
 ESFJ تیپ شخصیتی

 حامی

 دارِ همکاری و مشارکت با دیگران هستیدپذیر و دوستقلب، مسئولیتمهربان، صمیمی، خوش 

 هستید طالب به دنبال هماهنگی با دیگران و افزایش اشتراکات خود با جمع 

 دوست دارید برای انجام دادن دقیق و به موقع کارها با دیگران همکاری نمائید 

  های دقیق برای شما مهم استبندیزماننظم و انضباط و 

 ماندتان مخفی نمیوقتی مشغول انجام وظایف خود هستید، حتی کوچکترین جزئیات هم از چشم 

 کنیدها تالش میکنید و برای رفع احتیاجات و رسیدگی به آنبه نیازهای دیگران توجه می 

 دوست دارید از شما به خاطر آن چیزی که هستید قدردانی شود 

 ESFJ تیپ شخصیتی طالب با رح خصوصیاتش

طریق آنچه از ها از افرادی خونگرم و مردم دوست هستند که شیفته تعامل و برقراری ارتباط با دیگرانند. آن این دسته از طالب 

کنند. از برای گردآوری اطالعات جزئی و معنادار در مورد دیگران استفاده میخود حواس پنجگانه دریافت میکنند و قضاوت های 

توانند بر اساس این اطالعات در موقعیت مناسب به حمایت و های اطرافیان آگاهند و میها عمدتا از نیازها و خواستهاین رو آن

 .رفع نیازهای آنان بپردازند

ی قادرند نیازهای به خوب این طلبه ها اند و معموال استعداد زیادی در مراقبت و نگهداری از دیگران دارند.دار مردمها دوستآن

که از اینگونه طالب کمتر  .دون بر زبان آوردن حتی یک کالم تشخیص دهندب را آنان هایخواسته و .دیگران را درک کنند

 وجود دارد.



سازد که چتر ها افرادی مهربان میبه دوست داشتنی بودن و مورد پسند واقع شدن، از آن ESFJ تمایل شدید تیپ شخصیتی

ها احساس شان است که افراد از همنشینی و مجاورت با آنگسترانند. به دلیل همین ویژگیبر سر همگان می حمایتی خود را

 .کنندشادمانی می

ESFJ ها به امنیت و ثبات قدم اهمیت گیرند. آنهایشان را بسیار جدی میقابل اطمینان هستند که مسئولیت طالبیها

 .گی متمرکزنددهند و بر جزئیات زندای میالعادهفوق

برند که چه کاری باید انجام شود و چه اقداماتی الزم است تا کار به نتیجه قطعی ختم ها پیش از دیگران به این نکته پی میآن

ای نهایی و ها شیفته انجام چنین وظایفی هستند که در آن به ترسیم نقشه جزئی راه بپردازند و در نهایت کار را به نتیجهشود. آن

 .هدایت کنندملموس 

ها برای اینکه احساس خوبی داشته باشند نیازمند تائید افراد با این تیپ شخصیتی افرادی گرم و سرشار از انرژی هستند. آن

زده مهری در میان افراد شگفتپذیرند و از بیتفاوتی دیگران بسیار آسیبها نسبت به بیاند. آنگرفتن و جلب نظر اطرافیان

دیگر روزمره خودشان دائم در تالش اند تا آنچه انجام داده اند را در  راز طالب اکثرا در کالس درس و یا امواینگونه .شوندمی

معرض دیگران قرار دهند و از آنها تایید بگیرند و اگر هم تایید نشوند ناراحت می شوند ولی نا امیدی در آنها هیچ جایگاهی 

 ندارد.

 هاآن کنند.شان را از شادمانی دیگران دریافت میای از رضایت درونیه بخش عمدهها مردمانی بسیار بخشنده هستند کآن

 .شوند واقع قدردانی و تحسین مورد کنندمی ارائه آنچه و هستند آنچه بخاطر دارند دوست

ESFJگران برایدارند. دیها نسبت به دیگران بسیار متوجه و حساسند و مراقبت بدون چشمداشت خود را به آنان ارزانی می 

ESFJد برخی حقایق تلخ را در مورد عزیزان و کسانی که دوستشان شوننمی حاضر اوقات گاهی اند کهها به قدری حائز اهمیت

 .ها، غالب استطرفی آنها بر بیدارند، بپذیرند. در واقع در این زمینه، احساس آن



نظرات ها معموال نقطهشود. آنها بنا نهاده میبط با انسانهای بیرونی و مرتبر پایه واقعیت ESFJ نظام ارزشی تیپ شخصیتی

 .شفاف و محکمی در مورد امور مختلف دارند و از ابراز مستقیم این نقطه نظرات هراسی ندارند

کنند تنظیم شده ها کدهای اخالقی محکمی برای خود قائلند که مطابق با شرایط بیرونی و اجتماعی که در آن زندگی میآن

های رایج و حاکم بر اجتماع ها همواره نظام ارزشی خود را با ارزشهای درونی و شخصی. زیرا آنه بر اساس ارزشاست ن

