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تلقیمیشحوند(سحیزینونیونهوهمکحاران.)8072،7ازایح 
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اهدافشاندستیایند(سیزینونیونهوهمکاران.)8072،
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1. Ciziuniene et al
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3. Ibrahim et al
4. Serirat
5. Gruber et al
6. Kunc & Morecroft
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میگحذاردوایحنتحأثیرمنفحیبحهبحروزمحواردنحامطلوب
وسازمانهاتأثیرمنفی 

کارکنان،مدیریت
مختلفمانندغیبتوتر شغلکارکنان،ناامیدیازمدیریت،سحرخوردگیواسحتر وکحاهش
عملکححردسححازمانیمنجححرمححیشححود.امححروزهمتأسححفانهخویشححاوندگراییدرسححازمانهححابححهویححژهدر
ترتوسعهیافتهازمهمترینمعضالتیاستکحهمحدیرانومسحئوالنبحاآن
سازمانهایکشورهایکم 

مواجهبودهواثربخشیسازمانهاودرسط کالنجامعهراتحتتأثیرقراردادهاست(محمدیو
رویههایخویشاوندگراییگاهیمانعازتوسعهسرمایهانسانیوهمچنیناجرای
همکاران .)7938،
سازوکارهاینظارتوانضباطمحیشحودوچنحینپیامحدهایی،تحأثیرمنفحیبحرشایسحتگیکارکنحان
میگذارد(فایرفیریوهمکاران.)8071،4

ازسویدیگر،امروزبسیاریازشرکتهایمشاورهسرمایهگحذاریبحهسحرمایهگحذارانتوصحیه

میکنندکهواردصحنعتگردشحگریشحوند.درسحال8072ححدود202میلیحارددالرسحرمایهدر
سراسرجهانجذبصنعتگردشگریشدهاست،درحالیکهصنعتنفتوگازدرسالمحذکور
تنها220میلیارددالرسرمایهجذبکردهاست(اتاقبازرگانی،صنایع،معادنوکشاورزیایحران،
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قابلتوجهوضعیتاشتغالدرمقاصدگردشگریمیشود،بلکهبهتوسعهزیرساختها،حفظمنحابع
مالیواحیایاماکنگردشگریتاریخیوجدیحدنیحزکمحکمحیکنحد.طبحقآمحاراعالمحیسحهم
گردشگریازکلصادراتدرجهانحدود70درصحدودرایحرانححدود1درصحداسحت.سحهم
گردشگریازتولیدناخالصداخلیدرسط جهانبهطورمتوسطتحا70درصحداسحتودرایحران
1. Nordqvist
2. Ozler et al
3. Hayajenh et al
4. Firfiray et al
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گردشگریبامصرفکنندگان،نقشمهمیدرموفقیتصنعتگردشحگریدارنحد(امیرفخریحانو
همکاران.)7932،شرکتهایخدماتمسافرتیوگردشگری،یکیازبخشهایمهمدرصحنعت
میکنندوبهیکدارچگینهادهایگردشحگری
محسوبمیشوند؛مشاغلزیادیایجاد 

گردشگری
هبهمنظورسازماندهی،تهیهواجرایفرایندهایگردشگری
وبرقراریارتباطاتسودمندویکدارچ 
یکنند(پاپازوپاپاتهودورو.)8071،8اینشرکتها،مسئولمسحتقیمسحازماندهیتورهحاو
کمکم 
هستندوازیکطرف،بهعنوانواسطهیحاکحارگزاربحیناپراتورهحایتحورو

بازدیدهایگردشگران
یعملمیکننحدوازسحویدیگحر،بحهآنهحادراراهحهخحدمات

اراههدهندگانخدماتگردشگریمل
گردشححگریفححردیوگروهححیکمححکمححیکننححد(ابوشححکو وهمکححاران،8072،السححتوهیو
ازاینرو،شرکتهایخدماتمسافرتیوگردشگریبرایاقتصادایحرانبسحیار
همکاران .)8072،9
مهمهستند.درنتیجه،پژوهشحاضرباهدفمطالعهوبررسحینقحششایسحتگیهحایکارکنحاندر
تأثیرگححذاریخویشححاوندگراییبححرعملکححردکححاریکارکنححانشححرکتهححایخححدماتمسححافرتیو
گردشگریدرشهرتهرانانجامشدهاست.

پیشینه نظری پژوهش
دراینقسمتبهبررسیادبیاتمربوطبهمتغیرهایپژوهشپرداختهشدهاست.
شایستگی کارکنان و عملکرد سازمانی:محیطنیرویکار،بحارقابحتشحدیدوتوسحعهسحریع

1. Elbaz & Haddoud
2. Pappas & Papatheodorou
3. Abou-Shouk et al; Elsetouhi et al
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یروبهروست(مارتین-راجازوهمکحاران.)8079،7درنتیجحۀرقابحتجهحانی؛تقاضحابحرای

فناور
کارکنانواجدشرایطافزایشیافتهاست(کانگوهمکاران.)8078،8محوراساسینظریحۀتوسحعه
منابعانسانیایناستکهتوسعهمنابعانسانیبررضایتسازمانیازطریحقبهبحودتعهحدکارکنحانو
ییهحایکارکنحان،
مهارتهاوتوانحا 

میگذارد.بنابراین،افزایش
ییهاتأثیر 
دانش،مهارتهاوتوانا 

الزمهایجادبازدهبالقوهازطریقافزایشتولیدوعملکردکسبوکاریاسحت(شحی 9وهمکحاران،
مهمتحرینانگیحزهبرقحراریارتباطحاتتوسحعه
دانش،مهارت،تواناییهاوانگیزهکارکنان؛ 

.)8002
میشوند(پوتنورووساهو.)8072،4کارکنانشایسحتهبحا
منابعانسانیوعملکردکارکنانمحسوب 
بهفرد،بحه
ایمنحصر 

وداشتنمهارته

چالشهایکاری،برخورداریازخالقیت

رویاروییمؤثربا
باالدستمییابند(کنگ.)8079،طبقنتایجمطالعاتقبلی،کارکنانشایسحته،موضحوعو

کارایی
مسئلهاساسیدرکسبمزیترقابتیهستند(سیزینونیونهوهمکحاران.)8072،انحوریوهمکحاران8
یبرشایستگیبه"عملکردموردانتظارشغلیوهمچنیندانش
()8072بیانمیکنندکهعملکردمبتن 
ودر الزمبرایانجاماینکار"اشارهدارد.
عالوهبحراین،ایحنشایسحتگیهحابحرایرقابحتپحذیریسحازمانهحااهمیحتدارنحد(ترایحوال و

شرکتهاازطریقچنینشایستگیهایی،بهافزایشکارایی،دستیابیبهاهحداف

همکاران.)8078،2
راهبردهایخود،بهبودبهرهوری،کیفیتوتصمیمگیریودرنهایتبهبودعملکردقحادر

واجرای
میشوند(نیکوالجوابتحهوسحابایتاته.)8072،1کنحگوهمکحاران()8078بیحانمحیکننحدکحهبحین

یهایحرفهایورضایتشحغلیارتبحاطمسحتقیمیوجحودداردکحهدرنهایحتبحهافحزایش
شایستگ 
تهحابحهطورفعحالدر
یکحهایحنفعالیح 
ها،بهویژههنگحام 
عملکردمنجرمیشود.استفادهازشایستگی 

برنامهریزیراهبردینیرویکار،استخداموانتخاب،آموزشوتوسعه،مدیریتعملکرد،تبلیغات
هامورداستفادهقرارمیگیرد،بهشکلیمثبتبرهحردویسحازمانوکارکنحانمحنعک و

