
 کاربرد کارآیی برای روابط بین رهبری مدیریت ارشد، فرهنگ سازمانی و واقعیت ارزیابی 

 :درس های آموخته

تفاوت ای مدل هم.شیوه ی عملکردرهبری پشتیبانی کننده مدیریت ارشد درارتباط با فرهنگ اجتماعی تحقیق شده است

ک د، یت ارشریدیننده می کتیبانپش برییوه ی رهه در آن شک(Feed Forward)  لوه جذاری روبارگان بریل جامش

ه در آن ک(Feedback)  دهونورد شازخذاری بارگان بریج جاد وان ایازمی در سسانیروی انیت نعالی و ف تماعنگ اجرهف 

فعالیت نیروی انسانی درسازمان پشتیبانی  و رهبری پشتیبانی کننده مدیریت ارشد ملکردیوه ی عی از شتماعنگ اجرهف 

 نگ رهود ف ر وجیر بشم گثبت و چطور ملو، به جد رو بت ارشریدیننده می کتیبانپش برییوه رهش.می باشد می کند،

ی ابمل ارزیر عری بوثم یراثی تتماعنگ اجرهیکه ف الوددر حمی شی نانازمتر سملکرد بهه عر با منجیر دارد اماثی تتماعاج

ر یری بشم گثبت و چورت مه صملکرد بع بنایر می بابمل ارزیع د.داریبت نار و غرک کای ترخ ها نملکرد و یبنای عرمب

ی تیبانبری پشیوه ی رهش  در  .های ترک کار و غیبت تاثیری ندارد رخر روی نه بی کالیر دارد در حاثار تیروی کره وری نبه

ی تیبانبری پشیوه رها ششمگیری بثبت و چطور می بتماعاج نگ رهود ف ده، وجونورد شازخذاری بارگوزش بان آمریننده و جک

طبیق ها تانازمرد در سملکبنای عرمی بابیوه ارزیا شثبت بشمگیر و مورت چه صته و بداش طهد رابت ارشریدییله موسننده بک

ی تیبانپش یوهه شرچه .دی دهرار میر ق اثحت تار را تیروی کره وری نیری بهشم گثبت و چورت مه صیز بن نای هدارد ک

کاهش می یابد و  در سازمان یبتار و غرک کرخ تد ناشتر بیگیرد بیشیش مود پبری خال در رهطح بت سریدیه مننده کک

 .نتیجتا بهره وری نیروی کار و عملکرد سازمان را افزایش می دهد

 :  درس های آموخته برای شرکت مهندسی سازان

ی انازمیری سادگی هل ببدیود و تشینتقل مان مازمه سجام برانروه و سه گپس بود وسشیروع مرد شیری از ف ادگی -

نوان ه عی بسانع اننابک مژیتراتت اسریدیم   HRانجدر ای.ودشیگ مررنقش پد نان آمازمرد در سخن از ف س  اهرج  .گرددمی

پشتیبانی کننده با یکدیگر نقش بسیار پررنگی و تاثیرگداری ایفا  برینگ و رهرهی، ف انازمیری سادگرد،یف  ٔ  ندهد دهیونپ

 .نمایدمی

ت ریدیترس مر گسان بازمس برزام رهت، الده اسیرنادگان یازمک سه ینتی بان سازمک سذار از یله ی گرحا در ممان آسس -

با کارکنان و پرسنل همگی نشانگر رشد و تحول  بروی رهفت و گی و گانازمتار سای رف صه هاخردن شیتور کانش، مدان

 .سمان آسا است

 :بیان ایده های نوآورانه در توسعه رهبری سازمان مهندسی سازان

د داد رای رشطلوب بم ب وناسان مه آن زمدبایه بد کاشی بطئی مه ای بولق ی مانازمیری سادگظر و یورد ننگ مرهد ف رش •

پیدا کردن و نشان دادن سازمان  .می زند حیط آنان و مازمه ستری بات بیشدمم، صان کدت زمالدر متظار بت انو داش

 .پایلوت برای اینکار بسیار حایز اهمت و نافع خواهد بود


