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  چکيده:

کانون ارزیابي شامل ارزیابي استاندارد رفتار توسط چندارزیاب با استفاده از تكنیك هاي خاص است. اهمیت استفاده از كانون هاي 

حرفه اي شدن امور روشن تر گردیده و با رشد و  ارزیابي در عصر كنوني بنا به عواملي چون فشار رقابت و نرخ سریع تغییر و

استقبال زیادي روبرو شده است. با توجه به نقش و كاركردهاي مثبت كانون ارزیابي، این فرایند مي تواند در توسعه و پیشرفت 

ست كه هدف متفاوت مدیران و سازمان هاي ایراني تاثیر بسزایي داشته باشد.كانون شامل دو نوع کانون ارزیابي و كانون توسعه ا

ولي تكنیك هاي مشابهي دارند. در كانون ارزیابي شایستگي هاي مدیریتي مالك مي باشد كه شامل دانش و آگاهي ها، قابلیتها، نگرشها 

و ارزش هاست. سازمان هاي كشورمان با توجه جدي به امر ارزیابي و توسعه مدیران بنا به شرایط و نیازهاي خود مي توانند در 

ي تدوین مدل شایستگي هاي مدیران خود اقدام نماید. در مدل پیشنهادي طراحي كانون ارزیابي براي سازمان هاي ایراني توجه راستا

به اقتضائات سازماني و بومي كردن كانون در هر سازمان مدنظر قرار گرفته است. بیانیه ماموریت كانون ارزیابي، تحلیل شغل، 

با خبرگان اجرایي، آموزش ارزیابان در فرایند طراحي اهمیت باالیي دارند. مدیران ممكن است  بومي كردن كانون از طریق مشاوره

در مواجهه با فرایند ارزیابي از خود مقاومت نشان دهند كه مي بایست با روش هایي چون تبیین نقش كانون ارزیابي در توسعه 

  د و سازمان تغییر داد.شخصي مدیران مقاومت ها را به اشتیاق و انگیزه براي توسعه فر

 

  مقدمه

در دنیاي متالطم امروزي، تغییرات سریع محیط بیروني و محدود بودن منابع سازمان ها را وادار به تكاپوي مداوم و رقابت با 

. انقالب یكدیگر مي كند. دنیایي كه در آن ثبات و پایداري مفهوم چنداني ندارد و "هر آنچه سخت است دود مي شود و به هوا مي رود"

اطالعات و ارتباطات باعث شده است در كمترین زمان اطالعات منتشر شده و منشا تغییر و بي ثباتي گردد. لحظه ای غفلت از رقبا 

و خواسته های مشتریان و ذی نفعان نه تنها می تواند ضربات مهلکی بر سوددهی و بهره وری سازمان ها داشته باشد بلکه حتی می 

ن را به خطر اندازد بنابراین تنها رمز ماندگاری و توسعه در چنین فضایي ایده پردازی و خالقیت و نوآوری مستمر تواند بقای سازما

می تواند باشد. در واقع نوآوري و خالقیت در این دوران مهم ترین ركن محسوب مي گردند. مدیران فاقد شایستگی های الزم مدیریتی 

  می توانند در زمانی کوتاه سازمان ها را به قهقرا ببرند.که نمی توانند خود را با این شرایط 

مدیران نیاز به مهارت هاي ویژه و بروز دارند. ضرورت ارزیابي مدیران و آموزش و توسعه آنها باعث مي گردد كانون هایي كه با 

  ر گیرند.هدف ارزیابي و توسعه مدیران تشكیل شده اند هر روز بیشتر از دیروز مورد توجه و كاربرد قرا

  مفاهیم و تعاریف کانون ارزیابي

نیاز به ارتباطات، تصمیم گیری، مدیریت بحران و توسعه قابلیت های ذهنی ما را وادار به انجام آموزش و فراگیری تخصص های 

ت الزم و چند منظوره می سازد. کانون ارزیابی یکی از بهترین ابزارها برای توسعه مدل های ذهنی در جهت بدست آوردن مهار

  (Paton &Jackson,2002ارتقای دانش ضمنی در بین افراد است.)

کانون ارزیابی فرایندی برای ارزشیابی است با ترکیب برخی تمرین ها و روش ها، که بر اساس تجزیه و تحلیل فعالیت های عمده در 

یرد و بر اساس عملکرد افراد در تمرین های مشاغل طراحی می گردند. در کانون ارزیابی رفتار افراد مورد ارزشیابی قرارمی گ

  (Carrick&Williams,1999ویژه، گزارشی از نقاط قوت و نیازها در جهت توسعه ارائه می گردد. )

اكثر تعاریف ارائه شده از كانون ارزیابي تاكید دارند كه کانون ارزیابي فرایند است و نه یك محل و مكان. فرایندي كه از گذشته 

دد تا زمان حال كه برگزاري كانون ارزیابي است ادامه مي یابد و پس از برگزاري كانون ارزیابي نیز در راستاي شروع مي گر

توسعه و ارتقاي فرد و سازمان در جریان خواهد بود. در هر كدام از این سه مرحله زماني كانون ارزیابي از زمان گذشته اش براي 

