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مشاغل آینده

مشاغل آینده
بازنمایی فرصتها در اقتصاد جدید
ترجمه گروه پژوهشي اقتصاد فناوري -بنياد ملي توسعه فناوري
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یافته های کلیدی

پیدایش فرصتهای گسترده برای تحقق پتانسیلها و آرمانهای مردم در انقالب صنعتی چهارم 1سبب ایجاد تقاضا برای میلیونها شغل جدید
شده است .با این حال ،برای تبدیل این فرصتها به واقعیت ،به منابع جدید دادهها و رویکردهای نوینی برای درک مشاغل و مهارتهای
نوظهور و انجام اقدامات همگانی مؤثر و هماهنگ در سراسر جهان نیاز فوری داریم .این گزارش ،مشاغل فردا :بازنمایی فرصتها در اقتصاد
جدید ، 2به «جعبه سیاه» اشتغالزایی جدید نگاهی عمیق دارد ،توجه اشتغال به مشاغل نوظهور آینده ،دالیل این تغییر و مهارتهای الزم
این حرفهها را بررسی میکند.
تحلیل ارائهشده در این گزارش مبتنی بر معیارهای نوینی است که با همکاری پروژه  New Metrics CoLabمجمع جهانی اقتصاد ،در
پلتفرم آن برای اقتصاد و جامعه جدید ،و متخصصان علم داده 3در سه شرکت شریک این مجمع ،یعنی Burning Glass Technologies،
 Courseraو  ،LinkedInتالیف شده است .این گزارش با کمک این همکاریها بینشی در مورد فرصتهای نوظهور برای اشتغال در سراسر

اقتصاد جهانی و همچنین جزئیات منحصربهفردی در مورد مجموعه مهارتهای الزم برای بهرهوری از این فرصت ها ارائه می دهد.
یافتههای کلیدی عبارتند از:

0تقاضا برای هر دو عامل «دیجیتال» و «انسانی» محرک رشد در حرفه های آینده است .هفت خوشه 4حرفهای اصلی بهطور
پیاپی و پشت سر هم ظاهر میشوند .از سویی ،این خوشه ها نشاندهنده پذیرش فناوریهای جدید هستند ،یعنی افزایش تقاضای
مشاغل اقتصاد سبز ،5نقشهای مهم اقتصاد داده و هوش مصنوعی 6و همچنین نقشهای جدید در مهندسی ،رایانش ابری 7و توسعه
محصوالت .از سوی دیگر ،حرفههای نوظهور نشاندهنده اهمیت متداوم تعامل انسانی در اقتصاد جدید نیز هستند و باعث افزایش تقاضای
مشاغل اقتصاد مراقبت 8میشوند ،یعنی بر بازاریابی ،فروش و تولید محتوا ،و همچنین بر مردم و فرهنگ 9تاثیر مهمی دارند .در واقع آینده
کار نشاندهنده وجود تقاضا برای طیف گستردهای از مهارتهای منطبق با این فرصتهای حرفهای است که نه تنها شامل مهارتهای
فنی آیندهساز بلکه مهارتهای تخصصی صنعتی و مهارتهای اصلی تجارت هم هست.

0هفت خوشه حرفه ای در حال ظهور و  ۹۶شغل آینده در آنها هست که در کل از لحاظ میزان رشد فردی و مقیاس

فرصتهای شغلی ارائهشده متفاوت هستند« .مقیاس فرصت های شغلی» یکی از ابتکارات این گزارش است که یک خوشه حرفهای
برای هر  ۱۰۰۰۰فرصت شغلی ارائهشده در بازار جهانی کار آن را میسنجد .به عبارت دیگر ،میتوانیم میزان پیشرفت روزافزون هفت

خوشه حرفهای در حال ظهور را نسبت به بازار کار کلی اندازهگیری کنیم .تخمین میزنیم که در سال  ،۲۰۲۰خوشههای حرفهایِ
برجسته نشانگر  ۵۰۶خوشه از هر  ۱۰۰۰۰فرصت شغلی هستند و تا سال  ،۲۰۲۲این مقدار به  ۶۱۱خوشه از هر  ۱۰۰۰۰فرصت شغلی
افزایش خواهد یافت.

0این خوشهها و مشاغل بیشترین رشد را در میان نقشهای مراقبتی و کمترین رشد را در بین حرفههای سبز 10داشتهاند.
با تکیه بر تحلیلهای اخی ِر گزارش آینده مشاغل مجمع جهانی اقتصاد در سال  ۲۰۱۸که پیشبینی میکند حداقل  ۱۳۳میلیون شغل
1-The Fourth Industrial Revolution
2-Jobs of Tomorrow: Mapping Opportunity in the New Economy
3-Data Scientists
4-professional cluster
5-green economy
6-AI economy
7-Cloud Computing
8-Care Economy
9-people and culture
10-Green professions
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مشاغل آینده

جدید در دوره  ۲۰۲۲-۲۰۱۸خواهیم داشت ،حرفههای نوظهور آینده که در این گزارش مورد تجزیه و تحلیل قرار دارند ۶.۱ ،میلیون
فرصت را در سراسر جهان طی سالهای  ۲۰۲۲-۲۰۲۰به خود اختصاص خواهند داد .طبق این فرضیات ،اگر روند رشد فعلی حفظ
شود ،این حرفههای نوظهور  ۱.۷میلیون شغل جدید در سال  ۲۰۲۰ایجاد میکنند ،و تا سال  ۲۰۲۲این رقم شاهد افزایش چشمگیر ۵۱
درصدی تا  ۲.۴میلیون خواهد بود .در کل ،طی سه سال آینده  ٪۳۷فرصتهای شغلی پیشبینیشده در حرفههای نوظهور به خوشه
اقتصاد مراقبت ٪۱۷ ،به خوشه فروش ،بازاریابی و محتوا ٪۱۶ ،به خوشهی دادهها و هوش مصنوعی ٪۱۲ ،به خوشه مهندسی و رایانش
ابری ،و  ٪۹به خوشه مردم و فرهنگ تعلق خواهند داشت .پیشبینیهای فعلی برای مشاغل سبز همچنان مقادیر کمی دارند ۱۱۷۲۰۰
مورد افتتاح شغلی ( )٪۱.۹طی دوره زمانی  ۲۰۲۲-۲۰۲۰برای آن پیشبینی شده است.

0باالترین رشد مشاغل آینده حول هر هفت خوشه حرفهای میچرخد .نقشهایی که بیشترین نرخ رشد را در مشاغل پرحجم
دارند عبارتند از :متخصصان هوش مصنوعی ،رونویسان پزشکی ،متخصصان علم داده ،متخصصان موفقیت مشتری و مهندسین فول
استک  .11در بین مشاغل کمحجمتر ،بیشترین رشد مربوط به تکنسینهای سیستم تولید بیوگاز از زباله ،دستیاران رسانههای اجتماعی،
تکنسینهای خدمات توربینهای بادی ،بازاریابهای سبز و هکرهای رشد 12است.

ای در حال ظهور دارند .افزایش میزان
0مهارتهای فنی و میانکارکردی 13باالترین میزان تقاضا را در این خوشههای حرفه ِ
تقاضا برای مشاغلی که رشد باالیی دارند باعث افزایش ارزش مجموعهای از مهارتهای متمایز شده است که زیربنای این هفت خوشهی

حرفهای و وعدههای رشد و پیشرفت آنها در اقتصاد جدید را تشکیل میدهند .این مهارتهای مورد تقاضا را میشود به پنج خوشه
مهارتی مجزا تقسیم کرد :مهارتهای شغلی ،مهارتهای تخصصی صنعتی ،مهارت های عمومی و نرم ،مهارتهای فنی پایه ،و مهارتهای
آیندهساز فنی .در حالی که برخی از خوشههای حرفهای ،مانند داده ،هوش مصنوعی ،مهندسی ،و رایانش ابری ،نیازمند تخصص در
فناوریهای دیجیتال هستند ،سایر حرفههایی که از رشد باالیی برخورداند بر مهارتهای تجاری یا تخصصی صنعتی تاکید بیشتری دارند.
انقالب صنعتی چهارم ،تغییرات جمعیتی ،تحوالت صنعتی ،و تغییر نیازهای مصرفکننده سبب ایجاد تقاضا برای میلیونها شغل جدید و
فرصتهای گسترده برای تحقق پتانسیلها و آرمانهای مردم شده است .با این حال فرصت نابرابر ،جابجایی شغلی ،و نابرابری فزایندهی
درآمدها هنوز هم تهدیدآمیز هستند .با ظهور ناآرامیهای اجتماعی در بیشتر بخشهای جهان صنعتی و نوظهور ،همکاری بخشهای دولتی

و خصوصی میتواند سبب پیشبرد برنامهای کام ً
ال متفاوت شود؛ برنامهای که در آن بهبود آیندهی مردم و چشماندازهای جهانی به اقتصاد با
بسیج اقدامات گسترده جهانی در زمینه آموزش ،مشاغل ،و مهارتهای بهتر تحقق مییابد .در این دیدگاه کلی ،منابع جدید دادهها و توسعهی
بینش خالقانه باید به انجام اقدامات مؤثر ،کارآمد و هماهنگ کمک کند.
بازار کار جدید به واسطه پیشرفت فناوریهایی از قبیل علوم داده و هوش مصنوعی رشد کرده و بهسرعت در حال تغییر است .دادهها و
معیارهای جدید همزمان ترکیب و تکامل این بازار کار را با جزئیات ،عمق و پویایی بیسابقه نشان میدهند .رویکردی که در این گزارش به
موضوعات بیان شده وجود دارد به پلتفرم مجمع جهانی اقتصاد کمک میکند تا نوعی «انقالب مهارتآموزی » 14را به راه بیندازد و برای حدود
یک میلیارد نفر در بازار جهانی کار فرصتهای جدیدی طی  ۱۰سال آینده فراهم کند.

