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تأملی بر ایجاد مراکس ارزیابی بٍ عىًان ريیکرد وًیه وظام جاوشیه پريری در وظام 

 باوکی
 

 داریًش قرباوی
 حسبثذاسی اسضذ ًبسضٌبس

 

 چکیذٌ

، هبّشتش ٍ  تش ًتبیح تحویوبت ًطبى اص ًوجَد ًیشٍّبی هذیشیتی ٍ اكضایص ًیبص سبصهبًْب ثِ هذیشاى ثِ هشاتت تَاًوٌذتش، هستؼذ

، یٌی اص  گیشی اص هذیشاى ضبیستِ ِ تش اص هذیشاى اهشٍصی، دس سبلْبی آیٌذُ داسد ٍ حویوت ایي است ًِ ضٌبسبیی ثْشُضبیست

اسبسی تشیي چبلطْبی پیص سٍی سبصهبًْب ثشای ػجَس اص ضشایظ دضَاس كشدا است. ثِ ّویي هٌظَس، ثسیبسی اص سبصهبًْبی آیٌذُ 

هٌظن خبًطیي پشٍسی ثشای ثشآٍسد ٍ تبهیي ًیبصهٌذیْبی آیٌذُ خَددس ایي صهیٌِ ًگش، ثِ دًجبل عشاحی ثشًبهِ ّبی خذی ٍ 

ّستٌذ. ثذیْی است اخشای ایي ثشًبهِ ّب هستلضم استلبدُ اص كٌَى اسصیبثی هبثل اػتوبدی است ًِ ثتَاًٌذ ثِ اسصیبثی دسست 

ّبیی است ًِ اص اػتجبس ٍ هوجَلیت ثبالیی ثشخَسداس هبثلیتْبی هَسد ًظش ثپشداصًذ. ثشای ایي هٌظَس هشاًض اسصیبثی اص خولِ كشایٌذ

تَسظ تین اسصیبثی ثب استلبدُ اص توشیٌْب ٍ  (هشاًض اسصیبثی اضبسُ ثِ اسصیبثی گشٍّی اص ضشًت ًٌٌذگبى )داٍعلجبى .ضذُ است

استلبدُ هی ضَد. دس آصهًَْبی هتٌَع داسد ًِ ثِ عَس ػوذُ ثِ هٌظَ س اًتخبة اكشاد ٍاخذ ضشایظ ثشای تصذی هٌبصت هذیشیتی 

ّبی هذیشاى تَاًوٌذ حبضش دس صهیٌِ ّبیی، هبًٌذ عشاحی ٍ تذٍیي هبثلیتْب، ضٌبسبیی استؼذادّبی  ایي كشایٌذ هی تَاى اص تدشثِ

ّبی پیص سٍ ثیوِ  دسٍى ٍ ثشٍى سبصهبًی ٍ اًدبم اسصیبثی ّب ٍ... ثْشُ خست ٍ اص ایي ساُ هَكویت سبصهبى سا ثشای ػجَس اص دضَاسی

ّبی  د. دسایي ًَضتبس تالش هی ضَد پس اص هؼشكی هشاًض اسصیبثی ثِ ثحث ٍ ثشسسی پیشاهَى سٍضْبی ثْشُ گیشی اص تدشثًِش

 هذیشاى دس هبلت هشاًض اسصیبثی، پشداختِ ضَد.

 

 .ثبًٌی ًظبم، پشٍسی خبًطیي ًظبم، ًَیي سٍیٌشد، اسصیبثی هشاًضَای کلیذی:  ياشٌ

 



 هغبلؼبت هذیشیت ٍ ًبسآكشیٌی

44 -54، صلحبت 1396 ثْبس، 2/1، ضوبسُ 3دٍسُ   

45 

 

 مقذمٍ

، هحیغی سهبثتی، پَیب، هجْن، ثی ثجبت ٍ ثِ  ، سیبسی، اهتصبدی، اختوبػی ٍ ثَیژُ كٌبٍسی     كشٌّگی پیطشكت حَصُ ّبی هختلق:

ٍ آًْب سا دس ساُ  ضذت هتـیشی سا ایدبد ًشدُ ًِ تَاى ثشًبهِ سیضی دسضشایظ هغوئي ٍ پبیذاس سا اص ثسیبسی سبصهبى ّب سلت

ای ًِ ػذم اهذام ثٌْگبم ٍ كشاًٌطی ًسجت ثِ ایي تحَالت،  گًَِ ثِ تحون ّذكْبیطبى ثب چبلطْبی كشاٍاًی هَاخِ ًشدُ است.

سسذ  هَخت اًحغبط، ادؿبم ٍیب ًبّص عَل ػوش ثسیبسی اص سبصهبًْب دس سبلْبی اخیش ضذُ است. دس چٌیي ضشایغی ثِ ًظش هی

سبلْبی آیٌذُ ثبضذ. دس  سٍی سبصهبًْب، اكضایص ًیبص ثِ هذیشاى تَاًوٌذ دس یٌی اص اسبسی تشیي ٍ هْوتشیي چبلطْبی پیص

  سٍیبسٍیی ٍ حل ایي هسئلِ، سٍیٌشدّبی هختللی اص خبًت سبصهبًْب دًجبل هی ضَد.

