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  چکیده

های پیچیده چندمتغیره با مفروضاتی های آماری تک متغیره جای خود را به تحلیلاگرچه امروزه تحلیل

توانند به خوانندگان درک روشن و مطمئنی از این مفاهیم ارائه ها نمیاین روش اند، ولیگیرانه دادهسخت

اند و بدون توجه به معانی و مفاهیم های آماری یادشده بسان قالبی از پیش تعیین شدهکنند؛ چراکه روش

رتر کامالً یهای تفسیرپذپردازند و نیاز به روشهای پژوهش، به برآوردن اهدافی از قبل تعیین شده میسازه

معرفی یکی از رویکردهای پژوهش به نام نظریه رویه، اجزا و ساختار آن به همراه کاربرد   محسوس است.

هدف  های کانون ارزیابیهای حاصل از تمرینروش تحلیلی مربوطه )تحلیل کوچکترین فضا( بر روی داده

مکان شناسایی ترین فضا احلیل کوچکپژوهش حاضر است. رویکرد تفسیر پذیر نظریه رویه با استفاده از ت

گویی و میزان تعامل را به صورت بازنمود تصویری های موقعیت، شیوه پاسخهای مختلف از جمله رویهرویه

تواند هایی که ساختار پیچیده انسانی دارند میدادهارائه ساخته است. استفاده از این رویکرد در تحلیل

 .باشدبی و تفسیر نزدیک به واقع آنها رهگشای بسیار مناسبی در اعتباریا

 نظریه رویه، تحلیل کوچکترین فضا، مرکز ارزیابیواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

های کمی و تغییر از تک متغیره به سمت چندمتغیری، هنوز ا وجود پیشرفت در تحلیلب

کالم و ه آنها ناتوان هستیم )فابریگار، وگنر، مکچیددر یافتن حقایق علوم انسانی و روابط پی

 ناشی (. فقدان تحلیل و تفسیر درست،3252، 3؛ ترنینک، جالسکا و استالک5666، 5استران

ویژه در علوم انسانی و جایی که رفتار مطالعه از عدم تناسب روش با موضوع پژوهش به

(. همین امر دانشمندان حوزه علوم رفتاری 5699، 2ای بارزتر دارد )تورگرسنشود، جلوهمی

تری از بد درک مناسنهایی باشند که همزمان با تحلیل بتوانداشت تا به دنبال روشرا بر آن 

یکی از  "نظریه رویه"ها را به مخاطب انتقال دهند. پیدایش مجموعه مفاهیم و ارتباط بین آن

 (.5664، 1معرفی شده است )شای و الیزور 4هاست که توسط لوئیس گاتمنآن تالش

ین کند. اوت برای تحلیل ساختارهای چند بعدی فراهم میهای متفاروش ،نظریه رویه

کند و از طریق بسط دادن کمک می 9به طراحی و تحلیل بخش ساختاری حیطه ،نظریه

شده درباره تحلیل مقیاس، های مطرحهای چندبعدی، به بسیاری از پرسشانداز نظامچشم

روشن در جاهایی که مقیاس  تواند به عنوان جایگزین صریح ورو میدهد. ازاینپاسخ می

این مسئله که چطور ساختار یک ماتریس  (.5664، 7ارائه شود )لِوی ،)کامل( موجود نیست

های های تحلیل نامتری دادههمبستگی در قالب طرح رویه تحلیل شود، منجر به ظهور روش

 ( شده است.SSA) 8ویژه تحلیل کوچکترین فضاچندمتغیری به

های گاتمن در انتخاب گویه برای ساخت (، نظریه رویه از دغدغه5681) 6کانتر به گفته

های تحلیلی عامل و فقدانِ روشنیِ رویکردهای موجود های موجود در روشآزمون و ضعف

 گاتمن حاصل شدهدر تعریف مسائل پژوهشی برآمده است. این نظریه از دیدگاه متأخر 

ات به طور کلی با موضوع–های رفتاری گوید هنگام مواجهه با پژوهشمیاست؛ نظریه رویه 
                                                           

1. Fabrigar, Wegener, MacCallum & Strahan 
2. Trninić, Jelaska & Štalec 
3. Torgerson 
4. Guttman 
5. Elizur 
6. univese 
7. Levy 
8. Smallest Space Analysis 
9. Canter 
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زی و ساشود در قالب اصطالحات اساسی مفهومنخست الزم است آنچه مطالعه می -پیچیده

