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 .1کارشناسارشد ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه تهران ،ایران
 .2استاد ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه تهران ،ایران

(تاریخ دریافت0931/20/02 :؛ تاریخ پذیرش)0931/22/02 :

چکیده
مدیریت عملکرد را فرایند مستمر شناسایی ،اندازهگیری و توسعة عملکرد فردی و تیمی ،و همسوکردن آن با اهداف استترات یک ستازمان
تعریف کردهاند .از این رو ،ارزیابی عملکرد کارکنان نقشی تعیینکننده در شناسایی نقاط ضعف و قوت کارکنان ایفا میکند .از سویی ،ایتن
وظیفه توسط افراد انجام میگیرد که در خطر خطاهای ادراکی قرار دارند .از جملة این خطاها میتوان به اثر مالیمت اشتاره کترد .در ایتن
خطا ارزیاب ،همة کارکنان را صرفنظر از عملکرد واقعیشان در سطح باال رتبهبندی میکند .واضح است با بروز چنین خطایی در سیستم
ارزیابی عملکرد ،فرایند مدیریت عملکرد در سازمان بهدرستی عمل نمیکند و جنبة نمایشی مییابد .در این مقاله سعی شده استت رابطتة
بین ارزیابی سیاسی ،شاخص های ذهنی و اثر مالیمت در ارزیابی عملکرد ارزیابان در بانک رفاه بررسی شود .این تحقیق از نوع کاربردی،
و به روش توصیفی -همبستگی اجرا شده است .نمونهای متشکل از  091نفر از میان  072ارزیاب (رؤسا و معاونان شعبة) حاضر در شتع
بانک رفاه در شهر تهران با روش تصادفی ساده انتخاب شدند و در پ وهش حاضر شرکت کردند .ابتاار تحقیتق پرسشتنامه استت .نتتای
تحقیق نشان داد ارزیابی سیاسی با میاان همبستگی جائی  2/109و شاخصهای ذهنی در ارزیابی عملکرد بتا میتاان همبستتگی جائتی
 2/112با وجود اثر مالیمت در ارزیابی عملکرد در بانک رفاه رابطة مستقیم دارند.

کلیدواژگان
اثر مالیمت ،ارزیابی سیاسی ،ارزیابی عملکرد ،شاخصهای ذهنی برای ارزیابی عملکرد .

 نویسندة مسئول ،رایانامهdehghanip@ut.ac.ir :
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مقدمه
بنا به گفتة پریندرگاست و توپل ( )2991سازمانها ارزیابی عملکرد را برای دو هدف کلیی بیهکیار
میگیرند ):(Prendergast & Topel, 1993, p.359
 .2پرداخت در ازای تالش کارکنان و شناسایی استعداد واقعی آنها؛
 .1بهدستآوردن اطالعات برای گماردن افراد در وظایف مختلف و شناسایی نیازهای آموزشیی
آنها.

همچنین ،در کتابهای مختلف ،از جمله دالیل انجامدادن ارزیابی بازخوردادن به کارکنان برای
آگاهی از نقاط قوت و ضعفشان بییان شید اسیت

(2002, p.117

 .)Prendergast,بیه همیین دلییل

ارزیابی درست و دقیق اهمیت ویژ ای دارد .از سوی دیگر میلکیویچ و ویگیدور ( )2992ارزییابی
عملکرد را فرایندی تعریف میکنند که افراد دربیارة دیگیران قضیاوت مییکننید (

& Prendergast

 .)Topel, 1993, p.355این امر بر دقت و درستی ارزیابی تأثیرگذار اسیت زییرا احسیا ،،ادرا و
نگرشهای انسان حین ارزیابی بر قضاوت ارزیاب اثر میگذارد و ارزیابی او را دچار خطا میکنید.
از جملة این خطاها میتوان به اثر مالیمت اشار کرد.
اثر مالیمت تمایل ارزیاب به مثبت ارزیابیکردن دیگران بیتوجه به عملکرد واقعی آنها است.
این اثر میتواند بر اثربخشی سیستم ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد تأثیرگیذار باشید ،زییرا بیا
مثبت ارزیابیکردن افراد صرفنظر از عملکرد آنها دید دقیق و درستی از نیازهای آموزشی وجیود
ندارد ،فرد مناسب برای ارتقا شناسایی نمیشود ،بازخورهای ارائیهشید درسیت و دقییق نیسیت و
نمیتواند به بهبود عملکرد کارکنان کمک کند .عالو بر این ،خروج از خدمت کارکنیان را مشیکل
میکند و کارکنان کوشا را برای انجامدادن درست کارها و تالش برای بهبود دلسرد میکند .با توجه
به این موارد میتوان بیان کرد در این حالت ارزیابی عملکرد به اهداف تعیینشدة خود دست نیافته
و نمیتوان استنباط کرد که سازمان با داشتن کارکنان با عملکرد عالی به موفقیت دست یافته اسیت.
زیرا این ارزیابیها واقعی نبود و سازمان نهفقط بهبیود نمیییابید ،بلکیه ممکین اسیت بیا ت میل
هزینههای گزاف و عدم شناسایی نقاط ضعف از چرخة رقابت خارج شود .از جمله عواملی کیه بیا
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اثر مالیمت در ارزیابی عملکرد در ارتباط است ،ارزیابی سیاسی و بهکارگیری شاخصهیای ههنیی
در ارزیابی عملکرد است که در ادامه آنها را بررسی

