
161-180،. صص 1395شهریورومرداد،. 37شماره مطالعات مدیریت ورزشی

بین هویت اجتماعی و تعهد سازمانی با ارتباطات سازمانی در بین کارکنان ۀرابط
سازمان ورزش و جوانان استان اصفهان و یزد

1محمدعلی نادي

1*)خوراسگان(اصفهانــدواحاسالمیآزاددانشگاهآموزشی،مدیریتگروهدانشیار. 1

30/02/1394تاریخ پذیرش:27/12/1392تاریخ دریافت:

چکیده
سازمانکارکنانبیندرسازمانیارتباطاتباسازمانیتعهدواجتماعیهویتبینۀرابطتحلیلهدفباحاضرپژوهش

،سهمینسبترعایتباوسادهتصادفیروشبهۀ آماري،جامعبیناز. انجام گرفتیزدواصفهاناستانجوانانوورزش
ها یافتهدادنشاننتایج. شدندانتخابپژوهشدرشرکتبراياستاندوهربدنیتربیتکلاداراتکارکنانازنفر217

تعهدمتغیرهايذکر است کهبه. الزم استمعنادارومثبتعموديارتباطاتبرعاطفیتعهدمتغیراثردهد که نشان می
معادلهازاندنداشتهبینیپیشتوان،مستمروعاطفیتعهدمتغیردوحضوردرکهآندلیلبهاجتماعیهویتوهنجاري

نشاننتایجبعالوه. باشدمیمعنادارومثبتنیزافقیارتباطاتبرعاطفیتعهدمتغیراثر،همچنین. شدندگذاشتهبیرون
نیز بیانگر این است کهدادنشاننتایجهمچنین . استمعنادارومثبتافقیارتباطاتبراجتماعیهویتمتغیراثرکهداد

ارتباطاتبراجتماعیهویتتأثیر براین،عالوه. داردافقیارتباطاتوسازمانیتعهدبریمستقیماثر،اجتماعیهویت
.بودبرخوردارخوبینسبتاًبرازندگییینکوشاخصازمدلاینذکر است که شایان. باشدمی، غیرمستقیمعمودي

تعهد سازمانی، هویت اجتماعی، ارتباطات سازمانی:کلیديواژگان


Email: mnadi@khuisf.ac.ir* نویسنده مسئول     



1395مرداد و شهریور، 37مطالعات مدیریت ورزشی شماره 162

مقدمه
نیروي کهباشدمیاي فراگیر گوناگون اجتماعی و پدیدهاهدافسازمان وسیله و ابزار اجراي ،امروزه

.شودمحسوب میمایه و دارایی هر سازمانترین سرمهمترین و بزرگوناپذیرییجداعنصرانسانی، 
همانند هر سازمان دیگري جهت رسیدن به اهداف خود به منابع مختلفی سازمان ورزش و جوانان نیز

که عصر نوین، مدیریت نیروي طوريبهباشند؛میکارکنان ترین منبع آنمهم،شکیبونیاز دارد
امور ورزش و ةمسؤلیت ادارورزش و جوانانسازمانداند. سازمان میهاي اصلیانسانی را از سرمایه

امکانات فنی و ۀبا بسیج کلیکندتالش میهاي آن را به عهده دارد و گذاريسیاستنیز بدنی و تربیت
،اندرکاران متعهد و متخصص در کشورترین مربیان و دستکارآمدنیزگیري از تجارب گذشته وبهره
هاي امروزي سازمان). 1378،5مرسل، (بدنی برداردجهت رشد و اعتالي تربیتدررا ؤثري هاي مگام

می دانندو منتسب به سازمانخود را متعلقند و هستبر استخدام و حفظ افرادي که وفادار و متعهد
ترین مسأله و مشکل پس از مهم،دیگرسوياز).282، 1391شیرازي، نادي و گل(کنندتأکید می

،خصوصاینباشد. درداري کارکنان میحفظ و نگه،لحاظ پیچیدگی آنبهتأمین و تربیت نیروي انسانی 
پیوستن و همهصحیح براي ببرقراري ارتباطات،دهدآنچه بیش از سایر عوامل خود را نشان می

د باشکارایی بهتر میمنظورهبیط کاردر محیابیها و هویتهماهنگی کارکنان در سازمان، تعهدات آن
کند، توجه به ه به اهمیت نیروي انسانی و نقشی که در سازمان ایفا میبا توج).1385،25نیکوفر، (

- از اهمیت فوق2و تعهد سازمانی1ارتباطات سازمانیهاي این عامل ارزشمند از جملهروابط و نگرش

توان در بررسی بحث ارتباطات و زمینۀ تاریخی آن می). 1386،7شکیبایی،(اي برخوردار استالعاده
وجود نیاز به برقراري ارتباط به،ها تصمیم گرفتند در کنار یکدیگر زندگی کنندکه انسانگفت از زمانی

هم مموضوعیعنوان بحث ارتباطات بهلذا، کردند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و تالشها آمد و انسان
).50، 1391عرضه و سیدعامري، (شدمطرح کننده براي زندگی بشرتعیینو 

شمار آمده استمدیریت بهتقیموفهمواره یکی از اجزاي مهم در ،ارتباطات صحیح و مؤثر در سازمان
دهد و موجب یکپارچگی و وحدت هم پیوند میبهتار و پود سازمان را ،ارتباط).1384،105الوانی، (

پردازان کالسیک سازمان، ارتباطات سازمانی بسیار وسیع و گسترده است. نظریهۀشود. دامنسازمان می
ها و ترغیب کارکنان باالي پیامبهارتباطات را اسناد مکتوب و اختیار صدور فرمان (وبر)، جریان رو

تعهدات ناشی و(روتلیسبرگر)رسمیدادن و ارتباطات غیر(فایول)، گوش(تیلور)، جریان افقی اطالعات
این پژوهش براساس ). 1389،15مرتضوي، پورآزاد و امیررضوي، (اندتعریف کرده(بارنارد)از تصمیم
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) که شامل ارتباطات افقی و ارتباطات عمودي 1ردینگۀ(نظریحسب جهتهاي ارتباطی برشبکه
تأثیر "طی پژوهشی با عنوان ) 2007(2و همکارانبررسی قرار گرفته است. مارك ونموردباشدمی

