
 تست هوش در مصاحبه استخدامی 

 

  استخدام در هوش هایآزمون اهمیت

در چند  ی که کامأل در حال تغییر است برای موفقیت کسب و کار اهمیت دارد. محیط در ترین متقاضیمناسب کردن پیدا

استفاده کردند و با نتایج مختلفی فرد مناسب برای هر نقش، از ابزارهای مختلفی  گشته، کسب و کارها برای جذبدهه 

 روبرو شدند. 

این  .سال به باال طراحی شده است 5ترین و مشهورترین آزمونی است که برای بازه سنی آزمون بهره هوشی ریون متداول

خواهیم توانایی افراد را برای با این تست می .کندگیری میهاندازدهنده را هوش استداللی و هوش عمومی آزمون آزمون

 .بندی کنیمگیری و اولویتاندازهاستدالل منطقی، حل مسئله و تفکر انتقادی 

 برای انجام تست ریون به صورت آنالین کلیک کنید

 چیست؟ استخدام برای هوش هایآزمون

 خاص وظایف انجام برای نامزد یک آزمون شناختی برای نیاز مورد مهارت»: کنیممی توصیف گونهاین را هوش هایتست ما

 ادراکی سرعت ارزیابی حتی یا استعداد، ارزیابی عنوان به همچنین آنها. «مختلف هایموقعیت از وسیعی طیف به واکنش و

 کمک جدید سازمان یا نقش یک با فرد یک سازگاری سرعت از دقیق درکی» به شوند،می شناخته شناختی توانایی یا

 «.کنندمی
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 دهند،می نشان واکنش مختلف هایموقعیت به چگونه آنها اینکه دانستن یا وظایف انجام برای نامزد یک توانایی درک البته

 چگونه و های متقاضی چه لزومی دارد شناخت توانایی که بیندازیم این به نگاهی بیایید. شودمحسوب می بزرگ مزیت یک

 . باشد سودمند استخدام فرآیند در تواندمی

 هستند؟ خوب مدیران برای هوش آزموناستفاده از  چرا

 جورایی یه خوب است؟ درست باشد، داشته وجود نیز ساده پاسخ یک برای آن باید بنابراین رسدمی نظر به ساده سوال این

 نوع این حال، این با. است مزیت یک خیر، یا دارد را کار انجام توانایی شما جدید کارمند آیا اینکه دانستن خالصه، طور به

 اساس بر وظایف تغییر جهانی، گسیختگی هم از و کار هایمحیط شدن ترمجازی با .سنجندمی را دیگری چیز هاارزیابی

 استفاده با داخلی استخدام .است کلیدی مزیت یک همیشه آماده کارکنان داشتن و بودنآماده تفکر، و کار جدید هایروش

 افرادی به خوبی کار و کسب یک» هاقدیمی قول به. کند کمک آینده رهبران شناسایی به تواندمی هوش هایآزمون از

 .«کندمی استخدام که است

 چیست؟ استخدام در هوش آزمون از استفاده مزایای

 هوشی ضریب. است بوده استخدام روش یک همچنین و مصاحبه کننده شروع هوشی ضریب آزمون متمادی، سالیان برای

(IQ) نمودار یک در بخواهید اگر. شد ایجاد هوش شده استاندارد معیار ایجاد برای راهی عنوان به 1900 دهه اوایل در 

 کلیدی عناصر رسد،می کار محل به نوبت وقتی اما است، عالی کنید مقایسه دیگری شخص با را خود بودن باهوش ایمیله

 .است نیاز مورد دیگری

 غیره و یادگیری هایتوانایی انتقادی، تفکر ارزیابی با را کار این. است شده طراحی هاتوانایی درک برای هوش تست یک

 . دهدمی انجام

 کنندگان از آزمون هوشدالیل استفاده استخدام

 کندمی هدفمندتر را استخدام. 1

 یا شغل با یا بگیرد یاد تواندمی نامزد آیا اینکه دانستندر ابتدا،  به دنبال یک فرد مناسب برای نقش خاصی هستید، اگر

افرادی را که برای آن نقش مناسب نیستند یا  همچنین. شودمحسوب میامتیاز یک خیر، یا شود سازگار جدیدسازمان 

  کند.های دیگر شایستگی دارند مشخص میبرای موقعیت

 شودمی هزینه و زمان در جویی صرفه باعث. 2

 بزرگ مزیت یک دارند را وظایف انجام برای الزم هایمهارت آنها آیا اینکه دانستن شود، دفتر وارد نامزد یک اینکه از قبل

 به که کنیممی دریافت نتایج از را هاداده از ایمجموعه و شودمی انجام آنالین صورت به های سنجمان آزمون. است
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کند تا مدت کمک میهای آنالین . استفاده از آزمونکندمی کمک ها مذاکره کنید،با آن خواهیدمی که نامزدهایی شناسایی

 ف کنید.صر داوطلبان از بزرگی گروه یا همه بازمان کمتری برای مصاحبه 

 

 کنیدمی دریافت نامزدهایی رفتارهای آینده مورد در را هایبینش شما. 3

 به کنند، عمل جلو به رو حرکت در و کنند حل را مشکل توانندمیافراد  چگونه اینکه مورد در بینشی های هوشآزمون

 .آورد خواهید دست

 

 شودمی رفتار مساوی طور به آزمون در شما داوطلبان با. 4

 انسانی هایمهارت که نامزدی که نیست معنا بدان این. هستند عالی دیگر برخی دارند، مشکل هامصاحبه با مردم از برخی

 نقاط روی بر توانید انجام دهید این است کهمی که کاری. برعکس یا باشد مناسب نقش این برای است ممکن دارد باالیی

 کسب برای و کاندیداها برای را فرآیند این. کرد نخواهید دریافت ،ی معمولمصاحبه یک از که کنید تمرکز ضعفی و قوت

 .کندمی ترمنصفانه، درگیر کار و

 

 است تغییر حال در همیشه که است کاری محیط با سازگاری استخدام،. 5

 دائما محیط یک در. کرد اعتماد فناوری به تواننمی همیشه و شده ترسخت رو در رو جلسات اخیر، جهانی رویدادهای با

 .بود خواهد مهم بسیار ها گیریتصمیم برای بیشتر هایداده داشتن تغییر حال در

 .کنید انتخاب را خود نظر مورد نامزد کندمی کمک شما به سنجمان آنالین هایتست
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