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چکیده
خویشاوندساالری سازمانی ،مجموعهای از فرایندهای روانشناختی و جامعهشناختی است که
با مالحظات خانوادگی و رفيیبازی موجود در محي درونی و بيرونی یک سازمان در ارتباط است
و بيانگر وجود فساد اداری ،تبعيض و تأثير رابطه بهجای ضابطه در اجرای امور سازمانهاست .این
مطالعه درصدد است تا با استفاده از روش پووه کيفی و بهکارگيری راهبرد نظریهپردازی
دادهبنياد به ارائۀ الگویی از خویشاوندساالری سازمانی در نهادهای بی دولتی بپردازد و عوامل
مؤثر بر بروز این رفتار و پيشامدهای سازمانی حاصل از آن را شناسایی و تشریح کند .در این راستا،
با هارده تن از مدیران ارشد پنج سازمان دولتی استان بوشهر بهعنوان نمونه آماری بهصورت
نظری و هدفمند و به شيوۀ نيمهساختاریافته مصاحبه شد و متنهای مصاحبه در سه مرحله
کدگذاری باز ،محوری و گزینشی مورد تحليل قرار گرفت .نتایج ،نشان داد که نگرش رابطهگرا
به عنوان پدیده محوری و در تعامل با عوامل دیگر موج شکلگيری خویشاوندساالری سازمانی
می شود .نحوه ارتباط این عوامل در مدل نهایی پووه  ،نشان داده شده است .منفعتطلبی و
قوم گرایی فرد و عدم توجه به حقوا و منافع عامه مردم در شکلگيری نگرش رابطهگرایی
مدیران ،تأثير بسزایی دارد که درنهایت این نگرش ،پایهای برای بهوجودآمدن پدیده ناهنجار
خویشاوندساالری سازمانی است.
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مقدمه
1

خویشاوندساالری  ،معنایی ناخوشایند را در ذهن افراد جامعه و کارکنان یک ساازمان تاداعی
میکند و می تواند نشان از وجود فساد اداری در یک نهاد بی

عمومی باشد .خویشاوندسااالری،

پدیدهای است که بهخوبی شناخته شده است ،اماا متأسافانه باهسایتی مایتاوان باا مطالعاۀ ساند و
شواهد ،آن را نشاان داد .کمباود مناابع در سااختار ادبياات خویشاوندسااالری نشاان مایدهاد کاه
نویسندگان تمایلی به نوشتن درباره این موضوع نداشته و نيز ناشران راضی به ااپ ناين مطاالبی
نبودهاند (پونزو .)3-0 :0559 ،0خویشاوندساالری و پارتیبازی 3تنها میصوا یک یا ند جامعاه
مشیو نيست و علیربم اینکه آن را از ویوگیهای کشورهای درحالتوسعه میدانند ،کشورهای
توسعهیافته نيز از این معضل مصون نيستند (داهلوستروم و همکاران.)0510 ،4
خویشاوندساالری ،مفهومی فرهنگی است کاه باه معاانی و ارزشهاای مشاترک مياان افاراد و
همننين به شرای اجتماعی و اقتصادی یک جامعه بستگی دارد و عمومااً بار تبعايض و جاایگزینی
رابطه بهجاای ضاابطه داللات دارد و مبناای آن طایفاهگرایای ،ارتبااط خاونی و رفيایباازی اسات
(کراگ .)0510 ،0رایجترین شکل خویشاوندساالری و پارتیبازی آن است کاه هنگاام اساتیدام،
ذینفعان سازمان از نفوذ و قدرت خود جهت پذیرش اشایاا موردعالقاهشاان اساتفاده کنناد یاا
بهعبارتدیگر در شرای یکساان اساتیدام ،افارادی کاه دارای رابطاه خاصای باا کارفرماا هساتند
براساس منافع شیصی در اولویت جذخ قرار گيرند .ازآنجاکه منافع شیصی تا حد زیادی ذهنی و
فردی هستند ،زمانی که کسی باتوجهبه منافع شیصی یک فرد خاا در سازمان استیدام میشود،
میتوان آن را نوعی تبعايض و پاارتیباازی تلقای کارد (ونهوفات و همکااران .)0559 ،6جاونز و
همکاران ،) 0551( 7معتقدند که اهميت و اثرات خویشاوندساالری و پارتیباازی تاا آنجاسات کاه
میتواند حرفۀ آینده ،شغل انتیابی و زندگی سازمانی افراد یک جامعه را تحتتأثير قرار دهد.
1. Nepotism
2. Ponzo
3. Favoritism
4. Dahlström, et al.
5. Kragh
6. Van Hooft et al.
7. Jones et al
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یکی از مؤلفههای اساسی دموکراسای ساازمانی ،گازین
بی

شایساتهسااالرانه کارکناان نهادهاای

دولتی است که محور تدوین و اجرای خ مشیها و سياستهای سازمانهاای دولتای بارای

اجرای اصالحات مدیریت دولتی نوین در کشورهای درحالتوسعه هستند (راچ و اوانز .)0555 ،1از
دیاادگاه اجتماااعی ،دالیاال مهماای باارای حفاظاات سااازمانهااای بیاا

دولتاای در براباار نفااوذ

خویشاوندساالری وجود دارد ،راکه اگر کارکنان سازمانهای دولتی بر مبنای مهاارت و تواناایی
انتیاخ شوند ،به پيشگيری از فساد کمک میکنند ،زیرا آنها بدون ترس از اخراجشدن مایتوانناد
در مااورد فساااد ماادیران مااافوا خااود افشاااگری کننااد (گریناادل .)0510 ،0علایرباام تااالشهااای
صورتگرفته در جهت اجرای سياستهای مدیریت دولتی نوین ،پارتیبازی و خویشاوندسااالری
بهعنوان مسائل رایج و فراگير در سياستهای بسياری از کشورها باقی مانده اسات .بالبااً فاصالهای
و ارائۀ عادالنۀ خدمات اجتماعی به عموم افراد جامعه و آنناه در

عظيم ميان قوانين رسمی گزین
دنيای واقعيت سازمانها در گرای

آنها به سامت خویشاوندسااالری و پاارتیباازی رخ مایدهاد،

وجود دارد (گریف.)0556 ،3
خویشاوندساالری سازمانی ،یک آسي
در نهادها و سازمانهای بی
بهمنظور افزای

اجتماعی است که وجود آن و فقدان شایساتهسااالری

دولتی که قادرت را دراختياار دارناد ،اثربیشای و کاارایی آنهاا را

رفاه اجتماعی و رضایت عمومی از باين مایبارد و آنهاا را باه موجاودی بایاثار و

بيرکارا در دیدگاه جامعۀ مدنی تبدیل میکند .این امر موج

میشود که افراد جامعه دنباال ساهم

خود از منابع عمومی باشند که در این حالت ،نهتنها اعتماد عمومی به نهادهای بی

دولتای ،بلکاه

اعتقاد به توزیع عادالنه ثروت و رفاه نيز در جامعه از مياان مایرود (پرساون و همکااران.)0513 ،4
یک حکومت بيردموکرات ،فرصتها را برای فساد و سودجویی بيرمتعاارف گاروههاای خاودی
هموار میکند و این امر ،مانعی در برابر توسعه و مشارکت جامعۀ مدنی و ساایر ذینفعاان و رقباای
قدرت است (فوکویاما.)0514 ،0
1. Rauch & Evans
2. Grindle
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5. Fukuyama
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در سازمانهای دولتی ایران آن نانکه باید بهتناس

شغل و شابل توجه نمیشود که ایان امار

در بلندماادت ،سااازمان مربوطااه را د ااار مشااکالت سااو ماادیریت و کاااه

بهاارهوری ماایکنااد.

