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شر منت کارنکناست که با موضوع شغلی در سری مطالب  یتعددمطالب م آن هستید، بخشی از ۀدر حال مطالع ای کهمقاله

 شده است.

ستان کارنکن شان زندگی آدم دا شغل ست که با  ستان زندگی این آدم کارنکن کنند.زندگی میهایی ا ها، با عالوه بر روایت دا

سعی دارد به افراد ۀدر حوزفراهم کردن مطالب کاربردی  شغ در شغلی،  شغلی پیدا کردن  ضایت  سب و افزایش ر  کمکل منا

 کند.

 .را ببینیدلینک زیر  مصاحبه شغلی ۀدربارمنتشر شده  برای دیدن سایر مطالب

 

 

کنند. مراجعه می کارنکنمطالب مسائل شغلی به  ۀسواالتشان در حوزها هزار نفر برای یافتن پاسخ ماهانه ده ،به لطف گوگل

 دهد.زیادی برای ادامۀ انتشار این مطالب می ۀانگیز ز بازدید و بازخوردهای خوانندگان، به مادیدن این حجم ا

 م.یارزشمند را در اختیار شما قرار ده ۀمقالم این یدر همین راستا تصمیم گرفت

 .استفاده کنیدلینک زیر  از توانیدمیبرای دیدن تمامی مطالب کارنکن 

  
 مطالب جامع کارنکن

 

 ی شغلیمصاحبه
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شغلی دعوت  سبه  صاحبه ، باید بدانیم کهشویممیوقتی برای یک محا شویمشغلی  چگونه برای م  اما آماده 

ستن برای شغلی انجام دهیم اینکه دان صاحبه  صیهباید از  چگونه م تلف های افراد مخباید از کاربردی بودن تو

 .مطمئن شویم مصاحبه شغلی صخصورد

ستارت آپی کتمثالً وقتی همکارتان می شرکتی ا صاحبه  شید، حرفش را قبول میگوید که در م کنید؟ شلوار بپو

های زیادی وجود دارند که رگونه گوید توی مصتتتاحبه فقو خودت باچ، رطور؟ توصتتتیهوقتی دوستتتتتان می

 مصاحبه کاری انجام دهیم اما انتخاب اینکه کدامشان برای مصاحبه کاری موفق بهتر است، کار آسانی نیست.

اند. و هایی را بیشتر شنیدهی آماده شدن برای مصاحبه شغلی ره توصیهما از خوانندگانمان پرسیدیم که درباره

صیه صاح هایبعد این تو شغلی انجام دهیمرگونه م سان از نفر دو با را به  شنا سی حوزه این کار کردیم تا  برر

 ها معقول هستند یا نه.مشخص شود که این توصیه

 .برای خواندن نظر کارشناسان این حوزه، با ادامه این متن همراه شوید

 لباس رسمی بپوش برای مصاحبه کاری همیشه. ۱
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ستراتژیست شغلی مقیم بریتانیا، و نویسنده مصاحبه  و رگونه به شغل دلخواهتان برسید هایی کتابجان لیز، ا

 این ماا هستند؛ رسمی خیلی معموالً هابریتانیایی»: گویدمی ها برای سواالت سخت هستندشغلی : بهترین جواب

 «.ندارد وجود هم بریتانیا در دیگر حتی ، شغلی مصاحبه برای شدن آماده درخصوص توصیه

ا فرستد که من فرهنگ شممیاند، پوشیدن لباس رسمی این پیام را وقتی افراد یک شرکت لباس عادی پوشیده

سیلیکونرا نمی سئله در  شتر به رشم میدانم. این م ستاد ولی بی سانی، ا شناس منابع ان سالیوان، کار خورد. جان 

اگر برای مصاحبه با »گوید: ها میروچ برای استخدام نخبه 0111مدیریت در دانشگاه سانفرانسیسکو و نویسنده 

