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تاریخ دریافت94/06/25 :
تاریخ پذیرش94/09/18 :

کانــون ارزیابــان و ممیــزان در نهادهــای ارزیابــی انطبــاق بهعنــوان یــک کانــون حرفــهای ،رویکــردی گروهــی و تیمــی دارد و بهمنظــور
نگهداشــت ،ارتقــا ،دانســتن ،یادگرفتــن ،اشــتراک دانــش و تجربیــات کــه در یــک فراینــد نظاممنــد یادگیــری جمعــی در قلمــرو مشــترکی از
تالشهــای حرف ـهای کنارهــم شــکل میگیــرد؛ بنابرایــن هــر موضــوع مشــترکی در چارچــوب ارزیابــی انطبــاق نهتنهــا میتوانــد موضــوع یادگیــری
بــرای بهترشــدن باشــد بلکــه موجبــات نزدیکــی ،مــودت ،قــوام و تــداوم شــبکه ارزیابــان و ممیــزان نیــز میشــود .کانــون ارزیابان و ممیــزان بایــد قلمرویی
بــرای اشــتراک یادگیــری داشــته باشــند .اطالعــات ،فعالیتهــا و تجــارب خــود را بــه اشــترک بگذارنــد ،صرفـاً بــه عالقــه و همدلــی نســبت بــه موضوعــی
بســنده نکننــد و در کســب مهــارت یــا حرف ـهای متخصــص و ماهــر شــوند .در ایــن مقالــه ضمــن بیــان ســیر تاریخــی و تکاملــی گروههــای خبــره/
حرف ـهای ،جنبههــا و نمونههــای مختلــف ایــن گروههــا بررســی و مرزبنــدی آنهــا بــا گروههــای وظیف ـهای یــا پــروژهای در ســازمان و نیــز گروههــای
حرفـهای بهعنــوان ســرمایه اجتماعــی بیــان میشــود .در ادامــه بــر نقــش ایــن کانــون در تحکیــم ،تثبیــت و مدیریــت دانــش شــبکه ممیــزان و ارزیابــان
در نهــاد ارزیابــی انطبــاق دفاعــی تأکیــد و بــه مؤلفههــای تشــکیل کانــون ارزیابــان و ممیــزان اشــاره میشــود.

واژگان کلیدی:

کانون ،انجمنهای خبرگی ،کانون ارزیابان و ممیزان

 -1مقدمه

در کانــون ،ارزیابــان و ممیــزان یــا گروههــای خبــره و
حرفــهای ،پیشــه یــا حرفــهای را بــا یکدیگــر بــه اشــتراک

میگذارنــد .بهطــور طبیعــی ایــن افــراد بــه دلیــل منافــع
مشــترک اعضــا و در نــگاه کالن ،منافــع نهــاد ارزیابــی

انطبــاق را تأمیــن خواهندکــرد و در یــک حــوزه یــا منطقـهی
خــاص بــه وجــود میآینــد .لــذا بهطــور خــاص بــا هــدف
بهدســتآوردن دانــش مربــوط بــه رشــتهی خــود ایجــاد

میشــوند .از ایــن طریــق فراینــد بــه اشــتراک گذاشــتن
اطالعــات و تجربیــات بــا گــروه اســت کــه اعضــا از یکدیگــر

یــاد میگیرنــد و فرصــت را بــرای پــرورش فــردی و حرفـهای

خودشــان فراهــم میکننــد.

 -2منشأ و سیر تکاملی

از زمــان انتشــار مفاهیمــی چــون “یادگیــری موقعیتــی”،

“گروههــای خبــره” در ابتــدا بهعنــوان یــک نظریــهی

یادگیــری و پــس از آن بهعنــوان بخشــی از حــوزهی

مدیریــت دانــش در مرکــز توجــه بــوده اســت .ایــن مفهــوم

کلــی ،ســالها بــه شــکلهای مختلــف تفسیرشــده اســت.
“کالــس” (در ســال  )2005دیــدگاه منتقدانهتــری دربــارهی

روشهــای مختلفــی دارد کــه در آن میتــوان “گروههــای

خبــره” را تفســیر کــرد .بــرای درک اینکــه یادگیــری در
خــارج از کالس درس چگونــه رخ میدهــد “الو” و “ونگــر”

