بٍ سًی کمال

چگًوٍ وًجًاوان را بٍ درس خًاودن تشًیق کىیم ؟
معرفی اجمالی دکتر کیُان ویا

ثرای آضٌبیی ثیطتر ضوب ثب دکتر کیْبى ًیب ضرح هختصری از ثیَگرافی ایطبى را در زیر هطبلعِ فرهبییذ.
 .1هطبٍرُ خبًَادُ از اهریكب در رضتِ رفتبر درهبًی
 .2کبرضٌبس رادیَ ٍ تلَیسیَى ثب  1600ثرًبهِ کِ کوبکبى اداهِ دارد
 .3هطبٍرُ خبًَادُ ثب سی سبل سبثقِ (هطبٍرُ قجل از ازدٍاج ٍ
حل اختالفبت زًبضَیی)
ًَ .4یسٌذُ ٍ هترجن  23کتبة پر فرٍش کِ ثعضی از آًْب
 10تب  20ثبر هجذدا چبح ضذُ اًذ
ً .5بضر کتبة ّبی خَد ٍ دیگراى ثب  15سبل سبثقِ در ًطر
ًَ .6یسٌذُ هقبالت خبًَادگی در هجالت رٍزّبی زًذگی،
خبًَادُ سجس ،فضیلت خبًَادُ ،جَاًبى اهرٍز ،پیبم ضبدی ٍ
ضبدکبهی ٍ هَفقیت ،طپص ،دًیبی زًبى ،رّي ثرتر ،راُ صجح
ٍ رٍزًبهِ ّبی جبم جن ،ایراى ،قذسّ ،وجستگی ثب ثیص از  800هقبلِ تحقیقی در اهر خبًَادُ ٍ ٌّر ثْتر زیستي
 .7هذرس ٍ سخٌراى هجبهع فرٌّگی ٍ داًطگبّی در اهَر ازدٍاج داًطجَییًْ ،بد رّجری ٍ رٍاثط دختر ٍ پسر
 .8رئیس ّیئت هذیرُ هَسسِ فرٌّگی در راُ کوبل کِ آهَزش خَد ضٌبسی ٍ راٌّوبی ازدٍاج ٍ تفبّن در خبًَادُ را ثِ
خبًَادُ هی دّذ.
 .9صبحت اهتیبز ٍ هذیر هسئَل هجلِ خبًَادگی در راُ کوبل ثب  50000تیراش
ٍ .10کیل دادگستری فقط در اهَر هطبٍرُ خبًَادُ ثب  30سبل سبثقِ حقَقی ثذٍى حضَر در دادگستری

درآخریه صفحٍ ایه کتاب برای شما
پیشىُاد يیژٌ ای دروظرگرفتٍ ایم!!!
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چگونه نوجوانان را به درس خوانذن تشویق کنیم

؟ یىی اس ثیطتزیي دل هطغَلی ّبی ٍالذیي ،

درس

خوانذن نوجوان ٍ هذرن گزفتي آى ّب است .حك ّن دارًذ .ایي رٍس ّب تت تٌذ هذرن گزایی آى چٌبى پز حزارت
است وِ ّیچ وس ًوی خَاّذ اس لبفلِ عمت ثوبًذ.

((ثی سَادی هَخت ثذ ثختی است )) ٍرد سثبى ّوِ خبًَادُ ّبست(( .وسی وِ درس ًخَاًذ حوبل هی ضَد )) ،چوبلی
است وِ دایوب ثز سز ًَخَاى فزٍد هی آیذ  .تزسبًذى ًَخَاى اس درس ًخَاًذى ٍ ثی سَاد هبًذى ٍ ثذثخت ٍ ثیچبرُ
ضذى غجحت ّویطگی خبًَادُ ّبست .گز چِ ٍالذیي حك دارًذ وِ ًسجت به درس نخوانذن نوجوانان خَد ثی
تفبٍت ًجبضٌذٍ ،لی ًگزاًی ثیص اس حذ ،وبر را اًچِ وِ ّست ثذتز هی وٌذ.

