آينده شغلها
راهبرد اشتغال ،مهارتها و نيروي كار براي انقالب صنعتي چهارم

نويسنده :کالوس شوآب و ريچارد سامانز
مترجم :فرهاد مالكي ،طال آذرخش (گروه بينالمللي رهشهر)
ويرايش :فرهاد مالکي (گروه بينالمللي رهشهر)
صفحه آرايي و طراحي جلد :آوا ذاكري فردي (گروه بينالمللي رهشهر)
چاپ :شهريور 1395
شمارگان 2000 :نسخه
كليه حقوق براي ناشر محفوظ است.

آينده شغلها

راهبرد اشتغال ،مهارتها و نيروي كار
براي انقالب صنعتي چهارم

فهرست مطالب
پيشگفتار
مقدمه
آمادهسازي نيروي كار براي انقالب صنعتي چهارم
بخش اول :آينده شغلها و مهارتها
مقدمه

6
11
15

17

عوامل تغيير

26

روند اشتغال

43

ثبات مهارتها

68

راهبرد نيروي كار آتي

90

بخش دوم :شكاف جنسيتي موجود در صنعت
جنبهي تجاري تغيير

114

موانع موجود بر سر راه استفاده از استعدادهاي زنان

118

موانع موجود بر سر راه تغيير

124

زنان و كار در انقالب صنعتي چهارم

130

رويکردهاي موجود براي ارتقاي استعدادهاي زنان

133

6

پيشگفتار
انقالب صنعتي چهارم ،مفهومي است که اين اواخر توسط برخي از صاحبنظران

مطرح ميشود .آنها ميگويند كه جهان در آستانه انقالب جديدي از بهم پيوستن
انواع فناوريها قرار گرفته است ،كه به لحاظ سرعت ،گستردگي حيطه و مقياس،

عمق و پيچيدگي ،و اثرگذاري با همه آنچه كه تاكنون بشر شاهد آن بوده ،متفاوت

است ،و همه آحاد جوامع از دولت ،بخش خصوصي ،جامعه مدني ،و  ...را تحت تاثير
قرار داده ،و همه جنبههاي زندگي ما اعم از شيوه زندگي ،نحوه كار كردن ،و ارتباط

ما با هم را دگرگون خواهد ساخت.

به همين لحاظ چهل و ششمين نشست مجمع جهاني اقتصاد كه از بيستم تا بيست

و سوم ژانويه ( 2016برابر  30دي تا  3بهمن  )1394در داوس سوئيس برگزار شد،

موضوع اصلي خود را به «مديريت انقالب صنعتي چهارم» اختصاص داد و طي

اين اجالس جهاني به بحث و بررسي ابعاد اين موضوع پرداخت.

وجه تسميه نام انقالب چهارم از اين موضوع ناشي شده است كه صاحبنظران،

فرايند انقالبهاي صنعتي را بر اساس موتور محرکه آن به چهار دوره تقسيم

ميكنند :

نخستين انقالب صنعتي كه از قدرت آب و بخار براي مکانيزه کردن توليدات

صنعتي استفاده ميکرد ،در اواخر قرن  18ميالدي (سال  )1784در بريتانيا و

با مکانيزه کردن صنعت نساجي آغاز شد .بدين ترتيب کارهايي که تا پيش از
آن به دست کارگران و در صدها کلبه متعلق به بافندگان انجام ميشد ،در يک

جا جمع گرديد و کارخانه نخ ريسي پا به عرصه حيات نهاد .اين امر به يک رشته

تغييرات بههمپيوسته انجاميد ،كه پديدههاي مهم آن عبارت بودند از بهوجود آمدن
کارخانهها ،راهآهن ،کشتي بخار ،و پيشرفت در کشاورزي.

انقالب صنعتي دوم در سالهاي پاياني قرن نوزدهم و شروع قرن بيستم رخ داد

كه به توليد انبوه از طريق خطوط مونتاژ (وقتي که هنري فورد نظارت بر مونتاژ

متحرک را بر عهده گرفت و طاليهدار توليد انبوه شد) و برقي كردن (جايگزيني
برق به جاي نيروي بخار) شد .نتيجه اينكه کاالهاي مصرفي در حجم زياد توليد
شد ،و محصوالت جديدي مثل خودرو ،هواپيما ،تلفن ،تلويزيون و پديدههايي از

7

اين دست بهوجود آمد.

سومين انقالب صنعتي با كامپيوتر و از دهه  1960شروع شد ،و با توسعه
كامپيوترهاي شخصي در دهه  ،1970اينترنت و طيف فناوريهاي اطالعاتي و
ارتباطي تكميل گرديد كه از فناوري اطالعات و الکترونيک بطور توامان براي

خودكار کردن توليد در مقياس کالن استفاده کرد ،و روزگار ما را حتي نسبت به

دهههاي  1950و  1960بسيار متفاوت نمود.
و حاال ،انقالب صنعتي چهارم ...

انقالب صنعتي چهارم ،اگرچه بر پايه انقالب سوم بنا شده ،اما مشخصه اصلي آن،

همگرائي و تلفيق فناوريهاي مختلف در عرصههاي فيزيكي ،ديجيتالي و زيستي
است ،بطوري که حد فاصل ميان حوزههاي فيزيکي ،ديجيتالي و زيستشناسي را

کم رنگتر از گذشته ميکند ،و سعي در بكارگيري تركيبي آنها دارد ،و ويژگي بارز
آن تغييرات انفجاري است.

براساس اين انقالب ميتوان برخي از تفاوتها را به شرح زير برجسته كرد :

تاکنون کارخانهها براساس توليد انبوه محصوالت مشابه کار ميکردند .کارخانههاي

آينده بر توليد انبوه سفارشات تمرکز خواهند کرد و ممکن است بيش از آنکه شبيه

خطوط مونتاژ فورد باشد ،به همان کلبههاي کوچک بافندگان شباهت داشته باشند.
روش قديمي ساخت اشيا شامل استفاده از قطعات بسيار و پيچ و مهره کردن

يا جوش دادن آنها به يکديگر بود .اکنون ميتوان يک محصول را در کامپيوتر

طراحي نمود و آن را توسط يک چاپگر سه بُعدي «چاپ» کرد .چاپگر سه بُعدي
ميتواند از پس توليد بسياري از چيزهايي برآيد که براي کارخانههاي سنتي بيش

از حد پيچيد ه و حتي غيرممكنند .شايد در آينده اين دستگاههاي اعجابانگيز بتوانند
تقريبا هر چيزي را در هر کجا (از پارکينگ خانهتان تا يک روستا در آفريقا) توليد

کنند ،و موجب تغيير جغرافياي زنجيرههاي عرضه گردد.

مواد جديدتري كه سبکتر ،مقاومتر و با دوامتر از مواد قديمي هستند در محصوالت

مختلفي از هواپيماها گرفته تا دوچرخههاي کوهنوردي بكار خواهند رفت (مثال فيبر
کربن جايگزين فوالد و آلومينيوم خواهد شد).

هوش مصنوعي (و از جمله نرمافزارهاي هوشمند) و رباتها ميدان عمل بيشتري
خواهند يافت .در المپيك اخير (ريو  ،)2016روزنامه واشنگتن پست براي پوشش
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مسابقات المپيک ،يک ربات خبرنگار را بکار گرفته كه با بهرهگيري از هوش

مصنوعي اطالعات ورزشي را از شرکت  stats.comگرفته و آن را بهصورت

متنهاي کوتاه در آورده و در توييتر ،و فيسبوک مسنجر اين روزنامه ارائه كرده و
از طريق  Echoآمازون بهصورت صوتي پخش ميکند .اين ربات قرار است حدود

 ۳۰۰گزارش از اين نوع را در طول دوران مسابقات تهيه کند و مکانيزم دقيقي براي

چک کردن اطالعات دارد كه تحليل دادهها را بهصورت خودکار انجام ميدهد و

اگر اشکالي را در نتايج بيابد بهطور خودکار آن را به گزارشگران واشنگتن پست

اطالع ميدهد.

شرکتهاي حمل از طريق نصب نرمافزارهاي خاص روي قطعات مهم كاميون

خود ميفهمند كه كاميون در كجا و در چه محوري خراب شده ،كدام قطعه آسيب
ديده ،يا حتي وضع كاركرد قطعات خوب نيست و براي جلوگيري از خراب شدن،
بهتر است كه آن قطعه عوض شود ،و يك سيستم كارآمد در حال پايش لحظهاي

آن است .يا يك شركت فناوري ژاپني به منظور جلوگيري از سرقت خودرو با تكيه

بر اين واقعيت كه افراد در نشستن روي صندلي خودرو بطور متفاوت بر قسمتهاي

مختلف صندلي تكيه كرده و بر آن فشار وارد ميآورند ،نرم افزاري طراحي كرده

كه با نشستن فرد روي صندلي متوجه ميشود كه او مالك اتومبيل است يا خير و
در صورت عدم همخواني اطالعات از او رمز براي روشن شدن اتومبيل ميخواهد.

به هر حال ،فناوريهاي جديد اين امکان را فراهم خواهد آورد که اندازه اشياء هر

روز كوچكتر شود .فناوري نانو ويژگيهاي خاصي را به محصوالت خواهد بخشيد

و تركيب همه اينها با بيوتكنولوژي ميتواند به دستاوردهايي منجر گردد كه در
حال حاضر قابل تصور هم نباشند .مثل اندامهاي انساني قابل چاپ.

هم اكنون باندهاي زخمي که مداواي زخمهاي ناشي از بريدگي را تسريع ميکنند،
موتورهايي که بازده بيشتري دارند ،ظروفي که تميز کردن آنها آسانتر است

ويروسهايي که مهندسي ژنتيک شدهاند ،و موارد ديگري از اين قبيل حاصل شده

است و به نظر ميرسد كه اندامهاي چاپشده سه بُعدي براي پيوند ،و لباسها و

عينکهاي مطالعه متصل به اينترنت ،و نوآوريهاي مشابه ديگر ،احتماال تا سال

 2025به وقايع علمي و تكنولوژيكي بدلشوند.

پروفسور شوآب ،مدير اجرايي مجمع جهاني اقتصاد مينويسد  :هم اکنون ،بسياري از
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اين پديدهها نظير هوش مصنوعي ،خودروهايي خودکار ،پهپادها و نرم افزارهائي که

در کار ترجمه يا سرمايهگذاري به کار گرفته ميشوند ،در اطراف ما مشاهده ميشوند.

پيشرفت شگفتانگيز فناوري هوش مصنوعي ،توانائيهاي استفاده كامپيوتر از انبوه
اطالعات ،بكارگيري اين هر دو در زمينههاي زيستي و غيره موجب تعامل روزمره

فناوري ساخت فيزيكي و ديجيتالي با جهان بيولوژيک و زيست شناسانه شده و

ميشود ،بطوري كه مهندسان ،و طراحان با ترکيب طراحي محاسباتي ،مهندسي

مواد و زيست شناسي به نوآوريهاي مناسبي در همزيستي بين ميکروارگانيسمها،
بدن ما ،محصوالت مورد مصرف ما و محل زندگي ما دست مييابند.

شوآب بر اين باور است كه انقالب صنعتي چهارم ،نه تنها همانند انقالبهاي

صنعتي قبلي اين توان را دارد که سطح درآمد جهاني و کيفيت زندگي را افزايش

دهد ،و پيامدهاي بسياري در عرصههاي اقتصادي ،اجتماعي و سياسي بهوجود

آورد ،بلكه همه عرصههاي زندگي از اقتصاد ،شغل ،مديريت و حتي چگونگي

سکونت و زيست فرهنگي را به شکلي فراگير و پيوسته تحت تاثير قرار ميدهد ،و

در نهايت ،نه تنها آنچه ما انجام ميدهيم ،بلکه آنچه هستيم را نيز تغيير خواهد داد.

در اين انقالب ،همه فناوريهاي مورد بررسي ،تغيير و تلفيق قرار مي گيرند ،اما

برخي از آنها تاثير بيشتري دارند که ميتوان از آنها به عنوان فناوريهاي کليدي

انقالب صنعتي چهارم ياد كرد و عبارتند از :هوش مصنوعي ،ربات و روباتيک ،چاپ

سه بعدي ،اينترنت اشيا ،بزرگ دادهها ،شبكهها و خدمات شبكهاي ،نرمافزارهاي

هوشمند ،تلفن همراه ،و . ...

صاحب نظران ميگويند كه سه دليل عمده وجود دارد که ثابت ميکند تغييراتي که

در دنياي امروز شاهد آن هستيم ،صرفا ادامه انقالب صنعتي سوم نيست و خود،
آغاز يک انقالب ديگر ،يا انقالب صنعتي چهارم است ،كه عبارتند از  :سرعت،

گستردگي و عمق ،و اثرگذاري.

اولين تفاوت از لحاظ سرعت است .سرعت پيشرفتهاي فعلي در تاريخ بشر

بيسابقه است .انقالبهاي صنعتي قبلي چند دهه طول کشيد تا به شکوفايي

برسند .شتاب به دست آمده در انقالب چهارم بيشتر از آن که خطي باشد ،نمايي

(فزاينده) است و تقريبا درهمه صنعتها و در همه کشورها گسل پديد ميآورد.
شوآب از اين وضعيت با عنوان سونامي ياد ميکند.
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دومين تفاوت اين است که انقالب چهارم به يک حوزه خاص محدود نيست،

و از نظر گستردگي و عمق نميتوان آن را با انقالبهاي قبلي مقايسه كرد ،و

گستردگي و عمق اين تغييرات به تحول و دگرگوني در کل سيستمهاي توليد،
مديريت و حاکميتي منجر خواهد شد.

سومين تفاوت مربوط به اثرگذاري است .تسريع بيشتر چرخههاي نوآوري ،چالشها

و فرصتهاي بسياري را به همراه خواهد داشت ،و از اين طريق اثرات زيادي

بر جوامع ،دولتها ،اقتصاد كالن و بخشهاي مختلف اقتصادي ،سازمانها،

كسبوكارها ،مردم ،نيروي كار ،و  ...خواهد گذاشت ،كه بحق ميتوان گفت كه
اثرگذاري برمشاغل ،كانون و محور اصلي همه اين تغييرات خواهد بود.

اگرچه در سالهاي اخير بحثها و انتقادات زيادي در زمينه گسترش بيرويه
دورههاي کارشناسي در كشور ،اُفت کيفيت آموزشي ،عدم تناسب مطلوب بين
تعداد استاد و دانشجو ،تقليل کيفيت آموزش ،قديميبودن منابع مورد استفاده،

بهروز نبودن استادان ،بيعالقگي و مشغوليت حتي اساتيد تمام وقت به كارها و

اشتغاالت ديگر ،تفاوت بين يادگيريهاي دانشجويان و نيازهاي مشاغل و مواردي
از اين قبيل صورت گرفته و حتي در يك مورد در هفتههاي اخير از وجود دويست

و پنجاه هزار دانشجوي روانشناسي در كشور با آينده مبهم شغلي صحبت به ميان
آمده است ،اما هدف اين کتاب به هيچ وجه نقد چنين مواردي نيست.

هدف از انتشار اين کتاب ،توسعه قابليت دسترسي به نسخه فارسي گزارشي است

كه آينده مشاغل را در جهان نشان ميدهد ،براي همه آحاد كشور و بهويژه،

تصميمگيران و مسئوالن برنامهريزي آموزش عالي و مديران ارشد سازمانها است

زيرا خواه ناخواه ما نيز در كشور عزيزمان با آن درگير خواهيم بود .با اين اميد كه

همه ما با توجه به اين تغييرات تالش كنيم با آگاهي و اتخاذ تصميمهاي مناسب
و ايجاد آمادگيهاي الزم و توجه به پرورش نيروي انساني مناسب براي آينده ،از
تهديدات احتمالي هر چه بيشتر در امان باشيم و از فرصتهاي موجود در سطح

سازماني و ملي و حتي توسعه منابع انساني براي كار در سطح منطقهاي و ديگر

كشورها بهره وافر ببريم ،انشاء...

غالمعلي نجفي  -گروه بينالمللي رهشهر

مقدمـه
كالوس شواب

1

موسس و مدير اجرايي
ريچارد سامانز

2

عضو هيئت مديره

امروز ،ما در آستانه چهارمين انقالب صنعتي قرار داريم .پيشرفتهاي
صورتگرفته در عرصه ژنتيك ،هوش مصنوعيُ ،رباتيك ،فناوري نانو ،چاپ
سهبُعدي و بيوتكنولوژي (فناوري زيستي) تنها چند نمونه هستند كه در
سالهاي اخير توسعه يافتهاند .اين پيشرفتها زمينه را براي انقالب صنعتي

بيش از هر زمان ديگري مهيا ميكنند .سيستمهاي هوشمند در خانهها،

كارخانهها ،مزارع ،شبكهها و شهرها به مقابله با مشكالت ،از مديريت زنجيره

تامين گرفته تا تغييرات اقليمي ،كمك ميكنند .پيدايش اقتصاد اشتراكي نيز به
مردم اين امكان را ميدهد كه از منابع جديدي درآمد كسب كنند.

1 - KLAUS SCHWAB
2 - RICHARD SAMANS

12

با وجودي كه احتمال وقوع اين تغيير قريبالوقوع بسيار باال و نويدبخش است،

الگوهاي مصرف ،توليد و اشتغال در پي اين تغييرات ،چالشهاي اساسي را
پيش روي ما قرار ميدهند كه مستلزم سازگاري و تطبيق فعال شركتها،

سازمانها ،دولتها و افراد است .همزمان با انقالب در عرصه فناوري ،مجموعه

گستردهتري از محركها و عوامل اجتماعي -اقتصادي ،جغرافيايي و جمعيتي
در رابطه با تغيير وجود دارند كه در زمينههاي متعددي با هم تعامل داشته و
يكديگر را تقويت ميكنند .همزمان با تغيير و اصالح همه صنايع ،بيشتر مشاغل

نيز دستخوش تغيير و تحول اساسي ميشوند .در حالي كه برخي مشاغل به

داليل مختلف تهديد ميشوند ،برخي از مشاغل ديگر به سرعت رشد ميكنند

و مشاغل موجود نيز شاهد تغييرات گستردهاي در رابطه با مجموعه مهارتهاي

الزم براي ادامه بقاي خود خواهند بود .بديهي است كه اختالفنظرهايي در

رابطه با اين تغييرات ،بين كساني كه فرصتهاي جديد نامحدود و مثبتي را

پيشبيني ميكنند و كساني كه با جابهجايي و تغيير گسترده مشاغل مخالفاند،

به وجود ميآيد.

ارائه گزارشي درباره آينده مشاغل نخستين گام براي آگاهي از تغييرات پيش

رو است .تهيه چنين گزارشي به دانش و اطالعات كساني بستگي دارد كه از

وضعيت نيروي كار مطلع هستند -مانند مديران بخش منابع انساني -و ميتوان
از آنها پرسيد كه تغييرات فعلي چه پيامدهايي در رابطه با اشتغال ،مهارتها و

استخدام در صنايع واقع در مناطق جغرافيايي مختلف به همراه دارند .به طور

خاص ،ما مقياس جديدي -با عنوان توانايي مهارتي -را براي سنجش درجه
مهارت در داخل حوزه يك شغل معرفي ميكنيم .همچنين ،ديدگاهي را درباره

ويژگيهاي جنسيتي تغييرات پيش رو ارائه ميكنيم كه عنصري كليدي در
درك مزايا و موانع موجود بر سر راه چهارمين انقالب صنعتي به شمار ميآيد.

به طور كلي ،ديدگاه نسبتا مثبتي درباره اشتغال در بيشتر صنايع وجود دارد

و انتظار ميرود در چندين بخش شاهد افزايش اشتغال باشيم .با اين وجود،

واضح است كه اين نياز به استعدادهاي بيشتر در مشاغل خاص ،با تغييرات در
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مهارتهاي مختلف در همه طبقات كاري همراه خواهد بود .در مجموع ،رشد

خالص اشتغال و تغييرات مهارتها منجر به اين ميشود كه بيشتر كسب و

كارهاي فعلي با چالشهاي عمدهاي در رابطه با استخدام نيروها و استعدادهاي
مورد نياز مواجه شوند .در حال حاضر نيز اين شرايط در نتايج مطالعات
صورتگرفته مشهود هستند و طي  5سال آتي بدتر هم خواهند شد.

پرسشي كه در اينجا مطرح ميشود ،اين است كه كسب و كار ،دولت و افراد

چگونه به اين پيشرفتها واكنش نشان ميدهند .براي جلوگيري از بروز بدترين
سناريوي ممكن -تغيير فناوري ،كمبود استعدادهاي الزم ،عدم اشتغال در سطح

گسترده و نابرابري جنسيتي روزافزون -آموزش مهارتهاي جديد و ارتقاي

سطح مهارت كارگران امروز بسيار مهم و حياتي به شمار ميآيد .با وجودي
كه مطالب زيادي درباره نياز به انجام اصالحات در سيستم آموزشي ابتدايي

عنوان شده است ،اين امكان وجود ندارد كه از تغيير و تحوالت انقالب فناوري
فعلي استفاده نكرد و منتظر ماند كه نسل آتي نيروي كار بهتر آماده شوند .در

عوض ،براي كسب و كارهاي فعلي بسيار مهم است كه با آموزش مهارتهاي
جديد و ارتقاي مهارتهاي فعلي نقشي فعال را در حمايت از نيروي كار فعلي

ايفا كنند تا افراد رويكردي فعاالنه نسبت به يادگيري مادامالعمر داشته باشند

و دولتها نيز با فراهم آوردن محيط آموزشي الزم به نحوي خالقانه و در
سريعترين زمان ممكن ،در دستيابي به اين اهداف به آنها كمك كنند .به طور

ويژه ،همكاري در زمينه كسب و كار در داخل صنايع براي ايجاد مجموعههاي

بزرگتري از نيروهاي كار مستعد و ماهر اجتنابناپذير است .به همين ترتيب،
مشاركت ميان بخشهاي مختلف و به اشتراك گذاشتن مهارتهاي مختلف و
ايجاد الگوهاي همكاري براي پشتيباني از تغييرات و پيشرفتهاي وابسته به
فناوري در بسياري از كسب و كارهاي امروزي نيز الزم به نظر ميرسد .افزون

بر اين ،داشتن اطالعات كامل و معيارهاي برنامهريزي بهتر ،مانند نمونههايي
كه در اين گزارش ذكر شدهاند ،كمك شاياني را به پيشبيني و مديريت فعاالنه
دوره گذار فعلي در بازارهاي كار ميكنند.
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انقالب جديدي كه در عرصه فناوري در حال رخ دادن است ،نبايد تبديل به
رقابتي بين انسانها و ماشينها شود ،بلكه بايد به چشم فرصتي به آن نگريسته

شود كه افراد از طريق آن قابليتهاي خود را بهطور كامل شناسايي ميكنند.

براي اطمينان از دستيابي به چنين ديدگاهي ،بايد بهصورت دقيقتر و سريعتر

تغييرات پيش رو را درك كنيم و از مسئوليت جمعي خود در رابطه با هدايت
كسب و كارها و جوامع در اين دوران تغيير و تحول آگاه شويم.
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آمادهسازي نيروي كار براي
چهارمين انقالب صنعتي
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بخش اول
آينده مشاغل و مهارتها

مقدمه

تغييرات گسترده در الگوهاي كسب و كار ،تاثير ژرفي را بر چشمانداز اشتغال

در سالهاي آينده به همراه دارد .انتظار ميرود بسياري از عوامل اصلي تغيير و

تحول كه در حال حاضر بر صنايع جهاني اثر گذاشتهاند ،تاثير قابل توجهي نيز بر
شغلها به همراه داشته باشند كه اين تغييرات ،از ايجاد مشاغل جديد تا جابهجايي

كارگران و از افزايش قابل توجه بهرهوري تا گستردهتر شدن خالءهاي موجود در

مهارتهاي مورد نياز در آينده را در بر ميگيرند .در بسياري از صنايع و كشورها،

پرتقاضاترين مشاغل يا تخصصها 10 ،يا حتي تا  5سال قبل هم وجود نداشتند
و سرعت تغيير در آنها بسيار افزايش يافته است .طبق يك برآورد صورتگرفته،

امروزه %65 ،از بچههايي كه به مدرسه ابتدايي وارد ميشوند ،در نهايت مشغول

انجام انواع كارهاي كامال جديدي ميشوند كه هنوز وجود خارجي ندارند .در چنين

چشمانداز اشتغالي كه به سرعت در حال توسعه و تغيير و تحول است ،توانايي

پيشبيني و آماده شدن براي مهارتهاي مورد نياز در آينده ،آگاهي از محتواي
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كارها و مشاغل آتي و تاثير اين پيشرفت و تغيير بر فرآيند اشتغال ،براي كسب و
كارها ،دولتها و افراد بسيار حياتي است زيرا بدين وسيله ميتوانند به طور كامل

از فرصتهاي ايجادشده توسط گرايشهاي جديد سود جسته و نتايج نامطلوب
را نيز كاهش دهند.

موجهاي قبلي پيشرفتهاي صورتگرفته در عرصه فناوري و تغييرات جمعيتي
به افزايش رفاه ،بهرهوري و ايجاد شغل منتهي شدند .البته ،اين وضعيت بدين

معنا نيست كه اين دوره انتقال و تغيير با هيچ دشواري يا ريسكي همراه نبودهاند.
بنابراين ،پيشبيني و آماد ه شدن براي تغيير و تحوالت كامال ضروري است .هدف

پروژه آينده شغلي ،بهعنوان يك جزء اصلي برنامه چالش جهاني مجمع جهاني
اقتصاد در ارتباط با اشتغال ،مهارتها و سرمايه انساني ،شناسايي مشكالت آتي

در رابطه با اشتغال و چشمانداز مهارتها در صنايع و مناطق مختلف-و تشويق

به تفكر عميقتر درباره اين موضوع است كه چگونه كسب و كارها و دولتها

ميتوانند اين تغيير را مديريت كنند .تجزيه و تحليل صنعتي كه در اين گزارش

ارائه شده است ،مبناي گفتگو با رهبران صنعت براي شناسايي چالشهاي موجود

در رابطه با استعدادهاي مورد نياز در صنعت است ،در حالي كه تجزيه و تحليل
منطقهاي و كشوري ارائهشده در اين گزارش با همكاريهاي بخشهاي عمومي

و خصوصي در سطح منطقه و كشور يكپارچه خواهد شد تا بدين ترتيب ،به بهبود

وضعيت اشتغال و ارتقاي سطح مهارتها كمك شود.

چارچوب تحقيقاتي اين گزارش با همكاري شوراي جهاني برنامهريزي در رابطه

با آينده مشاغل 1و شوراي جهاني برنامهريزي در رابطه با برابري جنسيتي،2

و استفاده از كارشناسان برجسته دانشگاهي ،سازمانهاي جهاني ،شركتهاي

خدمات حرفهاي و مديران منابع انساني سازمانهاي بزرگ تعيين شد .مطالعات

كارفرمايان در دل اين گزارش توسط اعضاي مجمع جهاني اقتصاد و با حمايت

1 -Global Agenda Council on the Future of Jobs
2 -Global Agenda Council on Gender Parity
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ويژه سه شريك سازمان چالش جهاني اشتغال ،مهارتها و سرمايه انساني( 1گروه

آدكو ،2گروه منپاور 3و مرسر )4شكل گرفت.

هدف اين گزارش ،درك تاثيرات فعلي و آتي تغييرات مهم در سطوح مختلف

اشتغال ،مجموعه مهارتها و الگوهاي استخدام در صنايع و كشورهاي مختلف

است .اين كار با پرسش از مديران منابع انساني ارشد ( )5CHROsكارفرمايان

بزرگ صورت گرفته و از آنها خواسته ميشود پيشبيني كنند وضعيت اشتغال در

صنايع آنها تا سال  2020چگونه تغيير ميكند .آنها بايد به اين نكته توجه كنند

كه گرايشها و تغييراتي كه امروز مشاهده ميشوند ،از چه زماني آغاز شدند و در
عين حال ،صرفا به جاي تفكر در مورد ريسكها و فرصتهاي آتي ،اقدامات الزم
براي تطابق با شرايط جديد را شناسايي كنند.

در حالي كه تنها گروه اقليتي از نيروي كار جهان كه كل آن بيش از  3ميليارد

نفر است ،مستقيما توسط كارفرمايان بزرگ و نوظهور چندمليتي استخدام شدهاند،

در اغلب موارد ،اين شركتها بهعنوان تكيهگاهي براي شركتهاي كوچكتر و
مجموعههاي كارآفرين بومي عمل ميكنند .بنابراين ،افزون بر سهم قابل توجه

خود آنها در رابطه با اشتغال ،تصميماتي كه اين شركتها در زمينه برنامهريزي

براي نيروي كار اتخاذ ميكنند ،از طريق اشتغال غيرمستقيم و آمادهسازي زمينه
براي تغيير مهارتها و الزامات شغلي ،از قابليت تغيير بازار نيروي كار برخوردار

هستند.

هدف ديگر اين گزارش ،دعوت به انجام اقدامات مقتضي است .در حالي كه

پيامدهاي تغييرات فعلي در رابطه با الگوهاي كسب و كار و اشتغال بسيار
1 - Employment, Skills and Human Capital Global Challenge Partners
2 - Adecco Group
3 - Manpower Group
4 - Mercer
5 -Chief Human Resources Officers
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گسترده و حتي تا حدي ترسناك هستند ،تطبيق سريع با واقعيت و فرصتهاي

جديد امكانپذير است ،البته به شرط اين كه همه طرفها به صورت هماهنگ

اقدامات الزم را انجام دهند .با ارزيابي بازار آتي نيروي كار ،از ديدگاه چند تن

از بزرگترين كارفرمايان جهان ،اميدواريم دانش موجود درباره مهارتهاي

مورد نياز پيشبينيشده ،الگوهاي استخدام و الزامات شغلي بهبود يابد .افزون

بر اين ،اميدواريم كه اين دانش بتواند موجب افزايش انگيزه و افزايش مشاركت
ميان دولتها ،آموزشدهندگان ،ارائهدهندگان برنامههاي آموزشي ،كارگران

و كارفرمايان شود تا بتوان تاثير انقالب چهارم صنعتي بر اشتغال ،مهارتها و
آموزش را بهتر مديريت كرد.

بررسي و طراحي آموزش

مجموعه دادههايي كه مبناي اين گزارش را تشكيل ميدهند ،نتيجه مطالعه و

بررسي گسترده مديران بخشهاي منابع انساني و ساير مقامات اجرايي ارشد در

زمينه استعدادها و راهبردها است كه براي كارفرمايان پيشرو در سطح جهان كار
ميكنند و نماينده بيش از  13ميليون نفر از كاركنان در  8بخش صنعتي گسترده

در  15اقتصاد پيشرفته نوظهور و مناطق اقتصادي منطقهاي است .مخاطبان

هدف ما ،بهعنوان معيار انتخاب اوليه100 ،تا از بزرگترين كارفرمايان جهاني در
هر يك از بخشهاي صنايع هدف هستند .در مجموع ،تعداد  371شركت منفرد

از اين صنايع و مناطق ،طي نيمه اول سال  ،2015به پرسشهاي اين مطالعه

پاسخ دادند و  1346نقطه داده دقيق براي سطح اشتغال انبوه ،مشاغل تخصصي و
نوظهور بر اساس مكانهاي خاص جغرافيايي واقع در حوزه فعاليت اين شركتها

براي ما فراهم شد.

يك چهارم شركتهايي كه مورد مطالعه قرار گرفتند ،بيش از  50000نفر را در
سطح جهان استخدام كردهاند؛  %40ديگر از اين شركتها ،بين  5000تا 50000

كارمند دارند؛ يك سوم باقيمانده نيز به طور مساوي به دو گروه از كارفرماياني
اختصاص دارد كه  500تا  5000كارمند دارند يا شركتهاي در حال رشدي

هستند كه در حال حاضر ،حدود  500كارمند دارند.
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شكل شماره 1الف -نمونهاي از ديدگاه كلي بر اساس تعداد كاركنان
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تقريبا ،نيمي از پاسخدهندگان اعالم كردند كه رئيس بخش منابع انساني شركت
خود در سطح جهان هستند؛ يك سوم از آنها مدير عامل يا در سطح عضو
هيئت مديره يا مديران اجرايي ارشد سازمانهاي خود هستند و باقيمانده آنها نيز

مقامات راهبردي ،مديران خطي منابع انساني يا مديران كشوري هستند.
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در حالي كه بيشتر كارفرمايان عمده در نمونههاي مورد مطالعه ما ،در سطح جهاني

فعاليت كردهاند و پايگاه تامين كاركنانشان در يك يا چند كشور مورد مطالعه

متمركز هستند ،بهطور عمده ،دفتر مركزي و مقر اصلي فعاليت آنها در تعداد

محدودي از اين كشورها متمركز شدهاند .براي كسب اطمينان از وجود يك تعادل

جغرافيايي ،نمونههاي مورد مطالعه شامل حداقل  50شركت شدند كه هر يك از
آنها در فهرست مناطق جغرافيايي مورد نظر ما بودند .ما تنها يافتههاي خود را در

سطح كشوري گزارش ميكنيم .بر همين اساس ،كشورها و مناطق اقتصادياي

كه عميقا در اين گزارش تحت پوشش قرار گرفتند ،عبارتند از :اتحاديه كشورهاي

جنوب شرق آسيا ( ،)1ASEANاستراليا ،برزيل ،چين ،فرانسه ،آلمان ،شوراي

همكاري خليج فارس ( ،)2 GCCهند ،ايتاليا ،ژاپن ،مكزيك ،آفريقاي جنوبي،
تركيه ،انگلستان و اياالت متحده آمريكا.

