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سرمقاله

 .1يكي از مال
كها و معيارهاي پذيرش نوش��تهها براي چاپ در
اين مجله مرتبط بودن آنها با برنامهي درس��ي يا به
زبان خودمانيتر با كتا 
بهاي درس��ي زيستشناسي اس��ت .بنابراين،
خوانندگاني كه گاه با نوشت ههايي بيربط با برنامهي
درسي روبهرو مي
شوند ،ممكن است بپرسند كه چرا برخي نوشتهها و
حتي سرمقالهي مجله بايد دربارهي موضوعي مانند
محيطزيست باشد كه در
برنامهي درسي كنوني چندان محلي از اعراب ندارد.
براي توجيه
گنجاندن چنان نوشت ههاي بيربطي بايد به سراغ يكي
ديگر از مالكها و معيارهاي پذيرش نوشتهها برويم:
نوشت ههايي كه در آنها ديدگاهها ،پژوهشها يا فعالي 
تهايي در زمين ه
هاي موضوعها و مسائل مهم علوم زيستي مطرح شده
ب
اشد؛ موضو عهايي كه دانستن آنها براي معلمان و دان
ش
آم
وزان
الزم
ا
ست،
گ
رچه
جديد
ب
اشند
و
يا
در
برنامهي درسي مطرح
نشده باشند .ب 
يگمان محيطزيست ،گرچه موضوعي
م
ستقل
از
زيس
ت
شن
اسي
در
نظر
گ
رفته
م

ي
شود،
اما به علت پروراندن
م
وجودات زنده در دامان خود ،امروزه در برنام ههاي د
رسي بسياري از جوامع و كشورها وجود دارد .پس م 
يتوان نوشت ههاي
محيطزيستي را در
زمرهي نوشت ههاي آيندهنگرانهاي درنظر گرفت كه د
يدگاههايي مهم و حياتي براي پايداري محيطزيست
موجودات زنده ،از جمله آدمي مطرح م 
يكنند.
 .2اين مقدمه
چينيها براي آن بود كه ميخواهيم در سرمقالهي اين
شماره هم به موضو ع محيطزيست و هستهي مركزي
آن ،يعني حيات وحش
بپردازيم و از اندكي از ظلمي كه آدمي بدانان روا م 
يدارد ،س��خن بگوييم .باش��د كه مطرح كردن
موضوع ب هويژه اگر در برنام ههاي درسي
آينده گنجانده شود ،اندكي ازاين زيان هنگفت بكاهد.
قضيه از اين قرار است كه هش 
تسال پيش ،يعني سال  2002نماين
دگان كشورهاي عضو اتحاديهي جهاني حفاظت از
طبيعت ()IUCN
گرد آمدند و تصميم گرفتند كه همهي توان خود را
براي كاستن از روند رو به رشد كاهش تنوع زيستي
به خرج دهند و تا
سال  2010به نتايج اميدبخشي در اين زمينه برسند .ا
كنون سال  2010فرا رسيده است ،اما به گزارش اين
اتحاديه كه تحت عنوان «بحران حيا 
ت وحش وخيمتر از
ب
حران
ا
قتصا
دي»
در
دوم
ژوئي
ه
ي
9
200
من
تشر
شده است ،بشريت
هنوز راه درازي تا
رس��يدن به اين هدف در پيش دارد .در اين گزارش
آمده اس��ت :وقت آن فرارس��يده است اين واقعيت
را بپذيريم كه
طبيعت بزرگترين شركت روي زمين است و صدد
رصد مردم جهان به رايگان در آن سهم دارند .بنابراين،
دولتها
بايد حداكثر كوشش خود را براي نجات آن به خرج د
هند ،هما نطور كه براي نجات اقتصاد انجام ميدهند.
در اين گزا
رش ه مچنين آمده است كه از  44838گونهي موجود
در فهرست سرخ تاكنون  869گونه به كلي ،يا حداقل
در طبيعت منق
رض ش��دهاند .حال اگر تعداد  290گونهاي را كه در آ
س��تانهي انقراض قرار دارند به اين تعداد بيفزاييم ،اين
رقم به  1159و
مجموع گون ههاي درمعرض انقراض به حداقل 28
 169ميرس��د .اگر در نظر بگيريم كه اين گزارش 2/7
د
رصد از  1/8ميليون گونهاي را كه شناسايي شدهاند
دربرم

