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හෙට දවහසේ කුසලතා ග ොඩනැගීම
අනාගතයට ගැලපෙන පලස හැඩ ගැසීමට වෘත්තිකයන්ට නව කුසලතා මාලාවක් අවශ්ය යැයි අෙ ප ාපහෝ පෙනා අසා
ඇත්පතමු, නමුත් එපසේ අවශ්ය කුසලතා පමානවාෙැයි කියා ඔ ෙන්නවාෙ?

COVID-19 මඟින් අප රැකියා කරන ආකාරය හවනසේ කර ඇති බව අවිවාදාත්මක ය. අලුත් තත්වයට අනුගත වී ඉදිරියට ගිය
අය, වසංගතහයහි බලපෑම් සමනය කර ගැනීමට සමත් හවද්දී, හකාවිඩ් වලට හපර කාලහේ පැවති තත්ත්වය නැවත එන හතක්
බලා සිටි අයහේ වයාපාර වලට විශාල වශහයන් බලපෑම් ඇති විය.

වයාපාරයකට ක්ෂණිකව ගවනස්කම් වලට මුහුණ ීහම්
ෙැකියාව අද අනිවාර්ය අංගයකි.
විධායක නිලධාරීන්හගන් 92% ක් විශේවාස කරන්හන් වයාපාරික සාර්ථකත්වයට විගස අලුත් තත්ත්වයන්ට මුහුණ ීහම් ෙැකියාව
අතයවශය බවය. නමුත් තම ආයතනය එහසේ යයි සලකන්හන් ඉන් 27% ක් පමණි. මූලාශ්රය - Project Management Institute
(PMI) සෙ Forbes Insights

නම්යශීලී ශ්රම බලකායක්, ක්ෂණිකව ගවනස්කම් වලට මුහුණ
ීහම් ෙැකියාව ඇති සමාගමක මූලික අංගයකි. නමුත් එවන්
ශ්රම බලකායක් නිර්මාණය කිරීමට අවශය කුසලතා හමානවාද?
අලුත් තත්වයට අනුගත විය ෙැකි ශ්රම බලකායකට, වසංගතය හමන්ම ඉන් ඔබ්බට ද සොර්ථක වීමට සෙ විවිධ ආකාරහේ පීඩන
වලට ඔහරාත්ු ීමට ඉඩ සලසන කුසලතා සමූෙයක් පවතී. අපි එහසේ කියන්හන් ඇයි? ඕනෑම කර්මාන්තයක් එහි සේවභාවය
මත පදනම්ව අසේථාවරත්වයට භාජනය විය ෙැකි අතර, අවදානම් සාධක මුළුමනින්ම නැති කළ ෙැකි කිසිදු කර්මාන්තයක්
හනාමැත.
හකාවිඩ්-19 වලට හොඳින් මුහුණ ීමට ෙැකිවූහේ දුරසේථව වැඩ කරමින් හපර පරිදිම ක්රියාත්මක විය ෙැකි කර්මාන්ත වලටය.
එවන් පසුබිමක මුහුණට මුහුණ ලා නිතර කටයුු කිරීම අවශය වන නමුත් වසංගතහයන් එකිහනකට හවනසේ බලපෑම් ලබා
ඇති කර්මාන්ත හදකක් වන හසෞඛ්යය, සෙ සංචාරක ක්හෂේත්රවල තත්ත්වය ගැන හසායා බලමු. ගුවන් හතාටුපලක, සිනමා
ශාලා, හෙෝටල් සෙ අවන්ෙල් වලට යාහමන් මිනිසුන්ට ලැහබන අත්දැකීම් දුරසේථව භුක්ති විඳිය හනාෙැකි බැවිනුත්, එවන්
සේථානවල ජනතාව ඒකරාශී වීම භයානක නිසාත් සංචාරක සෙ විහනෝද හසේවා සැපයීහම් ක්හෂේත්රය දැඩි හලස අඩාල වී ඇත.
හසෞඛ්ය හසේවාව ද දියුණු උපකරණ භාවිතය, හරෝග විනිශේචය, හෙදියන්හේ ො තාක්ෂණික නිලධාරීන්හේ සොය යනාදි මුහුණට
මුහුණ ලා නිතර කටයුු කිරීම අවශය වන කටයුු වලින් ගෙණ වූ ක්හෂේත්රයක් වුව ද දැනට පවතින අධික ඉල්ලුම නිසා එහි ශීඝ්ර
වර්ධනයක් ඇතිව තිහබ්.
හසෞඛ්යය, ඩිජිටල් සෙ කන්හටන්් අහලවිකරණය, මූලය සෙ හතාරුරු තාක්ෂණය ආශ්රිත වෘත්තීය ක්හෂේත්රවලට හකාවිඩ් නිසා
වැඩි ඉල්ලුමක් ලැබී ඇති නිසා හබාහෙෝ හදහනක් තම වෘත්තීය මාර්ගය හලස ඒවා හතෝරා ගැනීමට හපළහෙනු දක්නට ලැහබ්.
එනමුදු සැබැවින්ම කළ යුත්හත් එවන් වර්ථමානහේ ඉෙල ඉල්ලුමක් ඇති ක්හෂේත්ර වල රැකියා වලට යාමට සූදානම් වීම හනාව,
අනාගතයට ගැලහපන හලස තමන්හේ කුසලතා වර්ධනය කරගැනීමය. අලුත් තත්වයට අනුගත විය ෙැකි ශ්රම බලකායක් යනු
හකාවිඩ්-19 සඳො පමණක් හනාව, පැමිහණන ඕනෑම අභිහයෝගයකට මුහුණ දිය ෙැකි පිරිසකි.

