
 آرمان گراها)طالبی پرتالش و با انگیزه، خوش قلب و با مهارت ارتباطی قوی(

 خصوصیات طالب آرمان گرا:

ها به رشد معنوی گرایان است. آنهای شخصیتی آرمانترین ویژگیصلح، صداقت، اتحاد انسانی و تمامیت و یکپارچگی معنوی جزو مهم
گرایان به و دوست دارند به دیگران کمک کنند تا به باالترین درجه رشد دست پیدا کنند. آرماندهند ها بسیار اهمیت میخودشان و سایر انسان

 .دهندهای انسانی وجود خودشان و دیگران اهمیت می ّپرورش جنبه

 های ارتباطی قویمهارت

رتباطی عمیق و معنادار برقرار کنند. به کند دیگران را خوب بفهمند و با سایرین اکمک می طالبها از ماهیت انسان به این درک باالی آن
کنند و اغلب های تغییر و تحول را ارائه میگرایان ایدهآرمان .بخش تغییرات مثبت در دیگران شوندتوانند الهامهمین دلیل در بسیاری از موارد می

 .رساندها سود میتوانند مسبب رویدادهایی شوند که به طیف وسیعی از انساناوقات می

 طلبقلب و صلحشخو

برنده بازی کنند و -این افراد دوست دارند با دیگران به شکل برنده .کنندطلبی هستند و از دشمنی و رقابت با دیگران دوری میها افراد صلحآن
بازی کنند و با کالم توانند نقش واسطه برای برقراری صلح و آشتی را بین دیگران گراها خیلی خوب میگیرند. آرمانمنافع همه را در نظر می
 .شان دیگران را بر مدار دوستی قرار دهنداثربخش و مهربانی ذاتی

 معناگرا و عمیق

ها دنیای درونی غنی دارند و برایشان مهم است به دیگران هم کمک کنند تا به دهند. بسیاری از آنها به معنا و زندگی عمیق بسیار بها میآن
دهند. این افراد در گراها به هماهنگی ظاهر و باطن و به طور کلی صداقت افراد اهمیت زیادی میند. آرمانباالترین حد رشد خود دست پیدا کن

 .توانند به طور شهودی رفتارهای تصنعی و دروغین دیگران را شناسایی کنندبسیاری از موارد بینش عمیقی نسبت به سایرین دارند و می

 پرتالش و با انگیزه

شان بسیار که افرادی شهودی هستند به الهامات و آرزوهای درونیها به دلیل اینلی خوبی از احساسات و عواطف دارند، آنگراها درک خیآرمان
ها با انگیزه فراوان در راه . آنشودها برای رسیدن به اهدافشان میکنند و گاه این الهامات و آرزوها تبدیل به انگیزه و موتور محرک آنتوجه می

 .کنندآن چه برایشان مهم و معنادار است تالش میرسیدن به 

 محیط کار دوستانه و خالق

ا وقتی که آنه شخصی و عمیق با دیگران برقرار کنند، ضمنا گیرند دوست دارند روابطقرار می و تحصیل وقتی در محیط کار گروه از طالباین 
گراها دوست دارند محیط و رضایت درونی بیشتری کار خواهند کرد. آرمان بازدهیا دهند معنا و مفهومی پیدا کنند، ببتوانند در کاری که انجام می

 گروهیتوافق و هماهنگی الزم را برای رسیدن به اهداف  توانند در محل کار بین اعضاءها میصمیمانه و دوستانه باشد. آن خالق، اطرافشان
 .ایجاد کنند

 