(در ســال  )1991در مؤسســه تحقیقــات یادگیــری بــر روی

افــراد تــازهوارد یــا نوآمــوزی کــه تــازه بــه عضویــت ایــن

گــروه غیررســمی در آمــاده بودنــد مطالعـهای انجــام دادنــد.
بــرای توصیــف یادگیــری از طریــق تمریــن و مشــارکت،

آنهــا ابتــدا اصطــاح “گــروه خبــره” را ب ـهکار بردنــد کــه
ش از آن “یادگیــری موقعیتــی” نامیــده شــده بــود.
پی ـ 

در طــی زمــان ،ســاختار این گــروه از طریق فرایند مشــارکت

جنبــی معقــول ایجادشــده اســت .عقالنیــت و مشــارکت بــا

همراههــای خــاص ،تعلــق بــه یــک انجمــن یــا یــک گــروه
را تعریــف میکنــد؛ درحالیکــه عبارتهــای جنبــی و

مشــارکت در ارتبــاط بــا مــکان و هویــت اســت .تحقیقــات الو

و ونگــر بــه ایــن مســئله نظــر دارنــد کــه چگونــه کارآمــوزی

بســیاری از کشــورهای جهــان از طریــق  IFRIMAکــه

و عملگرایــی بــه یادگیــری مــردم کمــک میکننــد .آنهــا

همــان “فدراســیون بینالمللــی مدیریــت ریســک و بیمــه”

جماعــت میپیونــدد ،در ابتــدا زمانــی را صــرف مشــاهده

و احتمــال انجــام وظایــف ســاده بهعنــوان نقشهــای

 -4عوامل مؤثر در شکلگیری کانون ارزیابان و
ممیزان موفق

میکننــد .الو و ونگــر فراینــد جامــع پذیــری ،یعنــی آشــنایی

انجمــن خبرگــی در نظــر گرفــت کــه عوامــل زیــر در

کردنــد .اصطــاح گــروه خبــره همــدل کــه الو و ونگــر بــه

 .1حضــور فــردی :گروههــای خبــره بــه پــرورش رونــد

دریافتنــد زمانــی کــه یــک تــازهوارد بــه یــک گــروه یــا

اولیــه میکنــد تــا بیامــوزد گــروه چگونــه کار و مشــارکت

بــا گــروه را بهعنــوان مشــارکت جنبــی معقــول توصیــف

کانــون ارزیابــان و ممیــزان را میتــوان بهعنــوان یــک
شــکلگیری آن مؤثــر هســتند:

دارنــد و بــا تنوعــی از تجربیــات خــود مشــتاق بــه یادگیــری

مهارتهــای آنــان در آنکار ،کمــک میکننــد .مطالعــات

 -3نمونههایی از گروههای خبره/حرفهای

جســتجوی اطالعــات میکننــد و بهجــای یــک منبــع

و مشــارکت در آن گروهانــد.

نشــان میدهــد کارکنــان یکســوم از وقــت خــود را صــرف

خبرگــی پدیــدهی جدیــدی نیســت ،از زمانــی کــه افــراد

مشــخص اطالعاتــی (نظیــر کتــاب ،دســتورالعمل و بانــک

از طریــق داســتانگویی کردهانــد ،ایــن نــوع یادگیــری

میکننــد .مشــورت بــا اعضــای گــروه ســبب صرفهجویــی

روشــی متــداول بــوده اســت کــه در دهههــای اخیــر در

کــه ذخیــره و بازیابــی آن دشــوار اســت.

شــروع بــه یادگیــری و بــه اشــتراکگذاری تجربیــات خــود

وجــود داشــته اســت .رویکــرد گروههــای خبــره /حرف ـهای،

اطالعاتــی) بــه میــزان پنــج برابــر بــه همــکاران خــود مراجعه
در وقــت میشــود .اعضــای ایــن گــروه ،دانــش پنهــان دارنــد

حوزههــای حــل مســئله ،مستندســازی پــروژه ،گــروه ،5S

 .2حضــور اجتماعــی :برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران در یــک

و  ...مورداســتفاده بــوده اســت .یــک نمونــهی مشــهور از

“تــو” (در ســال  )2002حضــور اجتماعــی را بهعنــوان

گــروه مدیریــت ریســک ،گروههــای چندمنظــوره ()CFT

گــروه خبــره مســتلزم فراهمکــردن حضــور اجتماعــی اســت.
“درجــه برتــری شــخص دیگــر در یــک ارتبــاط متقابــل و

شــد ،کاری اســت کــه نماینــدگان خدمــات مشــتری زیراکس

برتــری نتیجــه آن در روابــط بیــن فــردی” تعریــف میکنــد.