علمینبودن جذخ نيرو و نگاه هزینهایداشتن به منابع انسانی در سازمانهای ایران میتواند ازجملاه
علل بروز خویشاوندساالری و پارتیبازی باشاد .در کلياه ساازمانهاا گازین  ،آماوزش و تربيات
کارکنان شایسته و اثربی  ،یکی از مشکالت اساسی است .یکی دیگر از علل مهم وجود ناکاامی
در کس

اهداف مهم در سازمانهای بی

عمومی در ایران ،نبود مدیران شایسته و کارکنان الیی

در نظام اداری است .معموالً سازمانها دارای سياستهای ضد خویشاوندساالری هستند ،اما آیا این
سياستها توانسته است تأثير مطلوخ خود را در کااه

پاارتیباازی و مداخلاه روابا فااميلی در

سازمان ها داشته باشند؟ عملکرد سازمانی منفی و شاید م بت خویشاوندساالری سازمانی يست؟ و
این رفتار يست و تحت ه شرایطی حف میشود؟ سؤال کليدی دیگری که مطرح میشود ایان
است که رفتارهای خویشاوندساالری سازمانی ،گوناه بار بهارهوری ساازمانهاا تاأثير دارد؟ ایان
پرس ها نيازمند پاسخهایی آگاهانه و از روی مطالعه و پووه

است .این پرس ها و دهها پرس

دیگر مباح ی هستند که موضوع خویشاوندساالری سازمانی را شکل میدهد.
اصطالحاتی ازقبيل پارتیبازی ،طایفاهگرایای ،قاومگرایای و رفيایباازی و مجموعاه ساؤاالت
مطاارحشااده و نيااافتن ماادلی اسااتاندارد در مااورد خویشاوندساااالری سااازمانی باتوجااهبااه مطالعااات
پووهشگران این تحقيای موجا

شاد کاه ایاده اصالی ایان پاووه

کاه طراحای و تبياين الگاوی

خویشاوندساالری سازمانی ،باتوجهبه منفعت عامه و مصلحت عمومی ،اجرای نظام در ساازمانهاا،
افزای

بهرهوری و اعتماد عمومی و کاه

فساد اداری است ،مطرح شود؛ زیرا انتیاخ و انتصاخ

مدیران و کارکناان ساتادی و عمليااتی ،یکای از مساائل بااهميات و مهامتارین وظاایف هار نظاام
حاکميتی و مفاهيم بنيادین در اندیشه سياسی است .اگر کارکنان و مدیران کارا و اثربی
امور سازمانهای بی

عمومی قرار گيرند ،کيفيت ارائۀ کاالها و خدمات به بی

در اداره

عمومی افزای

خواهد یافت؛ راکه این امر یکی از اصول اساسی و عامل موفقيت سازمانها درحرکت باه سامت
پویایی و توسعه و تحول اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در هر جامعه بهشمار میرود.
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ادبیات و پیشینۀ تحقیق
خویشاوندساالری ،مفهومی است که میتوان آن را به شيوههای میتلف تعریاف کارد .معناای
خویشاوندساالری یا پارتیبازی بيشتر با عنوان طرفداری و حمایت از رواب خانوادگی آمده است
(بلو .)0553 ،1از پسوند ایسم0بهعنوان اصول متمایز ،نظریه ،نظام یا کاربرد یاد شاده اسات .جایگااه
ایسم در کلمه خویشاوندساالری ،تأکيد بيشتر بر بازیگران و فرهنهسازمانی پارتیباازی اسات ،تاا
اصول متمایز (لغتنامه آکسفورد .)0516 ،مفهوم خویشاوندساالری ابتدا در سالهای اوليه قرن 17
ميالدی ظاهر شد که منشأ و ریشهای ایتاليایی دارد و به معنای انجام کار برای برادرزاده و برگرفتاه
از مقام پاپ و فرهنه کليسایی است .باتوجهبه عدم ازدواج پاپ ،آخرین نسبتهای او به برادرهاا
و برادرزادهها میرسيد و برای حف موقعيت سياسی و اجتماعی بستگان خود منابعی را بارای آنهاا
بهجای میگذاشت ،بنابراین آنها وفاداری بيرقابلانکاری به پاپ داشتند و عالوهبر آن پيوند خونی
ضمانتی عليه فتنه و درگيری های جنااحی باود و برادرزادگاان در حلقاه نزدیکاان پااپ جاایگزین
پسااران او ماایشاادند (هکتااور .)11 :0510 ،3از دیاادگاه بيولو یااک ،شااروع خویشاوندساااالری را
میتوان در ميان حيوانات دید که بهاصطالح آن را "تأخير از پراکندگی" مینامند و برای انسان باه
معنای آن است که نوجوانان دارای خانوادههای ثروتمند ،احتمال پراکندهشادن آنهاا بيشاتر اسات،
پس در این خانوادهها احتمال بيشتری برای گرای

به فاميالباازی و پاارتیباازی نسابت باه دیگار
4

خانواده ها برای نگهداری فرزندان نزد خودشان وجود دارد (گوستاوسون و نورگرن .)0 :0514 ،
ساختار و نحوۀ ادارۀ بسياری از دولتها ميراثی از گذشته است .از دیادگاه تاارییی ،حاکماان
مستبد ،حاکميت را ملک و دارایی خود میدیدند و دولت توسا خاانواده حااکم ،اداره مایشاد.
یک حکومت استبدادی یا دولت مقيد به حاکم ،فرصتها را برای فسااد و ساودجویی گاروههاای
خودی هموار میکرد و بهعنوان مانعی بر سر راه سایر رقبای قدرت و ذینفعان محساوخ مایشاد.
کارکنان دولت و حتی طرفدارن دولت به نحاوی باه فرماانروا وفاادار بودناد ناه نظاام حاکميات و
فرمانروا در اخراج و بهکارگماری کارکنان دولت به سليقه شیصی عمل میکرد .تدریجاً برخی از
1. Bellow
2. Ism
3. Hoctor
4. Gustafsson & Norgren
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دولتهاا شاروع باه محادودکردن قادرت و اختياار حکمراناان و فرمانروایاان نمودناد .گازین

و

استیدام کارکنان برمبنای مهارت و شایستگی و ارزیابی از طریی آزمونهای رقابتی شاکل گرفات
و برای حفاظت از کارکنان دولتی در برابر اخراج اختيااری ،تمهياداتی اندیشايده شاد .امپراتاوری
ين پيشگام این نوع حکومت بود اما به اعتقاد ماکس وبار 1حکومات پاروس در قارن  19در ایان
زمينه بارزترین بود (الن0511 ،0؛ بيرفيلد .)0559 ،3ماکس وبر باتوجهبه شرای اقتصادی ،سياسای و
بینظمیهای اداری قرن بيستم و شروع جنه جهانی اول ( )1914 -1911باه مطالعاه ساازمانهاای
دولتی در اروپا پرداخت و به معرفی ار وبی برای اداره صحيح و اثربی

سازمانها اقدام کارد.

