
MBTI چیست؟ 

است که به مبدع آن یک مادر و دختر بودند  Myers-Briggs Type Indictorمخفف  MBTIبه طور کلی و خالصه، نام 

ها برای اینکه بهترین بکارگیری از سربازان کردند. آنکه در جنگ جهانی دوم در نقش پرستار در ارتش انگلستان خدمت می

این  ها تغییراتی دری زیر را دادند، البته در طی سالبندی سربازان بر اساس چهار دستهرا داشته باشند، پیشنهاد طبقه

 سازی کرد.ارزیابی داده شد و نهایتا روانشناسی به نام یونگ آن را بهینه

MBTI چه ویژگی هایی را مشخص میکند؟ 

 ی یونگ(:دهیم )بر اساس نظریهچهار دسته ویژگی تیپ شخصیتی را مورد بررسی قرار می MBTIدر 

 شود.نشان داده می Eو   Iدرونگرایی/ برونگرایی که به ترتیب با  .1

 شود.نشان داده می Nو  Sنگری یا حسّی/ شمّی که به ترتیب با نگری/ شهودی کلیزئیج .2

 شود.نشان داده می Fو  Tاحساسی/ ارزشی که به ترتیب با  منطقی/ عقالنی یا .3

 شود.نشان داده می Pو  Jمند/ قضاوتی یا منعطف/ ادراکی که به ترتیب با نظام .4

 های دیگر نه؟ چرا این چهار ویژگی؟ چرا ویژگی

 گیرند:جواب این است که برای طبقه بندی افراد چهار فرآیند را در نظر می

 شود.ی دریافت انرژی: که به صورت برونگرایی یا درونگرایی تعریف میشیوه .1

 شود.ی دریافت اطالعات: که به صورت عینی شهودی یا حسی شمّی تعریف میشیوه .2

 شود.گیری: که به صورت فکری عقلی یا احساسی عشقی تعریف میی تصمیم و نتیجههشیو .3

 شود.ی سبک زندگی: که به صورت منظم قضاوتی یا منعطف ادراکی تعریف میشیوه .4

ها را داریم، اما اینکه کدام یک، درصد بروز بیشتری دارد و اصطالحا ترجیح ما در حالت ی ما درصدی از این ویژگیهمه

 سازد.، شخصیت ما را میدی و طبیعی باشدعا

، محیط «خانواده»این شخصیت از ابتدای زندگی ما با ما همراه بوده و تا آخر همراه ما هست. در میزان بروز این ترجیحات، 

حات ما کار و شغل ما بسیار مؤثر هستند، اما اگر به خودی خود بخواهیم کاری را انجام بدهیم، فارغ از فشار بیرونی، ترجی

 تنها به یک سمت خواهد رفت.

 شود؟ویژگی های ما از چه ناشی می

 تیپ شخصیتی امروز ما حاصل االکلنگ تیپ مادرزادی و تأثیرات محیط کودکی ما و تربیت ماست.

 پ.ن: نقش تربیت و اتفاقات دوران کودکی بسیار در نوع شخصیت ما و سالمت روان ما پر رنگ است.

  



 نتیجه

، (Development of traits)دهیم توسعه می« به راحتی»هایی را در راستای ترجیحات مان ما در زندگی مان مهارت 

 توسعه بدهیم.« به سختی»مان هم هایی را باید در راستای غیرترجیحیدر مقابل مهارت

یتمندی داریم، اما برای انجام کنیم و احساس رضاهای ترجیحی انرژی کسب میبرای قسمت اول، عمال با انجام مهارت

زا و های انرژیباید در زندگی تعادلی بین انجام و صرف وقت برای مهارت کنیم.های غیر ترجیحی، انرژی مصرف میمهارت

 . شویمبر وجود داشته باشد، و گرنه دچار اختالل عملکردی میانرژی

  



 در یک نگاه INFJتیپ شخصیتی 

 نگر، همدل، منظمکلیدرون گرا، کارکردها: 

