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ال شــك أن متطلبــات ســوق العمــل علــى مســتوى العالــم تتغيــر بوتيــرة متســارعة، وهــو 
األمــر الــذي تدركــه جيــدًا القــوى العاملــة العالميــة، حيــث يعتقــد )61%( مــن الموظفيــن 
ــم،  ــى وظائفه ــر عل ــكل كبي ــر بش ــارعة تؤث ــة المتس ــتجدات العالمي ــات  والمس أن التوجه
ويكــرس الكثيــرون منهــم وقًتــا طويــاًل لصقــل مهاراتهــم، والغالبيــة العظمــى أيًضــا علــى 

اســتعداد لتعلــم مهــارات جديــدة ليصبحــوا مرشــحين جذابيــن لوظائــف مختلفــة تماًمــا.

مــا تقــدم هــو خالصــة إحــدى اســتطالعات الــرأي العالميــة التجاهــات العمــل وتفضيــالت 
ــر  ــة عب ــف الدولي ــركة التوظي ــارية وش ــطن االستش ــة بوس ــه مجموع ــذي أجرت ــل، وال العم

ــم. ــول العال ــة ح ــن 197 دول ــخص م ــف ش ــه 366 أل ــارك في ــت The Network، وش اإلنترن

تعمــل التوجهــات  والمســتجدات العالميــة الكبــرى علــى تغييــر المزيــد والمزيــد مــن 
جوانــب العمــل، وبذلــك تغيــر المهــارات التــي يحتاجهــا النــاس لوظائفهــم، وتعيــد تحديــد 
ــى  ــتطالع عل ــى االس ــون عل ــز القائم ــد رك ــن، وق ــة وأي ــتكون مطلوب ــي س ــف الت الوظائ
اتجاهيــن رئيســيين همــا: تغييــرات التكنولوجيــا والعولمــة، وردود األفعــال المحتملــة 

ــا.  تجاههم

األول هــو اســتعداد النــاس العتمــاد مهــارات جديــدة لشــغل مناصبهــم الحاليــة، وهــو مــا 
ــارات  ــاب مه ــتعدادهم الكتس ــو اس ــر ه ــارات Upskilling ، واآلخ ــين المه ــه تحس ــير إلي نش
 .Reskilling جديــدة لوظيفــة مختلفــة تماًمــا، ُتعــرف عموًمــا باســم إعــادة تشــكيل المهــارات

ومــن أجــل التفــوق فــي المســتقبل، يعتقــد النــاس أنــه يجــب عليهــم إتقــان مزيــج مــن 
ــك  ــي، وكذل ــكل تحليل ــر بش ــن التفكي ــوا م ــى يتمكن ــخصية حت ــة والش ــارات المعرفي المه

الكثير من األشخاص 
يكتسبون مهارات 

جديدة في العمل من 
خالل التعلم الذاتي 

عبر اإلنترنت وتطبيقات 
األجهزة المحمولة

التواصــل والتعــاون مــع المشــرفين وزمــالء العمــل، وعندمــا يحتاجــون إلــى تدريــب علــى 
مهــارات جديــدة فإنهــم يفضلــون التعلــم فــي الوظيفــة بمفردهــم، ومــن خــالل اإلنترنــت 

ــة. وتطبيقــات األجهــزة المحمول

الديموغرافيــة  وإعــادة تشــكيلها، واالختالفــات  المهــارات  تجــاه صقــل  المواقــف  إن 
ــم  ــون التعل ــي يحب ــة الت ــخاص للطريق ــالت األش ــف، وتفضي ــك المواق ــي تل ــة ف واإلقليمي

ــات. ــات والحكوم ــى المؤسس ــار عل ــا آث ــا له ــا، جميعه به

يجــب أن تكــون المؤسســات علــى درايــة بهــذه التوجهــات  حتــى تتمكــن مــن حمايــة قوتها 
العاملــة فــي المســتقبل، وتعزيــز بيئــة العمــل لديهــا بحيــث تصبــح أكثــر جاذبيــة للمرشــحين 
ــذا يجــب علــى صانعــي السياســات الحكوميــة أن يأخذوهــا فــي  المحتمليــن للوظائــف، ل
االعتبــار حتــى يتمكنــوا مــن دعــم مبــادرات التدريــب علــى رأس العمــل والبرامــج األخــرى؛ 
للحفــاظ علــى الموظفيــن، وإعــداد الشــباب لمــكان العمــل، يجــب أن يتحملــوا مســؤولية 
الحفــاظ علــى تحديــث مهاراتهــم وتطويرهــا، وأن يعــوا جيــدًا أن التدريــب المرتبــط 

بالوظيفــة هــو التــزام طويــل األمــد.

تأثير التوجهات الكبرى على العمل

لقــد أظهــرت نتائــج االســتطالع أن النــاس فــي جميــع أنحــاء العالــم يدركــون حجــم التغييــر 
الــذي طــرأ علــى طــرق العمــل، وأن  )61%( مــن المشــاركين فــي االســتطالع يعتقــدون 
أن مواقعهــم الحاليــة ســتتأثر بشــكل كبيــر بالتغيــر التكنولوجــي أو العولمــة، ولقــد وجدنــا 
ــرى  ــات الكب ــر للتوجه ــر األكب ــاركون بالتأثي ــا المش ــعر فيه ــي يش ــدان الت ــن البل ــن بي أن م
ــض  ــر األبي ــض دول البح ــان وبع ــى الياب ــة إل ــة باإلضاف ــدة دول أفريقي ــم، ع ــى وظائفه عل

ــط. المتوس

ــرى  ــات  الكب ــرًا بالتوجه ــل تأث ــم أق ــعرون بأنه ــن يش ــاركين الذي ــإن المش ــل ف ــي المقاب ف
ــكا  ــض دول أمري ــل بع ــة مث ــة للغاي ــة مختلف ــاع اقتصادي ــن ذات أوض ــي أماك ــون ف يعيش

ــن. ــدة والصي ــة المتح ــطى والمملك الوس

على صانعي 
السياسات الحكومية 
مواكبة المستجدات 

والتوجهات العالمية 
في مجال تدريب 
القوى العاملة، 

ووضع السياسات 
التي تركز على تعزيز 

مهارات العاملين 
بشكل مستمر
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ــتطالع،  ــي االس ــاركين ف ــن المش ــراء الرقميي ــن الخب ــإن )73%( م ــتطالع ف ــب االس وبحس
والــذي يتمتعــون بمهــارات رقميــة متقدمــة أو عاليــة المســتوى، يعتقــدون أن التوجهــات 
الكبــرى ســتؤثر علــى وظائفهــم بشــكل معتــدل، فــي حيــن يــرى البعــض أن التوجهــات 
الكبــرى ســتؤثر بشــكل كبيــر علــى عملهــم، وهــؤالء يعملــون فــي وظائــف فــي المجــاالت 
)73%(، والتســويق واالتصــاالت  المعلومــات  )76%(، وتكنولوجيــا  الرقميــة والتحليــالت 

ــات )%66(. ــالم والمعلوم ــوث )66%(، واإلع ــوم والبح )66%(، والعل

عنــد دراســة تأثيــر هــذه التوجهــات بمزيــد مــن التفصيــل، وجدنــا أن )49%( مــن المشــاركين 
ــة  ــل األتمت ــدة مث ــات جدي ــرات فــي الوظائــف ســتكون مدفوعــة بتقني يعتقــدون أن التغيي
التغييــرات ســتكون  )45%( منهــم يعتقــدون أن  والــذكاء االصطناعــي والروبوتــات، و 
ــي  ــة، فف ــادر خارجي ــتعانة بمص ــارة واالس ــل التج ــة مث ــب العولم ــن جوان ــر م ــة أكث مدفوع