11-Full Stack Engineers
-12به انگلیسیGrowth Hacker :؛ هکر رشد یا خالق رشد به فردی گفته میشود که همه فکر و اعمالش معطوف به هدف رشد سریع شرکت بوده و تمام
تصمیمات ،برنامهها ،و استراتژیهایش در بازار تنها و تنها هدف خلق رشد را دنبال کند (م.).
13-cross-functional skills
14-Reskilling Revolution
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مشاغل آینده

حرفههای نوظهور و ریزش شغلی

اعداد و ارقام کلی که پویایی بازار کار را دنبال میکنند ،معموالً تغییرات رشد ساالنهی شغل را متوسط نشان میدهند .با این حال ،چنین

ارقامی نمایانگر واقعیت پویاتری هستند .این دستاوردهای عادی در اکثر مواقع ربطی به رشد مداوم بنگاههای موجود ندارند ،بلکه حاصل تغییر
و کاهش بازده اقتصادی و تغییر شغل از بنگاههایی با موفقیت کمتر به بنگاههای موفقتر ،از بخشهای در حال کوچکشدن به بخشهای
در حال رشد اقتصادی ،و از مشاغل نزولی تا مشاغل نوظهور هستند[ .]1مث ً
ال در ایاالت متحده طی سه دهه ،از  ،۲۰۰۵-۱۹۷۷سهم ساالنه

مشاغل تازه ایجاد شده ،در شرکتها ،بخشها ،و مشاغل موجود و جدید ،به طور متوسط  ٪۱۸از کل مشاغل را تشکیل میدهد .طی همین
مدت ،به طور متوسط ساالنه  ٪۱۶از کل مشاغل به دلیل تعطیلی شرکتها و انقباضات بخشی و شغلی از بین رفتهاند و این باعث شد نرخ
رشد خالص ساالنه  ،٪۲اما نرخ «ریزش شغلی  »15ساالنه  ٪۳۴شود[ .]2نرخهای مشابه «ریزش شغلی» ساالنه در اقتصادهای بزرگ جهانی
امری شایع است (با میانگین  ٪۲۲در اقتصادهای توسعهیافته طی سالهای .]3[)۲۰۰۴-۱۹۹۷
از نظر تعداد دقیق فرصتهای شغلی ایجاد شده 16طی یک سال در  ،۲۰۱۸بازار کار ایاالت متحده شاهد ایجاد  ۳۹میلیون فرصت شغلی جدید
در بازار کار  ۱۵۶میلیون شاغل بوده است [ .]4فرصتهای شغلی جدید به دلیل جابجایی شغل افراد موجود در بازار کار ایجاد میشوند ،زیرا
برخی از افراد بازنشسته یا از بازار کار خارج می شوند ،یا برای استخدام افراد کمتر یا بیشتر نسبت به افراد شاغل گذشته از نظر اقتصادی
تقاضا وجود دارد.
الزم به ذکر است که صرفنظر از تعداد خالص مشاغل و یا موقعیتهای شغلی جدید ،نوع فرصتهای شغلی جدید همگام با نیازهای بافت

فنی ،جمعیتی و اقتصادی تغییر خواهد کرد [ .]5طی دههی آینده ،تعداد ناچیزی از مشاغل جدید در حرفههای کام ً
ال نو یا حرفههای موجو ِد
دستخوش تحول در محتوای شغلی و مهارتهای مورد نیازشان ایجاد خواهند شد .این حرفههای نوظهور برای تقویت رشد اقتصادی آینده
و اثرات دومینویی (انتشار زنجیرهای) در نقشها و بخشهای مجاور اهمیت دارند .طبق یکی از برآوردها ،در سراسر  ،G20پاسخگویی کامل
به تقاضای بازار کار برای حرفهها و مهارتهای نوظهور ،جهت تحقق نیازهای عصر جدید فناوری ،میتواند به افزایش  ۱۱.۵تریلیون دالری
رشد تولید ناخالص داخلی طی دههی آینده بینجامد .از دیدگاه کارگران ،این حرفههای نوظهور ممکن است نویدبخش مسیرهای جدید و
قابل دستیابی به سمت تحرک و رونق اجتماعی باشد .نرخ ظهور مشاغل جدید در نتیجه پیشرفت انقالب صنعتی چهارم از این پس سرعت
بیشتری خواهد یافت.
براساس برآورد گزارش سال  ۲۰۱۸مجمع جهانی اقتصاد درباره آینده مشاغل در سطح جهانی ،تحول بازار کار که حاصل انقالب چهارم صنعتی
است شاید به ایجاد  ۱۳۳میلیون شغل جدید و جابجایی همزمان  ۷۵میلیون شغل در سال  ۲۰۱۸منجر شود .جدا از این «ریزش شغلی»
کلی ،این گزارش نقشهای جدید سال  ۲۰۱۸را  ٪۱۶کل مشاغل تخمین زده است .این مقدار تا سال  ۲۰۲۲به  ٪۲۷افزایش خواهد یافت.
این چشمانداز مثبت و خالص در مجموعهای از خوشههای حرفهای نوظهور متمرکز شده است.
یکی از برآوردها ،در سراسر  ،G20پاسخگویی کامل به تقاضای بازار کار برای حرفهها و مهارتهای نوظهور ،جهت تحقق نیازهای عصر جدید
فناوری ،میتواند به افزایش  ۱۱.۵تریلیون دالری رشد تولید ناخالص داخلی طی دههی آینده بینجامد [ .]6از دیدگاه کارگران ،این حرفههای
نوظهور ممکن است نویدبخش مسیرهای جدید و قابل دستیابی به سمت تحرک و رونق اجتماعی باشد .نرخ ظهور مشاغل جدید در نتیجه
پیشرفت انقالب صنعتی چهارم از این پس سرعت بیشتری خواهد یافت.
براساس برآورد گزارش سال  ۲۰۱۸مجمع جهانی اقتصاد درباره آینده مشاغل در سطح جهانی ،تحول بازار کار که حاصل انقالب چهارم صنعتی
است شاید به ایجاد  ۱۳۳میلیون شغل جدید و جابجایی همزمان  ۷۵میلیون شغل در سال  ۲۰۱۸منجر شود [ .]7جدا از این «ریزش شغلی»
-15به انگلیسیjob churn :؛ به معنای ترک شغل توسط برخی از کارمندان و استخدام افراد جدید به جای آنها (م).
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16-job openings

کلی ،این گزارش نقشهای جدید سال  ۲۰۱۸را  ٪۱۶کل مشاغل تخمین زده است .این مقدار تا سال  ۲۰۲۲به  ٪۲۷افزایش خواهد یافت
[ .]8این چشمانداز مثبت و خالص در مجموعهای از خوشههای حرفهای نوظهور متمرکز شده است.
در این گزارش ،مجمع جهانی اقتصاد نخستین بار با نگاهی عمیق به «جعبه سیاه» اشتغالزایی جدید ،توجه اشتغال به خوشههای حرفهای
در حال ظهور و مشاغل آینده را بررسی و عوامل تأمینکننده این رشد و مهارتهای الزم برای این حرفهها را تجزیه و تحلیل میکند .این
حرفههای آینده نشاندهنده افزایش تقاضای خدمات و محصوالت جدید در سراسر اقتصادهای جهانی است .به نظر میرسد هفت خوشه
حرفهای کلیدی کنار هم در حال ظهور هستند .از سویی ،اینها نشانگر فناوریهای جدید هستند ،پس باعث ایجاد تقاضای بیشتر برای مشاغل
اقتصاد سبز ،نقشهایی مهم در اقتصاد داده و هوش مصنوعی و نقشهای جدید در مهندسی ،رایانش ابری و توسعه محصوالت میشوند .از
سوی دیگر ،حرفههای نوظهور نشاندهنده اهمیت مداوم تعامل انسان در اقتصاد جدید هستند و باعث افزایش تقاضا برای مشاغل اقتصاد
مراقبت ،نقشهای نو در بازاریابی ،فروش و تولید محتوا ،و نقشهایی مهم در رابطه با مردم و فرهنگ میشوند.
تحلیلهای ارائهشده در این گزارش مبتنی بر معیارهای نوینی هستند که در همکاری میان طرح نوین جدید مجمع جهانی اقتصاد یعنی پروژه
 Metrics CoLabو متخصصان علوم داده در سه شرکت شریک ،Burning Glass Technologies، Courseraو  LinkedInشکل
گرفته است .از طریق این همکاریها ،این گزارش قادر به ارائه بینشهای نوینی در مورد فرصتهای نوظهور برای اشتغال در سراسر اقتصاد
جهانی و همچنین جزئیات بی سابقهای در رابطه با مجموعه مهارتهای الزم برای استفاده از این فرصتها است .این گزارش بر پایه همکاری
آزمایشی  New Metricsو نشریه علم دادهها در اقتصاد جدید 17تهیه شده است [.]9

بازنمایی مشاغل نوظهور

در سال  ،۲۰۱۳محققان کارل بندیکت فری 18و مایکل آزبورن 19گفتگوی تازهای شکل دادند که راجع به ماهیت تغییرات ساختاری ایجادشده
در بازارهای کار با هدف جابجایی کارهای انجامشده به دست انسان بود[ .]10طی نیمدهه بعد ،تعداد زیادی از تحقیقات روشهای انقالب