ثسیبسی اص سبصهبًْبیی ًِ هستؼذ ثِ صٍال ٍ ًبثَدی ّستٌذ، ثشای تبهیي ًیبصّبی آیٌذُ خَد ثِ هذیشاى، ثشًبهِ ای ًذاسًذ ٍ اهَس سا 

گًَِ سبصهبًْب سا هی تَاى  بسٍیی ثب هسبئل ثِ صَست هٌلؼالًِ ثشخَسد هی ًٌٌذ. ایيثِ دست حبدثِ ٍ صهبى هی سپبسًذ ٍ دس سٍی

گیشی  ، اهذام ثِ خزة ٍ ثْشُ ّبی آیٌذُ هذیشیتی خَد سبصهبًْبی آیٌذُ ثیي ًبهیذ. ثشخی دیگش اص سبصهبًْب ثشای تبهیي ًیبصهٌذی

گًَِ سبصهبًْب، سبصهبًْبی آیٌذُ گضیي ًبم  بًی هی ًٌٌذ. ایياص هذیشاى ٍ ًیشٍّبی هستؼذ ثیشًٍی ثذٍى تَخِ ثِ هٌبثغ دسٍى سبصه

ّبی خَد سا  سیضی دسًْبیت تؼذاد ًوی اص سبصهبًْبی َّضوٌذ ًِ ثِ دًجبل حلظ ٍ استوبی خبیگبُ خَیص ّستٌذ، ثشًبهِ ؛ ٍ داسًذ

گًَِ سبصهبًْب ثِ  ًٌٌذ. ایيثش ضٌبسبیی ٍ پشٍسش استؼذادّبی هذیشیتی دسٍى سبصهبًی )دساثتذا( ٍ ثشٍى سبصهبًی هتٌی هی 

دًجبل سبختي آیٌذُ ّستٌذ. ثِ ایي سجت هی تَاى آًْب سا سبصهبًْبی آیٌذُ سبص ٍ یب سبصهبًْبی پیطشٍ ًبهیذ. آًْب ثب دسى اّویت 

 ّبی خذی ٍ هٌظن استؼذادیبثی ٍ خبًطیي ٍ هیضاى تبثیشگزاسی هذیشاى دس سضذ ٍ هَكویت خَد ثِ دًجبل عشاحی ٍ اخشای ثشًبهِ

اصل  4پشٍسی ّستٌذ. ثشًبهِ ّبی استؼذادیبثی ٍ خبًطیي پشٍسی هذیشاى، ّوبى گًَِ ًِ پیتشدساًش اضبسُ هی ًٌذ، ثش ایي 

 :استَاس است

 هذیشاى هتَلذ ًوی ضًَذ ثلٌِ ثبیذ آًْب سا تشثیت ًشد ٍ پشٍسش داد؛ -1

ًیبص دس دًیبی ًست ٍ ًبس آیٌذُ سبصهبى ّب دس كشایٌذ پشٍسش هذیشاى ثبیذ تبًیذ اصلی سا ثش هْبستْب ٍ هبثلیتْبی هَسد  -2

 هشاس داد؛

 استؼذاد یبثی ٍ خبًطیي پشٍسی ًیبص ثِ ثشًبهِ هٌظن ٍ سیستوبتیي داسد؛ -3

  . ، حبهی ٍ هطتشی اصلی ایي ثشًبهِ ّب ثبضٌذ هذیشاى اسضذ سبصهبًی ثبیذ هتَلی -4

ت استؼذاد ّب ًبم داسد. اص ساُ ایي كشایٌذ، استؼذاد ّبی اهشٍصُ، هذیشیت خبًطیي پشٍسی اص ساُ كشایٌذی اًدبم هی پزیشد ًِ هذیشی

ّبی ًلیذی دس سبل ّبی آیٌذُ ضٌبسبیی ضذُ، اص ساُ ثشًبهِ ّبی هتٌَع آهَصضی ٍ  اًسبًی سبصهبى ثشای تصذی هطبؿل ٍ هٌصت

ثذیْی است،  (10-111384:ّب آهبدُ هی ضًَذ. )اثَالؼالیی،  پشٍسضی، ثِ تذسیح ثشای ثِ ػْذُ گشكتي ایي هطبؿل ٍ هسئَلیت

ّبی آضٌبس ٍ پٌْبى ًبسًٌبى  اخشای ثشًبهِ ّبی خبًطیي پشٍسی هستلضم ٍخَد یي ًظبم اسصیبثی هَی است ًِ ثتَاًذ ضبیستگی

 هستؼذ سا ضٌبسبیی ٍ هؼشكی ًٌذ. یٌی اص ضیَُ ّبی ثِ ًسجت خذیذ ثشای ایي هٌظَس استلبدُ اص سٍش هشاًض اسصیبثی است

 مراکس ارزیابی

ثشخالف ثشداضت اٍلیِ ای ًِ اص ایي ػجبست صَست هی گیشد، ًِ یي هٌبى كیضیٌی یب خـشاكیبیی، ثلٌِ  1ی هشاًض اسصیبثیكٌبٍس

تللي ٍ تلگشاف  یشًظیي كشایٌذ اسصیبثی است ًِ پس اص ًبسثشد آى دس خٌگ خْبًی اٍل ٍ دٍم، ثِ سشػت دس ضشًتْبی هختللی 

، سبصهبى گستشش ٍ ًَسبصی صٌبیغ ایشاى ٍ سبصهبى  َسد استلبدُ هشاس گشكت. دس ایشاى ًیضاهشیٌب، آی ثی ام، خٌشال الٌتشیي ٍ... ه

. ضشًت ّبی سبیپب، تیضسٍ، ضشًت هلی پبالیص ٍ پخص  هذیشیت صٌؼتی دس عشاحی ٍ اخشای هشاًض اسصیبثی پیطگبم ّستٌذ

                                                           
1 Assessment Centers 
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اص خولِ سبصهبًْبی ایشاًی ّستٌذ ًِ اص ایي سٍش ، سیختِ گشی ایشاى خَدسٍ، تشاًتَسسبصی ایشاى ٍ...  كشآٍسدُ ّبی ًلتی ایشاى

  استلبدُ ًشدُ اًذ.

