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 INTP گروه همترین صفاتم

و تمایل به داشتن آرام و ساکت  /و تحلیلگر منطقی /اهل نظریه و تئوریروشنفکر/ 
 /کمال گرا غیر  /تکرو /مستقل دقیق /کنجکاو /محتاطمبتکر/  و خالقحریم خصوصی/ 

و  گیرآسان /منزوی /عاقل /انعطاف پذیر /احساساتی غیر /سازگار /خوددار / گرانتیجه
 آینده نگر  /با انگیزه /پیچیده /هدفمند /احساسبیو خیال بی /شکنقانون 

 
 INTP گروه های عمومیویژگی

دهند در درون خود به حل دارند و ترجیح می و متکی به خود ظاهری آرام و ساکت
 آنهاست به شدت منطقی و فکری بودن ،مهمترین ویژگی این گروهمساله بپردازند. 



 

 

 

های عالی و حلافراد این گروه دنبال راه. اندو دوستداران جدی حل مساله رلگتحلی 
 دهند.های خاصی بروز میو گاه از خود خالقیت کم و کاست هستندبی

 منطقی هایهای آنها هدفمند و منطقی است و متقابال تحت تاثیر استداللصحبت
 .کردقانع  توان آنها رامی

هستند و دوست دارند هم خود و هم دیگران را به صالحیت عالقمند به رشد و پیشرفت 
 .به افرادسازماندهی ترند تا موفق هاهو اید در سازماندهی مفاهیم برسانند.

برند و در حل های فکری لذت میفعالیتبیشتر اهل نظریه و ایدپردازی هستند و از 
 ای دارند.شان تمرکز فوق العادهمشکالت مورد عالقه

 

 INTPیک  برای با دیگرانارتباط 

و در روابط میان فردی  توانند به طرز موثری ارتباط برقرار کنندمعموال نمیاین گروه 
  استادی چندانی ندارند.

و از صحبتهای خودمانی پرهیز  شوندتحت تاثیر مباحث نه چندان جدی مکدر می
 کنند.می

درباره خودشان زیاد اهمیت توجه به ظاهر جسمانی خود ندارند و به فکر دیگران 
 دهندنمی

 گیرند.نسبت به افراد غریبه برخوردی رسمی دارند و راحت ارتباط نمی
نسبت به افرادی که برایشان مهم هستند صمیمی و وفادارند و اغلب شریک زندگی 

 را می پسندند. معاشرتی
  باشند. نیز توانند خودبین و خودخواهاین گروه می

 

 INTPیک  نقاط قوت کاری

 .استقالل نسبتا باالیی دارند و اعتماد به نفس



 

 

 
 در حل مساله خوبو انعطاف پذیری  خالقیت

 ای به سرپرستی دیگران ندارند.عالقه
 دید جامع وکاملی نسبت به امور دارند.

 و تحلیل و نتیجه گیری دریافت سریع اطالعات 
 جدید و خالقانههای توجه به عیوب و ایرادات کار و پیدا کردن راه حل
 .توجه به امکاناتی که دیگران متوجه آن نیستند

 .زننداغلب کنجکاو هستند و دست به ریسک می
 .میتوانند به طور مستقل کار کنند اما تکمیل کار برایشان دشوار است

 .کننددر محیط کار مسایل را شخصی نمی
موضوع حرکت را شروع یادگیری و باال بردن معلومات خود دارند و با درک توجه به 

 کنند.می
 

 INTPیک  نقاط ضعف کاری

 و اهمیت ندادن به جزئیات عدم نظم و ساختار در محیط کار
 عدم عالقه به افراد مقرراتی و غیر خالق 

 های سنتیروش همچنین وعدم عالقه به کارها تکراری، ساده و حل شده 
 توجه زیاد به موضوعات نظری و در نظر نگرفتن واقعیات

 تماد بنفس کاذب(اع) اعتماد بنفس باال
  

  INTP یک  برای رضایت شغلی

 این گروه وقتی از کارشان راضی هستند که
 های جدید خود را داشته باشندوتوانایی پیاده کردن ایده 

 معیارها و استانداردهای خودشان را درکار عملی کنند.
 در خلوت برای خود داشته باشد. برای انجام کارهابتوانند مستقل کار کنند و وقت کافی 

 پسندد.میکوچک که صالحیت آن را خودش تعیین  با گروهیکار گروهی را 
 درکار پیشرفت کند و با افراد باصالحیت باالتر بیشتر ارتباط بگیرد.



 

 

 
 از نتیجه کار گروهی استفاده کند و وقتش را صرف سازماندهی گروه نکند.

 اش را صرف کارهای خالق کند.بدهد تا وقت و انرژیکار او اجازه انعطاف را به او 
 

 INTPیک  مشاغل مناسب

 دان / وکیل / روانشناس / معماری /پژوهشگر/ فیزیکدان شیمی مهندسیکلیه مشاغل 
دان / عکاس / نویسنده استاد دانشگاه / فیلسوف / ستاره شناسی / مترجم / ریاضی /
/ طراح وب / مشاوره  نگارن / روزنامهنقاش / کارگرادان/ گرافیست / موسیقیدا /

 مدیریت

  

 INTPهای موفقیت و پیشرفت یک راه 

 .های درست انتقاد کردنهای ارتباطی بیشتر کار کنید بخصوص روشروی مهارت
تر مطالب خود را به دیگران در ارایه مطالب به ساده سازی اهمیت ویژه بدهید تا راحت

 منتقل کنید.
های دیگران را در برنامه ارتباطی روزانه خود داشته از موفقیتجویی و تعریف حسن
 و در این مورد به جزئیات به دقت توجه کنید. باشید

 سریعتر اقدام کنید و فاصله تصمیم تا اقدام را تا حد ممکن کوتاه کنید.

 های برخودر با انتقاد را  بیاموزید تا در برابر انتقادات حالت تدافعی نگیرید.روش
 اسات عاطفی خود را بیشتر بروز دهید و به دیگران بگویید در درون شما چیست. احس

 ها بیشتر بها دهید.به این جنبهتوانمندی شما در نوآوری و خالقیت است 
های الزم در این زمینه مهارت در نظم و سازماندهی زندگی بیشتر به آموزش نیاز دارید

 را بیاموزید.
 

 
 



 

 

 
 

 دارد یشخصیتتیپ  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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