Quarterly Journal of Career & Organizational
Counseling Vol,10 / No, 37 / Winter 2018, 49-70

فصلنـامه مـشاوره شـغلی و سـازمـانی
49-70 ،1397  زمستا،37  شمارة،10 دورة
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Abstract
The major problem for small businesses is زینش کارکنا مسئ ه اص ي ب رای تج ارت ه ای کوچ ک
personal selection rooted in criterion ميباشگ که ریشه در اعتبار مالکي دارد که وابس ته ب ه آم ار
validity reliance on statistical inference that
require big sample sizes. In the current  در پ ژوهش.استنباطي متمرکز بر نمون ه ه ای ب زرگ اس ت
paper by introducing Hollenbeck and
) پژوهش گر1988( حاضر با معرف ي ف هولنب ک و ویتن ر
Whitener technique (1988), researcher
 و آزم و ه ایPAQ داد های تح ی شل که توسط اب زار
integrate job analysis data collected by
PAQ instrument and elemental personality استعگاد و شخص یت اساس ي از س ه مجموع ه آزم و ه ای
and aptitude test from three important  جمع آوری شگ اس ت را ب رای دوGATB  وFIT ،DAT
battery of tests namely DAT, FIT & GATB
that from two matrixes namely test and  نفر بکار برد5 ماتریس یعني ماتریس آزمو و مال بر روی
criterion matrix for 5 participant. Persons که توسط ای رویکرد توصیه ش گ ان گ و داد ه ای آم وزش
recommended by this approach was آ ها در برنامه آموزش بگو استخگام و پس از تلییر فن اوری
compared their archival scores on training
program immediately after entering  نف ر از کارکن ا ض عیفت ر (در آزم و ه ای5 آ ه ا را ب ا
company and after changing technology 5  آزمو های آماری نشا دادن گ ک ه.استعگاد) مقایسه کرد
training classes. Whit 5 inferior employees نفر دارای عم کرد بهتر در آزمو ه ای اس تعگاد منطب ب ر
statistical tests confirm they are superior
relative to other persons. The concurrent .تح ی شل نسبت به بقیه در دور آموزشي برتری داش تنگ
nature of the design and subjective method ماهیت همزما طرح در روش ذهني ارزیابي عم کرد احتماال
of performance appraisal could be mention
.از محگودیتهای ای تحقی است
as research limitations.
 آزم و-  تح ی ش ل-  اعتباریابي ترکیب ي:کلیدواژهها
Keywords: synthetic validity, job analysis,
personality and aptitude test
استعگاد و شخصیت
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مقدمه
1

تح ی شل یک دور اوج و یک دور افو در جه ا را تجرب ه ک رد اس ت (س انچز و ل وای ،
 .)2011در ای بخش نخست پژوهش های تح ی شل در سازما های صنعتي ایرا مرور شگ و
سسس به انتخاب آزمو های استعگاد متناسب با ابعاد شل پرداخته خواهگ شگ .در نهایت مس ئ ه
نمونه کوچک که امکا اعتباریابي ای آزمو ها را مواجه با اشکا ميسازد مطرح شگ و را ح
هولنبک و ویتنر )1988( 2برای آ ارائه ميشود که مسئ ه بسیار مهمي است زیرا در صورت عگم
اطال از آ  ،اعتباریابي ای آزم و ه ا در س ازما ه ای کوچ ک غی رممک ش گ و ای ن و از
سازما ها نخواهنگ توانست متناسب با تح ی شل از آزمو های مناسب شخصیت در زینش ی ا
فراینگهای دیگر منابع انساني استفاد کننگ .مقیاس پرسشنامه تح ی ش ل  (PAQ)3در ای را
برای نخستی بار در تح ی مش اغ ش رکت اتومبی س ازی س ایسا (عریض ي ،1383 ،عریض ي،
 )1384به کار رفت .فُرم مگیریتي آ در شرکت از (عریض ي1385 ،ب )1387 ،1386 ،ب ه ک ار
رفت .عریضي ( )2008 ،1388برای پیش بیني استرس شل ي و عریضي (1385ال ف) از آ ب رای
پیش بین ي ش کا دس تمزدی و ارزش یابي مش اغ در ص نایع نس اجي اس تفاد ک رد .عریض ي
(1395الف )1396 ،از مقیاس  PAQبرای ش ل کارمن گ محوط ه در زینش پاالیش گا نف ت
اصفها استفاد کرد .همچنی عریضي (1395ب) تح ی خوش ه ای مش اغ ش رکت پ االیش و
پخش فرآورد های نفتي ایرا را انجام داد است .عسکریپ ور ( )1388پ س از تح ی ش ل در
شرکت مس کرما  ،از آزم و ه ای اس تعگاد عم ومي ) (GATBاس تفاد ک رد ت ا در زینش
کارکنا  ،افرادی را برای مشاغ انتخاب کنگ که دارای استعگادهای مورد نیاز آ مش اغ باش نگ،
ای تح ی شل در بی کارکنا عادی و با  PAQانجام رف ت .عریض ي ،ن وری و عس کریپ ور
( )1386رابطه بی ابعاد ارتباطات و روابط بی فردی ستر نقش مگیرا و توانائیه ای ش ناختي
را در بی مگیرا یافتنگ .در پژوهشي دیگر عسکری پور ،عریضي و نوری ( )1387رابطه بی بع گ
پردازش اطالعات وسعت نقش ها و توانائیهای شناختي م گیرا را س نجیگنگ ک ه اول ي از طری
تح ی شل و دومي آموزنهای استعگاد انجام شگ .هر دو ای پژوهش ها در حیطه ای انج ام ش گ
است که به اعتبار ترکیبي ش هرت دارد .ک اربرد  PAQه م چن ی در ک انو ارزی ابي (عریض ي،
خشوعي و نوری1391 ،؛ خشوعي ،عریضي و نوری2013 ،؛ عریضي و براتي )1393 ،و تعیی ک ار
راهه (عریضي ،ذاکر فرد و نوری )1388 ،کاربرد یافته است .هم چنی در کنت ر مش اغ از نظ ر
ساختار آ ها برای متلیرهای نگرشي نیز از  PAQاستفاد شگ است (عریضي و برات ي.)1389 ،
1. Sanchez & Levine
2. Hollenbeck& Whitener
3. Position Analysis Questionnaire
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البته عالو بر تح ی شل ب ه روش  ،PAQروش ه ای دیگ ر تح ی ش ل مانن گ طبق ه بن گی
فالیشم (رمضانیا  ،)1396 ،تح ی عم کردی شل (موسوی ،1387 ،ف ای  )1989 ،1در ای را
انجام شگ است .تح ی شل با ابزار مهم الزامات س مت – شخص یت ( )PPRFتوس ط خواج ه
( )1396در شرکت توزیع برق استا اص فها انج ام ش گ اس ت .تح ی ش ل بع گاً ب ا ظه ور
مگ سازی شایستگي اهمیت اولیه خود را در برخي از حوز ها (از قبی کانو ارزی ابي) از دس ت
داد (الولر )1994 ،2هر چنگ مثالً مگ سازی شایستگي به دلی نگاش ت س نجش دقی کم ي
ناتوا از ارزیابي مثالً پهنای نقش است (عسکری پور و عریض ي )2008 ،ب ا ای ح ا ام روز در
ایرا مقبولیت یافته است ،هر چنگ در ایرا سازما ها تح ی شل و مگ سازی شایستگي را ب ه
درستي انجام نميدهنگ (عریضي1395 ،ج).
4
3
مگ سازی شایستگي در کانو های ارزیابي (چ و ناکوای 2006 ،؛ چون گ  )2008 ،ب هک ار
مي رود با ای حا حتي در ای حوز نیز کاربردش به انگاز تح ی شل نیس ت .مقی اس PAQ
که شک اولیه آ توسط مک ورمی ک ،جن رت و بک ام )1969( 5و آخ ری وی رایش آ 2002
تگوی شگ از هما آغاز بیشتری زمینه پژوهشي را برانگیخت (مک کورمی ک1979 ،؛ برانی ک و
لوای 2002 ،6؛ جنرت .)2003 ،7عریضي ( )1389تح ی مشا غ شرکت پ ي اکری ایرا را برای
 450شل انجام داد که مشتم بر چه ج گ مي باشگ و همرا با تح ی مشاغ شرکت اتومبی
سازی سایسا در بیست و پنج ج گ بزر تری مجموعه تح ی شل در ایرا (ب ال ب ر چه ه زار
صفحه) است.
یکي از کاربردهای مهم تح ی شل در زینش کارکنا اس ت .پ س از تعی ی عناص ر مه م
شل از طری  ،PAQافرادی که زینش مي شونگ بای گ در مجموع ه ای از آزم و ه ا (اس تعگاد،
شخصیت ،رغبت و )...شناسائي شونگ که مربوط به عناصر مه م ش ل ي اس ت .اف رادی ک ه رتب ه
درصگی باالتری در آزمو ها به دست آورنگ مناسب مش اغ م ورد نظ ر هس تنگ .مهمت ری ای
آزمو ها ،مجموعه آزمو اس تعگاد عم ومي(8خ ادمي1382 ،؛ خ ادمي1383 ،؛ عریض ي1382 ،؛
عریضي ،یزدچي ،خادمي و عابگی )1382 ،یا  GATBمجموع ه آزم و ه ای ص نعتي اس تعگاد

