
گزارش: الميرا ملك محمدى

ميزگرد نقد و جايگاه مجلة رشد آموزش زبان

چـون كه صـد آيـــد...

اشاره
نگاهى دوباره به جايگاه «مجلة رشـد آموزش زبان»، سبب شد تا كارشناسان و عالقه مندان 
عرصـة آموزش زبان دور هم جمع شـوند. در اين نشسـت نكات ارزشـمندى چون تبليغ و 
اطالع رسـانى مناسـب، ارائة مقاالتى براى افزايش انگيزه و خالقيت دبيران و آشنايى آنان با 

شيوه هاى نوين تدريس مطرح شد. در ادامه، شرح اين نشست را مى خوانيد.

رسالت مجله
دكتر محمدرضا عنانى سـراب، سردبير مجلة رشد آموزش زبان 
ــدف از برگزارى  ــرد را اين گونه بيان كرد: «ه ــه، هدف ميزگ خارج
ــى و نقد جايگاه رشد آموزش زبان بين مجالت  اين ميزگرد، بررس
ــكل و محتواى آن است.  تخصصى، و نگاهى به تاريخچة مجله و ش
ــته رسالت خود را ايفا  مى خواهيم بدانيم تا چه حد اين مجله توانس
كند. اين مجله يكى از قديمى ترين مجالت علمى ـ ترويجى در ايران 
است و 27 سال سابقة انتشار دارد. صدمين شمارة آن در پاييز امسال 

منتشر خواهد شد كه اين خود موفقيت بزرگى محسوب مى شود.»
وى در ادامه افزود: «اين كه تالشها تا چه اندازه نيازهاى مخاطبان را 
برآورده مى سازد، سؤالى است كه هميشه مطرح مى شود. جلساتى 
ــخ دهد. بهتر است قبل از  ــت مى تواند به اين سؤال پاس از اين دس
ــالت اين مجله ارائه شود.  ارزش يابى مجله، تعريفى از جايگاه و رس
ــته هاى متفاوتى، ازجمله علمى ـ پژوهشى  مجالت تخصصى به دس
و علمى ـ ترويجى تقسيم مى شوند. البته تقسيم بنديهاى ديگرى نيز 
براى اين مجالت وجود دارد: مجالت آكادميك كه براى دانشگاهيان 
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ــت دعوت كرد. نظرات و پيشنهادات خود را با در نظر گرفتن  نشس
اهداف و رسالتهاى مجله مطرح كنند. خانم زهرا عرب سرهنگى، 
دبير زبان دورة راهنمايى تحصيلى پيشنهاد داد اولويت خاصى براى 
ــار مقاالت نوشته شده توسط معلمان در نظر گرفته شود. وى  انتش
در اين باره توضيح داد: «از آن جا كه دبيران ما با مشكالت اين رشته 
بيشتر درگير هستند، بهتر است مجله تجربيات آن را بيشتر منعكس 
ــتر مقاالت چاپ شده برگرفته از پايان نامة  كند. در حال حاضر، بيش

ــطح علمى مقاالت باالتر از  ــجويان هستند. به همين دليل س دانش
سطح معلمان است و عمالً كاربردى براى آنان ندارند.»

ــت: «در واقع به  ــنهاد گف ــراب درخصوص اين پيش دكتر عنانى س
ــى تدريس مى كنيد، محتواى مجله  ــما كه در دورة راهنماي نظر ش
ــاى دبيران راهنمايى را برآورده كند، چون نيازهاى  نمى تواند نيازه
آنها با نيازهاى دبيران دورة متوسطه متفاوت است. شايد بهتر باشد 

مجله اى خاص دبيران راهنمايى به اين مهم بپردازد.»
ــاالت در مجله به  ــرد: «البته روال چاپ و انتخاب مق ــه ك وى اضاف
ــت كه از هر هفت مقاله اى كه در مجله منتشر مى شود،  گونه اى اس
ــى است كه در آنها نتايج با استفاده از آمار  دو مقالة علمى ـ پژوهش
ــوند. ما از نويسندگان خواسته ايم كه بخشهاى  و نمودار ارائه مى ش
آمارى مقاالت را كم كنند و بيشتر شيوة انجام تحقيق را شرح دهند. 
ــاير مقاالت مجله چنين ويژگيهايى را ندارند و دربارة  درحالى كه س
موضوعاتى چون تجربة تدريس، دانش افزايى، مرور و معرفى مقوالت 

آموزشى نوشته مى شوند كه بخش آمارى در آنها وجود ندارد.»

