تقٌٌم أداء العاملٌن
Employees Performance Appraisal
أ.وائل محمد جبرٌل
1المقدمة:تعد عملٌة قٌاس و تقوٌم األداء من العملٌات المهمة التً تمارسها إدارة الموارد البشرٌة ,
فعن طرٌق القٌاس و التقوٌم تتمكن المنظمة من الحكم علً دقة السٌاسات و البرامج التً
تعتمدها  ,سوا ًء كانت سٌاسات استقطاب و اختٌار و تعٌٌن  ,أو برامج و سٌاسات تدرٌب و
تطوٌر و متابعة لمواردها البشرٌة.
ومع مستوى العاملٌن أنفسهم تعتبر عملٌة القٌاس و التقوٌم وسٌلة ٌتعرف من خاللها الفرد
العامل علً نقاط القوة و الضعف فً أدائه و خاصة عند اإلعالن عن نتائج تقوٌم األداء من
قبل المنظمة  ,وعن طرٌقها ٌتمكن الفرد من تطوٌر نقاط القوة و معالجة نقاط الضعف ,
اعتماداً فان العملٌة تعتبر مهمة لجمٌع المستوٌات فً المنظمة ابتدا ًء من اإلدارة العلٌا و
انتها ًء بالعاملٌن فً أقسام و وحدات اإلنتاج.
فبالرغم من أن الفرد العامل ٌستطٌع أن ٌطلع بشكل غٌر رسمً علً أدائه من خالل زمالء
العمل أو الرإساء  ,إال أن تقوٌم األداء أسلوب رسمً و نظامً قد ٌخلق الشعور بالشقة
لدي العامل بجدٌة المنظمة التً ٌعمل فٌها مما ٌزٌد من إنشداده و والئه لمنظمته و عمله
بشكل اكبر  ,و بسبب هذا التؤثٌر فقد أولت المنظمات اهتمام خاص و خصصت الكثٌر من
الموارد لدعم و توجٌه عملٌة قٌاس و تقوٌم عاملٌها و هذا ما حدي بالكثٌر من الكتاب و
الباحثٌن فً أدب الموارد البشرٌة باعتبار العملٌة مفتاح النجاح  Success Keyللمنظمة و
وسٌلة من وسائل ردم الفجوة بٌن األداء و العاملٌن.
2مفهوم تقٌٌم األداء:تتجه وظائف إدارة األفراد و سٌاساتها و قراراتها نحو تحقٌق أداء فعال و إنتاجٌة عمل
مرتفعة  ,فالتخطٌط للقوى العاملة و تصمٌم برامج االختٌار و التوظٌف  ,و التدرٌب و
التنمٌة  ,و سٌاسات األجور و الحوافز  ,و تعزٌز دور القٌادة و اإلشراف  ,و تهٌئة طرق و
وسائل االتصال المالئمة  ,كلها فعالٌات تنفٌذٌة تختص بها إدارة شإون األفراد فً المنظمة
 ,بهدف زٌادة فاعلٌة أداء العاملٌن و كسب ودهم و والئهم وصوالً إلً اعلً إنتاجٌة ممكنة
.
3أهمٌة تقٌٌم األداء:ٌعتبر تقٌٌم األداء عملٌة مستمرة و منظمة و تحقق فوائد عدٌدة سواء للمنظمة أو للعاملٌن
أنفسهم  ,و أهم هذه الفوائد:
ٌ1.عتبر تقٌٌم األداء أساسا التخاذ القرارات المتعلقة بالسٌاسات العامة لألجور و المكافآت

و الحوافز بشكل ٌحقق مبدأ العدالة النسبٌة فً عوائد األفراد  ,كما و تعتبر نتائج األداء
أسسا موضوعٌة لسٌاسات الترقٌة و النقل.
ٌ2.عتبر تقٌٌم األداء مرشداً لتحدٌد هٌكل العمالة فً المنظمة و تحدٌد األعداد الالزمة من
القوي العاملة  ,و فً التخطٌط لبرامج و سٌاسات االختٌار و التعٌٌن  ,و فً تقدٌر مدي
صالحٌة اختبارات التوظف  ,و إلعادة النظر فً تطبٌق مبدأ الشخص المناسب فً المكان
المناسب لقدراته و مهاراته.
ٌ3.سهم تقٌٌم األداء فً تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة و التنموٌة علً أساس جوانب الضعف
فً األداء.
