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 چکیده 
نفراز  700باشد. جامعه ی آماری این پژوهش، می هدف از این پژوهش بررسی تأثیر خطاهای ارزیابی عملکرد بر تعهد سازمانی کارکنان

پرسشنامه 155توزیع گردیدکه  پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده 164کارکنان شرکت مدیریت تولید برق اصفهان است. تعداد
باشد می یر و آلنمی تکمیل شده بازگردانده شد. ابزار این پژوهش دو پرسشنامه ی خطاهای ارزیابی عملکرد محقق ساخته و تعهد سازمانی
یی پرسشنامه منظور که به منظور اطمینان از روایی، پرسشنامه در اختیار برخی از اساتید قرار گرفت و نظرات اصالحی آنان در طراحی نها

بدست آمده است. در این پژوهش با استفاده از 0.837 .0.735گردیدو برای محاسبه ی پایایی پرسشنامه به ترتیب مقدار آلفای کرونباخ 
دهد می شود. نتیجه ی حاصل از این مدل سازی نشانمی اصلی و فرعی پرداختههای مدل سازی معادالت ساختاری به بررسی فرضیه

 -0.37تأثیر دارد، یعنی به ازای یک واحد تغییر در خطاهای ارزیابی عملکرد -0.37ی ارزیابی عملکرد بر تعهد سازمانی با ضریب خطاها
واحد تغییر در تعهد سازمانی، در جهت غیر مستقیم ایجاد خواهد شد.همه ی خطاهای مورد ارزیابی به جزخطای آسان گیری، تأثیر منفی 

سازمانی کارکنان شرکت مدیریت برق دارد. خطای آسان گیری تأثیر مثبت و مستقیم بر تعهد سازمانی کارکنان و غیر مستقیم بر تعهد 
دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که تفاوت معناداری در تأثیر پذیری از خطاهای ارزیابی عملکرد بر تعهد سازمانی کارمندان با توجه 

کند. می نوع شغل وجود نداردلکن تحصیالت در میزان این تأثیر پذیری نقش محسوسی را بازیبه سن پاسخ دهندگان، سابقه ی خدمت و
در مورد جنسیت پاسخ دهندگان کلیه متغیرها به جز خطای مقابله تفاوت معنا داری نبوده و در مورد نوع همکاری کلیه متغیرها به جز 

 هندگان تفاوت وجود ندارد.خطای شبیه من، تفاوت معنا داری نبوده و بین نظرات پاسخ د

 

 ای، خطای شبیه من، اثر خطای تازه نگری و تعهد سازمانی.خطاهای ارزیابی عملکرد، اثر هاله واژگان كلیدی:
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 مقدمه  .1

 بهرای  هها سهازمان  و شهود یمه  گرفتهه  نظر در سرمایه ترینمهم عنوانبه سازمان، هر انسانی سرمایه کنونی، متغیر شرایط در

 مستمرشناسایی، ندفرای عملکرد مدیریت. باشند داشته خود انسانی منابع به کافی توجه ناگزیرند کارایی و اثربخشی به تیابیدس

 مسهتلز   بنهابراین  ؛اسهت  سهازمان  اسهتراتژیک  اههداف  بها  هها آن کهردن  همسهو  و هها گروه و افراد عملکرد توسعه و گیریاندازه

 قهرار  سهازمان  اههداف  راسهتای  در افراد عملکرد تا باشدمی مستمر طوربه بازخور ارائه و مربیگری عملکرد، مشاهده گذاری،هدف

 .[1]دگیر

 همچون) انسانی منابع تصمیمات برای دهد،می جهت استراتژیک اهداف راستای در را هافعالیت عملکرد، مدیریت سیستم

 ارزشمندی طالعاتا کارکنان ضعف و قوت نقاط اساییشن با است، مؤثری راهنمای( تشویق و نگهداری ارتقا، دستمزد، و حقوق

 ارزیابی برای مناسبی یستمس داشتن مدیریت، وظایف ترینمهم از یکی بنابراین .[2]کندمی فراهم انسانی منابع توسعه برای

 سازمان رایب زیادی منافع باشد، شدهطراحی مطلوب ایگونهبه عملکرد ارزیابی سیستم کهدرصورتی. است کارکنان عملکرد

 با انطباق ا،مزای و پاداش ها،خراجا و آموزش انتقاالت، و ترفیعات: از اندعبارت عملکرد ارزیابی در رایج فواید از برخی. دارد دربر

. دارد بحث جای یست،ن خطا و مشکل بدون عملکرد ارزیابی کنونی هایبرنامه که مطلب این. آموزشی نیازهای تعیین و قانون

 توانمی چند هر هستند قیبا خود جای در مشکالت هرحال به. دارد وجود عملکرد ارزیابی کاربرد درباره هاییانینگر مسلماً

. کنند فکر آن واقبع به باید کنند حذف عملکردرا ارزیابی بایدبداننداگر هاسازمان. ساخت برطرف وکوشش سعی با را آنها

 دبرخور-4 مقابله،-3 گیری،آسان-2 ای،هاله اثر -1: شامل عملکرد ابیارزی هایسیستم در بالقوه شدهشناسایی خطاهای

 خطای هفت پژوهش، این در. باشندمی همانندی اثر-7 و برخورد اولین اثر-6 اخیر، رفتار اثر-5 قالبی، تفکر یا ایکلیشه

 است اهمیت حائز نکته این بتهال. باشندمی غیرعمدی گاهی و عمدی گاهی یادشده، خطاهای. بود خواهند کار مبنای ذکرشده

 شوندمی خطاهایی چنین مرتکب نسرپرستا که درزمانی توانندنمی عملکرد ارزشیابی هایفر  ترینباثبات و معتبرترین که

 .[3]رساند ممکن حداقل به را خطاها این از بسیاری توانمی آموزش با اما باشند، اثربخش

 انسانی عوامل وریبهره ن،میا این از که دارد بستگی آن تولید عوامل وریبهره و تولید به کشور هر اقتصادی توسعه و رشد

