




ورود به مصاحبه شغلی

مقدمه

 ( جذب، حفظ و توسعه)مدیریت منابع انسانی–

نتعیین تعداد نیروی انسانی مورد نیاز و مولفه های آ: برنامه ریزی نیروی انسانی

معرفی، آگهی در سایتها، کاریابی ها و : فرایند کارمندیابی از طرق مختلف...

لفنی ، غربال کردن رزومه، مصاحبه ت(نحوه نگارش رزومه)دریافت رزومه ها : فرایند انتخاب
، مصاحبه پنل رفتار، {...مزاج و --MBTI-DISC}، تستهای شخصیت (راستی آزمایی)

(افرمهای هر کدام از مصاحبه ه(  )در مجموع مصاحبه شغلی)مصاحبه فنی و تخصصی 

مذاکره حقوق، تصمیم گیری برای جذب و استخدام و فرایند معاینه پزشکی، سوء پیشینه ،
...(گریدینگ، قرارداد استخدامی و 



مصاحبه شغلی

عدادی مصاحبه شغلی یا مصاحبه استخدامی در واقع مکالمه ای است که بین کارفرما و ت
.ردکارمند احتمالی که پس از پایان این مصاحبه از بین آن ها گزینش صورت می گی

ذهن آمادگی برای مصاحبه کاری موفق در واقع به این معنا نیست که شما سؤاالتی در
خگویی خود به تنها کافیست برای بررسی نحوه پاس. داشته باشید و پاسخ آن ها را حفظ کنید

شغلی نیز هرچه از آمادگی بیشتری برخوردار باشید، در طول مصاحبه. سؤاالت وقت بگذارید
.اعتماد به نفس بیشتری خواهید داشت

لیآمادگی مصاحبه کننده و مصاحبه شونده و اقدامات هر کدام از آنها در مصاحبه شغ



د مواردی که در جلسه مصاحبه باید اجرا شون:مصاحبه کننده
(راهنمای اجرای یک مصاحبه شغلی)

فرایند مصاحبه شرکت ها برای این که بتوانند بهترین نیروی انسانی را جذب کنند، باید نسبت به طراحی
.شغلی خود بیشترین انرژی و دقت را صرف کنند

راهنمای مصاحبه شغلی

غلی، نوعی راهنمای مصاحبه سندی است که سازمان را قادر می سازد تا برای شیوه مصاحبه اش با داوطلبان ش
.ساختار هدفمند ایجاد کند

بی باید از متقاضی چنین سندی به مصاحبه کنندگان کمک می کند تا بدانند چه سؤاالتی را با چه توالی و ترتی
داشته بپرسند و زمینه ای را فراهم می سازد تا همه متقاضیان، تجربه ای مشابه از مصاحبه شغلی سازمان

الزامات واضح است که محتوای این سند می تواند با توجه به عواملی مثل متد مصاحبه، نیازها و. باشند
.سازمان و همین طور پست هایی که سازمان قصد کارمندگزینی را برای آن ها دارد، متفاوت باشد



مزایای استفاده از راهنمای مصاحبه
ال کنند، نوعی وقتی همه مصاحبه کنندگان، مراحل مشابهی را در مصاحبه دنب: ایجاد یک فرایند ساختاریافته

ه ایجاد چنین ساختاری به نوبه خود باعث می شود احتمال اینک. ساختار برای این کار ایجاد می شود
ا از قلم مصاحبه کننده، پرسیدن سؤال یا سؤاالت مهمی را از داوطلب فراموش کند یا نکته مهم دیگری ر

.بیندازد، به حداقل برسد

مه داوطلبان، استفاده از راهنمای مصاحبه شغلی این اطمینان را ایجاد می کند که ه: همسانی تجربه متقاضیان
، شبیه به یکدیگر البته فراموش نکنیم که مصاحبه کنندگان. تجربه یکسانی از فرایند مصاحبه خواهند داشت

ؤاالتی که اما حداقلش این است که این فرایند و س. نیستند و همواره تفاوت های اساسی بین آن ها وجود دارد
.در آن پرسیده می شود، برای همه یکسان خواهد بود و به کسی ظلم یا اجحاف نمی شود

بتی استفاده وقتی در فرایند مصاحبه شغلی با همه داوطلبان از روش مشابه و سؤاالت ثا: ارزیابی استاندارد
که این امر به نوبه کنیم، می توانیم برای ارزیابی آن ها از سیستم امتیازدهی یکسان و استاندارد استفاده کنیم

.در ارزیابی مصاحبه کنندگان از متقاضیان را به حداقل می رساند( Bias)خود، تأثیر عامل سوگیری 



مراحل تدوین راهنمای مصاحبه شغلی
دعوت و توجیه-۱

که . شده انددر گام اول باید اطمینان حاصل کنید که همه داوطلبانی که قصد شرکت در مصاحبه را دارند، به شیوه یکسانی دعوت به مصاحبه
:این اطالعات می تواند شامل موارد زیر باشد. اطالعات مهم مربوط به حضور در جلسه مصاحبه را در اختیارشان قرار می دهد

با چند نفر مصاحبه می کنند؟

مدت زمان مصاحبه چقدر است؟

آیا الزم است قبل از حضور در مصاحبه کار خاصی انجام دهند؟

آیا باید سند یا مدرک خاصی را با خود به همراه داشته باشند؟



برای دعوتالگوی قابل استفاده
(نام متقاضی)خانم /سالم آقای

 م و خوشحالیم ما موارد درخواستتان را به دقت بررسی کردی. متشکریم.......... در شرکت .............. از شما بابت ارائه درخواست برای تصدی شغل
.که شما را به این مصاحبه شغلی دعوت می کنیم

 نام )، (یعنوان شغل)، (نام مصاحبه کننده اول)در این فرایند . به طول خواهد انجامید............ انجام خواهد شد و حدوداً ........ مصاحبه شما به صورت
.با شما مصاحبه خواهند کرد..... و ( عنوان شغلی)، (مصاحبه کننده دوم

لطفاً به ما اطالع دهید که در کدام یک از تاریخ های زیر، امکان حضور در جلسه مصاحبه شغلی را خواهید داشت:

تاریخ سومتاریخ دومتاریخ اول

فراموش نکنید که اسناد و نمونه کارهایی را که برای این مصاحبه آماده کرده اید، همراه خود بیاورید.

 سپاسگزاریم و بی صبرانه مشتاق مالقات با شما هستیم...... باز هم از عالقه شما برای پیوستن به شرکت.

با آرزوی موفقیت برای شما



مراحل تدوین راهنمای مصاحبه شغلی

آماده سازی صحنه-۲

ه شغلی از طریق قرار است کجا با داوطلبان مصاحبه کنید؟ چه کسی با داوطلبان مصاحبه می کند؟ اگر بنا به برگزاری مصاحب
فضای مصاحبه ویدئوکنفرانس باشد، بهترین مکان برای برقراری تماس کدام است؟ در این بخش نیز حالت ایده آل آن است که

مای نوع برگزاری جلسه مصاحبه و الزامات احتمالی برای اجرای آن، حتماً باید در راهن. برای همه متقاضیان، یکسان باشد
یا نمونه اگر الزم است مصاحبه کنندگان نسخه ای از رزومه داوطلب. مصاحبه ای که برای سازمان تدوین می کنید، گنجانده شود

.یدا کنندکار از او را در طول مصاحبه داشته باشند، باید بتوانند از طریق مطالعه راهنمای مصاحبه شغلی، از این امور، آگاهی پ

استقبال-۳

این . کنیدمطمئناً مواردی در ارتباط با استقبال از متقاضیان وجود دارند که الزم است در راهنمای مصاحبه شغلی به آن ها اشاره
ف و مواردی موارد می تواند شامل اطالعاتی درباره شرکت، تاریخچه آن، پستی که داوطلب، متقاضی تصدی آن شده، شرح وظای

.افتتاحیه ی مصاحبه و همه الزامات مربوط به آن را حتماً در راهنمای مصاحبه شغلی بگنجانید. ازاین دست باشد



مراحل تدوین راهنمای مصاحبه شغلی
سؤاالت مصاحبه-۴

روش مشابه در استفاده از این سؤاالت، امکان اتخاذ یک. در یک مصاحبه شغلی ساختاریافته، باید از مجموعه سؤاالت استاندارد استفاده شود
ا با قاضیان رثبت اطالعات و استانداردسازی نمرات را برای مصاحبه کنندگان، مقدور می سازد تا آن ها بتوانند داده ها و اطالعات دریافتی از مت

.دقت مقایسه نموده و به بهترین شکل ممکن، درباره انتخاب آن ها تصمیم گیری کنند

که از حروف اول چهار واژه ی . می گویندStarروش دیگری نیز در مصاحبه های شغلی، مورد استفاده قرار می گیرد که به آن متد مصاحبه 
Situation ،Task ،ActionوResultایجاد شده است:

این شرایط می تواند، نوعی چالش باشد. از مصاحبه شونده بخواهید که شرایطی را که در آن قرار داشته، وصف کند: وضعیت.