او نظریۀ بروکراسی را بهعنوان یک نظاام ایادهآل و موفقياتآمياز بارای ساازماندهی و اداره اماور
سازمانهای اداری و خدماتی ارائه داد .دليل اصلی ماکس وبر در ارائۀ نظریاه بروکراسای ایان باود
که بروکراسی ،تجلی و نشانه منطقی از صنعتیشدن جوامع است .وبر به توزیع قدرت باين مقاماات
سازمانی در ساختار بروکراتيک توجه داشت .به اعتقاد وبر اثربی

و کاراترین سازمانهاا آنهاایی

هستند که ساختار سلسلهمراتبی دارند ،در اجرای امور ،رواب بيرشیصی حاکم است و انتصاخها
برمبنااای شایساااتگی کارکناااان اسااات و کارکناااان در انجاااام کارهایشاااان براسااااس مقاااررات و
دستورالعملها هدایت میشوند .او بروکراسی را منطقیترین شکل ساختارهای اداری میدانست و
همواره بر منطقیبودن و برتری فنی آن نسبت به سایر ساختارهای اداری تأکيد داشات (فوکویاماا،
.)0514
تعریف سنتی مشهور از خویشاوندساالری عبارت اسات از":اعطاای حمایات باهدليال هرگوناه
رابطهای که صرفنظر از شایستگی صورت میگيارد (واناه و کلمار .)1994 ،4سااندل،)0514( 0
خویشاوندساااالری را بااهعنااوان اسااتیدام و ترقاای خویشاااوندان و رفقااای باادونصااالحيت یااا
کمصالحيت بهواسطه ارتباط آنها با یکی از کارکنان ،رؤسا یا سهامداران شرکت تعریف میکناد.
همننين جونز و همکاران ( ،)0551معتقدند که خویشاوندساالری را صرفاً بهعناوان یاک تصاميم
1. Weber
2. Allen
3. Bearfield
4. Wong & Klemer
5. Sundell

96

خویشاوندساالری سازمانی در نهادهای دولتی؛ مفهومپردازی ،عوامل مؤثر و پیشامدها

استیدام براساس رواب خانوادگی در برابر اشتغال برمبنای شایستگی ،میشود تعریف کرد.
پارتیبازی کلمهای است که هماواره در کناار خویشاوندسااالری باهکاار رفتاه اسات و ابلا
مترادف با آن درنظر گرفته میشود اما نسابت باه هام تماایزاتی دارناد .وا ه پاارتیباازی دارای دو
معنای متفاوت است .1 :تمایل عمومی باه طرفاداری و توجاه باه فارد یاا گاروه خاصای نسابت باه
دیگران؛  .0انجام رفتار و برخوردی متمایز با افرادی که با آنها ارتباط شیصای وجاود دارد مانناد:
خویشاوندان ،دوستان ،همسایهها و سایر آشنایان (لوئوی و همکاران .)19 :0557 ،1پاارتیباازی باه
دادن امتيازات ویوه به دوستان ،همکاران و آشنایان در زمينههای شغلی ،استیدام و تصميمگياری-
های پرسنلی اشاره دارد ؛ اما خویشاوندگرایی بيشتر بر رواب خونی ،فاميلی و زناشویی تأکياد دارد
(آرازلی و تامر.)1039 :0551 ،
خااتری و تسااانه در مطالعااات خااود از دو گونااه خویشاوندساااالری عمااودی و افقاای سااین
گفتهاند .خویشاوندساالری افقی ميان همکاران ،دوستان و شرکا اتفاا میافتد و خویشاوندساالری
عمودی براساس رابطه مافوا -زیردست در سازمان اسات کاه ازایانرو خویشاوندسااالری شاامل
مبادله حمایت با وفاداری شیصی بهصورت از باالبهپایين است (خاتری و تساانه.)099 :0553 ،0
ليکار و ویليااامز از هاار دیاادگاه در ماورد خویشاوندساااالری صاحبت کااردهاناد .اولااين دیاادگاه
خویشاوندساالری ،گزین

و استیدام یکی از خویشاوندان مالک شرکت و یا صاح

کس وکار

است .از این دیدگاه ،خویشاوندساالری معموالً مفهومی ناامطلوخ یاا منفای دارد .دوماين دیادگاه
مربوط به قانونی بودن خویشاوندساالری است .این دیدگاه منحصراً مربوط باه اساتیدام و گازین
همسر یا فرزند یکی از کارکنان فعلی اسات (کارکناان زوج یاا  .)PEساومين جنباه بيشاتر بار بعاد
سياساای خویشاوندساااالری متمرکااز اساات و در مااورد دسااتبااهدسااتشاادن قاادرت سياساای بااه
خویشاوندان یا فرزندان سياستمداران بحث میکند که نتيجه این کار معموالً موج

تشدید فساد

می شود .هارمين بعد تأکيد و تمرکز بيشتری بر روی مدیریت منابع انسانی در سازمان دارد .وظيفه
بی

مدیریت منابع انسانی اطمينان از این است که آیا سياستها و خ مشیهای سازمان ،منصفانه

و عادالنه هستند و همننين کارکنان آن سياساتهاا را منصافانه و عادالناه مایدانناد؛ راکاه ایان
1 . Loewe et al.
2. Khatri & Tsang
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نابرابری ،اثرات منفی و میربی بر تعهاد ساازمانی و رضاایتمنادی شاغلی کارکناان دارد (ليکار و
ویليامز.)190-191: 0553 ،1
شرای و عوامل متعددی به بروز رفتارهاای خویشاوندسااالری در ساازمانهاا منجار مایشاود.
خویشاوندساالری طی دهههای گذشته تغيير کارده اسات و مایتاوان آن را باه خویشاوندسااالری
سنتی و مدرن تقسيم کرد .خویشاوندساالری سنتی ایدهها و مفاهيمی را شامل مایشاود کاه دارای
ارتباط تارییی با قومگرایی ،طایفهگرایی و رابطۀ خونی است ،ایدهای که والدین فرزندان خاود را
استیدام کرده و یا برای آنها شغل پيدا میکنند و صرفنظر از صالحيتها یا تواناییهاای شاغلی،
آنها را وارد کس وکار خانوادگی میکنناد .خویشاوندسااالری مادرن زماانی روی مایدهاد کاه
فرزندان خودشان انتیاخ می کنند تاا جاا پاای والادین خاود بگذارناد .خویشاوندسااالری سانتی،
ارزشهای دودمانی و فاميلی را به ارزشها و انتیاخ براساس شایستگی ترجيح میدهاد .در اینجاا
انتیاخ بر اساس تربيت فردی و رواب خانوادگی است و این در حالی است که خویشاوندسااالری
مدرن بهگونهای است که در آن ميزانی از شایستهساالری نياز در فرایناد خویشاوندسااالری وجاود
دارد و اینکه خویشاوندان در معر

استانداردهای باالتری قرار دارند و در صورت عادم موفقيات

از سوی جامعه بهشدت مورد مواخذه قرار میگيرند (مولدر.)01 :0551 ،0
عامل مهمی که به خویشاوندساالری منجار مایشاود فرصاتطلبای اسات .خویشاوندسااالری،
فرصتطلبانه است به این معنا که فرزندان و بستگان برای بهرهگيری از ناام خاانوادگی خاود بارای
بهدستآوردن فرصت ها دارای انگيازه کاافی هساتند .تمایال و اشاتياا بارای بهارهگياری از یاک
وضعيت نظير خویشاوندساالری با نيااز انگيزشای موساوم باه خودفرماانی و خودتصاميمگياری در
ارتباط است .تحصيالت و تجر به خویشاوندان دو عامل مهم دیگر در خویشاوندساالری است ،زیرا
بستگان یا خویشاوندان منصبی را اختيار نمیکنند که در آن زمينه فاقد صالحيت و مهارت باشاند؛
راکه اگر نتوانند در آن منص

وظایف خود را انجام دهند ،موجا

رساوایی آنهاا خواهناد شاد

(کانوی.)0554 ،3
1. Laker & Williams
2. Mulder
3. Conway
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استات ،از دو گونۀ خویشاوندساالری ارادی و اجباری صحبت میکند و ميان آنها تفاوت قائل
است .به عقيده او خویشاوندساالری ارادی زمانی رخ میدهد که فرد تصميم میگيرد تا یک شغل
خانوادگی را انتیاخ کند ،بهخصوا وقتیکه آنها قویاً اعتقاد داشته باشاند کاه شاغل پيشانهادی،
یک انتیاخ شیصی و یک مسير حرفهای مطلوخ است .ازسویدیگر ،خویشاوندساالری اجباری،
زمانی رخ میدهد که فرد علیربم ميل باطنی خود شغل را قبول کند ،زیرا فرد باهاجباار خاانواده،
شغل را اتیاذ میکند (استات.)03 :0556 ،1