بین این يمعنادارۀرابطلحاظ آماري،بهبه این نتیجه دست یافتند که"تعهد سازمانیارتباطات بر 
،مدیران با زیردستانتوسط چگونگی برقراري ارتباطهمچنین، عنوان کردند که وجود دارد. متغیرها 

نسبت به سازمان اثر دارد و شرایط ارتباطی مثبت هاآنمیزان تعهداتنیز ها و ها از ارزشبر ادراك آن
شده توسط جولس انجامهايپژوهش. شودمیها آنباعث ایجاد تقویت تعهد نیزسرپرست با زیردستان

نشان نیز"تأثیر ارتباطات سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی"با عنوان ) 2009(3و کریستوفر
،وجود ارتباطات در محیط کاريباشند و میبا یکدیگري معنادارۀداد که این سه متغیر داراي رابط

ر تر نسبت به کاقويایجاد تعهدسبب و ها داشتهآنرضایت شغلیوتأثیر خوبی بر احساس کارکنان
وجود ارتباطیحاکی از نیز ) 2001(4شده توسط پوستمسانجامپژوهش همچنین،شود. میهادر آن

نتایج این پژوهش مؤید آن بود که روابط عمودي .قوي بین ارتباطات سازمانی و تعهد سازمانی بود
- تأکید نظریه،شود که این یافتهها مینسبت به روابط افقی، باعث ایجاد تعهدات بیشتر در سازمان

دهد.تأیید قرار میبین این دو متغیر را موردۀپردازان بر رابط
بین در عنوان یکی از متغیرهاي پیش، تعهد سازمانی بهگرفتهانجامهايپژوهشبا توجه به وبنابراین

-میکند که ارتباط، شرایطی را براي تعهد ایجاد میجاییآندر نظر گرفته شده است. ازاین پژوهش

یندي افر،). تعهد1997،33، 5یر و آلنمی(آن را یکی از پیامدهاي مهم تعهد محسوب کردبایست
تموفقیومندي خود را نسبت به سازمان عوامل و کارکنان سازمان عالقه،است مستمر که از طریق آن

ها و وفاداري به ارزش،تعهد سازمانی،کلیطوربه). 9، 2009، 6المبرت و هوگان(دکننآن ابراز می
، 1391، و همکارانخوشبختی(استآنبه ماندن در احساس تعلق و وابستگیواهداف سازمان

، 8، مدل ماتیو و زاجاك7هاي مختلفی از جمله مدل اریلی و چتمنمدل،سازمانیتعهدۀزمین). در115
ترین یر و آلن کاملکه مدل مییر و آلن ارائه شده است. با توجه به اینو مدل می9مدل پنلی و گولد
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به این مدل استناد پژوهش حاضر در،)5، 1389و همکاران، مرتضوي(مدل شناخته شده است
تعهد عاطفی، تعهد هنجاري و تعهد مستمر ۀجنبتعهد سازمانی را از سه،گردیده است. این مدل

شدن در عنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان و درگیرهب،دهد. تعهد عاطفیبررسی قرار میمورد
ۀتعهد هنجاري مجموع؛)1390،45،خشنود(باشدمین با داشتن احساس مثبت هاي سازمافعالیت

کردن به روشی است که فرد اعتقاد دارد از نظر اخالقی صحیح شده براي عملفشارهاي هنجاري درونی
-تعهد فرد را به تمایل براي انجام فعالیت،تعهد مستمرو)57، 1388،یادگاريو زادهبهرام(باشدمی

سی چی، جاج (دهدنشان میهاي مربوط به ترك سازمانبراساس تشخیص فرد از هزینههاي مستمر 
طی پژوهش خویش دریافتند که بین تعهد )2001(2و همکارانوستمس). پ56، 2009، 1و کیم

بین فردي و روابط خوب هايالعملعکسکهايگونهبه؛اعی رابطه وجود داردسازمانی و هویت اجتم
و این باشدمییک از سطوح سازمانی یا فردي نهردرمستقیم مسئول تعهد صورتبین همکاران به

توسط حدي با مفهوم هویت از طریق پذیرش ظاهر شود. در پژوهش دیگري که نتایج ممکن است تا
که گزارش شد انجام گرفت"هاي شغلیدیدگاه هویت اجتماعی بر نگرش"با عنوان )2009(3تاد

هاي هایی چون تعهد سازمانی، رضایت شغلی و حتی درگیريهویت اجتماعی مثبت کارکنان بر نگرش
بین تعهد سازمانی، هویت و رفتار شهروندي ۀ) رابط2006(4همچنین، هاگ. گذاردشغلی اثر می

شهروندي سازمانی از طریق ارتباطاتداد و دریافت که هویت، تعهد و رفتار بررسی قرارموردسازمانی را
بین هویت ملی و ۀبه بررسی رابطنیز )2012(5و همکارانکایلی.شوند(داخلی) سازمانی تقویت می

)عدالتۀواسطبه(که بین هویت، تعهد عاطفی و تعهد هنجاري ندنشان دادو تعهد سازمانی پرداختند
هویت و تعهد هنجاري میانۀرابطۀواسط،اي و تعاملیرابطه وجود دارد. ادراك از عدالت توزیعی، رویه

.باشدمیارتباط بین هویت و تعهد عاطفی ۀواسط،که ادراك از عدالت توزیعی و تعاملیحالیدر؛است
بین عنوان یکی دیگر از متغیرهاي پیشهویت اجتماعی بههاي مذکور،پژوهشبا استناد به و بنابراین

عبارت است از خصوصیات، مشخصات و تفکراتی 6هویت اجتماعی.گرفته شددر نظرحاضرپژوهشدر 
کندهاي اجتماعی کسب میها و مقولهها را از طریق اشتراکات اجتماعی و عضویت در گروهکه فرد آن

هاي اجتماعی هایی است که بین فعالیتاز جمله نظریههویت اجتماعیۀ). نظری1381،4احمدلو، (
کند که مردم تمایل به کند. این نظریه بیان میگرایشات کاري کارکنان ارتباط ایجاد میها و سازمان
تماعی دارند و خود و دیگران را در طبقات اجرا هاي اجتماعی زمینهبخشی یا توصیف خود درهویت
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اعضا در تمامی،بنابراین؛)2007،51، 1برامر، میلینگتون و رایتون(کنندبندي میمختلفی طبقه
عنوان عضوي از آن گروه ها را بهکه نگرش آنقرار دارندطبقات اجتماعی مختلف یک هویت اجتماعی

