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گروه علمی و آموزشــی- یک 
شرکت آمریکایی از طراحی مفهومی 
یک وانت الکتریکی آفرود با پنل های 
خورشیدی که به شکل بال های خفاش 
طراحی شده اند، رونمایی کرده است که 
قرار است یک وانت برقی چند منظوره 

با برد بیش از ۴۰۰ مایل باشد.
نــام  بــه  شــرکتی 
کــه   )Wolfgang("ولفگانــگ"
یــک شــرکت نــوآور مســتقر در 
لس آنجلس کالیفرنیا اســت از مفهوم 
جدیــد خــود موســوم بــه "تاندر 
تــراک")Thundertruck( که یک 

خــودروی آفــرود برقی با 
ویژگی هایــی بی نظیــر و 

آینده نگرانــه از جملــه پنل های 
خورشــیدی جمع شونده به شکل بال 

خفاش است، رونمایی کرده است.
این شــرکت می گویــد که این 
خودروی برقی چندمنظوره، عملکردی 
عالــی در داخــل و خــارج از جاده و 
ســطح کاماًل جدیدی از تطبیق پذیری 
و عملکــرد را بــا آالیندگی صفر ارائه 
می دهد. تیم ســازنده "تاندر تراک" به 
این فکر کرد که از آنجایی که ایســتگاه 
شارژ در بیابان وجود ندارد، طراحی و 

تعبیه یک سقف خورشیدی برای تامین 
انــرژی این خودرو مفید خواهد بود و 
از آنجایی که خورشید یک منبع انرژی 
بی پایان است، سایبان های خورشیدی 
جمع شونده به شکل بال های خفاش، 
انرژی الزم را برای شارژ باتری های این 
خودرو فراهم می کند و در عین حال به 
عنوان یک ســایبان برای زمان توقف و 
استراحت عمل می کند. "تاندر تراک" 
با قدرت ۸۰۰ اسب بخار، دارای باتری 

۱۸۰ کیلووات ســاعتی، برد 

۴۰۰ مایلی)۶۴۴ کیلومتر( و گشــتاور 
۱۰۸۰ نیوتن متــری)۸۰۰ پوند فوت( 
اســت. عالوه بــر ایــن، می تواند در 
عرض ۳.۵ ثانیه از ســرعت ۰ به ۱۰۰ 
کیلومتر در ســاعت برسد. این خودرو 
در دو مدل چهار چرخ)۴x۴( و شش 
چرخ)۶x۶( عرضه خواهد شــد. این 
شرکت ادعا می کند که از پیشرفته ترین 
سیستم ها در "تاندر تراک" بهره خواهد 
برد و در مدل شــش چرخ، آن را به یک 
هیوال تبدیل می کنــد که در عین حال 

بی صدا خواهد بود و عملکرد بی نظیری 
را ارائــه می کند. به گفته تیم ســازنده، 
شیوع بیماری همه گیر کووید-۱۹ الهام 
بخش طراحی این خودرو بوده است. 
آنها می گویند: زمانــی که کووید-۱۹ 
برای اولین بار شــیوع پیدا کرد و همه 
به قرنطینه رفتند، مردم به دنبال راه هایی 
بــرای پر کردن وقــت خود بودند و ما 
بــه جای پختن نان یا تکمیل پازل های 
چند هزار قطعه ای تصمیم گرفتیم یک 
وانت برقی جدید بسازیم. در حالی که 
این فعالیتی نیست که برای ایام قرنطینه 
مناسب و عادی به نظر برسد، 
امــا ما یک تیم بــا بیش از ۲۵ 
سال سابقه در صنعت خودرو 
هستیم، بنابراین این کار، چیزی 
بود که ما واجد شرایط انجام آن بودیم.

"تانــدر تراک" یــک خودروی 
کارآمــد و پاک و یک مفهوم ســازگار 
با محیط زیســت است که قدرت، 
گشــتاور، فرمان پذیری و هدایت 
پذیری فوق العاده ای را ارائه می دهد 
و از پیشــرفته ترین سیســتم های 
کمــک راننده بــرای ایمنی بهینه 

استفاده می کند.

