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گــروه علمی و آموزشــی- 
شرکت پاین ۶۴ از تولید یک گوشی 
جدید به نام پاین فون پرو اکسپلورر 
خبر داده که به جای سیســتم عامل 
اندروید یا آی او اس از سیستم عامل 

لینوکس بهره می گیرد.
امروزه تقریباً همه گوشــی های 
هوشــمند موجود در بازار مجهز به 
یکی از سیســتم عامل های اندروید 
یــا آی او اس هســتند. اما گوشــی 
پرچمدار هنگ کنگی جدید شرکت 
پاین ۶۴ محصولی متفاوت با سیستم 

عاملی خاص است.
گوشی یادشــده جایگزینی به 
جای گوشــی پاین فون که در سال 
۲۰۱۹ عرضه شد، محسوب نمی شود 
و صرفــاً با هدف اســتفاده کاربرانی 
تولید شــده کــه دوســت دارند از 
پلتفرمی متفاوت به جای پلتفرم های 
متداول در دنیای گوشــی های همراه 

استفاده کنند.

در این گوشی از یکی از توزیع 
های لینوکس موســوم بــه منجارو 
اســتفاده شــده که بــا توزیع های 
دیگر لینوکس ماننــد پیور، اوبونتو، 
 لئــون، ســیلفیش و غیــره رقابت 

می کند.
گوشی منبع باز مذکور بیشتر به 
درد کاربرانی می خورد که دوســت 
دارند تجاربی جدید داشــته باشند یا 
اقداماتی همچون هک گوشــی ها را 

تجربه کنند.
از جمله امکانات این گوشــی 
 ،RK۳۳۹۹ می تــوان به پردازنــده
و  ای ۷۲  مرکــزی  پردازنــده  دو 
ای ۵۳، پردازنــده گرافیکــی چهار 
هســته ای Mali T۸۶۰، چهــار 
گیگابایــت RAM LPDDR۴ و 
 eMMC ۱۲۸ گیگابایــت حافظه
اشــاره کــرد کــه بــا اســتفاده از 
 کارت هــای میکــرواس دی قابــل 

افزایش است.

این گوشــی دارای نمایشــگر 
شــش اینچی ال ســی دی نشکن با 
دقت ۱۴۴۰ در ۷۲۰ پیکسل، دوربین 
سلفی ۵ مگاپیکســلی اومنی ویژن، 
دوربین ۱۳ مگاپیکســلی ســونی با 

حسگر IMX۲۵۸ و باتری ۳۰۰۰ 
میلی آمپری اســت. قابلیت شــارژ 
بی ســیم و حسگر اثر انگشت برای 
این گوشــی ۴۰۰ دالری که دو هفته 
 دیگــر به بــازار می آیــد پیش بینی 

شده است.

گروه علمی و آموزشی- این 
تریــم در حالــت الکتریکی خالص 
قابلیــت پیمایــش ۵۰ کیلومتــر را 
بــا بیشــینه ســرعت ۱۳۳ کیلومتر 

برساعت دارد.
مدتی قبل سی۳ ایرکراس مدل 
۲۰۲۲ را در گــروه خودروی عصر 
ایران معرفی کردیــم که جزئیاتش 

اینجا در دسترس قرار دارد.
اکنون، ســیتروئن بــا رونمایی 
از ســی۵ ایرکراس مــدل ۲۰۲۲ در 
اندیشــه تصاحب ســهم بیشــتری 
از بــازار شاســی بلندهای کوچک 
در اروپــا اســت. از جمله مهمترین 
تغییــرات ایــن مدل جدیــد باید 
به قســمت دماغه اشــاره کنیم که 
جزئیات ســپر و چراغ های اصلی 
به همراه گریل کامال بروزرسانی 

شده اند.
ســی۵ ایرکراس بــا چهره 

حجیــم و البته جدید خود می تواند 

مخاطبان جوان را نیز به سمت خود 
جلب کند. 