)و یا چگونه احساس و رفتار کندکس باید چگونه بیندیشدکه هرمانند این(کندتوصیف و تبیین می
نشان دادند که افراد در ) 1984(2هوستون و جاسپارزبراین، عالوه). 1995،81هاگ، تري و وایت، (

گروهی دست به تمایزات بین،شناختیمنظور ایجاد تمایزات روانتالش براي کسب هویت اجتماعی به
و از یر بگذارد أثتدر ارتباط با گروهتواند بر توصیف اعضا از خودبنابراین، اعتبار گروه می؛ .زنندمی

قرار دهد.ثیرأتها را تحتطرفی تعهد سازمانی آن
دلیل بهدولتۀعنوان بخش مهمی از بدناندرکاران سازمان ورزش و جوانان بهمدیران و دست

ارتباطات ۀزمیندرمشکالت متعدديبا،بروکراسی موجود در نظام هویتی سازمان و نبود تعهد سازنده
خود باعث کاهش انگیزه ۀنوبله بهأو این مسباشندمیورهبروـ اعم از رسمی و غیررسمیـسازمانی

ارتباطات و دیگر،سوي). از12، 1389زاده اشرفی، حسینی و مهدي(خواهد شدسازمانۀدر بدن
ها به سمت اهداف، یکی از مسائل مهم و ضروري در این سازمان محسوب گیري آنچگونگی جهت

در بین هاها و تفاوتشباهتشدنباعث آشکاربه سازمان نیزهاآنآگاهی کارکنان از تعلق. شودمی
شایدپژوهشسازد. این امکان برقراري ارتباطی معنادار و مستمر را فراهم می،نتیجهشده و درهاآن

هایی به حلراهۀیاري رساند و با ارائهاآنبتواند مدیران و مسئوالن را در رسیدن به مقاصد و اهداف
به تالش بیشتر از ها، موجبات ترغیب کارکنان این سازمانوري ، ضمن افزایش کارایی و بهرههاآن

در هاآنهویت اجتماعی کید برتأایجاد ارتباطات مؤثر و ،کارکناندربردن تعهدات سازمانیطریق باال
ست که ااینله اساسی در سازمان ورزش و جوانان أمسحقیقت،درفراهم سازد.رابدنیادارات تربیت

تري هستند و ثیرات قويأهاي نگرشی ارتباطات سازمانی داراي تبینیک از پیشکداممشخص نیست 
گیري هویت اجتماعی کارکنان و تعهد سازمانی توان مدلی را فرض نمود که با شکلکه آیا میایننیز 
در تاکنون در ایران وذکر است که شایان؟ها تاثیر پذیرددر دو سطح عمودي و افقی از آنهاآن

روابط بین هویت اجتماعی و تعهد سازمانی با ارتباطات سازمانی بررسی نشده ،ان ورزش و جوانانسازم
تعیین با هدفپژوهش حاضر ،رواینازباشد؛میترین ضرورت انجام پژوهش حاضر است و این مهم

آزمون نظریۀ منظور بهانجام گرفت وارتباط بین هویت اجتماعی و تعهد سازمانی با ارتباطات سازمانی 
ساختاري استفاده شد.ۀبستگی دارند از مدل معادلروابط علی فرضی بین متغیرهایی که با هم هم
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پژوهششناسی روش
ۀ. جامعباشدمیبستگی همنوع مطالعات و از بودهحیث موضوع و هدف، توصیفیپژوهش حاضر از

هاي اصفهان و یزدکارکنان زن و مرد ادارات کل ورزش و جوانان استانۀکلیرا آماري در این پژوهش 
نفر از از 144کل ورزش و جوانان استان اصفهان و ةنفر از ادار365(تشکیل دادندنفر500به تعداد 

تصادفی ساده گیرياز روش نمونهیابی به این نمونه. براي دست)کل ورزش و جوانان استان یزدةادار
از حجم جامعه متعلق به درصد2/71، با رعایت نسبت سهمی در جامعه استفاده شد. طبق محاسبات

متعلق به استان یزد بوده است. براساس فرمول و جدول تعیین حجم نیزدرصد8/28استان اصفهان و 
از کارکنان ادارات کل يفرن217ۀنفري، حجم نمون500ۀ) براي یک جامع2000(همکارانکوهن و

نفر برحسب نسبت سهم هر 217این ،بعديۀدر مرحلو ورزش و جوانان هر دو استان برآورد شد
نفر 62نفر و استان یزد 155که تعداد کارکنان استان اصفهان ندجامعه توزیع گردیداستان در کل 

توزیع ورزش و جوانان دو استانکارکنان ادارات کل نامه بینپرسش217تعداد،سپس.دست آمدهب
:استفاده شدهاي زیرنامهاطالعات از پرسشآوريگردید. براي جمع

) 2001(توسط پوستمسکه نامه افقی): این پرسشو عمودي(ارتباطات سازمانیۀنامپرسش. 1
آلفاينامه با روش ضریب پایایی این پرسش. باشدمیال ؤس15حاوي است،طراحی و تنظیم شده 

.دست آمدبه)78/0(معادل کرونباخ
گردیده ) طراحی و تنظیم 1997(توسط آلنکهنامهتعهد سازمانی کل: این پرسشۀنامپرسش. 2

نامه با روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد که. ضریب پایایی این پرسشباشدمیالؤس20حاوي است،
) 84/0(و تعهد هنجاري) 72/0(تعهد مستمر)،82/0(تعهد عاطفی)،81/0(کل پرسشنامهبراي

دست آمد. به
) طراحی و تنظیم شده1995(1توسط دالینگرکهنامههویت اجتماعی: این پرسشۀنامپرسش. 3

) 77/0(معادل نامه با روش آلفاي کرونباخ . ضریب پایایی این پرسشباشدمیال ؤسهفتحاوي است
دست آمد.به

تر چه بهتر و صحیحبه برداشت هرمنظور کمکها بهنامهبراي آگاهی از اشکالت احتمالی پرسش
صورت که تعدادي بدین.بررسی قرار گرفتموردها نامهپرسشروایی صوري،االتؤسازدهندگان پاسخ

توسط شدهطرحآماري قرار گرفت و موارد ۀنمونبا ها در اختیار تعدادي از افراد مشابه نامهاز پرسش
- پرسش10همچنین،.گشتیید أها از نظر روایی صوري تنامهپرسش،ترتیببدین.گردیدها اصالح آن