ابعاد مثبت و منفی خویشاوندساالری سازمانی
مزایای خویشاوندساالری سازمانی
با وجود تأکيد بسياری از محققان بر تبعات منفی خویشاوندساالری در سازمان ،باید فر

کرد

که خویشاوندساالری بهخودیخود نه خوخ است و نه بد ،اما باتوجهبه اقتضا و شارای ساازمانهاا
باید خویشاوندساالری را بررسی نمود تا ویوگیهای م بت یا منفای آن تعياين شاود (بلاو،)0553 ،
هر ند بسياری ازآننه درحالحاضر در ادبيات خویشاوندسااالری وجاود دارد بار جنباه منفای آن
متمرکز شده است .وینتون در مطالعات خود نشان داد که ميان اندازه سازمان ،مکان و همننين نوع
کس وکار و خویشاوندسااالری ،رابطاه معنایداری وجاود دارد .او نشاان داد کاه پاارتیباازی در
کس وکارها ی کو اک و خاانوادگی و نياز جواماع کشااورزی رایاج اسات؛ راکاه در جواماع
کو ک ممکن است مدیران سازمانها و صاحبان کس وکار مجبور به استیدام بستگان و آشنایان
شوند ،ون در این مناطی نيروی کار متیصو ،محدود است (وینتون.)091-097 :1991 ،0
شرکتها و کس وکارهای تازهتأسيس فاقد منابع مالی کافی برای پرداخت زیااد حقاوا و یاا
پشتيبانی مالی از کارکنانشان هستند و خویشاوندساالری میتواناد ابازاری مناسا

بارای اساتیدام

کارمندان متعهدی باشد که هدف آنها موفقيت سازمان است .خویشاوندساالری موج

میشود تا

از منابع انسانی مستعد دردسترس استفاده شاود ،زیارا اگار خویشاوندسااالری ممناوع شاود ،طياف

1. Stout
2. Vinton
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وسيعی از افراد بهدليل وجود رابطه دوستی و فاميلی کنار گذاشاته مایشاوند (کلايچ و همکااران،1
 .) 10 :0511عبداهلل و همکاران معتقدند که خویشاوندساالری امکان اساتفاده از کارکناان باالقوه و
متعهدی را که میتوانند به سازمان کمک کنند فراهم میآورد ،ایان افاراد دارای رابطاه خاونی یاا
سببی با کارکنان موجود هستند و برای دستيابی به اهداف جمعی تالش بيشتری میکنند (عباداهلل و
همکاران .) 007 :1991 ،0خویشاوندساالری موج
درعينحال موج

تقویت یاک محاي خاانوادگی م بات شاده و

تقویت اخالا و رضایت شاغلی در مياان خویشااوندان مایشاود (هایااجیناه و

همکاران .)61 :1994،3خویشاوندساالری میتواند بهعنوان ابزار جانشين یا خن یکننده رهبری نيز به
کار رود .عالوهبراین سازمانها میتوانند از استیدام کسی که با او رابطاۀ خویشااوندی و یاا یاک
رابطۀ اجتماعی دارند ،وفاداری و بهرهبرداری بيشتری را شاهد باشند .همننين میتوان باا آماوزش
فرد در یک دورۀ کوتاه نسبت به ارتقای او بدون نياز به توقف در هر مرحله کارراهۀ شغلی استفاده
کرد .جنبههایی مانند عملکرد بهتر ،کاه

ریسک و گردش مالی کمتر را میتوان بهعناوان جنباه-

های م بت خویشاوندساالری تلقی کرد که در یک کس وکار کو ک خاانوادگی ممکان اسات
دیده شود (جونز.)107 ،0510 ،4
مضرات خویشاوندساالری سازمانی
نتيجه خویشاوندساالری در سازمانها ازدستدادن مدیران باتجربه و ارزشمند اسات و ساازمان
توانایی جذخ مدیران جدید و توانمند را از دست خواهد داد؛ زیرا تا هنگامیکه اعضای خاانواده،
وابستگان و رفقا در رأس امور یک سازمان قرار دارند ،باعث میشوند تا مدیران توانای بيروابسته،
انگياازه خااود را از دساات داده و تعهااد و وفاااداری کمتااری نساابت بااه سااازمان داشااته باشااند.
خویشاوندساالری موج

افول اخالامداری در ناظرین بر فعاليت مدیران و کارکنانی میشود کاه

بااا هاام خویشاااوند هسااتند (گروتااوئيس و گروتااوئيس .)063 :0551 ،0شاااید بتااوان مضاارات
خویشاوندساالری را به سه بی

عمده تقسيم کرد :اول اینکاه ایان فرایناد مایتواناد بار اخاالا و
1. Keleç et al.
2. Abdalla
3. Hayajenh
4 . Jonse
5. Groothuis & Groothuis
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اعتماد کارکنان بيرخویشاوند اثر داشته باشد؛ دوم اینکه موج
سازمان و فرد شود و سوم اینکه خویشاوندساالری موج
منابع و مناص

بروز تعار

ميان منافع مربوط باه

بروز اختالفات خانوادگی بيشاتر بار سار

در کس وکارهای فاميلی و کو ک میشود (جونز.)161 :0510 ،

خویشاوندساالری موج
مدیریت بهوجود آید و ترکي

میشود تا رقابت برادر -خاواهری و خاانوادگی بار سار جانشاينی و
نامناسبی از خانواده و کس وکار در فرایناد تصاميمگياری دخيال

شود (اسکوپا .)0559 ،1سکوت سازمانی و ازخودبيگانگی کارکنان بيرخویشاوند و نقاض حقاوا
شهروندی (پليت و همکاران ،)13 :0510 ،0فساد اداری و قانونگریزی به نفع خویشااوندان ،انجاام
تسویهحساخهای طایفهای در ادارات دولتی ،پایينماندن سطح تحمل گروهها و طوایف نسابت باه
هم و سياسیکردن مناسبات اجتماعی از دیگر پيامدهای منفی خویشاوندساالری برشمرده میشاود
(پلتییر و بليه .)0551 ،3با وجود پارتیبازی ،افراد هرگز نمیدانند را ترفيع و ارتقا میگيرناد و
یا اینکاه ارا آنهاا انتیااخ نمایشاوند آیاا باهدليال شایساتگی آنهاسات یاا خویشااوندی آنهاا؟
خویشاوندساالری فشار ظالمانهای را بر فرد خویشاوند یا پارتیباز وارد میکند؛ بهاینگونه که فارد
پارتیباز مطمئن نيست که آیا پاداشهای سازمانی براساس عملکردش به او داده میشود و یا اینکه
تنها بهدليل رابطۀ خویشاوندی به او تعلی گرفته است (هایاجینه و همکاران.)1994 ،
عملکرد مدیریت منابع انسانی در قبال خویشاوندساالری
برای مدیریت منابع انسانی ،ایجاد و انعکاس فلسفه ،خ مشی وراهبرد کس وکار و نيز کاربرد
آنها در سازمان بسيار بااهميت است ،بهویوه زمانیکه کارکنان و مدیران باهم رواب خویشاوندی یا
دوستی دارند .خویشاوندساالری میتواند بر همۀ عمليات و فرایندهای مادیریت مناابع انساانی اثار
داشته باشد (جنسينه پروفال .)69-61 :0557 ،4فعاليتهای کارمندیابی ،گزین  ،استیدام و سایر
راهبردهای مدیریت منابع انسانی ،بهصورت هنجاار و قاانون هساتند .خا مشایهاای مورداساتفاده
سازمان در فرایناد کارمنادیابی ،روشهاای میتلفای را پاي بينای مایکناد؛ ازجملاه اینکاه کادام
1. Scoppa
2. Pelit et al.
3. Pelletier & Bligh
4. Ginseng-Prophal
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متقاضيان باید درخواست شغل کنند ،کدامیک باید استیدام شاود و درعاينحاال عملکارد شاغلی
آینده و ميزان ترکخدمت کارکنان نيز تحت تأثير راهبردهای مدیریت مناابع انساانی اسات .یاک
خویشاوند یا پارتیباز ممکن است به این دليل انتیاخ شود که او بهترین گزینۀ موجود برای شاغل
باشد ،اما اگر متقاضيان واجد صالحيت و باکيفياتتاری وجاود داشاته باشاد ،خویشااوند مربوطاه
ممکن است انتیاخ نشود (هکتور.)19 :0510 ،
خویشاوندی و رابطاه دوساتی گااهی مواقاع مایتواناد راهباردهاای مادیریت مناابع انساانی را
تحتالشعاع قرار دهد .بااینحال ،خویشاوندساالری به معنای یک فرایند سليقهای و ترجيحی است.
بهعنوانم ال ،میتوان گفت اگر رئيس سازمان فرد خویشاوندی را کامالً به مرحله پایانی گزین

