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؟چیستسنجشديگروشیوههایکانونارزيابیتفاوتاساسی



گان مشاهده رفتار آشكار در همان زمانی است كه ارزيابی شوند، کانونارزيابیوجه مشخصه روش 

.  شركت می كنندتمرينهایشبیهسازیدر 

اي آن در برشركت كنندگان كه شغلیاز مهمی، هاي جنبهبايست نمايانگر سازي تمرين شبيههر 

.شده اند باشدنظر گرفته 



و ر موردنظمعرف براي فراخوانی رفتارهاي موقعیتهايیتمرين ها 
تا ارندوامیدرا ، هستند كه ارزيابی شوندگان اصلیشغلبا همسو 

.دهندپاسخ موقعیتیمحرکهایبه به صورت رفتاري 

بحث هاا، )شركت كننده 3حداقل شامل تمرينهایگروهی-1
....(بازي هاي مديريتی وپروژه هاي مشاركتی، ارائه هاي گروهی و 

، ارائه ايفاي نقش، حقيقت يابی)تعاملیرودرروتمرينهای-2
.(مطلب، و غيره

.(كازيه، موردكاوي، و غيره)تمرينهایفردی-3

:تمرينهایشبیهسازیدرکانونارزيابیانواع

روشیاستکهدرکانونهایارزيابیاستفادهمیشوداصلیترينتمرينهایشبیهسازی



:کانون های ارزیابی از لحاظ نحوه طراحی

کانون های ارزیابی تکلیف بنیان

Task-Based ACs

کانون های ارزیابی ویژگی بنیان 

Dimension-Based ACs

کانون های ارزیابی ترکیبی

Mixed-Model ACs

.  در کانون ارزیابی، همان اصطالح شایستگی در ادبیات مدیریت است( Dimension)منظور از بعد 



ملكارد بنا به فرض زيربناي ع»ويژگی ها، مجموعه هايی از رفتارها تلقی می شوند كه 
.«شغلی و ديگر مالك هاي موردنظر هستند

ياه وتحليل برداشت اين است كه ويژگی ها از تجزكانون ارزيابی ويژگی بنيان، يك در 
ن ساازمان ايا. شغل يا از پژوهش سازمان در الگوسازي شايستگی ها حاصل می شود

د ارزياابی ها باا شاغل ماورترين ويژگیها را براي تعيين مرتبطالگوسازي شايستگی
هادف شاوندگان وترين آنها، با توجه به جامعه ارزياابیداوطلبان و گزينش مناسب

.  دهدارزيابی انجام می

ویژگی بنیان ارزیابی کانون های 



شایستگی

Dimension/ Competency

لیست رفتاری

Behavioral List

که در یک ابزار رفتارهایی که در یک ابزار مورد ارزیابی قرار می گیرند ممکن است کامال با رفتارهایی

.دیگر مورد ارزیابی قرار می گیرند، تفاوت داشته باشند



زیابی عملکردهای کانون های ارزیابی تکلیف بنیان، به جای سنجش ابعاد و شایستگی ها، به ار

.رفتاری در تمرین های شبیه سازی می پردازند

 را ود وظایف مهمی که در شغل با آن ها مواجه می شهدف ارزیابی این موضوع است که فرد

.چگونه انجام می دهد

بنیان تکلیف ارزیابیهای کانون 





خصوصیاتانواعتمرينهایسنجشی

انواع
ساختار،محتوا،

شرکتکنندهرفتار
ويژگیهايیکهمعموالً

میشوندارزيابی
اظهارنظر،محاسن،معايب

تحلیلکتبی/مورد
شركت كننده مطلبی درباره مسائل مالی،
.دعملياتی و جز اين ها می خواند و گزارش می نويس

زي و تحليل مسئله، تصميم گيري، برنامه ري
سازمان دهی، ارتباطات نوشتاري

ر می تواند درباره هر محتوايی باشد، می تواند براي ه
شكل يا محتوا ارزيابی شود، تدوين دستورالعمل

.نمره گذاري دشوار است

نقشايفای
ی با شركت كننده با بازيگر نقش مثل زيردست
.عملكرد يا عادات ضعيف صحبت می كند

مدلی، تحليل مسئله، تصميم گيري، رهبري، ه
تفويض اختيار، ارتباط شفاهی

 زمان نسبتاً كوتاه ،  ممكن است در بازيگر نقش از يك
نگی به زمان ديگر و در بازيگران متفاوت نقش ، ناهماه

