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املجلة العربية لإلدارة ،مج  ،37ع - 2يونيو (حزيران) 2017

تحديات خطط تعاقب القيادات اإلدارية
في األجهزة الحكومية في اململكة العربـية السعودية
د .فيصل بـن عبد هللا البواردي
أستاذ املوارد البشرية املساعد
معهد اإلدارة العامة
اململكة العربـية السعودية

امللخص

يالحــظ خــال العشري ــن ســنة املاضيــة ت ـزايد اهتمــام املنظمــات بالتخطيــط لتعاقــب القيــادات بهــدف توفي ــر الشــخص
املناســب فــي املــكان املناســب لــكل وظيفــة وفــي أي وقــت ( ،)Conger & Fulmer, 2003وي ــزداد ذلــك االهتمــام فــي حــال قــرب
التقاعــد للموظفي ــن كمــا حــدث فــي كثـي ــر مــن املنظمــات العامليــة واملحليــة ،وأكــدت الدراســات الســابقة أن مــن أســباب عــدم
قيــام املنظمــات الحكوميــة بخطــط تعاقــب القيــادات بفعاليــة وجــود عــدة تحديــات تواجههــا (.)Conger & Fulmer, 2002
وأن التغلــب عليهــا إلــى ضعــف أو عــدم القيــام بتخطيــط التعاقــب وبالتالــي صعوبــة توفي ــر بديــل مناســب فــي الوقــت املناســب
وفــي املــكان املناســب لتحقيــق أهدافهــا االستـراتـيج ــية .وركــزت الدراســة علــى إجابــة األســئلة التاليــة :التعــرف علــى تحديــات
خطــط تعاقــب القيــادات فــي األجهــزة الحكوميــة فــي اململكــة العرب ــية الســعودية مــن وجهــة نظــر القيــادات اإلداريــة الحكوميــة.
والتعــرف علــى االختــاف فــي تحديــات خطــط تعاقــب القيــادات اإلداريــة الحكوميــة فــي اململكــة باختــاف خصائــص العي ــنة.
وتقديــم توصيــات تســهم فــي نجــاح خطــط تعاقــب القيــادات فــي األجهــزة الحكوميــة فــي اململكــة.
ولتحقيــق تلــك األهــداف تــم تصميــم اســتبانة وعرضهــا علــى ( )8محكمي ــن أكاديميي ــن متخصصي ــن .كمــا تجــاوز معامــل
ألفــا كرونبــاخ  0.84جميــع عبــارات االســتبانة .ولتحديــد حجــم العي ــنة املناســب تــم تقســيم األجهــزة الحكوميــة البالــغ عددهــا
 102جهــاز إلــى أربعــة طبقــات مختلفــة (وفقــا لنــوع الجهــاز) ،وتــم ســحب عي ــنة عشــوائية متســاوية مــن كل طبقــة بواقــع  6أجهــزة
فــي املرحلــة األولــى بنســبة  %24تقريبــا .ثــم تــم توزيــع عي ــنة عشــوائية مــن ( )360اســتبانة علــى املــدراء فــي مختلــف املســتويات،
وعــاد منهــا  206اســتبانة صالحــة للتحليــل .وبتحليــل نتائــج الدراســة توصلــت إلــى أن مــن بـي ــن التحديــات الت ــي تواجــه األجهــزة
الحكوميــة فــي خطــط تعاقــب القيــادات« :ضعــف نظــام تقويــم األداء الوظيفــي املســتخدم فــي ب ــناء قيــادات املســتقبل»« .عــدم
مناســبة نظــام الحوافــر املاديــة املحــددة للموظفي ــن لب ــناء قيــادات املســتقبل « .كمــا توصلــت الدراســة إلــى أن هنــاك فــروق
جوهريــة بـي ــن املجموعــات حــول عــدد مــن العبــارات عبــارة باختــاف جهــة العمــل ،ومســتوى الوظيفــة ،واملــدة املتبقيــة علــى
التقاعــد .وقــد قدمــت الدراســة عــدد مــن التوصيــات كان منهــا :ب ــناء نظــام والئحــة خاصــة بالتخطيــط لتعاقــب القيــادات فــي
اململكــة .وإنشــاء وحــدة التخطيــط لتعاقــب القيــادات اإلداريــة فــي األجهــزة الحكوميــة لتحقيــق أهــداف خطــط التعاقــب .ودعــم
القيــادات اإلداريــة العليــا املســتمر والت ـزامها لفعاليــة دور وحــدة تعاقــب القيــادات فــي تحقيــق أهــداف املنظمــة واحت ــياج
عمالئهــا ومتابعتهــا.

