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Validation of Traditional Performance Appraisal and Multi-Source 

Appraisal of Competences through Assessment Center 

 

  Iman Shakeriشاکری ایمان
 

 چکیده
هدف پژوهش حاضر سنجش روایی ارزیاایی ملکرارس سانوی و    

هاا از رریاک ناا ار ارزیاایی یااس        ارزیایی چندوجهی شایسوگی
نا دیاادهاس ساال   فاار از  71ننناادنار سر پااژوهش  شاارن 

هاا   یاس د  جه  تحکيا  ساس  سرپرسوی شرن  فاالس آلياژس ایرار 
 وایج کسه مراتبی اسوفاس  شد  از هلبسوگی پيرسار و رنرسيار س

یررسی روایی مالنی  شار ساس ارزیایی ملکررس سانوی و ارزیاایی   
یينای   سارس سر پايش  رار مثب  و معنای  ها یه وجهی شایسوگی چند

مبونی یر شاااهد  روایی افزایشی   د  لرات نا ار ارزیایی مؤثر یاس
یاایی  ها سر مقایساه یاا ارز   وجهی شایسوگی  شار ساس ارزیایی چند

یينی  لارات ناا ار ارزیاایی     سرصد سر پيش 3/26سنوی ملکررس، 
هااس یرساار سر    یررسی شایساوگی  ،تر یاس  اس   هلچنين مافک

شایساوگی   4روایی هلگراس  ،وجهی و مرنز ارزیایی ارزیایی چند
هاس پژوهش حاانی از آر   شایسوگی را رس نرس  یافوه 2را تأیيد و 

رس نارننار، ارزیاایی چنادوجهی   اس  نه یه منظار ارزیایی ملکر
هااا سر مقایسااه یااا ارزیااایی ساانوی از روایاای یاااالترس  شایسااوگی

 یرخارسار اس    
 

وجهای   ارزیایی ملکررس سانوی، ارزیاایی چناد   کلیدواژگان: 

 ها، نا ار ارزیایی، روایی ساز  شایسوگی

 
 

 

 Abstract 
The aim of this study was to investigate the 
validity of two methods of performance appraisal. 
71 supervisor the participants include candidates 
in Iran Alloy Steel Company. Data were analyzed 
using Pearson correlation and hierarchical 
regression analysis. Results of criterion validity 
showed traditional performance appraisal and 
multi-source appraisal of competencies positively 
and significantly predicted assessment center 
scores. Evidence-based incremental validation 
showed multi-source appraisal of competences in 
comparison with traditional performance evaluation 
has been, 26.3% more successful in predicting 
assessment center scores. Also, investigation of 
the same competencies in multi-source appraisal 
and assessment center confirmed convergent 
validity of 4 competences and rejected 2 of them. 
Findings indicate multi-source appraisal of 
competences in comparison with traditional 

appraisal have greater validity for employees 
performance appraisal. 
 

Keywords: traditional performance appraisal, 
multi-source appraisal of competences, assessment 
center, construct validity 
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 مقدمه
و، رراحی تلامی فرایندهاس منایع ا سا ی یر مبنااس  رهاس پيش نيرس اصکی سازمار امروز  جه 

هاس سنجشی و پرورشای  ياز یاا رویرارس      شناسی شایسوگی اس   یر هلين اساس ایزارها و روش

زیااسس  هااس   هاس نذشاوه تاالش   نه سر سال شا د  یا وجاس این محار رراحی و اجرا می شایسوگی

، ه اسا  هاا ا جااگ نرفوا    هااس مبونای یار شایساوگی سر ساازمار      یراس رراحی و اسوفاس  از یر اماه 

ها  ها و مقایسه آر هاس سنجش شایسوگی هاس تجریی ا دنی یه مطالعه صح  و سق  ایزار پژوهش

افقيا   (  م2006، 1)هانار، نناپاسك، یر اارسین و تيکار   ا د یا ایزارهاس سنوی منایع ا سا ی پرساخوه

هاس مارس اسوفاس  اس  و مدیری  مبونای   ها، مناط یه صح  و سقّ  ایزارها، فنار و یر امه سازمار

 نناد  ، تأنيد مییر مداخالت سازما ی نه یرنرفوه از یهورین شااهد مکلی ماجاس یاشند 2یر شااهد

عوبر تحقيقاات  (، شااهدس نه از ارالمات قای  امولاس و م2011و روسيا،  4؛ یرینر2006، 3)روسيا

 ( 2014، 5نند )انسوریرینك و سورمار مکلی یه سس  آمد  یاشند تأنيد می

ترین وظایف مدیری  منایع ا سا ی اس ، ماارس   سر این پژوهش، ارزیایی ملکررس نه یری از مهم

