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 گلسـا ماهیـان

رفتارهای آنالین کودکان چگونه است؟

در حـال حاضـر شـرایط به شـکلی تغییر کرده اسـت کـه کـودکان از همان سـنین اولیه، 
بـه جـای ایـن کـه بـا اسـباب بازی هـای معمولی بـازی کنند، یـک موبایـل یـا تبلت در 
دسـت می گیرنـد و پـا بـه پـای بزرگتر هـا بـا ایـن ابزار هـا سـرگرم می شـوند. بسـیاری 
از پـدرو مادر هـا زمانـی کـه اسـتفاده بی رویـه خـود از ابزار هـای دیجیتـال را می بیننـد 
فکـر می کننـد دارای کودکـی باهـوش و بااسـتعداد هسـتند در صورتـی کـه الزم اسـت 
حواسـمان بـه برخـی از موضوعات باشـد و بـا تهدید هایی که در این سـبک رفتـار وجود 
دارد، آشـنا شـویم. اکنـون زمانـی اسـت کـه کـودکان در حـال آمـاده شـدن بـرای آغاز 
سـال تحصیلـی هسـتند، والدیـن نیز بایـد آمادگی این را داشـته باشـند که ممکن اسـت 
فرزندانشـان زمـان بیشـتری را بـرای گذراندن در اینترنـت صرف کنند. فهمیـدن این که 
کـودکان در دنیـای آنالیـن چه کار می کنند و ممکن اسـت بـا چه خطراتی مواجه شـوند 
بـه والدیـن کمـک می کنـد تـا بتواننـد از فرزنـدان خـود محافظت کننـد. نتایجـی که از 
Growing Up Online - Connected Kids بر اسـاس تحقیقـات البراتوار کسپرسـکی 

و iconKids&youth حاصـل شـده اسـت نشـان می دهد که پسـران و دختـران بین رده 
سـنی 8 تـا 16 سـال رفتار بسـیار متفاوتـی را در اینترنت دارنـد، این بدان معنی اسـت که 
روش هـای مختلفـی بـرای در امـان نگه داشـتن آن ها نیاز اسـت. دختران تمایـل زیادی 
بـرای اسـتفاده از گوشـی های هوشـمند دارنـد ایـن در حالـی اسـت کـه پسـران ترجیح 
می دهنـد بازی هـای رایانـه ای و کنسـول های بـازی را انجام دهنـد. به طور کلـی اعتیاد 
پسـران بـه بازی هـای رایانه ای بسـیار زیاد اسـت. اسـتناد از فعالیت های روزانـه کودکان 
نشـان می دهـد که دختـران ارتباط در شـبکه های اجتماعـی و پیام های فـوری را هنگام 
اسـتفاده از اینترنـت در اولویـت قـرار می دهنـد. ارجحیت دختـران برای برقـراری ارتباط 
اغلـب تمـاس و بیشـتر پیـام می باشـد که بـا ایـن اوصاف عالقـه بیـش از حـد آن ها به 

گوشـی های هوشـمند تعجب آور نیسـت.
احتمـاال به خاطـر اجتماعی بودن آن هـا، دختران تمایل بیشـتری بـرای انتخاب اعضای 
خانـواده و یا دوسـتان بیشـتر بـه عنوان یـک منبع اطالعـات دارنـد در حالی که پسـران 
بیشـتر بـه اخبـاری کـه در اینترنـت می بیننـد، اعتمـاد می کننـد. بـه طـور کلی پسـران 
بیشـتر از دختـران فکـر می کننـد کـه چگونـه از اینترنـت اسـتفاده و چگونـه در دنیـای 
آنالیـن از خـود محافظـت کننـد. ضمنـا، طبـق بررسـی ها پسـران کمتـر از دختـران در 
اینترنـت دچـار ممنوعیـت می شـوند. آن هـا بسـیاری از اطالعـات شـخصی خـود را در 
اینترنـت نمایـان می کننـد و تظاهـر بـه مسـن تر از آنچـه واقعا هسـتند، می کننـد. آن ها 
همچنیـن سـعی می کنند کنترلـی که از جانـب والدین بر روی دستگاه هایشـان می شـود 
را دور بزننـد و فعالیت هـای خـود را از والدینشـان پنهـان کننـد و در همیـن رابطـه خـود 
فرزنـدان اعتـراف کرده اند که دسترسـی پسـران به محتوایـی که برای کودکان مناسـب 
نیسـت، بسیار بیشـتر از دختران اسـت. توصیه Andrei Mochola رئیس کسب و کار در 
البراتـوار کسپرسـکی بـه این گونه اسـت: "تحقیقات نشـان می دهد که والدیـن فرزندان 
پسـر بایـد توجه بیشـتری نسـبت به فعالیت هـای آنالین فرزندشـان داشـته باشـند. این 
والدیـن به اسـتفاده از سیسـتم کنترل والدیـن به روز نیـاز دارند زیرا کـه نمی توانند از کنار 
فرزنـدان خـود به راحتـی بگذرند در حالـی که ممکن اسـت خطرات غیر قابـل پیش بینی 
آن هـا را تهدیـد کنـد. بـه عنـوان مثـال بازی هایـی هسـتند کـه بـرای کـودکان در نظر 
گرفتـه نشـده و تمـام بازی ها برای فرزندان مناسـب نیسـتند. در همین حـال والدینی که 
فرزنـدان دختر دارند و نیاز اسـت توجه بیشـتری نسـبت بـه برقراری ارتبـاط آنالین آن ها 
داشـته باشـند. شـبکه های اجتماعی و مسـنجر ها اغلب توسط شـخصیت های مشکوک 

