
 ISFP تیپ شخصیتی

 خالق -سازگار -خونگرم -هنرمند

 فردی حساس، آرام و تودار و در عین حال صمیمی و مهربان هستید 

 شماریدنسبت به محیط اطراف خود بسیار حساس و آگاه هستید و زندگی در لحظه را غنیمت می 

 دوست دارید خلوت و تنهایی خود را داشته باشید و کارها را مطابق میل خود پیش ببرید 

 های درونی و باورهای قوی مخصوص خودتان را دارید و نسبت به این باورها کامال پایبند و متعهد زشار

 هستید

 گر هستیدتان بسیار وفادار و حمایتنسبت به افراد مهم و ارزشمند زندگی 

 کنیدنظر و مشاجره بیزارید و معموال از تعارض و اختالف دوری میاز اختالف 

 کنیدبه دیگران تحمیل نمی عقاید و نظرات خود را 

 ISFP شرح خصوصیات تیپ شخصیتی

ISFPها به شکلی هوشمندانه با محیط پیرامون خود و هر آن چه کنند. آنها در دنیایی از احتماالت مادی و فیزیکی زندگی می

 .تا طعم، صدا، شدت و بزرگیکنند، از رنگ، بو، شکل و اندازه گرفته شان مربوط است ارتباط قوی برقرار میگانهبه حواس پنج

ها درک باالیی از زیبایی دارند و نسبت به محیط اطرافشان دارای نوعی نگاه هنری و زیبا شناسانه هستند. به همین دلیل این آن

ها استعداد بسیار زیادی در خلق آثار هنری تأثیرگذار ISFP های هنری فعالیت داشته باشد چونتواند در زمینهتیپ اغلب می

 .ارندد

 

 های درونی قویارزش



شان ی زندگیها را سرلوحهو پیروی از این ارزشهای درونی و اعتقادات راسخ در مورد امور دارند ای از ارزشاین افراد مجموعه

کنند درست است، در این صورت وجدانشان آسوده است چون مطابق دهند که احساس میها کاری را انجام میدهند. آنقرار می

 .اندشان زندگی کردههای درونیارزش

ISFPها منافات داشته باشند ایستادگی ه با این ارزششان هستند و در برابر مواردی کها معموالً حافظ نظام ارزشی درونی

کافی برخوردار باشند تا بتوانند کارها را  آزادی عملکنند که در آن از ها مشاغلی را برای کار کردن انتخاب میخواهند کرد. آن

 .ی دلخواه خودشان انجام دهندبه شیوه

ISFP ًوارد ممکن است دشوار باشد. این افراد معموالً به برای افراد تازه هاهستند و شناختن آن گیرگوشهها افرادی آرام و بعضا

گردند تا هر موقع احساس راحتی کنند و معموالً به دنبال فرصتی میشان صحبت نمیها و احساسات درونیوضوح در مورد ایده

دهند مگر با آشنایان و نزدیکانی که وقت این کار را انجام نشان صحبت کنند، البته شاید هیچکردند در مورد باورهای درونی

 .ها هستندکامالً مورد اعتماد آن

 

 صمیمی و مهربان

ISFP رند و ممکن ای حساس داهستند رفتار و منش متین و با وقاری دارند و معموالً روحیه قلبخوشها افرادی مهربان و

ها دوست دارند باعث و بانی خیر و شادی پذیر و شکننده باشند. آناست نسبت به انتقادات و بازخوردهای صریح دیگران آسیب

دهند، خصوصاً اگر مسئولیتی باشد کوشی فراوانی به خرج میشان سختبرای سایرین شوند و در انجام دادن کارهای مورد عالقه

 .که به آن باور دارند

ی ها معموالً عالقهشناسی تسلط خیلی خوبی روی محیط اطرافشان دارند. آنها از نظر زیباییISFP طور که گفته شدهمان

 .برندموجود در طبیعت بسیار لذت می های بصریزیباییبسیار زیادی به حیوانات دارند و از دیدن 



ISFPموالً افرادی اصیل و مستقل هستند که به فضا و حریم شخصی ها معها دوست ندارند کپی یا تقلید از دیگران باشند، آن

کنند بسیار احترام ها وقت صرف میISFP ها به افرادی که برای دوستی با آنان و شناخت تدریجیکافی نیاز دارند. آن

 .گذارندمی

 

 بین و اهل عملواقع

ها برای ISFP شان حمایت کنند و اجازه دهند راهی را کهها را در رسیدن به اهداف شخصیاین تیپ دوست دارد دیگران آن