ــة. ــن العولم ــر م ــوة أكب ــه ق ــى أن ــي عل ــر التكنولوج ــى التغيي ــر إل ــدان ُينظ ــض البل بع

الرغبة في التعلم

إذا شــعر النــاس أن ســبل عيشــهم تتأثــر بالتوجهــات  العالميــة الكبــرى، فــإن ذلــك يعنــي 
أنهــم علــى اســتعداد لتكريــس الوقــت لتعلــم مهــارات جديــدة مــن أجــل المحافظــة علــى 
ــي  ــًرا ف ــا كبي ــون وقًت ــتطالع يقض ــى االس ــن عل ــن المجيبي ــا أن )65%( م ــم، وجدن وظائفه

التعلــم كل عــام، مــن بضعــة أســابيع إلــى بضعــة أشــهر.

كمــا وجدنــا أيًضــا اختالفــات إقليميــة كبيــرة فــي رغبــة النــاس فــي التعلــم، وفًقــا 
لذلــك، قمنــا بتقســيم المشــاركين مــن تلــك البلــدان إلــى أربــع فئــات هــي: االســتباقيون 

والمتفرجــون، والمتــرددون، والمتعلمــون األصليــون. 

يعتقــد االســتباقيون أن التوجهــات  الكبــرى ســتؤثر بشــدة علــى توظيفهــم، وهــذا يمكــن 
أن يفســر ســبب قضــاء وقــت طويــل فــي التعلــم.

ــرى  ــات الكب ــن أن التوجه ــدان المتفرجي ــكان البل ــد س ــك، ال يعتق ــن ذل ــض م ــى النقي عل
ســيكون لهــا تأثيــر كبيــر علــى وظائفهــم، وقــد يــؤدي ذلــك إلــى قضــاء عــدد أقــل منهــم 

ــا طويــاًل فــي التعلــم. وقًت

أمــا الفئــة الثالثــة فهــي فئــة المتردديــن، ويعتقــد غالبيــة المشــاركين مــن هــذه الفئــة أن 
التوجهــات  االقتصاديــة الحاليــة قــد تؤثــر علــى وظائفهــم، ولكــن مــع ذلــك لــم يســتثمروا 

الكثيــر مــن الوقــت فــي التدريــب.

وبالنســبة للفئــة الرابعــة فهــي فئــة المتعلميــن األصلييــن، وأفــراد هــذه الفئــة يتعلمــون 
مــن أجــل التعلــم، علــى الرغــم مــن أنهــم ال يعتقــدون أن التوجهــات  الكبــرى ســيكون لهــا 

تأثيــر كبيــر علــى ســبل عيشــهم، إال أنهــم يقضــون وقتــًا كبيــرًا فــي التعلــم.

كمــا يختلــف تفانــي النــاس فــي التعلــم باختــالف نــوع عملهــم، مــن المرجــح أن يقضــي 
المشــاركون وقًتــا طويــاًل فــي التعلــم إذا عملــوا ألنفســهم، حيــث يشــير )62%( مــن 
ــاًل  ــا طوي ــون وقًت ــم يقض ــل أنه ــدوام كام ــن ب ــن الموظفي ــتبيان م ــي االس ــاركين ف المش

ــم. ــي التعل ف

وتكشــف الدراســة نتائــج مهمــة ومثيــرة منهــا أن مهــن األشــخاص وخبراتهــم تؤثــر أيًضــا 
ــراء  ــن الخب ــي )76%( م ــث يقض ــم، حي ــي التعل ــه ف ــذي يقضون ــت ال ــدار الوق ــى مق عل

صدى الموارد البشرية 9صدى الموارد البشرية8
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شكل 2

املستقبل مهارات  أهمية 
مصنفة بحســب النســبة املئوية للمشــاركني من دول مجموعة العرشين الذين يشــعرون أن هذه املهارات هامة يف عملهم.
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مصنفة حســب الدول العرشين

الالتينية أمريكا 

االرجنتني

األكــرث اهمية من (1 إىل 3) مهم من (4 إىل 6) أقــل اهمية من (7 إىل 9) غــري مهم من ( 10 إىل 14)

املكسيك الربازيل كندا أملانيا إيطاليا تركيا فرنساروسيا اململكة
املتحدة

السعودية الهند اليابان الصني كوريااسرتاليا
الجنوبية

جنوب
افريقيا

الوالياتاندونيسيا
املتحدة

الشاملية أمريكا  أوروبا آسيا
الرشق األوسط
افريقيا وشامل  افريقيا

االتصال 

مهارات التحليل 

القيادة 

حل املشكالت املعقدة  

التكيف

االبداع 

التعاون 

االبتكار 

التفكري النقدي

أساليب العمل املرنة  

الذكاء العاطفي

املخاطرة واالقدام 

تقبل الثقافات املختلفة

املصدر: مجموعة بوســطن لالستشارات

ــا طويــاًل فــي التعلــم، كمــا يقضــي )72%( مــن األشــخاص الذيــن يعملــون  الرقمييــن وقًت
فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات والتكنولوجيــا أو فــي المهــن العلميــة والبحثيــة بضعــة 

أســابيع أو أكثــر ســنوًيا فــي تطويــر التعلــم.

تفضيالت التعلم

أثــرت التقنيــات وطــرق العمــل الجديــدة فــي الطريقــة التــي يفضــل النــاس التعلــم بهــا، 
فمثــاًل عندمــا يحتــاج النــاس إلــى تعلــم مهــارات وظيفيــة جديــدة، فإنهــم يختــارون طرًقــا 
ذاتيــة التوجيــه مثــل الدراســة بمفردهــم )63%(، والتدريــب أثنــاء العمــل )61%(، والتدريــب 
عبــر اإلنترنــت، مثــل أخــذ دورات مــن خــالل منصــات عبــر اإلنترنــت واســتخدامها، أو التطبيقات 
الذكيــة مجتمعــة )54%(. ويفضــل كل ذلــك علــى التعلــم مــن خــالل الطــرق التقليديــة بمــا 
ــا  ــي ترعاه ــج الت ــة )34%(، والبرام ــات التعليمي ــرات )36%(، والمؤسس ــك المؤتم ــي ذل ف

الحكومــة )7%(. )شــكل 1(

تختلــف الكفــاءات الخاصــة التــي يــرى المشــاركون فــي الدراســة أنهــا مهمــة للمضــي 
يضــع  حيــث  فيــه،  يعيشــون  الــذي  المــكان  أســاس  علــى  وظائفهــم  فــي  قدًمــا 
ــن  ــر م ــة أكب ــل أهمي ــيك والبرازي ــل المكس ــة مث ــكا الالتيني ــي دول أمري ــتطلعون ف المس
المتوســط علــى القــدرة علــى التكيــف واالبتــكار، بينمــا يولــي األشــخاص الذيــن يعيشــون 
فــي الواليــات المتحــدة وكنــدا أهميــة أكبــر مــن المتوســط لكونهــم مفكريــن نقدييــن، كما 
يفعــل ســكان الصيــن وألمانيــا الشــيء نفســه بالنســبة للــذكاء العاطفــي، باإلضافــة إلــى 
ذلــك يعتقــد المشــاركون فــي فرنســا والمملكــة المتحــدة أنــه مــن المهــم أن تكــون قــادًرا 
علــى التكيــف، بينمــا فــي أســتراليا وكوريــا الجنوبيــة، يولــي النــاس أهميــة أكبــر لفهــم 
ــا أن  ــادئ عموًم ــط اله ــيا والمحي ــكان دول آس ــرى س ــن ي ــي حي ــة، ف ــل المرن ــرق العم ط
المهــارات التحليليــة هــي الكفــاءات المســتقبلية األكثــر أهميــة لتطويرهــا، تليهــا مهــارات 

