أفضل ممارسات مجالس إدارة المنظمات غير الربحية

الكاتب

آن ماري بيرجوين

وحدة األبحاث والتطوير

كثيــراً مــا يســألني رؤســاء مجالــس اإلدارة عمــا أعتقــد أنهــا أفضــل الممارســات التــي تتبعهــا مجالــس اإلدارة
عاليــة األداء .القائمــة أدنــاه ليســت شــاملة ولكنهــا تتضمــن بعــض الممارســات التــي أرى أنهــا تســاعد علــى
جعــل مجالــس اإلدارة تعمــل بشــكل أكثــر قــوة وفاعليــة.

أوالً :األوصاف الوظيفية ألعضاء مجلس اإلدارة

عندمــا يعــرف النــاس مــا هــو متوقــع منهــم ،فإنهــم
يكونــوا أكثــر مي ـ ً
ا لتوليــد قيمــة أعلــى ،أو اإلقــرار بــأن الــدور
المســند إليهــم ليــس هــو الــدور المناســب لهــم؛ أو علــى
األقــل يقبلــوا بــأن يكونــوا «أعضــاء شــرفيين» وال يعيقــون

ســير عمــل مجلــس اإلدارة وهــو أمــر يمكــن أن يكــون جيــداً
فــي بعــض الحــاالت .تتضمــن األوصــاف الوظيفيــة ألعضــاء
مجالــس اإلدارة بعــض األدوار األساســية مثــل حضــور
االجتماعــات ،واإلعــداد لهــا ،والمشــاركة فــي اللجــان الفنيــة،
وتنميــة المــوارد الماليــة ،والتوعيــة المجتمعيــة ،والتطــوع
فــي الفعاليــات التــي تنفذهــا المنظمــة .يمكــن أن تكــون هــذه
األدوار متشــابهة لــكل األعضــاء ،أو تختلــف تمامـ ًا مــن عضــو
آلخــر بحســب اختــاف المهــارات والقــدرات .كمــا يمكــن أن
تتفــاوت األدوار بحســب حجــم المشــاركة والتركيــز مــن عضــو آلخــر ،فبعــض األدوار تتركــز حــول مهــام لهــا
عالقــة بموضــوع «الحوكمــة» وتتطلــب مســتويات عاليــة مــن المشــاركة والتركيــز ،وبعــض األدوار تغطــي
قيمــة فــي حــد ذاتهــا .لكــن المهــم هنــا هــو الوضــوح والشــفافية
مهــام أخــرى أقــل التزامــا وجهــداً ،رغــم أنهــا ِّ
بحيــث يمكــن ألي عضــو أن يــرى القيمــة المضافــة لــدوره ومشــاركته.

2

شركة ركين لالستشارات وبناء القدرات  ،المقال ( - ) 2يونيو  2018م

ثاني ًا :التوقعات الواضحة حول دور مجلس اإلدارة في تنمية الموارد المالية

لقــد ســلطت الضــوء علــى هــذا األمــر بشــكل خــاص
باعتبــاره مــن مســؤوليات مجالــس اإلدارة ،ألننــي
الحظــت العديــد مــن مجالــس اإلدارة تعانــي مــن
تســاؤالت حــول دور مجلــس اإلدارة فــي تنميــة
المــوارد الماليــة للمنظمــة بشــكل فــردي أو
كمجموعــة .وتعــود أهميــة هــذا الموضــوع إلــى أن
معظــم المنظمــات غيــر الربحيــة تعانــي مــن ُشــح
مواردهــا الماليــة ممــا يجعلهــا تتجــه إلــى مجلــس
اإلدارة فــي المقــام األول لســد هــذه الثغــرة.
خصوصــا وأن المســاهمات الماليــة ألعضــاء
مجالــس اإلدارة أكثــر ســهولة فــي المقارنــة
والتقييــم مــن المســاهمات الفنيــة والعمليــة.
بالنســبة إلــى بعــض المنظمــات غيــر الربحيــة ،فــإن
أي تحديــد مســاهمة ماليــة موحــدة لــكل عضو من
أعضــاء مجلــس اإلدارة يمكــن أن يكــون مفيــداً .بينمــا نجــد منظمــات أخــرى تحــدد مســاهمة كل عضــو وفقـ ًا
لقدراتــه خصوصــا إذا كان هــؤالء األعضــاء يســاعدون فــي تحقيــق األهــداف العامــة للمنظمــة .المهــم أال يبــدأ
مجلــس اإلدارة باالختــاف حــول المــوارد الماليــة ،ألن ذلــك ســوف يــؤدي إلــى حــدوث اختــال وظيفــي حقيقــي،
ممــا ســيؤثر علــى جوانــب أخــرى وقــدرة مجلــس اإلدارة علــى العمــل بانســجام .ولذلــك نؤكــد مـ ً
ـرة أخــرى علــى
أهميــة الوضــوح والشــفافية بيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ،وبيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ورئيــس المجلــس .إذا
كان بعــض أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر قادريــن علــى تقديــم مبالــغ ماليــة كبيــرة ،فإنــه يمكنهــم أن يقدمــوا
ً
فائــدة وأثــراً مــن المســاهمة الماليــة.
خبراتهــم المتخصصــة والتــي يمكــن أن تكــون أكثــر
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ثالث ًا :البرنامج التعريفي

