التحول نحو االستثمار في رأس املال البشري

يســتعرض الكتــاب مجموعــة عديــدة مــن املفاهيــم التــي ترتبــط
بــدور و أهميــة التحــول نحــو االســتثمار فــي رأس املــال البشــري
أصــدر معهــد اإلدارة العامــة مؤخــراً كتاب «التحول نحو االســتثمار في راس المال البشــري» للدكتور محمد
بــن فايــل العريمــي عضــو الهيئــة العلميــة بمعهــد اإلدارة العامــة بســلطنة عمــان ويســتعرض الكتــاب
مجموعــة عديــدة مــن المفاهيــم التي ترتبط بدور و أهمية التحول نحو االســتثمار في رأس المال البشــري.
فقــد ثبــت فــي مــا ال يدعــوا للشــك أن العنصــر البشــري هــو المحــرك الرئيــس للتطــورات التي حدثت و ســوف
تحــدث فــي المســتقبل .فلقــد أدركــت البشــرية بــأن المــورد البشــري الــذي ال ينضــب هــو المنبــع والمحــرك
الــذي إذا مــا نضــب أي مــورد طبيعــي تحــرك المــورد البشــري للبحــث عــن مــورد طبيعــي آخــر .إن مــن يحــرك
عناصــر اإلنتــاج ويصنــع لهــا قيمــة اقتصاديــة هــو المــورد البشــري .وعندمــا أدركــت الــدول المتقدمــة
والمؤسســات الرائــدة هــذه الحقيقــة بــدأت بتكثيــف االســتثمار فــي رأس المــال البشــري ،وأصبــح المــورد
البشــري فــي مقدمــة مقايــس الثــروة ومكــون مؤثــر فــي تنافســية الــدول والمؤسســات .وانطلــق هــذا
التغيــر عندمــا بــدأ التحــول إلــى النظــر للعنصــر البشــري كمــورد اســتراتيجي وميــزة تنافســية مســتدامة.
إعداد
هدى بنت مبارك التمتمية
وتنبــع أهميــة الكتــاب وهدفــه مــن خــال تزايــد
اهتمــام املؤسســات (وكذلــك الــدول) باملعرفــة
الــذي قــاد إلــى التركيــز علــى تنميــة وتطويــر
رأس املــال البشــري باعتبــار أن مصــدر املعرفــة
ومنبعهــا هــم البشــر .ومنهــا زاد الوعــي بأهميــة
االســتثمار فــي املــورد البشــري .وأدى ظهــور
عوامــل عديــدة مثــل :التنافســية واالنفتــاح
االقتصــادي وظهــور االهتمــام بتحقيــق
متطلبــات العمــاء والتكتــات العامليــة
والثــورة التكنولوجيــة وتطــور عالــم االتصــاالت
و التقنيــة وغيرهــا إلــى حتفيــز املؤسســات علــى
االســتثمار فــي تنميــة رأس املــال البشــري ،بــل
و ظهــرت هنــاك حــروب للبحــث واســتقطاب
املواهــب والعقــول البشــرية املبتكــرة.
إن املؤسســات التــي تســعى إلــى االســتثمار
فــي تطويــر رأس مالهــا البشــري يجــب أن تدرك
وتعــي وتفهــم املعرفــة التــي حتيــط باملوضــوع.
وجتمــع تعاريــف مصطلــح «املعرفــة» علــى
ارتبــاط املفهــوم بثــاث كلمــات رديفــة وهــي:
اإلدراك والوعــي والفهــم .مــن هنــا تبــرز
أهميــة كتــاب «التحــول نحــو االســتثمار فــي
رأس املــال البشــري» فــي أنــه يقــدم للقــارئ
الكــرمي (وباألخــص متخــذ القــرار) املعرفــة
حــول مفهــوم رأس املــال البشــري ومــا يحيــط
بــه مــن مصطلحــات و عناصــر ومرتكــزات و
اســتراتيجيات ،وارتباطــه باملــوارد اآلخــر فــي
املؤسســة .ويهــدف مــن خــال تقــدمي هــذه
املعرفــة إلــى تعــزز الفهــم و االدراك لــدى
القــارئ العزيــز لتظهــر انعكاســاتها علــى
ســلوكه وقراراتــه نحــو تنميــة و تطويــر رأس
املــال البشــري فــي املؤسســة التــي يعمــل بهــا.
