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 مقدمه
مدیریتی  عالی  سیاست های  با  مؤسسه  یک  در  می خواهید،  شما  اگر 

استخدام شوید، خیلی زود با یک مانع غیرمعمولی در مسیرتان مواجه 

که  است  منحصربه فرد  نمونه ی  یک  آن  مصاحبه.  نام  به  می شوید 

 Oliver بوستون،  Mckinsey ،Bain، گروه مشاورین  مثل:  مؤسساتی 

استفاده  از آن   Wyman ،A.T.Kearney ،Monitor ،Rolan Berger

می کنند.

به  با پیش زمینه های علمی که  داوطلبین  ارزیابی  برای  این مؤسسات 

تاز گی با مدارک کارشناسی ارشد یا دکتری فارغ التحصیل شده اند، برای 

بستگی  و  متفاوت  نسبتاً  استخدام  فرایند  می کنند.  استفاده  استخدام 

به سطح داوطلبان دارد، اما بخش مصاحبه ی آن برای تمامی سطوح 

فصل اول
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یکسان به کار می رود.

چطور  و  است  مواردی  چه  شامل  کتاب  این  اینکه،  توضیح  از  قبل 

می توانید از آن استفاده کنید، دوست دارم، سوابق کاری ام را با شما در 

میان بگذارم و اینکه نظریه ی مصاحبه از کجا ناشی شده را توضیح دهم.

چطور با مصاحبه آشنا شدم 

شوم،  استخدام  برتر  مؤسسه ی  این  در  می خواستم  قبل  سال ها  وقتی 

با مصاحبه روبه رو شدم و بسیار تعجب کردم. یک مصاحبه  بار  اولین 

که باید در 40 دقیقه به طول می انجامید،  فقط در سه ونیم دقیقه به 

پایان رسید. واکنش من در آن زمان، این بود که چطور این اتفاق افتاد 

و اولین واکنش ناگهانی من این بود که چه کسی این فرایند دشوار را 

به وجود آورد و آن را »مصاحبه ی تجاری« نامید.

با وجود نمرات عالی، در امتحان ورودی دانشکده ی ریاضیات و به پایان 

بردن واحد های علمی در دانشگاه استنفورد در طول سه سال، از نظر 

ذهنی برای آن آماده نبودم. فهمیدم که هیچ یک از دروس به من یاد 

نداده است که چطور در این زمینه عالی باشم.

آن یک مهارت جدید و قابل بحث بود و مهم تر از هر چه که من در 

دانشگاه یاد گرفته بودم. با خود گفتم: »آیا من که در همه ی دروسم 
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نمره ی عالی گرفتم، اما تسلط کامل به مصاحبه ندارم، باید از دانشگاه 
فارغ التحصیل می شدم؟!«

به عنوان یک مشاور مشتاق، خیلی زود فهمیدم که پرسود ترین مهارتی 

که می توانم بیاموزم، همین بوده است. درحالی که در دانشکده  انگلیسی، 

ریاضیات، فلسفه، تاریخ، اقتصاد و علوم را آموختم که شاید بتواند در 

این شغل به من کمک کند. خوشبختانه اولین مصاحبه ی من آزمایشی 

با من  که  یافتم  را  استنفورد  دانشگاه  در  قبلی مشاوره  مدیر  بود. من 

تمرین کرد.

مطالعات  زمینه ی  در  گرفتم  تصمیم  تالش حقارت آمیز،  اولین  از  بعد 

شماره ی یک مصاحبه کار کنم. هیچ دلیل خوبی وجود نداشت که برای 

هر ربع ساعت مطالعه ی دانشگاهی که قباًل داشتم، 250 ساعت تمرین 

تالش  به  من  بودند.  نکرده  هدایت  این شغل  به سمت  مرا  زیرا  کنم؛ 

کرده  انتخاب  که  راهی  شوم.  استخدام  بتوانم  تا  داشتم  نیاز  بیشتری 

بودم، بسیار زمان بر بود.

 www.caseinterview.com مثل  سایت هایی  و  کتاب ها  زمان  آن  در 

می رسید،  برگزیده  نظر  به  که  صنعتی  یک  در  اساساً  نداشت.  وجود 

نفوذ کرده بودم و عاجزانه از دیگران نظراتشان را در مورد اینکه چطور 

یک  یادگیری،  از  بعد  می خواستم. صدها ساعت  دهم،  انجام  مصاحبه 
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دیدگاه کلی از این فرایند را فهمیدم. به خاطر می آورم که فکر می کردم، 

چطور باید آن را انجام دهم.

