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 .در ادامه میخواهیم به بررسی این تیپ های شخصیتی بپردازیم

  

  

:ENFJتیپ شخصیتی قضاوتی-احساسی-شهودی-برونگرا  

ها مهربان و عالقمند هستند و به ویژگی های تحسین برانگیز دیگران بسیار توجه میکنند،آنها در آن
برقراری ارتباط بسیار ماهر هستند و میتوانند با افراد زیادی رابطه برقرار کنند.این تیپ دوست دارد در 

 .محل کارش موفق باشد و به خواسته ها و اهدافش برسد

طع و هدف گرا هستند و انتظار دارند دیگران نیز همین گونه باشنددر واقع آنها منظم و قا . 

 ارتباط با دیگران

 .در ارتباط با دیگران گرم و صمیمی هستند و دوست دارند در روابط تعادل و هماهنگی برقرار کنند

 .افرادی که این تیپ شخصیتی را دارند میتوانند دوستی صمیمی باشند و به ناسازگاری ها توجه نکنند

او برای خودش باید ها و نباید های زیادی دارد و ممکن است نتواند با دنیای درون خودش و 
 .احساساتش کنار بیاید

 .آنها اغلب خود را مسئول احساسات دیگران میدانند

 

 محل کار



شان تالش کنند.آنها در صحبت آنها در کار جاه طلب هستند و دوست دارند برای رسیدن به اهداف
 .کردن راحت هستند و به خوبی میتوانند درباره خودشان بگویند

به نظرات دیگران احترام میگذارد و در تقویت روحیه جمع موفق است.آنها دوست دارند با ENFJتیپ
دارد و روند  افراد پر انرژی و مثبت کار کنند و کارهای متفاوت را تجربه کنند.در انجام کار شتاب و عجله

 .کند صبر او را از بین میبرد

 :ENFJرشد فردی یک

 .یاد بگیرید که فقط نصیحت نکنید و توصیه ها و نصیحت های دیگران را هم گوش کنید_

 .به تایید دیگران وابسته نباشید و به هر چه خودتان قبول دارید توجه کنید_

_ ن میدهید توجه کنیدبه تفاوت احساسات درونی و واقعی با احساساتی که نشا . 

آرامش را بیاموزید و از استرس خود بکاهید،همچنین سعی کنید به هرآنچه تاکنون رسیده اید _
 .رضایت دهید

 .مراقب باشید که هنگام صحبت کردن چاپلوسی نکنید_

  

  

:ENFPتیپ شخصیتی ادراکی-احساسی-شهودی-برونگرا  

نشاط و معاشرتی با خلق و خوی خوب  است که افرادی با ENFPیکی از تیپ های شخصیتی،تیپ
 .هستند

آنها ذهنی فعال دارند و قوه تخیلشان بسیار باال است.آنها میتوانند رهبری مناسب باشند و با پشتکار و 
 .انرژی خود به دیگران روحیه بدهند

 ارتباط با دیگران



دیگران ارتباط برقرار  برایشان مهم است که دیگران در چه شرایطی هستند.آنها میتوانند به راحتی با
کنند و کاری کنند که طرف مقابل احساس کند بی قید و شرطی دوست داشتنی است.او میتواند جذاب 

باشد و توجه دیگران را به خودش جلب میکند،همچنین میخواهد خاص باشد و در عین حال تایید 
 .دیگران برایش اهمیت دارد

 محل کار

او نظارت داشته باشد و یا این نظارت در حداقل ممکن باشد او دوست ندارد کسی در محل کار روی . 

 .او دوست دارد با افراد پر انرژی و خالق کار کند و میتواند به دیگران انگیزه بدهد

 .شروع کار از تمام کردن آن مهم تر استENFPبرای افراد تیپ

است کند تا به جزئیات او زمانی که درگیر جزئیات میشود کالفه شده و سعی میکند از دیگری درخو
 .بپردازد

 ENFP رشد فردی یک

اجازه ندهید برنامه های اجتماعی موردعالقه شما مانع این شود که کمتر به موضوعات کم تر _
 .خوشایند و مهم بپردازید

 .همیشه تعهدی بدهید که بتوانید به آن عمل کنید_

 .توجه کنید که حرف هایتان هرچند کوچک چه تاثیری روی دیگران میگذارد_

_ آنها را به آخر برسانید  پروژه های بزرگ را به بخش های کوچک تقسیم کنید و . 

