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PODZIÊKOWANIA

Rola redaktora ksi¹¿ki jest podobna do roli gospodarza,
który organizuje przyjêcie. Jego wysi³ki nie przynios³yby
¿adnych rezultatów, gdyby goœcie nie odpowiedzieli na zaproszenie, gdyby wiele instytucji nie wspar³o jego wysi³ków. W pierwszej kolejnoœci chcia³bym zatem podziêkowaæ
wszystkim Wspó³autorom za przyjêcie zaproszenia i konstruktywn¹ wspó³pracê, wysi³ek oraz za cierpliwoœæ z jak¹
przyjmowali moje uwagi. Pragnê równie¿ podziêkowaæ Autorom, którzy wyrazili zgodê na przet³umaczenie i opublikowanie po polsku swoich, wczeœniej publikowanych artyku³ów. Nale¿¹ do nich: Peter J. Makin, Manchester School
of Management, UMIST; Dominique Martin, Psychology of
the Environment Laboratory, University of Paris V; Paul
M. Muchinsky, Bryan School of Business, The University
of North Carolina at Greensboro; Ivan T. Robertson, Manchester School of Management, UMIST.
Dziêkujê równie¿ Wydawcom, którzy udostêpnili prawa
autorskie do t³umaczonych tekstów: Blackwell Publishers
Ltd; Cambridge University Press; MCB University Press;
Wydawnictwo Naukowe PWN.

WPROWADZENIE

Pewna moja znajoma pracuje w du¿ej prywatnej firmie
zatrudniaj¹cej kilkaset osób. Pe³ni tam funkcjê dyrektora
dzia³u personalnego. Ilekroæ jestem u niej w firmie, zaskakuje mnie, jak wielu mened¿erów zabiega o jej wzglêdy. Powodem tej atencji jest nie tylko fakt, ¿e jest kobiet¹ atrakcyjn¹. Jest osob¹, która, jak mówi¹ w firmie, „trzyma klucze
do sukcesu”. Wielu stara siê zaskarbiæ jej wzglêdy po to, ¿eby
w pierwszej kolejnoœci uzyskaæ mo¿liwoœæ przejrzenia podañ
o pracê, po to, ¿eby najcenniejszych ludzi kierowa³a w³aœnie
do ich dzia³ów, po to wreszcie, ¿eby organizuj¹c nabór
w³o¿y³a w to wysi³ek, który pozwoli na przyci¹gniêcie z rynku pracy tych najlepszych, a czasami jedynych, specjalistów.
Jej sytuacja bardzo dobrze oddaje znaczenie i wagê doboru personelu we wspó³czesnym zarz¹dzaniu. Jest te¿ ilustracj¹ spe³niaj¹cej siê przepowiedni specjalistów od zarz¹dzania strategicznego. Jeszcze w latach osiemdziesi¹tych,
wskazuj¹c strategiczne problemy, które mog¹ siê pojawiæ
w zarz¹dzaniu w latach dziewiêædziesi¹tych, ekonomiœci-stratedzy podkreœlali, ¿e gospodarka wykwalifikowanymi
kadrami bêdzie sfer¹ dzia³ania wymagaj¹c¹ maksymalnej
koncentracji wysi³ku. U schy³ku lat dziewiêædziesi¹tych
byliœmy œwiadkami spektakularnych transferów dokonywanych przez „³owców g³ów”. Transfery te chwia³y gie³d¹
i wp³ywa³y na wyniki finansowe œwiatowych koncernów.
W pierwszej dekadzie XXI wieku, w okresie globalizacji gospodarki ludzie nadal stanowi¹ klucz do sukcesu. Problemy
personalne, które œledzimy na pierwszych stronach gazet, s¹
jednak tylko wierzcho³kiem góry lodowej. Niedostatek wykwalifikowanych kadr odczuwa siê w przedsiêbiorstwach na
wszystkich szczeblach, a¿ po tak wa¿n¹ dla skutecznoœci
dzia³ania – pierwsz¹ liniê. Ju¿ nie zawsze wystarczy szybkie
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przeszkolenie pracowników. Nie zast¹pi ono gruntownego
przygotowania i doœwiadczenia. „£owcy g³ów” funkcjonuj¹
na rynku nie tylko dziêki g³oœnym transferom. Ich rola polega przede wszystkim na wyszukiwaniu kadr œredniego
szczebla. Liczba firm, które specjalizuj¹ siê w doradztwie
personalnym, a przede wszystkim gwa³towny wzrost liczby
i wielkoœci tych jednostek, najlepiej œwiadczy o potrzebach
rynku pracy.
Ksi¹¿ka ta, chocia¿ jest wynikiem pracy bardzo wielu
ludzi, nie pretenduje do miana podrêcznika, czy te¿ wyczerpuj¹cego kompendium z zakresu doboru i oceny personelu.
Zosta³a ona pomyœlana jako pozycja, która powinna stanowiæ punkt wyjœcia do dalszych poszukiwañ, do badañ, która
powinna raczej sk³aniaæ do przemyœleñ, ni¿ udzielaæ odpowiedzi na wszystkie pytania.
W tym miejscu konieczne jest dodanie kilku komentarzy na temat konstrukcji tej ksi¹¿ki, a przede wszystkim
na temat uk³adu ca³oœci. Celem – takiej, a nie innej jej konstrukcji – jest umo¿liwienie Czytelnikowi stopniowego
zag³êbiania siê w problematykê doboru a zarazem udzielenie odpowiedzi na kolejno pojawiaj¹ce siê pytania.
Czêœæ pierwsza pomaga zorientowaæ siê w tym jakie
metody doboru s¹ wykorzystywane na œwiecie i z jak¹
skutecznoœci¹.
Czêœæ druga pokazuje wybrane, szersze koncepcje teoretyczne, które mog¹ stanowiæ podstawê doboru i pomoc w odpowiedzi na pytanie: co mo¿na braæ pod uwagê podczas doboru?
W czêœci trzeciej autorzy pokazuj¹ narzêdzia, te mniej
znane lub trudne w stosowaniu, odpowiadaj¹c na pytanie:
jakich narzêdzi u¿ywaæ? Kontekst spo³eczny doboru powoduje, ¿e wiele z metod doboru daje zniekszta³cone rezultaty, dlatego autorzy prezentuj¹cy prace w tej czêœci starali
siê wyjaœniæ jak relacje spo³eczne wp³ywaj¹ na dobór?
Najbardziej „twarda” czêœæ ksi¹¿ki pokazuje, jakie powinny byæ narzêdzia, których u¿ywamy i jaki jest ekonomiczny skutek naszych dzia³añ?
Redaguj¹c tê ksi¹¿kê stara³em siê stworzyæ spójn¹ ca-
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³oœæ. Wiêkszoœæ tekstów napisano specjalnie do tego tomu,
a poszczególni autorzy artyku³ów nawi¹zuj¹ do innych tekstów w nim zawartych. Zdajê sobie jednak sprawê z tego, ¿e
pozycja bêdaca zbiorem prac ró¿nych autorów nie zawsze
jest czytana w ca³oœci. Uk³ad tej ksi¹¿ki pozwala na czytanie jej do pewnego poziomu szczegó³owoœci. Pierwsze teksty
s¹ zdecydowanie bardziej przystêpne i z pewnoœci¹ wiêcej
Czytelników bêdzie zainteresowanych opisem trafnoœci stosowanych metod ni¿ tzw. „kuchni¹”, czyli t¹ czêœci¹ ksi¹¿ki,
w której mo¿na siê zag³êbiæ w zagadnieniach: pomiaru ró¿nych zmiennych psychologicznych, problemów zwi¹zanych
z konstrukcj¹ testów psychologicznych, badañ nad spo³ecznymi aspektami doboru. Nie znaczy to jednak, ¿e czêœci te
s¹ ma³o przystêpne. Wrêcz przeciwnie, autorzy starali siê
przedstawiæ problematykê w maksymalnie prosty (co nie
znaczy w ¿adnym razie uproszczony) sposób.
Kilku komentarzy wymaga równie¿ omówienie zawartoœæ poszczególnych prac, szczególnie, ¿e w stosunku do wydania pierwszego tej ksi¹¿ki wiêkszoœæ artyku³ów zosta³a
zmieniona, uaktualniona, pojawi³y siê te¿ zupe³nie nowe
rozdzia³y. I tak, pierwsza czêœæ ksi¹¿ki zosta³a pomyœlana jako przegl¹d metod najczêœciej stosowanych na œwiecie
(albo raczej w zachodnim krêgu kulturowym), ale równie¿
jako dyskusja stanowisk dotycz¹cych skutecznoœci niektórych z nich. W pierwszym artykule autorstwa Robertsona
i Makina mo¿emy znaleŸæ opis najpowszechniej wykorzystywanych metod doboru personelu i przegl¹d badañ dotycz¹cych ich trafnoœci oraz przydatnoœci w rekrutacji pracowników. Wnioski, jakie przedstawiaj¹ autorzy, wskazuj¹
na nisk¹ rzetelnoœæ stosowanych metod. Taki stan rzeczy
autorzy interpretuj¹ g³ównie analizuj¹c przyczyny ekonomiczne. Przegl¹d badañ przeprowadzony przez nich dotyczy g³ównie krajów europejskich (i Izraela), dlatego te¿,
jako druga znalaz³a siê w tej czêœci praca Muchinsky’ego
analizuj¹ca metody oceny stosowane w Ameryce Pó³nocnej.
Mo¿emy zatem, podobnie jak w poprzednim artykule, przeœledziæ sposób wykorzystania w Stanach Zjednoczonych metod tradycyjnych, takich jak: testy psychometryczne, wy-
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wiad, testy praktyczne, bio-dane, listy polecaj¹ce itp. Jednak¿e poza tymi metodami autor przedstawia sposoby
oceny rzadziej wykorzystywane w Europie. Nale¿¹ do nich:
samoocena, badanie uczciwoœci, testowanie przy u¿yciu
komputera. Autor przedstawia równie¿ metody, które dopiero powstaj¹, lub zaczynaj¹ byæ wykorzystywane w doborze. Warto wiêc zapoznaæ siê z technikami doboru wykorzystuj¹cymi genetykê, farmacjê, poligraf, czy wreszcie testy
do pomiaru si³y fizycznej. Uwa¿ny czytelnik zauwa¿y
z pewnoœci¹ wiele ró¿nic pomiêdzy podejœciem europejskim
w doborze personelu, a amerykañskim, a przede wszystkim
du¿o wiêksze zró¿nicowanie stosowanych metod. To w³aœnie owo zró¿nicowanie uzasadnia wniosek autora o wysokim poziomie rzetelnoœci stosowanych metod doboru.
Zupe³nie odmienny i nieco kontrowersyjny punkt widzenia przedstawiaj¹ autorzy kolejnej, empirycznej pracy –
T. Clark i J. Billsbery. Krytykuj¹c podejœcie tradycyjne,
„psychometryczne”, a wiêc takie, z jakim Czytelnik ma mo¿liwoœæ zapoznania siê w dwóch pierwszych pracach tej czêœci, autorzy proponuj¹ odmienne spojrzenie na proces. Ich
zdaniem dobór jest procesem spo³ecznym, którego efektywnoœæ zale¿y nie tylko od trafnoœci stosowanych metod. Analizuj¹c metody, które w poprzednich pracach zosta³y pokazane jako ma³o trafne i ma³o rzetelne (np. wywiad), autorzy
pokazuj¹ mo¿liwe powody, dla których s¹ one bardzo skuteczne. Zwracaj¹ oni równie¿ uwagê na niewymieniane
w poprzednich pracach, aspekty doboru, takie jak dopasowanie cz³owieka do organizacji. Studium to zas³uguje na szczególn¹ uwagê równie¿ z tego wzglêdu, ¿e zosta³o napisane
w oparciu o oryginalne, przeprowadzone w czterech krajach
europejskich, badania autorów. Przedmiotem badañ by³y
pracuj¹ce na zlecenie agencje doradztwa personalnego, a nie
firmy bezpoœrednio zatrudniaj¹ce kandydatów do pracy.
Na zakoñczenie tej czêœci przedstawiliœmy krótki raport
z badañ nad wykorzystaniem ró¿nych metod doboru przez
firmy polskie. Analiza wyników badañ, przeprowadzonych
z myœl¹ o tej ksi¹¿ce, uzupe³nia jak s¹dzê, obraz, który rysuje siê po zapoznaniu z poprzednimi pracami. Myœlê, ¿e
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ta czêœæ ksi¹¿ki, przedstawiaj¹ca wiele danych na temat
trafnoœci, bêdzie dobrym przewodnikiem dla osób, które
decyduj¹ o rodzaju narzêdzi wykorzystywanych w doborze
i ocenie.
Poniewa¿ metody doboru personelu to dziedzina ci¹g³ych
badañ, gdzie bez przerwy pojawiaj¹ siê nieznane dotychczas
mo¿liwoœci, to sfera, gdzie najszybciej weryfikuje siê nowe i
ciekawe koncepcje psychologiczne, czêœæ druga tej ksi¹¿ki
zosta³a zaprojektowana z myœl¹ o mo¿liwoœci zapoznania
bardziej dociekliwych czytelników z niektórymi nowoœciami w tej dziedzinie lub ideami mniej znanymi. Nie stanowi
kompletnego przegl¹du nowych koncepcji i prowadzonych
badañ, ale pokazuje niektóre bardziej obiecuj¹ce koncepcje
oraz takie, nad którymi badania prowadzone s¹ równie¿ w
Polsce, a wiêc b¹dŸ ju¿ s¹, b¹dŸ wkrótce bêd¹ dostêpne dla
praktyków.
Celem pierwszej, zamieszczonej w tej czêœci pracy jest
zwrócenie uwagi na znaczenie pojêcia typ umys³u w diagnozie mened¿erów. Czes³aw S. Nosal w pracy dotycz¹cej wykorzystania ró¿nic w typach umys³u, traktowanych jako kryterium doboru i oceny zachowania mened¿erów, zaproponowa³
odejœcie od szczegó³owych, analitycznych kryteriów na rzecz
operowania du¿o szerszym pojêciem typu. Autor przedstawi³ koncepcjê C. G. Junga, która stanowi bazê teoretyczn¹
dla rozwiniêcia jego w³asnej typologii umys³ów mened¿erów.
Opracowanie zosta³o zilustrowane przyk³adami narzêdzi,
które mog¹ byæ pomocne w badaniu typów umys³u. Koncepcja doboru typu umys³u w zale¿noœci od rodzaju organizacji
czy fazy rozwoju tej organizacji jest niezwykle cenna, bowiem
umo¿liwia du¿o lepsz¹ adaptacjê przyjmowanych do pracy
mened¿erów, lepsze wzajemne dopasowanie ludzi do charakteru wykonywanych przez nich zadañ. Ponadto koncepcja ta
odpowiada na postulaty zg³aszane w tej ksi¹¿ce, a dotycz¹ce
w³aœnie dopasowania osoby do œrodowiska i sytuacji (por.
np. artyku³ S. Che³py oraz T. Clarka i J. Billsberry’ego).
Kolejna praca prezentuje mo¿liwoœci wykorzystania
koncepcji osobowoœci, która w ostatnich latach zdecydowanie zdominowa³a wiêkszoœæ prowadzonych na œwiecie badañ
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nad osobowoœci¹. S³awomir Jarmu¿ przedstawia rezultaty
zastosowania koncepcji tzw. „Wielkiej Pi¹tki” dla potrzeb
doboru personelu. Koncepcja cech znajduj¹ca wielu zwolenników, szczególnie w ramach podejœcia tzw. „psychometrycznego” jest najlepiej uzasadniona wynikami badañ prowadzonych w³aœnie w nurcie „Wielkiej Pi¹tki”. Praca ta
zas³uguje na szczególn¹ uwagê, bowiem prezentuje mo¿liwoœci wykorzystania tej koncepcji na potrzeby doboru personelu. Bogaty materia³ empiryczny, pochodz¹cy g³ównie
z przeprowadzonych metaanaliz, zosta³ przedstawiony pod
k¹tem aplikacji modelu w praktyce doboru i oceny personelu.
Poniewa¿ coraz czêœciej, szczególnie w doborze kadr wysokiego szczebla zarz¹dzania ocenia siê sk³onnoœæ do podejmowania ryzyka, Tomasz Zaleœkiewicz przyjrza³ siê dok³adnie metodom pomiaru tej sk³onnoœci. W swojej pracy
prezentuje zarówno podstawy teoretyczne i ró¿ne spojrzenia na problem ryzyka, jak i typowe metody pomiaru tendencji do zachowañ ryzykownych. Prezentacja tych metod
mo¿e stanowiæ punkt wyjœcia do opracowania w³asnych
metod. Autor przedstawia ró¿ne rodzaje ryzyka i analizuje
zmienne osobowoœciowe odpowiedzialne za sk³onnoœci do
jego podejmowania. Prezentacja zagadnienia uwzglêdnia
potrzeby osób chc¹cych w sposób praktyczny zaj¹æ siê pomiarem tej zmiennej – zarówno po to, by wy³oniæ osoby
lubi¹ce ryzyko, (lub te¿ jeden okreœlony jego rodzaj), jak
i po to, by uchroniæ firmê przed mened¿erem podejmuj¹cym
decyzje o zbyt wysokim poziomie ryzyka.
Tê czêœæ zamyka praca Czes³awa S. Nosala poœwiêcona
strukturze preferencji zawodowych. Opieraj¹c siê w g³ównej
mierze na koncepcji Hollanda i jego modelu heksagonalnym,
autor opisuje ró¿ne grupy preferencji zawodowych kandydatów do pracy. Podejœcie do doboru realizowane w oparciu
o model Hollanda jest jeszcze doœæ nietypowe, bowiem polega na dopasowaniu cz³owieka do œrodowiska pracy. Po pierwsze, bierze pod uwagê preferencje i zainteresowania kandydata zak³adaj¹c implicite, ¿e cz³owiek robi¹cy w pracy to, co
lubi bêdzie robi³ to du¿o lepiej ni¿ taki, który ma co prawda
wymagane predyspozycje, ale brak mu „serca” do wykony-
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wanej pracy. Za³o¿enie pojawiaj¹ce siê w tej koncepcji
explicite, mówi o tym, ¿e œrodowiska pracy ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ na tyle mocno, ¿e nale¿y zdawaæ sobie sprawê
(zbadaæ) dane œrodowisko, a dopiero wtedy dopasowaæ doñ
cz³owieka o odpowiednich preferencjach. To podejœcie do
doboru z bardzo du¿ymi perspektywami, choæ niestety
ci¹gle jeszcze niedoceniane.
Czêœæ trzecia ksi¹¿ki odnosi siê do poziomu operacyjnego doboru i jest szczególnie godna polecenia osobom, które poszukuj¹ praktycznych nowych rozwi¹zañ o wy¿szych,
ni¿ tradycyjne, poziomach rzetelnoœci i trafnoœci. W pierwszym artykule Filip Lievens i Helga Peeters przedstawiaj¹
ci¹gle s³abo znane w Europie testy oceny sytuacji. Metoda,
choæ rzadko stosowana w Polsce, charakteryzuje siê wysok¹ trafnoœci¹ prognostyczn¹, jest stosunkowo tania i mniej
czasoch³onna od oœrodków oceny.
Jeszcze prostszym narzêdziem pozwalaj¹cym podwy¿szyæ trafnoœæ najbardziej chyba tradycyjnej i najczêœciej
stosowanej metody doboru – wywiadu – jest wywiad epizodyczny. Opieraj¹c siê na wynikach badañ nad pamiêci¹,
Dominika Kukie³ka-Pucher, Ma³gorzata Kossowska i Beata Baran pokazuj¹ w jaki sposób udoskonaliæ prowadzenie
wywiadu. Przedstawione narzêdzie mo¿na wykorzystaæ
wrêcz „od zaraz”.
Trzecia praca zamieszczona w tej czêœci, autorstwa Filipa Lievensa, traktuje o znanej, uznanej i jednej z najrzetelniejszych metod doboru – o tzw. oœrodkach oceny (assessment centres). Brak popularnoœci metody w naszym kraju
wynika nie tylko z faktu, ¿e jest to metoda kosztowna.
G³ówn¹ przyczyn¹, jak s¹dzê, jest brak wiedzy i umiejêtnoœci w jej stosowaniu. Lievens przedstawi³ temat wyczerpuj¹co i zanalizowa³ kontrowersje, jakie powstaj¹ wokó³
metody. Niezwykle cenne s¹ te fragmenty pracy, które ukazuj¹ w jaki sposób poprawiæ pracê oœrodków oceny, aby
uzyskiwaæ lepsze rezultaty.
Kolejny artyku³ powsta³ w odpowiedzi na liczne pytania, z którymi spotykam siê od dawna w swojej dzia³alnoœci
praktycznej. Jak mierzyæ uczciwoœæ? Czy to w ogóle mo¿li-