 «ها به نظر خواهید آمد.احمق بوک بروید، مثلشلوار به فیسکت

گوید: یکی از نکات آماده شدن برای مصاحبه شغلی این است که نیازی نیست خیلی رسمی لباس بپوشید. لیز می

ر فهمیدن اینکه لباس افراد یک شرکت رقد« تر باشد.لباسی بپوشید که فقو کمی از لباس افراد شرکت، رسمی»

به گاهی  یت رستتتمی استتتتت، خیلی آستتتتان استتتتت. ن یا ستتتتا ید  نداز کت بی یت آن شتتتر هایی ستتتتا

هاشتتون از مصتتاحبه کاری در در ستتایت ستتالپا افراد تجربه) .کنید بررستتی را www.salpaco.com مثل

 .(گذارنهای مختلف رو به اشتراک میشرکت

توانید با مستتئول پذیرچ شتترکت یا یکی از کارآموزان تماس بگیرید و بپرستتید که ی ستتالیوان، حتی میبه گفته

لباس اضافه همراه خود ببرید و از مسئول پذیرچ  پوشند. اگر الزم است، یک دستافراد شرکت رطور لباس می

 بپرسید که لباستان مناسب است یا نه. اگر لباس مناسب نبود، به ماشینتان بروید و لباستان را عوض کنید.

رد قبل از اینکه وا»گوید: تان استتت. جان لیز میها برای بهتر شتتناختن کارفرمای احتمالیاین فقو یکی از بخش

شویمصاحبه شرکت و افرادچ را بهای  سید و زوایای پنهان آن شغل کشف کنید. پس د، اول باید آن  شنا خوبی ب

شید و بدانید که تمایل به  صحبت کرده با شرکت  شرکت نکنید مگر اینکه با یکی از کارکنان  صاحبه  هرگز در م

 «استخدام ره افرادی دارند.

 [شغل مناسب من چیست؟مرتبط: مطلب ] 
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 خودت باشتوی مصاحبه کاری فقط . ۲

 

ست. او می صیه واقعاً نابجا صیه»گوید: از نظر لیز این تو سی خیلی به این تو ست مثل اینکه ک ست. در دردنخور ا

کس هیچ»د: گویسالیوان هم با نظر لیز موافق است و می« بگوید اینجا بنشین و سعی کن خوشتیپ به نظر برسی.

 «شود.با عمل به این توصیه استخدام نمی

ست و »گوید: جان لیز می شی از زندگی روزانه نی شغلی بخ صاحبه  شد که م شه یادتان با ست همی خیلی مهم ا

ساب می شان دهید که می»گوید: سالیوان می« آید.موقعیتی خاص به ح شرکت را تامین تواشما باید ن نید نیاز 

 «کنید. شرکت سیب نیاز دارد؟ من سیب دارم؛ پرتقال نیاز دارد؟ من پرتقال دارم.

ستخدام مدیر که بدانید باید شغل داوطلب عنوان به فقو. بگویید دروغ که نیست نیازی اما  و یستر دنبال به ا

 .دارید را کارفرما مدنظر هایویژگی که دهید نشان شغلی مصاحبه در خود معرفی هنگام

شویق می شغلی را ت صاحبه  سی کنند. )این سالیوان داوطلبان م شغلی را دقیق برر صاحبه  سواالت م کند که 

شبکه ستفاده از اینترنت و  شغلی با ا صاحبه  ست میهای اجتماعی بهسواالت م  آیند.( و بفهمند کهراحتی به د

 های مدنظر کارفرما کدامند.جواب
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شتمرحله سخی بعد، نو ست که: ن پا سالیوان این ا صیه  ست؛ اما تو شان ا سخ»های خود ها را حفظ نکنید، فقو پا

کند که از خودتان فیلم بگیرید تا ببینید عملکردتان رطور و پیشتتتنهاد می« خواهید بگویید.بدانید که ره می

 است.

