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Abstract
The emergence of new technologies and digital 
transformations have led to the obsolescence 
of many jobs and related skills and increased 
demand for new technological skills. 
Thus, different initiatives are proposed by 
researchers and experts to solve the problem of 
the mismatch between supply and demand of 
knowledge workers. The support of HR Techs 
in the labor market is one of these solutions. 
In current study, we tried to provide a policy 
framework for matching the supply and demand 
knowledge workers by promoting the activities 
of HR Techs. For this purpose, after reviewing 
the background and identifying some related 
initiatives, 14 semi-structured interviews were 
conducted with experts in this field. As a result 
of the analysis of the data from the interviews, 
21 sub-themes related to the activity of HR 
Techs to facilitate the matching of supply 
and demand were identified and categorized 
in six groups: culture, infrastructure and 
information systems, laws and regulations, 
skills and career development, business 
conditions and international cooperations in 
Iran’s labor market. Finally, by integrating 
the findings of the research background and 
conducting interviews with experts, a policy 
framework has been presented to match the 
supply and demand of knowledge workers by 
supporting the activities of HR Techs. In the 
proposed framework, those initiatives that 
have a political aspect and the government 
can help match the supply and demand of 
knowledge workers by implementing them 
are noteworthy. These solutions are grouped 
into three categories: policies that promote 
supply-related activities, policies that promote 
demand-related activities, and policies that 
directly help match supply and demand by 
supporting HR Techs. 
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چکیده
ظهـور فناوری هـای جدیـد و تحوالت دیجیتـال منجر 
به منسـوخ شدن بسـیاری از مشـاغل و مهارت های مرتبط 
بـا آنهـا و افزایـش تقاضـا بـرای مهارت هـای فناورانـه و 
نوین شـده اسـت. بـه این ترتیب بـرای حل معضـل فقدان 
 تطابـق عرضـه و تقاضـای نیروهـای دانشـی، راهکارهـای 
متفاوتـی از سـوی پژوهشـگران و متخصصـان پیشـنهاد 
می شـوند. از جملـه راهکارهای مورد توجـه، ارتقای فعالیت 
کسـب وکارهای فنـاور در حـوزة منابـع انسـانی اسـت. در 
مطالعة حاضر سـعی شـده اسـت تا با بررسـی جامع پیشینة 
پژوهـش و انجـام مطالعه ای اکتشـافی، چارچوبی سیاسـتی 
نیروهـای  و  مهـارت  تقاضـای  و  عرضـه  تطابـق  بـرای 
دانشـی از طریـق ارتقـای فعالیـت کسـب وکارهای فنـاور 
در حـوزه منابـع انسـانی ارائـه شـود. به ایـن منظـور بعد از 
مـرور پیشـینه و شناسـایی برخـی از اقدام هـای مرتبط، 14 
مصاحبـه نیمه سـاختاریافته با خبرگان این حوزه انجام شـد. 
در نتیجـة تجزیـه و تحلیـل داده های حاصـل از مصاحبه ها 
21 تـم فرعـی مرتبـط بـا فعالیـت کسـب وکارهای فنـاور 
در حـوزة منابـع انسـانی بـرای تسـهیل تطابـق عرضـه و 
تقاضـا شناسـایی شـدند که در قالب شـش مقولـة محوری 
فرهنـگ، زیرسـاخت ها و سـامانه های اطالعاتـی، قوانیـن 
و مقـررات، مهـارت و توسـعه شـغلی، محیط کسـب وکار و 
همکاری هـای بین المللـی در بـازار کار دسـته بندی شـدند. 
در پایـان نیز با منسـجم سـاختن یافته هـای حاصل از مرور 
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دوره 32شماره 1پیاپی 85فروردین 1401

گذشـته 1۳.2 درصـد از کل جمعیـت فعـال فارغ التحصیـل 
آمـوزش عالـی، بیـکار بوده انـد و ایـن نـرخ در میـان زنان 
فارغ التحصیـل حتـی بیشـتر اسـت و به 25 درصد می رسـد 
و بـه  طـور کلـی فارغ التحصیـالن بیـکار معـادل بیـش از 
40 درصـد کل بیـکاران کشـورند. بـا وجـود این، بسـیاری 
از کسـب وکارهای دانش بنیـان از کمبـود نیـروی انسـانی 
اسـت  الزم  ایـن  منظـور  بـه  دارنـد.  گالیـه  متخصـص 
تـا راهکارهایـی بـرای برقـراری تعـادل میـان عرضـه و 
تقاضای نیروی کار دانشـی کسـب شـوند و سیاست گذاران 
ایـن  منفـی  پیامدهـای  بـا  مقابلـه  بـرای  پژوهشـگران  و 
تغییـرات برنامه هـا و سیاسـت های منسـجمی را ارائه کنند 
]2،8[ امـا در ادبیـات پژوهـش مطالعـات اندکـی فقـط بـه 
بررسـی فقـدان تعـادل میـان عرضـه و تقاضـای نیـروی 
جامعـی  مطالعـة  و   ]9،10،11،12،1۳،14،15[ پرداختـه  کار 
انجـام نشـده اسـت کـه نبـود  تعـادل در عرضـه و تقاضـای 
نیـروی کار دانشـی و چگونگـی مقابلـه با تأثیـر فناوری های 

تحول آفریـن بـر بـازار کار ایـران را بررسـی کنـد. 
خصـوص  در  مطالعاتـی  نیـز  بین المللـی  سـطح  در 
راهکارهایـی انجـام شـده اسـت کـه دولت هـا می تواننـد 
تقاضـای  و  عرضـه  میـان  تطابـق  بـه  آنهـا  طریـق  از 
مهـارت کمـک کننـد. ایـن راهکارهـا در سـه گـروه قابـل 

 : ند سـته بندی ا د
راهکارهای مربوط به توسعة فعالیت های عرضه کنندگان . 1

مهارت )برای مثال ]1،۳،16[(؛ 
راهکارهـای مربـوط بـه ارتقـای فعالیت هـای مرتبط با . 2

تقاضـا )برای مثـال ]2،8،17[(؛
تسـهیل تطابـق عرضـه و تقاضـا از طریـق حمایـت . ۳

از کسـب وکارهای فنـاور منابـع انسـانی )بـرای مثـال 
 .)]18،19[

بـا ایـن حال در دسـتة اخیـر مطالعـات اندکی بـه  ویژه 
در زمینـة ایجـاد تطابـق عرضـه و تقاضـای نیروی دانشـی 
وجـود دارد. ایـن در حالی اسـت کـه کسـب وکارهای فناور 
منابـع انسـانی عـالوه بـر تأثیرگـذاری بـر سـمت عرضه و 
تقاضـای نیـروی دانشـی، در ایجـاد انطباق میـان عرضه و 
تقاضـای بـازار کار نیـز نقش مهمـی ایفا می کننـد. در حال 
حاضـر بیـش از 16 هـزار کسـب وکار نوپا در حـوزة فناوری 
منابـع انسـانی در سـطح جهـان فعالیـت می کننـد کـه بـه 
شـرکت ها، خدماتـی از قبیـل جـذب، آمـوزش، پشـتیبانی 

پیشـینة پژوهش و انجـام مصاحبه ها با خبـرگان، چارچوبی 
سیاسـتی بـرای تطابق عرضـه و تقاضای نیروهای دانشـی 
از طریـق ارتقـای فعالیـت کسـب وکارهای فنـاور در حـوزة 
منابع انسـانی ارائه شـده اسـت. در چارچوب پیشـنهادی آن 
دسـته اقدام هایـی مـورد توجـه اسـت کـه جنبـه سیاسـتی 
دارنـد و دولـت می توانـد با اجـرای آنها به تطابـق عرضه و 
تقاضـای نیروهـای کار دانشـی کمـک کند. ایـن راهکارها 
در سـه دسـته سیاسـت هایی کـه بـه ارتقـای فعالیت هـای 
مرتبـط بـا عرضـه  می انجامد، سیاسـت هایی که بـه ارتقای 
فعالیت هـای مرتبـط بـا طـرف تقاضـا مربـوط می شـوند و 
سیاسـت هایی دسـته بندی شـده اند کـه بـه طـور مسـتقیم 
بـا ایجاد زیرسـاخت های الزم و حمایت از کسـب وکارهای 
فنـاور منابـع انسـانی بـه تطابـق عرضـه و تقاضـا کمـک 

می کننـد. 

مقدمه
و  کار  نیـروی  تقاضـای  و  عرضـه  فقـدان  تطابـق 
کانـون  و  جهانـی  در سـطح  نگرانـی  همـواره  مهارت هـا 
توجـه سیاسـت گذاران و پژوهشـگران بـازار کار بوده اسـت 
نیـروی  به ویـژه در خصـوص  نداشـتن  ایـن  تطابـق   .]1[
کار دانشـی بیشـتر اسـت ]2،۳[ و همـواره کسـب وکارها 
و سیاسـت گذاران را بـا چالـش روبـه رو کـرده اسـت. امـا 
انقـالب  وقـوع  می کنـد  بیشـتر  را  شـکاف  ایـن  آنچـه 
تحول آفریـن  فناوری هـای  ظهـور  و  چهـارم  صنعتـی 
باعـث تشـدید عـدم  انطبـاق مهارت هـا و در  اسـت کـه 
نتیجـه عـدم  تعـادل میـان عرضـه و تقاضـای مهارت هـا 
می شـود ]4،5[. بـه  طـور کلـی فقـدان  تطابـق مهارت هـا، 
بـه  تطابـق نداشـتن بیـن مهارت هـای موجـود یـا عرضـه 
 شـده در بـازار کار و مهارت هایـی اشـاره دارد کـه مـورد 
تقاضـای بـازار کار محسـوب می شـوند ]5،6،7[. این فقدان 
 تطابـق مهارت هـا عـالوه بـر هزینه هـای اقتصـادی بـرای 
دولـت و کسـب وکارها بـه دلیـل بیـکاری خیـل عظیمـی 
اجتماعـی  هزینه هـای  دانشـگاه ها،  فارغ التحصیـالن  از 
زیـادی را نیـز در پـی دارد و زمینـة بـروز نارضایتی هـای 
ناآرامی هـای اخیـر در کشـور را نیـز  اجتماعـی همچـون 
فراهـم می کنـد. بررسـی آمـار مربـوط بـه وضعیـت نیروی 
کار در سـال 1400، نشـان می دهـد بیـش از 955 هزار نفر 
از جمعیـت فارغ التحصیـالن کشـور بیکارند؛ یعنی در سـال 
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 قمری و دیگران ارائه چارچوبی سیاستی برای تطابق عرضه و تقاضای نیروهای دانشی از طریق  ...

پیشینه پژوهش
نبـود  بـه  تطابـق مهارت هـا،  فقـدان  بـه طـور کلـی 
تطابـق بیـن مهارت هـای موجـود یـا عرضـه  شـده در بازار 
کار و مهارت هایـی اشـاره دارد کـه مـورد تقاضـای بـازار 
کار محسـوب می شـوند. فقـدان تطابـق مهارت ها اشـکال 
مختلفـی دارد و ایـن اصطـالح را می تـوان بـرای اشـاره به 
موقعیت هـای مختلفی اسـتفاده کـرد کـه در آن افراد بیش 
از حـد یـا کمتـر از حـد الزم بـرای شـغلی صالحیـت یـا 
مهـارت دارنـد ]5،6[ جـدول  )1( بـه  طـور خالصـه انـواع 
فقـدان تطابـق مهارت هـا را در حالتـی نشـان می دهـد که 

میـزان تقاضـا از عرضه بیشـتر اسـت. 

جدول ۱. انواع فقدان تطابق در بازار کارطک ]7،6،5[

تقاضا برای نوع خاصی از مهارت بیشتر از عرضة کمبود مهارت
افراد دارای آن مهارت است.

نوع یا سطح مهارت با آن موردی تفاوت دارد که شکاف مهارتی
برای انجام کار الزم است.

فقدان تطابق 
افقی

نوع/ رشتة تحصیلی یا مهارت ها برای شغل 
مناسب نیست.

 مهارت 
کمتر از حد الزم

نیروی کار مهارت های کمتری نسبت به مهارت 
مورد نیاز شغل دارند.

 تحصیالت 
کمتر از حد الزم

نیروی کار سال های تحصیلی کمتر از سال های 
تحصیلی مورد نیاز شغل دارند.

 صالحیت 
کمتر از حد الزم

نیروی کار دارای مدرک تحصیلی از آن موردی 
پایین ترند که مورد نیاز شغل است.

دیجیتالـی شـدن اقتصـاد و انقـالب صنعتـی چهـارم 
اکوسیسـتم های  در  شـدیدی  تغییـرات   4.0 صنعـت  یـا 
تغییـرات  ایـن  و  می کننـد  ایجـاد  موجـود  کسـب وکاری 
می شـود  کسـب وکار  مدل هـای  تغییـر  و  تحـول  باعـث 
دلیـل  بـه  را  تقاضـا  و  عرضـه  در  تطابـق  فقـدان  و   ]4[
افزایـش سـریع تقاضـا بـرای نیـروی کار دانشـی تشـدید 
دیجیتـال و صنعـت  اقتصـاد  واقـع  در   .]4[ خواهـد کـرد 
4.0 نیـاز بـه مهـارت در فناوری  هـای توانمندسـاز کلیـدی 
را ضـروری می سـازد کـه شـامل فناوری هـای اطالعـات 
و ارتباطـات، هـوش مصنوعـی، امنیـت سـایبری، میکرو و 
نانوالکترونیـک، نانوفنـاوری، زیسـت فناوری صنعتـی، مواد 
پیشـرفته، فوتونیـک، فناوری های سـاخت پیشـرفته و غیره 
می شـود ]17[. مجمـع جهانـی اقتصـاد تا جایـی پیش رفته 
کـه اظهـار داشـته اسـت هـوش مصنوعـی و فناوری های 
مرتبـط بـا آن )بـرای مثـال روباتیـک و پرینت سـه  بعدی( 

و نگهـداری منابـع انسـانی را ارائـه می کننـد. مطابـق این 
گـزارش حـوزة فنـاوری منابـع انسـانی یکـی از حوزه های 
جـذاب بـرای سـرمایه گذاران اسـت بـه  طوری کـه تاکنون 
بیـش از 48 میلیـارد دالر روی حـدود ۳ هـزار اسـتارتاپ 
ایـن حـوزة سـرمایه گذاری صـورت پذیرفتـه اسـت. دلیـل 
اهمیـت کسـب وکارهای فنـاور در حـوزة اشـتغال و منابـع 
انسـانی این اسـت کـه آنهـا خـود مدل های کسـب وکاری 
فناوری هـای  تحول آفریـن  ماهیـت  از  برآمـده  و  جدیـد 
عمـل  مـواردی  بیـن  رابطـی  بـه  عنـوان  و  دیجیتال انـد 
کـرده  امکان پذیـر  فنـاوری  پیشـرفت های  کـه  می کننـد 
اسـت و آنچـه مـورد تقاضای بـازار اسـت و اقتصـاد مبتنی 
بـر عرضـه سـنتی را تغییـر می دهنـد ]20[. افزایـش تمایل 
پلتفرم هـا  توانایـی  و  دیجیتـال  اقتصـاد  در  آزادکاری  بـه 
بـرای واسـطه گری در حـوزة آزادکاری ]21[. نقـش مهـم 
پلتفرم هـا در توانمندسـازی و یادگیـری کاربـران و ایجـاد 
تطابـق میـان عرضـه و تقاضـا ]8،22[ و کمـک بـه ایجـاد 
اکوسیسـتم مهارت آمـوزی و توسـعه شـغلی ]2۳[ از جملـه 
مهم تریـن دالیـل اهمیـت کسـب وکارهای فنـاور فعال در 

حـوزة منابـع انسـانی و بـازار کار محسـوب می شـوند. 

