
1
الفصل 

مفاتيح النجاح يف الجامعة 

Keys To University Success



16

أهداف الفصل
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تحدد أهم مفاتيح ومهارات النجاح يف الجامعة.   - 3

تقيّم طلبة جامعتك يف ضوء مهارات النجاح يف الجامعة.  - 4

تعظم استفادتك من املنظومة اإللكرتونية لكليتك.  - 5

تتعرف كيفية اختيار مقرراتك، وتحقق أهدافك خاصة يف السنة األوىل.  - 6

ترشح كيف تصغي لآلخرين وتأخذ مذكراتك.  - 7

تستنتج كيفية القراءة اإلبداعية.  - 8

تشارك يف املناقشات واألحاديث عىل نحو جيد.  - 9

10 - تزيد دافعيتك عىل نحو مستمر يف الدراسة.

11 - تستعد  لالمتحانات والتقييم النهايئ.

12 - تتعرف كيف تبحث عن وظيفة وأنت يف الجامعة.
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الفصل 

مفاتيح النجاح يف الجامعة 

Keys To University Success

Introduction :مقدمة

    يُعد التعليم الجامعي من أفضل أنواع االستثامر؛. إذ يعد االستثامر يف البرش هو هدف املجتمعات 

الذي يتحقق من خالل الجامعات والكليات واملعاهد العليا واملراكز البحثية. فالجامعة مسؤولة عن إعداد 

القوى البرشية وتأهيلها مبهارات املستقبل لتلبية احتياجات التنمية ومتطلبات الوظائف العامة واملهن 

املتخصصة يف كافة املجاالت االقتصادية واالجتامعية والعلمية وغريها. لذلك يحظى هذا التعليم يف الوقت 

الراهن باهتامم كبري من دول الوطن العريب ودول العامل أجمع؛ نتيجة دوره يف إعداد الخريجني الذين 

ميثلون القوى العاملة الالزمة لسوق العمل واإلنتاج والنهوض مبستوى معيشة الفرد واملجتمع. 

للتعليم  واالستعداد  املستقبل  مهارات  تنمية  الجامعي يف  التعليم  دور  إىل  اإلشارة  أهمية  وتجدر 

التعليم الجامعي أكرث  والتوظيف، ويف زيادة فرص العمل. فقد أسفرت نتائج الدراسات عن أن خريج 

قدرة عن غريه من خريجي مراحل التعليم قبل الجامعي عىل اكتساب املعارف، ومامرسة مهارات التفكري 

الناقد، وحل املشكالت، والتفكري اإلبداعي، وتطبيق املهارات التكنولوجية واملهنية الدقيقة يف التخصصات 

الجديدة التي يتطلبها املجتمع إضافة إىل تحقيق الرضا واألمن الوظيفي.     

وتعد قضية توظيف الخريجني وتأهيلهم من القضايا املهمة التي شغلت ومازالت تشغل اهتامم 

الجامعي  التعليم  املتزايد ملؤسسات  االنتشار  بعد  التعليمية، خاصة  السياسات  القرار ومخططي  ُصناع 

التعليم،  عىل  املتزايد  املجتمعي  الطلب  نتيجة  لها  املنتسبني  الطلبة  أعداد  وازدياد  والخاصة،  العامة 

باإلضافة إىل املنافسة الشديدة يف ظل التنوع الكبري يف أمناط التعليم، وطلب أنواع معينة من الوظائف 

والتخصصات وانحسار أخرى، وفتح الحدود بني دول العامل. 

