
سه دهه تالش
ــد آموزش زبان» پيش روي ماست،  اكنون كه صدمين شمارة «رش
خداي را سپاس مي گوييم كه اين توفيق را به ما ارزاني داشت كه در 
راستاي تالشهاي بي وقفة همة دست اندركاران 27 سال گذشتة انتشار 
مجله، اين شماره را به شكلي ويژه به چاپ بسپاريم تا فرصتي باشد 
براي تكريم موفقيتهاي به دست آمده و بزرگداشت نامهاي فراواني كه 
در انتشار مجله سهمي داشته اند. بي شك حيات مجالت تخصصي 
به اقبال خوانندگان آنها بستگي دارد و اين مجالت در فرايند رشد 
ــياري از مؤلفاني كه  خود از خوانندگان الهام مي گيرند. به عالوه، بس
مقاالتشان در مجله به چاپ مي رسد، خود در زمرة مخاطبان مجله 
رشد بوده و هستند. لذا حيات مجله فرايندي دوطرفه و تعاملي است 

كه غناي آن به ماهيت اين تعامل بستگي دارد.
مجلة رشد آموزش زبان در طول سه دهة گذشته شاهد موفقيتهاي 
ــايد ملموس ترين آن ها انتشار بي وقفه  چشم گيري بوده است كه ش
ــار مجالت تخصصي آشنا  ــت. آن هايي كه از نزديك با نحوة انتش اس
ــار بدون وقفه و در موعد مقرر كار  ــتند، نيك مي دانند كه انتش هس
آساني نيست. شايد به همين دليل است كه مهم ترين شرط داشتن 
ــار بدون وقفه و به روز  نماية بين المللي براي مجالت تخصصي، انتش
بودن آن هاست. در دهة نخست انتشار مجله اين كار بسيار مشكل تر 
بود؛ چرا كه در آن دوران هنوز ارتباط تنگاتنگ بين مجله و مخاطبان 
ــده و به دليل نهادينه نشدن امر پژوهش و فقدان دوره هاي  برقرار نش
عالي در سطحي گسترده، آن گونه كه اكنون وجود دارد، دست رسي 
ــدك بود. به همين دليل در  ــيار ان به موقع به مقاالت قابل چاپ بس
ــفارش نگارش مقاالت و  ــان هيئت تحريرية مجله با دادن س آن زم
ــب و مفيد با اين مشكل  در مواردي ترجمه و چاپ كتاب هاي مناس
ــدن دوره هاي آموزش عالي و  برخورد مي كردند. به مرور با گسترده ش
مستحكم شدن جايگاه پژوهش، ارسال مقاالت به مجله افزايش يافت، 
ــيدة قابل چاپ بيش از  تا جايي كه در حال حاضر تعداد مقاالت رس
تعداد مورد نياز چهار شمارة ساالنة مجله است و به همين دليل چاپ 
مقاالت با تأخير زماني روبه روست. البته اين امر نشانگر اعتماد جامعة 
ــت كه خود دستاورد بزرگي براي آن  علمي آموزش زبان به مجله اس
به شمار مي آيد. اقبال خوانندگان و اعتماد مؤلفان را مي توان در تنوع 

موضوعي مقاالت و تنوع مؤلفان نيز مشاهده كرد كه باعث شده است، 
سهم اعضاي هيئت تحريريه در نگارش مقاالت كاهش يابد.

كسب رتبه باالتر
ــاي ديگر مجله مي توان به احراز رتبة علميـ  ترويجي  از موفقيته
اشاره كرد كه از شاخصهاي عمدة كنترل كيفيت مجالت به شمار 
ــوذ مجله مي افزايد؛ چرا كه  ــد. اين امر به افزايش ضريب نف مي آي
ــازي و معرفي الكترونيكي آن در پايگاه هاي ملي داده هاي  نمايه س
ــر، آن را در دست رس جامعة علمي كشور در زمينة  مربوط به نش
آموزش زبان قرار مي دهد. به عالوه دارا بودن رتبة علمي ترويجي، 
ــده براي ارتقا  ــده را از امتيازات تعيين ش مؤلفان مقاالت چاپ ش
ــت حفظ كردن رتبة علمي ترويجي  بهره مند مي سازد. بديهي اس
ــتلزم توجه جدي به معيارهاي كيفي ارزيابي نشريات توسط  مس
كميسيون نشريات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است. هيئت 
ــد آموزش زبان مصصم است با جديت اين معيارها را  تحريرية رش
ــته باشد و با ادامة رشد كيفي مجله،  در چاپ مقاالت در نظر داش
از اين دستاورد كه قطعاً به حفظ حقوق خوانندگان و مؤلفان ياري 
ــت به سهم سردبيران  ــاند، صيانت كند. در اين جا الزم اس مي رس

گذشتة مجله در كسب دستاوردهاي فوق اشاره كنيم.

