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Ocenianie profesjonalne — rzetelne, trafne i sprawiedliwe
• Funkcje, cele i najwa¿niejsze formy ocen pracowniczych
• Dok³adna analiza pu³apek w procesie oceniania
• Oceny motywuj¹ce i demotywuj¹ce pracowników
• Prawid³owy proces porozumiewania siê i prowadzenia rozmów oceniaj¹cych
• Zwi¹zki oceniania z osobowoœci¹ i potrzebami pracowników
• Typologie mened¿erów, pracowników i organizacji
• Pomocne studia przypadków
„Ludzie s¹ najwa¿niejszym zasobem firmy” — to truizm z luboœci¹ powtarzany przez
niektórych prezesów i mened¿erów zarz¹dzaj¹cych. „Gdyby nie ludzie, nasz wspania³y
zespó³ pracowniczy, nie moglibyœmy stale iœæ do przodu” — ile razy s³ysza³eœ podobne
stwierdzenie podczas ró¿norakich rocznic, gali czy zebrañ? Czy zada³eœ sobie wówczas
pytanie, ile prawdy kryje siê w tych s³owach? A czy wiesz, jak to zmierzyæ? Firma
naprawdê dbaj¹ca o pracownika k³adzie spory nacisk na stosowanie nowoczesnych metod
zarz¹dzania zespo³em (zwanym nieszczêœliwie „zasobem ludzkim”) i rozwój miêkkich
kompetencji kadry kierowniczej. Tworzenie sprawnych zespo³ów zadaniowych,
zindywidualizowany dobór zadañ, motywowanie, inspirowanie i uczenie to jedne
z najistotniejszych umiejêtnoœci mened¿erskich. U³atwiaj¹ one osi¹ganie sukcesów przez
organizacjê, a do tego pozwalaj¹ pracownikom na zaspokojenie ich potrzeb. Rozwój tych
umiejêtnoœci — sprawniejsza komunikacja, bardziej trafne ocenianie ludzi — to jedno
z wa¿niejszych pól walki konkurencyjnej, choæ nie wszyscy mened¿erowie dostrzegaj¹
ten fakt i doceniaj¹ jego znaczenie. Przeprowadzanie oceny pracowniczej to podstawowe
dzia³anie HRM. Ten proces nie polega na wartoœciowaniu pracownika jako osoby, nie ma
tak¿e kontekstu moralnego. Ocenie podlegaj¹ profesjonalne zachowania, dzia³ania,
skutecznoœæ oraz sposoby rozwi¹zywania problemów.
W³aœciwie przeprowadzona ocena okresowa pracowników:
• motywuje ludzi do pracy i rozwoju;
• daje prze³o¿onym wiarygodn¹ wiedzê na temat kompetencji i potencja³u
zawodowego pracowników;
• kszta³tuje korzystn¹ kulturê organizacyjn¹;
• pozwala na przegl¹d posiadanych zasobów ludzkich;
• u³atwia podejmowanie decyzji w zakresie strategii karania, nagradzania
czy premiowania.
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Umiejtno
oceniania oraz
przekazywania
i zastosowania ocen
pracowniczych
„Sdzi powinna tylko chodna gowa, nigdy gorce serce” — przysowie polskie

4.1. Formy, kryteria i metody oceniania
„Kto o niczym nie wtpi, nic nie wie; kto czsto powtpiewa, ten mdroci
nabywa” — przysowie polskie

4.1.1. Wybór formy oceny pracowniczej
Podstawowe formy oceny pracowniczej zostay przedstawione w podpunkcie 1.1.2.2.
Wybór formy oceny zaley przede wszystkim od wielkoci organizacji
i od jej typu (m.in. od stopnia hierarchizacji). Tylko bardzo mae organizacje, w których kontakt menedera z pracownikiem jest cigy i które maj
bardzo pask struktur organizacyjn, mog si z powodzeniem obej
bez systemu ocen okresowych. W takich organizacjach sprawne przeprowadzanie ocen biecych moe by wystarczajce do waciwego zarzdzania,

ale i tak naley co jaki czas, zalenie od specyfiki i potrzeb firmy, obj ocen
duszy okres pracy. W takich wypadkach nie wymaga to jednak dziaa systemowych i skomplikowanej metodologii.
W zasadzie im organizacja wiksza i bardziej zoona, tym bardziej potrzebuje
systemu ocen okresowych. Taki system nie tylko pozwala sprawniej zarzdza zasobami ludzkimi, ale chroni pojedynczego pracownika przed znikniciem w ludzkiej masie w bardzo duych organizacjach. Wprowadzenie
systemu ocen okresowych nie powinno oznacza zaniku komunikowania
ocen biecych, co niestety jest dosy czstym zjawiskiem w polskich firmach. Ocena bieca, a szczególnie jej przekazywanie pracownikowi, jest
wartoci sam w sobie, z której nie naley rezygnowa z wielu przyczyn
(zobacz podpunkt 1.1.2.3).
Ocena okresowa w swojej najprostszej postaci to ocenianie funkcjonowania
pracownika przez jego bezporedniego przeoonego, taka ocena bywa nazywana ocen tradycyjn. Najbardziej rozbudowan postaci oceny okresowej jest ocena 360 stopni (ocena wieloródowa; zobacz punkt 4.4.6),
w której pracownik moe by oceniany przez: swoich przeoonych, klientów
wewntrznych i zewntrznych, kolegów z zespou, pracownika HR oraz samego siebie (samoocena). Pomidzy tymi dwoma formami ocen znajduj si
róne formy porednie, na przykad ocena 180 stopni (dwuródowa),
która najczciej jest rozumiana jako ocena dokonana przez bezporedniego
przeoonego i samoocena (zobacz punkt 4.4.5) lub ocena przez bezporedniego przeoonego i przez podwadnych (zobacz podpunkt 4.4.6.2). Wybór formy oceny okresowej zaley od wielu czynników, od celów i obszarów
oceny poczwszy. Ogólnie mona stwierdzi , e im bardziej ocena ma mie
charakter rozwojowy, tym bardziej powinna by rozbudowana. Jeli gównym obszarem oceny ma by efektywno pracowników, to moe by ona
stosunkowo prosta.

4.1.2. Ocena jako pomiar
Ocena funkcjonowania pracownika moe by pomiarem, czyli porównaniem stanu obserwowanego ze stanem podanym (standardowym) lub innym
stanem obserwowanym i ujciem wyniku porównania w postaci liczby. Jest
to najbardziej ogólne pojcie pomiaru, oprócz niego w naukach spoecznych
mona spotka si z rozumieniem tego terminu jako czynnoci psychometrycznej, zwizanej z uywaniem kwestionariuszy — testów psychologicznych
— wystandaryzowanych, znormalizowanych narzdzi, o okrelonej rzetelnoci i trafnoci [porównaj: Brzeziski, 2002; Neuman, 2007]. Jednak dla
potrzeb ocen pracowniczych zazwyczaj nie jest konieczne stosowanie skomplikowanej metodologii bada spoecznych, a jedynie jej niezbdnych
podstaw. Pod wzgldem sposobu pomiaru ocenianie pracowników czsto
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jest podobne do oceniania uczniów przez nauczycieli. Nauczyciel uywa
w swojej ocenie skali szeciostopniowej (jeszcze nie tak dawno bya w uyciu skala czterostopniowa), zazwyczaj nie wdajc si w rozwaania, czy jest
to skala porzdkowa, przedziaowa czy ilorazowa [Neuman, 2007], ani w inne
rozwaania metodologiczne, poniewa nie ma takiej potrzeby. Ocena pracownicza pod tym wzgldem jest bardziej podobna do oceniania w szkole
ni do bada naukowych. Tyszka [1999] podaje przykady pokazujce, jak
bardzo ocenianie ludzi na skalach liczbowych jest subiektywne, oparte
na ogólnym wraeniu osób oceniajcych i przez to nieporównywalne z ocenami innych osób. Aby zobiektywizowa proces oceniania zamiast stosowania
procedury klinicznej — opartej na ogólnym wraeniu, mona stosowa
procedur zewntrzn (zobacz podpunkt 4.2.3.1). Wanie ocenianie oparte
na procedurze zewntrznej jest czsto obecne w ocenach pracowniczych
— prawidowo skonstruowane i opisane arkusze ocen pozwalaj oprze ocenianie na wystarczajco solidnych podstawach.
Ocena ogólna, wynik ogólny oceny pracowniczej, moe by obliczany
na róne sposoby — najlepiej przy zastosowaniu procedury zewntrznej — algorytmu pozwalajcego jednoznacznie obliczy wynik ogólny.
Jednak nie zawsze ocena ogólna moe by liczona matematycznie,
szczególnie jeli nie uywamy skal liczbowych. W takich wypadkach
ocena ogólna jest formuowana w tzw. procedurze klinicznej (zobacz
podpunkt 4.2.3.1), ale nawet wtedy mona zwikszy obiektywizm
oceny — arkusz oceny moe zawiera pytania i wskazówki, które
pomog sformuowa ocen ogóln — okrel, do czego powinna
si ona odnosi.