ويتناول هذا الفصل دور مؤسسات التعليم العايل أو الجامعة يف املجتمع، والتحديات التي تواجهها 

يف القرن الحادي والعرشين، واملفاتيح الرئيسة للنجاح يف الجامعة مبا تتضمنه من مهارات أساسية الزمة 

اللبنات  النجاح عىل  الدراسة. وتركز مفاتيح ومهارات  أثناء  التحديات مع بيان كيفية تطبيقها  ملواجهة 

والتخطيط  أهدافه  وتحديد  الدراسية،  ملقرراته  الطالب  كاختيار  املستمر،  والتعلم  للدراسة،  األساسية 

لتحقيقها، وكيفية استذكار دروسه، وترويض ذاته، واإلصغاء النشط، وأخذ مذكرات من املادة املسموعة 

1
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واالستعداد  والرقمية،  املطبوعة  املواد  وقراءة  الفعال،  والتحدث  املناقشة،  يف  واملشاركة  واملقروءة، 

قويًا  أساًسا  الطالب  يبني  حتى  وذلك  الدافعية؛  مستوى  عىل  واملحافظة  النهايئ،  والتقييم  لالمتحانات 

لتطبيق مهارات املستقبل يف حياته، فاملوظف الناجح غالبًا كان طالبًا ناجًحا.

     University & Society  دور الجامعة يف املجتمع

وأعراف  أكادميية  وأنظمة  معني  تنظيمي  ذات هيكل  مستقلة  عايل  تعليم  مؤسسة  الجامعة هي 

وتقاليد محددة، تتمثل وظائفها الرئيسة يف: التعليم، والبحث العلمي، وخدمة املجتمع. وتتألف الجامعة 

من مجموعة من الكليات، تشمل كل كلية عدة أقسام ذات طبيعة علمية تخصصية، تقدم برامج أكادميية 

إىل وجود معاهد ووحدات  إضافة  للطلبة،  دقيقة، متنح مبوجبها درجات علمية  متنوعة يف تخصصات 

ومراكز يف الجامعة وكلياتها، تكون متخصصة ألغراض البحث العلمي أو التنمية املهنية املستدامة أو ألداء 

مهام معينة لخدمة املجتمع ومؤسساته. 

والجامعة مؤسسة اجتامعية طورها املجتمع لخدمته من أجل تكيف األفراد مع املتغريات املستقبلية 

الرسيعة يف عامل العلم والتكنولوجيا، ومع الحاجات الثقافية املتزايدة ووسائل االتصال الحديثة. واتصال 

املتغريات  تفرضه  أمرًا رضوريًا  أصبح  والخدمات  األنشطة  وتقديم مجموعة من  الجامعات مبجتمعاتها 

املعارصة. كام أن عضو هيئة التدريس يف الجامعة مطالب بدور حيوي يف تقديم الخدمات املجتمعية 

وتأهيل الطالب لوظائف املستقبل. وبصفة عامة، تستهدف الجامعة تحقيق عدة أدوار من بينها ما يأيت: 

توفري خربة تربوية ذات قيمة جوهرية وحقيقية يف ذاتها: 
يلتحق الطلبة بالجامعات والكليات لتعليم النظريات واملبادئ العلمية واكتساب سلوكات ومهارات 

معرفية وعقلية معينة. ومن بني ما يتضمن هذا الهدف:

تنمية عقل مدرب قادر عىل التفكري الناقد وتوظيف مهارات االستدالل واالستقاللية يف التفكري،  	-
وأن يكون له منظوره الفكري يف معالجة القضايا.

اكتساب املعرفة التي يحتاجها املثقف والنابعة من دراسة مجاالت املعرفة املختلفة والثقافات  	-
املتباينة والنظريات املعارصة املهمة يف اآلداب والعلوم.

الوجدانية  الجوانب  أهمية  تقدر  التي  املعارصة  الحياة  يواكب  متكامل  منو شخيص  تحقيق  	-
والخلقية واالجتامعية واإلبداعية للشخصية، وتؤكد عىل دورها مع الجوانب املعرفية يف تعليم 

وتربية مواطن املستقبل وكذلك التوظيف املستقبيل.

