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  مقدمه :    

شود. مطبوعـات يكـي از    هاي توسعه يافتگي فرهنگي در جوامع محسوب مي يكي از شاخصت و مجالت مطالعه نشريا
رسـاني   هاي خود را بـه ابـزار اطـالع    ترين ابزارهاي فرهنگي انتقال پيام هستند. گرچه در دوران جديد برخي از نقش اساسي

  كنند.  ت همچنان نقش اول انتقال پيام را ايفا مياند اما در جامعه ما مطبوعا جديد از جمله اينترنت و ماهواره سپرده
رياضـيات بـه    سـت. علـم  نيمختص يك كشور و ملت خـاص   علوم، حد و مرزي ندارد وامروزه استفاده و به كار بردن 

و جهان شـمول خـود همگـان را بـه آمـوختن و       با گستردگي فراوان ي عصر حاضر شده شناختهعنوان يكي از علوم مهم و 
  بطه با آن واداشته و نيز بويژه كنجكاوي جوانان و نوجوانان را بر انگيخته است.پژوهش در را

به شيوه متمركز است؛ يعني يـك مـتن واحـد     در كشورماندرسي  منابعگيري از  توليد و بهرهبا وجودي كه از طرفي 
به عنوان كمـك  را  طالبيدارد ماز بين منابع زيادي كه وجود  توانند مي شود. اما معلمان درسي در سراسر كشور تدريس مي

هـاي   دهد كه اگرچه كتاب هاي انجام شده در خارج و داخل كشور نشان مي مروري بر متون و پژوهش كنند. درسي استفاده
ضـمن ايجـاد عالقـه و     غيردرسي و مجالت  استفاده از كتب در كنار آنها، اما ،ثري در يادگيري دارندؤنقش مهم و م ،درسي

، براسـاس نتـايج   ولـي متاسـفانه  ند. شـو  را موجب ميتركيب و ارزيابي مطالب  ،هاي يادگيري بيشتر زمينه ،هانگيزه به مطالع
دسترسي يا عدم شـناخت   و عدم است ، اتكاي معلم به تك كتاب درسيكه اكثراشويم  متوجه مي كشورمانبدست آمده در 

اي بـراي مطالعـه و يـادگيري در     است و انگيزه اختهسمنابع غيردرسي، نظام كنوني آموزش و پرورش را يك طرفه و منفعل 
، نشـريات ايـن   كننـده يـادگيري و آمـوزش هسـتند.     غيردرسـي تسـهيل   كتـب و مجـالت  آموزان ايجاد نكرده اسـت.   دانش
 كننـد.  نگـري آنهـا را تقويـت مـي     و قوه تفكـر، اسـتدالل و جـامع    دهند آموزان را به فعاليت و تحقيق بيشتر سوق مي دانش

 ]1[)1383 (آهنگري،

، تثبيت دانش آموخته شده و روز انتقال دانشمرجعي براي مقتضيات رياضي، مرتبط با مطالب درسي را  مجالتنقش 
منـابع  كه براي اسـتفاده از   شود، مگر اين د. به بيان ديگر، امروزه، هيچ برنامه آموزشي كامل نميندان ايجاد انگيزه علمي مي

نقش فعال و پويايي  ي، ام شود، به طوري كه  بتوان با استفاده از مجموعه منابع كتابخانهريزي مناسبي انج برنامه ،غيردرسي
بـه   و هـاي آموزشـي دارد   نقـش مهمـي در پشـتيباني از برنامـه     منابعاين  ]2[).1379(مرتضوي،  ايجاد نمود.در يادگيري 

دهد تا خود در مقام كشف و جستجو  قرار ميان مخاطبشود كه ابزار و روش انديشيدن را در اختيار  آزمايشگاهي تشبيه مي
  ريزي نمود. پايهعادت به مطالعه را بدين طريق توان  مي همچنين  ]3[).1375برآيند (داورپناه، 

هاي ايجاد انگيزه براي يادگيري و يا مطالعه، آموزش  كردن زمينه ي هستند كه به منظور فراهممنابع و نشريات، مجالت
هـاي ذهنـي و عملـي، رشـد روابـط اجتمـاعي و ارتقـاي         و سواد علمي، پـرورش مهـارت   دانشيش جبراني و يا مكمل، افزا



هاي درسـي دوره تحصـيلي وابسـته     به برنامه شوند و لزوماً هاي خاصي تهيه و تنظيم مي ها و برنامه يادگيرنده براساس هدف
  .نيستند

