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دوربین قدرتمندی که ورای همه چیز را می بیند!روگ 2022؛ عملکرد فوق العاده برای یک شاسی بلند ژاپنی
گروه علمی و آموزشی-جالب 
آنکه این پیشــرانه 3 سیلندر در مقایسه 
با پیشرانه قبلی که 4 سیلندر 2.5 لیتری 
تنفس طبیعی است به مراتب عملکرد 

بهتری دارد.
در مطلب مربوط به معرفی نیسان 
روگ 2021، آخریــن ویژگی های این 
محصول مورد بررســی قرار گرفت که 
جزئیاتش اینجا در دسترس قرار دارد. 
اکنون مدل 2022 این کراس اوور ژاپنی 
معرفی شده که یک تغییر مهم در مقایسه 
با نمونه قبلی را همراه خود دارد و آن به 

پیشرانه مربوط می شود.
روگ 2022 از تپنده 1.5 لیتری 3 
سیلندر توربوشارژ استفاده می کند که 
جذابیت های یک کراس اوور باکیفیت 
کم مصرف را پیش روی مشــتری قرار 

خواهد داد.
این پیشــرانه برابر با 201 اســب 
بخار خروجی و 225 پوندفوت گشتاور 
تولید می کند که آماری چشمگیر برای 

روگ محسوب می شود. قیمت پایه این 
خودرو حدود 28 هــزار دالر در بازار 
آمریکا اســت. جالب آنکه این پیشرانه 
3 سیلندر در مقایسه با پیشرانه قبلی که 
4 سیلندر 2.5 لیتری تنفس طبیعی است 
به مراتب عملکرد بهتری دارد. پیشرانه 
2.5 لیتری نیسان برابر با 181 اسب بخار 
خروجــی و 181 پوندفوت گشــتاور 

دارد. در بخــش جعبه دنده نیز از 
نمونه بروز شــده سی 

وی تی اســتفاده شده که واکنش های 
بهتری را به نمایش می گذارد. ســامانه 
تمام چرخ محــرک در وضعیت فعال 
قرار دارد و شــاخص مصرف سوخت 
برای 100 کیلومتر رانندگی در شــهر 
برابــر با 8.4 لیتر، در بزرگراه 6.9 لیتر و 

در حالت ترکیبی 7.5 لیتر گزارش شده 
اســت. آمار مصرف سوخت پیشرانه 
قبلی روگ بدین شرح است: شاخص 
مصرف ســوخت برای 100 کیلومتر 
رانندگی در شهر 9 لیتر، در بزرگراه 6.9 
لیتر و در حالت ترکیبی 8.1 لیتر گزارش 

شده است.

گــروه علمی و آموزشــی- 
محققان یک دوربیــن هولوگرافیک 
قدرتمنــد ابداع کرده انــد که قادر به 
دیــدن ورای هــر چیــزی از جمله 
گوشه ها، مه و حتی بدن انسان است.

محققان دانشگاه نورث وسترن 
در اوان استون واقع در ایالت ایلینوی 
با کمــک تکنیکی به نام »هولوگرافی 
 synthetic( »با طول موج مصنوعی
 )wavelength holography

دوربین مذکور را ساخته اند.
آنها ادعا می کننــد این دوربین 
یک دهه دیگر به طور تجاری عرضه 
می شــود و می توان این فناوری را در 
خودروها، دوربین های مدار بســته و 
حتی اسکنرهای پزشکی استفاده کرد.
توســعه این دوربیــن مربوط 
به حــوزه تحقیقاتی تــازه ای به نام 
تصویربــرداری غیر خطی میدان دید 
)NLoS( اســت که وضوح بسیار 

باالیی دارد.

می تــوان از ایــن تکنیک برای 
ثبت سریع تصاویری از مناطق وسیع 
اســتفاده کرد. همچنین روش مذکور 
دقت بســیار باالیــی دارد که به یک 
دوربیــن مجهز به هــوش مصنوعی 
کمک می کند ورای پوســت و حتی 

کوچک ترین مویرگ ها را ببیند.

در این روش همزمان با منتشــر 
شدن نور روی اشیای مخفی و انتشار 
دوباره آن بــه دوربین، یک الگوریتم 
سیگنال نورهای پراکنده را بازسازی 
می کند. ایــن روش به دلیل دقت باال 
قابلیت تصویربرداری از اشیایی که با 
سرعت حرکت می کنند مانند ضربان 

قلب در سینه یا خودروهای پرسرعت 
در گوشه خیابان را دارد.