نقش برنامة درسى در مجله
ــه، آقاى مهدى لطفيـان، دبير و مدرس «كانون  در ادامة جلس

رگير هست

لطفيان: نخستين مسئله اى كه بايد در اين 
مجله به چالش كشيده شود، برنامة درسى و 

كتابهاى درسى و محتواى آنهاست

 (Vocational) ــب هستند، و مجالت حرفه اى و پژوهشگران مناس
كه مخاطبانشان شغل خاصى را دنبال مى كنند و معموالً تشكلهاى 
ــوط به آن حرفه مجله را تهيه مى كنند و در اختيار خوانندگان  مرب
ــاس، نشريات علمى ـ ترويجى در گروه دوم  قرار مى دهند. بر اين اس
قرار مى گيرند. بنابراين، مجله رشد آموزش زبان كه مخاطبان آن به 
ــغول اند، از مجالت دستة دوم محسوب  آموزش و تدريس زبان مش
مى شود. با توجه به اين تقسيم بندى، ساختار و محتواى مجله هاى 

گوناگون با يكديگر متفاوت اند.»
دكتر عنانى سراب در ادامه اهداف مجله را چنين برشمرد: «آموزش 
ــود. اين  ــى كنترل مى ش زبان در مقاطع متفاوت با يك برنامة درس
ــط آموزش و پرورش تدوين و به صورت كتاب درسى در  برنامه توس
ــتين هدف اين مجله بايد  ــار معلمان قرار مى گيرد. پس نخس اختي
توجه به برنامة درسى باشد. يعنى با نقد و ارزيابى برنامة درسى بايد 

سعى كند مخاطبان را در جريان تحوالت برنامة درسى قرار دهد.
ــانى كه در آموزش و پرورش به آموزش زبان اشتغال دارند، از  كس
ــطوح متفاوتى قرار مى گيرند. يكى  ــد مهارتهاى حرفه اى در س بُع
ــت كه با انتشار مطالبى با هدف  ــالتهاى مجله اين اس ديگر از رس
دانش افزايى در مهارت آموزى به معلمان، كمك كند تا بتوانند در 

حرفة خودشان ارتقا يابند.
در فرايند آموزش ممكن است، برنامة درسى يا اجراى آن با معضالتى 
ــرورش كه با جمعيت بزرگى از  ــود؛ به ويژه در آموزش و پ مواجه ش
ــور سروكار دارد. هدف سوم مجله،  دانش آموزان و دبيران در كل كش
ــناخت معضالت آموزش زبان است. به اين منظور، با اقدام پژوهى  ش
توسط دبيران مى توان اين معضالت را بررسى و راهكارهايى براى حل 
آنها ارائه داد. پس بهتر است اقدام پژوهى در سطح آموزش و پرورش 
نهادينه شود تا با استفاده از اين نظرات به راه حلهاى علمى دست يابيم.

ــده را به عنوان رسالتهاى مجله بپذيريم، براى  اگر موارد مطرح ش
ــكل و محتوا به گونه اى تنظيم  ــق آنها بايد مجله را از نظر ش تحق
كنيم كه در راستاى اين اهداف حركت كند. از نظر شكلى مجالت 
ــى از لحاظ  ــا هم فرق دارند. براى مثال، مجالت علمى ـ پژوهش ب
ــالت علمى ـ  ــوند. اما مج ــر مى ش ظاهرى به صورت كتاب منتش
ترويجى به شكل مجله به چاپ مى رسند و ويژگيهاى ژورناليستى 
ــكلى به آن  ــت پيدا مى كند. بنابراين بايد از نظر ش ــا اهمي در آنه
توجه خاصى شود تا بتواند مخاطب را جذب كند. از نظر محتوايى 
نيز، ساختار آن بايد متناسب با اهداف تعريف شود. مقاالتى كه به 
برنامة درسى، دانش افزايى يا اقدام پژوهى مى پردازند، بايد ساختار 

مخصوص خودشان را داشته باشند.»