අනාගතයට සූදානම් වීම වැදගත් බව පසක් වන පසුබිමක හලාව පුරා සිටින විධායකයින්හගන් ~ 80% ක්ම කුසලතා වර්ධනය
හකහරහි තම අවධානය හයාමු කර තිහබ්. මූලාශ්රය: McKinsey සමීක්ෂණය.
එපසේ නම්, යපමකු වර්ධනය කර ගැනීමට උත්සාය කළ යුතු ‘නව කුසලතා’ ක්පෂේත්ර පමානවාෙ?

තාක්ෂණය සමෙර පැරණි රැකියා මුලිනුපුටා දමමින් සිටියි.
සේවයංක්රීයකරණය, කෘත්රීම බුද්දධිය (AI), සෙ හරාහබෝවරු නිසා
ඇඟ හවහෙසා කරන රැකියා සෙ මූලික සංජානන කුසලතාවල
අවශයතාව අනාගතහේ පහත වැටීමක් දකිනු ඇත…
ොරිප ෝගික පසේවා හා ඉදිරි පෙළ රැකියා නැති වීම- සේපර්ශහයන් හතාරව (contactless) හසේවා ලබා ගැනීමට ඇති ජනතා
හපළඹීම; වුොත්මක හවනසේකම් වලට ද ුඩු ී තිහබ්. එබැවින් පාරිහභෝගිකයන් ො ඍජුව සම්බන්ධ වන රැකියා, එනම් බැංකු
සෙ සුපිරි හවළඳසල් වල වැඩකරන හටලර් රැකියො, වල හවනසේකම් ඇතිහවමින් පවතී. එකල දැඩි හලස පාරිහභෝගිකයන් සමග
හභෞතිකව මුසුවුණු හමම හසේවාවන් දැන් අන්තර්ජාලය ෙරො සිදුවන අතර, සුපිරි හවළඳසල් වල දැන් මනුෂය මැදිෙත්වීමකින්
හතාරවම භාණ්ඩ වලට හගවීමට ෙැකි තාක්ෂණයන්ද ඇතිව තිහබ්. හබාහෙෝ විට හමවන් ඉදිරි හපළ රැකියා ක්රමහයන් හලාවින්
අඩු හවමින් යනු ඇත.
Mckinsey සමීක්ෂණයකින් හෙළි වූහේ පළමු වරට ඩිජිටල් හසේවාවන් බාවිතා කල 75% ක් හදනා හමම තත්ත්වය පෙව ගිය

පසුව පවා ඩිජිටල් හසේවාවන් සමග අඛ්ණ්ඩව රැඳී සිටීමට කැමති බවයි.

