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2 درون گرایی چیست و درون گرا کیست

درون گرایی چیست و درون گرا کیست

خیلیازمابهدلیلاینکهخودمونرونمیشناسیموازویژگیهایدرونی

خودمونآگاهنیستیم،دستبهتصمیماتنادرستمیزنیمویااینکهبه

دلیلنداستناینکهدرونگراییچیستودرونگراکیستنمیتونیمبا

افراددرونگرا)introverted(ارتباطخوبیبرقرارکنیم.

یکجملهقدیمیهستکهمیگه:

    برای اینکه دیگران رو بشناسید، اول باید خودتان را بشناسید

درون گرایی چیست؟

ازدرونگرایی اگربخواهیمتعریفیصحیح واقعادرونگراییچیست؟

داشتهباشیممیتونیمبگیمکه:

درونگرایییابرونگرایی،ترجیحیاستکهمشخصمیکندیکفرد

انرژیخودشراازکجامیگیرد؟ازباافراددیگربودن؟یاازتنهاییودر

خلوِتخودبودن؟
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3 درون گرایی چیست و درون گرا کیست

 درونگرایی چیست

بهعبارتدیگهبرونگراها))دیگرانمحور((هستندوانرژیخودشانرا

ازدیگرانمیگیرندوآنرابهدیگرانهممیدهند.اینافرادهرچهبا

سایرینتبادلبیشتریبرقرارکنند،انرژیبیشتریمیگیرند.

امادرونگراها))خودمحور((هستند.البتهبهاینمعنینیستکهدرون

گراهاافرادخودخواهیهستند،درونگراهابیشتربهخودشونمتکی

هستند.درونگراهابیشترسعیمیکنندازتجربیاتودانستههایدروِن
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4 درون گرایی چیست و درون گرا کیست

خودشوناستفادهکنندوبراییافتنپاسخبهدروِنخودشونتوجهمی

کنند.

یک فرد درون گرا چه ویژگی هایی دارد؟

یکفرددرونگراانرژیاشراازباخودبودنمیگیرد،بهعبارتیافراد

درونگراوقتیدرتنهاییهستندباطریشانراشارژمیکنندوبرعکس

وقتیدرجمعیحضوردارندشارژباطریشانخالیمیشود.

قطعابراییکدرونگراخیلیسختاستکهدرجمعهاحضورداشته

باشدامابهاینمعنینیستکهدرونگراهانمیتوانندکارهایگروهی

انجامدهند.اگریکدرونگرادریککارگروهیشرکتکندخودشرا

ازآنگروهووابستهبهآنمیداندوسعیمیکندکهبهنحو جزئی

احسنتوظیفهاشراانجامدهد.
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5 درون گرایی چیست و درون گرا کیست

راغرقدرکاریکنندکهبهآن درونگراهاترجیحمیدهندخودشان

عالقهدارندوهمینموضوعباعثمیشودهرچیزیکهدراطرافدرون

گراهااتفاقمیافتندمتوجهآننشوندوازآنبیخبرباشند.

یکفرددرونگراممکناستبرایانجامیککارپشتکامپوتربرود

وبدونآنکهمتوجهگذرزمانشودساعتهاغرقدرکارششودتاآن

کارراتمامکند.

برخالفدرونگراها،برونگراهاهمشدنبالبهانهمیگردندکهروی

چیزیمتمرکزنشوندودوستدارندچندکارراباهمانجامدهند.

بهاحتمالزیادافرادیکهدرکتابخانهبرایمطالعهمیروندافرادی

برونگراهستند،چونترجیحمیدهندهنگاممطالعهتنهانباشندووقتی

درجمعیقراردارندازآنجمعانرژیمیگیرند.

درمحیطهایکاریهماگربرایدرونگراهاامکانشباشه،ترجیح

میدهندکهدرباتاقشونروبستهنگهدارندتابتونندکارشونروباتمرکز

وبدونحواسپرتیانجامدهندوبرخالفبرونگراهانیازکمتریبه

تبادلباافراددیگهدارند.