Jak ju wspominaem na samym pocztku ksiki, czowiek dokonuje porówna prawie cay czas, gównie automatycznie i bezwiednie. Jednak dosy rzadko w naszych ocenach dokonujemy pomiaru, czyli uywamy liczb.
Trzeba zaznaczy , e stosunkowo atwo jest zmierzy wyniki i efekty pracy,
poniewa dostpnych jest wiele obiektywnych (liczbowych) wskaników tyche
(wielko produkcji, wielko sprzeday, czas wykonania itp.), co jednak nie
zawsze oznacza, e z ca pewnoci wybralimy odpowiednie wskaniki do
oceny. Mimo to dowiadczony meneder, który dobrze zna prac swoich podwadnych, nie bdzie mia wikszych trudnoci w trafnej ocenie jej rezultatów.
Pomiar moliwy jest dziki posiadaniu miary, a ta odnosi si do wzorca.
Tak wic aby cokolwiek zmierzy, musimy mie wzorzec (punkt odniesienia, standard) oraz umie przyporzdkowa liczby rónicom wystpujcym pomidzy wzorcem a obiektem mierzonym. W przypadku
wielkoci fizycznych pomiar jest zawsze atwiejszy, bardziej obiektywny
ni przy wielkociach niematerialnych, na przykad zachowaniach i cechach czowieka. W przypadku wielkoci fizycznych wzorce narzuca
nam natura, natomiast wzorce wielkoci spoecznych s ustalane
w wyniku interakcji spoecznych — s bardziej „umowne”.
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Wikszych problemów w porównaniu z pomiarem efektywnoci dostarcza
pomiar kompetencji, czyli ocena ich poziomu u pracowników. Kompetencje (zob. podpunkt 1.1.4.1) s pojciem dosy trudnym do operacjonalizacji, czyli do ujcia we wskanikach, do pokazania „czarno na biaym”,
czym s. Dla przykadu kompetencja „umiejtno wspópracy” jest dla wszystkich zrozumiaa intuicyjnie, ale trudno j opisa tak, aby kady zrozumia
j dokadnie tak samo (mimo e kady ma wasne pojcie tej kompetencji,
wyrose z wasnych dowiadcze). Z powodu tych trudnoci najlepszymi
wskanikami kompetencji s próbki zachowa, typowe przykady zachowa,
które wyraaj dan kompetencj, czyli wskaniki behawioralne. Jeli
okrelimy, jakie zachowania s najbardziej typowe dla danej kompetencji,
sporzdzimy precyzyjne i wyczerpujce opisy tych zachowa i wyskalujemy
je (okrelimy, które z zachowa wiadcz o duym poziomie kompetencji,
a które o maym — stopni skali moe by kilka), to otrzymamy narzdzie
pomiaru kompetencji — w tym wypadku skal (wicej o metodach oceny
w punkcie 4.1.6). Skala pozwala uj liczbowo rónice w nateniu kadej
obserwowalnej kompetencji. Najprostsz z moliwych jest skala 0 – 1, gdzie
0 oznacza brak kompetencji, a 1 jej wystpowanie. Jednak taka skala nic
nie mówi o nateniu kompetencji, dlatego nie jest zbyt przydatna, równie
dobrze moe zastpi j opis sowny. Skale uywane w ocenach pracowniczych bywaj nazywane skalami punktowymi, aby podkreli , e poszczególnym poziomom kompetencji przyporzdkowuje si liczby, czyli punkty.
Czasami mówi si take o skalach graficznych, przymiotnikowych, sownych itp., jednak istot skali jest liczba — nawet jeli nie zostanie ona zapisana, to samo graficzne ujcie skali pozwala w jaki sposób „zmierzy ”
rónice midzy „szczeblami” kadej skali. Metod przeciwn i komplementarn do skalowania (pomiaru) jest opis sowny, jednak w wielu wypadkach
uywanie samych opisów zachowa jest niewystarczajce. Dlatego wanie
konstruuje si bardziej skomplikowane narzdzia oceny (pomiaru) kompetencji, takie jak skale behawioralne (BARS) i kwestionariusze (zobacz
punkt 4.1.6). Wymaga to jednak pewnej znajomoci metodologii bada spoecznych, aby zapewni ocenie wystarczajc rzetelno .
Poziomy kompetencji bardzo czsto bywaj okrelane nie przy pomocy
liczb, ale liter (A, B, C itd.) lub nazw, na przykad: „poniej oczekiwa ”,
„zgodnie z oczekiwaniami”, „powyej oczekiwa ”. Mimo to samo
okrelenie poziomów jest zastosowaniem skali liczbowej. Jeli „odstpy”,
rónice pomidzy poziomami s takie same (tzn. rónica midzy A i B
jest taka sama jak rónica midzy B i C), to moliwe jest take dodawanie ocen poszczególnych kompetencji i wyliczanie redniej oceny
(oczywicie po zamianie liter bd nazw na liczby).

Zamiast kompetencji ocenie mog by poddawane kryteria kwalifikacyjne,
behawioralne i osobowociowe — na przykad jeli w organizacji nie uywa
si pojcia kompetencji. Jednak z kilku wzgldów, przedstawionych m.in.
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w podpunkcie 1.1.4.2, nie naley poddawa ocenie osobowoci pracownika,
tak wic do oceny pozostaj kryteria kwalifikacyjne i behawioralne, opisane
w w/w podpunkcie. Operacjonalizacja kryteriów kwalifikacyjnych jest zazwyczaj atwiejsza ni ujmowanie we wskaniki kryteriów behawioralnych.
Kryteria kwalifikacyjne s zazwyczaj poparte „twardymi” dowodami w postaci odbytych szkole, zdobytych certyfikatów, dyplomów itp., czsto atwo
jest je sprawdzi w testach wykonania (na przykad: obsuga komputera,
znajomo jzyków obcych). Kryteria behawioralne natomiast czsto przypominaj kompetencje, ich nazwy s czasem identyczne, na przykad „zaangaowanie” moe by zarówno nazw kompetencji, jak i kryterium behawioralnego. Wicej o kompetencjach napisano w podpunkcie 1.1.4.1. Do oceny
kryteriów behawioralnych, podobnie jak do oceny kompetencji, trzeba uy
wskaników behawioralnych. Wicej o ustalaniu kryteriów oceny napisano
w punkcie 4.1.3.
Mimo swojej powanej nazwy pomiar nie zawsze jest tak rzetelny, jak
bymy chcieli. Nie warto ulega zudzeniu, e doskonale przygotowany arkusz oceny i wyniki liczbowe same z siebie gwarantuj obiektywizm oceniania. Niezbdne i duo waniejsze od samych narzdzi
s umiejtnoci posugiwania si nimi.

4.1.3. Ustalanie kryteriów oceny
Kryteria oceny zostay przedstawione w punkcie 1.1.4, opisaem tam take,
czego nie naley ocenia w funkcjonowaniu pracowników. Obszary, czyli
kryteria oceny pracowniczej, wi si cile z celami i funkcjami oceny,
a wic powinny by ustalane przede wszystkim na najwyszym szczeblu
zarzdzania. Szczegóowe kryteria oceny, czyli dokadne okrelenie, co bdzie oceniane, powinny by konsultowane z menederami niszych szczebli.
Kryteriami oceny coraz czciej obecnie staj si kompetencje, w zwizku
z du karier pojcia kompetencji i koncepcji zarzdzania opartego na kompetencjach (zobacz punkt 1.1.4). Ustalanie kryteriów kompetencyjnych zostao szczegóowo przedstawione w ksice Kompetencyjne systemy ocen
pracowników [Sidor-Rzdkowska, 2006].
Miejsce kryteriów oceny w tworzeniu systemu ocen pokazuje rysunek 4.1.
Aby ustali kryteria oceny, naley posiada opisy wszystkich stanowisk pracy,
zawierajce profile wymaga zawodowych. Opisy stanowisk powinny
zosta ujednolicone wewntrz poszczególnych grup pracowniczych, aby umoliwi spenienie zasady sprawiedliwoci oceniania. Informacje potrzebne do
stworzenia kryteriów oceny mona czerpa take ze sprawozda, raportów,
wywiadów i bada ankietowych kadry menederskiej oraz pracowników
oraz bezporedniej obserwacji pracy.
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Rysunek 4.1. Hierarchia i kolejno „elementów” okresowej oceny pracowniczej — kady
niszy poziom musi wypywa z wyszego i by z nim zgodny. ródo: opracowanie wasne

