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ال يجوز دون الحصول على إذن خطي من الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية ،استخدام أي
من المواد التي يتضمنها هذا الدليل ،أو استنساخها أو نقلها ،كليًا أو جزئياً ،في أي شكل وبأي
سواء بطريقة إلكترونية أو آلية ،بما في ذلك االستنساخ الفوتوغرافي أو التسجيل أو
وسيلة،
ً
استخدام أي نظام من نظم تخزين المعلومات واسترجاعها ،إال كما هو منصوص عليه في شروط
وأحكام استخدام األدلة الخاصة بالهيئة.

فك رموز
تطوير مهارات
القوى العاملة؟
ORSOLYA KOVACS-ONDREJKOVIC, RAINER
STRACK, PIERRE ANTEBI, ANA LÓPEZ
GOBERNADO, ELIZABETH LYLE
مجموعة بوسطن لالستشارات
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ال شــك أن متطلبــات ســوق العمــل علــى مســتوى العالــم تتغيــر بوتيــرة متســارعة ،وهــو
األمــر الــذي تدركــه جيـ ً
ـدا القــوى العاملــة العالميــة ،حيــث يعتقــد ( )%61مــن الموظفيــن
أن التوجهــات والمســتجدات العالميــة المتســارعة تؤثــر بشــكل كبيــر علــى وظائفهــم،
ويكــرس الكثيــرون منهــم وقًتــا طويـ ً
ـا لصقــل مهاراتهــم ،والغالبيــة العظمــى ً
أيضــا علــى
تمامــا.
اســتعداد لتعلــم مهــارات جديــدة ليصبحــوا مرشــحين جذابيــن لوظائــف مختلفــة
ً
مــا تقــدم هــو خالصــة إحــدى اســتطالعات الــرأي العالميــة التجاهــات العمــل وتفضيــات
العمــل ،والــذي أجرتــه مجموعــة بوســطن االستشــارية وشــركة التوظيــف الدوليــة عبــر
اإلنترنــت  ،The Networkوشــارك فيــه  366ألــف شــخص مــن  197دولــة حــول العالــم.
تعمــل التوجهــات والمســتجدات العالميــة الكبــرى علــى تغييــر المزيــد والمزيــد مــن
جوانــب العمــل ،وبذلــك تغيــر المهــارات التــي يحتاجهــا النــاس لوظائفهــم ،وتعيــد تحديــد
الوظائــف التــي ســتكون مطلوبــة وأيــن ،وقــد ركــز القائمــون علــى االســتطالع علــى
اتجاهيــن رئيســيين همــا :تغييــرات التكنولوجيــا والعولمــة ،وردود األفعــال المحتملــة
تجاههمــا.
األول هــو اســتعداد النــاس العتمــاد مهــارات جديــدة لشــغل مناصبهــم الحاليــة ،وهــو مــا
نشــير إليــه تحســين المهــارات  ، Upskillingواآلخــر هــو اســتعدادهم الكتســاب مهــارات
تمامــاُ ،تعــرف
جديــدة لوظيفــة مختلفــة
ً
ً
عمومــا باســم إعــادة تشــكيل المهــارات .Reskilling
ومــن أجــل التفــوق فــي المســتقبل ،يعتقــد النــاس أنــه يجــب عليهــم إتقــان مزيــج مــن

الكثير من األشخاص
يكتسبون مهارات
جديدة في العمل من
خالل التعلم الذاتي
عبر اإلنترنت وتطبيقات
األجهزة المحمولة

التواصــل والتعــاون مــع المشــرفين وزمــاء العمــل ،وعندمــا يحتاجــون إلــى تدريــب علــى
مهــارات جديــدة فإنهــم يفضلــون التعلــم فــي الوظيفــة بمفردهــم ،ومــن خــال اإلنترنــت
وتطبيقــات األجهــزة المحمولــة.
إن المواقــف تجــاه صقــل المهــارات وإعــادة تشــكيلها ،واالختالفــات الديموغرافيــة

المهــارات المعرفيــة والشــخصية حتــى يتمكنــوا مــن التفكيــر بشــكل تحليلــي ،وكذلــك

واإلقليميــة فــي تلــك المواقــف ،وتفضيــات األشــخاص للطريقــة التــي يحبــون التعلــم

على صانعي
السياسات الحكومية
مواكبة المستجدات
والتوجهات العالمية
في مجال تدريب
القوى العاملة،
ووضع السياسات
التي تركز على تعزيز
مهارات العاملين
بشكل مستمر