صنعتی چهارم جهت ایجاد تقاضا برای مجموعه مهارتهای جدید ،جابجایی مشاغل موجود و ایجاد مشاغل کام ً
ال نو و عواقب گسترده آن
را در بازگشت مهارت در قالب دستمزد و موفقیت شاغلین کنونی بررسی میکند [ .]11این تغییر و تحول بر تمام بخشهای نیروی کار اثر
میگذارد و به همان اندازه که قادر به تأثیرگذاری بر مشاغل نیازمند تخصص باال است ،قدرت الزم را برای تأثیرگذاری بر تأمین معیشت افراد
شاغل کممهارت نیز دارد.]12[ ،
طی پنج سال گذشته ،مجمع جهانی اقتصاد این تحوالت آشکار را ردیابی کرده و مقیاسی ممکن برای جابجایی کارگران [ ]۱۳را در کنار
راهبردهایی برای جابجایی مشاغل از نقشهای رو به افول به سمت نقشهای در حال ظهور شناسایی کرده است [ .]۱۴عالوه بر پیشبینیهای
رهبران شرکت با بیشترین اهمیت در تصمیمگیری ،از طریق گزارش آینده مشاغل در سال  ،۱۸۲۰گزارش مجمع با عنوان به سمت یک
انقالب مهارت آموزی :اقدامی صنعتمحور برای آینده کار ،20فرصتهای انتقال شغل به مشاغل جدید ،طبق شباهت بین مهارتهای کارگر
در نقشهای فعلی و نقشهای بالقوه آینده ،و سرمایهگذاری الزم در زمینه مهارتآموزی مدلسازی کرد .عالوه بر آن ،این گزارش شامل
دیدگاههای متخصصان در مورد تغییرات عمدهی الزمه موفقیت در بازار کار جدید است ،مانند تبدیل سیستم استخدام به شیوهی مبتنی بر
مهارت و متمرکز بر یادگیری مادامالعمر و اعتباربخشی منعطف برای پیمایش جابجایی در بازار کار [.]۱۵
برای تکمیل تالشهای قبلی ،این گزارش رویکرد نوینی را برای درک ظهور حرفههای جدید و مورد تقاضا و مهارتهای الزم برای آنها نشان
17-Data Science in the New Economy
18-Carl Benedikt Frey
19-Michael Osborne
20-Towards a Reskilling Revolution: Industry-Led Action for the Future of Work
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میدهد .رویکرد انجامشده در این گزارش مشابه بسیاری از تالشهای پژوهشی اخیر برای مستندسازی چشمانداز مشاغل در حال تغییر [،]۱۶
یکی از اولین روندهای «مؤثر» اخیر در اشتغال است .این تالشها با همکاری دو شرکت  LinkedInو Burning Glass Technologies
انجام شده است که از دادههای منحصربهفردی برخوردارند و فرصتهای شغلی را در اقتصاد جدید مورد بحث قرار می دهند .این شرکتها
مجموعههای حرفهای را با افزایش چشمانداز شغلی در اقتصادهای کلیدی در سطح جهان شناسایی کردند .این رویکرد خاص اثرات احتمالی
تغییرات تقاضای مصرفکننده ،اندازه جمعیت ،جریان تجارت یا طیف وسیع دیگری از عوامل کالن اقتصادی و جمعیتی را که بهطور معمول
در مدلهای بلندمدت جای دارند را مدلسازی نمیکند ،مانند نمونههایی که سازمان بین المللی کار [ ]۱۷یا دفتر آمار کار ایاالت متحده []۱۸
ارائه کردهاند .این داده ها در عوض بر اساس دادههای روند تاریخی اخیر از طریق آگهیهای شغلی آنالین ،نرخهای استخدام و پژوهشهای
نمودار اقتصادی لینکدین ایجاد شدهاند [ ]۱۹که تحوالت بازار جهانی کار را به طور تقریباً لحظهای ردیابی میکنند.

در این گزارش ،حرفههای نوظهور به عنوان حرفههایی تعریف شدهاند که طی بیش از  ۵سال گذشته بیشترین رشد را داشتهاند .برای دستیابی به
این ارقام ،همکاران نیومتریکس ( ،)New Metricsبا پاالیش دو منبع داده ،تعداد فرصتهای شغلی را در انواع گروههای شغلی تخمین میزنند.
لینکدین تعداد متخصصان استخدامشده در فرصتهای جدید را ردیابی میکند .متخصصان علم داده در لینکدین  ۲۰نقش شغلی را که شاهد
بیشترین رشد طی  ۵سال گذشته در  ۲۰اقتصاد اصلی بودهاند را شناسایی کرده که نشاندهنده  ٪۴۵بازده اقتصادی جهان است [.]۲۰
نقشهایی که فقط در یک اقتصاد خاص رشد داشتند از تجزیه و تحلیل حذف شدند .در نتیجه لیست کوتاهی از  ۹۹نقش در حال ظهور که
سپس در خوشههای حرفهای جمع شدند به دست آمد .این خوشههای حرفهای به طرز نوینی با توجه به مجموعه مهارتهای خاص مورد نیاز
برای اجرای آن نقشها از «پایین به باال» تعریف میشوند .برای شناسایی این خوشهها ،لینکدین از معیار پروفایل مهارتها 21استفاده میکند
که  ۳۰مورد از «بارزترین» مهارتها را در میان  ۹۹نقش نوظهور با استفاده از روش  ]۲۱[ TF-IDF21محاسبه میکند تا محبوبترین
و همچنین منحصربهفردترین مهارتهای هر نقش را شناسایی کند .فرصتها مطابق با این معیار متمایز در پروفایل مهارتها خوشهبندی
شدند [ .]۲۲استفاده از این روشها به شکلگیری هفت خوشه شغلی تجربی متمایز ختم شد ،یعنی دادهها و هوش مصنوعی ،مهندسی،
پردازش ابری ،مردم و فرهنگ ،توسعه محصول ،بازاریابی ،فروش و محتوا [ .]۲۳جهت ارائهی توضیحی مختصر در این گزارش ،تعدادی از این
خوشهها در خانواد ه حرفههای مهندسی ،رایانش ابری ،بازاریابی و فروش و محتوا مجددا ً جمعآوری شدند .این نتایج در پنج خوشهی حرفهای

و منحصربهفرد ،نمایانگر  ۶۶مورد از  ۹۹فرصت اصلی حاصل از دادههای لینکدین است.
عالوه بر پنج خوشه حرفهای باال ،تحلیلهای اخیر روند بازار کار جهانی و محلی نمایانگر رشد شغلی قوی در دو خوشه حرفهای است :مشاغل
اقتصاد سبز و مشاغل اقتصاد مراقبت [ .]۲۴مجموعهی دادههای تطبیقی بینالمللی در حال حاضر برای این دو حرفهی در حال رشد موجود
نیست .شرکت  Burning Glass Technologiesتعداد آگهیهای فرصتهای شغلی جدید در تابلوهای دیجیتالی مشاغل را در سطح
جهان ردیابی میکند و در این گزارش بر نقشهایی که در ایاالت متحده واقع شدهاند متمرکز است [ .]۲۵بنابراین Burning Glass
 Technologiesبا استفاده از طبقهبندی دقیق مبتنی بر حرف ه از سوی وزارت کار ایاالت متحده ( )O*NETو زیرمجموعهی دادههای
آگهیهای مشاغل مربوط به آن ،موقعیتهای درون ایاالت متحده را جهت شناسایی  ۱۵نقش نوظهور در این دو دسته ضبط میکند .خوشه
حرفهای اقتصاد مراقبت مستقیماً با اشاره به مجموعهای از حرفههای موجود در رابطه با سالمت و مراقبت تعریف شده است [ .]۲۶در مقابل
آن ،خوشه اقتصاد سبز هنوز تعریف خاصی در طبقهبندی موجود در بازار کار ایاالت متحده ندارد .در پاسخ به این امر ،متخصصان علم
داده در شرکت Burning Glass Technologiesمشاغل سبز را از طریق ترکیبی از دو معیار شناسایی کردند )۱ :طبقهبندی موجود
21-Skills Genom
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 » 23قراردادی که در طبقهبندی مهارتهای Burning Glass
وظایف سبز22از سوی  O*NETهمراه با  )۲یک «اسکور سبز یا نمره سبز ِ
 Technologiesتعریف شده است .متخصصان علم داده در شرکت Burning Glass Technologiesبا استفاده از این رویکرد  ۵۶شغل
سبز در اقتصاد ایاالت متحده ،شامل «وظایف سبز» یا نیاز به «مهارت های سبز ،» 24ترسیم کردند .سپس هر دو خوشهی حرفهای به  ۱۵نقش
شغلی با بیشترین میزان رشد تقسیم شدند.
شکل  :۱ظهور خوشههای حرفههای مربوط به آینده۲۰۲۲-۲۰۲۰ ،

تعداد فرصتها (در هر  ۱۰هزار)
۲۰۲۲

۲۰۲۰

خوشه حرفه ای

اعداد و ارقام استخراجشده از دادههای مربوط به  ۲۰اقتصاد (لینکدین)
۱۲۳

۷۸

دادهها و هوش مصنوعی

۹۱

۶۰

مهندسی و رایانش ابری

۵۸

۴۷

مردم و فرهنگ

۴۴

۳۲

توسعه محصوالت

۱۲۵

۸۷

فروش ،بازاریابی و محتوا

اعداد و ارقام استخراجشده از دادههای مربوط به ایاالت متحده ()Burning Glass
۲۶۰

۱۹۳

اقتصاد مراقبت

۱۴

۹

اقتصاد سبز

۷۱۵

۵۰۶

همه خوشهها

یادداشت :تعداد فرصتها به تعداد فرصتهای جدید برای هر  ۱۰هزار فرصت در بازار کار اشاره دارد و به عنوان متوسط نرخ رشد ساالنه مرکب محاسبه میشود.
منابع :لینکدین و .Burning Glass Technologies

در مجموع  ۹۶نقش حاصل نشاندهنده مجموعه دادهی منحصربهفردی از مشاغل آینده در هفت خوشه حرفهای است که بیشترین رشد را
طی پنج سال گذشته داشتهاند .نکته قابل توجه این است که این هفت خوشه از لحاظ میزان رشد فردی و مقیاس کل فرصتهای شغلی
ارائهشده متفاوت هستند .یکی از ویژگیهای نوین این گزارش «مقیاس فرصتهای شغلی» است که تعداد موقعیتهای موجود در یک خوشه
حرفهای معین برای هر  ۱۰۰۰۰فرصت شغلی ارائهشده در بازار جهانی کار را اندازهگیری میکند .به عبارت دیگر ،این گزارش برتری رشد هفت
خوشه حرفهایِ در حال ظهور را نسبت به کل بازار کار میسنجد .به عنوان مثال ،تا پایان سال  ،۲۰۲۰خوشه حرفهای دادهها و هوش مصنوعی
نماینده  ۷۸از هر  ۱۰۰۰۰فرصت شغلی است .این مقدار تا سال  ۲۰۲۲به  ۱۰۰مورد از هر  ۱۰۰۰۰فرصت شغلی افزایش مییابد (شکل .)۱

22-Green tasks
23-Green score
24-Green skill
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تعیین ک ّمی شغلهای آینده