گــروه علمی و آموزشــی-
پروفسور ژاپنی نمایشگر تلویزیونی 
قابل چشیدن ساخته که با کمک یک 
فنــاوری نوین طعم غذاهای مختلف 
را روی یــک ورقه بهداشــتی روی 
نمایشگر عرضه می کند تا تماشاچی 

آن را بچشد.
یک پروفسور ژاپنی نمونه اولیه 
نمایشــگر تلویزیونی قابل چشیدن 
ابداع کرده که می تواند طعم غذاهای 

مختلف را تقلید کند.
 Taste the « دســتگاه مذکور
TV« نــام دارد و بــا کمک چرخ و 
فلکــی از ۱۰ ظرف حاوی طعم های 
مختلف کار می کند که به طور ترکیبی 
اسپری می شوند تا طعم غذای خاصی 

را بسازند.
در مرحلــه بعــد نمونــه طعم 

هــا روی یک ورقه بهداشــتی روی 
نمایشگر مسطح تلویزیون عرضه می 
شوند تا تماشاچی آن را آزمایش کند.

هومی مایاشیتا اســتاد دانشگاه 
میجــی در این باره می گوید: در دوره 
شیوع ویروس کرونا، این نوع فناوری 

می تواند راه های ارتباط افراد با دنیای 
خارج را ارتقاء دهد. هدف اصلی آن 
اســت که افراد بتوانند حتی هنگامی 
که در خانه هســتند، چیزی شبیه غذا 
خوردن در رســتوران در گوشــه ای 

دیگر از جهان را تجربه کنند.

مایاشــیتا با گروهی شــامل ۳۰ 
دانشجو همکاری می کند تا طیفی از 
دستگاه های مرتبط با طعم بسازند، از 
جمله یک چنگال که ســبب می شود 
طعم غذا بهتر شــود. البتــه او نمونه 
اولیــه Taste the TV را خــودش 
طی سال گذشته ساخته است. هزینه 
ساخت نمونه تجاری آن حدود ۸۷۵ 

دالر است.
کاربردهای احتمالی این وسیله 
شــامل آموزش از راه دور برای دوره 

های آشپزی و غیره است.
همچنین مایاشــیتا نیز مشغول 
مذاکره با شــرکت ها برای استفاده از 
فناوری اسپری جهت به کارگیری در 
قابلیت هایی مانند دستگاهی است که 
می تواند طعم پیتزا یا شــکالت را به 

یک تکه نان تست شده اضافه کند.

گروه علمی و آموزشی- شیوع 
ویروس کرونا با مشکالت و آسیب های 
جدی در حوزه های متفاوت همراه بوده 
است که نظام آموزشی و دانش آموزان، به 
عنوان آینده سازان جامعه، از آن بی بهره 
نبوده و نیســتند. همه گیری ویروس 
کرونا، تعطیلی اجبــاری آموزش ها و 
سوق یافتن مدارس به سمت آموزش 
غیر حضوری، در اواخر سال گذشته و 
تداوم آن در ســال تحصیلی جاری، به 
مجموعه نظام آموزشــی و در کنار آن 
معلمان و دانش آموزان، شــوک وارد 

کرد.
در روزهای کرونایی چالش های 
پیش روی دانش آموزان کم نیســت؛ 
از خود کرونا و آســیب هایش گرفته تا 
آموزش مجازی، دوری از همساالن و 
بحران های کودکی و نوجوانی؛ در این 
میان جای خالی مراقبت جدی از روان 
آنها، بیش از گذشــته خود را نشان داده 
است. بیش از یک سال و نیم از روزهایی 
که کرونا تمام ســاختار تعلیم و تربیت 
را متأثر کرد می گذرد، با این حال هنوز 
آموزش و پــرورش به صورت جدی 
به موضوع رفــع چالش های تربیتی و 
آســیب های دانش آمــوزی در دوران 
کرونــا ورود نکرده اســت و با وجود 
آنکه در آموزش و پرورش دفتری برای 
مشاوره و آسیب های اجتماعی وجود 
دارد ولی خروجی آن مشخص نیست.

