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ملخص :تعد كل من سياسة االستثمار يف رأس املال البشري واجلودة الشاملة من أهم األساليب اإلدارية احلديثة اليت متكن املنظمات من حتقيق استمرارها وصنع
متيزها يف ظل تغريات متسارعة متيز البيئة اخلارجية تستدعي العمل بكفاءة ضمن سياق تنظيمي شديد املنافسة يؤمن بفكرة أن ال بقاء إال لألقوى املتمكن.
تندرج هذه الدراسة يف الدائرة التحليلية ،وهتدف ملناقشة عالقة التأثري القائمة بني االستثمار يف رأس املال البشري وحتقيق ثقافة اجلودة الشاملة يف النسق
التنظيمي ،مت توظيف املنهج الوصفي لتحليل ابعاد هذه العالقة ومتغرياهتا.
توصلت الدراسة أن هناك أربعة جماالت أساسية يؤثر من خالهلا استثمار رأمسال البشري يف حتقيق اجلودة الشاملة ،ويتعلق األمر ب :التمكني الذي ينمي الفكر
اإلبداعي ،التحفيز الذي خيلق اإلجيابية ويدفع إلتقان العمل ،التدريب الذي يكرس األداء العلمي للمهام ،مث رعاية املورد البشري اليت تضمن الوالء وتراكمية
املعارف.
الكلمات املفتاحية :استثمار يف رأس املال البشري؛ اقتصاد املعرفة؛ حتفيز؛ متكني؛ جودة شاملة.
Abstract: Both the investment policy in human capital and the total quality are among the most important modern
management strategies that make the institution succeed in ensuring its continuity as well as its superiority, especially
within an external environment that believes in the values of competition and that only the strongest survive
This study belongs within the analytical circle, and it aims to analyze the impact relationship existing between
investing in human capital and achieving a culture of total quality. The descriptive approach has been employed to
analyze the dimensions of this relationship and its variables.
The study found that there are four areas through which the investment of human capital affects the achievement of
comprehensive quality, and they are related to empowerment, motivation, training, taking care of human resource
requirements.
Keywords: empowerment; Total Quality; Investment in human capital; Motivation, the knowledge economy.
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االستثمار في رأس املال البشري كخيار استراتيجي لتحقيق الجودة الشاملة

