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ENTP
.است  MBTIاز شانزده گانه ENTPاین فایل ویژه معرفی تایپ شخصیتی  

مهارت های برای کمک به افزایش خودشناش و تقویتترید سایکوکه توسط تیم 

.ویژه معامله گران بازار های مایل تهیه شده است ترید روانشناش 

ی بار به زبان فارش در اختیار شماست  .و برای اولی 

.خواهشمند است حقوق نش  را رعایت فرمایید

وع تاکید میکنیم فقط در صورتی که نتیجه تست شما در  که mbtiآزمون پیش از ش 

.در آمده است این فایل را مطالعه کنیدENTPتوسط روانشناس برگزار شده  

.در غی  این صورت به فایل مربوط به تایپ خودتان مراجعه کنید

در صورت هر گونه سوال مشورت یا  نیاز به راهنماتی 

از طریق آدرس های زیر با ما در ارتباط باشید 

psycho.trade@اینستاگرامپیج

09053863480اپ  واتسشماره 

یالومخودشناش شاغ دارید؟    اروین مقدس تراز آیا کاری 
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MBTIمقدمات:اولبخش

ی باید.بشناسیدراخود شخصیتی تیپو کنید رصفوقتی باید .بشناسیدراخود واقیعخویشیی

ید تی خودتوانمندی هایبهباید  دوامآندر طوالتی مدتی کهکنیدانتخابرا شغیلدرنتیجهتابیر

 تابشناسید راهمشتانتیپباید .بیاورید
 

بشناسید را خود یتشخصباید .بیاورددوامشما زندگ

.باشیدموفقخود معامالتدرتا 

اختیار درریمؤثومنظمراهشما تیپ.یم کندپیدافراواناهمیتشخصیتی تیپکهاینجاست

یدتی خودضعفو قوتنقاطبهتا یم گذارد شما ی وانید یم ت،دانستید رااین ها وقتی .بیر مطمی 

.یم کنیدکارخودقوتنقاطاتکایبههمیشهکهشوید



،باشیمداشتهشخصیتاز سادهتعریفیکابتدا

 هایازمجموعه ایشخصیت:شخصیت
 

درارد دامکانکهاستمنحرصبه فرد وبادوامویژگ

 هایبهتعریفایندرکند تغیی  مختلفموقعیت هایبهپاسخ
 

یعتی شدهارهاشبادوامویژگ

.هستشناساتی قابلفرد نزدیکانوفرد خود برایکهشوندهتکراررفتارهای

وتاو گوسکارلسوئییسبزرگروانشناستحقیقاتاساسبر MBTIبروششناششخصیت

میالدی۴۰دههاز مایرز ایزابلوبریگرز کاترینبنام هایآمریکاتی دخیی ومادر یکتوسطو یونگ

وهایاستخدامدر استفادهبرای کت ها نی  .آمدوجودبهاداره ها وش 

:شده استتشکیلبعد چهار یامؤلفه ۴از MBTIدر روش شخصیتی تیپ

ی کجاخود را از  رواتی روچانرژیافراد . ۱ ؟یم کنند تأمی 

؟ ساارند یمبه خاطر چگونهو یم کنند جمع آوریچگونهخود را اطالعاتطبییعبه طورافراد . ۲

یچگونهافراد . ۳ ؟یم کنند قضاوتو تصمیم گی 

اموندنیایساماندیهنحوه . ۴ خود را اوتقضیاتصمیمشعتی چهبااست و چگونهافراد پی 

؟یم کنند اجراتی 



(گرابرونو گرا درون)MBTIشنایسشخصیت

شدنقغر کمکباخودشاندرونیاداخلاز یم آورند دستبهچگونهراخود انرژیافرادشما نظر به

دستبهاتحیوانواشیا یاودیگرانباتعاملاز را خود انرژیافرادبالعکسیارؤیاهایشانوافکار در

یم آورند؟

انرژیدخو خلوتو تنهاتی ازباشد اینترجیحشوکند دریافتخوددرونازرا خود انرژیفردیاگر

د پس.استIntroversionآنانگلییسمعادلکهیم شناسیم”درون گرا“شخصیتبا رافرد اینبگی 

.استدرون گرا منظورشد،استفاده”I”حرفاز کهجاهربعد بهایناز

توهمرایهوتعاملاز را خود انرژیفردیاگر ”یتشخصبا رافرد اینکنددریافتدیگرانمعاش 

از جا هربعد بهاینازپس.استExtraversionآنانگلییسمعادلکهیم کنیمشناساتی ”برونگرا

.استبرونگرا منظورشد،استفاده”E“حرف

(شهودیوحیس)MBTIشنایسشخصیت

ی  دوم،سؤالجوابماستبودن”شهودی”برابردر ”حیس“بحثMBTIدیدگاهازشخصیتی تیپدومی 

.یم کندتقسیم بندیشهودیوحیسدستهدو بهرا ما اطرافدنیایازاطالعاتجمع آورینحوه

ار خود اطالعات(شنواتی وبویاتی والمسهو چشاتی وبیناتی )خودگانه۵حواساساسبر حیسافراد

تئوریکالوواقیعغی  مسائلبه سختی ودارند اکتفاموجودو قابل لمسواقعیت هایبهتنها و یم کنند جمع آوری