درونگراهابیشتردرفکرفرومیروندوگفتگوهایدرونیزیادیبا
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6 درون گرایی چیست و درون گرا کیست

خودانجاممیدهند.

تعداددوستاِنافراِددرونگراکموانگشتشمارهستند،افراددرون

گرامعموالدوستانکمیدارندکهایندوستیبسیارعمیقاست.

درونگراهابهجایگردشومهمانی،برایسرگرمکردِنخودشان،

شبکههایاجتماعی،موبایلوبازیهایکامپیوتریراترجیحمیدهند.

افراددرونگرابیشترترجیحمیدهندکهکتاببخوانندتااینکهفوتبال

بازیکنند.
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7 درون گرایی چیست و درون گرا کیست

افراددرونگراباسرعتکمترولیبادقتبیشترینسبتبهبرونگراها

کارمیکنند.

افراددرونگراقبلازاینکهدستبهکاریبزنند،دربارهآنبهطورمفصل

فکرمیکنندوبعددستبهکارمیشوندودرهرمرحلهازآن،کارشانرا

موردارزیابیقرارمیدهند.

درونگراهاازاینمنطقپیرویمیکنندکه:دوباراندازهبگیر،یکبار

ُبرشبزن

بزرگیمیگفت:اگرنمیدانیدکهیکبرونگرادرچهفکریاست،

خوبگوشندادهاید،زیرابرونگراهاخیلیزودذهنشانراباشمادر

میانمیگذارندامااگرنمیدانیدکهدرونگراهابهچهموضوعیفکرمی

کننددلیلشایناستکهازاوسوالنکردهاید.

برونگراها،بلندبلندفکرمیکنندبهعبارتی،برونگراهابرایاینکه

فکرکنندبایدحرفبزنند.امادرونگراهادرسرشانفکرمیکنند.

اگربخواهیمحرفروبهیکغذاتشبیهکنیم،درونگراهاغذارادر

سرشانمیپزندوبعدآنرابهدیگرانمیدهند.امابرونگراهاغذارا

نیمپختهبهدیگرانتحویلمیدهندوترجیحمیدهندکهبقیهپختو
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8 درون گرایی چیست و درون گرا کیست

پزرادردنیایبیرونانجامدهند.

درستهکهدرونگراهابهاندازهبرونگراهاصحبتنمیکنند،امابه

جایاینکهزیادصحبتکنند،کوتاهولیگزیدهصحبتمیکنند.

افراددرونگراازجمعهایجدیددوریمیکنندوسعیمیکنندکه

واردجمعهایجدیدنشوند،دراینجورمواردبیانمیشهکهاینافراد

خجالتیهستند
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9 درون گرایی چیست و درون گرا کیست

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: رفع خجالتی 

بودن ، کم رویی و کم حرفی

درونگراهابهحریمشخصیخودشونخیلیاهمیتمیدهندو

اطالعاتشخصیخیلیبراشونمهماست.

آیا درون گرا ها افسرده هستند؟

متاسفانهخیلیازافرادتصورمیکنندکهافراددرونگراافسردههستند.

اماواقعیتاینهکهافراددرونگراافسردهنیستند!افسردگیویژگیهاو

مشخصاتخاصخودشرودارهولیفرددرونگراترجیحاتمتفاوتی

دارهوازتنهاییشلذتمیبرهوتمایلدارهبهجایاینکهباافرادزیادی

درارتباطباشهفقطباتعدادافرادیخاصیدرارتباطباشهوازسکوت

لذتببره.
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10 درون گرایی چیست و درون گرا کیست

آیا درون گرایی بد است؟

قطعًانه!

مثلاینمیمونهکهبگیمآیاچپدستبودبداست؟

مادراجتماعبههردوگرایشاحتیاجداریم.همافراددرونگراوهم

افرادبرونگرا.

