ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻣﯿﻨﯽ رﺑﺎﺗﯽ را ﺑﺮای ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺳﺎﻟﺨﻮرده ژاﭘﻦ در ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺟﺎده ای ﻣﻌﺮﻓﯽ
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ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ژاﭘﻨﯽ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻣﻮﺗﻮر اﻣﺮوز رﺑﺎﺗﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻧﺎم  Kirobo Miniرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺳﺎﻟﺨﻮرده اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ اﮐﺜﺮﺷﺎن ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﻧﺪ ،از ﻫﻤﺮاﻫﯽ

ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﻗﺪ و ﻗﻮاره ﯾﮏ ﻧﻮزاد در ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ.

اﻣﺎ ﻫﺪف واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ رﺑﺎت ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ روﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ژاﭘﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را
در ﺻﺪر ﻟﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ دﻧﯿﺎ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ اﻣﺎ ،ﺷﻤﺎر

ﺷﻬﺮوﻧﺪان ژاﭘﻦ ﮐﻪ در ﺑﺮﻫﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﻪ در ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﻧﻪ ﻗﺤﻄﯽ و ﺑﯿﻤﺎری ،ﺑﻪ ﻃﺮز ﺑﯽ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪه.
 Fuminori Kataokaﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺗﯿﻢ ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﻣﯿﻨﯽ رﺑﺎت در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺖKirobo Mini :
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ رﻓﺘﺎر ﯾﮏ ﮐﻮدک ﺧﺮدﺳﺎل را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﺪ ﮐﻪ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﯽ ﻗﺮاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در

ﺟﺎﯾﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ ﺣﺮﮐﺎت ﻇﺮﯾﻒ و ﮐﻮﭼﮑﯽ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻇﺮاﻓﺖ و
آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﻧﻮﻋﯽ ارﺗﺒﺎط ﺣﺴﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ و رﺑﺎت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻻزم اﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻢ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﯿﻨﯽ رﺑﺎت ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﻠﮏ زدن ﯾﺎ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن دارد و ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺑﺎ راﻧﻨﺪه ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  392دﻻر از ﺳﺎل آﯾﻨﺪه

در ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﮔﻬﻮاره ﯾﺎ ﺻﻨﺪﻟﯽ را ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ رﺑﺎت
ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺶ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آن را در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ.
در ﻣﻮرد ﺟﻤﻌﯿﺖ ژاﭘﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم آن ﺑﯿﺸﺘﺮ از  65ﺳﺎل ﺳﻦ دارﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﭘﺮﺳﺘﺎر در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺸﺎری ﻣﻀﺎﻋﻒ را ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن وارد ﮐﺮده.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﮐﺮاه دوﻟﺖ ژاﭘﻦ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮان و اﺳﺘﻘﺒﺎل از آﻧﻬﺎ ،ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ و آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮا ﺗﻐﺮی در اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد و اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ژاﭘﻦ ﺗﻼش دارد از ﻃﺮﯾﻖ رﺑﺎت ﻫﺎ ﻃﺮاوت و ﺗﺎزﮔﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﺪ در ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن در ﺳﺎل رﺳﯿﺪه و اﯾﻦ در

ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﻣﺎرﻫﺎی دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،از ﻫﺮ ده زن ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻫﯿﭽﮕﺎه ازدواج ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ
در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻨﺘﯽ ژاﭘﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد در ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب ازدواج ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
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