جدول شماره  – 1كاركنان معرفيشده توسط شركتهاي مورد مطالعه

گروه صنعتي

تعداد كاركنان

پايه و زيرساخت

1/486/000

شيميايي
زيرساخت و توسعه شهري
معادن و فلزات
1/672/000

مصرفكننده
كشاورزي :غذا و آشاميدني
فروشگاهي ،كاالهاي مصرفي و سبك
زندگي
انرژي

1/506/000

1 - Association of Southeast Asian Nations
2 - Gulf Cooperation Council
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تاسيسات انرژي و فناوري
نفت و گاز
انرژي تجديدپذير
خدمات مالي و سرمايهگذاران

1/050/000

بانكداري و بازار سرمايه
بيمه و مديريت داراييها
سرمايهگذاران خصوصي
سرمايهگذاران شركتي ،صندوقهاي
مستقل و شركتهاي خانوادگي
بهداشت و درمان

821/000

بهداشت جهاني و بهداشت و درمان
فناوري اطالعات و ارتباطات

2/447/000

فناوري اطالعات
ارتباطات
رسانهها ،سرگرمي و اطالعات  

358/000

رسانهها ،سرگرمي و اطالعات
حمل و نقل

2/602/000

حمل و نقل هوايي و سفر
خودرو
زنجيره تامين و حمل و نقل
خدمات حرفهاي

1/607/000

خدمات حرفهاي
كل صنايع

13/549/000
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افزون بر اين ،نمونههاي مورد مطالعه ما از  9بخش صنعتي گسترده طبق تعريف

مجمع اقتصاد جهاني 1با توجه به نتايج صنعتي متعادل از لحاظ تعداد شركتها و

كاركنان معرفيشده ،انتخاب شدند .براي هر بخش ،فهرست مخاطبان هدف ما،
كارفرمايان پيشروي بزرگ و نوظهور در اين صنعت را شناسايي كردند.

گروههاي كاري مورد نظر ما در مشاغل خاص و خانوادههاي شغلي گستردهتري

مشغول فعاليت هستند كه بر اساس نسخه خطي  O*NETسيستم اطالعات
بازار كار كه در سطح گستردهاي توسط وزارت كار آمريكا و پژوهشگران بازار

كار در سراسر جهان مورد استفاده قرار ميگيرد ،تجزيه و تحليل ميشوند .افزون
بر اين ،ما از پاسخدهندگان درخواست كرديم تا براي وظايف كارمندي كه در

فهرست ذكر شدهاند ،تفكيك جنسيتي قائل شوند .تعادل جغرافيايي نمونههاي

مورد مطالعه ما امكان شكلگيري ديدگاهي ظريف و متمايز را در چشمانداز

شغلي در كشورهاي و صنايع مختلف فراهم ميسازد كه شامل كارگران دفتري و

كارگاهي و كشورهاي پردرآمد و كمدرآمد ميگردد.

شكل ا-ج :نمونههاي بررسيشده از لحاظ پراكندگي جغرافيايي   

در زنجيرههاي جهاني ارزش در عصر حاضر ،بسياري از شركتها ،دستهبنديها
1 - World Economic Forum
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در زنجيرههاي جهاني ارزش در عصر حاضر ،بسياري از شرکتها دستهبندي و
عملكردهاي شغلي متفاوتي را در مناطق جغرافيايي مختلف جانمايي كردهاند تا

بدين وسيله ،از نقاط قوت خاص بازارهاي كار بومي بهرهبرداري كنند .افزون

بر پرسش از پاسخدهندگان درباره ارائه جزئيات درباره گس تردگي جغ رافيايي

نيروي كارشان ،از آنها خواستيم كه ميان كارهاي انبوه (به عبارتي ،عملكردهاي

شغلياي كه از لحاظ تعداد مطلق كاركنان براي انجام عمليات شركت قابل

توجه به شمار ميآيند ،زيرا بدنه اصلي نيروي كار را تشكيل ميدهند) و كارهاي
تخصصي (به عبارتي ،گروههاي كاري ،مانند طراحي و تحقيق و توسعه كه براي

انجام عمليات شركت قابل توجه به شمار ميآيند-نه الزاما از لحاظ تعداد مطلق
كاركنان ،بلكه به اين دليل كه آنها خدمات تخصصي الزم براي افزايش ارزش

را فراهم م يآورند) تمايز قائل شوند .به دنبال اين رويكرد در بازار جهاني كار،

دريافتيم كه پاسخدهندگان-بسته به ماهيت كسب و كارها -در اغلب موارد ،اين

عملكردها را در مناطق جغرافيايي مختلفي جانمايي ميكنند.

گرايشهاي جمعيتي ،اجتماعي -اقتصادي و بيش از همه ،وابسته به فناوري ،به

همراه تغييرات گسترده در كسب و كارها و الگوهاي عملياتي شركتهاي جهاني،

اين قابليت را دارند كه به سرعت چشمانداز اشتغال جهاني را تغيير دهند .افزون

بر چشمانداز نقشهاي موجود ،ما از پاسخدهندگان خواستيم كه اطالعات خود

را درباره شغلها و حوزههاي تخصصي كامال جديدي كه انتظار دارند در صنايع

پديد آيند ،بههمراه مشاغل و تخصصهايي كه فكر ميكنند در سالهاي آتي تا
سال  2020منسوخ ميشوند ،ارائه كنند.

ساختار گزارش

اين گزارش از دو قسمت تشكيل شده است .بخش نخست به بررسي آينده

شغلها و س رعت تغيير در چشمانداز اشتغال جهاني تا سال  2020ميپردازد

كه اين كار با استفاده از اطالعات ارائهشده توسط مديران بخشهاي منابع

انساني برخي از بزرگترين كارفرمايان جهان صورت ميگيرد .در وهله اول،

گرايشها ،تغييرات و عوامل تغيير مورد انتظار كه الگوهاي كسب و كار را در
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همه صنايع دگرگون ميكنند ،به همراه مهارتها ،شغلها و ماهيت كارها مورد

بررسي قرار ميگيرند .سپس ،اثرات مورد انتظار بر سطح اشتغال و نوع مهارتها

در مجموعههاي مختلف كارها ،صنايع و مناطق جغرافيايي ارزيابي ميشوند.
همچنين ،پيامدهاي اين تغييرات براي اطمينان از كفايت راهبردهاي مورد استفاده

براي تامين استعداد و نيروي كار مورد نياز بررسي ميشوند .در نهايت ،در بخش

دوم ،پيامدهاي تحوالت امروز بر آينده مشاركت نيروي كار زنان مورد تجزيه و
تحليل قرار ميگيرد.

عوامل تغيير

به گفته بسياري از ناظران صنعت ،امروزه ،در آستانه چهارمين انقالب صنعتي

قرار داريم .پيشرفتهاي صورتگرفته در حوزههاي غيرمرتبط قبلي ،مانند هوش

مصنوعي و يادگيري ماشينيُ ،رباتيك ،فناوري نانو ،چاپ س هبُعدي ،ژنتيك و

فناوري زيستي بهسرعت در حال پيشرفت و تقويت يكديگراند .سيستمهاي

هوشمند – در خانهها ،كارخانهها ،مزارع ،شبكهها يا كل شهرها – به مقابله
با مشكالت مختلف ،از مديريت زنجيره تامين گرفته تا تغييرات آب و هوايي

كمك ميكنند .همزمان با اين انقالب در عرصه فناوري ،مجموعه گستردهتري از

تحوالت و پيشرفتهاي اجتماعي -اقتصادي ،جغرافياي سياسي و جمعيتي وجود

دارند كه از جهات مختلف با هم تعامل و يكديگر را تقويت ميكنند.
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جدول شماره  :2اهميت ،چارچوب زماني و تعريف عوامل تغيير
فهرست عوامل جمعيتي و اجتماعي -اقتصادي براي تغيير

گرايش
حاكم
به
درصد

چارچوب
زماني

تعريف

تغيير محيطهاي
كار و مقررات
%44
كاري
انعطافپذير

تاثير آن
در حال
حاضر هم
احساس
شده

فناوريهاي جديد امكان استفاده
از نوآوريهايي را در محيط كار
ميدهند كه از جمله آنها ميتوان
به كار از راه دور ،فضاهاي كاري
مشترك و كنفرانس از راه دور
اشاره كرد .بدين ترتيب ،سازمانها
ميتوانند كارمندان تمام وقت
كمتري را براي انجام كارهاي
ثابت به خدمت گيرند و از حمايت
همكاران در كشورهاي ديگر و
مشاوران خارجي و پيمانكاران
براي پروژههاي خاص برخوردار
شوند.

پيدايش طبقه
متوسط در
%23
بازارهاي نوظهور
(در حال توسعه)

تاثير آن
در حال
حاضر هم
احساس
شده

مركز ثقل اقتصاد جهاني در حال
حركت به سوي جهاني جديد
است .پيشبيني ميشود تا سال
 ،2030قاره آسيا  %66از طبقه
متوسط در سطح جهان را در خود
جاي دهد و  %59از مصرف طبقه
متوسط نيز به اين قاره اختصاص
يابد.

عامل تغيير
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تغييرات اقليمي،
محدوديت منابع
طبيعي و انتقال %23
به يك اقتصاد
سبزتر

تاثير آن
در حال
حاضر هم
احساس
شده

تغييرات اقليمي يكي از عوامل
اصلي در رابطه با نوآوري است
و سازمانهاي مختلف در پي
اقداماتي براي كاهش يا كمك به
تعديل اثرات منفي تغييرات اقليمي
هستند .با اين حال ،با توجه به اين
كه ادامه رشد اقتصادي جهاني،
منجر به تقاضاي بيشتر براي
استفاده از منابع طبيعي و مواد
خام ميشود ،بهرهبرداري بيش
از حد ميتواند منجر به افزايش
هزينههاي استخراج و تخريب
اكوسيستمها شود.

افزايش تغييرات
ژئوپليتيك
(جغرافياي
سياسي)

تاثير آن
در حال
حاضر هم
احساس
شده

چشمانداز جغرافياي سياسي دائما
در حال تغيير است و پيامدهاي
گستردهاي براي تجارت جهاني و
انتقال استعدادها در پي دارد .اين
شرايط ايجاب ميكند كه صنايعي
مانند نفت و گاز يا حمل و نقل
هوايي و گردشگري واكنش و
قدرت تطابق سريعتري نسبت به
گذشته داشته باشند.

%21
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افزايش
نگرانيهاي
موجود درباره
تغيير اخالق
مصرفكنندگان
و موضوعاتي
نظير حريم
خصوصي

%16

 2015تا
2017

در بسياري از اقتصادها،
مصرفكنندگان به طور روزافزوني
نگران مسائلي هستند كه بر
تصميمات خريد آنها تاثير
ميگذارند كه از جمله آنها
ميتوان به ميزان مصرف كربن؛
تاثير بر محيط زيست؛ امنيت
غذايي؛ استانداردهاي نيروي
كار؛ حفاظت از حيوانات و سابقه
يك شركت در تجارت اخالقي
اشاره كرد .افزون بر اين ،كاربران
اينترنت نيز به نحو روزافزوني
درباره مسائل مربوط به امنيت
اطالعات و حفظ حريم خصوصي
در دنياي مجازي آگاهي پيدا
كردهاند.

طول عمر و
پيري جوامع

%14

 2015تا
2017

طي دهه آينده ،اقتصادهاي
پيشرفته شاهد اثرات افزايش سن
جمعيت خواهند بود .امروزه به
نحو روزافزوني ،مردم تا سن حتي
بيش از  65سالگي كار ميكنند
تا منابع مالي كافي را براي دوران
بازنشستگي خود تامين كنند .در
عين حال ،برطرف كردن نيازها
و ارائه خدمات به جوامع مسن،
فرصتهايي را براي شكلگيري
محصوالت ،خدمات و الگوهاي
جديد كسب و كار فراهم ميكند.
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پيدايش جمعيت
جوان در
%13
بازارهاي نوظهور
(در حال توسعه)

تاثير آن
در حال
حاضر هم
احساس
شده

بسياري از كشورهاي در حال
توسعه ،شاهد رشد سريع
جمعيت هستند و با چالشهاي
جمعيتي بسيار متفاوتي نسبت به
اقتصادهاي پيشرفته مواجهاند .در
نتيجه ،نيازمند ابداع سيستمهاي
آموزشي و تحصيلي مناسب
براي تربيت نيروي كار جوان
براي بازار كار هستند .كشورهاي
پيشرفته به طور مداوم در حال
ارتقاي سطح مهارتها و بهبود
دسترسي به آموزش با كيفيت
باال هستند تا بدين وسيله بتوانند
با چالش افزايش چشمگير تعداد
فارغالتحصيالن و تغيير الگوي
توزيع استعدادها در سطح جهان
مقابله كنند.

افزايش اشتياق
و توان اقتصادي %12
زنان

 2015تا
2017

زنان به دستاوردهاي قابل توجهي
در حوزههاي تحصيل و مشاركت
در نيروي كار دست يافتهاند كه
اين وضعيت منجر به پررنگ
شدن نقش آنها در اقتصاد ،چه
به عنوان مصرفكننده و چه به
عنوان كارمند ميشود .زنان بازار
كار بالقوه و عظيمي را به وجود
ميآورند ،به طوري كه طي يك
دهه آينده 5 ،تريليون دالر از
هزينه مصرفكنندگان و بيش از
دو سوم از درآمد مصرف در جهان
را به خود اختصاص ميدهند.
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روند رو به رشد و %8
سريع شهرنشيني

تاثير آن
در حال
حاضر هم
احساس
شده

بين سالهاي  2010تا ،2050
جمعيت شهرنشين در جهان دو
برابر خواهد شد و از  2/6ميليارد
نفر به  5/2ميليارد نفر بالغ خواهد
شد .اين روند سريع و بيسابقه
شهرنشيني ،به ويژه در بازارهايي
مانند چين و جنوب صحراي
آفريقا ،فرصتها و چالشهاي
فراواني به همراه خواهد داشت.

فهرست عوامل وابسته به فناوري براي تغيير

عامل تغيير

اينترنت سيار
(همراه) و
1
فناوري ابر

گرايش
حاكم چارچوب
به
زماني
درصد

%34

 2015تا
2017

تعريف
اينترنت سيار (همراه) برنامههاي
كاربردي زيادي را در بخشهاي
كسب و كار و بخش عمومي دارد
و با استفاده از آن امكان ارائه
بهينه خدمات و ايجاد فرصتهاي
بيشتر براي افزايش بهرهوري
نيروي كار فراهم ميشود .با
استفاده از فناوري ابر نيز امكان
ارائه/ارسال برنامههاي كاربردي
با حداقل يا بدون نياز به قدرت
پردازش يا نرمافزار بومي فراهم
ميشود و بدين ترتيب ،شرايط
براي گسترش سريع الگوهاي
خدمات اينترنت-محور مهيا
ميگردد.

 =Cloud Technology -1یک کالد یا ابر ،در حقیقت ردیفی گسترده از کامپیوترهایی است که به
یکدیگر متصل شدهاند و بهعنوان یک اکوسیستم واحد به فعالیت میپردازند .ابرها به گونهای پیکربندی
میشوند تا یک یا چند نوع سرویس به خصوص (نظیر ذخیرهی داده ،تحویل محتوا ،یا اپلیکیشنها) را به
گونهای ارائه کنند که کاربران آن بتوانند از راه دور به این سرویسها دسترسی داشته باشند .بار پردازشی
و ذخیرهسازی در میان آنها سرشکن شده و بصورت پویا تقسیم ميشود .ابر در اینجا استعاره از شبکه
یا شبکهای از شبکههای وسیع مانند اینترنت است که کاربر معمولی از پشت صحنه و آنچه در پی آن
اتفاق میافتد اطالع دقیقی ندارد (مانند داخل ابر) ،در نمودارهای شبکههای رایانهای نیز از شکل ابر برای
نشان دادن شبکه اینترنت استفاده میشود.
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پيشرفتهاي
صورتگرفته در
قدرت محاسبات %26
(پردازش) و
دادههاي بزرگ
(كالن دادهها)

 2015تا
2017

درك پتانسيل كامل پيشرفتهاي
وابسته به فناوري مستلزم داشتن
سيستمها و قابليتهايي براي
درك حجم عظيم و بيسابقه
دادههايي است كه اين نوآوريها
ايجاد خواهند كرد.

%22

 2015تا
2017

فناوريها و منابع جديد انرژي،
از جمله ،انرژيهاي تجديدپذير
و شكست هيدروليكي 1در حال
دگرگون ساختن چشمانداز
جهاني انرژي و در هم گسيختن
بازيگران قدرتمند ،حداقل
به اندازه بحرانهاي قيمت
نفت در سالهاي گذشته ،با
پيامدهاي عميق و پيچيده
ژئوپلتيك (جغرافياي سياسي) و
زيستمحيطي است.

فناوريها و
منابع جديد
انرژي

 = hydraulic fracturing -1منابع نفت شيل به طور میانگین در  ۶۰۰متری عمق زمین قرار
دارند اما سنگ مخزنشان بر خالف سنگ مخازن نفتی ،متخلخل نبوده و صاف و مسطح هستند
لذا برای شکاندن این سنگ و خارج کردن نفت از داخل سنگ ،با کارگذاری دینامیت و مواد انفجاری
در سطح سنگ ،انفجار مهیبی میتواند سنگ را شکانده و نفت را به سطح بیاورد .با توجه به ایجاد
زمینلرزه های مصنوعی در مناطق اطراف و مختل شدن زندگی ساکنان اطراف این مخازن ،از روش
شکست هیدرولیکی استفاده می شود شکست هیدرولیکی اگر چه مبحثی فنی است و توضیح آن نیازمند
تسلط مخاطبان به مباحث مهندسی است اما به زبان ساده باید گفت در این روش ،آب با فشار باال از
طریق چاههای حفر شده به سطح سنگ اصابت کرده و با فشاری که به سنگ میآورد ،قسمتی از سنگ
را خرد کرده و نفت را آزاد میکند.
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استفاده از
اينترنت اشياء

1

%14

جمعسپاري،2
3
اقتصاد اشتراكي %12
و مشاركت بين
همكاران

 2015تا
2017

استفاده از حسگرهاي بيسيم،
ارتباطات ،و قدرت پردازش
در تجهيزات صنعتي و ابزار و
سيستمهاي روزمره ،امكان ارسال
حجم عظيمي از اطالعات را
فراهم كرده و فرصت طراحي
الگوها و سيستمهاي طراحي را
در مقياسي به وجود آورده كه قبال
امكانپذير نبود.

تاثير آن
در حال
حاضر هم
احساس
شده

با استفاده از سيستم مشاركت
بين همكاران ،شركتها و افراد
ميتوانند كارهايي را انجام
دهند كه براي انجام آنها به
سازمانهايي در مقياس بزرگ
نياز بود .در برخي موارد ،استعداد
و منابعي كه شركتها ميتوانند
از طريق فعاليتهايي مانند
جمعسپاري به آنها دست پيدا
كنند ،ممكن است مهمتر از منابع
داخلي آنها باشند.

 = Internet of Things (IOT( -1بهطور کلی اشاره دارد به بسیاری از اشیا و وسایل محیط
پیرامونمان که به شبکه اینترنت متصل شده و ميتوان آنها را توسط اپلیکیشنهای موجود در تلفنهای
هوشمند و تبلت کنترل و مدیریت كرد.
 =Crowdsourcing -2ترکیبی از دو کلمه جمعیت و برونسپاری به معنای برونسپاری به انبوه مردم
است .جمعسپاری نوعی برونسپاری است ولی نه به شرکتها یا سازمانهای خاص بلکه به گروه فراوانی
از افراد ناشناخته .ناشناخته به این معنا که یک شرکت نمیتواند جمعیت خویش را بسازد .این كار معموال
از طزيق فراخوان اينترنتي انجام ميشود.
 =sharing economy -3اقتصاد اشتراکی شامل اشتراک در تولید ،توزیع ،تجارت و مصرف
سازمانها میشود.
محصوالت و خدمات مختلف توسط مردم یا 
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ُرباتيك پيشرفته
و حمل و نقل
خودكار

%9

 2018تا
2020

روباتهاي پبشرفته با حواس،
چاالكي/مهارت و هوش
ارتقاءيافته ميتوانند در زمينه توليد
و شغلهاي خدماتي مانند نظافت
و تعمير و نگهداري بسيار بيشتر
از انسان بازدهي داشته و گزينهاي
عملي به شمار آيند .افزون بر اين،
در حال حاضر ،اين امكان به وجود
آمده است كه خودروها ،كاميونها،
هواپيماها و كشتيهايي ساخت كه
به طور كامل يا تا حدودي خودكار
باشند .در صورتي كه قوانين اجازه
دهند ،اين پيشرفت ميتواند تا
سال  2020انقالبي را در عرصه
حمل و نقل ايجاد كند.

هوش مصنوعي
و يادگيري
ماشيني

%7

 2018تا
2020

پيشرفتهاي صورتگرفته در
زمينه هوش مصنوعي ،يادگيري
ماشيني و واسطهاي كاربري
طبيعي (مانند واسط تشخيص
صدا) اين امكان را به وجود
1
آوردهاند كه وظايف دانشورزان
به صورت خودكار انجام شود،
در حالي كه تا مدتهاي زيادي،
انجام اين كار توسط ماشينها
غيرممكن به نظر ميرسيد.

1- knowledge-worker
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توليد پيشرفته و %6
چاپ سهبُعدي

 2016تا
2017

پيشرفتهاي گسترده صورتگرفته
در فناوري ساخت ،نويدبخش
موج جديدي از بهرهوري است.
به عنوان مثال ،چاپ سهبُعدي
(ساخت اليه به اليه اشياء از روي
يك فايل اصلي طراحي ديجيتال)
امكان توليد فوري بسياري از
اشياء را ميدهد كه اين قابليت
كاربردهاي بسيار زيادي را در
رابطه با زنجيره جهاني تامين و
شبكههاي توليد دارد.

مواد/مصالح
پيشرفته ،فناوري %6
2
نانو و ژنوميك

 2018تا
2020

پيشرفتهاي صورتگرفته در
عرصه فناوري مواد/مصالح
پيشرفته و دانشهاي زيستي،
كاربردهاي خالقانه متعددي را در
حوزههاي مختلف صنعت دارد.
پيشرفتهاي جديد در عرصه
ژنتيك نيز ميتواند تاثيرات عميقي
را در علوم پزشكي و كشاورزي
به همراه داشته باشد .به همين
ترتيب ،ساخت مولكولهاي
مصنوعي از طريق مهندسي فرآيند
زيستي نيز در عرصه داروسازي،
پالستيك و پليمر ،سوختهاي
زيستي و ساير مواد جديد و
فرآيندهاي صنعتي بسيار مهم به
شمار ميآيد.

ژنشناسي =2- genomics
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شكل شماره  :2عوامل تغيير در صنايع به طور كلي
تعداد پاسخدهندگاني كه يك عامل را به عنوان روند اصلي در نظر ميگيرند (به درصد).
عوامل جمعيتي و اجتماعي -اقتصادي
تغيير ماهيت كار و پيدايش كارهاي انعطافپذير

%44

پيدايش طبقه متوسط در بازارهاي نوظهور (در حال توسعه)

%23

ت منابع طبيعي
تغييرات اقليمي ،محدودي 

%23

افزايش تغييرات ژئوپليتيك (جغرافياي سياسي)

%21

تغيير رفتار مصرفكنندگان و نگراني درباره حريم خصوصي

%16

افزايش طول عمر و پيري جوامع

%14

رشد جمعيت جوان در بازارهاي نوظهور (در حال توسعه)

%13

افزايش توان اقتصادي و اشتياق زنان

%12

روند رو به رشد و سريع شهرنشيني

%8

عوامل وابسته به فناوري
اينترنت سيار (همراه) و فناوري ابر

%34

پيشرفتهاي صورتگرفته در قدرت محاسبات (پردازش) و دادههاي بزرگ
(كالن دادهها)

%26

فناوريها و منابع جديد انرژي

%22

استفاده از اينترنت اشياء

%14

جمعسپاري و اقتصاد اشتراكي

%12

ُرباتيك و حمل و نقل خودكار

%9

هوش مصنوعي

%7

پيشرفتهاي صورتگرفته در عرصه توليد پيشرفته و چاپ سهبُعدي

%6

پيشرفتهاي صورتگرفته در عرصه ساخت مواد/مصالح پيشرفته و فناوري نانو

%6
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در حالي كه اين تغييرات قريبالوقوع نويدبخش شكوفايي و موفقيت آتي و
ايجاد شغل هستند ،بسياري از آنها چالشهاي عمدهاي را به همراه دارند كه

نيازمند تطابق و انجام اقدامات پيشگيرانه توسط شركتها ،دولتها ،جوامع و افراد

است .همگام با تطبيق صنايع موجود و پيدايش صنايع جديد ،بسياري از مشاغل

دستخوش يك تحول بنيادين ميشوند .روي هم رفته ،پيشرفتهاي اجتماعي-
اقتصادي ،جغرافياي سياسي ،وابسته به فناوري و جمعيتي و اثرگذاري آنها بر
يكديگر موجب پيدايش مشاغل و كارهاي جديد و از بين رفتن كامل يا جزئي

برخي كارهاي موجود خواهد شد .اين مشاغل موجب تغيير مجموعه مهارتهاي

الزم در شغلهاي قديم و جديد در بيشتر صنايع ميشوند و ماهيت و محل
كار مردم را نيز تغيير ميدهند .اين شرايط مستلزم مديريت جديد و چالشهاي

رگوالتوري است.

با توجه به روند سريع تغيير ،اختالالت به وجود آمده در مدلهاي كسب و كار
منجر به تاثيرگذاري بر اشتغال و نياز به مجموعه جديدي از مهارتها شده است.

اين وضعيت نيازمند اقدام فوري و تالش هماهنگ براي تطبيق با شرايط جديد

است.

راهنماي مخفف صنايع ذكرشده در جدول صفحه بعد
مخفف

نام كامل صنعت

BAS

پايه و زيرساخت

CON

مصرفكننده

EN

انرژي

FS

خدمات مالي و سرمايهگذاران

HE

بهداشت و سالمت

ICT

فناوري اطالعات و ارتباطات

MEI

رسانهها ،سرگرمي و اطالعات

MOB

حمل و نقل

PS

خدمات حرفهاي
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عوامل تغيير

پيشرفتهاي صورتگرفته در عرصه ساخت مواد/مصالح پيشرفته و فناوري نانو

هوش مصنوعي

پيشرفتهاي صورتگرفته در عرصه توليد پيشرفته و چاپ سهبُعدي

ُرباتيك و حمل و نقل خودكار

روند رو به رشد و سريع شهرنشيني

افزايش توان اقتصادي و اشتياق زنان

جمعسپاري و اقتصاد اشتراكي

رشد جمعيت جوان در بازارهاي نوظهور (در حال توسعه)

افزايش طول عمر و پيري جوامع

استفاده از اينترنت اشياء

تغيير اخالق مصرفكنندگان و نگراني درباره حريم خصوصي

افزايش تغييرات ژئوپليتيك (جغرافياي سياسي)

تغييرات اقليمي ،محدوديت منابع طبيعي

پيدايش فناوريها و منابع جديد انرژي

پيدايش طبقه متوسط در بازارهاي نوظهور (در حال توسعه)

پيشرفتهاي صورتگرفته در قدرت محاسبات (پردازش) و دادههاي بزرگ (كالن دادهها)

اينترنت سيار (همراه) و فناوري ابر

تغيير ماهيت كار و پيدايش كارهاي انعطافپذير
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تاكنون ،بحث درباره اين تغيير و تحوالت به شدت دو قطبي بوده است و گروهي
وجود دارند كه فرصتهاي جديد نامحدودي را پيشبيني ميكنند و گروهي ديگر
معتقداند جابهجايي عظيمي در مشاغل صورت ميگيرد .در واقع ،حقيقت اين است

كه شرايط تا حد زيادي به صنعت ،منطقه ،شغل موردنظر و توانايي دستاندركاران
مختلف در مديريت تغيير بستگي دارد .يكي از اهداف اصلي اين گزارش ،مشخص
ساختن تاثير نسبي عوامل تغيير و ارائه اطالعات خاص در مورد دامنه نسبي
تغييرات مورد انتظار در هر صنعت و هر منطقه جغرافيايي و افق زماني مورد انتظار

براي احساس تاثير بر عملكردهاي شغلي ،سطوح شغلي و مهارتها است.

گرايشهاي اجتماعي-اقتصادي ،جمعيتي و وابسته به فناوري كه
بر الگوهاي كسب و كار اثر ميگذارند.

در شكل شماره  ،2فهرستي از عوامل تغيير و موانع موجود بر سر راه الگوهاي

كسب و كار كه توسط مديران ارشد در مطالعه ما تشخيص داده شدهاند ،ذكر
شدهاند كه ترتيب آنها با توجه به تعداد پاسخدهندگان و نظر آنها درباره گرايش

حاكم كه از ديد آنها تا سال  2020بر صنعت آنها اثر ميگذارد ،صورت گرفته

است .در جدول شماره  2نيز توضيح مختصري درباره هر گرايش و افق زماني

متوسطي كه انتظار ميرود تا آن زمان اين عوامل بر صنعت مورد نظر اثر گذارند،
ارائه شده است.

در مجموع ،پاسخدهندگان ،تغييرات صورتگرفته در عرصه فناوري را در زمره
عوامل بسيار مهم و قابل توجه در رابطه با انقالب صنعتي دستهبندي كردند .در
بين اين عوامل ،ارائه پردازشگرهاي ارزان و با قدرت باال و فراگير شدن اينترنت

سيار همين حاال هم تاثير گسترده و قابل مالحظهاي را بر الگوهاي تجاري موجود

بههمراه داشته است .افزون بر اين ،انتظار ميرود حتي آن دسته از گرايشهاي

وابسته به فناوري كه هنوز كاربردهاي گسترده آنها به طور كامل تحقق
نيافتهاند -مانند چاپ س هبُعدي ،هوش مصنوعي و استفاده از اينترنت اشياء -تا

سال  ،2020به خوبي در برخي صنايع خاص مورد استفاده گسترده قرار گيرند.

40

انتظار ميرود همگام با تغييرات صورت گرفته در عرصه فناوري ،تغييرات جمعيتي

و اجتماعي -اقتصادي نيز تاثير زيادي را بر الگوهاي كسب و كار و ساختارهاي

سازماني داشته باشند .استفاده از فناوري ،همين حاال هم زمان و مكان انجام كارها

در تمام صنايع را تغيير داد ه است .اين تغييرات شامل محلهاي كار هم شدهاند
زيرا در عصر انقالب صنعتي چهارم ،اين مكانها بايد با روشهاي كاري عصر

ديجيتال ،مانند دوركاري و روشهاي كاري انعطافپذير و كار به ازاي درخواست

1

تطبيق يابند .رشد طبقه متوسط در بازارهاي نوظهور (در حال توسعه) ،نياز به

حركت به سوي يك اقتصاد پايدار از لحاظ زيستمحيطي و افزايش تغييرات

ژئوپليتيك (جغرافياي سياسي) ،همگي از جمله عوامل سازماني اصلياي هستند

كه در تغيير و تحول شرايط موجود نقش پررنگي را ايفا ميكنند .تغيير ارزشها و
افزايش توانايي مصرفكنندگان براي بيان اين ارزشها نيز در حال تغيير الگوهاي

كسب و كار و اشتغال هستند .افزايش نقش و اهميت زنان در اقتصاد نيز در حال

تغيير تركيب مجموعه استعدادهاي مورد نياز و ماهيت محصوالتي است كه به

طور خاص به نوعي به آنها مربوط ميشوند و طبيعتا ،مجموعه مهارتهاي الزم

براي انجام كارهاي مورد نياز در اين رابطه را نيز تحت تاثير قرار ميدهند .انتظار
ميرود افزايش طول عمر و پيري در جوامع پيشرفته -و فرصتها و چالشهايي

كه اين موضوع به همراه دارد – نيز تاثير قابل توجهي را بر الگوهاي كسب و

كار و مجموعه استعدادهاي مورد نياز داشته باشد و به طور خاص ،تركيب نوع

استعدادهاي مورد نياز در بيشتر جوامع پيشرفته را نيز دستخوش تغيير و تحول

كند.

تغييرات در سطح صنعت و كشور

تعدادي از عوامل تغيير ،تاثير شديدي را بر صنايع خاصي به همراه خواهند داشت.