وانگی 
زه

1. Martín-Rojas et al
2. Kong et al
3. Shih
4. Potnuru & Sahoo
5. Anvari et al
6. Trivellas et al
7. Nikolajevaite & Sabaityte
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تأثیرگذارخواهنحدبححود(وسححلینکوهمکححاران)8078،7؛وثنوفححا وثححاینگم)8001(8نیححزتأکیحد
لفههحایکلیحدیبحرایایجحاد
قابلیتهایرقابتیکارکنانیکیازمؤ 

میکنندکهایجادشایستگیو

هاوسازههایشحرکت


سامانه
بهطورمعمولدردل
یهایسازمانی 
یک سازمانقویاست.شایستگ 
ادغاممیشوند،تاباتر سحازمانتوسحطکارمنحدایحنشایسحتگیهحادرسحازمانبحاقی

یکدارچهو
یهحاوخصوصحیاتکارکنحانتعبیحهمحیشحوند.ایحن
ند.شایستگیهحایکارکنحاندردلویژگح 

بمان
شایستگیهاعبارتنداز:شایستگیاخالقیکارمند؛خودشایسحتگی9؛شایسحتگیهحایبحینفرهنگحی؛

شایستگیارتباطی؛شایستگیتیمیوشایستگیتغییر(هلریگلواسلوکیوم.)8077،4
خویشاوندگرایی:خویشاوندگرایییکیازپدیدههاینامطلوبسازمانیاسحتکحهدربیشحتر
کشورهامخصوصاًکشورهایدرحالتوسعهبهشکلهایمختلفوجوددارد.امروزهوقتیصحبت
ازاینواژهمیشود،استخداموحمایتازخویشاونداندرسازمانبهذهنمتبادرمیشود(مرادیو
باباییاسد.)7939،خویشحاوندگراییبحهشحدتدربعضحیازشحرکتهحاوجحودداردوبحهاعضحای

خانوادهمالک،نسبتبهاعضایغیرخانوادهدرتصمیماتاستخدامی،ارزیابیعملکردیاترفیعحات
اولویتدادهمیشود(کروزوهمکاران.)8077،8



توسعه فرضیهها و چارچوب نظری پژوهش
دراینقسمتبهبررسحیپیشحینهتجربحیوتوسحعهفرضحیههحاودرنهایحتاراهحهمحدلمفهحومی
پژوهشپرداختهشدهاست.

خویشاوندگرایی و شایستگیهای کارکنان
رویههایتأمیننیرویحاکمبربخشگردشحگریومهمانحداری،مناسحبنیسحتند(نیکسحون ،

2

ناشیازاتخاذرویههایخویشاوندگراییپررنگتحرازبقیحه

.)8079درکشورهایخاورمیانه،مساهل
1. Wesselink et al
2. Vathanophas & Thai-ngam
3. self-competency
4. Hellriegel & Slocum
5. Cruz
6. Nickson
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کشورهاست(بودهوارومالهی.)8002،7ایدوغان)8002(8خویشاوندگراییراقرارگحرفتنیحک
حرفه،بلکهبهدلیلبرخیازشحرایط

نبودناودرآن
فرددریکجایگاهخاصامانهبهخاطربهتری 
دراکثرمحیطهایکاریرخمحیدهحد.

میکند.خویشاوندگرایی
وویژگیهاینامرتبطاوتعریف 

توسعهیافتهوهمکشورهای

الشاواوره)8072(9بیانمیکندکهخویشاوندگراییهمدرکشورهای
رحالتوسعهودرهردوبخشدولتیوخصوصیآنهاوجوددارد.خویشاوندگراییباپیامحدهای
د 
ازدستدادناعتمادبحهنفح ،ازدسحتدادنقابلیحتهحا،

منفیایچون،ناامیدیکارکنان،بیتفاوتی،
احسا بیثباتیاجتماعی،تر مداوموتفکرمنفی،اخراجکارکنانشایسته،ایجحادراهکارهحای
نامناسببرنامهریزیمنابعانسانی،فقدانکارگروهی،ضعفخالقیت،نوآوریوفرهنگسازمانی
واختاللدرروندتصمیمگیریهمراهاست(سفینا.)8078،4بازرمنوگینو)8078(8اشارهکردنحد
گراییبهطورغیرمسحتقیمبحهکحاهشعملکحردمنجحرمحیشحود

کهرفتارغیراخالقینظیرخویشاوند
میدهدکهپیادهسازیخویشحاوندگراییباعحث
(التینداگه.)8074،2کاراکوثه)8074(1نیزتوضی  
میشودبهکارکنان،احسا بیعدالتیدستدهد،روحیهکارگروهیرادرآنهانابودمحیکنحدو

درنهایتبهعملکردضعیفسازمانیآنهامنجرمحیشحود.سحینگوتروالحو)8074(2معتقدنحدکحه
خویشاوندگرایی،تهدیدیبرایموقعیتسازماندربازارکاراست؛زیراانتصابکارکنانبرمبنای
خویشاوندگرایی،اثراتمخربیبرعملکردشغلیدارد،زیراافرادفامیلودوستانمدیران،مزایایی
میکندکهسزاوارآننیستندوحتیگحاهیتححتچتحرحفحاظتیحامیحانخحود،رفتحار
رادریافت 
ناشایسححتیازخححودنشححانم حیدهنححد.طبححقیافتححههححایپژوهشححیهححاجنوهمکححاران()7334ب حین
معنیداریوجحوددارد.خویشحاوندگراییبحهبحروز
یهایسازمانیارتباط 
خویشاوندگراییوویژگ 
رفتارمضرنسبتبهکاروعحدمشحفافیتوکحاراییسحازمانیمنجحرمحیشحود(ایحدوغان.)8078،
کاراکوثه()8074بیانمیکندکهخویشاوندگرایی،اثراتنامطلوبیبرروحسحازماندارد.بیوتحه3
1. Budhwar & Mellahi
2. Aydogan
3. ALShawawreh
4. Safina
5. Bazerman & Gino
6. Altindage
7. Karakose
8. Singh & Twalo
9. Büte
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)نشانمیدهدکهخویشاوندگراییبررضایتشغلی،تعهدسازمانی،عملکردفردی،محیط

(8077
کاری،انتصابکارمندانشایسته،وفاداریبهسازمانوتر شغلیکارکنان،تأثیرمنفیدارد.
ستداللمیکنندکهخویشاوندگرایی،اسحتر شحغلیو

عالوهبراین،اراسلیوتیومر)8002(7ا

میزانرضایتآگاهانهرابهشکلیمنفیتحتتأثیرقرارمحیدهحد.سحدوزای8وهمکحاران()8078
معتقدندکهخویشاوندگراییتأثیرمنفیبررضایتشغلیوعملکردداردوبهکاهشانگیزهمنجحر
نشانمیدهندکحهخویشحاوندگرایی،تضحاد،سحرخوردگیو

میشود.نادموهمکاران)8078(9نیز

میکند،زیراباافرادبرمبنایمهارتها،دانشواستعدادآنهارفتار
کاراییوعملکردپایینراایجاد 
کطحرفورضحایت
نمیشوند.ارسلی وتیومر()8002یکرابطهمنفیبینخویشحاوندگراییازیح 
معنححیداربححین

یدیگححررانشححاندادنححد.نححادموهمکححاران()8078وجححودرابطححه
شححغلیازسححو 
خویشاوندگرایی،اعتمادسازمانیوعملکردراتأییدمحیکننحد.تورهحان)8074(4درمطالعحهخحود
نشاندادکهخویشاوندگراییبهکاهشح عدالت،تعهحد،رضحایت،عملکحرد،وایجحادمححیط
)اشارهمیکنندکهخویشحاوندگرایی