ضرورت انعكاس نظر دبيران
ــردبير مجله، با بيان اين مقدمه از دبيران و كارشناسان حاضر در  س
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ــرد: «ابتدا بگذاريد  ــود را چنين بيان ك ــان ايران»، نظرات خ زب
نقاط مثبت مجله را بگويم. رشد آموزش زبان، مجلة وزينى است 
كه مقاالت علمى خوبى چاپ مى كند. بخشهايى مثل مصاحبه با 
دبيران موفق بسيار جالب هستند، ولى با واقعيتهاى روز آموزش 

و پرورش فاصله دارند.
من فكر مى كنم، نخستين موضوعى كه بايد در اين مجله به چالش 
كشيده شود، همين برنامة درسى، كتابهاى درسى و محتواى آنهاست 
كه تقريباً 30 سال است بدون تغيير تدريس مى شوند. بايد به فكر 
محتواى جديدترى براى تدريس باشيم. مشكل ديگر، بى انگيزگى 
ــاگردان و معلمان مدارس است. خيلى خوب خواهد  موجود بين ش
ــت از مشكالت آموزش و پرورش بپردازد و  بود كه مجله به اين دس
مقاالتى كه چاپ مى شوند، به اين سمت و سو گرايش داشته باشند. 
ــتند، ولى عمالً مى بينيم  مخاطبان ما دبيران آموزش و پرورش هس
ــتر براى دانشجويان دورة  ــده در مجله، بيش مقاالت علمى چاپ ش
ــتند. پس بهتر است، در  ــتادان دانشگاهها مناسب هس دكترا و اس
مقاالت بر بخش مفهوم ضمنى (implication) بيشتر تأكيد شود و 

بخشهاى آمارى خالصه  تر شوند.»
ــرح براى ارتقاى كيفيت مجله  ــنهاداتى به اين ش وى در ادامه پيش

ارائه داد:
ــار فراخوان از طريق مجله، از دبيرانى كه راهبرد آموزشى  1. با انتش
ــال  ــود آن را در قالب مقاله براى مجله ارس خاصى دارند، دعوت ش

كنند.
2. مقاالتى در جهت ارتقاى خالقيت معلمان زبان چاپ شوند.

3. براى معلمان، سرفصلهاى تحقيقاتى تعيين شوند.
4. ارتباط با دبيران و بازخوردهاى آنها در مجله منعكس شوند.

5. نحوة توزيع رشد آموزش زبان بهتر شود.
ــتاد ادبيات زبان فرانسه دانشگاه  خانم دكتر ژاله كهنمويى پور، اس
تهران و عضو هيئت تحريرية مجله، نكته اى را دربارة آموزش زبان در 
مؤسسات خصوصى مطرح كرد: «شايد علت آن كه مؤسسات آموزش 
زبان در تدريس اين رشته موفق تر از مدارس عمل مى كنند، محتوا 
و شكل كتاب هايى باشد كه در اختيار دانش آموزان قرار مى دهند.»

ــخ به اين اظهارات توضيح داد: «در هر  ــراب در پاس دكتر عنانى س
صورت آموزش زبان، چه در بخش خصوصى و چه در بخش دولتى، 
ــتند. بچه ها با نوعى ديگر از آموزش در بخش  با هم در ارتباط هس
خصوصى آشنا مى شوند. وجود تعامل بين اين دو بخش مى تواند به 

بهبود آموزش زبان در بخش دولتى هم كمك كند.»
در ادامه، آقاى دكتر حسين وثوقى، استاد زبان شناسى در دانشگاه 
ــكالت موجود در اين  ــو هيئت تحريرية مجله، به برخى مش و عض
ــته، مقاالتى كه براى دبيران كاربردى  زمينه اشاره كرد: «در گذش
ــيدند و در آنها از شيوه هاى تدريس  بودند در مجله به چاپ مى رس

ــت. ما االن بر سر  ــد، اما در حال حاضر اين طور نيس صحبت مى ش
دوراهى قرار گرفته ايم. اگر مقاالت علمى چاپ كنيم، براى معلمان 
سخت و پيچيده است و اگر هم بخواهيم مقاالت ساده چاپ كنيم، 
ــطح كارش را پايين بياورد. البته خيلى  مقاله نويس مايل نيست س
تالش كرده ايم بخشهاى آمارى و جدولها را كم كنيم، ولى متأسفانه، 
دبيران با ما ارتباط الزم را برقرار نمى كنند و مشكالتشان را در رابطه 