إضافــة أعضــاء جــدد إلــى مجلــس اإلدارة تســتلزم تنفيــذ برنامــج تعريفــي مميــز لألعضــاء الجــدد ممــا
سيســاهم فــي تفاعلهــم الســريع مــع أدوار المجلــس وزيــادة كفاءتهــم ،ويتــم ذلــك باســتخدام أســاليب
بســيطة وغيــر معقــدة ،مثــل:
1.1تأســيس عالقــات اجتماعيــة وثيقــة بيــن األعضــاء الجــدد والقدامــى :ويتــم تحقيــق ذلــك بطــرق مختلفــة
مثــل؛ توزيــع أماكــن جلــوس األعضــاء الجــدد مــع األعضــاء القدامــى ،قيــام األعضــاء القدامــى باالتصــال
األعضــاء الجــدد قبــل أو بعــد االجتمــاع لالطمئنــان والتعــرف علــى انطباعــات العضــو الجديــد.
2.2األدلــة التوجيهيــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة :والتــي تتضمــن بعــض المــواد المفيــدة عــن المنظمــة مثــل
مهمــة المنظمــة ،والميزانيــات ،والمخططــات التنظيميــة ،والتقاريــر الســنوية والمــواد التســويقية.
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رابع ًا :أعضاء مجلس اإلدارة هم سفراء المنظمة

لــدى أعضــاء مجلــس اإلدارة رغبــة فــي أن يكونــوا مناصريــن وســفراء فاعليــن للمنظمــات التــي يعملــون
فيهــا ،ولكنهــم فــي الغالــب ال يملكــون األدوات الالزمــة للقيــام بذلــك بشــكل جيــد .لذلــك مــن المهــم
تدريــب أعضــاء مجلــس اإلدارة ليقومــوا بهــذا بالشــكل الصحيــح ،فمث ـ ً
ا؛ اطلــب مــن كل عضــو مــن أعضــاء
مجلــس اإلدارة كتابــة وصــف موجــز عــن مهمــة المنظمــة خــال دقيقـ ٍـة واحــدة فقــط ،ســتالحظ أن العبــارات

واألوصــاف مختلفــة ومتفاوتــة ،وقــد تكــون خاطئــة أو متناقضــة! بعــد ذلــك قــم بوضــع وصــف موجــز عــن

المنظمــة يمكــن لعضــو مجلــس اإلدارة تقديمــه خــال دقيقـ ٍـة واحــدة فقــط ،باإلضافــة إلــى عــرض آخــر يمكــن
تقديمــه خــال  3إلــى  5دقائــق .أيضـ ًا قـ ّـدم لهــم قائمــة بأهــم  10نجاحــات للمنظمــة خــال العــام األخيــر أو منذ

نشــأتها .وأخيــراً ال تنســى أن تــروي لهــم مجموعــة مــن قصــص الكفــاح والنجــاح التــي سترســخ مــدى تميــز

وفعاليــة هــذه المنظمــة فــي قلــوب اآلخريــن .جميــع مــا ســبق ســوف يســهم فــي إعــداد أعضــاء مجلــس
اإلدارة ليكونــوا ســفراء ومناصريــن أقويــاء للمنظمــة.
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خامس ًا :أدوات لتنمية الموارد المالية

عليــك أن تســاعد أعضــاء مجلــس اإلدارة ليصبحــوا جامعــي تبرعــات بارعيــن .قــم بتوزيــع ورقــة تعريفيــة
بســيطة عــن المنظمــة بحيــث يمكــن ألعضــاء مجلــس اإلدارة تركهــا فــي األماكــن التــي يزورونهــا أو
إرســالها بالبريــد اإللكترونــي إلــى أصدقائهــم .أيضــا عليــك أن تعطيهــم تقريــراً ســنوي ًا موضحــ ًا باألرقــام
والصــور وخطــوات التبــرع والدعــم ،الســتخدامها فــي المناســبات والفعاليــات المخصصــة لجمــع التبرعــات.
إن إطــاق موقــع الكترونــي أو صفحــة الكترونيــة تحتــوي علــى معلومــات مفيــدة معروضــة بشــكل ســهل
وجــذاب ســيكون وســيلة هامــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة للرجــوع إليهــا وإرســالها لآلخريــن .كثيــراً مــا أســمع
المــدراء التنفيذييــن للمنظمــات غيــر الربحيــة يشــتكون مــن أن مجالــس إدارتهــم ليســت ناجحــة فــي جمــع
التبرعــات ،فــي حيــن أننــي أكتشــف بعــد البحــث والتنقيــب بأنهــم فــي كثيــر مــن األحيــان لــم يتــم تزويدهــم
بــاألدوات الالزمــة للقيــام بهــذا الــدور الهــام.
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سادس ًا :التقييم الذاتي لمجلس اإلدارة

