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 جزوه آمادگی برای 

مصاحبه روانشناسی و 

 روانشناختی استخدام
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 مقدمه

حبه امص ،یدولت یدر دستگاه ها و سازمان ها یو روانشناخت یتخصص یها ییاز نظر توانا ستهیشا یروهایجذب ن تیبا توجه به اهم

 .ردیپذ یانجام م یشده در مرحله آزمون کتب رفتهیاز کاربران پذ ییمطابق با دستورالعمل اجرا

 

جهت  شتریهرچه ب یخود و با هدف کسب آمادگ یاز کاربران گرام تیاستخدام در جهت حما رانیا یاساس گروه کارشناس نیهم بر

 یدر مصاحبه تخصص یجامع جزوه آمادگ لیو انتشار فا هیام به ته( اقدیروانشناخت - ی)روانشناس یحضور در جلسه مصاحبه تخصص

 نموده است. "گانیکامالً را"به صورت  یو روانشناس
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 سازمان مشخص خواهد یمدارک از سو یبررس یبرا یخیبه اتمام رساندند، تار تیرا با موفق یمرحله آزمون کتب نیکه داطلب یزمان

و  یروانشناس - یجهت حضور در جلسه مصاحبه تخصص هیاول یپزشک ناتیمدارک ارائه شده و انجام معا یصحت سنج شد، پس از

 .دیآ یشدگان دعوت به عمل م رفتهیاز پذ نشیو گز یدتیسپس مصاحبه عق

 

 شودیم میبه دو مرحله تقس یاستخدام های مصاحبه: 

 

 یمصاحبه روانشناس - رشیمرتبط با رشته و شغل مورد پذ یمصاحبه تخصص -1

 (دیینما کیکل نجایا نشیو گز یدتیجهت سفارش کتاب جامع مصاحبه عق) نشیو گز یدتیمصاحبه عق -2

 

 .پردازدیم "یروانشناس - یمصاحبه تخصص"مرحله اول  یمبحث به بررس نیاستخدام در ا رانیکارشناسان ا گروه

 

 شده است: یفصل مهم طبقه بند 3جزوه در  نیا مطالب

 

 :مطرح در جلسه مصاحبه یدیو مباحث کل یو روانشناخت یمصاحبه روانشناس تیاهم لیتحل فصل اول 

  :(ی/روانشناختی)روانشناس یورود به جلسه مصاحبه تخصص یآمادگفصل دوم  

 یروانشناس - یاستخدام از جلسه مصاحبه تخصص رانیکاربران ا اتیسواالت و تجربوم: فصل س 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iranestekhdam.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/


  

 4 | صفحه

 

 

 ولفصل ا
 مطرح در جلسه مصاحبه یدیو مباحث کل یو روانشناخت یمصاحبه روانشناس تیاهم لیتحل

 

 رادا یا و استخدامی آزمون در متقاضی فرد اولیه قبولی از بعد که باشد می مهم مرحله چند شامل خود معموال استخدام و جذب روند

 .گیرد می صورت جذب شرایط بودن

 هک گیرد می صورت استخدامی آزمون در شده پذیرفته داوطلبان مدارک بررسی از بعد معموال استخدامی مصاحبه مرحله به دعوت

 .آید می عمل به دعوت فرد از مصاحبه جلسه در حضور جهت اولیه پزشکی معاینات انجام و شده ارائه مدارک سنجی صحت از بعد

 :شود می دنبال زیر مهم حوزه سه در معموال روند این استخدامی؛ های مصاحبه برگزاری از عمومی بندی تقسیم یک در

 پذیرش مورد شغل و رشته با مرتبط تخصصی مصاحبه -1

 روانشناختی - روانشناسی مصاحبه -2

 گزینش و عقیدتی مصاحبه -3

 

اد جهت افر ییدر سنجش توانا یمهم ریباشد و تاث یم یمراحل مصاحبه تخصص نیاز مهمتر یکی یروانشناخت ای یبخش روانشناس

مباحث در جلسه مصاحبه حاضر شود. در  نیاز ا یمشاغل دارد، لذا الزم است که فرد با اعتماد به نفس و داشتن اطالعات کاف یتصد

 :میپرداز یم یانشناختمسائل رو حیو تشر حیادامه به توض

 

 یروانشناخت یابعاد و جنبه ها

 یکه در علم روانشناس یا هیه مسائل و موضوعات پانخست بهتر هست که ب یو روانشناس یدرک بهتر مسئل روانشناخت جهت

 برخوردار هم ازیمورد ن هیحوزه از اطالعات اول نیبا اصول حاکم در ا هیاول ییپرداخته شود تا ضمن آشنا ردیگ یبحث قرار م مورد

 :میشو

 شود: یمطرح م ریحوزه ز 5در  یو روانشناخت یدر بحث روانشناس یدیموضوعات کل نیمهمتر

 یاجتماعهوش . 1

 اعتماد به خود. 2

 یو روان یجسم یرویسالمت و ن. 3

 گرانینگرش نسبت به د. ۴

 نگرش نسبت به شغل. 5

 طرز رفتار. ۶

 و تن صدا انیطرز ب. ۷

 

 هوش اجتماعی( 1

روانشناسان معتقدند انسان نه یک نوع هوش بلکه انواع مختلف هوش دارد.هوش عاطفی، هوش ارتباطی،هوش اجتماعی وهوش 

 .ضیریا

هوش اجتماعی به طور مکرر در مهد کودک ها، زمین بازی، سربازخانه ها، کارخانجات و سالن های حراج بروز می کند، اما در شرایط 

 رسمی و استاندارد آزمایشگاهی نمی توان آن را یافت.
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 محتوای هوش اجتماعی، در دو مقوله گسترده سازمان می یابد:

 باره دیگران حس می کنیم ( آگاهی اجتماعی: یعنی آنچه در1

 .دهیم می انجام آگاهی این براساس که عملی  :اجتماعی مهارت (2

 

 آگاهی اجتماعی:

 موقعیت در او افکار و احساسات درک و مقابل، طرف درونی حالت باره در ما احساس اولین از آگاهی اجتماعی طیف گسترده ای است

 رد زیر است.اجتماعی است .این گستره شامل موا پیچیده های

 : اولیه همدلی -1

 احساس کردن چیزی به همراه دیگران، احساس کردن عالئم عاطفی غیر کالمی.

 

 :سازی هماهنگ -2

گوش کردن با پذیرش کامل،هماهنگی با فرد مقابل .هماهنگی به معنای توجهی است که از همدلی لحظه ای فراتر می رود و به 

 که رابطه صمیمانه را ممکن می سازد.  حضوری کامل و با ثبات تبدیل می شود

 :همدالنه درک -3

درک کردن افکار، احساسات و مقاصد دیگر، برخی معتقدند ، درک همدالنه ، مهارتی بنیادی در هوش اجتماعی است.درک همدالنه 

 حساسی می افزاید.براساس همدلی اولیه شکل می گیرد، اما درک واضحی از احساسات و افکار دیگری را نیز به این همدلی ا

 :اجتماعی شناخت -۴

آگاهی درباره طرز کار جامعه، چهارمین جنبه از آگاهی روابط بین فردی، دستیابی به این دانش است که دنیای اجتماعی عمألچگونه 

 تظار می رود.کار می کند . کسانی که در این حیطه ماهر هستند ، می دانند در بیشتر موقعیت های اجتماعی چه رفتاری از آنان ان

 مهارت های اجتماعی شامل موارد زیر می باشد:

 هماهنگی و انطباق :-1

رفتارهای متقابل مناسب و روان در سطح غیر کالمی، سازگاری و انطباق، موجب از بین رفتن اصطکاک در برخوردهای بین فردی 

سنگ بنای سایر جنبه ها نیز می باشد. ناتوانی در می گردد. این ویژگی که پایه و اساس مهارت های اجتماعی را تشکیل می دهد، 

 هماهنگی و انطباق، توانایی اجتماعی فرد را تضعیف می کند و موجب کمرنگ شئن تعامالت اجتماعی او می شود.

 ابراز وجود:-2

در این است که می معرفی خود به نحو مؤثر،جذبه یکی از جنبه های ابراز وجود است. جذبة یک سخنران قوی و معلم یا رهبر بزرگ 

تواند هر احساسی را که خود می خواهد در درون ما پدید بیاورد. هنگامی که شخصیتی پرابهت، جمع کثیری از مردم را مجذوب 

از بروز عواطف و « خودداری»خود می سازد، ما شاهد چنین سرایت عاطفی شدن با افکار و احساسات خود ترغیب می کنند.قابلیت 

 عنوان کلید موفقیت در ابراز وجود محسوب می شود.  مهار آن، گاهی به

 اثر گذاری:-3

 اثر لیتقاب از استفاده با قادرند که هستند کسانی اجتماعی ارتباطات در افراد ترین موفق شکل دهی به نتیجة تبادل های اجتماعی

 دیگران را به تبعیت از خود دنبال کنند. ویی را به نتیجه سازنده بدل کنند.گ و گفت هر مهارت و داری خویشتن با و خود گذاری

 ابراز توجه و رسیدگی :-۴
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اهمیت دادن به احتیاجات سایرین و عمل کردن بر طبق این احتیاجات.در هوش اجتماعی تنها همدلی و دلسوزی کافی نیست بلکه 

 .توجه و رسیدگی و حمایت از دیگران شرط کافی آن می باشد
 

 نفساعتماد به ( 2
 یراحتدارند.افراد با اعتماد به نفس باال به ییاست،افراد موفق اغلب اعتماد به نفس باال تیموفق یهاالزمه نیاز اول یکیس اعتماد به نف