 تسریع کننده تغییرات مثبت عنوان:

 :این است که INFJرمز موفقیت یک 

 .خود به خود دست به عمل بزند و باشد ریتوجه داشته باشد، انعطاف پذ اتییجز به

 INFJکلیاتی درباره تیپ شخصیتی 

INFJ(مشاوران) ها 

ای در فراهم آوردن رفاه دیگران العادهاند. آنها میل و رغبت فوقنامیده (Counselor) مشاور را هاINFJ کرسی و دیگران

دارند و قادرند تعامالت شخصی قدرتمندی را با مردم برقرار کرده، رشد شخصی و درونی آنها را فراهم آورند و آنها را 

ن )نظیر نویسندگی( که نیاز های بالقوه انسانی خود را درک کنند. اگرچه آنان هنگام کارکردای هدایت کنند تا قدرتبگونه

ای ها به خوبی عمل کرده و رابطهبه خلوت و توجه باال دارد خوشحال هستند، اما مشاوران هنگام کارکردن با افراد و گروه

کنند کنند که به هیچ وجه سطحی و ظاهری نیست و هر جایی که بتوانند یک زمان ساکت و خصوصی پیدا میرا برقرار می

های خود را شارژ کنند! مشاوران در مدیریت دیگران هم مهربان هستند و هم مثبت؛ شنوندگان چیره دستی تریتا بتوانند با

رسد که به صورت بالفطره و طبیعی عالقمند کمک به دیگران هستند تا بتوانند مشکالت شخصیشان را بوده و به نظر می

 حل کنند.

 یکپارچگی

 INFJدهند با نزدیکان خود کار کنند و تأثیراتشان را در پشت نمایانی نیستند ترجیح میکه اغلب رهبران مشهود و  ها

درصد جمعیت جامعه، و تا زمانیکه تمایل نداشته  3باشند، شاید بتوان گفت حدود کمیاب می هاINFJ صحنه اعمال کنند.

به اشتراک بگذارند، البته به غیر از  های عاطفی قدرتمندشان را با دیگرانباشند درونی ترین افکارشان و یا عکس العمل

کسانی که دوستشان دارند، شناختن آنها بسیار مشکل خواهد بود. آنها افرادی هستند به شدت خصوصی، با یک زندگی 

شناسند شاید از ظاهرشدن درونی پیچیده و به طور غیرمعمولی غنی. دوستان و همکارانی که آنها را برای مدتهای طوالنی می

کنارشان و یا در جمع دوستان متعجب شوند. این بدان معنا نیست که مشاوران افرادی دمدمی مزاج و پراکنده  آنها در

های مرموز و به هم شوند اما به هر حال کسانی هستند که شخصیتهستند بلکه به یکپارچگی ارزش باالیی قائل می

  .کندای دارند که حتی گاهی اوقات خودشان را نیز گیج میتنیده

 قدرت ارتباطی

ها فعالیت کنند. به هماهنگی کارکنان ارزش گذاشته و هر کاری مشاوران تمایل دارند تا به صورت مؤثری در سازمان

صورت شناسند و بههای انسانی را میکنند تا به کارکرد صحیح و بی عیب و نقص سازمان کمک کنند. آنان نظاممی

کنند. مشاوران چه در نقش در مشاوره دادن و همکاری با دیگران به خوبی عمل میکنند. ای از آن استفاده میخالقانه

توانند به خوبی میزان احساسات افراد را در کارفرما باشند چه در نقش کارمند، به احساسات دیگران اهمیت داده و می

ترین افراد اغلب آنها را جزو شاعرانهقدرت تخیل زنده و روشنی هدیه شده است و  هاINFJبه  گیری کنند.ها اندازهسازمان

کنند. شان از تخیالت شاعرانه استفاده میفتگوهای روزانهگدانند و در واقع در بخش اعظمی از ها میدر میان تمام تیپ

