
 INFP تیپ شخصیتی

 خونگرم -کنجکاو  -سازگار –خالق  -رویا پرداز

 ها متعهد هستیدها و باورهای قلبی عمیقی دارید و نسبت به آنارزش 

 برایتان مهم است که با خودتان و دنیای اطرافتان در صلح و سازگاری کامل باشید 

 گر هستیداند وفادار و حمایتنسبت به عزیزان خود و کسانی که برایتان مهم 

 ترین باورهایتان باشدید بازتابی از خودتان و عمیقدهدوست دارید هر کاری که انجام می 

 برای صداقت و یکرنگی اهمیت زیادی قائل هستید 

 دهیدشخصی کنجکاو هستید و به سرعت احتماالت مختلف را در ذهن خود شکل می 

 ها باشیدها و نظریهساز تغییرات و پیاده کردن ایدهتوانید زمینهاغلب می 

 ها کمک کنید تا بهترین خودشان باشندکنید و به آن دوست دارید دیگران را درک 

 های شخصی یا پذیر و همراه با جمع هستید اما در صورتی که یکی از ارزشدار، انعطافدر مجموع شخصی خویشتن

 باورهای عمیقتان زیر سوال برود ممکن است از کوره در بروید و عصبانی شوید

 INFP شرح خصوصیات تیپ شخصیتی

 مکان به را دنیا که است این بر ها دغدغه بهبود دنیا را دارد، توجه و تمرکز این تیپیش از سایر ایده آلیستب این دست از طالب

ها توجه آن .کنند پیدا را شانزندگی در نهفته معنای که است این هاآن غایی هدف. کنند تبدیل کردن زندگی برای بهتری

 .کنندر زندگی میزیادی را معطوف چیستی و کشف ماهیت اهداف خود د

ها افرادی INFP توان خدمتی به سایرین ارائه کرد؟ به دلیل این کهها از خودشان این است که چگونه میسوال اساسی آن

گرا هستند، در نتیجه همواره در تالش و جستجوی دائمی برای رسیدن به اهدافی هستند که برای خود آلطلب و ایدهکمال

 .اندتعریف کرده



 ل معنا و مفهوم در زندگیبه دنبا

 این و کنندها به میزان قابل توجهی به این درک و دریافت اعتماد میاین تیپ درک و دریافت باالیی نسبت به افراد دارند. آن

 و دائمی ماموریت یک خود برای هاآن. برندمی بکار خود زندگی در معنا جستجوی برای پیوسته بطور را هادریافت و مشاهدات

 .ناپذیر برای کشف حقیقت و معنای نهفته در امور قائل هستندانپای

 هر مشاهده، از جمله کوچکترین اطالعات بدست آمده از محیط پیرامون پیش از هر چیز باید از نظام ارزشی و احساسی

INFPکنند ، به این فکر میاندها و اطالعاتی که از محیط اطراف کسب کردهها موقع ارزیابی دادهها به سالمت عبور کند. آن

شان که همان یکپارچگی و وحدت درونی است ها را به مقصد و هدف نهاییINFP توانندها میکه آیا این اطالعات و آگاهی

 .برسانند یا خیر

گیرند و ها از آن انگیزه میINFP ها همواره ثابت است و این همان چیزی است کهINFP آرزوی نهایی در انتهای مسیر برای

 .کنند: یاری رساندن به دیگران و تبدیل کردن دنیا به مکان بهتری برای زندگی کردند را وقف آن میخو

 پذیرصبور و انعطاف

مالحظه و مراقب نسبت به احساسات دیگران هستند. این افراد شنوندگانی عالی افراد این تیپ در مجموع اشخاصی متفکر، با

 .کنندتی میها احساس راحهستند که دیگران نزد آن

اش بسیار خوددار بوده و احساساتش را به آسانی بروز ندهند، اگر چه در مواردی ممکن است این تیپ نسبت به عواطف شخصی

 .ها و احساساتشان هستندبا این حال این افراد حس همدردی عمیقی نسبت به دیگران دارند و حقیقتا مشتاق فهمیدن آن

کنند و به این تیپ بعنوان یک دوست و همراه ارزشمند و یک ها را درک میINFP وجه دردیگران این میزان از صداقت و ت

شناسند بسیار گرم، صمیمی و خوش برخورد ظاهر ها را به خوبی مینگرند. این تیپ در برابر افرادی که آنراهنمای خوب می