دلخواه خود  تیبه موقع دنیرس یتر هستند.اغلب افراد براخود و روابط خود موفق یو در کارها پردازندیخود م یهاخواسته انیبه ب

 ی.و مهارت در انجام کار یذهن ییتوانا یعنیاعتماد به نفس  دارند. ازیعتماد به نفس نا یفقط به کم تیو موفق

 : دیکن تیشدت تقودو مورد را به دیبا یانهیدر هر زماعتماد به نفس  شیافزا یبرا

 تیتقو ینهیدرزم یگریو د دیاعتماد به نفس خود بپرداز شیدر آن به افزا دیخواهیکه م یانهیخود نسبت به زم یذهن ریتصو یکی

 .ها استمهارت

 روش برای باال بردن اعتماد به نفس پیشنهاد می شود که عبارتند از: ۶در اینجا 

 دیاستفاده کن یتان به درستاز زبان بدن. 1

ان خودش یکه حت دیفهم شودیها مآدم یبعض یدارد. از چهره نانیکه آن فرد چقدر به خودش اطم دهدیبدن هر کس نشان م زبان

 و بر اوضاع کامال دیکن تیریرا مد یتیهر موقع دیتوانیکه همه بدانند م دیخودتان را نشان بده یهم خودشان را قبول ندارند! طور

 . دیمسلط هست

 ل و ول دستش رند،یتان قرار بگستون فقرات یتا در راستا دیرا عقب ببر تانیهاشانه یبه آرام د،ینیصاف بنش د،یریرا باال بگ سرتان

 . دیتان نگاه کنبه فرد مقابل مایمستق دیکنیصحبت م یو وقت دینده

 

 دیدرست لباس بپوش. 2

ان را و کارت یزندگ د،یها و لوازم مناسب انتخاب کنداشت. لباس دینسبت به خودتان خواه یظاهرتان خوب باشد احساس بهتر یوقت

 تیقوباعث ت نهایا یهمه د،یکن داینسبت به خودتان پ یبهترشما باشد و احساس  تیکه در خور شخص دیبده بینظم و ترت یجور

 تانتیشخص یدهندهشما نشان یرا نشان بدهد. لوازم شخص تیباشد که موفق یطور دیبا تان. لباسشودیاعتماد به نفس شما م

 .دیشان دقت کنهستند پس در انتخاب

 مکالمه کمک کند.  کیبه شروع  تواندیرا جلب کند، م گرانیکه توجه د بایلباس مناسب و ز کی

 

 دیجسورانه و جذاب صحبت کن. 3

 رگذارتریاند در صحبت کردن تأثگرفته ادی. آنها کنندیمناسب صحبت م تمیر کیخوب، با اعتماد به نفس، با ثبات و با  سخنرانان

 .کنندیمکث م شانیهاتصحب نیو ب زنندیکنند، شمرده حرف م ریتپق بزنند و گ یسخنران نیح نکهیا یباشند، به جا

 یورط نی. ادیبده شیتان را نماتا اعتماد به نفس دیصحبت کردن انتخاب کن یحال مؤدبانه برا نیلحن جسورانه، جذاب و در ع کی

 یادیو ز دینباش یو عصب زدهجانیه یلیخ د،یبه نظر برس یجد نکهیا ی. برادیآوریم مانیو به خودتان ا شودیم شتریتان بعزت نفس

 . کنندیتوجه م شتریب تانیهابه صحبت نندیرا در شما بب یهبر. اگر مردم حس ردینخند

 

 دیمثبت عمل کن د،یمثبت فکر کن. ۴

 .دیفکر نکن یو به مسائل منف دینیرا بب وانیپر ل یمهین دیکن یپس سع شود،یمثبت هم م یجهیمثبت باعث نت یانرژ
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و برتان  که دور یو هم کسان دیداشته باش یتا هم خودتان حس بهتر دیمثبت معاشرت کن یهاو با آدم دیبخند د،یلبخند بزن شهیهم

 هستند.

 یتبابت هر کار مثب تیو رضا ی. شکرگزاردیسیتان را در آن بنوروزانه یهاتیها و موفقو هدف دیداشته باش ادداشتی یدفترچه کی

 شما خواهد شد.  یوناعتماد به نفس و آرامش در تیباعث تقو د،یدهیکه انجام م

 

 دیباش گراعمل. 5

که  ییهابا آدم ،یاجتماع دادیرو ای یمهمان کی. در دیخوب هم عمل کن دیبا ست،یاعتماد به نفس فقط به ظاهر خوب ن تیتقو

فس داشتن ه ن. اعتماد بدیترسناک است، قبول کن تانیبرا یرا که در حالت عاد یاپروژه ایکار  ای دیسر صحبت را باز کن دیشناسینم

 .شودیاز وجودتان م یزود عزت نفس جزئ یلیکه خ دیشو مطمئن با دیکن نیرا تمر

 

 دیباشحرکت واقدام مثبت آماده . ۶

ماد داشت و اعت دیخواه یشتریو مهارت ب یستگیاحساس شا د،یتر باش. هر چقدر آمادهردیگیرا م فیعملکرد ضع یجلو یزیربرنامه

 نتوانند شما را شکست بدهند. ،یزندگ یبد و ناگهان یهاکه اتفاق شودیباعث م ی. آمادگودشیم شتریتان هم ببه نفس

 دای کندیم تیهدا تیرا به سمت موفق تانیزندگ ریکه مس یزیها و خالصه هر چهدف ،یلیتحص یرا در مورد کار، رشته زیچ همه

ها . هدفدیبلندپرواز نباش یلیاما خ د،یفکر کن ریمس یدر انتها تانیهابه انتظارها و هدف دیکار را شروع کن کی نکهی. قبل از ادیریبگ

 . دیکن میتقس تیریکوچک و قابل مد یهاقسمت بهبزرگ را  یو کارها
 

 یو روان یجسم یروی. سالمت و ن۳
مت یگر سالبیان د ، روانی و اجتماعی است.بهاز دیدگاه سازمان بهداشت جهانی؛ سالمت به معنی خوب بودن حالت فرد از نظر جسمی

 ن به سر می برد؛ اطالق می گردد.فرد برای مقابله با محیطی که در آبه توان جسمی، هیجانی، ذهنی و اجتماعی 

سالمت روانی به عنوان بخش مهمی از مفهموم کلی سالمت؛ استعداد ایجاد روابط موزون با دیگران؛ استعداد شرکت در تغییرات 

اد کمک به ایجاد تغییرات به شیوه سازنده است.حد اعالی سالمت روانی را قابلیت تطبیق، مقابله و مادی و استعد محیط اجتماعی و

غلبه بر انواع استرس های زندگی روزمره؛ توانایی حرکت در جهت اهداف خود بصورت خالق، احساس ارزشمندی به عنوان عضوی از 

 ر فرهنگ و اجتماع دانسته میشود.جامعه، احساس مسئولیت در قبال دیگران و هر چیز ارزشمند د

نچه که در سالمت روانی بیش از پیش مورد نظر است، احترام به شخصیت و حیثیت انسانی است و تا هنگامی که حیثیت و احترام آ

 فرد برقرار نشود،سالمت فکر و تعادل روان و بهبود روابط انسانی معنا و مفهومی نخواد داشت.

با عملکرد و رضایت شغلی دارد.انتخاب افراد واجد سالمت روانی از اهمین به سزایی در سازمانها برخوردار سالمت روانی ارتباط نزدیکی 

 مان هم تاثیر گذار باشد.زاست و استخدام افراد سال در وهله اول می تواند در کسب منابع اقتصادی سا

 

 کند: موارد زیر نمود عملی پیدا می لاین نوع از سالمت فردی در حالتهایی مث

 کاهش غیبت عدم حضور نیروی انسانی بر سر کار 

 کاهش تعداد افراد که به دالیل بیماری مجبور به کناره گیری از شغل خود هستن 

  عدم تطابق روحیات روانی فرد با شغل مورد نظرکاهش امار اخراج ناشی از 

 افزایش سطح رضایت شغلی نیروی انسانی از انجام امورو کارهای محوله 
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 گرانیرش نسبت به د. نگ۴
یکی از مفاهیمی که در روانشناسی اجتماعی و مدیریت همواره مورد بحث صاحب نظران بوده، مفهوم نگرش است که درک صحیح 

از آن می تواند در زمینه های مختلفی ، مفید واقع گردد. نگرش در مورد مسائل مختلف در اثر ارتباط فرد با آن مسائل شکل می 

ارتباط فرد با خود دارد. آمدن فرد دیگری به محدوده ارتباطی هر انسان، فرایند  در نگرش فرد نسبت به خود ریشهگیرد. بنابراین 

ارتباطی را پیچیده تر می کند. نگرش منفی نسبت به خود و دیگران باعث ایجاد مشکالتی در سازمان های مختلف می شود. از سوی 

 .تواند به بهبود روابط سازمانی کمک کنددیگر نگرش مثبت نسبت به خود و دیگران می 

مورد  آوری اطالعات در اینفرد برای اینکه نگرشی نسبت به خود و یا نسبت به دیگران داشته باشد به ناچار باید به شناخت و جمع

حی د و تکامل روی رشعاطفی قرار گیرد و فرد به معنای واقعی، ساختار شخصیتی و نحوه-بپردازد. اما اگر شناخت در سطح احساسی

ش های کلیدی نگرتوان ویژگیو روانی خود را درک کند و آثار عمیق و مؤثری در تغییر رفتار بر جای خواهد گذاشت. به طور کلی می

 منفی را اینگونه بیان کرد: 

 نداشتن اعتماد به نفس و عزت نفس پایین داشتن 

  احترام نگذاشتن به خویش 

  ر مورد خود،داشتن احساسات و افکار منفی د 

 خود را خوار شمردن 

  احساس گناه کردن در مقابل سایرین 

  ی خود با دیگران.انگیزه بودن و احساس حقارت کردن هنگام مقایسهبی 

 های کلیدی نگرش مثبت عبارتند از: ویژگی 

 اعتماد به نفس و عزت نفس باال داشتن 

 احترام گذاشتن به خود و دیگران 

  ل رفتار خودپذیرفتن مسئولیت در قبا 

  توجه کردن به احساس و عقاید دیگران 

  مسئولیت پذیر بودن در قبال وظیفه 

  صادق و صریح بودن و تمایل به بازخورگرفتن از دیگران داشتن 

 

 . نگرش نسبت به شغل5
 همخوانی هاآن رشد به نیاز شدت با و دارد امر این به نسبت آنها مثبت نگرش از نشان شغل؛ اصلی ابعاد به نسبت افراد درست نگرش

 بودن تاهمی با تجربه روانی؛ حالت سه شود ایجاد شغلی های فرصت ؛ افراد سطح رشد به نیاز و نگرش با متناسب اگر بنابراین دارد.