 .تا زمانی که از شما درخواست کمک نکرده اند پیشنهاد کمک ندهید_

  

  

 حسی-احساسی-قضاوتی-برونگرا:ESFJتیپ شخصیتی

https://www.darmankade.com/blog/extroversion/


آنها میان تیپ های شخصیتی بسیار اجتماعی و خونگرم هستند و زمانی که از دیگران فاصله میگیرند 
بی قرار میشوند.او به نیازهای دیگران بیشتر از نیازهای خودش اهمیت میدهد و دوست دارد برای 

انی و تشکر قرار بگیردکاری که انجام میدهد مورد قدرد . 

 .او در کارش به جزئیات توجه میکند و دوست دارد همه چیز بدون نقص انجام شود

ها اهل کمک کردن به دیگران هستند و عالقه ای شغل ESFJافراد این تیپ های شخصیتی یعنی
میدهند مدیریتی ندارد اما اگر این مسئولیت به آنها داده شود به بهترین شکل ممکن آن را انجام . 

 ارتباط با دیگران

 .افرادی که دارای این شخصیت هستند در روابطتشان با دیگران مهربان،دلسوز و مالحظه کار هستند

دوست دارد مورد تایید و تحسین دیگران باشد و در کمک کردن به دیگران دست و دل بازهستند اما 
 .در مراقبت کردن از دیگران تحت فشار قرار میگیرد

نسبت به کارشان انتقاد کند ممکن است افسرده شوند و روند کارشان بسیار کاهش پیدا کنداگر کسی  . 

 محل کار

برای انجام دادن کارها برنامه ریزی میکنند وبه جزئیات اهمیت میدهد،در عین حال دوست دارد همه 
 .چیز در باال ترین کیفیت خود رقم بخورد

ودش به تنهایی این کار را انجام نمیدهد بلکه اهل کمک او میخواهد تصمیمات سریع گرفته شود اما خ
و تعاون است.او دوست دارد به همه کمک کند تا همگی به سمت هدفی مشترک حرکت کنند و از 

 .کارکردن در محیطی که تضاد و تنش دارد دوری میکند

 ESFJ رشد فردی یک

 .سعی نکنید که سریعا مسائل را حل کنید_

_ ورد نظرتان ممکن نمیشود از سرزنش کردن دیگران خودداری کنیدوقتی خواسته یا هدف م . 

 .از انجام دادن کارهایی که با روحیه شما هم خوانی ندارد خودداری کنید_



 .از سلطه جویی برای رسیدن به خواسته ها دوری کنید_

 .درک کنید که تعارض و اختالف نظر لزوما چیز بدی نیست_

  

  

:ESFPتیپ شخصیتی ادراکی-احساسی-یحس-برونگرا  

ها است،آنها با نمک و اهل صحبت کردن هستند.آنها ESFPیکی دیگر از تیپ های شخصیتی تیپ
 .عالقمند به فضاهای پرانرژی و مهیج هستند و دوست دارند با افراد با نشاط کار کنند

 ارتباط با دیگران

ل بد دور کنند و باعث خندیدن آنها خودشان و دیگران را راحت میپذیرند و سعی میکنند آنها را از حا
 .دیگران بشوند

افراد این تیپ شخصیتی از درد و رنج دیگران ناراحت میشوند و آنها را تحت الشعاع مهربانی های 
 .خود قرار میدهند.برای آنها تنها ماندن یا کاری انجام ندادن بسیار سخت است

 محل کار

دوست دارد در فضایی مهیج و دوستانه کار کند.عاشق تنوع است و مدام شغلش را عوض ESFP تیپ
 .میکند

به کار گروهی عالقه زیادی دارد و میتواند بسیار خوب انرژی اعضای گروه را تقویت کند،در بیشتر مواقع 
 .تا آخرین لحظه صبر میکند تا کاری را به پایان برساند

 ESFPرشد فردی یک

_ دلیل اینکه اتفاق جالب تری افتاده کار اصلی خود را نصفه رها نکنید به . 

