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 سخ های مناسب آنپاسوال استخدامی و  02

 

 

اگر به مصاحبه استخدامی دعوت شده اید یعنی سواالت دشوار مصاحبه های استخدامی نباید مانع استخدام شما شوند. 

ماده شدن برای مصاحبه است. با کمی جستجو در اینترنت درباره کسب و آرزومه شما قبول شده و تنها کاری که باید بکنید 

کار شرکت مورد نظر اطالعاتتان را بیشتر کنید. اگر کمی زمان بگذارید و درباره شرکت اطالعات کسب کنید مصاحبه 

 .از پرسش و پاسخ های زیر استفاده کنید موعودماده شدن قبل از روز آاثیرگذاری خواهید داشت. برای ت

 

 .ییدبگو اناز خودت -1

ها را به کاری  آن تان را برجسته کرده و تان باید کوتاه باشد و به نکات اصلی اشاره کند. موفقیت های کاری های جواب

دهید ربط دهید. خالصه ای از رزومه تان را ارائه کنید. مطمئن شوید که جواب هایتان  انجام که می توانید برای این شرکت

 شرکت باشید را توضیح دهید.  آن شما بهترین گزینه برای رفع نیازهای می شودشد. دالیلی که باعث مرتبط با نوع شغل با

 

 هدف بلندمدت شما چیست؟ -0

روی  .بیان کنید. جواب هایتان باید مرتبط به شغل مورد نظر باشد ید راده شرکت انجامرهایی که می توانید در مثالی از کا

عنوان راهنمایی ه هداف بلند مدت شرکت  تمرکز کنید. توضیحات شغل مورد نظر را بدالیل تناسب اهداف شخصیتان  با ا

 برای اطالع از چگونگی پاسخ به این سواالت بررسی کنید .

 

 آیا می توانید عضوی از یک تیم باشید؟ -3

ارائه کنید. این سوال را سرسری نگیرید و بدون فکر کردن جواب مثبت ندهید. نمونه ای از تعامالت تیمی موفقتان را 

داشته صحبت کنید. سعی کنید از قبل  های قبلی مخصوصا درباره منافعی که عضویت در یک تیم برای شما و شرکت

شرکت را درک کنید. ایده هایی درباره چگونگی تشکیل  آن درباره شرکت اطالعاتی کسب کنید تا فرهنگ درون سازمانی

 داشته باشند پیشنهاد کنید. شرکترا برای فعالیت هایی که بهترین نتایج  انجام تیم و
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 آیا تا حاال با رئیستان به مشکل برخورده اید؟ چگونه مشکل را حل کرده اید؟ -4

 ای خود مشکل روی چگونگی حلجاین سوال به چگونگی مذاکره شما با دیگران مربوط می شود. درپاسخ به این سوال ب

فه ای خود رحدرباره این صحبت کنید که رفتار  یتان برای درک هردو طرف مشکل تاکید کنید. تمرکز کنید. روی توانای آن

 مشکالت شخصی شوند. در نهایت چگونگی حل مشکل را توضیح دهید. ازه نداده ایدرا حفظ کرده و اج

 

 بزرگترین ضعف شما چیست؟ -5

راتب از همه دشوارتر است. درباره ضعفتان که می تواند ناشکیبایی، بی در بین تمام این سواالت سخت این سوال به م

را به نکات مثبت ختم کنید. به مصاحبه کننده بگویید که  آن نظمی یا برنامه ریزی ضعیف باشد بحث کنید. هرچند باید

نظم باشید اما دارید  کار می کنید. برای مثال ممکن است شما بی آن نقطه ضعفتان را تشخیص داده و دارید روی اصالح

 را برطرف کنید. آن تالش می کنید که
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 چرا شغل قبلیتان را ترک کردید؟ -6

کار  آن را ترک کرده اید بهترین شرکتی نبود که شما می توانستید در آن برای مصاحبه کننده توضیح دهید شرکتی که شما

بگویید شرکت قبلی  می توانیدقبلی خودداری کنید. گرفتید. از طرح موارد منفی در شرکت  آن رین تصمیم به ترککنید بناب

 دازه این شرکت فرصت پیشرفت نداشت.نا فعالیت می کردید به آن که در

 

 دیگران چگونه شما را توصیف می کنند؟ -7

تان است. برای مثال می توانید روی این نکته تاکید  این سوال فرصت مناسبی برای بیان مهارت های ارتباطیپاسخ به این 

کنید که نه تنها به سخنان طرف مقابل گوش می دهد بلکه برای برقراری ارتباط مؤثر با دیگران نیز تالش می کنید. به 

به عنوان فردی که مشکالت را حل می کند به شما می نگرند.  تانناحبه کننده بگویید دوستان و همکارامص

 

 چرا باید شما را استخدام کنیم؟ -8

همان حالل را را قانع کنید شما بهترین گزینه برای این شغل هستید. باید خود  کننده احبهمصزمانی است که باید  اکنون

ا کمک مشاطالعات درباره شرکت به دنبال استخدامش بوده است. اینجاست که داشتن  همشکالتی نشان دهید که شرکت ب

 ترین فرد برای شرکت هستید.  مناسب د دقیقا توضیح دهید چگونه و چرا شمایمی کند. با داشتن این اطالعات می توان

http://media.lifehack.org/wp-content/files/2014/08/interview.jpg
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 چه تجریبات مرتبطی دارید؟ -9

بازی می کند. تجربیات مربوطه را بیان کرده و فعالیت های داوطلبانه  یآشنایی با شغل مورد نظر در این قسمت نقش مهم 

ستی از تان را بصورت لی یات قبلای که داشته اید را نیز بیان کنید. با اگاهی از توضیحات شغل مورد نظر می توانید تجریب

 موارد مربوط به شغل جدید بیان کنید.