آوری داده و و جمع گرددتعریف شود و پس از آن، اقدام به طراحی آزمون یا پرسشنامه 

ر تحلیل های آماری پس از این مراحل انجام خواهد یافت. ریشه نظریه رویه دتحلیل

نگرش داوطلبان سربازی در ارتش امریکا نسبت به موضوعاتی مانند ترجیحات  5نگارمقیاس

تمن، های بوکس یا بسکتبال بوده است )گاغذایی، نگرش و رفتار افسران، و حتی دستکش

(. اصطالحاتی مانند رویه، نظریه رویه، طراحی 5668، 3بامبه نقل از گاتمن و گرین 5612

و در کنفرانس انجمن جهانی  5614بار توسط گاتمن در سال ل رویه اولینرویه و تحلی

سپس ( و 3229، 4به نقل از شای 5614شد )گاتمن،  تعریفپیشنهاد و  2پژوهش افکار عمومی

شناسی جدید برای پژوهش طرحی از چندین روش"با عنوان  1در فصلنامه افکار عمومی

 به چاپ رسید. "9اجتماعی

است که از  8رویکردی کلی به علوم آزمایشگاهی ،( نظریه رویه2932) 7از نظر شای

های چندمتغیری به منظور ها با تحلیل آماری دادهترکیب تحلیل رسمی محتوای پژوهش

کند. اگرچه تفکر بندی و آزمون قواعد موجود در آن دسته از علوم طرفداری میفرمول

ها تاری، از قبیل توانایی ذهنی و نگرشهای رفگاتمن در مورد نیاز به تعاریف دقیق سازه

های توان آن را به عنوان تعمیمی بر طرحشده است، ولی می رویهمنجر به ظهور نظریه 

ها دانست. این روش جایگزینی است برای به منظور طراحی نظریه 6آزمایشی فیشر

رضیه نه فگوسازی، بدون هیچها که بر مفهومآن دسته پژوهش–طرفه های عملی یکپژوهش

ها دارای مفروضات آماری یا این پژوهش ،طرفاز یک .قابل آزمایش روشن تمرکز دارند

ای، کنند )شماهیت مشاهدات آنها را تضمین نمی ،هایی هستند و از طرف دیگرپیچیدگی

3229.) 

                                                           
1. Scalogram Analysis 
2. Greenbaum 
3. conference of the World Association for Public Opinion Research 
4. Shye 
5. Public Opinion Quarter 
6. An Outline of Some New Methodology for Social Research 
7. Shye 
8. empirical sciences 
9. Fisher 
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های جدیدی برای تحلیل ساختارهای چند بعدی روش ،همانطور که بیان شده نظریه رویه

شده در گذشته درباره تحلیل مقیاس، با کمک های مطرحند. بسیاری از پرسشکفراهم می

داده  تواند به شکلی سازنده پاسخهای چندبعدی، میانداز نظامنظریه رویه از طریق بسط چشم

های صریح و روشن در جایی که مقیاس )کامل( وجود ندارد توسط شود، چراکه جایگزین

هایی، نظریه رویه طرح برای مطالعه چنین مجموعه (.5664، 5یشود )لِونظریه رویه ایجاد می

-(، آزمون فرضیه ساختاری )تحلیل کوچکترین فضای رویه3نگاشتپژوهشی تفصیلی )جمله

FSSAزئی نگار ترتیب جپردازی چندگانه از طریق تحلیل مقیاسگیری )مقیاس(، و اندازه

 (.3229( را معرفی کرده است )شای، POSAC-با پایه مختصات

ویژه مناسب انواعی از مسائل پژوهشی است که دارای تعدادی زیادی متغیر به ،نظریه رویه

گیرد. به علوم رفتاری مورد استفاده قرار می دراین روش بیشتر  ،باشند، از این رومیمتعامل 

