2021 செப்டம் பர் 30 ஆம் திகதி

நாளைய திறன்களைக் கட்டிசயழுப்புதல்
எதிர்காலத்தில் ப ாருத்தமானதாக இருக் க, ஊழியர்களுக்கு ஒரு புதிய பதாகுதித்
திறன்கள் ததவை என்று கணிக்க ் ட்டுள் ளது, ஆனால் அவை எவைபயன
உங் களுக் குத் பதரியுமா?

சகாவிட்

-19

சதாழில்

மறுதலிப்பதற் கு

உலகத்ளத

எந் தப்

மாற் றியளமத்துை் ைது

பிரதிவாதமும்

இல் ளல.

எனும்

விளரவாக

உண்ளமளய

மாற் றியளமத்து

முன் னனறுபவர்கைால் சநருக்கடியின் விளைவுகளை நன் கு குளறக்க முடிந்தது, அனத
னநரத்தில்

சகாவிட்டிற் கு முந்ளதய காலம்

திரும் பும்

வளர

காத்திருந்தவர்கை் ,

னபான் ற இயல் பு நிளலக்கு நிளலளம

நீ ண்டகால

எதிர்பார்ப்பின்

மூலம்

அதிக

வியாபாரத்ளத இழந்தனர்.

ஒரு காலத்தில் எதிர்பார்க்கப் பட்ட நிறுவன
விரைவியக்கம் இன் று வணிகங் கை் சதாடர்ந்து
நிளலத்திருப் பதற் கு அவசியமானசதான் றாகும் .

சீ (C) – அளறத்சதாகுதி

நிர்வாகிகைில் 92% ஆனனார் நிறுவன விரைவியக்கமானது

வணிக சவற் றிக்கு முக்கியமானது என் று நம் புகிறார்கை் , ஆனால் 27% ஆனனார்
மட்டுனம தங் களை மிகவும் விரைவியக்கமானவை்களாகக்
கருதுகின் றனர். செயல் திட்ட முகாளமத்துவ நிறுவனம் (PMI) மற் றும் ஃனபார்ப்ஸ் இன் ளெட்ஸ் (Forbes
Insights)

ஒரு தகவளமப் பு ஊழியர்பளடயானது,

ஒரு

விரைவியக்கமான நிறுவனத்தின் அடிப் பளடக்
கூறாகும் .
ஆனால்
ஒரு
தகவளமப் பு
ஊழியர்பளடயிளன உருவாக்க என் ன திறன் கை்
னதளவ?
ஒரு தகவளமப்பு ஊழியர்பளடயானது திறன் கைின் சதாகுப்ளபக் சகாண்டிருக்கும் ,
இது

தற் னபாளதய

சதாற் றுனநாளய

தாண்டி

வைரவும் ,

பல் னவறு

இயல் புகைின்

அழுத்தங் களுக்கு மத்தியில் சநகிழ் ெசி
் யுடன் இருக்கவும் உதவும் . நாம் ஏன் அவ் வாறு
குறிப் பிடுகின் னறாம் என் பளத இங் கு விைக்குகின் னறாம் . ஒரு பணியாைர் செயல் படும்
சதாழில் துளறயானது,

முகங் ககாடுக்கும்

இடைின்

தளம் பலுக்கு
உள் ளாகலாம்
என் பதுடன்
பாதுகாக்கப்பட்டதாக
வளகப்படுத்தக்கூடிய

வரகயின்

இடரிலிருந்து
எந்த
ஒரு

அடிப்பரடயில்
முழுரமயாகப்
சதாழிற் துளறயும்

இல் ளலகயனலாம் .

தீவிரமான

சபௌதிக

சதாடர்பு

னதளவப்படும் ,

ஆனால்

சதாற் றுனநாயால்

வித்தியாெமாக பாதிக்கப்பட்டுை் ை இரண்டு ளகத்சதாழில் கைாகிய பிரயாணம் மற் றும்
சபாழுதுனபாக்கு எதிர் சுகாதாரப் பராமரிப்பு ஆகியன பற் றி னநாக்குனவாம் . சகாவிட் 19

ஆனது,

சதாளலதூரத்திலிருந் து

பணியாற் றி

அனத

அைவிலான

சவைியீட்ளட

உருவாக்க முடிந்த சதாழில் களை மட்டுனம சபரிதும் விட்டுளவத்துை் ைது. ஒரு விமான
நிளலயத்தில் , ஒரு திளரயரங் கில் , ன
கூட்டத்திற் கிரடயய

