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УСПЕХ НА ПОСЛУ
Сажетак

У овом ра ду су опи са ни и при ка за ни основ ни на цр ти 
кри те ри јум ске ва ља но сти тех ни ка у про фе си о нал ној 
се лек ци ји. На кон то га, при ка за ни су не ки од кључ них 
ре зул та та свет ских ис тра жи ва ња о пре дик тив ној 
сна зи, кон крет но, те сто ва ког ни тив них спо соб но сти, 
те сто ва лич но сти, ин тер вјуа и цен та ра за про це ну. 
Ре зул та ти го во ре у при лог то ме да је ин те ли ген ци ја, 
на пр вом ме сту оп шта мен тал на спо соб ност, нај бо
љи пре дик тор успе ха на по слу, за тим цен три за про
це ну, док је ин тер вју нај сла би ји пре дик тор, по го то во 
уко ли ко ни је струк ту и ран и стан дар ди зо ван. На кра ју 
ра да су да те смер ни це о то ме ка да и на ко ји на чин би 
тре ба ло ко ри сти ти ове тех ни ке у свр хе се лек ци је, ба
зи ра не на њи хо вим пред но сти ма и не до ста ци ма.
Кључ не ре чи: кри те ри јум ска ва ли да ци ја, про фе си о
нал на се лек ци ја, пси хо ло шки те сто ви, ин тер вју, цен
три за про це ну.

Pро фе си о нал на се лек ци ја пред ста вља је дан од мо жда нај зна чај
ни јих про це са и пред ме та ис тра жи ва ња у окви ру ин ду стриј

ске/ор га ни за ци о не пси хо ло ги је, осли ка ва ју ћи је дан од ње них нај
ва жни јих ци ље ва – ускла ђи ва ње ка рак те ри сти ка љу ди са ка рак те
ри сти ка ма рад ног ме ста. Осла ња ју ћи се на при ступ и схва та ње о 
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по сто ја њу ин ди ви ду ал них раз ли ка, циљ се лек ци о ног про це са је 
иден ти фи ка ци ја оних кан ди да та ко ји по сво јим ка рак те ри сти ка ма, 
осо би на ма нај бо ље од го ва ра ју зах те ви ма по сла. То им пли ци ра да 
ве ли ки део успе ха на по слу за ви си од дис по зи ци о них, уро ђе них 
или ра но сте че них осо би на, ко је су ста бил не, ре ла тив но трај не и 
от пор ни је на про ме не. Сто га је ве о ма ва жно при сту пи ти си сте мат
ском про це су про фе си о нал не се лек ци је и не до но си ти од лу ке о за
по сле њу ad hoc и на ба зи ире ле вант них кри те ри ју ма. Гле да но са 
аспек та вла сни ка пред у зе ћа, до бар ка дар зна чи ма ње тро шко ва1), 
а гле да ју ћи са аспек та пси хо ло га ра да и ор га ни за ци је, по тен ци јал
ни про бле ми и об ли ци па то ло ги је ра да се ква ли тет ном се лек ци јом 
мо гу зна чај но ума њи ти. Ме ђу тим, ја сно је да на ква ли тет не рад не 
пер фор ман се зна чај но ути чу и ор га ни за ци о ни ам би јент, при ступ 
упра вља ња људ ским ре сур си ма и др. Али у сва ком слу ча ју, нај
по вољ ни ја ор га ни за циј ска сре ди на не мо же до ве сти до вр хун ских 
пер фор ман си за по сле них уко ли ко они не ма ју по тен ци ја ла и уко
ли ко ни су „ство ре ни“ за од ре ђе ни по сао. Сто га, се лек ци ја пред
ста вља зна чај ну осно ву успе ха и пре вен тив ну ме ру у сма њи ва њу 
по тен ци јал них про бле ма на ра ду.

Про фе си о нал на се лек ци ја је сло жен про цес ко ји се са сто ји из 
ви ше хро но ло шки од ре ђе них фа за: ана ли за по сла, за кљу чи ва ње о 
кри те ри ју ми ма се лек ци је (прет ход но, за кљу чи ва ње о пре дик то ри
ма успе шно сти и њи хо ва ва ли да ци ја), од ре ђи ва ње ме то да и тех
ни ка за ме ре ње и про це ну кри те ри ју ма, ис пи ти ва ње и оце њи ва ње 
кан ди да та, до но ше ње од лу ке о пред ло гу нај ком пе тент ни јих кан ди
да та и пи са ње из ве шта ја, пра ће ње ефе ка та се лек ци је и ва ли да ци ја 
це лог про це са. Сва кој од на бро ја них фа за је по све ћен ве ли ки број 
на уч них пу бли ка ци ја и ис тра жи ва ња, ме ђу тим нај ве ћу па жњу за
у зи ма ва ли да ци ја пре дик то ра успе шно сти, од но сно кри те ри јум ска 
ва ли да ци ја. 

У скла ду са тим, циљ овог ра да је при каз и ана ли за ре зул та та 
до са да шњих ис тра жи ва ња и са зна ња у обла сти кри те ри јум ске ва
ли да ци је у се лек ци ји.  Кроз рад ће би ти при ка за ни основ ни на цр ти 
ва ли да ци је, ре зул та ти ис тра жи ва ња о ва лид но сти ин те ли ген ци је, 
осо би на лич но сти и нај ва жни јих тех ни ка у се лек ци ји у пред ви ђа
њу успе ха на по слу, ин тер вјуа и цен та ра за про це ну.  

1) Видети у: Ј. Е. Hunter, R. F. Hunter, „Validity and Utility of Aleternative Predictors of Job 
Performance“, Psychological Bulletin, vol. 96/1, 1984, pp. 7298.
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ОСНОВ НИ НА ЦР ТИ КРИ ТЕ РИ ЈУМ СКЕ ВА ЛИ ДА ЦИ ЈЕ

Ка да се кан ди да ти при ја ве на кон курс, нај бо ље би би ло ка да 
би смо мо гли све да их при ми мо на од ре ђе но вре ме, а за тим оне ко
ји се по ка жу као нај у спе шни ји да за др жи мо. Ме ђу тим, ја сно је да 
је то ско ро не из во дљи во и да у окви ру се лек ци о ног те сти ра ња не 
мо же мо ме ри ти рад не пер фор ман се кан ди да та на бу ду ћем по слу. 
Сто га, мо ра мо да про на ђе мо и ме ри мо ка рак те ри сти ке ко је ће мо ћи 
вер но да за ме не ме ре ње же ље ног. Од но сно, мо ра мо да иден ти фи
ку је мо оне ва ри ја бле ко је су зна чај но по ве за не са ин ди ка то ри ма 
успе ха на по слу. Про мен љи ве и мер ни ин стру мен ти ко ји за до во
ља ва ју те усло ве су кри те ри јум ски ва лид ни. У прин ци пу ,,кри те
ри јум ска ва лид ност се од но си на по ве за ност (ко ре ла ци ју) те ста 
са не ком екс тер ном ва ри ја блом – критеријумом``.2) Кри те ри јум је 
за пра во оно што би смо же ле ли да ме ри мо, у овом слу ча ју успех 
на по слу. У ли те ра ту ри се овај тип ва лид но сти мо же сре сти и као 
праг мат ска, ем пи риј ска, ди јаг но стич ка, си мул та на па чак и ста ти
стич ка ва ља ност. У осно ви, кри те ри јум ска ва лид ност се од но си на 
ко ре спон ден ци ју не ког мер ног ин стру мен та, на пр вом ме сту те ста, 
са же ље ним кри те ри ју мом. 

