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ها  مصاحبه انواع روش

ها  شناختیها  روانشناختی و آزمو تست

...بررسی رزومه، تجربیات، تحصیالت و

ها  کار نمونه

ها  شبیه ساز  شدهروش

ها  دانش محور و مهارت محورتست06



ها  انتخان، ا  از تکنیکها نشا  داده است که مجموعهپژوهش
استبینی میزا  موفقیت در انتخاناحتماال بهترین روش پیش

.  و کاراتر از آ  است که تنها به یک روش اکتفا شود



د و کانو  ارزیابی رخداد  است که در آ  تعداد  داوالب در مجموعه تمرین ها یا آزمو  ها شرکت می کنن
الب گزارشات توسط ارزیابا  آموزش دیده، از نظر شایستگی، مورد مشاهده و ارزیابی قرار می گیرند و نتایج در ق

.گیردبازخورد در اختیار فرد و سازما  قرار می



داوطلبین

ابزارها و 
هاتمرین

مدل 
شایستگی

ارزیابان

گزارشات 
بازخور



ارتباطات

توسعه 
خود

مسئولیت 
پذیری

مشتری 
مداری

کارتیمی

رهبری



ت میزا  شود که برا  شناخساز  و آزمو  هایی گفته میبه مجموعه تمرین ها  شبیه
.یک شایستگی در وجود یک فرد مورد استفاده قرار می  گیرند



فی را بر پردازند و وظایارزیابا  افراد  هستند که به مشاهده و ارزیابی، داوالبین می
.دعهده دارند که باید برا  انجام آ  از دانش، مهارت و تجربه کافی برخوردار باشن



در کانو  ها  ارزیابی و توسعه، داوالبین یکی از ارکا  اصلی هستند؛ چرا که نتایج 
.ها منجر شودکانو  قرار است به تصمیم گیر  در خصوص انتخان و یا توسعه آ 
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نظم و آراستگی

وییمسئولیت پذیری و پاسخگ

مهارت ارتباطی

برنامه ریزی، سازماندهی، 

کنترل
مهارت کار تیمی

دانش و آگاهی مدیریتی

حل مساله



فرآیند کانون ارزیابی

ورود 

داوالبا 
مدل شایستگی
تمرینات
ارزیابا 

فرآیند

ها و ابزارها  ارزیابیتکنیک

خروجی

ترین افرادشناخت متناسب
شناسایی نقاط قوت و قابل 

بهبود
تعریف برنامه توسعه



کاربردها

هاتریناستخدام مناسب

استعدادیابی و جانشین پرور 

اراحی مسیر شغلی

(هاگپ شایستگی)ا  افرادشناخت نیازها  توسعه

ارزیابی برا  ارتقا





کانون ارزیابی در استخدام



ها  شبیه ساز ابزارها و تمرین

مصاحبه

ها  روانشناختیآزمو 



ها  گروهیتمرین

بحث گروهی •

کارگروهی•

ها  دو نفرهتمرین

ایفا  نقش•

جسددددددددتجو  •
ااالعدددددددات و 

تصمیم گیر 

ارائه مطلب•

ها  انفراد تمرین

کارتابل•

مطالعه مورد •

تمرین نوشتار •



ارائه مطلب



شود درباره یک موضوع ساده، کننده خواسته میدر این تمرین از شرکت
تر  درباره یک تر و اوالنیسخنرانی کوتاهی ارائه دهد یا ارائه رسمی

بر حسب موضوع ممکن است فرصتی برا  . مطالعه مورد  داشته باشد
.آور  ااالعات هم به داوالب داده شودجمع



های مورد ارزیابیشایستگی

22

کالمیارتبااات▪
بیا فن▪
تحلیلقدرت▪
متقاعدساز ▪
نفسبهاعتماد▪
تاثیرگذار ▪
استرسمدیریت▪



مطالعه موردی



د اغلب شامل وضعیتی از کسب و کار است و فرد بایمطالعه مورد  
در این به اور معمول. پیشنهادات و نظراتی در رابطه با شرایط حاضر بدهد

ده را گیرد تا ااالعات داده شابزار چند دقیقه ا  زما  در اختیار فرد قرار می
.مطالعه و سپس پاسخ را ارائه نماید



های مورد ارزیابیشایستگی
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نتیجه گرایی▪
تحلیلیتفکر▪
مسئلهحل▪
استراتژیکتفکر▪
گیر تصمیم▪



ایفای نقش



کننده با تساز  شده است که در آ  شرکایفا  نقش یک گفتگو  شبیه
به تک همکار یا مشتر  را ایفا می کند، تککارمند،فرد دیگر  که نقش 

خیالی و به پردازد و ارزیابی شوندگا  بر اساس یک سناریو به گفتگو می
د، نقشی ا  که منعکس کننده وضعیت واقعی محیط کار  آینده باشگونه

.  کنندرا که در آینده خواهند داشت، اال  باز  می



های مورد ارزیابیشایستگی
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ارتبااات▪
گر مربی▪
مسالهحل▪
متقاعدساز وتاثیرگذار ▪
دیگرا توسعه▪
مدار مشتر ▪
بازخوردارائهمهارت▪



بحث گروهی



ا  از ااالعات مربوط به یک موقعیت سازمانی در قالب یک مجموعه
نفر از ارزیابی شوندگا  6تا 4سناریو تدوین شده و در اختیار تیم، که بین

