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 ENFP گروه مهمترین صفات
 /سازگار /دارای قوه تخیل قوی /انعطاف پذیر /با نشاط /انگیزهبا  /خونگرم /خالق
 /خوشرو /خوشبین /احساساتی /پرشور و اشتیاق /اجتماعی /مصلح مشاور /وکیل

 /کاردان /کنجکاو /همدل /دار مردم /مشرب خوش /اجتماعی /صحبت خوش
 به عالقمند /نگر آینده /نگر درون گرا ارزش /مستقل /صریح /مطمئن /مشتاق

الهام  /پرانرژی /امیدبخش کاریزماتیک /رهبر /گراکمال /نگرمثبت /دیگران /پیشرفت
 بخش

 
 ENFP گروه های عمومیویژگی

ها خوشبین، خالق و پر از شور و این گروه از کنجکاوی سیری ناپذیری برخوردارند آن
  .برندمیاند و از اطمینان خاطر فراوان بهره مستقلاشتیاق و ایده های جدید هستند، 



 

 

 
زندگی را . آنان معاشرتی، پویا و شاداب بوده و خود به خودی و خود انگیختگی دارند

کنند و با قایع و اطالعات ارتباط برقرار میبینند، به سرعت بین ومملو از فرصتها می
رای این تیپ . بروندوهایی که مشاهده می کنند، پیش میاطمینان بر اساس الگ

  .هیجان انگیز استداستان شخصیتی زندگی یک 
مندند و به همه چیز عالقهبه امکانات و احتماالت توجه فراوان دارند،  این گروه چون

 .ندبسیاری از گزینه ها باز باقی بماترجیح می دهند 
 .جیح می دهند به جای تصمیم گیری و داوری کردن، مسائل را درک کنندآنها تر

ند و اغلب اسازگار و انعطاف پذیرند، برای الهام بیش از هر چیز دیگری اهمیت قائل
 ی دارند.های بکر ینوآور 

از قوه تصور و تخیل فراوان برخوردار بوده، ذهنی فعال دارند و به برداشتهای شخصی  
گاه به جای سازگاری به روشهای جدید توجه  .دهندهمیت میو الهامات خود ا

گشاید و آنها را  این تیپ شخصیتی راههای جدیدی برای اندیشه و عمل می .کنندمی
  .روحیه آنان پیوسته در حال تغییر است .باز نگه می دارد

 .ای خود توجه دارندبرای به اجرا گذاشتن ایده های نوآورانه خود به انرژی تکانه آنها
آنان عاشق حل مساله و پیاده  .برای آنها وجود مساله، انگیزه دهنده و جالب است

از قدرت کالم و بداهه گویی خوبی . جدید و نوآورانه هستند هایایدهكردن 
آنان از اینکه در کنار دیگران باشند، انرژی فراوان می گیرند و می توانند با  .برخوردارند

 .تعدادهای خود را با نقاط قوت دیگران ترکیب کنندموفقیت، اس
اشتیاق . بسیار خوشرو و با نشاط بوده و اغلب از خلق و خوی خوبی برخوردارند آنها

تی به رشد و پیشرفت دیگران این تیپ شخصیشد. آنها به زندگی می تواند مسری با
و صمیمیت نشان  و از خود گرمی کندرفتار میمند است، با همدلی با دیگران عالقه

تی از دیگران قدردانی و حمایت خواهان تایید دیگران بوده و به راح .دهدمی
دوستی و هماهنگی با آنان از اختالف و تعارض پرهیز کرده و بیشتر به  .کنندمی

توانند با آنها كار كرده و دیگران صمیمی بوده و به راحتی میبا  .مندنددیگران عالقه
 .كنار بیایند

 
 ENFPیک  برای اط با دیگرانارتب
 .موثر بر قرار کنند ارتباطبا دیگران  خیلی زودتوانندمی



 

 

 
 . توانند پیوسته در اندیشه محبت و دوستی باشندمی

 .برایشان مهم است که دیگران در چه شرایطی قرار دارند
توانند توجه خود را به شخص دیگری جلب کنند و کاری کنند که دیگران احساس می

 .بی قید شرط دوست داشتنی هستند کنند
 .فراوانی قائلندارزش برای آزادی و استقالل 

 .می توانند جذاب و جلب کننده باشند
 .کنند آشکارا بیاندوست دارند احساسات خود را 

 .می توانند به شدت با پشتکار، مثبت و خوشبین باشند
هستند که  می خواهند خاص باشند. مترصد دریافت تایید و تصدیق از کسانی

 .برایشان مهم اند
 .کننددیگران با گرمی و محبت برخورد میبا 
 

 ENFPیک  نقاط قوت کاری
 داشتن عالقه زیاد و  یادگیری مطالب مورد عالقهسرعت توان 

 اندیشیدن خارج از چارچوب های تعریف شده دوستدار
 ریسک پذیر بودن، آزمایش چیزهای جدید و غلبه بر موانع موجود