به عنوان مثال ،در سطح صنعت ،فناوريها و منابع جديد انرژي تاثير ويژهاي را

بر صنايع پايه و زيرساخت ،انرژي و حمل و نقل خواهند گذاشت .افزايش قدرت

پردازش و كالندادهها نيز تاثير شديدي را بر فناوري اطالعات و ارتباطات و
1 - on-demand work

 2018تا 2020

»»پيشرفتهاي صورتگرفته در علم ُرباتيك و
حمل و نقل خودكار
»»هوش مصنوعي و يادگيري ماشيني
»»پيشرفتهاي صورتگرفته در زمينه مواد/
مصالح پيشرفته ،نانوفناوري و ژنوميك

 2015تا 2017

»»فناوريها و منابع جديد انرژي
»»استفاده از اينترنت اشياء
»»استفاده از توليد پيشرفته و چاپ سهبُعدي
»»افزايش طول عمر و پير شدن جوامع
»»تغيير اخالق مصرفكنندگان و نگراني
درباره حفظ حريم خصوصي
»»افزايش توان اقتصادي و اشتياق زنان

شكل شماره  – 3چارچوب زماني تاثير عوامل تغيير بر صنايع و الگوهاي كسب و كار

عواملي كه تاثير آنها در حال حاضر نيز
احساس شده است.

»»افزايش بيثباتي سياسي
»»اينترنت سيار/همراه و فناوري ابر
»»پيشرفتهاي صورتگرفته در عرصه قدرت
پردازش و كالندادهها
»»جمعسپاري ،اقتصاد اشتراكي و پلتفورمهاي
همكار به همكار
»»افزايش/رشد طبقه متوسط در بازارهاي نوظهور
(در حال توسعه)
»»رشد جمعيت جوان در بازارهاي نوظهور (در
حال توسعه)
»»روند سريع شهرنشيني
»»تغيير محيط كار و انجام كارهاي انعطافپذير
»»تغييرات اقليمي ،موانع موجود بر سر راه استفاده
از منابع طبيعي و انتقال به يك اقتصاد سبزتر
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خدمات مالي و حرفهاي به همراه دارد .افزايش رشد طبقه متوسط در بازارهاي

نوظهور (در حال توسعه) بيشترين تاثير را بر مصرفكننده ،خدمات مالي و تحرك

صنعت به همراه دارد .تغييير اخالق مصرفكنندگان و نگراني آنها درباره حريم

خصوصي ،تاثير قابل توجهي بر مصرفكنندگان ،خدمات مالي و فناوري اطالعات
و ارتباطات به دنبال دارد (رجوع كنيد به جدول شماره .)3

در سطح كشوري ،انتظارات موجود درباره ماهيت تغيير و تحوالت پيش رو،

تحت تاثير شاخصهاي جمعيتي ،اقتصادي و توسعه فناوري در كشور مورد نظر
قرار دارد .به طور كلي ،كار متغير و انعطافپذير به عنوان مهمترين عامل تغيير

در جوامع پيشرفته به شمار ميآيد ،در حالي كه ،روند رو به رشد طبقه متوسط

در بازارهاي نوظهور (در حال توسعه) همين نقش را بازي ميكند .انتظار ميرود

فناوريها و منابع انرژي جديد بيشترين نقش را در كشورهاي شوراي همكاري

خليج فارس 1ايفا كنند ،در حالي كه ،تطابق با تغييرات اقليمي مهمترين عامل در
كشور آلمان به شمار ميآيد .تعدادي از كشورهاي در حال توسعه به طور ويژه
انتظار دارند كه اينترنت سيار/همراه تاثير زيادي را در آنها به همراه داشته باشد،

زيرا اين فناوري از اين قابليت برخوردار است كه ميليونها كارگر و مصرفكنند ِه

سابقا غيرمرتبط را براي نخستين بار در قالب يك اقتصاد رسمي گرد هم آورد.
چارچوب زماني مورد انتظار

زمان مورد انتظار براي مشاهده تاثيرات عوامل تغيير در صنايع مختلف با يكديگر

فرق ميكند و به ماهيت خاص هر بخش از الگوي كسب و كار فعلي بستگي دارد.
به عنوان نمونه ،اختالف بسيار زيادي در نظرات مديران منابع انساني در رابطه با

فوريت تاثير هوش مصنوعي و ُرباتيك (استفاده از دستگاههاي خودكار) و تصحيح

الگوهاي اشتغال و مجموعه مهارتهاي مورد نياز وجود دارد .با اين وجود ،بدون

توجه به يك صنعت يا عامل تغيير خاص ،واضح است كه سرعت كلي تحول

صنعت كامال بيسابقه است .تغييرات گسترده در بخشهاي مختلف صنعت
1 -Gulf Cooperation Council
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همين حاال هم موجب تغيير شكل الگوهاي كسب و كار و مجموعه مهارتها
شدهاند -و طي  5سال آينده روند پرشتاب اين تغييرات ادامه خواهد داشت .بدون

توجه به اختالفنظرهاي موجود درباره تاثير بلندمدت هوش مصنوعي و ُرباتيك،
تمركز اصلي ما بر راهبردهاي فعلي مورد استفاده در ارتباط با استعداد و نيروي كار

و اين موضوع است كه اين راهبردها و عوامل چگونه ميتوانند به مديريت موفق
اين دوران انتقال/گذار كمك كنند.

روند اشتغال

در بحثهاي اخير صورتگرفته درباره تاثير تغيير و تحوالت عظيم در زمينههاي
مختلف بر اشتغال ،دو گروه وجود دارند :يك گروه كارشناساني هستند كه پيشبيني

ميكنند فرصتهاي بيشماري در پي معرفي شغلهاي جديد ايجاد ميشوند و
معتقداند اين تغييرات موجب بهبود بهرهوري كارگران و رهايي آنها از انجام

كارهاي تكراري و روزمره ميشود .در نقطه مقابل ،گروه ديگري وجود دارند كه

پيشبيني ميكنند تغيير و تحول عظيمي در حوزه نيروي كار و مشاغل مختلف
صورت ميگيرد .دانشگاهيان ،مديران ارشد ،سياستگذاران و روساي اتحاديههاي

كارگري ديدگاههاي قوي و متنوعي در اين باره دارند .اطالعات ما نشان ميدهند

كه با وجودي كه پيشبينيهاي صورتگرفته در هر صنعت و هر منطقه با

يكديگر متفاوت هستند ،تغييرات گسترده و مهمي در راه هستند و در نهايت،

اقدامات امروز ما هستند كه مشخص ميكنند آيا اين تغييرات منجر به جابجايي
گسترده گارگران يا پيدايش فرصتهاي جديد ميشود .بدون انجام اقدامات فوري

و هدفمند امروز براي مديريت دوران انتقال/گذار قريبالوقوع و آمادهسازي يك

نيروي كار داراي مهارتهاي مورد نياز در آينده ،دولتها با معضل رو به رشد

بيكاري و نابرابري مواجه ميشوند و كسب و كارها نيز شاهد كاهش قابل توجه
تعداد مصرفكنندگان خود خواهند بود .هدف ما از ارائه اطالعات در اين گزارش،
مشخص ساختن اهميت مباحث مورد بحث و گزينههاي عملي موجود است .به

همين منظور ،ديدگاههاي مديران منابع انساني شركتهاي/كارفرمايان پيشرو

كه در خط مقدم گرايشهاي نوظهور قرار دارند و بازيگران كليدي در اجراي
راهبردهاي آتي در رابطه با نيروي كار به شمار ميآيند ،ارائه ميشود.
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شكل شماره  :4تاثير عوامل تغيير بر اشتغال و انواع مشاغل
نرخ رشد مركب بين سالهاي  2015تا  2020به درصد

عوامل تغيير ،كلي                                                                       %1.73
عوامل تغيير ،وابسته به فناوري                                                    %2.02
عوامل تغيير ،جمعيتي و اجتماعي -اقتصادي                                   %1.50
رشد/پيدايش جمعيت جوان در بازارهاي نوظهور (در حال توسعه)

%5.16

افزايش توان اقتصادي و اشتياق زنان

%4.04

رشد طبقه متوسط در بازارهاي نوظهور (در حال توسعه)

%3.13

روند سريع شهرنشيني

%3.10

پيشرفتهاي صورتگرفته در ساخت مواد جديد و نانوفناوري

%3.08

پيشرفتهاي صورتگرفته در زمينه قدرت پردازش ،كالندادهها

%2.95

اينترنت همراه/سيار ،فناوري ابر

%2.47

اينترنت اشياء

%2.27

فناوريها و منابع جديد انرژي

%2.13

تغييرات اقليمي و محدوديت منابع طبيعي

%1.85

تغيير ماهيت كار ،پيدايش كارهاي انعطافپذير

%1.63

اقتصاد اشتراكي ،جمعسپاري

%1.43

پيشرفت در علم ُرباتيك و حمل و نقل خودكار

%1.36

تغيير اخالق مصرفكنندگان و نگراني درباره حريم خصوصي

پيشرفتهاي صورتگرفته در عرصه توليد و چاپ س هبُعدي

طول عمر و پير شدن جوامع

%1.32

-%0.36
-%0.65

هوش مصنوعي

-%1.56

بيثباتي ژئوپليتيك (جغرافياي سياسي)

-%2.69
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تاثير تغيير و تحوالت عظيم بر اشتغال

به طور كلي ،به نظر ميرسد پاسخدهندگان ديدگاهي منفي نسبت به تاثير آتي

استفاده گسترده از هوش مصنوعي بر اشتغال دارند ،اگر چه ،اين تغيير در مقياسي

نخواهد بود كه منجر به تغيير و تحول فاحش اجتماعي – حداقل تا سال 2020

– شود .در نقطه مقابل ،بررسي بيشتر مجموعه عوامل تغيير در قالب انقالب

صنعتي چهارم ،تصويري خوشبينانه در رابطه با قابليت اشتغالزايي فناوريهايي
مانند تحليل كالندادهها ،اينترنت همراه/سيار ،استفاده از اينترنت اشياء و ُرباتيك

ارائه ميكند .با اين وجود ،بزرگترين عوامل مورد انتظار براي اشتغالزايي از
ماهيت جمعيتي و اجتماعي -اقتصادي برخوردارند؛ كه به طور خاص ،ميتوان

به فرصتهاي ارائهشده توسط جمعيت جوان و رشد طبقات متوسط در بازارهاي

نوظهور (در حال توسعه) و افزايش توان اقتصادي و اشتياق زنان اشاره كرد .در

نقطه مقابل ،پاسخدهندگان در يك موضوع اتفاق نظر داشته و هشدار ميدهند

كه ريسك افزايش بيثباتي ژئوپليتيك (جغرافياي سياسي) ،بزرگترين تهديد در
زمينه ايجاد شغل در سطح جهاني محسوب ميشود.

با اين وجود ،اين ديدگاه كلي درباره نيروهاي محركي كه بر تغيير بازار اشتغال اثر

ميگذارند ،موجب پنهان ماندن تغييرات قابل توجه و تفاوتهاي ظريف در سطح

مجموعه كارها و مشاغل منفرد ميشود .پاسخدهندگان انتظار رشد قابل توجهي

در زمينه اشتغال در حوزههاي كشاورزي ،مهندسي ،رايانه و رياضي و كاهش

ماليمي در زمينه ساخت و توليد و كاهش شديد و قابل توجهي در كارهاي
اداري و دفتري دارند .چشمانداز اشتغال در ساير خانوادههاي شغلي (گروههاي

كاري) مهم و قابل توجه ،مانند كسب و كار ،امور مالي ،فروش ،ساخت و ساز و
استخراج در سطح جهاني در مقطع زماني بين سالهاي  2015تا  2020دچار

تغيير عمدهاي نخواهد شد .بررسي دقيقتر اين انتظارات طبق عوامل تاثيرگذار در

اشتغال ،مقياس واقعي تغييرات آتي در عرصه صنعت و مشاغل را روشن ميكند.

براي آگاهي از جزئيات اين انتظارات ،به جدول شماره  4رجوع كنيد.
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جدول شماره  :4بررسي تاثير عوامل تغيير بر سطح اشتغال بر اساس
خانوادههاي شغلي
نرخ رشد مركب بين سالهاي  2015تا  2020به درصد

خانواده شغلي (گروه كاري)/عامل تغيير
رايانه و رياضي

چشمانداز
اشتغال
%3.21

رشد سريع شهرنشيني

%6.11

رشد طبقه متوسط در بازارهاي نوظهور (در حال توسعه)

%5.00

تغيير ماهيت كار و پيدايش كارهاي انعطافپذير

%4.94

اقتصاد اشتراكي ،جمعسپاري

%4.88

افزايش توان پردازش ،كالندادهها

%4.59

اينترنت اشياء

%4.54

بيثباتي ژئوپليتيك (جغرافياي سياسي)

%3.89

اينترنت سيار/همراه و فناوري ابر

%3.71

تغيير اخالق مصرفكنندگان و نگراني درباره حريم خصوصي

%2.40

معماري و مهندسي

%2.71

رشد طبقه متوسط در بازارهاي نوظهور (در حال توسعه)

%5.88

پيشرفت علم ُرباتيك و حمل و نقل خودكار

%4.49

تغييرات اقليمي و محدوديت در منابع طبيعي

%3.68

اينترنت اشياء

%3.54

پيشرفتهاي صورتگرفته در توليد و چاپ سهبُعدي

%3.33

تغيير ماهيت كار و پيدايش كارهاي انعطافپذير

%3.18

فناوريها و منابع جديد انرژي

%2.25

بيثباتي ژئوپليتيك (جغرافياي سياسي)

%1.33

مديريت

%097

رشد جمعيت جوان در بازارهاي نوظهور (در حال توسعه)

%2.14

بيثباتي ژئوپليتيك (جغرافياي سياسي)

%1.67

فناوريها و منابع جديد انرژي

%1.44
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افزايش توان پردازش ،كالندادهها

%1.39

تغيير ماهيت كار و پيدايش كارهاي انعطافپذير

%0.90

رشد طبقه متوسط در بازارهاي نوظهور (در حال توسعه)

%0.72

اينترنت سيار/همراه و فناوري ابر

%0.62

تغييرات اقليمي و محدوديت در منابع طبيعي

%0.40

طول عمر و پير شدن جوامع

%0.23

امور مالي و كسب و كار

%0.70

اقتصاد اشتراكي ،جمعسپاري

%3.11

رشد طبقه متوسط در بازارهاي نوظهور (در حال توسعه)

%1.96

تغيير ماهيت كار و پيدايش كارهاي انعطافپذير

%1.88

افزايش جمعيت جوان در بازارهاي نوظهور (در حال توسعه)

%1.67

بيثباتي ژئوپليتيك (جغرافياي سياسي)

%1.59

تغييرات اقليمي و محدوديت در منابع طبيعي

%1.39

افزايش توان پردازش ،كالندادهها

%1.34

اينترنت سيار/همراه و فناوري ابر

%1.03

تغيير اخالق مصرفكنندگان و نگراني درباره حريم خصوصي

%0.54

فروش و مسائل وابسته به آن

افزايش توان پردازش ،كالندادهها

%0.46
%1.25

اقتصاد اشتراكي ،جمعسپاري

%0.58

اينترنت سيار/همراه و فناوري ابر

%0.43

اينترنت اشياء

-%0.89

رشد طبقه متوسط در بازارهاي نوظهور (در حال توسعه)

-%1.14

تغيير اخالق مصرفكنندگان و نگراني درباره حريم خصوصي

-%1.28

بيثباتي ژئوپليتيك (جغرافياي سياسي)

-%1.50

تغيير ماهيت كار و پيدايش كارهاي انعطافپذير

-%1.51

فناوريها و منابع جديد انرژي

-%1.58

نصب و تعمير و نگهداري

-%0.15

تغييرات اقليمي و محدوديت در منابع طبيعي

%3.00
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تغيير ماهيت كار و پيدايش كارهاي انعطافپذير

%0.45

اينترنت سيار/همراه و فناوري ابر

-%3.89

اينترنت اشياء

-%8.00

ساخت و استخراج

-%093

فناوريها و منابع جديد انرژي

%1.38

تغييرات اقليمي و محدوديت در منابع طبيعي

%0.38

بيثباتي ژئوپليتيك (جغرافياي سياسي)

-%0.07

تغيير ماهيت كار و پيدايش كارهاي انعطافپذير

-%0.11

هنر ،طراحي ،سرگرمي ،ورزش و رسانه

-%1.03

پيشرفتهاي صورتگرفته در ساخت مواد جديد و نانوفناوري
پيشرفتهاي صورتگرفته در علم ُرباتيك و حمل و نقل خودكار
فناوريها و منابع جديد انرژي

%0.67

-%0.83
-%1.81

رشد طبقه متوسط در بازارهاي نوظهور (در حال توسعه)

-%2.16

تغييرات اقليمي و محدوديت در منابع طبيعي

-%2.45

بيثباتي ژئوپليتيك (جغرافياي سياسي)

-%2.47

تغيير ماهيت كار و پيدايش كارهاي انعطافپذير

-%2.99

افزايش طول عمر و پير شدن جوامع

-%3.13

پيشرفتهاي صورتگرفته در عرصه توليد و چاپ س هبُعدي

-%3.60

اداري و اجرايي

-%4.91

تغيير ماهيت كار و پيدايش كارهاي انعطافپذير

-%2.77

فناوريها و منابع جديد انرژي

-%3.33

اينترنت سيار/همراه و فناوري ابر

-%5.82

افزايش قدرت پردازش ،كالن دادهها

-%6.06

تغيير اخالق مصرفكنندگان و نگراني درباره حريم خصوصي

-%6.18

اينترنت اشياء

-%6.20

روند سريع شهرنشيني

-%6.36

تغييرات اقليمي و محدوديت در منابع طبيعي

-%6.67

بيثباتي ژئوپليتيك (جغرافياي سياسي)

-%9.72
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كاهش كلي مورد انتظار در بخش ساخت و توليد در جهان ،به دليل پيشرفت
فناوريهايي است كه جايگزين نيروي انساني ميشوند كه از جمله آنها ميتوان

به روشهاي توليد رايانهاي و چاپ س هبُعدي اشاره كرد كه در كنار استفاده از

محصوالت پايدار ساختهشده با استفاده از منابع بهينه ،كاهش تقاضا در جوامع

مسن و تهديد زنجيره جهاني تامين به دليل بيثباتي ژئوپليتيك (جغرافياي
سياسي) در اين زمينه تاثيرگذار هستند .البته ،به دليل افزايش تقاضاي ساخت مواد

پيشرفته و ديدگاههاي نسبتا مطلوب موجود در رابطه با علم ُرباتيك كه به جاي
جايگزيني صِ رف نيروي كار ،از قابليت افزايش بهرهوري و تكميل فرآيندهاي

كاري برخوردار است ،نظرهاي خوشبينانه و محتاطانهاي وجود دارند.

چاپ س هبُعدي و توليد پايدار با استفاده از منابع بهينه و همچنين ،علم ُرباتيك،
همگي از جمله عوامل قوي و موثر در رشد اشتغال در بخشهاي كشاورزي و

مهندسي به شمار ميآيند .در نتيجه ،نياز مداوم و روزافزوني به كارشناسان فني

و متخصصان ماهري احساس ميشود كه بتوانند سيستمهاي توليد خودكار و

پيشرفته را ايجاد و مديريت كنند .انتظار ميرود اين وضعيت منجر به تغيير
سيستمهاي ساخت و توليد و معرفي سيستمهاي بسيار پيشرفتهايشود كه در

آن نياز به استفاده از مهندسان با مهارت بااليي كه بتوانند ايده استفاده از اينترنت

اشياء در حوزه صنعت را در واقعيت هم پياده كنند ،كامال احساس ميشود.

آينده ساير بخشهاي كاري كه تحت تاثير عوامل فوق قرار ميگيرند ،بسيار
متفاوت است .به عنوان مثال ،كارهاي مرتبط با نصب و تعمير و نگهداري

شاهد افزايش بهرهوري و رشد سريع در مشاغلي مانند نصب و راهاندازي،

مقاومسازي ،تعمير و نگهداري كنتورهاي هوشمند و فناوريهاي انرژي پايدار در

ساختمانهاي مسكوني و اداري خواهند بود .همچنين ،در پي استفاده از اينترنت
اشياء ،موضوعات صرفهجويي ،بهرهوري و جايگزيني نيروي كار از اهميت زيادي

برخوردار خواهند شد .به همين ترتيب ،با وجود برخي چالشها ،ميزان درخواست
جهاني براي مشاغل ساخت و استخراج حفظ خواهد شد .انتظار ميرود بهرهوري

منابع ،عامل كليدي ديگري براي اين گونه كارها ،حداقل در زمينه ساخت ،باشد و
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روشها ،مواد/مصالح و تكنيكهاي جديدي در عرصه ساخت و ساز مورد استفاده

قرار گيرند كه با استفاده از آنها ساختمانهاي جديدي مطابق با استانداردهاي در

نظر گرفتهشده ،ساخته شوند يا وضعيت ساختمانهاي موجود بهبود يابند.

خودكارسازي فرآيندهاي ثبت ورود و خروج و مديريت هوشمند موجودي با
استفاده از حسگرها و ساير كاربردهاي اينترنت اشياء ،برخي از عواملي هستند كه

منجر به كاهش تقاضا براي مشاغل و كارهاي قديمي در بخش فروش و كارهاي
وابسته به آن ميشوند .به همين ترتيب ،پيشبيني ميشود اخالق مشتري و

روشهاي مصرف سبز نيز تاثيري منفي را بر شغلهاي قديمي در اين خانواده

شغلي به همراه داشته باشند ،اگر چه ،شايد نياز به كارمنداني كه در زمينههاي
معرفي و ارائه مشاوره درباره محصوالت سازگار با محيط زيست مهارت دارند،

بيشتر شود .انتظار ميرود بيشترين رشد اشتغال در رابطه با خريد آنالين و استفاده

از تجزيه و تحليل كالندادهها باشد كه با استخراج و تحليل و مطالعه اطالعات

و تشخيص ساليق مشتريان ميتوان يك تجربه خريد شخصي را براي آنها
فراهم كرد.

دو خانواده كاري ديگر كه به نظر ميرسد چشمانداز اشتغال در آنها طي سالهاي
آتي ثابت باقي بماند ،امور مالي و كسب و كار و مديريت هستند .هر يك از اين دو

حوزه تحت تاثير مجموعه گستردهاي از عوامل قرار ميگيرند كه به مقياس تغيير
و تحول و نياز به افزايش مهارت كاركنان در اين حوزههاي كاري طي سالهاي

آينده بستگي دارند.

رشد اشتغال باال در خانواده شغلي علوم رايانهاي و وابسته به رياضي تحت تاثير

عواملي فراتر از پيشرفت فناوري قرار دارد كه از جمله آنها ميتوان به روند

سريع شهرنشيني در كشورهاي در حال توسعه و تغييراتي كه تاثيري منفي را

بر چشمانداز اشتغال در ساير خانوادههاي شغلي به همراه دارند ،مانند بيثباتي
ژئوپليتيك (جغرافياي سياسي) و مسائل مربوط به حريم خصوصي اشاره كرد .در

نتيجه ،شركتهاي وابسته به صنايع مختلف به دنبال جذب متخصصاني هستند
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كه بتوانند به آنها در بهرهگيري از ابزاري مانند تحليلهاي كالندادهها كمك

كنند.

انتظار ميرود بيشترين كاهش اشتغال در همه خانوادههاي شغلي در كارهاي
اداري و اجرايي باشد كه به شدت تحت تاثير طوفان بزرگي قرار ميگيرد كه

در حوزه پيشرفت فناوري رخ ميدهد و اين قابليت را دارد كه نياز به بسياري از

شغلهاي موجود در اين حوزه را برطرف كند .از جمله عوامل موثر در اين حوزه

نه تنها ميتوان به پيدايش اينترنت سيار/همراه و فناوري ابر ،تحليل كالندادهها
و اينترنت اشياء اشاره كرد ،بلكه ،عواملي مانند تغييرات اقليمي ،بهرهوري منابع و
افزايش انعطافپذيري در محيطهاي كار كه منطق حفظ نيروي كار زياد در اين

شغلها را زير سئوال ميبرد نيز در اين زمينه تاثير زيادي دارند.

نكته جالب اين كه ،پاسخدهندگان انتظار دارند نرخ اشتغال در دو حوزهاي كه در
حال حاضر مورد توجه خاصي قرار دارند ،پايين باشد .طبق پاسخ آنها ،انتظار

ميرود عوامل هوش مصنوعي و يادگيري ماشيني منجر به كاهش اشتغال در

خانوادههاي شغلي مانند آموزش و تحصيل ،امور قانوني ،مالي و كسب و كار

شوند .با اين وجود ،به نظر ميرسد پاسخدهندگان معتقد نيستند كه اين فناوريها
تا سال  2020به اندازه كافي پيشرفت كرده باشند تا تاثير گستردهاي بر سطح

اشتغال جهاني داشته باشند .به همين ترتيب ،ممكن است اقتصاد اشتراكي از اين
قابليت برخوردار باشد كه تغييري اساسي را در نحوه سازماندهي و تنظيم برخي

خانوادههاي شغلي مشخص و همه فرصتها و چالشهايي كه به همراه دارند،

ايجاد كند؛ ولي با وجودي كه اين عامل به عنوان يكي از عوامل تغيير در اشتغال

شناخته ميشود ،انتظار ميرود تاثير آن عمدتا در حد ماليمي طي  5سال آينده
مشاهده شود .تجزيه و تحليل ما نشان ميدهد كه تغييرات آتي در چشمانداز

اشتغال بسيار پيچيدهتر از آنچه كه امروز به عنوان اتوماسيون (خودكارسازي)

شناخته ميشود ،هستند ،بنابراين ،ما بايد خود را با سرعتهاي مختلف تغيير و

پيشرفت فناوريهاي گوناگون تطبيق دهيم تا بتوانيم براي آينده آماده باشيم.
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اثرات اشتغال خالص جهاني

نتايج اين مطالعه منجر به فراهم شدن اطالعات مستقيمي درباره ميزان نسبي

تغييرات مورد انتظار در اشتغال در خانوادههاي شغلي مختلف طي دوره زماني بين

سالهاي  2015تا  2020شده است .اين امكان وجود دارد كه با استفاده از اين
آمار و ارقام ،تعداد تقريبي كارهاي ايجادشده يا از دست رفته در سطح جهاني به

طور خالص/مطلق استخراج شود .در  15اقتصاد مورد مطالعه كه اطالعات مربوط

به آنها را در اختيار داريم ،حدود  1.86ميليارد كارگر مشغول به كار هستند كه
حدود  %65از كل نيروي كار جهان را شامل ميشود .با استفاده از طبقهبندي

شغلي استانداردشده طبق اين پژوهش ،ما تعداد كل افراد شاغل در هر خانواده

شغلي مشخص در هر يك از كشورهاي مورد مطالعه را برآورد كرديم (اگر چه،

متاسفانه براي كشور چين ،كه  770ميليون كارگر خارج از آمار ما كار ميكنند ،اين

اطالعات در قالبي كه مستقيما قابل مقايسه باشد ،وجود ندارد) .بنابراين ،ميتوانيم

برآوردي از تاثير مطلق/خالص اشتغال جهاني و تغييرات پيشبينيشده توسط

پاسخدهندگاني كه در اين مطالعه شركت كردند ،به عمل آوريم.

طبق اين محاسبات ،گرايشهاي فعلي ميتوانند منجر به تاثير اشتغال خالصي

معادل از دست رفتن بيش از  1.5ميليون شغل به دليل تغييرات در بازار كار طي

دوره زماني  2015تا  2020شود .مجموع شغلهاي از دست رفته در اين بازه
زماني معادل  7.1ميليون شغل – كه دو سوم آن در خانواده شغلي كارهاي اداري

و اجرايي متمركز شده است – و مجموع شغلهاي جديد به دست آمده معادل

 2ميليون شغل خواهد بود كه اين تعداد در چند خانواده شغلي كوچكتر پراكنده
هستند .تعدادي از نتايج به دستامده در اين رابطه عبارتند از:

•پاسخدهندگان انتظار دارند نيروي كار جهاني ،تغيير قابل توجهي را در
خانوادههاي شغلي و وظايف مورد نياز تجربه كند و مشاغل اجرايي و اداري

شاهد كاهش بزرگي باشند .از سوي ديگر ،رشد قابل توجهي در بخشهاي

رايانه ،رياضي ،كشاورزي و رشتههاي وابسته به مهندسي مشاهده شود.
انتظار ميرود مشاغل مربوط به ساخت و توليد با اُفت قابل توجهي مواجه
شوند ولي اين احتمال نيز وجود دارد كه به جاي جايگزيني صِ رف در اين

53

مشاغل ،پتانسيل خوبي براي ارتقاي مهارتها ،افزايش توان موجود يا بهبود

بهرهوري از طريق استفاده از فناوريهاي پيشرفته وجود داشته باشد.

•انتظار ميرود رشد اشتغال به طور نامتناسبي در حوزه خانوادههاي شغلي
كوچكتري كه به مهارت باالتري نيازمنداند ،صورت گيرد ،زيرا اين

خانوادههاي شغلي كوچك قادر به جذب و جايگزيني شغلهاي از دسترفته
در بخشهاي ديگر بازار كار نيستند و حتي اگر اين توانايي را داشته باشند ،به

ارتقاي قابل توجه سطح مهارتها نياز خواهد بود .اين عامل به همراه بيش
از  11ميليون نفري كه سازمان جهاني كار 1برآورد ميكند به جمع بيكاران

اضافه خواهد شد ،موجب افزايش نرخ جهاني بيكاري به دليل افزايش

جمعيت جهان و روند كند اشتغالزايي در دوره زماني بين  2015تا 2019

ميشود ،هيچ دورنماي روشني بر جاي نميگذارد.

•زماني كه بازارهاي نوظهور (در حال توسعه) و كشورهاي در حال توسعه به

اين معادله افزوده شوند ،هر گونه بحث درباره آينده مشاغل ،بدون در نظر

گرفتن اين كه سهم بزرگي از نيروي كار جهاني در بخش كشاورزي به كار
خود ادامه خواهند داد ،ناقص باقي ميماند ،موضوعي كه بيشتر كارشناسان

خوشبين و بدبين در آن اتفاق نظر دارند .به همين ترتيب ،يك حوزه احتمالي

كه با رشد اشتغال مواجه خواهد بود و در مطالعه ما ،اطالعات كمي درباره آن
وجود دارد ،خانواده شغلي خدمات و مراقبتهاي شخصي است ،زيرا مشاغل

اين حوزه معموال در مقياس كالن در بين كارفرمايان چندمليتي بزرگ يافت

نميشوند .در واقع ،يك خوشبيني نسبت به رشد در اين مشاغل وجود دارد

كه به افزايش تقاضا براي استفاده از چنين خدماتي به دليل عوامل اجتماعي
و جمعيتي مربوط ميشود.

•بُعد جنسيتي مهمي در رابطه با تغييرات مورد انتظار در حوزه اشتغال وجود
دارد و به نظر ميرسد شكاف جنسيتي در هر دو گروه خانوادههاي شغلي
داراي رشد باال و داراي اُفت بسيار پررنگتر خواهد شد .به عنوان مثال،
طبق گرايشهاي موجود ،نه تنها تعداد كمي از زنها در خانوادههاي شغلي
1 - International Labour Organization
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علوم ،فناوري ،مهندسي و رياضيات شاغل بودهاند و اين وضعيت به مرور

زمان تبديل به يك شكاف جنسيتي بسيار عميق شده است ،بلكه ،زنان در

خانوادههاي شغلي ديگري مانند ساخت و توليد يا ساخت و استخراج كه

انتظار ميرود بسياري از مردان شغل خود را در آنها از دست بدهند نيز

حضور كمرنگي داشتهاند .با اين وجود ،اشتغال زنان در حوزههاي كاري
رو به افول يا داراي رشد كمي مانند فروش ،امور مالي و كسب و كار و

كارهاي اداري و اجرايي نيز متمركز شده است كه اين شرايط نشاندهنده
اين است كه اگر انتظارات پاسخدهندگان در مطالعه برآورده شوند ،احتمال

ميرود برخي از پيشرفتهاي صورتگرفته در زمينه برابري جنسيتي در بازار
كار كه در دهه گذشته حاصل شده است نيز روندي معكوس را تجربه كنند.

