
هادى عظيمى، دانشجوى دكتراى آموزش زبان انگليسى، دانشگاه تربيت مدرس
زهرا كبادى كرمان، كارشناس زبان و ادبيات انگليسى، دانشگاه ارشاد دماوند

پيش گفتار
ــد آموزش زبانهاى خارجى» اكنون انتشار يكصدمين شمارة  «رش
ــد و  ــماره از مجله، و رش ــار 99 ش ــن مى گيرد. انتش خود را جش
وسعت شناخت آن در ميان جامعه آموزش زبان، به راستى نشانگر 
اعتقاد نويسندگان آن به خدمت به نظام آموزشى كشور و اعتماد 
خوانندگان به آن چه كه مى خوانند است. اين مجله در سال 1363 
اولين شمارة خود را به چاپ رساند و تاكنون بيش از صدها مورد 

مقاله در موضوعات گوناگون (آموزش) زبان در اختيار عالقه مندان 
ــت. كثرت تعداد مقاله ها و تعدد مطالب نگاشته شده  قرار داده اس
ــى مختصر به آن  ــت كه بتوان در فرصت ــتر از آن اس ــيار بيش بس
پرداخت. اين امر نيازمند ماهها مطالعه است، اما با بررسى اجمالى 
و توصيف آن چه كه تاكنون در اين مجله آمده است، مى توان درك 

مناسبى از موارد اشاره شده داشت.
ــخت افزارى است. بدين معنا  ــتر نگاهى س نگاه مقالة پيش رو بيش

Roshd & Teachers

سفرى در زمان
(دورة 1، شمارة 1 ـ دورة 25، شمارة 4)

مرورى بر 99 شمارة مجلة رشد

اشاره
 (Roshd Foreign Language Teaching Journal) مـجـلـة رشـــد آمـوزش زبـــان
تاكنون 99 شـماره را پشت سر گذاشته است. طى سـالهاى گذشته و شماره هايى كه از آغاز 
انتشار اين مجله به نظر خوانندگان رسيده است، نويسندگان بسيارى با موضوعات گوناگون و 
روشهاى متنوع، در نگارش مطالب و پيشرفت آن سهيم بوده اند. مقالة پيش رو سعى مى كند 
تمامى مطالب منتشـر شـده در اين مجله را با اسـتناد به آمار و با نگاهى توصيفى به اطالع 
خوانندگان حال و آيندة آن برسـاند. اين بررسـى آمارى، نويسندگان، گوناگونى موضوعات، 

زبان مقاله ها، و غيره را شامل مى شود.
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ــت، بلكه  ــده اس ــاره ش ــه كمتر به محتواى مقاله هاى مجله اش ك
ــت كه به  ــيهاى به عمل آمده معطوف به عناوينى اس عمده بررس
ــخت افزارى  خوانندگان عالقه مند تصويرى كلى و جامع از آمار س
ــاليان انتشارش مى دهد. اطالعات جزئى تر محتوايى  مجله طى س
را مى توان در مقاله هاى حقانى و نژادمعصوم (86 الف، ب) كسب 
ــه تاريخچه و  ــدا نگاهى اجمالى ب ــات پيش رو ابت ــرد. در صفح ك
ساختار مجله خواهيم داشت و سپس تحليلهاى جزئى تر با توجه 

به نمودارهاى آمارى ارائه خواهند شد.

مختصرى دربارة مجله
ــد آموزش زبان توسط دفتر انتشارات كمك آموزشى  فصل نامة رش
چاپ مى شود. اولين شمارة اين مجله در سال 1363 زير نظر گروه 
ــى «دفتر برنامه ريزى و تأليف كتب درسى» سازمان  زبان انگليس
ــمارة 47  ــيد و تا ش ــى به چاپ رس پژوهش و برنامه ريزى آموزش
ــمارة 47 به بعد  ــد. از ش ــر مى ش (1376) زير نظر آن دفتر منتش
ــار مجله به صورت مستقل زير نظر «دفتر  ــماره، انتش تا آخرين ش
انتشارات كمك آموزشى» به انجام رسيده است. تاكنون 99 شماره 
ــر شده است. اين مجله از سال 1374 رتبة علمى ـ  از مجله منتش
ترويجى را كسب كرد و تا به امروز سهم بسزايى در پيشبرد اهداف 
ــت. در ميان اهداف اين مجله دو مورد  ــى كشور داشته اس آموزش