 .)Lifelong Learning(  ترسيخ قاعدة التعلم الذايت والتعلم مدى الحياة 	-
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 إعداد الطلبة إلنتاج املعرفة وتطبيقها ونرشها:
تبذل الجامعات جهوداً مستمرة يف تدريب وتأهيل الطلبة أثناء دراستهم الجامعية لتمكُِّنهم من 

اإلنساين، كام  الفكر  إىل رصيد  إضافة معرفة جديدة  قادرين عىل  البحثية، وتجعلهم  املهارات  اكتساب 

تسعى الجامعات إىل إظهار قدرة الطلبة يف البحث العلمي عن طريق جمع وتقويم املعلومات وعرضها 

بطريقة علمية يف إطار واضح املعامل، يربهن عىل قدرتهم عىل اتباع األساليب الصحيحة للبحث وإصدار 

األحكام النقدية التي تكشف عن مستوى إنتاجهم للمعرفة املتجددة. 

وتتزايد التنافسية داخل مؤسسات التعليم الجامعي عىل مستوى العامل حيال عملية تأهيل وإعداد 

الكوادر البحثية من أجل إنتاج املعرفة وامتالكها يف ظل الحاجة امللحة لبناء مجتمعات التعلم واملعرفة. 

وتُعد الجامعة من خالل كلياتها وأقسامها الطلبة يف التخصصات املختلفة من أجل نرش املعرفة وإنتاجها 

وتوظيفها وإدارتها بكفاءة، ويتم ذلك من خالل:

اكتساب األطر املفاهيمية والنظريات األساسية املعارصة والصيغ األساسية للمواد الدراسية. 	-

-	 اكتساب الطلبة للمعرفة العميقة لبعض موضوعات املواد الدراسية املتخصصة.

الطلبة ما تتضمنه من معارف يف  التخصصات، وتطبيق  التفضيالت الشخصية لبعض  -	 تنمية 
حياتهم.

-	 فهم منهجيات البحث العلمي وإجراءاته واختبار صدق الحقائق التي يتوصل الطالب إليها، 
واإلملام بالحدود األخالقية وطرائق تناول الشواهد والحجج.

والبحوث  الدراسات  طريق  عن  الجديدة  املعارف  إنتاج  ثم  أوالً،  املتاحة  املعرفة  اختبار   	-
واملرشوعات الصغرية.

استبصار بكيفية تغيري املعرفة وحل املشكالت يف ضوء طبيعة الفهم الحايل. 	-

-	 تنمية مهارات االتصال املالمئة لثقافات متعددة.

تنمية مهارات العمل الجامعي والعمل يف فريق. 	-

 اإلعداد ملهنة معينة:
الربمجة  الالزمة للمجتمع كمهن:  املتعددة  الذين يتخصصون يف املهن  الطلبة  الجامعة   تُعد   

اإللكرتونية والرقمنة، والتدريس، والطب، وإدارة األعامل، واملحاماة وغريها. ويتضمن هذا الهدف:

إليها  التوصل  يتم  التي  واملبادئ  العمليات  ومعرفة  النظرية  املعرفة  بني  التكامل  تحقيق  	-

وتطويرها من تحليل املامرسة العملية.
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اكتساب الخربة املشتقة من املعارف الخاصة مبوضوعات معينة ومن تطبيقها أو تفسريها يف  	-

سياقات واقعية.

تنمية املهارات والكفاءات التي تكتسب من خالل الخربة املبارشة بالسياقات املهنية والتغذية  	-

الراجعة لألداء من املامرسني املهرة.

أعضاء  املتوقعة من  العمل  زمالة  الشخصية وسبل  والخصائص  واالتجاهات  املعايري  اكتساب  	-

املهنة املقصودة.

فهم الدستور األخالقي واإلجراءات املتوقعة يف املهنة وإظهارها. 	-

فهم السياقات التنظيمية التي يحتمل أن يعمل فيها الفرد، والدور املتطور للمهنة يف املجتمع  	-

عامة.