18

Wprowadzenie

we? Pierwsza czêœæ artyku³u przedstawia mo¿liwoœci pomiaru metodami typu „papier i o³ówek”, zwi¹zane z tym
kontrowersje i w¹tpliwoœci. W drugiej czêœci przedstawi³em wskazówki, które mo¿na wykorzystaæ podczas spotkañ z kandydatami. Choæ przegl¹d badañ poœwiêconych
badaniu uczciwoœci nie napawa wielkim optymizmem, to
jednak badania takie maj¹ sens i mo¿na metody doboru
w tym zakresie doskonaliæ.
Kontynuacj¹ poprzedniego artyku³u jest praca napisana przez praktyka – doœwiadczonego operatora wariografu,
Jacka Bieñkuñskiego, który do pomiaru uczciwoœci wykorzystuje to bardzo kontrowersyjne urz¹dzenie. W³aœnie ze
wzglêdu na owe kontrowersje, naros³e wokó³ niego nieporozumienia i legendy zdecydowa³em w³¹czyæ ten tekst do
zbioru, aby przybli¿yæ Czytelnikowi problematykê pomiaru
uczciwoœci z wykorzystaniem wariografu.
Tê najobszerniejsz¹ czêœæ ksi¹¿ki zamyka artyku³ relacjonuj¹cy w³aœciwoœci oraz procedurê powstawania Kwestionariusza Zainteresowañ Zawodowych. Beata Bajcar,
Anna Borkowska, Agnieszka Czerw i Agata G¹siorowska
w swojej pracy wysz³y od za³o¿eñ Hollanda, ale narzêdzie,
które powsta³o jest autorskie, dostosowane do warunków
polskich, a jego celem jest zast¹pienie dotychczas stosowanych kwestionariuszy opartych na modelu Hollanda. Jest
on przeznaczony g³ównie dla potrzeb doradztwa zawodowego, ale w moim przekonaniu, uwzglêdnienie zbadania zainteresowañ kandydatów do pracy i dopasowanie ich preferencji do œrodowiska pracy jest ze wszech miar korzystne
dla organizacji prowadz¹cej dobór.
Czêœæ czwarta ksi¹¿ki zosta³a poœwiêcona spo³ecznym
aspektom doboru. Warto bowiem na proces ten spojrzeæ
oczami psychologa spo³ecznego, jako na interakcjê spo³eczn¹. W pierwszym artykule stara³em siê pokazaæ mo¿liwe
b³êdy, jakie pojawiaj¹ siê przy ocenie ludzi w zale¿noœci od
stosowanych metod. Praca ta stanowi poniek¹d uzupe³nienie
pierwszej czêœci ksi¹¿ki, gdy¿ pokazuje przyczyny obni¿enia
trafnoœci niektórych metod. Uwzglêdnienie wskazówek, jakie p³yn¹ z analizy, mo¿e podwy¿szyæ wspó³czynniki traf-
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noœci i rzetelnoœci stosowanych technik. Artyku³ wskazuje
tak¿e – podobnie jak niektóre inne prace zamieszczone
w tej ksi¹¿ce (np. T. Clarka i J. Billsberry’ego) – na znaczenie pierwszego kontaktu, jaki ma miejsce w czasie doboru,
dla póŸniejszego funkcjonowania kandydatów, którzy stali
siê pracownikami. Zamieszczone na koñcu opracowania
wskazówki praktyczne – zarówno dla osób zajmuj¹cych siê
doborem, jak i dla kandydatów poszukuj¹cych pracy – zosta³y przygotowane raczej z myœl¹ o trafnym doborze pracy
przez kandydata i kandydata do pracy ni¿ jako przepis na
„wmanipulowanie przeciwnika”.
Druga praca zamieszczona w tej czêœci napisana zosta³a
przez trzech – Amerykanów – specjalistów z dziedziny autoprezentacji. Stephen B. Knouse, Robert A. Giacalone i Paul
Rosenfeld przedstawiaj¹ w bardzo przystêpny sposób bogactwo technik autoprezentacyjnych, a nastêpnie, korzystaj¹c z bogatego materia³u empirycznego, omawiaj¹ te
techniki w kontekœcie doboru personelu. Szczególnie du¿o
uwagi poœwiêcaj¹ tzw. listom motywacyjnym i ¿yciorysom,
które decyduj¹ o pierwszym wra¿eniu. Co ciekawe, autorzy
ci odwa¿nie podejmuj¹ dyskusjê nad problemem dotycz¹cym etycznych aspektów stosowania technik autoprezentacyjnych. Przed osobami zainteresowanymi t¹ problematyk¹ od strony badawczej kreœl¹ perspektywê dalszych badañ, a praktykom udzielaj¹ wielu cennych wskazówek.
Czy „piêkne jest dobre?”, to pytanie, które postawi³
w swojej pracy S³awomir Jarmu¿. Jest to szczegó³owe opracowanie jednego z tych efektów, o których wspominaj¹ dwa
wczeœniejsze artyku³y, a który, pomimo swojej oczywistoœci,
wp³ywa tak mocno na oceny dokonywane podczas doboru.
Poza analiz¹ sytuacji, w których efekt wystêpuje i relacj¹
wyników badañ, autor pokazuje równie¿, jak przed owym
efektem siê ustrzec.
Zupe³nie odmienne spojrzenie od trzech wczeœniejszych
prac, których autorami s¹ psycholodzy spo³eczni, proponuje
ostatnia w tej czêœci praca. Dla Jaros³awa Rubina, specjalisty w zakresie zarz¹dzania, proces zmiany jest tak¹ sytuacj¹
spo³eczn¹, która wymaga przewartoœciowania sposobów my-
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œlenia o personelu i procesach doboru. Przestrzega przed niebezpieczeñstwami, jakie zmiana niesie ze sob¹, a tak¿e stawia szereg pytañ, na które zarz¹dzaj¹cy personelem musz¹
sobie odpowiedzieæ, aby tych niebezpieczeñstw unikn¹æ.
Ostatnia, pi¹ta czêœæ ksi¹¿ki porusza zagadnienia
metodologiczne zwi¹zane z doborem i ocen¹ personelu.
Stanis³aw Che³pa przedstawi³ dwa najbardziej typowe podejœcia do problemu opracowania miar kryteriów selekcji.
Jego praca pokazuj¹ca cechy i zalety modeli teoretycznego
i empirycznego, ilustrowana przyk³adami, jest nie tylko
spojrzeniem na problem oczami teoretyka, ale mo¿e jednoczeœnie stanowiæ przewodnik dla praktyków w konstruowaniu w³asnych modeli dla potrzeb przedsiêbiorstw, w których pracuj¹.
Jerzy Brzeziñski – niew¹tpliwy autorytet w dziedzinie
metodologii badañ psychologicznych, w kolejnym artykule
pokazuje warunki, jakim powinien odpowiadaæ dobry test
psychologiczny i przedstawia podstawow¹, ale zarazem
rzeteln¹ wiedzê z zakresu teorii testów. Rekomendujê ten
tekst przede wszystkim praktykom bez wykszta³cenia psychologicznego, którzy sami stosuj¹ testy o podejrzanym pochodzeniu lub korzystaj¹ z us³ug psychologów. Warto przy³o¿yæ te podstawowe standardy do metod, które stosuj¹
psychologowie praktycy i ¿¹daæ od nich rzetelnych narzêdzi. Psychologom praca ta mo¿e przydaæ siê dla odœwie¿enia wiedzy i weryfikacji metod, z których korzystaj¹ na co
dzieñ. Szczególnie gor¹co polecam wszystkim zajmuj¹cym
siê doborem czêœæ poœwiêcon¹ etycznym aspektom stosowania testów psychologicznych. Czêsto siê bowiem zdarza, ¿e
rzetelne metody stosowane s¹ w sposób, który ³amie podstawowe prawa osoby testowanej. Jerzy Brzeziñski przypomina o tych prawach, co jest szczególnie wa¿ne w komercyjnej dzia³alnoœci zwi¹zanej z doborem i ocen¹ personelu.
Niebezpieczeñstwa psychometrii to empiryczna analiza
konsekwencji stosowania metod, które nie spe³niaj¹ standardów opisanych w poprzednim artykule. Dominique Martin przedstawia bardzo szczegó³owo (statystycznie) problem wykorzystania nierzetelnej, stworzonej bez dba³oœci
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o parametry psychometryczne metody doboru. Jakkolwiek
zaawansowane analizy statystyczne s¹ ciekawe dla specjalistów, to jednak mog¹ odstraszyæ laików w tej dziedzinie.
Mimo to tekst ten jest wystarczaj¹co przekonuj¹cy, nawet
bez zag³êbiania siê w detale, by warto by³o go poleciæ wszystkim tym, którzy stosuj¹ metody stworzone „domowymi”
sposobami. W tym miejscu skierujê Czytelnika raz jeszcze
do czêœci trzeciej, w której Beata Bajcar, Anna Borkowska,
Agnieszka Czerw i Agata G¹siorowska zaprezentowa³y
opracowanie Kwestionariusza Zainteresowañ Zawodowych.
Ich opracowanie znalaz³o siê w tamtej czêœci jako nowa, ciekawa metoda doboru. Równie dobrze móg³by on zostaæ zaprezentowany jako uzupe³nienie tej czêœci ksi¹¿ki, pokazuje
bowiem w sposób wzorcowy, jak nale¿y konstruowaæ metody
pomiaru. Dba³oœæ o szczegó³y podczas konstuowania kwestionariusza oraz wyczerpuj¹ca analiza statystyczna uzyskanych wyników da³y w rezultacie narzêdzie, bêd¹ce przeciwieñstwem tego, które by³o przedmiotem analizy Martina.
Swoist¹ klamr¹ zapina ksi¹¿kê artyku³ Stanis³awa
Che³py i Tomasza Kawki. Jest to unikatowa praca na temat mo¿liwoœci zweryfikowania wysi³ków podejmowanych
w zakresie doboru personelu. Autorzy przedstawiaj¹ dwa
modele badania u¿ytecznoœci stosowanej procedury doboru. Nieco upraszczaj¹c mo¿na powiedzieæ, ¿e pierwszy
z nich pozwala – nawet laikowi – w prosty sposób sprawdziæ, czy stosowane metody daj¹ coœ wiêcej ponad zwyk³¹
przypadkowoœæ. Model drugi natomiast, nieco bardziej wyrafinowany, pozwala wyliczyæ u¿ytecznoœæ stosowanej metody w dobrze nam znanych jednostkach miary – w z³otówkach. Artyku³ ten przedstawia zatem narzêdzia, za pomoc¹
których mo¿emy sprawdziæ nawet i to, czy treœci przedstawione w tej ksi¹¿ce i zastosowane w praktyce doboru dadz¹
nam wymierne korzyœci.
Do kogo adresowana jest ta ksi¹¿ka? Przede wszystkim
nie powinni jej czytaæ ludzie, którzy poszukuj¹ gotowych
i szybkich rozwi¹zañ w zakresie zarz¹dzania personelem.
Nie znajd¹ tutaj recept w rodzaju „dobór personelu w weekend”. Nie powinni jej te¿ czytaæ ci, którzy szukaj¹ gotowego
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algorytmu doboru personelu. Czytelników, którzy z tak¹
nadziej¹ siêgaj¹ po tê ksi¹¿kê chcia³bym od razu odes³aæ do
innych pozycji, albo – co wydaje siê du¿o lepszym rozwi¹zaniem – do konsultantów zajmuj¹cych siê zarz¹dzaniem personelem. Obawiam siê, ¿e gotowych algorytmów doboru po
prostu nie ma. Ta ksi¹¿ka jest raczej œwiadectwem tego, jak
trudny i z³o¿ony jest to proces. Chcia³bym zatem, aby sta³a
siê ona narzêdziem dla osób, które na co dzieñ zajmuj¹ siê
doborem lub ocen¹ ludzi. Adresujê j¹ do tych wszystkich,
którzy bêd¹c œwiadkami z³o¿onoœci problemu nie lêkaj¹ siê
go zg³êbiaæ. Poniewa¿ zdajê sobie sprawê, ¿e wœród specjalistów zajmuj¹cych siê doborem jest wiele osób, które maj¹
du¿e doœwiadczenie, czêsto s¹ psychologami, czasami socjologami, absolwentami wydzia³ów zarz¹dzania, dobieraj¹c
teksty do tego tomu staralem siê wykraczaæ poza wiedzê
podstawow¹. W ksi¹¿ce mo¿na zatem znaleŸæ opracowania
szczegó³owe, dla których pe³nego zrozumienia niezbêdna
jest podstawowa wiedza statystyczna. Z drugiej strony, stara³em siê, aby prezentowane teksty nie „odstrasza³y” Czytelnika, który dopiero rozpoczyna zg³êbianie trudnej sztuki
oceny innych ludzi. Poniewa¿ pierwsze wydanie tej ksi¹¿ki
spotka³o siê z przychylnym przyjêciem wœród osób prowadz¹cych zajêcia akademickie, jak równie¿ wœród studentów,
zapraszam do jej lektury studentów psychologii, zarz¹dzania oraz wszystkich tych, którzy interesuj¹ siê problematyk¹ doboru. Myœlê tak¿e, ¿e mo¿e ona pomóc osobom, które
w œwiadomy sposób planuj¹ swoj¹ karierê i poszukuj¹c pracy chc¹ siê lepiej poruszaæ w instrumentarium doboru.
Byæ mo¿e wielu Czytelnikom po lekturze tej ksi¹¿ki problematyka doboru wyda siê jaœniejsza, bardziej klarowna.
Dla wielu jednak problem stanie siê z pewnoœci¹ du¿o bardziej zawi³y ni¿ s¹dzili rozpoczynaj¹c studia w tej dziedzinie.
Tym drugim chcia³bym zadedykowaæ s³owa Paula Andersona: „Nigdy nie widzia³em problemu, choæby nie wiedzieæ
jak zawi³ego, który nie sta³by siê jeszcze bardziej zawi³y,
gdy siê do niego solidnie zabierzemy”.
Tomasz Witkowski
Taszów, styczeñ, 2007 rok
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METODY SELEKCJI I ICH WYKORZYSTANIE1

Okres recesji prócz wielu zjawisk negatywnych niesie
z sob¹ równie¿ szereg nowych mo¿liwoœci. Wydawa³oby siê,
¿e w czasach, gdy przedsiêbiorstwa zajmuj¹ siê g³ównie redukcj¹ liczby zatrudnionych, dobór i selekcja nowych pracowników zejdzie na odleg³y plan. Okazuje siê jednak, ¿e
nawet wtedy, gdy zaczyna dominowaæ polityka ostrych ciêæ
i oszczêdnoœci, nie zanika potrzeba rekrutacji, a co wiêcej,
te w³aœnie oszczêdnoœci wymuszaj¹ na pracodawcach stosowanie takich metod doboru, które zagwarantuj¹ wybór rzeczywiœcie odpowiedniego kandydata.
Wysoki poziom bezrobocia jest oczywiœcie zjawiskiem dla
nas wszystkich niepo¿¹danym, lecz z punktu widzenia selekcji personelu, istnieje tak¿e zaleta takiej sytuacji. Mimo, ¿e
w wielu dziedzinach wci¹¿ bezskutecznie poszukuje siê specjalistów, to generalnie w czasie recesji mo¿na pozwoliæ sobie na wybór pracownika ze znacznie wiêkszej „puli” podobnie wykszta³conych i wykwalifikowanych kandydatów. Dla
przysz³ego pracownika rodzi to okreœlone wa¿kie implikacje.
Efektywnoœæ i skutecznoœæ ka¿dej z metod selekcji personelu zale¿y od wielu czynników a ich wprowadzenie do
odpowiednich równañ daje mo¿liwoœæ obliczenia oszczêdnoœci na kosztach ka¿dej z metod selekcji. I choæ dok³adna forma takiego równania nie jest przedmiotem naszych zainteresowañ, to s³usznoœæ doboru instrumentów selekcji oraz
1
Artyku³ ukaza³ siê po raz pierwszy w: „Recruitment, Selection and Retention”, Vol. 2, 1, 1993, s. 3-10. Przet³umaczono i opublikowano za zgod¹ w³aœciciela praw autorskich, którym jest MCB
University Press (przyp. red.).
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wskaŸnik selekcji (tj. proporcja liczby odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów do liczby przyjêtych do pracy)
stanowi¹ dwa najbardziej istotne elementy wp³ywaj¹ce na
kszta³t obliczeñ. Wzrost wartoœci któregoœ z wymienionych
czynników (lub obu) podnosi skutecznoœæ praktycznie ka¿dego systemu doboru kadr.
Wzrost wskaŸnika selekcji, nastêpuj¹cego w czasach du¿ego bezrobocia oznacza, ¿e przedsiêbiorstwo mo¿e wybieraæ spomiêdzy wielu procedur doboru personelu. Wybór ten
mo¿na najlepiej zilustrowaæ na podstawie analizy dwóch
wariantów wynikaj¹cych z odmiennego stosunku do tego
samego zagadnienia. Z jednej strony np. przedsiêbiorstwo
mo¿e zdecydowaæ siê na utrzymanie dotychczasowej metody stosuj¹c gorzej dobrane, a zatem zazwyczaj tañsze metody doboru. Utrzymanie dotychczasowej skutecznoœci jest
mo¿liwe dziêki dostêpowi do szerszego grona odpowiednio
wykwalifikowanych kandydatów. Z drugiej strony natomiast, firmy mog¹ optowaæ za wykorzystaniem lepszych,
ale za to czêsto dro¿szych metod, dziêki którym podniesie
siê ogólna skutecznoœæ obecnie stosowanego systemu. W takich sytuacjach, oczywiœcie, rodz¹ siê trudne pytania:
• Jakie techniki doboru s¹ wzglêdnie tanie, ale jednoczeœnie trafne i w³aœciwe?
• Jakie techniki daj¹ mo¿liwoœæ poprawy efektywnoœci
obecnie stosowanego systemu?
¯eby na nie odpowiedzieæ, musimy zaprezentowaæ wady
i zalety obecnie stosowanych metod i technik selekcji, ich
trafnoœæ oraz popularnoœæ wœród pracodawców.