حائز اهميت شايانى است:
ــنا ساختن معلمان، دبيران و دانشجويان با نتايج تحقيقات  1. آش

در زمينه هاى متفاوت؛
ــهاى گوناگون تدريس زبان خارجى، آشنايى  ــنايى با روش 2. آش
ــريات و كتابهاى جديد در  ــايل كمك آموزشى، معرفى نش با وس
ــان موفق و باتجربه،  ــوزش زبان خارجى، معرفى معلم زمينة آم
ــى برنامه هاى قبلى  آگاهى از تصميم گيريها و بخش نامه ها، بررس
ــتان 1374،  ــد آموزش زبان، زمس و طرح برنامه هاى آينده [رش

پيش گفتار].
ــوى  از اين اهداف برمى آيد كه معلم و نقش وى در آموزش از س
ــن رو، تقريباً تمامى  ــت. از اي ــز اهميت بااليى اس ــئوالن حائ مس
ــش و عملكرد  ــبرد دان ــتاى پيش ــاى مجله در راس جهت گيريه
معلمان است. در همين زمينه چاپ مقاله هاى تحليلى و تحقيقى 
ــى پايان نامه هاى  ــدگان، معرف ــردن خوانن ــراى عالقه مندتر ك ب
كارشناسى ارشد آموزش زبان، پرداختن به مسائل آزمون سازى، 
ــى آموزش و يا مشكالت  ــگاهها و استادان، و بررس معرفى دانش
آموزشى ادبيات خارجى نيز از اهداف مجله عنوان شده اند [نامة 
3/2910/816 مورخ 74/7/24 وزارت فرهنگ و آموزش عالى).

با نگاهى اجمالى به شماره هاى گذشته مى توان دريافت كه بخش 
ــش داده شده اند. ساختار كلى مجله در  بزرگى از اين اهداف پوش

ــتى اين ادعاست. محتواى كنونى  حال حاضر خود گواهى بر درس
مجله شامل بخش هاى زير است:

الف) رشد و معلم
 گفت وگو با معلمان باتجربه؛

 درج ايده ها، پيشنهادات و نظريات دبيران و مدرسان زبان؛
 معرفى كتابهاى موجود در بازار؛

ــتفاده از طنز،  ــى كه با اس English through Fun» » (بخش
نكته هاى آموزشى زبان انگليسى را ارائه مى دهد).

ب) بخش علمى ـ ترويجى
 مقاله هاى دانش افزايى كه آخرين يافته ها را در مقوالت آموزشى 

به زبان ساده معرفى مى كنند؛
 مقاله هاى معرفى تكنيكها و روشهاى تدريس در كالس.

ج) بخش علمى ـ پژوهشى
 ويژه مقاله هاى علمى ـ پژوهشى با تأكيد بر مقوله هاى مرتبط با 

آموزش زبان در مدارس [بروشور مجله، 1389].
در بخش تحليلى مقاله نكته هاى بيشترى نيز در اين ارتباط ذكر 

خواهد شد.
شمارة پيش رو، يكصدمين شمارة مجله است. انتشار يكصد شماره 
در مدت حدود 28 سال، افتخارى بزرگ براى همة دست اندركاران 
مجله و مخاطبان اصلى مجله، يعنى معلمان است. از اين رو دليل 
عمدة نگارش اين مقاله، در عين پرداختن به ساختار كلى مطالب 
ــده در طول عمر مجله، قدردانى و شناخت عواملى است  چاپ ش

كه موفقيت مجله را تضمين كرده اند.

تحليل
ــاوت مرتبط با  ــه زيرمجموعه هاى متف ــا توجه ب ــن بخش ب در اي
بخشهاى مجله، هر آن چه كه در تمامى 99 شمارة پيش از اين در 
مجلة رشد آموزش زبان به چاپ رسيده است، مورد بررسى آمارى 

قرار خواهد گرفت.