ی برای(Sensing).دارندقبولرو  .یم دهندنشان”S”حرفبا راحیسافرادهمی 

شهودیادافر حقیقتدر.یم کنندجمع آوریراخود اطالعاتششمحسو الهاماساسبر بیشیی شهودیافراد

اینبرایشهودییاشیمکلمهازما .دارندتوجهدارد،وجود یم تواند آنچهبهدارد وجود آنچهباتوجهبجای

ی برای(INtuition).یم کنیماستفادهافراد i”حرفبا اگر)یم دهندنمایش”N”حرفبا راشهودیافرادهمی 

.(یم شودگرفتهاشتباهدرون گراها بابدهندنمایش”



 )MBTIشنایسشخصیت
 
(ادرایکوقضاوت

:ازاستعبارتMBTIشناششخصیتاصیلایگانه۴ازبخشآخرین

ادرایکبرابردر قضاوتی شخصیت هایبررش

.یم دهندنشان”P”باکه(Perceiving)ادرایکو؛یم دهند نشان”J”باکه(Judging)قضاوتی 

جمع آوریازسپافرادچهارمیاآخرمرحلهدر یم شوند تقسیمادرایکیاقضاوتی شخصیتی تیپدو بهافراد 

یواطالعات اجراتی ایدبرا قضاوت هاییاتصمیماتاینبایستی سومو دوممراحلدر قضاوتوتصمیم گی 

یتصمییمزابعدبالفاصلهکهافرادیکند کهافرادیوقضاوتی آدم هاییم دهندانجامرا عملیا کارگی 

ی .ارنددادرایکشخصیت هاییم پردازندبیشیی اطالعاتجمع آوریبرایتأخی  باراخود تصمیم گی 

یبالفاصلهقضاوتی افراد یاکهدریافتی اتاطالعاساسبر متفکرانهیااحساساتی یاکه)راخود تصمیم گی 

یانجامصورتی درافراد اینکنداجراتی (بودهشهودییاحیس دچار بیفتدأخی  تبهآن ها قضاوتیاتصمیم گی 

س  و بودهمرتبو منظمبسیار افراداینیم گردنداضطرابو اسیی
ا
وقتاز ر زودتقرارهادر همیشهمعمول

 و یم رسند معمول
ا
.ندارندتأخی  معمول

(احسایسوفکری)MBTIشنایسشخصیت

ی است؟چگونهافرادقضاوتوتصمیم گی 

،یم شود عجماطالعاتموردشدرکهموضویعیکمورددر قضاوتیاتصمیمیکتبدیلفرآیندیکیطدر

ایندررتبدین صو شدخواهد انجام”متفکرانه”یا”احساش”به صورتیاماتصمیمیاقضاوتاینحاال

Tیا(Thinking)متفکرانهیاهستFیا(Feeling)احساساتی یاماشخصیتبعد 

 شخصیتی بعداینمورددر 
 
 ندار  وجود کیستقریبا

 
عدمو ”احساساتی “بهمتهمکهایرانکشورماندرخصوصا

شخصیتکهآدیمونیستبددار  احساساتی شخصیتکیساگراین کهمسئلهویلنشود”بودنمتفکر “

 ،هستند نستر همهاین ها چوناستموفقی وخوبآدمبسیار دار  متفکر 
 
داشتهنظر در رو نکتهاینلطفا

.باشید

حاصیلدلیل فقطد ندار وجودبد شخصیتو استمختلفتیپ هایباآشناتی شخصیت هاایندادنش 

ی درارتباطاتاطالعاتاینباامیدوارم.استمتفاوتافراد خصوصیات زنیا ودانفرزنووالدین)خانوادهبی 

.شودبهیی ما جامعهو کار محل،(شوهرو 



را بشناسیدENTP: بخش دوم

ENTPدرصد زیر در .استشخصیتی هایتیپانواعدر تیپنادرترینازییک

:کنیدیممشاهدهرا ENTPشخصیتتیپجمعیت

عمویمجمعیتاز درصد 3

مرداندرصد 4

زناناز درصد 2

ENTPتیپمعن  

(E)ندیمانرژیدیگرانبا گذراندنوقتاز برونگراها :برونگرا .گی 

(N)قهعالجدید هایایدهکشفبهشهودیشخصیتی هایتیپ:شهودی
ی درنظر باو دارند  .اندیشندیمکلیتداشیی