گرايشهاي اشتغال در صنعت

از ديدگاه صنعتي ،دورنماي نسبتا مثبتي براي اشتغال در بيشتر بخشها طي

دوره زماني  2015تا  2020وجود دارد .با اين وجود ،در اين بخش هم برخي
خانوادههاي شغلي از رشدي قابل توجه و برخي ديگر از اُفت شديدي برخوردار

خواهند بود كه اين شرايط ناشي از تغيير و تحوالت سريع در داخل بسياري از
صنايع است.
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شكل شماره  :5تعداد كل نيروي كار در هر خانواده شغلي
تعداد كاركنان به هزار در همه كشورهاي مورد مطالعه

264/365

كشاورزي ،ماهيگيري و جنگلداري

98 /723

ساخت و توليد

96 /928

كارهاي اداري و اجرايي

89 /613

كارهاي مرتبط با هتلها و صنايع غذايي

79 /619

حمل و نقل و لجستيك (تداركات)

70 /282

امور مالي و كسب و كار

65 /787

فروش و حوزههاي وابسته به آن

55 /266

مراقبتهاي شخصي و خدمات

53 /404

ساخت و استخراج

42 /838

مديريت

38 /727

جامعه و خدمات محافظتي و اجتماعي

26 /887

نصب و تعمير و نگهداري

18 /799

تكنيسينها و افراد شاغل در بخش بهداشت و درمان

15 /663

علوم اجتماعي ،فيزيكي و زندگي

14 /659

آموزش و تحصيل

14 /628

هنر ،طراحي ،سرگرمي ،ورزش و رسانه

12 /605

رايانه و رياضي

12 /511

كشاورزي و مهندسي

6 /5 5 0

امور قانوني
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شكل شماره  :6دورنماي خالص اشتغال در هر خانواده شغلي در فاصله بين
سالهاي  2015تا 2020
تعداد كاركنان به هزار در همه كشورهاي مورد مطالعه

-4/759

كارهاي اداري و اجرايي

-1/609

بخش ساخت و توليد

-497

بخش ساخت و استخراج

-151

حوزههاي هنر ،طراحي ،سرگرمي ،ورزش و رسانه

-109

حوزههاي قانوني

-40

نصب و تعمير و نگهداري

+492

امور مالي و كسب و كار

+416

مديريت

+405

رايانه و رياضي

+339

كشاورزي و مهندسي

+303

فروش و حوزههاي وابسته به آن

+66

تحصيل و آموزش
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پاسخدهندگان پيشبيني ميكنند خانواده شغلي علوم رايانه و رياضي رشد

بااليي را در رابطه با جذب تحليلگران دادهها و سازندگان نرمافزار و برنامههاي

كاربردي (اپليكيشنها) تجربه كنند -نه تنها در داخل صنعت فناوري اطالعات

و ارتباطات ،بلكه در داخل طيف گستردهاي از صنايع ،از جمله خدمات مالي و

سرمايهگذاران ،رسانه ،سرگرمي و اطالعات ،خدمات همراه و خدمات حرفهاي،
زيرا قدرت پردازش و كالندادهها عامل قابل توجهي در رابطه با رشد اشتغال در

هر بخش به شمار ميآيند.

در واقع ،انتظار ميرود رشد اشتغال در بخش رايانه و رياضي در خود بخش

فناوري ارتباطات و اطالعات كمتر باشد كه اين موضوع نشاندهنده افزايش

تقاضا براي ارتقاي مهارتهاي تحليلگر دادهها و افزايش سواد فناوري اطالعات
و ارتباطات ( )ICTو جذب اين تخصص از صنايع ديگر است .بهعنوان مثال،

انتظار ميرود صنعت رسانه ،سرگرمي و اطالعات از دورنماي اشتغال ثابتي در

رابطه با خانواده شغلي هنر ،طراحي ،سرگرمي ،ورزش و رسانه برخوردار باشد و

رشد بااليي نيز در حوزههاي رايانه و رياضي مشاهده شود زيرا اين صنعت به طور

كامل پذيراي تغيير و تحول در عرصه فناوريهاي ديجيتال است.

در همين راستا ،رشد قابل توجهي براي شغلهاي وابسته به كشاورزي و مهندسي،
به ويژه ،در حوزه مصرفكننده ،فناوري اطالعات و ارتباطات و صنايع حمل و نقل

پيشبيني ميشود .در نقطه مقابل ،تقاضا براي استفاده از ظرفيتها و استعدادهاي
بيشتر مهندسي در صنايع اصلي و پايه و زيرساخت و انرژي تقريبا ثابت باقي

خواهد ماند .انتظار ميرود در اين صنايع ميزان تقاضا براي مشاغلي در حوزههاي

ساخت و توليد و ساخت و استخراج كاهش يابد كه از جمله اين مشاغل ميتوان
به اُپراتورهاي كارخانههاي تصفيه مواد شيميايي و كارگران بخشهاي استخراج
نفت و معدن اشاره كرد زيرا طي سالهاي آينده ،اين دو صنعت با رشد منفي

روبرو خواهند شد.

به همين ترتيب ،صنعت اقالم مصرفي نيز با كاهش نياز به مشاغل مرتبط با

توليد و ساخت مواجه خواهد شد ولي پيشبيني ميشود ميزان تقاضاي كلي
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حداقل براي مشاغل مرتبط با فروش ثابت باشد زيرا افزايش تعداد افراد طبقه

متوسط در بازارهاي نوظهور (در حال توسعه) ،تغيير كردن ارزشهاي موردنظر

مصرفكنندگان و به ويژه ،افزايش توان اقتصادي زنان از جمله عوامل موثر در
رشد اشتغال در اين بخش به شمار ميآيند.

پيشبيني ميشود رشد قابل توجهي در صنعت حمل و نقل و تداركات مشاهده

شود زيرا از گذشته ،اين صنعت نقش مرتبط نمودن كشورها و صنايع را در
پي روند روزافزون «جهاني شدن» بر عهده داشته است و در كنار آن ،نياز به
ارائه خدمات به مسافران طبقه متوسط در بازارهاي نوظهور (در حال توسعه)

بيش از پيش خواهد شد .با اين وجود ،بيثباتي ژئوپليتيك (جغرافياي سياسي)

و تهديد سفر در سطح جهاني و زنجيره تامين از جمله عوامل منفي اصلي در
رابطه با چشمانداز اشتغال در اين صنعت به شمار ميآيند .در بخش اتوماسيون

(خودكارسازي) نيز تغييراتي مانند پيشرفتهاي صورتگرفته در علم ُرباتيك،

حمل و نقل خودكار ،چاپ س هبُعدي و فناوريهاي انرژي جديد تاثير مستقيمي بر
مشاغل اين بخش به همراه خواهند داشت.

به همين ترتيب ،بخش خدمات مالي و سرمايهگذاران دستخوش تغيير و تحول
قابل توجهي خواهد شد و رشد اصلي در مشاغل وابسته به رايانه و رياضي و

تخصصهايي مانند تحليلگر دادهها ،تحليلگر امنيت اطالعات و كارشناسان
شبكه و پايگاه اطالعات خواهد بود .رشد طبقه متوسط و جمعيت جوان در

بازارهاي نوظهور (در حال توسعه) ،داليل اصلي رشد شغلي آتي در اين بخش

خواهند بود.
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جدول شماره   :5تاثير عوامل تغيير بر نرخ اشتغال در هر صنعت
نرخ رشد مركب در بازه زماني بين سالهاي  2015تا  2020به درصد
صنعت/عامل تغيير
پايه و زيرساخت

چشمانداز
اشتغال
%0.61

روند سريع شهرنشيني

%7.00

رشد طبقه متوسط در بازارهاي نوظهور (در حال توسعه)

%3.33

فناوريها و منابع جديد انرژي

%2.00

تغييرات اقليمي ،محدوديت منابع طبيعي

%1.39

تغيير ماهيت كار ،پيدايش كارهاي انعطافپذير

%0.29

پيشرفتهاي صورتگرفته در علم ُرباتيك و حمل و نقل خودكار

%0.00

افزايش طول عمر و پير شدن جوامع

-%7.00

بيثباتي ژئوپليتيك (جغرافياي سياسي)

-%7.27

مصرفكننده

%1.72

افزايش انگيزه و توان اقتصادي زنان

%3.75

تغيير اخالق مصرفكننده ،مسائل مربوط به حريم خصوصي

%2.00

تغيير ماهيت كار ،پيدايش كارهاي انعطافپذير

%1.50

رشد طبقه متوسط در بازارهاي نوظهور (در حال توسعه)

%1.25

تغييرات اقليمي ،محدوديت منابع طبيعي

%1.25

فناوريها و منابع جديد انرژي

%1.00

بيثباتي ژئوپليتيك (جغرافياي سياسي)

%0.00

انرژي

%1.54

فناوريها و منابع جديد انرژي

%2.19

تغيير ماهيت كار ،پيدايش كارهاي انعطافپذير

%1.00

تغييرات اقليمي ،محدوديت منابع طبيعي

%0.83

بيثباتي ژئوپليتيك (جغرافياي سياسي)

-%5.00

خدمات مالي و سرمايهگذاران

%1.54

رشد جمعيت جوان در بازارهاي نوظهور (در حال توسعه)

%6.25
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رشد طبقه متوسط در بازارهاي نوظهور (در حال توسعه)

%5.00

افزايش توان پردازش ،كالندادهها

%1.54

اينترنت همراه/سيار ،فناوري ابر

%1.15

اقتصاد اشتراكي ،جمعسپاري

%0.83

تغيير اخالق مصرفكننده ،مسائل مربوط به حريم خصوصي

%0.83

تغيير ماهيت كار ،پيدايش كارهاي انعطافپذير

%0.63

بيثباتي ژئوپليتيك (جغرافياي سياسي)

-%2.22

بهداشت و درمان

-%0.37

اينترنت همراه/سيار ،فناوري ابر

-%3.00

فناوري اطالعات و ارتباطات

%2.91

افزايش توان پردازش ،كالندادهها

%5.00

اينترنت همراه/سيار ،فناوري ابر

%4.78

تغيير اخالق مصرفكننده ،مسائل مربوط به حريم خصوصي

%3.33

فناوريها و منابع جديد انرژي

%2.50

اينترنت اشياء

%2.27

تغيير ماهيت كار ،پيدايش كارهاي انعطافپذير

%2.08

افزايش طول عمر و پير شدن جوامع

-%1.25

رسانهها ،سرگرمي و اطالعات

%2.31

اينترنت همراه/سيار ،فناوري ابر

%3.57

تغيير ماهيت كار ،پيدايش كارهاي انعطافپذير

-%2.00

حمل و نقل

%1.61

افزايش توان پردازش ،كالندادهها

%8.00

تغييرات اقليمي ،محدوديت منابع طبيعي

%2.50

فناوريها و منابع جديد انرژي

%2.50

رشد طبقه متوسط در بازارهاي نوظهور (در حال توسعه)

%2.27

ُرباتيك و حمل و نقل خودكار

%1.25

هوش مصنوعي

اينترنت همراه/سيار ،فناوري ابر

%1.25
%1.00
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پيشرفتهاي صورتگرفته در زمينه توليد/ساخت ،چاپ س هبُعدي

تغيير ماهيت كار ،پيدايش كارهاي انعطافپذير

%1.00
%0.56

بيثباتي ژئوپليتيك (جغرافياي سياسي)

-%6.00

خدمات حرفهاي

%2.45

افزايش انگيزه و توان اقتصادي زنان

%5.00

رشد طبقه متوسط در بازارهاي نوظهور (در حال توسعه)

%5.00

تغيير ماهيت كار ،پيدايش كارهاي انعطافپذير

%4.00

افزايش توان پردازش ،كالندادهها

%2.35

اينترنت همراه/سيار ،فناوري ابر

%2.14

اقتصاد اشتراكي ،جمعسپاري

%1.67

اينترنت اشياء

%1.00

تغيير اخالق مصرفكننده ،مسائل مربوط به حريم خصوصي

%0.71

افزايش طول عمر و پير شدن جوامع

%0.00
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به دليل تغييرات جمعيتي در جوامع مختلف ،مانند افزايش طول عمر و پير شدن

جوامع در اقتصادهاي پيشرفته ،بسياري از ناظران صنعت انتظار دارند تا افزايشي

قابل توجه در تعداد مشاغل در بخش بهداشت و درمان صورت گيرد .با اين وجود،

پاسخدهندگان در مطالعه ما ،انتظار دارند چشمانداز اشتغال براي صنعت طي 5

سال آينده ثابت باشد -و تاثير منفي مستقيمي بر تعداد كارهاي مرتبط با تغيير و
تحوالت عظيم ،مانند پيشرفتهاي صورتگرفته در عرصه اينترنت همراه/سيار و
فناوري ابر داشته باشند و امكان استفاده گسترده از كاربردهايي مانند ارائه خدمات

درماني از راه دور فراهم شود .آنچه مسلم به نظر ميرسد ،اين است كه سطح

مهارت مورد نياز در بسياري از مشاغل در اين بخش به نحو قابل توجهي تغيير

ميكند.

پاسخدهندگان پيشبيني ميكنند كه صنعت خدمات حرفهاي در بازه زماني بين
 2015تا  2020شاهد افزايش اشتغال خواهد بود ،به ويژه ،در زمينه تحليل دادهها،

زيرا تحليلگر دادهها به عنوان بازوي مشاور اين بخش عمل كرده و توصيههاي
الزم را براي تطبيق با تغييرات آتي ارائه ميكند .بر اين اساس ،عواملي كه بر

مشاغل مربوطه در اين صنعت اثر ميگذارند ،تحت تاثير عواملي قرار ميگيرند كه

در همه حوزههاي ديگر نيز تاثيرگذارند .با توجه به الگوهاي كسب و كار در خود

صنايع خدمات حرفهاي ،برخي از تاثيرات عمدهاي كه ميتوان به آنها اشاره كرد،
عبارتند از :جمعسپاري جهاني يا اتوماسيون (خودكارسازي) از طريق پلتفورمهاي

آنالين فرآيندهاي كار با مهارت باال ولي تكراري كه منجر به افزايش برونسپاري

مشاغل بك آفيس( 1كليه فناوريها ،خدمات و منابع انساني مورد نياز براي اداره
يك سازمان) و افزايش پيمانهاي مبتني بر پروژه با محدوديت زماني ميشود.

مشاغل/نقشهاي جديد و نوظهور

در مطالعه ما ،به صراحت از پاسخدهندگان خواسته شد تا نقطه نظرات خود
درباره مشاغل و گروههاي كاري جديد و نوظهور كه انتظار دارند تا سال 2020
1 - back office
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در صنعت آنها بسيار مهم شوند را بيان كنند و به اين نكته اشاره كنند كه انتظار
دارند در چه مقطع و چه مكاني اين نقشهاي جديد وارد بازار كار شوند.

دو نوع شغل (از لحاظ تعدد و پيوستگي آنها) از همه بيشتر در صنايع و مناطق

جغرافيايي مورد اشاره قرار گرفتند .نخستين مورد ،شغل تحليلگر دادهها است كه
در قسمت بررسي پاسخها در باال نيز بيش از همه شغلها مورد اشاره قرار گرفت.

شركتهاي مختلف انتظار دارند تحليلگر دادهها به آنها كمك كند تا انبوه

اطالعات و دادههاي جديد ايجادشده در پي تغيير و تحوالت وابسته به فناوري

را كه در باال به آنها اشاره شد ،بهتر درك كرده و ديدگاه مناسبي را درباره آنها

اتخاذ كنند .دومين شغل مورد نظر ،نماينده/عامل فروش تخصصي است زيرا
عمال هر صنعتي نياز دارد در زمينه تجاري شدن و توصيف آن چه (محصول يا

خدمات) كه ميتواند به كسب و كار ،كارفرمايان دولتي و مصرفكنندگان ارائه

كند ،ماهر شود ،خواه ،اين وضعيت به دليل ماهيت فني خالقانه خود محصوالت

باشد يا بهمنظور هدفگيري انواع كارفرمايان جديدي كه هنوز شركت با آنها

آشنا نيست يا به هر دو دليل ذكرشده.

ساير تخصصهايي كه بيش از تخصصهاي ديگر ذكر شدهاند ،شامل انواع جديد

كارشناسان توسعه سازماني و منابع انساني ،تخصصهاي مهندسي مختلف ،مانند

مهندسي مواد ،بيوشيمي ،نانو فناوري و ُرباتيك ،كارشناسان رگوالتوري و روابط
دولتي ،كارشناسان اطالعات جغرافيايي -فضايي ،كارشناسان سيستمها و طراحان
بازرگاني و صنعتي هستند.

نياز ويژهاي نيز در صنايع مختلف مشاهده ميشود ،كه از جمله آنها ميتوان به

انرژي و رسانهها ،سرگرمي و اطالعات براي نوع جديدي از مديران ارشد اشاره

كرد كه بتوانند به طرز موفقي به هدايت شركتها در مواجهه با تغيير و تحوالت
آتي بپردازند.
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در اينجا نيز ،يك بُعد شكاف جنسيتي در اين يافتهها مشاهده ميشود ،زيرا رشد

تخصصهاي جديد و نوظهور در حوزههاي مرتبط با رايانه ،فناوري و مهندسي از

سرعت ورود زنان به اين نوع كارها پيشي گرفته است -و بدين ترتيب ،آنها در
خطر از دست دادن بهترين فرصتهاي شغلي آتي و سختتر شدن فرآيندهاي

استخدام در شركتها به دليل محدوديت بيشتر مجموعه استعدادهاي موجود قرار

گرفتهاند.

همچنين ،از پاسخدهندگان درخواست كرديم مشاغلي را شناسايي كنند كه از اُفت
مداومي برخوردار خواهند بود .در بين طيف گستردهاي از بخشهاي مختلف ،از
جمله ،خدمات پايه و زيرساخت ،انرژي ،خدمات مالي و سرمايهگذاران ،فناوري

اطالعات و ارتباطات ،همچنين ،خدمات حرفهاي و مشاغل اداري و اجرايي در

گروه مشاغلي طبقهبندي شدند كه در آينده نياز كمتري به آنها خواهد بود .يك

مجموعه خاص از كارها تحت تاثير اين شرايط قرار ميگيرند ،به عنوان مثال،
ميتوان به مشاغل مرتبط با خدمات مشتريان اشاره كرد كه به دليل استفاده از

فناوري اينترنت سيار/همراه براي نظارت آنالين بر كيفيت خدمات به عنوان
ابزاري براي حفظ و مديريت موثر رابطه با مشتريان منسوخ خواهند شد.

تغييرات در كيفيت كار و سهولت استخدام

افزون بر كيفيت كارها ،تغييرات عمدهاي كه در الگوهاي كسب و كار و صنايع

رخ ميدهند نيز بر كيفيت ،مهارتهاي مورد نياز و محتواي روز به روز تقريبا همه

كارها اثر ميگذارند .به طور كلي ،پاسخدهندگان انتظار افزايش نسبي تحرك در

بخشهاي مربوطه براي جبران كمبود مشاغل مورد نياز در همه صنايع مورد

مطالعه ،همراستا با افزايش بهرهوري و مهارتهاي مورد نياز را دارند .همچنين،
آنها انتظار دارند افزايشي كلي در تعادل بين كار و زندگي در همه صنايع به

غير از بخش مصرفكنندگان كه دورنماي ثابتي براي آن پيشبيني ميشود ،رخ

دهد .انتظارات پاسخدهندگان در رابطه با امنيت شغلي به طور كلي از شفافيت
كمتري برخوردار است و انتظار ميرود در بخشهاي انرژي و خدمات مالي،

بهداشت و درمان و فناوري اطالعات و ارتباطات افزايش يابد ،ولي در صنايع پايه
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و زيرساخت ،مصرفكننده ،رسانهها ،سرگرمي ،اطالعات ،حمل و نقل و خدمات

حرفهاي كاهش يابد .توجه به اين نكته مهم است كه اين نتايج كلي و براي همه
صنايع هستند .به عنوان نمونه ،انرژي عالوه بر نفت و گاز ،شامل منابع تجديدپذير

و تسهيالت عمومي نيز ميشود.

طبق نظر پاسخدهندگان ،بُعد ديگري كه بايد در نظر گرفته شود ،گرايش
كلياي است كه نسبت به كارهاي انعطافپذير وجود دارد و يكي از بزرگترين

عوامل تغيير الگوهاي كسب و كار در بسياري از صنايع است ،بنابراين ،يكي از
اصليترين نگرانيهاي موجود در سطح ملي در بسياري از كشورهاي مورد مطالعه

در اين گزارش است .دوركاري ،فضاهاي كاري مشترك ،تيمهاي كاري مجازي،

پلتفورمهاي مستقل و استعدادهاي آنالين در حال افزايش هستند و فراتر از

مرزهاي فيزيكي ساختمانهاي اداري يا كارخانهها عمل كرده و تعريف جديدي

را از كار فرد و زندگي شخصي او ارائه ميكنند .شكلهاي جديدي از سازمانهاي

كارگري ،مانند اتحاديههاي مستقل ديجيتال و مقررات بازار كا ِر بهروزشده در حال

پيدايش هستند تا اين الگوهاي سازماني جديد را تكميل كنند .چالش پيش روي
كارفرمايان ،افراد و دولتها اين است كه به روشها و ابزاري دست پيدا كنند كه
به آنها اطمينان دهند تغيير ماهيت كارها به نفع همه است.

با توجه به تغييرات كلياي كه صنايع مختلف در حال تجربه آنها هستند،

تعجبآور نيست كه در گرايشهاي فعلي ،رقابت شديدي براي دستيابي به
استعدادهاي موجود در خانوادههاي شغلي مورد نياز ،مانند رايانه و رياضي ،معماري
و مهندسي و ساير مشاغل تخصصي و راهبردي وجود داشته باشد و يافتن راههاي

بهين ه براي اطمينان از دستيابي پيوسته و مطمئن به اين استعدادها ،اولويت مهمي

در همه صنايع بهشمار آيد.

در حال حاضر ،استخدام بيشتر مشاغل تخصصي و راهبردي مذكور در صنايع،
كشورها و خانوادههاي شغلي بسيار سخت و دشوار است -به استثناي برخي

موارد خاص -و انتظار ميرود اين شرايط طي دوره زماني بين سالهاي  2015تا
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 2020به نحو قابل توجهي بدتر شود ،به ويژه ،در صنايع مصرفكنندگان ،فناوري

اطالعات و ارتباطات ،صنايع پايه و زيرساخت ،رسانهها ،سرگرمي و اطالعات

(رجوع كنيد به شكل شماره .)7

در بين خانوادههاي شغلي مهم و كليدي ،در حال حاضر ،استخدام در حوزه

مشاغل تجاري قديمي ماهر و نيمهماهر از همه سختتر است ،كه از جمله آنها

ميتوان به نصب و تعمير و نگهداري ،معماري و مهندسي ،رايانه و رياضي اشاره

كرد .پاسخدهندگان انتظار دارند تا سال  ،2020استخدام كارشناسان/متخصصان

در بيشتر خانوادههاي شغلي به نحو قابل توجهي دشوارتر شود ،به ويژه ،در مشاغل

وابسته به كامپيوتر و رياضي .اين شرايط نشاندهنده جنگي است كه بر سر راه
دست يافتن به استعدادهاي مورد نياز از همين حاال شروع شده است.

نكته جالب توجه اين كه اگر تا سال  ،2020پيشبينيهاي فعلي در مورد اشتغال

عملي شوند و مهارتهاي اصلي بسيار متفاوتي مورد نياز باشند ،استخدام
كارشناسان در مشاغل اداري و اجرايي بسيار دشوار خواهد بود و شايد اين موضوع
تا حدي به دليل عدم جذابيت اين حوزه خواهد بود .در نقطه مقابل ،در حال حاضر،

استخدام كارشناسان در حوزههاي اداري استاندارد و مرتبط با امور مالي و كسب

و كار نسبتا آسان به شمار ميآيد و انتظار ميرود روند تامين استعدادهاي موجود

در اين زمينه در سالهاي آتي كمي بهبود يابد.

تفاوت قابل توجهي در زمينه سهولت استخدام تخصصهاي مختلف از لحاظ
جغرافيايي وجود دارد ،اگر چه انتظار ميرود طي دوره زماني بين سالهاي 2015

تا  ،2020يافتن كارشناسان موردنظر در همه اقتصادهاي مورد مطالعه دشوارتر
شود .اين وضعيت ،بهويژه در ژاپن دشوار خواهد بود و افزايش ميانگين سني

جمعيت اين كشور ،شرايط را حادتر خواهد كرد.
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شكل شماره  – 7تغييرات قابل انتظار در سهولت استخدام تخصصهاي مورد
نياز در فاصله بين سالهاي  2015تا 2020
ميزان سهولت و دشواري از ( -2خيلي دشوار) تا ( +2خيلي ساده) درجهبندي
شده است.

رسانهها ،سرگرمي
و اطالعات

فناوري اطالعات
و ارتباطات

بهداشت و درمان

فروش و حوزههاي
وابسته به آن

اداري و اجرايي

زندگي ،فيزيكي و
علوم اجتماعي

ساخت و توليد

مديريت

ساخت و استخراج

رايانه و رياضي

امور مالي و كسب و كار

هنر ،طراحي ،سرگرمي
و ورزش

معماري و مهندسي

نصب و تعمير و نگهداري

1
0/5
0
-0/5
-1
-1.5
-2

خدمات مالي و
سرمايهگذاران

-0.20

-0.70

-0.63
مصرفكننده

-0.67

-0.55
صنايع -صنايع پايه
و زيرساخت

-0.34 -0.43 -0.20

خانوادههاي شغلي 1
0/5
-0.02
0
-0/5
-1
-0.44
-0.29
-1.5
-2

-0.34

-0.14
انرژي

-0.53

ميانگين سهولت استخدام

-0.58

-1.00

-0.54

ميانگين سهولت استخدام

-0.49

-0.42

-0.5

ميانگين سهولت استخدام

صنايع

1
0/5
0
-0/5
-1
-1.5
-2

كشور/منطقه
-0.04
-0.39

-0.65

-0.21 -0.13

-0.62

n/a

-0.67

آمريكا

بريتانيا

تركيه

آفريقاي جنوبي

مكزيك

ژاپن

ايتاليا

هند

آلمان

شوراي همكاري خليج فارس

فرانسه

چين

برزيل

استراليا

 -1آسهآن (انجمن كشورهاي جنوب شرقي آسيا)= اطالعاتي موجود نيست.

-0.50

ASEAN1

-0.50

-0.71 -0.06

-0.41

-0.44
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پاسخدهندگان به اين موضوع نيز توجه كردند كه در اغلب موارد ،استخدام زنان
در بسياري از تخصصهاي مورد نياز سختتر از مردان خواهد بود ،به ويژه،

براي كارهايي كه در حوزه خانوادههاي شغلي رايانه و رياضي و كشاورزي و

مهندسي متمركز شدهاند .انتظار ميرود اين روند تا حدي طي سالهاي 2015

تا  2020بهبود يابد .همچنين ،انتظار ميرود بيشترين پيشرفت در زمينه غلبه بر

اين تبعيض جنسيتي در زمينه استخدام كارشناسان در حوزههاي صنايع پايه و

زيرساخت ،حمل و نقل ،رسانهها ،سرگرمي و اطالعات حاصل شود ،اگر چه ،شايد
در حوزههايي مانند بخش فناوري اطالعات و ارتباطات ،اين شرايط بر همين

منوال باقي بماند .براي مشاهده جزئيات بيشتر در رابطه با اين شكاف جنسيتي و

پيامدهاي آن ،لطفا به بخش دوم مراجعه كنيد.

ثبات مهارتها

روند سريع تغييرات اقتصادي-اجتماعي ،جمعيتي و وابسته به فناوري در حال

تغيير دادن الگوهاي كسب و كار و صنايع هستند و طبيعتا ،نوع مهارتهايي

كه كارفرمايان به آنها نياز دارند ،تغيير كرده و عمر مفيد برخي از مجموعه

مهارتهاي موجود كاركنان نيز در اين فرآيند دستخوش تغيير شده است .به

عنوان مثال ،تغييرات وابسته به فناوري ،مانند پيشرفتهاي صورتگرفته در علم
ُرباتيك و يادگيري ماشيني -به جاي جايگزيني كامل مشاغل و تخصصهاي
موجود – به احتمال زياد ممكن است موجب جايگزيني وظايف خاصي شوند كه

قبال به عنوان بخشي از اين كارها انجام ميشدند ،در نتيجه ،بخشي از كارگران

آزاد ميشوند تا بر وظايف جديدي تمركز كنند كه اين وضعيت منجر به تغيير

سريع مجموعه مهارتهاي اصلي در اين مشاغل ميگردد .حتي آن دسته از

كارهايي كه كمتر به طور مستقيم تحت تاثير تغييرات وابسته به فناوري قرار

ميگيرند و عمدتا ،چشمانداز اشتغال باثباتي دارند -به عنوان نمونه ،ميتوان

به كارشناسان بازاريابي يا زنجيره تامين اشاره كرد كه گروه جمعيتي جديدي

را در يك بازار نوظهور هدف گرفتهاند -طي تنها چند سال آينده ،و در پي

تغيير اكوسيستمهايي كه در داخل آنها عمل ميكنند ،ممكن است به مجموعه
مهارتهاي بسيار متنوعي نياز داشته باشند.
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در اين محيط جديد ،تغيير الگوي تجاري معموال به طور همزمان يا با فاصله
زماني بسيار كمي موجب تغيير مجموعه مهارتها ميشود (رجوع كنيد به شكل

-8ب) .پاسخدهندگان به اين نكته اشاره كردند كه تاثير بسياري از اين تغييرات

بر مجموعه مهارتهاي فعلي كاركنان در مشاغل و صنايع موجود ،در حال حاضر

نيز در سطح گسترده و به طور كامال محسوسي مشاهده شده است (شكل -8ب).
تاثير تغيير و تحوالت عظيم بر مجموعه مهارتهاي موجود

طي انقالبهاي صنعتي قبلي ،چندين دهه طول كشيد تا سيستمهاي آموزشي و
موسسات بازار كار مورد نياز ،مجموعه مهارتهاي اصلي جديد را در مقياس گسترده

توسعه دهند .با توجه به سرعت و مقياس تغييرات آتي ناشي از انقالب صنعتي
چهارم ،ممكن است اين بار شرايط فرق كند و اين تغييرات بسيار سريعتر رخ دهند.

به عنوان مثال ،طبق يك برآورد صورتگرفته ،گرايشهاي فعلي در عرصه
فناوري موجب تغييرات سريع و بيسابقهاي در محتواي برنامه درسي بسياري

از رشتههاي دانشگاهي شدند و حدود  %50از مطالب ارائهشده در سال نخست
از دورههاي تحصيلي  4ساله براي براي كسب مدارك فني ،منسوخ و قديمي

شدهاند .بررسي منابع تامين استعدادها و تخصصهاي مورد نياز براي مدارك

رسمي و مهارتهاي قديمي نشان ميدهد كه اگر بخش عمدهاي از مطالب

درسي نيروي كار فعلي تنها طي چند سال آتي منسوخ و از رده خارج شوند،
ريسك بسيار قابل توجهي در رابطه با درك مقياس تغيير مجموعه مهارتهاي

مورد نياز به وجود ميآيد.

افزون بر مهارتها و مطالب درسي و مدارك رسمي ،در اغلب موارد ،كارفرمايان

نگرانيهايي نيز در رابطه با مهارتهاي عملي مرتبط با كار و ظرفيتها و
شايستگيهاي كاركنان فعلي خود (يا دورنماي استخدامهاي جديد) دارند و اين

پرسش براي آنها مطرح است كه آيا آنها ميتوانند وظايف خود را به نحو

موفقي انجام دهند يا خير .مطالعه  35توانايي و مهارت اصلي مرتبط با كار

كه در سطح گستردهاي در همه بخشهاي صنعتي و خانوادههاي شغلي مورد

تاثير ان در حال حاضر نيز احساس شده است
 2015تا 2017
 2018تا 2020
 2021تا 2025

شكل شماره -8الف -عوامل تغيير و زمان الزم براي اثرگذاري بر الگوهاي كسب و كار
نسبت پاسخدهندگان به درصد
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عوامل جمعيتي و اجتماعي -اقتصادي

تغيير ماهيت كار و انعطافپذير شدن كارها
افزايش طبقه متوسط در بازارهاي نوظهور (در حال توسعه)
تغييرات اقليمي و محدوديت منابع طبيعي
بيثباتي ژئوپليتيك (جغرافياي سياسي)
اخالق مصرفكننده ،مسائل مربوط به حريم خصوصي
افزايش عمر و پير شدن جوامع
افزايش جمعيت جوان در بازارهاي نوظهور (در حال توسعه)
افزايش انگيزه و توان اقتصادي زنان
رشد سريع شهرنشيني
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تاثير ان در حال حاضر نيز احساس شده است
 2015تا 2017
 2018تا 2020
 2021تا 2025
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عوامل وابسته به فناوري
فراگيري اينترنت همراه/سيار و فناوري ابر
افزايش قدرت پردازش ،كالندادهها
فناوريها و منابع جديد انرژي
اينترنت اشياء
اقتصاد اشتراكي ،جمعسپاري
پيشرفت علم ُرباتيك و حمل و نقل خودكار
هوش مصنوعي
پيشرفتهاي صورتگرفته در عرصه توليد و چاپ س هبُعدي
پيشرفتهاي صورتگرفته در عرصه ساخت مواد جديد ،فناوري نانو
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تاثير ان در حال حاضر نيز احساس شده است
 2015تا 2017
 2018تا 2020
 2021تا 2025

شكل -8ب :عوامل تغيير و زمان اثرگذاري بر مهارتهاي كاركنان
تسبت پاسخدهندگان به درصد

50

40

30

20

10

0

عوامل جمعيتي و اجتماعي-اقتصادي
تغيير ماهيت كار و انعطافپذير شدن كارها
افزايش طبقه متوسط در بازارهاي نوظهور (در حال توسعه)
تغييرات اقليمي و محدوديت منابع طبيعي
بيثباتي ژئوپليتيك (جغرافياي سياسي)
اخالق مصرفكننده ،مسائل مربوط به حريم خصوصي
افزايش عمر و پير شدن جوامع
افزايش جمعيت جوان در بازارهاي نوظهور (در حال توسعه)
افزايش انگيزه و توان اقتصادي زنان
رشد سريع شهرنشيني
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50

تاثير ان در حال حاضر نيز احساس شده است
 2015تا 2017
 2018تا 2020
 2021تا 2025
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10

0

عوامل وابسته به فناوري
فراگيري اينترنت همراه/سيار و فناوري ابر
افزايش قدرت پردازش ،كالندادهها
فناوريها و منابع جديد انرژي
اينترنت اشياء
اقتصاد اشتراكي ،جمعسپاري
پيشرفت علم ُرباتيك و حمل و نقل خودكار
هوش مصنوعي
پيشرفتهاي صورتگرفته در عرصه توليد و چاپ س هبُعدي
پيشرفتهاي صورتگرفته در عرصه ساخت مواد جديد ،فناوري نانو
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استفاده قرار ميگيرند (رجوع كنيد به شكل شماره  -)9كه از همان اطالعات

مربوط به طبقهبندي مشاغل در گزارش ما استخراج شده است -نشان ميدهد
كه اين مهارتهاي عملي نيز در آينده نزديك در معرض تغيير و تحول سريع و

اساسي هستند .طبق نظر پاسخدهندگان ،به طور متوسط ،تا سال  ،2020بيش از

يك سوم مجموعه مهارتهاي اصلي موردنظر در بسياري از مشاغل ،متشكل از

مهارتهايي هستند كه هنوز و در مقطع فعلي براي انجام كارها حياتي به شمار

نميآيند .در سطح صنايع مختلف ،بيشترين سطح ثبات مورد انتظار در مجموعه

مهارتها طي بازه زماني  2015تا  ،2020در بخشهاي رسانهها ،سرگرمي و

اطالعات مشاهده ميشود كه به شدت در سالهاي اخير تغيير شكل يافتهاند ،در
حالي كه انتظار ميرود بيشترين ميزان تغيير در مهارتهاي مورد نياز در صنعت
امور مالي و سرمايهگذاران مشاهده شود.

