
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 عجل فرجهمآل محمد و حمد و اللهم صل علی م

 

 وامعطرح گسترش اقامه نماز در ج

 1سمیه افشار

نماز به عنوان زیباترین نوع ستایش، با مصداق عینی و شاکله عبودیتی در قالب نمازهای واجب و مستحبی 

 بهترین نوع عبودیت را به تصویر کشیده است.

های تحقق آن در الزم است با در نظر گرفتن ویژگی ،از خلقت جامه تحقق به خود بپوشدبرای آنکه هدف 

دستگاه ارائه شده  سطح جامعه دستگاهی ارائه نماییم که در شرایط مختلف قابل بهره برداری و کاربرد باشد.

 با توجه به هدف فوق طراحی شده است.

-تدوین شده است و برای خوانش بهتر و درک مولفه متن پیش رو بر اساس مقاله دستگاه نظام مراتب دین

های یاد شده در پژوهش فوق الذکر، به منبع مذکور مراجعه گردد. عالوه بر مولفه الزم استهای اصلی 

 نماید.ضروری بوده و کاربرد دستگاه ارائه شده را میسر میپیش فرض  زیر به عنوان هایمولفهتوجه به 

 2توجه به مراتب رشد -

  رشدمراحل 

 دوره اول رشد: پیش از تولد تا آغاز تکلم؛ ظهور والیت و تادیب -1

 دوره دوم رشد:از تکلم تا بلوغ؛ ظهور مشورت و ادب -2

 دوره سوم رشد: از بلوغ عقلی تا بلوغ عاطفی؛ آراستگی به آداب و احسان -3

                                                           
1
 s_afshar_60@yahoo.comکارشناس ارشد رشته جامعه شناسی گرایش مطالعات فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ  

2
رشد تفکر اجتماعی و های های استخراج شده از کتب  دورههای رشد و بر اساس مولفهشده از کتاب معیار موارد ذکر 

منظومه رشد؛ قابل پیگیری و بررسی کامل است. لذا برای خوانش دستگاه ارائه شده در این طرح توجه به این موارد و استفاده 

 از آن ضروری است.



 دوره چهارم رشد: بلوغ عاطفی؛ دوره اکرام و تالیف -4

 های هر دورهویژگی 

 متناسب با هر دورههای مهارت 

 نیازهای هر دوره 

 غایت هر دوره 

  قالب ادبی و بیانی هر دوره 

 توجه به سن طبیعی -

 دوره جنینی 

  سالگی(==== اواسط دوره اول رشد 2تولد تا تکلم )صفر تا 

 ( اواخر دوره اول رشد 5تا  3آغاز کالم =======)سالگی 

  :سال ========== اوایل دوره دوم رشد 11تا  6ابتدایی 

  :سال======== اواخر دوره دوم رشد 14تا  12راهنمایی 

  :سال======== اوایل دوره سوم رشد 17تا  15دبیرستان 

  :سال======== اواخر دوره سوم رشد 18پیش دانشگاهی 

 19  سالگی============دوره چهارم رشد 28تا 

 توجه به جنسیت -

 مونث 

 مذکر 



 3توجه به بستر  -

 ر اسالیجامعه با حاکمیت: اسالمی، غی 

 توان به داخل و خارج تقسیم کرد.که می

 :مناطق شهری و غیر شهری 

 ها، کالن شهرها، شهرها،مناطق شهری: پایتخت، مراکز استان 

 هاها، ایالت و عشایر، شهرکها، آبادیها، روستا، دهمناطق غیر شهری: حاشیه شهر 

 هاها و غیر شهرسطوح اجتماعی شهر 

  روابط در داخل بیتخانواده و بیت: سطوح 

  مساجد: محله، مخاطب، امام جماعت 

   :مدارس دولتی، غیر دولتی منظقه آموزش و پرورش،مدارس 

 ...و غیره 

جوامع مختلف، سنین مختلف، آید که برای حاصل می ای، دستگاه پیشرفتهاز ضرب این مولفه ها با یکدیگر

 کارکرد خواهد داشت.و بسنترهای مختلف اجتماعی های جنسیتی با توجه به نقش

 های رشد به عنوان عامل ثابت در هر بستر به شرح زیر قابل بررسی و پیگیری است.مراحل و دوره

 الزم به ذکر است توجه به اقتضای جنسیتی باید در هر دوره رشد لحاظ گردد.