نگـاه  ها به دليـل   ند، اما محتواي اين كتابهاي درسي نقش مهم و موثري در يادگيري مطالب مختلف دار گرچه كتاب
هـاي درسـي، بكـارگيري     لذا يكي از راهكارها در كنار استفاده از كتـاب  .تواند بر تفكر خالق تاثير داشته باشد ميكمتر  عام،
شتر ، هاي درسي است تا ضمن ايجاد عالقه و انگيزه به مطالعه بي همسو با كتاب از جمله مجالت و نشريات غيردرسي منابع
  هاي يادگيري بيشتر نيز ايجاد شود. زمينه

  :پردازيم  ها مي آنبعضي از ذكر به ي قابل مالحظه است كهعلم هاي فعاليت جنبي هم در موانعو   ها آسيب
  

 عيار شناخت دانش ما    

مي شـود؛  عيار شناخت دانش ما توسط خارج تعيين و با نهايت تأسف، شاهد آن هستيم كه به تدريج معيار تشخيص 
در دانشگاه قانون تصويت مي كنند كه به شرطي استاديار به دانشيار ارتقا مي يابد كه مقاله اي در نشـريات خـارجي چـاپ    

هم از اعضاي هيأت علمي ديگر دانشگاه ها، مؤسسات و مراكز پژوهشي  كند. و حتي آنقدر اين موضوع باال گرفته كه به تبع
) داشـته باشـند.   ISIمكاري با آن مركز، بايد در سال يك مقاله در مجالت داراي تاييديه (خود تقاضا دارند كه براي ادامه ه

مسلم است كه جامعه به اين شكل رشد نمي كند، چون آنان حساسيت ها و دغدغه هاي خود را دارند و اگـر مـا بخـواهيم    
ت خود را مد نظر قرار دهيم. مگر غـرب وقتـي   مقاله ما را چاپ كنند، بايد به دغدغه هاي آنان بپردازيم، ولي ما بايد مشكال

يـك نظـام تعريـف     .به اين معيارهاي خارجي تن مي دهد؟ خودش هست و نيازهاي خـودش  بيابدخواهد توسعه علمي  مي
  .دشده هم در داخل كشور بايد به نيازهاي خود پاسخ گو باش

   
 ؟ نويسنده برايمجله يا براي امتياز   

مالك براي ارتقاي پايه باشد، جاي بحث دارد؛ مثالً در مطالعه و ارزيـابي مقـاالت منـدرج در    تنها  نوشتن مقالهكه  اين
ارزش  شايد چندانكه به فالن فرد مربوط است، به چاپ مي رسد و  مجالت علمي پژوهشي، بسياري از مقاالت به صرف اين

چاپ رسيده اند، داراي ارزش علمي خـوبي   علمي ندارد و به عكس بسياري از مقاالت كه در مجالت غير علمي پژوهشي به
گيرند، نه مقاله؛ يعني براي مثال چـون در   تر اينكه در بسياري اوقات، اين مجالت هستند كه امتياز مي هستند. از آن جالب

ممكن امتياز دارد و ديگر كاري با محتواي مقاله ندارند؛ براي نمونه بعضي استادان براي اينكه  5مجله علمي پژوهشي است، 
گيرند كه قرار است مقاله من چاپ شود تا امتياز از دسـت نـرود، بـه     اي براي دانشگاه مي است مجله دير چاپ شود، تاييديه

  ها تالش بيشتري خواهند كرد. همين دليل اگر در مقاالت پاي محتوا بيشتر به ميان آيد، دانشگاه
هاي آنها  رسيد، امروز صبح تا شب، حرف ها به گوش ما مي ايياي نو از اروپ انديشه يگاهچنداگر پيش از انقالب، هر از 

م انتقال انديشه غربـي بـه   يدهيم كه منظور ما و آنها چيست و... و يا بهتر است بگوي ميكنيم و توضيح  ميشنويم، نقد  ميرا 
هاي نـو بـه بـازار     ترجمه گرفت، ولي حاال وضع فرق كرده است؛ هر روز سمت ما و ورود افكار آنها، قبالً با كندي صورت مي

اند.  ، كمك بسيار كردهها ها و اينترنت هم، به اين هجوم انديشه هاي ديگر مانند ماهواره آيد و غير از كتاب و مجله، رسانه مي
هاي خود را جبران كرديم و هر چه در گذشته در اروپا توليد شده اسـت،   ها و ناآشنايي در اين مدت اخير، ما همه بي خبري