 .به قدری خودتان را درگیر مسائل و مشکالت نکنید که مسئولیت اصلی خود را فراموش کنید_



 .تصمیمات عجوالنه که بعدا باعث پشیمانی خودتان میشود دوری کنید_

 .از قبول کردن وظایف همزمان بپرهیزید_

  

  

خصیتیتیپ ش INFJ: قضاوتی-احساسی-شهودی-درونگرا  

است.آنها معموال آرام،ساکت و مهربان هستند و شخصیت پیچیده  INFJ یکی از تیپ های شخصیتی
 .آنها باعث شگفتی دیگران میشود

 .آنها قدرت تصور و تخیل خوبی دارند و به انگیزه ها و احساسات دیگران اهمیت میدهند

INFJ شخصیت و فردی خالق و دارای ایده های ناب استشخصیتی کمال گرا  . 

 ارتباط با دیگران

 .آنها دل نازک و آرام هستند و ممکن است بخاطر نیاز های شریک زندگی اش تن به هر چیزی بدهد

 .اغلب اوقات خود را مسئول احساسات دیگران میداند و نمیتواند حد و مرز این موضوع را رعایت کند

او انتقاد شود و مورد درک قرار نگیرد بسیار رنجیده خواهد شد روحیه حساسی دارد و اگر از . 

 محل کار

شخصیتی مبتکر و خالق دارند و برای رسیدن به اهداف بلند مدت خود بسیار تالش  INFJافراد تیپ
 .میکنند

 .از ایده ها و اهداف خودش حمایت میکند

لی میدانند که قابل حل شدن است و آنها اغلب بفکر کمک کردن به مردم هستند و ناکامی ها را مسائ
 .باید برای آنها به دنبال راه حل گشت



دوست دارد در مکانی سازمان یافته و آرام مشغول به کار باشد و از پرت شدن حواس اصال خوشش 
 .نمی آید

 .دوست دارد مورد احترام دیگران قرار بگیرد اما از اینکه توجه دیگران را به خود جلب کند بیزار است

 INFJ رشد فردی یک

 .خودتان را خیلی تحت فشار قرار ندهید و از زندگی لذت ببرید_

سعی نکنید که کنترل زندگی را در دستانتان بگیرید،اجازه دهید عالم هستی خودش کارش را انجام _
 .بدهد

 .وقتی که دیگران به شما احتیاج دارند از کمک کردن دریغ نکنید_

 .امور را هر طوری که هست قبول کنید و انتظار نداشته باشید همه چیز مطابق میل شما باشد_

 .کارهای مفید را برای خود مشخص کنید و از پرداختن به کارهای بیهوده دوری کنید_

 .بی دلیل وقت خود را صرف پرداختن به جزئیات نکنید_

  

:INFPتیپ شخصیتی ادراکی-احساسی-شهودی-درونگرا  

ام و راحت است. بر اساس ارزش های درونی خود عمل میکند،نسبت به ایده های جدید مشتاق آر
 .است اما اگر ارزش های او رعایت نشود ناراحت میشود

بسیار سخت و پیچیده است زیرا احساسات درونی خود را بروز INFPگاها درک کردن افراد تیپ
ندنمیدهند و آن را با افراد محدودی در میان میگذار . 

 ارتباط با دیگران

او نسبت به دوستان و اعضای خانواده خود متعهد و وفادار است،همچنین عمق رابطه برای او اهمیت 
 .دارد



 .او در گروه های کوچک راحت تر است و فردی محتاط و مالحظه کار است

تنها باشد و دیگران را دوست دارد اما گاهی بی توجه به نظر میرسد و این موضوع که هم دوست دارد 
 .هم عالقمند به شرکت در جمع است تعارضاتی را بوجود می آورد

 .روی محیط اطراف خود حساس است و از صدای بلند بیزار بوده زیرا حواسش را پرت میکند

 محل کار

او از مقرر و منظم بودن خوشش نمی آید.اغلب آرام و مصمم است و در آرامش برنامه های خودش را 
وفق هم میشودجلو میبرد و م . 

