ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان :از
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻏﺬای راﯾﮕﺎن درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۶ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۳
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺣﺴﺎب ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ در روز ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ را ﺻﺮف ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع راﻧﺪﻣﺎن ﺷﻤﺎ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ

ﮐﻨﯿﺪ؟

ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﻧﻘﺪر ﺑﺮ روی ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺶ آﻣﻮزان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده ،ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ را وادار ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺮای آن ﺗﺪﺑﯿﺮی ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ .ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻃﺮﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ،

ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑﺎ رﺷﻮه دادن ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آن ﻫﺎ ﺑﯽ ﺧﯿﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯽ روﯾﻪ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه در واﻗﻊ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻏﺬای راﯾﮕﺎن را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Pocket Pointsﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ازای
دﻗﺎﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد را آﻧﻼک ﻧﮑﻨﺪ ،اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ را ﺑﻪ او اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ

ازای ﻫﺮ  ۲۰دﻗﯿﻘﻪ ،ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻣﺘﯿﺎز دﻫﯽ در ﺻﻮرت ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺗﻤﺎم داﻧﺶ

آﻣﻮزان ﯾﮏ ﮐﻼس ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺸﺨﺺ ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد را آﻧﻼک ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪاد اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﭙﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻣﺘﯿﺎزات ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎﻟﺞ،
درﯾﺎﻓﺖ ﻏﺬا و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮑﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺪارس اﯾﺮان ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻣﺮوزی ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ روﯾﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ
اﯾﺮان درﺳﺖ اﺳﺖ و ﯾﺎ راﻫﮑﺎری ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