1. سردبيران
ــه سردبير را داشته  ــد آموزش زبان تاكنون افتخار همكارى س رش
ــتادان محترم، با توجه به مدت همكارى  ــت. هر كدام از اين اس اس
ــيده اند. دكتر جليل  ــبرد اهداف مجله كوش خود با مجله، در پيش
ــمارة آغازين تا شمارة 10، دكتر سيد اكبر  بانان صادقيان، از ش
ــمارة 91 به طور مستمر، و دكتر  ــمارة 11 تا ش ميرحسـنى از ش
محمدرضا عنانى سـراب از شمارة 92 تاكنون سردبيرى مجله را 
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برعهده داشته اند. در اين ميان، زحمات دكتر ميرحسنى كه سردبير 
81 درصد شماره هاى منتشر شده بوده اند، به شناخته شدن، افزايش 
خوانندگان و مشاركت كنندگان، و شكل گيرى ساختار مجله كمك 

بسيار زيادى كرده است.

2. عناوين چاپ شده
ــان و علمى ـ ترويجى  ــه دليل نوع مخاطب ــد آموزش زبان، ب رش
ــى در حوزه هاى گوناگون مربوط به  ــيار متنوع بودن، مطالب بس
ــت.  ــته در خود جاى داده اس ــاليان گذش آموزش زبان را در س
به طور كلى، عناوين چاپ شده را مى توان به دو بخش «مقاله ها» 
و «متفرقه» تقسيم كرد. در بخش مقاله ها، دست كم 680 عنوان 
ــون مرتبط با  ــاوت و در حوزه هاى گوناگ ــه زبانهاى متف مقاله ب

آموزش زبان به شرح زير منتشر شده است (جدول 1).
ــه مقاله هاى حوزة  ــترين تعداد عنوان مربوط ب ــن ميان، بيش در اي
ــترين  ــت كه با تعداد 229 عنوان مقاله، داراى آمار بيش آموزش اس
ــت (33 درصد) كه  ــده در ميان همة موضوعات اس مقالة چاپ ش
نشان مى دهد اهميت بااليى به موضوعات آموزشى داده شده است.

نمودار 1. فراوانى تعداد مقاله هاى چاپ شده در حوزة مهارتها

Writing
25%

Listening
13% Speaking

15%

Reading
47%

3. مهارتهاى يادگيرى
ــمت، تعداد مقاله هاى  ــى از موضوعات قابل بحث در اين قس يك
ــده در حوزة مهارتها و مؤلفه هاى زبان است. در ميان  ــر ش منتش
ــترين و  ــارت اصلى، خواندن با 47 درصد مقاله ها بيش چهار مه
مهارت گوش دادن با 13 درصد كمترين تعداد مقاله ها را به خود 
ــوع را مى توان با توجه  ــاص داده اند (نمودار 1). اين موض اختص
ــتان به مباحث  ــى دوره هاى دبيرس به اهميتى كه كتابهاى درس
ــه مهارت  ــدن داده اند، توضيح داد، اما لزوم پرداختن به س خوان
ــردن، بايد پيش روى  ــر، به خصوص گوش دادن و صحبت ك ديگ
ــرفتهاى  ــدة مجله قرار گيرد تا پيش ــندگان و محققان آين نويس

تحقيق در اين مهارتها، رشد همسانى داشته باشند.

