وظائـف
الغـــــــد
بعض الوظائف ستختفي وغيرها سيظهر يف سياق االضطراب
املزدوج الذي يواجه العامل
سعدية زاهيدي

يأتي

تقرير مستقبل الوظائف  2020الصادر
عن املنتدى االقتصادي العاملي عند
منعطف حاسم بالنسبة لعامل العمل.
ويرسم هذا التقرير ،الذي وصل إىل
عدده الثالث ،صورة للوظائف واملهارات
املطلوبة يف املستقبل ،متتبعا يف ذلك وتيرة التغيير استنادا
إىل مسوح قادة األعمال واخلبراء االستراتيجيين يف جمال
املوارد البشرية من خمتلف أنحاء العامل .وهذا العام ،نهدف
إىل إلقاء الضوء على أثر االضطرابات املتعلقة باجلائحة كما
تبدو يف السياق األوسع الجتاهات التكنولوجيا على املدى
األطول .وفيما يلي خمسة أشياء من املهم أن تعرفها عن
استنتاجاتنا يف هذا الصدد.
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تغلب توجهات األتمتة على أوضاع القوى
العاملة بسرعة أكبر مما كان متوقعا ،حيث
سيتم إحالل  85مليون وظيفة يف اخلمس
سنوات القادمة .واألتمتة ،بالتوازي مع الركود الناجم عن
جائحة كوفيد ،19-تخلق سيناريو من «االضطراب املزدوج»
بالنسبة للعاملين .وسيؤدي اعتماد التكنولوجيا من جانب
الشركات إىل إحداث حتول يف املهام والوظائف واملهارات
مع حلول عام  .2025ويشير حوايل  %43من مؤسسات
األعمال التي غطتها املسوح أنها تتجه لتخفيض قوتها
العاملة بسبب دمج التكنولوجيا ،بينما يخطط  %41منها
للتوسع يف استخدام متعاقدين للقيام باألعمال القائمة على
مهام متخصصة ،وينوي  %34منها زيادة القوة العاملة
نتيجة لدمج التكنولوجيا .وبعد خمس سنوات من اآلن،
سيقسم أصحاب األعمال العمل بين العمالة البشرية واآلالت
بنسب متساوية تقريبا.

26

التمويل والتنمية | ديسمبر 2020

2

ستخلق ثورة الروبوت  97مليون وظيفة
جديدة .فمع تطور االقتصاد وأسواق الوظائف،
ستظهر أدوار جديدة يف اقتصاد العناية يف
جماالت التكنولوجيا (كالذكاء االصطناعي— )AIويف جماالت
العمل املعنية بخلق احملتوى (كإدارة وسائل التواصل
االجتماعي وكتابة احملتوى) .وتعكس املهن الناشئة
زيادة الطلب على وظائف االقتصاد األخضر؛ واألدوار
التي تتصدر اقتصاد البيانات والذكاء االصطناعي؛
واألدوار اجلديدة يف الهندسة واحلوسبة السحابية وتطوير
املنتجات .وتبرز الوظائف اجلديدة املتوقعة استمرار أهمية
التفاعل اإلنساين يف االقتصاد اجلديد من خالل األدوار
التي تضطلع بها العمالة البشرية يف اقتصاد العناية؛ ويف
التسويق واملبيعات وإنتاج احملتوى؛ ويف األدوار التي
تعتمد على القدرة على العمل مع أنواع خمتلفة من األفراد
ذوي اخللفيات اخملتلفة.
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ويف عام  ،2025سيكون الفكر التحليلي
واإلبداع واملرونة من أكثر املهارات التي
يشتد الطلب عليها .فأصحاب العمل يرون
أن التفكير النقدي والتحليل وحل املشكالت ستكتسب أهمية
متزايدة يف السنوات القادمة ،بالرغم من وجودها بصفة
مستمرة يف املسوح السابقة .أما املهارات اجلديدة التي تظهر
هذا العام فهي مهارات إدارة الذات ،كالتعلم النشط ،والقدرة
على الصمود ،وحتمل الضغوط ،واملرونة .وقد أتاحت لنا
البيانات املتاحة من خالل شراكاتنا املعنية باملقاييس مع
كل من  LinkedInو Courseraأن نتتبع بدرجة غير مسبوقة
من التفصيل الدقيق أنواع املهارات املتخصصة الالزمة
لوظائف الغد.