تبیین مسئله
بـا توجـه بـه نوظهور بـودن مفاهیـم مربوط بـه فقدان 
 تطابـق مهارت هـا در بـازار کار نیروهای دانشـی و نیز نقش 
کسـب وکارهای فنـاور و پلتفرم هـا بـرای رفـع ایـن فقدان 
 تطابـق، بـه پژوهش هـای بیشـتر در ایـن حـوزه نیـاز دارد. 
بـرای مثال تاکنـون چارچوب سیاسـتی مدونی ارائه نشـده 
اسـت که نقـش دولت در حمایـت از کسـب وکارهای فناور 
منابـع انسـانی بـرای رفـع فقـدان  تطابـق میـان عرضـه و 
تقاضـای نیـروی کار را مـورد توجـه قـرار دهـد. بنابرایـن، 
مسـئلة اصلـی پژوهـش حاضر بررسـی نبود  تعـادل عرضه 
و تقاضـای نیـروی کار دانشـی و ارائـه چارچوبی سیاسـتی 
بـرای ارتقـای فعالیـت کسـب وکارهای فناور منابع انسـانی 
در تطابـق عرضـه و تقاضـای نیروهـای دانشـی اسـت. در 
ادامـة این مقالـه ابتدا پیشـینة پژوهش به  طـور جامع مورد 
بررسـی قـرار می گیـرد. در بخـش بعـدی به روش شناسـی 
و یافته هـای پژوهـش اشـاره و بعـد از معرفـی چارچـوب 
سیاسـتی پیشـنهادی، در قالب بخش بحـث و نتیجه گیری، 

جمع بنـدی و پیشـنهادهای پژوهـش ارائـه می شـوند.
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کشـاورزی، پزشـکی، فنی ومهندسـی، و خدمـات بـه علـت 
نبـود رشـتة تحصیلـی منطبق با شـغل مورد نظر یـا فقدان 
مهـارت مـورد نیـاز در متقاضیـان کار، جـذب نشـده باقـی 
مانده انـد ]12[. در پژوهشـی دیگـر بـا هـدف اندازه گیـری 
فقـدان  تطبیـق مهارت هـا در ایـران، بـه نبـود  اندازه گیـری 
متغیرهـای  از  اسـتفاده  و  ایـران  در  مهارت هـا  دقیـق 
جایگزینـی ماننـد سـطوح آموزشـی و سـال های تحصیلـی 
بـه جای آن اشـاره شـده اسـت. عـالوه بـر تأکید بـه لزوم 
بـه  ایـران  در  می شـود  پیشـنهاد  دقیـق،  مهارت سـنجی 
کیفیـت آمـوزش و نیـز تغییر متون درسـی به ویـژه دروس 
و رشـته هاي تحصیلـی در بخـش آموزش عالی متناسـب با 
تغییـر سـلیقة کارفرمایـان به  منظـور به روزرسـانی دانش و 
نیازهـاي بازار کار توجه بیشـتری شـود. همچنیـن بر تولید 
بیشـتر و بهتـر اطالعـات در خصـوص فرصت هاي شـغلی 
خالـی بـراي پیش بینـی تغییـرات سـاختاري و چشـم انداز 
بـازار کار توسـط مراکـز رسـمی آمـاري در داخـل کشـور 
تأکیـد شـده اسـت ]1۳[. همچنیـن مطالعـه ای بـا هـدف 
بررسـی ناهمخوانـی تحصیـل- شـغل در بـازار کار ایـران 
نتیجه گیـری می کنـد کـه یکـی از مهم تریـن چالش هـاي 
بـازار کار ایـران پدیـدة ناهمخوانی تحصیل- شـغل اسـت 
کـه بـه صـورت نامتناسـبی میـان نیـروي کار تحصیلکرده 
و نیـروي کار مـورد نیاز مشـاغل انعـکاس می یابـد. بر این 
اسـاس راهکارهایـی همچـون بازنگـری در سـرفصل های 
آموزشـی، محتـوا، رشـته  های دانشـگاهی و اجـرای مؤثرتر 
دوره هـای کارآمـوزی و کارورزی با تعامل بیشـتر نهادهای 
مربوط پیشـنهاد می شـود ]14[. پژوهشـی دیگر نیز با تأئید 
نامتناسـب بـودن مهارت هـای عرضـه شـده بـا نیازهـای 
بـازارکار نتیجه گیـری می کنـد بـا اسـتفاده از راهبردهـای 
مربیـان،  آمـوزش  ذی نفعـان،  مشـارکت  نیازسـنجی، 
همکاری هـای داخلـی و خارجـی، آینـده پژوهـی شـغلی، 
آمایـش سـرزمینی و برنامه ریـزی، آشـنایی کارآمـوزان بـا 
بـازارکار، و مشـاوره و هدایـت شـغلی، می توان ایـن فقدان 
 تطابـق را کاهـش داد ]15[. یکـی از معـدود مطالعـات در 
خصـوص کسـب وکارهای واسـط در حـوزة منابع انسـانی، 
در  کاریابـی  و  مشـاوره  مؤسسـه های  نقـش  بررسـی  بـه 
کمـک بـه تعـادل عرضـه و تقاضـای نیـروی کار پرداختـه 
اسـت و نتیجه گیـری می کنـد که ایـن مؤسسـه ها در ایران 
تاکنـون موفـق نبودنـد و نیـاز بـه تغییراتـی در سـاختار و 

پایه هـای انقالبـی جامع تـر و فراگیرتـر از هـر چیـزی کـه 
تـا بـه حـال رخـداده اسـت را بنیـان خواهـد نهـاد و تقریبًا 
را ریشـه کن کـرده اسـت و در عیـن  75 میلیـون شـغل 
حـال 1۳۳ میلیـون شـغل دیگـر بـا نیـاز بـه مهارت هـای 
بنابرایـن،  می کننـد.  ایجـاد  جهـان  سراسـر  در  را  جدیـد 
تحلیلگـران پیش بینـی کرده انـد فناوری هـای تحول آفرین 
ماننـد هـوش مصنوعـی تأثیـر چشـمگیری بـر دنیـای کار 
در سـال های آینـده دارنـد و شـکاف مهارتـی موجـود را 
آموزشـی  بـه قـدری تشـدید می کننـد کـه سیسـتم های 
ندارنـد ]8[ و در حالـی کـه  را  بـا آن  قابلیـت سـازگاری 
اقتصـاد دانش بنیـان نیازمنـد نیـروی کار بـا مهارت هـای 
آموزشـی  نظـام  اسـت،  متغیـر  به شـدت  و  پویـا  دانشـی 
سـنتی قـادر بـه تطبیـق خـود و تأمیـن و کمک بـه بهبود 
عرضـه مهارت هـای مـورد نیـاز این حـوزه نیسـت ]2،۳[ و 
بـه ایـن  ترتیـب ظهـور فناوری هـای پیشـرفته شـکاف یـا 
کمبـود مهارت هـای موجـود را تشـدید خواهـد کـرد ]8[. 
ایـن گسسـت فزاینده بیـن نظام های آموزشـی و بـازار کار 
و فقـدان تطابـق میـان عرضـه و تقاضـای مهارت هـای 
دانشـی، منجـر بـه بی ثباتـی در اقتصـاد می شـود. بنابراین، 
دولت هـا در سراسـر جهـان تحـت فشـار فزاینـده ای برای 
بـه  را  توجهـی  قابـل  بودجه هـای  و  راه حل انـد  یافتـن 
راهکارهایـی بـرای حـل ایـن موضـوع اختصـاص داده انـد 
بررسـی  بـه  مختلفـی  مطالعـات  راسـتا  همیـن  در   .]24[
مسـئله فقـدان  تطابق میـان عرضه و تقاضـای مهارت های 
دانشـی، راهکارهـا و سیاسـت های دولـت برای برخـورد با 

ایـن چالـش پرداخته انـد.
انجـام  خصـوص  ایـن  در  ایـران  در  کـه  مطالعاتـی 
سـرفصل های  فقـدان  انطبـاق  بـر  بیشـتر  اسـت  شـده 
آموزشـی و مهارت آمـوزی در نظـام آموزشـی بـا نیازهـای 
تاکیـد داشـته اند و کمتـر بـه راهکارهایـی به ویـژه  بـازار 
کار  نیـروی  تقاضـای  و  عرضـه  تطابـق  تسـهیل  بـرای 
دانشـی ازطریـق حمایـت از کسـب وکارهای فنـاور منابـع 
انسـانی پرداخته انـد. بـرای مثـال در مطالعـه ای بـا هـدف 
بررسـی میـزان هماهنگـی و انطبـاق نظـام آمـوزش عالی 
در  بـازارکار  نیازهـای  بـا  فنی وحرفـه ای  آموزش هـای  و 
ایـران بـا انجام مطالعة موردی نشـان داده شـد کـه در بازة 
مـورد بررسـی 477 فرصت شـغلی کـه نیاز بـه تحصیالت 
دانشـگاهی داشـتند در شـاخه های تحصیلی فنی وحرفه ای، 
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 قمری و دیگران ارائه چارچوبی سیاستی برای تطابق عرضه و تقاضای نیروهای دانشی از طریق  ...

مطالعـه نیـز بـه  طور خاص بـه نیروهـای دانشـی نپرداخته 
اسـت و چارچـوب سیاسـتی منسـجم در ایـن خصـوص را 

ارائـه نکرده اسـت ]8[.
بخـش قابـل  توجهـی از پیشـینه پژوهـش مربـوط بـه 
مطالعاتـی اسـت کـه سیاسـت ها و اقدام هـای مـورد نیـاز 
بـرای رفـع فقدان  تطابـق میان عرضـه و تقاضـای مهارت 
را مـورد توجـه قـرار داده انـد. می توان ایـن مطالعـات را به 

سـه دسـته زیـر تقسـیم کرد: 
مطالعاتــی کــه اقدام هــای مربــوط بــه توســعة عرضــه . 1

را مــورد توجــه قــرار داده انــد. یکــی از ایــن اقدام هــا، 
آمــوزش  فرصت هــای  ایجــاد  و  ســرمایه گذاری 
مهارت هــای جدیــد و نوظهــور بــرای شــاغالن و 
ــه   ــی ب ــرمایه گذاری های عموم ــت. س ــان اس کارجوی
ــای مهارت هــای  ــرای ارتق ــه ای ب منظــور ایجــاد زمین
نیــروی کار در مقیــاس بــزرگ در فناوری هــای نویــن 
ــت  ــرای حرک ــاد ب ــاختن اقتص ــد س ــدف توانمن ــا ه ب
بــه ســمت بــاال در زنجیــرة ارزش، از اهمیــت زیــادی 
برخــوردار اســت ]2،24،25[. راه حــل دیگر، آگاه ســازی 
و انتشــار اطالعــات دقیــق در خصــوص مشــاغل مورد 
تقاضــا و چشــم انداز مهارت هــا اســت. بــه ایــن 
ــون اُو  ــی همچ ــی جامع ــای اطالعات ــور پایگاه ه  منظ
ــا  ــة اروپ ــکو در اتحادی ــده و اِس ــاالت متح ــت در ای ن
ــة  ــه الزام هــای شــغلی در زمین ــد ک ــه وجــود آمده ان ب
مهارت هــا، توانایی هــا و دانــش را در دســترس عمــوم 
قــرار می دهنــد ]25،26[. اقــدام دیگــر همــکاری 
ــان  ــی و کارفرمای ــای آموزشــی، تحقیقات ــان نهاده می
ــاز  ــای موردنی ــا و مهارت ه ــایی رونده ــرای شناس ب
ــر  ــش از تغیی ــع پی ــت ]2[. در واق ــوزش اس ــرای آم ب
ــاز اســت  ــد آموزشــی نی ــن ســرفصل های جدی و تعیی
تحقیقــات بیشــتری به ویــژه بــرای شناســایی دیــدگاه 
ــرد  ــن موضــوع صــورت بگی ــورد ای ــان در م کارفرمای
ــاز  ــی نی ــه مهارت های ــه چ ــازار کار ب ــع ب ــه در واق ک
دارد ]2،27[. راه حــل دیگــر، اســتفاده از مــدل کارامــد 
ارزیابــی اثربخشــی طرح هــای ارتقــای مهــارت و 
ــی، مستندســازی و  دوره هــای آموزشــی اســت. ارزیاب
نشــان دادن مزایــای مثبــت ایــن دوره هــا بــا اســتفاده 
تــا  اســت  کرک پتریــک  همچــون  مدل هایــی  از 
ــه و  ــص بودج ــرای تخصی ــت گذاران ب ــزة سیاس انگی

نحـوة فعالیـت آنهـا احسـاس می شـود ]10[.
مطالعاتـی در خـارج از کشـور نیـز بـه مسـئلة فقـدان 
 تطابـق مهارت هـا و بررسـی راهکارهـای حمایتـی بـرای 
رفـع این مشـکل در بـازار نیروهای کار دانشـی پرداخته اند. 
بـرای مثـال پژوهشـی پیمایشـی در 6500 شـرکت بخش 
خصوصـی و ۳00 مجموعـه دولتـی ایرلنـد نشـان می دهـد 
فقـدان  تطابـق و شـکاف های مهارتـی، عامـل تعیین کنندة 
اسـت  کار  نیـروی  افزایـش  هزینه هـای  بـرای  کلیـدی 
و مدیریـت صحیـح منابـع انسـانی و اسـتفاده از ظرفیـت 
اتحادیه هـای کارگـری عوامـل مهمـی در تسـهیل رونـد 
شناسـایی دقیـق فقـدان  تطابـق و شـکاف های مهارتی اند. 
ایـن مطالعـه به  طـور مشـخص نیروهـای دانشـی را مورد 
مطالعـه قرار ندادنـد ]5[. مطالعة مفهومـی دیگری با هدف 
بررسـی چالش هـای مدیریـت منابـع انسـانی در اقتصـاد 
دیجیتـال، بـا اشـاره بـه ظرفیـت پلتفرم هـای دیجیتالی در 
حـوزة جذب و اسـتخدام به ویـژه در حـوزة آزادکاری انجام 
شـده اسـت و آن را به عنوان راه حلی برای مسـئله کمبود و 
فقـدان  تطابق مهـارت در اقتصاد دیجیتـال معرفی می کند. 
امـا از نگاهـی سیاسـتی و حمایتـی، توسـعة ایـن پلتفرم ها 
را مـورد توجـه قرار نـداده اسـت ]21[. همچنیـن مطالعه-

ای پیمایشـی در میـان کارفرمایـان سوئیسـی و یونانـی، 
بـه بررسـی نحـوة نگـرش و برخـورد کارفرمایان بـا فقدان 
تطابـق مهارت هـا پرداختـه  اسـت. یافته هـای ایـن مطالعه 
نشـان می دهـد فقـدان  تطابـق، شـانس اشـتغال داوطلبان 
را در هـر دو کشـور کاهـش می دهـد. ولـی ایـن مطالعـه 
راهـکاری برای مواجهه با این مسـئله ارائـه نمی کند ]16[. 
مقالـة  مفهومـی دیگری نیـز مزایای مدیریت منابع انسـانی 
الکترونیـک و هـوش مصنوعـی بـرای جـذب و دسـتیابی 
بـه اسـتعدادها و کاهـش اثـر فقـدان  تطابـق یـا کمبـود 
مهـارت را مـورد توجـه قـرار داده اسـت. اما ایـن راهکارها 
با دیدگاهی سیاسـتی و حمایتی ارائه نشـده اسـت و بیشـتر 
مبتنـی بـر رویکـرد توسـعه منابـع انسـانی در سـازمان ها 
بـا مـرور پیشـینة  امـا در مطالعـة مفهومـی  اسـت ]19[. 
تحول آفریـن  فناوری هـای  نقـش  خصـوص  در  تحقیـق 
بـر فقـدان  تطابـق مهارت هـا نتیجه گیـری می  شـود کـه 
نوآوری هـای اجتماعـی در آمـوزش و فناوری هـای فراگیـر 
می توانـد بـرای کمـک بـه جوامـع بـرای مقابلـه بـا اثرات 
فناوری هـای تحول آفریـن روی بـازار کار مفید باشـند. این 
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نیازهـای مهارتـی بازارهـای کار ایفا کننـد ]8،24،۳0[. 
راه حـل دیگـر در این دسـته تعییـن مشـوق هایی برای 
کسـب وکارها همچـون یارانـه و تخفیف هـای مالیاتـی 
بـرای آمـوزش مهارت هـای جدیـد بـه کارکنـان خـود 
گـزارش  اسـت.  کار  محـل  در  یادگیـری  تسـهیل  و 
مجمـع جهانـی اقتصـاد نشـان می دهـد کـه ارتقـای 
موفـق مهارت هـا فقـط در صورتـی می توانـد حاصـل 
شـود کـه سـازمان ها بـه  طـور کامـل بـه یادگیـری 
بلندمـدت متعهـد باشـند و ایـن کار می توانـد از طریق 
انـواع مختلـف یارانـه و مالیـات آموزشـی انجـام پذیرد 
]24،25[. حمایـت از توسـعة مدیریـت منابـع  انسـانی 
هوشـمند یکـی دیگـر از ایـن راهکارهـا اسـت. منابـع 
 انسـانی هوشـمند 4.0 مفهـوم جدیـدی اسـت کـه بـه  
عنـوان بخشـی از انقـالب صنعتـی چهـارم در حـال 
تکامـل اسـت و بـا نـوآوری در فناوری هـای دیجیتـال 
ماننـد اینترنـت اشـیا، تجزیـه و تحلیـل کالن داده هـا 
و هـوش  مصنوعـی بـرای مدیریـت مؤثـر کارمنـدان 
نسـل بعدی شـناخته می شـود. منابع  انسـانی هوشـمند 
4.0، بـر اسـاس علـم مـردم طـرح روشـنی از تحـول 
دیجیتالـی ارائـه می دهـد کـه در عملکردهـای منابـع 
و  یادگیـری  آماده سـازی،  اسـتخدام،  ماننـد   انسـانی 

