
 INTP تیپ شخصیتی

 منطقی -کنجکاو -سازگار –خالق  -مهندس

 به دنبال توضیحی معقول و منطقی برای هر موضوعی که توجه شما را به خود جلب کند، هستید 

 های ذهنی عالقه زیادی داریدپردازیبه مباحث تحلیلی و ایده 

 ها بیشتر توجه داریدپردازی هستید و به دنیای ایدهاغلب اوقات در فضای ذهنی خود مشغول ایده 

 کنید و آن را به حضور در جمع و ارتباط با سایرین ترجیح ی درونی خود زندگی میبیشتر در دنیا

 دهیدمی

 کنید خود را با شرایط اطراف وفق دهیدپذیر هستید و سعی میحرف، خوددار و انعطافآرام، کم 

 کنید تمرکز بسیار زیادی روی آن دارید و با تان فکر میموضوع مورد عالقه هنگامی که درباره

 دیت به دنبال یافتن راه حلی منطقی برای آن هستیدج

 توان شما را متقاعد نمود و تنها با ارائه دالیل منطقی دیدگاه خود را نسبت به به راحتی نمی

 دهیدموضوعی تغییر می

 پذیریدگر دارید و هر چیزی را به سادگی نمیروحیه انتقادی و تحلیل 

 INTP شرح خصوصیات تیپ شخصیتی

ها در کنند. آندر دنیایی از احتماالت تئوریک و محاسباتی زندگی می INTP تیپ شخصیتیبا  طالب

توان آن را بهبود بخشید یا آن را به صورتی دیگر و پرسند چگونه میمواجهه با هر چیزی ابتدا از خود می

 .تر تبدیل کردتحلیلقابل

کنند و قادرند مسائل پیچیده را بررسی کرده، می ها ترجیحاً در دنیای درونی افکار و ذهنیات خویش زندگیآن

های جدا از هم( درآورند و در نهایت توضیحی منطقی واره )یا بخشصورت الگو یا طرحآن را در ذهن خود به

 .برای آن بیابند



 .هستند موضوعات از روشن تفسیری ارائه دنبال به همواره و ها معموال علم و دانش زیادی دارندآن

INTPاند که های خویشها به قدری غرق در افکار و اندیشهکنند. آندر هر چیزی شفافیت را جستجو می ها

 .نامندمی” پرتدانشمندان حواس“یا ” کاراستادان فراموش“ها را گاه آن

اند و توانایی استفاده از عقل و منطق برای پاسخ دادن به مسائل ها برای هوش و ذکاوت ارزش زیادی قائلآن

سازی مسائل پیچیده به کمک توضیحات منطقی ها به شدت مشتاق سادهدانند. آنظری را ارزشمند مین

 .هستند

کند که بیشتر اوقات متوجه مشغولیات ذهنی خود هستند و هایی میها را تبدیل به انسانهمین مسئله آن

 .شوندارزش و اهمیت چندانی برای رویدادهای دنیای بیرون قائل نمی

سازی موضوعات پیچیده تئوری به کمک توضیحات شفاف، منطقی و قابل ها نسبت به سادهذاتی آن تمایل

هایی برای مسائل تئوریک و علمی به حلای ایجاد کند تا با ارائه راهها احساس وظیفهفهم ممکن است در آن

 .افزایش سطح دانش و آگاهی جوامع انسانی کمک کنند

INTPها دائم مشغول خلق علم و دانش اهمیت زیادی قائل هستند، ذهن آن ها بیش از هر چیز برای

ها با حالتی از اشتیاق و شکاکیت به های جدید و یا تالش برای رد یا اثبات نظریات کنونی است. آنتئوری

های رایج و عقاید عمومی به پیگیری و نگرند و بدون در نظر گرفتن قوانین و چارچوبها میمسائل و تئوری

 .پردازندشریح روش خاص خود میت

INTPگردند. مند شوند به دنبال الگوها و توضیحات معقول و منطقی میها در هر موضوعی که بدان عالقه