එබැවින් දැනට පවතින ආකාරය අනුව නම්, ඉදිරිහේී අවන්ෙල්වල හසේවාවන්ට හරාහබෝවරුන් හයාදවනු ලැබිය ෙැකි අතර,
අධිමිල අවන්ෙල්වල්වලට පමණක් මිනිසේ හේටර්වරුන්/වරියන් කටයුු තරනු ඇති බවයි.

පුනරාවර්තන කාර්යයන් ප්රතිසේථාෙනය - මූලික සංජානන (basic cognitive skills) සෙ ශාරීරික කුසලතා හයාදා ගැහනන
හසේවාවන වන; දත්ත ඇුළත් කිරීම, මූලික කාර්යාලීය කටයුු, පරිපාලන සොයකයින් සෙ හපාත් තබන්නන් විසින් ඉටු කරන
ලද කාර්යයන් හමන්ම කර්මාන්ත ශාලාවල සැකසුම් සෙ නිෂේපාදනවල ඒකාකාරී කාර්යයන් වැනි පුනරාවර්තී (නැවත-නැවත
කළ යුු) රැකියා සේවයංක්රීයකරණය හකහරනු ඇත.
Mckinsey සමීක්ෂණයක ී හෙළි වූහේ 2016-2030 කාලය ුළ එක්සත් ජනපදහේ සෙ යුහරෝපහේ මූලික දත්ත ඇුළත් කිරීම්
සෙ සැකසුම් කුසලතා සඳො වූ ඉල්ලුම පිළිහවලින් 19% කින් සෙ 23% කින් පෙත වැහටනු ඇති බවය.

…නමුත් තාක්ෂණය සමග ඊට ෙැඩගැසුණු අය හවනුහවන් නව
රැකියා පරාසයක් විවෘත වන්හන්ය
තාක්ෂණික/ඩිජිටල් කුසලතා – “තාක්ෂණයට මිනිසාව ප්රතිසේථාපනය කල ෙැකි නම්, එය දැනටමත් සිදුවී ෙමාරය” යැයි
කියමනක් තිහබ්. තාක්ෂණහේ වර්ධනය නිසා කලින් තිබූ සමෙර රැකියා අවසේථා නැහසන නමුත්, තාක්ෂණහේ වර්ධනය නව
නිපුණතා අවශය රැකියා ඇති කරනු ඇත. AI සෙ හරාහබෝ විදයාව ඉක්මනින්ම සෑම හදනා භාවිතා කරන තාක්ෂණයක් බවට
පත්හවන බැවින් අවශය දෘඪාංග ො මෘදුකාංග සංවර්ධනය (hardware and software development), ඒවා ක්රියාත්මක කිරීම සෙ
පාලනය කිරීම, තාක්ෂණික බිඳවැටීම් නඩත්ු කිරීම සෙ සවි කිරීම වැනි අනුපූරක නිපුණතාවන් හසේවකයින්/හසේවා හයෝජකයන්
විසින් වර්ධනය කර ගත යුුය. හමය ඩිජිටල් චුරත්වය (එනම් ඩිජිටල් සාක්ෂරතාවය, ඉහගනීම, සෙහයෝගීතාවය සෙ ආචාර
ධර්ම), මෘදුකාංග භාවිතය සෙ සංවර්ධනය (එනම් දත්ත විශේහල්ෂණය සෙ සංඛ්යාහල්ඛ්න, ක්රමහල්ඛ්නය සෙ ඇල්හගාරිතමය
චින්තනය), ඩිජිටල් පද්දධති අවහබෝධ කර ගැනීම (එනම් සේමාර්් පද්දධති, සයිබර් ආරක්ෂාව, ඩිජිටල් පරිවර්තනය) වැනි නිශේචිත
කුසලතා සඳො අවශය හේ.
බුද්ධිමත් තාක්ෂණයන් සමඟ වැඩ කිරීම සඳහා නව නිපුණතා අවශ්ය වන, අතයාවශ්ය පසේවාවන් – අධයාපනය, හසෞඛ්ය හසේවා
සෙ විදයාව වැනි අතයවශය හසේවාවන් හවත වන තාක්ෂණික බලපෑම, අවම වශහයන් මධය කාලීනව රැකියා ප්රතිසේථාපනය
කිරීමට වඩා පෙසුකම් වැඩි කිරීමට උපකාරී වනු ඇතැයි අහප්ක්ෂා හකහර්. තාක්ෂණික දියුණුවත් සමඟ හසෞඛ්ය හසේවා,
අධයාපනය, STEM (විදයාව, තාක්ෂණය, ඉංජිහන්රු විදයාව සෙ ගණිතය) ආදියට ඇුළු වන සේමාර්් පද්දධති ුළින් වඩා
යෙපත්, ආරක්ෂිත ො වඩා ඵලදායී ජීවිතයක් උරුම වීම මිස, වවදයවරු, ගුරුවරු, සෙ විදයාඥයින්හේ රැකියා ගිල ගැනීමක් සිදු
හනාහේ. එබැවින් එවැනි තාක්ෂණයන් ක්රියාත්මක කිරීමට සෙ සාම්ප්රදායික ක්රම අත්ෙැරීමට එවැනි වෘත්තිකයන්ට නව
නිපුණතා අවශය හේ.
Accenture හි මෑත කාලීන සමීක්ෂණයකට අනුව, හසේවකයින්හගන් 75% ක් විශේවාස කරන්හන් බුද්දධිමත් තාක්ෂණයන් සමඟ

