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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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 زیو دیگر نیا دنهتشخیص بد خوبیبه اما راستعدادهای  دنناتومی مصاحبه شغلیدر کارفرماها آل، ایده یدر جهان

دادها استع تشخیص در دنیای واقعی اما ن نخواهیم داشت؛امیهااستعدادتبلیغ و  یشغل مصاحبه در خود یمعرفبه 

 .هاکاری شرکت مثل مصاحبهکوتاه برخوردهایی در  مخصوصاً ؛استسختی کار 

 .دارد ارتباط هاآن یشغلبا عملکرد درصد  ۴ فقط یشغل د در مصاحبهافرا عملکرد

ان درباره استعدادهایش پی برد، این است که افراد استعدادمیزان  هب در مصاحبه شغلی شودی که نمییلدال یکی از

ی وقت در حقیقت. ندارندن ااز استعدادهای خودش شناخت درستیکه  وقتی مخصوصاً ؛کنندمینقش بازی راحت 

 .بود خواهد ترخیلی ساده هنگام معرفی خود در مصاحبه شغلیدیگران  ، گول زدنیمنزمیگول خودمان را 

 .دارند یعال یعملکرد یمصاحبه شغل در یروان ناماریب و هافتهیخودشکه  ستین بیعج اصلا  نیهم یبرا

بیش ، پس دیستناستعداد نبا دکننفکر میخودشان که  آنقدر، ارزیابی استعدادها نمسئوال که است این ردیگدلیل 

 :مثالً .دهندهای اشتباه میتشخیص و کننداطمینان می به احساس و دریافت خود از حد

 رندیگیم یاجتماع یهامهارت یجا به را ییبرونگرا. 

  رندیگیم تخصص یجا به رااعتماد به نفس. 

 رندیگیم کردن یرهبر ییتوانا یجا به را زمایکار. 

http://www.aminaramesh.ir/
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 [ چرا اصرار داریم ماهی دویدن یاد بگیرد؟]مطلب مرتبط: 

 ردباید  ،نشان بدهیمبه دیگران خودنمایی  متهم شدن به بدون ار استعدادهای خود مبا این حساب اگر بخواهی

 ؟ میکن یمصاحبه چگونه خود را معرف

 .استنوشته شده  برای بهتر نشان دادن استعدادها در مصاحبه شغلی پیشنهاد ۴ در این مقاله

 .پیشنهاد، با ادامه متن همراه شوید ۴برای خواندن این 

 دخالصه بیان کنی طوربه  ار هایتانتجربهمصاحبه شغلی  برای معرفی خود در .۱

 

 .(اده باشدد تغییر شغلفرد ویژه اگر )به کند.بینی نمیپیش را آینده در هاآنهمیشه عملکرد  افراد، گذشته عملکرد

 .دیاداشته را کار آن تجربه شما که دنوش مطمئن دوست دارند کارفرماها ولی

 اریک تجربه درباره احبه شغلیصم ، اولین سوالدارزیابی کنن ار کسیاستعدادهای خواهند میخوشبختانه وقتی 

 پاسخ دادن به سوالی که از او پرسیده شده، به خودنمایی و معرفی خود در مصاحبه شغلی خاطربه هم کسی .است

 را بخوانید.( متممسایت  استعدادیابیتوانید مطلب )برای مطالعه بیشتر در این حوزه می شود.متهم نمی
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افراد کم شده حوصله صبر و کنیم که زندگی می ایدورهدر ما  زیرا ،ضروری است کوتاه پاسخ دادن با این حال

 دکنن توجه شما به و خسته شود کنندهمصاحبه امکان وجود دارد کهاین  طوالنی باشد، ی. اگر پاسختان زیاداست

 .هایتان را نداریدتوانایی بیان خالصه حرفکه و فکر کند 

 

 ناخودش درباره زیاد که افرادیاست به ضررتان تمام شود. ممکن صورت،  اینمعرفی خود در مصاحبه شغلی به 

 ید وگویی کنکلی اگر و آیندمی نظر به خودشیفته حتی و خودبین خودخواه و دیگران نظر در ،دکننمی صحبت

 .دیکنمیاغراق  که گمان خواهد کرد شنونده ،جلوه دهید زرگزیادی ب ار تاندستاوردهای

 بدونو  مخود را سریع بگویی مرتبط هایکه تجربه ین کار این استبهتر برای معرفی خود در مصاحبه شغلی پس

 :مثالً؛ سر اصل مطلب مدرنگ بروی

 دارمی جهانی سال تجربه ۸۱صنعت فالن زمینه یا فالن در  من. 