به همين دليل تصـور   .ها ها، سؤال ها، مسئله ها، انديشه ه و يكجا به سمت ما سرازير شد و ما مانديم و انبوهي از فلسفهيكبار
را چگونه مي توان سامان داد، نتيجه چه خواهد شد.  كنيد كه اگر علوم براي اجتماع فعلي ما تفكيك نشود، اين گسيختگي

و مركز پژوهشي روبرو هستيم كه هـر روز نـوعي فراخـوان مقالـه مـي زننـد و        همين كه مي بينيد با تعداد زيادي مؤسسه



كنند و پس از اتالف بودجه بسيار، جز يك كتابچه خالصه مقاالت كـه اصـل آنهـا     همايش پشت اجالس و كنگره برگزار مي
  بايگاني شده، هيچ حاصلي ندارد. 

ترين علم براي تو آن است كه عمل تو جـز بـدان اصـالح     هشايست«فرمايند:  ترين علوم مي درباره شايسته (ع)امام كاظم
ترين علم براي تو علمي اسـت كـه    كنند و الزم ترين عمل براي تو آن است كه در برابرش از تو باز خواست مي نشود و واجب

يـاي تـو بيفزايـد،    تر است كه بر علم دن قلب تو را به اصالح آورد و فساد قلب را براي تو آشكار سازد، و فرجام آن علمي نيك
ات  رساند و از علمي غافل مشـو كـه ندانسـتن آن بـر نـاداني      پس خود را به علمي مشغول مساز كه ندانستن آن زيانت نمي

  ]4[»افزايد. مي
  

   ! هاي علمي باليي جديد سرقت  
و و فرصت طلب ي هستيم كه افراد سود جياه هاي علمي مقاالت و نوشته سرقتبعضي به تازگي، شاهد با نهايت تأسف 

شد، ولي اكنون سرقت مقاالت داخلي نيز رو بـه   چاپ مي كنند. در گذشته بيشتر اين نوع كارها از منابع خارجي گرفته مي
اعتمادي به حدي رسيده كه حتي پيش از چاپ مطلب ، مقاله و نوشته يا كار تحقيقي به ديگري نشان  افزايش است. اين بي

پـس از  در يـك كـار تحقيقـي،     موانع و و كوشايي پس از تحمل زحمت و رنج شجوي مستعدد، براي نمونه دانشو نميداده 
كسب نمره قبولي، ناچار شده پس از دفاعيه، طرحش را در اختيار استاد راهنمايش بگذارد. بعـدها   براي صرف هزينه بسيار

اي  ان يـك طـرح ملـي بـه وزارتخانـه     كه آن استاد نتيجه تالش سه ساله دانشجويش را با قيمتي گزاف، به عنو هشنيده شد
  ]5[ فروخته است.

  
  

  
  
  

  ! توليد علم و نوآوري وهاي سفارشي،  پايان نامه  
اي  ايجاد انديشه و هاي بزرگ صنعتي قات دانشگاهي، نقش موثري در پيشبرد پروژهها و تحقي در سراسر دنيا پايان نامه

بـا  . دانشجويان هستندهاي نسل جوان  ترين انديشه اي از ناب و چكيده گذاري دارند. تهاي نو در سياس ، تحليلتازه در علوم
راي انجـام تحقيـق در اختيـار آنهـا قـرار      كه امكانات ب عالقه و بينش كافي به دنبال اهدافي مشخص هستند. گذشته از اين

  اي مؤثر برسند.  كنند تا به نتيجه گيرد، خودشان هم مشتاقانه موضوعات درسي شان را دنبال مي مي
استادان مـا   بعضاً ها وجود ندارد؛ نه تنها دانشجويان، بلكه چنين ديدي نسبت به پايان نامه اكثراًمتأسفانه در كشور ما 

است بدانيد كـه حتـي    كنند. جالب مه را با هدف به حد نصاب رساندن تعداد واحدهاي دانشگاهي قلمداد مينا نيز ارائه پايان
هاي فرعـي خيابـان    واقع در يكي از خيابان ياست؛ در طبقه دوم يك ساختمان قديم هاي نگارشي نيز به بازار آمده نامه پايان

كنند، پس از مراجعـه شـما بـه آنجـا، رشـته تحصـيلي شـما را         ميانقالب، دفتري وجود دارد كه تعدادي جوان آن را اداره 
ها توسط استادان دانشـگاه،   يك از آن گويند: بعد از تصويب هر ميو كنند.  چند سوژه به شما معرفي مي پرسند و متعاقباً مي