وينقســم الكتــاب إلــى ســتة فصــول رئيســية
حيــث يســلط الفصــل األول الضــوء علــى
مفهــوم وماهيــة رأس املــال الفكــري .حيــث
يتطــرق الفصــل إلــى مفهــوم رأس املــال الفكــري
باعتبــاره مجموعــة مــن املــوارد غيــر املاديــة
تســتثمرها املؤسســة اســتراتيجي ًا مــن أجــل
حتويــل املعرفــة لقيمــة اقتصاديــة مضافــة وميــزة
تنافســية مســتدامة .ويشــير الكتــاب فــي هــذا
الفصــل إلــى أن رأس املــال الفكــري يوجــد فــي
املؤسســة فــي ثالثــة مواقــع رئيســة ،وهــي:
أوال :األفراد العاملني في املؤسسة
وهــم يشــكلون املنبــع لــكل األفــكار واملقترحــات
التــي مــن شــأنها أن تضيــف للمؤسســة قيمــة
معنويــة وماديــة .فهــم املصــدر للحلــول التــي
تقــدم لتعالــج التحديــات التــي تواجههــا
املؤسســة ،وهــم املرجــع الــذي تعتمــد عليهــا
املؤسســة فــي اســتثمار الفــرص املتاحــة .ويعتبــر
الكثيــرون أن األفــراد فــي املؤسســة هــم رأس
املــال الفكــري احلقيقــي والــذي مــن خاللــه
تتشــكل باقــي مكونــات رأس املــال الفكــري.
ثانيا :نظام العمل الذي تتبعه املؤسسة
حيــث يخلــق النظــام الــذي تتبعــه املؤسســة

فــرص متميــزة لبنــاء وتبــادل ونقــل ونشــر
وتدفــق املعرفــة فــي املؤسســة .وتشــكل
املعرفــة  -كمــا أشــرنا ســابقا  -األداة
التــي يقــوم عليهــا مفهــوم رأس املــال
الفكــري .فاملؤسســة التــي تســتطيع
أن توجــد نظــام عمــل محفــز للمعرفــة،
ســتعزز مــن قــدرة املؤسســة علــى بنــاء
رأس مالهــا الفكــري.
ثالثــا :الشــركاء الذيــن تتعامــل معهــم
املؤسســة
يشــكل الشــركاء مصــدر مهــم لتطويــر
املعرفــة و بنــاء رأس مــال فكــري رائــد
وثــري .فهــم القــادرون علــى إعطــاء
أكبــر قــدر مــن املعلومــات عــن الفائــدة
احلقيقيــة للمنتجــات أو اخلدمــات
التــي تقدمهــا املؤسســة .والشــركاء
ال ينحصــرون فــي العمــاء فقــط بــل
يتعداهــم ليشــمل املنافســن أيضــا.
فاملؤسســة تســتفيد مــن املنافســن فــي
تطويــر قدراتهــا الفكريــة ،فهــي تســعى
دائمــا إلــى تقــدمي كل مــا يحقــق التفــوق
علــى منافســيها.
امــا الفصــل الثانــي وهــو بعنــوان رأس
املــال البشــري فيعــرض الرؤيــة املعاصــرة
للمــورد البشــري والتــي قامــت علــى
عــدد مــن املبــادئ ،أهمهــا النظــر إلــى
االنســان كمــورد نوعــي عبــارة عــن
قــدرات ومهــارات متطــورة وطاقــة فكريــة
متجــددة ومعــارف علميــة متناميــة.
وأن هــذا املــورد هــو مصــدر املؤسســة
لإلبــداع واالبتــكار والتجديــد ،وهــو
احملــرك الرئيــس الســتثمار املــوارد املاديــة
والتقنيــة املوجــودة فــي املؤسســة .وتنظــر
مؤسســات اليــوم إلــى املــورد البشــري
علــى أنــه طاقــة متجــددة لتحقيــق
اإلجنــاز والوصــول إلــى األهــداف وهــو
رافــد ملعاجلــة املشــكالت والتغلــب علــى
التحديــات واســتثمار الفــرص املتاحــة.
واعتبــرت الكثيــر مــن املؤسســات الرائــدة
العنصــر البشــري ،عامــا حاســما لدفــع
عجلــة التغييــر والتنميــة ،ومصــدرا لبناء
و تطويــر القــدرات التنافســية املســتدامة
للمؤسســة .ومــن ضمــن محــاور هــذا
الفصــل مكونــات رأس املــال البشــري.