میکنیم.

بیان مسئله
بانک رفا با وجود ورود به عرصة بانکهای خصوصی کشور در چند سیال اخییر ،هنیوز نتوانسیته
جایگا واقعی خود را میان این بانکها پیدا کنید .در حیالی کیه بانیک رفیا کارکنیانی دارد کیه بیا
رتبههای باال ارزیابی میشوند ،در نتیجه ،این سازمان با وجود چنین کارکنانی باید جایگیا مطلیوبی
بین سایر بانکها داشته باشد .زیرا در مدیریت عملکرد ،عملکرد مطلوبِ کارکنان به معنای دستیابی
آنها به اهداف تعیینشد در شغل است که این اهداف در مجموع ،اهداف کلی سازمان را تشیکیل
میدهند .با توجه به موارد بیانشد  ،مسئلة اصلی ت قیق ،وجود نوعی خطیای ادراکیی بیه نیام اثیر
مالیمت در ارزییابی عملکیرد بانیک رفیا و ارتبیاط آن بیا متغیرهیایی ماننید ارزییابی سیاسیی ،و
بهکارگیری شاخصهای ههنی در ارزیابی است که موجب میشود ارزیابیهای انجامگرفته درسیت
و ص یح نباشد و سازمان در تخمین میزان دستیابی به موفقیت و شکست با مشکل مواجه

شود.

متون نظری تحقیق
اثر ماليمت در ارزيابي عملکرد

ت قیقات نشان میدهد اثر مالیمت مشکلسازترین خطا در ارزیابی و رتبهبندی

است ( Kane et al.,

 .)1995, p.1036این اثر زمانی اتفاق میافتد که رتبهبندی همة کارکنیان در قسیمت بیاالیی مقییا،
انجام گیرد .این «باالبردن رتبهبندی» زمانی احتمال بیشتری دارد که مدیران یا نمایندة منابع انسیانی،
ارزیابیهای انجامگرفته را بازبینی نمیکنند (.)Jackson & Mathis, 2010, p.348
بهطور کلی ،ارزیابان بر اسا ،مجموعهای از مفروضات خود (که ممکن است معتبیر باشید ،ییا
نه) ارزیابی را انجام میدهند ،بیشتر افراد با ارزیابانی مواجه شد اند که یا بهطور گسیترد ای آسیان
(مالیم) ،یا دشوار (سخت) ارزیابی میکنند (&  .)Aguinis, 2005, p.96) Cascioدر تعریفیی دیگیر
اثر مالیمت را ت ریفی در ارزیابی عملکرد کارکنان میدانند که بهواسطة ارزیابی کارکنان بر اسیا،
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سیستم ارزشی ارزیاب به وجود میآید .بدین معنا که هر یک از ارزیابان ،سیسیتم ارزشیی خیود را
دارد که آن را به عنوان استانداردی برای ارزیابیهای انجامگرفته بهکار میگیرند .در نتیجیه ،نسیبت
به عملکردهای واقعی که افراد از خود بروز میدهند ،بعضی ارزیابان نمیرة بیاال داد  ،درحیالی کیه
بعضی دیگر نمرة پایین میدهند ( .)DeCenzo et al., 2005, p.258نتیای نشیان مییدهید مالیمیت
ارزیاب ،گرایشی پایدار در وی است که در مشاغل مختلف و با قالیبهیای مختلیف ارزییابی نییز
ثابت میماند .با وجود گسترش خطای مالیمت در رتبهبندی ،تعداد کمی از افراد آگاهی دارنید کیه
مالیمت ویژگی پایدار در ارزیاب است ( .)Kane et al., 1995, p.1036همانطیور کیه اشیار شید،
شواهد نشان میدهد اثر مالیمت تمایل به واکین هیای ثابیت از سیوی ارزیابیان اسیت .هنیوز در
بسیاری از موقعیتها ،اثر مالیمت ممکن است دقیق باشد .به همین دلیل بهتر است بهجای خطیای
مالیمت ،اثر مالیمت را بهکار میگیریم (.)Cascio et al., 2005, p.96
مالیمت تصویر پیچید ای را نشان مییدهید .از سیویی هانسیتین ( ،)2991مالیمیت را خطیای
ناآگاهانهای میداند که در نتیجة خطا در هنگام مشاهد  ،هخیر سازی و بازییابی اتفیاق مییافتید .از
سوی دیگر ،ویالنوا 2و همکاران ( )2991دربارة آن به عنوان خطای آگاهانهای ب ث کرد اند که در
نتیجة رفتار برانگیختهشد مانند تمایل به اجتناب از ناراحتی به وجود آمید اسیت