طرفانه رویکرد انتقادی خود را حفظ ها به شکلی بیاین تیپ معموالً بسیار باهوش است و قادر است در تحلیل

 .کند



برند و جذاب است و از فکر کردن به موضوعات انتزاعی و تئوریک لذت میهای جدید برای آنان بسیار ایده

ها افرادی INTPدوست دارند این موضوعات را با دیگران به بحث و چالش بگذارند. گاهی ممکن است 

گیر به نظر برسند زیرا زمان زیادی را به تفکر در مورد نظریاتی که ذهنشان را به خود مشغول رؤیاپرداز و گوشه

 .پردازندرده میک

ها از انجام کارهای تکراری و از قبل مشخص شده بیزارند. در عوض به شدت به مسائل تئوریک و نظری آن

ها را به خود مشغول ساخته ای که ذهن آنمندند و زمان زیادی را صرف یافتن راه حلی برای مسئلهعالقه

 .ره چندان برای این تیپ جذاب نباشدکنند. به همین دلیل شاید انجام کارهای روتین و روزممی

تمایلی به رهبری و یا کنترل کردن دیگران ندارند و در اکثر مواقع افرادی  INTP افراد با تیپ شخصیتی

ها توسط دیگران به چالش کشیده باشند مگر اینکه یکی از باورهای اساسی آنصبور، پذیرا و قابل انعطاف می

 .ها موضع قاطعی در برابر دیگران خواهند گرفتدر این صورت آن و یا مورد حمله قرار گرفته باشد

INTPشناسند بسیار خوش برخورد و با اعتماد به نفس فراوان ها را به خوبی میها در برابر افرادی که آن

کنند و در صورتی که بر موضوعی اشراف داشته باشند، با اطمینان خاطر و شهامت فراوان در مورد آن رفتار می

نشینند اما در مقابل، به هنگام رویارویی با افراد تازه وارد اندکی خجالتی و محافظه کار بحث و گفتگو می به

 .شوندمی

شوند کامالً بی های شخصی گرفته میکاریها تصمیماتی که بر پایه احساسات و مالحظهINTP در نظر

طرفانه های منطقی، عقالنی و بیاه حلها برای رسیدن به نتایج و راساس و غیر قابل توجیه هستند، آن

ها گیریبندند و گاه اهمیت وارد نمودن مالحظات شخصی و احساسی در تصمیمتالشی پیگیرانه را به کار می

 .گیرندرا نادیده می

ها باید یاد بگیرند در مواقع الزم، توجه به احساسات خود و دیگران را نیز در تصمیمات لحاظ کنند. به آن

ها به ابزار الزم برای پاسخگویی به نیازهای عاطفی دیگران مجهز نیستند و از همین رو INTP لیلهمین د



هایشان به دلیل در نظر نگرفتن بعد احساسی برای دیگران بی فایده خواهد بود. بنابراین گاهی اوقات راه حل

 .رت آگاهانه تمرین کندهای ارتباطی و درک احساسات دیگران به صواین تیپ باید سعی کند روی مهارت

کننده تواند بسیار برای این تیپ کمکهای شخصیتی میهای سایر تیپدر این خصوص آشنایی با ویژگی

 .باشد

ها را INTP های اجتماعی یا رسیدن به قدرت و یا ثروت غیر منتظره، خالقیت بالقوهمسائلی مانند ناآرامی

 .التی خواهد شدتحت شعاع قرار داده و برای آنان سبب ساز مشک

شان کمترین رشد را دارد لذا ممکن ها در مقایسه با سایر وجوه شخصیتیINTP از آنجائی که وجه احساسی

است در روابطی که نیاز به برقراری ارتباط صمیمی و احساسی بین طرفین است نتوانند آن میزان از گرمی و 

 .پشتیبانی الزم را از خود بروز دهند

به اندازه کافی به احساسات دیگران توجه کنند، ممکن است تبدیل به افرادی شوند که دائم  ها نتواننداگر آن