همچنین می تــوان با کمک این 
روش سیستم های هشــدار ناوبری 
برای خودروها و بازرسی های صنعتی 

در فضاهای بسته ایجاد کرد.
فلوریدان ویلومیتزر مؤلف ارشد 
این پژوهش می گوید: فناوری ما موج 
جدیدی از قابلیت های تصویربرداری 
را به وجود می آورد. نمونه های اولیه 
حســگرهای ما از نور مــادون قرمز 
اســتفاده می کنند اما می تــوان آنها را 
طــوری تغییر داد تــا طول موج های 

دیگر نور را نیز در برگیرد.
بــه عنوان مثــال می توان همین 
روش را دربــاره امواج رادیویی برای 
اکتشــافات فضایی یا تصویربرداری 

آکوستیک زیر آب به کار برد.
دارای وضوح بسیار باالیی است 
که حتی می تواند تصویر کوچک ترین 
مویرگ ها را نیز در حین کار ضبط کند.

گروه علمی و آموزشــی- در 
دنیای امروز معلــم بودن یک چالش 
باورنکردنی اســت. معلمان عالوه بر 
تدریس و پرســش و پاســخ از دانش 
آمــوزان با مشــکالت آن ها از جمله 
مشــکالت رفتــاری یــا خانوادگی، 
ناتوانی آن هــا در یادگیری درس هم 
مواجه هستند. معلمان با انگیزه فرهنگ 
مشــارکتی و محیطی مثبــت را برای 
اساتید و دانشجویان پرورش می دهند.

در اینجــا ۱۰ نکته برای ایجاد 
انگیزه در معلمان آورده شده است:

۱. خود را در دســترس قرار 
دهید

نقش شما به عنوان مدیر مدرسه 
این اســت که زندگی معلمان خود را 
آســان تر کنید تا آن ها بتوانند تدریس 
کنند و دانش آموزان شــما بتوانند یاد 
بگیرنــد. هنگامی که معلمان بار کاری 
سنگین تری دارند تا حد امکان به آن ها 
کمک کنید. در نظر بگیرید که از معلمان 
خود بپرســید در چه مواردی به کمک 
نیاز دارند. مطمئن شوید که به معلمان 
خود در انجــام کار های یکنواخت با 

ابزار های نرم افزاری کمک می کنید.
۲. تمجید عمومی از معلمان

اگر معلمی احســاس می کند با 
ارزش است، الزم نیست نگران انگیزه 
دادن به او باشید. این معلمان می دانند که 
چگونه با انگیزه بمانند. ایجاد احساس 
ارزشمندی در هر معلم می تواند تشکر 
کردن از او بــرای کاری که انجام داده 
است، باشد. شما همچنین می توانید با 
ترتیــب دادن یک ناهار کارکنان که در 
آن شخصاً از معلمان برای کمک های 
برجسته به مدرسه تشکر می کنید، این 

حرکت را بزرگتر کنید.
۳. معلمان را تشویق کنید که 

به یکدیگر پاداش دهند
یک جایزه آموزشــی ایجاد کنید 
که در پایان هــر روز، هفته یا ماه ارائه 
شــود. این پاداش دادن مــی تواند به 
دلیــل نحوه آموزش خوب معلمان در 
تدریس مطالب درسی یا فعالیت های 
خارج از درس باشــد. این به معلمان 
شــما انگیزه ای برای برتری می دهد و 
همچنیــن آن ها را به پذیرش بازخورد 

از یکدیگر عادت می دهد.
۴. مقــداری در بودجه برای 

هدایای کوچک خالی بگذارید
خریــد هدیــه کوچکــی را در 
نظر بگیرید، ماننــد کارت های هدیه 
کافی شــاپ، کــه می توانیــد آن را به 
معلمانی بدهید که فراتر از آن هستند. 
به عنوان مثال، اگر معلمی داوطلب یک 
شــیفت نظارتی اضافی است، مطمئن 
شوید که می داند با یک هدیه کوچک 
از کار او قدردانی می شود. معلمان شما 

از قهوه اضافی قدردانی خواهند کرد!
۵. معلمان را تشــویق کنید 
که به دنبال فرصت های توسعه 

