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 ESTJ گروه مهمترین صفات

وقپ  /خ   ق ل /سممکتش   /مسمملوتیپ یریر /قاطع /مصممم  /واقع بین /عملگرا
 /مطمئن /واقع بین /معق ل /وفادار /رهبر /سنتی /منطقی /اجتماعی منظ  /شناس
کار /قابل اعتماد /با کفایپ د/کارآم /نتیجه گرا هدفمند /منتقد /صمممری  از خ د  /فدا
 جزئی نگر /ثممابممپ قممدم ر/سمممکممپ گی هممدایتگر /یرحرف /متعهممد /گممرشمممتممه

 
 ESTJ گروه های عم میویژگی

ESTJشه ها و برنامه ها قدرتمند ب ده و  .ها در انجام کارها عاتی هستند در اجرای نق
چارچ و ق انین متب ر  یات و در  یه جزئ با در نظر گرفتن هل ندهی ام ر  ما در سممماز

  سازی تصمیمات کرده و افراد و یروژه ها را برای  به سرعپ اقدام به ییاده .هستند



 

 

 

 .انممممجممممام کممممارهمممما سممممممازمممممانممممدهممممی مممممی کممممنممممنممممد
ESTJ شند شته با شند و همه چیز را در کنترل خ د دا شته با سلوتیتی دا ها از اینشه م

در گرفتن تصممممیمات عینی خ و عمل می کنند و می دانند که چگ نه  .ترت می برند
هر م ضممم عی عقیده ای دارند و همیشمممه از کلمه  آنان درباره .کارها را انجام دهند

 .ممممممنممممماسممممممم  اسمممممممتمممممفممممماده ممممممی کمممممنمممممنمممممد
سبپ به تعهدات خ د از  سلوالنه دارند، هشیار و متعهدند و ن شکاص، رفتاری م این ا

آنها دوسممتدار سمماختار هسممتند، جزئیات را به خاطر می  .یایبندی فراوان برخ ردارند
سازماندهی می کنند سیدن به م قع به این تی .سپرند و آنها را  صیتی برای ر شک پ 

به  .برنامه هایش تال  می کند و کارهایش را با کارایی هر چه بیشمتر انجام می دهد
سیدن به نتایج در کاراترین رو  ممشن تمرکز دارند  .جزئیات روزمره ت جه کرده و بر ر
 آنان مجم عه ای روشممن و واضمم  از اسممتانداردهای منطقی دارند که با رو  معین و
ند ند و از سمممایرین ه  همین ت قع را دار بال می کن ها را دن ی  آن مات  .سمممیسمممت

ESTJ ها عالقه شممدید به تصمممی  گیری دارند و تصمممی  گیرندگانی بزرط و منطقی
آنان اغل  اوقات تصمممیمات خ د را با ت جه به تجربیات گرشممته شممان می  .هسممتند
ز قدرت استدالتی فراوانی بهره این اشکاص منطقی، عینی و ت لیلگر هستند و ا .گیرند

بسیار  .در واقع بعید اسپ آنها ت پ تاثیر چیزی جز منطق قرار بگیرند .مند می باشند
به ام ر و مسمممائل حقیقی و عینی  .واقع بین و عملگرا ب ده و به حقایق بها می دهند

رد آنان برای چیزهایی که کارب .بیش از نظریه ها و نقطه نظرهای نظری بها می دهند
آنها می دانند که ییرام نشان چه اتفاقاتی می افتد،  .عملی ندارند، بهایی قائل نیستند

کن ن ت جممه دارنممد و در ت ظممه حممال زنممدگی می هننممد  .بیشمممتر بممه اینجمما و ا
شکاص با ت جه به ق انین مشکص کار می کنند، ثابپ قدم ب ده  به این دتیل که این ا

دوسپ دارند به سنتها بها دهند و به همین دتیل  آنها .و می ت ان روی آنها حساو کرد
هر چند در روابط خ د ثابپ قدمند، برای  .به نهادهای م ج د، ت جه شممایسممته دارند