تومـان بـه    300000ز ا ظـاهراً  . وشـود  اري مـي ذگـ  تان قيمت نامه متناسب با ميزان كار و اهميت موضوع براي نوشتن پايان
  ]6[ است. باال

 

  ها  ها و مجله عوامل اثرگذار در موفقيت نشريهاما   

 كاين چون داود است و آن ديگر صداست  از محقق تا مقلد فرق هاست
  و آن مقلد كهنه آموزي بود  منبع گفتار اين سوزي بود  
  (مولوي)  



رياضـي  هـاي   از نشـريه اينجانـب  توجه به مخاطب است. ارزيابي  ،ها ها و مجله يكي از عوامل اثرگذار در موفقيت نشريه
مخاطـب را در نظـر داشـته     اسـتعداد و نيـاز  ند و ها بايد مخاطبان خود را شناسايي كن رسانهگونه  اين كشور بر اين است كه

 هستند و مخاطبان ديگر آن هم ساير و استادان  آموزان، دبيران دانشجويان، دانش ،غالباً باشند. مخاطبان اين نوع نشريه ها
  هستند. دانش رياضيبه  انمند عالقه

انجـام  ظ حـدود تعهـدات خـود، بـا     با در نظـر گـرفتن روش نشـريه و حفـ     ،بايد سعي كنند ناشرين اين گونه مجالت
 هاي كمـي و كيفـي نشـريه،    و طي فراز و نشيب اكثريت باشند. و در طول انتشارجواب گوي نياز خوانندگان،  خواهي ازنظر

  اشند. اي برسند كه تأمين كننده عاليق و نيازهاي خوانندگان ب به نقطه نهايتاً
در گذشـته خيلـي    رياضـي نشريات نشريه به خاطر داشته باشند. نكات مهمي را بايد در انتشار  متوليان رياضي كشور،

ي  شـماره  دايمـاً جويـاي رسـيدن    و بي رقيب بود. مـا  پيشگاماي، تنها يكان بود كه  مثالً در سطح رياضيات مدرسهكم بود. 
البتـه بعـدها   . هاي آن داشـتيم  خواندن و حل فوري مسألهبراي  ياشتياق فراوان .ديمنشريه بونمايندگي فروش  ازجديد آن 

بـا   ،بايـد عـالوه بـر كتـاب, بـه روشـي ديگـر       وجود آمد كـه   نظام آموزشي بهنشريات ديگري هم اضافه شد و اين انگيزه در 
 ،اسـاس نشـر آن   ونشر يافت  مجالت رشد رياضيداشته باشد. اين بود كه  آموزشي و تعاملعلمي مخاطبان خودش ارتباط 

  .نهادو مخاطبان هم رو به افزايش  ، نيازهاها سؤال ،زدياد اين گونه نشرياتبر پايه يك احتياج و نياز بود. با ا
 چـاپ شـده   شهيد. كتاب همنگفت وگو داشته باش انديشهبايد با اهل فكر و  دست اندكاران نشريات علمي ،به هر حال

مجـالت بايـد طـوري     ،نـابراين ولي روزنامه و مجله اين ويژگي را داراست كه به طور منظم با مردم ارتبـاط و تعامـل دارد. ب  
در  ،در آن زمانگيري و خريد مجدد را در خوانندگان به وجود آورند.  مطالب را ارائه بدهند كه يك عطش و انگيزه براي پي

و در سـايه رشـد    .شمار نويسـندگان رو بـه افـزايش اسـت     ،الحمدهللا اكنونبود. انگشت شمار تعداد نويسندگان  مجله يكان
ريزي شود و راهكارهايي  تر و جذب مخاطب, برنامه بايستي براي موفقيت بيش واند.  نويسنده به عرصه آمدهصدها  تكنولوژي

  براي اين امر و هدف مهم تعريف شود.
 يچنـدگاه از  و هـر  كـرد  ها را بررسـي  جاذبه دفقط به تورق آن اكتفا كند. باي هاي باشد كه خوانند به گونهنبايد  مجله

علمـي،  شود بايد از خوانندگان و دارندگان انگيزه  درباره محتوا و مطالبي كه عرضه مي نظرسنجي كرد. ،براي محتواي مجله
  است كه بايد از جاذبه خوب برخوردار باشد. آن يحاطر ،مطلب مهم ديگر شكل ظاهري مجلهسؤال كرد. 
ن از اين جهت كه موجب انتقـال  مراعات سادگي بيا .نويسندگي ثقيل رايج نه ،ب ديگر استفاده از ادبيات رساستمطل

  ي قرار بگيرد. حتي كتابعلمهاي  ها و نشريه روان نويسي بايد سرلوحه كار مجله شود، خود يك هنر است. سريع مفاهيم مي
د. كنـ اعتبار نشريه به اين نيست كه مثل ادبيات قديم از الفاظ مغلق استفاده علمي هم بايد به زبان ساده و شيوا بيان شود. 