تر با هایی است که بیشمجموعهبا دیگرسخن و به صورت خیلی کلی، نظریه رویه در رابطه 

 (.3229تار سر و کار دارند )شای، رف

 در قاءارت حتی یا و فعالیت ادامه مبنای جذب،بر در مراکز ارزیابی که  ،از سوی دیگر

، (5287 کهساری، جمشیدی و بخشایش) دارند ذکری شایان اهمیت سازمانی، پست یک

ها یگی از جمله مصاحبه، بحث گروهی، ایفای نقش و غیره به منظور سنجش شایستیهاتمرین

ت آید این است که ساختار زیربنایی و یا واقعید. ولی سؤالی که پیش مینشوبه کار برده می

ها وجود ی در تمرینیهاچه محرک ،عبارت دیگر چیست؟ بهآنچه در تمارین وجود دارد 

بر  تواناین سؤاالت را نمی ؟ها چگونه خواهد بودبندی محتوایی این تمریند و دستهندار

ه رویکرد آنها بزیرا های مرسوم تک بعدی از جمله تحلیل عاملی پاسخ داد یلاساس تحل

 ها و یا سؤاالت( ندارد.ها )گویهها کاهشی بوده است و اساساً توجهی به ساختار محرکداده

انتخاب موضوع، فنون های زیادی برای انجام پژوهش وجود دارد. روش. نظریه رویه

های ها، تمایل ذاتی، و محدودیتلیل از آموزش، سنتهای تحها، روشآوری دادهجمع

هایی رسمی برای روش (.3253گیرند )کانتر، تجربی تأثیرگذار بر پژوهشگر نشأت می

                                                           
1. Levy 
2. mapping sentence 
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های رفتار، رویدادها، و جوامع تحت مطالعه برحسب محتوای آنها و تعریف ویژگی

مفهومی  هروابطشان وجود دارد. مشاهدات تجربی درون چارچوب تعاریف ادراک شد

اند. دالیل بسیاری برای توضیح روابط بین تعاریف مفهومی و مشاهدات آوری شدهجمع

تجربی باید ارائه شود. نظریه رویه بر پیوند مشترک ساخت نظریه و تحقیق تجربی تأکید 

ممکن است »همراهی، فرایند پژوهش این دارد که بدون ( اظهار می5679کند. لوی )می

 «.ف سر در گم شودتبدیل به یک کال

 یهاتمسیاست که س دیگری و علوم شناسیرواندر  ی پژوهشبرا یراهبردنظریه رویه، 

تحلیل  بر و قیتحق یمحتوا مند کردنقاعدهبر   هینظر نید. انکنیم یرفتار را بررس دهیچیپ

علوم  نیا در هیبر نظر یمبتن قیتحقاجرای ثابت و  نیکشف قوانهای اصلی به منظور داده

انتخاب رویکرد رویه نیازمند یک تغییر جهت در تفکر، یا حتی  .(5668تمرکز دارد )شای، 

در طراحی و اجرای تحقیق یک دورخیز در تصور، نه تنها در درک مسئله پژوهش بلکه 

 (.3253است )کانتر، 

رویکردی برای پژوهش است. این نظریه که توسط لوئیس گاتمن ابداع شده  ،نظریه رویه

ای از اصول را برای راهنمایی طرح ه او و همکارانش توسعه یافته است، مجموعهو بوسیل

های آماری چندمتغیری برای تحلیل کند؛ یک مجموعة مالزم از روشتحقیق پیشنهاد می

(. 3253کند )کانتر، گذاری میها پایهداده را در خود دارد؛ و چارچوبی برای ساخت نظریه

-( را با تحلیل داده5نگاشتواهای پژوهش )با استفاده از جملهتحلیل رسمی محت ،این نظریه

( و (FSSA)2ایترین فضای رویههای چند متغیری مانند تحلیل کوچک)روش 3های اصلی

 ای مختصاتای پارهفاده از تحلیل مقیاس تراکمی رتبهبا است 4مقیاس پردازی چندگانه

ها برای تدوین داده و تحلیل 9حتواکند. ضرورت ترکیب طراحی مادغام می (POSAC)1پایه

                                                           
1. Mapping sentence 

3. intrinsic data analysis 

2. Faceted Smallest Space Analysis 

4. Multiple Scaling 

5. Partial Order Scalogram Analysis by base Coordinates 
6. Content design 
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ی زیاد، های پیچیده با متغیرهاسیستم یری معنادار در علوم رفتاری که معموالًگنظریه و اندازه