و

اسااتیدام راه ندهااد ،ماایتوانااد او را در فراینااد گاازین

نگااه دارد .اینکااه ااه شاادت از رابطااه

خویشاوندی می تواند یک فرد را تا پایان در فرایند گزین

سازمانی و استیدام حف کند منوط به

خ مشی های گزین

نيروی انسانی سازمان و سابقه خویشاوندساالری و ميزان پارتیبازی مادیران

ارشد سازمان است (ساندل.)446 :0514 ،
ازنظر بساياری از محققاان ،خویشاوندسااالری یاک بعاد تاریاک و منفای در فرایناد گازین
کارکنان در مدیریت منابع انسانی بوده و کمتر در منابع و مطالعات به آن پرداخته شده است .فای-
بيه در مطالعات خود در مورد اثرات منفی و م بت خویشاوندساالری بهعنوان یک فرایند گزین
و انتیاخ شایستهساالرانه صحبت میکند .او توضيح میدهد که فرایندهای مدیریت منابع انساانی،
یکی از ابعاد بسيار مهم برای جلوگيری از خویشاوندساالری است (فیبيه.)11: 0555 ،1
متیصصان مدیریت منابع انسانی باید بهطور پيوسته خ مشیهای منابع انسانی را ارزیابی کنناد
تا اطمينان حاصل شود که این سياستها مطابی با اهاداف کوتااه و بلندمادت ساازمان باشاد و آیاا
اهداف سازمانی باتوجه به استیدام خویشاوندان و نيز حساسيت و پویایی محاي بيرونای و درونای
سازمان برآورده شده است؟ و اینکه آیا این خ مشی ،روش و ابزاری برای تصميمگيری در ماورد
استفاده از خویشاوندساالری در فرایند استیدام است؟ (الریک .)061 :0510 ،0ارازلی و همکااران
در مطالعه خود به بحث در مورد خویشاوندساالری در سازمان پرداخته و نشان میدهند که گونه
1. Fiebeig
2. Ulrik
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خویشاوندساااالری باار عملکاارد ماادیریت منااابع انسااانی در سااازمانهااای دارای گاارای هااای
خویشاوندساالری اثر دارد .در کس وکارهای با خویشاوندساالری بسيار باال بی

مدیریت مناابع

انسانی بهطور مستقل قادر به انجام فعاليتهای خود نیواهد باود؛ پاس اجارای شایساتهسااالری در
سازمان امکانپذیر نیواهد شد و بر اجرای عدالت سازمانی در سازمان اثر منفی میگذارد (ارازلای
و تامر.)1039 :0551، 1
عملکرد مدیریت منابع انسانی در مواجهه با پارتیبازی در سازمانها بسيار مهم است و میتواند
یک مزیت رقابتی برای سازمان از طریی بهکارگيری نيروی انسانی مستعد و توانمند محسوخ شود.
مدیریت منابع انسانی از طریی اجرای عدالت ساازمانی مایتواناد موجا
کارکنان شده و درعينحال میتواند موج

بازدارندگی یا کاه

افازای

رضاایت شاغلی

قصد افراد بارای تارکخادمت

شود .درصورتیکه افراد تجربه خوبی از سازمان خود داشته باشند ،موج

کااه

تبليغاات منفای

آنها عليه سازمان خواهد شد (بارک0553 ،0؛ باند و همکاران .)0550 ،3اگر نيروی انساانی ساازمان
کارآمااد و شایسااتهساااالر نباشااد ،تعهااد و عملکاارد کارکنااان کاااه
خویشاوندساالری در سازمان با کااه

مااییابااد .پااارتیبااازی و

اعتمااد ساازمانی هماراه اسات و موجا

تضاعيف روحياه

کارکنان میشود (آستراخان و همکاران.)46: 0550 ،4
گزین

و استیدام شایستهساالرانه کارکنان از اهميت زیادی برای موفقيت سازمان برخاوردار

است .فرهنهسازمانی ،توسعه ظرفيت و توانمندسازی کارکنان یک سازمان مهمترین مزیاتهاای
رقااابتی آن هسااتند کااه از راهبااردهااای ماادیریت منااابع انسااانی حاصاال ماایشااوند (وینهااارت و
پترائوسااکيتی0513 ،0؛ پفاار .)0551 6بسااياری از محققااان ،سياسااتهااای ماادیریت منااابع انسااانی را
تعهد و مسئوليتپذیری کارکنان یاک ساازمان

بهعنوان ابزاری برای رضایتمندی شغلی و افزای

درنظر میگيرند که خویشاوندساالری میتواند اثرات متضاد و خن یکننادهای بار آن داشاته باشاد
(پار 7و همکاران.)0551 ،
1. Arasli & Tumer
2. Burke
3. Bond et al.
4. Astrachan
5. Vveinhardt & Petrauskaite
6. Pfeffer
7. Pare et al.
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روششناسی تحقیق
پاسخ به سؤالهای این تحقيی نيازمند نوعی روششناسی است تا بتاوان نظارات مادیران ارشاد
سازمانهای دولتی را که بهطورمعمول دادههایی کيفی هستند بررسی و تحليل کرد و عالوه بارآن
امکان ایجاد یک ار وخ نظری جدید که حاصل استیراج و مفهومسازی عوامل مشترک باين
آنهاست را بررسی و فراهم ساخت .ازاینرو ،تحقيی حاضر از نظریه مفهاومساازی داده بنيااد کاه
راهبردی محوری در پووه های کيفی است ،بهره میگيرد .راهبرد مفهومسازی دادهبنياد ناوعی
روششناسی کيفی است که از طرحهای نظاممند ،خودجاوش و سااختگارا بارای ایجااد نظریاه
درباره یک پدیده از روش استقرایی استفاده میکند (داناییفرد و اسالمی)04 :1395 ،
شاايوه گااردآوری دادههااا در ایاان پااووه  ،مصاااحبه تیصصاای اساات .مصاااحبههااا پااس از
هماهنگیها و توافی صورتگرفته با مدیران ارشد پنج سازمان دولتی استان بوشهر و باا بياان اینکاه
آنها نیواستند نام خود و سازمانشان فاش شاود ،باا اساتفاده از شايوۀ نظاری و هادفمناد صاورت
گرفت .مدتزمان انجام مصاحبهها بين  65تا  95دقيقه بود و پروتکل مصاحبه نيز تدوین شد .پاس
ار وبی تدوین شدکه طی آن موضوعهایی کاه بایاد ماورد پرسا