 آنها به ارتباطی قدرت نوعی معموال – گفتاری هم نوشتاری صورت به هم –های زبانی استعداد شگرف آنها در قدرت

 . کنند برقرار ارتباط شخصی هایشیوه به افراد با توانندمی که ستا بخشیده

  



 نگرکلی

 حتی بدهند تشخیص – بد چه خوب چه – را افراد نیت و قصد یا احساسات توانندمی و هستند شهودی شدت به مشاورین

بر پایه توانایی قابل توجه توانند شخص متوجه شود. چنین حساسیت فوق العاده نسبت به دیگران می خود اینکه از پیش

برند. آنها ها لذت میاز حل مسائل و گرفتاری هاINFJ های روانی بسیار به نفع آنان باشد.مشاورین در تجربه تمام پدیده

عدم اطمینانی است  هاINFJ برای زازمینه استرسند. ل های خالق، انرژی و نیرو می گیرتحت تأثیر فرایند یافتن راه ح

است به او کمک کرده است تا به  حسابگرکه  هاINFJکارکرد سوم ه هدف های ساالنه وجود دارد. رسیدن بکه در مورد 

د نتوان می راحتی به آنها. بگذارد نمایش به را تری عینی رفتار خود شغلی تصمیمات درباره و باشد درگیرلحاظ احساسی 

 .دنو انتقادات را به دل نمی گیر دنانتقادات را بپذیر

 

  



INFJ یعنی چه؟ 

 (I) گرا درون

 تنهایی به وقت صرف با هاINFJ درونگرا، عنوان فردی به. شودمی مشخص درون جهان بر تمرکز اولویت با گرایی درون

 روابط وسعت جای به زیرا کنندمی ترک را گروهی بزرگ اجتماعات هاآن. گیرندمی انرژی، آشنا و کوچک گروه یک با یا

 غالبا هاآن. کنندمی پردازش داخلی صورت به را اطالعات هاINFJ، درونگراها سایر همانند. هستند عمق دنبال به

 هستند. عالی شنوندگان

 (N) نگرکلی

 و الگوهای طریق از را اطالعات هاآن. هستند ور غوطه امکانات دنیای در هاآن. کنندمی زندگی آینده در شهود دارای افراد

 با هاآن. سازندمی ارزشمند را تخیل و بخش هستند الهام هاINFJ، فردی شهودی عنوان به. کنندمی پردازشها برداشت

 .دهدمی سوقها استعاره و مفاهیم، عمیقهای ایده سمت به را هاآن ها،آن انتزاعی ماهیت. کنندمی جمع دانش مطالعه

 (F) همدل

وابسته به طرز تفکر درونی خودشان هستند. آنها بر اساس اصول و ارزش های خود تصمیم  هاINFJبه عنوان فردی همدل، 

موقعیت ها و دیگران را بر اساس احساس و شرایط تسکین  هاINFJگیری می کنند. عقل آنها بر قلبشان حاکم است. 

کارشان قدردانی شود. آنها برای  دهند و داوری می کنند. آنها به دنبال خوشحال کردن دیگران هستند و می خواهند ازمی

 هماهنگی و همدلی ارزش قائل هستند.

 (J)منظم 

ها ها برای نظم و سازمان ارزش قائل هستند. زندگی آنکنند. آنبه صورت متوالی فکر می هاINFJبه عنوان داور مردم، 

کنند ها کار میگیرند. آنها را جدی میمهلتها برند. آناز انجام وظایف لذت می هاINFJبرنامه ریزی و ساختار یافته است. 

   کنند. داوری به معنای قضاوت نیست. داوری به چگونگی برخورد با فعالیتهای روزمره اشاره دارد.و سپس بازی می

 

  



 :از نقاط قوت خود استفاده کنید

بهترین و ساده ترین توصیه ای که می توانیم به شما بکنیم این است که از توانمندی ها ونقاط قوت خود استفاده نمایید 

بسیاری  INFJو در مقام ترمیم نقطه ضعف های خود بکوشید.با آنکه اشخاص همه منحصر به فرد هستند به عنوان یک 

 از نکات زیر باید درشما مصداق داشته باشد.

