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مجالس اإلدارة والتحدي القادم:
رعاية االبتكار وتشجيعه

فرانك دينجارد
الشريك المدير  -شركة هاركورت للنشر
ال يوجــد أي قطــاع أعمــال ـفـي أي مــكان ـفـي العالــم بمنــأى
عــن تبعــات التقنيــات المســتجدة التــي ُتزعــزع أســواق
المنتجــات وعــن حــاالت الريبــة والخــوف مــن المجهــول
بســبب ســرعة التحـ ُّول التكنولوجــي الشــامل إ ـلـى العمليــات
الرقميــة المتكاملــة لألنشــطة االقتصاديــة وأنمــاط ونمــاذج
األعمــال .إن االبتــكارات الجامحــة والرغبــات الطموحــة ـفـي
تســريع النمــو مــن شــأنها أن تــوازن مثــل هــذه المخاطــر
المحتملــة وتعوضهــا؛ كمــا أن االبتــكار قــد يكــون ســببا ً
الســتمرار أعمــال الشــركة ـفـي الســوق أو ـفـي حــدوث قفــزة
تكنولوجيــة ُتزعــزع األســواق ألنــه يؤثــر ـفـي عمليــات التصنيــع
والتصميــم والمنتجــات والخدمــات والتوز يــع وخدمــة
العمــاء ومكاتــب العمليــات غيــر المتصلــة بالعمــاء
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وسالســل التور يــد واألداء المؤسســي ونمــاذج األعمــال.
ســيظل االبتــكار خــال الســنوات العشــر القادمــة ـفـي معظــم
الشــركات -وفــق تحليــل الفــرص والتهديــدات -هــو التهديــد
األساســي وســيمثل كذلــك الفرصــة الرئيســية للشــركات.
تــدرك مجالــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة تمام ـا ً أنــه دون
ابتــكار فلــن يكــون لشــركاتهم وجــود ع ـلـى الســاحة .ولكــن
ـمعت فيهــا عــن مجلــس إدارة يبلــغ
متــى كانــت آخــر مــرة سـ
َ
إدارتــه التنفيذيــة عــن حاجــة الشــركة ألن تكــون أ كثــر ابتــكاراً؟
ـمعت فيهــا أن الشــركة ُت َع ـ ِّرض نفســها لمز ي ـ ٍد مــن
أو سـ
َ
المخاطــر المحتملــة لالبتــكار ،رغــم عــدم التأ كــد مــن النتائــج؟
سمعت فيها أن فشل بعض مبادرات األعمال الجديدة
أو
َ
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الخاصــة بالشــركة أم ـر ٌ متوق ـ ٌع ويمكــن تق ُّبلــه؟
تهتــم مجالــس اإلدارة بالرقابــة ع ـلـى المخاطــر المحتملــة
والعمــل ع ـلـى الح ـ ِّد منهــا والســيطرة عليهــا ،أليــس كذلــك؟
يغطــي جــدول األعمــال النمطــي لمجلــس اإلدارة ملخص ـا ً
عــن تطــورات األعمــال (األشــهر الثالثــة األخيــرة) ،والمراجعــة
الماليــة (األشــهر الثالثــة األخيــرة) ،وتوقعــات الفتــرة القادمــة
(لمــدة ثالثــة أشــهر وربمــا تمتــد إ ـلـى نهايــة الســنة الماليــة).
و ـفـي بعــض األحيــان خــال العــام ،يراجــع مجلــس اإلدارة
أيضـا ً الضوابــط والمخاطــر خــال الفتــرات الماضيــة والحاليــة
(لفترة قد تمتد إلى ما يزيد على  6أشهر) ،ومعايير الحوافز
التشــجيعية ،والمتحصــات (ع ـلـى أســاس نصــف ســنوي أو
ســنوي) ،إضافــة إ ـلـى البرامــج التشــغيلية المختلفــة .ال يتــرك
جــدول األعمــال أي وقــت لوضــع اإلســتراتيجية ،أو لمناقشــة
االبتــكار وتطو يــر األعمــال الجديــدة .و ـفـي كل األحــوال ،نــادرا ً مــا
يكــون أعضــاء مجلــس اإلدارة مدربيــن ع ـلـى اســتخدام أدوات
التكنولوجيــا الحديثــة أو يعلمــون مــا فيــه الكفايــة عنهــا
بحيــث تتوفــر لديهــم الجــرأة لطــرح أســئلة ذات جــدوى حــول
االبتــكار ،ناهيــك عــن تشــجيع النقــاش حــول االبتــكارات
ومــا تشــكله مــن تهديــدات للمنافســين ـفـي الســوق ومــا
تتيحــه مــن فــرص للشــركة .حتــى وإن كان أعضــاء المجلــس
مدربيــن ويعلمــون مــا فيــه الكفايــة عــن التكنولوجيــا؛ فــإن
جــدول أعمــال مجلــس اإلدارة ســيكون مليئ ـا ً باألعمــال
األخــرى ولــن يتــرك لهــم الفرصــة للمناقشــة.