  ه مي جوید.روشن كردن مسیر توسعه فرد و سازمان بهر

كانون ارزیابي فرایندي است كه شامل گروه كوچكي از شركت كنندگان است كه مجموعه اي از آزمون ها و تمرینات را تحت نظر 

عده اي ارزیاب انجام مي دهند با این هدف كه مهارت ها، قابلیت ها و تناسب شركت كنندگان در برنامه براي نقش هاي سازماني 

  معمول پست هاي مدیریتي است و همچنین توانایي بالقوه آنها براي بهبود و توسعه مورد ارزیابي قرار گیرد.مورد نظر كه به طور 

تعاریف دیگري کانون ارزیابي را تقریبا یك روش مي دانند. کانون ارزیابي عبارت است از روش رسمي در گزینش و آموزش و 

از طریق مواجه ساختن او با مسایلي است مشابه آنچه كه مدیران در دنیاي واقعي هدف آن ارزیابي توان بالقوه فرد به عنوان یك مدیر 

  مدیریت با آن مواجهند. از کانون ارزیابي جهت ارتقاء ، ارزشیابي و مدیریت استفاده مي شود.



ند كه مبتني بر ارزیابي تعاریف دیگر آن را با واژه فن تعریف مي كنند. کانون ارزیابي عبارت است از فن استاندارد ارزیابي كارم

  چند جانبه توسط ارزیابان متعدد است.

کانون ارزیابي یك محل نیست بلكه یك رویداد است. خصیصه اصلي کانون ارزیابي فرایند سنجش چندگانه و چند جانبه كاركنان است 

  (Ballantyne&Povah,1995و این كار طي پنج قدم عمده انجام مي شود :) 

  ان یا کارشناسان گرد هم آورده مي شوند؛گروهي از مدیر -1

  آنان در انواع تمرینات شرکت مي کنند؛ -2

  در حین تمرین توسط تیمي از ارزیابان آموزش دیده مورد مشاهده قرار مي گیرند؛ -3

براي آنها مورد هر یک از ارزیابان تک تک شرکت کنندگان را در برنامه ارزیابي بر اساس رفتارهاي مرتبط با شغل مورد نظر  -4

  ارزیابي قرار مي دهند؛

تصمیم نهایي بر اساس تبادل اطالعات و رایزني ارزیابي کنندگان اتخاذ مي شود ، بطوري که نتیجه تصمیم گیري در مورد هر -5

  یک از شرکت کنندگان برآیند مجموعه ارزیابي ها است.

  یه داد:در مجموع مي توان تعریف جامع زیر را از كانون ارزیابي ارا

" یک کانون ارزیابي شامل ارزیابي استاندارد رفتار توسط چند نفر)ارزیاب( است. در این فرایند چندین ارزیاب آموزش دیده و 

تعدادي تکنیک مورد استفاده قرار مي گیرد. قضاوت دربارة رفتار به طور عمدًه از طریق تمرینات شبیه سازي شده صورت مي 

لسه اي متشکل از ارزیابان طرح شده و یا طي فرآیند آماري با هم تلفیق مي شوند. در جلسه ارزیابان، گیرد. این قضاوت ها در ج

رفتارهاي جامع داوطلب بررسي شده و مورد ارزیابي قرار مي گیرد. نتیجه بحث به ارزیابي عملکرد داوطلب در ابعاد )شایستگي 

  ا مي بایست براساس استانداردهاي پذیرفته شده حرفه اي صورت پذیرد."ها( و یا سایر متغیرها مي انجامد. تلفیق آماري روش ه

که در واقع فرایند تسهیم اطالعات بین ارزیابان است شایستگی های افراد و پتانسیل ها و نقاط قابل  "wash upاز طریق جلسه ی" 

  (Hough&Oswald,2000بهبودشان به شیوه ای معتبر و کنترل شده استخراج می گردد.)

( موارد زیر است:)1992ویژگی های اصلی کانون ارزیابی از نگاه اشنایدر و اسمیت) Schneider&Schmitt,1992)  

  ارزیابی ها بر مبنای ارزشیابی رفتار می باشد. -1

  قابلیت پیش بینی باالیی دارد. -2

  شایستگی های ارزیابی شوندگان را می شناساند. -3

 

  ز كانون ارزیابيكاربردها و مزایاي استفاده ا

  كانون ارزیابي کاربردهاي متعددي دارد که از بین آنها چهار مورد اصلي زیر بسیار پركاربردند:

  انتخاب در بدو استخدام، )به طور معمول براي افراد تحصیل کرده سازمان(• 

  استخدام بیروني در سطوح ارشد سازمان• 

  شناسایي افراد براي فرصت هاي ارتقا• 

  عه شغليتوس• 

( اطمینان از شایستگی افراد در پست های کلیدی فعلی سازمان، ایجاد شرایط جذب و ادامه خدمت مدیران 1992اشنایدر و اسمیت)

مستعد، بستری برای برنامه ریزی جانشینی با شناخت پتانسیل های موجود، ایجاد فضای رشد و یادگیری در سازمان، ایجاد تحرک، 

با روزمرگی و یکنواختی در داخل سازمان را به عنوان مزایای استفاده از آن نام می برند. رقابت سالم و مبارزه 

(Schneider&Schmitt,1992)  

  در كنار كاربردهاي فوق مزایایي را نیز مي توان براي کانون ارزیابي برشمرد كه از قرار زیر است:

  افرادایجاد بانک اطالعاتي در خصوص استعدادها و توانمندي هاي • 

  بهبود نظام حفظ و نگهداري نیرو• 

  تعیین نیازهاي آموزشي و سرمایه گذاري آموزشي هدفمند• 

  بررسي مشکالت شرکت از دیدگاه مدیران و کارشناسان• 

  بررسي تناسب شغل و شاغل با توجه به شناسایي ارزیابي شوندگان• 

  تسهیل جابجایي و چرخش شغلي در سطوح مختلف• 

  ستر استفاده مؤثر از مدیران فعليایجاد ب• 

  ترویج فرهنگ شایسته ساالري• 



 

  عناصر اصلي کانون ارزيابي

  مورد زیر بیان كرد: 10كانون ارزیابي متشكل از عناصر چندگانه و متفاوتي است كه مي توان آن ها را در 

  . تحلیل شغل1

  . طبقه بندي رفتاري2

  . تکنیک هاي ارزیابي3

  دگانه. ارزیابي چن4

  . شبیه سازي5

  . ارزیاب ها6

  . آموزش ارزیاب7

  . ثبت رفتار8

  . گزارش ها9

  . تلفیق اطالعات10

 

  اهمیت استفاده از كانون هاي ارزیابي و دالیل رشد استفاده از آن

ظر آید ولي واقعیتي ممكن است ادعاي این كه شرکت هاي بزرگ براي استخدام فارغ التحصیالن مناسب با مشكل مواجهند عجیب به ن

است كه وجود دارد. سیستم جذب منابع انساني در سازمان هاي بزرگ و پیچیده گاه توانایي تطبیق صحیح نیازهاي آینده سازمان با 

  شایستگي هاي مد نظر براي جذب منابع انساني جدید را از دست مي دهد.

رزیابی اعتبار بیشتری نسبت به مصاحبه ها دارند. باید به این نکته توجه داشته که اثبات شده است کانون های ا Gaugler et 

Al.1987) )  

نكته دیگر آنكه سازمان ها در دنیاي امروز بدون تقویت قدرت رقابت خود با رقبا براي بقا دچار مشكل خواهند شد. محدودیت موجود 

دو چندان كرده است. بخشي از اهمیت كانون هاي ارزیابي در منابع اعم از منابع فیزیكي، مالي، انساني، فكري و ... فشار رقابت را 

  و رشد استفاده از آن ها به فشار رقابت مربوط مي شود.

عامل مهم دیگر كه باعث رشد استفاده از کانون هاي ارزیابي شده است، حضور تعداد بیشتر روانشناسان و افرادي با سابقه آموزش و 

چند شایستگي فني عامل مهمي در شایستگي فرد مي باشد، ولي برخورداري از مهارت هاي  مدیریت افراد در بین مشاوران است. هر

عمومي مدیریتي براي پست هاي مدیریتي، اهمیتي بیشتر از مهارت هاي فني دارد و این نكته اي است كه در سال هاي اخیر بیشتر به 

  چشم آمده است.

ارزیابي نرخ سریع تغییر در سازمان هاي قرن بیست و یکم است. این شرایط،  یکي از مهم ترین عوامل رشد استفاده از کانون هاي

به افراد براي عملکرد موثر و تطبیق با تغییرات روزافزون فشار فراواني وارد مي آورد. رشد استفاده از کانون هاي ارزیابي نیز 

  بازتاب این حرفه اي شدن روزافزون است.

و ارزش ها به واقعیت، داشتن مدیران شایسته است. واژه مدیر در اینجا به تسامح استفاده شده است اصلي ترین عامل تبدیل چشم انداز 

و در واقع هر فرد با شغلي كه داراي نقش هاي مدیریتي باشد را در بر مي گیرد. سرپرستار یک بیمارستان و سركارگر یك كارخانه 

ز افرادي با عنوان مدیر انتظار مي رود. شناخت این استعدادها نیروي محرک صنعتي نیز باید همان استعدادهایي را داشته باشد که ا

استراتژي منابع انساني و عامل رشدو توسعه سازماني در مسیرچشم انداز است. تالش های جدید برای شکل گیری کانون ارزیابی آن 

ای روانشناسی می تواند بسیار موثر واقع شود. هم الین تاثیر چندانی بر آن نداشته است هر چند برای فرم های ارزیابی و آزمون ه

چنین در ارزیابی آن الین شرکت کنندگان معموال از غیر واقعی بودن فرایند ارزیابی ناراضی می گردند. 