ذکر شده، و نمودار سوره مبارکه ماعون؛ دستگاه در ادامه با آوردن نمودار دستگاه نظام مراتب دین از مقاله 

 گردد.های یاد شده ارائه میگسترش نماز در جامعه با توجه به مولفه
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کامل قابل پیگیری و بررسی هنر خوب زیستن با دیگران، ...  -تدبر در ساحت جامعه، تفکر اجتماعیب موارد ذکر شده از کت 

عالوه بر آن جهت  است. لذا برای خوانش دستگاه ارائه شده در این طرح توجه به این موارد و استفاده از آن ضروری است.

های اجتماعی از منظر قرآن تکمیل این بخش از طرح و رسیدن به یک حد اجماع،  نیاز به تالیف کتبی در راستای انواع بستر

 باشیم.کریم می



 بررسی عوامل ایجاد تکذیب دین در ابعاد فردی و اجتماعی  رویت تکذیب دین 

 نمودار سوره

 

 

 

 

 دع یتیم +  ال یحض علی طعام المسکین    

 عامل                                                                     اقتضاء آفرین                                  

 

 

 منع ماعون+ ریا   

 

 

پایین به باال با عامل این چرخه و مراتب رو به  ها اقتضاء آفرین هستند و در سیردر سیر باال به پایین، مولفه

 4رو هستیم.
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 1394له دستگاه نظام مراتب دین از منظر سوره مبارکه ماعون، سمیه افشار، برگرفته از مقا 

 تکذیب دین

 

 سهو در نماز

 

 یرأ



 دستگاه نظام مراتب دین:

 

 أ                                                                                              

 

 فا                           رأی                                                                               

 ادراک                                                                                    

 

 اقتضاء آفرین                                                                                                                    

 

 نماز           توجه                                              رفتاردع یتیم                                                      

 عامل                                                                                                          

 منع معونه                     عدم حض اطعام مسکین                       ریا                               سهو                                   

 

 

 

 دین

 صدق/

 کذب

 توبیخ نفی



 بر اساس دستگاه نظام مراتب دین نماز در جامعه دستگاه گسترش

 

 أ                                                                                              

 

 رأی فا                                                                                                         

 ادراک                                                                                  

 دوره سوم رشد      

                                                                   

 دوره دوم رشد اواخر 

 نماز           توجه                                                 رفتار     دع یتیم                                               

 

 سهو                 منع معونه                                  ال یحض                                                     ریا                                                     

 رشد واخر دوره اول رشد، اوایل دوره دوما                                                                                                  

 

 دین

 صدق/

 کذب

 توبیخ نفی



 

 

                                                                                

  أ ادراک 

 فا 

 توجه   

 رفتار  

 رأی  

 

 دراکا                                                                                                            

 

 صل 

 ادراک توجه                                                                                                                                                

   ریا رفتار                     دع                                                                                

 توجه رفتار  ادراک 

  سهو  توجه  معونه 

 ال یحض رفتار 

 

 



 هر دستگاهی از یک نقطه با دستگاه دین در ارتباط است.شود، همانگونه که در شکل مشاهده می

 :بنابراین

این بدان معناست  کند.دستگاه صدق/کذب از نقطه تفکری )رأی( با سطح ادراکی دستگاه دین اتصال برقرار می  -

که برای اصالح دینداری در سطح ادراکی باید قوه بینایی در سطوح مختلف تا رسیدن به سطح روئت را تقویت 

 کرد. 

ده و بروز کامال رفتاری است با سطح رفتاری که به معنای دفع شدید بو دستگاه امر و نهی نیز از قسمت دعّ -

کند. این بدان معناست که برای ورود به عرصه رفتاری در حوزه دینداری باید دستگاه دین اتصال برقرار می

نسبت به رفتارهای سطح اجتماعی و تعامالت اجتماعی توجه نشان داد. درواقع اصالح این قسمت منجر به 

 شود.داری در اجتماع میباالتر رفتن سطح رفتاری دین

دستگاه توبیخ و تشویق از قسمت ریا که بعد توجهی یک رفتار است با سطح توجهی دستگاه دینداری اتصال  -

برقرار کره است. این بدان معناست که برای اصالح سطح توجهی دینداری باید در باب ریا و اعمال و رفتار 

