ﭼﺮا اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﺶ اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از
آﯾﭙﺪ را ﻧﻤﯽ داد؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ وﻓﺎﻧﮋاد | ﺟﻤﻌﻪ ۲۸ ،آذر ۱۳۹۳
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻓﮑﺮ ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﺰرگ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ در ﺳﻨﯽ
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ آن دﯾﺮ ﺷﺪه ﯾﺎ آﻧﻘﺪر ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻟﺤﻈﻪ ای اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺧﻨﺪه دار ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ی ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎﺳﺖ .ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎن در ﭼﻪ
دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﻣﺤﮑﻤﯽ داﺷﺖ و وﻗﺘﯽ ﻧﯿﮏ ﺑﯿﻠﺘﻮن ،ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر

ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ از وی ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ ﻋﺎﺷﻖ آﯾﭙﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ“ :ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ،ﻣﺎ ﻣﻘﺪار ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ای ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎن در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ را ﻣﺤﺪود ﮐﺮده اﯾﻢ”.
دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮه ﻫﺎی ﺣﻮزه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﻢ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ در دره ی ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن رواج ﺧﺎﺻﯽ دارد و ﺗﻌﺪاد ﮐﺜﯿﺮی از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و
ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ،ﺣﻔﺎﻇﯽ دور ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﯿﭽﻨﺪ ﺗﺎ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دور ﻧﮕﻪ ﺷﺎن دارﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ای
ﺑﻪ ﻧﺎم  Waldrofدر اوس آﻟﺘﻮس وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آن ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﮐﺎرﻫﺎ ﻓﻘﻂ
و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﺸﺮﯾﻪ  The Timesﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺮﯾﺲ اﻧﺪرﺳﻮن ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ  3D Roboticsو ﭘﺪر  5ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ:

ﮐﻮدﮐﺎﻧﻢ ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم را ﺑﻪ ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ﺑﻮدن و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از دوﺳﺘﺎن ﺷﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ… ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﻄﺮات ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را دﯾﺪه اﯾﻢ .ﻣﻦ ﺧﻮدم آن را دﯾﺪه ام و ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﻼ ﺳﺮ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ.
اﮔﺮ اﻋﺘﯿﺎد ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﺗﺒﻠﺖ ،ﭘﯽ ﺳﯽ و دﯾﮕﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دﻻﻟﺘﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در دﺳﺘﺮس ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل ،اﺣﺘﻤﺎﻻ زﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪه
ﺷﺎن را ﺧﺎﻟﯽ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ،ﺧﯿﺎل و ﻓﺎﻧﺘﺰی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﻣﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﮐﻮﭼﻪ و
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ زﻣﺎن ﻣﺎ ﻧﻪ ﻟﭗ ﺗﺎپ و ﺗﺒﻠﺘﯽ ﺑﻮد و ﻧﻪ

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی .ﻣﺎ از ﺣﺮﮐﺎت دﯾﮕﺮان آﻣﻮﺧﺘﯿﻢ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﯾﻢ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ
ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ اﻃﺮاف ﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﯾﻢ ﮐﻪ در
ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻮد.
ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎرآﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮان ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻣﺎ ﺑﺎ
اﺳﻨﭙﭽﺖ ،واﯾﺒﺮ ،واﺗﺰاب و دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ راه ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط را از ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺎ ﮐﻨﺪی
ﮐﺮاش ،ﺗﻤﺎم اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺷﺎن را ﺑﺎ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮک ﺷﺎن ﮐﻤﮑﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﺣﻖ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را در ﻗﺒﺎل ﮐﻮدﮐﺎﻧﺶ داﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﻓﻌﻪ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻣﯿﺰان ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده را ﻫﻢ در ﮔﻮﺷﻪ ذﻫﻦ ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