 و اقتصادی هایسازمان در کار پویایی که اندرسیده نتیجه این به اقتصادی امور نظرانصاحب امروزه.است بااهمیت بسیار

 حساببه سازمانی رفتار هایبررسی در مهم ممفاهی از یکی سازمانی تعهد. نیست میسر انسانی عامل از استفاده بدون صنعتی،

 کارکنان آن در که است التیح سازمانی تعهد. شودمی سازمان و فرد تعالی موجب سازمان هر افراد بین در آن وجود که آیدمی

 کارکنان یسازمان هدتع. [4]رادارند آن در عضویت و ماندن باقی آرزوی و کرده شناسایی اهدافش و خاص سازمان یک با را خود

 آن نانگاشت نادیده لذا. باشد ازمانس اثربخشی برای مهمی کنندهپیشگویی تواندمی داشته، سازمان عملکرد بر وجدی بالقوه آثار

 نسبت فرد ذهنی و عاطفی ازتابب کاری، تعهد ازآنجاکه.داشت خواهد دنبال به را زیادی هایهزینه و است بارزیان سازمان برای

 عامل، این فقدان صورت در و رودمی باال افراد عملکرد قابلیت و تولید مقدار سازمانی، تعهد بودن باال صورت در است، کار به

 به را فرد روانی تسالم در اختالل و سازمان در مکرر هایغیبت و کاری کند کاری، وجدان آمدن پایین شغلی، رضایت عد 

 تعدیل و هانگرش بهبود بلکه شود،نمی فراهم تخصصی هایآموزش قطری از تنها انسانی نیروی بهبودکیفی. دارد دنبال

 .[5]است سازمانی تعهد هانگرش این ترینمهم از یکی. شودمی شامل نیز را افراد هایارزش

 جپن دارای نیروگاه این. است قرارگرفته قائمیه هایتپه دامنه در و رودزاینده حاشیه در اصفهان برق تولید مدیریت شرکت

 انرژی تولید حجم از توجهیقابل سهم برق، مگاوات 835 نامی تولید باقدرت جمعاً که باشدمی بخاری نوع از برق مولد واحد

 کارمندان به شرکت ینا مدیران که دارد ضرورت سازمان، این اهمیت به توجه با. دارد عهده بر اصفهان استان در را الکتریکی

 کارمندان به نسبت شودمی موجب عملکرد، ارزیابی خطاهای از ارزیاب یک بودن آشنا الذ. باشند داشته بیشتری توجه خود

 در سازمانی تعهد رب کارمندان عملکرد ارزیابی خطاهای تأثیر پژوهش، این در سؤال بنابراین. باشد داشته بهتری قضاوت خود

 . است اصفهان برق شرکت
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 تعهد سازماني.2

پهذیر نیسهت. منهابع    نتیجه بقای سازمان بدون توجه و بررسی جهدی منهابع انسهانی امکهان     رسیدن به اهداف سازمانی و در
ترین مسائل انگیزشهی کهه امهروز بها     شوند. یکی از مهمها قلمداد میترین عامل توسعه جوامع و سازمانترین و اصلیانسانی مهم

 یافته، مسأله تعهد سازمانی است. تعهد سهازمانی ازمانی در غرب گسترش ای در مطالعات روانشناسی صنعتی و سحجم گسترده
های متعددی را در مطالعات سازمانی به خهود اختصهاص   و رضایت شغلی و دلبستگی شغلی از جمله عواملی هستند که پژوهش

همبستگی مثبهت  دهد که اند. تحقیقات انجا  گرفته نشان میاند. این مفاهیم اگرچه از هم متمایزند، اما کامالً به هم وابستهداده
سهت،  های مهم شغلی و سهازمانی ا باالیی بین این سه عامل وجود دارد. به همین دلیل توجه به تعهد سازمانی که یکی از نگرش

 .[6]ضرورت دارد
مان های سازمان، تمایل به تالش برای سهاز تعهد سازمانی به نگرش کلی فرد به سازمان، در برگیرنده پذیرش اهداف و ارزش

ط رقهابتی اسهت در   چالشی بودن حرفه مدیریت، فعالیت در محهی . [7]باشدامه عضویت در سازمان و وفاداری به آن میو قصد اد
یزان هاست. در نتیجه افزایش ماین راستا، بسترسازی محیط جهت افزایش تعهد سازمانی افراد وظیفه مدیریت و رهبران سازمان

 شود.  های ضد تولید، کاهش ترک خدمت، غیبت و تأخیر و. ..  میاروری، کاهش رفتتعهد کارکنان باعث افزایش بهره
ی تعهد بهه طهور گسهترده در مطالعهات جامعهه شناسهی،       ها به نیروی انسانی آنها بستگی دارد. واژهکارآیی و توسعه سازمان

تأثیرات، دلبستگی و هویت تمرکز  ها،ها، هنجارروانشناسی و سازمان به کار گرفته شده است. تعاریف و کاربرد این واژه بر ارزش
ههای  رفتهار »، «کهاهش غیبهت  »ای بر مسائل کاری و شغلی نظیردارد. تعهد سازمانی یک سازه چند بعدی است که تأثیرات ویژه

بهه جهای   « عملکهرد شهغلی  “و « تهالش و کوشهش کهاری   »، «2های شهروندی سهازمانی رفتار»، «1ترک خدمت»، «ناکارآمد شغلی
گیرند. بر این اساس، فردی که به شهدت متعههد اسهت،    ازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان در نظر میگذارد. تعهد سمی

 برد.  گیرد، در سازمان مشارکت دارد و از عضویت در سازمان لذت میهویت خود را از سازمان می
بهه عبهارت دیگهر    . [8]لبسهته شهوند  تعهد سازمانی نیرویی است که افراد آن را بشناسند و به یک سهازمان خهاص و ویهژه د   

شهود. تعههد در لغهت بهه     مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمانی )نه شغل( که در آن مشغول به کارند، گفته می 3هاینگرش
 باشد.  معنی به عهده گرفتن کاری، عهد و پیمان بستن می