سپ و  شان مه  نی سایر جنبه های زندگی سی و اجتماعی به اندازه  سا آنها زندگی اح
ری نسبپ این اشکاص در داو .ت جه زیادی به زندگی احساسی و اجتماعی خ د ندارند

 افرادی منظ  ب ده و از  .به دیگران راحپ هستند و به راحتی از دیگران انتقاد می هنند



 

 

 

 .ها اجتماعی، صممری  و دوسممتانه هسممتندESTJ .نظ  و انضممباف فراوانی برخ ردارند
 .شناختن آنها اغل  آسان اسپ، زیرا آنچه را که می بینید، همان هستند

 
 ESTJی   برای ارتباف با دیگران

 .دوسپ دارند به آنها مسلوتیپ داده ش د و نقش مشاور را بازی کنند
 .آماده اند که از خ د گرشتگی کنند تا یایبند تعهدات خ د باقی بمانند
 .بعد از اتمام کارشان می ت انند بسیار تفری ی و سرگرم کننده باشند
 .از به سر بردن اوقات خ د با خان اده و دوستانشان ترت می برند

ممشن اسممپ سمماختار، نظ  و اراده خ د را بر همه ت میل کنندت معتقدند که راهشممان 
  .بهترین اسپ

 .صری ، صادق و رک هستند
می ت انند ناشممشیبا باشممندت ممشن اسممپ در شممنیدن نظرات دیگران با دشمم اری روبرو 

 .باشند
 .ممشن اسپ در کار درک احساسات خ د و دیگران با دش اری روبرو باشند

سانی که به آنها اعتماد  سپ و با ک شان تطیف و مالی  ا سکتی دارند، اما درون ظاهر 
  .کنند بسیار مالی  هستند

  .دوسپ دارند برای افراد خان اده و برای سالمتی آنها، اوراق بهادر و بیمه تهیه کنند
شبکتی خ د را با ت جه به کارهایی که در دنیای واقعی انجام می دهند،  م فقیپ و خ 

 .می سنجند
  

 ESTJی   نقاف ق ت کاری
 اخالق کاریو  تعهد کاری باال

 داشتن چش  اندازهای واقع بینانه
 اهداف سازمان و ت جه به نتایج

 دقپ و ت جه زیاد و تمایل به انجام درسپ کارها
 تمایل به ییروی از رویه ها و مقررات



 

 

 
 فعاتیتهای ناکارآمدت جه زیاد به کارایی و کارآمدی و ت ان تشکیص 

 مهارتهای سازمانی
 کار در ساختارهای سنتی و ت انایی تصمی  گیری منطقی

 مسلوتیپ یریری زیاد
 

 ESTJی   نقاف ضعف کاری
 مقاومپ در برابر تغییر

 ت جه زیاد به نیازهای م ج د و بی ت جهی به نیازهای آتی
 عدم ت مل فرآیندهای غیر هارا و وقپ گیر

 به یریر  نظرات جدید و ن  عدم تمایل
 عدم ت مل افراد بی ت جه به ساختارها، ق انین، رویه ها و جزئیات هار

 تاهید بر رسیدن به اهداف و در نظر نگرفتن افراد
 عدم ت جه به تاثیرات تصمیمات خ د بر دیگران

 دش اری در شنیدن نظرات مکاتف
 عدم ت انایی در دیدن همه احتماالت و امشانات

 
 ESTJ ی   برای شغلی رضایپ

 :این گروه وقتی از کارشان راضی هستند که
سیدن  ششلی کارا برای ر سازمان یافته کار کند و از اوقاتش به  ششلی منظ  و  بت اند به 

  .به ی  نتیجه منطقی استفاده نماید
ستفاده  ستدالتی خ د ا شد که از مهارتهایش و از قدرت فشری و ا شته با این امشان را دا

 .کند
 تدستاوردهای کار به ششلی منطقی قابل اندازه گیری باشد

 .کار در م یطی دوستانه انجام ش د و همشارانی سکتش   و با وجدان داشته باشد
صی بر  شک شد و نتایج  شته با کار ماهیتی واقع بینانه، ملم س و کاربردهای عملی دا

 .جای بگرارد
 .بت ان از کار انتظارات روشن داشپ



 

 