حيــث أن املؤسســات تنطلــق فــي مســيرة
بنــاء وتطويــر رأس املــال البشــري مــن
إدراكهــا ملكوناتــه األساســية .ويجملهــا
املؤلــف فــي ســتة عناصــر رئيســة ،وهــي:
الصفــات واخلصائــص :وتشــملمجموعــة القيــم واالجتاهــات والصفــات
الفرديــة التــي حتــدد ســلوكياته وطــرق
تعاملــه مــع مــن حولــه فــي املؤسســة التــي
يعمــل بهــا.
املعــارف واملؤهــات :وهــي تشــملمجموعــة املعــارف املهنيــة والتقنيــة

والتكنولوجيــة والفنيــة والتخصصيــة
التــي تتناســب مــع بيئــة العمــل التــي
يعمــل بهــا العنصــر البشــري والتــي
اكتســبها مــن خــال التعلــم والتدريــب.
املهــارات :هــي مجموعــة املعــارف التــيأكتســبها الفــرد بالتدريــب و التطبيــق
واملمارســة ،والتــي تؤهلــه للقيــام
باألعمــال املناطــة بــه.
القــدرات :هــي االســتعداد الفطــريأو املوهبــة املتأصلــة عنــد الفــرد و التــي
تصقــل مــن خــال التطويــر وتأهــل
الفــرد للتعامــل مــع مجريــات احليــاة.
وبــدأ االهتمــام بهــا فــي مجــال العمــل
بشــكل كبيــر ،كالقــدرة علــى التحليــل و
التشــخيص و االســتنباط واحلــس الفنــي
و القــدرة علــى اإلقنــاع والقــدرة علــى
اتخــاذ القــرارات و القــدرة علــى التغلــب
علــى التحديــات و مواجهــة الضغــوط...
وغيرهــا.
 اإلبــداع واالبتكاريــة :وهــي القــدراتالفرديــة التــي تؤهــل العنصــر البشــري
إلــى تقــدمي إنتــاج ميتــاز باألصالــة
والتجديــد والتطويــر .وعلــى الرغــم مــن
أنهــا قــدرة عنــد الفــرد ،إال أنهــا تعتبــر
مجــال منفصــل و تشــكل قيمــة مميــزة
للعنصــر البشــري.
 التجــارب واخلبــرات :وهــي مختلــفالتجــارب واخلبــرات العلميــة والعمليــة
املكتســبة عــن طريــق ممارســة العمــل
الــذي يقــوم بــه الفــرد.
وناقــش الفصــل الثالــث فــي الكتــاب
رأس املــال البشــري فــي ظــل اقتصــاد
املعرفــة .حيــث طــرح العديــد مــن
املفاهيــم املتمركــزة حــول رأس املــال
البشــري فــي ظــل اقتصــاد املعرفــة،
وهــو ذلــك االقتصــاد الــذي يشــكل
فيــه إنتــاج املعرفــة و اســتثمارها
احملــرك الرئيــس لعمليــة التطويــر والنمــو
واالســتدامة .حيــث يقــوم علــى فهــم
جديــد لــدور عالقــة املعرفــة ورأس
املــال البشــري فــي تطــور االقتصــاد.
حيــث يشــكل اقتصــاد املعرفــة توجهــا
يقــوم علــى أســاس أن املعرفــة أصبحــت
قــوة و مــوردا اقتصاديــا حتقــق فيــه
ــواء املعرفــة الصريحــة
املعرفــة (س ً
التــي تشــتمل علــى قواعــد البيانــات
واملعلومــات والبرمجيــات وغيرهــا،
أو املعرفــة الضمنيــة التــي ميثلهــا مــا
ميتلكــه األفــراد مــن مهــارات و خبــرات و
معــارف و عالقــات كامنــة فــي النفــس)
اجلــزء األعظــم مــن القيمــة املضافــة

التــي يبنــى عليــه اإلنتــاج .إن داللــة
اقتصــاد املعرفــة بالنســبة للمؤسســات
هــو أن الطريقــة املثلــي لنمــو املؤسســة و
ازدهارهــا هــو فــي جعــل املعرفــة صناعــة
قائمــة علــى تنميــة و تطويــر رأس املــال
البشــري الــذي يضمــن إنتــاج املعرفــة و
اســتثمارها .كمــا تطــرق الفصــل فــي
جــزه االخيــر عــن مفهــوم املواهــب البشــرية
وأنواعهــا و حــرب البحــث عــن املواهــب.
