
 

 

 تسخیر خواهند کرد ۲۰۲۰صنعت ساختمان را تا سال  هارباتاخیر نشان از آن دارند که  هایگزارش

 

ساختمانی تا قبل از سال  هایکاراز  نیم میلیوننزدیک به  ،شدهانجامکه  برآوردیو اقتصاد  مجمع جهانیگزارش جدید بر اساس 

که  اندکردهد شد. بسیاری از متخصصان این انقالب دیجیتالی را به انقالب صنعتی تشبیه نانجام خواه هارباتتوسط  ۲۰۲۰

 باید با این فناوری در حال ظهور به کار خود ادامه دهند. هاآن کارفرمایان و کارکنانِ

تا  اختس صنعت اخیر، هایگزارش بر اساسد که شغل جدیدی را انتخاب کنید. اگر شما یک دیوار چین هستید شاید بهتر باش

میلیون شغل که بیش از نیم  دهدمینشان  اقتصاد قرار خواهد گرفت. گزارش جدید مجمع جهانی هارباتدر اختیار  ۲۰۲۰سال 

میلیون  ۵٫۱که بیش از  داردمیاظهار  این گزارش همچنینانجام خواهند گرفت.  هارباتآینده توسط  یدههساختمانی تا اواخر 

که  بسیاری از مشاغلیدرصد آن مربوط به صنعت ساختمان خواهد بود.  ۱۰سپرده خواهد شد که  هارباتشغل به دست 

 ایناطالعات . ندارند گیریتصمیمبه فکر و  چنانیآننیاز  هستند که کارهای تکراری را خواهد گرفت؛ هاآنجای  اتوماسیون

 کمپانی در سراسر است. ۳۷۱مصاحبه با کارکنان منابع انسانی حاصل گزارش 

 است وسازساخت المللیبین، یک شرکت  Balfour Beatty. دانندنمیمنفی این صنعت تغییرات را  شاغل درافراد  یهمهاما 

 .کندمیماشینی شدن این صنعت فعالیت  که مدعی در راستای

که  کنیممیما یک انقالب دیجیتالی را تجربه »: گویدمی ENR Midwest مصاحبه با در ، لئو کویین،این شرکتمدیر اجرایی 

استقبال از  و کارگیریبه. با عمل کنیم ترچابک، بهتر و ترسریع؛ تا کندمیصنعت را بازتعریف  فعالن عنوانبهعملکرد ما  ینحوه

 دهیم. این تغییرات ارائهبه مشتریان خود  تریایمنو  مؤثرترکاراتر،  هایحلراهدیجیتالی ما خواهیم توانست  هایحلراهافزایش 

جدید، مصالح جدید و  هایفناوریمجهز کنیم که بتوانند از  هاییمهارتبه این معنی است که ما باید کارکنان خود را به 

 .«جدید استفاده کنند هایروش



 

 

 برایتمانی کارهای ساخ باشیم که داشته توجهاما باید به این نکته است  ستایشقابلو کاراتر  ترامنداشتن نیروی کار  کهدرحالی

ه کارهای مشابهی را داشت کهاین. این افراد فرصت استکرده  تأمین شغلدنیا در کل  پذیرآسیبو  غیرماهربسیاری از کارگران 

امنیت شغلی این افراد در دست کارفرمایانشان  ،اقتصاد طبق گفته مجمع جهانیباشند یا پیدا کنند را از دست خواهند داد. 

تخصصی مربوط به ماشینی  هایشغلاین کارکنان برای  بازآموزش این است که کندمیپیشنهادی که این مجمع ارائه است. 

ب در انقال هافناوریسرعت رشد آماده شوند.  خوبیبهتغییر  مواجهه با اینبرای  هاشرکتهر چه زودتر آغاز شود تا  ،شدن صنعت

د برای اگر اقدامات هدفمن ترتیباینبه بازار کار و صنعت هم با تغییرات جدید خو بگیرند. تاکافی کند بود  یاندازهبهصنعتی 

، ردینگصورت  آینده الزم در هاییمهارت براینیروی کار  آموزش همچنین انجام خواهد شد و زودیبهکه  مدیریت این تحول

 .شوند روروبه توان مردمبیکاری فزاینده و کاهش ، باید با نابرابری هادولت

 هایزارشگ. بردمیهم رنج  وریبهرهاست، از سطوح پایین  روروبه فزاینده صورتبهصنعت با مفهوم ماشینی شدن  کهاینعالوه بر 

درصد از  ۹۸. حدود چشمگیری نداشته است افزایش ۱۹۴۰ یدههدر صنعت ساختمان از  وریبهرهکه سطح  دهندمینشان 

 ح ومصال هایزباله تولیدکنندگان ترینبزرگصنعت ساختمان از  همچنین اضافی دارند و یبودجهساختمانی بزرگ  هایپروژه

درند قار هوش مصنوعی مبتنی ب هایفناوریدر تمامی موارد،  تقریبا  است.  زیستکنندگان محیطترین آلودههمچنین از بزرگ

 دهند.ها انجام تر از انسانتر و ایمن، بهترسریعرا  که کارها
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