از او بپرسید در آن شرایط، چه وظیفه ای داشته است؟: وظیفه

در مواجهه با آن شرایط، چه اقداماتی انجام داده است؟: عملکرد

نتیجه و دستاورد کارهایی که انجام داده، چه بوده است؟: نتیجه

حوزه کلیدی، چهار این سواالت  این امکان را برایتان مقدور می کند تا به راحتی داوطلبان را با یکدیگر مقایسه کرده و ببینید هر یک از آن ها در این
چقدر شایستگی دارند؟



مراحل تدوین راهنمای مصاحبه شغلی
سؤاالت داوطلبان-۵

ند که آیا در معموالً در آخر مصاحبه ها، مصاحبه کنندگان از داوطلبان می پرس. راهنمای مصاحبه شغلی باید سؤاالت داوطلبان را نیز شامل شود
یق را درباره عالارتباط با شرکت، شغل، تیم های کاری و مواردی ازاین دست، سؤالی دارند یا نه؟ نوع سؤاالت متقاضیان می تواند اطالعات مفیدی

.و انگیزه های اصلی شان برای کار در سازمان در اختیارتان قرار دهد

پایان مصاحبه-۶

پس از پایان مصاحبه شغلی و قبل از خداحافظی، چند کار مهم را باید انجام دهید.

اول از همه بابت وقتی که صرف مصاحبه کرده، از او تشکر کنید.

ز چه طریقی مثالً اینکه چه زمانی متوجه خواهد به مرحله بعدی فرایند راه یافته یا نه و ا. در وهله دوم، مراحل بعدی کار را برایش توضیح دهید
...(. ایمیل، تلفن و )از این موضوع آگاهی می یابد؟ 

ط ن فرد ارتبادر مرحله بعد هم راهنمایی  اش کنید که در صورت داشتن هر سؤال یا ابهام، با چه کسی می تواند تماس بگیرد و از چه طریقی با آ
.برقرار کند؟ اطمینان حاصل کنید که همه این موارد در راهنمای مصاحبه شغلی، گنجانده شود



مراحل تدوین راهنمای مصاحبه شغلی

امتیازدهی-۷

تباط با هر سؤال، باید بررسی کنید و ببینید هر یک از متقاضیان در ار. حاال نوبت به امتیازدهی رسیده است
چه عملکردی داشته اند؟

ب، این کار را چنانچه در طول مصاحبه، امتیازدهی نکرده اید، باید بالفاصله بعد از پایان مصاحبه با هر داوطل
.انجام دهید تا ارزیابی تان تحت تأثیر خطاهای ادراکی احتمالی قرار نگیرد

سخن آخر

ارد در تدوین راهنمای مصاحبه شغلی یک روش عالی برای حصول اطمینان از اتخاذ یک رویکرد استاند
ار سنجش چنین کاری عالوه بر ایجاد شرایط برابر برای همه داوطلبان، ک. جذب استعداد و نیروی کار است

.و ارزیابی آن ها را برای مصاحبه کنندگان به شکلی چشمگیر آسان می کند



مصاحبه کننده و خطای ادرکی

ادراک(Perception)  فرآیندی است که طی آن افراد برداشت های حسی

. ایندشان را سازماندهی و تفسیر می کنند تا بتوانند محیط اطرافشان را درک نم

.  البته درک ما با واقعیت های عینی تفاوت بسیاری دارد



داستان يك حادثه

:پليسگزارش
...انتظامیشمارهبهپیكانخودرویدستگاهیك84/12/16مورخجمعهروز21ساعتدر

مالكیتبهدوچرخهبایكدستگاهدانشگاهکویدرمحدوه...آقایرانندگیبه
حادثهاین.استدیدهآسیبدوچرخهجلویچرخبراثرآنکهنمودهتصادف...آقای

.استدربرنداشتهجانیخسارتهیچگونه

(:گفتگوي دو دانشجو)صبح روزبعد
ه يك دانشجو راستي شنيدي ديشب يكي ازنگهبانهاي كوي باماشين زده ب:Aدانشجوي 
آره،ميگن حال پسره خرابه وتوي بيمارستانه:Bدانشجوي 
.رخورد كنند واقعاً اين نگهبانها تا كي ميخوان بامااينجوري ب!بيچاره پسره: Aدانشجوي 
!هيچكي به فكر ما نيست:Bدانشجوي 



:دانشجوییمعاونتبهدانشگاهکویسرپرستگزارش
سالمبا

درحالیكهکوی19ساختماندرساکنازدانشجویانپدریكیگذشتهدرشبکهمیرسانداستحضاربهاحتراماً

بکناردرکهازدانشجویانیكیدوچرخهبااستبودهکویازدربخروجخوددرحالپیكانباخودروی

شهشیبهترمزناگهانیعلتبهخودروسررانندهمتاسفانهکهمیكندتصادفکردهپارکخروجی

صاحبدانشجویرضایتوبادرمانکوی،کلینیكپرسنلتوسطوی.میشودوزخمیجلواصابت

.کندمیترکراکویدوچرخه



:شخص ادراک کنندهعوامل موجود در 
نگرشها•
انگیزه ها•
عالقه ها•
تجربه ها•
انتظارات•

ادراک

:هدفعوامل موجود در 
جدید بودن•
حرکت•
صدا•
اندازه•
زمینه•
نزدیكی•

:موقعیتعوامل موجود در
زمان•
محیط کار•
محیط اجتماعی•
...نور، حرارت، •

عوامل موثر بر ادراک



میان برهای رایج برای قضاوت در مورد افراد

ن در زمانی که می خواهیم در مورد دیگران قضاوت کنیم از میان برهایی استفاده می کنیم که ای

حیح میانبرها اکثرا ارزشمند هستند و کمك می کنند به سرعت در مورد دیگران به درک درست و ص

دریابیم که شناخت آن ها به ما کمك می کند تا. البته این میان بر ها بی عیب و نقص نیستند. برسیم

.چه زمان ممكن است انها به اشتباه فاحش منجر شود



(selective perception):ادراک انتخابی

ه ای از از آنجایی که ما نمی توانیم هر آنچه مشاهده می کنیم را مورد توجه قرار دهیم، تنها به بررسی تك

ا بر بلكه آن ها ر. اما این بخش ها به صورت تصادفی انتخاب نمی شوند. بخش های آن اکتفا می کنیم

. اساس عالیق، تجربیات و نگرش هایمان بر می گزینیم

ال ترسیم ادراک انتخابی باعث می شود بتوانیم درک سریعی از دیگران داشته باشیم اما با این کار احتم

.  تصویری نادرست از آن ها شدت می گیرد

چون ما آنچه را که می خواهیم ببینیم،  مشاهده می کنیم



:اثر هاله ای

یداپکلیبرداشتفردمورددرظاهریابودناجتماعیهوش،مثلخصیصهیكاساسبرکهکهزمانهر

.استکردهبروزایهالهاثرکنیممی

:اثر مقایسه ای

 هیچ گاه وارد نمایشی نشوید که در آن“ضرب المثل قدیمی میان بازیگران وجود دارد که می گوید

عیف جلوه چون بینندگان به راحتی عاشق آنها می شوند و در مقام مقایسه ض” کودکان نقش ایفا می کنند

.خواهید کرد

ن به همین شكل اگر در مجموعه ای مصاحبه ای در جریان باشد کسی که پس از یك سری از متقاضیا

.ضعیف با او مصاحبه می شود امتیاز باالتری دارد و بالعكس



:تصور قالبی

م از هرگاه درباره فردی بر اساس درک از گروهی که بدان تعلق دارد قضاوت کنی

. میانبری به نام تصور قالبی استفاده کرده ایم

ه جرم مثال تصور قالبی وجود دارد که سیاه پوستان قاتل اند و اگر در یك صحن

ه اول فرد با نژاد مختلف دستگیر شوند فردی که سیاه پوست است در مرحل2

.  برابر فرد سفید پوست است2احتمال متهم بودنش 



:مصاحبه استخدامی

استنادرستمواردبیشتردرهمآنوکنندمیقضاوتادراکشاناساسبرمصاحبهجلسهدرکنندگانمصاحبه.

