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درﺻﺪ از ﮐﺎرﺑﺮان آﯾﻔﻮن ﻫﺎی اﭘﻞ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ از دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ ﺳﯿﺮی ) (Siriدر ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی

ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﺘﯽ در ﺣﻀﻮر دﯾﮕﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

آﻣﺎر ﮐﻤﺘﺮ از  ۳درﺻﺪی اﻓﺮادی ﮐﻪ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺣﻀﻮر دﯾﮕﺮان اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﻫﻨﻮز ﺑﺎ »ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎ« ﺧﻮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻮق

در ﻃﯽ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎزار آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ،ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ درﺻﺪ ﻣﺬﮐﻮر )ﻣﯿﺰان اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ( در ﻣﯿﺎن
ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺎو ) (Google Nowو ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ) (Cortanaﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

 ۲۰درﺻﺪ از ﺳﻮال ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن دﻟﯿﻞ اﻣﺘﻨﺎی ﺧﻮد از اﯾﻦ ﮐﺎر را »راﺣﺖ ﻧﺒﻮدن ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎ در
ﺣﻀﻮر دﯾﮕﺮان« ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﺧﺠﺎﻟﺖ آور و ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی

ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.

ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺸﺎن در ﺣﻀﻮر

ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )ﺣﺪود  12درﺻﺪ( .از آن ﺳﻮ ،ﻧﺮخ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺮی در ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ  62درﺻﺪ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  37درﺻﺪ از اﻧﺪروﯾﺪی ﻫﺎ در داﺧﻞ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮔﻮﮔﻞ
ﻧﺎو ﻣﯽ روﻧﺪ.
در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻮق ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺧﻮد راﺣﺖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ دور از ﻧﺰاﮐﺖ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪن دﺳﺘﯿﺎرﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻧﺤﻮه ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ
زﯾﺎدی اﯾﻦ ﺣﺲ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