توسـعه اسـت ]4،۳1،۳2[؛
از . ۳ حمایتـی  اقدام هـای  مطالعـات،  از  سـوم  دسـته 

کسـب وکارهای فنـاور منابـع انسـانی را مـورد توجـه 
قـرار داده انـد. امـا ایـن مطالعـات بـه طـور عمـده یـا 
فقـط بـه ارائـة یک یـا چند راهـکار منفـرد می پـردازد 
مطـرح  سیاسـتی  چارچـوب  قالـب  در  را  راهکارهـا  و 
در  ضـرورت  بـه  آنهـا  راهکارهـای  یـا  نمی کننـد 
تقاضـای  و  عرضـه  تطابـق  فقـدان  رفـع  خصـوص 
نیروهـای کار دانشـی نیسـت. »حمایـت از پلتفرم های 
یادگیـری دیجیتـال« یکـی از ایـن اقدام هـا اسـت. از 
نـگاه ایـن مطالعـات، حمایـت از پلتفرم هـای یادگیری 
دیجیتـال منجـر به تحقـق عدالت آموزشـی در آموزش 
دانـش مربـوط بـه فناوری هـای نویـن می گـردد و این 
مسـئله منـوط بـه سـرمایه گذاری دولـت در گسـترش 
زیرسـاخت ها و حمایـت از توسـعه ابزارهـای موردنیـاز 
بـرای آمـوزش مجـازی یعنـی پلتفرم هـای یادگیـری 
دیجیتـال اسـت ]20[. پلتفرم هـا می توانند خیلی سـریع 

ــوزش  ــارکت در آم ــرای مش ــب وکارها را ب ــز کس نی
مهارت هــای مرتبــط بــا فناوری هــای توانمندســاز 
ــری  ــدام دیگ ــد ]24،28،29[. اق ــش ده ــدی افزای کلی
کــه در ایــن دســته جــای می گیــرد، اصــالح ســاختار 
از  حرکــت  و  آموزشــی  سیســتم  دیوان ســاالرانة 
و  مهارت محــوری  ســوی  بــه  مدرک محــوری 
تحــول برنامــه درســی اســت. تحقیقــات انجــام  شــده 
ارتبــاط بــا دانشــگاه ها و نهادهــای آموزشــی  در 
قابــل  بــه  طــور  نهادهــا  ایــن  نشــان می دهــد 
 توجهــی دیوان ســاالرانه شــده اند و تصمیم گیــری 
اغلــب  مهارت آمــوزی  و  آمــوزش  خصــوص  در 
ــوآوری و  ــا ن ــه ب ــت ک ــده اس ــه ش ــنتی آمیخت ــا س ب
بهــره وری در تضــاد اســت ]8،17[. راه حــل دیگــر در 
ــام  ــرم در نظ ــای ن ــر مهارت ه ــد ب ــته، تأکی ــن دس ای
آموزشــی اســت. خــودکار شــدن فرایندهــای کاری در 
صنعــت 4.0 باعــث شــده اســت تــا عــالوه بــر ظهــور 
دیگــر  و  نــرم  مهارت هــای  مهارت هــای جدیــد، 
ویژگی هــای انســانی کــه هــوش مصنوعــی قــادر بــه 
ــرار  ــورد توجــه ق ــز م ــر آن نیســت نی ــا تکثی ــد ی تقلی
بگیــرد ]8،27[. آخریــن اقــدام شناســایی شــده در ایــن 
ــاف و  ــری، اصن ــای کارگ ــویق اتحادیه ه ــته، تش دس
ــنجی  ــارکت در نیازس ــه مش ــه ای ب ــای حرف انجمن ه
و آمــوزش مســتمر کارجویــان و شــاغالن اســت. 
انجمن هــای  و  کارگــری  اتحادیه هــای  مشــارکت 
ــورد  ــروی کار در م ــی نی ــش آگاه ــه ای در افزای حرف
مزایــای یادگیــری مســتمر و برنامه هــای توســعة 
ــرش  ــرای پذی ــی ب ــد تضمین ــب می توان ــارت ، اغل مه

ــد ]5،24[؛ ــا باش ــتفاده از آنه و اس
تقاضـا . 2 بخـش  در  اقدام هـا  بـه  دوم  دسـتة  مطالعـات 

بـا  کـه  متمرکزنـد  فعالیت هایـی  بـر  و  می پردازنـد 
حمایـت از متقاضیـان مهـارت و نیروی کار دانشـی، به 
تعـادل میان عرضـه و تقاضا و کاهش شـکاف مهارتی 
کمـک می کننـد. یکـی از ایـن اقدام ها جلب مشـارکت 
کسـب وکارهای پیشـرو بـرای آمـوزش، کارآمـوزی و 
ارتقـای مهارت هـای کارجویـان و دانشـجویان اسـت. 
کسـب وکارهای پیشـرو از طریق طرح  هـای کارآموزی، 
یادگیـری در محـل کار و مربی گـری می تواننـد نقـش 
و  شـغلی  روندهـای  شناسـایی  در  منحصربه فـردی 
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 قمری و دیگران ارائه چارچوبی سیاستی برای تطابق عرضه و تقاضای نیروهای دانشی از طریق  ...

بگیـرد ]18[. پیشـرفت های موجـود در هـوش  مصنوعـی 
امـکان اسـتخراج اطالعات مربـوط به کارجـو و آگهی های 
شـغلی را بـدون نیـاز بـه ورود طاقت فرسـای اطالعـات از 
سـوی کاربـر فراهـم کـرده اسـت. ایـن تکنیک ها بـه طور 
هوشـمند صالحیت هـا و تجـارب جوینـدة کار را مسـتقیم 
از رزومـه او اسـتخراج می کنـد و اطالعـات مربـوط را بـا 
شـغلی  آگهی هـای  نیـاز  مـورد  تجـارب  و  صالحیت هـا 
تطبیـق می دهنـد. بنابرایـن دسـتیابی به شـناخت مناسـب 
از مهارت هـای موجـود و مـورد تقاضـا را ممکن می سـازند 

 .]18،19[
اقـدام سـوم در این دسـته ایجـاد زیرسـاخت های الزم 
آزادکاری  توسـعة  بـرای  پلتفرم هایـی  و  قوانیـن  هماننـد 
اسـت. یکـی از پیامدهـای همه گیـری و همچنیـن تغییـر 
در  کار  بـازار  بـه  جدیـد  نسـل  ورود  و  کارجویـان  نسـل 
ایـران و دیگـر کشـورها، افزایـش تمایـل بـه آزادکاری چه 
در سـمت کارجویـان و چـه در سـمت کارفرمایـان اسـت. 
افـرادی  بـه طـور عمـده  آزادکاری  بـه  افـراد عالقه منـد 
متخصـص و ماهرنـد و چنیـن مهارت هایـی بـدون وجـود 
چارچوبـی قانونـی و پلتفرمـی مناسـب، خـارج از دسـترس 
این ترتیـب  بـه  بـود.  خواهنـد  کارفرمایـان  و  شـرکت ها 
دولـت عـالوه بـر اصـالح یـا تصویـب قوانیـن مرتبـط در 
ایـن حـوزه می توانـد از ایجـاد پلتفرم هایـی حمایـت کنـد 
بـا  را  کارفرمایـان  نشـده  بـراورده  نیازهـای  بتواننـد  کـه 
متخصصـان آزادکار پاسـخ دهـد ]21[. چنیـن پلتفرم هایـی 
می تواننـد میزبـان آگهی هایی از دسـته های شـغلی باشـند 
ابزارهـای  در  سـرمایه گذاری  بـا  مانده انـد.  بی پاسـخ  کـه 
سـطح  می تواننـد  پلتفرم هایـی  چنیـن  آنالیـن،  آموزشـی 
مهـارت و عرضـه آزادکارهایـی را افزایـش دهنـد کـه بـه 
انجـام ایـن مشـاغل یـا پروژه هـا قادرنـد ]22[. عـالوه  بـر 
ایـن، پلتفرم هـای آزادکاری توزیـع جغرافیایـی فرصت های 
شـغلی را گسـترش می دهنـد و عـالوه بـر کمک بـه بهبود 
عدالـت شـغلی در میـان کارجویـان، امـکان دسترسـی بـه 
مهـارت کارجویانی در سرتاسـر کشـور را بـرای کارفرمایان 
فراهـم و تـا حـدودی به رفع شـکاف مهارتـی منطقه ای در 

کشـور نیـز کمـک می کننـد ]۳۳[.
اقـدام دیگر در این دسـته مربوط به همکاری مشـترک 
بـا کسـب وکارهای فنـاور منابع انسـانی برای مهیا سـاختن 
زیرسـاخت های شـغلی از جملـه تجزیـه  و تحلیل مشـاغل، 

بـه نیازهـای آموزشـی درخصـوص مهارت هـای جدید 
مـورد تقاضـا در بـازار واکنش نشـان دهنـد. بهره مندی 
از پلتفرم هـای دیجیتـال در آمـوزش می توانـد کنـدی 
در  تغییـر  بـه  آموزشـی  بوروکراتیـک  نظـام  واکنـش 
نیازهـای مهارتـی بازار را پوشـش دهد. سـرمایه گذاری  
در پلتفرم هـای یادگیـری دیجیتـال سـبب می شـود تـا 
اکوسیسـتم های یکپارچـه  و منعطفـی ایجـاد شـوند که 
زیرسـاخت های یادگیـری مجـازی، فیزیکـی و تجربی 
را بـا محتـوای بـا کیفیـت باال ترکیـب می کننـد ]24[. 
هرچنـد پلتفرم هـای یادگیری دیجیتال عمدتًا از سـوی 
شـرکت های خصوصـی توسـعه می یابند ولـی حمایت، 
سـرمایه گذاری و مشـارکت دولت و نهادهای آموزشـی 
در ایجاد زیرسـاخت ها و طراحـی، تهیه و تأئید محتوای 
اسـت  برخـوردار  زیـادی  اهمیـت  از  پلتفرم هـا  ایـن 
کاربـردی  برنامه نویسـی  رابط هـای  از  اسـتفاده   .]17[
پلتفرم هـای  معرفـی  نرم افـزار،  توسـعه  کیت هـای  و 
مشـارکتی، اسـتفاده از گیمیفیکیشـن و ارائـه محتوا به 
 صـورت تکه هـای کوچـک و ویدئوهای کوتـاه، عالوه 
بـر کمـک بـه ایجـاد نوعـی از فرهنـگ یادگیـری بـه 
کاربـران پلتفرم هـا ایـن اجـازه را می دهد تا با سـرعت 
خودشـان یـاد بگیرند و مفاهیم پیچیـده را درک کنند و 
نتایـج را ازطریـق حمایت مـداوم همـکاران و همتایان 

خـود آزمایـش کننـد ]22،24[.
اقـدام دیگـر کـه در دسـتة سـوم از مطالعـات مـورد 
توجـه قـرار گرفتـه اسـت، حمایـت از توسـعة پلتفرم هـای 
تطبیـق  در  هـوش  مصنوعـی  فناوری هـای  و  دیجیتـال 
چالش هـا  از  بخشـی  اسـت.  مهارت سـنجی  و  مهارت هـا 
و مشـکالت صنایـع در یافتـن نیـروی کار ماهـر در ایـران 
ناشـی از نبـود  ارزیابـی درسـت مهارت هـای نیـروی کار و 
تطبیـق مهارت هـای مورد نیـاز با مهارت های در دسـترس 
اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه ابزارهـا و فناوری هایـی 
بـرای  می تواننـد  اسـتعداد  تطبیـق  پلتفرم هـای  همچـون 
کار  بـازار  بـر  تحول آفریـن  فناوری هـای  اثـرات  کاهـش 
مـورد اسـتفاده قـرار بگیرنـد ]8[. ایـن پلتفرم هـا از هـوش 
 مصنوعـی بهـره می برنـد. اسـتفاده از توانایـی برنامه هـای 
هـوش  مصنوعـی بـرای پـردازش سـریع مقادیر زیـادی از 
منابـع  بـرای حـل مشـکالت  به خوبـی می توانـد  داده هـا 
 انسـانی از جملة تعدیل شـکاف مهارتی مورد اسـتفاده قرار 



w
w

w
.r

ah
ya

ft
.n

ri
sp

.a
c.

ir

84

دوره 32شماره 1پیاپی 85فروردین 1401

منظـور بـا توجه به شـکاف پژوهشـی موجود در پیشـینه و 
در راسـتای مسـئله پژوهـش حاضـر، در ایـن مقالـه سـعی 

می شـود بـه پرسـش اصلـی زیـر پاسـخ داده شـود:
ــت 	� ــای فعالی ــرای ارتق ــتی ب ــوب سیاس ــدام چارچ ک

کســب وکارهای فنــاور منابــع انســانی در تطابــق 
ــت؟ ــب اس ــی مناس ــای دانش ــای نیروه ــه و تقاض عرض

روش شناسی پژوهش
همان طـور کـه در بخش پیشـینة پژوهش اشـاره شـد، 
مطالعـات کافـی در خصـوص شناسـایی شـرایط تسـهیل 
فعالیـت کسـب وکارهای فنـاور منابع انسـانی بـرای کمک 
بـه رفع فقـدان تطابق عرضه و تقاضای نیروی کار دانشـی 
بـه  ویژه در ایران انجام نشـده اسـت و دانـش کافی در این 
مـورد حتی در مطالعات بین المللی نیز در دسـترس نیسـت. 
زمانـی کـه دانـش کافـی و عمیـق در خصـوص پدیـده ای 
وجـود نداشـته باشـد، اسـتفاده از مطالعـه ای آزمایشـی یـا 
تبیینی و به تبع آن اسـتفاده از پرسشـنامه ممکن نیسـت و 
نیـاز بـه مطالعه ای با هدف اکتشـافی اسـت و مصاحبه های 
نیمه سـاختاریافته مهم تریـن ابـزار بـرای گـردآوری داده ها 
بنابرایـن   .]۳5[ می شـوند  محسـوب  پژوهش هـا  ایـن  در 
پژوهـش اکتشـافی بـا رویکردی کیفی اجرا شـد تـا کمبود 
دانـش در ایـن حوزه با اسـتفاده از نظـرات و دانش خبرگان 
جبـران شـود. در این پژوهش سـعی شـد تـا با انجـام چند 
مصاحبـة  نیمه سـاختاریافته، از نظـرات خبرگانی از نهادهای 
ذی ربـط ایـن حـوزه شـامل مدیـران کسـب وکارهای فناور 
منابـع انسـانی، مدیـران شـرکت های بهره بـردار از خدمات 
کسـب وکارهای فنـاور، مدیـران نهادهـای دولتـی ذی ربط، 
سیاسـت گذار، پژوهشـگران و خبـرگان دانشـگاهی حـوزة 
کار و اشـتغال اسـتفاده شـود. بعـد از انجـام 14 مصاحبـه 
اشـباع نظـری حاصـل و گـردآوری داده هـا متوقـف شـد 
نشـان  را  مصاحبه شـوندگان  ترکیـب   )2( جـدول   .]۳6[
نمونه گیـری  از  اسـتفاده  بـا  مصاحبه شـوندگان  می دهـد. 
کـه  هدفمنـد  نمونه گیـری  در  شـدند.  انتخـاب  هدفمنـد 
روش غیراحتمالـی و قضاوتـی اسـت، موردهایـی بـا نظـر 
پژوهشـگر انتخـاب می شـوند کـه مرتبط تریـن اطالعـات 
ممکـن را در خصـوص پرسـش ها و موضـوع پژوهـش در 
اختیـار پژوهشـگر قـرار دهند ]۳5[. بنابراین، سـعی شـد تا 
بـه شـکلی هدفمنـد افـرادی انتخـاب شـوند تـا تجـارب و 

