
 MBTIتیپ نمای شخصیتی 

= ENFJ مربی رشد 

  صفات کلیدی

خلق ل خوی  ااخ  رافته منظم دگر محور از خود گیشته ف اکار مسدولیت  ذیرر  احسداادا ی   عاطفی هم ل خونگرم مهربان مربی مرشد  
غتر  اهل نظرره ل  ئوری کنن هدیگرم  مشددو  حمارتگر نوع دلادد  مردم دار اجتماعی درلن نگر مثر  نگر کمال گرا لفادار صددرور مالرم
احسددا   کمک به درگران  مارل به کار گرلهی ذتچت ه برلز دهن ه احسدااداو ل هتناناو خود   صدرر   مطمئن ذرشدور ل اشددتتا   عملگرا

ی کمک به رش  فرد کمک به کشف ل رش  ل شکوفاری ااتع ادهای درلنی افراد مسولیت  در قرال احساااو، نتازها ل انگتزه های درگران
 رهرری ایهام بخش  واناری زراد در متقاع  کردن درگران کاررزما تک حسا  به  حستن ها ل انتقاداو ل جمعی درگران

 ویژگیهای شخصیتی

ENFJ آنها اجتماعی بوده، رلابطشان را ج ی می گترن  ل برای مردم ل رابطه با آنان بتشتررن اهمت  را  .ها مهربان ل مردم دلا  هستن
آنان به راحتی می  وانن  با اشخاص مختلف  .درگران  وجه ل عالقه نشان داده ل به کتفتاو  حستن برانگتز آنان  وجه می کنن به  .قائلن 

دلا  داشتنی بوده ل به یحاظ اجتماعی از مقرویت   .ار راط برقرار کرده ل مشتا  صحر  کردن با درگران ل راد گرفتن از آنها هستن 
  .را دلا  دارن  برخوردارن  ل مردم آنها

ENFJ دارای شهرو ل کاررزمای فرالان ل  .ها رهررانی طرتعی بوده ل در انگتزه دادن ل متقاع  کردن درگران از مهارو زرادی برخوردارن
 .ن به خوبی مردم را می شناان  ل رفتاری مسولالنه ل از رلی عالقه دار .مهار ی ااتثناری در برقراری ار راطاو شخصی ل جمعی هستن 

همچنتن در  صمتم گتری هارشان به  اثتراو آن رلی درگران بستار  .آنها دلا  دارن  به درگران کمک کنن   ا رش  ل ذتشرف  کنن 
  .اهمت  می دهن 

ENFJ ها گرارش طرتعی برای انتقاد کردن از خود دارن ، اما از آننا که نسر  به احساااو درگران احسا  مسولیت  می کنن ، به ن رو
چهره ای باز ل گشاده ل  .آنها دقتقاً می دانن  که ک ام رفتار منااب ل ک ام رفتار نامنااب اا  .شکارا در مالء عام از کسی انتقاد می کنن آ

 آنها خلق ل خوری مالرم دارن ، صرورن ، رفتاری اتاا  م ارانه دارن  ل به خوبی می  وانن  آنچه را که در .برخوردی گرم ل صمتمانه دارن 
  .معموال خالقت  باال ل  واناری کالمی ل نوشتاری خوبی دارن  .ذترامونشان می گیرد هماهنگ اازن 

آنها با  وجه به احساای که نسر  به رک موقعت  دارن ، ل  .ها به دیتل احساای بودن، بر ااا  ارزشهای شخصی اا ENFJ  صمتماو
  . صمتم گتری می کنن  نه ارنکه آن موقعت  چگونه به نظر می را ، درباره آن

از آنناری که ار ه آل گرا هستن ، دنرال نقاط مثر   .آنها بستار هم ل ل فهتم هستن . به درگران  وجه دارن  ل از آنها حمار  می کنن 
ذسن  درگران  اشخاصی جیاب ل مورد .درگران می گردن ، رلابط را آرمان اازی کرده ل عموما محتاج برقراری رلابط فعال با درگران هستن 

  .هستن  که گاه اارررن، کشش اشتتا  بتش از ان ازه آنها را ن ارن  ل ارن متزان از شور ل اشتتا  در آنها برای درگران طاق  فرااا 

از آن جه  که بر ااا  ارزشهای خود زن گی می کنن ، نسر  به مردم لفادار ل صمتمی هستن  ل برای  ENFJ افراد با  تپ شخصتتی
ارن اشخاص ذرانرژی ل ذرشور ل اشتتا  هستن  ل از احسا  مسولیت ، آگاهی ل مالحظه  .ری که به آن لابسته ان  احترام می گیارن نهادها

  .کاری فرالانی برخوردارن 

ENFJ هن  ل از آنان دنتاهای اازمان رافته را  رجت  می د .ها اشخاصی منظم هستن  ل بر حل ش ن مسائل ل باز نمان ن آنها  اکت  دارن
 .دلا  دارن  موضوعاو حل شون ، حتی اگر قرار باش  اشخاص درگری  صمتم گتری کنن  .درگران هم انتظار دارن  که همتن گونه باشن 

ENFJ ها مصمم بوده ل از بی ع ایتی های اجتماعی خشمگتن متشون  ل عمتقا به دنرال  نااب ل حفظ هماهنگی هستن. 