ي
گيرد،
دورن
مايي
تر
سناك
از
وض
عيت
م
وجو
دات زندهي زمين
در برابرمان مجسم م 
يشود.
 .3قرار است بيس 
توپنجمين المپياد جهاني زيستشناسي در تاب
ستان سال  1393در ايران برگزار شود .با خواندن اين
خبر ممكن ا
ست بگوييد كه اين رويداد اثر چنداني بر وضعيت آمو
زش زيستشناسي كشور نخواهد داشت ،پس هرگونه
ه
زينه و تالشي در اين زمينه بيهوده يا كمفايده خواهد
بود.
اما
اح
تمال
هم
دارد
به
ع
كس،
آن
را
فر
صتي
ب
دانيد براي نشان دادن
وضعيت آموزش
زيستشناسي كشورمان به كشورهاي عضو و ارائه
ي ديدگاهها و تجرب ههاي ما در زمينهي آزمونسازي.
تجربهي برگ
زاري المپياد جهاني فيزيك در اصفهان كه حدود دو
سال پيش انجام شد ،ميتواند در اين زمينه كمك كند.
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ب
يگمان المپياد زيستشنا
س��ي كش��ور تاكنون با طراحي و رواج دادن پرس 
شهاي مناس��ب براي آزمونها ،ه مچنين
افزودن به
منابع زيستشناختي فارسي ،مطرح كردن موضو عهاي
جديد و مغفول زيستشناسي در جامعه ،عالقهمند كردن
دانشآموزان به زيستشناسي و مانند
اينها ،به بهبود آموزش زيستشناسي كشور كم 
كهاي بزرگي كرده است .بنابراين،
انتظارميرود د
ست دركاران اين المپياد با ثابتقدم ماندن در هد 
فهاي شريف خود ،با ارائهي پرس 
شهاي مناسب ،قوي و
كارشناسانه در
اين رقابت جهاني ،انتظاري را كه كشورهاي عضو ال
مپياد جهاني زيستشناسي از دانشمندان و كارشناسان
كشورمان پيدا كردهاند ،برآورده كنند .چه ،هنوز فرصت
كافي براي برنامهريزي چنين كار سترگي در پيش است.
 .4در آغاز
اين س��رمقاله به برخي از معيارهاي پذيرش نوش��ت ه
هاي شما اش��اره كرديم .در اينجا در پاسخ به تقاضاي
شماري از
خوانندگان محترم ،در اين باره اندكي بيشتر مينويسيم.
پيش از آنكه
دس��ت به كارتهيهي متن ش��ويد ،از خود بپرسيد كه
آيا موضوعي كه انتخاب كردهايد در راستاي اهداف
ً
مجله هست؟ ي
عني مثال به درد معلم زيستشناسي ميخورد؟ مرتبط با
مطالب كتاب درسي هست؟ اگر نه ،آيا مطلب آنقدر
جديد و ارزشمند هست
كه معلمان زيستشناسي با ميل و رغبت آن را بخوانند ،يا اص ً
ال الزم است كه معلم زيستشناسي
آن را بداند؟ نوشتهي شما تواناي 
ي
هاي فكري ،يا عملي معلم زيستشناسي را افزايش ميدهد؟ مث ً
ال متن شما تجرب ههايي از
آموزش مفهوم يا
موضوعي در زيستشناسي ،نمونهاي از كار عملي در
كالس ،آزمايشگاه يا طبيعت ارائه ميدهد؟ موضوعي
كه برگزيدهايد ب
حث جديدي در زمينهي محتوا ،روشها يا وضعيت
آموزش زيستشناسي كشور يا جهان است؟ اگر به
حداقل يكي از اين پرس
شها پاسخ مثبت ميدهيد ،پس دست به كار شويد.
پس از آنكه
موضوع مناسب را يافتيد ،قالب مناسبي متناسب با نوع
نوشته (مقالهي پژوهشي ،ترجمهي نوشتهاي علمي،
آموزشي ،بيان
تجرب ههاي آموزشي ،گزارش و خبر و مانند آنها) انت
خاب كنيد .در نوشتن پينوشتها و نيزمنابع دقت كافي
داشته باشيد.
هنگام نوش��تن متن ،سعي
كنيد حتياالمكان نوشتهي خود را به فارسي روان بنويسيد .مث ً
ال مخاطب خود را روب هروي
خود به تصوير
درآوريد و ه مچنان كه گويي با او سخن ميگوييد،
بنويسيد .هنگام نوشتن جملهها و عبارتها قالبها و
دستور زبان فا
رسي را رعايت كنيد .از كاربرد جمل ههاي سخت ،پي
چيده و دشوار بپرهيزيد .ه مچنين از كاربرد اصطالحات
بيگانه و ناآشنا
در متن حتياالمكان خودداري كنيد .متن را از يك
خط در ميان در يك روي كاغذ بنويسيد يا تايپ كنيد.
اگر
درحال ترجمهي متني هستيد ،در ترجمه اصل امان 
تداري را در
حد معقول رعايت و معاد لهاي فارسي را به درستي
انتخاب كنيد.
پس از نوشتن،
شكلها و نمودارها را تهيه و پيوست كنيد .توجه د
اشته باشيد كه كيفيت شكلها و نمودارها به گونهاي
باشد كه بتوان آ
ً
نها را واضح و دقيق چاپ كرد .به ياد داشته باشيد
حتما نوشت ههاي درون شكلها و زير شكلها را نيز به
دقت ترجمه
كنيد .جاي شكلها و نمودارها را در نوشتهتان مشخص
كنيد .از همه مهمتر ،وارسي كنيد نوشتهاي را كه براي
ما ميفرستيد ،قب ً
ال براي چاپ به نشر
يات ديگر نفرستاده باشيد ،حتي به نشريات مجازي.
اگر نوشتهتان
را روي كاغذ نوشته يا از آن چاپ گرفتهايد ،آن را به
نشاني تهران صندوق پستي 6585ـ ،15875مجلهي
رش��د آموزش زيس 
تشناس��ي ،اما اگر آن را در رايانهتان تايپ و آماده
كردهايد ،ميتوانيد آن را به نشاني پست الكترونيك
سردبير،
يعني  Karamudini@gmail.comبفرستيد .والسالم
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