بروشور کانون ارزیابی
ارزﯾﺎﺑﻰ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن
راﻫﻨﻤﺎى

شرکت خدمات مدیریت

بهسو

آشنایی با کانون ارزیابی مدیران

مقدمه

كانون ارزيابي يك مكان فيزيكي يا جغرافيايي نيست ،بلكه يك رويكرد (ياا فرايدا ا ا.اتي اياي رويكارد ،باه
ارزيابي شركت كدد گان براي تص ي مشاغل م يريتي با ا.تفاده از تمريدات و آزمونهاي متدوع مي پردازدي باه
ايي ترتيب ،هر كانون ارزيابي معموالً اه اف زير را عه ه دار ا.ت:

 ارزيابي توانمد يهاي م يريتي شركت كدد گان به مدظور ارتقاء به .متهاي باالتر
 پيش بيدي عملكرد آتي شركت كدد گان در مشاغل مورد نظر

 ارائه پيشدهادات الزم در مورد نحوه تو.عه و آموزش مهارتهاي م يريتي شركت كدد گان
سير تكوين كانون ارزيابي

در گذشته ارزيابي تواناييهاي بالقوه م يران بر ا.اس مشاه ه ،انجام تست و يا مصاحبه فردي صورت ميگرفتي
روشهاي .دتي مزبور در عمل كارايي چد اني ن اشته ان ي خالصه تكويي كانون ارزيابي ،اختصاراً به شرح ذيل
گزارش ش ه ا.ت:

 در .ال ( 3291در خالل جدگ جهاني اولا ،روانشدا.ان و افسران عاليرتبه براي گزيدش رهبران نظامي
روشي ب يع براي قضاوت اب اع كردن  ،به نحوي كه ارزيابان همراه با برگزاري آزمونها ،رفتار
شركت كدد گان را مالحظه و ارزيابي ميكردن ي

 در دهه  ،3291مكانيزم پيشرفتهاي براي مصاحبه كان ي اهاي پستهاي م يريتي در واح هاي صدعتي
انگليس به كار برده ش ي برا.اس ايي روش ،تيم ارزيابي متشكل از روانشدا.ان و م يران با تجربه،
برخوردهاي غيرر.مي شركت كدد گان را در تمريدات ارزيابي ميكردن ي

 مشهورتريي تجارب در ايي خصوص به شركت  AT&Tمربوط ا.ت كه در .ال  3291كانون ارزيابي
را داير كرد و بارها ا.اتي و پژوهشگران آزمونها و تمريدات آن را مورد بازنگري قرار دادهان ي
 در .الهاي اخير،كانون ارزيابي روش مت اول در گزيدش و ارزيابي م يران شداخته ش ه ا.ت ،به عدوان
مثال :برا.اس پژوهشي در .ال  %11، 3223شركتهاي انگليسي از ايي روش بهره ميبردن ي درحالي
كه در .ال  3291تع اد شركتهاي ا.تفاده كدد ه از كانون ارزيابي فقط  %91بوده ا.تي
در ایررران ،رراز ارراز ان اداری و ااررداما ی کرررور برااررا

بارررما ش ش ر ار  3637161بررش ررراری 66/33/40زر ررا

راکررد دویدرری کرررور را ررد بررش برنررداری کررانون ارزیررابی ن ررود و ررمیران در اررحوم اد ر
نذرانمن این فرایمم و دریافت نوا،یما ش ربوطش ی باشمم.
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داليل گسترش كانون ارزيابي

شماري از داليل ايي رش را مي توان به شرح زير جمعبد ي نمود:

 چالشهاي فزايد ه در عرصه تجارت و صدعت ،اهميت م يران كارآم و اليق را افزون نموده ا.تي

. ازمانها پيچي هتر ش ه و اداره آنها مشكلتر از گذشته ا.ت ،لذا الگوي م يريتي تازهاي ميطلبد ي

 معيارهاي متع دي براي ارزيابي يا انتخاب م يران باي اعمال نمود كه روش هاي كتبي و يا آزمونهاي
روانشداختي از اثربخشي كافي براي .دجش ايي معيارها برخوردار نيستد ي

 كانون ارزيابي از نظر انتخاب،تو.عه وآموزش ،نسبت به .اير روشها نتايج مؤثرتر و مفي تري ارايه ميده ي
تمرينات كانون ارزيابي توسعه شركت راه آهن جمهوری اسالمي ايران

تمريدات با توجه به بخشدامه مزبور به شرح زير ا.ت كه متدا.ب با .طوح م يران (ارش  ،مياني ،عملياتي ،پايها
ممكي ا.ت تعييراتي اعمال گرددياز آزمون ها و تمريي هاي زير ا.تفاده ميشود:
نوع آز ون یا ر رین
 -3بحثنرو،ی

 -2کارری ی

 -1ارائش
 -0صاحبش
 -3آز ون نوشداری و حایعات وردی
 .6آز ون رواشماخدی
 .7آز ون رفکر رح ی ی

شرم آز ون یا ر رین

گزارشي درباره يك موضوع به شركت كدد گان داده ميشود و ح ود  1 - 9نفر به
عدوان عضو تيم م يريتي درباره آن بحث كرده و تصميمات الزم را اتخاذ مي كدد ي
موضوع ،شرايط يا روي ادي مطرح ش ه و از شركت كددا گان درخوا.ات
مي شود با همكاري اعضاي تيم موضوع تمريي را به انجام بر.اند ي
از هر شركت كدد ه تقاضا مي شود راجب يك موضوع .اخدراني كارده و
.پس به پر.شهاي مطرح ش ه پا.خ دهد ي
مصاحبه .اختار يافته مبتدي بر شايستگي ها
هر شركت كدد ه تع ادي تمريي ،نامه و يا مطالعات موردي را برر.ي كرده
و يا پا.خ مقتضي براي آنها تهيه و تدظيم مي كد ي
اطالعات و نتيجه حاصل از ايي آزماون شخصايت باا نتاايج كاانون مقايساه و
مورد تحليل قرار مي گيردي
ايي آزمون پتانسيل نقادي و تحليلگري شركت كدد ه را ماورد .ادجش قارار
ميده ي
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برنامه زمان بندی پيش بيني شده فعاليت شركت كنندگان در فرايند كانون
ردیف

ساعت
تمرينات

0:11-9:11

9:11-2

2-2:99

31-31:99

33-33:99

39-39:99

31-31:11

3

آز ون رفکر رح ی ی

9

ج سش روجیهی

1

رک یل فر اطالعات شاصی

9

بحث نرو،ی /کارری ی

ناهار و

9

ارائش شفا،ی

نماز

1

صاحبش

0

آز ون نوشداری

9

آز ون روانرماخدی

2

رک یل فر نظرامجی

31:11-39:39

39:11-39:39

39:11-31:39

شایان ذکر است...
 از ردیف  1الی  3برنامه زمانی فعالیت شرکت کنندگان یکسان است.
 از ردیف 4الی  9تمامی شرکت کنندگان در فرایند کانون تمرینها  /فعالیتهای در جدول فوق را انجام می دهند ،اما برنامه زمانی هر فرد متناسب با فعالیتهایش در روز کانون متفااوت اسات
(مثال ممکن است شرکت کنندگانی( 4-6نفر) در بحث گروهی باشند ،شرکت کنندهی دیگر در مصاحبه و شرکت کنندهای دیگر مشغول انجام آزمون نوشتاری می باشند).

