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لیک پرسش اساسی در مورد مشاغل آینده و آینده مشاغ

وبی چه مشاغلی برای جامعه الزم است و چه کسی می تواند این شغل را به خ•
انجام دهد؟  

چه کسی را باید استخدام کنیم؟•

چه مهارت ها و توانمندی هایی باید داشته باشد؟•

انسان شاخص



انسان شاخص
در در گذشته در هر عصری، تالش شده است تا تصویری از انسان شاخص•

.جامعه ایجاد شود

تصویرسازی از انسان الگو و نمونه

استخدام و بکارگیری افراد بر اساس 

ویژگی های انسان شاخص

، ارتباط معنادار بین ماهیت کسب و کارها

مشاغل و خصلت انسان شاخص



عصرها و دوره های زیست بشری

شکار

کشاورزی

صنعتی
دانش

تمایز



تصویر غالب عصر شکار و 
عصر کشاورزی

انسان شاخص انسان زورمند





تصویر غالب عصر کشاورزی
و صنعتی

انسان شاخص
انسان  
خردمند





تصویر غالب عصر صنعتی و
دانش

انسان شاخص انسان نخبه





تصویر غالب عصر دانش و 
تمایز

انسان شاخص
انسان خالق و  

متمایز





عصر انسان های متمایز















مشاغل موفق آینده بر پایه تمایز خواهند بود

تمایز

بر خالف ساختارهای 

موجود فکر و عمل می 

سنت شکن و )کنند 

(ساختارشکن هستند

یری باور به تکثر و جلوگ

از سری دوزی و رد 

"فرهنگ غالب"مقوله 

در شرکت و سازمان

قدرت آنها در ساخت 

ر از آینده بسیار بیشت

انسان های نخبه و خالق

آنها کسب و . است

کارهای متفاوت خلق 

می کنند

 ها سراغ ناب ترین بدیل

می روند و عاشق 

از آینده های شگفتی س

هستند



جهان آینده بر مبنای سبک زندگیِ متمایزها ساخته خواهد شد

عصر 

تمایز

اثر کالن روندها کم

.رنگ خواهد شد

تنوع مشاغل 

وحشتناک افزایش

خواهد یافت

قواعد داد و ستد و 

مقررات دنیای کار

تغییر خواهد کرد

نقش و وزن افراد 

در ساخت آینده 

بیشتر خواهد شد



د؟مشاغل آینده بر مبنای عصر تمایز چه شکلی خواهند ش

واهد مفهوم انسان شاخص به شکل کنونی از بین خ

ا قدرت متمایز بودن الزاما نیاز به آی کیو باال ی. رفت

بدنی باال یا تجربه باال نخواهد داشت

یازهای  با دگرگونی در قواعد عرضه و تقاضا و تامین ن

ری اساسی انسان به اشکال دیگر، شاهد شکل گی

بازارهای جدید، قواعد جدید و اساس جدیدی 

.خواهیم بود

نظام قیمت گذاری بر بسیاری از کسب و کارها

متمایزها بر روی کار خود ارزش. توافقی خواهد شد

خواهند گذاشت و توجهی به قدرت خرید شما  

نخواهند داشت چون محصولی که ارائه می دهند 

کامال ویژه است

نیازها بر مبنای نوآوری متمایزها شکل خواهد 

.  گرفت



از توجه شما ممنونم