  .رنگ خواهدشد كمرساني،  ف اصلي يادگيري و اطالعاهداچون در اين صورت 
   تر مورد نياز و مبتال به است. د كه بيشدارطرح ضرورت در انتخاب عناوين و مطالب نيز بايد آن مطالبي 

هـا و   بايسته، قبل از همه طرح مشكل براي يافتن  …براي معلمان و دانشجويان و  ترين رسالت مجله مهم به هر حال
  هاي ممكن در جامعه رياضي امروز ايران است.  الزامات و سپس يافتن معادالت و راه حل

راهكارهـاي  در مورد مشكالت رياضي كشـور و  دانشگاهيان دبيران و هاي دانشجويان و  آوري ديدگاه جمعي ديگر  نكته
، درج نتايج بـه دسـت آمـده در مجلـه، بـراي      ينظران رياض توسط صاحبعلمي و دقيق آنها  يها پاسخبررسي برون رفت و 

  عملياتي نمودن آنهاست.باالخره و هاي بيشتر  آگاهي ايجاد
جذابيت  ،مطالب د ووشاين است كه آن نشريه به زبان جذّابي مطرح در انتشار نشريه يكي از عناصر شكلي بسيار مهم 

تـر در   ها بيش طراحي و گرافيك و جلد و كاغذ است. اين مثالً ،كنند مقصود از عناصر شكلي داشته باشند. خيلي ها فكر مي
هاي عمومي مورد توجه است. در يك نشريه تخصصي, ويژگي (علميت) مورد توجه است و در نشريه نيمـه تخصصـي    نشريه

ويژگي (جذّابيت) مهم است. البته جذابيت در كنار علميت مطرح است. و آن درجه از علميت كه در يك نشـريه تخصصـي   



بايد يك بار علمي مناسب و ، يك نشريه نيمه تخصصي ،اما بدون شك ؛در يك نشريه نيمه تخصصي الزم نيست ،زم استال
در زمره  هاي رياضي معلمان است)، اتحاد(كه وابسته به اتحاديه انجمنمجله مثالً  ،متناسب با مخاطب داشته باشد. بنابراين

ي  و اگر تـأمين كننـده  هاي عمومي صحبت شود.  نيست درباره ويژگي مجله گيرد و الزم قرار مي پژوهشي -علميهاي  مجله
نياز علمي، آموزشي و خالصه حرفه معلمي دبيران رياضي نيست، به اعتقاد بنده بايد كمبود به وجود آمـده را يـك نشـريه    

  ترويجي باشد، پركند. -ديگر كه علمي
  

  كه:است  نشريه زمانيهاي مطلوب  و شاخص آل وضعيت ايده  
اگـر  ها در كمترين زمان، بيشترين حجـم و بهتـرين كيفيـت باشـد.      مجله همواره خاستگاه نقل و انتقال انديشه )1

ها و دريافت نقدها و اشكاالت علمي بدل نشـود, در وضـعيت    با عرصه كالن علمي به تريبوني براي ارائه انديشه ،مجله
 ت.ايده آل قرار ندارد و تأثيرگذاري مطلوب را نخواهد داش

  همراه با نظم و هماهنگي كلي باشند. ،رساني اطالع كيفيت بااليهاي روز و داراي  بايد متناسب با رسانه مجله )2
 ،هـا  هـا و نشـريه   و منظم باشد. به اين ترتيب كه مجله يافته سامان ،بايد منطقي ،رابطه بين مجله و كتابهميشه  )3

 ، هاي جديد و بي سابقه ها و مقوله به طرح و بيان موضوع حالت پيشتازي خود را حفظ كنند و ،هميشه و در همه حال
بـاز   ،هاي كتـاب  ها پيروي كنند و فرآورده ها از آن بپردازند و كتاب ي مربوطه و زمينه  در همه حوزه ،براي نخستين بار