Да би смо мо гли ва ли ди ра ти пре дик то ре, по треб но је од ре ди
ти шта су кри те ри ју ми, шта је то што би смо же ле ли да ме ри мо. 
Кри те ри ју ми се мо гу по де ли ти на ,,чврсте‟ (објек тив но, кван ти
та тив но мер љи ве) и ,,меке‟ (они ко ји се не мо гу пре бро ја ти, не го 
зах те ва ју про це ну). Че сто се у прак си узи ма је дан кри те ри јум – 
успех/не у спех, али је да нас по зна то да је успех ви ше ди мен зи о на
лан. По сто ји ви ше аспе ка та по слов не уло ге и је дан рад ник не мо ра 
под јед на ко би ти успе шан у свим.3) Не ки од нај че шћих кри те ри ју ма 
су: ре зул та ти ра да, рад на ди сци пли на, ме ђу људ ски од но си, са мо
стал ност и др. 

На цр та кри те ри јум ске ва ли да ци је у обла сти успе шно сти на 
ра ду има ви ше, а ов де су при ка за ни са мо не ки: лон ги ту ди нал на 
ва ли да ци ја, исто вре ме на ва ли да ци ја и уна кр сна ва ли да ци ја. Лон
ги ту ди нал на ва ли да ци ја под ра зу ме ва да се на кан ди да ти ма при ме
ни од ре ђе на ба те ри ја те сто ва или не ке дру ге тех ни ке, као што су 
на при мер узо рак по сла, цен три за про це ну и ин тер вју, за тим ка да 

2) С. Фајгељ, Психометрија, Центар за примењену психологију, Београд, 2009, стр. 309.
3) Детаљније видети у: L. Millward, Understanding Occupational and Organizational 

Psychology,  SAGE Publications, London, 2005, pp. 136141.
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се они при ме пра ти се њи хо ва успе шност на по слу. Ме ђу тим, да 
би овај вид ва ли да ци је у пот пу но сти за до во ља вао пси хо ме триј ске 
кри те ри ју ме, тре ба ло би при ми ти све рад ни ке и пра ти ти пер фор
ман се оних ко ји се по ка жу успе шним, као и оне ко ји се по ка жу не
у спе шним и он да ана ли зи ра ти по ве за но сти. Али на рав но, при ми
ти све при ја вље не кан ди да те је не мо гу ће, сто га се пра те ре зул та ти 
са мо оних ко ји су при мље ни на по сао. Овај тип на цр та омо гу ћа ва 
ус по ста вља ње ди рект не ве зе на ис тој гру пи ис пи та ни ка из ме ђу ре
зул та та на се лек ци о ним тех ни ка ма и успе ха на по слу, али не до ста
так је ма ли и не ре пре зен та ти ван узо рак, тра је ду го  и пре дик то ри 
се ва ли ди ра ју на кон од лу ке о за по сле њу. На рав но, ова ко до би је ни 
ре зул та ти се мо гу при ме њи ва ти у окви ру на ред них се лек ци ја за 
исте и слич не по сло ве. 

Исто вре ме на или си мул та на ва ли да ци ја је на црт у ко јем се 
про це њу је успе шност за по сле них на од ре ђе ном по слу, а исто
вре ме но се ти исти рад ни ци те сти ра ју и про це њу ју тех ни ка ма и 
мер ним ин стру мен ти ма ко ји се мо гу ко ри сти ти у се лек ци ји. Овај 
на црт омо гу ћа ва од ре ђе ње ко е фи ци је на та ва лид но сти пре дик то ра 
пре са мог про це са се лек ци је и зах те ва мно го ма ње вре ме на. Ме
ђу тим, не до ста так је опет не ре пре зен та ти ван узо рак. Од но сно, ако 
нпр. ор га ни за ци ја по слу је до бро, прет по ста вља се да је и ве ћи на 
рад ни ка успе шна и сто га има мо сма ње ну ва ри ја бил ност, ко ја због 
ре стрик ци је оп се га мо же до ве сти до сма ње ња ко е фи ци је на та. Са 
дру ге стра не, про блем мо же би ти уко ли ко се ор га ни за ци ја на ла зи у 
кри зи, по слу је ло ше, рад ни ци по ка зу ју ли ше пер фор ман се и сто га 
кроз овај на црт мо же мо пред ви ђа ти не у спех, а не успех на по слу. 

На црт уна кр сне ва ли да ци је је у прин ци пу кон ци пи ран као 
про ве ра ва лид но сти и ста бил но сти не ког већ про ве ре ног мер ног 
ин стру мен та. Од но сно, про ве ра ва се да ли је мер ни ин стру мент 
ва ли дан на раз ли чи тим по пу ла ци ја ма, пре ма раз ли чи тим кри те ри
ју ми ма, на дру гим слич ним по сло ви ма и у раз ли чи том вре мен ском 
пе ри о ду. Ако је тест или не ка дру га тех ни ка про це не ва лид на и 
ста бил на, оче ку је се да је ге не ра ли за бил на. 

У сва ком слу ча ју сва ки од ових на цр та има сво је пред но сти 
и не до стат ке. Ме ђу тим, тре ба има ти у ви ду и њи хов за јед нич ки 
не до ста так, ко ји се па жљи вим пла ни ра њем на цр та мо же ми ни
ми зи ра ти, а то је ути цај ве ли ког бро ја мо де ра тор ских ва ри ја бли. 
На пр вом ме сту је то обу ка и рад но ис ку ство, јер код си мул та ног 
и уна кр сног на цр та пре дик то ре ва ли ди ра мо на узор ку већ за по
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сле них и уве жба них љу ди, али и у окви ру лон ги ту ди нал ног на цр
та пер фор ман се ис пи та ни ка про це њу је мо на кон обу ке и ка да већ 
стек ну не ко ис ку ство и адап ти ра ју се на ор га ни за ци ју. По ред рад
ног ис ку ства, на успех на по слу ути че ве ли ки број си ту а ци о них и 
ор га ни за ци о них фак то ра, ко ји мо гу зна чај но мо де ри ра ти по ве за
но сти ко ју про це њу је мо. Је дан од на чи на за ми ни ми зи ра ње мо де
ра тор ских и ме ди ја тор ских ва ри ја бли је сте ста ти стич ка кон тро ла, 
од но сно укљу чи ва ње тих про мен љи вих у на црт и пар ци ја ли за ци ја 
њи хо вих ва ри јан си. 