 (.5668طور مستدل نشان داده شده است )شای، ه کنند ببسیار زیاد، را مطالعه می و احتماالً

ز استفاده ا قیاز طر قیتحق یامحتو یسازیرسمدارد که ( همچنین اظهار می5668شای )

ها هیربه طرح نظ شریف شیطرح آزما میتعمبا ه ویژه بنگاشت(، )جملهجمالت  یبندنقشه

 لیتحل عنوان مثالبه  ی،اصل یهاداده لیتحلهای که روش ی، در حالپذیردصورت می

 یپردازاسی( و مقfaceted smallest space analysis) یاهیرو یفضا ترینکوچک

شده است.  منتجگاتمن  یپردازاسیها و مقعامل هیاز نظر (multiple scaling)دگانه چن

ا در علوم هو داده هینظر تیماه با قیتحق یهاروشوفق دادن به   ازین لیها به دلشرفتیپ نیا

اری دنظریه رویه از موارد زیر جانب ،نتیجه دربه وجود آمده است.  ،شناسیروانو  یاجتماع

 کند:می

مند برخورد شود و به مطابقت با جوانب مفهومی حوزه مورد مطالعه باید به طور قاعده .5

ی هاها سازگارند )به طور مثال روشهایی که به طور معمول با تحلیل دادهآن با روش

هایی است که بیش از حد بر ها انتقادی بر روال پژوهشآماری( توجه شود. نظریه رویه

 که چارچوبکنند، درحالیشاهدات تجربی تأکید میهای کمی مپیچیدگی جنبه

گذارند. ابزاری که نظریه مفهومی این مشاهدات را به درک و دریافت شهودی وامی

د، کنها پیشنهاد میآوری دادهمند کردن چارچوب معنایی برای جمعها برای قاعدهرویه

ی فهومی ضرورنگاشت(که تمایزات مبندی کردن جمالت )جملهعبارت است از نقشه

 سازد. ها را برجسته میها و نظریهبرای آزمون کردن فرضیه

ناپذیر از فرایند تدوین هر فرضیه است و بدین لحاظ، ها یک بخش جداییتحلیل داده .3

ای در هها و به فرضیههای دادهزا )ذاتی( باشد، یعنی تنها به تعیین ویژگیباید درون

های برونی ها از بین بردن محدودیتاینکه نظریه رویهنظرگرفته شده بپردازد. این یعنی 

دهد )برای مثال، خطی بودن ـ مگر اینکه خطی بودن به ها را هدف قرار میتحلیل داده

لب ها اغو علوم اجتماعی داده شناسیروانطور واضح به صورت منطقی توجیه شود(. در 

تغیرهای مشاهده شده در داری این ویژگی اساسی هستند که به خودی خود، نشانگر م

یک موقعیت خاص نیستند بلکه بازنمودی از یک مفهوم چندمتغیری )معموالً پیچیده( 
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تر همچون هوش، نگرش مثبت، و توانایی رهبری هستند. در واقع، متغیرهای گسترده

حیطه »از  5عنوان یک نمونههای هوش اختصاصی( باید بهمشاهده شده )برای مثال؛ سؤال

-هوش(، تلقی شوند که این حیطه محتوا خود ممکن است شامل متغیرهای بی« )محتوا

ه نگریستند کهای آماری مرسوم، به متغیرهای مشاهده شده چنان میشماری باشد. روش

حلیل کنند. تها خود موضوع مطالعه بودند نه حیطه محتوایی که بازنمایی میگویی آن

 ترین فضای رویهن تحلیل کوچکهای اصلی، به خصوص روشی که تحت عنواداده

(، نمونه متغیرهای مشاهده شده را 5664، 2؛ شای و الیزور5665، 3شود )شایشناخته می

ت هدف برد، که در حقیقبرای رسیدن به نتایج استنباطی از کل حیطه محتوا بکار می

به  ـ کهها ای از آزمودنیمورد نظر ما از این تحقیق است )این با استنباط از روی نمونه