وتنــاول الفصــل الرابــع احلديــث عــن
االســتثمار فــي رأس املــال البشــري و
أهميــة .و اشــار إلــى أن االســتثمار فــي
رأس املــال البشــري يحقــق فوائــد جمــة
علــى املســتويني الفــردي واملؤسســي.
فعلــى املســتوى الفــردي يؤدى االســتثمار
فــي رأس املــال البشــري إلــى إكســاب
األفــراد املعــارف واملهــارات الضروريــة
لتقــدمي إنتــاج كــفء وفعــال .كمــا
يرفــع مــن مســتوى القــدرات والطاقــات
البشــرية فــي املؤسســة .ويعتبــر
االســتثمار فــي رأس املــال البشــري أداه
فاعلــة الكتشــاف الطاقــات الكامنــة
فــي املــوارد البشــرية املتاحــة ممــا يــؤدي
إلــى حســن إدارتهــا وتوظيفهــا وتوجيــه
القــدرات واملواهــب البشــرية إلــى املواقــع
التــي تضمــن حســن اســتغاللها .كمــا
أن االجتــاه نحــو اســتثمار رأس املــال
البشــري يضمــن للمؤسســة احملافظــة
علــى مســتوى محــدد مــن القــدرات
واملهــارات الضروريــة التــي حتتاجهــا
املؤسســة لضمــان تطورهــا واســتمرارها
وقدرتهــا علــى مواجهــة حتديــات
املســتقبل.
وعلى املســتوى املؤسســي فإن االســتثمار
فــي رأس املــال البشــري يحقــق للمؤسســة
حســن االســتغالل األمثــل للكفــاءات
البشــرية ،وتوظيــف القــدرات املؤسســية
باألســلوب األمثــل الفعــال .كمــا يعــزز
وينــوع مــوارد املؤسســة ومصادرهــا.
وهــو كذلــك يضمــن حتقيــق ميــزة
تنافســية مســتدامة ومتجددة للمؤسســة.
واعتمــاد املؤسســة علــى االســتثمار فــي
رأس املــال البشــري كتوجــه اســتراتيجي
يضمــن حتقيــق ســمعة ومكانــة متميــزة
للمؤسســة .باإلضافــة إلــى أنــه يؤســس
لبنــاء بيئــة عمــل محفــزة وداعمــة
لتطويــر القــدرات وبنــاء الكفــاءات
البشــرية .كمــا أن االهتمــام ببنــاء رأس
املــال البشــري يعــزز توجــه املؤسســة
لبنــاء الثقــة املؤسســية فــي القــدرة علــى
التعامــل مــع املتطلبــات واالحتياجــات
املســتقبلية بكفــاءة وفعاليــة وذلــك ألن

املؤسســة متتلــك مهــارات وقــدرات بشــرية
تتــاءم مــع متطلبــات البيئــة املتغيــرة.
واالســتثمار فــي رأس املــال البشــري
يضاعــف الثــروات البشــرية فــي املؤسســة
فيعــزز مكانتهــا وقوتهــا فــي املنافســة
والبقــاء والنمــو .واالهتمــام باالســتثمار
فــي رأس املــال البشــري يخفــض مــن
معــدالت الغيــاب و الــدوران الوظيفــي
وينمــي و يطــور بيئــة العمــل التنظيميــة
ويحســن اإلنتاجيــة و يعــزز االنتمــاء
والــوالء الوظيفــي فــي املؤسســة.