داليل مختلفي براي بروز چنين تغييرات چشمگيري در نياز به مهارتهاي مورد

نياز وجود دارند .همانطور كه قبال هم اشاره شد ،در مواجهه با افزايش قدرت

محاسبات ،توانايي كار با دادهها و تصميمگيري بر مبناي آنها تبديل به يك

مهارت بسيار مهم و حياتي در بيشتر خانوادههاي شغلي خواهد شد زيرا كارفرمايان

تالش ميكنند نيروي كاري را به خدمت گيرند كه توانايي بااليي در تجزيه و
تحليل دادهها و ارائه نتايج آنها داشته باشند و در عين حال ،حجم اطالعات

مفيد ديجيتالي كه توليد و ذخيره ميشوند نيز به نحو قابل توجهي افزايش خواهد

يافت .به عنوان مثال ،در بخش مصرفكننده ،وجود اطالعات گسترده ،امكان

انجام عمليات پيچيده و پيشرفتهاي را در مديريت موجودي ،تقسيمبندي مشتريان

و شخصيسازي محصوالت فراهم ميكند كه مستلزم استفاده از و آشنايي با
فناوري در همه سطوح كاري است و از شاگرد فروشندگان گرفته تا مديران ارشد
اين بخش را شامل ميشود.

برخي از كسب و كارها در بخشهاي صنعتي مانند :بخشهاي حمل و نقل،

انرژي ،خدمات مالي و سرمايهگذاران و فناوري اطالعات و ارتباطات به نحو

روزافزوني با نگرانيهاي روزافزون مشتريان در رابطه با مسايلي از قبيل ميزان

شكل شماره  :9مهارتهاي اصلي موردنياز در كارها

تواناييها

تواناييهاي شناختي
»انعطافپذيري شناختي
»خالقيت
»استدالل منطقي
»حساسيت مساله
»استدالل رياضي
»تجسم

تواناييهاي فيزيكي
»قدرت فيزيكي
»مهارت استفاده از دستها و دقت

مهارتهاي اصلي

مهارتهاي موضوعي
»يادگيري فعال
»بيان شفاهي
»خواندن درك مطلب
»توانايي نوشتن
»سواد فناوري اطالعات و ارتباطات

مهارتهاي پردازش
»گوش دادن فعال
»تفكر منتقدانه
»نظارت بر خود و ديگران

مهارتهاي مديريت منابع
»مديريت منابع مالي
»مديريت منابع مادي
»مديريت افراد
»مديريت زمان

مهارتهاي مشترك مورد نياز در صنايع مختلف
مهارتهاي اجتماعي
»هماهنگي با ديگران
»هوش هيجاني/احساسي
»توانايي مذاكره
»توانايي متقاعدسازي
»خدماتمداري
»آموزش و تدريس به ديگران
مهارتهاي سيستمي
»داوري و تصميمگيري
»تجزيه و تحليل سيستم
مهارتهاي حل مسائل/
مشكالت پيچيده
»حل مساله/مشكل پيچيده

مهارتهاي فني
»تعمير و نگهداري تجهيزات
»كنترل و بهرهبرداري از تجهيزات
»برنامهريزي
»كنترل كيفيت
»طراحي تجربه كاربر و فناوري
»عيبيابي
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انتشار كربن ،امنيت غذايي ،استانداردهاي كار و حفظ حريم خصوصي مواجهاند .از

ديدگاه مهارتهاي مورد نياز ،آنها بايد ياد بگيرند كه هر چه سريعتر اين ارزشها

و نگرانيهاي مدنظر مشتريان را پيشبيني كنند تا آنها را در جريان توليد و ارائه

محصوالت خود در نظر گيرند و درباره فرآيندهاي موثر در پاسخگويي به اين

تقاضاها و تاثيري كه اين موضوع ميتواند بر مجموعه مهارتهاي فعلي كاركنان

و روشهاي كاري داشته باشند ،از اطالعات كافي برخوردار شوند.

جدول شماره  :6ثبات مهارتها در كل صنايع بين سالهاي  2015تا 2020

بيثبات

باتبات

گروه صنايع
رسانه ،سرگرمي و اطالعات

%35
%27

%65

مصرفكننده

%30

%71

بهداشت و درمان

%29

%71

انرژي

%30

%70

خدمات حرفهاي

%33

%67

فناوري اطالعات و ارتباطات

%35

%65

حمل و نقل

%39

%61

پايه و زيرساخت

%42

%58

خدمات مالي و سرمايهگذاران

%43

%57

كل صنايع

%73

در حالي كه بيشتر مشاغل نيازمند استفاده از طيف گستردهاي از مهارتها هستند،
تركيب مجموعه مهارتهايي كه در صنايع مختلف مورد نياز هستند با يكديگر
فرق ميكنند .مجموعه دادهها به ما كمك ميكند تا برخي مشاهدات كلي را

درباره تاثير تغيير و تحوالت مختلف بر مجموعه مهارتهاي مورد نياز در سطح
كلي صنعت به دست آوريم (رجوع كنيد به جدول شماره .)7

جدول شماره  -7تقاضا براي مهارتها در صنايع مختلف و به طور كلي در فاصله بين سالهاي  2015تا 2020
سهم كارهايي كه نيازمند برخي مهارتهاي خاص به عنوان مجموعه مهارتهاي اصلي هستند به درصد

BAS

CON

EN

FS

HE

ICT

MEI

MOB

PS

مجموع

35
30
25
35
-

39

23

34

22

20

16

23

24

-

35

32

36

23

20

5

15

22

-

38

28

29

18

24

22

-

-

-

49

27

24

24

29

29

-

-

-

31

27

22

25

35

18

25

-

-

28

26

21

28

38

20

13

-

-

33

17

19

26

15

20

19

13

-

مهارتهاي حل مشكل پيچيده 42

17

10

22

21

25

10

6

-

مهارتهاي اجتماعي

مهارتهاي پردازش

مهارتهايسيستمي

مهارتهاي مديريت منابع

مهارتهاي فني

تواناييهايشناختي

مهارتهاي محتوايي

تواناييهايفيزيكي

مجموعه مهارتها
36
28
36
34
-

كلي
36
20
26
26
16
22
20
19
-

 2020كلي
46
19
25
24
19
20
23
18
-

 2020كلي
-

27
27
38
-

 2020كلي

32
31
32
-

 2020كلي

32
22
18
16
26
26
11
22
-

 2020كلي

34
20
22
23
28
21
27
28
-

 2020كلي

35
26
37
16
24
19
19
11
-

 2020كلي

38
24
29
16
29
18
22
15
-

 2020كلي

36
20
18
16
14
14
11
10
5

 2020كلي 2020
36
19
18
17
13
12
15
10
4
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با توجه به مقياس كلي تقاضا براي مهارتهاي مختلف در سال ،2020

پاسخدهندگان انتظار دارند بيش از يك سوم ( )%36از همه مشاغل در تمام

صنايع بايد مهارت حل مساله/مشكل پيچيده را به عنوان يكي از اصليترين

مهارتهاي خود فرا گيرند .در مقام مقايسه ،كمتر از يكي از  20شغل ( )%4به
يكي از مهارتهاي فيزيكي ،مانند قدرت فيزيكي يا مهارت استفاده از دست به
عنوان يكي از الزامات اصلي در كار نياز دارند .با اين وجود ،همراه با تاثير تغيير

و تحوالت بر اين بخشها ،پيشبيني ميشود مهارتهاي حل مساله/مشكل

پيچيده از اهميت كمتري در صنايعي كه امروزه تا حد زيادي فني هستند-

مانند صنايع پايه و زيرساخت و انرژي -كه در آنها ممكن است فناوري موجب

خودكارسازي بسياري از وظايف شده و بخش بزرگتري از اين وظايف پيچيده
ماشيني شوند ،برخوردارند .از سوي ديگر ،انتظار ميرود برخي از مهارتهاي

ديگر ،مانند خدمات حرفهاي و فناوري اطالعات و ارتباطات در اين صنايع از رشد

برخوردار شوند و به دليل گرايشهاي موجود ،پيچيدهتر و تحليليتر شوند.

در مجموع ،مهارتهاي اجتماعي -مانند قدرت متقاعدسازي ،هوش احساسي/

هيجاني و قدرت تدريس به ديگران -نسبت به مهارتهاي فني ،مانند

برنامهريزي يا كنترل و كار با تجهيزات از تقاضاي باالتري در صنايع مختلف
برخوردارند .مهارتهاي محتوايي (كه شامل سواد فناوري اطالعات و ارتباطات و

يادگيري فعال ميشود) ،تواناييهاي شناختي (مانند خالقيت و استدالل رياضي)

و مهارتهاي پردازش (مانند گوش دادن فعال و قدرت تفكر منتقدانه) بخش رو
به رشدي از مهارتهاي اصلي را در بسياري از صنايع تشكيل ميدهند.

%15
%17
%36
%10
%18
%19
%13
%12

%52
%42
%40
%40
%39
%37
%36
%33

2020

تواناييهاي شناختي
مهارتهاي سيستمها
حل مساله/مشكل پيچيده
مهارتهاي محتوايي
مهارتهاي پردازش
مهارتهاي اجتماعي
مهارتهاي مديريت منابع
مهارتهاي فني

%31

تواناييهاي فيزيكي

%4

مقياس تقاضاي مهارتها در 2020

شكل شماره  -10تغيير در تقاضا براي مهارتهاي اصلي مرتبط با كار در همه صنايع مختلف در فاصله بين سالهاي  2015تا 2020
سهم كارهايي كه نيازمند مجموعهاي از مهارتها به عنوان بخشي از مجموعه مهارتهاي اصلي هستند به درصد

حال حاضر

60
80
100
مهارتهاي با ميزان تقاضاي رو به كاهش

0
20
40
مهارتهاي با تقاضاي روزافزون
مهارتهاي با ميزان تقاضاي ثابت
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برزيل

2

شوراي
فرانسه
همكاري
خليج فارس

آلمان

ايتاليا
2

0

20

2

3

8

9

ژاپن

مكزيك

تركيه
2

3

3
12

10

17

7

15

21

7

16

1

جدول شماره  8الف :نحوه توزيع فارغالتحصيالن دانشگاهي بر اساس نوع مدرك و كشور       
سهم دارندگان مدرك به درصد

كشاورزي

آسهآن

4

استراليا

1

آموزش

16

مهندسي ،توليد ،ساخت

8

19

15

12

انگلستان

آمريكا
1

1

10
9

10
7

9

7

8

13

15

17

بهداشت و رفاه

15

6

علوم

19

5

9

8

6

5

16

10

17

13

16

10
13

13

18
7

10

علوم انساني و هنر

16

15
3

2

6

15

4

6
5

8

9

16
13

12
9

علوم اجتماعي ،كسب و كار ،قانون

خدمات

32

5

45

3

41

3

42

4
36

2
23

3
32

3
27

8
45

1
47

2

32

8

36

كلي/نامشخص

4

0

5

0

0

0

5

7

0

0

1

0
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BAS

كشاورزي

EN
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2

HE

جدول شماره  8ب :نحوه توزيع كارشناسان بر اساس نوع مدرك و صنعت به درصد  
سهم دارندگان مدرك به درصد

CON

v

0

2

0

1

2

ICT

0

MEI

0

MOB

PS

0

1

0

5

18

2

1

آموزش

مهندسي ،توليد ،ساخت

1

47

2

4

3

5

3

1

25

3

4

29

27

1

5
1

5

3

6

بهداشت و رفاه

2

51

علوم انساني و هنر

علوم

2

3

16

17

9

1

15

5

11

خدمات

1

4

0

4

31

علوم اجتماعي ،كسب و كار ،قانون

39

50

29

67

11

3

11

50

11

11

29

0

74

4
18

0
18

10

19

0

39

كلي/نامشخص

2

5

2

2

2

2

2

4

1
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اگر ميزان تقاضا براي مهارتها در سطح كلي صنعت به سرعت در حال رشد
باشد ،درجه تغيير نياز به مهارتها در داخل خانوادههاي شغلي (گروههاي كاري)
از شدت بيشتري برخوردار خواهد بود (شكل شماره .)10

بهعنوان مثال ،فراگيري روزافزون اينترنت همراه/سيار در كنار فرا رسيدن
عصر اينترنت اشياء ،نويدبخش تغيير شكل بسياري از امور روزمره در بسياري

از نقشهاي اصلي در خانوادههاي شغلي فروش و امور وابسته به آن ،نصب و

تعمير و نگهداري و ساخت و توليد در همه صنايع است كه مستلزم داشتن سطح

باالتري از سواد/دانش فناوري نسبت به گذشته است .به عنوان يك ويژگي فرعي
همراه با افزايش اتوماسيون/خودكارسازي در اين حوزهها ،انتظار ميرود كاركنان

مسئوليتهاي بيشتري را در رابطه با مسئوليتهاي نظير كنترل تجهيزات و

تعمير و نگهداري و حل مساله/مشكل و در عين حال ،درك كلي گستردهتري از

فرآيندهاي كاري شركت يا سازمان خود داشته باشند.

انتظار ميرود بسياري از مشاغلي كه قبال كامال فني بودند ،نياز به مهارتهاي
خالقانه و ميانفردي داشته باشند .به عنوان مثال ،نوآوريهاي صورتگرفته در
عرصه فناوري به متخصصان عرصه بهداشت و درمان اجازه ميدهد تا به نحو

روزافزوني از امكانات تشخيص خودكار بيماريها و شخصي شدن درمان بهرهمند

شوند .بدين ترتيب ،بسياري از نقشها در عرصه بهداشت و درمان عوض شده و
به سوي تحليل و انتقال بهينه اين اطالعات به بيماران پيش ميرود .به همين

ترتيب ،مشاغل مرتبط با بخش فروش و موارد مرتبط با آن ممكن است شاهد
افزايش تقاضا براي استفاده از ايدهها و مهارتهاي خالقانه براي ارتقاي تجربه

خريد و جايگزيني تجارت الكترونيكي و رقابت آنالين به جاي روشهاي خريد

فيزيكي قديمي باشند.

در مجموع ،پاسخدهندگان پيشبيني ميكنند طيف گستردهاي از مشاغل نيازمند

سطح باالتري از تواناييهاي شناختي/ادراكي -مانند خالقيت ،استدالل منطقي

و حساسيت به مشكل -بهعنوان بخشي از مجموعه مهارتهاي اصلي مورد
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نياز خود هستند .بيش از نيمي ( %52كه با رنگ آبي روشن در شكل شماره 10
مشخص شده است) از همه كارهايي كه به اين تواناييهاي شناختي/ادراكي به

عنوان بخشي از مجموعه مهارتهاي اصلي مورد نياز خود در سال  2020نياز

دارند ،هنوز كامال تحت تاثير اين شرايط قرار نگرفتهاند يا تنها تا حد بسيار كمي
تحت تاثير قرار گرفتهاند .ميزان تقاضا براي اين مهارتها در  %30باقيمانده از

كارها (بخش آبي پررنگ در نمودار ميلهاي شكل شماره  )10در حال حاضر هم

بسيار باال است و در مقطع زماني بين سال  2015تا  2020همچنان باال باقي

خواهد ماند .انتظار ميرود تنها  %18از مشاغلي كه امروز نيازمند مهارتهاي
شناختي/ادراكي باال هستند ،در آينده نياز كمتري به اين نوع مهارتها داشته

باشند (بخش خاكستري رنگ در نمودار ميلهاي شكل شماره .)10

در انتهاي ديگر اين مقياس ،در بين همه كارهايي كه نيازمند تواناييهاي فيزيكي
هستند ،انتظار ميرود كمتر از يكسوم ( )%31آنها در آينده نيز با افزايش

نياز به اين مهارتها مواجه باشند .اين رقم در حدود نسبت مشاغلي است كه

پيشبيني ميشود اهميت استفاده از تواناييهاي فيزيكي در آنها كاهش يابد

( .)%27مجموعه مهارتهاي فني ،از جمله مهارتهايي هستند كه در آينده نيز از

باثباتترين ميزان تقاضا در بين همه شغلهايي كه امروزه به اين مهارتها نياز
دارند ،برخوردارند .تقريبا ،نيمي ( )%44از همه كارهايي كه امروز به اين مهارتها
نياز دارند ،در سالهاي آينده نيز نياز ثابتي به اين مجموعه مهارتها دارند.
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كادر شماره  :1پيشبيني آينده كارها :ترسيم نقشه تامين مهارتهاي
مورد نياز
نيازهاي شغلي و مجموعه مهارتهاي مورد نياز بهسرعت در حال تغيير هستند .با اين
وجود ،هر گاه كه نوبت به سياستگذاران و كارفرمايان ميرسد تا ابزارهاي قديمياي را
كه در اختيار دارند ،تغيير دهند ،تاخير زماني چند ماهه ،و حتي در برخي موارد ،چند سالهاي
براي فراهم شدن اطالعات بهروز مشاهده ميشود .افزايش قدرت محاسبات و مقادير
زياد دادهها به نحو روزافزوني امكان درك و پيشبيني تغييرات در بازارهاي كار در آينده
نزديك و سازماندهي مجدد سياستهاي آموزشي و تحصيلي را در زمان مقتضي فراهم
ميكند تا بر اين اساس ،خالء موجود در زمينه مهارتهاي مورد نياز پر شود.
بهعنوان مثال ،صدها ميليون كارگر در سراسر جهان ،اطالعات حرفهاي خود را  -از
جمله ،اطالعات تحصيلي ،مهارتها و سوابق كاري فعلي و قبلي -در سايتهاي
استعداديابي آنالين مانند  LinkedInوارد كردهاند و اين مجموعه اطالعات ديدگاههاي
منحصربهفردي را در اختيار سياستگذاران قرار ميدهد تا منابع جديد استعدادها را پيدا
كنند و اقدامات الزم را براي انجام تغييرات به عمل آورند .افزايش همكاري ميان
دستاندركاراني مانند سايتهاي استعداديابي آنالين ،شركتهاي مشاور در زمينه
منابع انساني ،كارفرمايان ،سياستگذاران ،اتحاديههاي كارگري و ارائهدهندگان خدمات
آموزشي ،اين قابليت را دارد كه سرعت و دقت در برنامهريزي براي نيروي كار در آينده
و مديريت تغييرات سازماني را به نحو قابل توجهي افزايش دهد.
به منظور ترسيم تغييرات بازار نيروي كار ،در تجزيه و تحليل  LinkedInهر عملكرد
شغلي را بهصورت مجموعهاي از مهارتها توصيف ميكند و بدين ترتيب ،اين سايت
قادر ميشود تغييرات قبلي ،فعلي و آتي در چشمانداز مهارتها را همزمان با به روز
شدن اطالعات شغلي اعضاي اين سايت پيشبيني كند .با توجه به اطالعات موجود،
اين سايت ميتواند مجموعه مهارتهايي را شناسايي كند كه بهطور ويژه ،با فهرست
تواناييهاي اعضاي اين سايت و رابطه آنها با وظايف و عناوين شغلي آنها مرتبط
هستند و بدين ترتيب ،روند تغييرات صورتگرفته در طول زمان را ترسيم كند .همچنين،
امكان تشخيص تفاوتهاي عمده و جزئي ميان مجموعه مهارتهاي مشترك در صنايع
يا مناطق جغرافيايي مختلف فراهم ميشود.
به عنوان نمونه ،نقشه زير نشان ميدهد كه چگونه مجموعه مهارتهاي مشترك
گزارششده توسط مهندسان مكانيك در صنايع مختلف با يكديگر تفاوت دارند .رنگ
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آبي تيره در قسمت شماره  1نمودار زير نشاندهنده مهندسان مكانيكي است كه در
بخشهاي مختلف صنعت حمل و نقل كار ميكنند و مهارتهاي مشابهي دارند .اين
چارت همچنين ،نشان ميدهد كه مهارتهاي آنها با مهارتهاي مهندسان مكانيكي
كه در صنعت بهداشت و درمان (قسمت شماره  )2يا بخشهاي انرژي و صنايع پايه و
زيرساخت فعاليت ميكنند ،تفاوت دارند (قسمتهاي شماره  3و .)4
با توجه به مهارتهايي كه اخيرا به پروفايل اعضاي اين سايت اضافه شدهاند و تعيين
درصد آنها ،امكان شناسايي مهارتهايي كه نياز به آنها در صنايع يا مكانهاي
جغرافيايي مختلف در حال افزايش است ،به وجود ميآيد .اين تجزيه و تحليلها را
ميتوان با تحليل ميزان تقاضا براي مهارتها -بر اساس فهرست مشاغل مورد نياز،
درصد/نرخ استخدام تخصصهاي مختلف ،پيشبينيهاي دولتي ،يا مطالعاتي مانند آنچه
كه در اين گزارش ارائه شده است -تكميل كرد تا بدين ترتيب ،ميزان كمبود در زمينه
مهارتهاي جديد را تشخيص داد و نتايج را در اختيار برنامهريزان برنامههاي آموزشي و
مهارتي قرار داد تا نيروي كار را براي نيازهاي آتي آماده سازند.
در سطح ملي نيز ،كشورهاي مختلف به مرور زمان تغييراتي را در زمينه استعدادهاي
مورد نياز و منسوخ تجربه ميكنند .جريان استعدادهايي كه به صنعت وارد ميشوند و
استعدادهايي كه از صنعت خارج ميشوند ،از تركيب مشابهي برخوردار نيستند ،در نتيجه،
در طول زمان ،يك رابطه همبستگي ميان اين جريان استعدادها و شكاف/كمبود موجود
در زمين ه مهارتهاي مورد نياز در كشورهاي مختلف وجود دارد.
مطالعه تفصيلي منطقهاي و كشوري در بخش دوم اين گزارش ،سهم فعلي و آتي
مشاغل تخصصي و راهبردي پيشبينيشده توسط پاسخدهندگان در صنايع مختلف را
براي تعيين استخدام نيروهاي بومي در هر كشور روشن ميكند .سهم استخدام بومي
بسيار پايين در يك كشور ممكن است نشاندهنده كمبود مهارتها و وابستگي زياد به
تخصصها و استعدادهاي خارجي باشد .در نقطه مقابل ،سهم استخدام بسيار باالي
داخلي ميتواند نشاندهنده عدم استفاده از فرصتهاي موجود براي ايجاد تجربهاي
متفاوت و افزايش انتقال دانش به نيروي كار داخلي توسط كارشناسان جهاني باشد .از
نظر تامين تخصصهاي مورد نياز نيز ،با پيگيري تغييرات در پروفايل اعضاء با توجه به
منطقه جغرافيايي محل كار آنها ،سايت  LinkedInميتواند سرعتي را كه كشورهاي
مختلف در حال از دست دادن يا به دست آوردن مهارتهاي مورد نياز خاصي هستند را
تعيين كند .وجود اطالعات درباره ميزان عرضه و تقاضا براي اتخاذ تصميمات آگاهانه يا
تعيين سياستهاي مربوط به جذب استعدادها بسيار مهم است.
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مهارت كمتر مرتبط

مهارت كامال مرتبط

آناليز اجزاي محدود
نرم افزار مهندسي رايانهاي ()ANSYS
محيط نرمافزاري براي انجام محاسبات عددي و زبان برنامهنويسي نسل چهارم ()MATLAB

خدمات مكانيكي
الكتريكي و لولهكشي ()MEP
توليد با ابزار ماشيني
نرمافزار Solidworks
ورق فلز
طراحي براي ساخت
طراحي محصول
تحقيق و توسعه
تحليل حاالت احتمالي خرابي ()FMEA
ساخت
مديريت مهندسي
شبيهسازي
مهندسي سيستمها
نرمافزار طراحي LabVIEW
اندازهگيري و تُلرانسدهي هندسي ()GD&T
كاربرد رايانهاي سهبُعدي تعاملي ()CATIA

HVAC

AutoCAD

CAD

بازرسي
لولهكشي
پمپها
راهاندازي
مهندسي پروژه

EPC

طراحي مهندسي

كادر شماره  :1پيشبيني آينده مشاغل :برنامهريزي براي تامين مهارتهاي مورد نياز

دفاعي و فضايي

هوانوردي و هوا -فضا

دستگاههاي پزشكي

الكترونيك

خودرو

ماشينآالت

اتوماسيون صنعتي

مهندسي صنايع

طراحي

ساخت

مهندسي عمران

خدمات رفاهي
(تسهيالت عمومي)

معادن و فلزات

مواد شيميايي

نفت و انرژي
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درك روند فعلي تامين مهارتهاي مورد نياز

بازارهاي كار امروزي و مهارتهاي مورد نياز نسبت به  10يا حتي  5سال قبل

بسيار تفاوت پيدا كردهاند و -همانطور كه در اين گزارش نشان داده شده است-

روند تغيير روز به روز سريعتر ميشود .دولتها ،كسب و كارها و افراد به نحو

روزافزوني نگران شناسايي و پيشبيني مهارتهايي هستند كه نه تنها امروز ،بلكه

در آينده نيز براي پاسخگويي به نيازهاي كسب و كار مورد نياز هستند و گروهي

كه اين مهارتها را در اختيار داشته باشند ،ميتوانند از فرصتهاي جديد بيشترين
استفاده را به عمل آورند.

در پي پيشرفتهاي صورتگرفته در عرصه فناوري در سالهاي اخير ،از جمله،

مواردي كه در اين گزارش به آنها اشاره شد ،بسياري از كشورها اقدامات

قابلتوجهي را در جهت افزايش تعداد فارغالتحصيالن رشتههاي علوم ،فناوري،

مهندسي و رياضي ( )STEM1توسط سيستمهاي آموزشي ملي خود به عمل

آوردهاند (رجوع كنيد به جدول -8الف) .در حالي كه روندهاي اشتغال مشخصشده
در اين گزارش مطمئنا اهميت اين تالشها را تاييد و اثبات ميكنند ،اين موضوع

نيز بارز است كه پتانسيل اشتغالزايي خالص تنها توسط رشتههاي علوم ،فناوري،
مهندسي و رياضي ( ،)STEMبه تنهايي براي پاسخگويي به ساير بخشهاي بازار

كافي نيست .در عوض ،ما دريافتيم كه اين تغييرات گسترده تاثير قابل توجهي
بر نياز به مهارتها در همه خانوادههاي شغلي دارند و فرصتها و چالشهايي

را در همه صنايع پديد ميآورند .بهمنظور مديريت موفقيتآميز اين گرايشها،

نياز است مهارتهاي كارشناسان فعال در رشتههاي مختلف دانشگاهي در همه

صنايع ارتقاء يافته يا مهارتهاي جديدي به آنها آموزش داده شود (جدول شماره

-8ب).

در اين گزارش بر تغيير مهارتهاي مورد نياز طبق نظرات ارائهشده توسط مديران

منابع انساني سازمانها و شركتهاي مختلف تمركز شده است .واضح است
1 - science, technology, engineering and mathematics
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تواناييهاي فني

مهارتهاي سيستمي

مهارتهاي اجتماعي

مهارتهاي حل مشكل پيچيده

مهارتهاي مديريت منابع

مهارتهاي پردازش

مهارتهاي محتوايي

مجموعه مهارتها

15

4

40

8

23

6

4

BAS

2

4

55

5

26

4

4

CON

13

6

33

7

31

7

3

EN

2

7

3

47

7

18

11

11

HE

3

47

6

27

6

5

FS

جدول شماره 8ج :نحوه توزيع و تامين مهارتها در هر صنعت به درصد
سهم مجموعه مهارتها در کل صنايع به درصد

29

6

30

4

25

3

3

ICT

15

1

50

3

8

9

14

MEI

12

3

47

5

27

3

3

MOB

5

5

48

5

18

11

8

PS

11

4

44

6

23

7

6

مجموع
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كه حتي اگر مجموعه مهارتهاي امروز دقيقا با مجموعه مهارتهاي مورد نياز

همخواني داشته باشد ،باز هم چالش بيثباتي مهارتها در آينده بسيار قابل توجه
خواهد بود .با اين وجود ،در عمل ،حتي همين امروز نيز عدم تطابق زيادي بين
ميزان درخواست و تامين مهارتهاي كليدي مرتبط با كار وجود دارد (رجوع كنيد

به جدول -8ج) ،به طوري كه  %38از كارفرمايان اعالم كردهاند كه در سال
 ،2015در زمينه يافتن تخصصهاي مورد نياز خود با مشكل مواجه بودهاند.

بنابراين ،ناهمخواني در مهارتها ،نه تنها در مورد مهارتهاي موجود و مورد

نياز امروز ،بلكه ميان مجموعه مهارتهاي موجود در امروز و مورد نياز در آينده

نيز مشاهده ميشود .تالشهايي كه با هدف از بين بردن شكاف موجود در

مهارتهاي مورد نياز صورت ميگيرند ،مستلزم داشتن درك كاملي از مجموعه

مهارتهاي امروز در يك صنعت يا يك كشور و مهارتهاي مورد نياز در آينده به

دليل تغيير و تحوالت عمدهاي است كه در حال رخ دادن هستند .به عنوان نمونه،
تالش براي استفاده از جوانان بيكار در دورههاي كارآموزي كارهايي مشخص

از طريق آموزش هدفمند برخي مهارتها ،در صورتي كه مجموعه مهارتهاي
مورد نياز در آن شغل در چند سال آتي تا حد بسيار زيادي متفاوت باشند ،اقدامي
اشتباه و متناقض است .در واقع ،در برخي موارد ،اگر گرايشهاي قبلي و نيازهاي

فعلي بازار كار در آنها در نظر گرفته نشوند و اساس كار بر الگوها و انتظارات

آتي گذاشته شود ،چنين تالشهايي ممكن است موفقتر بوده و نتايج بهتري به
همراه داشته باشند.

توانايي درك مجموعه مهارتهاي مورد نياز فعلي و آتي و انجام پيشبينيهاي
صحيح و آمادهسازي شرايط براي تامين مهارتهاي مورد نياز در صنايع ،مناطق

جغرافيايي و خانوادههاي شغلي مختلف ،به نحو روزافزوني براي موفقيت كسب

و كارها ،بازار كار ،سياستگذاران ،سازمانهاي كارگري و افراد حياتي به شمار
ميآيد .عوامل تغيير در بازارهاي كار ،مانند تحليل كالندادهها ،ميتوانند به عنوان
ابزاري سودمند در مديريت اين جريان مورد بهرهبرداري قرار گيرند.
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راهبرد نيروي كار آتي

تاثير تغييرات اجتماعي -اقتصادي ،جمعيتي و وابسته به فناوري بر الگوهاي كسب

و كار در تغيير چشمانداز اشتغال و مهارتهاي مورد نياز احساس خواهند شد و
اين شرايط منجر به بروز چالشهاي قابل توجهي در رابطه با استخدام ،آموزش

و مديريت استعدادها خواهد شد .ممكن است چندين صنعت شاهد سناريوهاي

تقاضاي استخدام مثبت در رابطه با مشاغل تخصصي كه استخدام آنها دشوار
است ،باشند و همزمان ،بيثباتي در وضعيت بسياري از مهارتهاي فعلي به وجود
آيد .به عنوان نمونه ،انتظار ميرود صنعت حمل و نقل شاهد رشد اشتغال در زمينه

مهارتهايي شود كه هنوز حدود  %40از آنها در مجموعه مهارتهاي مورد نياز
در امروز جايي ندارند.

در عين حال ،كارگران در كارهاي رده پايينتري كه به مهارت و تخصص كمتري
نياز دارند ،به ويژه ،در خانوادههاي شغلي اجرايي و اداري و ساخت و توليد ،ممكن

است خود را در چرخههاي معيوبي گرفتار ببينند ،جايي كه ثبات مهارتها بدين

معنا است كه آنها ميتوانند به كار خود ادامه دهند ،بدون آن كه نياز باشد مهارت
جديدي را فرا گرفته يا مهارتهاي قبلي خود را ارتقاء دهند .عدم پيشبيني و

شناسايي بهموقع چنين موضوعاتي در سالهاي آتي ممكن است هزينههاي

اجتماعي و اقتصادي كالني را براي كسب و كارها ،افراد و به طور كلي ،اقتصادها
و جوامع به همراه داشته باشند.