بهــا ،جميعهــا لهــا آثــار علــى المؤسســات والحكومــات.
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
المحتمليــن للوظائــف ،لــذا يجــب علــى صانعــي السياســات الحكوميــة أن يأخذوهــا فــي
االعتبــار حتــى يتمكنــوا مــن دعــم مبــادرات التدريــب علــى رأس العمــل والبرامــج األخــرى؛
للحفــاظ علــى الموظفيــن ،وإعــداد الشــباب لمــكان العمــل ،يجــب أن يتحملــوا مســؤولية
ً
جيــدا أن التدريــب المرتبــط
الحفــاظ علــى تحديــث مهاراتهــم وتطويرهــا ،وأن يعــوا
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 ( )%61مــن المشــاركين فــي االســتطالع يعتقــدون
أن مواقعهــم الحاليــة ســتتأثر بشــكل كبيــر بالتغيــر التكنولوجــي أو العولمــة ،ولقــد وجدنــا
أن مــن بيــن البلــدان التــي يشــعر فيهــا المشــاركون بالتأثيــر األكبــر للتوجهــات الكبــرى
علــى وظائفهــم ،عــدة دول أفريقيــة باإلضافــة إلــى اليابــان وبعــض دول البحــر األبيــض
المتوســط.
ً
تأثــرا بالتوجهــات الكبــرى
فــي المقابــل فــإن المشــاركين الذيــن يشــعرون بأنهــم أقــل
يعيشــون فــي أماكــن ذات أوضــاع اقتصاديــة مختلفــة للغايــة مثــل بعــض دول أمريــكا
الوســطى والمملكــة المتحــدة والصيــن.
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علــى النقيــض مــن ذلــك ،ال يعتقــد ســكان البلــدان المتفرجيــن أن التوجهــات الكبــرى
ســيكون لهــا تأثيــر كبيــر علــى وظائفهــم ،وقــد يــؤدي ذلــك إلــى قضــاء عــدد أقــل منهــم
وق ًتــا طويـ ً
ـا فــي التعلــم.
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
ـا كبيـ ً
تأثيــر كبيــر علــى ســبل عيشــهم ،إال أنهــم يقضــون وقتـً
ـرا فــي التعلــم.
كمــا يختلــف تفانــي النــاس فــي التعلــم باختــاف نــوع عملهــم ،مــن المرجــح أن يقضــي
ً
طويــا فــي التعلــم إذا عملــوا ألنفســهم ،حيــث يشــير ( )%62مــن
المشــاركون وق ًتــا
ً
طويــا
المشــاركين فــي االســتبيان مــن الموظفيــن بــدوام كامــل أنهــم يقضــون وقًتــا
فــي التعلــم.
وتكشــف الدراســة نتائــج مهمــة ومثيــرة منهــا أن مهــن األشــخاص وخبراتهــم تؤثــر ً
أيضــا
وبحســب االســتطالع فــإن ( )%73مــن الخبــراء الرقمييــن المشــاركين فــي االســتطالع،

علــى مقــدار الوقــت الــذي يقضونــه فــي التعلــم ،حيــث يقضــي ( )%76مــن الخبــراء

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
الرقميــة والتحليــات ( ،)%76وتكنولوجيــا المعلومــات ( ،)%73والتســويق واالتصــاالت
( ،)%66والعلــوم والبحــوث ( ،)%66واإلعــام والمعلومــات (.)%66
عنــد دراســة تأثيــر هــذه التوجهــات بمزيــد مــن التفصيــل ،وجدنــا أن ( )%49مــن المشــاركين
يعتقــدون أن التغييــرات فــي الوظائــف ســتكون مدفوعــة بتقنيــات جديــدة مثــل األتمتــة
والــذكاء االصطناعــي والروبوتــات ،و ( )%45منهــم يعتقــدون أن التغييــرات ســتكون
مدفوعــة أكثــر مــن جوانــب العولمــة مثــل التجــارة واالســتعانة بمصــادر خارجيــة ،ففــي
بعــض البلــدان يُنظــر إلــى التغييــر التكنولوجــي علــى أنــه قــوة أكبــر مــن العولمــة.
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
وظائفهــم ،وجدنــا أن ( )%65مــن المجيبيــن علــى االســتطالع يقضــون وقًتــا كبيــرًا فــي
التعلــم كل عــام ،مــن بضعــة أســابيع إلــى بضعــة أشــهر.
ً
كمــا وجدنــا ً
وفقــا
أيضــا اختالفــات إقليميــة كبيــرة فــي رغبــة النــاس فــي التعلــم،
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.
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ﺷﻜﻞ 2

أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ

ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺑﺤﺴــﺐ اﻟﻨﺴــﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻛﻦﻴ ﻣﻦ دول ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﴩﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸــﻌﺮون أن ﻫﺬه اﳌﻬﺎرات ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻬﻢ.
ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺣﺴــﺐ اﻟﺪول اﻟﻌﴩﻳﻦ

الرقمييــن وقًتــا طويـ ً
ـا فــي التعلــم ،كمــا يقضــي ( )%72مــن األشــخاص الذيــن يعملــون

اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

أســابيع أو أكثــر ســنويًا فــي تطويــر التعلــم.
تفضيالت التعلم
أثــرت التقنيــات وطــرق العمــل الجديــدة فــي الطريقــة التــي يفضــل النــاس التعلــم بهــا،
فمثـ ً
ً
طرقــا
ـا عندمــا يحتــاج النــاس إلــى تعلــم مهــارات وظيفيــة جديــدة ،فإنهــم يختــارون
ذاتيــة التوجيــه مثــل الدراســة بمفردهــم ( ،)%63والتدريــب أثنــاء العمــل ( ،)%61والتدريــب
عبــر اإلنترنــت ،مثــل أخــذ دورات مــن خــال منصــات عبــر اإلنترنــت واســتخدامها ،أو التطبيقات
الذكيــة مجتمعــة ( .)%54ويفضــل كل ذلــك علــى التعلــم مــن خــال الطــرق التقليديــة بمــا