 ها باشد. هاي جديد در نشريه هاي بعدي و پردازش آراء و انديشه اي براي تحليل دستمايه

تواند در آن مطرح شود.  اندگارتر و پايدارتري دارد و طبيعي است كه مطالب زودگذر و موقتي نميكتاب وجود م )4
اين شاخص  ،آورند, هويت و پايداري پيدا كنند كه متأسفانه در حال حاضر ها بايد در فضايي كه مجالت پديد مي كتاب

 شود. مشاهده و رعايت نميخيلي 

از هرگونه هـرج و مـرج علمـي هـم بايـد       ،عين حال كه بايد پيشتاز باشد دربه عنوان مادر علوم،  رياضينشريه  )5
بدون  ،تنها به خاطر نو بودن ،بايد مقيد به اصول و موازين علمي و موزون بود. هر مطلب جديد، بپرهيزد. در نشر مجله

  چارچوب اوليه نبايد مطرح شود.
هاي يك نشـريه   ، از ديگر شاخصدوش شنيده مي تر هايي كه كم حرف ،هاي جديد ها و حرف ها, عنوان طرح مقوله )6

هاي ناگفته و نو همواره وجود دارد. تعاطي افكار علمي و ايجاد چالش، نتايج جديدي را بـه دنبـال    آل است. حرف ايده
 خواهد داشت.

، بـا  هاي اذهان تبديل شود، و خود را از نظر زمان بـروز نمايـد   گو براي پرسش ي آمال و پاسخ اگر نشريه به نقطه )7
 سقوط و فروپاشي مواجه نخواهد شد. و با اقبال خوب و مؤثري مواجه خواهد شد. 

ديدگاه  است. بايد بهجذب شده مخاطبان نكردن توان در نظر گرفت. و آن حفظ  نشريه مييك را هم براي  يآفت )8
اوليـه   ثابـت يـا   يسـندگان و اگـر تنهـا بـر نو    .درقلم آنان در مجله استفاده ك ازو  نويسندگان زبردست احترام گذاشت.

 دهد. مجله مخاطبان خود را از دست مي، رفته رفته ،(توليدكنندگان مطالب در ابتداي انتشار) توجه و كفايت شود

نشريه ممكن است ابهام در رسالت، موضوع و روش آن باشد. باالخره بايد معلوم شـود كـه جـو غالـب      آفت ديگر )9
پژوهشي؟. اگر هرنوع مطلبي و از هر بابي در نشريه سخن به ميـان آيـد، و    است؟ ترويجي است يا نشريه، اطالع رساني

 ي خوشي را براي نشريه نبايد تصور كرد.  اي صورت بگيرد، آينده تعرض به هر حوزه و زمينه

. اين يك نشريه به حساب آيدهاي  كاستيتواند از ديگر  هم مي استفاده از مطالب نويسندگان تكراري و هميشگي )10
هـايي   بـا مـرور چنـين نشـريه     .ناميد جامعه بزرگ رياضيتوان به عنوان انعكاس و اطالع رساني افكار  ار را نمينوع رفت

  خواننده به تدريج خسته و از نشريه گريزان خواهدشد.



  اي از نشريات رياضي ايران تاريخچه
صـي برخوردارنـد. در صـدد  بـر     از اهميت خا ،رسانند را به چاپ مي يكه در زمينه رياضيات مطالب مجالتينشريات و 

آقاي شـهرام صـدر   جا دارد از  فراهم آوريم. ايران آمديم تا زمينه آشنايي مختصر شما را با تعدادي از نشريات معتبر رياضي
از تـالش ايشـان در احصـاء بعضـي از ايـن       كنيم وند تشكر ا هقبال مروري بر نشريات قديمي داشتكه عزيزمان رياضي  معلم

   .بگيريمبهره نشريات 
هاي آموزشي، به عنـوان   شود. مجله كتاب تنها ابزار آموزشي به حساب نيست و معلم تنها متولي آموزش محسوب نمي

شود كه برخـي آز آنهـا بـه     اند. در كشور ما مانند ساير كشورها مجالت متعددي چاپ مي قدرتمند مطرح آموزشييك ابزار 
  پردازند. صورت جنبي به آن مي طور مستقيم به رياضي و آموزش آن و برخي به

ترين نشريه رياضي ايران است كه  قديمي »حل المسائل رياضي«اي با نام  بنا به اظهار مرحوم پرويز شهرياري، مجله )1
 15يافت. جلد اول اين مجله در  انتشار مي» ناصر هورفر«هاي مختلفه رياضي بوده و با رهنمودهاي  شامل حل مسائل شاخه