 یفیتک اب کاری عملکرد زیاد، درونی انگیزه پیامد؛ که کنند می تجربه را کاری فعالیت نتایج از اطالع و کار در مسوولیت تجربه کار،

 .داشت خواهد همراه به را پایین خدمت ترک و غیبت زیاد، شغلی رضایت باال،

 

 . طرز رفتار۶
برخورد  یرا دارد. ما در طول روز با افراد مختلف یخاص یو رفتار ها تیاجتماع ، خانواده و خودش شخص طیبسته به مح یهر فرد

 کند. یادیز اریتواند به ما کمک بس ی، م مینبا آنها صحبت و رفتار ک دیچگونه با میبدان نکهی. ا میدار
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ما همواره با افرادی در زندگی مواجه می باشیم کـه درک کردن و مصاحبت با آنها تا حدودی دشوار است. ایـنـگـونـه افراد که از 

 .ر بیاییمدید ما ممکن است غیر عادی بـه نظر آیـنـد، درهمه جا وجود دارند و ما مجبوریم که به نوعی با آنها کنا

 گردند. از حالت یهم م تیشناخت شخص یبرا ییکنند، به دنبال نشانه ها یرا مالقات م گریبار همد نیاول یکه دو نفر برا یمانز

طرف مقابل را تا  تیشخص دیتوان یهستند که به کمک آنها م ییراهها یجواب دادن به تلفن همراه، همگ وهیدست گرفته تا ش

 .دیده صیتشخ یحدود

 

 عبارتند از: می توانند باشد در مورد طرز رفتاری از رایج ترین رفتارها را که معیاری برای قضاوت برخ

 های فردحالت دست 

 یوقت شناس 

 و خوردن طرز نگاه هنگام نوشیدن  

 جویدن ناخن ها 

 نوشته فرد دست خط 

  تماس چشمینحوه 

  کردن گوشینحوه  وزمان های بررسی 

 

 و تن صدا انی. طرز ب۷
نتوانیم از صدای خود به خوبی استفاده کنیم و یک نواخت صحبت کنیم، بدون هیچ تردیدی توجه همه مخاطبان را از دست اگر ما 

 .خواهیم داد

یک ارتباط موفقیت آمیز از سه بخش اساسی تشکیل شده است: کلماتی که استفاده می کنید، تن صدا شما و زبان بدنتان در گفتگو  

ن تصور که مشتریان یا مخاطبان ما قادر به دیدن ما به صورت فیزیکی نیستند و ما قرار است پشت تلفن و با و مکالمه با بقیه. با ای

فن بیانمان آن ها را راضی نگه داریم بعد از کلماتی که انتخاب می کنیم این تن صدا هر کسی است که موفقیت یا عدم موفقیت او 

 را در ارتباط مشخص می نماید

زندگی بسیار مشهود است. مثال وقتی که با واکنش های منفی و اغلب دور از انتظار دیگران رو به رو می شویم، مثل  تاثیر تن صدا در

حالت سکوت بقیه، این به خودی خود می تواند نشانه خوبی برای آگاه شدن گوینده نسبت به تن صدایش باشد. در واقع در چنین 

 ..ثیر تن صدای خود را روی واکنش مخاطبانش احساس کندمواردی گوینده آگاه خیلی خوب می تواند تا

 

 روانشناسی در همین فایل مراجعه نمایید. سواالت به بخش یسواالت روانشناخت نهیدر زم شتریهر چه ب یجهت آمادگ
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 ومدفصل 
 (ی/روانشناختی)روانشناس یورود به جلسه مصاحبه تخصص یآمادگ

 

 سه مصاحبهآمادگی ها و دانستنی های مهم برای جل

، به هدف دنیممکن است رس صورتنیا ری. در غدیابتدا نقاط ضعف آن را خوب بدان دیبا یرمادیغ ای یغلبه بر هر عنصر ماد یبرا

 یهایبا کاست ی. پس آشنائستین یقاعده مستثن نیااز  زیاست و مصاحبه ن یاصل کل کی ریشود. جمله اخ رممکنیغ ایمشکل 

مورد  میتر شدن مفاه. جهت ملموسشودینظر مبه یضرور اریدر آن بس قیو توف یروزیآن، جهت پمصاحبه و نقاط ضعف پروسه 

 .دیهست یمصاحبه شغل کی تیشما در موقع میکنیبحث، فرض م

وب شونده خمصاحبه کی. آورندیبه عمل م یبهتر یابیبا آنها دارند ارز یکه نظرات مشابه یشوندگانکنندگان از مصاحبهمصاحبه

ا حدس گر رمصاحبه یشخص یهایژگیبتواند چند پارامتر از و عیشناس، سرروان کیوگو خواهد شد که مثل مسلط به جو گفت ینزما

 .دیگر انتخاب کنمانند مصاحبه یتیدر نشستن هم وضع شودیم هیتوص یکه حت جاستنیابزند. جالب 

توجه  شتریاست، ب یکه فعل آنها منف یگران به جمالتاآگاهانه مصاحبهن یعنیدارند.  تیاهم شتریب یها جمالت با بار منفدر مصاحبه

 .دیمراقب باش ی. پس در هنگام استفاده از جمالت منفشوندیم قیآنها دق یو رو کنندیم

 در جلسه مصاحبه    جهت حضور رنگ مناسب لباس و انتخاب  تیهما

زده استفاده کنند، واکس یهاشلوار و لباس مرتب همراه با کفشاز کت و الزم است که داوطلبان برای حضور در جلسه مصاحبه 

که باعث سردرد نشود و  یعطر د،یخود را مرتب کنند. حتما عطر بزن یبروند و موها شگاهیمرتب باشد و بهتر است به آرا شانیموها

ق استفاده نکنند. بهتر است از کت و شلوار پرزرق و بر یهاها هرگز از لباس. خانماوردیشما جذبه ب یداشته باشد تا برا یمطبوع یبو

ا چادر به ب دیستین ی. اگر چادردیاز پوشش چادر خود استفاده کن دیهست یاگر چادر ایمانتو و شلوار و مقنعه  ایزنانه با مقنعه فرم 

ال لباس عزا، مث شود؛یماستفاده  ییجا یهر لباس برا دی. به خاطر داشته باشدیکه هست دیباش یهمان کس دیکن ی. سعدیمصاحبه نرو

 و لباس محل کار باهم متفاوت هستند.  کینکیلباس پ ،یلباس عروس

نشاندهنده  دیو سف یلباس در مصاحبه باشد. خاکستر یرنگ برا نیتواند به عنوان مطمئن تر یم یرنگ، رنگ آب یبر اساس روانشناس

نشاندهنده قدرتمند و مطمئن بودن است.  ین  و رنگ مشکشد ردتمندبودن است. رنگ قرمز باعث احساس ق یو منطق کیستماتیس

 .     دیرا بساز تیخالق ریتصو دیبخواه نکهیمگر ا دیاجتناب کن یسبز و زرد و صورت یاز رنگها

 آیا بهتر است قبل از حضور در جلسه مصاحبه صبحانه میل شود؟

ا نشوید.برای بیان توانایی هایتان باید ب شارفتا دچار افت  یدنباش یمعده خال با و صرف کنیدصبحانه قبل از حضور در جلسه حتماً 

 .انرژی و سرحال باشید

 چه مواردی در ابتدای ورود به جلسه مصاحبه مطرح می شود؟

اند که این معرفی می تو دیکنیم یمعرف یبصورت کل ان راخودتبه حلسه مصاحبه معموالً از شما خواسته می شود که ورود  یدر ابتدا

  رد زیر باشد:شامل موا
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 خود: یوگرافیبالف( معرفی 

 تاهل و مهل سکونت تیو وضع سن 

 داوطلب یلیدر مورد رشته تحص حیتوض 

 یآموزش یهاو دوره یپژوهش یهاتیفعال  

 خانواده: یوگرافیبب( 

 اعضا خانواده و شغل آنها یمعرف 

رای تصدی شغل مورد نظر و ارائه مختصری از ویژگی معموالً در مرحله مصاحبه استخدام، بعد از بررسی رزومه و مشخصات اولیه ب

 های فردی ، تیم مصاحبه گر با توجه به شناخت اولیه که از فرد کارجو کسب می نمایند؛ وارد چالش مصاحبه روانشناختی  می شوند.

