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  تعطیلی بی سابقه مدارس کشور به علت شیوع کرونا یک ساله شده؛ یک سال تحصیلی پر افت و خیز که روزهای اندکی شاهد حضور دانش 
آموزان در مدرسه بود و یکی از متفاوت ترین و البته سخت ترین سال های نظام آموزشی کشور و همینطور خانواده ها را رقم زد.

مروری بر عملکرد آموزش و پرورش در سالی که گذشت ؛
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فرصت ها و چالشهای یادگیری 
گروه علمی و آموزشــی- شرکت هوایی "ســرگی برین" بنیان گذار آنالین در سال تحصیلی کرونایی

شــرکت گوگل موسوم به "LTA" در تالش است تا با به پرواز درآوردن 
بزرگترین "کشتی هوایی")airship( سوخت هیدروژنی دنیا ضمن حمل 

و نقل انبوهی از مسافران در سراسر دنیا به جنگ آلودگی هوا نیز برود.
به نظر می رســد که شرکت هوایی "سرگی برین" بنیان گذار گوگل 
قصد دارد رکورد پیل هیدروژنی را بشــکند و کشتی های هوایی عظیمی 
را به پرواز درآورد که به عنوان یک انقالب در صنعت حمل و نقل هوایی 
محســوب خواهند شد و قادر به عبور از اقیانوس ها به روشی سازگار با 

محیط زیست خواهند بود.
تاکنون بزرگترین پیل ســوختی هیدروژنی که قــادر به پرواز بوده 
اســت، یک سیستم ۰.۲۵ مگاواتی بوده که در قالب هواپیمای مسافربری 
شــرکت "زیروآویا")ZeroAvia( به پرواز درآمده است و حاال "سرگی 
برین" می خواهد به ساخت یک سفینه با پیشرانه ۱.۵ مگاوات اقدام کند.
بنابراین قبل از ایجاد یک سیستم پرنده ۱.۵ مگاواتی، چند مانع وجود 
دارد. با این حال این شرکت در مسیر صحیح قرار دارد. اولین نمونه اولیه 
این شــرکت موســوم به "Pathfinder ۱" قرار است اواخر سال جاری 
به لطف باتری ها به هوا بلند شــود. این کشــتی هوایی به لطف ۱۲ موتور 

الکتریکی خود می تواند تا ۱۴ مسافر را حمل کند.
دکتر "جوزف کالــو" از مرکز هوافضای آلمان)DLR( که در حال 
ســاخت یک پیل سوختی ۱.۵ مگاواتی برای تأمین انرژی یک هواپیمای 
۶۰ نفره اســت، استفاده از هیدروژن برای تأمین انرژی کشتی های هوایی 
را بســیار منطقی می داند. وی توضیح می دهد که کشــتی های هوایی با 
بهره گیری از پیل های سوختی هیدروژنی حتی بازده بیشتری هم خواهند 

داشت.
چشــم انداز شرکت "LTA" برای ســفینه های هوایی خود تکمیل 
و ســرعت بخشیدن به اقدامات بشردوســتانه و واکنش در برابر بالیای 
طبیعی به ویژه در مناطق دور افتاده است که به دلیل محدود بودن یا نبود 
زیرســاخت های الزم به راحتی با هواپیما و قایق و کشــتی قابل دسترس 
نیســتند و از آنجا که ســفینه های هیدروژنی مانند هواپیماها و قایق ها به 
بانــد فرود یا بندر نیازی ندارند، به راحتی می توانند در مناطقی که چنین 

زیرساختی ندارند مستقر شوند.
عالوه بر این، این ســفینه های هوایی انتشــار صفر کربن دارند و به 
طور قابل توجهی باعث کاهش اثر کربن در صنعت هواپیمایی می شوند.
هنوز هیچ تاریخی مشخص نشده است که چه زمانی می توانیم نمونه 
اولیه چنین سفینه هایی را ببینیم، اما باز هم خبر خوبی است که شرکت ها 

برای رسیدن به این اهداف تالش می کنند.

