
مرتضى برين، 47 ساله، اهل شهرستان خوى استان آذربايجان غربى است. 28 سال سابقة تدريس در آموزش و پرورش 
دارد و اكنون در دانشگاه نيز تدريس مى كند. فوق ديپلم خود را از «مركز تربيت معلم شهيد رجايى تبريز» گرفت و سپس 
در رشتة زبان و ادبيات انگليسى با مدرك ليسانس از دانشگاه تبريز فارغ التحصيل شد. دانش نامة كارشناسى ارشد خود را 
نيز در رشتة آموزش زبان از دانشگاه آزاد اسالمى اخذ كرده است. وى به دليل عالقة زياد به رشتة تحصيلى اش، مطالعه 

و يادگيرى را هدف اصلى در حرفة خود قرار داده است.
آقاى برين از سال 1382 با مقولة «آموزش زبان به كمك رايانه» آشنا شد و كوشيد استفاده از نرم افزارها، رسانه ها و 
اينترنت را بياموزد و در تدريس خود آنها را به كار گيرد. همواره در كنفرانسهاى داخلى و بين المللى شركت فعال داشته 
است. يكى از عواملى كه باعث انگيزه جويى براى مطالعة بيشتر شده، همين شركت در همايشها، كارگاههاى آموزشى و 
كنفرانسها بوده است. وى در سال 1387 به عنوان معلم نمونة منطقه و سال بعد به عنوان معلم نمونة استان انتخاب شد. 

هم اكنون نيز مدير گروه زبان شهرستان خوى و مدير دبيرخانة زبان انگليسى است.

مطالـعه و يادگيرى هدف 
اصلى من در حرفة معلمى
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گف گفت وگو با آقاي مرتضي برين، دبير زبان انگليسي شهرستان خوي
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� به نظر شما، معلم زبان بايد از چه صالحيتهاي حرفه اى 
برخوردار باشد؟

� مهم ترين اصل اين است كه به رشتة تحصيلى خود مسلط 
باشد و در عين حال از دانش و اطالعات روز نيز برخوردار 
باشد. سعى كند از طريق مطالعة مجالت، كتابهاى جديد و 
اينترنت، از يافته هاى علمى مربوط به رشتة خود بهره مند شود 
و در تدريس از آنها استفاده كند. هميشه در حال يادگيرى 
و مطالعه باشد و در نشستهاى علمى مربوط به رشتة خود 

شركت كند.
� ويژگيهاى اخالقى و شخصيتى وى چگونه بايد باشد؟ 
به رشتة خود عالقه مند  بايد  اول  زبان در درجة  � معلم 
باشد. بايد به طور خستگى ناپذير در جهت بهبود كار حرفه اى 
خود تالش كند. محقق و دانش پژوه باشد و شاد و سرزنده. 
دوست و رفيق خوبى براى دانش آموزان خود باشد و هميشه 

نكتة جديدى برايشان در آستين داشته باشد.
� به نظر شما، چه عواملى در رشد مهارتهاى حرفه اى 

شما بيشتر مؤثر بوده است؟ 
� مهم ترين چيزى كه در زندگى حرفه اى من مؤثر بوده، 
آنان  است.  بوده  آنان  راهنمايى  و  استادان  خوب  برخورد 
مشوق من در ادامة كارهاى تحقيقى، شركت در كنفرانسهاى 
علمى ـ  آموزشى و هم چنين شركت در كارگاههاى آموزشى 
بوده است. درحقيقت، هرگز بعد مسافت و دورى راه نتوانسته 
است، ارتباط مرا با استادان و دانش پژوهان جهانى قطع كند. 
من با استفاده از اينترنت توانسته ام، خودم را با جهان پيرامون 
خود مرتبط كنم و از اين طريق اطالعات مربوط به حرفه ام 

را دريافت كرده ام.
� به نظر شما، «رشد آموزش زبان» چه اهدافى را بايد 
دنبال كند؟ به عبارت ديگر، به عنوان دبير زبان مجله اى كه 
مى تواند  چگونه  مى شود،  چاپ  پرورش  و  آموزش  در 