ناریس  سيساوم ارزیاایی ملکرارس یاه خاایی      هایی نه سر رراحی و  تاجه قرار نرفوه اس   سازمار

(  2012، 6هاس ا ساا ی اساوفاس   لایناد )از و سارر     ا د از سرمایه ثرس تاا سوهؤرار م یه ، دا مل  نرس 

نه سر آر ملکررس افراس تنهاا تاسام مادیرار ماارس ارزیاایی قارار        7هاس ارزیایی ملکررس سنوی روش

س از یسايار از ایان رو،  ها یسند   باس  اس    نرف  و یيشور روس  وایج تأنيد ساش ، یراس سازمار می

(  تفااوت  2003، 9ا اد )سساکر   سرجاه روس آورس   360یاا   8هااس چنادوجهی   هاا یاه ارزیاایی    سازمار

هاس سنوی ارزیایی ملکررس و ارزیایی چندوجهی سر این اس  نه ارزیایی چنادوجهی ملکرارس    روش

  هاا تأنياد سارس   نند و معلاالً روس شایساوگی  ا دازهاس مخوکف یررسی می افراس را از جاا ب و چشم

ها از سیاد اررافيا شاار چقادر اسا  و یاا       سهد نه سریایند اثریخشی آر این روش یه افراس فرص  می

                                                 
1-  Hagan, Konopaske, Bernardin, & Tyler 

2-  evidance-based management 

3-  Rousseau 

4-  Briner 

5-  Externbrink & Dormann 

6-  Oz & Seren 

7   traditional top down assessment 

8-  multi-source ratings 

9-  Dessler 
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(  از 2008، 1تار یاشاند )نااالنر    تاا ناد اثاریخش   تاجه یه آ چه سیگرار یه آر تاجه سار د، چگا ه می

ه حساا  آیاد   تاا د ایزارس یراس تسهي  تغيير فرهنگ سازما ی ی منظر سازمار، ارزیایی چندوجهی می

هاس اصاکی ساازمار    ریزس تقای  ارزش هاس یر امه اس، سيسوم و یه ساسنی سر راسواس اهداف تاسعه

منااار   تاا د یه هاس نارس مارس اسوفاس  قرار نيرس  از سیدنا  فرسس، ارزیایی چندوجهی می و اسوراتژس

هااس اخيار    (  رای ساال  2009، 2ایزارس یراس یهباس ملکررس نارننار و فراهم  لاسر یاازخارس )پاك  

هااس مادیریوی    هاس چندوجهی ارزیایی ملکررس یراس سنجش شایساوگی  ها از فرگ یسيارس از سازمار

(  از  لارات یاه   2015، 4؛ چا ادنار و خااتاس  2010، 3ننند )هنس ، ميجرز، ليادر و نساکز   اسوفاس  می

اساوفاس    هاا  تاسعه شایسوگی ا ندهاس مهم مدیریوی، م نيرس ها یراس تصليم سس  آمد  از این ارزیایی

هااس ا جااگ نرفواه یار مبنااس ایان روش        هاس ا دنی صاح  سانجش   شاس، یا این حال پژوهش می

(  یاه  2014، 6هاافلن و مارل   ؛ ویاا، جنريان ،  2002، 5ا د )اترينز و ووس یينی یك مالک آزماس  پيش

هااس   ننناد  هزیناه   تاجيهاس وجاس  دارس نه  یرخی موخصصار مدیری  منایع ا سا ی هيچ یافوه اموقاس

، 8و نااهن  7هاس سنوی ملکررس یاشاد )ووس، فيکينگار   اضافی ارزیایی چندوجهی سر مقایسه یا ارزیایی

1999 ) 

مناار روشی مطکا  سر پيشابرس مقاصاد    هاس اخير یه نه ری سال 9از ررفی، نا ار ارزیایی

(  1997، 11؛ هااارس 2006، 10رها مارس اسوقبال قرار نرفوه اس  )ووئ اس و اجرایی سازمار تاسعه

هاس مخوکاف مناایع    سر زمينه (2012، 12مناار یك روش اسوا دارس، پایا و معوبر )هافلن و ماس یه

اس  ارزیایی سایقه (  مرانز2006، 13ا سا ی، واجد راهرارهاس منسجم یاس  اس  )تار ون و راپ

لکررس و سطاح حقاا  و  یينی یرخی موغيرهاس مالک، هلچار ارتقا، ارزیایی م راال ی سر پيش