ها نداشته باشند ممکن است ISFP در صورتی که دیگران شناخت کافی از خصوصیات .دانند طی کنندخودشان مناسب می

 .خیال و القید هستندها افرادی بیتصور کنند آن

گیرند اما برای رسیدن به اهداف، روش شان را کامالً جدی میها زندگیISFP در حالی که موضوع کامالً برعکس است و

ها را به کمک آوری اطالعات از محیط اطراف خود هستند و آنها به طور مداوم مشغول جمعفرد خودشان را دارند. آنربهمنحص

 .کنند و اصول مرتبط با آن برسندتری از محیطی که در آن زندگی میکنند تا به درک عمیقنظام ارزشی خودشان ارزیابی می

ISFP های انتزاعی میانه خوبی ندارند مگر این که تند و معموالً با موضوعات تئوریک و ایدهو اهل اقدام هس گراعملها افرادی

توانند موضوعات را یاد بگیرند که خودشان مستقیماً آن را امتحان ها پیدا کنند. این افراد زمانی بهتر میکاربردی واقعی برای آن

های آموزشی با متد سنتی که تأکید روی مباحث مکن است در محیطآن را یاد بگیرند در نتیجه م« انجام دادن»کنند و از طریق 

 .تئوریک و مطالعاتی است چندان راحت نباشند

 

 گیری بر اساس اعتقادات درونی محکمتصمیم

ISFPها صرفاً بر اساس منطق گیریصمیمطرفانه میانه خوبی ندارند و مایل نیستند تهای منطقی و بیها با ارزیابی

مورد  اعتقادات درونیکند که تصمیمات بر اساس باورها و ها ایجاب میوخالی صورت بگیرند. در واقع نظام ارزشی آنخشک

 .سنجش قرار بگیرند نه صرفاً بر اساس معیارها و استانداردهای منطقی



ISFP ها به و حواسشان نسبت به اتفاقات اطراف جمع است. ذهن آنها افرادی با درک و مالحظه نسبت به سایرین هستند

اند تا معنی اتفاقاتی که در طور مداوم در حال دریافت اطالعات تازه نسبت به محیط و افراد حاضر در آن است و دائماً در تالش

 .رد سایرین داردهای درستی در موتر مواقع به طرز عجیبی برداشتها در بیشافتد را بفهمند. آناطرافشان می

ISFPها خالصانه به فکر توانند به ابراز احساسات دیگران پاسخ دهند. آنها افرادی گرم و صمیمی هستند و به خوبی می

ها مهم است که عزیزانشان را از خود همنوعان خود هستند و دوست دارند برای دیگران مفید واقع شوند. در حقیقت برای آن

دهند نه این که تر مواقع هم احساسات و تعلق خود به سایرین را از طریق عملشان نشان می. در بیشراضی و خشنود نگه دارند

 .ها اعالم کنند که دوستشان دارندصرفاً با کلمات به آن

 

 دوستانه، راحت و غیر رسمی

ندارند توسط معموالً تمایلی به رهبری و تسلط بر دیگران ندارند درست به همین ترتیب دوست  ISFP افراد با تیپ شخصیتی

ها دوست دارند کارها را مطابق میل خود و آن جور که ها گفته شود که باید چه کار بکنند. آندیگران کنترل شوند و به آن

ای به محدود شدن و قرار گرفتن تحت نظارت و سرپرستی دانند پیش ببرند و اصالً عالقهخودشان دوست دارند و درست می

 .دقیق ندارند

ISFP نظیری در دهند. حتی ممکن است توانایی بیهایی که دارند بها نمیها و قابلیتاوقات به اندازه کافی به مهارتها گاهی

شوند. امکان دارد نظام ارزشی برخی از خصوص داشته باشند اما با این حال چندان اهمیتی برای مهارت خود قائل نمیموردی به

های تند و غیر ش از اندازه سوق بدهد و در نتیجه عملکرد خودشان را مورد قضاوتگرایی بیها را به سوی کمالاین افراد آن

 .ضروری قرار دهند و یا این که خودشان را بیش از اندازه مالمت و سرزنش کنند

ISFPنظیری خصوصاً در خلق آثار هنری و های ذاتی بیها و موهبتشان مهارتهای خاص تیپ شخصیتیها به دلیل ویژگی

ها آن .کنندها در قبال بخشندگی و سخاوت خود چشمداشتی ندارند و خالصانه به دیگران کمک میبا دیگران دارند. آن همدلی



گیرند، اما این تیپ ابزار الزم برای این که زندگی خودش و دیگران را تبدیل به زندگی را بسیار جدی و گاهی سخت می

