
درنشستسرگروههايآموزشيمناطق19گانةتهرانبا

دستاندركارانمجلةرشدمطرحشد

اشاره
 در روز دوازدهم اردیبهشــت سال جاري، نشست ســرگروه های آموزشی زبان های خارجی مناطق 19 گانة شهر تهران، با 
حضور سردبیر و چند تن از اعضای هیئت تحریریة مجلة رشد آموزش زبان های خارجی، در محل گروه هاي آموزشي اداره كل 

آموزش و پرورش شهر تهران برگزار شد.
در این نشســت که با هدف توسعة ارتباط سرگروه های آموزشي و دبیران زبان های خارجی با مجلة رشد آموزش زبان های 
خارجی برگزار شد، دکتر محمدرضا عنانی سراب، سردبیر این مجله، تاریخچه، اهداف و سیاست های مجله را تشریح کرد. سپس 
خانم شهال زارعی نیستانک، مدیر داخلی  مجله، نحوة ارتباط، چگونگی ارسال مقاله و شیوة داوری و چاپ آن ها را توضیح داد 
و در ادامه، آقای جعفر دّری مدیر ســتون  »سهم من در تجربة تدریس« My Contribution، توضیحاتی دربارة این ستون 
ارائه کرد. در انتهای نشســت، نیز دکتر عنانی ســراب و خانم زارعی به سؤاالت حاضران پاسخ دادند. گزارش این نشست را در 

ادامه می خوانید:
خانم معصومة صداقت زاده، ســرگروه دبیران زبان های خارجی شــهر تهران، در ابتدای نشست، ضمن خیرمقدم گفتن به 
حاضران گفت: »بسیار خرسندم که امروز این نشست را برگزار کرده ایم و شما بزرگواران و عزیزان را زیارت می کنیم. امیدوارم 
این نشست موجب شود پیوند قوی تري بین مجلة  رشد و ما، که اصلی ترین مخاطبان این مجله هستیم، برقرار شود تا بتوانیم 

نظرات، ایده ها و تجربه هایمان را از طریق این مجله به سایر همکاران و دوستان برسانیم.«
وی افــزود: »من خودم واقعاً  به این ارتباط خیلی نیاز دارم و یکی از افرادی هســتم که خیلی حرف برای گفتن دارم، ولی 
برای بیان و ارائة آن ها به همکاران خوبم در سراسر کشور، تریبونی پیدا نکرده ام. خانم صداقت زاده گفت: من معتقدم که باید 

جزیره ای کارکردن را کنار بگذاریم و انشاء اهلل این ارتباط را خیلی قوی تر و با انگیزه تر ادامه دهیم.«

تهیه و تنظیم: نصر الله دادار
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سخنان سردبیر
در ادامه، دکتر عنانی ســراب، به تشریح تاریخچة مجله رشد 
زبان پرداخت و گفت: »مجلة رشــد آموزش زبان های خارجی، 
یکی از مجالت تخصصی ویژة دبیران زبان های خارجی، به ویژه 
زبان انگلیسي است. این مجله سابقه ای طوالنی دارد و بیش از 
32 سال است که منتشر می شود و در این سال ها، همواره مورد 
توجه بوده است. نخســتین سردبیر مجله آقاي دكتر صادقیان 
بود و مجله ابتــدا در دفتر تألیف، در گــروه زبان های خارجی 
شکل گرفت و در اوایل دهة 70 به دفتر انتشارات كمك آموزشي 
)دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي( انتقال یافت. بعد از آقای 
دکتر صادقیان، مرحوم دكتر میرحسنی سردبیري این مجله را 
بر عهده گرفت. ســردبیري ایشان تا زمان فوت در سال 1388 

ادامه یافت. 
پس از فوت شــادروان دكتر میرحسني، به پیشنهاد هیئت 
تحریریه بنده به ســردبیري مجله منصوب شدم و از آن زمان 

تاكنون عهده دار این وظیفه مي باشم. 

اهداف و سیاست های مجله
دكتــر عناني ســراب در ادامــة صحبت هایــش، اهداف و 
سیاست های مجله را تشریح کرد و گفت: »مجلة رشد آموزش 
زبان با هدف ترویج آموزش زبان هاي خارجي تأســیس شده و 
برنامة اصلی اش این اســت که بیش از همه با دبیران زبان های 
خارجی ارتباط برقرار کند و در حد امکان محتوای مجله توسط 

آنان تولید شود. در سال های اول تأسیس مجله، محتوای مجله 
را بیشــتر، اعضاي هیئت تحریریه و هیئت علمی دانشگاه ها در 
این رشــته تولید می كردند، اما خوشبختانه به تدریج محتوای 
مجله بیشتر به این سمت پیش رفت که توسط مخاطبان مجله 

