
 مصاحبه استخدامی

 

برای استخدام افراد شایسته و واجد شرایط نمی توان مصاحبه استخدامی را نادیده گرفت و آن را باید جزء حیاتی 

 جامانی فرآیند استخدام دانست. به همین دلیل متخصصان منابع انسانی و مدیران استخدام باید در مورد نحوه

 . باشند آگاه خوبی به ها مصاحبه موثر

داریم. سپس به بیان انواع  ساختار بدون و یافته ساختار از اعم ، مصاحبه مختلف های روش بر مروریدر این مقاله 

 مصاحبه و اهداف و تکنیک های آن خواهیم پرداخت.

 حبه،مصا روش انتخابان منابع انسانی و مدیران استخدام با استفاده از یک مصاحبه استخدامی اصولی)متخصص

( می توانند اطالعات مورد نیاز خود را برای دادن گوش مهارت تقویت و سواالت صحیح بیان مفید، سواالت تدوین

  انتخاب فرد مناسب بدست آورند.

 استخدامی چیست؟مصاحبه 



کارفرما را قادر می سازد تا  ی مؤثرمصاحبه. است انکارمند انتخاب فرایند در مهم مرحله یک استخدامی مصاحبه

 یا اردد مطابقت شغلآن  الزامات با متقاضی یشخصیتهای ویژگی و تجربه ها، مهارت آیا که کند تعیینبتواند 

 ؟خیر

 یدا کندپ همخوانی سازمانی فرهنگ با می تواند متقاضی آیا که کند ارزیابی تا کند می کمک کارفرما به همچنین

 . خیر یا

ی دیگر این است که در صورتی که فرآیند استخدام منجر به انتخاب شایسته ترین فرد گردد، می تواند هزینه نکته

 های گردش مالی بلند مدت سازمان را مهار کند.

 دهد یم امکان آنها بهتواند مفید باشد چرا که از سوی دیگر مصاحبه استخدامی مؤثر برای متقاضیان کار نیز می 

 کی های مسئولیت شدن روشن به؟ و خیر یا شود می برآورده آنها شغلی عالیق و نیازها آیا که تا برآورد کنند

 .کند کمک شغلی موقعیت

 
 

 استخدامی مصاحبه انواع

از بین انواع تکنیک های مصاحبه یک انتخاب دقیق و کارآمد داشته باشد، و این انتخاب به مالحظاتی کارفرما باید 

 یم متقاضی از کارفرما که است اطالعاتی نوع نیز و شرکت فرهنگو  صنعتنوع  شغلی، موقعیت ماهیتمثل 

 آورد دست به خواهد

 استخدامی مصاحبه های تکنیک

 مهارتهای نتعیی ساختاریافته مصاحبه اصلی هدف. باشد ساختار بدون یا یافته ساختار تواند میمصاحبه استخدامی 

 موقعیت برای متقاضیان همه از را االتؤس از خاصی مجموعه کننده مصاحبه. است موقعیت برای ضروری شغلی

. کند یم آسان کننده مصاحبه برای را متقاضیان عادالنه مقایسه و ارزیابی مستقیم، رویکرد این. پرسد می خاص



 ممکن ردیگ برخی که حالی در پرسند، می شده تعیین پیش از یترتیب با را االتؤس کنندگان مصاحبه از برخی

که طبق دستوالعمل خاصی رفتار نکنند و ترتیب سؤاالت را رعایت نکنند اما این اطمینان را حاصل کنند که  است

  مصاحبه شونده تمامی سؤاالت برنامه ریزی شده را پاسخ داده است.

 اررق کننده مصاحبه اختیار در را استخدام مورد در گیری تصمیم برای نیاز مورد کلی اطالعات، ساختاری مصاحبه

 االتسو متقاضیان همه از زیرا باشد، استخدام درقائل نشدن  تبعیضمانعی مهم برای  تواند می همچنین. دهد می

 .شود می پرسیده یکسانی

 

 عتسر خودش تا دهد می اجازه متقاضی به بلکه ندارد، دقیقی کار دستور گر مصاحبه ساختار، بدون مصاحبه در

 اوطلبد و برعکس سواالت بسته که نیاز به پاسخ کوتاه دارند، هستند، باز معموالً سواالت. کند تعیین را مصاحبه

 می ساختار بدون مصاحبه در سواالت این، بر عالوه. دهد توضیح ایی که مایل استبه اندازه تا سازدمی  قادر را

 اختارس فقدان ،هعیب این تکنیک این است ک. شود تنظیم متقاضی تجربه سطح و ها مهارت به توجه با تواند

 نهاآ برای یکسانی سواالت مجموعه از زیرا کند، مواجه مشکل با را متقاضیان بندی رتبه و مقایسه است ممکن

 .شود نمی سوال

 

 :از عبارتند مصاحبه انواع پرکاربردترین

 قبل از تلفنی مصاحبه 



 داشته تیموقعی یا شایستگی بر مبتنی رفتاری، رویکرد یک تواند می که ،نفر به نفر مستقیم مصاحبه 

 .باشد

 آنالین مصاحبه. 