ــكار. االتصــال واالبت

ــاًدا  ــتقبل اعتم ــي المس ــمة ف ــتكون حاس ــا س ــاس أنه ــد الن ــي يعتق ــاءات الت ــف الكف تختل
علــى مــا يقومــون بــه  فــي العمــل، حيــث يعتقــد األشــخاص الذيــن لديهــم وظائــف فــي 
المجــاالت الرقميــة وتقنيــة المعلومــات والتكنولوجيــا والتمويــل والمجــاالت القانونيــة أنــه 
مــن األهميــة بمــكان امتــالك مهــارات صعبــة مثــل التحليــالت وحــل المشــكالت المعقــدة، 
وعلــى النقيــض مــن ذلــك، يشــعر األشــخاص الذيــن يعملــون فــي مجــال الرعايــة 
ــل االتصــال  ــن مث ــع أن مهــارات التعامــل مــع اآلخري ــة وقطــاع الخدمــات والتصني االجتماعي
ــاح نجاحهــم الوظيفــي فــي المســتقبل،   ــادة والقــدرة علــى التكيــف ســتكون مفت والقي
ومــن المناســب أن األشــخاص العامليــن فــي وظائــف اإلعــالم والمعلومــات يمنحــون 

ــداع. ــة لإلب األولوي

االستعداد إلعادة صقل المهارات لوظيفة جديدة

باإلضافــة إلــى تطويــر المهــارات للبقــاء قادريــن على المنافســة فــي وظيفتهــم الحالية، 
فــإن الغالبيــة العظمــى مــن المشــاركين فــي الدراســة فــي جميــع أنحــاء العالــم يرغبــون 

التقنيات الحديثة 
أثرت بشكل كبير 

في الطريقة التي 
يفضلها الناس للتعلم

الكفاءات المستقبلية

مــن أجــل التفــوق فــي المســتقبل، يعتقــد النــاس فــي جميــع أنحــاء العالــم أنهــم بحاجــة 
ــن،  ــن نقديي ــن ومفكري ــن جيدي ــوا متعاوني ــى يكون ــه حت ــددي األوج ــوا متع ــى أن يكون إل
إنهــم يولــون أهميــة قصــوى المتــالك مهــارات اتصــال ومهــارات تحليليــة قويــة، يليهــا 

ــة وحــل المشــكالت المعقــدة.   )شــكل 2( تحســين مهاراتهــم القيادي

شكل 1

التعلم تفضيالت 
بناء عىل نســب االســتجابات الواردة حول تفضيل كل نوع لتطوير املهارات

املصدر: مجموعة بوســطن لالستشارات
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63

36

34

30

24

7

التعلم الذايت

التدريب عىل رأس العمل

 املؤمترات والجلسات

 الدورات التدريبية التقليدية

 التدريب من خالل االنرتنت

 التدريب من خالل تطبيقات الهاتف املتحرك

 الربامج الحكومية
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أيًضــا فــي تعلــم مهــارات جديــدة مــن أجــل التأهــل لوظيفــة جديــدة، حيــث يشــير )%67( 
ــن  ــرف م ــت أي ظ ــم تح ــل مهاراته ــادة صق ــى إع ــون عل ــم منفتح ــاركين أنه ــن المش م
ــث  ــي البح ــرة ف ــات خطي ــوا عقب ــارات إذا واجه ــل المه ــيعيدون صق ــروف، و )29%( س الظ

عــن عمــل.  )شــكل 3(

فــي مجــاالت العلــوم وتكنولوجيــا المعلومــات والقانــون أقــل انفتاًحــا علــى إعــادة 
ــر  ــت الكبي ــدار الوق ــن مق ــم م ــك، نعل ــع ذل ــدة، وم ــة جدي ــي وظيف ــم ف ــل مهاراته صق
ــم  ــى قدرته ــاظ عل ــي الحف ــتثمروا ف ــم اس ــم أنه ــر مهاراته ــي تطوي ــه ف ــذي يقضون ال

ــة. ــم الحالي ــاق مهنته ــي نط ــية ف التنافس

وجدنــا أيًضــا عالقــة بيــن مواقــف المشــاركين فــي الدراســة تجــاه إعــادة صقــل المواهــب 
ومســتوى تعليمهــم وعمرهــم، فكلمــا كان النــاس أكثــر تعليمــًا قــل اســتعدادهم للنظــر 
ــتثمروه  ــذي اس ــت ال ــدار الوق ــبب مق ــا بس ــف، ربم ــى دور مختل ــب عل ــادة التدري ــي إع ف
ــن  ــخاص الذي ــة أن األش ــج الدراس ــر نتائ ــة، وتظه ــم الحالي ــاب مهاراته ــي اكتس ــل ف بالفع
تتــراوح أعمارهــم بيــن 21 و 40 عاًمــا هــم األكثــر اســتعداًدا إلعــادة صقــل المهــارات، واألقــل 
ــا أو أقــل، والذيــن قــد ال يزالــون  اســتعداًدا هــم األشــخاص الذيــن تبلــغ أعمارهــم 20 عاًم
ــة  ــى وظيف ــول عل ــا للحص ــون إليه ــي يحتاج ــارات الت ــون المه ــة أو يتعلم ــي المدرس ف

ــا أو أكبــر. أولــى، وأولئــك الذيــن يبلغــون مــن العمــر 50 عاًم

كيف يمكن للمؤسسات والحكومات واألفراد التكيف؟

يجــب علــى المؤسســات والحكومــات تطويــر مهــارات الموظفيــن وإعــادة تشــكيلها؛ 
لمســاعدة األفــراد علــى االســتعداد لمختلــف الظــروف والمســتجدات، كمــا ينبغــي 
أن يتحمــل الموظفــون مســؤولية تطويــر مهاراتهــم الخاصــة ليظلــوا قادريــن علــى 

المنافســة فــي ســوق العمــل ســريع التغييــر.

اآلثار المترتبة على المؤسسات  

يجــب أن تفهــم المؤسســات كيــف تؤثــر التوجهــات الكبــرى علــى أعمالهــا؛ حتــى تتمكــن 
مــن مســاعدة الموظفيــن علــى اكتســاب المهــارات التــي ســيحتاجون إليهــا فــي 

المســتقبل.