التقنيات الحديثة
أثرت بشكل كبير
في الطريقة التي
يفضلها الناس للتعلم

فــي ذلــك المؤتمــرات ( ،)%36والمؤسســات التعليميــة ( ،)%34والبرامــج التــي ترعاهــا
الحكومــة (( .)%7شــكل )1

آﺳﻴﺎ
اﺳﱰاﻟﻴﺎ

اﻟﺼﻦﻴ

ﻛﻮرﻳﺎ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

اﻟﻴﺎﺑﺎن

اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ

اﻟﻬﻨﺪ

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

روﺳﻴﺎ

ﺗﺮﻛﻴﺎ

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

أﳌﺎﻧﻴﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﺎﻤﻟﻴﺔ
اﳌﻤﻠﻜﺔ
اﳌﺘﺤﺪة

ﻓﺮﻧﺴﺎ

اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﳌﺘﺤﺪة

ﻛﻨﺪا

اﻟﱪازﻳﻞ

اﳌﻜﺴﻴﻚ

اﻻرﺟﻨﺘﻦﻴ

1

1

2

2

2

2

3

1

4

1

4

1

1

2

1

1

3

9

5

اﻻﺗﺼﺎل

3

1

1

1

1

1

1

3

1

4

1

4

4

4

3

3

4

3

4

ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ

2

3

8

10

4

6

2

2

3

2

3

3

2

3

2

2

1

2

2

اﻟﻘﻴﺎدة

4

4

6

5

5

7

6

5

2

5

2

2

5

7

6

6

8

4

3

ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﳌﻌﻘﺪة

5

5

3

6

6

4

7

6

9

8

5

7

3

1

4

4

2

1

1

اﻟﺘﻜﻴﻒ

8

7

7

2

3

3

5

4

5

3

8

9

6

6

8

7

6

5

6

اﻻﺑﺪاع

10

8

5

6

8

12

10

9

5

7

7

5

8

5

7

9

9

8

10

اﻟﺘﻌﺎون

6

8

11

4

6

5

4

8

8

6

6

8

7

8

9

8

5

6

8

اﻻﺑﺘﻜﺎر

7

10

13

9

13

10

8

7

10

10

9

11

9

13

5

5

10

7

9

اﻟﺘﻔﻜﺮﻴ اﻟﻨﻘﺪي

13

6

9

6

9

8

11

12

7

12

12

10

10

12

11

11

10

10

7

أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺮﻧﺔ

9

11

4

11

11

9

12

11

12

11

10

6

11

10

10

10

7

11

11

اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ

11

12

10

11

9

11

9

10

11

9

10

13

13

9

13

12

12

12

12

اﳌﺨﺎﻃﺮة واﻻﻗﺪام

12

13

12

13

11

13

13

12

13

13

13

12

12

11

12

13

12

13

13

ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ

ﻏــﺮﻴ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ )  10إﱃ (14

أﻗــﻞ اﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ ) 7إﱃ (9

ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ) 4إﱃ (6

اﳌﻬﺎرات اﳌﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﻨــﺎء ﻋﲆ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺎﳌﻲ

فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات والتكنولوجيــا أو فــي المهــن العلميــة والبحثيــة بضعــة

ﺟﻨﻮب
اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ
وﺷﺎﻤل اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

أوروﺑﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ

اﻷﻛــﺮﺜ اﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ ) 1إﱃ (3

اﳌﺼﺪر :ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻮﺳــﻄﻦ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات

ﺷﻜﻞ 1

ﺗﻔﻀﻴﻼت اﻟﺘﻌﻠﻢ

ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻧﺴــﺐ اﻻﺳــﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﻮاردة ﺣﻮل ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻛﻞ ﻧﻮع ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻬﺎرات

تختلــف الكفــاءات الخاصــة التــي يــرى المشــاركون فــي الدراســة أنهــا مهمــة للمضــي
قدمــا فــي وظائفهــم علــى أســاس المــكان الــذي يعيشــون فيــه ،حيــث يضــع
ً

63

اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬاﻲﺗ

61

اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﲆ رأس اﻟﻌﻤﻞ

36

اﳌﺆﻤﺗﺮات واﻟﺠﻠﺴﺎت

المســتطلعون فــي دول أمريــكا الالتينيــة مثــل المكســيك والبرازيــل أهميــة أكبــر مــن
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 قــادرًا
علــى التكيــف ،بينمــا فــي أســتراليا وكوريــا الجنوبيــة ،يولــي النــاس أهميــة أكبــر لفهــم
عمومــا أن
طــرق العمــل المرنــة ،فــي حيــن يــرى ســكان دول آســيا والمحيــط الهــادئ
ً

34

اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ

المهــارات التحليليــة هــي الكفــاءات المســتقبلية األكثــر أهميــة لتطويرهــا ،تليهــا مهــارات
االتصــال واالبتــكار.