ال از ؤدر مقابل هر سباشد. همچنین، اي تنظیم شد که ابعاد هر متغیر کامالً مشخص گونهنامه به
نظر با مؤلفه همخوان موردۀکه جملاینبادر ارتباطنظر خود را متخصص مربوطه خواسته شده بود 

1. Dollinger
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سنجی در ارتباط با هر پیشنهادهاي روانمنظورهبیبخشبراین،عالوهند. نکبیان،همخواناست یا نا
-دانشگاه و صاحبۀنفر از متخصصین برجست10ها بین نامهال در نظر گرفته شده بود. این پرسشؤس

پس از اعمال گردید وکه با متغیرهاي پژوهش آشنایی داشتند توزیع نظر در علم مدیریت ورزشی 
ها از تحلیل دادهوتجزیهذکر است که جهتشایان.شتنامه تنظیم گها، فرم نهایی پرسشنظرات آن
آماري ۀافزار بستنرموساختاريۀگام، مدل معادلبهبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانۀ گامضریب هم

ستفاده شد.ا75/8ۀنسخو لیزرل 1در علوم اجتماعی

نتایج
شماره یکبستگی درونی بین هویت اجتماعی، تعهد سازمانی و ارتباطات سازمانی در جدولنتایج هم

ترتیب براي هویت اجتماعیمیانگین و انحراف معیار به،شودمشاهده میچنانچهارائه شده است.
هویت بین لحاظ آماري باشد. همچنین، بهمی) 47/22(براي تعهد سازمانی) و78/8(و) 57/71(

این دهندة نتایج نشان. )24/0r=,05/0≤P(وجود داردارتباط معنادارياجتماعی با تعهد سازمانی
=21/0r(بین ارتباطات عمودي با هویت اجتماعیيرابطۀ معنادارلحاظ آماري، بههستند که 

,05/0≤P) 16/0) و تعهد سازمانیr=,05/0≤P (بین ارتباطات افقی با هویت اجتماعیباشد.برقرار می
)44/0r=,05/0≤P49/0() و تعهد سازمانیr=,05/0≤Pوجود لحاظ آماريبهي) نیز رابطۀ معنادار

تأیید قابلهویت اجتماعی، تعهد سازمانی و ارتباطات سازمانیوجود رابطۀ معنادار بین ،بنابراین؛دارد
.باشدمی

بستگی درونی بین متغیرهاي پژوهشهاي توصیفی و همشاخصـ1جدول

متغیرهاي ردیف
انحراف میانگینپژوهش

1234معیار
57/7178/81هویت اجتماعی1
24/01*47/2256/4تعهد سازمانی2
-16/01*21/0*33/4027/7ارتباطات عمودي3
1-49/0*44/0*68/912/2افقیرتباطاتا4

05/0≤P*

1. Statistical Package for Social Sciences
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بینی میزان ارتباطات هاي تعهد سازمانی و هویت سازمانی در پیشمقیاسمنظور تعیین سهم زیربه
-نتایج تحلیل رگرسیون گامۀگام استفاده شد. خالصبهعمودي و افقی از روش تحلیل رگرسیون گام

متغیر تعهد عاطفی ،در گام اولشماره دوارائه شده است. در جدول شماره دو و سهگام در جداول به
اثر متغیر تعهد عاطفی بر ارتباطات عمودي دهدمینشان ایجنته است کهوارد مدل رگرسیون شد

تواند ارتباطات تعهد عاطفی می،بنابراین؛ )001/0P<,9/84F=,53/0=R(مثبت و معنادار است
از واریانس ارتباطات عمودي را ) 2R=28/0(درصد28این متغیر . همچنین،کندبینی عمودي را پیش

نتایج حاکی از آن است و ه استتعهد مستمر وارد مدل رگرسیون شد،کند. در گام دومتعیین مینیز 
=001/0P<,9/54F(باشدمیاثر متغیر تعهد مستمر بر ارتباطات عمودي منفی و معنادار که

,58/0=R.(ضریب تعیین متغیر تعهد مستمر)2=33/0R( آن پس از ورود متغیر دومرشدو میزان
آن از درصد 33درصد از متغیر ارتباطات عمودي توسط تعهد عاطفی و پنج،بنابراین؛است)05/0(

شود. متغیرهاي تعهد هنجاري بینی میطریق ترکیب خطی دو متغیر تعهد عاطفی و مستمر پیشنیز از
-بینی نداشتهپیشتوان،که در حضور دو متغیر تعهد عاطفی و مستمرآندلیلاجتماعی نیز بهو هویت

شماره سهدر جدول نتایج تحلیل رگرسیونۀخالصبراین، عالوهاند از معادله بیرون گذاشته شدند.
=001/0P<,3/27F(استمثبت و معنادار،که اثر متغیر تعهد عاطفی بر ارتباطات افقیدهدمینشان 

,34/0=R(درصد11این متغیر .کندبینیتواند ارتباطات افقی را پیشمیتعهد عاطفی،بنابراین؛
)11/0=R2( متغیر تعهد مستمر ،در گام دومدرادامه و کند. تعیین مینیز از واریانس ارتباطات افقی را

اثر متغیر تعهد مستمر بر ارتباطات دهند کهمیها در این ارتباط نشان که یافتهوارد مدل رگرسیون شد 
ضریب تعیین متغیر تعهد مستمر). 001/0P<,4/19F=,39/0=R(باشدمیمنفی و معنادار ،افقی

)15/0=2R ( نیز معادل آن پس از ورود متغیر دومرشد و میزان)درصد از پنج،بنابراین؛است)05/0
طریق ترکیب خطی دو متغیر تعهد نیز ازآن از درصد 15و متغیر ارتباطات افقی توسط تعهد مستمر

متغیر هویت اجتماعی وارد مدل ،در گام سومبراین،عالوهشود. بینی میعاطفی و مستمر پیش
که اثر متغیر هویت اجتماعی بیانگر آن استتحلیل واریانس رگرسیون چندگانه ایجنتکهرگرسیون شد 

. ضریب تعیین متغیر )001/0P<,16/0F=,43/0=R(باشدمیمثبت و معنادار ،بر ارتباطات افقی
،بنابراین؛است) 04/0(معادل آن پس از ورود متغیر دومرشد و میزان )2R=18/0(هویت اجتماعی