افرادبرونگرامعمواًلدرشغلهاییمثلفروشبسیارموفقترازافراد

درونگراعملمیکنند،البتهبهاینمعنینیستکهافراددرونگرانمی

توانندفروشندهخوبیباشند،اگریکفرددرونگرابخواهدفروشندهخوبی

باشدقطعابایدانرژیووقتبیشترینسبتبهفردبرونگراصرفکنهتا

بهیکفروشندهحرفهایتبدیلبشه.

ازطرفیهمافرادبرونگراخیلیبراشونسختهستکهدرکاریمثل

حسابداریمشغولبهکارشوندودراینکارجزاذیتشدنومتنفرشدن

ازکارچیزیعایدشاننمیشودوالبتهیکبرونگراهماگرعالقهایبه

اینرشتهیارشتههایاینچنینیداشتهباشهمیتونهخودشرابااین

شرایطسازگارکنه.
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11 درون گرایی چیست و درون گرا کیست

شایدبهترباشهیکفردبرونگرابهجایشغلحسابداریشغلحسابرسی

روانتخابکنه،چونیکحسابرسهمیشهباافرادزیادوجدیددرارتباط

است.

انتخاب شغل و انتخاب رشته برای دورن گرایان

انتخابشغلوانتخابرشتهدانشگاهییکیازبزرگترینتصمیماتیاست

کهدرزندگیهرشخصوجودخواهدداشتباتوجهبهتوضیحاتیکه

گفتهشد،اگرشخصدرونگراییهستیمبهتراستکهکارهاییکهنیاز

بهتمرکزباالترویاکارهاییکهنیازنیستباافرادزیادیسروکلهبزنیم

روانتخابکنیم.شایداگردراینموردتصمیماشتباهیبگیریمدرآینده

بخاطردرونگرایییابرونگراییماندچارمشکلشویم.

خوباستقبلازاینکهنیازبهتصمیمگیریدرموردانتخابشغلورشته

تحصیلیداشتهباشیمخودمانرابشناسیم.ببینیموقتیمندرجمعیقرار

دارمچطورارتباطبرقرارمیکنم.اگربرقراریاینارتباطبرایمانسختو

دشواراستبهتِرکهانتخابمابرایشغلورشتهبستهبهذاِتماباشه.

اگراینطورنباشهدرآیندهقطعابهمشکلخواهیمخورد.
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12 درون گرایی چیست و درون گرا کیست

    پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: برقراری ارتباط 

موثر با دیگران

البتهبهاینمعنینیستکهبهاینقضیهبصورت۰و۱نگاهکنیم.

درادامهدرمورداینکهآیایکفرددرونگرامیتواندبرونگراباشدیاخیر

مطالبیراارائهخواهمداد.

چند درصد از افراد درون گرا هستند؟

ازاونجاکهافراددرونگراتمایلیندارندکهخودشونروبروزبدندوسعی

میکنندکهکمترتوچشمباشندمعمواًلتصورمیکنیمکهتعدادشان

خیلیکماست،اماتحقیقاتنشاندادهکهبصورتمیانگیندرهرجامعه

اییکسومازجمعیتدرونگراهستند.

ازهر۳نفریکدرونگراستوباتوجهبهجمعیت۸۰میلیونی یعنی

ایراندرسال۹۵حدود۲۶میلیوننفردرونگراخواهیمداشت.
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13 درون گرایی چیست و درون گرا کیست

آیا یک فرد درون گرا می تواند برون گرا شود؟

نمیشهگفتکهیکفردکامالدرونگرااستویاکامالبرونگرا.

اگرمادرونگراییوبرونگراییرامانندیکمحورتصورکنیم،هرشخص

ازاینمحوربیشترتمایل بستهبهذاتوگرایشهایشبهیکسمت

دارد.بهعبارتیدرجهدرونگرایییابرونگراییهرفردبهسمتیکمیا

زیاداست.
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14 درون گرایی چیست و درون گرا کیست

واقعیتاینهکهمامیتونیمازهردوسمتاینمحوراستفادهکنیم.