بزرگترین کشتی هوایی 
هیدروژنی جهان در حال 

ساخت است

گروه علمی و آموزشی- طی یک 
ســال گذشــته با  وجود تاکید و تالش 
مســئوالن وزارت آمــوزش و پرورش 
برای بازگشایی مدارس ولو به صورت 
محدود به علت مزیت ها و کارکردهایی 
که آموزش حضوری و چهره به چهره در 
یادگیری و تربیت به ویژه در مقطع ابتدایی 
دارد، بسیاری از خانواده ها آموزش های 
غیرحضوری را به علت حفظ ســالمت 
و امنیــت خانواده خود بر حضور مداوم 
در مدرســه ترجیح دادند و امر آموزش 
دانش آمــوزان همچنان از طریق فضای 
مجازی و به صــورت غیرحضوری در 
جریان اســت. در این میان از مهمترین و 
شاخص ترین اقدامات وزارت آموزش 
و پرورش برای تداوم آموزش، راه اندازی 
شبکه شــاد بود که نمی توان به سادگی 
از این اقدام عبور کرد؛ ظرفیت گســترده 
ای که با وجود تمام کاستی هایش، قطعا 
در دوران پســاکرونا نیز کمک حال نظام 

آموزش کشور خواهد بود.
تعطیلــی مــدارس و آمــوزش 
حضوری، اولین اقدام در راستای 

پیشگیری از اپیدمی کرونا
زهرا علی اکبری، معلم و کارشناس 
آموزش و پــرورش دربــاره عملکرد 

وزارت آموزش و پرورش در یک ســال 
گذشــته اظهار کرد: یک ســال از شیوع 
بیماری کرونا و تعطیلی مدارس به معنای 
عــدم حضور دانش آمــوزان در فضای 
آموزشی می گذرد. اسفندماه سال گذشته 
در راستای پیشگیری از اپیدمی کرونا و 
حفظ سالمتی جامعه تصمیماتی اتخاذ 

شد که یکی از آنها تعطیلی مدارس بود.
 وی افــزود: بــه دنبال این تصمیم 
نظام آموزشی تمهیداتی را فراهم کرد تا 
آموزش دانش آموزان تداوم پیدا کند و از 
این حیث آسیبی نبیند. در همان روزهای 
ابتدایی اسفندماه آموزش تلویزیونی به 
همراه آموزش مجازی در پیام رسان های 
خارجی، توانســت تا حدودی تعطیلی 
مدارس را جبران کند اما جبرانی که کافی 
نبود و به دلیل عدم پوشــش حداکثری 
فرکانس هــای تلویزیونی و اینترنت و 
گاهی عدم برخورداری معلمان از سواد 
رســانه ای در تمامی مناطق کشور نمی 
توانست پاســخگوی برقراری عدالت 

آموزشی باشد. 
این کارشناس آموزش و پرورش 
با بیان اینکه بنابراین آموزش و پرورش 
به دنبال آموزش مهارتی معلمان و روش 
های جایگزین بهتر رفت و نسبت به تهیه 

و تدوین بسته های آموزشی و طراحی و 
راه اندازی شبکه آموزشی دانش آموزان 
اقدام کرد گفت: البته در این میان پس از 
دوره ای کوتــاه برخی معلمان با رعایت 
پروتکل های بهداشتی به ویژه در مناطق 
عشایری و روستایی کالس های درس 
خود را دایر کردند تا دانش آموزان آسیب 

بیشتری نبینند.
فاصله شاد با برترینهای فناوری 

آموزشی
علــی اکبری ادامه داد: ســرانجام 
با سیاســتگذاری نظام آموزشــی پیرو 
تــداوم فرایند آمــوزش، در فروردین 
ماه از شــبکه آموزشی دانش آموز با نام 
اختصاری"شاد" رونمایی شد. شبکه ای 
که می توان از آن به عنوان یک پیام رسان 