طبق گزارش آینده مشاغل مجمع جهانی اقتصاد در سال  ،۲۰۱۸رقم  ۱۳۳میلیون شغل جدید در دوره  ۲۰۲۲-۲۰۱۸به عنوان رقم پایه ،و با
استفاده از رقم کلی تعداد فرصتها در هر  ۱۰۰۰۰فرصت جدید میتوان دریافت حرفههای آتی نوظهور که مورد تحلیل این گزارش هستند
طی سالهای  ۲۰۲۲-۲۰۲۰به ایجاد  ۶.۱میلیون فرصت جدید در سطح جهان منجر خواهد شد .طبق این فرضیات ،اگر روند رشد فعلی حفظ
شود ،این حرفههای نوظهور  ۱.۷میلیون شغل جدید در سال  ۲۰۲۰فراهم خواهند کرد و این رقم تا سال  ۲۰۲۲شاهد افزایش چشمگیر ۵۱
درصدی تا  ۲.۴میلیون فرصت خواهد بود.
شکل  ۲مقیاس فرصت را در برابر نرخ رشد ساالنه هر خوشه حرفهای ترسیم میکند .این شکل نشان میدهد که خوشه حرفهای اقتصاد
مراقبت دارای بیشترین میزان تقاضا است ،و پس از آن فروش ،بازاریابی و محتوا ،و داده ها و هوش مصنوعی قرار دارد .خوشههای حرفهای
نمایانگر بیشترین نرخ رشد خوشههای حرفهای دادهها و هوش مصنوعی ،اقتصاد سبز ،مهندسی ،و رایانش ابری هستند که نرخ رشد ساالنه
آنها به ترتیب  ٪۳۵ ،٪۴۱و  ٪۳۴است.
این گزارش در مجموع تخمین میزند که طی سه سال آینده ٪۳۷ ،فرصتهای شغلی جدید در حرفههای نوظهور در اقتصاد مراقبت،
 ٪۱۷در فروش ،بازاریابی و محتوا ٪۱۶ ،در دادهها و هوش مصنوعی ٪۱۲ ،در مهندسی و رایانش ابری ،و  ٪۸در دسته مردم و فرهنگ قرار
میگیرند .حرفههای اقتصاد سبز در حال حاضر تغییری نمیکنند ،به این صورت که  ۱۱۷۲۰۰فرصت شغلی جدید پیشبینیشده فقط ٪۱.۶
از فرصتهای شغلی جدید را در دوره زمانی  ۲۰۲۲-۲۰۲۰شامل میشود.
شکل  :۲فرصتها بر حسب خوشه حرفهای منتخب۲۰۱۹-۲۰۱۴ ،
 -۲الف :ارقام برآوردشده از دادههای  ۲۰اقتصاد
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منبعBurning Glass Technologies :
تعداد فرصتها (به ازای هر  ۰هزار فرصت جدید)
یادداشت :تعداد فرصتها به تعداد فرصتهای جدید برای هر  ۱۰۰۰۰فرصت در بازار کار اشاره دارد.

نقاط مرجع

شکل  :۳فرصتها بر حسب خوشه حرفهای و شغلی منتخب۲۰۱۹-۲۰۱۴ ،
-۳الف .ارقام برآوردشده از دادههای  ۲۰اقتصاد
متخصص هوش مصوعی

80
70
60
50

مهندس اطمینان پذیری سایت
نماینده توسعه فروش
دانشمندان داده
متخصص موفقیت مشتری
توسعه دهنده بک اند
استک
فول
مهندس
مهندس داده
متخصص بازاریابی دیجیتال
مهندسی ابر
مهندس DevOps
مالک محصول
متخصص محتوا

متخصص جذب استعداد

50
منبع :لینکدین

40

30

40
30

آنالیست داده
متخصص دیجیتال
اسکرام مستر

20

مدیر بازاریابی دیجیتال
شریک تجاری منابع انسانی
شریک تجاری
افسر ارشد بازاریابی

20

تعداد فرصت ها به ازای هر  10هزار فرصت جدید

10
فروش بازاریابی،محتوا
نقاط مرجع

رشد ساالنه ()%

دستیار رسانه های اجتماعی
بازار یاب های سبز
هکر رشد

10
0
0
مهندسی و رایانش ابری

توسعه محصول
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داده ها و هوش مصنوعی

مردم و فرهنگ

مشاغل آینده

-۳ب :ارقام برآوردشده از دادههای ایاالت متحده
80
تکنسین تولید گاز متان/زباله های دفن شده

70
60

فروشندگان سبز
رونویسان پزشکی

40

رشد ساالنه ()%

مدیران نصب انرژی خورشیدی

50

30

مراقبان شخصی
تهیه کنندگان تجهیزات پزشکی
کارگران تفریح و
مربیان بدنسازی و ایروبیک
مستخدمان بیمارستان

دستیاران

20
10
0

40

50

30

20

10

مراقبت

منبع.Burning Glass Technologies :
تعداد فرصتها (به ازای هر  ۱۰هزار فرصت جدید)
یادداشت :تعداد فرصتها به تعداد فرصتهای جدید برای هر  ۱۰۰۰۰فرصت در بازار کار اشاره دارد.

سبز

0

نقاط مرجع

از میان این ارقام ،تعداد دقیق فرصتها در مشاغل اقتصاد سبز و مشاغل اقتصاد مراقبت احتماالً شامل تغییرات جدید و غیرقابل پیشبینی
در قانون دولت و رویههای تجاری خواهد شد .مقررات جدید دولت یا برنامههای سرمایهگذاری در اقتصاد سبز ،مانند بهروزرسانی عمده
زیرساختهای تأسیساتی برای انرژی تجدیدپذیر ،شاید تأثیر چشمگیری بر تعداد دقیق نقشهای اقتصاد سبز داشته باشد .عالوه بر آن،

روندهای مختلف اجتماعی و جمعیتی ممکن است بر چشمانداز کلی نقشهای اقتصاد مراقبت تأثیر بگذارد؛ مث ً
ال جابجایی مداوم زنان به بازار
کار مطمئناً محرک تقاضای اقتصاد سبز بوده است ،در حالی که تغییر ساختارهای جمعیتی ممکن است باعث افزایش تقاضای مراقبت از
سالمندان شود ،تغییر هنجارهای فرهنگیاجتماعی ممکن است موجب افزایش تقاضای کارگران برای فعالیتهای اوقات فراغت شود .شکل ۳
بینشهای دقیقتری را نسبت به اینگونه نقشهای در حال رشد و سریع نشان میدهد و مقیاس فرصتها را در برابر میزان تغییر آنها طی
 ۵سال گذشته ترسیم میکند.
خوشه حرفهای اقتصاد مراقبت شامل برخی از نقشها با بیشترین تقاضا در ایاالت متحده است ،از جمله دستیاران پزشکی ،دستیاران شخصی

و مربیان تناسب اندام .ضمناً خوشه حرفهای اقتصاد سبز برخی از حرفهها را دربرد دارد که رشد سریعی دارند ،بهویژه نصبکنندههای انرژی
خورشیدی ،تکنسینهای تولید گاز متان و بازاریابان سبز که تعدادشان در کل همچنان پائین است.
در خوشه علوم دادهها و هوش مصنوعی ،نقش متخصص هوش مصنوعی نقشی با سریعترین میزان رشد در اقتصاد جدید است .با این حال
تعداد دقیق فرصتها برای این حرفه نسبتاً کم است .از طرف دیگر ،موقعیتهای شغلی متخصص علم داده سرعت رشد ساالنه کمتری دارند،
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اما از لحاظ تعداد فرصتها از سومین جایگاه در بین مجموعه حرفههای روبهرشد برخوردارند .فروش ،بازاریابی و محتوا شامل فرصتهای جدید
و مهم مانند متخصصان بازاریابی دیجیتال ،متخصصان محتوا و متخصصان موفقیت مشتری است .مهندسی و رایانش ابری شامل فرصتهای
جدید مانند مهندسین  DevOpsو مهندسان فول استک است.
جزئیات بیشتری در مورد چشماندازهای نقشهای نوظهور خاص در جداول «بخش  :۲تمرکز بر حرفههای آینده» ارائه شده است.

شناسایی میزان افزایش تقاضای مجموع ه مهارتها

افزایش تقاضا برای مشاغلی که رشد سریعی دارند باعث ارزش بیشتر مجموعهای از مهارتهای متمایز و برجسته شده است که زیربنای این

هفت خوشه حرفهای و وعدههای رشد و پیشرفت در اقتصاد جدید به شمار میآیند .دادههای جدید جمعآوریشده از سوی  LinkedInو
 Burning Glass Technologiesنشان میدهد که این مهارتهای درخواستی دربرگیرندهی مجموعهی صالحیتهای متنوعی هستند.
طبق یک طبقهبندی که نخستین بار با همکاری  LinkedInو بانک جهانی [ ]۲۲انجام شده است ،این گزارش اینگونه مهارتها را در
چنین خوشههایی دستهبندی میکند :مهارتهای شغلی ،مهارتهای تخصصی صنعتی ،مهارتهای عمومی و نرم ،مهارتهای فنی پایه ،و
مهارتهای آیندهساز فنی.
مهارتهای شغلی شامل مجموعه مهارتهای مورد نیاز برای فعالیت یا راهاندازی یک شرکت میشود .این خوشه دربرگیرندهی مهارتهایی
مانند بازاریابی ،مدیریت پروژه ،بودجهریزی و توسعه تجاری است .مهارتهای تخصصی صنعتی مربوط به حوزه حرفههایی از قبیل مستندسازی
در رایانش ابری ،فیلم و ویرایش در بازاریابی ،فروش و محتوا یا آنکولوژی پرتوی در خوشه حرفهای اقتصاد مراقبت است .این خوشه مهارتهای
مرتبط با بهرهبرداری و طراحی فناوریهای دیجیتال را حذف میکند .مهارتهای عمومی (سایر مهارتها مهارتهای میانکارکردی نام دارند)
به طور معمول قابلیتهای غیرشناختی هستند که در تمام حرفهها مورد نیازند .اینها شامل رهبری ،ارتباطات ،مذاکره ،خالقیت و حل مسئله
هستند .لینکدین بیشتر مهارتهای عمومی را در خوشه مهارتهای نرم ترسیم کرده است که شامل مهارتهای نگرشی و رفتاری مانند رهبری
میشود .خوشههای مهارتهای عمومی و مهارتهای نرم بین دو مجموعهی داده غیر هماهنگ باقی میمانند .مهارتهای فنی پایه شامل سواد
رایانهای هستند ،از جمله امکان استفاده از مجموعه نرمافزارهای تولیدی مایکروسافت ،و در کنار آن ،کاربردهای خاص فناوری از جمله طراحی
وب ،بازاریابی آنالین ،رسانههای اجتماعی ،ارتباطات ،تهیه پیشنویس ،نرمافزارهای طراحی مهندسی ،نرمافزارهای پزشکی و نرمافزارهای
بالینی .در آخر مهارتهای آیندهساز فنی مهارتهایی هستند که افراد را قادر میسازند که فناوریهایی را به کار برند و طراحی کنند که به
طرز چشمگیری بر مدلهای تجاری و بازار کار طی سالهای آینده اثر میگذارند .اینها علوم داده ،پردازش طبیعی زبان ،اتوماسیون ،روباتیک،
رایانش ابری و امنیت سایبری را دربرمیگیرند.
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مشاغل آینده