КОГ НИ ТИВ НЕ СПО СОБ НО СТИ КАО ПРЕ ДИК ТО РИ 
УСПЕ ХА НА ПО СЛУ

Да нас је по зна то и ја сно, што по твр ђу ју мно га ис тра жи ва ња 
и прак са, да је успех у по слу ви ше ди мен зи о на лан и да за ви си од 
зна ња, спо соб но сти, осо би на лич но сти, ин те ре со ва ња, мо ти ва ци
је итд. Ме ђу тим, пр ва ис тра жи ва ња се од но се на до во ђе ње успе ха 
на по слу у ве зу са ин те ли ген ци јом и мо же се ре ћи да су та ква ис
тра жи ва ња и да нас ве о ма ак ту ел на.4) Али, пре не го што се кре не 
на при каз и ана ли зу ис тра жи ва ња на те му пре дик тив не сна ге, би
ће украт ко при ка за на исто ри ја раз во ја те о ри ја спо соб но сти. Пр ви 
тест ин те ли ген ци је био је Би не ов тест, на ме њен про це ни спрем
но сти де це за упис у шко лу, ко ји је да нас ак ту е лан и пу но пу та 
ре ви ди ран. На осно ву овог те ста су кон стру и са ни и пр ви те сто
ви за про це ну ин те ли ген ци је од ра слих, а то су Ал фа и Бе та ар
мисјки те сто ви ко ји су се при ме њи ва ли у САД у окви ру се лек ци је 
ре гру та за Пр ви свет ски рат. Је дан од зна чај них име на ка да је реч 
о ин те ли ген ци ји, ко ји је уче ство вао у овим те сти ра њи ма је био и 
Век слер, чи је ска ле се и дан да нас ко ри сте у окви ру ин ди ви ду ал
ног и кли нич ког те сти ра ња. Ме ђу тим, ни Би не, а ни Век слер, иако 
су по ку ша ва ли да об ја сне шта је то ин те ли ген ци ја, ни су по ну ди ли 
пра ву те о ри ју. Пр ва те о ри ја ког ни тив них спо соб но сти је те о ри ја Г 
фак то ра (G Fac tor The ory) Чар лса Спир ма на.5) Спир ман је сма трао 
да по сто ји је дан оп шти фак тор спо соб но сти, ко ји је он на звао Г 
фак тор, ко ји пред ста вља оп шти мен тал ни ка па ци тет, ко ји се цр пи 

4) Видети у: Hunter исто; Bertua et al, „The predictive validity of cognitive ability tests: A UK 
metaanalysis“, Journal of Occupational and Organizational Psychology, vol.78, 2005, рр. 
387409.

5) C. E. Spearman, “’General Intelligence’, Objectively Determined and Measured”,  American 
Journal of Psychology, vol. 15, 1904, pp. 201293.
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кроз све ког ни тив не опе ра ци је. Ме ђу тим, вр ло бр зо те о ри ја Г фак
то ра до би ја уда рац од стра не Лу и са Тер сто на6) ко ји за кљу чу је да 
не по сто ји је дан оп шти фак тор ин те ли ген ци је, не го ви ше не за ви
сних фак то ра, ме ђу ко ји ма су спа ци јал ни, пре цеп тив ни, ну ме рич
ки, вер бал ни и др. По ред Тер сто на, је дан од ве о ма ва жних ауто ра, 
Реј монд Бер нард Ка тел,7) та ко ђе кроз сво ју те о ри ју спо соб но сти 
од ба цу је по сто ја ње Г фак то ра и у пр ви план ис ти че два ти па спо
соб но сти ко је су у не за ви сном од но су и хи јер хиј ски нај ви ше, флу
ид не и кри ста ли зо ва не спо соб но сти. 

Ме ђу тим, по ред две те о ри ја ве о ма зна чај них ауто ра по сто ја ње 
Г фак то ра ни је од ба че но. Ке рол8) је ин те гри сао ра до ве Спир ма на, 
Ка те ла, Хор на и др. и пред ло жио те о ри ју три стра ту ма ко ји су хи
је рар хиј ски по ста вље ни, где се на вр ху на ла зи оп шти Г фак тор, 
за тим ис под ње га кри ста ли зо ва не и флу ид не спо соб но сти, а на дну 
хи јер хи је спе ци фич не и кон крет не спо соб но сти, као што су нпр. 
ну ме рич ке. На кон ње го вог обим ног ра да, мо же се ре ћи да је ус по
ста вљен ре ла тив ни кон сен зус око тзв. ЦХЦ (CHC) па ра диг ме, од
но сно Ка телХорнКе ро ло ва (Cat tell – Horn – Car roll) па ра диг ме.9) 

Ис тра жи ва ња на те му кри те ри јум ске ва ли да ци је има то ли ко 
мно го да би се чи та ва јед на мо но гра фи ја мо гла на пи са ти у ко јој би 
се са мо на во ди ли ре зул та ти истих. Ва ли ди ра ни су мно ги те сто ви 
спо соб но сти, али ипак нај ви ше ра до ва се од но си на ва ли да ци ју те
сто ва за ме ре ње оп ште мен тал не спо соб но сти. Јед ну од пр вих сту
ди ја на ову те му је спро вео Ги зе ли10) ко ји је за кљу чио да је оп шта 
мен тал на спо соб ност зна ча јан пре дик тор успе ха на тре нин гу и ра
ду код ско ро свих фа ми ли ја по сло ва. Та ко ђе, за кљу чио је да што је 
по сао ком плек сни ји то је ин те ли ген ци ја зна чај ни ји пре дик тор. Па 
та ко, ко е фи ци јент ва лид но сти ин те ли ген ци је као пре дик то ра успе
шно сти се кре ће од 0.27 код нај ма ње ком плек сних до 0.61 (то зна
чи да ин те ли ген ци ја об ја шња ва од 9% до 36% успе ха на ра ду) код 

6) L. L. Thurstone, “The Isolation of Seven Primary Abilities”, Psychological Bulletin, vol. 33, 
1936, pp. 780781.

7) Поред Катела свакако треба споменути и Хорна (Horn) који је независно од њега такође 
закључио о постојању два типа способности које одговарају флуидним и кристализо-
ваним. У литератури се често говори о КателХорновој теорији способности, јер су 
касније они и сарађивали.

8) Carroll, J. B,  Human Cognitive Abilities, Cambridge University Press, New York, 1993.
9) Детаљније видети у: G. Taub et al, “Effects of General and Broad Cognitive Abilities on 

Mathematics Achievement from Kindergarten Trough High School”, School Psychology 
Quarterly, vol. 23, 2008, pp. 187198.