بنفــس الطريقــة التــي يتــم بهــا تقييــم المــدراء التنفيذييــن بشــكل ســنوي ،فــإن علــى مجالــس إدارة
المنظمــات غيــر الربحيــة أن تقــوم بالتقييــم الســنوي ألدائهــا أيضـ ًا .إن إتاحــة الفرصــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة
لتقديــم مالحظــات حــول كيفيــة عمــل مجلــس اإلدارة (مثــل :تكــرار ومــدة وجــدول أعمــال االجتماعــات،
طريقــة إدارة االجتماعــات) ،ومــن هــم أعضــاء مجلــس اإلدارة (النقــص فــي المهــارات ،األوصــاف الوظيفيــة
المقترحــة لألعضــاء الجــدد) ومــا إذا كانــت توقعــات أعضــاء مجلــس اإلدارة واضحــة (اإلعــداد المطلــوب،
توقعــات تنميــة المــوارد الماليــة) يمكــن أن يوفــر مالحظــات صحيــة وعمليــة لمجلــس اإلدارة ورئيــس
المجلــس.
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االستشارات الخارجية

يقــع علــى عاتــق مجالــس اإلدارة مســؤولية التخفيــف مــن المخاطــر التنظيميــة ،ولكــن مــن المالحــظ أن
معظــم مجالــس إدارة المنظمــات غيــر الربحيــة تميــل أيض ـ ًا إلــى أن تكــون التوفيــر واالقتصــاد حينمــا يأتــي
الحديــث عــن الخدمــات اإلستشــارية وتســعى نحــو البحــث عــن المســاعدة المجانيــة قــدر اإلمــكان .ولكــن
ذلــك يجــب أال يصرفنــا عــن أهميــة االستشــارات الخارجيــة ،خصوصــا فــي بعــض المجــاالت الهامــة أو ذات
المخاطــر العاليــة ،والتــي قــد ينتــج عــن إهمالهــا أو استســهالها آثــار ســلبية للغايــة ،ممــا قــد يؤثــر علــى وجــود
المنظمــة برمتهــا ،مثــل الجوانــب القانونيــة والمحاســبية.
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االنضباط بجداول األعمال ومهارات تيسير االجتماعات
يمكــن أن يكــون االجتمــاع الــذي يتــم إدارتــه بشــكل جيــد متعــة حقيقيــة  -يتدفــق الحديــث بسالســة ،وكل
شــخص علــى الطاولــة يتعلــم أشــياء جديــدة أو يطــرح أســئلة وجيهــة ويســتمر الســير فــي جــداول األعمــال.
االجتمــاع الــذي يتــم تيســيره بشــكل ســيئ هــو مضيعــة كبيــرة لوقــت كل فــرد  ،حيــث تجــد بعــض األعضــاء
يتحدثــون كثيــراً ،بينمــا غيرهــم ال يتحدثــون علــى اإلطــاق ،كمــا تجــد أن البنــود األولــى تســتغرق معظــم وقــت
االجتمــاع بينمــا البنــود األخيــرة قــد ال يتــم مناقشــتها البتــة ،ويغــادر النــاس وهــم محبطــون.
إن بنــاء جــدول أعمــال شــامل ،مــع إعطــاء الوقــت الكافــي لــكل بنــد بحســب ما يتناســب مــع أهميته ألمــر بالغ
األهميــة لعقــد اجتمــاع مثمــر .كمــا أن مهــارات التيســير القويــة تتيــح المجــال للســير فــي جــداول األعمــال
وتســمح لألعضــاء الصامتيــن عـ ً
ـادة بالتعبيــر عــن وجهــات نظرهــم ،وتســاعد فــي التحكــم باألشــخاص األكثر

حديثــا .أيض ـ ًا فــإن وجــود جــدول أعمــال متفــق عليــه يمكــن أن يتيــح الوقــت الكافــي قبــل االجتمــاع لإلعــداد
لــه مــن خــال قــراءة التقاريــر واالتصــال وتنفيــذ المهــام التــي ســقطت ســهواً ،بحيــث يتــم اســتثمار وقــت
االجتمــاع للمناقشــة وتبــادل األفــكار.

الخالصة
ربمــا ســتحدث نفســك بــأن هــذه القائمــة طويلـ ٌ
ـة جــداً أو يصعــب تنفيذهــا .لكــن ،يمكــن أن يصبــح مجلــس
اإلدارة أكثــر قــوة باســتخدام أداة واحــدة فقــط مــن هــذه األدوات .لذلــك ،اختــر شــيئ ًا يجعلــك تشــعر أنــه مــن
الســهل القيــام بــه ،أو يجعلــك تشــعر أنــه ينطــوي علــى فرصــة كبيــرة للنجــاح مــع فريقــك ،واثبــت عليــه كأي
ســلوك صحــي تحتــاج معــه إلــى عامــل الوقــت لتحقيــق التغييــر المنشــود ،وجعــل مجالــس اإلدارة تعمــل
بشــكل أكثــر قــوة وفاعليــة.

المصدر
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