                                                 
1-  Gallagher 

2-  Pak 

3-  Hensel, Meijers, Leeden, & Kessels 

4-  Chandekar & khatod 

5-  Atkins & wood 

6-  Wu, Jenkins, Hoffman, & Morrell 

7-  Pillinger  

8-  Kohn 

9-  assessment center 

10-  Wuehr 

11-  Howard 

12-  Hoffman & Meade 

13-  Thornton & Rupp 
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هااس موعادسس سر    (   یه هلين سلي  امروز  سر ساازمار 2006ا د )تار ون و راپ،  سسولزس ساشوه

(   لارات یاه سسا  آماد  از     2009، 1نيرس )تار ون و نيباا ز  س يا مارس اسوفاس  قرار میسراسر 

هااس   یاين  ین پايش نا ار ارزیایی یا مقاسیر ملکررس شغکی یرسار  يسوند  یا ایان حاال معوبرتار   

، 2هاس ارزیایی اس  )نانکر، رز وال، تاامون و ینوساار   ملکررس شغکی سر مقایسه یا سیگر روش

(  انرچه یيش از  يلی از واریا   ملکررس شغکی 1984، 3؛ اشلي ، ناسینگ،  او و نرچ1987

رایناد  سانجی ف  شاس، یا این وجاس، یراس هادف روایای   از رریک  لرات نا ار ارزیایی تبيين  لی

هاا سارس  یسايارس از    ارزیایی،  لرات نا ار ارزیایی مزایاس قای  تاجيهی  سب  یاه ساایر روش  

ا د   هاس معدوسس هلچار حقا  یا تعداس ارتقاء تريه نرس  مطالعات ارزیایی ملکررس یر شاخص

یاه شاا  ، فرصا  و مادت زماار       ،هایی مالو  یر شایسوگی افاراس  مافقي  سر چنين شاخص

هااس ههنای سرپرساوار ترياه      ها یار قاااوت   یسوه اس   هلچنين یرخی از پژوهشپژوهش وا

هااس ارزیاایی یهوارین نزیناه یاراس       انرچه ناا ار ،  ا د نه روش نارآمدس  يس   ینایراین نرس 

یررسی روایی ملکررس شغکی  يسوند، امّا یهورین نزینه سر سسورس یراس این نار هسوند )اتريناز  

 ( 2002و ووس، 

ها سر مادیری  مناایع    یه آ چه مطرح شد، یعنی اهلي  یررسی سق  و صح  ارزیایی یا تاجه

ا سا ی، پژوهش حاضر یه یررسی روایای سو ایازار ماارس اساوفاس  سر ارزیاایی ملکرارس نارنناار        

وجهای شایساوگی از رریاک     شرن  فاالس آلياژس ایرار یعنی ارزیایی ملکررس سنوی و ارزیایی چند

خوه اس   یدین منظار سر مرحکه اول )هادف اول(، مياا گين  لارات افاراس سر     نا ار ارزیایی پرسا

مناار مالک ملکرارس افاراس سر  ظار نرفواه و ميازار هلناشای  لار  ارزیاایی          مرنز ارزیایی را یه

اسا    واایج    نرفواه وجهی یا این ماالک ماارس یررسای قارار      ملکررس سنوی و  لر  ارزیایی چند

وجهی را  سب  یه ارزیاایی  شاار خااهاد ساس  سر مرحکاه یعاد       چند روایی مالنی ارزیایی حاص 

هااس مرناز    وجهی را یاا شایساوگی   هاس ارزیایی چند )هدف سوگ( هلبسوگی هر یك از شایسوگی

 ها مارس تجزیه و تحکي  قرار ساس  اس   ساز  شایسوگی ارزیایی یه منظار یررسی روایی

وهشی مشایه سریافوند ناه مياا گين  لارات سرپرسا ،     ژ  ( سر پ2002سر این زمينه اترينز و ووس )

 تار   یينی  لرات مرنز ارزیایی مافاک  هلوایار و زیرسسوار  سب  یه  لرات سرپرس  یه تنهایی سر پيش
 

                                                 
1-  Gibbons 

2-  Gaugler, Rosenthal, Thornton, & Bentson 

3-  Schmitt, Gooding, Noe, & Kirsch 
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سرجه روایی مالنی یاالترس  سب  یاه  لارات ارزیاایی     360رار نکی  لرات ارزیایی  یاس  اس  و یه

( یاا هادف یررسای تاا اایی     2006هاناار و هلراارار )    ژوهشای ناه   سرپرس  ساشاوه اسا   سر پ  

یينی ملکررس افاراس سر مرناز ارزیاایی     هاس مشوریار سر پيش سرجه، یاال یه پایين و ارزیایی 360ارزیایی

یينی ملکررس مرنز ارزیایی  شاار ساس    سرجه روایی مالنی یاالیی را سر پيش 360ا جاگ ساس د، ارزیایی 

روایی افزایشی یاالترس  سب  یاه ارزیاایی سرپرساوار یاه      ،سرجه 360س ها هلچنين، مجلاع ارزیایی