.باشد

ارائهشفاهی
شركت كننده براي هرگونه مخاطب در درون و 
بيرون سازمان مطلب ارائه می دهد، مثالً ارائه 

.پيشنهاد به مديران اجرائی ارشد

اط تصميم گيري، تاب آوري فشار روانی، ارتب
شفاهی

ايجاد آن، می تواند از تمرين تحليل/آسانی ساخت
حاصل شود، می تواند با پرسش  هاي روشنگرانه 

.پيگيري شود

بحثگروهیبدونرهبر
(  ن هايا بدون آ)شركت كنندگان با نقش هاي محوله 

ه عمل درباره مسائل بحث می كنند و توصيه هايی ب
.می آورند

ی، تحليل مسئله، تصميم گيري، كار تيم
ارتباط شفاهی

ه می تواند همكارانه يا رقابتی باشد، ممكن است ب
.دليل تركيب گروه يا جو غيراستاندارد باشد

کارتابل/محتوایکازيه
شركت كننده به مطالعه نامه ها، گزارش ها و 

ور ام/ كاركنان/ دستورالعمل هاي مربوط به بحران ها
.مالی و جز اين ها می پردازد و پاسخ می دهد

مدلی، تحليل مسئله، تصميم گيري،  رهبري، ه
، تفويض اختيار، برنامه ريزي و سازمان دهی

ارتباط نوشتاري

ه به ويژگی ها مختلف می پردازد، می تواند با مصاحب
دنبال شود، وقت گير است، ايجاد و نمره گذاري آن 

.دشوار است

واقعیتيابیشفاهی
از شركت كننده مطلب كوتاهی را می خواند، سپس
ا او فرد مطلع سؤاالتی می پرسد كه ممكن است ب

.به بحث بپردازد

ل براي پرسيدن پرسش هاي ويژه به توانايی متوستحليل مسئله، رهبري، ارتباط شفاهی
می شود، ممكن است آن را فشارزا ساخت، شخص 

.مطلع ممكن است بداهه گويی كند

بازیتجاری
يار شركت كنندگان سازمان هاي كامالً واقعی و بس
ه پيچيده را كه كاركنان و منابع مالی دارند، ادار

.می كنند

تحليل مسئله، تصميم گيري، رهبري، 
اط برنامه ريزي و سازمان دهی، كار تيمی، ارتب

شفاهی

ابیواقع گرايانه، پيچيده، دشوار براي مشاهده و ارزشي



بهکارگیریفنونارزيابیگزارششدهدرپیمايشهافراوانی

یبینالمللنمونهنوع فن آوری ارزيابي
کشورهایاياالتمتحده

آلمانیزبان
آفريقای
جنوبی b199۷c2009

493826٪۷2تحلیلمسئله/مطالعهموردیکتبی

4۷۷6349٪۷0بازيگرینقش/شبیهسازیمصاحبه

46648951٪59ارائهشفاهی

44٪35بحثگروهیـبانقشمحوله

3۷*95*43*59٪51بحثگروهیـبدوننقشمحوله

825۷5354٪42کارتابل/محتوایکازيه

38296516٪14واقعیتيابیشفاهی

٪25بازیتجاری

5۷358۷16٪36مصاحبهپیشینهای

3110۷٪5۷آزمونتوانايیشناختی

2654٪5۷آزمونشخصیتی

1۷549تا۷31تا٪1۷سنجههایديگر



ه  اقتضاي برفتار ابراز شده بستگی بنا بر اين نظريه ماهيت 
ه كاار بادر كانون ارزيابی وقتی  اين نظريه . داردموقعیت

خصوصــیاتتمــرينبسااته شااود، باادان معناساات كااه 
بااراي مشاااهده اشااربخش و (چــهويژگیهــاباشــندوچــهتكــالیف)

.  مورد نظر، اهميت اساسی دارندرفتارهاي درجه بندي 
كند یتعيين  مقدرتنشانههایموقعیتیبر اين، افزون 

نندگان كه آيا تغييرپذيري رفتاري آن اندازه ميان شركت ك
.  الزم را بگذاردتمايزهایبه وجود می آيد كه ميان آنان 

نظريهفعالسازیصفت



ارزیابی یا در شيوة طراحی و هدایت مراکز نقص 

(.1984و کاسيو، زدك )روایی سازه؟؟؟



بهمنظورآزموناينمسئله،ازيكمرکزارزيابی
از)ساله6دريكدورةافسران،پیشرفتهبرای

.استفادهگرديد،(1999تا1993

تهعالوهبرسنجشاينداوطلبان،ازارزيابانخواس
:شدکهبرآوردکنند

هرتمرينبهچهمیزانمیتواندفراهم(:الف
فاتکنندةفرصتیبرایمشاهدةرفتارمرتبطباص

باشدو(ffm)عاملی5شخصیتی
هرکدامازابعادرفتاریبكاربردهشدهدر:(ب

مرکزارزيابی،بهچهمیزانباصفتشخصیتی
.مرتبطمیباشند
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روش کار