از طریق ترکیب نیزآنازدرصد18درصد از متغیر ارتباطات افقی توسط هویت اجتماعی و چهار
ذکر است که شایانشود. بینی میمستمر و هویت اجتماعی پیشتعهد خطی سه متغیر تعهد عاطفی، 

.نددلیل عدم معناداري از مدل رگرسیون بیرون گذاشته شددر این مدل، متغیر تعهد هنجاري به
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هاي تعهد مقیاسبینی ارتباطات عمودي از طریق زیرگام براي پیشبهمدل رگرسیون گامۀخالصـ2جدول
هویت اجتماعیسازمانی و

الك
ر م

تغی
م

- گام
ها

متغیر 
بینپیش

همبستگ
ي 

چندگانه

مجذور 
همبستگ

ي 
چندگانه

-ضرایب بتاي غیر
بتاي استاندارد

آماره تیاستاندارد
	

سطح 
داريمعنا خطاي بتا

معیار

ات
یاط

ارت
دي

مو
ع

گام 
اول

تعهد 
53/028/074/008/053/034/7001/0عاطفی

گام 
دوم

تعهد 
58/033/0عاطفی

89/008/064/073/8001/0
تعهد 
001/0-27/4-12/026/0-53/0مستمر

01/0<P*

هاي تعهد مقیاسبینی ارتباطات افقی از طریق زیرگام براي پیشبهمدل رگرسیون گامۀخالصـ3جدول
سازمانی و هویت اجتماعی

غیر
مت

الك
م

- گام
ها

متغیر 
بینپیش

همبستگی 
چندگانه

مجذور
همبستگی 

چندگانه

ضرایب بتاي 
بتاي استانداردغیر

آماره تیاستاندارد
	

سطح 
داريمعنا خطاي بتا

معیار
ات

یاط
ارت

قی
اف

گام 
اول

تعهد 
24/011/012/002/034/023/5001/0عاطفی

تعهد 
39/015/0عاطفی

16/0026/043/056/6001/0
تعهد 
001/0-12/0038/022/021/3مستمر
تعهد 
15/0026/041/004/6001/0عاطفی

گام 
سوم

تعهد 
001/0-36/3-43/018/043/0038/022/0مستمر

072/0024/018/098/2001/0هویت
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01/0<P*

ها ارائه شده است و ضرایب و نتایج مربوط به شاخصشماره یکمدل معادلۀ ساختار پژوهش در شکل 
شماره یکو شکل شماره چهارجدول. ارائه شده استشماره چهار و پنجول اترتیب در جدنیز به
ارتباطات افقی) و β=14/0(بر تعهد سازمانییتأثیر مستقیمکه هویت اجتماعیدهندمینشان 

)18/0=β (ارتباطات عمودي دارد، اما اثر آن بر)06/0=β(نتایج مدل،. همچنینباشدغیرمستقیم می -

مؤید آن است که تأثیرات هویت اجتماعی بر ارتباطات افقی و عمودي توسط سازي معادالت ساختاري
مستقیم بر ارتباطات يهویت اجتماعی داراي تأثیر.)β=03/0(شودگري میتعهد سازمانی میانجی

می نشاننیز سوبل تیمقادیر تر است. شدت قويبهآن مستقیم و این تأثیر از مقدار غیرباشدمیافقی
که باالتر دلیل آنارتباطات عمودي بهمسیر هویت اجتماعی برضریب جز هبضرایب مسیرتمامکه دهد

مشخص شماره پنججدولشده درارائههاي اساس یافتهبربراین، . عالوهباشدمعنادار میاست96/1از 
این شاخص کهچقدرهراست.1ی برازشیشاخص نیکو،هاي برازندگی مدلیکی از شاخصشود که می
در باشد.دهندة این است که مدل از برازش مطلوبی برخوردار مینشان،تر باشدیک نزدیکعدد به 

توان گفت که مدل داراي برازش خوبی است. میلذا،؛باشدمی) 99/0(معادل مدل حاضر این شاخص
؛ باشدمی) 99/0(است که میزان این شاخص نیز2تطبیقیششاخص براز، شاخص دیگربراین، عالوه
ۀبا توجه به نسبت خی دو به درجها برازش داشته است. با دادهتوان دریافت که مدلمیرو،ازاین

مطلوب فرض نمود.رابا مدل پیشنهاديها توان برازش دادهاست میسهکمتر ازکه ) 90/1(آزادي

پژوهشضرایب بتاي معناداري مربوط به روابط بین متغیرهايـ1شکل

1. Goodness of Fit Index
2. Comparative Fit Index

تعهد سازمانی
جتماعیاهویت
ي

ارتباطات افقی 

ارتباطات عمودي

14/0

18/0

40/0

19/0
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سطح معناداريسوبل وتی ،کلمستقیم،ضرایب مستقیم، غیرـ4جدول

مسیرها
ضرایب 
مستقیم

-ضرایب غیر

تیضریب کلمستقیم
نتیجهسوبل

تعهد برهویت اجتماعی 
سازمانی

14/0-----14/031/2+

ارتباطات هویت اجتماعی بر
+---06/006/0--عمودي

ارتباطاتهویت اجتماعی بر
افقی

18/003/021/075/2+

ارتباطات سازمانی برتعهد
عمودي

40/0---40/048/9+

+19/094/2---19/0ارتباطات افقیسازمانی برتعهد

هاپژوهش با دادههاي برازش مدل شاخصـ5جدول 

درجه خی دومقادیر
آزادي

شاخص 
تعدیل شده 

برازندگی

شاخص 
برازندگی

شاخص 
برازندگی 

تطبیقی

جذر برآورد 
واریانس 

خطاي تقریب
803/3299/099/099/0029/0مقادیر برازش

گیريو نتیجهبحث
هویت اجتماعی و تعهد سازمانی با ارتباطات سازمانی در بین ۀبررسی رابطاین پژوهش که با هدف 

ال را ؤسسه،حقیقتدر،انجام گرفتبین کارکنان سازمان ورزش و جوانان استان اصفهان و یزد
آیا هویت اجتماعی و تعهد سازمانی با ارتباطات افقی ه است که عبارت هستند از:بررسی قرار دادمورد

بینی ارتباطات عمودي و افقی آیا هویت اجتماعی و تعهد سازمانی قادر به پیش؟دنرابطه دارو عمودي 
ارتباطات سازمانی با نقش میانجی تعهد وآیا مدل ساختاري روابط بین هویت اجتماعی ؟هستند

