
 ENTP تیپ شخصیتی

 خالق -خیال پرداز -منطقی -کنجکاو -صریح -مبتکر

 صحبت و پر انرژی هستید و گیرایی سریعی در درک موضوعات داریدخالق، باهوش، خوش 

 ای برای ارائه دادن داریدبرای حل مسائل همیشه راه حل تازه 

 احتماالت را به  بینید و همهخوبی میزوایای مختلف و پیشامدهای ممکن در هر موقعیتی را به

 کنیدمیای مدبرانه تحلیل شیوه

 که از آن حرفی بزنندشوید بدون آنهای پنهانِ سایرین میخوبی متوجه افکار و نیتگاهی اوقات به 

 شویدبه سرعت از انجام کارهای تکراری و یکنواخت دلزده می 

 ای متفاوت و جدید انجام دهیداگر شرایط اجازه دهد دوست دارید کارها را هر بار به شیوه 

 دهیدهای جدید نیز عالقه نشان میای دارید و به سرگرمیمتنوع و گستردههای عالئق و سرگرمی 

 

 ENTP شرح خصوصیات تیپ شخصیتی

در فهم و درک دنیای بیرون باشد، به این تیپ ها نیز میها که کارکرد اصلی آنENTP شهود برونگرایانه

ها به ها اهمیت زیادی دارد. اهمیت درک دنیای اطراف برای آنENTP کند. این مسئله برایکمک می

آوری و کسب اطالعات از محیط پیرامون خود هستند، از تصاویر و ها دائم در حال جمعقدری است که آن

 .هاها گرفته تا اطالعات مربوط به افراد و ایدهموقعیت

کنند و نگر، اطالعات به دست آمده را به دقت پردازش میها به کمک شهود خود و نگاه کلدر مرحله بعد آن

ها در درک یک موقعیت و ارزیابی ENTP .انجامددر نهایت، این فرایند به ارزیابی آنان از موقعیت می

 .کنندصحیح آن با سرعت و دقتی بسیار باال عمل می



ها را از سایر خود درک عمیقی از محیط پیرامون دارند، این توانایی، آن ENFP انها همانند همتایآن

 .شودهای شخصیتی متمایز کرده و برایشان یک مزیت محسوب میتیپ

کنند. ها را به سرعت درک کرده و به عمق مفاهیم راه پیدا میمعانی امور و روابط بین آن این دست از طالب

ها قابلیت و انعطاف الزم برای انجام مجموعه ها، آنک سریع پدیدهبه دلیل توانایی باال در فهم و در

مند باشند بر ها و وظایف را دارند و به خوبی از عهده انجام هر کاری که به آن عالقهای از فعالیتگسترده

 .آیندمی

مر منجر یابد و این اها نیز رشد میENTP های شهودی، بینش و فراستبا گذشت زمان و با پرورش قابلیت

ها افرادی کاردان و با بصیرت برای از پیش شود و از آنها نسبت به وقایع و احتماالت میتر شدن آنبه آگاه

 .ها خواهد ساخترو برداشتن چالش

ENTPهای مختلف ها، در نظر گرفتن جنبهکنند. هوشمندی و تیزبینی آنها زندگی میها در دنیایی از ایده

ها برآورد مناسبی نسبت به مسائل سازد. به همین دلیل آنقعیتی برایشان میسر مییک موضوع را در هر مو

 .دارند

آیند و قادرند این وجد و اشتیاق را به افراد دیگر نیز منتقل های خود به وجد میها از فکر کردن به ایدهآن

 .کننداز اطرافیان دریافت میهای خود ها حمایت الزم را برای تحقق بخشیدن به ایدهکنند، به این ترتیب آن

ENTPهای متقاعدسازیشان، حمایت دیگران را بخرندتوانند با مهارتها به خوبی می. 