هشاًض اسصیبثی، سٍضی خبهغ ثشای اسصیبثی هبثلیتْب ٍ تَاًبیی ّبی اكشاد است. اص ایي اسصیبثی ّب هی تَاى ثشای سٌدص آهبدگی ّب ٍ 

صیبثی، ثِ اسصیبثی گشٍّی اص ضشًت ًٌٌذگبى تَاًبیی ّبی كؼلی اكشاد ٍ یب استؼذادّبی ثبلوَُ آًْب استلبدُ ًشد. هشاًض اس

تَسظ تین اسصیبثی ثب استلبدُ اص توشیٌْب ٍ آصهًَْبی هتٌَػی داللت داسد ًِ ثِ هٌظَ س اًتخبة اكشاد ٍاخذ ضشایظ  ()داٍعلجبى

هشًض  ، دٍ ًَع ضَد . دسایي هشاًض ثشحست ّذكی ًِ دًجبل هی ثشای تصذی هٌبصت ثِ عَسػوذُ هذیشیتی استلبدُ هی ضَد

ًبًَى( اسصیبثی ٍخَد داسد: ًبًًَْبیی ًِ ثشای تصوین دس هَسد استخذام عشاحی هی ضًَذ ٍ ًبًًَْبیی ًِ ثشای ضٌبخت ًوبط )

ضَد. استخذام ٍ  ای ًبهیذُ هی ضًَذ. اٍلی ًبًَى اسصیبثی ٍ دٍهی ًبًَى تَسؼِ هَت ٍ هبثل تَسؼِ اكشاد، ثشای استوبء تطٌیل هی

 .(33: 1385ّب سِ ًبسًشد اصلی هشاًض اسصیبثی ّستٌذ. )سلغبًی  آهَصضی، تَسؼِ ٍ ثْجَد هبثلیتاستوبء، تطخیص ًیبصّبی 

 

 اعتبار مراکس ارزیابی

ّبی  ًتبیح تحویوبت صَست گشكتِ دس ایي حَصُ ًطبى هی دّذ ًِ ایي ضیَُ دس هیبس ثب سبیشسٍضْب ثِ دلیل استلبدُ اص تٌٌیي

، ًتبیح هوبیسِ ّب سا 1. خذٍل ضوبسُ  اسصیبثی هبثلیتْبی ضشًت ًٌٌذگبى ثشخَسداس استهختلق اسصیبثی اص اػتجبس ثبالتشی دس 

 .ًطبى هی دّذ

 فرایىذ مراکس ارزیابی

ضٌبسبیی ًیشٍّبی هستؼذ هذیشیتی اص ساُ سٍش ًبًَى اسصیبثی، ًیبصهٌذ ثشًبهِ سیضی ٍ تلٌش ػوین دس هشاحل عشاحی ٍ ایذُ 

 :گًَِ خالصِ ًشد هی تَاى دس چْبس گبم، ثذیياسصیبثی سا كشایٌذ ًبًَى پشداصی است. 

 الق( عشاحی ٍ تذٍیي ضبیستگی ّبی هذیشیتی؛

 گیشی؛ ة( عشاحی ٍ تذٍیي اثضاسّبی اًذاصُ

 ج( اًتخبة اسصیبثبى ٍ اخشای ثشًبهِ ًبًَى اسصیبثی؛

  د ( تْیِ گضاسضْبی كشدی.

 ستگی ّبی هذیشیتیالق( عشاحی ٍ تذٍیي ضبی

ضبیستگی ّب هلت تپٌذُ هشاًض اسصیبثی ّستٌذ. ثِ ّویي سجت سشآؿبص كشایٌذ اسصیبثی عشاحی ٍ تذٍیي دهین ٍخبهغ هبثلیتْبیی 

استجبط ثب ضـل ٍ سبصهبى، هطبّذُ پزیشی اص ساُ سكتبسّبی هبثل »است ًِ ضوي ػبسی ثَدى اص ّشگًَِ اثْبم اص ٍیژگی ّبیی ًظیش 

یبثی ٍ آهَصش ثشخَسداس ثبضٌذ. ضبیستگی ّب هدوَػِ تَاًبیی ّب ٍ ظشكیت ّبیی ّستٌذ ًِ ضخص سا هبدس هی هطبّذُ، اسص

سبصًذ تب دسچبسچَة هحذٍدیتْبی دسٍى ٍ ثشٍى سبصهبًی دس ایلبی ًوص ٍ ٍظبیق ًبسی خَد ػولٌشد هغلَة داضتِ ثبضذ ٍ 

ّبیی ّستٌذ ًِ ثب ػولٌشد ثشتش یب  ّب، ٍیژگی ضبیستگی. دس ٍاهغ،  «ػالٍُ ثش آى، آًْب تضویي ًٌٌذُ هَكویت سبصهبًی ًیض ّستٌذ

ّبیی ثشای ػولٌشد ثشتش ٍ یب اثشثخص سا  ضَاّذی ّستٌذ دال ثش ایٌٌِ كشد ٍیژگی ؛ ٍاثشثخص دس ضـل هَسد ًظش استجبط داسًذ