تختلــف الرغبــة فــي إعــادة تشــكيل المهــارات Reskilling حســب المنطقــة، حيــث وجدنــا أن 
ــث  ــم، حي ــر وظائفه ــتعداًدا لتغيي ــر اس ــم األكث ــة ه ــكا الالتيني ــدان أمري ــي بل ــاركين ف المش
ــي أدواٍر  ــة لتول ــر قابلي ــك أكث ــم ذل ــدة إذا جعله ــارات جدي ــم مه ــي تعل ــب )84%( ف يرغ
جديــدة، بينمــا كان المشــاركون مــن أوروبــا األقــل انفتاًحــا علــى التغييــر، حيــث أظهــر )%63( 
منهــم اســتعدادهم إلعــادة المهــارات، إن الرغبــة فــي إعــادة تشــكيل المهــارات منخفضــة 

بشــكل خــاص بيــن المشــاركين مــن ألمانيــا )53%(، وبعــض دول وســط وشــرق أوروبــا.

ــة  ــاًء علــى وظيفتهــم الحالي ــا بن ــر الوظيفــي أيًض ــى التغيي ــاح األشــخاص عل ــف انفت يختل
ــي  ــاركين ف ــث أن المش ــم، حي ــي العال ــه ف ــون في ــذي يعيش ــكان ال ــن الم ــر ع ــض النظ بغ
الدراســة ممــن يعملــون فــي وظائــف المبيعــات واإلدارة التنفيذيــة والخدمــات هــم األكثــر 
ــون  ــن يعمل ــخاص الذي ــف، واألش ــدور مختل ــام ب ــارات للقي ــكيل المه ــادة تش ــتعداًدا إلع اس
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شكل 3

استعداد الشــخص لتطوير مهاراته لوظيفة جديدة
النســبة املئوية للمشــاركني الذين قد يعيدون تدريبهم لوظيفة جديدة بشــكل تام.

عاملياً

نعم
يف جميع الحاالت

عند الرضورة

ال

20 سنة
وأقل

61 سنة
فأكرث

 العلوم

املعلومات  تقنية 

القانونية

الوظيفي املجال  التعليمي املستوى 

الجغرايف النطاق  العمرية الفئة 

املبيعات

التنفيذي

والخدمات تعليــم غري نظامي الدعم  عامة ثانوية  الدبلوم

بكالوريوس

األكرث استعداد

األقل استعداد

ماجستري
أو ما يعادله

الدكتوراه
أو ما يعادلها

املصدر: مجموعة بوســطن لالستشارات
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خارطة المهارات االستراتيجية 

يجــب علــى المؤسســات إجــراء عمليــات محــاكاة اســتراتيجية للطلــب والعــرض فــي القــوى 
العاملــة؛ لتحديــد فجــوات المواهــب علــى المدييــن المتوســط والطويــل، وذلــك مــن خــالل 
إتمــام تصنيــف المهــارات الحاليــة المطلوبــة للوظائــف المختلفة، ورســم خرائط لهــا مقابل 
ــم  ــك بتقيي ــام بذل ــم القي ــمح له ــم، وسيس ــاس منتظ ــى أس ــتقبلية عل ــات المس االحتياج
ــه  ــة لتوجي ــل طريق ــه، وأفض ــام ب ــى القي ــون إل ــد يحتاج ــذي ق ــارات ال ــين المه ــوع تحس ن
جهودهــم، وإلنشــاء قاعــدة بيانــات لمهــارات الموظفيــن، يمكــن للمؤسســات اســتخدام 
األدوات الناشــئة مثــل التقييمــات القائمــة علــى األلعــاب للمهــارات والســلوكيات، أو جمــع 

البيانــات حــول المهــارات مــن مواقــع التواصــل االجتماعــي.

إطالق برامج تحسين المهارات المستهدفة وتقديم طرق جديدة للتعلم

بمجــرد أن تحــدد المؤسســات الفجــوات فــي مهــارات موظفيهــا، يمكنهــا تطويــر أســاليب 
تعليميــة لســد هــذه الفجــوات، باالســتفادة مــن التقنيــات الحديثــة وتقنيــات التعلــم 
ــزة  ــات األجه ــالل تطبيق ــن خ ــا م ــم تقديمه ــي يت ــة الت ــات الرقمي ــل التنبيه ــئة، مث الناش
ــى  ــم عل ــم القائ ــزز، والتعل ــع المع ــى الواق ــة عل ــة القائم ــدورات التدريبي ــة، وال المحمول
ــق،  ــع دقائ ــوى بض ــتغرق س ــا ال تس ــن دروًس ــذي يتضم ــي، وال ــم الجزئ ــاب، والتعل األلع
ويمكــن دمجهــا فــي يــوم العمــل العــادي، حيــث يجــب علــى المؤسســات أيًضــا تخصيــص 

ــة. ــم المخصص ــات التعل ــالل منص ــن خ ــراد م ــن األف ــم للموظفي ــاليب التعل ــل أس أفض

ترسيخ ثقافة تطوير المهارات على المستوى المؤسسي

مــن المرجــح أن تنجــح برامــج التدريــب والتطويــر فــي المؤسســة إذا كانــت قيادتهــا تعــزز 
ثقافــة التعلــم، وإذا كانــت هنــاك الحوافــز المناســبة للموظفيــن للتعلــم، وإذا كانــت 
عمليــات المــوارد البشــرية مثــل إدارة المواهــب وتقييــم األداء تتماشــى مــع جهــود 
ــى تبنــي  ــزة هــي التــي تشــجع موظفيهــا عل تحســين المهــارات، والمؤسســات المتمي

ــازة  ــذ إج ــخاص ألخ ــرص لألش ــر الف ــل، وتوفي ــاء العم ــم أثن ــتمر والتعل ــو المس ــة النم عقلي
ــتخدام  ــات اس ــن للمؤسس ــن، يمك ــن وموجهي ــون كمدربي ــن يعمل ــل المديري ــم، وجع للتعل
عقــود التعلــم، وخطــط التدريــب التفصيليــة التــي يراجعهــا الموظفــون ومديروهــم 
ــاب  ــى أصح ــب عل ــًرا يج ــم، أخي ــداف التعل ــن أله ــة كال الطرفي ــان متابع ــا؛ لضم ويوقعونه
العمــل اعتبــار بنــاء المهــارات بمثابــة اســتثمار طويــل األجــل وإذا لــزم األمــر تعديــل مبــادئ 

ــك. ــا لذل ــي وفًق ــرار المال ــاذ الق اتخ

توسيع جهود تطوير المهارات لتشمل المجتمع 

لبنــاء القــوى العاملــة المســتقبلية، يجــب أن تتحمــل المؤسســات مســؤولية تدريــب 
موظفــي المســتقبل وكذلــك الموظفيــن الحالييــن؛ إلعــداد األجيــال الشــابة والمرشــحين 
المحتمليــن، ويمكــن للمؤسســات التعــاون مــع المراكــز الحكوميــة والمؤسســات التعليمية 
لتقديــم التدريــب المهنــي الــذي يجمــع بين الدراســة الصفيــة والخبــرة العمليــة، ويمكنهم 
إطــالق مبــادرات التعليــم المبكــر لتحفيــز الشــباب علــى التفكيــر فــي الدخــول فــي وظائف 
ــى  ــجيعهن عل ــرات؛ لتش ــات الصغي ــة للفتي ــز والبرمج ــم دروس الترمي ــل تقدي ــة، مث مطلوب

دخــول مجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات.

