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  چكيده

نيازها  ارضاي جهاني، صحنه در قابتر منظور به هاسازمان كنوني، پرچالش دنياي در
 تا كاركناني كوشندمي شغل، تغيير حال در ماهيت با و سازگاري مشتريان انتظارات و
 كنند؛ عمل شانشغل شرح در شده تعيين نقش و وظيفه از فراتر كه گيرند به كار را

 تأثير تحت هابرنامه در را كاركنان مشاركت رفتارها اين كه است براين اعتقاد زيرا
 رفتار رابطه معناداري بررسي نيز حاضر پژوهش از هدف داد. قرار خواهند

كليه  شامل تحقيق آماري است. جامعه سرمايه اجتماعي و سازماني شهروندي
به چهارصد نفر از  افراد جامعه  باشد.كاركنان شركت توزيع برق استان مركزي مي

- هم .سشنامه به محقق ارجاع گرديدپر 384ماري پرسشنامه تحقيق اعطا و در پايان آ

رگرسيون و  و پيرسون همبستگي هاياز آزمون ها،داده وتحليل تجزيه براي چنين
نتايج نشان داد كه بعد  .گرفته شد بهره نرم افزارهاي اس.پي.اس.اس و ليزرل

ساختاري،شناختي و ارتباطي سرمايه اجتماعي بر رفتار شهروندي سازماني تاثير 
چنين بعد ارتباطي سرمايه اجتماعي بر عملكرد تاثير ادار دارد. هممستقيم و معن

ي اجتماعي بر مستقيم و معنادار دارد.اما بعد ساختاري و بعد شناختي سرمايه
  عملكرد تاثير ندارد.

  

  هاي كليديهواژ

  رفتار شهروندي سازماني، سرمايه اجتماعي،عملكرد، توزيع برق استان مركزي

  مقدمه

 در شدن جهاني پديده خصوصبه ، جوامع در سريع تحوالت و غييرت شاهد امروزه

 دنبال به همواره هاسازمان كه شودمي باعث امر اين كه هستيم آن مختلف ابعاد

 گردد. در توسعه از جديدي مرحله وارد نيز جامعه از طرفي و باشند سازماني تحول

 مطرح نمادين و فرهنگي ي،اقتصاد هايسرمايه كنار در اجتماعي سرمايه ، راستا اين

 به دستيابي براي محوري اصل و موفقيت به نيل براي راهي اجتماعي، سرمايه  .است
 بوسيله غالباً جامعه، قبال در هادولت هايمسئوليت و وظايف. شودمي قلمداد توسعه

 براي مهمي عوامل انساني منابع و پذيردمي انجام جوامع در هاي موجودسازمان

صنعت برق به عنوان يكي از زير  .روندمي شمار به هاسازمان اين افاهد تحقق
باشد كه نقش مهم و بسزايي در ترين صنايع در هر كشوري ميترين و اصليبنايي

شركت توزيع برق استان مركزي وابسته به كند. توسعه و پيشبرد جوامع ايفا مي
فعاليت رسمي خود را از به ثبت رسيد و  1370شركت برق منطقه اي باختر در سال 

آغاز نمود. اين شركت خدمات مربوط به فروش انشعاب برق،  26/05/1371تاريخ  
فروش انرژي الكتريكي، نگهداري شبكه هاي فشار ضعيف، فشار متوسط و 

را تحت شهر  32شهرستان و  12روشنايي معابر را به عهده دارد و در حال حاضر 
كيلومتر شبكه و  20000مشترك، داراي  650000كه با بيش از پوشش خود دارد 

نفر پرسنل متخصص و كارامد  1000هزار ترانسفورماتور توزيع و بيش از  15000
 ترينمهم سازماني، هايسرمايه ارزشمندترين از يكي عنوان به انساني . نيروياست

 اين .شودمي قلمداد امروز محوردانش اقتصاد در منبع ترينكمياب و رقابتي مزيت

 از را سبقت گوي دارد، سازمان اثربخشي بر كه شگرفي اثر دليل به ارزشمند سرمايه

 كه است اساس همين بر .است ربوده اهميت لحاظ به سازماني هايسرمايه ديگر
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 در سعي مختلف، هايو شيوه كارهااستفاده از راه با مديران و هاسازمان امروزه

دارند. شركت توزيع نيروي برق استان  انساني نيروي ترينزبده و بهترين جذب
مركزي نيز تالش دارد با تكيه بر اين راهبرد عملكرد خود را بهبد بخشد و گام 