 .دهندهای اجتماع عبور میکنند و نظام باورهایشان را از فیلتر درست و غلطمقایسه می

تمند با تاکید بر اخالقیات و انسانیت اصیل اند که در محیطی با نظام ارزشی قدرها از این موقعیت برخوردار بودهESFJ اگر

گر نسبت به دیگران خواهند شد که در پرورش یافته باشند، در این صورت تبدیل به افرادی مهربان، سخاوتمند و حمایت

 بر وبیخ به را خود ارزشی نظام که اندبوده برخوردار فرصت این از  ای تردید نخواهند کرد. زیراها لحظهرساندن به آنیاری

 .بدهند رشد خانواده یا اجتماع در رایج هایارزش اساس

 رشد) گذارندچنین افرادی به معنای واقعی کلمه برای اطرافیان خود ایثار و از خودگذشتگی ناب و حقیقی را به نمایش میمهم:  

 .(گیردمی صورت ثبات با و قوی ارزشی نظام با محیطی در هاآن شخصیتی کامل

ها نتوانسته باشند نظام ارزشی درونی خود را با یک نظام ارزشی محکم بیرونی پیوند بزنند و در محیطی با نظام برعکس اگر آن

باورهای سست پرورش یافته باشند، در این صورت باورهای تردید آمیزی نسبت به محیط پیرامون خود پیدا خواهند کرد و در 

د سست و بعضا نادرست شخصی باور خواهند داشت. عقایدی که خودشان کامال ای از عقاینتیجه به صورت ناآگاهانه به مجموعه

 .پندارندصحیح و صادقانه می

دهد و در ها را به سمت تحریف واقعیت و سرپوش گذاشتن روی اعمالشان سوق میشان آندر این وضعیت کارکرد احساسی

دهند و نخواهند دانست که اعمالشان در نهایت از دست می نگری راعین حال به دلیل عدم وجود کارکرد شهودی توانایی آینده

 .ای منجر خواهد شدبه چه نتیجه



های دیگران در راستای این تیپ از محبوبیت فراوانی در میان مردم برخوردار است و همزمان مهارت باالیی در استفاده از قابلیت

های خود انجام فعالیت مدتی از نتیجه ، ارزیابیِ بلندخود های همسانرسیدن به اهداف خیرخواهانه دارد اما بر خالف تیپ 

نیاز های اطرافیانش جابجا می س اولویت هایش بر اسوسریعا ا .کنندنیازهای فوری و آنی توجه می دهد بلکه بیشتر به رفعنمی

 شود

ها از یک تمایل طبیعی و ذاتی برای در اختیار گرفتن محیط اطراف و تسلط بر اوضاع برخوردارند. کارکرد اصلی ESFJ همه

ها گیریکند تا در تصمیمها کمک میشود این تیپ به نظم و سازماندهی اهمیت زیادی بدهد و از طرفی به آنها باعث میآن

 .افرادی مصمم و سریع باشند

های کنند و از انجام کارهایی که نیازمند تفکر انتزاعی و تحلیلبا نظم و ساختار محکم احساس بهتری می هاییها در محیطآن

برند و در انجام وظایف اینچنینی برند، این افراد از ایجاد نظم و ساختار لذت فراوانی مینظری و غیر شخصی است لذت نمی

 کنندبسیار خوب عمل می

ESFJگرا هستند که ها اشخاصی سنتگذارند و از دیگران نیز همین انتظار را دارند. آنقدرت احترام می ها به قوانین و صاحبان

اند انجام دهند و از ورود به قلمروهای های معمول که امتحانشان را به خوبی پس دادهدهند کارها را از طریق روشترجیح می

شود که قوانین موجود را چشم و گوش ها به امنیت گاه باعث میار آنکنند. نیجدید و ناشناخته برای انجام کارها اجتناب می

 .ها بپذیرندبسته و بدون تفکر در مورد ماهیت و چیستی آن

ESFJکه ممکن است دائما طوریهایی در زندگی شخصی رو به رو شوند بههای کمتر رشد یافته ممکن است با دشواری

ان باشند. عالوه بر این ممکن است بسیار کنترل کننده و شدیدا حساس ظاهر خواهان تائید و جلب رضایت و خشنودی دیگر

 .های اشتباه انجام دهندخوانیها ممکن است در مورد دیگران تصورات نادرست داشته باشند و نیتآن .شوند

گرا، ثابت قدم، ، واقعگر، مایل به همدردی با دیگران، با مالحظهرسان و یاریها افرادی گرم و صمیمی، کمکESFJ در مجموع

برند. ها به دنبال امنیت هستند و از پایبندی به سنت )و چارچوب( لذت میمنظم، عملگرا، مشتاق و پرشور و انرژی هستند. آن

 .باشداین تیپ شخصیتی خواهان زندگی باثبات است و از موهبت داشتن روابطی عمیق با خانواده و اطرافیانشان برخوردار می



ریزی شده است با امور بر اساس نظام با توجه به کارکرد اصلی شان که احساسی برون ESFJ یپ شخصیتیبا ت طالب