منجرمیشود.پونزوواسکوپدا8077(8

کاریغیرقابلاعتماد
بهانتخابکارکنانناکارآمدوعملکحردضحعیفسحازمانیمنجحرمحیشحود.انصحاریوهمکحاران2
()8078درمطالعهخحود،اثحراتمنفحیخویشحاوندگراییرابحرنگحرشکارکنحان،رفتحار،دانحشو
هنجارهایسازمانینشاندادند.درنهایت،دربخشگردشحگری،اردموکاراتحا )8078(1یحک
یدیگحررا
کسووتر شغلدرهتحلهحاازسحو 
دوستمداریورضایتشغلیازی 

رابطهمنفیبین
میشود:
فرضیههازیرپیشنهاد 

گزارشدادند.بنابراین،
معنیداریبرخودشایستگیکارکناندارد.
فرضیه:7خویشاوندگراییتأثیر 
معنیداریبرشایستگیتیمیکارکناندارد.
فرضیه:8خویشاوندگراییتأثیر 
معنیداریبرشایستگیتغییرکارکناندارد.
فرضیه:9خویشاوندگراییتأثیر 
معنیداریبرشایستگیاخالقیکارکناندارد.
فرضیه:4خویشاوندگراییتأثیر 
1. Araslı & Tümer
2. Sadozai
3. Nadeem et al
4. Turhan
5. Ponzo & Scoppa
6. Ansari et al
7. Erdem & Karatas
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معنیداریبرشایستگیارتباطاتکارکناندارد.
فرضیه:8خویشاوندگراییتأثیر 
بینفرهنگیکارکناندارد.
معنیداریبرشایستگی 
فرضیه:2خویشاوندگراییتأثیر 

شایستگیهای کارکنان و عملکرد کاری کارکنان
هلریئگلواسلوکیوم()8077خودشایستگیرادانش،مهحارتوتحوانارزیحابینقحاطقحوتو
ضعفشخصی،تعیینوپیگیریاهدافحرفهایوشخصی،برقراریتعادلبینزنحدگیکحاریو
میکنند.خودشایستگیبهعنوانقابلیحت
شخصیومیلوحرکتبهسمتیادگیریجدیدتعریف 
فحردیحاصحلازتجحاربمتعحددوپیگیحریموفححقهحدفتعریحفمحیشحود.برخحورداریازایحن
یهایمثبحتشخصحیالزمبحرایموفقیحتدرتوسحعهسحایرشایسحتگیهحا
شایستگیبهایجادویژگ 
کمکمیکند(هلریگلواسلوکیوم.)8077،درنتیجه،ایجادخودشایستگیازطریقاقدامبهتوسعه

شخصیمنابعانسانی،ابزارمهمیبرایبهبودعملکردخواهدبود(پوتنورووسهو.)8072،بنابراین،
میشود:
فرضیهزیرپیشنهاد 
معنیداریبرعملکردکاریآناندارد.
فرضیه:1خودشایستگیکارکنان،تأثیر 
شایستگیتیمیکارکنانبهتواناییآنهادرایجحادبرنامحههحایمثبحت،احتحرامقاهحلشحدنبحرای
ییهایشخصی،افحزایشغنحای عملکحرد گروهحیومشحارکتدادن
نوآوریگروهی،توسعه توانا 
یاخروجیهااشارهدارد(البازوهمکحاران.)8072،دربخحشگردشحگری،

سایریندرتولیدنتایج
نحالیکمهارتنرماستکهدراغلحبمحواردمیحانکارکنحان
کارگروهی،بهترینرویهودرعی 
وجودندارد(نیکسون.)8079،پوتنورووهو)8072(،شایستگیتیمیرااهرمموفقیتوبحهمعنحای
بهمنظورتسهیلعملیات،
مها 
سازمانهابهاستفادهازتی 

بیانمیکنند.اغلب

دستیابیحتمیبهاهداف
افزایشمشارکتکارگرانوبهبودکیفیحت،اهمیحتمحیدهنحد.نحزویوهمکحاران)8078(7بیحان
میکنندکارگروهیبهبهبودعملکردسازمانی،افزایشرضح ایتشحغلی،تعهحدسحازمانی،انگیحزه،

ییهحاوقابلیحتهحایفکحریمنجحر
تغییراترفتاری،کارایی،عملکرد،خالقیتونحوآوریوتوانحا 
میشود:
ناسا ،فرضیهزیرپیشنهاد 
میشود.برای 

1. Nzewi et al
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معنیداریبرعملکردکاریکارکناندارد.
فرضیه:2شایستگیتیمی،تأثیر 
شایستگیتغییربهتواناییکارکنانبرایانجامکارآمدوظایفخحوددرزمحانححال،درطحول
زمانگذاروتغییرودرزمانآینده(یادرواقعمجهزبودنبهتمحامیابزارهحاورویحههحایمحدیریت
موفقشخصیدربازهتغییر)اشارهدارد(پوتنورووسهو.)8072،توسعهشایستگیتغییحرعحالوهبحر
دانش،مهحارتوتوانحایی الزمبحرایحفحظکحاراییقبلحیخحوددربحازهتغییحر،شحاملاسحتفادهاز
یهایتشخیص،توسعهواجرایتغییراتالزموهمچنینرهبحریوتحوانمحدیریتموفقیحت
ویژگ 
یشحدهوهمچنحین،توانحاییشناسحاییعلحلمقاومحتدربرابحرتغییحر(داخلحییحا
تغییراتبرنامهریز 
خحارجی)رادربحرمحیگیحرد(هلریگحلواسححلوکیوم .)8077،پحرورششایسحتگیتغییحر،یکححیاز
سرعتدرحالتغییحرامحروزیاسحت؛کارمنحدانیکحه

ابزارهایسازمانیبرایمقابلهبامحیطکاربه
دارایشایستگیتغییرهستند،احتماالًقادربهاجرایموفقتغییراتخواهندبود.شایستگیتغییربحه
دههحاینوآورانحه
قابلیتهایالزمبرایتغییرمستمر،تشویقبهاراهحهایح 

هاکمکمیکندتا


سازمان
گوشدادنویادگیریازواکنشکارکنانوحمایتازیادگیری

جدیدوایجادشرایطخلقآنها،
میشود:
جمعیراایجادکنند(الینزوهمکاران.)8078،7بنابراین،فرضیهزیرپیشنهاد 
معنیداریبرعملکردکاریکارکناندارد.
فرضیه:3شایستگیتغییر،تأثیر 
منظورازشایستگیارتباطاتیتواناییانتخابرفتاردرسحتارتبحاطیبحاهحدفتحقحقاهحداف
تهحایوضحعیتی
شخصیخوددرعینحفظظاهروخطتعامالتمتعاقبدرچحارچوبمححدودی 
است(پوتنورووسهو.)8072،هلریگلواسلوکیوم()8077بیحانمحیکننحد،شایسحتگیارتباطحاتی
دههاواحساسات
یهاییماننددانش،مهارتوتواناییکارمنددرانتقالکاراییاطالعات،ای 
ویژگ 
بهدیگرانرادربرمیگیرد.اینشایستگیبرتوانایی،مهارتورفتارکارکناندرانتقحالاطالعحات،
یاسحا وقضحاوتهحای
ایدههاواحساساتمبتنیاست.وجودارتباطاتمؤثرمانعازتعمیمحاتبح 

عجوالنهمیشود.همچنینبااراهحهبحازخورددقیحقبحهدیگحرانکمحکمحیکنحد.اسحتفادهمحؤثراز

شایستگیارتباطیبهافزایشعملکردکارکنان،رضایتشغلی،بهحرهوریووفحاداریبحهسحازمان
منجرمیشود(نیکوالجوابتهوسابایتاته.)8072،ارتباطمؤثربهکارمندانامکانمحیدهحدازآنچحه

