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 چرا کانون توسعه؟

 ای هانیدر مجموعه تمر دایکاند یاست که در آن تعداد یرخداد یابیکانون ارز
مورد  ،یستگیاز نظر شا ده،یدآموزش ابانیو توسط ارز کنندیها شرکت مآزمون

 .رندیگیقرار م یابیمشاهده و ارز

 :دو نوع کانون وجود دارد

این  .شوندیتصمیم در مورد استخدام یا ارتقا طراحی م یکه برا ییهااول کانون
 یارتقا و یاستخدام بیرون ی. در کانون ارزیابنامندیم یها را کانون ارزیابکانون

 .پررنگ است اریبس یابیهدف مورد نظر باشند و جنبه ارز توانندیم یدرون

. شوندیشناخت نقاط قوت و قابل توسعه فرد تشکیل م یکه برا ییهاکانون دوم
  نامند.می یااین نوع را کانون توسعه

 

 توسعه کانون

است  یصیتشخ یتوسعه بلند مدت و ابزار ندیفرآ کیکانون توسعه نقطه شروع 
 نیتوسعه در ح نیاز ا یو بخش شوندیکه با کمک آن افراد بر توسعه متمرکز م

 .دهدیکانون رخ م

 ستیاست. در قرن ب یابیارز یهاتوسعه در حوزه کانون نیمهمتر یاکانون توسعه
 ،یچون توانمندساز یمیدارند، مفاه ازین یترها به افراد اثربخشسازمان کمیو 

 است که نگاه ییهاافراد و سازمان یبه معنا رنده،یادگیو سازمان  یارشد حرفه
ست، روزها مطرح ا نیتوسعه که ا یها. کانونکنندیم بیمثبت به توسعه را ترغ

امر  نیها دارند و اچالش نیغلبه بر ا یها برادر کمک به سازمان ینقش مهم
 .است کرده عیرا تسر ایدر دن یاتوسعه یهارشد کانون

 0791به کار رفتند هر چند تا دهه 0791کانون های توسعه اولین بار در اوایل 
ان ها تسریع شده است. از آن زمگسترش نیافتند. از آن به بعد رشد استفاده از آن

 در شکل زیر نمایش دادهای قابل تبیین است که های توسعهنسل از کانون 3

 .یمپردازها میدر ادامه به معرفی آنشده است و 

 

است که  هیشب یابیارز یها( به کانون0791)دهه یاتوسعه یهانسل اول کانون
 .افراد مستعد تمرکز دارند ییبر شناسا شتریو ب انجامدیروز به طول م 5/0تا  0

، با ورود به نسل دوم دو تفاوت عمده در 0771دهه  لیو اوا 0791اواخر دهه  
کانون به  نیرا در ح یو زمان دارندها بازخورد شد. آن جادیا یاتوسعه یهاکانون
 .دهندیاختصاص م یاتوسعه یزیربرنامه

 .دهدیعمده را نشان م رییسه تغ زی( ن0771سوم)اواسط دهه  نسل

 یهانیو از تمر رودیبه کار م هانیبه عنوان اساس تمر یکار ی: مسائل واقعاول
 .شودیموجود کمتر استفاده م

در کانون و پس از آن  یاتوسعه یزیربرنامه یبرا یشتریب : زمان و توجهدوم
 .شودیصرف م

خود، توانمند  یابیو مهمتر از همه، شرکت کنندگان با مشارکت در ارز سوم
 .شوندیم

ارزیابی توسعه
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درصد از نسل  5درصد از نسل دوم و تنها  01ها از نسل اول، درصد سازمان 95
 .کنندیاستفاده م یاتوسعه یهاسوم کانون

ته شناسیم، برگرفای میهای توسعهکه ما در کشورمان تحت عنوان کانون چیزی
 هاست.از نسل اول این کانون

 یاتوسعه یهاکانون یدیکل یهایژگیو

شفاف  مانیتا برا میکن یرا با هم مرور م یاتوسعه یهاکانون یدیکل یهایژگیو
 ست؟ین یزیهست و چه چ یزیشود کانون توسعه چه چ

 

نسبت  یباالتر نهیهز نیاست و بنابرا تریاغلب طوالن یاتوسعهکانون  -0
 ترشیاطالعات ب دیامر دو علت دارد: اول، با نیدارد. ا یابیبه کانون ارز

 یهایستگینقاط قوت و ضعف بر اساس شا قیدق ییشناسا یبرا
د از خو یتوسعه بخش ندیو دوم بازخورد و فرآ م،یکن یمدون، جمع آور

 .شودیکانون مطرح نم یاست و پس از اجرا دادیرو

هاست در ه سازمان مالک دادهک یابیارز یهابرخالف کانون -0
به اطالعات، مالک  یفرد عالوه بر حق دسترس یاتوسعههای کانون