راهبران مجله
آقاي دكتر جليل بانان صادقيان، اولين سردبير مجله، نقش بي بديلي 
ــاختار مجله، جلب همكاري جامعة دانشگاهي  را در شكل گيري س
آموزش زبان در آن دوره و هم چنين، ايجاد ارتباط و تعامل نزديك با 
خوانندگان مجله ايفا كردند. در دورة سردبيري ايشان، مقاالت وزيني 
در مجله به چاپ رسيدند كه سال ها پس از انتشار نيز به آنها استناد 
مي شد. ايجاد ستون ارتباط با خوانندگان از ابتكارات ايشان بود كه در 
آن نامه هاي خوانندگان مطرح مي شد. به  جز چند شمارة اول مجله 
ــردبيري آقاي دكتر صادقيان به چاپ رسيدند و شماره هاي  كه به س
چاپ شده در دو سال اخير، بقية شماره هاي مجله به سردبيري مرحوم 
دكتر سيداكبر ميرحسني چاپ شدند. دورة سردبيري آن مرحوم 
بيشترين سهم را در كسب دستاوردهاي مجله داشته است. اين دوره 
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ــد و دكتراي  ــي ارش ــكل گيري دوره هاي كارشناس مصادف بود با ش
آموزش زبان در دانشگاه ها و تالش هاي بي وقفة دكتر ميرحسني در 
شكل گيري دوره ها و ارتباط نزديك ايشان با استادان و دانشجويان اين 
دوره ها، شرايط را براي همكاري بيش از پيش آن ها با مجله فراهم كرد.

در اين دوره هيئت تحريريه با حضور استادان پيش كسوت آموزش 
ــتمر  ــور فعال اعضا در كنار پي گيري مس ــكل گرفت. حض زبان ش
ــني، مجله را به نماد آموزش زبانهاي خارجي  مرحوم دكتر ميرحس
ــور تبديل كرد. ادامة رشد كيفي مجله در دو سال اخير كه  در كش
ــاد روزافزون خوانندگان به مجله و همكاري فعال تر هيئت  به اعتم
تحريريه انجاميد. اين اميدواري را ايجاد مي كند كه در ادامة مسير، 
رشد آموزش زبانهاي خارجي، در انجام رسالت خود كه پيوند دادن 
دانشگاه به مدرسه و پژوهش به عمل است، به معني واقعي توفيق 
ــردبيران گذشته و هيئت  ــته است با يادآوري نقش س يابد. شايس
تحريريه، به نقش مدير داخلي در فرايند نشر مجله نيز اشاره كنيم.

ايجاد هماهنگي و پي گيري روند چاپ از مرحلة دريافت نمونة اوليه 
تا انتشار، مدير داخلي را در موقعيتي حساس قرار مي دهد. دقت و 
توجه كافي مديرداخلي است كه مي تواند فعاليتهاي مجموعه را به 
ــاند. در اين جايگاه خانم شهال زارعي نيستانك  نتيجة الزم برس
در طول حيات مجله به خوبي ايفاي نقش كرده و از اين طريق در 

كسب دستاوردهاي مجله سهيم بوده است.
بدون شك تالش دست اندركاران داخلي مجله، در قالب تشكيالتي 
ــته است كه در آن  ــارات كمك آموزشي» به ثمر نشس «دفتر انتش
ــم داده اند تا مجلة  ــت ه ــت به دس عوامل متفاوت و متعددي دس
رشد آموزش زبان و ساير مجالت رشد تخصصي توانسته اند همگام 
ــوند. از مهم ترين عوامل  ــترك منتشر ش ــتاي اهدافي مش در راس
ــش و اهميت مديريت مجموعه در امر  ــيباني كنند. بايد به نق پتش
سياست گذاري و ايجاد هماهنگي در ميان عوامل در درون مجموعه 
اشاره كرد. فعاليت هماهنگ و برنامه ريزي شدة بخشهاي متفاوت، 
از جمله ويراستاري، گرافيك، تايپ و صفحه آرايي، انتشار به موقع و 
با كيفيت مطلوب مجله را ممكن مي سازد. الزم است از فعاليتهاي 
همة عزيزان در مجموعة انتشارات كمك آموزشي در طول سالهاي 

انتشار مجله تشكر و قدرداني شود.

