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 ی مترجممقدمه

 

شناسان مختلف از الوین تافلر، دانیل بل و آندره گرز تا مانوئل کاستلز و نزدیک به پنج دهه، آینده 1970از سال 

گیرند. اما سیر های خودکار و هوشمند جای انسان را در روند تولید میاند که ماشینبینی کردهجرمی ریفکین پیش

تر نیروی کار بر ابعاد گوناگون زندگی بشر، استثمار بیش تر سرمایهی بیشداری جز سلطهواقعی تاریخ سرمایه

ی دیگری به بار نیاورده است. در چنین شرایطی بهتر است که با احتیاط بار محیط زیست نتیجهو تخریب فاجعه

ای که در زیر برگردان آن را دور از هیاهو و اغراق این موضوع را مورد واکاوی قرار دهیم. مقالهتر و بهبیش

 .خوانید تالشی است در این راستایم

تری از این موضوع در برابر ی زیر تصویر روشنخواهم به چند نکته اشاره کنم که در کنار نوشتهدر این جا می

 :خوانندگان ترسیم کند

اله و نوار نق آهنهای اثرگذار نظیر راهاستفاده از فناوری اطالعاتی و روبات در مقایسه با سایر فناوری الف ـ

عنوان نمونه، در ایاالت متحده بارآوری کار از گیری افزایش دهد. بهنتوانسته است بارآوری را به شکل چشم

برعکس یک درصد کاهش یافته است؛  2015تا  2005درصد افزایش یافته و از  2.5به میزان  2005تا  1995

 (2016، بالگ مایکل رابرتز) .دهددرصد افزایش نشان می 2.1بعد مجدداً و از آن به

نظران بر این باورند در مورد جایگزینی کار انسان توسط روبات، نخست باید توجه داشت که اغلب صاحب ب ـ

 [1].یابندایش میروند و در مقابل کارهایی با مهارت باال افزکه برخی کارها با مهارت متوسط و پایین از بین می

تولید دخالت دارند. تجربه  ویژه در مراحل پایانیها و بهاین کارگران جدید در نظارت، هدایت و تعمیر روبات 

 [2].بار در روند تولید مداخله کنند 30تا  20نشان داده که کارگران متخصص مجبورند که در هر شیفت کار 

اند که برای باال ی بعد از چندین سال تجربه به این نتیجه رسیدهنظران دانش روبات، صاحبکهی دیگر آننکته

 [3].وجود آوردهای جدید یا کوبات بهها و روباتبردن انعطاف و خالقیت در کار باید نوعی همکاری بین انسان

ن هایی از کارگران منعطف را جایگزیباید یادآوری کرد که اخیراً شرکت خودروسازی مرسدس بنز تا حدی تیم

 [4].ها کرده استروبات

 :در مورد کاهش تعداد کارگران صنعتی در اثر استفاده از روبات باید به چند نکته توجه داشت -ج

میلیون  150ای کاهش یافته و به ی اخیر در کشورهای پیشرفته تا اندازه، تعداد کارگران صنعتی طی سه دههاول

در کشورهای در حال توسعه در مقیاسی چشمگیر افزایش یافته و ها نفر رسیده است، اما در همین مدت تعداد آن

کشاورزی و خدمات  هایی غیر از صنعت، نظیرمیلیون رسیده است، که همراه با کارگرانی که در شاخه 500به 

رسد. این در حالی است که براساس آمار فدراسیون میلیارد می 1.6اند تعدادشان در مجموع در جهان به فعال

 [5].شدمیلیون بالغ می 1.5در جهان به  2014های صنعتی در سال مللی دانش روباتی، تعداد روباتالبین

ها بر افزایش میزان کارگران موقت باید اضافه کرد که در کشورهای پیشرفته کارگران ، در مورد تأثیر روباتدوم

های اقتصادی و سازمان همکاری دهند. در کشورهایی کارگران را تشکیل میچنان بخش اعظم طبقهدایم هم

رسید و بعد  2007درصد در سال  12.2به  1980درصد در سال  9.2تعداد کارگران موقت از  OECD توسعه

درصد و کارگران  11.1کارگران موقت 2013و در سال  [6ها را اندکی کاهش داد.]تعداد آن 2008از آن بحران 

 .دادندرها را تشکیل میدرصد از جمعیت فعال این کشو 17.1پاره وقت 

شود و کارگرانی که تحت سازماندهی و روابط ی کارگر فقط به کارگران صنعتی محدود نمیطبقه»، سوم

دارانه به انجام خدمات مادی )نظیرتعمیرات و انبارداری( یا غیرمادی )نظیر آموزش و بهداشت( سرمایه

 .ندشوی کارگر محسوب میهایی از طبقهاند نیز بخشمشغول
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 یشده است. انتظار رشد قابل مالحظه لیتبد یاقتصاد یهااستیدر س یجار یهابه موضوع بحث یتالیجینقالب د

آن  میحال ب نیـ در ع ابدییم شیطور محسوس افزابه زین یدامن زده است که رفاه عموم دیام نیبر ا یبارآور