اخبسُ دّیذ ثب ّن ووی در هَرد نوجوان و درس خوانذن غجحت وٌین تب هسئلِ ثْتز رٍضي ضَد:

اٍال داضتي هذرن تحػیلی ثبال  ،گز چِ اهىبى رضذ ٍضىَفبیی را ثِ ضخع هی دّذ ٍ ،لی تٌْب ٍسیلِ هَفمیت در
سًذگی ًیست.

ثبًیب در گذضتِ  ،خبًَادُ ّب هعتمذ ثَدًذ ّز وس درس ثخَاًذ هی تَاًذ ًَوز دٍلت ضَد ٍ ثِ آة ثبریىِ ای ثسبسد  ،در
حبلی وِ اهزٍس ًَوز دٍلت ضذى ثبعث هعطلی است ٍ آة ثبسیىِ چبرُ سبس سًذگی ًیست .اهزٍسُ ثزای پبسخگَیی ثِ
ًیبسّبی هبدی ًبچبرًذ تخػع داضتِ ثبضیذ ٍ تخػع الشاهب فبرغ التحػیل ضذى در فالى رضتِ داًطگبّی ًیست  .ایي
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رٍس ّب ثبال تزیي در آهذ ّب را وسبًی دارًذ وِ تىٌسیي ّبی هبّزی ّستٌذ ٍ هتبسفبًِ تعذاد آى ّب در وطَر ثسیبر ون
است  ،سیزا ّوِ در فىز گزفتي داًطٌبهِ هٌْذسی یب دوتزا ّستٌذ ّ.وِ هی داًٌذ وِ پس اس هذتی ثبالخزُ هذرن
داًطگبّی ثِ دست هی «یذ ٍلی وبر پیذا ًخَاّذ ضذ.

یىی دیگز اس ًىبتی وِ خبًَادُ ّب را ًگزاى هی وٌذ ایي است وِ فىز هی وٌٌذ اگز فزسًذاًطبى تحػیالت عبلیِ ًذاضتٌذ
ایزاد ٍ اضىبلی در وبر خَد آى ّب ثَدُ است  ،در غَرتی وِ ایي فىز وبهال ثیَْدُ استّ .ز داًص آهَسی در سهیٌِ
خبغی استعذاد ٍ تَاًبیی دارد .ثبیذ وَضص ضَد وِ ًَخَاى  ،سهیٌِ استعذاد خَد را پیذا وٌذ ٍ در آى رضتِ ثِ خػَظ
ثِ وبر ٍ تحػیل هطغَل ضَد.

هتبسفبًِ پذر ٍ هبدری وِ در همبثل ًوزُ ثذ فزسًذضبى در درسی ،ثالفبغلِ عىس العول خطن آلَدی ًطبى هی دٌّذ ثبیذ
هٌتظز عَالت ثذ آى ّن ثبضٌذ .یىی اس پی آهذ ّبی ایي وبر ایي است وِ ًَخَاى ٍلتی اس ًگزاًی وِ هی داًذ اس هْز
ٍهحجت ثیص اس اًذاسُ پذر ٍ هبدر ثز خَرد دار است ٍ ،لتی ًوزُ ثذی هی گیزد  ،ثزای ایٌىِ هَرد هَاخذُ لزار ًگیزد ،
هتَسل ثِ رًدَر ًوبیی هی ضَد.
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هثال هی گَیذ(( :سزم درد هی وٌذ  ،اضتْب ًذارم  ،دلن درد هی وٌذ)) ٍ دّْب ًبراحتی ّبی خسوی ثزای خَد هی تزاضذ .
پذر ٍهبدر وِ اس ّوِ خب ثی خجزًذ دستپبچِ ضذُ ٍ ضزٍع ثِ دٍا درهبى هی وٌٌذ  ،در حبلی وِ هَضَع اس خبی دیگزی
آة هی خَرد ٍ فزسًذی وِ اس تٌجیِ رّبیی یبفتِ ایي وبر را خشٍ عبدت ّبی خَد لزار هی دّذ.