-Iإشكالية الدراسة:
إن التحول العميق يف طبيعة االقتصاد العاملي والتوجه حنو اقتصاد معريف جديد مع بداايت القرن احلادي والعشرين يزداد فيه
االعتماد على املعرفة كمحرك رئيسي للنمو االقتصادي ومصدر للتميز والتفوق يفرض على املنظمات اإلنسانية ضرورة التوجه حنو البحث
عن أفضل الكفاءات البشرية اليت متتلك املعرفة واملهارة الستقطاهبا ،وتطويرها بغية االستفادة منها .أي انتهاج سياسة االستثمار يف رأس
املال البشري اليت ظهرت مع دراسات وأحباث تيودور شولتز ،هو ما يقتضي االهتمام الكبري ابملورد البشري وتوسيع معدات االنفاق على
تنميته وتطويره من خالل منظومة متكاملة من التسيري احملكم قوامها التمكني ،التحفيز ،توفري املناخ املناسب للمحافظة عليه ومنع تسربه
إىل منظمات أخرى.
إن االنفاق على رأس املال البشري وهتيئة الفرص الالزمة واحلقيقية لتجسيد أفكاره اإلبداعية واالبتكارية من شأنه أن ميكن
املنظمة من مواجهة الكثري من حتدايت ومستجدات بيئة األعمال ويف نفس الوقت يهيأ هلا فرص مثينة لصناعة التميز وتكريس منطق
االتقان يف منظومة األداء ونوعية املخرجات حسب ما تقتضيه الفعالية والكفاءة ،لتحقيق استدامة البقاء وكسب ميزة تنافسية ،وهو أمر
مرهون بقدرة البناء املؤسسايت على تكريس ثقافة تنظيمية للجودة الشاملة عرب كافة املستوايت التنظيمية يف البناء اهلرمي للسلطة.
ويعد مفهوم اجلودة الشاملة يف عال األعمال والتنظيمات من املفاهيم احلديثة نسبيا دعا إليها ادوارد دميينغ وأكد أمهيتها ابلنسبة
ألي منظمة تسعى للمحافظة على بقاءها املقرتن بدون شك ابسرتاتيجيات التطوير التنظيمي اليت تعتمدها لصنع تفوقها وإرساء معال
متيزها وهو ما حيفظ وجودها ،خاصة بعد النجاحات الكبرية اليت حققتها املنظمات الياابنية املعتمدة لفكر اجلودة يف نشاطاهتا وأعماهلا،
إضافة إىل بروز مؤسسات دولية وحملية ملتابعة اجلودة تفرض مبادئها وسلطتها على املنظمات.
اجلودة الشاملة منوذجا للتغيري والتطوير التنظيمي تركز على التحسني املستمر ،وجودة كل ما يتعلق ابملنظمة (أنساق ،عمليات،
خدمات ،أداء )...حتتاج إىل توفر رأس مال بشري يستويف الشروط الالزمة اليت تتماشى مع معايري اجلودة وضرورة االهتمام به ،فاملنظمات
جيب أن تضع إجابة واضحة ودقيقة للسؤال :ماهي اخلصائص اليت جيب توفرها يف رأس املال البشري لتطبيق اجلودة الشاملة؟
إن إرساء ثقافة اجلودة الشاملة تنطلق أساسا من توفر قوى بشرية تؤمن ابلتغيري والتحسني ،ذات مهارات وقدرات فكرية وفنية
عالية املستوى ومتنوعة ،قادرة على انتاج املعرفة والتعامل مع التقنية احلديثة" ،فقد ال يكتب النجاح لربانمج اجلودة الشاملة مهما يسرت له
من إمكانيات تقنية أو مالية ،إذا ما غيب دور املورد البشري فيه .فاجلودة تبدأ وتنتهي ابألفراد...وهم مفتاح النجاح يف تطبيقها وليس
اآللة( ".أمحد والعنزي ،2008 ،ص.)103
ومن هنا البد من معرفة الدور الذي يؤديه استثمار رأس املال البشري يف جناح تطبيق برامج اجلودة الشاملة .وعليه تتمحور
إشكالية هذه الدراسة يف السؤال الرئيسي اآليت:
كيف يساهم االستثمار يف رأس املال البشري يف حتقيق التطوير التنظيمي؟
وتتفرع عنه األسئلة التالية:
❖ كيف يساهم متكني رأس املال البشري يف تنمية ثقافة اجلودة الشاملة وترسيخ مقوماهتا حنو االبداع؟
❖ كيف يساهم حتفيز رأس املال البشري يف تعزيز مقومات اجلودة الشاملة والتشجيع على اتقان العمل؟
❖ كيف يساهم التدريب يف تطوير أساليب العمل وضمان األداء العلمي كمقوم أساسي للجودة الشاملة؟
❖ كيف تعزز احملافظة على رأس املال البشري من حتقيق اجلودة الشاملة واستثمار تراكمية الرصيد املعريف للمورد؟
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أمهية الدراسة:
تستمد هذه الدراسة أمهيتها من معاجلتها ملوضوعني اسرتاتيجيني يف جمال اإلدارة والتنظيم ،يتعلقان مبوضوع االستثمار يف رأس
املال البشري الذي أصبح يشكل ضرورة وليس خيارا لتحقيق معدالت أسرع يف النمو االقتصادي والرفاه االجتماعي يف ظل منافسة
شديدة بني منظمات األعمال وتقدم تكنولوجي ومعريف كبري يتطلب وظائف جديدة حتتاج إىل قدرات ومهارات عالية يصعب تقليدها ،ما
يضمن بلوغ مستوايت أعلى من الكفاءة والفعالية ،وموضوع اثين يتعلق ابجلودة الشاملة كنظام اداري شامل وحديث تقوم على الرؤية
املستقبلية والتحسني املستمر للجودة جملاهبة التحدايت اليت تواجه املنظمات ،وحتقيق رضا العميل على املدى البعيد الذي يعد هدفا حموراي
هلذه الثقافة.
كما تكمن أمهية هذه الدراسة فيما ستقدمه من تفسري واضح للدور الذي يؤديه استثمار رأس املال البشري يف حتقيق اجلودة
الشاملة ،من خالل عرض وحتليل أهم اآلليات املستخدمة يف عملية تنمية وتطوير رأس املال البشري.
أهداف الدراسة :يسعى هذا البحث إىل حتقيق هدف رئيسي عام واملتمثل يف الكشف عن دور اسرتاتيجية االستثمار يف رأس
املال البشري كمدخل بنائي وثقافة تنظيمية لتحقيق اجلودة الشاملة يف املنظمات ،من خالل حتقيق األهداف الفرعية التالية:
التعرف على دور متكني رأس املال البشري يف تنمية ثقافة اجلودة الشاملة.
تسليط الضوء على أمهية حتفيز رأس املال البشري ودورها يف تعزيز مقومات اجلودة الشاملة.
ابراز دور التدريب يف تكريس األبعاد العلمية يف األداء ،مما يساهم يف تعزيز اجلودة الشاملة.
الكشف عن دور احملافظة على رأس املال البشري يف االستفادة من رصيد معريف مرتاكم ،حيث املعرفة أهم مقومات اجلودة الشاملة.
منهج الدراسة:
ملعاجلة اإلشكالية املطروحة مت اتباع املنهج الوصفي يف هذه الدراسة ،لتحديد أبعاد املوضوع والكشف عن العالقة بني متغرياته
(االستثمار يف رأس املال البشري واجلودة الشاملة) ،والقيام بشرحها وحتليلها حتليال سوسيولوجيا ومن مث التوصل إىل استنتاجات عامة
حوله.
وقد مت االعتماد يف ذلك على مجلة من املراجع :كتب ،جمالت ،أطروحات دكتوراه ،من أجل توفري خلفية نظرية للدراسة
تساعدان على مقاربة املوضوع.
 .1مفاهيم الدراسة:
يستوجب البحث العلمي حتديدا دقيقا للمفاهيم ذات الصلة مبوضوع الدراسة لتسهيل العمليات الالحقة ،متكن الباحث من
التحكم يف حبثه والسيطرة عليه لتحقيق األهداف املرجوة منه .وتتمثل مفاهيم هذه الدراسة يف:
مفهوم رأس املال البشري:
مفهوم االستثمار يف رأس املال البشري من املفاهيم احلديثة اليت انلت حظا واسعا من االهتمام والدراسة عند الكثري من علماء
اإلدارة والتنظيم ،ومن التعريفات املقدمة هلذا املصطلح ما يلي:
يرى  shultzأن رأس املال البشري هو" :جمموع الطاقات البشرية اليت ميكن استخدامها الستغالل جممل املوارد االقتصادية".
(شيبلي وقنيفه ،2020 ،ص.)239
ويعرف أيضا على أنه " :جمموع مهارات وخربات ومعرفة العاملني يف الشركة( ".جنم ،2019 ،ص.)130
توجهت هذه التعريفات إىل توضيح مكوانت رأس املال البشري ،اليت تتمثل يف األصول غري امللموسة اليت ميتلكها املورد البشري،
متكنه من أن يكون عنصرا فاعال وقادرا على العمل واإلنتاج ،وأداء أدوار حيوية (االبداع ،االبتكار ،والتجديد) يف ظل اقتصاد معريف حتتل
فيه القدرة على انتاج املعرفة وتطبيقها الصدارة .وما جيدر اإلشارة إليه أن هذه األصول يتم اكتساهبا وتكوينها يف إطار منظومة متكاملة
وانسجام قائم ب ني مجلة من اآلليات كالتعليم ،التدريب ،املمارسة العملية اليت تولد اخلربة ،وهو ما جيعل من رأس املال البشري خاص
ومتميز خيتلف من فرد آلخر ،ومن منظمة ألخرى فيكسبها خاصية التميز.
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بعد عرض هذه التعريفات ميكن تعريف رأس املال البشري أبنه " :جمموع املعارف واملهارات والقدرات والكفاءات الذهنية اليت
ميتلكها األفراد العاملني ابملؤسسة ،وهي تتباين فيما بينهم من حيث املستوى وترتاكم لديهم ابلتعلم والتجربة ،وجيب على املؤسسة استغالهلا
استغالال جيدا لتحقيق متيزها وخلق القيمة".
 -2.1مفهوم االستثمار يف رأس املال البشري:
يعرف برانمج األمم املتحدة اإلمنائي رأس املال البشري أبنه " :كل ما يزيد من إنتاجية العمل واألفراد من خالل املهارات املعرفية
اليت يكتسبوهنا من خالل العلم واملعرفة( ".اجلمل ،2008 ،ص.)43-42
ويعرف أيضا على أنه" :عملية إنفاق الوقت واملال واجلهد على تطوير مهارات ومواهب األفراد بطريقة تشجعهم على مضاعفة
انتاجيتهم.)Ateej.B.AL, 2015, 135( ".
اعتمدت هذه التعريفات يف حتديدها ملفهوم استثمار رأس املال البشري على االستثمارات اإلنتاجية مبعىن القيمة االقتصادية
احملققة من عملية االهتمام واالنفاق على العنصر البشري ،واملتمثلة أساسا يف زايدة اإلنتاج ومنه زايدة األرابح وأغفلت جوانب وأبعاد
أخرى خاصة اجلانب االجتماعي والذي يظهر يف تكوين قيم مشرتكة كالتماسك االجتماعي.
وخنلص من هذه التعريفات أن االستثمار يف رأس املال البشري هو" :عملية اهتمام املؤسسة ابملورد البشري الذي متتلكه واالنفاق
عليه من أجل تنميته وتطويره لالستفادة من معارفه وقدراته يف تطويرها واكساهبا ميزة تنافسية".
 -3.1مفهوم اجلودة:
يف اللغة" :من الفعل جاد ،جودة ،أجاد ،أي أتى ابجليد من القول والفعل"( .ابن منظور ،2008 ،ص.)243
أما اصالحا فتعرف اجلودة ب:
تعريف معهد اجلودة الفيديرايل" :منهج تطبيق متكامل يهدف إىل حتقيق حاجات وتوقعات الزبون ،يستخدم األساليب الكمية
للتحسني املستمر يف العمليات واخلدمات( ".حديدان وخالد ،2019 ،ص.)252
ويعرفها دميينج  " :درجة التميز بسعر مقبول والقدرة على التحكم يف التباين بتكلفة مقبولة(Gopal & ".
Janakiraman, 2008, p2).
أما اجلمعية الفرنسية تعرفها أبهنا" :قدرة جمموعة من اخلصائص واملميزات اجلوهرية على إرضاء متطلبات العمالء املعلنة منها
والضمنية.)Jamber, 1997, p7) ".
حددت هذه التعريفات مفهوم اجلودة من منظور املوائمة أو التوافق بني خصائص اخلدمة أو املنتج وبني املواصفات اليت يطلبها
الزبون ،وابلتايل فقد أغفلت مؤشر مهم لقياس اجلودة وهو ما تعلق ابإلبداع واالبتكار للتفوق على توقعات املستخدم.
وعليه ميكننا تعريف اجلودة أب هنا" :مجلة املعايري واملواصفات احملددة واملصممة مسبقا اليت جيب توفرها يف املنتج أو اخلدمة املقدمة
للعميل لتحقيق رضاه وتضمن استدامة طلبه".
 -4.1مفهوم اجلودة الشاملة:
يقصد ابجلودة الشاملة " البحث عن اجلودة يف مجيع مظاهر العمل أي ابتداء من التعرف على احتياجات املستفيد إىل غاية
تقومي رضاه عن املنتج املقدم( ".حممد ،2019 ،ص.)33
يركز هذا التعريف على سلسلة العمليات اليت تقوم عليها اجلودة الشاملة ،واليت تبتدئ ابلرغبة يف حتقيق متطلباهتا فوجود ثقافة
مشجعة على التحسني والتطوير هو نقطة االنطالق لتحقيق النجاحات املنشودة ،مث التوجه حنو استطالع واكتشاف متطلبات ورغبات
العميل إلنتاج ما يريده وتقدميه له يف أحسن صورة ،لتكون بعد ذلك ع ملية التغذية العكسية أو الراجعة واليت توضح مدى رضاه وسعادته
عن اخلدمة.
وتعرف أيضا أبهنا" :فلسفة إدارية حديثة أتخذ هنج أو شكل نظام اداري شامل قائم على أساس احداث تغيريات إجيابية
وجذرية لكل شيء داخل الشركة...من أجل حتسني كل مكوانهتا وتطويرها للوصول إىل أعلى جودة يف منتجاهتا وأبقل تكلفة ،هبدف
حتقيق أعلى درجة من الرضا لدى زابئنها( ".بن أمحد ،حنصال ،ومشة ،2020 ،ص.)39
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يرتبط هذا التعريف ببعدين أساسيني مها :البعد البنائي الذي يعترب اجلودة عملية مركبة تتضمن مجلة من اإلجراءات واجلهود
إلحداث حتسني وتطوير شامل على مستوى املنظمة من انحية ،وإخراج منتجات وخدمات يف صورة هنائية تستويف مجيع الشروط املطلوبة
من الزبون واليت جتسد البعد الوظيفي للمفهوم.
ويف هذا السياق متثل اجلودة الشاملة " طريقة أو أسلوب يف العمل تركز على حتسني جودة كل األجزاء يف املنظمة حىت تستطيع حتقيق
متطلبات البيئة اخلارجية بشكل سليم وصحيح من املرة األوىل ،ما يضمن بقائها واستمرارها والقدرة على املنافسة".
.2االستثمار يف رأس املال البشري (إشكالية األمهية ومبادئ االستثمار):
 -1.2أمهية االستثمار يف رأس املال البشري:
متثل سياسة االستثمار يف رأس املال البشري احدى اخليارات االسرتاتيجية اليت تؤدي إىل حتقيق فوائد ومنافع على املدى البعيد،
وعليه ميكن توضيح أمهيتها يف النقاط التالية:
❖ تظهر أمهية االستثمار يف رأس املال البشري يف أنه ميكن البلدان من أن تكون أكثر تنافسية وحتسن ترتيبها عامليا يف مؤشرات رأس املال
البشري ،وحىت حتوز على رأس مال بشري قادر على تعليم وتكوين غريه من خالل عملية تراكمية ملواجهة التطورات املستمرة( .مداح،
 ،2020ص.)31
يتضح أن سياسة االستثمار يف رأس املال البشري فرضت حتدايت ومهام جديدة أمام املورد البشري املؤهل والكفء أمهها
املسامهة اإلجيابية يف حتمل مسؤولية اعداد وتكوين كفاءات مجاعية يف املستقبل ،تتميز بقدرة عالية على االبداع وانتاج املعرفة .فيصبح
املسؤول األول عن اجلزء األكرب من العملية التنموية وتطوير اجملتمع ،خاصة وأن االقتصاد العاملي اجلديد (اقتصاد املعرفة) يتطلب نوع
خاص من االستثمارات واملتمثلة يف األصول غري امللموسة اليت ينتجها الفكر البشري.
❖ املؤسسات اليت ال تستثمر مواردها البشرية ختاطر بوجودها ،فلم يعد العنصر البشري أحد عوامل اإلنتاج فحسب بل أصبح حيتسب
كاستثمارات حاضرة ومستقبلية ،وهو مصدر خللق وتنمية املزااي التنافسية( .رايس ،2021 ،ص.)93
من هذا املنطلق إن أساس صحة املنظمات واستمرارها إمنا يتحدد بقدرهتا على االستفادة من ملكات وقدرات مواردها البشرية،
انطالقا من وجود إدارة انجحة لرأس املال البشري لزايدة فعاليته وقدرته على انتاج خمرجات نوعية تليب احتياجات البيئة اخلارجية ،ما يزيد
من قدرة املنظمة على املنافسة على الصعيد احمللي والدويل ،هذا األخري الذي يشهد انفجارات معرفية وابداعية واسعة تلزم املنظمات جبذب
واستقطاب أفضل الكفاءات البشرية وزايدة معدالت االنفاق عليها حىت تستطيع حتقيق أدوارها املستحدثة واملرتكزة على الصناعات
املعرفية.
❖ أكد االقتصادي ألفريد مارشال على أمهية االستثمار يف رأس املال البشري ،ابعتباره استثمارا ال يقل أمهية عن االستثمار يف رأس املال
املادي ،وأن أعلى أنواع رأس املال قيمة هو رأس املال الذي يستثمر يف اإلنسان ،اذ عن طريق اإلنسان تتقدم األمم ،وذلك لقدرة القوى
البشرية على حتويل الثروات إىل طاقات متنوعة حتقق التقدم املنشود( .حسني ،2017 ،ص.)48
هنا تظهر األمهية االسرتاتيجية لعملية االستثمار يف رأس املال البشري ،اليت جتعله املورد اخلام وأصل تنموي ،ويف هذا الصدد
ميكن اعتبار كل من الياابن والصني أهم النماذج التنموية الناجحة اليت استطاعت حتقيق الرايدة والتفوق على الرغم من ندرة مواردها
الطبيعية ،بفضل اتباعها لنموذج اقتصادي رشيد قائم على حتويل وفرة مواردها البشرية إىل ميزة تنافسية واقتصادية.
❖ يسود اعتقاد يف ظل العوملة أن زايدة معدل تكوين رأس املال البشري يؤثر إجيابيا على التعجيل بعملية التنمية االقتصادية ،ولذلك فالنظرة
التقليدية لالستثمار يلزم توسيعها لتشمل حتسني نوعية رأس املال البشري ورفع الكفاءة اإلنتاجية للفرد ،من خالل اخلدمات الصحية
والتعليم وبرامج التدريب( .حسام الدين ،2019/2018 ،ص.)83
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❖ ميثل االستثمار يف رأس املال البشري جتربة جيب أن تستفيد منها على وجه اخلصوص البلدان اليت تواجه مشكلة البطالة .فرفع مستوى
تعليم القوى العاملة ملواجهة حتدايت االقتصاد القائم على املعرفة ضروري لزايدة التنمية االقتصادية املستدامةRahmjie & .
).)Krasniqi, 2016, p3
تركز هذه الفكرة على ضرورة ترك النماذج التقليدية اليت تتعامل مع املورد البشري على أنه تكلفة وضرورة توسيع معدالت
االنفاق عليه بتعليمه ،تدريبه ،احملافظة على صحته وسالمته...ال