 ۰1تا  ۵۴ که شناختن افراد حدود این باور اشتباه است»گوید:ی اول مصاحبه بسیار اهمیت دارد. لیز میثانیه ۰1

تر است. و در برخورد اول هم هیچ اطالعاتی رد و بدل ریز مهمکشد. در عمل، برخورد اول از همهدقیقه طول می

شتتود و نه تجربه و دانشتتتان. پس بیشتتتر این اهمیت دارد که در شتتود؛ در نتیجه نه مهارت شتتما ارزیابی مینمی

 «ظر برسید.برخورد اول همکار خوبی به ن

کنیم و اولین برخورد رقدر مهم است. پس این اند که ما رقدر سریع افراد را قضاوت میتحقیقات بارها نشان داده

 ه در لحظات اول مصاحبه درست ظاهرباور اشتباه را کنار بذارید که فقو باید خودتان باشید. بسیار مهم است ک

 شوید:

  (کنندهمصاحبه مقابل) مناسب مکان در نشستن •

 .(بدهید دست اطمینان با و محکم) دادندست صحیح •

 وبشچخو برای بودن آماده •

صحبت می»گوید: جان لیز می سب  سرعت منا شوید که طبیعی و با  ست مطمئن  کنید. وقتی از پذیرچ بهتر ا

صاحبه میبه شمی برقرار کنید و کمی حرف سمت اتاق م شما کمک روید، با یک نفر ارتباط ر بزنید. این کار به 

 «کند تا خونسردتر به نظر برسید.می
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 کنی.یادت باشه تو هم داری اون شرکت رو ارزیابی می. ۳

 

ین ز طرفگوی ساده نیست، رون یکی اومصاحبه یک گفت»گوید: این حرف همیشه درست نیست. سالیوان می

 «صحبت در حد مرگ ترسیده!

اد را ها افرام و اصالً دوستشان ندارم. این توصیهها شنیدهمن خیلی از این توصیه»است:لیز هم با این حرف موافق 

تفاوت باشند. وقتی شما در اتاق مصاحبه هستید باید کنند که برای مصاحبه شغلی آماده نشوند و بیتشویق می

 «طوری رفتار کنید که انگار با تمام وجود این شغل را می خواهید.

گم ها میجور مصاحبهمن به این»تواند کارساز باشد. لیوان این روچ هم در شرایطی خاص میاما به نظر سا

وانید تو حتی می ررا باید با گروه شما کار کنم؟پرسید که ی جو مونتانا. در این نوع مصاحبه شغلی میمصاحبه

 «رفتان سند بیاورید.. اما باید بتوانید برای این حخواهندها من را میخیلی از گروهبگویید که 

 ی کارفرما تمرکز کنید تا اینکه انتظار داشته باشیدشاید با این ترفند موفق شوید؛ اما بهتر است که روی خواسته

کارفرما شما را برای کار ترغیب کند. معموالً وضعیت غالب مصاحبه کاری به این صورت است، هررند ممکن 

 ت اقتصادی تغییر کند.است با توجه به نوع صنعت، منطقه و سالم
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از  410۵دهند که قدرت به متقاضیان منتقل شده است. یک نظرسنجی در سال های اخیر نشان مینظرسنجی

 ها، قدرت بیشتر در دست متقاضیان است تا کارفرماها.از آن ٪۱0کنندگان نشان داد که به نظر استخدام

 نقطه قوتت رو بگوترین نقطه ضعفت چیه، به جاش اگر ازت پرسیدن بزرگ.۴

 

د به گرا یا خیلی مشتاق هستیهایتان اقرار نکنید، توصیه بدی است. این ادعا که شما خیلی کمالاینکه به ضعف

تان بارها شنیده است و نه تنها به این معنی است که کامالً کنندهای تبدیل شده است که احتماالً مصاحبهکلیشه

 دهید.تان را نیز از دست بپذیریود تا فرصت نشان دادن خودآگاهی و انطباقشصادق نیستید، بلکه بلکه باعث می