Wa ciwie sformuowane kryteria ocen pracowniczych speniaj nastpujce warunki:
x dotycz najistotniejszych obszarów pracy na danym stanowisku
(zgodnie z opisami stanowisk);
x s reprezentatywne dla tego, co maj mierzy — trafnie opisuj wyspecyfikowane kompetencje i odzwierciedlaj rzeczywiste wykonywanie zada okrelonych w opisie stanowiska, na przykad kiepskim
kryterium efektywnoci sprzedawcy jest liczba odbytych rozmów
z klientami, a dobrym kryterium moe by liczba klientów, którzy
dokonali zakupu — w tym wypadku trzeba uwaa z opieraniem
oceny na samej wartoci sprzeday, poniewa zadowolenie „drobnych” klientów jest take istotne, szczególnie jeli firma ma dugookresowe plany dziaania;
x s mierzalne — moliwe jest okrelenie ich nasilenia, jest to trudniejsze dla kryteriów behawioralnych i kompetencyjnych ni efektywnociowych, w tym pierwszym wypadku punkty na skali powinny
zosta opisane sowami dokadnie okrelajcymi natenie („nigdy”,
„czasami” itp.) lub typowymi przykadami zachowa (skale typu BARS
— zobacz punkt 4.1.6);
x s róne dla rónych stanowisk (grup pracowników), uwzgldniaj
miejsce w hierarchii i kwalifikacje;
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x moe je spenia , przynajmniej w pewnym stopniu, wikszo pracowników (lub wszyscy) z danego stanowiska (z danej grupy pracowniczej);
x dotycz umiejtnoci, wiedzy i zachowa pracownika oraz jego wyników pracy;
x rozumie je kada osoba oceniana przy ich uyciu — nazwy i opisy
kryteriów s jasne;
x s sprawiedliwe, przejrzyste i dokadnie zdefiniowane, opisane — aby
kady móg je zrozumie tak samo;
x powstay przy udziale osób ocenianych — powinny by oparte na
wspótworzonych przez nich opisach stanowisk oraz konsultowane
z przedstawicielami pracowników; dziki zaangaowaniu w ustalanie kryteriów osób ocenianych system ocen bdzie dla nich bardziej przejrzysty i atwiej go zaakceptuj.
Inn wan kwesti jest optymalna liczba kryteriów, które powinny
by poddane ocenie. Liczba ta zaley gownie od rodzaju stanowiska i od
celu oceny. Wane jest, aby byy ocenione wszystkie istotne (kluczowe)
dla danego stanowiska kryteria, aby byy one spójne (aby nie byy ze sob
sprzeczne, na przykad „szybko dziaania” i „drobiazgowo ”) oraz aby
ustalone zakresy kryteriów byy rozczne, tzn. aby „nie zachodziy na siebie”
i eby nie ocenia tego samego wicej ni raz. Przykadowo, jeli wybierzemy
kryteria „innowacyjno ” i „pomysowo ”, to wskanikiem obu moe by
zachowanie „znajduje sam nowe rozwizania”, natomiast zachowanie „sam
podejmuje sprawnie dobre decyzje w ramach swoich uprawnie” moe by
wskanikiem zarówno dla kryterium pt. „samodzielno ”, jak i „podejmowanie decyzji”. Warto zauway , e pierwsze zachowanie moe by take
wskanikiem dla „samodzielnoci” — wszystko zaley od tego, jak zdefiniujemy dane kryterium. Dobre opisy kryteriów wymagaj duych umiejtnoci analitycznych w zakresie semantyki i logiki. Czasami przy opisach
kryteriów warto wzorowa si na tym, w jaki sposób sprawiedliwi prawnicy
formuuj umowy i przepisy prawne lub jak tworzone s prawidowo zbudowane definicje naukowe. Oczywicie opisy kryteriów ocen pracowniczych
nie mog by a tak skomplikowane, chodzi jedynie o sposób uywania poj .
Kryteria w obrbie jednej kategorii (efektywno ciowe lub kompetencyjne)
powinny by sformuowane na takim samym poziomie ogólno ci — na
przykad „umiejtnoci komunikacyjne” i „obsuga programu Skype” nie
powinny by jednoczenie uywane jako kryteria oceny. Ale „obsuga programu Skype” moe by uyta jako wskanik kompetencji „umiejtnoci
komunikacyjne”. Kada kompetencja moe by „rozpisana” na kilka – kilkanacie wskaników, a oceny poszczególnych wskaników w takim wypadku bd skada si (suma lub rednia) na ocen kompetencji. Dotyczy
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to take formuowania kryteriów kwalifikacyjnych i behawioralnych — kade
z kryteriów powinno by sformuowane na takim samym poziomie ogólnoci,
a na kade kryterium moe skada si pewna liczba podkryteriów.
Oceny rónych kryteriów (kompetencji) mona dodawa do siebie
i wylicza z nich rednie, pod warunkiem e s dokonane na tej samej skali (t sam metod) i w ten sposób otrzymujemy tzw. ocen
ogóln. Nie naley jednak opiera si wycznie na ocenie ogólnej.
Wane jest take policzenie ocen czstkowych dla kryteriów efektywnociowych, kryteriów kwalifikacyjnych i kryteriów behawioralnych.
Tak samo warto policzy oceny czstkowe dla kompetencji spoecznych, kompetencji firmowych i kompetencji stanowiskowych (specjalistycznych). Oceny czstkowe wicej mówi o pracowniku ni sama
ocena ogólna.

4.1.4. Wybór metody oceniania pracowników
Wybór metody oceniania zaley od formy i celów oceny oraz od rodzaju
firmy i stanowisk podlegajcych ocenie. Dopasowanie waciwej metody
oceniania jest dosy skomplikowanym zagadnieniem. Wybór metody powinien by dokonywany przez kompetentnych pracowników dziau HR lub
konsultantów zewntrznych, zawsze na podstawie dokadnej analizy struktury organizacyjnej firmy i procesów HRM.
Jeli posugujemy si ocen biec niesformalizowan, mamy do wyboru w zasadzie dwa gówne sposoby oceny:
x codzienna osobista obserwacja pracy i zachowania podwadnych w niej;
x ocena efektów pracy — rozliczanie z wykonania zada, zakoczonych projektów, celów czstkowych itp.
W wielu firmach bieca ocena niesformalizowana sprowadza si tylko do
reakcji menedera wówczas, gdy co zego dzieje si z wykonywaniem pracy.
Jest to poowiczna, negatywna wersja tzw. zarzdzania przez wyjtki
[Pawlak, 2003] — interwencja przeoonego nastpuje tylko wtedy, gdy
pojawi si istotne odchylenie od standardu. Kierownik przyzwyczaja si do
miernego, przecitnego, a nawet do dobrego wykonania pracy przez jego
podwadnych, a rozmawia z pracownikami o niej tylko wtedy, gdy zrobi
co nadzwyczajnego, czyli co naprawd doskonaego lub fatalnego. Przy
takim funkcjonowaniu zarówno kierownik, jak i podwadni dziaaj bardzo
rutynowo, zanika u nich zmys przewidywania, ostrono , a take kreatywno . Z pewnoci zarzdzanie przez wyjtki nie jest warte polecenia w wielu
organizacjach, cho w niektórych firmach, do pewnych stanowisk moe by
cakowicie wystarczajce — np. tam gdzie jako produktu jest kontrolo146
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wana automatycznie, gdzie podana jest umiejtno wielokrotnego powtarzania tych samych prostych czynnoci na tym samym poziomie wykonania.
Przeoony ma do wyboru w sytuacji oceniania dwa podstawowe rodzaje
metod oceny:
x metody relatywne — zachowania czy wyniki jednej osoby s porównywane do zachowa lub wyników innych osób z grupy (zespou);
x metody absolutne — zachowania czy wyniki danej osoby porównywane s do standardów i wzorców stosowanych w firmie.
Wyniki uzyskane metodami relatywnymi nie daj si porówna z wynikami
uzyskanymi w innych dziaach, odnosz si tylko do jednej konkretnej grupy
pracowników.

4.1.5. Metody oceniania w ocenie biecej
Przy ocenie biecej zastosowan metod relatywn moe by ranking, czyli
uszeregowanie pracowników pod wzgldem ocenianego kryterium. Metoda
ta wymaga od kierownika sporo czasu i wysiku, jeli zarzdza licznym zespoem, aby jej wyniki mogy by rzetelne. Oceniajcy przeoony musi sobie dokadnie zdawa spraw z tego, co ocenia, jakimi kryteriami oceny si
posuguje, a nastpnie pozostaje mu zebra obserwacje zachowa i efekty
pracy ocenianych podwadnych. Kolejnym krokiem jest poszukiwanie najlepszego i najgorszego wyniku (zachowania) w obrbie jednego kryterium,
zapisanie ich, a nastpnie w pozostaej puli ocenianych osób poszukanie
najlepszego i najgorszego wyniku itd., a do uszeregowania wszystkich pracowników pod wzgldem jednego kryterium. Taka procedura rangowania
jest znacznie szybsza i dokadniejsza ni rangowanie „po kolei”, czyli zastanawianie si, kto jest pierwszy, kto drugi, kto trzeci itd. pod wzgldem jakiego kryterium, cho przy maej liczbie osób ocenianych ta „tradycyjna”
metoda jest równie skuteczna. Dla kadego kryterium trzeba przeprowadzi
tak sam procedur rangowania, przy czym kryteriów tych nie powinno
by zbyt wiele. Nie ma sensu dodawa wyników, czyli rang otrzymanych
przez kad osob, poniewa rangi si nie sumuj, a tym samym nie
ma sensu liczenie redniej. Mimo to zbiór rang, które otrzyma dana
osoba, moe nam duo o niej powiedzie.
Metod absolutn stosowan w ocenie biecej moe by ocena opisowa,
cho niekoniecznie przekazywana na pimie. Wane jest w tej metodzie,
aby kierownik odpowiedzia sobie na kilka pyta dotyczcych pracownika,
na przykad:
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x Jakie pozytywne (zgodne ze standardami i celami firmy) zachowania
pracownik przejawi od czasu ostatniej oceny?
x Co w jego zachowaniu byo niezgodne ze standardami i celami firmy?
x Czy i w jakim stopniu zrealizowa postawione mu zadania?
x W jaki sposób doszed do swoich wyników?
x Jakie zrobi bdy, a jakie dobre rozwizania zastosowa?
x Czy sprawdza si na tym stanowisku? Czy wykorzystuje cay swój
potencja zawodowy?
Ilo i tre pyta zaley od tego, jakie cele postawimy ocenie i jakiego
okresu dotyczy ocena. Im ocena „bardziej bieca”, tym mniej pyta powinnimy sobie stawia , a powinny one dotyczy tylko takich celów, jak:
monitoring realizacji zada, poprawa wydajnoci i jakoci pracy.
Poniewa ocena bieca (prowadzona tylko przez przeoonego) opiera si
na najprostszych sposobach oceny (wasna obserwacja pracy i zachowa,
wyniki krótkoterminowe), trafno tej oceny zaley przede wszystkim od
tego, jakie zachowania uda nam si zaobserwowa i jakie wyniki osignie
pracownik w krótkim, niekoniecznie typowym dla niego, okresie pracy.
Oczywicie oceniajc krótki odcinek pracy (np. jeden tydzie), i tak bdziemy sugerowa si naszymi wczeniejszymi ocenami pracowników, ogólnym pojciem o ocenianych pracownikach, co spowoduje, e nasza ocena
moe by albo obarczona dodatkowymi bdami, albo korygowana — jeli
rzeczywicie dobrze znamy danego pracownika. Wszystko to sprawia, e
ocena bieca, ze swojej natury krótkoterminowa (odnoszca si do krótkich
odcinków czasu) i czsto przeprowadzana w popiechu, jest bardziej podatna
na bd (bdy oceniania — zobacz podrozdzia 4.2) ni prawidowo przeprowadzona systemowa ocena okresowa. Mimo to nie da si niczym zastpi oceny biecej i jedyne, co mona robi , to dy do jej doskonalenia,
czyli przede wszystkim do doskonalenia siebie w rozumieniu ludzi i zjawisk spoecznych, szkolenia si w ocenianiu i porozumiewaniu z innymi.
Ocena pracownicza moe by udoskonalona, jeli zamiast tzw. procedury
klinicznej, stosowanej w sposób naturalny i opierajcej si na ogólnym wraeniu, zastosujemy tzw. procedur zewntrzn (zobacz podpunkt 4.2.3.1).
Ocena oparta na procedurze zewntrznej wymaga jednak dokadnej analizy
danych i pewnej formalizacji, tak wic jest moliwa do zastosowania gównie w ocenach okresowych.
W ocenie biecej moliwe jest oczywicie uywanie prostych skal pomiarowych (podobnie jak czyni to na co dzie nauczyciele), jednak skale s
charakterystyczne dla ocen okresowych i dlatego zostan opisane w nastpnym podpunkcie.
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Uwaga: „Kady swoim okciem mierzy”.
Gównym narzdziem pracy menedera w ocenianiu ludzi jest on sam
— jego aparat percepcyjny, poznawczy, porównawczy i komunikacyjny. Kady ocenia drugiego czowieka zawsze przez pryzmat swoich standardów, swoich poj oraz wartoci. Standardy i wartoci
firmy istniej tylko w umysach konkretnych ludzi (w polityce firmy s
jedynie zapisane) i nigdy nie s dokadnie tym samym u kadego
— meneder, stosujc w pracy standardy i wzorce firmowe, rozumie
i realizuje je na swój specyficzny sposób, poniewa uywa do tego
wasnej sieci pojciowej.