اآلثار المترتبة على الحكومات

ــي  ــائًعا ف ــا ش ــاًرا تعليمًي ــس خي ــة لي ــره الحكوم ــذي تدي ــب ال ــن أن التدري ــم م ــى الرغ عل
معظــم أنحــاء العالــم، فــال يــزال بإمــكان الحكومــات لعــب دور مهــم فــي دعــم مهــارات 
المواطنيــن وتعزيــز االقتصــاد مــن خــالل التعــاون مــع المؤسســات الصناعيــة والتعليميــة 

ــكيلها. ــادة تش ــارات وإع ــين المه ــادرات تحس ــي مب ف

التخطيط االستراتيجي 
للقوى العاملة 

مهم لكل مؤسسة 
فمن خالله يمكنها 

تحديد احتياجاتها 
من المواهب على 
المديين المتوسط 

والطويل

على الموظفين تحمل 
مسؤولية تطوير 

مهاراتهم الخاصة 
ليظلوا قادرين على 

المنافسة في سوق 
العمل سريع التغيير
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توقع فجوات القوى العاملة والمهارات باستمرار

ــاج المؤسســات إلــى خطــة اســتراتيجية للقــوى العاملــة وخارطــة المهــارات،  مثلمــا تحت
ــر  ــؤات ومعايي ــر تنب ــركات لتطوي ــاع الش ــع قط ــاون م ــب أن تتع ــك يج ــات كذل ــإن الحكوم ف
للمهــارات علــى مســتوى الصناعــة، ثــم بنــاء نمــوذج كمــي للتنبــؤ بالطلــب والعــرض علــى 
ــة،  ــوى العامل ــي الق ــية ف ــوات الرئيس ــوذج الفج ــذا النم ــيحدد ه ــة، وس ــوى العامل الق
ومــدى عــدم تطابــق المهــارات فــي االقتصــاد، والــذي يمكــن معالجته بشــكل اســتباقي.

مطابقة المهارات والوظائف 

ــي  ــوازن ف ــالل الت ــا اخت ــون فيه ــي يك ــاالت الت ــات المج ــو السياس ــدد صانع ــرد أن يح بمج
ــث يمكنهــم  ــث لســد الفجــوات، حي ــذل جهــد حثي ــر، ينبغــي عليهــم ب المهــارات هــو األكب
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: بنــاء شــراكة مــع مجتمــع األعمــال أو المؤسســات التعليميــة 
للقيــام بذلــك فــي جميــع أنحــاء العالــم، ومــن بيــن البرامــج المميــزة فــي هــذا الصــدد، 
برنامــج Skill India Mission ، وهــو برنامــج واســع النطــاق لتدريــب مالييــن الهنــود مــن خــالل 
شــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وبرنامــج Skills Future التابــع لحكومة ســنغافورة، 

وهــو مبــادرة وطنيــة لتزويــد المواطنيــن بفــرص التعلــم مــدى الحيــاة.

نظام التعليم المستقبلي 

يجــب علــى الــكادر التعليمــي فــي القطــاع العــام علــى جميــع المســتويات تحديــث 
المناهــج الدراســية لتتضمــن المهــارات المطلوبــة فــي المســتقبل، مثــل الترميــز والــذكاء 
ــا  ــدم، بم ــة للتق ــوم مهم ــو الي ــا موظف ــي يعتبره ــة الت ــارات الناعم ــي والمه االصطناع

ــى  ــذا عل ــدي، ل ــر النق ــكالت والتفكي ــل المش ــداع وح ــاون واإلب ــل والتع ــك التواص ــي ذل ف
المعلميــن إعــادة التفكيــر فــي طــرق تقديــم الــدروس لتكــون جاذبــة للطــالب، بمــا فــي 
ذلــك الجمــع بيــن األســاليب التقليديــة، وغيــر التقليديــة فــي التعلــم، كالتعليــم عبــر 

ــاة. ــدى الحي ــم م ــج التعل ــر مناه ــت وتطوي اإلنترن

يجــب علــى الحكومــات أيًضــا أن تضمــن حصــول الشــباب علــى المعلومــات التــي يحتاجونها 
حــول ســوق العمــل فــي المســتقبل وأن لديهــم فرصــة لتعلــم المهــارات المطلوبــة فــي 
العمــل، علــى ســبيل المثــال، بعــد أن ينهــي الطــالب السويســريون المدرســة الثانويــة، 
يمكنهــم االختيــار بيــن الذهــاب إلــى الكليــة أو القيــام بتدريــب مهنــي مدتــه ســنتان أو أربــع 
ســنوات مدفوعــة األجــر مــن صاحــب العمــل، وبعــد ذلــك يمكنهــم دخــول ســوق العمــل أو 

مواصلــة دراســتهم.

حسابات التعلم الشخصية 

ــن  ــاعدة الموظفي ــالل مس ــن خ ــاة م ــدى الحي ــم م ــة التعل ــة عقلي ــات تنمي ــن للحكوم يمك
ــل  ــخصي بتموي ــم الش ــاب التعل ــام حس ــوم نظ ــث يق ــب، حي ــراض التدري ــار ألغ ــى االدخ عل
ــن  ــن للموظفي ــك يمك ــن، بذل ــة والموظفي ــل والحكوم ــاب العم ــل أصح ــن قب ــترك م مش
الدفــع مقابــل التدريــب والتطويــر مــن الحســاب، والــذي يذهــب معهــم إذا انتقلــوا إلــى 
وظيفــة جديــدة، ممــا يمنحهــم مزيــًدا مــن التحكــم فــي تطويــر حياتهــم المهنيــة، فــي 
ــم  ــع وظيفته ــخصي م ــب ش ــاب تدري ــى حس ــاص عل ــاع الخ ــو القط ــل موظف ــا يحص فرنس
األولــى، ويمكنهــم اســتخدامه لدفــع مجموعــة متنوعــة مــن الــدورات التدريبيــة المعتمــدة 

حتــى التقاعــد.

قدم حوافز إلنفاق المؤسسات على التعلم

ــص  ــى تخصي ــات عل ــجيع المؤسس ــة لتش ــاءات الضريبي ــتخدام اإلعف ــات اس ــن للحكوم يمك
المــوارد للتدريــب، ففــي فنلنــدا مثــاًل، يمكــن للشــركات شــطب نفقــات أي تدريــب علــى 
ــات  ــم النفق ــراد خص ــن لألف ــم، ويمك ــاظ بوظائفه ــون لالحتف ــه الموظف ــارات يحتاج المه
التــي تزيــد عــن مبلــغ ســنوي معيــن يتــم تكبــده الكتســاب المهــارات المهنيــة أو 

التخصصيــة.