1. Fine
2. Lawler
3. Chen& Naquin
4. Chong
5. Mccormick, Jeanneret& Mecham
6. Brannik& Levine
7. Jeanneret
8. General Aptitude Test Battery
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فالنگا ( 1عریضي1380 ،؛ عریض ي ،ش کرک  ،ن ائ ي و مهراب ي زاد هنرمن گ )1381 ،ی ا  FITو
آزمو های اس تعگاد افتراق ي( 2خن گابي1379 ،؛ یزدچ ي )1382 ،اس ت .آزم و ه ای چنگ ان ه
استعگاد در ایرا از سا های دهه هفتاد (بردبار صبور1374 ،؛ حاجیا نژاد1375 ،؛ شهیری ن ژاد،
 )1374و همگي در آموزش و پرورش و بجز حاجیا نژاد ( )1375همگي در دانشگا آزاد اسالمي
در شهرهای مخت ف رشت ،مشهگ ،کرما و لنگرود انج ام ش گ .همگ ي آ ه ا مرب وط ب ه خ رد
مقیاسهای آزمو استعگاد افتراقي  DATبودنگ .ای مطالعات اعتباریابي مه م بودن گ هرچن گ در
نمونه غیر صنعتي استفاد شگ بود و بنابر یک اص اعتباریابي آزم و بای گ در هم ا محیط ي
انجام شود که آزمو ها در آ اجرا م يش ونگ ،ب ا ای ح ا بس یاری از مطالع ات اعتباری ابي در
مح یطه ای آموزش ي (اش میت2012 ،3؛ جیم ز ،ییت ز ،نیک س و 2010 ،4؛ رام پن اهي1396 ،؛
پاترسو  ،بارو  ،کار ،پ ینت و لی  )2009 ،5بود است .همچنی در آم وزش پزش کي(پاترس و ،
نایت ،دوو و نیک سو 2016 ،6الف) و در زینش برای شل رادیول وژی (پاترس و  ،نای ت ،م ک
نایت و بوث2016 ،7ب) ابتگا مشاغ پزشکي و رادیولوژی طراحي و سسس برای آ ها آزمو ه ای
استعگاد مناسب تهیه شگ است .اولی بار آزمو های چنگ انه استعگاد در صنعت توسط عریض ي
( )1380در مجموعه عظیم فوالد اصفها و اهواز (شرکت م ي فوالد ،فوالد کاویا ) بک ار رف ت .از
میا آزمو های استعگاد دیگر آزمو استعگاد چنگ انه سگا و راسکی است که توسط خ ادمي
و عریضي ( )1381اعتبار یابي شگ و آ هم در آموزش و پرورش اجرا شگ .آزمو ه ای اس تعگاد و
شخصیت معموالً در پژوهش ها برای مشاور دانش آموزا بیشتر بکار رفته انگ(جعفری ،جعف ری و
ابوترابي1389 ،؛ کوالیي ،شیخي و ازخوش .)1391 ،البته ای آزمو ها را ميتوا برای فعالیتهائي
بجز زینش بهکار برد ،مثالً مساح ( )1391از ای آزمو ها در تمری کازیه ک انو ارزی ابي ب رای
پیش بیني جو سازماني استفاد کرد .از آنجا که عناصر شل معموالً زیاد مي باشگ (مثالً در PAQ
تعگاد آ ها  40مي باشگ) و در هر عنصر تعگادی (بی  40تا  80نفر) بایگ به آزمو ه ای اس تعگاد
پاسخ وینگ ،حجم نمونه برای ای نو فعالیتها بای گ در ح گ ب االئي باش گ .در پ ژوهش عریض ي
( )1390 ،1389که تعگاد افراد بیش از بیست هزار نفر ب ود اس ت ای موض و اش کالي ایج اد
نکرد است .اما هنگامي که نمونه پژوهش کوچک باشگ اعتبار ترکیب ي ب ا مش ک ج گی مواج ه