 نیحاضر به ا ی. در مقالهانجامدیشغل ب تنکاراندوز، به از دست رف یفن یهاشرفتیکه رشد پُرشتاب پ رودیم

که  شود،یتحول اغراق نشده است؟ در پاسخ نشان داده م نیدر مورد سرعت ا ایکه آ شودیخته مپرسش پردا

قرار گرفته است؛ و  دیمورد تأک لیدل یبدون ارائه یاز اندازه و تا حد شیبازار کار ب یریپذهراس از انعطاف

 شودیعنوان نمونه، نشان داده م. بهدیفرارو یاقتصاد یبه انقالب تواندینم یانقالب فناورانه تا زمان طوالن کی

انقالب » کی یعناصر اساس یعنی یبُعدگر سهروبات و چاپ رینظ ییهایو فناور «نیاقتصاد نو»که در واقع 

راه  یانهیما در م م،یارقرار ند قیعم یتالیجیتحول د کی. ما در آغاز شوندیمحسوب نم ینیامر نو «یتالیجید

 .رودیم شیبه پ یبا آهنگ ُکندتر شودیو از آن چه که غالباً تصور م میار گرفتهتحول قرا نیروند ا

 

 یاصل موضوع

از انتشار اثر دو  شیپ ی. حترودیشمار مبه یاقتصاد یهااستیدر س جیرا یبحث یتالیجیحال حاضر انقالب د در

که در  «نیعصر ماش نیدوم»تحت عنوان  یفمک ویو آندر سونجولفانیبرا کیار یهابه نام ییکایمؤلف امر

به  یانسان تیفعال یاست که ترجمه نیتصور بر ا شود،یمحسوب م یآثار در سطح جهان نیترپُرفروش یزمره

. که شودیمنجر م یبارآور شیبه افزا یاخواندن آن را داشته باشد به طور قابل مالحظه ییتوانا نیکه ماش یزبان

 سونجولفانیدارد. برا یاز دست رفتن مشاغل را در پ می[ بگرید یبر رفاه، و ]از سو یمبتن شرفتی[ پسوکی]از 

 (2014) یـ مک ف

 

از  زانیاند که مزمان تالش کردهبه شکل هم بایاُزبورن از دانشگاه آکسفورد تقر کلیو ما یفرا کتیبند کارل

 یدرباره لیتحل یها بر مبنا(. آن2013آزبورن  – یبزنند )فرا نیرا تخم یتالیجیدست رفتن شغل در اثر تحول د

آن  دیاست که نبا یگزاف یاجتماع یهانهیهز یدارا یفن شرفتیاند پکرده ینیبشیپ دانهینوم کا،یشغل در امر 702

به شکل قابل  یکاریو ب شود،یم یکار انسان یروین نیگزیجا یارمنتظرهیکم گرفت، چون در ابعاد غرا دست

% تمام مشاغل در 47سال،  20در مدت  2030 یدهه یمهی% تا ن70. به احتمال ابدییم شیافزا یامالحظه

 .رودیاز دست م کایامر

 

و  یبا اثر فرا یارتباط تنگاتنگ یشناسروش ثیاقتصاد لندن که از ح یبولس اقتصاددان مدرسه یجرم پژوهش

 یحت یزمان یبازه نیکشورها در هم نی: در ارسدیم یترمیوخ جیبه نتا شیتراُزبورن دارد در مورد آلمان و ا

 یشدن و خودکار شدن با چنان سرعت یتالیجی: دلی( دل2014بروند )بولس  نی% مشاغل ممکن است از ب54تا  51

 .برندیم نیرا از ب یمیوجود آورند، مشاغل قدبه یدیکه مشاغل جداز آن شیکه در طول زمان ب روندیم شیپ

 

با  یهاشغل ندهیدر آ ،یو هوش مصنوع ریپذآموزش یهانیمتحرک، ماش یهاروبات یدر حوزه یفن شرفتیپ

(. تاکنون تصور بر 2013و اُزبورن  ی)فرا سازدیزائد م زیمتوسِط کارگران و کارمندان متخصص را ن تیفیک

 .نددار یترشیب تیمصون ترشیب ونیدر برابر اتوماس یغلمشا نیبود که چن نیا

 

مطمئن خواهند  یاندهیباال برخوردارند، آ تیفیبا ک یو خدمات شخص تیخالق ،یاجتماع ییکه از توانا یکسان

خطر از  کنند؛یآموزش و بهداشت کار م یهارو هستند که در بخشروبه یکاریتر با خطر بکم یداشت. کسان

 .کندیم دیتهد را یتکرار یدفتر یهاتیخدمات ساده، تجارت و فعال ترشیدست رفتن شغل ب

 

معضالت »کاراندوز، همواره با  یفن یهاشرفتینکته است که پ نیجلب توجه به ا ادشدهیمهم مطالعات  یجهینت

 یهایو تخصص در اثر فناور تیفعال یهامشاغل و حوزه یدر برخ یکاریب جادیا یعنیاند. همراه «یاجتماع