زیراکــس طــی مالقاتهــای غیررســمی پیــش از صبحانــه

در گروههــای خبــره ،عاملــی مهــم اســت .مطالعــات نشــان

درنهایــت زیراکــس ارزش ایــن اثــر متقابــل را دیــد و “پــروژه

جمعــی ،نوعــی تعهــد اخالقــی ،دســتاورد مشــهود (ارتقــا و

در مــورد تعمیــر ایــن ماشــینها انجــام دادنــد .تعمیــرکاران

یــا نهــار ،شــروع بــه تبــادل راهنماییهــا و ترفندهــا کردنــد و
پیــروزی” را ایجــاد کــرد تــا اجــازه دهــد ایــن تعامــات در

 .3انگیــزش :داشــتن انگیــزه بــرای بــه اشــتراکگذاری دانــش
میدهــد زمانــی کــه اعضــا دانــش را بــه معنــای منفعــت
پــاداش) ،دســتاورد نامشــهود (شــهرت ،اعتمادبهنفــس) یــا

سرتاســر شــبکه جهانــی نماینــدگان بــه اشــتراک گذاشــته

منفعــت جامعــه (تبــادل دانــش ،تعامــل) میبیننــد بــرای

ســبب صرفهجوئــی  100میلیــون دالری بــرای ایــن شــرکت

مییابنــد.

انجمــن مدیریــت ریســک و بیمــه آمریــکا از ســال 1975

همکاری و مشــارکت الزم اســت .تحقیقات نشــان داده اســت

شــود .تخمیــن زده میشــود پایــگاه داده “پــروژه پیــروزی”

شــده اســت.

تبدیلشــدن بــه شــرکتکنندگان فعــال در گــروه انگیــزه

 .4همــکاری :بــرای تضمیــن رشــد گروههــای خبــره

تــا آخــر قــرن بیســتم دارای  3500عضــو از شــرکتها و

کــه عوامــل خاصــی نشــانگر ســطح باالتــری از همــکاری

آموزشــی و متوجــه مدیــران ریســک و بیمــه در آمریــکای

“ســویبی” و “ســیمون” (در ســال  )2002دریافتنــد کــه

نماینــدگان آنهــا و طیــف وســیعی از برنامههــا و خدمــات
شــمالی بــود .ایــن انجمــن بــا انجمنهــای مشــابه در

27

و مشــارکت در تبــادل دانــش در شــبکه کســب کار اســت.

اغلــب همــکاران کارآزمــوده بــه پــرورش فرهنــگ مشــترک

نقش و کارکرد کانون ارزیابان و ممیزان در نهادهای ارزیابی انطباق

گروههــای خبــره درون یــک ســازمان کــه بهتدریــج ظاهــر
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داســتانگویی در میــان همــکاران توجــه دارنــد و بــه تقویــت

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

آن اشــاره کردنــد ،گروهــی هســتند کــه عالیــق مشــترک

اســت ،ارتبــاط داشــت.

تمایــل دارنــد .عــاوه بــر ایــن آنهــا اشــاره کردنــد کــه در ســطح آمــوزش باالتــر نیــز تمایــل بــرای همکاریهــا از روی همدلــی

نقش و کارکرد کانون ارزیابان و ممیزان در نهادهای ارزیابی انطباق

پیشبینــی میشــود.
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 -5اقدامات عملی برای تقویت کانون ارزیابان و
ممیزان موفق

کانــون ارزیابــان و ممیــزان متشــکل از شــبکه ارزیابــان و

ممیــزان سیســتمهای مدیریــت ،محصــول و آزمایشــگاه

سال پنجم -شماره  - 3پیاپی  - 17پاییز 1394

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

اســت کــه بــا برقــراری ارتباطــات مطابــق آنچــه توصیــف

شــد ،در قالــب گروههــای خبــره و حرفــهای بــا همدلــی و

عالیــق مشــترک شــکل میگیرنــد و توســط یــک ســازمان
دولتــی حمایــت میشــوند و ســازمان بــا ایجــاد شــرایط
مناســب زیس ـتبوم رشــد و تعالــی آنــان را فراهــم میکنــد.