با تدريس با ما درميان نمى گذارند.»
آقاى لطفيان، پس از پايان صحبتهاى دكتر وثوقى، با اشاره به سابقة 
انتشار مجله، از ضعف تبليغات براى آن گفت و افزود: «با اين كه 27 
سال از انتشار اين مجله مى گذرد، خيلى از دبيران آن را نمى شناسند. 
به نظر من اگر الزم باشد، مى توان در آموزش و پرورش براى دبيران 

جلسات توجيهى بگذارند تا آنها با اين مجالت آشنا شوند.»
ــة راديويى يا تلويزيونى  ــتفاده از مجل هم چنين دكتر وثوقى، اس
ــى دى، از راهكارهاى افزايش انگيزة  و همراه كردن مجله را با س

مطالعه بين مخاطبان عنوان كرد.

افزايش انگيزة مطالعه
ــهاى افزايش انگيزة  در ادامه خانم عرب سـرهنگى، يكى از روش
ــا در برگة ارزش يابى كه  ــران را چنين توضيح داد: «م مطالعة دبي
در مدارس توزيع كرديم، بندى را به دبيرانى اختصاص داديم كه از 
مطالب مجله هاى رشد استفاده كرده اند و چكيدة كارشان را به مدير 
ــد تا آنها اين  ــايد انگيزه اى باش و معاون ارائه داده اند. اين راه حل ش

مجالت را مطالعه كنند و امتيازات خود را باال ببرند.»
دكتر عنانى سراب، ضمن اشاره به صحبت هاى مطرح شده گفت: 
ــرايط زبان آموزى امروزه، در حال تغيير است. تعداد كثيرى از  «ش

ب ى يز ي ل ر ين ر ون و

عنانى سراب: بهتر است اقدام پژوهى در سطح 
آموزش و پرورش نهادينه شود
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ــتند و با فناورى و  ــد هس ــى ارش دبيران ما داراى مدرك كارشناس
ــروكار دارند. يكى از نقاط ضعف ما اين است كه دبيران  اينترنت س
ــتند. بايد به آنها  ــياق مجله و تغييرات آن آشنا نيس ــبك و س با س
ــزارى ميزگرد با حضور  ــى از اين راهها، برگ ــانى كرد. يك اطالع رس
ــات، معلم ها  ــت. در اين جلس اعضاى هيئت تحريريه در استانهاس
مى توانند مشكالت و انتظارات خود را بيان كنند. راه ديگر استفاده 
كردن از راديو و تلويزيون و رسانه هاى ديگر براى تبليغ مجله است.»

ــجوى دكتراى آموزش  ــگاه و دانش هادى عظيمى، مدرس دانش
ــاره به  ــد آموزش زبان خارجى، با اش زبان و از همكاران مجلة رش
ــته ايم دربارة مجله نظر  ــا بارها از معلمان خواس آمارها گفت: «م
ــها پاسخ بدهند. متأسفانه  بدهند، جدولها را حل كنند و به پرسش
همكارى معلمان با مجله مطلوب نيست. مجلة رشد بايد با آموزش 
ــتفاده از  ــرورش ارتباط محكم ترى برقرار كند. بايد بتوان با اس و پ
ــه مطالعة مجالت ترغيب كرد.  ــويقى، معلمان را ب راهكارهاى تش
همان طور كه گفته شد، مجله بايد در جاهاى متفاوت تبليغ شود. 
هرچه آشنايى بيشتر شود، عكس العمل نيز بيشتر خواهد شد. در 
مورد آمار بايد عرض كنم، براى اين كه مقاله اى علمى تلقى شود، 
ــود. ابزارهاى  بايد برخى معيارهاى كمى و كيفى در آن رعايت ش
مصاحبه و تحليل محتواى آن از جمله ابزارهاى كيفى است و ابزار 

