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هستید به احتمال زیاد خصوصیات زیر در اغلب موارد در مورد شما  ENFJ اگر فردی با تیپ شخصیتی

 :صادق است

 پذیر هستیدکننده و مسئولیتشخصی گرم، صمیمی، همراه، همدل، حمایت 

 کنیدها را درک میها و نیازهای سایر انسانبه خوبی عواطف، خواسته 

 ها کمک کنید تا به بهترین خود تبدیل شوندبینید و دوست دارید به آنظرفیت رشد و پرورش می هاانسان در همه 

 ها برای رشد و تعالی باشیدسایر انسان توانید مانند یک مربی، یاری دهندهبه خوبی می 

 صحبتی با شما احساس خوبی دارنددیگران اغلب از همراهی و هم 

 کنیدها با خوشرویی استفاده مییگران پذیرا هستید و از بازخورد آنهای دنسبت به انتقادات و تحسین 

 توانید گروهی از افراد را مدیریت کنیدمشرب هستید که به خوبی میفردی اجتماعی و خوش 

 سایرین باشید دهندهبخش و انگیزهتوانید الهامها اغلب میدر گروه 

 ENFJ شرح خصوصیات تیپ شخصیتی

کنند. ها، زندگی میدوست هستند که در دنیایی از احتماالتِ مربوط به سایر انساندار و مردمافرادی مردماین دست از طالب 

 .کنندن را دارند و به خوبی با مردم ارتباط برقرار میها بیشتر از هر تیپ شخصیتی دیگری توانایی برقراری ارتباط با دیگراآن

ENFJهای آنان توجه دارندکنند و به خواستهها دیگران را درک می. 

ها ابراز محبت و حمایت از دیگران ENFJ مندی اصلیعالقه .دارند افراد پرورش و رشد در زیادی استعداد هاعالوه بر این آن

 .به دیگران احساس خوبی منتقل کنندکنند است و در کنار آن سعی می



های دیگران ها به برآورده شدن خواستهآن .ها روی فهمیدن، حمایت کردن و انگیزه دادن به دیگران استتمرکز اصلی آن

 .کنندکنند و با این کار احساس رضایت درونی عمیقی را تجربه میکمک می

دارند، به همین دلیل تواناییِ این تیپ در متقاعدسازی و تاثیرگذاری های ارتباطی قوی ها مهارتENFJطور که گفتیم، همان

  .دهند انجام را دارند انتظار هاآن از که کاری تا کنند توانند دیگران را مجابها میENFJ .روی دیگران هم باالست

واکنش دلخواه خود را از  کنند وها به ذهن افراد نفوذ میها به قدری باالست که انگار آنENFJ مهارت متقاعدسازی در

هایی که کمتر ENFJ ها در چنین مواردی اغلب غیر خودخواهانه است اماENFJ های درونیکنند. انگیزهدیگران دریافت می

 .برنداند گاهی این توانایی را برای گمراه کردن دیگران به کار میرشد یافته

ENFJکه بسیار مهم است که زمانی را برای تنهایی و خلوت با خود در  ها به قدری روی روابط و شرایط بیرونی متمرکز هستند

گیرند )توجه ها معموالً به خود سخت میهایی همراه است زیرا آنها با دشواریENFJ گزینی برای برخی ازنظر بگیرند. خلوت

نها شدن، اسیر افکار منفی ت محض به دلیل همین به و( کنندمی دریغ خودشان از و مالیمتی را که نست به دیگران دارند،

 .شوندمی

دهند که هایی را انجام میرسند که باید از تنها ماندن اجتناب کرد و فعالیتبه همین دلیل بسیاری از آنان به این نتیجه می

 .شامل تعامل و ارتباط با دیگران است

ENFJران تعریف کنند و در نتیجه از نیازهای های خود را بر اساس نیازهای دیگدهند مسیر زندگی و اولویتها ترجیح می

های دیگران را باالتر از هاست که نیازها و اولویتشوند. این ماهیت و سرشت تیپ شخصیتی آنشخصی خودشان غافل می

 .احتیاجات خودشان قرار دهند

 ی نیازهای بقیه نکنند، الزم است کهاما برای اینکه این امر حالت افراط گونه پیدا نکند و آنان برای کمک به دیگران خود را قربان

ENFJها و نیازهای خودشان هم آگاه باشندها نسبت به خواسته. 



