ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﻨﺘﯽ

روﺑﺎتﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﮑﺎری  7.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﺎﻏﻞ در ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ ورود روﺑﺎتﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ و ورود روﺑﺎتﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ از ﻫﺮ ده ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد از
آنﻫﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ده ﺳﺎل آﯾﻨﺪه آنرا ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﯿﺰی در
ﺣﺪود  40درﺻﺪ از ﺷﻐﻞﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺑﯽﮐﺎر اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺎ رﮐﻮرد اﻗﺘﺼﺎدی روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ رﮐﻮرد ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯽﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ورود روﺑﺎتﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﮑﺎران اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

Stan؛ روﺑﺎت ﭘﺎرکﮐﻨﻨﺪه
اﯾﻦ روﺑﺎت ﺧﻮدروﻫﺎ را ﺑﺎ دﻗﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﭘﺎرک ﻣﯽﮐﻨﺪ  +ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﺳﻮی ﻣﻮﺳﺴﻪ  Cornerstoneاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﮔﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ در ﺣﻮزه روﺑﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ
ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺪت دﻧﺒﺎل ﺷﻮد و روﺑﺎتﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ وارد ﺷﻮﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﻈﺎر
ﺑﯽﮐﺎر ﺷﺪن  7.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﮔﺮ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﻘﻼب
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ آنﮔﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ رﻗﻢ ﺑﯿﮑﺎری اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﻣﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ ﺳﻨﺘﯽ از روﻧﻖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ دﺳﺖﺧﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﺎ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ
روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ .ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺎﻏﻼن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻇﻬﻮر ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ را ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان
اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ورود روﺑﺎتﻫﺎ ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺎ ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ﺑﺰرگﺗﺮی روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﺷﻤﺎر دﯾﮕﺮی از
ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﻌﺪادی از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﻗﺒﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ،
ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﯿﮑﺎری ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺮادی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ از ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓﻫﺎ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﺑﺎ ورود دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎر ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ ورود ﭘﻬﺒﺎدﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎزﻫﻢ از ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ را ﻋﻬﺪهدار داﺷﺘﻨﺪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ.

در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ در ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺮار دارد ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺪوقداری اﺳﺖ .آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ زﻧﺎن ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  75درﺻﺪ ﻋﻬﺪهدار اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺎزون از آن روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﮑﺎری اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮب
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻨﺎوری از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﺮ ﺷﺪت اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻣﺨﺮب
اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺣﺘﺎ آﻣﺎزون ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ آﻧﻼﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺻﻨﺪوقدار را راهاﻧﺪازی ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺟﺎزه دﻫﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﻪ روی
ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه آنﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد دﯾﮕﺮ از ﺻﻒﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ اﻧﺘﻈﺎر رﻫﺎ ﺷﺪه و ﭘﺮداﺧﺘﯽﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺟﻒ ﺑﺰوس ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺤﺪودی ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮد.

در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﺘﻞ ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ دارد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﯾﮏ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده و ادﻏﺎم ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ روﺑﺎتﻫﺎ ﺣﺮف اول را ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش آﻣﺎده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری در درازﻣﺪت ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﮑﺎری ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت
ﺑﻬﺮهوری ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﻇﻬﻮر اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ در دراز ﻣﺪت ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪه و
ﺣﺘﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرﮔﯽ روﺑﺮو ﺷﻮد.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
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