كمى هم، ارائة عدد و آمار و جدول است.
نويسنده براى ارائة شواهد از اين ابزارها استفاده مى كند. وجود اين 
ــد. در  آمار به تنهايى نمى تواند دليل خوبى براى نخواندن مقاله باش
ــنهاد مى كنم مراكز  ايران تربيت معلم كارايى الزم را ندارد. من پيش
ــعى كنند با باال بردن دانش  تربيت معلم به اين مقوله بپردازند و س

معلمان، به آنها در فهم مقاالت كمك كنند.»
آقاى عظيمى در ادامه اضافه كرد: «در بحث برنامه هاى درسى من 
به آمار جالبى رسيده ام. تقريباً از بين 680 مقاله اى كه از شمارة 1 تا 
99 چاپ شده اند، 33 مورد به توسعة امكانات آموزشى مى پردازند. 
(نحوة تدريس يك درس چگونه است؟ يا روش نوشتن طرح درس 
ــت؟). از اين 680 مقاله، فقط 3 مقاله  براى كالس به چه صورت اس
ــهاى مهمى كه معلمان  ــه نحوة پژوهش مى پردازند. يكى از روش ب
مى توانند از آن استفاده كنند «classroom research» (پژوهش 
كالسى) است. شايد بهتر باشد مقاالتى در اين راستا نوشته شوند.»

ــاى آقاى عظيمى، افزود:  دكتر عنانى سـراب، ضمن تأييد گفته ه
«بايد بگويم، يكى از اهداف مجالت دانش افزايى است و ما ناچاريم 
مقاالتى داشته باشيم تا سطح دانش و مهارت هاى معلمان را باال ببريم. 
كتابهايى با عنوانهاى «Research for Language Teachers» يا 
ــد كه با زبان  ــود دارن «Testing for Language Teachers» وج
ــاده به معرفى پژوهش و آزمون  سازى مى پردازند. ما اين كتب را  س
قبالً به دبيران معرفى كرده ايم. شايد بهتر باشد در اين زمينه فعاليت 

بيشترى صورت گيرد.»
دكتر وثوقى نيز در اين راستا پيشنهادى ارائه داد: «يكى از كارهايى 
ــيوه هايى براى افزايش خالقيت  ــت انجام دهيم، ارائة ش كه الزم اس
ــوع نحوة تدريس  ــتم، 20 ن ــت. من قصد داش معلمان در كالس اس
«Reading» را در مقاله اى بنويسم و چاپ كنم تا دانش آموزان نتوانند 
روش تدريس معلم خود را پيش بينى كنند. ولى هنوز اين كار عملى 
نشده است. بهتر است در هر شماره، مقاله هايى دربارة خالقيت معلمان، 
انواع ايجاد انگيزه در كالس، ويژگيهاى معلم خوب و مديريت كالس 

(classroom managment) مطرح كنيم.»
وى تأكيد كرد: «بهتر است مجله راه حل عملى به معلمان نشان بدهد. 
زيرا بيش تر دبيران ما، در درسهاى نظرى (تئوريك) موفق بوده اند، ولى 

در درسهاى عملى (نحوة تدريس) ضعيف عمل مى كنند.»
ــراب، مفهوم معلم  ــى، دكتر عنانى س ــاى دكتر وثوق پيرو صحبته
پژوهشگر را مطرح كرد و گفت: «در حال حاضر، ما با مفهوم معلم 
پژوهشگر روبه رو هستيم. بدين صورت كه معلم بايد از درس خودش 
ــود، آنان  ــه بين معلمان ما تقويت ش ــرد. اگر اين روحي درس بگي

مى توانند براى تدريس خود راه هاى ابتكارى پيدا كنند.»
ــه تدريس به  ــت ك ــكالت ما آن اس وى اضافه كرد: «يكى از مش
ــالها  ــود و معلم كارهايى را انجام مى دهد كه س ــادت تبديل ش ع
انجام مى داده است اگر چنين شود معلم از كار خود رضايت خاطر 
ــت. اين مجله بايد روحية تنوع طلبى و پژوهش را نزد  نخواهد داش

معلمان تقويت كند.»