1. Flanagan Industrial Test
2. Differential Aptitude Test
3. Schmidt
4. James, Yates & Nicholson
5. Patterson, Baron, Carr, Plint, & Lane
6. Patterson, Knight, Dowell, & Nicholson
7. Patterson, Knight, Mcknight, & Booth
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ميشود (شربوم )2005 ،1هولبنک و ویتنر ( )1988برای ح ای مشک رویهای را ارائ ه داد ان گ
که در تحقی حاضر از آ استفاد شگ است .دو روش برای اعتبار ترکیبي ش ناخته ش گ اس ت
که به ترتیب مگ ضریب  2Jو مگ مؤلفه شل ي 3است که اولي شاخصي ریاضي از رابطه آزم و
و عم کرد شل ي که با اعتبار محتوی مربوط مي شود و دومي میانگی نمرات آزمو با مؤلفه ه ای
شل ي سنجیگ مي شود که به اعتبار مالکي مربوط مي شود .پژوهش های مربوط به اعتبار ترکیبي
در سالهای اخیر ب ه ص ورت مک رر انج ام ش گ ان گ (ه وفم  ،هول گ و ا 2000 ،4؛ جن رت و
استرانگ2003 ،5؛ جانس و  ،ک ارتر ،داویس و و اولی ور2001 ،6؛ فوس تر ،لمین گ و جانس و ،7
2010؛ جانسو و کارتر2010 ،؛ جانسو  ،استی  ،ش رباوم ،ه وفم  ،جن رت و فوس تر)2010 ،8
بخش بعگ روش درهم تنیگ اعتب ار ترکیب ي هولنب ک و ویتن ر ( )1988را نس خت ش رح داد و
سسس آ را برای تح ی داد های یک نمونه کوچک بهکار ميبریم ،بایگ توجه داشت که پ ژوهش
حاضر یک تحقی کاربردی است و در آ روش کار برای اعتبار ترکیبي یعني ترکیب آزمو ه ای
استعگاد و تح ی شل در یک نمونه کوچک انجام ش گ اس ت .مش اوری ش ل ي پ س از انج ام
تح ی شل و آزمو های استعگاد از طری ای روش ای دو ن و اطالع ات مه م را ب ا یک گیگر
ترکیب ميکننگ و وضعیت هر فرد نسبت به هنجار ک ي جامعه را مشخص ميکننگ .آ ها بای گ دو
نو ماتریس آزمو و ماتریس مالکي را محاسبه کننگ که معاد روائي محتوی و مالک ي (اعتب ار
ترکیبي) است .از طر دیگر پژوهش حاضر اعتبار مالکي را بهصورت همزم ا (و ن ه پ یشب ی )
استفاد کرد است زیرا از کارکنا (و نه داوط بی ) استفاد کرد است .سوالي ک ه مط رح اس ت
تشخیص کارکنا ضعیف از قوی بر مبنای عم کردشا (در آزمو و ارزیابي عم کرد) است.
مهم تری ترکیب آزمو های استعگاد مرتبط با ابعاد تح ی شل در یک س ازما ب زرگ ک ه
قاب مقایسه با پژوهش حاض ر اس ت توس ط عریض ي ،س طاني ،امی ری و س طانیا ( )1386در
شرکت اتومبی سازی سایسا زارش شگ که در آ مجموعه ای از آزمو ه ای اس تعگاد از , FIT
 GATBو برخي آزمو های دیگر از قبی آزمو های ( MOSوالتر و کالر  )1956 ،و PMA
(ترستو  )1962 ،با مقیاس تح ی سمتهای شل ي  PAQبکار رفته بود .خادمي ،نوری ،عریض ي

1. Scherbaum
2. J Coefficient Model
3. Job Component Model
4. Hoffman, Holden& Gale
5. Strong
6. Johnson, Carter, Davison& Oliver
7. Foster, Lemming& Johnson
8. Johnson, Steel, Scherbaum, Hoffman, Jeanneret& Foster
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و آقایي ( )1382نیز در شرکت  DMTبر روی یک نمونه ب زرگ ترکی ب مقی اس تح ی
 PAQو مقیاس  GATBرا برای پیشبیني عم کرد مهنگسا مشاغ بکار برد بودنگ.

