
 ESTJ تیپ شخصیتی

 نتیجه گرا –عمل گرا  –منطقی  –صریح  -فداکار -ناظر

 همین االن انجامش »کنید، شعار شما این است: عملگرا هستید و بدون تردید و اتالف وقت اقدام می

 «!بده

 اندازیدنگر هستید و به ندرت چیزی را از قلم میبین و جزئیواقع 

 کنیدتصمیمی را گرفتید به سرعت آن را عملی میکه قاطع و مصمم هستید و بعد از این 

 دهی کنید تا به نتایج مطلوب و دلخواه خود دست یابیدتوانید شرایط را سازمانخوبی میبه 

 دانید چگونه باید از توانائی دیگران استفاده کنید و هر کس را در چه جایگاهی قرار دهید تا کارها به می

 بهترین نحو انجام شوند

  گذاریدتمام نمیهایتان را نیمهکنید و مسئولیتمی« تمام»و کارهایتان را لبگی ط وظایف 

 کنید. از دیگران نیز انتظار استانداردها و قوانین شفاف و روشنی دارید و مطابق اصول خود عمل می

 دارید مطابق اصول و استانداردهای شفاف و پذیرفته شده عمل کنند

 رویدها و اهداف خود میدن خواستهبا عزمی راسخ به دنبال عملی کر 

 ESTJ شرح خصوصیات تیپ شخصیتی

ESTJها بر زمان حال است و کنند. توجه و تمرکز آنها در دنیایی از واقعیات و مشاهدات عینی زندگی می

طور پیوسته متوجه و مراقب محیط اطراف خود هستند تا از اینکه امور بر یک چرخه آرام و منظم در به

 .اطمینان حاصل کنند اندگردش

ای از دهند و نظراتی شفاف و روشن بر پایه مجموعهها و قوانین اهمیت زیادی میبه سنت این دسته از طالب

ها از دیگران نیز انتظار شفافیت و وضوح در عقاید را دارند و های اعتقادی استوار دارند. آنها و نظامارزش

 .ارهای مورد پذیرش را ندارندترین تخطی از قوانین و ساختتحمل کوچک

دهند و انتظار دارند به سرعت به یک نتیجه و خروجی ها به کارآمدی و شایستگی افراد اهمیت زیادی میآن

 .ملموس دست پیدا کنند

ESTJهای واضحی از هر آنچه باید به درستی انجام شود ها به قدری پندارهها مردمانی ریاست طلب هستند، آن

ها با اعتماد به نفس و برتری طلب گیرند، آنرعت در جایگاه رهبری و تصمیم گیری قرار میدارند که به س

 .ها دارندنظیری در ایجاد نظم و ساختار برای سیستمهستند و استعداد بی

ها دارند. به دلیل این افراد همچنین توانایی باالیی در تعیین چارچوب و نقشه راه شفاف برای عملی کردن برنامه

شوند و در صورتی که افراد ها گاه تبدیل به افرادی زیاده خواه و سختگیر میاشتن نظام باورهای قدرتمند آند

 .پرده با آنان تردید نخواهند کردها پیش روی نکنند در برخورد صریح و بیمطابق با برنامه

به  ESTJ د مطمئن باشند که فردتوانندر این است که افراد می این گونه طالباما مزیت چنین رفتاری از جانب 

ها ها حرف نخواهد زد و هر آنچه الزم باشد را در حضور آناش هرگز پشت سر آندلیل صراحت و صداقت ذاتی

 .خواهد گفت



ESTJها به دلیل پایبندی به نظم و قوانین تبدیل به ستون باشند، آن دیگر طالبتوانند الگویی برای ها معموالً می

گیرند و از ایده ها تعهدات خود را بسیار جدی میشوند، آنمیو حتی گروه های مباحثاتی خود  ماع دارنده اجتنگه

 .ای باشندکنند تا افراد نمونههای خود تبعیت میآل

رساند. این افراد شیفته تعامل و برقراری ارتباط با این تیپ شخصیتی اغلب وظایف خود را تا انتها به انجام می

توانند تبدیل به افرادی های دوستانه و جمعی میها در گردهماییبرند. آناز تفریحِ به موقع لذت می اند ودیگران