1. Lines et al
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ناسا ،فرضیهزیرپیشنهاد
ابهاماتمیشود.برای 

انتظارمیرودمطلعشدهومانعازبروز

کهازآنها
میشود:

معنیداریبرعملکردکاریکارکناندارد.
فرضیه:70شایستگیارتباطاتی،تأثیر 
ارزشهاواصولیاستکحهباعحثتشخصحیخحوبوبحددر

شایستگیاخالقیتواناییادغام
یهایاساسیشایسحتگیهحای
تخابرفتارمیشود(پوتنورووسهو.)8072،ویژگ 

تصمیمگیریوان
اخالقیعبارتنداز:دانحش،مهحارتوتوانحاییکارکنحاندرشناسحاییمحؤثرقحوانینتصحمیمگیحری
اخالقی،ارزیابیاهمیتمساهلاخالقی،رعایتقوانینومقرراتدولتیدرزمحانتصحمیمگیحری،
اطمینان،صداقتواحترامدرکارودرنهایتاجرایاصلعدالتدرزمانتصمیمگیری(هلریگل
واسلوکیوم.)8077،کارکنحانبایحددرزمحانتصحمیمگیحریدرخصحوصنقحشاخالقحیشحرکت
مشارکت کنند،اینمشارکتمزایاییهمچون،افزایشرضحایتشحغلی،افحزایشتعهحدسحازمانی،
نگرشهایمثبتشغلی،افزایشبهرهوری،ایجادفرصحتاسحتفاده

بهبودرفتارشهروندیسازمانی،
ازدانشوتجربهخودبهمنظورتصمیمگیریبهتر،انعطافپذیریسازمانی،بهبودسحط کیفیحتو

کاراییکارکنانرادارد(سیزینونیونهوهمکحاران.)8072،البحازوهمکحاران()8072معتقدنحدکحه
شایستگیهایکلیدیهرسحازمان

رعایتاصولاخالقیحینارتباطبامشتریانوکارکنانازجمله
خدماتیاست.بنابراین،فرضیهزیرپیشنهادمیشود:
معنیداریبرعملکردکاریکارکناندارد.
فرضیه:77شایستگیاخالقی،تأثیر 
بینفرهنگحیبحهقابلیحتهحایالزمبحرای
سوچروچیونگ)8078(7بیانمیکنندکهشایستگی 
نههایفرهنگحیمتفحاوت
رسیدنبهدر متقابل،تعاملعملکردیوهمکاریمیانافراددارایزمی 
اشارهدارد.هلریگلواسلوکیوم()8077نیزفرهنگراالگویغالبزندگی،تفکر،احسا افحراد
ناخودآگاه،بهنسلهایبعدیمنتقلمحیشحود.

تعریفمیکنندکهتوسطافرادبهشکلآگاهانهیا

بینفرهنگحی،یحکمزیحت
شایستگیهای 

سوچروچیونگ()8078بیانکردندکهکارکناندارای
بهویژهبرای
بینفرهنگیدرصنعتگردشگریو 
محسوبمیشوند.شایستگی 

رقابتیبرایسازمان
فرهنگهایمختلفبرخحورددارنحد،

سازمانهاییکهبابازارهایجدیدگردشگریومشتریانیبا

1. Sucher & Cheung
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محسوبمیشودوبهجلبرضایتمشتریووفحاداریاوکمحک

یهایضروری
یکیازشایستگ 
میکند.در فرهنگهایافراد،تواناییانجامکارودرنهایتعملکردکاریرابهبودمحیبخشحد

میشود:
(البازوهمکاران.)8072،درنتیجه،فرضیهزیرپیشنهاد 
معنیداریبرعملکردکاریکارکناندارد.
یبینفرهنگی،تأثیر 

فرضیه:78شایستگ
شححکل(،)7تصححویرکلححیارتباطححاتفرضححیههححامححوردبررسححیدرایححنتحقیححقوروابححطبححین
هایکارکنانوعملکردکاریکارکنانرانشانمیدهد.

خویشاوندگرایی،شایستگی






خودشایستگی
H7

H8

H2


عملکرد

کاری





شایستگیتیمی

H1

H9
H10
H11
H12

شایستگیتغییر

H3

خویشاوندگرایی

H4

شایستگیارتباطی
H5

شایستگیاخالقی

H6




شایستگیفرهنگی


شکل  .7مدل مفهومی پژوهش



روششناسی پژوهش
پححژوهشحاضححرازحیححثهححدف،یححکتحقیححقکححاربردیوهمچنححینازحیححثچگححونگی
بهدستآوردندادههایموردنیاز،ازنوعپژوهشهایتوصیفی-پیمایشیاست.جامعحهآمحاریدر
اینتحقیقکارکنانشرکتهایخدماتمسافرتیوگردشگریدرشهرتهرانبودهکهتعدادآنها
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درسال7932تقریباً942نفراست(سازمانمیحراففرهنگحیوصحنایعگردشحگری.)7932،بحرای
دستآوردنحجمنمونهازروشنمونهگیریتصادفیسادهاستفادهشدهاست،بدینترتیحبکحه
به 
پرسشنامههایپژوهشدراختیارمدیرانشرکتهایخدماتمسافرتیوگردشگریقراردادهشحد
استهشدکهپرسشنامهمذکوررابهدقتمطالعحهکحردهوبحهپرسحشهحایآنحانپاسحخ

وازآنانخو
دست آوردنحجمنمونه،ازفرمولکوکراناستفادهشدهاستوحجمنمونهدرایحن
دهند.برایبه 
،بامشخصشدنحجمنمونحهتعحداد

پژوهش978نفرمیباشد(سرمدوهمکاران.)7938،درنتیجه
980پرسشنامهبهصورتتصادفیمیانکارکنانشرکتهایخدماتمسافرتیوگردشگریتوزیع
کهازایحنتعحداد988پرسشحنامهجمحعآوریودرنهایحت972پرسشحنامهتجزیحهوتحلیحلشحد.در
پژوهشحاضرازیحکپرسشحنامهاسحتانداردکحهخویشحاوندگرایی،شایسحتگیهحایکارکنحانوو
عملکردکاریکارکنانرامیسنجد،براسا طیفلیکرتپنجگزینهایاستفادهشد.بحرایتعیحین
ازرواییصوریاستفادهشد،بدینترتیحبکحهبحرایتعیحینروایحیصحوریابحزار

رواییپرسشنامه
سنجش،پرسشنامهمذکوربههمراهچحارچوبنظحریوفرضحیههحایپحژوهشدراختیحارچنحدتناز

اساتیدوخبرگاندراینزمینهقراردادهوازنظراتآنهادرتدویننهحاییپرسشحنامهاسحتفادهشحد.
همچنینبرایپایاییپرسشنامهازضریبآلفحایکرونبحاخاسحتفادهشحد.ضحریبآلفحایکرونبحاخ
دستآمدهبرایهریکازمتغیرهادرجدول7آوردهشدهاست.
به 

دراینپژوهش،خویشاوندگراییبدونبعدبودهوازمقی حا هشحتگویحهایبیوتحه()8077و
البازوهمکاران()8072استفادهشد.دراینجا،خویشحاوندگراییبحهپحارتیبحازییحارابطحهمحداری
مغرضانهبهطرفداریازبستگان،دوستانوخانوادهدرمحلکاراشحارهدارد.شایسحتگیتیمحی(بحا
هشتگویه)،شایستگیتغییر(باپنجگویه)،شایستگیارتباطات(باپنجگویه)،خودشایستگی(بحا
گویههایترکیبیکارپوتنورووسحهو
هفتگویه)وشایستگیاخالقی(باپنجگویه)بااستفادهاز 
؛وگویههایعملکردکاریکارکنان(هفت

(،)8072هلریگلواسلوکیوم()8077وچن)8078(7
گویه)ازکارالبازوهدود()8071اقتبا شدند.