هاس مرنز ارزیاایی هلبساوه یااس و     رار معنی سارس یا مالک هاس مشوریار یه تنهایی  شار ساس  ارزیایی

( سر 2006) 1فکيار و مااین   هافا ،    سب  یه ارزیایی سرپرسوار روایی افزایشی یاالترس را  شاار ساس  

هاس چندمنبعی: سنجش رایطاه ارزیاایی خااس، سرپرساوار و      روایی ساز  ارزیایی"اار پژوهشی یا من

 ، سریافوناد  فر از نارننار یك سازمار ا جاگ ساس د 195یا  نه "شناخوی و شخصي  هلرارار یا ارزیایی

ساز  یيرو ی یاه حاد نفایا   رسايد و  لارات ارزیاایی سرپرساوار تااار          نه شااهد مبونی یر روایی

یينای موغيرهااس ماالک ساشاوند  سر       سب  یه ارزیاایی هلراارار و خااس ارزیاایی سر پايش     یيشورس 

سرجاه   360ارزیاایی   سنجی هاس روار ( یا هدف یررسی مالک2009) 2هافرات فراتحکيکی نه نا اس و

( و ارزیاایی سرپرساوار یيشاورین    =30/0r) روایای  ملکررس ا جاگ ساس د، ارزیایی زیر سساوار نلوارین  

(  هلچنين هلبسوگی یين  لرات ارزیایی سرپرسوار و هلرارار یيشاورین  =50/0r)  شار ساسرا  روایی

(  سر 2009) (  تاار ون و نيباا ز  =34/0r) هاا  شاار ساس   ميزار هلبساوگی را  ساب  یاه سیگار روش    

نزینشی و     را مارس تجزیه و تحکي  قارار ساس اد و یاه ایان  ويجاه       مرانز ارزیایی ارتقایی،پژوهشی 

هاس اثریخشی ساازما ی رایطاه مساوقيلی وجااس سارس       د د نه یين  لرات نا ار ارزیایی و مالکرسي

( سر پژوهشی  شاار ساس اد ناه روایام مثبوای یاين  لارات حاصا  از         2014) 3اسور برگ و اینسگکا

سرپرساوار و   سر مقایساه یاا   سرجاه و  لارات مرناز ارزیاایی وجااس سارس و هلراارار       360ارزیایی 

 ا د  ساشوه ترس مشاهدات سقيکسسوار، زیر

 نند: هاس هی  را س بال می یا تاجه یه آ چه هنر شد این پژوهش فرضيه

ارزیایی ملکررس سانوی روایای مالنای      سب  یهها   لرات ارزیایی چندوجهی شایسوگی -1

 یينی  لرات افراس سارس  یيشورس سر پيش

                                                 
1-  Hooft, Flier, & Minne 

2-  Conway & Huffcutt 

3-  Inceoglu 
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 ی،مرنز ارزیاای  وجهی و ی چندهاس مشورک سر ارزیای  لرات یه سس  آمد  از شایسوگی -2
 سهد  میها را  شار  ساز  شایسوگی روایی

 

 روش

 گیری نمونه روش و نمونه آماری، جامعه

 لا ه پژوهش را نارننار نا دید سل  سرپرسوی نه یه هلاين منظاار سر ناا ار ارزیاایی     

 د  فر یاس  71سهد نه جلعاً  تشري  می ،شرن  فاالس آلياژس ایرار شرن  نرس  یاس د

از آ جا نه پژوهش حاضر یا هدف یررسای روایای ارزیاایی چنادوجهی و ارزیاایی سانوی       

ملکررس از رریک مرنز ارزیایی صارت نرفوه اس ، از  ظر هادف نااریرسس و از منظار شايا      

 نيرس  پيلایشی قرار می-نرسآورس ارالمات سر زمر  تاصيفی

تحکي  هلبسوگی اسا   سر ایان    ها سر این پژوهش، رویررس غالب سر تجزیه و تحکي  ساس 

رویررس پژوهشگر یا اترا یه موار آمارس تحکي  هلبسوگی، رایطه یين موغيرها را مارس تجزیاه و  

سهد و یه جاس تلرنز یر سو یا چند نرو  سر آزمایش، یك نرو  را ماارس تاجاه    تحکي  قرار می

ساز  از آزماار   یررسی روایی سهد  یر این اساس یه منظار یررسی روایم ميار موغيرها و قرار می

هلبسوگی پيرسار اسوفاس  شد  مالو  یر تحکي  هلبسوگی، سر این پاژوهش یاا یاه ناار نيارس      

)ارزیایی چندوجهی و ارزیایی سنوی  یين پيشاثر هر یك از موغيرهاس  1رنرسيار سکسکه مراتبی