 -2.2مبادئ االستثمار يف راس املال البشري:
❖ حتقيق التوازن بني االستثمار يف بناء القدرات واالستثمار يف استخدام القدرات ،فبناء القدرات هو كل املوارد واجلهود اليت توجه إلنشاء
ووضع اإلمكانيات العقلية وغريها من أجل ضمان قيام األفراد أبعمال ومهام تتفق بشكل مباشر مع طبيعة القدرات اليت مت بناؤها فيهم،
وابلتايل يكون بناء القدرات هو أهم جوانب االستثمار البشري .وال يتوقف األداء على امتالك القدرات فقط ،بل يتوقف أيضا ابلضرورة
على استخدام هذه القدرات( .مصطفى ،2016 ،ص.)43-42
أي الرتكيز على تعزيز والتنمية املستمرة لقدرات ومهارات األفراد مبا يضمن حتقيق نتائج مستدامة من خالل توظيفها يف معاجلة
املشكالت ،حتقيق التغيري والتكيف املطلوب مع البيئة اخلارجية.
❖ الربامج وا لسياسات املتبعة ال بد أن تنفذ بطريقة تراعي حتقيق التوازن بني حاجات املوظف وأهداف املنظمة من خالل عملية تكاملية
تساعد على حتقيق التوازن العام.
❖ العمل على عقد دورات متخصصة أو ورشات عمل هتدف إىل تعريف املوظف مبفهوم االستثمار البشري ودوره الشخصي ،ابإلضافة إىل
دور اإلدارة يف حتقيق األهداف املرجوة" (جخيوة ،2020/2019 ،ص.)45
هذين املبدئني جيعالن املنظمة أمام حتمية اتباع منوذج اإلدارة ابألهداف اليت اندى هبا بيرت داركر ،تركز على اتباع أسلوب
االتفاق اجلماعي والتوجه املشرتك يف حتديد األهداف والعمل على حتقيقها ،ما يساهم يف جناح عملية االستثمار يف رأس املال البشري.
وجعل املورد البشري الغاية واهلدف األول من عملية االستثمار وليس جمرد وسيلة ،فاالرتقاء مبستوى تعليم وصحة املورد البشري ومعدالت
دخله أي حتقيق ما أصبح يسمى ابلرفاه االجتماعي هو حمور وغاية كل السياسات املتعلقة بتنمية املورد البشري وتطويره من انحية ،والعمود
الفقري للتنمية والتطوير االقتصادي وكسب القدرة التنافسية وتفوق املنظمات من انحية أخرى.
❖ رسم اسرتاتيجية الستقطاب واحتضان وتنمية املواهب القادرة على انتاج األفكار االبتكارية وصناعة االبداعات املتالحقة.
❖ األخذ يف عني اال عتبار املخاطر والعائد على االستثمار حيث جيب أن يفوق العائد احملقق من هذا االستثمار املخاطر املرتتبة عليه بدرجة
عالية( ".عمر وصلحاوي ،2017 ،ص.)49
يركز هذا املبدأ أساسا على أن متتلك املنظمة نظرة واسعة ومتعددة األبعاد عند وضعها خطة االستثمار يف رأس ماهلا البشري ،اذ
ال تقتصر فقط على حتديد الوسائل واآلليات الفعالة لذلك وزايدة معدالت وتكاليف االنفاق على املور البشري  ،بل جيب أن تضع
ابملوازاة مع كل تلك املخاطر املرتبطة بعملية االستثمار واملتعلقة يف املقام األول خبطرين ،يرتبط األول بقضية استبقاء رأس املال البشري
املستثمر فيه داخل املنظمة ،والثاين مبعدل العائد احملقق من االنفاق عليه وتنميته وتطويره من خالل وضع تساؤل حموري عند حتديد خطة
االستثمار واملتمثل يف :هل سيفوق العائد من االستثمار يف رأس املال البشري تكلفة االنفاق عليه؟
وما جتدر اإلشارة اليه أن اسرتاتيجية امل نظمة جملاهبة هذه املخاطر ترتبط بقدرهتا على محاية مواردها البشرية من الضياع والتسرب
ملنظمات أخرى من جهة ،وتركيزها على حتقيق االستفادة القصوى من هذه املوارد من جهة أخرى ،وذلك بتهيئة كل الظروف واملتطلبات
اليت متكنها من حتقيق الرضى الوظيفي وتنمية الوالء للمنظمة ما جي عل املورد البشري يقدم أفضل ما عنده لتحقيق أهداف منظمته
وتطويرها.
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ومن أهم هذه الشروط واملتطلبات نذكر ما يلي:

• تنمية فرص الرتقية والتطوير املهين وفق أسس وقواعد عادلة ،وهي قضية هامة ركز عليها البريوقراطي ماكس فيب يف وضعه للنموذج
البريوقراطي املثايل.

• ال رتكيز على اشباع حاجات املورد البشري املادية واملعنوية ،اليت يشكل عدم اشباعها أخطر املعوقات الوظيفية مبفهوم روبرت مريون اليت
حتول دون رضا رأس املال البشري وحتقيق توافقه وانسجامه مع املنظمة اليت يعمل فيها ،ما يولد لديه الرغبة يف البحث عن البديل الذي
يوفر ظروف مالئمة حتقق رضاه ،ومنه حتقيق عوائد وأرابح تفوق تكلفة االنفاق عليه ابلضرورة انجتة عن توظيفه ملهاراته وقدراته اإلبداعية.
• متكني العاملني ،ووجود إدارة قائمة على الثقة واملشاركة اجلماعية.
.3فلسفة اجلودة الشاملة يف املنظمات املعاصرة:

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

 -1.3أهداف اجلودة الشاملة:
ترنو املنظمات من خالل تطبيقها ملنهج اجلودة الشاملة إىل حتقيق األهداف التالية:
إدراك املنافسة وتطوير اسرتاتيجية املنافسة.
حتقيق أعلى أداء يف كل اجملاالت.
عمل مراجعة مستمرة للعمليات إلزالة اهلدر أو الفاقد( .أبو النصر ،2008 ،ص.)30
حتقيق درجة عالية من التطابق بني السلعة أو اخلدمة املقدمة وتوقعات العمالء قبل حصوهلم على تلك السلعة.
إشاعة تصور ومسعة مفضلة لدى العمالء من السلع واخلدمات اليت تقدمها املؤسسة( .بوعموشة وشتنة ،2019 ،ص.)49
زايدة كفاءة املنظمة يف إرضاء العميل والتفوق والتميز على املنافسني.
خلق بيئة تدعم وحتافظ على التطوير املستمر.
اشراك مجيع العاملني يف التطوير.
إجياد ثقافة ترتكز بقوة على العمالء( .اهلوش ،2018 ،ص.)46
ما ميكن استخالصه من هذه األهداف أن املنظمات من خالل تطبيقها مدخل اجلودة الشاملة تكرس فكرة النسق املفتوح الذي
يعتمد يف أداء وظائفه وتقدمي خدماته على مؤشرات البيئة اخلارجية ،ما يتيح هلا فرص االستجابة السريعة ملتطلباهتا ،وتسهيل عملية مراجعة
وتصحيح األخطاء من خالل عملية التغذية الراجعة ،أي تسعى إىل حتقيق التنسيق واملنفعة املتبادلة مع الزبون اليت تضمن هلا أن تكون
األفضل واألكثر اختيارا يف ظل تعدد وتنوع البدائل.

 -2.3خصائص اجلودة الشاملة:
❖ الشمول :فهي تشمل كل القطاعات واملستوايت والوظائف اخلاصة ابملؤسسة.
❖ اجلماعية :اذ تستخدم منطق العمل اجلماعي وتكوين فرق العمل لتحسني اجلودة بدال من اجلهود الفردية املنعزلة.
❖ تبين فكرة منع اخلطأ بدال من كشف اخلطأ وحماولة اصالح آاثره( .سال ،2020 ،ص.)250
فمنظمات القرن احلادي والعشرين أعطت بعدا جديدا للعمل يف اعتمادها على مبادئ ومفاهيم اجلودة الشاملة وهو فرق العمل،
اليت تتيح جمال لتحمل املسؤولية املشرتكة يف تقدمي خمرجات ذات جودة عالية انجتة عن تفاعل وتبادل خربات ومعارف متنوعة ،قادرة على
التغلب عن األخطاء .هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن فرق العمل ختلق هوية مجاعية ونوع من احلس املشرتك مبفهوم عال االجتماع
الفرنسي بيري بورديو نتيجة التنسيق والتعاون بني أفرادها ،ما يزيد من معدالت رضاهم ووالئهم للمنظمة فيبذلون قصارى جهودهم
لتطويرها وتسويق مسعة جيدة هلا.
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كما أن مبدأ منع اخلطأ ضرورة اندى هبا اإلداري فريديريك اتيلور من خالل حبثه عن أفضل طريقة ألداء العمل على الرغم من
أتكيده على عامل السرعة فقط يف ذلك.
❖ التحسني والتطوير املستمر :فهي ليست برانجما تعرف بدايته وهنايته مسبقا بل هي جهود للتحسني والتطوير بشكل مستمر دون توقف،
فهي ال تنتهي أبدا مهما بلغت كفاءة وفعالية األداء.
❖ الرتكيز على العمالء :اذ تضع اجلودة الشاملة العميل يف مقدمة االهتمامات ،فهم مبثابة شركاء ألهنم يسامهون يف عملية اختاذ القرارات
تسعى لبلوغ رضاهم من خالل توفري الشروط املناسبة( .قادة وطلحة ،2021 ،ص.)49-48
فتحول اجملتمعات إىل جمتمعات استهالكية مبفهوم جان بوداير تستهلك بال قيود ،ونتيجة للدور الكبري الذي أصبح يقوم به
االعالم يف التأثري على رغبات وأذواق املستهلك اليت تتميز ابلتغري السريع ،صار إلزاما على املنظمات حىت تستطيع تلبية رغباته بل والتفوق
على طموحاته أن جتعله شريك يف عملية اإلنتاج ،من خالل التعرف على الشروط اليت يطالب بتوفرها يف اخلدمة أو املنتج واملتمثلة يف
التكلفة ،الوقت املناسب ،الطريقة اليت يقدم هبا...ال
 .4آليات االستثمار يف رأس املال البشري ودورها يف حتقيق اجلودة الشاملة:

 -1.4التمكني ودوره يف تنمية ثقافة اجلودة الشاملة " :هناك عالقة قوية بني التمكني وإدارة اجلودة الشاملة ،اذ يعد أحد
العوامل اليت تفسر النجاح أو الفشل ،وواحدا من مبادئ اجلودة الشاملة فتمكني املوظف يعين االنتباه إىل مشاكل اجلودة املتعلقة مبكان
العمل ،استمرارية التحسني يف طرق أداء العمل ،حتقيق األهداف املنشودة( ".املسعود ،2020 ،ص.)197
تكمن أمهية هذا األسلوب يف تركيزه على املشاركة اجلماعية الفاعلة أي التخلي عن املركزية اليت تسبب اجلمود وختلق الصراعات
بني خمتلف املستوايت اإلدارية ،فالتمكني كآلية من آليات االستثمار يف رأس املال البشري متنح للعامل درجة من احلرية وفضاء لتشارك
املسؤولية ،وهو ما يعترب نوع من الدعم والتشجيع من أجل النهوض ابجلودة.
يوفر التمكني البيئة اإلبداعية املناسبة اليت تشجع على إطالق طاقات ومواهب الفاعلني يف النسق ،وخيلق ثقافة االرتقاء
والتطوير  ،اذ يشعر الفرد أبمهيته وأمهية ما يقوم به يف املنظمة ،فيوجه كل أفكاره وقدراته يف ابتكار منتجات وخدمات جديدة ،أو أساليب
وطرق عمل غري مألوفة ،خاصة تلك اليت ترتبط ابلتكنولوجيا اليت تصنع الفارق يف جودة املنظمات ،كذلك تنمية اإلحساس ابملشكالت ما
جيعله يبحث عن احللول هلا والتنبؤ هبا ،وابلتايل حتسني اخلدمات واملنتجات وتقدميها يف شكل مميز (اجلودة) ،وهو ما ميكن املنظمة من
التفوق يف كسب الزبون وحتقيق رضاه فتصبح تعيش حالة من االستقرار كوهنا متلك االستعداد جملاهبة املستجدات واملتغريات املستمرة يف
متطلباته وأذواقه خاصة والبيئة اليت تنشط فيها عامة.
وما جتدر اإلشارة إليه أن جناح أسلوب التمكني يتوقف على مدى وجود قيادة انجحة تؤمن ابلدميقراطية وتكرس هلا بوجود الثقة
بني الرئيس واملرؤوس ،الدعم املتواصل ووجود نظام ا تصال فعال ،عالقات إدارية وإنسانية مستقرة وجيدة...ال .وهو ما ركزت عليه نظرية
 zلوليام أوشي الذي توصل من خالل دراساته املقارنة بني املنظمات األمريكية والياابنية أن اإلدارات الياابنية تعترب كل فرد يف املنظمة
مسؤوال عن اختاذ القرار وتؤمن به ،وحققت النجاح ابإلميان القوي أبن أي مشروع لن يتحقق إال ابلتشاور والتحمل اجلماعي للمسؤولية.

 -2.4احلوافز ودورها يف تعزيز مقومات اجلودة الشاملة" :يعترب التحفيز مطلبا هاما لتحقيق اجلودة الشاملة ،إذ أن أشكال
التقدير واملكافأة والتشجيع اليت يتلقاها املورد البشري تلعب دورا مهما يف تربية السلوكيات املرغوبة يف اجلودة الشاملة ،أمهها اإلحساس
ابالنتماء للمؤسسة وقيمة ما يقدمه لنجاحها .فالتحفيز حيقق اشباع حاجات األفراد املادية واملعنوية ما يدفعه لتطوير األداء وتوظيف
طاقاته اإلبداعية يف انتاج األفضل( ".سبخاوي ،2017 ،ص.)12
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"إن احلوافز تؤدي ابملوظفني ألن يبذلوا جهدا يف وظائفهم أكثر مما هو مطلوب منهم ،وتدفعهم إىل جتاوز حدود توصيف
وظائفهم وتوسيع حدود قدراهتم ،واألشخاص ذو احلافز ال يفعلون األشياء بشكل صحيح فحسب ،وإمنا يفعلون الشيء الصحيح
وإبرادهتم( ".احلريري ،2017 ،ص.)88
من هذا املنطلق تصبح احل وافز من األمور اهلامة إلجناز العمل إبتقان فهي تولد الرغبة الصادقة يف العمل ابلطريقة الصحيحة ،ما
يؤدي إىل جودة األداء وارتفاع معدل اإلجناز .فالتحفيز حيقق اشباع حاجات العنصر البشري املادية واملعنوية ،وحيقق طموحاته ،ويدل على
تقدير املنظمة جملهوداته فيتحقق الوالء هلا.
عملية التحفيز ليست عملية اعتباطية عشوائية ،فحىت حتقق النجاح جيب أن تكون خاضعة لقواعد ومعايري موضوعية ،تضمن
توزيعها يف إطار من العدالة التنظيمية من جهة ورضا العنصر البشري من جهة أخرى ،كذلك حىت تكون فاعلة وتضمن حتقيق هدف
اجلودة جيب أن حترص اإلدارة ع لى اختيار نوع احلوافز األكثر أتثريا على الفرد مبا يتناسب مع املوقف املالئم واالجناز احملقق ،والرتكيز على
املوازنة بني احلوافز املادية واملعنوية ،هذه األخرية اليت أكدت أمهيتها ودورها يف توجيه سلوك الفرد إجيااب داخل املنظمة الكثري من الدراسات
يف جمال اإلدارة والتنظيم ،خاصة تلك املتعلقة بدراسة السلوك التنظيمي داخل املنظمات وأهم هذه الدراسات نذكر دراسة التون مايو
.1932-1927
 -3.4تدريب رأس املال البشري ودوره يف ممارسة أنشطة اجلودة الشاملة :يف مقدمة القضااي اليت تعىن هبا املنظمات لتحقق
النجاح املطلوب يف تبين اجلودة الشاملة عملية تعليم وتدريب رأس املال البشري الذي متتلكه على اختالف مستوايته ،اذ "أن هذه الوظيفة
هتتم بدفع كفاءات وقدرات ومهارات العاملني وتوجيهها ابجتاه األعمال األكثر مالئمة لوظائفهم للمسامهة يف تصحيح االحنرافات يف
األداء احلايل أو األداء املستقبلي( ".احملمدي ،2019 ،ص.)33
وحىت حيقق التدريب نتائجه يف حتقيق اجلودة الشاملة جيب أن يكون عملية شاملة أي يشمل كافة املستوايت اإلدارية واملتمثلة يف:

• تدريب اإلدارة العليا :اذ يتوجب أن يكون أفراد اإلدارة العليا ملمني بكافة مبادئها ،ويكتسبون املهارات الالزمة قبل غريهم لتطبيقها .حىت
يتسىن نقلها للمستوايت األخرى.