نمودار 2. فراوانى مقاله هاى چاپ شده در حوزة زير ـ مهارتها
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از ميان مؤلفه ها نيز، يكى از مؤلفه ها، يعنى دستور زبان، 58 درصد 
مقاله هاى اين حوزه را به خود اختصاص داده است، درحالى كه تنها 
ــت  ــد مقاله ها به بحثهاى مربوط به بخش تلفظ مربوط اس 9 درص
(نمودار 2). در بخش متفرقه نيز، دست كم 228 مورد در موضوعات 

متفاوت به چاپ رسيده اند (جدول 2). اين موضوعات عبارتند از:

جدول 1. موضوعات و تعداد مقاله هاى چاپ شده دربارة هر موضوع در 99 شمارة گذشته

Subjects Frequency Subjects Frequency

1 Listening 10 12 Teaching Technology 27

2 Speaking 12 13 Pronunciation 14

3 Reading 36 14 Vocabulary 46

4 Writing 19 15 Psycholinguistics 8

5 Translation 20 16 Ss Characteristics 13

6 Linguistics 26 17 Research 3

7 Literature 12 18 Teachers 15

8 Testing 58 19 SLA 5

9 Materials Development 33 20 Discourse Analysis 6

10 Teaching 229 21 Error Analysis 5

11 Grammar 83
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 مصاحبه با معلمان و استادان مجرب،
 خبرهاى مربوط به همايش ها و غيره،

 معرفى كتاب،
 پاسخ به نامه ها،

 جدول،
 نكته هاى آموزشى،

 فعاليت  گروههاى آموزشى رشد،
 ايده هاى نوين آموزشى،

 بررسى مجلة رشد،
Let’s Take a Break  (فصل اول آموزش زبان با طنز)،

English through Fun  (فصل دوم آموزش زبان با طنز)،
 تمرينهاى آموزشى،

 گزارش سمينارهاى آموزش زبان،
 برجسته سازى برخى مسائل آموزشى.

ــماره هاى ابتدايى  ــت كه در مجموع، شش مقاله در ش جالب اس
ــده اند. البته اين موضوع كه  ــار مجله اشتباهاً دو بار چاپ ش انتش
ــاده، خوش بختانه در  ــه دليل نبود تجربة كافى اتفاق افت عمدتاً ب

شماره هاى بعد تكرار نشده است.

4. تأليف، ترجمه يا برگرفته؟
ــاى تأليفى خود  ــده، مقاله ه ــمت عمدة مقاله هاى چاپ ش قس
ــندگان بوده اند (89 درصد، نمودار 3). مقاله هاى ترجمه  نويس
ــا و مجالت ديگر نيز با 0/07 و 0/03  ــده و برگرفته از كتابه ش
ــامل مى شوند كه  درصد، به ترتيب كمترين تعداد مقاله ها را ش
ــت.  ــانة تأكيد مجله بر ارائة مقاله هاى تأليفى اس ــن خود نش اي
ــتر مقاله هاى ترجمه شده و يا برگرفته  الزم به ذكر است، بيش
ــد. از داليل اين امر  ــه برمى گردن ــماره هاى ابتدايى مجل به ش
ــندگان  ــيده از نويس مى توان به تعداد كم مقاله هاى تأليفى رس

ــاره كرد. اش

نمودار 3. فراوانى مقاله هاى ترجمه شده، تأليفى و برگرفته
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5. زبان مقاله ها
ــده، چهار زبان در نگارش مقاله ها به كار  ــمارة منتشر ش طى 99 ش
ــه و آلمانى. ترتيب تعداد  ــده اند: انگليسى، فارسى، فرانس گرفته ش
ــى 322،  ــت: انگليس زبانهاى نگارش مقاله ها نيز به اين ترتيب اس
ــه 55، و آلمانى 47 مورد (نمودار 4). از آن جا  ــى 256، فرانس فارس
كه مخاطبان متنوعى مد نظر نويسندگان و مسئوالن مجله بوده اند، 
تنوع زبانها قابل درك است. حتى تعداد زياد مقاله هاى نگاشته شده 
به زبان فارسى نيز قابل توجيه است. البته تعداد مقاله هاى نگاشته 
ــده به زبان فارسى در 20 شمارة اول بيشتر از شماره هاى بعدى  ش
ــت. دليل اين امر را مى توان جذب مخاطبان بيشتر و آشنا  بوده اس
نبودن معلمان و دانشجويان زبانهاى خارجى با نگارش مقاله به زبان 

خارجى دانست؛ هر چند اين دليل كافى نيست.