های کنند و معیارمان تعریف مییر شدن در سازهای سازمان و درگ( تعهد سازمانی را پذیرش ارزش1974پوتر و همکارانش)
( تعههد  1991داننهد. اورایلهی و همکهاران)   های سازمان میگیری آن را شامل انگیزه، تمایل برای ادامه کار و پذیرش ارزشاندازه

ههای  ز ارزشهای یک سازمان، به خاطر خهود سهازمان و دور ا  سازمانی را به معنی حمایت و پیوستگی عاطفی با اهداف و ارزش
اس افرادی دارای تعهد سازمانی نسبت به سهازمان احسه  . [9]کنندتعریف می"ای برای دستیابی به اهداف دیگروسیله"ابزاری آن

ی دهد. برای اینکه یهک سهازمان سهطع تعههد سهازمان     وفاداری قوی دارند و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار می
 گی و رضهایت ل زیادی وجود دارد. تعهد سازمانی یک مفهو  جدید بوده و بهه طهور کلهی بها وابسهت     افرادش را افزایش دهد دالی

سهازمان   شغلی تفاوت دارد. به طور کلی تعهد سازمانی همان گرایش و نگرش معطوف به سازمان است که هویت شخصی را بهه 
ویت نسبی یک فرد با سازمان و مشهارکت و دخالهت   تعهد سازمانی را تعیین میزان ه (1982دهد. در بیان دیگر پورتر)پیوند می

انهد  های موجود تعهد، رضایت بخش نیستند و نیازمند تعهاریفی دقیهق  کند. واینر معتقد بود که مدلاو در آن سازمان تعریف می
 .[10]که مبنای منسجم نظری داشته باشد

که از  5تعهد اخالقی. [11]دانندنه و بیزاری می( تعهد سازمانی را شامل سه بعد اخالقی، حسابگرا1998) 4پنلی و گولد 
که بر اساس آن کارکنان به پیوند و همتا  6شود، تعهد حسابگرانهطریق قبول و تعیین هویت با اهداف سازمانی مشخص می

ت، وجود ها با آنچه او صرف کرده اسشوند. در این هنگا  درک وتلقی طوالنی مدت از برابری پاداشها تشویق میشدن با نقش
یر و آلن تعهد سازمانی را نوعی حالت روانی تعریف ماند. میندارد اما هنوز به خاطر فشارهای محیطی در سازمان باقی می

باشد. از دیدگاه آنها تعهد سازمانی شامل تعهد کند که بیانگر تمایل، نیاز و یا الزا  جهت ادامه خدمت در یک سازمان میمی
باشد. وجه اشتراک ابعاد سه گانه فوق این است که تعهد حالتی روانی است که رابطه هد هنجاری میعاطفی، تعهد مستمر و تع

کند و درمورد عز  به ماندن در سازمان یا ترک آن اشاره دارد. کارکنان با تعهد عاطفی قوی به فرد را با سازمان مشخص می
هایی که به کار در سازمان دارند، به تمر زیادی دارند به خاطر نیازمانند. کارکنانی که تعهد مسخاطر عالقه زیاد در سازمان می
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دهند و باالخره کارکنانی که تعهد هنجاری دارند، ماندن در سازمان را برای خود یک تکلیف خدمت خود در سازمان ادامه می
متمایز شود. او  8انگیزش ابزاری (مانند واینر معتقد است که تعهد باید به طور مشخص از1981) 7درنهایت شول. [6]دانندمی

تواند به عنوان حفظ رفتار در زمانی که شرایط انتظار قابل دست یافتن ی برقرار کننده برای ثبات که میتعهد را نیرو
 .[10]کندنیست)عد  اطمینان( تعریف می

ماند زیرا دلیل در سازمان میتعهد عاطفی یعنی تعلق درونی و احساس فرد به سازمان. فرد به این  :  )AC(9عهد عاطفیت
شود که به دلیل وجود وابستگی هیجانی، ها و اهداف سازمان نگرش مثبت دارد. این نوع از تعهد در شرایطی ایجاد میبه ارزش

 .[7]10فرد مایل است به کار خود در سازمان، ادامه دهد
ی دریافتی از آن سازمان نیازمند وق و مزایادهد زیرا به حقشخص به کار خود در سازمان ادامه می: )CC(11تعهد مستمر

رسد که نیاز دارد در سازمان ماند که بر اساس تحلیل هزینه منفعت به این نتیجه می. فرد به این دلیل در سازمان می12است
 [. 12بماند]

نی فرد معتقد گیرد. یعهای فرد شاغل در یک سازمان، سر چشمه میاین نوع از تعهد از ارزش : )NC( 13تعهد هنجاری
 .[13]14شود به سازمان محل کارش مدیون استمی

 
 ارزیابي عملکرد. 2-1

 هایسال در. شودمی تلقی انسانی منابع مدیریت حیاتی مهم وظیفه یک سازمانی، بخشی اثر تسهیل در عملکرد ارزیابی

 عملکرد ارزیابی بخش اثر نظا  یک ندمعتقد آن طرفداران زیرا است، شده معطوف زیادی توجه عملکرد ارزیابی نقش به اخیر

 ارزیابی نظا  تا کوشندمی هاسازمان نای رو این از. آورد همراه به آنها کارکنان و هاسازمان برای هارا مزیت از انبوهی تواندمی

 . رساند یاری اهدافش بهتر هرچه دستیابی جهت در را سازمان که کنند پیاده عملکرد

 یجنبه امروز که حالی در دادند،می انجا  کارکنان کار کنترل منظور به فقط را عملکرد ارزیابی مدیران گذشته در

 هایویژگی روی بر دعملکر ارزیابی هایبرنامه در گذشته نسل یک. است یافته بیشتری اهمیت عمل این ارشادی و راهنمایی

 یندهآی اهداف و کنونی عملکرد بر لکردعم ارزیابی امروزی یفلسفه اما. کردندمی تأکید آنان هایتوانایی و هاکاستی کارکنان،

 عملکرد ارزیابی برای( الف:جمله از ایتوسعه و سرپرستی متعدد مقاصد برای عملکرد ارزیابی . [14]کندمی پافشاری کارکنان