القدرة عىل تأمل الفرد وتدبره ملامرسته، واستخدام التغذية الراجعة يف تقييم أدائه وإدارته،  	-

ولتحديد الفرد لحاجاته املهنية املستمرة.

 اإلعداد للتوظيف العام:

 أصبحت مؤسسات العمل ال تريد املزيد من املرشحني األكادمييني مثل ما كان يحدث يف الجيل 

متطلباتها  مع  والتكيف  الوظيفة  أداء  من  يتمكنون  الذين  األساسية  املهارات  ذوي  تريد  بل  السابق، 

واإلبداع فيها؛ لذلك تُكسب الجامعة الطلبة مهارات التوظيف العام. ويشتمل ذلك عىل: 

خربة مبارشة بالعمل يف مواقف متنوعة.  	-

تنمية القدرة عىل التأمل والتدبر والتعلم من الخربات العملية. 	-

من  كبرية  ملقادير  الرسيع  واالستيعاب  األرقام  مع  التعامل  تتضمن  عقلية  كفاءات  تنمية  	-

املعلومات وتحليل املسائل من منظورات متعددة.

تنمية مهارات االتصال مبا يف ذلك العرض الشفوي وكتابة التقارير. 	-

تنمية املهارات التقنية والرقمية مبا يف ذلك مهارات استخدام الربمجيات وتكنولوجيا االتصال  	-

واللغات األجنبية الالزمة للعمل.

تنمية الخصائص الشخصية املتمثلة يف: إدارة الفرد لدافعيته، وإدارة الوقت، والعمل دون رقابة  	-

مبارشة وكذلك القيادة واملبادأة وحب املغامرة.
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تنمية املهارات التطبيقية كالعمل يف فريق، وحل املشكالت وريادة األعامل، وتقويم املخاطر  	-

والعواقب.

فهم طبيعة التغيري واالستعداد للتكيف عىل نحو مناسب.  	-

يتضح من أدوار وأغراض الجامعة السابقة أنها تؤكد عىل أهمية التعليم والرتبية العامة أو األهداف 

املشرتكة لجميع الطلبة بغض النظر عن التخصص الدرايس ، وأهمية منو األداء الشامل للطالب والذي 

متثل  التي  واملهارية  واالجتامعية  والوجدانية  املعرفية  املجاالت  من  ومتفاعالً  متكامالً  نسيجاً  يتضمن 

بدورها جوهر االستعداد للتوظيف. 

وحتى يتكون االستعداد الفعيل لتوظيف الطلبة، نطرح تساؤالت عديدة منها: كيف تسهم الجامعة 

القابلية للتوظيف؟ هل الطلبة  أو الكلية يف تنمية مهارات املستقبل أو االستعداد الوظيفي للطلبة أو 

يتعلمون ما تدرسه الكلية لهم؟ هل تعادل معارف ومهارات طالب الجامعة ما يحصل عليه من درجات 

أو تقديرات؟ ما املعارف واملهارات التي تشكل األداء الوظيفي العام وينبغي تحقيقها لدى الطلبة؟

يريده  الذي  األكمل  الوجه  عىل  بدورها  الجامعة  تقوم  أن  التساؤالت  تلك  عن  اإلجابة  وتتطلب 

الوظيفي ومهارات املستقبل  لتنمية االستعداد  التعليم والتعلم  املجتمع من ناحية، واستخدام أساليب 

لدى الطلبة من ناحية أخرى، لذا ينادي القامئون عىل منظومة هذا التعليم برضورة استخدام املداخل 

التي تكفل إصالح التعليم والتقويم واالختبارات وأساليب انتقاء الخريجني ملهمة أو وظيفة معينة، والتي 

 )Outcomes Based Education  & من أهمها ما يسمى مبدخل  التعليم والتقويم املبني عىل النواتج

)assessment وهذا ما يتناوله هذا الكتاب الحًقا.