1. Chen
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جدول  .7ضریب آلفای کرونباخ مربوط به هریک از متغیرها
پرسشنامه

آلفای

منبع

کرونباخ

بیوته()8077والبازوهمکاران()8072

خویشاوندگرایی

0/134

خودشایستگی

0/271

شایستگیتیمی

0/249

شایستگیتغییر

0/222

پوتنورووسهو(،)8072هلریگلو

شایستگیارتباطی

0/282

اسلوکیوم()8077وچن()8078

شایستگیاخالقی

0/247

شایستگیفرهنگی

0/230

عملکردکاری

0/228

البازوهدود()8071


تجزیهوتحلیل دادهها
برایآزمونفرضیههاازمحدلیحابیمعحادالتسحاختاریبحابهحرهگیحریازنحرمافحزارLISREL
استفادهشدهاست.

آزمون فرضیهها و مدل
خروجیمدلآزمونشدهپژوهشدرشکل()8اراهحهشحدهاسحت.شحاخصRMSEAدرایحن

مدل،0/044شاخصNNFIمعادل،0/38شاخصCFIمعادل0/39وشحاخصNFIمعحادل0/38
محاسبهشد.چونمقدارRMSEAکمومقدارCFI،NNFIوNFIنیزباالی0/30است،اعتبارو
برازندگیمناسبمدلتأییدمیشود.نسبتکایدوبهدرجهآزادیدراینپژوهش8/72محاسبه
شدهاستکهپایینتراز 9بودنآننشانازبرازندگیباالیمدلاست(فیضوهمکاران.)8071،
بنابراین،میتوانبهنتایجتحلیلمدلمعادالتساختاریاتکاکرد.
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خودشایستگی




8/78



شایستگیتیمی

-4/82

9/37



-9/32

شایستگیتغییر



عملکرد

9/48

-7/03



-8/28

کاری



8/22



7/09



0/38

شایستگیارتباطی

-9/19

شایستگیاخالقی

7/28



خویشاوندگرایی



-9/78

شایستگیفرهنگی


Chi-Square= 2133.45, df= 976, P-value= 0.00000, RMSEA= 0.044

نمودار  .7مدل تخمین زدهشده در حالت ضرایب معنیداری


همچننشاخصهایCRوAVEبرایمدلمحاسبهشدکحهمقحادیرآندرجحدول()8آورده
شدهاست.
جدول  .8مقادیر  CRو  AVEمحاسبه شده
ردیف

معیارهای برازش مدل

شاخص

بعد

حد مطلوب

نتیجه

7

پایاییترکیبی

CR

0/27

> 0/ 1

قابلقبول


8

رواییهمگرا

AVR

0/18

> 0/ 8

بلقبول
قا 



درجدول()9ضریبمسیربههمراهمقادیرمعنیداری()tگحزارششحدهاسحت.بحااسحتفادهاز
نتایججدول9میتوانبهبررسیفرضیههایپژوهشپرداختکهدرادامهآوردهشدهاست.
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جدول  .9ضرایب مسیر و مقادیر معنیدار مربوط به آن

فرضیه

مسیر

ضریب
مسیر

t

تأیید یا رد
فرضیه

7

خویشاوندگراییخوشایستگی

-0/81

-4/82

تأیید

8

خویشاوندگراییشایستگیتیمی

-0/42

-9/32

تأیید

9

خویشاوندگراییشایستگیتغییر

-0/01

-7/03

رد

4

خویشاوندگراییشایستگیارتباطی

-0/08

-0/38

رد

8

خویشاوندگراییشایستگیاخالقی

-0/49

-9/19

تأیید

2

خویشاوندگراییشایستگیفرهنگی

-0/94

-9/78

تأیید

1

خودشایستگیعملکردکاریکارکنان

0/83

8/78

تأیید

2

شایستگیتیمیعملکردکاریکارکنان

0/41

9/37

تأیید

3

شایستگیتغییرعملکردکاریکارکنان

0/93

9/48

تأیید

0/97

8/22

تأیید

0/07

7/09

رد

0/04

7/28

رد

70
77
78

شایستگیارتباطیعملکردکاری
کارکنان
شایستگیاخالقیعملکردکاری
کارکنان
شایستگیفرهنگیعملکردکاری
کارکنان


799

بررسی تأثیر خویشاوندگرایی بر عملکرد کاری کارکنان با نقش میانجی شایستگیهای آنان

درآزمونفرضیههایموردنظربااستفادهازمدلمعادالتسحاختاری،ضحرایببحهدسحتآمحده
زمانیمعنیدارمیباشندکهمقدارآزمونمعنیداریآنهحاازعحدد7/32بزرگتحروازعحدد-7/32
کوچکترباشد(فیضوهمکاران7938،؛موسویوزارع.)7932،
ضریبمعنیداریمیانخویشاوندگراییباخودشایستگی،شایستگیتیمی،شایستگیاخالقحی
وشایسحححتگیفرهنگحححیبحححهترتیبحححیبرابحححربحححا-9/19،-9/32،-4/82و-9/78اسحححت.بنحححابراین،
معنیداریرویخودشایستگی،شایستگیتیمی،شایستگیاخالقحیو
خویشاوندگرایی،تأثیرمنفی 
شایستگیفرهنگیدارد.
ستگیتغییروشایستگیارتباطیبهترتیحببرابحر

ضریبمعنیداریمیانخویشاوندگراییباشای
با-7/03و-0/38محیباشحد.بنحابراین،خویشحاوندگرایی،تحأثیرمعنحیداریبحرشایسحتگیتغییحرو
شایستگیارتباطیندارد.
ضریبمعنیداریمیانخودشایستگی،شایستگیتیمی،شایستگیتغییحروشایسحتگیارتبحاطی
بححاعملکححردکححاریکارکنححانبححهترتیححببرابححربححا8/48،9/37،8/78و8/22مححیباشححد.بنححابراین
خودشایستگی،شایستگیتیمی،شایستگیتغییروشایستگیارتباطی،تأثیرمثبحتمعنحیداریروی
عملکردکاریکارکناندارد.
ضریبمعنیداریمیانشایستگیاخالقیوشایسحتگیفرهنگحیبحاعملکحردکحاریکارکنحان
بهترتیببرابربا7/09و7/28محیباشحد.بنحابراینشایسحتگیاخالقحیوشایسحتگیفرهنگحی،تحأثیر

معنیداریرویعملکردکاریکارکنانندارد.

درجدول()4ضریبمسیربههمحراهمقحادیرمعنحیداری()tبحرایبررسحیاثحراتغیرمسحتقیم
متغیرهایپژوهشگزارششدهاست.بااسحتفادهازنتحایجایحنجحدولمحیتحوانبحهبررسحینقحش
میانجیمتغیرهایخودشایستگیوشایستگیتیمیپرداخت.
ضریبمعنیداریاثرغیرمستقیممیحانخویشحاوندگراییوعملکحردکحاریکارکنحانازطریحق
میباشد.بنحابراینخویشحاوندگرایی،تحأثیرمعنحیداری
متغیرمیانجیخودشایستگیبرابربا -89/98
بهعنوانمتغیرمیانجیدرتأثیردو
رویعملکردکاریکارکناندارد.درنتیجه،متغیرخودشایستگی 
متغیرفوقایفاینقشدارد.
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جدول  .4اثرات مستقیم و غیرمستقیم
اثرات

متغیر
متغیرهای

متغیرهای

مستقل

میانجی

7

خویشاوندگرایی

خودشایستگی

8

خویشاوندگرایی

فرضیه

متغیرهای وابسته

اثر مستقیم

اثر
غیرمستقیم

اثر کل

عملکردکاری

-8/28

-89/98

-83/80

کارکنان

-0/28

-0/99

-0/38

شایستگی

عملکردکاری

-8/28

-78/42

-87/99

تیمی

کارکنان

-0/28

-0/89

-0/28


ضریبمعنیداریاثرغیرمستقیممیحانخویشحاوندگراییوعملکحردکحاریکارکنحانازطریحق
متغیرمیانجیشایستگیتیمیبرابربا-78/42میباشد.بنابراینخویشحاوندگرایی،تحأثیرمعنحیداری
رویعملکردکاریکارکناندارد.درنتیجهمتغیرشایستگیتیمیبهعنوانمتغیحرمیحانجیدرتحأثیر
دومتغیرفوقایفاینقشدارد.