ها نتوانسته باشند جایگاهی برای بروز در حال انتقاد و سرزنش کردن دیگران هستند. در صورتی که آن

 .باف و بدبین خواهند شدهای ویژه خود پیدا کنند افرادی منفیاستعدادها و توانایی

ناموفق بوده باشند آنگاه ممکن است نسبت به تغییرات  (S) که این افراد در رشد ترجیح حسی خوددرصورتی

توجه باشند یا در انجام وظایفی که نیازمند توجه و نظارت است مانند پرداخت قبوض یا در محیط اطراف بی

 .پوشش مناسب غفلت ورزند

INTP صحیح و کامالً مختصر اهمیت بسیار زیادی قائل هستند. از ها و حقایق به شکلی ها برای بیان ایده

ای گونههایشان را بهها ایدهشود، آن ترین شکل ممکن بیانترین موضوع باید به سریعها حتی پیچیدهنظر آن

 .کنند کامالً صحیح استکنند که به اعتقاد خودشان موضوعی که بیان میابراز می



 ل قابل بیان نیست زیرا دیگران آن را به سادگی درک نخواهند کرد اماها از مسائگاهی اوقات فهم آن

INTPدهندها ذاتاً زحمت توضیح ذهنیات هر چند پیچیده خود به شکلی قابل فهم به دیگران را نمی. 

INTP ها در معرض این خطر بالقوه هستند که به محض اینکه خودشان موضوعی را فهمیدند آن را رها

های ها و تئوریها باید بیاموزند که برای توضیح ایدهیده یا پروژه بعدی بروند، در حالی که آنکرده و به سراغ ا

خویش به شکلی قابل فهم برای دیگران زمان بگذارند و اهمیت این موضوع را دست کم نگیرند، زیرا یک 

 .شی نخواهد داشتایده هر چند هم جذاب و بکر باشد در صورتی که برای دیگران غیرقابل فهم باشد ارز

INTPوامع مانند های سنتی و متداول جها مردمانی مستقل، نواندیش و با اصالت هستند که به دنبال ارزش

ای دارند و گاه تبدیل به افرادی بی قرار و دمدمی با ها معموالً شخصیت پیچیدهشهرت و امنیت نیستند، آن

ها مبتکرانی اندیشمند و خالق بوده که چارچوب آنشوند، عالوه بر این خلق و خوی نه چندان پایدار می

کند، بنابراین ها فراهم میشان فرصت بررسی مسائل از زوایای جدید را برای آنفکری غیر سنتی و نوآورانه

دور از ذهن نیست که بدانیم بسیاری از اختراعات و اکتشافات پر اهمیت جوامع انسانی به کمک خالقیت و 

 .گرفته است ها صورتINTP ابتکار

INTP ،ها هنگامی در حداکثر کارایی و رضایت خود قرار خواهند گرفت که بتوانند آزادانه و با استقالل تمام

ها قادر ها آنINTP ها و نظریاتشان کار کنند، در صورت فراهم شدن چنین فضایی برایبه تنهایی روی ایده

های ها پیشتازان نوآوری INTP . فراموش نکنیدشان خواهند بودبه کسب دستاوردهایی ارزشمند در زندگی

 .خالقانه در جامعه هستند

که به کمک آن نسبت به امور واکنشی  (Ti)گرایانه است فکری درون INTP کارکرد اصلی تیپ شخصیتی 

و از طریق آن  (Ne) گرایانه استها نیز شهود بروندهند، کارکرد کمکی آنمنطقی و عقالنی نشان می

 .صورت شهودی دریافت کرده و به تصویر کلی توجه دارندحیط اطراف را بهاطالعات م

 INTP خصوصیات شغلی تیپ شخصیتی



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

 های انتزاعی هستیدعاشق تئوری و مباحث و ایده. 

 ت دارید با تحلیلِ ساختارها و اصولِ نهفته در مفاهیم به فهمِ ی کشف حقیقت هستید و دوستشنه

 .ها دست یابیدکاملی از آن

 دهیدبه دانش، معلومات و شایستگی فردی بیش از هر چیز دیگری بها می. 