یعنی دبیران تأمین شود.«
وی افــزود: »امروز بیش از 90 درصد مقاالت و مطالب مجله 
به قلم كســاني نوشته می شود که در مدارس مشغول به کارند 
و مجله به مفهوم واقعی کلمه به شــما همكاران و دیگر دبیران 
زبان های خارجی تعلق دارد. ما باید توجه داشته باشیم که اگر 
بخواهیم مجلــه ای با محتوا و کیفیت خوب تولید شــود، باید 
خودمان تالش بیشــتری کنیم و دبیران زبان  سراسر کشور هم 
برای آن کوشــش و تالش کنند. باید دقت داشته باشیم که به 
بهترین وجه از این رســانه ، با این پشتوانة غنی، استفاده کنیم 
و اگر این کار را نکنیم به خودمان ظلم کرده ایم. هدف نشســت 
امروز ما هم این است که ارتباط مخاطبان، یعنی دبیران گرانقدر 

زبان های خارجی را با تحریریه مجله به حداکثر برسانیم.«

بخش های مختلف مجله
دکتر عنانی سراب، ســپس به معرفی بخش ها و ستون های 
مختلف مجلــه پرداخت و گفت: »در حــال حاضر محتوای 
مجلة رشــد آموزش زبان هــای خارجی از تنــوع زیادی 
برخوردار اســت و بخش های مختلفی را در بر می گیرد 
که در ادامه به آن می پردازم.« وي آن گاه بخش ها را به 

شرح زیر معرفي كرد: 

ســتون سخن ســردبیر: مجله با ســخن سردبیر 
آغاز می شــود. مخاطب مطالب این ســتون، بیشتر 
خوانندگان مجله اند و بیشــتر به مســائل روز مانند 
هویت حرفه ای دبیران در سند تحول بنیادین، کنکور 

سراسری، مسائل مربوط به آموزش و ... می پردازد. 
ستون رشــد و تربیت معلم: نویســندة مسئول این 
ســتون آقاي دکتراکبر عبداللهی، اســتادیار آموزش 
زبان فرانسه از  دانشــگاه تهران است و مسائل تربیت معلم 

زبان فرانســه دنبال را با نگاه به آموزش 
می کند.
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ســتون My Contribution »سهم من در تجربة تدریس«: 
مســئولیت این ســتون به عهدة آقای جعفر دّری اســت که 
تجربیات معلمان و دبیران را در این ســتون ارائه می كند. همة 
مطالب این ســتون حاصل تجربة دبیران اســت و به قلم آن ها 

نوشته می شود.
ســتون Action Research »اقدام پژوهی«: این ستون 
را آقاي دکتر مهدی مهرانی، عضو هیئت علمی دانشــگاه 

نیشابور، مدیریت می كند.
گزارش میزگرد: در این بخش بیشــتر به  معضالت آموزشی 
پرداخته می شــود. تاکنون چند میزگرد در مجله داشته ایم؛ از 
جمله میزگرد با گروه زبان های خارجی دفتر تألیف. گزارش این 
میزگردها در مجالت گذشــته موجود و قابل دسترسی است و 
می تــوان به آن ها مراجعه کرد. در این میزگردها، به موضوعاتی 
مانند »آموزش خصوصی زبان هــای خارجی« و »معلم، عنصر 

اصلی آموزش« پرداخته ایم.
بخش دیگر مجلــه، گفت وگو یا مصاحبه هــای تخصصی با 
صاحب نظران است. این گفت وگوها بسیار جذاب و در دسترس 
اســت. گفت وگو با آقایان دکتر صادقیان، دکتر بیرجندی، 
دکتر فرهادی، دکتر ریاضی، دکتر ریچاردز و... تعدادی از 

این مصاحبه هاست. این کار همچنان ادامه خواهد یافت.

ما، با توجه به محدودیت هایی که داریم، ممکن اســت خبردار 
نشــویم که چه کتاب های تازه ای منتشــر شــده اســت. لذا 
انتظارمان از همکاران و دبیران گرامی این اســت که کتاب های 
جدیدی را که به دستشــان می رسد یا از انتشار آن آگاهی پیدا 
 می کنند، معرفي و نقد کنند و برای چاپ به مجله بفرســتند.

English through Fun یا»طنز و سرگرمی«، بخش دیگر 
مجلة رشد آموزش زبان  است. در کنار این ستون ها و بخش ها، 
ما در هر شــماره از مجله، یک یا دو مقالة علمی پژوهشــی را 
که نتیجة تحقیق اســت، نیز چاپ می کنیم. البته در این بخش 
هم ســعی می کنیم مقاالتی را انتخاب و چاپ کنیم که موضوع 

پژوهش های آن ها به حوزة آموزش نزدیک باشند.
دكتر عناني افزود: »ایجاد تنوع در محتوا مهم ترین سیاستی 
اســت که تاکنون در تولید مجله اتخاذ شده است. به گمان ما 
ایجاد تنوع می تواند مخاطبان را به مشارکت در تولید محتوای 