8%
7%

47%

38%

جدول 2. موضوعات و تعداد مطالب چاپ شده غير از مقاله ها در 99 شمارة گذشته

Subjects Frequency Subjects Frequency

1 Interview 33 8 Ideas 7

2 News 20 9 Roshd Review 2

3 Introducing Books 68 10 LTAB 14

4 Letters 16 11 ETFun 15

5 Crossword Puzzle 10 12 Exercise 1

6 Notes 14 13 Seminar Report 8

7 Activities 8 14 Teaching Close-up 2
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ــبتاً مناسب مقاله به  ــت، تعداد نس نكتة ديگرى كه قابل ذكر اس
ــت. اين امر نشان دهندة آن است كه  زبانهاى فرانسه و آلمانى اس
ــعى كرده اند با توجه به وزن زبانهاى  ــردبيران محترم مجله س س
ــبى از  ــر تعداد دبيران و دانش آموزان، درصد مناس خارجى از نظ

مقاالت را به هريك از زبانها اختصاص دهند.

6. نويسندگان
اغراق نيست اگر ادعا كنيم بار اصلى مجله بر دوش نويسندگان 
ــتگى  ــندگان و تنوع وابس ــيار نويس ــت. تعداد بس ــوده اس آن ب
ــتى كار بررسى آمارى را سخت و پيچيده  سازمانى آنان به راس
مى كند. براى مثال، برخى از نويسندگان از سازمانى به سازمان 
ــز در اين مجله  ــازمان ني ــده اند و در هر دو س ــر منتقل ش ديگ
ــندگان،  ــانده اند. حتى برخى از نويس ــه چاپ رس مقاله هايى ب
هم زمان با به چاپ رساندن مقاله، موقعيت تحصيلى خود را نيز 
ــيده اند. با وجود اين، نتيجة بررسى آمارى به دست  بهبود بخش

ــت. آمده جالب توجه اس

نمودار 5. تعداد نويسندگان
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ــامل  ــده (كه ش ــى از كل مقاله هاى چاپ ش ــداد قابل توجه تع
بخشهاى ETFun ،LTAB و Report Seminar نيز مى شوند)، 
ــش از 73 درصد تك مؤلف، 22  ــنده بوده اند. بي داراى يك نويس
ــر از 1 درصد بيش از دو مؤلف،  ــد بيش از يك مؤلف، كمت درص
ــازمان پژوهش و  ــازمانى (س ــد نيز مؤلف س ــر از 3 درص و كمت

برنامه ريزى آموزشى) داشته اند.
به نظر مى رسد بيشتر مقاله هاى داراى دو نويسنده، از زمانى كه 
ــى ارشد در ايران راه اندازى شده اند، در مجله  دوره هاى كارشناس
به چاپ رسيده اند (نمودار 5). الزم به ذكر است، برخى تفاوتهاى 
ــه با مقالة  حقانى و نژادمعصوم (86 الف، ب) به  آمارى در مقايس

دليل روشهاى طبقه بندى متفاوت دو مقاله است.

7. مدرك علمى نويسندگان
ــاوت و از تعداد زيادى  ــا مراتب علمى متف ــندگان ب اين نويس
ــز  ــور، مراك ــارج از  كش ــى خ ــل  و حت ــگاههاى داخ از دانش
ــاس مدرك تحصيلى،  ــتانها بوده اند. براس ــى، و دبيرس آموزش
ــراى تخصصى از  ــندگان داراى دكت ــتر نويس براى مثال، بيش
ــد (نمودار 6) و همين طور  ــگاههاى مختلف تهران بوده ان دانش
ــد  ــى ارش ــندگان مدرك كارشناس تعداد قابل توجهى از نويس
ــجوى دكتراى تخصصى يا عضو دانشگاه  ــته اند و يا دانش داش
ــگاه  ــم گير اعضاى دانش ــاركت چش تربيت مدرس بوده اند. مش
ــگاه  ــت كه اين دانش ــت مدرس احتماالً به اين دليل اس تربي
ــت و «تحقيق»  ــالت تكميلى اس ــوص دوره هاى تحصي مخص
ــندگانى از ديگر  ــى رود. نويس ــمار م ــداف اصلى آن به ش از اه
ــال مقاله با مجله همكارى  ــگاههاى سراسرى نيز با ارس دانش
ــهيد بهشتى، الزهرا،  ــگاهها عبارت اند از: ش كرده اند. اين دانش
ــمنان، امام صادق، امام حسين،  ــهد، گيالن، س ــى مش فردوس
ــهيد رجايى، علوم پزشكى،  ايالم، تبريز، همدان، مازندران، ش

