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

آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ درونﮔﺮا ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺮونﮔﺮا؟ آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ و ﭼﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ
دارﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ درونﮔﺮا را از ﯾﮏ ﺑﺮونﮔﺮا ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد آﮔﺎﻫﺎﻧﻪﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﻮاب اﯾﻦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
درون ﮔﺮا و ﯾﺎ ﺑﺮونﮔﺮا ﺑﻮدن ﯾﮑﯽ از ﺑﺤﺚﻫﺎی دﯾﺮﯾﻨﻪ در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﺖ .از دﯾﺮﺑﺎز،
آدمﻫﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪهاﻧﺪ :اول اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻫﻞ ﻣﻌﺎﺷﺮت ،ﺣﺮف زدن و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و دوم ،اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و در درون ﺧﻮد؛ اﻫﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻌﻤﻖ و ﮐﻢﺗﺮ اﻫﻞ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮔﺴﺘﺮده.

داﻧﻠﻮد ﭘﺎدﮐﺴﺖ »ﺷﻤﺎ درونﮔﺮا ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺮونﮔﺮا؟«
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ درونﮔﺮاﯾﯽ ،ﺻﻔﺘﯽ ﻧﻪﭼﻨﺪان ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺎ آدمﻫﺎی
ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ ،ﮔﻮﺷﻪﻧﺸﯿﻦ و دوریﮔﺰﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ در اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ،ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی
روانﺷﻨﺎﺳﯽ اﻣﺮوز ،ﺗﻨﻬﺎ دو ﮔﺮاﯾﺶ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺗﺮ ﻧﺪارد .ﻫﺮ ﮐﺪام ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺪام دﺳﺘﻪ ﺗﻌﻠﻖ دارﯾﻢ و ﮔﺮاﯾﺶ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎ ﮐﺪام اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ و ﯾﺎ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی
ﻓﮑﺮی و ﺗﺨﺼﺼﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ وارد ﺑﺤﺚ اﺻﻠﯽ ﺷﻮﯾﻢ ،ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ:
 .1اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺤﺚ درونﮔﺮاﯾﯽ و ﺑﺮونﮔﺮاﯾﯽ :اﻣﺮوزه ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﻐﻞ و ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞ ،ﻧﯿﺎزدارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻫﻢ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﮕﺬرﯾﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد ،در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن
ﻫﻤﺴﺮ و ﯾﺎ دوﺳﺘﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
 .2ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺨﺼﯿﺖ :اﻣﺮوزه اﻏﻠﺐ روانﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺻﻔﺎت و
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﯾﺪار و ﺑﺎﺛﺒﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﯽدﻫﺪ و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻓﮑﺮی ،رﻓﺘﺎری وی را
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﯾﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﺎﺻﯽ ،وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ او ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ
ﺷﺨﺼﯽ در ﻃﻮل دوره ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﻋﻤﺮش ،در اﻏﻠﺐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ از اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﯾﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻟﺐ رﻓﺘﺎری ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﯾﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
اوﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮونﮔﺮاﯾﯽ ﯾﺎ درونﮔﺮاﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ اﺑﻌﺎد
ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﺖ .ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺮونﮔﺮ اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮونﮔﺮا ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﻮد،

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از وﺟﻮه ﻣﺜﺒﺖ آن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه را ﺑﮕﯿﺮد و از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰد.
 .3ﯾﮏ ﻃﯿﻒ :ﺑﺮونﮔﺮاﯾﯽ و درونﮔﺮاﯾﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام دو ﺳﺮ ﯾﮏ ﻃﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺧﻂ را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﺳﺮ آن ﺑﺮونﮔﺮاﯾﯽ و ﺳﺮ دﯾﮕﺮ آن درونﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻏﻠﺐ آدمﻫﺎ ﺟﺎﯾﯽ در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺳﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ رواﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ را ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮونﮔﺮا و ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼ درون ﮔﺮا ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ وﺟﻪ
ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮدی درونﮔﺮا ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺻﻔﺎﺗﯽ از ﺑﺮونﮔﺮاﯾﯽ را ﻫﻢ در ﺧﻮد دارد.