(T)  یتصمیمهنگاممنطقی شخصیتی هایتیپ:منطق ویخودعقلاز گی  پی 
ندیمنظر در را حقایقو کرده .گی 

(P)ادرایکهایتیپ:ادرایک 
ا
.هستندخودجوشومنعطفمعمول



4️ :چهارمنوع⃣
هزیادیحد تا - ی محورهانگی 
هدفایعحالتشیعا - میگی 
بامزسوفانخییل-
ایحدودیتا - ششرزیمهیی

میشه

؟هستی   دسته کدومشما جزء  

ر کردی راحتحواستاگه از نوع اول هسن   بپذیر و بیا باشه بازار جای انتقام نیست، اگه ض 
...آماده شو برای موقعیت بعدی

ور
ُ
ر بیشت  منجر بیششت  معامالتهم نکن، انجام ترید ا ا به ض  ا سود بیشت  تمیشناکتر

ر یا نقص در ش ر و شکست توی یک معامله به معن  ض  خصیت تو اگه از نوع دوم هسن  ض 
ر شد اشکال نداره برو رساغ بعدی، خودتو نیست این دوتا رو از هم جدا کن، این معامله ض 

رو هم رس بقیه خایل نکنناراحتیت، ندهالیک آزار 

اتژیتنکن، الگوهای سختشاگه از نوع سوم هسن  بازار رو  ، فکر نکن که رو ساده ببی   است 
تند که بازار هسالگوها خییل وقت ها ساده ترین ! این طور نیست! این رو که همه یم بیی   نه

 نه؟ برو گذشته میدنرو حرکت 
ی

پارت رو ببی   ی، میگ

ه نداری نباید کار کن  ویل باید بت  روزهاتی که انگت  
 برای خودت اگه از نوع چهارم هسن 

 
وت

ه ایجاد کن  مثال برای خودت جایزه تعریف کن، همینطور اجازه بده چارت ح رکت کنه، انگت  
!نبندزود 

ENTPانواع مختلف تایپ : بخش سوم

1️ :اولنوع⃣
ی موفقو پرکار - هسیی
ی - شدیداجاه طلیر
رسیاست مدایاوکیلدارهدوست-

بشه
دارهخاصسالیق-

2️ :دومنوع⃣

جذابنوبامزه-
یهتجارتحوزهتو دارهدوست-

یحرکتی  ی بزنهچی 
بیدادیهوداد -

3️ :سومنوع⃣

ارخداوندگگفتمیشهیه کم-
پیچیدگیه

جنگمرحلهاز وقتهیچ-
ون نمیادبی 

دارهقوی ایسیاشنظرات-



ENTPتیپ شخصیتی شغل های مناسب : بخش چهارم

شغیلگزینه هاییم توانندهستید، مشاغل زیر  ENTPاگر شما یک 

:مناستر برای شما باشند

وکیل

راییی کتی 

مایلبرنامه ریزی

روانشناس

تحلیلگر سیستم

ی کارگردان هیی

کارشناس عملیات

سهاممعامالت

مدیریت فروش

تولید فیلم

روابط عمویم

 
ی
مشاوره حقوف

مهندش



توصیه ها + تریددر ENTP:بخش پنجم

تریددرENTPویژگیهایبررشو مطلباصلش بریمحاال 

مگهندارهامالتمعتوخایصتاثی  برونگراتی ،برونگراتی یعتی هستی Eیکشما 
با افراد هباشحواستبایدصورتایندر کهکتی کار تییمصورتبهبخوای

