
MBTI چیست؟ 

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

ها برای اینکه بهترین کردند. آندختر بودند که در جنگ جهانی دوم در نقش پرستار در ارتش انگلستان خدمت می

ی زیر را دادند، البته در بندی سربازان بر اساس چهار دستهبکارگیری از سربازان را داشته باشند، پیشنهاد طبقه

 سازی کرد.این ارزیابی داده شد و نهایتا روانشناسی به نام یونگ آن را بهینه ها تغییراتی درطی سال

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 حّسی/ شّمی 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 شّمی تعریف میشیوه  .2

 شود.گیری: که به صورت فکری عقلی یا احساسی عشقی تعریف میی تصمیم و نتیجهه شیو .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 ی ما درصدی از این ویژگی همه 

 سازد.، شخصیت ما را میدی و طبیعی باشددر حالت عا

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

»خانواده«، محیط کار و شغل ما بسیار مؤثر هستند، اما اگر به خودی خود بخواهیم کاری را انجام بدهیم، فارغ 

 حات ما تنها به یک سمت خواهد رفت.از فشار بیرونی، ترجی

 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)دهیم هایی را در راستای ترجیحات مان »به راحتی« توسعه میما در زندگی مان مهارت  

traits)مان هم »به سختی« توسعه بدهیم.هایی را باید در راستای غیرترجیحی، در مقابل مهارت 

احساس رضایتمندی داریم، اما برای کنیم و های ترجیحی انرژی کسب می برای قسمت اول، عمال با انجام مهارت

 کنیم.های غیر ترجیحی، انرژی مصرف میانجام مهارت

بر وجود داشته باشد، و گرنه زا و انرژیهای انرژیباید در زندگی تعادلی بین انجام و صرف وقت برای مهارت

 . شویم دچار اختالل عملکردی می

  



 در یک نگاه ISFPتیپ شخصیتی 

 نگر، همدل، منعطفرا، جزئیکارکردها: درون گ

 یاد گرفتن موارد زیر است: ISFP  رمز موفقیت برای یک

 ابراز وجود کردن، توجه به تصویر بزرگ و جامع امور و شخصی به دل نگرفتن مسایل و انتقادات

 ISFPکلیاتی درباره تیپ شخصیتی 

ISFP(هنرمندان) ها 

ISFPهنرمند را  آنان  پس  این  از  که ها (Composer) گراها با حواس خود در تماس بیش از دیگر تجربهنامیم،  می

و هماهنگی هستند. بنابراین در تمام انواع آثار هنری از شامه بسیار تیزی در مورد اینکه چه چیزی به آنان تعلق 
کار با  که دیگر تجربه گرایان مهارت و تخصص خاصی درباشند. درحالیدارد و یا تعلق ندارد برخوردار می

ای العاده و بالفطره ابزارآالت و ارتباط برقرار کردن با مردم و سرگرم کردن آنها دارند، هنرمندان توانایی خارق
های طوالنی را در خلوت گذرانده اگرچه هنرمندان ساعت  ها دارند.ها، صداها، عطرها و طعم در کار با انواع رنگ

ای خاصی را دارا ای و تکانههای لحظهدیگر تجربه گرایان انگیزه و مشغول خلق آثار هنری هستند، اما همچون 
کنند در گیرند؛ به جای آن سعی می باشند. آنها برای حرکات و رفتارهایشان مالحظات خاصی را در نظر نمیمی 

 ریزی خاصی برای آن نداشته باشند. جا و همین لحظه زندگی کرده و برنامههمین

 مهربان

ISFPشوند. که بعضی اوقات همچون گردباد اسیر آن میباشند آنچناندر اکثر مواقع مشغول ساخت آثار هنری می ها

ISFPسازی، رقصیدن یا نوشتن قطعات موسیقی هستند. این کار را انجام  اغلب در حال نقاشی کردن، مجسمه ها

توانایی غرق کردن خود در  روند چون کوه وجود دارد.صرفا باید آن کار را بکنند. از کوه باال میدهند چون می 
های کند با این حال آنان در جنبهرا توجیه می هاISFPها گاهی اوقات کارهای عجیب و دیدنی برخی از فعالیت

نسبت به درد و رنج دیگران  هاISFPرند. گذاها به نمایش می همتایی در مقایسه با دیگر تیپاجتماعی مهربانی بی

