التضارب الكامن بين الغرائز اإلنسان ّية
وفاعلية مجلس اإلدارة

بقلم نيكوالي تيليش
شريك اإلقليمي لدائرة القيادة
يبــدأ عمــل مجلــس االدارة الحقيقــي عنــد إغــاق البــاب ع ـلـى
المجتمعيــن ـفـي المجلــس .وعضويتــك ـفـي أحــد مجالــس اإلدارة

وكثيــرا ً مــا اتجهــت األمــور ـفـي العديــد مــن اجتماعــات مجالــس
اإلدارة بعيــدا ً عــن محاورهــا الرئيســية نظــرا ً لفقــدان التركيــز ع ـلـى

القيــام بــه أو االمتنــاع عنــه ،ولكــن ينبغــي عليــك بــذل الجهــد
خــال االجتمــاع للتحقــق مــن صحــة وجهــة نظــرك والوصــول إ ـلـى

أن بعــض مجالــس اإلدارة قــد تــم تشــكيلها بالتركيــز ع ـلـى الكياســة

تتيــح لــك إمكانيــة طــرح أفــكارك حــول مــا يتعيــن ع ـلـى الشــركة

رؤى جديــدة .وستســهم أســئلتك وتعليقاتــك ـفـي تحديــد قدرتــك

ع ـلـى اضافــة قيمــة للمجلــس .الوقــت يم ـ ّر؛ ويمكــن أن تدخــل
ـجال بيــن أخــذ وردّ .وعليــك الحفــاظ ع ـلـى صفــاء
النقاشــات ـفـي سـ ٍ
ذهنــك تجنبـا ً لنســيان النقــاط التــي مــن شــأنها أن تغ ّيــر مــن اتجــاه
ـرارات مهمــة ـفـي حــال طرحهــا قبــل نهايــة االجتمــاع.
اتّخــاذ قـ
ٍ

المســائل المهمــة وافتقــاد التفاعــل بيــن أعضــاء المجلــس .كمــا

أ كثــر مــن االحترافيــة والتخصــص .كمــا أن هنــاك المز يــد مــن

التوقعــات واألعبــاء الملقــاة ع ـلـى عاتــق مجالــس اإلدارة وأعضائهــا
ـفـي كل مــكان ،وبصفــة خاصــة ـفـي منطقــة الشــرق األوســط
ـوات أ كبــر
وشــمال أفريقيــا .وتتخــذ بعــض المؤسســات خطـ ٍ
مــن غيرهــا؛ وتبقــى الحقيقــة واحــدة :يقتضــي مفهــوم حوكمــة
الشــركات وضــع مســؤولية النجــاح والفشــل ع ـلـى كاهــل أعضــاء

المجلــس كافــة ،وليــس ع ـلـى مالكــي الشــركة أو رئيــس مجلــس
إدارتهــا وحــده.
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ويعــد اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة نقطــة البدا يــة المنطقيــة

التفاعليــة التــي تناقضهــا ـفـي العمــل كال ً مــن ’اإلرضــاء‘ ،و’التحفــظ‘،
و’الســلبية‘؛ وهــي عوامــل تدخــل ـفـي تكويننــا الطبيعــي .وســتكون
حياتنــا أقــل لطف ـا ً وراح ـ ًة وقابليــة للتنبــؤ إن لــم تكــن لدينــا هــذه

عليهــم أداؤه مع ـاً .ومــع ذلــك ،ال يبــدأ هــذا العمــل فعلي ـا ً قبــل

واالحتــراف التــي نمتلكهــا .ع ـلـى ســبيل المثــال ،إن كنــت تخشــى

لرئيــس مجلــس إدارة الشــركة ومالكيهــا .وينبغــي أن تعكــس

خبــرة أعضــاء المجلــس االحتياجــات الرئيســية للشــركة ،كمــا يجــب
أن يكــون لــدى األعضــاء إدرا كا ً أساســيا ً للعمــل الــذي يفتــرض

الصفــات .لكنهــا ،وبدرجــة كبيــرة ،تضعــف مــن صفــات التخصــص

إغــاق بــاب اجتمــاع المجلــس ،بغــض النظــر عمــا إذا كان الجميــع
قــد أعــدوا أنفســهم مســبقا ً بشــكل صحيــح .والوقــت الــذي يم ـ ّر

أن يتوقــف اآلخــرون عــن اإلعجــاب بــك اذا تحدثــت بشــيء ال يــروق
لهــم ســماعه ،فــإن ذلــك يمكــن أن يعرقــل كل شــيء تعلّم َتــه

داخــل غرفــة اجتمــاع مجلــس اإلدارة ثميــن.

