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چکیده
کاردرگیرینقشباشغلیرضایتبررهبریعملکردوسازمانیفرهنگتأثیراین تحقیق تالشی است برای تعیین 

اعتمادو جامعه آماری، کلیه کارکنان ستاد تأمین  باشد.پژوهش حاضر کاربردی توصیفی و از نوع پیمایشی میسازمانی،

ها از منابع آوری اطالعات و دادهنفر از کارکنان تعیین گردید. برای جمع051باشد. از این میان حجم نمونه برابر  اجتماعی می

سئوال می باشد که در بین نمونه  01پرسشنامه استفاده گردید. پرسشنامه مزبور برای بررسی فرضیات حاوی ای و  کتابخانه

نظران و پایایی با توجه به مقادیر آلفای کرونباخ مورد آماری توزیع گردید. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید و صاحب

سازی معادالت ساختاری با کمک نرم افزار ضیات تحقیق از روش مدلتأیید قرار گرفت. در این پژوهش برای آزمون فر

 ایموس استفاده شده است.

 یتیفرهنگ سازمان حماتأثیر دارد. کار یریبر درگ یتیحما یفرهنگ سازمانها نشان داد که: نتایج حاصل از تحلیل داده

کار  یریدرگی تأثیر دارد.سازمانبر اعتماد یعملکرد رهبرتأثیر دارد. کار یریبر درگ یعملکرد رهبری تأثیر دارد.سازمانبر اعتماد

 تأثیر دارد. تیکار بر رضا یریدرگی تأثیر دارد.شغل تیبر رضا یسازماناعتمادی تأثیر دارد.سازمانبر اعتماد

 سازمانی، رضایت شغلی، عملکرد رهبریفرهنگ سازمانی، درگیری کار، اعتمادواژگانکلیدی:

 

Abstract: 

This research is an attempt to determine the effect of organizational culture and 

leadership performance on job satisfaction with the role of work involvement and 

organizational trust. The present study is a descriptive and survey application. The statistical 

population is all employees of the Social Security Headquarters. Among these, the sample 

size was set equal to 150 employees. Library resources and questionnaires were used to 

collect information and data. The questionnaire contains 14 questions that were distributed 

among the statistical sample to test the hypotheses. The validity of the questionnaire was 

confirmed using the opinions of professors and experts and the reliability was confirmed 

according to Cronbach's alpha values. In this research, structural equation modeling method 

with the help of Emus software has been used to test the research hypotheses. 
The results of data analysis showed that: Supportive organizational culture has an effect 

on work engagement. Supportive organizational culture has an effect on organizational trust. 

Leadership performance has an impact on work engagement. Leadership performance has an 

effect on organizational trust. Work engagement has an effect on organizational trust 

Organizational trust has an effect on job satisfaction. Work involvement has an effect on 

satisfaction. 
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