1. TECHNIKI DOBORU
1. 1. Rozmowa kwalifikacyjna
Rozmowa kwalifikacyjna jest obecnie tak powszechnie
stosowan¹ technik¹ doboru, i¿ nie wymaga gruntownej
prezentacji. Niezwykle rzadko zdajemy sobie jednak sprawê z istniej¹cej ró¿norodnoœæ rodzajów rozmów kwalifikacyjnych.
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Najbardziej istotne ró¿nice dotycz¹ liczby osób prowadz¹cych rozmowê. Bo chocia¿ rozmowy prowadzone tylko
przez jedn¹ osobê nie nale¿¹ do rzadkoœci, najczêœciej potencjalny kandydat napotyka zespó³ kwalifikuj¹cy. Gdy zespó³ taki liczy trzy osoby, zazwyczaj mówimy o „panelowej
rozmowie kwalifikacyjnej”.
Innym kryterium klasyfikacji rozmowy kwalifikacyjnej
jest jej organizacja i typ zadawanych pytañ. Rozmowy kwalifikacyjne mog¹ byæ utrzymane w formie swobodnej wymiany zdañ lub dyskusji, ale spotykamy te¿ bardziej sformalizowany ich typ, kiedy ka¿dy z kandydatów otrzymuje ten sam
lub prawie taki sam zestaw pytañ, a sformu³owane pytania
mog¹ s³abiej lub silniej odwo³ywaæ siê do zakresu przysz³ych
obowi¹zków na danym stanowisku. Ogólnie rzecz ujmuj¹c,
im bardziej konkretne pytania zadawane s¹ kandydatom,
tym bardziej sformalizowany charakter ma rozmowa.
1. 2. Referencje
Referencje zazwyczaj uzyskuje siê od aktualnego lub poprzedniego pracodawcy, najczêœciej w ostatniej fazie procesu
doboru personelu. Informacje, jakie interesuj¹ przysz³ego
pracodawcê mog¹ byæ natury bardzo ogólnej lub te¿ mieæ charakter szczegó³owy. Pod pewnymi wzglêdami przypominaj¹
one informacje uzyskiwane dziêki testom psychometrycznym
(zob. poni¿ej). W proœbach o referencje doœæ czêsto zamieszcza siê pytania o zdolnoœci intelektualne kandydata i jego cechy charakteru. Ponadto, oczekuje siê w nich opinii na temat
postawy pracownika wobec obowi¹zków a tak¿e o jego stosunek do kolegów z pracy oraz dane dotycz¹ce absencji.
1. 3. Testy psychometryczne
Nawet, jeœli osoby bezpoœrednio zajmuj¹ce siê rekrutacj¹ w firmach nie stosuj¹ tej metody, to na pewno znaj¹ j¹
z wielu dostêpnych Ÿróde³. Testy psychometryczne obejmuj¹ testy zdolnoœci poznawczych (takich jak ogólny poziom inteligencji, zdolnoœci s³owne i testy zdolnoœci matematycznych) oraz metody badania osobowoœci. Podstawow¹ cech¹ testów psychometrycznych jest wysoki stopieñ ich
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standaryzacji, tzn. ¿e ka¿demu z kandydatów zadaje siê
dok³adnie te same pytania w dok³adnie takich samych warunkach (np. przy ograniczeniu czasowym), zaœ do oceny
kandydatów stosuje siê dok³adnie te same kryteria (porównajmy ten sposób oceny z rozmow¹ kwalifikacyjn¹).
1. 4. Bio-dane
Bio-dane to stosunkowo nowa metoda doboru personelu.
Sw¹ form¹ przypomina kwestionariusz, zawieraj¹cy pytania dotycz¹ce danych biograficznych kandydata (st¹d nazwa
metody). Niektóre zbiory bio-danych sk³adaj¹ siê z wielu pytañ (ponad 150). Pytania dotycz¹ nie tylko sfer zawodowych, lecz tak¿e preferencji i predyspozycji wi¹¿¹cych siê
z ró¿nymi stanowiskami pracy.
Nie powinno siê myliæ formularza podania z arkuszem
bio-danych, nawet jeœli niektóre z pytañ pokrywaj¹ siê. Pytania w arkuszu bio-danych s¹ starannie konstruowane. Zazwyczaj s¹ one bardzo dok³adnie i precyzyjnie dobrane a kandydat wybiera odpowiedŸ z kilku mo¿liwoœci. Nastêpnie
odpowiedzi s¹ oceniane w sposób podobny do pytañ zawartych w testach psychometrycznych. I – podobnie jak w przypadku testów – g³ówny nacisk k³adzie siê na standaryzacjê.
1. 5. Testy praktyczne (work – sample tests)
Tego rodzaju testy wykorzystuj¹ rzeczywiste zadania
z którymi kandydat mo¿e zetkn¹æ siê w pracy (s¹ to np. dokumenty, które nale¿y rozpatrzyæ w danym dniu lub list do
napisania wymagaj¹cy odpowiednich umiejêtnoœci od sekretarki). Kandydat otrzymuje instrukcje a nastêpnie odpowiedni¹ iloœæ czasu na wykonanie okreœlonego zadania
praktycznego.
1. 6. Analiza grafologiczna
Próbka pisma kandydata zostaje poddana analizie,
w trakcie której bada siê specyficzne cechy charakteru pisma (np. pismo pochy³e, kszta³t liter). Oczywistym jest, ¿e
wymagana jest próbka naturalnego charakteru pisma o odpowiedniej d³ugoœci.
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1. 7. Oœrodki oceny (assessment centres)2
Ta procedura to po³¹czenie kilku wczeœniej wymienionych technik (np. testów psychometrycznych, rozmowy
kwalifikacyjnej i testów praktycznych). Najczêœciej kandydaci pracuj¹ w grupach a ich zadania maj¹ charakter interaktywny (np. æwiczenia symulacyjne, wymagaj¹ce podejmowania decyzji).

2. WYKORZYSTANIE METOD SELEKCJI
W Wielkiej Brytanii przeprowadzono szereg badañ dotycz¹cych zastosowania wymienionych powy¿ej technik
doboru personelu (zob. Shackleton, Newell, 1991).
Smith i Abrahamsen (1992, zob. tabela 1) s¹ autorami
najbardziej chyba wyczerpuj¹cego zestawienia i porównania wyników badañ przeprowadzonych w szeœciu krajach
europejskich. Uzyskane dane dowodz¹ istnienia licznych
podobieñstw, ale tak¿e znacz¹cych ró¿nic w traktowaniu
kwestii rekrutacji.
Najistotniejszy wniosek z tych badañ to fakt, ¿e w wiêkszoœci krajów najczêœciej stosowan¹ metod¹ doboru s¹ rozmowy kwalifikacyjne, podczas gdy testy praktyczne, oœrodki oceny i bio-dane s¹ wykorzystywane znacznie rzadziej.
Z grupy krajów badanych dwa kraje szczególnie zaznaczaj¹ swoj¹ odmiennoœæ w kwestii u¿ycia poszczególnych
technik. W Wielkiej Brytanii znacznie czêœciej ni¿ w pozosta³ych krajach polega siê na referencjach, zaœ we Francji –
na analizie grafologicznej.
Aby odpowiedzieæ na pytanie o stopieñ wykorzystania
ka¿dej z tych metod, koniecznym wydaje siê równie¿ przedstawienie poziomu ich rzetelnoœci i trafnoœci.
Jednym z g³ównych osi¹gniêæ w dziedzinie doboru personelu jakie przynios³y lata 80-te XX wieku by³o opracowanie
procedur (metaanaliz), umo¿liwiaj¹cych iloœciowe zestawie2
W Polsce przyjê³o siê u¿ywanie oryginalnej nazwy – assessment centres, dlatego te¿ w tekœcie bêdziemy stosowaæ zarówno t³umaczenie jak i wersjê oryginaln¹ (przyp. red.).
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nie wyników wielu niezale¿nie przeprowadzonych badañ
nad rzetelnoœci¹ i trafnoœci¹ owych metod (Hunter, Schmidt,
1990). Statystyczne procedury metaanalizy obejmuj¹ metody
okreœlenia procentu b³êdu w wynikach poddanych analizie,
a co za tym idzie, dok³adniejsze o wyznaczenie prawdopodobnych górnych i dolnych granic rzetelnoœci danej metody.
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97
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Niemcy

84
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25

49

93
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Tab. 1. Zestawienie i porównanie wyników badañ
przeprowadzonych w szeœciu krajach europejskich.
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Techniki metaanalityczne znalaz³y zastosowanie w badaniach nad rzetelnoœci¹ wszystkich g³ównych metod selekcji personelu, zaœ w tabeli 2 przedstawiamy uproszczone
zestawienie wyników dociekañ metaanalitycznych w tej
w³aœnie kwestii.
Tab. 2. Podsumowanie studiów metaanalitycznych.
Metoda selekcji

Wyniki

Testy praktyczne
Testy zdolnoœci
Oœrodki oceny

Dobre

Testy kognitywne
Bio-dane
Rozmowy kwalifikacyjne

Dobre lub s³abe w zale¿noœci
od typu rozmowy
kwalifikacyjnej

Ocena osobowa

Œrednie

Referencje

S³abe

Grafologia

Zerowe

2. 1. Rozmowy kwalifikacyjne
Rozmowa kwalifikacyjna nie mo¿e w ¿aden sposób stanowiæ jedynej formy selekcji osób. Z dostêpnych badañ wynika, ¿e sformalizowane rozmowy kwalifikacyjne, zawieraj¹ce pytania powi¹zane z prac¹ s¹ znacznie lepszym
predyktorem przysz³ych zachowañ pracownika ni¿ procedury oparte na swobodnej wymianie zdañ. Dowody na potwierdzenie tej tezy mo¿na znaleŸæ w kilku ró¿nych metaanalizach (Wiesner, Cronshaw, 1988). Zaletami zadawania
wczeœniej przygotowanych i powi¹zanych z prac¹ pytañ,
jest wyeliminowanie pytañ nieistotnych, zminimalizowa-
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nie ryzyka uprzedzeñ oraz wyró¿niania poszczególnych
kandydatów, jakkolwiek przychodzi to dosyæ trudno. Gdy
rozmowa ma charakter sformalizowany i œciœle okreœlone
ramy, prowadz¹cy selekcjê musz¹ si³¹ rzeczy zwracaæ wiêksz¹ uwagê na te informacje, które bezpoœrednio wi¹¿¹ siê
z przysz³ym stanowiskiem kandydata.
Sytuacyjna rozmowa kwalifikacyjna, opracowana przez
Latham’a i jego wspó³pracowników stanowi dobry przyk³ad
sformalizowanej, powi¹zanej z prac¹ metody selekcji kandydatów. Rozpoczyna siê ona od dok³adnej analizy stanowiska a nastêpnie, przy pomocy ekspertów, okreœla siê mo¿liwe najbardziej krytyczne sytuacje – zarówno te najbardziej
korzystne jak i niekorzystne. Na tym etapie doœæ czêsto korzysta siê z badañ nad wydarzeniami o krytycznym znaczeniu (Flanagan, 1954). Eksperci opracowuj¹ równie¿ zestaw
prawdopodobnych rzeczywistych zachowañ w ka¿dej kluczowej sytuacji. Te przyk³ady bêd¹ nastêpnie stanowi³y
punkt odniesienia podczas oceny odpowiedzi kandydatów.
Ogólna forma sytuacyjnej rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje nastêpuj¹ce fazy:
• Analizê stanowiska w celu okreœlenia kluczowych sytuacji krytycznych.
• Przygotowanie symulacji prawdopodobnych zachowañ w ka¿dej z sytuacji, co ma stanowiæ póŸniej punkt
odniesienia.
• Wykorzystanie informacji zebranych na pierwszych
dwóch etapach w celu opracowania odpowiednich zestawów pytañ oraz odpowiedzi.
• Szkolenie osób, które bêd¹ prowadziæ rozmowê kwalifikacyjn¹ – poprawienie umiejêtnoœci obserwacyjnych, kontaktów interpersonalnych oraz zdolnoœci
oceny na podstawie podanych pytañ. Przeprowadzenie rozmów (jednoczeœnie!) wszystkich kandydatów
(w formie ustnej lub pisemnej). Najczêœciej w rozmowie wykorzystuje siê ok. dwunastu pytañ, które mog¹
byæ uprzednio wybrane z wiêkszej ich puli.
Poni¿ej prezentujemy przyk³adowe pytania oraz odpowiedzi zaczerpniête z badañ przytaczanych przez Robertso-
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na i in., (1990). W ostatnich latach sytuacyjne rozmowy
kwalifikacyjne sta³y siê rzeczywiœcie najbardziej popularn¹ form¹ selekcji; cechuje je równie¿ wysoka ocena w odniesieniu do ich trafnoœci (por. Weekley, Gier, 1987).
Przyk³adowa sytuacyjna rozmowa kwalifikacyjna
wraz z ocenami (nisk¹, œredni¹ i wysok¹), przeprowadzona
w celu zbadania umiejêtnoœci adaptacyjnych (elastycznoœci) kandydata:
Dwóch m³odych pracowników w wieku powy¿ej dwudziestu lat zwróci³o siê do firmy z proœb¹ o fundusze na rozpoczêcie nowej dzia³alnoœci gospodarczej – produkcji i sprzeda¿y
wyposa¿enia, które umo¿liwi u¿ytkownikom komputerów
osobistych z ³atwoœci¹ dostosowaæ gry do ró¿nych modeli
komputerów. Obaj s¹ utalentowani i pe³ni entuzjazmu, ale
szczerze wyznaj¹, ¿e nie maj¹ ¿adnego doœwiadczenia
w produkcji ani sprzeda¿y. Jakiej byœ im udzieli³ rady?
Skala punktów
niska

œrednia

wysoka

Radzisz im: IdŸcie do kogoœ innego (np.
ksiêgowego, po informacje na temat wolnej
gotówki).
Mówisz im, by nie brali siê za to przedsiêwziêcie, bo jest ono zbyt ryzykowne, brak
rynku, itd.
Udzielasz informacji:
Radzisz, by zatrudnili osobê, która mo¿e
siê znaæ na prowadzeniu firmy o takim profilu dzia³alnoœci.
Mówisz, ¿e ksiêgowy opracuje im kosztorys.
Umawiasz ich na spotkanie z ekspertami
pracuj¹cymi w firmie.
Prosisz, by udzielili ci wiêcej informacji,
gdy ju¿ szczegó³owo przemyœl¹ swoj¹ propozycjê.
Mówisz, ¿e firmie bardzo siê podoba ich pomys³ i chcesz nawi¹zaæ wspó³pracê.
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Pytasz ich o aspekty prawne t³umaczenia
gier i o ewentualny prototyp.
Radzisz, by siê skontaktowali z Urzêdem
Patentowym.
Opiniujesz, ¿e ich propozycja dzia³alnoœci
dotyczy bardzo obiecuj¹co rozwijaj¹cego siê
rynku zapotrzebowañ konsumenckich.
Zbierasz informacje i polecasz pomys³:
w Ministerstwie Przemys³u, nowym firmom,
oferujesz dostêpne ci informacje i mo¿liwoœci.
2. 2. Testy psychometryczne
Testy psychometryczne, wykorzystywane do selekcji
personelu mo¿na podzieliæ na dwie kategorie: testy kognitywne (tj. testy badaj¹ce ogóln¹ inteligencjê, wyobraŸniê
przestrzenn¹ i zdolnoœci matematyczne) oraz testy badaj¹ce
osobowoœæ, takie jak np. 16 – czynnikowy Kwestionariusz
Osobowoœci – 16PF (Cattell i in., 1970)3 lub Occupational
Personality Questionnaire – OPQ (Saville, Holdsworth,
1984). Testy osobowoœciowe, których zadanie polega na wyborze i ocenie kandydatów, zazwyczaj opieraj¹ siê na jakimœ modelu osobowoœci. Przez ponad dwadzieœcia lat
uwa¿ano, ¿e testy osobowoœciowe zawodz¹ jako prognoza
przysz³ego zachowania pracownika w rzeczywistych warunkach. Pogl¹d taki odzwierciedla pozycja testów (tabela
2). Jednak w ci¹gu ostatnich lat obserwuje siê zwiastuny
rewizji tych pogl¹dów, dziêki czemu testy mog¹ wreszcie
zaj¹æ poczesne miejsce wœród innych metod doboru personelu. Niektórzy autorzy (np. Adler, Weiss, 1988) staraj¹ siê
dowieœæ, ¿e osobowoœæ stanowi istotny czynnik determinuj¹cy zachowanie cz³owieka w pracy. Ponadto pojawiaj¹
siê nowe badania, wed³ug których profil osobowoœci mo¿e
stanowiæ u¿yteczny wskaŸnik przysz³ej postawy pracowni3

