
 خردگراها)طالب نظریه پرداز، عاشق معلومات و نقاد و استراتژیست(

 خصوصیاتی دارند؟ طالب خرد گرا

برتر بودن و تالش برای این دست از طالب  دانند. برایمنطقی هستند که راه حل مشکالت را پیروی از عقالنیت و منطق می طالبیخردگراها 
ها دوست دارند از امکاناتی که در اختیارشان است به بهترین شکل استفاده کنند و در هر کاری تبدیل به سرآمد شدن اهمیت زیادی دارد، آن

خواهند اشند. اگر میها را به خود جلب کرده، دوست دارند بیشترین اطالعات را در مورد آن داشته ببهترین شوند. اگر موضوعی علمی توجه آن
شان رشد شخصی است، تمام و کمال در این زمینه مطالعه کنند. اگر هدفها نگاه میرا رشد دهند، به بلندترین قله امور خود و کارهایشان

 .ها در کسب دانش و توانمندی تمامی نداردکنند. جدیت آنمی

 عطش کسب معلومات

دهند و دوست دارند در این شان را به خود جلب کرده است بسیار اهمیت میموضوعاتی که توجهخردگراها به دانش و کسب اطالعات در مورد 
ها در مورد مسائل و موضوعاتی که به نظرشان مهم است با دقت فکر تر باشد. آنرده خودشان بیشتر و کاملها معلوماتشان از افراد همزمینه

ای موفق استفاده کنند. چه این مجموعه در محل کارشان باشد، چه رای ساختن مجموعهکنند و دوست دارند از هوشمندی و درایتشان بمی
ها دوست دارند از اصول منطقی و ای از اصول برای آموزش و یادگیری و چه در محیط خانواده و برای تربیت فرزندان. در هر صورت آنمجموعه

 .شان استفاده کنندخالقانه برای رسیدن به اهداف

 راتژیکنگاه است

ا آنه ها در دیدن احتماالت مختلف و نتایج احتمالی رویدادها و تصمیمات است. در نتیجههای مهم خردگرایان توانایی آنیکی از مهارت
به مسائل نگاهی کالن و بلند مدت است و از هر تصمیم یا اقدام انتظار بهترین و اینگونه طالب شوند. نگاه ریزهای خیلی خوبی میبرنامه

 .شوند که به آن برسندتر باشد، خردگراها بیشتر مصمم میترین نتیجه ممکن را دارند. هر چه هدف و چالش بزرگاسبمن

 پردازگر و نظریهتحلیل

های طبیعی را درک کنند، به همین دلیل در بسیار قوی دارند و دوست دارند مسائل پیچیده مربوط به سیستم علمیها هم ذهنیت بسیاری از آن
این  توانند بسیار موفق باشند. میل به دانستن و پیشرفت به، علوم تجربی و علوم انسانی و فلسفه میعقلیهای علمی مثل پژوهش، علوم ینهزم

 .های علمی و پژوهشی داشته باشندکند رشد قابل توجهی در زمینهکمک می دست از طالب

ها به اصول منطقی و عقالنی است. به همین دلیل اگر برای موضوعی نتوانند نخردگرایی و توجه آ این گروه های مهمیکی دیگر از ویژگی
دهد. مثال بسیاری از آداب و رسوم سنتی که صرفا به دلیل قدمتشان از دست می آنها دلیلی منطقی پیدا کنند، آن موضوع اهمیت خود را در نظر

 .کنندها نگاه میاست و با دیدگاهی نقادانه نسبت به این آیین فایده و نامعقولبی این طالب گیرد از نظرمورد پیروی قرار می

 جویی و تفکر نقادانهرقابت

ها به های آنی رقابت است. در صورتی که تواناییوکار مسئلههایی مثل تحصیل و کسبی خردگراها در موقعیتدهندهیکی از عوامل انگیزه
یابد و تمام تالش ها قرار بگیرد، انگیزه خردگراها برای علمکرد بهتر افزایش میراه آنسر  قدرتمندچالش گرفته شود و رقیبانی شایسته و 

ای دارند که در های خالقانه و نوآورانهایده. این گروه طالب ها باالتر از رقیبان استکنند تا ثابت کنند دانش و کارآمدی آنخودشان را می



های توانند خارج از چارچوبها شود. این افراد به خوبی میی فعالیت آننیادین و مثبت در حوزهتواند منجر به تغییراتی ببسیاری از موارد می
 .هایی خالقانه برای حل مسائل ارائه کنندمتداول بیندیشیند و روش

 