(Price&Patterson,2003)  

 

  مفهوم شايستگي ها در كانون ارزيابي

( در مقاله اي با عنوان بررسي رابطه شایستگي و هوش نشان داد 07پروفسور مك کلند )روانشناس دانشگاه هاروارد در اوایل دهه 

آزمون هوش پیش بیني کننده ضعیفي براي توفیق فرد در شغل است، از این رو، او شایستگي ها را مالک گزینش توصیه نمود. به 

الزم هستند.  ( شایستگی قابلیت ها و رفتارهای دورنی افراد است که برای انجام درست کار1998عقیده شولز ) Shevels,1998))  

 



  عناصر شايستگي ها

امروزه شایستگي ها، به طور عمده به ویژگي هاي مورد نیاز براي توفیق در شغل یا عملکرد برتر اطالق مي شود. شایستگي ها، به 

  رفتارهاي هدفمند داللت دارد که شامل عناصر ذیل است:

  و تخصص مرتبط با شغلدانش و آگاهي ها: معلومات شغلي، اطالعات • 

  قابلیتها یا مهارت ها: توانایي انجام کارهاي مرتبط با اهداف شغلي• 

  نگرش ها و ارزش ها: ترجیهات و یا مفروضات ذهني فرد• 

  ویژگي ها: خصوصیات شخصیتي و نحوه واکنش به شرایط و افراد• 

  انگیزش: سائقه هاي دروني و اشتیاق براي اقدام• 

می دهد وقتی تعداد معیارهای مورد ارزیابی افزایش می یابد دقت کانون ارزیابی نیز کاهش پیدا می کند.  مطالعات نشان

(Gaugler&Thornton,1989)  

 

  مزاياي استفاده از مدل شايستگي ها

  استفاده از مدل شایستگي ها مزایاي زیادي را بهمراه دارد كه مهم ترین آن ها در زیر ذكر گردیده است:

  عکاس روشن انتظارات براي نقش ها و سطح عملکرد در سازمانان• 

  تأمین اطالعات مشترک و معتبر براي برنامه ریزي منابع انساني• 

  اتصال و هماهنگي فعالیت هاي توسعه با استراتژي هاي سازماني• 

  تني بر مدل شایستگي هاافزایش انگیزش کارکنان به بهبود و رشد قابلیت ها از طریق ارایه توصیه هاي مشخص مب• 

  حمایت و تقویت روابط سرپرستان با زیر دستان به وسیله کمي نمودن مدیریت عملکرد• 

  هدفمند نمودن فعالیت ها یا نظام هاي مدیریت منابع انساني• 

  ارایه چارچوب و زبان مشترک در سازمان به منظور اجراي استراتژي هاي توسعه رهبري و مدیریت استعدادها• 

  کمک براي تنظیم و تبیین انتظارت از رهبران و یا مدیران ارشد فعلي و یا تنظیم اهداف نهایي توسعه مدیران آتي• 

از مدیران، مطالعه مدیریت عملکرد مدیران برتر و معمولي، بررسي مدیران  360مدل شایستگي ها بر اساس بررسي نتایج بازخور

ها، اهداف و الزامات استراتژیک سازمان و پژوهش علمي در این زمینه قابل طراحي است. ناموفق و یا موانع رفتاري موجود در آن 

در این مسیر الگو برداري از دیگر شركت هاي موفق و پیشرو و هم چنین الگوهاي كشور هاي پیشرفته و بومي كردن آن ها براي 

ستگي ها براي یك سازمان ذكر گردیده و هم چنین مدل سازمان مي تواند راهنماي مناسبي باشد. در ادامه نمونه اي از مدل شای

شایستگي سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران كه سازماني پیشرو در زمینه كانون ارزیابي و توسعه در ایران بوده است ذكر مي 

  گردد.

 

                   

  چارچوب مفهومي مدل شایستگي هانمونه اي از  -1شكل                                               

 

 

 

                         

 

 

                        

 

  ارزيابان كانون ارزيابي

  ارزیابان كانون ارزیابي به همراه شایستگي ها و تمرین ها عوامل كلیدي موفقیت در كانون ارزیابي محسوب مي شوند.

 



                     

مرحله الزم است دقت زیادي در آموزش ارزیابان صورت گیرد زیرا براي موفقیت کانون از اهمیت فراواني بنابراین در این 

برخوردار است. در واقع آموزش ارزیاب مهم ترین فاکتور صحت نتایج کانون است و عدم آموزش مناسب ارزیابان مشکل زا خواهد 

  (Ballantyne,2001 ,Leivens&Geomaere,1999بود. )

ارزیاب در ایجاد فضایی با آرامش برای ارزیابی شونده نیز در نتیجه کانون موثر است پژوهش ها نشان می دهد اضطراب نقش 

  ) .(Fletcher&Kerslake,1993ارزیابی شوندگان با عملکرد آنان در کانون ارزیابی ارتباط تنگاتنگی دارد

ابان کانون ارزیابی تاکید می شود به این علت که در کانون ارزیابی در مطالعات مختلفی بر اهمیت حضور روانشناسان در تیم ارزی

عنوان می دارد  1998تا حدی که لیونز  (Sagie&Magnezy,1997شناخت مسائل مرتبط با عملکرد رفتاری بسیار مهم می باشد. )

دست یافته است که امتیازدهی ارزیابان با افزایش مشارکت روانشناسان اعتبار کانون افزایش می یابد. مطالعه دیگری به این نتیجه 

  ( (Gaugler et. Al.1987روانشناس از مدیران عملیاتی صحیح تر است.