مجله ترغیب کند.
خوشبختانه بازخورد این سیاست مثبت بوده و در سال هاي 
اخیر تولید محتوا توســط دبیران افزایش چشــمگیری داشته 
است. الزم اســت در اینجا تأکید کنم که دریافت نقطه نظرات 
مخاطبــان درخصوص محتوای مجله از نظر ما بســیار اهمیت 
دارد. از دبیــران محترم تقاضا می کنم دیدگاه های خود را به ما 
ارائه کنند. دسترســی به شماره های گذشته بسیار آسان است  
و دبیران می توانند pdf شــماره های گذشــته را از سایت دفتر 
انتشارات و تکنولوژی آموزشي كه نشاني آن در صفحه اول مجله 

درج شده دریافت کنند«. 
دکتر عنانی ســراب در ادامه گفت: »ما به مناسبت چاپ 
یکصدمین شمارة مجله مراسمی برگزار کردیم که در آن مراسم، 
 CD حاوی مطالب یکصد شماره توزیع شد؛ یعني )CD( سی دی
مزبور محتواي تعداد یکصد شماره را در اختیار شما قرار می دهد. 
اخیراً  این امکان فراهم شــد تا مجله به صــورت دیجیتالی نیز 
منتشر شود. با دیجیتالی شدن قرار است در هنگام تهیه مطالب 
مجله، فایل های صوتی وتصویری مرتبط هم تهیه شود که روی 
ســایت بارگذاری خواهد شد. با این امکان، دسترسی مخاطبان 
به محتوای مجله آســان تر خواهد شد و مخاطبان می توانند از 
طریق اینترنت، به مجله دسترســی پیدا کنند. البته با توجه به 
اینکه زمان زیادی از دیجیتال شدن مجله نگذشته، هنوز تعداد 
بسیار کمی از دبیران به سایت مجله مراجعه می کنند. امیدوارم 

به زودی مجله دیجیتال با استقبال بیشتری مواجه شود.
در اینجا باید خبری را به اطالع شــما برسانم و آن اینكه در 
شمارة زمســتان امســال مجله )97(، ما یک بخش ویژه را به 
موضوع ســنجش و ارزشــیابی اختصاص داده ایم. دبیران عزیز 
می توانند با ارسال مقاالت خود در خصوص سنجش و ارزشیابی 
به این بخش کمک کنند. سنجش و ارزشیابی یکی از حلقه های 
مفقــوده و یا ضعیف آموزش وپرورش اســت و باید روی آن کار 
بیشــتری انجام شود. برای واقعی شــدن نمرات و روشن شدن 

زبان هاي  آموزش  رشــد  مجلة  سردبیر 
خارجي: در شمارة  زمستان امسال، ما یك 
بخش ویژه در رابطه با بحث ســنجش و 
ارزشیابي پیش بیني كرده ایم كه مخاطبان 
و دبیران عزیز مي توانند با ارسال مقاالت 
خود درباره ســنجش و ارزشیابي در این 

بخش مشاركت كنند. 
٭ دكتر عناني سراب: سنجش و ارزشیابي 
یكي از حلقه هاي مفقــوده و یا ضعیف 
آموزش وپرورش است كه نیاز دارد در آن 

كار زیادي انجام شود

ستون دیگر مجله، »مرور رسانه« است.
گفت وگو با دبیران، یکی دیگر از بخش های مجله اســت. در 
این بخش، مخاطبان از دیدگاه و نظرات دبیران آگاه می  شوند و 
اطالع پیدا می کنند که همکارانشان چه نظراتی دارند. تاکنون 
با تعداد زیادی از دبیران باتجربه گفت وگو انجام شده و گزارش 

آن به چاپ رسیده است.
بخش دیگر مجله، »نقد کتاب« است که ما خیلی دیر به آن 

پرداختیم.
همه می دانید که بازار نشــر کتاب بســیار گسترده است و 
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وضعیت کنکور زبان  خارجی در برنامه درســی جدید کارهای 
زیادی باید انجام شــود. بنابراین در رابطه با موضوع سنجش و 
ارزشــیابی، مســائل زیادی وجود دارد که شایسته است در آن 
ویژه نامه مطرح شــود. بنابراین ما منتظر نظــرات، دیدگاه ها و 

مطالب ارزشمند شما در این زمینه هستیم.«

سخنان مدیر داخلی مجله
خانم شهال زارعی نیستانک، مدیر داخلی مجله سخنران 
بعدی این نشســت بود که ضمن معرفی خود گفت: »شــاید 
دبیران محترم که تقریبًا همه جوان هســتند، با من آشــنایی 
چنداني نداشته باشــند. بنده مدت 32 سال است که با عنوان 
مدیر داخلی، با مجلة رشــد آموزش زبان هاي خارجي همکاری 
دارم. کارم را در مجله از سال 1365 با سردبیری مرحوم دکتر 
میرحسنی شروع کــردم که همچنان ادامه دارد و از این بابت 
خدا را شــکر می کنم که در خدمت اســاتید و سردبیران انجام 