4.1.6. Metody oceniania w ocenie okresowej
Jednym ze sposobów zwikszania jakoci ocen pracowniczych, jak ju wspominaem, jest ich formalizacja. Dziki dobrze zaprojektowanej i przeprowadzonej procedurze oceniania oraz prawidowo skonstruowanym narzdziom
(arkuszom oceny, skalom pomiarowym, kwestionariuszom) moemy poprawi rzetelno i trafno oceny.
Metody oceniania stosowane w przypadku systemu ocen okresowych zostay
dokadnie przedstawione — z ich zaletami i wadami — w bogatej literaturze
[dla przykadu: Oceny okresowe. Zarzdzanie przez ocenianie, Jdrzejczak,
2000; Ksztatowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Sidor-Rzdkowska, 2003]. Wymieni najistotniejsze z tych metod i opisz je pokrótce,
odsyajc osoby zainteresowane szczegóami do innych ksiek i artykuów,
wymienionych w bibliografii. S to nastpujce metody relatywne:
x ranking — zobacz opis powyej, przy ocenie niesformalizowanej;
w przypadku oceny okresowej ocena powinna by wyraona i przedstawiona na pimie;
x porównywanie parami — w tej metodzie kady pracownik jest
porównywany z kadym innym pracownikiem; buduje si macierz
porówna, w której wpisuje si w rzdach wyniki porównania (plus
lub minus) danej osoby z poszczególnymi osobami (wpisanymi w nagówku kolumn), nastpnie zlicza si ilo otrzymanych „plusów”
i w ten sposób uzyskujemy „ranking” osób pod wzgldem zaoonego
kryterium; metoda ta jest pracochonna i m.in. z tego wzgldu nie
zaleca si jej stosowania do duych grup, w praktyce wikszych ni
25 osób; stosowanie jej ma sens tylko w maych organizacjach, dla
wszystkich pracowników jednego szczebla, poniewa wyniki uzyskane metodami relatywnymi nie dadz si porówna pomidzy
dziaami.
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Najwaniejsze metody absolutne, moliwe do zastosowania w ocenie okresowej, to:
x ocena opisowa (technika swobodnego opisu, opis sowny,
esej) — zobacz take opis powyej, przy ocenie niesformalizowanej;
w przypadku oceny okresowej ocena powinna by wyraona i przedstawiona na pimie — formularz oceny zawiera w tym wypadku
szereg pyta otwartych, dotyczcych: mocnych i sabych stron pracownika, efektów jego pracy, porównania z poprzedni ocen, itd.,
w zalenoci od celów i kryteriów oceny;
x metoda zdarze (incydentów) krytycznych — meneder prowadzi dwa formularze, w których zapisuje sukcesy i poraki pracownika, z dat wystpienia zdarzenia i oznaczeniem skali zjawiska; metoda pracochonna, wymagajca staej obserwacji, moe stwarza
u pracowników nadmierne poczucie bycia pod kontrol; metoda ta,
podobnie jak metoda opisowa, jest bardzo trudna do standaryzacji
— bardzo trudno jest rzetelnie porówna oceny dokonywane przez
róne osoby;
x punktowa (liczbowa) skala ocen — oceny dokonuje si na specjalnie zaprojektowanym arkuszu oceny, najczciej stosuje si skal
od 1 do 5 (lub skal od 1 do 6, jeli chcemy pozbawi osob oceniajc moliwoci oceny redniej), oceniane s osobno wszystkie
kryteria, a nastpnie mona wyliczy redni ocen; poszczególne
punkty skali (1, 2 itd.) powinny by opisane (na przykad: 1 — cakowicie poniej oczekiwa, 2 — czciowo poniej oczekiwa, itd.);
musimy pamita o tym, e jeli chcemy dodawa do siebie punkty,
„odlegoci” midzy nimi musz by identyczne — tzn. midzy 1 i 2
taka sama jak midzy 2 i 3 itd., opisy punktów musz dokadnie odzwierciedla odlegoci midzy punktami skali, czyli natenie cechy;
naley zwróci uwag, e nie zawsze wyliczana rednia ocena (ocena
ogólna) ma sens praktyczny — kade kryterium moe mie przecie
inne znaczenie, inn wag w pracy na danym stanowisku, a w takim
wypadku naley stosowa skal waon;
x skala waona (odmiana skali punktowej) — poszczególnym
kryteriom poddawanym ocenie przyznaje si wagi, które okrelaj
znaczenie danego kryterium dla ogólnego wyniku (np. przy ocenie
umiejtnoci recepcjonistki „komunikatywno ” moe mie wag 2,
a „mylenie techniczne” wag 1, natomiast przy ocenie umiejtnoci
informatyka „mylenie techniczne” moe mie wag 2, a „komunikatywno ” wag 1; przy obliczaniu wyniku ogólnego wyniki w poszczególnych kryteriach mnoy si przez wagi tych kryteriów, dodaje si je, a wynik dodawania dzieli si przez liczb kryteriów (jest
to tzw. rednia waona); skala waona jest najwaciwsza do wielu
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zastosowa w ocenie pracowniczej, poniewa opiera si bardzo
dokadnie na zewntrznej procedurze oceniania — zobacz podpunkt 4.2.3.1;
x skala behawioralna (BARS — behavioral anchored rating scale)
— wybiera si najwaniejsze zadania wykonywane na danym stanowisku pracy, majce najwiksze znaczenie dla realizacji celów
firmy, a nastpnie dokonuje si opisów zachowa (podanych i niepodanych), zwizanych z realizacj tych zada; kademu z konkretnych zachowa przyznaje si ocen punktow i umieszcza opisy
zachowa wraz z ocenami w formularzu; oceniajcy przyznaje oceny,
zaznaczajc je podobnie jak na skalach punktowych czy w kwestionariuszach — w przypadku braku opisów zachowa musi zdecydowa si na kompromis, czyli wybranie zachowania najbardziej zblionego do tego, co zaobserwowa; metoda bardzo praktyczna (tylko
kryteria behawioralne w ocenie), ale czasochonna i wymagajca pewnej wiedzy z dziedziny metodologii bada spoecznych oraz bardzo
duej wiedzy specjalistycznej na temat pracy na danym stanowisku;
skale behawioralne czsto stosowane s do oceny kompetencji
— w takim wypadku kady poziom kompetencji opisany jest przykadowym zachowaniem (zachowaniami), które wiadczy o stopniu
posiadania danej kompetencji przez osob ocenian; poziomy kompetencji nie musz by okrelane liczbami — zamiast nich czsto
stosuje si litery lub nazwy poziomów (na przykad „poniej oczekiwa” itd.);
x metoda testowa — arkusz oceny przypomina test sprawdzajcy
wiedz w szkole lub test psychologiczny (a dokadniej: kwestionariusz) — po kadym pytaniu jest kilka odpowiedzi do wyboru, sporód których naley zaznaczy t, która najlepiej charakteryzuje
ocenianego pracownika; pyta w tecie moe by od kilku do kilkudziesiciu, ale i tak nie mog one wyczerpa wszystkich moliwych
zachowa pracownika, dlatego warto na kocu postawi pytania
otwarte, a w wród opcji odpowiedzi przy kadym pytaniu mona
umieci odpowiedzi: „nie dotyczy”, „inne, jakie?”; w kwestionariuszach obok odpowiedzi opisowych i okrele sownych (np. „czsto”,
„czasami”, „rzadko”) mog by uywane liczby, czyli skala punktowa
— punkty i w/w okrelenia sowne powinny by dokadnie zdefiniowane, aby ich rozumienie nie mogo by dowolne; specjalnie konstruowane kwestionariusze mog by uywane do badania kompetencji;
x assessment/development center (AC/DC, centrum oceny/rozwoju) — dugotrwaa (dla wyszych stanowisk nawet 3 – 4 dni) procedura badania-obserwacji zachowa kilku – kilkunastu pracowników
w rónych zadaniach, bardzo zblionych do rzeczywistych warunków
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dziaania w pracy (symulacje, gry, dyskusje, odgrywanie ról, prezentacje, studia przypadków itd.); oceny dokonuje kilku – kilkunastu
dobrze przeszkolonych specjalistów-asesorów, kady uczestnik jest
obserwowany i oceniany w kadym zadaniu przez co najmniej dwóch
asesorów, a oceny s póniej dyskutowane i uzgadniane; metoda skuteczna, do oceny kompetencji najlepsza, ale droga i pracochonna;
x zarzdzanie przez cele (ZPC, management by objectives — MBO)
— przeoony i podwadny wspólnie okrelaj i ustalaj cele na najbliszy okres, a po jego upywie wspólnie oceniaj realizacj wyznaczonych celów; metoda skuteczna w zastosowaniu tylko w bardzo
„demokratycznych” organizacjach, wobec dojrzaych, odpowiedzialnych pracowników, przez menederów potraficych delegowa zadania, kontrolujcych efekty pracy bez ingerowania w sposoby jej wykonywania.
Oprócz skal punktowych (w tym waonych) i skal behawioralnych stosuje
si kilka innych typów skal — np. tzw. skale graficzne, sowne, przymiotnikowe. Zazwyczaj uywa si ich wtedy, gdy chce si unikn oceny
liczbowej (punktowej), ale traci si przez to moliwo dodawania wyników
i wyliczania rednich.
W systemach ocen okresowych stosuje si przewanie rónego rodzaju
skale oraz metod testow (kwestionariuszow), poniewa metody
te pozwalaj na dokadne porównywanie wyników kolejnych ocen
i uatwiaj standaryzacj oceniania — stosowanie narzdzia oceny
za kadym razem i przez kadego oceniajcego w ten sam sposób.
Assessment/Development Center z zasady nie bywa wpisywane na
stae do systemu ocen, uywane jest „doranie”, w miar potrzeb.