اگر در گروهی قرار بگیرد رهبر آن گروه میشود و زمانی که وارد رقابت میشود دچار مشکالتی خواهد 
 .شد

او دوست دارد هر کاری را به نحو احسنت انجام دهد و مورد تایید و تحسین قرار بگیرد.اگر به اهداف 
 .خود نرسد سرخورده میشود

 INFP رشد فردی یک

_ های و خواسته های دیگران توجه نکنید که خواسته های خودتان را فراموش کنیدآنقدر به نیاز  . 

 .از کسانی که به آنها اطمینان دارید درخواست کمک کنید_

 .برای خودتان حد و مرزی مشخص کنید و یاد بگیرید که در برابر برخی خواسته ها نه بگویید_

_ کنیدریسک کنید و خودتان و مهارتتان را به دنیا عرضه  . 

  

  

:INTJتیپ شخصیتی قضاوتی-منطقی-شهودی-درونگرا  



است که این افراد همواره در حال تالش کردن برای بهبود INTJیکی دیگر از تیپ های شخصیتی،تیپ
 .خودشان،دیگران و محیط اطراف هستند

د او فردی مستقل است و دوست دارد کارها را خودش انجام دهد.منظم و طبق قواعد خودش کار میکن
 .تا راه حل های مبتکرانه ابداع کند

او برای رسیدن به هدف و مقصودش همانقدر که به خودش فشار می آورد دیگران را هم تحت فشار 
 .قرار میدهد

 ارتباط با دیگران

او بسیار محتاط بوده و فردی وفادار است اما به روابط سنتی بها میدهد.از صحبت های خودمانی 
ارد از هر کاری که انجام میدهد چیزی بیاموزدخوشش نمی آید و دوست د . 

محبت خود را فقط برای افراد مهم و نزدیک زندگی اش خرج میکند و اگر دچار آسیب شود دوست 
 .ندارد کسی از آن مطلع شود

 .جذب کار میشود و ممکن است به روابط خود بهای الزم را ندهد

 محل کار

اکثر این افراد مدیر یا رهبر موسسه و یا شرکت هایی میشوند و منظم کار میکنند و از راه حل های 
 .مبتکرانه و نوآورانه استفاده میکنند

 .مستقل کار کردن را دوست دارد و از دخالت بقیه در کارهایش بیزار است

ر دست دارد بسیار جالب و مفید ایده ها،سیستم ها و برنامه هایی را تدارک میبیند که برای کاری که د
 .خواهد بود

 INTJرشد یک

 .به تعریف و تمجید و خوبی ها و مهارت های دیگران بپردازید_

 .از کنترل کردن همه امور زندگی خودداری کنید_



 .منعطف بودن را توجه به شرایط را یاد بگیرید_

_ ی دیگران احترام قائل باشیداز میزان حق به جانب بودن خود کم کنید و برای نظرات و ایده ها . 

 .از سرعت حرکت خود کم کنید و به موانعی که بر سر راهتان قرار دارد توجه کنید_

 

:INTPتیپ شخصیتی ادراکی-منطقی-شهودی-درونگرا  

ست و کنجکاوی آنها ساکت و محتاط هستند و به شدت مستقل،دقیق بودن برای آنها بسیار مهم ا
 .زیادی دارند

 ارتباط با دیگران

ممکن است آنقدر غرق کارهای خود شود که روابط مهم خود را فراموش کند.نسبت به کسانی که 
 .دوست دارد وفادار است و از برقراری تماس به آسانی با دیگران دوری میکند

اهمیتی نمیدهد و برایش مهم  با غریبه ها رسمی است و از آنها فاصله میگیرد.به ظاهر خود چندان
 .نیست دیگران درباره اش چه فکری میکنند

 محل کار

 .او متوجه تضاد ها،تقاوت ها و ناسازگاری های میان خودش و دیگران است

زمانی که موضوع را به خوبی درک میکند شروع به حرکت میکند،او صالحیت حرفه ای و سطح باالیی 
خار میکنددارد و به همین دلیل به خودش افت . 