توسـعة مسـیرهای شـغلی و مدل هـای شایسـتگی اسـت. 
عـالوه بـر پرورش نیـروی کار آینده، شـاغالن فعلی نیز به 
حمایت بیشـتری در توسعة مسـیرهای شغلی خود از طریق 
شناسـایی فرصت هـای شـغلی، آموزشـی و مهارت آمـوزی 
موجـود، نیـاز دارنـد. مسـیرهای شـغلی چنانچه به درسـتی 
طراحی شـده  باشـند ایـن ظرفیـت را دارند که با شناسـایی 
نقـاط عطـف کلیـدی بـرای ورود موفقیت آمیـز به شـغل و 
بـا پیونـد زدن تقاضاهای شـغلی بـه فرصت هـای یادگیری 
پیشـرفته، شـکاف های مهارتـی را پـر کنند ]2[. عـالوه بر 
مسـیرهای شـغلی، توسـعه مدل هـای شایسـتگی نیـز ابزار 
مهارتی انـد.  رفـع شـکاف  بـه  زمینـه کمـک  در  مفیـدی 
مدل هـای شایسـتگی شـغلی، ابزارهـای توصیفی انـد کـه 
اغلـب به  صـورت تصویـری و سلسـله مراتبی نمایـش داده 
می شـوند و ویژگی هـای شـخصی مرتبط با عملکرد شـغلی 
را شناسـایی می کننـد ]۳۳[. ایـن مدل ها راهبـردی را ارائه 
می دهنـد کـه شـاغالن فعلـی و آینـده را قـادر می سـازد تا 
دانـش، مهارت هـا و توانایی هایـی را کـه مسـتقیم با شـغل 
خاصـی در صنعتـی مرتبـط اسـت، به دسـت آورده و بهبـود 
بخشـند ]2[. ایجـاد منابـع و مراجع رسـمی و به  روزرسـانی 
شـده از مسـیرهای شـغلی و مدل های شایسـتگی مشـاغل 
بـا  چهـارم،  صنعتـی  انقـالب  بـا  مرتبـط  مهارت هـای  و 
همـکاری نهادهـای ذی ربـط دولتـی می توانـد بـه هدایت 
منابـع و تالش هـای نظام آمـوزش و همچنیـن کارفرمایان 
و کارجویـان در مسـیر رفع شـکاف مهارتی کمک شـایانی 

. کند
بررسـی پیشـینة پژوهـش به  طـور کلی نشـان می دهد 
شناسـایی  بـه  پیشـین  مطالعـات  توجـه  وجـود  بـا  کـه 
بـازار  در  فقـدان  تطابـق  رفـع  در خصـوص  راه حل هایـی 
نیـروی کار دانشـی در ادبیـات پژوهـش، مطالعـة جامعـی 
انجـام نشـده اسـت که بـه  طور خاص به بررسـی تسـهیل 
تطابـق عرضـه و تقاضـای نیـروی کار دانشـی از طریـق 
حمایـت از کسـب وکارهای فنـاور منابـع انسـانی بپـردازد 
سیاسـتی  راهکارهایـی  منسـجم  چارچوبـی  قالـب  در  و 
ارائـه کنـد. بنابرایـن، در ادامـه مقالـة پژوهشـی کیفـی بـا 
رویکـرد اکتشـافی بـه  منظور ارائة پاسـخ به پرسـش اصلی 
پژوهـش و ارائـة چارچوب سیاسـتی بـرای ارتقـای فعالیت 
تطابـق  در  فعـال  انسـانی  منابـع  فنـاور  کسـب وکارهای 
عرضـه و تقاضـای نیروهـای دانشـی ارائه می شـود. به این 
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 قمری و دیگران ارائه چارچوبی سیاستی برای تطابق عرضه و تقاضای نیروهای دانشی از طریق  ...

بـه  منظـور تجزیـه  و تحلیـل داده هـای کیفـی حاصل 
از مصاحبه هـا از روش ترکیـب زمینه محـور اسـتفاده شـده 
اسـت ]۳7[. ترکیـب زمینه محـور بـا رویکـردی اسـتقرایی 
بـه اسـتخراج داده هـا و شـکل دهی بـه تم  هـا می  پـردازد. 
تم هـا سـازه های مفهومی انـد کـه الگوهـای تکرارشـونده 
درون متـن را دربرمی  گیرنـد. در ابتـدا جریـان مصاحبـه یـا 
مسـتندها در قالب متونی منسـجم، رونویسـی و سپس این 

دانـش کافـی در ایـن خصـوص داشـته باشـند و بتوانند به 
پرسـش های پژوهـش پاسـخ دهند. امـا به  منظـور افزایش 
قابلیـت اطمینـان داده هـای گـردآوری شـده و یافته هـا در 
اجـرای مصاحبه ها از پروتکل اسـتفاده شـد. در هر مصاحبه 
پرسشـی کلـی مطـرح شـده و جریـان مصاحبـه بر اسـاس 

آن و پاسـخ های مصاحبه شـوندگان پیـش رفتـه اسـت. این 
پرسـش به شـرح زیر اسـت:

چگونـه می تـوان از طریـق حمایـت از کسـب وکارهای 	�
فنـاور منابـع انسـانی بـه رفـع فقـدان  تطابـق عرضه و 

تقاضـای نیروهـای دانشـی کمـک کرد؟

جدول ۲. ترکیب مصاحبه شوندگان در بخش کیفی پژوهش

سابقة فعالیت )سال(تخصصسمتسازمانمصاحبه شونده

8مدیریت منابع انسانیمدیرعاملکسب وکارهای فناور منابع انسانی1

12فناوری اطالعاتمدیرعاملکسب وکارهای فناور منابع انسانی2

9صنایعمدیر توسعة کسب وکارکسب وکارهای فناور منابع انسانی۳

8مدیریت منابع انسانیمدیر تحلیل کسب وکارکسب وکارهای فناور منابع انسانی4

11فناوری اطالعاتمدیر بازاریابیکسب وکارهای فناور منابع انسانی5

شرکت های بهره بردار از خدمات کسب وکارهای فناور 6
8فناوری اطالعاتمدیرعاملمنابع انسانی

شرکت های بهره بردار از خدمات کسب وکارهای فناور 7
7مدیریت منابع انسانیمدیر منابع انسانیمنابع انسانی

شرکت های بهره بردار از خدمات کسب وکارهای فناور 8
12مدیریت منابع انسانیمدیر منابع انسانیمنابع انسانی

15صنایعمدیرکلنهادهای دولتی ذی ربط و سیاست گذار9

14مدیریت دولتیمدیرکلنهادهای دولتی ذی ربط و سیاست گذار10

12سیاست  گذاری و آینده پژوهیمدیرکلنهادهای دولتی ذی ربط و سیاست گذار11

15مدیریت منابع انسانیهیئت علمیپژوهشگر و خبرة دانشگاهی حوزة کار و اشتغال12

17مدیریت منابع انسانیهیئت علمیپژوهشگر و خبرة دانشگاهی حوزة کار و اشتغال1۳

1۳سیاست  گذاری و آینده پژوهیهیئت علمیپژوهشگر و خبرة دانشگاهی حوزة کار و اشتغال14

جدول ۳. نمونة کدگذاری اولیة داده ها

توضیحاتکدپرسشمصاحبهداده

قوانین موجود کشور در خصوص کاریابی ها مانع از ورود مدل های 
Law-BM-01اصلیدومکسب وکاری جدید در این حوزه می شوند

چند بار در این مصاحبه مورد تأکید قرار 
گرفته است

متـون بـه  صـورت خط به خـط کدگـذاری می  شـوند. قبل از 
اتمـام کدگـذاری، کل متـن از لحاظ سـازگاری تفسـیرها و 
اینکـه آیـا احتیاج به اضافـه کردن کدهای جدیـدی دارد یا 
خیـر، مـورد بررسـی قـرار می گیـرد. سـپس تم های سـطح 
اول از ترکیـب کدهـای اولیه اسـتخراج و کدگـذاری متون 

بـا اسـتفاده از الگـوی جـدول )۳( انجام می شـود. 
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از  اسـتفاده  فرهنـگ  نبـود  و  بـودن  ناشـناخته 
فناوری هـای منابـع انسـانی در میـان شـرکت ها معتقد 
اسـت: »بسـیاری از شـرکت ها حتی در جذب نیروهای 
دانشـی و متخصـص همچنـان بـه شـیوة سـنتی عمل 
می کننـد، بـه عنوان مثال همانند مشـاغلی کـه نیازمند 
نیـروی دانشـی نیسـتند می تواننـد در روزنامـه یـا روی 
دیـوار شـهرک صنعتی شـان آگهـی بزنند و بـا امکانات 
منابـع  حـوزة  در  جدیـد  فناوری هـای  قابلیت هـای  و 
انسـانی آشـنا نیسـتند. عـالوه  بـر ایـن فکـر می کننـد 
کـه بایـد هزینـة زیادی بـرای جـذب پرداخـت کنند و 
اطـالع ندارنـد کـه بـا مبلـغ بسـیار کمـی می تواننـد از 
طریـق پلتفرم هـای دیجیتـال فرصت های شـغلی را به 
اطـالع هـزاران متخصص جویـای فرصت هـای جدید 
برسـانند«. یکی از خبرگان مـورد مصاحبه، بی اعتمادی 
بـه پلتفرم هـای دیجیتـال کاریابـی را اینگونـه توصیف 
می کنـد »بـه دلیل وجود برخـی کلیشـه های فرهنگی، 
تلقـی از واسـطه گری چنـدان مثبـت نیسـت و هـم از 
طـرف نیروهـای دانشـی و هـم کارفرمایـان، اعتمـاد 
کمـی به واسـطه ها وجـود دارد. ضمن اینکه شـرکت ها 
ایـن تصـور را دارند که اسـتخدام از طریـق پلتفرم های 
دیجیتـال به معنـای ثبت اطالعـات اسـتخدامی آنها و 
احیانـًا دردسـرهای بیمـه ای و قانونـی برای آنها اسـت. 
می کننـد  تصـور  دانشـی  نیروهـای  برخـی  همچنیـن 
اطالعاتـی  ثبـت  و  پلتفرم هـا  در  آنهـا  رزومـه  ثبـت 
همچـون سـوابق کاری، تحصیلـی، حقـوق دریافتـی و 
غیـره می توانـد بـه برنـد شـخصی آنهـا صدمـه بزننـد 
یـا حریـم شـخصی آنهـا را بشـکند«. یکـی از مدیران 
منابـع  انسـانی مورد مصاحبـه نظر خـود را اینگونه بیان 
می کنـد »خیلـی از شـرکت ها فکـر می کننـد افـرادی 
کـه از طریـق پلتفرم هـای دیجیتـال معرفـی می شـوند 
افـراد متخصصـی نیسـتند و از سـطح مهارتـی پایینـی 
برخوردارنـد. در غیـر ایـن  صـورت خودشـان به راحتـی 
کار پیـدا می کردنـد«. تأثیـر مقوله هـای فرهنگـی بـر 
اثربخشـی فعالیـت کسـب وکارهای فناور منابع انسـانی 
محـدود بـه کارفرمایـان نیسـت و در سـمت کارجویان 
نیـز قابل بررسـی اسـت. بـرای مثـال یکـی از مدیران 
نیـروی  بـاالی  انتظـار  خصـوص  در  را  خـود  نظـر 
دانشـی جـذب شـده از طریـق پلتفرم هـا اینگونـه بیان 

در خصـوص اعتبارسـنجی داده هـا و از آنجا کـه فرایند 
منظـور  بـه   اسـت،  کدگـذاری  شـامل  داده هـا  اسـتخراج 
اطمینـان از اجرای درسـت کدگـذاری، تکنیک هـای مریام 
مـورد  کدگـذاری  اعتبـار  و  پایایـی  بررسـی  بـرای   ]۳8[

اسـتفاده قـرار گرفتنـد:
بررسی مجدد فرایند کدگذاری: به  منظور افزایش اعتبار . 1

و اطمینان از درستی فرایند کدگذاری و شناسایی تم ها، 
این فرایند برای چند مصاحبه مورد بررسی مجدد قرار 

گرفت و نتایج کدگذاری مقایسه شد؛
قابلیت . 2 افزایش  به  منظور  داور:  توسط  کردن  ممیزی 

اطمینان، پژوهشگران گزارش دقیقی از چگونگی فرایند 
جمع آوری داده ها و مشتق شدن تم ها برای پژوهشگر 

مسلط به روش های پژوهش کیفی ارائه کردند؛ 
روش بازآزمایی: برای انجام روش بازآزمایی تعداد پنج . ۳

مصاحبه انتخاب شده و هر کدام از آنها را پژوهشگر دو 
با  بار در فاصلة زمانی 10 روزه کدگذاری کرد. سپس 
استفاده از رابطة 1، درصد پایایی بازآزمون محاسبه شد 
مقدار  از کمترین  که  آمد  به دست  مقدار 79 درصد  و 
قابل قبول یعنی 60 درصد بیشتر است. در اینجا منظور 
از تعداد توافق ها، تعداد کدهایی است که در هر دو بار 

کدگذاری، مشابه یکدیگر باشند.
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 تأکید قرار گرفته اس  شوندوکاری جدید در این حوزه میب های کمدل
منظاور اطمیناان از اجارای درسا   ها شامل کدگاذاری اسا ، باهیند استخراج دادهااز آنجا که فر وها خصو  اعتبارسنجی داده در

 پایایی و اعتبار کدگذاری مورد استفاده قرار گرفتند:برای بررسی [ 38]های مریام کدگذاری، تکنیک
یناد اها، ایان فریند کدگذاری و شناسایی تمافر درستیمنظور افهایش اعتبار و اطمینان از  به یند کدگذاری:ابررسی مجدد فر .1

 ؛برای چند مصاحبه مورد بررسی مجدد قرار گرف  و نتایج کدگذاری مقایبه شد
آوری یناد جماعامنظور افهایش قابلی  اطمینان، پژوهشگران گاهارش دقیقای از چگاونگی فر به ممیهی کردن توسط داور: .2

  ؛های پژوهش کیفی ارائه کردندها برای پژوهشگر مبلط به روشها و مشتق شدن تمداده
 ةو بار در فاصالدپژوهشگر  را برای انجام روش بازآزمایی تعداد پنج مصاحبه انتخاب شده و هر کدام از آنها روش بازآزمایی: .3

دسا  ه بدرصد  7۹، درصد پایایی بازآزمون محاسبه شد و مقدار 1 ة. سپس با استفاده از رابطکردروزه کدگذاری  1۰زمانی 
، تعداد کدهایی اس  که در هاتوافقدر اینجا منظور از تعداد  درصد بیشتر اس . 6۰مقدار قابل قبول یعنی  کمترینآمد که از 