Róne metody oceniania mog by czone w ramach jednej oceny, aby
zwikszy jej trafno  i/lub zakres. Dla rónych grup pracowników (typów
stanowisk) mog by stosowane róne metody oceniania, a co za tym idzie,
róne techniki i narzdzia (skale, testy, kwestionariusze). Jednak oceny uzyskane rónymi metodami nie powinny by dodawane ani u redniane
— liczby uzyskiwane w obliczeniach wyników rónych skal (testów, kwestionariuszy) mówi o czym innym i nie s porównywalne ze sob. Mówic
obrazowo: nie naley dodawa temperatury i wagi hamburgera, poniewa
otrzymana liczba nie miaaby sensu, ale liczby te podane obok siebie tworz peniejsz informacj o interesujcym nas obiekcie.
Arkusz oceny moe zawiera nawet kilka rónych skal, w których zastosowane s róne metody oceny, moe skada si z rónych czci, na przykad z czci dotyczcej realizacji zada i z czci dotyczcej planowania
rozwoju. Nie da si okreli , jak powinien by zbudowany „wzorcowy” arkusz
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oceny, poniewa kada organizacja i kada firma potrzebuje innego rozwizania, ci le dopasowanego do swoich potrzeb — do celów, obszarów,
metod i procedury oceny. Przykady narzdzi ocen mona znale w literaturze [na przykad Jdrzejczak, 2000; Sidor-Rzdkowska, 2003 i 2006].
Przedstawiane s one take w studiach przypadków zamieszczanych na
amach miesicznika „Personel i Zarzdzanie”, przykadowo: Pracownik wyskalowany [Jurek, 2006], Ocena zmienia kultur [Sobolewska i Zagrabska,
2007], Zdiagnozowani nie tylko pacjenci [Siejka i Pala, 2007].
Czasami uywa si w ocenach pracowniczych metody rozkadu normalnego, jednak nie jest to waciwe — metoda ta wymusza przydzielenie okrelonej liczby pracowników do okrelonych kategorii (na przykad: „bardzo
sabi”, „przecitni”, „bardzo dobrzy” itp.), opierajc si na dwóch zaoeniach: 1. oceniana kompetencja (waciwo ) ma rozkad normalny w populacji, 2. oceniani pracownicy stanowi reprezentatywn prób, losowo
wybran z populacji. Oczywicie praktycznie nie jest moliwe, aby zaoenia te byy prawdziwe jednoczenie, dlatego metoda rozkadu normalnego
nie jest waciwa przy ocenianiu pracowników. Wicej o rozkadzie normalnym mona przeczyta w opisie tendencji centralnej (podpunkt 4.2.1.1).
Kwestionariusze i skale behawioralne stosowane w ocenie pracowników
mog dy do standardów obowizujcych testy psychologiczne, jednak
w praktyce jest to bardzo trudne do zrealizowania. Wymagaoby to bardzo
cisego stosowania zasad metodologii bada spoecznych, a na to w firmach
przewanie nie ma ani czasu, ani warunków, ani potrzeby. Metodologia bada nabiera szczególnego znaczenia w ocenie dwuródowej (przez przeoonego i podwadnych) i ocenie wieloródowej (360 stopni itp.), poniewa
ocena taka jest duo bardziej skomplikowana ni ocena tradycyjna.
W systemach ocen okresowych nie powinno si stosowa testów psychologicznych, czyli testów zdolnoci (np. testów inteligencji) oraz testów
osobowoci, temperamentu, stylów zachowania, preferencji i zainteresowa.
Testy takie, z wyjtkiem testów zdolno ci, przewanie maj niewielki
zwizek z efektami pracy, a niektóre z nich niepotrzebnie ingerowayby
w sfer prywatno ci pracownika. Testy psychologiczne mog by przydatne w procesie rekrutacji i selekcji (take wewntrznej), ewentualnie przy
diagnozie potencjau zasobów ludzkich (tworzenia rezerw kadrowych, wytyczania cieek kariery) — take w ramach metody AC/DC. Nie naley stosowa testów psychologicznych w systemach ocen pracowniczych take
z tego powodu, e kady test psychologiczny nadaje si do zastosowania
wobec jednego czowieka tylko jeden raz na wiele lat (gównie z powodu
efektu uczenia si rozwizywania testu). Testy psychologiczne powinny by
konstruowane, przeprowadzane oraz interpretowane tylko przez uprawnionych psychologów. Poza tym ze stosowaniem testów psychologicznych
w pracy wi si nastpujce warunki [porównaj: Chakowski, Ciszek, 2005]:
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x mog by one przeprowadzane tylko w zakresie niezbdnym do wykonywania pracy na danym stanowisku, czyli mog dostarcza jedynie
takich informacji, które s zwizane z prac na okrelonym stanowisku;
x pracodawca i psycholog musz poinformowa osob badan o celu,
przedmiocie i przebiegu badania, o sposobie udostpniania wyników
testu oraz przedstawi osobie badanej pene i prawdziwe wyniki;
osoba badana powinna wyrazi zgod na pimie na przeprowadzenie
okrelonego testu oraz udostpnienie jego wyników okrelonym osobom trzecim (gównie pracodawcy i/lub jego przedstawicielom);
x cel i przebieg badania testowego oraz postpowanie z jego wynikami
nie mog w aden sposób narusza godnoci osoby badanej oraz jej
innych dóbr osobistych ani prowadzi do jej dyskryminacji.
W przypadku ocen okresowych wybór najwaciwszej metody oceniania oraz przygotowanie (m.in. skonstruowanie skal, kwestionariuszy,
arkuszy oceny) i prawidowe przeprowadzenie procesu oceny wymaga
pewnej wiedzy z zakresu metodologii bada spoecznych i powinno
by powierzane tylko osobom o odpowiednim wyksztaceniu i dowiadczeniu. Od tego zaley sukces formalizacji oceniania pracowników i prawidowo przebiegu procesu oceniania — le zaprojektowane i le wprowadzone systemy ocen okresowych mog wyrzdzi
wicej szkód, ni przynie korzyci.

Jak przedstawia rysunek 4.2, najwaniejszym czynnikiem okrelajcym trafno i rzetelno oceny pracowniczej jest znajomo pracy i pracowników
przez osoby oceniajce. Jako narzdzi i procedur jest natomiast czynnikiem najmniej istotnym w porównaniu z pozostaymi. Formalizacja oceny
— procedury i arkusze ocen maj stworzy jak najlepsze warunki do oceniania pracowników, ale sama ocena zaley w gównej mierze od oceniajcego (a trzy w/w czynniki). Ocena pracownicza jest wic bardzo naraona
na bdy w ocenianiu, zarówno psychologiczne, jak i „techniczne”, wynikajce
ze stosowania arkuszy ocen i procedur przez oceniajcego oraz „techniczne”
w znaczeniu wad samych narzdzi i procedur. Bdom w ocenianiu powicony jest podrozdzia 4.2.

4.1.7. Kwestia czstotliwoci ocen
Jak czsto naley dokonywa ocen? Nie da si na to pytanie odpowiedzie
jednoznacznie, poniewa zaley to od wielu czynników, m.in. od: charakteru pracy, potrzeb pracownika, biecych zada, kalendarza, etapu ycia
firmy, przedmiotu oceny, decyzji podejmowanych na bazie oceny.
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Rysunek 4.2. Czynniki wpywajce na jako oceny pracowniczej.
ródo: opracowanie wasne

