شغلهایی که طبق پیشبینی«فاکس نیوز» در آینده نزدیک نیاز به آنها کمتر می شود
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کارمندان بانک

همین حاال هم دستگاههای خودپرداز میتوانند بسیاری از خدمات
موردنیازمشتریانراپوششدهند.همچنینبسیاریازکارهایبانکی
این روزها توسط اپلیکیشنها و نت بانکها انجام میشود به همین
دلیل این سیستمها به تدریج جای کارمندان بانکی را به طور کامل
خواهندگرفت.طبقپیشبینیها،کارمندانبانکهابااحتمالبسیار
باالی 98.3درصدیکارخودرابهماشینهاوروباتهاخواهندسپرد.
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فاطمه قاسمی | مترجم
درسالهایاخیربرخیصنایعبهسمتاتوماسیونیشدنسوقپیداکردهاند.گاهیشکلوظایفانسانیتغییرمیکندتابانیازهایتغییریافتهجامعههماهنگشود.آنچهناخواسته
پرونده
ذهن ما را درگیر خواهد کرد ،بحث فناوری است که عامل از بین رفتن برخی شغلهاست .حاال ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که چه شغلهایی رو به افول هستند .به گزارش
فاکسنیوز ،به تازگی دفتر آمار وزارت کار آمریکا و سازمان بین المللی کار ،آماری را منتشر کرده اند که در آن پیشبینی شده تا سال 2026از 818شغلی که کارشناسان بررسی و تجزیه
و تحلیل کرده اند 21 ،شغل رو به نابودی میرود و بخش قابل توجهی از آن با فناوری جایگزین میشود .در حالی که در ماه مارس میالدی امسال 196 ،هزار فرصت شغلی جدید در
اروپا ایجاد شده اما اوضاع برای همه شغلها چندان روشن نیست و در برخی از آنها تعداد کارکنان رو به کاهش بوده است .در ادامه این مطلب به بعضی از این شغلها و دالیل رو به افول بودن آنها به طور
خالصه اشاره میکنیم .ناگفته نماند که این آمارها و پیشبینیها ،ممکن است در همه کشورها به طور 100درصدی یکسان نباشد و بر اساس مدل دستمزد ،نفوذ فناوری در آن کشور و  ...تغییراتی داشته
باشد اما به هرحال میتواند هشداری باشد برای افرادی که در درازمدت میخواهند روی یک شغل برنامهریزی کنند.
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رانندگان قطار

پیشبینی شده است تا سال  2026آمار افراد شاغل در این شغل تا
سه چهارم کاهش داشته باشد .طبق آمارها ،این شغل در فهرست
ارائــه شــده به عنوان سریعترین شغل در حــال نابودی شمرده
میشود .لکوموتیورانها ،وظیفه جابه جایی مسافران و بارها را در
شبکه ریلی برعهده دارند .گاهی هم انتقال تجهیزات مهندسی
ب ــه مــکــانهــای م ــد نــظــر توسط
قطارها صــورت میگیرد .طبق
پیشبینیها،بهزودیسیستمهای
رایانه ای و هدایت گرها جایگزین
نیروهای انسانی شاغل در این
حرفه خواهند شد.
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پارکبانان

پیشبینی میشود تا ســال  2026آمــار شاغالن در ایــن حرفه با
کاهش  35درصــدی همراه باشد .این شغل شامل گشتزنی در
محلهای مشخص مانند پارکینگ های عمومی یا بخشی از یک
شهر به منظور صدور قبض جریمه برای مالکان خودروهایی است
که بیش از زمان مجاز یا به صورت
غیرقانونی خــودروی خود را پارک
کـــردهانـــد .امــــروزه در شهرهای
پیشرفته،بهراحتیمیتوانباکمک
دوربینهای مستقر در شهر برای
رانندگانقبضپارکینگصادرکرد.
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حروف چین ها و ویراستاران

پیشبینیمیشودتاکمترازششسالدیگر،آمارشاغالندراینحرفه
با کاهش 33درصدی روبهرو شود .قبل از ورود نرم افزارهای ویرایش ،
ویراستاری یک شغل بود اما سیستم عاملهای جدید دارای سرویس
دیکتهباکیفیتباالهستندبهطوری
که فقط باید جمله را با صدای بلند
بخوانید تــا تایپ ش ــود .همچنین
مشکالتامالییوگرامردراینبرنامه
تشخیص داده می شود و میتوانید
آنهارابهسادگیاصالحکنید.

شاغالن در این حرفه ،بیشتر تعمیر ،تمیزکاری و تنظیم موتورهای
انواع ساعت را انجام میدهند و بعضی معتقدند که هیچ وقت بیکار
نخواهندشداماطبقآمارها،اینروزهاهمگیماصاحبگوشیهای
هوشمند هستیم و بیشتر مردم برای زیبایی و به عنوان وسیله زینتی
از ساعت استفاده میکنند بنابراین استفاده کنندگان فقط در
صــورت شکستگی بدنه یا شیشه
ساعت(نهتمامشدنباتریاشیاکار
نکردن آن!) به تعمیرکاران مراجعه
میکنند .انتظار می رود که آمار این
شغلباکاهش 30درصدیدرشش
سالآیندهروبهروشود.

