
 ESFP تیپ شخصیتی

 خیال پرداز -خونگرم -سازگار -خالق -بازیگر

 وجوش و اجتماعی هستید که نسبت به دیگران رفتاری دوستانه و پذیرا داریدشخصی سرزنده، پرجنب. 

 بریدها لذت میدانید و از آنهای مادی را میها و راحتیها و خوشیقدر زندگی، انسان. 

 بریداز همکاری با دیگران و کار گروهی بسیار لذت می. 

  کنیدگرا و معقول هستید و رویایی فکر نمیواقعدر کارهایتان فردی. 

 تان همراه با سرگرمی و اوقات خوش باشددوست دارید حرفه. 

 شویدها و افراد جدید جور میپذیری باالیی که دارید به سرعت با محیطبا انعطاف. 

 ایرین انجام دهیدرا همراه با دیگران و با مشارکت س گیرید که آنزمانی موضوعات جدید را بهتر یاد می. 

 ESFP شرح خصوصیات تیپ شخصیتی

 ها عاشق ارتباط برقرار کردن با مردم و تجربهکنند. آندر دنیایی از احتماالت مرتبط با مردم زندگی میاین دست از طالب 

 هستند و از این که در مرکز توجه باشند بسیار لذت مشربخوشها افرادی سرزنده و های جدید هستند. آنکردن فعالیت

 .برندمی

کنند ها در اینجا و اکنون زندگی میESFP است. در واقع های مهم این تیپ شخصیتی توانایی زیستن در لحظهیکی از قابلیت

افتد است. این افراد از هیجان و هر آن چه زندگی و حواسشان متوجه وقایع دنیای بیرون و هر آن چه جلوی چشمشان اتفاق می

 .کنندبرند و استقبال میکند لذت میمیها پیشکش در لحظه به آن

ESFPبین دیگران را  میانجیتوانند نقش های بین فردی و ارتباطی بسیار قوی دارند و به همین دلیل به خوبی میها مهارت

 .نندتوانند با نشان دادن پرچم صلح بین دیگران آشتی و سازگاری برقرار کها معموالً خیلی خوب میبه خوبی ایفا کنند، آن

 



 دوستصمیمی و مردم

ها افرادی حساس نسبت به ESFP شان است به همین دلیلهای شخصی و درونیهای این تیپ بر اساس ارزشگیریتصمیم

ها معموالً افرادی بخشنده و صمیمی هستند که ها همدلی کنند. آنتوانند با احساسات سایر انساندیگران هستند و به خوبی می

 .ها کمک کنندکنند و سعی دارند به آنان توجه میبه نیازهای دیگر

ESFPها دارند ضمن این که معموالً حواسشان به بقیه هست و رفتار و احساسات بقیه را زیر نظر دارند ها درک خوبی از انسان

ها آن کنند به کمکها متوجه این موضوع شده و سعی میESFP و در صورتی که دیگران در شرایط احساسی خوبی نباشند

 .رفته و مسئله را به طور عملی حل کنند

ها کنند تا برای آنشوند و در صورت لزوم تالش میها معموالً زودتر از بقیه متوجه حال و احوال دیگران میESFP در نتیجه

شود و نمی دلی با دیگران خالصهها صرفاً به دلگرمی دادن و همهای آنکاری مفید و مثبت انجام دهند. ضمن این که کمک

 .ها بشتابنددیگران به یاری آن نیازهای آنیها بر این است که به صورت کاربردی و در جهت رفع سعی آن

 

 گرا و اهل عملواقع

و واقعی نیازهای دیگران را برطرف کنند و شاید چندان با پند و اندرز دادن به  کاربردیدهند به طور ها ترجیح میضمناً آن

 .اندگرا بودن ارزش زیادی قائلهای روی کاغذ نیستند و برای عملشند چون این افراد کالً موافق ایدهدیگران راحت نبا

ESFP ی کارهایشان بین هستند، به این معنی که چندان تمایلی به این ندارند که همهو خوش خودانگیختهها افرادی به شدت

انگیز باقی بماند، ناپذیر و در نتیجه هیجانبینیو اتفاقات آن برایشان پیشها دوست دارند زندگی ریزی کنند، آنرا از قبل برنامه

 .ریزی از بین نبرندکنند هیجان نهفته در وقایع را با برنامهبه همین دلیل سعی می

از اندازه احساسی و  خود را به اندازه کافی رشد نداده باشند، شخصیتی بیش (T) ها ترجیح فکریESFP در صورتی که

 .ی تحلیل خود برای گرفتن تصمیماتی متعادل استفاده نمایندتوانند از منطق و قوهشاینده پیدا خواهند کرد و نمیبخ



های آنی و زودگذر های ضروری را قربانی لذتدر این صورت ممکن است توجه به اهداف بلند مدت و انجام وظایف و مسئولیت

 به توجهی اساساً  و  دورنمای خوبی از مسائل و موضوعات نداشته باشند ها دید بلند مدت وESFPکنند. ضمناً ممکن است 

 .ندهند نشان مسئله یک مدت بلند هایپیامد

 