نتیجهگیری و پیشنهادها
هدفازاینپژوهش،مطالعهوبررسیتأثیرخویشاوندگراییبحرعملکحردکحاریکارکنحانبحا
تبییننقشمیانجیشایستگیهایکارکناندرشرکتهایخدماتمسافرتیوگردشگریدرشهر
نشانمیدهحدکحهخودشایسحتگی،

مدلسازیمعادالتساختاری
تهرانبود.نتایجحاصلازتحلیل 
تگیهایاصلیپیشرانعملکردکحاری
شایستگیتیمی،شایستگیتغییروشایستگیارتباطی؛شایس 
کارکنححاندرشححرکتهححایخححدماتمسححافرتیوگردشححگریهسححتند.خودشایسححتگی،مهححمتححرین
شایستگیبرایبهبودعملکرداست.خودشایستگی،توانایی،کحارایی،نتحایجعملکحرد،موفقیحتو
میدهد.کحارتیمحیبحهبهبحودعملکحردسحازمانی،افحزایشرضحایت
سازگاریکارکنانراافزایش 
اتوجهبحهشایسحتگیتغییحر،محیتحوانچنحین

وعملکردمنجرمیشود.ب

شغلی،تعهدسازمانی،انگیزه
استداللکردکهمقاومتدربرابرتغییرزمانیکهکارکنانشایسحتگیهحایتغییحرراداشحتهباشحند،
رفعمیشودوکارکنانیکهدارایشایستگیتغییرهستند،تواناییبهکارگیریموفقتغییر

بهراحتی

ییهایارتباطیمؤثر،بهافرادامکانمواجههمؤثربامساهلارتباطاتیکهناشی
رادارند.داشتنتوانا 
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ازنبححودشایسححتگیبححینفرهنگ حیی حاریسححکهححامربححوطبححهتصححویروشححهرتهسححتند،مححیدهححد.
ازمهارتهحایارتبحاطیمحؤثر،

نترتیب،وجودخودشایستگیشایدباکمکخارجیحاصل
بههمی 

دستآمدهازپژوهشهایهلریگلواسلوکیوم()8077نحزوی
جبرانشود.ایننتایجبایافتههایبه 
وهمکاران()8078الینزوهمکاران(،)8078البازوهمکاران()8072همخوانیدارد.
نتایجحاکیازآناستکهخویشاوندگرایی،برخودشایسحتگی،شایسحتگیتیمحی،شایسحتگی
اخالقیوشایستگیفرهنگییهشکلیمنفیتأثیرگذاردارد.نتحایجبحایافتحههحایبحهدسحتآمحدهاز
پژوهشبیوته() 8077سازگاراستکهمتوجهشدکهخویشاوندگراییبرعملکردفردی،انتسحاب
عالوهبراین،ایننتحایجبحامطالعحاتنحادمو
کارمندانشایستهووفاداریبهسازمانتأثیرمنفیدارد .
همکاران()8078وسادوزایوهمکاران()8078کهنشحاندهنحدهتحأثیرمنفحیخویشحاوندگراییبحر
رضایتشغلیوعملکردوانگیزهکارکناناست،سازگاراست.بنابراین،میتوانچنینبیانداشت
کهخویشاوندگرایی،یکمانععمدهسازمانیاستکهبهایجادتضاد،سرخوردگی،کاهشبازده،
منجرمیشود،زیحرادرکارکنحانایحنبحاوررابحهوجحودمحیآوردکحه

کاراییوعملکردکارکنان
باتوجهبهمهارت،تجربه،دانشواستعدادودرواقع،بهشکلعادالنهباآنهحابرخحوردنشحدهاسحت.

مهمترازهمهاینکه،خویشاوندگرایینهتنهابررضایتونگرشکارکناننسبتبحهسحازمانتحأثیر

شایستگیهایآنهاکهبرایشرکتهایخدماتمسحافرتیوگردشحگرییحک

میگذارد،بلکهبر

محسوبمیشود،نیزتأثیرمنفیدارد.

منبعکلیدیمزیترقابتی
خویشاوندگراییدرشرکتهابرایحفظقدرتونفوذخانوادگیحیاتیاسحت.

کاهشسط 
رویههایخویشحاوندگراییمنجحرمحیشحودواعضحاییاز
ارزشهایخانوادگیدربعضیمواردبه 

یتیهستندرادراینپستهاقحراردادهوبحهایحن

خانوادهکهفاقدآموزشیاتخصصمناسبمدیر
شکلبهعملکردکسحبوکحاروایجحادروابحطبحامشحتریانوتحأمینکننحدگانآسحیبمحیرسحانند.
ارتباطححاتخححانوادگی،مححانعازشناسححاییاسححتعدادهایمناسححبمححدیریتیوتوسححعهسححرمایهانسححانی
نوبهخود
کهبه 
میشود.اعضایخانوادهاغلبتمایلبهنظارت،ارزیابییانظارتبریکدیگردارند 

میگذارد.
برعملکردسازمانیبهشکلیمنفیتأثیر 
ازطرفی ،نتایجپژوهشنشاندادکهخویشاوندگراییبرشایستگیتغییحروشایسحتگیارتبحاطی
ینمعناکهاستخداموبهکارگیریدوستانوآشنایانمدیرانوسرپرسحتان
تأثیرمعنیداریندارد؛بد 
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برتوانحاییکارکنحاندرمقابلحهبحاتغییحراتوهمچنحینبرقحراریاراتباطحاتآنحان،تحأثیرینحدارد.
شایستگیاخالقیوشایستگیفرهنگینیزتحأثیرمعنحیداریبحرعملکحردکحاریکارکنحاننحدارد؛
می توانچنیناستنباطکردکهتواناییاخالقیوفرهنگحیکارکنحانبحرعملکحردکحاریآنحاناثحر

معنیداریندارد.

دستآمدهازپژوهشپیشنهادهاییبهشرحزیرمطرحمیشود:
براسا نتایجبه 
پیشنهادمیشوددراستخداموبهکارگیریافراد،خویشاوندگراییوپارتیبازیکنارگذاشتهشودوافرادبراسا شایستگیهاومهارتهابهاستخدامشرکتدرآیند.
حالآشناییدرپستهایمدیریتیارشددارنحد،

سرپرستاندربرخوردبازیردستانیکهبههرهمانندبرخوردباسایرکارکنانعملنمایند.
نرو،کشفترکیحبهحای
منابعوشایستگیهایسازمانیبایددرکنارهماستفادهشوند؛ازای 

ایازمنابعوشایستگیهاکهبتوانندپیشرانعملکردباشندبهسحط دانحشفعلحیبسحیار

بهینه
میافزایند.

