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سالمت اداری بر سرمایه روانشناختی  تأثیرنقش میانجی هویت سازمانی در 

 کارکنان اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل
 

 یحیی فرید

 آباد پارس واحد اسالمی آزاد دانشگاه دولتی، مدیریت آموخته دانش

 

 چکیده

اداری بر سرمایه روانشناختی کارکنان اداره فرهنگ و سالمت  تأثیرهدف از انجام این تحقیق نقش میانجی هویت سازمانی در 

میدانی انجام شد. جامعه آماری کارکنان  وسیله بهپیمایشی بود که  -ارشاد اسالمی استان اردبیل بود. پژوهش حاضر توصیفی

 822و  582ی بین نفر بودند. حجم نمونه از طریق معادالت ساختار 383اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل به تعداد 

پرسشنامه مورد  597 درنهایتپخش شدند. که  ها آنبین  ها پرسشنامه ای خوشه گیری نمونهنفر تعیین شدند که به روش 

پرسشنامه استاندارد . 5(، 1983، چنیپرسشنامه هویت سازمانی ). 1شامل  گیری اندازهتجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ابزار 

بود. روایی و پایایی سازه پرسشنامه هم ( 5117پرسشنامه سرمایه روانشناختی )لوتانز، و ( 5116سالمت اداری )مک کاسکر، 

آزمون فورنل و الرکر مورد تائید قرار گرفت. پایایی آلفای کرونباخ پرسشنامه  وسیله بهاساتید مدیریت تائید و هم  وسیله به

و پایایی آلفای کرونباخ پرسشنامه هویت  1870وانشناختی پایایی آلفای کرونباخ پرسشنامه سرمایه ر، 1886سالمت اداری 

آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل  وسیله بهبه دست آمد. تجزیه و تحلیل  1877سازمانی 

 تحقیق نشان های یافتهاستفاده شد.  Amos23و  spss19 افزار نرم وسیله بهتحقیق از مدل معادالت ساختاری و  های فرضیه

سالمت اداری بر سرمایه روانشناختی کارکنان اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل نقش  تأثیرداد که هویت سازمانی در 

 تأثیرد در داشتن سازمانی سالمت و توان مینتیجه گرفت آموزش هویت سازمانی برای کارکنان  توان میمیانجی دارد. بنابراین 

  باشد. مؤثرن سرمایه روانشناختی کارکنان آن برای باال برد
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