 

 چه برنامه ای برای افزودن ارزش به این سازمان دارید؟  -12

ر ددرباره ارزش هایی که تنها شما می توانید ارائه کنید توضیح دهید. تجربیات و مهارت های شغلی مرتبط نقش مهمی 

ترین گزینه  وال این شانس را دارید به مصاحبه کننده نشان دهید شما مناسباینجا بازی می کنند. با پاسخ درست به این س

 برای این شغل و کل سازمان هستید. 

 

 کار کنید؟ شرکتچرا می خواهید برای این   -11

نامه و اهداف شرکت آگاهی سید . باید از اساقبلی درباره سازمان به کمک شما می آدر این قسمت هم داشتن اطالعات 

که شما هم اهداف مشابهی در سر دارید. وب سایت شرکت را مطالعه کنید، به  و به مصاحبه کننده نشان دهیداشید داشته ب

 بگیرید. یاین طریق می توانید  هنگام پاسخ به این سوال از رقبا پیش
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 شما برای شرکت ما مناسب هستید؟چرا   -10

ما با اهداف و فرهنگ شرکت در یک راستا قرار مثال هایی از زندگی واقعیتان ارائه کنید که نشان دهد اخالق حرفه ای ش

دارند. با پاسخ درست به این سوال این شانس را دارید که ثابت کنید بهترین گزینه برای این شغل هستید . برای مرتبط 

 ن با نیازهای شرکت از ویژگی های شغل موردنظر استفاده کنید.اتت هایساختن تجریبات و مهار

 

 ها غلبه کرده اید را بیان کنید آن در محیط کار برنمونه هایی از مشکالتی که   -13

الت را بیان کنید. مشکتان برای حل ایی در اختیار دارید و توانبین افراد روش های و ابزارهایی که برای واسطه شدن 

 "تان برای ایی ها پی ببرید. روی توان آن توضیح دهید چگونه کنترل مشکالت را بدست گرفته اید و توانسته اید به راه حل

 کنید. و غلبه بر مشکالت تاکید "تفکر خارج از چارچوب 

 

 چه چیزی شما را به این شغل عالقمند کرده است؟ -14
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تان  وردها و مهارتهایآ کافی است مهارتهایتان را با شرایط شغل مورد نظر مرتبط کنید. اکنون این فرصت رادارید تا دست 

ب قبلی شما دقیقا همان چیزی رابه مصاحبه کننده بگویید مهارت ها و تج .دنبالش هستید مرتبط سازید را با شغلی که به

 ها را در شما بیابد. آن دنبالش است و می توانده است که شرکت ب

 

 

 

 

 را ترجیح دهید؟ آن آیا محیط کاری خاصی وجود دارد که شما  -15

عطاف پذیری کامل دارید و بصورت مستقل یا به عنوان عضوی از ناال ودر جواب این س به مصاحبه کننده نشان دهید که

 .کار کنیدمطابق نیازهای شرکت خود را تطبیق داده و  دکه می توانی وی را قانع کنیدخوبی کار کنید. ه یک تیم می توانید ب

 

 گیزدنا تیاق شما را برمیچه چیزی اش  -16

دوست دارید داوطلبانه به افراد نیازمند ت کنید. برای مثال صحبمسائل شخصیتان خ به این سوال می توانید درباره سدر پا

 وقت خود را در اختیار دیگران بگذارید. هستید کمک کنید. به عبارت دیگر نشان دهید مردم گرا هستید و مشتاق
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 انتظار دارید چقدر دستمزد بگیرید؟  -17

کرده باشید. برای اطالع از حقوق مشاغل مطالعه  درباره شرکت احبه حتمابه این سوال باید پیش از مصبرای پاسخ درست 

ا پرسیده شود از حدود مشاگر این سوال از  مشابه با شغل مورد نظر شما در وب سایت شرکت جستجو کنید. در این صورت

 غل مربوطه آگاهی دارید.شدستمزد 

 

 ؟چگونه فشار کاری را مدیریت می کنید  -18

که درباره استرس خوب و استرس بد اطالعات دارید. نمونه ای از استرس خوب کار کردن در  بگوییدکننده به مصاحبه 

که با تمرین  بد هم می توانید تاکید کنیدبطه با استرس ادر ر ضرب االجل ها است.با  همحیط های چالش برانگیز یا مواجه

 می توان بین استرس خوب و بد تعادل ایجاد کرد.

 

 تان را توضیح دهید کاری روش  -19

با  .دکار می کنیبا روندی پیوسته و مداوم در مدت معین امور  انجام برای دستیابی به اهداف و بگوییددر پاسخ این سوال 

کارها در  انجام می دهید. به وی نشان دهید که برای انجام جل ها آشنایی دارید و معموال در مدت معین کارها راضرب اال

 گیزه بسیاری دارید.نا زمان مناسب

 

 آیا سوالی دارید که از ما بپرسید؟  -02

سوال کنید. سوال  داشته باشید. درباره محیط کاریلیستی از مطالبی را که می خواهید از مصاحبه کننده بپرسید در ذهن 

مناسب دیگری که می توانید بپرسید این است که چه اتفاقی برای کسی که این شغل را ترک کرد افتاد؟ آیا فرد قبلی ترفیع 

کارش را ترک کرد یا اخراج شد؟ شاید بخواهید بدانید این سمت برای چه مدتی خالی بوده یا اینکه یک سمت جدید  گرفت؟

 در شرکت است.

 



 

8 
 

 