 .دیجد

 



 لینظر خود در مورد بازار کار دال یو اُزبورن برا یفرا طورنیو هم یفو مک سونجولفانیحال، برا نیع در

در  ریسال اخ 200در  یفن یهاشرفتینظرند که پ نی. برعکس: هر دو گروه بر اکنندیارائه نم یخیو تار یتجرب

و اُزبورن،  یو فرا 2014، 179ص  ،یمک ف – سونجولفانیاند )براگذاشته یمثبت ریمشاغل تأث جادیمجموع در ا

کنت روگوف اقتصاددان معروف  یجمله نیها را با ااستدالل آن توانیحالت م نی(. در بهتر2013، 13ص 

 «.متفاوت است بارنیا» مشاغل[ جادیدر ا یفناور ریکرد: ]تأث یبندجمع

 

مورد  یاقتصاد یروندها خیبرده از منظر تارکه مسأله را برخالف آثار نام شودینوشتار حاضر کوشش م در

نشده  ییگوگزافه یفن شرفتیسرعت پ یدرباره وستهیطور پشده به ادیدر مطالعات  ایکه آ م،یقرار ده یواکاو

انقالب  کهنیارائه شده است. و ا لیدلیو ب ز،یآمدر بازار کار به نحو اغراق رییتغ زانیاز م میآثار، ب نیاست؟ در ا

 .دارد یادیز یفاصله یانقالب اقتصاد کیهنوز با  یفن

 

 یکرد: در آغاز مرحله میبه سه دوره تقس یزمان ثیاز ح توانیرا م یاز نوآور یبه شکل روند یفن تحول

 یاقتصاد یاستفاده ای. دوم، کاربرد دیجد دیروند تول کی ایمحصول  کیقرار دارد، اختراع  (Invention)اختراع

 یدو مرحله غالباً در افکار عموم نی. اتاس (Innovation)ینوآور یمرحله انگریب یدیاز اختراع در واحد تول

در بازار. اما  تیموفق ثیاز ح ژهیواز حد همراه است، به شیو انتظار ب یمندبا عالقه یگروه یهاو رسانه

دارد. در  کنندهنییتع تیاهم یاست که از نظر اقتصاد (Diffusion)انتشار یعنیسوم  یمرحله نیا ،یطور کلبه

 عی. انتشار سرابدییگسترش م یشاخه از اقتصاد مل کی یدر درون واحدها ینوآور نیمرحله کاربرد ا نیا

 یاختراع و نوآور یکه در مرحله یمواجه شود؛ موانع یدو اقتصا یاخالق ،یاجتماع ،یبا موانع حقوق تواندیم

 .نبودند ینیبشیپهنوز قابل

 

گر چاپ ایهمچون روبات  ییهایو فناور نیاقتصاد نو یکه بحث درباره دهمیادامه به عنوان نمونه نشان م در

 یتالیجیتحول د کی. ما در آغاز روندیشمار نمنو به یشده امراعالم یتالیجیانقالب د یعناصر اصل یعنی یبُعدسه

و اُزبورن تصور  یکه از آن چه که فرا میبریسر م به یخیروند تحول تار کی یانهیما در م م،یژرف قرار ندار

 .است داشته یُکندتر شرفتیپ کنندیم

 

 تناقض سولو «نینو اقتصاد»

آن با  یو رابطه یتالیجیانقالب د ای «نیاقتصاد نو»از  یقیدق فی[ آلمان تعر7]«یکارشناسان اقتصاد یشورا»

دارد که که رشد  یو انتظار بستگ دیام نیبا ا «نیاقتصاد نو»اند. آلمان ارائه کرده یاقتصاد یهااستیس نیترمهم

 یفناور یدر حوزه یرشد فن سوکیمورد، از  نیا در. نجامدیب یبه رشد اقتصاد یو مداوم نرخ بارآور ندهیفزا

اقتصاد و کار توان رشد  یهاتمام شاخه نیانگیم یفناور گرید یدارد، و از سو تیاهم یو ارتباط یاطالعات

ها به وجود شبکه جادیو ا یمعامالت و موانع ورود به بازار در رقابت جهان ینهیکاهش هز قیاز طر ترشیب

 (127، ص. 2000آلمان،  ارشناسانک ی. )شورادیآیم

 

که  دیگویسخن م یو انتظار دیارائه شده است و از ام 2000در سال  فیتعر نیاست که ا نیتوجه اقابل ینکته

 .ارتباط دارد یتالیجیدر انقالب د «نیعصر دوم ماش»امروزه با 

 

بر بازار کار  یتالیجیاثرات تحول د ینیبشیاز پ یطور روشنبه شیسال پ 15از  شیکارشناسان در ب یشورا

و  یکیمکان یساده یروندها ،یرتخصصینسبتاً غ یکارها نیگزیجا دیجد یهای: فناوردیگویسخن م

 ن،یشود. افزون بر ایم یروزمره و تکرار یهایریگمیتصم نیچنو هم د،یتول یندهایفرآ یاستانداردشده