طور فردی مورد توجه ما نیستند ـ از کل جامعه تحت پژوهش، مشابه است(. دیگر نشانه 

ور های سنجشی است که به طهای اصلی، استفاده از مقیاسبزرگ پیروی از تحلیل داده

در  اند. اینمنطقی از یک نظریه ساختاری درباره ویژگی مورد سنجش، استخراج شده

است که اغلب اوقات انجام « نمره کل»مرات برای رسیدن به تضاد با جمع کردن تک ن

 شود.می

تر، نظریه رویه یک بینش علمی کامالً متفاوت را برای علوم رفتاری پیشنهاد به طور کلی .2

شود که مفاهیم در تشابه با یک فضای هندسی، دارای گونه تصور میکند: اینمی

صور هایی در آن فضا تها به صورت ناحیهدهنده آنهای تشکیلانشعاباتی هستند و سازه

د هایی که مورشوند. این تصور اثرات ژرفی بر مسائل مورد نظر پژوهش، فرضیهمی

 های فراوان پژوهش دارد. براییافته در حوزههای توسعهآزمون قرار گرفته، و نوع نظریه

تواند تنها ینمهای مفهومی مثال، این نکته بیانگر آن است که قرابت تجربی بین سازه

بوسیله یک عدد، مثالً ضریب آماری همبستگی، نشان داده شود بلکه گرایش متقابل 

تواند آن را بازنمایی کند. این تصور همچنین پرتو ها در فضا، بیشتر میهای آنناحیه

                                                           
1. sample 
2. Shye 
3. Elizur 
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 افکند )شای،گیری در پژوهش رفتاری میای بر مسئلة تعریف و اجرای اندازهتازه

5668.) 

بینی و بازتولید کامل بودن یک طرح رویه به میزان پیش ،(5616نظر گاتمن )بر طبق 

ة حیطه مند به تجزیتر، ما  عالقهصورت کلیه مشاهدات تجربی بستگی دارد. ب 5معتبر/واقعی

ای ههای محتوا هستیم که منجر به قانونی پایدار در داده( به رویه Q1×Q2×…×Qkمحتوا ) 

 هایضوع در واقع چالشی عمیق و جدی برای دانشمندان در حوزهتجربی خواهد شد. این مو

 بنیادین پژوهش است.

ها به وسیلة یک و پاسخ، آن از تعریف رویه های محتوا، جامعه پس. نگاشتجمله

نوعی اظهار »صورت ه ( آن را ب452، ص، 5678aشوند که  شای )نگاشت بیان میجمله

آنچه د ها هماننگر بین رویهعالوة ادات پیونده ندی ببکالمی دامنه و حوزة مقادیر یک نقشه

افزاید: ( می5681(. کانتر )3253تعریف کرده است )کانتر،  «در زبان معمولی وجود دارد.

های محتوا با عناصر حوزه مقادیر سمی برای ارتباط دادن عناصر رویهر ،بندی یک راهنقشه

( در 5662) 3گاتمن، اپستاین، امیر و گاتمن یک نمونه از فرایند که توسطاست. به طور مثال 

 گردد.یمحوزه هوش فضایی تحلیل شده، ارائه 

                                                           
1. Effective 
2. Guttman, Epstein, Amir & Guttman 
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 (1991های توانایی فضایی ) بر اساس گاتمن، اپستاین، امیر و گاتمن، نگاشت برای آزمونجمله. 1قاب 

–یه محتوا است: رویه الف رو 4دارای نگاشت جملهطور که مشخص است این همان

ب،  های هوش است. رویهکه برگرفته از جمله نگار اصلی مربوط به آزمون -لیفقاعده تک

های اند. رویههای فضایی اختصاص داده شدهبه آزمون -چرخش، بازتاب و بعدیت-پ و ت 

ضایی و های توانایی فبعد از مطالعه گسترده پیشینه مربوط به آزموننگاشت جملهمحتوا و 

 بندی شدند. بانکهای انتخاب و صورتحلیل عاملی آزمونعوامل فضایی چندین مطالعه ت

 اند.های فضایی با تعریف هر گویه منطبق بر عناصر چهار رویه انتخاب و ساخته شدهآزمون

در حقیقت، طرح تفصیلی هوش فضایی تمام مجموعه شکلی است که در قاب شماره 

ود و همین شیمخوانده  نگاشتجملهیک ترسیم شده و همین طرح تفصیلی است که به نام 

ای است که باید مورد آزمون قرار گیرد. برای مثال: چنانچه با تحلیل یهفرض وارنقشهجمله 