 مشابه یکدیگر باشند.هر دو بار کدگذاری، 

 
 : رابطه محاسبه پایایی بازآزمون1 ةرابط

 هایافته
های دهاد. همچناین باا توجاه باه محادودی شده از مصااحبه باا خبرگاان را نشاان می های اصلی و فرعی استخراجتم (4)جدول 
ها در های کیفی مربوط به مصااحبهرین دادهتاز شواهد گفتاری و مراجع گفتار اشاره شده اس  و مهم اینمونه فقط ،مقاله هایصفحه

تم فرعی در  21ها شناسایی شدند که این تم فرعی در مصاحبه 21مشخص اس ، ( 4)طور که در جدول شوند. همانادامه تشریح می
 .دانبندیدستهابل محوری قة قال  شش مقول

ناشاناخته باودن و نباود خصاو   مصااحبه در وردموکارهای فناور کب یکی از مدیران  ؛فرهنگ ةمفاهیم مرتبط با مقول  .1
حتی در جاذب نیروهاای ها از شرک  ببیاری»ها معتقد اس : در میان شرک  های منابع انبانیاز فناوریفرهنگ استفاده 
همانند مشاغلی که نیازمند نیروی دانشی نیباتند مثال به عنوان ، کنندمی عملسنتی  ةبه شیو همچناندانشی و متخصص 

 ةهاای جدیاد در حاوزفناوریهای و قابلی  امکانات با و بهنندآگهی  شانیصنعتدیوار شهرک  روی روزنامه یا در انندتومی
برای جذب پرداخ  کنند و اطالع ندارناد کاه باا  زیادی ةکه باید ههین کنندیمفکر  این بر عالوه .بتندینآشنا  منابع انبانی

را باه اطاالع هاهاران متخصاص جویاای شایلی  هایفرصا هاای دیجیتاال رمطریاق پلتف توانند ازمبلغ ببیار کمی می
را اینگوناه توصایف  های دیجیتال کاریابیبه پلتفرم یاعتمادبی ،مصاحبه یکی از خبرگان مورد «.های جدید برسانندفرص 
رف نیروهای دانشای گری چندان مثب  نیب  و هم از طهای فرهنگی، تلقی از واسطهبه دلیل وجود برخی کلیشه»کند می

طریاق  ها ایان تصاور را دارناد کاه اساتخدام ازوجود دارد. ضمن اینکه شرک ها واسطهاعتماد کمی به  ،و هم کارفرمایان
ای و قانونی برای آنها اس . همچناین ی ثب  اطالعات استخدامی آنها و احیاناً دردسرهای بیمهاهای دیجیتال به معنپلتفرم

ها و ثب  اطالعاتی همچون سوابق کاری، تحصیلی، حقاوق کنند ثب  رزومه آنها در پلتفرمور میبرخی نیروهای دانشی تص
انباانی  یکی از مادیران مناابع «.یا حریم شخصی آنها را بشکند بهنندتواند به برند شخصی آنها صدمه دریافتی و غیره می

 هاای دیجیتاالپلتفرمطریاق  ند افرادی که ازکنیم کرها فاز شرک  یلیخ»کند مصاحبه نظر خود را اینگونه بیان می مورد
راحتی کار پیدا صورت خودشان به این در غیر .ندز سطح مهارتی پایینی برخوردارشوند افراد متخصصی نیبتند و امعرفی می

و  نیبا مایان وکارهای فناور منابع انبانی محدود به کارفرکب  فرهنگی بر اثربخشی فعالی  هایمقولهأثیر ت «.کردندمی
خصو  انتظار بااالی نیاروی دانشای  برای مثال یکی از مدیران نظر خود را در در سم  کارجویان نیه قابل بررسی اس .

رابطة 1. رابطه محاسبه پایایی بازآزمون

یافته ها
جـدول )4( تم هـای اصلـی و فرعی اسـتخراج  شـده از 
مصاحبـه بـا خبرگان را نشـان می دهـد. همچنین بـا توجه 
نمونـه ای  فقـط  مقالـه،  محدودیت هـای صفحه هـای  بـه 
از شـواهد گفتـاری و مراجـع گفتـار اشـاره شـده اسـت و 
مهم تریـن داده هـای کیفی مربـوط به مصاحبه هـا در ادامه 
تشـریح می شـوند. همان طـور کـه در جدول )4( مشـخص 
اسـت، 21 تـم فرعـی در مصاحبه هـا شناسـایی شـدند کـه 
ایـن 21 تـم فرعـی در قالـب شـش مقولـة محـوری قابل 

دسـته بندی اند.
مفاهیـم مرتبـط بـا مقولـة فرهنـگ؛ یکـی از مدیـران . 1

خصـوص  در  مصاحبـه  مـورد  فنـاور  کسـب وکارهای 



87

w
w

w
.r

ah
ya

ft
.n

ri
sp

.a
c.

ir

 قمری و دیگران ارائه چارچوبی سیاستی برای تطابق عرضه و تقاضای نیروهای دانشی از طریق  ...

بیمـه از جملـه اقدام هـای حمایتـی اسـت کـه می تواند 
بـه کسـب وکارهای فنـاور در کاهـش تطابـق عرضـه 
از  یکـی  کنـد.  کمـک  دانشـی  نیـروی  تقاضـای  و 
خبـرگان در ایـن خصـوص عنـوان می کنـد: »خیلـی 
دارنـد  تخصـص  ادعـای  کـه  افـرادی  رزومه هـای  از 
خوداظهاری اسـت و افراد در سـوابق کاری و تحصیلی 
خـود اضافه گویـی و بزرگ نمایـی می کننـد و این باعث 
اتـالف وقـت زیـادی می شـود و بعـد از مصاحبـه تـازه 
مشـخص می شـود کـه هنـوز تحصیـالت خـود را بـه 
اتمـام نرسـانده اند یـا مهارت های مـورد نیـاز را ندارند. 
صـورت  در  فنـاور  کسـب وکارهای  صورتـی  کـه  در 
اتصـال به سیسـتم اسـتعالمی، با بهره منـدی از هوش  
مصنوعـی می تواننـد این مـوارد را بررسـی کنند قبل از 
اینکـه رزومـه را بـه کارفرما بدهنـد«. یکـی از مدیران 
کسـب وکارهای فنـاور منابع انسـانی نیـز اهمیت وجود 
چنیـن زیرسـاختی را اینگونـه بیـان می کنـد: »اگر این 
کسـب وکارها را بـه رابط های برنامه نویسـی اپلیکیشـن 
وزارت علـوم، سـازمان فنی -حرفـه ای و سـازمان های 
مشـابه وصـل کننـد، در واقـع کیفیـت  ارائـة رزومه هـا 
و همچنیـن  می شـوند  راضی تـر  کارفرمایـان  و  بهتـر 
می توانیـم بـه متخصصـان در پیـدا کـردن مشـاغلی 
کمـک کنیـم کـه بـا مهارت هایشـان تطابـق داشـته 
باشـد«. یکـی دیگـر از مدیـران کسـب وکارهای فناور 
منابـع انسـانی معتقـد اسـت »اگر مـا را به پایـگاه دادة 
سـازمان تأمیـن اجتماعی وصل کنند می توانیم سـوابق 
کاری افـراد را تأییـد کنیـم و اگـر فـرد مشـغول به کار 
شـد از آن مطلـع شـویم. یکـی از مشـکالت اساسـی 
مـا ایـن اسـت کـه از اینکـه فـرد در نهایـت اسـتخدام 
شـده اسـت یـا خیر اطـالع پیـدا نمی کنیم. اگـر امکان 
اسـتعالم از بیمه بـرای کسـب وکارهای کاریابی  فراهم 
شـود، آنهـا می تواننـد ایـن مـوارد را احـراز کننـد یـا از 
اطالعـات دیگـری اسـتفاده کننـد کـه بـه تجزیـه و 
تحلیـل بـازار کار از سـوی ایـن کسـب وکارها کمـک 

می کنـد«. 

پلتفرم هـای  طریـق  از  کـه  »متخصصانـی  می کنـد: 
مطـرح جـذب بـا آنهـا تمـاس گرفتـه می شـود تصـور 
می کننـد شـرکت های متقاضـی در تنگنـا قـرار دارنـد 
و بـرای جـذب سـریع نیـرو محتاج انـد و درخواسـت 
حقـوق بسـیار باالتـری دارند تـا زمانی که بـرای مثال 
ازطریـق شـخصی آشـنا بـا شـرایط و محدودیت هـای 
شـرکت یـا از طریـق سـایت شـرکت، خود درخواسـت 
اسـتخدام می دهنـد«. »انتظـار و تصـور کارفرمایـان از 
نیروهـای دانشـی تـم فرعـی دیگری اسـت کـه مورد 
توجـه مصاحبه شـوندگان قـرار گرفته اسـت«. محتوای 
از متخصصـان  انتظارشـان  آگهی هـای کارفرمایـان و 
واقعـی نیسـت. امیدوارنـد بـا حقـوق پاییـن، نیرویی را 
جـذب کننـد که چنـد مهارت داشـته باشـد. بـه  عنوان 
مثـال آگهی هایـی داریـم در حوزه هـای برنامه نویسـی 
کار  سـابقه  سـال  ده  بـا  می خواهنـد  را  فـردی  کـه 
ولـی حاضرنـد بـه انـدازة فـرد تـازه فارغ التحصیـل به 
او حقـوق بدهنـد. یـا یکـی دیگـر از خبـرگان معتقـد 
اسـت »کارفرمایـان در آگهی هـای شـغلی خـود بـرای 
نیروهـای دانشـی، فرد ایدئـال خود را ترسـیم می کنند 
و از آنجایـی کـه چنیـن داوطلبی چه بسـا وجـود ندارد، 
بسـیاری از کارجویـان با مطالعة شـرایط احراز شـغل و 
صالحیت هـا از ارائـة درخواسـت برای آن شـغل امتناع 
می کننـد. انتظارهـای نسـل جدیـد ز دیگـر مقوله های 
بـر  مصاحبه شـوندگان  نـگاه  از  کـه  اسـت  فرهنگـی 
نقـش فنـاوری منابع انسـانی بـر کاهش فقـدان  تطابق 
عرضـه و تقاضـای نیـروی انسـانی تأثیرگـذار اسـت«. 
بـرای مثـال یکی از خبرگان بـه نمونه هایـی از برخورد 
شـرکت ها بـا خواسـته های متفاوت نسـل جدید اشـاره 
می کنـد: »این نسـل بـه ویـژه آنهایی کـه مهارت های 
فنـاوری باالیی دارنـد، آزادی عمل، اسـتفاده از فناوری 
می دهنـد.  ترجیـح  را  منعطـف  کاری  سـاعت های  و 
انسـانی  منابـع  فناوری هـای  و  پلتفرم هـا  بنابرایـن 
بـرای حل مسـئله فقـدان تطابـق عرضه و تقاضـا باید 
خواسـت ایـن نسـل در امـکان دورکاری، آزادکاری و 
یادگیـری مسـتمر مهارت هـا را در نظـر داشـته باشـند«؛

مقولـة محـوری زیرسـاخت و سـامانه های اطالعاتـی؛ . 2
اسـتعالم  و  امـکان  اطالعاتـی  سـامانه های  ایجـاد 
و  کاری  سـوابق  فنی -حرفـه ای،  تحصیلـی،  سـوابق 
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جدول 4. تم های اصلی و فرعی شناسایی شده از مصاحبه ها
تم های 

مرجع گفتارنمونه ای از شواهد گفتاریتم های فرعیاصلی

مقوله های 
فرهنگی

آشنایی با پلتفرم های دیجیتال 
 مصاحبة سوم-به  ویژه در بخش تولید، بسیاری از کارفرمایان با شیوه های نوین جذب آشنا نیستند. منابع انسانی

مدیر توسعه
اعتماد به فناوری و پلتفرم های 

منابع انسانی
برخی افراد متخصص حتی رغبت ندارند تا اطالعات شخصی خود را در سایت ها و 

اپلیکیشن ها وارد کنند. 
مصاحبة دهم-

مدیرعامل
انتظارهای متقابل کارفرما و 

نیروهای دانشی در بستر پلتفرم
با توجه به تخصصی شدن مهارت ها، باید شرایط احراز مشاغل و صالحیت ها در 

آگهی های شغلی منطقی و با شفافیت نوشته شوند.
مصاحبة ششم- 

هیئت علمی
فرهنگ کاری فناوری محور در 

نسل جدید
نیروهای دانشی در نسل هزاره و نسل ِزد شیوه های کاری و استخدامی فناورانه را 

ترجیح می دهند. 
مصاحبة اول- مدیر 

تحلیل کسب وکار

قوانین و 
مقررات

قوانین صدور مجوز و فعالیت های 
کاریابی

همانند سایر قوانین در زیست بوم کسب وکار، قوانین مربوط به کاریابی ها نیز باید 
هماهنگ با تحوالت دیجیتال تغییر یابد و به روزرسانی شوند.

مصاحبة نهم- 
هیئت علمی

قوانین کار باید تعدیل شوند تا امکان جذب کارآموز را تسهیل کنند. به این شکل قوانین کار، کارورزی و کارآموزی
پلتفرم ها نیز می توانند در این حوزه بیشتر فعالیت کنند.

مصاحبة دهم-
مدیرعامل

نبود قوانین در خصوص شیوه های کاری جدید امکان تخلف را افزایش می دهد و  پشتیبانی از شیوه های کاری جدید
کسب وکارها را از ورود به این حوزه دور می کند.

مصاحبة دوازدهم-
مدیر منابع انسانی

مهارت و 
توسعة شغلی

چنانچه مهارت افراد به  شکلی قابل اتکا سنجیده شود امکان تطابق مهارت های نیروهای مهارت سنجی
دانشی با شرایط احراز برای پلتفرم ها بسیار آسان تر می شود.

مصاحبة دوم- 
هیئت علمی

نظام جامع مهارتی )معادل سنجی 
مهارت با تحصیالت(

با استقرار نظام جامع مهارتی، امکان تطبیق دهی مهارت ها با شرایط احراز آگهی های 
شغلی از سوی پلتفرم ها آسان تر می شود.

 مصاحبة سوم-
مدیر توسعه

اگر شرح شغل ها استاندارد باشند، الگوریتم های هوش مصنوعی پلتفرم ها کارایی شرح شغل و نظام استاندارد شغلی
باالتری برای شناسایی نیروهای دانشی متناسب خواهند داشت.

مصاحبة نهم- 
هیئت علمی

 کسب وکارهای فناور می توانند با جمع آوری اطالعات شغلی، مسیرهای مشاغل  توسعة مسیرهای شغلی
دانشی را تعریف کنند اما نیازمند پشتیبانی اطالعاتی دولت اند.

مصاحبة سیزدهم-
مدیر کل

 توسعة مدیریت منابع  انسانی و 
استعدادها در کسب وکارها

استفاده از خدمات نوین و فناوری های منابع انسانی در شرکت ها همانند سایر 
سیستم های اطالعاتی نیازمند پذیرش و بلوغ سازمانی است.

مصاحبة پنجم-
مدیر منابع انسانی

محیط 
کسب وکار

مدل  های کسب وکاری متنوع در 
کاریابی

مدل های جدید کاریابی همسو با تحوالت دیجیتال باید در کنار مدل های سنتی از 
سوی نهادهای ذی ربط به  ویژه وزارت کار پذیرفته شود.

مصاحبة هفتم-
مدیرعامل

شرایط اقتصادی و تطبیق شرایط 
مالی متخصصان و کارفرمایان

بازار کار همانند سایر بازارها تحت  تأثیر وضعیت اقتصادی است و بهبود آن برای 
پلتفرم ها به بهبود شرایط اقتصادی به  ویژه شرایط کارفرمایان بستگی دارد.

مصاحبة چهارم- 
مدیرکل

ارتباط و همکاری میان 
واسطه های کاریابی و نهادهای 

دولتی

دولت باید از نقش اجرایی و نظارتی خود خارج و نقش حمایتی را برعهده بگیرد تا 
شرکت های فناور بتوانند با راه حل های نوآورانه فقدان  تطابق در بازار را تعدیل کنند.