ٌ4.ساعد تقٌٌم األداء فً الكشف عن الطاقات و القدرات الكامنة لدي األفراد من اجل
استغاللها و توظٌفها لزٌادة مستوي األداء الحالً.
5.تشٌر نتائج تقٌٌم األداء إلً مدي ناجح أنماط القٌادة و اإلشراف المستخدمة.
ٌ6.عتبر تقٌٌم األداء أساسا لعملٌة التطوٌر اإلداري سواء فً ما تعلق منها بالجوانب
التنظٌمٌة للمنظمة أم بجوانب العمل نفسه.
ٌ7.كفل تقٌٌم األداء استمرار الرقابة علً أداء العاملٌن ٌ.ساهم تقٌٌم األداء فً رفع الروح
المعنوٌة لألفراد و خلق مناخ تسود فٌه مبادئ العالقات اإلنسانٌة  ,و ذلك نتٌجة شعور
العاملٌن بان مختلف سٌاسات و إجراءات األداء فً التوظٌف و التوزٌع و التدرٌب و
الترقٌة و التحفٌز تقوم علً أسس موضوعٌة و عادلة  ,مما ٌوطد العالقة بٌنهم و بٌن
اإلدارة.
4عناصر تقٌٌم األداء:إن عملٌة تقٌٌم األداء تنطوي ضمنا علً قٌاس األداء الفعلً و مطابقته مع األداء المعٌاري
 ,إذا لقٌاس األداء بمإشراته الكمٌة و النوعٌة البد من وجود معاٌٌر أداء تكون صالحة
لقٌاس األداء الفعلً بعٌداً عن كل تحٌز أو محاباة  ,و هذا ٌعنً أن تقٌٌم أداء األفراد ٌتطلب
توفر عنصرٌن أساسٌٌن ,وجود معاٌٌر لألداء و قٌاس األداء الفعلً  ,و نتناول فٌما ٌلً
هذٌن العنصرٌن(1):
4-1معاٌٌر األداء:
تعتبر معاٌٌر األداء أو معدالت األداء مصدراً فً الحصول علً المعلومات الالزمة لتقٌٌم
أداء األفراد  ,و تختلف هذه المعاٌٌر باختالف طبٌعة النشاط الذي تمارسها المنظمة و
األهداف التً تسعً لتحقٌقها.
4-2قٌاس األداء الفعلً:
ٌعتبر قٌاس األداء الفعلً عملٌة ٌتم بمقضاتها جمع و تجهٌز البٌانات المتعلقة بناتج األداء
المحقق فً مدة زمنٌة معٌنة  ,لٌتم بعد ذلك مقارنة المحقق الفعلً مع معاٌٌر األداء
الموضوعٌة  ,و تتطلب عملٌة قٌاس األداء الفعلً وجود مقاٌٌس ٌتم تصمٌمها علً أساس
معاٌٌر األداء المحددة سابقا ً  ,بمعنً أن مقاٌٌس نتاج األداء الفعلً مشتقة من المعدالت
المعٌارٌة لهذا األداء.

5استخدامات تقوٌم األداءUses Of Performance Appraisal:ٌمكن للمنظمة اإلفادة من نتائج تقوٌم أداء العاملٌن فً المجاالت التالٌة:
1.التخطٌط و إعادة التخطٌط االستراتٌجً:
ترتبط عملٌة تحدٌد أو تغٌٌر الخطط اإلستراتٌجٌة فً المنظمة بالكثٌر من المتغٌرات و أهم
هذه المتغٌرات هً تلك المتعلقة بالموارد البشرٌة من حٌث قدرتها و كفاءتها و إمكانٌاتها ,
و إمكانٌة استثمار الطاقات الكامنة بشكل فاعل  ,و لذلك فان نتائج التقوٌم هً مإشرات
واقعٌة توفر للمخطط المعلومات الالزمة للتخطٌط االستراتٌجً المتوافق مع ما سٌتوفر من
موارد بشرٌة.
2.تطوٌر األفراد:
تستخدم نتائج التقوٌم فً تطوٌر األفراد فً المنظمة من خالل ما توفره من معلومات حول
نقاط القوة و الضعف لدي األفراد العاملٌن و تساعد اإلدارة فً اعتماد األسس السلٌمة فً
تدعٌم نقاط القوة و تصمٌم البرامج التدرٌبٌة و التطوٌرٌة للسٌطرة علً نقاط الضعف.
