ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ و ﺑﺮﻗﮑﺎری؛ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ از
ﺟﺎﻧﺐ رﺑﺎت ﻫﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۶ ،آذر ۱۳۹۶
رﺑﺎت ﻫﺎ ﻫﺮ روز در ﺷﻐﻞ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﺎ ﻣﺪت ﻫﺎ از ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺎ رﺑﺎت ﻫﺎ در اﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد:
ﭘﺮﺳﺘﺎران ،ﺑﺮق ﮐﺎرﻫﺎ و ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺶ ﻫﺎ.
»ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻓﻮرد« ) (Martin Fordﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ای ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﭘﺮ ﻓﺮوﺷﯽ از ﺟﻤﻠﻪ »ﻇﻬﻮر رﺑﺎت ﻫﺎ« را ﺑﻪ
رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورده اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ زودی اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﯾﺎرای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﺑﺎت ﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻐﻠﯽ را

ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﻓﻮرد ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
ﻧﺴﺒﯽ رﺑﺎت ﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ از ﺟﺎﻧﺐ رﺑﺎت ﻫﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ دارﻧﺪ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ )در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ( در اﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮق ﮐﺎری و ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی وﯾﮋه ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و
اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺪن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ رﺑﺎت ﻫﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﻓﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﭘﺲ از ادﻋﺎی »ﺗﺎم واﺗﺴﻮن« ) (Tom Watsonﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﺑﻮد رﺑﺎت ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻫﺎ روﺗﯿﻦ و ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .واﺗﺴﻮن در راﺳﺘﺎی اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮد
ﺑﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن رﺑﺎت ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:

»ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ و اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﻣﺮور ﺟﺎی ﮐﺎر ﺳﺨﺖ و
ﺗﻼش ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ را ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﺸﻢ اﻧﺪازی ﺗﺮﺳﻨﺎک را ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﻣﺘﺼﻮر
ﺷﻮﯾﻢ ،وﻟﯽ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮕﺮاﻧﺶ ﺑﺎﺷﯿﻢ«.
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار رﺑﺎت ﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻬﺪه دار ﺷﺪن ﮐﺎرﻫﺎی روﺗﯿﻦ و ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