( Spence et al.,

.)2011, p.92
ارزيابي سیاسي

در کتابهای مدیریت غالباً بیان شد ارزیابی کارکنان ،عقالئیی ،عینیی ،دقییق و درسیت اسیت .بیا
وجود این شواهد نشان میدهد در پشیت نقیاب عینییت و عقالنییت ،ارزیابیان شییوة نظیاممنید و
طراحیشد را دستکاری میکند (.)Longenecker et al., 1987, p.183
اسپنس و کیپینگ ،سیاست را تالش آگاهانة افراد بیرای افیزای  ،ییا حماییت از عالییق خیود
هنگامی که فعالیتهای متضاد ممکن باشید ،تعرییف مییکننید ( .)Spence et al., 2011, p.87میدل
1. Villanova
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سیاسی که در نوشتههای کلیولند و مورفی ( )2991وجود دارد بییان مییکنید ارزییابی عملکیرد در
حالتی رخ می دهد که ارزییاب تماییل دارد تصیورهای مطلیوب خیود را ترسییم کنید ،پیامیدهای
ارزشمندی را برای واحد خیود بیهدسیت آورد ،و از عواقیب و پیامیدهای منفیی جلیوگیری کنید
( .)Thurston et al., 2010, p.203بهطور کلی ،یافتهها نشان میدهد وجود عوامل سیاسی در فراینید
ارزیابی واقعیت دارد ( .)Longenecker et al., 1987, p.184مفروض است که خطاهیای رتبیهبنیدی
ناآگاهانه ایجاد میشوند ،از این رو ،آروی و مورفی ( )2991بر انجامدادن ت قیقات دربیارة توسیعة
روشهای رتبه بندی و آموزش سرپرسیتان بیرای اجتنیاب از خطاهیای ناآگاهانیه تأکیید مییکننید.
علیرغم این باور ،مطالعاتی النگنکر و همکاران ( )2911بیه ایین نتیجیه رسیید کیه سرپرسیتان از
خطاهای رتبهبندیشان آگاهی دارند و برای اهداف سیاسی ،نتای خطادار را میپذیرنید (
 .)al., 2005, p.42آلتمن 2و همکاران هدف سیاسیکاریها را افزای

Curtis et

منافع گرو  ،افراد ،یا خود فرد

با ابزارهای قانونی یا غیرقانونی میدانند ( .)Spence et al., 2011, p.87زیرا ارزیابیهای عملکرد در
م یط سازمانی انجام میگیرد که کامالً عقالیی ،بیطرف و بییپیرد نیسیت (
p.184

Longenecker et al.,

 )1987,و به همین دلیل فرایند ارزییابی غالبیاً بیهعنیوان ابیزاری بیرای حماییت از اهیداف

اشخاص ،یا گرو های هینفع بهکار گرفته میشوند .میدیران اجراییی تأییید مییکننید کیه دقیت و
درستی هموار هدف نیست و بهجای آن غالباً صالحدید و اثربخشی و بقا ،هیدف اصیلی ارزییابی
میشود ( .)Curtis et al., 2005 p.44النگنکر و همکاران دریافتند از جمله دالیلی که رتبهبندیها را
دچار ان راف می کند ،تر ،از خدشه واردشدن به ارتباطات کاری است ،زیرا مدیران دریافتهاند که
آنها با زیردستانشان ارتباطات گسترد ای داشته و با آنها زندگی مییکننید (
p.185

Longenecker et al.,

 .)1987,عالو بر این ،مدیران برای اجتناب از ایجاد مستندات منفی دائمی تیالش مییکننید