داخلی نام برد. 
هرچند با گذشت زمان و رونمایی 
از نسخه های بعدی با قابلیت های جدید، 
شاد توانســت تا حدودی مشکالت  و 
مسائل خود را حل کند و به یک اپلیکیشن 
آموزشــی تبدیل شود اما هنوز تا دست 
یابــی به برتری های فناوری آموزشــی 

فاصله  دارد. 
وی با تاکید بر اینکه الزم است شاد، 
فرایند رو به پیشــرفت خود را ادامه دهد 

زیرا بــا توجه به نیازهای آموزش نوین، 
بستر آموزش مجازی برای نظام آموزشی 
کشور  حتی پس از کرونا الزم و ضروری 
اســت گفت: اما آنچه باید مورد بررسی 
قرار بگیرد ارزیابی فعالیت ها و اقدامات  
نظام آموزشــی در یک سال اخیر است 
که آیا توانســته با شرایط جدید جهانی 
ســازگار شــود و در کنار آن وظایف و 
تعهدات آموزشــی و پرورشی خود را 

نسبت به جامعه انجام دهد یا خیر؟.
آموزش مجازی جایگزین خوبی 

برای آموزش حضوری نیست
این کارشناس آموزش و پرورش 
افزود: بدون تردید آموزش مجازی نمی 
تواند جایگزین خوبــی برای آموزش 
حضوری باشد هرچند می تواند در کنار 
و مکمل آن اســتفاده شود اما نمی تواند 
به طور کامل و جامع کارکردهای تعلیم 
و تربیتــی مدرســه را در موارد مختلفی 
همچــون یادگیری، مهــارت آموزی، 
نوآوری، پرسشــگری و...پوشش دهد. 
البته برای کسانی که به تجهیزات فناوری 
مناسب دسترسی دارند، شواهدی وجود 
دارد که یادگیــری آنالین را می توان به 

روش های مختلفی موثرتر دانست.
دانــش آموزان هنــگام یادگیری 
آنالیــن 25 تا 60 درصد بیشــتر 
حفظ می کنند؛این مقدار در کالس 

۸تا10 درصد است
علی اکبری با اشاره به اینکه برخی 
تحقیقات نشــان می دهد دانش آموزان 
هنگام یادگیری آنالین به طور متوســط 
۲۵ تا ۶۰ درصد بیشتر حفظ می کنند در 
حالی که این مقدار در کالس فقط هشت 
تا ۱۰ درصد اســت گفت: در یادگیری 
الکترونیکــی به ۴۰ تــا ۶۰ درصد زمان 
کمتری برای یادگیری نیاز اســت تا در 
یک کالس سنتی زیرا دانش آموزان می 
توانند با سرعت خود یاد بگیرند، محتوا 
انتخاب کنند، به عقب برگردند و دوباره 
بخوانند، عبور کنند یا از طریق پردازش 
مفاهیم، یادگیری را تســریع کنند. با این 

وجود، اثر بخشــی یادگیری آنالین در 
گروه های سنی متفاوت است.

ســختی آموزش خردســاالن با 
روش آنالین  

وی ادامه داد: اتفاق نظر کلی در مورد 
کودکان، به ویژه خردســاالن این است 
که در یادگیــری الکترونیکی به محیط 
ســاختاریافته نیاز است، زیرا کودکان به 
راحتی حواسشان پرت می شود و تمرکز 
کمتــری دارند. برای بهره مندی کامل از 
یادگیری آنالین، باید تالشی هماهنگ 
برای تهیه این ســاختار و فراتر از تکرار 
یک کالس فیزیکی- سخنرانی از طریق 
قابلیت های ویدئویی با استفاده از طیف 
وســیعی از ابزارهای آموزشی و روش 