بـا اهـداف مخرب اعتمـاد کـودکان را جلـب می کنند".

بعضـی اوقـات یـک ایـده بسـیار سـاده کـه در ذهـن 
مـا بـه وجـود مـی آیـد، می توانـد در جهـان مجـازی 
اینترنتـی منجـر بـه ایجـاد پایگاهی شـود کـه هزاران 
موفقیـت  و  کـرده  جلـب  خـود  سـوی  بـه  را  کاربـر 
همـراه  بـه  خـود  بنیان گـذاران  بـرای  را  بسـیاری 
داشـته باشـد. یکـی از ایـن ایده هـای بسـیار جالـب 
کـه منجـر به ایجـاد یـک نمایشـگاه عکـس مجازی 
 Ben سـیلبرمن بـن  توسـط  کـه  بـود  ایـده ای  شـد، 
سـال  تـا  و  شـد  داده   2009 سـال  در   Silbermann

2010 بـه مرحلـه اجـرا درآمـد. هنـوز هم بسـیاری از 
افـراد زیـاد با پایگاهی که توسـط او ایجاد شـده اسـت 
آشـنایی ندارند. شـاید شـما هم اسـم pinterest را تا 
بـه حـال نشـنیده باشـید. در حقیقـت pinterest یک 
پایـگاه اینترنتـی اجتماعـی بـرای به اشـتراک گذاری 
عکـس اسـت کـه نـکات جالبـی در مـورد آن وجـود 
دارد از جملـه ایـن کـه ایـده اولیـه کـه بـرای ظاهـر 
گرافیکـی آن در نظـر گرفتـه شـده، از یـک تابلـوی 
حـال  بـه  تـا  حتمـا  اسـت.  آمـده  معمولـی  اعالنـات 
تابلو هـای بـزرگ اعالناتـی کـه کاغذ هـای مختلـف 
بـا رنگ های متفـاوت با سـوزن روی آن ها چسـبانده 
می شـود را دیده ایـد. ایـن تابلو هـا عموما از دور شـبیه 
بـه یـک تابلـوی کاغذ رنگـی بزرگ بـه نظـر خواهند 
رسـید و اکنـون ایـن تابلـوی رنگـی در یـک محیـط 
مجـازی مقابـل چشـم کاربـران قـرار گرفتـه اسـت و 
بـه ایـده ای برای ایجـاد یک پایـگاه اجتماعـی بزرگ 
تبدیـل شـده اسـت. ایـن پایگاه بـه دلیل داشـتن یک 
محیـط سـاده و بسـیار جـذاب، مـورد عالقـه کاربران 

قـرار گرفتـه اسـت و اکنـون هـر فـردی می توانـد بـا 
هـر سـلیقه و عالقـه ای کـه باشـد کار های شـخصی 
خـود و عکس هایشـان را بـه اشـتراک بگذارنـد. برای 
عضـو شـدن در ایـن پایـگاه بایـد در لیسـت انتظـار، 
منتظـر بمانیـد تـا برایتـان دعوتنامـه ارسـال شـده یا 
ایـن کـه از طریـق شـبکه های اجتماعی ماننـد توئیتر 
یـا فیـس بوک یـک محیط کاربـری برای خـود ایجاد 
مـوارد  ایـن  از  گذشـته  شـوید.  وارد  آن  بـه  و  کـرده 
محدودیت هـای دیگـری هم بر سـر راهتان قـرار دارد 
کـه فکـر نکنیـد با یـک پایـگاه مجـازی عادی سـرو 
کار داریـد. عکس هایی کـه در این پایگاه به اشـتراک 
می گذاریـد بایـد یـا متعلـق به شـخص خودتان باشـد 
یـا ایـن کـه دارای یـک منبع اصلـی بـوده و انتظار آن 
در اینترنـت ممنوعیتـی نداشـته باشـد. در زمـان آپلود 
هـر عکـس، منبـع آن هـم بایـد مشـخص شـود و به 
ایـن ترتیـب می تـوان گفـت کـه ایـن پایـگاه ماننـد 
سـایتی اسـت که بـرای شـما تبلیغـات مجانـی انجام 
مصاحبـه ای   startupgrind.com سـایت می دهـد. 
راه انـدازی  بـه  مـورد  در  سـایت  ایـن  مدیـر  بـا  را 
کسـب و کار اینترنتـی انجـام داده اسـت کـه در ادامه 