ســتحاول مجالــس اإلدارة الجيــدة حق ـا ً التغلــب ع ـلـى هــذه
المشــكالت .وســوف تعقــد اجتماع ـا ً مخصص ـا ً مــن حيــث
المــكان والموضــوع لمناقشــة اإلســتراتيجيات المؤثــرة
مــرة واحــدة ـفـي الســنة ع ـلـى األقــل ،وس ـ ُيجرون مناقشــات
إســتراتيجية تاليــة عــدة مــرات خــال العــام ،وســيفكرون
ـفـي مســتقبل الشــركة ،ومــا يفعلــه منافســوها ،ومــا تعنيــه
نتائــج التكنولوجيــا واالبتــكار وتأثيراتهــا ع ـلـى أعمالهــا،
وســيخصصون وقت ـا ً للمبــادرات التجار يــة الجديــدة،
وســتحاول هــذه المجالــس جاهــد ًة بنــاء أهــداف طويلة األجل
للحوافــز الماليــة لــإدارة ،وســتقبل بتوجيــه االســتثمارات
نحــو البحــوث والتطو يــر ،أو اختبــار نمــاذج أعمــال جديــدة ،أو
ربمــا االســتحواذ ع ـلـى شــركات االبتــكار المزعــزع للصناعــة
الجديــد ـفـي األســواق.
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ومــن المرجــح أن تتعــرض مجالــس اإلدارة هــذه للنقــد
مــن قبــل المســاهمين ج ـ َّراء الجهــود الجديــدة المبذولــة
حيــث يحتمــل أن يشــكو المســاهمون مــن المــوارد الماليــة
المه ـدَرة والرؤيــة القاصــرة لمجلــس اإلدارة .وقــد يطالــب
ُ
المســاهمون باســتعادة «االنضبــاط الما ـلـي» و»الحوكمــة
الجيــدة للشــركة» مــن خــال إدخــال التغييــرات المالئمــة
ع ـلـى مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للشــركة .أمــا
أصحــاب المصالــح اآلخــرون مثــل الموظفيــن ،السياســيين،
اإلعالمييــن وغيرهــم ،فســيوجهون نفــس القــدر مــن النقــد
بنــا ًء ع ـلـى مبرراتهــم وخلفياتهــم الذاتيــة.
مــا الــذي يتع َّيــن ع ـلـى مجلــس اإلدارة القيــام بــه للتغلــب على
غيــاب الرغبــة ـفـي اتخــاذ قــرارات تتعلــق بمخاطــر االبتــكار
المحتملــة مــن ِق َبــل أصحــاب المصالــح وأعضــاء مجلــس
اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة؟ قــد ينتابهــم جميع ـا ً شــعور
بالقلــق حيــال التهديــدات ع ـلـى الرغــم مــن إدرا كهــم فــرص
ـق؟ حتــى
االبتــكار المتاحــة ،ولكــن هــل ُيعــد ذلــك مصــد َر قلـ ٍ
وتحمــل
وإن رغبــوا ـفـي ذلــك فكيــف يمكــن تعز يــز االبتــكار
ُّ
«مخاطــره المحتملــة» المدروســة؟ لســوء الحــظ ال يوجــد
حــل ســحري واحــد وشــامل لهــذه المشــكلة .ومــع ذلــك،
يمكــن لمجلــس اإلدارة اتخــاذ إجــراءات ـفـي ثالثــة مجــاالت
ع ـلـى األقــل :ع ـلـى الصعيــد الداخ ـلـي ـفـي مجلــس اإلدارة ذاتــه،
وع ـلـى صعيــد أصحــاب المصالــح الخارجييــن ،وع ـلـى صعيــد
اإلدارة التنفيذيــة والثقافــة المؤسســية للشــركة.