 .دوست دارد ایده ها و اهداف خود را در محیطی انعطاف پذیر تعیین کند

دوست دارد بصورت مستقل کار کند اما تمام کردن کارها برایش دشوار است،اگر نتواند از INTPتیپ
 .توانمندی هایش استفاده کند افسرده میشود

 INTP رشد فردی یک



_ ساده سازی کنید تا دیگران نیز متوجه شما بشوند و شما را  بیاموزید آنچه را که میخواهید بگویید
 .درک کنند

 .موفقیت ها و تالش های دیگران را تحسین کنید،حتی کوچک ترین مسائل_

 .بیش از حد از دیگران انتقاد نکنید_

 .وقتی کسی با نظرتان مخالف است رفتارهای تدافعی از خودتان نشان ندهید_

_ ت های دیگران توجه کنیدنسبت به نیاز ها و حساسی . 

  

  

:ISFJتیپ شخصیتی قضاوتی-احساسی-حسی-درونگرا  

معموال افرادی ساکت و محتاط هستند،میتوانید به آنها تکیه کنید زیرا ISFJ افراد تیپ های شخصیتی
 .صمیمی و قابل اعتماد هستند

 .آنها دوست دارند که به دیگران کمک کنند و مفید واقع شوند.آنها واقع گرا و آگاه هستند

 ارتباط با دیگران

 .مهربان و مالحظه کار است و نسبت به احساسات دیگران حساسایت به خرج میدهد

 .دوست دارد برای خودش و خانواده اش محیطی ارام و بدون تنش ایجاد کند

اتی که دارد را بیان نمیکند تا باعث ناراحتی و ناامیدی کسی نشود.او میتواند به او احساسات و انتقاد
 .دلیل احساس انجام وظیفه با کسی که مسئولیت هایش را قبول نمیکند در رابطه بماند

 محل کار

 .کارهایش را بسیار دقیق جلو میبرد و دوست دارد که تمام کارها به بهترین شکل ممکن انجام شود

ستور دادن،رک بودن و درخواست کمک از دیگران مشکل دارداو در د . 



قبل از شروع کار جدید برنامه ریزی میکند و اقدامات الزم را انجام میدهد.عالقه ای ندارد در صحنه 
 .باشد و مورد توجه زیاد قرار بگیرد

 .دوست ندارد کسی مزاحم کار کردن او بشود و از تغییرات مداوم بیزار است

یکرشد فردی   ISFJ 

 .به تفریحات توجه کنید و برای آن برنامه ریزی کنید_

بعضی وقت ها عصبانی شوید،ممکن است در ابتدا احساس گناه کنید ولی این کار به شما کمک _
 .میکند

 .نه گفتن را یاد بگیرید و از قبول کردن و انجام دادن کارهای بیش از اندازه خودداری کنید_

_ و به خودتان توجه کنید با خودتان مهربان باشید . 

:ISFPتیپ شخصیتی ادراکی-احساسی-حسی-درونگرا  

آنها راحت و صمیمی هستند،زندگی را ساده دوست دارند و در لحظه زندگی میکنند.آنها اغلب 
 .ساکت،فروتن و محافظه کار هستند

 ارتباط با دیگران

ای دیگران رسیدگی میکندفردی سخاوتمند و مهربان است،همچنین شنونده خوبی بوده و به نیازه . 

 .به جای بازی کردن با کلمات محبت خود را در عمل نشان میدهد و دشواری ها را آسان میکند

 .اغلب خودش را بخاطر رفتار دیگران سرزنش میکند و انتقادات را شخصی میکند و به دل میگیرد

 محل کار

ISFP نجام بدهددر کارها آرمانگرا است و دوست دارد کارهای رضایت بخش ا . 