باوجودگسترشمترسنجهایدیجیتالدرهمهجا،اینحرفهقدیمی
با افراد آموزش دیده خود که به صورت دستی اطالعات را یادداشت
میکنند ،به راحتی جای شان را به فناوری های در دسترس امروزی
م ـیدهــنــد .ای ــن روزهــــا م ـیتــوان
اطالعات را بدون حضور فیزیکی در
محلازطریقاینترنتبهدستآورد.
پیش بینی میشود در سال2026
اینحرفهتا 21درصدکاهشنیروی
فعالداشتهباشد.
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مشاغلمرتبطباخدماتپستی

در دهــههــای  70و  ،80بــســیــاری از کــودکــان حــومــه شهر
روزنامهفروش بودند .امروزه بیشتر مردم برای پوشش خبرها به
اینترنت وابسته هستند .افزایش استفاده از ایمیل باعث کاهش
قابل توجه نامههای پستی میشود .به همین دلیل در سالهای
آینده به تعداد نامهرسا نهای کمتری نیاز اســت .افــرادی که
محمولههای پستی را دستهبندی
میکنند ،کارمندان و پستچیها
بــه شــدت در خطر جایگزینی با
روبــا تهــا و سیستمها هستند و
آینده روشنی را بــرای شغل شان
متصور نیستیم.

7

مشاوران حقوقی

شاید این مورد برا یتان باورکردنی نباشد اما در آینده وکالی
بسیار کمتری برای بررسی پروندهها و مدارک و کارهای مربوط
به آن به کار گرفته خواهند شد .امور قانونی نیاز به تجربه و تخصص
کمتری خواهد داشت و بسیاری از آنها با برنامههای مختلف رایانه
ای اجــرا خواهد شــد .هم اکنون
نرمافزارهای زیادی در بازارهای
جهانی موجود است که میتوانند
به صورت هوشمند مشاوره حقوقی
ارائه دهند و این برنامهها روز به روز
در حال پیشرفت هستند.
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صندوقدارها

وقتی برای اولین بار دستگاههای فروش و دریافت وجه خودکار
به صورت آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت ،به دالیل متعدد
نتوانست مــورد توجه خــریــداران قــرار بگیرد امــا گسترش این
دستگاههای خودکار را نمیتوان نادیده گرفت .طبق تحقیقات،
پیش بینی میشود درآمد حاصل از دستگاههای جمع و دریافت
خودکار مبلغ خرید در سا لهای
آینده به  75.31میلیون دالر برسد
که رشد چند  10برابری این سود
را نشان میدهد و خود تهدیدی
برای آینده شغلی صندوقدارها به
شمار میرود.

فست فودها معمو ًال منوی یکسانی دارند و تفاوت چندانی بین غذای
آنها وجود ندارد و دقیقا به دلیل همین ویژگی و بر اساس گزارش
گاردین ،احتمال دارد که آشپزهای فستفودها با آشپزهای خودکار
جایگزین شوند! برای مثال از سال  ۲۰۱۷در یکی از رستورانهای
فستفود کالیفرنیا به نام «کالی برگر» از یک روبات مجهز به هوش
مصنوعی به نــام  Flippyاستفاده
میشود که برگرها را برمی گرداند
و آنهـــا را روی ن ــان مــیگ ــذارد و
بستهبندی میکند .دقت این روبات
بسیارباالستوتابهحالهیچخطایی
ازعملکرداوگزارشنشدهاست.
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فعاالن حوزه جواهرسازی

شرایط اقتصادی مردم دنیا باعث شده تا رونق صنعت جواهرسازی در
اینسالهاباکاهشچشمگیریدردنیاروبهروشود.طبقگزارشها،
میزان تعطیلی فروشگاههای جواهر در سال  ۵۳ ،۲۰۱۶درصد
افزایشداشتهاست.مهمتریندلیلاینمسئلهایناستکهنسلجدید
ترجیح میدهند پول خود را صرف
تجربه آرزوهای دلخواهشان کنند تا
خریدچیزهایتجملی.همینمسئله
جلوی رشــد صنعت جواهرسازی
را میگیرد و آینده خوبی را برای
شاغالناینحرفه،متصورنیستیم.
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داوران ورزشی

بدون شک سیستم VARمطمئنتر از چشمهای غیرمسلح داوران در
زمین ورزش است .تجربه تلخ خشونت فیزیکی ،کالمی و رفتارهای
غیراخالقی برخی از طرفداران عصبانی و محدودیتهای امکانات
شغلی از جمله نگرانیهایی است
که همواره داوران درباره شغل خود
میگویند  .احتماال با بازنشسته
شدن و کنارهگیری داوران قدیمی،
فیفا بیشتر به فکر جایگزینی این
سیستمهابهجایداورانخواهدبود.
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کارمندان آژانسهای مسافرتی

