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ملخص الورقة

يف وقت تتصاعد فيه املتغريات وتتوسع انعكاسات املؤثرات اخلارجية على املنظمات ،يواجه
القطاع غري الرحبي حتديات متنوعة منها تطلعات رؤية 2030؛ فإن هذه التحديات تتطلب
دورا إجيابيا لتحديد حجمها وطبيعتها لتتمكن من رسم خارطة طريقة للتعامل معها حىت ال
تكون حجر عثر أمام أهداف املنظمة.
واحدة من أبرز معامل التحديات حول العامل ما يسمى ب ( ،)VUCAوهي (التقلب،
والغموض ،والتعقيد ،وااللتباس).
يتسم العمل يف املنظمات احمللية غري الرحبية جبوانب متشاهبة وفق املراحل اليت مر بيها القطاع
غري الرحبي يف اململكة العربية السعودية ،وتشكل هذه التغريات حتديات خارجية وداخلية قد
يتجاهلها بعض املدراء وال يدركون حجم تأثريها على داخل املنظمة وأداء العاملني.
تتناول هذه الورقة أهم التحديات اليت تواجه املدير التنفيذي يف القطاع غري الرحبي يف اململكة
العربية السعودية ،من خالل إجابات  173من قيادات القطاع على استبانة وزعها املركز
إضافة إىل دراسة مكتبية ألهم التحديات اليت تواجه املدير يف البيئات املشاهبة.

تحديات المدير التنفيذي في القطاع غير الربحي

()1

يواجه القطاع غري الرحبي مرحلة حتول وتطور ،استجابة لتغريات عدة؛ من أمهها :تطلعات
رؤية  2030يف اململكة العربية السعودية ،ونتيجة النعكاس املتغريات واملؤثرات اخلارجية على
القطاع غري الرحبي فإننا نلحظ بروز مجلة من التحديات للقطاع على خمتلف املستويات
كاجملتمع ،واملنظمة ،وأعضائها؛ فعلى مستوى اجملتمع دجد التغري االقتصادي مؤثرا خارجيا
سيفرض احتياجا معيّـنا على اجملتمع وأفراده ،األمر الذي حيدو اجملتمع للتطلع إىل القطاع غري
الرحبي ليتحرك ملبيا لس ّده.
وعلى مستوى املنظمات ،فإن هذه التحديات تستوجب تغيريا يف االستاتيجيات على
مستوى التخطيط والتنفيذ ،ولئال تكون هذه التحديات حجر عثرة أمام أهداف منظمات
القطاع؛ فإهنا حباجة إىل دور إجيايب لتحديد حجمها ،وطبيعتها ،وأنواعها ،ورسم خارطة
طريق استاتيجية مشتكة للتعامل معها.
وعلى مستوى العاملني يف القطاع غري الرحبي ،فال شك يف حاجته املاسة واملتزايدة إىل
الكوادر أمام ّفوهة هذه التحديات.
من أبرز معامل التحديات حول العامل ما يسمى بـ ( ،(VUCAوهي( :التقلب،
والغموض ،والتعقيد ،وااللتباس):
 -التقلب :زيادة حادة يف أربعة أبعاد من التغيريات اليت نواجهها اليوم ،وهي :النوع،

والسرعة ،واحلجم ،والنطاق.
فعلى سبيل املثال :قد تواجه املنظمة حتديات كثرية نتيجة التقلبات االقتصادية اليت تطال
املنطقة ،وتسبب هذه التقلبات حرية القائد يف تعيني أكثر الطرائق سالمة لتأمني خط تقدم
املنظمة؛ ويدل على ذلك اختالف مواجهة قادة املنظمات ومديريها للتقلب االقتصادي
املتمثل يف االنكماش بني توسع املنظمة وتقلصها.
 الغموض :وتعين عدم القدرة على التنبؤ باألحداث املستقبلية نتيجة للتقلب ،فغياباملعطيات يشكل خماطرة يف القرارات االستاتيجية ،وقد حيصل للقائد يف القطاع غري الرحبي
( )1هذه الورقة جزء من حبث حتت اإلعداد ،ويسعدنا يف فريق البحث أن نستقبل آراءكم واقتاحاتكم
على الربيد اإللكتوين info@leadership.com.sa

عند التوجه إىل جماالت جديدة مل يسبق للمنظمة خوضها ،وال تتوافر لديه البيانات الكافية
اليت حتقق احلد األدىن من الثقة يف القرارات املستقبلية جتاه تلك اجملاالت.

 التعقيد :أن تتداخل احلقائق بأشكال خمتلفة يصعب وضعها يف منوذج واضح ،ممايسبب االرتباك على نطاق واسع مع عدم وجود صلة واضحة بني السبب والنتيجة.
-