 (1982، 1)سیچبسد .داسد

                                                           
1 Richard 
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 :ػٌبصش صیش هی ثبضٌذ هٌذی داللت داسًذ ًِ ضبهل دسحویوت، ضبیستگی ّب ثِ سكتبسّبی ّذف

  : هؼلَهبت ضـلی، اعالػبت ٍ تخصص هشتجظ ثبضـل،داًطْب

  : تَاًبیی اًدبم ًبسّبی هشتجظ ثب ّذكْبی ضـلی،هْبستْب

  : تشخیْبت ٍ یب هلشٍضبت رٌّی كشد،ًگشضْب ٍ اسصضْب

  : خصَصیبت ضخصیتی ٍ چگًَگی ٍاًٌص ثِ ضشایظ ٍاكشاد،ٍیژگی ّب

  دسًٍی ٍ اضتیبم ثشای اهذام،: سبئوِ ّبی اًگیضش

  : دسى كشد اص خَد،خَدپٌذاسُ

  (.681386:: ثشداضت دیگشاى اص كشد )ثبثبیی، ًوص ّبی اختوبػی

 

 

 طراحی ي تذيیه ابسارَای ارزیابی (ب

ًبسضبى،  دس كشایٌذ اًدبم هشاًض اسصیبثی تالش هی ضَد ثب ضجیِ سبصی ضشایظ ًبسی ٍ هشاسدادى اكشاد دس هحیغی هطبثِ هحیظ

كضبی هٌبسجی ثشای اسصیبثی ضشًت ًٌٌذگبى كشاّن ضَد. ثِ ّویي هٌظَس ثش استلبدُ اص اثضاس ّبی هٌبست ثشای سٌدص 

ّب ثِ صَست  ضَد. دس ایي ساثغِ دستِ ثٌذی ًلی اثضاسّب ٍ آصهًَْبی اسصیبثی ٍ اًذاصُ گیشی ضبیستگی هبثلیتْبی كشاٍاى تبًیذ هی

 :صیش است

ٍاسظ اصلی ایي كؼبلیتْب هْبستْبی ًَضتي ٍ خَاًذى است. دس ایي دستِ اص كؼبلیتْب، كشد ٍ   :ی ي خًاوذویفعالیتُای وًشتار

یب گشٍُ دس هَهؼیتی ضجیِ ثِ ًبس اصلی ًِ ثٌب ثِ اهتضب، دس آى اص ًَضتي ٍ عیلی هحذٍدتش اص خَاًذى، استلبدُ هی ضَد، ضشًت 

  هی ًٌذ ٍ ثِ هحشًِ ّب، ٍاًٌص ًطبى هی دّذ.

ي گشٍُ اص اثضاسّب ًِ اصغالح اثضاسّبی هذاد ٍ ًبؿزی ّن ثِ آًبى گلتِ هی ضَد، گًَِ ّبی هختللی داسًذ ًِ اص ًوًَِ ّبی ای

سایح آًْب توشیي ًبستبثل یب ًبصیِ، تست ّب ٍ آصهًَْبی سٍاًی ضخصیتی، َّش، استذالل، هْبستْبی لـَی ٍ ػذدی ٍ ؿیشُ هی 

  ثبضٌذ.
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توشًض ایي سضتِ كؼبلیتْب گلتگَ ٍ اًدبم كؼبلیتْب ثِ صَست گلتبسی است  : آوان بر گفتگً استفعالیتُایی کٍ مبىای اصلی 

ٍ چگًَگی اسصیبثی ّن سٌدص ضیَُ تؼییي ًطذُ ٍ یب اسایِ ّبی ضلبّی است. هصبحجِ، اسایِ ٍ ثحث گشٍّی، ًوًَِ ای اص ایي 

 .(91-921386:پشداصین )سحیوی،  كؼبلیتْب است. ثشای آضٌبیی ثیطتش ثِ تَضیح یٌی اص ایي هَاسد هی

 یبحث گريَ

. دس ایي ثحثْب، هدوَػِ ای اص اعالػبت هشثَط  یٌی اص اثضاسّبیی ًِ ؿبلجب دس ًبًًَْبی اسصیبثی ثِ ًبس هی سٍد، ثحث گشٍّی است

ًَذگبى آى سا تطٌیل ًلش اص اسصیبثی ض 6تب  4ًِ ثیي  ثِ یي هَهؼیت سبصهبًی دس هبلت یي سٌبسیَ تذٍیي ضذُ ٍ دس اختیبس تین

دساختیبس داسًذ تب ًسجت ثِ تدضیِ ٍ تحلیل  (دهیوِ 80تب  40هؼوَال ثیي )گیشد. اػضبی ایي تین صهبى هٌبسجی  دادُ اًذ، هشاس هی

سٌبسیَ( ثحث ٍ گلتگَی تؼبهلی دس هَسد آى ٍ پبسخ ثِ پشسطْبی هغشح ضذُ یب اتخبر تصویوْبی الصم اهذام ًٌٌذ. )هَضَع 

هبثلیتْب ٍ هْبستْبیی ًِ ثب ًوي ایي ثحثْب هی تَاى آًْب سا دس اػضبی تین هطبّذُ ٍ اسصیبثی ًشد ٍ اسصیبثی ضًَذگبى  هْن تشیي