 

  از کانون هاي ارزيابي تا كانون هاي توسعه

را دو نوع کانون ارزیابي وجود دارد: اول کانون هایي که براي تصمیم در مورد استخدام یا ارتقا طراحي مي شوند. این كانون ها 

كانون ارزیابي مي نامند. دوم کانون هایي که براي شناخت نقاط قوت و قابل توسعه فرد تشکیل مي شوند.این نوع را کانون توسعه اي 

مي نامند. در این مقاله مقصود از واژه كانون ارزیابي بیشتر كانوني است كه هر دو جنبه فوق یعني هم ارزیابي و هم توسعه را در 

  ه البته تفكیك تخصصي فوق بسته به هدف استفاده سازمان ازكانون مي تواند بكار رود.بر داشته باشد ك

در عصر كنوني، مفاهیمي چون توانمندسازي؛ سازمان یاد گیرنده و مدیریت کیفیت فراگیر به معناي افراد و سازمان هایي است که 

ه اي را تسریع کرده اند. کانون توسعه اي ابزاري تشخیصي نگاهي مثبت به توسعه را ترغیب مي کنند. این عوامل رشد کانون توسع

است که با کمک آن، افراد بر توسعه متمرکز مي شوند. این مسایل تفاوت کانون ارزیابي و کانون توسعه اي را روشن مي سازد؛ 

ه این دو در استفاده از ابزار كانون روشهایي که از تکنیک هاي مشابهي استفاده مي کنند اما اهداف متفاوتي دارند. بنابراین تفاوت عمد

  ارزیابي است.

کانون ارزیابي با هدف انتخاب و کانون توسعه اي با هدف توسعه انجام مي شود. در كانون ارزیابي استخدام بیروني و ارتقاي دورني 

ت و ضعف شغلي مي توانند مي توانند هدف مورد نظر باشند و در كانون هاي توسعه اي شناسایي افراد مستعد و تشخیص نقاط قو

  هدف باشند.

 

                     

کانون توسعه اي رویدادي براي رد یا قبول افراد نیست. مدت زمان و هزینه، کانون توسعه اي اغلب طوالني تر است و بنابراین 

اي است و زمان ها به نحوي  هزینه باالتري نسبت به کانون ارزیابي دارد. در كانون توسعه تمرکز بر یادگیري و خودتوسعه

تخصیص مي یابد که شرکت کننده بتواند در حین کانون بیاموزد و نسبت به یادگیري و تجربه مهارتهاي جدید تّعهد کافي داشته باشد. 

یز نیاز بر خالف کانون هاي ارزیابي سنتي که در هاله اي از رمز و راز قرار داشتند، کانون توسعه اي بازتر بوده و به این مهم ن

در کنار سایر ارزیاب ها یا  -دارد. چون کانون توسعه اي براي انتخاب نیست این امر به حضور خود شرکت کننده به عنوان ارزیاب

فرصت مي دهد. مزیت عمده این رویکرد مشارکت بیشتر شرکت کننده است که باعث مي شود فرآیند قابل قبول تر  –به جاي ایشان 

عهد باالتر به برنامه توسعه شخصي مي شود، چون به تدوین نیازهاي توسعه اي و برنامه هاي مناسب کمک بشود. این امر باعث ت

  مي کند.

  

                    

 

  چالش هاي پيش روي ايجاد کانون هاي توسعه

  كانون هاي توسعه اي با موانع و چالش هاي زیر ممكن است مواجه گردند:

  باعث ایجاد توقع هایي گردد که سازمان توانایي برآورده کردن آنها را ندارند. كانون هاي توسعه ممكن است

  عمل به برنامه هاي توسعه اي در محیط کار معموال بسیار دشوار تر از آنست كه در ابتدا و در هنگام برنامه ریزي متصور است.



رت نگیرد. دیگر آنكه هزینه هاي مالي زیادي كه جلب حمایت مدیر عملیاتي از فرد كاري دشوار است و ممكن است در عمل صو

صرف كانون هاي توسعه مي شود مي تواند امكان پذیري آن را براي برخي سازمان ها بسیار كاهش دهد. برگزاري كانون هاي 

ن دچار توسعه اي بویژه در كشورهایي چون ایران كه هنوز در بسیاري سازمان هاي حتي بزرگ و باسابقه كاركنان و حتي مدیرا

دغدغه هاي نیازهاي اولیه مي باشند با دشواري هاي بیشتري همراه است. اتخاذ رویكرد توسعه اي در شرایط نامناسب اقتصادي و 

رفاهي كاركنان و مدیران در سازمان ها، معموال ازطرف آنان صرف بیهوده منابع مالي سازمان تلقي مي شود. بنابراین مي بایست 

ري از مزایاي كانون در چنین شرایطي صورت گیرد تا به فعالیتي اجباري و بدون انگیزه فردي تبدیل نگردد. هم توجیه و تبیین دقیق ت

چنین پژوهش ها نشان داده است مدیران به مشارکت در توسعه افرادی که امتیاز باالتری در کانون ارزیابی گرفته اند، عالقه بیشتری 

  نشان می دهند.

Francis&Smith,1997 , Arnold,2002))  بنابراین ممکن است اعالم نتایج کانون کم توجهی مدیر به سایر کارکنان را بدنبال داشته

  باشد.

