
 ISFJ تیپ شخصیتی

  -عمل گرا  –خونگرم  –مدافع 

 دهیدآرام، مهربان و صمیمی هستید و کارهایتان را با حس مسئولیت زیادی انجام می 

 کنیدبا جدیت و با صبر و حوصله به تعهدات خود عمل می 

 اندازیددر انجام وظایف خود دقیق هستید و چیزی را از قلم نمی 

 گذاریدتمام باقی نمیدهید و کاری را نیمهریزبینی و از خودگذشتگی انجام می هایتان را با تعهد،مسئولیت 

 کنیدها رسیدگی میبسیار به فکر عزیزان خود و کسانی که دوستشان دارید هستید و با دلسوزی به نیاز آن 

 ها برای شما مهم استشناسید و حس و حال آناحتیاجات نزدیکان خود را می 

 داریدود را همواره مرتب و منظم نگه میمحیط کار و زندگی خ 

 ISFJ شرح خصوصیات تیپ شخصیتی

 تالش برای برقراری صلح و تفاهم

امور با چاشنی مهربانی آمیخته شده است. آنان ها کنند. در دنیای آندر دنیایی از حقایق و عینیات زندگی میاین دست از طالب 

 .اند در برخوردهایشان فرض را بر خوب بودن اشخاص بگذارندایلاند و مافرادی عمیقاً صمیمی و پر مهر و محبت

دهند. این تیپ بهای زیادی برای ها به تناسب و هارمونی در روابط و وجود روحیه همکاری بین افراد اهمیت زیادی میآن

دهند و نیز می ها نسبت به افراد از خود نشانISFJاحساسات دیگران قائل است. سایرین به سبب توجه و مراقبتی که 

 .کنندمی تحسین را آنان دیگران شان در مراقبت و رسیدگی بهتوانایی

ISFJها اطالعات مرتبط با مردم و ها دنیای درونی غنی دارند که معموالً برای ناظرین بیرونی قابل مشاهده نیست. آن

 .ن جنبه شخصی داشته باشدسپارند. خصوصاً حقایقی که برایشاهای مختلف را به خوبی به خاطر میموقعیت

 



 حافظه قوی در مورد اتفاقات و وقایع پیشین

ها در مورد مسائلی که برایشان اهمیت ISFJ شود کهجا ناشی میها معموالً دقیق و بدون خطاست و این امر از آناطالعات آن

ها از وقوع آن تأثیرگذار که سال جزئیات دقیق یک مکالمه ISFJ شخصی دارد حافظه بسیار قوی دارند. بنابراین اینکه یک

هایی همچون زبان بدن افراد در آن موقعیت خاص به خاطر بیاورد چندان عجیب و دور از ذهن نیست. گذرد را با بیان ویژگیمی

ای داشته باشد صدق تأثیر خاصی گذاشته باشد یا برای او اهمیت ویژه ISFJ هایی که رویچنین ویژگی در مورد کلیه موقعیت

د. طالب با این تیپ شخصیتی اگر عالقه به درس و بحث داشته باشند وبرای آنها اهمیت داشته باشد، در درس خود بسیار کنمی

 موفق هستند و تمام آنچه هست را با نمره عالی کسب می کنند.

دانند هر چیز باید به چه صورت باشد و ها میآنافراد با این تیپ شخصیتی معموالً نظرات شفافی در مورد چگونگی امور دارند 

 .کنندمی تالش ها و وظایفشانو برای انجام مسئولیت چگونه انجام شود

های بیرونی )حکومتی، سازمانی، اند و معتقدند نظامقائل ها ارزش زیادیدهند و برای قانون و سنتها به ثبات و امنیت بها میآن

 .باشند باید و مؤثرند چون دارند وجود( …خانوادگی و

 

 !تغییر، به شرط موثر بودن

شود طور ملموس و عملی نبیند حاضر به تغییر عقاید قبلی خود نمیتا زمانی که این تیپ کاربرد یک ایده یا یک روش تازه را به

دادند و ها بر این است که همان روشی که همواره انجام میجدید و تازه را انتخاب نخواهد کرد، در این مورد ترجیح آنهای و راه

 .کردند را ادامه دهندنتیجه مثبتی از آن دریافت می

رابطه با آن در  ها وقتی است که کار را خودشان انجام دهند نه اینکه صرفاً مطالبی تئوریک را درISFJ بهترین حالت یادگیری

حلیل تئوریک مفاهیم خصوصاً مفاهیم انتزاعی است هایی که نیازمند تها مطالعه کنند. به همین دلیل معموالً جذب رشتهکتاب

 .شوندنمی



ظام شده را در دنیای واقعی دریابند. بنابراین نها باید کاربرد مفاهیم آموختهها خروجی ملموس و کاربردی اهمیت دارد آنبرای آن