ها گیری برای آنهای خود قائل هستند. تصمیمها توجه کمتری برای به انجام رساندن و عملی کردن ایدهآن

 .ها و احتماالت استایدهها روی خود اولویت اصلی نیست، بلکه توجه و تمرکز اصلی آن



ها خسته کننده است. ENTP ها برایها و اتمام پروژهدنبال کردن یک روند مشخص برای عملی کردن ایده

اند را هرگز به پایان نرسانند و بعد از ها گاهی اوقات کاری که شروع کردهشود که آناین ویژگی باعث می

 .ناتمام بیابند هایگذشت مدتی خود را در محاصره انواع پروژه

ها در معرض این خطر بالقوه به اندازه کافی رشد نکرده باشد، آن ENTP در صورتی که کارکرد فکری یک

ها را به سرانجام گیرند که مشتاقانه از یک ایده به ایده دیگر پرش کنند بدون اینکه هیچ یک از آنقرار می

 .قطعی رسانده باشند

ها و زد این است که با اختصاص دادن زمان کافی برای فکر کردن به ایدهباید بیامو ENTP ای که یکنکته

ها هرگز سراغ ها بپردازد و در صورت عملی نبودن آننظریات خود، به شناسایی نقاط ضعف و قوت آن

 .انجامشان نرود

افتد. اتفاق می ((Ti) گرایانهتفکر درون) هاها به کمک کارکرد کمکی آنENTP گیری درفرایند تصمیم

گیری برایشان یک دهند به جای عمل کردن، به کسب اطالعات بپردازند و تصمیمها ترجیح میاگرچه آن

 .کنندهای خود بسیار معقول و منطقی عمل میگیریها در نتیجهENTP اولویت نیست، با این حال

کنند، ترکیب می (Ne) های شهودی کسب اطالعاتگرایانه خود را با جنبهها تفکر درونکه آنهنگامی

ها به مراتب افزایش خواهد یافت. به همین دلیل آن تحلیل موضوعاتشان برای درک و توانایی

شان به خوبی هایی که کارکردهای اصلی و کمکیENTP .اندیشمندانی استراتژیک و در سطح باال هستند

 .نگر و مبتکرانی خالق خواهند بودپرورش یافته، افرادی آینده

 دیگران با راحتی به هاآن دارند، دیگران با گفتگو و عالقه زیادی به بحث ENTP با تیپ شخصیتیافراد 

 گفتگوها در هاآن ذهنی هایواکنش. هستند روان و شفاف کردن صحبت در و کنندمی برقرار کالمی ارتباط

 .دهدمی را مختلف ابعاد از موضوع بررسی امکان هاآن به و است سریع



ها و گفتگوهای برند و از مناظرهینکه راجع به موضوعات مختلف با دیگران بحث کنند لذت میها از اآن

کنند، به همین دلیل گاهی در حین گفتگو، نسبت به یک موضوع مواضع مختلف اتخاذ چالشی استقبال می

 .های مختلف مورد بررسی قرار دهند(کنند )تا موضوع را از جنبهمی

ا در گفتگوها این است که ممکن است به هنگام بحث در مورد عقاید و نظراتِ بنیادین هنقطه ضعف بالقوه آن

ها احساس تشویش ذهنی کنند و با طرف مقابل خود، به تندی و نه چندان دوستانه بحث خود و دفاع از آن

 .کنند

که موقعیتی  ENTP شود، یک وکیل با تیپ شخصیتیگفته می« تیپ وکال»ها ENTP گاهی اوقات به

طرفانه، منطقی و به کند به شکلی بیموکلش در آن قرار دارد را به سرعت و با فراست درک کرده و تالش می

 .دور از احساس زدگی با موضوع روبرو شود

ای از قوانین ها و اقداماتشان بر اساس مجموعهگیریکند تا تصمیمها کمک میها به آنENTP ابعاد فکری

ها به ها واقعاً مرتکب جرمی شده باشد، آنطرفانه باشد. در شرایطی که موکل آنبیو مقررات خشک و 