شکل -4سهم هر خوشه مهارتی خوشه های حرفه ای منتخب
-4الف ارقام برآورد شده از داده های  20اقتصاد
خوشه حرفه ای

تولید محتوا ()SMC
بازاریابی ()SMC
فروش ()SMC
مردم و فرهنگ
توسعه محصوالت
مهندسی ()EC
رایانش ابری ()EC
داده ها و هوش مصنوعی

100

75

اهمیت نسبی خوشه های مهارت ها
منبع لینکدین
فنی آینده ساز

50

25
متخصص صنعت

فنی پایه

نرم

-4ب ارقام برآورد شده از داده های ایالت متحده

0
تجارت
اهمیت نسبی خوشه های مهارتی
سبز
مراقبت

100
تجارت

75
عمومی

50

اهمیت نسبی خوشه های مهارت ها

متخصص صنعت

فنی پایه

25

فنی متحول کننده

0
منبع
Burning Glass Technologies

شکل  :۵تنوع مهارتها در خوشهی مهارتهای فنی پایه ،حرفههای مراقبت و سبز

یادداشت :خوشههای حرفهای از دادههای Burning Glass Technologiesبرای ایاالت متحده به دست آمدهاند.
منبعBurning Glass Technologies :
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برای ارائه توضیحی مختصر در این گزارش ،طبقهبندیهای مورد استفاده در هریک از شرکای مجمع نیومتریکس طبق یک استاندارد مشترک
هماهنگ شدهاند .هماهنگی فعلی همچنان مقدماتی است ،و تالش بیشتری در سطح جهانی برای ایجاد زبانی مشترک در بازار کار در قالب
نوعی طبقهبندی مهارتهای متداول و مورد توافق ،و استانداردهای مشترکی برای ردیابی روند بازار کار در سراسر اقتصاد مورد نیاز است.
اساس گروهبندی مهارتهای ارائهشده در باال طی همکاری فنی سهساله بین بانک جهانی و لینکدین تدوین شده است [ .]۲۸برای محاسبه
پروفایل دقیق مهارتهای هر حرفه برجسته آینده ،متخصصان علم داده در لینکدین مشخصترین مهارت را برای هر حرفه مشخص کردهاند.
این کار از طریق اولویتبندی مهارتهای مهم طبق وزن محاسباتی آنها و بر اساس فراوانی آنها در تمام حرفهها صورت گرفته است .این
روش  ۳۰مهارت بارز را برای هر حرفه و خوشه حرفهای تولید میکند .معیار حاصل سهم هر یک از خوشههای مهارتی را به عنوان نسبت
بارزترین مهارت برای هر حرفه و خوشه حرفهای نشان میدهد .برای اهداف این گزارش ،دادههای اشتراکی از سوی Burning Glass
 Technologiesبه ترتیبی هماهنگ شدهاند که برای اهداف تطبیقی با این رویکردها متناسب باشند .به این ترتیب دادههای ورودی
گروههای شغلی اقتصاد مراقبت و اقتصاد سبز باید نشانگر و مقدماتی در نظر گرفته شوند.
در حالی که برخی از خوشههای حرفهای ،مانند داده و هوش مصنوعی ،مهندسی ،و رایانش ابری ،در درجه اول به تخصص قوی در فناوریهای
دیجیتال نیاز دارند ،سایر حرفههایی که رشد سریعی دارند بیشتر بر مهارتهای تجاری یا مهارتهای تخصصی صنعت تأکید میکنند .شکل
 ۴این مجموعه مهارتها را به عنوان بخشی از سی مهارت مهم و منحصربهفرد برای هر خوشهی حرفههای نوظهور آینده نشان میدهد.
نقشهای بازاریابی ،فروش و محتوا تأکید بیشتری بر مهارتهای شغلی دارند .فرصتهای حرفهای در خوشه اقتصاد مراقبت به سهم قابل
توجهی از مهارتهای صنعت تخصصی ،مانند رونویسی پزشکی ،سترونسازی و سنجش عالئم حیاتی نیاز دارند .در خوشه حرفهای اقتصاد سبز
هم مهارتهای تخصصی صنعتی ،با تمرکز بر استانداردهای بهداشتی و ایمنی ،توربینهای بادی ،نصب خورشیدی و طراحی برقی ،برجسته
هستند.
مهارتهای آیندهساز فنی بیشتر در گروههای حرفهای دادهها و هوش مصنوعی قرار دارند که  ٪۴۵از  ۳۰مهارت برتر موردنیاز را تشکیل
میدهند ،و در نقشهای رایانش ابری با سهم  ٪۴۱مورد نیاز هستند .مهارتهای فنی پایه در تمام حرفههای نوظهور از اهمیت باالیی
برخوردارند .این مهارتها برای نقشهای مورد تقاضا در مهندسی ،رایانش ابری و توسعه محصوالت بسیار اهمیت دارند ،و به ترتیب  ٪۵۶و
 ٪۴۷از برترین مهارتهای مورد تقاضا را تشکیل میدهند .تقاضا برای مهارتهای فنی پایه در حرفههای مربوط به مردم و فرهنگ ،اقتصاد
مراقبت و اقتصاد سبز به ترتیب  ٪۳ ،٪۸و  ٪۱۸است و از کمترین اهمیت برخوردارند.
برچسب گسترده «مهارتهای پایه فنی » 25تنوع عظیمی از مهارتهای دیجیتال مورد تقاضا دربردارد .شکل  ۵تنوع این مهارتها را برای
خوشههای حرفهای اقتصاد مراقبت و سبز نشان میدهد .این تحلیل بر اساس طبقهبندی مهارتهای دیجیتال از سوی Burning Glass
 Technologiesشکل گرفته است .این طبقهبندی مواردی را نشان میدهد که از برای کارمندان ماهر در ابزارهای فنی متمایز با حرفه
منتخب خود تقاضا وجود دارد [ .]۲۹دادهها بیانگر آنند که خوشهی حرفهای اقتصاد مراقبت به مهارت فنی متمایز برای استفاده در نرمافزار
صدور صورتحساب پزشکی و انفورماتیک بالینی نیاز دارد .متخصصان اقتصاد سبز ،تقاضا بین متخصصان اقتصاد سبز بیشتر به مهارت فنی به
سمت پیشنویسی و طراحی مهندسی و سیستمهای مهندسی جغرافیایی متمایل است .جزئیات بیشتری در مورد الزامات مهارتهای اصلی
نقشهای نوظهور خاص در بخش  ۲ارائه شده است.

25-Tech Baseline Skills
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مشاغل آینده

بازنمایی مسیرهای یادگیری مشخص و تواناییها

تغییرات در مسیر رشد اقتصادی معموالً در تغییر تقاضا برای مجموعه مهارتهایی خاص و حرفههایی خاص ریشه دارند .این الزامات
اولویتهای متنوعی برای یادگیری بیشتر میان شاغلین هفت خوشه حرفهایِ ارائهشده در این گزارش ایجاد میکنند.
این گزارش از طریق همکاری تحقیقاتی و دادهای با  Courseraبهعنوان منبع یادگیری آنالین ،بینش نوینی در مورد مهارتآموزی و تقویت
مهارتهای افراد شاغل در حرفههای نوظهور فراهم میسازد .مختصصان علم داده در  Courseraنوعی طبقهبندی طبق محتوای مهارتهای

دورهها و ارزیابیهای آنالین ایجاد کرده اند و از دیدگاه مهارتآموزان و مربیان در پلتفرم  Courseraبهره میگیرند .ردیابی کلی فعالیتهای

یادگیری شاغلین در حرفههای نوظهور نشانگر اولویتهای متمایز یادگیری مهارتهای بیشتر در آن زمینهها است .مث ً
ال مهارتآموزان آنالین
در نقش اقتصاد مراقبت بر دورههایی مانند ایمنی بیمار و مهارتهای خاص آن بخش ،مانند حل مسئله و تفکر طرحمحور متمرکزند .برای
خانواده حرفهای دادهها و هوش مصنوعی ،دوره آموزشی یادگیری عمیق در درجه اول قرار دارد ،زیرا مهارتهای متمرکزی مانند تنسورفلو26و
شبکههای عصبی مصنوعی را آموزش میدهد .این اولویتبندیها در خوشه حرفهای مهندسی و رایانش ابری به اشتراک گذاشته شده است.
متخصصان بازاریابی ،فروش ،و تولید محتوا میخواهند مهارتهای خود را در زمینههایی مانند بازاریابی دیجیتال و استراتژیهای مدیریت
محتوا بهروزرسانی کنند .متخصصان مردم و فرهنگ تمرکز خاصی بر تازهسازی مهارتهای خود در تجزیه و تحلیل مردم دارند .و در آخر
متخصصان در نقشهای اقتصاد سبز به دنبال گسترش علم خود در سیستمهای اطالعات جغرافیایی ( )GISهستند ،و کسانی که در نقش
توسعه محصوالت فعالیت میکنند ،توجه ویژهای به روشهای چابک دارند .جزئیات بیشتری در مورد اولویتهای یادگیری خوشههای حرفهای
خاص در حال ظهور در شکل  ۶ارائه شده است.
ِ

شکل  :۶اولویتهای مهارتآموزان آنالین برای یادگیری بیشتر

حرفههای مراقبت
 )۱علم بهزیستی

مهارتهای مورد تدریس :مهربانی ،مدیتیشن ،لذت بردن ،خوشبختی ،قدردانی

 )۲دانش مورد نیاز در شبیهسازیهای بالینی در تمام حرفههای بهداشتی
مهارتهای مورد تدریس :پرسشگری ،یادگیری ،شبیهسازی

 )۳رهبری انفورماتیک پرستاری

مهارتهای مورد تدریس :پرستاری ،ورزش و تمرین ،مربیگری ،رهبری

 )۴ایمنی بیمار

مهارتهای مورد تدریس :حل مسئله ،تفکر طرحمحور ،رهبری ،ایمنی بیمار

 )۵عالئم حیاتی :درک آنچه بدن به ما میگوید

مهارتهای مورد تدریس :مدیریت درد ،تکنیک ارزیابی و کاهش خطای انسانی ،درد ،عالئم حیاتی ،امضای دیجیتال