ــانى. ــى و مجتمع علوم انس ــكدة توانبخش و دانش

نمودار 6. بيشترين فراوانى مدرك علمى نويسندگان دانشگاه هاى سراسرى
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نمودار 7. بيشترين فراوانى نويسندگان واحدهاى دانشگاه آزاد
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8. دانشگاه آزاد اسالمى
همين بررسى در دانشگاه آزاد اسالمى نيز نشان مى دهد كه واحد 
ــگاه در صدر ساير واحدها از نظر تعداد  علوم و تحقيقات اين دانش
مقاله هاست (نمودار 7). اين واحد، به دليل در اختيار داشتن اولين 
گروه از پذيرفته شدگان دكتراى تخصصى آموزش زبان انگليسى، و 
همين طور استادان مجرب زبان انگليسى، نسبت به واحدهاى ديگر 
اين دانشگاه، نويسندگان بيشترى را با مدارك دكترا و دانشجوى 

دكترا در مجلة رشد داشته است.
ــز، و تهران جنوب نيز به  ــمال، تهران مرك در واحدهاى تهران ش
ــترين مقاله ها را ارائه داده اند. ديگر واحدها نيز، مانند  ترتيب بيش
ــهركرد، كرمان، نوشهر، مالير، الهيجان، نراق، دره شهر، مسجد  ش
ــهر،  ــه، اهر، مرند، اسالمش ــهر، مراغ ــليمان، نجف آباد، خرمش س
ــگان، و على آباد، هر كدام يك نويسنده در ميان مقاله هاى  خوراس

مجله داشته اند.
ــور نيز در مجله چاپ  ــندگانى از خارج كش حتى مقاالتى با نويس
ــتراليا، آلمان، فرانسه، كرواسى،  ــده اند. نويسندگانى از هند، اس ش
ــيه، با مجموع 12 مقاله، جزو نويسندگان  كلمبيا، رومانى، و روس
ــگاههاى غيرانتفاعى خاتم (7 مقاله) و كار،  ــتند. دانش مجله هس
ــندگانى در  ــيخ بهايى (هر كدام با يك مقاله) نيز نويس البرز، و ش

مجلة رشد داشته اند. 

9. نويسندگان معلم
ــته اند، شامل مقاالت  مقاالتى كه معلمان آموزش و پرورش نگاش
ــى و هم چنين  ــهايى از تجربيات كالس ــىـ  ترويجى، گزارش علم
ــان تهيه و در  ــود معلم ــى بوده اند كه خ ــك آموزش ــب كم مطال
ــود اين كه مقاالت  ــتفاده كرده اند. با وج ــان از آنها اس كالسهايش
ــور مجله اند، اما از نظر  ــب و درخ معلمان آموزش و پرورش مناس

تعداد تنها 27 مورد را از كل مقاالت به خود اختصاص داده اند.