االلتباس :عدم الدقة؛ لوجود معان متعددة متشاهبة ضمن األوضاع احمليطة اليت

شكلت ضبابية يف الواقع؛ حيث يصعب تكوين إطار لتشخيص احلالة ،فبعض املديرين يعاين
من حجم اجملهول يف الواقع ،مما يؤخر القرارات االستاتيجية ،أو جيعلها حتت طائلة املغامرة
إىل حد كبري.
أجرى مركز تنمية القيادات دراسة حول التحديات اليت تواجه املدير التنفيذي يف القطاع غري
الرحبي يف اململكة العربية السعودية ،وقد مشلت الدراسة استبانة ُوِّزعت على قيادات القطاع
غري الرحبي ،ودراسة مكتبية ألهم التحديات اليت تواجه املدير يف البيئات املشاهبة ،ومن
خالل اإلجابات اليت شارك فيها ( )171قائدا من قيادات القطاع ،ونتائج الدراسة املكتبية،
ظهرت لنا أبزر التحديات اليت ميكن أن تواجه املدير التنفيذي يف القطاع غري الرحبي؛ حيث
استنتجت الدراسة أن غالب التحديات متصلة برسالة املنظمة واستدامتها ،واليت تشكل
عائقا كبريا أمام تقلبات البيئة اخلارجية ،ويعتمد هيكل التحديات على حجم املتغريات
والصعوبات عند مقارنتها بكفاءة قيادة املنظمة.
وبعد التحليل األويل لنتائج االستبانة وجدنا أن حتديات املدير التنفيذي يف القطاع غري الرحبي
تعتمد على ارتباطها باملؤثرات اخلارجية الثالثة ،وهي :العوامل النظامية ،واالقتصادية،
واالجتماعية ،إضافة إىل التحديات الداخلية اليت تتعلق حبجم املنظمة وأدائها.
وقد وردت غالب اإلجابات حتت أربعة أقسام رئيسة ،كاآليت:
 -األنظمة والتشريعات :تعمل األنظمة والتشريعات على تنظيم العمل يف القطاع غري

الرحبي ،وبطبيعة احلال تؤثر هذه القوانني بتقليص حرية القطاع للعمل وتنظيمه ،وحتتاج
املنظمة إىل التكيف مع األنظمة ورفع مستوى مرونة املؤسسات حىت ال تقف عاجزة أمام
هذا التحدي الذي ميكن أن يكون على شكل تغريات متسارعة يف األنظمة تضع قيادة
املنظمة يف مأزق حيول دون الوصول إىل إكمال مشاريعها اجملتمعية.

 اإلدارة التنفيذية :تعمل اإلدارة التنفيذية على حتقيق اخلطة االستاتيجية للمنظمة ،واليتبدورها تواجه الكثري من التحديات داخل املنظمة عند السري لتحقيق األهداف على الوجه
املطلوب ،ويندرج حتت هذا اجملال :العديد من التحديات يف إدارة املنظمة ،والثقافة
التنظيمية ،واإلنتاجية ،وغريها.
 الموارد المالية :تُ ُّعد املقدرة على توفري املال وحتقيق االستدامة املالية للمنظمة أحد أشهر

حتديات العمل يف القطاع غري الرحبي اليت تواجه املدير التنفيذي ،األمر الذي يتتب عليه -
كغريه من اجملاالت االستاتيجية -أزمات متفاوتة ميكنها أن تصيب املنظمة بالعجز عن
النمو ،أو حييلها إىل اإلغالق.
 -الموارد البشرية :تتكون حتديات املوارد البشرية من أمرين :حجم القوى العاملة داخل

املنظمة ،وكفاءات العاملني فيها ،ويتميز القطاع غري الرحبي عن غريه بعدد من الكفاءات اليت
جيب توافرها يف القائد؛ ولذا يشكل التحدي يف املوارد البشرية ثقال على عاتق املدير
التنفيذي لتحقيق احلد األدىن من الكفاءات البشرية اليت حتقق االستقرار يف عمل املنظمة
على املدى الطويل.
وبناء على دراسة التحديات املتعلقة باملدير التنفيذي يف القطاع غري الرحبي تشكلت قائمة
التحديات اآلتية:
 تنمية املوارد املالية.
 حتقيق االستدامة املالية.
 االلتزام االستاتيجي.
 االلتزام التنفيذي.
 التكيز على النتائج.
 التغيري املتوازن.

 حتدي غموض املعلومات وندرهتا.
 حتديات التقنية.
 حتديات املساءلة.
 حتديات املوارد البشرية.

 حتديات أزمة اهلوية.
 بناء الفريق الفاعل.
 عجز القدرات القيادية.
 استقطاب أعضاء جملس اإلدارة املناسبني.
 العمل بالرؤية.
 التفكري االستاتيجي.
 التواصل.
 بناء العالقات داخل املنظمة وخارجها.
 قيادة عمليات التأثري.
 التحديث الدائم للمعرفة حول أدوات القيادة.

التوصيات

( )1يواجه املدير التنفيذي حتديات متفاوتة املستويات ،منها ما يرتبط بقيادة جملس
اإلدارة ،وعليه فإن ارتباط املدير باجمللس سيساعد على جتاوز التحديات مبستوى أفضل.
( )2تتضاعف أزمة التحديات عندما تكون بعيدة عن إدراك القيادة؛ ولذا فإنه يتوجب
على جملس اإلدارة واملدير التنفيذي أن يكونوا على وعي يف أهم ثالثة حتديات تواجه
املنظمة ،وإعطائها الوقت املناسب ،واجلهد الكايف.
( )3على املدير التنفيذي أن حييط نفسه بالكفاءات القيادية واملستشارين لسد جوانب
القصور يف كفاءاته ،واكتساب اخلربات ممن حوله.
( )4تتولد التحديات بشكل متسارع يف مراحل التغيري؛ ولذا على بيوت اخلربة أن تصمم
برامج فاعلة -وليست نظرية -لتعليم املديرين وتأهيلهم التأهيل الكايف ملواجهة التحديات.
( )5يتشابه املديرون التنفيذيون يف عدد كبري من التحديات؛ وعليه فإن تكوين شبكة من
العالقات بني املديرين يف القطاع غري الرحبي سيحقق خدمة نافعة للتطوير والتشاور.
( )6تتداخل اجلهات املؤثرة والفاعلة يف تعزيز وظيفة املدير التنفيذي ،ومنها اجلهات
التنظيمية واملاحنة ،اليت يؤمل منها زيادة الوعي واالهتمام هبذه الوظيفة وشاغليها.
( )7على جملس إدارة املنظمة حسن انتقاء املدير التنفيذي ،مع استشراف حتدياته وحتديد
جداراته.
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