  ام.را مدیریت کردهنفره  ۵۷یک تیم من 

 درصد رشد دادیم ۸۷۱رو  تجارت شرکتمون ما. 

  اومد.به دست میاز اون درآمد شرکت  درصد ۰۱ بودم کهبخشی من مدیر  

متن معرفی خود به  ،در مصاحبه چگونه خود را معرفی کنیم و چه بگوییمبهتر است که  میستنادنمی هم اگر

 رتبط باشد.م مدنظر به کاربیشتر  که مکنیمیانتخاب  طوری ار دیگران
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 ناتیهاتوانایی از تا بگوییدن ااشتیاقت ازبیشتر هنگام معرفی خود در مصاحبه شغلی  .۲

 

چندان  ،ناتیاستعدادها  افتخار کردن بهاما  ؛جاستکامالً به، دیهن بدانش اهداف و عالیقتانبه  اشتیاق خود راکه این

دیگران هم ، دبالیخود می یا توانایی مدیریتطبعی شوخ بهوقتی که  دنباید انتظار داشته باشی نیست. مثالًجالب 

 .بگیرندتحت تاثیر قرار 

چیزی ا که شم کنندفکر میاین به بالفاصله  ،یدروی زمین هست آدمترین بامزه که گوییدمیبه دیگران  وقتی

 یر خالقمتفکیا  العادهفوق ریمدمن » یدیوگمیزمانی که  !کنندفکر می هم درست احتماالً ؛گوییدمیکه  دنیستی

 .دفتااتفاق می همین هم «هستم

 :بگویید گرما اا

  دیبریم لذت گروه هدایتاز. 

 یداستفاده کن های خالقانهاز روش ام کارهاانج در یدکنسعی می. 

 یدببین ار هر اتفاقی ی بامزهجنبه یدکنمی تالش. 

 .استعداد داشته باشیدها این زمینه ممکن است درکه  دهیدمین ابه دیگران نشحداقل 
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 دکنیتاکید بالقوه  یهاتواناییروی بیشتر در متن معرفی خود به دیگران  .۳

 

اش هتر از گذشتاش برایمان جذابآیندهقضاوت کنیم،  ایم کسی رهخوامیوقتی  ند کهدهن میانش اخیرتحقیقات 

ذشته گ انزناست  بهتر گویدمیکه  وجود دارد یگر انیدور ریتصوکتاب در اسکار وایلد نقل قولی معروف از . است

 یتجنس این مسئله بهدر دنیای واقعی، که  درسمینبه نظر  البته ؛روشن ندهیآ انو مرد داشته باشند درخشان

 .ارتباطی داشته باشد

که  تنیساین هم این مسئله  دلیل ؛شانگذشته تا عالقه داریم هاآدمبه آینده بیشتر  ما، افراد جنسیت جدای از

شود که باعث می ددار نیاز به مهارت و تالش زیادیآینده  بینیپیش .کندتغییر نمیدیگر و تمام شده گذشته 

 .تر باشدبرایمان جذاب

 .کنند ینیبشیپ بهتر را شما ندهیآ گرانیتا د کندیم کمک بالقوه یهاییتوانا بر دیتاک

 :دوجود دار در مصاحبه شغلی خود معرفیبرای  اصلی زمینه ۳ که نددهمی نانش روانشناختی هایبررسی 

 یریادگی ییتوانا 

 گرانید تیقدرت هدا 

 یارتباط یهامهارت 

http://www.aminaramesh.ir/
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 اینکه  دننادهم می کارفرماها ؛شویدنمیمتهم خودنمایی به این مسائل،  بارهصحبت کردن دربا خوشبختانه 

 .دنهدب ترفیعیا  داستخدام کنن اکه چه کسی ر دگیرنتصمیم میاساس  همین بر و دمهم هستنچقدر ها ویژگی

 استفاده کنید: هاییهجمل چنین نباید ازمثالً  و خودنمایی نیست. گوییکلی ،حلراه البته

  گیرمیاد می سریعچیز رو همهمن. 