های کنند. برخی از آنان روشبه شدت حساس بوده و به راحتی با شخص رنج کشیده احساس همدردی می
ای با جوانان دارند تا حدی که رابطه طبیعی قدرتمندی از همدردی و اعتماد میان آنها برقرار العاده همزادپنداری فوق

 .کرد مشاهده  وحشی حیوانات حتی حیوانات، و هنرمندان میان توانمی را دست این از مشابهی رابطه  شود.می 

 حرفکم

که طبیعت توانایی این را دارند که به مدت طوالنی در طبیعت زندگی کنند و جالب توجه این هاISFP از بسیاری

 شوند،می شامل را مردم  از زیادی تعداد گرایان تجربه دیگر همچون نیز هاISFP گوید.نیز به آنان خوشامد می

 به  دیگران سوی از اغلب  و کرد  رصد  را  آنها  توانمی  سختی  به کل  در  اما جامعه،  جمعیت  از  درصد ده   یا  نه  شاید
گردد. آنان گرایش زیادی به ابراز اعظمی از این عدم شناخت به خود آنها باز می بخش. شوندنمی شناخته درستی

دهند به جای آنکه از طریق زبان و گفتار شناسایی شوند از طریق آثار جامعه دارند و ترجیح مینکردن خود در 
 هنریشان شناخته شوند. 

 

دهند نبض زندگی وم ندارند؛ بیشتر ترجیح میعم  در  وریسخن  توانمندیهای  توسعه  به  خاصی  عالقه هاISFPمعموالً  

نیز همانند  هاISFPبی هیچ شک،  ها و زبانشان احساس کنند.گوشها، را از طریق لمس آن در عضالت، چشم 

ها عالقمند به اشتراک گذاشتن دیدگاه خود از دنیا هستند، و اگر روشی متعادل از رابطه غیر کالمی به دیگر تیپ
نتوانند این توانند شخصیت خود را توصیف کنند. اگر با زیبایی و بالغت کامل می ،ای تقریبا هنری پیدا کنندشیوه 

 شود که شخصیتشان به طور کامل محو گردد.کار را بکنند، به راحتی ناشناس باقی مانده و سکوت آنها باعث می
او از اینکه با جمعی از دوستانش، اجتماع کند و با هم بازی . خانواده کارول همیشه برای او عامل مهمی بوده اند

 کنند لذت می برد.

 



  



ISFP یعنی چه؟ 

 (I) گرا درون

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

 کنندمی ترک را گروهی بزرگ اجتماعات هاآن. گیرندمی انرژی، آشنا و کوچک گروه یک با یا تنهایی به وقت

 صورت به را اطالعات هاISFP، درونگراها سایر همانند. هستند عمق دنبال به روابط وسعت جای به زیرا

 هستند. عالی شنوندگان غالبا هاآن. کنندمی پردازش داخلی

 (S)نگر جزئی

به دنبال اطالعات واقعی هستند و اطرافشان را از طریق  هاISFPنگر بر زمان حال متمرکز است.  شاخصه جزئی

حواس پنجگانه پردازش می کنند. آنها همه چیز را آنگونه که هستند می بینند زیرا متفکران مشخص و تحت اللفظی 

با ارزش دارد. آنها ایده هایی را که  هاISFPهستند. آنها به آنچه مسلم است اعتماد دارند. واقع گرایی و عقل سلیم 

 ، دوست دارند.کاربردهای عملی همراه هستند

 (F) همدل

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

موقعیت ها و دیگران را بر اساس احساس و  هاISFPخود تصمیم گیری می کنند. عقل آنها بر قلبشان حاکم است. 

کارشان  دهند و داوری می کنند. آنها به دنبال خوشحال کردن دیگران هستند و می خواهند ازشرایط تسکین می

 قدردانی شود. آنها برای هماهنگی و همدلی ارزش قائل هستند.