  موثري در راستاي توسعه و پيشرفت كشور عزيزمان ايران بردارد.  
  و ابعاد آن: ١رفتار شهروندي سازماني

 جلب خود به را ياريبس توجه امروزه كه انساني نيروي ارزشمند هايويژگي از يكي

 شهروند يك از الهام با متغير اين .باشدمي سازماني شهروندي رفتار است، كرده

 براي كلي طور به و خود وظايف انجام براي كه كندمي توصيف را كارمندي خوب،

 پيش از وظايف از ترافزون حتي تالشي هيچ از بهتر سازمان، عملكرد به كمك

 تمايل بدون هاسازمان .)5،1388ست (زين آبادي،ني فروگذار خود شده تدوين

 تفاوت .نيستند خود كارايي و اثربخشي يتوسعه به قادر همكاري، به كاركنان

 فرد اجبار، حالت در زيرا دارد، زيادي اهميت اجباري، با خودجوش همكاري

 سازماني تعيين شده استانداردهاي و مقررات قوانين، راستاي در را خود وظايف

 و انرژي كوشش، افراد آگاهانه، و خودجوش همكاري در درحالي كه دهد،مي مانجا
به  سازمان نفع به حتي و شخصي هايتوانايي شكوفايي جهت در را خود بصيرت

 و وظايف آگاهانه و خودجوش انجام به مديريت نوين ادبيات در .گيرندمي كار
شود گفته مي» ي سازمانيرفتار شهروند«فرا قانوني توسط كاركنان،  هايمسئوليت

 هنوز سازماني شهروندي رفتار ابعاد ). درباره128،1392(پورسلطاني و اميرجي،

دهد مي نشان زمينه اين در ادبيات مطالعه .ندارد وجود محققان ميان واحدي توافق
 پژوهش وجود دارد. در سازماني شهروندي رفتار مورد در تعريف نوع سي كه

 گراهام، نظر است. مطابق شده استفاده شهروندي گراهام تاررف بندي تقسيم از حاضر

 اطاعت، وفاداري، مشاركت :شودمي تقسيم زير بعد پنج به شهروندي رفتار

 به كاركنان ميل " اطاعت" .ايوظيفه و مشاركت حمايتي، اجتماعي، مشاركت

 "وفاداري" .است سازماني هايرويه و ومقررات قوانين از كردن پيروي و پذيرش

 و سازماني منافع راه در شخصي منافع كردن قرباني و فداكاري به كاركنان ميل
 كاركنان فعال بودن درگير "اجتماعي مشاركت"مي باشد. سازمان از دفاع و حمايت

 "حمايتي مشاركت "است. سازمان در اجتماعي هايفعاليت در مشاركت امور در

 به كاركنان ديگر تشويق و ابداع دادن، دپيشنها وسيله به سازمان بهبود به كاركنان ميل

 از فراتر مشاركت اي)عملي (وظيفه مشاركت"باشد.مي عقايدشان آزادانه بيان

 .)122،1390است (خورنگاه و همكاران، كاركنان كاري نياز مورد استانداردهاي
 اما .است انكارناپذير مختلف ادارات و سازمانها در سازماني شهروندي رفتار اهميت

 ترحساس و موشكافانه تر آن به نگاه ها شود،مي صنعت برق از صحبت كه گاميهن

 بر انكار قابل غير دليل كشورها، همه جانبه توسعه در صنعت برق نقش .شودمي

  .مي باشد باال سازماني شهروندي رفتار از برخوردار كاركنان از بهره مندي لزوم
  و ابعاد آن: ٢سرمايه اجتماعي

 نام به ديگري سرمايه ؛ نمادين و فرهنگي اقتصادي، هاي سرمايه اركن در امروزه،

 يك اعضاي ميان ارتباطات پيوندها و به مفهوم اين .است مطرح اجتماعي سرمايه

                                                            
1 Organizational Citizenship Behavior(OCB) 

2 Social Capital 

 موجب متقابل اعتماد و هنجارها خلق با كه دارد اشاره با ارزش منبع عنوان به شبكه

  را اجتماعي سرمايه .)1390،138شود (گيوريان و ديندار، مي اعضا اهداف تحقق
 همكاري كه دانست دركي و هاارزش هنجارها، ها،شبكه از ايتوان مجموعهمي

 اين و كندمي تسهيل متقابل منافع كسب جهت در را هاگروه بين و هاگروه درون

عامل  وجود و جمعي زندگي در افراد مشاركت نرخ با معموالً را سرمايه از نوع
 ). سرمايه1392،163كنند (رجايي پور و همكاران،مي بيان آنان بين در اعتماد