 ییهادر شغل هاینوآور نیعنوان نمونه، ا. بهشودیم نهیپُرهز یهااستفاده از داده نیجانش د،یجد یهایفناور

 یهایکار بستن فناوربه قیزمان از طر. همگذارندیم یبرجا یمنف یاثر یانباردار ای یدارمربوط به حساب

 ابد،ییم شیباال افزا تیفیا کمشاغل ب یتقاضا برا جهیو در نت شود،یم تردهیچیپ دیتول یکار در واحدها ،یاطالعات

 (131، ص. 2000کارشناسان آلمان،  یآن شود. )شورا نیگزیجا تواندینم یاطالعات یکه فناور یمشاغل



 

 یو نسبت به فرا کنند،یاجتناب م ندیفرآ نیا یکار بردن اصطالح انقالب براشورا از به نیاقتصاددان عضو ا پنج

 ستهیو شا ستهیبا یبه نحو یاگر امکانات بارآور»: نگرندیم ترنانهیبو اُزبورن تحوالت بازار کار را اساسا خوش

، ص. 2000کارشناسان آلمان،  ی)شورا« .نجامدیاشتغال ب وستهیپ شیبه افزا تواندیم ردیمورد استفاده قرار گ

127) 

 

کارشناسان محسوب  یشورا لیتحل ادیو بن «نیاقتصاد نو»مظهر  یاطالعات یفناور شگامیعنوان پمتحده به االتیا

انجام  ینوآور کی یشخص یانهیو را کروپروسسوریم ینهیکشور و در زم نیدر ا 1970.  در اواسط شودیم

 قیکه از طر شدیمحسوب م یصنعتانقالب  نیبرق، سوم یبخار و استفاده از انرژ نیگرفت که بعد از ماش

 1960 یدهه یهابزرگ سال یگرها. حسابنجامدیب دیبه خودکار شدن تول توانستیم یاطالعات یکاربست فناور

ـ و  ردیگیجا م زیم کی یبر رو یشخص وتریاند ـ کامپتر شدهکوچک کرد،یرا اشغال م یترشیب یکه فضا

 کیکروالکترونیم یدر حوزه شرفتیپ نیاز ا یساز. صنعت روباتکندیخود عمل م نیشیپ یهااز نمونه ترعیسر

 یدیاز صنعت تول ییهابهره گرفته است. و بخش CNC (Computer Numerical Control)یهانیو ماش

 (419، ص. 1997 زریاند. )کاخودکار شده ندهیطور فزابه

 

 شیبه افزا 1970 یدوم دهه یمهیاز ن یاطالعات یدر بخش فناور انیکارفرما شیدر حال افزا یگذارهیسرما

قرار داد که رابرت سولو کارشناس  یمسأله اقتصاددانان را در برابر معضل نینشد. ا یکار منته یشتابان بارآور

 توانیهمه جا م»آن را به شکل موجز مطرح کرد:  1987نوبل در سال  یزهیجا یو برنده یرشد اقتصاد

( در کشور 1987)سولو،  «یمربوط به بارآور یاهده کرد به جز در آمارهارا مش وتریعصر کامپ یهانشانه

در خودکار شدن  یگذارهیسرما شیدر اثر افزا یبارآور شیبه افزا دیام کایامر یعنیاطالعات  یفناور شگامیپ

 نیگونه به اروند چه نی. اافتیکاهش  یکار حت ینسبت رشد بر بارآور سمبدل شد ـ برعک أسیبه  یصنعت دیتول

 د؟یانجام جهینت

 

تر از آن بود که مدافعان آن آهسته یفناور نیانتشار و گسترش ا ندیو فرآ تریطوالن هاینوآور لیتکم روند

 یبه رشد بارآور یفن دیتا امکانات جد دیسال طول کش 20حداقل  «یانقالب سوم صنعت». در مورد دندیشیاندیم

تازه در  یکاربست انقالب سوم صنعت هنظر است ک نیرابرت گوردون بر ا ییکایمرشود. اقتصاددان ا یمنته

بعد از  سان،نی(. بد575، ص 2016است )گوردون  افتهیدست  یبه رشد شتابان بارآور 2004تا  1994 یدهه

 .سابق برخوردار نبود تیاز قطع گریدهه انتقاد سولو د کی

 

 انیکارفرما یبرا رفتیچه که انتظار م: برخالف آنیبر رشد بارآور یاطالعات یفناور یاثربخش ریتأخ لیدل

. فتریدشوارتر از آن بود که انتظار م یانسان یهیو سرما یاطالعات یاز فناور یانهیبه بیبه ترک افتنیدست 

و  دیدر تول انیر و زعنوان نمونه ضردارد ـ به ازیانطباق ن ینهیبر است و به هززمان یگذارهینوع سرما نیا

تا مدت زمان  دیتول یدر واحدها یاطالعات یهایفناور یمالحظهکاربست قابل ساننیـ بد یآموزش یهانهیهز