 ملکررس( یر موغير مالک مارس یررسی قرار نرفوه اس  

 

 ابزار پژوهش

 هااس ارزیاایی ملکرارس سانوی ناه یيشاور تأنياد یار         سيساوم  م ارزیابی عملکرد سنتی.سیست

هااس زماا ی خاان ا جااگ      تاسام سرپرساوار مساوقيم نارنناار، سر سور      ،یرو داسهاس شغکی سار د

هاس ملکررس )اسارالن،   اس سر ارزیایی رار نسورس  یه (  این روش2006نير د )هانار و هلرارار،  می

سر ( 1997، 3هاس مریاط یه ارتقاس نارنناار )پااول و یورفيکاد    نيرس ( و تصليم2000، 2ما   و ناف

                                                 
1-  hierarchical regression 

2-  Scullen, Mount, & Goff 

3-  Powell & Butterfield 
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ها مارس اسوفاس  قرار نرفوه اس   سر شرن  فاالس آلياژس ایرار این ایازار یاا اساوفاس  از     سازمار

معيارهاس نلي  و نيفي  نار، تعهد و تعکک سازما ی، ارتبااط مااثر،  ظام، خالقيا  و یهبااس      

هاااس  نارننااار مااارس ارزیااایی قاارار نرفاا   پایااایی ایاان ایاازار سر یررساای  مسااولر ملکراارس

 سازما ی تاسم موخصصار منایع ا سا ی شرن ، یا اسوفاس  از روش هلسا ی سرو ی ماارس  سرور

 یاس  74/0یررسی قرار نرف  نه سطح آلفاس نرو باخ آر یرایر یا 

نارننار از رریاک چناد ارزیاا     هاس  یا اسوفاس  از این ایزار شایسوگی ارزیابی چندوجهی.

شایساوگی   6نيرس  سر شرن  فاالس آلياژس ایرار یراس سل  سرپرساوی،   مارس ارزیایی قرار می

ریازس و ساازمار سهای، تحلا  فشاار روا ای و        اساسی از جلکه  فاه و موقامدساازس، یر اماه  

ر قالاب  آورس تبياين شاد  اسا  و س    تجزیه و تحکي  مسائ ، تعکاک ساازما ی و تاا    ،  اسورس

ها  وجهی از سیدنا  سرپرس  مسوقيم، هلرارار و خاس فرس، این شایسوگی هاس ارزیایی چند فرگ

ساازما ی تاسام موخصصاار     هااس سرور  نيرس  پایایی این ایزار سر یررسی مارس ارزیایی قرار می

یررسای قارار نرفواه ناه ساطح       منایع ا سا ی شرن  یا اسوفاس  از روش هلسا ی سرو ی ماارس 

 یاس  اس  87/0س نرو باخ یرایر یا آلفا

سر نا ار ارزیایی ارتقایی شرن  فاالس آلياژس ایرار نه یه منظاار سانجش    کانون ارزیابی.

هاس مشاورک یاا ارزیاایی چناد وجهای(       هاس نا دیدهاس سل  سرپرسوی )شایسوگی شایسوگی

ی، تحل  فشاار و  سه ریزس و سازمار شایسوگی اصکی  فاه و موقامدسازس، یر امه 6 ،یرنزار شد

تلرین یحث نروهی،  5آورس را سرقالب  اسورس، تجزیه و تحکي  مسائ ، تعکک سازما ی و تا 

 شناخوی مارس ارزیایی قرار ساس  اس   مصاحبه و آزمار روار،  مطالعه مارسس، ایفاس  قش

 

 ها یافته
رارس سر  هاا یاا ارزیاایی ملک    یه منظار یررسی مقایسه  لرات ارزیایی چندوجهی شایساوگی 

یينی  لرات افراس سر مرنز ارزیایی ایودا از تحکي  هلبساوگی اساوفاس  شاد و یاا تاجاه یاه        پيش

از آزمار هلبسوگی پيرسار اساوفاس  شاد     ،هاس مارس اسوفاس  از  اع نلی هسوند نه مقياس این

ک یين و ماال  ميا گين، ا حراف اسوا دارس و  وایج تحکي  هلبسوگی یين موغيرهاس پيش 1 جدول

 سهد  را  شار می
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 میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش  .1جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیر
 ضرایب همبستگی

 مرکز ارزیابی ارزیابی چندوجهی ارزیابی عملکرد سنتی
   1 49/6 63/82 ارزیایی ملکررس سنوی

  1 535/0** 70/3 83/20 ارزیایی چندوجهی
 1 811/0** 631/0** 55/3 71/19 رزیاییمرنز ا

**P<0.01 

 

