
 ESTP تیپ شخصیتی

 کنجکاو -سازگار -صریح -منطقی -متقاعد کننده

 دهیدهای مختلف وفق مییتان خود را با شرایط و موقعیتپذیری باالبا انعطاف 

 ی عملگرایی که دارید اغلب مشغول انجام کاری هستیدبه دلیل روحیه 

 ترین نتیجه ممکن هستیدها و رسیدن به بهترین و سریعوفصل چالشاغلب با تدبیر به دنبال حل 

 معنی استکننده و بی)تئوریک( برای شما خسته توضیحات زیاد و نظری 

 دانیدحرف زدن بدون عمل کردن را بیهوده می 

 کنیدها اقدام میمعموال با انرژی و انگیزه زیاد برای حل چالش 

 کنید، توجه و تمرکز شما بر آن چیزی است که االن دارد جلوی چشم شما حال زندگی می در لحظه

 ات برای شما اهمیت چندانی ندارندافتد. سایر موضوعاتفاق می

 نسبت به اتفاقات اطراف خود هوشیار هستید 

 بریدکه در کارهای گروهی مشارکت داشته باشید بسیار لذت میاز این 

 گیرید که خودتان به صورت عملی کار را انجام دهیدموضوعات جدید را زمانی بهتر یاد می 

 ESTP شرح خصوصیات تیپ شخصیتی

و بسیار  هیجانها دوستدار مشرب، اجتماعی و با صراحت هستند. آنخوش افرادی این دست از طالب

 آیدتر پیش میهاست به طوری که کمبودن آن گراعمل هاهای بارز آنگرا هستند و یکی از ویژگیبرون

ESTPدهند وسط اتاق مشغول فکر کردن باشند بلکه ترجیح می ها آرام و قرار داشته باشند و در گوشه

 .ن عمل قرار داشته باشند و اقدامی انجام دهندمیدا

 



 جسور و اهل ریسک

و ریسکی انجام بدهند. این  آمیزمخاطرههایی ها در گفتارشان صریح و صادق هستند و دوست دارند فعالیتآن

ماً کنند بلکه مستقیبافی و فکر کردن در مورد چگونگی انجام کار تلف نمیافراد معموالً وقت را برای فلسفه

توانند در صورت لزوم روش کارشان را تغییر پذیرند و میشوند و در حین کار بسیار انعطافدست به کار می

 .دهند

های نادیدنی ندارند. این افراد به واقعیات کنند و توجهی به احتماالت و فرضیهحال زندگی می ها در لحظهآن

رسند و بالفاصله برای تحقق آن ه سرعت به راه حلی میکنند، بموجود در موقعیتی که در آن هستند توجه می

 .روندشوند و در نهایت پس از اتمام آن به سراغ پروژه و یا مأموریت بعدی میدست به کار می

ESTPها ها در برابر رفتار انسانهای درونی افراد دارند، در واقع آنها و انگیزهها درک خیلی باالیی از نیت

کنند که اغلب از چشم ها معموالً به جزئیات و مواردی در مورد دیگران توجه مید. آنهستن بسیار باهوش

 . … ماند، مواردی مثل زبان بدن، ابرازهای غیر مستقیم، تغییر حاالت چهره وبسیاری از افراد مخفی می

 

 سریع و چابک

ESTPشان هستند و به همین دلیل در ها معموالً از نظر آمادگی ذهنی و چابکی چند قدم جلوتر از فرد مقابل

ها از این مزیت به خوبی به نفع شوند. آنظاهر می آماده و مسلطارتباطات و تعامالتشان با دیگران بسیار 

 .خواهند برسندکنند از این طریق به چیزی که میکنند و سعی میخودشان استفاده می

شان قوانین را دور بزنند تا یدن به خواستهها در صورتی که الزم باشد ممکن است برای رسESTP برخی از

ها معموالً اعتقادات و باورهای اخالقی ESTP تر دست پیدا کنند. البته باید در نظر داشتبه هدف بزرگ

 .ای دارند و کامالً به این باورها پایبند و متعهدندقوی



ها به هیچ وجه در مورد آنها قابل نقض شدن باشند اما ESTP ممکن است قوانین و مقررات بیرونی برای

شان را از دست بدهند و در باورهای اخالقی خودشان مصالحه نخواهند کرد چون دوست ندارند تمامیت درونی

 .ها هرگز کاری را که معتقدند اشتباه است انجام نخواهند دادنتیجه آن

 

 عملگرا و فعال

ESTPها خیلی خوب گی کردن دارند. آنها سرعت باالیی در حرف زدن، کار کردن و در مجموع زند

گونه که هست درک خوبی دارند. این افراد شرایط را همان گوییقصهتوانند داستان تعریف کنند و مهارت می