 انیکارفرما ی(. افزون بر آن، تقاضا131، ص 2000کارشناسان،  ینرخ رشد نشد )شورا شیموجب افزا یطوالن

نخست  شگامیپ یهایاساس، فناور نی. بر اکندیم تیتبع یگذارهیسرما ینوسانات ادوار زا دیجد یفناور یبرا

آماده باشند. با  نیگزیجا یهایگذارهیمستهلک شده و سرما یمیقد آالتنیکه ماش شوندیبه کار گرفته م یزمان

 یگذارهیکم سرما یتقاضا ومازاد  تیبه علت ظرف یمدت طوالن یبرا یآلمان انیکه کارفرما تیواقع نیتوجه به ا

در  یسرعت نوآور یمؤثر در ُکند یبه عنوان عامل زیرا ن یگذارهیسرما یتناوب یهادوره دیاند باداشته یاندک

 (631، ص. 2014و فراچر،  شتنرینظر گرفت. )ف

 

اواخر  یبارآور شیاند که افزار کردهاظها قیتحق کیدر  راً یاخ کایدر امر یاقتصاد یمل قاتیدفتر تحق دانشمندان

ً یکه تقر انددهیرس جهینت نیمحققان به ا نینبوده است. ا یاطالعات یفناور ترشیبه علت کاربرد ب 90 یدهه تمام  با

 دکنندگانیاستفاده کرده بودند، به خود تول یاطالعات یوراز فنا کایدر امر 2009تا  1980که از سال  یعیصنا



. دارون عجم بستندیبه کار م گرید یهارا در شاخه یفناور نیکه ا ییهاتعلق داشتند تا شرکت یاطالعات عیصنا

 ریتصو انهیرا دیتول عیبدون در نظر گرفتن صنا» کنندیم یبندجمع نیموضوع را چن نیآتور ا دیویاوغلو و د

 (2، ص. 2002)عجم اوغلو و آتو، « .ابدییم لیتقل یه سطح اندکب یبارآور شیافزا

 

متحده با از دست رفتن مشاغل همراه  االتیدر ا ونیو اتوماس وتریکه استفاده از کامپ نیا گریتوجه دقابل ینکته

که به کار اشتغال داشتند  یشمار کسان 1994داده است. بعد از  زین شیاشتغال را افزا زانینبوده، بلکه برعکس، م

 نیا یهیبر پا .(BLS. 2001) افتیکاهش  5.5به  6.1از  یکاری. و نرخ بدیرس ونیلیم 139به  ونیلیم 123از 

که  یزانیـ از م یبر بارآور ـ و اثر آن دیطول خواهد کش ترشیب ندهیفناورانه در آ یهاشرفتیروند انتشار پ ج،ینتا

 توینستا ینظرخواه یجهیتر خواهد بود. نتاحتماالً کم کردندیو اوزبورن تصور م یو فرا یفو مک سونجولفانیبرا

در سال  یآلمان انی% از کارفرما18تنها »: کندیم دییرا تأ جهینت نیا 2015 زییدر پا ZEWیاقتصاد قاتیتحق

دو مورد از عوامل مهم  لیبا تحل جهینت نیا .(ZEW ،2015) اند[ آشنا بوده8]4.0با مفهوم صنعت  2015

 .یبُعدگران سهو چاپ اهروبات یعنی: ردیگیقرار م دییمورد تأ 4.0صنعت  یبرندهشیپ

 

تحت عنوان  ترشیب شیو اتردر دو کشور آلمان  یتالیجیاست چون انقالب د تیاهم زیدو عامل حا نیبر ا دیتأک

 آالتنیمحصوالت، ماش نیهوشمند ب یاارتباط شبکه قیاز طر 4.0. صنعت شودیم یمعرف 4.0 یانقالب صنعت

در  شیدر آلمان و اتر دینوع تأک نی. اددار دیتأک دیتول یبر حوزه لهیوس نیو بد شودیم فیتعر هیو مواد اول

ارزش در کل اقتصاد در هر دو کشور  دیدر تول یدیتول یهاشاخه گاهیجا تیمطمئناً بر اهم یالمللنیب یسهیمقا

اقتصاد » اتیح دیاست. و سرانجام، تجد یبارآور شیعامل افزا نیترصنعت مهم نیا ن،یدارد. افزون بر ا یبستگ

 یاز اقتصادها یاریرکار بسکاسته شده، در دستو شیها پها از مدتآن تیاعتبار و اهم که یعیصنا یعنی «یمیقد

 یعنوان عاملجهان، خود را به یو مال یبحران اقتصاد انیها در جرکه آنبعد از آن ژهیوقرار دارد، به شرفتهیپ

 .اندنشان داده یمهم در ثبات اقتصاد

 

 «نینو» یهایفناور

 هاروبات .1 .3

 شیفوتبال مظهر گشا نیمعادل هشت زم یشرکت فولکس واگن در مساحت 54در آلمان، سالن  1983سال  در

 یروبات مونتاژ و جوشکار 70با کمک  2سالن قطعات مدل ُگلف  نیبود. در ا زهیکار اتومات یایبه دن نینو یراه

. مونتاژ شدیمحسوب م یانقالب یدسال رخدا 30حادثه به مدت  نی(. ا1983، 4، شماره 25جلد  گل،ی)اشپ شدیم

شاخه از  نی. در ارودیخودکارشدن، به شمار م یها براحوزه نیتراز سخت یکی ل،یدر صنعت اتوموب یینها

%. بود. اشتغال 25به رقم  یابیدر ولفسبورگ هدف دست 54در سالن  ی% بود، ول5خودکار شدن  نیانگیم د،یتول

، 2014کرد. )هسلر،  دایپ لیرفته از پنج هزار نفر به چهار هزار نفر تقلشیکاراندوز پ یدر اثر کاربست فناور

 (66ص. 