سهد  وایج تحکي  هلبساوگی یاين هار ساه موغيار ارزیاایی         شار می 1 رار نه جدول هلار

جها  و مثبا  یااس  اسا   ارزیاایی       وجهی و مرناز ارزیاایی هام    ارزیایی چند،  ملکررس سنوی

( ارزیاایی ملکرارس   >01/0P) 535/0وجهی یا ضریب هلبساوگی   ملکررس سنوی و ارزیایی چند

وجهای و مرناز    ارزیاایی چناد  ( >01/0P) 631/0سنوی و مرنز ارزیایی یا ضاریب هلبساوگی   

 سهد  یيشورین رایطه را  شار می (>01/0P) 811/0یا ضریب هلبسوگی  ارزیایی

تر رایطه و مقایسه روایی مالنای سو روش   مالو  یر تحکي  هلبسوگی، یه منظار تعيين سقيک

 آمد  اس     3و  2هاس  مراتبی اسوفاس  شد نه سر جدول  تحکي  رنرسيار سکسکه ارزیایی از

 
 بین اول )ارزیابی عملکرد سنتی( با نمرات کانون ارزیابی نتایج تحلیل رگرسیون متغیر پیش  .2 جدول

  R متغیر 
R

2 
 شده تعدیل

 Fنسبت 
 Pاحتمال  و P B SE β tاحتمال 

 لرات ارزیایی 
 ملکررس سنوی

631/0 390/0 
708/45 

 01/0ناچرور از 
346/0 051/0 631/0 

761/6 

 01/0ناچرور از 
 

 بین دوم )ارزیابی چندوجهی( با نمرات مرکز ارزیابی تحلیل رگرسیون متغیر پیشایج نت . 3 جدول

  R متغیر 
R

2 
 شده تعدیل

 Fنسبت 
 Pاحتمال  و P B SE β tاحتمال 

ارزیایی 
 وجهی چند

811/0 653/0 
974/132 

 01/0چرور از نا
779/0 068/0 811/0 

531/11 

 01/0ناچرور از 

 

 مناار موغيار ماالک و  لارات      لرات نا ار ارزیایی یه 2جدول مشاهد  شد  سر سر تحکي  
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ناه  لارات ارزیاایی     ساسیاشاد   واایج  شاار     یين مای  مناار موغير پيش ارزیایی ملکررس سنوی یه

( و >01/0Pو  β=631/0رار مثبوی یار  لارات مرناز ارزیاایی ماؤثر اسا  )       ملکررس سنوی یه

 شاار   3 وایج جادول  هلچنين  یينی  لایند  سرصد از  لرات نا ار ارزیایی را پيش 39تاا ند  می

ایی ماؤثر اسا    رار مثبوی یر  لرات مرنز ارزیا  ها یه وجهی شایسوگی سهد نه  لرات ارزیایی چند می

(811/0=β  01/0وP<نه می )  یينی  لایند  سرصد از  لرات مرنز ارزیایی را پيش 65تاا ند   

Rمقایسه یين 
سهاد ناه    اسا ،  شاار مای   263/0نه یرایار یاا   3و  2هاس  شد  سر جدول تعدی  2

ينای  ی ها  سب  یه ارزیایی سنوی ملکررس روایی مالنی یيشورس سر پايش  ارزیایی چندوجهی شایسوگی

  لرات مرنز ارزیایی سارس   

هلبسوگی پيرسار اسوفاس  شاد  سر ایان    ضریب ها از یه منظار یررسی روایی هلگراس شایسوگی

هاا و   )ارزیاایی چنادوجهی شایساوگی    هاس موفاوت هاس یرسار یا روش روش، هلبسوگی شایسوگی

هااس   یه مبارت سیگر، یافواه  ( 1959، 1نا ار ارزیایی( یاید یه ا داز  نافی یزرگ یاشد )نلف  و فيسك

رسیاف و   هااس هام   تار از هلبساوگی   مریاط یه هر روایی هلگرا سر جدول هلبساوگی، یایاد یازرگ   

   ( 2002، 2سوار خاس یاشد )پيوا ياک، سرسی و الوچ هم

 سهد  را  شار می وجهی و مرنز ارزیایی هاس ارزیایی چند ماتری  ضرایب هلبسوگی شایسوگی 4 جدول

 

 وجهی و مرکز ارزیابی های ارزیابی چند ریس ضرایب همبستگی شایستگیمات  .4 جدول

 مرکز ارزیابی
 وجهی ارزیابی چند

نفوذ و 
 متقاعدسازی

ریزی و  برنامه
 دهی سازمان

تجزیه و 
 تحلیل مسائل

 تعلق
 سازمانی

تحمل فشار 
 و استرس

 آوری تاب

 471/0** 330/0** 187/0 609/0** 422/0** 696/0**  فاه و موقامدسازس
 403/0** 246/0 * 488/0** 531/0** 717/0** 571/0** سهی ریزس و سازمار یر امه