වැඩ කිරීමට නව නිපුණතා වර්ධනය කර ගැනීම වැදගත් වන බව නමුත් ඒවාට පුහුණු සැසි පැවැත්වීමට ප්රතිපාදන හවන්
කරන්හන් ආයතන වලින් 4% ක් පමණි.

හසේවා සේථානය තාක්ෂණය විසින් ග්රෙණය කර ගන්නා හෙයින්,
මෘදු කුසලතාවන්හේ (softskills) වැදගත්කම වැඩිහවමින්
පවතී. මන්ද ඒවා තාක්ෂණහයන් ආහද්දශ කළ හනාෙැකි, තමන්
යන ඕනෑම රැකියාවකට වැදගත් වන, තමා සු නිපුණතා තවත්
ඔප ම්ටම් කරන ඒවා බැවිනි.
“සමාගම් වලින් 87% ක්ම නිපුණතා හිඟකම් දැනටමත් අත්විඳිමින් සිටින අතර, තවත් ඒවා ඉදිරි වසර කිහිපය ඇුළත

අත්විඳීමට නියමිතය. තරගකාරී රැකියා හවළඳහපාළ නිසා සාම්ප්රදායික කුසලතා හවනුවට “මෘදු” කුසලතා ලබා ීමට හසේවා
හයෝජකයන්හගන් නව නැඹුරුවක් ඇති වී තිහබ්” - McKinsey
මෘදු කුසලතා තාක්ෂණපයන් ප්රතිසේථාෙනය කළ පනාහැක - සේවයංක්රීයකරණය සෙ AI විසින් මිනිසා වරක් ඉටු කළ කුසලතා
සමූෙයක් අත්පත් කර ගන්නා බැවින්, තාක්ෂණයට පෙසුහවන් ප්රතිසේථාපනය කිරීමට හෙෝ ප්රගුණ කරගැනීමට හනාෙැකි
කුසලතා වලින් සන්නද්දධ වීමට කාලය පැමිණ ඇත. සිසුන්ට එකම නයායන් උගන්වන සම්ප්රදායික අධයාපන වැඩසටෙන්