تحديث المناهج 
الدراسية باستمرار 

ضروري لتمكين 
الطالب من مواكبة 
المتغيرات العالمية 

ومتطلبات سوق 
العمل المستقبلية

تعاون الحكومات 
مع المؤسسات 

الصناعية والتعليمية 
في تحسين مهارات 

األجيال الشابة سيعزز 
تنافسية اقتصاداتها

صدى الموارد البشرية 17صدى الموارد البشرية16



إزالة الحواجز أمام الوظائف غير التقليدية ودعم مجموعات المواهب الجديدة

لدعــم ســوق عمــل مــرن، يمكــن للحكومــات إزالــة الحواجــز أمــام التنقــل المرتبــط بالعمــل 
مــن خــالل االعتــراف بالمؤهــالت أو الشــهادات أو االعتمــادات التــي يكســبها مرشــح 
الوظيفــة فــي بلــد أو صناعــة أو دور وظيفــي مختلــف وبالمثــل، يمكنهــم تســهيل األمــر 
ــيط  ــالل تبس ــن خ ــل م ــال للعم ــتعدين لالنتق ــخاص المس ــف األش ــركات لتوظي ــى الش عل
لوائــح التأشــيرات والتكامــل االجتماعــي والعقبــات المحتملــة األخــرى، ويمكــن لواضعــي 
ــل،  ــوق العم ــى س ــة إل ــب المحروم ــات المواه ــول مجموع ــم وص ــا دع ــات أيًض السياس
ــر المهــارات، والتواصــل، والتعييــن الوظيفــي لألقليــات، واألمهــات  بمــا فــي ذلــك توفي

ــًنا. ــر س ــال األكب ــالت، والعم العام

اآلثار المترتبة على األفراد

ــى  ــول عل ــم والحص ــر قدراته ــهم لتطوي ــى أنفس ــاد عل ــى االعتم ــون إل ــاج الموظف يحت
ــتقبل. ــي المس ــوم وف ــم الي ــا لوظائفه ــي يحتاجونه ــارات الت المه

ال شــك أن أهميــة الخطــط االســتراتيجية لألفــراد ال تقــل عــن أهميتهــا للمؤسســات 
والحكومــات، حيــث يجــب أن يكــون لــدى كل موظــف خطــة مهنيــة تحــدد نــوع العمــل الــذي 
ــى  ــادرًا عل ــل ق ــا ليظ ــاج إليه ــي يحت ــارات الت ــع المه ــب م ــى جن ــا إل ــه جنًب ــام ب ــد القي يري
ــزة  ــه مي ــي تمنح ــارات الت ــد المه ــة بتحدي ــدأ الخط ــب أن تب ــوق، يج ــي الس ــة ف المنافس
علــى األشــخاص اآلخريــن الذيــن لديهــم وظائــف مماثلــة، ويمكــن أن تتضمــن الخطــة أيضــًا 
بعــض اإلجــراءات الملموســة التــي يتوجــب عليــه اتخاذهــا للنهــوض بحياتــه المهنيــة، بمــا 

فــي ذلــك األدوات الرقميــة للتعلــم، والــدورات التــي يجــب أن يحصــل عليهــا، والمشــاريع 
التــي يجــب المشــاركة فيهــا، والعالقــات التــي يجــب تنميتهــا.

رسخ ثقافة التعلم المستمر 

يكــرس الموظفــون المســتقلون بالفعــل وقًتــا أطــول مــن المتوســط للتدريــب، ويفترضون 
أن ذلــك يحســن فرصهــم فــي الحصــول علــى وظيفــة، ويمكــن لألشــخاص الذيــن لديهــم 
وظائــف بــدوام كامــل تبنــي عقليــة مماثلــة والتفكيــر دائًمــا فــي المهــارات التــي يحتاجون 
ــدة، أو  ــارات جدي ــي مه ــم تبن ــب منه ــي تتطل ــام الت ــب المه ــال طل ــن للعم ــا، ويمك إليه
ــا  ــخاص أيًض ــى األش ــب عل ــدة، ويج ــرة جدي ــاب خب ــة الكتس ــاريع جانبي ــالق مش ــم إط يمكنه
االســتفادة مــن الــدورات التدريبيــة التــي يقدمهــا صاحــب العمــل أو المؤسســة المهنيــة، 

أو التســجيل فــي فصــول عبــر اإلنترنــت الكتســاب مهــارة جديــدة أو اثنتيــن.

تبني عقلية التعلم مدى الحياة

ــة  ــة كيفي ــروري معرف ــن الض ــر، وم ــارع التغيي ــه متس ــي بأن ــل الحال ــوق العم ــم س يتس
ــة  ــارات الالزم ــم المه ــون تعل ــد يك ــرة، وق ــل المتغي ــرق العم ــروف وط ــع الظ ــف م التكي
لمهــن متعــددة أمــرًا شــائع الحــدوث فــي القريــب العاجــل، ومــن المهــم أن تكــون منفتًحــا 

ــر. ــزم األم ــر إذا ل ــد آخ ــة أو بل ــة أو صناع ــى وظيف ــال إل لالنتق

عالم العمل يتغير

التقــدم التكنولوجــي والعولمــة همــا اتجاهــان رئيســيان يؤثــران بشــكل كبيــر علــى 
ــم  ــة حياته ــي بداي ــبونها ف ــي يكتس ــارات الت ــاس، فالمه ــا الن ــي يتعلمه ــارات الت المه
المهنيــة ليســت بالضــرورة مــا يحتاجــون إليــه لنفــس الوظيفــة فــي المســتقبل، قــد يبــدو 
ــات  ــرد كلم ــاة مج ــدى الحي ــم م ــا، والتعل ــادة صقله ــارات، وإع ــاء بالمه ــض أن االرتق للبع
ــل  ــة وتظ ــى المنافس ــادرة عل ــات ق ــل المؤسس ــي تظ ــل، لك ــي العم ــا تعن ــة، لكنه رنان
االقتصــادات الوطنيــة قويــة، يجــب علــى الشــركات والحكومــات مســاعدة األشــخاص 
علــى تبنــي المهــارات التــي يحتاجــون إليهــا للقيــام بوظائفهــم اليــوم وفــي المســتقبل 
لتمكينهــم مــن أداء أدوارهــم الحاليــة، وجعلهــم أكثــر جاذبيــة ألصحــاب العمــل المحتمليــن.

يحتاج الموظفون 
إلى االعتماد على 

أنفسهم لتطوير 
قدراتهم والحصول 

على المهارات التي 
يحتاجونها لوظائفهم 
اليوم وفي المستقبل

صدى الموارد البشرية 19صدى الموارد البشرية18
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skills, they prefer to learn on the job, on their own, and through online classes and 

mobile apps to other, more traditional options.

Attitudes toward upskilling and reskilling, demographic and regional differences 

in those attitudes, and people’s preferences for how they like to learn all have 

implications for companies and governments. Companies must be aware of these 

trends so that they can future-proof their workforce and make themselves more 

attractive to prospective job candidates. Government policymakers must take 

them into account so that they can support job-training initiatives and other 

programs to keep people employed and prepare young people for the workforce. 

And individuals who want to remain in demand in a changing job market must 

take responsibility for keeping their skills up to date and accept that job-related 

training is a career-long commitment. 

Megatrends’ Impact on Work
The survey gathered demographic information on 366,000 respondents, making 

it possible to analyze global attitudes along a variety of parameters, including 

by nationality, age, gender, education level, and job. (See the appendix.) We also 

performed a regression analysis on key variables that influence time spent on 

learning and willingness to upskill and reskill in order to validate some of our initial 

findings. And we conducted follow-up interviews with a number of respondents.

We found that across the globe, people are aware of changing ways of working. 

An average (61%) of respondents believe that their current positions will be 

greatly affected by technology change or globalization.

Among the countries where respondents feel the greatest impact of the 

megatrends on their jobs, we found both developing and developed economies: 

several African countries as well as Japan and some Mediterranean countries. 
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Change is coming and the workforce knows it. Sixty-one percent of people believe 

that global megatrends greatly affect their jobs and will continue to do so. As a 

result, many devote significant time to refining their skills. The vast majority are 

also willing to learn new skills to become attractive candidates for completely 

different jobs.

These insights come from one of the largest ever global surveys of labor trends 

and work preferences: 366,000 people in 197 countries surveyed by Boston 

Consulting Group and the online international recruitment company The Network 

for our comprehensive Decoding Global Talent report series.

