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روش های ارزیابی برای جذب و استخدام

شخصیت ، هوش هیجانی ، نقش فرد در گروه ، سبک رهبری ، : آزمونها •
هوش

مصاحبه رفتاری •
مصاحبه شایستگی محور •
مصاحبه تخصصی•
مشاهده•



اصلي آزمونیهاویژگي

داریم كه حداقل دارایروانشناختی خوب آزمون گفت كه یک می توان در شرایطی •
:زیر باشدسه ویژگی 

اعتبار1.

روایی2.

(تشخیصظرافت یا (حساسیت 3.



(پایایی) تعریف اعتبار 

اجرا كنیم، نتایج بار چندآن است كه اگر ابزار تهیه شده را در شرایط مشابه بیانگر •
.نسبتا یکسان و مشابهی بدست آید

اصله یک فرا در آزمون در صورتی دارای اعتبار است كه اگر آن یک : دیگربه عبارتی •
بار بدهیم نمرات حاصل ازاین چندیناز افراد زمانی كوتاه چندین بار به گروه واحدی 

.هم باشندنزدیک به اجرا 

.متعدد استدر اجراهای ، بیانگر پایداری و ثبات نتایج یک آزمون اعتبار آزمون•



مثالی برای روایی

یک آزمون هوشی روا ، آزمونی است كه تنها هوش افراد را اندازه گیری میکند و نه•
.چیز دیگری را



رابطه بین اعتبار و روایی

برای اینکه یک آزمون روا باشد باید اعتبار داشته باشد•

اعتبار شرط روایی است اما روایی برای اعتبار ضروری نیست•



یا ظرافت تشخیصحساسیت 

این تفاوت ها بتواند بایدافراد در ویژگی های مختلف، تفاوت دارند، و یک آزمون خوب •
برای تمیز تفاوت های شخصی بیشتری تواناییهر چه قدر كه آزمون . را تمیز دهد
استبیشتری برخوردار حساسیت ازداشته باشد 

.آزمونی حساس است كه بتواند كوچکترین تفاوت بین دو فرد را تمیز دهد•

های فرد را، توانایی تواندهر چه قدر آزمون حساسیت بیشتری داشته باشد، بهتر می •
نسبت به هم، تمیز دهد



و ارزشیابیتفاوت اندازه گیری 

بودن بودن یا نمطلوب دربارهاست، ارزشیابی داوری جامع تر ارزشیابی از اندازه گیری •
شکیل پایه و اساس ارزشیابی درست را تاندازه گیری ولی . نتایج اندازه گیری ما است

.دهدمی 

ابزار= اندازه گیری :      پس•

آزمونگر= ارزشیابی 



personality



personality is an individual’s unique 
and relatively consistent pattern of  
thinking, feeling and behaving.

بهمنحصرالگوییکازاستعبارتشخصیت•
رفتارواحساس،تفکردرثابتنسبتاوفرد



انواع آزمون های شخصیت

•MMPI

•DISC

•NEO

•MBTI

كتل•



سایر آزمون های شخصیت

برن رویترپرسشنامه 1.

زیمرمن–پرسشنامه گیلفورد 2.

بلپرسشنامه : پرسشنامه های سازگاری مانند3.

روانشناختی كالیفرنیاسیاهه 4.



رویترپرسشنامه برن 

.پرسش است125مشتمل بر •

.ای چند جنبه ای استپرسشنامه •

–گرایی بودن ، درون به نوروتیک تمایل  :ازهای مورد اندازه گیری عبارتند جنبه •

بودننفس ، اجتماعیبه شخصی ، اعتماد یا تسلیم در روابط گرایی ، تسلط برون 



M.M.P.I پرسشنامه چند جنبه ای

.مشهورترین پرسشنامه شخصیتی است•

.پرسش تشکیل شده است370از •

ش ها به پرس"نمیدانم"و "غلط"، "صحیح":آزمودنی با انتخاب یکی از گزینه های•
پاسخ می دهد

، هیستری، ویژگیهای افسردگی:جملهمختلف شخصیت را اندازه می گیرد، از صفات •
پارانویا،روانی، -، هیپوكندری، انحراف اجتماعیروانیخستگیزنانه، –مردانه 

اسکیزوفرنی



عاملي نئو۵پرسشنامه 

.از معتبرترین و پركاربردترین تست های شخصیت شناسی است•

.سوال دارد60و كوتاه 240بلند آن فرم •

.به پرسشها پاسخ می گویدطیف یکبر روی آزمودنی •

، Eبرون گرایی ، Nبودنپنج عامل اصلی شخصیت شامل روان رنجوری یا نوروتیک •
، كه هر هستند Cو وظیفه شناسی  Aبودنموافق ، Oگشودگی به تجربیات جدید 

.داردزیرمجموعهعامل، شش 



عاملی كتل١۶پرسشنامه 

.پرسشنامه ایی قدیمی اما همچنان پركاربرد است•

استسوال 187دارای •

نشست های مشاوره ای، در همچنیناین آزمون برای پیش بینی رفتار واقعی فرد در شرایط معین، •
اربرد ، مشاوره ازدواج، خانواده درمانی و پژوهشی كصنعتی-سازمانیبالینی، پیشرفت تحصیلی، 