به همین علت است که مشاوران 

مدارس خود از بالتکلیفی ها و دسترسی 
نداشتن شان به دانش آموزان گالیه دارند 
و در خصوص شدت گرفتن مشکالت 
روحی و آســیب های دوران کودکی 
و نوجوانــی هشــدار می دهند.  کرونا 
چالشــی جدی را در خصوص بحث 
مشاوره و رسیدگی به آسیب ها در سطح 
دانش آموزی به رخ کشــیده است. این 
آسیب را چه از منظر تحلیلی نگاه کنیم 
و چه سایر آسیب ها، مشخص می کند 
که نقش و جایگاه مشاوران در آموزش 
و پرورش به یک بازتعریف اساسی نیاز 
دارد. اسماعیل ارباب، کارشناس علوم 
تربیتــی و مجتبی دهدار، دانشــجوی 
دکتــرای علوم تربیتی در شــماره ۵۹ 
مجله »رشد مشاور مدرسه« در این باره 
نوشــته اند: به طور کلی در این دوران 
شاهد کاهش ســالمت روان افراد به 
خصوص قشــر پرتحــرک جامعه و 
محصالن هستیم. برای مثال، بعضی از 
دانش آموزان در نتیجه بیماری کرونا و 
قرنطینه، برخی مشکالت روان شناختی 
مانند اضطراب، افسردگی استرس پس 
از آسیب، ناکامی، ترس، خشم، احساس 
تنهایی و بی حوصلگی را تجربه کردند. 
دانش آموزان در بعد فردی، با مشکالتی 
مانند مشــکل در ارتباط بــا اعضای 
خانواده، محدودیت ارتباطی با دوستان 
و معلمــان، حمایت هــای اجتماعی 
ناکافــی و کاهش درآمــد خانواده و 
در بعد آموزشــی با مشــکالتی مانند 

حضور شــناختی و اجتماعی ضعیف 
در فراینــد آموزش برخــط )آنالین(، 
افزایــش بارشــناختی، ضعف انگیزه 
دشواری های مدیریت زمان و نگرانی از 
ارزشیابی مواجه شده اند. بر این اساس 
و طبق تحقیقات به عمل آمده، یکی از 
پیامدهای مهم و مثبت بحران موجود 
این است که دیگر نمی توان به سادگی 
از موضوع سالمت روان دانش آموزان 
در نظام آموزشی چشم پوشید زیرا اگر 
در سنین پایین به مسائل سالمت روان 
کودکان توجه کافی نشود، این مسائل 
به ســایر دوره های زندگی آنها تسری 
و تعمیم می یابد و ســرمایه انســانی 
جامعــه را در آینده با چالشــی بزرگ 
مواجه خواهند کرد.تمامی این عوامل 
و یافته هــا، ضــرورت و اهمیت کار 
مشــاوره و وجود گروه های مشاوران 
را در مدرســه ها نشان می دهد. بحران 
همه گیری بیماری کرونا باراندیشــی 
و بازآرایی خدمات ســالمت روان در 
وزارت آموزش وپــرورش را بیش از 
پیش به یک اولویت اساسی و ضرورت 

ملی تبدیل کرده است.
چالش هــای مشــاوره در 

دوران کرونا
دانش آمــوزان بــرای مقابلــه با 
اســترس های ناشــی از ناهماهنگی 
میان روش آموزش مجازی و شــرایط 

قرنطینه و دیگر مشکالت روان شناختی 
به خدمات مشاوره ای نیازمندند، اما آیا 
نظام آموزشی و مشاوره ای موجود توان 
پاسخگویی به این حجم از مشکالت 
تحصیلی، عاطفی و روانی دانش آموزان 
را داشــته است یا خیر؟ چه گروه هایی 
در رفــع این چالش هــا و معضالت 
دخیل هســتند؟ برای پاسخ به چنین 
پرســش هایی بررســی ابعاد گسترده 
عامل های مؤثر در این موضوع ضروری 
اســت. به طور کلی سه عامل خانواده، 
دانش آموز و مشــاور کــه هر کدام در 
رأس ســه ضلعی چالش های موجود 
قرار دارند، باید به طور گســترده مورد 