හමන් හනාව, මෘදු කුසලතා සෑම පුද්දගලහයකුහේම අත්දැකීම් සෙ අදෙසේ අනුව හවනසේ හවයි. එක් පුද්දගලහයක් හෙෝ
ආයතනයක් ගැටලුවක් විසඳන ආකාරය හවනත් හකහනකුහේ ප්රහේශයට වඩා හබහෙවින් හවනසේ විය ෙැකි නමුත් ඔවුන්
හදහදනාම තම තමන්හේ ක්රමවලින් සාර්ථක ප්රතිඵල ලබා ගත ෙැකිය. එවැනි සුවිහශේෂී ෙැකියාවන් තාක්ෂණයට ග්රෙණය කර
ගැනීම අසීරු වන අතර, අවම වශහයන් නුදුරු අනාගතහේ ී ක්රමහල්ඛ්ගත කළ ෙැකි හපාදු රටාවක් ඒවා සුව හනාමැති නිසා
එවන් කුසලතාවලට ඉෙළ ඉල්ලුමක් ඇති වනු ඇත.
මෘදු කුසලතා රැකියා කිහිෙයකට අොල විය හැකිය - මෘදු කුසලතා වලට තාක්ෂණික හෙෝ රැකියා පදනමක් හනාමැති ඒවා වන
නිසා ඔබ යන ඕනෑම රැකියාවකට වැදගත් හේ. බාහිර හවනසේකම් වලට අනුවර්තනය වීම වැදගත් වන හේගහයන් හවනසේ වන
හලාවක් සඳො හොඳින් සූදානම් වීමට හසේවකයින්ට එවන් කුසලතා වැදගත් හේ.
මෘදු කුසලතා තාක්ෂණික කුසලතා ඔෙ මට්ටම් කිරීමට උෙකාරී පේ – උපාධි සෙ දෘඪ කුසලතාවන් (hardskills)
හසේවකයින්හේ කාර්ය සාධනය ඉෙළ නැංවීමට උපකාරී වන නමුත්, හසේවකයින්ට නිවැරදි මෘදු කුසලතා හනාමැති නම් වයාපෘති
ෙරිෙැටි ක්රියාත්මක කිරීමට හනාෙැකි විය ෙැකිය. උදාෙරණයක් වශහයන්, පාරිහභෝගිකහයකුට පැෙැදිලිව අවශය හද්ද අවහබෝධ
කර ීම, කාහලෝචිත හලස සන්නිහේදනය කිරීම, ක්රමහේද නිවැරදි කිරීම, කාර්යසාධනය සඳො බලපෑ ෙැකි ගැටලු ෙඳුනා
ගැනීමට යනාදියට දෘඪ කුසලතාවන්ට වඩා මෘදු කුසලතාවන් වැදගත් හේ. නිදසුනක් වශහයන්, පාරිහභෝගික අවශයතා හත්රුම්
ගැනීමට අවශය වයාපාර ඥානය මෘදුකාංග සංවර්ධකයින්ට (software developers) තිබිය යුු අතර, එමඟින්
පාරිහභෝගිකයන්ට වඩාත් ප්රහයෝජනවත් නිර්මාණ කිරීමට මෘදුකාංග සංවර්ධකයින්ට ෙැකි හේ.

එහසේ නම්, වර්ධනය කර ගැනීම හකහරහි අවධානය හයාමු කළ
යුු හමම විහශේෂිත මෘදු කුසලතා හමානවාද?
ඉහළ සංජානන කුසලතා (higher cognitive skills) – විහේචනාත්මක චින්තනය, සංකීර්ණ ගැටලු විසඳීම, මානසික
නමයශීලීභාවය, ඔහරාත්ු ීහම් ෙැකියාව, නිර්මාණශීලිත්වය, ප්රතිභාව සෙ චිත්තහේගී බුද්දධිය වැනි කුසලතා හමයට ඇුළත්
ය. ගූගල් සෙ ඇහම්සන් වැනි හගෝලීය දැවැන්තයින් ද හමය පිළිගත් ආයතන අතර සිටියි. ඉහගනීම සෙ ගැටලු විසඳීම වැනි මෘදු
කුසලතා තිබීම සාර්ථක වෘත්තීය ජීවිතයක් සඳො ප්රධාන වන බව වසර ගණනාවක් තිසේහසේ ඔවුහු අවධාරණය කරති.
2030 වන විට නිර්මාණාත්මකභාවය, විහේචනාත්මක චින්තනය, තීරණ ගැනීම සෙ සංකීර්ණ හතාරුරු සැකසීම වැනි උසසේ
සංජානන කුසලතාවන් සඳො වන ඉල්ලුම ඇමරිකා එක්සත් ජනපදහේ 19% කින් සෙ යුහරෝපහේ 14% කින් වර්ධනය වනු
ඇතැයි අහප්ක්ෂා හකහර්. – McKinsey
අන්තර් පුද්ධගල කුසලතා – සංහේදනය, විශේවාසය ඇති කිරීම, සබඳතා වර්ධනය කර ගැනීම, කණ්ඩායම් වැඩ කිරීහම්
සඵලතාවය හමන්ම කාල කළමනාකරණය වැනි සමාජීය ො චිත්තහේගී කුසලතා හමයට ඇුළත් ය.
2016 සෙ 2030 අතර කාලය ුළ සමාජීය ො චිත්තහේගී කුසලතා සඳො වන ඉල්ලුම එක්සත් ජනපදහේ 26% කින් සෙ
යුහරෝපහේ 22% කින් වර්ධනය වනු ඇතැයි අහප්ක්ෂා හකහර්. - McKinsey
සේවයං නායකත්ව කුසලතා – හමයට සේවයං දැනුවත්භාවය, සේවයං කළමනාකරණය, විචක්ෂණභාවය, වයවසායකත්වය සෙ
ඉලක්ක සපුරා ගැනීම ඇුළත් හේ. විගස අලුත් තත්ත්වයන්ට මුහුණ ීහම් ෙැකියාව ඇති සමාගම් ුළ එහි සෑම තලයකම
ධනාත්මක හවනසේකම් ඇති කිරීමට කැපවී සිටින නායකයින් බහුලය. නිරන්තරහයන් අසේථාවර වාතාවරණයක් ුළ, පිරිසේ
සමූෙයකට බලපෑම් කර එක් දිශාවකට හයාමු කිරීහම් කුසලතා ඇති පුද්දගලයින්ට ඉෙළ ඉල්ලුමක් ඇත. එයට හෙේුව නම්,
දිහනන් දින හවනසේ වන හමම රැකියා හලෝකහේ නායකයින්ට අනාගතය ගැන නැවත සිතමින්, වර්ධන බලකාය නව වර්ධන
ඉලක්ක හවත හයාමු කරවීමටත්, තම හසේවකයන් වැඩිදියුණු කිරීමට/නැවත පණ ගැන්වීමටත් අවශයතාවක් තිබීම ය.