شوند و گیری در راستای بهبود وضعیت سریع دست به کار میشوند و بدون بهانهکنند، با واقعیات مواجه میمی

 .دهنداست انجام می در نهایت همان کاری را که الزم

ها را مدیریت ها مواجه شوند و آنبا موقعیت بداههتوانند بدون آمادگی قبلی و به صورت ها خیلی خوب میآن

دهند کار را شروع کنند و کنند و ترجیح میریزی نمیها معموالً برای انجام کارهایشان از قبل برنامهکنند. آن

 .نجام دهنددر حین انجام آن هر چه الزم است ا

گذرد. این افراد ممکن است ها به بقیه خوش میهستند و معموالً در کنار آن سرگرمیها عاشق تفریح و آن

گاهی بدون این که خودشان بخواهند موجب رنجش دیگران شوند چون معموالً به تأثیری که کالمشان بر 

 .کنندکنند یا به آن توجهی نمیگذارد فکر نمیدیگران می

 

 گیری بر اساس استانداردهای منطقییمتصم



ها برایشان تفاوت هستند و احساسات آنها نسبت به دیگران بیESTP البته این برداشت درست نیست که

هایشان را بدون دخالت دادن احساسات گیریها فرایند تصمیممهم نیست، بلکه موضوع اصلی این است که آن

دهند. در واقع این افراد بر اساس منطق و در نظر گرفتن معیارهای میانجام  طرفبیو تنها از دید یک ناظر 

 .گیرندعقالنی تصمیم می

ای به موضوعات ها عالقههاست. آنآن (N) ها ترجیح شهودیESTP ترین قسمت شخصیترشدنیافته

ها نند. آنکهای ملموس توجه میتر به کاربردها و خروجیتئوری و نظریات انتزاعی پیچیده ندارند و بیش

کنند و در نتیجه به تفاسیر شهودی دیگران نیز اعتماد های باطنی خود اعتنا نمیمعموالً به شهود و برداشت

 .کنندنمی

های ها به موضوعات تئوری ممکن است این تیپ در مدارس و در نظامESTP یبه دلیل عدم عالقه

ها در ESTP .چندان راحت نباشدموضوعات نظری است  آموزشی سنتی که اساس آموزش بر پایه

کنند مطلب به درد بخوری نصیبشان نشده روند و احساس میشان سر میهای درس به سرعت حوصلهکالس

ها افراد ESTP .ها متصور بوداست. از نظر این افراد مطالبی مفید هستند که بتون کاربردی عملی برای آن

 .ها چندان خوشایند نیستباهوشی هستند اما حضور در مدرسه برای آنبسیار 

 

 نیاز به موفقیت و کسب دستاورد

ESTP ها نیاز شدیدی به حرکت مداوم دارند و پیشرفت رو به جلو دارند در نتیجه این افراد در مشاغلی

وپا گیر محدود سط قوانین دستها داده شود و توکافی برای انجام کارها به آن آزادی عملتر هستند که موفق

 .کنندالعاده عمل میشان در کار فروش و بازاریابی فوقهای شخصیتیها به دلیل ویژگیESTP .نشوند



ها دوست دارند ها مایه عذاب و دردسر است. آنبا این حال انجام کارهای روتین و روزمره برای آن

 .بینی باشدقابل پیشوست دارند کارشان متنوع و غیرتر از آن دهای جدید را امتحان کنند و مهمفعالیت

ESTP توانند کارآفرینان خوبی هم و پرهیجان هستند به همین دلیل می پر انرژیها به طور ذاتی افراد

کنند به همین دلیل به آیند و کامالً در لحظه حال زندگی میها به وجد میها از رویارویی با موقعیتباشند. آن

 .ند که درست در همین لحظه چه کاری باید انجام شوددانخوبی می

 

 دهندهپر انرژی و انگیزه

گیرند و ها سریع تصمیم میESTP .باالی خود را به دیگران هم منتقل کنند انگیزهتوانند شور و ها میآن

د و ذهنیاتشان شونی زیادی نگذارند. این افراد سریع دست به کار میکنند بین تصمیم و اقدام فاصلهسعی می

کنند اما ممکن است در پیگیری کارها دچار اشکال باشند و نتوانند کارها را تا انتها به سرانجام را پیاده می

 .برسانند در نتیجه ممکن است انجام برخی از کارهایشان را به دیگران محول کنند

ESTPدهند در نتیجه شاید الزم باشد روی کنند تا انتها انجام بها باید یاد بگیرند کارهایی را که شروع می

 .تر کار کنندشان بیشریزیهای مدیریت زمان و برنامهتقویت مهارت

ESTPگذران، خودانگیخته و اهل گرا، با دقت، اهل تفریح و سرگرمی، خوشها در مجموع افرادی عمل

ریع و کارآمد ارائه کنند. های سهای روزمره راه حلتوانند برای مسائل و چالشریسک هستند و به خوبی می

