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روهندهاي کالن مؤثر بر آینده کار



تغییرات جمعیتی؛

هنرخ رشد جمعیت جواهنان و سالمندان-

هنیروي کار آینده-

روهندهاي مهاجرتی-

کاهش هنرخ جمعیت جواهنان و رشد هنرخ جمعیت سالمندان-

کاهش هنرخ مشارکت جواهنان در هنیروي کار-



هنیروي کار آینده

)هنیروي کار هزاره(-1

رویکردهاي جدید، اهنتظارات و روش هاي کار-

 هنسلZ به بعد1980متولد سال هاي

 یادگیري و یاددهی مطابق با سلیقه

 مشارکتیهنسل فناوري هاي اجتماعی و



کارکنان آینده؛ -2
درصد هنیروي کارZ75کارکنان هنسل هزاره یا هنسل ■
و هنسل هاي سنتی قبلXاشتغال این هنسل به کار همزمان با هنسل ■
ضرورت تطبیق هنسل هاي قبلی کار با هنسل هزاره■
هاNeetافزایش بیکاري جواهنان و فارغ التحصیالن و■
داهنشیوفراگیرکارکنان■
سالیقبامطابقیادگیري■
آموزشجايبهیادگیري■

اشکال هنوین کار

o مشاغل غیر استاهندارد(N.S.E)
oمشاغل داوطلباهنه

oمشاغل پاره وقت و موقت

oخوداشتغالی

oمشاغل سبز

کارکنان آینده



دردتواهننمیآناساسبرکهبودهپذیراهنعطافکارمحیطیکداراي
.کنندکارمکاهنیوزمانهر

ده،شتعیینپیشازشغلیمسیریکومعینوظایفداشتنبجاي
.هنمایندتعریفوترسیمراخودشغلیمسیرهايمی تواهنند