26-Tensorflow
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دادهها و هوش مصنوعی
 .۱یادگیری عمیق

مهارتهای مورد تدریس :فراپارامتر ،یادگیری عمیق ،شبکه عصبی مصنوعی ،شبکه عصبی همگرا ،تنسورفلو

 .۲تنسورفلو در عمل

مهارتهای مورد تدریس :زبان طبیعی ،زبان امگا ،متغیر محیط ،مجموعههای زمانی ،پردازش زبان طبیعی

 .۳علم دادههای IBM

مهارتهای مورد تدریس :برنامهنویسی رایانهای ،تجزیهوتحلیل دادهها ،یادگیری ماشین ،برنامهنویسی پایتونSql ،
 .۴یادگیری ماشین پیشرفته

مهارتهای مورد تدریس :پردازش زبان طبیعی ،استنباط بیزی ، 27یادگیری تقویتی ،بیزی ،چشمانداز رایانه

 .۵علم دادههای کاربردی با پایتون

مهارتهای مورد تدریس ،Matplotlib :قطعه کد ،Pandas ،یادگیری ماشین ،تجزیهوتحلیل شبکه

مهندسی و رایانش ابری
 .۱یادگیری عمیق

مهارتهای مورد تدریس :فراپارامتر ،یادگیری عمیق ،شبکه عصبی مصنوعی ،شبکه عصبی همگرا ،تنسورفلو

 .۲آموزش ماشین

مهارتهای مورد تدریس :خطیبودن ،الگوریتمهای یادگیری ماشین ،شبکه عصبی مصنوعی ،الگوریتمها ،یادگیری ماشین

 .۳الگوریتمها ،قسمت اول

مهارتهای مورد تدریس :برنامهنویسی رایانهای ،الگوی دادهای  ،URIجاوا (پلتفرم نرمافزاری) ،ساختار دادهها ،الگوریتمها

 .۴تنسورفلو در عمل

مهارتهای مورد تدریس :زبان طبیعی ،زبان امگا ،متغیر محیط ،مجموعههای زمانی ،پردازش زبان طبیعی

 .۵برنامهنویسی کاربردی در اسکاال

مهارتهای مورد تدریس :محاسبات موازی ،برنامهنویسی کاربردی ،برنامهنویسی اسکاال ،آپاچی اسپارک ، 28برنامهنویسی رایانهای

27-Bayesian Inference
28-Apache Spark
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مشاغل آینده

مشاغل سبز
 .۱کاهش طبیعی آلودگیهای آب زیرزمینی :الگوهای جدید ،فناوریها و کاربردها
مهارتهای مورد تدریس :هیدرولیک ،زمینشناسی ،شیمی

 .۲سیستمهای اطالعات جغرافیایی ()GIS

مهارتهای مورد تدریس :تجزیهوتحلیل دادهها ،نرمافزار  ،Arcgisتجزیهوتحلیل تصاویر ،ساخت مدل ،سیستمهای اطالعات

جغرافیایی

 .۳مدیریت جهانی محیطزیست

مهارتهای مورد تدریس :منابع طبیعی ،برنامهریزی شهری ،فناوری سبز ،حفاظت از محیط زیست ،توسعه منابع آب

 .۴سیاستگذاری و مدیریت منابع آب

مهارتهای مورد تدریس :حفاظت از محیطزیست ،تجزیهوتحلیل سیاستها ،حقوق بینالملل ،روابط بینالملل ،قانون

 .۵اصول GIS

مهارتهای مورد تدریس :گردش کار ،عیبیابی ،نرمافزار ،تجزیهوتحلیل دادههای فضایی ،تجزیهوتحلیل دادهها

بازاریابی ،فروش و محتوا
 .۱بازاریابی دیجیتال

مهارتهای مورد تدریس :تجزیهوتحلیل دادهها ،تجزیهوتحلیل بازاریابی ،تجزیهوتحلیل ،بازاریابی دیجیتال ،بازاریابی

 .۲بهینهسازی موتور جستجو ()SEO

مهارتهای مورد تدریس :بهینهسازی ریاضیاتی ،رسانههای اجتماعی ،بازاریابی محتوا ،بازاریابی ،بهینهسازی موتور جستجو

 .۳استراتژی بازاریابی محتوا

مهارتهای مورد تدریس :نویسندگی ،تولید محتوای بازاریابی ،تبلیغنویسی ،بازاریابی محتوا ،بازاریابی

 .۴بازاریابی وایرال 29یا همهگیر و نحوه تهیه محتوای مسری

30

مهارتهای مورد تدریس :مهارتهای رسانههای اجتماعی ،استراتژی بازاریابی ،شبکههای اجتماعی ،بازاریابی وایرال یا همهگیر،

بازاریابی

 .۵علم بهزیستی

مهارتهای مورد تدریس :مهارتهای مهربانی ،مدیتیشن ،لذتبردن ،خوشبختی ،قدردانی

29-Viral marketing
30-Contagious Content
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مردم و فرهنگ
 .۱مدیریت منابع انسانی :منابع انسانی برای مدیران مردم

مهارتهای مورد تدریس :معارفه ،مدیریت عملکرد ،منابع انسانی ،مدیریت ،عملکرد

 .۲آشنایی با تجزیهوتحلیل مردم

مهارتهای مورد تدریس :منابع انساني ،سنجش ،اشتغال ،اشتغال کارمندان ،تحليالت

 .۳جذب نیرو ،استخدام ،و معارفه کارکنان

مهارتهای مورد تدریس :مدیریت ،اشتغال ،استخدام ،معارفه

 .۴مدیریت غرامت کارمندان

مهارتهای مورد تدریس :مدیریت منابع انسانی ،منابع انسانی ،استراتژیهای جبران خسارت ،مدیریت ،جبران خسارت و مزایا

 .۵آمادگی برای مدیریت منابع انسانی

مهارتهای مورد تدریس :مدیریت منابع ،منابع انسانی ،مدیریت

توسعه محصوالت
 .۱مدیریت محصوالت دیجیتال :مبانی مدرن

مهارتهای مورد تدریس :تناسب محصوالت نسبت به نیاز بازار ،محصوالت (تجارت) ،مدیریت محصوالت ،مدیریت ،محصوالت

 .۲مدیریت محصوالت نرمافزاری ()SPM

مهارتهای مورد تدریس :معیارهای نرمافزاری ،پروتکل انگشت ،توسعه نرمافزار چابک ،روایت کاربر ،توسعه نرمافزار

 .۳توسعه چابک

مهارتهای مورد تدریس :پرسونا (تجربه کاربر) ،مدیریت چابک ،دیزاین اسپرینت (چارچوب چابک) ،مدیریت ،آزمایش نرمافزار

 .۴هوش مصنوعی برای همه

مهارتهای مورد تدریس :طرح پروژه ،مدیریت ،برنامهریزی ،اخالقیات ،پروژه

 .۵آشنایی با مدیریت محصوالت نرمافزاری

مهارتهای مورد تدریس :پروتکل انگشت ،مدیریت محصوالت نرمافزاری ،توسعه نرمافزار چابک ،توسعه نرمافزار ،مانیفست چابک

31

منبعCoursera :

31-Agile Manifesto
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معیارهای جدید درباره دورهها و ارزیابیهای مربوطه در پلتفرم یادگیری آنالین  Courseraبرای مهارتآموزان ممکن است دیدگاه تازهای
نسبت به تواناییهای ارزیابیشده مهارتآموزان آنالین در برابر معیارهای سنجش متداول ارائه دهد .به این منظور ،متخصصان علم داده در
 Courseraبرای هر مهارتآموز یک پروفایل مهارت ایجاد کردهاند .این پروفایل از مهارتهای متمایز مبتنی بر عملکرد هر مهارتآموز در
تمام ارزیابیهای انجامشده از سوی مهارتآموز در این پلتفرم یادگیری تشکیل شده است .شکل  ۷نقاط قوت و ضعف مهارتآموزان شاغل
را در هر یک از خوشههای حرفهای مشخصشده در این گزارش در مقابل مجموعهای از برتریهای مهارتی آیندهمحور بهصورت مقایسهای
نشان میدهد.
متخصصان علم داده در  Courseraنوعی فهرست جهانی مهارت ساختهاند که مهارتآموزان را در مجموعهای متداول از مهارتهای مهم
آیندهمحور در سه خوشه مهارتی ،یعنی تجارت ،علم رایانه ،و علم داده ،ارزیابی میکند .مهارتآموزان شاغل در هر یک از هفت خوشه حرفهای
نوظهور ممکن است با توجه به این مهارتها ارزیابی شوند .در سراسر قابلیتهای سنجیدهشده ،خوشههای حرفهای مردم و فرهنگ ،و اقتصاد
مراقبت نمایانگر ضعف ثابت مهارتی هستند .افراد شاغل در حرفههای نوظهور دادهها و هوش مصنوعی ،و مهندسی و رایانش ابری در صدر
ظرفیت مهارتهای علوم رایانه و داده قرار دارند ،اما در زمینه مهارتهای ارتباطی و فروش از عملکرد کمتری برخوردار هستند .خوشه حرفهای
توسعه محصوالت در کسبوکار و تا حدی کمتر ،در مهندسی نرمافزار ،پایگاه دادهها و یادگیری ماشین مهارت دارند .متخصصان اقتصاد سبز
در مهارتهای شغلی ،مهندسی امنیت و شبکههای رایانهای ،یادگیری ماشین ،مدیریت داده و آمار از نقاط قوت نسبی برخوردارند .آنها در
مهارتهای نوظهور مانند برنامهنویسی آماری ،تجسم دادهها و تعامل انسان و کامپیوتر عملکرد ضعیفتری دارند.
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شکل  :۷مهارتهای کلیدی فعلی بر حسب خوشه حرفهای

خوشه مهارت ها

تجارت

فروش
بازاریابی
مدیریت
امور مالی
ارتباطات
حسابداری

3.0

2.0

2.5

1.5

علوم کامپیوتر

0.5

1.0

0

مهندسی نرم افزار
مهندسی امنیت
سیستم های عامل
تعامل رایانه ای انسانی
پایگاه داده
شبکه های رایانه ای

