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آغاز بهار 
تعليم وتربيت
در آستانه ي ورود به فصل پاييز، شروع سال تحصيلي و 
ويژه  به  فرهنگيان  عموم  به  را  تربيت  و  تعليم  بهار  آغاز 
و  مي كنيم  عرض  تبريك  خارجي  زبان  محترم  دبيران 
آرزومنديم، همكاران گرامي از طريق كار و تالش مبتني بر 
خود باوري و رقابت سازنده، زمينه هاي رشد همه جانبه ي 
اين  آينده ي  كه سرمايه هاي  را  نوجوانان  تربيتي  و  علمي 
مرز و بوم محسوب مي شوند، بيش از پيش فراهم آورند.

است  قرار  كه  ملي  درسي  برنامه ي  سوم  نگاشت  انتشار 
را مشخص  كشور  تربيت  و  تعليم  دستگاه  آينده ي  مسير 
كند، فرصت مناسبي است كه بخش هاي مرتبط با حوزه ي 
يادگيري زبان در اين سند، در مجله مطرح و پي گيري شود 
و  تعليم  در حوزه ي  به ويژه  تحولي،  هر  الزمه ي  كه  چرا 
تربيت، آشنايي و مشاركت تمامي دست اندركاران  به ويژه 
دبيران به عنوان مجريان برنامه  هاي درسي در كالس درس 
در  است.  درسي  برنامه ي  اجراي  و  تهيه  مراحل  كليه  در 
بخش اهداف تفضيلي برنامه ي درسي ملي، آشنايي با يك 
راهنمايي  اهداف دوره ي  از  به عنوان يكي  زبان خارجي 
تحصيلي مطرح شده و در دوره ي دبيرستان، همين هدف 
در قالب آشنايي بيشتر با واژگان و قواعد مهم يك زبان 
شده  بيان  زبان  آن  زباني  مهارت هاي  كسب  و  خارجي 

است.
در بخش حوزه هاي يادگيري برنامه ي درسي ملي، قلمرو 
حوزه ي يادگيري زبان  هاي خارجي اين گونه مطرح شده 
است: «امروزه آموزش زبان بر توانايي ارتباطي و حل مسئله 
تأكيد دارد، به گونه اي كه فرد پس از آموزش قادر به ايجاد 
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ارتباط با استفاده از تمامي مهارت هاي زباني (گوش كردن، 
سخن گفتن، خواندن و نوشتن) براي دريافت و انتقال معنا 
ابتداي  از  زبان خارجي  عمومي  و  رسمي  آموزش  باشد. 
دوره ي راهنمايي آغاز مي شود و هدف آن، آموزش چهار 
مهارت زباني و آشناسازي متربيان با مهارت هاي ارتباطي 

در چارچوب جهت گيري هاي كل دوره خواهد بود.» 
سازمان دهي  در  كلي  جهت گير هاي  بخش  در  ادامه،  در 
محتوا و آموزش حوزه ي زبان خارجي، رويكرد برنامه ي 
درسي «ارتباطي فعال و خودباورانه» معرفي شده است. از 
اين عبارات مي توان نتيجه گرفت كه جهت گيري آموزش 
زبان خارجي در اين سند ملي ارتباطي است و قرار است 
سطح  در  بتوانند  متوسطه  دوره ي  پايان  در  دانش آموزان 
متوسط از مهارت هاي زباني استفاده كنند. الزمه ي تحقق 
اين جهت گيري جديد، تحولي بنيادين در برنامه ي درسي 
زبان خارجي فعلي و بسترهاي اجرايي آن است كه فراهم 
كردن مقدمات آن به كار و تالش مستمر و هدف  دار گروه 
برنامه ريزي درسي با مشاركت فعال تمامي دست اندركاران 
آموزش زبان خارجي در كشور بستگي دارد. بحث برنامه ي 
گرفت.  خواهيم  پي  آينده  شماره هاي  در  را  ملي  درسي 
انتظار داريم خوانندگان محترم مجله نيز با ارسال نظرات 