داشتنخواهدچندانیتغییروشدخواهدگرفتهمصاحبهنخستدقایقدرتصمیماتاکثر.

(شدخواهدگرفتهمصاحبهاولثانیه90درتصمیماتدرصد90یعنی90*90قانون)

اینكهربعالوه.استبرخورداربیشتریبسیاراهمیتازشودمیبدلوردجلسهابتدایدرکهاطالعاتینتیجهدر

.خوبهایویژگیوجودازنه،شودمیشناختهنامطلوبهایویژگیفقدانرویازمعموالمتقاضی



سؤاالت مهم در مصاحبه شغلی و کسب آمادگی
(نتایج تست شخصیت... تولد، خانواده، مدرسه، ورزش، هنر و)سؤاالت شخصی -1

غل مورد نظر گزینه مصاحبه کننده در این قسمت از شما سؤاالتی می پرسد تا بینشی در مورد شخصیتتان به دست آورد و مشخص کند که آیا برای ش
مناسبی هستید یا خیر؟

⦁روحیه شما برای کار های تیمی به چه صورت است؟⦁.در مورد خودتان بگویید

⦁بزرگترین نقطه قوت شما چیست؟⦁اخالق کاری چقدر برای شما دارای اهمیت است؟

⦁؟کدام مهارت و توانمندی شما را نسبت به سایر افراد منحصر به فرد می کند⦁بزرگترین نقطه ضعف شما چیست؟

⦁چگونه با شکست و ترس هایتان کنار می آیید؟⦁آیا موردی هست که در رزومه تان ذکر نشده باشد؟

⦁آیا خود را انسان موفقی می دانید؟⦁چگونه می توانید استرس و فشار کاری را مدیریت کنید؟

⦁سرعت عمل شما به چه صورت است؟⦁آیا می توانید با شرایط جدید خود را سازگار کنید؟

⦁حوزه عالقمندی شما کدام است؟⦁اوقات فراغت خود را چگونه می گذارید؟



سؤاالت مهم در مصاحبه شغلی و کسب آمادگی
(ارتمه)و شغلی ( دانش)سؤاالت مربوط به سوابق تحصیلی -2

را از کار قبلی یکی از مهمترین سؤاالتی که از شما پرسیده می شود، در رابطه با سوابق شغلی است و اینکه چ
ارفرمای قبلی چرا که ممکن است با ک. بهتر است با دقت و صراحت کامل پاسخگو باشید.خود دست کشیده اید

.شما برای اطمینان از صحت اطالعات تماس برقرار شود

:نمونه سؤاالت در رابطه با سوابق شغلی

(ذکر سوابق شغلی و مدت زمان آن ها. )از تجربیات کاری خود بگویید

دلیل تغییر شغل خود را چگونه توجیه می کنید؟

آیا از کار قبلی اخراج شده اید یا خودتان از آن دست کشیده اید؟

چرا از شغل قبلی خود استعفا داده اید یا اخراج شده اید؟



سؤاالت مهم در مصاحبه شغلی و کسب آمادگی
سؤاالت مربوط به میزان حقوق و دستمزد-3

ن درآمد، یکی از مهم ترین و شاید برجسته ترین سؤاالت در مصاحبه شغلی، میزا
.حقوق یا پاداش است

:برخی از این سؤاالت

ا چقدر بوده کمترین میزان حقوق دریافتی و بیشترین میزان حقوق دریافتی شم
است؟

میزان حقوق درخواستی شما از شغل مورد نظر چقدر است؟

شرایط پرداخت به چه صورت باشد؟



سؤاالت مهم در مصاحبه شغلی و کسب آمادگی
(سازگاری)سؤاالت مربوط به مدیریت و کار تیمی -4

باط برای معموالً محیط کار به افرادی نیازمند است که دارای روحیه کار تیمی باشند و تعامل و برقراری ارت
.از این رو بخشی از مصاحبه استخدامی به این مسأله برمی گردد. ان ها کار دشواری به نظر نرسد

:برخی از سؤاالت

بهترین کارفرما و بدترین کارفرما از نظر شما کیست؟

 اشتباه می کند چگونه با آن برخورد می کنید؟% 100اگر مطمئن باشید که رئیستان در مورد چیزی

آیا برقراری ارتباط با همکاران و کارفرمایتان برایتان آسان است؟

چگونه خود را با فرهنگ شرکت سازگار می کنید؟

چند نمونه از کار های گروهی را که در آن ها شرکت داشته اید را ذکر کنید.



رایج ترین سواالت مصاحبه استخدامی
(Tell me about yourself). در مورد خودتان به من بگویید-۱

راد این نوع سواالت با این حال، ممکن است برخی اف. این سوال راهی برای شکستن یخ رابطه و ایجاد احساس راحتی بیشتر در طول فرآیند مصاحبه است
.مصاحبه را کمی استرس زا بدانند

:آنچه که مصاحبه کننده واقعاً می خواهد بداند

ن هستند که ببینند آنها به دنبال ای. مصاحبه کنندگان این نوع سواالت را می پرسند تا مشخص کنند آیا شما برای این کار مناسب هستید یا خیر
.که آیا شما با تیم و فرهنگ شرکت سازگار هستید یا خیر

ع و همچنین آماده این به توانایی شما برای فکر کردن سری. مصاحبه کننده همچنین متوجه خواهد شد که چقدر راحت به سؤاالت باز پاسخ می دهید
و حین یکی از اهداف این سؤال این است که شما را کمی فراتر از نگرش و تجربه شغلی. شدن برای مکالمات مهم در محل کار اشاره می کند

.کارتان بشناسد

پاسخ دهیم؟« درباره خودت بگو»چگونه به سوال مصاحبه شغلی 

را …می ها یایکی از گزینه های پاسخ شما این است که برخی از عالیق شخصی خود را که مستقیماً به حرفه شما مربوط نمی شود مثل سرگر
.صادقانه، مختصر و با اطمینان به اشتراک بگذارید



رایج ترین سواالت مصاحبه استخدامی
(What is your greatest strength)بزرگترین نقطه قوت شما چیست؟ -۲

اندیداها ممکن اما جواب این سوال برای بسیاری از ک. ممکن است به نظر یکی از ساده ترین سواالت مصاحبه شغلی باشد که از شما پرسیده می شود
.رجسته نمی کنندچرا؟ یا آنها در پاسخگویی بسیار متواضع هستند یا نقاط قوتی را که بیشتر با شرایط شغلی مطابقت دارد، ب. است مشکل باشد

:آنچه که مصاحبه کننده واقعاً می خواهد بداند

ی برای این و آیا شما قوی ترین متقاض. می خواهد تشخیص دهند آیا نقاط قوت شما با نیازهای شرکت و مسئولیت های شغلی مطابقت دارد یا خیر
.موقعیت هستید یا خیر

پاسخ دهید؟” بزرگترین قدرت شما چیست“چگونه به سوال مصاحبه شغلی 

کنید که به لذا درباره ویژگی هایی صحبت. مهم است که به مصاحبه کننده نشان دهید که ویژگی هایی را دارید که کارفرما به دنبال آن است
.بهترین وجه شما را برای شغل خاص واجد شرایط می کند و شما را از سایر نامزدها متمایز می نماید

یف کنیدبهترین راه برای پاسخگویی این است که مهارت ها و تجربیات مستقیماً مرتبط با شغلی که برای آن درخواست داده اید را توص.