30

اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﱰﻧﺖ

24

اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﳌﺘﺤﺮك

اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

7

اﳌﺼﺪر :ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻮﺳــﻄﻦ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات

ً
اعتمــادا
تختلــف الكفــاءات التــي يعتقــد النــاس أنهــا ســتكون حاســمة فــي المســتقبل
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 امتــاك مهــارات صعبــة مثــل التحليــات وحــل المشــكالت المعقــدة،
وعلــى النقيــض مــن ذلــك ،يشــعر األشــخاص الذيــن يعملــون فــي مجــال الرعايــة
االجتماعيــة وقطــاع الخدمــات والتصنيــع أن مهــارات التعامــل مــع اآلخريــن مثــل االتصــال
والقيــادة والقــدرة علــى التكيــف ســتكون مفتــاح نجاحهــم الوظيفــي فــي المســتقبل،
ومــن المناســب أن األشــخاص العامليــن فــي وظائــف اإلعــام والمعلومــات يمنحــون

الكفاءات المستقبلية

األولويــة لإلبــداع.

مــن أجــل التفــوق فــي المســتقبل ،يعتقــد النــاس فــي جميــع أنحــاء العالــم أنهــم بحاجــة

االستعداد إلعادة صقل المهارات لوظيفة جديدة

إلــى أن يكونــوا متعــددي األوجــه حتــى يكونــوا متعاونيــن جيديــن ومفكريــن نقدييــن،
إنهــم يولــون أهميــة قصــوى المتــاك مهــارات اتصــال ومهــارات تحليليــة قويــة ،يليهــا
تحســين مهاراتهــم القياديــة وحــل المشــكالت المعقــدة( .شــكل )2

 10صدى الموارد البشرية

باإلضافــة إلــى تطويــر المهــارات للبقــاء قادريــن على المنافســة فــي وظيفتهــم الحالية،
فــإن الغالبيــة العظمــى مــن المشــاركين فــي الدراســة فــي جميــع أنحــاء العالــم يرغبــون
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ً
أيضــا فــي تعلــم مهــارات جديــدة مــن أجــل التأهــل لوظيفــة جديــدة ،حيــث يشــير ()%67
مــن المشــاركين أنهــم منفتحــون علــى إعــادة صقــل مهاراتهــم تحــت أي ظــرف مــن
الظــروف ،و ( )%29ســيعيدون صقــل المهــارات إذا واجهــوا عقبــات خطيــرة فــي البحــث
عــن عمــل( .شــكل )3

ﺷﻜﻞ 3

اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺸــﺨﺺ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎراﺗﻪ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪة

اﻟﻨﺴــﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻛﻦﻴ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻳﻌﻴﺪون ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺸــﻜﻞ ﺗﺎم.
اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ

ﻋﺎﳌﻴﺎً

اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺠﻐﺮاﰲ
%63
%69

 20ﺳﻨﺔ
وأﻗﻞ

%61

%69

%70

%69

30–21

%82

%84

ﻧﻌﻢ
ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت

%67

ﻋﻨﺪ اﻟﴬورة

%29
%3

ﻻ

%70

40–31

اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ

%67

50–41

%60

%59

انفتاحــا علــى إعــادة
فــي مجــاالت العلــوم وتكنولوجيــا المعلومــات والقانــون أقــل
ً

اﳌﺠﺎل اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
اﻷﻛﺮﺜ اﺳﺘﻌﺪاد

%76

%72

%67

اﻟﺪﺑﻠﻮم

ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﺗﻌﻠﻴــﻢ ﻏﺮﻴ ﻧﻈﺎﻣﻲ

اﳌﺒﻴﻌﺎت %75

1

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي %73

2

اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺨﺪﻣﺎت %73

3

60–51

 61ﺳﻨﺔ
ﻓﺄﻛﺮﺜ

الــذي يقضونــه فــي تطويــر مهاراتهــم أنهــم اســتثمروا فــي الحفــاظ علــى قدرتهــم
التنافســية فــي نطــاق مهنتهــم الحاليــة.
اﻷﻗﻞ اﺳﺘﻌﺪاد

%56

%64

%70

اﻟﺪﻛﺘﻮراه
أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ

ﻣﺎ ﺟﺴﺘﺮﻴ
أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻪ

ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس

اﳌﺼﺪر :ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻮﺳــﻄﻦ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات

اﻟﻌﻠﻮم

%59

3

ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

%59

2

اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

%58

1

صقــل مهاراتهــم فــي وظيفــة جديــدة ،ومــع ذلــك ،نعلــم مــن مقــدار الوقــت الكبيــر

وجدنــا ً
أيضــا عالقــة بيــن مواقــف المشــاركين فــي الدراســة تجــاه إعــادة صقــل المواهــب
ومســتوى تعليمهــم وعمرهــم ،فكلمــا كان النــاس أكثــر تعليمـ ً
ـا قــل اســتعدادهم للنظــر
فــي إعــادة التدريــب علــى دور مختلــف ،ربمــا بســبب مقــدار الوقــت الــذي اســتثمروه
بالفعــل فــي اكتســاب مهاراتهــم الحاليــة ،وتظهــر نتائــج الدراســة أن األشــخاص الذيــن
ً
ـتعدادا إلعــادة صقــل المهــارات ،واألقــل
عامــا هــم األكثــر اسـ
تتــراوح أعمارهــم بيــن  21و ً 40
ً
عامــا أو أقــل ،والذيــن قــد ال يزالــون
اسـ
ـتعدادا هــم األشــخاص الذيــن تبلــغ أعمارهــم ً 20
فــي المدرســة أو يتعلمــون المهــارات التــي يحتاجــون إليهــا للحصــول علــى وظيفــة
عامــا أو أكبــر.
أولــى ،وأولئــك الذيــن يبلغــون مــن العمــر ً 50

