
 1آموزان تلفن همراه در زندگی دانش تاثیر
 
 

 ، بمبئی. هندوستان2وبسایت موسسه فنآوری ویدیاالنکارمنبع: 

 ۲۰۲۱اول فوریه تاریخ انتشار:  

  حمیدرضا زرنگارمترجم: 

  
 

 شکلی  به هم روز هر  فنآوری به اوج خود رسیده و  .در قرن بیست و یکم همه چیز در اختیار ماست

 ه، تلویزیون، رایانه و خودروهای برقی از جملههمرا تلفن. یابدمی توسعه جدید
توانهد تیییر بزریی در زنهدیی وری میآترین قطعهه یه  فنه انهد. ووچه ههای الهههههلی فنهآورینمونهه

های در حال رشهد در چند دهه اخیر در ابتدا  ترین فنآوریروزمره ما ایجاد وند. تلفن همراه یکی از سهری 
هایی سهاختند  شهد. اما دو دهه بعد، بسهیاری از تودیدونندیان دسهتگاه  اختراع ری و دریافت تماس  برای برقرا

وهه نهه تن ها بهه شهههههمها امکهان برقراری و دریهافهت تمهاس دادو بلکهه امکهان یو، وردن بهه موسهههههی ی، دیهدن 
 شههدن  دسههترس قابل  با.  نمود فراهم  را  دیگر  چیزهای  بسههیاری و  سههتمتی وضههعیت  بررسههیتلههاویر، 

 .مردم دنیا در ی  زمان، ی  یا دو یوشی را با خود همراه دارند از بسیاری همراه، هاییوشی
آموزانی وه در مدارس یا همراه برای دان،  یوشهههیییری ج انی ورونا، داشهههتن  امروزه به ددیل همه

  ادامه و شهروع   آنتین لهورت به  ها آن  درسهی  هایبرنامه زیرا  اسهتو ضهروری  ونندها تحلهیل میوادج

تر، به عنوان جایگزینی ارزان  یوشهههی همراهتاپ یا رایانه بخرند، بنابراین ی   انند دپتونمی همه  .یابدمی
 .ییردجای رایانه را در تدریس آنتین می

ونندو نه ف ط به خاطر دسهههترسههی  همراه دسهههت باال را ایدا می  یوشهههیآموزان با دسهههترسهههی به  دان،
م الههههد سههههریرمی مانند فیلم، بازی،    برای آن از  توانندمی  همچنین  بلکه  وآنتین آموزشههههی  جلسههههات  به

های اجتماعی و نظایر آن ها اسهههتفاده ونند. با توجه به افزای، تعداد واربران تلفن همراه در نسهههل رسهههانه
  ونندمی مبادرت  اسهندترواربر  هایهای تلفن همراه خود در قادب االیکیشهنها به توسهعه نسهخهجوان، شهروت

های مورد  ها شههده و واربرد رسههانهتری سههریرم اسههتفاده از برنامهنیطوال  مدت  دهند  اجازه واربران  به  تا
 .دهندمی افزای، راآموزان استفاده دان،

ها در همان های همراه برای نسهل جدید هم ملهیبت اسهت و هم نعمتو زیرا بسهیاری از این تلفنتلفن
دات بد نسههل جوان مانند  شههوند، بر بسههیاری از عاحال وه برای م الههد آموزشههی و سههریرمی اسههتفاده می

  .یذارندییری و افزای، جرابم سایبری تأثیر می، باجاورنویرافیتماشای 
های جدیدی وه هر روز در ذهن های همراه با اتکای به رشههد روزافزون نفوذ اجتماعی و ایدهیوشههی

تواند وسهیله خوبی  همراه می. تلفن  شهگفتی بیافرینندتوانند در دسهتان نسهل جوان شهود، میجوانان ادیدار می
آموزان به تلفن همراه اندازی وسههب و وارهای جدید آنتین باشههد. عتوه بر آن دسههترسههی دان،برای راه

 .است شده ادکترونیکی آموز، هایشروت تلاعدی رشد  آسان است وه این خود موجب

توانند  می  انددارند یا به دنبال شهیلووار مشهاب ی   افرادی وه وسهب  3هایی مانند دینکدینبا وم  سهایت
 .راه خود را در مسیر شیلی بیابند
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 در   ههای همراه برای حضهههههور آسهههههانییری از تلفنب ره  ،آموزان عتقمنهد بهه تحلهههههیهلبرای دان،