 پاداش تخصیص(ج.  نهاآ رفتار تقویت یا و اصالح جهت در کارکنان به بازخورد بینی پیش(ب. سازمانی هاینیاز حسب بر فردی

 افزایش ورمنظ به که گرددمی اطالق اقداماتی مجموعه به عملکرد ارزیابی.گیردمی قرار استفاده مورد کارمندان، شغلی ارتقاء و

 صورت بخشی اثر و اییکار با توا  اقتصادی ایشیوه به هاهدف به دستیابی جهت منابع و امکانات از بهینه استفاده سطع

 به دستیابی ینحوه و میزان مقایسه و گیریاندازه و سنجش فرایند توانمی را عملکرد ارزیابی نظا  کلی طور به .گیردمی

 .[3]دانست مطلوب وضعیت

 
 ی موجود درسیستم ارزیابي عملکردخطاهای بالقوه. 2-2

های مساوی مهم تا فرصبات استخدا  قابلیت اعتماد و اعتبار به برنامه ریزی ارزیابی، خصوصاً درمورد رعایت قانون و مقرر
م اعتماد باشد. متأسفانه سرپرستان ممکن است خطاهایی دراجرای ارزیابی داشته باشند که فرایند را کم اعتبار و کمی
 .[1]سازدمی

ای، ای، آسان گیری، مقابله، برخورد کلیشهاند از اثر هالهی شناسایی شده در ارزیابی عملکرد عبارتخطاهای بالقوه
 باشد. باشد که درادامه به تشریع آنها پرداخته میاثررفتاراخیر، اثر اولین برداشت و اثرهمانندی می

                                                           
7. Schol 
8. Instrumental Motivation   
9. Affective Commitment 
10. Staying Because You Want To 
11. Continuance Commitment 
12. Staying Because You Need To 
13. Normative Commitment 
14. Staying Because You Ought To 
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( نامطلوب یا مطلوب) برداشت یک براساس تنها را فرد یک شخصیت ابعاد همه کننده خطا، قضاوت این براساسای: اثرهاله
 .[15]بنددمی ضعفها رسای بر را کننده قضاوت ، چشم«هاله» . کندمی ارزیابی

ی ارزیابی نیست، بلکه ارزیابهان حقیقتهاً معتقدنهد کهه     ای به صورت تحریف آگاهانهالز  به یادآوری است که خطای اثر هاله
به علهت  کارمنهدان زیهادی صهرفاً   "دهند. این عامل بیشتر از هرعامل دیگری، اعتبار این گفته را کهه ارزیابی مناسبی را انجا  می

ای ممکن است برعکس عمل کند که بهه آن  کندو خطای هالهرا تأیید می"شوندیابند و یا اخراج میی ترفیع میشخصیت ظاهر
هها ضهعیف ارزیهابی    گویند و منظور آن است که سر پرست کارمندانی را به علت داشتن ضعفی از همهه جنبهه  خطای شاخی می

 [.3]کند
دهند. طبق اثر اولین برداشت یها تقهد ، اولهین تهأثیرات،     تأثیر قرار میتقد  وتأخر هردو ادراک را تحت اثراولین برداشت: 

دههد. وقتهی کهه یهک     شود و ادراکاتش را تحهت تهأثیر قهرار مهی    ها تا آخر در ذهن طرف مقابل ماندگار میاحساسات و برخورد
کند سهریع بهه ایهن نتیجهه     بیند که داوطلب تماس چشمی ندارد و آرا  وبدون تسلط صحبت میمصاحبه گر برای اولین بار می

ی سی ی وی نظر بدهد به جای جزئیات یک مصاحبهرسد که اعتماد به نفس داوطلب پایین است و هر بار که بخواهد دربارهمی
کند که داوطلب اعتمادبه نفس پایینی دارد. از این رو باید به خاطر داشهت اثهر اولهین    ای، سریع در حافظه اش بازیابی میدقیقه

 بسیار ماندگار خواهد بود به ویژه اگر اولین برخورد منفی باشد به سادگی تغییر نخواهد کرد.  برخورد 
دهنهد. وقتهی شهخص    دهد که آخرین اطالعات، ادراکات مارا تحت تأثیر قرار میزمانی رخ مینگری: اثر رفتار اخیر یا تازه

گیرد، بهه ویهژه اگهر فاصهله     های اولیه مورد نظر قرار میرخوردگیرد آخرین اطالعات درمورد وی بیشتر از بمورد ارزیابی قرار می
خهرین اطالعهات   تهر شهده، آ  زمانی بین اولین برخورد و ارزیابی زیاد باشد. با گذشت زمان اثر اولین برخوردهای اولیه کهم رنه   

مود دارد. البته مدیران بایهد مراقهب   دهد. اثر تأخر در ارزیابی عملکرد بسیارندرمورد فرد، ادراکات مارا بیشتر تحت تأثیر قرار می
 دهند.  های قبل ازارزیابی عملکرد ارائه میباشند که بعضی از کارکنان به خاطر آشنایی با این اثر بهترین عملکرد را در روز

 سهن،  مهذهب،  جنسهیت،  نهژاد،  لحها   از زیادی شباهت که را کسانی دارند تمایل کارمندان :من به شبیه یا همانندی اثر
 مهدیران  که داد نشان تحقیقی مثال برای. کنند ارزیابی مساعدتر و بهتر بقیه به نسبت دارند آنها به هاارزش و باورها یالت،تحص

 زیهادی  هایشباهت کنندمی تصور که مدیرانی به زیردستان همچنین. دهندمی بیشتری امتیاز خود هایحزبی هم به ارزیابان و
 .شودمی ارزیابی در خطا موجب شونده ادراک و کننده ادراک شباهت یعنی دارند؛ بیشتری اعتماد دارند، آنها به

گیهری  گیری شخصی از سوی سرپرست. منظور از جههت این خطا مربوط است به جهتای یا تفکر قالبي: برخورد كلیشه
ههای  اه تصهمیم گیهری  های شخصی که آگاهانهه و اغلهب ناخودآگه   ها، گرایشات و پیش داوریشخصی عبارت است از جانبداری