 و اجتماعى ثروت و رودمى كار به وسيع معناى در گاه كه است اصطالحى اجتماعى
 تجهيزات و منابع محدود، فضاى در گاه و آيد برمى آن از اجتماعى درآمد حتى يا

 آن ماعىاجت سرمايه معنى، بدين .شود مى شامل را خصوصى غير و فردى غير

 هاىراه نظير است همگان مورداستفاده و آمده پديد جامعه سرمايه با كه است چيزى

 مجموع اجتماعى سرمايه ديگر تعريفى و... در پيام انتقال تجهيزات ارتباطى،

 منجر كه است هايىازدارايى دسته آن شامل كه جامعه يك مولد هاىدارايى موجودى

 دوبخش توسط سود به دستيابى منظور به بازار به عرضه محصوالت قابل توليد به

 غير كه شود مى محصوالتى و خدمات شامل نيز و مي شود عمومى و خصوصى

  ). 1385،13هستند (اخترمحققي، فروش بازاربراى به عرضه قابل
اي است براي ساخت اجتماعي. اين سرمايه در قالب سرمايه اجتماعي مشخصه

هاي مدني داوطلبانه و ها و گروهاي دوستي، سازمانههايي مثل خانواده، گروهگروه
اند، به حتي تشكيالت مجازي كه امروزه با گسترش ارتباطات، بسيار اهميت يافته

ها و اجتماعات آيند. سرمايه اجتماعي به شرايط و اوضاع و احوال گروهوجود مي
آن (مانند  هاي سنتيي افراد با هم در شكلبستگي دارد. چگونگي برقراري رابطه

هاي مدرن آن (مانند اتحاديه، انجمن، خانواده، خويشاوندي، همسايگي) و در شكل
هاي ويژگياز ها) در شدت و ضعف سرمايه اجتماعي تأثير گذار است. تشكل

ها كه چون اعتماد، هنجارها و شبكهها و تشكالت اجتماعي همديرپاي سازمان
دهند، همكاري و هماهنگي خودجوش ميها سرمايه اجتماعي را تشكيل تمامي آن

- ). پژوهش3،2000، ٣(وول كاك و نارايان باشدميبراي دستيابي به اهداف مشترك 

هاي مختلف در اين زمينه نشان داده است كه سرماية اجتماعي در بهبود دسترسي 
هاي اجتماعي مؤثر است. در طي زمان سرماية اجتماعي اندك با بروز به مراقبت
هاي كاهش سالمتي مرتبط است. دراين زمينه عواملي چون بي عدالتيبيماري و 

چنين پيوستگي زيادي بين سالمتي اندازد. هماجتماعي، سالمت افراد را به خطر مي
هاي و انسجام اجتماعي وجود دارد. سرماية اجتماعي در فراهم آوردن حمايت

ز سوي ديگر حمايت عاطفي و رواني در ارتقاء سالمت رواني افراد موثر است. ا
اجتماعي، پيوندهاي مشترك مثل هويت فرهنگي، زبان و عاليق مشترك در 

اهميت  ).18، ٤،2002سازگاري و سالمت رواني نقش مهمي دارند (آدلر و وون
سالمت اجتماعي در حدي است كه اشخاص برخوردار از سالمت اجتماعي، با 

هاي اصلي اجتماعي كنار اي نقشتوانند با مشكالت ناشي از ايفموفقيت بيشتري مي
كنند كه ثبات و انسجام بيشتري دارند و هايي زندگي ميبيايند. آنان در خانواده

هاي جمعي بيشتر مشاركت كنند و بايد انتظار داشت توانند در فعاليتاحتماالً مي

                                                            
3 Woolcock & Narayan 

4 Adler & Kwon 
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تواند در پيشگيري از تطابق آنان با هنجارهاي اجتماعي بيشتر باشد. اين وضعيت مي
نحراف كه ابعادي فراتر از قلمرو رفتارهاي فردي دارد نقش مهمي داشته باشد ا

  ).203، ٥،2002(ميشل و الگوري
 سرمايه شناختي بعد -1:گيرند مي نظر اجتماعي سه بعد را در سرمايه براي 

در  .اجتماعي سرمايه ساختاري بعد -3اجتماعي؛ سرمايه ارتباطي بعد -2اجتماعي؛
 سازمان مي شودكه يك در افراد ارتباط ميزان ساختاري شامل اين تقسيم بندي بعد

