
  شودمی پرسیده مصاحبه در که شخصیتی متداول سواالت

 

 اطمینان دارند، مطابقت کارمندانشان شخصیتی تیپ با که نامزدهایی استخدام با تا کنندمی تالش کارفرمایان

 فرآیند طول در را متقاضیان این هاآن. است مشارکتی و مثبت محیط یک از بخشی آنها تیم که کنند حاصل

 یا است شرکت فرهنگ برای مناسب نامزد آیا بدانند تا کنندمی پیدا شخصیتی سؤاالت پرسیدن هنگام مصاحبه

 .خیر

. بدهید قوی هایپاسخ سواالت این به مصاحبه طول در اشتیاق وشور  بودن، مثبت دادن نشان با توانید می شما

 مصاحبه طول در است ممکن کارفرمایان که شخصیتی رایج سؤاالت چیست، شخصیتی سؤاالت مقاله، این در

 .پرسندمی آنها به پاسخ برای نکاتی و پرسندمی را سؤاالت این آنها چرا بپرسند،

 چیست؟ شخصیتی سواالت

 هایویژگی مورد در بینشی آوردن دست به برای کارفرمایان که هستند ایمصاحبه سواالت شخصیتی سواالت

 درک تا کندمی کمک آنها به این. پرسندمی خودآگاهی و اشتیاق عالیق، اهداف، کاری، خالقا مانند شخصی

 دارد مطابقت آنها تیم با شما شخصیت آیا که کنند تعیین و باشند داشته کارمندان سایر با شما کار نحوه از بهتری

 .خیر یا



 

 که بگیرند یاد تا کنند تعیین را شما نرم هایمهارت تا است کارفرمایان برای عالی راهی شخصیتی هایپرسش

 با کار تا دهید انگیزه خودتان به و کنید حفظ را خود مثبت نگرش کنید، همکاری دیگران با توانیدمی چگونه

 .دهید انجام را کیفیت

 

 شخصیت متداول سواالت

 از اجباری هایپاسخ بر تکیه جایبه را تریطبیعی هایبحث تا کنند مطرح را سؤاالت این است ممکن کارفرمایان

 سواالت. هستید کسی چه شما که کند درک تا بدهند فرصتی گرمصاحبه به تا کنند مطرح رسمی مصاحبه سؤاالت

 :از عبارتند بشنوید مصاحبه در است ممکن که شخصیتی رایج

 چیست؟ آن حل برای شما استراتژی کنید، تکمیل را دشوار کار یک که بخواهد شما از تانسرپرست اگر

 کنید؟می شرکت هاییفعالیت یا هاسرگرمی چه در کار محل از خارج

 کند؟می متمایز کاندیداها سایر از را شما چیزی چه شما نظر به

 .بگویید من به بردید لذت آن کردن تکمیل از که ایگذشته پروژه مورد در

 بود؟ چیزی چه آن دهید، تغییر خودتان در را چیز یک بتوانید اگر

 پرسند؟می شخصیتی سواالت مصاحبه در کارفرمایان چرا

 توسعه آورند، دست به عملی آموزش و آموزش طریق از را سختی هایمهارت توانندمی کارکنان که آنجایی از

 با کنندمی سعی کارفرمایان از بسیاری که است دلیل همین به. باشد برانگیزتر چالش است ممکن نرم هایمهارت

 نرم هایمهارت دارای طبیعی طور به که بیابند را نامزدهایی مصاحبه، فرآیند طول در شخصیتی سواالت پرسیدن

 .هستند قوی

 مشابه هایویژگی دارای که تیمی اعضای با را آنها تا دهدمی اجازه استخدام مدیران به نامزد یک شخصیت شناخت

 به منجر تواندمی که کند، یکدیگر با همکاری برای ترمشتاق را کارمندان این تواندمی این. کنند جفت هستند

 اعضای سایر با مشابه هایشخصیت با متقاضی استخدام. شود شرکت برای ارزشمند هایایده و هاپروژه مشارکت

 کمتری مالی گردش و مدت طوالنی کارمندان نتیجه در و کند تربخش لذت را آنها کاری زندگی تواندمی نیز تیم

 .باشد داشته همراه به را



 شخصیت سواالت به پاسخ برای نکاتی

 وقتی. کندمی راحت را شما شدن آماده اگرچه ندارد، وجود شخصیتی سؤاالت به دادن پاسخ برای ترفندی واقعاً

 پاسخ هنگام. دهید پاسخ آنها به اطمینان با و طبیعی صادقانه، باید پرسند،می شخصیتی سواالت شما از کارفرمایان