 

  نقش و ضرورت بكارگيري كانون ارزيابي در سازمان هاي ايران

البته در مواردي  -سیستم جذب بسیاري ازسازمان هاي بزرگ در كشورمان هر چند با روندهاي بسیار منظم و پیچیده اي همراه است

ولي بازهم ناتوان از جذب منابع انساني كارامد  -كه طبق ضوابط دقیق عمل گردد و بر اساس روابط شخصي جذب صورت نگیرد

براي آن سازمان مي باشد. این مساله به خصوص در مورد جذب افرادي كه بتوانند براي پست هاي مدیریتي تربیت شوند بسیار بارز 

مهم ترین مرحله از چرخه مدیریت منابع انساني است و اگر به درستي صورت نگیرد مشكالت زیادي را در  است. جذب تقریبا

  مراحل بعدي به بار خواهد آورد.

نیروهاي انساني با مدارج تحصیلي بسیار باال ممكن است جذب سازمان شوند ولي در عمل باز هم حل كننده مسائل سازمان نباشند. 

ر هنگام جذب بر حسب نیازهاي امروز و آینده سازمان شناسایي و بكار گرفته نشده اند. در درجه اول خود سازمان زیرا این نیروها د

ناتوان از تفكیك صحیح متقاضیان به كار و طبقه بندي آن ها بر اساس نیازهاي سازمان است و بنابراین جذب مناسبي صورت نمي 

عمل هاي جذب و استخدام چیزدیگري را نشان مي دهد. این مساله باعث مي شود پس گیرد هر چند رزومه افراد جذب شده و دستورال

از مدتي سازمان نیروهاي جدید با مدارج باالي تحصیلي را نیز در حوزه اجرایي ناموفق ادراك كند و هیچكدام را براي جانشیني 

ته است مورد انگیزش و تشویق قرار نگیرند. بنابراین مدیران در آینده مناسب تشخیص ندهد. بنابراین تحصیلكردگان آن طور كه شایس

منابع انساني جدید نیز انگیزه و توفیق طلبي اولیه را از دست داده و روابط آنان با سازمان در طول كمتر از یكسال به روزمرگي و 

ازمان و عدم ارتقا از درون به بي انگیزگي بیانجامد. این بي انگیزگي در طول سالیان بعد با جذب مدیران باالدستي از بیرون س

نارضایتي جمعي نیز ممكن است تبدیل شود. بنابراین عدم شناخت صحیح شایستگي ها و قابلیت هاي الزم براي منابع انساني و عدم 

حتي اگر جذب بر مبناي شایستگي ها و قابلیت هاي مورد نیاز مي تواند تاثیر منفي بزرگي در دستیابي سازمان به اهدافش داشته باشد 

  در جذب كامال دقیق و منظم و بر اساس قوانین و دستورالعمل ها رفتار نماید و فارغ التحصیالن ممتاز را جذب نماید.

دوم آن كه فضاي جدید رقابت جهاني و ضرورت بقاي سازمان هاي كشورمان در ورود و رقابت در این عرصه، آنان را وادار مي 

ركن موفقیت خود یعني منابع انساني با ظرافت و توجه بیشتري رفتار نمایند و برنامه ریزي بهتري كند نسبت به مهم ترین دارایي و 

براي جذب، نگهداري، بهسازي و توسعه و بكارگیري آنان داشته باشند. در تمامي این مراحل كانون ارزیابي یكي از ابزارهاي بسیار 

  مفید و كارآمد مي باشد.

ازمان هاي ایراني توسط فارغ التحصیالن فني و مهندسي اشغال شده است و این نكته باعث مغفول اكثر پست هاي مدیریتي در س

ماندن بسیاري از مدیران و سازمان ها نسبت به جنبه هاي انساني و ارتباطي، مهارت هاي ادراكي و ناتواني برخورداري از درك 

ن با رشد و توسعه دوره هاي آموزشي مدیریتي، شركت هاي مشاوره مدیریتي امور سازماني گردیده است. در سال هاي اخیر در ایرا

مدیریت و ورود جدي تر فارغ التحصیالن مدیریت و روانشناسي به این عرصه توجه به اهمیت منابع انساني و توسعه مدیریت 

افزایش نگاه حرفه اي به مدیریت  افزایش یافته و نگاه خشك و مكانیكي به سازمان و منابع انساني در حال تغییر جدي است. این روند

تاكنون پیشرفت هاي زیادي را به همراه داشته هر چند بسیار جدید و ناقص است.كانون ارزیابي یكي از كارامد ترین ابزارهایي است 

بلیت هاي كه در این روند مي تواند مورد استفاده گیرد و اهمیت این ابزار از آن جهت است كه نگاهي بر مبناي شایستگي ها و قا

مدیریتي به منابع انساني و مدیریت داشته و شاخص هاي رشد و توسعه مدیریت را بكار مي گیرد به طوریكه بهترین راهنماي مدیران 

  ارشد در شناخت و تصمیم گیري در مورد مدیران سازمان باشد.