கசல் ல

சபாழுதுனபாக்குத்துளறயும்

ாட்டல் கை்

மக்கை்

சபருமைவில்

மற் றும்

பயப்படுவதால் ,

உணவகங் கைில்

சனக்

பிரயாணத்துளறயும்

பாதிக்கப்பட்டுை் ைது,

ஏசனனில்

இதில்

மக்கை் அனுபவத்திற் கு பணம் செலுத்துகின் றனர், னமலும் இதுனபான் ற ெலுளககளை
சதாளலவிலிருந்து அனுபவிக்க முடியாது. ஆனால் , மறுபுறம் , மருத்துவம்

மற் றும்

னநாயாைிகளுக்கிளடனய சபௌதிக சதாடர்பு, உடல் னொதளன, சிறப்பு இயந்திரங் கைின்
பயன் பாடு,

மற் றும்

செவிலியர்கை்

மற் றும்

சதாழில் நுட்ப

ஆகியன னதளவப்படும் சுகாதாரப் பராமரிப்புத்துளறயானது,

வல் லுநர்கைின்

உதவி

சுகாதாரப் பராமரிப்பு

வல் லுநர்கைின் சதாடர்ெ்சியான ஆதரவிளன சவைிவாரியாக னவண்டும் தன் ளமயுடன்
கூடிய ஒரு வைர்ெ்சி னவகத்ளத அனுபவித்துை் ைது.
எனனவ, சுகாதாரப் பராமரிப்பு, டிஜிட்டல் மற் றும் உை் ைடக்க ெந்ளதப்படுத்தல் , நிதி
மற் றும் தகவல் சதாழில் நுட்பம் சதாடர்பான துளறகை் னபான் ற சில துளறகை் சகாவிட்
இற் குப்
பிறகு உடனடித் னதளவயுை் ை
சில சதாழிற்
பாளதகைாக
இருக்க
விரும் பினாலும் ,

இந் நிளலளம

எதிர்காலத்தில்

மாற

முடியுமாளகயால் ,

இன் று

எஞ் சியிருக்கும் ளகத்சதாழில் கைில் மாத்திரம் தங் கியிருக்காது ஊழியர்கை் எதிர்கால
னதளவகளுக்காகத் தம் ளம மறுசீரளமத்துக் சகாை் வது வினவகமானதாகும் . ஒரு
உண்ளமயான தகவளமப்பு பணியாைர்,

தற் னபாளதய சதாற் றுனநாளய ெமாைிக்க

மட்டுனம தயாரானவராகவல் லாது, எந்த விதமான எதிர்கால அதிர்ெ்சிளயயும் தாங் க
தயாரானவராகவிருப் பார்.

எதிர்காலத்தில்

தயாராக

இருப்பதளனக்

உலகைாவிய சீ (C) – அளறத்சதாகுதி

கருத்திற் சகாண்டு,

மறுசீரளமப்பானது,

நிர்வாகிகைில் ~ 80% ஆனனாரினது,

ஒரு

கவளலயாகவும் முன் னுரிளமயாகவும் வைர்ந்துை் ைது - சமக்கின் ஸி கணக்சகடுப்பு
எனதை, ஒருைர் அபிவிருத்தி பெய் ய விரும் பும் 'புதிய திறன்'

ர ் புக் கள் யாவை?

சதாழில் நுட்பம்
முந்ளதய
சில
சதாழில்
பாத்திரங் களை நிரந்தரமாக இல் லாமற் செய் கின் றது.
தன் னியக்கம் , செயற் ளக நுண்ணறிவு (AI)
மற் றும்
னரானபா சதாழில் நுட்பம்
ஆகியன அதிக இடம்
பிடித்துை் ைதால் , ளக மற் றும் உடல் திறன் கை் மற் றும்
அடிப்பளட
அறிவாற் றலுக்கான
குளறவளடந்து செல் லும் ……
ைாடிக்வகயாளர் தெவை மற் றும்