Ocena bieca powinna by dostosowana do biecych potrzeb zarzdzania,
ale take do potrzeb poszczególnych pracowników. Czsto zdarza si, e
pracownicy maj poczucie niesprawiedliwoci, jeli przeoony powica im
mniej czasu ni innym. Istnieje prawidowo , e pracownicy przecitni
s niezauwaani przez szefa. Uwag przeoonego przycigaj przede wszystkim zjawiska negatywne, zgodnie z efektem negatywnoci (zobacz punkt 3.2.2),
a take ponadprzecitne talenty, szczególnie wtedy, gdy zarzdza wieloma
ludmi i po prostu nie wystarcza mu na wszystko czasu. Jednak pracownicy
przecitni s du wartoci firmy, jej „czynnikiem stabilizujcym” i gówn
si wykonawcz. Natomiast pracownicy najzdolniejsi czciej zmieniaj prac,
nie s tak lojalni jak pracownicy przecitni, a poza tym mog stanowi wyzwanie dla umiejtnoci menederskich kierownika, szczególnie gdy czuj
si bardzo wyjtkowi. Sowo „przecitni” ma zabarwienie negatywne, chyba
waciwsze byoby uywanie sowa „normalni”, czyli „trzymajcy norm”.
Warto powica im wicej czasu w ocenach biecych, poniewa oni s
„rodkiem cikoci” kapitau ludzkiego organizacji.
Szczególn uwag naley powici osobom nowo zatrudnionym. Nowi pracownicy potrzebuj znacznie czstszej oceny biecej ni pracownicy wdroeni w prac, aby mogli szybciej si uczy i szybciej sta si „penowartociowymi pracownikami”. Naley równie dokona oceny podsumowujcej
po zakoczeniu okresu próbnego, aby w nowy etap pracy wchodzili z wiksz i bardziej uporzdkowan wiedz o swoich moliwociach zawodowych
— ocena taka powinna jednoczenie wyznacza zadania/cele na najbliszy
czas pracy. Uwaa si, e nowi pracownicy powinni by poddawani systemowej ocenie okresowej, jeli pracuj w firmie co najmniej pó roku. Jeli
jednak ocena okresowa bdzie przeprowadzana w organizacji, zanim minie
ten okres, to warto nowego pracownika w tym samym czasie take podda
ocenie, ale wedug dostosowanej do jego sytuacji metody. Pozwoli mu to
poczu si wanym dla firmy i przyspieszy jego adaptacj spoeczn oraz
identyfikacj z organizacj — oczywicie tylko wtedy, gdy ocena okresowa
jest pozytywnym, prawidowym procesem organizacyjnym.
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Warto pamita o ocenie pracownika w sytuacji, gdy przechodzi on do innego dziau — gdybymy czekali z jego ocen, a nadejdzie czas ocen
okresowych, to wiele wanych spostrzee moglibymy do tego czasu zapomnie .
Oceny okresowe, o czym bya ju mowa w podpunkcie 1.1.2.2, s najczciej przeprowadzane raz do roku, dotyczy to szczególnie oceny 360 stopni.
W sporej czci firm oceny okresowe s przeprowadzane co pó roku, a poza tym istniej takie firmy, w których obowizuj krótsze (kwarta) lub dusze (2 – 3 lata) okresy oceny. Czasami jest to podyktowane odgórnie przyjt polityk, np. kalk obcych rozwiza, ale zawsze powinno si wiza
z charakterem firmy, z tempem jej rozwoju, cyklami produkcji, czasem realizacji celów itp.

4.2. Bdy w ocenach pracowniczych
i radzenie sobie z nimi
„Niepewno, oto, co zmusza do mylenia” — Camus

4.2.1. Bdy psychologiczne procesu oceniania
Bdy w ocenach pracowniczych w duej mierze bior si z bdów psychologicznego procesu oceniania, który zosta przedstawiony w podrozdziale 2.1.
S to bdy niejako przynalene naturze ludzkiej, które dotycz wszelkich
procesów oceniania. Bdy te zostan opisane w niniejszym punkcie. Ponadto
w zwizku z ocen pracownicz mamy do czynienia z bdami w planowaniu, organizacji, przeprowadzaniu i wykorzystaniu ocen, a take z bdami
dotyczcymi rozmów oceniajcych. Te ostatnie zostay opisane w podpunkcie 4.4.7.4. Wykorzystanie wyników ocen pracowniczych natomiast jest kwesti szeroko pojtego zarzdzania ludmi i zaley od polityki firmy przyjtej
w tym zakresie (zobacz punkt 4.5). Bdy w planowaniu, organizacji i przeprowadzaniu ocen bywaj nazywane bdami „technicznymi”, zostay one
wymienione w punkcie 4.2.2.
Przed przystpieniem do oceniania funkcjonowania pracowników warto
wczeniej zapozna si z bdami dotyczcymi ocen pracowniczych,
aby uwraliwi si na nie i unika ich popeniania. Warto równie zapozna si z elementami psychologii oceniania i bycia ocenianym
(rozdzia 2.)
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Podstawowym obowizkiem pracodawcy jest „stosowa obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy” (Kodeks
pracy, art. 94, punkt 9). Wynika std wniosek, e powinny zosta zapewnione takie warunki oceniania, aby moliwe byo uniknicie bdów i manipulacji w ocenach pracowniczych.
Bdy psychologiczne w ocenie s to niewiadome i nieumylne znieksztacenia procesu oceniania, które powoduj, e ocena jest mniej
trafna lub cakiem nietrafna. Bdy naley odrónia od manipulacji
oraz od naladownictwa i zmylania, które s czynnociami planowymi, zamierzonymi. Celem manipulacji w ocenianiu jest najczciej
ch dostarczenia korzyci „swoim”, a porednio take sobie. W manipulacjach dochodzi czasem do podszywania si pod bdy, czyli do
symulacji bdów psychologicznych. Celem naladownictwa i zmylania jest uniknicie wysiku dokonania oceny, osoba oceniajca
wzoruje si wic na ocenach dokonanych przez inne osoby lub na
wczeniejszych ocenach danego pracownika, ewentualnie bierze
swoje oceny „z sufitu”.

4.2.1.1. Podstawowe znieksztacenia w ocenianiu
Wyrónia si nastpujce podstawowe znieksztacenia w ocenianiu
(Tyszka, 1999):
x tendencja centralna — trzymanie si rodka skali, skonno do
zbyt czstego przyznawania ocen rednich, podobnych do wikszoci innych, co najczciej wynika prawdopodobnie z ostronoci osób
oceniajcych oraz z ich bezwiednego zaoenia, e kada cecha ma
rozkad normalny w populacji i e akurat w ocenianym wypadku maj
do czynienia z przypadkiem przecitnym; rozkad normalny ma
ksztat dzwonu (odwróconej litery U) — najliczniejsze s rednie
wartoci cechy, wartoci skrajne (niskie i wysokie) s tym mniej liczne,
im bardziej s skrajne; bd ten bywa nazywany konformizmem
oceniajcego [Sidor-Rzdkowska, 2003, str. 151], co podkrela
asekuracyjne zachowania menederów, którzy chc poprzez rednie
oceny ukry fakt niedostatecznej znajomoci pracy swoich podwadnych, nie wykazuj autentycznego zainteresowania ocen („oceniaj,
bo musz”), unikaj koniecznoci uzasadniania ocen odbiegajcych
od redniej, nie chc si narazi osobie ocenianej lub nie chc wydawa si zbyt dobrze oceniajcymi, niewymagajcymi kierownikami
— w kadej z tych sytuacji ocena rednia jest „bezpieczna”;
x efekt kontrastu — gob wród wróbli bdzie wydawa si potny,
ale wród jastrzbi bdzie postrzegany jako may i saby; jest to bardzo
znane zjawisko, które polega na tym, e aktualne „otoczenie” jakiego
Umiejtno oceniania oraz przekazywania i zastosowania ocen pracowniczych

157

obiektu lub kolejno wystpowania (pojawiania si) obiektów powoduje, e obiekty z natury przecitne wydadz si czym innym,
jeli zostan pokazane na odpowiednim tle lub w odpowiedniej kolejnoci; na przykad przecitni mówcy wystpujcy po kilku bardzo
nudnych przemówieniach wydadz si uosobieniem polotu i elokwencji; tym okreleniem bywa nazywany inny bd, oparty na mechanizmie projekcji — zobacz kolejny podpunkt (4.2.1.2);
x efekt pierwsze stwa, efekt pierwszego wraenia — pierwsze
informacje s przeceniane; pierwszy mówca jest bardziej przekonujcy
dla suchaczy (pod wzgldem siy argumentów) ni nastpni, bdy
zrobione (dostrzeone) na pocztku wywieraj wikszy wpyw na ocen
ogóln ni bdy póniejsze, pocztkowe elementy cigów (list) s
atwiej zapamitywane ni nastpne (rodkowe); na ocen ogóln
konstruowan z ocen czstkowych najwikszy wpyw maj informacje
uzyskane jako pierwsze (zobacz punkt 2.1.3); podobnie dziaa efekt
wczeniejszej opinii — na oceny pracowników o uksztatowanej
opinii u osób oceniajcych wpyw bdzie miaa ta opinia; efekty
te mog wiza si z tendencyjnym sprawdzaniem hipotez (zobacz
punkt 2.1.3);
x efekt wieoci, efekt ostatniego wraenia — przeciwiestwo
efektu pierwszestwa — przecenianie informacji kocowych, odebranych jako ostatnie (najwiesze); efekt ten wystpuje rzadziej ni
efekt pierwszestwa, dotyczy gównie zapamitywania (i w tym wypadku jest równie silny jak efekt pierwszestwa) — dane kocowe
s lepiej zapamitywane ni umieszczone w rodku cigu (przekazu);
w sytuacji pracy bd ten przejawia si w skonno ci osób oceniajcych do brania pod uwag w ocenie tylko ostatnich wyników pracy,
szczególnie jeli wyniki te sprawiaj due wraenie;
x efekt „aureoli” (efekt halo, bd olepienia) — przenoszenie
oceny z jednej cechy czy zachowania osoby na inne; jeli jedna,
rzucajca si w oczy cecha osoby zostanie oceniona pozytywnie, to
pojawia si skonno przypisywania jej innych cech pozytywnych,
niekoniecznie rzeczywicie przez ni posiadanych, na przykad: osoby
o atrakcyjnym wygldzie bywaj oceniane jako bardziej inteligentne
lub bardziej uczciwe; podobny efekt, polegajcy na przenoszeniu ocen
negatywnych bywa nazywany efektem diabelskim lub efektem
Horna.
Efekty pierwsze stwa, wieoci i „aureoli” pojawiaj si nawet bez
bezporedniego kontaktu z osobami, których dotycz — wystarcz
inne, lecz w miar wiarygodne informacje o tych osobach (np. rekomendacje), aby wspomniane efekty pojawiy si, wpywajc na ocen
tych osób.
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Z w/w znieksztace bardzo czsto mamy do czynienia z tendencj centraln, która niejako ze swej natury godzi w sam istot ocen — urednianie
powoduje, e nie widzimy „orów”, wybitnych talentów, a take umykaj
nam „maruderzy”, osoby nienadajce si do pracy na danym stanowisku.
Denie do „uredniania” wydaje si szczególnie niepokojce, poniewa atwo moe schowa si za natur, która pokazuje, e wiele cech ma
rozkad normalny w populacji ludzi (wicej — zobacz w opisie tendencji
centralnej powyej), na przykad: wzrost, inteligencja — zdecydowanie przewaaj liczebnie osoby o rednich wartociach tych cech. Jednak w warunkach pracy, na konkretnych stanowiskach, nie zawsze mamy do czynienia
ze rednimi wartociami w populacji — musimy bra to pod uwag i ocenia zgodnie z wymaganiami profilu danego stanowiska i danej grupy zawodowej. Oceny pracownicze powinny suy wyodrbnianiu rónic, a nie
ich zacieraniu czy u rednianiu, chodzi zarówno o rónice ilo ciowe, jak
i jako ciowe. Z drugiej strony nie zapominajmy, e rednie warto ci cech
i rednie wyniki dla danej, konkretnej grupy (a nie dla populacji ogólnej)
mog si take pojawi w ocenach, nie oczekujmy, e bdziemy mie do
czynienia tylko z „orami” i „maruderami”. Takie oczekiwania byyby tak
samo bdne jak bd tendencji centralnej.