های تعامل صورت گیرد.
نمود بــارز عدم دسترســی به 
آموزش برابر و عدالت آموزشی 

در دوران کرونا
این کارشناس آموزش و پرورش با 
بیان اینکه در یک ســال گذشته در بحث 
فرایند آموزش مجازی، معلمان مدارس 
دولتی تالش کردند کاستی های "شاد" 
را با برنامه های و اپلیکیشــن های دیگر 
برطــرف کنند عنوان کــرد: در مدارس 
غیــر دولتی نیز با فراهــم آوری برترین 
بسترهای آموزش مجازی فرایندیاددهی 
– یادگیری در حال انجام و اجراست که 
البته همین جا شکاف های به وجود آمده 
از آموزش مجازی و عدم دسترسی برابر 
به آموزش در یک سال گذشته نمود پیدا 
می کند. البته معلمان با وجود سختی های 
زیادی که این آموزش به همراه دارد و با 
مشکالتی همچون"صدا نداریم ، تصویر 
نداریم، فایل بارگذاری نمی شود،اینترنت 
قطع شد و..." دست و پنجه نرم می کنند، 
همچنان با انگیزه و متعهدانه کار خود را به 

خوبی پیش می برند.
نگرانــی از آســیبهای آموزش 
مجازی برای سه پایه اول ابتدایی

علی اکبری افزود: شــاید بتوان از 
کاستی های آموزش و نیازهای مهارتی 
در متوسطه دوره اول و دوم چشم پوشی 
کرد که نباید هم اغماضی شود و متاسفانه 
در این دوره نیز مشــکالتی گریبانگیر 
آموزش دانش آموزان بوده، اما آســیب 
های آموزش مجازی در دوره ابتدایی و 
به ویژه پایه های اول، دوم و ســوم که در 
ابتدای مسیر آموزشی و پرورشی هستند، 

بسیار نگران کننده است.
و اما تشکر از والدین

وی با بیان اینکــه صاحبنظران بر 
این باورند که بستر مجازی و اپلیکیشن 
"شاد" آنطور که باید نمی تواند در دوران 
ابتدایی موفق عمل کند و در ســنینی که 
حساســیت های خودش را برای تعلیم 

و تربیت می طلبد، همراه باشــد گفت: 
در یک ســال گذشــته باید از حضور و 
مشــارکت والدین در امــر آموزش به 
نیکــی یاد کرد چرا که خانواده ها در این 
دوران بخشی از فرایند آموزش، بازخورد 
و ارزشــیابی را متحمل شدند و در کنار 
معلمان به دلیل دغدغه هایی که داشتند 
مســیر تحصیل فرزند خود را هموارتر 

کردند.
وزارت  نقــش  شــدن  نمایــان 
ارتباطات و ســازمان برنامه در 

آموزش مجازی دانش آموزان
این کارشناس آموزش و پرورش 
تاکیــد کرد: در هر صــورت برای نظام 
آموزشــی ما که پیش از دوران شــیوع 
کرونــا به دلیل ضعف های عملکردی و 
محتوایی که داشت مورد نقد متخصصان 
و صاحبنظــران بوده، نمــی توان انتظار 
داشــت در آموزش مجازی که  بستری 
تازه و جدید است عملکردی عالی ارائه 
کرده باشد. البته آموزش مجازی بستری 
می خواهد که به جز آموزش و پرورش  
باید نهادهــای مختلف دولتی همچون 
وزارت ارتباطــات در موضــوع فراهم 
آوری فناوری و اینترنت و سازمان برنامه 
و بودجه در موضوع حمایت های مالی 

نقش های خود را به خوبی ایفا کنند.
کمرنگ شدن پیشنهاد بازگشایی 
مدارس در پی بی اعتماد خانواده 
ها به رعایت پروتکلهای بهداشتی 