 :کنید استفاده نکات این از مصاحبه در شخصیتی سؤاالت به دادن

 آورید دست به شرکت از بهتری درک .1

 کنید مشخص را خود کلیدی شخصیتی های ویژگی آزمون، در شرکت با .2

 کنید تمرین را آنها به دادن پاسخ و کنید تحقیق رایج سؤاالت درباره .3

 بکشید تصویر به را تاننفس به اعتماد و بمانید مثبت .4

 

 آورید دست به شرکت از بهتری درک .1

 مناسب شما آیا که بفهمند کنندمی سعی آنها پرسند،می شما شخصیت مورد در کنندگانمصاحبه که هنگامی

 فرهنگ و کارمندان شرکت، درباره تا کنید تحقیق آنالین صورت به شرکت مورد در مصاحبه از قبل. خیر یا هستید

 .بدانید بیشتر آن

 تا بخوانید را هاآن اندازچشم یا مأموریت بیانیه یا کنید مشاهده را هاآن سایتوب «ما درباره» بخش توانیدمی

 توانیدمی همچنین. خیر یا دارد همخوانی آنها هایارزش با خوبی به شما باورهای و هاارزش آیا کنید مشخص

 .است چگونه آنجا در کردن کار بدانید تا بخوانید را شرکت گذشته و فعلی کارمندان نظرات

 به این. کنید ذکر آن کارمندان و شرکت با را خود اشتراک وجه خود، آنالین تحقیقات اساس بر توانیدمی شما

 یا هستید مناسب سازمانشان فرهنگ و کارمندان برای شما آیا که دهند تشخیص تا کندمی کمک کارفرمایان

 شما است ممکن اید،گذاشته وقت آنها شرکت مورد در بیشتر اطالعات کسب و  جستجو برای اینکه دانستن. خیر

 .کند متمایز نیز نامزدها سایر از را

 

 کنید مشخص را خود کلیدی شخصیتی هایویژگی آزمون، در شرکت با .2

 هایتست و شغلی هایارزیابی دهید، انجام دارید، که هاییویژگی و شخصیت از بهتری درک خواهیدمی اگر

 است ممکن که دارید مثبتی هایویژگی یا خصوصیات چه که دهدمی بینشی شما به که دهید انجام را شخصیتی



 همچنین و احساس و تفکر شهود، و حس برونگرایی، و درونگرایی سطوح تعیین برای. دهند ترجیح کارفرمایان

 .کنید استفاده بریگز-مایرز نوع نشانگر از ادراک، و قضاوت

 توضیح. کنید مطرح مصاحبه در طبیعی طور به را آنها دارید، شخصیتی های ویژگی چه دانید می که همانطور

 تصور تا کندمی کمک کارفرما به این. دهیدمی نشان کاری وظایف انجام هنگام را هاویژگی این چگونه که دهید

 .کنیدمی استفاده خود شرکت برای کار هنگام هاویژگی این از شما که کند

 

 کنید تمرین را آنها به پاسخ و کنید تحقیق رایج سؤاالت درباره .3

 ممکن کارفرمایان که متداولی سؤاالت شخصیتی، سؤاالت به پاسخ در شما نفس به اعتماد حفظ به کمک برای

 در استفاده برای را هاپاسخ سپس کنید چاپ یا یادداشت را آنها. بیابید را بپرسند نامزدها از آنالین صورت به است

 .کنید آماده خود مصاحبه

 کاری چه شود مشخص تا دهید انجام همکار یا دوست یک با ساختگی مصاحبه یک کنید،می تمرین که همانطور

 زودتر را هایتانپاسخ که آنجایی از. دارید نیاز بهبود برای هاییپاسخ یا هامهارت چه و دهیدمی انجام خوبی به را

 .رسندمی نظر به طبیعی تکرار، جایبه تانمصاحبه در که شوید مطمئن کنید سعی کنید،می تمرین موعد از

 

 بکشید تصویر به را نفس به اعتماد و بمانید مثبت .4

 و دوستانه فردی که دهید نشان کارفرمایان به تا بزنید لبخند دهید،می پاسخ سوال هر به وقتی مصاحبه، طول در

 دهند تشخیص کنند سعی است ممکن همچنین کارفرمایان. بیایید کنار او با توانیدمی راحتی به که هستید مثبت

 مثبت پاسخ سوال هر به بنابراین کنید، تبدیل مثبت تجربیات به را برانگیز چالش هایموقعیت توانیدمی چگونه که

 .کنید کار مانعی هر بر غلبه برای هستید مایل که دهید نشان و دهید

. دارید نگه محکم را خود بدن وضعیت عقب، به ها شانه دادن قوس و نشستن صاف با سؤاالت، به دادن پاسخ هنگام

 یک شما که گویدمی کنندگان مصاحبه به که باشید، داشته بیشتری نفس به اعتماد کندمی کمک شما به این

