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چکيده
كانونهای ارزیابی ،ازجمله ابزارهای پركاربرد و معتبر در زمینه سنجش و ارزیابی است كه
استفاده از آن بیشترین روایی پیشبین را برای سازمانها ایجاد میكند .همانندی موقعیت شغلی،
یكی از موضوعات محوری در طراحی كانونهای ارزیابی است .همواره این سؤال وجود داشته
است كه ابزارهای مورداستفاده در كانون ارزیابی ،تاچهحد باید به زمینه واقعی شغل هدف،
شباهت داشته باشد .این نكته از آنجا اهمیت پیدا میكند كه افزایش یا كاهش همانندی موقعیت
میتواند بر امتیازات داوطلبان در كانون ارزیابی اثرگذار باشد .این پژوهش برای پاسخگویی به
این سؤال طراحی شده است .در این مسیر ،ابزارهایی با میزان همانندی موقعیت مختلف در كانون
ارزیابی مورد استفاده قرار گرفت و نتایج و اثرگذاری آنها بر نتیجه نهایی تحلیل شد .این مطالعه
نشان میدهد كه استفاده از ابزارهای با همانندی موقعیت باال میتواند ازسویی «اثر تمرین» را
افزایش دهد و ازسویدیگر ،قدرت تبیین بیشتری را درمورد شایستگیهای موردارزیابی ،ایجاد
كند .درنهایت این تحقیق پیشنهاد میدهد كه طراحی كانونهای ارزیابی با استفاده از ابزارهای
دارای سطوح مختلف همانندی موقعیت ،میتواند باعث ارزیابی دقیقتر شایستگیها در كانون
ارزیابی شود.
كليدواژهها :كانون ارزیابی؛ همانندی موقعیت؛ اثر تمرین؛ شبیهسازی سازمانی؛ تحلیل عاملی
تأییدی
 نویسنده مسئول :دانشجوی دكتری ،مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
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مقدمه و بيان مسئله
سازمانها همواره با موضوع سنجش و انتخاب منابع انسانی مواجه هستند .آنها تالش میكنند
با بهكارگیری فرایندهای تخصصی سنجش و انتخاب شاخصهایی همچون عملكرد شغلی
كاركنان ،نرخ جابهجایی نیروی انسانی ،رضایت مدیران از كاركنان ،موفقیت كاركنان در
دورههای آموزشی و یا سرانه هزینه استخدام را بهبود بخشند (گیتوود .)573 :7113 ،1استفاده
مناسب از ابزارهایی كه اعتبار پیشبینی باالیی دارند ،میتواند نقش مهمی در دستیابی به این
اهداف ایفا كند .همانگونهكه مطالعه راسل 7و تیلور )1353( 5نشان میدهد ،باالرفتن روایی
پیشبین میتواند دقت ارزیابی حاصله را تا چندبرابر افزایش دهد.
یكی از روشهای ارزیابی كه همواره روایی پیشبین مناسبی را برای این حوزه ایجاد كرده
است ،كانون ارزیابی است (گاگلر و همكاران1315 ،4؛ كالینز و همكاران7115 ،3؛ هرملین و
همكاران .)7115 ،0كانون ارزیابی ،تركیبی از فرایندهای مختلف سنجش و ارزیابی است كه
داوطلبان در قالب آنها در چند فعالیت شركت میكنند و رفتارهای آنها توسط مجموعهای از
ارزیابان آموزشدیده در مقایسه با معیارهای ازپیشتعیینشده شغلی ،مورد ارزیابی قرار میگیرد.
كانونهای ارزیابی به سنجش حوزههای مختلف كاركرد انسانها در موقعیتهای شغلی مختلف
میپردازند (لی و همكاران .)7115 ،5امروزه كانونهای ارزیابی یكی از روشهای پركاربرد در
رویههای انتخاب نیروی انسانی در سطح جهان است (اینگلد .)7110 ،1در داخل كشور نیز طی
سالیان اخیر به مسئله كانون ارزیابی در پژوهشهای علمی و همچنین در فضای اجرا توجه شده
است .برخی از پژوهشگران به نحوه طراحی و اجرای كانونهای ارزیابی پرداختهاند (خشوعی و
همكاران1535 ،؛ قربانی)1530 ،؛ برخی دیگر به بررسی دقیقتر و یا عارضهیابی كانونهای
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ارزیابی در كشور پرداختهاند (اكبری و همكاران1533 ،؛ شاكری )1533 ،و توجه برخی نیز
معطوف به عوامل مرتبط با كانون ارزیابی ازقبیل شایستگیها و شاخصهای سنجش و ارزیابی
بوده است (جوانمرد و محمدیان1513 ،؛ پورعابدی و همكاران1533 ،؛ مطهرینژاد1530 ،؛
تیموری و همكاران .)1535 ،كاركردهای مختلفی برای كانونهای ارزیابی برشمرده میشوند كه
مهمترین آنها عبارتند از :انتخاب و استخدام ،جانشینپروری ،شناسایی نقاط قوت و ضعف
كاركنان و آموزش و توسعه كاركنان (تورنتون و همكاران.)7113 ،1
در طول سالیان گذشته ،ادبیات نظری قابلتوجهی در زمینه برگزاری كانونهای ارزیابی
تولیده شده و موضوعات فراوانی در مورد آنها مورد بررسی عمیق قرار گرفته است .برخی از این
موضوعات عبارتند از :الگوی قضاوت ارزیابان در كانونهای ارزیابی (دیكوك و همكاران،7
 ،)7111پایداری مفهوم شایستگی در تمرینهای مختلف (لی و همكاران ،)7115 ،5روشهای
اعتبارسنجی چند روش ـ چند متغیر (فان و لنس )7115 ،4و ویژگیهای كانونهای ارزیابی با
عملكرد ضعیف (دیوبری و جكسون.)7110 ،3
یكی از ویژگیهای كانون ارزیابی این است كه هر ویژگی موردسنجش در آن باید حداقل
توسط یك ابزار شبیهسازی شغلی ،مورد سنجش قرار گیرد (استاندارد انجمن روانشناسی بریتانیا،0
 .)1 :7113از این روش به شكلی گسترده در سازمانهای مختلف دنیا استفاده میشود (كراوس 5و
تورنتون7113 ،1؛ لیونس 3و تورنتون .)7113 ،یكی از مهمترین مزایای بهرهگیری از شبیهسازیها،
مشابهت آنها با شرایط واقعی شغل است (تورنتون و همكاران .)7115 ،امروزه كانونهای ارزیابی
برای دستیابی به همانندی موقعیت به محیط شغلی و روایی پیشبین باال طراحی میشوند (لیونس و
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همكاران .)7110 ،1استخراج رفتارهای مرتبط با شغل و ایجاد شبیهسازیهای دارای همانندی
موقعیت باال به شغل ،محورهای اصلی طراحی شبیهسازیها در دوره اخیر طراحی كانونهای
ارزیابی را شكل داده است (لیونس و همكاران .)7113 ،دراینمیان ،رویكردهایی كه كانونهای
ارزیابی را وظیفهمحور (و نه شایستگیمحور) میدانند ،اهمیت بیشتری برای همانندی موقعیت،
قائل هستند (سكت .)1311 ،7تورنتون و همكاران ( )7115در نمودار زیر به مقایسه شبیهسازیها با
سایر ابزارهای سنجش و ارزیابی ازحیث مشابهت با شغل پرداختهاند:

شکل  .1طيف مقايسه ابزارهاي مختلف سنجش و ارزيابي

شبیهسازیها و كانونهای ارزیابی در مرحله بعد از مصاحبه و آزمونهای قضاوت موقعیتی
قرار میگیرند .تمرینهای شبیهسازی معموالً آزمونهای موقعیتی هستند كه از رویههای استاندارد
برای استخراج نمونههای رفتارهای مرتبط با شغل استفاده میكنند .این موقعیتها معموالً همانندی
موقعیت زیادی به شغل واقعی دارند اما عین آن نیستند .محتوای آنها دربرگیرنده انواع مختلفی از
مسائلی است كه افراد در كار با آنها روبهرو میشوند ،اما دقیقاً همان مشكالتی نیست كه سازمان
ارزیابیكننده با آنها مواجه شده است .شبیهسازیها بهدنبال رفتارها یا مهارتهای مشخص
قابلمشاهدهای هستند كه با شغل در ارتباط است .تمرینهای كانونهای ارزیابی معموالً از
موقعیتهایی كه در آزمونهای قضاوت موقعیتی یا مصاحبهها مورد استفاده قرار میگیرند،
سختتر هستند .كانونهای ارزیابی از آزمون قضاوت موقعیتی و مصاحبههای شایستگیمحور،
1. Lievens & et al
2. Sackett
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همانندی موقعیت به محیط شغلی واقعی بیشتری دارند ،زیرا در آنها ارزیابیشونده باید رفتارهای
پیچیده و قابلمشاهدهای را در فرایند حل مسئله بهنمایش بگذارند (تورنتون و كدارناث:7115 ،1
.)350
وجود ظرفیت شبیهسازی شغلی در كانونهای ارزیابی باعث شده است كه سازمانها و
دستاندركاران مدیریت منابع انسانی همواره با این سؤال روبهرو باشند كه شبیهسازیهای
مورداستفاده در كانونهای ارزیابی تاچهحد باید به مشاغل واقعی و زمینه سازمانی آنها شبیه باشند؟
پیامدهای این همانندی موقعیت چیست؟ آیا داوطلبان در شبیهسازیهایی كه از همانندی موقعیت
باالتری برخوردارند ،عملكرد بهتری خواهند داشت؟
این پژوهش ،درراستای پاسخگویی به دغدغه فوق بهصورت تجربی طراحی شده است.
بدینمنظور ،گروهی از ارزیابیشوندگان در سه شبیهسازی دارای همانندی موقعیت باال كه درجه
همانندی موقعیت آنها با هم تفاوت داشت ،مورد ارزیابی قرار گرفتند .مقایسه نتایج حاصل از
ارزیابیهای صورتگرفته ،تصویر مناسبی از نحوه اثرگذاری همانندی موقعیت به محیط واقعی بر
عملكرد داوطلبان در كانون ارزیابی ایجاد كرده است.
در ادامه ،ابتدا موضوع همانندی موقعیت به محیط واقعی شغلی مورد بررسی قرار میگیرد و
ابعاد مختلف آن تبیین میشود ،سپس نتایج پژوهش انجامشده ارائه شده و مورد بررسی قرار می
گیرد.