10) Видети у: Hunter & Hunter, исто.
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нај ком плек сни јих по сло ва. У сво јој сту ди ји, Ги зе ли је ис пи ти вао и 
пре дик тив ну ва лид ност не ко ли ко спе ци фич них фак то ра спо соб но
сти: спа ци јал них, ме ха нич ких и пер цеп тив них и та ко ђе за кљу чио 
да су све три зна чај ни пре дик то ри успе ха, ко ји су опет ва жни ји ка
ко је по сао ком плек сни ји. 

Хан тер је у ви ше сту ди ја11) та ко ђе до шао до ре зул та та да је оп
шта мен тал на спо соб ност зна ча јан пре дик тор успе ха на обу ци и на 
ра ду за све по сло ве, ком плек сне и оне ма ње ком плек сне. На рав но, 
ко е фи ци јен ти су ви ши ка ко је по сао сло же ни ји. Па та ко, код нај
ком плек сни јих по сло ва (као што је онај ру ко во ди ла ца) ка да успех 
про це њу ју су пер ви зо ри, ко е фи ци јент ва лид но сти ин те ли ген ци је 
из но си 0.58. Ме ђу тим, ка да се успех на ра ду објек тив но ме ри, ко
е фи ци јент ва лид но сти код нај сло же ни јих по сло ва је чак 0.74, што 
им пли ци ра да ин те ли ген ци ја мо же об ја шња ва ти око 50% ва ри јан
се успе ха на по слу. Ко е фи ци јент ва лид но сти код нај ма ње сло же
них по сло ва, ка да успех про це њу ју су пер ви зо ри, је 0.23. По ред 
оп ште мен тал не спо соб но сти, Хан тер је про ве ра вао и ва лид ност 
те сто ва пер цеп тив них и пси хо мо тор них спо соб но сти и за кљу чио 
да су оба зна чај ни пре дик то ри, с тим да је ко е фи ци јент ви ши код 
пер цеп тив них. Као и код Ги зе ли ја, оп шта мен тал на спо соб ност 
има ве ћи ко е фи ци јент ва лид но сти у од но су на спе ци фич не фак то
ре ин те ли ген ци је.

Про је кат А (Pro ject A), ко ји пред ста вља је дан од мо жда нај ску
пљих и нај ве ћих сту ди ја по све ће них кри те ри јум ској ва ли да ци ји, је 
по твр дио пред ход не на ла зе.12) Оп шта ментaлна спо соб ност, као и 
спе ци фич ни фак то ри ин те ли ген ци је, су зна чај ни пре дик то ри успе
ха на свим по сло ви ма. Што је по сао ком плек сни ји, зна чај спо соб
но сти за успех на по слу је ве ћи. 

Бер туа и са рад ни ци13) су кроз ме таана ли тич ку сту ди ју у Ује
ди ње ном Кра љев ству ис пи ти ва ли пре дик тив ну сна гу оп ште мен
тал не спо соб но сти, као и спе ци фич них фак то ра, вер бал ног, спа
ци јал ног, ну ме рич ког и пер цеп тив ног пре ма успе ху на обу ци и 

11) J.E. Hunter, „Cognitive Ability, Cognitive Aptitudes, Job Knowledge, and Job Performance“, 
Journal of Vocational Behavior, vol. 29, 1986, pp 340362; Hunter & Hunter, исто; F. 
L. Schmidt & J. E. Hunter, “The Validity and Utility of Selection Methods in Personnel 
Psychology: Practical and Theoretical Implications of 85 Years of Research Findings”, 
Psychological Bulletin, vol. 124/2, 1998, pp. 262274.

12) F. L. Schmidt, D. S. Ones, & J. E. Hunter, „Personnel selection”,  Annual Review of 
Psychology, vol. 43, 1992, pp. 627–670.

13) Bertua et al, исто.
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успе ху на ра ду До шли су до сле де ћих ре зул та та: ка да је реч о успе
ху на по слу нај ви ши ко е фи ци јент ва лид но сти има ју пер цеп тив не 
спо соб но сти, за тим оп шта мен тал на спо соб ност, ну ме рич ка, вер
бал на, па спа ци јал на. Ме ђу тим, нај ви ши ко е фи ци јент ва лид но сти 
ка да је реч о успе ху на обу ци има ју ну ме рич ке спо соб но сти, па на 
дру гом ме сту оп шта мен тал на спо соб ност и пер цеп тив не спо соб
но сти, за тим вер бал не и на кра ју спа ци јал не спо соб но сти. Слич ни 
ре зул та ти су до би је ни и у ме таана ли тич кој сту ди ји на про сто ру 
Евро пе, ко ју су спро ве ли Сал да го и са рад ни ци,14) с тим да оп шта 
мен тал на спо соб ност има нај ви ши ко е фи ци јент ва лид но сти ка ко 
код успе ха на обу ци, та ко и код успе ха на по слу.

Оп шти за кљу чак ка да је реч о кри те ри јум ској ва ли да ци ји те
сто ва спо соб но сти је вр ло очи гле дан. Ин те ли ген ци ја, од но сно оп
шта мен тал на спо соб ност, као и спе ци фич не спо соб но сти, су зна
чај ни пре дик то ри успе ха на по слу. Спо соб но сти опи су ју од 25% до 
50% успе ха на по слу, што је ве о ма мно го ка да се узме у об зир ве ли
ки број сре дин ских и ор га ни за ци о них фак то ра ко ји на ње га ути чу. 

Ка да се ана ли зи ра ју ре зул та ти на ве де них ис тра жи ва ња, мо
же се за кљу чи ти да је зна ча јан мо де ра тор из ме ђу ин те ли ген ци је 
и успе ха на по слу за пра во њи хо ва ком плек сност и сло же ност. Од
но сно, што је по сао ком плек сни ји, спо соб но сти су кри те ри јум ски 
ва ли ди ни ји. То им пли ци ра да на осно ву спо соб но сти до бро мо же
мо да дис кри ми ни ше мо кан ди да те за јед но став ни је и сло же ни је 
по сло ве. На осно ву те сти ра ња спо соб но сти мо же мо пред ви де ти 
кон тра ин ди ка ци је успе ха за не ке по сло ве. Па та ко, ни ске спо соб
но сти кон тра ин ди ку ју успех на сло же ним по сло ви ма, али и ве о ма 
ви со ке на оним јед но став ним, ру тин ским и ин те лек ту ал но не и за
зов ним. Ме ђу тим, ако се вр ши се лек ци ја за по сло ве ко ји су ве о ма 
ком плек сни и зах те ва ју ве о ма ква ли фи ко ван и стру чан ка дар, нпр. 
за по сао елек тро ин же ње ра, ка ко ће нам те сти ра ње спо соб но сти 
по мо ћи ка да нам се на кон курс при ја ви ве ћи број кан ди да та ко ји су 
за вр ши ли фа кул тет и сви су ми ни мал но про сеч ни. Дру гим ре чи ма, 
те сти ра ње спо соб но сти до бро пра ви раз ли ку ме ђу гру па ма, али је 
сла бо дис кри ми на тив но уну тар исте гру пе. И на кра ју, про сеч но 
ин те ли ген тан чо век мо же успе шно оба вља ти ве ли ки број по сло ва, 
а у окви ру јед не стан дард не де ви ја ци је се на ла зи око 68% по пу ла
ци је. Да про се чан чо век мо же успе шно да оба вља ве ћи ну по сло ва 