 خود را به اصالح آن قسمت معطوف داشت. ریاکارانه از بعد توجهی واکنش نشان داد و توجه

ای اعمال ابعاد گسترده در ارتباط بادرواقع بنا بر دستگاه مورد بحث، دینداری با سه زاویه ادراکی، رفتاری و توجهی 

 سازد.نسبتی با دستگاه دین برقرار می ،دهد که هر عملمینتیجه 

 

 

 

 

 

 



 های آن:های مورد بررسی و مولفهنحوه عملکرد دستگاه

 سمت سطح کل دستگاه بر اساس چرخه عملکرد عاملی است، بدین معنا که از رفتار شروع شده و سپس به 

 کند. این نوع چرخش در تمام اجزاء دستگاه قابل روئت است.و نهایتا سطح ادراکی حرکت می یتوجه

  باشد که نسبت خود میهر دستگاه، جزئی از دستگاه کل نظام دین است که هر دستگاه دارای محور خاص

 سازد.خاصی با دستگاه مرکزی برقرار می

 است. اجزاء دارای موضوع محوری و ارکانهایی است که این خود دارای خرده نظام ،هر دستگاه جزء 

 .سطوح رفتاری، توجهی و ادراکی در هر خرده دستگاه نیز قابل مشاهده است 

 ره، نحوه رفتار، توجه و سطوح ادراکی در هر جزء متفاوت های هر دوره رشد و غایت هر دومتناسب با ویژگی

 خواهد بود و قابل مصداق یابی است.

 های همان دستگاه دارای نقاط اتصال و تالقی است که در هر خرده دستگاه دستگاه بزرگتر با خرده دستگاه

 عرصه اجرا باید به این اتصاالت توجه کرد.

 ها قابل بررسی است. و برای اجرایی شدن طرح الزم است به دقت ظامنمودار رشد در تمام این مسیر و خرده ن

 های رشد در کتب معیارهای رشد و منظومه رشد توجه الزم مبذول گردد.به مولفه

 

 



 

 صدق/ کذب

 

 دستگاه صدق/ کذب

 

 

 سیر رشد ادراک 

 

                 

                     

 دوره سوم أ                                                                                                   

 توجه 

 دوره چهارم رفتار 

 ادراک 

  ادراک 

 رأی فا                                                                          

 

 دوره دوم رشد توجه رفتار توجه رفتار 

 

 

 

 

 دوره اول رشد 

 



 نحوه عملکرد دستگاه صدق

 دستگاه صدق و کذب، دارای سه خرده دستگاه با محوریت )أ، فا و رأی( است. 

نان کرده و چکه حالت استفهامی دارد، استفهام به عنوان مدیر این خرده دستگاه عمل « أ»خرده دستگاه اول، با محوریت 

باشد. این بدان معناست که در این قسمت هدف راه توجه نفسانی در ساختار وجودی انسان، هدایتگر این قسمت می

 ادراک            شود.افتادن قدرت تفکر و تعقلی است و چرخه رفتار تا ادراک با مدیرت تفکر و عقل هدایت می

 های دیگر دستگاه صدق و کذب خرده دستگاه هایی بااین خرده دستگاه، در قسمت

 تالقی و اتصال دارد. 

 توجه بدین معنا که زاویه و قسمت رفتار این خرده دستگاه، با قسمت 

 رفتار باشد اتصالمی« فا»ادراکی خرده دستگاهی که محوریت آن 

 برقرار کرده است.

 ای عمل کرد.و ادراکی در خرده دستگاه نتیجهبدین تر از بعد رفتاری در خرده دستگاه استفهامی، باید به نح

این بدان معنا است که در بعد عمل و اجرایی، باید به این اتصال و تالقی متناسب با جنسیت و دوره رشد و بستر عمل 

 توجه داشت.

ادراکی از طرف دیگر در قسمت و زاویه توجه خرده دستگاه استفهامی، اتصال و تالقی با خرده دستگاه روئت در سطح 

 شود و این بدان معنا است که در اجرای طرح باید این ارتباط را مد نظر قرار دهیم.دیده می

ها و ارتباط دستگاهنتیجه اینکه در اجرای طرح باید به زوایای مختلف هر خرده دستگاه و نحوه اتصال آن با دیگر خرده

 هر قسمت با دستگاه کل توجه الزم مبذول گردد.

