
در ســخن پيش رو نگاهی می اندازيم بــه وضعيت و جايگاه 
مجلة رشــد زبان های خارجی از منظر شکل و محتوا در بستر 
تاريخی انتشــار مجله؛ با اين هدف که توجه خوانندگان محترم 
را به رســالت و ميزان موفقيت مجله در کســب اهداف تعيين 
شده جلب کنيم. اولين شمارة مجلة رشد زبا ن های خارجی در 
پاييز سال 1363 منتشر شــد. از آن زمان تاکنون 129شماره 
طی 35 سال بدون وقفه چاپ و منتشر شده است. با اين سابقة 
تاريخی می توانيم مجله رشد زبان های خارجی را پرسابقه ترين 
مجله تخصصی در اين رشته به حساب آوريم. انتشار بی وقفه و 
مداوم مجله مديون اقبال مخاطبان و وجود ساختار و تشکيالت 
منسجم دفتر انتشارات و فناوری آموزشی است که با برنامه ريزی 
و حمايت از بخش فنی و بخش علمی توانســته اســت امکان 

انتشار را در موعد مقرر و از پيش  تعيين شده فراهم کند. 
نشريات تخصصی، در کشــور ما، عمومًا به دو دسته تقسيم 
می شــوند؛ نشريات علمی پژوهشی که با هدف توسعة مرزهای 
دانش در حوزه های محتوايی توســط پژوهشــگران دانشگاهی 
منتشر می شوند و نشريات علمی ترويجی که هدف شان توسعة 
دانش حرفه ای اســت و با مشــارکت اهل حرفه و پژوهشگران 
دانشــگاهی متمايل به کاربرد دانش در عمل توليد می شــوند. 
مجله رشد زبان های خارجی با توجه به نوع مخاطبان به دسته 
دوم تعلــق دارد. هــدف اين مجله آن گونه کــه در وبگاه مجله 
عنــوان گرديده عبارت اســت از: »ايجاد زمينة مناســب برای 
تقويت مهارت  ها و صالحيت های حرفــه ای معلمان؛ کمک به 
ارتقای دانش معلمان در زمينة اصول و مبانی آموزش و پرورش؛ 
معرفــی راهبردها،  رويکرد ها و روش هــای آموزش زبان؛ کمک 

به ارتقای دانش معلمان نســبت به محتوای کتاب های درسی؛ 
ايجاد زمينة مناسب برای هم انديشی و تبادل نظر بين معلمان، 
کارشناســان و برنامه ريزان درسی برای بهبود يا رفع تنگناهای 
آموزشی؛ آشــنا کردن معلمان با تازه ترين دستاوردهای علمی 
در زمينــه آموزش زبــان؛ افزايش آگاهی هــای معلمان دربارة 
رخداد های علمی- آموزشی در جهان و آشنا ساختن معلمان با 
مهم ترين مسائل موجود در حوزه های علمی- آموزشی«. تعيين 
ميزان موفقيت مجله در کســب اهداف فوق نيازمند مطالعات 
تجربی است، در عين حال فراتحليل ابعاد مختلف ساختاری و 
محتوايی مجله می تواند تا حدودی ميزان هم راستايی ساختار و 
محتوای مجله را با اهداف تعيين شده روشن کند. در اين زمينه، 
تاکنون، حداقل چهار مقاله در مجله به چاپ رسيده است. اولين 
مقاله از اين دست به قلم نادر حقانی در مجله شمارة 82 )بهار 
1386( به نگارش درآمده اســت. در مقالة مذکور ســعی شده 
است ويژگی های ســاختاری مجله از جمله نحوه انتشار، مدير 
مسئول، ســردبير، اعضای هيئت تحريريه و ساير عوامل توليد، 
و باالخره زبان و نوع انتشــار بررسی شود. از جمله اينکه تعداد 
اعضای هيئت تحريريه مجله که در مراحل اوليه چهار نفر بوده 
در آخرين شــماره مورد بررســی به 7 نفر افزايش يافته است. 
همچنين حوزة تخصصی اعضای هيئت تحريريه را آموزش زبان 
و زبان شناســی تشکيل می دهد. در مقاله دوم که به قلم هادی 
عظيمی و زهرا کبادی کرمان )شمارة 100 پاييز 1390( نگاشته 
شده ابعاد ساختاری و محتوايی مجله، از شماره 1 تا شمارة 99، 
را مورد تحليل قرار گرفته داده اســت. نتايج تحليل نشان می 
دهد که مجله، از منظر محتوا، مطالبی چون آموزش مهارت ها 
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آموزشی، و سردبير با رتبه دانشياری می باشد. 
نکتة مهم ديگــر نحوة پذيرش مقاالت منطبق با نرم جهانی 
اســت. کليه مقاالت حائز شرايط اوليه توسط دو  داور به شکل 
بی نــام مورد داوری قرار می گيرنــد. و ويرايش های محتوايی و 
زبانی در دو مرحله روی مقاالت پذيرفته شده اعمال می گردد. 
از منظر محتوايی، موضوعات مورد توجه پژوهشگران که در باال 
به آن ها اشاره شد )آموزش  مهارت ها و مؤلفه های زبان، سنجش 
و ارزيابی، تربيت معلم، تفاوت های فردی زبان آموزان، توليد مواد 
آموزشی، و تکنولوژی آموزشــی( همه از موضوعات مهم مورد 
توجه مخاطبان می باشــند چرا که به آن ها در ارتقای دانش و 
مهارت هــای حرفه ای آموزش زبان کمــک می کنند. در زمينة 
روش های پژوهش، بســامد روش  های مورد استفاده با نرم های 
درون کشــوری مطابقت دارد. در عين حــال انتظار می رود در 
آينده توجه به پژوهش های مدرسان به ويژه اقدام پژوهی بيش 
از پيش توســعه يابد. از جمله تغييرات نســبتًا جديد در مجله 
کــه در دهة فعلی مــورد توجه قرار گرفته ايجاد ســتون های 
ثابت در مجله اســت که به مجله اين امکان را می دهد که نوع 
مقاالت را با توجه به نيازهــای مخاطبان کنترل کند. از جمله 
ستون هايی که در حال حاضر در مجله فعال هستند می توانيم 
به ســتون های اقدام پژوهی، ســهم من در تدريس، تکنولوژی 
آموزشی، و انگليسی از طريق ســرگرمی اشاره کنيم. در پايان 
سخن آرزو می  کنيم مجله رشد زبان های خارجی با پشتوانه 35 
سال تجربه به رشــد تکاملی خود ادامه دهد و بيش از گذشته 