 طلب و بازیگوشهیجان

ها دوست دارند در مرکز این نمایش باشند و به است و آن جذاب و مهیجی نمایش ها دنیا یک صحنهESFP برای بسیاری از

برند و ضمناً در این نند بسیار لذت میزده کها از این که بتوانند دیگران را سرگرم و هیجانبپردازند. آناجرای نقش برای دیگران 

نشدنی باشد که خودشان نقش میزبان ها دوست دارند زندگی یک مهمانی تمامآن .کار مهارت بسیار باالیی هم دارند

 .کنندمشرب را در آن ایفا میخوش

ESFPها هستند و جالب این جاست که دیگران همتباط داشتن با آنها عاشق مردم و ار ESFP ها را دوست دارند و از حضور

طور که ها این است که دیگران را همانESFP های مثبت و قابل توجهکنند. یکی از ویژگیها بسیار استقبال میها در جمعآن

 .ها ندارندبه آنها و اعمال زور و اجبار پذیرند و سعی در تغییر آنهستند می

ها صمیمانه به فکر دوستانشان ESFP .اندی افراد احترام قائلای شاداب و اشتیاقی تمام نشدنی دارند و برای همهها روحیهآن

 .ی افراد رفتاری دوستانه و راحت دارنداند و در مجموع با همهها حمایتگر و مهربانهستند و نسبت به آن

های تند و تیزی در مورد افراد توانند بسیار عصبانی شوند و قضاوتتوجهی قرار بگیرند میهری یا بیماما در صورتی که مورد بی

 .ها ایجاد شودارائه کنند. در این صورت قابلیت این را دارند که احساس تنفری عمیق نسبت به فرد یا افراد مورد نظر در آن

 

  در پی کسب نتایج ملموس



ESFPی فکر ممکن است غرق در افکار منفی و بیهوده شوند و در چرخه -شانه عکس حالت طبیعیب -ها در شرایط استرس

ها برای از میان برداشتن استرس و بازگشت به حالت ESFP کردن به احتماالت پوچ گرفتار شوند. در این شرایط بسیاری از

ای ن ذهنیت ممکن است مسئله را به طور ریشهکنند. ایشان میعادی یک ذهنیت عمومی و ساده مثبت را جایگزین افکار منفی

 .کند بر اضطراب خود تا حدودی غلبه نمایندها کمک میESFP حل نکند اما به

ESFPکنند. اما دوست در بر دارد توجه می ملموسهای کاربردی که نتایجی واقعی و تر به فعالیتها اهل عمل هستند و بیش

ی مطلوب ها دوست دارند به شیوهبدون نظارت یا سرپرستی دیگران انجام بدهند. آن دارند کارها را آزادانه و تا حد امکان

توانند موضوعات تازه را یاد بگیرند که خودشان دست به کار شوند و ها زمانی بهتر میESFP .خودشان کارها را پیش ببرند

 .کاربرد آن را در عمل مشاهده کنند

های آموزشی و آموختن از طریق مطالب تئوریک ندارند. در صورتی که این افراد ترجیح ی کتابی چندانی به مطالعهها عالقهآن

هایی که نیاز به استفاده شهودی خودشان را به اندازه کافی رشد نداده باشند و از آن استفاده نکرده باشند در این صورت موقعیت

 .بود ها غیر قابل تحمل خواهداز تفکر تحلیلی و انتزاعی دارد برای آن

ها جذاب نباشد و در نتیجه عملکرد ESFPهای آموزشی سنتی چندان برای های علمی با شیوهبنابراین ممکن است محیط

درخشانی در آن نداشته باشند. اما در عوض در صورتی که این اجازه را داشته باشند که هنگام یادگیری با دیگران ارتباط و تعامل 

ها به طرز عجیبی افزایش گرفته شده را در عمل مورد آزمون قرار دهند، قابلیت یادگیری آن داشته باشند و خودشان مطلب یاد

 .پیدا خواهد کرد

 

 نگاه زیباشناسانه و درک فضایی قوی

ESFP ها در محیط آن ها به خوبی به محیط و تجسم فضایی اشیاء و جایگاهای دارند، آنالعادهفوق زیبایی شناسانهها درک

آوری ادوات و وسایل ها اقدام به جمعESFPها فراهم باشد معموالً بسیاری از ند. در صورتی که شرایط برای آنمسلط هست

 .نواز هستندهای مادی زیبا و چشممند به داشتن اموال و داراییها عالقهبر این آن مختلف و زیبا خواهند کرد، عالوه



های محیط اطراف ی زیباییها از مشاهدهESFPنجام شده است. در مجموع ها اغلب به زیبایی اچیدمان وسایل در منازل آن

کنند چاشنی زیبا شناسانه به محیط اطراف خود چه در خانه، چه در اتاقشان و چه در آیند و معموالً سعی میبسیار به وجد می

 …ها تفریحات و مثل غذا، نوشیدنیی لذائذ مادی خوب و با کیفیت مند به تجربهها عالقهمحل کارشان اضافه نمایند. آن