حرفه ای باشند
شما باید توسعه حرفه ای را برای 
معلمان داخل مدرسه خود ارائه دهید، 
امــا همچنین فرصت هایــی را برای 
هر معلم بــرای یادگیری در خارج از 
مدرسه فراهم کنید. این می تواند شامل 
کنفرانس ها، کارگاه های آموزشــی، یا 
توســعه تخصصی ارائه شده در سطح 
منطقه باشــد. تمام درخواســت های 
منطقی را تایید کنید. مطمئن شوید که 
مراقب فرصت های جدید نیز هستید 
و آن ها را در جلســات کارکنان به همه 

معلمان ارائه می دهید.
بــرای  فرصت هایــی   .۶

استراحت فراهم کنید
در نظر بگیرید که هر معلمی برای 
استراحت و انجام کارهای شخصی می 
تواند یک روز از هفته را صبح یا بعد از 
ظهر تعطیل باشــد. این را می توان یک 
بار در ترم داد، اما باید از قبل به شــما 
داده شــود تا کسی پیدا شود که کالس 

را پوشش دهد. این یک اقدام کوچک 
است که هزینه زیادی برای شما ندارد، 
اما به معلمتان اجازه می دهد تا بداند که 
شــما به آن ها اهمیت می دهید و برای 
اطمینان از خوشحالی آن ها تالش شما 

را انجام می دهد.
۷. صــدای معلمان را گوش 

بدهید
کنار گذاشته شدن از یک تصمیم 
مهــم که بر آن هــا تأثیــر می گذارد، 
ســاده ترین راه برای از دســت دادن 
انگیزه معلم است. اگر شما این فرصت 
را به آن ها بدهید، بســیاری از معلمان 
دوســت دارنــد در ایــن تصمیمات 
مشارکت داشته باشند. از یک معلم از 
هر کالس دعوت کنید تا در جلســات 
هیئت مدیره نماینده باشد تا نظر آن ها 
را بگیرید و در مورد اســتراتژی های 
پیشنهادی آن ها مطلع شوید. همچنین 
برگزاری جلسات در های باز را در نظر 
بگیریــد، جایی که هر معلم این امکان 
را دارد که در جلســات شرکت کند و 
به آن گوش دهد، حتی اگر مســتقیمًا 

درگیر آن نباشد.
۸. توانمندسازی نقاط قوت 

هر معلم
هــر معلمی نقاط قوت و ضعفی 
دارد. وقتی معلمان بتوانند از این قدرت 
در کالس اســتفاده کننــد، به راحتی 
می توان فهمید که این موضوع چقدر بر 
آموزش دانش آموزان تاثیر می گذارد. 
تشخیص نقاط قوت خود برای برخی 
از معلمان ممکن اســت دشوار باشد، 
بــه ویژه در هنگام تالش برای همگام 
شدن با اســتاندارد های برنامه درسی. 

برای کمک به آن ها بفهمند چه چیزی 
در کالس درسشــان کار می کند، از هر 
معلم بخواهید در مورد درس خاصی 
که واقعاً خوب کار می کرد، و هر ابزار 
یا تکنیکی که معلم دوست دارد استفاده 
کند، مانند گنجاندن موســیقی در یک 

درس، فکر کند.
۹. زمان های استرس کلیدی 

را بشناسید
در زمــان ارائه کارنامــه، اضافه 
کاری را بــا عنــوان پیشــرفت حرفه 
ای بــه معلمان ندهیــد. از ابتکارات 
و اســترس های جدیــد در پایان ترم، 
دوره های گزارش نویســی، یا زمانی 
کــه معلمــان در حال نمــره گذاری 
امتحانات هستند، خودداری کنید. این 
باعث می شــود انگیزه معلم به آرامی 
کمرنگ شود. اگر راهی وجود دارد که 
بتوانید در این مواقع کمک کنید، حتما 
ایــن کار را انجام دهید! این کمک می 
تواند به عهده گرفتن بعضی از کارهای 

شخصی باشد.
۱۰. همکاری را تشویق کنید

اینکه معلمان شما با هم کار کنند 
می تواند به طور قابل توجهی بر انگیزه 
آن ها تأثیر بگذارد. معلمان باتجربه تر 
برای بهترین اســتراتژی های تدریس 
خود شــناخته خواهند شد. به معلمان 
جوان تر اعتبار سنجی داده خواهد شد 
و معلمان بر اساس آن در واقع کار می 
کنند. ایجاد جوامع یادگیری حرفه ای 
در مدرســه خود را در نظر بگیرید تا 
ساختار رســمی تری برای همکاری 
ایجــاد کنیــد. از فناوری هایی مانند 
 Planboard، Google Drive
و Asana بــرای تقویــت فرهنگ 

