اﯾﺪهای درﺳﺖ ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎه!؟

روﺑﺎﺗﯽ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦﺗﺮ از اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ!

ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪی ﺗﺎچ ﭘﻮﯾﻨﺖ ﮔﺮوپ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﯾﮏ روﺑﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ را وﯾﮋه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ در ﻧﮕﺎه اول اﯾﻦ اﯾﺪه ﺟﺎﻟﺐ ﯾﺎ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ را در ﺧﻮد
ﻣﺴﺘﺘﺮ دارد .اﻟﻘﺎی اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﮐﻪ روزﮔﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ آرزو و ﻣﻌﻤﺎ ﺑﺮای داﻧﺸﻤﻨﺪان در آﻣﺪه ﺑﻮد،
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی از روﺑﺎتﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﮑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ روﺑﺎتﻫﺎی ﺑﺎﻫﻮشﺗﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ آن ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ؟ ﯾﺎ ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﻫﯿﻮﻻﻫﺎﯾﯽ را ﺧﻠﻖ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ دوﺳﺖ دارﯾﻢ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را درون آﺗﺶ ﻓﺮو ﺑﺮﯾﻢ؟
 Touchpoint Groupﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﺣﺎل ﻃﺮاﺣﯽ روﺑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪﺗﺮ از ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .روﺑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ روﺑﺎت ﺣﺘﯽ از راﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺎﻧﺪن ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﮔﺮوﻫﯽ از دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاران را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻋﺼﺒﯽﺗﺮ اﺳﺖ .ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس اﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ .آن ﭼﻨﺎنﮐﻪ  Australian Business Reviewﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ Touchpoint
در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺸﻒ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎل ﮐﺎر
اﺳﺖ .ﺑﺮای آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺰاک آﺳﯿﻤﻮف آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﮐﺎرﻫﺎی او ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺎﻟﺐ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ ﭘﺮوژه  Radiantﻧﺎم دارد .در ﮐﺎرﻫﺎی آﺳﯿﻤﻮف Prime Radiant ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد اﻧﺴﺎنﻫﺎ در
آﯾﻨﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد؟ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﺪه ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﻨﯿﻦ روﺑﺎﺗﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ
اﯾﺪه در ﻧﮕﺎه اول ﺧﻨﺪهآور ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ روﺑﺎت ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ ﭼﺮا ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﻏﯿﺮﺷﻔﺎف ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ روﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎچ ﭘﻮﯾﻨﺖ
ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ را ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﻮض ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ و اﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎری ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را در
ﺑﺎﻧﮏاﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت آﭘﻠﻮد ﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎر دارد و ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺗﮑﺮاری ﮐﻪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد آﻏﺎزﮔﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ
ﺣﺬف ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ.
ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ روزه ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺳﯿﻞ آﺳﺎی دادهﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺖ و ﯾﮏ ﺟﻬﻨﻢ واﻗﻌﯽ از دادهﻫﺎ را ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﯽآورد .ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از دادهﻫﺎ آنﭼﻨﺎن رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ
اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ درﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  Radiantوارد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
اﺳﺘﯿﻮن ﻫﺎوﮐﯿﻨﮓ و دﯾﮕﺮان ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﺸﺪار دادهاﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻃﻮریﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اذﻋﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رخ

دﻫﺪ .ﭘﺮوژهای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  Touchpointﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺴﻦﻧﯿﺖ ﺧﻮب در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ روﺑﺎت ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ ،در ﻋﻤﻞ
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮی را ﺧﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و ﺧﺸﻢ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ روﺑﺎتﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻪ زودی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺸﻤﮕﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎزی آنﻫﺎ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﻣﺎ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر را دارﻧﺪ .ﺑﻪ زودی روﺑﺎتﻫﺎی ﻣﺎ روز ﺑﺪی را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و اﯾﻦ روز ﺑﺪ
آنﻫﺎ ﺑﺮ روﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ و ﺧﻮد ﻣﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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