(et al., 2005, p.44

 .)Curtisزیییرا آنهییا از دوام و ثبییات مسییتندات ،آگییاهی کامییل دارنیید

( .)Longenecker et al., 1987, p.185از سویی ،مدیران برای اجتناب از تنبیههای کوتیا میدت و بیا
1. Altman
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امید به اینکه زیردست عملکرد خود را بهبود بخشد و وظایف

را در سطح قابلقبول انجیام دهید،

رتبهبندیهای متورم انجام میدهند .گاهی ،مدیر رتبهبندی را بهدلییل اینکیه عملکیرد زیردسیت در
طول روزهای منتهی به زمان ارزیابی عملکرد بهبود یافته است ،متورم انجیام مییدهید ،حتیی اگیر
عملکرد کلی شایستة چنین رتبهبندیای نباشد (.)Longenecker et al., 1987, p.188
هنجارهای سازمانی عامل دیگری است که رتبهبندیهای بیاال و نادرسیت را تشیویق مییکننید
(1994, p.742

 .)Harris,با وجود این ،اگر چه هنجارهیای غیررسیمی دسیتکاری و ان یراف را در

رتبهبندیها تشویق مییکننید ،سیاسیتهیای رسیمی سیازمان معمیوالً نییاز دارنید کیه سرپرسیتان
ارزیابیهای منصفانه و درستی را از زیردستان خود فراهم کنند (.)Tziner et al., 1999, p.409
از سوی دیگر ،بانکز و مورفی )2911( 2بیان کردند بسیاری از کاستیهای موجود در رتبهبنیدی
عملکرد (مانند مالیمت شدید ،شکست در تمایز میان کارکنان) ،نتیجة رفتارهای تیوافقی و نیاتوانی
ارزیاب برای فراهمکردن ارزیابیهای دقییق اسیت .بنیابراین ،ارزیابیانی کیه معتقدنید هنجارهیا در
سازمانشان عامل متورمشدن رتبهبندی شد است ،خودشیان رتبیهبنیدیهیای متیورم را بیه وجیود
میآورند .این ان راف احتماالً با بهکارگیری مقییا،هیای رتبیهبنیدی مختلیف ییا بهبیود آمیوزش
ارزیابان ،برطرف میشود .بنابراین ،تغییرات در این رفتار نیازمند این است که ارزیابان ادرا خیود
را از هنجارهای سازمان تغییر دهند (.)Tziner et al., 1999, p.408
شاید فراگیرترین دلیل ایجاد مالحظات سیاسی در ارزیابیهای رسمی ،ارتباط آن بیا پرداخیت،
مسیر حرفهای و پیشرفت در سازمان باشد .پول به طیور میداوم بیه عنیوان عامیل اصیلی در ایجیاد
ان رافات عمدی در رتبهبندیهیا بییان شید اسیت ( .)Longenecker et al., 1987, p.185النگنکیر
( )2919می نویسد ،وقتی نتای ارزیابی عملکرد با پرداخت مرتبط باشد ،میدیران بیرای رتبیهبنیدی
بهطور منفی ،به دلیل سختگیریهای متعاقب آن مردد میشوند (.)Curtis et al., 2005, p.44
شواهد نشان می دهد افراد عموماً برای اجتناب از رساندن اطالعیات منفیی بیه دیگیران تیالش
1. Banks & Murphy
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میکنند .وقتی که بازخور منفی الزم باشد ،مدیران سه انتخیاب دارنید .2 :اجتنیاب از بیازخوردادن؛
 .1تأخیر در بازخوردادن؛  .1ت ریف بازخور .به دلیل اینکه ارزیابی عملکرد الزامی اسیت ،اجتنیاب
از بازخوردادن یک انتخاب نیست ،و مهلتدادن برای انجامدادن این رتبهبندیها میتواند تعوییق را
انتخابی م دود کند .ان راف در رتبهبندی تنها را باقیماند برای مدیرانی است کیه بیرای رسیاندن
بازخور منفی تردید دارند .به عالو  ،جیونا و النگنکر ( )2991افزای

وفاداری زیردستان را عیاملی

برای باالتر ارزیابیکردن عملکرد توسط مدیران میدانند .از سویی ،بسیاری از سرپرستان به واسیطة
اجتناب از تضاد برانگیخته میشوند .ممکن است در یک مجموعة مت ید ،ایین امیر بیه تخصییص
رتبه بندی باال به افراد ضعیف برای اجتناب از شکایت منجر شود .سناریوهای یادشد  ،عیواملیانید
که سرپرستان را به باال رتبهبندیکردن زیردستان بر مبنیای دالیلیی غییر از عملکیرد واقعیی آنهیا
ترغیب میکند (.)Curtis et al., 2005, p.45
اگرچه رتبهبندیهایی که بهطور سیاسی من رف شد اند ،معمیوالً گیرای
گاهی این رتبهبندیها به سمت خطای سیختگییری پیی