முன் அரங் கப்

னதளவ

ாத்திரங் கவள மாற் றுதல்

–

சதாடர்பற் ற
தன் ளமக்கான
விருப்பம்
பரவலாகிவிட்டதுடன்
கட்டளமப்பு
மாற் றங் களுக்கு வழிவகுத்துை் ைது. வாடிக்ளகயாைர்களுடன் சதாடர்பு சகாை் வது
னபான் ற பாத்திரங் கைில் நீ ண்ட கால மாற் றம் சதைிவாகத் சதரிகிறது, உதாரணமாக
சில் லளற விற் பளனயாைர்கை் மற் றும் வங் கிகைிலுை் ை காொைர்கை் . அதிகமாக
னநருக்கு னநர் ளகயாளுதல் ெம் பந்தப்பட்ட இந்த சதாழில் பாத்திரங் கை் இளணய
மூலமான நிகழ் நிளலக்கு நகர்ந்துை் ைன, சிறப்புெ் ெந்ளதகைில்

சுய- னொதளனக்

கூடங் களை இயக்குதலும் சதாடர்பு சகாை் வளதத் தவிர்க்க உதவுகின் றன. இத்தளகய
முன் னணி, சபரும் பாலும் குளறந்த ஊதிய னெளவப் பாத்திரங் கை்

முன் பு இருந் த

பாத்திரங் களுக்கு

உதாரணங் கைாகும் ,

அளவ

முன் பு

இருந்த

அைவில்

மீண்டும்

இருக்காது.

மக்கை் முதன் முளறயாக டிஜிட்டல் னெனல் களைப் பயன் படுத்துனவாரில் 75% ஆனனார்
நிளலளம

‘வழளமக்குத்’

திரும் பிய

பின் னரும்

இவற் ளறத்

சதாடர்ந்தும்

பயன் படுத்தவுை் ைதாகக் குறிப் பிட்டதாக ஒரு சமகின் ஸி கணக்சகடுப்பு கூறுகின் றது.
எனனவ, இன் ளறய எதிர்காலத்தில் உணவகங் கைில் கூட னரானபாக்கை் மக்களுக்கு
னெளவ செய் யும் மனித பணியாைர்கை் /பணியாைர்களுடன் சிறந்த உணவுனவளையில்
ஒரு ஆடம் பர னெளவயாக மட்டுனம இருக்கும் .

மீண்டும்

மீண்டும்

பெய் யும்

ணிகவள

மாற் றுதல் -

அடிப்பளட

அறிவாற் றல்

திறன் கை் , உடல் மூலமான மற் றும் ளக மூலமான னவளலகை் மற் றும் தரவு உை் ைடு
ீ ,
அடிப்பளட

அலுவலகப்

பணி,

நிருவாக

உதவியாைர்கை்

மற் றும்

புத்தக

பராமரிப்பாைர்கை் வகிக்கும் பாத்திரங் கை் மற் றும் சதாழிற் ொளல அளமப்புகை்
மற் றும் உற் பத்தி வெதிகைில் மீண்டும் மீண்டும் செய் யப்படும் பணிகை் தன் னியக்க
சரானபா சதாழில் நுட்பத்தின் மூலம் பிரதியீடு செய் யப்படும் .

2016-2030

காலப்பகுதியில் ,

அடிப்பளட

தரவு

உை் ைடு
ீ

மற் றும்

செயலாக்க

திறன் களுக்கான னதளவ அசமரிக்காவில் 19% இனாலும் மற் றும் ஐனராப்பாவில் 23%
இனாலும் குளறயும் என் று ஒரு சமகின் ஸி ஆய் வு சதரிவிக்கிறது.

...ஆனால் சதாழில் நுட்பம் மக்களுக்கு ஒரு புதிய
னவளல வாய் ப் புகைின் சதாகுதிளய, குறிப்பாக
சதாழில் நுட்பத்ளதத்
தத்சதடுப் பளத
எைிதாக்கும் திறன் களைத் திறக்கிறது
பதாழில் நுட் /டிஜிட்டல்

திறன்கள்

-

"மனிதனுக்குப்

பதிலாக

கதாழில் நுட்பம்

பயன் படுத்தப்படுமானால் , அது இப்னபாது அவனுக்கு மாற் றீடாக மாறியிருக்கும் " எனும்
கபான் கமாழி கூறுவது யபால் , சதாழில் நுட்பத்தின்

வைர்ெ்சியானது முன் பு இருந்த

னவளல வாய் ப்புகளை மூடும் னபாது, அது புதிய திறன் கைின் னதளவளய உருவாக்கும் .
செயற் ளக நுண்ணறிவு (AI) மற் றும் னரானபா சதாழில் நுட்பவியல் விளரவில் சபாதுவான