می خوانیـم.

J    شـاید بهتر باشـد کـه قبـل از هر چیزی 
کمـی در مـورد تفاوت هـای pinterest با دیگر 

سـایت های مجازی صحبـت کنید.
 ایـن سـایت برای اسـتفاده عموم طراحی شـده اسـت، 

می گیریـد  تصمیـم  االن  همیـن  کـه  کنیـد  تصـور 
کـه دکـور منزلتـان را عـوض کنیـد. در همیـن لحظه 
می توانیـد اطمینـان داشـته باشـید کـه بیـش از هـزار 
مـدل مختلـف عکـس داخـل سـایت اسـت کـه شـما 
می توانیـد بـرای ایـن کار از آن هـا ایـده گرفتـه و حتی 
بـا کارشناسـانی کـه در ایـن زمینـه فعالیـت می کننـد 
مشـورت هـم داشـته باشـید. این ماجـرا بـرای هر چیز 
دیگـری هـم کـه فکـر کنیـد وجـود دارد، بـه عنـوان 
ماشـین،  کیـف،  کفـش،  لبـاس،  مـدل  بـرای  نمونـه 
دوچرخـه، فیلـم، کتـاب یا هـر چیز دیگری که دوسـت 

داشـته و بـه آن نیـاز داشـته باشـید.

J    هـدف اصلـی شـما از راه انـدازی ایـن 
سـایت چـه بـوده اسـت؟

 مـا سـعی کردیـم کـه ایـده ای را مطـرح کنیـم کـه با 

اسـتفاده از آن بتـوان تمـام مـردم جهـان را بـه دلیـل 
عالقـه  آن  بـه  مشـترک  صـورت  بـه  کـه  چیز هایـی 
سـال   6 از  بعـد  البتـه  کنیـم.  وصـل  هـم  بـه  دارنـد، 
می تـوان گفـت که در حـال حاضر بیشـترین مخاطبان 
و اعضـای مـا را خانم هـای خانـه دار تشـکیل می دهند 
و ارتبـاط بسـیار خوبـی را از طریـق ایـن پایـگاه با هم 

کرده انـد. برقـرار 

J    راه انـدازی کسـب و کار اینترنتی آسـان 
است؟

 بـه نظـر من کار هـای اینترنتـی به یک صنعـت تبدیل 
شـده اند و هیـچ گاه نمی تـوان به اسـتراتژی مشـخصی 
بـرای موفقیـت در کار هـای اینترنتی دسـت پیـدا کرد. 
مـن دیده ام که بعضـی از افـراد از راه و رمز موفقیت خود 
صحبـت می کننـد امـا نظر شـخصی من این اسـت که 
تـا یک کار را شـروع نکنید و وارد آن نشـوید نمی توانید 

کـه به رمـوز موفقیت در آن دسـت پیـدا کنید.

J   چرا از گوگل جدا شدید؟ 
 مـن در آن جـا در بخش فـروش و فعالیت هـای آنالین 
کار می کـردم و بـه جایـی رسـیدم کـه کار در آن جـا 
برایم مشـکل شـد ایـن بود که جدا شـدم و قبـل از این 
کـه pinterest را بـه راه اندازیـم روی اپلیکیشـن های 
آیفـون کار می کـردم امـا اکنـون یـک تیـم 20 نفـره 
تشـکیل داده ام کـه در بخش هـای مهندسـی، طراحی 
و اجتماعـی و تحقیقـات کنار یکدیگـر کار می کنیم. به 
نظـر مـن امـکان ندارد کـه کاری بـه موفقیت برسـد و 
حاصـل تالش یک نفر باشـد، همیشـه عامـل موفقیت 
یـک فعالیـت اینترنتی، داشـتن یـک تیم خوب اسـت.

 در حقیقت pinterest یک پایگاه اینترنتی اجتماعی
 برای به اشتراک گذاری عکس است

قاب عکس اینترنتی
pinterest مصاحبه با بن سیلبرمن، مدیر سایت

650 هزار تومان