دهد. مانند وقتی که ارزیاب عملکرد کارمندانی را که خصوصیات و صفاتی شبیه بهه خهود را دارنهد    ارزیاب را تحت تأثیر قرار می
 .کند و یا برعکسباالتر ارزیابی می

د و لی شونهای اجتماعی بر اساس اطالعات ساده مشهود مثل جنسیت، نژاد و مکان ایجاد میبراین اساس طبقه
های شوند، قابل مشاهده نیستند. ما همیشه در صدد پیش بینی رفتار دیگران در موقعیتخصوصیاتی که به آنها داده می

ها دهیم. کلیشههای مشخص قرار میها و مجموعهمتفاوت هستیم؛ از این رو زمانی که اطالعات کافی نداریم آنها را در گروه
 .[1]عیض در ارزیابی قرار بگیرندممکن است مبنایی برای تعصب و تب

 معمهوال . دههد مهی  روی آنها استحقاق حد از بیش کارکنان با ارفاق و نرمش با ارزیابی در خطا نوع این :گیریآسان خطای
 یسهتم س کل آید، پیش ندرت به هاپاداش این اگر. دارند را ترفیع و حقوق اضافه مثالً پاداش با همراه باال، ارزیابی انتظار کارکنان
 ممکهن  هسهتند،  خشن یا گیر سخت که سرپرستانی. آید پیش است ممکن نیز خطا این عکس. شودمی روبرو شکست با ارزیابی
 هها واژه از غلطی تعابیر و معانی سرپرستان که است این خطا این دیگر منبع. کنند ارزیابی هستند که آنچه از کمتر را همه است

 قهرار  تهأثیر  مهورد  را ارزیابهان  آمهوزش  به نیاز منابع، سایر و خطا منبع این. باشند داشته یارزیاب هایفر  سنجش هایمقیاس و
 .[16]دهندمی

 
 كاهش مشکالت ارزیابي عملکرد. 2-3

ها با آن روبرو هستند، این موضوع نباید باعث شود تا آنها از این کار دلسرد باوجود تمامی این خطاها و مسائلی که سازمان
 هایی ارائه شده است که از این قرارند:گردند. برای حل این مشکالت راه حل

که کارهایی زیهاد بهه نحهو احسهن      از آنجا که عملکرد موفقیت آمیز مستلز  این استاز چندین شاخص استفاده شود: *
ای که شخص بهر  ی آن کارهارا شناسایی کرد و آنها را مورد ارزیابی قرارداد. هرقدر شغل یا وظیفهانجا  شود، از این رو باید همه
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رزیهابی  های بیشتری استفاده کرد. همه کارهها نبایهد مهورد ا   تر باشد، باید برای ارزیابی عملکرد وی از شاخصعهده دارد پیچیده
شهود، بایهد مهورد    قرارگیرد. اقدامات مهم یا به اصطالح سرنوشت سازی راکه موجب عملکرد بسیار عالی یا بسیار ضعیف فرد می

 ارزیابی قرارداد. 
ای بها  هایی که ظاهراً با عملکرد خوب رابطه مستقیم دارند، درواقع هیچ رابطهبسیاری از ویژگیها: بي توجهي به ویژگي*

گیرنهد،  ههای بهاالیی مهی   هایی همچون وفاداری، خالقیت و جرأت نمرهشناسیم که از نظر ویژگیارند. ما کسانی را میعملکرد ند
ولی عملکردهای بسیار ضعیفی دارند. از سوی دیگر، کسانی هم هستند کهه عملکردشهان بسهیار عهالی اسهت، ولهی ازنظهر ایهن         

 گیرند.  های بسیار پایینی میها نمرهویژگی
کنند، احتمال دستیابی به باافزایش تعداد کارمندانی که درباره عملکرد کارکنان قضاوت مینفر را ارزیابي كنند:  *چندین
ای باشد که برروی یک منحنی توزیع عادی یا نرمال قرار گیهرد،  ها به گونهیابد. اگر خطاهای ارزیابتر افزایش میاطالعات دقیق

 کنند در بخش میانی منحنی قرار خواهد گرفت.  که عملکرد هارا ارزیابی می در آن صورت افزایش تعداد کارمندانی
هایی که تخصص دارند کارمندان را مورد ارزیابی قهرار دهنهد.   ها باید درزمینهشود که داورچنین توصیه میگزینش داور: *

به داوری بنشینند، فرایند ارزیابی از درجه باالتری هایی که شایستگی ارزیابی آنهارا دارند ها تنها در همان ابعاد یا زمینهاگر داور
شود که داور باید تاحد امکان به فردی که مورد ارزیهابی  ازاعتبار و اعتماد برخوردار خواهدشد. از این رو، به طور کلی توصیه می

 گیرد از نظر سطع سازمانی نزدیک باشد.  قرار می
ای پیدا کند، راه حل این اسهت کهه   رای ارزیابی عملکرد، کارمندان شایستهاگر سازمانی نتواند بآموزش دادن به داوران: *
توان از دهد میهایی را تربیت نماید یا کسانی را در این زمینه آموزش بدهد. مدارک و شواهدی در دست است که نشان میداور

شاهد عملکرد کارمندان باشند و رفتارآنها را  توانندهایی که مدیران میای تربیت کرد. در کارگاهطریق آموزش، داورهای شایسته
ها معمهوال از یهک تها سهه روز     گیری زیاد است. دوره این کارگاهای یا خطای سهلارزیابی کنند، احتمال کم شدن خطاهای هاله

ه اثر رسد کاست، ولی همیشه ضرورت ندارد که چندین ساعت صرف آموزش کارمندان برای داوری نمود. ولی چنین به نظر می
 .[17]رود. این به این معنی است که جلسات آموزش را باید به صورت مرتب دایر کردآموزش به تدریج از بین می

 

 روش تحقیق . 3
پیمایشهی اسهت. از نظهر     -هها، توصهیفی   آوری دادهی جمعاین پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از نظر ماهیت و شیوه