الكفاءة وحدها ليست معيارا ً لتحديد مستوى الفاعلية
حتــى ذوي الكفــاءة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة يمكــن أن
ـرارات
ـرق غامضــة تحــت ضغــط الحاجــة التخــاذ قـ
ٍ
يتصرفــوا بطـ ٍ
هامــة أو المشــاركة ـفـي مناقشــات معقــدة .ويعتبــر بــوب أندرســون

أحــد خبــراء القيــادة األمريكييــن ممــن أجــروا دراســة كميــة شــاملة
حــول فاعليــة القيــادة ،وقـدّم بعضـا ً مــن الــرؤى واألفــكار المفيــدة

ـخص يجلــس ـفـي اجتمــاع مجلــس اإلدارة .وباســتخدام
ألي شـ ٍ
نموذجــه ’ملــف دائــرة القيــادة‘ ،حلــل أندرســون نصــف مليــون

تقييــمٍ مــن األفــراد الذيــن يتدرجــون بيــن رؤســاء وأعضــاء مجالــس
اإلدارة إ ـلـى مدير يــن تنفيذييــن وعــددا ً مــن المســتويات األد ـنـى ـفـي
المؤسســة.

ســابقا ً حــول اســتراتيجية وعمليــة صنــع القــرار .وع ـلـى الرغــم
مــن وضــوح مــا ينبغــي ع ـلـى عضــو مجلــس اإلدارة قولــه وإبــداء

أفــكاره ،فــإن الحفــاظ ع ـلـى التناغــم مــع بقيــة أعضــاء المجلــس قــد
حساســة .وتبــدو
يمنحهــم إحساسـا ً أ كبــر بالراحــة ـفـي أي مناقشــة ّ
اإلحصــاءات واضحــة ـفـي هــذا المجــال ،حيــث تكــون العالقــة بيــن
المجموعتيــن المذكورتيــن آنف ـا ً لتعــارض الصفــات والتوجهــات
التفاعليــة الســلبي ًة بشــكل واضــح.
أعضاء مجلس اإلدارة هم بشر
تنـ ّـص الكتــب ع ـلـى أن أعضــاء مجلــس اإلدارة يجــب أال يســيروا
دائما ً مع التيار وضرورة مناقضته اذا كان ذلك في صالح الشركة.

ويقــال بــأن مجلــس اإلدارة يجــب أال يكــون مكان ـا ً للمناقشــات
المريحــة؛ حيــث ينبغــي تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة بنــا ًء ع ـلـى
كفاءتهــم وقدرتهــم ع ـلـى التعبيــر عــن أفكارهــم وتوضيحهــا وإثباتهــا

وتؤكــد دراســته االرتبــاط الوثيــق بيــن فاعليــة القيــادة و  18مــن

أثنــاء المقابلــة الشــخصية لالنضمــام لعضو يــة المجلــس .وينبغــي
ـخص يتــرأس مجلــس اإلدارة أو يشــارك فيــه أن يو ـلـي
ع ـلـى أي شـ ٍ
ً
اهتمامـا ً كبيــرا ً ومســتمرا لهــذه المســألة.