بیه مالیمیت دارنید،

مییرونید (.)Curtis et al., 2005, p.44

به طوری که النگنکر و همکاران بیان می کنند تا حدی ان رافات منفی نیز حادث میشیود .میدیران
برای رتبهبندی منفی دالیلی را بیان میکنند .از جمله (:)Longenecker et al., 1987, p.189
 .2رتبه بندی منفی بعضی اوقات برای تکاندادن زیردستان برای افزای

سطح عملکردی میورد

انتظار بهکار گرفته میشود.
 .1رتبهبندی کمتر از حد معمول قسمتی از فرایند خاتمة خدمت م سوب میشود.
رتبهبندی منفی میتواند پیام غیرمستقیم به زیردست انتقال دهد مبنی بر اینکیه او بایید آنجیا را
تر

کند احتماالً ارزیابانی که باور دارند ارزیابیهای عملکرد اساساً سیاسی هسیتند ،ارزییابیهیای

مفید ،درست و دقیقی برای عملکرد زیردستان خود فراهم نمییکننید ،بیرخالف آن ،ارزیابیانی کیه
سیستم ارزیابی عملکرد را معیار معتبر و مفییدی در ارزییابی عملکیرد زیردسیتان خیود مییبیننید،
ارزیابیهای درست و دقیقی انجام میدهنید ( .)Tziner et al., 1999, p.409بیا ایین حیال ،میدیران
ارزیابیها را حقیقت زندگی سازمانی میدانند (.)Longenecker et al., 1987, p.183
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بهطور کلی میتوان گفت مالحظات سیاسی در ارزیابی سرپرسیتان تأثیرگیذار اسیت .بنیابراین،
فعالیتهیای سیاسیی ،منبعیی از خطاهیا ییا بییدقتییهیا را در ارزییابی کارکنیان ایجیاد مییکننید
( .)Longenecker et al., 1987, p.184با توجه به موارد بیانشد  ،مییتیوان فرضییة زییر را در نظیر
گرفت.
فرضیة اول :با افزای

مالحظات سیاسی در ارزیابی عملکرد ،اثر مالیمت در رتبهبندی کارکنان

بیشتر میشود.
مشاخصهای ذهني برای ارزيابي عملکرد

عامل دیگر ،رتبهبندی عملکرد با شاخصهای ههنی است که در خطر خطای مالیمت و تماییل بیه
مرکزیت قرار دارد

(2011, p.1554

 .)Bol,شاخصهای ههنی بیرای ارزییابی قضیاوتهیای ههنیی

ارزیاب دربارة کیفیت شاخصهای عملکیرد تعرییف مییشیوند

(2001, p.3

 .)Moers,از ایین رو،

ارزیابی عملکرد با شاخصهای ههنی به تشخیص ارزییاب در تعییین مناسیببیودن عملکیرد فیرد
بستگی دارد .ارزیابی عملکرد با شاخصهای ههنی به اختصاص رتبه های باال به عملکردهیا منجیر
میشود .زیرا سرپرستان اطالعات ههنی را برای ارزیابی عملکرد زیردستان و تخصیص پیاداش بیه
آنها بهکار میگیرند ( .)Prendergast et al., 1993, p.357در نتیجه ،شرکت در جداسیازی کارکنیان
ماهر از کارکنان با مهارت کمناتوان است .اگر مهارت و شایستگی ابعیاد مهیم بیرای ارتقیا باشیند،
بهکارگیری معیارهای ههنی برای ارزیابی عملکیرد ،تصیمیمهیایی ماننید ارتقیا را دشیوار مییکنید
( .)Moers, 2001, p.3با توجه به این موارد میتوان فرضیة زیر را در نظر گرفت.
فرضیة دوم :اگر در ارزیابی عملکرد شاخصهای ههنی بیهکیار گرفتیه شیود ،اثیر مالیمیت در
رتبهبندی کارکنان بیشتر میشود.
مدل مفهومی به شرح شکل  2ترسیم شد است.
شاخصهای ههنی برای ارزیابی عملکرد

+

ارزیابی سیاسی

+
شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

اثر مالیمت
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روش تحقیق
این پژوه  ،مطالعة توصیفی و از حیث ن وة گردآوری داد هیا ایین پیژوه

از نیوع همبسیتگی

است .در این نوع ت قیق ،م قق زمانی مطالعة همبستگی بهکار میگیرند که عوامل عمدة مرتبط بیا
مسئله را جستوجو میکند .همچنین ،این پژوه

در شاخة مطالعات میدانی 2قرار میگیرد.