ازآنجاکــه کانــون ارزیابــان و ممیــزان بهعنــوان یــک انجمــن
خبرگــی ماهیتــی پویــا دارد ،عالیــق و منابــع اعضــای آن

در معــرض تغییــر اســت ،بنابرایــن کانــون بایــد بهگون ـهای
طراحــی شــود تــا بتوانــد از تغییــرات پشــتیبانی کنــد.

طراحــی کانــون شــامل ســازماندهی ،ایجــاد ســاختار

مناســب ،تدویــن رویههــا و روشهــا و جــذب اعضــای
شایســته اســت .افــراد در نقــش شــورای راهبــری ،کمیتــه

علمــی ،کمیتــه اجرائــی و اعضــا قــرار میگیرنــد و وظایفــی
همچــون طرحریــزی و تصمیمگیــری سیاســتهای کلــی،

بودجهبنــدی و تدویــن خطمشــی و سیاســتهای علمــی
کانــون ،ارتقــا ،داوری ،هدایــت علمــی ،تصمیمســازی و
نظــارت بــر فعالیتهــای کانــون ،شناســايي زمینههــا و

ظرفیتهــای علمــی الزم بــراي توســعه ،تنظيــم برنامههــاي

کوتاهمــدت و بلندمــدت علمــی و نقشـهی راه توســعه علمــی
کانــون ،داوری و بررســي مقــاالت علمــي و فعالیتهــای

علمــی کانــون ،طرحریــزی ســاالنه اهــداف و برنامههــای

کانــون ،ارزيابــي دورهای کارايــي و عملکــرد برنامههــاي

اجرایــي هريــک از کمیتههــا ،پیگیــری تأمیــن بودجــه،
برگــزاری همایشهــا ،فراهماییهــا ،اجالسهــا ،نشســتها

و ميزگردهــاي تخصصــي ،برگــزاری دورههــای آموزشــی و ...

را ایفــا میکننــد.

کانــون ارزیابــان و ممیــزان بــا یافتــن ،بــه اشــتراک گذاشــتن،

انتقــال و ذخیــره دانــش بــه آشکارســاختن دانــش پنهــان

ارزیابــی و ممیــزی کمــک میکنــد و اثربخشــی و عملکــرد

بهتــری بــرای اعضــای کانــون ایجــاد خواهــد کــرد .همچنین
گــروه خبــره بــرای مدیریــت دانــش منبعــی پرمحتــوا و
زمینـهای اســت کــه اگــر دانــش جریــان یافتــه در آن مــدون،

مســتند و حفــظ شــود بــرای اســتفادههای بعــدی میتوانــد
قابلدســترس باشــد .از دســتآوردها و خروجــی کانــون

میتــوان بــه مقــاالت علمــی ،همایشهــا و فراهماییهــا،
تیمهــای تخصصــی و حرف ـهای ،رصــد آخریــن اســتانداردها

و فنهــا و روشهــای ارزیابــی انطبــاق و  ...اشــاره کــرد.

 -6مزیــت کانــون ارزیابــان و ممیزان ســرمایه
ا جتما عی

امــروزه در کنــار ســرمایههای انســانی و اقتصــادی ،ســرمایه

دیگــری بــه نــام ســرمایه اجتماعــی نیــز مــورد توجــه
قرارگرفتــه اســت .ســرمایه اجتماعــی ،یــا بعــد معنــوی یــک
اجتمــاع ،میراثــی تاریخــی اســت کــه از طریــق تشــویق

افــراد بــه همــکاری و مشــارکت در تعامــات اجتماعــی ،قــادر
اســت بــه حــل میــزان بیشــتری از معضــات موجــود در آن

ســازد .در واقــع ،ســرمایه اجتماعــی را میتــوان در کنــار
ســرمایههای اقتصــادی و انســانی ،بخشــی از ثــروت م ّلــی

بهحســاب آورد کــه بســتر مناســبی بــرای بهرهبــرداری از

ســرمایه انســانی و فیزیکــی (مــا ّدی) و راهــی بــرای نیــل بــه
موفقیــت قلمــداد میشــود .بــدون ســرمایه اجتماعــی ،هیــچ

اجتماعــی بــه هیــچ ســرمایهای نمیرســد ،بهطوریکــه
بســیاری از گروههــا ،ســازمانها و جوامــع انســانی ،بــدون
ســرمایه اقتصــادی و صرف ـاً بــا تکیــهبــر ســرمایه انســانی و