رینــگ هــای آلومینیومی ۱۸ 
اینچی به عنوان آپشــن اســتاندارد 

همراه ایرکراس جدید هستند.
فضــای داخل کابیــن فناورانه 
های مشــتری پســند را به اشتراک 
می گذارد که شــامل نمایشگر ۱۲.۳ 
اینچی دیجیتال اطالعات کیلومتر و 

همچنین نمایشگر ۱۰ اینچی لمسی 
ویژه تنظیمات سیستم سرگرمی می 

شود.
در بخش پیشــرانه و البته برای 
جــذاب ترین تریم ایــن خودرو از 
نمونه پالگین هیبرید اســتفاده شده 
کــه ترکیبــی از موتــور ۱.۶ لیتری 

توربو بــا تک موتــور الکتریکی و 
 یک باتری ۱۳.۲ کیلووات ســاعت 

است. 
این تریــم در حالت الکتریکی 
خالص قابلیت پیمایش ۵۰ کیلومتر 
را با بیشــینه ســرعت ۱۳۳ کیلومتر 

برساعت دارد.

گوشی جدید لینوکسی رقیب گوشی های اندرویدی

تجربه شاسی بلند با فرمول کوچک فرانسوی؛

کراس اوور جدید سیتروئن معرفی شد 

گروه علمی و آموزشی- دیگر 
نزدیک به دو ســال از ورود کرونا به 
کشــور می گذرد و به نظر می رســد 
یکی از بحث هایی که در این روزگار 
به بحران رســیده است تغییر ذائقه و 
تغییر زندگی نوجوانان باشــد، شاید 
در این میان حتی چیزهایی از دســت 
رفته یا آســیب دیده باشد. نکته مهم 
این است که نوجوانان در سنی هستند 
که نیاز بســیار زیــادی به حضور در 
گروه های هم ســن دارند و وقتی به 
دلیل محدودیت های ناشــی از کرونا 
که مهمترین تاثیرش تعطیلی مدارس 
بود، وارد فضای مجازی شدند همین 

مساله آنها را دچار چالش کرد.
آموزش رســمی دچار چالش 
شــد و آموزش های غیررسمی مثل 
برنامه های پرورشــی و تربیتی بسیار 
تحــت تأثیر قرار گرفتنــد. همه اینها 
کنار هم بــه ما می گوید این روزها نه 
تنها آموزش این گروه ســنی که حتی 
اوقــات فراغت آنها، مســائل تربیتی 
آنها به چالش کشــیده شــده است و 
شــاید در این گروه سنی بیشتر شاهد 
بروز رفتارهای آســیب زا باشــیم. 
آسیب هایی که بیشتر هم پنهان است. با 
محمدحسین آسایش، دکتری مشاوره 
و عضو هیأت علمی دانشــگاه تهران 
درباره کرونا و چالش های نوجوانان 

گفتگویی کردیم.
محمد حسین آســایش درباره 
شــرایط پیش آمده در دو ســال اخیر 
آثار و پیامدهــای آن به خبرنگار مهر 
گفــت: از ابعاد مختلف می توان به آن 
نــگاه کرد به طور مثال ابعاد اقتصادی 
این مســاله را مــردم از نزدیک لمس 
کرده اند. در بحث آموزش رســمی ما 
دچار چالش های جدی شــدیم. در 
بعد آسیب شناسی روانی مثل تشدید 
وســواس ها و ترس هــا و افزایــش 
حمالت پانیک را مشــاهده می کنیم. 
بیمارگون  تشــدید وضعیت هــای 
خانواده ها چــه به لحاظ ارتباطی چه 
به لحاظ مشــکالت و مسائل درون 
خانوادگی را شــاهد بودیم. همچنین 
در این ایام همه ما مرگ را بیشــتر از 
گذشــته از نزدیک لمــس کردیم و 
دیدیدم چقدر می شــود زود دیر شود 