 :سا ثش اسبس آًْب ستجِ ثٌذی ًشد، ػجبستٌذ اص

 كٌش خالم ٍ ًَآٍساًِ؛ -

 تَاًبیی اكشاد دس اًدبم هزاًشُ ثشای خلت تلبّن ٍ تؼْذ دیگشاى؛ -

 هغلَة ایذُ ّب ٍ ًوغِ ًظشات؛تَاًبیی اسائِ هَثش ٍ  -

 تَاًبیی اكشاد ثشای هطبسًت دس ًبسّبی گشٍّی ٍ تصوین گیشی ّبی هطبسًتی؛ -

 تلٌش تحلیلی ٍ هْبستْبی ادساًی؛ -

 تَاًبیی تبثیش گزاسی ٍ ًلَر دس دیگشاى؛ -

 (.1384:اًؼغبف پزیشی ٍ تَاًبیی حل هسئلِ )اثَالؼالیی -

  

دس ایي گشٍُ اص كؼبلیتْب، اكشاد ًوطْبیی اص اًسبًْبی ٍاهؼی، ثِ ػٌَاى:  :عمل استفعالیتُایی کٍ مبىای اصلی آوُا حرکت ي 

هخبعت، هطتشی، اسثبة سخَع، سئیس، ّوٌبس ٍ ؿیشُ سا دس خـشاكیبیی ضجیِ ثِ ٍضؼیت ٍاهؼی ثبصی ًشدُ ٍ ضشًت ًٌٌذُ دس 

طبى هی دّذ. هبثلیتْبیی ًِ تَسظ ایي هشًض اسصیبثی ثِ هَهؼیتْبی ثَخَد آهذُ ثِ صَست سٍدسٍ ٍ تؼبهلی ػٌس الؼول ً

،  پزیشی ، اػتوبد ثِ ًلس، هسئَلیت ، خالهیت ٍ ًَآٍسی : توبیل ثِ ًبسگشٍّی، سّجشی گیشی ّستٌذ، ػجبستٌذ اص كؼبلیتْب هبثل اًذاصُ

عٌبة،  استلبدُ اص )، ثبصیْبی هختلق ثب  : هذل سبصیّبی ایي كؼبلیتْب، ػجبستٌذ اص ًظن ٍ تشتیت ٍ اثشگزاسی. سایح تشیي ًوًَِ

-941386:، ثبصیْبی گشٍّی ثب ّذكْبی هطخص )سحیوی،  ( اًدبم ًبس ٍاهؼی دس هحیظ هدبصی هٌؼجْبی چَثی، پبصل ّب، ًبؿز

92).  

 ج ( اوتخاب ارزیابان ي اجرای بروامٍ کاوًن ارزیابی

 :اسصیبثبى

ثْبی هبّش ٍ ثب تدشثِ، ًتبیح چٌذاى هغلَثی ثِ ثبس ثْتشیي ٍ هؼتجشتشیي اثضاسّبی سٌدص ٍ اًذاصُ گیشی ثذٍى ٍخَد اسصیب

ای ٍ  آٍسًذ. دس اًتخبة اسصیبثبى ثبیذ تشتیجی اتخبر ًشد ًِ آًْب اص خٌسیت ّب، ًژاد، سي، سغح سبصهبًی ٍ حَصُ ّبی حشكِ ًوی

 :ظبس هی سٍد اسصیبثبى دسخشیبى اًدبم ٍظبیلی هبًٌذتخصصی هختلق ثَدُ، ثب ضـل ٍ ًوص هَسد ًظش آضٌب ثبضٌذ. اًت

 هطبّذ ُ سكتبس كشد دس توشیٌْب، تستْب ٍ تؼبهالت عشاحی ضذُ؛

 ثجت سكتبسّبی هطبّذُ ضذُ اص ساُ تٌویل كشهْب؛
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ّب دس ، داًص ٍ... ٍ ًیض عجوِ ثٌذی سكتبس ، استؼذاد هْبست هثلعجوِ ثٌذی سكتبسّبی هطبّذُ ضذُ ثِ اثؼبد سكتبسی هختلق، 

 چبسچَة هبثلیتْب؛

 ستجِ ثٌذی سكتبس اكشاد ثش هجٌبی ضَاّذ ٍ هشائي سكتبسی؛

ضًٌَذُ خَثی ثبضٌذ، توشًض ٍ دهت خَد سا دس توبم   تسْین ٍ تَاكن ثش سٍی ستجِ ثٌذی هبثلیتْبی اكشاد ّوشاُ ثب سبیش اسصیبثبى.

سكتبسّب ٍ گلتبسّب سا ًیض لوس ًٌٌذ. هضبٍت خَد دس هَسد  عَل كشایٌذ اسصیبثی حلظ ًٌٌذ. تیض ثیي ثبضٌذ. ثتَاًٌذ ًیوِ پٌْبى

عشكی خَد سا ًسجت ثِ اسصیبثی ضًَذُ تب پبیبى اسصیبثی حلظ ًٌٌذ ٍ  اسصیبثی ضًَذُ تب پبیبى كشایٌذ ثِ حبلت تؼلین دسآٍسًذٍ ثی

 .(143-154: 1384ًطبى دٌّذ )اثَالؼالیی 

  

 اجرای کاوًن ارزیابی

سسذ. دس ایي هشحلِ تین هذیشیتی ًبًَى  ٍ اثضاسّب، ًَثت ثِ تٌظین ثشًبهِ اخشای ًبًَى اسصیبثی هیپس اص ضٌبسبیی هبثلیتْب 

