
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم الحمد هلل رب العالمین اللهم صل عی محمد و ال محمد

 جدول نیازها و اقتضائات دوره دوم رشد

 سال ششم سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول آموز نسبت دانش

 عجول و کند و ضعیف با خودش

تاب و کم طاقت =  بی

 نیازمند حرمت و نشاط

دقتی و  ظهور بی

تمرکزی  =  بی

 نیازمند تکرار و قرار

اعتمادی و  ظهور بی

مخالفت = نیازمند به 

پذیرفته شدن و مورد 

 قبول واقع شدن  

ظهور استقالل و خود 

رأیی = نیاز به قانون و 

 دلیل 

های  ظهور جدل و مخالفت

جمعی = نیاز به استدالل و 

 گفتگو و مناظره 

های جمعی  ظهور حرکت

نده های برهم زن در گروه

های  نظم = نیاز به حرکت

 جمعی سازنده

تفاوتی و تا  نیازمند بی نیازمند قبول و تشویق نیازمند گذشت و عفو  نیاز شدید به حمایت با والدین

 حدی القای خود تنبیهی 

نیازمند داشتن فضایی شادی و 

 با نشاط و شنیده شدن 

های  نیازمند برنامه

 خانوادگی 

نیازمند مطرح کردن و  نیازمند توجه  اطفنیاز شدید به عو با معلم

 ممتاز کردن 

ارتقای سطح ارتباط برای 

 ارائه قانون

مسئولیت دهی و اعتماد به  مشاهده کارهای عجیب 

 عنوان رهبری یا کار جمعی 

نیازمند عدم سرزنش  نیاز به سازگاری دوستان

 و قبول توجیه

 گذشت  همکاری  اعمال قانون گفتگو 

عدم تمرکز و تفحص  نیازمند پرسش کردن نیازمند پرسش شدن نیاز به تشویق  اطرافیان

 آنها 

 گفتن و شرح حال دادن شنیده شدن و پرسش از آنها 

 ها آشنایی با اسطوره مطالعه و تفحص تفاوتی  بی نیازمند موفقیت  نیازمند مشاهده  نیاز به القاهای مثبت محیط

های  مسافرت در اقلیم توسعه و تنوع مواجهه آزمایشنیازمند  نیاز به تجربه طبیعت

 متفاوت

دیدن افراد مختلف و آشنا 

های  شدن با سبک زندگی

 متفاوت

های خاص و  میل به مکان

 های خاص جاذبه



خل ت و س متی اعضا  بدن و  ار ردها وقت و زمان یاد یر  و   ر وان اختیار باید و نباید فعال شدن است اعت 
و قوه عبودیت
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 جدول بلوغ دوره دوم = خیر  ی ی و فعال شدن قوه است اعت 

 سال ششم سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول آموز با خیر نسبت دانش

 اوج نشاط و تحرک  نشاط و تحرک

 ارتقای توان شنوایی 

دقت در انتخاب 

 کارهای با نشاط 

فهم مشخص از فایده  انتخاب نشاط و تحرک

 نشاط و تحرک

شروع نشاط و تحرک 

اجتماعی به عنوان 

 تقویت اراده

برداری از نشاط و  بهره

تحرک اجتماعی به 

 عنوان تحقق خیر

نشان دادن تفصیل در  تفصیل و تحلیل

 انواع نشاط و تحرک

تقویت قدرت بینایی 

 و تحلیل 

همراه کردن تحلیل با 

 بندی اولویت

توان پژوهش در مورد 

 موضوعی خاص

های جمعی  شروع تحلیل

 برای تقویت علم و اراده

برداری از  بهره

های جمعی به  تحلیل

 عنوان تحقق خیر

بندی در انواع  اولویت بندی ترجیح و اولویت

 نشاط و تحرک

رویارو شدن با 

انواعی از مشاهده 

پرفایده و انتخاب 

 برخی 

رجوع به منبع برای داشتن 

 معیار جهت انتخاب

توان ارائه دلیل برای 

های خود به  انتخاب

 درستی و وضوح

توان از خودگذشتگی و 

اتکاء به معیارهایی که 

منفعت جمعی را رقم 

 زند می

توان اولویت دادن به 

کارهای  جمعی و ترجیح 

آنها نسبت به کارهای 

 فردی

علم نسبت به منافع  علم و وضوح و تعیین

 نشاط و تحرک

تعیین فهرست از 

موضوعات و توان 

 بندی  طبقه

توان مطالعه و میل به 

 خواندن 

توان نوشتن و میل به 

اتفاقات و  ثبت

 ها رخدادهای پدیده

شناخت موردی و 

های  تفصیلی از توان

خود و دیگران و 

 مندی سازنده از آن بهره

به کارگیری مجزای 

توان خود و دیگران در 

کار جمعی و شناخت 

 نواقص خود در جمع 

دور شدن از سستی و  گزینش و اراده

 تنبلی 

توان رفع 

حوصلگی با انجام  بی

 کارهای مفید

های  قرار گرفتن در چارچوب

 تعیین شده و پذیرش آنها

توان انجام کارهای 

نسبتا سخت و آمادگی 

برای کارهای 

 فرسا طاقت

استفاده بهینه از تجربه 

 دیگران با مشورت با آنها

های  انجام موفق عملیات

 جمعی

بروز کامل شادی و  تحقق در خارج 

 نشاط و دوری از انزوا

اعالم آمادگی برای 

کارهای مفید و 

 انجام آنها

توان کشف قوانین درست و 

انتخاب بهترین آنها برای 

 قرار گرفتن در آن

شجاعت در تجربه کردن  ریزی و برنامه  توان نظم

و توان ثبت تجربیات 

 خود و دیگران 

توان گسترش و توسعه 

 کارها بیش از حد تصور