ها شلوغ، پرسروصدا و پرنشاط شوند بخصوص اگر این زمان اختصاص به خانواده، دوستان و یا همکاران آن

 .در محیط کار داشته باشد

ها همچنین باید از تبدیل به اشخاصی یکدنده و تک بعدی نشوند. آنافراد با این تیپ شخصیتی باید مراقب باشند تا 

 .توجه بیش از اندازه به جزئیات خودداری نمایند

ها و نظرات عالوه بر این به دلیل توجه و اطمینان زیاد به عقاید خود الزم است از بذل توجه کافی به دیدگاه

ساسی شخصیت خود ناکام بمانند ممکن است نتوانند ها در توسعه وجوه احدیگران نیز غافل نشوند. اگر آن

هایی که نیاز به صمیمیت و همدلی عاطفی است با به نیازهای عاطفی دیگران را برآورده سازند و در موقعیت

 .جای منطق و عقالنیت دیگران را از خود برنجانندکارگیری نابه

ESTJدهند و خود را ل خود را با جمع از دست میشوند یکپارچگی و اتصاها وقتی در چنگال استرس اسیر می

 .بینندجدا مانده از همگان می

ها چنین اند آنکند که دیگران او را به درستی نفهمیده و قدرش را ندانستهاین تیپ در چنین شرایطی تصور می

 .هایشان بهره کشی و سوء استفاده شده استپندارند که از تالشمی

دی در گفتگوهای شفاهی و رساندن منظور خود بسیار صریح و شفاف عمل ها در شرایط عاESTJ اگر چه

ها و احساسات خود با دیگران ترین خواستهکنند اما در شرایط استرس ممکن است قادر نباشند از اساسیمی

 .کنندصحبت کنند انگار کلمات الزم برای بیان نیازهایشان را پیدا نمی

دهند و خود را و نظم اجتماعی بیش از هر چیز دیگری اهمیت می به امنیت ESTJ با تیپ شخصیتی طالب

 .دانند که اطمینان دارند منجر به بهبود اوضاع اجتماعی و سازمانی خواهد شدموظف به انجام کارهایی می

شرکت در انتخابات، پرداخت به موقع گروه های مباحثات، هایی همچون تشکیل شوراهای محلی، ها با فعالیتآن

 .کنندمالیات و کارهایی از این قبیل چارچوب فردی و اجتماعی مورد دلخواه خود را برقرار می

ESTJ ها هر کنند، آنها افراد سخت کوشی هستند که حداکثر تالش خود را برای اغلب کارهایشان صرف می

ها افرادی خواهند داد، آنکاری را که برای بهبود اوضاع خانوادگی، شغلی، فردی و اجتماعی مفید بدانند انجام 

وظیفه شناس، مسئولیت پذیر، واقع گرا، قابل اطمینان و اهل عمل هستند. یکی از مشکالتی که احتماالً گریبان 

شوند که از سایر موضوعات و های شخصی خود میشود این است که گاه به قدری غرق در برنامهها میگیر آن

ها و اهداف ها باید بیاموزند به سایر افراد، ایدهآن  ورزندج است غفلت میها خاربندی ذهن آناهدافی که از قاب

ها اهمیت یک ایده جدید را درک کرده و آن را با  ESTJنیز توجه کافی نشان دهند با این حال به محض اینکه 

 .ممکن خواهد بودها از به نتیجه رساندن آن ایده تقریبا غیرگرایی ذاتی خود مطابقت دهند منصرف نمودن آنعمل

ریزی شان نیز حسی درونو کارکرد کمکی (T) ریزی شدهفکری برون ESTJ کارکرد اصلی تیپ شخصیتی

که به کمک آن اطالعات محیط اطراف را به صورت مرحله به مرحله و با توجه به جزئیات  (S) شده است

 .کننددریافت می



 ESTJ خصوصیات شغلی تیپ شخصیتی

 :تواند در مورد شما صادق باشدهای کلی زیر میاست خصوصیات و ویژگی ESTJ اگر تیپ شخصیتی شما

 مند به رهبری کردن و به تسلط درآوردن امور هستیدعالقه. 

