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تأثیر رفتار رهبری استراتژیک و فرهنگ سازمانی بر عملکرد و بهره وری نیروی 

 انسانی سازمان امور مالیاتی شهر یاسوج 

 )مطالعه موردی: سازمان امور مالیاتی شهر یاسوج( 
 

 عنبری آزاده
 ، ایرانیاسوج ی،اسالم آزاد دانشگاه ،یاسوج ، واحدانسانی منابع و توسعه گرایش ،دولتی مدیریت ارشد کارشناسی

 

 چکیده

امروزه فرهنگ سازمانی به عنوان عاملی مؤثر بر عملكرد سازمان تلقی می گردد. یكی از اهداف اصلی هر سازمانی، دستيابی به بهره وري 

ه اخير است. براي رسيدن به این هدف، راهی جز توسل به نوعی دیدگاه سيستمی، بومی و کاربردي وجود ندارد. موفقيت هاي چشمگير ده

سازمان هایی با حداقل امكانات از یك سو و شكست سازمان هایی با بهترین توانایی هاي مادي از سوي دیگر، بيانگر نقش قابل توجه 

عوامل غيرمادي و معنوي در موفقيت آنها بوده است که در این ميان فرهنگ سازمانی به عنوان عامل مؤثر در عملكرد سازمان تلقی می 

عوامل درون سازمانی مانند فرهنگ کار، فرهنگ سازمانی، انتخاب درست کارکنان، انگيزش کارکنان، رهبري اثربخش و عوامل گردد. البته 

دیگر، به عنوان عوامل اساسی به تنهایی ما را به هدف نهایی سازمان که افزایش بهره وري است، نمی رسانند؛ پژوهش حاضربا هدف برسی 

ك و فرهنگ سازمانی بر عملكرد و بهره وري نيروي انسانی سازمان امور مالياتی شهر یاسوج اجرا شده است تأثير رفتار رهبري استراتژی

نفر از کارکنان سازمان امور مالياتی شهر یاسوج در نظر گرفته شد .  77روش اجراي تحقيق توصيفی و پيمایشی بوده و جامعه آماري تعداد 

رفتار رهبري استراتژیك و فرهنگ سازمانی بر عملكرد و بهره تحليل رگرسيون آزمون رگرسيون  نتایج نشان داد بر اساس نتایج حاصله از

رفتار رهبري استراتژیك دهد متغير مستقل نتایج ضریب همبستگی چندگانه نشان میوري نيروي انسانی سازمان امور مالياتی شهر یاسوج 

بينی را پيشكرد و بهره وري نيروي انسانی سازمان امور مالياتی شهر یاسوج عملدرصد از تغييرات بعد  62می تواند و فرهنگ سازمانی، 

سهم عمده  =178/1Betaبا بتاي رفتار رهبري استراتژیك و فرهنگ سازمانی،  نماید. بر اساس ضرایب بتاي استاندارد شده، متغير مستقل

رفتار رهبري تأثير تبيين تحليل رگرسيون بر اساس دارد. یاسوج  اي در تبيين عملكرد و بهره وري نيروي انسانی سازمان امور مالياتی شهر

 ف فرهنگ کنترل محور، رابطه بين رهبري استراتژیك، پذیري، انگيزه الهامیانعطاف، بخشآل، رفتار رهبري انگيزش الهامیا نفوذ ایده

دهد بين همه نشان میان امور مالياتی شهر یاسوج با عملكرد و بهره وري نيروي انسانی سازمکنترل محوري، رابطه بين انگيزه الهامی 

  متغير ها با متغير وابسته رابطه موثر و معنا داري وجود دارد.
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