
یادداشت سردبیر

یا  جمله ها  عبارت ها،  نخست  نگاه  در  شاید 
دستِ کم مضمون این نوشته به  نظرتان تکراری 
بياید؛ اما تکرار هميشه هم بد نيست؛ به ویژه وقتی 
موضوع نوینی در ميان باشد که نياز به  روشنگری 
دارد. پس لطفًا صبور باشيد و تا انتهای این سرمقاله 

با ما بمانيد. 
می گویند شخصی به نام هراکليت در حدود ۲۵۰۰ 
سال پيش گفته  است: »فقط تغيير دائمی است1«؛ 
یعنی در این عالم هستی همه چيز درگذر و در تغيير 
است، به  جز تغيير و تنها پدیده ای که ثابت و بدون 
تغيير می ماند، تغيير است. امروزه نيز دست درکاران 
آموزش معتقدند که یکی از مفاهيم کلی که باید به 
 دانش آموزان آموزش داده شود، مفهوم تغيير است: 

تغيير در همه چيز، همه جا و هميشه. 
صفحاتی که در پيِش رو دارید نيز هم چون همة 
چيزهای دیگر از مظاهر تغييرند. چند ده  سال پيش، 
نشریة رشد آموزش زیست شناسی صورت و جایگاهی 
دیگر داشت: چاپ تک رنگ بر صفحاتی از جنس کاغذ 
کاهی؛ اما بسيار عزیز و پرکارُبرد. در آن روزگار رشد 
آموزش زیست شناسی یکی از معدود منابع دانش 
حرفه ای برای معلمان زیست شناسی بود.  آن موقع 
هنوز شبکة جهان گستر2 )اینترنت( جلوه گر نشده 
بود. در آن روزگار، دوره های جلد شدة این 
نشریه در قفسه های کتابخانه ها از فرط 

مراجعه چرک و مستعمل می نمود. 
در  به ویـژه  دیگـر،  سـوی  در 
سال های اخير، پيدایش و سپس 
رشد بسيار سـریع فناوری های 
بزرگـی  تغييـرات  دیجيتـال 
در زندگـی روزمـرة مـا ایجـاد 
کرده انـد. امـروزه، مخاطبـان 
کاغـذ  تـرک  حـال  در  مـا 
دنيـای  بـه  روی آوردن  و 
اسـت  کافـی  دیجيتال انـد. 
اندکـی بـه اطـراف خـود توجه 
کنيم؛ سـرها را روی گوشی های 
تلفن یا تبلت هـا افکنده می بينيم 
و انگشـتان را در حـال وب گـردی، 
مطالعـه یـا در حـال تبـادل دائـم پيام  و 
پيامـک  مشـاهده می کنيـم. بی اغـراق، در 

کوچـه و خيابـان، در مترو، تاکسـی و اتوبوس، حتی 
در فروشـگاه ها و ادارات و نيـز در خانه هـا و به ویـژه 
در ميهمانی ها افراد بسـياری می بينيـم که در جهان 

بی پایـان و بی کاغـِذ دیجيتـال سـير می کننـد.
  

 حرکت در مسير ديجيتال
الزم  دیگر  است.  دیگری  روزگار  امروزه  آری، 
نيست معلم زیست شناسی چند ماه منتظر بماند 
تا نشریة رشد آموزش زیست شناسی از راه برسد و 
به  پرسش های فوری و علمی او پاسخ دهد. اکنون 
زیست شناسی  آموزش  رشد  نشریة  مخاطباِن  اما، 
به  منابعی فوری، عظيم و سهل الوصول از دانش در 

شبکة جهان گستر دست یافته اند. 
شبکة جهان گستر تغييرات دیگری نيز پدید آورده 
است. چندی است قطاری در این شبکه به  راه افتاده 
است: قطار دیجيتال شدن نشریات. نشریات چاپی 
یکی پس از دیگری وارِد دنيای دیجيتال می شوند. 
رو  پيوسته  آن ها  تعداد  که  افرادی  دیگر،  از سوی 
به افزایش است، دیگر با نسخه های چاپی نشریات 
مورد عالقة خود راضی نمی شوند، بلکه دوست دارند 
در  و  بگذارند  در جيب  دیجيتال  به شکل  را  آن ها 
حال حرکت، در خودرو، در مترو، در سخنرانی یا در 
جلسه ای خسته کننده، در تاکسی یا در انتظار اتوبوس 
مطالعه کنند. امروزه، مخاطباِن عصر جدید، بيش از 
هميشه دیجيتال گرا هستند. چندی است شماری از 
نشریات پرتيراژ و قدیمی جهان انتشار چاپی خود را 
متوقف کرده اند و به صورت دیجيتال منتشر می شوند. 
به  عالوه، در سال های اخير شمار نشریات فارسی زبان 
کشورمان که به صورت الکترونيک منتشر می شوند، 
بسيار افزایش و در مقابل، شمارگان چاپی آن ها کاهش 
بسيار یافته است. کاهش انتشار نشریات کاغذی و 
چاپی و تقویت نسخه های دیجيتال نشانه هایی از 

سرنوشت محتوم همة مطبوعات جهان است3. 

