
 

 

 

 با یاد و نام خدای مهربان

 

 

 ISFJ گروه ترین صفاتمهم
وفادار/ واقع بین/ سختکوش/ زحمتکش/ ساکت و آرام/ مودب و مهربان/ دقیق و 
مسئولیت پذیر/ متعهد/ حمایتگر/ محتاط و با مالحظه/ سنتی/ سختگیر/ ثابت قدم و 

 از خودگذشته   / قابل اعتماد/ عملگرا /طبعاستوار/ شوخ
 

 ISFJ گروه های عمومیویژگی

ISFJوفادار، قابل اتکا، پایبند و مهربان هستند و به احساسات دیگران بها  ها اشخاصی
آنها افرادی دقیق، متعهد، مسؤول و هوشیارند و از این که مورد نیاز باشند،  .می دهند

ریا ها موجوداتی بیISFJ. اندقدم عمل به تعهدات خود متعهد و ثابتدر. لذت می برند
 .آرام و کم انتظار باشند، استقبال می کنندو واقع بین هستند و از اشخاصی که 

آنها به جزئیات توجه خاصی دارند، جزئیات امور را به خاطر می سپارند و با شکیبایی 
 ها می خواهند مسائل به خوبی و با صراحت ISFJ .وظایف خود را انجام می دهند

 



 

 

 

 .تصمیم گیرندگانی خوب و موثر هستند .عنوان شوند
کاری باالیی دارند، مسؤولیت امور را می پذیرند، بخصوص اگر  از آنجایی که اخالق

احساس کنند که دست به کار شدن آنها در تصمیم گیری قضاوت های عملی می کند 
آنها  .و به سبب عقل سلیم و دیدگاههای عالی خود اسباب ثبات و آرامش می شوند

 .تالش می کنند برای ایجاد یک محیط مرتب و منظم و هماهنگ در خانه و محل کار
ISFJ ها جدی، سختکوش، آرام، صمیمی، با ادب و حمایتگر هستند و از دوستان و

دوستدار كمك به دیگران و حل مشكالت آنها  .همکاران خود حمایت می کنند
آنان به خواسته ها و احساسات دیگران بها می دهند و دوست دارند به شکل  .هستند

ابط اجتماعی گرم و صمیمانه بوده و روابط دوستانه دارای رو .عملی به آنها کمک کنند
آنها به ویژگیهای افراد مورد عالقه شان توجه کرده و آن را به خاطر می  .خوبی دارند

  .برایشان مهم است که دیگران چه احساسی در موردشان دارند .سپارند
با این اشخاص معموالً احساسات شخصی خود را نشان نمی دهند، اما در برخورد 

این اشخاص از  .موقعیتها و شرایط، در صورت لزوم واكنشهای تند و صریحی دارند
ها خدمت گرا بوده و دوست دارند که خدمت ISFJ .دوستان خود حمایت می کنند

 .کنند و متعهدند که قول و قرارها و مسؤولیتهای خود را به جای آورند
 وند.د که مفید واقع شد و سعی می کننمعموال ساکت، محتاط و فروتن می باشن

 ISFJآنها به شکلی که قرار  .به سنتها بها می دهند .ها واقع گرا، علمی و آگاه می باشند
 .دهندهای کاری را مورد سوال قرار نمیاست رفتار می کنند و روال و رویه

 

 ISFJیک  برای ارتباط با دیگران
 .حساس هستند مهربان، مالحظه کار، دوستانه و نسبت به احساسات دیگران

  .به نیازهای دیگران توجه دارند
 .به نظر آرام می رسند و دوست دارند همه چیز را تحت کنترل داشته باشند
 .حوادث را به دید شخصی ارزیابی می کنند و دنیای درونی سرشاری دارند

 .ممکن است احساس کنند که دیگران از آنها سوء استفاده می کنند
 



 

 

 
یت نمی کنند، در احساس وظیفه با اشخاصی که احساس مسؤولتوانند از روی می

 ند.رابطه باقی بمان
 .ممکن است احساسات و نیازهایشان را نزد خود نگهدارند تا دیگران را ناامید نکنند
 .می توانند به سرعت قضاوت و انتقاد کنند، اما دقت می کنند که دیگران را نرنجانند

 .ببینند، می توانند بدبین شوندممکن است فقط امکانات منفی را 
 

 ISFJیک  نقاط قوت کاری
 توجه به جزئیات و توجه و تمرکز زیاد

 عالقه به کمک به دیگران
 نگرش واقع بینانه و عملی

 مهارت زیاد در همکاری با دیگران و ایجاد روابط هماهنگ با آنها
 وفاداری و صمیمیت در یک ساختار سنتی

 کاری قوی اخالقو  مسؤولیت پذیری باال
 عالقه به استفاده از روشهای آزموده شده و مشخص