ENFJکاری کنند و نسبت به در میان جمع قرار گرفتن محافظههای برونگرا در اجتماعات شرکت نمیها به راحتیِ سایر تیپ

ها به احتمال زیاد اعتقادات راسخی دارند اما در صورتی که احساس کنند گرایان(. اگرچه آنبیشتری دارند )البته نه به اندازه درون

کند از مداخله ایجاد می (گیرداز آن انگیزه می ENFJ چیزی که) ها دارد در رشد و پرورش دادن دیگراناعتقادات شخصی آن

 .بیان صریح اعتقاداتشان خودداری خواهند کرد

کنند ساز تغییرات مثبت در دیگران شوند، سعی میها در این است که سببمندی آنالقهترین عاین به دلیل آنکه عمیقبرعالوه

 و گیرندمی خود به متفاوتی تا با هر فردی، به شیوه همان فرد ارتباط برقرار کنند. به همین دلیل در ارتباط با هر کس شکل

 .ندارند دیگران با تعامل در واحدی شیوه

ها دیدگاه باشد. آنرگز به این معنی نیست که این تیپ فاقد یک موضع و دیدگاه مشخص میها هENFJ ای درچنین خصیصه

که و طرز فکر صریح و روشنی داشته و قادرند آن را با شفافیت و ایجاز تمام به دیگران ابراز کنند. چنین افکاری تنها درصورتی

 .وندشقدرها شخصی و خصوصی نباشند با دیگران در میان گذاشته میآن

ENFJ ها روی حمایت از دیگران و ارائه پاسخی ها از بسیاری جهات افرادی ابراز کننده و صریح هستند اما توجه عمده آن

 بین هاست و به همین دلیل گاه ممکن است قید ابراز صریح عقاید خود را بزنند. در صورت ایجاد تناقضمناسب به نیازهای آن

 .کمک به دیگران را انتخاب خواهد کرد ENFJ به احتمال بسیار زیاد دیگران، به خدمت و شخصی باورهای

 فاش به هاآن تمایل کنند، تنهایی احساس است ممکن گاهی باشند که در جمع شلوغیحتی درصورتی ENFJ افراد با تیپ

 .بزند دامن تنهایی احساس این به تواندمی نیز شاندرونی و واقعی خود نکردن

ها مهر ها نیز حقیقتاً مردم را درک کرده و به آن ENFJبرند، ها لذت میهستند و از بودن در کنار آنها  ENFJ مردم عاشق

 برای پتانسیل از پر و فعال روحیه، با انرژی، پر اوقات اغلب در هاآن کند،می تراوش ورزند. معموال اعتماد به نفس از این افرادمی

انایی انجام چند کار مختلف را دارند و در کارهایی که به آن عالقه داشته باشند عالی تو اغلب هاآن. هستند کارها دادن انجام

 .کنندعمل می



ENFJخواهند امور در دنیای بیرون کامالً منظم باشد و برای برقراری نظم و ها میدهند، آنای نشان میها به نظم توجه ویژه

ها خصوصاً در مورد نظم در ریختگی را برطرف نمایند. آنگونه درهمکنند و در پی آن هستند تا هرساختار تالش زیادی می

 .هایشان بسیار حساس و سخت گیرندخانه

ها آید. آندر محیط کار و در جایگاهی که باید با مردم در ارتباط باشد به خوبی از عهده انجام کار برمی ENFJ تیپ شخصیتی

ها در برقراری ارتباط با دیگران و درک این آور آناند. مهارت شگفتشدهساخته های مردمیطبیعتاً برای کار در مجامع و سازمان

 .سازدها مشاورینی ذاتی میENFJ ها را راضی و خوشحال کند، ازکه چه کاری باید انجام شود تا به نفع دیگران باشد و آن

بخش و راهبر دیگران باشند، مانند ی که بتوانند الهامهایبرند و در مشاغل و موقعیتها از اینکه در کانون توجه باشند لذت میآن

 .شوندمعلمی بسیار خوب ظاهر می

ENFJ ها معموال دوست دارند مسائل را به طور آن .ای به ارزیابی مسائل بر مبنای منطق خشک و خالی را ندارندها عالقه

ت خودشان و سایرین، تحلیل کنند و در شرایطی که مجبور به استفاده شخصی و با در نظر گرفتن تاثیر تصمیمات روی احساسا