کنیدلیست مهارت های خود را به سه تا پنج مهارت خاص محدود کنید و در کنار هر مهارت، یک مثالی از نحوه استفاده از آن در گذشته ذکر



رایج ترین سواالت مصاحبه استخدامی
(What is your greatest weakness)بزرگترین ضعف شما چیست؟ -۳

ام کار ایجاد شما نمی خواهید هیچ شکی در توانایی خود در انج. وقتی در مورد نقاط ضعف از شما سوال می شود، مهم است که به دقت پاسخ دهید
.کنید

:آنچه که مصاحبه کننده واقعاً می خواهد بداند

ی وظایف به دنبال شاخص هایی است که نشان می دهد شما قادر به یادگیر. می خواهد بداند که آیا شما واجد شرایط انجام کار هستید یا خیر
.ا داریدبنابراین، این سوال فرصتی است برای نشان دادن اینکه دارایی های مناسب برای کار ر. جدید و مدیریت چالش های جدید بوده اید

پاسخ دهید؟« بزرگترین نقطه ضعف شما چیست»چگونه به سوال مصاحبه شغلی 

ارمند باشدبا این که سوال در مورد نقاط ضعف است، پاسخ شما همیشه باید حول جنبه های مثبت مهارت ها و توانایی های شما به عنوان یک ک .
ه و ی کنید، تجزییکی از رویکردهای پاسخ به این سوال این است که مهارت ها و نقاط قوت کلیدی مورد نیاز برای موقعیتی را که برای آن مصاحبه م

.تحلیل کنید و سپس یک نقص صادقانه بیابید که برای موفقیت در آن شغل ضروری نیست

احبه کننده نشان می این به مص. درباره مهارت هایی صحبت کنید که در طول کار قبلی خود بهبود یافته اید یا فعاالنه روی بهبود آنها کار می کنید
.دهد که شما متعهد به خودسازی هستید



رایج ترین سواالت مصاحبه استخدامی
(What makes you unique)چه چیزی شما را منحصر به فرد می کند؟ -۴

ختلفی استفاده می مصاحبه کنندگان از تاکتیک های م. طیفی از سؤاالت پرسیده میشود که نشان دهد چه کسی واقعاً برای این موقعیت، عالی است
.ش هستید یا خیرکنند تا تعیین نمایند که آیا شما یک کاندیدای استثنایی هستید که دارای ویژگی ها و مهارت های مناسب برای برتری در نق

:آنچه که مصاحبه کننده واقعاً می خواهد بداند

میخواهد ارزیابی کند که آیا شما المان هایی در پس زمینه خود دارید که احتماالً منجر به موفقیت در کار شود یا خیر!

ایط یکسان اساساً اگر شما یکی از نامزدهای متعدد با شر. میخواهد بفهمند چه مهارتها یا ویژگی های خاصی شما را از سایر نامزدها متمایز می کند
هستید، چرا باید شما را استخدام کنند؟

چه چیزی شما را منحصر به فرد می کندم پاسخ دهید؟ »چگونه به سوال مصاحبه شغلی 

ارفرما بدانید، هرچه بیشتر در مورد اهداف سازمانی ک. قبل از پاسخ دادن به این سوال، کمی وقت بگذارید و درباره شرکت و شغل تحقیق کنید
.مجهزتر خواهید بود تا ویژگی های منحصر به فرد خود را به شغل مرتبط کنید

ویژگی ها، تجربیات یا عالیق شخصی را با دارایی های حرفه ای کلیدی ترکیب کنید.

در . ای خاصی داریدمراقب باشید که در مورد منحصر به فرد بودن خود، اغراق نکنید و به این فکر نکنید که شما تنها کسی هستید که ویژگی ه
.برخی موارد، نقل قول از دیگران برای حفظ رویکرد متواضعانه، می تواند مفید باشد



رایج ترین سواالت مصاحبه استخدامی
(Tell me about something that’s not on your resume). در مورد چیزی که در رزومه شما نیست به من بگویید-۵

مصاحبه کنندگان می خواهند فراتر از آنچه در نوشتن رزومه کاری خود با آنها به اشتراک گذاشته اید، بدانند.

فرصتی است که قانع کننده ترین اطالعات را برای اشتراک گذاری انتخاب کنید که در رزومه شما مشخص نیست.

:آنچه مصاحبه کننده واقعاً می خواهد بداند

رزومه شما حقایق را بیان می کند، اما مصاحبه کننده می خواهد در مورد شخصی که در پشت سوابق کاری قرار دارد، بداند.

پاسخ دهید؟« در مورد آنچه در رزومه شما نیست»چگونه به سوال مصاحبه شغلی 

1 :نقطه قوتی را به اشتراک بگذارید که در رزومه شما وجود ندارد.

۲ :تبا این حال گنجاندن دارایی های ذهنی، مثالخالقیت، یا وفاداری در رزومه آسان نیس. یک توانمندی نامشهود را به اشتراک بگذارید!

۳ :تا انگیزه خود را باال نشان دهید. توضیح دهید که چرا شغل را می خواهید و چرا شغل برای شما بسیار جذاب است.

۴ :خصیت شما داشته سرگرمی یا عالقمندی خود را به اشتراک بگذارید که ممکن است تأثیر مثبتی بر ش. چیزی شخصی را به اشتراک بگذارید
.باشد یا از شما نامزدی به یاد ماندنی بسازد



رایج ترین سواالت مصاحبه استخدامی
(How will your greatest strength help you perform)بزرگترین نقطه قوت شما چگونه در عملکرد شما مؤثر است؟ -۶

ماده باشید تا به با مثال هایی آ. ایده خوبی است که نمونه هایی از نقاط قوت خود را آماده به اشتراک گذاشتن با مصاحبه کنندگان داشته باشید
.مصاحبه کننده نشان دهید که چگونه از نقاط قوت خود برای موفقیت در کار استفاده کرده اید

:آنچه که مصاحبه کننده واقعاً می خواهد بداند

یا خیرآیا شما در مورد شغل و شرکت به طور کامل تحقیق کرده اید. آیا مجموعه مهارت های شما برای موقعیت و شرکت مناسب است یا خیر.

پاسخ دهیم؟« بزگترین نقطه قوت شما چگونه در عملکرد شما مؤثر است»چگونه به سوال مصاحبه شغلی 

در پاسخ . «ف بزنیدکمی درباره خودتان ال»برخی از مصاحبه کنندگان ممکن است از شما بخواهند که . مراقب باشید که لحن مناسبی داشته باشید
.دادن باید اعتماد به نفس خود را به نمایش بگذارید

استعدادهای خود را دست کم نگیرید، اما زیاد مغرور هم نباشید.

گونه و چرا فکر می بهترین استراتژی این است که قبل از مصاحبه، پاسخ هایی را در مورد نقاط قوت خود تمرین کنید، همچنین توضیح دهید که چ
.کنید این نقطه قوت شما، نیاز کارفرما را در یک زمینه خاص برطرف می کند

این کار به شما این فرصت عالی را می دهد تا تمرکز خود را بر روی کارفرما و نحوه سودمندی شرکت تغییر دهید.



رایج ترین سواالت مصاحبه استخدامی
(How do you handle failure)چگونه با شکست کنار می آیید؟ -۷

در وه نگرش شما رادر حالی که پاسخ شما لزوماً به مصاحبه کنندگان نمی گوید که دقیقاً چگونه با یک مشکل در محل کار برخورد می کنید، اما نح
.  ید یا خیرهمچنین نشان می دهد که آیا می توانید با درگیری کنار بیای. مورد نامالیمات و توانایی شما برای غلبه بر آن را آشکار می سازد

:آنچه که مصاحبه کننده واقعاً می خواهد بداند

می خواهند بدانند که وقتی موفق نمی شوید چگونه خونسردی، نگرش، انرژی و تمرکز خود را حفظ می کنید.

رارید یا خیمی خواهند بدانند آیا شما اعتماد به نفس الزم برای اعتراف به شکست های خود، درس گرفتن از اشتباهات خود و ادامه موفقیت را د.