 

 ندهیآ»تحت عنوان  یادر مقاله 1984در سال  یفناور نیبعد از کاربست ا یمدت کوتاه «گلیاشپ» یخبر یمجله

 یهایفناور ترفشیدر فولکس واگن نوشت براساس پ یداخل یقیتحق یدرباره« از کارگر یخال یهادر سالن

هزار کارگر  85فولکس واگن فقط به  رد 2000معادل سال  یدیساعت کار در هفته و با سطح تول 40کاراندوز با 

ساده است که  قتیحق کی نیا»بود:  نیا گلیاشپ ینانهیبدب ری. تفس1984تر از % کم25 ایهزار  30است.  ازین

است ساده و  یشناخت نیا کند،یرا از محل کار اخراج م یترشیب یهاها هرروزه انسانروبات نیآهن یهادست

 (1984، 28 ی، شماره5جلد  گل،ی)اشپ« .کندیم دییرا تأ آنروزمره  یکه تجربه روحیب

 

« کار انسان»از مراحل خود دوباره از  یاریدر بس ییمونتاژ نها 1986بود: در سال  یگرید زیچ تیواقع اما

ً یتقر دیتول کیانداز چشم دادیبهره گرفت، که نشان م  ینهیبدون کمک انسان در آن زمان محقق نشده بود. هز با

در تعداد کارگران را با شکست  ییجورفهص گر،یها در کنار عوامل دروبات ریداشتن و زمان تعمسرپا نگه

 .رو کردروبه



 

 تریطوالن لیتا انتشار آن در صنعت اتوموب 1950 یدر دهه یصنعت یهاروبات دیاختراع تول یمانز یفاصله

 یمهیسال آغاز شد. از ن 10از  شیب یریبا تأخ یصنعت یهاروبات یی. راهگشارفتیاز آن بود که تصور م

، ص. 2004 اکوب،یاست. ) افتهی شیطور مداوم افزابه یدر سطح جهان یصنعت یهاتعداد روبات 1990 یدهه

با در نظر گرفتن تعداد  یو خودروساز دیتول یهاها در شاخهتمرکز روبات ثیکشورها از ح یسهی( در مقا5

در  314 بیو ژاپن با ضر 478 بیبا ضر یبعد از کره جنوب 292 بیهزار کارگر، آلمان با ضر 10روبات به 

 یصنعت یهااستفاده از روبات 2018تا سال  شدیزده م نیتخم (52، ص. EFI ،2016) ردسوم قرار دا یرتبه

 .افتیخواهد  شیهزار افزا 400به  2014هزار در سال  229% رشد خواهد کرد. و از 15در سطح جهان 

(EFI ،a2015) 2015ال در س دهیبه فروش رس یهالی. تعداد اتوموبافتینرخ رشد تحقق ن نیاما در سال گذشته ا 

 .داشت شیافزا لیهزار اتوموب 240 یعنی% 8فقط 

 

 یهابردن مشاغل، شغل نیاز ب یدر مجموع به جا تواندیم ندهیمتصل به شبکه در آ ییهااز روبات استفاده

 نیترشیاستفاده را از روبات دارند ب بیضر نیها که باالترآن شرفتهیپ یآورد. در کشورهابه وجود  یترشیب

ً تصادفبه خود اختصاص داده زیاشتغال را ن زانیم  یاسیمتحده که هدف س االتیکه در ا ستین یاند. مطمئنا

 شیها در صنعت مجدداً افزااست، نقش کاربست روبات نیآفردر کل اقتصاد ارزش یصنعت دیسهم تول شیافزا

 یترشیب شیرشد استفاده از روبات افزا زانیم زیگذشته ن یهاو در سال (52، ص. EFI ،2016) .است افتهی

 .باال خواهد رفت زیاشتغال ن زانیم یصنعت دیمجدد تول راربا استق بیترتنی. بددهدینشان م

 

 یامالحظهقابل زانیها به مکه تعداد آن کنندیم ینیبشیمتحرک در بخش خدمات پ یهااستفاده از روبات هواداران

 نیبرخالف ا یدانش روبات یالمللنیب ونیفدراس یبه آمارها ینگاه .(53، ص EFI ،2016) ابدی شیافزا

 .هاستینیبشیپ

 