 .کننداز دلیل و منطق، بدون در نظر گرفتن فاکتورهای انسانی شوند احساس ناراحتی می

ها در ها دوست دارند ماهیت گزنده افکار منطقی را با وارد نمودن عناصر بشری و عاطفی تلطیف کنند. آندیگر آنعبارتبه

به همین دلیل  .هاستENFJ ها و عزیزانکنند و این احتماالت عمدتا متمرکز روی سایر انسانایی از احتماالت زندگی میدنی

هایشان با نیازهای دیگران توجه بیشتری دارند تا ریزیبه هماهنگ کردن برنامه ENFJ هم هست که افراد با تیپ شخصیتی

بینند، از فکر کردن به آینده و ا زمان حال را خسته کننده و خالی از شور میه. در حالی که آنبه کسب دستاوردهای شخصی

 .آیندرخدادهای احتمالی آن به وجد می

ای در برقراری روابط دوستانه با دیگران دارند و در صورتی که بتوانند از این موهبت در افراد با این تیپ شخصیتی موهبت ویژه

 باالترین  رآورده نمودن نیازهای آنان استفاده کنند، احساس بسیار خوبی خواهند داشت زیراراستای خدمت رسانی به دیگران و ب

با درک شهودی نیازهای دیگران و توام  ENFJ شخصیتی تیپ. است دیگران به کردن کمک و سایرین نیاز درک هاآن رضایت



آورند به طوری که گرمی خاصی را در دیگران پدید میها دارند، اعتماد و دلای که به تمام انساننمودن آن با عالقه صادقانه

 .گذارندها در میان میها احساس امنیت نموده و افکار و احساسات واقعی خود را با آنحتی خوددارترین افراد نیز نزد آن

ا برای نیل به ها به شدت نیازمند برقراری روابطی عمیق، صمیمانه و نزدیک هستند و تمام تالش خود رENFJدر بحث روابط، 

ها در صورت قرار گرفتن در یک رابطه، برای طرف مقابل خود شریکی قابل اعتماد گیرند، آناین هدف و حفاظت از آن بکار می

 .و وفادار خواهند بود

ENFJشوند و از همین ها دچار مشکل میگیریهایی که بعد احساسی شخصیت خود را به درستی رشد نداده باشند، در تصمیم

خود را  (N) های شهودیها تواناییهایشان به افرادی متکی و وابسته به دیگران تبدیل خواهند شد. اگر آنگیریدر تصمیم رو

های ارزشی مورد رشد نداده باشند، به احتمال زیاد موفق به دیدن احتماالت نخواهند شد و مسائل را به سرعت و بر اساس نظام

هایی که  ENFJ .بدون اینکه حقیقتاً موضوع را به درستی موشکافی و تحلیل کرده باشندپذیرش عموم قضاوت خواهند نمود، 

پذیر هستند و از اند، نسبت به انتقاد و سرزنش بسیار حساس و آسیببه جایگاه و نقش اصیل و حقیقی خود در زندگی پی نبرده

 .کنندنی هستند و خود را بابت همه چیز سرزنش میها دائماً در نگراعذاب وجدان و احساس گناه شدید رنج خواهند برد، آن

 دانندمی ها افرادی گرم و صمیمی، مهربان و دوست داشتنی و با بینشی عمیق نسبت به دیگران هستند وENFJ در مجموع

ی با ها در قدرشناسی از نقاط قوت هرکس و تالش برای رشد دادن آن وقتتوانایی ویژه آن .بدهند انگیزه دیگران به چگونه

ها در کنار کمک به سازد، اما آنها افرادی به واقع ارزشمند می ENFJ شود ازاشتیاق آنان برای کمک به دیگران ترکیب می

 .توجه باشنددیگران نباید به نیازهای خویش بی

اس احساسی که اولین کارکرد شما یک کارکرد بیرونی است که توسط آن با امور بر اس ENFJ عنوان فردی با تیپ شخصیتیبه

دومین کارکرد شما درونی است، به  .(Fe) کنیدها دارید یا اینکه چقدر با نظام ارزشی شما سازگار هستند برخورد مینسبت به آن

 .(Ni) کنیدصورت شهودی دریافت میکمک این کارکرد، شما اطالعات محیط اطراف را به

 ENFJ خصوصیات شغلی تیپ شخصیتی



 :تواند در مورد شما صادق باشدهای کلی زیر میهستید، خصوصیات و ویژگی ENFJ شخصیتیاگر شما فردی با تیپ 