مروري بر ادبيات نظري حوزه پژوهش
همانندي موقعيت چيست؟
اگرچه در ادبیات نظری سنجش و ارزیابی و در حوزه برگزاری كانونهای ارزیابی،
اشارههای متعددی به مفهوم همانندی موقعیت شده است ،اما صاحبنظران محدودی برای تعریف
دقیق ابعاد این همانندی موقعیت تالش كردهاند .درعمل ،با شناخت اقسام مختلف همانندی
1. Thornton and Kedharnath
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موقعیت است كه میتوان به درك درستی از آن رسید .مشهورترین دستهبندی انجامشده در این
زمینه توسط تورنتون و كدارناث ( )7115انجام شده است .آنها همانندی موقعیت را در قالب
اجزای زیر تعریف كردهاند:
ـ همانندی موقعیت فیزیكی :محركهای مورداستفاده در این شبیهسازیها چیزی بیشتر از
كاغذ و قلم یا صفحه نمایشی هستند كه یك سؤال روی آن نقش بسته است .بهعنوانمثال ،ممكن
است از یك داوطلب تحویلداری در بانك خواسته شود كه چكها را ازنظر امضا یا شماره
حسابها چك كند و مبلغ مربوطه را پرداخت نماید.
ـ همانندی موقعیت محتوا :جنس مسئله و چالشهایی كه در آن مطرح میشود بسیار شبیه
محیط كار واقعی است .بهعنوانمثال ،اگر از یك داوطلب شغل مدیریت منابع انسانی خواسته شود
كه در مورد مزایا و معایب طرحهای مختلف جبران خدمات ،تحلیل خود را ارائه دهد ،همانندی
موقعیت محتوا ایجاد كردهایم
ـ همانندی موقعیت موقعیتی :در اینجا شرایط شبیهسازی تاجایممكن ،مشابه شرایط كاری و
سازمانی است .بهعنوانمثال ،برای استخدام یك پاسخگوی تلفنی در مركز تماس ،باالبردن سطح
فشار كاری نشان میدهد كه آیا فرد میتواند به شكلی سریع ،واضح و دقیق به درخواستها پاسخ
دهد.
ـ همانندی موقعیت رفتاری :در اینجا ارزیابیشونده باید مجموعه پیچیدهای از رفتارهایی را
بهنمایش بگذارد كه در محیط واقعی آنها را نشان میدهد .در اینجا اظهارنظر در مورد نحوه
عملكردن یا انتخاب از بین چند گزینه كفایت نمیكند .بهعنوانمثال ،برای انتخاب یك معلم
میتوان از او خواست كه یك موضوع پیچیده در حوزه كاری خود را برای یك ایفاگر نقش كه
بهجای دانشآموز نشسته است ،ارائه دهد.
ـ همانندی موقعیت روانشناختی :پاسخهایی كه توسط فرد ارائه میشود باید نشاندهنده
ویژگیهایی همچون دانش ،مهارت و تواناییهای مرتبط با شغل باشد .این ویژگی محدود به
شبیهسازیها نیست و در همه ابزارهایی كه پیشبینی انجام میدهند ،مشترك است (تورنتون و
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كدارناث.)354 :7115 ،
مبتنیبر میزان همانندی موقعیت براساس اركان فوق ،شبیهسازیها به دو دسته شبیهسازی با
همانندی موقعیت باال 1و شبیهسازی با همانندی موقعیت پایین 7تقسیم میشوند .در شبیهسازیهای
با همانندی موقعیت باال از ابزارها ،تجهیزات و راهنماهای بسیار واقعی برای ایجاد یك موقعیت
وظیفه استفاده میشود و برای ارزیابیشونده این فرصت فراهم میشود تا دقیقاً رفتاری را از خود
نشان دهد كه در محیط واقعی كار ،خود آن را ارائه میداده است .در سطوح پایین طیف همانندی
موقعیت به محیط واقعی شغل شبیهسازیهایی قرار میگیرند كه صرفاً توصیفی مكتوب از یك
موقعیت فرضی كاری ارائه میدهند و از ارزیابیشونده میخواهند بهجای اینكه در این موقعیت
عمل كند ،توضیح دهد كه در چنین شرایطی چه رفتاری را بروز خواهد داد( .موتوویلدو.)1331 ،5
آثار طیف همانندی موقعیت در كانون ارزیابی بر اعتبار نتایج همانندی موقعیت به زمینه
شغلی همانند یك میكروسكوپ است كه اگرچه طیف محدودتری از اطالعات مربوط به
ویژگیها را مورد بررسی قرار میدهد ،اما با دقت بیشتری به بررسی آن میپردازد (اسپیر.)7114 ،4
سطح همانندی موقعیت ،اثرات قابلتوجهی بر روایی كانونهای ارزیابی دارد .بهصورتكلی،
باالبودن همانندی موقعیت در طراحی كانونهای ارزیابی به افزایش روایی نتایج عملكردی منجر
میشود .بنابراین ،استفاده از ابزارهای بومیشده برای سازمانها ارزش بیشتری در سنجشهای
شایستگیمحور ایجاد میكند (چن 3و ناقین .)7110 ،0مطالعه لیونس و پترسون )7111( 5نشان
میدهد كه ابزارهای دارای همانندی موقعیت باال به زمینه شغلی ،از روایی پیشبین باالتری نیز
برخوردارند .تورنتون ( )7110این موضوع را از منظر روایی صوری مورد بررسی قرار داده است.
او معتقد است كه همانندی موقعیت به محیط شغلی (كه گاهی اوقات به آن روایی صوری نیز