مقدمة
يعــد تعاقــب القيــادات إحــدى األولويــات املطلوبــة لتحقيــق الخطــط االستـراتـيج ــية للمنظمــات؛ نظـ ًـرا ألن القيــادات
اإلداريــة هــي املســئول األول عــن تحقيــق ذلــك .وقــد أكــد اإلطــار النظــري والدراســات الســابقة أن بعــض املنظمــات تواجــه
عـ ً
ـددا مــن التحديــات الت ــي تؤث ــر علــى تحقيقهــا ألهدافهــا االستـراتـيج ــية ،ومنهــا عــدم توافــر البديــل املناســب فــي املــكان والوقــت
املناسبـي ــن .ولــذا بحثــت عــدد مــن الدراســات فــي خطــط تعاقــب القيــادات فــي القطــاع العــام والخــاص وتحدياتهــا وتوصلــت إلــى
وجــود عــدد مــن التحديــات الت ــي تواجههــا ،إال أنــه يالحــظ عــدم وجــود اتفــاق بـي ــن تلــك الدراســات حــول التحديــات والــذي
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195
1

Published by Arab Journals Platform, 2017

Arab Journal of Administration ?????? ??????? ???????, Vol. 37 [2017], No. 2, Art. 10

مدى مراعاة املدربات يف الربامج التدريبية ...

قــد يعــود إلــى اختــاف نشــاط وحجــم تلــك الجهــات أو اختــاف الب ــيئات الت ــي عملــت بهــا تلــك الدراســات .ح ــيث إن وجــود تلــك
التحديــات يقــود فــي الغالــب إلــى ابتعــاد املنظمــات عــن القيــام بخطــط التعاقــب ،وبالتالــي صعوبــة توفي ــر البديــل مــن داخــل
املنظمة عند تقاعد أو انتقال إحدى القيادات .ولذا تســعى الدراســة الحالية إلى التعرف على التحديات الت ــي تواجه األجهزة
الحكومية في اململكة في خطط التعاقب وتقديم توصيات تساهم في التغلب عليها لتوفيـر احتـياج تلك األجهزة من القيادات
القــادرة علــى تحقيــق استـراتـيج ــياتها واحت ــياجات عمالئهــا.