در ، باید در نظر داشته باشیم نقشه عملیات اجراسازی طرح مذکور را داریماگر در دوره سوم رشد قصد به طور مثال 

به نحوه وارد شویم و در بعد رفتاری ز بعد رفتاری ابتدا ا کذب است. و بنا بر نقشه بایددستگاه صدق و این دوره رشد 

های است که جمالت، رفتارها و عملکردها و واکنش ادراکی با محوریت نتیجه و شرط باید عمل ردد. این بدین معنا



ای و شرطی به خود گیرد جهت نیل به غایت و مقصد توانمند شدن رفتاری باید در سطح ادراک فرد باشد و غالب نتیجه

 در قوه استفهام دستیابی به فهم و تفکر فردی.

طی این مرحله باید به تالقی توجه با محوریت در ادامه و مرحله بعد نیز به همینگونه باید عمل شود. یعنی پس از 

 توجه کنیم.« رأی»استفهام و تالقی آن با سطح ادراک با محوریت 

 

موضوعیت داشته و در چرخه مذکور باید نتیجه و شرط، نتیجه « فا»با محوریت  صدق و کذب در قسمت دیگر دستگاهِ

نوع رفتار، توجه و ادراک در این سطح، برای دستیابی به نتیجه و نتیجه و شروط مد نظر قرار داده شود. در واقع هر 

 ادراکی                توان رد پای آن را مورد توجه قرار داد.شرط است که در هر دوره رشد می

 در این خرده دستگاه، قسمت ادراک با خرده دستگاه استفهامی تالقی دارد

 قسمت رفتاری خرده دستگاه روئت که در باال توضیح آن آمد و در قسمت توجه با

 تالقی بوجود آمده است.« رأی»با محوریت 

 

کند. این بدان در جزء دیگر این دستگاه، با خرده دستگاهی مواجه هستیم که مولفه روئت آن را مدیریت و هدایت می

 ادراک                                  معنی است که با بررسی واژه روئت باید تفکر و تعقل و انواع روئت 

 و با رویکرد توجهیمتناسب با سن را در این قسمت لحاظ کرد 

 نسبت به این خرده دستگاه برخورد کرد. 

 در این خرده دستگاه، قسمت ادراک با قسمت توجه در خرده دستگاه استفهامی       رفتار                            توجه

تر شرح آن ای اتصال برقرار کرده است. که پیشبا قسمت توجهی خرده دستگاه نتیجه تالقی دارد و در قسمت رفتار

 آمد.

فا   

رأی   



ی، توجهی متناسب با دستگاه ارائه شده، هر جزء دارای تناسب خاصی است که بیشترین اهمیت هر سطح رفتاربنابراین، 

این بدان معنا است که در مثلث با محوریت همزه استفهام،  ه اصلی است.متناسب با نقش و ادراکی در آن دستگاه

راکی است و در مثلث با محوریت فا، بیشترین تاکید بر سطح رفتاری است و مهمترین سطح و تمرکز دستگاه بر سطح اد

و  های تالقیو البته در هر یک محل شود.در مثلث با محوریت رأی بیشترین تعادل بین سطوح مورد نظر مشاهده می

 ها باید در نظر گرفته شود.ارتباط با دیگرخرده دستگاه

توان بحث را تر استخراج شود، کارکرد هر جزء بیشتر آشکار شده و مصداقی تر میهای هر دوره رشد دقیقهرچه مولفه

 5پیگیری کرد.
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نهی/ امر  

 

 دستگاه سلبی و ایجابی

 

 

 

 سیر رشد ادراک 

 

                 

                     

 دوره سوم دع                                                                                                   

 توجه 

 دوره چهارم رفتار 

 ادراک 

    ادراک 

 حض معونه                                                                          

  

 دوره دوم رشد توجه رفتار توجه رفتار 

 

 

 

 

 دوره اول رشد 



 نحوه عملکرد دستگاه سلبی / ایجابی

 مدل سلب اینی است. در ابعاد سلبدارای سه خرده دستگاه با محوریت )دع، معونه، ال یحض(  ،سلبی و ایجابیدستگاه 

 شود تا باور به عینیت تبدیل شود.اعمال ایجابی و سلبی باعث میشود. در مرتبه بیرون انسان مطرح می

به عنوان مدیر این خرده دستگاه  و رد کردن به زور و جفا دارد،راندن که حالت « دع»خرده دستگاه اول، با محوریت 