 710/0** 537/0** 391/0** 623/0** 331/0** 492/0** تجزیه و تحکي  مسائ 
 495/0** 720/0** 627/0** 573/0** 448/0** 371/0** تعکک سازما ی

 593/0** 850/0** 338/0** 387/0** 161/0 361/0** تحل  فشار و اسورس
 718/0** 113/0 215/0 388/0** 160/0 217/0 آورس تا 

**P<0.01   

                                                 
1-  Campbell & Fiske 

2-  Pitoniak, Sireci, & Leucht 
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ها را مارس یررسی قرار ساس  اس   سر ایان تحکيا     روایی هلگراس هر یك از شایسوگی 4جدول 

تارین   سار یاس اد ناه پاایين    یخشی معنی رار رضای  هاس یرسار یه ضرایب هلبسوگی یين شایسوگی

هاا   ( و یزرگ ترین آر>001/0P) 623/0اط یه تجزیه و تحکي  مسائ  یا ضریب هلبسوگی ها مری آر

( یاس  اسا   مواسام   >001/0P) 850/0مریاط یه تحل  فشار و اسورس یا ضریب هلبسوگی 

شایساوگی یرساار    4یاس  اس   انرچه روایی هلگرایی  70/0شایسوگی یرایر  6هلگراس سر  روایی

آورس( یايش از   سهای، تحلا  فشاار و اساورس و تاا       ریزس و سازمار  امه) فاه و موقامدسازس، یر

هااس یرساار تجزیاه و     رسیف خاس یاس  اس ، هلبساوگی شایساوگی   سوار و هم هاس هم شایسوگی

آورس سر هلار رسیف و هلبساوگی   تر از هلبسوگی تجزیه و تحکي  مسائ  و تا  تحکي  مسائ  پایين

تر از هلبسوگی تعکک سازما ی و تحلا  فشاار و اساورس     پایينهاس یرسار تعکک سازما ی  شایسوگی

شایساوگی را رس   2شایساوگی را تأیياد و    4ساز   سر هلار رسیف یاس  اس   سر مجلاع  وایج، روایی

  ها وجاس سارس ساز  شایسوگی روایینند  ینایراین حلای  ضعيفی یراس حلای   می
 

 گیری بحث و نتیجه
ننناد، یاا ایان حاال      هاس ارزیایی چندوجهی ملکررس اساوفاس  مای   فرگها از  انرچه یيشور سازمار

هایی  سب  یه ارزیایی سانوی سقا  ارزیاایی را     هليشه این پرسش وجاس سارس نه واقعاً چنين ارزیایی

منایع ا سا ی یررسی سقا  و اثار یخشای رویررسهااس      نه یيشور موخصص یاال خااهد یرس؟ سر حالی

(  2006)هاناار و هلراارار،    ا اد  رویررسهااس قبکای را تاصايه نارس      جدید ارزیایی سر مقایساه یاا  

اس یراس حلای  از این اسماا فاراهم نناد  سر نااگ اولياه       هاس این پژوهش تاا سوه اس  پشواا ه یافوه

وجهی و ارزیایی ملکرارس سانوی،  واایج پاژوهش حاانی از       یعنی یررسی روایی مالنی ارزیایی چند

وجهی و ارزیایی سنوی( یاس  اس  و یررسی روایی افزایشای   )ارزیایی چند ریينی هر سو ایزا تاار پيش

سر سرصاد   3/26وجهای   سهد نه ارزیایی چند وجهی سر مقایسه یا ارزیایی سنوی  شار می ارزیایی چند

شاد    تار یااس  اسا   افازایش روایای مشااهد        یينی موغير ملکررس افراس سر نا ار ارزیایی مافک پيش

ننناد ، یرادیگر را    جبارار  صاارت خااس   یاه  وجهیچناد هااس   ن خارر یاشد نه ارزیاییتاا د یه ای می

وتارر و   )وا از، ویازوس   نناد  ها یه سل  ميا گين واقعی ملکررس ميا  مای   پاشا ند و ميا گين آر می

نيارس( و   )ماثالً ساخ    هاس افاراس  نيرس و جه  2هاس ههنی نه قااوت (  ضلن این1993، 1اشلي 

                                                 
1-  Ones, Viswesvaran, & Schmit 
2-  subjective judgment 
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ننند  وجاس ساشوه یاشد، سر این  ااع ارزیاایی    شا د  و ارزیایی س  یين ارزیاییتعارضاتی نه ملرن ا