4.2.1.2. Pozostae, ale nie mniej istotne,
bdy poznawcze w ocenianiu
Poza omawianymi do tej pory mona wymieni szereg innych znieksztace,
wynikajcych z uproszczonego przetwarzania informacji, braku wiedzy
lub ocen automatycznych, zastpujcych ocen poznawcz. S to:
x bd atrybucji przyczynowych (podstawowy bd atrybucji
— zobacz punkt 2.1.3) — generalna skonno do przypisywania
przyczyn zachowania czynnikom wewntrznym, intencjom lub cechom osoby, a nie czynnikom sytuacyjnym; obserwujc kogo pobienie, najczciej sdzimy, e zachowuje si tak, a nie inaczej, poniewa wypywa to z niego („tak chce”, „taki jest”); bd ten nasila
si, gdy kto wykonuje wane dla nas zadanie lub gdy jestemy z kim
w zej relacji, natomiast bd ten maleje, gdy osoba oceniajca ma
wiadomo , e bdzie musiaa uzasadni i wyjani swoj ocen, oraz
maleje tym bardziej, im lepiej kogo znamy;
x bd etykietowania — pochopne, na podstawie pojedynczych zachowa, przypisywanie ludziom staych cech, których to zachowanie ma by wskanikiem; przykadowo: jeli kto raz pokóci si
z koleg, to nie musi oznacza , e jest osob agresywn, a jeli kto
raz si umiechnie, to nie musi oznacza , e jest on sympatyczny; to
zjawisko bywa nazywane „szufladkowaniem”;
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x atrybucje na podstawie zwizków — wnioskowanie o czyich
cechach na podstawie cech osób, z którymi osoba oceniana si przyjani lub z którymi jest w innych dosy bliskich relacjach;
x atrybucje na podstawie podobie stwa — wnioskowanie o czyich cechach na podstawie cech osób, do których osoba oceniana jest
pod jakim wzgldem podobna; jeli osobie oceniajcej osoba oceniana wyranie przypomina kogo mu znanego, to oceniajcy moe
wycign bezpodstawny wniosek, e podobiestwo dotyczy wikszej liczby cech;
x bd nieprofesjonalizmu — ocenianie osoby pracownika zamiast
jego zachowa, kompetencji i wyników jego pracy; wydawanie sdów moralnych o pracowniku; branie pod uwag w ocenie pracowniczej sfery prywatnej pracownika; bd ten wynika z braku wiedzy
i/lub braku umiejtnoci rozróniania, dostrzegania granic rónych
sfer funkcjonowania czowieka;
x efekt faworyzowania — bardziej lubimy osoby, które wydaj si
nam sympatyczne, przyjemne w kontakcie, mie itp., co skania nas
do lepszego oceniania takich osób;
x efekt podobie stwa — bardziej lubimy osoby, które wydaj si
do nas podobne, a w zwizku z tym mamy skonno ocenia je lepiej ni pozostae osoby (dotyczy to przede wszystkim podobiestwa
cech lubianych przez nas, a w przypadku cech nielubianych raczej
bdzie zachodzi zjawisko projekcji);
x uywanie stereotypów (zobacz punkt 2.1.2) — zaklasyfikowanie
danej osoby do jakiej kategorii ludzi na podstawie bardzo maej
iloci informacji o niej i przypisywanie jej rónych cech tej kategorii,
na przykad: „klienci noszcy krawaty s mniej awanturujcy si”,
„inynierowie lubi cise rozumowanie i chodz wczenie spa ”,
„osoby modsze pracuj ciej”; stereotyp jest uproszczeniem istniejcym w sieci pojciowej, schematem poznawczym, który zawiera
uogólnione sdy, zestaw przekona, z których wszystkie najczciej
nie mog by prawdziwe w konkretnych przypadkach, ale stanowi
rodzaj „gotowca”, uywanego przy podejmowaniu decyzji; „mylenie
stereotypami” nabiera szczególnego wyrazu w rodowisku midzykulturowym i midzynarodowym — stereotypy mog by wówczas
wczane w dziaanie uprzedze , czyli utrwalonych negatywnych
postaw wobec innych kultur i narodów, takich jak: ksenofobia, rasizm, nacjonalizm itp.;
x uywanie ukrytych teorii osobowoci (zobacz punkt 2.1.3) — na
podstawie jednej cechy przypisywanie danej osobie innych cech osobowoci, na przykad: w przypadku osoby punktualnej mona wyciga (bezpodstawnie) wnioski, e jest dokadna, rzetelna, uczciwa
lub sztywna (w zalenoci od „wyznawanej” ukrytej teorii osobowoci);
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x efekt negatywnoci (zobacz punkt 2.1.3) — na ocen caociow
zazwyczaj wikszy wpyw maj skadajce si na ni elementy negatywne ni elementy pozytywne;
x efekt czynników ekstremalnych (podobny do efektu halo)
— skonno do opierania oceny ogólnej na spektakularnych zdarzeniach, wybitnych osigniciach, dramatycznych „wpadkach” itp.;
wystpuje w sytuacji, gdy oceniajcy bardzo sabo zna ocenianego;
x efekt konfabulacji — w przypadku bardzo sabej znajomoci pracownika meneder moe mie skonno do „uzupeniania luk pamiciowych” danymi pochodzcymi z obserwacji pracy osób podobnych do ocenianego pracownika lub informacjami stereotypowymi
(zobacz punkt 3.2.1);
x konformizm — uleganie w ocenie wpywowi innych osób, szczególnie grup (efekt publicznoci), ale take osób wanych z jakichkolwiek przyczyn dla osoby oceniajcej;
x efekt promieniowania — rozciganie wraenia ogólnego na oceny
czstkowe; oceniajcy, który ma wyrane ogólne wraenie o ocenianym, moe nie przywizywa naleytej wagi do analizy poszczególnych kryteriów oceny i wszystkie oceni tak samo lub bardzo podobnie, zgodnie z jego ogólnym wraeniem; efekt ten opiera si na
tendencyjnym sprawdzaniu hipotez (zobacz punkt 2.1.3);
x bd Pigmaliona — samospeniajca si przepowiednia — jest
to najbardziej jaskrawy przykad tendencyjnego sprawdzania hipotez
(zobacz punkt 2.1.3); jeli posiadamy faszywe zaoenie (hipotez)
o jakiej osobie, to moemy spowodowa swoim zachowaniem, e
osoba ta zareaguje tak, aby potwierdzi nasze zaoenie — zjawisko
to wystpuje czciej w sytuacji wikszych moliwoci narzucania
swoich hipotez u jednej ze stron, a wic take w relacji przeoony
– podwadny — zobacz punkt 2.1.3;
x wpyw hierarchii — osoby stojce wyej w hierarchii subowej
mog by oceniane lepiej ze wzgldu na swoj pozycj; jeli osoba
oceniajca jest niej w hierarchii ni osoba oceniana, mechanizm
ten bywa silniejszy, poniewa opiera si na ocenianiu instynktowoodruchowym (zobacz punkt 2.1.1), jednak uwiadomienie go sobie
pozwala atwo eliminowa jego wpyw; oprócz samej hierarchii duy
wpyw na ocen moe mie charakter relacji czcej oceniajcego
z ocenianym, co zostao opisane w podpunkcie 4.2.1.3;
x projekcja — automatyczne, bezwiedne przypisywanie innym swoich cech, szczególnie tych niezauwaanych u siebie; osoba baaganiarska moe atwo dostrzega brak porzdku u osoby ocenianej,
osoba powicajca si dla firmy moe niewiadomie oczekiwa tego
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samego od osoby ocenianej; co warte podkrelenia — nie mona
przypisa innym cech, których si nie posiada, nie jest to moliwe,
poniewa takich cech si po prostu nie zauwaa — mona natomiast
przypisa innym przeciwny biegun wasnej cechy, przykadowo:
osoba bardzo niedokadna moe spostrzega osob przecitnie dokadn jako ogromnie dokadn, niemal jako perfekcjonist, a z drugiej
strony — osoba bardzo tolerancyjna moe dostrzec w osobie przecitnie tolerancyjnej jej rzekom cakowit nietolerancj; przypisywanie innym przeciwnego, negatywnego bieguna wasnej cechy bywa
nazywane bdem kontrastu, jednak okrelenie to w psychologii
zostao zarezerwowane dla innego zjawiska, opisanego powyej, wród
podstawowych znieksztace w ocenianiu (podpunkt 4.2.1.1);
x konserwatyzm poznawczy — podtrzymywanie swoich przekona
mimo zmieniajcych si danych, tendencyjne sprawdzanie hipotez
(dostrzeganie argumentów tylko na rzecz ich potwierdzenia), interpretacja danych neutralnych na korzy ju sformuowanej oceny;
x egocentryzm — zjawisko wystpujce u kadego — skonno do
„patrzenia” na wszystko przez pryzmat swoich potrzeb, przekona
i oczekiwa, wynikajca z uprzywilejowanej pozycji „ja” w procesach
pamiciowych i percepcyjnych; ludzie bardziej interesuj si tym,
co moe im przynie korzy , oraz tym, co jest zgodne z ich przekonaniami i wartociami, na to szczególnie zwracaj uwag i to wyej oceniaj; zasadniczy meneder moe wyej ceni sobie zasadniczych pracowników — niezalenie od ich wyników, kierownik o duej
potrzebie sukcesu spoecznego moe wyej ocenia te dziaania podwadnego, które bdc bardziej widocznymi, mog mu przynie wicej uznania;
x dogmatyzm — niezdolno i/lub niech do podwaania wasnych
sdów, cakowity brak wtpliwoci, bezwzgldne uznawanie tylko
swojego zdania za prawdziwe, wiara w jedyn suszno wasnych
pogldów — najpowaniejszy bd poznawczy, który wie si z wieloma innymi, opisanymi powyej; charakteryzuje osoby o dogmatycznej osobowoci, ale zdarza si kademu, cho w rónym zakresie
i wobec rónych spraw.
Uywanie stereotypów moe prowadzi do dyskryminacji pracowników, szczególnie jeli stereotypy te dotycz pci, wieku, narodowoci,
wyznania i innych cech okrelonych w ustawie (zobacz podpunkt
1.1.4.3), ale warto pamita, e ustawa pozostawia t list niezamknit, tak wic dowolna cecha pozamerytoryczna, pozazawodowa, odróniajca pracownika od innych moe sta si przyczyn
jego dyskryminacji.
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Liczba wszystkich moliwych bdów poznawczych jest bardzo dua, mona
równie spotka inne nazwy i okrelenia dla bdów opisanych powyej.
W zasadzie mona cigle tworzy nowe kategorie i nazwy dla rónych odchyle od prawidowego procesu poznawczego, jednak wikszo wszystkich moliwych bdów mona zmieci w kategoriach wyej wymienionych.
Niektórzy autorzy mówi o bdzie braku obiektywizmu, ale w rzeczywistoci wszystkie bdy poznawcze, w tym take bdy w ocenianiu, s
przejawem braku obiektywizmu, który cechuje jednostk ludzk jako tak.
Czowiek z natury jest istot subiektywn, w tym znaczeniu, e wszystko,
co spostrzega, odnosi do swojej sieci pojciowej, wszystko „swoim okciem
mierzy”. Dlatego wedug mnie nie ma sensu mówi o ocenie obiektywnej,
ale co najwyej o ocenie zobiektywizowanej i o deniu do obiektywizmu
w ocenie. Obiektywne mog by wskaniki wykonania, na przykad ilo
przejechanych kilometrów. Ale ju sam wybór wskaników moe by subiektywny, bo zamiast iloci przejechanych kilometrów dobrym wskanikiem
efektywnoci pracy kierowcy moe by na przykad liczba wykonanych dostaw. Jak pokazuj badania psychologiczne [Tyszka, 1999], oceny dokonywane przez sdziów, nauczycieli, lekarzy, sdziów sportowych s pene subiektywizmu i wynikajcych z niego bdów, znieksztace i rozbienoci.
To samo dotyczy ocen pracowniczych, ale nie naley z tego powodu wpada w panik. Wicej o zagadnieniu obiektywizmu ocen napisano w punkcie 2.1.4. Mimo niedoskonaoci ocen ludzkich moliwe jest ich obiektywizowanie. Jak pokazuje Tyszka [1999], ocenianie oparte na procedurach
zewntrznych jest bardziej trafne ni ocenianie na podstawie wasnego
ogólnego wraenia (tzw. oceny klinicznej) — zobacz podpunkt 4.2.3.1).