وی تحصیلی بیان دشه از سبه عنوان مثال اگر فردی ؛ به رشته تحصیلی خود در زمینه اشاره نماید؛ سواالت مصاحبه پیرامون رشته 

فرد شکل خواهند گرفت و یا اگر فرد از داتشن سابقه کار و تجربه در سمت هاس ضغلی دیگری صحبت به میان آورد؛ با توجه به این 

اطالعات اولیه، سواالت چالشی تخصصی و روانشناختی در مورد حیطه کاری و نحوه تعامل فرد در موقعیت شغلی قبلی مورد سوال 

 خواهد گرفتقرار 

 لذا هدایت صحیح این روند در مسیر توانایی ها و قابلیت هایی که داریم خود یک مهارت مهم می باشد .

دهی به سواالت می تواند تداعی کننده احساس شما نسبت به خود و جامعه و نیز بیان و پاسخ نحوه  یاستخدام یهادر مصاحبه

 ذا توجه به موارد مهم  زیر در این زمینه بسیار کلیدی می باشد.داشتن آمادگی برای پذیرش مناصب شغلی باشد.ل

 

 حاالت رفتاری و روحیات فردی در جلسه مصاحبه

وجود دارند که توسط آنها  یها همواره وجود دارند. در واقع نکاتسئوال در مصاحبه یچند سر دهدیمحققان نشان م یهایبررس

 .ستیاز لطف ن یمناسب به هر کدام، خال ینستن پاسخ. داشوندیم دهیشوندگان به چالش کشمصاحبه

است  حالت آن نیسئوال بهتر نیدر پاسخ به ا “ست؟یشما چیا ضعف  نقطه قوت  نیتربزرگ” شودیاز شما سئوال م دیفرض کن( 1

غرور خاطرنشان  گذشته را با افتخار و یهایابیو کام دیگذشته خود ببال ی. به دستاوردهادیکن میاز خود ترس یکه چهره موفق

 ذکر این نکته الزم هست که از بزرگنمایی بیش از حد توانایی های خودتان نیز اجتناب کنید. .دیکن

س دارم من وسوا” دیگر نقطه قوت باشد. مثالً بگوئآن سازمان و مصاحبه دیکه از د دیکن انیب یزینقطه ضعف خود را چ دیکن یسع

 .“آزاردیمرا م یوسواس گاه نین انجام دهم و انحو ممک نیمحوله را به بهتر یکه کارها

ز ا یابا اعتماد به نفس و شمرده و البته با متانت خالصهبهتر است .“ دیکن فیخود را در چند جمله توص”به سوال در پاسخ ( 2

، مثل اصالت گرید یمترهاپارا رامونی. بحث پدیکن انیخود را ب یعمل یهاکه تنها مهارت شودیم دی. تاکدیخود را شرح ده یهامهارت

واره . همدیجلوه ده یخود را قو گرانیتوسط د دینکن سعی هرگز. هستند ناکارآمد …و  یارتباطات خانوادگ ،یشرافت، روابط اجتماع

 .دیصفات مثبت خود را ذکر کن

که  دیشما باشد. نشان ده قهیاز تنوع در سل یکه حاک دیپاسخ ده یطور “د؟یگذرانیاوقات فراغت خود را چگونه م” دندیاگر پرس( 3

 یمثل ابوعل یبزرگان یبه زندگان دیمثال رجوع کن ی. براستیو متکامل ن یعموماً متعال یبعدتک یهامغز انسان رای. زدیستین یبعدتک
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 ،یعلم یهانهیزم یافراد در تمام نیکه ا دید دخواهی …و  یبرتراند راسل، استاد عالمه جعفر ،یحساب وفسورپر ن،یشتیان نا،یس

 گفتن دارند. یبرا یاریبس یهاحرف ،یو هنر یفرهنگ

 باب طبع شماست. یکار طیجو و مح که چه دیپاسخ ده حیکامالً صر “د؟یپسندیشغل را م نیا زیچ چه( ”۴

قل تشما مس ایکه آ کندیسئوال مشخص م نیپاسخ به ا “د؟یسرپرست خود دار ای ریاز مد یچه توقعات”ممکن است سئوال شود ( 5

 یریگمیکه تصم یمطلق به مافوق در اکثر موارد کمال است و در مشاغل یها، وابستگمثل ارتش ی. در جاهائدیاوابسته ای دیهست

 .شودیمحسوب م ریخط یتوانائ کیاستقالل،  ،یو روابط عموم یابیمهم است مثل امور بازار یفرد

 یو عمل نیپرسش و پاسخ را شروع کند. ا ریتا او دوباره مس دیبمانمصاحبت سکوت کرد، شما منتظر  نیگر در حاگر مصاحبه( ۶

 صبور؟ ای دیعجول هست ای. آریخ ای دیشما تحمل ابهام را دار ایاست که آ نیا صیتشخ یبرا

پاسخ  رشما هستند. د زهیو انگ شهیفکر و اند یاصل نهیدر واقع دنباله زم دند،یپرس یکه اگر از شما سئواالت خصوصنکته آخر آن( ۷

ئواالت دسته س نیا یبه روند پاسخگوئ شتریتسلط ب ی( و برادی)از کوره در نرو دیسئواالت الزم است به خود مسلط باش نیبه ا

ده و جواب کر دایپاسخ را پ نیو بهتر دیتا زمان داشته باش دیگر را با سئوال پاسخ داده و طفره رومصاحبه لسئوا یگاهگاه دیتوانیم

 .دیده

 دی. اگر نتوانستکندیرا خراب م جهینت ناًیقی یقراریو ب یدارد، حفظ آرامش است. دستپاچگ تیدر روز مصاحبه اهم چه نآ اصوالً

تمام  یراب طیاست و شرا یمصاحبه نسب رایز دیخود را نباز دیکن یسع “دانمینم” دیو در پاسخ تنها گفت دیرا بده یپاسخ سئوال

 است. کسانیشوندگان مصاحبه

  دییرا هم نگو زیچاما همه دییگز دروغ نگوهر (8

 یرویپ تاسیس کیاما بهتر است در پاسخ به سواالت از  دییدروغ نگو وقتچیه د؛یصادق باش یدر طول مصاحبه استخدام دیکن یسع

 یمنف ازیامت کیشما  یابر نیا دیاشده ریبا کارفرما درگ ی. مثال اگر در سرکار قبلدییگر بگورا به مصاحبه زیچهمه ستیالزم ن د؛یکن

اما اگر سوال شد بهتر است با لحن  د،یموضوع صحبت کن نیدر مورد ا ستین یازیخصوص نشد ن نیدر ا یلخواهد داشت. اگر سوا

 . دیسوال را بده نیمثبت اما نه دروغ پاسخ ا

 از زبان بدن  ستهیاستفاده شا (9

ست چند ا یفقط کاف د،یکالس آموزش زبان بدن برو کیبه  ستی. قرار ندیبراستفاده الزم را ب نیزمان مصاحبه از زبان بدن بهتر در

ت درست کار و استفاده از حرکا یکه دانستن روانشناس دیداشته باش ادی. به دیریبگ ادیحرکت که با موضوع مورد بحث مرتبط است را 

در هنگام ورود به اتاق مصاحبه فورا به چشمان  خواهد بود. بهتر است تیشما به موفق دنیگام در رس نیتربزرگ یبدن در کل زندگ

نگاه در چشمان هرکس شما را تا  نیاول شهیهم دی(. به خاطر داشته باشدیگر براق نشو)به چشمان مصاحبه دیگر نگاه کنمصاحبه

 دییمت تابه عال کندیگر صحبت مکه مصاحبه ی. بهتر است در زمانتخواهد گذاش یدر حافظه آن شخص باق یطوالن یهازمان

 .دیکن یاو را همراه یاوقات با لبخند یو گاه دیطور نرمال تکان دهاو، سر خود را به یهاصحبت

از هر  بلکه بهتر است دیهرگز از انگشت اشاره خود استفاده نکن دیکه قرار است شما صحبت کن ی. زماندیاو را قطع نکن یهاصحبت

 شما یهاگر از حرفمصاحبه گذاردیو نم دهدینفس مبه شما اعتمادبه نیا د،یجام دهکار را ان نیبا کف دست باز، ا ایدو دست خود 

بزرگ به فرد مقابل خواهد بود بلکه بهتر است به  یاحترامیب کیچون  دیندازیهم ن یخود را رو یپا صاحبهم انیخسته شود. تا پا

 . دیخود را تکان نده ی. هرگز پاهادیرا کنار هم قرار ده تانیاحترام آن شخص و مجموعه و به احترام خودتان پاها
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       مصاحبه حفط اعتماد به نفس و دوری از استرس در جلسه 

یکی از مواردی که سبب می شود فرد در ارائه توانایی ها و بیان صحیح مطالب دچار مشکل شود، داشتن استرس و اضطراب و عدم 

 وجود اعتماد به نفس حقیقی هست.

موارد نیاز هست که با روشهایی مثل توکل بر خدا، انجام چند دم و بازدم عمیق، قدم زدن؛ نوشیدن یک لیوان آب و سایر  برخی

داشتن اعتماد به نفس و  احساسات اضطرابی رو از خود دور کرده و با آرامش کافی در جلسه مصاحبه حاضر شد. راهکارهای دیگر

شاید یکی از مهمترین نکاتی هست که باید از طریق تمرین و تکرار و حفط تمرکز ذهنی  حفط آرامش در جلسه مصاحبه روانشناختی

 به آن دست یافت.

