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آقاي عليرضا طالبزاده دبير زبان انگليسي مراكز پيشدانشگاهي و دبيرستانهاي شهرستان مياندوآب در استان
آذربايجان غربي است .مدت  10سال است كه به تدريس مشغول است و در دانشگاه اروميه نيز تدريس ميكند.
وي مدرك ليسانس خود را از دانشگاه تربيت معلم تهران و فوقليسانس را از دانشگاه عالمه طباطبايي دريافت كرده
است .مدت سه سال سرگروه آموزشي درس زبان انگليسي بوده و در حال حاضر رييس انجمن معلمان زبان انگليسي
آذربايجان تحت عنوان  Azerbaijan English Language Teacher’s Associationكه به نام اختصاري «آذرالتا»
( )AzerELTAناميده ميشود و عمده فعاليت وي در سالهاي اخير صرف اين انجمن شده است.

رشد آموزش زبان خارجي

لطف ًا توضيح مختصري دربارهي اين انجمن و اهداف آن بدهيد.
 آذرالتا سازماني غيردولتي است ( )NGOكه زيرنظر وزارت آموزشوپرورش فعاليت ميكند در سال  1382تأسيس
و در سال  1387به ثبت رسيده است .هدف از تأسيس اين انجمن كمك به بهبود كيفي تدريس زبان انگليسي و باال
بردن و روزآمدكردن اطالعات و سواد معلمان زبان انگليسي است .تقريباً  150معلم به صورت رسمي عضو دارد .آذرالتا
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تا به حال سه كارگاه آموزشي و يك همايش در شهرستان
اروميه برگزار كرده است .كارگاه آموزشي اول كه درباره
ارزشيابي درسي زبان انگليسي بود با حضور آقاي دكتر
حسين فرهادي در سال  ،1382همايش و كارگاه دوم
بهطور همزمان دربارهي ارزشيابي در سال  1386با حضور
آقاي دكتر محمد علوي رييس گروه زبان انگليسي دانشگاه
تهران و دكتر مهناز سعيدي رييس گروه زبان انگليسي
دانشگاه آزاد تبريز و كارگاه سوم تحت عنوان «انگليسي
براي تدريس و تدريس براي انگليسي» در سال گذشته با
حضور آقاي دكتر غالمي عضو هيئت علمي دانشگاه اروميه
برگزار شد.
آذرالتا در هر يك از  24شهرستان استان آذربايجان غربي
دو رابط از بين گروههاي آموزشي دارد كه هر يك از اين
رابطها فعاليتهاي آن را سازماندهي و نظارت ميكنند.
ضمناً آذرالتا با انجمنهاي معلمان زبان انگليسي تعدادي
از كشورهاي همسايه همچون جمهوري آذربايجان و
ازبكستان ارتباط علمي و آموزشي دارد.
آيا مجلهي رشد آموزش زبان را ميخوانيد؟
 بله بهطور مرتب ميخوانم و آرشيوي از مجالت رشد
آموزش زبان را در  5سال اخير دارم كه در كتابخانهي
تخصصي آذرالتا موجود است .بيشتر دبيرستانها و مراكز
پيشدانشگاهي در شهرستان مياندوآب مشترك اين مجله
هستند .حتي در مدارس ،شاهد بحث و تبادلنظر همكاران
دربارهي مقاالت اين مجله بودهام .در مقايسه با سالهاي
گذشته معلمان بيشتري اين مجله را دريافت و مطالعه
ميكنند.
كدام قسمت مجله براي شما جالبتر است و آيا
ن استفاده كردهايد؟
تاكنون در كالس درس از آ 
 قسمت معرفي كتاب را خيلي دوست دارم و به محض
اينكه كتابي معرفي ميشود براي كتابخانهي انجمن
خريداري ميكنم و به معلمان زبان نيز معرفي ميكنم تا
مطالعه كنند .مقاالتي كه جنبهي عملي دارند مانند روش
تدريس واژگان ،خواندن و ...را بيشتر ترجيح ميدهم.
مقاله  Let’s Take a Breakو English Through Fun
را مطالعه ميكنم و از آن در كالس درس استفاده ميكنم.
يادم ميآيد كه مقالهاي در يكي از شمارههاي مجله به
چاپ رسيده بود تحت عنوان تجزيه و تحليل خطاهاي
زبان كه آن را تكثير كردم و در اختيار دبيران قرار دادم.