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮونﮔﺮا و درون ﮔﺮا
ﮐﺎرگ ﮔﻮﺳﺘﺎو ﯾﻮﻧﮓ ،روانﺷﻨﺎس ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﻮﯾﯿﺴﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
ﺑﺮونﮔﺮاﯾﯽ و درون ﮔﺮاﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .او اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی ﻓﮑﺮی و رﻓﺘﺎری اﻓﺮاد ،ﻣﯽﺗﻮان رﻓﺘﺎرﻫﺎی
آن ﻫﺎ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد .ﯾﻮﻧﮓ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻧﺤﻮهای ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی درون ﯾﺎ ﺑﯿﺮون ﺧﻮد راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ درونﮔﺮا و ﯾﺎ ﺑﺮونﮔﺮا ﻫﺴﺘﯿﻢ .او ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺗﯿﭗﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ« ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺴﯿﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .وی در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻧﻮاع ﺗﯿﭗﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد .اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﯾﻮﻧﮓ
در ﺣﺪود ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﻮد را اراﯾﻪ ﮐﺮد ،رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﯾﮕﺰ و ﻧﯿﺰ دﺧﺘﺮش اﯾﺰاﺑﻞ ﻣﯿﺮ
ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﯾﻮﻧﮓ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﯾﻮﻧﮓ ،ﻧﻮع ﮐﻤﯽﻣﺘﻔﺎوت اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮدیﺗﺮی
از ﺗﯿﭗﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ را اراﯾﻪ دﻫﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻣﯿﺮ-ﺑﺮﮔﯿﺰ) (MBTIﺷﻬﺮت دارد ،ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﯿﭗﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻧﺎﯾﻞ آﯾﻨﺪ .آنﻫﺎ در اﺑﺘﺪا ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﺳﭙﺲ ﻫﺸﺖ ﺗﺮﺟﯿﺞ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﻧﺪ
و از ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦﻫﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﺰده ﺗﯿﭗ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن  MBTIﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺮهای ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ در ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﻧﺰده ﺗﯿﭗ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺟﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮونﮔﺮاﻫﺎ ﯾﺎ درون ﮔﺮاﻫﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ؟
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ دو ﺑﻌﺪ ﺗﯿﭗ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﻪ دو روش اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
 .1ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﯾﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﺮ ﺗﯿﭗ و ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﻮد و ﯾﺎ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺷﺎﺧﺖ او را
دارﯾﻢ.
 .2اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن  MBTIﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮون ﯾﺎ درونﮔﺮاﯾﯽ ،اﺑﻌﺎد دﯾﮕﺮی از ﺷﺨﺼﯿﺖ آزﻣﻮنﺷﻮﻧﺪه را آﺷﮑﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ آزﻣﻮن  MBTIرا ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ دﯾﮕﺮ واﻣﯽﮔﺬارم؛ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺳﺎده در وب ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺴﺖ آﻧﻼﯾﻦ و
ﻫﻢ ﻣﺪاد/ﮐﺎﻏﺬی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻋﻼﯾﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اﻓﺮاد ﺑﺮونﮔﺮا و درونﮔﺮا ﻣﯽﭘﺮدازم.

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اﻓﺮاد ﺑﺮونﮔﺮا ))Extroverts
اﻓﺮاد ﺑﺮونﮔﺮا اﻧﺮژی ﺧﻮد را از ﺑﯿﺮون درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن را ﻧﯿﺰ ﺻﺮف دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ آنﻫﺎ
ﺑﺎ درونﮔﺮاﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﯿﻦ اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎت ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻗﻄﺐﻧﻤﺎی آنﻫﺎ ﺟﻬﺖ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺣﺘﻤﺎ در اﻃﺮاف ﺧﻮد ﮐﺴﺎﻧﯽ را دﯾﺪهاﯾﺪ – اﮔﺮ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺟﺰ آنﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ – ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ،دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﮑﺎران در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻏﻠﺐ آنﻫﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﻬﺮﺳﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻓﺮاد ﺑﺮونﮔﺮا )(E
 آنﻫﺎ اﻧﺮژی ﺧﻮد را از دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺻﺮف دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﺣﺮف زدن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮف زدن از دﺳﺖﻫﺎ و ﺣﺮﮐﺎت ﭼﻬﺮه و ﺑﺪن ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪنﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 ﺑﻮدن در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮان ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﻧﺮژیزا اﺳﺖ. رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﭘﯿﺶﻗﺪم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮان آدمﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮاﻧﺮژی و ﭘﺮﺟﻨﺐ وﺟﻮش ﻣﯽآﯾﻨﺪ. ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدن در ﺑﺎره آن ﻫﺎ ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ. راﺣﺖ ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺧﻮد زﯾﺎد ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽدﻫﻨﺪ. دوﺳﺖ دارﻧﺪ در ﺟﻤﻊ ،ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺪت زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن در ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﺻﺮف ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻏﻠﺐ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺪه ﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ. ﻣﺸﮑﻠﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﻮﺑﻮس و ﯾﺎ ﻣﺘﺮو ﻧﺪارﻧﺪ. -ﺗﻨﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖآن ﻫﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از آنﮐﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﺳﯿﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 -ﺗﻠﻔﻦ ،ﭼﺖ ،ﮔﻔﺖوﮔﻮی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اﻓﺮاد اﺳﺖ.