یکخودکاروکاغذبردارید،بادستیکههمیشهباآنکارمیکنیدیک

امضاءبزنید.چهاحساسیداشتید؟کاِرخیلیراحتیبوددرسته؟

حاالخودکاررابادستمخالفتونبگیریدورویکاغذامضاءکنید.اگرشما

هممثلبقیهافرادباشیدحتماامضاءشماخیلیکجومعوجدراومده

وزمانیهمکهداشتیداینکاررومیکردیدخیلیبراتونسختبودکه

خودکارروچطوردردستتونبگیریدوالبتهبرایامضایدومزمانوانرژی

بیشتریهمصرفکردیدوبهاحتمالزیادامضاءدومشماهمبهخوبی

امضاءاولتونازآبدرنیومده.

حتمادوستانوآشنایانیرودیدیدکهبرحسباتفاقدستیکهباهاش

کارمیکردندآسیبدیدهوچندماهینمیتونستندازشاستفادهکنند،

جالباینجاستکهاینافرادبعدازچندماهمیتونندبادستمخالفشون

کهسالمهستبهخوبیدستیکهباهاشکارمیکردندکارکنند،بنویسند،

امضاءکنند،آشپزیکنندو….

درونگراوبرونگرابودنهمهمینطوراست.اگرماذاتایکفرددرون

گراباشیم)بادرجهکمیازیاد(باکمیصرفانرژی،تمرینوپشتکارمی

تونیمخصوصیاتیکفردبرونگراروپیداکنیم.
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15 درون گرایی چیست و درون گرا کیست

البتهذاتماهموناستوتغییریدرآنبهوجودنمیاد،فقطخودمون

روعادتدادیمویاخودمونروتمریندادیمتادرموقعیتهاییکهنیاز

هستازسمتدیگِردرونگرایابرونگراییخودموناستفادهکنیم.

افراد درون گرای مشهور

ازافراددرونگرایمشهورمیشهبهافرادزیراشارهکرد:

ماهاتماگاندی)بزرگترینرهبرتاریخهندوستان(◄

استیوجابز)مالکسابقکمپانیاپل(◄

آلبرتانیشتین)بزرگترینفیزیکدانتاریخ(◄

جیکیرولینگ)خالقهریپاتر(◄

بیلگیتز)مالککمپانیمایکروسافت(◄

وارنبافت)یکیازثروتمندترینمردهایدنیا(◄

آیا درون گرا ها سخنوران و سخنرانان خوبی نیستند؟

اینحرفتحتهیچشرایطیدرستنیست،اگرفکرمیکنیدکهافراد
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16 درون گرایی چیست و درون گرا کیست

درونگرانمیتوانندسخنرانانخوبیباشندشدیدادراشتباههستید.

درلیستباالنامدوتنازافراددرونگراوجودداردکهباسخنرانیهایشان

دنیاراتکاندادهاند.

یکی ماهاتما گاندی و دیگری استیو جابز.

ازذهنتان را اینتفکر افراددرونگراهستید اگرشماهمجزو بنابراین

بیرونکنیدکهیکدرونگرانمیتواندسخنوروسخنرانیخوبیباشد.

منودیگردوستانیکهدراینسایتهستندخوشحالمیشویمکه

خودتان بودِن گرا برون یا گرا درون مورد در که تجربیاتی یا و دیدگاه

داشتیدباماهمبهاشتراکبگذاریدتاباهمتبادلنظرداشتهباشیم.

اگربهنوشتههاوآموزشهایاینسایتعالقهمندهستیدپیشنهاد

میکنمدرسایتثبتنامنماییدتاازانتشارمطالبآنمطلعشوید.

ودرآخراگرسوالیبرایتانپیشآمدهیاجاییازمقالهنیازبهتوضیح

پایین در توانید داریدمی نوشته این درباره نظری اگر یا و دارد بیشتر

همینصفحهدرقسمتنظرات،سوالخودتانرامطرحبفرماییدتادر

سریعترینزماِنممکنبهآنپاسخدادهشود.
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