 University Education Challenges  تحديات التعليم الجامعي

نحن نعيش اليوم يف عامل دينامييك متغري ال يشء فيه ثابت أو دائم، عامل تسوده من ناحية ثورة 

تكنولوجية ومعلوماتية غري مسبوقة، ومن ناحية أخرى تسوده أزمات طاحنة وتحديات متنوعة: تعليمية، 

وبيئية، واقتصادية، واجتامعية، وثقافية، وعسكرية. ويعترب التعليم الجامعي هو أداة للدول العربية يف 

العلمي  التقدم  تنمية مهارات املستقبل وتحقيق  الراهن؛ ألنه من أهم ركائز  مواجهة تحديات العرص 

الجامعي مؤرًشا عىل  التعليم  يعد  للمجتمع. حيث  الرفاهية والرخاء  واالقتصادي واالجتامعي وتحقيق 

قدرة األمة يف توظيف التطبيقات العلمية ملا فيه صالح الفرد واملجتمع، وتعترب الجامعات مبثابة مؤسسات 

تتحمل  التي  والقيادات  املفكرة  والعقول  املدربة  البرشية  بالقوى  املجتمع  إلمداد  ومصدًرا  إنتاجية 

املسؤولية يف إدارة منظامت العمل وتشغيلها. 
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والدول العربية مطالبة اليوم أكرث من أي وقت مىض بتطوير مؤسسات التعليم الجامعي والتوسع يف 

إنشاء الجامعات والكليات املتخصصة وفًقا الحتياجات التنمية والتطورات العرصية. ولكن، يواجه التعليم 

الجامعي يف الوطن العريب تحديات عديدة كالعوملة، والتطور التكنولوجي املتسارع، واحتياجات سوق 

العمل املتجددة، وزيادة كثافة الطلبة نتيجة زيادة الطلب االجتامعي عىل التعليم، والتمويل، والحاجة 

إىل املوارد الالزمة لتحقيق األهداف املرجودة، وضعف مستوى خريجي التعليم العام امللتحق بالكليات، 

وظهور اتجاهات حديثة كتطبيق معايري ضامن الجودة واالعتامد للربامج التعليمية واملؤسسات يف ظل 

التنافسية املحلية والعاملية. وعىل نحو أكرث تفصيالً نتناول بعض هذه التحديات فيام يأيت:

Globalization  العوملة

أدت ثورة املعلومات واالتصاالت وانتشار التعلم اإللكرتوين أو الرقمي واالتفاقيات املنظمة للنشاط 

البرشي عىل املستوى الكوكبي إىل تزايد االعتامد املتبادل وتجاوز الحدود، بحيث أصبح العامل قرية كونية 

ال مكان فيها لالنعزال أو العزلة. ويتميز هذا الوضع بالفرص واملخاطر التي يجب أن تستعد الجامعة 

ملواجهتها. 

ويتطلب هذا التحدي من مؤسسات التعليم الجامعي تطوير نواتج التعلم والربامج األكادميية مبا 

املرجوة عىل  الطالب  مواصفات  يحقق  أن  الجامعي  التعليم  طالب  الدولية. وعىل  املعايري  مع  يتوافق 

املستويني الوطني والدويل، كأن ميارس الطالب ريادة األعامل ومهارات التفكري الناقد واتخاذ القرار، وأن 

يتعلم ذاتيًا، وأن يكون باحثًا متأمالً ملامرساته من أجل تجويدها وزيادة قدرته عىل التنافس يف سوق 

العمل الوطني والدويل. 

وقد لوحظ يف اآلونة األخرية تزايد أعداد الطلبة الدارسني يف بلدان غري بلدانهم، األمر الذي يتطلب 

تقييم مؤهالتهم لتحديد أي املستويات والربامج التعليمية التي يلتحقون بها ملواصلة دراستهم يف تلك 

البلدان. وهذا بدروه يتطلب االعرتاف أو االعتامد الدويل للمؤسسات التعليمية للتأكد من مدى أهلية 

خريجي هذه املؤسسات للعمل يف املؤسسات الدولية.