شل

روش
نمونه :نمونه شام د نفر از کارکنا یک شرکت صنعتي است .ای یک شرکت کوچ ک و دارای
 92نفر بود است .کارکن ا ب ا می انگی س ني  )SD=9/64( 35/48و س ابقه اس تخگام 11/43
( )SD =8/39و میانگی سنوات تحصی ي  )SD=3/41( 17/96بود انگ 9 .نفر از آ ه ا متأه و
1
میانگی فرزنگ آ ها  )SD=0/93( 1/74بود است .نو روش تحقی حاضر ع ي پ س از وق و
ميباشگ .در ا  ،بورگ و ا ( )1391ای نو تحقی جز پژوهشه ای رابط های 2ش مرد ش گ
است که در تحقیقات داخ ي اهي آنرا پژوهشهای همبستگي نامیگ انگ.
ابزار پژوهش
ابزار تحلیل شغل :ابزار اص ي در پژوهش حاض ر مقی اس  PAQاس ت ک ه ش ام  194عنص ر
شل ي است که در  27بعگ بخشي و  5بعگ ک ي سازمانگهي ش گ و ب ه  6فعالی ت ش ل ي ش ام
درونگاد اطالعات ،فرآینگهای ذهني ،برونگاد کاری ،ارتباط با دیگر افراد ،زمینه شل و ویژ ي های
دیگر شل تقسیم مي شود .به دلی تنو همه زینه های پاس خ ی ک مقی اس نگاش ته و در ی ک
طیف  5درجه ای پاسخ داد مي شنگ که البته در صورتي که عنص ر ش ل ي ب ه ش ل م ورد نظ ر
مربوط نباشگ یک زینه غیرقاب کاربست بایگ عالمت زد شود .ا ر تح ی ر شل نمر  1 - 3را
انتخاب کنگ آ عنصر شل ي کهاد 3و ا ر  4 - 5را انتخاب کنگ مهاد 4عالمت ذاری مي ش ود .ه ر
بعگ بی  4نفر دارای ضریب پایائي بی درجه بنگی کننگ ا از  0/82تا  0/91بود .روایي همزم ا
آ بهصورت پیشبیني موفقیت افراد در ارتقا با ویژ يهای  KSAOب رای زی ر مقیاس ها توس ط
عریضي ( )1384نشا ميدهگ که به طور معني داری افرادی که KSAOهای مورد نی از مش اغ
طب  PAQرا داشتهانگ زما سریعتری ارتقا یافتهانگ (.)P> 0/001
ابزار سنجش عملکرد :سنجش عم کرد توسط یک مقیاس عم کرد سنجیگ شگ است ک ه
توسط پژوهشگر و با روش  5BARSساخته شگ است ضریب پایائي آ بر روی ی ک نمون ه 30
1. Expost Facto
2. Corelational Studies
3. Minor
4. Major
5. Behavior Anchor Rating Scale
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نفری با آلفای کرونباخ  0/72و پایائي بازآزمائي  0/86مط وب بود است .ض ریب روائ ي آ 0/62
به دست آمگ .ای مقیاس دارای  15زینه ميباشگ .ضریب روایي آ با یک سوا که عم کرد ک ي
فرد را ميسنجگ برابر  0/67بود است.
آزمون های استعداد و شخصیت :در ابعاد مشتر