:تمرین را اجرا کردند5نفر شرکت کننده، 79تمام 

بحث گروهی بدون رهبر -1
نقشایفای -2
وکازیه -3
:ند ازابعادی که مورد سنجش قرار گرفته شدند عبارتشفاهییک جلسه تفسير -4

حساسيت-1
مهارتهای مشارکت دادن زیردستان-2
توانایی حل مسئله-3
مهارتهای سازماندهی کار-4
.تحمل استرس-5



: نتیجه
ز برای هر صفت شخصيتی، سنجش های صورت گرفته ا

ت دارای  تمریناتی که توسط کارشناسان، به عنوان تمرینا
ده توان بالقوة زیاد در زمينة  فعال سازی صفت برآورد ش

(باالTAPدارای)بودند 

 (30 =./Mean r  )

ز در مقایسه با سنجش های انجام شده از تمریناتی که ا
ند لحاظ توان فعال سازی این صفت در سطح پائين بود

( پایينTAPدارای)

(0/15 =Mean r  )

.همبستگی بيشتری نشان داد



اينانتظاروجودداردکهدرسرتاسرپس
تمريناتیکهدرآنهاامكانمشاهدهرفتار
گیمرتبطباصفتيكسانیوجوددارد،همبست

.ونزديكیبهتریوجودداشتهباشد

تپژوهشهانشاندادهاستکهسنجشهایمرکزارزيابیباشخصی
ینوفرنهام،کرامپ،وويالن،گوفین،رودست)داوطلبانمرتبطاست

(1993؛شولتزوشولر،1996جانسون،



در يت، تعاملی كه در اشر بحث و مناقشه صفت در برابر موقعنظريه هاي 
ن پژوهشهاي شخصيت، بوجود آمدند،  مشخص می كنند كه در تعيي

: رفتار فردي
دوركين )صفات شخصيتی و زمينة موقعيتی به يك اندازه اهميت دارند 

(.1971، ماگنوسن؛ 1978و كيلسفرو، 

رويكردهایتعاملیبهسنجشهایمرکزارزيابی



ودوقتیناهمسانیموقعیتهازيادباشد،احتمالکمتریوج»:بیانکرد(1968)سالقبل،میسچل30بیشاز
.«داردکهپاسخهایيكفردبهاينموقعیتهايكسانباشد



( 1995 و شاودا، ميچال )نظريه سامانه شخصايتی شاناختی احساسای 
، رفتار تفسیرهرفردازخواستههایيكتمرينپيشنهاد می كند كه 
-مایبدين سان، دو نفري كه تمرين را متفااوت ادراك. را تعيين می كند

.دهندكنند واكنش متفاوتی از خود بروز می

احساسینظريهسامانهشخصیتیشناختی
cognitive affective personality system theory
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ه، روشی که در حال حاضر، برای طبقه بندی موقعيتهای مشاب
وجود دارد چيست؟؟؟

تاری استفاده از قضاوتهای افراد ی است که درباره  قلمروهای رف
انش یک سازه تفاوت فردی و تمام جزئيات این موقعيتها دارای د

. گسترده ای هستند
:و از آنها خواسته می شود که

بيشترینتعيين کنند رفتار مرتبط با صفت ، در چه موقعيتهایی
ودا، ميچل و ش)احتمال وقوع را داراست کمترینو در چه موقعيتهایی 

1998.)
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ک صفت این مسئله که آیا درون یک موقعيت برای مشاهدة تفاوتها در رفتار مرتبط با ی
.مشخص، فرصتی ایجادخواهد شد یا خير؟ بستگی به چندین عامل دارد 

:مهمترین و برجسته ترین این عوامل عبارتند از

  Strengthنيرومندی موقعيت-1

Relevanceمرتبط بودن موقعيت -2

تقاضای شایستگی-3



نمونهنشانگرهاخصوصیتتمرين
:درجه اي كه پردازش اطالعات براي موارد زير موردنياز است: پيچيدگی
اشياء/ كاركنان / داده ها 