 (P)منعطف 

متفکران تصادفی هستند که ترجیح  هاISFPدرک کردن به سازگاری و انعطاف پذیری شخص اشاره دارد. و کال 

آماده هستند. آنها فردی می دهند گزینه های خود را باز نگه دارند. آنها غیر منتظره شکوفا می شوند و برای تغییر  
خودجوش هستند و اغلب چندین پروژه را به طور هم زمان حل می کنند. آنها از شروع یک کار بیشتر از اتمام آن 

 در حین کار کردن بازی می کنند هاISFP. لذت می برند

 

  



 از نقاط قوت خود استفاده کنید

وت خود استفاده کنید و بخواهید که نقاط ضعفتان را ترمیم نمایید. ق نقاط از که است این شما به ما توصیه بهترین
 در بسیاری از موارد زیر با هم تیپی های خود سهیم هستید. ISFPشما به عنوان یک 

 نقات قوت

  تواند موارد زیر را در بر بگیرد:نقاط قوت کاری شما می

  جدید های موقعیت با خود کردن سازگار و تغییر از استقبال توانایی •

  نیازها و خواسته های اشخاص به حساسیت داشتن •

  برداشت ها و ادراکات واقع بینانه •

  مناسب سلیم  عقل •

  سخاوت و گرمی •

  .دارید فراوان توجه آنها به که هایی سازمان و اشخاص به وفاداری •

  موجود نیازهای به توجه. دارد سروکار اشخاص با که جزییاتی بخصوص جزییات، به داشتن توجه •

  از هدف های سازمانی حمایت به تمایل •

  .بگیرد صورت باید که اقداماتی به داشتن توجه و جاری شرایط ارزیابی توانایی •

 دجدی های روش از استفاده  و شده  حساب های ریسک قبول به تمایل و پذیری انعطاف •

 نقات ضعف 
  نقاط ضعف کاری شما می تواند شامل موارد زیر شود:

  تمایل به پذیرفتن وضع ظاهر، بی توجهی به موضوعات عمیق تر •

 . ندارند وجود حاضر حال در که هایی گزینه و ها فرصت دیدن در ناتوانی •

  منفی های جنبه و انتقادات گرفتن شخصی به تمایل •

  پیش از تدارک به عالقگی بی •

  گیری تصمیم  در دشواری •

 و کاغذبازی اداری حد از بیش مقررات و رویه به عالقگی بی •

 باشند. تضاد در شما شخصی احساسات با اینها اگر منطقی های گیری تصمیم  در دشواری •

  دفاع نکردن از نقطه نظرهای خود •

  بزرگ های پروژه  تأثیر تحت شدن کالفه •

  کارها موقع به دادن انجام  در دشواری بلندمدت، های گذاری هدف برابر در مقاومت •

 کردن از دیگرانقاد انت در دشواری •

  



 ISFPیک رضایت شغلی از دید 

ی به معنای انجام کارهایی است کهرضایت شغل ISFPبه عنوان یک 

 

  شته باشد.دا همخوانی من های ارزش با  .1

  .دهم  انجام  دیگران اتفاق به حمایتگرانه محیطی در را آن بتوانم  .2

  .باشید داشته توجه جزییات به .3

به من فرصت دهد که به طور مستقل کار کنم و در کنارم اشخاصی باشند که با من سازگاری  .4

  داشته باشند. .5

  به کنم.تجر را کارم  نتایج و بدهم  تطبیق را خودم  باشم، سازگار بتوانم  .6

  .کنم  استفاده  خودم  سلیقه از که بدهد امکان من به .7

 پ. شود انجام  دیگران همکاری با و شاداب محیطی در .8

  برسم  درونی رشد به تا بدهد امکان من به .9

  .کنم  رسیدگی مسایل به سرعت به بتوانم  .10

 .کنم  سخنرانی دیگران برای پیوسته نباشم  مجبور .11

  



 جست و جوی شغل دلخواه

 شغل  مراحل  تمام   در.  آورید  دست  به  تر  راحت  را  خود  دلخواه   شغل  توانید  می  خود  ضعف  و  قوت  نقاط  از  آگاهی  با 
 در شرکت و رزومه تهیه نیز و خالی های سمت از یابی اطالع تا گرفته موجود مشاغل درباره  مطالعه از یابی،

ا و سرانجام شروع به کار، اشخاص با توجه به خصوصیات تیپی مزای  و  حقوق  درباره   مذاکره   و  استخدامی  مصاحبه
بارز و عیان و زمانی بسیار ظریف و پنهان هستند. تفاوت میان تیپ های شخصیتی گاه کامال  خود عمل می کنند.