Global megatrends are transforming more and more aspects of work and, in 

so doing, changing the skills that people need for their jobs and redefining the 

jobs that will be needed and where. We explored two specific megatrends—

technology changes and globalization—and two possible reactions to them. One 

is people’s willingness to adopt new skills for their current positions, what we refer 

to as upskilling. The other is their willingness to pick up new skills for a completely 

different job, commonly known as reskilling.

To excel in the future, people believe, they should master a mix of cognitive and 

interpersonal skills so that they can think analytically as well as communicate and 

collaborate with supervisors and coworkers. When they need training on new 

When people need 
training on new skills, 
they prefer to learn 
on the job, on their 
own, and through 
online classes and 
mobile apps 



HR ECHO 29

Proactive adapters believe megatrends will strongly affect their employment, and 

that could explain why they already spend significant time on learning.

By contrast, residents of bystander countries don’t believe megatrends will have 

a significant impact on their jobs, and that could lead fewer of them to spend a 

significant amount of time on learning.

Somewhere between proactive adapter and bystander countries are countries 

where the majority of respondents believe current economic trends may affect 

their jobs, but even so they have yet to invest much time in training.

Other respondents learn for the sake of learning. Although they do not believe 

that megatrends will have a significant impact on their livelihoods, they invest 

more than the average amount of time on learning. 

People’s devotion to learning also varies by their type of employment. 

Respondents are more likely to spend significant time on learning if they work 

for themselves, either because they freelance (74%) or are self-employed in some 

other capacity (70%). Sixty-two percent of people who are full-time employees 

spend a significant time on learning, a still substantial amount.
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Similarly, respondents who feel the least affected by megatrends live in places 

with very different economic situations: some Central American countries, the UK, 

and China.

In addition, digital experts, who we describe as those with advanced or high-level 

digital skills, are significantly more likely (73%) than the average to believe that 

megatrends will affect their jobs. Other people who feel that megatrends will 

greatly affect their work have jobs in digital and analytics (76%), IT and technology 

(73%), marketing and commu-nication (66%), science and research (66%), and 

media and information (66%). 

Studying the impact of the two megatrends in more detail, we find that slightly 

more people believe that job changes will be driven by new technologies such 

as automation, artificial intelligence, and robotics (49%) than by aspects of 

globalization such as trade and outsourcing (45%).

Willingness to Learn
If people feel that their livelihoods are affected by global megatrends, it follows 

that they are willing to devote time to learning new skills in order to stay relevant 

in their jobs. We found that close to two-thirds of respondents (65%) spend 

significant time on learning each year, from a few weeks to a few months.

We also found substantial regional differences in people’s willingness to learn. 

Accordingly, we group countries into four categories: proactive adapters, 

bystanders, hesitators, and intrinsic learners.

Policymakers must 
consider the mega 
trends so they can 
support job-training 
initiatives and other 
programs to keep 
people employed 
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Future Competencies
To excel in the future, people worldwide believe, they will need to be multifaceted 

so that they can be both good collaborators and critical thinkers. They place the 

greatest importance on having solid communication and analytical skills, followed 

by improving their leadership and complex problem-solving skills. (See Exhibit 2.) 
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People’s profession and expertise also affect the amount of time they spend on 

learning. The vast majority of digital experts (76%) spend a significant amount of 

time on learning. In line with that, (72%) of people who work in IT and technology 

or in science and research professions spend a few weeks or more a year 

developing on learning.

Learning Preferences
New technologies and new ways of working have influenced how people prefer 

to learn. When people need to learn new job skills, they choose self-directed 

methods such as studying on their own (63%), on-the-job training (61%), and 

online training, such as taking courses through online platforms and using 

mobile apps a combined (54%). All of these are preferred over learning through 

traditional avenues including conferences (36%), educational institutions (34%), 

and government-sponsored programs (7%). (See Exhibit 1.)

” The particular competencies that respondents see as important for getting 

ahead in their jobs vary on the basis of where they live. Respondents in Latin 

American countries such as Mexico and Brazil place more importance than the 

average on being adaptable and innovative. People living in the US and Canada 

place more importance than the average on being critical thinkers, and residents 

of China and Germany do likewise for emotional intelligence.

In addition, respondents in France and the UK believe that it’s important to be 

adaptable, whereas in Australia and South Korea, people place more importance 

than those elsewhere on understanding agile ways of working. Residents of 

Asia-Pacific countries generally see analytical skills as the most important future 

competency to develop, followed by communication and innovation skills. 
Source:  BCG/�e Network proprietary web survey and analysis.

Note:  Respondents could choose up to three channels.

Exhibit 1

Learning Preferences
Ranked by percentage of respondents using each channel to develop job skills

Mobile applications

Conferences and seminars

On-the-job learning

Self-study

61

Online educational institutions

Traditional educational institutions

63

Government programs

36

34

30

24

7

Source:  BCG/The Network proprietary web survey and analysis.
Note:  Nineteen countries are shown because the G20 includes the European Union.

Exhibit 2

Importance of Future Skills
Ranked by percentage of G20 country respondents who feel that the competencies will be important in their jobs
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Latin America

Communication

Analytical skills

Leadership

Complex problem solving

Adaptability

Creativity

Collaboration
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Critical thinking

Agile ways of working

Emotional intelligence
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People’s preferences 
for how they like 
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implications for 
companies and 
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a willingness to reskill. Willingness to reskill is especially low among respondents 

from Germany (53%), and some Central and Eastern European countries. 

People’s openness to a career change also varies based on their current 

occupation. Regardless of where in the world they live, respondents working in 

sales, administrative, and service jobs are the most willing to reskill for a different 

role. People who work in the science, IT, and legal fields are slightly less open to 

reskilling for a new job. However, we know from the significant amount of time 

they spend developing their skills that they are invested in staying competitive 

within the scope of their current occupation.

We also found a connection between respondents’ attitudes toward reskilling 

and their education level and age. The more educated people are, the less willing 

they are to consider retraining for a different role, perhaps because of the amount 

of time they have already invested in obtaining their current skills. Respondents 

ages 21 to 40 are the most willing to reskill. The least willing are people age 20 or 

younger, who may still be in school or learning the skills they need for a first job, 

and those 50 or older.

How Companies, Governments, and Individuals Can 
Adapt

The modern workforce expects change and is willing to adapt and train to be 

ready for it.

Companies and governments must promote upskilling and reskilling to help 

people prepare and to avoid a two-tiered workforce in which some workers are 

ready for change and others are not. Individuals must take charge of their own 

skills development to remain competitive in a fast-changing labor market. 
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The competencies that people believe will be crucial to have in the future also 

differ depending on what they do for work. People with jobs in the digital, IT, 

technology, finance, and legal fields believe it’s most important to have hard skills 

such as analytics and complex problem solving. By contrast, people who work 

in social care, the service sector, and manufacturing feel that interpersonal skills 

such as communication, leadership, and adaptability will be key to their future 

job success. And fittingly, people working in media and information job roles 

prioritize creativity.

Willingness to Reskill for a New Job
In addition to developing skills to stay competitive in their current role, the vast 

majority of respondents worldwide are also willing to learn new skills in order to 

qualify for a new job: (67%) are open to reskilling under any circumstances, and 

(29%) would reskill if they encountered serious roadblocks in a job search. (See 

Exhibit 3.)