بررسی قرار گیرند.
چالش های مشاوران از منظر امور 
تحصیلی: مواردی نظیر کاهش تعامل 

مشاور و دانش آموز، افزایش درگیری 
شــغلی و کاری مشــاوران و مدیران 
مدرســه ها در شــرایط فعلی، کمبود 
اطالعــات برخی مشــاوران از اصول 
آموزش های برخــط و نحوه تعامل و 
ارتباط موثر در فضای مجازی، توقع باال 
و  سخت گیری برخی مشاوران، کاهش 
بازده و راندمان آموزشی به دلیل اتالف 
وقت و کاهش زمان آموزش ناشــی از 
ترافیک کاربران و ضعف بســترهای 
فناوری، از جمله چالش های مدرســه 
مجازی در امور تحصیلی و مشاوره ای 
اســت. چالش های مشاوران در حیطه 
خانواده: متأسفانه والدین بدون آگاهی 
از شــرایط و وظایف مشاور مدرسه از 
پذیرش مشاوران فرزندانشان خودداری 
می کنند. خانواده ها احساس می کنند که 

دانش الزم در ارتباط با شناسایی و رفع 
معضــالت تحصیلی، روانی و عاطفی 
فرزند خود را دارا هستند، غافل از اینکه 
چنین نیست و خانواده ها به مشاورانی 
با دانش و آگاهــی الزم در زمینه ارائه 
خدمات مشاوره ای تحصیلی و ... نیاز 
دارند. چالش های مشاوران از منظر امور 
فردی و دانش آموزی: بخش اعظم کار 
مشــاوره از طریق مشــاهدات بالینی 
صورت می گیرد که در شرایط تعطیلی 
مدرسه ها این امر میسر نیست. دسترسی 
مشــاور به خانواده ها و دانش آموزان 
قطع بود و جز از طریق شبکه اجتماعی 
امکان نداشت. در این بین دانش آموزان 
نیز بستر مناسبی برای برقراری ارتباط 
ندارند و ناخودآگاه دچار مشــکالت 

تحمیلی، روانی و عاطفی می شوند.
راهکارها و اقدامات اجرایی 

مشاوره در این دوران
۱. ایجاد سامانه مجازی خدمات 
سالمت روان: تمهید و تدارک ارزیابی 
روان شناختی از راه دور دانش آموزان، 
معلمان، مدیران، کارکنان و حتی والدین 
از اقدامات اولیه و اساسی است. ایجاد 
سامانه ای با نظارت متخصصان حوزه 
ســالمت روان در ساختارهای فوق به 
منظور ارزیابی و شناسایی دانش آموزان، 
مدیران، معلمان، کارکنان و والدین در 
معرض خطر و مشکل دار در حوزه های 

وابسته به سالمت روان و ارائه خدمات 
روان شناختی مناسب به آنها از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است. این سامانه باید 
حاوی ابزارهای معتبر و شــناخته شده 
علمی و تخصصی در این حوزه باشد 
و غربالگری و شناسایی دانش آموزان، 
معلمان، مدیران، کارکنان و والدین در 
معرض خطر و مشکل دار را هدف قرار 

دهد.
۲. آمــوزش حرفــه ای معلمان، 
مشاوران، مدیران و کارکنان آموزشی 
مدرســه ها: ارتقای دانــش و مهارت 
حرفه ای معلمان، مدیران، مشــاوران 
و کارکنان آموزشــی در زمینه سالمت 
روان و مداخالت عاطفی - اجتماعی، 
مدیریت استرس مقابله با اضطراب و 
کمک های اولیه روانشــناختی، ایجاد 
روابــط قوی و برقــراری محیط های 
یادگیــری حمایتــی و پشــتیبانی از 
مشــکالت  دارای  دانش آمــوزان 
وابســته به سالمت روان و همین طور 
دانش آموزانی که تجربه های سوگ یا 
روان آسیب )تروما( داشته اند و تشویق 
و ترغیب دانش آموزان به فعالیت های 
ورزشــی از اقدام های اساسی در این 
حوزه اســت. فراینــد ارتقای دانش و 
مهارت در این زمینه می تواند از طریق 
تدوین بسته های آموزشی معتبر و علمی 
ویژه معلمان، مشاوران، مدیران مدارس 
و کارکنان آموزشی توسط متخصصان 
سالمت روان و برگزاری برخط و غیر 