در این میان تفاوت های ظریف هستند که اغلب تفاوت میان موفقیت و شکست را رقم می زنند. از جمله می توان 
 به موضوع شبکه سازی به منظور کسب اطالع اشاره کرد.

. درونگراها شبکه سازی محدود و آن برونگراها به راحتی و با اشخاص مختلف شبکه سازی را انجام می دهند 
هم با اشخاص آشنا را ترجیح می دهند. حسی ها در زمینه های شخصی شبکه سازی می کنند. شمی ها با اشخاص 
مختلف و حتی کسانی که در ظاهر هیچ ارتباطی با موضوع مورد عالقه آنها ندارند شبکه سازی می کنند. احساسی 

دیگری بسیار شخصی ارزیابی می کنند و مایل اند با اشخاص ارتباط گرم و مؤثر ها شبکه سازی را مانند هر کار  
برقرار سازند. فکری ها رفتار عینی و منطقی را به نمایش می گذارند، داوری کننده ها سؤاالت کمتر و سازمان 

 ت را بپرسند.یافته تر می پرسند و سرانجام مالحظه کننده ها می توانند از صبح تا شب انواع و اقسام سؤاال

  



 هاISFPمشاغل مناسب 

به این نکته توجه داشته باشید که سایر تیپ های شخصیتی نیز می توانند ها  ISFPدر فهرست کردن مشاغل مناسب   

ها ISFPدر این مشاغل کامال موفق ظاهر شوند. با این حال مشاغلی که در ادامه مطلب آمده اند می توانند مناسب 

 باشند.

 کارهای دستی و هنری

 کوزه گر، سفالگر •

 شنقا •

  طراح مد •

  نجار •

  جواهر ساز •

 نباغبا •

 هرقصند •

 طراح داخلی •

 سرآشپز •

 دهنرمن •

 کارتون ساز •

  هنرمند طراحی •

  خیاط •

 سازنده ادوات موسیقی •

 نکته: 

ISFPدوست دارند که با دست کار کنند. آنها از اینکه از پنج حس خود استفاده کنند لذت می برند. ماهیت بسیاری   ها

 هاISFPاز این مشاغل به گونه ای است که به اشخاص امکان می دهد در ساعات انعطاف پذیر کار کنند. اغلب 

 د.دوست دارند که خودمختار باشند و گرفتار رویه و مقررات اداری نشون

  



  مراقبت های بهداشتی

 رپرستا •

 زبدنسا مربی •

 پفیزیوترا •

  جراح •

 ردرمانگ ماساژ •

  دامپزشک •

 یرادیولوژ تکنولوژیست •

  گفتاری اختالالت شناس آسیب •

 یپزشک دستیار •

  داروساز •

 یدندانپزشک دستیار •

  اورژانس پزشک •

 یخانگ پرستار •

  اطفال متخصص پزشک •

 پزشک مراقبت های اولیه •

  کاردیولوژی تکنولوژیست •

 یغذای رژیم  متخصص •

  سنج شنوایی •

 کپزش چشم  •

  دارویی پژوهشگر •

 شورز فیزیولوژیست •

  رسمی پرستار •

 کار درمانگر •

 ردرمانگ هنر •

 هآسایشگا مدیر •

 پرستار بالینی •

  مشاور اعتیاد •

 یجراح تکنولوژیست •

 یتفریح امور درمانگر •

 نکته:

 ISFPمراقبت های پزشکی استقبال می کنند و بخصوص مشاغلی را که مستقیما با بیماران اغلب از کارهای  ها

 سروکار دارند دوست دارند.



 

  کسب و کار -تجارت 

  دار دفتر •

  حقوقی امنیت •

  چین حروف •

 منشی، رییس دفتر •

  مدرسه مدیر •

  بیمه ارزیاب •

 بازرس بیمه •

 

  



  فنی -علوم 

  بردار نقشه •

  کامپیوتر اپراتور •

  جنگلبان •

  شناس زمین •

  بیولوژیست دریایی •

 حیوان شناس •

  فیلمبردار تلویزیونی •

  باستان شناس •

  تحلیلگر سیستم ها •

  بازرس هوانوردی •

 تعمیر کننده لوازم برقی خانگی •

 نکته:

ISFPنظریه سروکار دارد استقبال می از کارهایی که با حقایق و واقعیت ها رابطه دارد بیش از کارهایی که با  ها

 کنند.