او انعطاف پذیر و سازگار است و دوست دارد با دیگران همکاری داشته باشد.او در محیط هایی که 
 .بسیار قوانین وجود داشته باشد احساس محدودیت میکند و دل خوشی از انعطاف ناپذیری ندارد



ه حضور کمال طلب است و نیاز به کنترل کردن را احساس نمیکند و ترجیح میدهد در پشت صحن
 .داشته باشد

 ISFP رشد فردی یک

 .پروژه و طرح های خود را نصفه رها نکنید_

 .در زمینه هایی که برایتان اهمیت دارد قاطعیت بیشتری از خودتان نشان دهید_

 .همانقدر که با دیگران آرام هستید با خودتان نیز مالیم رفتار کنید و قدردان موفقیت هایتان باشید_

 .عقاید و احساسات را ابراز کنید،نگویید نمیدانم،فرقی نمیکند_

 .گاهی محبت خود را با کلمات بیان کنید_

  

  

:ISTJتیپ شخصیتی قضاوتی-منطقی-حسی-درونگرا  

 .آنها به شدت با ثبات و مسئولیت پذیر هستند و به واقعیت ها و حقایق بسیار توجه میکنند

یتوان حواس آنها را پرت کرد.آنها بیشتر در خودشان بوده و منظم به خوبی تمرکز میکنند و به سختی م
 .و دقیق هستند

 ارتباط با دیگران

او عالقه عمیق و واقعی به همسر و خانواده خود دارد ولی اغلب ابراز عالقه و محبت برایش سخت 
 .است

ISTJتیپ ودش و به احساسات خودش و دیگران بی توجه است و شاید درست نتواند نیاز های خ
 .دیگران را درک کند

 محل کار



عالقمند به انجام کارها بصورت تکی یا دو نفره است.دقت بسیاری دارد که باعث میشود همه جزئیات 
 .را بررسی کند

او دوست دارد بر اساس قوانین کار کند و به آن اهمیت میدهد و دوست دارد افرادی که پیرو قوانین 
 .نیستند را حذف کند

ر محیطی و با آدمهایی مرتب و تمیز همکاری داشته باشددوست دارد د . 

 ISTJ رشد فردی یک

 .بیش از اندازه بی انعطاف و محتاط نباشید

های دیگران توجه بیشتری کنید به احساسات و نیاز _ . 

 .حداقل هفته ای یکبار محبت خود را به اطرافیانتان ابراز کنید_

_ کوچکاز دیگران تشکر کنید حتی بابت موضوعات  . 

 .برای تفریح کردن وقت بگذارید_

  

  

  

:ISTPتیپ شخصیتی ادراکی-منطقی-حسی-درونگرا  

 .ها هستندISTPیکی از تیپ های شخصیتی که برای دیگران اسرار آمیز است،

آنها اغلب ساکت و کنجکاو بوده و از دور به همه چیز توجه میکنند.او مستقل است و بر اساس 
 .انتظارات دیگران رفتار نمیکند

 .او ریسک پذیر است و به سمت چالش ها حرکت میکند

  



 ارتباط با دیگران

که باهم عالیق عالقه زیادی به صحبت کردن با دیگران ندارد و ترجیح میدهد با افرادی وقت بگذراند 
 .مشترک داشته باشند و به او آزادی عمل بدهند

 .دوستان کمی دارد اما به آنها وفادار است

 .او گاهی با صراحت انتقاد میکند و در برابر وظایفی که عالقه ای به آنها ندارد ایستادگی میکند

  

  

 ISTP رشد فردی یک

_ ویید،سعی نکنید که فقط اصالح کننده باشیدبه ویژگی های خوب دیگران توجه کنید و آن ها را بگ . 

 .احساسات خود را دیگران در میان بگذارید و روابط گسترده تری داشته باشید_

_ بلند مدت هم بها بدهید  فقط به نتایج فردی فکر نکنید بلکه به اهداف . 