آموزشهایالزمبرایکارکناندرراستایافزایششایستگیتغییرکحهبحهکارکنحانکمحک

رابهخوبیانجامدهندوبه
میکندباتغییراتساختاریبرنامهریزیسازگارشدهووظایفشان 
سازماندربرخوردباماهیتاستر زاومتغیرسازمانیکمکنمایند.
شایستگیهایمربوطهودرنهایتافزایش

دورههایآموزشیباهدفافزایش
طراحیواراهه عملکردسازمانی.
توسعهشایستگیهایکارکنان،زیربنای افحزایشعملکحردوکحاراییشحرکتهحایخحدمات

محسوبمیشود.

مسافرتیوگردشگری
اینپژوهشهمچونسایرتحقیقات،تحتتأثیرمحدودیتهاییقرارداشت.اولاینکه،تحقیق
حاضربرروابطبینمتغیرهایمطالعهمیانشرکتهحایخحدماتمسحافرتیوگردشحگریدرشحهر
دستآمدهازاینپژوهشبهاینجامعهقابحلتعمحیم
تهرانتمرکزکردهاست،درنتیجه،یافتههایبه 
است.بااینحال،پیشنهاد

قبیلخطایاندازهگیری

هستند.دوم،محدودیتهایذاتیابزارسنجشاز
می شحوددرتحقیقحاتآتحی،محدلمفهحومیپحژوهشدرسحایرشحرکتهحایخحدماتمسحافرتیو
هایخصوصیوهتلهانیزموردبررسیوآزمونقرارگیرد.پیشنهادمیشحود

گردشگری،شرکت
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خویشاوندگراییوابعحادشایسحتگیهحایکارکنحانبحامتغیرهحایدیگحریچحونبحدبینیسحازمانی،
فراموشیسازمانیو...موردمطالعهقرارگیرد.همچنینپیشنهادمیشحودبحهمطالعحهوبررسحیایحن
متغیرهاومدلدرسایرشرکتهایگردشگریاقدامودرنهایتنتایجباهممقایسهشود.همچنحین
هاهمانندمصاحبهوروشهای

هایجمعآوریداده

پیشنهادمیشوددرمطالعاتآتیازسایرروش

ترکیبیاستفادهشود.





799

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال هفتم ،شماره ( 4شماره پیاپی  ،)82زمستان 7931

منابع
اتاقبازرگانی،صنایع،معادنوکشاورزیایحران(.)7932چکیدده آمارهدای اصتصدادی.مرکحزتحقیقحاتو
بررسیهایاقتصادیاتاقبازرگانی،صنایع،معادنوکشاورزیایران.
احمدی،سیدعلیاکبر؛مرادی،مرتضیوکمالآبادی،فرانک(.)7937تأثیررابطهبحازیبحرنگحرشورفتحار
کارکنانسازمان.فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی،دورهچهارم،شمارهاول.778-798:
امیرفخریان،مصطفیومعینی،علیرضا(.)7932بررسیعواملمؤثردرموفقیحتدفحاترخحدماتمسحافرتیو
گردشگریدرزمینهبرگزاریتورهایداخلیشهرمشهد.مجله آمایش جغرافیدایی فادا،دورههفحتم،
شمارهبیستوپنجم.801-873:
سازمانمیراففرهنگیوگردشگری(.)7932سالنامه آماری سدازمان میدراف فرهنگدی و گردشدگری.دفتحر
برنامهریزیوحمایتازتوسعهگردشگری.
سدهوند،رضا؛وحدتی،حجتاله؛اسماعیلی،محمدرضحاورحیمحیاقحدام،صحمد(.)7938طراححیالگحوی
مزیترقابتیپایدارمبتنیبرشایستگیسرمایهانسانیدرصنعتبیمه.فصدلنامه پدژوهشهدای مددیریت


منابع انسانی،دورههشتم،شمارهاول.713-802:
سرمد،زهره؛بازرگان،عبا وحجازی،الهحه(.)7938روشهای تحقیق در علوم رفتداری،تهحران:مؤسسحه
انتشاراتآگاه.
فیض،داود؛دهقحانیسحلطانی،مهحدی؛فارسحیزاده،حسحینوفرجحی،الهحام(.)7938تحأثیرکحارهیجحانیو
فرسودگیهیجانیبرتعهدسازمانیعحاطفی:نقحشمیحانجیرضحایتشحغلی.فصدلنامه مطالعدات رفتدار

سازمانی،سالپنجم،شمارهسوم.88-43:
کمالی،یحیی(.)7939بررسینقشارزیابیعملکردکارکناندرتحققشایستهساالریدرسحازمان.فصلنامه

منابع انسانی ناجا،سالنهم،شمارهسیوهفتم.43-18:
محمدی،جیران؛باقری،مژگانالسادات؛صفریان،ساراوعلویبرازجانی،سیدهآزاده(.)7938تبیحیننقحش
پارتیبازیدررضایتوعملکردشغلیکارکنان.مجله پژوهشهدای مددیریت مندابع سدازمانی،دوره
ششم،شمارهاول.891-881:
مرادی،مرتضیوباباییاسد،الهام(.)7939بررسیتأثیرخویشاوندساالریبرسالمتروانکارکنحان:نقحش
میانجیگریمنفیگراییشفاهی،استر وتمایلبهتر

خدمت.اولین کنفرانس بینالمللی مددیریت،

حسابداری و اصتصاد.
موسوی،سیدنجمالدینوزارع،فرجام(.)7932بررسینقشرفتارهایسیاسحیدربحروزرفتارهحایمنافقانحه

798

بررسی تأثیر خویشاوندگرایی بر عملکرد کاری کارکنان با نقش میانجی شایستگیهای آنان

.727-721:شمارهچهارم،سالششم،فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی.باتوجهبهنقشمیانجیمعنویت

Abou-Shouk, M. A., Lim, W. M. & Megicks, P. (2016). Using competing models to evaluate
the role of environmental pressures in ecommerce adoption by small and medium sized
travel agents in a developing country. Tourism Management, 52, 327-339.
AL-Shawawreh, T. (2016). Economic effects of using nepotism and cronyism in the
employment process in the public sector institutions. Research in Applied Economics,
8(1), 58-67.
Altindage, E. (2014). Evaluation of nepotism as accelerating effect on employee Performance:
An empirical study in Turkey. European Journal of Business and Social Sciences,
3(7), 97-104.
Ansari, Y., Mrdasi, A. & Aliabad, F. (2015). The impact of nepotism in the organization on
the attitude of employees to the organization: A case study in a private bank.
International Journal of Review in Life Sciences, 5(5), 509-515.
Anvari, A., Soltani, I. & Rafiee, M. (2016). Providing the applicable model of performance
management with competencies oriented. Procedia-Social and Behavioral Sciences,
230, 190-197.
Araslı, H. & Tumer, M. (2008). Nepotism, favoritism and cronyism: A study of their effects
on job stress and job satisfaction in the banking industry of North Cyprus. Social
Behavior & Personality, 36(9), 1237-1250.
Aydogan, I. (2012). The existence of favoritism in organizations. African Journal of
Business Management, 6(12), 4577-4586.
Bazerman, M. H. & Gino, F. (2012). Behavioral ethics: Toward a deeper understanding of
moral judgment and dishonesty. Annual Review of Law and Social Science, 8, 85-104.
Budhwar, P. S. & Mellahi, K. (2006). Managing human resources in the Middle-East. New
York, USA: Routledge.
Büte, M. (2011). The effects of nepotism and favoritism on employee behaviors and human
resources practices: A research on Turkish public banks. TODAÐE’s Review of Public
Administration, 5(1), 185-208.
Ciziuniene, K., Vaiciute, K. & Batarliene, N. (2016). Research on competencies of human
resources in transport Sector: Lithuanian case study. Procedia Engineering, 134, 336343.
Chen, Y. L. (2015). Examining factors in cross-cultural competence development in Taiwan
College students. The Asia-Pacific Education Researcher, 24(2), 329-340.
Chung, K. Y. (2000). Hotel management curriculum reform based on required competencies
of hotel employees and career success in the hotel industry. Tourism Management,
21(5), 473-487.
Cruz, C., Firfiray, S. & Gómez-Mejía, L. R. (2011). Socioemotional wealth and human
resource management in family controlled firms. Research in personnel and human
resources management. 30, 159-219.
Elbaz, A. M. & Haddoud, M. Y. (2017). The role of wisdom leadership in increasing job
performance: Evidence from the Egyptian tourism sector. Tourism Management, 63,
66-76.
Elbaz, A. M., Haddoud, M.Y. & Shehawy, Y.M. (2018). Nepotism, employees’ competencies
and firm performance in the tourism sector: A dual multivariate and Qualitative
Comparative Analysis approach. Tourism Management, 67, 3-16.
Elsetouhi, A. M., Hammad, A. A., Nagm, A. E. A. & Elbaz, A. M. (2018). Perceived leader
behavioral integrity and employee voice in SMEs travel agents: The mediating role of