میخواهد نقاط ضعف شما را کشف کند تا مشخص کند آیا شما توانایی های مناسبی برای انجام کار دارید یا خیر.

پاسخ دهید؟« چگونه با شکست کنار می آیید»چگونه به سؤال 

ری از تکرار موقعیت هایی را انتخاب کنید که مسئولیت شکست خود را بر عهده گرفته اید، از آن درس گرفته اید و اقداماتی را برای جلوگی
.شکست های مشابه انجام داده اید

تراتژی خود را به تفصیل آماده باشید تا اس. ذکر شکست هایی که خیلی اخیر نبودند و بر توانایی شما برای انجام کار تأثیر نمی گذارند، ایمن تر است
.شرح دهید و به موفقیت های بعدی که پس از برداشتن این مراحل به دست آوردید اشاره کنید



رایج ترین سواالت مصاحبه استخدامی
(How do you handle success)چگونه موفقیت را مدیریت می کنید؟ -۸

 گونه تعریف می موفقیت را چ»یا « موفقیت را چگونه ارزیابی می کنید»در طول یک مصاحبه شغلی، مصاحبه کننده شما ممکن است سوالی مانند
ا و زبان بدن این یک سوال باز است، بدون پاسخ درست یا غلط، و فرصتی فوق العاده برای شما فراهم می کند تا از طریق پاسخ ه1بپرسد« کنید؟

.را که اکثر کارفرمایان به دنبال آن هستند، نشان دهید…خود، ویژگی هایی همانند  عزم، نگرش مثبت، انگیزه، اشتیاق و

:آنچه که مصاحبه کننده واقعاً می خواهد بداند

سوالی مانند این به منظور ایجاد حسی از اخالق کاری، اهداف و شخصیت کلی شما به کارفرمای بالقوه شما است.

ف شرکت سازگار آیا تعریف شما از موفقیت با اهدا. مصاحبه کننده در تالش است تا مشخص کند که چقدر با فرهنگ شرکت آنها مطابقت دارید
استد؟ آیا آرزوهای شما با مأموریت کارفرما مطابقت دارد؟

پاسخ دهید؟« موفقیت را چگونه مدیریت می کنید؟»چگونه به سوال 

که چگونه سپس بگوید. به نمونه های خاصی از موفقیت های خود اشاره کنید و عواملی را که در موفقیت شما نقش داشته اند، توضیح دهید
.چیزهایی را که از هر تجربه آموخته اید، برای ادامه پیشرفت حرفه ای خود و ایجاد نتایج مثبت به کار گرفته اید

می توانید به زمانی اشاره کنید که تیمی را رهبری می کردید و توانستید محصولی با کیفیت را زودتر از موعد مقرر ارائه دهید..

اینکه چگونه شما و اعضای تیم تان توانستید تکنیک خاصی را با محصوالت قابل تحویل آینده پیاده سازی کنید.



رایج ترین سواالت مصاحبه استخدامی
(Do you consider yourself successful? Why)آیا خودتان را موفق میدانید؟ چرا؟ -۹

ما دعوت شده اید تا به این سوال اینگونه فکر کنید که ش. این سؤال نیاز به تأمل و ارزیابی خود دارد و پاسخ دادن به آن کمی چالش برانگیز است
.در مورد ویژگی های حرفه ای که به آن افتخار می کنید یا یک دستاورد خاص در یکی از مشاغل گذشته خود، صحبت کنید

:آنچه که مصاحبه کننده واقعاً می خواهد بداند

میخواهد دستاوردهای گذشته شما را ارزیابی کند و تعیین کند که آیا در آینده به چنین نتایجی سوق خواهید داد یا خیر.

میخواهد بفهمد موفقیت را چگونه تعریف می کنید و چه نقاط عطفی را در حرفه خود مهم می دانید.

پاسخ دهیم؟« آیا خودتان را موفق می دنید»چگونه به سوال مصاحبه شغلی 

یدروی کارهایی که در محل کار انجام داده اید و به آنها افتخار می کنید و به موفقیت تیم و شرکت شما کمک می کند، تمرکز کن.

روشی کنیدسعی کنید در مورد دستاوردهای مثبت و معنادار صحبت کنید بدون اینکه فخرف. پاسخ شما نشان می دهد چقدر فروتن هستید.

به .می کنیدمطمئن شوید که به چشمان استخدام کننده نگاه. در صورت صحت، بدون الف زدن، با اطمینان ادعا کنید که خود را موفق می دانید
.مصاحبه کننده شواهدی مبنی بر این مورد ارائه دهید

به موفقیت هایی اشاره کنید که امیدوارید در آینده به دست آورید یا در حال حاضر برای دستیابی به آنها تالش می کنید.



رایج ترین سواالت مصاحبه استخدامی
(How do you handle stress and pressure)چگونه استرس و فشار را کنترل می کنید؟ -۱۰

مصاحبه کننده . دبسیاری از مشاغل استرس زا هستند، مهم است که برای پاسخ به سؤاالت مربوط به استرس حین کار در طول مصاحبه آماده باشی
.به هر حال، هرکسی در یک زمان در محل کار احساس استرس می کند. نمی خواهد بشنود که شما هرگز دچار استرس نمی شوید

:آنچه مصاحبه کننده واقعاً می خواهد بداند

؟می خواهد بداند که آیا می توانید استرس های شغلی را کنترل کنید؟ و در موقعیت های به ویژه استرس زا در محل کار چه می کنید

بخواهد بداند که آیا مسائل استرس زا خارج از محل کار می تواند بر عملکرد شغلی شما تأثیر بگذارد یا خیر .

پاسخ دهید؟« چگونه استرس را کنترل می کنید»چگونه به سوال مصاحبه شغلی 

دتر کار کنید،می توانید نمونه هایی ذکر کنید که فشار باعث شد شما کارآم. مثال های خاصی از نحوه مدیریت استرس خود در گذشته ارائه دهید.

ن کاری که برای اگر می گویید وقتی چندین پروژه به شما داده می شود، استرس می گیرید و می دانید که ای. مراقب نحوه پاسخگویی خود باشید
مناسب مصاحبه برای آن دعوت شده اید، مستلزم این است که چندین تکالیف را همزمان انجام دهید، به نظر می رسد که برای این موقعیت

.نیستید

سعی کنید مثالی از زمانی ارائه دهید که استرس یک پروژه دشوار به شما کمک کرد تا خالق تر و سازنده تر شوید.



رایج ترین سواالت مصاحبه استخدامی
(How would you describe yourself)چگونه خود را توصیف می کنید؟  -۱۱

یف می کنند؟درباره خودت به من بگو یا خودت را چگونه توصیف می کنی؟ یا دیگران شما را چگونه توص: انواع محبوب این سواالت عبارتند از

باید استفاده بهترین راه برای توصیف خود چیست؟ هنگام پاسخ دادن از چه کلماتی. پاسخ ها همیشه آنقدر که به نظر می رسد، ساده نیستند
.تیدکنید؟ نشان دهید که نه تنها در مهارت های خود صالحیت دارید و از مهارت های خود آگاه هستید، بلکه برای کار تیمی نیز مناسب هس

:آنچه که مصاحبه کننده واقعاً می خواهد بداند

ما بینشی در در مرحله بعد، آنها امیدوارند که پاسخ های ش. می خواهند ببینند که آیا شما برای موقعیت و فرهنگ شرکت مناسب هستید یا خیر
.مورد نحوه درک شما از خود ارائه دهد، که می تواند در ارزیابی خودآگاهی، اعتماد به نفس و رفتار شما مفید باشد

پاسخ دهیم؟« خودت را چگونه توصیف می کنی؟»چگونه به سوال 

در شرکت در کنار مثبت بودن، باید صادق و صریح باشید که چرا برای کار. در هنگام پاسخ دادن، برجسته کردن نقاط قوت خود اهمیت دارد
.مناسب هستید

گاه کنید و دور تمام صفت سپس به شرح شغل ن. فهرستی از صفت ها و عباراتی که فکر می کنید، بیانگر بهترین توصیف شما هستند را آماده کنید
.ها و عبارات فهرست خودکه به بهترین وجه مربوط به موقعیت شغلی هستند، خط بکشید

با تطبیق صالحیت های خود با شغل، می توانید نشان دهید که مهارت ها و شخصیت مناسب برای این موقعیت را دارید.