( 12بعگ)  PAQآزم و ه ای انتخ اب

شگ به ترتیب از سه دسته مجموعه آزمو ها مهم ( GATBآزمو های استگال عگدی ،تجس م
فض ائي ،ج ور ک رد اب زار ،ج ور ک رد ش ک ) آزم و تم ایز رن گ (رمض انیا DAT )1396 ،
(آزمو های واژ ا و توانمنگی مکانیکي و سرعت پاسخگهي در یک وظیفه ادراک ي و توانمن گی
پي ردی خطای نحوی و تعمیر ابزارهای پیچیگ ) تحم ابهام (بانگر)1962 ،
( FITحافظه ،هماهنگي دست و ب ازو ،هم اهنگي دس ت و چش م ،ترکی ب قطع ات و تفک ر
مستق از زمینه (آزمو اجزا ) و دقت و الکترونیک) استفاد ش گ ک ه ض رائب پای ائي رو او
توسط خادمي ،رو دم توسط خنگابي و یزدچي و رو سوم توسط عریض ي براب ر ،0/75 ،0/76
 0/92 ،0/73 ،0/77 ،0/73و  0/89زارش ش گ اس ت .از مقی اسه ای شخص یت NEO
(برو رائي ،باز بود به تجربه ،ثبات رواني ،وجگا کاری) استفاد شگ .هنجارهای استفاد ش گ
در پژوهش های فوق نیز رای معاد کرد نمرات استفاد شگ .ضرائب پایائي ای آزمو ها بر روی
یک نمونه  30نفری با آلفای کرونباخ برای  GATBبه ترتیب ( )0/81 ،0/78 ،0/73 ،0/75ب رای
 DATب ه ترتی ب ( )0/75 ،0/73 ،0/76 ،0/79 ،0/82و ب رای  FITب ه ترتی ب (،0/77 ،0/81
 0/79 ،0/77 ،0/75 ،0/73و  )0/73به دست آمگ .ب رای  NEOب ه ترتی ب (،0/71 ،0/75 ،0/73
 )0/77بود .تمایز رنگ و تحم ابهام هم دارای ضرائب پایائي به ترتیب  0/71و  0/76بود.
داده های آرشیوی آموزش :کارکنا س ازما در ب گو اس تخگام در ی ک دور آموزش ي دو
هفته ای شرکت کرد بودنگ .در پایا دور آموزشي که شام ش رح مش اغ و KSAه ای م ورد
نیاز در شل بود و بخصوص بخش( Sمهارت) به ص ورت عم ي و ( Kدان ش) ب ه ص ورت نظ ری
تگریس شگ بود .مرح ه دوم آموزش سترد  ،یک دور دو هفتهای دیگر با تلییر فناوری بود ک ه
افراد مجگدا بایگ مهارتها و دانش مورد نظر مربوط به آ را فرا یری ميکردنگ .در آرش یو ش رکت
تمامي نمرات افراد در دور آموزشي نگهگاری ميشگ که حگاکثر نم ر  100و ح گاق نم ر 37
بود .دور آموزشي او بهصورت همزما نبود و هرکس در ه ر دور ای ب ه س ازما م يپیوس ت،
آموزشهای بگو استخگام را دریافت ميکرد درحالیکه دور آموزشي دوم که ب ا تلیی ر فن اوری در
سازما بود به طور همزما بر زار شگ بود .با ای حا اساتیگ دور آموزشي بگو استخگام ثابت و
محتوی آموزشي هم ثابت بود که بنابرای نمرات قاب مقایسه بود انگ.
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روش آماری
اعتباریابي نظامگار ترکیبي از آغاز بکاربرد تح ی ش ل و اس تفاد از آزم و ه ای اس تعگاد و
شخصیت کاربرد سترد ای داشته است .با ای حا هنگاميکه نمونهها کوچک باشنگ نم يت وا
از روشهای مرسوم رابطه عناصر شل ي با آزمو های استعگاد و شخص یت را س نجیگ .زی را م ثال
ضریب همبستگي نیاز به نمونه های  80نفر به باالتر دارد که با توجه به ابعاد شل ب رای  32بع گ
 PAQنیاز به یک نمونه  2560نفری ميباشگ .باتوجه به اینکه آزمو ه ای اس تعگاد و شخص یت
برای هر بعگ  PAQقاب پیشنهاد هستنگ ،ميتوا آ ها را برای زینش بکار رفت و در ص ورت
معني داری ضریب همبستگي چنگ متلر از ضرائب استانگارد ر رسیو برای برآورد نم رات اف راد
استفاد کرد .ای به معني آ است که نميتوا آزمو ها را در نمونه های کوچک م ورد اس تفاد
قرار داد و باتوجه به اینکه بسیاری از شرکت ها و سازما ها دارای نمونه های ک وچکي از کارکن ا
ميباشنگ برای مشاور شل ي و سازماني نا زیر بایگ به یک روش خام و غیر ع مي آزم ودني ه ایي
را انتخاب کرد که در آزمو های استعگاد و شخصیت نمر های باالتری بهدست ميآورن گ .ب ا ای
حا بایگ توجه داشت که هنگامي که برای یک شل نیازمنگ چنگی بعگ هستیم عم ال ای روش
کارایي خود را از دست ميدهگ زیرا ترتیب فقط در یک بعگ امکانسذیر اس ت و فق ط فض ای ی ک
بعگی رتبه ای است (مثال در فضای دکارتي نميتوا ب ی زوج ی ک و هف ت و دو و ش ش رابط ه
بزر تری قائ شگ) بنابرای به روشي نیاز است که بتوا نمرات حاص از آزم و ه ای مخت ف را
با یکگیگر ترکیب کرد .روش آماری که هولنبک و ویتنر ( )1988پیشنهاد کرد ان گ آ اس ت ک ه
نمرات افراد در آزمو های استعگاد و شخصیت به نمرات هنجاری تب گی ش ود .ب ه ای ترتی ب
ميتوا ای نمرات را جمعپذیر کرد .زیرا بر حسب واحگ انحرا معیار محاسبه ميشود.
نمرات هنجاری اما بایگ با وز تح ی شل با یکگیگر ترکیب شونگ .روشي که آ ها پیش نهاد
ميکننگ تفکیک دو بعگ مهاد و کهاد است .مهاد مقادیر چهار و پنج در ن ه مقی اس زین ه پاس خ
 PAQميباشگ ( زینه های پاسخ معرو در  PAQعبارتنگ از می زا اهمی ت ،زم ا اختص اص
یافته به وظیفه و نظایر آنها) .برای کهاد آ عناصر شل ي در حگ پایی تری ( 1تا  )3اهمی ت دارد.
هولنبک و ویتنر عناصر مهاد را در دو و عناصر کهاد را در یک ضرب کرد و ضریب نمرات حاص
از آزمو های استعگاد که به صورت هنجاری محاسبه ش گنگ در ای ابع اد ض رب و جم ع بن گی
ميشونگ .آ ها دو ماتریس آزمو و مال را که اولي مربوط به آزمو های استعگاد و شخص یت و
دومي مربوط به عم کرد است را پیشنهاد دادنگ .نمر به دست آمگ در ماتریس مالکي و م اتریس
هنجاری دو مفهوم اعتبار محتوا (از طری محتوای تح ی شل ) و مالکي (از طری اس تعگادهای
پیش بینيکننگ برای موفقیت در شل ) را به طور همزما داراست و ميتوا از ای نم رات ب رای
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مقایسه افراد در سازما ها استفاد کرد .در پژوهش حاضر از همی روش استفاد ش گ اس ت .در
عی حا برای اعتبار یابي ای روش ،فرضیه زیر آزمو شگ است:
افرادی که در آزمو های استعگاد و شخصیت مرتبط با ابعاد شناسایي شگ در تح ی ش ل
نمر هنجاری باالتر داشتهانگ (افراد برجس ته) نس بت ب ه بقی ه اف راد در دور ه ای آموزش ي در
سازما موف ترنگ.
یافتهها
در جگو  ،1عناصر مهاد و کهاد هر شل بر حسب نتیج ه در پرسش نامه س متهای ش ل ي آورد
شگ است و ضرائب آ ها براساس متود هولنبک و ویتنر محاس به ردی گ اس ت .در س تو او
اعگاد نشا دهنگ شرکت کننگ ا در پژوهش ميباشنگ .برای همتاسازی مشاغ  12بعگ مش اغ
که در ای د شل مربوط به د نفر مشتر بود انتخاب ردیگ انگ .برای برخي از ای مش اغ
نو  )1 ≤ j ≥ 12( jاز بعگ شل ي به ترتیب مهاد ( )Mjو یا که اد ( )Minب ا تعریف ي ک ه در
بخ ش روش آم گ اس ت مش خص ش گ اس ت .مش اغ عبارتن گ از کارش ناس آم وزش ،م گیر
برنامه ریزی ،کارشناس پژوهش ،مگیر پژوهش ،کارشناس برنامه ریزی ،م گیر عم ی اتي ،کارش ناس
فناوری اطالعات ،م گیر آم وزش ،م گیر فن اوری اطالع ات و کارش ناس من ابع انس اني ب ود ان گ.
ویژ ي های جمعیت شناختي افراد شاغ در ای سمت ها در بخش اب زار آم گ اس ت .باتوج ه ب ه
اینکه برخي از سمت ها در کارراهه نی از ب ه س نی (و س واب اس تخگامي) ب االتری اس ت (م ثال
کارشناس آموزش مقگم بر مگیر آموزش و آ هم مقگم بر سرپرست منابع انساني است) درنتیجه
پراکنگ ي فقط در ای دو متلیر وجود دارد اما تفاوت بی اف راد برجس ته و ع ادی ه م در رو
آموزش بگو استخگام و هم در آموزش تلییر فناوری وجود نگاشته و نميت وا برجس ته (ع ادی)
بود را به س یا سواب استخگامي ربط داد .در س (در آم وزش ب گو اس تخگام  P=0/43و در
آموزش تلییر فناوری  )P=0/49و در سواب استخگامي (در آموزش ب گو اس تخگام  P=0/24و در
آموزش تلییر فناوری  )P=0/31تفاوت معني داری بی افراد برجسته ک ه در آ ه ا ابع اد ش ل و
آزمو استعگاد تناظر باالتری دارد با افراد عادی دیگ نميشود و ای دو رو همتا هستنگ.
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در جگو  ،1دوازد بعگ برای مشاغ د نفر از افراد زارش شگ است .هرکگام از ای افراد در
شل متفاوتي بکار ميپردازنگ .براساس ای ف در مورد هر ش ل بای گ نمون ه ای ش ام ب یش از
بیست نفر انتخاب مي ردیگنگ .که در پژوهش حاضر هر فرد برای یک شل در نظر رفت ه ش گ
است .به ای ترتیب برای فرد شمار  1فقط بعگ دوم و سوم در شل او اهمیت داشته و به هم ی
دلی در طیف لیکرتي در مقیاس پاسخ  PAQنمر  4یا  5انتخاب کرد که ض ریب  0/22ب رای
آ محاسبه ردیگ است .ابعاد  10 ،8 ،7 ،4و  12در شل کمتر اهمیت داشته و به همی دلی
در طیف لیکرتي نمر  1یا  2و ضریب آ در تح ی شل  0/11در نظر رفته شگ است .مجمو
ضرائب برای مشاغ به ونه ای ساخته ميشود که برابر واحگ باشگ .برای نه نفر دیگر نیز به صورت
مشابه ابعاد شل ي آ ها ساخته شگ است .بایگ توجه کرد که در جاهایي که در هر ف رد در ش ل
او سفیگ زارش شگ در پرسشنامه تح ی سمت آ بخش ب رای او ک اربرد نگاش ته اس ت .م ثال
زینه رفتار حیوا یا انسا که در شل یک مامور ورزشگا در هنگام مسابقه بس یار مه م اس ت
برای یک باغبا کاربرد نگاشته و جز ابعاد شل ي او به حساب نميآیگ.
در جگو  ،2برای هر یک از افراد در هر یک از ابعاد شل  ،دو مقگار محاس به ش گ ک ه اول ي
 NSو دومي WSمي باشگ .اولي به نمر هنجاری فرد در آزمو استعگاد مربوط ه ب از م ي ردد.
مثال فرد شمار  1در آزمو استعگاد در بعگ دوم در نقطه هنج اری  - 0/35ق رار رفت ه ،یعن ي
نمر او زیر میانگی بود اما هنوز به انگاز یک انحرا معی ار از می انگی جامع ه دور نیس ت .در
اینجا نمر فقط مربوط به سنجش استعگاد یا شخصیت مربوط به آ بعگ ش ل اس ت .و ض رائب
مربوط به بعگ مهاد یا کهاد هنوز در آ اعما نشگ است که به صورت ضربي نم ر  WSرا ب رای
فرد ایجاد مي کنگ .تمام درایه های ای ماتریس مربوط به ماتریس آزمو مي باش گ و هن وز متلی ر
مال (از قبی عم کرد یا ارتقا) در آ اعما نگردیگ است.
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جدول :2ماتریس آزمون (نمره هنجاری=  ،NSنمره موزون هنجاری= )WS
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جگو  ،3نتایج ماتریس مالکي را باتوجه به عم کرد سنجیگ ش گ کارکن ا در ف رم ارزی ابي
عم کرد نشا ميدهگ که توسط سرپرستا پگیگ آمگ است .در اینجا مج گدا ب رای ه ر ف رد در
ابعاد شل ي مربوط و به هما صورت قب نمر NSو  WSبرای متلیر مال زارش شگ اس ت.
به ای ترتیب دیگ ميشود که باوجود کوچک بود نمون ه م يت وا از ترکی ب تح ی ش ل و
آزمو های استعگاد و شخصیت مرتبط با آ ابعاد شل ي در نمون ه ه ای کوچ ک نم رات اف راد را
ساخت.
جدول  :4نمرات موزون هنجاری در اعتبار ترکیبی شغل و آزمونهای استعداد
نفر