همکاری استفاده کنید.
با انگیزه نگه داشتن معلمان، خود 
می تواند یک چالش باشــد. اما بخش 
مهمــی از موفقیت کلی دانش آموزان 
شماست. معلمان بزرگ کسانی هستند 
که انگیزه برتــری دارند و به موفقیت 
دانــش آموزان خود در داخل و خارج 
از کالس درس افتخــار می کننــد. 
وقت بگذاریــد و برخی از این نکات 
را آزمایــش کنید تــا بهترین کار را در 

مدرسه خود پیدا کنید!

۱0 راهکار برای حفظ انگیزه معلمان

گروه علمی و آموزشــی-اضافه 
وزن و کــم تحرکــی دانش آمــوزان، 
موضوعی اســت که مدت هــا در این 
باره اظهار نظر می شــود، اما همچنان به 
قوت خود باقی است و با ورود کرونا به 
کشور و مجازی شدن آموزش ها شدت 
گرفت، معضلی که کلید حل بخشی از 
آن وابسته به نیروی انسانی متخصص، 
یعنی معلمان ورزش اســت. معلمانی 
که تعدادشــان مانند بخش های دیگر 
آموزشی با کمبود هایی مواجه است و باز 
هم ترازوی نامتوازنی در ترکیب نیروی 
انســانی آموزش و پرورش مشــاهده 
می شــود و گاه کالس های درس حتی 
در بخش تربیت بدنی را تحت تاثیر قرار 
می دهد، اتفاقی که نادیده گرفتن یکی 
از ســاحت های شش گانه تربیتی سند 
تحول بنیادین را نشانه می گیرد. گذری 
بــه روند ترکیب کمبود معلم در بخش 
تربیت بدنی حاکی از آن است که حدود 
10-12 سال پیش یعنی اواخر دهه 80، 
این رقم به بیشترین حد خود رسیده بود 
و اظهارات مســئوالن وقت و آمار های 
موجود از کمبود 15 هزار نفری معلمان 

تربیت بدنی حکایت می کند.
معلم  تامین  استاندارد های 

تربیت بدنی
کمبــود معلم همــان درد مزمن 
چندین و چندساله آموزش و پرورش 
کــه در برخی از تخصص ها بیشــتر 
خودنمایی می کند و جبران کمبود معلم 

ورزش هم در همین گروه قرارمی گیرد، 
طبق شیوه نامه ساماندهی نیروی انسانی 
آموزش و پرورش در ســال 1400، به 
ازای هر 750 نفــر دانش آموز مدارس 
دولتی شــهری در ســطح منطقه، یک 
نیروی موظف مرتبط )از بین پزشکان، 
مربیان بهداشت و سایر شاغالن گروه 
پزشــکی و پیراپزشکی( به این فعالیت 
قابل تخصیص اســت. این نیروها، بر 
اســاس شــاخص فوق، در سرجمع 
منطقه، در اختیار حــوزه تربیت بدنی 
و ســالمت قــرار می گیرند؛ تــا برابر 

دستورالعمل ابالغی از سوی معاونت 
تربیــت بدنی و ســالمت، در مدارس 
دولتی شهری )با اولویت دورۀ ابتدایی 
و مــدارس پرجمعیت و اســتثنایی(، 

سازماندهی شوند.
چند روایت از یک آمار

براســاس مطالعــات و داده های 
مرکز پژوهش های مجلس، شــاخص 
نســبت تعــداد دانش آموز بــه معلم 
ورزش 75/559 نفر در وضعیت بسیار 
نامطلوبی است این میزان در مقایسه با 
نسبت کل دانش آموزان به معلم )22.5( 

بیانگر وضعیت نامطلوب نیروی انسانی 
متخصص در حــوزه ورزش مدارس 
اســت با توجه به اینکــه در آمار های 
تفصیلی وزارت آمــوزش و پرورش 
کیفیت و وضعیت تحصیالت معلمان 
ورزش مدارس از دیگر معلمان و کادر 
آموزشــی و پرورشــی تفکیک نشده 
اســت، امکان بررسی شاخص سطح 
تحصیالت معلمان تربیت بدنی مدارس 

به صورت مجزا فراهم نیست.
محمــد جعفری مدیــرکل دفنر 
تربیت بدنی آموزش و پرورش، در این 