 



 نقاط ضعف شخصیتی

ENFJ ان ازه ای با درگران ابراز هم ردی می کنن  ل به آنها  وجه دارن  که ممکن اا  بتش از ان ازه خودشان را درگتر مسائل ل ها به
لقتی شرارط به شکل دیخواه ذتش نمی رلد، ممکن اا  کالفه ل ناامت  گردن  ل دچار نوعی ابهام ل اردرگمی  .مشکالو درگران کنن 

 .همچنتن ممکن اا  احسا  کنن  که به ان ازه کافی از آنها ق ردانی نش ه اا  .آنها عقب نشتنی کنن ارن چه بسا ارب شود که  .شون 

ارن  تپ شخصتتی بار  لاقعتتهای موجود ل مح لدرتهای خود ل نتز مح لدرتهای کسانی را که به آنها عالقه دارد بشناا  ل الزم اا  که 
  .انتظاراو ل  وقعاو لاقع بتنانه داشته باش 

ENFJ ها  ح   أثتر متل ش ر ی که به هماهنگی با درگران دارن ، ممکن اا  نتازهای خود را فراموش کنن  ل مسائل حقتقی خود را
  .از آننا که آنها از  عارض ل اختالف اجتناب می کنن ، گاه  ن به حفظ رلابطی می دهن  که صادقانه ل برابر نتستن  .نادر ه بگترن 

ENFJ ضمن ارنکه به  .احساااو درگران  وجه دارن  که شار  اگر ذای انتقاد از درگران به متان آر ، لاقعتاو مهم را نرتنن ها به ق ری به
الزم اا  که ارن اشخاص  عارض ل  .دیتل شور ل اشتتا  زراد، گاهی عنوالنه  صمتم گرفته ل به لاقعتتها ل جزئتاو  وجه کافی ن ارن 

اشتن رابطه با درگران بپیررن ، کمی از ارع  خود بکاهن  ل به جزئتاو ذرلژه های خود  وجه بتشتری اختالف را به عنوان بخشی از د
آنها اگر به جای اشخاص به لاقعتتها  وجه کنن ، در شرارط مطلوب  ری قرار می گترن  ل با صرر کردن برای داتتابی به اطالعاو  .بکن 

  .کافی می  وانن  از اشتراه ذرهتز کنن 

ENFJکوچک  ررن انتقاد را به دل  .ا به  حستن ل  منت  بهای فرالان می دهن  اما از ارنکه کسی از آنها انتقاد کن ، ناراح  می شون ه
ارن اشخاص بار  با  أمل موضوع را به شکلی عتنی بررای کنن ، اعی کنن  از  .می گترن  ل رننش ذت ا می کنن  را عصرانی می شون 

  .ل اطالعاو مفت  را از انتقادهای اازن ه به دا  آلرن  ش و حساات  خود بکاهن 

ENFJ آنها در مقابل مسائل برخورد احساای  .ها به ق ری کمال گرا هستن  که امور را به آن شکلی که دلا  دارن  برتنن ، می بتنن
اه عتتها را نمی بتنن  ل در نتتنه نمی  وانن  رداشته ل معموال منطقی نتستن ، رلابط را آرمان اازی می کنن  ل در ارن متان بستاری از لاق

  .آنها بار  چشمان خود را در کنار دیهارشان گشوده نگه دارن  .حلی برای مسائل ل مشکالو خود ذت ا کنن 

 

 روابط با دیگران

  دلاتانه، گرم ل صمتمی هستن  ل دلا  دارن  درگران را راضی کنن.  

 فراهم آلرن   الش می کنن  رلابطی هماهنگ ل  عالنی.  

  دلاتانی لفادار هستن. 

  می  وانن  شررک زن گی خود را آرمان اازی کنن  ل نااازگاررها را فراموش کنن.  

  دلا  دارن  اشخاص مورد عالقه شان در بهتررن ح  خود ظاهر شون.  

  شون دلا  دارن  با  حستن ش ن، مورد احترام قرار گرفتن ل  ارت  گردر ن از ارزش خود مطمئن.  

  دلا  ن ارن  بازخوردهای ب  ب هن  را بگترن. 

  اگر صحر  آنها مورد اوال ل  ردر  قرار بگترد ممکن اا  افسرده شون.  