  



  خدمات -فروش 

 آموزگار: دبستان )علوم، هنر( •

 سپلی •

  نظافتی خدمات اپراتور •

  دار مغازه  •

  گارسون •

 متخصص زیبایی •

 یمسافرت های بلیط فروش •

  نماینده فروش به مشتریان •

  التجاره  مال ریز برنامه •

  ورزشی لوازم  فروشنده  •

 یبهداشت های مراقبت لوازم  فروشنده  •

  آموزگار کودکانی که با مشکالت احساسی و عاطفی روبه رو هستند •

  نما طراحی مهندس •

  درمانگر هنر •

  و شکار ماهی صید مسئول •

  بیمه از کالهبرداری بازرس •

  مفسر مترجم، •

  لکوموتیو مهندس •

  هوایی ترافیک کننده  کنترل و پرواز مجوز کننده  صادر •

  بازرگانی هلیکوپتر و هواپیما خلبان •

  کالج و دبیرستان ورزشی مربی •

  شناس ہشجر •

 آتش نشان و کشاورز زارع، • تفریحی مراکز کارمند و مهاجرت و اقامت مشاور •

 خانگی •

  مددکار اجتماعی بهداشت خانگی •

  کودک رفاه  و بهداشت مشاور •

  مواد مصرف سوء و اعتیاد مشاور •

  تربیت کننده حیوانات •

 ستانیدب پیش آموزگار •

 مسئول مسافرت به دنیای وحوش و ناشناخته ها •

 نکته:



از کار کردن در مشاغل خدماتی لذت می برند مشاغلی که نیازهای انسان ها و حیوانات را  هاISFPبسیاری از 

 برآورده سازد برای این اشخاص بسیار مهم است.

 

 

 

  



 از کارتان لذت ببرید

می توانید . دبداری دوست را خود فعلی شغل باشید داشته را تان عالقه مورد شغل حاضر حال در توانید نمی اگر 

  کمک کنند:با تمهیدات شرایط کاری خود را بهتر کنید. توصیه های زیر می توانند به شما 

  از دیگران کمک بگیرید و هر تعارض میان فردی با دیگران را فیصله دهید. •

  .کنید شرکت قاطعیت ابراز آموزش دوره  یک در •

 .بگذارند میان در شما با تری روشن طرز به را خود انتظارات بخواهید خود سرپرستان از •

  تقویت کنید.فرصتی را در طی روز پیدا کنید و خودتان را دوباره  •

  رهایی بکنید که به شما امکان بدهد با همکارانتان رابطه بهتری داشته باشید.کا •

  .باشد داشته وجود تنوعی شما روزانه کار در کنید سعی •

 .کنید شرکت تفریحی های برنامه در •

  ارزیابی کنید. را نظرهایتان نقطه و بگیرید کمک دارند را شما مکمل های مهارت که اشخاصی از •

  ر کنید که پنج سال دیگر در این موقع در کجا می خواهید قرار داشته باشید.فک این به •

  .بگیرید نظر در دسترس قابل مدت کوتاه  های هدف •

 اشند.ب داشته یکسان های ارزش و عالیق شما با که بیابید را کسانی •

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 ISFPتعامالت 

 های شخصیتی مشابهتیپ
به زندگی هستند. آنها لزوماً  ISFPافراد از انواع زیر بیشتر از همه مشتمل بر ارزش ها ، عالیق و رویکرد کلی 

در مورد همه چیزها به توافق نخواهند رسید، و هیچ تضمینی وجود ندارد که آنها همیشه با هم همراه شوند. اما در 
 به راحتی با هم کنار میایند و موارد مشترک زیادی دارند. ها اسان است وبعضی مواقع، به توافق رسیدن برای آن

ISTP , ISFP , ISFJ , ESFP 

 های شخصیتی متفاوت با تاثیرات مثبتتیپ

دارند. اما ممکن است بعضی از  ISFPهای شخصیتی زیر را دارند شخصیتی بسیار متفاوت با فرد افرادی که تیپ

گذار باشد. با توجه به اینکه آشنایی با افراد جدید فرصت خوبی را برای جالب و تاثیر  ISFPها برای فرد  این تفاوت