قارار گيرناد بادینصاورت

مشیو ش د که پس از معرفی خود و بيان علت مصاحبه ،تعریفی کلای از خویشاوندسااالری ارائاه
شد و سپس از مصاحبهشونده سؤالهاایی پرسايده شاد کاه عباارت بودناد از :ازنظار شاما تعریاف
خویشاوندساالری يست؟ ه عواملی باعث میشود کاه مادیران باه اساتیدام خویشااوندان روی
بياورند؟ ه عواملی باعث میشاوند کاه مادیران باهراحتای و بادون هايچ دبدباهای در ساازمان،
خویشاوندگرا شوند؟ پيامدهای خویشاوندساالری در سازمانها ه مواردی است؟ مدیرانی کاه باه
خویشاوندساااالری روی ماایآورنااد ،ااه ویوگاایهااایی دارنااد؟ عواماال فرهنگاای مااؤثر باار
خویشاوندساالری کدام است؟ اقوام و خویشاوندان با ه روشهایی سعی در مجاخکردن مدیران
برای استیدام خود و اطرافيانشان دارند؟ خویشاوندسااالری نگااهی م بات اسات یاا منفای؟ ارا؟
دستاوردهای خویشاوندساالری يست؟ همننين حين مصاحبه نيز سعی شد مصاحبهشونده به بياان
دقيی خویشاوندساالری هدایت شود.
گر ه قاعده محض یا راهنمایی خاصی برای حجام نموناه در راهبارد مفهاومساازی دادهبنيااد
وجود ندارد ،اما نمونهبرداری کيفی بهگونه کلی شامل واحدهای کو ک در مطالعه عمقی اسات.
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برخی از متون پووه

کيفی ،تعداد واحدهای نمونه را برای گروههای همگون 6 ،الای  1واحاد و

برای گروههای ناهمگون بين  10تا  05واحد پيشنهاد میکنند (هومن .)90:1311 ،باتوجه به راهبرد
نظریه دادهبنياد در این پووه  ،نمونهبرداری تاا زماان اشاباع دساتهبنادیهاا اداماه یافات .در ایان
پووه

هارده تن از مدیران نهادهای دولتی برای مصاحبه در نظر گرفته شدند که از مصاحبه نهم

به بعد تکرار در اطالعات دریافتی مشاهده شد اما بارای اطميناان باا پانجتان دیگار از مادیران نياز
مصاحبه ادامه پيدا کرد .پنج مصاحبه انتهایی ،نشاندهنده دادههای کامالً تکراری بود که مشیصاۀ
اشباع نظری است.

تجزیهوتحلیل و کدگذاری دادهها
در راهبرد مفهومسازی دادهبنياد ،تحليل اطالعات از طریی کدگذاری دادههای کيفی مشاتمل
بر سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتیابی انجام میشود (داناییفرد.)67 :1319 ،
الف) کدگذاری باز
در این مرحله ،نمونه گيری باید به حدی وسيع انجام شود تا پووهشگر قادر به کشف مفاهيم در
موقعيت باز باشد.
پووهشگر باید به کدگ ذاری هر رویداد جال  ،توجه کند .در این مرحله ممکان اسات از ماتن
یک مصاحبه کدها و مفاهيم زیادی استیراج شود (همان .)61 :در زمان مطالعه هار مصااحبه ایان
سؤالها مطرح شد که ه عواملی باعث بهوجودآمدن خویشاوندساالری سازمانی میشود؟ ساپس
با طرح این پرس

که این مفاهيم در ه مواردی با یکدیگر مشابه هستند ،از طریی فرایند مقایسه-

ای ،شباهتها و تفاوتهای مفاهيم ،بررسی و مفاهيم شبيه یکدیگر در یک مقولاه یاا دساتهبنادی
قرار گرفت .پس از مطالعه 14مصاحبه 00،مفهوم و 17مقولاه پدیادار شاد .جادول ( ،)1مفااهيم و
طبقههای فرعی استیراجشاده از متاون مصااحبههاا را نشاان مایدهاد .شاکلگياری مقولاههاا در
کدگذاری باز راهنمای تمرکز بر سؤالها و مصاحبههای بعدی شد و این حرکت رخهای بهمرور
موج

شد در زمينه رواب مياان مقولاههاای ایجادشاده ،پرسا هاایی پدیاد آیاد و کدگاذاری

بهتدریج با شکلگيری و بنیشدن مقولهها وارد مرحله کدگذاری محوری شود.
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جدول  .1شکلگیری مفاهیم و مقولهها از متون مصاحبه (کدگذاری باز)
طبقه فرعی

مفهوم
خویشاوندان به عنوان منبع اطالعاتی ،اطمينان از آینده شاغلی ،اطميناان از امنيات شاغلی خاود
درحالحاضر ،نادیدهانگاشتن خطاهای مدیر
باازرگ نمااایی بااين خویشاااوندان ،خودنمااایی بااين اقااوام ،ایجاااد ذهنياات م باات از خااود بااين

تمایل به کس

قدرت

تمایل به کس وجهه

خویشاوندان ،کس محبوبيت

اجتماعی

جلوگيری از قطع صله رحم ،رضایت خویشاوندان ،احساسات و عواطف خویشاوندی ،کمک
به رفاع مشاکالت اقتصاادی خویشااوندان ،قباول تقاضاای خویشااوندان باه علات ضاعف در

تعلقات عاطفی

تصميمگيری ،ضعف قاطعيت ،پایينبودن اعتمادبهنفس مدیر در رد تقاضای اقوام
ضعف در نظارت بر مدیران ،عدم بازخواست مدیر ،عدم احساس شاکلگياری مشاکل بارای
مدیر
اجازه دخالت در گزین  ،اجازه دخالت در مصاحبهها ،آگاهی مدیران از نحوه آزمونها،
توقااع خویشاااوندان از ماادیر ،اسااتفاده از افااراد ذینفااوذ اقااوام ،خواسااتههااای متعاادد اقااوام،
نفوذپذیری مدیر از خویشاوندان.
تأثير از طریی دوستان مدیر ،استفاده از افراد ذینفوذ،

ساختار ضعيف نظارتی
ساختار ضعيف استیدامی
فشارهای درونخانوادگی
فشارهای برونخانوادگی

به فکر منافع خود بودن ،باندبازی برای تحقی منافع شیصای ،باه کاارگيری افاراد بيرشایساته

منفعتطلبی فردی

(جهت حف موقعيت خود)
گرای

به خویشاوندان ،تلقی از استیدام اقوام بهعنوان ارزش ،باور سنتی به قبيله و قومگرایی

رفيیپرستی ،گرای

باور به قومگرایی

به دوستان ،حس رفاقت و خویشاوندی

عدم پایبندی به منافع عموم ،عدم توجه به حقوا دیگران

نادیدهانگاری منافع عامه

سواستفاده کارکنان خویشاوند ،درنظرنگرفتن حقوا دیگران ،پایمالکردن حقوا دیگران

تضييع حقوا دیگران

عدم توجه به شایستگیهای دیگران ،عدم استفاده از توانایی دیگران ،هدررفت استعدادها

ناشایسته ساالری

کاه

انگيزه افراد نسبت به کار ،شکلگيری کمکاری

انگيزهزدایی

شکل گيری دیدگاه منفی نسبت به سازمان ،شکلگيری دیدگاه منفی نسابت باه مادیر ،ایجااد
تردید بين کارکنان
کاه

خالقيت ،ندادن ایده توس کارکنان

بدبينی درون و برونسازمانی
کاه

بیاعتمادی کارکنان ،بیاعتمادی افراد جامعه

خالقيت و نوآوری

بیاعتمادی درون و
برونسازمانی

تضعيف روحيه کارکنان ،شکلگيری حواشی ،درگيری و تن

بين کارکنان
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ب) کدگذاری محوری
در کدگذاری محوری ،محقی با مجموعهای سازمانیافته از مفاهيم و مقولههاای اولياه مواجاه
میشود که نتيجه بررسی دقيی و تفصيلی مصاحبهها در مرحله کدگذاری باز است .در کدگذاری
محوری تحت قال

مدل پارادایمی ،محقی با لحاظ شرایطی یکی از مقولاههاا را باهعناوان پدیاده

محوری در مرکز فرایند قرار میدهد و ارتباط سایر مقولهها را با آن مشیو میکند .ارتباط سایر
مقولهها با مقوله محوری در پنج عنوان :شرای علی ،راهبردها ،کن  ،زمينه ،شرای مداخلهگار و
پيامدها میتواند تحقی یابد (همان .)61 :شکل ( )1رواب ميان مقولهها را براساس مدل پارادایمی و
طرح نظاممند نشان میدهد که در ادامه بهاختصار تشریح میشود.