وامــا الفصــل اخلامــس فقــد كان بعنــوان
تنميــة رأس املــال البشــري ،حيــث تضمــن
الفصــل اســتعراض مفهــوم تنميــة رأس
املــال البشــري .واقتــراح الكتــاب ثمــان
مرتكــزات لتنميــة رأس املــال البشــري،
وهــي :تبنــى ودعــم اإلدارة العليــا فــي
املؤسســة تنميــة رأس املــال البشــري،
والتوجــه اســتراتيجيا نحــو تنميــة رأس
املــال البشــري ،وبنــاء ثقافــة تنظيميــة
داعمــة ،ومتكــن املعرفــة وإدارتهــا،
وانشــاء مؤسســة متعلمــه ،وتوطــن
التطويــر الذاتــي ،وتعزيــز العمــل
اجلماعــي ،وبنــاء بيئــة فاعلــة .وبالبنــاء
علــى هــذه املرتكــزات فقــد قــدم الكتــاب
خمــس اســتراتيجيا لتنميــة رأس املــال
البشــري ،وهــي :تطويــر رأس املــال
البشــري ،و توظيــف رأس املــال البشــري،
و االحتفــاظ والتعاقــب الوظيفــي لــرأس
املــال البشــري ،تقييــم أداء رأس املــال
البشــري ،وحتفيــز رأس املــال البشــري.
و فــي الفصــل الســادس حتــدث الكتــاب
عــن االجتاهــات املســتقبلية لــرأس املــال
البشــري .فقــد أشــار املؤلــف إلــى رأس
املــال البشــري فــي املؤسســات يتغبــر
بشــكل ملحــوظ ومتصاعــد .فنجــد أن
العنصــر البشــري أصبــح اليــوم رقمــي و
عاملــي و متحــرك و متنــوع املهــارات.
و فــي املقابــل فــإن املؤسســات أصبــح
شــبكية و ســريعة و مرنــة و متغيــرة.
ففــي حــن قــد يــرى البعــض أن هــذا
يشــكل حتــدى كبيــر ،غيــر أن البعــض
يــراه علــى أنهــا فرصــة للنمــو و التقــدم.
إال أن املؤسســات ميكنهــا أن تســتثمر
هــذا التغييــر لتعيــد رســم منظومــة رأس

مالهــا البشــري ،وتطــور املمارســات التــي
تقــوم بهــا اجتــاه بنــاء ثروتهــا احلقيقيــة.
وقــد تســتثمر املؤسســات هــذا التغييــر
إلعــادة بنــاء ثقافتهــا التنظيميــة لتتالئم
مــع االجتاهــات املســتقبلية لتوجهــات
رأس املــال البشــري .ولبيــان أوجــه
تأثيــر املرحلــة القادمــة علــى رأس املــال
البشــري فــي املؤسســة ،يســتعرض هــذا
الفصــل واحــد مــن أهــم التقاريــر العامليــة
التــي حتــدد التوجهــات املســتقبلية لــرأس
املــال البشــري علــى مســتوى العالــم إنــه
«تقريــر ديلويــت الســنوي اخلامــس لــرأس
املــال البشــري العاملــي لعــام 2017م».
ويقــدم تقريــر ديلويــت رؤيــة ثاقبــة
لالجتاهــات املســتقبلية التــي ســيتأثر
بهــا رأس املــال البشــري ،وبالتالــي
فعلــي متخــذى القــرار و قيــادات املــوارد
البشــرية أن يســتثمروا هــذه التوجهــات
إلعــادة تصميــم مســتقبل خريطــة رأس
املــال البشــري فــي املؤسســات التــي
يديرونهــا .ومتثــل االجتاهــات العشــرة
لــرأس املــال البشــري تصورات مســتقبلية
للتأثيــرات التــي ســتحدثها التطــورات
املعاصــرة علــى رأس املــال البشــري و
التــي ســيكون لهــا انعكاســات واضحــة
علــى مؤسســات املســتقبل ،وهــي:
التصميــم التنظيمــي ملؤسســة املســتقبل،
والتعلــم املســار املهنــي فــي املســتقبل،
و االســتحواذ علــى املواهــب البشــرية،
وجتربــة وخبــرة املوظفــن ،و إدارة األداء،
والقيــادة الرقميــة ،و املــوارد البشــرية
الرقميــة ،وحتليــل اجتاهــات املوظفــن،
التنــوع واالندمــاج ،ومســتقبل العمــل
والوظيفــة.
وفــي اخلتــام يشــكل الكتــاب مصــدر
غنــي يســبر أغــوار موضــوع رأس املــال
البشــري ملســاعدة املؤسســات و األفــراد
علــى اكتشــافه و تنميــة و تطويــره.
وهــو يشــكل إضافــة نوعيــة للمصــادر
التــي تتنــاول املوضــوع وإثــراء حقيقــي
للمكتبــة العربيــة.