 .شودیها دانسته مداده یاصل

تا  و شودیبازخورد ارائه م ن،یاز هر تمر پساغلب  یادر کانون توسعه -3
ان را امک نیکننده اامر به شرکت نی. اکنندیکانون صبر نم انیپا
امر  نی. ااموزدیکانون با آن سازگار شود و از آن ب یکه در ط دهدیم

 نیمجدد، به ا نیتمر -آموزش -بازخورد -نیچهار مرحله دارد تمر
 اهابیو ارز ردیگیم ادیکننده از بازخوردها و آموزش شرکت بیترت

ذب و را ج دیجد یرفتار یهایچگونه شرکت کننده استراتژ نندیبیم
 .بنددیبه کار م

 

امر  نی. ادهدیکانون رخ م نیتوسعه در ح ،یاتوسعه یهادر کانون  -4
 نیو همچن نیارائه بازخورد در مورد عملکرد فرد در هر تمر قیاز طر
 ما را از نقاط قوت و یول شوندینم یابیکه ارز ییهاتیفعال قیاز طر

صورت  ،"تیشخص یهامثل پرسشنامه" سازدیضعفمان آگاه م
که  ابدییم صیتخص یها به نحوزمان نی. همچنردیپذیم

و  یریادگیو نسبت به  اموزدیکانون ب نیکننده بتواند در حشرکت
 .داشته باشد یتعهد کاف دیجد یهاتجربه مهارت

 ایکانون  ریکه مد کندیم جابیتوسعه ا یهاکانون یاتوسعه تیماه -5
 رندیرا برعهده بگ گرلینقش مشاور و تسه گرانید ایو  هاابیارز

اس احس یگرلیمشاوره و تسه یهابه مهارت یشتریب ازین نیبنابرا
 .شودیم
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و  شودیقابل توسعه تمرکز م یهایستگیتوسعه بر شا یهادر کانون -6
قابل توسعه نباشد، گنجاندن آن در فهرست  یستگیاگر شا

لت نکته ساده غف نیمواقع از ا یاریاست. بس دهیفایها بیستگیشا
کمک به توسعه عملکرد  یاتوسعه یهاکانون یهدف اصل شود،یم

فرد از  زهیانگ دیرو نبا نیاز ا است،شرکت کننده  یو فعل یآت یشغل
 .ندارد یادهیآموزش فا رقابلیموارد غ یابیارز نیبرود، بنابرا نیب

از رمز و راز قرار  یاکه در هاله یسنت یابیارز یهابر خالف کانون -9
انون به ک ندیبا فرآ ییبازتر بوده و فرصت آشنا یادارند، کانون توسعه

معناست که شرکت  نیامر بد نی. اشودیکنندگان داده مشرکت
کامل دارند به واقع  یآگاه یابیمورد ارز یهایستگیکنندگان از شا
 یااز حضور در کانون توسعه شیپ میخواهیم کنندگاناغلب از شرکت

 یبدهند. گاه ازیامت یابیمورد ارز یهایستگیبه خودشان در مورد شا
وال شرکت کننده س یهایستگیدر مورد شا زیفرد ن میمستق ریاز مد

مه رسشنامثل پ ییاز ابزارها یاتوسعه یهااز کانون ی. برخمیکنیم
کننده جامع از شرکت یدیداشتن د یدرجه که برا 361بازخورد 

 کنند.یاند، استفاده مشده یطراح

بتواند در  دیراه است و افراد و سازمان با یابتدا یاکانون توسعه -9
 دیموسوم است، وارد شوند. افراد با یریادگیکه به تفاهم  یندیفرا

 زیو توسعه خودشان تالش کنند و سازمان ن شرفتیپ یبتوانند برا
ع مناب نیسازد ا ایمه یریادگی ندیاز فرا تیحما یمنابع الزم را برا

 .است یتیریاز تعهد مد یو سطح مناسب یکاف هشامل بودج

 

مشارکت شرکت کنندگان باالتر است و باعث  یادر مراکز توسعه -7
ه امر باعث تعهد باالتر به برنام نیتر شود. اقابل قبول ندیفرا شودیم

  .شودیم یتوسعه فرد

 یاعهتوس دادیرو نیا تیاست. ماه یرفتار رییتغ جادیها اکانون نیا یهدف اصل
امن قرار دارند که در آن  یطیاحساس کنند در مح دیاست و شرکت کنندگان با

در کارنامه  یو به عنوان نقطه منف شودیم یبهبود تلق یبرا یفرصت اهاتشاناشتب
ده است که به شرکت کنن یمهم یژگیو زین عی. بازخورد سرشودیشان ثبت نم

که دوباره در  نیقبل از ا یدیکل یعملکرد لیکه مسا دهدیامکان را م نیا
 .شوند ییبروز کنند، شناسا گرید ینیتمر

 تیاهراحت بوده و م دیامتحان باشد، بلکه با تیموقع دیاجرا نبا یفضا -01
 .کار را داشته باشد یفضا