ی آمهاری، پیمایشهی اسهت و در شهمار     آوری نظهرات جامعهه  از پرسشهنامه بهرای جمهع    آماری این پژوهش بهه دلیهل اسهتفاده   
باشهد.  های کهاربردی مهی  و از نوع پژوهشپردازد، توصیفی ی آنچه هست میگیرد؛ و چون به مطالعههای آماری قرار میپژوهش

گیری این پهژوهش از  روش نمونهاست. نفر از کارکنان شرکت مدیریت تولید برق اصفهان  700جامعه آماری این پژوهش شامل 
 شود.  گیری تصادفی ساده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه مینوع نمونه
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n  ،تعداد نمونه =N(700= حجم جامعه مورد نظر  ،)α (05/0= سطع معناداری) 
Zدرصد است. که  95ین تحقیق سطع اطمینان شود. در ا= مقدار متغیر واحد متناظر با سطع اطمینان در نظر گرفته میz 

 . باشدمی 96/1متناظر با آن 
d )در نظر گرفته شده است.  1/0= میزان اشتباه مجاز است که در این پژوهش مقدار آن  )دقت برآورد 
2 ز جایگذاری در بدست آمد و پس ا 56/0نفر از کارکنان، مقدار آن  30گیری مقدماتی از = واریانس جامعه است که با نمونه

پرسشنامه قابل  155به دست آمد که این تعداد پرسشنامه بین کارکنان توزیع شد و در نهایت  164فرمول مقدار حجم نمونه 
 تحلیل جمع آوری گردید. 

ه است و از از روش کتابخانه ای استفاده شد اطالعات مربوط به پیشینه و ادبیات پژوهشآوری برای جمعدر این پژوهش 
های پیمایشی و میدانی است، در این پژوهش آوری اطالعات اولیه در پژوهشکه پرسشنامه متداولترین ابزار برای جمع آنجا

پرسشنامه ای که .گردیده استهای پژوهشی از پرسشنامه استفاده جهت گردآوری اطالعات مربوط به آزمون یا بررسی فرضیه
 ت:در این پژوهش استفاده شده است شامل دو بخش اس
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فاده ورد استباهدف جمع آوری اطالعات شخصی پاسخگویان طراحی شده و عمدتاًبرای آمار توصیفی م پرسشهای عمومی:
مکاری هاین قسمت شامل جنسیت، سطع تحصیالت، سابقه خدمت، سن، رسته شغلی، نوع های قرار گرفته شده است.پرسش

 بسته مطرح شده اند.های بوده است که به صورت پرسش
های رپرسش ابتدایی مربوط به متغی 20عدد است؛ 44پرسشنامه این تخصصی هایسوال تعداد تخصّصی:های پرسش

 یر وآلن استفاده شد. می پرسشنامهاست که از پرسش بعدی مربوط به متغیّر وابسته 24ساخته است و  مستقل، که محقق
فهت و  اتید قرار گراسبرخی از ی صوری، پرسشنامه در اختیار به منظور اطمینان از روایی پرسشنامه، با استفاده از روش روای

ته ی پژوهش دارای روایی محتوا دانسنظرات اصالحی آنان در طراحی نهایی پرسشنامه منظور گردید. در این صورت، پرسشنامه
 شده است. 

مطالعه مقدماتی انجا  شهده،  آلفای کرونباخ استفاده شده و طی  ی پایایی پرسشنامه از ضریبدر این پژوهش برای محاسبه
 15مورد بررسی قرار گرفته است. الز  به ذکر است، ابزاری که آلفای کرونباخ آن بهاالتر از سهطع مقهدار کمینهه کهه توسهط نهانلی       

باشد، از جنبه پایایی در حد مناسبی قرار دارد. لهذا پرسشهنامه مهورد اسهتفاده پایها در نظهر        7/0( پیشنهاد گردید یعنی 1987)
 . نشان داده شده استشماره یک شده است. نتایج حاصل در جدول  گرفته
 

 های پرسشنامه به تفکیک متغیرهای پژوهشضریب آلفای کرونباخ گویه  -1جدول 

 

 

 

 

 متغیرهای تأثیر تعیین و پژوهش هایفرضیه آزمون منظور به و توصیفی آمار از هاداده تحلیل و تجزیه جهت پژوهش این در

 مورد امپیوتریک افزار نر . است شده استفاده( ساختاری معادالت سازی مدل) استنباطی آمار از وابسته متغیر بر مستقل

 .است بوده Amos 20 و SPSS 20 استفاده

 

  یافته ها. 3-1
اده استف (KS)سمیرنوف ا-های یک متغیر کمی از آزمون کولموگوروفتوزیع داده جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد

زیع ر، نرمال بودن توباشد. در پژوهش حاضها میعای مطرح شده در مورد نوع توزیع دادهفرض صفر، اد شود. در این آزمون،می
 گیرد. مورد بررسی قرار می KSها با استفاده از آزمون داده

 
 5-4ل در جدوانی اسمیرنوف مربوط به متغیر خطاهای ارزیابی عملکرد و تعد سازم -آزمون کولموگوروفده نتایج بدست آم

% است و 5زیرا سطع معنی داری بیش از  کنندورد بررسی از توزیع نرمال پیروی میمدهند که متغیرها در نمونه نشان می
 های آماری پارامتریک استفاده نمود. ن از آزمونتواها میشود. بنابراین برای آزمون فرضیهفرض صفر رد نمی

 
 اسمیرنوف متغیرها -نتایج آزمون کولموگروف  - 2جدول 

 سطح معناداری سمیرنوفا-مقدار آماره كولموگروف انحراف معیار میانگین متغیرهای پژوهش

 059/0 63/1 306/0 971/3 خطاهای ارزیابي عملکرد

 088/0 001/4 500/0 344/3 تعهد سازماني

 

                                                           
15. Nunnally 

 ضریب آلفای كرونباخ مولفه ها

 735/0 خطاهای ارزیابی عملکرد
 837/0 تعهدسازمانی
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است. استفاده شده  Pو  CR16پس از بررسی و تأیید الگوها، برای آزمون معناداری فرضیات از دو شاخص جزئی مقدار بحرانی
آید. بر اساس به دست می "خطای استاندارد"بر  "تخمین وزن رگرسیونی"مقدار بحرانی مقداری است که از حاصل تقسیم 