در ايـن   شـد.  سي، در مطبعه نهضت شرق تهران به چاپ رسيده و در اول و پانزدهم هر ماه منتشـر مـي  شم 1306دي ماه 
شد. اين مجله به قطع بزرگ و به خـط نسـتعليق و بـه     مجله بعضي از مسايل امتحانات نهايي ايران، اروپا و روسيه چاپ مي

يسان) است. در ايـن مجلـه بـا اسـامي افـراد      خامه زرين خط (مرحوم استاد حسين زرين خط، عضو پيشين انجمن خوشنو
 .شويم معروفي نظير، تقي هورفر، محمدعلي مجتهدي، غالمحسين مصاحب، محمود مهران و محسن هشترودي روبه رو مي

در تهـران بـه چـاپ رسـيد.      1309بود كه جلد اول آن در سـال   »عالي و مقدماتي«مجله رياضياتدومين نشريه،  )2
شد و وجه  مؤسس آن بود. مجله در اول و پانزدهم هر ماه با چاپ در مطبعه علمي منتشر ميدكتر مصاحب مدير مسؤول و 

 قران) بود. 10قران (براي محصالن 40تا 25اشتراكش ساليانه از 

چـاپ شـد.    1310شد و نخستين شماره آن در سال  نوشته مي» هورفر«بود كه زير نظر آقاي» گاهنامه«نشريه سوم،  )3
دانـان ايرانـي    مه و تقويم، اگر چه گاهنامه، نشريه رياضي نبـوده ولـي بخشـي از آن بـه معرفـي رياضـي      گاهنامه يعني سالنا

اختصاص داشت. در پايان گاهنامه، برخي از رساله هاي رياضي ترجمـه مـي شـد و برخـي از سـندهاي علمـي مربـوط بـه         
  گرديد. دانشمندان ايراني درج مي

زيسته و با  ل بيژن بن رستم كوهي، اهل طبرستان كه در سده چهارم قرن مياز اين سندها مربوط به ابوسه يكيمثالً 
است. اين دانشمند ايراني ابـزاري   هاي اخترشناسي مشغول بوده همكاري مستقيم ابوالوفاي بوزجاني به رصد و تنظيم جدول

   مورد آزمايش قرار گرفت. براي رصد خورشيد ساخت كه بسيار دقيق بود و دوبار به فاصله هر سه ماه، توسط دانشمندان

هايي درباره آموزش رياضي  رسيد و بارها بحث با همكاري پرويز شهرياري به طبع مي» سخن ادبي« چهارمين نشريه،  )4
  در آن آمده است.

در تهران بـه  1342به سردبيري پرويز شهرياري بود كه نخستين شماره آن در سال » سخن علمي« پنجمين نشريه،  )5
و مقاالت اين مجله به طور كلي پيرامون علم و مباحث مرتبط با آن بود. ولي چون سـردبير ايـن مجلـه     چاپ رسيد. مطالب

  .شد بود، مطالبي درباره رياضي و آموزش رياضي در آن نوشته مي» شهرياري«

پا به عرصه مطبوعات ايران گذاشت. عنـوان كامـل مجلـه     1342بود كه در بهمن ماه » مجله يكان«ششمين نشريه،  )6
ريال بـود   20بود و عبدالحسين مصحفي صاحب امتياز، مدير و سردبير مجله بودند. بهاي هر شماره» يكان مجله رياضيات«

  شد. و هر ماه يك بار منتشر مي

در اين مجله با اسامي افراد معروفي نظير دكتر محسن هشترودي، احمد بيرشك، حسـين آزرم، غالمرضـا مسـجدي،    
اي با دكتر محسن هشترودي انجـام   اين مجله، مصاحبه 7شويم. در شماره  رو مي به رزاقي، رو پرويز شهرياري و محمد حسن



آمـده  » تاريخچه مجالت رياضي در ايران«ي  پور در مقاله ، به قلم آقاي ياسي13گرفته كه متن كامل اين مصاحبه در برهان
اكنون سري كامل اين نشريات به صـورت   هم به چاپ رسيد. 1356) در سال 118است. در ضمن آخرين شماره اين مجله (

PDF .از طريق خانه رياضيات يزد، قابل تهيه است  

به سردبيري آقاي شهرياري توسط دانشـگاه آزاد آن روز پـا بـه     1356در بهار » آشتي با رياضيات«هفتمين نشريه،  )7
است. اين مجله در  كاربرد رياضياتو  تاريخ رياضياتگذاشت. دو ركن اساسي اين مجله، پرداختن به  عرصه مطبوعات ايران