 .شوندمی



 دوری از اختالف و ناهماهنگی

گیرند تا با آن مواجه نشوند. اما ارض و کشمکش بیزارند و تمام تالش خود را به کار میاز درگیری، تع INFP افراد با تیپ

ها به یک درگیری یا اختالف کشیده شود بیشتر از منظر احساسات خود با مسئله برخورد خواهند درصورتیکه به اجبار پای آن

 چه کنند کهب حق بدانند یا خیر، به این فکر میها فارغ از اینکه خود را در یک درگیری صاحINFP کرد. در چنین شرایطی

 .دارند احساسی چه آمده وجود به تعارضِ به نسبت و داده دست هاآن به احساسی

داشته باشند و دوست ندارند « احساس بدی» خواهندنمی آمده پیش تعارضِ در که است این نکته حائز اهمیت برای این تیپ

توجه به منطق و بیها را افرادی بیINFP ها در اختالفات ممکن استلق و خوی آنعذاب وجدان را تجربه کنند. این خ

 .های مسئله جلوه دهدواقعیت

توانند های خوبی هستند که میها بطور معمول واسطهسازد. آنگرهایی عالی میها میانجیINFP از سویی دیگر این ویژگی از

 .خوشی برطرف کنند و میان دیگران صلح و آشتی ایجاد کننداختالفات و تعارضات میان افراد را به خوبی و 

 دارهای شخصی ریشهارزش

INFPها و احساساتِ دیگران، به ها با کمک بینش قدرتمندی که نسبت به افراد دارند و با استفاده از فهم باالی خود از دیدگاه

ها INFP را از میان بردارند. این کاری است کهتوانند به درک و دریافت صحیحی از موقعیت برسند و اختالفات خوبی می

 .مشتاقانه به دنبال انجام آن هستند

البال هستند. پذیر و فارغدار نشود، افرادی منعطف، انطباقشان توسط دیگران خدشهکه نظام ارزشیتا زمانی INFP افراد با تیپ

های به شدت تدافعی و پرخاشگرانه از ض قرار گیرد واکنشها مورد تهدید و تعرهای آناما در صورتی که نظام باورها و ارزش

 .خود بروز خواهند داد

های شخصی و ها در چنین شرایطی به طرزی پرشور و احساسی به جنگ و جدال بر سر مواضع خود خواهند پرداخت. پروژهآن

ها خود را درگیر جزئیات آید. گرچه آنیاین تیپ به شمار م« مواضع»به آن عالقه داشته باشد نیز در زمره  INFP نیز شغلی که



گذرانند و در میان باشد به خوبی و با عزمی راسخ تمامی جزئیات محتمل را از نظر می« مواضعشان»کنند اما وقتی پای امور نمی

 .دهندمی پوشش

 سازی مسائلشخصی

کنند، از این شود اغلب کمتر توجه میمربوط می افراد با این تیپ شخصیتی به جزئیات و مسائلی که به امور روزمره و این جهانی

 نشانی ترینکوچک حال عین در اما نشوند خود منزل فرش روی لکه وجود متوجه هامدت تا  -به عنوان مثال-رو ممکن است 

 .کنندمی پاک -است مهم برایشان که– خود کاری یا درسی های کتاب یا جزوات روی از سرعت به را غبار و گرد از

توجه این تیپ به عواطف شخصی و رویکرد  .تمایل چندانی به منطق و واقعیات خشک و رسمی ندارند INFP راد با تیپاف

شود که در اکثر مواقع با مسائل و موضوعات به ها و سرنوشت نوع بشر دارند، باعث میخاصی که به مسائل و موضوعات انسان

 .کنند های درونیشان برخوردطور شخصی و بر اساس ارزش

سازد. بنابراین الزم است این ها دشوار میگیری بر اساس منطق را برای آنهمین برخورد شخصی با موضوعات امکان تصمیم

ها در INFP .های تحلیلی از اشتباهات احتمالی جلوگیری کندتیپ در این زمینه به تعادل الزم دست پیدا کند و با رشد مهارت

های غیر شخصی ارزش چندانی ارند که چه چیز از نظر خودشان درست است و برای قضاوتهای خود به این توجه دقضاوت

 .قائل نیستند

ها موضوعات را از توانند با رشد دادن این بخش از تیپشان، افرادی کامال تحلیلی و منطقی باشند اما اکثر آنها میINFP اگرچه