 بریدمی لذت افراد با کالمیصادقانه از هم 

 ایدبرای احساساتِ دیگران ارزش و اهمیت قائل 

 دهیدبه نظم و ساختار اهمیت فراوانی می 

 را ایجاد کنیدخوبی آناید و قادرید بهبرای هماهنگی و توافق، ارزش قائل 

 کنیدخوبی با دیگران ارتباط برقرار میهای ارتباطی باالیی دارید و بهمهارت 

 از تحلیل و منطقِ خشک و غیر شخصی بیزارید 

 های سازمانی باالیی داریدقابلیت 

 افرادی وفادار و صادق هستید 

 خالقیت و ابتکار غنی و پرباری دارید قوه 

 کنیدنشده استقبال میههای نو و آزموداز تنوع و چالش 

 بخشدکمک کردن به دیگران به شما احساس رضایت درونی می 

 شدن داریدروحیه بسیار حساسی نسبت به مورد انتقاد واقع 

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

 معلم، مدرس 

 مشاور 

 درمانگرروان 

 مددکار اجتماعی 

 مبلغ مذهبی، روحانی 

 اینده فروشنم 

 منابع انسانی 



 سیاستمدار 

 نویسنده 

 معلم 

 مدیر 

 ENFJ نقاط ضعف و قوت تیپ شخصیتی

 :نقاط قوت شما شامل موارد زیر است ENFJ به عنوان فردی با تیپ شخصیتی

 های ارتباطی باالیی برخوردارنداز مهارت 

 ها آگاهی درونی و ذاتی دارندها و ذهنیاتِ درونی انساننسبت به انگیزه 

 کنندشان یاری میبخش هستند و دیگران را در طی نمودن مسیر پیشرفتافرادی انگیزه دهنده و الهام 

 دهندها بسیار خونگرم و مهربان هستند و به دیگران تائید و تحسین الزم را میآن 

 یابندین میصحبت، گرم و صمیمی و خوشببرند زیرا آنان را افرادی خوشها لذت میدیگران از بودن در کنار آن 

 کننددر مسائل مالی و مدیریت پول خوب عمل می 

  بعد از شکست در یک رابطه عاطفی قادرند روالِ عادی زندگی خود را از سر بگیرند. )اگرچه اغلب خود را سرزنش

 کنند(می

 ردندگمدت می-ها در روابطِ خود افرادی متعهد و وفادار هستند که به دنبالِ روابطِ پایدار و طوالنیآن 

 هستند« برد-برد»های به دنبال ایجاد موقعیت 

 اند که نیازها و احتیاجاتِ دیگران را برآورده سازندمشتاق 

 :نقاط ضعف شما شامل موارد زیر است ENFJ به عنوان فردی با تیپ شخصیتی

 ی مشخصی با دیگران حفظ کنند و این امر برای سایرین آزار دهنده باشدممکن است نتوانند فاصله 

 گاه ممکن است گرایش به کنترل کردن شریکِ خود داشته باشند 



 ممکن است در برخی موارد برای رسیدن به اهدافِ خود رفتاری نمایشی داشته باشند 

 کنندبه نیازهای شخصی خود به اندازه کافی توجه نمی 

 کنندبا عقاید و نظراتی که با باورهای شخصیِ آنان در تضاد است مخالفت می 

 قات نسبت به رفتارهای درست و مقبول اجتماعی ناآگاه هستندگاهی او 

 کنند از مواجهه با اختالفات دوری به شدت نسبت به اختالف و تعارض شکننده و حساس هستند. معموال سعی می

 کنند

 دانندمعموال به هنگام تیره و تار شدن روابط، خودشان را مقصر می. 

 رود قدردانیِ الزم را از عملکرد اما بر عکس وقتی همه چیز خوب پیش می پردازنددر این صورت به سرزنشِ خود می

 آورندخود به عمل نمی

 شود که به شکلِ سفت و سختی به باورهایشان پایبند باشندها باعث مینظام ارزشی قدرتمندِ آن 

 گاهی اوقات ممکن است سازش و انعطافِ مورد نیاز در روابط را از خود نشان ندهند 

 بودن « درست یا غلط»ست آنقدر به هنجارها و آدابِ اجتماعی وفادار باشند که گاهی موضوعات را از فیلتر ممکن ا

 عبور ندهند

  :منبع

 