1. High fidelity exercise
2. low fidelity exercise
3. Motowidlo
4. Speer
5. Chen
6. Naquin
7. Patterson
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گفته میشود) حائز اهمیت بوده و نهتنها بر واكنشهای افراد به تمرینهای شبیهسازی اثر
میگذارد ،بلكه بر دقت پاسخهایی كه میدهند نیز تأثیرگذار است (تورنتون و راپ:7110 ،1
 .)177فالگر و كروپانزانو 7معتقدند كه افزایش سطح همانندی موقعیت عالوهبر روایی صوری و
پیشبین ،بر روایی اجتماعی كانونهای ارزیابی نیز اثرگذار است (فالگر و كروپانزانو.)14 :
علیرغم اهمیت این امر در سنجش و ارزیابی ،پژوهشهای معدودی ،تأثیرات روشهای
خاص پیشبینیكننده را بر نتایج ارزیابی سنجیدهاند (پلویهارت و همكاران .)7110 ،5تاكنون
تأثیرات همانندی موقعیت محرك نسبتاً خوب فهمیده شده است (چان و اشمیت1335 ،4؛ لیونس
و سكت7110 ،؛ ریچمن و همكاران .)7111 ،3برای موفقیت رویكرد اجزای تشكیلدهنده در
سنجش و ارزیابی ،باید تأثیرات سایر اجزای روشهای پیشبینی ازقبیل همانندی موقعیت پاسخ نیز
بررسی شوند كه لیونس و همكاران ( )7117به بررسی آن پرداختهاند .آنها نتیجه گرفتند كه
كاهش همانندی موقعیت پاسخ با محیط واقعی شغل ،باعث كاهش اعتبار و روایی پیشبینی
میشود.
ازآنجاكه شبیهسازیهای با همانندی موقعیت باال عیناً همانند شرایط كاری را ایجاد میكنند،
نشانگرهای بهتری نیز برای عملكرد آتی شغلی ارزیابیشوندگان هستند .این امر از منطق ثبات
رفتاری نشئت میگیرد .بااینحال ،هنوز مشخص نیست كه چه اندازهای از همانندی موقعیت به
محیط واقعی شغلی برای دستیابی به قضاوتی صحیح و قابلاتكا مورد نیاز است یا اگر خواسته
باشیم طرف مقابل بحث را روشن كنیم ،تاچهحد میتوان از همانندی موقعیت كاست قبل از اینكه
بخش مهمی از ظرفیت پیشبینی ازبین برود .ایجاد و پیادهسازی شبیهسازیهای با همانندی
موقعیت باال كاری بسیار پرهزینه است ،زیرا باید از تجهیزات و فرایند آمادهسازی مفصلی برای
ایجاد همانندی موقعیت به محیط كار استفاده شود (موتوویلدو.)1331 ،

1. Rupp
2. Folger and Cropanzano
3. Ployhart & et al
4. Chan and Schmitt
5. Richman & et al
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الگوي استفاده از ابزارهاي با سطوح مختلف همانندي موقعيت
براساس دیدگاه روانشناسی شخصیت ،رفتار ،تابعی از دو عامل ویژگیها و تقاضاهای
موقعیتی است (اسپیر .)7114 ،ازهمینرو همچنانكه باید نگاه جامعی به فرایند ارزیابی وجود داشته
باشد ،اساساً فرایند ارزیابی تركیبی از اجزای تشكیلدهنده 1مختلف است .داشتن چنین نگاهی به
فرایند ارزیابی ،مزایای مفهومی و كاربردی دربر دارد .ازلحاظ مفهومی یكی از مزایای رویكرد
اجزای تشكیلدهنده این است كه امكان فهم مجزای عوامل مختلف (ازقبیل میزان همانندی
موقعیت محرك و پاسخ به محیط واقعی شغل) ارزیابی را فراهم میكند و میتوان با
ثابتنگهداشتن سایر عوامل و تغییر عامل موردنظر ،به بهترین نتیجه ممكن دست یافت؛ ازحیث
كاربرد نیز هنگامی كه پژوهشگر بتواند میزان همانندی موقعیت عوامل مختلف به محیط واقعی
شغل را تغییر دهد ،قادر خواهد بود مشخص كند كه آیا سرمایهگذاری بر روشهایی كه اعتبار
بهتر و هزینه باالتری دارند ،باتوجهبه میزان افزایش روایی كه دربر دارد ،مقرون به صرفه است یا
خیر؟ (لیونس و همكاران.)7117 ،
میزان همانندی موقعیت به محیط واقعی شغل تابعی از هدف برگزاری فرایند ارزیابی است.
برای شناسایی اولیه یا انتصاب مشاغل غیرمدیریتی میتوان از تمرینهای با سطح همانندی موقعیت
پایین استفاده كرد .در تعامل با مدیران با تجربه یا آسیبشناسی برای تعیین نیازهای توسعهای،
استفاده از تمرینهای با همانندی موقعیت باال ضروری است (جوینر.)7111 ،7

سؤاالت پژوهش
اگرچه تاكنون مطالعات متعددی روی آثار مربوط به همانندی موقعیت كانون ارزیابی با
محیطهای واقعی و كاری و متعاقب آن دستیابی به نتایج معتبر و قضاوتهای قابلاستناد ،انجام
شده است ،اما در هیچكدام از آنها ،اثرات افزایش سطح همانندی موقعیت بر عملكرد داوطلبان در
كانون ارزیابی مورد توجه قرار نگرفته است .این امر همواره باعث ایجاد سؤال برای طراحان و
1. Building blocks
2. Joiner
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بهرهبرداران از كانونهای ارزیابی در مورد پیامدهای افزایش سطح همانندی موقعیت بر نمرات
افراد شركتكننده در كانون ارزیابی بوده است .این تحقیق بر آن است كه به سه سؤال اصلی در
مورد اثرات افزایش سطح همانندی موقعیت بر امتیازات داوطلبان در كانون ارزیابی پاسخ دهد.
این سؤاالت عبارتند از:
ـ سؤال اول :افزایش /كاهش میزان همانندی موقعیت ،چه اثری بر امتیازات داوطلبان در
تمرینهای كانونهای ارزیابی دارد؟
ـ سؤال دوم :افزایش /كاهش سطح همانندی موقعیت چه اثری بر توزیع عملكرد عمومی همه
داوطلبان در هر تمرین كانون ارزیابی دارد؟
ـ سؤال سوم :اثر عاملی موقعیت بر عملكرد افراد در كانون ارزیابی با تغییر همانندی موقعیت
چه تغییراتی میكند؟