(زمینه) :نظام ناکارآمد
نظارتی واستخدامی
ساختار ضعيف نظارتی
ساختار ضعيف استیدامی
(پیامد):
خویشاوندساالری
تضييع حقوا دیگران
عدم درک عدالت و
کرامت در شغل
ناشایستهساالری
انگيزهزدایی
بدبينی درون و
برونسازمانی
بی اعتمادی درون و
برونسازمانی
تعار و درگيری
کاه خالقيت و
نوآوری

دیدگاه
رابطهگرا
(پدیده
محوری):
منفعتطلبی
قردی
باور به
قومگرایی
نادیدهانگاری
منافع عامه

(راهبردها):
خویشاوند
گرایی
سازمانی

تعلقات خویشاوندی
افسارگسیخته
(شرایط علی):
تمایل به کس قدرت
تمایل به کس وجهه
اجتماعی
تعلقات عاطفی

(شرایط مداخلهگر):
فشارهای خانوادگی
فشارهای درونخانوادگی
فشارهای برونخانوادگی

شکل  .1مدل خویشاوندساالری سازمانی (مدل پارادایمی تحقیق)
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 .1مقوله محوری :دیدگاه رابطهگرا
براساس نتيجۀ مصاحبهها و پس از کدگاذاری بااز و محاوری دادههاا و بررسای ویوگایهاای
موردنياز برای مقوله محوری (دیدگاه رابطهگارا) کاه دربرگيرناده ساه مقولاه مهام (منفعاتطلبای
فردی)( ،باور به قومگرایی) و (نادیدهانگاری منافع عامه) است ،باهعناوان مقولاه محاوری انتیااخ
شدند.
 .0شرای علی :تعلقات خویشاوندی افسارگسيیته
بنابرتعریف ،شرای علی در مدل پارادایمی ،شرای و عواملی هستند که باعث ایجاد و توساعه
پدیده یا مقوله محوری میشوند .از ميان مقولاههاای تادوینشاده ،مقولاههاای (تعلقاات عااطفی)،
(تمایل به کس
شرای

وجهه اجتماعی) و (تمایل به کس

قادرت) باهعناوان مقولاههاای تشاکيلدهناده

علی و تحت عنوان (تعلقات خویشاوندی افسارگسيیته) درنظر گرفته شدند.

 .3راهبردها :خویشاوندگرایی سازمانی
این راهبردها بيانگر رفتارها ،فعاليتها و تعامالت هادفداری هساتند کاه در پاساخ باه مقولاه
محوری و بحث تأثير شرای مداخلهگر و زمينه اتیاذ میشوند .این راهبرد در ایان تحقيای تحات
عنوان (خویشاوندگرایی سازمانی) مشیو شده است.
 .4زمينه یا بستر حاکم :نظام نظارتی ناکارامد
این شرای که بر راهبردهای کن

مؤثرند شامل مقولههایی هساتند کاه در مقایساه باا شارای

علی که متغيرهایی فعالترند ،از قدرت تأثيرگذاری کمتری برخوردارناد و در مادل طراحایشاده
تحت عنوان کلی (سنظام نظارتی ناکارامد) شامل مقوله (ساختار ضعيف نظارتی) است.
 .0شرای مداخلهگر :فشارهای خانوادگی
این شرای مجموعهای از وضعيتهایی است که ضمن تأثير بر راهبردهای کن  ،مداخله سایر
عوامل را تسهيل یا محدود میکنند .این شرای شامل متغيرهای ميانجی و واسطهای میشاوند کاه
در این مدل تحت عنوان (فشارهای خانوادگی) شاامل( :فشاارهای درونخاانوادگی) و (فشاارهای
برونخانوادگی) است.
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 .6پيامد :خویشاوندساالری
برخی از مقولهها بيانگر نتایج و پيامدهایی هستند که در اثر اتیاذ راهبردهای کن

و متأثر از

مقوله محوری ،زمينه ،شرای علی و مداخلهگر ایجاد شاده و توساعه ماییابناد .پياماد ایان عوامال
شکلگيری خویشاوندساالری که مقولههای( ،تضييع حقوا دیگران)( ،ناشایساتهسااالری)( ،عادم
درک عدالت و کرامت در شغل)( ،انگيزهزدایای)( ،بادبينی درونساازمانی)( ،کااه

خالقيات و

نوآوری) و (بیاعتمادی درون و برونسازمانی) را دربر میگيرد.
ج) کدگذاری انتخابی :شرح نظریه خویشاوندساالری سازمانی
هدف در نظریهپردازی دادهبنياد ،توليد نظریه است نه توصيف صارف پدیاده .بادین منظاور،
مفاهيم و مقولهها باید بهطور منظمی به یکدیگر مربوط شوند و ارتباط نظاممند مقولاه محاوری باا
سایر مقولهها در ار وخ یک روایت تحقيقی ارائه شود .این مهم در کدگذاری انتیابی بهانجام
میرسد .ارائه نظریه خویشاوندساالری بهعنوان موضوع اصلی مطرر دردد ر مردا ارارا ای ی
ارائهدده ،تعلقات خویشاوندی افسارگسیخته مشت ل بر ت ایل به کسب قدرت ،ت ایل به کسب
وجهه اجت اعی متعلقات عاطفی را بهعنوان درایط علّی مطر میکندد حرص و ولع قدرت و
کسب وجهه اجت اعی بین اقوام و احساسات عاطفی ددید سبب دکلگیری یدگاه رابطرهگررا
میدو که به عنوان مقولۀ محوری نظریه مطر دده استد مدیران با نگردی رابطهگرا باور به
قومگرایی ارند و منافع دخصی خو را برر منرافع یگرران تررجی مری هنرد و رنتیهره بره
استخدام خویشاوندان و وستان خو روی میآورندد ر این رابطه وجو سراختارهای ضرعی
و ناکارآمد نظارتی و استخدامی ،زمینه الزم را برای مدیران ه وار میکنردد اصررار و اافشراری
خانوا ه و اقوام ازیکطرف و ه چنین وستان ازطرف یگر ،مقاومت مدیران را برای اسرتخدام
اقوام رهم میدکند .خویشاوندساالری موار ی ه چون تضرییع حقرود یگرران ،عردم ر
عدالت و کرامت ر دغل ،نادایستهساالری ،انگیزهز ایی ،بدبینی رون و بررونسرازمانی ،بری-
اعت ا ی رون و برونسازمانی ،تعارض و رگیری را سبب میدو  .درواقع ،این مرحله تفاوت
ندانی با کدگذاری محوری ندارد ،تنها در سطحی باالتر و انتزاعیتر انجام میشود (دانااییفارد،
 )69 :1319درهمينراستا ،در جدول ( )0به نمونهای از مصاحبههای انجامشده جهات شاکلگياری
کدها ،مفاهيم و مقوله فرعی وابستگی به کس

وجهه اجتماعی اشاره میشود.
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جدول .5شکلگیری کدها ،مفاهیم و مقوله فرعی وابستگی به کسب وجهه اجتماعی
متن