ايجاد انگيزة همكارى
خانم دكتر مژگان رشـتچى، استاد آموزش زبان انگليسى، از عدم 

رشتچى: شايد اگر تبليغ، اطالع رسانى و نحوة 
توزيع مجالت بيشتر و بهتر شود، در افزايش 

مخاطب تأثير بگذارد
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ــف كرد و گفت: «ما  ــد زبان اظهار تأس همكارى دبيران با مجلة رش
از نويسندگان مقاالت خواسته ايم تجربه هاى آموزشى خود را براى 
ــهاى آمارى كم شود. حتى  ــال كنند. سعى شده است بخش ما ارس
ــته ايم، مقدمه و مرور ادبيات تحقيق  ــمت نظرى هم خواس در قس
ــتر روى روش كار در كالس است. در  كوتاه تر شود. تأكيدمان بيش
بحث تجربه هاى كالسى تمام تالش خود را كرده ايم، مقاالتى در اين 
ــه چاپ كنيم. معلمان نبايد تصور كنند كه مقاله بايد كامل و  زمين
بى نقص باشد تا چاپ شود. اگر مقاالتى از طرف معلمان درخصوص 
تجربيات تدريسشان براى ما ارسال  شود، از آنها استقبال مى كنيم.»
ــه توضيح داد: «من در مورد اين كه مجله به بى انگيزگى  وى در ادام
معلمان و دانش آموزان بپردازد، مخالف هستم. چون اين  يك مجلة 
ــرح كند. بحث  ــهاى نوين تدريس را مط ــت و بايد روش علمى اس
بى انگيزگى شايد بايد در تريبون ديگرى بررسى شود. اين جا هدف 
ــى از دبيران  ــت. ما با زبان بى زبان ــائل علمى اس فقط كار روى مس
ــتفاده  ــب اس مى خواهيم، خوب درس بدهند و از راهبردهاى مناس
كنند. بارها در سخن سردبير از معلمان خواسته شده است تا با مجله 
همكارى كنند، ولى استقبال نمى شود. شايد اگر تبليغ، اطالع رسانى 
ــود، در افزايش همكارى  ــتر و بهتر ش ــوة توزيع مجالت بيش و نح

مخاطبان تأثيرگذار باشد.»
دكتر رشتچى پيشنهادى را نيز مطرح كرد: «بهتر است در هر چهار 
ــمارة مجله محورى را معرفى كنيم و تمركزمان را روى موضوع  ش

خاصى بگذاريم.»
دكتر عنانى سراب، ضمن تأييد صحبتهاى بيان شده گفت: «خوب 
ــند. در مرحلة بعد مى توان  ــت كه مقاالت بيشتر كاربردى باش اس
بازخورد معلمان را در مقابل آنها سنجيد. به علت وجود محدوديتها، 
مجله نمى تواند در زمينة افزايش انگيزه كار زيادى انجام دهد. يكى 
از راههاى ايجاد انگيزه آن است كه مجلة رشد در ارتقا و ارزش يابى 

معلمان تأثيرگذار باشد.»
ــت و  هم چنين، دكتر كهنمويى پور بحث امتيازدهى را مهم دانس
ــه ارائة مقاله بايد در امتيازدهى معلمان  بر اين قضيه تأكيد كرد ك
تأثير بسزايى داشته باشد تا انگيزة معلمان را براى مطالعة اين مجله 

افزايش دهد.

مجله و آموزش ضمن خدمت
خانم شـهال زارعى نيستانك، مدير داخلى مجله رشد آموزش 
زبان درخصوص همكارى دبيران با مجله چنين بيان داشت: «در 
سال 1363، اولين شمارة مجله با عنوان آموزش زبان به سردبيرى 
ــد. ايشان از دبيران خواسته  دكتر جليل بانان صادقيان چاپ ش
بودند با مجله ارتباط برقرار كنند. در قسمت سخن سردبير، ايشان 
ــده از جانب معلمان را پاسخ مى دادند. در آن زمان  نكات مطرح ش

ــدن  ارتباط معلمان با مجله در همين حد بود. پس از ترويجى ش
مجله، در زمان سردبيرى مرحوم دكتر سيداكبر ميرحسنى نيز 
ــال مطلب از طرف دبيران وجود داشت و اين  مشكل كمبود ارس
امر ما را مجبور كرد تعدادى از مقاالت برگزيده از مجالت خارجى 

را نيز چاپ كنيم.»
وى در ادامه اظهار داشت: «آن تعداد مقالة معدودى هم كه به دست 

ما مى رسيد، بيشتر انشاگونه بود و قالب مقاله را نداشت.»
خانم زارعى پيشنهادى را مطرح كرد: «اگر مجله رشد آموزش زبان 
ــد و آموزش ضمن خدمت دبيران در  به عنوان منبع مطالعاتى باش
كالس هاى آموزشى كه برگزار مى كند از محتواى اين مجله استفاده 

كند بسيار مثمر ثمر خواهد بود.»