مستقبل الوظائف والفرص
«الداخلون» و«اخلارجون»

سيرتفع الطلب على بعض الوظائف على مدى السنوات اخلمس القادمة ،بينما سينكمش
بالنسبة لوظائف أخرى.

زيادة الطلب
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وستركز مؤسسات األعمال األكثر تنافسية
على حتديث مهارات العاملين فيها.
فبالنسبة للعاملين املرجح بقاؤهم يف أدوارهم
على مدار اخلمس سنوات القادمة ،سيحتاج نصفهم تقريبا
عملية إعادة تدريب تتعلق بمهاراتهم األساسية .ويخلص
املسح أيضا إىل أن القطاع العام يحتاج إىل تقديم دعم أقوى
ألنشطة تعليم املهارات اجلديدة ورفع املهارات القائمة لدى
العاملين املعرضين للتسريح أو املسرحين بالفعل .وتشير
التقارير الواردة من مؤسسات األعمال إىل أن  %21منها فقط
تستطيع حاليا استخدام األموال العامة لدعم موظفيها من
خالل مبادرات التدريب التحويلي .ويجب على القطاع العام
أن يوفر حوافز لالستثمار يف أسواق ووظائف املستقبل،
وإتاحة شبكات أمان اجتماعي أقوى للعاملين املسرحين
أثناء الفترة االنتقالية بين الوظائف ،ومباشرة التحسينات
التي تأخرت طويال يف نظم التعليم والتدريب.
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عمال البناء

ﲢﻮﻳﻞ اﻷوﻟﻮﻳﺎت

ﻳﻘــﻮل أﺻﺤــﺎب اﻷﻋﻤــﺎل إن ﻫﻨــﺎك ﺗﻄــﻮرا ﰲ اﻷﻫﻤﻴــﺔ اﻟﻨﺴــﺒﻴﺔ �ﻤﻮﻋــﺎت اﳌﻬــﺎرات ،ﺣﻴــﺚ ﺗﺮﺗﻔــﻊ ﻗﻴﻤــﺔ
ﺑﻌﻀﻬﺎ وﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ.
اﻟﺘﻔﻜﻴــﺮ اﻟﻨﻘــﺪي واﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ اﻟﻨﻘــﺪي

ﺣﻞ اﳌﺸــﻜﻼت
إدارة اﻟﺬات

اﻟﻌﻤــﻞ ﻣــﻊ اﻟﻨﺎس
إدارة اﻷﻧﺸــﻄﺔ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺸــﺄﻧﻬﺎ
اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫــﺎ
اﳌﻌﺎرف اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ
اﻟﻘــﺪرات اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
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الرسم التوضيحيISTOCK\ NATALYABUROVA :

سعدية زاهيدي هي عضو منتدب يف «املنتدى االقتصادي
العاملي» ورئيس «مركز االقتصاد واجملتمع اجلديدين» التابع له.

Zahidi, 10/26/20
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وسيظل العمل من ُبعد واقعا مستمرا .فمن
املرجح أن يسارع حوايل  %84من أصحاب
األعمال باعتماد التحول الرقمي يف إجراءات
العمل ،بما يف ذلك التوسع بدرجة كبيرة يف العمل من ُبعد.
ويقول أصحاب األعمال إنه من الوارد أن يقوموا بتحويل
حوايل  %44من العاملين إىل أسلوب العمل من ُبعد .غير أن
 %78من قادة األعمال يتوقعون بعض األثر السلبي على
إنتاجية العاملين ،كما أن كثيرا من مؤسسات األعمال تتخذ
خطوات ملساعدة موظفيها على التكيف.

موظفو إدخال البيانات

ﺻﻔﺮ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﰲ اﳌﺴﺢ٪ ،
ﻣﺘﺰاﻳﺪة

ﻣﺴﺘﻘﺮة

ﻣﺘﺮاﺟﻌﺔ

اﳌﺼﺪر :ﻣﺴﺢ .Future of Jobs Survey 2020, World Economic Forum
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