اشتراكبهواقعیزماندرشفاف،وبازصورتبهراداخلیاطالعات
.می گذارهند

یکرهبرانبهتبدیلمدیر،بههنیازبدونکهدارهندرافرصتاین
.شوهندسازمان

باطارتوهمکاريیکدیگرباجدید،هايفناوريوهاروشازاستفادهبا
.هنمایندمیبرقرار

یادگیرهندهکارکنان"سمتبه"داهنشکارکنان"ازراخودوضعیت"
.اهنددادهتغییر

Digital workers 
Click workers
Crowd workers
Delivery workers
Micro workers

شیوه هاي 
جدید کار

محیط کار و شیوه هاي هنوین کار



کشورهايازمهاجرتروهندافزایش-

مهاجرفرست

بجايموقتکارهنیرويمهاجرتافزایش-

دائمیمهاجرت

مهمدالیلازهواییوآبتغییرات-

مهاجرت

روهندهاي مهاجرتی هنوین



فناوري ها؛ تغییر وضعیت به سمت داده هاي اهنبوه و اینترهنتی

)Cloud Computing(ابريتغییر جهت به سمت رایاهنش ■

)Collaboration Platforms(مشتركفرمهاي همکاري پلت■

)Big Data(هاي اطالعاتی بزرگ                      پایگاه■

)Internet of Things(اشیاءاینترهنت ■

)Artificial Intelligence(اختصاصی     هوش مصنوعی، هوش مصنوعی■

)Robot Workers(ربات هاي کارگر                                   ■

حکمراهنی هوشمندمولفه هاي



تغییرات تکنولوژیک هنوین

جدید شکل گرفته توسط تکنولوژي و وب رفتارهاي

دروبطریقازجهانسراسربااتصالها،سایتوبها،سایتدراطالعاتگذارياشتراكبهوجستجو

ثاهنیهازکمتر

New Behaviors Shaped by Social & the Web

اهنقالب صنعتی چهارم



پویایی کار؛ کار در هر زمان، از هر مکان

طریقازکارياطالعاتاهنواعبهدسترسی

هوشمندتلفن هاي

مکاهنیوزمانهردرحرکتحیندرکار

هايفناوريوابريرایاهنشسمتبهجهتتغییر

مشترك

Mobility
Work any time, anywhere  & any Device

پویایی کار



سبزتراقتصاديبهاقتصادتبدیل

هناپذیرتجدیداهنرژیهايهايبخشمشاغلکاهش

سبزمشاغلایجاد

اشتغالخالصتغییر

)محیط زیست و اقتصاد سبز(تغییرات آب و هوایی 



تواهنایی اهنجام کسب و کار در سراسر جهان بدون توجه به مرزها

ملیظهور سازماهنهاي فرا

 مرزيظهور هنیروي کار فرا

تغییر سیستم هاي حمایتی هنیروي کار

تغییرات و پیامدهاي جهاهنی شدن



)ادامه(تغییرات و پیامدهاي جهاهنی شدن؛■
چند پاره شدن زهنجیره ارزش■

)Fragmentation(تولیديتکه تکه شدن فرایندهاي ■

)Outsourcing(برون سپاري محصوالت ■

)No Boundaries(کارتغییر مرزهاي کسب و ■

)Global Supply Chain(جهاهنیایجاد زهنجیره هاي ارزش ■

)Non Firm Production(تولیدات بدون بنگاه ■

)  Crowd Working( ) جمع سپاري(تولید و کار جمعی ■

روهندهاي کالن موثر بر آینده مشاغل



هنبرد استعدادها ■

هنگهداريوجذببرايدائمیکمپینتشکیلواستعدادهاهنبردازعبور■

استعدادها

رقابتیمزیتکسببامساوياستعدادهاجذبدرپیروزي■

مغزهاجذبومغزهافراربحث■

مقصدکارهايوکسببهخودموطندراستعدادهاخدمت■

مدیریت استعدادها



سیستم هاي آموزشی آینده

یادگیريبهآموزشازعبور•

العمرمادامورسمیغیریادگیريرواج•

سنتیآموزشیهايسیستمتحول•