و عزیزانمان کنارمان نباشند.
وی ادامــه داد: اضطراب هــا، 
نگرانی ها، تغییــر نگرش ها در ادامه 
همین ســوگ ها اتفــاق افتاد در عین 
حال روی خوب ماجــرا این بود که 
شاید عده زیادی نگاه شأن به زندگی و 
قدرشناسی اینکه در کنار عزیزان شأن 

باشند بیشتر از قبل شد. اما نکته ای که 
می خواهم اشــاره کنم این است که ما 
وقتی با شرایط مثل پاندمی یا مصیبت 
رو به رو می شــویم آسیب پذیرترین 
قشــر کودک و نوجوان هستند. حال 
شــما تصور کنید در ایــن ایام حتی 
نتوانســتیم به فرهنگ سوگواری که 
داریم که در نگاه روانشناختی هم برای 
این شکل سوگواری ارج می گذاریم 

بپردازیم.
آســایش که همــراه یک گروه 
پژوهشــی روی مســاله نوجوانان و 
تأثیــرات کرونا کار ویــژه تحقیقاتی 
کرده اند، بیان کرد: ما دست به یک کار 
پژوهشــی زدیم که با همراهی ۱۳۹۹ 
نوجوان به مدت شــش ماه صورت 
گرفــت. هدف ما این بود که به برخی 
مســائل نوجوانــان در پاندمی نگاه 
خاص کنیم. نوجوان ها عالوه بر رشد 
انگیزه های استقالل برای هویت یابی، 
همانندســازی و تعامالت اجتماعی 
بیشــتر با اطرافیان شناخته می شوند 
و مــا افزایش اســتقالل یافتگی را با 
افزایش ســن بیشتر مشاهده می کنیم. 
همچنین دوره نوجوانی دوره رشد و 
تحول ادراک و مسائل شناختی است. 
رشد شــناخت انتزاعی از همین سن 
شروع می شــود و نوجوان می تواند 
با دســتیابی به این مرحله رشدی به 
پردازش وسیع تری دست پیدا کند و 
دست به پیش بینی های بیشتری بزند. 
همچنین فراینــد هویت یابی باعث 
ایجاد تعارض های بیشتر با والدین و 

نوجوانان می شود.
این عضو هیأت علمی دانشگاه 
ادامــه داد: کنار همــه اینها تغییرات 
فیزیولوژیک را در نوجوانان شــاهد 
هســتیم. یادمان باشد وقتی از فرآیند 
هویت یابی و خودارزیابی نوجوانان 
صحبت می کنیم با ســوال های جدی 
نوجوان رو به رو هســتیم مثل اینکه 
رســالتم چیســت آیا آنچه فهمیدم 
و آموختم درســت اســت این کش 
و قــوس کاوش و در تعامــل بودن با 
همســن و ساالن در شــرایط کرونا 
تحت تأثیر قــرار گرفت و برای یک 
مدت طوالنی این تعامالت به فضای 
مجازی رفت و همــه می دانیم وقتی 
در فضای مجــازی اطالعات منتقل 
می شــود اول اینکه در دسترس بودن 
اطالعات ممکن اســت گمراه کننده 
باشــد و در فرآیند هویت یابی خلل 
ایجاد کنــد و دوم اینکه این ارتباط ها 
چقــدر مگر جای ارتباط حضوری را 

می گیرد.

