
  أسئلة استفزازية في المقابلة الشخصية

  ؟ من صاحب القرار داخل أسرتك أنت أم الزوجة

عند التعرض لهذا السؤال يكون الهدف الرئيسي منه هو اختبار ثباتك االنفعالي  

والتعرف  على نظرتك للجنس اآلخر وهنا يجب عليك اإلجابة بهدوء وتوضيح مهام كل  

المسؤولية األسرية مشتركة وبالتالي هناك تقسيم شخص  داخل األسرة وتوضيح أن 

   أللدوار

  .ومشاركة في اآلراء

  ؟ما أهم عوامل نجاح الزواج

أن تكون
ً
وليس شرطا متزوج في حالة تعرضك لهذا السؤال ولكن يمكن أن تكون  

اعزب  ويرغب صاحب العمل في اختبار معلوماتك العامة والتعرف على توقعاتك  

  .المستقبلية  بشكل عام

يجب أن توضح من خالل هذا السؤال أهمية المشاركة األسرية في القيام بأي شيء  

داخل المنزل وأن الود والتسامح أساس الحياة الهادئة والتعامل الناجح، كما أن  

  .احترام  كل طرف آللخر من أهم أساسات نجاح العالقات األسرية

  ؟هل يمكنك أن تقبل أن تجعل لزوجتك القرار



في هذا السؤال تزداد وتيرة األسئلة االستفزازية للضغط على أعصابك والتأكد من  

م بالهدوء مهما كانت طريقة السؤال ونبرة  ثباتك  االنفعالي وعليك االلتزا

 .المتحدث

أهمية  وفي اإلجابة على هذا السؤال عليك التزام الهدوء واالبتسامة وعدم التوتر وإبراز 

دور الزوجة داخل األسرة وكيف تكون األمور ٌمقسمة في المسؤوليات وأن هناك الكثير  

من األشياء ُيمكنها فيها اتخاذ القرار منفردة وأمور أخرى نقوم بالتشاور والمناقشة  

  .فيها

وأن اتخاذ الزوجة القرار في األمور التي تخص إدارة البيت واألبناء أمر ال ُيقلل من  

 شأن
ً
   الزوج 

  .مطلقاُ

  ؟كيف يُمكنك منح الشركة أداء جيد وخبرة مع أنك حديث التخرج

يعتبر من أسئلة استفزازية في المقابلة الُ
ً
هذا السؤال أيضا شخصية، وقد يكون 

السؤال دفعك نحو التعرف على أههم مهاراتك الشخصية  الهدف  الرئيسي من هذا 

مدونة في ملفك الشخصيوالخبرات  التي تمتلكها وهي غير  .  

أن تجيب عليه بهدوء وتوضح مدى شغفك في الحصول على هذه الوظيفة 
ً
وعليك  

  أيضا



يمكنك من خاللها أن   وتوضيح أهم المهارات الشخصية التي تمتلكها والتي ُ

ت
ُ
ضيف للشركة حتى لو لم يكن لديك 

  .خبرة كافية

عملي في مجال العملوتسعى للحديث عن قدرتك على تطبيق ما درسته بشكل  . 

   ؟هل اخترت مجال دراستك أن تم توجيهك له من قبل أسرتك

يرغب صاحب العمل من خال 
ً
هذا السؤال تحديدا له اختبار مدى قدرتك على  

االعتماد  على نفسك ومدى ثقتك بذاتك  

  .واختياراتك

النصائح والمقترحات   وعند اإلجابة على هذا السؤال يجب التنويه أنك تلقيت العديد من 

رغبتك في دراسة هذا المجال وقاموا بدعمك عندما    من أسرتك وتناقشت معهم في

وجدوا منك إصرار على دراسته وهو ما ُيحقق توازن بين دعم األسرة والتوافق مع رأيها  

  .وبين اعتمادك على نفسك

  ؟ هل تتوقع أن تقوم الشركة باختيارك

استفزازية في المقابلة الشخصية هو التعرض لهذا السؤال ُويقصد  من ضمن أسئلة 



به الرغبة في التعرف على مدى ثقتك بنفسك وبمهاراتك الشخصية ومدى قدرتك 

 .على  تقبل النقد بهدوء وكذلك أبرز الجوانب اإليجابية في شخصيتك