  بار ها ل نرار  های فرالانی دارن. 

  ممکن اا  نتوانن  به راحتی با دنتای درلن ل احساااو خود کنار بتارن.  

 نن اغلب خود را مسولل احساااو درگران می دا. 

  متان رات ن به خوااته های خود ل کمک به درگران برای رات ن به خوااته هارشان در  ضاد هستن 

 در محل کار



  جاه طلب هستن . دلا  دارن  برای رات ن به خوااته هارشان  الش کنن.  

  آگاه، منظم، ه ف گرا ل قاطع هستن  ل از درگران هم همتن انتظار را دارن.  

  ابراز می کنن . در حرف زدن راح  هستن خود را به خوبی.  

  خوب متوجه می شون  که درگران چه احتتاجی دارن.  

  به نظراو مختلف احترام می گیارن . در ارناد رلحته گرلهی بستار موفق هستن.  

  دلا  دارن  با اشخاص خال  ل ذرانرژی کار کنن  ل درگتر کارهای متنوع شون.  

 اری که با ارزشها ل نتازهای آنان منافاو ن اشته باش ، ااتفاده می کنن از اتااتها ل رلره ها  ا ج.  

  لقتی به مشکلی برخورد کنن ، آن را به عنوان رک چایش ج ر  می ذیررن.  

  مشاغلی را  رجت  می دهن  که ار ه آیهای آنان را منعکس کن  ل به درگران ایهام ل هماهنگی برخش.  

 اغلب در عنله ل شتاب هستن  ل با کن ی جرراناو کار، صرر ل قرارشان را از دا  می  .ام ب هن دلا  دارن  اق اماو اررع انن
  .دهن 

  دلا  دارن  در شرارط کنترل باشن  ل در قرال ذرلژه های خودشان مسولالنه عمل کنن. 

 

 نقاط قوت کاری

 مهارو عایی در برقراری ار راط ل ارائه مطلب 

 رهرری جیاب 

  عالقه در جلب همکاری درگرانشور ل اشتتا  ل 

 مهار های اازمانی 

  عالقه به در نظر گرفتن چتزهای ج ر 

 داشتن هم یی ل  واناری شناااری نتازهای درگران- 

 داشتن در  کلی نگر 

 دارای عالرق متنوع 

  عه  باال در کاری که به آن معتق ن  

 مارل به رات ن به اه اف خود  

 نقاط ضعف کاری

 شرارط رقابتی ع م عالقه به کار در 

 مارل به  صمتم گتررهای اررع  

  دلری از اختالف ل  عارض ل  مارل به نادر ه گرفتن آنچه مطلوب آنها نتس 

 ع م عالقه به کار در ذرلژه های نامتنااب با ارزشهای آنها 

  ع م  حمل افراد ل ااختارهای ناکارآم 

 ع م  مارل به آموزش نظم به زرر داتان 

  ار ه آل نشان دادن افراد درگر ل رلابط با آنها مارل به آرمانی ل 

 

 رضایت شغلی



  :رضار  شغلی رعنی ENFJ برای رک

  با همکاران، مراجعان، مشترران ل غتره رلابط متقابل ل گرم ل صمتمانه ای داشته باش.  

    کن  ل نتارج مثر   الشهارش برایارن امکان را داشدته باشد  که راه حلهاری خال  برای ذرلژه هاری که به آنها اعتقاد دارد ذت ا 
  .درگران را برتن 

 در محتط کار انتظاراو ل مسولیتتها لاض  ل رلشن باش  ل رش  شخصی  شورق گردد.  

  به ال اجازه داده شود عضوی از  تم اارر اشخاص خالقی که به آنها اعتقاد دارد باش.  

 لف ذت ا کن  ل آنها را با اارر اشخاص حمارتگر ل عالقه من  در متان به ال فرص  داده شود  ا راه حلهاری خال  برای مسائل مخت
  .بگیارد

  فعایت  در محتطی فعال ل چایش برانگتز اننام شود ل ارن امکان را داشته باش  که در آن لاح  به چن  ذرلژه رات گی کن.  

  های خود کنترل ل مسولیت  داشته باش بتوان  از مهار های اازمان هی ل  صمتم گتری خود ااتفاده کن  ل رلی ذرلژه.  

  امکان اننام انواع مختلفی از فعایتتها را داشته باش   ا به شکلی خوب، برنامه ررزی ش ه ل منظم از آنها ااتفاده کن.  

  کار در محتطی آرام اننام شود که از  عارض ل  نش بتن افراد به دلر باش.  

 رلشهای ج ر  را بتازمار  خصوصا رلشهاری که زن گی درگران را بهرود بخش در معرض ار ه های نو قرار گترد ل بتوان  .  

 