مصاحبة نهم- 
هیئت علمی

همکاری های 
بین المللی در 

بازار کار

همکاری با نهادهای بین المللی 
در سیاست گذاری و طراحی مدل 

کسب وکار

با وجود پروژه های بین المللی موفق برای کاهش فقدان تطابق مهارت ها با همکاری 
شرکت های فناور، تجارب نهادهای بین المللی در ایران مورد توجه نبوده است.

مصاحبة دوم- 
هیئت علمی

با وجود تحریم ها به ویژه در بخش مبادله های مالی، گسترش فعالیت کسب وکارها به تحریم های بین المللی
بازارهای بین المللی تقریبًا غیرممکن است.

مصاحبة هفتم-
مدیرعامل

فقدان ارتباط با بازارهای 
بین المللی

برای رفع فقدان تطابق اگر پلتفرم ها به  دنبال اعزام نیروهای دانشی به خارج اند باید 
نیروهای خارجی را نیز برای شرکت های داخلی جذب کنند که دشوار است.

مصاحبة چهاردهم- 
مدیرکل

زیرساخت ها 
و سامانه های 

اطالعاتی

شفافیت آمار بازار کار به همة ذی نفعان از جمله نهادهای آموزشی، دولت، شفافیت آمار و ارقام شغلی
کسب وکارهای منابع انسانی و کارفرمایان امکان، برنامه ریزی بلندمدت را می دهد.

مصاحبة اول- مدیر 
تحلیل کسب وکار

جنبة امنیتی داده ها و اطالعات 
اشتغال

دسترسی به رزومه افراد به معنی دسترسی به اطالعات و سوابق افراد است و 
پلتفرم ها باید پروتکل های امنیتی و حریم شخصی دقیقی در این زمینه داشته باشند.

مصاحبة سیزدهم-
مدیرکل

امکان استعالم سوابق تحصیلی 
و کاری

هرچه امکان صحت سنجی ادعاهای متخصصین بیشتر باشد، فرایند انطباق و جذب 
سریع تر و کاراتر خواهد بود.

 مصاحبة سوم-
مدیر توسعه
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 قمری و دیگران ارائه چارچوبی سیاستی برای تطابق عرضه و تقاضای نیروهای دانشی از طریق  ...

توسـط خـود کاریابی هـای دارای مجـوز نیـز تشـدید 
می شـود و در مجامـع تخصصـی نیـز فقـدان  صـدور 
مجـوز بـه بازیگـران جدید و نـوآور در این حـوزه مورد 
تأکیـد قـرار می گیرد«. مصاحبه شـوندة دیگـری در این 
خصـوص می گویـد: »برخـی مقام های دولتـی معتقدند 
که بیشـتر شدن مؤسسـه ها و کسـب وکارهای فعال در 
حـوزة اشـتغال بـه معنای افزایش مشـکالت و مسـائل 
نظارتـی اسـت و بهتر اینکـه تعداد محـدود باقی بمانند 
تـا قابـل مدیریت باشـند«. مـورد دیگـر در این دسـته 
قوانیـن مربـوط بـه کار، کارورزی و کارآمـوزی اسـت. 
یکـی از مدیـران منابـع  انسـانی معتقـد اسـت »یکـی 
دانشـی،  نیروهـای  بـا کمبـود  مقابلـه  راهکارهـای  از 
در  فارغ التحصیـالن  مهارت هـای  توسـعة  و  آمـوزش 
خـود شـرکت ها اسـت. امـا وقتـی می خواهیـم فـردی 
را بـرای کارورزی یـا کارآمـوزی بگیریـم بایـد بـا آن 
فـرد مطابـق قانـون کار قـرارداد ببندیـم و هزینه هـای 
زیـادی بابـت بیمه، سـنوات و شـکایت پرداخـت کنیم. 
از  کارفرماهـا  فقـدان  اسـتقبال  دلیـل  بـه  نتیجـه  در 
کسـب وکارهای  کارورزی،  و  کارآمـوزی  طرح هـای 
فنـاور فعـال در ایـن حوزه نیز بـا وجـود ظرفیت باالی 
آن توجهـی بـه طرح هـای کارآمـوزی و کارورزی در 
محصـوالت و خدمـات خـود نمی کننـد«. یکـی دیگـر 
مشـکالت  خصـوص  در  نیـز  مصاحبه شـوندگان  از 
کارآمـوزی و کارورزی چنیـن می گویـد: »بـه طور کلی 
در  نمی شـود.  گرفتـه  جـدی  دانشـگاه  در  کارآمـوزی 
حالـی کـه کارآمـوزی می توانـد نقطـة اتصال دانشـگاه 
و صنعـت و تسـریع فراینـد توسـعه نیروهـای دانشـی 
یـا  انجـام کار  از دانشـجویان بـدون  باشـد. بسـیاری 
یادگیـری ساعت شـان را پـر می کننـد. بـه طبـع وقتی 
چنیـن طرح هایـی بـا همـة ظرفیت هایـی کـه دارنـد 
جـدی گرفتـه نمی شـوند، پلتفرم هـای منابـع انسـانی 
نیـز در مدل کسـب وکاری خـود به آن توجهـی ندارند. 
همچنیـن در حـال حاضـر ایـن قانـون وجـود دارد کـه 
دانشـجویان در حیـن تحصیـل تمـام وقـت نبایـد کار 
کننـد، در حالـی کـه قوانیـن باید بـه سـمتی بروند که 
بـرای  را  کاری  محیط هـای  در  دانشـجویان  حضـور 
کسـب تجربـه و مهـارت تشـویق کنـد در حالـی کـه 
مشـخص اسـت در قوانیـن و مقـررات فعلـی از همـة 

تـم فرعـی دیگـری کـه در ایـن دسـته قـرار می گیرد، 
شـفافیت آمـار و ارقام شـغلی اسـت. »دسترسـی بـه آمار و 
ارقـام صحیـح و بـه روز از بـازار کار بـرای سیاسـت گذاری 
و  برنامه ریـزی  و  دولـت  سـطح  در  اشـتغال  و  آموزشـی 
توسـعه در سـطح کسـب وکارهای فعـال در حـوزة منابـع 
تـازه  بـرای  شـاید  آمـار  ایـن  اسـت.  ضـروری  انسـانی 
فارغ التحصیـالن و دانشـجویان تـا حـدودی در دسـترس 
باشـد امـا اطالعـات شـفافی در خصـوص تعـداد نیـروی 
کار دانشـی، متخصـص و نیـز موقعیت های شـغلی دانشـی 
وجـود نـدارد. بـرای مثـال از اینکه چه موقعیت های شـغلی 
و بـه چـه تعـداد در کشـور وجـود دارد؟ و چـه مهارت هایی 
بـرای ایـن موقعیت هـا مـورد نیاز اسـت؟ اطالعـات دقیقی 
در دسـترس نیسـت. ایـن درحالـی اسـت کـه طبـق بنـد 
دوم سیاسـت های کلـی اشـتغال کـه ابالغـی مقـام معظم 
رهبـری در سـال 90 اسـت، بی گمـان بایـد چنیـن بانـک 
اطالعاتـی بـرای کشـور بـه وجـود بیایـد«. وجـه امنیتـی 
از  دیگـر  یکـی  بیـکاران  اطالعـات  و  اشـتغال  داده هـای 
تم هـای فرعـی اسـت کـه در ایـن دسـته قـرار می گیـرد. 
را  ایـن مشـکل  از مدیـران کسـب وکارهای فنـاور  یکـی 
از حـدی در  اینگونـه شـرح می دهـد: »حساسـیت بیـش 
کشـور در خصوص آمـار و اطالعات بیـکاری وجود دارد. از 
نـگاه نهادهـای ناظـر بر فضـای مجـازی، حوزه اشـتغال و 
بیـکاری دارای حساسـیت های امنیتی اسـت و ایـن نهادها 
بایـد بـر فعالیت هـای مؤسسـه های فعـال در ایـن حـوزه 
نظـارت داشـته باشـند. بـرای مثـال اطالعـات مربـوط بـه 
افـراد بیـکار و جویای کار ممکن اسـت به بیـرون درز کند. 
بـا این محدودیت هـا بسـیاری از نوآوری ها در حـوزة منابع 
انسـانی و اسـتخدام با محدودیـت مواجه می شـود و امکان 
اتصـال بـه پایگاه هـای اطالعاتـی جامـع و دولتـی بـرای 
اسـتفاده از اطالعـات بـازار نیـز وجـود نخواهـد داشـت«. 

مقولـة قوانیـن و مقـررات مرتبـط بـا ایـن حـوزه؛ یکی . 1
از ایـن مـوارد، صـدور مجـوز و فعالیت هـای کاریابـی 
آنقـدر  کار  وزارت  آئین نامه هـای  و  »قوانیـن  اسـت. 
زیـادی حائـز شـرایط آن  افـراد  سـخت  گیرانه اند کـه 
نیسـتند. بـه عنـوان مثـال سـابقة کار، شـرایط سـنی 
می شـود  باعـث  کـه  غیرمنعطفـی  چارچوب هـای  و 
جدیـد  نوآوری هـای  و  ایده هـا  بـا  افـراد  از  بسـیاری 
نتواننـد وارد ایـن حـوزه شـوند. ایـن محدودیـت حتـی 
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)معادل سـنجی مهـارت بـا تحصیـالت( اسـت. یکی از 
خبـرگان در ایـن خصـوص می گویـد: »جامعـه و نظام 
آموزشـی در ایران هنـوز مدرک محورنـد و این موضوع 
باعـث می شـود کارجویـان بـه جـای کسـب مهـارت 
به دنبـال دریافت مـدارک تحصیلی باشـند. کارفرمایان 
نیز از آنجایی که مهارت سـنجی در کشـور وجود ندارد، 
سـعی می کننـد تـا بر اسـاس مـدرک و آزمـون و خطا 
افـراد را جـذب کننـد. در چنیـن فراینـدی پلتفرم ها نیز 
نقـش کمرنگ تـری دارنـد. زیـرا مدرک فقط شـاخص 
بـرای تطبیـق کار و کارجـو می شـود. اسـتقرار نظـام 
جامـع مهارتـی- کـه مصـوب شـورای  عالـی مهـارت 
نیـز اسـت- می توانـد عالوه بـر ترویـج مهارت محوری 
در نظـام  آموزشـی، بـه کسـب وکارهای فنـاور منابـع 
انسـانی در ایـن حـوزه و انطبـاق بهتـر موقعیت هـای 

 شغلی و متخصصان کمک کند«.  
برخـی  خصـوص  ایـن  در  کـه  دیگـری  مـورد 
مصاحبه شـوندگان تأکیـد کردنـد، شـرح شـغل و نظـام 
اسـتاندارد شـغلی اسـت. »بیشـتر شـرکت ها اسـتاندارد 
شـغلی ندارند. شـرح شـغل شـاید برای مشـاغل سـاده 
موقعیت هـای  امـا  باشـد  نداشـته  چندانـی  اهمیـت 
شـغلی کـه نیازمنـد نیروهای دانشـی اسـت باید شـرح 
بـرای  باشـد.  داشـته  دقیقـی  و  اسـتاندارد  شـغل های 
مشـاغلی همچـون برنامه نویسـی یـا حسـابداری ده ها 
مـدل آگهـی شـغلی و شـرح خدمـات وجـود دارد. نبود 
اسـتاندارد شـغلی و شـفاف نبودن شرح و شـرایط احراز 
مشـاغل، تطبیـق شـغل و نیروهـای دانشـی را بـرای 
پلتفرم هـا بسـیار دشـوار می کنـد«. خبـرة دیگـری در 
ایـن خصـوص معتقـد اسـت: »ایجـاد نظـام اسـتاندارد 
شـغلی کـه به انطبـاق شـغل و افـراد متخصص کمک 
کنـد، اهمیـت زیـادی دارد و ایجـاد چنیـن نظامـی بـر 
عهـدة دولـت اسـت. بـرای مثـال در ایـاالت متحـده 
پایـگاه اُو نـت1 همـة مشـاغل را به صـورت اسـتاندارد 
تعریـف و توسـعة افقـی و عمـودی آن را تعریـف کرده 
اسـت. ایـن باعـث می شـود کـه متخصصـان، کارفرما 
امـکان  و  باشـد  مشـخص  تکلیفشـان  پلتفرم هـا  و 
داشـته  وجـود  نیـز  مهارت سـنجی  و  مهارت آمـوزی 
باشـد«.  توسـعة مسـیرهای شـغلی مورد دیگری اسـت 

1. O*NET

ظرفیت هـای کارآموزی و کارورزی اسـتفاده نمی شـود 
محقـق  تحصیـل  حیـن  در  مهارت آمـوزی  اهـداف  و 
شـیوه های  دسـته،  ایـن  در  دیگـر  مـورد  نمی شـود«. 
کاری جدیـد و پشـتیبانی قوانیـن از آنها اسـت. یکی از 
مصاحبه شـوندگان بـه این نکته اشـاره می کنـد: »یکی 
از مشـکالتی کـه کسـب وکارهای فنـاور منابع انسـانی 
بـا آن مواجه انـد، محدودیـت قوانیـن کار در خصـوص 
شـیوه های سـنتی و انواع مشـخص ولی محدود شـیوة 
کار اسـت. قراردادهای شـناور، سـاعت کاری شـناور و 
آزادکاری در بسـیاری از مواد قانونی دیده نشـده اسـت 
و مباحـث بیمـه ای آن با محدودیت هایی مواجه اسـت. 
مشـکالت  اوقـات  خیلـی  پـروژه ای  قراردادهـای  در 
بیمـه ای رخ می دهـد. در بحـث دورکاری و آزادکاری 
کـه بـه  ویژه در میـان نیروهـای دانشـی و متخصصان 
از  شـرکت ها  از  خیلـی  اسـت،  شـده  متـداول  بسـیار 
نظـر حقوقـی دچـار تردیـد و فقـدان شـفافیت اند. در 
نبـود چارچـوب تنظیمـی بـرای دورکاری و آزادکاری، 
احتیـاط  بـا  دیجیتـال  پلتفرم هـای  و  کسـب وکارها 
بیشـتری وارد این بخش می شـوند«. خبـرة دیگری در 
ایـن خصوص معتقد اسـت »در حوزه هـای آزادکاری و 
قراردادهـای پروژه ای، بـه دلیل نبود قوانین مشـخص، 
پلتفرم هـا قوانیـن و مقـررات را مشـخص می کننـد که 
می توانـد دردسـرهای قانونـی برای طرفیـن و خود این 

پلتفرم هـا داشـته باشـد«؛
مقولة مهارت و توسـعة شـغلی در کشور؛ مهارت سنجی . 2

از جملـه ایـن موارد اسـت. یکـی از مصاحبه شـوندگان 
در ایـن خصـوص چنیـن نظـری دارد: »کاریابی هـای 
در  سـپس  می کننـد  پـر  ثبت نـام  فـرم  فقـط  سـنتی 
خصـوص ایـن فـرد بـر مبنـای همـان فـرم تصمیـم 
می گیرنـد و هیـچ اطالعـی از ایـن فـرد ندارنـد کـه 
در واقـع چنیـن مهارتـی دارد یـا خیـر. بـه طبـع بـرای 
ارزیابـی  درسـت  رویکـرد  دانشـی  نیروهـای  معرفـی 
توانمنـدی فـرد اسـت و بعـد از دسـتیابی آن و تطبیـق 
سـطح مهـارت فرد با فرصت های شـغلی موجـود، او را 
معرفـی کننـد. پلتفرم های منابع انسـانی بـا بهره مندی 
از فناوری هـای برخـط و هوش مصنوعـی می توانند در 
زمـان کـم بـا هزینـه ای معقول ایـن مهارت سـنجی ها 
را انجـام دهنـد. »امـا مـورد دیگـر نظام جامـع مهارتی 
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 قمری و دیگران ارائه چارچوبی سیاستی برای تطابق عرضه و تقاضای نیروهای دانشی از طریق  ...