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ک ي آزمو

0/395

0/094

0/256

0/241

0/401

0/23

- 0/041

0/254

0/311

0/345

ک ي مالکي

0/377

0/101

0/311

0/215

0/428

0/189

- 0/005

0/295

0/026

- 0/028

نمره

در جگو  4نمرات ک ي د نفر ش رکت کنن گ در م اتریس آزم و در س طر او و م اتریس
مال در سطر دوم به صورت ترکیب خطي از نمرات آ ها در ج گاو  2و  3زارش ش گ اس ت.
هما طور که دیگ ميشود باالتری نمر در هر دو ماتریس مربوط به نفر 5ميباشگ و پ س از آ
نفر او قرار دارد .به ای ترتیب ميتوا افراد را برحسب عم کرد آ ها در آزمو ه ا رتب ه بن گی
کرد .البته در پژوهش حاضر چو از نو اعتباریابي همزما اس تفاد ش گ هم ه اف راد زینش
شگ انگ .اما ميتوا از کاربرد آزمو های استخگامي همرا با تح ی ش ل از ای روش اس تفاد
کرد و داد ها را براساس ف بکار رفته در ای روش مبن ای زینش رس مي آ ه ا ق رار داد .در
دور پیماني ميتوا اطالعات مربوط به متلیر مال را جمعآوری کرد.
جدول :5مقایسه افراد برجسته با عادی براساس فن هولنبک و ویتنر
انحراف

انحراف معیار

معیار

ادغام شده

گروه

میانگین

آموزش بگو
استخگام

رو
برجسته
رو عادی

82/47
56/37

11/32
10/57

6/92

آموزش تلییر
فناوری

رو
برجسته
رو عادی

87/93
52/26

10/55
9/63

6/39
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3/77

5/58

p
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0/01

فص نامه مشاور شل ي و سازماني /دور  ،10شمار  / 37زمستا 1397

مقایسه افراد موف در آزمو های استعگادی منطب شگ با ابعاد شل با رو ...