3.0

2.5

2.0

1.5

3.0

2.5

2.0

1.5

علم داده ها

1.0

0.5

0

1.0

0.5

0

آمار
برنامه نویسی آمار
ریاضیات
یادگیری ماشین
تجسم داده ها
مدیریت داده ها

)تخصص (  0تا  . 1باالترین سطح تخصص در هر دسته است

فروش،بازاریابی و محتوا
توسعه محصول
داده ها و هوش مصنوعی

مهندسی و رایانش ابری
مشاغل سبز

مشاغل مراقبت
مردم و فرهنگ

منبعCoursera :
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مشاغل آینده

نتیجهگیری

در دهه گذشته تحوالت فنی ،اجتماعی ،و اقتصادی احتمال خسارات گسترده شغلی و تورم میزان مهارتهای اشتغالناپذیر باعث نگرانی عموم مردم شده

است .اشتغال پیمانی( 32مشاغل با پرداخت حقوق طبق قرارداد) بستر موفقیت شهروندان در سراسر اقتصاد جهانی را با کار عادالنه و پایدار ،تضمین معیشت
افراد و خانوادهها فراهم کرده است .نتایج بهدستآمده از تحلیلهای صورتگرفته تا به امروز هم امیدبخش بودهاند و هم لزوم احتیاط را نشان میدهند.
برخی از تحلیلگران تصور میکنند که تحول در فناوری به کوچکشدن فرصتها در کل منجر خواهد شد و بسیاری از دیدگاههای جمعآوریشده به ظهور
ن حال نوع فرصتهایی که برای تحقق مشاغل ایجاد میشود نیز متناسب با نیازهای درحالتحول
فرصتهای شغلی جدید در بازارهای کار اشاره دارند .با ای 
در زمینه فناوری و اقتصاد به سرعت تغییر میکنند .بهنحویکه نیازمند مکانیسمهای عملی و مؤثر برای حمایت از جابجایی کارگران به فرصتهای جدید
است.
مشاغل آینده :بازنمایی فرصت در اقتصاد جدید هفت خوشه اصلی حرفهای را با چشماندازهای نوظهور در آینده کار مشخص میکند :دادهها و هوش
مصنوعی ،اقتصاد مراقبت ،اقتصاد سبز ،مهندسی و رایانش ابری ،مردم و فرهنگ ،توسعه محصوالت ،و همچنین فروش ،بازاریابی و محتوا .در مجموع ،این
حرفهها قرار است در سه سال آینده  ۶.۱میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد کنند.
کمی و مبتنی برداده جهت شناسایی خوشههای حرفهای مهم استفاده کرده است .قابلیتهای جدید محاسباتی و دادهها دیدگاه
این گزارش از رویکردی ّ

بیسابقهای در مورد بازار کار فراهم میکنند .با ردیابی بازار کار بهصورت زنده و طبقهبندی مهارتهای جدید که زبان مهارتهای مورداستفاده در آن بازار را
نشان میدهد ،معیارهای مشترک شرکتهای بخش خصوصی ابزاری مهم و اساسی به دست میدهند که میتواند به کارفرمایان ،دولتها ،و کارگران مایل
به ایجاد برنامۀ مناسب ،مهارتآموزی دورهای ،و یادگیری مهارتهای اضافی کمک کند.
ش یافته و بهصورت گستردهتر با هدف ایجاد
رویکرد شکلگرفته جهت ترسیم این حرفهها ظرفیت آن را دارد که بتواند از نظر روششناختی گستر 
سیستمهای پایدار برای ارائه اطالعات در مورد بازار کار ،بهصورت لحظهای مورد استفاده قرار گیرد .طبقهبندی مهارتهای موجود در بازارهای جهانی کار
دقت و چابکی الزم برای ردیابی تغییرات میزان تقاضای مهارتهای تخصصی در صنعت و مهارتهای آیندهساز فنی پایه و ابتدایی را ندارد .برای طبقهبندی
مهارتها به تمرکز اضافی نیاز است تا بتواند مهارتهای آیندهساز جدید ،مهارتهای صنعتی منحصربهفرد ،و مهارتهای اصلی حیاتی را بهطور همزمان
کنترل کند.
هفت حرفه آینده که در این گزارش بیان شدهاند و نیازهای مهارتی مربوط به آنها نشانگر تنوع چشمگیر فرصت در بازار کار هستند و فرصتهایی برای
اشتغال با سطح مهارتی باال و پایین ارائه میدهند .علیرغم تمرکز بیشازحد مردم بر مهارتهای آیندهساز فنی ،این گزارش مجموعه مهارتهای متنوع
مورد تقاضا در آینده را نشان میدهد .درحالیکه مهارتهای آیندهساز فنی ،مانند علم دادهها و مهارتهای هوش مصنوعی ،مطمئناً برای آینده کار بسیار

مهم خواهند بود ،مراقبت ،رهبری ،و توانایی ارائه یادگیری و توسعه نیز ضروری خواهد بود .بهعبارتدیگر ،جابجایی به دنیای جدید کار هم انسانمحور و
هم فناوریمحور خواهد بود.
درنهایت ،رشد و مقیاس مطلق تعدادی از این حرفهها با انتخابها و سرمایهگذاریهای انجامشده از سوی دولتهای امروزی مشخص خواهد شد.
سرمایهگذاریهای جدید در اقتصاد سبز ،مانند تمرکز بر انرژیهای تجدیدپذیر ،میتواند به گسترش چشمانداز اشتغال در این بخش منجر شود .عالوه
بر این ،تمرکز تازه بر کاهش شکافهای جنسیتی در مشارکت نیروی کار میتواند باعث ایجاد تقاضای بیشتر برای مشاغل اقتصاد مراقبت ،و به ارتقای
استانداردهای کیفیت در بخش مراقبت منجر شود .به همین ترتیب ،تنظیم مجدد دادهها سبب افزایش میزان تقاضا برای کارگرانی شده است که میتوانند
الزامات اخالقی و نظارتی مربوط به ذخیره ،جمعآوری ،و استفاده از دادههای بزرگ را برآورده کنند.
این گزارش نشان میدهد که ما ابزارهای کلیدی تأمینکننده بصیرت دقیق و بینظیر از ماهیت فرصت در بازار کار را در اختیار داریم .استفاده خردمندانه
از چنین ابزارهایی در راستای خدمت به کارگران در مسیر تالش آنها برای رسیدن به اشتغال مولد و کارآمد ضروری است.
32-Wage employment

24

بخش دوم:
تمرکز بر حرفههای آینده

25

مشاغل آینده

دیدگاههای ارائهشده از سوی منابع جدید دادهها شامل درکی واقعی از فرصتهای پیش رو در اقتصاد جدید در مقیاس بزرگ هستند .بخش
دوم این گزارش هر دو مورد نقشهای برتر را در مقابل هر یک از هفت خوشه حرفهای و مهارتهای کلیدی الزم برای برتری در این نقشها نشان
میدهد .این تصاویر تفاوت بین فرصتها در مقیاس بزرگ و فرصتها در مقیاس کوچک را نشان میدهد ،درحالیکه فرصتها در مقیاس بزرگ
شامل بیش از  ۵۰۰۰آگهی جدید شغلی یا استخدامی در هرسال هستند .مهارتها با توجه به نوع آنها واجد شرایط هر یک از مشاغل میشوند.
برایمثال ،بازاریابی دیجیتال و بازاریابی محصوالت از جمله  ۱۰مهارت برتر تجاری مورد نیاز در اقتصاد مراقبت هستند که شامل حرفههایی مانند
دستیاران مراقبت شخصی و مربیان ورزشی میشود.
حرفههای مربوط به دادهها و هوش مصنوعی به مهارت در هوش مصنوعی و فناوری ذخیرهسازی دادهها نیاز دارند ،و دربرگیرندۀ نقشهایی در
مقیاس کوچک مانند برنامهنویسان دادههای بزرگ 33در کنار نقشهایی در مقیاس بزرگ مانند متخصصان علم داده نیز هستند .مهندسی و
رایانش ابری به مهارتهای پایهای ،از قبیل مهارتهای شبکههای کامپیوتری ،و مهارتهای آیندهساز فنی ،مانند تعامل رایانهای انسانی ،آن هم در
نقشهایی مانند مهندسین فول استک و مهندسین ( DevOpsمهندسین توسعه نرمافزار و عملیات فناوری اطالعات) نیاز دارند .خوشه اقتصاد
سبز به مهارتهای تخصصی در صنعت ،مانند توربینهای بادی و نصب خورشیدی ،و مهارتهای تجاری ،مانند بازاریابی ایمیلی ،در نقشهایی
مانند نصبکنندههای خورشیدی فتوولتائیک و فروشندگان سبز احتیاج دارد .خوشه توسعه محصول به مهارتهای فنی پایه ،از قبیل آزمایش
نرمافزار و توسعه وب ،و همچنین مهارتهای تجاری ،مانند عملیات ساخت ،نیاز دارد .نقشهایی که در این خوشه گنجاندهشدهاند شامل نقشهای
فرصتهای بزرگمقیاس مانند مربیان چابک ،صاحبان محصوالت ،و تحلیلگران محصوالت است .حرفههای فروش ،بازاریابی و محتوا به مهارتهای
فنی پایه مانند رسانههای اجتماعی و مهارتهای نرم مانند رهبری نیاز دارد .نقشهایی که به چنین مهارتهایی نیاز دارند ،شامل فرصتهای
بزرگمقیاس مانند متخصصان بازاریابی دیجیتال هستند.
33-Big Data Developers
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اقتصاد مراقبت
مشاغل نوظهور

 10مهارت برتر

1

رونویسان پزشکی

1

تنفسدرمانی

2

دستیاران فیزیوتراپی

2

پرستاری و مراقبت

3

رادیوتراپیستها

3

رویهها/روشهای استریل

4

مربیان ورزشی

4

رونویسی پزشکی

5

آمادهسازان تجهیزات پزشکی

5

پرتودرمانی

6

دستیاران دامپزشکی و نگهبانان آزمایشگاه دام

6

دوزسنجی پزشکی

6

فیزیولوژیستهای ورزشی

7

اندازهگیری عالئم حیاتی

6
6
6

کارمندان امور تفریحی
دستیاران مراقبت شخصی
درمانگران تنفسی

8

شبیهسازی

9

احیای زندگی قلبی پیشرفته ()ACLS

10

11

دستیاران پزشکی

فناوری رادیولوژی

12

مربیان بدنسازی و مربیان ایروبیک

13
13
13

تکنسینهای بهداشت و ایمنی کار
خدمتکاران بیمارستان
کارگران پشتیبانی بهداشت و درمان ،سایر موارد