اجتماعــی توانســتهاند بــه موفقیــت دســت یابنــد ،امــا هیــچ
مجموعــه انســانی ،بــدون ســرمایه اجتماعــی نمیتوانــد

پاتنــام بيــن دو شــكل اوليــه ســرمایه اجتماعــی تمايــز

قائــل ميشــود كــه عبــارت اســت از :ســرمايه اجتماعــي

ارتباطدهنــده (يــا جامــع) و ســرمايه اجتماعــي درونگروهــی
(يــا انحصــاري) .ســرمايه اجتماعــي ارتباطدهنــده ،افــراد

متعلــق بــه تقســيمات اجتماعــي متنــوع را گــرد هم مـيآورد
و ســرمايه اجتماعــي درونگروهــی ،هويتهــاي انحصــاري را

تقويــت كــرده و باعــث حفــظ همگنــي ميشــود .فوكويامــا
ســرمايه اجتماعــي را مجموعــهاي از هنجارهــاي موجــود

در نظــام اجتماعــي ميدانــد كــه موجــب ارتقــاي ســطح

همــكاري اعضــاي آن جامع ـ ه شــده و ســبب پاييــن آمــدن
هزينههــاي تبــادالت و ارتباطــات ميشــود.

ســرمایه اجتماعــی مفهــوم چندبعــدی بــا جنبههــای

خصوصــی و عمومــی اســت ،بــه ایــن معنــی کــه ســرمایه
اجتماعــی هــم بــرای افــراد و هــم بــرای گــروه بهعنــوان

یــک کل میتوانــد ارزش ایجــاد کنــد .شــرکتکنندگان از
طریــق ارتباطــات غیررســمی در کانــون ارزیابــان و ممیــزان،

خــود را نشــان میدهنــد.

 -7مدیریت دانش

“واســکو” و “فــرج” (در ســال  )2000ســه نــوع دانــش را

توصیــف میکننــد )1 :موضــوع دانــش )2 ،دانــش نهفتــه

در فــرد )3 ،دانــش نهفتــه در یــک جمــع .اعضــای کانــون

ارزیابــان و ممیــزان بــا یافتــن ،بــه اشــتراکگذاری ،انتقــال

و ذخیــرهی دانــش و آشــکار ســاختن “دانــش پنهــان” در
ارتبــاط هســتند .دانــش پنهــان آن دســته از تجربههــای

گرانبهــای مبتنــی بــر موقعیــت اســت کــه بــ ه آســانی
نمیتوانــد کشــف ،مــدون و ذخیــره شــود .همچنیــن
ازآنجاکــه بــه مدیریــت دانــش در درجــه اول بهعنــوان
موضــوع کشــف ،ســازماندهی و بازیابــی اطالعــات ،فراخوانــی

مفاهیــم پایــگاه دادههــا ،اســناد ،زبانهــای دســتوری و

دادهکاوی نگریســته میشــود ،کانــون ارزیابــان و ممیــزان
بهعنــوان منبعــی بالقــوه و غنــی از اطالعــات مفیــد در

قالــب تجــارب واقعــی یــا “بهتریــن شــیوهها” درنظرگرفتــه
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میشــوند .بنابرایــن ،بــرای مدیریــت دانــش ،کانــون ارزیابــان

و ممیــزان منبعــی از محتــوا و زمینــه اســت کــه اگــر دانــش
جریــان یافتــه در آن مــدون ،مســتند و حفــظ شــود ،بــرای

اســتفادههای بعــدی میتوانــد قابلدســترس باشــد.

در کانــون ارزیابــان و ممیــزان اعضــا میتواننــد در مــورد

پــروژه بهطــور آشــکار بحــث کننــد یــا طوفــان فکــری
راه بیندازنــد کــه میتوانــد بــه قابلیتهــای جدیــد
منجــر شــود .ایــن نــوع اطالعاتــی کــه در گــروه خبــره بــه

اشــتراک گذاشــته یــا آموختــه میشــود ،بیحدوحصــر

اســت“ .دوگیــد” (در ســال  )2005تفــاوت میــان “دانــش

پنهــان” یــا “دانــش چگونگــی” و “دانش آشــکار” یــا “دانش

چیســتی” را توضیــح میدهــد .انجــام مطلــوب یــک شــغل
نیازمنــد تبدیــل تئــوری بــه عمــل اســت .کانــون ارزیابــان و

ممیــزان کمــک میکنــد تــا افــراد بــر روی شــکاف بیــن

دانــش چیســتی و دانــش چگونگــی ،پــل بزننــد.