 قوتنقات 

 نقاط قوت کاری شما می تواند شامل موارد زیر باشد: 

 به نظرات شما توجه کنند. گرانیتواند سبب شود د یکه م تیاحساس حم 

 جالب هستند. تانیکه برا ییتوجه داشتن به پروژه ها 

 قدرتمند یسازمان یو مهارت ها تیداشتن قاطع 

 بکر  یبه راه حل ها یابیدست ییو توانا تیخالق 

 گرانید یازهایکردن ن ینیب شیپ ییو توانا یهمدل ساساح 

 ها دهیاعمال و ا یجامع و کاربرد آت ریتصو دنید ییتوانا 

 دهیچیپ میدرک مفاه ییتوانا 

 رشد کنند نکهیا یبرا گرانیو استعداد کمک کردن به د گرانیبه د لیاص عالقه 

 خود  یبه هدف ها دنیبه مولد بودن و رس لیم 

 دیدار مانیکه به آن ا یبه کار قیتعهد عم 

 

 نقات ضعف

  نقاط ضعف کاری شما شامل موارد زیر می شود:

  نداشتن انعطاف کافی  

 درباره زمان و مدت انجام برنامه ها نانهیب رواقعبرداشت غی 

 است شما در تضاد یکه با ارزش ها ییپروژه ها یکار کردن رو یدشوار 

 و تنش دار  زیرقابت آم طیکار کردن در شرا یدشوار 

 اتخاذ شده  ماتیدادن تصم رییتغ ای یاکراه در بررس 

 در رو به رو شدن با تعارض ها و اختالفات  یدشوار 

 ردستیز کناندر کار بینظم و ترت جادیدر ا یدشوار  

 برنامه ها و دستورالعمل ها  عیدادن سر رییدر تغ یدشوار 

 دهیچیپ یها دهیانتقال دادن ا یدشوار  

 کردن یبه داور لیتما 

  



 INFJیک رضایت شغلی از دید 

 رضایت شغلی، انجام دادن کارهایی است که: INFJبه عنوان یک 

  و تعالی دیگران کمک کند. رشد به که کنم کار نظرهایی نقطه و ها ایده روی بدهد امکان من به - 1 

 به خاطرشان احساس افتخار میکنم. به من امکان بدهد محصوالت و خدماتی تولید کنم که به آنها اعتقاد دارم و - 2 

 به حرفه نویسندگی و مالکیت من واهتمام های منحصر به فردی که می توانم داشته باشم توجه کند و به آن بها بدهد. -3 

 به من اجازه بدهد که خودم را ابراز کنم و نتیجه پنداره خود را ببینم. -4 

 یاری رسانی به دیگران استفاده کنم.به من اجازه بدهد از ایده های خود برای  -۵ 

 بتوانم کارم را در محیطی دوستانه و عاری از تنش انجام دهم.-۶ 

 بتوانم به طور مستقل کار کنم، اما نظراتم را با دیگران در میان بگذارم و از محیطی دوستانه برخوردار باشم. -۷ 

دهی کنم و روی جریان و نتیجه کار کنترل کافی داشته به من امکان بدهد که اوقات و محیط کار خودم را سازمان  -۸ 

 باشم.

به من فرصت کافی بدهد که نقطه نظرهایم را صورت بندی و پردازش نمایم، به طوری که در شرایط آمادگی مطلوب  - 9

 قرار بگیرد.

ل شخصی و حرفه ای با ارزش ها و باورهای شخصی من هماهنگی داشته باشد و به من امکان بدهد از حمیت و کما - 1۰ 

 خوب برخوردار باشم.