یريیادگهايسیستمرسمیبرهنامهاساسبرهنههنیازاساسبریادگیري•
)مهارتبرتمرکز(

)Employability(پذیرياشتغالمفهوم•

وسعتبهايجامعهتاهنفرهدوجمعیاز(یادگیريجوامعگیريشکل•
)هاMOOCوهاOERباغلبهجهان



هوشمندآموزشیسیستم هاي 

يیادگیراصلیهايمحملاجتماعیهايشبکهوهمکاريمشتركهايپلتفرم•

اراییکافزایشوآموزشیعدالتبرقراريمنظوربهیادگیريهايپلتفرمایجاد•

)شبکه هادر(یادگیريغالبهنظریهپیوهندگرایی•

گرتسهیلهنقشدراستادومعلم•



بازارازهايهنیبرمنطبقهاشایستگیبرتمرکزوهاشایستگیهنظامدربازهنگري.1

جدیدکار

جدیدکاربازارهنیازهايباتطابقجهتدرکارهنیرويبازآموزي-2

هايسیستمازخارجرسمیغیریادگیريوهاآموزششناختنرسمیتبه-3

یادگیري-یاددهیهايشیوهبهبخشیتنوعهنتیجهدرورسمیآموزش

اهنطباقبرايداهنشگاههاجملهازآموزشیهايسیستمدرالزماهنعطافایجاد-4

کاربازارمتحولهنیازهايبایادگیري-یاددهیفرایندهاي

بازهنگري در ارتباط بین آموزش و دهنیاي متغیر کار



رهنامه هايبتطابقجهتدرداهنشگاه هاخصوصاآموزشیهايسیستمبیشتراستقالل-1

منطقه ايتوسعههنیازهايوکاربازارمتحولهنیازهايبایادگیري-یاددهی

دراجتماعیهايشبکهوهمکاريمشتركهايپلتفرمتوسعهبرايبسترسازي-2

یادگیريوکاروکسب

پذیراهنعطافوالعمر،بازمادامیادگیريهايسیستمتوسعه-3

کشورداخلدراستعدادهاهنگهداريوحفظجذب،شناسایی،برايریزيبرهنامه-4

وکاربازاربینپیوهنداساسیراهبردبعنوانیادگیريجوامعتوسعهوساخت-5

عالیآموزش

و اهنعطاف پذیر یادگیري مادام العمر



هاي اصلی تغییر در جهان کارپیشران

هاي فناوريپیشرفت

 تغییرات اقلیمی

 تحوالت جمعیتی

شدن جهاهنی

19-تحوالت غیرمترقبه ماهنند کووید



اهنقالب چهارم صنعتی و حکمراهنی هوشمند
تعامل مجموعه اي از فناوري هاي خارق العاده و در دسترس بودن روزافزون آن ها–
کالن داده ها –
هوش مصنوعی و رباتیک–
چاپ سه بعدي–
اینترهنت اشیا–
فناوري هاي عصبی–
زیست فناوري ها–
واقعیت افزوده مجازي–
محاسبات کواهنتومی–



:چالش ها

هنوینفناوري هاياثربرمشاغلبرخیتغییرورفتنبیناز

ایاالتدرکارگرانازدرصد47پذیرفت،صورت2015سالدرکهپیش بینییکاساسبر
.هستندمواجهاتوماسیونباخودشغل هايشدنجایگزینمخاطرهباآمریکامتحده

درمشاغلدرصد56آتیسال20طیشد،اهنجام2016سالدرکهبرآوردياساسبر
.می شوهندروبرواتوماسیونباشدنجایگزینخطرباآسه آنگروهکشورهاي

توسعهحالدرکشورهايدرمشاغلسومدو،2016سالدرجهاهنیباهنکبرآوردهاياساسبر
.هستنداتوماسیونباجایگزینیمعرضدر

فرصت هاچالش ها و 



چالش ها و فرصت ها
:فرصت ها

اهنتقالیدورهایندرکهکساهنیاستممکناماهنمودخواهندایجادراجدیديمشاغلفناوري هااین
بهره مندجدیدشغلیفرصت هايازتاهنباشندمجهزکافیاهندازهبهمی دهنددستازراخودمشاغل
.گردهند

آن هاارتقاومهارت هاهنمودنهنگامبه

نندککارزماهنیچهدرو)مکاهنیچهدر(کجاکهاینمورددرافراداهنتخابدامنهفناوريپیشرفت هاي
.می دهندتوسعهرا

هنمایندایجادکیفی تروبهترمشاغلیکهدارهندراقابلیتاینفناوري ها.