Polska wersja tego kwestionariusza zosta³a opisana w: M. Nowakowska, Polska adaptacja 16 – czynnikowego Kwestionariusza
Osobowoœci R. B. Cattella, „Psychologia Wychowawcza”, 13, 1970,
s. 478-500 (przyp. red.).
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ka. Dane uzyskane w wyniku przeprowadzonych metaanaliz (Barrick, Mount, 1991; Tett i in., 1991) zaowocowa³y
opracowaniem wspó³czynników trafnoœci i rzetelnoœci dla
inwentarzy osobowoœci. Spe³niaj¹ one kryteria istotnoœci
statystycznej, choæ nie inspiruj¹ do dalszych badañ.
Testy psychologiczne charakteryzuj¹ siê kilkoma wyj¹tkowymi cechami, które odró¿niaj¹ je od innych danych i wyjaœniaj¹, dlaczego niektórzy kierownicy ds. personelu s¹
nimi tak zachwyceni. Jedn¹ z tych cech jest fakt, i¿ profile
osobowoœci (np. 16PF lub OPQ) mog¹ znaleŸæ zastosowanie
w odniesieniu do wielu stanowisk pracy i okazuj¹ siê przy
tym niezwykle skuteczne. Co ciekawe, osoby zajmuj¹ce siê
w firmach doborem, preferuj¹ wyniki kandydatów przeciêtne, mieszcz¹ce siê poœrodku skali, nie zaœ ekstremalne.
W odró¿nieniu od testów osobowoœci, testy zdolnoœci poznawczych charakteryzuj¹ siê bardzo wysokim stopniem
rzetelnoœci w wielu dziedzinach zawodowych. Choæ wyniki
niezale¿nie przeprowadzonych badañ nie s¹ tu absolutnie
zgodne (m. in. z uwagi na poprawki dotycz¹ce statystyk,
nanoszone przez ró¿nych autorów), metaanalizy badaj¹ce
niezawodnoœæ testów poznawczych (np. Hunter i Hunter,
1984) zgodnie wykazuj¹ wysoki stopieñ niezawodnoœci
w odniesieniu do takich cech, jak ogólne zdolnoœci umys³owe, czy te¿ ogólny poziom inteligencji. Jeszcze bardziej istotny jest tutaj argument wysuniêty po raz pierwszy w wa¿nym i opiniotwórczym artykule opublikowanym przez Schimdta i jego wspó³pracowników (Schmidt i in., 1981). Zebrali oni dane dotycz¹ce rzetelnoœci testów w odniesieniu do
piêciu ró¿nych specjalnoœci zawodowych i wykazali, ¿e rzetelnoœæ pozornie odmiennych rodzajów testów zdolnoœci
(np. werbalnych, percepcyjnych, iloœciowych) nie odbiega³a
w znacz¹cy sposób od wyników uzyskiwanych w tych w³aœnie, tak odmiennych, specjalnoœciach zawodowych. Schmidt
i inni (1981) wykorzystali te dane po to, by zasugerowaæ, ¿e
testy kognitywne w taki sam sposób sprawdzaj¹ siê w ró¿nych zawodach. Choæ sami zwolennicy stosowania testów
powstrzymywali siê dot¹d od tak radykalnych opinii, nieco
przesadzona forma powy¿szej tezy zdaje siê sugerowaæ, ¿e
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wszystkie testy zdolnoœci poznawczych mog¹ byæ równie
niezawodne we wszystkich bran¿ach, a nieco upraszczaj¹c,
¿e testy ogólnych zdolnoœci umys³owych mog¹ mieæ zastosowanie w odniesieniu do wszystkich stanowisk pracy.
2. 3. Testy praktyczne (work – sample tests)
Testy praktyczne s¹ przyk³adem alternatywnego, w porównaniu z testami psychometrycznymi, podejœcia do selekcji personelu. Mo¿emy wyró¿niæ dwie podstawowe ich
formy. Po pierwsze, zadania zlecane doœwiadczonym kandydatom. Przyk³adem mog¹ byæ tutaj testy maszynopisania i testy sprawdzaj¹ce, jak kandydat poradzi sobie ze
wszystkimi dokumentami z danego dnia. Tego rodzaju testy zazwyczaj osi¹gaj¹ doœæ wysokie oceny jeœli chodzi o ich
rzetelnoœæ i trafnoœæ (zob. Hunter i Hunter, 1984; Robertson i Kandola, 1982; Muchinsky, 1986). Inny rodzaj testów
praktycznych, sprawdzaj¹cych przydatnoœæ do zawodu zosta³ opracowany przez Sylviê Downs i nadaje siê dla kandydatów, którzy nie posiadaj¹ jeszcze dostatecznych umiejêtnoœci, koniecznych na okreœlonym stanowisku pracy. Rola
takich testów opiera siê na sprawdzeniu, czy kandydat bêdzie w stanie nabyæ odpowiednie umiejêtnoœci podczas
przysz³ego szkolenia. Testy sprawdzaj¹ce przydatnoœæ do
zawodu zosta³y opracowane dla potrzeb kilku specjalnoœci
i równie¿ wykazuj¹ siê dobrymi ocenami pod wzglêdem rzetelnoœci (Robertson i Downs, 1989).
Niejakim problemem, wi¹¿¹cym siê z testami praktycznymi jest fakt, i¿ trafnoœæ wyboru kandydata potwierdza
siê dopiero po jakimœ czasie. Innymi s³owy, im d³u¿szy
okres wymagany jest do sprawdzenia trafnoœci testu, tym
ni¿szy jej wspó³czynnik. Takie os³abienie trafnoœci mo¿e
mieæ swoje Ÿród³o w fakcie, i¿ testy przydatnoœci do zawodu, jak wszystkie testy praktyczne, s¹ œciœle powi¹zane
z konkretnymi zadaniami na danym stanowisku. W miarê
up³ywu czasu wyniki powi¹zane œciœle z zadaniem przestaj¹ mieæ a¿ tak wielkie znaczenie.
Innym, doœæ istotnym zagadnieniem, wi¹¿¹cym siê
z praktycznymi testami przydatnoœci do zawodu, jest ich
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kosztownoœæ i czasoch³onnoœæ. W zwi¹zku z tym mo¿na by
siê zastanowiæ, co takiego mierz¹ te testy, czego nie mo¿na
zbadaæ za pomoc¹ testów zdolnoœci kognitywnych (Robertson i Downs, 1989). Aby sprawdziæ, w jakich sferach oba rodzaje testów mo¿na stosowaæ zamiennie, nale¿a³oby przeprowadziæ dalsze wnikliwe badania.
2. 4. Oœrodki oceny (assessment centres)
Na przestrzeni kilku ostatnich lat oœrodki oceny wydaj¹
siê zyskiwaæ na popularnoœci. Oprócz tego, ¿e wykorzystuje
siê je do wyboru kandydatów z zewn¹trz na stanowisko oferowane przez firmê, to czêsto przedsiêbiorstwa korzystaj¹
z proponowanych przez nie testów do oceny i awansu w³asnych pracowników. Trafnoœæ i rzetelnoœæ oœrodków oceny
plasuje je na doœæ wysokiej pozycji (Gaugler i in., 1987).
2. 5. Bio–dane
Korzystanie z danych biograficznych jako procedury doboru kadr jest zagadnieniem interesuj¹cym, choæ zarazem
nieco kontrowersyjnym. Podobnie, jak kilka innych metod
doboru omawianych w niniejszym artykule, bio-dane charakteryzuj¹ siê kilkoma wyj¹tkowymi cechami, wyró¿niaj¹cymi je spoœród innych technik. Podstawowe zasady zbierania bio-danych to zidentyfikowanie korelacji pomiêdzy
poszczególnymi danymi biograficznymi a odpowiednimi
kryteriami (np. wynikami pracy, absencj¹). Korelacje te
ustalane s¹ empirycznie poprzez przeprowadzenie badañ
trafnoœci, w trakcie których wynik ka¿dego kandydata jest
porównywany z kryterium (zazwyczaj obecnym poziomem
pracy ka¿dego z zatrudnionych).
Nastêpnie pytania dotycz¹ce tych danych, które stanowi¹ predyktory poziomu pracy, s¹ umieszczane w kwestionariuszu wype³nianym potem przez kandydatów. Na
podstawie wyników badañ empirycznych, trafnoœæ poszczególnych bio-danych mo¿e ulec zmianie wraz z up³ywem
czasu i dlatego nale¿a³oby co jakiœ czas je korygowaæ. Zarówno Muchinsky (1986), jak i Drakely (1989) zalecaj¹
przeprowadzenie korekty co trzy lata, a w najgorszym razie
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– co piêæ lat. Wiêkszoœæ problemów pojawiaj¹cych siê podczas stosowania bio-danych wynika z bezkrytycznego stosowania empirycznie wybranych pytañ i zagadnieñ. Innymi
s³owy, w licznych badaniach wykorzystuj¹cych bio-dane,
jeœli identyfikowano zagadnienie, które nastêpnie dawa³o
siê powi¹zaæ z kryterium, nie wnikano, dlaczego w³aœnie te
informacje okazywa³y siê najlepsze.4
Pamiêtaj¹c o tych problemach, nale¿y podchodziæ do
bio-danych w sposób racjonalny. Jest to zgodne z sugestiami niektórych autorów (np. Owens i Schoenfeld, 1979), którzy staraj¹ siê opracowaæ teoretyczne uzasadnienie dla
trafnoœci prognozy bio-danych. Przyjmuj¹c racjonalne podejœcie, musimy jasno okreœliæ hipotezy w odniesieniu do
konkretnych cech koniecznych na danym stanowisku, np.
zdolnoœæ do pracy w zespole, o której mo¿emy wnioskowaæ
z okreœlonych danych biograficznych kandydata (np. cz³onkostwo w klubach lub stowarzyszeniach). Takie podejœcie
jest znacznie bardziej przekonuj¹ce, choæ dotychczasowe
dowody (Mitchell i Klimoski, 1982) zdaj¹ siê sugerowaæ, ¿e
trafnoœæ tej metody jest nieco ni¿sza ni¿ podejœcie empiryczne. Jednak to, co zyskujemy – a mianowicie bezstronnoœæ i zrozumienie – wydaje siê istotniejsze od utraty odrobiny trafnoœci.
2. 6. Referencje
Referencje s¹ szeroko stosowan¹ metod¹ zasiêgania informacji o kandydacie, choæ wydaje siê prawdopodobne, ¿e
potencjalni pracodawcy w wielu sytuacjach prosz¹ o referencje tylko wtedy, gdy maj¹ zamiar zatrudniæ kandydata.
Ogólnie rzecz bior¹c, ocena wiarygodnoœci referencji jako
metody doboru nie jest najwy¿sza (Hunter i Hunter, 1984;
Reilly i Chao, 1982). Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest fakt, i¿ opinie o by³ym pracowniku rzadko s¹ spójne
i zgodne. Bior¹c pod uwagê obecn¹ powszechnoœæ stosowa4
Sposób opracowywania kryteriów doboru empirycznego i teoeoretycznego, do których nawi¹zuje autor artyku³u, szerzej przedstawiony zosta³ w pracy S. Che³py w tej ksi¹¿ce (przypis red.).
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nia referencji, nale¿a³oby dalej prowadziæ bardziej wnikliwe badania tej metody. Nie istniej¹ bowiem badania, które
bezpoœrednio odnosi³yby siê do kwestii bezstronnoœci referencji (np. dyskryminacji okreœlonych grup spo³ecznych poprzez wykorzystywanie referencji).
2. 7. Grafologia, astrologia i poligraf
Inne, potencjalne metody selekcji kandydatów nie omówione szerzej, to grafologia (analiza charakteru pisma),
astrologia i poligraf (zastosowanie tzw. testu na wykrywanie k³amstwa). Jeœli chodzi o rzetelnoœæ i trafnoœæ tych metod, dysponujemy zbyt sk¹pymi wynikami badañ, jednak
ju¿ z tych, które uzyskano wynika, ¿e ¿adna z tych metod
nie mo¿e stanowiæ rzetelnego kryterium oceny kandydata.

3. DYSKUSJA I WNIOSKI
Na podstawie danych zawartych w tabeli 1 i 2 dochodzimy do wniosku, ¿e choæ istnieje tendencja, by wykorzystywaæ trafniejsze i rzetelniejsze metody (np. oœrodki oceny),
to jednak najczêœciej wykorzystywane metody wcale nie s¹
najlepsze pod tym wzglêdem. Wniosek ten jest ca³kowicie
zgodny z wynikami uzyskanymi przez wielu innych autorów. Jak wykazali Smith i Abrahamsen (1992), najczêœciej
stosowane techniki to te, które stosowane s¹ „tradycyjnie”,
czyli od bardzo dawna oraz te, które s¹ jak najmniej „techniczne”. Wiêkszoœæ danych, na których oparliœmy przedstawione powy¿ej tabele zosta³a zebrana zanim nast¹pi³
obecnie obserwowany spadek koniunktury. Istnieje du¿e
prawdopodobieñstwo, ¿e zmiany na rynku pracy poprawi¹
efektywnoœæ i op³acalnoœæ owych metod, zak³adaj¹c, ¿e
maj¹ one przynajmniej minimalny poziom trafnoœci. Z drugiej strony, badania zarówno swobodnych rozmów kwalifikacyjnych, jak i referencji nawet wtedy, gdy s¹ stosowane
w najbardziej sprzyjaj¹cych warunkach zdaj¹ siê podwa¿aæ
ich trafnoœæ. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e s¹ to najbardziej
popularne metody selekcji w Wielkiej Brytanii.
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Powracaj¹c do pytañ zadanych na pocz¹tku artyku³u,
odpowiedzi na nie wydaj¹ siê ju¿ jasne. Zastanawiaj¹c siê,
które techniki poprawi¹ obecnie stosowane metody, odpowiedŸ zdaje siê przypominaæ stare powiedzenie „dostajesz
tyle, za ile zap³acisz”, czyli – inaczej rzecz ujmuj¹c – techniki, które maj¹ najwy¿sz¹ trafnoœæ to te, których przygotowanie i przeprowadzenie jest najbardziej pracoch³onne
i czasoch³onne – czyli oœrodki oceny i bio-dane. Nie powinno
byæ to zaskoczeniem – jakoœæ prawie ka¿dego produktu mo¿na podnieœæ poœwiêcaj¹c wiêksz¹ uwagê jego produkcji
i u¿ytkowaniu. Wprowadzenie tych metod zamiast s³abo
sformalizowanych rozmów kwalifikacyjnych i referencji (lub
grafologii we Francji) powinno zaowocowaæ znacz¹c¹ popraw¹ trafnoœci technik doboru personelu.
Jednak¿e w obecnym klimacie ekonomicznym jest wielce prawdopodobnym, ¿e firmy nastawiaj¹ siê raczej na zaspokojenie podstawowych potrzeb ni¿ na maksymalizacjê
przysz³ych korzyœci. Innymi s³owy: potrzeba nam technik,
które przynios¹ jeœli nie optymalne, to przynajmniej akceptowalne wyniki przy rozs¹dnych kosztach. Najbardziej czasoch³onny, a zatem najdro¿szy etap opracowania wiarygodnej techniki selekcji to proces samej walidacji. Dlatego te¿
jedn¹ z opcji jest wykorzystanie tych technik, które ju¿ dowiod³y swej wiarygodnoœci dla podobnego stanowiska pracy
i w odniesieniu do której istniej¹ dowody, ¿e maj¹ zastosowanie tak¿e do innych grup spo³ecznych. Spoœród wszystkich opisanych powy¿ej technik, najlepiej te kryteria spe³niaj¹ poznawcze testy psychometryczne.
Testy psychometryczne badaj¹ te cechy jednostek, które
poœrednio wi¹¿¹ siê z wykonywan¹ przez nie prac¹ i wynikami tej pracy. Cechy indywidualne, obojêtnie czy je nazwiemy zdolnoœciami intelektualnymi, czy cechami osobowoœci, w przysz³oœci zaowocuj¹ po¿¹danym zachowaniem
i postaw¹ zarówno w stosunku do stanowiska pracy jak i do
ca³ej firmy. Z drugiej strony, niektóre z najbardziej wiarygodnych technik (np. testy praktyczne, testy przydatnoœci do zawodu i oœrodki oceny) swoj¹ wysok¹ pozycjê
zawdziêczaj¹ temu, ¿e bezpoœrednio badaj¹ zachowanie,
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jakie chcielibyœmy, aby póŸniej wystêpowa³o. Taka wysoka
zgodnoœæ zachowania podczas badania testowego z zachowaniem w rzeczywistych warunkach wynika z dok³adnej
analizy stanowiska pracy. Przemiana takiej analizy w praktyczne æwiczenie, jak to ma miejsce przy testach praktycznych, centrach oceny itd., samo w sobie jest zajêciem czasoch³onnym i kosztownym, podobnie jak i przeprowadzenie
takiego zadania podczas selekcji kandydatów. Przygotowanie pytañ jest proste, choæ powinno byæ traktowane z powag¹. Zadaniem tym mog¹ zaj¹æ siê osoby z doœwiadczeniem
zawodowym.
Mo¿na poczyniæ te¿ pewne próby w samych przedsiêbiorstwach, które mia³yby na celu poprawê wiarygodnoœci referencji (jeœli uwa¿a siê za konieczne ich utrzymanie). Podobnie jak w przypadku innych technik, rozwi¹zaniem jest
standaryzacja. Dobson (1989) przygotowa³ w tym celu przyk³adowe formularze referencji wraz z sugestiami maj¹cymi
pomóc podnieœæ wiarygodnoœæ tej metody.
Zak³adaj¹c, ¿e rozmowy kwalifikacyjne i referencje pozostan¹ najczêœciej stosowanymi technikami doboru pracowników w Wielkiej Brytanii oraz zdaj¹c sobie sprawê, ¿e
ich trafnoœæ i rzetelnoœæ mo¿e byæ poprawiona przy wzglêdnie niskich kosztach, mo¿na mieæ nadziejê, ¿e przynajmniej niektóre z przedsiêbiorstw zechc¹ przeznaczyæ swe
ograniczone œrodki na ten w³aœnie cel.
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Paul M. Muchinsky

PRZEGL¥D METOD OCENY JEDNOSTKI
STOSOWANYCH W AMERYCE PÓ£NOCNEJ
PRZY DOBORZE KADRY PRACOWNICZEJ1

Prezentowany artyku³ traktuje o najnowszych metodach oceny, wykorzystywanych przy doborze kadry pracowniczej w Ameryce Pó³nocnej. Metody te podzieli³em na dwie
kategorie: metody uznane i powszechnie stosowane (którym poœwiêcono ju¿ wiele uwagi w literaturze fachowej
i które zostan¹ tutaj omówione skrótowo), a tak¿e metody,
które dopiero siê wy³aniaj¹ (zostan¹ one szczegó³owo omówione w kolejnych podrozdzia³ach).
Poniewa¿ moim zamiarem by³o tak¿e to, by zainteresowany tematem czytelnik móg³ u¿ywaæ tej pracy jako punktu
odniesienia do dalszych studiów z tej dziedziny, na koñcu zamieœci³em obszern¹ bibliografiê, która mo¿e byæ doskona³ym
Ÿród³em dodatkowych informacji. W niniejszym artykule na
pierwszy plan wysuwaj¹ siê kwestie zwi¹zane z celem i przydatnoœci¹ opisywanych metod oceny, natomiast znacznie
mniej uwagi poœwiêci³em zagadnieniom prawnym (np. kwestiom dyskryminacji) czy te¿ psychometrycznym (np. trafnoœæ i rzetelnoœæ). Ze wzglêdu na fakt, ¿e jest to praca
ma³ych rozmiarów, nie zaj¹³em siê w niej ani ocen¹ grupow¹
(np. zespo³y pracownicze), ani te¿ ocen¹ dla celów diagnostycznych (dotycz¹c¹ np. rozwoju kadry kierowniczej).
1
Artyku³ ukaza³ siê po raz pierwszy w „International Journal
of Selection and Assessment”, Vol. 2, 1994, s. 118-124. Przet³umaczono i opublikowano za zgod¹ w³aœciciela praw autorskich, którym jest Blackwell Publishers (przyp. red).
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1. KONTEKST OCENY
Zanim zajmê siê przedstawieniem przegl¹du metod oceny, warto zauwa¿yæ, ¿e do chwili obecnej ukaza³o siê wiele
studiów dotycz¹cych przyczynowoœci oraz czêstotliwoœci
przeprowadzania oceny kadry pracowniczej. Na podstawie
wyników ankiety, jak¹ przeprowadzili w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych cz³onkowie Towarzystwa ds. Psychologii Przemys³owej i Organizacyjnej (Society for Industrial
and Organizational Psychology – SIOP), Ryan and Sackett
(1987) wywnioskowali oni, ¿e najczêœciej spotykanym powodem, dla którego dokonuje siê oceny jednostki w biznesie by³ dobór kadry pracowniczej (decyzja o zatrudnieniu
danego pracownika). Wed³ug ankiety, 84% respondentów
przeprowadza³o oceny przed podjêciem decyzji o wyborze
pracowników.
Drugim, najczêœciej wymienianym powodem okaza³a siê
decyzja o awansie (76%). Na podstawie innej, opracowanej
przez cz³onków SIOP ankiety, Howard (1991) doszed³ do
wniosku, ¿e dokonywanie ocen w celu podjêcia decyzji o doborze kadry pracowniczej stanowi dominuj¹c¹ sferê
dzia³alnoœci zawodowej praktykuj¹cych psychologów organizacji i zarz¹dzania zatrudnionych w akademiach, firmach konsultingowych czy te¿ prowadz¹cych w³asn¹ praktykê. Ryan i Sackett (1992) zauwa¿yli, i¿ – pomimo tego, ¿e
dokonywanie ocen w miejscu pracy czêsto by³o powierzane
psychologom organizacji i zarz¹dzania – to jednak istnia³o
wœród nich zró¿nicowanie co do: typu stosowanej metody
oceny, fachowego szkolenia oraz sposobu przekazywania
badanym wyników przeprowadzonych na nich testów. Ankiety te wykaza³y tak¿e, ¿e w Ameryce Pó³nocnej przeprowadzanie indywidualnych ocen kadry pracowniczej jest
atrakcyjnym zajêciem dla profesjonalistów, którzy badaj¹
zachowanie ludzi w pracy, oraz ¿e – jak siê niebawem oka¿e
– istnieje du¿e zró¿nicowanie w doborze u¿ywanych przez
nich metod przeprowadzenia tych ocen.