 

 



 جست و جوی شغل دلخواه

 موفق خود مناسب شغل جوی و جست در تا دهد می امکان شما به خود شخصیتی تیپ ضعف و قوت نقاط از اطالع 

 بودن موفق تفاوت، همین و است چشمگیر مواردی در و ضعیف بسیار مواقعی در شخصیتی های تیپ میان تفاوت. گردید

قات کردن با اشخاص برای جمع آوری اطالعات درباره مال یا و سازی شبکه مفهوم. زند می رقم را کار بازار در نبودن یا

 مشاغل بالقوه، نمونه خوبی است که می توان به آن اشاره کرد.

به میزان وسیع انجام دهند اما درون برونگراها، اغلب از شبکه سازی استقبال می کنند و توصیه می شود که این کار را 

گراها شبکه های محدودتر و کوچک تر را ترجیح می دهند. آنها بخصوص ترجیح می دهند با کسانی که آنها را می شناسند 

ممکن است  نگرهاکلیترجیح می دهند در یک محدوده تعریف شده شبکه سازی کنند، اما  نگرهاجزئیشبکه سازی کنند. 

 با کسانی کنار بیایند که در ظاهر با عالیق آنها همخوانی ندارند.

عینی تر فکر می کنند و  حسابگرهاشبکه سازی را انجام می دهند و از برقراری ارتباط مؤثرلذت می برند. اما  هاهمدل

می توانند  هامنعطفاین میان می رسیم که کمتر سوال می کنند و سؤاالت منسجمی می پرسند. در  ها2منظمسرانجام به 

 در تمام مدت روز انواع و اقسام سؤاالت رابپرسند.

  



 هاINFJمشاغل مناسب برای 

، باید به این نکته اشاره کرد که در همه کارها به اشخاص با تیپ های هاINFJ برای مناسب مشاغل کردن فهرست کار در 

شخصیتی متفاوت برخورد می کنید که بسیار موفق ظاهر می شوند. با این حال آنچه در ادامه مطلب می خوانید حرفه 

این هرگز جامع مفید هستند و به آنها رضایت خاطر شغلی می دهند. البته  هاINFJهایی وجود دارند که بخصوص برای 

ترین فهرستی که می تواند وجود داشته باشد نیست، اما ممکن است دربرگیرنده مشاغلی باشد که شما قبال به آن فکر 

نکرده بودید. با توجه به شرایط موجود پیش بینی می شود که برخی از این مشاغل در اینده از توجه و اعتبار بیشتری 

 برخوردارخواهند شد.

 

 آموزشمشاوره، 

 مشاوره در امور شغلی 

 روان شناس بالینی 

 آموزگار: در دبیرستال یا کالج در رشته های زبان، هنر، موسیقی، علوم 

 .اجتماعی ،تئاتر و نمایشنامه نویسی 

 مشاور تحصیلی 

 کتابدار 

 آموزگار آموزش های ویژه 

 آموزگار آموزش های دوزبانه 

 آموزگار آموزش های اولیه 

  مشاوره کارکناندستیار 

 مشاور رفاه کودکان 

 مددکار اجتماعی 

 جامعه شناس 

 مشاور مشکالت مربوط به سومصرف مواد 

 کارمند پژوهش های موزه 

 آموزش دهنده بهداشت عمومی 

 درمانگر شغلی 

 مدیر برنامه های آموزشی 

 مدرس طرز نگهداری و مراقبت از فرزندان، مدرس دوره های آموزشی رشد کودک  

  متخصص رشدروان شناس 

 نکته:

امکان می دهد تا از دانش و نقطه نظرهای خود برای کمک به دیگران استفاده کنند. زمینه های  هاINFJاین مشاغل به 

امکان می دهد تا با دیگران ارتباط عمیق  هاINFJمشاوره و آموزش به تبادل های به شدت خصوصی احتیاج دارند و این به 

 پیدا کنند.

