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 افراد درون گرا تیشخص ینقاط قوت پنهان درون
ها را در اطراف خود    تیشاخصا   نیاز صااحاان ا یمقابل افراد برون گرا که حتما نمونه ا یدرون گرا نقطه    افراد 
خاار     یایا کاه در درون دن  یکنناد   افراد   یمتفااوت هتاااا ناد و متفااوت رفتاار م  یکاه هاه نو   دیا دان  یو م  دیا دار 

  نی بهتر  یکید و رساااان  یم تیآنها را هه موفق  حیصااا   تیکه ها هدا  ر ینظیب یدرون یها  یژگیدارند و و یالعاده ا
هخش   نی  در ادامه ا تاتیآنها ن  یژگیتمام و نیهتا ند اما ا یمخف  یقدرت ها  یشاما حاو یزندگ  یها یژگیو

 .میکن ینمناک هه چند مورد مهم آن اشاره م یاز ساک زندگ
 دارند؟ یاخالق یها یژگیو و اتیدرون گرا چه خصوص  افراد 

 حل کننده مشکل هت ند: درونگراها
احتماال پاساا   د یدار  A2 B2  ثاغورسیچه سااوال درهاره متااف ه ف ای د یدناال مشاااوره درهاره راهطه هتاا  چه
ه گو   هیا هاه درون مز  درونگراهااگ  کاه توساااا  لور   یخواهناد کرد. کتاا  گنگااه  دایا درونگراهاا ووا  را    یهاا

 ده یا چی   یذهن یهاا تیا عاالف  یبرا ی  مرک  فرماانادهمز   ییهاا در قشاااار و و  تیا :فعاالدیا گو  ینوشااااتاه شااااده  م
 راه حل. جاد یاطال ات و ا رهیشامل گرفتن اطال ات  ادغام آنها و ذخ -است 

  
 بودن   درونگرا

 افراد درون گرا یاخالق یها یژگیو
 آماده هت ند: یهه خوب درونگراها

تر شاادن زمان   یآنها هه طوالن شیدر کار  ممکن اساات منجر هه گرا ژهیکامل  هه و یآمادگ یبرا  یدرون ا یاشاا 
 ن یا  یبرا  ی صااااا  ی  م  لیا . )دلگر یفکر کردن و پااساااا  دادن هاه سااااواالت شااااود  هاه نتاااا ات افراد د   یبرا

از سااااواالت   یر یو وگ  یفرد برونگرا(. برا  کیا درون گرا دارد تاا    کیا در مز     یتر   یحرف:اطال اات  مال راه طوالن
 کنند. یهر نوع  رسش خودشان را آماده م یرونگراها معموال براد   رمنتظره یغ

 ن  یداشااته هاشااند ا  یشااتر یکند تا احتاااس ا تماد هه نفب ب  یگآماده بودنگ کمک م  د یگو  یم   ر یکانو  دکتر 
 دارد. یداریفرد درون گرا در و تات د  کیاست که اصوال  یاحتاس

 هت ند: یبزرگ تندگانیاغ ب نو درونگراها
من   یرا نوشااته اساات  گفت گ نوشااتن  برا ی یتخ  یآثار   م  ر یمثل من روهات و سااا یکه آثار  موفیآساا   اکیا

  ینوشاااتن ابراز م قیخود را از طر   اناتیراحت تر ب  ار یکه هتااا    یگر ید  یفق  افکار انگشاااتانم اساااتگ. درونگراها
  ی:گ درونگراهاا فق  بر رودیا گو  یسااااکوت م راتیتاثث تاااانادهینو  ر یکاانو  فر یکنناد  احتمااال موافق هتاااا ناد. ون

 ده یا نکهیا یهه وا تااند یخود را هه طور کامل هنو یها دهیتوانند ا یکنند.گ آنها م  ی مق و گتااترت تمرک  م
 قطع شوند. گرانید  یاز سو شانیها
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 درونگرا  افراد 
 تت؟یافراد درون گرا چ اتیخصوص

 هت ند: یا ی ال شنوندگان
شااااوناد. آنهاا هاه دقات در مورد هماه   یذاتاا شاااانوناده متولاد م  انیا آرام هتاااا ناد  درونگرا عتاایآنجاا کاه آنهاا طا  از 