نيازهای مخاطبان را برآورده سازد. 

و مؤلفه هــای زبانی، ســنجش و ارزيابی، توليد مواد آموزشــی، 
تکنولوژی آموزشی و تربيت معلم به ترتيب بيشترين سهم را به 
خود اختصاص داده است. مقالة سوم به قلم مهدی مهرانی )شمارة 
115 تابستان 1394( شماره های مجله را از سال 1380 تا 1394 
از منظر محتوايی مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. نتايج اين 
پژوهش نشــان می دهد که آموزش مهارت ها و مؤلفه های زبان، 
تربيت معلم، ســنجش و ارزيابی و تکنولوژی آموزشی بيشترين 
تعداد مقاالت را به خود اختصاص داده است. مقالة چهارم نوشتة 
محمد امينی فارسانی، الدن سليمانی و بابک دانشور گربانی است،  
که در شــمارة حاضر به چاپ رسيده و کليه شماره های مجله را 
در طول 35 ســال  انتشار مورد بررسی و تحليل قرار داده است. 
از منظر محتوا آموزش مهارت ها و مؤلفه های زبان، ســنجش و 
ارزيابی، تربيت معلم، تفاو ت هــای فردی زبان آموزان، توليد مواد 
آموزشی و تکنولوژی آموزشی به ترتيب از 43 درصد تا 5 درصد 
تعــداد مقاالت را به خود اختصاص داده اند. در اين پژوهش برای 
اولين بار روش های پژوهشــی مورد استفاده نيز مورد توجه قرار 
گرفته اســت. يافته ها نشــان می دهد که روش کمی تقريبًا 80 
درصــد، روش کيفی 9 درصد، روش آميختــه 7 درصد و اقدام 
پژوهی 4 درصد از پژوهش ها را به خود اختصاص داده اند. آنچه در 
فراتحليل های فوق از نظر ساختاری مورد تأييد قرار گرفته است، 
انطباق ساختار مجله با استاندارد های مجالت علمی و پژوهشی 
می باشــد. مجله از حداقل 7 عضو هيئت علمی با تخصص های 
مرتبط و با سابقه درخشان در امر آموزش  و  پژوهش بهره می برد 
و دارای مدير مسئول با سمت مدير کلی دفتر انتشارات و فناوری 
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