 .گیردها میکنند که این امر معموال فرصت ارزیابی منطقی مسائل را از آنتحلیل میهای شخصی دریچه ارزش

 «گراییکمال»ایجاد تعادل در 

ها دقیقا در نقطه مقابل چنین خصلتی قرار می گیرند و ممکن است در گرماگرم خشم و INFPزا، تحت شرایط استرس

را یکی پس از دیگری به سمت  -اما به احتمال زیاد نادرست است-آیدعصبانیتشان دالیلی که از نظر خودشان کامال منطقی می



طلب هستند و به ها معموال کمالکنند. آناستانداردهای باالیی برای خود تعریف می INFP دیگران پرتاب کنند. افراد با تیپ

 .شوندهای جزئی و کوچک خود قدر و ارزش چندانی قائل نمیهمین دلیل برای موفقیت

ها بسیار باالتر از ها شرکت در کار گروهی است. زیرا معموال توقعات و انتظارات آنINFP گر از مشکالت بالقوه براییکی دی

 .کندها سخت میباشد و این مسئله کار با دیگران را برای آنسایر اعضای گروه می

کل دارند. افراد با این تیپ باید سعی کنند ها با کنترل شدن و تحت امر و نظارت شخصی دیگر قرار گرفتن مشعالوه بر این آن

های خود، با نیازهای گروه و همچنین با واقعیات موجود در دنیای بیرون تعادل مناسبی برقرار کنند. در بین استانداردها و خواسته

داشت و در  ها نسبت به زندگی خود احساس نارضایتی خواهندINFPها حل نشده باقی بماند، صورتی که چنین مشکلی در آن

شوند. در چنین شرایطی این تیپ دچار سردرگمی و پریشانی افکار مورد اینکه دقیقا باید با زندگیشان چه کار بکنند سردرگم می

 .شودمی

 احساسات و عواطف به صورت نوشتاری« بیان»مهارت باال در 

ها واگویی احساسات INFP در نویسندگی دارند. برایهای نوشتاری باالیی دارند و استعداد خاصی افراد با این تیپ اکثرا مهارت

درونیشان به طور شفاهی و کالمی یک کابوس واقعی است و ممکن است در این کار چندان خوب عمل نکنند. اما مهارت 

کند تا توصیف دقیقی از حاالت، احساسات و عواطف خود را روی کاغذ ها کمک میانگیز این تیپ در نوشتار به آنشگفت

 .اورندبی

شوند. ها مطرح است از جمله مشاوره و معلمی دیده میافراد با این تیپ بطور چشمگیری در مشاغلی که رفاه عمومی در آن

ها مشاغلی است که بتوانند در آن از قابلیت خود برای کمک به دیگران استفاده نموده و در عین حال به بهترین مشاغل برای آن

 .دست و پاگیر تن ندهند تا استقاللشان حفظ شودها و قوانین خشک و چارچوب

هاست به کنند و از مواهبی که مختص تیپ آنهای رشد یافته شخصیتی خود زندگی میکه در الیه INFP افرادی با تیپ

 شان برای اینطلبیاگرچه اغلب به دلیل کمال-توانند از دستاوردهای خود در زندگی لذت ببرندگیرند، میخوبی بهره می



 اند از تیپتوجه کنیم که برخی از بزرگترین افرادی که بانی تغییرات مثبت انسانی شده -دستاوردها اعتباری قائل نیستند

INFP اندبوده. 

های ها با موضوعات بر اساس ارزشاحساسی درونگرایانه است به این معنی که آن INFP ترجیح اصلی تیپ شخصیتی

کنند. کارکرد کمکی ریزی میکنند و این احساس را درونبت به وقایع دارند برخورد میکه چه احساسی نسشخصی خود و این

کنند نگر خود اطالعات محیط پیرامون را گردآوری میها از طریق دریافت باطنی و نگاه کلها نیز شهود برونگرایانه است. آنآن

 .شوندو به تصویر بزرگتر توجه دارند و درگیر جزئیات مسائل نمی

 INFP خصوصیات شغلی تیپ شخصیتی

 :صادق باشد INFP تواند در مورد تیپ شخصیتیهای کلی زیر میخصوصیات و ویژگی

 داری برخوردار هستیداز نظام ارزشی بسیار محکم و ریشه 

 مند به ارتباط با سایر افراد هستیدعالقه 

 های خود مقدم ت آنان را بر نیازها و خواستهمند به برآورده کردن نیازهای دیگران هستید و معموال احتیاجاعالقه