 رویکردهای رایج در مصاحبه استخدامی

 عبارتند از: استخدامی های مصاحبه در رایج رویکرد سه

 رفتاری  

 گی ها شایست بر مبتنی  

 شغلی  

 های موقعیت در شونده مصاحبه عملکرد نحوه کشف هدف با دو هر هاشایستگی بر مبتنی و رفتاری مصاحبه 

 نحوه .کند می بینی پیش را آینده رفتار ،گذشته عملکرد که هستند استوار اصل و بر این  شود می انجام خاص

 .کرد خواهد رفتار چگونه آینده در که دهد می نشان گذشته دراستخدام  متقاضی رفتار

 ردرویک. است متقاضی شغل به مربوط های مهارت و شخصی های ویژگی ،تجربیات بررسی ،رفتاری رویکرد هدف

 اب مرتبط مهارتهای و کند می تمرکز موقعیت برای نیاز مورد های مهارت بر خاص طور به شایستگی بر مبتنی

 .دهند می تشکیل متقاضیان سنجش برای را معیارهایی شغل

 

 :است شده آورده رفتاری سواالت از نمونه چند زیر دربرای روشن شدن موضوع 

 کنید فادهاست کسی آمیز موفقیت کردن متقاعد برای اقناع از بتوانید آن در که کنید توصیف را موقعیتی 

 .می خواهید ببینند شما که همانطور را اوضاع تا

 داد می نشان را شما ای مقابله های مهارت ،زا استرس موقعیتی در مواجهه با که کنید توصیف را زمانی. 

 اید کرده استفاده خوب منطق و قضاوت از مسئله حل در که بدهید من به را زمانی از خاص مثال یک. 



 یدبرس آن به اید توانسته و اید کرده تعیین را هدفی شما که کنید بیان را زمانی از ای نمونه من برای. 

 تفادهاس دیگران نظرات بر تأثیرگذاری برای خودهای ارتباطی مهارت از شدید مجبور که بگویید زمانی از 

 .کنید

 نبودید قمواف آن با که کنید عمل سیاستی با مطابق بودید مجبور که بیاورید برایم را زمانی از خاصی مثال. 

 :رسدبپ را بعدی االتؤس تواند می کننده مصاحبه ،پاسخ ها نیاط به جزئیات بیشتری دارد رسد می نظر به اگر

 ؟داده اید انجام کاری چه دقیقا 

 بود؟ چه امر این در شما خاص نقش 

 ید؟اهشد روه روب هایی چالش چه با 

 کردید؟ را کار این دقیقاً چرا 

 گرفتید؟ را تصمیم آن دقیقاً چرا 

 

 تقاضیم نگرش و شغلی عملکرد مورد اطالعاتی در کننده مصاحبه به تواند می هاشایستگی بر مبتنی مصاحبه

 :است شده آورده شایستگی بر مبتنی سواالت از نمونه چند زیر در. بدهد را کار به نسبت

 ددهن ارائه را خود نظرات یا ها ایده تا کنید تشویق را دیگران شدید مجبور که بگویید زمانی درباره .

 بود؟ چه نهایی نتیجه ؟دعوت کنید مشارکت به را همه توانستید چگونه

 ادایج تفاوت ،حاصل ینتیجه در شما گفتاری ارتباطی های مهارت آن در که بگویید موقعیتی مورد در 

  داشتی؟ احساسی چه. کرد

 در ندبپذیر را شما نظرات که کنید متقاعد را دیگران شدید مجبور که بگویید من به موقعیتی مورد در 

 هچ شما رویکرد ؟چگونه آنها را متقاعد کردید. هستید اشتباه در شما کردندمی فکرآن ها  که شرایطی

 بود؟ چه نتیجه بود؟ چگونه آنها واکنش بود؟



 ،شدان ،رفتارها ،تجربیات بر و دهد می قرار داوطلب اختیار در را فرضی رویداد یا سناریو یک ،شغلی رویکرددر 

 را پاسخگویی نحوه از خاصی های نمونه که خواهد می او از و کند می تمرکز او گذشته های توانایی و ها مهارت

 در و دکن می فکر چگونه متقاضی که دهد می نشان مصاحبه نوع این. دهد ارائه شده توصیف موقعیت به توجه با

 :هستند شغلی مصاحبه سواالت نمونه زیر موارد. دهد می نشان واکنش چگونه خاص شرایط

 کارهای انجام برای و اید شده استخدام کارمند دارد 033 ی کهشرکت در انسانی منابع مدیر عنوان به شما 

 تراتژیکاس باید که گوید می شما به ،شما مالی مدیر. هستید تالش در تنهایی به الزم انسانی منابع اداری

 آیید؟ می کنار وضعیت این با چگونه. باشید تر

 برای پست حسابداری در شرکت شما تقاضای استخدام  متوجه می شوید که یکی از همکاران سابق شما

که این فرد به اختالس در وجوه شرکت متهم شده اما اتهام  ایدی این فرد شنیدهاست، شما دربارهداده 

این  رکیفری برای وی در نظر گرفته نشده است. شما در واحد منابع انسانی مشغول به کار نیستید د

  شرایط چه کاری انجام می دهید؟

  هانتکنسی ی ازیک اگر. استخدام شده اید تلویزیونی شرکت یک در مشتری خدمات موقعیت برای شما 

 این که و اظهار کند دبگیر تماس مشتری آن از پس و کند مراجعه ای خانه به اتتعمیرانجام  برای

 دهید؟ می پاسخ چگونه ،است گذاشته آلود گل پای رد جدیدش فرش روی تکنسین

 

 

 