 -8شایسته گزینی و شایسته پروری در کانون
ارزیابان و ممیزان

مفهــوم شایســتگی ،شایســتهگزینی و شایســتهپروری

نقش و کارکرد کانون ارزیابان و ممیزان در نهادهای ارزیابی انطباق

اقدامــات مفیــد و هدفمنــدی انجــام دهــد.

میآورنــد ،بهویــژه آن اعضایــی کــه مهــارت و تجربــهی
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شــتابان اقتصــادی ،سیاســی ،فرهنگــی و  ...را امکانپذیــر

دیگــران و مشــارکت در گــروه ســرمایه اجتماعــی بهدســت

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

اجتمــاع ،فائــق آیــد و حرکــت بهســوی رشــد و توســعه

فراینــد بــه اشــتراکگذاری تخصصــی خــود ،یادگیــری از

بهویــژه زمانــی کــه بــا ارزشهــای دفاعــی حاکــم بــر

ســازمانهای دفاعــی مدنظــر قــرار میگیــرد ،مباحــث

خدمــات ارزیابــی و انطبــاق،

توجــه بــه تدویــن مدلهــا ،ابزارهــای بهکارگرفتــه شــده،

خدمــات آموزشــی و ارتقــای ســطح دانــش ،مهــارت و

بحــث را در پــی خواهــد داشــت .ایــن امــر مســتلزم

نقش و کارکرد کانون ارزیابان و ممیزان در نهادهای ارزیابی انطباق
سال پنجم -شماره  - 3پیاپی  - 17پاییز 1394

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

• تبدیلشــدن بــه یــک برنــد معتبــر در زمینــهی ارائــه

فعالیتهــای ســازمانی ،شــغلی و فــردی مختــص آن ســازمان

تجــارب شــبکه،

تجربیــات ســازمانی آنــان ،امــکان تدویــن مدلهــای ســازگار

تربیــت نیروهــای انســانی ســایر شــرکتها و ســازمانها اعــم

اســت .ازای ـنرو کســب نظــر از صاحبنظــران بــا توجــه بــه
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• تبدیلشــدن بــه یــک برنــد معتبــر درزمینــهی ارائــه

بــا اســتفاده از اســتانداردهای صالحیــت و نظــرات خبــرگان

فراهــم میآیــد.

• مطرحشــدن بهعنــوان یــک مرکــز معتبــر آموزشــی جهــت
از دولتــی و خصوصــی در حوزههــا و موضوعــات مختلــف ،بــا
فراهـمآوردن دورههــای آموزشــی بــا باالتریــن ســطح ممکن،

مفهــوم شایســتگی در آثــار اندیشــمندان مدیریــت ،نظیــر

بــا اســتفاده از جدیدتریــن و کارآمدتریــن منابــع و روشهــای

عنوانــی نیســت کــه درگذشــته در ســازمانها جــاری نبــوده

• اشتراک و تبادل تجارب ممیزان و ارزیابان،

مــک کلرانــد یــا بویاتزیــس بهوفــور دیــده میشــود و

آموزشی،

باشــد؛ امــا در ســالهای اخیــر بــه دلیــل اهمیــت شایســته

• جذب ایدهها جهت اصالح و بهبود رویهها،

بیشــتری دارد .بهبیاندیگــر ســازمان در انجــام مأموریــت

• مدیریــت دانــش افــراد عضــو کانــون از طریــق ارائــه مقاالت

گزینــی و شایستهســاالری ایــن مفهــوم توســعه و کاربــرد

• اطالعرسانی از آخرین دستاوردها ،ویرایشها و،...

خــود بــه اهمیــت نیــروی انســانی بیــش از بیــش واقفشــده

در نشــریه علمــی و ترویجــی مرکز اســتاندارد.

نیروهــای مســتعد و شایســته توجــه بیشــتری میکنــد.