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اﻓﺮاد درونﮔﺮا ))Introverts
اﻓﺮاد درونﮔﺮا اﻧﺮژی ﺧﻮد را از درون ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و آن را ﺻﺮف دﻧﯿﺎی درون ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دﻧﯿﺎی درون ،آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ دروﻧﯽ ﮔﺬر ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ درک ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﻌﻨﯽ
اﯾﻦ ﺣﺮف آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ آدمﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ و ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ،آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد دﻧﯿﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺑﺮونﮔﺮاﻫﺎ.
درونﮔﺮاﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﻤﻊ ﮐﻮﭼﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن را در اﻃﺮاف ﺧﻮد دارﻧﺪ اﻣﺎ رواﺑﻂﺷﺎن ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻋﻤﯿﻖ و ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ.
ﻓﻬﺮﺳﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻓﺮاد درونﮔﺮا
 آن ﻫﺎ اﻧﺮژی را از درون ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و آن را ﺻﺮف درون ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﻫﻞ ﺣﺮف زدن زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ در ﺟﻤﻊ دوﺳﺘﺎن ﺻﻤﯿﻤﯽ و در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آن ﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدیدارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ آﻫﺴﺘﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 از ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدن رﺿﺎﯾﺖ دارﻧﺪ و در واﻗﻊ در دﻧﯿﺎی درون ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و ﺗﻔﮑﺮات ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ. از ﺑﻮدن در ﺟﻤﻊ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ ﭘﯿﺶﻗﺪم ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ. اﻫﻞ ﺳﮑﻮت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿﻤﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ آنﻫﺎ دﺷﻮار اﺳﺖ. ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﮐﺎﻣﻼ در ﻣﻮرد آن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﺑﺎﯾﺪ دﻻﯾﻞ ذﻫﻨﯽ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﮐﻢ ﺗﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و وﺳﯿﻠﻪ ﺷﺨﺼﯽ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺮوز ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از دﯾﺪ ﺑﺮونﮔﺮاﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺳﺮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.
 ﺗﻨﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آنﻫﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻘﯽ روی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻫﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺗﺎﻣﻞ و ﺗﻌﻤﻖ و ﺳﮑﻮت ﻫﺴﺘﻨﺪ. -ﮐﺘﺎب ،ﻣﺠﻠﻪ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ آنﻫﺎ اﺳﺖ؛ اﯾﻤﯿﻞ را ﺑﺮ ﺗﻠﻔﻦ و ﭼﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪای درونﮔﺮاﯾﯽ و ﺑﺮونﮔﺮاﯾﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪهاﯾﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ راﺣﺖﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﻌﺪ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد
را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎزﻫﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ از ﻫﺮ دو ﺑﻌﺪ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ را در ﺧﻮد دارﻧﺪ ،ﻣﻬﻢ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع در ﮐﺪام دﺳﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در اداﻣﻪ اﺷﺎره ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺑﻌﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ در
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع
ﺗﯿﭗﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ
ﮐﻪ درونﮔﺮا ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺮونﮔﺮا ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ .در ﻣﻘﺎﻻت آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺑﻌﺎد دﯾﮕﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﻧﻘﺶ ﺑﺮونﮔﺮاﯾﯽ و درون ﮔﺮاﯾﯽ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﺑﻬﺮوز ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻓﺮاد ﺑﺮونﮔﺮا را دارد و در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺑﺮونﮔﺮای ﻗﻬﺎر اﺳﺖ .او ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن او در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و دو اﻧﺘﺨﺎب در ﭘﯿﺶ رو دارد.
در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن از او ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم روز در اﺗﺎﻗﯽ آرام و ﺳﺎﮐﺖ ،اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻬﺮهوری ﮐﺎرﮐﻨﺎن را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﺎرآﯾﯽ و ﺑﻬﺮهوری