 ایدهای پیشین و نیز امنیت و آرامش ارزش فراوانی قائلها، چارچوببرای سنت. 

 اشخاصی وفادار و قابل اطمینان هستید. 

 توانند برای انجام یک وظیفه روی کنید. دیگران نیز میسخت تالش می تانبرای رسیدن به اهداف

 .قولی و توانمندی شما حساب باز کنندخوش

 ها پیش ای از استانداردها و معیارهای واضح و روشن دارید و زندگی خود را بر اساس آنمجموعه

 .بریدمی

 یدکفایتی از جانب افراد را ندارتحمل کوچکترین ناکارآمدی و بی. 

 های سازماندهِی باالیی برخورداریداز توانائی. 

 بریداز ایجاد نظم و ساختار لذت می. 

 نگر هستیددقیق، ریزبین و جزئی. 

 کنیدها دنبال میها را تا به پایان رساندن آنپروژه. 

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

 نظام مدیر عقیدتی در 

  ی اقتصادیوکار و حوزهکسبمدیران 

 مدیر مالی 

 آموزگار 

 قاضی 

 ESTJ نقاط ضعف و قوت تیپ شخصیتی

 :شامل موارد زیر است ESTJ نقاط قوت تیپ شخصیتی

 دار هستندمشرب و مردممعموال افرادی با نشاط، خوش 

 و آرامش در خانواده خود بر ی تامین امنیت قابل اطمینان و ثابت قدم هستند که به خوبی از عهده طالبی

 آیندمی

 بندندشان به کار میها و انجام وظایفتالش بسیار زیادی را در راستای محقق نمودن خواسته 

 نسبت به انجام وظایف منزل و امور عادِی روزمره تعهد و مسئولیت پذیری باالیی دارند 

 معموال در برابر انتقاد و تعارض شکننده و آسیب پذیر نیستند 

 کارانه نسبت به آن دارید(کنید )اگرچه رویکردی محافظهر مدیریت پول و امور مالی خوب عمل مید 

 اید تعارضات و اختالفات را هر چه زودتر حل کنید و نسبت به مشاجرات پیش آمده بی تفاوت مایل

 نیستید

 گیرندر جدی میشان را بسیامدت و پایدار هستند و معموال وظایف و تعهدات به دنبال روابط بلند 

  به خوبی قادرند بعد از یک شکست عاطفی به زندگی عادی خود ادامه دهند )بعد از گذراندن دوران

 بازیابی(

 :شامل موارد زیر است ESTJ نقاط ضعف تیپ شخصیتی



 و حتی بر این باور مبارزه هم می کنند. هاستممکن است بر این باور باشند که همواره حق با آن 

 باشند« رئیس»ها دوست دارند همیشه ها باشد، آناره زمام امور در دست آناند همومایل 

 دیگران به شدت کم تحمل و ناشکیبا هستند ِنسبت به ناکارآمدی و لغزش  

 به طور طبیعی قادر به درک کردن و بذل توجه الزم به احساسات و عواطف دیگران نیستند 

 توانند به ها نمین را به درستی به زبان بیاورند، آنشابه طور طبیعی قادر نیستند عواطف و نیازهای

 شان را بزنندخوبی حرِف دل

  معموال زبان قاطع و تند و تیزی دارند، از این رو ممکن است ناخواسته و با گفتن حرفی باعث لطمه

 دیدن احساسات دیگران شوند

  ِها را به سختی  مثبتی ندارد، آنعموما نسبت به تغییر و ورود به قلمروهای جدید و امتحان نشده رویکرد

 توان مجاب به تغییر نمودمی

 اگر شما یک طلبه با این تیپ هستید باید به چند نکته توجه کنید.

 .  حواستان باشد که احترام به احساسات دیگران جزء اصول روابط اجتماعی است1

باه باشد. مراقب باشید دچار جهل مرکب . همیشه قرار نیست آنچه شما می گویید حق و درست و باقی چیز ها اشت2

 نشوید.

.  در زندگی شما همه یکسان هستند. این درست نیست و برخی به دلیل عالقه بیشتر به شما نزدیکتر هستند. 3

 سعی کنید این فرق را در رفتار خودتان نشان دهید تا مایه دلگرمی آنان باشید.

 

 