وظیفه می کنم.«
وی افزود: »مقرر شده اســت که من در این نشست، دربارة 
نحوة ارسال، دریافت و مراحل داوری مقاالت توضیح دهم. اواًل، 
برای تماس با مجله، در صفحة فهرست، سمت راست، اطالعاتی 
در مورد ســایت، پیام نگار و چگونگی تماس با مجله درج شده 
اســت، که با مراجعه به این صفحه می توانید مقاله های خود را 
 برای ما ارســال کنید. شمارة تلفن دفتر مجالت تخصصي رشد 
)88305862-021( داخلي 374 است. من روزهای شنبه 
و یکشــنبه در دفتر حضــور دارم. در بقیه روزها هم 
سایر همکاران ما در دفتر هستند و پیام های شما 

را می گیرند و به ما می دهند.
عالوه بر این، شما می توانید از طریق ایمیل هم به نشاني 

sh.zarei@yahoo.com با من ارتباط برقرار کنید«.

پوشــة مخصوصی قرار می  دهم تا سردبیر مجله آن ها را بررسی 
اجمالی و اولیه کند. مقاالت با نظر ســردبیري در جلسة هیئت 
تحریریه که هر ماه یک بار برگزار می شــود، بین اعضای هیئت 
تحریریه جهت داوری توزیع مي شود و اعضا یک تا دو ماه فرصت 
دارند نظراتشــان را دربارة مقاالت ارائه کنند. در همین جا باید 
توضیح دهم که مقاالت بدون اســم مؤلف یا مؤلفان در اختیار 

داوران قرار می گیرد.«
خانم زارعی در ادامه به مشــخصات فرم داوری پرداخت و 

گفت:
»در این فرم، مقاالت به چهار دسته تقسیم می شوند: دستة 

اول  مقاالتی که قابل چاپ هستند؛
دستة دوم، مقاالتی که با رعایت موارد پیشنهادی قابل چاپ 

هستند؛
دستة سوم، مقاالتی که ضمن اعمال موارد پیشنهادی،  مجدداً 

داوری می شوند؛
و دستة چهارم، مقاالتی که قابل چاپ نیستند.«

مدیر داخلی مجله رشد زبان افزود: »برای هر مقاله، براساس 
معیارهایی که تعریف شده، 100 امتیاز در نظر گرفته شده است. 
حــال، چنانچه مقاله ای نیمی از امتیازهــاي الزم را از داور اول 
دریافت کند، به مرحلة بعــدی نزد داور دوم می رود. در مرحله 
دوم یا مقاله با ویرایش كم پذیرفته مي شود یا به دلیل سنگین 
بودن تغییرات به مؤلف بازگردانده مي شــود تا براســاس نتایج 
داوري مقالــه را  ویرایش و بازنویســي كند. در مرحلة دوم این 

امکان وجود دارد که مقاله غیرقابل چاپ تشخیص داده شود.
مقاالتی که با ســاختار مجله هماهنگ نیستند از همان ابتدا 
از چرخة بررســی و داوری خارج می شــوند اما مقاالتی که نیاز 
به اصالحات و ویرایش مختصر دارند، پس از داوری و بررســی 
نهایی از سوی ســردبیر، وارد چرخة چاپ می شوند. همان طور 
كه قباًل اشــاره شد، هر مقاله توســط دو نفر از داوران بررسی 
می شــود و در نهایت با نظر نهایی ســردبیر، آقای دکتر عناني، 
پرونده مقاله بسته می شود. نکتة مهم اینکه مقاالتی که از سوی 
داوران و سردبیر مجله برای چاپ تأیید می شوند، قبل از ورود به 
چرخة چاپ برای مؤلف یا مؤلفان ایمیل می شود تا آن ها قبل از 
چــاپ در جریان اصالحات مقالة خود قرار گیرند و چنانچه نیاز 
به ســؤال و یا ارائه پیشنهاد بود، فرصت طرح موضوع را داشته 

باشند.
در ادامة صحبت های خانم زارعی، دکتر عنانی ســراب با ارائة 
توضیحــی درباره نحوة داوری مقاالت گفــت: »در حال حاضر 
داوری مقاالت به صورت دستی صورت می گیرد و چنانچه سامانة 
داوری دیجیتالی شــود، این روش تغییر خواهد کرد و پروســة 
داوری کوتاه خواهد شد. همچنین باید متذکر شوم که سعی ما 
بر این است که مقاالتی را که از سوی دبیران دریافت می كنیم، 
حتی االمکان به چاپ برسانیم و لذا اگر الزم دیدیم، خودمان در 