آســایش گفت: در این شرایط 
بــرای ما ســوال و چالــش این بود 
نوجوانان با این اقتضائات و وضعیت 
تعطیلی مدارس، باشگاه ها و پارک ها 
چــه می کنند البته این را هم بگویم که 
وضعیت پاندمی فضای همدلی و رشد 
و بالندگی را هم ایجاد کرده به هر روی 
ما تحقیقی را در ســطح شهر تهران و 
مناطــق مختلف آغاز کردیم که ببینیم 
کسانی که دغدغه های کرونا و حضور 
در فضای مجازی را تجربه کرده اند چه 
داده هایی به ما می دهند، ابتدا مصاحبه 
با نوجوانــان را آغاز کرده ایم که یک 
مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته بود 
و بعــد به تجزیه و تحلیل مصاحبه ها 

پرداختیم.
وی در پاســخ به این پرســش 
که نتیجــه این تحقیقات چه بود بیان 
کــرد: گزارش ها حاکی از این بود که 
وضعیت کرونا شرایطی را ایجاد کرده 
که یک جا نشــینی نوجوانان بیشــتر 
شده، نوجوانی دوره انرژی و هیجان 
و تحرک اســت و همانطور که گفتم 
تغییرات فیزیولوژی، نوجوان را برای 
تحرک برمی انگیزد و اگر در این مسیر 
خللی ایجاد شود در تحرک هم چالش 
ایجاد می شود کرونا خصوصاً در اوایل 
افراد را به سمت قرنطینه هدایت کرد. 
این مشــاور افزود: کم حوصلگی و 
افســردگی و دل مردگی در نوجوانان 
در این ایام گزارش شد برخی گزارش 
کردند پرخاشگرتر شدیم و تعامالت 
مان با خانواده کمتر شده برخی اعالم 
کردند تعامالت شأن چالشی تر شده 
و برخی گفتند چالش هایی که از قبل 
بوده بهتر شــده نکته این است که در 
دســترس بودن اعضــای خانواده در 
دوران قرنطینه فرصت بیشتری برای 
چالــش ایجاد می کند هــر چند این 
قرنطینه در اوایل کرونا مشاهده می شد 
که حساســیت ها بیشتر از امروز بود. 
االن اغلب دو دوز واکسن را زده اند و 
حضور در اجتماع از ســر گرفته شده 
است. آســایش اظهار کرد: اما در آن 
یک سال اول اضطراب ها بیشتر بود و 
شاهد تعطیلی در فضای کاری بودیم 
و والدین بیشتر در کنار فرزندان شأن 
حضور داشــتند. حال اگر زمینه های 
اختــالالت روانــی و شــخصیتی و 
پرخاشگری و تعارضات از قبل بیشتر 
بود در این ایام چالش های خانواده ها 
بیشتر شــد. ضمن اینکه اگر استقالل 
نوجوان را خانواده پذیرش نداشــته 
باشند بیشتر هم به چالش می خورند 
و ایــن خــودش را در دورهمی ها 

نشــان می دهد در آن زمان ســخت 
گیری ها به انزوای نوجوانان انجامید، 
خانواده های زیادی گالیه داشتند که 
فرزند ما از اتاقش هم بیرون نمی آید و 
سوال این بود که آیا احساس آرامش 
و امنیــت نمی کنند یا بــرای تعامل با 
خانواده مهرورزی الزم را نمی بینند و 

یا ائتالف هایی وجود دارد و....

به گفتــه وی یکی از مقابله های 
نوجوانان فرار به فضای مجازی است 
تــا از ارتباط با خانــواده کمتر کند. از 
طــرف دیگر در ایــن تحقیق بحث 
کاهلی در اصول و اعتقادات اخالقی 

مشــاهده شــد این کاهلــی در ابعاد 
مختلف اثر گذاشــته و توجه ما بیشتر 
به مناســک مذهبی مثل نماز و روزه 
شــده است. باز یکی دیگر از مسائلی 
که در این تحقیق بر آن تاکید شــد آن 
بود که ما در این دوره نوجوانی شاهد 
ریســک پذیری نوجوانان هستیم و 
کارهــای خطرناکی را انجام می دهند 

چون مرگ را از خودشان دور می بینند 
ولی در ایــام پاندمی مفهوم مرگ در 
دســترس شــد و همین باعث فشار 