اين مقاله بسيار مورد توجه دبيران قرار گرفت.
جاي چه مقالههايي در مجله خالي است؟ پيشنهاد
شما در مورد محتواي مجله چيست؟
 از آنجا كه مجلهي رشد آموزش زبان يك مجله علمي ـ
ترويجي است مقالهها بايد بيشتر جنبه عملي داشته باشد.
چاپ پاياننامهها در اين مجله بايد قسمت كوچكي از آن
را در بر بگيرد .نكات بيشتر در مورد كتاب درسي بايد در
مجله گنجانده شود .در هر شماره مطالبي را مانند مجلهي
 Englsih Teaching Forumكه فقط به جنبههاي عملي
تدريس از جمله تكنيكهاي تدريس واژگان ،درك مطلب
ميپردازد ،بايد در نظر گرفت.
اگر رشد آموزش زبان انگليسي را از زبانهاي آلماني و
فرانسه جدا كنيم بهتر است .ضمناً بهتر است محتواي مجله
به صورت آنالين هم در وبسايت موجود باشد .متأسفانه
وبسايت مجالت رشد چندان نيازهاي دبيران را برآورده
نميكند .بهتر است نگاهي به وب ِ
سايت مجالت ديگر و
يا مجالت دانشگاههاي ساير كشورها بياندازيد .اختصاص
دادن يك سايت انگليسي بهتر خواهد بود از اين كه تمام
مجالت را در يك سايت واحد جمع كنيم.
با توجه به تجربه و سوابق خود فكر ميكنيد
معلمان نياز به چه نوع مطالب علمي دارند؟
 قبل از اينكه در مورد نياز علمي معلمان صحبت كنيم
بايد ابتدا نيازهاي اوليه معلم رفع شود از آنجا كه در
روند تدريس و يادگيري معلم به تنهايي يك فاكتور مهم و
حياتي به حساب ميآيد و ساير عوامل به نوعي در سايهي
او قرار ميگيرند هرچه قدر روي معلم از نظر معلومات،
مهارتهاي حرفهاي و معيشت سرمايهگذاري شود نتيجهي
بهتري خواهيم گرفت .سرمايهگذاري روي معلمان يك
سرمايهگزاري بلندمدت است .در كوتاهمدت نبايد انتظار
بازدهي داشته باشيم .پس ابتدا رفع نيازهاي اوليهي معلم،
آنگاه خود تمايل پيدا ميكند به مطالعه بپردازد و دانش
خود را افزايش دهد.
كالسهاي ضمن خدمت يكي ديگر از نيازهاي دبيران است.
بنده دورههاي ضمن خدمت زيادي را برگزار كردهام يكي

از آنجا كه در روند تدريس و يادگيري معلم به تنهايي يك فاكتور مهم
و حياتي به حساب ميآيد و ساير عوامل به نوعي در سايهي او قرار
ميگيرند هرچه قدر روي معلم از نظر معلومات ،مهارتهاي حرفهاي و
معيشت سرمايهگذاري شود نتيجهي بهتري خواهيم گرفت.