كام أنه يف إطار العوملة تسعى الجامعات جاهدة للحفاظ عىل الهوية الوطنية والقيم املجتمعية 

أمام التدفق الهائل للمعلومات واألفكار التي تعرب عن ثقافات وقيم أخرى من ناحية، ومن ناحية أخرى 

العمل عىل إقناع الطالب بأنه جزء من العامل أجمع، وعليه أن يكامل بذكاء بني محليته وكونه عضًوا يف 

عامل أصبح صغريًا جًدا. ويتطلب هذا أن يستهدف تعليم وتعلم الطالب الجمع بني املحلية والعاملية، وبني 

التقارب األرسي والتقارب املجتمعي والتقارب الدويل يف إطار الهوية الثقافية.
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وتواجه الدول النامية يف ظل العوملة تحديات تتعلق بتواجد جامعات أجنبية عاملية فيها، وظهور 

الجامعات االفرتاضية ذات التكلفة األقل، وانحسار الدعم الحكومي للتعليم، األمر الذي يزيد من حدة 

التنافس العاملي للجامعات الوطنية. 

وتخرتق آثار العوملة الحدود السياسية والجغرافية، وخاصة يف املجال الثقايف بعدة طرائق منها: أن 

ثقافة عضو هيئة التدريس الجامعي الذي درس يف الدول األجنبية وقد ال يكون متحمًسا للتدريس باللغة 

العربية، وثورة املعلومات واألخبار التي يبثها الغرب إىل الدول العربية عرب وسائل التواصل التكنولوجي، 

وندرة مصادر املعرفة الحديثة باللغة العربية. 

 ويف ضوء ذلك كله أصبحت الجامعة بحاجة إىل تعزيز قدرتها التنافسية من خالل تبنيها أساليب 

وأدوات فعالة يف تسويق برامجها وخدماتها للطلبة واملجتمع، واالتصال والتفاعل مع عمالئها وتقديم 

برامج وخدمات تواكب التطورات املعارصة ومتطلبات التوظيف الحديثة.

تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصال
 Information Communication Technology

نعيش اليوم عرص الثورة التكنولوجية الهائلة يف كافة مجاالت الحياة، أدت إىل ارتياد الفضاء وزيادة 

التواصل واالتصاالت بني األفراد ليس فقط عىل مستوى البلد الواحد، إمنا أيًضا عىل مستوى العامل بأكمله، 

كام أدت إىل تضاعف املعرفة عىل نحو متسارع وتبادل الخربات واالنفتاح عىل اآلخر والتفاعل معه من 

أدوات  مجرد  وليست  حياة  وسيلة  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  غدت  فقد  التعلم.  من  مزيد  أجل 

رفاهية مقترصة عىل مجال معني أو نخبة اجتامعية معينة.

وترتب عىل مسايرة تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصال عدة تحوالت كربى يف التعليم الجامعي، 

أبرزها ظهور أمناط جديدة للتعليم الجامعي، منها ما يسمى بالجامعات االفرتاضية القامئة عىل التعلم 

اإللكرتوين من بعد، والتي ال تضم مبنى أو حرًما جامعيًا لكنها تضم مجموعة من أعضاء هيئة التدريس 

يتواصلون مع الطلبة يف أماكنهم دون انتقالهم أو انتقال الطالب. 

والخربات  املعرفة  تبادل  األفراد   من  وغريهم  التدريس  هيئة  وعضو  الطالب  مبقدور  أصبح  وقد 

املعرفة  وبنوك  اإللكرتونية  واملكتبات  اإلنرتنت،  عرب  املتاحة  واملعارف  العلوم  يف  الجديد  عىل  واالطالع 

الرقمية التي يتعلم ويتفاعل معها الطالب، وكذلك االستفادة من تجارب الدول األخرى. 