சதாழில் நுட்பமாகத்
உருவாக்குதல் ,

னதான் றுவதால் ,

அவற் ளற

வன் சபாருை்

இயக்குதல்

மற் றும்

மற் றும்

சமன் சபாருளை

கட்டுப்படுத்துதல் ,

சதாழில் நுட்ப

முறிவுகளைப் பராமரித்தல் மற் றும் ெரிசெய் தல் னபான் ற சதாழில் நுட்பங் களை பூர்த்தி
செய் யும் திறன் கை் ஆகியவற் ளற அபிவிருத்தி செய் வதில் சதாழிலாைர்கை் /
சதாழில் சகாை் னவார்
கவனம் செலுத்த னவண்டும் . இது டிஜிட்டல் ெரைத்தன் ளம
(அதாவது,

டிஜிட்டல்

கல் வியறிவு,

கற் றல் ,

ஒத்துளழப்பு

மற் றும்

சநறிமுளறகை் ),

சமன் சபாருை் பயன் பாடு மற் றும் னமம் பாடு (அதாவது தரவுப் பகுப்பாய் வு மற் றும்
புை் ைிவிவரங் கை் ,

நிரலாக்க

முளறளமகளைப்

மற் றும்

புரிந்துசகாை் ளுதல்

வழிமுளற

சிந்தளன)

மற் றும்

டிஜிட்டல்

(அதாவது ஸ்மார்ட் அளமப்புகை் ,

இளணய

பாதுகாப்பு, சதாழில் நுட்ப சமாழிசபயர்ப்பு) ஆகியவற் ளறத் னதளவப்படுத்தும் .
நுண்ணறிவுத் பதாழில் நுட் ங் களுடன் பெயற்
அத்தியாைசிய

தெவைகள்

-

அத்தியாவசிய

னெளவகைில்

குளறந்தபட்ெம்

நடுத்தர

கல் வி,

ட தைண்டிய புதிய திறன்பகாண்ட

சுகாதாரம்

சதாழில் நுட்பத்தின்

காலங் கைில் ,

வாழ் க்ளகளய னமம் படுத்த உதவும்

மற் றும்

அறிவியல்

ொத்தியமான

பாத்திரங் களை

னபான் ற

செல் வாக்கு,

மாற் றுவதற் கு

பதிலாக

ஒரு னமம் பட்ட பாத்திரமாக இருக்கும்

என் று

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மருத்துவர்கை் , ஆசிரியர்கை் மற் றும் விஞ் ஞானிகை் வகிக்கும்
தற் னபாளதய பாத்திரங் களை மாற் றுவளத விட, சுகாதாரப் பராமரிப்பு, கல் வி, STEM
(அறிவியல் ,

சதாழில் நுட்பம் ,

சபாறியியல்

மற் றும்

கணிதம் )

னபான் ற

முக்கியப்

பகுதிகைில் திறன் அளமப்புகை் மூலம் புத்திொலித்தனமான, பாதுகாப்பான மற் றும்
அதிக உற் பத்தித் திறன் சகாண்ட வாழ் க்ளகளய இயலெ் செய் வதற் கு சதாழில் நுட்ப
னமம் பாடுகை்

உதவும் .

சதாழில் நுட்பத்ளத
சதாழில் நுட்பங் கை்
னவண்டும் .

அக்சென் ெ்ெரின்

எனனவ,

இத்தளகய

இயக்க புதிய திறளம
பயன் படுத்தப்படுவதால்

(Accenture)

ெமீபத்திய

சதாழில்

வல் லுநர்கை்

அத்தளகய

னதளவ மற் றும் முன் னனற் ற மிக்க
வழக்கமான முளறகளை விட்டுவிட

ஆராய் ெ்சியின் படி

75%

ஆன

ஊழியர்கை்

நுண்ணறிவுத் சதாழில் நுட்பங் களுடன் பணிபுரிய புதிய திறன் களை வைர்த்துக்
சகாை் வது முக்கியம் என் று நம் புகிறார்கை் , ஆனால் இளத ஆதரிக்க 4% ஆன
நிறுவனங் கை் மட்டுனம
சீர்செய் கின் றன.