ترین فضا نتایج نتوانست )برای مثال در رویه اول( نشان دهد که فضای داده به شیوه کوچک

، فرضیه نظریه تیری شده قابل تفکیک به دو فضای مجزا اسگاندازهایجاد شده بین متغیرهای 

ا های مرکز ارزیابی نیز ببنابراین، برای تمرین شود.یمقاب یک( رد نگاشت جملهرویه )

 رویه الف

 ( درxموفقیت فرد )
. 5الف

 استنباط
قاعده فضایی، که شامل چرخش 

 ذهنی

 رویه ب

 شود. می5ب

 شود. نمی3ب

 منجر به

 گستره

 زیاد

 تا

 کم

 موفقیت. د.شودر حل مسائل فضایی می

 رویه پ

 . با5پ

. 3پ
بازت

 ابِ

 بُعدی اشیاء است،

 رویه ت

 . دو5ت

 . سه3ت
 و
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ضا مورد تحلیل ترین فنگاشتی تدوین و با استفاده از تحلیل کوچکاستفاده از خبرگان جمله

 واقع شد.

 روش

ه ص خود برود که دارای فرضیه خانظریه رویه خود یک رویکرد پژوهشی به شمار می

های تحلیلی که بیشتر به صورت بازنمودی تصویری در فصای دو نگاشت و روشنام جمله

 شود.  بعدی هستند انجام می

نفر  351های پژوهش حاضر حاصل از مرکز ارزیابی مدیران صنعت نفت و بر روی داده

 4معیار  سال با انحراف 28ل مدیریت پروژه است که میانگین سنی غاز متقاصیان مستعد ش

 سال داشتند. 

لیت ها در آنها فعاکنندههایی هستند که شرکتابزاها در این پژوهش در واقع همان تمرین

به  6های مختلف آنها نمراتی از یک تا کنند و از پی آن به شایستگیخاصی را دنبال می

ند از مصاحبه های تها به ترتیب عبارگیرد. این تمرینمعنای بسیار پایین تا بسیار باال تعلق می

 رفتاری، بحث گروهی، مصاحبه روانشناختی، ایفای نقش و ارائه کتبی.

 نتایج

اری نگاشت به عنوان فرضیه ساختقبل از انجام هر گونه تحلیل در نظریه رویه، باید جمله

 تحلیل مذکور تدوین شود که در ادامه ارائه شده است.

توسعه مدیران صنعت  ارزیابیدر مرکز  Xی هایی که متقاضتمرینها. تمریننگاشت جمله

 دهد،ها انجام مینفت به منظور تعیین شایستگی
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های و شیوه شامل موقعیت

 پاسخگویی به آنها  بوده،

 

 

 که مستلزم  با دیگران است؛ 

 ها به صورتها در این تمرینشایستگی

 

 شود. منجر به کسب نمره در هر تمرین می ارزیابی و

 

 های مرکز ارزیابی توسعه مدیران صنعت نفتنگاشت تمرین. جمله1شکل

پذیر ( بر روی ماتریس مجاورت امکانSSAترین فضا )با توجه به اینکه تحلیل کوچک

 در ادامه این ماتریس ارائه شده است.  است،

 هاماتریس مجاورت تمرین. 1جدول 

 (5)  (3)  (2)  (4)  (1)  

(5) رفتاری مصاحبه  522 44 46 92  53 

(3) گروهی بحث  44 522 31 28 8 

(2) روانشناختی مصاحبه  46 31 522 57 2 

(4) نقش ایفای  29 28 57 522 36 

(1) کتبی ارائه  53 8 2 36 522 

چرخش برابر  58(، ضریب ناهمبستگی با SSAترین فضا )پس از انجام تحلیل کوچک

 )مقادیرها با مدل مفروض دارد هگزارش شده است که نشان از برازش مناسب داد 2225/2با 

 رویه الف: موقعیت

 واقعی

 سازیشبیه

 گستره

 (1بسیار پایین )