46

P. M. Muchinsky

2. METODY UZNANE
2. 1. Testy do pomiaru inteligencji typu „papier –
o³ówek”
Prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnionym wskaŸnikiem przydatnoœci do zawodu jest poziom inteligencji. Pomiaru inteligencji dokonuje siê najczêœciej za pomoc¹ konwencjonalnych testów, które wymagaj¹ jedynie kartki papieru
i o³ówka i które trwaj¹ z regu³y od dziesiêciu minut do godziny. Wiele wydawnictw specjalizuje siê w publikowaniu takich
testów dla celów komercyjnych. Obecnie poziom inteligencji
ogólnej jest uznawany za najlepszy, pojedyñczy wskaŸnik
przydatnoœci do pracy, chocia¿ do niedawna uwa¿ano j¹ za
konstrukt zbyt uproszczony, gdy¿ nie oddawa³ z³o¿onoœci
cech koniecznych do efektywnego wykonywania zawodu (np.
Schmidt i in., 1981; Thorndike, 1986; Ree i Earles, 1991).
2. 2. Testy do pomiaru zdolnoœci
Sprawdzanie okreœlonych zdolnoœci przy u¿yciu testów
konwencjonalnych oraz testów badaj¹cych zdolnoœci manualne zawsze pomaga³o w ocenie przydatnoœci do zawodu w fabryce lub biurze. Najbardziej rozpowszechnionymi do badania tego rodzaju umiejêtnoœci s¹ testy konwencjonalne,
przeprowadzane grupowo, badaj¹ce np. myœlenie techniczne.
Czêsto stosowanymi s¹ równie¿ testy sprawdzaj¹ce zdolnoœci manualne, np. zrêcznoœæ palców. Testy tego rodzaju mo¿na bez problemu kupiæ po umiarkowanych cenach. £atwy dostêp do nich maj¹ równie¿ pracownicy umys³owi, którzy nie
s¹ w pe³ni wykwalifikowanymi psychologami. Panuje przekonanie, ¿e opisywany sposób testowania doskonale nadaje
siê do przewidywania wydajnoœci pracy w pewnych grupach
zawodowych, jak zreszt¹ zauwa¿y³ to Muchinsky (1993).
2. 3. Wywiady
Wyniki badañ Ryan’a i Sackett’a (1987) wskazuj¹, ¿e
wywiad jest najchêtniej stosowan¹ metod¹ oceny kadry
pracowniczej (stosowan¹ a¿ przez 94% ekspertów poddanych ankiecie). W metodzie tej osoba przeprowadzaj¹ca
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wywiad jest podstawowym Ÿród³em oceny kandydata. Badania wykazuj¹, i¿ wywiad najlepiej jest przeprowadzaæ
w po³¹czeniu z innymi sposobami oceny. Dowiedziono tak¿e, ¿e jedynie wywiady o starannie przemyœlanej strukturze umo¿liwiaj¹ postawienie precyzyjnych diagnoz (Campion i in., 1988). Z kolei wywiady sytuacyjne (np. Robertson
i in., 1990) wydaj¹ siê szczególnie przydatne w prognozowaniu predyspozycji do pe³nienia funkcji kierowniczych.
Jednak¿e, wbrew uzyskanym wynikom badañ, powszechnie uwa¿a siê, ¿e wywiady stanowi¹ wystarczaj¹c¹ podstawê do prognozowania zachowañ kandydatów na okreœlonym stanowisku pracy (Dreher i in., 1988).
2. 4. Próbki pracy
Metoda wykonywania próbnych prac cieszy siê dobr¹
opini¹, gdy¿ dostarcza dok³adnych i obiektywnych wyników, dotycz¹cych przydatnoœci do zawodu (Cascio i Phillips, 1979). Zdaje ona jednak¿e egzamin tylko w przypadku
pracy fizycznej lub zawodów, które wymagaj¹ sprawnoœci
manualnej. Ze wzglêdu na fakt, ¿e prace próbne zalicza siê
do metod podyktowanych potrzeb¹ sprawdzenia w³aœnie
zdolnoœci manualnych, przeprowadza siê je indywidualnie
a nie grupowo. Osoby ubiegaj¹ce siê o pracê darz¹ tê metodê wyj¹tkow¹ sympati¹ (Schmidt i in., 1977), a prawdopodobieñstwo wyci¹gniêcia, na podstawie oceny wykonanej
pracy próbnej, b³êdnej konkluzji co do tego, jak dana osoba
bêdzie wykonywa³a swój zawód w przysz³oœci, jest znikome. Niew¹tpliw¹ wad¹ tej metody jest jej czasoch³onnoœæ
i wysoki koszt. Najlepiej j¹ stosowaæ w sytuacjach, gdy podjêcie pochopnych decyzji co do wyboru potencjalnych pracowników mo¿e prowadziæ do powa¿nych konsekwencji.
2. 5. Æwiczenia sytuacyjne
Jest to metoda, opieraj¹ca siê na æwiczeniach sytuacyjnych, sprawdzaj¹ca zdolnoœæ rozwi¹zywania problemów
w pracy umys³owej. Uwa¿a siê j¹ czêsto za odpowiednik
prac próbnych, które s³u¿¹ do rekrutacji g³ównie pracowników fizycznych. Pomimo, ¿e istnieje wiele tradycyjnych
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æwiczeñ sytuacyjnych, takich jak in-basket (Schippman i in.,
1990), w wiêkszoœci wypadków komponent sytuacyjny czêsto stanowi jedynie czêœæ szerszego kontekstu, np. wywiadu (Maurer i Fay, 1988), symulacji (Streufert i in., 1988)
czy te¿ oœrodka oceny (Thornton, 1992). Ze wzglêdu na fakt,
i¿ metoda wykorzystuj¹ca æwiczenia sytuacyjne pojawia siê
w wielu ró¿nych odmianach, trudno oszacowaæ czêstotliwoœæ jej u¿ycia. Przyjmuje siê, ¿e przeznaczona jest do oceniana kandydatów na stanowiska kierownicze. Jednak¿e
nale¿y zaznaczyæ, i¿ symulacje nale¿¹ do najrzadziej stosowanych sposobów testowania (Ryan i Sackett, 1987).
2. 6. Informacje biograficzne
Informacje biograficzne zawsze pe³ni³y istotn¹ rolê w prognozowaniu wydajnoœci pracy – to, co zrobiliœmy w przesz³oœci ma zwi¹zek z tym, jak bêdziemy sobie radziæ w przysz³oœci. Na pierwszy rzut oka mo¿na by oczekiwaæ, ¿e informacje biograficzne mog³yby s³u¿yæ za precyzyjne narzêdzie
do oceny potencjalnych pracowników firmy. Jednak¿e tak
nie jest. Spomiêdzy wielu przyczyn takiego stanu rzeczy wymienia siê fakt, i¿ – jak dot¹d – nie opracowano zestawów
z ujednoliconymi czy te¿ standardowymi pytaniami o szczegó³y biograficzne; kwestionariusze biograficzne maj¹ z regu³y
ró¿n¹ d³ugoœæ i mog¹ zawieraæ od piêtnastu a¿ do oœmiuset
pytañ. Odpowiedzi na takie pytania, choæ czêsto œciœle okreœlone dla danego zawodu, pozwalaj¹ ustaliæ zainteresowania
zawodowe jednostki oraz jej wydajnoœæ. Dla przyk³adu, u¿ywanie tego rodzaju pytañ w prognozowaniu osi¹gniêæ, jakie
ktoœ mo¿e odnieœæ w bran¿y handlowej lub in¿ynieryjnej, cieszy siê du¿¹ popularnoœci¹. Jednak znacznie gorsze rezultaty
osi¹ga siê wtedy, gdy informacje biograficzne w formie pytañ
wykorzystuje siê w celach prognostycznych, by ustaliæ stopieñ
przydatnoœci na stanowiska kierownicze. Krótko mówi¹c:
przy pomocy informacji biograficznych mo¿na precyzyjnie
ustaliæ, czy dana osoba spe³ni siê w swoim zawodzie, ale jak
dotychczas nie zebrano wszystkich mo¿liwych pytañ o szczegó³y biograficzne w jeden ujednolicony kwestionariusz, który
móg³by byæ u¿ywany do oceniania kandydatów reprezen-
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tuj¹cych ró¿norodne zawody. Zainteresowany czytelnik powinien siêgn¹æ po dodatkowe informacje do Mumford i in.,
(1994) oraz Stokes i in., (1994).
2. 7. Ocena wspó³pracowników
Ocena wspó³pracowników to procedura, która umo¿liwia zatrudnionym osobom wzajemne ocenianie siê poprzez
klasyfikacje, rankingi czy nominacje. Metoda ta ma ograniczone zastosowanie, poniewa¿ nie mo¿na jej wykorzystywaæ przed wstêpnym zatrudnieniem do pracy, ale nadaje
siê do prowadzenia rekrutacji kandydatów na stanowiska
daj¹ce mo¿liwoœci awansu czy te¿ na wy¿sze stanowiska
(np. szkolenie kadry kierowniczej). Istnieje jednak uzasadniona obawa, i¿ nie jest ona w pe³ni obiektywna ze wzglêdu
na przyjazne stosunki panuj¹ce pomiêdzy pracownikami.
Powszechnie uwa¿a siê, i¿ bardziej nadaje siê dla celów rozwojowych ni¿ administracyjnych. Jednak¿e Love (1981)
zwróci³ uwagê na fakt, i¿ ka¿dy rodzaj oceny z bezpoœrednim udzia³em drugiej osoby podlega stronniczoœci. McEvoy
i Buller (1987) zanotowali wy¿szy, ni¿ w poprzednio omówionych przypadkach, poziom akceptacji tej metody przez
jej u¿ytkowników. Wzajemne ocenianie siê wspó³pracowników wydaje siê najbardziej przydatne i wzglêdnie obiektywne wtedy, gdy stosowane jest zgodnie z innymi pokrewnymi metodami (np. samoocena, ocena inspektora pracy).
2. 8. Samoocena
Badanie poziomu samooceny polega na tym, ¿e jednostka
ocenia sam¹ siebie, z regu³y pod k¹tem œciœle okreœlonych
zdolnoœci oraz maksymalnej wydajnoœci pracy. Wyniki przeprowadzonych badañ pokazuj¹ ciekawe rezultaty. Okazuje
siê, ¿e np. stosuj¹c samoocenê redukuje siê tzw. efekt halo2
2
Tzw. efekt halo to znany w psychologii spo³ecznej b³¹d powstaj¹cy w ocenie innych ludzi. Polega on na tym, ¿e osoba dokonuj¹ca oceny ma tendencje do przypisywania wielu pozytywnych cech
osobie, u której dostrzeg³a jedn¹ wa¿n¹ cechê pozytywn¹. Np. osobie
inteligentnej bêdziemy sk³onni równie¿ przypisywaæ takie niezale¿ne cechy, jak odpowiedzialnoœæ, rzetelnoœæ, pracowitoœæ (przyp. red.).
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(w porównaniu z oszacowaniami prowadz¹cego ocenê) oraz
b³¹d polegaj¹cy na podwy¿szaniu ocen w³asnych mo¿liwoœci.
Ten ostatni b³¹d jest uwarunkowany kulturowo. Anderson,
Warner i Spencer (1984) zauwa¿yli, ¿e osoby poddane badaniu w Ameryce Pó³nocnej maj¹ wyraŸn¹ sk³onnoœæ do wyolbrzymiania w³asnych zdolnoœci, natomiast Farh, Dobbins
i Cheng (1991) wykazali, i¿ u osób wywodz¹cych siê z Azji
zarysowuje siê tendencja do pomniejszania swoich umiejêtnoœci. Autorzy doszli do wniosku, ¿e kultura odgrywa
istotn¹ rolê w kszta³towaniu sposobu postrzegania w³asnych zdolnoœci u robotników. Farh i in., (1988) stwierdzili,
¿e metoda polegaj¹ca na wzajemnym ocenianiu siê pracowników spotyka siê na ogó³ z wiêksz¹ aprobat¹ wœród u¿ytkowników ni¿ samoocena, oraz zasugerowali, ¿e samoocena ma na celu uzupe³nianie ocen dokonanych przez
inspektora pracy. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e wiêkszoœæ badañ
dotycz¹cych samooceny przeprowadzono na osobach ju¿
zatrudnionych, a nie na tych, które ubiega³y siê o pracê.
Mo¿na zatem za³o¿yæ, ¿e motywacja do przedstawiania
w³asnych umiejêtnoœci w korzystnym œwietle by³aby wiêksza u osób bezrobotnych, poszukuj¹cych pracy ni¿ u osób
pracuj¹cych.
2. 9. Listy polecaj¹ce
Listy z referencjami od dawna wykorzystywane s¹ jako
narzêdzie do oceniania potencjalnych pracowników. Maj¹
one jednak wiele ograniczeñ, które pomniejszaj¹ ich wartoœæ. Czêsto osoby ubiegaj¹ce siê o pracê same dobieraj¹
autorów tych listów, ze œwiadomoœci¹, ¿e zawarte w nich
informacje mog¹ niejednokrotnie przes¹dziæ o ich zatrudnieniu. Ponadto, autorzy listów polecaj¹cych, którzy poczynili krytyczne uwagi pod adresem kandydata, co doprowadzi³o do jego odrzucenia w trakcie doboru na stanowisko
pracy, w wielu przypadkach byli oskar¿ani o znies³awienie.
W rezultacie niektóre firmy dostarczaj¹ jedynie mo¿liwe do
zweryfikowania informacje o pracowniku (takie jak okres
zatrudnienia), a unikaj¹ jakichkolwiek subiektywnych ocen
(które czêsto s¹ Ÿród³em informacji najbardziej cenionych
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przez przysz³ego pracodawcê). Wydaje siê wiêc, ¿e listy polecaj¹ce maj¹ ograniczon¹ wartoœæ jako narzêdzie oceny
kandydatów ubiegaj¹cych siê o miejsce pracy. Zainteresowany czytelnik powinien siêgn¹æ po dodatkowe informacje
do: Muchinsky (1979) i Knouse (1983)3.

3. METODY NOWO POWSTAJ¥CE
3. 1. Pomiar osobowoœci
Pomiaru osobowoœci nie nale¿y traktowaæ jako metody,
która dopiero powstaje, poniewa¿ standaryzowane inwentarze osobowoœci istniej¹ ju¿ od dawna. Jednak¿e w ci¹gu
ostatnich dziesiêciu lat nast¹pi³ gwa³towny wzrost zainteresowania badaniem osobowoœci przy doborze kadry pracowniczej. Badania tego typu przeprowadza siê wykorzystuj¹c model tzw.„Wielkiej Pi¹tki”, gdzie wyró¿nia siê
nastêpuj¹ce czynniki konstytuuj¹ce osobowoœæ: neurotyzm,
ekstrawersjê, otwartoœæ na doœwiadczenia, ugodowoœæ i sumiennoœæ. Badania prowadzone przez Barrick i Mount
(1991), Tett i in., (1991), Cortina i in., (1992) jednoznacznie
wskazuj¹ na zwi¹zek pomiêdzy osobowoœci¹ a wydajnoœci¹
w pracy. W szczególnoœci zauwa¿ono, ¿e czynnik sumiennoœci konsekwentnie ³¹czy siê z wieloma aspektami wydajnoœci pracy. Zdaniem Collins i Schmidt (1993), pojêcie sumiennoœci pozwoli³o odró¿niæ w sposób najbardziej przejrzysty
pracowników umys³owych, którzy dopuœcili siê powa¿nych
przestêpstw kryminalnych, od tych, którzy byli wolni od jakichkolwiek przewinieñ. O ile w latach poprzednich ocenê
osobowoœci wykorzystywano przede wszystkim do stawiania diagnoz klinicznych, o tyle obecnie zaliczona jest ona do
najbardziej dynamicznie rozwijaj¹cych siê metod stosowanych w selekcji kadr pracowniczych.

3
Zobacz równie¿ artyku³ Knousa i wspó³pracowników zamieszczony w tej ksi¹¿ce (przyp. red.).
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3. 2. Badanie uczciwoœci
Badanie uczciwoœci jest wyspecjalizowanym sposobem
badania osobowoœci. Zak³ada siê w nim, ¿e jedni kandydaci
do pracy s¹ sk³onni do pope³niania pewnych wykroczeñ bardziej ni¿ inni. W szczególnoœci dotyczy to kradzie¿y. Czêsto
badanie to okreœlane jest jako „test na uczciwoœæ”. Istniej¹
dwa podstawowe rodzaje testów tego typu: testy jawne i testy oparte na osobowoœci. W sytuacji testów jawnych kandydat jest w pe³ni œwiadomy, ¿e badanie ma na celu oszacowanie jego sk³onnoœci do kradzie¿y, gdy¿ wszystkie pytania
wyraŸnie dotycz¹ zwi¹zanych z tym kwestii. W testach
opartych na kwestionariuszach osobowoœci cel zadawanych
pytañ jest ukryty, gdy¿ skupiaj¹ siê one na analizie bardziej abstrakcyjnych sk³adników osobowoœci, które uznano
za pomocne w wykrywaniu „z³odziejskiej ¿y³ki”. Zebrano dowody na to, ¿e sumiennoœæ – czynnik z tzw. Wielkiej Pi¹tki –
mo¿na powi¹zaæ z innymi czynnikami poddawanymi ocenie
w testach na prawoœæ. Sackett i Harris (1984) oraz Sackett
i in., (1989) na podstawie przegl¹du literatury traktuj¹cej
o tych metodach oceniania doszli do wniosku, ¿e istnieje
wiele powodów, które uniemo¿liwiaj¹ jasne zrozumienie
ich wartoœci. Przeprowadzenie wysokiej jakoœci badañ na
testach uczciwoœci utrudniaj¹ bardzo niskie wskaŸniki (np.
tylko od 2-3% zatrudnionych jest ³apanych na kradzie¿y)
oraz wysoce subtelny charakter aktów kradzie¿y. Zwrócono
równie¿ uwagê na fakt, ¿e ju¿ samo przeprowadzenie badañ uczciwoœci uœwiadamia zatrudnionym osobom troskê
przedsiêbiorstwa o uczciwoœæ kadry pracowniczej oraz ¿e
w celu monitorowania pracowników równie dobrze mog¹
byæ stosowane inne œrodki zapobiegaj¹ce kradzie¿y (takie
jak system wewnêtrznego nadzoru). Zatem stosowanie testów uczciwoœci mo¿e dzia³aæ jako œrodek odstraszaj¹cy
i przynajmniej w pewnej mierze przyhamowaæ sk³onnoœci,
do wykrycia których testy te zosta³y pierwotnie opracowane.
3. 3. Badanie obecnoœci narkotyków
Badanie obecnoœci narkotyków w organizmie jest reakcj¹ przemys³u na to, co przyjê³o rozmiary globalnej epide-

