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العــامـــل

والإع�ل�ان امل�س ّوقة للعالمات التجارية ،ميكن
�أن تك ��ون اك�ث�ر فعالي ��ة وت�أث�ي�ر ًا م ��ن موظف
الت�سوي ��ق �أو املبيع ��ات يف امل�ستقبل ،وقد تتيح
ترجم ��ة اال�سرتاتيجيات والإب ��داع للموظفني
من خالل الت�سويق والإعالن.
 خدم ��ة العم�ل�اء� :أعطي ��ت فر� ��ص العم ��لخلدم ��ة العم�ل�اء اىل الي ��د العامل ��ة الهندية
لأجوره ��ا املنخف�ض ��ة ،ولكن ميك ��ن ا�ستبدال
العم ��ال ب�أجه ��زة تكنولوجي ��ة يف امل�ستقب ��ل،
ولكن ا�ستبدال جمي ��ع العمال يف ق�سم خدمة
الزبائن لي�س فكرة جيدة.
 عم ��ال امل�صان ��ع :ب�إم ��كان الروب ��وت الذي�سيعم ��ل بوا�سط ��ة اللم� ��س وبتكنولوجي ��ا
حتتوي عل ��ى �أجهزة �إ�ست�شع ��ار تتيح للأفراد
ا�ستعمالها احتالل �أماكن عمال امل�صانع بكل
�سهولة وب�أج ��ر �أقل كلفة ،ومن دون �أخذ وقت
للإ�سرتاحة كالعمال.
موظف املعام�ل�ات املالية :قد يك ��ون برنامج
«بيتكوي ��ن» يف الكمبيوت ��ر ق ��ادر تلقائيا على
معاجلة وحل م�ش ��اكل املعامالت وال�سجالت
الرقمي ��ة يف قطاع ��ات البن ��وك وال�ضم ��ان،
والت�أم�ي�ن ،والدوائ ��ر العقاري ��ة مم ��ا ي�ساعد
ذلك رج ��ال الأعمال ،وي�سمح بالإ�ستغناء عن
عمال هذا القطاع.
 ال�صحفي ��ون :ب�إم ��كان الروبوت ب� ��أن يحتلمكان املنا�ص ��ب ال�صحفية ،وذلك من خالل
خل ��ق ق�ص�ص معين ��ة من ال�ص ��ور او الفيديو
واختيارها وو�ضعه ��ا على مواقع التوا�صل من

دون تدخل ال�صحفي.
 املحامي ��ون :ميك ��ن ت�صفح ومعرف ��ة املوادالقانونية واملعام�ل�ات القانونية دون الذهاب
اىل زي ��ارة املحامي وا�ست�شارت ��ه ودفع �أموال
مقاب ��ل ذلك اخلدمة من خالل منوذج يو�ضع
على الإنرتنت مثل «ليغل زووم».
 عم ��ال الهات ��ف �أو ال�سن�ت�رال� :إن معظ ��مالأ�شخا� ��ص يف ع�صرن ��ا التكنولوج ��ي ال
يتعامل ��ون م ��ع الهوات ��ف الأر�ضي ��ة ب ��ل م ��ع
الهوات ��ف املحمولة التي ميكنها �أن ت�ساعدهم
عل ��ى ح ��ل املعامالت ودف ��ع الفوات�ي�ر عربها
دون اخل ��روج والإ�ستعانة مبوظ ��ف ال�سنرتال
للم�ساعدة.
نب�ؤات اخليال العلمي حقيقة
توقع ��ت �شرك ��ة كا�سرب�سك ��ي الب الرو�سي ��ة
املتخ�ص�ص ��ة بربام ��ج الأم ��ن واحلماي ��ة ،يف
تقريرها ،ب� ��أن تتحول نبوءات اخليال العلمي
عن عامل يحل فيه الإن�سان الآيل حمل الب�شر
�إىل واق ��ع بحل ��ول ع ��ام  .2045وقال ��ت �إن ��ه
بحل ��ول ذل ��ك التاري ��خ �ستتحول املن ��ازل �إىل
ذكي ��ة بالكامل ،وت�صب ��ح الطابعات املج�سمة
)ثالثي ��ة الأبعاد( و�سيلة �إنت ��اج كل املواد ،يف
حني �ستنقر�ض احلوا�سيب ،لكن ذلك ال يعني
حتقيق ال�سعادة للب�شرية ،وفقا للتقرير.
ووفقا ملا جاء يف التقرير ،فمن املتوقع �أن يبد�أ
املخت�ص ��ون يف زراع ��ة الأن�سج ��ة با�ستخدام
الأع�ضاء اال�صطناعي ��ة التي يتم التحكم بها

�إلكرتوني ًا ،و�ستتحول زراعة الأع�ضاء البديلة
�إىل عمليات جراحية روتينية .و�سيتم �إدخال
روبوت ��ات النان ��و يف �أعماق اجل�س ��م لتو�صيل
الأدوي ��ة �إىل اخلالي ��ا املري�ض ��ة �أو لغر� ��ض
�إجراء العمليات اجلراحية.
وبحلول ذلك التاريخ� ،سيتم فعليا �إ�سناد مهمة
�إجناز معظم الأعمال املعقدة والروتينية �إىل
الإن�س ��ان الآيل ،و�سين�شغل النا�س يف حت�سني
الربام ��ج اخلا�صة بالإن�س ��ان الآيل ،و�سيكون
قطاع تكنولوجي ��ا املعلومات مالذا لل�شركات
املتخ�ص�صة يف تطوير برامج الإن�سان الآيل.
م�شاكل اجتماعية خطرية
ويف درا�سة حلل باحثان من جامعة �أك�سفورد
الآث ��ار امل�ستقبلية لل ��ذكاء ال�صناعي و�إحالل
الآالت م ��كان الإن�س ��ان عل ��ى م ��ا يزي ��د عن
�سبعمائ ��ة وظيف ��ة خمتلف ��ة ،ليتب�ي�ن لهما �أن
الآالت والتقني ��ات الذكي ��ة �ست�سيط ��ر عل ��ى
ح ��وايل  % 47م ��ن الوظائ ��ف خ�ل�ال ب�ضعة
عقود.
و�إذا �صدقت توقع ��ات التقرير ،ف�إن ذلك قد
يعن ��ي م�ش ��اكل اجتماعية خط�ي�رة �ست�صيب
املجتمع �إن مل يتم التعامل مع املوقف بال�شكل
املنا�س ��ب ،بح�سب ما �أكده ع ��امل احلوا�سيب
الأمريكي ج�ي�ري كابالن ،الذي �أ�شار �إىل �أن
معظم الوظائف املهددة باالنقرا�ض هي التي
ينفذه ��ا عادة الرجال ،يف حني تبقى وظائف
الن�ساء �آمنة نوعا ما.