بدنانجامهستشونتخصصحوزهدر کهکاریمتفاوتخصوصیات

و اتفاقاتنهمیککمکتفاکتور اینهستی شهودییعتی هستی Nشمادوممورد 

ات موضوعاتو چارتبهتریکیلدیدهچونکتی بیتی پیشزودتر رو تغیی 

هبیشنوسانپر بازارهایدر ترید توها شهودیموفقیتاحتمال،داری چونیی

یتصمیمتواناتی  در رو شتهگذتجربیاتاز استفادهو ریسکمدیریت،گی 

استفادههمو کریپتبازاراز ترید برایمیتوتی پس.دارننوسانپر هایوضعیت

کنیماضافهبهترو Sتایپافراد دقتو نگریجزت  از کیماگهنرهیادت.کتی 

مییس  تر قویخییل

هستند رصی ماحساساتکردنترید تویطورکیلبه!منطقی یعتی هستی Tبعدیمورد 

یتصمیمو  ،ندایپایهبر هاتی گی  سنگیتی بهایتر پایهفرضیاتو احساساتدروتی

.ترنموفقذاتا منطقی تریدرهایبنابراین.داره

اتژیو برنامهطبق.بنویسیدژورنالتوروخدا ،هستید Pشماآخر مورد  انعطاف.نیدکعملاسیی

اتبا مقابلهدر رو شما پذیری ایطتغیی   ش 
 
ر از را ما شجاها خییلو کنهیمپرقدرتواقعا رصی

ی اما میدهنجات  میشه،آسیبباعثباعثجاها خییلموضوعهمی 
ا
اتژینایاز پریدنمثل اسیی

اتژیاونبه یادتو بزنهیبآسبهتمیتونهش اونبهسهمایناز و بازار اینبهبازار ایناز اسیی

تنیسکردنمعاملهبرایمناستر زمانلزوما ،نشستی چارتپایتو کهزماتی هر نره



توصیه ها + تریددر ENTP:بخش پنجم

یه.کنهیتمدیر رو معامالتششلوغمحیطتویلزومصورتدر میتونهبرونگرا فردیه

 برونگرا
ا
که کنهیماعالمهمهبهو یم زنند جاجا همهرو معامالتشحتی و شغلمعمول

ایطبهتوجهبا  بندازهردش دو تلهتویاونو ممکنهو نیستمناسبخییلما جامعهش 

در بزارهاثی  تروشوندیگرانحرفمحافلو ها جمعتو ممکنهکهبدوننباید برونگراها .

 حرفاینکهصورتی 
 
.نیستدرستلزوما

اتژیهر شهودیافراد  کنید بررشخوردهیهناذیرید بودنشجدید و نو خاطر بهرو اسیی

نهیا میدهجوابواقعا آیا ببینید که

کنند محدود رو خودشونتلگرایمهایگروهو کانالتعداد کنیمیمتوصیهها شهودیبه

یتصمیمقدرتشدنضعیفو شگیجهباعثچون  میشهشونگی 
 
ها هودیشلطفا

!ندارهخوتر تاثی  و همهمثلها کتابو ها دورههمهکهنگید رواین

نطقمناساسبر دارنرو شونتصمیماتهمهکهکنند فکر ممکنهمنطقی افراد  و یم گی 

منطقی نیستاینطور کهصورتی در کند توجیهمنطقبا همرو احساشتصمیماتبیان

!کنهمغرور را شما نباید بودن

 هاادرایک
ا
تویچهمر مستکردنترید تویچههستند کارشونتویوقفهدچار اصول

نشاخهاونبهشاخهایناز راحتخییلو مستمر دیدنآموزش  لطفپس.مییی
 
و تعهد ا

بعد و میشننگتریدیحرفهوارد راهنقشهو برنامهبدونها ادرایک.باشیدداشتهاستمرار 

ی قرار از  بد براشوننهمیتو اینگردنیمراهکار دنبالبهحساسموقعیت هایتویگرفیی

باشه



است؟موفقترید درENTP:ششمبخش

یعالقه ی�� حلمشکلاینهاتی طریقچهاز °سوالبهپاسخبرایتالش  ها ENTPدریادگی 

،ارضا مختلفهایزاویهدیدنبرایاونهارو ولعهرچه.هست°میشه؟ ی مجذوبیی بیشاونهارو کنی 

یروند  ی یادگی  .میکنی 

یدر افراد این�� ی ها چالشدنبالبهیادگی  ی وریتئمباحثبهمند عالقهافراد این.هسیی و هسیی

یگونهو گام به گامو منطقی تفکر مجذوب دارنفردیطور بهییادگی  در خوتر تواناتی اونها .میشنآنالی 

یاز اونها هدف.کنهکمکبهشونمیتونهها گروهدر بودناما  مذبور موضوعاز شی    عاستفادهیادگی 

.کارهاشونهدر 

میتونهنگرفته،ر قرابررشمورد یا نشدهگفتهتاکنونکههاتی روشاز مباحثتوضیحو آموزش��

یدر اونهارو عالقه یشدتبه .بدهافزایشیادگی 

.ترهمفید و تر کارآمد اونها برایکوتاههایبازهدر باال آموزششعت

:نکته��

 اگهو نیستنخبهیا باهوشافراد مخصوصترید کهکنید دقتپس
 
مندیعالقهغلشاینبهواقعا

ی زمانصحیحدیدنآموزشبا میتوتی  اصولرعایتهمهاز مهمیی و خالقیتکیمو پشتکار و گذاشیی

باش  موفقحوزهاینتو روانشناش

هستیمکنارتدر ما 
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؛ او د یم کنکه معقول و سنجیده رفتار یم شناسمفقط یک نفر را 

ی یم بیند زیرا هر بار که مرا . خیاط من است ، از نو اندازه گی 

ایبند من پدرباره یخود کهنه یبقیه به معیارها و عقاید  . یم کند

هماهنگ آن ها هستند و انتظار دارند که من خود را با 

...کنم ✨

✍🏻 برناردشاوجورج  


