدر از  سازمانی را معین می سازد.

تمرکز کاری برخوردارند و چند درصد می توانند در کارها هم افزائی ایجاد کنند، بسیار حائز اهمیت است. برای اغلب مدیران مبرهن 

ها شده و همین امر ریسک سازمان را در شرایط اقتصادی سخت، بسیار افزایش که اجرای ضعیف کارها ، باعث افزایش هزینه است

 . هاهای عملیات در تمامی سازمانمی دهد. افزایش توان اجرایی، ضمانتی است برای کاهش ریسک ناشی از افزایش هزینه

 

 

 درصد تعداد خالصه اجرایی

 %100.00 22 قبولآرای قابل 

 %0.00 0 مدیر عامل /مدیر ارشد

 %45.45 10 مدیر/سرپرست/رهبرتيم

 %54.55 12 كارمند/عضو تيم

 %4.55 1 زیر دیپلم

 %27.27 6 دیپلم

 %40.91 9 كارشناسی

 %18.18 4 كارشناسی ارشد
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   فرد و امتیاز اجرا به تفکیک سازمان، تیم

بکارگیری اصول اجرا توسط فـرد، تیـم و سـازمـان متمرکز بر این روش 

 می باشد. همچون:

o اینکه استراتژی کالن سازمان بطور اساسی و  :جهت گیری سازمانی

 توسط همه در سازمان درك شده است؟

o تیم های کاریتان، شاخص های شفافی برای معین : سنجش تیمی

 نمودن فرآیند)های( مخالف جهت اهداف دارند؟ 

o آیا براستی هر یک از کارکنان می دانند که چه کاری  :یاهداف فرد

 می بایست برای دستیابی به اهداف سازمان انجام دهند؟

 

 

 

  امتیاز اجرا به تفکیک شش اصل اجرا

 شفافيت كاري

 : شفاف، قابل اندازه گیری، اهداف کاری با فرجه معین اهداف فردی

 دقیق اهداف: استراتژی سازمانی و درك جهت گیری سازمانی

 : تیم کاری کوشا و متمرکز بر اهداف الویتدارتمرکز تیمی

 

 
 

 تعهد كاري

 : شفاف، اهداف تیمی قابل اندازه گیریکیفیت -اهداف تیم 

 : ارزش ها و انگیزه های فردیدرگیر بودن فردی

 : افراد متعهد به جهت گیری سازمانیتعهد فردی

 تفسير كاري

 بر اهداف سازمانی کارکنان متمرکزافق دید سازمانی: همه 

 برنامه ریزی تیمی: شفافیت، همبستگی وظایف و پیگیری از این طریق

 : رویکرد سیستمی به زمانبندی الویت هابرنامه ریزی فردی

 وقت گذاشتن فردی: زمان صرف شده برای اجرای اهداف اصلی   

 هم افزايي

 ارتباطات تیمی: بلوغ ادراك و خلق گفتمان 

 برد -: یک محیط ایمن کاری بر اساس تفکر برد اطمینان تیمی

 همکاری سازمانی: هموار بودن کار و ارتباطات بین و درون بخشی

 قابلیت اطمینان سازمانی: ارزش های سازمانی و تعهدات شرافتمندانه

 توانمند سازي

 توانمند سازی تیم: کفایت منابع و آزادی عمل برای انجام کار

 رد سازمانی: ثابت قدمی و رویکرد سیستمی به بهبود عملکردبهبود عملک

 پشتیبانی سازمانی: پشتیبانی فعال برای اهداف کار تیمی 

 پاسخگويي

 پاسخگویی تیمی: الزام به احترام در بین اعضای تیم

 شاخص های کیفی تیم: سنجش های متوالی، دقیق و آشکار موفقیت

 پذیری در مقابل نتایج بهره وری فردی: ابتکار فردی و مسئولیت
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   درصد زمان صرف شده بر اهداف بشدت مهم

نمودار زیر نشان دهنده درصد زمانی است که افراد سازمان بر روی 

در مقابل زمان صرف شده ، اهداف کلیدی و بشدت مهم سازمان

 (10)سوال  روی فعالیت های دیگر صرف نموده اند.

 

o  اهداف بشدت مهم 

o  فعالیت های دیگری که ارتباط کمی با مهمترین اهداف واحد

 کاری خود دارد اما نیازمند توجه فوری  

o  فعالیت هایی مانند اتالف وقت در بوروکراسی اداری، تعارض

 بین واحدها، انجام کارهای بیهوده و ... 

 

 
   

   مهمترین موانع سازمانی اجرا

افراد انتخاب  اغلبسه مورد از مهمترین موانعی را که تا این نمودار 

مهمترین موانعی که رسیدن به اهداف  .می دهد نموده اند نمایش

 (10کاری را برایشان سخت می کند. )سوال 
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 خالصه گزارش ارزیابی توان اجرایی سازمان

   

 درصد تعداد خالصه اجرایی

 %100.00 22 آرای قابل قبول

 %0.00 0 عامل /مدیر ارشدمدیر 

 %45.45 10 مدیر/سرپرست/رهبرتيم

 %54.55 12 كارمند/عضو تيم

 %4.55 1 زیر دیپلم

 %27.27 6 دیپلم

 %40.91 9 كارشناسی

 %18.18 4 كارشناسی ارشد
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