جدول 3. تعداد نويسندگان معلم شاغل در آموزش و پرورش در 99 شمارة گذشته

شهرتعدادشهرتعدادشهرتعدادشهرتعداد

قوچان1بيجار1مشهد1شهريار1

تهران7تبريز1شهركرد1خمينى شهر1

ماكو1سمنان1يزد2اروميه1

اصفهان5گناباد1مياندوآب1مالير1

10. فعال ترين نويسندگان
ــتن اين نكته كه كدام نويسندگان بيشترين  درنهايت شايد دانس
ــادروان  ــد. ش ــته اند نيز خالى از لطف نباش تعداد مقاله ها را داش
ــف و ترجمه، از  ــب، اعم از تألي ــنى با 57 مطل ــيداكبر ميرحس س
بيشترين فراوانى در ميان نويسندگان 99 شمارة مجله برخوردارند. 
ــان، به ترتيب مفتون، بيرجندى، دادوند، عظيمى،  پس از ايش
شـعيرى، فرهـادى، رحمتيان، كهنمويى پـور، و ظروفى (با 
ــت عنوان مطلب) رتبه هاى بعدى بيشترين نام ذكر شده در  هش
ــندگان را دارند (نمودار 8). الزم به ذكر است، بيش از  ميان نويس
ــاره اى به نام سازمان متبوع و  ــندگان مقاله ها اش 65 نفر از نويس
ــد نتوانيم  مدرك تحصيلى خود در مقاله ها نكرده اند كه باعث ش

آن ها را نيز در آمار اين مقاله بياوريم.

نمودار 8. نويسندگان رشد آموزش زبان با بيشترين تعداد آثار
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ــى مقاله ها و ديگر  ــى اجمال ــه كه در اين مقاله آمد، بررس آن چ
مطالبى بود كه در مجلة رشد آموزش زبان در 99 شمارة پيشين 
ــه اى در اين زمينه به چاپ  ــت. اگرچه پيش تر نيز مقال آمده اس
رسيده است، اين مقاله سعى كرد با افزودن بخشهايى كه در آن 
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مقاله بدانها اشاره نشده بود، تصويرى جامع تر، و البته كلى تر، از 
مطالب 99 شمارة پيشين ارائه دهد.

بررسى مقاله هاى منتشر شده نشان مى دهد، رشد آموزش زبان 
ــة پربارى، هم در زمينة تعداد  ــالة خود مجل در طول عمر 27 س
ــت. انتشار  ــندگان آن بوده اس مطالب و هم از لحاظ كثرت نويس
ــش از 680 عنوان مقاله در زمينه هاى گوناگون آموزش زبان،  بي
ــندگان آن در اعتالى اهداف آموزش زبان  ــان از تالش نويس نش
ــن زمينه دارد.  ــاى دانش موجود در اي ــور، و هم چنين ارتق كش
بدون شك مطالب نگاشته شده توسط مدرسان و استادان محترم 
ــگاهها به كار گرفته شده و خواهند شد و  ــتانها و دانش در دبيرس
اين خود نويدبخش ادامة تأثير مثبت اين مجله در زمينة آموزش 

زبانهاى خارجى كشور است.
شايد يكى از بارزترين موفقيتهاى اين مجله طى ساليان گذشته، 
جذب تعداد قابل توجهى از دانشجويان تحصيالت تكميلى كشور 
باشد (نمودارهاى 6 و 7). بى شك اين عالقة دانشجويان به چاپ 
ــجويان  ــد آموزش زبان، به دانش آموزان و دانش آثار خود در رش
ــان در دبيرستانها و دانشگاهها منتقل خواهد شد؛ امرى  آينده ش
ــئوالن مجله آمادة خدمت رسانى، و در  ــود مس كه بايد باعث ش

عين حال، استفاده از نيروى عظيم پيش رو شوند.
ــه مى گذرد و  ــار اين مجل ــماره از انتش ــر، 99 ش ــوى ديگ از س
كوله بارى از تجربه، پشتيبان مجله، نويسندگان و خوانندگان آن 
ــده مى توان  ــت. با نگاهى به تنوع موضوعى مقاله هاى چاپ ش اس
ــيارى از موضوعات، همسان با موضوعات ديگر  دريافت كه به بس
پرداخته نشده است. موضوعاتى مانند «تحقيق»، تنها سه مقاله 
ــت كم 680 مقالة چاپ شده را دربرمى گيرند. شايد ضعف  از دس
دانشجويان و معلمان در انجام تحقيق، با پرداختن بيشتر به اين 
موضوع تعديل مى شد. تحقيق تنها يك نمونه از موضوعاتى است 
كه مى توان به مجلة رشد آموزش زبان افزود. مطمئناً موضوعات 
ــت در مجله به آنها پرداخته  ديگرى نيز وجود دارند كه الزم اس

شود.
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