ارزیابی سیاسی و شاخصهای ههنی برای ارزیابی عملکرد ،متغیرهیای مسیتقل و اثیر مالیمیت
متغیر وابستة ت قیق است.
جامعة آماری این ت قیق ارزیابان موجود در همة شعب بانک رفا شهر تهران است .با توجه به
اینکه تعداد ارزیابان این بانک در شعب شهر تهران که شامل رئییس و معیاون شیعبه مییشیود ،در
مجموع  111نفر است ،برای م اسبة حجم نمونه رابطة جامعة م دود بهکار گرفتیه شید .مقیدار

p

برابر با  0/1در نظر گرفته شد .زیرا اگر  p =0/1باشد n ،حداکثر مقدار ممکن خود را دارد و نمونیه
به حد کافی بزرگ میشود .با قراردادن اندازة جامعه ( ،)N =111سطح اطمینان  91درصد و دقیت
 6درصد ،حجم نمونه ارزیابان برابر  216نفر است.
ابزار اصلی گردآوری داد ها پرسشنامه است که متغیرهای آن به شرح زیر است:
اثر مالیمت :برای سنج

اثر مالیمت ،مییانگین نمیر هیای ارزییابی چهیار تیا شی

کارمنید

زیردست ارزیاب بهکار گرفته شد .زیرا در بسییاری از مقیاالت ()Moers, 2001; Kane et al., 1995
برای سنج

اثر مالیمت نمرة ارزیابی کارکنان بهکار گرفته میشود .بدینگونه که با تعیین میانگین

و ان راف معیارِ نمر ها به وجود اثر مالیمت در ارزیابی عملکرد پی مییبرنید .بنیابراین ،هیر قیدر
میانگین نمر ها باالتر باشد و توزیع نمر ها چوله به چپ (ضریب چولگی منفی) باشد ،اثر مالیمت
بیشتر است.
ارزی ابی سیاس ی :اییین عامییل بییا بییهکییارگیری پرسشیینامة تزینییر و همکییاران ) 1(QPCPAو
1. Field studies
2. Questionnaire of political considerations in performance appraisal
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شاخصهای النگنکر و همکاران با هشت گویه سنجید میشود .گویهها بر اسا ،مقیا ،پن تیایی
لیکرت نمر دهی شد اند که از کامالٌ مخالفم ( )2تیا کیامالٌ میوافقم ( )1مرتیب شید انید.گوییههیا
نشاندهندة م دود ای است که مالحظات سیاسی در فرایند رتبهبندی عملکرد نفیوه مییکننید .در
مجموع ،این عامل شامل هشت گویه است و نمرة بیاال در ایین مقییا ،نشیاندهنیدة تأثیرپیذیریِ
ارزیابی از انگیزانند های سیاسی است .آلفای کرونباخ برای این متغیر برابر با  0/911م اسیبه شید
که چون از میزان  0/1بیشتر است ،نشاندهندة پایایی قابل قبول پرس های مربیوط بیه ایین متغییر
است.
شاخص های ذهنی برای ارزیابی :این عامل توسط چهار گویه سنجید میشیود .گوییههیا بیر
اسا ،مقیا ،پن تایی لیکرت نمر دهی شد اند که از کامالٌ مخالفم ( )2تا کامالٌ موافقم ( )1مرتیب
شد اند .نمرة باال در این مقیا ،نشاندهندة وجود شاخصهای ههنی برای ارزییابی اسیت .آلفیای
کرونباخ برای این متغیر برابر با  0/111م اسبه شد که چون از میزان  0/1بیشتر است ،نشیاندهنیدة
پایایی قابل قبول پرس های مربوط به این متغیر است.
برای بررسی روایی پرسشنامه اعتبار عاملی بهکار گرفته شد .آزمون اعتبار عیاملی پرسشینامه بیا
ت لیل عاملی تأییدی و با نرمافزار لیزرل انجام گرفت .شایان هکر است برای اینکه مدل انداز گیری
تأیید شود ،باید شاخصهای آن برازش مناسبی داشته باشند و مقادیر ضرایب استاندارد تی معنیادار
باشد .اگر مقدار کای مربع کم ،نسبت کای مربع به درجة آزادی کوچکتر از  RMSEA ،1کیوچکتر
از  GFA ،0/2و  AGFAبزرگتر از  0/11باشد ،میتیوان نتیجیه گرفیت میدل بیرازش مناسیبی دارد.
اطالعات متغیرهای ارزیابی سیاسی و شاخصهای ههنی برای ارزیابی در جدول  2بیان شد است.
با توجه به موارد بیانشد  ،میتوان نتیجه گرفت مدل برازش مناسبی دارد.
جدول  .1تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای ارزیابی سیاسی و شاخصهای ذهنی برای ارزیابی
GFI