حد امکان آن ها را ویرایش می کنیم.«

مسئول ســتون »ســهم من در تجربة  
تدریس«: اگر دبیراني را مي شناسید كه 
خالقانه و با عالقه و خالصانه كار مي كنند، 

معرفي كنید تا با آن ها مصاحبه كنیم

نحوة داوری مقاالت
در ادامه، خانم زارعي به داوری مقاالت دریافت شده اشاره کرد 
و گفت: »بعد از دریافت مقاالت، ابتدا من آن ها را مرور مختصری 
می کنم و تعداد صفحات و ارجاعات آن را بررسي می کنم. پس 
از آن کدگذاری انجام داده و از مقاله پرینت مي گیرم و از طریق 
ایمیل به نویسندة مقاله اعالم وصول می كنیم. بعد از کدگذاری 
مقاله و ثبت مشــخصات آن در دفتر، مقالــه را به همراه برگة 
داوری، که بر روی آن الصاق می شود، جهت ارائه به سردبیر در 
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سخنان آقاي دّري
 آقاي دّري مســئول ستون »ســهم من در تجربة تدریس« 
My Contribution ســخنران بعدي بود كه سخنان خود را 

این گونه آغاز كرد:
»مــن جعفــر دّري دبیر منطقه 15 شــهر تهران هســتم. 
از ســال 1394، افتخار آشــنایي با آقاي دكتر عناني ســراب 
و همــكاري با مجلة رشــد آمــوزش زبان هــاي خارجي پیدا 
 كــرده ام. آقــاي دكتر عناني ســراب از همان ابتدا مســئولیت 
ستونMy Contribution »سهم من در تجربة  تدریس« را 
به بنده واگذار نمودند تا ارتباط بیشتري با دبیران داشته باشم.«

وي افزود: »ستون »سهم من در تجربة تدریس« به مطالبي 
اختصاص دارد كه همكاران دربارة روش هاي تدریسشــان براي 

بیشتر از 10 منطقه رفته ام و كارگاه 
براي معلمان داشــته ام و هر كجا هم كه 

رفته ام، این ستون مجله را معرفي كرده ام.«
وي خاطرنشان ســاخت: »خیلي وقت ها همكاران 

مطلبي را مي فرستند كه از لحاظ زباني خوب نیست و ضعیف 
است كه من خودم آن را پاالیش مي كنم و به همكاران بازخورد 
مي دهم كه كارهایــي را روي آن انجام دهند و در نهایت آقاي 
دكتر عناني مطلب را مي بینند و نظر مي دهند و اصالح و چاپ 

مي شود.
یادم هست یكي از همكاران، مطلبي فرستاده بود كه كلیت 
آن خوب بود، ولي نیاز به ویرایش زیاد داشت. تلفني با او صحبت 
كردم و گفتــم این كارها را توي كالس انجام دهید. اگر نتیجه 
داد مطلب را بازنویسي كنید و بفرستید. به عبارتي خودم به او 

ایده اي را دادم كه انجام داد و فرستاد و به چاپ رسید.
مي خواهــم بگویم كه ما حتي این گونه هم به همكاران براي 
تهیه مطلب كمك مي كنیم. بنابراین كاري كه ما از شــما براي 
این ستون مي خواهیم، كار پیچیده و زمان بري نیست و به شدت 
هم از مطالب رسیده استقبال مي كنیم. ما اكنون 10 مطلب از 
همكاران شهرهاي مختلف تهران، تبریز، كاشان، ارومیه و دزفول 

در این ستون چاپ كرده ایم.«
آقاي دّري سپس گفت: »من مي خواهم چند پیشنهاد به شما 

همكاران گرامي ارائه كنم:
یكي اینكه شما مي توانید در مجمع دبیران از هیئت تحریریة 
مجله دعوت كنید كه در مجمع حاضر شوند و با شما و همكاران 
به گفت وگو بنشــینند. این كار باعث مي شود دبیران بدانند با 
مجله چگونه ارتباط داشــته باشــند. این كار ساده اي است كه 

مي توانید با هماهنگي هاي الزم، با اداره منطقه، انجام دهید.
پیشنهاد دوم من این است كه در جلساتي كه اداره با مدیران 

مدارس منطقه دارد، شما به عنوان سرگروه آموزشي از دفتر 
مجله درخواست كنید یك نماینده به این جلسات 

بفرســتد تا دربارة مجله توضیحات الزم را 
ارائه كند و مدیران مدارس به اهمیت 
مجله بیشــتر واقف شــوند. اصل 
صحبت من این اســت كه حركت 
باید از مناطق آغاز شود. كار مجله 
این اســت كه مقاالت را بگیرد، 
اطالع رساني كند و از نظر علمي 

بررسي و چاپ كند.
آخرین نكته اي كه مي خواهم 

پیشــنهاد كنم، در مورد ســتون 
»مصاحبــه و گفت وگو با دبیــران« در 

مجله اســت. اگر شــما دبیراني را مي شناسید 
كه خالقانــه، با عالقه و خالصانه كار مي كنند، آن ها را 