شــبکهی ارزیابــان و ممیــزان دفاعــی از طریــق ســازماندهی،

اســت و در ســطوح مختلــف بــه اهمیــت جــذب و توســعه

 -9اهــداف و کارکردهــای کانــون ارزیابــان و
ممیــزان

ایــن کانــون ،مأموریــت خــود را “تقویــت و توســعه

برنامهریــزی ،هدایــت و نظــارت” میدانــد .همچنیــن تــاش
میکنــد بــا فراهــمآوردن بســترهای توانمندســازی نســبت

کانــون ارزیابــان و ممیــزان دفاعــی بهعنــوان گروهــی

بــه برگــزاری دورههــای آموزشــی ،همایشهــا ،نشس ـتهای

بــر شــبکه گســترده ،متنــوع ،مجــرب و مطــرح خــود کــه

نیروهــای متخصــص و کارآزمــوده بــه جامعــه ،گام بزرگــی را

کشــور هســتند ،بــا بهرهجویــی از نیروهــای جــوان ،بــا

کانــون ارزیابــان و ممیــزان دفاعــی در تــاش اســت بــا

توانمنــد و پیشــرو در حــوزهی ارزیابــی و انطبــاق و بــا تکیــه
همگــی از برجســتهترین افــراد حــوزهی ارزیابــی و انطبــاق

تبــادل تجربیــات ،دورههــا و کارگاههــای تخصصــی و معرفــی

در جهــت گســترش و اعتــای دانــش کشــور بــردارد.

دانــش و متخصــص ،از فارغالتحصیــان دانشــگاههای معتبــر

ایجــاد تعامــل مؤثــر و اثربخــش بیــن ممیــزان مجــرب ،مرکز

قــراردادن اخــاق حرفــهای ،مشــتری مــداری و مدیریــت

و بهبــود فرهنــگ ارزیابــی و انطبــاق در میــان وزارت دفــاع

کشــور ،پــا بــه عرصــه فعالیــت نهــاده تــا بتوانــد بــا ســرلوحه

دانــش خدمــات ارزنــدهای را بــه مشــتریان خــود ارائــه نماید.

اســتاندارد دفاعــی و ســازمانهای متقاضــی استانداردســازی
و نیروهــای مســلح جمهــوری اســامی ایــران ،تحــول در

کانــون ارزیابــان و ممیــزان دفاعــی بهعنــوان یكــی از

فراینــد ارزیابــی و انطبــاق در دفــاع بــا اســتفاده از شــبکهای

نگهداشــت ،توســعه و تبــادل تجربیــات ارزیابــی و ممیزی در

ایــران داشــته باشــد.

نهادهــای حرفـهای مرکــز اســتاندارد دفاعــی ایــران بــا هــدف
ذیــل مجموعـهی معاونــت ارزیابــی و صدورگواهینامــه ایجــاد
شــده اســت .ازای ـنرو ،هــدف ایــن کانــون تبدیلشــدن بــه

گروهــی بــزرگ و تــراز اول در کشــور بــا رویکردهــای زیــر
اســت:

• ایجاد انگیزه و قدردانی،

توانمنــد ،برندســازی و ارتقــای مرکــز اســتاندارد دفاعــی

بــا هــدف نگهداشــت ،توســعه و تبــادل تجربیــات ارزیابــی و ممیــزی در ذیــل مجموع ـهی معاونــت ارزیابــی و صدورگواهینامــه

ایجــاد گــردد.
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کانــون ارزیابــان و ممیــزان مــی توانــد در قالــب یــک گــروه خبــره و بهعنــوان یكــی از نهادهــای حرفـهای مرکــز تاییــد صالحیــت

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

 -10نتیجهگیری

کانــون ارزیابــان و ممیــزان بــا یافتــن ،بــه اشــتراک گذاشــتن ،انتقــال و ذخیــره دانــش و آشــکار ســاختن دانــش پنهــان ارزیابــی و

ممیــزی کمــک میکنــد تــا اثــر بخشــی و عملکــرد بهتــری بــرای اعضــای کانــون ایجــاد خواهــد کــرد .همچنیــن کانــون ارزیابــان
و ممیــزان بــرای مدیریــت دانــش منبعــی پــر محتــوا و زمینـهای اســت کــه اگــر دانــش جریــان یافتــه در آن مــدون ،مســتند و
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حفــظ شــود بــرای اســتفادههای بعــدی مــی توانــد قابــل دســترس باشــد ،نیازهــای آینــده را شناســایی و در جهــت رفــع آنهــا
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1. http://wenger-trayner.com/theory; “Communities of practice; a brief introduction”.
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Communities of practice.
3. http://chriscorrigan.com/parkinglot/?p=1568, “Three essentials to move teams to communities of practice”.
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نقش و کارکرد کانون ارزیابان و ممیزان در نهادهای ارزیابی انطباق

برنامهریــزی و سیاســتگذاری کنــد.