AGFI

RMSEA

0/96
0/99

0/91
0/91

0/012
0/061

متغیر
2/11
2/11

ارزیابی سیاسی
شاخصهای ههنی برای ارزیابی

مجموع این نتای نشان میدهد پرسشنامه روایی و پایایی مناسبی دارد.
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يافتههای تحقیق
به منظور آزمون فرضیه ها و سنج
 SPSS16اجرا شد .پی

همبستگی بین متغیرها ،آزمون همبستگی جزئی 2در نیرمافیزار

از آزمون فرض آماری باید ابتدا از وجود اثر مالیمت در ارزیابی عملکیرد

در بانک رفا مطلع شویم .برای بررسی این اثر ،همان طور که بیان شد ،مییانگین ،ان یراف معییار و
چولگی نمر های ارزیابی عملکرد کارکنان را بهکار میگییریم .اطالعیات بیهدسیتآمید نشیان داد
میانگین نمر های عملکرد کارکنان برابر با  91/69و ان راف معیار برابر با  1/121اسیت .از طرفیی،
مهمترین شاخص چولگی ،ضریب چولگی است .اگر ضریب چولگی منفی باشد ،توزیع چولیه بیه
چپ است .لذا اگر قدر مطلق ضریب چولگی بزرگتیر از  0/1باشید ،چیولگی توزییع زییاد اسیت.
چولگی نمرات عملکرد نیز منفی و برابر با  -1/111است که نشاندهندة چوله به چپ بودن توزییع
و بزرگودن چولگی است.
آزمون فرض آماری

برای بررسی اینکه آیا بین دو متغیر همبستگی معناداری وجود دارد یا نه ،سیطح معنیاداری در نظیر
گرفته میشود .اگر سطح معناداری کمتر از  0/01باشد ،فرض صیفر (نبیود همبسیتگی معنیادار) رد
میشود و آنگا شدت و نوع رابطة بین دو متغیر با کنترل متغیر سوم بررسی میشیود .بیرای متغییر
ارزیابی سیاسی سطح معناداری برابر با  0/000و میزان همبسیتگی برابیر بیا  ،0/621و بیرای متغییر
شاخصهای ههنی برای ارزیابی ،سطح معناداری برابر با صفر و مییزان همبسیتگی برابیر بیا 0/661
بهدست آمد.
آزمون فرضیة اول :در این فرضیه همبستگی جزئی میان اثر مالیمت و ارزیابی سیاسی بررسیی
میشود .بدین منظور آزمون همبستگی جزئی با درنظرگرفتن آثار متغیر دیگیر مییان ایین دو متغییر
انجام گرفت .نتای نشان داد همبستگی دو متغیر اثر مالیمیت و ارزییابی سیاسیی بیا درنظرگیرفتن
1. Partial Correlation
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متغیر شاخصهای ههنی در ارزیابی برابر با  0/621بود که در سیطح اطمینیان  91درصید معنیادار
است .به عبارت دیگر ،با افزای

ارزیابی سیاسی ،اثر مالیمت افزای

مییابد.

آزمون فرضیة دوم :در این فرضیه همبستگی جزئی میان اثر مالیمت و شاخصهیای ههنیی در
ارزیابی عملکرد بررسی میشود .بدین منظور آزمون همبستگی جزئی بیرای ایین دو متغییر انجیام
گرفت .نتای این آزمون نشان داد همبستگی دو متغیر اثر مالیمت و شاخصهای ههنی در ارزییابی
با درنظرگرفتن متغیر ارزیابی سیاسی به میزان  0/661بود که در سطح اطمینان  91درصید معنیادار
است .به عبارت دیگر ،با افزای