791

7931  زمستان،)82  (شماره پیاپی4  شماره، سال هفتم،فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

empowering leader behaviors. Tourism Management, 65, 100-115.
Erdem, B. & Karatas, A. (2015). The effects of cronyism on job satisfaction and intention to
quit the job in hotel Enterprises: The case of three, four and five star hotels in mu_gla,
Turkey. Manas Journal of Social Studies, 4(1), 55-74.
Feiz, D., Dehghani Soltani, M. & Farsizadeh, H. (2017). The effect of knowledge sharing on
the psychological empowerment in higher education mediated by organizational
memory. Studies in Higher Education, DOI: 10.1080/03075079.2017.1328595.
Firfiray, S., Cruz, C., Neacsu, I. & Gomez-Mejia, L. R. (2017). Is nepotism so bad for family
firms? A socioemotional wealth approach. Human Resource Management Review,
28(1), 83-97
Gruber, M., Heinemann, F., Brettel, M. & Hungeling, S. (2010). Configurations of resources
and capabilities and their performance implications: An exploratory study on technology
ventures. Strategic Management Journal, 31(12), 1337-1356.
Hayajenh, A., Maghrabi, A. & Al-Dabbagh, T. (1994). Research Note: Assessing the effect of
nepotism on human resource managers. International Journal of Manpower, 15(1),
60-67.
Hellriegel, D. & Slocum, J. (2011). Organizational behavior, south western (13th ed.).
Mason, Ohio Thomson, USA: Cengage Learning
Ibrahim, Z., Abdullah, F. & Ismail, A. (2016). International business competence and small
and medium enterprises. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 224, 393-400.
Karakose, T. (2014). The effects of nepotism, cronyism and political favoritism on the doctors
working in public hospitals. Ethno Med, 8(3), 245-250.
Kong, H., Cheung, C. & Song, H. (2012b). From hotel career management to employees'
career satisfaction: The mediating effect of career competence. International Journal of
Hospitality Management, 31(1), 76-85.
Kong, H. (2013). Relationships among work-family supportive supervisors, career
competencies, and job involvement, International. Journal of Hospitality Management,
33(2013), 304-309.
Kunc, M. H. & Morecroft, J. D. (2010). Managerial decision making and firm performance
under a resource-based paradigm. Strategic Management Journal, 31(11), 1164-1182.
Lines, B., Sullivan, K., Smithwick, J. & Mischung, J. (2015). Overcoming resistance to
change in engineering and construction: Change management factors for owner
organizations. International Journal of Project Management, 33(5), 1170-1179.
Martín-Rojas, R., García-Morales, V. & Bolívar-Ramos, M. (2013). Influence of
technological support, skills and competencies, and learning on corporate
entrepreneurship in European technology firms. Technovation, 33(12), 417-430.
Nadeem, M., Ahmad, R., Ahmad, N., Batool, S. R. & Shafique, N. (2015). Favoritism,
nepotism and cronyism as predictors of job satisfaction: Evidences from Pakistan.
Journal of Business Management and Research, 8, 224-228.
Naquin, S. S. & Holton, E. F. (2006). Leadership and managerial competence models: A
simplified process and resulting model. Advances in Developing Human Resources,
8(2), 144-165.
Nickson, D. (2013). Human resource management for hospitality, tourism and events (2nd
ed.). New York, USA: Routledge.
Nikolajevaite, M. & Sabaityte, E. (2016). Relationship between employees' competencies and
job Satisfaction: British and lithuanian employees. Psychology Research, 6(11), 684692.
Nordqvist, M., Sharma, P. & Chirico, F. (2014). Family firm heterogeneity and governance:
A configuration approach. Journal of Small Business Management, 52(2), 192-209.

792

بررسی تأثیر خویشاوندگرایی بر عملکرد کاری کارکنان با نقش میانجی شایستگیهای آنان
Nzewi, H., Chiekezie, O. & Nnesochi, I. (2015). Teamwork and performance of selected
transport companies in anambra state. International Journal of Managerial Studies
and Research (IJMSR), 3(9), 124-132.
Ozler, H., Ergun, D. O. & Gumustekin, G. E. (2007). Aile isletmelerinde nepotizmin gelisim
evreleri ve kurumsallasma. The progress of nepotism in family businesses and
institutionalization. The Journal of Institute of Social Sciences, Selcuk University,
1(17), 437-450.
Ponzo, M. & Scoppa, V. (2011). A simple model of favouritism in recruitment. Research in
Economics, 65(2), 78-88.
Potnuru, R. K. G. & Sahoo, C. K. (2016). HRD interventions, employee competencies and
organizational performance: An empirical study. European Journal of Training and
Development, 40(5), 345-365.
Sadozai, A., Zaman, H., Marri, M. & Ramay, M. (2012). Impact of favoritism, nepotism and
cronyism on job satisfaction - a study from public sector of Pakistan. Interdisciplinary
Journal of Contemporary Research in Business, 4(6), 760-771.
Safina, D. (2015). Favouritism and nepotism in an Organization: Causes and effects.
Procedia Economics and Finance, 23, 630-634.
Serirat, S. (2009). Career competencies and career success of Thai employees in tourism and
hospitality sector. International Business & Economics Research Journal, 8(11), 6572.
Shih, H. A., Chiang, Y. H. & Hsu, C. C. (2006). Can high performance work systems really
lead to better performance? International Journal of Manpower, 27(8), 741-763.
Singh, P., & Twalo, T. (2014). Impact of human factors on the labour process: A case study.
International Business and Economic Research Journal, 13(2), 305-318.
Sucher, W. & Cheung, C. (2015). The relationship between hotel employees' cross cultural
competence and team performance in multi-national hotel companies. International
Journal of Hospitality Management, 49, 93-104.
Trivellas, P., Akrivouli, Z., Tsifora, E. & Tsoutsa, P. (2015). The impact of knowledge
sharing culture on job satisfaction in accounting firms. The mediating effect of general
competencies. Procedia Economics and Finance, 19, 238-247.
Turhan, M. (2014). Organizational cronyism: A scale development and validation from the
perspective of teachers. Journal of Business Ethics, 123(2), 295-308.
Vathanophas, V. & Thai-ngam, J. (2007). Competence requirements for effective job
performance in the Thai public sector. Contemporary Management Research, 3(1),
45-70.
Wesselink, R., Blok, V., Leur, S., Lans, T. & Dentoni, D. (2015). Individual competencies for
managers engaged in corporate sustainable management practices. Journal of Cleaner
Production, 106, 497-506.

793