باشند؟میبرخوردار )شدهوريآهاي گردحسب دادهبر(از برازش مطلوبی ،سازمانی
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در قالب مدل ساختاريمطالعات محدودي در تبیین پیشایندهاي ارتباطات سازمانیر، هاي اخیدر سال
که این خصوص زمانیهب؛ هاي سازمانی انجام گرفته استنمونهروي برـاعم از افقی و عموديـ

شده اوم و اصالح الگوي ارتباطی تثبیتمتغیرهاي پیشایندي از نوع نگرشی بوده و نقش اساسی در تد
ست که ارتباطات عمودي بر تعهد سازمانی اید آنؤهاي پژوهشی مکنند. بسیاري از یافتهبازي میرا 

از حالی است که جدااین در.)100، 1999، و همکارانپوستمس(باشدمیپذیر اثرنیزوبودهاثرگذار
به ارتباطات افقی) در پژوهش حاضر نسبت 33/40هاي استنباطی، میانگین ارتباطات عمودي (یافته

هاي هاي ورزش و جوانان استانکید و توجه بیشتر سازمانأمعناي تتر است و این بهباال) بسیار 68/9(
ند که احساس تعلق به سازمان هست. بسیاري بر این باورباشدمیاصفهان و یزد بر این بعد ارتباطی 

باشد. وابسته میهارسمی آنغیری تعامالت اجتماعی و عاطفاول به کیفیتۀدر درج،در کارکنان
باعث باشد؛ زیرا،میکید مدیران بر این نوع ارتباطات امري ضروري أدانی از تتوجه به قدر،ترتیببدین

- همانند،حقیقت) و در140، 1971، 1شلدونشود (میتثبیت دلبستگی و اطمینان کارکنان به سازمان 

کند .رسمی سازمان را متبلور میاما غیر،یافتههاي ساختارسازي کارکنان با الگو
دهد حاکی ال اول پژوهش را نشان میؤکه نتایج مربوط به سشماره یکهاي جدول یافتهدیگر،سوياز

49/0rاز آن بود که ارتباطات افقی بیش از ارتباطات عمودي با تعهد سازمانی ( ) و هویت اجتماعی =
)44/0r )اولۀدر درجشاید (بستگی بیشتر تعهد سازمانی با ارتباطات افقی هم. بستگی داردهم)=

هاي عاطفی این ابزار بیشتر حاوي ماده؛ زیرا، باشد)1997(یرآلن و میۀنامدلیل استفاده از پرسشبه
در وهلۀ اول،تواندشود که این خود میبندي شناختی در آن مشاهده میطبقههاي است و کمتر ماده

) 2001(پوستمس هاي نتایج حاصل از این پژوهش با یافتهایجاد کند.گرایش به دلبستگی عاطفی را 
ها که روابط ارتباطات عمودي نسبت به روابط ارتباطات افقی با تعهد سازمانی، در سازماناینبرمبنی

احساس وفاداري، ماندن سویی ناشی از این است که تعهد با سویی دارد. این همهمتر استبسیار قوي
شغلی، يتأثیر مواردي چون رعایت عدالت، ارتقاکار دارد و تحتبودن به سازمان سرودر شغل و متعهد

بستگی و وفاداري بیشتر فرد نسبت به سازمان قرار احساس هموانطباق شغل با شرایط زندگی
خود بین ادراك کارکنان از پژوهش ) که در 2007(و همکاراناین نتایج با مطالعات برامر.گیردمی
دارد. این خوانیهمگزارش کردند ی راپذیري اجتماعی سازمان و تعهد سازمانی ارتباط مثبتولیتئمس
گرفتن از سازمان پذیري اجتماعی و هویتولیتئبا درك مسناشی از آن است که احتماالًخوانیهم

یابد.مینیز افزایش هاتوسط کارکنان و رعایت آن، تعهد آن
افقی نیست و میانگین بعد ارتباطی عمودي نیز این موضوع گیري سازمان در بعد ارتباطی، جهت،چهگر
کند ارتباط افقی را تبیین می،عاطفیۀاما واقعیت این است که جو دوستانه و دلبست،کندیید میأرا ت

1. Sheldon
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دي گیلدر، ون دن هوول (باشدمیدر سازمان و جامعه نیز کسب هویت فرد ثر ازأمت،این قابلیتکه
بین هویت اجتماعی ۀنظر دور داشت که رابطتوان این نکته را ازنمی،البته). 1،1997،100لمرسیو ا
ۀلحاظ مقدار از رابطاین رابطه به،چندهر.)r=24/0(داردیبستگی مثبتتعهد سازمانی نیز همو 

ید این موضوع هستند که ؤاما بسیاري از مطالعات مارتباطات افقی با تعهد سازمانی کمتر است،
پوستمس ارتباطات افقی را تثبیت کند (وقادر است تعهد عاطفی توانمندگیري هویت اجتماعیشکل

تجربیات شغلیثیر أبه تیابد که باوراهمیت بیشتري میزمانی). این نکته 102، 2001و همکاران، 
ها از پژوهشرخیب،چهگر. تواند رضایت و تعلق را تقویت نمایدبها هاي هیجانی آنکارکنان و جنبه

هاي یافته،ال دوم و سوم پژوهشؤسارتباط بااما در،)،1992، 2هوگ(دنکناین یافته حمایت می
نیز آشکارنکات جدیدي را ،کردییدأقبلی را تهايهاي پژوهشکه یافتهاینبرعالوهگام بهرگرسیون گام

بودن ارتباطات که بدون توجه به افقی یا عموديایننخست: باشدمیبررسینمود که از دو جنبه قابل
بناي هر دو چه زیرکه گرطفی و مستمر است و دوم ایناتعهد عنوع ارتباطبناي هر دوزیردر سازمان،

اما واریانس انحصاري ابعاد ،شودتعهدات و در ارتباطات افقی هویت اجتماعی نیزبه آن افزوده میۀجنب
همراه هویت اجتماعی درصد) بیش از حضور این ابعاد به33بینی ارتباطات عمودي (تعهد در پیش

اعی سازي اجتمو هویتتعامالت بین شخصی ،)1992(چند به باور هوگهر.باشددرصد) می18(
اما به زعم ،حاضر با آن همخوان استهاي پژوهشیافته،حیثاینو ازهستندبناي اطالعات افقی زیر