در جگو  5داد های آموزشي برای اعتباریابي مگ هولنبک و ویتنر بکار رفته اس ت 5 .نف ری ک ه
در ای روش توصیه شگنگ به صورت افراد برجسته در نمرات آرشیوی آموزش آ ها با  5نفری که نم ر
ماتریس مالکي و آزمو آ ها در رتبههای پایی قرار دارد و در ای جگو اف راد ع ادی نامی گ ش گنگ،
مقایسه ردیگ .در هر دور آموزشي مگ تاییگ ردیگ است.
بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر از آزمو هایي که بعگ تح ی شل را نشا ميدهنگ استفاد ردیگ تا بت وا تح ی
شل را با سنجشهای مگاد  -کاغذی آزمو های اس تعگاد و شخص یت در ه م آمیخ ت و از آ ب رای
پیش بیني افراد موف استفاد کرد .مثال بعگ دوم در  PAQکه کاربرد منابع مخت ف اطالع ات اس ت را
ميتوا با آزمو  DATمربوط به سنجش توانایي در مفاهیم به ص ورت کالم ي و ع گدی س نجیگ.
برای بعگ سي و یکم که مربوط به ساختار کار ميباشگ ميتوا از مقیاس تحم ابهام بانگر ی ا مقیاس ي
که جکسو  )1974( 1در مقیاس شخصیتي خ ویش  PRFنجانی گ اس ت و ی ا از مقی اس ب ازبود
نسبت به تجربه در  NEOاستفاد کرد .یا برای بعگ سيام  PAQک ه در آ ک ارکرد تح ت ش رایط
مطالبه ای سط باال مورد نیاز است م يت وا از مقی اس درو رای ي در  NEOو ی ا از مقیاس ي ک ه
جکسو ( )1974ساخته است استفاد کرد .در مورد بعگ بیست و یکم که مربوط به تعامالت شخص ي
و اجتماعي ميباشگ ميتوا از مقیاس خودپایي که اشنایگر )1974( 2ساخت استفاد کرد .یا برای بع گ
نهم در مقیاس  PAQکه مربوط به کار کرد با ابزارهای ماشیني ميباشگ ميتوا از مقی اس س رعت
پاسخگهي در یک تک یف ادراکي ساد که در  DATوجود دارد استفاد کرد.
با ای حا

اهي بعگی از شل را بایگ توسط چنگ آزمو استعگاد و شخصیت پیش بیني ک رد ک ه

در اینصورت بایگ میانگی نمرات هنجاری محاسبه شود و روش پژوهش حاضر در همه ای موقعیت ه ا
را شاست .نتایج پژوهش حاضر در مورد نمونه کوچک پژوهش با هولنبک و ویتن ر ( )1988و چ

و

نا وی ( )2006هماهنگ است .تمایز ب ی تفاوته ای زیر روه ي همچن ی ب ا پ ژوهش گش تای و
همکارا ( )1998هماهنگ است .با ای حا بایگ توج ه ک رد ک ه پ ژوهش حاض ر بیش تر ی ک روش
تجربي برای شناسایي کارکنا در زینش است .در کشور ما در زینش معم والً از ه یچ ی ک از ای
روشها استفاد نشگ است و تنها مورد استثنایي در شرکت م ي از ای را (عریض ي 1390 ،1389 ،و
 )1391بود است .با اینکه ای روشها هزینه بر و نیازمنگ تح ی شل و ک اربرد آزم و ه ای اس تعگاد
1. Jackson
2. Snyder
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است اما در عم سودمنگی آ بسیار زیاد است .تی ور )1977( 1و پریمو  )1959( 2نخس تی اف ردی
بودنگ که تالش های جگی در ای زمینه انجام دادنگ .ایو  )1965( 3نی ز ب رای نخس تی ب ار مس ئ ه
اعتبار ترکیبي در شرکت های کوچک را مطرح کرد .تا بحا روشي بهتر از روش هولنبک و ویتنر ب رای
ترکیب اطالعات مربوط به تح ی شل معرفي نشگ است .هنگاميک ه ق انو فرص تهای براب ر توس ط
نیکسو (1972؛ به نق از مهگاد )1392 ،بیا شگ ،آزمو ها از صحنه زینش ب رای م گت کوت اهي
کنار رفتنگ و بالفاص ه مشخص ردیگ که کنار نهاد ای آزمو ها هنگاميکه در مع ادالت س ودمنگی
سنجیگ شود می یونها دالر به شرکت جنرا موتورز لطمه زد است .عنوا مقاله جانس و و همک ارا
( )2010در ای زمینه ماننگ یک شعار در مطالعات اعتباریابي درآمگ است :اعتب ار مانن گ بن زی ب رای
موتور ماشی است و البته نو اعتباریابي ترکیبي آ که در ای پژوهش مگنظر بود بهتر است .بن ابرای
آزمو ها مجگدا با ای شرط باز شتنگ که بر مبن ای اعتب ار ترکیب ي در زینش بک ار رون گ .پ ژوهش
حاضر یک مثا خوب از اجرای اعتبار ترکیبي برای مشاور شل ي و س ازماني اس ت .نت ایج نش ا داد
افرادی که در دور آموزشي عم کرد بهتری داشتنگ هما کساني بودنگ ک ه طب

روش ای

پ ژوهش

آزمو های استعگاد متناسب با ابعاد شل عم کرد باالتری را برای آ ها پیشبیني ميکرد .ای یافت ه ب ا
پژوهش های (اشمیت2012 ،؛ سانچز و ادوارد2011 ،؛ جیمز و همکارا 2010 ،؛ پترس و و همک ارا ،
2009؛ پترسو و همکارا  2016 ،الف؛ پترسو و همکارا  2016 ،ب) هماهنگ است.
به مگیرا صنعت در ای را پیش نهاد م يش ود ک ه از آ اس تفاد ه ای الزم را در زینش م ؤثر
کارکنا انجام دهنگ .در عی حا پژوهشگرا نیز بایگ از ابزارهای دیگر برای سنجش استعگاد اس تفاد
کرد و در جهت تامی اعتبار یافتههای پژوهش حاض ر اهتم ام ورزن گ .در ای را هن وز در س ازما ه ا
ابزارهای استعگاد بگو اعتباریابي بکار ميرونگ (حتي اعتبار آزمو های شل ي ادواری و ورودی دکت ری
تا بحا انجام نشگ است) .در دنیا کاربست آزمو ها بگو اعتباری ابي ب ه لح اظ حق وقي اش کا دارد.
سازما های بزرگ (نفت ،اتومبی سازی و فوالد) در ایرا هم آزمو ها را بگو اعتباریابي بکار ميبرن گ
و از ای طری شانس استخگام افراد سودمنگ ب رای خ ود را از دس ت م يدهن گ .مهمت ری پیش نهاد
پژوهش حاضر ای است که مگیرا در صنایع و سازما ها از ای آزمو ها به خوبي بهر ب رداری کنن گ.
سازما های بزرگ مطالعات اعتباریابي را راحت تر انجام ميدهنگ (مثال به کمک جگاو تی ور ،راس