• تدريب اإلدارة التنفيذية والتخطيط االسرتاتيجي ووضع التوصيات اخلاصة بتطبيق اجلودة الشاملة.
• تدريب ابقي العاملني :من أجل معرفة أدوارهم يف هذه العملية( .بن مارين ،2019 ،ص.)218
من هذا املنطلق ميكن القول أبن اجلودة الشاملة تبدأ وتنتهي بتطوير وتنمية مهارات العاملني عن طريق التدريب ،خاصة وأن هذه
العملية تستند إىل اجلانب العملي يف تطبيق هذا املنهج ،فالعمل على تطوير وحتسني قدرات ومهارات املورد البشري والوصول هبا إىل
مستوى االبداع واالبتكار من شأنه أن حيقق ممارسة أنشطة اجلودة الشاملة وحتقيق أهدافها يف إطار ثنائية الكفاءة والفعالية ابمتياز،
فالتدريب يساهم يف حتقيق اجلودة الشاملة من خالل ضمان األداء العلمي والذي ميكن توضيحه يف النقاط اآلتية:
• القدرة على استخدام التقنية احلديثة.
• اكتساب اخلربة واملهارة يف العمل.
• السرعة يف األداء.

• املرونة والتكيف مع األوضاع القائمة يف املنظمة.
• أداء العمل بطريقة جديدة إذ أنه يقلل من األخطاء بل وحىت انعدامها ،أي أداء العمل ابلطريقة الصحيحة من املرة األوىل.

• حتسني وتطوير سلوكيات الفرد واجتاهاته ،ومن ذلك نذكر تنمية روح العمل اجلماعي واالميان به وابلتايل تكوين فرق عمل قادرة على تقدمي
األحسن واألفضل.
• اختيار أنسب القرارات مبفهوم هربرت سيمون.
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• التعرف على أساليب العمل املستحدثة.
• ابتكار خطط جديدة للعمل.

 -4.4احملافظة على رأس املال البشري ودورها يف حتقيق أهداف اجلودة الشاملة“ :هي احلفاظ على املوارد البشرية وتطويرها
من أجل اليوم والغد ،وجذب املواهب الشابة واجلديدة واالحتفاظ هبا وعلى قاعدة املوارد البشرية من الداخل ،وحتقيق الرفاه للموارد البشرية
يف العمل( ".عقون وبوخديدي ،2020 ،ص.)88
حتقق احملافظة على رأس املال البشري يف املنظمة تراكم الرصيد املعريف هلا ،ما ميكنها من املنافسة يف ظل اقتصاد املعرفة .فإنتاج
املعرفة ،نشرها وتطبيقها ،واحملافظة عليها هو طريق التميز والرايدة يف جمال األعمال .فنجاح تطبيق اجلودة الشاملة ابملنظمة يتوقف أساسا
على مدى قدرهتا على محاية مواردها البشرية من الضياع والتسرب ،ألن احملافظة على املهارات والقدرات واملعارف اليت عملت على تنميتها
وتطويرها واستخدامه يف حتقيق متيزها بتقدمي األفضل هو املسعى األول واألخري من كل السياسات االستثمارية األخرى اليت تقوم هبا،
فتسرب رأس املال البشري من املنظمة يعين فقدان رأمساهلا املعريف ،وهو ما يقلل من فرص اجلودة هلا وضماهنا ملنظمات أخرى منافسة هلا،
ما يسبب هلا العجز ويهدد بقائها بسبب ارتفاع تكاليف البحث عن كفاءات أخرى واستقطاهبا.
من أجل أن تنجح املنظمة يف تعزيز بقاء رأس املال البشري فيها والتمسك هبا حىت يف ظل األزمات يلزمها هتيئة كل الظروف
املناسبة لتحقيق رضاه عن املنظ مة ،تعزيز الوالء واالنتماء هلا ،واملرتبطة ابحرتامه ،توفري الراحة ،املكافآت والتعويضات ،تقدمي اخلدمات
االجتماعية...ال
اجلدول  :1ميثل كيف يساهم االستثمار يف رأس املال البشري يف حتقيق اجلودة الشاملة

آليات
االستثمار يف رأس
املال البشري

حتقيق اجلودة الشاملة

 -السرعة يف اختاذ القرارات وحتسني عملية تقدمي اخلدمات.

التمكني  -مينح هامش مهم من املسؤولية االجتماعية بني االفراد وخيلق لديهم الشعور الواعي اباللتزام حنو اجلودة.
 سهولة نشر املعلومات املتعلقة ابجلودة بني كافة املستوايت اإلدارية. -تفعيل املبادرات واالبداع يف حتسني املنتجات واخلدمات.

 -زايدة معدالت الرضا والوالء واالنتماء للمنظمة ،وابلتايل تقدمي األفضل يف أسلوب األداء.

احلوافز  -خلق دافعية إجيابية يف نفوس املوارد البشرية للتحسني والتطوير.

 انطالقا من األثر احلسن للحوافز على النفس ،تظهر مالمح االبداع والرغبة يف اإلجناز املتقن للعمل. -تقبل التغيري ودعمه وتقليل فرص املقاومة.

 -تنمية القدرة على حل املشكالت بكل احرتافية ،مرونة ،وسرعة يف األداء.

التدريب  -تزويد العامل مبعرفة عن مبادئ وأساليب اجلودة الشاملة واعتماد ثقافة الصفر خطأ.
 تطوير مهارات الفرد وقدرته على استخدام الوسائل التقنية املسخرة لضمان اجلودة. -اكتساب أمناط سلوكية داعمة للجودة الشاملة مثل الوعي أبمهية العمل اجلماعي.
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احملافظة  -ختفيض تكاليف البحث عن الكفاءات الالزمة والقادرة على حتقيق اجلودة الشاملة.
على رأس املال  -االستثمار يف الرصيد املعريف واخلربايت للطاقم البشري يكرس قيم اجلودة وخيفض هامش االنفاق.
البشري
 االهتمام والرعاية ابملورد البشري يكرس ثقافة الوالء واالنتماء ،ويرسخ منظومة عريقة لقيم اجلودة. -ضمان عدم استفادة منظمات أخرى من رأس املال البشري املنفق عليه.