باشد. این بدان معناست که در این عمل کرده و چنان توجه نفسانی در ساختار وجودی انسان، هدایتگر این قسمت می

 ی( است.آنها )در حالت سلب جذب افراد )در حالت امری( و یا راندنقسمت هدف 

و ممکن است بروزات مختلف  دفع کردنی است که همراه با شدت، سختی و بدون مدارا  است این حالت دع کردن،

 داشته باشد.                                                                                                           ادراک

 های دیگر دستگاههایی با خرده این خرده دستگاه، در قسمت

 تالقی و اتصال دارد.  سلبی و ایجابیدستگاه 

 توجه                                                            بدین معنا که زاویه و قسمت رفتار این خرده دستگاه، با قسمت 

 رباشد اتصال                 رفتامی« معونه»خرده دستگاهی که محوریت آن  ادراکی

 است اتصال دارد.« ال یحض»و قسمت توجهی آن با قسمت ادراکی خرده دستگاهی که محوریت آن  برقرار کرده است.

« الیحض»و  «معونه»»های نحو ادراکی در خرده دستگاه ، باید به«دع»د رفتاری و توجهی در خرده دستگاه بدین تر از بع

 عمل کرد.

اجرایی، باید به این اتصال و تالقی متناسب با جنسیت و دوره رشد و بستر عمل این بدان معنا است که در بعد عمل و 

 توجه داشت.

ها و ارتباط دستگاهنتیجه اینکه در اجرای طرح باید به زوایای مختلف هر خرده دستگاه و نحوه اتصال آن با دیگر خرده

 هر قسمت با دستگاه کل توجه الزم مبذول گردد.

 



یا اخالل در جریان ایجاد عذر به این معنی است که  «منع معن»با محوریت  سلبی و ایجابیدستگاهِ  در قسمت رفتاری

 کند.برای آنچیزی است که مالیمت و اعتدال و سهولت در زندگی مردم ایجاد می انجام یک کار

سلبی و حالت عکس آن در قسمت  را با این محوریت در قسمتدر چرخه مذکور باید هر نوع رفتار، توجه و ادراک 

 ایجابی مد نظر قرار دهیم.                                                                                ادراک

 تالقی دارد «دع»در این خرده دستگاه، قسمت ادراک با خرده دستگاه 

 «ال یحض»ده دستگاه که در باال توضیح آن آمد و در قسمت توجه با قسمت رفتاری خر

 تالقی بوجود آمده است.

 توجه رفتار 

 کند. آن را مدیریت و هدایت می «ال یحض»ستگاهی مواجه هستیم که مولفه این دستگاه، با خرده د در قسمت توجهی

رسیدگی به حضّ بر طعام مسکین به معنای در نظر نگرفتن تعینات اجتماعی و منظر نامطلوب مردم در تشویق ال ی

 .                                                                                                      ادراکمساکین است

  منظور عدم شویمن بدان معنی است که با بررسی واژگان متوجه میای

 تحریک و تشویق و برانگیختن است. 

 «دع»در خرده دستگاه قسمت توجه در این خرده دستگاه، قسمت ادراک با 

 توجه                              رفتار                                قی داشته که در قسمت اول ذکر شد و در قسمت رفتارتال

 ح آن آمد.تر شراتصال برقرار کرده است. که پیش« منع معن»دستگاه  با قسمت توجهی خرده

 

 

 

 

 

 منع معن 

ال  

 یحض



 

تشویق/ توبیخ  

 

 دستگاه توبیخ و تشویق

 

 

 سیر رشد ادراک 

 

                 

                     

 دوره سوم صل                                                                                                   

 توجه 

 دوره چهارم رفتار 

 ادراک 

    ادراک 

 سهو ریا                                                                          

  

 دوره دوم رشد توجه رفتار توجه رفتار 

 

 

 

 

 دوره اول رشد 



 نحوه عملکرد دستگاه توبیخ / تشویق

دارای سه خرده دستگاه با محوریت )عدم صل، ریا، سهو( در ابعاد توبیخی « ویل»با محوریت دستگاه توبیخ و تشویق، 

برای مذمت شدید یا دعایی  باشد.معنای بالی شدیدی است که بسیار نزدیک به هالکت میبه  توبیخمدل این است. 