ﮐﺎرﮐﻨﺎن اراﯾﻪ دﻫﺪ و ﭘﺲ از اﺟﺮای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ،ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺳﻨﺠﯿﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮش ﮔﺰارش دﻫﺪ .او در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎر و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮش ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﻢ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺑﺮاﯾﺶ
ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮ از او اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﯿﻢ ﺗﺤﺖ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﺶ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ آدمﻫﺎ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن زﯾﺎدی ﺳﺮوﮐﻠﻪ ﺑﺰﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﻮﺛﺮی را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
دهﻫﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ را در
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ .او ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ زﯾﺎدی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺪام ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ ،از ﺣﺮفﻫﺎ ﺧﻮد اﯾﺪه ﻫﺎی
ﺗﺠﺎری ﺑﺴﺎزد ،دﯾﮕﺮان را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻫﺪاف ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد.
ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺑﺮونﮔﺮاﯾﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻬﺮوز ،او ﮐﺪام ﺷﻐﻞ را اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺷﮏ ﻧﺪارم
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻢﻋﻘﯿﺪه ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ دوم را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﻪ او اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪن در ﺷﻐﻠﺶ ﺑﺒﺮد .اﻣﺎ ،ﭘﺬﯾﺮش ﺷﻐﻞ اول ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ او ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ در ﺷﻐﻠﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ دﭼﺎر ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
ﺷﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ آدم ﺑﺮونﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﺗﺎﻗﯽ ﻣﺤﺒﻮس ﺷﻮد و ﺑﺎ آدم ﻫﺎ ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻋﺪاد
و ﯾﺎ ﺗﺌﻮریﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد.
ﺷﻐﻞ اول ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﺪهآﻟﯽ ﺑﺮای ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﯾﮏ درونﮔﺮا را دارد .او در
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
ِ
ﺳﺎزﻣﺎن اول ،اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯽآن ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ
او رﺟﻮع ﮐﻨﺪ .ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺪام ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ و ﺑﻬﺮوری
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﭙﺮدازد و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری اراﯾﻪ ﮐﻨﺪ .ﺟﻠﺴﺎت ﻃﻮﻻﻧﯽ او را ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ دو ﺳﻪ ﻫﻤﮑﺎر ،ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ و ﻋﻤﯿﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع درونﮔﺮاﯾﯽ و ﺑﺮونﮔﺮاﯾﯽ در ﺑﺤﺚ ازدواج ﻧﯿﺰ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ اﻓﺮاد درونﮔﺮا ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب
ﯾﮏ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮونﮔﺮا ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮونﮔﺮاﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب
ﯾﮏ درونﮔﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺴﺮ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻋﻤﻖ اﻧﺪﯾﺸﻪ و آراﻣﺶ او ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻬﺮه را ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﮑﻤﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻫﻢ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﭘﺲ از ازدواج ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺮای دﯾﮕﺮی
ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ درونﮔﺮاﯾﯽ و ﺑﺮونﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ دارﻧﺪ ،دﯾﺮ ﯾﺎ زود ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﻣﺰاﺣﻢ و آزاردﻫﻨﺪه
ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺟﻨﮓ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ ،درون ﮔﺮاﯾﯽ و ﺑﺮونﮔﺮاﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﻌﺪ از ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در
زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد .اﻣﺎ ،اﯾﻦ ﺑﻌﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﻌﺪﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ در ﻫﻤﯿﻦ اﺑﺘﺪا ،در ﺗﺸﺨﯿﺺ

ﺑﻌﺪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﻮد و ﯾﺎ دﯾﮕﺮی اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺸﺖ اوﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻨﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎ ﮐﺞ ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﻌﺪ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد را در
ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورﯾﻢ.
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