در مدارس
علــی اکبری با تصریح این مطلب 
که بایــد پذیرفت به دلیل برخی ضعف 
های ساختاری و سیستمی که از گذشته 
تا کنون با آموزش و پرورش همراه بوده و 
برای آن برنامه ریزی نشده، نظام آموزشی 
ما در ســالی که گذشت در بخش هایی 
نتوانسته با قدرت و توان فراگیر و جامع 
ورود پیــدا کند گفت: همچنین در برهه 
ای از زمــان هم که بازگشــایی مدارس 
پیشنهاد شد، به دلیل عدم اعتماد جامعه 
و والدین به تجهیزات و امکانات مدارس 
برای رعایت پروتکل های بهداشــتی، 
این پیشــنهاد کمرنگ و در نهایت بدون 

بازخورد باقی ماند.
لــزوم آینده نگری بــرای تبدیل 

تهدیدها به فرصتهای آموزشی
وی در پایان اظهــار کرد: در حال 
حاضر با وجــود حمایت های کمی که 
در بحث های مختلف مالی و مدیریتی از 
نظام آموزشی می شود، متولیان امر تعلیم 
و تربیت تالش می کنند تا نقاط ضعف را 
به قوت ها و از تهدیدها فرصت بسازند 
و یقینا در این مسیر با مشکالت و سختی 
هایی روبرو هستند که باید از پیش برای 

آنها آینده نگری و برنامه ریزی کنند.

تولید لپ تاپ با قطعات کاماًل جداشونده و قابل تعمیر
گروه علمی و آموزشــی- یک 
اســتارت اپ برای اولین بار لپ تاپی 
تولیــد کرده که تمامــی قطعات آن از 
یکدیگر جدا شده و قابل اتصال مجدد 
هستند. همچنین این قطعات به سادگی 
قابل تعمیر و جایگزینی هســتند. در 
سال های اخیر روند تولید محصوالت 
فناورانه و الکتریکی به گونه ای متحول 
شــده که این وسایل کمتر قابل تعمیر 
هستند. قطعات ســخت افزاری این 
وســایل توســط کاربران عادی قابل 
جداســازی و تعویض نیستند و این 
امر به نفع شرکت های بزرگ فناوری 
است. اما استارت آپی به نام فریم ورک 
که توسط نیراو پاتل یکی از مهندسان 
سابق شرکت اوکیولوس تأسیس شده، 
به تازگی لپ تاپی تولید کرده که تمامی 
قطعات آن توسط کاربران عادی قابل 
جداســازی، تعمیــر و مونتاژ مجدد 

اســت. این شــرکت قباًل هم گوشی 
به نام فیرفون با قابلیت جداســازی و 
تعمیر قطعات عرضــه کرده بود. لپ 
تاپ یادشــده دارای نمایشــگر ۱۳.۵ 
اینچی با دقت ۲۲۵۶ در ۱۵۴۰ پیکسل 
اســت و می توان قطعات مختلف آن 
را در صورت پیشــرفت فناوری و به 

روزرسانی جایگزین و تعویض کرد. 
ایــن لپ تاپ دارای وب کمی با دقت 
۱۰۸۰ پیکســل با ســرعت ضبط و 
نمایش ۶۰ فریم در ثانیه است. صفحه 
کلید نرم و پردازنده هشــت هسته ای 
نســل یازدهم اینتل از جمله امکانات 
این لپ تاپ اســت. ایــن لپ تاپ با 

فناوری بی ســیم وای فای ۶ سازگار 
بــوده و دارای ۶۴ گیگابایــت رم دی 
دی آر ۴ و ۴ ترابایــت حافظه اس اس 
دی از نوع NVME Gen۴ اســت. 
نمایشگر، صفحه کلید، باتری، حافظه، 
بخش وای فای و قاب دور نمایشــگر 
این لپ تاپ به سادگی قابل جداشدن 
اســت. شرکت ســازنده در صورت 
به روزشدن، نســخه های جدید این 
ســخت افزارها را در اختیار کاربران 

قرار می دهد.
همچنین یک جعبه برای نصب 
 USB-C، USB-A، پرت هــای
 HDMI، DisplayPort،
MicroSD و اتصــال حافظــه اس 
اس دی اضافی به این لپ تاپ در نظر 
گرفته شده است. قیمت این لپ تاپ 
مجهــز به ویندوز ۱۰ در آینده نزدیک 

اعالم خواهد شد.

