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Прояв ідіосинкратичного ефекту оцінки продуктивності працівників
Оцінка продуктивності є основою управління людським капіталом та отримала значну увагу з боку вчених та
дослідників у їх прагненні розробити точні, об’єктивні та ефективні системи управління продуктивністю. В
ході опитування проаналізовано переважання ідіосинкратичного відхилення оцінки у системі оцінки
продуктивності та зроблено оцінку ступеня його впливу. Також визначено кореляцію між рисами характеру та
схожостями між характеристиками роботи оцінювачів та оцінкою результатів їх продуктивності. У статті
надано емпіричні докази прояву ідіосинкратичного відхилення оцінки у досліджуваній компанії.
Ідіосинкратичні тенденції оцінки показали значний вплив на оцінку продуктивності. На більш ніж третину
змін у оцінці вплинули такі ідіосинкратичні фактори як схожості між рисами характеру та характеристиками
роботи. Також зроблено висновок про позитивну кореляцію між схожостями у характеристиках, рисами
характеру оцінювачів і оцінюваних, а також висновками оцінювача.
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Проявление идиосинкратического эффекта оценки производительности работников
Оценка производительности является основой управления человеческим капиталом и получила значительное
внимание со стороны ученых и исследователей в их стремлении разработать точные, объективные и
эффективные системы управления производительностью. В ходе опроса проанализировано преобладание
идиосинкратического отклонения оценки в системе оценки производительности и сделана оценка степени его
влияния. Также определена корреляция между чертами характера и сходствами между характеристиками
работы оценщиков и оценкой результатов их производительности. В статье предоставлены эмпирические
доказательства проявления идиосинкратического отклонения оценки в исследуемой компании.
Идиосинкратические тенденции оценки показали значительное влияние на оценку производительности. На
более чем треть изменений в оценке повлияли такие идиосинкратические факторы как сходства между
чертами характера и характеристиками работы. Также сделан вывод о положительной корреляции между
сходствами в характеристиках, чертами характера оценщиков и оцениваемых, а также выводами оценщика.
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