زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه

ﻣﺸﺎﻏﻞ آﯾﻨﺪه و ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ

ﻣﺎ در آﻏﺎز اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﻬﺎرم ﻗﺮار دارﯾﻢ .ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ژﻧﺘﯿﮏ ،ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،روﺑﺎﺗﯿﮏ ،ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ ،ﭼﺎپ
ﺳﻪﺑﻌﺪی و زﯾﺴﺖﻓﻨﺎوری ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﺮﯾﮏ ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞﮐﻨﻨﺪه دﯾﮕﺮی ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس
اﻧﻘﻼب ﺟﺎﻣﻊﺗﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »آﯾﻨﺪه ﻣﺸﺎﻏﻞ در دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری« اﺳﺖ .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻞ ﭘﺮوﻧﺪه
وﯾﮋهاﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻣﺰارع و ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن
ﻣﻌﻀﻼت ﺳﺎده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﻮی و ﺗﻐﯿﯿﺮ
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﺳﺘﯽ ﺑﺮ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺎ ﻇﻬﻮر اﻗﺘﺼﺎد اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از
ﻫﺮﭼﯿﺰی از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻧﻘﻼب ﻓﻨﺎوری ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ روﯾﺎروﯾﯽ اﻧﺴﺎن
و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻮﻻﻧﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ذاﺗﯽ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﻬﻢ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺷﮑﻞ ﻣﺸﺨﺺﺗﺮ و
دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ را درک ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ درک ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ دو ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
دادهاﯾﻢ .در ﺑﺨﺶ اول ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ )ﺣﻮل ﻓﻨﺎوری( ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ و در ﺑﺨﺶ دوم ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺳﺮاغ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ رﻓﺘﻪاﯾﻢ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ!
اﮔﺮ اﯾﻦ  ۱۰ﻧﺸﺎﻧﻪ را دارﯾﺪ؛ ﻫﺮﮔﺰ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ!
در ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،آﯾﻨﺪه ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ
آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﺳﺆال ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺟﻼس ﻣﻄﺮح ﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ روﺑﺎتﻫﺎ اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﯾﮏ اﻧﺴﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ و دﻗﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ اﻧﺴﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ از اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻠﺦ و دردﻧﺎک اﻃﻼع دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن در آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟ در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اول اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دوم ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻼع ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻔﺼﻠﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﺠﺎم داده و
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ) (2020ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﻐﻞ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،روﺑﺎﺗﯿﮏ،
ﻧﺎﻧﻮﻓﻨﺎوری و دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ .ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺿﺮوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

سؤال مهمی که در این اجلاس مطرح شد این بود که آیا روباتها این پتانسیل را
دارند تا کارهایی که یک انسان انجام میدهد را با همان کیفیت و دقت انجام
دهند؟

اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺮار اﺳﺖ درﺑﺎره اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﻮب ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﻪ
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی  1.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ً
ﺗﺨﺼﺼﯽ و در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ،رﯾﺎﺿﯽ ،ﻣﻌﻤﺎری و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان دﻓﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ
ﻓﻘﺪان ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﮑﺎری روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪواﺳﻄﻪ آﻧﮑﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﻻزم در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
وﻇﺎﯾﻒ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﭘﯿﺪﻣﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری از دوﻟﺖﻫﺎ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ روﻧﺪ ﺳﯿﻞآﺳﺎی ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪن ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ دو روﯾﮑﺮد اﺻﻠﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪه و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .در روﯾﮑﺮد
اول ﺑﻪدﻧﺒﺎل آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و در روﯾﮑﺮد دوم ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن را آﻏﺎز
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﮐﻼوس ﺷﻮاب ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز اﻗﺪام ﻓﻮری و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ
در ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد ،اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،ﺗﺴﻠﻂ
ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﮑﺎری و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺛﺎﺑﺖ و روزﻣﺮه
ﺧﻮد ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﻨﺪ«.

ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽرﺳﯿﻢ .ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ را در اﺳﺮع وﻗﺖ ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ در اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﻬﺎرم ﺟﺎﯾﮕﺎه ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﻮاﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال
ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺷﮕﻔﺘﯽ و ﺗﻌﺠﺐ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد .ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دوره ﭘﯿﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺎد داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪﺷﺪت ﮐﺎرآﻣﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ.

شکل  -1نمودار مهارتهای ریاضی و مهارتهای اجتماعی و سیر تحول مشاغل در سه دهه گذشته.

دﯾﻮﯾﺪ دﻣﯿﻨﮓ اﺳﺘﺎدﯾﺎر رﺷﺘﻪ آﻣﻮزش و اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺳﺎده
و اوﻟﯿﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺬاﮐﺮه )ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ( و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری اﯾﺪهﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﻣﺮوزی ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﻣﯿﺎن ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﺎل رﻓﺖ و آﻣﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ ﮐﻼسﻫﺎی دوره ﭘﯿﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ دارﻧﺪ .ﻣﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺣﺴﺎس ﻫﻤﺪﻟﯽ و
ﻫﻤﮑﺎری را از ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻼسﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .دﻣﯿﻨﮓ ﻧﯿﺎزﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهای
ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﺸﺎﻏﻞ در آﯾﻨﺪه اﺳﺖ را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ دﯾﺎﮔﺮام ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  1ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،در آﯾﻨﺪه اﻓﺮاد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺳﺎده و ﭘﺎﯾﻪ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﯾﺎﺿﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.

ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﻧﻔﺮادی ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
دﻣﯿﻨﮓ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺎﻫﺮی در ﺣﻮزه رﯾﺎﺿﯿﺎت
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺮوزه ﺧﻮدﮐﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﺟﻪداران ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺨﺶ آﻣﺎری ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را درک ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .اﻓﺮادی
ﮐﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺰﯾﯽ از ﮐﺎر آنﻫﺎ اﺳﺖ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد دﺳﺘﻤﺰد ﮐﻤﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ «.ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﮔﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت
ﺗﺴﻠﻂ دارﻧﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﺮدی ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺻﻮل درﺳﺖ ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮه ﺑﺰﻧﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ
در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺮﺳﻮدی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺳﻮدآوری را ﭘﯿﺶ روی آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.

ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدن ﻣﻬﺎرتﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
دﻣﯿﻨﮓ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﯾﺎدآور ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی
ﻋﻠﻢآﻣﻮزان ﻗﺮار دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺧﻮد را ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮده و در

ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اوﻟﯿﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ
ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ در آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺳﺆال اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﭘﺮروﻧﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﺑﺎ رﮐﻮد روﺑﻪرو
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﺆاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺻﻠﯽ آن ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ /ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ژن رﯾﭽﺎردﺳﻮن ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ در ﺷﺮﮐﺖ  Experts Exchangeدر اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪﺟﺎی آﻧﮑﻪ
ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن  if/then/else/را ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دادهﻫﺎ و
ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﺑﯽدرﻧﮓ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و اﻟﺒﺘﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﺳﺎل ﺟﺎری و ﺳﺎلﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد «.در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ رﺷﺘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﮐﻼندادهﻫﺎ
رﯾﭽﺎردﺳﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪﻃﺮز ﻋﺠﯿﺐ و ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ دادهﻫﺎ را ﺗﻮﻟﯿﺪ و از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ از اﯾﻦ
دادهﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻮآوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻀﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت،
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ،ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺘﯽ اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﺳﺘﺨﺪام ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﻤﺘﺮ و اﻟﺒﺘﻪ
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪﺗﺮی را اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ «.در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ آنﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻼندادهﻫﺎ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻃﺮاﺣﺎن Full-Stack
رﯾﭽﺎردﺳﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻃﺮاﺣﺎن ﻧﺮماﻓﺰار دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﻨﺪ در ﯾﮏ زﺑﺎن ﯾﺎ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺧﻮد را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻃﺮاﺣﯽ ،ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ،DBA ،ﺗﺤﻠﯿﻞ و دواوﭘﺲ
)) (DevOpsاﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل
ﻧﺮماﻓﺰاری اﺷﺎره دارد( اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﺎن  Full stackرا ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﻮده ،ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ و در ﯾﮏ ﮐﻼم از رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﺳﺒﻘﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ،
ﺑﻪواﺳﻄﻪ آﻧﮑﻪ ﺗﯿﻤﯽ ﺑﺎ درک درﺳﺖ از ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﮔﺮدﻫﻢ آوردهاﻧﺪ .ﺗﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻼت
را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ «.اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن دوران ﺧﻮﺷﯽ را ﭘﯿﺶ رو ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺪﻫﺎ
رﯾﭽﺎردﺳﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﺻﺮف اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﻃﺮاﺣﺎن ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺮماﻓﺰار
اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺷﺎن آﻣﺎده ﺷﻮد .آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻃﺮاﺣﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ
 Citizen developersﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ .اﯾﻦ اﻓﺮاد از اﺑﺰارﻫﺎی ) low-codeﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ Alfa anywhere، AppArchitect،
 iBuildAppو (...ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی راه ﺣﻞﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺧﻮد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ
ﮐﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪﺷﺪت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ در ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎرﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد «.در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ.

اﻣﻨﯿﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت
رﯾﭽﺎردﺳﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﻨﯿﺖ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزار رو ﺑﻪ رﺷﺪ را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود اﯾﻦ روﻧﺪ در
ﺳﺎل  2017ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﺧﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﺎﻫﻮ و ﺷﺮﮐﺖ داﯾﻦ رخ داد ،ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺒﯽ
ﻧﺪارد ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دادهﻫﺎی
دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ ،ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮادی در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺷﮑﺎﻓﯽ ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ «.ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ زودیﻫﺎ از ﺳﮑﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد!

ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ
رﯾﭽﺎردﺳﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺮماﻓﺰار و ﻣﻬﻨﺪس ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ،
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ ﻧﻘﺶ )ﻣﻬﺎرت( ﺧﻮد را درک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻧﻘﺶ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮد ،ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﯾﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﻧﺮماﻓﺰار ﻫﺴﺘﯿﺪ اﻣﺎ اﻃﻼع ﻧﺪارﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﻮرات را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﺟﺮا و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ دﺳﺘﻮرات را ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪهاﯾﺪ .اﮔﺮ ﯾﮏ
ﻃﺮاح ﻧﺮماﻓﺰار ﻫﺴﺘﯿﺪ اﻣﺎ اﻃﻼع ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﺪﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺰرگ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ و آﯾﺎ
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﺪﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎرﮔﺬاری ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﮕﺬارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺑﺎ
ﺧﻄﺮ ﺣﺬف از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻄﺒﻮع ﺧﻮد روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﺪ «.ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ آﯾﻨﺪه درﺧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
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