خود، در اين بحث شركت فرمايند.
«دفتر  در  آمده  عمل  به  مناسب  سياست گذاري هاي  با 
از  حمايت  و  پشتيباني  براي  آموزشي»،  كمك  انتشارات 
هيئت  تالش  و  تخصصي  رشد  مجالت  كيفيت  ارتقاي 
محتوا  در  اين جهت  در  تغييراتي  زبان،  رشد  تحريريه ي 
مجله  ساالنه ي  برنامه ي  در  مطالب  ارائه ي  نحوه ي  و 
از  تغييرات  اين  از  بعضي  چه  گر  است.  شده  بيني  پيش 
شماره هاي گذشته آغاز شده اند، ولي به دليل بازتاب كامل 
آن ها در شماره ي حاضر، توضيح مختصر نوع و چگونگي 

آن ها ضروري به نظر مي رسد.
شده  بيني  پيش  مجزا  بخش  سه  زبان  رشد  مجله ي  در 
است كه عبارت اند از: بخش رشد و معلم، بخش علمي ـ 
ترويجي و بخش علمي ـ پژوهشي. هدف بخش رشد و 
معلم ارتباط نزديك تر  با دبيران از طريق آشنايي با نيازهاي 
آني آنان و پاسخ گويي به آن هاست. اين بخش شامل چنين 
كتاب؛  معرفي  گزارش؛  و  گفت و گو  است:  عنوان هايي 
اخبار گروه؛ خواندني هاي مفرح؛ معرفي سايت هاي مرتبط 
برنامه ي  با  مرتبط  پايان نامه هاي  معرفي  زبان؛  آموزش  با 
درسي زبان خارجي؛ معرفي مجالت ويژه ي دبيران زبان 

خارجي در سطح جهان.
مفاهيم  با  دبيران  آشنايي  ترويجي،  ـ  علمي  بخش  هدف 
است.  تدريس  فنون  معرفي  و  زبان  آموزش  با  مرتبط 
از:  عبارت اند  كه  مي شود  شامل  را  عنوان  دو  بخش  اين 
دانش افزايي و فنون كالس درس. مقاالتي كه تحت عنوان 
سه  با  مرتبط  مفاهيم  معرفي  به  مي رسند،  چاپ  به  اول 
مي پردازند.  درسي  برنامه ي  و  فراگيرنده  معلم،  مقوله ي 
هدفشان  كه  مي رسند  چاپ  به  مقاالتي  دوم  عنوان  زير  
معرفي فنون تدريس و ارزش يابي مهارت ها و مؤلفه هاي 
بخش  يعني  سوم  بخش  مقاالت  باالخره  و  است.  زباني 
علمي ـ پژوهشي به ارائه ي يافته هاي پژوهشي اختصاص 

مي يابند.
در شماره ي حاضر مطالب چاپ شده در بخش هاي سه 

گانه ي فوق به ترتيب عبارت اند از:
الف) بخش رشد و معلم

مصاحبه با آقاي فرهاد مظلوم، دبير زبان انگليسي شهرستان 
مراغه

ب) بخش علمي ـ ترويجي
در  مقاله اي  با  يادگيري:  و  آموزش  به  نزديك  نگاه   .1

خصوص نحوه ي تدريس مهارت نوشتن
2. توانش حرفه اي معلم زبان: با دو مقاله كه در اولي به 
نحوه ي پرورش توانش حرفه اي معلمان زبان پرداخته شده 
و در دومي سعي شده است، نحوه ي پاسخ گويي فردي به 
دانش آموزان با تكيه بر ديدگاه هاي راجرز بررسي و تحليل 

مي شود.
3. مفاهيم مرتبط با آموزش دستور: با مقاله اي كه به تبيين 
نقش آگاهي يافتن غير مستقيم به نكات دستوري به جاي 

تدريس مستقيم آن ها اختصاص دارد.
ج) بخش علمي ـ پژوهشي

با دو مقاله كه در اولي نتيجه ي پژوهشي در خصوص تأثير 
در  و  شده  بررسي  شنيداري  مهارت  بر  شفاهي  ديكته ي 
دومي نتيجه ي پژوهشي با استفاده از پيكره ي زباني براي 
بررسي ميزان هماهنگي واژگان به كار رفته در كتاب هاي 
زبان انگليسي دوره ي دبيرستان با برونداد طبيعي در سطح 

هزار و دو هزار واژه ضروري بررسي شده است. 
نظرات  ارائه  با  داريم،  تقاضا  مجله  محترم  خوانندگان  از 
سازنده ي خود در ارتباط با تغييرات فوق، ما را در بهبود 

هر چه بيشتر كيفيت مجله ي رشد زبان ياري دهند.
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