ضرورت ارتقاي مهارتها و بازآموزي به عنوان يك اولويت

پاسخهاي ارائهشده به مطالعه آينده مشاغل نشان ميدهد كه رهبران كسب و

كارها از چالشهاي بزرگ پيش رو آگاه هستند ولي در انجام اقدامات قاطعانه
موفق عمل نكردهاند .بيش از دو سوم پاسخدهندگان عقيده داشتند كه مديريت

تغيير و برنامهريزي براي نيروي كار آتي از جمله اولويتهاي بسيار مهمي به شمار

ميآيند كه بايد در دستور كار مديران ارشد شركتها يا سازمانهاي آنها قرار

گيرند .حدود نيمي از پاسخدهندگان بخش زيرساخت و صنايع پايه و چهار پنجم

پاسخدهندگان در بخش انرژي و بهداشت و درمان به چنين برنامهريزيهايي
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اشاره كردند .در بين همه صنايع ،دو سوم از داوطلبان اعالم كردند كه قصد دارند

در برنامههاي آموزش و ارتقاي مهارتهاي كاركنان خود به عنوان بخشي از

برنامههاي مديريت تغيير و برنامهريزي براي نيروي كار آتي سرمايهگذاري كنند

و اين يكي از مهمترين راهبردهاي آنها به شمار ميآيد (شكل شماره  .)13با
اين وجود ،شركتهايي كه گزارش دادند برنامهريزي براي نيروي كار آتي را به

عنوان يك اولويت در دستور كار خود دارند ،تقريبا  %50بيش از شركتهايي كه
چنين قصدي را ندارند ،براي آموزش مهارتهاي جديد و ارتقاي مهارتهاي فعلي

سرمايهگذاري كنند.

انتظارات پاسخدهندگان درباره مهارتهاي مورد نياز در آينده ،نشانه واضحي

درباره اين موضوع است كه در كجا تالشهاي بازآموزي ممكن است بر سواد

متمركز شوند .با بررسي دقيقتر احتمال كسب اين مهارتها ،به نظر ميرسد كه
آموزش هدفمند مهارتهاي ميانكاركردي (چندمنظوره) در انحصار يك شركت

منفرد يا گروهي از شركتهايي است كه سعي ميكنند با همكاري يكديگر به

بهرهوري باالتري دست يابند .در نقطه مقابل ،توسعه تواناييهاي شناختي بسيار
بيشتر طول ميكشد و نيازمند اجراي برنامههاي آموزشي و فراگير در مدارس

ابتدايي ،راهنمايي و حتي پيشدبستاني است .اين حوزه نيازمند سياستگذاري

توسط دولت است و شركتها ميتوانند با دولتها همكاري كرده و به نحو

واضحي نيازهاي موجود و آتي را شناسايي و تعريف كرده و روشها و الگوهاي

مناسب در اين رابطه را معرفي كنند .سرانجام اين كه ،مهارتهاي اوليه نيز از

گذشته در سيستمهاي آموزشي رسمي و قبل از جذب در بازارهاي كار كسب

ميشوند ولي در مقايسه با تواناييهاي شناختي نسبتا آسانتر كسب ميشوند.

شركتها ميتوانند در اين حوزه روشي آيندهنگرانه را در پيش گيرند و با همكاري
مستقيم با ارائهدهندگان خدمات آموزشي ،استعدادهاي مورد نياز خود را تامين

كنند.

افزون بر چنين تالشهايي توسط شركتهاي منفرد ،فرصتهايي نيز براي

توسعه و آرايش مجدد مهارتها در بخشهاي مختلف صنعت ،از بخشهاي رو
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به اُفول تا رو به رشد بازار كار ،وجود دارد .به عنوان مثال ،پاسخدهندگان انتظار

دارند كاهشي در مشاغل وابسته به بخش فروش و حوزههاي مرتبط و مجموعه

مهارتهاي وابسته به صنايع حمل و نقل و خدمات حرفهاي و خدمات مالي و
سرمايهگذاران صورت گيرد ولي رشد چشمگيري در تقاضا براي اين مجموعه

مهارتها در صنايع پايه و زيرساخت ،فناوري اطالعات و ارتباطات و رسانهها،

سرگرمي و اطالعات مشاهده شود .ممكن است فرصتهايي براي همكاري

رسمي بين صنعتي براي تسهيل انتقال اين مهارتها به وجود آيند و برخي صنايع،

استعدادها و تخصصهاي مورد نياز خود را از صنايع ديگري كه در آنها كاهش
تقاضا براي استفاده از چنين مهارتهايي وجود دارد ،تامين كنند.

مطالعه ما نشان ميدهد كه فرصتهاي مشابهي براي توسعه مجدد استعدادها

و مهارتها در خانواده شغلي نصب و تعمير و نگهداري وجود دارند كه از جمله

ميتوان به بخش فناوري اطالعات و ارتباطات ،صنايع حمل و نقل و انرژي

و مشاغل حقوقي ،مانند صنايع خدمات حرفهاي و بخشهاي خدمات مالي و

سرمايهگذاران و صنايع پايه و زيرساخت اشاره كرد .چنين روشي نه تنها موجب

آسانتر شدن فرآيند استخدام در سطح صنعت ميشود ،بلكه فرصتهاي شغلي
براي افرادي كه مهارتهايشان ممكن است در بخشي از صنعت با اُفت و در

بخشي ديگر با افزايش تقاضا روبرو شود ،حفظ شود و بدين ترتيب ،يك سناريوي
برد -برد براي كارفرما و كارمند شكل ميگيرد .در سطح كالن ،هنوز طيف

گستردهاي از فرصتهايي وجود دارند كه از آنها بهرهبرداري نشده است و با
استفاده از آنها ميتوان به منظور تطبيق بهتر نيازهاي بازار كار و مهارتهاي

فعلي و آتي ،مشاركتهاي چندجانبهاي را بين بخشهاي مختلف صنعت شكل

داد.

حمل و نقل
خدمات مالي و سرمايهگذاران

مصرفكننده انرژي
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موانع موجود بر سر راه مديريت تغيير        

اگر تالشهاي صورتگرفته در زمينه آموزش مهارتهاي جديد و آموزش مجدد،
بدون آگاهي از تغييرات قريبالوقوع آتي صورت گيرند و تمركز آنها در درجه

اول بر نيازهاي امروز يا موفقيتهاي پيشين باشد ،نتايج مطلوب و موردنظر را
به همراه نخواهند داشت .بسياري از پاسخدهندگان از محدوديتهاي موجود بر

سر راه برنامهريزي فعلي خود براي تغيير و تحوالت عظيم و كاربردهاي آنها در

تامين مهارتها و استعدادهاي مورد نياز آگاه نيستند .در حال حاضر ،تنها  %53از

مديران منابع انساني در مطالعه ما از كفايت و مناسب بودن راهبرد سازمان خود

براي تامين نيروي كار و آمادگي براي روبرو شدن با تغييرات آتي مطمئن هستند.
موانع اصلي موجود بر سر راه يك رويكرد قاطعانه عبارتند از :عدم داشتن درك

كافي از تغيير و تحوالت آتي از قبل ،محدوديت منابع و فشارهاي موجود براي
كسب سود و منفعت در كوتاه مدت ،عدم هماهنگي و انطباق بين راهبردهاي

نيروي كار و راهبردهاي خالقانه شركتها (شكل شماره  .)12با اين وجود،

تفاوتهاي قابل توجهي ميان صنايع مختلف وجود دارند .طبق گزارشهاي
موجود ،در بخش فناوري اطالعات و ارتباطات ،درك مناسبي از عوامل تغيير

وجود دارد و محدوديت منابع به عنوان مانع اصلي مطرح است ،در حالي كه ،در

صنعت رسانهها ،سرگرمي و اطالعات -بخشي كه شايد بيشترين مقياس تغيير در

الگوي كسب و كار قديمي آن تا امروز مشاهده شده است -درك بسيار خوبي از
ماهيت تغييرات آتي وجود دارد و نگراني اصلي در ارتباط با فشار دستاندركاران

در كوتاهمدت وجود دارد (جدول .)9

افزون بر اين ،ما دريافتيم كه ميان اعتماد مديران منابع انساني به كفايت و مناسب

بودن راهبرد شركت يا سازمانشان در رابطه با نيروي كار و اولويت قائل شدن

براي اين موضوعات توسط مديريت ارشد و همخواني راهبردهاي نيروي كار و
نوآوري ،ارتباط متقابل محكمي وجود دارد .در نقطه مقابل ،آن گروه از مديران

منابع انساني كه متوجه اقدامات درست و بهموقع در اين رابطه نشدهاند ،به احتمال
بيش از  %50به راهبرد شركت خود اطمينان ندارند.
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راهبردهاي پيشبينيشده در مورد نيروي كار

به منظور مواجهه با چالشهاي موجود در زمينه نياز به استعدادها و مهارتهاي

جديد در آينده نزديك كه از تغيير و تحوالت صورتگرفته در الگوهاي كسب

و كار ناشي ميشوند ،شركتها راهبردهاي خالقانهاي را براي تامين نيروي كار
ي كردهاند :قرار دادن اين فرصت در اختيار كاركنان كه
مورد نياز در آينده پيشبين 

نقشهاي متنوعي را در شركت ايفا كنند ،انجام تالشهايي براي بهرهبرداري از
استعدادها و پتانسيل زنان و همكاري نزديكتر از گذشته با بخش آموزش ،برخي

از متداولترين اقداماتي هستند كه در اين رابطه انجام شدهاند (شكل شماره .)13

برنامههايي براي سرمايهگذاري جهت آموزش مهارتهاي جديد به كاركنان فعلي

از جمله راهبردهايي است كه جهت تامين نيروي كار مورد نياز در آينده در تمام

صنايع در حال انجام است.

با اين وجود ،داشتن دركي ناقص از تغيير و تحوالت آتي به همراه محدوديت

منابع از جمله اصليترين موانع موجود در مديريت تغييرات به شمار ميآيند كه

بهخوبي نشاندهنده عدم تطابق موجود ميان دامنه تغييرات آتي و اقدامات نه

چندان موثري است كه تاكنون براي شناسايي اين چالشها توسط شركتها

صورت گرفتهاند.

به عنوان مثال ،ظاهرا چندين روش موثر وجود دارند كه در همه صنايع به اندازه

كافي مورد استفاده و بهرهبرداري قرار نگرفتهاند .با وجود ادعاهاي گسترده در
حمايت از برابري جنسيتي در محل كار ،تنها  %25شركتها (از هر  4شركت،

يكي) به نحو فعالي استعداد زنان را هدف گرفته است ،كه بيشترين آن  %46در

بخش رسانه ،سرگرمي و اطالعات و كمترين آن تنها  %16در حوزه فناوري

اطالعات و ارتباطات است .هم چنين ،به نظر ميرسد ميزان استقبال از همكاري

در داخل و ميان صنايع مختلف با يكديگر متفاوت است كه اين موضوع عجيبي
نيست .افزون بر اين ،تمركز بر استفاده بهتر از تجربه كاركنان قديمي و ايجاد يك

نيروي كار نامحدود از لحاظ سني بهندرت در بين راهبردهاي پيشنهادي در مورد
نيروي كار ديده ميشود.
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داشتن درك ناقص از تغيير و تحوالت

%51

محدوديت منابع

%50
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عدم وجود هيچ مانعي

%8

در واقع ،اين يافتهها به نحو قابل توجهي با اقدامات پيشبينيشده توسط افرادي

كه پاسخ دادند از كفايت و مناسب بودن راهبرد تامين نيروي كار آتي خود مطمئن
هستند و اين موضوعات به عنوان اولويت توسط مديريت ارشد آنها در نظر گرفته

ميشود ،تضاد دارند .اين گروه بيش از دو برابر احتمال دارد كه استعدادهاي زنان را
هدف قرار دهند و بيش از  %50احتمال دارد كه از تغييرپذيري و چرخش كاري در

داخل شركت حمايت كنند .احتمال خيلي كمي وجود دارد كه آنها براي استخدام

كارگران در كوتاهمدت برنامهريزي كنند يا از استعدادهاي خارجي استفاده كنند.

طبيعتا ،احتمال بيشتري وجود دارد كه آنها بر روي استعدادهاي داخلي و آموزش
مهارتهاي جديد سرمايهگذاري كنند .برخي از حوزههاي ذكرشده نيازمند رهبري

جسورانه و انجام اقدامات راهبردي در داخل شركتها و در داخل و بين صنايع

مختلف هستند ،از جمله ،مشاركت با نهادهاي دولتي و بخش آموزش.
توصيههايي براي انجام اقدامات عملي

با وجودي كه تاثير تغييرات سريع بر الگوهاي تجاري بسيار گسترده هستند و

پيامدهاي قابل توجهي بر روند اشتغال و استعدادهاي مورد نياز به همراه دارند،

تطبيق سريع با شرايط جديد و فرصتهايي كه در نتيجه اين وضعيت به وجود

ميآيند ،امكانپذير است ،مشروط بر اين كه تالش و مجموعه اقدامات هماهنگي
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توسط همه دستاندركاران صورت گيرد .دولتها بايد روشهاي ابتكاري را در

حوزه آموزش و سياستگذاري در رابطه با نيروي كار اتخاذ كنند كه اين وضعيت

مستلزم انجام تغيير و تحوالت عمده و تكامل مهارتها و تواناييهاي خود

دولتها است .در بخش آموزش و پرورش نيز اين وضعيت به معناي پديد آمدن
فرصتهاي گسترده در عرصه كسب و كار است زيرا خدمات جديدي براي افراد،
كارآفرينان ،شركتهاي بزرگ و بخش دولتي/عمومي فراهم ميشود .خود اين
بخش ممكن است تبديل به يك منبع اشتغال جديد و قابل توجه تبديل شود.

كسب و كارهايي كه ميخواهند بر روي فرصتهاي جديد سرمايهگذاري كنند،

بايد به توسعه استعدادها پرداخته و راهبرد تامين نيروي كار آتي خود را به نوعي

انتخاب كنند كه بر محور رشد و پيشرفت آنها متمركز باشد .شركتها ديگر

نميتوانند مصرفكنندگان منفعل سرمايه انساني آماده باشند .آنها نيازمند

اتخاذ يك طرز فكر جديد براي تامين استعدادها و مهارتهاي مورد نياز خود و

بهينهسازي پيامدهاي اجتماعي هستند .اين وضعيت مستلزم انجام تغييراتي عمده

در ديدگاه كسب و كارها و نحوه مديريت استعدادها توسط آنها در كوتاهمدت و

بلندمدت است .به طور خاص 4 ،حوزه وجود دارند كه تغييرات در كوتاهمدت بر

آنها تاثير ميگذارند و  3حوزه ديگر نيز بايد در بلندمدت از انعطافپذيري الزم
برخوردار باشند.

حوزههاي نيازمند تمركز فوري

•بازسازي عملكرد بخش منابع انساني :همگام با اين كه رهبران

كسب و كارها شروع به انطباق فعال با چشمانداز استعدادهاي جديد ميكنند،
آنها بايد كمبود مهارتهاي مورد نياز را به عنوان يك دغدغه فوري

مديريت كنند .آنها بايد اين موضوع را درك كنند كه نياز به استعدادهاي

جديد ،موضوعي نيست كه در بلندمدت و با استفاده از روشهاي امتحان و
اثباتشده كه در گذشته موفقيتآميز بودند ،حل شود .همچنين ،اين مشكل را
نميتوان با جايگزيني فوري كارگران و كاركنان فعلي برطرف كرد .در عوض،

همگام با سرعت يافتن تغيير مهارتهاي مورد نياز در نقشهاي قديمي و
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شكل شماره  -13راهبردهاي تامين نيروي كار درآينده در همه صنايع
سهم/تعداد پاسخدهندگان به درصد

سرمايهگذاري براي آموزش مهارتهاي جديد به كاركنان فعلي

حمايت از پويايي و چرخش كاري

همكاري با موسسات آموزشي
هدفگيري استعدادهاي زنان
جذب استعدادهاي خارجي

برگزاري دورههاي كارآموزي

همكاري با ساير شركتها در صنايع مختلف

همكاري با ساير شركتها در داخل هر صنعت

هدفگيري استعداد گروههاي اقليت
استخدام كارگران كوتاهمدت بيشتر

%65
%39
%25
%25
%22
%22
%14
%12
%12
%11

جديد در همه صنايع ،مهارتسازي و مديريت استعدادها به روشي فعال

و نوآورانه بسيار ضروري است .اين وضعيت مستلزم پررنگتر و راهبردي
شدن نقش بخش منابع انساني و افزايش امكانات آن و مجهز شدن به انواع

ابزارهاي تحليلي براي شناسايي گرايشهاي حاكم در رابطه با استعدادها

و كمبودهاي موجود در زمينه مهارتهاي مورد نياز است .در اين صورت،
بخش منابع انساني ميتواند تصوير واضحي را ترسيم كند تا به سازمانها

كمك كند راهبردهاي مديريت استعدادها ،نوآوري و كسب و كار خود را به

گونهاي هماهنگ كنند تا حداكثر استفاده را از فرصتهاي موجود به عمل

آورند و براي مواجهه با شرايط جديد سرمايهگذاري مناسبي را به عمل آورند.

•استفاده از تحليل دادهها :كسب و كارها نيازمند رويكرد جديدي براي

برنامهريزي براي نيروي كار و مديريت استعدادها هستند و در اين رابطه،
پيشبيني بهتر و معيارهاي برنامهريزي بايد به عنوان محور اصلي مورد

توجه قرار گيرند .تهيه طرح گروههاي شغلي نوظهور ،پيشبيني مشاغلي

كه در آينده به آنها نيازي نيست و مهارتهاي مورد نياز در واكنش به
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محيط در حال تغيير ،به كسب و كارها اجازه خواهد داد تا در برنامهريزي و

هدفگذاري بهينه در زمينه استعدادها موفق عمل كنند و راهبردهاي مناسبي
را در داخل شركت و صنعت خود يا در بين صنايع مختلف اتخاذ كنند .بخش
منابع انساني اين فرصت را دارد كه ارزش راهبردي قابل توجهي را به فرآيند

پيشبيني مهارتهاي مورد نياز بيافزايد و براي تغييرات آتي و روشهاي

تامين استعدادها و نيروهاي مورد نياز به خوبي آماده شود .براي حمايت از

چنين تالشهايي ،در پروژه آينده مشاغل ،تجزيه و تحليلهاي عميقي درباره

صنايع ،كشورها ،مشاغل و مهارتها صورت گرفته و معيارهاي استانداردي
به شركتهاي عالقمند ارائه شده تا آنها را با نتايج صنعت خود مقايسه و

تطبيق دهند.

•تنوع استعدادها :پس از اين كه مطالعات مختلف نشان دادند كه كسب

و كارهاي مختلف از تنوع نيروي كاري سود ميبرند و شركتها انتظار دارند

تا سال  2020در يافتن كارشناسان كليدي و استعدادهاي مورد نياز خود با
مشكل زيادي مواجه شوند ،زمان انجام تغييرات اساسي در موضوع ايجاد
تنوع در استعدادها -از طريق استفاده از استعدادهاي زنان ،گروههاي سني

و قومي مختلف -فرا رسيده و بايد با موانع شناختهشده در اين زمينه مقابله
شود .در همين راستا ،فناوري و تحليل دادهها ابزار مفيد و موثري براي
برقراري تعادل جنسيتي در نيروي كار هستند و با استفاده از آنها ،ارزيابي
واقعي از شرايط موجود تسهيل شده ،روال معمول و موانع موجود در مشاغل

مختلف درك ميشوند ،تعصبات ناخودآگاه در آگهيهاي كار و پروسههاي
استخدام شناسايي ميشوند و حتي ميتوان از فناوريهاي موجود براي درك

بهتر رفتارها در محل كار و تشويق به تغييرات سيستمي سود جست.

•تاثيرگذاري ترتيبات كاري انعطافپذير و پلتفورمهاي آنالين

استعداديابي :با محو شدن مرزهاي فيزيكي و سازماني ،سازمانها بايد
تجديدنظري در طرز فكر قبلي خود در رابطه با مديريت نيروي كار به عمل

آورند .كار بيشتر به نوع فعاليت افراد و نه جايي كه انجام ميشود ،بستگي

دارد .امروزه ،كسب و كارها به نحو روزافزوني از راه دور با يكديگر مرتبط
شده و از طريق سايتهاي آنالين/ديجيتال استعداديابي با كارشناسان آزاد و
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مستقل همكاري ميكنند .شكلهاي جديدي از انجمنها ،مانند اتحاديههاي

آنالين/ديجيتال كارشناسان مستقل و مقررات به روز شده بازار كار به نحو
روزافزوني در حال پيدايش هستند تا اين الگوهاي سازماني جديد را تكميل

كنند .سياستگذاران به مجموع ه مقرراتي نياز دارند كه در آن به نحوه

ن يا انتقال مهارتها و تخصصهاي مورد نياز توجه شده باشد و در
تامي 
آن دستورالعملهايي براي شكلهاي مختلف كار و اشتغال ارائه شده باشند.

تمركز بر بلندمدت

•بازنگري در سيستمهاي آموزشي :طبق يك برآورد عمومي %65 ،از

بچههايي كه امروزه وارد مدارس ابتدايي ميشوند ،در نهايت در انواع جديد

مشاغلي مشغول به كار ميشوند كه در حال حاضر ،وجود خارجي ندارند.

تحوالت صورتگرفته در عرصه فناوري ،مانند انقالب چهارم صنعتي موجب
پيدايش شغلهاي ميانكاركردي جديدي ميشود كه كاركنان براي انجام

آنها ،به مهارتهاي فني ،اجتماعي و تحليلي نياز خواهند داشت .بيشتر

سيستمهاي آموزشي جديد در تمام سطوح ،آموزشهاي قديمي را ارائه و

برخي روشهاي مورد استفاده در قرن بيستم را دنبال ميكنند كه مانعي بر
سر راه پيشرفت در موضوعات مربوط به بازار كار و استعدادهاي مورد نياز

محسوب ميشوند .دو مورد از ديرباز فشار زيادي را بر سيستمهاي آموزشي
رسمي در سطح جهان وارد ميكنند :دوگانگي موجود بين علوم انساني و

علوم ديگر با روشهاي آموزشي تئوري و عملي از يك سو و توجه به
مدارك تحصيلي دانشگاهي بدون توجه به ميزان/محتواي واقعي يادگيري از
سوي ديگر .مشخصا ،امروزه ،ديگر دليل قابل قبولي براي ادامه اين روشها

وجود ندارد .كسب و كارها بايد ارتباط تنگاتنگي با دولتها ،ارائهدهندگان

خدمات آموزشي و ديگران داشته باشند تا به كمك آنها بتوانند درك كنند

كه دورههاي آموزشي و برنامههاي درسي در قرن بيست و يكم بايد به چه

شكلي تدوين شوند.

• ترويج و حمايت از آموزش و يادگيري مادامالعمر :در آينده
نزديك ،جمعيت جوان بزرگ و پرشماري در انتظار ورود به بازار كار بسياري
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جدول شماره  :10اهميت راهبردهاي نيروي كار در هر صنعت
سهم/تعداد پاسخدهندگان به درصد
همكاري با اتحاديههاي كارگري

هيچ راهبردي وجود ندارد

همكاري با سازمانهاي اشتغال خصوصي

سرمايهگذاري بر روي كاركنان قديمي

نميدانم

همكاري ،آموزش حرفهاي و اعطاي گواهيهاي مربوطه

استخدام كارگران مجازي بيشتر

استخدام كارگران كوتاهمدت بيشتر

هدفگيري استعداد گروههاي اقليت

همكاري با شركتهاي ديگر در داخل هر صنعت

همكاري با شركتهاي ديگر در صنايع مختلف

برگزاري دورههاي كارآموزي

جذب استعدادهاي خارجي

هدفگيري استعداد زنان

همكاري با موسسات آموزشي

حمايت از پويايي و چرخش كاري

سرمايهگذاري براي آموزش مهارتهاي جديد به كاركنان فعلي
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از اقتصادهاي پير هستند .اين شرايط ،ضرورت اصالح سيستمهاي آموزشي

فعلي براي آمادهسازي دانشآموزان امروز و يادگيري مهارتهاي مورد نياز
در آينده را نشان ميدهد ،ولي توجه به اين نكته ضروري است كه براي

حفظ رقابت در بازار آتي ،تنها نميتوان به اصالح سيستم آموزشي اكتفا
كرد .كشورهاي سالمند تنها به آموزش مادامالعمر نياز ندارند -آنها بيشتر

به ارتقا و بازآموزي مهارتهاي جديد به نيروي كار فعلي نيازمندند .دولتها

و كسب و كارها فرصتهاي زيادي براي همكاري بيشتر در اختيار دارند
تا مطمئن شوند افراد از زمان ،انگيزه ،و ابزار الزم براي استفاده از فرصت

بازآموزي برخوردار هستند .به عنوان مثال ،دانمارك بودجهاي را برگزاري

دورههاي آموزشي دو هفتهاي براي بزرگساالن در هر سال كه در پايان آن

گواهينامهاي به آنها اعطا ميشود ،اختصاص داده است و تاكيد زيادي بر
آموزش حين انجام كار وجود دارد .اين اقدامات موجب پويايي باال در اشتغال
در اين كشور شده است ،به طوري كه  %70از كارگراني كه در اواسط عمر

حرفهاي خود قرار دارند ،نظر مثبتي نسبت به اين اقدامات و دوره گذار

دارند ،در حالي كه اين رقم در كشورهاي ديگر اروپا حدود  %30يا كمتر
است .در سطح شركتها نيز ميتوان به طور مداوم از فناوري براي آموزش
مهارتهاي جديد و ارتقاي مهارتهاي فعلي كاركنان سود جست.

•همكاري بين بخشهاي خصوصي و عمومي و صنايع مختلف:

با توجه به پيچيدگي مديريت تغييرات مورد نياز ،كسب و كارهاي مختلف
بايد به طور جدي ،بيشتر نسبت به همكاري در زمينه تبادل استعدادها

توجه كنند تا به رقابت با يكديگر .كسب و كارها بايد با شركاي صنعتي

همكاري كنند تا ديدگاه شفافتري در مورد مهارتهاي مورد نياز و وضعيت
اشتغال در آينده به دست آورند و در موارد مقتضي ،براي افزايش منافع خود

به ادغام منابع موجود در اين زمينه پرداخته و همكاري نزديكتري را با

دولتها داشته باشند تا الگوي آتي عرضه و تقاضا را ترسيم كنند .سپس،

بايد منابع الزم در مناطق مختلف تامين شوند تا بدين وسيله ،افرادي كه

بيكار هستند ،مهارتهاي جديد را ياد گرفته يا مهارتهاي فعلي آنها ارتقاء
يابد و خالءهاي موجود در زمينههايي كه از اولويت بااليي برخوردار هستند
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را پر كنند .اين روش مشاركت و همكاري ميان بخشهاي مختلف ،اگر با

استفاده از تخصص بخشهاي مختلف و بهمنظور تكميل يكديگر همراه

شود ،از جمله راهكارهاي كارآمد و ضروري براي مقابله با چالشهاي موجود
در زمينه مهارتها و مشاغل مختلف به شمار ميآيند .در حالي كه كسب

و كارهاي منفرد ميتوانند مشاركتهاي يك به يكي (منفردي) را براي
برآوردن نيازهاي خود به استعدادهاي مختلف به عمل آورند ،همكاري و

مشاركت بين چندين كسب و كار ،موسسه آموزشي و ارائهدهندگان مدارك
معتبر ميتواند منجر به افزايش كلي در كيفيت مجموعه استعدادهاي موجود

با هزينه كمتر و مزاياي اجتماعي بيشتر شود .همچنين ،كسب و كارها بايد

با دولت همكاري كنند تا مهارتهاي اضافي كه در واقع ،در آينده به آنها

نيازي نخواهد بود را به نحوي راهبردي بين بخشهاي مختلف توزيع و

مجددا به كار گيرند تا بدين وسيله نگرانيهاي موجود در مورد هزينهها و
ثبات اجتماعي برطرف شوند.
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كادر شماره  :2پيشبيني آينده مشاغل :چشمانداز جديد اشتغال

در كشورهاي عربي

چالش اشتغال ،مهارتهاي مورد نياز و سرمايه انساني مجمع جهاني اقتصاد ،به
عنوان بخشي جداييناپذير برنامه عملي اين مجمع ،در حال راهاندازي چند پروژه

همكاري متمركز در مناطق مختلف است كه هدف اصلي آن بررسي چگونگي
مواجهه اقتصادهاي نوظهور با چالش خالء موجود در مهارتهاي مورد نياز و

ايجاد فرصتهاي شغلي براي جمعيت جواني است كه ب ه سرعت در حال رشد

است .با استفاده از ديدگاهها و توصيههاي ارائهشده در سطح جهاني ،اين پروژهها

از تالشهايي كه در جهت بهبود وضعيت اشتغال ،مهارتها و سرمايه انساني در

سطح محلي و منطقهاي صورت ميگيرند ،حمايت ميكنند .افزون بر اين ،اين
پروژهها به عنوان يك منبع ارزشمند از شواهد از پايين به باال و آموختههايي

محسوب ميشوند كه ميتوان آنها را ارتقاء داد و به اشتراك گذاشت تا به ترويج

دانش و اطالعات ميان -منطقهاي و انطباق جهاني با شرايط جديد كمك كنند.

در حال حاضر ،اين مجمع در حال تمركز بر سه پروژه زير است :چشمانداز جديد

اشتغال در كشورهاي عربي ،كه در اين قسمت توضيح داده شده است و طرح
ارتقاي مهارتها در آفريقا و طرح ارتقاي مهارتها در هند.

چشمانداز جديد اشتغال در كشورهاي عربي

چشمانداز جديد اشتغال در كشورهاي عربي به عنوان پلتفورمي براي هدايت
اقدامات و مشاركت در سطح ملي و منطقهاي ،بر پروژههايي متمركز است كه به

ترويج همكاري و مشاركت بين كسب و كارهاي محلي و چندمليتي و دولتها

و بخش آموزش و پرورش ميپردازند .اين طرح با همكاري نزديك با كسب و
كارهاي كليدي ،بخش دولتي و رهبران جوامع مدني ،بازيگران مهم منطقهاي
را به انجام اقدامات عملي دعوت كرده و بهترين روشها را جهت آمادگي براي

تغييرات معرفي و اجرا ميكند .يكي از اهداف اين برنامه ،شناسايي حوزههاي

مهم همكاري و همچنين ،تداخل است كه به كمك آن ميتوان شكافها و
مشكالت موجود در زمينه اشتغال ،مهارتها و سرمايه انساني را در قرن بيست

و يكم شناسايي كرد.
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مرحله اول :درك بستر منطقهاي

استعداد يكي از مهمترين عوامل در تعيين ظرفيت اقتصاد و چشمانداز رشد است.
بيش از نيمي از جمعيت خاورميانه و شمال آفريقا ( )1MENAزير  25سال سن

دارند و باالترين نرخ بيكاري جوانان در اين مناطق موجب بروز چالشهاي اساسي

شده است .همزمان با بروز اين چالشها ،رهبران كسب و كارها اعالم كردهاند
كه در تامين مشاغل و تخصصهاي مورد نياز با مشكالت زيادي مواجهاند .به
طور ويژه ،نرخ باالي بيكاري جوانان در كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس

نشاندهنده اين واقعيت است كه شناسايي مشكل بيكاري جوانان و انديشيدن

راهكارهاي بهينه در اين زمينه به عواملي بيش از ظرفيت بودجهاي و رشد

اقتصادي بستگي دارد.

هدف مرحله نخست اين برنامه كه در سال  2013راهاندازي شد ،درك بهتر

ن روشها براي
چگونگي بهرهبرداري از اين جمعيت جوان و به كار بستن بهتري 
حل مشكل بيكاري جوانان است .به عنوان مثال ،شاخص سرمايه انساني مجمع

جهاني اقتصاد نشان ميدهد كه با وجود سرمايهگذاري قابل توجه در تحصيل
و آموزش توسط بسياري از اين كشورها ،اين منطقه در قرن بيست و يكم در
زمينه وجود جوانان داراي تخصص و مهارت با كمبود مواجه است .در بين 124

اقتصادي كه توسط اين شاخص پوشش داده شدهاند ،تنها دو كشور امارات متحده

عربي (با شاخص  )54و قطر (با شاخص  )56در نيمه بااليي ردهبندي قرار

ميگيرند .كويت (با شاخص  )93و عربستان سعودي (با شاخص  )85كه سرانه

توليد ناخالص داخلي ( )GDPآنها حداقل  5برابر بيشتر است ،عملكردي مشابه

مراكش (با شاخص  )95و مصر (با شاخص  )84دارند كه اين وضعيت نشاندهنده
اين واقعيت است كه شاخص عملكرد اقتصادي ،به تنهايي ،عاملي براي افزايش

توان كشورها جهت بهرهبرداري بهينه از سرمايه انساني آنها به شمار نميآيد.
افزون بر اين ،اين موضوع نيز مشخص شد كه اگر كمبود مهارتهاي مورد نياز

به دليل تغييرات و پيشرفتهاي صورتگرفته در عرصه فناوري و تحت تاثير قرار
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گرفتن الگوهاي كسب و كار و بازارهاي كار تشديد شود ،اين منطقه در معرض
ريسك بدتر شدن نرخ بيكاري و كمبود استعدادها قرار ميگيرد.