 اعضاي سازمان)، بين گسترده شبكه اي(ارتباطات پيوندهاي شاخص سه در

 بودن متمركز غير يا متمركز و بودن رسمي غير يا (رسمي پيكربندي روابط

 سنجش قابل ارتباطات) جا به جايي رواني و سازي (سهولت متناسب ارتباطات) و

 شود مي مربوط سازمان يك در بين افراد همبستگي ماهيت به ارتباطي بعد  .تاس

 اشتراك ميزان به بعد شناختي .است هويت و دوستي،اعتماد شاخص سه شامل كه

 فهم و درك اين .شود مي مربوط شبكه اجتماعي يك در كاركنان تفاهم و ديدگاه

مبادله  طريق از و كمشتر زبان يك وجود طريق از كاركنان ميان در دوجانبه
  ).123،1390آيد (خورنگاه و همكاران،مي دست به هاي مشتركحكايت
  سازماني شهروندي رفتار و اجتماعي سرمايه ي رابطه

 مديريتي به را خود جاي ساالرانهديوان و خشك ساختارهاي كه امروز دنياي در
 شغلي تكاليف از ترفرا كه هستند نيازمند كاركناني نيز هاسازمان است، داده منعطف

 هايسرمايه و منابع از گيريبهره با تاسازماني)  شهروندي رفتارخود فعاليت نمايند (

 بهبود به و اجتماعي) يابند (سرمايه به مزيت رقابتي پايدار دست درون سازمان،

 پژوهش دراين  ).1390،124سازماني كمك نمايند (خورنگاه و همكاران، عملكرد

 .شود سنجيده اجتماعي سرمايه در سازماني شهروندي ر رفتارتأثي است شده سعي

 وربهره منعطف، نوآور، هاسازمان كه است شده باعث سازماني شهروندي رفتار بروز

 سازماني شهروندي رفتار يافتن اهميت. باشند مسئول شانموفقيت و بقا برابر در و

سرمايه  طريق از را ثرا اين كه باشد مي سازماني اثربخشي در آن ثأثير دليل به
 اجتماعي سرمايه دهنده شكل شهروندي رفتار روي، هر به .داردمي اجتماعي اعمال

 را سازمان عملكرد كه آيدمي شمار به ارزش دارايي با سرمايه اجتماعي يك و است
   .دهدمي ارتقا

  

  فرضيه هاي تحقيق 
سازماني بر بعد ساختاري سرمايه اجتماعي  تاثير  شهروندي رفتار: (H1)فرضيه اول 

  .معنادار و مستقيم دارد
سازماني بر بعد شناختي سرمايه اجتماعي  تاثير  شهروندي رفتار:   (H2)فرضيه دوم

  .معنادار و مستقيم دارد
  اجتماعي سرمايه ارتباطي بعد بر  سازماني شهروندي : رفتار  (H3)فرضيه سوم

  .دارد قيممست و معنادار تاثير
بعد  ساختاري سرمايه اجتماعي  برعملكرد سازماني  تاثير :  (H4)فرضيه چهارم

  معنادار و مستقيم دارد .

                                                            
5 Mitchell & LaGory 

 تاثير  سازماني برعملكرد  اجتماعي سرمايه شناختي  : بعد(H5)فرضيه پنجم 
  . دارد مستقيم و معنادار

  روش پژوهش
نظر هدف در زمره تحقيقات  و ازاين تحقيق از نظر ماهيت در زمره تحقيقات علّي 

سرمايه اجتماعي ناهاپيت و از پرسشنامه در اين تحقيق . گرددكاربردي محسوب مي
 و همكاران استفاده گرديد. ٧پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني پدساكفو  6گوشال

بعد ساختاري،  3) داراي 1998پرسشنامه  سرمايه اجتماعي ناهاپيت و گوشال (
- ها، اعتماد، همكاري، فهمباشد كه هفت خرده مقياس شبكهمي ارتباطي و شناختي

 گويه تنظيم شده 28دهد و در ها، تعهد را مورد بررسي قرار ميمتقابل، روابط، ارزش
سوال بوده و هدف آن ارزيابي ابعاد  21داراي  پدساكف و همكاران پرسشنامه است.

 اي ليكرتياس پنج گزينهبراساس مق هر دو پرسشنامهرفتار شهروندي افراد است. 
كاركنان شركت توزيع برق استان وهش كليه ژجامعه آماري اين پ ساخته شده است.
جدول مورگان حجم نمونه برابر با  با توجه به. باشدمينفر)  1000مركزي (بيش از 

  نفر برآورد 384
بهره از آلفاي كرونباخ گيري پايايي در اين تحقيق به منظور سنجش و اندازهگرديد. 
به طور قابل مالحظه به  به دست آمد كه 795/0ميزان آلفاي كرونباخ برابرگرفتيم. 