انتظارات شما را برآورده سازد؟
� اين مجله از ابعاد متفاوت مى تواند نقش خود را ايفا كند 
كه البته تا حدود زيادى اين كار را انجام داده است. مى تواند 
دانش و اطالعات دبيران زبان را ارتقا بدهد، از تجارب و 
نظريات دبيران استفاده كند، چاپ مقاالت كاربردى را در 
اولويت قرار دهد، و به آموزش مهارتهاى گفتارى و شنيدارى 

و معرفى نرم افزارهاى آموزشى مناسب بپردازد.
در حال حاضر بنده همة بخشهاى مجله را مفيد مى دانم. در 
بخش «رشد و معلم»، «English Through Fun» را مطالعه 
بخش  مى گيرم.  كمك  آنها  از  درس  كالس  در  و  مى كنم 

«پژوهشها» نيز مفيد است؛ به خصوص پژوهشهاى كاربردى 
كه در مدرسه بتوان از نتايج آنها استفاده كرد.

� در رشد آموزش زبان، به چه زمينه هايى از آموزش 
بيشتر پرداخته شده است و به چه زمينه هايى كمتر؟ 

� به مهارتهاى نوشتارى، خواندن و درك مطلب و حتى 
گوش دادن، و هم چنين مقاالت مرورى و پژوهشى در اين 
قبًال  كه  همان طور  اما  است.  شده  پرداخته  بسيار  زمينه ها، 
نيز اشاره كردم، به نظر مى رسد دانش آموزان، در مهارتهاى 
گفتارى و شنيدارى مشكالت زيادى دارند كه اين مشكالت 
را مى توان با مطرح كردن و ارائة روشهاى مناسب، معرفى 
نرم افزارهاى آموزشى، كاربرد اينترنت در آموزش و هم چنين 
استفاده از رايانه حل كرد. بايد معلمان را تشويق كنيد از اين 

الگوها در تدريس بهره بگيرند.
منابع  مطالعة  فرهنگ  راههايى مى توان  يا  راه  از چه   �

تخصصى را بين دبيران زبان اشاعه داد؟ 
زبان  آموزش  رشد  است.  مجله  همين  راهها  از  يكى   �
مى تواند منبع خوبى براى استفاده در آموزش ضمن خدمت 
باشد. طرح مسابقات علمى و درگير كردن معلمان در اين 

رابطه نتيجه بخش خواهد بود.
از طرف ديگر، آموزش ضمن خدمت مى تواند با برنامه ريزى 
دقيق فرصتى براى دبيران مستعد و توانمند فراهم كند تا در 
«تحصيالت تكميلى»، ادامة تحصيل دهند و از اين طريق، 
نيروى انسانى باتجربه و با دانش را در آموزش و پرورش 

نگه دارد.
� جايگاه مجلة رشد آموزش زبان خارجى تا چه حد در 
ارتقاى مهارتهاى حرفه اى و شغلى شما مؤثر بوده است؟ 
� اين مجله منبع خوبى است براى ايجاد انگيزه در معلمان. 
استفاده هاى  مجله  اين  از  كه  هستم  افرادى  از  يكى  بنده 
زيادى برده ام و  به آن عالقه مندم. بيشتر مقاالت كاربردى را 
مطالعه مى كنم و نتايج آنها را در كالس به صورت عملى به 

اجرا درمى آورم.

مهم ترين چيزى كه در زندگى حرفه اى 
من مؤثر بوده، برخورد خوب استادان و 
راهنمايى آنان بوده است. آنان مشوق 
من در ادامة كارهاى تحقيقى، شركت 

ـ  آموزشى  در كنفرانسهاى علمى 
و هم چنين شركت در كارگاههاى 

آموزشى بوده است 
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زبان خارجى  يادگيرى  آيا در زمينه هاى آموزشى و   �
مقاله و يا تأليفاتى داشته ايد؟ 

كنفرانسهاى  در  مقاالتى  اما  آن شكل خير،  به  تأليفات   �
داخلى و خارجى ارائه كرده ام. ازجمله، در ارديبهشت 1387 

مقاله اى تحت عنوان:
 The Effect of Internet-based Listening Tasks on
 Listening Comprehesion of Iranian EFL High
School Students
در «دانشگاه واسادا» توكيو در ژاپن ارائه دادم. در خردادماه 
مقالة   «Asia TEFL» كنفرانس  در  مالزى  در  همان سال، 
اندونزى  بالى  شهر  در   1388 سال  داشتم.  عرضه  ديگري 