 : ثبیستی ثِ ایي ػَاهل تَخِ ًٌذ اسصیبثی هی

 ضٌبسبیی، اًتخبة ٍ ّوبٌّگی ثب اسصیبثبى خجشُ؛ .1

 آهَصش اسصیبثْب ثشاسبس هبثلیتْبی هَسدًظش؛ .2

 داٍعلجبى؛تْیِ ٍ تٌظین ثشًبهِ ّبی صهبى ثٌذی ضذُ  .3

 تْیِ ٍ تٌظین ثشًبهِ ّبی صهبى ثٌذی ضذُ اسصیبثبى؛ .4

 اخشای اسصیبثی ثشاسبس ثشًبهِ تؼییي ضذُ؛ .5

  تَخِ ٍ دهت ًظش ًٌٌذ. 1ثٌذی اسصیبثی دس خلسِ پبیبًی خوغ .6

 

 د( تُیٍ گسارشُای فردی

تَاًذ هشًض اسصیبثی ٍ ًتبیح حبصل اص آى  اگش چشخِ اسصیبثی سا ثب دادى اعالػبت ثبصخَسد ثِ اكشاد ریٌلغ تٌویل ًٌین، ایي اهش هی

سا ثِ هوذهِ ای ثشای تذٍیي ٍ اخشای ثشًبهِ سضذ ٍ تَسؼِ اكشاد تجذیل ًٌذ. اعالػبت حبصل اص ایي اسصیبثی ّب هی تَاًذ خٌجِ 

ضاسضْبی كشدی ّبی پٌْبى هبثلیتْب، ًوبط هَت ٍ ًوبط هبثل ثْجَد ٍ آسصٍّبی اكشاد سا ثشای آًْب ٍاضح ٍ ضلبف ًٌذ. اعالػبت گ

 :ثبضٌذ هؼوَالضبهل ایي هَاسد هی

ّبی آهَصضی عی ضذُ،  خالصِ ای اص هطخصبت كشدی )ضبهل: ًبم، سوت، هطخصبت ضـلی، تحصیالت، دٍسُ -1

 ؛(ّب ٍ... تَاًوٌذی

 پشٍكبیل ضبیستگی كشد ثِ تلٌیي هؼیبسّب؛ -2

 پشٍكبیل ضبیستگی كشد ثِ تلٌیي توشیٌْب؛ -3

 ثْجَد ضشًت ًٌٌذُ؛ای اص ًوبط هَت ٍهبثل   خالصِ -4

 .(ّوبى هٌجغ ای ٍ ثشًبهِ ػول. ) ًیبصّبی تَسؼِ -5

 

 

                                                           
1 Wash up 
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 وتیجٍ گیری

ًِ ػجَس ثذٍى  ثِ دًجبل تـییشات سشیغ ٍ گًَبگَى دس سبلْبی اخیش، چبلطْب ٍ هسبئل خذیذی ثشای سبصهبًْب ایدبد ضذُ است

ی هذیشاى دس حَصُ ّبی گًَبگَى سبصهبًی است. اص ّب ثْشُ گیشی اص تدشثِ یشًظصیبى اص آًْب ًیبصهٌذ ًبسثست ػَاهل هختللی 

 :گًَِ ًِ پیطتشاضبسُ ضذ، اكضایص توبضبی سبصهبًْب ثِ ًیشٍّبی هستؼذ هذیشیتی ثِ دالیل صیش است ّب، ّوبى خولِ ایي چبلص

 اكضایص تؼذاد هذیشاى دسضشف ثبصًطستگی؛ -1

 تـییشات سشیغ دًیبی ًست ٍ ًبس؛ -2

  تیبثی ثِ استؼذادّبی ثشتش، دسسبلْبی آیٌذُ است.اكضایص سهبثتْبی سبصهبًی ثشای دس -3

 

 
ثِ ّویي سجت، ثسیبسی اص سبصهبًْبی پیطشٍ، ثشًبهِ ّبی خبًطیي پشٍسی خَیص سا هجتٌی ثش ضٌبسبیی استؼذادّبی دسٍى 

ی سا ثِ ّوشاُ گیشی اص استؼذادّبی دسًٍی، دستبٍسدّبی هختلل . ضٌبسبیی ٍ ثْشُ اًذ سبصهبًی )دساثتذا( ٍ ثشٍى سبصهبًی ًشدُ

 :داسد ًِ ثشخی اص آًْب ػجبست است اص

 ثْجَد سٍحیِ ًبسًٌبى سبصهبى؛

 حلظ ٍ ًگْذاسی استؼذادّبی دسٍى سبصهبًی؛

 پشٍسش كشٌّگ ضبیستِ گضیٌی؛
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 ایدبد اًگیضُ ثشای یبدگیشی ًبسًٌبى؛

 اكضایص تؼْذ ٍ هسئَلیت پزیشی ًبسًٌبى؛

 ت ثْجَد كؼبلیتْب؛اكضایص هیل ثِ پیطشكت ٍ دسًتیدِ تالش دس خْ

  ...ًبّص ّضیٌِ ّبی خزة ٍ ثِ ًبسگوبسی ًیشٍّبی ثیشًٍی ٍ

 گیریي وتیجٍبحث 

پشٍسی، ثب استلبدُ اص سٍضْبی اسصیبثی هؼتجش ٍ اثشثخص، اكشاد تَاًوٌذ ٍ هستؼذ ضٌبسبیی ٍ ثشای  ّبی خبًطیي دس ثشًبهِ