ها داراي همبستگي توان اظهار داشت پرسشـباشد و بدين ترتيب مييك نزديك مي
و بارتلت  به منظور تاييد ميزان  KMOهاي آماره. باشندمتــقابل نسبتـًا منـاسبي مي

حول  kmoكه مقدار آمارهبا عنايت به اينگرفت. اده قرار مورد استفروايي پرسشنامه 
تحليل  و تجزيه  در اين تحقيقشد. بامورد تاييد ميپرسشنامه باشد روايي مي 7/0

تحليل توصيفي مشاهدات در دستور كار قرار   spssافزار ها با تكيه بر نرمداده
ت ساختاري (مدل اجراي مدل معادالو  در راستاي اجراي تحليل استنباطي. گرفت

  گرديد.استفاده  lisrelنرم افزاز  از تحليل عاملي تاييدي)

                                                            
6  Nahapiet & Ghoshal 

7 Podsakoff 
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  هاتجزيه و تحليل داده
از حجم نمونه را  زنان  %32,7ومرد  از پاسخگويان %67,3در نمونه مورد بحث 

، ديپلم از پاسخگويان داراي تحصيالت در مقطع تحصيلي %10,72. گردندشامل مي
ني وامقطع كارشناسي با درصـد فرا، يالت فوق ديپلمنيز داراي تحص 17,43%
درصـد فراواني متناظر با مقاطع  وترين درصــد فراواني متناظر داراي بزرگ 60,32%

 داراي پاسخگويان از %22,73گزارش شده است .  %11,53كارشناسي ارشد نيز برابر 
  مي   30-20 سن

 برابر ترتيب به نيز  سال 50-41 و سال40-31 رده با متناظر فراواني درصـد باشند. 
 حجم از %5,71 نيز سال51 باالي افراد. است شده گزارش %38,59و  32,88 با

  .اندداده اختصاص خود به را نمونه
  

  ساختاريبررسي مناسبت مدل معادالت 
  

   ضرايب پيوند(مسير)  در مدل معادالت ساختاري
 

  

  

  اريدر مدل معادالت ساخت بررسي روابط معنادار
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  :خالصه نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آماري فرضيات
  

  
  

  نتايج پژوهش
بر بعد   سازماني شهروندي فرضيه شماره يك تحقيق: رفتارنتايج حاصل از 

   .ساختاري سرمايه اجتماعي  تاثير معنادار و مستقيم دارد
كاركنان ط رفتار شهروند سازماني در بهبود و تقويت الگو و ميزان برقراري ارتبا

رسد راهبرد  تاثير معناداري دارد بر اين اساس به نظر مي توزيع برق استان مركزي
كار مفيد توسعه منابع تواند به عنوان يك راهسطح رفتار شهروند سازماني مي يارتقا

ه از اين لنتايج حاص اساسبر  .برداري مديران ارشد قرار گيردانساني مورد بهره
- يترود بهبود سطح رفتار شهروند سازماني موجبات توسعه فعالفرضيه ، انتظار مي

هاي تيمي و گروهي ، تقويت نظام پيشنهادات  ،ايجاد زمينه مناسب براي استقرار 
گردد مديريت مشاركتي و تفويض وظايف و... گردد . به همين منظور توصيه مي

ترين مقام لياست عبه ريا توزيع برق استانرفتار شهروند سازماني در  يكميته ارتقا
و توسعه رفتار شهروند سازماني را در دستور كار خود قرار  گردد سازمان تشكيل

  دهد .
  سازماني شهروندي تحليل آماري فرضيه شماره دو تحقيق: رفتار نتايج حاصل از

  .بر بعد شناختي سرمايه اجتماعي  تاثير معنادار و مستقيم دارد
گيري از اجتماعي در سازمان با  تاكيد بر بهره در جهت تقويت بعد شناختي سرمايه

  گردد :رفتار شهروند سازماني توصيه مي
كاركنان ها و اهداف عاليه جلسات غير رسمي و دوستانه پيرامون ارزش .1

  .به صورت منظم برگزار گردد توزيع برق استان مركزي
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ار با تكيه بر ابزار ارتباطي روز ، نسبت به ايجاد روابط جديد و ساخت .2
چون با موضوعاتي هم كاركنان توزيع برق استان مركزييافته ميان 