صیه می سخی بدهید که از این روند منطقی پیروی کند: سالیوان تو ضعفی آدممن، مثل همه»کند پا  هاییها، 

ضعفی آدمدارم؛ اما من مثل همه ستم، رون  سم وها را خوب میکنم، آنهایم را پیدا میها نی شان  شنا صالح ا

 «کنم.می

ضتتعفی اقرار کند که علیهش به کار گرفته شتتود. پس، از کس دوستتت ندارد به نقطهالبته هیچ»گوید: جان لیز می

صالً آدمگفتن جمله ضعفها را خوب نمیهایی مثل من ا سم. اجتناب کنید و به جایش به  شاره کنید شنا هایی ا

 «توانید یاد بگیرید و پیشرفت کنید.د که میدهکه در حال اصالحشان هستید. این نشان می
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 تا وقتی پیشنهاد کار رو نگرفتی، درباره دستمزد حرف نزن.۵

 

کنید.  ی دستتتمزد صتتحبتدر مصتتاحبه کاری خوب نیستتت که قبل از زمان مناستتب درباره»گوید: ستتالیوان می

ها کنند. آنکنند، استتتخدام نمییی دستتتمزد و تعطیالت صتتحبت مها افرادی را که اول از همه دربارهشتترکت

 «هایتان ریست.آید نه اینکه خواستهخواهند بدانند که ره کاری از دست شما برمیمی

مان برای بهترین ز»گوید: ی حقوق و مزایا صحبت نکنید. لیز میاید، دربارهدر صورت امکان تا پیشنهاد کار نگرفته

ست که صحبت کردن درباره ستمزد، زمانی ا شده ی د شد و زمانی جایگاهتان تثبیت  شده با جایگاهتان تثبیت 

 «است که کارفرما عاشق کار کردن با شما شده باشد.

ی حقوق از شما بپرسد. پاسخ ندادن به این سوال ممکن البته ممکن است که مسئول استخدام یا کارفرما درباره

 نیست. است به نفعتان باشد؛ اما طفره رفتن از پاسخ گفتن اصالً آسان

صیه می ضیان تو سابلیز به متقا سخ کوتاه و ح ول ی اای آماده کنند. در مرحلهی رندمرحلهشدهکند که رند پا

 «ی شرایو کار با هم صحبت کنیم.تونیم بعداً دربارهنظرم میبه»پاسخی کلی بدهند؛ مثالً: 

شتر وارد  شید که بی صرار کرد، باید آماده با شوید و رنین ریزی را بگویید: اگر کارفرما برای جواب ا در »جزئیات 

 «حال حاضر دستمزد من تقریباً فالن قدر است؛ اما شغل پیشنهادی شما تا حدی با کار فعلی من تفاوت دارد.
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بهتر است برای زمانی که کارفرما باز هم اصرار کرد، جواب سومی را آماده داشته باشید. از نظر لیز رنین پاسخی 

سب بامی ست.»شد: تواند منا ستمزد ... بوده ا شنهاد د شرکت کردم، پی شغلی که  صاحبه   رون با این« در رند م

 دهید که در بازار کار حضور دارید.پاسخ نشان می

 ایدهرگز اقرار نکنید که قبالً اخراج شده. ۶

 

 از ٪۴۴تازگی در یک نظرستتنجی عوض شتتده استتت. به تغییر شتتغلخبر خوب این استتت که دید کارفرماها به 

 انتظار دیگر که اندگفته هم ٪24 و دهندمی تغییر را شغلشان که اندکرده استخدام را کسانی اندگفته کارفرماها

 ر ندهند.تغیی را شغلشان داوطلبان ندارند

اما خبر بد این است که کارفرماها هنوز هم تمایل ندارند کسی را استخدام کنند که یک کارفرمای دیگر اخراجش 

ستعفا شده سالیوان این است که اگر اخراج یا مجبور به ا ست. پیشنهاد  اید، در مصاحبه از کارفرمای قبلی کرده ا

 بد نگویید.