ریزی شده است که به کمک آن اطالعات محیط اطراف را با ها نیز حسی درونکنند. دومین کارکرد آنشان برخورد میارزشی

 .دکننشان دریافت میگانهتوجه به جزئیات و از طریق حواس پنج

 ESFJ خصوصیات شغلی تیپ شخصیتی

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

 اشخاصی منضبط، منظم و قابل اطمینان هستید 

 ها روی شما حساب کنندتوانند برای انجام و تکمیل وظایف و ماموریتدیگران می 

 ساختار و برنامه برای محیط اطراف خود هستید مند به ایجاد نظم،عالقه 

 بریدها لذت میاز ارتباط متقابل با دیگران و خوش و بش کردن با آن 

 قلب و مهربان هستید که به خوبی قادرید به همدلی با دیگران بپردازیداشخاصی خوش 

 بدانید ترها را مهمممکن است نیازهای دیگران را پیش از نیازهای خود قرار دهید و آن 

 کنیددر رفع نیازهای و احتیاجات دیگران بسیار خوب عمل می 

 های خوبی برای سایرین هستیدتیمیدر انجام کارهای تیمی و گروهی راحت و مسلط هستید و معموالهم 

 بین و عملگرا هستیدافرادی واقع 

 آمیزی هستیددهید و خواستار زندگی آرام و مسالمتبه امنیت و آسایش بها می 

 شویدمندید اما از سروکله زدن با موضوعات و امور تکراری و روتین نیز آزرده نمیر چند به تنوع عالقهه 

 نیازمند تائید دیگران هستید 

 کنیداز بخشندگی و کمک به دیگران رضایت درونی حاصل می 

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

 مدیریت اقتصادی منزل 



 معلم 

 مدیر 

 بلغروحانی م 

 و مراکزی مثل زندان ها و .. مددکار اجتماعی 

 مدرسه علمیه  حسابدار 

 کتابداری 

 اجرایی یا مسئول آموزش مدیر 

 ESFJ نقاط ضعف و قوت تیپ شخصیتی

 :شامل موارد زیر است ESFJ نقاط قوت تیپ شخصیتی

 گیرندر جدی میشان را بسیاها و وظایفافرادی منظم و منضبط هستند و مسئولیت 

 هستند پذیرا و  ذاتا افرادی خوش مشرب، خونگرم 

 کنند افراد را خشنود کنندرسانی و برآوردن نیازهای دیگران سعی میها با خدمتآن 

 گیرندشان را بسیار جدی میهایمدت و پایدارند و در روابط، مسئولیت-به دنبال روابط بلند 

 درست وظایف و ضروریاتِ زندگی روی این افراد حساب کنند توانند برای انجامسایرین به خوبی می 

 ها ارتباط داشته باشنداند با آنشوند و مایلها میییِ این تیپ، سایرین جذب آنبه دلیل خوش اخالقی و خوش رو 

 آیندمدیریت درآمدها و امور مالی برمی به خوبی از عهده 

 ای، های دورههای خانوادگی )مهمانیبرگزاری و حفظِ آئین و سنتها محوریتِ اصلی را دارد، در خانواده برای آن

 کنندمی عمل عالی زمینه این در و هستند جدی بسیار( …ها و یادبودها، تولدها، سوگواری

 :شامل موارد زیر است ESFJ نقاط ضعف تیپ شخصیتی

 ها حفظ وضعیت موجود استنسبت به تغییر دیدگاهِ مثبتی ندارند، تمایل آن 



 شوندپذیر ظاهر میه شدت از تعارض، کشمکش و انتقاد متنفرند و در برابر آن بسیار شکننده و آسیبب 

 ها را تائید و تحسین کنندکه احساس خوبی نسبت به خودشان داشته باشند، نیاز دارند که دیگران مدام آنبرای این 

 رسندونه به نظر میممکن است بیش از اندازه به این فکر کنند که از نگاهِ دیگران چگ 

 ها بسیار دشوار است که یک رابطه را تمام شده بدانند و بسیار محتمل است بعد از جدایی از شریک برای آن

 شان خود را مقصر و مسئول بدانند و به سرزنش خود بپردازندعاطفی

 ستها بسیار دشوار اشان برای آنها و ایراداتِ نزدیکان و عزیزاندیدن و پذیرفتنِ نقص 

  ممکن است بیش از اندازه خود را قربانی خشنودی و رضایت دیگران نمایند، از این رو نسبت به نیازهای خود بی

 توجه هستند

 ها و مقاصد خود برسندممکن است از ایجاد احساس گناه در دیگران به خواسته 

ید شدن درست و الزم نیست. سعی اگر شما یک طلبه با این تیپ هستید باید بدانید که همیشه هم قضاوت شدن و تای

کنید کمی هم به الهامات درونی خودتان گوش کنید و برنامه های خود را براساس اصول و قواعد عقلی پیش ببرید نه 

 در اجتماع. داصول عامه ی موجو

 

 