شود از این مقدار، پارامتر مربوط در الگو، مهم شمرده نمی باشد. کمتر 96/1د بیشتر از ، مقدار بحرانی بای05/0سطع معناداری 
های رگرسیونی با مقدار حاکی از تفاوت معنادار مقدار محاسبه شده برای وزن Pبرای مقدار  05/0و همچنین مقادیر کوچکتر از 

 استفاده شده است.  شماره یک ت ساختاری در شکل از مدل معادالات برای سنجش فرضیدارد.  95/0صفر در سطع اطمینان 

 

 
 پژوهشمدل معادالت ساختاری  -1 شکل

. های برازش این مدل بر اساس سه دسته شاخص مطلق، تطبیقی و مقتصد نشان داده شده استشاخصشماره سه  در جدول
 باشد. ها تایید کننده این مدل میمقدار شاخص

 
 پژوهشمعادالت ساختاری های برازش مدل شاخص - 3 جدول

نوع 
 شاخص

مقدار استاندارد  نام شاخص
 شاخص

مقدار شاخص در 
 الگوی مورد نظر

 گیرینتیجه

 برازش الگو مناسب است CMIN --- 342/1896 مطلق

P - Value  برازش الگو مناسب است 051/0 05/0بیشتر از 

 برازش الگو مناسب است 910/0 9/0بیشتر از  TLI تطبیقي

CFI  برازش الگو مناسب است 902/0 9/0بیشتر از 

 RMSEA  برازش الگو مناسب است 079/0 08/0کمتر از 

 
 مقتصد

 

PNFI برازش الگو مناسب است 565/0 5/0بزرگتر از 
PCFI  برازش الگو مناسب است 646/0 5/0بزرگتر از 

(CMIN/DF) برازش الگو مناسب است 049/3 5کمتر از 
 

 های برازش در وضعیت مطلوب قرار دارد. شاخص تما  پژوهشمدل معادالت ساختاری شماره سه با توجه به جدول 
 نتایج حاصل از فرضیات در جدول شماره چهار نشان داده شده است.

                                                           
16 Critical Value  
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 پژوهشهای نتایج حاصل از تایید فرضیه -4جدول 

 نتیجه P مقدار بحراني ضریب مسیر مسیر ردیف
 تایید *** 478/2 -37/0 تعهدسازماني كاركنان < ---خطاهای ارزیابي عملکرد 1

 تایید 003/0 966/2 -35/0 تعهدسازماني < ----نگری خطای تازه 2

 تایید *** 963/2 -34/0 تعهدسازماني كاركنان < ----ای خطای هاله 3

 تایید 014/0 469/2 20/0 تعهدسازماني كاركنان < ----خطای آسان گیری 4

 تایید *** 321/2 -24/0 تعهدسازماني كاركنان < ---- خطای شبیه من 5

 تایید *** 001/2 -15/0 تعهدسازماني كاركنان < ----ای خطای كلیشه 6

 تایید *** 091/2 -41/0 تعهدسازماني كاركنان < ---- خطای اولین برخورد 7

 تایید *** 213/2 -31/0 تعهدسازماني كاركنان < ---- خطای مقابله 8

 باشد. می 001/0اول *** به معنای مقدار کمتر از در تمامی جد
 

  گیرینتیجه .4
ی دهد که خطاهانشان می "خطای ارزیابی عملکرد بر تعهد سازمانی تأثیر دارد"ی اول مبنی بر آنکه نتایج مربوط به فرضیه -1

 -37/0تأثیر دارد و ضریب تأثیر آن  بر تعهد سازمانی کارکنان 95/0ارزیابی عملکرد به عنوان متغیر مستقل در سطع اطمینان
 واحد یک ازای باشد. این نشان دهنده تأثیرمنفی وغیر مستقیم خطاهای ارزیابی عملکرد بر تعهد سازمانی است. یعنی بهمی

 شد. از این رو بسیار برای ایجاد مستقیم غیر جهت تعهدسازمانی، در در تغییر واحد -37/0 عملکرد ارزیابی خطاهای در تغییر
عملکرد جلوگیری نموده وبدین  ارزیابی خطاهای بروز مدیران شرکت مدیریت تولید برق شهر اصفهان مفیدخواهد بود که از

 صورت باعث افزایش تعهد کارکنان در سازمان شوند. 
 خطهای  "ددار تهأثیر  کارکنهان  تعهدسهازمانی  بهر نگهری  تازه خطای "براینکه  مبنی فرعی اول فرضیه به آزمون مربوط نتایج -2

باشهد. ایهن   مهی  -35/0 آن تهأثیر  ضهریب  و دارد تأثیر تعهدسازمانی بر ٪95اطمینان سطع در مستقل متغیر عنوان بهنگری تازه
 خطهای  در تغییهر  واحهد  یهک  ازای بهه  یعنهی . اسهت  تعهدسهازمانی  بهر نگری تازه خطای غیرمستقیم و منفی تأثیر دهنده نشان
 .  شد خواهد ایجاد غیرمستقیم جهت کارکنان، در ازمانیدرتعهدس تغییر واحد -35/0نگری تازه
، نشان داد کهه  "دارد تأثیر کارکنان تعهدسازمانی برای هاله خطای "فرعی دو  مبنی بر اینکه  فرضیه آزمون به مربوط نتایج -3

می  -34/0 آن تأثیر یبضر و دارد تأثیر کارکنان تعهدسازمانی بر ٪95اطمینان سطع در مستقل متغیر عنوان بهای هاله خطای
 خطهای  در تغییهر  واحهد  یهک  ازای به یعنی. است تعهدسازمانی برای هاله خطای غیرمستقیم و منفی تأثیر دهنده نشان و باشد
 .  شد خواهد ایجاد غیرمستقیم جهت تعهدسازمانی، در در تغییر واحد -34/0ای هاله
 ، خطهای "دارد تهأثیر  کارکنان تعهدسازمانی برگیری آسان خطای "ه فرضیه فرعی سو  مبنی بر اینک آزمون به مربوط نتایج -4