چند پيشنهاد
ــارات  ــز مطالعات «دفتر انتش ــئول مرك ــاى فريبرز بيات، مس آق
ــن مركز، براى  ــده در اي ــى»، بنابر تحقيقات انجام ش كمك آموزش
ــنهاداتى ارائه كرد. وى گفت: «به نظر من بايد  جلب مخاطب پيش
ــى است. در پژوهشى  ــه بعد كار كرد: بعد اول مخاطب شناس در س
كه در زمينة ميزان انگيزه بين معلمان انجام شده است معلوم شد: 
بى انگيزه ترين معلمان، معلمان مرد دورة راهنمايى و با انگيزه ترين، 
معلمان زن دورة ابتدايى هستند. طبق يافته هاى اين پژوهش، رشتة 
ــى نيست.  چهار درصد معلمانى كه اين مجله را مى خوانند، انگليس
ميانگين سنى خوانندگان مجله 38 سال است. 70 درصد آنان زن 
ــتند، 56 درصد مدرك كارشناسى دارند و بين 60تا 70 درصد  هس
باالى 10 سال سابقة كار دارند. پس تيپ مخاطبان ما بدين صورت 
است. بايد بدانيم نوع نگاهشان و شخصيت و نيازهايشان چيست؟ 
اين معلمان، اولويتشان خواندن مجله هاى خانوادگى است؛ به قول 
ــد، در منابع  ــروف، مجالت «Public» يا زرد. خواندن مجلة رش مع
مطالعاتى آنها رتبة هفتم را دارد و جالب است بدانيد، خواندن كتاب 

وثوقى: بهتر است در هر شماره، مقاله هايى 
دربارة خالقيت معلمان، انواع ايجاد انگيزه 
در كالس، ويژگيهاى معلم خوب و مديريت 

كالس ارائه بدهيم
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براى آنها در رتبة 12 قرار دارد. حاال ما بايد براى اين قشر كم حوصله 
كه درگير مشكالت اقتصادى هم هست، مطلب تهيه كنيم.

بعد دوم روان شناسى اين مخاطبان است. من در اين جا بايد به سه 
ــته مطلب مواجه هستيم.  ــاره كنم: نكتة اول، ما با دو دس نكته اش
مطالبى كه معلمان به آنها عالقه دارند، و مطالبى كه معلمان به آنها 
نياز دارند. شايد مطالب ما بيشتر از نوع دوم باشند. اما ممكن است 
ــند كه اين دست مطالب  ــته باش معلمان ما عالئق ديگرى هم داش
ــم مى خورد. بنابراين بايد توازن برقرار كنيم.  در مجله كمتر به چش
مطالب ما بايد نه آن اندازه سخت باشند كه دل مخاطب را بزنند و 

نه آن قدر ساده كه در شأن مجلة ما نباشد.
نكتة دوم، مطالب يا فرايندمحور هستند يا رويدادمحور. اگر مطالب را 
به مطالب رويدادمحور نزديك كنيم، بهتر است. براى مثال، مطالب را 

با اتفاقات زندگى شغلى معلمان گره بزنيم.
ــم: يكى مطلب كلى روزامد و  ــوم، ما دو نوع مطلب كلى داري نكتة س
ــد ارجحيت دارد، زيرا  ــرى مطلب كلى مفيد. مطلب كلى روزام ديگ
ــت. بايد بگويم اكثر مطالب اين مجله مفيد  با وقايع روز در ارتباط اس
هستند، ولى اين جا بحث ژورناليسم مطرح است. جدا از بحث محتوا، 
ــتى هم توجه كنيم. در ژورناليسم يك اصل  بايد به قالبهاى ژورناليس
ــاده ـ جذاب. از آن جا كه مطالب اين مجله بلند  ـ س وجود دارد. كوتاه 
هستند، شايد بهتر باشد، مقاالت بلند را در دو يا سه قسمت چاپ كنيم.