تختلــف الرغبــة فــي إعــادة تشــكيل المهــارات  Reskillingحســب المنطقــة ،حيــث وجدنــا أن
ً
اســتعدادا لتغييــر وظائفهــم ،حيــث
المشــاركين فــي بلــدان أمريــكا الالتينيــة هــم األكثــر
أدوار
يرغــب ( )%84فــي تعلــم مهــارات جديــدة إذا جعلهــم ذلــك أكثــر قابليــة لتولــي
ٍ
جديــدة ،بينمــا كان المشــاركون مــن أوروبــا األقــل
انفتاحــا علــى التغييــر ،حيــث أظهــر ()%63
ً
منهــم اســتعدادهم إلعــادة المهــارات ،إن الرغبــة فــي إعــادة تشــكيل المهــارات منخفضــة

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

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

المنافســة فــي ســوق العمــل ســريع التغييــر.

يختلــف انفتــاح األشــخاص علــى التغييــر الوظيفــي ً
بنــاء علــى وظيفتهــم الحاليــة
أيضــا
ً

اآلثار المترتبة على المؤسسات

الدراســة ممــن يعملــون فــي وظائــف المبيعــات واإلدارة التنفيذيــة والخدمــات هــم األكثــر

يجــب أن تفهــم المؤسســات كيــف تؤثــر التوجهــات الكبــرى علــى أعمالهــا؛ حتــى تتمكــن

بغــض النظــر عــن المــكان الــذي يعيشــون فيــه فــي العالــم ،حيــث أن المشــاركين فــي
ً
اســتعدادا إلعــادة تشــكيل المهــارات للقيــام بــدور مختلــف ،واألشــخاص الذيــن يعملــون
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عقليــة النمــو المســتمر والتعلــم أثنــاء العمــل ،وتوفيــر الفــرص لألشــخاص ألخــذ إجــازة
للتعلــم ،وجعــل المديريــن يعملــون كمدربيــن وموجهيــن ،يمكــن للمؤسســات اســتخدام
عقــود التعلــم ،وخطــط التدريــب التفصيليــة التــي يراجعهــا الموظفــون ومديروهــم
ويوقعونهــا؛ لضمــان متابعــة كال الطرفيــن ألهــداف التعلــم ،أخيــرًا يجــب علــى أصحــاب
العمــل اعتبــار بنــاء المهــارات بمثابــة اســتثمار طويــل األجــل وإذا لــزم األمــر تعديــل مبــادئ
ً
وفقــا لذلــك.
اتخــاذ القــرار المالــي
توسيع جهود تطوير المهارات لتشمل المجتمع

التخطيط االستراتيجي
للقوى العاملة
مهم لكل مؤسسة
فمن خالله يمكنها
تحديد احتياجاتها
من المواهب على
المديين المتوسط
والطويل

خارطة المهارات االستراتيجية

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
إطــاق مبــادرات التعليــم المبكــر لتحفيــز الشــباب علــى التفكيــر فــي الدخــول فــي وظائف
مطلوبــة ،مثــل تقديــم دروس الترميــز والبرمجــة للفتيــات الصغيــرات؛ لتشــجيعهن علــى
دخــول مجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات.
اآلثار المترتبة على الحكومات
ً
شــائعا فــي
علــى الرغــم مــن أن التدريــب الــذي تديــره الحكومــة ليــس خيــارًا تعليميًــا

يجــب علــى المؤسســات إجــراء عمليــات محــاكاة اســتراتيجية للطلــب والعــرض فــي القــوى

معظــم أنحــاء العالــم ،فــا يــزال بإمــكان الحكومــات لعــب دور مهــم فــي دعــم مهــارات

العاملــة؛ لتحديــد فجــوات المواهــب علــى المدييــن المتوســط والطويــل ،وذلــك مــن خــال

المواطنيــن وتعزيــز االقتصــاد مــن خــال التعــاون مــع المؤسســات الصناعيــة والتعليميــة

إتمــام تصنيــف المهــارات الحاليــة المطلوبــة للوظائــف المختلفة ،ورســم خرائط لهــا مقابل

فــي مبــادرات تحســين المهــارات وإعــادة تشــكيلها.