روششناسي پژوهش
در این پژوهش دو گروه  111و  111نفره از مدیران شركتهای بزرگ تجاری در كشور
بهصورت تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفتند .گروه اول  111مدیر از شركتهای بزرگ تجاری
بودهاند كه در این گروه سه تمرین شبیهسازی مدیریت بحران (تمرین اول) و تمرین ایفای نقش
(تمرین دوم) و تمرین بحث گروهی (تمرین سوم) اجرا شده است .گروه دوم نیز شامل  111نفر
از مدیران شركتهای تجاری بودهاند كه برای این گروه نیز سه تمرین شامل تمرین ایفای نقش
(تمرین اول) ،تمرین تهیه و ارائه گزارش تحلیلی (تمرین دوم) و تمرین بحث گروهی (تمرین
سوم) اجرا شده است .در هریك از گروهها تمرینهای شبیهسازی شغلی به شرح جدول  1استفاده
شده است .در هر تمرین  3شایستگی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
جدول  .1بررسي وضعيت تمرينها در گروههاي موردارزيابي
گروه

همانندي موقعيت باالتر

همانندي موقعيت پايينتر

1

* (تمرین اول)

*(تمرین دوم و سوم)
*(تمرین اول ،دوم و سوم)

7
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شایستگیهای موردارزیابی در این تمرینها شامل  3مورد بوده است كه در ادامه به تعریف
شایستگیهایی كه در دو تمرین با میزان همانندی موقعیت متفاوت اجرا شدهاند ،پرداخته شده
است .همچنین شایستگی رهبری نیز بهدلیل استفاده بعدی تعریف شده است.
 .1برنامهریزی و سازماندهی :توانایی ارائه راهحلهای مناسب ،بهصورت كارآمد ،برای خود
و دیگران بهمنظور دستیابی به اهداف.
 .7قاطعیت :آمادگی برای اتخاذ تصمیمات ،بیان نظرات ،انجام اقدامات یا ایجاد تعهد برای
خود.
 . 5ارتباطات :توانایی بیان ایدهها یا حقایق به شیوهای شفاف و متقاعدكننده؛ متقاعدكردن
دیگران نسبت به دیدگاه شخصی خود.
 .4تصمیمگیری :توانایی ارزیابی دادهها و راهحلها و رسیدن به تصمیمات منطقی؛
رویكردی عقالنی و به دور از تعصب.
 .3رهبری :انگیزش ،توانمندسازی و الهامبخشی به دیگران ،با استفاده از شیوه مناسب ،برای
موفقیت؛ داشتن چشمانداز شفافی از اینكه چه چیزی مورد نیاز است و عملكردن بهعنوان الگویی
مثبت.
در هر یك از گروهها ابتدا دادههای پژوهش پایاییسنجی شدهاند كه در جدول شماره 7
جزئیات این تحلیل ارائه شده است .نتایج این تحلیل نشان میدهد تمامی اجزای تحلیل ،دارای
پایی الزم هستند .الزم به ذكر است كلیه تحلیلها در این پژوهش با استفاده از نرمافزار SPSS 24

انجام شده است.
جدول  .2نتايج سنجش پايايي تمرينها و كانون ارزيابي
گروه

پايايي
تمرين اول

تمرين دوم

تمرين سوم

كل نمرات

1

14141

14154

14111

14103

7

14117

14110

14111

14153
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در ادامه برای بررسی بیشتر دادهها الزم است تا توزیع هر یك از دادهها بررسی شود .در ابتدا
توزیع هر یك از شایستگیها در هر تمرین مورد ارزیابی قرار گرفت و در ادامه توزیع جمع
نمرات هر تمرین بررسی شده است .برای بررسی توزیع دادهها از آزمون كولوموگروف
اسمیرنوف استفاده شده است.
ـ فرض صفر :دادهها از توزیع بهنجار (نرمال) پیروی میكنند.
ـ فرض یك :دادهها از توزیع بهنجار پیروی نمیكنند.
با بررسی دادهها مشخص شد توزیع كلیه شایستگیها در هر تمرین از توزیع بهنجار پیروی
میكند و میانگین نمرات این شایستگیها در هر تمرین نیز از توزیع بهنجار پیروی میكنند .نتایج
این آزمون برای توزیع میانگین نمرات شایستگیها در هر تمرین در جدول  5آمده است.
جدول  .5نتايج آزمون كولوموگروف اسميرنوف
گروه دوم