3.رفع دوافع األفراد:
أن المعلومات المرجعة لألفراد العاملٌن ذات أهمٌة كبٌرة  ,إذ تعد احد العناصر األساسٌة
فً اإلثراء الوظٌفً  ,فالعاملون ٌتطلعون دوما إلً معرفة تطورات اإلدارة عنهم و عن
أدائهم بهدف السعً إلً تحسٌن أدائهم ذاتٌا ً.
4.بناء نظام عادل للحوافز التشجٌعٌة:
تخدم نتائج تقوٌم األداء فً تصمٌم أنظمة عادلة للحوافز التشجٌعٌة  ,إذ أن هنالك أسسا فً
تصمٌم الحوافز تختلف باختالف الوظائف و المتغٌرات البٌئٌة المإثرة علً األداء  ,و لذلك
فان نظام تقوٌم األداء البد أن ٌؤخذ بنظر االعتبار هذه المتغٌرات لتوفٌر المعلومات الصادقة
عن نتائج التقوٌم و التً تساهم فً تصمٌم نظام حوافز عادل.
لذلك فان هذه الوظائف تستلزم تصمٌم نظام حوافز ٌستند علً المهارات Skill - Based
Incentivesأي أن عملٌة تقوٌم األداء لمثل هذه الوظائف تركز علً المهارات.
6طرق تقٌٌم األداء  :تنقسم طرق تقٌٌم األداء إلى:6-1الطرق التقلٌدٌة:وتنقسم إلى:
6-1-1طرٌقة التقٌٌم ببحث الصفحات أو الخصائص :
تقوم تلك الطرٌقة علً تحدٌد عدد معٌن من الصفات أو الخصائص و إعطاء الفرد تقدٌراً
معٌنا ً بحسب توافر كل من تلك الخصائص فٌه حسب تلك التقدٌرات و ٌصبح المجموع
ممثالً للمستوي الذي ٌعتقد أن التقٌٌم انه ٌمثل الشخص.
عٌوب الطرٌقة:
·العٌب األساسً الذي تعانً منه طرٌقة التقٌٌم عن طرٌق بحث الصفات و الخصائص هو

أن الفرد القائم بعملٌة التقٌٌم قد ٌكون متحٌزاً فً تقدٌره.
·بمعنً أخر ٌمٌل الرئٌس إلً الحكم علً الشخص من خالل معرفته بناحٌة معٌنة من
نواحً الضعف أو القوة فٌه.
·النقد الثانً الذي ٌوجه لتلك الطرٌقة هو أن شخصٌة القائم بالتقٌٌم و طرٌقة تفكٌره و
اتجاهاته قد ٌترتب علٌها أن ٌعطً تقدٌرات اعلً من الواقع لكل من ٌقوم بتقٌٌمه إذا كان
متساهالً.
6-1-2طرٌقة الترتٌب:
و تلك الطرٌقة تتلخص ببساطة فً أن ٌطلب من كل مشرف أن ٌقوم بترتٌب األفراد
التابعٌن له ترتٌبا ً تنازلٌا ً من األحسن إلً األسوأ علً أساس األداء العام للعمل  ,و ال شك
أن تلك الطرٌقة رغم بساطتها و سهولتها إال أنها ما زالت تعانً من نفس نقط الضعف التً
تعانً منها الطرٌقة األولى.
6-1-3طرٌقة المقارنة بٌن العاملٌن:
فً هذه الطرٌقة ٌتم تقسٌم جمٌع العاملٌن فً إدارة واحدة إلً أزواج بحٌث ٌتم وضع كل
موظف فً مجموعة مع موظف أخر ثم المقارنة بٌنهما و بٌان أٌهما أفضل.
و تتمٌز هذه الطرٌقة بؤنه إذا قام أكثر من شخص بعملٌة المقارنة ففً الغالب سوف ٌصلون
إلً نفس النتائج تقرٌبا ً عما لو اتبعت أي طرٌقة أخرى من طرق قٌاس الكفاءة.
6-2الطرق الحدٌثة:
6-2-1طرٌقة التوزٌع اإلجباري :
الطرٌقة الرابعة هً طرٌقة التوزٌع اإلجباري و فً هذه الطرٌقة ٌتم تقٌٌم الشخص علً
أساس األداء العام للعمل.
و تتم العملٌة علً النحو التالً:
·تتم كتابة األفراد المطلوب تقٌٌم أدائهم علً بطاقات صغٌرة كل اسم علً بطاقة منفصلة.
·ٌطلب من الشرف أن ٌوزع البطاقات علً خمس مجموعات كالتالً:
أ -المجموعة األولً  -ضعٌف.