معرفي كنید تا با آن ها گفت وگو كرده و در مجله چاپ كنیم.«

ما مي فرســتند، تا آن ها را چاپ  كنیم. روش هاي خیلي خوب، 
خالقانه، روش هایي كه خودشان ممكن است در یك كارگاهي 
دیده باشند یا در كنفرانســي درباره اش شنیده اند یا در كتابي 

خوانده اند یا حاصل خالقیت شخصي خودشان است.«
آقاي دّري با بیان اینكه تولید مطلب براي این ســتون بسیار 
ساده است، گفت: »همكاران به راحتي مي توانند مطلب خود را 
در 750 كلمه با پیوست )Appendix( بنویسند. بخشي از این 
كار مربوط به زبان عمومي همكاران است. من چون خودم معلم 
هستم این را درك مي كنم كه زبان عمومي بخشي از همكاران 
خوب نیست. شــاید برخي هم به خاطر كمبود عالقه و انگیزه 
نخواهند این كار را انجام دهند. من تا االن، به 12 استان و بیش 
از  30 شــهر در سراسر كشــور رفته ام و كارگاه تشكیل داده ام. 
ارتبــاط خیلي زیادي با معلمان دارم. در خود شــهر تهران، به 
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آقاي دري در پایان اظهار امیدواري كرد كه این نوع نشست ها 
ادامه یابد. 

پرسش هاي سرگروه هاي آموزشي و پاسخ هاي 
مسئوالن مجله

در ادامة این نشست، چند تن از سرگروه هاي آموزشي حاضر 
در  جلســه سؤاالتي مطرح و پیشنهادهایي براي توسعة ارتباط 
و تعامل دبیران با مجله مطرح كردند كه مســئوالن مجلة رشد 
آن ها را شنیدند و به سؤال هاي  آن ها پاسخ دادند. متن اظهارات 
سرگروه هاي آموزشي و پاسخ دست اندركاران مجله به شرح زیر 

است:

نقش مدیران مدارس در معرفي مجالت رشد 
مهم است

é خانم شاداب حسیني سرگروه آموزشي منطقه 12 شهر 
تهران:

به نظر من، مدیران مــدارس مهم ترین نقش را مي توانند در 
معرفي مجالت رشــد به دبیران ایفا كنند. بــراي نمونه، مدیر 
مدرســة ما براي مجله خواني در مدرسه مسابقه برگزار مي كند. 
خانم امیني مدیر نمونه دولتي اســت و حتي به كســاني كه در 

مسابقات شــركت مي كنند جوایزي اهدا مي كند. ایشان 
براي هر مجله اي كه مي آید یك مســابقه برگزار مي كند. 
مــن خودم تاكنون ســه تا لوح از این مســابقات گرفته ام. 
دست اندركاران مجله باید خودشان با مدیران مدارس تعامل 
داشته باشند. ادارات آموزش وپرورش نمي توانند در این رابطه 
نقش مهمي ایفا كنند. برخي از مدیران مدارس اصاًل به مجله 
اهمیت نمي دهند و دبیــران را از چاپ مجله باخبر نمي كنند. 

بنابراین دبیران نمي توانند از مجالت آگاهي پیدا كنند.
 

é خانم مریم پرویزي ســرگروه  آموزشــي منطقة 8 شهر 
تهران:

برخــي از مدیران مــدارس، دبیران را حتــي از زمان توزیع 
مجالت رشــد آگاه نمي ســازند و مجالت رشد را بیشتر آرشیو 
مي كنند و كســي هم خبر نمي شود تا به آن ها مراجعه  كند. ما 
خودمان برخي از مدیران مــدارس را دعوت كرده ایم و در این 

رابطه با آن ها صحبت كرده ایم.

é خانم طیبه عنابستاني سرگروه آموزشي منطقه 15 شهر 
تهران:

ما و همكارانمان همیشه ضرورت تعامل بین دبیران و مجله را 
احساس مي كردیم؛ اما فكر مي كردیم كه عبور از مراحل داوري 
مقاالت یك امر دست نیافتني اســت. ولي امروز با تشكیل این 
نشســت  خیلي امیدوار شدیم. تاكنون ما این فضا و تعامل بین 
مجله و ســرگروه ها را تجربه نكرده بودیــم. من خودم تا دو یا 
ســه سال پیش در مســابقات كتابخواني، مجالت رشد را براي 
همكاران مي گذاشــتم. ولي االن دو یا سه سالي است كه مجلة 
رشــد خیلي كمرنگ شده و به صورت منظم توزیع نمي شود. به 
همین دلیل اســت كه نمي توانیم با مجله راحت ارتباط برقرار 
كنیم یا حتي از شما دعوت كنیم كه در مدارس ما یا منطقة ما 
حضور پیدا كنید. من امروز باخبر شدم كه آقاي دّري در منطقة 

ما تدریس مي كنند.

