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 ( Skills inteligenceطراحی و استقرار سیستم پویای پیش بینی مهارت )

 ازجملهشامل بسیاری از ذینفعان،  طورمعمولبهاست. که  چندوجهیها یک فرآیند پیچیده و بینی و تطبیق مهارتسیستم پیش

دهندگان تحقیقاتی، ارائه مؤسساتای، نهادهای بخشی، نهادهای معتبر، نمایندگان دولت، شرکای اجتماعی، مقامات منطقه

های ها، فرآیندها و نهادهای تخصصی است. همچنین کانالای، دفاتر خدمات اشتغال، افراد، بنگاهفنی و حرفه و تربیت آموزش

های مالی یا سایر موارد، بخشی از این سیستم هماهنگی رسمی و موقت بین ذینفعان مختلف به همراه طیف وسیعی از مشوق

 .هستند

نیازهای مهارت را توسعه  وتحلیلتجزیهگیری و هایی است که اندازهبینی مهارت شامل کلیه فعالیتهای پیشحکمرانی سیستم

گسترده به نمایندگی از طرف تقاضا )کارفرمایان، بالقوه  طوربهرا با کمک بازیگرانی که  وتحلیلتجزیهکند و و هماهنگ می

دهد. کنند انجام میکه بازار را تنظیم می نهادهایهای آموزشی( و ها، سازمانضه )اتحادیههای کارگری(، و طرف عراتحادیه

نیازهای مهارتی  وتحلیلتجزیههای اقتصادی و آموزشی، پاسخگویی به نیازهای بازار کار با هدف هماهنگی و تدوین سیاست

 است.

رای تولید، انتشار و استفاده از سیاست اطالعات بازار کار ایجاد ، سازوکارهای مشابهی را بتوسعهدرحالکشورهای در حال گذار و 

. در ایران نیز لزوم ایجاد و تشکیل یک رصدخانه اندیافتهتوسعهکنند، اگرچه سازوکارهای همکاری محلی و ملی کمتر و اجرا می

های مختلف در زمینه توسعه سازمان و مؤسساتهای مربوط به تقاضا و عرضه مهارت، ارتباط مهارت که امکان تبادل منظم داده

تر فراهم نماید، ضروری است. لذا رویکرد متمرکز در این ها و اطالعات را برای طیف گستردهمهارت و به اشتراک گذاشتن داده

 گیرد.قرار می مورداستفادهطرح پیشنهاد و 

گذاری تبدیل ه یک موضوع اصلی در سیاستها و اطالعات بهای توسعه مهارت، مدیریت دادهبا تکامل و پیچیدگی سیستم

وتحلیل ها و اطالعاتی که ذینفعان تولید، تجزیهآوری و مدیریت دادههای اطالعاتی مؤثر برای جمعها به سیستمشود. دولتمی

و  موقعبهیق، ها، افراد و دیگران به اطالعات دقگذاران، شرکتکنند نیاز دارند، تا اطمینان حاصل کنند که سیاستو منتشر می

در مورد  ویژهبهها، مدیریتی در بسیاری از زمینه توجهقابلهای ها نیاز به تالشمتناسب دسترسی دارند. مدیریت پیچیدگی

آوری های پاسخگویی و حفظ حریم خصوصی دارد. اولین قدم برای ایجاد یک سیستم اطالعاتی یکپارچه، تولید و جمعپروتکل

ها به اطالعات مستلزم دانستن این است که های یادگیری است. انتقال از دادهتمام اطالعات توسعه مهارت، بازار کار و داده

ها به اطالعات موجود چیست. برای تبدیل داده خألکه تند و چه نیازهایی دارند و همچنین اینکاربران نهایی چه کسانی هس

 اطالعات کاربردی، رویکردی کاربر محور الزم است.

 هدف و نتایج مورد انتظار اصلی:

های بازار کار و این پژوهش به دنبال طراحی و استقرار یک سیستم پیش بینی مهارت است که به صورت پویا اطالعات و داده 

عرضه و تقاضای مهارت را از کانال های مختلف در یک بخش اقتصادی اولویت دار کشور به صورت سیستماتیک، هوشمند و 

نظام مند جمع آوری، تجزیه وتحلیل و با بهرمندی از روند های و سایر موارد پیرامونی موثر در بخش اقتصادی در حال و آینده، 

ارت را در بخش اقتصادی و در سطوح شهرستان، استان و ملی اقدام و برنامه سناریوی پیشنهادی نسبت به تعیین شکاف مه

 برای رفع این شکاف مهارت را تدوین نماید. موارد مد نظر در اجرای این پژوهش به شرح ذیل است:
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 : انتخاب بخش اقتصادی اولویت دار و تحلیل اطالعات بازار کار:۱بسته کاری 