Przegl¹d metod oceny jednostki stosowanych w Ameryce…

53

mii: nadu¿ywanie substancji szkodliwych. Polega na poddawaniu próbek moczu analizie chemicznej w celu wykrycia obecnoœci narkotyków. Istniej¹ dwa g³ówne typy badañ. Test screening szacuje potencjaln¹ obecnoœæ szerokiej
gamy substancji chemicznych. Test confirmation, przeprowadzany na tej samej próbce, sprawdza rzeczywist¹ obecnoœæ substancji chemicznych wstêpnie oznaczonych w teœcie
screening. Poszczególne ga³êzie przemys³u, które wykorzystuj¹ badania narkotyczne, zlecaj¹ ich wykonywanie specjalistycznym laboratoriom analitycznym. Pojawia siê jednak wiele problemów i kontrowersji dotycz¹cych takich
kwestii, jak: fa³szowanie wyników badañ, legalnoœæ przeprowadzania badañ narkotycznych, rodzaje zawodów, które powinny podlegaæ tym badaniom, oraz ustalenie wielkoœci
dawki narkotyków, po spo¿yciu której nastêpuje ograniczenie wydajnoœci pracy. Stone i Kotch (1989) dokonali przegl¹du badañ naukowych dotycz¹cych reakcji pracowników
na testy narkotyczne. Natomiast Normand i in., (1990)
ujawnili niepokoj¹ce wyniki badañ nad skutkami za¿ywania niedozwolonych narkotyków oraz sposoby ich wykrywania w pewnej grupie pracowników. Przewa¿aj¹ca czêœæ
badañ nad testami narkotycznymi prowadzona jest przez
profesjonalistów bieg³ych w kilku ró¿nych dyscyplinach.
3. 4. Testowanie przy u¿yciu komputera
Testowanie przy u¿yciu komputera (Computer Based
Testing – CBT) proponuje siê jako alternatywê dla testów
typu „papier i o³ówek”. Rzecz¹ najwy¿szej wagi w kontekœcie
doboru kadry kierowniczej jest to, aby podczas przeprowadzania obydwu typów testów, badano identyczne konstrukty
(Burke, 1992). Podczas opracowywania CBT nale¿y rozwa¿yæ wiele kwestii natury praktycznej. Po pierwsze: koszty
inwestycji poniesionych na wprowadzenie CBT powinny
byæ uzasadnione iloœci¹ testowanych kandydatów przy doborze kadry kierowniczej w obrêbie danej organizacji. Jak
dotychczas, najwiêkszym u¿ytkownikiem CBT w Ameryce
Pó³nocnej by³y si³y zbrojne. Po drugie: CBT wydaje siê najbardziej przydatne tam, gdzie wykonywanie zawodu wy-
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maga korzystania z komputera. Wynika z tego, ¿e CBT najlepiej nadaje siê do doboru kandydatów na stanowiska
biurowe. Schmitt i in., (1993) precyzyjnie opisuj¹, jak utworzono program testowania typu CBT na bazie informacji
uzyskanych w wyniku analizy stanowiska pracy dla kandydatów do pracy biurowej. Do korzyœci p³yn¹cych z u¿ywania
CBT autorzy zaliczyli: minimalizacjê roli osoby przeprowadzaj¹cej test, ujednolicenie procedury przeprowadzania testu oraz natychmiastow¹ mo¿liwoœæ poinformowania kandydata o wynikach. Schmitt wraz ze wspó³pracownikami
uznali, ¿e w konstruowaniu testów komputerowych dotycz¹cych wybranych aspektów zawodu sekretarki pojawiaj¹ siê jednak pewne trudnoœci – dok³adnie takie, jakie
pojawia³y siê równie¿ w testach typu „papier i o³ówek”.
CBT potencjalnie zwiêksza wydajnoœæ administracyjn¹
oraz trafnoœæ wyboru danej pracy w przeciwieñstwie do
bardziej konwencjonalnych metod testowania. Jednak¿e
„nale¿y rozwa¿yæ stosunek ³¹cznych kosztów zwi¹zanych
z tworzeniem oprogramowania i zakupem sprzêtu komputerowego do korzyœci, jakie przyniesie taka komputeryzacja” (Schmitt i in., 1993, s. 163).
3. 5. Poligraf
Poligraf to aparat s³u¿¹cy do badania wybranych aspektów uk³adu autonomicznego jednostki. Z jego pomoc¹ notowane s¹ okreœlone zmiany fizjologiczne, takie jak: pocenie siê, zmiany pulsu, oddychania, ciœnienia krwi itp.
Poligrafy najczêœciej stosuje siê do testowania osób oskar¿onych o dzia³alnoœæ przestêpcz¹ (np. zaraz po tym, jak
dosz³o do kradzie¿y w przedsiêbiorstwie) oraz podczas doboru kandydatów do pracy. Metoda ta jest jednak zawodna, gdy¿ czêsto pojawiaj¹ dwa typowe rodzaje b³êdów
wystêpuj¹cych podczas selekcji: przypisujemy okreœlone
sk³onnoœci osobom, które ich de facto nie posiadaj¹ –
pierwszy rodzaj b³êdów, lub te¿ oceniamy, ¿e badana osoba nie ma takich sk³onnoœci, podczas gdy w rzeczywistoœci
jest inaczej – drugi rodzaj b³êdów. B³êdy te nie wykazuj¹
jednak symetrii, gdy¿ – jak udowodnili Waid i Orne (1980)
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– wiêcej osób niewinnych zostaje nies³usznie uznanych za
winne ni¿ odwrotnie. W 1988 r z polecenia prezydenta Reagana uchwalono ustawê, która zabrania³a nagminnego
stosowania poligrafów dla potrzeb selekcji kandydatów
ubiegaj¹cych siê o zatrudnienie w sektorze prywatnym.
Honts (1991) zauwa¿y³ jednak, ¿e czêstotliwoœæ u¿ycia poligrafów przez w³adze federalne stale wzrasta. W szczególnoœci znajduje on szerokie zastosowanie w procesie zatrudniania pracowników do tych agend pañstwowych, które
sprawuj¹ pieczê nad narodowym bezpieczeñstwem, jak równie¿ w instytucjach wprowadzaj¹cych w ¿ycie ustawy i nowe
przepisy.
3. 6. Badania genetyczne
Badania naukowe wskazuj¹, i¿ osoby obdarzone pewnymi strukturami genetycznymi s¹ wysoce podatne na negatywne dzia³anie substancji toksycznych w œrodowisku pracy. Jest zatem bardziej prawdopodobne, ¿e w³aœnie u takich
osób pojawiaj¹ siê choroby zawodowe. Celem badania genetycznego w miejscu pracy jest zidentyfikowanie osób nadwra¿liwych na dzia³anie substancji toksycznych tak, by
maksymalnie ograniczyæ ich kontakt z tymi substancjami.
Zdaniem Olian (1984), przydatnoœæ badania pod k¹tem
genetycznym w kontrolowaniu czêstotliwoœci wystêpowania
chorób zawodowych zale¿y od istnienia w³aœciwych testów,
dziêki którym mo¿na by wykryæ sk³onnoœci genetyczne zwiêkszaj¹ce podatnoœæ jednostki na zachorowanie w momencie
kontaktu z toksynami. Wyniki takich badañ mog³yby s³u¿yæ
za podstawê do wy³¹czania pewnych osób z pracy, która
szkodzi³aby ich zdrowiu. Dziêki temu osoby te znajdowa³yby zatrudnienie jedynie tam, gdzie substancje chemiczne
z bezpoœredniego otoczenia nie stanowi¹ dla nich wiêkszego zagro¿enia (s. 424). Trwaj¹ prace nad opracowaniem testów z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy genetyki dla
potrzeb selekcji kadry pracowniczej. Nale¿y jednak wspomnieæ, ¿e wiêkszoœæ profesjonalistów z zakresu zarz¹dzania zasobami ludzkimi posiada znikom¹ wiedzê dotycz¹c¹
genetyki. Poniewa¿ przedmiotem naszych ekspertyz jest
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okreœlenie przydatnoœci do zawodu, w tym celu nawi¹zuje
siê czêsto do genetyki. Tym sposobem wchodzimy w metody
testowania, co do których nie mamy ¿adnych uprawnieñ.
3. 7. Testowanie sprawnoœci fizycznej
Testowanie sprawnoœci fizycznej obejmuje ocenê specjalnych umiejêtnoœci wymaganych podczas wykonywania ciê¿kiej pracy fizycznej. Bo choæ testy sprawdzaj¹ce
wydolnoœæ fizyczn¹ istniej¹ ju¿ od dawna, dopiero ostatnio
zaczêto je stosowaæ dla potrzeb doboru kadry kierowniczej. Fleishman (1988) podj¹³ siê opisu dziewiêciu sk³adników tê¿yzny fizycznej, m.in. si³y, giêtkoœci i wytrzyma³oœci.
Jak dotychczas, opracowano ponad piêædziesi¹t testów na
sprawnoœæ fizyczn¹, które obejmuj¹ sensoryczny, percepcyjny, poznawczy i psychomotoryczny aspekt ludzkiej aktywnoœci. Du¿e znaczenie maj¹ informacje uzyskane w wyniku analizy stanowiska pracy. Dokumentuj¹ one wymogi
fizyczne dla wykonywania okreœlonych zawodów. Staranne
dopasowanie sprawnoœci fizycznej kandydata do wymogów
stawianych przez pracê, o któr¹ siê stara, powinno byæ logicznym nastêpstwem ³¹czenia wymagañ stanowiska pracy
z ocen¹ sprawnoœci fizycznej osób ubiegaj¹cych siê o zatrudnienie Tym sposobem ocena ró¿nych aspektów sprawnoœci
fizycznej mo¿e s³u¿yæ za podstawê do oceny przydatnoœci
kandydatów oraz stanowiæ element rozstrzygaj¹cy w kwestiach dotycz¹cych przydatnoœci do zawodu.
Wyniki przeprowadzonych badañ wskazuj¹ na fakt, i¿
przysz³e wykonywanie zawodu trafniej prognozuj¹ testy na
sprawnoœæ fizyczn¹ ni¿ te, które sprawdzaj¹ zdolnoœci umys³owe. Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e wyniki te dotycz¹ g³ównie
zawodów, które wymagaj¹ du¿ej sprawnoœci fizycznej. Omawiane badania wykaza³y równie¿, ¿e testy na sprawnoœæ fizyczn¹ s¹ w równym stopniu przydatne w przewidywaniu
aktywnoœci na przysz³ym stanowisku pracy w przypadku
ró¿nych grup rasowych i etnicznych. Hogan (1991) dostarcza pouczaj¹cego przegl¹du testowania sprawnoœci fizycznej, preprezentuj¹c kolejn¹ dziedzinê oceny, która wybiega
poza zakres psychologii organizacji i zarz¹dzania, a mimo
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to jest coraz czêœciej u¿ywana w podejmowaniu decyzji dotycz¹cych doboru kadry pracowniczej.

4. PODSUMOWANIE
Poziom testowania dla potrzeb doboru kadry pracowniczej w Ameryce Pó³nocnej mo¿na uznaæ za rzetelny i zró¿nicowany. W przedstawionym artykule stara³em siê zaprezentowaæ ró¿norodnoœæ stosowanych obecnie metod oceny,
k³ad¹c nacisk na fakt, ¿e niektóre z nich s¹ czêœciej stosowane ni¿ inne. Poza grafologi¹ (która straci³a ju¿ uznanie
w oczach amerykañskich psychologów organizacji i zarz¹dzania) bada siê obecnie skutecznoœæ szerokiej gamy metod
oceny. Warto zauwa¿yæ, ¿e wiele z nich wykazuje w du¿ej
mierze zbie¿noœæ co do przedmiotu testowania (z regu³y s¹
to wybrane aspekty inteligencji, zdolnoœci lub zachowania)
a ró¿ni¹ siê g³ównie metodami testowania. Ponadto, niektóre z dopiero wy³aniaj¹cych siê metod badaj¹ zupe³nie
nowe dziedziny (takie, jak u¿ywanie narkotyków, zgodnoœæ
genetyczna oraz charakter moralny). Rozszerzanie zakresu
celów oceny specyficznych cech i zdolnoœci ukazuje z³o¿onoœæ czynników, które mo¿na wzi¹æ pod uwagê w prognozowaniu przydatnoœci do zawodu. Takie dociekania wiod¹
nas jednak do dyscyplin, których zastosowanie w psychologii nawet nie przysz³o na myœl naszym uczonym poprzednikom. Dlatego te¿ ocena przydatnoœci do zawodu mo¿e przybieraæ ró¿ne formy, przy czym wiele z nich wykracza daleko
poza tradycyjn¹ domenê zdolnoœci umys³owych.
Pozwolê sobie jeszcze na koñcow¹ uwagê. Otó¿ na przestrzeni ostatnich lat odby³o siê kilka konferencji sponsorowanych przez firmê konsultingow¹ Personel Decisions Inc.
i Uniwersytet Minnesota. By³y one poœwiêcone metodom
oceny kadry pracowniczej. Konferencja z 1993 roku mia³a
na celu zaprezentowanie miêdzynarodowej perspektywy
spojrzenia na problem oceny. Przedstawiono na niej metody testowania kadry kierowniczej, przeprowadzania oceny
dla celów rozwojowych oraz oceny prac zespo³owych. Meto-
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dy te nie zosta³y szczegó³owo zbadane i dlatego posiadamy
skromn¹ wiedzê na temat ich skutecznoœci. Ich rozwój odzwierciedla jednak wzrastaj¹ce zainteresowanie problematyk¹ oceny kandydatów do pracy w Ameryce Pó³nocnej
i przewidujê, ¿e zainteresowanie to bêdzie stale wzrastaæ.
UWAGI:
1. Czytelników zainteresowanych opublikowanymi recenzjami dotycz¹cymi uznanych i szeroko stosowanych
metod oceny kadry w miejscu pracy zachêcam do przestudiowania: Reilly i Chao (1982) oraz Muchinsky (1986).
Obie recenzje obejmuj¹ analizy kwestii psychometrycznych i prawnych.
2. Czytelników zainteresowanych dyskusj¹ wybranych
najnowszych metod oceny kadry pracowniczej w miejscu
pracy zachêcam do przestudiowania: Fleishman (1988)
i Muchinsky (1993a).
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JAK „£OWCY G£ÓW” WYBIERAJ¥ SWOJE
OFIARY: PRZEGL¥D METOD SELEKCJI
STOSOWANYCH W AGENCJACH DORADZTWA
PERSONALNEGO W CZTERECH KRAJACH
EUROPEJSKICH

WSTÊP
Podczas ostatnich dziesiêciu lat przeprowadzono wiele
badañ dotycz¹cych stopnia wykorzystania ró¿nych metody
selekcji przy doborze mened¿erów przez firmy brytyjskie
(IMS, 1988; Mabey i Iles, 1991; Mabey, 1989; PA, 1987; Robertson i Makin, 1986). Shackleton i Newell (1991) poszerzyli te analizy – wykorzystuj¹c metodologiê, któr¹ rozwinêli Robertson i Makin (1986) – w celu porównania metod
stosowanych przy selekcji mened¿erów w 75 brytyjskich
i 52 francuskich firmach. Analiza wyników badañ wykaza³a, ¿e czêstoœæ stosowania okreœlonej metody selekcji jest
odwrotnie proporcjonalna do jej trafnoœci. Wiele metaanaliz wskazywa³o, ¿e najwy¿sz¹ trafnoœci¹ charakteryzuj¹ siê
testy zdolnoœci, dane biograficzne, oceny wspó³pracowników oraz próbki pracy (Hunter i Hunter, 1984; Reilly i Chao,
1982; Schmitt i in., 1984; Schmitt i Noe, 1986). Tymczasem
osoby odpowiedzialne za rekrutacjê w firmach stosuj¹ metody o niskiej trafnoœci, przede wszystkim wywiady nieustrukturalizowane i listy polecaj¹ce.
Muchinsky (1986) wskazuje, ¿e kryterium, zgodnie z którym oceniana jest trafnoœæ metod selekcji oraz dok³adnoœæ,
z jak¹ umo¿liwiaj¹ one przewidywanie wyników przysz³ej
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pracy, jest pomiar korzyœci, jakie pracownik przynosi zatrudniaj¹cej go firmie. Kryterium takim jest zatem poziom
wykonywanej pracy lub odniesione sukcesy. Najbardziej
rozpowszechnion¹ miar¹ sukcesu w pracy jest ocena zwierzchników (Monahan i Muchinsky, 1983). Z tego te¿ powodu
metody selekcji ocenia siê w kategoriach ich wp³ywu na
kryteria organizacji. Dla przyk³adu wywiad, który jest najczêœciej stosowan¹ metod¹ selekcji, zwykle uwa¿a siê za
narzêdzie oceny i okreœla jego trafnoœæ w kategoriach mo¿liwoœci przewidywania poziomu wykonania pracy. W rezultacie standardy, zgodnie z którymi ocenia siê metody selekcji, wi¹¿¹ siê z ich wp³ywem na firmê oraz korzyœciami
jakich jej dostarczaj¹. Podstawê takiego podejœcia stanowi
za³o¿enie, ¿e selekcja jest procesem neutralnym spo³ecznie,
w którym ¿adna ze stron relacji zatrudniania nie wp³ywa
na drug¹. Proces rekrutacji odbywa siê na podstawie kodyfikacji zadañ zwi¹zanych z prac¹, w odniesieniu do których
kandydat jest nastêpnie oceniany. W tym podejœciu uwa¿a
siê, ¿e mo¿liwa jest obiektywna obserwacja i pomiar pracy
poszczególnych kandydatów, a selekcja odbywa siê na podstawie tego pomiaru. Herriot (1984) okreœla to podejœcie
jako „psychometryczne”. Postrzega siê w nim rekrutacjê
„jako proces, w którym firma dokonuje wyboru pomiêdzy
kandydatami na podstawie ich oceny” (Herriot, 1984, s. 1).
Kandydatów spostrzega siê wiêc jako obiekty, wobec których stosuje siê wiele metod selekcji, aby stwierdziæ ró¿nice
indywidualne w wykonaniu okreœlonej pracy. Takie podejœcie wspiera i konserwuje ocenê metod i procedur selekcji
w kategoriach wyników firmy (na przyk³ad zmniejszenia
wymiany pracowników i redukcji kosztów). Istniej¹ przynajmniej dwa powi¹zane ze sob¹ nurty krytyki tego wspó³czeœnie obowi¹zuj¹cego podejœcia.
Po pierwsze, Anderson i Shackleton (1986) wykazali, ¿e
podstawowy postêp, jaki dokona³ siê w zakresie selekcji
i rekrutacji personelu, wi¹¿e siê ze spostrzeganiem rekrutacji jako procesu dwukierunkowego (de Wolff i van den Bosch, 1984; Herriot, 1984, 1985, 1989). Dla przyk³adu Herriot (1985) twierdzi, ¿e we wspó³czeœnie obowi¹zuj¹cym
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podejœciu dostrzega siê tylko czêœæ procesu selekcji. Powodem tego jest fakt, i¿ zatrudniaj¹cy koncentruj¹ siê na
w³asnej ocenie kandydatów oraz decyzji o zatrudnieniu
podjêtej na podstawie tej oceny. W przeciwieñstwie do tego
Herriot (1985) sugeruje, ¿e proces selekcji charakteryzuje
siê nastêpuj¹cymi cechami:
1. Jest pocz¹tkiem relacji pomiêdzy potencjalnym zatrudnionym a organizacj¹ zatrudniaj¹c¹.
2. Obie strony podejmuj¹ decyzje, czemu towarzyszy
dwustronna wymiana informacji. Rozwijaj¹c¹ siê relacjê
mo¿e zatem zakoñczyæ ka¿da ze stron na ró¿nych etapach
procesu.
3. Selekcja jest dynamicznym procesem spo³ecznym.
Jest to relacja, która rozwija siê i podlega zmianom, nie jest
to jednorazowa ocena.
Rozwijaj¹c tê charakterystykê, Herriot (1989) opisuje
proces selekcji jako seriê epizodów, w których ka¿da ze
stron wyra¿a pewne oczekiwania, na które druga strona
odpowiada. Na przyk³ad, takim epizodem mo¿e staæ siê
wys³anie formularza zg³oszenia do potencjalnego kandydata oraz jego decyzja, czy ten formularz wype³niæ. Jeœli oczekiwania s¹ spe³nione w ka¿dym epizodzie, proces selekcji
jest kontynuowany. Jeœli nie, zarówno kandydat, jak i oceniaj¹cy mog¹ odmówiæ kontynuowania procesu. Proces selekcji jest zatem postrzegany jako seria spo³ecznych epizodów, w których obie strony poznaj¹ siê nawzajem dziêki
„naprzemiennym informacjom” i na podstawie których dokonuje siê oceny drugiej strony. Selekcja nie jest przeszkod¹, któr¹ kandydat musi pokonaæ, zanim powstanie relacja pomiêdzy nim i organizacj¹ – ona sama jest czêœci¹ tej
relacji. Zatem na ka¿dym etapie zarówno kandydaci, jak
i oceniaj¹cy podejmuj¹ decyzjê, czy kontynuowaæ proces selekcji. Brak zgodnoœci oczekiwañ w ka¿dym z epizodów
mo¿e wp³yn¹æ na zamiary kandydata dotycz¹ce przyjêcia
oferty pracy.
Po drugie, Robertson i Smith (1989) sugeruj¹, ¿e we
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wspó³czeœnie obowi¹zuj¹cym podejœciu nie uwzglêdnia siê
wp³ywu metod selekcji na kandydatów. Rozwijaj¹c tê myœl
Iles i Robertson (1989) pisz¹: „Procedury selekcji uwa¿a siê
za neutralne narzêdzia pomiaru oceniaj¹ce ró¿ne w³aœciwoœci czy cechy kandydata z wiêksz¹ lub mniejsz¹ trafnoœci¹, ale ich wp³yw na te w³aœciwoœci lub cechy kandydata
albo jest pomijany, albo traktowany jako zak³ócenia lub odchylenia, bez których uzyskiwa³oby siê czyste oceny psychometryczne” (s. 266-267).
Swoje podejœcie uzasadniaj¹ stwierdzeniem, ¿e „kandydaci maj¹ okreœlone postawy wobec metod selekcji i te postawy wp³ywaj¹ na decyzje, które podejmuj¹” (Iles i Robertson, 1989, s. 267). W rezultacie przebieg i wynik selekcji
mog¹ wp³yn¹æ na póŸniejsze wykonywanie pracy, zaanga¿owanie w dzia³anie organizacji, zaanga¿owanie w karierê,
napiêcie, poczucie w³asnej wartoœci, zdrowie itd. Nie mo¿na
nie doceniaæ znaczenia takich rezultatów, skoro – jak sugeruj¹ Robertson i Smith (1989) – w wyniku stosowania metod selekcji wiêcej osób otrzymuje oceny negatywne ni¿ pozytywne. Nie wystarczy zatem skoncentrowaæ siê na tym,
które metody s¹ trafne i umo¿liwiaj¹ najlepsz¹ predykcjê
jakoœci pracy. Powinno siê bowiem uwzglêdniæ wp³yw metod selekcji na indywidualnych kandydatów. Roberston
i in., (1991) dostarczaj¹ empirycznego potwierdzenia powy¿szych tez.
W prezentowanym artykule proponujemy rozwiniêcie
krytyki wspó³czeœnie obowi¹zuj¹cego podejœcia. Ka¿dy z dotychczas przedstawionych w¹tków krytycznych koncentruje siê w ca³oœci na dzia³aniach organizacji zatrudniaj¹cej
jako czynniku dokonuj¹cym rekrutacji. Podstawow¹ relacj¹ jest ta, która zachodzi pomiêdzy kandydatem i pracodawc¹. Herriot (1989) uwa¿a, ¿e w ramach epizodów wymieniane s¹ oczekiwania obejmuj¹ce wy³¹cznie kandydata
i reprezentanta organizacji. Iles i Robertson (1989) koncentruj¹ siê na reakcjach kandydata na metody selekcji stosowane przez jego przysz³ego lub aktualnego pracodawcê.
U pod³o¿a tych badañ le¿y ukryte za³o¿enie, ¿e wszystkie
osoby zajmuj¹ce siê zarz¹dzaniem rekrutowane s¹ bezpo-
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œrednio przez organizacjê zatrudniaj¹c¹. Doprowadzi³o to
badaczy do koncentracji badañ na procesie zdobywania si³y
roboczej z jednego tyko Ÿród³a a mianowicie bezpoœrednio
przez firmê – pracodawcê. Pomimo tego, ¿e jest to niew¹tpliwie znacz¹ce Ÿród³o, nie uwzglêdnia ca³ej z³o¿onoœci rynku pracy i stosowanych przez firmy strategii rekrutacji.
W rezultacie metody selekcji, których dotycz¹ omówione
badania, nie s¹ stosowane w analizowanych przedsiêbiorstwach na wszystkich poziomach zarz¹dzania. Jak wskazuj¹ rozwa¿ania przedstawione poni¿ej, wy¿szych rang¹
mened¿erów coraz czêœciej poszukuj¹ i oceniaj¹ zewnêtrzne agencje doradztwa personalnego (okreœlane kolokwialnie jako „³owcy g³ów”), a nie pracownicy personalni firmy –
pracodawcy.
Prezentowany artyku³ obejmuje trzy czêœci. W pierwszej opisane s¹ zastosowane metody badawcze. W drugiej
zaprezentowano wyniki dwóch badañ. W trzeciej wskazano
na ró¿ne przyczyny tego, ¿e agencje doradztwa personalnego stosuj¹ jedne metody selekcji chêtniej ni¿ inne.