தங் கை்

பயிற் சி

வரவு

பணியிடத்தில்

சதாழில் நுட்பம்

செலவுத்

திட்டத்ளத

இடம்

கணிெமாக

பிடிப்பதால் ,

சமன் திறன் கைின்
முக்கியத்துவம்
சபருகி
வருகின் றது, ஏசனன் றால் அளவ தனித்துவமானளவ,
சதாழில் நுட்பத்தால்

மாற் ற

முடியாதளவ,

னவளலகளுக்கு இளடயில் மாற் றத்தக்களவ மற் றும்
ஒருவரிடம்
உை் ை
வன் திறன் களை
னமம் படுத்துகின் றன.

"87% ஆன நிறுவனங் கை் திறன் இளடசவைிகளை அனுபவிக்கின் றன அல் லது சில
வருடங் களுக்குை்
சதாழிற்

அவற் ளற

ெந்ளதயானது

எதிர்பார்க்கின் றன,

பாரம் பரிய

திறன் களை

செய் வதற் குத்
சதாழில் சகாை் னபாரிடமிருந்து
உருவாக்கியுை் ைது - சமகின் ஸி

னமலும்
"சமன் ”

ஒரு

இந் த

சகாந்தைிப்பான

"திறன் கைால் ”

புதிய

பதிலீடு

விருப்பத்ளத

பமன்திறன்கவள பதாழில் நுட் த்தால் மாற் ற முடியாது - தன் னியக்கம் மற் றும்
செயற் ளக
திறன் கைின்

நுண்ணறிவு

(AI)

சதாகுப்ளப

ஒரு

காலத்தில்

மனிதனால்

எடுத்துக்சகாை் வதால் ,

நிளறனவற் றப்பட்ட

சதாழில் நுட்பத்தினால்

எைிதில்

பதிலீடு செய் யனவா அல் லது னதர்ெ்சி சபறனவா முடியாத திறன் களை வைர்க்க
னவண்டிய னநரம் இதுவாகும் . மாணவர்களுக்கு ஒனர னகாட்பாடுகளைக் கற் பிக்கும்
முளறயான கல் வித் திட்டங் களைப் னபாலல் லாமல் , சமன் திறன் கை் தனித்துவமானளவ,
ஏசனனில் அளவ ஒரு நபரின் சொந்த அனுபவங் கை் மற் றும் பார்ளவகைின்
அடிப்பளடயில் னவறுபடுகின் றன. ஒருவர் எவ் வாறு ஒரு நிறுவனத்ளத வழிநடத்துகிறார்
அல் லது
ஒரு
பிரெ்சிளனளய
தீர்க்கிறார்
என் பது
மற் சறாருவரின்
அணுகுமுளறயிலிருந் து மிகவும் வித்தியாெமாக இருக்கலாம் , அனத னநரத்தில் அவர்கை்
இருவரும்

சவவ் னவறு

வழிகைில்

சவற் றிளய

உருவாக்கலாம் .

இதுனபான் ற

தனித்துவமான திறன் களை சதாழில் நுட்பம் புரிந்துசகாை் வது கடினம் , ஏசனன் றால்
அளவ குளறந்தபட்ெம் எதிர்காலத்தில் திட்டமிட ஒரு சபாதுவான முளறசயான் று
காணப்படாததுடன் அதிக னதளவயுளடயதாக இருக்கும் .

பமன்திறன்கள் மாற் றத்தக்கவை மற் றும் ப ாருத்தமான ஒன்வற வைத்திருங் கள் சமன் திறன் கை் அதிக மக்கை் ொர்ந்தளவயாக இருப்பதாலும் சதாழில் நுட்பம் மற் றும்
சதாழிலுக்குரியதாகவும் இல் லாதிருப்பதால் ,
முழுவதும்

சதாழில் கை் மற் றும் சதாழில் துளறகை்

அவற் ளற மாற் றக்கூடியதாகவிருக்கும்

. அளவ விளரவாக மாறிவரும்

நிலப்பரப்பிற் கு நன் கு தயாராக இருப்பதற் குத் சதாழிலாைர்களுக்கு உதவுகின் றன,
அங் கு சவைிப்புற மாற் றங் களுக்கு ஏற் ப மாற் றுவது முக்கியமாகும் .
பதாழில் நுட்
திறன்கவள தமம் டுத்துைதற் கு பமன்திறன்கள் உதவுகின்றன கல் விப் பட்டங் கை் மற் றும் வன் திறன் கை் ஊழியர்கைின் செயல் திறளன ஊக்குவிக்க
உதவும் அனத னவளையில் , ஊழியர்களுக்கு ெரியான சமன் திறன் கை் இல் ளலசயன் றால்
திட்ட செயல் படுத்தல் இன் னும் னதால் வியளடயும் . உதாரணமாக, ஒரு வாடிக்ளகயாைர்
சதைிவாக என் ன விரும் புகிறார் என் பளதப் புரிந்துசகாை் வது, ெரியான னநரத்தில்
சதாடர்பு அல் லது பாடத் திருத்தம் ஆகியவற் றில் செயல் திறன் வழங் களலப் சபரிதும்
பாதிக்கும்
சிக்கல் களை
அளடயாைம்
காண்பதில்
வன் திறன் களை
விட
சமன் திறன் கனை

அதிக

செல் வாக்குெ்

செலுத்துகின் றன.