رایج ترین سواالت مصاحبه استخدامی
(Describe a typical work week). یک هفته کاری معمولی را توصیف کنید-۱۲

ولی، فرصتی توصیف یک هفته کاری معم. تمام روز در محل کار چه می کنید؟ این سوال رایجی است که در مصاحبه های شغلی پرسیده می شود
.ت را داریداست تا نشان دهید که تجربه شما با الزامات شغلی مطابقت دارد و ویژگی های شخصی که شرکت در کارکنانش به دنبال آن اس

:آنچه که مصاحبه کننده واقعاً می خواهد بداند

ه آنها پیشنهاد می شاید شغلی ک. میخواهند ببینند آیا فردی که برای این شغل کاندید شده، به برنامه ریزی مورد نیاز پرسنلی عادت دارد یا خیر
.اشندممکن است به دنبال نامزدهایی با انعطاف پذیری برای پاسخگویی به این نیازها ب. کنند، ساعات کاری ثابتی نداشته باشد

پاسخ دهیم؟« توصیف یک هفته کاری معمولی»چگونه به سوال 

تی از برخی از فهرس. موقعیتی را که برای آن درخواست می دهید و اینکه موقعیت های فعلی یا گذشته شما با آن ارتباط دارد را در نظر بگیرید
ی مورد نظر شما فهرست خود را مرور کرده و وظایفی را که با شرایط شغل. کارهای کلیدی که در یک هفته کاری معمولی انجام می دهید، تهیه کنید

.مطابقت دارد، بررسی کنید

ی رسد کارفرما به به شرح شغل دقت کنید و فهرستی از دو یا سه ویژگی که به نظر م. هنگام پاسخ دادن به این سوال روی آن وظایف تمرکز کنید
ا به این سوال بر اطمینان حاصل کنید که پاسخ شم. شرکت ممکن است بر مهارت های سازمانی یا فردی، تاکید کند. دنبال آن است، تهیه کنید

.نحوه نشان دادن آن ویژگی های کلیدی در شغل فعلی خود تأکید دارد

هرچه بیشتر بتوانید تجربیات گذشته خود را با فرصت شغلی فعلی مرتبط کنید، بهتر خواهید بود.



رایج ترین سواالت مصاحبه استخدامی
(Are you nice)خوبید؟ -۱۳

اهیت را ندارند، بخشی از دالیلی که این سوال پرسیده می شود، این است که بسیاری از مصاحبه شوندگان را که انتظار دریافت سوالی با این م
.پاسخ دادن به این سوال، آسان نیست زیرا چیزی که به عنوان خوب در نظر گرفته می شود، برای همه متفاوت است.  مبهوت سازند

باید خوب باشی یا نه؟

با ببیند که آیاوقتی یک کارفرما این سوال را از شما می پرسد، می خواهد ببیند نه تنها به یک سوال غیرمنتظره پاسخ می دهید، بلکه می خواهد
اهی اوقات این یک سوال پیچیده است زیرا گاهی اوقات شرکت می خواهد فردی خوب را استخدام کند و گ. فرهنگ شرکت همخوانی دارید یا خیر

.آنها نمی خواهند

اگر مصاحبه کننده می خواهد شما خوب باشید، چگونه پاسخ دهید؟

 رای پاسخ اگر اینطور است، بهترین راه ب. را استخدام کنند« خوب»گاهی اوقات، کارفرمایان این سوال را از شما می پرسند زیرا می خواهند افراد
.دادن این است که یک حکایت شخصی در مورد زمانی که در شغل قبلی خود، خوبی نشان داده اید، ارائه دهید

به شغلی که برای . رهکار کردن تیمی، احترام گذاشتن به رئیس یا کارکنان و غی. دلسوز بودن نسبت به دیگران: انواع مختلفی از خوبی وجود دارد
خوبی را در سپس حکایتی در مورد اینکه چگونه آن نوع. آن تقاضا داده اید، فکر کنید و اینکه چه نوع عبارات یا مظاهر خوبی در آن مهم است

.نقش های قبلی نشان داده اید، و چگونه آن خوبی به شما در رسیدن به موفقیت در محل کار کمک کرد، ارائه دهید



رایج ترین سواالت مصاحبه استخدامی
(Are you willing to fail)آیا حاضرید شکست بخورید؟  -۱۴

وال وجود دارد با این حال راه هایی برای پاسخ به این س. اعتراف به ضعف ها و شکست های خود در مصاحبه ممکن است غیرطبیعی به نظر برسد
.که نشان می دهد شما برای این کار واجد شرایط هستید

:آنچه که مصاحبه کننده واقعاً می خواهد بداند

ند بهتری شوید یا خیرمیخواهد ببیند که آیا شما مایلید به خود فشار بیاورید تا کارم. میخواهد توانایی شما را برای مقابله با شکست آزمایش کند.

ست می خورید، همیشه هنگام پاسخ دادن به این سوال، می خواهید تصدیق کنید که شکست اتفاق می افتد، اما تاکید هم داشته باشید که وقتی شک
. از اشتباهات خود درس می گیرید و در نتیجه کارمند بهتری می شوید

پاسخ دهید؟« آیا حاضرید شکست بخورید»چگونه به سوال 

فردی که به این . کندبپذیرید شکست می تواند چیز خوبی باشد و می تواند درسی به شما بدهد که به رشد شما به عنوان یک فرد یا کارمند کمک
.به نظر می رسد که تمایلی برای بهتر شدن ندارد! نه، من حاضر به شکست نیستم: سؤال پاسخ می دهد

توضیح هنگام ارائه مثال.  مثالی از زمانی که در گذشته شکست خورده اید را ارائه دهید و سپس توضیح دهید که چه چیزی از آن آموخته اید ،
.  را توضیح دهیدسپس آنچه که از این تجربه آموختید. دهید که وضعیت چگونه بود و برای رسیدن به چه چیزی تالش کردید و شکست خوردید

گونگی رشد خود در بر چ. همچنین ممکن است بیان کنید که چه اقداماتی را انجام داده اید تا مطمئن شوید که دیگر این اشتباه را تکرار نمی کنید
.نتیجه این شکست تأکید کنید



رایج ترین سواالت مصاحبه استخدامی
(Are you willing to relocate)آیا تمایل به نقل مکان یا جابجایی در شغل دارید؟  -۱۵

ی جابجا شویدمعموالً این سؤال به این دلیل مطرح می شود که به احتمال زیاد در صورت استخدام، از شما خواسته می شود بین برخی وظایف شغل .
مثل ارتش، خدمات خارجی یا کمک های بین المللی به عنوان پرستار یا به عنوان مشاور

:آنچه که مصاحبه کننده واقعاً می خواهد بداند

و ط استخدام اگر انعطاف پذیری الزم برای جابجایی موقعیت شغلی را دارید، پاسخ شما می تواند هم در یافتن شغل و هم در مذاکره در مورد شرای
.جابجایی شغلی به نفع شما باشد

جابجایی به طور معمول، کاندیداهایی که مشتاق. این سوال به مدیران استخدام کمک می کند تا تعداد نامزدهای مورد نظر خود را محدود کنند
.برای شغل خود هستند، بهترین تاثیر را می گذارند

پاسخ دهید؟« آیا مایل به نقل مکان هستید؟»چگونه به سوال 

ید، ممکن است اگر در مورد تمایل یا توانایی خودتان برای نقل مکان، چه در حال حاضر یا در آینده، شک دار. با خود و مصاحبه کننده صادق باشید
.  این شغل برای شما مناسب نباشد

ت آن را مایل به نقل مکان نیستید، این یک استراتژی خوب است که پیشنهاد دهید حداقل ممکن اس٪100اگر : قدرت شاید را دست کم نگیرید
هزینه در بحث درباره نگرانی های خود در مورد نقل مکان صادق باشید زیرا ممکن است نگرانی های موجهی در مورد افزایش. در نظر بگیرید

.هندو مدیران استخدامی بتوانند با راهکارهایی برای کاهش نگرانی های شما پاسخ د. زندگی یا تأثیر آن بر خانواده خود داشته باشید