 .ها مایه عذاب استهای نظری استوار است برای آنآموزشی سنتی که صرفاً بر تئوری و تحلیل

 

 پذیر و قابل اطمینانمسئولیت

 تیپ این اینکه محض به. کنند کار چه باید که شود داده نشان هاآن به کامالً که فهمندها زمانی موضوعات را بهتر میآن

پذیری تمام، برای اجرا و تکمیل آن تالش خواهد کرد. وقفه و با مسئولیتاهمیت آن را دریابد بی و بفهمد را کار انجام مراحل

 .ها افرادی به شدت قابل اطمینان هستندآن

ISFJ ها نسبت به درک و دریافت از امور بیرونی و ملموس همچون موقعیت اجسام، ابعاد فضایی و اموری از این دست بسیار

 .شناسی باالیی نیز برخوردارندها از حس زیباییالوه بر این آنکنند. عخوب عمل می

 . دارند زیادی استعداد اشیاء، به دادن ترتیب و نظم و آراستگی در به همین دلیل این افراد

ها ها به نیازهای دیگران وقتی با حس دلسوزی و عالقه آنود. بلکه توجه آنشها به همین مورد ختم نمیISFJ سلیقگیخوش

 شود که این تیپ در انتخاب هدیه مناسب برای اطرافیان سنگ تمام بگذارد. به این معنی کهشود، باعث میبه افراد همراه می

ISFJکنندهمان را برای او خریداری میزده کردن اطرافیان چیست و ترین هدیه برای ذوقدانند مناسبها معموال می. 

 

 درک باال از احساسات

ISFJها معموالً ها بیش از هر تیپ شخصیتی دیگری نسبت به احساسات و عواطف درونی خود و دیگران آگاه و با خبرند. آن

 .دارنددهند و عواطفشان را درون سینه محفوظ نگه میاحساسات خصوصی خود را بروز نمی



رسد که گیرد و درنهایت زمانی میشود و قوت میین تیپ نسبت به دیگران به تدریج در درونشان انباشته میاحساسات منفی ا

کنند که در این صورت به سادگی حاضر به تغییر دیدگاه خود نسبت به آن موقعیت یا شخص واکنشی شخصی و تند پیدا می

 .احساساتشان را ابراز نمایند تا به مرحله انفجار نرسند و خود اوقات گاهی که بیاموزند باید هاآن نخواهند بود.

گیرند و دیگران هایشان را بسیار جدی میها مسئولیتشناس هستند آنافرادی باوجدان و وظیفه ISFJ با تیپ شخصیتی طالب

ا درخواستی برای انجام ها این است که هنگامی که بISFJ ها تکیه کنند. یکی از مشکالت بالقوهتوانند در این مورد به آنمی

 .ها مسئولیت محول شودشوند به سختی قادر به نه گفتن هستند از این رو ممکن است بیش از توانشان به آنکاری مواجه می

نارضایتی خود را برای دوری از تعارض و کشمکش به دیگران ابراز نخواهد کرد. عالوه بر  ISFJ هایی معموالًدر چنین موقعیت

 .شمرندعموالً نیازهای دیگران را بر نیازهای شخصی خودشان مقدم میها ماین آن

 بپردازند خود هایخواسته ابراز به مناسب موقعیت در و شوند قائل اولویت نیز شانشخصی نیازهای برای بیاموزند باید این افراد

برداری و سوء استفاده کاری قرار هرهب مورد است ممکن وجود ابراز عدم و کافی قاطعیت نداشتن دلیل به صورت این غیر در

 .بگیرند

 

 نیازمند تحسین و بازخورد مثبت

ISFJاند ها برای کارهایی که انجام دادهها دوست دارند به خاطر کارهایشان از دیگران بازخورد مثبت بگیرند. در صورتی که آن

ند شد که در صورت ادامه یافتن این احساسات گاه انگیزه خواهتحسین نشوند و یا در معرض انتقاد قرار بگیرند دلسرد و بی

 .ممکن است به افسردگی آنان نیز بیانجامد

های منفی در مورد اوضاع احتمالی پردازیها شروع به خیالISFJطورکلی در شرایط استرس، هایی یا بهدر چنین موقعیت

ارزشی خواهند نمود و به این مایگی و بیاس کماحس شدت به هاآن کنند. در این شرایطاسفناکی که در شرف وقوع است می

 .«آیممن از عهده انجام هیچ کاری بر نمی»یا « در زندگی من هیچ چیز سر جایش نیست»رسند که باور منفی می



ها باید به های زیادی برای عرضه کردن دارند آنافراد با این تیپ شخصیتی اشخاصی گرم، صمیمی و سخاوتمندند که موهبت