گاهی وقت ها وجود اعتماد به نفس کاذب هم مشکل ساز می شود.برفرض شما اگر مدرک برنامه نویسی یا مدرک دوره های زبان 

ر صورت ارائه مدرک به سواالت مرتبط در آن حوزه هم بتوانید پاسخگو انگلیسی دارید بهتر هست که به مفاهیم آن مسط باشید تا د

باشید؛ زیرا این انتظار از شما وجود دارد که فردی که این مدرک را گرفته، باید حتماً در این زمینه از دانش تخصصی خوبی برخودار 

 باشد.

گفتن دروغ و بیان غلوآمیز توانایی ها و  تخصصتان  دروغ و عدم صداق یکی از عوامل ایجاد کننده اعتماد به نفس کاذب هست.از

اجتناب کنید. در گفتار  و پاسخ های خود صداقت داشته باشید و آمادگی به چالش کشیده شدن در مورد مطالبی که بیان می کنید 

 را داشته باشید.

 

  یمیکار تتوانایی شخصیتی در انجام 
 

هد. به نشان د یرا به خوب زیبرانگچالش طیو در شرا گرانیدر کار با دیتان هاییتوانا که دیدار ازیدست، شما ن نیاز ا یسواالت یبرا

 .دیفکر کن یتیاختالفات شخص ایسخت پروژه  یهاتیمحدود ،یمیکار ت یهاتعارض

 .نسبت به شما بود یکامال متفاوت تیشخص یکه دارا دیشد یبا شخص یکه مجبور به همکار دیصحبت کن یزمان یدرباره. 1

 د؟ی. چطور آن را برطرف کرددیشما اتفاق افتاد مثال بزن یمیرا که در کار ت ییهااز تعارض یکی. 2

کار  نیا دیچطور توانست تی. در نهادیحرف بزن د،یرو بوداز افراد مهم با مشکل روبه یکیارتباط با  یبرقرار یکه برا یزمان یدرباره. 3

 .دیرا انجام بده

 یزمان . دربارهمیکن یریتا از وقوع آنها جلوگ میزمان را به عقب برگردان خواهدیکه دلمان م میشویم یهاتدچار اشتبا یما همگ. ۴

 .دیکردیوفصل محل یگریاز همکاران خود را به نحو د یکیاختالف با  دیکه دوست داشت دیصحبت کن

  د؟یچه کار کرد طیشرا نیکه اصال پاسخگو نبود. در ا دیردکیم افتیدر یاز فرد یاطالعات دیکه شما با دیصحبت کن یزمان یدرباره. 5

 

 پذیری و تعامل در موقیت های سخت کاری سازشمیزان 

 
سواالت این بخش در حقیقت می خواهند که میزان انطباق شما با موقعیت های کاری و چگونگی مواجه شدن با مواردی که منجر 

 هد.به عدم موفقیت شما شده را مورد بررسی قرار د

 د؟یافتاد و چطور از پس آن فشارها برآمد ی. چه اتفاقدیبود یادیز اریفشار بس ریکه ز دیصحبت کن یزمان یدرباره. ۶
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ا چطور بر شما گذاشت و شم یریچه تأث راتییتغ نیبود. ا راتییتغ یشرکت شما در حال اِعمال برخ ای میکه ت دیفکر کن یبه زمان. ۷

 د؟یار شوسازگ راتییبا آن تغ دیتوانست

 د؟یو اصول کار خود چه کار کرد طیشناخت شرا ی. برادیکارتان صحبت کن نیاول یدرباره. 8

 .دیمثال بزن د،یشو یسخت به خودتان متک طیشرا کیاز  ییرها یبرا دیکه مجبور شد یزمان یدرباره. 9

 د؟یر آمدکنا تیوضع نی. چطور با ادیصحبت کن دیکه با شکست مواجه شد یزمان یدرباره .11

 

 در تصدی مسئولیت ها زمان تیریمد یهامهارت

 

 یدهانآنها را سازم یهمه یبه خوب دیبا د،یرا برعهده داشت تیمسئول نیکه چند یصحبت کردن در خصوص زمان یبرا گر،یعبارت د به

 .دیکن یکسب آمادگ د،یدادیاز موعد انجام م شیکارها را پ یو همه دیکردیم

 .دیصحبت کن دیداشتیم یکیاستراتژ یمهم خود برنامه یهاتیبرآوردن اولو یبرا دیکه با ینزما  درباره. 11

در زمان مقرر خود  زی. چطور به همه چدیده حیتوض دیآن را بر عهده داشت تیریکه مد یمدت یطوالن یپروژه کیدر خصوص . 12

 د؟یکرد یدگیرس

. دیشما به شدت باال بود صحبت کن یهاتیکه حجم مسئول یزمان ی. دربارهتسین ریپذکارها امکان یاوقات انجام همه یگاه. 13

 د؟یکردیم تیریچطور آنها را مد

 د؟یرس دیکه به اهداف خود خواه دیشدی. چطور مطمئن مدیکرده بود نییخودتان هدف تع یکه برا دیصحبت کن یزمان  درباره. 1۴

 د؟یکردیم یدگیبه امور رس تیوضع نی. چطور در ادیمثال بزن دیکردیم تیریدرا م تیمسئول نیچند دیکه با یدر خصوص زمان. 15
 

 ی در محیط کارارتباط یهامهارت

 

که  یزیحال، چ نی. با ادهدیم لیتشک زیروزمره را ن یاز زندگ یاز مشاغل است، بلکه بخش یاریاز کار بس یارتباطات نه تنها بخش

 .دیشیندیخود ب یاقدامات مقدمات ای یفکر ندیراف یربارهاست که د نیا دیبه خاطر داشته باش دیبا

 .دیشما به امور نگاه کنند، مثال بزن دیکه از د دیمتقاعد کن تیرا با موفق یشخص دیکه توانست یزمان یدرباره. 1۶

رف شما را ح یهمگ نکهیاز ا نانیکسب اطم ی. برادیرا بر عهده داشت یفن یکارشناس تیکه مسئول دیصحبت کن یزمان یدرباره. 22

 د؟یچکار کرد شوند،یمتوجه م

 .دیدادیانتقال م تانمینظرات خود را به ت یبر ارتباطات نوشتار هیبا تک دیبایکه م دیصحبت کن یزمان یدرباره. 1۷

 نیس اچطور از پ .دیمثال بزن د،یدادیم حیخود توض دیناام انیاز مشتر یکیرا به  دهیچیکامال پ یزیچ دیکه با یدر خصوص زمان. 18

 د؟یبرآمد تیوضع

 چه بود؟ تیموفق نیا لیدال د،یموفق خود صحبت کن یهااز ارائه یکی یدرباره. 19

 

 برای انجام کار حیطه تخصصی  زهیو انگ ارزش

 

 دهدیم زهیکه به شما انگ ییزهایاز چ یکه شناخت بهتر شوندیمطرح م لیدل نیدر واقع به ا یاز سواالتِ در ظاهر تصادف یاریبس

 خصوص نباشد. نیدر ا حایاگر سوال صر یموضوع را مورد توجه قرار خواهد داد حت نیحاصل شود. پاسخ شما به طور مشخص ا

 .دییخود بگو یاحرفه تیموفق نیدر خصوص پرافتخارتر. 21
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اصالح آن  یان ابتکار عمل را براخودت دیباش گرانیآنکه منتظر د یو به جا دیبود یکه شاهد مشکل دیصحبت کن یزمان یدرباره. 21

 د؟یبه دست گرفت

 د؟یکنار آمد تیوضع نیبر کار شما نبود. چطور با ا یگونه نظارت چیه ای دیبود دیکه تحت نظارت شد دیصحبت کن یزمان یدرباره. 22

 داشت؟ ییهایدشوار ای ناتجایکار چه ه نی. ادیبزن یمثال د،یوارد کن تیدر کار خود خالق دیتوانستیکه م یزمان یدرباره. 23

  رد؟یصورت بگ توانستیم ییچه کارها طیبهتر شدن شرا ی. برادیصحبت کن دیبود یکه از کار خود ناراض یدر خصوص زمان. 2۴
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 ومصل سف

 اشد.می ب سازمان ها و ارگانهااین مبحث حاوی نمونه سواالت مربوط به بخش مصاحبه روانشناسی 

 

 

 روانشناسی مشترک برای همه سازمانهاسواالت 
 

 انجام داد؟  شودیم ییکاغذ چه کارها نیبا ا د،یدار A4کاغذ  کی تصور کنید -1

 د؟یدار یچه نکات مثبت و منف -2

 د؟یدار ین چه انتظارااز همسرت -3

 ؟نشان می دهید یچه عکس العمل د،یازدواج کن یگریخانواده گفت با کس د دیرو انتخاب کرد یو کس دیازدواج کن دیاگر خواست  -۴