دمادت موارد بی همتايی كه براي در نظر گرفتن راهبرد بلن/ شمار صفحات 
الزم است؛ محتواي اطالعات پيشرفته؛ شمار مسائل بهم وابسته

درجه اي كه فناوري: فناوري
:مربوط به رايانه براي موارد زير به كار می رود

جلب رفتار/محرك ها عرضه 

فناوري مورداستفاده شركت كنندگان و ارزيابان

درجه اي كه تمرين مستلزم: بين فردي
ديگران/زيردستان / همكاران /سطوح باالتر : تعامل با موارد زير است

رديحساسيت تعامل بين فردي، ارائه مطالب الزم ،  سطح تعارض بين ف

درجه همكاري الزم براي انجام اشربخش تكليف: بهم وابستگی
شركت كننده به ديگران متكی است
هستندديگران به شركت كننده متكی 

تراك داوطلب بايد با ديگران مشورت كند، اطالعات منحصربه فرد را به اشا
.بگذارد، با واحدهاي مختلف سازمان همكاري كند

درجه اي كه تكليف به خوبی: ساختار
:تعريف شده باشد برحسب موارد زير

پاسخ هاي فرا خوانده شده/محرك هاي ارائه شده 
آيا به داوطلب دستورالعمل هاي روشن داده می شود،

آيا چندين راه درست براي انجام دادن تمرين وجود دارد؟

درجه اي كه تمرين با شغل: همانندي
:برحسب موارد زير همسانی دارد
تجهيزات مادي، مواد و جز اين ها

سازه هاي روان شناختی/رفتار ابرازشده /بافت / موقعيت -محتوا 

شباهت تمرين به شغل، سازمان، فرهنگ

ن
ري
تم
ت
یا
ص
صو
خ
ی
ها
گر
شان
ون
ی
ند
هب
بق
ط

بع
من

 :
ن ،  
گرا
دي
 و 
ن
فم
ها

20
1



پیچیدگی
complexity

. رت داردپيچيدگی به ميزان پردازش اطالعات گفته می شود كه در تمرين هاي شبيه سازي ضارو•
.  تقاضا براي پردازش اطالعات می تواند نسبتاً ساده يا كامالً پرزحمت باشد

ماانی پيچيادگی ز. می تواند چالش هايی در زمينه داده ها، كاركنان، يا اشاياء فاراهم كنادتمرين •
2صافحه در برابار 30ماثالً، )بيشتر است كه ارزيابی شونده مطالب بيشتري براي بررسای دارد 

(.  صفحه از مواد تمرينی

برنامه ريزي بلندمدت، •

شكلبه صورت جدول ، نمودار و تفسير داده ها •

تمرين هاي يكپارچه •



فناوری

مياازان فناااوري الزم در طراحاای و 
اجراي تمرين ها، موضوعی جالب براي

، فنااوري. بحث و مجادله بسيار اسات
روي باااراي اجاااراي تمرين هاااا باااه
يابان شركت كنندگان و تسهيل كار ارز

هااافمن و ديگااران . رودكااار ماایبااه
فناوري را به عنوان مؤلفاه اي( 2014)

.می داننداز پيچيدگی 



فردیتعاملهایبین

ا باا تعامل هاي بين فردي درجه اي را توصيف می كنند كه تمرين از ارزيابی شاونده می  خواهاد تا•
ياا در ساطحی در سطح سلسله مراتبی يكسانی باشاند،می توانند . افراد ديگر تعامل داشته باشد

سازمانپايين تر، در سطح باالتر، يا حتی از بيرون 



وابستگیبهم
interdependence

ر ياك شايان توجه است كاه اگا. بهم وابستگی درجه همكاري الزم با افراد ديگر در تمرين است•
بادين معناا . دوابستگی باال باشد، لزوماً در تعامل بين فردي نيز جايگاه بااليی داردر بهم تمرين 

ر بافات كه، هرگاه شخص بايد با ديگران همكاري داشته باشد، فرض بر اين است كه اين عمل د
.  يك تعامل بين فردي رخ می دهد



ابهام/ساختار
structure/ambiguity

ياابی ابهام به  درجه اي مربوط است كه موقعيت، رفتارهايی را كه بايد ارز/ ساختار•
-اساخشوند محدود می كند يا به درجه اي مربوط است كه ارزيابی شونده در نحوه پ

ساانجه هاي مااداد و كاغااذي تااا حااد زيااادي . دهاای آزادي عماال داشااته باشااد
.اندساختاريافته