14) J. F. Saldago, „Predicting job performance using FFM and nonFFM personality measures“, 
Journal of Occupational and Organizational Psychology, vol. 76, 2003, pp. 323346.
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све до че и ре зул та ти ис тра жи ва ња Ка те ла и Бер те,15) ко ји су за кљу
чи ли да по тре бе за ког ни тив ним спо соб но сти ма за цео свет ра да 
из но се про сеч но око IQ=108. Та ко да, ин те ли ген ци ја нам мо же по
слу жи ти као ко ри сна за ели ми на ци ју кан ди да та ко ји не за до во ља
ва ју усло ве, али нам те шко мо же по мо ћи да се од лу чи мо из ме ђу 
ви ше до брих.

ОСО БИ НЕ ЛИЧ НО СТИ  
КАО ПРЕ ДИК ТО РИ УСПЕ ХА НА ПО СЛУ

За раз ли ку од спо соб но сти, осо би не лич но сти су не што ка сни
је по ста ле пред мет ин те ре со ва ња у сту ди ја ма кри те ри јум ске ва ли
да ци је. Пр ве те о ри је лич но сти на ста ју знат но ка сни је у од но су на 
те о ри је спо соб но сти. 

Јед на од пр вих те о ри ја лич но сти је она Реј мон да Бер нар да Ка
те ла16). По ла зе ћи од лек сич ке хи по те зе и опи са лич но сти ко је су 
по пи са ли и кла си фи ко ва ли Ол порт и Од берт, Ка тел до ла зи до 16 
при мар них фак то ра лич но сти. Ме ђу тим, по ла зе ћи од истих опи са 
лич но сти ве ли ких број дру гих ауто ра до ла зи до пет фак то ра, од но
сно до Ве ли ких пет (Big Fi ve).17) 

Ме ђу тим, ипак је ду го тре ба ло да се ус по ста ви ре ла тив ни кон
сен зус око „пра вог бро ја“ осо би на, а то ме су нај ви ше до при не ли 
Ко ста и Мек Кре, са сво јом Пе то фак тор ском те о ри јом лич но сти 
(Fi ve Fac tor The oryFFT).18) Упра во овај мо дел Ве ли ких пет (екс
тра вер зи ја, не у ро ти ци зам, са ве сност, при јат ност и отво ре ност ка 
ис ку ству) Ко сте и Мек Креа пред ста вља во де ћу те о ри ју лич но сти у 
ли те ра ту ри, ко ја је нај ви ше ис тра жи ва на у свим обла сти ма пси хо
ло ги је, па та ко и у окви ру сту ди ја кри те ри јум ске ва ли да ци је.

Све док се ни је ус по ста вио ре ла тив ни кон се зус око пе то фак
тор ског ре ше ња, ис тра жи ва чи су би ли ве о ма скеп тич ни око упо
тре бе осо би на лич но сти као пре дик то ра успе ха на по слу. Сту ди
ја из ме ђу 50тих и 70го ди на про шлог ве ка је би ло ве о ма ма ло и 
оне су по ка зи ва ле да осо би не лич но сти ни су зна чај ни пре дик то ри 

15) Фајгељ, исто.
16) R. B. Cattell, “Confirmation and Clarification of Primary Personality Factors”, Psychometrika, 

vol. 12, 1947, pp. 197220.
17) Видети детаљније у: L. R. Goldberg, „An Alternative ‘Description of Personality’: The 

BigFive Factor Structure”, Journal of Personality and  Social Psychology, vol. 59, 1990, pp. 
12161229.

18) R. R. McCrae & P.T. Jr. Costa, Personality in Adulthood: A FiveFactor Theory Perspective, 
The Gilford Press, New York, 2003.
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успе ха или ако се и по ка жу зна чај ним, ко е фи ци јен ти ва лид но сти 
су би ли ве о ма ма ли. Је дан од раз ло га за то је био ја ко ве ли ки број 
раз ли чи тих те о ри ја и фак тор ских ре ше ња, ко ји су оне мо гу ћа ва ли 
ме таана ли тич ке сту ди је и упо ре ђи ва ња. Ме ђу тим, 90тих го ди на 
про шлог ве ка, ка да је про на ђен „за јед нич ки је зик“ у ви ду пе то фак
тор ске те о ри је лич но сти, број ис пи ти ва ња осо би на лич но сти као 
пре дик то ра успе ха се зна чај но по ве ћао. 

Ме ђу пр вим сту ди ја ма о кри те ри јум ској ва лид но сти осо би на 
лич но сти је спро ве де на од стра не Ги зе ли ја и Бер та.19) Ре зул та ти су 
по ка за ли да се ко е фи ци јент ва лид но сти за раз ли чи те фа ми ли је по
сло ва кре ће од 0.14 до 0.36, што је знат но ма ње у од но су на ва лид
ност те сто ва спо соб но сти.

90тих го ди на, Ба рик и Ма унт20)  спро во де ме таана ли тич ку 
сту ди ју, про ве ра ва ју ћи кри те ри јум ску ва лид ност осо би на лич но
сти из пе то фак тор ских ре ше ња. Кри те ри јум ске ва ри ја бле су би ле 
успех на обу ци и на ра ду за пет фа ми ли ја по сло ва. Ре зул та ти су 
по ка за ли да се као зна ча јан пре дик тор без об зи ра на гру пу по сло
ва по ка за ла са мо са ве сност, док су оста ле осо би не би ле зна чај не 
за са мо не ке по сло ве. Екс тра вер зи ја се по ка за ла као зна чај на код 
по сло ва ко ји под ра зу ме ва ју со ци јал ну ин тер ак ци ју, као што је по
сао про да ва ца и ру ко во ди о ца. По ред то га, екс тра вр зи ја се за јед но 
са отво ре но шћу по ка за ла као зна ча јан пре дик тор успе ха на обу ци. 
Ме ђу тим, тре ба ре ћи да је ко е фи ци јент ва лид но сти чак и са ве сно
сти био скро ман, што је не ке ис тра жи ва че на ве ло на за кљу чак да 
осо би не лич но сти не би тре ба ло ко ри сти ти у свр хе про фе си о нал не 
се лек ци је.