بهغالاشتبرايمنفیومثبتاثراتتوامانپایداروکربنکماقتصادیکبهگذر

.داردهمراه

درودبخواهدرشدبهروکربنکمصنایعوخدماتدربازدهیواشتغالکلی،طوربه

.شدخواهنداهنقباضیارکوددچارگرامنابعواهنرژيهايبخشکهحالی

ازنجهادراشتغالخالصمیزانکهدهندمیهنشانگرفتهصورتمطالعاتازتعدادي

.بودخواهد2030سالتا)اضافیاشتغالمیلیون60تا15یا(درصد2تا 0.5

تغییرات اقلیمی و جهان کار 



:شدخواهدمتاثرطریق2بهاشتغالمفهومیدیدگاهیکاز

برايبیشترتقاضايبهمنجرسبزهايزیرساختوخدماتمحصوالت،گسترش-1

دیديجمشاغلوسیلهبدینوشدخواهداقتصادهايبخشازبسیاريدرکارهنیروي

کهاستدستاینازايهنموهنهپذیرتجدیدهاياهنرژيبخش.شدخواهندایجاد

قطبویافتايمالحظهقابلافزایشاخیرسالیانطیدرآنبهمربوطاشتغال

.رسیدجهاندر2015سالدرشغلمیلیون 8.1بهبرآوردها

تغییرات محیطی



الت،محصووشدخواهندجایگزینتغییراتاینهنتیجهدرموجودمشاغلازبرخی.2

به.دهنموخواهندایجادراکمترآلودگیباوکربنکمکارآمدتر،هايفناوريوخدمات

احتراقتورموتولیدتبدیلریل،بهکامیونبرمبتنیهنقلوحملتبدیل:مثالطور

.بهسازيوبازیافتبهزبالهدفنمحلتبدیلبرقی،هنقلیهوسیلهتولیدبهداخلی

تغییرات مشاغل



منبع مشاغل آینده

سبزمشاغل

مراقبتاقتصاد

گیگاقتصاد

روستاییاقتصاد

جهاهنیعرضهزهنجیره هاي

رباتیک



شاملرازیررکن3کههنموداتخاذکارآیندهبرايمحوراهنسانرویکردیکگزارشاین

:گردید

هنوینمهارت هايوافرادهايقابلیتبرگذاريسرمایهافزایش-1

کارهنهادهايبرگذاريسرمایهافزایش-2

پایداروشایستهکاربرگذاريسرمایهافزایش-3

گزارش کمیسیون جهاهنی آینده کار



گزارش کمیسیون جهاهنی آینده کار
عهتوسبرومی دهدپیشنهادکارآیندهبرايرامحوراهنسانرویکردیکمذکورگزارش

ارتقايبرامادام العمریادگیريوجواهنانازحمایت.داردتمرکزهنیازمورداهنساهنیقابلیت هاي

.استگرفتهقرارتاکیدموردگزارشایندرکاربازارهنیازهايباهمگامیومهارت ها

ودمی پردازآیندههنسل هايبراياجتماعیقراردادیکارائهچشم اهندازبهشدهیادگزارش

.می هنمایدتاکیداجتماعیگفتگويتقویتوهنهاديقابلیت هايتوسعهبر

وکارگرانهمهبرايکارحمایت هايبرقراريازاطمینانکار،بنیادینحقوقتضمین

گزارشردرویکمولفه هايدیگرازشایستهکاربهدستیابیبرايفناوريفعاالهنهمدیریت

.هستندمذکور



ي گزارش کمیسیون جهاهنی آینده کارتوصیه ها

رايبمکفیدستمزدکارگران،بنیادینحقوقازکهکارجامعتضمینضرورت
.کندحمایتایمنکارمحیطوکارساعاتمعینحدودزهندگی،

هايهنیازازکهسالمنديتاتولدهنگامازشدهضماهنتاجتماعیحمایت هايایجاد
.کندحمایتزهندگیچرخهطولدرافراد
هنوینمهارت هايارتقامنظوربهمادام العمریادگیريبرايالزمبسترایجاد

)سختوهنرممهارت هاي(
شایستهکارتقویتبرايفناوريتحوالتمدیریت



سرمایه گذاري بیشتر بر اقتصادهاي سالمت و مراقبت، سبز و روستایی

تدوین یک دستور کار تحول گرا و قابل اهندازه گیري

شکل دهی مجدد به مشوق هاي کسب و کار

گزارش کمیسیون جهاهنی آینده کارتوصیه هاي



هاگفتگوي اجتماعی براي مواجهه با بحران

:استپیچیدههايوضعیتمدیریتبرايکلیديابزاریکدلیل3بهاجتماعیگفتگوي

براياهاستراتژيوهاسیاستطراحیکیفیتجاهنبه،سهارکانبیناطالعاتتبادلطریقاز-1

داد،ارتقاتوانمیراشرایطبهبودوبحرانبهپاسخ

دوجوبهرامذکورهاياستراتژيوهاسیاستبهتعهدوتعلقاحساساجتماعیگفتگوي-2

وهنمود،خواهدهموارراهاآنموثروسریعاجرايمسیراینوآوردخواهد

هنسجاماوکندمیکمکاختالفاتبرغلبهبرايهنیازمورداعتمادایجادبهاجتماعیگفتگوي-3

.هنمایدمیتقویترامقاومتوپذیرياهنعطافاجتماعی،



اپیدمی-رویکردهاي پسا

New Normal? Better Normal!