بسپارند که خود را در معرض انتقادهای مخرب خویش قرار ندهند و به سرزنش بیش از اندازه از خود نپردازند و آن عشق و  خاطر

 .دارند را از خود دریغ نکنندمحبتی که به دیگران عرضه می

مون را به کمک ها اطالعات محیط پیراباشد، آنچگونگی دریافت اطالعات می ISFJ های مهم تیپ شخصیتییکی از مشخصه

ها نیز احساسی است، که از طریق آن با وقایع و کنند. کارکرد دوم آنصورت عینی و ملموس دریافت میگانه خود و بهحواس پنج

ها مهم است که امور تا چه اندازه همچنین برای آن .کنندشان برخورد میهای شخصیرویدادهای دنیای بیرون بر اساس ارزش

 .ن سازگاری دارندشابا نظام ارزشی

 

 ISFJ خصوصیات شغلی تیپ شخصیتی

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

 هاستکاملی از جزئیات در مورد آن دارای اطالعاتِ دقیقی از سایر افراد و نزدیکان خود هستید که شامل مجموعه 

 ها بسیار آگاه و مراقب هستیدهای سایر انسانواکنش نسبت به احساسات و 

 بسیار قوی در مورد جزئیاتی که برای شما مهم است دارید حافظه 

 در هماهنگی و تناسب کامل با شرایط محیطی خود هستید 

 توانند روی شما حساب کننددیگران برای انجام تمام و کمال وظایف می 

 های متمادی مشغول کار و فعالیت شویدانید ساعتتوبرای به نتیجه رساندن کار خود می 

 بین هستید که از سر و کله زدن با مباحث تئوریک دل خوشی نداریدگرا، واقعقدم، عملافرادی ثابت 

 از انجام کارهایی که به نظر شما بیهوده است فراری هستید 

 دهیدجویانه اهمیت فراوانی میبه امنیت، آرامش، آئین و زندگی صلح 

 اید تا نیاز آنان را برآورده نمائیدهای دیگران هستید و آمادهجه نیازها و خواستهمتو 



 قلب هستیدافرادی مهربان و خوش 

 ممکن است نیازهای دیگران را به احتیاجات خود برتری دهید 

 بهترین حالت یادگیری شما وقتی است که خودتان دست به کار شوید 

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

 (…آرایی و طراحی )مجله، صفحه 

 مدیر 

 مشاور مدیریت 

  های کودکاندهنده مهارتتوسعهمربی 

 مددکار اجتماعی، مشاور 

 بلغروحانی م 

 مسئول دفتر 

 کتابدار، مسئول کتابخانه 

  

 ISFJ ضعف و قوت تیپ شخصیتینقاط 

 :شامل موارد زیر است ISFJ نقاط قوت تیپ شخصیتی

 به طور ذاتی افرادی خونگرم، پذیرا و مهربان هستند 

 برآورده این تیپ دوست دارد دیگران را از خود راضی نگه دارد و معموال با سرویس دادن به دیگرن نیازهای آنان را 

 کندمی

 شنوندگان خوبی هستند 

  دهندهایشان به خرج میزیادی برای انجام وظایف و مسئولیتتالش 



 های باالیی در این زمینه دارندآیند و مهارتدهی امور بر میبه خوبی از عهده سازمان 

 کننددر مدیریت مالی و کار با پول بسیار خوب عمل می 

 دهند و به دنبال روابط م میه خوبی انجاهایشان را بگیرند، تا حد امکان تمام مسئولیتتعهدات خود را بسیار جدی می

 مدت و پایدار هستند بلند

 :شامل موارد زیر است ISFJ نقاط ضعف تیپ شخصیتی

 به نیازها و احتیاجاتِ خودشان توجه کافی ندارند 

 کنندزنند و از تجارب جدید چندان استقبال نمیمعموال دل به دریا نمی 

 شوندسبت به آن بسیار شکننده ظاهر میاز تعارض و هر گونه انتقاد بیزارند و ن 

 ناسالم بیرون بیایند شاید برایشان سخت باشد که از یک رابطه 

 بعد از شکست عاطفی ممکن است دوران سختی را سپری کنند و زمان بازیابی طوالنی را الزم داشته باشند 

 

یک طلبه با این تیپ هستید این را بدانید، خیلی خوب است که به نیاز های دیگران اهمیت فراوان می دهید  اگرشما

و این رفتار شما نقطه قوت شماست برای ارتباط با مردم ، اما توجه به نیاز های شخصی و خانواده و همچنین برخورد 

 منطقی و قاطع در برخی مواقع بسیار ضروری و الزم است. 

 شاید زمانی باشد که در دوراهی خودتان و دیگران قرار بگیرید. احساساتی نشوید و با درایت انتخاب صحیح بکنید.

 