ب -المجموعة الثانٌة  -اقل من المتوسط.
جـ  -المجموعة الثالثة  -متوسط.
د -المجموعة الرابعة  -اعلً من المتوسط.
هـ -المجموعة الخامسة  -جٌد جداً.
6-2-2طرٌقة االختٌار اإلجباري:

تقوم تلك الطرٌقة علً تجمٌع عدد كبٌر من العبارات التً تصف أداء العمل  ,و ٌتم توزٌع
تلك العبارات فً ثنائٌات كل منها تعبر عن صفتٌن اٌجابٌتٌن و األخرى تعبر عن صفتٌن
سلبٌتٌن فً األداء مثال ذلك:
·سرٌع المالحظة و الفهم ( صفة اٌجابٌة).
·لماح و حاضر البدٌهة ( صفة اٌجابٌة).
·ٌتردد فً أوقات األزمات ( صفة غٌر اٌجابٌة).
·ٌمٌل إلً تؤجٌل اتخاذ القرارات المهمة ( صفة غٌر اٌجابٌة).
و ٌتم إعداد شفرة خاصة بتحدٌد العبارة التً تعتبر أكثر أهمٌة فً كل ثنائٌة  ,و تلك الشفرة
ال ٌعرفها المشرف القائم بعملٌة التقٌٌم.
6-2-3طرٌقة الوقائع الحرجة:
األساس فً تلك الطرٌقة هو تجمٌع اكبر عدد ممكن من الوقائع التً تتسبب فً نجاح أو
فشل العمل  ,و ٌطلب إلً المشرف أن ٌالحظ أداء األفراد التابعٌن له و ٌقرر ما إذا كانت
أي من تلك الوقائع تحدث منهم فً أدائهم لعملهم  ,و ٌتم تقٌٌم أداء الفرد علً أساس إعداد
الوقائع التً حدثت فً عمله و مدي خطورتها من حٌث نجاح أو فشل العمل.
6-3خصائص طرق قٌاس كفاءة األداء:
من االستعراض السابق لطرق قٌاس كفاءة العاملٌن و تقٌٌم أدائهم ٌمكن أن نستخلص
الخصائص التالٌة:
·اغلب تلك الطرق تعتمد علً السلطة التً ٌتمتع بها المشرف فهً تسلطٌة و هً بهذا ال
تؤخذ فً االعتبار العوامل النفسٌة أو االجتماعٌة المحٌطة باألفراد و التً تإثر علً
كفاءتهم .
·تلك الطرق تغلب علٌها صفة العقابٌة  ,بمعنً أخر تمثل تهدٌداً مباشراً ألمن الفرد و
استقرار أدائه أو قد ٌترتب علٌها اإلضرار بمركزه فً العمل.
·و نتٌجة للعٌوب و الصعاب التً تحٌط بطرق قٌاس الكفاءة فهً فً الغالب لم تكن
موضع اهتمام جاد من اإلدارة  ,لذلك ٌمكن وصف اغلبها بؤنها شكلٌة.
·صفة أخرى تغلب علً تلك الطرق هً التعقٌد بسبب القوائم الطوٌلة من الصفات و
الخصائص المطلوب بحثها أو تعقد نظم التقٌٌم ( مثل طرٌقة االختٌار اإلجباري) .
7اإلجراءات المترتبة علً تقٌٌم األداء:1.إصالح و تعدٌل األجر أو المرتب:
قد تم تعدٌل األجر بنتٌجة تقٌٌم األداء سواء تم ذلك بطرٌقة رسمٌة أو غٌر رسمٌة  ,فقد
اتضح أن الدافعٌة ٌطرأ علٌها تطور إذا ما تم الربط بٌن الثواب و األداء لذلك  ,و لكً
تنجح الزٌادة فً األجر كحافز لبذل الجهد ٌ ,جب أن نتبنى زٌادة األجر علً نتائج تقٌٌم
األداء.
2.النقل داخل التنظٌم:

قد ٌترتب علً تقٌٌم األداء التحرٌك داخل التنظٌم  ,فالتقدم و النمو ٌتم من خالل الترقٌة
ألعلً و النقل و التحوٌل.
3.شغل وظٌفة اعلً من خالل التدرٌب و التنمٌة:
ٌترتب علً زٌادة أعباء و متطلبات العمل خلق أوضاع أو ظروف ال ٌستمر معها شاغلً
هذه الوظائف  ,مما ٌعنً أن األمر ٌتطلب المزٌد من المعرفة و المهارة بجانب المهارات
الحالٌة.