ارتباط با شفاف سازي سازه هاي اصلی، اساتدالل هاي موافاو و مخاالف وجاود در •
افشا كاردن ويژگی هاا باار شاناختی تمرين هاا را كااهش خواهاد داد، كاه . دارد

.می يابددرنتيجه آن، امكان بروز تفاوت هاي زيرگروهی كاهش 

هاا، سوي ديگار، آشاكار شاد كاه مطلاع سااختن ارزيابی شاوندگان از ويژگایاز •
ايان ر ب. كارآمدي مراكز ارزيابی را براي پيش بينی عملكرد شغلی كاهش می دهد 

اسااا ، در موقعيت هاااي تصااميم گيري معمااوالً، افشاااي سااازه هاي اصاالی ناازد 
..ارزيابی شوندگان توصيه نمی شود



همانندی
fidelity

رفتاااري، : پاانن نااوف متفاااوت از همانناادي را تميااز داده انااد( 2013)و كاادهارنات تورنتااون •
طارح با اين هماه، ديگاران ويژگی هااي كمتاري م.  روان شناختی، فيزيكی، محتوايی و موقعيتی

(. ؛ هافمن و ووئهر2012ليونز، دوكورت و وسترولد، )كرده اند 



همانندیرفتاری

همانناادي رفتاااري هنگااامی باالساات كااه 
آزمايش شاونده باياد مجموعاه اي پيچيااده از 

، ماثالً. رفتارهاي موردنياز شغل را نشان دهد
قعای اگر ارزيابی شونده بايد با يك شاخص وا

در سااازمان بااراي حل وفصاال يااك مساائله 
صااحبت كنااد، اياان نمونااه اي از همانناادي 

.  رفتاري باال را تشكيل می دهد



فیزيكیبهدرجهایاشارهداردکهرفتارهـایهمانندی•همانندیفیزيكی
مربوطبهپاسخازلحـا فیزيكـیبـانحـوهایکـهدر

.موقعیتکاریرخمیدهند،همخوانیداشتهباشند

بـادرونکازيـه،پاسخدهیبـهمطالـببهعنوانمثال•
نوشتنياماشینکردنپاسـخهابـهدرخواسـتهای
ندنوشتاری،درهمانندینوشتاریباالقلمدادمیشـو

ب،بـابااينفرضکهنوشتنوماشینکردن،بـهترتی)
نحوهایکهاينارتباطاتدريـكسـازمانبـهوقـوع

تطابقداشتهباشند ت،بههمـینصـور(.میپیوندند،
کـارگردرهماننـدی/مكالمهواقعیبـايـكکارمنـد

ازسـویديگـر،آزمونهـای.فیزيكینسبتاًباالسـت
ــوقعیتی ــارت،)قضــاوتم ــیوپلویه و(2006ويكل
لیـونز)(1999مارروديگـران،)مصاحبههایموقعیتی

(.2011وپاترسون،



روانشناختیهمانندی

روان شناختی به درجاه اي اشااره دارد كاه همانندي •
. شادمتناساب باشغلآشكارا باا محتوایارزيابی

اوت مثالً، يك تمرين مركز ارزيابی، يك آزمون قضا
موقعيتی و ياك مصااحبه ماوقعيتی ممكان اسات
سناريويی را به يك داوطلب بدهاد كاه در آن  ياك

ه همه اين سا. زيردست متمرد و سركش شده باشد
صاااورت بندي، در هماننااادي روان شاااناختی بااااال 
هسااتند، امااا تنهااا آن تماارين مركااز ارزيااابی در 
همانناادي رفتاااري و فيزيكاای باالساات، كااه در آن
ارزيابی شونده بايد آشكارا مهارت هااي الزم را باراي
خش تشخيص مسائل كاركنان نشان دهاد؛ انگيازه ب
. كندتغيير در رفتار باشد و تعهد ديگران را كسب



مدیریتی می کنيم، منظور چيست؟بازی وقتی صحبت از  







https://leanlearningcenter.com/blog/what-is-the-beer-game/



https://forio.com/simulate/mit/cleanstart/simulation/login.html

https://forio.com/simulate/mit/cleanstart/simulation/login.html


گیریاندازههدفتعیین•

شايستگیرفتاریهایسازهتعريف•

تمريندامنهتعیین•

هادستورالعملوهادفترچهطراحی•

مقدماتیاجرای•

نهايینسخهتهیهوتمرينتحلیل•

نهايیاجرای•

ويژگیهایواسنجیودرونیساختاربررسی•
تمرينروانسنجی

یارزيابکانونتمرينيكطراحیگامهايی





Play is the highest

form of research

Albert Einstein
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