1. METODY BADAWCZE
W przedstawionym artykule przedstawiono wyniki dwóch
badañ empirycznych. Pierwsze dotyczy³o brytyjskich agencji
doradztwa personalnego i sk³ada³o siê z dwóch czêœci. Czêœæ
pierwsza by³a ukierunkowana na wszystkie brytyjskie agencje doradztwa personalnego. Przedmiot badañ zidentyfikowano dziêki pomiarowi „zastêpowalnoœci”, okreœlanemu
jako metoda „zamkniêtej pêtli”, a któr¹ skonstruowano specjalnie do celów badania. Na pocz¹tku znaleziono kilkaset
agencji dziêki ich zg³oszeniom w ró¿nych spisach przedsiêbiorstw. Przed badaniem kwestionariuszowym ka¿d¹ agencjê poproszono o listê firm dla niej konkurencyjnych i na
podstawie tych list do pocz¹tkowo niezidentyfikowanych
agencji zwrócono siê z kolei o listê ich konkurencyjnych
firm. Tê procedurê powtarzano wobec ka¿dej nowo odkrytej
agencji, a¿ do momentu, kiedy osi¹gniêto zamkniêt¹ pêtlê
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(to znaczy na listach nie pojawia³y siê ¿adne nowe agencje).
Kwestionariusze wys³ano do wszystkich 820 agencji znalezionych w taki sposób.
Drugi kwestionariusz wys³ano do dyrektorów personalnych w 100 najlepszych firmach brytyjskich zamieszczonych w The Times. Odpowiedzia³o odpowiednio 43%
(n=365) i 55% (n=55) adresatów. Dodatkowo przeprowadzono 72 ustrukturyzowane wywiady indywidualne z pracownikami agencji doradztwa personalnego oraz dyrektorami personalnymi, aby uzupe³niæ informacje uzyskane
dziêki badaniom kwestionariuszowym.
Drugie badanie przeprowadzono w trzech kolejnych krajach europejskich: Francji, Niemczech i W³oszech, stosuj¹c
w nim metodologiê rozwiniêt¹ w Wielkiej Brytanii. W ka¿dym z krajów agencje doradztwa personalnego identyfikowano stosuj¹c wariant metody „zamkniêtej pêtli”. Na pocz¹tku znajdowano agencje dziêki ich zg³oszeniom w kilku
spisach przedsiêbiorstw. Poniewa¿ wiele firm oferuje us³ugi
w zakresie rekrutacji, spisy te nie ogranicza³y siê do firm,
zajmuj¹cych siê przede wszystkim rekrutacj¹. Uzyskiwano
nazwiska i adresy ze spisów agencji reklamowych, firm zajmuj¹cych siê ksiêgowoœci¹, konsultantów w zarz¹dzaniu,
z których wiele oferuje doradztwo personalne jako us³ugi
zwi¹zane z ich zasadnicz¹ ofert¹. Dodatkowo, organizacje
zajmuj¹ce siê ró¿nymi ga³êziami przemys³u poproszono
o listê ich cz³onków. Kolejnymi Ÿród³ami informacji by³y
dalsze badania oraz osoby znaj¹ce sferê dzia³alnoœci ekonomicznej zwi¹zan¹ z doradztwem personalnym. W Niemczech
i we W³oszech badania przyjê³y formê kwestionariusza
wysy³anego poczt¹ a we Francji wywiadu indywidualnego.
Odpowiedzia³o na niego odpowiednio 25% (n=15), 65,2%
(n=17) i 44,2% (n=23) adresatów. Niski procent odpowiedzi
w Niemczech wynika prawdopodobnie z pewnych trudnoœci
prawnych zwi¹zanych z doradztwem personalnym.
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2. REZULTATY
Podobnie jak Robertson i Makin (1986), dokonaliœmy
rozró¿nienia na g³ówne (wywiad, listy polecaj¹ce i testy
psychologiczne) oraz niestandardowe (grafologia i astrologia) techniki selekcji. Pocz¹tkowo oceniliœmy trafnoœæ metod
selekcji. Rezultaty dotycz¹ce czêstoœci stosowania ró¿nych
technik selekcji na podstawie badañ agencji doradztwa personalnego we Francji, Niemczech, W³oszech i Wielkiej Brytanii przedstawiono w tabeli 1. Wyniki wskazuj¹ na szerokie
zastosowanie metod selekcji o niskiej trafnoœci. Odpowiada
to danym uzyskanym we wczeœniej referowanych badaniach przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii i Francji.
Tab. 1. Metody selekcji stosowane przez agencje doradztwa
personalnego we Francji, Niemczech, W³oszech
i Wielkiej Brytanii
Francja

Niemcy

W³ochy

Wielka
Brytania

Wywiad

100,0

93,3

100,0

100,0

Listy
polecaj¹ce

56,5

60,0

75,0

87,8

Testy
psychologiczne

34,8

40,0

37,5

40,0

Grafologia

47,8

13,3

6,3

2,6

Liczby pokazuj¹ stosowanie metody w procentach.

2. 1. Wywiad
Nie jest niczym dziwnym, ¿e w tabeli 1 dane wskazuj¹
na niemal powszechne stosowanie wywiadu przez agencje
doradztwa personalnego we wszystkich krajach. Nie stosowa³a go tylko jedna agencja w Niemczech.
Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e kolejne badania przeprowa-
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dzane przez ponad trzydzieœci lat (Arvey i Campion, 1982;
Keenan, 1989; Mayfield, 1964; Schmitt, 1976; Ulrich i Trumbo, 1965; Wagner, 1949) wskazywa³y na nisk¹ trafnoœæ predykcyjn¹ wywiadu w porównaniu z innymi metodami selekcji, wysoka czêstotliwoœæ stosowania go jest zastanawiaj¹ca. Metaanalizy wskazuj¹, ¿e wywiad charakteryzuje
siê nisk¹ trafnoœci¹. Miêdzy innymi w artyku³ach takich
autorów jak Arvey (1979), Dunnette (1972), Hunter i Hunter (1984) oraz Reilly i Chao (1982) wskazywano, ¿e trafnoœæ wywiadu jest niewielka, szacowana na oko³o 0,19. Ten
wynik móg³by byæ gorszy w zwi¹zku ze zjawiskiem okreœlanym jako efekt „szuflady” (file drawer effect) (Rosenthal,
1979), polegaj¹cy na tym, ¿e wydawcy czasopism chêtniej
publikuj¹ wyniki istotne statystycznie, powoduj¹c w ten
sposób ogólne podwy¿szenie œrednich publikowanych wspó³czynników trafnoœci. Ulrich i Trumbo stwierdzili, ¿e „nale¿a³oby oczekiwaæ, i¿ podstaw¹ powszechnego u¿ycia i akceptacji wywiadu s¹ liczne dowody empiryczne jego skutecznoœci
w zakresie predykcji” (1965, s. 100). Pomimo tego, doradcy
personalni, którzy maj¹ mo¿liwoœæ uzyskiwania przewagi na
rynku dziêki lepszym rezultatom selekcji wci¹¿ opowiadaj¹
siê za nieustrukturalizowanymi i czêœciowo ustrukturalizowanymi wywiadami. Najnowsze wyniki badañ sugeruj¹, ¿e
byæ mo¿e pracownicy agencji doradztwa personalnego, a nie
badacze akademiccy maj¹ ca³y czas racjê.
Wiesner i Cronshaw (1988) przeprowadzili seriê metaanaliz dotycz¹cych ró¿nych wersji wywiadu. Od opublikowania czêsto cytowanej pracy Hunter i Hunter (1984) mia³
miejsce znacz¹cy postêp w zakresie metaanaliz, który Wiesner i Cronshaw uwzglêdnili w swojej pracy. Ten postêp
obejmowa³ korekty z powodu ograniczenia zakresu, nierzetelnoœæ kryterium, indywidualn¹ ocenê odpowiednioœci ka¿dego badania uwzglêdnionego w metaanalizie oraz bardziej
gruntowne poszukiwania sposobów zminimalizowania „efektu szuflady”. Wiesner i Cronshaw (1988) uzyskali: dla wywiadu nieustrukturalizowanego poprawiony wspó³czynnik trafnoœci równy 0,20 dla wywiadu przeprowadzanego
przez jedn¹ osobê oraz 0,37 dla wywiadu przeprowadza-
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nego przez zespó³ lub wiele osób. W przypadku wywiadów
ustrukturalizowanych poprawiony wspó³czynnik trafnoœci
wzrós³ do 0,63 (jedna osoba przeprowadzaj¹ca wywiad) lub
0,60 (zespó³ lub wiele osób przeprowadzaj¹cych wywiad).
Rozwijaj¹c omawian¹ powy¿ej pracê (Wiesner i Croshaw, 1988), McDaniel i in. (1994) mogli uzyskaæ bardziej
wyczerpuj¹c¹, ze wzglêdu na rodzaj i strukturê, bazê danych
ni¿ ta, która by³a poprzednio dostêpna do analiz trafnoœci
wywiadu. W tych badaniach wywiad nieustrukturalizowany
uzyska³ poprawiony wspó³czynnik trafnoœci 0,34 (jedna osoba przeprowadzaj¹ca wywiad) lub 0,33 (zespó³ lub wiele
osób przeprowadzaj¹cych wywiad), a wywiad ustrukturalizowany 0,46 (jedna osoba przeprowadzaj¹ca wywiad) lub
0,38 (zespó³ lub wiele osób przeprowadzaj¹cych wywiad).
Z tych badañ wynika, ¿e wspó³czynnik trafnoœci dla wywiadu jest ogólnie zbli¿ony do wspó³czynników dla innych szeroko stosowanych technik selekcji, takich jak oœrodki oceny
(assessment centres) oraz wy¿szy ni¿ wspó³czynniki dla metod o niskiej trafnoœci, takich jak testy osobowoœci i listy polecaj¹ce. W streszczeniu, McDaniel i in. (1994) podsumowuj¹: „Uwa¿aliœmy, ¿e wielu psychologów zajmuj¹cych siê
personelem uwa¿a wywiad za metodê o generalnie niskiej
trafnoœci. Zanim rozpoczêliœmy te badania myœleliœmy w ten
sam sposób (…) Jednak¿e w przypadku wywiadu wnioski
okaza³y siê przeciwne: nawet wywiad nieustrukturalizowany charakteryzuje siê niema³ym poziomem trafnoœci” (s. 610).
2. 2. Listy polecaj¹ce
Wyniki naszych badañ wskazuj¹, ¿e listy polecaj¹ce s¹
drug¹, najczêœciej stosowan¹ technik¹. We Francji stosowa³o j¹ 56,5% respondentów w porównaniu z 60% w Niemczech, 75% we W³oszech i 87% w Wielkiej Brytanii. W tabeli
2 pokazano, ¿e jest istotna statystycznie ró¿nica pomiêdzy
czêstoœci¹ wykorzystywania listów polecaj¹cych we Francji
i w Wielkiej Brytani (p < 0,001). Stwierdzono równie¿ statystycznie istotn¹ ró¿nicê pomiêdzy wykorzystywaniem listów polecaj¹cych we Francji, w Wielkiej Brytanii oraz
w dwóch innych krajach (p < 0,001).
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Tab. 2. Ró¿nice w wykorzystaniu w ró¿nych krajach listów
polecaj¹cych, testów psychologicznych i grafologii
Niemcy

W³ochy

Wielka
Brytania

Listy
polecaj¹ce

0,83*

0,24

<0,001

Testy
psychologiczne

0,74

0,86

0,68

Grafologia

0,077

0,012

<0,001

Listy
polecaj¹ce

0,3

0,008

Testy
psychologiczne

0,8

0,95

Grafologia

0,47

0,08

Francja
Francja:

Niemcy:

W³ochy:
Listy
polecaj¹ce

0,14

Testy
psychologiczne

0,9

Grafologia

0,38

Pozstale kraje:
Listy
polecaj¹ce

0,001

0,02

0,31

< 0,001

Testy
psychologiczne

0,68

0,92

0,91

0,77

Grafologia

< 0,001

0,24

0,73

< 0,001

* Jeœli najmniejsza oczekiwana czêstoœæ wynosi³a powy¿ej 5, poziom
istotnoœci pochodzi z analizy testem χ², jeœli by³a mniejsza od 5, poziom istotnoœci odnosi siê do testu Fishera. Poniewa¿ testy te nie by³y
zaplanowane, poziom istotnoœci zredukowano odpowiednio do < 0,05.
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Du¿a popularnoœæ listów polecaj¹cych kontrastuje z ich
nisk¹ trafnoœci¹. W wielu badaniach wykazano, ¿e nie jest
to trafna metoda selekcji (Hunter i Hunter, 1984; Muchinsky, 1979; Reilly i Chao, 1982). Na przyk³ad, Hunter i Hunter (1984) nie znaleŸli dowodów wartoœci predyktywnej listów
polecaj¹cych, przytaczaj¹c œredni wspó³czynnik trafnoœci
równy 0,23. Podobnie, Reilly i Chao (1982) obliczyli œredni
wspó³czynnik trafnoœci równy 0,14. Stwierdzili oni, ¿e „z powodu niskiej trafnoœci, b³êdu ³agodnoœci oraz ma³ej iloœci
odpowiedzi ze strony poprzednich pracodawców, bez zastosowania szczególnych i kosztownych procedur tylko dla
pewnej czêœci populacji kandydatów dostêpne s¹ rzetelne
listy polecaj¹ce” (1982, s. 38). Inne badania (Baxter i in.,
1981) pokazuj¹, ¿e istnieje wy¿sza korelacja pomiêdzy listami polecaj¹cymi pisanymi przez jedn¹ osobê dla dwóch
ró¿nych osób ni¿ pomiêdzy listami polecaj¹cymi pisanymi
przez dwie osoby dla tego samego kandydata. Ten rezultat
sugeruje, ¿e listy polecaj¹ce mówi¹ nam wiêcej o osobie,
która je pisa³a ni¿ o osobie, której dotycz¹ (Aamodt i in.,
1993). Na podstawie takich rezultatów Heneman i in., (1997)
sformu³owali wniosek, ¿e „firmy nie powinny przywi¹zywaæ do listów [polecaj¹cych] du¿ej wagi, chyba ¿e autora listu uwa¿a siê za osobê w du¿ym stopniu odpowiedzialn¹
i godn¹ zaufania” (s. 387).
2. 3. Testy psychologiczne
Wyniki badañ zaprezentowane w tabeli 1 wskazuj¹, ¿e podobny procent agencji doradztwa personalnego stosuje jakiœ
rodzaj testów psychologicznych w ka¿dym kraju. W Niemczech i Wielkiej Brytanii stosuj¹ je czêœciej (40%) ni¿ we
W³oszech (37,5%) i we Francji (34,8%). Nie wyst¹pi³y statystycznie istotne ró¿nice pomiêdzy stosowaniem testów psychologicznych w ró¿nych krajach.
Te rezultaty pokazuj¹ tak¿e, ¿e agencje stosuj¹ testy
psychologiczne nieco czêœciej ni¿ firmy zatrudniaj¹ce (IMS,
1988; Robertson i Makin, 1986; Shackleton i Newell, 1991).
W badaniach IMS (1988) relacjonowano, ¿e 78,3% respondentów nie stosuje testów osobowoœci a 84% nie stosuje te-
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stów poznawczych. Na przyk³ad w badaniach, które przeprowadzili Robertson i Makin (1986) niemal dwie trzecie
firm (64,4%) nigdy nie stosowa³o testów osobowoœci, natomiast 70,8% nigdy nie u¿ywa³o testów poznawczych. W nowszych badaniach (Shackleton i Newell, 1991) autorzy donosz¹
o wzroœcie wykorzystywania testów psychologicznych. We
Francji 37,7% firm nigdy nie stosowa³o testów osobowoœci,
natomiast w Wielkiej Brytanii 9,6%. Brytyjskie firmy, w porównaniu z francuskimi, czêœciej stosuj¹ testy poznawcze
(odpowiednio, 69,9% i 48,9%). Robertson i Makin (1986)
pisz¹: „Wydaje siê, ¿e standardowe predyktory, o których
mówi siê w salach wyk³adowych, s¹ dalekie od standardu
rozumianego jako stopieñ ich wykorzystania w dzia³ach
zajmuj¹cych siê personelem” (s. 48). Obecne badania wskazuj¹, ¿e taki komentarz w jednakowym stopniu odnosi siê
do agencji doradztwa personalnego.
2. 4. Grafologia
Grafologia jest sztuk¹ lub nauk¹ wnioskowania o cechach osobowoœci lub predykcjach dotycz¹cych zachowania
na podstawie próbki pisma rêcznego osoby. Bar-Hillel i Ben-Shakhar (1986) wymieniaj¹ kilka cech pisma rêcznego,
które doprowadzi³y niektórych autorów (Lynch, 1985) do
wniosku, ¿e grafologia nie jest alternatyw¹ dla konwencjonalnych metod selekcji lecz narzêdziem dodatkowym. Po
pierwsze, wydobywa ona rzeczywist¹ próbkê zachowania
jednostki, które jest wytworem osoby, a zatem potencjalnie
j¹ wyra¿a. Po drugie, cechy pisma rêcznego, takie jak wielkoœæ, nachylenie, odstêpy miêdzy s³owami i liniami, same
prowadz¹ do szczegó³owej analizy. Po trzecie, pismo jednostki jest tak niepowtarzalne jak jej osobowoœæ. Po czwarte, pismo jest sta³¹ cech¹ jednostki rozpoznawaln¹ niezale¿nie od
zmian tego, czym siê pisze, wahañ nastroju itd. Po pi¹te, ka¿dy kto wype³nia test osobowoœci, potrafi pisaæ. Po szóste,
próbkê pisma mo¿na uzyskaæ tanio i bez trudnoœci. Analiza
grafologiczna wymaga minimum piêædziesiêciu s³ów napisanych na czystym papierze czarnym atramentem, z podpisem. Dodatkowo, grafolog mo¿e poprosiæ o informacje na te-
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mat p³ci i wieku osoby oraz przebytych chorób i wykszta³cenia (Jansen, 1973). Na koniec, uwa¿a siê tê metodê za
wyj¹tkow¹, poniewa¿ okreœla cechy osobowoœci, jakich nie
mierzy ¿aden inny test – w szczególnoœci uczciwoœæ. Jednak¿e kolejne analizy prowadz¹ do wniosku, ¿e grafologia,
jako narzêdzie selekcji, charakteryzuje siê nisk¹ trafnoœci¹
(Klimoski i Rafaeli, 1983). Metaanalizy, które przeprowadzili Neter i Ben-Shakhar (za Ben-Shakhar, 1989) wykaza³y œredni¹ korelacjê pomiêdzy 0,14 a 0,19 zarówno dla
profesjonalnych grafologów jaki i nie-grafologów. Kiedy porównano te dwie grupy, grafolodzy uzyskiwali niezmiennie
gorsze wyniki, zw³aszcza w porównaniu z psychologami.
Autorzy uznali, ¿e te niskie trafnoœci wynikaj¹ z faktu, i¿
w próbkach pisma znajdowa³y siê u¿yteczne informacje, takie jak dane biograficzne, które mog³y wp³yn¹æ na ocenê
grafologiczn¹. Gdy wykorzystano próbki niezawieraj¹ce takich informacji, trafnoœæ grafologów by³a bliska zeru. Podobnie Ben-Shakhar i in., (1986) sformu³owali wniosek, i¿
trafnoœæ stwierdzona w ich eksperymentach wynika³a z zawartoœci próbek pisma. W przeciwieñstwie do powy¿szych
wniosków Rafaeli i Klomoski (1983) nie stwierdzili ¿adnej
istotnej ró¿nicy pomiêdzy próbkami zawieraj¹cymi informacje autobiograficzne i próbkami niezawieraj¹cymi takich informacji. Równie¿ Reilly i Chao (1982) stwierdzili,
¿e wspó³czynnik trafnoœci dla analizy grafologicznej jest
równy zero. Innymi s³owy, mo¿liwoœæ przewidywania na jej
podstawie poziomu wykonania przysz³ej pracy nie jest wiêksza ni¿ losowa. Z kolei Driver i in., (1996) na podstawie
przegl¹du badañ dotycz¹cych grafologii przeprowadzanych
w ci¹gu 80 lat stwierdzili, i¿ „uwa¿amy, ¿e dopóki nie pojawi¹ siê istotne, znacz¹ce naukowo dowody, nale¿y zrezygnowaæ z analiz grafologicznych”(s. 85).
W tabeli 1 pokazano, ¿e francuskie agencje doradztwa
personalnego wykorzystuj¹ analizy grafologiczne czêœciej
ni¿ odpowiadaj¹ce im agencje w innych krajach. Podobnie
jak w przypadku wywiadu, dane z tabeli 2 wskazuj¹ na
istotn¹ statystycznie ró¿nicê pomiêdzy Francj¹ i Wielk¹
Brytani¹ (p < 0,001) oraz miêdzy tymi dwoma krajami
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a dwoma pozosta³ymi (p <0,001). Jest rzecz¹ interesuj¹c¹,
¿e w Wielkiej Brytanii wszystkie agencje, które regularnie
korzysta³y z pomocy grafologów by³y zale¿ne finansowo od
agencji w pozosta³ych krajach europejskich. To potwierdza
tezê Robertsona i Makina (1983), ¿e firmy w krajach europejskich poza Wielk¹ Brytani¹ czêœciej wykorzystuj¹ grafologiê. Podobnie we W³oszech i w Niemczech agencje wykorzystuj¹ce grafologów nale¿a³y do firm zagranicznych.
W przeciwieñstwie do tego, 70% agencji wykorzystuj¹cych
analizy grafologiczne we Francji by³o firmami francuskimi.
Wykorzystanie grafologii przez agencje znajduj¹ce siê we
Francji by³o ni¿sze ni¿ w 52 francuskich firmach, które badali Shackleton i Newell (1991).
2. 5. Astrologia
W kwestionariuszach pytano agencje doradztwa personalnego, czy stosuj¹ w pracy dla firm-klientów jakieœ inne
metody oceny. Analiza odpowiedzi wykaza³a, ¿e dwie brytyjskie i cztery francuskie agencje doradztwa personalnego wykorzystywa³y analizy astrologiczne kandydatów zatrudniaj¹c
na zlecenie specjalistów spoza firmy. Obie firmy w Wielkiej
Brytanii nale¿a³y do zagranicznych, europejskich w³aœcicieli. Firmy we Francji nale¿a³y do francuskich w³aœcicieli.