و سهت تلفن همراه در دسهت شهما.  اسهت  مفید  بسهیار مربیگری  هایوتس  و هاوادج  مدارس،  آنتین  هایوتس
 شهروتتوانید در هر جا وه باشهید در جلسهات آموزشهی ها آسهان ورده اسهت. شهما میبرای تودهیادییری را  

 .ونید
 جا  تربی، تحلهههیل  از  دالیلی به  بنا ایر  وه وندمی  فراهم  واریران  برایتلفن همراه این امکان را هم  

 از وه  وودوی از  شهودو  آموزدان،  تواندمی  وسهی هر  بنابراین.  دهند تحلهیل  ادامه  طریق  بدین  باشهند،  مانده

ای وه آماده اسهت زمان و اول وند تا فردی شهالل و حرفهمی  یادییری  به شهروع  مدرسهه  سهنین در  اول  روز
 .یذاری وندخود را برای تکمیل تحلیتت ناقص خود سرمایه

 .بودییری هم م م  آموزان حتی قبهل از همههاسهههههتفهاده از تلفن همراه برای آموز، در زنهدیی دان،
برداری  های همراه خود برای یادداشههههتیوشههههیهای والذی، از  توانند به جای ت یه وایآموزان میدان،

تهاپ یها رایهانهه در تر از همهه، وقتی دهپاسهههههتفهاده وننهد و وهارههای تح ی ی خود را راحهت تر انجهام دهنهد. م م
 .اندهای همراه در انجام تح یق برای ی  اروژه بسیار راحتیوشیدسترس نباشد، 

اطمینهان یفهت  توان بهاییری، میاونون بها انت هال از آموز، آفتین بهه آموز، ادکترونیکی بهه ددیهل همهه
انهد، حتی در دنیهای اس از وهه برخی از رونهدههایی وهه توسهههههط التفرم آموز، ادکترونیکی تنظیم شهههههده

های آنتین، اسهتفاده از هایی مانند اسهتفاده از فرم یویل برای تسهتییری نیز باقی خواهند ماند. یرای،همه
 .دانهای دیجیتال و جلسات از ای، ضبط شده از این قبیلیادداشت

 طور به  همراه یوشههی  داشههتن  ب  دان، متنوع شههده و یکی از مناب  آماده اینترنت اسههت.اامروزه من

  اییونه  به و  ونند بررسهی  ترونندهسهریرم روشهی  به را  چیزها  تا وند وم   آموزاندان،  به  تواندمی مسهتمر
معلم آموز، داده شه  و تردید به وز در مورد چیزی وه آمدان، ذهن در ایر.  ییرند  فرا را  مطادب سهری 

 .وند برطرف یویل به مراجعه با  تواند بتفالله ش  خود راوجود آید، وی می

 دیگر  عبهارت  بهه   آموزان وجود دارد.برای دان،  4ههای وهاربردی زیهادی در اپ اسهههههتوربرنهامهه

ضهههعیف اسهههت وم  بگیرد.  ها در آن بحثی وه در برخی زمینهم  برای  برنامه ی   از  تواندمی  آموزدان،
شهههده در دهند از جلسهههات از ای، ضهههبطآموزان این روزها ترجیح میاند. دان،ها رایگاناوثر این برنامه

روید، حتی  همراه خود را در هر جا وه می  یوشههیتوانید  شههما می  تر چیز یاد بگیرند.م ایسههه با وتاب بی،
 .ونیدزمانی وه در تعطیتت هستید، با خود جابجا 
های ازشهکی برای حمایت از سهتمت جوانان دهد وه برنامهدر ارتباط با سهتمت، تح ی ات نشهان می

  دسههتگاه  ی ها باید در سههاعات مدرسههه تیز قابل دسههترسههی باشههند.  اند، همانند مدیریت دیابت. برنامهم م
 .وندبه وار ییردو معجزه می را آن درستی به آموزدان، وه زمانی همراه یوشی

 از  حیاتی  جنبه ی   دیجیتال  سهواد  های همراه بسهیاری از عملکردهای م م را انجام می دهند.یوشهی

  یادییری  چنین از  حمایت  در  توانندمی  همراه  هاییوشهی دهدوهمی  نشهان  تح ی ات  و  اسهت  جوانان  تحلهیل
 .باشند داشته ن ،

بگیرند، با این هدف وه بتوانند به طور موثر ها یاد  آموزان توسههط این دسههتگاهاین م م اسههت وه دان،
ونند  آموزان و واددینشههان ایجاد میها ارتباطی بین دان،یوشههی  این همچنین در نیروی وار مشههاروت ونند.

 . دندار آنانوه ن ، م می در تضمین امنیت 
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