توانند از این تیپ انگیزه زیادی دریافت کنند. در دیگران در کنار این افراد اوقات خوشی خواهند داشت و می

ها به نفع خودشان ها نقاط قوت و استعدادهای درونی تیپشان را شناسایی کنند و از آنESTP صورتی که

 .شان کسب کنندانگیزی را در زندگیهیجان توانند دستاوردهای بسیاراستفاده کنند می



کنند و به واقعیات بیرونی شان دریافت میگانهاطالعات را از طریق حواس پنج ESTP افراد با تیپ شخصیتی

هایشان را گیریها تصمیمریزی شده است به این معنی که آنها نیز فکری درونتوجه دارند. کارکرد دوم آن

 .دهندر نظر گرفتن عوامل منطقی انجام میبه صورت عقالنی و با د

 

 ESTP خصوصیات شغلی تیپ شخصیتی

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

 زنیدگرا هستید و بدون معطلی دست به اقدام میافرادی عمل. 

  اهمیت برخوردار استزمان حال و لحظه اکنون برای شما از بیشترین. 

 که کاربرد ملموسی داشته باشند بیزار هستیداز توضیحات تئوریک و انتزاعی بدون این. 

 تان را ببینیدهایدارید نتیجه فوری اقدامات و تالشدوست. 

 فردی پر انرژی و پرتحرک هستید. 

 یابیدخوبی قادرید با شرایط بیرونی انطباقبه. 

 ی فراوان هستیدهافردی کاردان و با قابلیت. 

 دهیدروی کارها را انجام میروید بلکه در حین پیشندرت با طرح و برنامه مشخصی پیش میبه. 

 برندها از حضور شما لذت میکنید و آنخوبی دیگران را سرگرم میبه. 

 نگریدبا دقت به جزئیات می. 

 حافظه بسیار خوبی برای جزئیات مشخص دارید. 

 بسیار باالست های ارتباطی شمامهارت. 

 کنید،خوبی عمل میها و مسائل بهدر از میان برداشتن فوری چالش 

 توانایی مدیریت بحران باالیی دارید. 



 کردن و انجام اقدامات نو و متهورانه هستیدعاشق ریسک. 

 :تواند شامل موارد زیر باشدمی ESTP مشاغل مناسب برای تیپ شخصیتی

 نماینده فروش 

 بازاریاب 

 های پزشکیتکنیسین فوریت 

 تکنیسین رایانه 

 پشتیبانی و خدمات فنی رایانه 

 کارآفرین 

 ورزشکار 

 ESTP نقاط ضعف و قوت تیپ شخصیتی

 :شامل موارد زیر است ESTP نقاط قوت تیپ شخصیتی

 افرادی سرزنده و شاداب هستند 

 ها حاضر جواب، باهوش و محبوب در بین سایر افراد هستندآن 

 شان هستشان به جسماند و حواسسبت به تجارب فیزیکی و بدنی حساسن 

 نسبت به مشاجره و انتقاد شکننده و حساس نیستند 

 های ایجاد شده بسیار خوب و خونسرد عمل در حل و فصل کردن فوری امور خصوصا بحران

 کنندمی

 را جذاب و مفرح کنندکنند تا همه کارها افرادی مشتاق و دوست دار تفریح هستند که تالش می 

 ها از وقت گذراندن البال است، آنها پر شور و هیجان و دقیقا مانند کودکان سرخوش و فارغرفتار آن

 برنددر کنار فرزندان خود لذت فراوانی می



 کنندعزیزان خود را با هدایای بزرگ و دور از انتظار غافلگیر می 

 :تشامل موارد زیر اس ESTP نقاط ضعف تیپ شخصیتی

 ممکن است نسبت به عواطف و احساسات سایر افراد آگاه نباشند 

 قادر نیستند احساسات و عواطف خود را به خوبی و به درستی ابراز کنند 

 ی خود، ناخواسته احساسات دیگران را جریحه مالحظهممکن است با زبان بیش از حد صریح و بی

 دار نمایند

 های مخاطره آمیز به ن است پول خود را در سرمایه گذاریاند اما ممک عموما در مسائل مالی خبره

 باد دهند

 کنند ممکن است برنامه ریزان بلند مدت خوبی نباشندکه کامال در زمان حال زندگی میبه دلیل آن 

 دهندشوند و شور و شوق خود را از دست میبه راحتی از انجام کارها دلزده می 

 کننددت نمیم-ذاتا خود را پایبندِ تعهداتِ بلند 

 کنندای که از آن دلزده شوند را ترک میهای شخصیتی، خیلی زود رابطهنسبت به سایر تیپ 

 کار کنندممکن است در خرید کردن بیش از اندازه سخاوتمند باشند و پول زیادی را صرف این 

 