ً یتقر 2014در سطح جهان در سال  دهیبه فروش رس یروبات خدمات ونیلیم 4.7 از  یهاها به استفادهآن یهمه با

 1.3اند و زنچمن ایکن پنجره پاک ،یها جاروبرقروبات نیاز ا ونیلیم 3.3اختصاص دارند.  یو خانگ یشخص

مانده در نظر کمک به افراد معلول و عقب یبراها عدد از آن 4416و  یو سرگرم هایباز یها برااز آن ونیلیم

 .گرفته شده است

 

و بازار کار اندک  یمربوط به بارآور یریگاثرات قابل اندازه یمحاسبات اقتصاد مل یعلت در مجموعه نیهم به

. و به شودیم یو رفاه شخص یدر وقت، راحت ییجوموجب صرفه یخانگ یهاروبات ینهیدر زم یاست. نوآور

 توانیم یو سرگرم یمربوط به باز یهاتشود. در مورد روبا یباعث باال رفتن بارآور تواندیم میرمستقیطور غ

 .گرفت دهیرا ناد ینقش نیچن

 

 زانیدارند و م یترشیب یاقتصاد تیاهم رندیگیمورد استفاده قرار م دیتول یکه در حوزه یخدمات یهاروبات

 دهیهزار رس 24ر207 زانیداشته و به م شی% افزا11.5 شینسبت به سال پ 2014ها در سال استفاده از آن

 IFR (International علت نی. به همتاس دهیهزار رس 172به بعد به  1998ها در جهان از است. مجموع روبات

Federation of Robotics) ها در حال حاضر مورد استفاده اعالم کند که چه تعداد از آن یروشنبه تواندینم

هزار  11و  ردوشیعدد روبات ش  5ر180 ند،ادهیبه فروش رس 2014که در سال  ییها. از روباتردیگیقرار م

 یبه جز کشاورز یرشد تعداد روبات در سطح جهان در بخش خصوص لین دلی. به هماندیعدد روبات نظام

بخش در مجموع  نیا یبرا 2018تا  2015 یزمان یدر بازه IFR .است دهیو به شش هزار رس افتهیکاهش 

  13ر300تعداد  نیهزار ـ که از ا 16 یطور متوسط سالبه یعنیـ  کندیم ینیبشیهزار روبات را پ 65تا  یشیافزا

و بازار کار به علت  یبر بارآور یخدمات یهاروبات ریهستند. تأث« خودکار یشوندهتیهدا یهادستگاه» قرهف

 .ستین ادیتعداد اندک هنوز ز

 



  یبعدچاپگر سه.3.2

 کنندیم یمعرف کینزد یمتعلق به گذشته یعنوان تحولرا به یبُعدگر سهدر اثرشان، چاپ یفو مک سونجلوفانیبرا

وجود دارد  شیسال پ 25از  یبُعدگر سهاست که چاپ نیا تی(. اما واقع37، ص2014 ،یفو مک سونجولفانی)برا

 .فراتر نرفته است ینوآور یهیاختراع و مراحل اول حهاـ صرفاً از سطو از آن زمان تاکنون ـ برخالف روبات

 

گر چاپ یکاربرد یهابه چاپ رساند که اصول و امکان یامقاله «Wirtschaftswoche» یمجله شیسال پ 25

 یبُعدسه یهااست که قادر به ساختن قطعه یدستگاه یبُعدگر سه. چاپکردیم حیدر آن زمان را تشر یبُعدسه

جامد و طبق اندازه  ای عیبه شکل ما هیاول یماده نیچند ای کیو با استفاده از  یوتریکامپ تیها را با هدااست که آن

ها در ساختمان مدل زیاز هر چ شیب یتوگرافیولیاستر ای یبُعدگر سه. چاپکندیم دیتول شدهنییتع شیو شکل از پ

در  یبُعدگر سهعان چاپ. مخترشودیبه کار گرفته م لیدر صنعت اتوموب ژهیوتک بهتک یهابه صورت قطعه

قادر »گر چاپ نیدتریبرخوردار باشد. جد یدرصد 20 یاختراع ساالنه از رشد نیبودند که ا دواریمآن زمان ا

 دیصورت قطعات کوچک تولو به یرا طراح یلوگرمیک 70 یموتور با وزن یهاقطعه ریبزرگ نظ یهااست مدل

 (1992 6، 5 وس،ی)گروت« کند.