30ین معموال بی اعضا  این تیم زمان. گیرداند، قرار میآ  را تشکیل داده
و بحث در مورد موضوع سناریو با هم گفتگودقیقه دراختیار دارند تا 60تا 

.کنند



های مورد ارزیابیشایستگی
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ها  ارتباایمهارت▪
حل مساله▪
مذاکره و متقاعد ساز ▪
کار تیمی▪
تفکر استراتژیک▪
گیر تصمیم▪



کار گروهی



الیت در این تمرین ارزیابی شوندگا  به صورت گروهی درگیر یک فع
اوردهایی با شوند و می بایست برا  رسید  به اهداف و یا دستمشارکتی می

ش تواند تولید یک نتیجه مانند گزارها میاین تمرین.هم همکار  نمایند
.  یا ساخت یک سازه باشد



های مورد ارزیابیشایستگی
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کار تیمی▪
رهبر ▪
نتیجه گرایی▪
مسئولیت پذیر ▪
 حل مساله و تصمیم گیر▪
مدیریت منابع▪
برنامه ریز ▪
مدیریت زما ▪



کارتابل



در این تمرین یادداشت ها، نامه ها، گزارش ها، درخواست ها در برابر داوالب
اقدامات بایست لیستی ازداوالب در نقش مدیر شرکت می. قرار داده شود

ا در و تحلیل ها  مورد نظر و پیشنهاد حل مسائل هرکدام از این آیتم ها ر
ر، ارجاع قالب یادداشت، درخواست جلسه، تصمیم، درخواست ااالعات بیشت

.تعیین تکلیف نماید... به سایر همکارا ، بایگانی و 



های مورد ارزیابیشایستگی
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ارتباط نوشتار ▪
برنامه ریز  و سازماندهی▪
حل مساله▪
تفویض اختیار▪
اولویت بند ▪



تمرین نوشتاری



شود و از در این تمرینات معموال ااالعات و مستنداتی به افراد داده می
ماده ا  را تهیه کنند، خالصه گزارشی را آشود مثال نامهها خواسته میآ 

.کنند و یا تصمیمی را تجزیه و تحلیل کنند



های مورد ارزیابیشایستگی
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ها  ارتباای نوشتار مهارت▪
درک مطلب▪
ها  تحلیلیمهارت▪



جستجوی اطالعات و تصمیم گیری



نده در این تمرین شرا کوتاهی از وضعیت یک شرکت به شرکت کن
خواهند برا  کسب ااالعات بیشتر از ارزیاندهند و از و  میمی

.پرسش کند( دانا  کل)



های مورد ارزیابیشایستگی
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ها  تحلیلیمهارت▪
تفکر راهبرد ▪
 حل مساله و تصمیم گیر▪



گام به گام مراحل اجرایی

01

استخراج و تعریف 
هاشایستگی

02

اراحی و انتخان 
ابزارها  مناسب

03

اجرا و 
تحلیل نتایج



گر مربی

حل مساله

برنامه ریز 



مربی گری

.دهندپیشنهادراخودایده ها وحل هاراهتامی کندتشویقرادیگرا ❖
.می کندجلبوشناساییراافرادانگیزه ها ونیازها❖
.می کندتعیینبینانهواقعحالعیندروچالشیعملکرد اهداف❖
. کندمیاعالمبه موقعودقیقبازخوردداد باراتیمخودوتیماعضا ضعیفعملکرد❖
.ندمی کفراهمجدیدمسئولیت ها قبولوفرد مهارت ها توسعهفرصتافرادبرا ❖
.شناسندبرابهترعملکردبهنیازتاکندمیکمکدیگرا بهپرسید ،سوالاریقاز❖
.می کنداعتماداظهارعملکردشا بهبوددرافرادتواناییبه❖



حل مساله

.می نمایدکسبمسالهازکاملنسبتاودقیقااالعات❖
.می نمایدتفسیروتحلیلعمیقصورتبهرامسالهبروزها علت❖
.می نمایدشناساییرامسالهبروزدرمختلفعواملپیچیدهروابط❖
.می کندارایهخالقانهوعملیومتنوعها حلراه❖
.داردتحلیلشدهارائهحل ها راهخصوصدر❖



برنامه ریزی

.می کندمدیریتراخودوقت❖
.کندمیریز برنامهجزئیاتباراپروژهیافعالیتیکاجرا چگونگی❖
.کندمیایجادتواز وچککنترل،ها،برنامهپیشرفتپایشبرا ❖
.کندمیریز برنامهغیرضرور رویه ها وفعالیت هاحذفبرا ❖
منابعازبیمناستخصیصوکندمیتعییناولویتبلندمدتومدتکوتاهکارها برا ❖

.نمایدمیاراحیراموجود
اقداماشد،بداشتهوجودمسائلیکهصورتیدر.می دهدقراربررسیموردرانیازموردمنابع❖
.می کنداضطرار اقدامبرنامه ها تهیهبه



ماتریس شایستگی ابزار

49

مطالعه موردی ایفای نقش ی مصاحبه شایستگ
محور

شایستگی

* *
مربی گر 

* * *
حل مساله

* *
برنامه ریز 



سوال؟



در ارتباط بمانیم

26768266-021

Sonya.jalali@gmail.com

www.hrmacy.ir

hrmacy.ir



آکادمی تخصصی 
مدیریت منابع انسانی
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