é خانم معصومه صداقت زاده ســرگروه دبیران آموزش 
زبان هاي خارجي شهر تهران:

اي كاش این نشســت زودتر برگزار مي شد و ما زودتر با شما 
آشنا مي شدیم. همین االن در این جلسه، ایده هایي به ذهن من 
رســید كه مطرح خواهم كرد. من فكر مي كنم امروز آن حلقة 
مفقودة ارتباط دبیران زبان با مجله پیدا شده است. من همیشه 
به برخي از دوســتان مي گفتم كه ما خودمان به تنهایي خیلي 
كار مي كنیــم ولي نیاز به یك رابط علمي داریم تا گاهي اوقات 
از آن ها صحت و سقم این كارهایي را كه انجام مي دهیم، جویا 
شویم و تأیید علمي آن ها را بگیریم. ما االن از طریق مجلة رشد  

آموزش زبان هاي خارجي مي توانیم این كار را بكنیم.

منطقه  آموزشي  سرگروه  حسیني  خانم 
مي توانند  مــدارس  مدیران  تهران:   12
مهم ترین نقش را در معرفي مجالت رشد 
ایفا كنند. این در شرایطي است كه برخي 
از مدیران مدارس، اصاًل به مجالت رشد 

اهمیت نمي دهند
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من چند پیشــنهاد هم دارم: یكي اینكه مجالت رشــد براي 
همة سرگروه ها فرستاده شــود. این مجله حتي براي خود من 
هم ارســال نمي شــود. من خواهش مي كنم كه ارتباط مجله 
با ســرگروه هاي ما بیشتر شود تا هر شــماره از مجله كه چاپ 

مي شود یك نسخه به دست ما برسد.
یكي دیگر از پیشــنهادهاي من این است كه فایل برخي از 
مقاالتي را كه در مجله چاپ مي شود در اختیار ما قرار دهید تا 
ما آن ها را به دست سرگروه ها برسانیم و به آن ها بگوییم كه این 
مقاله در مجله چاپ شــده، آن را مطالعه كنید و به همكارانتان 
هم بدهید. ما حدود 800 دبیر فقط در شهر تهران داریم كه به 

دست این 800 نفر خواهد رسید.
پیشنهاد دیگر من این اســت كه با توجه به اینكه همكاران 
بیشتر از گوشــي موبایل اســتفاده مي كنند، یك َاپ )برنامه( 
از مجلــه تهیه و روي گوشــي ها نصب شــود تا بــه همكاران 

اطالع رساني شود.
گاهي اوقــات دبیرخانه ها به ما برنامه مي دهند كه معمواًل از 
طرف دفتر متوســطه است. ما یك ســال روي آن برنامه ها كار 
مي كنیم و براي دبیرخانه ها مي فرســتیم. ســپس دبیرخانه ها 
نفرات اول تا پنجم را تعیین مي كنند، ولي بازخوردي ندارد و در 
آرشیو باقي مي ماند. درخواست من این است كه اگر امكان دارد 
برخي از كارهایي را كه در برنامة ساالنه برتر شناخته مي شوند، 
مثل نقد كتاب یا كارهاي دیگر، براي شــما جهت بررسي چاپ 
ارســال كنیم؛ زیرا اگر همكار ما بداند كه كارش در مجلة رشد 
چاپ مي شود با انگیزة بیشتري كار خواهد كرد. فكر مي كنم این 

كار براي شــما هم كه كار خوب همكاران را ارائه مي كنید، 
بازتاب خوبي خواهد داشت. به هر حال پیشنهاد ما این 

است كه بخشي در مجله تحت عنوان كارهاي برتر 
مناطق یا گروه هاي آموزشي داشته باشید. 

بني نجار ســرگروه  میتــرا  خانم   é
آموزشي زبان هاي خارجي منطقة 14:

یكي از نكاتي كــه برخي از همكاران 
هم به آن اشاره كردند، موضوع پایین 
تعامل همكاران  بودن ســطح 
اســت.  رشــد  مجلة  با 
این  من  پیشنهاد 
است كه در 

گروه هایمان از دســت اندركاران مجلــه دعوت كنیم به منطقه 
بیاینــد و براي همكاران از نزدیك دربارة مجله بیشــتر توضیح 
دهند. ســؤال من این اســت كه از چه طریق مي توانیم از شما 

دعوت كنیم كه در گروه هاي آموزشي زبان شركت كنید؟
نكتة دیگري كه مي خواســتم مطرح كنم این اســت كه من 
دو ســال پیش مقاله اي را براي مجلة رشــد ارسال كرده ام كه 
تاكنون هیچ بازخوردي نگرفته ام كه اصاًل مقاله قابل چاپ است 
یا نیســت؟ ایرادات آن چه بود؟ به هر حــال خواهش من این 
اســت كه یك بازخوردي در مورد این مقاله به من بدهید. من 
فكر مي كنم این نوع مسائل یك مقدار باعث دلسردي همكاران 
مي شــود. چون یك یا دو همكار دیگر هم مقاله فرستاده بودند 

ولي هیچ جوابي دریافت نكرده بودند.