مرحله دوم :تعهد به انجام تغييرات در منطقه

با آگاهي از اين موضوع كه اصالحات بلندمدت توسط بخش دولتي بايد با همكاري

فعاالنه بخش خصوصي تكميل شود ،شوراي كسب و كار منطقهاي مجمع جهاني

اقتصاد در خاورميانه و شمال آفريقا در سال  2015دومين مرحله برنامه خود را

آغاز كرد .هدف اصلي در اين مرحله ،سرمايهگذاري در تحصيل مداوم ،آموزش
مهارتهاي جديد ،ارتقاي مهارتها و آمادهسازي  100هزار جوان براي ورود به

بازار كار تا سال  2017است .تا امروز ،بيش از  10شركت مشاركتكننده در اين
برنامه ،تعهداتي را در زمينه شناسايي چالشهاي موجود در رابطه با مشاغل و

تخصصهاي/مهارتهاي مورد نياز با هدف كاهش بيكاري ،مقابله با كمبودهاي

موجود در زمينه مهارتها و تسهيل جريان تامين استعدادها از طريق برنامههاي

ابتكاري در اين منطقه متقبل شدهاند كه اين تعهدات مستقيما توسط هر شركت

و با همكاري ساير همكاران انجام ميشوند .براي هر تعهد ،يك هدف تعيين شده

تا در يك بازه زماني دو ساله با توجه به معيارها و استانداردهاي زير به آن دست
يافته شود:

•در دوره زماني فراتر از برنامه داخلي منابع انساني سازمان متعهدشده ،ادامه
يابد،

•از يك برنامه ابتكاري جديد تشكيل شده باشد يا در قالب آن يك برنامه
فعلي ارتقاء يابد،

•با ايجاد ارزش افزوده براي جامعه و اقتصاد ،به بهبود جوامع كمك كند،

•در حالت ايدهآل ،با راهبرد اصلي كسب و كار سارمان همراستا باشد ،و

•توسط چندين سازمان يا نهاد كه توسط يكي از شركاء رهبري ميشوند،
تعهد شده باشد.

افزون بر مجموعهاي از نهادهاي موسس كه متعهد به انجام اقداماتي در قالب اين
برنامه و آمادهسازي  50000جوان براي بازار كار شدند ،از ديگران نيز دعوت به
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همكاري شد تا به نيروهاي موجود پيوسته تا دستيابي به هدف اصلي  100هزار
نفر ممكن شود .اين الگوي تعهد بهمنظور اطمينان از آموزش و همكاري مداوم

بين كسب و كارهاي مختلفي برقرار شده كه به دنبال شناسايي زنجيره ارزش
استعدادهاي منطقه هستند و به عنوان مركزي براي انجام تبادالت با دولتها،

سازمانهاي اجتماعي مدني و كارشناسان عمل ميكند.

مرحله سوم :آينده مشاغل و همكاري بخشهاي خصوصي و دولتي

تالشهاي فعلي صورتگرفته توسط شركتها بايد با تغييرات سيستمي همراه
شوند .به همين منظور ،رهبران شوراي كسب و كار منطقهاي مجمع جهاني

اقتصاد و ديگران مرحله جديدي از اين برنامه را آغاز كردهاند كه مستقيما بر

اساس ديدگاههاي ارائهشده در گزارش آينده مشاغل تهيه شدهاند .انتظار ميرود

نگرانيهاي موجود درباره آينده مشاغل موجب افزايش گفتگوي بيشتر در جهت
تقويت چارچوب همكاري موجود بين رهبران كسب و كارها شده و اطالعات و

تحليلهاي جديدي براي افزايش اطالعات و تصميمگيري بهتر در آينده فراهم
شوند تا بر مبناي آنها ،روند تامين استعدادهاي مورد نياز بهبود يافته و رقابت

ق هستند كه بدانند چه
در منطقه افزايش يابد .به طور ويژه ،رهبران منطقه مشتا 
مهارتهايي بايد به عنوان محور آموزش در آينده تدريس شوند و چه اصالحاتي

در بخش خصوصي ،به ويژه ،در داخل صنايع مهم ،ميتوانند منجر به شكلگيري

يك گفتمان بين بخشهاي خصوصي و آموزشي شوند تا گامي بلند به سوي ايجاد

يك سيتسم آموزشي انعطافپذير و كارآمد و زنجيره ارزش مهارتها برداشته شود.
افزون بر اين ،با توجه به اين كه انتظار ميرود تغييرات گسترده در سراسر جهان

به وقوع بپيوندند ،اين پرسش مطرح ميشود كه تاثير اين تغييرات بر منطقه چه
خواهد بود و بازيگران اصلي در منطقه چگونه خود را براي اين روند تكاملي آماده

ميكنند؟ الگوهاي جديد صنايع و كسب و كار ايجاد خواهند شد ،به استعدادهاي
جديدي نياز خواهد بود و وجود اين سازمان آينده -محور بهعنوان ابزاري ضروري
براي گسترش فضا و ارائه راهكارهايي براي پيشرفت صنايع موجود و جديد و

توسعه كلي منطقه الزم خواهد بود.
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بخش دوم
شكاف جنسيتي موجود در صنايع

بهرهگيري از استعدادها و مهارتهاي زنان بهشكل روزافزوني به يكي از حوزههاي
مورد توجه و نويدبخش در رابطه با برنامهريزي نيرويكار تبديل شده است .در

بخش اول اين گزارش مشخص شد كه بيش از يك چهارم از شركتهاي مورد

مطالعه ،استعدادها و مهارتهاي زنان را بهعنوان عنصري كليدي در راهبردهاي
آتي نيروي كار در نظر ميگيرند .در مجموع %53 ،از پاسخدهندگان ،افزايش
ِ

مشاركت زنان را بهعنوان يكي از اولويتهاي مطرحشده در دستور كار مديريت
اقدامات فعلي خود
ارشد سازمان خود مطرح كردند و  %58از آنان نيز از كارآيي
ِ

در اين زمينه اطمينان دارند.

110

همچنين ،افزايش مشاركت زنان در ميان نيروهاي كار و قدرت اقتصادي آنها

به عنوان مصرفكننده از عوامل مهم و كلي تغيير در بخشهاي مختلف صنعت

بهشمار ميآيند كه به عنوان مثال ،ميتوان به صنايع مصرفي و صنايع ديگري

كه احتمال افزايش استخدام در آنها وجود دارد ،اشاره كرد .همچنين ،افزايش

مداوم جمعيت زنان در محيط كار به تنوع و پويايي فرهنگ محيط كار كمك

شاياني ميكند.

با شكلگيري چهارمين انقالب صنعتي در صنايع و خانوادههاي شغلي مختلف،

شرايط كاركنان مرد و زن به شيوههاي متفاوتي دستخوش تغيير ميشود .بسياري

از تحوالت پيشبينيشد ه از لحاظ ماهيتي ،اين پتانسيل را دارند كه شكاف

جنسيتي ايجادشده در بسياري از صنايع را كاهش دهند .ب ه عنوان مثال ،بسياري

از وظايف خانهداري كه همچنان از مسئوليتهاي اصلي زنان در بسياري جوامع به

شمار ميآيد را ميتوان با استفاده از پيشرفتهاي صورتگرفته به صورت خودكار
انجام داد و از مهارتهاي آنها در بازار كار رسمي استفاده بهتري به عمل آورد.

با اينوجود ،برخي خانوادههاي شغلي كه انتظار بيشترين رشد اشتغال در آنها

ميرود ،از جمله ،معماري ،مهندسي ،كامپيوتر و رياضيات ،در حال حاضر داراي

كمترين سطح مشاركت زنان هستند و استخدام زنان در اين حوزهها بسيار

دشوارتر است .در حالي كه اين خانوادههاي شغلي كاربردهاي جديدي را در

صنایع به خود اختصاص ميدهند ،آيا ميتوان گفت بخشهايي كه قبال تعداد

معدودي از اين كاربردها را شامل ميشدند ولي سابقهاي خوبي در استخدام و
استفاده از استعداد زنان دارند ،در مقايسه با ساير بخشها ،پتانسيل بيشتري

براي دستيابي به مهارتهاي مورد نياز دارند؟ در سوي رو به افول بازار كار،

عوامل تغيير كه توسط پاسخدهندگان شناسايي شدهاند ،دو دسته از خانوادههاي

شغلي اداري (اجرايي) و توليد (ساخت) را كه ب ه وضوح تحت تسلط زنان و مردان

هستند ،بهميزان قابلتوجهي دستخوش تغيير و تحول ميكنند .بهطور مختصر،

در حاليكه صنايع خود را براي تطبيق با تغيير و تحوالت پيش رو آماده ميكنند،
شكاف جنسيتي در کانون بسياري از جنبههاي دورنماي جديد اشتغال در صنايع

قرار خواهد داشت.

شكل شماره  :14برابري جنسيتي به عنوان بخشي از راهبرد آتي نيروي كار /سهم پاسخدهندگان موافق ،به درصد

هدفگيري استعدادهاي زنان به عنوان راهبرد آتي مهم در
رابطه با نيروي كار

%25

%35

%25

%36

%30

%17

%16

%46

%21

%21

اشتياق و قدرت اقتصادي زنان بهعنوان عاملي براي
ايجاد تغيير در صنايع

%10
%10
%21
%13
%9
%10
%3
%7
%6
%15

كل صنايع
صنايع پايه و زيرساخت
صنايع مصرفي
انرژي
خدمات مالي و سرمايهگذاران
بهداشت و سالمت
فناوري ارتباطات و اطالعات
رسانه ،سرگرمي و اطالعات
حمل و نقل
خدمات حرفهاي
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توسعهي نوآوري
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توسعهي تصميمگيري
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توسعهي مجموعهي استعدادها
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فشارهاي خارجي ،شهرت
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0

10

7

17

15

10
7

31

8

0

5

4

0

8

33

50

30

19

14

توسعهي تصميمگيري

15

23

25

45

30

5

23

28

توسعهي مجموعهي استعدادها

بدون منطق خاصي

10

0

20

6

فشارهاي خارجي ،شهرت

5

17

مقررات دولتي

5

11

22

10

10

تقاضا از سوي كاركنان

0

6

بازگشت مالي

نميدانيم

8

5

3

0

6

5
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جنبه تجاري تغيير

طي  10سال گذشته ،گزارش شكاف جنسيتي جهاني مجمع جهاني اقتصاد،

شكاف جنسيتي اقتصادي را در نواحي مختلف جهان دنبال كرده است .پيشرفت

در اين حوزه كند و نامتوازن بوده است .در اين مدت تنها  %3از شكاف جنسيتي
اقتصادي كاهش يافت.

افزونبر جنبه ارزشي برابري جنسيتي ،يك الزام اقتصادي ديگر براي مشاركت

فعاالنهتر زنان در جامعه و محيط كار وجود دارد .استعداد زنان از جمله منابعي است

كه در دنياي تجارت كمترين بهره از آن برده ميشود ،بهطوري كه يا بهدليل عدم

پيشرفت هدر ميرود ،يا از ابتدا بهشكل درستي هدايت نميشود .هر چند زنان در

سطح جهان بهطور متوسط تحصيلكردهتر از مردان هستند و امروزه در مقايسه با
ي و حرفهاي دارند ،ولي شانس
 10سال پيش مشاركت جديتري در مشاغل فن 

ارتقاي آنها به سِ متهاي مديريتي در مقايسه با مردان تنها  %28است .ب ه طور

كلي ،زنان همچنان جمعيت كمتري از نيروي كار را در مقايسه با مردان به خود

اختصاص ميدهند و در مواردي كه در اقتصاد رسمي مشاركت ميكنند ،درآمد

ن ترتيب ،استعدادهاي نيمي از نيروي
آنها در مشاغل مشابه كمتر است .ب ه اي 
كار بالقوهي جهان بهدليل موانع موجود بر سر راه يكپارچگي موفقيتآميز زنان با

نيروي كار ،تلف ميشود يا بالاستفاده باقي ميماند.

مشاركت زنان در نيروي كار ،ديگر تنها بهعنوان يك مسالهي اجتماعي ديده
نميشود ،بلكه به مسالهاي تجاري تبديل شده است -كه هزينهي آن بر دوش

زنان ،شركتها و در نهايت كل اقتصاد است .رهبران بسياري از كسب و كارها

بهطور فزايندهاي متوجه اين موضوع شدهاند كه توجه به موانع موجود بر سر
راه برابري جنسيتي ميتواند فرصتهاي جديدي را براي پيشرفت فراهم آورد.

پاسخدهندگان زمينههاي متعددي را براي ترويج برابري جنسيتي محيط كار

شناسايي كردهاند ،كه با توجه به شرايط خاص صنايع مختلف تغيير ميكنند
(شكل  15و جدول .)11

گروه صنعت

كل صنايع

تسهيل نسبي جذب نيرو

-0/74

-0/99

-0/63

-1/08

-0/78

-0/09

-0/91

-0/67

-0/11

-0/20

-0/35

0/14

-0/11

-0/10

-0/39

0/28

%25
%16
%14
%18
%25
%50
%25
%20

مدل بين شركتي (بين
كسب و كارهاي مختلف)

%33
%28
%18
%23
%34
%43
%33
%32

%21

مدل بين شركت و
مصرفكننده

%31
%26
%47
%26
%39
%57
%24
%48

%30

مدل بين شركت و
دولت

%33
%30
%49
%26
%41
%57
%30
%44

%21

شرايط فعلي 2020

%21
%18
%11
%18
%19
%60
%17
%15

%27

شرايط فعلي 2020

%27
%24
%15
%19
%29
%60
%21
%19

%16

شرايط فعلي 2020

جدول شماره  -12شكاف جنسيتي و سهم زنان از مجموع مشتريان در هر صنعت  /سهم زنان از نيروي كار به درصد

سهم زنان

%30

مصرفي

انرژي

خدمات مالي و سرمايهگذاري

سالمت

فناوري ارتباطات و اطالعات

رسانه ،سرگرمي و اطالعات

حملو نقل

شكاف جنسيتي شرايط فعلي 2020
در حقالزحمه

%32

%16

%33

%19

%36

%51

%24

%37

%19

پايه و زيرساخت

%35

%49

%31

%38

%15

%25

%18

%39

-0/92

-0/04

%19

%28
%20
%30
%32
%45
%31
-0/09
-0/39
%22
%40
خدمات حرفهاي
توجه :كاهش نسبي جذب نيرو در مقياس ك ّمي از "( -2بهمراتب دشوارتر") به "( +2بهمراتب سادهتر") اندازهگيري شده است .شكاف جنسيتي حقالزحمه مربوط به سهم پاسخهاي مثبت است.
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بهطور كلي ،يكي از داليلي كه بارها براي افزايش استفاده از استعداد زنان ذكر
شده است ،الزام اخالقي "عدالت و برابري" است كه  %42از پاسخدهندگان به آن

اشاره كردند .تنها بيش از يك پنجم شركتها با عواملي مانند توسعهي نوآوري و

تصميمگيري يا بازتاب تركيب جنسيتي مشتريان خود كه با موفقيت كسب و كار
آنها ارتباط نزديكي دارند ،از انگيزه بيشتري برخوردار ميشوند.

تصميمگيري بهتر ،افزايش نوآوري

در كل صنايع ،حدود يك چهارم شركتها گزارش كردهاند كه از برابري جنسيتي

حمايت ميكنند زيرا اين مساله ممكن است به افزايش نوآوري كمك كند ،در

حاليكه ،همين تعداد نيز دليل مشابه ديگري را ذكر كردند :حمايت از برابري

جنسيتي ممكن است به تصميمگيري بهتر منجر شود .اين حوزهها به طرز بارزي
براي صنايع انرژي ،رسانه ،سرگرمي و اطالعات جذاب هستند ،درحاليكه ،صنايع

مصرفي و فناوري ارتباطات و اطالعات ،آنها را بهعنوان عواملي قوي براي ايجاد

انگيز ه نميشناسند .استخدام و ارتقاي شغلي بيشتر زنان يكي از راههايي است

كه ب ه كمك آن شركتها ميتوانند افراد بيشتري را در تصميمگيريها و ايجاد
مشاغل مشاركت دهند و امكان ايجاد فكرهاي نو و مدلهاي تجاري تحولآفرين

از درون سيستم پيش از آنكه از بيرون دچار تغيير و تحول شوند را فراهم كنند .در

واقع ،مزاياي بهرهگيري از اقشار مختلف زماني به بهترين شكل مشهود ميشود

كه سياست شركتها در صنايع مختلف صرفا بر جذب نيروهاي جديد متمركز

نباشد .ب ه همين ترتيب ،مشخص شده است شركتهايي كه زنان در آنها به

عنوان اعضاي هيات مديره و در سطوح مديريتي ارشد معرفي ميشوند ،عملكرد
بهتري در مقايسه با سايرين دارند.

بازتاب تركيب جنسيتي مشتريان

رابطهي متقابل محكمي ميان برداشت شركتها از تركيب جنسيتي مشتريان و

تركيب جنسيتي نيروي كارشان در صنايع مختلف وجود دارد (جدول شماره .)12

البته ،وجود اين ارتباط به خودي خود جهت آن را آشكار نميكند :خواه حضور

نيروهاي متنوعتر (از لحاظ جنسيتي) اين امكان را براي كسبوكارها بهوجود
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آورد كه بهكمك توسعهي گزارهي ارزش 1مختص خود مشتريان زن بيشتري

را جذب كنند ،خواه ،كسبوكارهايي كه مشتريان زن بيشتري دارند ،منجر به

استخدام زنان بيشتري شوند .برخي صنايع در مقايسه با سايرين تمركز بيشتري

بر اين موضوع دارند ،بهويژه ،خدمات حرفهاي ،مالي ،سرمايهگذاري و صنايع

مصرفي .براي مثال ،ب ه طور متوسط ،تنها حدود دو نفر از هر پنج پاسخدهنده از

بخش خدمات مالي و سرمايهگذاري بر بازتاب مشتريان هميشگي خود بهعنوان

ي براي ترويج برابري جنسيتي تاكيد كردهاند .همچنين ،داليل
يكي از داليل اصل 
كافي وجود دارند كه نشان ميدهند در سال  ،2013زنان  %64از هزينههاي

خانوار و  30تريليارد دالر از هزينههاي مصرفي را در سطح جهان تحت كنترل

داشتند -و پيشبيني ميشود اين رقم تا پنج سال آينده (سال  )2018حدود %30

افزايش داشته باشد.

با افزايش مشاركت نيروي كار زنان ،اين قشر ب ه لطف افزايش درآمد قابلتصرف

ن كه در
در طول زندگي ،قدرت خريد بيشتري پيدا ميكنند .بنابراين ،چنا 

جوابهاي پاسخدهندگان مطالعه ما نيز مشخص است ،انتظار ميرود كه سهم

مشتريان شركت به مصرفكننده )B2C(2و شركت به شركت ( )B2Bكه در واقع
همان زنان هستند ،افزايش يابد .اغلب صنايع انتظار دارند در فاصله بين سالهاي

 2015تا  ،2020تعداد مشتريان زن در مدل شركت به شركت ( )B2Bبين %9

تا  %14افزايش يابد ،به ويژه ،در بخشهاي خدمات حرفهاي ،رسانه ،سرگرمي،
اطالعات و صنايع پايه و زيرساخت .فناوري ارتباطات و اطالعات و صنايع حمل

و نقل نيز انتظار دارند بيشترين رشد (به طور متوسط )%6 ،در سهم مشتريان زن
در الگوي شركت به مصرفكننده ( )B2Cرا شاهد باشند.

 = Value proposition-1یک گزارهي ارزش یک وعد ه دارای ارزش است که اين باور از مشتری
مشخص را تصدیق كرده و ارائه میدهد که این ارزش تجربه و دریافت شده است .یک گزارهي ارزش
میتواند برای یک سازمان ،بخشی از سازمان ،حسابهای کاربری یا محصوالت و خدمات درخواست
شود .ساختن یک گزاره ارزش بخشی از راهبرد کسب و کار است.
2 -business-to-consumer
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توسعهي مجموعهي استعدادها و فشارهاي خارجي

در حال حاضر ،بيشترين جمعيت افرادي كه در دانشگاههاي حدود  100كشور
ثبتنام كردهاند را زنان تشكيل ميدهند .با اين وجود" ،توسعهي استعدادها"

بهعنوان يكي از روشهاي شناساييشده براي ترويج برابري جنسيتي ،عقب مانده
است .اين مساله ممكن است به اين دليل باشد كه راهيابي زنان به تحصيالت

عالي ،پديدهاي نسبتا جديد در قشر جوان بسياري از كشورها بهشمار ميآيد و

شركتها هنوز نتوانستهاند خود را با واقعيت در حال تغيير جوامع خود تطبيق دهند
و اين واقعيت را بپذيرند كه تركيب افراد متخصص و با استعداد در زمينههاي

مختلف در حال تغيير است .با اينوجود ،كارفرمايان حوزههاي فناوري ارتباطات و

ل و نقل اين تغيير را حس كرده و شرايط فعلي را قانعكننده
اطالعات و صنايع حم 
ميدانند .فناوري ارتباطات و اطالعات يكي از بخشهايي است كه با كمبود

استعدادها دستو پنچه نرم ميكند و حدود  %37از شركتها توسعهي مشاركت
زنان را در نيروي كار خود بهعنوان فرصتي براي جبران اين كمبود در نظر

ميگيرند .همچنين ،حدود  %20از پاسخدهندگان در كل صنايع گزارش دادهاند كه

احساس ميكنند فشارهايي از خارج در رابطه با موضوع عدم تعادل جنسيتي وجود
دارند كه بارزترين آنها ،مواضع رسانهها ،نظر عموم و مقررات دولتي هستند.

موانع موجود بر سر راه استفاده از استعدادهاي زنان

در حاليكه فرهنگها و سياستهاي ملي ميزان مشاركت زنان در نيروهاي كار

كشورها را تعيين ميكنند ،روشهاي مورد استفاده و فرهنگهاي بخشهاي

مختلف صنايع نيز نقش مهمي را در اين رابطه ايفا ميكنند .رهبران امروز،

فرهنگهاي صنعتي و شركتياي را به ارث بردهاند كه در آنها درجه مشاركت
زنان متفاوت است .در ميان همهي صنايع ،مشاركت نيروي كار زنان در سطوح

ل توجهي متغير است .با مطالعه اعداد و ارقام
ارشد ،متوسط و پايين ب ه ميزان قاب 

مورد نظر براي سال  ،2020شركتها انتظار بهبود غيريكنواختي را در صنايع

مختلف دارند .با اينوجود ،در همهي صنايع ،جريان محدودي از استعداد زنان

وجود دارد كه ب ه سوي سطوح مديريت ارشد پيش ميرود .به نظر ميرسد با توجه

به جذب و استخدا م زنان در پستهاي ساده و پايين ،كارفرمايان اين سرمايهها را
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هدر داده و امكان پيشرفت و باال رفتن آنها از پلههاي ترقي وجود ندارد (جدول

شماره .)13

بهطور متوسط ،مديران منابع انساني شركتكننده در مطالعه ما پيشبيني ميكنند
كه تركيب جنسيتي پستهاي پايين امروز در سال  2020به پستهاي متوسط

ارتقاء خواهد يافت و شكاف جنسيتي امروز در پستهاي متوسط ب ه همين ترتيب
در سطوح ارشد سال  2020مشاهده خواهد شد .تا سال  ،2020در كل صنايع،

انتظار افزايش  7تا  9درصدي در سهم زنان در پستهاي متوسط و افزايش 8

تا  13درصدي در پستهاي ارشد وجود دارد .اين وضعيت نشان ميدهد كه
راهبردهاي مورد استفاده براي بهبود برابري جنسيتي در نيروي كار در زمينه

حفظ و ارتقاي بخش عمدهاي از استعدادهاي زنان ،در مقايسه با تجربيات گذشته
موفقتر عمل كنند.

پيشبينيهاي صورتگرفته در مورد تركيب جنسيتي سطوح پايين ،متوسط و
ارشد در سال  ،2020باعث ب ه وجود آمدن دستهبنديهاي متنوعي در حال حاضر
ل و نقل و فناوري اطالعات
شده است .چهار صنعت -پايه و زيرساخت ،انرژي ،حم 

و ارتباطات -در حال حاضر شاهد مشاركت پاييني از سوي زنان در نيروي كار
هستند و اين ميزان بهترتيب  %19 ،%19 ، %16و  %24در صنايع مذكور است

(جدول شماره  .)12افزون بر اين ،صنايع مذكور شاهد كاهش شديدتري در

كاركنان زن در سطوح پايين و ارشد خواهند بود .در بخش فناوري ارتباطات و

اطالعات ،زنان در حال حاضر  %11از پستهاي سطوح ارشد و  %32از پستهاي
سطوح پايه را به خود اختصاص ميدهند .جذب پايين زنان در سطوح پايين
موجب عملكرد كمتر از حد انتظار در سطوح متوسط و ارشد در آينده ميشود.
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خدمات حرفهاي

حملو نقل

رسانه ،سرگرمي و اطالعات

فناوري ارتباطات و اطالعات

سالمت

خدمات مالي و سرمايهگذاري

انرژي

مصرفي

پايه و زيرساخت

كل صنايع

گروه صنعت

%9

%9

%13

%5

-

%23

%17

%22

%19

%6

%9

%32

%21

%35

%28

%19

%0

%10

%2

%9

مديران عامل

اعضاي هيات
مديره

%22

%13

%25

%11

%15

%20

%11

%16

%9

%15

در حال
حاضر

%34

%21

%33

%20

%28

%30

%20

%24

%17

%25

2020

سطوح ارشد

%33

%21

%25

%21

%31

%33

%19

%26

%13

%24

در حال
حاضر

%40

%30

%32

%29

%44

%40

%27

%33

%21

%33

2020

سطوح متوسط

جدول شماره  :13مشاركت زنان در نيروي كار در صنايع مختلف  /سهم نيروي كار زنان به درصد

%39

%28

%35

%32

%39

%43

%24

%33

%22

%33

در حال
حاضر

%43

%33

%36

%34

%46

%43

%27

%37

%29

%36

2020

سطوح پايين

%44

%25

%38

%23

%44

%35

%19

%31

%14

%30

در حال
حاضر

%44

%31

%43

%32

%49

%39

%25

%34

%23

%34

2020

پستهاي خطي

%44

%34

%47

%33

%41

%42

%22

%37

%20

%35

در حال
حاضر

%46

%36

%46

%38

%48

%43

%30

%41

%27

%39

2020

سطوح كاركنان

اختالف حقالزحمه مرتبط با شكاف جنسيتي
%27

سهم زنان

%11

%48

سهولت نسبي استخدام
در حال حاضر

-1/18

%12

%43

%23

%10

%8

%25

%20

%54

0/21

-0/99

-0/84

-1.43

-1/48

-0/91

-0/42

-0/21

%30
%28
%48
%24
%34
%32
%36

%41

جدول شماره  :14شكاف جنسيتي در خانوادههاي شغلي مختلف

خانواده شغلي

معماري و مهندسي

هنر ،طراحي ،سرگرمي ،ورزش و رسانه

تجارت و عمليات مالي

رايانه و رياضيات

ساخت و استخراج

تاسيسات و تعمير و نگهداري

مديريت

ساخت و توليد

دفتري و اداري

فروش و موارد مربوطه

%35

-0/42

2020
-0/27
-0/07
-0/16
-0/13

-0/64
-0.20

-0/03
-0/12
0/31

-0/03

مقياس ك ّمي "( -2بهمراتب دشوارتر") تا "( +2بهمراتب سادهتر") اندازهگيري شده است .شكاف جنسيتي حقالزحمه مربوط به سهم پاسخهاي مثبت است.
توجه :كاهش نسبي جذب نيرو در
ِ
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از جمله صنايعي كه تعداد نسبتا زيادي از زنان در ردههاي پايين در آنها مشغول

به كار هستند ،ميتوان به موارد زير اشاره كرد :خدمات مالي و سرمايهگذاري،
سالمت ،رسانهها ،سرگرمي و اطالعات و صنايع مصرفي .در نقطه مقابل ،در

ل و نقل ،انرژي و صنايع پايه و
بخشهاي فناوري ارتباطات و اطالعات ،حم 
زيرساخت زنان كمتري براي پستهاي پايين استخدام ميشوند .در حالي كه

كارفرمايان در صنايع پايه و زيرساخت در حال حاضر تنها  %22از زنان را بهعنوان

بخشي از كاركنان رده پايين خود استخدام ميكنند ،پيشبيني ميشود كه اين
رقم در سال  2020بهطور متوسط به  %29خواهد رسيد .در صورت عملي شدن

اين پيشبيني ،بخش انرژي ب ه عنوان صنعتي با كمترين سهم در جذب زنان تا

ن وجود ،با توجه به پيشبينيهاي فعلي،
سال  2020شناخته خواهد شد .با اي 

صنايع پايه و زيرساخت همچنان در مقام صنايعي با غير قابلقبولترين تعادل
جنسيتي در سطوح ارشد خود باقي خواهند ماند.

اين آمار و ارقام نشان ميدهند كه تمركز شركتها در درجه اول بر ارتقاء و

پيشرفت زنان پس از جذب آنها در مشاغل رده پايين و به مرور زمان است

تا بدين ترتيب از هدر رفتن استعدادهاي توسعهيافته يا در حال توسعه اجتناب

كنند .صنايع معدودي شاهد افزايش قابل توجه استخدام زنان در سطوح پايين
و ابتدايي هستند .كارفرمايان در حوزههاي سالمت و صنايع پايه و زيرساخت

رشد  7درصدي را در اين زمينه پيشبيني ميكنند .كارفرمايان حوزه حمل و
نقل نيز انتظار دارند ميزان جذب زنان در سطوح ابتدايي و پايين حدود  %5بهبود

يابد .عاديترين و غيربلندپروازانهترين اهداف براي استخدام در سطوح پايين

در حوزههاي خدمات مالي و سرمايهگذاري ،رسانهها ،سرگرمي و اطالعات و

فناوري ارتباطات و اطالعات مشاهده ميشود .بنا بر گزارش شركتهاي خدمات

مالي و سرمايهگذاري ،ميزان استخدام در سطوح پايين اين شركتها بسيار قابل

توجه بوده و حدود  %43از نيروي كار آنها در اين سطوح را زنان تشكيل

ميدهند .از سوي ديگر ،طبق گزارش شركتهاي فعال در حوزه فناوري ارتياطات
و اطالعات ،ميزان استخدام زنان در سطوح پايين اين شركتها  %10پايينتر و

حدود  %34است.
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تعادل جنسيتي زنان در هياتهاي مديره مشابه يا بهتر از سهم زنان در سطوح
ت مديريت عامل نقش بسيار كمرنگي را ايفا
ارشد است .با اينوجود ،زنان در سم 

كرده و كمتر از حد انتظار ظاهر ميشوند .تفكيك و مطالعه زنان در پستهاي
راهبردي (توليد ،فروش و بازاريابي) و پشتيباني (اداري) برخي از موانع موجود در

لو
مسير دستيابي به پستهاي باال را مشخص ميكند .زنان در حوزههاي حم 

نقل ،فناوري ارتباطات و اطالعات ،انرژي و صنايع پايه و زيرساخت ،در سِ متهاي
ي كه ،حضور
راهبردي (توليد ،فروش و بازاريابي) حضور كمرنگتري دارند ،در حال 

در اين پستها امكان كسب مهارتها و تجربياتي كه ميتواند آنها را براي
پستهاي ارشد آماده كند ،بيشتر وجود دارد .بهطور متوسط ،انتظار ميرود در

صنايع حملو نقل ،فناوري ارتباطات و اطالعات و رسانه ،سرگرمي و اطالعات،

شكاف موجود در مشاركت زنان در پستهاي راهبردي و اداري (پشتيباني) در

بازهي زماني بين سالهاي  2015تا  2020بين  %4تا  %6درصد كاهش يابد.

بهطور كلي ،اين ارقام تصويري چالشبرانگيز را پيش رو قرار ميدهند .در كل

صنايع ،طبق گزارش شركتها ،جذب و استخدام زنان براي آنها سختتر
است .سهولت (يا در اين مورد ،سختي) استخدام زنان ب ه طور مستقيم متناسب

با تركيب جنسيتي موجود در صنعت موردنظر است .اختالف قابل توجه سطح

دستمزد با توجه به جنسيت ،در همهي صنايع مشهود است ،حتي در صنايعي
كه مشاركت زنان نسبتا باال است (رجوع كنيد به جدول شماره  14و تصوير

شماره  .)16بيشترين تعداد پاسخدهندگاني كه اظهار داشتند اختالف زيادي در

سطح حقالزحمه (از لحاظ جنسيتي) در صنعت آنها وجود دارد ،مربوط به بخش
صنايع مصرفي است ( )%49و بهدنبال آن ،بخشهاي حملو نقل ،خدمات مالي

و سرمايهگذاري و صنايع پايه و زيرساخت قرار دارند .به عبارت ديگر ،اختالف

جنسيتي در سطح حقالزحمهها همواره مستقيما با دامنه مشاركت زنان در هر يك
از صنايع متقارن نيست.
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موانع موجود بر سر راه تغيير

نظرات پاسخدهندگان در خصوص موانع موجود بر سر راه مشاركت نيروي كار

زنان در صنايع مختلف ،متفاوت است و در اغلب موارد ،منعكسكننده فرهنگهاي

متفاوت در هر صنعت به عالو ه عوامل كليتر اقتصادي و اجتماعي حاكم است.

