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  هاي تدريس موثر بر ارتقا توان اشتغال پذيري اعضا هيئت علميروش

  دكتر يحيي كاظمي
  دانشيار بازنشسته گروه علوم تربيتي

  
دانشگاه سيستان و بازنشسته سخنران شب چهارم جناب آقاي دكتر يحيي كاظمي عضو محترم هيئت علمي 

هاي تدريس موثر بر ارتقا توان اشتغال پذيري اعضا هيئت علمي پرداختند. ايشان بلوچستان بودند كه به بيان روش
ال به دانشجويان خود باشند. زيرا در فرايند بيان نمودند كه دانشگاه ها نبايد صرفا ارائه دهنده اطالعات جهت انتق

كوتاه زماني اين اطالعات كهنه و منسوخ شده و اطالعات جديدتر جايگزين آنها خواهند شد. دانشگاه بايد به ابعاد 
مختلف رشد دانشجويان در آموزش توجه كند و سيستم آموزش بايد به سمتي پيش رود كه افراد خود سازنده 

اهداف عقالني كه در انتقال اطالعات و معلومات يا پرورش توان تفكر و توليد اطالعات وجود دارد، توجه شود. همچنين باشند. بايستي به 
به اهداف اجتماعي كه دربرگيرنده پرورش همكاري، مسئوليت پذيري، نظم، رعايت حقوق ديگران و شهروند خوب بودن است توجه گردد 

رورش اعتماد به نفس، عزت نفس، محبت و نبود اضطراب، حسادت و حقارت پرداخت. همچنين و در بخش اهداف عاطفي نيز بايد به پ
در بخش اهداف راهبردي به دو فاكتور خويشتن داري و بزرگواري مي توان اشاره كرد. در روش هاي تدريس به دو بعد روش تدريس 

ه محور بر تقويت حافظه و بر آموزش مفاهيم اشاره خواهد نتيجه محور و روش تدريس فرايند محور بايد توجه گردد. روش تدريس نتيج
داشت و روش فرايند محور بر دو بعد مهارتي و اكتشافي تاكيد دارد كه در بعد مهارتي، انجام سمينارهاي جمعي و پروژه و در روش 

 ريس اشتغال پذيري شامل پرورشاكتشافي پرسش و پاسخ گروهي بايستي مالك عمل قرار گيرد. در ادامه ايشان به فاكتورهاي روش تد
خالقيت، پرورش اعتماد به نفس، استقالل طلبي، پرورش مهارت ارتباطي، پرورش توانمندي هاي تخصصي، پرورش خودآگاهي، پرورش 

يدي تموفقيت طلبي، پرورش كنترل دروني و پرورش مخاطره پذيري اشارده نمودند. در طول برنامه و در انتها به سواالت مخاطبين كه اسا
  از دانشگاه سيستان و بلوچستان و ساير دانشگاه هاي كشور بودند پاسخ داده شد.

  
   