ධනාත්මක හවනසේකම් ඇති කිරීමට කැපවී සිටින නායකයින්හගන් 83% ක් හේගවත් හවනසේකම් ඇතිවන තත්වයන් ුල
සාර්ථකත්වයක් ලබයි. ධනාත්මක හවනසේකම් ඇති කිරීමට කැපවී හනාසිටින නායකයින්හගන් 51% ක් හමවැනි තත්වයන් ුල
සාර්ථකත්වයක් ලබති. දැක්ම සෙ දිශාව ’හවනත් ඕනෑම සාධකයකට වඩා ප්රතිලාභ සාක්ෂාත් කර ගැනීහම්ී ුන් ෙතර
ගුණයකින් වැඩි බලපෑමක් ඇති කරයි.

හසේවා හයෝජකයන් මෘදු කුසලතාවන් ප්රමාණනය කිරීම සෙ
මැනීම සිදු කළ යුුය
දෘඪ නිපුණතා තක්හසේරු කිරීම් ඔප් නැංවීම සඳො මෘදු කුසලතා ද මැනිය ෙැකි තක්හසේරු ක්රමයක් ෙඳුන්වා දිය යුුය. එවැනි
නිපුණතා තවදුරටත් වර්ධනය කිරීම දිරිගැන්වීම සඳො හසේවාහයෝජකයින් විහේචනාත්මක චින්තනය, සන්නිහේදනය,
සෙහයෝගීතාවය සෙ දක්ෂතාවය වැනි මෘදු කුසලතා පිළිබඳව තම ශ්රම බලකායට අධයාපනය, පුහුණුව සෙ ීමනා පිරිනැමීහම්
නව ක්රම හසවිය යුුය.

සේවයංක්රීයකරණය රැකියා හවළඳහපාළ හවනසේ කරන සමයක කුසලතා වෘත්තිකයන්හගන් සෙ බඳවා ගැනීහම්
කළමනාකරුවන්හගන් 92% ක් එකඟ වන්හන් ශක්තිමත් මෘදු කුසලතා ඇති රැකියා අහප්ක්ෂකයින් වැඩි වැඩිහයන් බඳවා
ගැනීම වැදගත් වන බවයි. ඇත්ත වශහයන්ම, 89% ක් පැවසුහේ හනාසැලකිලිමත්ව බඳවා ගත් අය හබාහොමයකහේ මෘදු
කුසලතා දුර්වල බවයි.- LinkedIn 2019 Global Talent Trends වාර්තාව
මූලාශ්ර
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https://www.personneltoday.com/hr/why-soft-skills-becoming-important-business/
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