ابداع روش  یادگیری عمیق برای حل مکعب روبیک
گــروه علمی و آموزشــی- 
 Colin G.(کالیــن جی جانســون
دانشــگاه  دانشــیار   ،)Johnson
ناتینگهام بــه تازگی روش یادگیری 
عمیقی ابداع کرده است که می تواند 
از تعــدادی راه حل نمونه برای حل 
یک مشــکل کلی اســتفاده کرده و 
اصطالحــا "عملکرد مناســب" را 

بیاموزد.
ایــن روش کــه در مقاله ای در 
 Wiley's Expert" مجلــه ی 
Systems" به چاپ رســیده است 
ابتــدا بــرای حل مکعــب روبیک 

طراحی شده بود.
کالین جی جانســون می گوید: 
هدف مقاله ی ما استفاده از یادگیری 
ماشــینی برای آموختن حل مکعب 
روبیــک بود. مکعــب روبیک پازل 
بسیار پیچیده ای اســت اما بسیاری 
از ایــن معماها در بیشــترین حالت 
۲۰ قدم تا حل شــدن فاصله دارند و 
رویکردی که ما پیش گرفته ایم تالش 
برای حل این مسئله با یادگرفتن هر 

مرحله به صورت جداگانه است.

این روش که توســط جانسون 
ابداع شــده مبتنی بر دو روش اصلی 
است: یادگیری گام به گام و استفاده از 
شبکه ی عصبی. در این روش سعی 
می شــود تا مکعب روبیک مرحله به 
مرحله حل شــود به جای آن که حل 
کردن کل آن بــه یک باره یاد گرفته 
شــود. به عبارت دیگــر تغییر دادن 
بخش های آن برای رسیدن به شکلی 
ســاده تر و تکــرار چندیــن باره ی 
مراحل تا حل شدن مکعب روبیک.

جانســون توضیــح می دهد: 
بــه جای آن کــه برنامه بیاموزد 

چگونه یک بــاره مکعب 
روبیــک را حــل کند 
می آموزد که چگونه آن 

را ســاده تر کند تا زمانی 
که کامال حل شــود. در این 

ســاختار هر مرحله از مرحله 
قبل ساده تر خواهد بود بنابراین 

من ابتدا روشــی ابداع کردم که با 
آن بتوان میزان بهم ریختگی مکعب 
را تخمیــن زد. پس از آن که تخمین 
زده شده مکعب چند بار بهم ریخته 

شده، روش ابداعی جانسون از یک 
شبکه ی عمیق عصبی استفاده می کند 
تا متوجه شــود مکعب چند قدم تا 
حل شــدن فاصله دارد و در نهایت 
با اســتفده از ایــن داده ها برای حل 

مکعب روبیک استفاده می کند.
جانســون این روش را با چند 
آزمایــش بررســی کــرد و آن را با 

روش هــای قبلــی کــه براســاس 
گروهــی از الگوریتم ها به نام جنگل 
و   )random forest(تصادفــی
سایر روش های کامپیوتری مقایسه 
کرد. روش او به خوبی با همه ی این 
روش ها قبل مقایسه بود و مزیت آن  

حل مرحله به مرحله ی مسئله بود.
تاکنون جانســون از این روش 
تنهــا برای حــل مکعــب روبیک 
استفاده کرده است اما می توان آن را 
در مســائل بزرگ تری که به صورت 
مرحله ای حل می شــوند نیز به 

کار برد.
این  آینــده  در 
مرحلــه ای  روش 
می تواند بــرای حل 
بســیاری از مشکالت 
دیگر که ریشــه در علم 
و مهندســی دارد مــورد 
اســتفاده قرار گیرد. برای 
مثــال از آن می تــوان برای 
مطالعــه  و درک بهتر نحوه ی 
قرارگیــری پروتئین ها در درون 

سلول استفاده کرد.