 

                          



 

  بيانيه ماموريت كانون ارزيابي

ریت در هنگام طراحي کانون ارزیابي اهمیت بسیاري دارد، چون از حل نکات مبهم و وجود برداشت روشن از طرح بیانیه مامو

رویداد نزد تمام افراد مطمئن مي شویم. بیانیه ماموریت باید مکتوب شود و در دسترس دیگران قرار گیرد. بیانیه ماموریت به طور 

  معمول موارد زیر را پوشش مي دهد:

  ارزیابي چیست؟ هدف کانون• 

مخاطبان کانون ارزیابي چه کساني هستند؟ رویه اي که شرکت کنندگان طي آن کاندید حضور در کانون مي شوند، به چه ترتیبي • 

  است؟

  ارزیاب ها چه کساني هستند؟ چگونه انتخاب شده و آموزش مي بینند؟• 

  چه استفاده اي از نتایج کانون ارزیابي مي شود؟• 

  ي به اطالعات کانون دسترسي دارند و چگونه؟چه کسان• 

  بازخورد از چه سیاستي پیروي مي کند؟ چه کسي آن را میدهد؟ چه وقت؟ چه افراد دیگري در جلسه بازخورد حضور دارند؟• 

  ست چه مدت؟گزارش هاي کانون ارزیابي کجا بایگاني مي شوند؟ آیا در پرونده پرسنلي افراد نگهداري مي شوند و اگر این طور ا• 

  چه کسي مسئولیت پیگیري انجام امور باال را به عهده دارد؟• 

  امکان ارزیابي مجدد و شرایط آن چگونه است؟• 

 

  تحليل شغل در كانون ارزيابي

تحلیل شغل یكي از مهم ترین مراحل كانون ارزیابي است كه در صورت اشتباه مي تواند هدف و خط مشي كانون را منحرف سازد. 

لیل شغل رویه نظام مندي است که هدفش جمع آوري اطالعات جزیي درباره شغل با نقشي است که شاغل آن بر عهده دارد. نقطه تح

آغاز طراحي کانون ارزیابي، تصویر روشن و دقیق از چیزي است که قرار است اندازه گیري شود. تحلیل شغل باعث مي شود 

ر با آن مواجه مي شوند شناسایي شده و در شبیه سازي ها مدنظر قرار گیرد. بنابراین موقعیتهاي مختلفي که افراد در شغل موردنظ

  انجام صحیح تحلیل شغل به صورت دقیق كانون را به اندازه گیري آنچه باید اندازه گیري شود سوق مي دهد.

 

  اجراي کانون ارزيابي

مي گردد. البته از ابزارهاي دیگري چون مصاحبه و آزمون  کانون ارزیابي از مجموعه اي از تمرین هاي شبیه سازي شده تشكیل

هاي روانشناختي نیز استفاده مي شود. عنصر اصلي محتواي کانون ارزیابي تمرین هایي است که شرکت کننده در آنها رفتارهاي 

  مرتبط با شغل موردنظر را بروز مي دهد.

بي مشخص است طراحي محتواي تمرین هاي كانون ارزیابي مي بایست با بنابراین همانطور كه در مدل پیشنهادي تدوین كانون ارزیا

تعمق، مطالعه و مشاوره با افراد خبره انجام گردد. پس از تدوین مناسب تمرین ها در اجراي كانون ارزیابي نیز موارد دیگري وجود 

ه براي اجراي صحیح كانون ارزیابي مي بایست دارد كه نقش تعیین كننده اي در موفقیت كانون دارد. در مدل زیر مولفه هاي اصلي ك

  مورد دقت قرار گیرند آورده شده است.

                                                          

  مدلي كلي براي اجراي كانون ارزيابي -6شكل                                                     

 

                         

برای اجرای مناسب کانون ارزیابی برخورداری از چارچوبی مرجع که در واقع استانداردهای مشترک ارزیابی عملکرد باشد بسیار 

تاثیر مثبتی خواهد داشت. استفاده از چارچوبی مرجع جهت امتیازدهی باعث افزایش دقت می شود و در مقایسه با روش های سنتی 

  پایایی درونی و بیرونی را به دنبال دارد. آموزش ارزیاب ها سطح باالتری از

Lievens,2001 ,Goodstone&Lopez,2001 ,Schleicher,2002))  پایایی در کانون ارزیابی به این معناست که مطمئن باشیم

  (Ballantyne&Povh,2004امتیاز فرد معرف توانایی های اوست و در شرایط مختلف این امتیاز فرق چندانی نمی کند. )

 

  قاومت مديران در مواجهه با فرايند ارزيابيم

تجارب اجراي كانون ارزیابي در سازمان هاي ایران نشان مي دهد در بسیاري موارد مدیران در مواجهه با آن مقاومت نشان مي 



از تنزل موقعیت و  دهند. این مقاومت مي تواند دالیل متفاوتي داشته باشد. ترس طبیعي از مورد ارزیابي قرار گرفتن، غرور، نگراني

مقام در صورت نامناسب بودن نتایج ارزیابي و... مي تواند عامل نگراني و مقاومت باشد. یك مولفه تاثیرگذار مهم تبیین صحیح هدف 

  و كاركرد اجراي كانون ارزیابي در سازمان مربوطه است.

ورت گیرد. با توجه به قصد برگزاركنندگان كانون از براي این كار الزم است تمهیداتي براي آماده سازي مدیران جهت ارزیابي ص

اجراي آن مي توان روش هاي مختلفي را پیاده كرد كه در روزهاي قبل از برگزاري كانون و یا حین برگزاري انجام شده و تلطیف 

  كننده مقاومت ها باشد.

