اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﯾﺎ رﺑﺎتﻫﺎ؟

روﺑﺎتﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ژاﭘﻦ در ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه

ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ  20ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ژاﭘﻦ ،اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
رﺑﺎتﻫﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﻬﻢ ژاﭘﻦ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  600ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ رﺑﺎتﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ
ﺗﺼﺮف در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺨﺖ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﯾﮏ راهﮐﺎر ﺟﺎﻣﻊ و
ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،اﻣﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﯿﮑﺎری اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻫﺘﻞﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﯿﻢﻫﺎی اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ در ژاﭘﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از رﺑﺎتﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ رﺑﺎتﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ زﻣﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﻮﻋﺪ را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

مطلب پیشنهادی :طالعبینی اشتغال؛ چه روزی شغلتان را از دست خواهید داد!؟

ﯾﻮﻣﯽ واﮐﺎﺋﻮ و ﺗﯿﻢ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ او ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺎﻣﻌﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﺑﺎتﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ رﺑﺎتﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ورود ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ را اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
ﻧﻮﻣﻮرا ) NRIﺳﺮﻧﺎم  (Nomura Research Instituteﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮ در آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
رﺑﺎتﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  49درﺻﺪ
ﻣﺸﺎﻏﻞ ژاﭘﻦ در دو دﻫﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﺗﯿﺮرس رﺑﺎتﻫﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ژاﭘﻦ ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﭘﯿﺮ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ روﻧﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﺧﺪاد ﺑﺪی ﺑﺮای ژاﭘﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﯿﻢ ﭘﮋوﻫﺸﯽ واﮐﺎﺋﻮ در ﻧﺎﻣﻪای ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ژاﭘﻦ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و رﺑﺎتﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ «.ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﺗﻌﺪادی از ﻣﺸﺎﻏﻞ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی رﺑﺎتﻫﺎ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

مطلب پیشنهادی :ویدیوی میخواهیم روباتی بسازیم که انسان را درک کند و به او

آسیب نرساند!

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺧﻼﻗﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،آنﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ،ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﭘﺴﺘﯽ ،اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻧﻈﺎﻓﺖ
و ....در ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻓﺎﻗﺪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد) .اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻌﻠﻤﯽ و وﮐﺎﻟﺖ ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ
از ﺧﻄﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و رﺑﺎتﻫﺎ در اﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد (.اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارﺷﯽ از ﺳﻮی ﯾﮏ
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ در ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻣﺎده اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺷﺪن را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺣﻀﻮر رﺑﺎتﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﮐﺎر اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﻮﻣﯽ واﮐﺎﺋﻮ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺆﺳﺴﻪ  NRIﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎدرﺑﺮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ در ژاﭘﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﺎﯾﮑﻞ آزﺑﻮرن از داﻧﺸﮕﺎه آﮐﺴﻔﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد را ﺑﺮ آن اﺳﺎس اﻧﺠﺎم
داده اﺳﺖ «.اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺳﻮی ﭘﺮوﻓﺴﻮر آزﺑﻮن ﺑﺎ ﺷﺪت ﮐﻤﺘﺮی روﻧﺪ رﺑﺎﺗﯽ ﺷﺪن ﻣﺸﺎﻏﻞ در اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ از  37درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و  47درﺻﺪ در
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت ارﻗﺎم اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺎﮐﺎﺋﻮ و آزﺑﻮن ﺑﻪ روﻧﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦﮐﺎر را از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ.

مطلب پیشنهادی :ماشینی که انسانها را بهتر از خودشان درک میکند

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﮐﺎﺋﻮ در ﮔﺰارش ﺧﻮد آورده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در آﯾﻨﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ روﻧﺪ رﺑﺎﺗﯽ ﺷﺪن را دﺳﺖﺧﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ
ﺳﺎزد .اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪن رﺑﺎتﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﭘﺮاﺗﻮر وارد ﮐﻨﻨﺪه دادهﻫﺎ ،راﻧﻨﺪﮔﯽ وﺳﺎﯾﻞ
ﻧﻘﻠﯿﻪ ،ﭘﺬﯾﺮﯾﺶ ﻫﺘﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺪون ﻣﺼﺮف ﺷﺪه و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻫﯿﭻﮐﺎری را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .در
ﻋﻮض ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده و ﮐﻢ ارزش ﺗﻮﺳﻂ رﺑﺎتﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﻮد ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ،ﻣﺤﺒﺖ و دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه از رﺑﺎتﻫﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ را از دﺳﺖﺗﺎن
ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺷﺎﯾﺪ از دﺳﺖ دادن ﺷﻐﻞﺗﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﺜﺒﺖ ورود رﺑﺎتﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ!
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