االحتياجــات المســتقبلية علــى أســاس منتظــم ،وسيســمح لهــم القيــام بذلــك بتقييــم
نــوع تحســين المهــارات الــذي قــد يحتاجــون إلــى القيــام بــه ،وأفضــل طريقــة لتوجيــه
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
الناشــئة ،مثــل التنبيهــات الرقميــة التــي يتــم تقديمهــا مــن خــال تطبيقــات األجهــزة
المحمولــة ،والــدورات التدريبيــة القائمــة علــى الواقــع المعــزز ،والتعلــم القائــم علــى
ً
دروســا ال تســتغرق ســوى بضــع دقائــق،
األلعــاب ،والتعلــم الجزئــي ،والــذي يتضمــن
ويمكــن دمجهــا فــي يــوم العمــل العــادي ،حيــث يجــب علــى المؤسســات ً
أيضــا تخصيــص
أفضــل أســاليب التعلــم للموظفيــن األفــراد مــن خــال منصــات التعلــم المخصصــة.
ترسيخ ثقافة تطوير المهارات على المستوى المؤسسي

على الموظفين تحمل
مسؤولية تطوير
مهاراتهم الخاصة
ليظلوا قادرين على
المنافسة في سوق
العمل سريع التغيير

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
تحســين المهــارات ،والمؤسســات المتميــزة هــي التــي تشــجع موظفيهــا علــى تبنــي
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توقع فجوات القوى العاملة والمهارات باستمرار
مثلمــا تحتــاج المؤسســات إلــى خطــة اســتراتيجية للقــوى العاملــة وخارطــة المهــارات،
فــإن الحكومــات كذلــك يجــب أن تتعــاون مــع قطــاع الشــركات لتطويــر تنبــؤات ومعاييــر
للمهــارات علــى مســتوى الصناعــة ،ثــم بنــاء نمــوذج كمــي للتنبــؤ بالطلــب والعــرض علــى
القــوى العاملــة ،وســيحدد هــذا النمــوذج الفجــوات الرئيســية فــي القــوى العاملــة،
ومــدى عــدم تطابــق المهــارات فــي االقتصــاد ،والــذي يمكــن معالجته بشــكل اســتباقي.
مطابقة المهارات والوظائف
بمجــرد أن يحــدد صانعــو السياســات المجــاالت التــي يكــون فيهــا اختــال التــوازن فــي
المهــارات هــو األكبــر ،ينبغــي عليهــم بــذل جهــد حثيــث لســد الفجــوات ،حيــث يمكنهــم
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر :بنــاء شــراكة مــع مجتمــع األعمــال أو المؤسســات التعليميــة

تعاون الحكومات
مع المؤسسات
الصناعية والتعليمية
في تحسين مهارات
األجيال الشابة سيعزز
تنافسية اقتصاداتها

للقيــام بذلــك فــي جميــع أنحــاء العالــم ،ومــن بيــن البرامــج المميــزة فــي هــذا الصــدد،
برنامــج  ، Skill India Missionوهــو برنامــج واســع النطــاق لتدريــب مالييــن الهنــود مــن خــال

فــي ذلــك التواصــل والتعــاون واإلبــداع وحــل المشــكالت والتفكيــر النقــدي ،لــذا علــى

شــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ،وبرنامــج  Skills Futureالتابــع لحكومة ســنغافورة،

المعلميــن إعــادة التفكيــر فــي طــرق تقديــم الــدروس لتكــون جاذبــة للطــاب ،بمــا فــي

وهــو مبــادرة وطنيــة لتزويــد المواطنيــن بفــرص التعلــم مــدى الحيــاة.

ذلــك الجمــع بيــن األســاليب التقليديــة ،وغيــر التقليديــة فــي التعلــم ،كالتعليــم عبــر

نظام التعليم المستقبلي

اإلنترنــت وتطويــر مناهــج التعلــم مــدى الحيــاة.

يجــب علــى الــكادر التعليمــي فــي القطــاع العــام علــى جميــع المســتويات تحديــث

يجــب علــى الحكومــات ً
أيضــا أن تضمــن حصــول الشــباب علــى المعلومــات التــي يحتاجونها

المناهــج الدراســية لتتضمــن المهــارات المطلوبــة فــي المســتقبل ،مثــل الترميــز والــذكاء
االصطناعــي والمهــارات الناعمــة التــي يعتبرهــا موظفــو اليــوم مهمــة للتقــدم ،بمــا

تحديث المناهج
الدراسية باستمرار
ضروري لتمكين
الطالب من مواكبة
المتغيرات العالمية
ومتطلبات سوق
العمل المستقبلية