مقاله اى تحت عنوان
 The Technology, Technigues and Material on
 Listening Comprchension by Focusing on
Internet-based Listening Labs
در كارگاه آموزشى ارائه دادم كه بسيار مورد توجه همكاران 
در كشورهاى گوناگون قرار گرفت. مردادماه امسال نيز در 
ويتنام  «هانوى» در  «Asia TEFL» كه در شهر  كنفرانس 

برگزار شد، با مقاله اى تحت عنوان:
 A Case Study on: Improving Iranian High
 School Students Listening Comprehension Via
Internet- based Listening Tasks
شركت كردم. در كنفرانسهاى داخلى كه در شيراز، گيالن، 
يزد و تهران برگزار شده، حضور داشته ام و در كارگاههاى 

آموزشى به ارائة مطالبى در زمينة كار خود پرداخته ام.
� آيا فعاليتهاى ديگرى هم داشته ايد؟ 

به  زبان  «آموزش  با   ،1382 سال  از   �
رايانه» آشنا شدم و كوشيدم  كمك 
مطالعاتى در اين زمينه انجام 
الزم  اين جا  در  دهم. 

مى دانم، از سركار خانم سيده سوسن مرندى و همين طور 
آقاى دكتر ونس استيون كه در زمينة آموزش زبان به كمك 
رايانه متخصص هستند و در اين زمينه به من كمك كردند، 

تشكر كنم. 
گروه  همكاران  اتفاق  به  پيش  سال  سه  دو  از  هم چنين 
آموزشي، سركار خانم فريده رازى و آقاى سعيد ابراهيمى، 
شهرستان  در  را  الكترونيكى  همايش  اولين  شديم  موفق 
خوى برگزار كنيم كه قدم جالبى بود و حدود 170 نفر از 
آذربايجان غربى در آن شركت كردند. طى  استان  دبيران 
كالسهايى  توانسته ايم  همكارانم  و  من  گذشته،  سال  سه 
براى آموزش دبيران طراحى و اجرا كنيم. در اولين سال، 
كالسهايى در ارتباط با چگونگى استفاده از «پاورپوينت» 
در آموزش زبان برگزار كرديم كه بسيارى از دبيران در آن 
به كار  را  آموخته هاى خود  داشتند و  فعال شركت  به طور 
مقولة  در  كالسهايى  دوم  سال  در  دادند.  ارائه  و  بستند 
«چگونه با فيلم سازى مى توان به آموزش زبان كمك كرد» 
اجرا شد. در سال 1389 نيز به طراحى تستهاى تعاملى از 
طريق اينترنت پرداختيم. آبان ماه سال گذشته براى مديران 
گروهها كارگاههاى آموزشى داشتيم و سعى كرديم دبيران 
را با امكانات چندرسانه اى در آموزش آشنا كنيم. بنده نيز 
اول  نمونه) درس  آموزشى (8  نرم افزارهاى  از  استفاده  با 

كتاب اول دبيرستان و كتاب دوم را ارائه دادم.
زبان  آموزش  وضعيت  بهبود  براى  توصيه هايى  چه   �

خارجى در نظام آموزشى كشور داريد؟ 
� فكر مى كنم كتابهاى درسى بايد متحول شوند و متناسب 
بايد  معلمان  يابند.  نگارش  دانش آموزان  روز  نيازهاى  با 
آموزش داده شوند و با تكنيكها، روشها و فناورى جديد 
آشنا شوند. در گروه همايشها و كنفرانسها و سمينارها هم 
شركت فعال داشته باشند. به نظر بنده، يكى از بزرگ ترين 
مراكز تبادل فكر و انديشه و هم چنين ايجاد انگيزه، چنين 

گردهمايى ها هستند. 
جا دارد اين نكته را در اينجا مطرح  كنم، بنده با اينكه مشغلة 
زيادي دارم اما براي شركت در كنفرانس ها مبالغ بسيار زيادي 
هزينه مي كنم كه نه آموزش و پرورش و نه آموزش عالي 
با هزينة  هيچ يك كمكي در اين زمينه به من نكرده اند و 
شخصي خود در كنفرانس هاي بين المللي شركت مي كنم و 

هنوز هم در حال پرداخت وام هايي هستم كه گرفته ام.
� بايد به شما تبريك گفت كه داراي چنين روحيه اي 

هستيد. براي شما آرزوي توفيق دارم. 