أوال ً :يمكــن لمجلــس اإلدارة اتخــاذ إجــراءات تصحيحيــة
بنفســه .ويمكــن لمجلــس اإلدارة تعديــل تكوينــه ،وتحســين
إســتراتيجيته ،واإلصــرار ع ـلـى توفيــر معلومــات كافيــة،
وضمــان أن يغطــي جــدول األعمــال كال ً مــن اإلســتراتيجية
واالبتــكار.
ليــس مــن الضــروري أن يكــون عضــو المجلــس خبيــرا ً ـفـي
التقنية ليطرح األســئلة المتعلقة بها ،وليس من الضروري
أيض ـا ً أن يكــون قــادرا ً ع ـلـى «كتابــة رمــوز الشــفرة الرقميــة
للبرمجيــات» لمناقشــة ســلبيات عــرض تقديمــي عــن
البحــث والتطو يــر أو برامــج التحــول الرقمــي .يمكــن ألعضــاء
المجلــس ذوي الخبــرة ـفـي إدارة التقنيــة أو االتصــاالت أو
كيانــات علــوم الكائنــات الحيــة (الشــركات ،واألقســام ،ومــا إلى
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ثاني ـاً :يمكــن لمجلــس اإلدارة اتخــاذ إجــراءات ع ـلـى صعيــد
أصحــاب المصالــح الخارجييــن .وع ـلـى وجــه الخصــوص،
تحتــاج الشــركة المبتكــرة إ ـلـى «رأس المــال المثابــر» ،ألن
فوائــد االبتــكار يمكــن أن تســتغرق ســنوات حتــى تؤ ـتـي
ثمارهــا.

ذلــك) الحصــول ع ـلـى المناقشــة الجار يــة ،ومســاعدة الزمــاء
ـفـي التغلــب ع ـلـى مخاوفهــم ،حيــث إن مناقشــة االبتــكار
ـفـي قاعــة مجلــس اإلدارة ال تختلــف حق ـا ً عــن أي مناقشــة
أخــرى حــول األعمــال .يجــب ع ـلـى رئيــس مجلــس اإلدارة (أو
نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة /العضــو الرئيســي /العضــو
المســتقل) التأ كــد مــن أن تشــكيل مجلــس اإلدارة تــم
بشــكل مالئــم لغــرض التمكيــن لهــذا النــوع مــن المناقشــات .ويجــب أن ُيصــر المجلــس ع ـلـى الحصــول ع ـلـى المعلومــات
المالئمة عن أصحاب المصالح بشــأن إســتراتيجية الشــركة
إن خطــط المنتجــات ،أو التوقعــات الماليــة لمــدة ثــاث والمخاطــر المحتملــة والفــرص المتاحــة لديها .القول أســهل
ســنوات ،أو خطــط العمــل القصيــرة األجــل لمواجهة األزمات مــن الفعــل ،وتثقيــف أصحــاب المصالــح غالب ـا ً مــا يكــون
ليســت بديــا ً عــن اإلســتراتيجية الســليمة .هنــاك عــدد أمــرا ً محبط ـا ً حيــث إنهــم تحديــدا ً سيشــكون دائم ـا ً مــن أن
قليــل نســبيا ً مــن الشــركات لديــه وجهــة نظــر متفــق عليهــا الشــركة تقــدم ابتــكارات كثيــرة للغايــة أو قــد ي َّدعــون أحيان ـا ً
حــول ماهيــة اإلســتراتيجية ـفـي الواقــع ،و ُيجــري عمليــات أخــرى أنهــا غيــر كافيــة.