بیشتری بر نوجوانان شد.
وقتی بــه بحث تفــاوت میان 

دختران و پســران در دوره نوجوانی 
چــه از بعد تأثیری که از کرونا گرفتند 
و چــه آســیب هایی کــه دیدند و یا 
تفریح هایــی که در اختیارشــان بود 
می رســیم، شاید موضوع کمی جای 
بحث بیشتری دارد. آسایش گفت: ما 
به صورت واضحی در شرایط عادی 
هم فضاهای تفریحی و ورزشــی به 

قــدر کافی برای نوجوانــان نداریم. 
برای دختران این مشکل بیشتر است. 
خصوصاً به دلیل بحث های فرهنگی 
و انتظــارات فرهنگــی و نگاهی به 
نقش هــای جنســیتی در دختران در 

جامعه ما، ممکن اســت اساساً درباره 
اوقات فراغت این قشر منفعل تر باشند. 
هرچند در خیلی از مســائل فرهنگی 
تغییرات جدی در دیدگاه های سنتی 
و دختران می بینیم. مثل اینکه االن در 
دانشــگاه ها گوی سبقت را از پسران 
در برخی از رشــته ها ربوده اند. اما در 
شرایط پاندمی در هر صورت به لحاظ 
نبود امکانات تفریحی، دختران بیش از 

پسران آسیب دیدند.
وی ادامه داد: نکته مهم این است 
که اگــر جامعه ما نــگاه به وضعیت 
تفریحی زنان و دختران نداشته باشد، 
ما آســیب جدی می بینیم چرا که این 
دختران نمی تواننــد فرزندان خوبی 
تربیت کنند. مســئله بعدی سالمت 
روان اســت که داشتن سالمت روان 
بــرای دختران ما مهمتر اســت. پس 
نباید نگاه جامعه بین دختران و پسران 
تبعیضی باشــد. حتی به آمار ورزش 
حرفه ای و منظم در بین نوجوانان که 
نگاه کنیم می بینیم که آمار در پســران 
بیشتر اســت. انگار پذیرفته تر است 
که پســران به باشــگاه بروند. سوال 
این اســت که محله های ما چه میزان 
باشــگاه و فضاهای ورزشی دارند که 
دختــران بتوانند بــا آرامش و امنیت 
خاطر آنجا حضور پیدا کنند و با توجه 
به حساســیت ها والدین هم احساس 
امنیت خاطر کنند. تازه همه اینها برای 
قبل از کرونا بود. به کرونا که رسیدیم 
نبود این امکانات برای دختران بیشتر 

دیده شد.
این عضو هیأت علمی دانشگاه 
ادامه داد: در دوران کرونا عدم دسترسی 
نوجوانــان به برنامه های مشــخصی 
برای اوقات فراغت یک آسیب جدی 
بود. ما این را در تحقیقاتمان رسیدیم 
که نوجوانان گزارش می کردند پیش 
از کرونــا دورهمی ها و ورزش منظم 
داشتند. وقتی فعالیت های حضوری 
قطع شد و همه چیز به دنیای مجازی 
رفت عماًل هم نظــم برنامه ها به هم 
ریخــت. نکته این اســت که رفتن به 
دنیای مجازی هم ناگزیر بود. چرا که 
انســان نمی تواند روابط بین فردی را 
ایزوله کند مگر کسانی که اسکیزوئید 
هستند و تمایلی به ارتباط ندارند. همه 
ما انســان ها به تعامــل نیاز داریم و از 
همین نقطه است که برخی اختالالت 
سر می زند مثل اینکه من به قدر کافی 

برای دیگران دوست داشتنی هستم.
آســایش گفت: از این بحث که 
بگذریم برنامه های اوقات فراغت در 
شــرایط عادی جنبه هایی از نیازهای 