 

  



  تکنولوژی

 مدیر روابط مشتریان  

 مشاور تکنولوژی 

 مدیر پروژه 

 استخدام کننده منابع انسانی 

 

 

 مذهب

 مدیر آموزش های دینی 

  ،راهبهکشیش، روحانی، راهب 

 مددکار مذهبی 

 نکته:

کارهای دینی مستلزم تعهد عمیق شخصی است.باید فلسفه کاری در میان باشد که بتوان آن را یک مأموریت دانست. 

INFJاز اینکه بتوانند فلسفه و باورهای خود را با دیگران در میان بگذارند لذت می برند. ها 

 

 

  



کارهای خالق

  نقاش 

 نمایشنامه نویس 

 رمان نویس  

 شاعر  

 طراح داخلی 

 طراح گرافیک اطالعاتی  

 مهندس طراحی عمومی  

 برنامه ریز رسانه های گروهی 

 )سردبیر، مدیر بخش هنری )مجله  

 متخصص درخت خانوادگی 

 تولیدکننده چند رسانه ای  

 مدیر هنری  

 تدوینگر سینمایی  

 فیلمساز مستند 

 طراح صحنه  

 تهیه کننده نرم افزار آموزشی  

 طراح نمایش  

 متخصص طراحی لباس  

 طراح آگهی های تجارتی 

 ناشر

 نکته:

به هنر ناشی از توانایی اش در خلق آثار منحصر به فرد، با استفاده از ایده ها و پنداره های اوست. هنر به  هاINFJعالقه 

INFJامکان می دهد که خود را به شکلی شخصی ابراز کنند و نتیجه اش اغلب تأثیرگذاری بر دیگران است. با این حرفه  ها

 امکان می دهد که محیط را کنترل و سازماندهی کند. هاINFJها کار معموال به شکل مستقل انجام می شود و به 

 

  



 خدمات اجتماعی -مراقبت های بهداشتی 

  مراقبت های بهداشتیمدیر  

 مدیر آژانس خدمات اجتماعی  

 تعارضو میانجی: برطرف کننده اختالف  

 دانشمند علوم اجتماعی 

 مددکار اجتماعی 

 مشاور بهداشت روان  

 متخصص رژیم غذایی 

 متخصص آسیب شناسی زبان گفتار 

 متخصص طب کل نگر 

 متخصص ماساژ درمانی  

 درمانگر مشاغل 

 کایرو پراکتور  

  کننده وامهماهنگ  

 مدیر کسب درآمد و تهیه پول  

 میانجی حقوقی  

 درمانگر اصالحی  

 دستیار تدوین قانون 

 

 نکته:

کار کردن در این  هاINFJاغلب  .که به دیگران کمک کنندکسانی که در زمینه خدمات اجتماعی کار می کنند متعهدند 

فرصت می دهد تا  هاINFJاین مهم بپردازند. خدمات اجتماعی به  آنکه جمع محدوی به زمینه را دوست دارند، بخصوص

  دیگران کمک کنند.به 

 

 

 

  



  امور بازرگانی و تجارتی

 مدیر منابع انسانی  

 )بازاریاب )ایده ها یا خدمات  

 مشاور توسعه و بهسازی سازمانی 

 هماهنگ کننده یا مشاور برنامه های کارکنان  

 تحلیل گر شغل  

 نماینده فروش مشتریان 

 برنامه ریز کاال  

 حقوقدان امور محیط زیست  

  مترجم -مفسر  

 مشاور مسائل انسان دوستانه  

 متصدی کتاب خانه  

 مشاور در امور کارکنان مازاد بر احتیاج 

 

 نکته:

دهند در زمینه هایی از تجارت و بازرگانی عالقه در مجموع به کارهای بازرگانی و تجارتی عالقه نشان نمی  هاINFJبا آنکه 

مند هستند. منابع انسانی، امور پرسنلی، مشاوره درباره بهسازی سازمانی، موضوعاتی است که این تیپ شخصیتی ممکن 

 است به آن عالقه مند گردد.