  العاده استمن فوق رهبریمهارت. 

 .روابط عمومی من حرف نداره 

 .ان دهیدنش کاری مصاحبه هنگامو در های مشخص با  مثال بهتر است این مسائل را

 :نباید کاری مصاحبههنگام ، در دخوبی داری روابط عمومیاگر  برای مثال

  دکنیقطع  را هاکنندهمصاحبهحرف. 

 صحبت کنید. زیاد 

  دکنیخودنمایی. 

موفق ه ک مشکالت دشواری بارهدربه طور دقیق ، توانا هستیدیادگیری  در کهبه دیگران نشان دهید  دیهخوااگر می

 .دصحبت کنی اید،هگرفتکی که فرا های کوچیا تخصص ایدشان شدهحل به

ه شما را هم بهای بالقوه توانایی ، بلکهدکنبرجسته می ای شما ردستاوردهای گذشته نه تنها ییهامثال چنین

 .فکر کنندشما  آینده به عملکرد شود دیگرانباعث می و گذاردنمایش می
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 دتبدیل کنی خود به حامیان ان رادوستانت .۴

 بخشد.، به شما اعتبار میکنندمیچه فکری شما  درباره !(تانخود) نه  دیگراناینکه ، نهایتدر 

 

ن این کار اخودت تا اینکه بخواهید بیشتر است شما از و تمجید دیگرانتعریف تاثیر که  است واضح با این حساب

 نوزه، عملکرد آینده افراد بینیپیشدر  ناکارآمدی رغمعلی ،هانامهتوصیهکه  است . به همین دلیلانجام دهید ار

 .کننددر موفقیت شما بازی  را نقش مهمی توانندهم می

 شاخصی که نشانگر استعداداز هر  درباره شما بزند مناسب یدر موقعیت مناسب فرد که یکمناسبی  تاثیر حرف

 اگر در کنار این قدردانی ؛خوبی بدانیدخود را به حامیان بنابراین بهتر است که قدر. ر خواهد بودشما باشد، بیشت

به ن ادتخوبرای معرفی تا نخواهد بود  نیازی ر، دیگدن تبدیل کنیابه حامیانت ار خود دوستاناستادان و  دنیابتو

 .دیگران سخت تالش کنید

 ،دتبدیل کنی تانبرند شخصیبه  شهرت خود رای مثبت جنبهاگر . و منفی دارددو جنبه مثبت  یهر فرد شهرت

 هشددر میان افراد شناختهشهرتتان های منفی جنبه اگر خصوصبه ؛رویتان گشوده خواهد شدبه فرصت درهای 

 .دنباش
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در  خودنماییتحمل میزان  اند تاسبب شده فرهنگیعمده  هایکه تفاوت دبه یاد داشته باشیاین نکته را  در آخر

های شتواند واکنمی یکسان یرفتار د،حتی در کشورهایی که تا حد زیادی شبیه به هم هستن. افراد، مختلف باشد

 متفاوتی را در پی داشته باشد.

 شودشناخته می، در انگلیس به عنوان الف زدن شودمعرفی معمول تلقی مینوعی در آمریکا که  رفتاری برای مثال

 .شودمیگرفته ضعف شخصیت اشتباه  ادر آمریکا ب ها برای خودنمایی، معموالًروش انگلیسی و

.دبااستعداد هستن واقعاًگردند که ی میافراد به دنبال کسان ،های فرهنگدر همه تقریباً، ها که بگذریماز همه این  

  (+منبع )
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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 -

 چگونه ما هم اهل کارنکن باشیم؟ -

 معرفی مراجع آموزشی برای کسب مهارت -

 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 ؛باشیدهمیشه به ساعت نگاه کنید و منتظر پایان ساعت کاری شغلی 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
 

http://www.aminaramesh.ir/
http://aminaramesh.ir/%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D9%86/
http://bit.ly/2A6ZJn6