 .هستند

ESFPها مشکل خاصی را در گروه ایجاد کنند و معموالً با کنند، بسیار بعید است آنها در کارهای تیمی بسیار خوب عمل می

 .ها وجود داردی همکاری و مشارکت با سایرین در آنآیند و روحیهی اعضاء به راحتی کنار میهمه

های کاری خشک و پر از قانون با دوست دارند کارهایشان را همراه با سرگرمی و هیجان انجام دهند و در محیطضمناً این افراد 

شان های ارتباطیها اجازه دهد از مهارتعموماً مشاغلی برای این تیپ مناسب است که به آن .عالقگی کار خواهند کردبی

 .هایشان را به صورت عملی و ملموس پیاده کنندایدهها اجازه دهد نهایت بهره را ببرند و ضمناً به آن

کنند و در نتیجه به اطالعات واقعی و شان دریافت میگانهاطالعات را از طریق حواس پنج ESFP افراد با تیپ شخصیتی

به کمک  هایشان راگیریها نیز درونی است و از طریق آن تصمیمملموس واقع در محیط بیرون توجه دارند. کارکرد دوم آن

کنند که امور تا چه اندازه با گیری به این توجه میها موقع تصمیمدهند. آناحساسی که نسبت به موقعیت دارند انجام می

 .های شخصی آنان سازگار استارزش

 

 ESFP خصوصیات شغلی تیپ شخصیتی

 :ورد شما صادق باشدتواند در مهای کلی زیر میخصوصیات و ویژگی ESFP به عنوان فردی با تیپ شخصیتی

 کنیدکامال در لحظه حال زندگی می 

 آوردتجاربِ جدید و رویدادهای تازه و آزموده نشده شما را به وجد می 

 گرا هستیدبین و عملافرادی واقع 



 ای داریدها رفتار گرم و دوستانهبا سایر انسان 

 ها را سرگرم کنیدجود آورید و آندانید چگونه باید اوقات خوشی برای خود و دیگران به وخوبی می به 

 افرادی مستقل و کاردان هستید 

 پیونددتان در لحظه و به شکل خودجوش به وقوع میهایریزی برای آینده ندارید و فعالیتمعموال تمایلی به برنامه 

 از ساختار و نظم و انجام امور تکراری و روتین بیزارید 

  شویدکالفه میاز مباحث تئوریک و خواندن توضیحات مفصل 

 نسبت به حیوانات و کودکان شفقت خاصی دارید 

 ی خوبی برخورداریدمدارانههای ارتباطی و انساناز مهارت 

 :تواند شامل موارد زیر باشدمشاغل مناسب برای تیپ شخصیتی شما می

 هنرمند، بازیگر، هنرپیشه 

 نماینده فروش 

 مشاور، مددکار اجتماعی 

  طراح 

 عکاس 

 ESFP نقاط ضعف و قوت تیپ شخصیتی

 :شامل موارد زیر است ESFP نقاط قوت تیپ شخصیتی

 ها مایل اند هر کاری را مفرح و شادمانه انجام دهنددار هیجان و تفریح، آنافرادی سرزنده و بانشاط هستند و دوست 

 افرادی باهوش، حاضر جواب، رک و محبوب سایرین هستند 

 کنندبدنی و فیزیکی حساس اند و در این حوزه خیلی خوب عمل می نسبت به تجارب 

 کنندها در انجام امور روزمره بسیار خوب عمل میگرا هستند که به کاربردهای عملی توجه دارند، آنافرادی واقع 



 شود و آراسته و مرتب استها عموما به زیبایی تزئین میروحیه هنری و خالق دارند، منازل آن 

 شوندجریان همراه می»گیرند و خوبی با پذیر هستند که معموال به خود سخت نمیفرادی انعطافها اآن» 

 های بد را ترک کنند، اگرچه انجام این امر برایشان چندان راحت نیستتوانند رابطهها میآن 

 ها بر این است که اوقات خوشی را در هر لحظه رقم بزنندتالش آن 

 لب هستندقافرادی سخاوتمند و خوش 

 :شامل موارد زیر است ESFP نقاط ضعف تیپ شخصیتی

 آمیز هدر دهندمعنی و مخاطرهممکن است پول خود را در معامالت و خریدهای بی 

 گرایی دارند )در برابر معناگرایی(گرایش به مادی 

 انتقادات را شخصی به دل  ها معموالشوند. آنپذیر ظاهر میاز انتقاد و سرزنش به شدت متنفرند و در برابر آن آسیب

 گیرندمی

 گذارند تا زمان منجر به حل و فصل و فراموشی امور کنند و مینسبت به اختالفات و مشاجرات بی اعتنایی پیشه می

 کنندها فرار میشود، این تیپ به جای مواجهه و حل اختالفات از رودررویی با آن

 تعهدات طوالنی مدت ممکن است نقطه ضعف آنان باشد 

 به نیازهای شخصی خود توجه کافی ندارند 

 ها نسبت به سالمتی جسم خود بی توجه هستندآن 

 شان به رویدادها و اتفاقات جدید ممکن است دائم در پی تجربه نمودن روابط جدید باشندبه دلیل عالقه 

 