آژانسهای مسافرتی در گذشته سرویس مهمی محسوب میشدند
و هرکسی که قصد خرید بلیت داشت حتم ًا از آنها استفاده میکرد.
کارکنان این آژانسها عالوه بر انتخاب پروازهای موجود ،بلیت
ها را هم برای تان رزرو میکردند و اطالعات الزم مثل نقشهها یا
بروشورها درباره سفرتان را در اختیارتان میگذاشتند .امروزه
اما و بسایتها و اپلیکیشنهای
زی ــادی وجــود دارد کــه تمام این
کا رها را به سرعت ،با تخفیف و
رایگان برای شما انجام میدهند و
نیاز مردم دنیا به این شغل را کمتر و
کمتر کردهاند.

این افراد به عنوان متخصصان و درمانگران تنفسی ،مراقبتهای
تنفسی بیمار را تحت کنترل دارند .درصد کاهش پیشبینی شده
تا سال  2026برای این شغل 56.3 ،درصد است .با وجود اختراع
تجهیزاتپزشکیبرایسنجشمیزانوخامتعودبیماریآسم(تنگی
نفس) و همزمان ارزیابی این که بیمار نیاز به مراجعه فوری به اورژانس
بیمارستان دارد یا خیر ،تعداد شاغالن در این حوزه رو به کاهش است.

15

نصبکنندگان تجهیزات الکترونیکی در خودروها

این کارگران ،تجهیزات صوتی ،امنیتی و سیستم مسیریابی مورد
استفاده در وسایل نقلیه را نصب و تعمیر میکنند .از آنجا که امروزه
صنایعخودرو،مدلهاییراباسیستمهایپیشرفتهترصوتی،امنیتی،
سرگرمی و مسیریابی با کیفیت باال و با نیاز به تعمیر و نگهداری کمتر
نسبتبهتولیداتقبلیتولیدمیکنند،پیشبینیمیشودکهدرآینده
نزدیکاینکارگراندرخواستهایکارکمتریخواهندداشت.
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کارمندان سرویسهای حمل و نقل

حمل و نقل با ارائــه اپلیکیشنهای در دسترس ،مستقلتر شده
است .اکنون مسافران میتوانند سفر خود را با کمک یک اپلیکیشن
برنامهریزی کنند و رانندگان نیز می توانند به فناوری تکیه کنند تا
مسیر کارآمدتری برای آنها فراهم شود و مسیر حرکت را از لحاظ
ترافیک و  ...ببینند.
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اپراتورهای تلفنی

با کاهش  22.6درصــدی شاغالن در حــوزه اپراتورهای تلفنی در
سالهایاخیر،شاغالناینحرفهکارخودراتاسال 2026بهرایانهها
میسپارند .بسیاری از پاسخ گویان امروز هم انسان نیستند .روباتها
نهتنهامیتواننداینکارراطی ۲۴ساعتشبانهروزودرهفتروزهفته
انجامدهندبلکهقادرندانرژیخودراحفظکنندونوعادبیاتمخاطبان
همتاثیریبرعملکردآنهاندارد.
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مشاغل مرتبط با ریختهگری

ریختهگری فن شکل دادن فلزات و آلیاژها از راه ذوب ،ریختن مواد
مذاب در قالب و سرد کردن و انجماد آن است .این روش قدیمیترین
فرایند شناخته شده برای به دست آوردن شکل دلخواه فلزات است.
انتظار میرود تعدادی از این مشاغل به دلیل بهبود و افزایش استفاده
از ماشین آالت به صرفه و خودکار رو به کاهش رود.
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چوب برها

مردم سراسر دنیا هر روز بیش از پیش آثار ناشی از تغییرات آب و هوایی
کر هزمینرادرزندگیخوداحساسمیکنندواینروزهاتالشبیشتری
برایحفظمحیطزیستوایجادیکسیارهسبزوپایدارمیکنند.بههمین
دلیل ،احتما ًال شغل چوب بری در معرض نابودی قرار خواهد گرفت.
پیشبینیمیشود،اینشغلطیده هآیندهباکاهش ۱۳درصدیروبهرو
شودکهدرحجمجهانیاش،عددقابلمالحظهایبهنظرمیرسد.
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مشاغل مربوط به پارچهبافی

افولصنعتنساجیبهدلیلکمبودتقاضاازطرفمصرفکنندهنیست
بلکهبهدلیلچگونگیتولیداتآنهاست.هماکنونبااستفادهازماشین
آالتپیشرفتهقادربهتولیدمحصوالتباکیفیتتربدوننیازبهکارگران
غیر متخصص هستیم .کارگران این صنعت با کاهش  19درصدی تا
سال 2026مواجهخواهندشد.
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منبعfoxbusiness، msn، CareerCast، tabnakjavan، businessinsider :

4

تعمیرکاران ساعت

5

کنتورخوانان برق ،آب ،گاز و ...

9

کارکنان فستفود
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