مطالب اين شماره
در شمارة حاضر سعي شده است مطالب متنوعي به نظر خوانندگان 
محترم مجله برسد. بخش اول با دو ميزگرد آغاز مي شود. در ميزگرد 
ــد آموزش زبان با حضور تعدادي از اعضاي  اول، نقش و جايگاه رش
هيئت تحريريه و دو تن از دبيران شاغل در تهران به بحث گذاشته 
شد. آن چه در اين ميزگرد مورد تأكيد قرار گرفته، نحوة ارتباط مجله 
ــت كه از آن طريق مجله مي تواند ارتباط  با مخاطبان و راههايي اس
و تعامل بهتري با خوانندگان برقرار كند. در همين زمينه الزم است 

ــت و در  ــده اس ــاره كنم امكان راه اندازي وبالگ مجله فراهم ش اش
آيندة نزديك اين امكان عملي خواهد شد. براي اطالع، نشاني وبگاه 
ــي roshdmag.ir است كه از طريق لينك  ــارات كمك آموزش انتش
ــرم مي توانند مقاالت و نظرات خود را  تماس با ما، خوانندگان محت
ــؤاالت ارسال شده،  در وبالگ مجله در  ــال دارند. به نظرات و س ارس
وبگاه فوق پاسخ داده خواهد شد. در ميزگرد دوم به موضوع كتابهاي 
كمك درسي پرداخته شد كه در مورد آن نظرات متفاوتي وجود دارد. 
از آن جا كه كتاب هاي كمك درسي در سطحي وسيع چاپ و منتشر 
مي شوند و در روند آموزش و سنجش تأثيرگذار هستند، پرداختن به 

آن ها مي تواند به شفاف سازي نقش و جايگاهشان كمك كند.
ــت كه نظر  ــيده اس ــة بخش اول، دو مصاحبه به چاپ رس در ادام
ــدگان را به اين دو  ــده، توجه خوانن به اهميت موضوعات مطرح ش
ــالوه بر مطالب فوق، دو  ــه جلب مي كنيم. در بخش اول، ع مصاحب
ــه در ايران و ديگري  ــي درخصوص تاريخچة زبان فراس مطلب يك
ــان با جغرافيا و فرهنگ ايران  درخصوص برخورد اديبي آلماني زب
به چاپ رسيده است. در ادامه در مقاله اي به زبان فارسي، تحليلي 
آماري از مطالب شماره هاي گذشتة مجله ارائه شده كه تصوير نسبتاً 

جامعي است از آن چه تاكنون به چاپ رسيده است.
بخش دوم كه به مقاالت اختصاص يافته با مقالة تاريخچة كتابهاي 
ــي زبان دورة متوسطه آغاز مي شود. تحليل ارائه شده دوره اي  درس
70 ساله را كه با برقراري آموزش رسمي آغاز مي شود، دربرمي گيرد 
ــي در طول دوره از زاوية رويكرد و  و در آن، كتاب هاي زبان انگليس
ــي شده است. در ادامة بخش دوم، مقاله اي  روش ارائه مطالب بررس
ــتفاده از رايانه در آموزش زبان آمده كه در آن مؤلف  درخصوص اس
سعي كرده است به زباني ساده، معلمان زبان را با اصول كاربرد رايانه 
در آموزش آشنا كند. الزم به ذكر است كه اين بحث توسط مؤلف در 
چند شماره پي گيري خواهد شد. از آن جا كه اين بحث براي اولين 
ــود و نظر به اهميت آن، توجه خوانندگان  بار در مجله مطرح مي ش
محترم را به آن جلب مي كنيم و انتظار داريم نظرات سازندة آنها ما 

را در مفيدتر كردن اين بحث در شماره هاي آينده ياري دهد.
مقالة ديگري كه در اين بخش به چاپ رسيده، نتايج نظرسنجي از 
دبيران دبيرستانهاي استان مازندران درخصوص مؤلفه هاي تأثيرگذار 
بر آموزش است. نتايج نظرسنجي، به اولويت بندي مؤلفه ها انجاميده 
ــي يادآوري  ــزوم توجه به هر يك از آن ها را در برنامه ريزي درس و ل
شده است. مقالة ديگر اين بخش به معرفي تكنيكي مي پردازد كه با 
استفاده از آن معلمان مي توانند از طريق مخلوط كردن زبان مادري 
ــان  ــان خارجي، يادگيري زبان خارجي را براي زبان آموزان آس و زب
سازند. در ادامة بخش دوم، مقالة كاربرد فناوري اطالعات در آموزش 
زبان به زبان آلماني به چاپ رسيده است. اميدواريم حاصل زحمات 
همة عزيزاني كه در چاپ شمارة حاضر سهم داشته اند، مورد توجه 
و عنايت خوانندگان محترم مجله قرار گيرد.                    سردبير
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