در زمینه ویژگی مهم و منحصر به فرد این آزمون شخصیتی، توانایی آن . داردو داشتهفراوانی 
پاسخ فرد به محرک های بیرونی چگونگی درسنجش میزان هوش به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار 

نینچاین آزمون هم . بر شناسایی ویژگی های شخصیتی، استگوناگون افزون و درونی در شرایط 
شده استكار برده بررسی میزان كشمکش و هماهنگی هیجانی میان همسران به برای 



MBTIتست شخصیت شناسی 

.شناخته شده ترین تست شخصیت شناسی است•

.سوالی موجود است... ، 88، 80، 60آزمون در نسخه های این •

گویدپاسخ می پرسشها با انتخاب یکی از ترجیحات خود به آزمودنی •

شما در گذراندن تمایالت واین آزمون نوع برقراری ارتباط با دیگران، ترجیحات شما در محل كار •
.  اوقات فراغت را نشان می دهد

• I / E                      T / F

• S / N                      J / P



تیپ شخصیت١۶



DISC آزمون رفتار شناسی

:چهار رفتار •

•Dominance(برتری طلبی  )

•Influence (تاثیر گذاری  )

•Steadiness(ثبات  )

•Compliance(تطابق)



نقش های فرد در گروه: بلبین 

نقش های كار محور•
نقش های مردم محور•
نقش های فکر محور•





آزمون بالنچارد

Telling-(آمرانه)دستوری  :(S1)سبک اول•

Selling-قبوالنندگی :(S2)دومسبک •

Participation-مشاركتی :(S3)سومسبک •

Delegation–اختیارتفویض  :(S4)هارمچسبک •



هوش هیجانی

ود هوش هیجانی مجموعه توانایی هایی است كه به ما كمک می كند هیجانات را در خ•
و دیگران تشخیص داده و تنظیم كنیم

هیجان چیست ؟ •

حالت مركب احساسی همراه با اجزای جسمانی و رفتاری:هیجان•

استمتمایزاز حالت های شناختی و ارادی هیجان •

(درونی)خلق-2( بیرونی)عاطفه-1:           هیجانابعاد •



EQو IQتفاوت 
•IQ هیم به ما می گوید که چه کار می توانیم انجام د

حالیکه هوش هیجانی به ما می گوید که چه در 
.انجام دهیمباید کاری 

در  IQهوش هیجانی به ما می گوید که چگونه از•
.در زندگی استفاده کنیمموفقیت جهت

•IQ  در مواقع بروز بحران و گرفتاری
ر دهای زندگی، عمال هیچ نوع آمادگی 

.  افراد پدید نمی آورد
قابل افزایش IQهوش شناختی یا •

سالگی ثابت می 15در IQ. نیست
.دشود یا دست کم ثبات نسبی دار







:  High Dمثال 

 Selling، سبک ثانویه Tellingسبک غالب سبک رهبری ؟

نقش های فکر محور–كامل كننده نقش در گروه ؟
مدیریت استرس نقاط قابل توسعه در هوش هیجانی ؟   
نتیجه گرایینقاط قوت در شایستگی ها ؟             

DISC و ...



MBTIو هوش هیجانی

• ISTJ

•ENFP



NEOو هوش هیجانی

•N   باال

•A3  باال

•C    باال



مصاحبه شایستگی محور

S.T.A.Rمدل •

P.A.Rمدل •



Employee LevelJob Level Company Competencies

35Effective Communication

34Creativity & Innovation

45Result Orientation

34Flexibility

55Team Work

55Customer care

45Managing & Developing Other

45Networking

44Decision Making & Problem Solving

44Strategic Working & Thinking



Case اول خانم شیرین



MBTI :ENFPنتیجه 

E 80%                   I 20%

N 82%                   S 18%

F 67 %                   T  33%

P 70%                    J 30%

:نتیجه نقش های بلبین 

•Specialist : اهل تفکر، خالق و مبتکر  .
•Implementer  :كار و كارآتکیه، محافظه ، قابل منظم

S3 (participation )، سبک ثانویه S4(Delegation )سبک غالب:نتیجه بالنچارد 
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Caseدوم آقای فرهاد







نتیجه بلبین آقای فرهاد
منظمسخت كوش، : تمام كننده •
•Completer-Finisher (CF)

تشخیصبا قدرت هوشیار، استراتژیک، : ناظر -ارزیاب•
•Monitor Evaluator(ME)

آرام ،مطمئن: كننده -هماهنگ/ رئیس •
•Coordinator (CO)

.پویا. چالش برانگیز: شکل دهنده •
•Shaper (SH)



نتیجه بالنچارد آقای فرهاد

30با عدد (  دستوری) Telling: سبک غالب •

28با عدد ( فروش) selling: سبک ثانویه •





شادی های روزگار 
میهمان سفره تان