 .هستید اعتماد قابل و توانا کارمند

 

 پاسخ با شخصیتی مصاحبه سواالت



 هر برای را خود کند کمک شما به تواندمی بپرسند شخصیتی سواالت چه کارفرمایان است ممکن اینکه دانستن

 انجام برای. کنید آماده دهند ارائه شما به مصاحبه طول در است ممکن که برانگیزی چالش موقعیت یا سوال

 :کنید مراجعه آنها های پاسخ و شخصیتی سواالت این به احتمالی کارفرمای یک با مصاحبه

 

 تیم؟ یک در یا کنید کار خودتان دهیدمی ترجیح

 این. کنید شرکت انفرادی و گروهی هایپروژه در که باشند داشته انتظار شما از است ممکن کارفرمایان از برخی

 همچنین. است قوی چقدر شما سازیتیم و همکاری هایمهارت که کنند درک تا کندمی کمک کارفرمایان به سوال

 مشتاق را خود کنید سعی. هستید کارآمد چقدر کنیدمی کار هاپروژه روی تنهایی به وقتی که دهدمی توضیح

 دهید توضیح. کنید پیشرفت نیز مستقل کارگر یک عنوان به همچنین اما دهید، نشان تیم یک در عضویت برای

 .دارید دوست را چیزی چه کاری سبک هر مورد در که

 پردازیایده و همکاری. هستم عالی مستقل محیط یک در هم و تیم یک در هم که معتقدم من": مثال عنوان به

 خود خالقیت از استفاده و خودم کشیدن چالش به برای موثر راهی زیرا است من برای خوبی بسیار تجربه تیمم با

 طور به را خود زمان که دهدمی را امکان این من به تنهایی به کار همچنین. است دیگران با مشکالت حل برای

 هااولویت به مداوم طور به خود وظایف انجام در تا کندمی کمک من به که بسازم ایبرنامه و کنم مدیریت موثر

 ".برسم

 

 دارید؟ عالقه چیزی چه به

 وقتی. شماست عالیق درک شما، شخصیت مورد در بیشتر اطالعات کسب برای کارفرمایان برای عالی راه یک

 انجام آنها برای را کیفیت با کار دارید انگیزه که گویدمی آنها به این شود،می مربوط شما شغل به شما اشتیاق

 نشان را خود هیجان و اشتیاق سوال، این به دادن پاسخ هنگام. ببرید لذت دهیدمی انجام که کاری از و دهید

 .بزنید گره کنیدمی مصاحبه آن برای که نقشی با را خود اشتیاق کنید سعی امکان صورت در و دهید

 

 مدیریت در گرفتم تصمیم دلیل همین به. هستم آنها شادی ایجاد و دیگران به کمک مشتاق بسیار من": مثال

 دارند دوست ما خدمات مورد در را چیزی چه آنها بفهمم تا برممی لذت مشتریان با همکاری از. کنم کار مشتری

 هاییحل راه یافتن چالش من کند، برآورده را آنها نیازهای تا است تالش در خدمات. کندمی کمک آنها به چگونه و

 ".باشد آنها انتظارات از فراتر و کند حل را آنها مشکالت مؤثر طور به که دارم دوست را



 ؟دکردی مدیریت را این چگونه است؟ بوده ناراضی شما کار از مدیری تاکنون آیا

 به چگونه که دهند تشخیص تا بپرسند کنندگانمصاحبه است ممکن که است برانگیز چالش سوال یک این

 در مشکالتی است ممکن که دانندمی کارفرمایان. کنیدمی تالش آنها اصالح برای و کنیدمی برخورد اشتباهات

. کرد خواهید برخورد آن با ایحرفه طور به و هستید نگر مثبت شما آیا که بدانند خواهندمی و دهد رخ کار محل

 ایدآموخته تجربه از است ممکن آنچه و خود اشتباهات اصالح روند و باشید صادق سوال این به دادن پاسخ هنگام

 .دهید توضیح را

 

 متوجه سرپرستم. بودم کرده محاسبه اشتباه که بود نادرستی هایداده حاوی که کردم ارائه گزارشی بار یک": مثال

 افتاده اتفاقی چه که شدم متوجه و کردم مرور را محاسباتم دوباره. داد اطالع من به را مشکل و شد موضوع این

 . داد خواهم انجام را کار این که دادم توضیح و کردم عذرخواهی مدیرم از صمیمانه. است

 و محاسبات آن در که کنم ایجاد همتا بازبینی فرآیند یک تیمم اعضای سایر با تا داد را فرصت این من به این

 و تریندقیق و است داده انجام درستی به را مرحله هر مقابل طرف که شویم مطمئن تا کنیممی مبادله را هاداده

 ".دهدمی ارائه توانستمی که را اطالعاتی ترینجامع