شاخصهای ههنی ،اثر مالیمت افزای

میییابید .بنیابراین ،ایین

فرضیه نیز تأیید میشود.
بحث و نتیجه
هدف از این مطالعه بررسی رابطة میان اثر مالیمت و ارزییابی سیاسیی و شیاخصهیای ههنیی در
ارزیابی عملکرد است .همانطور که مشاهد شد ،هم ارزیابی سیاسی و هم نبود شاخصهای عینیی
و دقیق بر اثر مالیمت تأثیرگذارند و ارزیابی عملکرد را مشکل میکنند.
با توجه به نتای آزمون ،مالحظات سیاسی در ارزیابی عملکیرد ماننید موافقیت بیا هنجارهیای
سازمانی ،ایجاد انگیز در کارکنیان ،جلیوگیری از ایجیاد مسیتندات مکتیوب دربیارة عملکردهیای
ضعیف ،حفظ تصویر مثبت از بخ
موجب افزای

خود در ههن دیگران ،افزای

پیاداش بیه کارکنیان و جیز آن

اثر مالیمت در رتبهبندی عملکرد میشود .دربارة تأثیر مالحظیات سیاسیی بیر اثیر

مالیمت در رتبهبندی عملکرد پژوه هایی انجام گرفته که مؤید وجود این رابطه است .برای مثال
اسپنس و کیپینگ ( ،)1022النگنکر و همکاران ( )2911و ونگ و همکاران ( )1020وجیود چنیین
همبستگیای را تأیید کردند.
از سوی دیگر ،نتای آزمون ارتباط میان اثر مالیمت و شاخصهای ههنی را تأیید مییکنید .بیه
عبارت دیگر ،با وجود شاخصهای ههنی برای ارزیابی ،نمر های کارکنان بیشتر شد  ،در نتیجه اثیر
مالیمت بیشتر میشود .بنابراین ،هر چه شاخصهای دقیق تری برای ارزیابی عملکرد اتخیاه شیود،
اثر مالیمت کمتر میشود .دربارة تأثیر شاخصهای ههنی در ارزیابی عملکرد بر ایجاد اثر مالیمیت
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پژوه هایی انجام گرفته است که مؤید وجود رابطة منفی میان شاخصهای دقیق و اثیر مالیمیت
است .برای مثال فرانک موئر ( ،)1002پریندرگاست و توپل ( ،)2991گراند و پریزمیک ( ،)1020و
ژاسمین بل ( )1022وجود چنین همبستگیای را تأیید کردند.
پیشنهادها
به نظر میرسد تدوین شاخصهای عینی ،دقیق و جزءبهجیزء بیرای انجیامدادن ارزییابی عملکیرد
کارکنان میتواند تأثیر چشمگیری در بهبود درستی و دقت رتبهبندی آنها بگذارد .بهطوری که اگیر
ارزیابان بدانند با چه شاخصهایی باید ارزیابی را انجیام دهنید و از سیوی دیگیر خودبیاوری الزم
برای ارزیابی دقیق عملکرد را در خود ایجاد کنند ،میتوانند عملکرد کارکنیان را بیهدقیت مشیاهد
کرد  ،چگونگی عملکرد کارکنان را مکتوب کیرد  ،بیر اسیا ،آن عملکیرد را ارزییابی کننید و در
صورت شکایت کارکنان به نمرة ارزیابی خود ،ن وة ارزیابی را برای آنها توضیح دهند .از این رو،
هانستین ( )2991پیشنهاد میکند سازمان میتوانید بیا برگیزاری آمیوزشهیای الزم بیرای افیزای
اعتمادبهنفس ارزیابان و افزای

مهارتهای مشاهد ای آنها دقت رتبهبندی را باال بیرد

( Prowker,

.)1999, p.19
به عالو سازمان باید آموزشهای الزم زمینة چگونگی انجامدادن ارزیابی میؤثر را بیه ارزیابیان
ارائه دهد .اگر چه آموزش دربارة چگونگی انجامدادن ارزیابیِ مؤثر مهم اسیت ،همچنیین ،میدیران
نیاز دارند دربارة چرایی انجامدادن ارزیابی مؤثر نیز آموزش ببینند .در عقالیی ارزییابی میؤثر ،در
ایجاد این ادرا

کمک میکند که فرایند ارزیابی فقط رویة مورد نیاز در بوروکراسی نیسیت ،بلکیه

ابزارِ مدیریتیِ مؤثری است .عالو بر این ،ارزیابیهای رسمی ،باقاعد و نظیاممنید بایید از سیطوح
باالی سازمان آغاز شود .اگر ارزیابی های دقیق در سطوح باال انجام نگیرد ،این پیام به بقیة سیازمان
فرستاد میشود که «ارزیابیها خیلی مهم نیستند و نباید جدی گرفته شوند» .در نتیجه ،فضیا بیرای
مالحظات سیاسی بازتر میشود (.)Longenecker et al., 1987, p.191

1315  تابستان،2  شمارة،14  دورة،مديريت فرهنگ سازماني
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