برخــط آموزش هــای ضمن خدمت 
برای مشاوران و متخصصان مربوط در 
استان ها و مناطق آموزش و پرورش و 
استفاده از آنها به منظور آموزش معلمان، 
مدیران و کارکنان و همین طور به عنوان 
مربیان و ناظران مداخله های ســالمت 
روان در مدرسه ها در دوره همه گیری 
بیمــاری کرونــا صورت گیــرد و در 
دوران آموزش حضوری پساکرونا نیز 
تداوم یابد. در خاتمه این گزارش آمده 
است که با شیوع ویروس کرونا، فصل 
جدیدی در زندگی کودکان و نوجوانان 
بــه خصوص در حــوزه آموزش رقم 
خــورد. در پی تعطیلی مدرســه ها به 
سبب شرایط همه گیری کرونا، متولیان 
تعلیــم وتربیت به منظور جلوگیری از 
توقــف و ایجاد خلــل در آموزش، از 
طریــق تولید محتوا در فضای مجازی 
موجب اســتمرار و تداوم امور درسی 
دانش آموزان شدند. در این بین عالوه 
بر امور آموزشی به مباحث روانشناسی 
و مشــاوره نیز باید توجه جدی شود؛ 
چرا که خطرات تحصیلــی، روانی و 
روان شناختی زیادی ناشی از تعطیلی 
مدرســه ها و قرنطینه خانگی متوجه 
دانش آموزان خواهد شــد. درک این 
خطر و پیشگیری از آن از طریق طراحی 
و اجرای مداخله های ناظر بر سالمت 
روان همــه گروه های هدف، در وهله 
نخست بر عهده مسئوالن نظام رسمی 

آموزش و پرورش است.

طراحی یک وانت برقی با بال های خفاشی با الهام از شیوع کرونا!

برای درک طعم خوراکی ها؛

تلویزیون قابل چشیدن ساخته شد !

چالش های مشاوره در دوران کرونا

گروه علمی و آموزشی- مرتضی 
شکوهی مدیر کل سابق آموزش ابتدایی 
وزارت آمــوزش و پــرورش، درباره 
جهش تحصیلــی دانش آموزان اظهار 
کرد: دانش آموزان در هر دوره تحصیلی 
یک بار، امکان جهش را به پایه تحصیلی 
باالتر دارد، موضوع جهش تحصیلی در 
آموزش و پرورش مخالفان و موافقانی 
دارند، موافقان این طرح بر این باورند 
که دانش آموزان دارای اســتعداد های 
متفاوت هســتند و بعضــی از آن ها از 
توانایی ها و استعداد هایی برخوردارند 
که الزم اســت اســت نسبت به دانش 
آموزان دیگــر دوران تحصیلی کوتاه 

تری داشــته باشند، بنابراین اگر دانش 
آموز از اســتعداد برتر و سطح هوش 
باالتری نســبت بــه دانــش آموزان 
دیگر دارد درســت نیست که همانند 
دانش آموزان دیگر ســنجیده شود به 
دلیل اینکه ایــن دانش آموزان در ابعاد 
مختلفی دارای اســتعداد و توانمندی 

برتری هستند.
او ادامه داد: آســیب های جهش 
تحصیلی از زمانی شــکل می گیرد که 
خانواده ها تفاوت کوچکی در فرزندان 
خود مشاهده می کنند و بر این باورند 
که فرزندشان دارای استعداد و توانایی 
برتری نسبت به هم سن و ساالن خود 