إســتراتيجية راســخة ،وينتهــي المطــاف إ ـلـى مجلــس إدارة
متعــاون تمام ـاً .وع ـلـى العكــس مــن ذلــك ،فــإن عمليــات لكــن رأس المــال ليــس مثابــرا ً بطبيعتــه .لــذا يجــب أن يتــم
اإلســتراتيجية الجيــدة تأخــذ ـفـي االعتبــار اتجاهــات العمــاء تطو يــع رأس المــال ليكــون صبــورا ً مثابــرا ً مــن خــال توفيــر
والســوق والتكنولوجيــا واالتجاهــات التنافســية ،وأفــكار وســائل االتصــال للتوعيــة مــع الوضــوح والشــفافية ـفـي
األعمــال الجديــدة ،وبالضــرورة تضــع االبتــكارات ـفـي االعتبــار .التعامــل .إحقاق ـا ً للحــق ،قــد تكــون تلــك المنهجيــات غيــر
ولديهــا مز يــة إضافيــة تتمثــل ـفـي ضمــان أن مجلــس اإلدارة عمليــة تمام ـاً ،وقــد يحتــاج المجلــس إ ـلـى وضــع المز يــد
يقــدم الدعــم التــام وأنــه حق ـا ً «شــريك أصيــل» ـفـي النتائــج مــن التغييــرات الجذر يــة ـفـي االعتبــار .ع ـلـى ســبيل المثــال
«الشــراء الكامــل لألســهم وتحو يــل الشــركة إ ـلـى شــركة
اإل ســتراتيجية.
خاصــة» أو إصــدار أســهم مزدوجــة إذا كانــت الشــركة مدرجــة
إن العجــز ـفـي المعلومــات ع ـلـى صعيــد مجلــس اإلدارة ،ـفـي البورصــة .قــد يخفــق حقـا ً العديــد مــن الشــركات المبتكرة
بالمقارنــة بمــا يقــع تحــت تصــرف اإلدارة ،واالعتمــاد المفــرط الناجحــة و ُيصــاب بفشــل ذر يــع إذا كان مدرج ـا ً كشــركة
ع ـلـى المعلومــات الماليــة كأســاس لتقييــم أداء الشــركة ،هــو عامــة.
ســبب رئيســي لنقــص أو رداءة المناقشــات حــول االبتــكار.
البيانــات الماليــة للشــركة تمثــل مؤشــرا ً مفيــدا ً بيــد أنــه ثالث ـاً ،يمكــن لمجلــس اإلدارة أن يتصــرف بشــأن إدارة
ســط ومنحــاز للغايــة وليــس بدليــل ع ـلـى ازدهــار الشــركة الشــركة وثقافتهــا المؤسســية ،حيــث يعــد اختيــار الرئيــس
ُم َب َّ
ـفـي المســتقبل .يجــب أن ُيصــر مجلــس اإلدارة ع ـلـى توفيــر التنفيــذي أمــرا ً حيوي ـاً .وع ـلـى مجلــس اإلدارة أيض ـا ً أن يبــرر
معلومــات أ كثــر شــمولية ،ســواء ـفـي شــكل مؤشــرات األداء ســبب اعتــراض الرئيــس التنفيــذي ع ـلـى تشــكيل أعضــاء
اللجنــة التنفيذيــة وع ـلـى عمليــة إدارة المواهــب والكفــاءات.
الرئيســية أم ال.
وأخيــراً ،يجــب ع ـلـى رئيــس مجلــس اإلدارة (أو نائــب رئيــس
مجلــس اإلدارة /العضــو الرئيســي /العضــو المســتقل)
التأ كــد مــن أن الضغــوط القصيــرة األجــل ع ـلـى جــدول
أعمــال مجلــس اإلدارة ال تتســبب ـفـي ازدحــام جــدول
األعمــال بمناقشــات وعــروض حــول اإلســتراتيجية والتقنيــة
ومبــادرات األعمــال الجديــدة واالبتــكار.