Сал да го у ме таана ли тич кој21) сту ди ји за кљу чу је да су те сто
ви пе то фак тор ских мо де ла лич но сти бо љи пре дик то ри од те сто ва 
непе то фак тор ских мо де ла. Са ве сност и емо ци о нал на ста бил ност 
у пе то фак тор ским мо де ли ма има ју сле де ће пре дик тив не вред но сти 
0.28 и 0.16, док у непе то фак тор ским мо де ли ма  0.18 и 0.05  Исти 
аутор на осно ву мул ти ре гре си о не ана ли зе за кљу чу је да по ред зна
чај ног до при но са оп ште мен тал не спо соб но сти, са ве сност (12%) 

19) E. E. Ghiselli &  R. P. Barthol, “The validity of personality inventories in the selection of 
employees”,  Journal of Applied Psychology, 37/1, 1953, pp. 18–20.

20) M. R. Barrick & M. K. Mount, “The BigFive personality dimensions in job performance: a 
metaanalysis”,  Personnel Psychology, vol. 44, 1991, pp. 10–26.

21) Saldago, исто.
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и емо ци о нал на ста бил ност (7%) зна чај но по ве ћа ва ју пре дик ци ју 
успeха на по слу. 

Ка да се по гле да на пр вом ме сту број ве ли ких ме таана ли
тич ких сту ди ја, као и ре зул та ти ко ји су до би је ни из њих, мо же се 
за кљу чи ти да су спо соб но сти мно го бо љи пре дик то ри успе ха на 
по слу од осо би на лич но сти. Је дан од ва жних раз ло га због ко јег 
се на пр вом ме сту сум ња у зна чај те сти ра ња лич но сти у свр хе се
лек ци о ног про це са је сте са ма ме то до ло ги ја те сти ра ња. На и ме, док 
се спо соб но сти ме ре „објек тив ним“ те сто ви ма где по сто ји та чан 
од го вор, осо би не лич но сти се те сти ра ју са мо про це ном. То на во ди 
на ба рем два про бле ма. На пр вом ме сту је мо гућ ност ла жи ра ња и 
да ва ње не ис кре них од го во ра. То је по се бан про блем по го то во код 
те сти ра ња у се лек ци ји где по сто ји ве ли ка мо ти ва ци ја кан ди да та да 
се при ка жу у нај бо љем све тлу. Али, чак и ка да не по сто ји на ме ра 
за ла жи ра њем од го во ра, пи та ње је ко ли ко су љу ди успе шни и до
бри у са мо про це ни.

Здра во ра зум ски  и те о риј ски гле да но, из не на ђу ју ће је што се 
ско ро ви на по је ди ним осо би на ма не по ка зу ју као зна чај ни пре дик
то ри. Ка да се узме у об зир при ро да ди мен зи је екс тра вер зи је, де лу
је оче ки ва но да ће се осо бе са ви со ким ско ром бо ље сна ћи и би ти 
успе шни је у си ту а ци ја ма ра да са ве ли ким бро јем љу ди и да ће се 
емо ци о нал но ста бил не осо бе бо ље сна ћи у стре сним, кри зним и 
из не над ним си ту а ци јам не го оне ко је има ју ви сок не у ро ти ци зам 
итд. 

Не узи ма ју ћи у об зир по тен ци јал ни про блем опе ра ци о на ли за
ци је осо би на лич но сти, мо жда је раз лог до би ја ња ни ских ко е фи ци
је на та ва лид но сти у ло ше по ста вље ним кри те ри ју ми ма успе шно
сти. У ве ћи ни на ве де них ис тра жи ва ња је успех на по слу углав ном 
тре ти ран као јед но ди мен зи о на лан, а као што је већ ре че но, исти 
рад ник не мо ра би ти под јед на ко до бар у свим аспек ти ма по сла. 
Ова ис тра жи ва ња ни су узи ма ла у об зир аспек те као што је ква
ли тет у ме ђу људ ским од но си ма, про це на за до вољ ства кли је на та, 
рад на ди сци пли на и др, где осо би не лич но сти мо гу би ти ве о ма зна
чај не. По ред на бро ја них аспе ка та, тре ба ло би узе ти у об зир и не
ти пич не си ту а ци је на по слу, од но сно ре ак ци ју за по сле них на кри
тич не ин ци ден те. Че сто се чак и у окви ру про це са ана ли зе по сла 
и про фе си о нал не се лек ци је, а по себ но у окви ру про це не успе шно
сти, за по ста вља ју оне рет ке, али ве о ма ва жне си ту а ци је, код ко јих 
по гре шна ре ак ци ја мо же до ве сти до ка та стро фал них по сле ди ца. 
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Нпр. си ту а ци ја у ко јој са о бра ћај ни по ли ца јац тре ба да упо тре би 
оруж је се де ша ва ве о ма рет ко, али ло ша ре ак ци ја мо же до ве сти до 
гу бит ка жи во та.

КРИ ТЕ РИ ЈУМ СКА ВА ЛИД НОСТ ИН ТЕР ВЈУА  
И ЦЕН ТА РА ЗА ПРО ЦЕ НУ

У овом де лу ће би ти при ка за не још две тех ни ке ко је се ко ри сте 
у про це су се лек ци је,  за ко је по сто ји знат но ма њи број ис тра жи ва
ња на те му њи хо ве кри те ри јум ске ва лид но сти у од но су на осо би не 
лич но сти, а по себ но у од но су на спо соб но сти. Реч је о ин тер вјуу и 
цен три ма за про це ну.

Ин тер вју пред ста вља јед ну од нај ста ри јих и нај че шће упо тре
бљи ва них те ни ка у се лек ци ји. Не за о би ла зан је у чак 90% се лек
ци о них по сту па ка, би ло као је ди на тех ни ка или као јед на од мно
гих. За раз ли ку од те сто ва, ин тер вју је тех ни ка ко јом се по да ци од 
кан ди да та узи ма ју усме ним пу тем, то ком раз го во ра ко ји има ја сно 
по ста вљен циљ. Кроз ин тер вју се до би ја ју по да ци о кан ди да ти ма 
ко је не мо же мо до би ти на осно ву те сти ра ња спо соб но сти и осо би
на лич но сти, нпр. тест емо ци о нал не ста бил но сти in vi vo, вер бал на 
флу ент ност, усме но из ра жа ва ње и др. Успех кан ди да та на ин тер
вјуу се огле да у про це ни ин тер вју е ра без по сто је ћих стан дар да и 
нор ми. А ка ко је по зна то да по сто ји ве ли ки број гре ша ка у про це
ни, јед но од кључ них пи та ња је ко ли ко је ин тер вју по у здан и још 
ва жни је кри те ри јум ски ва ли дан. 

Тра ди ци о нал ни ин тер вју се углав ном спро во дио без уна пред 
при пре мље них пи та ња, кан ди да ти ма су би ла по ста вља на раз ли чи
та пи та ња, ни је по сто јао си стем кла си фи ка ци је ква ли те та од го во ра 
и од лу ка се углав ном до но си ла на осно ву оп штег ути ска ин тер вју
е ра. У скла ду са тим, кри те ри јум ска ва лид ност и по у зда ност ин
тер вјуа је би ла ве о ма ни ска.22) Ме ђу тим, по у зда ност и ва лид ност 
ин тер вјуа се мо же уна пре ди ти, та ко што се да нас нај че шће ко ри сте 
струк ту и ра ни и си ту а ци о ни ин тер вјуи, где су уна пред ис пла ни ра на 
пи та ња и где се на осно ву тех ни ке кри тич ног ин ци ден та у окви ру 
ана ли зе по сла мо же про це ни ти шта је до бар а шта лош одо го вор, 
од но сно од го во ри се мо гу кла си фи ко ва ти. 