است بنابراین ســعی می کنند شرایط 
جهش تحصیلــی را برای آن ها فراهم 

کنند.
مدیر کل ســابق آموزش ابتدایی 
وزارت آمــوزش و پــرورش افزود: 
هنگامــی کــه موضوع جهــش را به 
شــکل دقیق مورد بررسی قرار دهیم، 
بســیاری از دانش آموزانی که والدین 
آن ها اصرار بر جهش تحصیلی دارند، 
شــرایط جهش تحصیلی را در زمینه 
هوشــی و در زمینه روانی و جســمی 
ندارند، و با اصرار خانواده ها به ویژه در 
دوره ابتدایی و متوســطه اول مجبور به 
زوایا و جوانــب آن، بعد از جهش در تحصیلی دانش آمــوز بدون اطالع از توجه داشته باشند که اصرار به جهش جهش تحصیلی می شوند. والدین باید 

پایه تحصیلی مد نظر در پایه های باالتر 
دچار مشکالت و آسیب های ذهنی و 

روحی می شود.
شکوهی گفت: هر سال تحصیلی 
برای دانش آموز دارای فرصت های و 
موقعیت های یادگیری است، هنگامی 
که دانش آموز آن فرصت و موقعیت را 
از دســت می دهد بخشی از یادگیری 
ها در بعد شــناختی، روانی، عاطفی و 
مهارتی که باید به دســت آورد را نمی 
آموزد و فقــط دانش  و معلومات او با 
رفتن به پایــه تحصیلی باالتر افزایش 
می یابــد و ابعاد دیگر کــه در فرایند 
رشد و پیشــرفت دانش آموزان موثر 
اســت با جهش تحصیلی مورد غفلت 
واقع می شــود. او ادامه داد: یکی دیگر 
از آســیب های جهش تحصیلی برای 
دانش آموزان ایجاد حس تکبر نسبت به 
سایر دانش آموزان است که در تعامل و 
ارتباط با سایر دانش آموزان آسیب وارد 
می کند. مدیر کل سابق آموزش ابتدایی 
وزارت آمــوزش و پــرورش درباره 
دانــش آموزان واجد شــرایط جهش 
تحصیلی اظهــار کرد: موضوع جهش 

تحصیلی برای دانــش آموزانی که از 
سطح هوشی بسیار باالتری برخوردار 
هســتند و آزمون های استعداد یابی و 
هوش هم این مورد را تایید می کنند و 
استعداد و توانایی های آن ها در ابعاد و 
فرصت های مختلف به اثبات رســیده 
است، جهش تحصیلی برای این گروه 

از دانش آموزان مناسب است.
او گفــت: فرهنــگ خانــواده، 
شناخت و اگاهی والدین و آسیب های 
جهش تحصیلی از مواردی هستند که 
خانواده  و دانــش آموزان قبل اجرای 
تصمیــم جهش تحصیلی باید به آن ها 

اگاهی کافی داشته باشند.
شکوهی افزود: باید توجه داشته 
باشیم که جهش تحصیلی همیشه آثار 
مثبتــی به همراه ندارد بــه دلیل اینکه 
ممکن اســت اگر دانش آموز به طور 
معمول پایه های تحصیلی را ادامه دهد، 
در رقابــت با دانش آموزان دیگر ممتاز 
دیده شــود اما اگر همین دانش آموز با 
جهش تحصیلی به پایــه باالتر برود، 
دچار ضعــف و نقص در تحصیلی و 

یادگیری شود.

مدیر کل سابق آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تشریح کرد:  

آسیب های ناشی از جهش 
تحصیلی

یک کارشناس درباره آسیب های جهش تحصیلی دانش آموزان توضیح داد.
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 بایــد توجه داشــته باشــیم که جهــش تحصیلی همیشــه آثار مثبتــی به همراه نــدارد به 
دلیــل اینکه ممکن اســت اگر دانش آمــوز به طور معمــول پایه های تحصیلــی را ادامه دهد، 
در رقابــت بــا دانش آمــوزان دیگــر ممتاز دیده شــود اما اگــر همین دانش آمــوز با جهش 
تحصیلــی بــه پایه باالتــر برود، دچــار ضعــف و نقص در تحصیلــی و یادگیری شــود.