نفوذ ودنگیرارتباطات افقی تحت شرایط محیطی خاصی شکل می،)1998(و همکارانپوستمس
ثر از أمت. این هویت باشدمیثر ؤسازي اجتماعی بیش از تعامل بین فردي بر آن ماجتماعی و هویت

هاي اجتماعی گیري و تقویت گروهنکردن از شکلسازي ماهیت سازمان براي کارکنان و ممانعتشفاف
خورد به اهداف و بازرسمیصورت غیراطالعات بهجایی بهنحو چشمگیري جادر سازمان است که به

این . نمایدمیبخش که جریان رسمی اطالعات جاري است اثراستراتژیک سازمان را بیش از زمانی
دهد بستگی ها رخ میاي بر فرایندهاي اجتماعی و روابط بین فردي که در گروهشکل ویژهبخشی بهاثر

از جوانان نیز سازمان ورزش وبه احتمال زیاد، باشد.میهاي مدرن سازمانهايویژگییکی ازدارد و 
تحلیل ،رویکرد سنتیبرمبناي یک. )، 1995، 3الولر، موهرمن و لدفورد(باشدمینی ناین قاعده مستث

4. رویکردهاي سنتی ارتباطات در سازمان همچون اسمیتباشدمیحدودي متفاوت ها تااین یافته

1. De Gilder,Van den Heuvel & Ellemers
2. Hogg
3. Lawler, Mohrman & Ledford
4. Smith
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اساس دلیل صرف هزینه و برهاي مدرن بهند که سازمانهست) بر این باور1994(1) و فوي1997(
هاي دنبال آن هستند که جنبههب،ارتباطی را شناور کنندهاي صدد هستند مکانیزمهایی که دربرنامه
ذکر در قابلۀارتباط را جایگزین ساختارهاي ارتباطی منطبق بر هرم سازمانی کنند و نکتانسانی
ۀدر معادل،این پژوهش آن است که این توجه به احساس تعلق، هویت و ابعاد عاطفی سازمانهايیافته
هاي بر و شاید افزودهرسد نقض دانش موجود نظر میو آنچه بهاط دیده شد بین هر دو نوع ارتبپیش

و آنچه هستندثر از تعهد سازمانی أمت،و چه افقیباشندعموديچهارتباطاتآن باشد این است که 
کهارتباطات افقی نیست بین اصلی پیش،که هویت اجتماعیاست کننده است این متمایزمیان دراین

معتقد هستند کههاآنباشد؛ زیرا،میهمخوان ) نا1999(و همکاران پوستمسعقیدةاز این دیدگاه با 
براین، عالوهاساسی تغییر کند. صورتهیابد که روابط فرد با سازمان بروابط بین فردي زمانی بهبود می

خود بین ادراك کارکنان از پژوهش) که در 2007(و همکارانبرامرهاي پژوهشیافتهبا این نتایج
سویی دارد. این همی را گزارش کردندپذیري اجتماعی سازمان و تعهد سازمانی ارتباط مثبتولیتئمس
گرفتن از سازمان پذیري اجتماعی و هویتلیتئومسبا دركسویی ناشی از آن است که احتماالًهم

یابد.نیز افزایش میهاتوسط کارکنان و رعایت آن، تعهد آن
2اما به زعم هاسالم،کارآمدي ارتباطات عمودي استرسمی و ناکید مکتب روابط غیرأت،چهگرا

هویت ةدهندکه افزایشايعوامل زمینهبهزیادي به مقدار هویت اجتماعی و تعهد سازمانی ،)2001(
سازي روابط که مدلال چهارمؤسپژوهش درموردهاياین تحلیل با یافتهستگی دارد.باجتماعی است 

وجود دارد. یکی از توجه قابلۀرابطه چند نکتایندرباشد.میراستا الذکر است همبین سه متغیر فوق
مستقیم نیز بر ارتباطات صورتهمستقیم قادر است باثر غیربر هویت اجتماعی عالوهها این است که آن

گذاري ثیرأقابلیت تدارايت از طریق تعهد سازمانیهوی،ارتباطات عموديزمینۀ اما در،ثر باشدؤافقی م
یافت پرداخته باشدراستاي متغیرهاي پژوهش سازي درلدپژوهش مشابهی که به م،چندهرباشد.می

و 4) و میلر1999(3و همکارانهاي ایلمرسهاي فوق با پژوهشیافته،دوبهصورت دواما به،نشد
،دارا است و تعهدسازي براي تعهد راهویت اجتماعی قابلیت زمینهبیان کردند ) که 2000(همکاران 

. مدل ساختاري باشدراستا می، همکنددهی به ارتباطات تکمیل میراستاي شکلاین قابلیت را در
حسب تقویت پیشایندهاي الزم تواند شرایطی را فراهم سازد تا نوع ارتباطات را برآمده میدستبه

که نوعی خودشناسی در رابطه با دیگران است ین سازمان، کارکنان با تقویت هویتدر اد.ایایجاد نم
شناختی و اجتماعی کیست و چه جایگاهی دارد، امکان لحاظ روانبهشخص که کند و مشخص می

1. Foy
2. Haslam
3. Ellemers, Kortekaas & Ouwerkerk
4. Miller
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سازند و نسبت به اجراي اهداف سازمان نظم، فراهم میرا میان خود برقراري ارتباطی معنادار و پایدار 
،خویشۀتوانند با عملکرد متعهدانمدیران می.از خود نشان خواهند دادراتعهد بیشتريي ووفادار

- پذیري سازمانی و با آموزشدر فرایند جامعهبراین،عالوهتأثیر قرار دهند. مجموعه را تحتکارکنان زیر

توجه آن است قابلۀتوانند مفهوم ارتباطات را در سازمان بسط دهند. نکتخدمت میهاي صحیح بدو
ا را درك کنند و مطلع هآندالیل کاربرد نیز ماهیت ارتباطات عمودي و افقی و بایستمیکارکنانکه

ارتباطات افقی کاربرد دارد. توجه مواردي،ارتباطات عمودي و در چه ، هاییموقعیتشوند که در چه 
ها باعث تقویت میزان تعهد ارزشی آناحترام به نظامدادن به هویت اجتماعی کارکنان وو اهمیت

این پژوهش ذکر است کهشایانتقویت ارتباطات رسمی در سازمان خواهد شد. نتیجه،کارکنان و در
هاي اجرا در آمده است و تا تکرار آن در سازمانۀهاي ورزشی شهر اصفهان و یزد به مرحلدر سازمان