 کنیداستانداردهای اجرایی بسیار باالیی برای خود وضع می. 

 د دیگران عجیب و نامتعارف به نظر افرادی اصیل و مستقل هستید اگرچه ممکن است گاهی از دی

 .بیایید

 روی از یک قدرت باالتر نداریدای به رهبری نمودنِ دیگران یا تبعیت و دنبالهعالقه. 

 نیازمند استقالل عمل هستید و بهترین حالت کار کردن شما وقتی است که تنها هستید. 

 از ریز شدن در امور و توجه بیش از اندازه به جزئیات بیزارید. 

 ی اصلی شما مندید و کارآییِ موضوعات در عمل دغدغهصرفا به موضوعات نظری و تئوریک عالقه

 .نیست

 افرادی خالق و با بینشِ فراوان هستید. 

 تان معطوف به آینده استتوجه. 

 فکر هستیدمعموال افرادی باهوش و خوش. 

 کس حاضر به ها با هیچمورد آندانید و در ها و اعتقاداتِ خود را بسیار جدی و بااهمیت میپنداره

 .سازش و مسامحه نیستید

 ای به آید که چندان عالقهاید و چنین به نظر میمعموال زمان زیادی را در ذهن خود به تفکر مشغول

 .گذراندن وقت با سایرین ندارید

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



 دانشمند 

 میستفیزیکدان، شی 

 عکاس 

 ریز استراتژیکبرنامه 

 دانریاضی 

 استاد دانشگاه 

 نویس رایانهبرنامه 

 های تخصصیی حوزهنویسنده 

 وکیل دعاوی 

 قاضی 

 INTP نقاط ضعف و قوت تیپ شخصیتی

 :شامل موارد زیر است INTP نقاط قوت تیپ شخصیتی

 برابر در هادارند، عواطفِ آنای ها نسبت به نزدیکان و اطرافیان خود عشق و محبت خالصانهآن 

 است کودکانه و پاک دارند شاندوست که کسانی

 گذارندها را راحت میگیرند و آنپذیرند که به شریکانِ عاطفیِ خود سخت نمیافرادی انعطاف 

 کنندها و کارهایی که به آن عالقه دارند را با جدیت و اشتیاق دنبال میمسئولیت 

 کندها تراوش میهای نوآورانه و بکر مدام از ذهن آنقدرتمندی دارند، ایده قوه تخیل و ابتکار بسیار 

 گیرندهای پیش آمده را شخصی به دل نمیانتقادات و جر و بحث 

 گیرندها سخت نمیکنند و به آناطرافیان خود را به انجام کارها و وظایف وادار نمی 

 :شامل موارد زیر است INTP نقاط ضعف تیپ شخصیتی



 ها نسبت به عواطف دیگران ب نسبت به عواطف دیگران آگاه نیستند و پاسخ دهی و واکنش آناغل

 کند است

 ها دشوار برایشان مشکل است که از احساساتِ خود سخن بگویند، ابراز نیازها و عواطف برای آن

 دهنداست و عمدتا احساسات خود را بروز نمی

 کنندی اول به سادگی به دیگران اعتماد نمیهاغلب نسبت به دیگران بدبین هستند و در وهل 

 کنند، مثالً در مدیریت پول ضعف دارند مگر در کارهای عملی و اجرایی چندان خوب عمل نمی

 ی آن نمایدها را وارد به مدیریت بهینهکه کارشان آناین

 ممکن است در کنار گذاشتنِ روابطِ بدکارکرد دچار مشکالتی بشوند 

 دهند گذشتِ ها ترجیح میو اختالفاتِ پیش آمده رویکردی منفعالنه دارند، آن در برابر مشاجرات

 دهند خود را درگیرِ مواجهه با اختالفاتِ خود با دیگران ننمایندزمان همه چیز را حل کند و ترجیح می
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