22) A. Furnham et al, „Personality, motivation and job satisfaction: Hertzberg meets the Big 
Five“ Journal of Managerial Psychology, vol. 24, 2009, pp.765779.
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Ка ко се тех ни ка ин тер вјуа уна пре ди ла и кри те ри јум ска ва лид
ност је по ста ла ви ша и зна чај ни ја. Кук23) је спро вео ме таана ли тич
ку сту ди ју на скром ном бро ју ис тра жи ва ња, у од но су на оне око 
спо соб но сти и осо би на лич но сти, и ре зул та ти су по ка за ли да се 
ко е фи ци јент ва лид но сти не струк ту и ра них ин тер вјуа кре ће од 0.11 
до 0.18,  а струк ту и ра них ин тер вјуа од 0.24 до 0.34.  У ме таана ли
тич кој сту ди ји ко ју су спро ве ли Шмит и Хан тер24) ко е фи ци јент ва
лид но сти ин тер вјуа је око 0.25, што га ста вља на осмо ме сто пре ма 
пре дик тив ној сна зи. У ра ни јим ме таана ли тич ким сту ди ја ма, ко е
фи ци јент ва лид но сти ин тер вјуа је из но сио 0.11 и 0.23. Ме ђу тим, 
Хог и Освалд на во де да ко е фи ци јент ва лид но сти ин тер вјуа мо же 
ићи чак и до 0.57, што је ве о ма ви со ко.25)

На рав но, мо же се за кљу чи ти да је ва лид ност ин тер вјуа у од
но су на те сто ве спо соб но сти знат но ни жа, не укљу чу ју ћи овај по
след њи по да так, јер опи су је од 5% до 9% ва ри јан се успе ха на по
слу. Ме ђу тим, ти ко е фи ци јен ти ва лид но сти ни су мно го ни жи од 
оних до би је них за те сто ве лич но сти. Са дру ге стра не, ин тер вју је 
сва ка ко ма ње по у здан од те сто ва лич но сти и ове ре зул та те тре ба са 
ве ли ком ре зер вом ге не ра ли зо ва ти, јер не мо же мо да зна мо ко ли ко 
је ин тр вју ер до бар у про це ни. Сто га, нео п ход но је ра ди ти на уна
пре ђе њу ве шти на ин тер вју и са ња, укљу чи ва ти што ви ше про це њи
ва ча не би ли се ме триј ске ка рак те ри сти ке ин тер вјуа уна пре ди ле.

За раз ли ку од ин тер вјуа, цен три за про це ну (As ses sment Cen
tres) су јед на од но ви јих и са вре ме ни јих тех ни ка и ме то да ко ји се 
ко ри сти у свр хе про фе си о нал не се лек ци је. Цен три за про це ну су 
мул тиме тод ска, мул тиосо бин ска тех ни ка у ко јој ви ше про це њи
ва ча исто вре ме но про це њу је ви ше кан ди да та. У цен три ма за про
це ну, кан ди да ти нај че шће про ла зе кроз раз ли чи те узор ке по сла, 
ин тер вјуе, си му ла ци је и сл. Ка да је реч о кри те ри јум ској ва лид но
сти ове тех ни ке, он се кре ће 0.25 до 0.7826). Га у глер ука зу је да је 
упра во због ве ли ког бро ја тех ни ка, про це њи ва ча и др. ова тех ни ка 
је ве о ма за ви сна од си ту а ци је. У ре зул та ти ма из 70тих го ди на про
шлог ве ка, Ко ен је на осно ву ме таана ли тич ке сту ди је до шао до 
про сеч ног ко е фи ци јен та ва лид но сти цен та ра за про це ну од 0.43 

23) M. Cook. Personnel Selection, Wiley, Chichester, 2004.
24) Schmidt & Hunter, исто.
25) Видети у: Hunter & Hunter, исто; Millward, исто
26) B. B. Gaugler et al, „Metaanalysisi of assessment center validities“, Journal of Applied 

Psychology Monograph, vol. 72, 1987, pp. 493511.
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за упех на по слу и до 0.63 за успех на обу ци. У већ по ме ну тој ме
таана ли тич кој сту ди ји Шми та и Хан те ра про сеч ни ко е фи ци јент 
ва лид но сти цен та ра за про це ну из но си око 0.43. 

Мо же се ре ћи да је кри те ри јум ска ва лид ност ове тех ни ке се
лек ци је ви со ка и да мо же об ја сни ти ва ри јан су успе ха на по слу ско
ро ко ли ко и оп шта мен тал на спо соб ност. Ме ђу тим, тре ба има ти у 
ви ду да се у цен три ма за про це ну ко ри сти ви ше тех ни ка ко је за
јед но да ју тај ни во пре дик ци је. Раз лог за што се ко е фи ци јент ва
лид но сти не по ве ћа ва при ме ном ви ше тех ни ка за јед но мо гу би ти 
ко ре ла ци је ме ђу њи ма. 

* * * 

На осно ву свих при ка за них ре зул та та сту ди ја, мо же се из ву ћи 
ви ше кон крет них за кљу ча ка. На пр вом ме сту, те сто ви спо соб но сти 
и да ље да ју нај ви ше ко е фи ци јен те ва лид но сти. Што је по сао ком
плек сни ји, њи хов зна чај је ве ћи. По сле те сто ва спо соб но сти, од об
ра ђе них тех ни ка, нај ви ше ко е фи ци јен те ва лид но сти има ју цен три 
за про це ну, за тим ин тер вјуи и те сто ви лич но сти. Ме ђу тим, ве ћи на 
при ка за них сту ди ја су кон ци пи ра не кроз на црт уна кр сне ва ли да
ци је, где се за пра во ва ли ди ра ге не ра ли за бил ност пре дик тив ност 
тех ни ка. У том сми слу је при ме на ових ре зул та та у се лек ци ји за 
кон крет на рад на ме ста огра ни че на. Оно што се мо же при ме ни ти 
је сте са зна ње да ком плек сни ји по сло ви зах те ва ју ви ши ни во спо
соб но сти, да за осо бе са ви со ким ско ром на са ве сно сти мо же мо 
прет по ста ви ти да ће би ти успе шни је на ско ро свим по сло ви ма и да 
по у здан ин тер вју мо же да ти ви со ку пре дик ци ју. Ка да је реч о цен
три ма за про це ну, ре зул та ти ука зу ју да мо гу би ти ве о ма ко ри сни у 
пре дик ци ји рад ног по на ша ња, али под усло вом да се ко ри шће ни 
аде кват ни ме то ди, да су про це њи ва чи до бро об у че ни и да је чи тав 
про цес ре ле ван тан. У прин ци пу, ре зул та ти ова квих сту ди ја су ису
ви ше оп шти. 