ـفـي اجتماعــات مجلــس اإلدارة .وتتقابــل الصفــات الصحيــة ال ـ

ونرتبــط نحــن البشــر بالتفاعــل الغر يــزي مــع الخطــر ســوا ًء
ـفـي حــال صادفنــا أســدا ً جائع ـا ً ـفـي غابــات الســافانا األفريقيــة
ـوط مفاجئــة ـفـي غرفــة االجتمــاع ،حيــث تكــون
أو تعرضنــا لضغـ ٍ

الصفــات التــي تعكــس النظر يــات الشــائعة حــول عمــل مجلــس

ـى أوســع .ويوضــح أهميــة األنمــاط الســلوكية
اإلدارة وقيادتــه بمعنـ ً
التــي يمكــن أن يدركهــا أي شــخص أمضــى متســعا ً مــن الوقــت

 18بمجموع ـ ٍة مــن التوجهــات التفاعليــة التــي لهــا تأثيــر ســلبيّ
واضــح ع ـلـى الفاعليــة .بمعنــى آخــر ،يمكــن أن تلعــب غرائزنــا
البشــرية األساســية دورا ً ـفـي رســم مالمــح معرفتنــا المتقدمــة،

ســمعة الشــخص وأمــوال كثيــرة ع ـلـى المحــك .وعندمــا نشــعر

بشــكل خــاص.

بــأي شــيء .وتنــدرج توجهــات اإلرضــاء ،أو الســلبية ،أو التمســك

واالفتراضــات التــي تشــكلها عــن نفســك يمكنهــا أن تح ـ ّد مــن
قدرتــك ـفـي الحيــاة بصــورة عامــة – و ـفـي اجتماعــات مجلــس اإلدارة

وقــد تكــون معاييــر ’الحســم‘ ،و’التركيــز االســتراتيجي‘ ،و’الرؤيــة‘
الســمات التــي يتــم البحــث عنهــا طبيعيـا ً عنــد اختيــار أعضــا ٍء جــدد
ـفـي مجلــس اإلدارة .وبــادر أندرســون إ ـلـى تضمينهــا ـفـي مجموعــة
الصفــات التــي وصفهــا ب ـ ’اإلنجــاز‘ .وتشــمل مجموعــة التوجهــات
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بالتهديــد ونســمح بســيطرة غرائزنــا ،فإننــا نســتجيب وفــق أحــد
الحــاالت الثــاث التاليــة :الدخــول ـفـي معركــة ،الفــرار ،أو عــدم القيــام
باالتفاقــات القديمــة تحــت فئــة عــدم القيــام بــأي شــيء مــن هــذا

الثالــوث .ومــا لــم نكــن مدركيــن لقدراتنــا الداخليــة ،يمكــن أن
تخــرج الكلمــات مــن أفواهنــا بســرعة أ كبــر دون إخضاعهــا للتفكيــر
الســليم .ومــن المرجــح أن تقــع هــذه المشــكلة ـفـي مجلــس اإلدارة،
وهــو آخــر مــكان يجــب حصــول ذلــك فيــه« .أنــا متفــق تمام ـا ً مــع
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الكلمــات الحكيمــة التــي تفضــل بهــا الســيد رئيــس مجلــس
اإلدارة»« ،ال ،ليــس لــدي مــا أضيفــه»« ،إن فعلنــا مــا نفعلــه عــاد ًة،

رئيــس المجلــس ع ـلـى الرغــم مــن االختــاف معــه حــول المســائل
األساســية .ثاني ـاً ،يشــير مؤشــر ’الفردية-الجماعيــة‘ إ ـلـى النــاس

وتعتبــر حوكمــة الشــركات مــن أبــرز المواضيــع ـفـي هــذا المجــال،

المملكــة المتحــدة المملكــة العربيــة الســعودية وفــق هــذا
المؤشــر القيمتيــن  11و 75ع ـلـى التوا ـلـي .وتعتبــر القيمــة األو ـلـى
منخفضــة جــدا ً بالقــرب مــن النهايــة األخــرى للمؤشــر ،فيمــا تبــرز

فــإن كل شــيء ســيكون ع ـلـى مــا يــرام» .هنــاك أســباب جيــدة
تفســر ميــل النــاس لبــذل مز يــد مــن الطاقــة ـفـي التفكيــر بمــا قالــوه.

وهــي التــي تفضلهــا كل مــن ثقافــة الواليــات المتحــدة األمريكيــة
والمملكــة المتحــدة .و ـفـي هاتيــن الثقافتيــن ،يتحــدى النــاس
بعضهــم بعض ـا ً بصــورة أ كبــر مــن المعتــاد ـفـي منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا.