ساده بودن هم مهم است. زبان خشك آكادميك مخاطب را خسته 
مى كند. به عالوه،ه توجه به تكينك هاى ديگرى چون تيتر زدن، ميان 
تيتر گذاشتن و تصويرى كردن مطالب، باعث مى شود مخاطب جذب 
مطلب شود. جدا از بُعد ژورناليستى، من براى ارتباط با مخاطب چند 

پيشنهاد دارم:
1. بخشهايى با عنوان پاسخ به پرسشها يا نامه هاى معلمان در نظر 

بگيريم.
2. از ميان معلمان منتخب مناطق تهران يا شهرستانها، يك شوراى 

سوژه يابى يا نقد تشكيل دهيم.
ــايت مجله را فعال كنيم. مى توانيم مطالب خوب و بلند را در  3. س

سايت مجله نيز ارائه دهيم.»
ــارى، از طريق  ــال ج ــت: «در س ــاى بيـات در ادامه بيان داش آق
هماهنگيهايى كه با دفتر آموزش ضمن خدمت صورت گرفت، قرار 
ــهاى اين دفتر در مجالت رشد ارائه شوند كه  شد، برخى از آموزش
ــده است. اميدواريم  ــمارگان ما ش خود باعث 50 درصد افزايش ش

بتوانيم اين روش را در آموزش زبان هم اعمال كنيم.
ــت كه به آموزش زبان موجود در بيرون از  ــنهاد ديگر اين اس پيش
آموزش و پرورش توجه كنيم. در اين آموزشها، از كتابهاى جديدى 
براى تدريس استفاده مى شود. درنتيجه ما مى توانيم در هر شماره به 
اين كتابهاى تازه تأليف نگاهى بيندازيم. مسئلة ديگر، آسيب شناسى 

آموزش زبان در مدارس است. چرا دانش آموز حاضر است با پرداخت 
هزينه به مؤسسات خصوصى زبان برود تا زبان ياد بگيرد؟»

آقاى بيات به نكتة ديگرى اشاره كرد و توضيح داد: «معلم ما بايد 
ــيوه هاى جديد آموزش زبان (به عنوان مثال استفاده از اينترنت)  ش
ــب  ــيوه ها مناس را بداند و دانش آموز را راهنمايى كند كه آيا اين ش

هستند يا نه. اين گونه عوامل معلم را بر كالس مسلط مى كنند.»
ــود را در زمينة تفاوت موجود  ــتچى اظهارات خ در ادامه، دكتر رش
بين مجالت فارسى زبان و خارجى زبان چنين بيان كرد: «به نظر من 
نبايد اين مجله را با مجالت فارسى زبان مقايسه كنيم، زيرا محتواى 
ــد در مجله، آموزش علمى و  ــب و زبان آن فرق مى كند. ما باي مطل
ــه اين خاطر، مقاالت ما طوالنى تر از  ــك را در نظر بگيريم و ب تئوري

مقاالت ساير مجالت مى شود.»
نكتة آخرى كه آقاى بيات به آن اشاره كرد، اهميت دادن به زمان 
ــة وى: «اين مجله بايد به فكر زنگ  ــت. به گفت محدود معلمان اس
تفريح معلمان باشد. يك يا دو مطلب سنگين كافى است تا مخاطب 

را فرارى ندهيم.»
ــه، دكتر عنانى سراب، نتايج حاصل از اين نشست  در انتهاى جلس
را مفيد ارزيابى كرد و گفت: «در سالهاى اخير، مشاركت معلمان با 
ما بيشتر شده است. اين نشان مى دهد كه سير صعودى داشته ايم. 
ــده مى تواند آغازى براى برگزارى ساير  مطالب و راه حلهاى ارائه ش
ــد. در اين جلسه مشكالتى  ــتانها باش ميزگردها در تهران و شهرس
مطرح شدند و ما به عنوان دست اندركاران مجله بايد به اين مسائل 

بپردازيم تا بتوانيم به راه حلهاى معقولى برسيم.»

عظيمى: در دوره هاى تربيت معلم بيشتر به 
مهارتهاى تدريس پرداخته مى شود تا به پژوهش
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