Willingness to reskill varies by region. We found that respondents in Latin 

American countries are the most ready to switch jobs, with (84%) willing to learn 

new skills if doing so made them more employable for new roles. Respondents 

from Europe were the least open to change, with an average of (63%) reporting 

Source: BCG/The Network proprietary web survey and analysis.
Note:  Percentages may not total 100 because of rounding.

Exhibit 3

Willingness to Reskill for a New Job
Percentage of respondents who would retrain for a completely new job
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aligned with upskilling efforts. Best-in-class companies encourage employees to 

adopt a continuous-growth mindset and learn on the job, provide opportunities 

for people to take time off for learning, and have managers act as training 

coaches. Companies can use learning contracts, detailed training plans that 

employees and their managers review and sign, to ensure that both parties follow 

through on learning goals. Finally, employers must regard skill building as a long-

term investment and, if necessary, adjust financial decision-making principles 

accordingly.

Extend upskilling efforts to the wider society.

To build the workforce of tomorrow, companies should take responsibility for 

training future as well as existing employees. As part of this effort to prepare 

younger generations and potential candidates, companies can collaborate with 

government agencies and educational institutions to offer apprenticeships or 

vocational training that combines classroom study with practical experience. 

They could launch early-education initiatives to motivate young people to 

consider entering in-demand careers, such as offering coding lessons for young 

girls to encourage them to enter STEM fields.

Implications for Governments

Although government-run training isn’t a popular learning option in most parts 

of the world, governments can still play an important role in supporting citizens 

and bolstering the economy by collaborating with industry and educational 

institutions on upskilling and reskilling initiatives.
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Implications for Companies Companies
must understand how the megatrends affect their business so that they can help 

employees gain the skills they’ll need in the future.

Create a strategic workforce plan and complement it with strategic skills mapping. 

Companies should run strategic workforce demand-and-supply simulations 

to quantify mid- and long-term talent gaps. They should complement this by 

classifying current skills needed for different jobs and mapping them against 

future needs on a regular basis. Doing this will allow them to assess what kind of 

upskilling they might need to do and how best to target their efforts. To create 

a database of employee skills, companies can use emerging tools such as game-

based assessments of skills and behaviors or collect data on skills from social 

media sites.

Launch targeted upskilling programs and offer new ways of learning.

Once companies have pinpointed employee skill gaps, they can develop learning 

interventions to bridge those gaps. Interventions should take full advantage of 

emerging learning technologies and techniques, such as digital nudges delivered 

through mobile apps, augmented reality-based trainings, game-based learning, 

and micro-learning, which involves lessons that run only a few minutes and can 

be incorporated into the normal work day. Companies should also customize 

bestpractice learning methods to individual employees through things like 

personalized learning platforms.

Establish an enterprise-wide upskilling culture.

Training and development programs are likelier to succeed if leadership promotes 

a learning culture, if the right incentives are in place for employees to learn, and 

if HR processes such as talent management and performance assessment are 
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Governments should also ensure that young people have the information they 

need about the future job market and that they have a chance to learn required 

skills on the job. For example, after Swiss students finish high school, they can 

choose between going to college or doing a twoor four-year employer-paid 

apprenticeship, after which they can enter the job market or continue their 

studies. 

Establish individual learning accounts.

Governments can cultivate a lifelong-learning mindset by helping employees save 

for training purposes. A system of individual learning accounts jointly financed by 

employers, government, and employees does just that. Employees can pay for 

training and development from the account, which goes with them if they move 

to a new job, giving them more control over their career development. In France, 

private-sector employees get a personal training account with their first job and 

can use it to pay for a wide variety of approved courses until they retire.

Offer incentives for corporate spending on learning.

Governments can use tax breaks to encourage organizations to devote resources 

to training. In Finland, companies can write off the expense of any skills training 

that employees need to keep their jobs, and individuals can deduct expenses in 

excess of a certain annual amount incurred to gain professional or vocational 

skills.

Remove barriers to nontraditional careers and support new talent pools.

To support a flexible labor market, national governments can remove barriers 

to work-related mobility by recognizing the qualifications, certifications, or 

accreditations that a job candidate earns in a different country, industry, or job 

role. Likewise, they can make it easier for companies to hire people who are willing 
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Continuously forecast workforce and skills gaps.

Just as companies need a strategic workforce plan and skills map, so do 

governments. They should collaborate with the corporate sector to develop 

industry-wide skills forecasts and standards and then build a quantitative model 

for forecasting workforce demand and supply. This will identify key workforce 

gaps and skill mismatches in the economy that can be addressed proactively. 

Take an active role in matching skills and jobs.

Once policymakers have determined the areas in which a skills imbalance is the 

most severe, they should make a conscious effort to bridge the gaps; they can 

partner with the business community or educational institutions to do it. Around 

the world, governments have launched such efforts. Among them: the Skill India 

Mission, a large-scale program to upskill millions of Indians through public-private 

partnerships, and the Singapore government’s SkillsFuture program, a national 

initiative to provide citizens with career-long learning opportunities. 

Future-proof the education system.

Public-sector educators at all levels should refresh curricula to include hard 

skills needed in the future, such as coding and artificial intelligence, and soft 

skills that today’s workers deem to be important for advancement, including 

communication, collaboration, creativity, problem solving, and critical thinking. 

Educators should rethink how classes are offered to appeal to people’s different 

learning preferences, including combining offline and online methods and 

developing approaches for lifelong learning.
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Make a habit of continuous learning.

Freelancers already devote more time than the average to training, presumably 

to improve their employability. People with full-time jobs can adopt a similar 

mentality and always be thinking about the skills they need. Workers can ask for 

assignments that would require them to adopt new skills, or they could launch 

side projects to gain new expertise. People should also take advantage of courses 

offered by an employer or professional organization, or enroll in online classes to 

pick up a new skill or two.

Adopt a lifelong learning mindset.

In today’s fast-paced labor market, it’s crucial to know how to adapt to changing 

conditions and ways of working. Learning the skills needed for multiple 

professions over the span of a career might soon be the norm. Be open to shifting 

to another job, industry, or country if needed.

The world of work is changing.

Technology advances and globalization are two megatrends that are seeing to 

that. The skills that people learn at the beginning of their careers aren’t necessarily 

what they will need for the same job in the future. Upskilling, reskilling, and lifelong 

learning might sound like buzzwords, but they mean business. For organizations 

to remain competitive and national economies to stay strong, companies and 

governments must help people adopt the skills they need to do their jobs today 

and in the future. To stay relevant in their current positions and be attractive to 

potential employers, people need to understand how progress is affecting their 

job and take time to train accordingly.

to relocate for work by streamlining visa regulations, social integration, and other 

potential roadblocks. Policymakers can also support disadvantaged talent pools’ 

access to the labor market, including providing upskilling, networking, and job 

placement to minorities, working mothers, and older workers.

Implications for Individuals

People need to be their own best coaches for the skills that they need for their 

jobs today and in the future.

Have a plan.

Strategic plans work for people as well as they do for companies and governments. 

Everyone who works should have a career plan that maps out the type of work 

they want to do along with the skills they need in order to remain competitive in 

the marketplace. A plan should start with determining what skills give them an 

edge over other people with comparable jobs and what else about their “personal 

brand” separates them from the pack. And it could include concrete actions they 

should take to advance their career, including digital tools to learn, courses to 

take, projects to engage in, and relationships to cultivate.
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