 تا 

 (9بسیار باال )

 رویه ب: شیوه پاسخگویی

 فردی

 گروهی

 یک به یک

 رویه ج: تعامالت

 وجود ارتباط

 عدم ارتباط

 رویه ج: شیوه ارزیابی

 مستقیم

 غیرمستقیم
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ثقل و نمودار فضای  مختصات و فاصله از مرکز 3. در جدول قابل قبول است( 32/2کمتر 

دو بعدی برای عناصر که بازنمودی تصویری )فضایی( از جدول مختصات بوده، ارائه شده 

 است.

 هامرکزثقل تمرین از فاصله و مختصات .2 جدول

 yمختصات  xمختصات  فاصله از مرکز ثقل تمرین

رفتاری مصاحبه  25/36  17/62  49/36  

گروهی بحث  96/26  22/522  93/72  

روانشناختی مصاحبه  25/13  52/86  22/2  

نقش ایفای  97/42  38/16  32/87  

کتبی ارائه  84/97  22/2  89/46  

پس از مشخص شدن مختصات هر متغیر )تمرین( در فضای دوبعدی باید به ارتباط آن 

دهنده آن پرداخت. به عبارت دیگر باید عناصر و اجزای آن را ا رویه و عناصر تشکیلمتغیر ب

  پرداخته شده است. 2مشخص کرد که به این موضوع در جدول در هر رویه 

 های مرتبط با تمرینتعیین کد عنصر و نام رویه .4 جدول

کد عنصرنام رویه و    

رفتاری مصاحبه 3الف  2ب  5ج  5د   

گروهی بحث 5لفا  3ب  5ج  3د   

روانشناختی مصاحبه 3الف  2ب  5ج  5د   

نقش ایفای 5الف  5ب  5ج  3د   

کتبی ارائه 3الف  5ب  3ج  3د   

دف دی ترسیم کرد. هتوان نمودار آنها را در فضای دو بعها میبا داشتن مختصات تمرین

ده ارائه ش 5فضای دوبعدی است که در نمودار  ها دربازنمود تصویری تمریناز این نمودار 

 است.
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 ی مرکزها. فضای دو بعدی تمرین1نمودار 

ای بندی فضای و شعاعی( با هدف بخشبا توجه به اینکه سه نوع روش )محوری، زاویه

)به عنوان فرضیه( آزمود، نمودار روشی گزارش شده که توان دو بعدی عناصر هر رویه می

این منظر بازنمود تصویری عناصر رویه را به بهترین نحو ممکن مجزا کرده است؛ تا از 

 .(3)نمودار ذهن متبادر سازد تری به تر و تفسیر قابل درکواضح

مصاحبه 

(1)رفتاری 

بحث گروهی  

(2)

…مصاحبه 

(4)ایفای نقش 

(5)ارائه کتبی 
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 ای و شعاعیبندی محوری، زاویهی مرکز با بخشهاتمرینرویه . 2 نمودار

قابل مشاهده است، وجود چهار رویه الف( موقعیت با دو  طور که از روی نمودارهمان

روهی و یک، گبه، ب( شیوه پاسخگویی با سه عنصر یکسازی شده و واقعیعنصر شبیه

فردی، ج( تعامالت با دو عنصر ارتباط و عدم ارتباط، و د( شیوه ارزیابی با دو عنصر مستقیم 

به  نگاشت مربوطتوان بیان کرد که جملهاست، از این رو می و غیرمستقیم کامالً مبرهن

(1)مصاحبه رفتاری 

(2)بحث گروهی 

(3)مصاحبه روانشناختی 

(4)ایفای نقش 

(5)ارائه کتبی 
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ه توضیح . الزم بری پژوهش تأیید شده استهای مرکز ارزیابی به عنوان فرضیه ساختاتمرین