باره توضیــح داد و گفت که اگر از پایه 
اول ابتدایی تا دوازدهم، 12 کالس داشته 
باشــیم و به طور میانگین در هر کالس 
30 دانش آموز باشد، بنابراین به ازای هر 
360 دانش آموز یک معلم کافی اســت 
همچنین اگر این رقم به تعداد کل دانش 
آمــوزان تعمیم یابد، حدودا 12 میلیون 
دانش آموز معلم دارند و با این احتساب 
حدود 4 هــزار کمبود داریم که البته از 
طریق ســاعت حق التدریس در دوره 

متوسطه جبران می کنیم.
چند معلم ورزش در کشور 

کمبود داریم؟
جعفری افزود: برای جبران کسری 
نیرو هر ســال جذب معلمان از طریق 
دانشگاه فرهنگیان در دوره های یکساله 
و چهارســاله انجام می شود که امسال 
حــدود هزار نفــر از طریق دوره چهار 
ساله جذب شدند و تا چهار سال آینده 
به کار گرفته می شوند همچنین 2 هزار 
نفر هم از طریق دوره یکساله جذب و از 
سال آینده به جمع معلمان تربیت بدنی 

اضافه خواهند شد.
او ادامه داد: در شــرایط کنونی 33 

هزار معلم متخصص تربیت بدنی هم 
داریم که در دوره متوســطه ساماندهی 
می شوند همچنین از این تعداد 10 هزار 
نفر در دوره ابتدایی تدریس می کنند آن 
هم در شرایطی که معلمان ابتدایی سابقه 
کاری بیش از 20 ســال داشته و تقلیل 

ساعت دارند.
تخصص گرایــی در مدارس 

ابتدایی جایگاهی دارد؟
شــواهد و آمار های جهانی نشان 
می دهــد که در نظام های کشــور های 
دیگر جهان هــم در دوره ابتدایی یک 

معلــم برای آموزش تمــام دروس در 
نظر گرفته می شــود و در کشور ما هم 
آمــوزگار همه دروس مقطع تحصیلی 
ابتدایــی را تدریس می کنــد، بنابراین 
آموزش های مربــوط به درس تربیت 
بدنی هم در برنامه های ضمن خدمت 
موضوعی قابل تامل اســت. مدیرکل 
تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش 
در این باره گفت که در مطالعات انجام 
شــده در کشور، براســاس طرح طبقه 
بندی مشاغل آموزگار در دوره ابتدایی 
داریم و این آموزگار تربیت بدنی را هم 
باید تدریس کند که از سال 97 به دلیل 
اینکه کمبود های آموزشی را جبران کنیم 
به سمت توانمندسازی آموزگاران پایه 
از دو مسیر حرکت کردیم. اولین مسیر 
برگزاری دوره هــای ضمن خدمت با 
همکاری با معاونــت ابتدایی صورت 
گرفــت و 137 هزار و 500 آموزگار در 
دوره 40 ساله آموزش دیدند، در شرایط 
کنونی هم دوره بازآموزی هم شــروع 
شده است. او ادامه داد: مسیر دیگر اینکه 
در دانشــگاه فرهنگیان که آموزگار پایه 
آموزش می دهد، به این رشــته ها ورود 
کردیم تا آموزش بیشتری ببینند و مانند 
سایر دانشجویان رشــته تربیت بدنی 
آموزش ببیننــد و دوره های بازآموزی 
می گذرانند.جعفری بیان کرد: آموزش 
تلفیقــی با رویکرد ســواد حرکتی در 
دستور کار داریم تا حتی آموزگار پایه از 
مباحث آن ها اطالع بیشتری داشته باشد.

برای جبران کســری نیرو هر ســال جذب معلمان از طریق دانشــگاه فرهنگیان در دوره های 
یکســاله و چهارســاله انجام می شــود که امســال حدود هزار نفر از طریق دوره چهار ســاله 
جذب شــدند و تا چهار ســال آینده به کار گرفته می شــوند همچنین ۲ هــزار نفر هم از طریق 
دوره یکســاله جــذب و از ســال آینده به جمــع معلمان تربیــت بدنی اضافه خواهند شــد.

روایت چندگانه کمبود معلم ورزش 
و زنگ خطر کم تحرکی در جامعه 

دانش آموزی
موضوع کمبود معلم سال هاست که در آموزش و پرورش وجود دارد و معلمان درس تربیت بدنی هم

 از این قاعده مستثنی نیستند.
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