உதாரணமாக,

வாடிக்ளகயாைர்கை் எளதெ் ொதிக்க விரும் புகிறார்கை் என் பளதப் புரிந்துசகாை் ை
சமன் சபாருை்
உருவாக்குநர்கை்
வணிக
புத்திொலித்தனத்ளதக்
சகாண்டிருக்க
னவண்டும் .

எனனவ,

இந்த

குறிப் பிட்ட

சமன்திறன் கைில்

எவற் ளற வைர்ப்பதில் ஒருவர் கவனம் செலுத்த
னவண்டும் ?
அதிக

அறிைாற் றல்

திறன்கள் -இதில்

விமர்ென

சிந்தளன,

சிக்கலான

பிரெ்சிளனகளைத் தீர்க்கும் திறன் , மன சநகிழ் வுத்தன் ளம, மீசைழுதல் , ஆக்கத்திறன் ,
அெல் மற் றும் உணர்வுபூர்வமான நுண்ணறிவு னபான் ற திறன் கை் அடங் கும் . கூகுை்
மற் றும் அனமனொன் னபான் ற உலகைாவிய நிறுவனங் களும் இளத அங் கீகரித்த
நிறுவனங் கைாகும் . பல ஆண்டுகைாக, கற் றல் திறன் மற் றும் பிரெ்சிளன தீர்க்கும்
திறன் னபான் ற சமன் திறன் களைக் சகாண்டிருப்பது அவர்களுடன் சவற் றிகரமான
சதாழில்
வாழ் க்ளகக்கு
முக்கியமானதாகும்
என் பளத
அவர்கை்
வலியுறுத்தி
வருகின் றனர்.

பளடப்பாற் றல் , விமர்ென சிந்தளன, தீர்மானசமடுத்தல் மற் றும் சிக்கலான தகவல்
செயலாக்கம் னபான் ற உயர் அறிவாற் றல் திறன் களுக்கான னதளவ 2030 ஆம் ஆண்டில்
அசமரிக்காவில் 19% ஆகவும’ ஐனராப்பாவில் 14% ஆகவும் இன் ளறய கணிெமான
தைங் கைில் இருந் து வைரும் என் று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது - சமகின் ஸி
ந ர்களுக் கிவடயிலான

திறன்கள்

-

இதில்

மற் றவருரடய

உள் ளத்ரதப்

புைிந்துககாள் ளல் , நம் பிக்ளகளயத் தூண்டுதல் , உறவுகளை வைர்த்தல் , குழுப்பணி
செயல் திறன் மற் றும்
திறன் கை் அடங் கும் .

னநர

முகாளமத்துவம்

னபான் ற

ெமூக

மற் றும்

உணர்ெ்சித்

2016 மற் றும் 2030 க்கு இளடயில் ெமூக மற் றும் உணர்ெ்சி திறன் களுக்கான னதளவ
அசமரிக்காவில்

26% ஆகவும்

ஐனராப்பாவில்

22% ஆகவும்

அதிகரிக்கும்

என் று

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது – சமகின் ஸி
சுய

தவலவமத்துை

திறன்கள் -

இது

சுய

விழிப் புணர்வு,

சுய

முகாளமத்துவம் ,

புத்திொலித்தனம் , சதாழில் முளனவு மற் றும் இலக்குகளை அளடதல் ஆகியவற் ளற
உை் ைடக்கியது. உண்ளமயினலனய விரைவியக்கம் ககாண்ட நிறுவனங் கை் தங் கை்
நிறுவனத்தின்
அளனத்து மட்டங் கைிலும்
மாறுவதற் கு அதிக தளலவர்களைக்
சகாண்டுை் ைன.
செல் வாக்குெ்

சதாடர்ெ்சியான
செலுத்தி

சகாந் தைிப்பான

அவர்களை

ஒரு

சூழலில் ,

திளெயில்

ஒரு

வழிநடத்தும்

கூட்டத்தில்
திறளம

உை் ைவர்களுக்கு அதிக னதளவ இருக்கும் . ஏசனன் றால் , இந்த மாறிவரும் னவளல
உலகில் , தளலவர்கை் எதிர்காலத்ளத மறுபரிசீலளன செய் ய னவண்டும் , புதிய வைர்ெ்சி

இலக்குகளுக்கு பணியாைர்களை ளமயப் படுத்த
மக்களை னமம் படுத்துதல் /மீைளமத்தல் னவண்டும் .

