باسمهتعالی
مًضًع:وماز ي خاوًادٌ

استاد :حجت االسالم فريته

(زید عسٌ)

زمان93/9/19 :
مکان:حسیىیٍ مًسسٍ بىت الهدی

در هحیظ ترثیتی خبًَادُ ثبیذ سِ اصل را رعبیت ًوَد:
 -1ایجبد ضخصیت؛ در ّر هحیغی ثرای ایجبد فضبی ترثیتی ٍ هعٌَی ٍ ترثیت ًسل آیٌذًُ ،یبز ثِ ایجبد ضخصیت است .تکرین ٍ احترام ًَعی
از ضخصیت دادى است .در تعلین ثبیذ ثِ هخبعجبى ضخصیت دادّ .وِ اًسبى ّب دارای حت ًفس ّستٌذ ّرکس در کالسی حضَر یبثذ کِ
ثِ ٍی ضخصیت ًذٌّذ دیگر سرآى کالس حبضر ًوی ضَد.
 -2ضٌبسبًذى جبیگبُ هخبعت؛ کَدکی کِ در کالس خیلی ضیغٌت هی کٌذ را هی تَاى از عریق ًوبیٌذُ کالس ًوَدى کٌترل ًوَد ٍ از ایي
عریق ّن ثِ ٍی ضخصیت داد ٍ ّن اٍ را تکرین ًوَد تب ثتَاًذ هسئَلیت ًوبیٌذگی را ثِ خَثی ایفب ًوبیذ .یکی از رٍش ّبی تکرین ،خَة
گَش کردى هی ثبضذ .فرزًذاى ًیبز ثِ گَش کردى هب دارًذ .پسرّب ثِ هٌظَر رسبًذى خجرّب ٍ اتفبقبت رخ دادُ در عَل رٍز ًیبزهٌذ گَش
ضٌَا ّستٌذ ٍ دخترّب ثرای ایجبد ارتجبط .اگر خَة ثِ حرف ّبی ثچِ ّب گَش دّیذ (ثب توبم ٍجَد) ٍ خَة ارتجبط گرفتیذ (دختر) ٍ خَة
ّوذردی کردیذ (پسر) ،در دٍراى ًَجَاًی ( 18-12سبلگی) فرزًذاى راثغِ خَثی ثب ضوب خَاٌّذ داضت.
یکی از ٍیژگی ّبی دٍراى ًَجَاًی عذم ارتجبط خَة ثب ٍالذیي است در صَرتی پذر ٍ هبدر خَة ًتَاًستِ ثبضٌذ ثب آًْب رفیق ضًَذ .در ایي
دٍراىًَ ،جَاًی کِ در دٍرُ کَدکی خَة ثِ سخٌبًص گَش دادُ ًطذُ ،حرف ٍ سخٌص را ثِ ٍالذیي ًوی گَیذ .ایي ًَجَاًبى از خبًَادُ
گریساى ثَدُ ٍ رٍ ثِ ّوسبالى هی آٍرد .در ایي دٍراى ٍالذیي هی خَاٌّذ از ٍضعیت تحصیلی ٍ دٍست یبثی ٍ  ....اٍ خجر داضتِ ثبضٌذ ٍلی
اٍ ثب آًبى سخي ًوی گَیذ.چرا کِ ٍالذیي در زهبى کَدکی کِ ثبیذ گَش ثچِ هی ثَدًذ ایفبی ًقص ًکردًذ.
ثبیذ در هحیظ ترثیتی جبیگبُ افراد را ثِ آًبى ثطٌبسبًین .جبیگبُ اًسبى خلیفِ اللْی است ،یعٌی خذاًٍذ ّوِ قذرتص را ثِ اًسبى دادُ جسء دٍ
چیس .ازلیت ،استقالل در صفبت .ای اًسبى تَ عیي هي خذا ثبش .پس ثبیذ در هحیظ ترثیتی ایجبد ضخصیت کٌیذ.
ثبیذ ثچِ ّب را ًبهحسَس ٍ ثب حفظ حس ضخصیت کٌترل ًوَد ٍ آزادی آًبى در چْبر چَة ثبضذ.
سعی ًوبییذ تفکر را ثِ ثچِ ّب ثیبهَزیذ.
اًَاع خبًَادُ
 -1خبًَادُ ثبز؛ خبًَادُ ای است کِ آزادی زیبدی ثِ ثچِ ّب هی دٌّذ ٍ ایي هوٌَع ٍ غلظ است؛
 -2خبًَادُ ثستِ؛ خبًَادُ ای کِ ثچِ ّب را در هحذٍدیت ضذیذ قرار هی دٌّذ تب هجبدا دچبر خغب ٍ اضتجبُ ضَد؛
 -3خبًَادُ هتحرک ،خبًَادُ ای است کِ اجبزُ هی دّذ هطکالت سراغ فرزًذضبى ثیبیذ ثعذ هبدر ضجِْ را حل هی کٌذ در  7سبل اٍل از
راُ تقلیذ ٍ در  7سبل دٍم از راُ عبعفِ ٍ احسبسبت ،در دٍرُ ثعذی تب  18سبلگی از راُ استذالل حل ًوَدُ ٍ هسبئل را ثرایص رٍضي
هی کٌذ ٍ آًگبُ ٍارد جبهعِ ٍارد هی ًوبیذ.

