ﻧﻮع ﻧﮕﺮ ش اﻓﺮاد ﺑﺮونﮔﺮا ﺑﻪ درونﮔﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد

اﻓﺮاد درونﮔﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮونﮔﺮا رﻫﺒﺮان ﺑﻬﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ

اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر واﺿﺢ در ﯾﮑﯽ از دو ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ
ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺷﻤﺎ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺨﺖ و ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺳﻮم ﺗﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن در دﺳﺘﻪ درونﮔﺮا ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
اﺷﺨﺎص ﺑﺮونﮔﺮا در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی آرامﺗﺮ و ﺳﺎﮐﺖﺗﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎراﯾﯽ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺧﻮدش را در ﯾﮑﯽ از دو ﺳﻮی اﯾﻦ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن و ﮐﺎر
ﮐﺮدن ﺑﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺷﻤﺎ دارﻧﺪ ﭼﻘﺪر ﺳﺨﺖ و ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .اﻓﺮاد درونﮔﺮا ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺗﺎ
اﻓﺮاد ﺑﺮونﮔﺮا آنﻫﺎ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ درک ﮐﺮده و ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺷﻤﺎ درونﮔﺮا ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺮونﮔﺮا؟ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﺎﮐﺖ و آرام ﺑﻮدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد
در واﻗﻊ ،ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺻﺎدق اﺳﺖ .اﻓﺮاد درونﮔﺮا ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮات ﺧﻮد درﺑﺎره
ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ،در ﺟﻠﺴﺎت و ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻓﺮاد درونﮔﺮا ﺳﻌﯽ
دارﻧﺪ ﺗﺎ وارد ﺑﺤﺚ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻓﺮاد ﭘﺮﺣﺮف دﺳﺖ از ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺮﻧﻤﯽدارﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻓﺮﺻﺖ ﺷﺮﮐﺖ در
ﺑﺤﺚ را ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.

ﺳﻼﻣﺖ ﻓﮑﺮی و ذﻫﻨﯽ اﻓﺮاد درونﮔﺮا ﮐﻤﺘﺮ از اﻓﺮاد ﺑﺮونﮔﺮا ﻧﯿﺴﺖ
»اﻟﯿﻦ آرون« در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس" ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن  480داﻧﺶآﻣﻮز
ﭼﯿﻨﯽ در ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی ﺑﺎ  296داﻧﺶآﻣﻮز ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺪام ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺷﻮد .در ﭼﯿﻦ ،داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ "ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ" ﯾﺎ "ﺣﺴﺎس" ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﻢﺑﺎزی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﻧﻮع از داﻧﺶآﻣﻮزان اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از درونﮔﺮاﯾﯽ دارﻧﺪ.

اﻓﺮاد درونﮔﺮا ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮونﮔﺮا رﻫﺒﺮان ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ
»ﺳﻮزان ﮐﯿﻦ« ،ﺳﺨﻨﺮان  TEDدر ﺧﺼﻮص ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ »آدام ﮔﺮاﻧﺖ« در ﻣﺪرﺳﻪ وارﺗﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ رﻫﺒﺮان درونﮔﺮا اﻏﻠﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮی از رﻫﺒﺮان ﺑﺮونﮔﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﻣﻐﺰ اﻓﺮاد درونﮔﺮا و ﺑﺮونﮔﺮا ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ
دﮐﺘﺮ »ﻟﻮﯾﯽ ﻫﻠﮕﻮ« ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدی اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد اﻓﺮاد
درونﮔﺮا ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻏﺸﺎء ﻣﻐﺰی ﺧﻮد دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ

دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﺑﯿﺮوﻧﯽ را ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﻣﻐﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻐﺰ اﻓﺮاد درونﮔﺮا در ﻏﺸﺎء ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدن
رخ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮدن ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮد .از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ،ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﻣﻐﺰ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻧﺎﺣﯿﻪ  Brocaﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا در زﻣﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد.

اﻓﺮاد درونﮔﺮا ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای در ﺷﻨﺎﺧﺖ دﯾﮕﺮان دارﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﯾﮏ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ
ﺧﻮب اﺳﺖ
در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮونﮔﺮا ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺟﻠﻮی ﯾﮏ اﺗﺎق ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ،اﻓﺮاد درونﮔﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻘﺐ ﯾﺎ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی را درﺑﺎره آدمﻫﺎی
اﻃﺮافﺷﺎن ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﺷﺘﯿﺎق واﻗﻌﯽ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻗﺪرت ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎﺳﯽ درونﮔﺮا و ﺑﺮونﮔﺮا و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت »ﺷﻤﺎ درونﮔﺮا ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ
ﺑﺮونﮔﺮا؟ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟« و » ۶ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ در ﻣﻐﺰ ﯾﮏ ﻓﺮد دروﻧﮕﺮا ﭼﻪ
ﻣﯽﮔﺬرد« ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
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