در ایي گًَِ هَارد  ،پذر ٍ هبدر َّضیبر ثبیذ هسبلِ ثیوبری را خذی ًگیزًذ ٍ پس اس ووی هَرد تَخِ لزار دادى اٍ ،
رّبیص سبسًذ ًَ .خَاى وِ هی داًذ ثیوبری خبغی ًذارد  ،ثِ تذریح ثِ سزاغ پذر ٍ هبدر هی آیذ ٍ ثب ًگزاًی ًوزُ ثذ
خَد را ثِ اطالع آًبى هی رسٌذ .ایٌدبست وِ پذر ٍ هبدر ثزای تٌجیِ فزسًذ خَد رفتبر خذیذی را در پیص گیزًذ ،.هثال
هَلتب ثِ اٍ ون اعتٌبیی وٌٌذ یب اس تفزیحبتی وِ هَرد عاللِ اش هی ثبضذ هحزٍهص سبسًذ.

چگونه نوجوانان را به درس خوانذن تشویق کنیم

اگز فزسًذی ًتَاًست درس ثخَاًذ ً ،جبیذ ثِ اٍ گفت وِ تَ ثی استعذادی ،تىزار ایي خولِ ثبعث هی ضَد وِ فزسًذ هب
فىز وٌذ در توبم سهیٌِ ّب ثی استعذاد است .در غَرتی وِ هوىي است اٍ در سبیز سهیٌِ ّب ثسیبر ّن هوتبس ثبضذ.

اغَال ثِ خبی ایي وِ ثِ فزسًذهبى ثگَئین (( :تَ در درس ثی استعذادی )) ،ثبیذ ثِ اٍ گفت(( :تَ در سهیٌِ ّبی دیگز
ثسیبر ثب استعذادی  ،چزا اس َّش ٍ حَاست ثزای درس خًَذى استفبدُ وبهل ًوی ثزی ؟ )) ثیبى ایي هطلت ثِ ًَخَاى
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یبدآٍرهی ضَد وِ اٍ ثِ حذ وبفی استعذاد دارد ٍ در سبیز سهیٌِ ّب هَرد تبییذ پذر ٍ هبدر است فمط در درس خَاًذى
ووی تبهل ٍتزدیذ هی وٌذ.

چگونه نوجوانان را به درس خوانذن تشویق کنیم ؟ ًىتِ دیگزی در هَرد نوجوان و درس ثبیذ هَرد تَخِ
خبًَادُ ّب لزار گیزد  .ایي است وِ اگز هبدری دایوب ًگزاى درس خَاًذى ٍ احتوبال ًوزُ ثذ فزسًذش ثبضذ ٍهزتجب اٍ را
ثتزسبًذ  ٍ ،یب فزسًذش را در تت ٍتبة ثی سَاد هبًذى لزار دّذ  ،هتبسفٌِ ًتیدِ ای خش آى چِ وِ هبدر لجال تػَرش را
وزدُ ٍ هزتجب آى را ثِ سثبى آٍردُ ثِ ثبر ًخَاّذ آهذ .سیزا ثِ لَل هعزٍف  ،هبدر اس آى چِ وِ هی تزسیذُ ثِ سزش آهذُ
است .ثذیي هعٌی وِ هبدر ًذاًستِ ،پیطبپیص تػَیز هٌفی ضىست را در خَد ٍ فزسًذش ثبٍر سبختِ ٍ سزاًدبم ّن هیَُ
تلخی ثِ ثبر ًطستِ است .یه هبدر ٍ پذر خَة ضوي ایي وِ هزالت درس خَاًذى فزسًذاى خَد ّستٌذ ً ،گزاًی ثی خب
ٍ ثی حبغل را ثِ خَد راُ ًوی دٌّذ.

اهب خبًَادُ ّب چگًَِ هی تَاًٌذ فزق ثیي ًگزاًی ّبی ثی خب ٍ ثی تَخْی ثِ تىبلیف داًص آهَساى را ثذاًٌذ ،اگز فزسًذ
ضوب ثِ درس ٍ هطك عاللِ هٌذ است ٍ ًوزاتی ثیص اس  ۱۶هی گیزد خبی ّیچ گًَِ ًگزاًی ًیست.
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طجیعی است وِ اگز ثِ درس اٍ ثی تَخْی هی ضذُ  ،ثبیذ ووی دلت ثیطتز ثِ خزج دادٍ .لی اگز داًص آهَسی توبم
تالضص را ثىبر ثزدُ ٍ ضوب ّن تَخِ السم را ثِ وبر ثزدُ ایذٍ ،لی ًتیدِ ثیص اس ًوزُ ً ۱۶طذُ  ،اس تحت فطبر لزار دادى
اٍ دست ثزداریذ ٍ ًگزاًی را اس خَد دٍر سبسیذ ٍ ثِ اًتظبر تغییزات در سبل ّبی ثعذ ثٌطییٌیذ وِ درسص ثْجَد یبثذ.

