
 

1 

 

 دارند؟ ییها یژگیافراد درونگرا چه و ست؟یچ ییدرونگرا فیتعر
 دارد؟ ییهایژگیچه و ییو درونگرا ستیچ درونگرا

کمتر    د،یکا  سنهیو مقا  دیبگذار  گریکدیرا کاار    یشناا ن  تیو شنخ ن  یمتفاوت در خودشناا ن  یهادگاهیمختلف و د  یهابحث  اگر
 مورد توجه قرار گرفته باشاد. ییو برونگرا ییدرونگرا یکه به اندازه دیایبیرا م یو اصطالح واژه
 .شوندیمحسوب م یشاا  تیشخ  یها هینظر نیرتجیمخرج مشترک را یدو مفهوم، به نوع نیبتوان گفت ا دیشا یحت
آن    یا ننت. اما قطعا  با مطاهعه افتهیافراد درونگرا اخت ننا     یها  یژگیو و  ییدرونگرا  فیتعر  یدرس اخت نناصننا  به برر نن  نیا

 هم در ذهن شما شکل خواهد گرفت. ییاز مفهوم برونگرا یترواضح ریت و
 :میپردازیم ریدرس به نکات ز نیا یادامه در
 وجود دارد؟ ییاز درونگرا یواحد و مشخ  فیتعر ایآ 
 ست؟یچ ونگی اتیدر ادب ییدرونگرا فیتعر 
 ست؟یچ زنکیآ ییدرونگرا فیتعر 
 شود؟یم فیچگونه تعر تیشخ  یدر مدل پاج عامل ییو برونگرا ییدرونگرا 
 شوندیه گرفته ماشتبا ییکه با درونگرا ییهایژگیها و وصفت 
 ؟ییبرونگرا ای ییکدام بهتر ا ت: درونگرا 

 ست؟یافراد درونگرا چ اتیو خ وص ییدرونگرا فیتعر

به کار    یشناا ن تیشنخ ن  یهاهیاز مدهها و نظر یاری( در بسنIntroversion:  یسنی)به انگل  ییکه اصنطال  درونگرا  یوجود  با
 .ستادیمفهوم قائل ن نیا یبرا یکسانی یمعاا هاهینظر نیا یاما همه رود،یم

 .رودیمفهوم به کار م کیبه  یشاا تیشخ  یهاهیها و نظرکتابها و مقاهه یدرونگرا همه جا در همه یواژه میفکر کا دینبا
مردم هم    انیو م  یعموم  اتیافراد درونگرا ارائه شنده ا نت، در ادب  یها  یژگیو و  ییکه از درونگرا  یمتاوع  یهافیبا تعر  یمواز

 کرده ا ت. دایروزمره پ یمعاا کیواژه  نیا
 ا ت. یریگبودن و گوشه یدر ذهن دارند،  اکت نشستن و مازو ییکه عموم مردم از درونگرا یفیتعر نیتر اده

 هم دارد. یماف ییمعموال  بار معاا فیتعر نیا
  یفرزندشننان عذرخواه   ییبه خاطر درونگرا  گرانیاز د  یاوقات حت  یکه گاه دیباشنن  دهیرا د  ییپدرها و مادرها  شننما هم  دیشننا

از بسنتگان    یکیکه   یبه  نواه  ایبوده که مثال  فرزندشنان به موق   نالم نکرده    نیداده صنرفا  ا  یکه آنچه رو  ی. در حاهکاادیم
 پا خ نداده ا ت. ده،یپر 
  یدر جسنتووها   ییو حل مشنکل درونگرا  ییماناد درمان درونگرا  یا نت که عبارات  ییبرداشنت نادر نت از درونگرا  نیعلتِ هم به
 و رواج دارند. روندیبه کار م یاترنتیا

 ونگی اتیدر ادب ییدرونگرا
 را رواج داد. ییو برونگرا ییا ت که مفهوم درونگرا یکسان نیاز نخست یکی ونگی

معاا که شنما    نی. به اشنودی( محسنوب مDichotomy)  یدوقطب  ایدوگانه    یژگیو کی  ییو برونگرا  ییدرونگرا  ونگ،یمدل    در
 برونگرا. ای دیدرونگرا هست ای

 ا ت: ریبه صورت ز ونگیدر مدل  ییو برونگرا ییدرونگرا فیتعر ی اده شکل
 او معطوف ا ت. یدرون یایفرد، به احسا ات و افکار و دن یهاو دغدغه قیمعاا ا ت که توجه و عال نیبه ا ییدرونگرا