é معصومه بشیري سرگروه آموزشي منطقة 16:
سؤال من دربارة نحوة ارتباط و ایجاد هماهنگي با دفتر مجله 
جهت دعوت كردن از دست اندركاران مجله براي حضور در جمع 
همكاران و مدارس است. ما از چه طریقي مي توانیم براي انجام 
ایــن كار هماهنگي ایجاد كنیم؟ آیا شــمارة تلفن خاصي براي 

انجام این كار موجود است؟ با چه كسي تماس بگیریم؟

é خانم مهرناز نیكوكار سرگروه آموزشي منطقة 9:
در گذشــته مجله هر ســال با دادن تخفیف براي ما ارسال 
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مي شد، طوري كه من االن آرشیو 
مجالت را دارم، ولي متأســفانه 
دیگر این كار ادامه نیافت. من از 
طریق برخي مطالب مجله، خیلي 
با بچه ها كار مي كردم. نمي دانم 
چه شد كه ادارات آموزش وپرورش 
در ســال جاري مجالت را توزیع 
نكردند. هر سال در مهرماه یك 
مبلغــي از ما مي گرفتند و مجله 
را برایمان مي فرســتادند. امسال 
نه مبلغي گرفته شد و نه مجله اي 
براي ما ارسال شد. به طور خالصه 
اینكــه توزیع مجالت رشــد به 

روش درستي انجام نمي شود.

مي كنم كه ان شــاءاهلل به دست شما برسد و این ارتباط را با هم 
داشته باشیم.

ـ دربارة مقاالت ارسالي كه پاسخ داده نشده، من فكر مي كنم 
كوتاهي شده اســت. ســركار خانم زارعي مدیر داخلي مجله، 
ایمیل و شــماره تلفن را اعالم كردند. شــما تماس بگیرید و از 
ایشان پیگیري نمایید. البته با توجه به نكاتي كه در اینجا دربارة 
ارسال مقاالت و عدم بازخورد آن ها مطرح شد، ما قطعًا در روش 

دریافت مقاالت و ارائه بازخورد تجدید نظر خواهیم كرد.
ـ در مورد مشــكالت توزیع مجله هم، حتمًا این مشكل را با 
مسئوالن توزیع مجله در میان خواهیم گذاشت تا براي حل آن 

چاره اي بیندیشند.

امتیاز مقاالت چاپ شده در مجله
دكتر عناني ســراب، در پایان، در پاسخ به سؤال یكي دیگر از 
سرگروه هاي آموزشي كه پرسید مقاالتي كه در مجلة رشد چاپ 
مي شوند، چه امتیازات و نمراتي دارند؟ گفت: »آموزش وپرورش 
براي ارتقاي دبیران و دانشگاه فرهنگیان براي ارتقاي مدرسان 
هیئــت علمي خود بــه مقاالت چاپ شــده در مجله امتیاز 

مي دهند. 

ایجاد تنوع در محتوا مهم ترین سیاستی 
اســت که تاکنون در تولید مجله اتخاذ 
شده است. به گمان ما ایجاد تنوع می تواند 
مخاطبان را به مشارکت در تولید محتوای 

مجله ترغیب کند

é توضیحات و پاســخ ســردبیر مجله به سؤاالت و 
پیشنهادها

ـ ارتباط مجله با دبیران مدارس، یك مشكل ساختاري دارد 
و آن این است كه ما نمي توانیم با آموزشگاه ها مستقیمًا ارتباط 
برقرار كنیم. ارتباط ما بیشتر از طریق گروه هاي آموزشي است. 
بنابراین اگر گروه هاي آموزشي به مدیران مدارس گوشزد كنند 
كه این مسئله مهم است و راه كارهایي براي حل این مسئله پیدا 

كنند، شاید بتوانند بیشتر مؤثر باشد.
به نظر ما نقش گروه هاي آموزشي در حل این مسئله 

و حتي سایر مسائل بسیار مهم و كلیدي است. باید 
این مشكالت به صورت دپارتماني حل شود.

ـ كارهــاي برتر دبیــران مناطق را 
هم حتمًا براي ما ارسال كنید. اتفاقًا 
این باعث مي شود كه كار ما راحت تر 
شود. چون بخشي از كار داوري قباًل 
انجام شده است. بنابراین ما با خیال 
را  راحت تر مي توانیــم آن مطالب 

چاپ بكنیم.
ـ  دربارة مسئلة رسیدن مجله به 
دست ســرگروه ها، حتمًا پیگیري 
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