مقیاس بزرگ

منبعBurning Glass Technologies :

مقیاس کوچک

:مقیاس فرصت

متخصص صنعت

:نوع مهارت

رتبه

N
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دادهها و هوش مصنوعی
مشاغل نوظهور

 10مهارت برتر

1

متخصص هوش مصنوعی

1

2

متخصص علم داده

2

3

مهندس علم داده

3

4

توسعهدهنده دادههای بزرگ

4

5

تحلیلگر علم داده

5

6

متخصص تحلیلی

6

7

مشاور علم داده

7

8

تحلیلگر دیدگاهها

8

9

توسعهدهنده اطالعات کسبوکار

9

10

مشاور تجزیهوتحلیل

10

علم دادهها
فناوریهای ذخیرهسازی دادهها
ابزارهای توسعه
هوش مصنوعی
چرخه عمر توسعه نرمافزار ()SDLC
مشاورهدهی در امر مدیریت
توسعه وب
سواد دیجیتالی
محاسبات علمی
شبکههای رایانهای

دادهها و هوش مصنوعی

منبع :لینکدین

رتبه
مقیاس بزرگ
فنی پایه

تجارت
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مقیاس کوچک
فنی متحول کننده

N

:مقیاس فرصت
:نوع مهارت

مهندسی و رایانش ابری
 10مهارت برتر

مشاغل نوظهور

علم دادهها

1

مهندس امنیت سایت  /رایانش ابری /

1

2

توسعهدهنده پایتون  /مهندسی /

2

3

مهندس فول استک  /مهندسی /

3

ابزارهای توسعه

3

توسعهدهنده جاوا اسکریپت  /مهندسی /

4

هوش مصنوعی

5

توسعهدهنده بک اند  /مهندسی /

5

6

مهندس فرانت اِند  /مهندسی /

6

مهندس فرانت اِند  /مهندسی /

7

توسعه وب

8

مهندس پلتفرم  /رایانش ابری /

8

سواد دیجیتالی

9

مهندس پلتفرم  /رایانش ابری /

9

محاسبات علمی

10

مهندس ابر  /رایانش ابری /

10

شبکههای رایانهای

10

مهندس  / DevOpsرایانش ابری /

12

مشاور ابر /رایانش ابری /

13

مدیر  / DevOpsرایانش ابری /

14

تحلیلگر فناوری  /مهندسی /

6

فناوریهای ذخیرهسازی دادهها

چرخه عمر توسعه نرمافزار ()SDLC
مشاورهدهی در امر مدیریت

منبع :لینکدینم

هندسی و رایانش ابری
رتبه
مقیاس بزرگ
تجارت

فنی پایه

مقیاس کوچک
فنی متحول کننده

N

:مقیاس فرصت
:نوع مهارت
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اقتصاد سبز
 10مهارت برتر

مشاغل نوظهور

بازاریابی دیجیتال

1

تکنسینهای سیستم تولید گاز متان  /دفن زباله

1

2

تکنسینهای خدمات توربین بادی

2

2

بازاریابان سبز

3

مجموعه گاز دفن زباله

4

تکنسینهای پردازش سوختهای زیستی

4

رسانههای اجتماعی

4

مدیران نصب انرژی خورشیدی

5

6

متخصصان منابع آب

6

7

مدیران پروژه انرژی باد

7

استانداردهای بهداشت و ایمنی

8

افسران ارشد پایداری

8

مایکروسافت پاور بی آی

9

جمعآوری مواد زبالهای و بازیافتی

9

دیاگرامها و نمودارهای الکتریکی

9

متخصصان پایداری

10

بازاریابی ایمیلی

11

نصب فتوولتائیک خورشیدی

12

مهندسان آب و فاضالب

13

بازرسان آتشنشانی جنگل و متخصصان پیشگیری

14

مهندسان سلول سوختی

14

اپراتورهای راکتور انرژی هستهای

توربینهای بادی

موجودی تجهیزات
نصب خورشیدی

منبعBurning Glass Technologies :

رتبه

اقتصاد سبز
مقیاس بزرگ
فنی پایه

تجارت
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مقیاس کوچک
متخصص صنعت

N

:مقیاس فرصت
:نوع مهارت

مردم و فرهنگ
 10مهارت برتر

مشاغل نوظهور

1

استعدادیاب فناوری اطالعات

1

استخدام

2

شریک منابع انسانی

2

منابع انسانی

3

متخصص جذب استعداد

3

مدیریت کسبوکار

4

شریک تجاری

4

یادگیری و توسعه کارمندان

5

شریک مشاغل منابع انسانی

5

رهبری

6

سواد دیجیتالی

7

مدیریت پروژه

8

مدیریت مردم

9

پاداش و مزایا

10

زبانهای خارجی

مردم و فرهنگ

منبع :لینکدین

رتبه
مقیاس بزرگ
نرم

تجارت

فنی پایه

N
:مقیاس فرصت

مقیاس کوچک
متخصص صنعت

:نوع مهارت
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توسعه محصول
 10مهارت برتر

مشاغل نوظهور

1

مالک محصول

1

تست نرمافزار

2

آزماینده کیفیت

2

چرخه عمر توسعه نرمافزار ()SDLC

3

مربی چابک

3

ابزارهای توسعه

4

مهندس تضمین کیفیت نرمافزار

4

مدیریت پروژه

5

تحلیلگر محصول

5

مدیریت کسبوکار

6

مهندس تضمین کیفیت

6

فناوریهای ذخیرۀ داده

6

استاد اسکرام

7

توسعه وب

8

مدیر محصوالت دیجیتال

8

عملیات ساخت

9

رهبری تحویل

9

سواد دیجیتالی

10

رهبری

34

توسعه محصول

منبع :لینکدین

رتبه
مقیاس بزرگ
نرم

تجارت

فنی پایه
34-Scrum Master
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مقیاس کوچک
فنی متحول کننده

N
:مقیاس فرصت
:نوع مهارت

فروش ،بازاریابی و محتوا
مشاغل نوظهور

 10مهارت برتر

1

دستیار رسانههای اجتماعی  /تولید محتوا /

1

بازاریابی دیجیتال

2

هکر رشد  /بازاریابی /

2

رسانههای اجتماعی

3

متخصص موفقیت مشتری  /فروش /

3

مدیریت کسبوکار

4

هماهنگکننده رسانه اجتماعی  /تولید محتوا /

4

سواد دیجیتالی

5

مدیر رشد  /بازاریابی /

5

تبلیغات

5

نماینده توسعه فروش  /فروش /

6

بازاریابی محصول

7

متخصص بازاریابی دیجیتال  /بازاریابی /

7

فیلم

8

نماینده فروش  /فروش تجاری /

8

طراحی گرافیکی

9

نماینده توسعه تجارت  /فروش /

9

رهبری

10

متخصص مشتری  /فروش /

10

نویسندگی

11

متخصص محتوا  /تولید محتوا /

12

تولیدکننده محتوا  /تولید محتوا /

13

نویسنده محتوا  /تولید محتوا /

13

متخصص مشارکت  /فروش /

15

متخصص دیجیتال  /بازاریابی /

15

مدیر ارشد بازرگانی  /فروش /

17

متخصص تجارت الکترونیک  /بازاریابی /

18

رئیس مشارکتها  /فروش /
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فروش ،بازاریابی و محتوا
مشاغل نوظهور

19

مدیر بازرگانی  /بازاریابی /

19

رئیس دیجیتال  /بازاریابی /

19

متصدی رسیدگی بهحساب مشتریان شرکت  /فروش /

22

مشاور  /بازاریابی دیجیتال مارکتینگ /

نرم

22

24

نرم

24

متخصص توسعه تجارت  /فروش /
مدیر بازاریابی دیجیتال  /بازاریابی /
مدیر ارشد استراتژی  /فروش /

26

نویسندگی خالق  /تولید محتوا /

27

مدیر ارشد بازاریابی  /بازاریابی /

28

رئیس توسعه تجارت  /فروش /

منبع :لینکدین

فروش ،بازاریابی و محتوا
رتبه

فروش ،بازاریابی و محتوا
مقیاس بزرگ
تجارت

نرم

34

فنی پایه

مقیاس کوچک
متخصص صنعت

N
:مقیاس فرصت
:نوع مهارت
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35-cosine similarity matrix
36-clustering algorithm
37-K-means
38-hierarchical algorithms
39-Cyber Security Specialist
40-Data Protection Officers
41-Productivity Tools
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Heidrick & Struggles Henry Schein Inc.
Hewlett Packard Enterprise
Infosys Ltd
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Ingka Investments)
JLL
Johnson & Johnson
Lego Foundation
LinkedIn Corporation
LRN Corporation
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سپاسگزاریها
مجمع جهانی اقتصاد مایل است از نهادهای زیر بهعنوان شرکای
» 42تجاری «پلتفرم شکلدهی به آینده اقتصاد و جامعه جدید
.بهخاطر راهنمایی و پشتیبانیشان تشکر کند
0 A.T. Kearney Inc.
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0 Accenture
0 AdeccoGroup
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0 AlixPartners
0 Amazon Web Services
0 Aroundtown SA
0 AT&T
0 Automatic Data Processing Inc. (ADP)
0 Bahrain Economic Development Board
0 Bank of America
0 Bank of Montreal
0 Barclays
0 BC Energy Investments Corp.
0 Bloomberg LP
0 Booking.com BV
0 Boston Consulting Group
0 Centene Corporation
0 Centrica
0 Charoen Pokphand Group Company Limited
(CP Group) Cisco Systems Inc. Clayton,
Dubilier & Rice LLC CNH Industrial N.V.
0 Crescent Enterprises
0 Dassault Systèmes SE
0 Dell Technologies
0 Deutsche Post DHL Group
0 Dogan Åžirketler Grubu Holding A.S
0 Eurasian Resources Group
0 EY
0 GEMS Education
0 Google
0 Groupe Renault
0 Guardian Life Insurance
42-The Platform for Shaping the Future of the New
Economy and Society
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Towers Watson Workday Inc.
WorldQuant LLC

0

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد «پلتفرم شکلدهی به آینده
اقتصاد و جامعه جدید» ،به آدرس اینترنتی زیر مراجعه کنید:
https://www.weforum.org/platforms/shaping-thefutureof-the-new-economy-and-society.
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