المرتبطيــن والذيــن يتصرفــون مثــل اآلخر يــن ـفـي المجموعــة
التــي يشــكلون جــزءا ً منهــا ،ـفـي مقابــل التصــرف بفرديــة .وتســجل

القيمــة الثانيــة مرتفعــة مجــدداً .ويعتبــر عضــو مجلــس اإلدارة
الســعودي أ كثــر عرضــة للتهــرب مــن المناقشــة التــي قــد ال تتفــق
مــع أفــكار معظــم أعضــاء المجلــس .وثالث ـاً ،مؤشــر ’تجنــب عــدم

ويكــون عضــو مجلــس اإلدارة األمريكــي أو البريطا ـنـي أقــل عرضــة

التأ كــد‘ الــذي يعبــر عــن مســتوى راحــة الفــرد مــن التغيــر وعــدم
اليقيــن .ويبــدو النمــط مماثــاً ،حيــث تنخفــض قيمــة المؤشــر ـفـي

هــذا االختــاف الســلوكي هــو اختــاف حقيقــي.

أنهــا يجــد المجلــس غيــر فاعــل واقتــراح أســاليب جديــدة إلدارة

لقمــع اآلراء المعارضــة والتمســك بالبروتوكــوالت بالمقارنــة مــع
عضــو مجلــس اإلدارة ـفـي المنطقــة .ويعتبــر جيــرت هوفســتيد
رائــدا ً ـفـي الدراســات المقارنــة عبــر الثقافــات ،وتظهــر دراســته أن

ووضــع هوفســتيد مؤشــرات حــول اختــاف الثقافــات الوطنيــة

وفــق خمســة أبعــاد ترتبــط ثالثــة منهــا بعوامــل اإلرضــاء ،وعــدم
االســتجابة ،والتحفــظ التــي وردت ـفـي نمــوذج أندرســون .أوالً،

المملكــة المتحــدة إ ـلـى  35بالمقارنــة مــع قيمــة المؤشــر المرتفعــة
ـفـي المملكــة العربيــة الســعودية بدرجــة  .80ويبــدو عضــو مجلــس
اإلدارة البريطا ـنـي أ كثــر عرضــة مــن الســعودي لإلشــارة إ ـلـى أنــه/
االجتماعــات.

وتنــدرج كافــة الــدول ال ـ  12ـفـي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
أفريقيــا التــي غطاهــا هوفســتيد ـفـي النصــف األع ـلـى ـفـي مؤشــرات

يعكــس مؤشــر ’تباعــد القــوة‘ مــدى تقبــل النــاس وتكييــف
ســلوكهم مــع الذيــن يعلونهــم ـفـي التسلســل الهرمــي .وتســجل

أنهــا تســجل معــدالت عاليــة .وتحتــل دولــة اإلمــارات العربيــة

القيمــة  ،95والتــي تعــد مــن بيــن أع ـلـى معــدالت هــذا المؤشــر ع ـلـى
اإلطــاق ـفـي العالــم .وبالمقارنــة بعضــو مجلــس إدارة بريطا ـنـي،

المؤشــرات الثالثــة الســابقة .وهنــاك بالطبــع أفــراد مــن أعضــاء

المملكــة المتحــدة القيمــة  35وفــق هــذا المؤشــر ،وهــو معــدل
منخفــض نســبياً ،فيمــا تســجل المملكــة العربيــة الســعودية

يعتبــر عضــو مجلــس اإلدارة الســعودي أ كثــر عرضــة للتوافــق مــع
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تباعــد القــوة ،والفردية-الجماعيــة ،وتجنــب عــدم التأ كــد ،بمعنــى

المتحــدة والكو يــت والمملكــة العربيــة الســعودية مراتــب عليــا.
و ـفـي الوقــت نفســه ،تحتــل المملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة
األمريكيــة مواقــع ـفـي النصــف األد ـنـى بمعــدالت منخفضــة ـفـي كافــة
مجلــس اإلدارة الذيــن يحيــدون عــن المعاييــر المحليــة ،ولكــن
الشــكل العــام للمعــدالت الوطنيــة واضــح ـفـي هــذا الصــدد.
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رئيس مجلس اإلدارة عاجز وحده عن التحكم بالفاعلية
قــد يلجــأ رئيــس مجلــس اإلدارة ،الــذي يــرى أن المجلــس يجــد
صعوبــة ـفـي اتخــاذ القــرارات والتركيــز االســتراتيجي وتحقيــق