ثعضی اس ٍالذیي هی پزسٌذ فرزنذم درس نمی خوانذ چه کنم آیب ثبیذ ثزای فزسًذاًوبى هعلن خػَغی ثگیزین یبًِ
؟ پبسخ ایي است وِ اگز فزسًذ ضوب تالش وبفی اس خَد ًطبى هی دّذ ٍلی ثبس ّن هَفك ًوی ضًَذ هعلن خػَغی هی
تَاًذ ووه وبرش ثبضذ ٍلی داًص آهَسی وِ تالش وبفی را ثِ طَر هعوَل اًدبم ًوی دّذ  ،هعلن خػَغی ّن ًوی
تَاًذ ثزایص وبری ثىٌذ.

ٍالذیٌی وِ ثیص اس حذ هزالت تىلیف فزسًذضبى ّستٌذ ٍ دایوب اسآى ّب خَیب هی ضًَذ وِ آیب تىبلیفت را اًدبم دادُ ای
یب ًِ ٍ دایوب ثِ آى ّب هی گَیٌذ وِ تىلیفت را ثیبٍر تب هي ثجیٌن یب هي اًدبم ثذّن  ،ثبیذ ثذاًٌذ وِ فزسًذضبى در ضوي ایي
وِ ثِ آى ّب هتىی هی ضَد احسبس هسئَلیتی ّن ًسجت ثِ تىلیف خَد ًوی وٌذ  ،ثزای ایي وِ آهَختِ است وِ هبدر
ًگزاًص ثبالخزُ ثِ سزاغص هی آیذ ٍ تىلیف را ثزایص اًدبم هی دّذ.
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درپبیبى ایي ثحث اضبفِ وٌن وِ هزاخعِ گْگبّی ثِ هذرسِ ٍ هذاوزُ ثب هعلن فزسًذاى ٍ ضٌبخت ثیطتز اس ٍضعیت
فزسًذاى ثِ ّوبى اًذاسُ هْن ٍضزٍری است وِ داضتي دغذغِ خبطز دایوی ٍ هزالجت ثیص اس حذ ثزای درس فزسًذاى ثی
هَرد است.

پیشىُاد میکىم ایه فرصت را از دست ودَید!
از ضوب دعَت هیكٌین در دٍرُ ی غیر حضَری ٍ رایگبى دکتر کیْبى ًیب ثجت ًبم کٌیذ.

ارزش ایي دٍرُ ثِ صَرت حضَری ّ ۴۰۰سار تَهبى است ٍلی ضوب هی تَاًیذ ثِ صَرت رایگبى
در ایي دٍرُ ضرکت کٌیذ ( ثِ هذت هحذٍد )
در ایه ديرٌ در مًرد چٍ مًاردی صحبت خًاَد شد؟
در چِ صَرت هرد ثِ ّوسرش ٍفبدار ًوی هبًذ ؟
رفع دلخَری از ّوسر
ضَّرتبى را ثرای ّویطِ عبضق خَد کٌیذ!
ًیبز هْن ٍ اسبسی ضَّرتبى چیست ؟
 اگر ّوسرتبى ضوب را رًجبًذ چِ عكس العولی داضتِ ثبضیذ ؟
ّوجستری زى ٍ ضَّر چگًَِ ثبیذ ثبضذ ؟
چِ کٌین تب از گفتگَّبیوبى ًتیجِ ثگیرین ؟
چكبر کٌیذ در حیي گفتگَ کبرتبى ثِ دعَا ٍ قْر ًكطذ
ٍ ...

برای عضًیت رایگان ريی تصًیر زیر کلیک کىید:
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دکتر کیْبى ًیب در ایي دٍرُ آهَزضی ثرای ضوب ّذیِ دارد!
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