شود پیشنهاد می،همچنین. جانب احتیاط را رعایت کرددادن نتایجدر تعمیمبایستمیورزشی دیگر
و برخی شود کننده بررسی عنوان متغیرهاي تعدیلهنقش متغیرهاي جنسیتی ب،در مطالعات آتیکه 

،اساساین. برنیز بررسی گردند)همچون رضایت و اعتماد(غیر از تعهد بهدیگر از متغیرهاي نگرشی
دادن به هویت اجتماعی کارکنان هاي ارزشی مانند اهمیتاي جنبههایی که داراشتغال در سازمان

آن بهبود تعهد سازمانی است. مسئولیت ۀشود که نتیجهستند، به احساس مثبت در کارکنان منتج می
کیف فرایند ومدیران باید از کم،رواینازباشد؛میمدیریت ةعهدرایجاد ارتباطات صحیح در سازمان ب

چنانچه تعهدپذیري در ،دیگرسويثر را بدانند. ازؤبرقراري ارتباطات مةو نحواشندارتباطی آگاه ب
هنداز خود نشان دراپذیري بیشتريتوان شاهد آن بود که کارکنان مسئولیتسازمان غالب گردد می

ها، یبتغشوند که درنتیجۀ این امرتري برخوردار خاطر افزوناز رضایت و تعلق،قبال انجام تعهداتو در
کارکنان هویت کههنگامی،. همچنینور کاهش خواهد یافتبهرهها و رفتارهاي غیرتنش،هاکاريکم

هدف سازمان لذا، و خواهند بودهدفمند یدنبال برقراري ارتباطاتبه،خود را در سازمان جستجو کنند
رابطهوجود ةدهندنشانامروري است شکل خواهد گرفت. اینیابی به حداکثر بهرهکه همان دست

باشد.بین ارتباطات، هویت و تعهد در سازمان می
شهرهاي اصفهان کارکنان سازمان ورزش و جواناندر ارتباط باحاضرپژوهشمحدودیت،یکعنوانبه

دیگرسازمانیوزمانیهايگسترهبهنتایجدر تعمیم،بنابراینگرفت؛انجام)1391(سالدرو یزد
بستگیهمبرمبتنی،پژوهشاز اینحاصلنتایجکهاستایندوممحدودیت. شوداحتیاطجانب باید 
معادالتکه چند هرباشد؛نمیمنطقیمعلولیوعلتصورتبهتفسیر نتایجوکاربست، لذاوباشدمی

حاضرپژوهشدربراین، عالوههستند.رگرسیون برخورداربهنسبتبیشترياستحکامازساختاري
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شده بررسیدهیگزارشخودصورتبه)تعهد سازمانیوارتباطات سازمانی (و واسطهمالكمتغیر
نماییمطلوببرمبنیبه آزمودنی،مربوطنگرشیاریباستممکنهاگیرياندازهاین نوعدراست.
متغیرهاي،آتیهايپژوهشدرتوانمیمحدودیتاینمورددر.شده باشدحاصلناخواستهفردي
خاصهايمحدودیتبهبایستمی،براینعالوه.کنترل کردهادادهتحلیلخاللدروید سنجرامذکور

.داشتتوجهنیز هامدلتعمیمدرمدل ساختاري
هايسازمانيقلمرودرویژههبوسازمانکارآمديدرارتباطات سازمانیتوجهشایاناهمیترغمعلی

ارتباطات،هاپژوهشایندرکهاستگرفتهزمینه صورتدرایناندکیهايپژوهش،ورزشیـ فرهنگی
مدلیکقالبدرنیزمطالعاتنوعدیگر،سوياز.استنگردیدهبررسیمالكمتغیریکقالبدر

وپوستمسپژوهشصرفاً،کشورازخارجمطالعاتۀپیشیندر،البته. استهشدنبررسیساختاري
- پیشمتغیرهايگرفتننظردرلحاظبهکههرچنددارد؛جديقرابتحاضرۀمطالعبا)1999(همکاران

مدلیکمعرفیبرعالوهحاضرپژوهش. دارداین پژوهشباايمالحظهقابلتفاوت،مالكوبین
رااجتماعیهویتعنوانتحتجدیديمتغیر،آنییدأتومدیریتهايپژوهشيقلمروبهساختاري

. ساخته استمرتفعراموجوددانشخالوکردهمعرفیایرانیهاينمونهدرحوزهاینمطالعاتبهنیز
موجودابهاماتاززیاديبخشتواندمیآتیمطالعاتدرپژوهشاینهايمحدودیتبررسی،حالاینبا
نقشگرفتننظردرنیزوتعهدوسازمانیارتباطاتابعادبهتوجهذکر است که شایان. سازدبرطرفرا

تاکنون مطالعه پژوهش حاضر موضوع در ارتباط با .استحاضرپژوهشهاينوآورياز، تعهدايواسطه
متغیرهاي مورد بررسی را در قالب یک مدل بررسی نموده باشد موجود نبود ییکپارچه اي که تمام

ترتیب متغیرها در این مطالعه نسبت به مطالعات خارجی نیز از نوآوري و بعالوه شکل، ساختار و 
عالوه براین در مطالعات قبلی روابط پشتیبانی بیشتري در مقایسه با پژوهشهاي قبلی برخوردار بود. 

در حالیکه در این مطالعه تمام متغیرها بصورت مدل متغیرها مورد بررسی قرار گرفته بود دو به دو 
با نقش میانجی تعهد سازمانی همزمان میزان تاثیرات متغیرها بر یکدیگر شد و ررسی بساختاري 

برازش گردید و نقش اثرات مستقیم و غیر مستقیم هویت و تعهد بر ارتباطات به دستاوردهاي قبلی 
دانش مدیریت در مورد نمونه هاي پژوهش اضافه گردید.
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Abstract

The purpose of this research was to study the relationship of social identity and
organizational commitment with organizational communication. The population of study
includes Isfahan and Yazd young and sport's staff. From among them 217 were selected
via clustered random sampling to take part in the study. The questionnaires were
distributed and 217 were returned. The results of stepwise regression analysis showed
that there was a positive significant relationship between social identity and
organizational communication. There was also a positive significant relationship
between affective commitment and organizational communication. The results from
structural equation modeling showed that total social identity had a direct effect on
organizational commitment and organizational communication. Also social identity had
a direct effect of 0.06 on organizational communication. The results showed that the
model fitted the data.
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