و  هاISFPفراهم میکند، در نتیجه میتواند رابطه مفید و تاثیرگذاری برای او باشد. روابط بین  ISFPپیشرفت فرد 

 یکدیگر داشته باشد.ها برای به چالش کشیدن های شخصیتی باید تعادل خوبی از مشترکات و فرصتاین تیپ
INFP , ESTP , ESFJ , ENFP 

 های شخصیتی مکمل بالقوهتیپ

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

ای خوبی هستند. اگرچه هتوانند موارد مشترک زیادی با یکدیگر پیدا کنند. همچنین از لحاظ آموزشی مکملمی 
ها پتانسیل زیادی برای را جذب نکنند، اما روابط آن ISFPهای زیر فرد ممکن است در ابتدا افرادی با شخصیت

 تکمیل و آموختن از یکدیگر دارد.
ISTJ , INTP , INFJ , ENFJ 

 های شخصیتی مخالف و چالش برانگیزتیپ
را دارند، اما همچنین  ISFPهای زیر بیشترین توانایی برای برخورد شخصیتی و درگیری با افرادی با شخصیت

های متفاوتی ها و انگیزه بهترین فرصت برای رشد هستند. از آنجا که افراد با این نوع شخصیت اساساً دارای ارزش
ها بسیار متفاوت هستند، مکن باشد. اما از آنجا که آنهستند، در ابتدا، ممکن است ارتباط آن غیرم ISFJ از افراد 

توانند برای یکدیگر بسیار آموزنده است و اگر قادر به ایجاد رابطه باشند، می ISFP ها نقاط ضعف نقاط قوت آن

 باشند.

INTJ , ESTJ , ENTP , ENTJ 
  

  



ISFP عشق درها 

 های خانواده  و شرکا نیازهای سریع درک و کمک مشتاقها ISFP. هستند صبور و وفادارها ISFP ، روابط در

 راحتی احساس عزیزانشان شود می باعث که دهند می نشان محبت عملی و ساده حرکات با غالباً  آنها. هستند خود
 ممکن  آنها. ندارند تمایلی درگیریبه  و کنند حفظ را هارمونی دارند دوستها ISFP .باشند داشته خوبی مراقبت و

 آنها ، آل ایده حالت در. کنند مبارزه  نارضایتی یا خشم  احساس ابراز با و باشند داشته مشکل خود ادعای در است
 سازگار خود اطراف محیط با راحتی به و هستند منعطف و تحملپرها ISFP .کنند همکاری دیگران با خواهند می

 . ببرند لذت زندگی از و خوبی استفاده کنند به لحظه هر از دارند دوست آنها. شوند می

ISFP والدین عنوان بهها 

 اطمینان حاصل خود های خانه در ثبات و راحتی ایجاد در و هستند حساس و گرم ها ISFP  والدین، عنوان به

 بر گام  آنها تأمین برای میل  کمال با و سرعت به و کنند می توجه خود فرزندان عملی  نیازهای بهها ISFP. کنندمی 

 به کمک برای طبیعی انگیزه  دلیل به اوقات بعضی اما برند، می لذت کودکان از مراقبت از غالباً  آنها. دارند می
 وفاداری هاISFP. رسند می نظر به قبول قابل و آرام  غالباً ISFP  والدین .شوند خسته حد از بیش است ممکن آنها

 مراقبت  به  العاده   فوق  و  دهند  می  اهمیت  خود  صمیمی  روابط  به  چیز  هر  از  بیش  آنها.  دارند  خود  عزیزان  به  عمیقی
 .دهنداهمیت می فرزندانشان از

 هاISFP ارتباطات سبک

ISFP برای فرصتهایی دنبال به و کنند دنبال را گفتگو جریان دارند تمایل و دارند قبول را مالیم  ارتباطاتها 

 به را توجه یا شوند کنترل خواهند نمی آنها هستند؛ پشتیبان آنها. هستند عملی کمک یا واقعی اطالعات با همکاری
. است دیگران با مشترک زمینه ایجاد دنبال به اغلبها ISFP. هستند خوبی شنوندگان اغلب و ، کنند جلب خود

ISFP کنند می دوری انتقاد و تعارض ازها. 

 

 