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ومع وجود القيادة الصحيحة وإدارة المهارة المناســبة ،فإن
التأثيــر األساســي للمجلــس يكمــن ـفـي النمــط الــذي يضعــه
بشــأن تحمــل «مخاطــر االبتــكار المحتملــة» واألداء ـفـي
األجــل الطو يــل .ســيكون مــن الســهل ع ـلـى الشــركة بأكملهــا
أن تتفهــم المجلــس الــذي يتحاشــى المخاطــر مــن خــال
التركيــز ع ـلـى األداء الما ـلـي ع ـلـى المــدى القصيــر ومؤشــرات
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األداء الماليــة األساســية ـفـي منــح العــاوات التشــجيعية عمــل مــع اإلدارة التنفيذيــة .حيــث يقــوم المجلــس بتقديــم
للموظفيــن وأولويــات العمــل المعتــادة ـفـي برنامــج عمــل النصيحــة لــإدارة ودعمهــا وتشــجيعها ،حيــث أن المجلــس
مجلــس اإلدارة .وع ـلـى النقيــض ،فــإن خطــة المكافــآت التــي يوجــه الرئيــس التنفيــذي و ُيدقــق أعمالــه ويشــرف عليــه.
مــن شــأنها تحفيــز األداء ع ـلـى المــدى الطو يــل والنســبة
ً
العاليــة مــن حقــوق الملكيــة بــدال ً مــن المدفوعــات النقديــة ،أخيــرا ،وضــع إيقــاع العمــل القــادم مــن أع ـلـى ألســفل
بمــا ـفـي ذلــك ألعضــاء المجلــس أنفســهم( ،وهــو األمــر الــذي تنظيميـا ً بإتاحــة الوقــت للعــروض التقديميــة لــإدارة بشــأن
يتــم حظــره ويصعــب تفســيره ـفـي العديــد مــن الشــركات) اإلســتراتيجية والتقنيــة وأفــكار األعمــال الجديــدة واالبتــكار
ومتطلبــات مــدة حيــازة األســهم الطويلــة ألعضــاء المجلــس كلمــا كانــت ضرور يــة ومتعلقــة بالبحــث عــن عالمــات عمليــة
ممــن يحــوزون أســهما ً بنســب عاليــة ومــن خــال وضــع ملموســة تعــزز ثقافــة مؤسســية منفتحــة ومتعاونــة داخــل
«شــرط حــق اســتعادة مــا تــم ســداده ســابقا ً مــع توقيــع الشــركة وخارجهــا حتــى لــو تــم توجيــه مبالــغ ماليــة كبيــرة
غرامــات» والــذي يعنــي قــدرة المجلــس ع ـلـى ســحب نحــو برامــج البحــوث والتطويــر أو برامــج التحــول الرقمــي،
المكافــآت الممنوحــة لكبــار التنفيذييــن بعــد ســدادها لهــم فــإن الشــركة المتضــررة مــن «متالزمــة :لــم يتــم اختراعــه
بســنوات .كل هــذه السياســات تشــير إ ـلـى اتجــاه واحــد وهــو هنــا» مــن غيــر المرجــح أن تكــون مبتكــرة بمــا فيــه الكفايــة.
أن مجالــس اإلدارة ترغــب ـفـي تشــجيع االبتــكار وتحقيــق
التــوازن ـفـي القيــود الطويلــة والقصيــرة األجــل .إن المبــادرات و ـفـي النهايــة ،فــإن قــدرة المجلــس ع ـلـى رعايــة االبتــكار
البســيطة مثــل عقــد اجتمــاع المجلــس ـفـي مرا كــز البحــث وتشــجيعه هــي ـفـي الحقيقــة مجــرد مشــاركة ـفـي ملكيــة
والتطو يــر أو مختبــرات االبتــكار أو ضمــان اســتخدام األدوات إســتراتيجية الشــركة ،وتحديــد الرغبــة الحقيقيــة ـفـي تحمــل
المتاحــة لعقــد اجتماعــات مجلــس اإلدارة ،كل تلــك األمــور المخاطــر المحتملــة للنمــو واالبتــكار ،وتحقيــق التــوازن
المناســب بيــن األدوار التقليديــة للمجلــس والخاصــة
ستشــير بوضــوح إ ـلـى أولويــات مجلــس اإلدارة.
بالتوجيــه والتحكــم .ولســوء الحــظ ،فــإن معظــم تلــك األمــور
وبعيــدا ً عــن مؤشــرات األداء األساســية والحوافــز القويــة ،ليــس مــن الســهل تحقيقــه وال يمكــن إتاحتــه للتنفيذ ألغلب
فــإن المجلــس يجــب عليــه أيض ـا ً محاولــة تأســيس عالقــة مجالــس اإلدارة.
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