-بنابراین متکلم فعلی را اظهار می 6مقام انشاء غیر طلبی است.شود. و در اینجا در برای ضرر رسیدن به کسی استفاده می

 تواند شاهد آن فعل قرار بگیرد.کند بدون آنکه مخاطب در معرض تصدیق و یا تکذیب باشد، و می

به معنای عبادت مخصوص است و در عربی به  «صل»باشد. می« صل»با محوریت در قسمت ادراک، خرده دستگاه اول، 

در این خرده «صل» شود.و معنای ریشه آن مطلق ستایش زیباست که شامل تحیت و سالم و ... می آن نماز گویند

باشد. این عمل کرده و چنان توجه نفسانی در ساختار وجودی انسان، هدایتگر این قسمت میبه عنوان مدیر دستگاه 

 یا برگزار کنندگان صل است. توبیخ شدید و یا تشویق کوتاهی کنندگان وقسمت هدف بدان معناست که در این 

 ادراک       های دیگر این دستگاه دارای نقاط تالقی است.هایی با خرده دستگاهاین خرده دستگاه، در قسمت

 که محوریت آن در قسمت رفتار با قسمت ادراکی خرده دستگاهی« صل»خرده دستگاه 

 توجهی آن نیزو قسمت  برقرار کرده است. باشد اتصالمی« ریا»

 است اتصال دارد.                                                توجه« سهو»محوریت آن با قسمت ادراکی خرده دستگاهی که 

 رفتار                              ، «صل»از بعد رفتاری و توجهی در خرده دستگاه  بنابراین

 عمل کرد.« سهو»و « ریا»»های باید به نحو ادراکی در خرده دستگاه

 

ا در انظار مردم کسانى که عبادت ربه این معنی است که « ریا»با محوریت  توبیخ و تشویقدر قسمت رفتاری دستگاهِ 

 .دهند تر انجام مىو یا در انظار بهتر و غلیظدهند،  انجام مى

                                                           
6
 های تدبر ادبیروش 8های تدبر در قرآن ج آموزش روش 



و حالت عکس آن در قسمت  در قسمت توبیخیاک را با این محوریت در چرخه مذکور باید هر نوع رفتار، توجه و ادر

 مد نظر قرار دهیم.                                                                                ادراک تشویقی

 تالقی دارد« صل»در این خرده دستگاه، قسمت ادراک با خرده دستگاه 

 «سهو»رفتاری خرده دستگاه با قسمت  که در باال توضیح آن آمد و در قسمت توجه

 تالقی بوجود آمده است.

 توجه رفتار 

 

 کند. آن را مدیریت و هدایت می« سهو»اهی مواجه هستیم که مولفه در قسمت توجهی این دستگاه، با خرده دستگ

 یا اراده بر انجام آن بوده است. که انجام آن قصد شده بود و است غافل شدن از عملیمعنای سهو به 

 ادراک                            «صل»در این خرده دستگاه، قسمت ادراک با قسمت توجه در خرده دستگاه 

 تالقی داشته که در قسمت اول ذکر شد و در قسمت رفتار     

 تر شرح آن آمد.اتصال برقرار کرده است. که پیش« ریا»با قسمت توجهی خرده دستگاه 

 

 توجه رفتار 

ها در نظام مراتبی و نمودار منظومه رشد ها و به تبع آن، خرده دستگاهتر ذکر شد هر یک از این دستگاهکه پیشهمانگونه 

 باشد.و متناسب با بستر قابل بررسی و اجرا می

شود که جهت مطالعات تکمیلی الزم است به منبع ارائه می در ادامه نمودار مراحل رشد برگرفته از کتاب معیارهای رشد

 مراجعه شود.
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 نمودار دوره یک از مرحله یک:

 

� 
   

   
 

   
   

  
   

   
   

   
  

   
   

  
 

    :
1.                                
2.                
3.                            