گروه اول
تمرين اول

تمرين دوم

تمرين سوم

تمرين اول

تمرين دوم

تمرين سوم

تعداد نمونه

110

110

110

100

100

100

میانگین

2.4709

1.9873

1.7727

2.064

2.034

1.7775

انحراف معیار

0.82599

1.123

0.86033

1.0479

0.93162

0.9414

آماره آزمون

0.12
0.076

0.107
0.150

0.068
0.661

0.092
0.349

0.082
0.488

0.116
0.126

P-Value

باتوجهبه بهنجاربودن تمام متغیرهای موردتحلیل میتوان از آزمونهای پارامتریك استفاده
كرد.
همچنین برای اطمینان از روایی سازه دادهها و طراحی درست ابزار سنجش الزم است تا هر
دو فرایند كانون ارزیاب با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی ،آزموده شوند .باتوجهبه اینكه فرض
بهنجاربودن دادهها رد نشده است ،میتوان از تحلیل عملی مبتنیبر ماتریس كوواریانس استفاده
نمود و لزومی بر استفاده از  PLSنیست .نرمافزار  AMOS 24از این روش استفاده میكند كه
برای تحلیل عاملی تأییدی از این نرمافزار استفاده شده است.
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در جدول  4شاخصهای نتایج اعتبارسنجی مدل حاصل از تحلیل عاملی تأییدی مشاهده
میشود كه نشاندهنده آن است كه مدل سنجش ،تأیید شده است.
جدول  .4نتايج حاصل از اعتبارسنجي مدل ارزيابي تمرينهاي كانون ارزيابي
گروه

CMIN/DF
14737

CFI
14303

AGFI
14140

RMSEA
14137

دوم

54533

14033

14305

14130

اول

همچنین در شكل  7نمایی از تحلیل عاملی تأییدی و بارهای عاملی هر شایستگی در هر
تمرین مشاهده میشود.

شکل  .2تحليل عاملي تأييدي تمارين با استفاده از نرم افزار AMOS 24
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تجزيهوتحليل دادهها
در این قسمت برای پاسخ به هر یك از سؤاالت مطرحشده در قسمت قبل از آزمونهای
متفاوت آماری استفاده خواهد شد.
پاسخ به سؤال اول پژوهش :رابطه سطح همانندي موقعيت با عملکرد داوطلبان
برای پاسخ به این سؤال باید میانگین عملكرد هر فرد در هر تمرین با دیگر تمرینها در هر
گروه بررسی شود .بهعنوانمثال ،اگر عملكردی فردی در تمرینی با همانندی موقعیت باالتر بیشتر
از تمرینی با همانندی موقعیت پایینتر باشد و این امر در جامعه تأیید شود ،میتوان نتیجه گرفت
هرچه همانندی موقعیت باالتر باشد ،عملكرد باالتر خواهد بود .عملكرد هر فرد در هر تمرین با
میانگین نمرات فرد در هر آزمون شناسایی میشود.
بهدلیل عدم اطالع از همگنی واریانسها ،الزم است تا ابتدا با استفاده از تست لوین از این امر
اطالع حاصل شود و درصورتیكه واریانسها یكسان نباشند ،باید از تحلیل  ANOVAاستفاده
شود.
در ابتدا الزم است تا فرضیههای آزمون لوین نگاشته شود:
ـ فرض صفر :واریانس تمام تمرینهای یك گروه ،تفاوت معنیدار ندارد.
ـ فرض یك :واریانس تمام تمرینهای یك گروه ،تفاوت معنیدار دارد.
در جدول  4نتایج آزمون لوین ارائه شده است كه نشان میدهد واریانس در هر دو گروه
اول و دوم بین نمرات تمرینها همگن نیست.
جدول  .3تحليل لوين براي ازمون همگني واريانسها
گروه

آماره لوين

درجه آزادي

درجه ازادي

اول

دوم

P-Value

همگنيواريانس

اول

114114

7

575

14111

ندارد

دوم

1450

7

735

1/154

دارد

باتوجهبه جدول  4برای تحلیل و مقایسه میانگین گروه اول باید از تحلیل  ANOVAاستفاده
كردكه فرضیههای آن ذیالً اشاره و در جدول  3ارائه شده است.

77

اثر همانندي موقعيت بر امتيازات داوطلبان در كانونهاي ارزيابي

ـ فرض صفر :میانگین عملكرد افراد در تمرینهای یك گروه ،تفاوت معنیدار ندارد.
ـ فرض یك :میانگین عملكرد افراد در تمرینهای یك گروه ،تفاوت معنیدار دارد.
جدول  .6جدول تحليل  ANOVAبراي تمرينهاي گروه اول
جمع مجذورها

درجهآزادي

ميانگين مجذورها

آماره فيشر

P-Value

بینگروهی

28.138

2

14.069

15.728

0.000

درونگروهی

292.507

327

0.895

مجمع

320.645

329

باتوجهبه اینكه مقدار  P-Vlaueبرابر صفر است ،فرض صفر رد شده و نتیجه مبنی بر عدم
تساوی میانگینها حاصل میشود .حال باید دید كدام گروه با چه همانندی موقعیت میانگین
باالتری را داراست .برای این تحلیل از روش تامهانه استفاده میشود كه عبارت است از:
جدول  .7تحليل تامهانه
گروه

همانندي موقعيت

اختالف ميانگين

اول ـ دوم

انحراف استاندارد

P-Value

باال ـ پایین

*.484

0.133

0.001

اول ـ سوم

باال ـ پایین

*.698

0.114

0

دوم ـ سوم

پایین ـ پایین

0.215

0.135

0.303

همانطوركه در جدول ،مشخص است بین تمرینهای با همانندی موقعیت باالتر و پایینتر،
تفاوت معنیدار وجود دارد و تمرینهای با همانندی موقعیت باالتر ،میانگین باالتری را دارند.
در مورد گروه دوم نیز با استفاده از آزمون  ANOVAجدول زیر بهدست آمده كه عبارت
است از:
جدول  .1تحليل  ANOVAبراي گروه دوم
جمع مجذورها