از مشكالت اين دورهها اين است كه در يك دوره زماني
محدود به صورت فشرده روزانه 8ساعت برگزار ميشود .در
اين دورهها انگيزه معلم فقط گرفتن امتياز اداري است .در
مواردي براي اين دورهها از معلم مبلغي نيز به عنوان شهريه
دريافت ميشود .از طرفي معلم براي شركت در اين دورهها
بايد در ساعات تعطيلي و ساعاتي كه درس ندارد در اين
كالسها شركت كند .اين مسايل در مورد دورههاي ضمن
خدمت بايد برطرف شوند .معلمان نياز دارند با تكنولوژي
روز آشنا شوند .در آخرين كارگاه آموزشي كه داشتم از 32
نفر سرگروه آموزشي زبان انگليسي شهرستانها تنها  5نفر
با ايميل كار ميكردند و بقيه آدرس ايميل نداشتند.
آيا تا به حال مقالهاي در زمينه يادگيري و تدريس
زبان نوشتهايد؟ در كدام مجله چاپ شده است.
 دربارهي ارزشيابي گروهي مقالهاي نوشتهام كه در
مجلهي پيك گروههاي آموزشي شهرستان مياندوآب
چاپ شده است .چند ترجمه نيز داشتهام كه در مجالت
مختلف چاپ كردهام .مقالهاي را به كنفرانس همدان
ارائه دادم كه مقام دهم را كسب كرد ولي در جايي
چاپ نشد.
در اين مقاله به روشهاي استفاده از اينترنت در
كالس درس انگليسي پرداختهام .مقالهاي را نيز درباره
آموزش ضمن خدمت مربيان امور تربيتي نوشتهام كه
در كنفرانس ملي مسايل آموزشي كشور جزو مقاالت
برگزيده شناخته شد.
مقالهاي تحت عنوان «چگونه ميتوان بر استرس
غلبه كرد؟» تهيه كردم كه در شماره  284مجلهي
پيوند به چاپ رسيد .ضمناً مقالهاي نيز تحت عنوان:
The Effect of call a burative Testing on the
Performance of Junior High School Student
در كنفرانس بينالمللي  Asia TEFLكه در تايلند ـ

رشد آموزش زبان خارجي

بانكوك برگزار شد ،پذيرفته شد و چكيده آن در كتابچهي
كنفرانس چاپ شد.
به نظر شما از چه راههايي ميتوان دبيران را به
مطالعه و تحقيق ترغيب كرد؟

 ايجاد امكانات آموزشي ،فضاي مناسب ،كتابخانههاي
تخصصي و بهروز ،جذابيتهاي بصري و در نظر گرفتن
نيازهاي اوليهي معلم و مديريت مطلوب و برقراري ارتباط
مؤثر و مستمر بين مدير و معلمان ميتواند معلم را به
مطالعه ترغيب كند .ايجاد سيستم كنترل و نظارت بر
كار و عملكرد حرفهايِ معلم توسط متخصصان مربوط به
صورت علمي و مستمر يكي ديگر از مواردي است كه
در ايجاد انگيزه و بهبود تدريس دبيران مؤثر خواهد بود.
شناسايي معلماني كه سالها با زحمت و اشتياق و مطالعه
زياد به كار تدريس ميپردازند يكي از عوامل تشويق آنها
خواهد بود.
بعد ديگر كه در كار معلم تأثيرگذار است مديريت خوب و
صحيح در محيط مدرسه است .بهبود كيفيت مديريت در
مدارس بر اثربخشي آموزش ميافزايد .در اين چند سالي
كه در مدارس مختلف شهرستان مياندوآب تدريس ميكنم
با مديران متعددي كار كردهام .يكي از اين مديران به نام
آقاي احمد اكبري به صورت علمي كار ميكرد و با علم
مديريت آشنا بود و مدرسه را خوب اداره ميكرد .وي مدام
دربارهي مديريت آموزشي مطالعه و آن را به صورت عملي
به كار ميبست و عم ً
ال سايرين را به مطالعه و تحقيق ترغيب
ميكرد ،ايشان سال گذشته بازنشسته شد .عامل ديگر ،نظام
امتيازدهي است كه اين نظام به شيوهي فعلي نميتواند
دبيران را به مطالعه و تحقيق ترغيب كند و انگيزههاي كافي
را در ايشان ايجاد نمايد .بهتر است كارشناسان آن را مورد
تجديدنظر قرار دهند.
آيا از طريق مقال ه ميتوانيد با ما همكاري كنيد؟
 با توجه به تجربياتي كه در كالسهاي آموزش ضمن
خدمت ،مدارس و دانشگاه دارم ،ميتوانم مطالبي را براي
مجله رشد تهيه كنم .ضمناً با توجه به تجربهي خود
ميتوانم در وبسايت مجله نيز همكاري كنم و مطالبي
در اين خصوص بنويسم.
آقاي طالبزاده از شما متشكريم .پيشنهادات و نظريات
خوبي را مطرح كرديد كه اميد است مورد استفاده مسئولين
آموزشوپرورش و سايرين قرار گيرد.
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