یشی اص تٌٌیٌْب ٍ اثضاسّبی هختلق دس گزاسی هؼشكی هی ضًَذ. دس ایي ساثغِ سٍش هشاًض اسصیبثی ثِ دلیل ثْشُ گ سشهبیِ

هَهؼیتْبی ضجیِ سبصی ضذُ، اص هوجَلیت ٍ خبیگبُ هبثل تَخِ ای دس هیبى سبصهبًْبی صٌؼتی ٍ ؿیش صٌؼتی، ثشخَسداس ضذُ 

ّبی  است. حبل پشسص ایي است ًِ: ثشای ضٌبسبیی استؼذادّبی ثشتش ٍ سشهبیِ گزاسی ثش سٍی آًْب، چگًَِ هی تَاًین اص تدشثِ

 ؟ذیشاى دس هبلت هٌبًیضم هشاًض اسصیبثی استلبدُ ًٌینه

 :ّبی هذیشاى استلبدُ ًٌین ثِ عَس ًلی دس كشایٌذ هشاًض اسصیبثی هی تَاًین اص ساّْبی یبدضذُ دس صیش، دس ثْشُ گیشی اص تدشثِ

  الق( عشاحی ٍ تذٍیي ضبیستگی ّب،

  ة( ضٌبسبیی ٍ هؼشكی استؼذادّب ثشای اسصیبثی،

  شایٌذ اسصیبثی ثِ ػٌَاى اسصیبة،ج ( اخشای ك

  د ( ثشسسی ًتبیح ثبصخَسد ثِ ػٌَاى هؼیبس ٍ هویض،

  ّب، ُ ( عشاحی ٍاخشای ثشًبهِ ّبی آهَصضی ٍ تَصیِ ًبسساِّ

  ٍ ( هطبٍسُ ٍساٌّوبیی اسصیبثی ضًَذگبى.

 :الف ( طراحی ي تذيیه شایستگی َا

 _دسحبل تَسؼِ ٍ یب ثلَؽ یبكتِ ثبضٌذ  _ثستِ ثِ ایٌٌِ سبصهبًْب خَاى هبثلیتْب ٍ ضبیستگی ّبی هذیشیتی، اهتضبیی ّستٌذ ٍ 

ّبی آًْب ثِ هذیشاى آیٌذُ، هتلبٍت است. سبصهبًْبی خَاى ًیبصهٌذ هذیشاًی ّستٌذ ًِ ثِ سضذ ٍ پیطشكت آًْب  ًَع ًیبصهٌذی

ي حلظ هٌبكغ ٍ هَهؼیت هَخَد، ًوي ًٌٌذ. سبصهبًْبی دس حبل تَسؼِ ٍ ثب اًذاصُ هتَسظ، ثِ هذیشاًی ًیبصداسًذ ًِ ضو

ثٌبثشایي، ؛  كشصتْبی خذیذی ثیبكشیٌٌذ ٍ دس ًْبیت سبصهبًْبی ثبلؾ ًیبصهٌذ سّجشاًی ثشای ثبصسبصی ٍ احیبی هدذد خَد ّستٌذ

اًذاصّب ٍ ٍیژگیْبی سبصهبًی ٍ الضاهبت آى داسًذ، هٌجغ ثسیبس هلیذی ثشای عشاحی ٍ تذٍیي  هذیشاى ثب ضٌبخت خَثی ًِ اصچطن

ثٌبثشایي استلبدُ اص تدشثِ هذیشاى دس ایي حَصُ، هی تَاًذ ثسیبس هلیذ ٍ سبصًذُ ثبضذ ٍ اص اًحشاف دس ؛ بیستگیْب هی ثبضٌذض

  هشتجظ خلَگیشی ًٌذ. ّبی ؿیش تذٍیي ضبیستگی

 :ب ( شىاسایی ي معرفی استعذادَا برای ارزیابی

ت تشیي اكشاد اص هیبى ًبًذیذاّبی تصذی ّوِ هطبؿل سبصهبى هی ثبٍخَدآًٌِ اص سٍش سٍیٌشد هشاًض اسصیبثی ثشای اًتخبة هٌبس

، ثْتش آى است ًِ پیص اص هؼشكی ضشًت ًٌٌذگبى،  تَاى استلبدُ ًشد، اهب ثب تَخِ ثِ ثبال ثَدى ّضیٌِ ّبی اخشای هشاًض اسصیبثی
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ًٍی هدوَػِ خَیص داسًذ، یي ؿشثبل اٍلیِ صَست گیشد. ثِ عَسهسلن دس ایي هَسد هذیشاى ثب ضٌبختی ًِ اص خصَصیبت دس

هٌجؼی هْن دس هؼشكی ٍ تطَین اكشاد هستؼذ ثشای ضشًت دس كشایٌذ اسصیبثی ّستٌذ ٍ اص ایي ساُ هی تَاًٌذ اص ثِ ّذس سكتي 

  سشهبیِ ّبی هبدی ضشًت خلَگیشی ًٌٌذ.