 
م تد و کارا باشد و اقدامات الزم را سازماندهی کندت از رویه ها و اص ل شکصی بت اند 

ییروی کرده، ضممرو االجل های مشممکص داشممته باشممد و بت اند به م قع و در زمان 
 .تعیین شده کار  را انجام دهد

 .در م یط و شرایطی قابل ییش بینی کار کند
 .انی که با آنها کار می کند، مسلط باشدکار را با دیگران انجام دهد و بت اند بر دیگر

امشان تصمی  گیری داشته باشد و بت اند مسلوتیپ های فراوان برعهده گیرد و کنترل 
امشان ارزیابی نقطه نظرها، ت صیه ها و تجربیاتش وج د  .کار را در اختیار داشته باشد

 .داشته باشد
 

  ESTJی   مشاغل مناس 

 یلیس /افسممر ارتش /معل  /آشممپز /فروشممنده /مأم ر بیمه /کارشممناس و کارگزار بیمه
 مهندس /مدیر هتل /بازرس /مهندس یرواز /خلبان ه اییما /ناخدای کشمممتی نگهبان

 /سریرسپ کارخانه /مدیر یروژه /حسابدار /حسابرس/ مسلول شبشه ت لیلگر نرم افزار
شبشه های کامپی تری مدیر بان  اطالعاتی شاور  /بان رئیس  /رئیس یلیس /مدیر  م

ساز /دندانپزش  /یزش  /مدیر ت تید /مدیر خرید و تدارکات /مدیریپ سطه  /دارو وا
هادار مهندس  /مهندس مشانی  /مهندس برق /وکیل و حق قدان /قاضمممی /اوراق ب

 مدیر مدرسه /مدرس دروس فنی و حرفه ای د/م ا

 
 ESTJی   و ییشرفپ های م فقیپراه 

  .دهیدبه نقطه نظر دیگران گ   فرا 
  .برنده ییدا کنید -حلهای برنده راه

 .تالشهای دیگران را تایید کنید و به آنها ارز  بدهید
تنها به چیزهایی که  .به کارهایی که به درسممتی انجام می شمم ند، مهر تایید بزنید

 .باید اصالح ش ند اشاره کنید
بگرارند و از شما با کسانی معاشرت کنید که به رو  مستقی  و صری  شما احترام 

 تمرع و نش ند



 

 

 
م دودیتهای واقع بینانه برای خ د و دیگران در نظر بگیریدت بیام زید که به قدر 

 .کافی خ و اسپ یعنی چه
 .از دیگران به همان اندازه که خ دتان کار می کنید، کار بششید

شما فرض را بر این نگرا .به دیگران نگ یید چه باید بشنند و چه نباید بشنند رید که 
  .می دانید بهترین کار کدام اسپ

  .به دل و هراسهایتان ت جه کنیدت تنها به خشمتان ت جه ننمایید
ید از روی  ید و اگر می خ اه که خلق و خ ی خ د را کنترل کن یید  هایی بج  راه

از اتاق بیرون بروید و هرگاه  .ناشممشیبایی حرفی بزنید، مت جه حرف زدنتان باشممید
 .فروکش کرد، بازگردیدعصبانیتتان 

به مرخصممی بروید و کارهایتان را در  .از کنترل کردن دسممپ بردارید و آرام بگیرید
 .منزل به حال خ د رها کنید

به نقاف ق ت خ د یعنی واقع بینی، ت جه به جنبه های علمی، عینی ب دن، منطقی 
سازگاری، مداومپ ستی، احساس مسلوتیپ، قابل اتشا ب دن، نا و ت انایی  ب دن، را

  .سازمانی ت جه داشته باشید
 را در اوت یپ کارهایتان باشدتآرام ب دن، ت جه به دیگران و منعطف ب دن  
 
 
 

 دارد یتیپ شخصیت 16هر انسان 
 اما ترجیحات او در یک تیپ شخصیت نهفته است

های شخصیتی خصیتی را مطالعه کردید و بقیه تیپهای ششما یکی از این تیپ

 دریافت کنید. وکارسایت مدیر کسب  توانید با کلیک روی دکمه زیر ازرا می
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