می گویـد: »در حـال حاضـر در دنیـا، مـا چهـارده نـوع 
شـغلی  فرصت هـای  تطبیـق  حـوزة  در  کسـب وکار 
و نیـروی کار دانشـی داریـم کـه از هـر نـوع، ده هـا 
کسـب وکار موفـق در دنیـا وجـود دارنـد که بـه تطبیق 
عرضـه و تقاضـای متخصصـان کمـک می کننـد. ولی 
موانـع قانونـی و قانـون کاریابی هایی که در سـال های 
دور تدوین شـده اند مانع از ایجاد این کسب وکارهاسـت 
و بر اسـاس آن تقریبًا سـیزده مدل از این چهارده مدل 
غیرقانونی انـد. در حالـی که ماهیت مشـاغل بـا توجه با 
تحـوالت دیجیتـال و فناوری تغییر کرده اسـت و دیگر 
مدل هـای کاریابی سـنتی پاسـخگوی تطابـق عرضه و 
تقاضای نیروهای دانشـی نیسـت«. مـورد دیگر در این 
دسـته رکـود اقتصادی و فقـدان  تطابق مالـی نیروهای 
دانشـی و کارفرمایـان اسـت. یکـی از خبـرگان در این 
خصـوص معتقـد اسـت: »بـه دلیـل رکود و مشـکالت 
اقتصـادی، کارفرمایـان قـادر بـه پرداخـت حقوقـی که 
و  نیسـت  باشـد  دانشـی  متخصـص  نیـروی  مناسـب 
فقـدان  تطابـق میـان حقـوق مـورد انتظـار نیروهـای 
دانشـی و کارفرمـا به وجـود آمـده اسـت و این مسـئله 
باعـث نارضایتـی طرفیـن از پلتفرم هـای واسـط منابـع 
انسـانی بـا عنوان فقـدان پیشـنهاد فرصت های شـغلی 
مناسـب یـا معرفـی نکـردن نیـروی کار ماهـر شـده 
اسـت. زیـرا حتی بـا وجود فرصت های شـغلی مناسـب 
بـه دلیـل پیشـنهاد حقـوق پاییـن، نیروهـای دانشـی 
ایـن فرصت هـای  ندارنـد و  بـه پذیـرش آن  تمایلـی 
طـرف  از  و  می کننـد  خطـاب  بـی ارزش  را  شـغلی 
دیگـر کارفرمایـان در صورتـی کـه حقـوق باالیـی را 
پیشـنهاد بدهنـد انتظـار مهـارت و دانش بسـیار باالیی 
از متخصصـان دارنـد کـه بـا ظرفیـت بـازار هم خوانـی 
نـدارد«. خبـرة دیگـری در ایـن خصوص معتقد اسـت 
»نیروهـای دانشـی معمـواًل بـا توجـه بـه مهـارت و 
دانشـی کـه دارنـد برای خود سـبک زندگی مناسـبی را 
تصـور می کننـد کـه بـا حقـوق پیشـنهادی کارفرمایان 
در بـازار کنونـی ممکن نیسـت. این در حالی اسـت که 
بـه عنوان مثـال برای مشـاغلی کـه نیازمنـد نیروهای 
حداقل هـای  و  اسـتانداردها  معمـواًل  نیسـت  دانشـی 
حقوقـی رسـمی با وجـود اندک بودن آن مـورد پذیرش 
طرفیـن اسـت امـا بـرای نیروهـای دانشـی ایـن اعداد 

کـه مصاحبه شـوندگان تأکیـد کرده انـد. یکـی از آنهـا 
ایـن مورد را اینگونه شـرح می دهد: »در کشـور ما فقط 
اسـتادی دانشـگاه، مسیر توسعة شـغلی مشخص است. 
در صورتـی کـه مسـیر شـغلی در حوزه هـای تخصصی 
و دانشـی بایـد بـه طـور کامـل مشـخص باشـد. ایـن 
مسـیرهای شـغلی بـرای کارجویـان تبیین نمی شـوند. 
بـه همیـن دلیـل استعدادسـنجی نیـز انجـام نمی شـود 
تـا مشـخص شـود افـراد مناسـب چـه شـغلی اند. بـا 
مشـخص شـدن اسـتعداد، عالئـق و مهـارت افـراد و 
جایـگاه آنها در مسـیر شـغلی، تطبیق نیروهای دانشـی 
انجـام  دقیق تـر  و  علمی تـر  راحت تـر،  بسـیار  کار  و 
مدیریـت  دسـته،  ایـن  در  مـورد  آخریـن  می شـود«. 
اسـت.  در کسـب وکارها  اسـتعدادها  و  منابـع  انسـانی 
یکـی از خبـرگان دانشـگاهی بـر فقدان  توسـعه یافتگی 
منابـع  انسـانی در ایـران تأکیـد کرد و معتقد اسـت: »با 
ایرانـی همچنـان  وجـود همـة شـعارها، شـرکت های 
از  نیسـتند. خیلـی  متوجـه  را  انسـانی  ارزش سـرمایة 
شـرکت های دانش بنیـان نـرخ خـروج بسـیار باالیـی 
پانصـد شـرکت برتـر  از  از یـک سـوم  دارنـد. کمتـر 
ایـران واحـد تخصصـی منابـع  انسـانی دارنـد در چنین 
سـازمان هایی عمـل جذب و اسـتخدام به شـیوة علمی 
و حرفـه ای انجـام نمی شـود در نتیجه کسـب وکارهای 
نـوآور در حـوزة منابـع انسـانی نیـز از فرایند اسـتخدام 
و جـذب اسـتعدادها کنـار گذاشـته می شـوند«. خبـرة 
دیگـری در ایـن خصـوص معتقـد اسـت: »بسـیاری از 
سیسـتم های  مثـل  جدیـد  محصـوالت  از  شـرکت ها 
رهگیـری کارجـو یـا سیسـتم های اطالعـات مدیریـت 
منابع  انسـانی و دیگـر فناوری های حوزة منابع  انسـانی 
کـه می تواننـد همـکاری شـرکت ها با کسـب وکارهای 
فناوری منابع انسـانی را تسـهیل کنند و مشـارکت آنها 
در فراینـد جـذب، اسـتخدام و کیفیـت جـذب را بهبـود 
بخشـند، آگاهی ندارنـد و امیدوارند تا نیروهای دانشـی 
را به همان سـبک مشـاغل سـاده از طریـق روش های 

سـنتی جـذب کنند«.
مدل هـای . ۳ بـه  توجـه  کسـب وکار؛  محیـط  مقولـة 

کسـب وکاری متنـوع در حـوزة اشـتغال اولیـن مـورد 
قابـل شناسـایی در ایـن دسـته اسـت. یکـی از مدیران 
کسـب وکارهای فنـاور منابع انسـانی در ایـن خصوص 
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بـه کشـور  ارز  بـه ورود  آزادکاری حتـی می تواننـد  و 
کننـد«.  کمـک  نخبـگان  مهاجـرت  از  جلوگیـری  و 
مصاحبه شـوندة دیگـری در ایـن خصوص عنـوان کرد: 
مهارت هـای  در  مـا  دانشـی  کارجویـان  از  »بسـیاری 
بین المللـی همچـون  بـازار  در  کار  بـرای  نیـاز  مـورد 
تسـلط بـر زبـان انگلیسـی و دانـش مدیریـت پـروژه 
بین المللـی   تخصصـی  گواهی نامه هـای  و  ضعیف انـد 
از  خـارج  شـغلی  فرصت هـای  بـه  همچنیـن  ندارنـد. 
مهاجـرت  بـرای  وسـیله ای  بـه  عنـوان  فقـط  کشـور 
بین المللـی  تحریم هـای  می کننـد«.  نـگاه  دائـم 
مـورد دیگـری در ایـن دسـته اسـت. یکـی از مدیـران 
کسـب وکارهای فنـاور منابـع انسـانی ایـن مشـکل را 
بـرای کاریابی هـا اینگونـه شـرح می دهـد: »بـه علـت 
نبـود  و  بین المللـی  فقـدان  مراوده هـای  و  تحریم هـا 
امـکان ورود نیروهـای دانشـی ایرانـی بـه بسـیاری از 
کشـورها بدون ویـزا، امـکان دریافت آگهـی و دریافت 
قـرارداد با شـرکت های خارجی و معرفـی افراد در عمل 
وجـود نـدارد«. مصاحبه شـوندة دیگری به  طور مشـابه 
بیـان می کنـد: »بـرای فعالیـت در سـطح بین المللـی 
مشـکل اتصـال به درگاه هـای بانکـی و پرداخت داریم. 
همچنیـن بایـد اعتمـاد شـرکت ها در خصـوص حفـظ 
محرمانگـی اطالعـات را جلب کنیـم. در بهترین حالت 
ایـران  بـا شـرکت هایی کار  کنیـم کـه در  می توانیـم 
شـعبه دارند«. آخرین مورد در این دسـته عبارت اسـت 
از: اسـتفاده از تجـارب بین المللـی در سیاسـت گذاری و 
 مدل هـای کسـب وکار. یکـی از مدیـران دولتـی مـورد 
مصاحبـه در ایـن خصـوص معتقد اسـت: »ایـران چند 
مثـل  بین المللـی  سـازمان های  در  کـه  اسـت  سـالی 
سـازمان بین المللـی کار نماینده دائـم دارد ولی آنچنان 
سـازمان  ایـن  مشـاوره های  و  تجـارب  از  بایـد  کـه 
اسـتفاده نکردیـم. در حالـی کـه راهکارهـای مناسـبی 
در حـوزة سیاسـت گذاری و مدل هـای کسـب وکار در 
بـازارکار و نوآوری هـای اجتماعـی، بـرای رفـع کمبـود 
و شـکاف مهارتـی ناشـی از انقـالب صنعتـی چهـارم 
دیگـر  و  نهادهـا  ایـن  سـوی  از  دیجیتـال  تحـول  و 
کشـورها ارائـه می شـود. همچنیـن بانـک جهانـی نیـز 
پروژه هـای متعـددی بـه  منظـور کاهش فقـدان تطابق 
مهارتـی بـا همکاری نهادهـای دولتی، کسـب وکارها و 

فاصلـه زیادی با تـوان یا انتظـار کارفرمایـان دارد. این 
شـکاف سـبب می شـود پلتفرم هـا نیـز نتواننـد رضایت 
طرفین را از نیرو یا موقعیت شـغلی پیشـنهادی براورده 
کننـد«. مـورد آخـر در ایـن دسـته، بـه ارتبـاط میـان 
کسـب وکارهای فنـاور منابع انسـانی و نهادهای دولتی 
مثـل فنی و حرفـه ای و وزارت کار بـاز می گـردد. یکـی 
از مدیـران کسـب وکارها در ایـن خصـوص می گویـد: 
»در حـوزة اشـتغال همـه بـه  صـورت جزیـره ای کار 
می کننـد در حالـی کـه کسـب وکارها بایـد در خصوص 
مشـاوره های مهارت سـنجی و مهارت آمـوزی نیروهای 
دانشـی بـا سـازمان فنی وحرفـه ای در ارتبـاط باشـند. 
همچنیـن بایـد بـا سـازمان آمـار، وزارت کار، رفـاه و 
تأمیـن  اجتماعـی و وزارت علـوم درخصـوص داده های 
بـازار کار، اسـتعالم های قانونـی مـدارک و آمارهـای 
فارغ التحصیـالن در ارتبـاط باشـند تـا عـالوه بـر ارائه 
خدمـات بهتـر قـادر باشـند تا مـدل  کسـب وکاری خود 
را بـا روندهـا و نیازمندی هـای بازار کار متناسـب کنند. 
بـرای مثـال یـک کسـب وکار فنـاور منابع انسـانی که 
خدمـات آن الیـن مهارت آمـوزی ارائـه می دهـد بایـد 
قادر باشـد تـا نیازهای بـازار کار و ظرفیت موجود آن را 
بدانـد تـا بـرای طراحـی دوره ها مـورد نیـاز اقـدام کند«؛

مقولـة همکاری هـای بین المللـی در بـازار کار؛ از موارد . 4
ایـن مقولـه،  ارتباط بـا بازارهای بین المللی اسـت. یکی 
از مدیـران دولتـی در ایـن خصـوص معتقد اسـت: »ما 
جـزء پنـج کشـور برتـر از نظـر تعـداد فارغ التحصیالن 
دانشـگاه ایم و فارغ التحصیالنـی در تـراز جهانـی داریم 
کـه می تواننـد به بازارهـای کار بین المللی وصل شـوند 
و ارزش  افـزوده  در بازارهـای بین المللـی ایجـاد کنند و 
در ایـن میـان پلتفرم هـا نیـز می تواننـد با تسـهیل این 
بی توجهـی  امـا  شـوند.  بهره منـد  آن  مزایـای  از  امـر 
بـه ایـن ظرفیـت از سـوی دولـت باعـث شـده اسـت 
پلتفرم هـا نیـز روی ایـن بـازار حسـاب نکنند. امـا نکتة 
قابـل توجـه اینکـه در میـان طرح هـای مـورد بحـث 
در دولـت بیشـتر بـه ارسـال نیروهـای کار کم مهـارت 
بـه سـایر کشـورها پرداختـه شـده اسـت زیرا اشـتغال 
نیروهای دانشـی در خارج از کشـور منجـر به مهاجرت 
نخبـگان می شـود. بـه همیـن دلیـل پلتفرم هـای منابع 
انسـانی و کاریابـی بـا فراهم سـاختن امـکان دورکاری 



93

w
w

w
.r

ah
ya

ft
.n

ri
sp

.a
c.

ir

 قمری و دیگران ارائه چارچوبی سیاستی برای تطابق عرضه و تقاضای نیروهای دانشی از طریق  ...

 محتــوای پلتفرم هــای یادگیــری دیجیتــال مهارت های 
جدید و تخصصی؛ 

حمایـت از توسـعه پلتفرم هـای دیجیتـال تقویت  شـده . 2
بـا هـوش  مصنوعـی بـه  منظـور حداکثرسـازی تطبیق 
موقعیت هـای  بـا  موجـود  کار  نیـروی  مهارت هـای 

شـغلی در دسـترس و نیازهـای بـازار؛
پلتفرم هایـی . ۳ توسـعة  از  حمایـت  و  قوانیـن  تدویـن 

بـرای گسـترش آزادکاری بـه  منظـور پاسـخ گویی بـه 
خواسـته های نسـل جدیـد در بـازارکار، توسـعة عدالت 
منطقه ای و براورده سـاختن نیازهای پاسـخ داده نشـدة 

کارفرمایـان بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای موجـود؛
ایجـاد منابـع و مراجـع رسـمی و به  روزرسـانی شـده از . 4

مسـیرهای شـغلی و مدل هـای شایسـتگی مشـاغل و 
مهارت هـای مرتبـط با صنعـت 4.0 از سـوی نهادهای 
ذی ربـط دولتـی به  منظـور هدایت منابـع و تالش های 
نظـام آمـوزش و نیـز کارفرمایان و کارجویان در مسـیر 

رفـع شـکاف مهارتی؛
انعطـاف در شـرایط اعطـای مجـوز به کسـب وکارهای . 5

فنـاور منابـع انسـانی مطابـق بـا مدل هـای نوآورانـه 
کسـب وکار در اقتصـاد دیجیتـال؛

تسهیل شرایط ورود افراد و کسب وکارهای فناور به حوزة . 6
واسطه گری بازار کار و سخت گیری در نظارت مستمر بر 
عملکرد این کسب وکارها به جای سخت گیری در ورود 

کسب وکارها و تجاری سازی ایده ها؛
ایجـاد پایگاه هـای اطالعاتـی جامع و بـه روز از عناوین . 7

شـغلی، شـرح مشـاغل، الزام هـای شـغلی، مسـیرهای 
شـغلی و حقـوق و دسـتمزد در بـازار کار بـه  منظـور 
واقعی سـازی و مدیریـت انتظارهـای نیروهـای دانشـی 

و کارفرمایـان؛
فراهم ساختن دسترسی به اطالعات شفاف در خصوص . 8

بازار کار و فراهم کردن امکان استعالم سوابق کاری، 
فناور  برای کسب وکارهای  حرفه  ای  فنی-  و  تحصیلی 

منابع انسانی به  صورت نظارت  شده؛
اسـتقرار نظـام جامـع مهارتـی و معادل سـنجی مهارت . 9

بـا تحصیالت بـه  عنوان راهـکاری کوتاه مـدت و تغییر 
سـاختار نظـام آموزشـی و چابک سـازی آن و حرکـت 
بـه سـوی مهارت محـوری به جـای مدرک محـوری به 

 عنـوان راهبـردی بلندمدت؛

پلتفرم هـای منابـع انسـانی در کشـورهای مختلف اجرا 
کـرده اسـت کـه می توانـد مـورد اسـتفاده قـرار بگیرد«.