درجهآزادي

ميانگين مجذورها

آماره فيشر

بینگروهی

4/333

7

7/41

7/011

درونگروهی

717/557

735

1/331

مجمع

715/551

733
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باتوجهبه مقدار  P-Valueكه مقداری بیشتر از  1/13را داراست ،فرض صفر در این گروه
رد نمیشود و استنتاج میشود كه میانگین نمرات تمرینهای متفاوت در این گروه ،تفاوت
معنیدار ندارد.
پاسخ به سؤال دوم پژوهش :اثر سطح همانندي موقعيت بر توزيع نمرات داوطلبان
برای پاسخ به این سؤال ،باید آزمون فیشر روی كلیه نمرات تمرینها اعمال شود .همچنین
این آزمون باید روی شایستگیهایی كه دوبار و در دو تمرین استفاده شدهاند ،نیز بررسی شود.
جدول  .3تحليل نسبت واريانس بين شايستگيها و نمره كل تمرينهاي با همانندي موقعيتهاي
متفاوت
تفاوتمعنيدار

واريانس بيشتر

شايستگي/متغير

آماره آزمون

تصمیمگیری (بین دو تمرین)

1/40

P-Value
1/111

همانندی موقعیت باال

بلی

ارتباطات (بین دو تمرین)

1/455

1

بلی

همانندی موقعیت پایین

قاطعیت (بین دو تمرین)

1/555

1/155

خیر

---

برنامهریزی (بین دو تمرین)

1/330

1/311

خیر

---

نمره كل بین تمرین اول و دوم

1/341

1/111

بلی

همانندی موقعیت پایین

نمره كل بین تمرین اول و سوم

1/377

1/051

خیر

همانندی موقعیت پایین

نمره كل بین تمرین دوم و سوم

1/514

1/110

بلی

همانندی موقعیت پایین

تمام نمرات تمرین اول و دوم

1/315

1/734

خیر

---

تمام نمرات تمرین اول و سوم

1/030

1

بلی

همانندی موقعیت پایین

تمام نمرات تمرین دوم و سوم

1/575

1

بلی

همانندی موقعیت برابر

باتوجهبه جدول  3نمیتوان قاعده مشخصی در مورد تأثیر همانندی موقعیت بر واریانس ارائه
نمود .در اینجا بررسی برخی دیگر از شاخصهای مربوط به پراكندگی نیز الزم بهنظر میرسد.
برای بررسی این موضوع ،بهتر است تا تمامی موضوعات قابلبحث مانند نمره كل تمرین ،آرایه
تجمیعی تمرین و نمرات هر شایستگی در هر تمرین بررسی شود.
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جدول  .11بررسي ديگر شاخصهاي پراكندگي روي داده حاصل از كانون ارزيابي
عنوان

چولگي

كشيدگي

عنوان

چولگي

كشيدگي

تصمیمگیری تمرین اول

-1/7

1/147

تصمیمگیری تمرین دوم

-1/7

-1/50

ارتباطات تمرین اول

-1/51

-1/57

ارتباطات تمرین دوم

1/505

-1/10

قاطعیت تمرین اول

-1/71

-1/54

قاطعیت تمرین دوم

-1/13

-1/11

برنامهریزی تمرین اول

-1/744

-1/47

برنامهریزی تمرین دوم

1/141

-1/14

نمره كل تمرین اول

-1/741

-1/143

نمرات تمرین اول

-1/14

-1/51

نمره كل تمرین دوم

1/1075

-1/504

نمرات تمرین دوم

1/50

-1/45

نمره كل تمرین سوم

1/111

-1/43

نمرات تمرین سوم

1/15

-1/31

باتوجهبه جدول ،مشخص است كه متغیر همانندی موقعیت ،تفاوتی در بهبود یا عدم بهبود
این شاخصها ایجاد نكرده است ،لذا در پاسخ به سؤال دوم باید گفت متغیر همانندی موقعیت،
تأثیر معنیداری بر شاخصهای پراكندگی ندارد.
پاسخ سؤال سوم پژوهش :اثر عاملي موقعيت بر عملکرد افراد در كانون ارزيابي
برای پاسخ به این سؤال ،باید عواملی را كه در دو تمرین تكرار شدند ،با استفاده از تحلیل
عاملی بررسی كرد كه در شكل  5و جدول شماره  11قابل مشاهده است.

78

فصلنامۀ پژوهشهاي مديريت منابع انساني ،سال يازدهم ،شماره ( 1شماره پياپي  ،)53بهار 1531

شکل  .5تحليل عاملي شايستگيهايي كه دو بار تکرار شدند

در اولینگام باید اعتبار مدل آزمونشده را بررسی كرد كه در جدول شماره  11ارائه شده
است .باتوجهبه انواع شاخصهای اعتبارسنجی مدل ،اعتبار مدل آزمونشده ،تأیید میشود.
جدول  .11اعتبارسنجي مدل شايستگيهاي آزمونشده
CMIN/DF
5/770

AGFI
1/415

CFI
1/050

RMSEA
1/753

باتوجهبه جدول زیر میتوان نتیجه گرفت هرچه همانندی موقعیت ابزار بیشتر شود ،تبیین
بیشتری نسبت به متغیر مكنون خود ایجاد میكند كه نتایج حاصل از تحلیل عاملی ،در جدول 17
ارائه شده است:
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جدول  .12نتايج حاصل از تحليل عوامل عاملي شايستگيها در كانون ارزيابي
شايستگي

تمرين با همانندي موقعيت باال

تمرين با همانندي موقعيت پايين

تصمیمگیری

1/33

1

ارتباطات

1/41

1

قاطعیت

1

1/00

برنامهریزی و سازماندهی

1

1/13

رهبری

ـــــــــ

 1/55و 1

باتوجهبه جدول ،میتوان نتیجه گرفت افزایش متغیر همانندی موقعیت باعث میشود تا
متغیرهای شایستگی بهتر تبیین شوند.