 د؟یکنیمطالعه م ییچه کتاب ها -5

 د؟ینداتابستان چند کتاب خو د؟ینداکه خو یکتاب نیآخر -۶

 د؟یانجام داد یتا به حال کار گروه -۷

 د؟یسرگروه باش دیدوست دار د؟یعالقه دار یکار گروه -8

 ؟دییبفرما ان رات مهم یژگیو -9

 د؟یدیبه اعتمادبه نفستون م یچه نمره ا 21ا ت 1از  -11

 دارد؟ ییها یژگیسالمت روان چه و یفرد دارا -11

 و انتقادش به جا هم نباشه دیکنیچکار م دیجمع انتقاد بشو یاگه تو -12

 ست؟یچ ندهیآ یهدف شما برا -13

 ؟به خونه شما ادیروزنامه م یهر چند روز -1۴

 ست؟یشما چ یتیصفت شخص نیمهمتر -15

 د؟یکنمی حل چطور همسرت با رو انتعارضات -1۶

 د؟یشرکت کرد یاستخدام یچند بار در آزمون ها -1۷

 د؟یکنیبا هم نساختن چه کار م همسر داشتید و تا  اگر دو -18

 چه؟ یعنیعزت نفس  -19

 ست؟یچ ه شمابرنام شویداگر قبول  ست؟یبرنامه شما چ دیاگر قبول نشو -21

 ؟دییرا بگو انخودت یبارز اخالق یژگیو کی-21

 ؟دیکن یچکار م شوید یعصبان راگ-22

 ؟دیترجمه دار ایمقاله،پژوهش -23

 ؟دیاستخدام رفته ا یقبال کجا برا-2۴

 ؟دیه اچرا ازدواج نکرد-25

 ؟ستیچ هیدرباره تنب شمانظر-2۶

 ارشد چند شد؟رتبه  چند شد؟شما  یرتبه کنکور کارشناس-2۷

 ؟ددیگریه کر چه زمانیخرین بار آ -28

 ؟است شده شما خرین بار چه انتقادی بهآ؟ هستید انتقاد پذیر -29

 ؟ه هستچ شما نقاط ضعف -31

 ؟ه هستچ شما نقاط قوت -31
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 مشترک برای همه سازمانها یسواالت روانشناسادامه 
 

 

 و موضوع آن چه بود؟بود  کدام ن کتابی که خواندیدخریآ؟ انیدکتاب میخو  -32

 ؟چی بود ن بارخریآ؟ ددروغ میگیآیا  -33

 ؟ویدعصبانی میشیآیا  -3۴

 ؟هست ههای غلبه بر عصبانیت شخص شما چیرا -35

 ؟دغلبه میکنی آن به طور؟ چویداسترسی میشیآیا دچار حاالت  -3۶

 ؟دسر حال و پر انرژی هستی ها صبحآیا  -3۷

 ؟دمیخوابی ها چه زمانی شب -38

 ؟دچیکار میکنی کنده خستشما را اگه کار  -39

 خودتان را به انگلیسی معرفی کنید.-۴1

 ؟ چرا ؟داوقاغت فراقت چیکار میکنی -۴1

 ؟دبه دیگران ثابت کنی ان راخودت دکجا تونستی -۴1

 ؟ی شما در اوقات فراغت چی هستندسر گرمی ها-۴2

 اهل جمع های شلوغ هستید ؟ -۴3

 ت؟رشته کالم دست شماس؛ آیا یدووارد جمع میش -۴۴

 ؟شما در پاسخ چه کار کردید؟ چرا؟ است تحمیل شده ه شمایا تا به حال چیزی بآ -۴5

 د؟یکن یقبول م ؛نباشد انکرد که در توانت شنهادیپ یکار شما به یاگر کس-۴۶

 را مطالعه می کنید؟کتابهای غیر درسی کدام -۴۷

 ید.بگتان رستانیدبدوران خاطره از  کی-۴8

 چی هست؟ ل آیندهسا 11مسیر و هدفت در  -۴9

 به جهان اطراف چه هست؟نسبت  ناگاهتدید-51

 درونگرا؟ ایهستید  ییبرونگراآیا انسان -51

 ؟دیکنیم کاریچ ه شود؛داد شما رشوه به شنهادیپ اگه-52

 هست و چرا؟ تیکدام در اولو داتشه باشیدو ارباب رجوع هم  دوقت اذان باش اگه-53

با وجود اینکه همیشه برا خواندن نماز در اول وقت تاکید شده، اما در برخی موارد هم بنا به شرایط بدهی: مونه جهت آشنایی با نحوه جواپاسخ ن

پیش آمده، نخواندن نماز اول وقت دلیل بر بی توجهی به خداوند متعال  ویا سبک شمردن نماز نیست ، و خدمت به خلق نیر خود در مصداق 

وظایف خود را  دم و انجام کارهای آنها دارم حقوق دریافت می کنم  و نیاز هست که از این بابتخدمت به خداست .من در قبال خدمت به مر

 یبه درستی انجام دهم.البته این مورد بستگی به نوع کار ارباب رجوع هم داره در مواقعی که چند دقیقه تاخیر در روند کار ارباب رجوه خلل

کار آنها رسیدگی می کنم و اگر کار ایشان خیلی ضروری هست سعی می کنم کار ایشون رو انجام  ایجاد نمی کند؛ اول نماز را خوانده و بعد به

 بدهم.

 د؟یکنیدنبال م یقیاز چه طر را اخبار-5۴

 دییبفرما را دیشده ا رفتهیکه در آن پذ یارگان فیوظا-55

 دییبفرما را دیشده ا رفتهیکه در آن پذ یارگان سیرئ فیوظا-5۶

  دیریگ یم یمیکنند شما چه تصم شنهادیشغل به شما پ نیبهتر از ا یلشغ یاگر زمان -5۷

 ست؟یشما چتخصصی  فیوظا دیشو رفتهیپذ اگر-58

 



  

 18 | صفحه

 

 

 مشترک برای همه سازمانها یسواالت روانشناسادامه 
 

 

 

 م؟یخوانیم یچرا نماز را به عرب م؟یخوانینماز م چرا-59

 ؟شرایط محل زندگی خود را برای ما توضیح دهید-۶1

 س؟یرئ ای دیعضو باش دیگروه دوست دار در -۶1

 ی شما در آینده چی هست؟آرزوها-۶2

 د؟یکنیم اره کچدر جامعه  تیانسان جیترو یبرا-۶3

 د؟یکنیم باز یوره طچرا  در قفل شده-۶۴

 ؟وییدبگ رایمانب شود یم ار یزندگ در انهدفت نیمهمتر-۶5

   ود دارد و چطور با آنها برخورد می کنید؟وج یزندگ در یچه معضالت مهم-۶۶

 ؟دیدار یتیچطور شخص دیکنیفکر م انخودت-۶۷

 ؟دیاعتماد کن گرانیبه د دیناتویمآیا -۶8

 چند تا از آنها را بگویید؟ ؟وجود داشته است ییتهایچه محدود شده اید؟ یزندگدچار چه تنگناهایی در -۶9

 چی هست؟رفتن سرکار بعد  یزندگ یبرا ه شمارنامب-۷1

 ؟دیکن جادیا یکار یو زندگ یشخص یزندگ نیتعادل ب هیدخوایم چطور-۷1

 ؟د؟ چه ساعتی بیدار شدی دچه ساعتی خوابیدی و یددیشب چیکار کرد-۷2

 نمره بدهید،چه نمره ای را برای خود اختصاص می دهید؟ 21تا  1اگر قرار باشه به میران عزت نفس خود از -۷3

 الزم هست که داشته باشند؟ آیا برای بانوان غرور-۷۴

 چگونه خواهد بود؟کار با همکار نامحرم  طیمحنحوه برخورد شما در -۷5

 د؟یکنیچکار م نندرفتار ک شما با یعصبان تانمادر شوهر ایاگه پدر شوهر -۷۶

 خیر؟ ای هیددیادامه مد؛ آیا به کارتون ینیبب یعدالت یبدر محیط کاری اگه -۷۷

 شرکت کرده اید؟ یآموزش یهاو دوره یپژوهش یهاتیفعالدر چه نوع -۷8

 ؟دیکن یچکار م نید؛ک دایمد بهتر پآبهتر با در کار رگیاگه چند سال د-۷9

 خود را کنترل می کنید؟ استرساگر در محیطی دچار استرس شوید، چطور -81
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 19 | صفحه

 

 

 کاریسواالت تخصصی مربوط به حیطه  یروانشناس مصاحبه

 

 

 (یکار طهی)مربوط به ح سازمان ها و ارگان ها یسواالت روانشناس
 

 

 د؟یکنیقبول م د،یکن سیتدر ییاگر از شما بخواهند در کالس اول ابتدا -1

 دیکن فیتعر لین در دوران تحصااز معلم خوبت یخاطره ا -2

 د؟یکن زهیانگ جادین اادانش آموزانت یبرا دیتوانیچطور م -3

 شود؟یدانش آموز م شرفتین باعث پکتک زد -۴

 د؟یمعلم بشو دیخوایو م دیشغل و انتخاب کرد نیچرا ا -5

 به نماز خواندن کند؟ بیانواده خود را ترغش آموز نماز خوان بشود، بتواند خخود دان نکهیدانش آموز که عالوه بر ا یبرا دیدار یچه راهکار -۶

 ماه به چه صورت است؟ 9 یو در طفعال در کالس  شین با بچه پانحوه برخوردت -۷

 چه هست؟ یعاد یبا بچه ها یاستثنائ یبچه ها قینظر شما در مورد تلف -8

 ست؟یچ یارزش یدوگانگ -9

 د؟یمعلم بشو یخوایحال چرا م نیهست، با ا یاز معلم شتریبازار آزاد حقوق اش ب -11

 ؟دییبفرما را یمشغل پدرت و معل نیب ی؟ شباهت ها و تفاوت هاچیست ناشغل پدرت -11

 ؟را بگویید ناو اسم بچه هات دیکن فیو توص تونیسال بعد هست و زندگ 11و  دیاستخدام شد دیفرض کن -12

 د؟یدار سیسابقه تدر -13

 د؟یبریم ییچه مکان ها حیتفر دیدانش آموزانتون و ببر دیاگر بخوا -1۴

 هست؟ یروش به نظرتون چه ییدانش آموزان ابتدا یبرا سیروش تدر نیبهتر -15

 د؟یکنیکنه چه کار م بتیاز دانش آموزانتون چند جلسه پشت سر هم غ یکیاگر  -1۶

 د؟یکنینداره چه کار م لیقصد ادامه تحص یاز دانش آموزانتون بخاطر مشکل مال یکی دیاگر متوجه بش -1۷