 ،مارس ا وظار اسا   ،شاس  از ررفی یا تاجه یه حجم نسورس  اهدافی نه سر ارزیایی ملکررس تعدی  می

ایی این امرار نه سر ارزیایی یاال یه پایين یك  فر یواا د یه تنهایی از مهد  نکيه اهداف و مقاصد ارزیا 

(  1385) اارس، لبااف، مریاای، مالااس، نرناا ی و ماساایار،        ملکررس یرآید مارس ترسید اسا  

هاا سر مصار حاضار، ناه منجار یاه نساورش حيطاه ننوارل           ینایراین یا تاجه یه افقی شدر ساازمار 

 رسد  هاس سنوی ارزیایی یاال یه پایين الزامی یه  ظر می سرپرسوار شد  اس  تغيير سر سبك

را تأیيد و   شایسوگی 4روایی هلگراس  ها، یررسی روایی هلگراس شایسوگیاط یه  وایج مری

ارس  شااهد مبونای یار   س سوجا سر این ارتباطنند  ینایراین حلای  ضعيفی  را رس می  شایسوگی 2

 هااس  ننند  یااس  رباک نازارش    س  لرات ارزیایی ملکررس و مرنز ارزیایی مأیاسروایی هلگرا

 ،از هلبسوگی یاالس ميار خصایص اسا   حاص  س نه(، روایی هلگرا1994) 1 ا کی و یر سوين

هااس   شاس و یراس ارزیایی روایی هلگرایی ارزیایی چندوجهی یه پژوهش یه ساسنی حاص   لی

رسد پایين یاسر روایی ساز  ارزیاایی چنادوجهی یاه ایان      تجریی یيشورس  ياز اس   یه  ظر می

مناار شایسوگی سانجيد    ها و جاا ب سیگرس نه یه شخارر یاشد نه یسيارس از خصایص، ارز

صارت مسوقيم قای  مشاهد  یا پرسش  يسوند و از ررفی یسايارس از چيزهاایی ناه     شا د یه می

 قای  یيار  يسوند   ظریهصارت  سر س ياس واقعی اتفا  می افود یه

یاه جااس   هااس ناا ار ارزیاایی     هاس اصکی ایان تحقياک اساوفاس  از ساس     یری از محدوسی 

نه اسوفاس  از  وایج مرنز ارزیاایی یاك ماالک یسايار      ملکررس حين شغ  افراس یاس  اس   یا این

( و اساوفاس  از  واایج   2005، 2)ناسايا و انناي    روس مرتبم یراس مطالعات مدیریوی یه شلار می

نند، یاا   یينی می آميز مدیرار را پيش چندنا ه و مرتبم یا ملکررس سهم زیاسس از ملکررس مافقي 

)یراس مثاال   سار  يس  رار رضای  یخشی معنی یين واقعی مرنز ارزیایی یه این حال روایی پيش

یاراس  لار  نکای مرناز     37/0یراس ایعاس نا ار ارزیایی و مياا گين روایای    36/0ميا گين روایی 

قا  ارزیایی نزارش شد  اس (  ینایراین تعليم  وایج ملکررس افاراس سر ناا ار ارزیاایی ناه یاال     

 شا د، یه جاس رفوارهاس شغکی یالفع  افراس یاید یا احوياط ا جاگ نيرس   محسا  می

هااس   از ررف سیگر، سر ساخ  نشار تحقيقات مشایهی نه یه یررسی روایی و پایایی یر اماه 

یافا   شاد     ،مدیری  منایع ا سا ی، مث  ارزیایی چندوجهی، از رریک یك مالک پرساخوه شااس 
                                                 
1-  Nunnally & Bernstein 

2-  Cascio & Aguinis 
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هاس مبونی یر شایسوگی سر نشارمار ا جاگ نرفوه،  اس زیاسس یراس رراحی یر امهه نه تالش یا آر

ا اد و   ها مارس یررسی قارار ساس   ها را سر سازمار هاس ا دنی اثریخشی و سق  این یر امه پژوهش

هاا سر هنگااگ ا جااگ ماداخالت،      یه هلين خارر مجریار واحد منایع ا سا ی یسيارس از ساازمار 

اقص و غيرمنطقی مااجه می شا د و جاس تعجاب  يسا  ناه خيکای از ایان      اغکب یا حقایک  

ها تح  تأثير  ظریات ضلنی و تجار  شخصی قرار نير د  یا تاجه یه این مسائکه، الزگ   یر امه

هاس یازرگ نشاار را    هاس مبونی یر شایسوگی نه رویررس جدید سازمار اس  سر رراحی یر امه

 ها، تاجه یيشورس شاس  ، مبنی یر روایی و پایایی یر امهسهد یه شااهد مکلی و آمارس شر  می
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