 .بگذارید تا دیگران احساس کنند که برای شما مهم هستند و به احساساتشان توجه کنید_

  

  

  

:ESTJتیپ شخصیتی قضاوتی-منطقی-حسی-درونگرا  

او دوست دارد مسئول باشد و از این موضوع لذت میبرد،درباره هر موضوعی عقیده ای دارد و میداند 
 .چطور از کلمات استفاده کند

 .او در به کار گیری روش ها و سیستم ها به بهترین شکل ممکن عمل میکند



 ارتباط با دیگران

ست از خودش بگذرد تا پایبند تعهداتش بماند.از وقت گذراندن با خانواده و دوستان لذت او حاضر ا
میبرد و اهل بازی و تفریح است.فردی صادق و رک است و ممکن است از شنیدن انتقاد دیگران با 

 .دشواری رو به رو باشد

 .ظاهر سختی دارد اما از درون فردی مالیم است

 محل کار

دسترس به بهترین حالت ممکن استفاده میکند از زمان و منابع در . 

او فردی سخت گیر،محکم و منعطف است.او به کار کردن اعتیاد دارد و ممکن است برای رسیدن به 
 .اهداف خود دیگران را هم زیر پا بگذارد

 .مسائل غیر منطقی را درک میکند و عالقه زیادی به ریسک های حساب شده دارد

 ESTJ رشد فردی یک

_ نظرات دیگران گوش کنیدبه  . 

_ برد پیدا کنید-راه حل های برد . 

 .به دیگران نگویید چه کاری کنند و چه کاری نکنند_

 .آرام باشید و از کنترل کردن دیگران و محیط دست بردارید_

 .همانقدر که از خودتان کار میکشید از دیگران نیز کار بکشید_

  

  

:ENTJتیپ شخصیتی قضاوتی-منطقی-شهودی-برونگرا  



 .فردی پر انرژی و مطمئن است و معموال به جاهایی میرود که بتواند آنجا مسئولیت داشته باشد

 .او علم اطالعات زیادی دارد و دوست دارد و جمع های روشنفکرانه صحبت کند

ی آنها راه حل های بلند مدت و او میتواند مدیر خوبی باش و مشکالت سازمان را بررسی کند و برا
 .کوتاه مدت در نظر بگیرد

 ارتباط با دیگران

افراد این تیپ شخصیتی خوش خلق و خو هستند اما در مواردی نیز جدی میشوند.از روابط به عنوان 
 .فرصتی برای یادگیری استفاده میکنند

وست دارد شریک زندگی اش به همسری احتیاج دارد که دارای عزت نفس باال و خود مختار باشد،او د
 .حمایتش کند و باعث پیشرفت وی شود

 .زمانی که تحت فشار است و استرس دارد با دیگران به تندی برخورد میکند

 محل کار

 .دوست دارد مسئول باشد و اغلب مشاغل مدیریتی دارد

دوست دارد با افراد قوی و مستقل کار کند  او رقابت جو و معتاد به کارش است . 

عالقه ای ندارند که از دیگران کمک و یا راهنمایی بگیرند،مگر آنکه طرف مقابل از دانش و اطالعات  آنها
 .بیشتری برخوردار باشد.او برای مسائل گوناگون راه حل های منطقی ارائه میدهد

 ENTJ رشد فردی یک

 .پرخاشگری خود را کنترل کنید_

_ استعداد هایشان توجه کنید توجه داشته باشید که هر کس استعدادی دارد و به . 