னவண்டும்

மற் றும்

அவர்கைின்

51% ஆன அவர்கைின் ெகாக்களுடன் ஒப்பிடும் னபாது 83% ஆன மாற் றத் தளலவர்கைின்
பணியாைர்கை் விளரவான மாற் றத்தில் செழித்து வைருகிறார்கை் . சதாளலனநாக்கு
மற் றும் திளெ ஆகியன னவறு எந்த காரணிளயயும் விட நன் ளமகளை உணர்த்துவதில்
மூன் று முதல் நான் கு மடங் கு அதிக தாக்கத்ளத ஏற் படுத்துகின் றன.

சதாழில் சகாை் னவார்
அைவிடுவதற் கான வழிகளை
னவண்டும்

சமன் திறன் களை
அளடயாைம் காண

வன் திறன் களை
மதிப்பிடுவதற் கு
சமன் திறன் களை
அைவிடும்
அறிமுகப்படுத்தப்பட னவண்டும் . இத்தளகய திறன் கைின் னமம் பட்ட
ஊக்குவிப்பதற் காக,

சதாழில் சகாை் னவார்

தங் கை்

சிந்தளன,

மதிப்பீடுகை்
வைர்ெ்சிளய

தகவல்

சதாடர்பு,

ஒத்துளழப்பு மற் றும் புத்திொலித்தனம் னபான் ற சமன் திறன் களைப் பயிற் றுவித்தல் ,
பயிற் சி மற் றும் சவகுமதி அைிப்பதற் கான புதிய வழிகளைக் கண்டுபிடிக்க னவண்டும் .

தன் னியக்கமானது,

சதாழிற்

ெந்ளதளய

மாற் றும் னபாது,

ஆன

92%

திறளம

வல் லுநர்கை் மற் றும் பணியமர்த்தல் முகாளமயாைர்கை் வலுவான சமன் திறன் களைக்
சகாண்ட
னவட்பாைர்கை்
அதிக
முக்கியத்துவம்
வாய் ந் தவர்கை்
என் பளத
ஒப்புக்சகாை் கிறார்கை் . உண்ளமயில் , 89 வீதமானனார் னமாெமான பணியமர்த்தல் கை்
சபாதுவாக

னமாெமான

சமன் திறன் களைக்

சகாண்டிருப்பதாகக்

கூறியுை் ைனர்.

–

லிங் க்டின் (LinkedIn) 2019 உலகைாவிய திறளமப் னபாக்குகை் அறிக்ளக
உொத்துவணகள்
•
•
•
•
•
•
•
•

https://www.personneltoday.com/hr/why-soft-skills-becoming-important-business/
https://www.nationsencyclopedia.com/economies/Asia-and-the-Pacific/Sri-Lanka-OVERVIEWOF-ECONOMY.html#ixzz76S5fFXJF
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/defining-the-skillscitizens-will-need-in-the-future-world-of-work
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/grabbing-hold-of-thenew-future-of-work
https://www.pewresearch.org/internet/2021/02/18/experts-say-the-new-normal-in-2025-will-befar-more-tech-driven-presenting-more-big-challenges/
https://www.statista.com/statistics/728539/share-of-economic-sectors-in-the-gdp-in-sri-lanka/
https://www.themorning.lk/tech-skills-soft-skill-and-adaptability-the-post-covid-recipe-for-careersuccess/
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/whats-next-for-remote-work-ananalysis-of-2000-tasks-800-jobs-and-nine-countries

•
•
•

https://bankingblog.accenture.com/how-to-rewire-culture-workforce-and-organisation-for-trueagility
https://www.muchskills.com/blog/soft-skills-skills-of-the-future

https://bankingblog.accenture.com/how-to-rewire-culture-workforce-and-organisation-fortrue-agility

