
 سردبير
ـخن س

اولين شمارة مجلة رشد زبان خارجى در سال جديد را با آرزوى 
ــم. و اميدواريم  ــالى پربار به خوانندگان محترم تقديم مى كني س
ــم با ايجاد تحولى تازه در نحوة ارتباطمان با مخاطبان خود،  بتواني
ــال جديد را به نقطة عطفى در تاريخ مجله تبديل كنيم. براى  س
روشن شدن داليل ايجاد تحول الزم است به اين نكته اشاره كنيم 
كه با گذشت زمان نيازهاى جديدى رخ نموده اند كه الزم است به 
آن ها پاسخ داده شود. در سطح ملى، سند تحول آموزش وپرورش 
ــداف دروس و به دنبال آن  ــى با نوآورى در اه ــى مل و برنامة درس
ــاى جديدى را  ــات يادگيرى دانش آموزان نيازه ــر در تجربي تغيي
ــى،  ــرفت هاى جديد در زمينة فناورى آموزش ايجاد كرده اند. پيش
به ويژه استفاده از رايانه  در آموزش زبان، نيز به ضرورتى انكارناپذير 
تبديل شده  است. عامل ديگرى كه در اين زمينه بايد مورد توجه 
قرار گيرد، تغيير در نوع نيازهاى زبان آموزى است كه با تحول در 
شيوه هاى زبان آموزى، محتواى آموزش و سنجش زبان را ضرورى 
ــته نياز به يادگيرى زبان براى  ــاخته  است. اكنون بيش از گذش س
اهداف كاربردى احساس مى شود. به همين دليل براى آن دسته از 
مدرسان زبان كه در آموزش صرفاً بر دانش زبانى تأكيد مى كنند، 
ــكل به نظر  ــيار مش ــزه در زبان آموزان و حفظ آن بس ــاد انگي ايج
ــردى و به تبع آن نوآورى  ــد. ضرورت توجه به اهداف كارب مى رس
در شيوه هاى آموزش به تالشى جمعى نياز دارد كه زمينه هاى آن 
ــود تا برآيند تالش هاى انفرادى به تحول در روش ها  بايد فراهم ش
ــت  ــتا بايد به اين نكته نيز توجه داش منجر گردد. در همين راس
ــطوح مختلف تحصيلى و در  ــور ما در س كه آموزش زبان در كش
ــه ارتباط اين  ــى و خصوصى جريان دارد. توجه ب ــش دولت دو بخ
ــتفادة بهينه از ظرفيت هاى  آموزش ها و ايجاد هم افزايى باعث اس
زبان آموزى در كشور خواهد شد. با عنايت به نكات فوق در زير به 
ــال  خطوط اصلى ايجاد تحول در ارتباط مجله با خوانندگان در س

جديد مى پردازيم. 
مهم ترين ركن اين تحول باور ما به اين اصل است كه توفيق 
ــت. به  ــالت خود در گرو تعامل با مخاطبان اس مجله در ايفاى رس
ــد مطابق با نيازهاى مخاطبان و  ــن معنى كه محتواى مجله باي اي
ــكل گيرد. براى جامة عمل  ــاركت خود آن ها ش با همكارى و مش
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نيــازهــاى جـديــد و ضــــرورت پاسخگـويى به آن هـا
پوشاندن به اين اصل بايد تغييراتى در نحوة تعيين محتواى مجله 
ــود. ايده اى كه به نظر مى رسد مى تواند  و سازماندهى آن ايجاد ش
ــود، ايجاد ستون هاى ثابت با مديريت  در اين زمينه مؤثر واقع ش
ــكل دهى  ــت كه از دانش و تجربة كافى در هدايت و ش افرادى اس
ــن شدن مطلب به  ــتون مربوط به خود برخوردارند. براى روش س
معرفى چند ستون پيشنهادى مى پردازيم تا سازوكار علمى كردن 
ــن شود. يكى از ستون هايى كه مى تواند در مجله شكل  ايده  روش
گيرد، معرفى فنون تدريس موفق از سوى دبيران و مدرسان، چه 
ــت كه مى تواند در  ــگاه هاى زبان، اس ــدارس و چه در آموزش در م
ــود- ارائه  ــتون تعيين مى ش چهارچوب خاصى - كه براى اين س
ــى  ــتون ديگرى را مى توانيم به معرفى كتاب هاى درس ــود. س ش
ــاص دهيم. در  ــه اختص ــط خوانندگان مجل ــان توس ــوزش زب آم
ــتون در چهارچوبى از قبل  ــتون نيز تحت نظارت مدير س اين س
تعيين شده، مى توان كتاب هاى آموزشى زبان را معرفى و نقد كرد. 
ــت ماية ستون ديگرى در  نوآورى در آموزش زبان هم مى تواند دس
مجله باشد. ساير موضوعاتى كه مى توانند به نيازهاى جديد ايجاد 
شده پاسخ دهند عبارت اند از: استفاده از فناورى در آموزش زبان، 
ــاى نو و بديع در آموزش زبان، معرفى رويدادهاى مربوط به  ايده ه
ــد  ــطح ملى و بين المللى و غيره. به نظر مى رس آموزش زبان در س
ــراى ارائة محتوا مى توانيم انتظار  ــجمى ب با ايجاد چهارچوب منس
ــه تخصص، عالقه و  ــيم كه مخاطبان مجله با توجه ب ــته باش داش
تجربيات خود به نگارش مطالب متناسب با هر يك از ستون هاى 
ــه  ــود كه در كنار دو تا س ــده بپردازند. اين امر باعث مى ش ياد ش
مقالة علمى كاربردى در هر شماره، تعداد قابل توجهى از صفحات 
ــتون هايى اختصاص يابد كه محتواى آن را مخاطبان توليد  به س
خواهند كرد. با اين تمهيد مى توانيم اميدوار باشيم كه تعامل الزم 
ــخى در خور نيز به  ــرد و از اين راه پاس ــكل گي ــا خوانندگان ش ب
نيازهاى مخاطبان داده شود. الزم به يادآورى است كه ايدة مطرح 
شده در حال پيگيرى است و اميد مى رود به زودى عملياتى شود. 
ــا اين هدف صورت مى گيرد كه  ــت مطرح كردن ايده  ب بديهى اس
خوانندگان محترم مجله ضمن كسب اطالع از برنامه هاى در دست 

اقدام، با ارائة نظرات خود ما را در بهبود آن ها يارى دهند.
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