 .ای ارزشمند کند در اختیار داردتجربه

دهند و به ها دارند مورد قضاوت قرار میرویدادها و وقایع را بر اساس احساسی که نسبت به آن ISFP با تیپ شخصیتی افراد

ها این ها هماهنگ و متناسب است. کارکرد دیگر شخصیتی آنآن کنند که این رویدادها تا چه اندازه با نظام ارزشیاین توجه می

 .شان و به شکلی واقعی و ملموس مورد ارزیابی قرار دهندگانها از طریق حواس پنجسازد تا اطالعات رتیپ را قادر می

 

 ISFP خصوصیات شغلی تیپ شخصیتی

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

  ایدمحیط اطراف خود و تغییرات و اتفاقات آن کامال آگاهنسبت به 

 کنیدی حال زندگی میدر لحظه 

 معموال برای انجام کارها عجله ندارید و کارها را سر صبر و با حوصله انجام  -افرادی آرام و با حوصله هستید

 بخش استتان لذتدهید، زیرا درک زمان حال برایمی

 ها که کاربردی عملی برای آنو موضوعات تئوریک و انتزاعی بیزارید، مگر این از سر و کار داشتن با مباحث

 بیابید

 تان مهم هستند وفادار و صادق هستیدها و عقایدی که براینسبت به سایر انسان 

 اشخاصی فردگرا هستید، تمایلی به رهبری کردن یا تبعیت از دیگران ندارید 

 اندچنان هم جدی نبودهد، حتی اگر مکررا ثابت شود آنگیریمسائل و موضوعات را بسیار جدی می 

 مندی عجیبی به حیوانات و کودکان داریدتمایل و عالقه 

 آییدافرادی تودار و متین هستید و تنها در برخورد با افرادِ کامال آشنا از الکِ انزوای خود بیرون می 

 شخصی مهربان و حساس هستید 



  زیادی به کمک کردن و برآوردن احتیاجات دیگران داریدعالقه 

 عاشق زیبایی هستید -از حس زیبایی شناسی بسیار قدرتمندی برخوردارید 

 شویدبهترین حالتِ یادگیریِ شما وقتی است که خودتان دست به کار می 

 ستقالل عمل کافی داریدی خودتان انجام دهید و برای این کار نیاز به فضا و ادوست دارید کارها را به شیوه 

 ی آور است اما در صورت ضرورت، به خوبی از عهدهتان بسیار ماللانجام کارهای روزمره و روتین برای

 آییدانجام این قبیل کارها بر می

 :تواند شامل موارد زیر باشدمی ISFP مشاغل مناسب برای تیپ شخصیتی

 هنرمند 

 طراح 

 های مهارتمربی توسعه 

 معلم 

 مشاور 

 مددکار اجتماعی 

 روانشناس 

 ISFP نقاط ضعف و قوت تیپ شخصیتی

 :ISFP نقاط قوت تیپ شخصیتی

 ذاتا افرادی خوش برخورد، مهربان و صمیمی هستند 

 نگرندمعموال با مثبت اندیشی به امور می 

 شنوندگان بسیار خوبی هستند 

 گیرندها ونیازهای شریک عاطفی خود هستند و به او سخت نمیمعموال پذیرای خواسته 



 ها بسیار با های طبیعی و نشئت گرفته از طبیعت هستند به همین دلیل معموال منازل آنی زیباییها شیفتهآن

 شودسلیقه و زیبا تزئین می

 گیرندخود را بسیار جدی میها و تعهداتِ مدت هستند و مسئولیت-به دنبال روابط بلند 

 گذارندها به فضای شخصی و حریم خصوصی دیگران احترام میآن 

 دهندافراد این تیپ محبت و عالقه خود را در رفتارشان به خوبی نشان می 

 :ISFP نقاط ضعف تیپ شخصیتی

 کنندهای مالی چندان خوب عمل نمیریزیمدت خصوصا برنامه-در برنامه ریزی بلند 

  از مشاجره، جر و بحث و انتقاد متنفرند و نسبت به آن شکننده و آسیب پذیر هستندبه شدت 

 ها لحظه حال است به همین دلیل ممکن است افرادی تنبل و کند به نظر بیایندی معتبر برای آنتنها لحظه 

 ها نیاز به داشتن فضایی شخصی که کامال متعلق به خودشان باشد دارندآن 

  است در ابراز کالمیِ احساسات و عالقه خود به دیگران مشکالتی داشته باشند و بسیار کند عمل کنندممکن 

 که کامال لبریز شده باشندگذارند، مگر اینمعموال افکار و احساساتِ درونی خود را با دیگران در میان نمی 

 

 