 د؟یکنیاگر بچه طالق در کالست باشه چه کار م -18

 لشیاموب یبا گوش یکیاز بچه ها به سمتت آشغال پرت کنه و  یکیکالس و پس از وارد شدن به کالس  سر یریکه م یباش یاگر روز اول -19

 د؟یکنینشسته چه کار م یاز دانش آموزان منزو یکیکنه و  یباز

 د؟یچکار مکن خوامیبچه بهتون بگه معلم پارسالمو م کیاگر  -21

 د؟یدانیچه م یریادگیدر مورد اختالالت  -21

 داشته باشید چه کار میکنید؟(در کلالس یتوجهاختالل کم) adhd بچه دچار ارتااگر چه  -22

چه  ضعیف هستو درسش  هست باطضان یهمچنان در کالس ب یول دمصرف میکن یش را همداشته باشید که داروها adhd ک فرداگر ی -23

 میکنید؟ ی با اوکار

 ست؟یاز دانش چ زیغ یمهم معلم هیژگیو -2۴

 د؟یکنیو انتخاب م یچه کار دینشواگر معلم  -25

 د؟یکنیچه م کنهیمسخره م ار گهید یسرکالس بچه  میکه دا یبا بچه ا -2۶

 یبرا یدانش آموز توان مال نیا د؟یکنیداره و سطح کالسش واسش کمه چکار م ییتوانا یلیخ کنهیکه فکر م دیداشته باش یاگر دانش آموز -2۷

 ندارد. یردولتیرفتن به مدارس غ

 

 



  

 20 | صفحه

 

 

 (یکار طهی)مربوط به ح سازمان ها و ارگان ها یسواالت روانشناسادامه 
 
 

 
 

 د؟یکنیچه کار م دیایاز شما خوشش ن یدانش آموز نیاگر والد -28

 د؟یکنیچطورحل م ادانش آموز ر یاختالف و دعوا  -29

 د؟یکنیچه م دیکه وقت اضافه در کالس داشته باش یدر صورت -31

 دیداشته باش قهیدق کیدر حد  سیتدر کی -31

 ست؟یمعلم خوب چ کی یها یژگیو نیمهمتر -32

 د؟یشغل و انتخاب کرد نیچه ا یکم هست، برا یحقوق معلم -33

 ست؟یبچه ها چ دنیعلت ناخن جو -3۴

 د؟یدار یسر کالس بخوابه چه عکس العمل یاگر دانش آموز -35

 د؟یکنیم کاریچ کند؛ نیبه شما توه ندانش آموزا یو جلو وسط کالس درس نتاناز همکارا یکیاگر  -3۶

 کنند؟یاز شما و روشتون انتقاد م ادیکه در کالس ز یبرخورد با دانش آموز -3۷

 نظرتون در مورد مدارس هوشمند چه هست؟ -38

 چه هست؟ یآموزش یها ینظرتون در مورد رسانه ها و فناور -39

 چه هست؟ ایمعلم با اول یرامتلگ یگروهها جادینظرتون در مورد ا -۴1

 در دانش آموزان؟ تیخالق جادیا یراهها -۴1

 به چه صورت است؟ کندیم هیکه روز اول مهر گر یبرخورد شما با دانش آموز -۴2

 ست؟یچ هیچند پا یکالس ها یایمزا د؟یدانیچه م هیچند پا یدر مورد کالس ها -۴3

 ؟به چه صورت است سمیبرخورد شما با کودکان ات -۴۴

 که پدرش فوت شده است به چه صورت است؟ یرفتار شما با بچه ا -۴5

 د؟یکن یم جادیا زهیدر گروه ها در شاگردانت انگ تیعضو یچطور برا  -۴۶

 دارد؟ یچه اثر یدر کودکان سرطان یگروه درمان -۴۷

 د؟یکنیم کاریچ د،یکنیشما و به شما بگه چرا به بچه من توجه نم شیپ ادیب یاگر مادر بچه ا -۴8

 د؟یکنیم کاریاضافه باشه حرفاش چ یکه راجع به موضوع درس هسا ول زنهیم ییداره حرفا یبچه ا دیباش سیاگر در حال تدر -۴9

 م؟یکن یاستفاده م یا هیکودک از چه نظر یبرا ،یگوتسکیو  - اژهیپ - کسونیار یها هیاز نظر -51

 د؟یبد ییآموزش ابتدا دیخواه یباز هم م دیو دکتر بش دیاگر دکترا بخون -51

 نه؟ ای دیبشو رستانیچند سال که گذشت مشاور دب دیدوست دار -52

 ست؟یهستند و راجع به بچه هاست چ ریروزها در مداس درگ نیکه با آن ا یمشکل نیمهم تر -53

 ست؟یمشکل شما در ارتباط با بچه ها چ -5۴

 د؟یدار یشنهادیچالش چه پ نیحل ا یشما برا ست؟یدوره چ نیچالش دانش آموزان ا نیبزرگتر -55

 کند؟ ینم استفاده ،سودیباش قیرف یلیبا دانش آموز خ راگ-5۶

 باشه؟ آرامسر کالس هم  دیمعلم با ایآ-5۷

 ؟دیبه روز هست انخودتتخصصی رشته  درچقدر -58

 ؟دیریگ یکمک م ه چیزیاز چ ساتیمبحث تاس سیتدر یندارد بدا یکه امکانات دیشهر محروم برو کیاگه به -59

 ؟دیکن یچکار م ستیمربوط ن تانکه به رشته  یمباحث سیتدر ی،براتاان به مباحث درسی ارتباطی نداشته باشدتو رشته -۶1

 ؟یکن یم ییبخواهد اختراع کند،چطور او را راهنما یاگه دانش آموز-۶1

 



  

 21 | صفحه

 

 

 (یکار طهی)مربوط به ح سازمان ها و ارگان ها یسواالت روانشناسادامه 

 
 
 

 ؟دیکن یتکرار نم را آنهااشتباه داشته اند؟چگونه  یسیارشد چه مشکل تدر ای یشناسدوره کار دیاسات-۶2

 ؟دیکن یچکار م دیکه بلد نباش دبپرس یاگه دانش آموز سوال-۶3

در که  ؟ازهست یاتاق چه رنگ ؟کفهست یچه رنگ واری؟دهست یکه تن ما هست چه رنگ ییلباسهایی بگوو  ددیرا ببن ان تیچشمها-۶۴

 تخته کدوم سمت بود؟داخل،  دیاومد

 ؟استفاده کرد ه بخشی می تواندر چ یتیترب یروان شناس اتیاز نظر-۶5

 تدریس کنید؟ یدتوان یممرتبط با رشته خودتان  با چه روش شتریعلوم را بمبحث -۶۶

 د؟گسترش دارا چطور میشود دانش آموزان  تیخالق-۶۷

 ؟دیکن یم ییدانش آموزان آنها را چطور راهنما یشغل ندهیآ نهیدر زم-۶8

 د؟کدام را انتخاب می کنی شویدآموزش و پرورش هم قبول  درو  داده شودپیشنهاد هیات علمی  شما اگر به-۶9

 تصور می کنید؟چطور  خود در آموزش و پرورش را آینده شغلی-۷1

 هید؟ایده مید آنها هچه طوری ب د،برخورد داشتی انو جو نتاحاال با نوجوانا-۷1

 می بینید؟ ن را در چه جایگاهیخودتو گهیسال د پنج-۷2

 د؟چیکار میکنی د؛نباش سانیکشما مدیر مدرسه خط فکریش با  اگه-۷3

 به درس گوش دهند؟و با عالقه  وندد بشنعالقه م هکهید درس مید آنها وری بهطچ ند،کالس هست در شلوغچندتا دانش آموز -۷۴

 خوبه یا کم حرف بزند؟حرف بزنه  سرکالس ی زیادخیلمعلمی ر اگ-۷5

 شود؟برخورد  دیچطور با د؛کنیمسخره م امعلم ر ایدانش آموزان  هیکه بق یبا دانش آموز-۷۶

 ؟چیست یندهآسال  21 ان دراز جایگاهت شما تصور-۷8

 ؟چه طور رفتار می کنیدبا دیگران  دنخوریبر یسازمان به مشکل دربرای اینکه  -۷9

 د؟هستن یقاط ضعف قوه از نظر شما چن-81

 د؟آی یسازمان از کجا به دست ماین درآمد -81

 ؟تامین می شودبودجه سازمان از کجا -82

 (…و یعدالت ادار وانیکل کشور و د یهستن؟ )همون سازمان بازرس ییمجموعه چه سازمان ها ریز یسازمانها-83

 درخواست کند، پاسخ شما چیست؟ قانون کار خالفانجام  یبراتان از شما سیرئاگر -8۴

 ؟عکس العمل شما چه خواهد بود بکند؛خالف قانون کار  کار انهمکارت اگه -85

 چطور هست؟ یارباب رجوع عصبان نحوه برخورد شما با-85

 به چه نحوی می باشد؟برخورد با همکار متخلف  .نحوه8۶

 چیست؟ یدادگستردر کار  یبرا شما زهیانگ.8۷

 خود را در آینده چگونه ارزیابی می کنید؟ یچشم انداز شغل.88

 ؟ستیشما چ یلیرشته تحص -89

 چرا این رشته را برای تحصیل انتخاب کرده اید؟ -91

 چه رنجی از میزان حقوق را برای این شغل انتظار دارید؟ -91

 نحوه تعامل شما با سایر همکارانتان در محیط کار به چه نحوی می باشد؟ -92

 به چه نحوی می باشد؟ عامل با ارباب رجوعتنحوه صحیح  -93

 خود در حیطه شغل مورد تصدی چند مورد بیان کنید. یلغش یهایتوانمنداز   -9۴



  