4.2.1.3. Wpyw osobowoci, emocji i nastroju oraz
relacji midzy oceniajcym a ocenianym
Oprócz wymienionych wyej znieksztace poznawczych duy wpyw na
ocen ma charakter, osobowo osoby oceniajcej (zobacz punkt 3.2.4
oraz podrozdzia 5.3). Meneder, który jest bardzo sumienny i nieustpliwy
(zobacz tabela 3.4), bdzie bardziej surowo ocenia pracowników ni meneder ugodowy i mniej sumienny. Tzw. bd nadmiernej surowoci
(twardej rki) oraz przeciwstawny mu bd nadmiernego liberalizmu
wystpuj dosy czsto i s trudne do wyeliminowania, poniewa s mocno
zwizane z osobowoci osób oceniajcych. Ten sam pracownik moe uzyskiwa róne oceny w zalenoci od tego, czy trafi do surowego czy agodnego szefa. Z kolei ta sama ocena, wyraona na tej samej skali punktowej,
moe mie inn warto u szefa surowego, a inn warto u szefa agodnego.
Dla cisoci trzeba doda , e wpyw osobowoci na ocenianie przejawia
si take w wikszoci opisanych w podpunkcie 4.2.1.2 znieksztace poznawczych. Dla przykadu: dogmatyzm, uywanie stereotypów, egocentryzm,
konserwatyzm poznawczy s bezporednio zalene od osobowoci.
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Do znieksztace oceniania naley równie doda wpyw emocji i nastroju na ocenianie. Poniewa ocena pracownicza jest formuowana dziki
procesom przetwarzania informacji (zobacz rysunek 2.2), wpyw procesów
emocjonalnych na procesy przetwarzania informacji bdzie przekada si
na oceny. Wpyw ten zosta opisany w punkcie 2.1.2, w akapicie pod rysunkiem 2.2.
Duy wpyw na ocen pracownicz ma charakter relacji midzy osob
oceniajc a ocenian. Niektórzy autorzy wyróniaj efekt kontaktu
(efekt uczu ojcowskich), który polega na tym, e stopie znajomoci
osoby ocenianej wpywa na jej ocen — najczciej im blisza znajomo ,
tym lepsza ocena. Jest to zjawisko bardzo niebezpieczne dla wiarygodnoci
ocen pracowniczych, ale efekt ten jest atwy do zauwaenia przez oceniajcego
i stosunkowo atwy do przezwycienia. Jeli inni pracownicy przekonaj
si, e dany pracownik jest oceniany z tak sam starannoci jak oni i e
jego oceny zale od jego wyników (oceniajcy eliminuje efekt kontaktu),
to nie pojawi si negatywne skutki dla atmosfery pracy i — szerzej — dla
klimatu organizacyjnego. Jednak w przypadku bardzo bliskich kontaktów,
bliskich przyjani oraz zwizków rodzinnych lepiej byoby, aby osoby
poczone takimi wiziami nie oceniay si nawzajem. Podobny do efektu
kontaktu jest efekt przypodobania si, który polega na lepszym ocenianiu osób, na których ocenianemu szczególnie zaley, z którymi cz go
zalenoci i wizi. Ten rodzaj bdu jest równie niebezpieczny jak silny
efekt kontaktu. Problematyce wpywu relacji czcych oceniajcego i ocenianego na oceny pracownicze powicony jest podrozdzia 4.4. Podano
tam równie przykadowe sposoby radzenia sobie z tym zjawiskiem.

4.2.1.4. Specyficzne znieksztacenia
samooceny wasnej pracy
Szczególnym rodzajem oceny pracowniczej jest samoocena wasnej pracy
(zobacz punkt 1.1.3). W samoocenie, oprócz niektórych z w/w bdów poznawczych, szczególne znaczenie maj znieksztacenia dla niej charakterystyczne (opisane dokadniej w punkcie 2.1.3), takie jak:
x egotyzm atrybucyjny — najkrócej rzecz ujmujc — to skonno
do upatrywania róde swoich sukcesów w sobie, a róde poraek
na zewntrz;
x egocentryzm atrybucyjny — przecenianie wasnego wkadu we
wspólne wyniki, widoczne szczególnie w przypadku wspólnych sukcesów, ale obecne take przy wspólnych porakach, cho raczej
nieujawniane;
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x efekt faszywej powszechnoci — przekonanie, e inni ludzie
— czciej ni w rzeczywistoci — zachowuj si podobnie jak my,
maj podobne do naszych pogldy i lubi podobne rzeczy; takie
przekonania mog wpywa na agodniejsze ocenianie niektórych,
niekoniecznie aprobowanych przez kierownictwo, zachowa wasnych.
Opisane wyej znieksztacenia warto bra pod uwag, jeli dokonujemy samooceny wasnej pracy, a take wtedy, gdy mamy do czynienia z samoocen
przedstawion przez osob ocenian. Jednak warto przy tym uwzgldni
ponisz wskazówk.
Nie naley ludzi wini za popeniane przez nich bdy w ocenie
i w samoocenie, poniewa wikszo tych bdów wynika wprost
z ludzkiej natury i popeniane s zazwyczaj bezwiednie i nieumylnie.
Pracowników i menederów warto uczy oceniania pracy innych
oraz swojej i dopiero wówczas mona mie do nich pretensje, gdy
nie stosuj w praktyce tego, czego si naucz. Dotyczy to zarówno
ocen biecych, jak i okresowych.

4.2.2. Bdy „techniczne”
w ocenach pracowniczych
4.2.2.1. Bdy „techniczne” w ocenach biecych
Pod nazw bdy „techniczne” kryj si wszystkie bdy w planowaniu
i przeprowadzaniu ocen, które nie s bdami psychologicznymi w ocenianiu.
W przypadku ocen biecych bdami „technicznymi” bd:
x brak ustalenia kryteriów oceny i uprzedzenia pracownika, co moe
by oceniane;
x stosowanie nieadekwatnych metod oceny i/lub nadmiar kryteriów
oceny;
x zbyt duy popiech w ocenie (w formuowaniu i przekazywaniu jej);
x zabranie osobie ocenianej moliwoci samooceny i wymiany pogldów.
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