کد

مفهوم

معموالً مدیرانی که مایخواهناد خاود را در

نشااااااندادن قااااادرت

بااازرگنماااایی باااين

اجتماااااع و افکااااار عمااااومی (در جمااااع

خوی

به خویشاوندان،

خویشاوندان) خوخ جلوه دهند و مدعی این

داشتن ادعاا باين اقاوام،

موضوعند که اگر جایی باشاند کااری بارای

عدم تلقی خویشااوندان

خودیها انجاام مایدهناد و خاود را آدمای

از مدیر بهعناوان نياروی

نشان میدهند که کار راهاناداز و ناونرساان

ضعيف

مقوله فرعی

خویشاوندان

هستند.
تمایل به
بااهحساااخ خودشااان ماایخواهنااد بااه جمااع

کاااار راهاناااداز ،تلقااای

خویشاااوندی اعااالم کننااد کااه فاارد مهماای

دیگران از مدیر به عنوان

هستند ،بعضی هم که با این ذهنيت که اقاوام

یک فرد مهم

خودنمایی بين اقوام

کس

وجهه

اجتماعی

تصور کنند مدیر ،فرد خوبی است دسات باه
استیدام اقوام میزنند.
نه ،ون معموالً این مادیران دوسات دارناد

ایجاد جلوه و نگاه م بت

ایجاااد ذهنياات م باات

اول بااه خویشاااوندان برسااند و محبوبياات در

از طرف خویشااوندان،

ازخودبيگاااانگی باااين

طایفه را بيشتر از شایستهساالری میپسندند.

محبوبيت

کس

خویشاوندان

بحث و بررسی
کمک به افرادی که ازنظر اجتماعی به ما نزدیک هستند و دادن امتيازهایی به آنان ممکن است
پدیدهای جهانی باشد ،اما در همهجا به یک اندازه وجود ندارد .این امر در کشورهای درحالتوسعه
دارای قدرت بيشتری است و در پيوند با اخالقيات اجتماعی ویوهای است کاه ریشاه در گذشاته و
دورۀ ماقبل صنعتی شدن ایان کشاورها دارد .خویشاوندسااالری تجلای روحياه اخاتالف طبقااتی و
فاصله اجتماعی و عمل مقابلهبهم لی است که از ویوگی و ار وخ اصلی جوامع دهقانی و قبيلهای
است که تا اجرای نق های مهم در سازمانها در مراحال صانعتی و مادرنشادن آن جواماع اداماه
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مییابد (کراگ .)063 :0510 ،در این پووه

طراحی مادل خویشاوندسااالری ساازمانی برمبناای

تعریف مشهور وانه و کلمر ( )1994و ساندل ( ،)0514بنا شده است ،نگاهی که مبتنیبار اساتفاده
از خویشاوندان بدون توجه به شایستگی و توانمندی آنان است.
در این تحقيی سعی شد با اساتفاده از روش کيفای نظریاهپاردازی دادهبنيااد و شايوه نظااممناد،
عواملی را که باعث گرای
گرای

مدیران به سمت خویشاوندان میشود و همننين پيامدهایی را که ایان

برای سازمان ایجاد میکند ،تحت عنوان مادل خویشاوندسااالری در ساازمانهاای دولتای

طراحی شود .براساس این تحقيی گرای های افراطی مدیران در سه مقوله تمایالت شدید به اقوام،
حرا و ولع قدرت و کسا
می شود ،این عوامل سب

وجهاه اجتمااعی باهعناوان شارای علای خویشاوندسااالری مطارح

ایجاد نگرشی در مدیران تحت عنوان دیدگاه رابطاهگارا مایشاود .ایان

دیدگاه و نگرش باعث تمایل مدیران برای استفاده از خویشاوندان در ساازمان مایشاود .همنناين
فشارهای خانوادگی که بهصورت مستقيم یا بيرمستقيم ایجاد میشود از عوامل تأثيرگذار دیگری
است که تمایل استفاده از خویشاوندان را سرعت میبیشد.
نظام ضعيف نظارتی و استیدامی سازمان ها مسير را برای استیدام خویشاوندان توس مادیران
هموار کرده است .درنهایت ،خویشاوندساالری پيامدهایی منفی همنون ضایعکاردن حایوحقاوا
دیگران ،کاه

انگيزه کارکنان سازمان ،بدبينی و بیاعتماادی اعضاای داخلای و جامعاه ،تان

درگيری بين کارکنان و در آخر کاه

و

خالقيت و نوآوری در سازمان را بهدنبال دارد.

نظریه خویشاوندساالری که با استفاده از راهبرد مفهومسازی دادهبنياد تدوین شده است ،پاسخ
به این سؤال اصلی تحقيی است که مدلی که خویشاوندساالری سازمانی را تبيين میکند ،گوناه
است؟ همانگونهکه در ادبيات تحقيی اشاره شد ،تحقيقات متعددی درمورد خویشاوندساالری در
سازمانها اجرا شده اسات کاه در اداماه باهاختصاار باه بررسای شاباهتهاا و تفااوتهاای نظریاه
تدوینشده در این تحقيی با پووه های

موجود پرداخته میشود.

نتایج تحقيی عبداهلل و همکااران ( ،)1991گروتاوئيس و گروتاوئيس(  ،)0551بياانگر کااه
انگيزه و عدم استفاده از نيروهای شایسته در سازمان است که باا پيامادهای مادل در ایان پاووه ،
همیوانی دارد .ازطرفدیگر ،پليت و همکاران ( )0510و کاراگ ( ،)0510نياز درگياری ،تان

و

بیاعتمادی را از پيامدهای دیگر خویشاوندساالری میدانند که باز هم از این جنبهها باا نتاایج ایان
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تحقيی ،همراستاست .همننين در پيامد احساس بیعدالتی و نارضایتی شغلی ،با یافتههای ارازلای و
همکاران ( ،)0551مطابقت دارد و درنهایت پونزو ( )0559و پلتییر و بلياه ( ،)0551فسااد اداری
را از نتایج منفی خویشاوندساالری در سازمانها میداناد کاه تضاييع حقاوا دیگاران در پاووه
حاضر نيز بهنوعی بيانکننده همان نتيجه است .خویشاوندساالری همننين موج

پينيادهتارشادن

کارها از حيث عملکردها و خ مشیهای سازمان میشود (روتاستين.)0511 ،1
کاه
پووه

خالقيت و نوآوری کارکنان در این پووه

بهدليل کاه

انگيزه از نتایج جدیاد ایان

است .تااکنون مادل جاامعی در زميناه خویشاوندسااالری ساازمانی طراحای نشاده اسات،

ازاینجهت ،با طراحی این مدل ،عوامل مؤثر و رواب بين ایان عوامال کاه ساب

پيامادهای منفای

میشود ،میتواند مورد شناسائی قرار گيرد .درانتها پيشنهاد مایشاود مادیران باتوجاهباه پيامادهای
منفیای که خویشاوندساالری برای سازمان و جامعه ایجاد میکند ،سعی نمایند نيازهای و تمایالت
خود به خویشاوندان را متعادل کنند تا به دام رابطهگرایی گرفتار نشوند .پس مدیران باید با نگرشی
ضابطهمند بهدنبال جذخ و استفاده از نيروهای خودی و بيرخودی برای ارتقا و بهرهوری بهصورت
بلندمدت باشند .بهکارگيری نظام استیدام کارکنان براساس شایستهساالری ،موج

تقویت رقابت

سالم ميان کارکنان سازمان شده و زمينه مناسبی را برای بروز اخالامداری ،خالقيت و نوآوری در
کارکنان فراهم میآورد .نبود خویشاوندساالری و پاارتیباازی از ساوی مادیران در یاک ساازمان
باعث افزای

تعهد ساازمانی ،اعتمادباهنفاس در کارکناان و اصاالح فرهناهساازمانی و بالنادگی

سازمان میشود.

1. Rothstein
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