4.التحوٌل إلً وظٌفة أخرى:
ٌمكن لألفراد تحقٌق النمو و التقدم داخل التنظٌم و ذلك من خالل تحوٌلهم من وظٌفة ألخر
 ٌحدث هذا عادة عندما تتوافر لدي الفرد قدرات متعددة و المستخلصة من تقٌٌم األداء ,تفوق ما ٌتطلبه العمل الحالً  ,أو أن التحوٌل ٌعنً وضع الفرد فً المكان المناسب لقدراته
.
5.الترقٌةPromoting :
مع انه قد ٌترتب علً الترقٌة الزٌادة فً األجر  ,و لكن هذا لٌس ضرورٌا ً فً كل األحوال
 ,فالترقٌة تعنً النقل إلً مركز أو وظٌفة اعلً و غالبا ً ما تتم الترقٌة إلً مستوي اعلً أو
نتٌجة لتقٌٌم الوظائف و تصنٌف المهام.
أسس الترقٌة  :قد تتم الترقٌة وفقا ً لألسس اآلتٌة:
1.األقدمٌة  Seniorityحٌث ٌتم ترقٌة الفرد حسب مدة خدمته  ,حٌث تعطً األولوٌة
لألقدم.
2.الكفاءة  Meritحٌث ٌرقً الفرد الذي له قدرات اكبر النجاز العمل بالمقارنة بغٌره.
3.الترقٌة أخذا فً الحسبان األقدمٌة و الكفاءة أي مزٌج من بدن  , 1بند .2
6.تعٌٌن المسار الوظٌفً للفردCareer Counseling :
أن الغرض األساسً من تقٌٌم أداء الفرد هو المساعدة علً تقدم الفرد  ,بهدف تحسٌن
األداء فً المسار الوظٌفً المختار  ,و بهذا الشكل فان تقرٌر المسار الوظٌفً هو مساعدة
الفرد علً متابعة التقدم فً المسار الذي ٌرغبه فً التنظٌم.
8مشاكل قٌاس و تقوٌم أداء العاملٌنProblems Of Performance Appraisal:8-1المشاكل الذاتٌة:
أ -خصائص المقومRater Character :
تتعلق هذه المشكلة بخصائص الفرد القائم بؤعمال التقوٌم و بشكل مباشر أو غٌر مباشر.
ب -التساهل و الرفقLeniency :
ٌمٌل بعض القائمٌن بعملٌة التقوٌم إلً الرفق باآلخرٌن و التساهل معهم مما ٌنعكس علً
نتائج التقوٌم بشكل سلبً و ٌفقد العملٌة الهدف األساسً منها  ,كان تكون النتائج متساوٌة
لجمٌع المقٌمٌن.
ج -تؤثٌر الهالةHalo Effect :

تظهر تلك المشكلة بسبب تؤثر القائم بالتقوٌم ببعض الصفات أو الخصائص التً ٌتمٌز بها
من ٌقوم بتقومٌة مما تظهر النتائج بغٌر ما قصد بعملٌة التقوٌم.
د -النزعة المركزٌةCentral Tendency :
و تسمً أٌضا بالمٌل نحو الوسط  ,و تظهر بسبب مٌل القائم بالتقوٌم إلً إصدار أحكام
متوسطة و عامة تجاه المقومٌن دون تماٌز ملحوظ.
هـ -األولٌة و الحداثةPrimary And Recency :
تظهر تلك المشكلة مع عملٌات القٌاس و التقوٌم التً تمتد لفترة طوٌلة  ,إذ ٌعتمد القائم
بالعملٌة إلً األخذ باألداء األولً للفرد دون األخذ بنظر االعتبار التطورات الالحقة ألول
عملٌة تقٌٌم.
و -التحٌز الشخصً:
و تظهر هذه المشكلة بسبب انحٌاز المقوم لصالح الشخص الذي ٌقوم أدائه ألسباب كثٌرة
منها القرابة و الصداقة و الجنس و الموطن و غٌرها من األسباب األخرى التً تجعل
عملٌة القٌاس و التقوٌم بعٌدة عن الموضوعٌة.
8-2المشاكل الموضوعٌةObjective Problems :
أ -عدم وضوح فً تحدٌد أهداف التقوٌم  ,فقد تخطؤ المنظمة فً تحدٌد الهدف األساسً من
التقوٌم و بالتالً تصبح العملٌة هدر فً الوقت و المال.