روان شــناختی نوجوان را پر می کرد. 
نظریه پردازان زیادی نیازهای اصلی 
انســان را طبقه بندی کردند. گالسر 
می گویــد نیــاز به تفریح یــک نیاز 
تکاملــی برای ما انسانهاســت که در 
گونه هــای دیگر موجودات می بینیم. 
شــیر و پلنگ هم با هــم تعامل دارند 
و ایــن نیاز ژنتیکی و غریزی اســت. 
هرچه سن بچه ها باالتر می رود شکل 
تعامل فرق می کند. اساساً از همه این 
مباحث اســت که یک درمانی به نام 
بازی درمانی که درمانی مؤثر در دوران 
کودکی است، ابداع می شود. وقتی به 
سن نوجوانی می رسیم انگار نوجوان، 

کودک درونش را تعطیل می کند.
این مشــاور گفت: مثاًل اگر مادر 
ســخت گیری داشته باشــد و اجازه 
ندهد که این بخــش فعال بماند. در 
صورتی که بخشــی از نیاز همیشگی 
ما شوخی و شیطنت است. شادابی از 
این بعد شخصیت می آید. اگر درست 
هدایت شود ما را به کامیابی می برد و 
اگر جلوی آن گرفته شود در تعامالت 
خانوادگی صمیمیت ایجاد نمی شود.

پایان بیان کرد: یکی از نکاتی که 
ما به آن بســیار تأکید داریم نقش یک 
معلم خوب در این میان اســت. اگر 
در آموزش و پرورش معلم درســت 
انتخاب شود، دانش آموزی پر انگیزه 
و خالق خواهیم داشــت. الزم است 
که در سیستم آموزشی ما به خالقیت 
توجه شــود و نکته بعد این است که 
الزمه ســالمت روانی در ارتباط بین 
نوجوانان در این دوره شکل می گیرد 
که بتواند با انگیــزه حرکت کند نه با 
ترس. ما شاهد هستیم برخی از دانش 
آموزان به عشــق معلم مهربانشان و 
یا هم کالســی های فعالشــان درس 
می خواننــد و تالش می کنند و حس 
ارزشــمندی که در این روابط کسب 
می کنند باعث می شود الزم نباشد مادر 

مدام بگوید درس بخوان.
این مشاور گفت: اما ما از گوشه 
و کنار می شنویم که معلم های آموزش 
ندیده یا دچار مشــکالت فردی، در 
کالس ها حاضر می شــوند و کسانی 
که انگیزه کافی برای معلمی ندارند در 
این حوزه فعال هستند. پاندمی هم که 
روابط بین فــردی را تحت تأثیر قرار 
داده است. پس شاید الزم است که در 
این بین ما والدین را آگاه تر می کردیم 
که بتوانند انگیزه هــا را در نوجوانان 
تقویــت کنند. به نظر می رســد باید 
سیستم نظارتی در آموزش و پرورش 

هم تقویت شود.
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آرامش های قبل از طوفان؛

نوجوانی دو سوی انزوای 
اجتماعی و فرار به دنیای مجازی

پاندمی کرونا طی دو سال گذشته یکی از تاثیرپذیرترین پدیده های روانی اجتماعی بود که این مساله
در تمام ابعاد زندگی و روانشناختی نوجوانان تاثیرات پیدا و پنهانی گذاشت.

کم حوصلگی و افســردگی و دل مردگی در نوجوانان در این ایام گزارش شــد برخی گزارش 
کردند پرخاشــگرتر شــدیم و تعامالت مان با خانواده کمتر شده برخی اعالم کردند تعامالت 
شــأن چالشــی تر شــده و برخی گفتند چالش هایی که از قبل بوده بهتر شده نکته این است 
که در دســترس بودن اعضای خانــواده در دوران قرنطینه فرصت بیشــتری برای چالش 
ایجاد می کند هر چند این قرنطینه در اوایل کرونا مشــاهده می شــد که حساسیت ها بیشتر از 
امروز بود. االن اغلب دو دوز واکســن را زده اند و حضور در اجتماع از ســر گرفته شده است.