النتائــج ،إ ـلـى أخــذ المســؤولية كاملــة ع ـلـى عاتقــه .ويمكــن توجيــه
األعضــاء األقــل تفاعــا ً ـفـي المجلــس للحديــث أ كثــر ـفـي االجتماعات

مجلــس اإلدارة الكثيــر مــن المخــاوف التــي يجــب التطــرق إليهــا
قبــل فتــح بــاب غرفــة

االجتمــاع مجــدداً .كمــا عليهــم أن يع ّبــروا عــن أفكارهــم بوضــوح

وثقــة أثنــاء االجتمــاع قبــل فــوات األوان.

اذا أرادوا الحفــاظ ع ـلـى مقاعدهــم بالمجلــس .ويمكــن لرئيــس
مجلــس اإلدارة االســتعداد جيــدا ً لالجتماعــات تجنب ـا ً لنســيان أي
شــيء أودفــع األعضــاء خــال االجتماعــات لالرتقــاء إ ـلـى مســتوى
معاييــره الخاصــة .و ـفـي النهايــة ،فــإن مثــل هــذا التفا ـنـي هو ما يمك ّن

العديــد مــن رجــال األعمــال مــن التغلــب ع ـلـى الحواجــز ويســاعد
المتخصصيــن ـفـي تســلق الســلم الوظيفــي بالشــركة .وقــد يعتبــر
االســتعداد لتو ـلـي زمــام القيــادة واختيــار القضايــا مســألة صحيــة،
ولكــن قــد تنطــوي هــذه اإلجــراءات ع ـلـى جانــب آخــر أيض ـا ً عندمــا
يتــم الدفــع باتجاههــا بقــوة.

نصائح يتعين األخذ بها لتعزيز فاعلية مجلس اإلدارة
األســلوب األفضــل لمعالجــة «التفكيــر الجماعــي» أو غيــره مــن
المســائل المؤثــرة ـفـي فاعليــة مجلــس اإلدارة هــو عبــر مناقشــة

¬¬الكيفيــة التــي يجــب أن يعمــل بهــا المجلــس واآلليــة التــي
يســتطيع مــن خاللهــا شــالتحرك نحــو الوضــع المثا ـلـي .ويكــون
الحديــث مختلف ـا ً وفق ـا ً لــكل شــركة .ويمكــن أن تكــون هنــاك
احتياجــات خاصــة بســبب طبيعــة العمــل والتفضيــات المرتكــزة

ع ـلـى ثقافــة معينــة أو مز يــج مــن عــدة ثقافــات .وتتســم نقــاط
البدا يــة باالختــاف دائم ـاً ،ولــو بدرجــة بســيطة.
ومــن المفيــد أن يطــرح ع ـلـى أعضــاء مجلــس اإلدارة اختيــار
ووصــف مجموعــة صغيــرة مــن الســلوكيات التــي يتعيــن االلتــزام

بهــا بحيــث يلتــزم الجميــع بهــا .وفيمــا قــد تبــدو هــذه المهمــة

مشــابهة لصياغــة بيانــات القيمــة لشــركة تضمنــت العديــد مــن
مجالــس اإلدارة ،إال أن الممارســة مختلفــة كثيــرا ً ـفـي الواقــع.
ويمكــن أن تتحــول الســلوكيات بســرعة إ ـلـى عــادات ،ويجــد النــاس
صعوبــة ـفـي اعتمــاد قيــم جديــدة .ويتعيــن تحديــد الســلوكيات
الواجــب اعتمادهــا بحيــث تكــون قابلــة للمراقبــة .ويجــب أن

يمتلــك كافــة أعضــاء مجلــس اإلدارة القــدرة ع ـلـى رؤيــة أو ســماع
مــا إذا كان الجميــع منســجما ً مــع هــذه الســلوكيات أم ال .وع ـلـى
ســبيل المثــال« :قبــل أن نتخــذ القــرار الحاســم ،ليتخيــل كل عضــو
األخطــاء التــي قــد تنجــم عــن اتخاذنــا لهــذا القــرار» .ولــدى أعضــاء
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