 مزيت نشريات ديجيتال
زمان  از  بهره وری  طالست،  وقت  که  جهانی  در 
اهميت بسيار دارد. نشریات دیجيتال به این بهره وری 
کمک می کنند؛ چون به  راحتی قابل حمل اند؛ وزن 
و حجم فيزیکی ندارند و در دستگاه های جيبی جا 
می گيرند، ورق زدن و جست وجو در آن ها آسان تر 
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است. می توان مطالب آن ها را به آسانی به  اشتراک 
تعداد  ترتيب  به  این  و  کرد  مبادله  و  گذاشت 
خوانندگان هر نوشته را افزایش داد. به  دست آوردن 
نشریات دیجيتال بسيار آسان تر است؛ الزم نيست 
برای تهية آن ها به روزنامه فروشی ها مراجعه کنيم. 
مخارج توزیع آن ها نزدیک صفر است. از همه مهم تر، 
نشریات دیجيتال را می توان به صورت چندرسانه ای 
ارائه داد. مثاًل، کليپ های صوتی یا ویدیویی شامل 
نشریات  این  در  می توان  را  مصاحبه ها  یا  آموزش 
گنجاند. نشریات دیجيتال زیست محيطی و طرف دار 
محيط زیست هستند و برای چاپ، انتشار و توزیع 
آن ها کاغذ، مرکب و وسایل نقليه مورد استفاده قرار 
نمی گيرند. از همه مهم تر، نشریات دیجيتال تعامل 

بين مخاطبان را به حداکثر می رسانند.

 رشد ديجيتال
دنيای  به  پا  که  مدت هاست  نيز  رشد  مجالت 
به صورت  که  سال هاست  و  گذاشته اند  دیجيتال 
دیجيتال منتشر می شده اند. پرونده های به اصطالح 
انتشاِر  از  پس  مناسب  مواقع  در  آن ها  پی دی اف 
است،  می گرفته  قرار  وب  روی  چاپی،  نسخه های 
به گونه ای که همگان می توانسته اند از آن ها استفاده 
کنند؛ اما نسخة پی دی اف کافی و پاسخگوی نيازهای 
این  که  بود  الزم  است.  نبوده  مخاطبان  امروزی 
دیجيتال شدن گسترش یابد و متناسب با امکانات روز 
تکميل تر شود. الزم بود مجالت رشد برای دیجيتال 
شدن از حداکثر تواِن وِب جهان گستر استفاده کنند؛ 
یعنی به صورت چندرسانه ای منتشر شوند و در آن ها 

صدا، تصویر و ویدیو اََبرمتن4 را همراهی کنند.

 ورود به دنيای ديجيتال
نشریة رشد آموزش زیست شناسی این افتخار را دارد 
که در چندرسانه ای کردن مجالت رشد سهمی اندک 
داشته و در این مورد پيشگام بوده است. لذا، مدتی است 
نسخة چندرسانه ای نشریة رشد آموزش زیست شناسی 
در  جهان گستر  شبکة  روی  چاپی  نسخة  پابه پای 
دسترس است )https://mag.roshd.ir/zist(. اگر به آن 
سر زده باشيد، بی گمان متوجه چند تفاوت مهم گونة 
دیجيتال با گونة چاپی شده اید که مهم تر از همه دنيای 
بی مرز و بی انتهای دیجيتال است که محدودیت های 
ندارد. دیگر، چندرسانه ای بودن آن  را  گونة چاپی 
است که آن را بسيار پرتوان تر از گونة چاپی کرده 

است. اما، مهم تر از همه، تحول ارتباط نشریه با 
مخاطبان است. از این پس می توانيد پيام ها 

و پرسش های خود را به طور مستقيم به ما 
بفرستيد و پاسخ دریافت کنيد. می توانيد 
نوشته ها و مقاالت خود را سریع تر به 
ما بفرستيد و در هر لحظه وضعيت 
آن ها را مشاهده و پی گيری کنيد. در 
این باره در صفحة بعد، یعنی صفحة 

بازتاب توضيح داده ایم. 
رشـد  نشـریة  دیجيتـال  گونـة 
آمـوزش زیست شناسـی بـرای شـما 

تدارک دیده شـده اسـت. از آن بازدید 
و  بخوانيـد  را  آن  نوشـته های  کنيـد. 

بـا چنـد کليک بـا مـا بيشـتر در ارتباط 
باشـيد. لطفاً بـه  آن سـربزنيد، از مزایای آن 

بهـره ببریـد، خوبی هـای آن را بـه دیگـران و 
معایـب آن را بـه مـا بگویيـد.  
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