رایج ترین سواالت مصاحبه استخدامی
(Describe your work ethic).  اخالق کاری خود را شرح دهید-۱۶

ه اخالق کاری خود برای به دست آوردن بینش، مصاحبه کنندگان ممکن است از شما بخواهند ک. سعی می کنند بفهمند شما چه نوع فردی هستید
.وقتی پاسخ می دهید، مهم است که نمونه هایی از نحوه نشان دادن اخالق کاری خود را در کار به اشتراک بگذارید. را توضیح دهید

:آنچه که مصاحبه کننده واقعاً می خواهد بداند

اگر ساعت خواهید آیا شما تنها یک تماش! میخواهند حس مسئولیت پذیری و اینکه شما به عنوان یک کارمند چگونه خواهید بود را به دست بیاورند
ای کارهبود و فقط حداقل ها را انجام می دهید؟ وظایف بیشتری از آنچه که به عهده شما گذاشته شده را انجام خواهید داد و همیشه تا زمانی که

ی کنید؟مهم تکمیل شوند، تالش خواهید کرد ؟ آیا به دیگران در انجام وظایف شان کمک می کنید یا عمدتاً روی انجام وظایف خود تمرکز م

پاسخ دهید؟« اخالق کاری خود را توصیف کنید»چگونه به سوال 

دی شروع کنید و به این با به اشتراک گذاشتن چند ویژگی کلی. ترفند پاسخ به این سوال این است که از گفتن یک تعدادی صفت خودداری کنید
:شاید شما. فکر کنید که چه ویژگی هایی را به صورت مختصر بیان کنید

ر در تعهد به انجام کامثبت اندیش و قابل اعتماد باشید، به دیگران احترام می گذارید، مشتاق انجام کارهای سخت و چالش برانگیز هستید، بسیار م
.نیدسپس چند نمونه از مواقعی که آن ویژگی ها را نشان داده اید، بیان ک…موعد مقرر باشید، روحیه کار تیمی باالیی داشته باشید و



رایج ترین سواالت مصاحبه استخدامی
(Describe your work style).  سبک کاری خودتان را توضیح دهید-۱۷

دانندمصاحبه کنندگان عالوه بر یادگیری مهارت هایی که شما را برای یک شغل واجد شرایط می کند، می خواهند در مورد نحوه کار شما نیز ب  .
.یر، می باشددرخواست از کاندیداها برای توصیف سبک کاری خود، راهی برای رمزگشایی از اینکه آیا آنها مطابقت و سازگاری خوبی دارند یا خ

:آنچه که مصاحبه کننده واقعاً می خواهد بداند

اگر برای کار به به عنوان مثال. کمک می کند تا تصمیم بگیرند که آیا شما به خوبی با فرهنگ شرکت و الزامات شغل سازگاری دارید یا خیر
.سکوت و تمرکز کامل نیاز دارید، اما دفتر دارای یک فضای شلوغ و مشارکتی است، ممکن است این کار مناسب شما نباشد

چگونه به سوال مصاحبه در مورد سبک کاری خود پاسخ دهید؟

ناصر پرهیز کنید و روی ع« دارای مهارت های ارتباطی خوب»و « سخت کوش»از عبارات کلیشه ای مانند . شغل خاصی را در نظر داشته باشید
.خاصی از سبک کاری خود تمرکز کنید که متناسب با موقعیت و شرکت است

ت دهید و پاسخ قبل از مصاحبه شغلی کمی تحقیق کنید، فهرست مشاغل را تجزیه و تحلیل کنید تا صالحیت های خود را با الزامات آنها مطابق
.هایی را آماده کنید که نشان می دهد چگونه سبک کاری تان،  شما را به بهترین نامزد برای این شغل تبدیل می کند

دام ویژگی ها سپس پا را کمی فراتر نهاده و وب سایت شرکت، کیت رسانه ای و حضور در رسانه های اجتماعی آنها را مرور کنید تا بدانید که ک
.مهم است که صادق باشیم و در عین حال نکات مثبت را برجسته کنیم.در سازمان، ارزش بیشتری دارند



رایج ترین سواالت مصاحبه استخدامی
(Do you work well with other people)آیا با افراد دیگر به خوبی کار می کنید؟  -۱۸

خ به این سوال پاس. برخی از سواالت مصاحبه کاری که پاسخ دادن به آنها برای متقاضیان کار سخت است، سواالتی در مورد کار با دیگران است
.می تواند دشوار باشد زیرا برخی از مشاغل مستلزم داشتن مهارت های ارتباطی عالی هستند و برخی دیگر اینگونه نیستند

:آنچه که مصاحبه کننده واقعاً می خواهد بداند

ه پاسخی استاندارد هر کسی می تواند بگوید که از کار با دیگران لذت می برد ک. می خواهند بدانند که شما چقدر خوب با افراد دیگر کار می کنید
.است، اما مهم است که مهارت های بین فردی مورد نیاز برای موفقیت در نقش را نیز توضیح دهید

چه کاری انجام می دهید که باعث می شود در محل کار به افراد خوبی تبدیل شوید؟

پاسخ دهید؟« آیا با افراد دیگر خوب کار می کنید؟»چگونه به سوال 

د تا مهارت ها نمونه های خود را شخصی سازی کنی. اما پاسخ خود را توضیح نمی دهند! کاندیداها اغلب می گویند که از کار با مردم لذت می برند
.و تجربه شما را در ارتباط با شغلی که برای آن درخواست می کنید، منعکس سازند

تخدام صرف نظر از شغل، کارفرمایان نمی خواهند افرادی را اس. شرکت ها به مهارت های نرم افراد به اندازه  مهارت های سخت عالقه مند هستند
ت کارکنان کنند که کنار آمدن با آنها دشوار است، زیرا منجر به مشکالت و درگیری های محل کار می شود و مدیریت اختالف و همچنین مدیری

.  ناراضی در محل کار، کار ساده ای نیست



رایج ترین سواالت مصاحبه استخدامی
(Do you take work home with you)آیا کار را با خودت به خانه می بری؟  -۱۹

رای نحوه پاسخ در مورد اینکه چرا این سوال در طول مصاحبه ها مطرح می شود و همچنین نکاتی ب. بهتر است از قبل، در مورد پاسخ خود فکر کنید
.دادن به آنها اطالعاتی کسب کنید

:آنچه که مصاحبه کننده واقعاً می خواهد بداند

اهند اطمینان ممکن است بخو. میخواهند بدانند که آیا شما منظم هستید و می توانید تمام کارهای خود را در زمان تعیین شده، انجام دهید یا خیر
ه شغل تان، زمان برخی از کارفرمایان میخواهند ارزیابی کنند که شما چقدر ب. حاصل کنند که تعادل مناسبی بین کار و زندگی را حفظ می کنید

.ممکن است از کارکنان بخواهند که مکرراً ایمیل ها را از خانه چک کنند. اختصاص خواهید داد

پاسخ دهید؟« آیا کار را با خودت به خانه می بری»چگونه به سوال 

وانایی خود اگر می دانید که کارفرما برای مهارت های مدیریت زمان و تعادل کار و زندگی ارزش قائل است، بر ت. به فرهنگ شرکت فکر کنید
.برای تکمیل کارتان در ساعات کاری تأکید کنید

د ن است بخواهیاگر شرکت از کارکنان می خواهد که ساعات زیادی را صرف کار کنند و بر نیاز به فداکاری و اشتیاق در محل کار تاکید دارد، ممک
.به تمایل خودتان برای آوردن پروژه ها به خانه تاکید کنید تا از کار با کیفیت باال اطمینان حاصل نمایید

ود تأکید کنید واگر مطمئن نیستید که کارفرما به دنبال چه چیزی است، مطمئن ترین راه برای پاسخ دادن این است که بر مهارت های سازمانی خ
سعی کنید در مورد آوردن کار به خانه منفی نباشید،. همچنین بگویید که در صورت لزوم، کار را با خود به خانه خواهید برد



رایج ترین سواالت مصاحبه استخدامی
(How are you different from the competition)چه تفاوتی با رقبا دارید؟  -۲۰