وقد أدى هذا التحدي إىل اتساع دائرة  التنافس بني الجامعات يف تقديم الخدمة األجود واألقل كلفة 

بفضل تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصال. ويستلزم هذا إجراء تعديالت جوهرية يف نظم وأساليب 
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التعليم والتقويم الجامعي سواء يف تطوير الربامج أو تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس أو إدخال نظم 

التعلم اإللكرتوين التفاعلية وغري ذلك.

Financing التمويل
متويل التعليم الجامعي مهم يف تحقيق أهدافه املنشودة وإعداد الخريج الذي ميثل حجر الزاوية 

يف عملية التنمية الشاملة. حيث تزداد تكلفة تعليم الطالب يف مرحلة التعليم الجامعي مقارنة بتكلفته 

يف أي مرحلة تعليمية أخرى. ويزداد التمويل يف ضوء زيادة اإلقبال عىل التعليم الجامعي وأعداد الطلبة 

تكنولوجيا  واستخدام  التعليمية،  الربامج  وأداء  نوعية  بتحسني  املطالبة  ضوء  ويف  سنويًا،  له  املنتسبني 

التعليم ووسائل االتصاالت الحديثة، واقرتاح تخصصات وعلوم جديدة للدراسة، والبحث عن حلول غري 

تقليدية ملشكالت الفرد واملجتمع. وتواجه الجامعة تحديات كبرية يف الحصول عىل مصادر التمويل الالزم 

للتعليم يف مقابل محدودية املوارد املتاحة، وعليها أن تبحث عن أوجه للدعم والتمويل املستمر من أجل 

النهوض مبستوى الخريجني.

Nature of Work طبيعة العمل املتغرية
أصبحت طبيعة العمل متغرية يف ظل التحوالت اإللكرتونية والرقمية للمعرفة. ومن بني التحديات 

التي تواجهها الحكومات وأصحاب األعامل كيفية التعامل مع الطبيعة املتغرية للعمل الناجمة عن الثورة 

للعمل،  املتغرية  الطبيعة  الخريجني يف ظل هذه  إعداد  الجامعة تحديات يف  الرابعة. وتواجه  الصناعية 

إىل  بدوره  يؤدي  الذي  العمل  استقطاب سوق  الرقمية تسهم يف  التكنولوجيا  أن  البحوث  أظهرت  فقد 

استقطاب مامثل يف توزيع األجور وتفاوتها تفاوتًا أكرب مام كان عليه يف املايض. وقد حدثت زيادة كبرية 

يف أعداد العاملني يف الوظائف التي تتطلب مهارات عالية أو مهارات متدنية، بينام انخفض بصورة كبرية 

عدد الوظائف التي تتطلب مهارات متوسطة. باإلضافة إىل ذلك، ترسع التحوالت الجذرية التي تنجم 

عن التغريات التكنولوجية يف تقادم املهارات املوجودة لدى األفراد، حيث تشري معظم نتائج الدراسات 

إىل أن نصف مهارات الناس ستصبح قدمية يف غضون سنوات قليلة. لذلك، يجب عىل مؤسسات التوظيف 

إعادة تنظيم نفسها بشكل ميكنها من التطوير إذا كانت ال تريد البقاء بال مهارات. وسيكون من الرضوري 

االلتزام بتطوير مهارات قيادة العمل واملوظفني.

واألطراف  الحكومة  علی  یجب  الوضع،  هذا  يواجهون  الذين  واألفراد  العمل  أصحاب  وملساعدة 

مهارات  وتنمية  الطلبة  تأهيل  عىل  العمل  املجتمع  ومؤسسات  الجامعي  التعليم  كمؤسسات  املعنية 

املستقبل واستعدادهم للوظائف الجديدة ومسايرة التغيري والتكيف مع الطبيعة املتغرية للعمل واعتبار 