 

 

 

  



 از کارتان لذت ببرید

 یاست، به استثنا نیا تیواقع. بدارید دوست شتریتان را ب یکار فعل ،دیمشغول شو دیکه دوست دار یبه کار دیتوان یاگر نم

در انجام دادن آنها انعطاف داشته  دیتوان یبرخوردارند که م یتیاز ماه گرید یخط مونتاژ کارخانه، اغلب کارها یکار رو

 شما مناسب تر کند. یتواند کارتان را برا یکه م میاشاره کرده ا ی. در ادامه مطلب به نکاتدیباش

 دیو تلفن ها جواب نده دیدر اتاقتان را ببند یلحظات د؛یفکر کردن دار یبرا یافکه فرصت ک دیمطمئن شو. 

 دیبرسان گرانید سمع نظرات خود را به دیتا بتوان دیشرکت کن یزیبرنامه ر یها تهیکه در کم دیداوطلب شو. 

 دینکن دایپ یشخص یها یریبا همکاران خود درگ. 

 دیپروژه کارکن کی یرو ییدر هر زمان تنها دیکن یسع . 

 دییسازمان خود مشارکت نما تیگزارش مأمور میو تنظ یکه در طراح دیداوطلب شو. 

 دیبگذار انیدر م یگریخود را با اشخاص د یها دهیا . 

 نید.به چاپ برسا ییو آنها را جا دیخود را مکتوب کن یو نقطه نظرها ها دهیا دیکن یسع 

 و کارتان وجود داشته باشد.  یشخص یزندگ انیم یکه تعادل دیو مراقبت باش 

 دیبا آموزش دهنده شو یمرب کی دیکه در آن تخصص دار یدررشته ا دیتالش کن. 

 استفاده کنید ردن آنچه به آن نیاز داریدبه دست آو یبرا دیآنچه دار از 

به زبان ساده، بهترین روش برای موفق شدن استفاده از توانمندی ها و برخورد نمودن با نقاط ضعف است. اینکه بدانید 

 چگونه این کار را انجام دهید تفاوت میان موفقیت و شکست را در شما رقم می زند. 

 

  



 با دیگر شخصیت ها INFJتعامالت 

 های شخصیتی مشابهتیپ

به زندگی هستند. آنها لزوماً در مورد همه  INFJافراد از انواع زیر بیشتر از همه مشتمل بر ارزش ها ، عالیق و رویکرد کلی 

چیزها به توافق نخواهند رسید، و هیچ تضمینی وجود ندارد که آنها همیشه با هم همراه شوند. اما در بعضی مواقع، به توافق 

  ها اسان است و به راحتی با هم کنار میایند و موارد مشترک زیادی دارند.رسیدن برای آن

ISFJ , INFP , INFJ , ENFJ 
 های شخصیتی متفاوت با تاثیرات مثبتتیپ

ها دارند. اما ممکن است بعضی از این تفاوت INFJهای شخصیتی زیر را دارند شخصیتی بسیار متفاوت با فرد افرادی که تیپ

 INFJرفت فرد جالب و تاثیرگذار باشد. با توجه به اینکه آشنایی با افراد جدید فرصت خوبی را برای پیش INFJبرای فرد 
های شخصیتی باید و این تیپ هاINFJفراهم میکند، در نتیجه میتواند رابطه مفید و تاثیرگذاری برای او باشد. روابط بین 

 ها برای به چالش کشیدن یکدیگر داشته باشد.تعادل خوبی از مشترکات و فرصت

ISFP , INTP , INTJ , ENFP 
 های شخصیتی مکمل بالقوهتیپ

INFJتوانند ها میممکن است در ابتدا فورا با این افراد ارتباط برقرار نکنند، اما پس از آشنایی با یکدیگر، احتماالً آن ها

های خوبی هستند. اگرچه ممکن است در ابتدا موارد مشترک زیادی با یکدیگر پیدا کنند. همچنین از لحاظ آموزشی مکمل

ها پتانسیل زیادی برای تکمیل و آموختن از یکدیگر نکنند، اما روابط آن را جذب INFJهای زیر فرد افرادی با شخصیت

 دارد.