و

بور گ ) اما سازما های کوچک نیز ميتواننگ از روش ای پژوهش اعتباری ابي آزم و ه ای اس تعگاد را
انجام دهنگ .ميتوا در انتخاب رزیگنت های ارشگ در مش اغ مخت ف پزش کي ب ا تح ی

مش اغ  ،از
1. Taylor
2. Primoff
3. Guion
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آزمو های استعگاد مناسب استفاد کرد و در ای حیطه که با سالمت مردم در ارتباط است از اعتبار ب ا
ای روش استفاد کرد زیرا نمونه های ای نو از پژوهشها نیز معموالً ان گ اس ت .مح گودیت اص ي
ای پژوهش که بر مبنای توجیه آماری به قوت تبگی شگ  ،حجم انگ نمونه است که نشا م يده گ
تحت ای شرایط چگونه بایگ اعتبار ترکیبي را محاسبه کرد اما محگودیت اص ي ای پ ژوهش آ اس ت
که اعتبار مالکي بر مبنای اعتبار همزما و نه اعتبار پیش بی انجام شگ و داد ها به صورت مقطع ي و
همزما

ردآوری شگ است .پژوهش ها نشا ميدهنگ که داد های ردآوری شگ به ص ورت مقطع ي

سبب افت دامنه مي ردد و بنابرای به پژوهشگرا بع گی پیش نهاد م يش ود ک ه بج ای کارکن ا از
داوط با و متقاضیا شل استفاد ردد .در عی حا محگودیت های دیگر پژوهش اس تفاد از روش
تح ی شل  PAQاست .دلی محگودیت فوق العاد  PAQساد ي اجرا و هزینه انگ آ م يباش گ
که سبب اجرایي شگ آ مي ردد .با ای حا  PAQنسبت به روش های دیگر ش ل از قبی

FJA

ضعیفتر است و پژوهشگرا بعگی ميتواننگ از تح ی شل  FJAاستفاد کننگ .روش ذهني س نجش
عم کرد نیز محگودیت دیگر ای پژوهش است .هرچنگ سنجش عم کرد از روش  BARSانجام رفت ه
که قویتر از بسیاری از روشهای دیگر سنجش عم کرد است اما ای ارزیابي ب ر مبن ای تح ی

شل

استفاد نشگ که نقطه ضعف اکثر ارزیابي های عم کرد در ایرا است .از طر دیگر با بهبود ای ابزاره ا
ميتوا سنجش را قویتر ساخت.
منابع
بردبار صبور .)1374( . ،هنجاریابي خرد آزمو استعگاد دفتری آزمو  DATدر دانشآم وزا دور متوس طه
شهر رشت .پایا نامه کارشناسي ارشگ روا شناسي دانشگا آزاد اسالمي.
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همایش بی الم ي روا شناسي شناختي ،مرکز تحقیقات دانشکگ ع وم تربیتي و روا شناسي.
65

حمیگرضا عریضي

خادمي ،ز.؛ نوری ،ا.؛ عریضي ،ح .ر .و آقایي ،ا .)1382( .رابطه عم کرد مهنگسا شرکت دیام تي اصفها با نم ر
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خگابخشي کوالیي ،آ ،.شیخي ،غ .و ازخوش ،م .)1391( .بررسي رابط ه ویژ یه ای شخص یت ب ا تع ار ک ار–
خانواد در مع ما منطقه  5تهرا  .فص نامه مشاور شل ي و سازماني.130 - 11 ،111 ،
خنگابي ،صگیقه .)1379( .بررسي پایایي و روایي و هنجاریابي خرد آزمو استعگاد مک انیکي آزم و .D. A. T
پایا نامه کارشناسي ارشگ .دانشکگ ع وم اجتماعي و روا شناسي دانشگا آزاد اسالمي.

خواجه ،م .)1395( .اعتباریابي و هنجاریابي و مقایسه سه خانواد شل ي در مقیاس الزام ات س مت  -شخص یت،
ریمار  ،اشمیت و ایو در شرکت توزیع برق استا اصفها  .پایا نامه کارشناسي ارشگ ،دانشگا اصفها .
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نیازهای مشاغ باتوجه به متلیر تعگی ي استرس .پایا نامه کارشناسي ارشگ روا شناسي ،دانشگا اصفها .
شهیری نژاد ،م .)1374( .هنجاریابي ،بررسي پایایي و روایي خرد آزم و اس تعگاد مک انیکي آزم و  DATدر
دانش آموزا دور متوسط شهر کرما  .پایا نامه کارشناسي ارشگ رشته برنامه ریزی آموزش ي ،دانش گا آزاد
اسالمي کرما .

عریضي ،ح ،ر .)1380( .رابطه مجموعه آزمو های صنعتي فالنگا با عم کرد ش ل ي در ب ی کارکن ا مجتم ع
فوالد مبارکه اصفها و اهواز .پایا نامه دکتری اهواز ،دانشگا شهیگ چمرا اهواز.
عریضي ،ح ،ر1395( .الف) .تح ی مشاغ پاالیشگا نفت اصفها برای یافت KSAOهای مورد نی از متقاض یا
شل در پاالیشگا اصفها  .طرح مرکز آزمو دانشگا اصفها .
عریضي ،ح ،ر1395( .ب) .ساخت خانواد های شل ي در شرکت پ االیش و پخ ش ف رآورد ه ای نفت ي ای را از
طری تح ی خوشهای مشاغ  .طرح معاونت پژوهشي دانشگا اصفها .
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