باشهد. ایهن   مهی  20/0 آن تهأثیر  ضریب و دارد تأثیر تعهدسازمانی بر ٪95اطمینان سطع در مستقل متغیر عنوان بهگیری آسان
 خطهای  در تغییهر  واحهد  یهک  ازای بهه  یعنهی . اسهت  تعهدسهازمانی  بهر گیهری  آسان خطای مستقیم و مثبت تأثیر دهنده نشان
 .  شد خواهد ایجاد مستقیم جهت تعهد سازمانی، در در تغییر واحد 20/0گیری آسان

، خطای "دارد تأثیر کارکنان تعهدسازمانی بر من شبیه خطای "اینکه بر مبنی فرعی چهار  فرضیه آزمون به مربوط نتایج -5
 باشدمی -24/0 آن تأثیر ضریب و دارد تأثیر کارکنان انیتعهدسازم بر ٪95اطمینان سطع در مستقل متغیر عنوان شبیه من به

 شبیه خطای در تغییر واحد یک ازای به یعنی. است تعهدسازمانی بر من شبیه خطای غیرمستقیم و منفی تأثیر دهنده نشان و
 . شد خواهد ایجاد غیرمستقیم جهت تعهدسازمانی، در در تغییر واحد -24/0 من
 ، خطای"دارد تأثیر کارکنان تعهدسازمانی برای کلیشه خطای "اینکه بر پنجم مبنی فرعی فرضیه آزمون به مربوط نتایج -6

 باشد می -15/0 آن تأثیر ضریب و دارد تأثیر کارکنان تعهدسازمانی بر ٪95اطمینان سطع در مستقل متغیر عنوان بهای کلیشه
 خطای در تغییر واحد یک ازای به یعنی. است ازمانیتعهدس برای کلیشه خطای غیرمستقیم و منفی تأثیر دهنده نشان و

 . شد خواهد ایجاد غیرمستقیم جهت تعهدسازمانی، در در تغییر واحد -15/0ای کلیشه
، "دارد  تأثیر کارکنان تعهدسازمانی بر برخورد اولین خطای "اینکه  بر ششم مبنی فرعی فرضیه آزمون به مربوط نتایج -7

 آن تأثیر ضریب و دارد تأثیر کارکنان تعهدسازمانی بر ٪95اطمینان سطع در مستقل متغیر وانعن به برخورد اولین خطای
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 واحد یک ازای به یعنی. است تعهدسازمانی بر برخورد اولین خطای غیرمستقیم و منفی تأثیر دهنده باشد. این نشانمی -41/0
 . شد خواهد ایجاد غیرمستقیم جهت درتعهدسازمانی،  در تغییر واحد -41/0 برخورد اولین خطای در تغییر

 ، خطای"دارد  تأثیر کارکنان تعهدسازمانی بر مقابله خطای "اینکه  بر هفتم مبنی فرعی فرضیه آزمون به مربوط نتایج -8
باشد. می -31/0 آن تأثیر ضریب و دارد تأثیر کارکنان تعهدسازمانی بر ٪95اطمینان سطع در مستقل متغیر عنوان به مقابله

 مقابله خطای در تغییر واحد یک ازای به یعنی. است تعهدسازمانی بر مقابله خطای غیرمستقیم و منفی تأثیر دهنده ین نشانا
 . شد خواهد ایجاد غیرمستقیم جهت تعهدسازمانی، در در تغییر واحد -31/0

 شود:می بر اساس فرضیات پژوهش پیشنهادات زیر داده
دهد خطاهایی که در مراحل ارزیابی عملکرد کارمندان شود نشان میی اول پذیرفته میرضیهآنچه در این پژوهش به عنوان ف-1

تواند بر تعهد آنها نسبت به سازمان تأثیر گذار باشد. از این رو به مدیران به ویژه مهدیران مهدیریت   دهد مییک سازمان روی می
ابی عملکهردی کهه میهزان خطهای روی داده در آن بهه میهزان       شود با تدوین یک نظا  ارزیتولید برق شهر اصفهان پیشنهاد می

 حداقل خود باشد باعث تقویت تعهد سازمانی گردند.  

برخورد، مقابله  اولینای، من، کلیشه شبیهگیری، آسانای، نگری، هاله براساس فرضیات این پژوهش به ترتیب خطاهای تازه-2 
گهردد مهدیران سهطع عهالی ایهن      ارمندان اثر بگذارند. در نتیجه پیشهنهاد مهی  توانند به صورت معنا داری بر تعهد سازمانی کمی

ها را در طهی ارزیهابی عملکهرد    های آموزشی برای ارزیابان، احتمال بروز این خطاهای مناسب و برگزاری دورهسازمان با آموزش
 کاهش دهند.  

ن و مسئولیت پذیری اجتماعی آنها، سیستم پاداش های ارزیابی عملکرد، حس همدلی و نوع دوستی در میان کارکنانظا  -3 
 ی آنها اثر گذار باشد. توانند بر تعهد کارمندان و یا رفتار مسئولیت پذیرانهمادی و معنوی می

های تشویق و تنبیه و آموزش و امثال آن به نتایج عملکرد و مشخص بودن سهم هر فرد یها گهروه در   ارتباط دادن به سیستم-4
ملکرد را فهراهم  ی کار مندان در تحقّق اهداف سازمان و تعهّد به سیستم ارزیابی عر خودکار موجبات مشارکت همهنتایج، به طو

 های ارزیابی عملکرد دخالت داده شوند. نماید، به ویژه اگر خود کارمندان در تهیّه و تدوین شاخصمی

هها بها   گیهری قت را در ارزیابی افزایش داده و در نتیجه تصمیمتواند دهای ارزیابی عملکرد متنوّع و جدید میاستفاده از روش-5
ی ارزیهابی چنهد منبعهی از اعتبهار     درجه بهه واسهطه   360هایی مانند صحت اطمینان باالتری اتخاذ گردند. به عنوان مثال روش

 های دقیق از این روش استفاده کرد.  توان در ارزیابیباالیی بر خورداربوده و می
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