       

                   
                   

 

                 
      

    
       

          
      

 

           
                   

      

              
        

      
     

      

             

    �     
   �      

*                                         
                      )                  :     
                                             

                                        ...(

 *                                       

*                                                

 *                                        :

                                             
                          )            (  
          )           (               
                   

      
         

  
         

  
          

 
)         

     
 

             
 (

      
         

  
         

  
        

)         
     

                   
 

              
     

          
      

 (

      
            

 )    
                  

             
 (

     :

هب نآ هب لیامت مدع ای جاودزا رد ریخ ت

 ندرک هدروآرب هلمج زا فلتخم لیالد 

 مدع لیلد هب عورشمان قرط هب اهزاین

یسنج لیم بوکرس،اوقت تیاعر

هب رادیاپان ای قفومان یاه جاودزا عوقو 

 ققحت مدع هلمج زا فلتخم لیالد

 زا ریغ ییاه کالم نتشاد،یسانشدوخ

 رسمه باختنا تهج یهلا یاه کالم

 فادها نتشاد،...و تورث ،ییابیز دننام

 یا هزیگنا نتشاد ، جاودزا زا یهلا ریغ

وصخ رد یهلا ریغ
هدولآ،دنزرف تیبرت ص

 یاه یندینش و اه یندید اب لایخ ندرک 

 نییآ دروم رد یهاگآ مدع ،ثیبخ

 ینید یرادرسمه

حلاصان ای ملاسان ی هفطن داقعنا لامتحا 

 و یمومع بادآ زا یهاگآ مدع لیلد هب

 ای و هفطن داقعنا نیح و لبق یصوصخ

.اهنآ ندرکن تیاعر

 

 

 

 

 

 

 

 



 

از مرحله یک: دونمودار دوره   

 

    :
-                     
                         
         
                  /    
-                         
                          
    -        � 

       

    �     
   �      

� 
   

   
  

   
   

   
   

  
   

   
  

 

                                                   

                                               
              

                        

                        )            / 
     /       /      /     /     /     /
            /    (

                                             
                                   

                                                        

           

                                        

   
        

     
     

 

   )            (               
    

                                             

         
                  

     
     

   
         

     :

1.                   

2.                        

3.                                    

4.                               

5.                    

 

 

 

 

 

 

 



از مرحله یک: سهنمودار دوره   
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مرحله یک:از چهار نمودار دوره   

 

� 
   

   
  

   
   

 
  �

  
  

   
   

  
   

   
  

 

    :
                                   
                                  
                                 
              .                        
                                
                     .         
                        .

                                 
                   

       

    �     
   �      

                 

     
           

         
  

                                    

                   
  

                       

                                            

                                                        

                      

     

  
          

    
  

          
       

–    
         

  
         

              

  
     

     
      

     
                 

          

       
      

          
     

 

                                                                    
               

                                                                  
    

     
     

                
         

 

     :

1-                        )                              

                         (

2-     3-                                                 

4-                           

5-                   

6-                       

7-                          

8-                                                        

                               ..                          

                              

9-                              

10-                                                       

    

 

 

 

 

 

 



 

:دوره دوم رشد، دوره مشورت و ادبنمودار   
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:دوره سوم رشد، بلوغ عقلینمودار   
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:دوره چهارم رشد، بلوغ عاطفینمودار   

 

�                                      

    :

1-                         
                 
2-                       
           
3-                     
                          
4-                            
                          
              
5-                      
                      �    
6-      �   �        
  �     �                  
7-       �            
                             
8-                        
             �           
      

       

    �     
   �      

1-       �                        
2- �            �          

3-                      �   
4-                                 

       
5-                                   

6-                �          
8-                                 

         
9-                     �            

�          
10-                             �    

11-                          �    
          �              

12-    �                      
                                 

      �                  

1-   
     

 :    �               
  �  

     �                         
  

  
        

      �  
     �          �               

      .
2-   

      :         )                                          ....(-    
  

     
3-   

     
 :    

     �          
     

      
                     .

4-   
      :   

      -                
                         

–      
       

             
       )   (                   �  )        ( �        

  
�          .         

     �            �              .
5-   

     :     
 -                                                    )    ( 

          )    (                               
           �                

      .                
             

                                 
           

              .    
  �  

                          �  �   
       �  �              �                .
6-   

       :                  
7-  

     :                     )    (                                    
    .
8-   

  �    : �              
      

           �              
    

  . 
              .                        

              �  �  
 .

     :

1-
          �       �              ) �        �                       �        (

2-
�    �                                                           

3-
                         .      �      .

4-
    �            �                                             

5-
                                                               .

6-
      �                                                                    

7-
�                        �  �                     )                    

              ..(

8-
                           �        �                  

9-
     �              �                         �  �    

10-
�                        

11-
                         

12-
                      

13-
�    �                                                     

14-
                   �     �                  �      �             

                    . 