ISTJ , ESFJ , ENTP , ENTJ 
 های شخصیتی مخالف و چالش برانگیزتیپ

را دارند، اما همچنین بهترین  INFJهای زیر بیشترین توانایی برای برخورد شخصیتی و درگیری با افرادی با شخصیت

 INFJ های متفاوتی از افراد ها و انگیزهتند. از آنجا که افراد با این نوع شخصیت اساساً دارای ارزشفرصت برای رشد هس
ها نقاط ها بسیار متفاوت هستند، نقاط قوت آنهستند، در ابتدا، ممکن است ارتباط آن غیرممکن باشد. اما از آنجا که آن

 توانند برای یکدیگر بسیار آموزنده باشند.است و اگر قادر به ایجاد رابطه باشند، می INFJ ضعف 

ISTP , ESTP , ESTJ , ESFP 
  

  

  



INFJ عشق درها 

 مورد در انسانی توسعه به هاINFJ عالقه. هستند صداقت و احساس یکننده هدایت و پشتیبان هاINFJ روابط، در

 خواهندمی INFJ .کنندمی تشویق را خود زندگی شریک دستاوردهای و آرزوها ،رویاها آنها و کند می صدق نیز همسرانشان

 مسئله حل برای که دارند تمایل آنها. دارند انگیزه بسیار مناقشات فصل و حل برای و کنند حفظ خود روابط در را هماهنگی

 که ایایده با نیستند حاضر آنها اما هستند، همکاری به مایل آنها اگرچه. باشند موضوع یک هسته دنبال به و باشند خالق

 سازش به مایل آنها شود،می آنها اخالق و اصلی هایارزش از صحبت وقتی. بروند پیش کند،نمی آنها برای اصالت احساس

 اشتراک به همسرانشان با را خود افکار وقتی و هستند زیادی عاطفی درگیری و صمیمیت خواهان هاINFJ .نیستند

 کسی و بگذارد، احترام هاآن شدهداشته نگه عمیق اخالق و هاارزش به که شریکی ازها INFJ. هستند خوشبخت گذارندمی

 .کنندمی قدردانی کند،می استقبال آنها الهام و خالقیت از که

INFJوالدین عنوان به ها 

 کنند برقرار محکمی پیوندهای خود فرزندان با دارند تمایل آنها. هستند داشتنی دوست و فداکارها INFJ والدین، عنوان به

 می خود فرزندان در را رشد و توسعه امکان طبیعتاً ،INFJ والدین. کنند می برقرار پیوند آنها عاطفی حاالت با نزدیک از و

 فردی منافع راستای در خود فرزندان از آنها اگرچه .دهند توسعه را خود های پتانسیل تا کنند می ترغیب را آنها و بینند

 سالمت به آنها. هستند محکم یانضباط و اخالقی خصوصیات مورد در خصوص به INFJ والدین .کنند می پشتیبانی خود

 .بخشد ارتقا را بهزیستی و رشد که دهند پرورش فضایی خواهند می و دهنداهمیت می خود فرزندان روحی و عاطفی

 هاINFJ ارتباطی سبک

INFJ به آنها. دارد می نگه خصوصی را خود های بینش و ها ایده گرانترین غالباً و هستند محفوظ ارتباطات مورد درها 

 فکر عمیقاً آنها. پردازند می معنا جستجوی به گیرند می که اطالعاتی در و دهنداهمیت می خود با دیگران ارتباط و ارزشها

 آنها. دارند ارزیابی و پردازش برای زمان به نیاز ، خود های ایده گذاشتن اشتراک به برای آمادگی از قبل اغلب و کنند می

 برای ارتباطات ایجاد در غالباً آنها. گیرند می وقت هایشان ایده و دیگران از قدردانی برای و هستند اعتبارسنجی دنبال به

 . هستند مستعد انسانی های پتانسیل و ها ارزش ها، ایده ادغام و مردم آوری جمع

 