3. STANDARDY OCENY
Rezultaty badania pokazuj¹, ¿e w zasadzie agencje doradztwa personalnego w badanych czterech krajach stosuj¹ techniki selekcji o niskiej trafnoœci. Jedn¹ z przyczyn
nieustannej popularnoœci tych technik mo¿e byæ to, ¿e istnieje wiele standardów, zgodnie z którymi mo¿na oceniaæ
u¿ytecznoœæ takich technik, a trafnoœæ jest tylko jednym
z nich (Muchinsky, 1986; Robertson i Smith, 1989). Badania przeprowadzone przez innych autorów (Billsbery, 1997;
Clark, 1992, 1995; Clark i Salaman, 1998) sugeruj¹, ¿e istnieje piêæ powodów dla których agencje doradztwa personalnego nie stosuj¹ bardziej trafnych metod selekcji.

Jak „³owcy g³ów” wybieraj¹ swoje ofiary…

77

3. 1. Oczekiwania klienta
Firmy-klienci (organizacje zatrudniaj¹ce) k³ad¹ nacisk
na stosowanie predyktorów o niskiej trafnoœci, takich jak
wywiady i listy polecaj¹ce. Jak wskazano wczeœniej, z badañ niezmiennie wynika, ¿e s¹ to metody selekcji najczêœciej stosowane przez firmy zatrudniaj¹ce. Zatem pracodawcy rzadko sk³aniaj¹ agencje do stosowania bardziej
trafnych metod selekcji. Z tego z kolei wynika, ¿e agencje
doradztwa personalnego nie zawsze mog¹ stosowaæ trafne
predyktory selekcji, a w niektórych przypadkach s¹ powstrzymywane przed ich wykorzystaniem.
3. 2. Kwalifikacje pracowników agencji
Muchinsky (1986) zwraca uwagê, ¿e niektóre testy psychologiczne, takie jak inwentarze osobowoœci, musi przeprowadziæ osoba przeszkolona. Bardzo niewiele agencji zatrudnia personel przygotowany do stosowania takich metod
oceny. W rezultacie, agencje mog¹ nie byæ szczególnie zainteresowane wprowadzeniem metod selekcji, których nie
znaj¹, nawet jeœli s¹ one bardziej trafne. Jednak¿e, niektórzy respondenci w badaniach wyrazili chêæ zlecenia przeprowadzenia testów psychologicznych i analiz grafologicznych specjalistom spoza firmy. Zatrudnienie specjalisty
mo¿e zatem nie byæ tak wa¿ne jak gotowoœæ agencji do zlecenia komuœ przeprowadzenia czêœci oceny.
3. 3. Wp³yw na kandydatów
Pracownicy agencji doradztwa personalnego mog¹ stosowaæ wywiad równie¿ dlatego, ¿e jako technika selekcji
o wysokiej trafnoœci fasadowej pozwala osi¹gn¹æ dwa,
zwi¹zane ze sob¹ cele:
1) zmniejszyæ dystans pomiêdzy kandydatem i klientem,
2) przygotowaæ kandydata do rozstrzygaj¹cej rozmowy.
Odnosz¹c siê do punktu pierwszego nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
przez znaczn¹ czêœæ procesu selekcji klient pozostaje w cieniu, oddalony od kandydata. Klienci i kandydaci nie spotykaj¹ siê, a¿ do czasu rozstrzygaj¹cej rozmowy, chocia¿
klienci bêd¹ mieli dostêp do szczegó³owych raportów na te-
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mat ka¿dego kandydata, które s¹ spisane i przygotowane
przez doradcê. Dla kandydatów firma zatrudniaj¹ca a¿ do
rozstrzygaj¹cej rozmowy pozostaje abstrakcj¹, czymœ, co
sobie wyobra¿aj¹, ale nie w pe³ni znaj¹ ani rozumiej¹. Kandydaci i klienci s¹ zatem w znacznym stopniu zale¿ni od
zdolnoœci doradcy do zmniejszenia tego dystansu. Konsultanci zmniejszaj¹ dystans czêœciowo dziêki zastosowaniu
technik o wysokiej trafnoœci fasadowej, np. wywiadu, które
czyni¹ proces rekrutacji mniej bezosobowym.
Jednak¿e wywiad stwarza równie¿ mo¿liwoœæ takiego
przygotowania kandydatów, aby mogli zaprezentowaæ swoj¹
bieg³oœæ w zakresie roli przeznaczonej im w firmie w czasie
rozstrzygaj¹cej rozmowy. Pracownicy agencji doradztwa
personalnego osi¹gaj¹ to dziêki starannemu procesowi dyskretnego trenowania, przygotowañ i re¿yserowania (Clark
i Salaman, 1989). Przeprowadzaj¹ próbne wywiady, organizuj¹ spotkania, na których intensywnie informuj¹ kandydatów o kliencie-firmie, oraz dziêki szczegó³owym analizom historii kariery zawodowej kandydata okreœlaj¹, w jakim
stopniu odpowiadaj¹ sobie wymagania klienta oraz doœwiadczenie i aspiracje kandydata dotycz¹ce przysz³ej pracy. Podsumowuj¹c, doradcy próbuj¹ ukszta³towaæ „charakter” kandydata w taki sposób, aby podczas koñcowego
wywiadu móg³ „zaprezentowaæ siê jako spójne, trwa³e i profesjonalne uosobienie roli” (Hofl, 1995, s. 54). Dziêki intensywnym æwiczeniom (to jest praktyce i powtarzaniu) kandydat jest zdolny do doskona³ego wyst¹pienia, w którym
nie ma pomy³ek, b³êdów czy gaf. W ten sposób mog¹ sprawiæ
wra¿enie spontanicznoœci i naturalnoœci. Przygotowanie nie
ogranicza siê jednak do werbalnych i fizycznych dzia³añ
kandydatów, ale obejmuje równie¿ ich wygl¹d. W kilku analizowanych agencjach doradztwa personalnego wspomniano, ¿e niektórzy klienci nie wyobra¿aliby sobie zatrudnienia
osoby, która jednego dnia nosi krawat w paski, drugiego
br¹zowe zamszowe buty, a przy kolejnej okazji ma brodê.
Doradcy próbuj¹ zatem uzyskaæ zgodnoœæ pomiêdzy wygl¹dem i zachowaniem.
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3. 4. Ocena dopasowania osoby do organizacji
W literaturze istnieje ukryte za³o¿enie, ¿e doradcy personalni stosuj¹ wywiad jako metodê selekcji aby oceniæ, czy
kandydaci spe³niaj¹ odpowiednie wymagania, zwykle definiowane jako wiedza, umiejêtnoœci i zdolnoœci potrzebne do
wykonania okreœlonej pracy. W tym artykule sugerujemy,
¿e byæ mo¿e jest to niepe³ny obraz wykorzystania wywiadu
przez agencje doradztwa personalnego, które stosuj¹ go
równie¿ po to, aby przygotowaæ kandydatów, zareklamowaæ firmê i przygotowaæ sobie miejsce do dalszych dzia³añ.
Sugerujemy tak¿e, i¿ doradcy personalni wybieraj¹ wywiad nie dlatego, aby oceniæ, czy kandydat spe³nia kryteria
pracy lub oceniæ odpowiednioœæ miêdzy osob¹ a prac¹ (person-job fit, PJF), lecz aby okreœliæ, czy kandydat spe³nia
wymagania firmy lub oceniæ odpowiednioœæ miêdzy osob¹
i firm¹ (person-organisation fit, POF).
Chocia¿ nie znamy ¿adnych badañ, które analizowa³yby
ten problem w odniesieniu do agencji doradztwa personalnego, istniej¹ dane w pokrewnych dziedzinach, które wydaj¹ siê potwierdzaæ nasz¹ tezê. Wiemy, ¿e ogólnie firmy
zajmuj¹ce siê selekcj¹ zainteresowane s¹ zarówno ocen¹
PJF jak i POF. I tak np. Bowen i in., (1991) dokonali przegl¹du metod selekcji stosowanych w trzech nowo powstaj¹cych firmach amerykañskich. Stwierdzili, ¿e firmy te po³o¿y³y ogromny nacisk na znalezienie ca³ego personelu,
który pasowa³by do wartoœci reprezentowanych przez firmê oraz posiada³by konieczne zdolnoœci i umiejêtnoœci Ten
nacisk by³ tak silny, ¿e wybrani kandydaci spêdzali osiemnaœcie godzin wype³niaj¹c ró¿ne rodzaje testów selekcji
oceniaj¹cych POF. Ponadto wiemy, ¿e osoby przeprowadzaj¹ce wywiad s¹ sk³onne wybieraæ tych kandydatów, o których s¹dz¹, ¿e dobrze „pasuj¹” do organizacji (Cable, 1995).
Na przyk³ad, Rynes i Gerhart (1990) analizowali rekrutacjê absolwentów, którzy ukoñczyli szko³ê znan¹ z bardzo
wysokiego poziomu w zakresie finansów. Stwierdzili, ¿e
przeprowadzaj¹cy wywiad bardziej zajmowali siê ocen¹
tego, jak bardzo kandydat „pasuje” do organizacji, ni¿ jak
dobrze bêdzie wykonywa³ pracê, poniewa¿ to ostatnie za-
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pewnia³a szko³a, któr¹ ukoñczy³. Doradcy personalni s¹
zwykle w podobnej sytuacji, poniewa¿ celem wstêpnych badañ dotycz¹cych zatrudnienia jest znalezienie potencjalnych
kandydatów, którzy dotychczas odnosili sukcesy w podobnych rolach. Zatem, doradcy personalni czêsto spotykaj¹ siê
tylko z takimi ludŸmi, o których ju¿ wiedz¹, ¿e posiadaj¹ wymagane w pracy umiejêtnoœci i zdolnoœci. W takich przypadkach PJF mo¿na uznaæ za pewnik. Ponadto, stopieñ specjalizacji w miejscach pracy, którymi zwykle zajmuj¹ siê
doradcy personalni jest taki, ¿e trudno jest doradcom-niespecjalistom oceniæ PJF. Doradca personalny koncentruje
siê na tym, w jak du¿ym stopniu dowiedzione umiejêtnoœci
i zdolnoœci przenios¹ siê do nowego œrodowiska Obecnie,
chocia¿ badacze aktywnie poszukuj¹ sposobów oceny POF
(na przyk³ad Billsbery, 1997; Cable, 1995; Kristof-Brown,
1997; O,Reilly i in., 1991), jedyn¹ metod¹ oceny POF dostêpn¹ dla firm zajmuj¹cych siê selekcj¹ jest wywiad (Karen i Graves, 1994)1.
3. 5. Uk³ad si³
Jak opisaliœmy wczeœniej, podejœcie psychometryczne
w doborze przekazuje kompetencje do podejmowania decyzji firmom dokonuj¹cym selekcji i to one decyduj¹, jak zareklamowaæ pracê, jakich metod selekcji u¿yæ i z kim umówiæ
siê na spotkanie. Zwróciliœmy uwagê, ¿e istniej¹ dwa punkty krytyczne w tym podejœciu:
1) rosn¹ce zrozumienie, i¿ rekrutacja personelu jest
procesem dwukierunkowym,
2) proces selekcji ma wp³yw na kandydata.
Rekrutacja przez agencje doradztwa personalnego wzmacnia te czynniki. Kiedy doradca personalny wykonuje zadanie poszukuj¹c kandydata – zamiast analizy wczeœniej
zgromadzonej bazy danych dotycz¹cych specjalistów w tej

1
Jednym z kierunków poszukiwañ metod pomiaru POF s¹
prace wykorzystuj¹ce heksagonalny model Hollanda. Szerzej na
ten temat pisze w II czêœci tej ksi¹¿ki Cz. S. Nosal (przyp. red.).
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dziedzinie – staje siê sprzedawc¹ a osoba, do której siê
zwróci – kupuj¹cym. Jest to ca³kowite odwrócenie sytuacji
proponowanej w podejœciu psychometrycznym, które prowadzi do zmiany w uk³adzie si³ pomiêdzy kandydatem
(którego ju¿ nie mo¿na prawid³owo okreœlaæ „zg³aszaj¹cym
siê”) i doradc¹ lub organizacj¹ zatrudniaj¹c¹. Prawdopodobn¹ jest wtedy sytuacja, ¿e kandydat uzyska informacjê:
„chcemy z tob¹ porozmawiaæ, poniewa¿ wiemy, ¿e odnosisz
sukcesy w tej dziedzinie”. To potwierdza przekonanie kandydata, ¿e jest dobrym pracownikiem, ¿e dostrze¿ono go
poza firm¹ i jest po¿¹dany w swoim obecnym miejscu pracy. Taka osoba wystêpuje z pozycji si³y i to wp³ywa na techniki selekcji, których doradca personalny mo¿e u¿yæ. Testy
zdolnoœci, predyspozycji i oœrodki oceny staj¹ siê niepotrzebne, poniewa¿ doradca ju¿ wie, ¿e kandydat posiada
wymagane umiejêtnoœci. Ponadto, doradcy wiedz¹ o ryzyku, ¿e kandydat po prostu zrezygnuje z mo¿liwoœci podjêcia
pracy z powodu niedogodnoœci zwi¹zanych z sytuacj¹ osoby
testowanej. Testy osobowoœci charakteryzuj¹ siê wy¿sz¹
trafnoœci¹ fasadow¹ z powodów wyszczególnionych powy¿ej,
zwi¹zanych z POF. Wiemy, ¿e kandydaci ogólnie s¹ bardziej
zadowoleni i wol¹, kiedy przeprowadza siê z nimi wywiad
ni¿ wtedy, gdy stosuje siê testy osobowoœci, predyspozycji
czy zdolnoœci (Fletcher, 1992). Jeœli przyjmiemy, ¿e kandydaci rzeczywiœcie „trzymaj¹ w rêku” wszystkie karty, wówczas nie dziwi fakt, ¿e doradcy personalni stosuj¹ przede
wszystkim wywiady. W wielu sytuacjach jest to nie tylko
jedyna w³aœciwa metoda selekcji, ale równie¿ jedyna metoda, któr¹ kandydaci zaakceptuj¹.

4. WNIOSKI
Agencje doradztwa personalnego w czterech badanych
krajach stosuj¹ generalnie metody selekcji o niskiej trafnoœci, przede wszystkim wywiad nieustrukturalizowany i listy polecaj¹ce. Istnieje istotna statystycznie ró¿nica pod
wzglêdem stosowania listów polecaj¹cych i grafologii pomiê-
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dzy Francj¹ i Wielk¹ Brytani¹, oraz tymi dwoma krajami
oraz W³ochami i Niemcami. Sugerowano, ¿e agencje doradztwa personalnego mog¹ stosowaæ techniki o niskiej trafnoœci, poniewa¿ trafnoœæ nie jest podstawowym standardem,
zgodnie z którym ocenia siê ich u¿ytecznoœæ. Oprócz trafnoœci agencje doradztwa personalnego stosuj¹ piêæ innych
standardów oceny. W³aœnie kombinacja tych czynników prowadzi do utrzymywania siê metod selekcji o niskiej trafnoœci w agencjach doradztwa personalnego.
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