 22 | صفحه

 

 

 

 

 (یکار طهی)مربوط به ح سازمان ها و ارگان ها یسواالت روانشناسادامه 

 
 

 از نظر شما به چه چیزی گفته می شود؟ یمنافع سازمان -95

 شما دارد؟ نفسه اعتماد بشما در محیط کار نشان از رفتار کدام  -9۶

 ؟علم حل می کنید یابراساس منطق  آیا مشکالت کاری خود را بر -9۷

 به ارباب رجوع و همکارنتان بهره مند هستید؟ یخدمت رسان هیروحآیا از  -98

 آیا رشته تحصیلی خود را با رشته شغلی که برای آن آزمون دادید؛ مرتبط می دانید؟ -99

 زیادی دارد؟ به نظر شما کدام قسمت از رشته شغلی انتخابی شما با رشته تحصیلیتان ارتباط -111

 در یک جمله رشته تحصیلیتان را برای حاضرین در جلسه مصاحبه معرفی کنید. -111

 .دارید؟اگر بله لطفاٌ توضیح دهید سازمانتاندر مورد  یکاربرد یطرحهاآیا  -112

 م ارزشیابی را توضیح دهیدنظا -113

 ؟دیکنیاصالح رفتار بچه ها استفاده مدر  یتیور از علوم تربطچه -11۴

 ؟دجذب کن اتا دانش اموزان ر دداشته باش دیبا ییهایژگیچه و دیقصه با کی-115

 ؟نحوه برخورد شما با آنها چطور خواهد بودوسواس داشته باشند  ینیوالداگر -11۶

 ود؟ش یم یفعال شیب دیموجب تشد یرم سبک فرزندپرواکد-11۷

 دلیل انتخاب شغل معلمی از سوی شما چیست؟118

 ؟دیکنیچکار م دچند روز قبل مادرش فوت کرده باش یاگر دانش آموز-119

 ؟دیکنیم کاریچ درنیبگ رادیا شما سیاز روش تدر یدانش آموز نیوالد راگ-111

 ویید؟گیم هندارم چ تسدو شما را من رنگ لباس گویند کهب شما شاگرد راگ-11

 برای شغل انتخابی شما مناسب هست؟ دیکنیکه فکر م دیدار یژگیچه و-112

 ؟دیکنیم کاریچود؛ ش قهیدست به  شما موز باادانش  کی راگ-113

 ؟ه کار می کنیدچ دانجام نده وقت چیرو ه فشیدانش آموز تکال کی راگ-11۴

 هید؟دیانجام م هاییاردو چه کارا دیببر ابچه ها ر هیداگه بخوا-115

 د؟یکنیانتخاب م ام راو تجربه کد تیریتعامل و مد نیبشغل مورد نظراتان  به دنیرس یبرا-11۶

 ؟یدچیکار میکن یدمحیط کار با افراد مختلف به مشکل برنخور دراینکه  یبرا-11۷

 ؟باشیدرئیس گروه  انیدمیتوآیا ؟ چی هست کار یک مدیر در گروه-118

 گروه؟ ییا اعضا دمیکن یقو ار رئیس گروهآیا -119

 ؟ی هستاستراتژیک چ یبرنامه ریز-121

 ؟ه هستدر چند ماه گذشته چ د،یشده ا رفتهیکه در آن پذ یدرباره عملکرد سازمان اننظرت--121

 د؟یدار د،یشده ا رفتهیکه در آن پذ یاز سازمان یچه سوال-122

 د؛ واکنش شما چیست؟داد بکش شما ارباب رجوع سراگر -123

 تان را بیان کنید انتخاب شغل مورد نظر زهیو انگ لیدل-12۴

 ؟دیانتخاب کردا شغل ر نیچرا ا خودتان بگویید؟ یاز رشته شغل-125

 ؟دیشغل دار نیبه ا یازیچه ن ؟دارید ازیشغلت ن نیابه  ایآ-12۶

 ؟دیکن کاریچ هیدخوایم انشغلت در تیموفق یبرا-12۷
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 (یکار طهی)مربوط به ح سازمان ها و ارگان ها یسواالت روانشناسادامه 

 
 
 

 

 یدسیبنو از رئیس در یک موضوع خاص درخواست با هدف ینامه ادار کی-128

 خود آنایی دارید مرتبط با شغل یمواد قانون اب آیا-129

 اطالع دارید؟ یخدمات کشور تیریمهم قانون مد یها بخشاز -131

 وجود دارد. یپرسش با شماره مواد قانون قیاز طر یفشار روان اعمالگاهی سعی بر هدف از این سوال: 

 ؟هست یچ انتریاز مد شما انتظار-131

 اناکنشت، ودتوجه نکن شما به ریمدنباشدو  تیفیبا ک ان در نهایتو کارت دیوقت صرف کن یلیسازمان خدر پروژه  کی یرو اگه-132

 ؟ستیچ

 ی که در ان قصد استخدام دارید را بگویید؟سازمان تیریمد اسم-133

 نام ببرید. ی که در آن قصد آغاز به کار را دارید؛چند موردسازماناز وظایف -13۴

 ؟ است چطور بودهیا ارگان  سازمان این با  شما  یینحوه آشنا-135

 ید.چند شعبه دارد و ادرس آنها را بگویید؟صحبت کن خودتان شهردر سازمان شعبه این در مورد -13۶

 از شما می شود.  این سوال شبعات مختلف باشد، یدارا آورد،یکه از شما مصاحبه به عمل م یاگر سازمانهدف از این سوال: 

 .دیدست از سواالت پاسخ ده نیبه ا دیتا بتوان دیکن قیتحق زیشبعات سازمان ن یهامورد آدرس-13۷ 

 ؟هست هچ شما واکنش ؟ه نمی شوددادحقوق  شما چند ماه اول اصالً به د کهینادیم-138

  ؟هیدانجام بد ییکارها چه یسمت شغل نیا در داریدانتظار  ؟دیکن کاریچ دیبا د، می دانید که یکه قبول شد یشغل نیا درشما -139

داد؛ امّا بهتر  اهندخوت پاسخ االدست از سؤ نیاند، به ا نموده مطالعهشوندگان، با حفظ کردن آنچه  مصاحبه الًمعمو هدف از این سوال چیست؟

و از آنها  دیکن رقراربارتباط   ،بر عهده دارندشما را در سازمان  شغلکه  یاز قبل با اشخاص دیتوانی. شما مدینده پاسخل سؤااین به  بی هدفاست 

ه و داشت یادیزفاوت ت شود،یخوانده م یبا آنچه در تئور یشغل فیوظابه شما پاسخ بدهند.  شانیشغل فیمورد وظا دربطور مختصر دیبخواه

   تا مباحث تئوری دیگر. شودیم یکار اتیواقعجذب  شتریمصاحبه کننده ب

 چه کارهایی می خواهید انجام دهید؟ انشغلتدر  تیموفق یراب-1۴1

بود.  «طلوبم تیوضع»به فکر بعد و  کرده ظرا حف «فعلی تیوضع» یستیابتدا با یشغل تیموفقدستیابی به  یبرا هدف از این سوال چیست؟

   یسازمان لیر یو تو کنمیم گهماهن اهدافشبا سازمان و   را خودم کنمیکه م یکار نیاول می توانید بگویید که ن،یبنابرا

 . دمیم قرار

 انه قرار دارد؟نظر کدوم وزارتخ ریسازمان ز نیوابسته ا یهاناظر و سازمان سازمان -1۴1
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 یاسنروانش عیچند مورد شا

 

 
 

 داًیشد تانسر کار و بچه  دیبر دیشد یدارواکنش شما است. مثال صبح ب دنیندارند و هدف د یکه گاها اصال جواب واحد و مشخص یسواالت -1

 ابچه شم ستیهم ن یگناه بر دار خواهد رفت، کس یب یوگرنه سر فرد دیحتما در دادگاه حضور داشته باش دیهم با 8هست و سر ساعت  ضیمر

 !؟دیکنیچکار م دربب مارستانیبه ب را

 کرد؟ شهیتکه آجر چکار م هیچکار کرد؟ با  شهیم یدستمال کاغذ نیبا ا ؟دیکنیچکار م یآب معدن یبطر نیبا ا -2

 یچهارچوب چیه تیکه بدون رعا دجذب کن یدر حد را روانشناس شما نکهی..! ادیکه نبا دیداشته باش یو رفتار دیوبگ دیکه نبا دیوبگ ییزهایچ -3

رخ  ناشیشما و ا نیب قهیچند دق یدر ط یخودمان یعیطب ریاز حد معقول و غ شیبگو و بخند ب یفضا کیو  دیبازگو کن اتان آمد رهرچه به ذهن

ت هس ازیکه واقعا ن یی. خنده معقول در جادیخارج شو رهیاز دا ادیو نه ز دیخشک باش ادیاشتباه شما! نه ز یو هنر روانشناس هست! ول ارک دده

که روانشناس  یاست، ارائه اطالعات هم به حد مورد سوال شده به نحو یدر حد معقول خنده رو بودن هم نکته مثبت یرت کلبه صو ست،یکاف

 .ریخ یرو ادهیاما ز ستیکاف دیگارد گرفته ا مقابلشاحساس نکند 

 !دیروانشناس با شما = مراقب باش یاحساس همدرد -۴
 

 

 

 