حــول ســوق العمــل فــي المســتقبل وأن لديهــم فرصــة لتعلــم المهــارات المطلوبــة فــي
العمــل ،علــى ســبيل المثــال ،بعــد أن ينهــي الطــاب 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
يمكــن للحكومــات تنميــة عقليــة التعلــم مــدى الحيــاة مــن خــال مســاعدة الموظفيــن
علــى االدخــار ألغــراض التدريــب ،حيــث يقــوم نظــام حســاب التعلــم الشــخصي بتمويــل
مشــترك مــن قبــل أصحــاب العمــل والحكومــة والموظفيــن ،بذلــك يمكــن للموظفيــن
الدفــع مقابــل التدريــب والتطويــر مــن الحســاب ،والــذي يذهــب معهــم إذا انتقلــوا إلــى
وظيفــة جديــدة ،ممــا يمنحهــم مزيـ ً
ـدا مــن التحكــم فــي تطويــر حياتهــم المهنيــة ،فــي
فرنســا يحصــل موظفــو القطــاع الخــاص علــى حســاب تدريــب شــخصي مــع وظيفتهــم
األولــى ،ويمكنهــم اســتخدامه لدفــع مجموعــة متنوعــة مــن الــدورات التدريبيــة المعتمــدة
حتــى التقاعــد.
قدم حوافز إلنفاق المؤسسات على التعلم
يمكــن للحكومــات اســتخدام اإلعفــاءات الضريبيــة لتشــجيع المؤسســات علــى تخصيــص
المــوارد للتدريــب ،ففــي فنلنــدا مثـ ً
ـا ،يمكــن للشــركات شــطب نفقــات أي تدريــب علــى
المهــارات يحتاجــه الموظفــون لالحتفــاظ بوظائفهــم ،ويمكــن لألفــراد خصــم النفقــات
التــي تزيــد عــن مبلــغ ســنوي معيــن يتــم تكبــده الكتســاب المهــارات المهنيــة أو
التخصصيــة.
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إزالة الحواجز أمام الوظائف غير التقليدية ودعم مجموعات المواهب الجديدة
لدعــم ســوق عمــل مــرن ،يمكــن للحكومــات إزالــة الحواجــز أمــام التنقــل المرتبــط بالعمــل
مــن خــال االعتــراف بالمؤهــات أو الشــهادات أو االعتمــادات التــي يكســبها مرشــح
الوظيفــة فــي بلــد أو صناعــة أو دور وظيفــي مختلــف وبالمثــل ،يمكنهــم تســهيل األمــر
علــى الشــركات لتوظيــف األشــخاص المســتعدين لالنتقــال للعمــل مــن خــال تبســيط
لوائــح التأشــيرات والتكامــل االجتماعــي والعقبــات المحتملــة األخــرى ،ويمكــن لواضعــي
السياســات ً
أيضــا دعــم وصــول مجموعــات المواهــب المحرومــة إلــى ســوق العمــل،
بمــا فــي ذلــك توفيــر المهــارات ،والتواصــل ،والتعييــن الوظيفــي لألقليــات ،واألمهــات
العامــات ،والعمــال األكبــر ســ ًنا.
اآلثار المترتبة على األفراد
يحتــاج الموظفــون إلــى االعتمــاد علــى أنفســهم لتطويــر قدراتهــم والحصــول علــى
المهــارات التــي يحتاجونهــا لوظائفهــم اليــوم وفــي المســتقبل.
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
ً
قــادرا علــى
يريــد القيــام بــه جنبًــا إلــى جنــب مــع المهــارات التــي يحتــاج إليهــا ليظــل
المنافســة فــي الســوق ،يجــب أن تبــدأ الخطــة بتحديــد المهــارات التــي تمنحــه ميــزة
علــى األشــخاص اآلخريــن الذيــن لديهــم وظائــف مماثلــة ،ويمكــن أن تتضمــن الخطــة أيضـً
ـا
بعــض اإلجــراءات الملموســة التــي يتوجــب عليــه اتخاذهــا للنهــوض بحياتــه المهنيــة ،بمــا

يحتاج الموظفون
إلى االعتماد على
أنفسهم لتطوير
قدراتهم والحصول
على المهارات التي
يحتاجونها لوظائفهم
اليوم وفي المستقبل
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 وق ًتــا أطــول مــن المتوســط للتدريــب ،ويفترضون
أن ذلــك يحســن فرصهــم فــي الحصــول علــى وظيفــة ،ويمكــن لألشــخاص الذيــن لديهــم
دائمــا فــي المهــارات التــي يحتاجون
وظائــف بــدوام كامــل تبنــي عقليــة مماثلــة والتفكيــر ً
إليهــا ،ويمكــن للعمــال طلــب المهــام التــي تتطلــب منهــم تبنــي مهــارات جديــدة ،أو
يمكنهــم إطــاق مشــاريع جانبيــة الكتســاب خبــرة جديــدة ،ويجــب علــى األشــخاص ً
أيضــا
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
يتســم ســوق العمــل الحالــي بأنــه متســارع التغييــر ،ومــن الضــروري معرفــة كيفيــة
التكيــف مــع الظــروف وطــرق العمــل المتغيــرة ،وقــد يكــون تعلــم المهــارات الالزمــة
لمهــن متعــددة أمـ ً
منفتحــا
ـرا شــائع الحــدوث فــي القريــب العاجــل ،ومــن المهــم أن تكــون
ً
لالنتقــال إلــى وظيفــة أو صناعــة أو بلــد آخــر إذا لــزم األمــر.
عالم العمل يتغير
التقــدم التكنولوجــي والعولمــة همــا اتجاهــان رئيســيان يؤثــران بشــكل كبيــر علــى
المهــارات التــي يتعلمهــا النــاس ،فالمهــارات التــي يكتســبونها فــي بدايــة حياتهــم
المهنيــة ليســت بالضــرورة مــا يحتاجــون إليــه لنفــس الوظيفــة فــي المســتقبل ،قــد يبــدو
للبعــض أن االرتقــاء بالمهــارات ،وإعــادة صقلهــا ،والتعلــم مــدى الحيــاة مجــرد كلمــات
رنانــة ،لكنهــا تعنــي العمــل ،لكــي تظــل المؤسســات قــادرة علــى المنافســة وتظــل
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.
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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

skills, they prefer to learn on the job, on their own, and through online classes and

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

mobile apps to other, more traditional options.

different job, commonly known as reskilling.