 : ج ( اجرای فرایىذ ارزیابی بٍ عىًان ارزیاب

ص ّشًسی اص الضاهبت ٍ ضبیستگی ّبی هَسد ًیبص سبصهبى خَد، آگبّی داسًذ، گًَِ ًِ گلتِ ضذ هذیشاى یي سبصهبى ثیص ا ّوبى

ّب هطبسًت كؼبل داضتِ، دس  تَاًٌذ دس كشایٌذ اسصیبثی ثٌبثشایي دس صَست داضتي ػالهِ ٍ آهَصش دس ساثغِ ثب ًبًًَْبی اسصیبثی هی

شداصًذ. هؼوَال ًبًًَْبی اسصیبثی ثِ گًَِ ای ًٌبس سبیش اسصیبثبى ٍ هتخصصبى ثیشًٍی ثِ اهش اسصیبثی ٍ سٌدص داٍعلجبى ثپ

  عشاحی هی ضًَذ ًِ تشًیجی اص اسصیبثبى دسًٍی ٍ ثشًٍی دس اهش اسصیبثی هطبسًت ًٌٌذ.

 :َای مذیران در زمیىٍ بررسی وتایج بازخًرد، بٍ عىًان معیار ي ممیس د ( بُرٌ گیری از تجربٍ

گًَِ ًِ پیطتش  گضاس هی ضَد ًِ ثِ آى ًْبیی هی گَیٌذ. دس ایي خلسِ ّوبىپس اص اخشای ًبًَى اسصیبثی، ثالكبصلِ خلسِ ای ثش

. دس ایي ساثغِ  اًذ ّن اضبسُ ضذ، اسصیبثبى ثِ عَس گشٍّی ثِ ثحث ٍ ثشسسی پیشاهَى اكشادی هی پشداصًذ ًِ هَسد اسصیبثی هشاس دادُ

هستوین ٍ ؿیش هستوین، ثب آًْب آضٌب ّستٌذ،  هذیشاى هؼوَال اسصیبثی ضًَذگبى داخلی سبصهبى سا هی ضٌبسٌذ ٍ ًن ٍ ثیص،

دس ًبًًَْبی  (ثٌبثشایي ثِ ػٌَاى یي هؼیبس ٍ هالى هی تَاًٌذ هحٌی ثشای اسصیبثی ّبی اًدبم ضذُ ًبًذیذا )ضشًت ًٌٌذگبى

  اسصیبثی ثبضٌذ ٍ ثب اظْبسًظشّبی خَد ثِ ّشچِ اثشثخص تش ضذى اسصیبثیْب، ًوي ًٌٌذ.

 :َا َای آمًزشی ي تًصیٍ کارراٌٍَ( طراحی ياجرای بروامٍ 

ّبی سبصهبى دس حَصُ هٌبثغ اًسبًی  هذیشاى ثب هحذٍدیتْب، كشصتْب، اهٌبًبت سبصهبًی ٍ ًیض هوشسات ٍ دستَسًبسّب ٍ ثشًبهِ سیضی

ِ ّبی آهَصضی، تَسؼِ ای ٍ ًبسساّ ٍ صیش سیستوْبی آى آضٌبیی داسًذ ٍ ثِ ٍاسغِ ایي آضٌبیی هی تَاًٌذ دس اسائِ تَصیِ

  اسصیبثی ضًَذگبى ًوص هَثشی ایلب ًٌٌذ.

 : شًوذگان َای مذیران در زمیىٍ مشايرٌ ي راَىمایی ارزیابی ي( بُرٌ گیری از تجربٍ

سٍضي ضذى ًوبط هبثل ثْجَد ٍ ًوبط هَت اسصیبثی ضًَذگبى، یٌی اص دستبٍسدّبی خبلت ًبًًَْبی اسصیبثی است ٍ حویوت آى 

ی اسصیبثی ضًَذگبى اص ساُ هطبٍسُ ٍ ساٌّوبیی اكشاد ثب تدشثِ ٍ هتجحش هبثل سكغ ٍ یب استوب است ًِ ثسیبسی اص ضؼلْب ٍ هَتْب

ای ٍ ساٌّوبیی آًبى  ّبی هذیشاى اص ساُ ًبًَى اسصیبثی، ًوص هطبٍسُ ثٌبثشایي یٌی دیگش اص ساّْبی ثْشُ گیشی اص تدشثِ؛ است

  است.

ّبی خبًطیي پشٍسی ٍاخشای آًْب ٍ ثْشُ گیشی اص  طٌالت كشاسٍی ثشًبهِثِ ّشگًَِ، اهیذ است سبصهبًْب ثب ضٌبسبیی هَاًغ ٍ ه

  ّبی اسصًذُ هذیشاى خَیص، ثتَاًٌذ گبهی هْن دس تحون اثشثخطی ّشچِ ثیطتش ّذكْبی خَیص ثشداسًذ. تدشثِ
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Abstract 

 
Research shows the lack of management forces and the increased need of organizations for more powerful, 

talented, skillful and competent managers in the coming years, and the fact is that recognizing the need to use 

qualified managers is one of the most fundamental challenges facing organizations to pass through the difficult 

situations of the future. For this purpose, many forward-thinking organizations seek to design serious and 

systematic succession planning programs in order to estimate and supply their own future needs in this area. 

Obviously, the implementation of these programs involves the use of reliable evaluation techniques which can 

properly assess the considered capabilities. To this aim, assessment centers are among the processes which are of 

high credibility and validity. Assessment centers refer to places where a group of participants (volunteers) are 

assessed by the evaluation team using a variety of exercises and tests, and which are used mainly to select 

qualified people to fill management positions. In this process, we can make use of the experiences of the present 

capable managers in areas such as design and development of capabilities, identifying talents within and outside 

the organization and carrying out assessments and so on in order to guarantee the success of the organization to 

pass through the difficulties and obstacles. This paper tries first to introduce the assessment centers and then to 

discuss different ways of using the managers' experiences in the form of assessment centers. 
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