با بیش از 100 ساعت یادگیری، شامل شرکت در 50  یک سال بعد 

تمرین مصاحبه، با دوستان و مؤسسات مشاوره ای که درخواست داده 

 Mckinsey  Bain ،BCG ،Booz ،Oliver :بودم، مصاحبه کردم. مثل

Wyman ،LEK ،Monitor ،A.T. Kearney و من در مجموع پیشنهاد 

 A.T. Kearney ،Mckinsey ،Bain ،Oliver Wyman :شغلی مشاوره از

LEK، و Monitor دریافت کردم. بعد از پذیرش در Mckinsey در60 

دانشجو   400 استنفورد  در  شدم.  پذیرفته  مصاحبه   61 از  مصاحبه 

برای کار در مؤسسه ی Mckinsey درخواست داده بودند و فقط 6 نفر 

پذیرفته شدند.

برای  و  بودم  آگاه  آمار  این  از  بود. من  پذیرش یک و نیم درصد  میزان 

پذیرش بسیار تالش کردم. موفقیت به عنوان یک فرد جویای کار، تنها 

عاملی که دیدگاه مرا از مصاحبه شکل دهد، نبود. تجربه ی کاری من 

در مشاوره در این امر مؤثر بود. در مؤسسه ی مکینزی یکی از ستارگان 

برتر بودم.

عالوه بر اینکه درخواست های دیگران را می خواندم و رزومه های آنان را 

بررسی می کردم، وقتی به این مؤسسه پیوستم، حدود 100 نفر در کالس 
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اولیه ی من حضور داشتند. به عالوه به عنوان یک تحلیل گر تجاری در 

آنجا حضور یافتم. 2 سال بعد فقط 10 نفر از ما پیشرفت داشتیم. از 

90 نفر باقی مانده خواسته شد یا مؤسسه را ترک کنند یا وارد دانشگاه 

تجاری شوند و یا به عنوان تحلیل گر تجاری به صورت هدایت شونده به 

کار ادامه دهند. من در آن گروه 10 درصدی مشاوران نخبه ی جهانی 

قرار داشتم و با 24 سال سن جوان ترین فرد در تاریخچه ی مؤسسه ی 

مکینزی بودم.

فکر  چطور  مشاوران،  و  می کند  کار  چگونه  مؤسسه  این  گرفتم  یاد 

می کنند، چه آموختند و چه سؤاالتی در فرایند مصاحبه می پرسند. یک 

مصاحبه کننده ی تجاری زندگی شغلی افراد را درک می کند و می تواند 

بهتر پیش بینی کند که مؤسسات در جست وجوی چه چیزی هستند. 

من دانش خود را در صفحات آینده با شما به اشتراک می گذارم.

دیدگاه من درباره ی مصاحبه ی تجاری، بر اساس تجربه ی من به عنوان: 

1. پیشنهادکننده ی شغل های متفاوت به داوطلب، 2. مشاور مکینزی و 

3. یک مصاحبه کننده است. من به این دلیل که در هر دو جایگاه بوده ام 

مصاحبه ها  به  غیرمعمول  نگرشی  مصاحبه کننده(،  و  )مصاحبه شونده 

دارم و این چیزی است که در اینجا با شما در میان می گذارم.
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کتاب چطور سازماندهی شد؟

این کتاب در 7 بخش تنظیم شده است. در بخش اول، یک دید کلی 

بیان  ارزیابی  ابزارهای  مختلف  انواع  از  استفاده  و  مصاحبه  فرایند  از 

اگر چه  بیان می کند،  را  ارزیابی های کّمی  شده است. در بخش دوم، 

این  تزریق شده است. در  استخدام  فرایند  به  اغلب  ارزیابی های کّمی 

کتاب در موقعیت های فرضی یا واقعی به آن پرداخته می شود.

بخش سوم، روش های اساسی برای یادگیری مصاحبه ی واقعی را نشان 

در بخش  است.  موفقیت الزم  برای  که  ابزار های حل مسئله  می دهد. 

چهارم نیز چارچوب های اولیه که شما برای حل مسائل تجاری استفاده 

ارائه شده است. در بخش پنجم، نمونه ی داوطلب محور  خواهید کرد، 

چند  هر  می گردد.  بیان  است،  متداول  روش  قدیمی ترین  که  سنتی، 

انواع جدید  تر مصاحبه در چند سال اخیر ظهور کرده است، اما آن نیز 

از نمونه ی اولیه مشتق شده است. این بخش شامل پیشنهادات بسیار، 

مثال های فراوان و نکات علمی و مهارت هایی برای رشد و پیشرفت شما 

ارائه می دهد.

انجام  چگونگی  و  کرده  توصیف  را  مصاحبه  دیگر  انواع  ششم  بخش 

موفقیت آمیز آنها را بیان می کند. همچنین نکات مفیدی برای تمرین 

و تسلط در مهارت را نشان می دهد.بخش هفتم نیز چگونگی تسلط بر 