  تعطيل شد. 20شماره

و به دنبال آشتي با رياضيات پا به عرصه مطبوعات گذاشت و  1364در سال» آشنايي با رياضيات«هشتمين نشريه،  )8
80تقريبا    شد. چاپ مي 1372شماره از اين دو مجله منتشر شد. اين مجله تا سال  ً

چاپ شـد. ايـن مجلـه فصـلنامه      1363است كه نخستين شماره آن در سال» يرشد آموزش رياض« نهمين نشريه،  )9
 بـه  نپـرداخت  رشـد، مجـالت   هـاي  ويژگـي از  است و بيشتر مخاطبان آن دانشجويان تربيت معلم و معلمان رياضي هستند.

 است.، گفت وگو و گزارش ، ظنزرويدادهاي جالب، سرگرمي، جدول و بازيبه  توجه ،شگردهاي جذب مخاطب

شـماره از آن بـه سـردبيري آقـاي بهـزاد منوچهريـان بـه چـاپ         10است كه تاكنون» جنگ رياضي«ين نشريه، دهم )10
   است. رسيده

به سردبيري آقاي أميري كـار خـود را آغـاز كـرد.      1370است كه در سال» مجله رياضي برهان«يازدهمين نشريه،  )11
گاهي و معلمان رياضي است. در كنـار ايـن مجلـه، در    دانش آموزان دوره متوسطه و پيش بيشترين مخاطبان اين مجله دانش

، ابتدا به سردبيري حميدرضا اميري و سپس بـه سـردبيري خسـرو داوودي بـه     برهان راهنمايي، مجله رياضي 1370سال
 طبع رسيد. 

شد، امـا اكنـون دفتـر انتشـارات كمـك       اين دو مجله توسط انتشارات مدرسه، وابسته به آموزش و پرورش منتشر مي )12
 .دار نشر آن است ريزي درسي عهده وزشي سازمان پژوهش و برنامهآم

  

فرهنـگ و  و  ي انجمن رياضي ايران خبرنامه ،گزارش، بولتن، نشر رياضيتوان به  هاي رياضي مي از ديگر نشريه
انجمن (متاها از جمله  هاي رياضي معلمان در استان هاي انجمن (انتشارات فاطمي) و  مجلهگنجينهمجله  ،انديشه رياضي

)، غربـي  آذربايجـان انجمـن رياضـي معلمـان    سـايان( )، مازنـدران انجمن رياضي معلمـان  پيام()، رياضي معلمان كردستان
(وابسته به انجمـن رياضـي   ادراك)، استان فارسانجمن رياضي معلمان پويا((وابسته به انجمن رياضي استان قزوين)، رجاء

، )فـارس زاده در  (زير نظـر آقـاي راسـتي   يكان نوشرقي)،  استان آذربايجان(وابسته به انجمن رياضي تقريباستان كرمان)، 
( اتحاديـه معلمـان   اتحـاد ) و انجمن رياضي معلمان چهارمحال و بختياري(فرزان )، انجمن رياضي معلمان اصفهان(فرنود

  .رياضي كشور) را نام برد

انجمن رياضي معلمـان  گاهنامه(تر تابش)، (زير نظر دكماهنامه رياضياتهمچنين مجله نشريات آزاد ديگر از جمله 
با مدير مسؤولي اينجانب و چندين نشريه جديد ديگر كه به صورت ماهنامه، فصلنامه و  همراه با رياضيمجله )، استان قم

 شوند دوفصلنامه و بعضاً گاهنامه منتشر مي

 توان اشاره كرد:  ده به موارد زير مياند، كه بطور عم اين نشريات عموماً كاربردهاي مفيدي در پيشرفت رياضي داشته

  ) انعطاف پذيري و مانور در محتوا به علت غير رسمي و غير كالسيك بودن آنها.1
  رساني. هاي اطالع ) عموميت و تنوع محتوا و جنبه2



  اي، جلب همكاري و . . . ) ) امكان ايجاد تعامل بيشتر (با ارائه سؤاالت مسابقه3
  كمبودهاي كتب درسي. ها و ) امكان جبران شكاف4
  هاي دانش رياضي و معرفي تجربيات معلمان و استادان موفق رياضي. ) ارائه تازه5
  ها. ) طرح مشكالت درسي، تقويم كنفرانس6
  هاي مختلف تدريس.  ها و شيوه ) طرح نمونه7

  ■و . . . 
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