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اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺣﺴﺎس ﺷـﻤﺎ را ﻣﯽداﻧﺪ؛ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺻﻮرتﺗـﺎن

از ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ورود اﺑﺰارﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ و ﺑﺎ ورود
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ اﯾﻦ رده از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﯾﮑﯽ از ﺟﺪیﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت ،اﻧﺘﻘﺎل اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ راﻧﺎ ال ﮐﺎﻟﯿﺒﻮی ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ آن را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .ال ﮐﺎﻟﯿﺒﻮی و ﮔﺮوه وی ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار
ﺻﻮرت در ﺑﺮوز اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهای ﻣﺘﺸﮑﻞ از  12ﻣﯿﻠﯿﺎرد از اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ
اﺣﺴﺎﺳﺎت اﻧﺴﺎن را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ .آنﻫﺎ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ روی ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ
ﺣﻤﻠﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد و در ﻟﺤﻈﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﺨﺺ را ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری را ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ال
ﮐﺎﻟﯿﺒﻮی ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪﺻﻮرت راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن دﻧﯿﺎ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ
و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ .ال ﮐﺎﻟﯿﺒﻮی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،دوﺑﺎره آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﺳﺨﻨﺮان :راﻧﺎ ال ﮐﺎﻟﯿﺒﻮی
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ 11 :دﻗﯿﻘﻪ و  4ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ :ﻣﯽ 2015
ﮐﻠﯿﺪواژه ﺟﺴﺖوﺟﻮHow you feel :
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲTEDWomen 2015 :
ﻫﺮ روز اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را از ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﺤﻮه ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﮐﺴﺐوﮐﺎر و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
و ﺑﺰرگ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺎ ﺣﺘﯽ روی ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .ﻣﺎ ﻗﺮار ﺑﻮد در
دﻧﯿﺎﯾﯽ ﭘﺮ از ﻣﺤﺒﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﭘﯿﺎمﻫﺎ ﺧﺘﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﻧﯿﺎی ﻣﺎ ﺧﺎﻟﯽ از
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻢ و اﺣﺴﺎﺳﺎت را ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺧﻮد ﻋﺠﯿﻦ ﺳﺎزم.
ﻣﻦ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در اﯾﻦ راه ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻢ .در ﻣﺼﺮ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻮدم و ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ
ﺑﺮای ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی ﭘﺬﯾﺮش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﮐﺎری ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای ﯾﮏ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺎزه ازدواج ﮐﺮده اﻧﺠﺎم
دادم .ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮﻫﺮم ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد در ﻣﺼﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،وﺳﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدم و ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن رﻓﺘﻢ .در ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ،
ﻫﺰاران ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ دورﺗﺮ از ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﻣﻦ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻫﺮ اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽام زﻣﺎن ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﻢ
و ﻟﭗﺗﺎپ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ اﯾﺪهای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻦ ﻧﺪارد .ﻫﯿﭻ اﯾﺪهای ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻫﺴﺘﻢ ،روز ﺑﺪی داﺷﺘﻪام،
اﺳﺘﺮس دارم ،ﮔﯿﺞ ﺷﺪهام و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯽاﻧﺪازه آزاردﻫﻨﺪه ﺑﻮد .ﺑﺪﺗﺮ از آن ،وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهام در ﻣﺼﺮ ﺑﻪﺻﻮرت
آﻧﻼﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدم ،ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﻤﺎم اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود .دﭼﺎر ﻋﺎرﺿﻪ دﻟﺘﻨﮕﯽ ﺑﺮای
ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدم و ﺑﻌﻀﯽ روزﻫﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدم ،وﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ داﺷﺘﻢ ﺗﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ را ﺑﺎ آن ﻧﺸﺎن دﻫﻢ
ﺻﻮرﺗﮏﻫﺎی ﮔﺮﯾﺎن ﺑﻮد.
اﻣﺮوزه ﻓﻨﺎوری ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻮﺷﯽ ) (IQﺑﺎﻻﺗﺮی دارد ،وﻟﯽ ﻫﻮش اﺣﺴﺎﺳﯽ ) (EQﻧﻪ؛ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﻫﻮش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ وﻟﯽ ﻧﻪ