 

[ یافزارو سخت یافزارنرم یهاشرفتیپ یبرا یجهان یساالنه شگاهینما نیدر هانور ( ]بزرگتر تیبیس شگاهینما

موجود  ینمونه نیترگذاشت که بزرگ شیدر جهان را به معرض نما یبُعدگر سهچاپ نیتر، بزرگ2016در سال 

قادر  یطور کلبه»نوشت:  نیچن هبارنیآن در ا یدکنندهیشرکت تول ریاستاندارد است. مد یهاساختن قطعه یبرا

از حد آن است.  شیب یاختراع ُکند نیاما نقصان ا« است. پیپروتوت یهاساختن قطعه ایمنفرد  یهاقطعه لیبه تکم

 (4/4/2016دارد. )اولمن،  ازیها وقت نبه ساعت یاز مواد مصنوع هیچارپا کیساختن  یچون برا

 

شناخته شده  شیها پکه از مدت میسروکار دار کیاز تکن یدیدر واقع ما با شکل جد یبُعدگر سهمورد چاپ در

 .مانده است یمحدود باق یسال گذشته در چارچوب 25 یدر ط یفناور نیا یو کاربست صنعت شرفتیبود. پ

 

 یآن را به شکل اقتصاد توانیمعلت سرعت کار اندک نتاکنون حل نشده است: به یبُعدگر سهچاپ یاساس مشکل

 یپوشنقص قابل چشم کی یصنعت یکشورها یبرا نیها به کار گرفت. اکاالها و قطعه یارهیزنج دیتول یبرا

 .شوندیم دیقطعه تول هزارانبه شکل انبوه در  یصنعت یدهایاز تول یعی. چون بخش وسشودیمحسوب نم

 

 یهادانست. اما تصور سالن رممکنیغ کینزد یندهیکمبود را در آ نیامکان برطرف شدن ا یکلبه توانینم البته

و  تیفیک اد،یالزم را به مقدار ز یهااند و قطعهبه کار مشغول یبُعدسه یگرهاها چاپاز انسان که در آن یخال

 .ستنشده ا لیتبد دسترسبلانداز قاچشم کیتا امروز به  کنندیم دیسرعت باال تول

 

 یکم تا زمان. دستستیتحقق ناحتماالً قابل یبُعدگر سهاروپا به کمک چاپ یدوباره شدنیصنعت یایرؤ ساننیبد

مقرون  هایفناور نیهنوز استفاده از ا ییایآس یدر حال توسعه یعلت مزد اندک کارگران در کشورهاکه به

ممکن  یدر صورت دیجد یصنعت یهاروبات نیا از عیوس ی. استفادهافتیتحقق نخواهد  ایرؤ نیا ست،یصرفه نبه

 له،یبرده باشد. )تانام یکار در کشورها ینهیاز هز ترنییها پااز آن یاستفاده و نگهدار ینهیاست که هز

30/3/2016) 

 

در  یمللالنی، تدارک و حمل و نقل بHWWI یقاتیتحق یمؤسسه ریاظهارات توماس اشتراب هار، مد برخالف

مربوط  یوتریکامپ یهابزرگ با داده یهاشدن محموله نیگزیها و جااز کاهش سفارش دینبا ینیبشیپقابل یندهیآ

 (9/1/2016 نیآنال گلیداشته باشد. )اشپ یوحشت یبُعدافزار چاپ سهبه نرم

 

 ها،لیر یونقل خودکار بر روخودکار انبارها و حمل یدهونقل به علت سازمانو حمل یشاغالن انباردار اما

 .نگران از دست رفتن شغل خود باشند دیبا اهایها، و درجاده



 

اختراع قرار  یهنوز در مرحله یارهیزنج یصنعت دیتول یبرا یبُعدگر سهگفت که کاربست چاپ دیخاتمه با در

 .دارد
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 یتحول کل اقتصاد مل 1963مرکب از پنج نفر که مطابق قانون از سال  یأتی: هیکارشناسان اقتصاد یشورا [7]

چهار اصل که  ادیرا بر بن یاقتصاد تیوضع یطور ادوارو به دهندیقرار م ید مطالعه و بررسدر آلمان را مور

 ییهاهیآن توص شرفتیاصالح و پ یقرار داده و برا قیمعروف است مورد تحق «زیمربع سحرآم»اصطالح به به

مناسب  ی. رشد اقتصاد3. باال بردن سطح اشتغال، 2 ها،متی. ثبات ق1چهار اصل عبارتند از:  نی. اکنندیارائه م

 . میاز توازن اقتصاد خارج یابی. ارز4و مداوم، و 

 

 یانقالب صنعت نیو به چهارم رودیبه کار م شیدر آلمان و اتر ترشیاست که ب یاصطالح 4. 0انقالب  [8]

آب و بخار، انقالب  یو انرژ دیتول یکیمکان ساتیاول قرن نوزده شامل تاس یهمیاشاره دارد. )انقالب اول، ن

است(  کیو الکترون یاطالعات یفناور 1970انقالب سوم،  ،یکیالکتر یدوم، اواخر قرن نوزده نوار نقاله و انرژ

و  یاطالعات یناوربا ف یصنعت دیتول وندیپ یهیبر پا افتهیخودسازمان یدینظام تول کیتحول عبارت است از  نیا

ً یرا مستق کیو لجست ساتیتأس ها،نیها، ماشکه انسان یارتباط  دهد،یقرار م گریدکیبا  یدر ارتباط و همکار ما

 یآن را مرحله یتحت نظارت خود دارد. برخ یابیو باز راتیتا مصرف، تعم دیتول یمرحله ازو محصوالت را 

 ..نامندیم زین شدنیتالیجیدوم د
 