 شماریدمی

 ها و تعهدات خود بسیار وفادار و پایبند هستیدنسبت به انسان 

 ذهنیت شما معطوف به آینده است 

 های شما مبتنی بر رشد و تعالی استمرکزی فعالیت برای رشد شخصی اهمیت زیادی قائل هستید، هسته 

 شویدکه مایه الهام و انگیزه دیگران می ذوق هستیدافرادی خالق و خوش 

 مشرب هستید که به خود و دیگران ها و اصولتان مورد تهدید قرار نگرفته باشد، افرادی خوشتا زمانی که ارزش

 گیریدسخت نمی

 اشخاصی حساس و پیچیده هستید 

 از سر و کار داشتن با جزئیات و کارهای تکراری روزمره بیزارید 



 دهیدای برای گفتن دارید و تن به کلیشه نمیی و فردگرا هستید، حرف تازهافرادی اصیل، حقیق 

 فن نویسندگی قوی -های ارتباطی نوشتاری بسیار قدرتمندی داریدمهارت 

 دهید به تنهایی کار کنید و ممکن است با کار گروهی مشکالتی داشته باشیدترجیح می 

  باشندروابط در نظر شما باید عمیق، صادقانه و پر معنا 

 دهید، دیده شوید و از شما قدردانی شودچه انجام میچه هستید و آندوست دارید برای آن 

 :تواند شامل موارد زیر باشدمی INFP مشاغل مناسب برای تیپ شخصیتی

 نویسنده 

 مشاور 

 مددکار اجتماعی 

 معلم 

 استاد دانشگاه 

 روانشناس 

 روانپزشک 

 دانموسیقی 

 INFP نقاط ضعف و قوت تیپ شخصیتی

 :شامل موارد زیر است INFP نقاط قوت تیپ شخصیتی

 ای با نزدیکان و عزیزان خود دارندبسیار متوجه نیازها و احتیاجات دیگران هستند و رفتار گرم و صمیمانه 

 کنند که دیگران چه احساسی دارندبه طور شهودی درک می 

 کنندمدت را دنبال می-افرادی وفادار و متعهد هستند که روابطِ بلند 

 ورزی و محبت متقابل دارندظرفیتِ بسیار باال و عمیقی برای عشق 



 اند که احتیاجات و نیازهای سایرین را برآورده کنندمشتاق 

 هستند« برد-برد»های به دنبال ایجاد موقعیت 

 ها هستنددهنده استعدادهای ذاتی و خاص در سایر انسانها مشوقِ رشد و پیشرفتِ دیگران و پرورشآن 

 گذارندفهمند و به این نیاز احترام میاز دیگران برای استقالل و فضای شخصی را مینی 

 ترین احساسات و نیازهای خویش سخن بگویندخوبی قادرند از درونی به 

 پذیرند و پذیرای طیفِ متنوعی از عقاید و نظراتِ افراد گوناگون هستندافرادی انعطاف 

 :د زیر استشامل موار INFP نقاط ضعف تیپ شخصیتی

 ممکن است خجالتی و خوددار به نظر برسند 

 ها درآیدو غریبه« بیگانگان»ها به اشغال دوست ندارند فضای شخصیِ آن 

 به شدت از انتقاد و دعوا و مشاجره بیزارند 

 که عملکردشان مورد تحسین و تائید دیگران قرار بگیردنیاز شدیدی دارند به این 

 زا رفتار بسیار احساسی از خود نشان دهندرسهای استممکن است در موقعیت 

 شوندهایی مواجه میدر ترک یک رابطه ناسالم و نامطلوب با مشکالت و درگیری 

 ها دشوار استسرزنش کردن و یا متنبه نمودن دیگران برای آن 

 ممکن است در اغلب مواقع نخواهند از احساسات و نیازهای خود حرف بزنند 

 ها و عملکردِ خود قائل ها ممکن است موجب شود که اعتبار و ارزشِ کافی را برای تالشآنطلبانه تمایالتِ کمال

 نباشند

 ممکن است برای هر مشکلی خود را مقصر و مسئول بدانند و به سرزنش و مالمت خود بپردازند 

 