 كارهاي تعالي آموزش و... اقدام نمايند .اشتراك تجربيات آموزشي ، راه

توزيع برق استان دوره آموزشي پيرامون رفتار شهروند سازماني در  .3
برداري از خبرگان در زمينه برگزاري سمينار ( بهره برگزار گردد مركزي

  .گردد)و يا كارگاه اموزشي در اين خصوص نيز توصيه مي

منشور اخالقي سازمان از حيث توسعه رفتار شهروند سازماني ارزيابي و  .4
  .در صورت لزوم مورد بازنگري قرار گيرد

 شهروندي رفتار: تحقيق سه  شماره فرضيه آماري تحليل نتايج حاصل از
  .دارد مستقيم و معنادار تاثير  اجتماعي سرمايه ارتباطي بعد بر  سازماني

برداري از رفتار شهروند سازماني به مثابه ابزاري براي در اين راستا و به منظور بهره
  گردد :تقويت بعد ارتباطي سازمان توصيه مي

و مديران در  كاركنانهاي موزشي و رفاهي با حضور خانوادهآهاي برنامه -1
  دستور كار قرار گيرد .

كاركنان هاي برجسته با هدف تقدير از فعاليت يياهبرگزاري جشنواره -2
بر اساس هئيت داوران مركب از خبرگان در  توزيع برق استان مركزي

  دستور كار قرار گيرد .

و مديران تالش گردد روحيه مشاركت و  كاركنانبا تفويض اختيار به  -3
 .تقويت گردد افرادهمدلي در بين 

 سرمايه شناختي  بعد: تحقيق  پنج هشمار فرضيه آماري تحليل نتايج حاصل از
  . دارد مستقيم و معنادار تاثير  سازماني برعملكرد  اجتماعي
ها ، هنجارها و ست كه رفتار شهروند سازماني در ايجاد ارزشا نآگر ها نشانبررسي

در جهت تقويت بعد شناختي  بنابراين  ،باشددرك  مشترك  داراي تاثير معناداري مي
  باشد . ي نيز رفتار شهروند سازماني بسيار رهگشا ميسرمايه اجتماع

با تكيه بر  كاركنانپذيري و تالش در بين ترويج روحيه مسئوليت -1
  .اجرايي نمودن  رفتار شهروند سازماني

افزايي و هاي گروهي و  در نظر قرار دادن همحمايت از فعاليت -2
  .مشاركت به عنوان يكي از معيارهاي ارزيابي مديران

در خصوص موضوعات كاركنان اد فرصت بحث و  تبادل نظر بين  ايج -3
   .گراييو اهداف كالن وزارت متبوع به منظور ايجاد هم

  براي تحقيقات مشابه  يپيشنهادات
در بين  سطح اعتماد يگردد در تحقيقات آتي موضوع ارتقاپيشنهاد مي -1

  .مورد مطالعه قرار گيرد كاركنان شركت توزيع برق استان مركزي

گردد در تحقيقات آتي طراحي مدلي جهت ارتقاء مشاركت پيشنهاد مي -2
 .مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد كاركنانبين 

 هاي تحقيق محدوديت

  استفاده صرف از پرسشنامه و انجام تحقيق تنها به صورت نگرشي و
 .عدم استفاده از اطالعات كمي

  ركنان.كاعدم بررسي نظر متخصصين امر و تكيه صرف بر نظر 

 مكاني تحقيق يمحدود بودن نمونه آماري به محدوده.    

 عدم استفاده از اطالعات اسنادي.  
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Abstract: 
In today's challenging world, organization that 

compete on the world internationally, satisfying the 

needs and expectations of customers and adapt to 

the changing nature of jobs, try to apply employees 

that act beyond their determined responsibilities and 

roles in their job expression; because it is believed 

that these behaviors will affect employees' 

participation in the programs. The aim of this study 

was to investigate the significance of the 

relationship between organizational citizenship 

behavior and social capital. The study statistical 

society consisted of all Electrical Distribution 

company employees of Markazi province. The 

study questionnaires distributed among the 

members of the statistical society and at the end 384 

questionnaires were returned to the researcher. 

Also, in order to analyze the data , the Pearson 

correlation tests and regression were used. Results 

showed that the structural, cognitive and relational  

dimensions of social capital have direct and 

significant impact on organizational citizenship 

behavior. Also, the communicational dimension of 

social capital has a direct and significant impact on 

performance but the structural and cognitive 

dimensions have no impact on it. 
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