ل عم نیدر ح ییتوسعه استفاده از راهنما یهاکانون گریمهم د جنبه -00
 مشاهده یواقع یکار یهاتیکنندگان را در موقعشرکت یاست. مرب

استفاده از  نی. همچنکندیبهبود را ارائه م شنهاداتیکرده و پ
ها استفاده نسل از کانون نیدر ا زیو بازخورد همکاران ن یابیخودارز

 .دشویم

 

 

 

 افتد؟در یک روز کانون توسعه چه اتفاقی می

 ،که موضوع مطلب ماست انون توسعه با نگاه جدید متمرکز بر نسل سومدر ک
ها گیها و ابزارهای ارزیابی شایستشناسایی و تمرینهای مناسب شایستگی ابتدا

  شوند.طراحی می

ها با حضور شرکت کنندگان در تمرین توسعهاز تکمیل این مراحل، کانون  پس
 .شودها آغاز میو آزمون

 .شوندهای تعاملی برای بحث آتی ضبط میتمرین روز اول 

 رفتاری بروز یافته در کانون مطلع هایشایستگی، شرکت کنندگان از روز دوم

ن کنند. به ایشوند و توضیحی درباره نحوه و علت بروز معیارها دریافت میمی
های شغل مورد نظر آگاه شده و ارتباط شرکت کنندگان از شایستگی ترتیب،
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 کنند. بقیه روز مباحثسازی شده را با نیازهای مزبور درک میهای شبیهتمرین
 .شودها ارائه میآموزش ارزیاب

 

در کنار ها شود. شرکت کنندهبه ارزیابی پرداخته می روز سوم و چهارم

عمل کرده و عملکرد خودشان و همکارانشان را در  ارزیاب عنوان گرانتسهیل
 کنند. پس از تحلیل کامل هر تمرین،های مختلف به طور کامل ارزیابی میتمرین

ازخورد های بدهند. جلسهبازخورد میها به عنوان ارزیاب به یکدیگر شرکت کننده
اند. علت سازنده بودن بازخورد این است که به طور معمول بسیار مثبت و سازنده

عینی به  اند و نگاهشرکت کنندگان پیشتر فرصت ارزیابی عملکردشان را داشته
 .ارزیابی تسهیل شده است

رد را ، شرکت کنندگان تمام اطالعات جلسات مختلف بازخودر روز پنجم

کنند و آن را به شکلی ساختار یافته در طرح توسعه شخصی خود آوری میجمع
سازند. در این رویکرد شرکت کننده تنها کسی است که تصویری یکپارچه می

ت و رویدادی ترسناک نیس توسعهکامل از عملکردش دارد. به این ترتیب، کانون 
 .آیدای مناسبی به حساب میابزار خودتوسعه

 

 

 

های نشود که بسیاری از کانواین نکته آشکار میتوضیحات داده شده، ا توجه به ب
توسعه در کشورمان تنها در نام با کانون ارزیابی تفاوت دارند، هر چند هیچ مرکز 

دارد مرکز ای نای خالی از ارزیابی نیست اما نباید رویدادی که عنصر توسعهتوسعه
 .توسعه نامیده شود

 های توسعهکانون ،مسومبتنی بر نسل  ایزمان آن رسیده که با نگاه توسعهشاید 
 در کشورمان را باز طراحی کنیم.

 

 منابع:
 

باالنتاین و پوآ /کتاب کانون ارزیابی  

کتاب عوامل کلیدی موفقیت در مراکز ارزیابی و توسعه/ دکترجمشیدی، بدلی، 
 حسینی

های ارزیابی و تجربیات شخصی نویسنده در زمینه طراحی و اجرای کانون
 توسعه
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https://hrmacy.ir/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%B1%20%D8%AF%D9%87%D9%87%201970%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%B4%D8%AF%D8%8C%20%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%88%D8%B1%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4%20%D8%A8%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%D8%AF%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A2%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.
https://agile-scrum.com/
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 تیریمد یتخصص یآکادم
 یمنابع انسان

 که کندیها کمک مسازمان به

سازمان خود را  یآزموده شده، منابع انسان یهاراه حل یریبه کارگ با

 تیریسازمان خود بهتر مد کیبه اهداف استراتژ یابیدست یدر راستا

 .ندینما

 

 که کندیافراد کمک م به  

ا را ب یمنابع انسان تیریدر حوزه مد شیخو یو مهارت تخصص دانش

 یاحرفه ریگوناگون توسعه داده و مس یهااستفاده از ابزارها و روش

 .ندینما میرا ترس شیخو

 های آموزشی غیر حضوری مدیریت منابع انسانیمعرفی دوره

 آموزش از طریق منتورینگ

 های سازمانیآموزش

 توسعه مدیرانبرنامه 

  

                   06969066  

       www.hrmacy.ir 
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