 .مذاکره کنید تا همه به بخشی از خواسته هایشان برسند_

 .هر روز فرصتی را برای استراحت و تفریح اختصاص دهید_



 .انتقاد کردن دیگران را به حساب این نگذارید که میخواهند شما را کنترل کنند_

  

  

:ENTPتیپ شخصیتی ادراکی-منطقی-شهودی-برونگرا  

 .فردی پر انرژی و مطمئن است،او نو آور بوده و راه های جدیدی برای همه چیز پیدا میکندENTP تیپ

 .او از توانمندی تحلیلی برخوردار است و میتواند مسائل مختلف را حل کند

 .او دوست دارد کارها را باهم انجام بدهد و با افراد زیادی در ارتباط باشد

 ارتباط با دیگران

 .آنها افرادی خوشبین هستند و سعی میکنند به جای داوری و قضاوت کردن افراد آنها را بشناسند

 .او دوست دارد شریک زندگی اش جالب باشد و باهم از تجربیات و موضوعات جدید لذت ببرند

 .گاهی سرش خود را آنقدر شلوغ نگه میدارد که به احساساتش توجه نکند

از دیگران فاصله بگیرد و رابطه خود را در حالت سطحی نگه دارد او قابلیت این را دارد که . 

 محل کار

میتواند دیگران را متقاعد کند و افکار بکر و خوبی دارد.او دوست دارد چند تا کار را باهم انجام بدهد و 
 .اگر برایش جذاب نباشد خاطرش مکدر میشود

 .او قدرت تحلیلی فوق العاده ای در حل مسائل دارد

فردی یک رشد  ENTP 

 .فرصت و حواس خود را صرف موضوعات بی ارزش نکنید_

 .به زمان دیگران و برنامه ریزی های آنها توجه کنید_



 .با کسی دوست و متعهد شوید که از پروژه مورد نظر شما لذت ببرد_

 .فعالیت هایی را انتخاب کنید که برایتان از هر کار دیگری با ارزش تر باشد-

  

  

  

صیتیتیپ شخ ESTP: ادراکی-منطقی-حسی-برونگرا  

است،او دوست دارد با کسانی باشد که عالیق و ماجراهای  ESTP یکی دیگر از تیپ های شخصیتی
 .لذت بخش و جالب خود را با او در میان میگذارند

 .او پیوسته در حال تالش کردن است و فردی عملگرا و مبتکر است

از انجام دادن کارهای پر استرس وپر انرژی لذت میبرد او زیر فشار بسیار خونسر عمل میکند و . 

 ارتباط با دیگران

فردی خوشبین است و زمان زیادی را صرف ناامیدی نمیکند.او دوست دارد شریک های زندگی خود را 
 .تحت تاثیر موفقیت و توانایی های خود قرار بدهد

 .تضاد و تعارضات باعث میشود تحریک شود

ESTPافراد تیپ ی غیر قابل پیش بینی هستند و ممکن است که شما را شگفت زده کنند و مقدار 
 .عکس آنچه را که انتظار دارید انجام بدهند

 محل کار

 .دوست دارد با حقایق رو به رو شود و در برخورد با مسائل از منطق استفاده میکند

م بدهد بسیار لذت میبرداو دوست دارد حقایق را درک کند و از اینکه مسائل را در آخرین لحظه انجا . 

 .او بسیار رقابت جو است و در بحران ها و مشکالت هیجان زده میشود



 .فقط زمانی بر اساس قوانین و مقررات عمل میکند که بتواند به آنچه که میخواهد برسد

 ESTP رشد فردی یک

 .توجه کنید و ببینید کدام یک از تجربیات شما ارزشمند و رضایت بخش است_

 .آنقدر در پروژه و کارهایتان غرق نشوید که خانواده و دوستان خود را فراموش کنید_

 .حواستان باشد دیگران را با رک گویی و صراحت کالم خود دلخور نکنید_

 .با توجه کردن به دیگران سخاوت خودتان را نشان بدهید_

_ ه کنیدقبول کنیدکه دیگران میتوانند متفاوت باشند و به نظرات آنها توج . 

  

  

 سخن پایانی

 .در این مطلب تمامی ویژگی تیپ های شخصیتی مختلف را بیان کردیم

ابتدا تست مربوط را بدهید و سپس با خواندن مطالب مرتبط به خودتان از شخصیت و ویژگی هایتان 
 .آگاه شوید

 .را دنبال میکنید،امیدواریم این مطلب برای شما مفید بوده باشد ممنونیم که مجموعه های لیدی باس

 

 

https://hiladyboss.com/