 .کننداحتمال زیاد با برقراری ارتباط بین قوانین مختلف، موکل خود را از بند مجازات رها می

صفانه ها پیروزی خود را در چنین مواردی بدون توجه به اینکه موکلشان واقعاً گناهکار بوده، کامالً منآن

 .کنند که رفتارشان مطابق با قوانین بوده استگونه استدالل میدانند، زیرا اینمی

ها در زندگی روزمره ENTP ها موضوعیت ندارد. اگردر واقع توجه به مجرم بودن یا نبودن موکلشان برای آن

از جلوه خواهند کرد که به نیز به این شیوه استدالل کردن روی بیاورند، در نظر مردم افرادی متقلب و نیرنگ ب

 .اصول اخالقی و عرف اجتماع پایبند نیستند

ENTPهای خود به ابعاد انسانی موضوعات بی توجه هستند و احساسات شخصی گیریهایی که در تصمیم

 .گیرند، باید بیاموزند که برای عواطف شخصی دیگران نیز اهمیت قائل شونددیگران را در نظر نمی



تواند یکی دیگر از نقاط ضعف ازه به تفکر منطقی و غافل شدن از عواطف و احساسات، میتوجه بیش از اند

ها باشد که منجر به بیگانگی با احساسات درونی خود و همچنین طرد شدن از جمع اطرافیان ENTP  بالقوه

 .شودمی

سایر کمترین و دیرترین رشد را در بین  (Siو  Fe ) هاENTP کارکرد سوم و چهارم )مغلوب(

توجه ها نسبت به جزئیات مسائل کامالً بیرشد پیدا نکند، آن (Si) شانکارکردهایشان دارد. اگر کارکرد حسی

ها بی اهمیت بوده و در ، احساسات دیگران برای آن(Fe) خواهند بود. در صورت رشد نیافتن کارکرد احساسی

 .کنندبرخورد با دیگران صریح و زننده رفتار می

ها توانایی خود را برای در نظر گرفتن احتماالت و ابعاد مختلف مسئله از ENTPاسترس زا، تحت شرایط 

کند دهند و درگیر جزئیات کم اهمیت خواهند شد، جزئیاتی که در نظر خودشان بسیار مهم جلوه میدست می

 .که از کمترین اهمیت برخوردار استدرحالی

ها به علم و دانش اهمیت زیادی گر با نگاه کالن هستند، آنبین و آینده نها افرادی خوشENTP در مجموع

 مخفی رویدادهای و احتماالت از دنیایی در هاآن کنند،می موضوعات بهتر فهم دهند و وقتشان را صرفِمی

 این نظر از مسائل و هاچالش. کنندمی استقبال هادشواری و هاچالش انتزاعی، مفاهیم از و کنندمی زندگی

 .انگیر هستند و به هنگام رویارویی با مسائل قادرند به سرعت راه حلی خالقانه ارائه کنندلب و هیجانجا تیپ

ها در کنار هم، مند به نظریه و تئوری هستند و همه این ویژگیها باهوش، خالق، کنجکاو و عالقهآن

 .ها ایجاد خواهد کردENTP های فراوانی برای موفقیتموقعیت

صورت شهودی با استفاده از کارکرد اصلی خود، اطالعات محیط پیرامون را به ENTP خصیتیافراد با تیپ ش

 گراستها نیز فکری درونکارکرد کمکی آن .(Ne) کنندریزی میدریافت کرده و این اطالعات را برون

(Ti) کنندها با وقایع دنیای بیرون به طور معقول و منطقی برخورد میبه این معنی که آن. 

