
 

 

 تفسیر تست شخصیت شناسی خانم ز. ترابی

 ESFJتیپ شخصیتی 

 برون گرا ، حسی ، احساسی ، قضاوتی 

 افرادی مراقب ، اجتماعی و محبوب که همیشه مشتاق به کمک کردن به دیگران هستند.

 : کمک به اطرافیان برای اینکه در شرایط دشوار آرام باشند.  ESFJجمله ی افراد 

 

 :مشخصات کلی این تیپ شخصیتی 

ه لاعی بوده ووقتی از دیگران فاصاجتمدوستانه است . به شدت  معاشرتی و، گرم خصیت خونش ESFJ تیپ

به نیاز های  دانی شود اواز کارش تشکر وقدر دوست دارد که مورد نیاز باشد و. می شود میگیرد بی قرار

نگران جایگاه خود  ومی دهد این تیپ به معیار های اجتماعی توجه دارد  بیش از نیاز های خود بها دیگران

برای خود و دیگران باید ها و نباید های فراوانی دارند. او در محل کار  شخصیتی تیپاین در جامعه است. 

آگاه و هوشیار است سازمان یافته عمل می کند و کارش را انجام می دهد. او دوست دارد کارش برنامه ریزی 

د کارها با دقت کافی انجام گیرند. لت روزمره در آید و جزئیات اهمیت می دهد و دقت می کنشده و به حا

این تیپ همچنین اهل تعاون است و دوست دارد به دیگران کمک کند او خواهان مشاغل مدیریتی نیست 

 اما وقتی این مسئولیت به او داده شود اهتمام فراوان به خرج می دهد.

 

 محل کار:در 

شیار است وسازمان یافته کارش را انجام می دهد. او دوست دارد کارش برنامه ریزی وهو گاهآ ESFJتیپ 

ی باال انجام شود. در به حالت روزمره درآید. به جزئیات بها می دهد و دقت می کند همه چیز با کارائ شده و

درآیند. دوست دارد همه کسانی که با او همکار هستند در شمار دوستانش وب عمل می کند. کار گروهی خ

انجام شوند. اما نمی خواهد که همه ی تصمیمات را خودش  یپ دوست دارد تصمیم گیری ها سریعااین ت

دوست دارد به دیگران کمک کند. دوست ندارد بر اساس  بگیرد. اهل کمک وتعاون است خدمت گذار است و

ت ت. بسیار معاشرتی اسبرخورد با دیگران گرم وصمیمی اس باور های نظری و فلسفی تصمیم گیری کند. در

 ودوست دارد کارهایی بکند که دیگران در آن حضور داشته باشند. دوست دارد در محیطی عاری از تضاد و

ام را به او بدهند از خود احتمام فراوان به تنش کار کند. خواهان مشاغل مدیریتی نیست اما وقتی این مق

معتقد است که دیگران هم باید به مقامات احترام  خرج می دهد. به مقامات باال دست احترام می گذارد و

 بگذارند. 



 

 

 

 ارتباط با دیگران:در 

ست. تمایل زیادی به حرف زدن دارد. به درارتباط با دیگران مهربان دلسوز و مالحظه کار ا ESFJ تیپ

 بهترین کیفیات اشخاص توجه می کند و رفتار اشخاص مورد نظر خود را آرمان سازی می کند. به هماهنگی

مید سازد. ممکن است قدر نشناس به توهین کند یا اشخاص را از خود ناا ی دهد. دوست ندارد به کسیبها م

نظر برسد. دوست دارد که به شدت مورد توجه قرار بگیرد تائید شود و به خاطر کارهایی که برای دیگران می 

مراقبت کردن از دیگران زیر  کند مورد تائید و تحسین واقع شود. او دوست دارد مورد نیاز باشد اما در کار

فشار قرار می گیرد. اگر بفهمد کسی از کارشان انتقاد می کند ممکن است افسرده و کسل شود و یا دیگران 

را سرزنش نماید. دوست دارد سنت ها و آداب و رسوم را زنده نگه دارد. می تواند بی انعطاف سختگیر خود 

 او در میان نمی گذارند انتقاد نماید.مدار باشد و از کسانی که نظراتشان را با 

 

 اوقات فراغت:

دارد. او میزبان بسیار خوبی است و دوست دارد دیگران احساس خوبی  زندگی بسیار شلوغ و پری ESFJتیپ 

پیدا کنند. برنامه های میهمانی او به خوبی برنامه ریزی شده است. این تیپ زمان و انرژی خود را صرف 

سازمان های اجتماعی مورد احترام خود می کند. وقت صرف کردن با دوستان و افراد خانواده برای آنها 

 م است.بسیار مه

 

 پیشنهاداتی برای رشد فردی شما :

 بی جهت از اختالف و تعارض فرار نکنید.

 فکر کنید چه باید بکنید به این توجه کنید که چه می خواهید بکنید.جای اینکه  به

 سعی نکنید بالفاصله هر مسئله را حل کنید.

 نیست و میتواند به شما و به همه کمک کند تا رشد کنید. اختالف نظر لزوما چیز بدی تعارض و

 از سرعت گام خود بکاهید ، فرصتی را به فکر کردن اختصاص دهید.

 خالصه و مختصر صحبت کنید.

 از انجام کارهایی که با روحیه شما همخوانی دارد پرهیز کنید.



 

 

 قبل از اینکه به کسی کمک کنید از او بپرسید که آیا به کمک شما احتیاج دارد؟

 به خودتان و توانمندی هایتان اعتماد کنید.

 

 مشاغل مربوط به این تیپ شخصیتی :

 معلم ، مدیر مهد کودک ، متخصص تغذیه ، متخصص زیبایی ، پرستار

 

 سپاس از شما که ما را انتخاب کرده اید ....

 با مرکز مشاوره آنالین دکتر الهام مبلیان پیش به سوی سالمت روان

 با ما همراه باشید...

 تحلیلگر آزمون : خانم مریم زمانی کارشناس مشاوره ، بازی درمانگر