بحث
همان طـور کـه در شـکل )1( نشـان داده شـده اسـت، 
بـا  دیگـری  بـازار  هـر  هماننـد  مهـارت  بـازار  در  تعـادل 
تطابـق عرضـه و تقاضـا ممکـن می  شـود. عوامـل درون زا 
و بـرون زای متفاوتـی می تواننـد منجـر بـه فقـدان  تطابـق 
عرضـه و تقاضـا در بـازار کار نیروهـای دانشـی در ایـران 
شـوند کـه بـرای تقویـت یـا مقابلـه بـا آنها نیـاز بـه انجام 
چارچـوب  در  اسـت.  متفاوتـی  راهکارهـای  و  اقدام هـا 
پیشـنهادی آن دسـته اقدام هایـی مـورد توجـه اسـت کـه 
جنبـه سیاسـتی دارنـد و دولـت می تواند بـا اجـرای آنها به 
تطابـق عرضـه و تقاضای نیروهای کار دانشـی کمک کند. 

ایـن راهکارهـا در سـه دسـته زیـر تقسـیم شـده اند:
سیاسـت هایی کـه بـه ارتقـای فعالیت هـای مرتبـط بـا . 1

عرضـه  می انجامـد؛
سیاسـت هایی کـه بـه ارتقـای فعالیت هـای مرتبـط بـا . 2

طـرف تقاضـا مربوط می شـوند؛
سیاسـت هایی کـه مسـتقیم بـا ایجـاد زیرسـاخت های . ۳

منابـع  فنـاور  کسـب وکارهای  از  حمایـت  و  الزم 
انسـانی بـه تطابـق عرضـه و تقاضـا کمـک می کننـد، 
دسـته بندی شـده اند. ایـن دسـته سیاسـت هایی اند کـه 
بـا مـرور جامع از پیشـینة پژوهـش و همچنیـن اجرای 

مصاحبـه بـا خبـرگان شناسـایی شـده اند.
بـا توجـه بـه چارچـوب پیشـنهادی، دولـت عـالوه بـر 
توجـه بـه توسـعه و ارتقـای هم زمـان عرضـه و تقاضـای 
نیروهـای کار دانشـی بـرای همگامی با تحـوالت دیجیتال 
و صنعـت 4.0، بایـد بـا مهیا سـاختن زیرسـاخت های الزم 
بـرای تطبیـق عرضـه و تقاضـا، از توسـعة کسـب وکارهای 
فنـاور منابـع انسـانی در ایـن حـوزه حمایـت کنـد. بـه این 
 منظور الزم اسـت تـا حمایت هایی از کسـب وکارهای فناور 
منابـع انسـانی برای تطابـق عرضه و تقاضا انجام شـود که 
بـدون حمایـت و سیاسـت گذاری های کالن دولـت مقـدور 
نخواهـد بـود. بـا توجه بـه چارچـوب پیشـنهادی، طرح ها و 

سیاسـت هایی پیشـنهاد می  شـوند.
 حمایــت، ســرمایه گذاری، مشــارکت دولــت و نهادهای. 1

 آموزشــی در ایجاد زیرســاخت ها و طراحی، تهیه و تأئید
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مالی از کارجویان برای گذراندن دوره های تخصصی و 
دریافت گواهی نامه های بین المللی معتبر مرتبط؛

همـکاری با سـازمان های بین المللی همچون سـازمان . 1۳
بین المللـی کار و مجمـع جهانی اقتصـاد و الگوبرداری 
در سیاسـت گذاری و  مدل هـای کسـب وکار از تجـارب 

کشـورهای موفق در حوزة اشـتغال؛
همکاری و مراوده با دیگر کشورها برای جابه  جایی و . 14

مبادله نیروهای دانشی و متخصصان و تسهیل فعالیت 
کار  بازارهای  در  انسانی  منابع  فناور  کسب وکارهای 

بین المللی.

ایجـاد سـازوکارهای ملـی، محلـی و تخصصـی برای . 10
مهارت سـنجی و تعییـن سـطح مهارت هـا بـه  صورت 

کلـی و تخصصـی در حوزه هـای مختلـف؛
الزام سـازمان ها و شـرکت های دولتـی و خصوصی به . 11

ایجـاد واحدهـای توسـعة انسـانی و مدیریت اسـتعداد 
بـه  منظـور ارتقـای فرایندهـای شناسـایی، گزینـش، 
در  انسـانی  نیـروی  توسـعة  و  نگهداشـت  اسـتخدام، 

سـازمان ها؛
حرفه ای . 12 آزمون های  برگزاری  امکان  ساختن  فراهم 

بین المللی )همچون متخصص مدیریت پروژه، تحلیلگر 
و  آموزشی  پشتیبانی  و  ایران  در  غیره(  و  مالی  خبرة 

١۶ 
 

  
شکل 1. چارچوب سیاستی تطابق عرضه و تقاضای نیروهای دانشی از طریق ارتقای فعالیت کسب وکارهای فناور منابع انسانی  منابع انساني وكارهاي فناورفعاليت كسب يطريق ارتقا ارچوب سياستي تطابق عرضه و تقاضاي نيروهاي دانشي ازچ .1شكل 

نتیجه گیری
شـکاف مهارتـی و فقـدان  تطابـق عرضـه و تقاضـای 
نیـروی کار دانشـی از جملـه مشـکالت بـازار کار ایـران و 
جهـان اسـت. این شـکاف با وقـوع و پذیـرش صنعت 4.0 
بیـش از پیـش مـورد توجه پژوهشـگران و سیاسـت گذاران 
قـرار گرفتـه اسـت. در مطالعـة حاضـر بررسـی جامـع از 
پیشـینة پژوهـش نشـان داد کـه 14 راهـکار دولـت  بـرای 
رفـع شـکاف مهارتـی و فقدان  تطابـق عرضـه و تقاضا، در 

سـه دسـته زیـر دسـته بندی می شـوند: 
ارتقای فعالیت های مرتبط با عرضه؛ . 1
ارتقای فعالیت های مرتبط با تقاضا؛. 2
تسـهیل تطابـق عرضـه و تقاضـا از طریـق حمایـت از . ۳

کسـب وکارهای فنـاور منابـع انسـانی. 
نقـش  از  بیشـتر  شـناخت  بـه  دسـتیابی  بـرای  امـا 
کسـب وکارهای فنـاور منابـع انسـانی در بـازار کار ایـران و 
چگونگـی حمایـت دولـت از ایـن کسـب وکارها الزم بـود 
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پیشـینة پژوهـش اشـاره شـده اسـت ]8،24[ کـه نخسـت، 
جامعیـت چارچـوب پیشـنهادی مطالعـه حاضـر را ندارنـد و 
دوم، بـر اسـاس چالش هـا و نیازمندی هـای بـازار کار ایران 
توسـعه نیافته انـد. امـا بـر اسـاس چارچـوب مـورد نظـر، 
سیاسـت هایی در بخـش معرفـی چارچوب پیشـنهادی ارائه 
شـد. در ادامـه به  طـور خالصه بـه برخـی از مهم ترین آنها 

اشـاره می شـود.
ــق  ــدان تطاب ــئله فق ــل مس ــه ح ــک ب ــرای کم ــت ب دول
ــای  ــه مهارت ه ــش عرض ــای بخ ــد ارتق ــارت، نیازمن مه

ــت: ــر اس ــای زی ــا اقدام ه ــی ب دانش
 سرمایه گذاری در آموزش و ایجاد فرصت هایی برای آموزش. 1

 و یادگیری مهارت های نوین به ویژه مهارت های کلیدی
توانمندساز؛

آگاه سـازی، شـفافیت و انتشـار اطالعـات و آمـار دقیق . 2
بـازار کار به ویـژه مهارت هـا و مشـاغل مـورد تقاضـا؛

توجـه ویـژه و حمایـت از آمـوزش  مهارت هـای نرم در . ۳
نظـام آموزشـی در کنـار مهارت هـای فنی؛

تقویـت همـکاری میـان دانشـگاه ها، نهادهـای دولتی . 4
ذی ربـط و بخـش خصوصی بـرای شناسـایی روندها و 

نیازهای آموزشـی بـازار کار؛
اصالح ساختار دیوان ساالر نظام آموزش و چابک سازی . 5

آن برای همسو شدن با تغییرات بازار کار و حرکت به 
سوی مهارت محوری؛ 

تشــویق مشــارکت اتحادیه هــا، اصنــاف و انجمن هــای . 6
حرفــه ای در نیازســنجی، آمــوزش و ارزیابی اثربخشــی 
ــتفاده از  ــا اس ــوزی ب ــای مهارت آم ــا و طرح ه دوره ه

ــد. ــای کارآم مدل ه
بـرای  را  سیاسـت هایی  می توانـد  همچنیـن  دولـت 
کمـک بـه حـل مسـئله فقـدان  تطابـق مهـارت از طریـق 
بـازار کار  کمـک بـه متقاضیـان مهارت هـای دانشـی در 

انجـام دهـد: 
جلب مشـارکت کسـب وکارهای پیشـرو بـرای آموزش، . 1

کارآمـوزی و ارتقـای مهارت هـای کارجویـان از طریق 
سـازوکارهای حمایتی مالـی و قانونی؛

 حمایـت از توسـعة مدیریت منابع انسـانی هوشـمند در 2. 
شـرکت ها از طریـق آمـوزش و ارائـة کمک هـای فنی 

بـرای پیاده سـازی فناوری هـای نویـن منابع انسـانی؛
تعیین مشـوق های مالـی و مالیاتی برای کسـب وکارها . ۳

پژوهشـی اکتشـافی اجرا شـود تا با توجه به نبـود مطالعات 
مرتبـط، از نظرات خبرگان برای توسـعة چارچوب سیاسـتی 
مـورد نظـر مطالعـه اسـتفاده شـود. اجـرای ایـن پژوهـش 
اکتشـافی کمـک کـرد تـا عـالوه بـر اقدام های شناسـایی 
شـده در پیشـینة پژوهش کـه منتج از تجـارب موفق دیگر 
کشـورها و مطالعـات در خصـوص تطابـق عرضـه و تقاضا 
بـود، اقدام هایـی متناسـب بـا مختصـات بـازار کار ایـران 
و مسـائل آن بـرای تطابـق نیـروی کار دانشـی از طریـق 
حمایـت از کسـب وکارهای فناور منابع انسـانی شناسـایی و 
دسـته بندی شـوند. بـه این ترتیـب 21 تم فرعی شناسـایی 
شـدند کـه در شـش گـروه مقوله هـای فرهنگـی، قوانین و 
مقـررات، زیرسـاخت ها و سـامانه های اطالعاتـی، مهـارت 
و  کار  بـازار  بین المللـی  همکاری هـای  شـغلی،  توسـعة  و 
دسـتة  شـش  از  شـدند.  دسـته بندی  کسـب وکار  محیـط 
شناسـایی شـده، دسـتة توجه به مهارت و توسـعة شـغلی با 
دسـتة مهیـا سـاختن زیرسـاخت های شـغلی که از پیشـینه 
پژوهـش شناسـایی شـده بـود، هم پوشـانی قابـل  توجهـی 
داشـت و در مطالعـات دیگـر ]2،۳5[ نیز به آن اشـاره شـده 
اسـت. همچنین موارد مطرح شـده در دسـتة اصالح قوانین 
و مقـررات نیز در دسـتة ایجاد زیرسـاخت های الزم همانند 
قوانیـن و پلتفرم هـای آزادکاری پیـش از ایـن مـورد توجـه 
پیشـینة پژوهـش و مطالعاتـی دیگـر ]2۳،۳5[ قـرار گرفته 
اسـت. بعـد از شناسـایی و دسـته بندی مقوله هـا از مطالعـة 
اکتشـافی و بـر اسـاس اقدام های شناسایی شـده از پیشـینة 
پژوهش، چارچوبی ارائه شـد تا بر اسـاس آن پیشـنهادهای 
سیاسـتی بـه  منظور رفـع فقـدان تطابق عرضـه و تقاضای 
نیروهـای دانشـی از طریـق ارتقای فعالیت کسـب وکارهای 
فنـاور منابـع انسـانی ارائـه شـود. در چارچـوب پیشـنهادی 
فعالیت هـای مرتبـط بـا بخـش عرضـه )مشـابه ]8،26[( و 
تقاضـا )مشـابه ]۳1[( منسـجم شـده اند. عالوه بر منسـجم 
سـاختن راهکارهـای ارتقای بخـش عرضه و تقاضـا، آنچه 
چارچـوب پیشـنهادی مطالعة حاضـر را با مطالعات پیشـین 
متمایـز می سـازد توجـه بـه دسـتة سـومی از راهکارهـا بـا 
عنـوان تسـهیل تطابـق عرضه و تقاضا از طریـق حمایت از 
کسـب وکارهای فنـاور منابـع انسـانی اسـت که بـه عنوان 
حلقـة واسـطی میـان دو دسـتة دیگـر نیـز عمـل می کنـد. 
در پیشـینة پژوهـش فقـط در دو مطالعـه بـه راهکارهـا و 
فعالیت هایـی از سـه دسـته بـر اسـاس تجـارب گذشـته و 
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بـه منظـور آمـوزش مهارت هـای جدیـد بـه کارکنان و 
تسـهیل یادگیـری در محل کار.

و  شـرکت ها  پیشـنهادی،  چارچـوب  اسـاس  بـر  امـا 
فنـاور  کسـب وکارهای  عنـوان  بـا  واسـطه ای  مؤسسـه ها 
منابـع انسـانی با حمایـت دولت و سیاسـت گذاران می توانند 
بـه رفـع فقـدان تطابق نیـروی دانشـی در بازار کار کشـور 
کمـک کننـد. بـر ایـن اسـاس دولـت می توانـد اقدام هـای 

زیـر را در ایـن زمینـه انجـام دهد:
زمینه سـازی فرهنگی، آموزش و اعتمادسـازی در میان . 1

متخصصـان و کارفرمایـان در خصـوص فناوری هـا و 
پلتفرم هـای منابـع انسـانی و نقـش آنهـا در تسـهیل 

جـذب، اسـتخدام و آمـوزش نیروهای دانشـی؛
اصـالح قوانیـن و مقـررات مربوط به جذب و اسـتخدام . 2

همـگام با تغییـرات و پویایی های بـازار کار؛
تقویـت زیرسـاخت ها و سـامانه های اطالعاتـی بـرای . ۳

شـفافیت و دسترسـی پلتفرم هـا بـه داده هـا و اطالعات 
مـورد نیـاز همچـون امـکان اسـتعالم سـوابق، بیمـه و 

تحصیلی؛ مـدارک 
ایجاد بازار کار بین المللی برای کمک به سهولت جذب . 4

 نیروهای دانشی خارجی و کاریابی برای نیروهای دانشی
داخلی در بازارهای کار خارجی از سوی پلتفرم ها؛

بهبود محیط کسب وکار و شرایط اقتصادی که عالوه بر . 5
افزایش  با  فناور  شرایط کسب وکارهای  مستقیم  بهبود 
و  کشور  فعال  جمعیت  افزایش  شغلی،  فرصت های 
کاهش اقتصاد غیررسمی به  طور غیرمستقیم به بهبود 
شرایط کسب وکارهای فناور منابع انسانی کمک می کند؛

ترویج فرهنگ مهارت محوری و توسعة زیرساخت های . 6
شغلی به  منظور امکان پذیری برنامه ریزی برای توسعة 
 مسیر شغلی و منطبق ساختن نیروهای دانشی با مهارت های

مورد نیاز کارفرمایان؛
حمایـت از توسـعة پلتفرم های دیجیتـال و فناوری های . 7

 هوش مصنوعی و ایجاد پلتفرم های آزادکاری و یادگیری
آنالین.
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