
 پشتیبان ها  )طالب سخت کوش و برنامه ریز با مسئولیت پذیری و ثبات باال(

 خصوصیات طالب پشتیبان :

های تازه را امتحان کنند، که بخواهند در کارشان روشدهند و بیش از ایناند اهمیت زیادی میهایی که قبال کسب کردهبه تجربهدسته این 
دانند تر است و میداده است استفاده کنند. چون در این صورت خیالشان راحتکه خوب هم جواب میهای قبلی دهند از همان روشترجیح می

 .شوندای مواجه نمیکه حداقل با شرایط ناشناخته

 کوشی و پشتکارسخت

دسته های مهم این دواژههای قبلی درس گرفت و اشتباهات گذشته را تکرار نکرد. یکی از کلید که باید از تجربهنداراین دست از طالب باور 
های دانند و اعتقادی به موفقیتهایشان را تالش مداوم و پیوسته میها راه موفقیت و رسیدن به خواستهپشتیبان  ت.کوشی و پشتکار اسسخت

فراغت گران فضایی از این است که با تالش و احترام گذاشتن به قوانین، برای خود و دی دستههای اصلی این یک شبه ندارند. یکی از دغدغه
شوند که بتوانند شوند احساس امنیت دارند و زمانی روی اوضاع مسلط میها وقتی روی اوضاع مسلط میرا فراهم کند. آنبال و امنیت خاطر 

احترام به قوانین و  البگونه طهای مهم این ها و استانداردهای تعیین شده پیش ببرند. بنابراین یکی دیگر از ویژگیریزیکارها را مطابق برنامه
 .هاستچارچوب

 ریزینظم و برنامه

توان بر اوضاع اطراف مسلط شد و مطابق برنامه کارها را به پیوسته و با ثباتی داشته باشد که در آن می قانونیها دوست دارند زندگی پشتیبان
نمود  طالب پشیبانهای زندگی ی جنبهاین در همه .کنندبرای داشتن آن تالش می این طالباین یعنی ثبات و امنیت. چیزی که پیش برد، 

هند با تالش پیوسته شوند، ترجیح میمی تبلیغشوند دوست دارند این رابطه پایدار و بدون تالطم باشد، اگر وارد دنیای ای میدارد. اگر وارد رابطه
 ند. خود را زیادتر کن تجربهاما مداوم و قدم به قدم 

 پذیریمسئولیت

شود با کمال دقت و وجدان ها محول میای به آنهاست. وقتی وظیفهپذیری باالی آنمسئولیت این قشر از طالب های مهمیکی از ویژگی
بسیار مهم است  هدست بندی برای ایندهند. نظم و زمانها خواسته شده تحویل میدهند و کار را دقیقا همان طور که از آنرا انجام میآن درونی

جا که به جزئیات توجه زیادی دارند معموال کارشان  دهند. ضمنا از آنهای مشخص و معلوم انجام میبندیو اغلب کارهایشان را در همان زمان
ها برای دستورالعمل دهند قوانین وشود و ترجیح میها کم میآن بازدهینظمی برنامگی و بیدهند. اما در بیرا با دقت و بدون نقص انجام می

 .پیش بردن کار، مشخص و شفاف باشد

 ثبات و پیوستگی

ها و شان با روال مشخص و معلوم مواجه شوند و رو در رو شدن با ناشناخته، زندگی، مدرسه و محل حضوردوست دارند در محیط کار هاپشتیبان
و رسوم اجتماعی و قراردادهای پذیرفته شده و رایج در اجتماع بسیار  ها به آدابها خوشایند نیست. پشتیبانبینی نشده برای آنشرایط پیش

های اجتماعی مثل آیین .های سنتی احترام بگذارندگذارند و از بقیه هم انتظار دارند برای داشتن ثبات و امنیت به این چارچوباحترام می
 .آنهاست ماوادگی و اجتماعی بسیار مورد احترهای خاندورهمی