در ميان عوامل كليتر ،عواملي كه با توجه به اطالعات موجود بيش از سايرين
مشهود هستند ،عبارتند از :فشار مضاعف مراقبت و نانآوري ،تعصبات ناخودآگاه،

روشهاي سازماني قديمي/سنتي در محيط كار ،كمبود الگوها ،اعتماد بهنفس

و تفاوتي است كه از گذشته ميان زنان و مردان در فراگيري رشتههاي تحصيلي
( STEMعلوم ،فناوري ،مهندسي و رياضيات) وجود داشته است.

صنايع مصرفي

ميانگين كلي

انرژي

صنايع پايه و زيرساخت

ل و نقل
حم 

خدمات مالي و سرمايهگذاري

سالمت

فناوري ارتباطات و اطالعات

10

0

0

10

20

30

40

50

مشاركت باالي زنان 60

رسانه ،سرگرمي و اطالعات

خدمات حرفهاي

شكل شماره  :16اختالف دستمزد ناشي از شكاف جنسيتي و مشاركت زنان در صنايع مختلف

بيشترين اختالف دستمزد

60

50

40

30

20

تعداد پاسخدهندگان در رابطه با اختالف سطح دستمزد (به درصد)
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سهم كارمندان زنان (به درصد)
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شكل شماره  :17اهميت موانع برابري جنسيتي در كل صنايع
سهم پاسخدهندگاني كه به موانع موجود اشاره كردهاند به درصد

 %10هيچ مانعي وجود ندارد
 %6كافي نبودن مرخصيهاي زايمان

 %12نميدانيم

 %15عدم وجود برنامهاي براي ارتقاي استعداد و نقش رهبري براي زنان

 %17مسيرهاي شغلي نامشخص

 %23فشارهاي اجتماعي

 %31اعتماد بهنفس و اشتياق زنان

 %36عدم وجود افراد بااستعداد و واجدشرايطي كه به بازار كار وارد ميشوند

 %39عدم وجود الگوها

 %44عدم وجود تعادل ميان كار و زندگي

 %44تعصب ناخودآگاه ميان مديران
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از گذشته ،زنان نقش بزرگتري در حوزهي خدمات خصوصي مانند پرستاري بر

عهده داشتهاند .امروزه ،زنان همچنان ب ه طور متوسط ،سهم بيشتري از مشاغل

بدون دستمزد را در سراسر جهان انجام ميدهند -از كارهاي روزمره خانهداري

گرفته تا مراقبت از كودكان .ارزش اين كارها به بيش از  %20از توليد ناخالص

داخلي در بيشتر كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي ()OECD
ميرسد .بنابراين ،بسياري از كارفرمايان بر اين باورند كه عدم وجود تعادل ميان

كار و زندگي عامل بازدارنده مهمي بر سر راه مشاركت زنان در كار به شمار
ميآيد .به نظر ميرسد اين عامل بر همهي صنايع تاثير ميگذارد.

در حاليكه ،تقريبا در هم ه صنايع و مناطق جغرافيايي تغيير جهتي قابلتوجه

از حذف عمدي زنان در محيطهاي كار صورت گرفته است ،همچنان باورهاي

فرهنگياي وجود دارند كه باعث ميشوند تعصبات ناخودآگاهي بهوجود آيند.

از جمله ميتوان به اين تصورات اشاره كرد كه زنان موفق و كاردان از زيبايي

كمتري برخوردارند؛ يا عملكرد قدرتمند زنان نتيجهي تالش بيشتر است تا
مهارت بيشتر؛ و تصوراتي مبني بر اينكه زنان نسبت به شغل خود تعهد كمتري
دارند .افزونبر اين ،ب ه ويژه در سازمانهاي قديميتر و داراي اعتبار ،ساختارهاي

محيط كار كه در زمان گذشته طراحي شدهاند ،همچنان به طور ناخواسته به
نفع مردان هستند .افزون بر اين ،در طول تاريخ ،مشاركت كمتر زنان در بازار

كار موجب شده كه الگوهاي نسبتا كمتري براي آنها وجود داشته باشد تا
در صنايع مختلف از آنها پيروي كنند .پژوهشهايي كه در اياالت متحدهي

آمريكا ،انگلستان و آلمان انجام شدهاند ،نشان ميدهند كه زنان درك ضعيفي از

پستهاي ارشد دارند و ديدگاه روشني در اين باره ندارند كه چگونه پستهاي

رهبري و مديريتي ممكن است بتوانند به آنها در دستيابي به اهدافشان كمك

كند .اعتمادبهنفس و اشتياق زنان نيز مانع ديگري به شمار ميآيد .احتمال كمي
وجود دارد كه زنان شغلي عالي را با توجه به استرس و فشار آن كه عاملي

بازدارنده به شمار ميآيد ،بخواهند .يكي ديگر از موانعي كه اغلب به آن اشاره

ميشود ،كمبود زنان ماهر و با استعداد براي ورود به برخي رشتههاي خاص است،

ب ه ويژه ،در رشتههاي علوم ،فناوري ،مهندسي و رياضي ( )STEMكه زنان در
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حال حاضر تنها  %32از فارغالتحصيالن اين رشتهها را در سراسر جهان به خود

اختصاص ميدهند .در نهايت ،موقعيت هر صنعت تحت تاثير اين موضوع قرار

دارد كه آن صنعت در چه زماني براي آخرين بار تعادل جنسيتي خود را بهبود
بخشيده است .با در نظر گرفتن اينكه انتخاب شغل بهطور غيرمتناسبي متاثر از

تجربيات قبلي و تعصب است ،بهطور سنتي ،مشاغلي كه اغلب كاركنان آنها را

مردان تشكيل ميدهند ،سختتر زنان را جذب ميكنند.

در بيين هم ه صنايع ،تعصب ناخودآگاه در ميان مديران و عدم تعادل ميان كار

و زندگي ،مهمترين موانعي هستند كه بر سر راه يكپارچگي نيروي كار زنان در

سالهاي  2015تا  2020وجود دارند .نسبت كارفرماياني كه اين دو عامل را
بهعنوان دغدغههاي اصلي خود مطرح كردهاند ،برابر است ( % 44براي هر يك

از دو عامل مذكور) .حدود  %36از پاسخدهندگان نيز از در دسترس نبودن افراد
بااستعداد و واجد شرايط ابراز نگراني كردهاند ،به ويژه ،كارفرمايان در صنايع انرژي،

فناوري ارتباطات و اطالعات و حملو نقل .اين وضعيت در سطح پايين ورود زنان

به هر يك از حوزههاي مذكور در برآوردهاي صورتگرفته منعكس شده است

كه بهترتيب عبارت است از  %32 ،%24و  %28براي هر يك از حوزههاي مذكور
(شكل شماره  .)17حوزه فناوري ارتباطات و اطالعات اين مساله را بهعنوان مانع

اصلي خود در برقراري تعادل جنسيتي ميان نيروي كاري مطرح كرده است .در

صنايع پايه و زيرساخت نيز تعداد كمي از زنان در سطوح پايين اشتغال دارند ،ولي

پاسخدهندگان تاكيد كمتري بر واجد شرايط بودن استعدادهاي ورودي دارند و در
عوض ،تعصب ناخودآگاه مديران بهعنوان بزرگترين نگراني آنها مطرح شده

است .خدمات مالي و سرمايهگذاري و همچنين ،خدمات حرفهاي تاكيد بيشتري
را بر اشتياق و ايدهالگرايي خود زنان بهعنوان يك مانع جدي دارند ،بهطو ريكه

بخش خدمات حرفهاي آن را بهعنوان اصليترين عامل محدودكننده در راه بهبود

استعداد زنان به شمار ميآورد .عدم تعادل ميان كار و زندگي بهعنوان مانعي خاص
در صنايع مصرفي و خدمات مالي و سرمايهگذاري شناسايي شده است .برعكس،

بخشهاي معدودي به كمبود مرخصيهاي والدين به عنوان مشكل اصلي اشاره

كردهاند (جدول شماره .)15
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جدول شماره  :15اهميت موانع بر سر راه برابري جنسيتي در هر صنعت  /سهم پاسخدهندگان به درصد

PS
42
42
31
36
50
39
14
14
17
14
0
0

مانع

كلي
44
44
39
36
31
23
17
15
12
10
6
0

129

130

زنان و كار در انقالب صنعتي چهارم

با شكلگيري چهارمين انقالب صنعتي در صنايع و گروههاي شغلي مختلف،

نسبت كاركنان مرد و زن و وضعيت شكاف جنسيتي در صنايع دستخوش تغيير و

تحوالت عمدهاي ميشود .ازلحاظ ماهيتي ،بسياري از عوامل تغيير مورد انتظار

فعلي اين قابليت را دارند كه به كاهش شكاف جنسيتي در صنايع كمك كنند.

كارهاي منزل (خانهداري) را ميتوان بيشتر بهصورت خودكار درآورد تا بهاين

ترتيب ،مقداري از مسئوليتهاي فعلي زنان كمتر شده و اين امكان براي آنها

فراهم شود كه از استعداد و مهارتشان در اقتصاد رسمي سود جويند .تغيير
در نقش سنتي مردان در نيروي كار نيز موجب شكلگيري الگوي جديدي از

تقسيم كار ميشود .به همين ترتيب ،بسياري از پاسخدهندگان و ناظران صنايع

با اين موضوع موافقاند كه الگوي كار نياز به بازنگري دارد و الزم است از

رويكردي جامع (كلنگر) براي برنامهريزي نيروي كار استفاده شود .شكلدهي

به چشمانداز جديد و در حال توسعه كارهاي انعطافپذير ،فرصت بيسابقهاي را

براي ايجاد تعادل و تعديل نمودن شكاف جنسيتي مهيا ميكند ،به عنوان مثال،

ي مبتني بر بازده و نه بر اساس حضور
با ايجاد فرصت براي شركتها براي ارزياب 
فيزيكي افراد ،ميتوان راندمان كار را باال برد و هزينهها را كاهش داد .پيدايش

الگوهاي كاري انعطافپذير و ساير روندهاي مشابه ،در صورتي كه به درستي
مورد بهرهبرداري قرار گيرند ،ميتواند منجر به ايجاد محيطهاي كاري جديد با

تعادل جنسيتي بيشتر شود.

با اين وجود ،با توجه به تحوالت گستردهاي كه در الگوهاي كسب و كار در

حال رخ دادن هستند ،مشاغل جايگزين ميشوند و بازار كار جديدي از ميان

مدلهاي قديمي شكل ميگيرد .همچنين ،اين خطر وجود دارد كه اين روندها

و عوامل تغيير باعث تقويت يا بدتر شدن نابرابريهاي جنسيتي موجود شوند .در

آن سوي رو به افول بازار كار ،عوامل تغيير كه از سوي پاسخدهندگان شناسايي

شدهاند برخي خانوادههاي شغلي را كه بيشترين سهم كاركنان زن را دارند ،مانند

مشاغل اداري و دفتري ،و همچنين ،برخي از خانوادههاي شغلي كه بيشترين

شكاف جنسيتي را از گذشته تا به حال داشتهاند ،مانند بخشهاي توليد و ساخت
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را در سطح گستردهاي دستخوش تغيير و تحول ميكنند .از نقطهنظر استخدام

خالص -با تبديل تركيب جنسيتي فعلي در خانوادههاي شغلي مختلف (جدول

 )14به مشاغلي كه در بازهي زماني  2015تا  2020ايجاد ميشوند يا از بين
ميروند و در شكل شماره  6در بخش اول نشان داده شد -ميتوان دريافت بار

مشاغلي كه انتظار ميرود بهدليل تغييرات از بين بروند ،تقريبا بين زنان و مردان

برابر است 2/45 :ميليون ( )%48از كل مشاغلي كه پيشبينيشد ه از بين ميروند

( 5/1ميليون شغل) به زنان تعلق ميگيرند و  2/65ميليون ( )%52از آن به مردان
اختصاص دارد.

همين مساله ،خود ،نشاندهندهي افزايش شكافهاي جنسيتي در ميان نيروي

كار است ،بهطوريكه زنان سهم كمتري از نيروي كار را به خود اختصاص

ميدهند .بهطور مطلق ،در آينده نزديك ،حدود چهار ميليون از مردان شغلهاي
فعلي خود را از دست ميدهند و حدود  1/4ميليون از آنها شغل جديدي بهدست

ميآورند ،ب ه عبارت ديگر ،بهازاي هر سه شغل ازدسترفته ،يك شغل بهدست

ميآيد ،در حاليكه ،زنان  3ميليون شغل از دست ميدهند و تنها  0/55ميليون

شغل ب ه دست ميآورند ،ب ه عبارت ديگر ،ب ه ازاي هر  5شغل ازدسترفته ،يك

شغل بهدست ميآيد .با توجه به روند فعلي و پيشبينيهاي صورتگرفته ،مردان
بيش از  1/7ميليون شغل را در خانوادههاي شغلي ساخت ،توليد و استخراج از
دست خواهند داد ،ولي بيش از  600000شغل در حوزههاي معماري و مهندسي

ف جنسيتي در
و رايانه و رياضيات بهدست ميآورند .در صورتيكه نسبت شكا 

سالهاي  2015تا  2020ثابت بماند ،زنان تنها  0/37ميليون شغل در اين دو
ش از  100000شغل در
خانوادهي شغلي مردساالر از دست ميدهند ولي كمي بي 

حوزههاي معماري و مهندسي و رايانه و رياضيات بهدست ميآورند -حدودا ،به

ازاي هر  4شغل ازدسترفته براي مردان ،يك شغل جديد در حوزههاي علوم،

فناوري ،مهندسي و رياضيات ( )STEMايجاد ميشود ،ولي اين نسبت براي زنان

تنها يك شغل جديد در حوزههاي علوم ،فناوري ،مهندسي و رياضيات ()STEM

بهازاي هر  20شغل ازدسترفته براي زنان خواهد بود.
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 %17حمايت از يكپارچهسازي زنان با زنجيرهي ارزش

 %19مسيرهاي كاري و ساختار پرداخت (حقوق و دستمزد) شفاف

 %28پيشنهاد و حمايت از مشاغل انعطافپذير

 %29ايجاد آگاهي از مزاياي موجود در بين مديران

 %30نشان دادن تعهد مديريت

 %32آموزش مديريت و پيشرفت به زنان

 %33هدفگذاري و اقدام براي پيشرفت

 %38بهبود تعادل ميان كار و زندگي

شكل شماره  :18اهميت راهبردهاي يكپارچهسازي نيروي كار زنان در همه صنايع
سهم پاسخدهندگان به درصد
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نتيج ه واضح است .اگر روندهاي فعلي شكاف جنسيتي در صنايع به همين ترتيب

باقي بمانند و تغيير و تحول بازار كار بهسوي موقعيتهاي شغلي جديد و در حال
توسعه در حوزههاي رايانه ،فناوري و ساير حوزههاي مرتبط با مهندسي همچنان

از سرعت ورود زنان به اين نوع مشاغل سريعتر باشد ،زنان در معرض ريسك از

دست دادن بهترين فرصتهاي شغلي آتي قرار خواهند گرفت ،در حاليكه در

مقايسه با شرايط فعلي ،فرآيندهاي استخدام براي شركتها بهدليل محدوديت
متقاضيان بسيار بدتر ميشود و تنوع در داخل سازمان كاهش مييابد.

با اينوجود ،اطالعات ما شامل برخي نشانههاي اميدواركننده مبتني بر آن است

كه روندهاي فعلي الزاما ادامه پيدا نخواهند كرد .در حاليكه خانوادههاي شغلياي
كه بهطور سنتي مردساالر هستند ،از اهميت و كاربردهاي جديدي در صنايعي
برخوردار ميشوند كه قبال پستهاي مشابه محدودي را در خود جاي ميدادند

ولي سابقهي خوبي در زمينه استخدام ،حفظ و ارتقاي زنان بااستعداد داشتند،

فرهنگ فعلي ميتواند تالشهاي آتي در زمينه استخدام را بهسوي پستهاي

ن وجود ،تالشهاي هدفمند بيشتري نيز ممكن است
جديد هدايت كند .با اي 

براي تامين استعدادهاي موجود و شناسايي شكافهاي جنسيتي مورد نياز باشند.
با افزايش تقاضا براي استعدادها و مهارتهاي جديد در حوزههاي معماري،
مهندسي ،رايانه و رياضيات -كه تعادل جنسيتي ضعيفي دارند -دولتها ،افراد

و شركتها نياز خواهند داشت كه از روند صحيح آموزش ،استخدام و ارتقاي
مجموع ه استعدادهاي زنان و مردان اطمينان حاصل كنند.

رويكردهاي موجود براي ارتقاي استعدادهاي زنان

يافتههاي اين گزارش تاييد ميكنند كه هدف قرار دادن استعدادهاي زنان،

راهبردي است كه مشخصا از ويژگيهاي شركتهايي به شمار ميآيد كه
برنامهريزي براي نيروي كار آتي و مديريت تغيير را در اولويت قرار ميدهند

و اطمينان دارند كه در جريان آمادگي براي تغييرات گسترده در مسير صحيحي
قرار دارند.
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به منظور بهرهبرداري مناسب از مزاياي تنوع جنسيتي ،شركتها بايد رويكردهاي

كلنگرانهاي را در پيش گيرند و كار را از ابتدا با كيفيت مناسبي آغاز كنند .تجربه
نشان داده است كه مديريت فعاالنهي استعدادها بهجاي تعهد غيرفعاالنه بازده

بهتري دارد .در حالي كه برخي از تغيير و تحوالت در روشهاي شركتها و
سياستهاي عمومي ممكن است مستلزم تطبيق كوتاهمدت خانوادههاي مشاغل،

شركتها و بخش خصوصي شود ،ولي در بلندمدت ،توسعهي فرصتها براي
ت كشورها را
زنان اين پتانسيل را دارد كه اقتصاد ،جوامع و نسبت اشتغال جمعي 

بهطور كلي تغيير دهد.

توجه به اين نكته مهم است كه اين تغيير و تحوالت ب ه صورت مجموعه اقداماتي

كه ممكن است هر يك بهطور مستقل نتيجهاي ب ه همراه داشته باشند ،عمل

نميكنند .به عنوان مثال ،انعطافپذيري در محل كار ب ه تنهايي براي تضمين

بهبود برابري جنسيتي كافي نيست و بايد با مجموعه جامعي از اولويتها و
تعهدات بلندمدت ،و همچنين ،درك عميقي از سازمان ،صنعت ،بستر فرهنگي،
فرهنگ سازماني و سياستهاي محلي همراه شود.

مجمع جهاني اقتصاد در مجموعهي روشهاي موفق برای حركت به سوي

برابری جنسیتی ،اطالعاتي را درباره روشهايي گردآوري كرده است كه بهطور

موفقيتآميزي در شركتهايپيشرو در سراسر جهان به منظور از بين بردن شكاف

جنسيتي در سطح شركتها ،زنجيرهي تامين شركتها و جوامع پيراموني مورد

استفاده قرار گرفتهاند .اين مجموعه شش بُعد را پيشنهاد ميكند كه تالشهاي
انجام شده براي برابر جنسيتي سازمان بايد بر محور آنها متمركز شود.

•ارزيابي و هدفگذاري :توجه به اهداف قابلدستيابي در فرآيند استخدام
و هدفگذاري در هم ه سطوح ،بههمراه يك مكانيسم پاسخگويي مناسب،

بسيار ضروري هستند .ايجاد يك پايگاه اطالعاتي مجزا ميتواند به ارزيابي

داليل عد م تعادلهاي جنسيتي و پيگيري پيشرفت كمك كند .ايجاد
گروههاي شفاف حقوق و دستمزد براي پيگيري و شناسايي اختالف دستمزد

زنان و مردان نيز از جمله ابزارهاي مفيد ديگر براي درك وضعيت موجود
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در سازمانها هستند.

•هدايت و آموزش :شركتها از برنامههايي كه راهكارهايي كه ارزش
تنوع جنسيتي (ب ه عنوان فرهنگي نهفته) را در سازمان ترويج ميدهند و

روش مديريت نيروي كاري متنوعتر و چگونگي جذب ،حفظ و ارتقاي

استعدادهاي زنان را مشخص ميكنند ،بهرهمند ميشوند .اين برنامههاي

آموزشي ،هم براي مردان و هم براي زنان ،ميتوانند به شكلگيري بستر

وسيعتري از كاركنان و مديريت بهتر زنان كمك كنند .افزون بر اين،
بسياري از شركتها برنامههاي رسمي براي هدايت زناني كه در جستجوي

پستهاي مديريتي هستند ،دارند ،هر چند دريافتهاند كه زنان با توانايي باال،

از حمايت مالي و آموزش مناسب براي احراز پستهاي اجرايي برخوردار

نيستند .تغيير عملكرد منابع انساني در سطحي فراتر از تمركز بر سيستمها

و امور اداري و توسع ه و آموزش استعدادها ميتواند عالوهبر مديريت بهتر

استعدادها ،به شناسايي برخي موانع خاص موجود بر سر راه زنان كمك كند.

•آگاهي و پاسخگويي :تمركز بسياري از شركتها بر ايجاد آگاهي نشان
ميدهد كه برنامهي تغيير همچنان نيازمند پيشرفت است .پاسخگويي

مديريت ارشد و شفافيت مسيرهاي شغلي و فرصتهاي موجود روشهاي
موثري به شمار ميآيند .اطمينان از اينكه سياستها ،فرآيندها ،سيستمها و

ابزارهاي مديريتي نميتوانند تبعيضهاي جنسيتي را مهار كنند ،همچنين،
افزايش آگاهي از تعصبات ناخودآگاه نيز ميتواند جريان رهبري فراگير را

محسوستر كند.

•محيط كاري و تعادل ميان كار و زندگي :در اغلب موارد ،زنان وظيفه
مراقبت از كودكان و سالمندان را در بيشتر كشورها بر عهده دارند .اطمينان

از اعطاي دورههاي مرخصي كافي و مناسب براي مراقبت از كودكان (از

جمله ،مرخصي زايمان) و توسعه دستورالعملهايي براي اجراي سياستهاي
ايجاد تعادل ميان كار و زندگي و راهنمايي زناني كه شرايط متفاوتي را

تجربه ميكنند ،راهكارهاي مهمي براي اطمينان از پيشرفت كاري مداوم و

رسيدن به مقامهاي مديريتي بهشمار ميآيند .براي آن دسته از شركتها كه
از گذشته تا حال نيز به والدين مرخصي ،ساعات كاري انعطافپذير و ساير
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جدول شماره  :16اهميت راهبردهايي كه براي يكپارچگي نيروي كار زنان در هر
صنعت مورد استفاده قرار ميگيرند / .سهم پاسخدهندگان به درصد
اعطاي يارانه براي مراقبت از سالمندان

تالش براي ايجاد مسئوليتهاي اجتماعي و انساندوستانه

حمايت از بازگشت و يكپارچه شدن والدين پس از مرخصي

ترويج برابري جنسيتي بهكمك توسعهي مشتريان

ارايهي مرخصي به والدين (مرخصي زايمان)

اعطاي يارانه براي مراقبت از كودكان

ايجاد انگيزه و پاسخگويي

بدون راهبرد

نميدانيم

حمايت از يكپارچهسازي زنان با زنجيرهي ارزش

مسيرهاي كاري و ساختارهاي حقوق و دستمزد شفاف

پيشنهاد و حمايت از كار انعطافپذير

ايجاد آگاهي از مزاياي موجود در بين مديران

نشان دادن تعهد مديريت

آموزش توسعه و مديريت به زنان

تعيين اهداف و ارزيابي پيشرفت

افزايش تعادل ميان كار و زندگي
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برنامههاي ايجاد تعادل ميان كار و زندگي را ارايه ميدهند ،گامهاي بعدي
به تسريع و پذيرش اين اقدامات از سوي كارمندان زن و مرد وابسته است.

•رهبري و تعهد شركت :روشهاي مديريتي و رهبري مشهود توسط
مدير اجرايي و مديريت ارشد يكي از مهمترين اهرمهاي پيشرفت براي

حمايت از زنان در سطح مديريت و دستيابي به تنوع جنسيتي در بستر

سازماني بهشمار ميآيد .اين مساله شامل اقدامات محسوس و نمادين از

سوي مديران ارشد و در بسياري از موارد ،ايجاد پست يا دپارتماني براي

هدايت تالشهايي است كه در راستاي بهبود اين تنوع انجام ميشود.

داشتن ارتباطات پيوسته توسط مديريت ارشد در زمينهي برابري جنسيتي
نيز براي دستيابي به اين هدف بسيار حياتي است.

•مسئوليت فراسازماني :بسياري شركتها از فرصت تاثيرگذاري

عوامل خارجي در كنار زنجيرهي ارزش خود بهره ميگيرند ،كه از جمله

ميتوان به ارايهي آموزشهاي مربوط به تنوع جنسيتي به تامينكنندگان،

توزيعكنندگان و شركاء و ارايهي برنامههاي آموزشي براي حمايت از كسب

و كارهايي تحت مالكيت زنان در زنجيرهي ارزش سازمانها اشاره كرد.

همچنين ،تاثير عوامل خارجي را ميتوان با اطمينان از عدم تبعيض جنسيتي
در تبليغات ،مشاركت دختران و زنان جوان در مسيرهاي كاري ممكن و

توسعهي مشاركت آنها در فعاليتهاي بخش دولتي و جامعهي مدني كه بر
برابري جنسيتي متمركز هستند ،مورد بهرهبرداري قرار داد.

افزونبر چالشها و روشهاي شركتهاي منفرد ،واضح است كه چالشهاي

كلي و خاصي در زمينهي شكاف جنسيتي در صنايع مختلف وجود دارد .اين

حوزه ،آماده همكاريهاي بينصنعتي و همچنين ،مشاركتهاي عمومي-
خصوصي بهينه بهشمار ميآيد ،تا از اين طريق بتوان تعادلي را بين منافع

كسب و كارها و عموم برقرار ك رد .در حال حاضر ،چنين همكاريها و

مشاركتهايي نسبتا كم هستند ولي آزمايشهاي در حال پيشرفتي وجود

دارند كه نشان ميدهند ميتوان بهكمك چنين روشهايي به بهرهوري
بيشتر كسب و كارها مشاغل افزود و نتايج اجتماعي آنها را نيز بهبود بخشيد.
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بستر اخالقي مربوط به برابري جنسيتي ،تا حد زيادي ،تامين شده است .ابعاد
تجاري و اقتصادي آن نيز به نحو روزافزوني بهتر درك شده است .امروزه،

چهارمين انقالب صنعتي فرصت بيسابقهاي براي مشاركت برابر زنان در بازار

كار فراهم آورده و بخشهاي اقتصادي براي تغييرات پيش رو بيش از پيش آماده

ميشوند.
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كادر شماره  :3پيشبيني آيندهي مشاغل :سرمايهي انساني و

ت و گاز
برابري جنسيتي در صنايع نف 

در بسياري از صنايع ،زمينه رو به رشدي براي همكاري در زمينه شناسايي

چالشهاي موجود در زمينه استعدادها وجود دارد تا رقابت .براي مثال،

ت و گاز
چالشهاي زيادي كه در حوزهي سرمايههاي انساني در بخش نف 

وجود دارند ،ب ه طور مستقيم با ماهيت چرخشي صنعت مرتبط هستند و ساير

چالشها ،به ويژه ،آنهايي كه افقهاي بلندمدت را تحت تاثير قرار ميدهند ،با
كمبود كاركنان واجد شرايط ،كمبود كاركنان باتجربه جهت استخدام ميانمدت

و نياز به ارتقاي نوآوري در فناوري مربوط ميشوند .در بلندمدت ،صنعت نفت

و گاز به طور گستردهاي با موانعي بر سر راه استخدام مهندسان فني آماده
بهكار و همچنين ،توسعه ،جذب و حفظ زنان مواجه است .براي تامين نياز
روزافزون جهان به انرژي و در عين حال ،بهبود فرصتها براي جوانان و زنان

در بازارهاي در حال توسعه ،رهبران حوزه نفتو گاز قصد دارند بهطور جمعي
اين چالشها را شناسايي كنند.

با توجه به نياز بلندمدت به استعدادهاي جديد و كمبود مهارتهاي مورد نياز

در صنعت ،پروژهي صنعت مجمع جهاني اقتصاد قصد دارد معيارهاي تقاضا-

محوري را براي موسسات آموزشي كه با شركتهاي پيشرو در اين بخش

كار ميكنند ،طراحي كند .نخستين هدف ،راهاندازي يك برنامهي آموزشي

استاندارد و مورد تاييد صنعت است كه هدف آن برطرف كردن كمبود موجود در

آموزش مهندسان نفت در مناطق جغرافيايي مختلف است .اين برنامه آموزشي
نه تنها بر اطالعات پايه مهندسي مانند رياضيات و زمينشناسي تمركز دارد،

بلكه بر مهارتهاي غيرمهندسي مانند مديريت پروژه ،امور مالي و ارتباطات

نيز ميپردازد .بهمنظور اولويتبندي برخي مناطق يا كشورهاي مشخص،

ديدگاههاي پروژه مجمع جهاني اقتصاد براي شناسايي كمبود مهارتهاي

مهمي كه مبتني بر نيازهاي اين صنعت هستند ،مورد استفاده قرار خواهند
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گرفت .در مرحلهي بعد ،مجمع جهاني اقتصاد نقش يك تسهيلكننده را

ايفا كرده و اين صنعت و دانشگاهها و وزارتخانههاي مربوطه را دستيابي به

ديدگاهي مشترك با يكديگر مرتبط ميكند.

تحليلهاي مجمع جهاني اقتصاد نشان ميدهند كه صنعت نفتو گاز ،با وجود

تالشهاي مداوم در حوزه تنوع جنسيتي ،همچنان با كمبودهايي مواجه است،
در حاليكه مشاركت زنان در نيروي كار همچنان از ساير صنايع اصلي عقبتر
است .براي افزايش تالش در جهت رفع كمبودهاي دائمي در زمينه استفاده
از استعدادها در صنعت نفت و گاز ،بازيگران اصلي صنعت نيز دست به دست

هم دادهاند تا بهصورت جمعي عوامل زمينهاي و خاص اين صنعت را كه با اين

كمبودها ارتباط دارند ،شناسايي كنند .در كنار تمايل مشهود بسياري از فعاالن
اين بخش براي ايجاد نيروي كاري با تنوع جنسيتي بيشتر ،مصاحبههايي كه

با مديران صنعت نفت و گاز انجام شده ،نشان ميدهد كه آنها معتقداند كه

بهره بردن از پتانسيل عظيم استعدادهاي موجود يكي از اهداف كاري بسيار
مهم و تعيينكننده بهشمار ميآيد .كمبود مهارتهاي مورد نياز و بازنشستگي

روزافزون مهندسان باتجربه و كارشناسان فني بااستعداد كه در حال حاضر در

نيروي كار صنعت نفت و گاز در حال وقوع است بدين معني است كه در اين

صنعت نياز بسيار زيادي به جستجو براي يافتن منابع ديگري براي تامين

استعداد و دانش مورد نظر وجود دارد.

اين گروه بهطور ويژه ،اطالعات موجود در خصوص شكافهاي جنسيتي در

سطوح ارشد ،متوسط ،پايه/پايين ،مدير عامل و هيات مديره را مورد بررسي
قرار داده است .در حال حاضر ،فراخواني با هدف بيان ديدگا ه اين گروه و

نشان دادن روشهايي كه بازيگران اصلي براي بهبود شرايط برابري جنسيتي
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انجام خواهند داد ،در حال شكلگيري است .اين فراخوان شامل مجموعهاي

از راهكارها است كه به تقويت تالشهاي صنعت در راستاي بهبود برابري

جنسيتي كمك ميكند ،از جمله ميتوان به ايجاد اطمينان از رهبري مشهود

در رابطه با برابري جنسيتي ،تعهد سازماني در همهي سطوح ،ترويج استخدام

با در نظر گرفتن برابري جنسيتي ،سياستهاي حفظ و ارتقاي نيرو و طراحي

اهداف چالشبرانگيز ولي دستيافتني در حوزهي تنوع جنسيتي اشاره كرد.
اين فراخوان همچنين نقش سكوي پرتابي را براي كمك به رهبران كسب و

كارهاي وابسته به صنعت نفت و گاز ،شركتهاي آنها و مالكان و سهامداران
اين مشاغل در سراسر جهان براي شناسايي عواملي كه در شكاف جنسيتي

نفت و گاز همچنين ،شركتها را
موثر هستند ،ايفا ميكند .اعضاي جامعهي 

براي به اشتراكگذاري بهترين روشهاي خود تشويق ميكنند تا فرصتي براي

پادگيري و سود جستن از مداخالت موفق به نفع كل اين صنعت ايجاد شود.

اين پروژهي آزمايشي به مكانيسمهاي مشتركي اشاره ميكند كه ميتوانند در

صنايع ديگر و در فرآيند مشاركت با دولتها و موسسات آموزشي نيز كاربرد

داشته باشند.
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