 نسبت به مسائل و امور کلیو  جامع دیدداشتن 
 مهارتهای ارتباطی عالی و توانایی ترغیب و تشویق دیگران

 ها و نیازهای دیگراناطالع یافتن سریع از خواسته
 خوب سازگاری و انعطاف پذیری

 هاو دستورالعمل های همیشگیبرنامهتوانایی تغییر 
  

 ENFPیک  نقاط ضعف کاری
  ی سازمان یافتهاز ساختارهاعدم تمایل به پیروی 

 به انجام كارهای تكراری و روشهای سنتی  توجهیبی
 عالقه شدن مكرر آنها به خصوص در صورت نبودن شرایط خالقانه 

 افراد غیر خالق  و در محیط كارمند قانونعدم تحمل افراد 



 

 

 
 عدم عالقه به کار در تنهایی

 ركافی در انجام اموو برنامه ریزی نداشتن نظم و ترتیب 
 

 ENFP یک  برای رضایت شغلی
 :این گروه وقتی از کارشان راضی هستند که

 چالش برانگیز و متنوع باشد آنها کار خوشایند
 .دنبه ندرت الزم باشد که در جزئیات کار شرکت کن

 .دنآزادی عمل داشته باشو  دنروی موضوعات کار کن ان با سرعت خودش
  .دنبا گروههای مختلف روی موضوعات متنوع کار کن 

ایده ها، محصوالت، خدمات یا راه حلهای جدیدی برای مسائلی که به دیگران کمک 
 .دنمی کند، پیدا کن

د و کنجکاوی خود را ند، مهارتهای جدید بیاموزنبا اشخاص جدید آشنا شوبتوانند 
 ند.پیوسته ارضاء نمای

امکان فراهم کردن فرصتهای مناسب به  آنهاگار باشد و به ساز  شانکارها با ارزشهای
 .سود دیگران را بدهد

د و با دیگران در شرایط حداقل ندر محیطی دوستانه و آرام و با مشربی خوش کار کن
 .تعارض باشد

ای جالب و هیجان بخش مشارکت د و در کارهنکن پیرویخود  درونی بتواند از الهامات
 ند.نمای

 

 ENFPیک  مشاغل مناسب

بازیگر  /فیلمساز مستند /کنندهتهیه /کارگردان /سردبیر نگار/گزارشگر/ خبرنگار/ روزنامه
کارشناس و مدیر روابط  /ناشر /طراح مد و لباس /طراح داخلی /نقاش /آهنگساز
 ریز برنامه /مدیر تبلیغات /کارشناس و مدیر بازاریابی /گرافیست عمومی

 



 

 

 

 /مشاور شغلی /مشاور /روانشناس /معلم هنر /معلم زبان /معلم دبستان /استراتژیک
گفتار متخصص /فیزیوتراپ /متخصص تغذیه مددکار اجتماعی /مشاور تحصیلی

 مدیر پروژه /مدیریتمشاور مدیر هتل /رستوران /مخترع /درمانی

 

 ENFPیک  و پیشرفت های موفقیتراه 

 .محدودیتهای خود را بشناسید و آنها را بپذیرید
 .تعهدی را بدهید که عملی باشد

 د.را ممکن است فرد گرا و سرکش باشیبرای خودتان کار کنید، زی
 .دهید، توجه کنید که به چه چیزهایی نیاز داریدتی پروژه ای را انجام میوق

 هید.ات بیش از اندازه مختلف هدر ندانرژیتان را با رفتن به جه
 .کنید و بعد سر برنامه های جدید بروید کنید، آن را تماموقتی کاری را شروع می

های اجتماعی مورد عالقه شما مانع از آن شوند که به کارهای کمتر اجازه ندهید برنامه
 .خوشایند، اما مهم بپردازید

تمرین کنید و پروژه های بزرگ را به اجزاء کوچکتر تقسیم کنید و بعد همه تالشتان را 
 .بکنید که کارتان انجام شود

 .گیر شدن در روابط جدید خودداری ورزید. وقتی صرف کنید و دیگران را بشناسیداز در 
  .گذاریدن چه تاثیری بر جای میبه این توجه کنید که با حرفتان روی دیگرا

 . تا زمانی که از شما درخواست کمک نشده، پیشنهاد کمک ندهید

وستانه بودن و سازگاری ، کنجکاوی،  د ها، فرد گرایی، پشتکاربه خالقیتها، خوش بینی
 های بیشتر جدی باشید.کارو پیگیری  یاولویت بند در  .خود بها بدهید

  

 

 



 

 

 

 
 دارد یتیپ شخصیت 16هر انسان 

 اما ترجیحات او در یک تیپ شخصیت نهفته است
های شخصیتی خصیتی را مطالعه کردید و بقیه تیپهای ششما یکی از این تیپ

 دریافت کنید. وکارسایت مدیر کسب  توانید با کلیک روی دکمه زیر ازرا می

 

 mbti  شخصیتی  تیپ 16
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