 ENTP صوصیات شغلی تیپ شخصیتیخ



 :تواند در مورد شما صادق باشدهای کلی زیر میاست خصوصیات و ویژگی ENTP اگر تیپ شخصیتی شما

  های زیادی در دست انجام داریدطور همزمان پروژهمعموال به 

 بریدپردازی و بیان نظریات جدید و بکر لذت میاز ایده 

 افرادی خالق و مبتکر هستید 

 های کالمیهای ارتباطی بسیار قوی دارید خصوصا مهارتتمهار 

 خالقیت و ابتکار شما ستودنی است 

 بریداز بحث و مناظره راجع به موضوعات مختلف با سایر افراد بسیار لذت می 

 های رهبری ذاتا در شما وجود دارد اما مایل به کنترل کردن و تسلط بر دیگران نیستیداگرچه ویژگی 

 ید افراد شما را کنترل کنند و بر شما مسلط شونددهاجازه نمی 

 خوبی قادرید به دیگران انگیزه ببخشیدافرادی سرزنده و بانشاط هستید که به 

 برای معلومات زیاد و شایستگی بهای فراوان قائل هستید 

 گرا هستیدمتفکرانی منطقی و عقل 

 نیدکها و نظریات پیچیده را تقریبا بدون هیچ مشکلی درک میایده 

 بریداز حل مسائل پیچیده و دشوار بسیار لذت می 

 های روتین و تکراری به شدت منزجر هستیداز انجام فعالیت 

 :تواند شامل موارد زیر باشدمشاغل مناسب برای تیپ شخصیتی شما می

 وکیل دعاوی 

 روانشناس 

 کارآفرین 

 عکاس 

 مشاور 



 دانشمند 

 بازیگر 

 نویس رایانهبرنامه 

 ایگر سیستم رایانهتحلیل 

 ENTP نقاط ضعف و قوت تیپ شخصیتی

 :شامل موارد زیر است ENTP نقاط قوت تیپ شخصیتی

 افرادی سرزنده، بانشاط و محبوب دیگران هستند 

 های ارتباطی بسیار قوی دارندمهارت 

 به خوبی قادرند سرزندگی و جذابیت خود را حفظ کنند 

  دهندپشتکار زیادی برای بهبود روابط و رشد شخصی خود نشان میاشتیاق و 

 گیرند، سایرین به راحتی افرادی راحت و صمیمی هستند که به خود و دیگران چندان سخت نمی

 ها کنار بیایندتوانند با آنمی

 ار دهنده است و اغلب در حال کها معموال جذاب و تکانهای آنمردمانی پر از ایده هستند، ایده

 شان را به خود مشغول کردهکردن روی موضوعی هستند که ذهن

 اندازِ آن چندان خوب به خوبی قادر به کسبِ درآمد و پولسازی هستند هر چند در مدیریتِ پول و پس

 کنندعمل نمی

 گیرندشان را بسیار جدی میها و تعهداتمسئولیت 

 یِ عادیِ خود را از سر بگیرندتوانند زندگبعد از ترکِ یک رابطه و تمام شدنِ آن می 

 :شامل موارد زیر است ENTP نقاط ضعف تیپ شخصیتی



 آورد، ممکن است به سرعت شرکای ها را به هیجان میای آنجا که هر چیز جدید و تازهاز آن

 عاطفیِ خود را تغییر داده و جایگزین کنند

 های متعددی را شروع ند و ایدههای خود انسجامِ کافی را رعایت نکنممکن است در اجرای برنامه

 کرده ولی به سرانجام قطعی نرسانند

 ها شود و به های داغِ کالمی ممکن است گاه باعث تندروی آنها به مناظره و بحثعالقه آن

 اختالفات و مشاجرات دامن بزند

  نند کها بی باکانه پول خرج میهستند، آن« دست به قمارهای بزرگ زدن»بسیار اهل خطر کردن و

 .کنندو معموال در مدیریت آن خوب عمل نمی

 شان فرصت رشد اگرچه نسبت به تعهدات و روابط خود پایبند و وفادار هستند اما در صورتی که روابط

 کنندها را نداشته باشد به سرعت رابطه را ترک میو پیشرفتِ مورد نظر آن

 