 مهارتهای سازمانی قوی و توانایی حفظ سنتهای سازمانی
 

 ISFJیک  نقاط ضعف کاری
 .هاعدم تمایل به تغییر در رویه و بی میلی در قبول ایده های جدید و نو

 .توجه به زمان حال و بی توجهی به آینده
 .عدم انعطاف پذیری کافیو  دشواری در پذیرش انتقاد

 .عالقمندی به قبول مسؤولیت فراوان و بیش از اندازه
 .گرایش به مایوس شدن اگر احساس کنند که دیگر مورد نیاز نیستند

 

 ISFJ یک  برای رضایت شغلی

کار نیازمند مشاهده و مالحظه دقیق باشد تا او بتواند با استفاده از توانمندیهای 
 .جزئیات آن توجه کندخود، به حقایق و 



 

 

 
 .روی پروژه های ملموسی کار کند که به دیگران کمک کند

بتواند محبت خود را ابراز نماید و شرایطی فراهم آید که دیگران به تالش و اهتمام 
 .وی پی برند
 .به روشی سنتی و در محیطی سازمان یافته انجام شودرا کار دهند ترجیح می

 .اندارد توجه کرده و از قضاوتهای عملی استفاده کندالزم باشد او به قوانین است
 .این امکان را داشته باشدکه در هر لحظه روی یک پروژه یا یک شخص کار کند

کار  فضای کاری خصوصی داشته باشد، به طوری که بتواند بدون مزاحمت دیگران
  .کن

ورها و ارزشهای امکان کمک به دیگران را داشته باشد و یا با کسانی کار کند که در با
 .وی سهیم باشند

 .الزم باشد که او سازمان یافته و کارآمد باشد
 .الزم نباشد که مرتب کارش را در حضور دیگران ارائه دهد

 
 ISFJیک  مشاغل مناسب

 /داروساز /متخصص تغذیه /فیزیوتراپ /پرستار /دندانپزشک /چشم پزشک /پزشک
 /گیاه شناس /متخصص رادیولوژی /متخصص بیولوژی /دامپزشک ماساژ درمانگر

مدیر  /مدیر مهد کودک/مربی مهد کودک  /معلم کودکان خاص /معلم دبستان
مورخ  /مددکار اجتماعی /کتابدار /دفتردار مسؤول دفتر /مربی ورزشی /مدرسه

 /برقکار /طراح داخلی/مسؤول خدمات مشتریان مسؤول بایگانی  /منشی /کشاورز/
 جواهر ساز/موسیقیدان  /نقاش /هنرمند /خرده فروش

 

 ISFJهای موفقیت و پیشرفت یک راه 
  .به روابط بی تناسب و نامناسب خود با افراد بی مسؤولیت و زیاده خواه پایان دهد
  .با خود با محبت و توجه و مهر صحبت کنید، دست نوازش بر پشت خود بکشید

  .بودمنتظر آن نشوید که شخص دیگری به شما بگوید کارتان عالی 
  .با خود به تنهایی صرف وقت کنید. برای تفریحات خود برنامه ای بریزید



 

 

 
  .به خود امکان اشتباه کردن بدهید

آرزو و مسائل خود را با دوستانتان در میان بگذارید.  .درباره نیازهایتان صحبت کنید
  .بگذارید دیگران به شما کمک کنند

کنید. با توجه به ارزشهای درونی خود وقتی صرف کنید و هدفهایتان را شناسایی 
  .دست به انتخاب بزنید

  .توجه داشته باشید که تنها یک راه درست برای زندگی کردن وجود ندارد
  .از نگران شدن بیش از اندازه خودداری ورزید

 .از قبول کارهای بیش از اندازه خودداری کنید. نه گفتن را بیاموزید
ت احساس گناه کنید، اما این می تواند به شما گهگاه عصبانی شوید. ممکن اس

  .کمک کند
 .موفقیت هایتان را دست کم نگیرید. درباره آنها حرف بزنید

قدر توانمندی های خود یعنی واقع بین بودن، عملگرا بودن، آگاهی، حساس بودن، 
همدلی کردن، وفاداری، دوستانه بودن، قابل تکیه کردن بودن و مالحظه کار بودن را 

 .بدانید
به نبود امکانات، منعطف بودن و خودجوش تر بودن  را بیان کنید و  حرف خود 

 توجه بیشتری نشان دهید.
 
 
 

 دارد یتیپ شخصیت 16هر انسان 
 اما ترجیحات او در یک تیپ شخصیت نهفته است

های شخصیتی ه کردید و بقیه تیپعخصیتی را مطالهای ششما یکی از این تیپ

 دریافت کنید. وکارسایت مدیر کسب  با کلیک روی دکمه زیر ازتوانید را می

 

 mbti  شخصیتی  تیپ 16
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