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

املصدر :من اعداد الباحثتني
من خالل اجلدول املوضح أعاله يتضح أن االستثمار يف رأس املال البشري ميارس أتثريه يف حتقيق اجلودة الشاملة من خالل
الوظائف احليوية اليت يقوم هبا يف معاجلة خمتلف املشكالت التنظيمية اليت تشكل معوقات وظيفية حتول دون التحسني والتطوير نذكر منها
اجلمود ،املركزية ،عدم القدرة على استخدام التكنولوجيا احلديثة ،التسرب الوظيفي ،كثرة األخطاء يف األداء اليت تتطلب وقت وتكاليف
أكرب يف العمل ،وهو ما ركز عليها فريديريك اتيلور يف حبثه عن الطريقة املثلى لألداء.
 .5نتائج الدراسة:
من خالل هذه الدراسة واليت تركز يف جمملها على ضرورة االستثمار يف رأس املال البشري على النحو الذي حيقق أعلى
مستوايت اجلودة الشاملة يف األداء التنظيمي ،ويف املخرجات ،مما يضمن بلوغ أعلى درجات الرضا بكل ما يرافقه من أوضاع للرفاهية
ولقيمة اجلودة بشكل عام .ميكن ارفاق أبرز نتائج الدراسة على النحو التايل:
خيضع االستثمار يف رأس املال البشري إىل اعتبارات هامة يستوجب على املنظمات األخذ هبا حىت تستطيع حتقيق االستفادة والنتائج
املرجوة من ذلك ،واليت جتعل حتقيق رفاه ورضا العنصر البشري الغاية النهائية.
متثل اجلودة الشاملة االهتمام األكرب ملنظمات الوقت احلايل ومفتاح بقائها وجناحها يف ظل زايدة املنافسة على كسب رضا العميل.
تركز اجلودة الشاملة على ضمان اجلودة يف كافة أنساق املنظمة ،وتعتمد مبدأ التعاون والثقة واملشاركة اجلماعية يف حتقيق أهدافها.
متكني املورد البشري من األساليب التنظيمية احلديثة والفعالة يف حتقيق االستفادة من مؤهالته ومهاراته الالزمة لتطوير العمل ،يساهم يف
نشر ثقافة اجلودة الشاملة من خالل تركيزه على املشاركة اجلماعية وتوفري البيئة اإلبداعية الداعمة للتحسني والتطوير املستمر.
تشكل عملية حتفيز رأس املال البشري مطلب حموري لتحقيق اجلودة الشاملة يف املنظمات ،ذلك أن هذه العملية تركز أساسا على خلق
دافعية إجيابية للتحديث والتغيري كوهنا حتقق رضا املورد البشري وتعزز من والئه ملنظمته.
يشكل تدريب رأس املال البشري أهم األساليب العملية لتحقيق اجلودة الشاملة ،كونه يساهم يف حتقيق أهم مؤشرات اجلودة واملتمثلة
أساسا يف املرونة وسرعة األداء واالستجابة ،منع حدوث األخطاء ،وتنمية روح العمل اجلماعي لتحقيق األفضل.
إن قدرة املنظمة على املنافسة وضمان التميز يتجلى أساسا يف مدى قدرهتا على احلفاظ على رأس ماهلا البشري ومنعه من التسرب
ملنظمات أخرى ،ذلك أن استدامة الرصيد املعريف واخلربايت للمنظمة يضمن متيزها ويكسبها ميزة تنافسية.
حتقيق اجلودة الشاملة يكون من خالل البحث عن النشاط اإلبداعي واالبتكاري الذي ينتجه رأس املال البشري ويتحقق ابالهتمام به
واالنفاق على تنميته وتطويره.
 – IIخالصة:
اعتمادا على ما سبق نستنتج أنه من الصعب على املنظمات املعاصرة حتقيق تكيفها مع تغريات البيئة اخلارجية ومتطلباهتا ما ل
تتمكن من النجاح يف احلصول على الكفاءات البشرية الالزمة للتغيري والتحديث وحتقق النمو .وهو ما جيعل االستثمار يف رأس املال
البشري من املقومات األولية اليت حتقق هذه األهداف وتلعب دورا مهما يف جناح منهج اجلودة الشاملة من خالل رفع مستوايت األداء
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❖
❖
❖
❖
❖
❖

وتعزيز ثقة رأس املال البشري مبنظمته نتيجة التفاعل بني جمموعة من املمارسات اليت تساهم أساسا يف ترقية املورد البشري والوضع
املؤسسايت ككل تتعلق ابلتمكني ،احلوافر ،التدريب ،واحملافظة على رأس املال البشري.
وعلى ضوء ما تقدم ميكن اخلروج ابلتوصيات التالية:
ضرورة االهتمام برأس املال البشري يف املنظمات ،والنظر إليه أبنه مصدر الثروة والقيمة يف العصر احلايل.
ضرورة اتباع نظام احلوافز كأحد آليات االهتمام برأس املال البشري ،واحلرص على تطبيق مبدأ العدالة يف توزيعها مبا يضمن حتقيق الرضا
واالستقرار داخل املنظمة.
العمل على تطوير الربامج التدريبية على النحو الذي يضمن حتقيق األهداف ابلتوازي مع التطورات احلاصلة.
حتمية ختلي املنظمات على نظام املركزية الذي يسبب اجلمود ويعيق عملية التغيري والتطوير ،والتوجه حنو تفويض السلطة واملشاركة اجلماعية
يف اختاذ القرارات ما يضمن حتقيق األهداف بكفاءة وفعالية.
جيب على املنظمات أن حترص على تطبيق معايري اجلودة الشاملة حىت تستطيع احملافظة على بقائها وكسب قدرة تنافسية على املستوى
احمللي والدويل.
ال بد من اعتماد سياسة احملافظة على املورد البشري املوجود يف املنظمة وتوفري كل الشروط والظروف املواتية لتحقيق رضاه وابلتايل استدامته
يف املنظمة .وهو ما يساهم يف احملافظة على رأس املال البشري والتفرد به وعدم استفادة منظمات أخرى من قدراته ومهاراته.
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