ب -سوء اختٌار معاٌٌر التقوٌم و تظهر تلك المشكلة بسبب عدم قدرة المنظمة فً فهم
غاٌات المعٌار الذاتً أو الموضوعً و مثل هذا األمر ٌفوت علً المنظمة فرصة استثمار
هدف عملٌة القٌاس و التقوٌم.
ج -سوء اختٌار إجراءات القوٌم  ,أي عدم قدرة المنظمة فً التمٌٌز ما بٌن محتوٌات العملٌة
المتمثلة بالقٌاس و التقٌٌم و التقوٌم.
د -الخطؤ فً اختٌار وقت التقوٌم فكما معروف بان المنظمات تتباٌن فً عدد مرات تقوٌمً
األداء.
هـ -عدم الدقة فً مالحظة أداء العاملٌن  ,أو اعتماد معاٌٌر غٌر دقٌقة فً إجراء مقارنات
األداء  ,أو الخطؤ فً تحدٌد اتجاهاته.
اعتماداً فان المنظمة التً ترٌد الوصول إلً عملٌة قٌاس و تقوٌم قلٌلة المشاكل أن تؤخذ
بنظر االعتبار عند تصمٌم نظام تقوٌم األداء األتً:
)1وضوح أهداف عملٌة تقوٌم األداء.
)2التوقٌت الصحٌح للعملٌة.

)3صدق و ثبات معاٌٌر التقوٌم.
)4دقة المعلومات المعتمدة مع األهداف.
)5تناسب طرٌقة التقوٌم مع األهداف.
)6مإهالت القائم بعملٌة التقوٌم.
)7كفاٌة الموارد البشرٌة المخصصة للعملٌة.
9متطلبات نجاح عملٌة تقٌٌم األداء:ٌتوقف نجاح عملٌة تقٌٌم األداء فً تحقٌق مزاٌاها علً مدي توفر بعض الشروط و
المتطلبات الضرورٌة  ,و منها ما ٌتعلق بإجراءات أسالٌب تقٌٌم األداء  ,و ٌمكن التعبٌر
عن هذه الشروط و المتطلبات بالنقاط التالٌة:
)1وضع معدالت األداء فً ضوء الخبرات السابقة  ,أو من الواقع الفعلً فً المنظمات
المماثلة.
)2أن تكون معدالت أو معاٌٌر األداء أدوات تساعد فً إثارة دافعٌة األفراد و خلق الحوافز
لدٌهم لتحسٌن و زٌادة إنتاجٌتهم.
)3معالجة أخطاء التقٌٌم المعروفة كؤخطاء عدم الدقة الناجمة عن مإثرات العوامل الفنٌة و
التنظٌمٌة و البٌئٌة علً كمٌة وجودة نتاج األداء  ,و األخطاء الناشئة بسبب تحٌز المقٌمٌن ,
و األخطاء الناشئة من الصفات الشخصٌة للمقٌمٌن كالشدة و اللٌن  ,و لمعالجة مثل هذه
األخطاء ٌنبغً أن ٌتوفر فً مقاٌٌس األداء المواصفات التالٌة:
أ -الموضوعٌة.
ب -الوضوح و الثبات.
ج -التمٌٌز.
د -أن تكون المقاٌٌس سهلة االستخدام و قلٌلة التكالٌف.
)4الدقة فً اختٌار المواصفات.
)5التنسٌق و التعاون بٌن مختلف المستوٌات اإلدارٌة فً المنظمة لدي اختٌار طرٌقة التقٌٌم
المناسبة و المعاٌٌر المناسبة و المقاٌٌس المناسبة لتلك الطرٌقة.
)6تحدٌد نماذج و استمارات التقٌٌم و ما تنطوي علٌه من معلومات بصورة واضحة تمكن
المشرف أو المقٌم من استخدامها بٌسر و سهولة.
)7أن ٌتولً عملٌة تقٌٌم األفراد المشرف المباشر.
)8أن ٌخضع جمٌع العاملٌن فً المنظمة لعملٌة تقٌٌم األداء و مهما كانت مستوٌاتهم
الوظٌفٌة.
)9أخبار العاملٌن بنتائج التقٌٌم و مناقشتهم بذلك  ,و إتاحة كل الفرص الممكنة للتعبٌر عن
أرائهم بحرٌة لمساعدتهم و توجٌههم نحو تنمٌة قدراتهم و مواهبهم.
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