Attitudes toward upskilling and reskilling, demographic and regional differences

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

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

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

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

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

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

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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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.

Policymakers must
consider the mega
trends so they can
support job-training
initiatives and other
programs to keep
people employed

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

Similarly, respondents who feel the least affected by megatrends live in places

spend a significant time on learning, a still substantial amount.

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.
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Future Competencies

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

To excel in the future, people worldwide believe, they will need to be multifaceted

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

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

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

greatest importance on having solid communication and analytical skills, followed

developing on learning.

by improving their leadership and complex problem-solving skills. (See Exhibit 2.)

Learning Preferences
People’s preferences
for how they like
to learn all have
implications for
companies and
governments.

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.)

Exhibit 2

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

Exhibit 1

Learning Preferences
Ranked by percentage of respondents using each channel to develop job skills
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Future competencies by global ranking

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

5

9

3

1

1

2

1

1

4

1

4

1

3

2

2

2

2

1

1
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4

3

4

3

3

4

4

4

1

4

1

3

1

1

1

1

1

1

3

Leadership

2

2

1

2

2

3

2

3

3

2

3

2

2

6

4

10

8

3

2

Complex problem solving

3

4

8

6

6

7

5

2

2

5

2

5

6

7

5

5

6

4

4

Adaptability

1

1

2

4

4

1

3

7

5

8

9

6

7

4

6

6

3

5

5

Creativity

6

5

6

7

8

6

6

9

8

3

5

4

5

3

3

2

7

7

8

Collaboration

10

8

9

9

7

5

8

5

7

7

5

9

10

12

8

6

5

8

10
6

Innovation

8

6

5

8

9

8

7

8

6

6

8

8

4

5

6

4

11

8

Critical thinking

9

7

10

5

5

13

9

11

9

10

10

7

8

10

13

9

13

10

7

Agile ways of working

7

10

10

11

11

12

10

10

12

12

7

12

11

8

9

6

9

6

13

Emotional intelligence

11

11

7

10

10

10

11

6

10

11

12

11

12

9

11

11

4

11

9

Risk taking

12

12

12

12

13

9

13

13

10

9

11

10

9

11

9

11

10

12

11

Cross-cultural sensitivity

13

13

12

13

12

11

12

12

13

13

13

12

13

13

11

13

12

13

12

Most important (3-1)

Conferences and seminars

Canada

Middle East and
North Africa

Europe and Central Asia

North America

Important (6-4)

Less important (9-7)

Not important (14-10)

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

” The particular competencies that respondents see as important for getting

30

Online educational institutions

24

Mobile applications

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.

Government programs

7

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

Source: BCG/The Network proprietary web survey and analysis.
Note: Respondents could choose up to three channels.
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Asia-Pacific countries generally see analytical skills as the most important future
competency to develop, followed by communication and innovation skills.
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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

a willingness to reskill. Willingness to reskill is especially low among respondents

Exhibit 3.)

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

Exhibit 3

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

Willingness to Reskill for a New Job

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

Percentage of respondents who would retrain for a completely new job
Global

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

By region

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

By age group

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

%63
%69

%67

%69

Yes,
in any case

%29 If necessary
%3 No

%84

20 or
younger

%70

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

%61

within the scope of their current occupation.
%69

30–21

%82

and their education level and age. The more educated people are, the less willing
%70

40–31

By job role

By level of education
%75 Sales

2

%73 Administrative

3

%73 Services

%67
No formal
education

%72
High school

%76
Secondary
qualification

%67

50–41

%59 Science

2

%59 IT

1

%58 Legal

%70
Bachelor’s
degree

%64
Master’s degree
or postgraduate
qualification

60–51

%60

%56
Doctorate or
equivalent

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

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,

Least willing
3

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

Most willing
1

We also found a connection between respondents’ attitudes toward reskilling

61
or older

%59

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.

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

Companies and governments must promote upskilling and reskilling to help

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

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

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

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

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

skills development to remain competitive in a fast-changing labor market.
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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 longterm investment and, if necessary, adjust financial decision-making principles
accordingly.

Organizations
should run strategic
workforce demandand-supply
simulations to
quantify mid- and
long-term talent
gaps.

Implications for Companies Companies
must understand how the megatrends affect their business so that they can help

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

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

and bolstering the economy by collaborating with industry and educational

classifying current skills needed for different jobs and mapping them against

media sites.

government agencies and educational institutions to offer apprenticeships or

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

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

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

younger generations and potential candidates, companies can collaborate with

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

Companies should run strategic workforce demand-and-supply simulations

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

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

Implications for Governments

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

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

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

girls to encourage them to enter STEM fields.

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

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

Extend upskilling efforts to the wider society.

institutions on upskilling and reskilling initiatives.

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 careerlong commitment

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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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.

Governments
collaboration
with industry
and educational
institutions on
upskilling and
reskilling initiatives

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

Public-sector
educators at all
levels should refresh
curricula to include
hard skills needed in
the future

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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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.

People with full-time
jobs must devote
more time than the
average to training
and always be
thinking about the
skills they need

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.
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