 .شودیمعطوف م یرونیب یایفرد به دن یهاو دغدغه قیمعاا ا ت که توجه و عال نیبه ا ییمقابل، برونگرا در
 :دیایبیرا هم م اهایا هیشب ییهاجمله یونگی تریکتابها و مقاالت تخ   در
 دارد. ییباال تیجذاب یذها یفرد درونگرا، زندگ یبرا اکهیا
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 .دهدیخود را از د ت م یانرژ گران،یو در تعامل با د ردیگیم یفرد درونگرا از خلوت کردن با خودش انرژ اکهیا
 ییو درونگرا ییاو از برونگرا فیو تعر زنکیآ پر شاامه

  ،ی دوقطب  یا ننتفاده  یداد به جا  حیگرفت. اما ترج  ونگیرا از    ییو برونگرا  یی( دو اصننطال  درونگراEysenck)  زنکیآ  هانس
 قرار دهد. فیط کی یآنها را در دو انتها

 .میارا به خود اخت ا  داده ییو برونگرا ییدرونگرا فیاز ط یااز ما نقطه کیهر  زنک،یآ فیدر تعر نیباابرا
و فقط   میبرونگرا هسنننت یمنا تنا حند  یکنه همنه  کاندیفرض م  یعای.  ننامندیم  ییبرونگرا  اسینخود را مق  اسینعمال  مق  زننکیآ اهبتنه

نسنبت به او   دیفرض کا  دیتوانیم دیاگر شنما از دو نت خود کمتر برونگرا باشن  عتا یتفاوت دارد. طب  گریکدیما با   ییبرونگرا  زانیم
 .دیدرونگرا هست

 (.زمیسیو نوروت یی)برونگرا کادیم یابیکرده که دو شاخص را ارز یپر شاامه هم طراح کی زنکیآ

 ( [یسی)انگل زنکیپر شاامه آ PDFمرتبط: دانلود نسخه  لی] فا
بد    د،یداشننته باشنن  زنکی( در نگاه آنییپا  ییدر واق : شنناخص برونگرا  ای)  ییاز مفهوم درونگرا  ترقیدق  یریت ننو  دیخواهیم  اگر

 :دیادازیب – کادیم مطر  اشپر شاامه در او که – ریز یهابه نمونه  وال ینگاه ستین
 د؟یهست یشما فرد پرحرف ایآ  
 د؟یبریهذت م دیافراد جد دنیاز د ایآ  
 د؟ینسبتا  بانشاط و  رزنده هست ایآ  
 د؟یو هذت ببر دیشاد شرکت کا یمهمان کیدر  دیتوانیم ایآ  
 د؟یشویم قدمشیپ دیجد یهایدو ت وادیدر ا ایآ  
 د؟یبریشدن با مردم هذت م یاز قاط ایآ  
 د؟یبریو شلوغ هذت م وانی[ پرهطِیاز ]مح ایآ  

 تیشخ  ی[ در مدل پاج عاملیی]و درونگرا ییبرونگرا
  ییبرونگرا  یبرا  زنکیو ماناد آ  داندیم  ییرا برونگرا  تی ناوش شنخ ن  یاز پاج فاکتور اصنل  یکیهم    تیشنخ ن  یپاج عامل  مدل

 .کادیم فیتعر فیط کی
 .دیدرونگراتر هست دیکا فرض دیتوانیباشد، م ترنییشما پا ییهر چه برونگرا گر،یعبارت د به
  یژگ یاز شنش د نته و  یبیترک  شنود،یمطر  م  یدر مدل پاج عامل  ییکه آنچه به عاوان برونگرا میبه خاطر داشنته باشن  دیبا  اما

 ا ت:
 بودن گرم

 بودن یاجتماع
 تیو قاطع صراحت

 تیو جوش و فعاه جاب
 یخواهوانیه

 مثبت یهاوانیه توربه
شنما را برونگراتر از   یدر مدل پاج عامل  شنودیباعث م  تا یا نت که نها  یژگیشنش د نته و  نیشنما در ا  تیجم  وضنعحاصنل  نیباابرا
 کااد. یابیدرونگراتر از او ارز ای گرید یفرد

 [ تیشخ  ی] درس مرتبط: مدل پاج عامل
 [  یدر مدل پاج عامل ییبرونگرا فی] درس مرتبط: تعر

 [ یپاج عامل یشاا  تیدر شخ  یی/ برونگرا یی اوش درونگرا ی] درس مرتبط: پر شها
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 شوندیاشتباه گرفته م ییکه با درونگرا ییهاصفت
 .میریگیدر نظر م ییرا معادل درونگرا یمتعدد یهایژگیها و وواژه ما
 