هایی توانید از رنین جملهمی« توضیح شما باید کوتاه، ساده و تا حد امکان مثبت باشد.»گوید: لیز در این باره می

ستفاده کنید: شه آنجا کار کنم.برنامه»ا بال گرفتم و حاال دنآنجا ریزهای زیادی یاد »یا « ام این نبود که برای همی

سابقتان را نقد نکنید، رون برای خودتان بازتاب بدی فقو دق« گردم.یک فرصت جدید می ت کنید که کارفرمای 

 خواهد داشت.
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ستقیم درباره شد، باید واقعیت را بگویید. لیز میالبته اگر م سوال  شما  ر گفتن ترفند این کا»گوید:ی علت اخراج 

 «به زمان حال است.هایی مثل خیلی خوششانس بودم که این فرصت نصیبم شده تا... و کشیدن بحث جمله

 [هشت نکته در مورد تعامل با اطرافیان در حین ایجاد تغییر در سبک زندگیمرتبط: مطلب ] 

ی مصاحبه را برگزار کنند و داوطلبان ندرت برای کسی جذاب است؛ کارفرماها دوست ندارند که جلسهمصاحبه به

 کس کمکی کند.چرسد که مصاحبه به هیهم دوست ندارند که در مصاحبه شرکت کنند. در واقع به نظر نمی

ستناد به نتیجه شان میسالیوان با ا شگاهی که ن حبه دهند عملکرد فرد در مصای تحقیقات گوگل و تحقیقات دان

به  «مصتتاحبه شتتغلی ابزار نامناستتبی برای انتخاب افراد استتت.»گوید:هیچ ارتباطی با عملکرد شتتغلی او ندارد، می

 «د که داوطلبان را با انجام کار بسنجند.کننسمتی حرکت میها دارند بههمین دلیل شرکت

 «پختش را بچشید؟دهید با آشپز مصاحبه کنید؟ یا دستقضیه درست مثل استخدام آشپز است؛ ترجیح می»

متأسفانه تا وقتی کسی جایگزین بهتری پیدا نکند، مصاحبه همچنان وجود خواهد داشت. تا پیدا شدن جایگزین، 

آگاه هستید، به عنوان متقاضی باید تمام تالشتان را برای موفقیت و درخشیدن به کار با اینکه از نقص این راهکار 

 بگیرید.
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شتمقاله  م از وقتی که برای خواندن اینیامیدوار شید. همانطور که در ابتدا هم گفت ،یدگذا ضی با مقاله  اینم، یرا

 است که با موضوع شغلی در سری کارنکن منتشر شده است. تنها یکی از محتواهای متنوعی

 :نوشته شده است کارنکن اسب و مسائل مربوط به آن در سریمطالب زیادی در مورد انتخاب شغل من

 هایی که اهل کارنکن هستند.داستان آدم -

 پادکست رادیو کارنکن -

 رگونه ما هم اهل کارنکن باشیم؟ -

 مهارتمعرفی مراجع آموزشی برای کسب  -

 هامعرفی شغل -

 مطالعه رایگان این مطالب روی لینک زیر کلیک کنید: وکارنکن آشنایی با  برای

 

که گذر زمان را در آن احساس  شویدم شما هم داستان کارنکن خودتان را بسازید و به شغلی مشغول یامیدوار

با آن  شغلی که ؛همیشه به ساعت نگاه کنید و منتظر پایان ساعت کاری باشیدشغلی که الزم نباشد  ؛نکنید

 کار نه ،زندگی کنید

 در ارتباط باشید: توانید با آدرس ایمیل زیر با مامی. کندمی ما را خوشحالهمیشه  عزیزان شما شنیدن نظر

karnakon1@gmail.com 

 

 :کارنکن بیایید تلگرامکانال به های اجتماعی ما در شبکهبرای دنبال کردن 

 

 نقشه راه کار نکن
 

 کانال تلگرام کارنکن
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