بحث و نتيجهگيري
حال باید به این سؤال پاسخ داد كه نتایج بهدستآمده ،چه معنایی دارند و چه داللتهایی از
آنها برای اجرای كانونهای ارزیابی وجود دارد؟
نتایج بهدستآمده میتواند برای سازمانهای كارفرمای اجرای كانونهای ارزیابی ،جذابیت
ایجاد كند ،زیرا نشان میدهد كه درصورت همانندی موقعیت حداكثری شبیهسازیها با مشاغل
واقعی ،كاركنان آنها عملكرد بهتری خواهند داشت .ازاینرو ،تعداد افراد تأییدشده در كانونهای
ارزیابی ،افزایش مییابد و حجم اعتراضات نیز كاهش پیدا میكند .پس ،درخواست برای
بهرهگیری از شبیهسازیهای با همانندی موقعیت باالتر در سازمانها افزایش مییابد.
با وجود این نكته ،سؤاالت مختلفی حول نتایج بهدستآمده برای متخصصین سنجش و
ارزیابی وجود خواهد داشت .برای درك درست از نتایج بهدستآمده ،باید به چند نكته توجه
كرد:
 .1همه ابزارهای استفادهشده در كانونهای ارزیابی از جنس شبیهسازیهای با همانندی
موقعیت باال بودهاند.
 .7ابزارهای سنجش و ارزیابی خوب ابزارهایی هستند كه حداكثر پراكندگی را در جامعه
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ایجاد كنند و بهخوبی گروههای مختلف را از یكدیگر تفكیك نمایند .افزایش همانندی موقعیت
در شبیهسازی باعث تغییر شكل توزیع نشده است و بهعبارتدیگر ،نتوانسته است این معیار را
بهبود دهد.
 .5افزایش سطح همانندی موقعیت درعین عدم تغییر در توزیع ،باعث افزایش امتیازات
ارزیابیكنندگان شده است .این بدین معناست كه بهصورت عمومی ،استفاده از این شبیهسازی
خاص ،در مقایسه با دو شبیهسازی دیگر ،باعث افزایش نمرات شده است .در ادبیات سنجش و
ارزیابی ،به این رویداد «اثر تمرین» گفته میشود .اثر تمرین ،زمانی اهمیت مییابد كه استفاده از
یك ابزار خاص ،باعث باالرفتن یا پایینآمدن امتیاز عمومی همه شایستگیهای سنجیدهشده در
تمرینها شود .درچنینشرایطی ،بیش از آنكه شایستگیهای افراد باعث كسب امتیازات مربوطه
شده باشد ،ابزار بر امتیازات كسبشده اثرگذار است .این امر در كانونهای ارزیابی وظیفهمحور
باعث تقویت نتایج میشود اما در كانونهای ارزیابی شایستگیمحور (بعدمحور) نتایج ارزیابی
شایستگیها را تضعیف میكند .در مورد اینكه چرا استفاده از شبیهسازیهایی با این سطح
همانندی موقعیت ،باعث تشدید اثر تمرین میشوند ،علل مختلفی محتمل است:
ـ باتوجهبه تجربیات گذشته داوطلبان در موقعیتهای مشابه ،ممكن است آن بخش از پهنای
عرصه شایستگی آنها كه در این موقعیتها كاربرد دارد ،رشد كرده باشد و عمالً آنها امكان
استفاده از این شایستگیها در موقعیتهای متفاوت را نداشته باشند.
ـ بهدلیل پیچیدگی فنی موقعیتهایِ با همانندی موقعیت باالتر ،ممكن است ارزیابان تحت
تأثیر عملكرد فرد در شایستگیهای فنی قرار گیرند و از نقاط ضعف فرد در شایستگیهای رفتاری
غفلت كنند.
 .4تحلیل انجامشده نشان میدهد كه تمرینی كه دارای بیشترین همانندی موقعیت بوده است،
توان تبیین بیشتری نسبت به متغیر مكنون یا همان شایستگیهای مدنظر در كانون ارزیابی را داشته
است .برایناساس ،میتوان ادعا كرد كه افزایش همانندی موقعیت در تمرینهای با همانندی
موقعیت باال به تقویت روایی سازه كانون ارزیابی ،منجر خواهد شد .این امر نشان میدهد كه
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طراحی كانون ارزیابی بهگونهای صورت گرفته است كه احتمال وقوع تعارضات مفهومی در آن
كمتر شده است.
توجه به نكات فوق ،این نتیجه را برای متخصصین مدیریت منابع انسانی درپی دارد كه
استفاده از شبیهسازیهایی كه همانندی موقعیت حداكثری ،به مشاغل هدف دارند ،میتواند از
سویی به افزایش «اثر تمرین» و ازسویدیگر به تقویت روایی سازه كانون ارزیابی ،منجر شود.
ازاینرو ،بهینهسازی طراحی كانون ارزیابی با استفاده تركیبی از ابزارهای دارای همانندی موقعیت
باال كه ازحیث همانندی موقعیت به شغل هدف با هم فاصله دارند ،میتواند نتایج بهتری را همراه
داشته باشد.
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