های موقعیت، شیوه پاسخگویی، تعامالت، و شیوه ارزیابی است به ترتیب برای رویه

 ای، محوری و شعاعی بهره برده شده است.ای محوری، زاویهبندی ناحیهبخش

 نگاشتی به عنوان فرضیه ساختاریجمله ،طور که بیان شد در رویکرد نظریه رویههمان

( یا تحلیل SSAفضا ) ترینکوچک ها از قاعده تحلیلشود و در تحلیل دادهپژوهش ارائه می

( که عناصر )متغیرها( در نمودار فضا در کوچکترین فضای ممکن SSAساختار شباهت )

شای  FSSA1افزار ین منظور از نرمبهره برده شده است. برای ا ،شوندنمایش داده می

ک رابطه بین متغیرها را یشود ه شده است. در این رویکرد سعی مینسخه دوم استفاد( 5689)

نمودار دو بعدی یا چندبعدی نمایش دهد. فاصله بین عناصر )متغیرها( بازنمودی از میزان 

 . سازدپیوند )مثل همبستگی( میان عناصر است که امکان ارتباط بین همه متغیرها را فراهم می

مقادیر  شود اینروی ماتریسی مربعی مجاورت انجام می ها برالزم به توضیح است تحلیل

های بین متغیرها تناسب دارد. پس از انجام تحلیل از ضریبی به نام با میزان همبستگی

های که مشابه با مقدار تنش هاداده برازش برای مالکی عنوان به لینگوز-ناهمبستگی گاتمن

، شودنیز پذیرفته می 3/2مقادیر کمتر از ولی با حسایت کمتر که  ،نرمال و استاندارد است

ای هر عنصر از مرکزثقل، نمودار فضمختصات دوبعدی و فاصله . پس از آن گردداستفاده می

دهنده آنها، و در نهایت نمودار های تشکیلدو بعدی عناصر، جدول ارتباطی عناصر با رویه

 ایهزاوی محوری،) روش وعن بندی فضای دو بعدی سهبه منظور بخش رویه ارائه شده است.

توان برای هر رویه آزمود که چنانچه ابعاد آن بیش از دو بعد باشد با اشکالی را می( شعاعی و

 ،نگار و استوانه نگار مواجه خواهیم بود. به منظور تصمیم درباره میزان برازشهمچون شعاع

صر هر ها و عنااظر با رویههای مننشود ولی امکان تفسیر ناحیهاگرچه نمودار شپارد ارائه می

 کدام باید به صورت بصری فراهم آید.

ترین فضا به عنوان روش تحلیل نظریه رویه در تفسیر و انعطافی که در تحلیل کوچک

های گذارد که حداقل در کنار روشگونه شکی نمیبندی وجود دارد، جای هیچبخش

بندی خشب زیراشی استفاده شود. و رویکردهای پژوه ها، از چنین تحلیلگیرانه کمیسخت

ترین فضا ایجاد شده و از آنها به رویه نام بردیم منطبق با ای که در تحلیل کوچکناحیه
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( که از صاحبنظران این 3255المللی در مراکز ارزیابی است. پووه و تورنتون )رویکری بین

اجع تولید و عرضه ترین مرکه خود به عنوان یکی از مهم A&DCعرصه هستند و نیز مؤسسه 

به سه دسته فردی، بین فردی و گروهی را ها تمرین ،آیدتمارین مراکز ارزیابی به شمار می

رسد این پژوهش آغازی باشد بر مسیری که منجر به به نظر می ،اند. از این روتقسیم کرده

فسیر نزدیکتر تهای پیچیده علوم انسانی باشد تا در این اثنا برای داده تغییر نگرش در تحلیل

 فرصتی فراهم آید. ، به واقعیت از دنیای حقیقی روزمره

 منابع

 .59-53،  541، مجلة تدبیرطراحی کانون ارزیابی مدیران ،  (.5282) .بابایی، محمد علی

-(. مراکز ارزیابی: ابزاری برای بهینه5287. )مزهجمشیدی کهساری، حبخشایش، مرتضی.،  

 .581-541، 5.راهبرد مجله های سازمانی.یابیارزسازی 

 . ترجمه: سعید جعفری، سعیدی ارزیابی منابع مدیریت انسانیهاکانون .(3222تورنتون، ج. )

 دانشگاه تهران.، تهران: (5289) شهبازی، مجید سلیمی
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