میشاملرااستیصالوهناامیديفرديجنبهعمدتاًشایستهکارهايکاستیماهنیفستپیشتر -

.استشدهاجتماعیجمعیفاجعهبههاآنتبدیلوتجمیعباعث19-کویدبالياماشد

واپیدمیتوسطشدهبرجستههايهناعدالتیبهکهکارآیندهیکساختن

بپردازدجمعیتیودیجیتالیاقلیمی،هايچالشبهتوامان.



تقسیم کار تخصصی و منطقه اي بین مراکزآموزش مهارتی

هنقشه راه تطبیق آموزش هاي مهارتی با هنیاز بازارکار-طرح آمایش سرزمینی

بررسی دقیق هنیازمندیهاي شغلی و مهارتی بازار کار کشور

شکل گیري هنظام جامع اطالعات بازار کار

اصالح الگوي کسب درآمد مراکز آموزش مهارتی در کشور

طرح جامع بازهنگري اقتصاد آموزش هاي در کشور

استقرار هنظام آموزش هاي مهارتی یکپارچه در کشور

طرح حکمراهنی هوشمند

بازهنگري هنظام حقوق و دستمزد، ارتقاء و پیشرفت شغلی مبتنی بر صالحیت هاي حرفه اي

شکل گیري هنظام طبقه بندي مشاغل در کشور

توصیه هاي سیاستی



مهارت هاي یادگیري و هنوآوري . 1

مهارت هاي ارتباطی، همکاري و پیوستگی . 2

مهارت هاي اطالعاتی، رساهنه و فناوري . 3

مهارت هاي زهندگی و شغلی. 4

مهارت هاي آینده



فناوري هاي هنوظهور و دیجیتال
مهارت هاي دیجیتال

Digital Skills

 اشیاءاینترهنتIOT

 هوش مصنوعیAI

چین بالكBlockchain

 واقعیت مجازيVR

ابريرایاهنش

روباتیک

3سه بعديچاپگرهايD

هنسل پنجم شبکه هاي تلفن

5Gهمراه 

تشخیص هویت

هوش تجاري چابکBI



ضرروت بومی سازي تجربیات جهاهنیضرروت بومی سازي تجربیات جهاهنی

اهداف و برهنامه ها متفاوت■
ساختارها و فرآیندها متفاوت■
هنیازهاي اجتماعی گوهناگون■
رفتارهاي متفاوت■
سیاست ها و خط مشی هاي مختلف■



دارهند،راخودخاصهايویژگیومختصاتاقتصادها

رکايشودولتتوسطکارآیندهموضوعاستالزممربوطه،هايویژگیبهتوجهبا

گیرد،قراربررسیوبحثموردترعمیقاجتماعی

هادهايهنتوسطآنبهمربوطمناسباتوجواهنبکار،تحوالتوتغییراتچگوهنگی

العهمطوکنکاشموردکارهايپژوهشکدهوهااهندیشکدهاشتغال،وکارجاهنبهسه

گیردقرار

پیشنهادات



پیشنهادات

هنیازیمهارتوآموزشیتحصیلی،هايهنظامکار،عرصهدرمستمرتغییراتسبببه
یندهآمهارتیهنیازهايبهموثرپاسخگوییامکانتادارهندتحولوتنظیمبازبه

شود،فراهم
،کار،اطالعاتوآمارتدقیقوتقویتتوسعه
کار،آیندهتحوالتپرتودرمهارتیهنیازهايبینیپیش
اجتماعیهايحمایتواجتماعیگفتگويتقویت
رکايشوذیربطهنهادهامشارکتبامشاغلکارآیندهبرايملیاستراتژيتدوین

هوشمندحکمراهنیطریقازاجتماعی



پیشنهادات