رگزاري در اختیار ارزیابي شوندگان قرار گیرد. و این روش مي تواند تهیه بروشور و كتابچه اي در مورد كانون باشد كه قبل از ب

اگر كانون با قصد ارزیابي ناگهاني و بدون كوچكترین اطالع قبلي از روند آن صورت مي گیرد در ابتداي جلسه ارزیابي و در حین 

كانون ارزیابي مدیران آن براي مثال حضور یكي از مدیران صاحب نام در تیم ارزیابي شونده حتي به صورت نمایشي و یا برگزاري 

ارشد سازمان در اولین جلسات و سپس به نمایش گذاشتن عكس هاي فرایند اولین جلسه ارزیابي مي تواند كاهش دهنده مقاومت مدیران 

  باشد.

ق از طرف دیگر توصیف فواید كانون در توسعه شخصي افراد مي بایست بسیار مورد تاكید قرار گیرد تا عاملي در جهت افزایش شو

  و انگیزه و بنابراین نشان دادن توانایي ها و شایستگي ها باشد.

 

  نقش كانون ارزيابي در توسعه شخصي مديران

كانون ارزیابي با ارائه تصویري به طور نسبي جامع از توانایي ها و مهارت هاي شخص مي تواند بهترین راهنما براي مدیراني باشد 

باشند. بنابراین اگر مدیران نسبت به نقش كانون ارزیابي در راهنمایي آن ها در مسیر بهبود  كه به دنبال توسعه شخصي و پیشرفت مي

آگاهي یابند با اشتیاق و انگیزه فراوان در تمرین ها حضور خواهند یافت. هر چه مدیران از انگیزه توفیق طلبي باالتري برخوردار 

داشت. بنابراین بازخورد در کانون بسیار مهم است و هدف از آن تسهیل  باشند این آگاهي بیشتر بر روي آن ها تاثیر مثبت خواهد

توسعه شخصی شرکت کنندگان است. با عدم ارائه باخورد به افراد موفق در کانون ارزیابی فرصت توسعه ایشان از دست می رود. 

(Ballantyne&Nigel Povh,2004)  

( در توصیه های خود بسیار بر اهمیت 2003جامع روانشناسان بریتانیا ) ( و راهنمای2000راهنمای بین المللی کانون ارزیابی )

  بازخورد گرفتن ارزیابی شوندگان از عملکردشان در کانون ارزیابی و آگاهی از آن تاکید کرده اند.

ارزیابی مدیران بازخورد مثبت سبب تسهیل روابط بین فردی می گردد و ضرورت دارد قبل از بازخورد منفی ارائه شود. در فرایند 

باید همه جنبه های روانشناختی و فرهنگی برای ارائه نتایج لحاظ گردد تا بازخورد بیشترین تاثیر را بر روی مدیران داشته باشد. 

(Schneider&Schmitt,1992)  

ي مي تواند راهنماي راه هاي توسعه و ارتقاي شخصي مدیران در زیر آمده است. همانگونه كه مشاهده مي شود نتایج كانون ارزیاب

بسیار مناسبي در تشخیص راه هاي بهتر براي هر فرد باشد. این چنین نمودارهایي مي تواند الگویي براي توصیه به ارزیابي شوندگان 

نیز باشد. بدین صورت كه در پایان گزارشات نتایج ارزیابي، توصیه هاي مناسب براي توسعه شخصي فرد آورده شده و از سازمان 

  ه تالش براي مهیا كردن زمینه هاي توسعه شخصي فرد درخواست گردد.مربوط

  شيوه هاي توسعه و ارتقاي شخصي -8شكل                                                             

                           

 

  بحث و نتيجه گيري:

سال هاي اخیر آنچنان براي سازمان هاي ایران روشن گردیده است كه نقش و تاثیر شگرف كانون ارزیابي و توسعه مدیران در 

استفاده از آن در فرایند انتخاب و ارتقاي مدیران در حال تبدیل شدن به یك مد رایج مدیریتي است. هر چند كانون ارزیابي در هر 

و ارزنده خواهد بود اما در جهت  صورت براي نظام مدیریتي سیاست زده و شخصي بسیاري از سازمان هاي ایران بسیار مثبت

استفاده بهینه از این فرایند كپي برداري محض روش ها و محتواي كانون مي بایست جاي خود را به ارائه ایده هاي نوین و تعریفي 

متناسب با اقتضائات هر سازمان دهد. در این صورت شایستگي هایي كه در عمل حالل مشكالت مدیریتي سازمان هاي كشورمان 

باشد مورد ردیابي دقیق قرار مي گیرند و روند شناسایي و مدیریت استعدادها و ایجاد بانك مدیران آینده و جانشین پروري به طور 

صحیح صورت مي گیرد. در این صورت سخن از شایسته ساالري یك قالب و فرم تنها نیست، بلكه با پشتوانه شناسایي شایستگي هایي 

هاي كشورمان و عامل توسعه آن ها هستند. از اینروست كه در مدل ارائه شده جهت طراحي كانون  است كه حالل مسائل سازمان

ارزیابي تاكید زیادي بر مشاوره با مدیران سابق و استفاده از انباشت علمي وتجربي آنان است تا كانون ارزیابي به جاي رفتن به سمت 



  شرفت شخصي مدیران و هم چنین سازمان هاي ایران قرار گیرد.یك مد و گفتمان رایج بیش از پیش در جهت توسعه و پی
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