ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﺮای
ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻐﻠﯽ ،ﺑﺮ روی ﻧﻘﺎط ﻗﻮت
ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﯾﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ داﺷﱳ ﮐﺪام وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ،ﺷﻤﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻣﺎ در ﺳﻨﺠﻤﺎن روشﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ،در
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط ﻗﻮﺗﺘﺎن و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اراﺋﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﻗﺒﻞ از ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻐﻠﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﮐﺎر را ﺑﺮای آﻣﺎدﮔﯽ اﳓﺎم دﻫﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ
ﮐﺎرﻫﺎ ،ﻣﺮور ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .ﻫﺪف ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دادن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از
ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ارﺗﺒﺎط دارد ﺑﺎﺷﺪ؛ اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻫﺴﺘﯿﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺮای
اﺟﺮای ﮐﺎرﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﻮل ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﺛﺒﺎت
ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن و ﺑﯿﺎن ﻧﻘﺎط ﻗﻮﺗﺘﺎن اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﭼﻨﺪ راﻫﮑﺎر را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ زﻣﺎن ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺎز دارد .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎر،
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻟﺬتﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﭙﺲ
اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد را
ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ؛ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻞ ﭘﺎزلﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از دﯾﮕﺮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﯾﺪ را ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان ﲢﺴﯿﻦ و ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﺷﺪه در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ؛ ﻣﺜﻼ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ دﯾﮕﺮان از ﻣﻬﺎرت ﺷﻤﺎ در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﯾﺎ ﻣﻬﺎرت ﺷﻤﺎ در
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و رﻫﺒﺮی ﺗﯿﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ ،ذﻫﻨﯿﺖ ﻣﺜﺒﺘﯽ از
ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ آزﻣﻮنﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ
آزﻣﻮن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻫﺎﻟﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪیﻫﺎ و
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ در ﺳﻨﺠﻤﺎن ،ﺗﺴﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺴﺖ ﻫﺎﻟﻨﺪ را
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدهاﯾﻢ.
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن و ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب آنﻫﺎ در
ﻃﻮل ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮﲤﺎن را ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﲤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮﺷﺸﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪه از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ دو ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای آﻣﺎدهﺳﺎزی ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را در
ﭘﺎﺳﺦدﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت در ﻃﻮل ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد.

ﺑﺮ روی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﯾﺪ ،ﻧﻪ ﮐﻤﯿﺖ!
در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻐﻠﯽ ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﻓﺮاط در ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ،ﺑﺮ روی ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﻮرد از ﻧﻘﺎط
ﻗﻮت ﺧﻮد ﲤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﮐﺮدن آنﻫﺎ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ روی ﻧﻘﺎط ﻗﻮﺗﯽ
ﲤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺑﯿﺎن داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ
در ﻃﻮل ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آنﻫﺎ ﲡﺮﺑﯿﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک
ﺑﮕﺬارﯾﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﯿﺎن اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﮐﻨﻨﺪه ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ؟

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن ،ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﯾﮏﺳﺮی ﺳﻮاﻻت ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت و آﻣﺎده ﮐﺮدن ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آنﻫﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ و
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ در ﻃﻮل ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﻮال ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
1درﺑﺎره ﺧﻮدت ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪه.
2ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
3ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
4ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻼت را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
5ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﺮا ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﻢ؟
1درﺑﺎره ﺧﻮدت ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪه.
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اوﻟﯿﻦ ﺳﻮال ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ و اوﻟﯿﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻘﺎط
ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪه .ﭘﺎﺳﺨﯽ را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺷﻤﺎ را
ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪه رزوﻣﻪ ﺷﻤﺎ را دارد ،ﭘﺲ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ از ﺷﻤﺎ ﳕﯽداﻧﺪ.
2ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻫﺪف ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺷﻤﺎ ،ﭼﻪ ﮐﻤﮑﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای اراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ،ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮﺗﺘﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ و
ﻧﺴﺐ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
3ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﯾﻦ ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال
ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯿﺪ و از اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻔﺘﺎن اﳓﺎم دادهاﯾﺪ ،ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.
4ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻼت را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟

ﻫﺪف ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻃﺮح ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﲡﺮﺑﻪﻫﺎی ﺧﺎص ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس دﻫﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﺸﺎﺑﻪ را در ﺳﺎزﻣﺎن اداره ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از ﲡﺮﺑﻪﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮد آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه،
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﯿﺪ.
5ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﭼﺮا ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﻢ؟
اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ ﺳﻮال ،آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻮاﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺪرﲤﻨﺪ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺑﮕﺬارﯾﺪ .از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺧﺎص
ﺧﻮد و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی
در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺧﻮب ،ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻐﻠﯽ رزوﻣﻪ ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﮐﺎرﺟﻮ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ او ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﲤﺮﮐﺰ در
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺗﻮﺿﯿﺢ آنﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﻔﯿﺪی ﺑﺮای داﺷﱳ ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮب و ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن اراﺋﻪ ﺷﻮد.