ﻫﻮش ﺣﺴﯽ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺧﻮب ﺑﻮد اﮔﺮ ﻓﻨﺎوری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺎ را درک ﮐﻨﺪ؟ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﺪ اﮔﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ درک ﻣﺎ و واﮐﻨﺶ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آن ﺑﻮدﻧﺪ ،درﺳﺖ ﻫﻤﺎن
ﻃﻮر ﮐﻪ ﯾﮏ دوﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻣﻦ و ﮔﺮوه ﻣﻦ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ ﺳﻮق داد ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ و ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﻣﺎ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن ﺑﻮد.
ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن ﯾﮑﯽ از ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی اﺣﺴﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻟﺬت ،ﻫﯿﺠﺎنزدﮔﯽ ،ﻫﻢدردی و ﮐﻨﺠﮑﺎوی از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در ﻋﻠﻢ اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺘﺤﺮک ﺻﻮرت ﯾﮏ
»واﺣﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ« اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،واﺣﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوازده ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ ﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ اﺻﻠﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪن اﺳﺖ .ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ واﺣﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﻬﺎر
اﺳﺖ؛ »اﺑﺮو« .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﺑﺮوﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻢ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪای ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  45ﻋﺪد از اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﯾﻢ و اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﯿﺶ از ﭼﻨﺪ ﺻﺪ اﺣﺴﺎس را
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
آﻣﻮزش ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺮای ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت دﺷﻮار اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ و
ﻇﺮﯾﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﻠﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺒﺨﻨﺪ و ﻧﯿﺸﺨﻨﺪ .اﯾﻦ دو ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
وﻟﯽ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ.
ً
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ ﭘﻮزﺧﻨﺪ اﻏﻠﺐ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ .وﻟﯽ واﻗﻌﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو رﻓﺘﺎر
ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮد.

ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ؟ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺧﻮد دهﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺻﻮرت ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ را دادﯾﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻟﺒﺨﻨﺪ
زدن ﺑﻮدﻧﺪ؛ از ﺳﻨﯿﻦ ،ادﯾﺎن و ﺟﻨﺴﯿﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن .ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﻧﯿﺸﺨﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ .ﭘﺲ از آن ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را روی ﺻﻮرت ﻣﺎ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﺮد و ﯾﺎد
ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻤﺎم ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺸﺘﺮک و ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺸﺨﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻇﺮﯾﻔﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ .دﻓﻌﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﺻﻮرت ﺟﺪﯾﺪ را دﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﮐﻪ »آﻫﺎ ،اﯾﻦ ﯾﮏ ﻟﺒﺨﻨﺪ اﺳﺖ«.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻧﻤﺎﯾﺶ آن ﺑﻪﺻﻮرت زﻧﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻦ ﯾﮏ داوﻃﻠﺐ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ً ﺑﺎ
ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز دارم .ﮐﻠﻮﯾﯽ داوﻃﻠﺐ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﻃﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺎ از ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در  MITﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ دادﯾﻢ و ﮔﺮوه ﻣﻦ ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ
ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری را ﺑﻪ اﺑﺰاری ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ آن را در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﺎ
آن را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻮﺗﻮر اﺣﺴﺎس آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ روی ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ
آیﭘﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺻﻮرت ﮐﻠﻮﯾﯽ را ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده اﺳﺖ و ﻧﻘﺎط ﻣﻬﻢ روی ﺻﻮرت آن ﻣﺜﻞ
اﺑﺮوﻫﺎ ،ﭼﺸﻢﻫﺎ ،دﻫﺎن و ﺑﯿﻨﯽ وی را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت وی را ﻧﯿﺰ ﺗﺸﺨﯿﺺ
دﻫﺪ؟ ﺑﮕﺬارﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه را ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻠﻮﯾﯽ ﻣﯽﺧﻨﺪد ،ﺳﺘﻮن ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﺑﺎﻻ
ﻣﯽرود .ﺣﺎﻻ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﮐﻠﻮﯾﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺣﺴﺎس دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آن
را ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارد.
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  12ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻘﻄﻪ از اﺣﺴﺎﺳﺎت را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮدهاﯾﻢ .اﯾﻦ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده اﺣﺴﺎﺳﺎت در دﻧﯿﺎ
اﺳﺖ .ﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را از  9/2ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺻﻮرت از  75ﮐﺸﻮر در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ و از وﯾﺪﯾﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻗﺒﻮل ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را در آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﯾﻢ .اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻫﺮ روز ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و از
اﯾﻦﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت را در اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ ،ﺑﯽاﻧﺪازه ﻫﯿﺠﺎنزده ﻫﺴﺘﻢ.

درباره سخنران
رانا ال کالیبوی ،مؤسس شرکت  ،Aﬀectivaدانشجوی  MITاست که به دنبال وارد ساختن هوش
احساسی به تجربیات دیجیتال ما است .ال کالیبوی گروه تحلیل احساسات شرکت را راهبری میکند
که مسئول توسعه الگوریتمهای درک احساس و دادهکاوی بزرگترین پایگاه دادههای احساسی است.
تاکنون او و گروه تحت راهبری وی 12میلیارد نقطه دادهای احساسی را از  9/2میلیون تصویر
ویدیویی از داوطلبانی از  75کشور دنیا استخراج کردهاند .پلتفرم ایجاد شده توسط ال کالیبوی
و گروه وی را بسیاری از شرکتهای موجود در فهرست صد شرکت برتر جهان بهمنظور اندازهگیری
میزان مشارکت مصرفکنندگان مورد استفاده قرار دادهاند و در حوزه برنامههای سازمانی،
سرگرمی ،ارتباطات ویدیویی و تحصیلات آنلاین به احساس پیشرو و پیشگام مجهز است .مجله
»کارآفرین« ال کالیبوی را یکی از »هفت زن قدرتمند که باید در سال  2014مد نظر داشت«
معرفی کرده و نشریه  MIT Technology Reviewوی را در فهرست  35مخترع برتر زیر  35سال
قرار داده است.

ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪاﯾﻢ؟ ﺟﻨﺴﯿﺖ .دادهﻫﺎی ﻣﺎ ﭼﯿﺰی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﻣﻈﻨﻮن ﺑﻮدهاﯾﺪ .زﻧﺎن
در ﺑﺮوز واﮐﻨﺶﻫﺎی اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﺮﺗﺮ از ﻣﺮدان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﯽﺧﻨﺪﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻨﺪه آنﻫﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،در اﻣﺮﯾﮑﺎ زﻧﺎن  40درﺻﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻣﺮدان واﮐﻨﺶ اﺣﺴﺎﺳﯽ دارﻧﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﯾﻦ
ﻋﺪد ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .از ﺣﯿﺚ ﺳﻦ ،ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی  50ﺳﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ  25درﺻﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽﺗﺮ از اﻓﺮاد ﺟﻮانﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
زﻧﺎن در دﻫﻪ دوم زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻣﺮدان در ﻫﻤﺎن ﺳﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻨﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ازدواج ﺿﺮوری
ﺑﺎﺷﺪ .آنﭼﻪ ﻣﺎ را ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺗﻌﺠﺐزده ﮐﺮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺑﺰارﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،در ﺣﺎل ﺑﺮوز واﮐﻨﺶﻫﺎی اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ در ﺣﺎل دﯾﺪن وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﮔﺮﺑﻪ روی ﻓﯿﺲﺑﻮک ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ در زﻣﺎن اﯾﻤﯿﻞ زدن ،ﭘﯿﺎم دادن ،ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ و ﺣﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﺎﻟﯿﺎت در ﺣﺎل ﺑﺮوز واﮐﻨﺶﻫﺎی اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﮐﺠﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد؟ در درک ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ
درک اﺣﺴﺎﺳﺎت .ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻦ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارم.

ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﮏﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﻻت دﯾﮕﺮان را درک و ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺑﺎ
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺷﺪت ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺣﻮزه آﻣﻮزش ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﺎﻻت ﺷﻤﺎ را درک ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﯿﺞ ﺷﺪهاﯾﺪ و
ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﮐﻢ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺣﻮﺻﻠﻪﺗﺎن ﺳﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ .درﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری ﮐﻪ ﯾﮏ
آﻣﻮزﮔﺎر ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺳﺮ ﮐﻼس اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻣﺜﻼ ً ﺳﺎﻋﺖ ﻣﭽﯽ ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﻤﺎ را رﺻﺪ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﻮدروﺗﺎن ﺑﻔﻬﻤﺪ
ﺧﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﯾﺨﭽﺎل ﺑﻔﻬﻤﺪ اﺳﺘﺮس دارﯾﺪ و ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﻗﻔﻞ ﺷﻮد و ﻧﮕﺬارد در ﺧﻮردن زﯾﺎدهروی ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻦ ﮐﻪ
دوﺳﺘﺶ ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ .ﭼﻪ ﻣﯽﺷﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﺑﻮدم ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهام
ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارم؟ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ آنﻫﺎ در ﯾﮏ اﺗﺎق ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم اﺑﺰارﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی اﺣﺴﺎس ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮﻧﺪ و دﯾﮕﺮ روزﮔﺎری را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﯿﺎورﯾﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﺑﺰار دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﻢ ﺧﻮد اﺧﻢ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،از
ﻣﺎ ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﯿﺪ» :اﯾﻦ را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﯽ ،ﻧﻪ؟«

ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ وﺟﻮد ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ و ﻣﻦ و ﮔﺮوه ﻫﻤﺮاﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ را ﺑﺴﺎزﯾﻢ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری را در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار دادﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از
آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﮔﺎﻫﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﯽ در اﯾﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻪ و ﭘﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ
ﮐﺎر روی اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ ﻓﻮاﯾﺪ ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت اﻧﺴﺎنﻫﺎ را درک ﮐﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶﺗﺮ از
ﺿﺮرﻫﺎی ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از آن اﺳﺖ.
از ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ درﺑﺎره ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ .ﻫﺮﭼﻪ زﻧﺪﮔﯽﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ و ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺷﺪن ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ،ﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن دوﺑﺎره اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد در ﺟﻨﮕﯽ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ از ﭘﻴﺶ
ﺑﺎﺧﺘﻪاﻳﻢ .ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻼش ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن دارم ،وارد ﮐﺮدن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده روزاﻧﻪ و ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﺗﺮ
ﮐﺮدن آنﻫﺎ اﺳﺖ .ﻫﺪف ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ،دوﺑﺎره ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ.
ﺑﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﻓﻨﺎوری ﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﻃﻼﯾﯽ را دارﯾﻢ ﺗﺎ ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎل ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎل ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎن را ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ.
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