ه بتوانید چه چیزی شما را بهتر از رقبا می کند؟ آیا اخالق کاری شماست؟ تحصیالت شما؟ یا یک چیز دیگر؟ در طول مصاحبه، مهم است ک
.اطالعاتی در مورد اینکه چرا شما فردی هستید که باید برای این شغل استخدام شوید، بیان کنید

بر ال، شما واقعاً بایددر بیشتر موارد، شما نمی دانید با چه کسی یا چه کسانی برای یک شغل خاص رقابت می کنید، بنابراین در پاسخ به این سو
.تمرکز نمایید. نقاط قوت خود به عنوان یک نامزد  تأکید داشته و بر هر دارایی که ممکن است شما را از افراد معمولی جدا کند

یک میم بگیرید که کدام برای اینکه به این سوال، پاسخ محکمی بدهید، قبل از رفتن به مصاحبه، با تجزیه و تحلیل الزامات شغلی شروع کنید و تص
سازمان از بررسی این اطالعات به شما سرنخ هایی در مورد آنچه که. می توانید این اطالعات را در شرح شغل بیابید. از آنها در اولویت  هستند

، حتماً به همه برخی از صالحیت ها برای این کار اجباری خواهند بود و برخی ممکن است پیشنهاد شوند. کاندیداها بیشترین ارزش را دارد، می دهد
.آنها نگاه کنید

اشته اند، که دبرای ارجاع به هر یک از دارایی های خود آماده باشید و موقعیت هایی را که از آن نقاط قوت استفاده کرده اید، همراه با نتایج مثبتی
است با یک به عنوان مثال، پاسخ شما ممکن. یا می توانید توضیح دهید که سازمان شما چگونه از اقدامات شما سود برده است. توصیف کنید

ل بسیار البته، من از سایر نامزدهای موجود در گروه متقاضی اطالعی ندارم، اما می توانم بگویم که مهارت های من در اکس»تصدیق شروع شود، 
…پیشرفته است و

حتی اگر وده داشته باشد، عالوه بر توجه به الزامات شغلی استاندارد، سعی کنید نقطه قوتی را اضافه کنید که نسبتاً منحصر به فرد باشد و ارزش افز
اگرچه ممکن است مهارت های زبان خارجی در آگهی شغلی ذکر نشده باشد،:  به عنوان مثال زبان. در شرح شغلی ذکر نشده باشد



رایج ترین سواالت مصاحبه استخدامی
چرا به دنبال یک فرصت شغلی جدید هستید؟ چرا شغل قبلی را ترک میکنید؟-۲۱

طمئن شوید دالیلی م. کارفرمایان تقریباً همیشه در مورد اینکه چرا شغل قبلی خود را ترک کردید یا در حال ترک آن هستید، سواالتی را می پرسند
.رفته شودچرا که شاید ممکن است با آنها تماس گ. که ارائه می دهید، مطابق با آن چیزی باشد که کارفرمایان گذشته در مورد شما می گویند

:آنچه که مصاحبه کننده واقعاً می خواهد بداند

ورد موضوعات، فردی هستید که با دیگران کنار می آید؟ با فرهنگ شرکت جدید، سازگار هستید؟ هنگام بحث در م: می خواهد بداند که آیا شما
…دیپلماتیک هستید؟ در صورت استخدام، برای ماندن در شرکت جدید برنامه ریزی میکنید؟ و

نکاتی برای ارائه بهترین پاسخ

داف شخصی و حرفه ای پاسخ خود را به گونه ای تنظیم کنید که مصاحبه کننده شما مطمئن باشد که موقعیتی که برای آن مصاحبه می کنید، با اه
ری را برای بحث در به جای تمرکز بر تجربیات گذشته و منفی که ممکن است در شغل قبلی خود داشته اید، پاسخ شما باید د. شما مطابقت دارد

.مورد اینکه چرا شغلی را که برای آن مصاحبه می کنید می خواهید و چرا بهترین فرد برای آن هستید، باز کند

ید، مهم است کهجزئیات پاسخ شما بستگی به این دارد که آیا شما داوطلبانه آن را ترک کرده اید یا از شما خواسته شده است که آن را ترک کن
.به گونه ای پاسخ دهید که شما را مثبت نشان دهد

واضح به نظر برسیدحتماً با صدای بلند تمرین کنید تا در پاسخ هایتان مثبت و. فراموش نکنید که ارائه پاسخ شما به اندازه محتوای آن مهم است.



رایج ترین سواالت مصاحبه استخدامی
سواالتی در مورد حقوق و دستمزد در طول مصاحبه شغلی-۲۲

صاحبه کاری مهم نیست که م. برخی از سخت ترین سواالتی که می توان در طول مصاحبه شغلی به آنها پاسخ داد، در مورد حقوق و دستمزد است
.چقدر عالی پیش می رود، یک سوال مصاحبه در مورد انتظارات دستمزد شما می تواند مانع استخدام شما شود

:آنچه که مصاحبه کننده واقعاً می خواهد بداند

ببینند چقدر برای خود و کارتان ارزش قائل هستید. بفهمند که آیا می توانند از پس حقوق شما بربیایند یا خیر.

ه ارزشی ه می دانید چبا تحقیق و آماده کردن پاسخ از قبل، می توانید به کارفرما نشان دهید که نه تنها در مورد حقوق خود انعطاف پذیر هستید، بلک
.دارید

مربوط به حقوق و دستمزد پاسخ دهید؟چگونه به سواالت 

 ،قبل از اینکه بدانید شغل مورد نظر چه چیزی را شامل می شود، دشوار است که تصمیم بگیرید برای حقوق چه چیزی می خواهید

ند قابل مذاکره بنویسید عبارتی مان. یا بر اساس تحقیقات خود محدوده حقوقی را تعیین کنید. یک گزینه این است که به سادگی از این سوال بگذرید
.از نوشتن پایین ترین میزان حقوق خودداری کنید. تا انعطاف پذیری خود را نشان دهید

محدوده حقوق این کار به شما امکان می دهد. برای تهیه یک پاسخ، باید بفهمید که آن صنعت در منطقه جغرافیایی شما معموالً چه قدردرآمد دارد
.اگر وقت دارید به بیش از یک منبع نگاه کنید.. معقولی را برای شغل تعیین کنید



روش ساده برای داشتن مصاحبه شغلی ایده آل5
در مورد شرکت یا بیزنس مورد نظر تحقیق کنید

می در مورد موقعیت از این رو بهتر است از پیش ک. فرد مصاحبه کننده ممکن است از شما بپرسد که موقعیت شرکت یا بیزنسش را در صنعت چگونه ارزیابی می کنید
.تجارت مورد نظر اطالعاتی را کسب کنید

نقاط قوت را ذکر کنید و مهارت های خود با شغل مورد نظر تطبیق دهید

.ی جلوه دهیدلفعبرای شروع صحبت در مورد خودتان سعی کنید بر روی نقاط قوت خود تمرکز کنید و خود را بهترین ایده آل ترین گزینه مورد نظر برای موقعیت

نگرانی ها و مالحظات مصاحبه کننده را در نظر بگیرید

هتر است پیش از مصاحبه، حال ب. بنابراین، مصاحبه کنندگان به دنبال راه هایی برای غربالگری افراد هستند. همیشه تعداد کاندیدا ها بیشتر از تعداد فرصت های شغلی است
.خود را به جای آن ها بگذارید و از خود بپرسید که چرا ممکن است شما را رد کنند

تمرین، تمرین و تمرین را فراموش نکنید

اما هر . نار هم بچینیدشاید دفعات اول نتوانید آنقدر ها که باید کلمات را ک. حال شروع کنید و به این سؤال پاسخ دهید“ چرا باید شما را استخدام کنیم؟ “: از خود بپرسید
بار به طور ذهنی خود را در جلسه مصاحبه تصور 10حداقل الزم است که . چقدر که بیشتر تکرار و تمرین کنید، اطالعات در ذهن شما دسته بندی تر و مرتب تر خواهند شد

.کنید تا به نتیجه دلخواه دست یابید

یک کپی از رزومه خود داشته باشید

.هنگام رفتن به هر مصاحبه یک نسخه از رزومه خود هنگام مصاحبه به همراه داشته باشید تا گواه همه چیز باشد




