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ــقام! سخـــــــــــن سردبيـــــــــرمــــ

ــت اندركاران توليد مجله اى به نام «رشد آموزش جغرافيا»  وقتى دس
ــا در ميان ديگر  ــوند كه مجلة آن ه ــى غافلگير مى ش ــك گردهماي در ي
مجالت تخصصى رشد، به خاطر تحويل به موقع و تنظيم مناسب مطالب 
مجله و ارائة آن به بخشهاى ديگر آماده سازى مجالت، مقام اول را كسب 
كرده، خواه ناخواه اندكى به فكر فرومى روند و دستپاچه مى شوند؛ به فكر 
مى افتند كه چه تدابيرى به كار برند تا اوالً اين مقام را حفظ كنند و ثانياً 

از ديگر جنبه ها هم به مقام و مرتبه اى دست يابند.
ــب اين مقام، بدون دلسوزيهاى هيئت محترم  واقعيت آن است كه كس
ــالش مدير داخلى  ــاالت، و جهد و ت ــندگان مق ــة مجله، نويس تحريري
ــات هيئت  ــكيل منظم جلس مجله امكان پذير نبود. دريافت مقاالت، تش
تحريريه، بررسى مقاالت توسط داوران محترم، سفارش مقاالت، دريافت 
ــها، تنظيم مقاالت نهايى شده، دريافت به موقع  ــى اخبار و گزارش و بررس
ــده از نويسندگان، بخش بندى مطالب برحسب جدول  مقاالت اصالح ش
ــدة قبلى براى حصول به اهداف و سرفصلهاى الزم براى انتشار  تنظيم ش
ــت كه بايد به موقع و  ــد آموزش جغرافيا، از جمله اقداماتى اس مجلة رش
با دقت انجام گيرند تا سردبير و مدير داخلى بتوانند، خبر مجله (نمونة 
مقاالت آماده شدة اوليه) را در زمان مشخص شده و مطابق با برنامه ريزى 
به بخش فنى «دفتر انتشارات كمك آموزشى» تحويل دهند. كسب مقام 
ــد با انجام به موقع اين امور حاصل شده  اول بين 19 مجلة تخصصى رش
ــد آموزش جغرافيا سعى مى كند هم چنان با  ــت. هيئت تحريرية رش اس
تنظيم به موقع فعاليتهاى خويش و افزودن بر كيفيت مطالب ارائه شده 
در مجله، اين مقام را حفظ كند و حتى در نظر دارد از نظر كيفى نيز به 

مقامى درخور برسد.
بررسى كيفى مجالت رشد تخصصى تاكنون به وسيلة يك پژوهش 

ــكل  ميدانى و تماس با مخاطبان انجام نگرفته، يا اگر انجام گرفته به ش
ــت. در اين زمينه الزم  ــهاى خاصى بوده اس مقطعى و منحصر به بخش
است كه توسط پرسش نامه اى منسجم و دقيق، چگونگى تأثيرگذارى اين 
ــة آن با ديگر مجالت رشد تخصصى  مجله بر مخاطبان ارجمند و مقايس

انجام پذيرد.
ــد آموزش جغرافيا، مستلزم  افزايش كيفيت مجالت تخصصى و رش
ــه و دريافت نظرات و  ــت اندركاران مجل ــوى دس برنامه ريزى دقيق از س
ــنهادهاى مخاطبان، توجه به اهداف انتشار اين گونه مجالت، توجه  پيش
ــيوه هاى  ــى و حرفه اى، آگاهى از ش ــاى مخاطبان از نظر علم ــه نيازه ب
ژورناليستى و اعمال آنها با ظرافت تمام در يك مجلة تخصصى، و تعامل 
بيشتر اعضاى هيئت تحريريه با دبيران، استادان و ديگر مخاطبان مجلة 
رشد آموزش جغرافياست. سردبير، مدير داخلى و هيئت محترم تحريرية 
ــراى درك و دريافت نيازهاى  ــى ب ــوزش جغرافيا، از هر فرصت ــد آم رش
ــان مخاطبان طى  ــتقيم در مي ــره مى جويند. حضور مس ــان به مخاطب
ــتانى، شركت در جلسات گروههاى آموزشى، شركت  گردهمايى هاى اس
ــتقيم  ــى و مهارتى دبيران، حضور مس در كارگاهها و برنامه هاى آموزش
ــنهادهاى  ــل كار دبيران و گفت وگو با آنان، گرفتن نظرات و پيش در مح
ــا، و حتى انجام  ــات و گردهمايى ه ــتادان محترم جغرافيا طى جلس اس
مصاحبه هاى خصوصى و برگزارى ميزگردها، ازجمله راهكارهاى آزموده 

شده و مناسب براى درك نيازهاى مخاطبان بوده است.
ــد آموزش جغرافيا،  مراجعة حضورى برخى از خوانندگان مجلة رش
ــايت مجالت رشد تخصصى، انجام مكاتبات مستقيم با گروه  تعامل با س
جغرافياى «دفتر برنامه ريزى و تأليف كتب درسى» و يا سردبير و مدير 
ــد آموزش جغرافيا از ديگر راههايى بوده است كه مخاطبان،  داخلى رش

نيازها و پيامهايشان را به ما رسانده اند.
ــد تخصصى،  ــد در ميان مجالت رش ــه مقامى ارجمن ــيدن ب تا رس
برداشتن گامهاى بيشتر و بلندترى مورد نياز است. از تمامى خوانندگان 
محترم مجله مى خواهيم به شيوه هاى مطلوب و در دست رس خود ما را 
در درك نيازها و دريافت پيشنهادها و راهكارهاى مطلوبيت بيشتر مجلة 

رشد آموزش جغرافيا، بيش از پيش يارى كنند.
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