 و تحلیل آن دارتیاولو یاقتصاد هایشبخ انتخاب 

 دارتیاولو یانداز بخش اقتصادو چشم تیموقع 

 ندهیآ ینیبشیپ 

 وکارکسب تیو الزامات قابل تیوضع یبررس 

 وکارکسب یهاتیشکاف در قابل نییتع 

 کار برحسب نوع مهارت یرویتعداد ن لیتحل 

 اهداف

  داده های بازار کارایجاد سیستم و سامانه جمع آوری و تجزیه و تحلیل 

 تقاضای مهارتوتحلیل وضعیت فعلی تجزیه 

  تقاضای مهارتایجاد نقشه 

 نتایج اصلی 

  تقاضای مهارتگزارش پایه در مورد وضعیت 

  مهارت تقاضاینقشه  –گزارش اجرایی 

  تقاضای مهارتاعتبارسنجی اولیه و اعتبارسنجی نهایی 

 تقاضای مهارت و  سیستم گردآوری داده و تحلیل ایجاد پایگاه اطالعات  
 

 ی:شکاف عرضه مهارت لیتحل: ۲بسته کاری 

 یانواع شکاف عرضه مهارت لیتحل 

 عرضه یکم یهاشکاف لیتحل 

 عرضه یفیشکاف ک لیتحل 

 یمنابع عرضه مهارت گریموانع ارائه آموزش و استفاده از د ییشناسا 

 یاو حرفه یفن تیآموزش و ترب یحوزه عملکرد حکمران ییشناسا 

 یاو حرفه یفن تیآموزش و ترب یگذاراستیس یبرا یهماهنگ یسازوکارها ییشناسا 

 عرضه آموزش یهاداده یآورجمع 

 یاو حرفه یفن تیآموزش و ترب یتوسعه حکمران یابیارز 

 ازیموردن یهاانواع مهارت نییتع 

 یبر الزامات مهارت یاثر تکنولوژ لیتحل 

 یمهارت یازهایبر ن یسازمان کار ریتأث یبررس 

 یمهارت یازهایوکار به نکسب یهاتیقابل یهانحوه ارتباط شکاف ییشناسا 
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 موجود یمهارت یهاپر کردن شکاف یالزم برا یهامهارت نییتع 

 اهداف

 وتحلیل وضعیت فعلی عرضه مهارتتجزیه 

 ایجاد نقشه عرضه مهارت 

  ایفنی و حرفهترسیم نقشه حکمرانی آموزش و تربیت 

 های اجرایی بینی برای پیشبرد سناریووتحلیل وضعیت فعلی و نیازهای واقعی مهارت و آموزش و انجام یک پیشتجزیه

 آینده

 های الزم دار و آموزشهای اقتصادی اولویتهای شغلی موردنیاز در بخشها و مهارتایجاد یک مبانی دقیق از پروفایل

 هابرای دستیابی به آن

 های اقتصادیین سناریوهای مختلف نیازهای مهارتی در آینده در بخشتدو 

  روندها و سناریوهای پیش رو منتهی به  نگریآیندهتعیین نیازهای مهارت در آینده، با تحلیل حاصل از اجرای روش

 ۱۴0۵سال 

 نتایج اصلی 

 گزارش پایه در مورد وضعیت فعلی عرضه مهارت 

  نقشه عرضه مهارت –گزارش اجرایی 

 ایهای اعتبارسنجی اولیه و اعتبارسنجی نهایی حکمرانی آموزش و تربیت فنی و حرفهاجرای کارگاه 

 داده و تعیین شکاف مهارت و  سیستم و سامانه گردآوری و تجزیه و تحلیل ایجاد پایگاه اطالعات 

 های ارزشو زنجیرهدار های اولویتهای موجود در رستهگزارش پایه در مورد شکاف مهارت 

 دارهای اولویتها و برنامه اقدام در بخشهای اعتبارسنجی اولیه و اعتبارسنجی نهایی تحلیل شکاف مهارتاجرای کارگاه 

 برای توسعه مهارت تعریف استراتژی پایه 

 ش سناریویکند؛ این گزارهای موردنیاز آینده را مشخص میتدوین سناریوهای آینده که نیازها و روندهای مهارت 

 پردازد.دار میهای اولویتبینی است و به شناسایی و تحلیل روندهای نوظهور در بخشپیش

 طراحی شود: بینی و ارزیابی مهارتپیش کپارچهی یاطالعاتبرای انجام فعالیتهای فوق نیاز است یک سیستم پویای 

  مناسب ینهاد یفضا کی جادیاتعیین و 

 مهارت یابیو ارز ینیبشیپ کپارچهی یاطالعات یایپوسیستم  (یمشخط یهااهداف )پرسش نیتدو 

  و روش گردآوری اطالعات هادادهتعیین منابع 

 جمع آوری داده ها و اطالعات به صورت سیستمی و پویا 

 به صورت سیستمی و پویا هاداده یزیمم 

 یآمار یهارساختیبهبود ز تیقابل جادیا 

 آوری و تجزیه وتحلیل داده ها و اطالعاتی برای جمع انسان یروین یتوانمندساز 

 عرضه وتقاضای مهارت به صورت سیستمی لیوتحلهیانجام تجز 

 یسازها و انتشار اطالعات و متناسببهبود پردازش داده 

 ایجاد داشبوردهای گزارش آماری 
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