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 ESFJ گروه مهمترین صفات

خونگرم/  /مدارسنتی/ قانون /و حمایتگر متعهد /و مهربان قلبوفادار/ اجتماعی/ خوش
فداکار و ازخود  بخشنده و سخاوتمند/شناس نواز/ وقتمنظم/ صمیمی و مهمان

 گرارابطه /بین/ باوجدانقول  واقعخوشپذیر/ کوش/ مسئولیتگذشته/ سخت
 

 ESFJ گروه های عمومیویژگی
این گروه زندگی نسبتًا شلوغی دارند و میزبانان خوبی هستند. آنها آماده کمک به 

صرف وقت با افراد  دیگران، اهل معاشرت و روابط اجتماعی بسیار خوبی هستند.
 خانواده نیز برای این گروه خیلی اهمیت دارد.



 

 

 
حساس و نیازمند راضی نگه داشتن دیگران هستند و به شدت برایشان مهم است که  

این گروه به همین اندازه احتیاج به محبت دارند  دیگران در مورد آنها چه نظری دارند.
کنند و به افراد خانواده یار سنتی رفتار میو دوست دارند دیگران از آنها تعریف کنند. بس

زنند و از هر کس و هر چیز این خوش صحبت هستند و زیاد حرف میتوجه دارند. 
 خوششان بیاید درصدد معرفی آن به دیگران به عنوان الگو هستند.

عالقمند به وفادار و سخاوتمند هستند و وقت زیادی را در امور خیریه صرف کرده و 
خواهند هر طور شده به جامعه خود نهادهای اجتماعی هستند. همچنین میفعالیت در 

 خدمت کنند. دارای اخالق کاری باال و متعهد به قول و قرار و مسئولیتهای خود هستند.
کنندکه با نگران جایگاه اجتماعی خود هستند و  از قواعد و رفتاری خاص پیروی می

های خود را به اشد. اغلب برای آنکه ارزششان همخوانی داشته بهای مورد قبولارزش
آنها برای خود باید و نبایدهای  کنند.دیگران بقبوالنند احساس فشار و اضطراب می

ها و مسئولیتزندگی برایشان موضوعی جدی است و به همین دلیل  زیادی دارند.
 الزامات آنها مقدم بر استراحت و تفریح است.

از آنها به خوب مراقبت کنند. نظم  کنندو سعی میدهند به مادیات شخصی اهمیت می
کنند یافته عمل میگونه موارد سازمانو در این و ترتیب و نظافت برایشان اهمیت دارد

 دهند برنامه منظم و آشنایی را دنبال کنند.و ترجیح می
 

 ESFJیک  برای ارتباط با دیگران
 دیگرانخوش برخورد، اهل معاشرت و پیش قدم در کمک به 

 و مالحظه کاردلسوز و مهربان 
 تمایل زیادی به صحبت کردن دارند.

 بردنبرای احساسات دیگران ارزش زیادی قائلند و از مسایل دیگران رنج می
عالقمندند کانون توجه باشند و تایید شوند و به خاطر کارهایی که برای دیگران 

 کنند مورد تشویق و تحسین قرار گیرند.می
از کسانی که نظراتشان را با آنها درمیان انعطاف باشند و توانند سخت گیر و بیمی

 کنند.گذارند انتقاد مینمی



 

 

 
 دهند و دوست ندارند کسی را از خود نا امید کنند.ها بها میبه هماهنگی

 ها و رسوم عالقمندند.به زنده نگهداشتن سنت
 

 ESFJیک  نقاط قوت کاری
 اهل عمل هستندو دقت درجزئیات کار و واقع بین و 

 احساس مسئولیت قاطعیت باال همرا با 
 انرژی زیاد و میل به انجام کارهای فراوان

 همکاری خوب با دیگران
 های سازمانتوانایی حفظ سنت

 هاوفاداری و توجه به ارزش
 رعایت قانون و احترام به آن

 

 ESFJیک  نقاط ضعف کاری
 و شخصی کردن مسائل هابه انتقاده حساسیت بیش از اندازه

 انعطاف پذیری کم در مواجهه با رویدادهای جدید
 و عدم توجه به آینده توجه زیاد به لحظه حال

 های شتابزدهگیریتصمیم
 های جدیدمیلی به آزمودن نظرات و ایدهبی

 و در شرایط نامطلوب مایوس شدن در صورت نبودن تایید و تحسین دیگران
 قبول نظرات مخالف نظر خودشانسخت بودن 

 عدم تمایل کار به تنهایی در مدت طوالنی
 

 ESFJ یک  برای رضایت شغلی
 این گروه وقتی از کارشان راضی هستند که:

 



 

 

 
ای داشته باشند و در تغییر شرایط بتوانند در محیط کار با دیگران روابط خوب و صمیمانه

 دیگران موثر باشند
 و احساس کند همکارانش دوستان وی هستند. کار کنندبتوانند با افراد متعدد 

 مراتب سازمانی رعایت شود و به مقامات باال دست احترام گذاشته شود.
 انتظارات روشن و واضحی از کار داشته باشند 

 های کارآمد را داشته باشند.گیری واعمال کنترل باشد و استفاده از روشامکان تصمیم
موس وقابل درکی داشته باشد و فرصت داشته باشد کار برای دیگران منافع مل

 .های الزم را بیاموزدمهارت
 .های سنتی در کار بها داده شودبه روش
  

 ESFJیک  مشاغل مناسب

پزشک/ پرستار/ بینایی سنجی/متخصص تغذیه/ فیزیوتراپ/ پزشک / دندان
 معلم دبستان/ مدیر دبستان/ پرستار کودک/ مربی مهد/ مربی ورزشی/ دامپزشک/

مدیر روابط  مدرس علوم دینی/ روحانی/ مددکار اجتماعی/ مشاوره ترک اعتیاد/
مهماندار هواپیما/  عمومی/مدیرفروش/مشاورمدیریت/مدیر هتل/ نماینده بیمه/

 مسئول دفتر/ کتابدار /رجمراهنمای تور/کارمندآژانس مسافرتی / بازاریاب/ آرایشگر/ مت

 
 ESFJهای موفقیت و پیشرفت یک راه

تواند سعی نکنید هر مساله را بالفاصله حل کنید، تعارض لزوما چیز بعدی نیست و می
 به شما کمک کند تا رشد کنید.

 کنید توجه کنید.احساساتی که به آن تظاهر میبه تفاوت بین احساسات واقعی خود و 
 بزنید و از حاشیه رفتن بپرهیزید. خالصه و مختصر حرف

 از انجام کارهایی که با روحیه شما همخوانی ندارد بپرهیزید.
قبل از اینکه به کسی کمک کنید از او بپرسید آیا نیاز به کمک دارد؟ الزاما همه کمک 

 نگرند.شما را به دید کمک نمی



 

 

 

 برای رسیدن به خواسته خود از سلطه جویی استفاده نکنید.

 شود دیگران را سرزنش نکنید.خواسته شما برآورده نمی وقتی

 آرامش و شخصی نکردن مسائل را در اولویت برنامه ارتباطی خود قرار دهید.

 

 
 دارد یتیپ شخصیت 16هر انسان 

 اما ترجیحات او در یک تیپ شخصیت نهفته است
های شخصیتی خصیتی را مطالعه کردید و بقیه تیپهای ششما یکی از این تیپ

 دریافت کنید. وکارسایت مدیر کسب  توانید با کلیک روی دکمه زیر ازرا می

 

 mbti  شخصیتی  تیپ 16
 

 

http://modirekasbokar.com/
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http://modirekasbokar.com/%d8%aa%db%8c%d9%be%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-mbti/