Ре зул та ти ко ји се од но се на ва лид ност те сто ва спо соб но сти 
и осо би на лич но сти нам мо гу до бро по слу жи ти за од ре ђи ва ње 
кри тич ких тач ки, за ели ми на ци ју кан ди да та ко ји не за до во ља ва ју 
вред но сти тих кри тич ких та ча ка. Из то га сле ди, да би кан ди да те 
са зна чај ном дис кре пан цом из ме ђу ско ра на те сто ви ма спо соб но
сти и вред но сти ко ју зах те ва по сао, као и оне ко ји не ма ју ви сок 
скор на нпр. са ве сно сти, тре ба ло ели ми ни са ти из да љег про це са 
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се лек ци је. Ме ђу тим, од ба ци ва ње свих кан ди да та ко ји не за до во ља
ва ју те зах те ве нам не ће по мо ћи да до не се мо ко нач ну од лу ку о за
по сле њу. Ре зул та ти на те сто ви ма спо соб но сти и лич но сти нам не 
мо гу по мо ћи да на пра ви мо фи не раз ли ке из ме ђу од ре ђе ног бро ја 
кан ди да та за ко је не по сто ји кон тра ин ди ка ци ја успе ха. Јер, да ли је 
оправ да но до но си ти од лу ку о за по сле њу на осно ву раз ли ка у све га 
нпр. две IQ је ди ни це ме ђу кан ди да ти ма?

У до но ше њу од лу ке о из бо ру јед ног или не ко ли ко кан ди да та 
од ви ше оних ко ји за до во ља ва ју основ не кри те ри ју ме, мо гу по мо
ћи ин тер вју и цен три за про це ну. Да су ове две тех ни ке ви ше за
ви сне од си ту а ци је и ка рак те ри сти ка кон крет ног по сла, ука зу ју и 
ауто ри го ре на ве де них сту ди ја. Спро во ђе ње ин тер вјуа и цен три за 
про це ну су да ле ко не ста бил ни ји и ма ње по у да ни од те сто ва. Ме
ђу тим, да би ове тех ни ке за и ста би ле ва лид не у пре дик ци ји успе ха 
на кон крет ним по сло ви ма, тре ба ло би спро во ди ти ис тра жи ва ња у 
ко ји ма би пре дик тор ске про мен љи ве би ле спе ци фич ни је, нпр. тип 
по ста вље них пи та ња или кон крет на тех ни ка у цен три ма за про це
ну. Ва ли да ци ја ових тех ни ка се лек ци је би тре ба ло да се спро во ди 
ве за но за кон крет не по сло ве и кон крет на пи та ња и ме то де.   

Кри те ри јум ски ва ли ди ра ти тех ни ке у се лек ци ји је ве о ма ва
жно, јер по сле ди це се лек ци је би ле по зи тив не или не га тив не, су 
ве о ма ве ли ке. За кљу чи ва ње о кри те ри ју ми ма се лек ци је, као и о 
њи хо вој опе ра ци о на ли за ци ји,  на осно ву здра во ра зум ских прет
по став ки мо же на ру ши ти чи тав про цес се лек ци је. Јер, вр ло че сто 
ем пи ри ја по ка же да су на ши ути сци и прет по став ке по гре шни. У 
све ту се ве ли ка па жња ис тра жи ва ча по све ћу је овој те ми, док код 
нас ско ро да ни јед но та кво ис тра жи ва ње ни је спро ве де но. Је дан 
од раз ло га за то је не до вољ на са рад ња из ме ђу на у ке и прак се, ко ја 
је у овом слу ча ју од ве ли ке ва жно сти. Ис тра жи ва чи не ма ју при
ступ ба за ма по да та ка из ор га ни за ци је у окви ру ко јих би се мо гле 
ис пи ти ва ти ве зе из ме ђу ре зул та та те сти ра ња у се лек ци ји и про це
не успе шно сти. Док са дру ге стра не, струч ња ци у прак си не ви де 
до вољ но мо гућ но сти за им пле мен та ци ју и упо тре бу ре зул та та те
о риј скона уч них ис тра жи ва ња. Та ко да, ка да је реч о Ср би ји, за по
че так би би ло нео п ход но ус по ста ви ти бо љу са рад њу из ме ђу на у ке 
и прак се, а на кон то га по ла зе ћи од ре зул та та стра них ис тра жи ва ња 
па жљи во пла ни ра ти на цр те и спро во ди ти сту ди је.
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Je le na Do sta nic

CRI TE RION VA LI DITY OF THE MOST USED TEC HNI QU
ES IN PER SON NEL SE LEC TION – HOW MUCH SE LEC TION 

TEC HNI QU ES PRE DICT JOB SUC CESS

Re su me
The goal of this pa per is to ma ke a re vi ew of half of 
cen tury re se ar ches abo ut tec hni qu es in per son nel se
lec tion, abi lity tests, per so na lity in ven to ri es, in ter vi
ews and as ses sment cen tres.
In the first part of the pa per are shown so me of the 
most used ways to de ter mi ne which se lec tion tec hni
qu es are va lid and ex pla in job suc cess. Than, every 
tec hni que is pre sen ted and re sults of stu di es we re di
scus sed. The main con clu sion is that the ge ne ral men
tal abi lity is the best pre dic tor of suc cess in every type 
of job. The mo re com plex the job is, ge ne ral in tel li
gen ce is mo re sig ni fi cant. It ex pla ins bet we en 25% 
and 50% of job suc cess va ri an ce. Per so na lity tra its 
are not so good in pre dic tion as in tel li gen ce, they ex
pla in abo ut 30% ma xi mum of va ri an ce. Struc tu red 
in ter vi ew pre dict abo ut 25% of va ri an ce of job suc
cess. And last, but not at le ast, as ses sment cen tres can 
pre dic ted ma xi mum bet we en 40% and 50% of va ri an
ce. Ho we ver, abi lity tests and per so na lity in ven to ri es 
are bet ter  if we want to di scri mi na te good can di da tes 
from not so good. On the ot her hand, in ter vi ews and 
as ses sment cen tres can be bet ter for de ci sion ma king, 
be ca u se they are fa ce to fa ce, which gi ves a chan ce 
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for can di da tes to show the ir in di vi du a lity and qu a li
ti es. 
Key words: cri te rion va li da tion, per son nel se lec tion, 
psycho lo gi cal tests, in ter vi ew, as ses sment cen tres.

 Овај рад је примљен 28. јула 2015. го ди не а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
18. септембра 2015. године.


	pr 3 13-10-2015-2
	PR-3-0-0
	PR-3-1-0
	PR-3-1-1