 دهند. یپاس  متفکرانه ارائه م کیدهند  و تنها پب از هضم آنها   یاطال ات و نظرات گوت م
اها از برونگر  یتوانند رهاران بهتر  یهاروارد نشاان داد که درونگراها م نبیز یمطالعه از مدرساه ب  کیواقع   در 

 کنند. یم تیفعال یعیشان هه طور طا میت یکه ا ضا یهنگام ژهیهاشند  هه و
 هت ند: یمتفکران خالق انیدرونگرا

ها    نهیاز زم یاریافراد خال  در هتا  شاتر یکه توسا  روانشاناساان انجام شاده  نشاان داده اسات که ب  یقاتیت ق
سااااکوت:قادرت    تاااانادهینو  ن یدرونگرا هتاااا ناد. گفرهنار ماا در مقاابال افراد آرام و تودار اسااااتگ. سااااوزان ک

از   یمتاافول برخ درونگراهاتوان سااخن گفتن درهاره ات را متوقک کرد   گاما  یدرونگراها در وهان اساات و نم
 هت ندگ. تیهشر  یدستاوردها نیبزرگتر 
 بردند. یخود لذت م ییخال   همه آنها از تنها یناهزه ها گر ید  ن یائدکتر زئوس  چارل  در اک یوزن ویاس 

  
 درون گرا  افراد 

 افراد درون گرا یدرون اتیها و خصوص یژگیو
 هت ند: یدوستان خوب درونگراها

هتا ند.  یا  یهاشاند   آنها معموال دوساتان  ال یو قابل ا تماد م  کنندیم  یاد یوفادار هتا ند  تووه     دایشاد
کوچاک از دوسااااتاان   رهیدا کیا دهناد   یم  حیکاه آنهاا ترو ییاز آنجاا - دیا خود را خوت شااااانب هادان دیا توان  یو م

 هت ند. یوسواس  ار یانتخا  دوستانشان هت یداشته هاشند  پب برا
 کنند: یمرا ات م انیدرونگرا
  یم  ر یو معموال هاه نتاااا ات افراد برونگرا وادنش خود را هاه تااخ  رنادیگ  یاطراف خود را م    یهماه چ  انیا درونگرا

 ی کاه گورود  افتنادیا در   یالیا دهاد. م ققاان دانشااااگااه   یاطرافشااااان را م   یانادازناد  کاه احتمااال هاه آنهاا در  م 
گ    یافراد اوتما کنند  هه نتااا ت  تار کنند که چگونه در گروه ها رف  یدر  م شاااتر یکه درونگرا هتااا ند  ب ییها

از وهان اطرافشان  یتر  یدارند  اما درونگراها در  قو  یهاالتر  یاطال ات اوتما  یهرچند برونگراها هه طور ک 
 دارند.

 هت ند:   هیمتتقل و خود انگ درونگراها
  
 افراد درون گرا یژگیو
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 افراد درون گرا یاخالق اتیخصوص
 د؟یکار کردن ها درونگراها را دار  فرصت
 ه التان! خوت

اضافه   میو تعادل را هه ت  دیهت ند  ه که همانطور که قاال ذکر شد  اهعاد ود یتنها آنها متفکران خال  بزرگ  نه
که برونگراها کار  یا  وهیکه ممکن اسات هه همان شا  میداشاته هاشا  اد یحال  مهم اسات که هه   نیکنند. ها ا یم
 ار نکنند.کنند   ک یم

  یداشااته هاشااد  برا  یکمتر  ییدرونگراها کارآ یو و تااات ممکن اساات برا یمیت  یگ ارت فورهب  کارها طاق
سااک   کیخودشاان هه  مل برساانند. درونگراها  ر یو قوت خود را طاق متا   ییوقت  فضاا و توانا  دیآنها ها نکهیا

 ت یر یمد نها یهعد از همه ا -برون گرا هاشاااند   دیکه رهاران ها میکن  یمن صااار هه فرد دارند  اما ما فکر م یرهار 
دارند که   یچون ا تماد هه نفب و واه ط ا  یصااافات  رونگرایاسااات. رهاران ب  یاوتما   ار یکار هتااا  گرانیکردن د 

  ک یکنند  اغ ب آنها را هه  نوان رهاران ضاع  یهتا ند  اما چون درونگراها کمتر سارو صادا م یصافات ارزشامند
 شناسند. یم
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