
 

 

 موفق مصاحبه کاری

 مقدمه

 برای طوالنی زمانی توانیدمی. دهدنشان می شخص یدرباره بسیاری هایداده بدن زبان کاری، مصاحبه یک در

 اگر سرانجام اما کنید، صرف شود پرسیده شما از است ممکن کنید می فکر که هاییپرسش پاسخ کردن آماده

درنتیجه استخدام  .رسید نخواهید دلخواه ینتیجه به نباشد مناسب کننده مصاحبه برابر در شما بدن زبان

 .شوید باز هم در پی کار بگردیدنخواهید شد و مجبورمی

 است. موفقیت کسب راه در عامل مهمترین کاری، ی مصاحبه فرآیند در تأثیر نخستین 

 به را خود درست پیام آن، رعایت با که دارد وجود بدن زبان یزمینه در جمله از نبایدها و بایدها از ایمجموعه

 دهید.می انتقال کننده مصاحبه

 

 ؟میبرس نظر به یعال تا میکن چه

 با اعتماد به نفس گام بردارید (1

 با و راست. ردیگیم قرار یابیارز مورد شما بدن زبان د،یشویم مصاحبه محل ساختمان وارد که نیا محض به

 یهنگام امر نیا ژهیو به د؛یبرس نظر به یشتریب نفس به اعتماد با شودیم سبب رایز دیکن حرکت استوار یهاگام

 کند.پیدا می یمضاعف تیاهم دیشویم مصاحبه اتاق وارد که



 

 

 محکم دست بدهید  (2

 دست هنگام اگر. کندیم ارائه شما تیشخص رامونیپ یتوجه قابل یهاداده خود یخود به دادن دست یچگونگ

 و یقو دادن دست. دیاگذاشته یجا بر کننده مصاحبه ذهن در را یمنف اثر نینخست د،یبرس نظر به فیضع دادن

 را انتظارش کارفرما که است یزیچ آن قتیحق در و باال نفس به اعتماد یدهنده نشان قتیحق در محکم

 .کشدیم

 ارتباط چشمی برقرار کنید (3

 است ممکن صورت نیا ریغ در د،یکن برقرار کننده مصاحبه با یچشم ارتباط از یقبول قابل سطح تا است الزم

 آن ساده ترفند کی د،یستین برخوردار کار نیا یبرا الزم نفس به اعتماد از اگر اید!چنین تعبیر شود که ترسیده

 .دیکن متمرکز او ینیب یباال کننده، مصاحبه چشمان از تر نییپا یاندک را نگاهتان که است

 

 

 

 حریم دیگران را رعایت کنید (4

 به است ممکن کینزد اریبس ارتباط یبرقرار. دیکنیم تیرعا را کننده مصاحبه یشخص میحر که دیابی نانیاطم

 یمناسب یفاصله همواره دیکن کوشش نیبنابرا. بزند دامن کننده مصاحبه در یناراحت و یناامن احساس شیدایپ

 و حریم شخصی دیگران را رعایت کنید. دیکن حفظ را



 

 

 نشویدهنگام نشستن خم  (5

 ممکن صورت نیا ریغ در رایز دینیبنش راست د؛ینشو خم دیانشسته یصندل یرو که یهنگام مصاحبه انیجر در

 باال نفس به اعتماد با و محکم را خود .دیندار مصاحبه یجلسه یفضا در حضور به یلیتما برسد نظر به است

 .دیهست مند عالقه دیگویم چه آن به که دیبقبوالن کننده مصاحبه شخص به. دیده نشان

 لبخند بزنید (6

 رامونتانیپ طیمح در الیخ یراحت و خاطر آرامش از یامیپ لبانتان یرو لبخند وجود د،یهست یعصب اگر یحت

 یداشتن دوست و برخورد خوش ،یافتنی دست یشخص شما از ،مصاحبه هنگام زدن لبخند ن،یهمچن. پراکندیم

 .کشدیم ریتصو به

 

 را داشته باشید هایتاناختیار دست (7

 اما د،یببر بهره شیخو یهاگفته دییتأ یبرا آن حرکت از و دیده حرکت را تانیها دست یاندک اگر است خوب

 یجلو تانیهادست با گفتن، سخن هنگام ژهیو به دیکن دقت همواره. دینبر باال اندازه از شیب را هادست هرگز

 .دینپوشان را تانچهره

 



 

 

 سخن آخر 

ی کاری خوبی را داشته باشید. کامال طبیعی است توانید مصاحبهکردن مواردی که در باال ذکر شد میبا رعایت 

 ای رفتار کنید.نباشید و سعی کنید خودتان باشید و حرفه که استرس داشته باشید پس بیش از حد نگران