 .شودیدر نظر گرفته م ییا ت که معادل درونگرا یبودن از جمله موارد یتعاوان مثال خواه به
 .دهدیم حیهراس دارد اما فرد درونگرا، صرفا  تاها بودن را به در جم  بودن ترج گرانیاز تعامل با د یکه فرد خواهت یحاه در
 .شوندیبه هم( فرض م کینزد ایمعاا )و هم کسانیمردم  یعامه نیدر ب یگاه زین ییبودن و درونگرا کینوروت یحت
و به  میتوجه داشنته باشن  ییدرونگرا  قیدق  یهمواره به معاا  دیکه با  دیارائه شند، قطعا  توجه دار  اوایکه تا ا  یحاتیتوجه به توضن  با

 .میموارد مشابه به کار نبر ای یاضطراب اجتماع ایبودن  یخواهت ای یزیجم  گر یآن را به جا ی ادگ
 ؟ییبرونگرا ای ییبهتر ا ت: درونگرا کدام

مشننخص وجود دارد و آن    ینکته  کی  ،ییو برونگرا  ییدر درونگرا تیو ترب  طیتفاوتها و  ننهم ورا ت و مح  یشننهیاز ر  مسننتقل
 داد. حیترج یگریرا به د یکی توانیدو صفت درونگرا و برونگرا نم انیاز م اکهیا

انتخاب    یزندگ  یه براا ننت ک  یریبلکه تاب  شنن ل و مسنن سننت ین  مانییو برونگرا  ییما، تاب  درونگرا  یو شنن ل  یزندگ  تیموفق
 .میکایم

فروش باشند و باهعکس فرد    یهیبا پا  ییهاتر از شن لموفق  ،یماه  یهیبا پا  ییهافرد درونگرا در شن ل  کیچه ممکن ا نت   اگر
 داشته باشد. یشتریب تیاند شانس موفقفروش باا شده یهیکه بر پا ییهابرونگرا در ش ل

 نظر داد. یتیشخ  پیبر ا اس ت تیعدم موفق ای تیدر مورد موفق توانینم یبه  ادگ ز،ین یتخ   یاهیزم کیدر  یحت
 مثال را مطر  کرد: نیا توانیمورد نخست، م لیتکم در

 تر عمل کاد.دارند موفق طیبا مح یکه تعامل کمتر یحسابدار رینظ ییهادر ش ل تواندیدرونگرا م فرد
 تر باشد.با تعامل باالتر ا ت، موفق یش ل که ،یدر حسابر  تواندیبرونگرا م فرد
 باشد. یخوب اریفروش بس ریدرونگرا ممکن ا ت بتواند مد فرد
 را توربه کاد. یترموفق یبرونگرا ممکن ا ت در  مت فروشاده زندگ فرد
 درونگرا ماا ب باشد. ایفرد برونگرا  یکه برا دیایرا بب یتریتخ   یهااهیزم دیتوانیم ،یش ل یاهیدر هر زم گریعبارت د به
 باشد، مربوط به چاد دهه قبل ا ت. یمعلم بهتر تواندیجمله که فرد برونگرا م نیا

در    یبرونگرا به  نراغ معلم  دیداشنته باشناد. فقط شنا  یاز معلم  یموفق  یتوربه  توانادیم  انیو هم درونگرا  انیهم برونگرا  امروز،
 برود. تالیوی مت آموزش دو درونگرا به  یکیزیف یفضا
خواهد    یناموفق  یاهزاما  فروشناده  یگرفت که و وهینت  توانیما نوب شنود، باز هم نم  یفرد درونگرا به فروشنادگ  کیاگر    یحت

 بود.
کسنب   یرا برا  یشنتریب یانرژ  دیفرد برونگرا موفق باشند، احتماال  با کی  یگرفت که اگر او بخواهد به اندازه  وهینت  توانیم  اما

 صرف کاد. تیاز موفق زانیهمان م
 که ماا ب فرد برونگرا ت، زودتر مستهلک شود. یممکن ا ت فرد درونگرا در ش ل گر،ید انیب به
 کیبه عاوان    توانیباال را نم  حاتیاز توضن  کیچیوجود داشنت و ه  یاریبسن  یهم، اما و اگرها  اوایکه در ا  دیخاطر داشنته باشن به

 مورد ا تااد قرار داد. قیو دق یفکت علم
داشته و امروز کمتر فرد    یبحث در  طح جهان  نیا  میدر تفهم  ینقش مهم  ن،یکتاب  نکوت نوشنته  وزان ک  ر،یاخ  یها نال  یط

 )به نقل از متمم(.ردینامطلوب در نظر بگ یژگیو کیرا  ییبهتر و درونگرا یژگیرا و ییکه برونگرا دیایبیرا م یو مطلع پخته