مشكلة الدراسة
خالل العشريـن سنة املاضية تـزايد اهتمام املنظمات بالتخطيط لتعاقب القيادات كمدخل لتحقيق استـراتـيجـياتها،
ً
ً
مركزيــا فــي ح ــياة املنظمــات ( .)Conger & Riggio, 2007ولــذا ســعى الكثـي ــر مــن
موضوعــا
وأصبــح موضــوع تعاقــب القيــادات
الباحثـي ــن إلــى اقت ـراح وب ــناء العديــد مــن النمــاذج الت ــي تســاعد املنظمــات علــى تخطيــط التعاقــب لب ــناء القيــادات لتحقيــق
ً
استـراتـيجـياتها (انظر مثال;  .)Conger & Benjamin, 1999; Rothwell, 2005; Fulton-Calkins and Milling, 2005بهدف
توفي ــر الشــخص املناســب فــي املــكان املناســب لــكل وظيفــة وفــي أي وقــت تحتــاج إليــه املنظمــة ( )Conger & Fulmer, 2003مــن
خــال خلــق ب ــيئة تســاعد علــى ب ــناء وت ــنمية وازدهــار قيــادات املســتقبل (.)Larson, 2005
وي ــزداد اإلحســاس بأهميــة التخطيــط لتعاقــب القيــادات عنــد مواجهــة املنظمــات مشــكلة إيجــاد البديــل فــي حــال ت ــرك
العمــل .وهــو مــا توصلــت إليــه بعــض الدراســات الت ــي عملــت علــى مجموعــة كبـي ــرة مــن املنظمــات األمريكيــة مــن أهميــة توافــر
خطــط لتعاقــب القيــادات؛ لقــرب األهليــة للتقاعــد والتقاعــد املخطــط ألكث ــر مــن  %40مــن املوظفي ــن داخــل املنظمــات
ُ
الحكوميــة علــى املســتوى املحلــي فــي الواليــات املتحــدة خــال الخمــس ســنوات القادمــة ( ،)Coward, 2012وألن خمــس
األمريكيي ــن ً
تقريبــا الذي ــن أعمارهــم  65وأكث ــر يعملــون ًّ
حاليــا ( .)Arnone, 2006هــذه النســب العاليــة تعطــي مؤشـ ًـرا بــأن تلــك
ً
املنظمــات ســوف تواجــه تحديــات تقاعــد عــدد مــن القيــادات والخب ـرات ( ،)Hargreaves, 2005ومــن ثــم ســتجد صعوبــة فــي
عمليــة الحفــاظ علــى تقديــم الخدمــات بجــودة عاليــة واالســتمرار فــي ذلــك ( ،)Alexander & Endres, 2006وهــذا راجــع إلــى
عــدم وجــود آليــة مناســبة إلبقــاء املعــارف واملهــارات واالتجاهــات الت ــي تمتلكهــا املنظمــات كاستـراتـيج ــية إلدارة املعرفــة بســبب
حجــم التقاعــد املتوقعــة (.)Arnone,2006
وقــد الحــظ أحــد الباحثـي ــن أن عــدم أو ضعــف التخطيــط الفعــال لتعاقــب القيــادات يــؤدى إلــى مواجهــة املنظمــات
تحديــات كبـي ــرة فــي أدائهــا ورضــا عمالئهــا بســبب عــدم توافــر الشــخص املناســب فــي املــكان املناســب ( .)Ward, 2000وملعرفــة
مــدى وعــي املنظمــات بأهميــة خطــط التعاقــب فقــد توصلــت إحــدى الدراســات إلــى أن أقــل مــن  %50مــن املنظمــات فقــط
يوجــد بهــا خطــط التعاقــب الوظيفــي رغــم إشــارة غالب ــية مســئولي املــوارد البشــرية فــي تلــك املنظمــات بأهميــة التخطيــط لتعاقــب
القيــادات لتحقيــق استـراتـيج ــياتها ( .)Taylor & McGraw, 2004كمــا توصلــت دراســة أخ ــرى إلــى أن أقــل مــن  30مقالــة فقــط
خــال ال ـ  40ســنة املاضيــة ناقشــت ممارســات التعاقــب فــي القطــاع الحكومــي (.)Coward, 2012
وفــي دراســة أخ ــرى لــم يتــم إعطــاء أهميــة لهــذا املوضــوع فــي املنظمــات الحكوميــة ( )Schall, 1997ســواء فــي املا�ضــي أو
املســتقبل .وقــد يعــود الســبب فــي عــدم قيــام املنظمــات الحكوميــة بخطــط تعاقــب القيــادات بفعاليــة وجــود عــدة تحديــات
تواجههــا ( ،)Conger & Fulmer, 2002ومــن أكث ــرها وجـ ً
ـودا فــي املنظمــات :نــدرة املتخصصي ــن للقيــام بخطــط التعاقــب
( ،)Aberdeen Group, 2007وضعــف دعــم القيــادات العليــا لخطــط التعاقــب (وادي واألشــقر :2009،الحارث ــي;1436 ،
املطي ــري ،)1424 ; Mateso, 2010،وضعــف نظــام الحوافــز (وادي واألشــقر .)2009 ; Rothwell, 2005 ،وبالتالــي فــإن وجــود
هــذه التحديــات أو غي ــرها وعــدم التغلــب عليهــا تــؤدي إلــى ضعــف أو عــدم القيــام بتخطيــط التعاقــب وبالتالــي صعوبــة توفي ــر
البديــل املناســب فــي الوقــت املناســب وفــي املــكان املناســب لتحقيــق أهدافهــا االستـراتـيج ــية.
وبفحــص تلــك الدراســات الت ــي عملــت علــى معرفــة التحديــات الت ــي تواجــه املنظمــات فــي ت ــنفيذ خطــط التعاقــب؛ يتضــح
وجــود اختــاف فــي التحديــات مــن منظمــة إلــى أخ ــرى والــذي قــد يعــود إلــى اختــاف طب ــيعة ونشــاط تلــك املنظمــات أو إلــى اختــاف
ب ــيئاتها(البواردي ،)1436 ،وهــو مــا يؤكــد الحاجــة إلــى معرفــة التحديــات الت ــي تواجــه خطــط تعاقــب القيــادات فــي القطــاع
الحكومــي فــي اململكــة العرب ــية الســعودية والــذي يمكــن تلخ ــيصه فــي الســؤال البحث ــي التالــي :مــا التحديــات الت ــي تواجــه خطــط
تعاقــب القيــادات فــي القطــاع الحكومــي فــي اململكــة العرب ــية الســعودية مــن وجهــة نظــر القيــادات اإلداريــة الحكوميــة؟.
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أهداف الدراسة:

التعــرف علــى تحديــات خطــط تعاقــب القيــادات فــي األجهــزة الحكوميــة فــي اململكــة العرب ــية الســعودية مــن وجهــة نظــرالقيــادات اإلداريــة الحكوميــة.
التعــرف علــى االختــاف فــي تحديــات خطــط تعاقــب القيــادات اإلداريــة الحكوميــة فــي اململكــة باختــاف خصائــصالعي ــنة.
-تقديم توصيات تساهم في نجاح خطط تعاقب القيادات في األجهزة الحكومية في اململكة.

أسئلة الدراسة:

ما تحديات خطط تعاقب القيادات في األجهزة الحكومية في اململكة العربـية السعودية؟هل تختلف تحديات خطط تعاقب القيادات اإلدارية الحكومية في اململكة العربـية السعودية باختالف خصائصالعيـنة؟

أهمية الدراسة
يؤمــل أن تســاهم الدراســة الحاليــة بتقديــم قيمــة مضافــة لإلطــار النظــري مــن خــال تغذيــة املكتبــة العرب ــية بإحــدى
الدراســات املهمــة فــي موضــوع التحديــات الت ــي تواجــه األجهــزة الحكوميــة فــي التخطيــط لتعاقــب القيــادات الحكوميــة فــي
اململكــة .وعلــى مســتوى املمارســة العمليــة فهــي تســاهم فــي تحديــد التحديــات الت ــي تواجــه األجهــزة الحكوميــة فــي اململكــة العرب ــية
الســعودية وتقديــم التوصيــات الت ــي تســاعد األجهــزة الحكوميــة واألجهــزة التشــريعية علــى تفعيــل خطــط تعاقــب القيــادات
وتحقــق استـراتـيج ــيات املنظمــات ،كمــا إنهــا تســاهم فــي تقديــم معلومــات غن ــية مــن خــال مشــاركة القيــادات اإلداريــة فــي
الدراســة والذي ــن يعتب ــرون أحــد أهــم متطلبــات نجــاح خطــط تعاقــب القيــادات فــي املنظمــات.

اإلطارالنظري
تســعى املنظمــات إلــى تحسي ــن أدائهــا لتحقيــق احت ــياج عمالئهــا مــن خــال ب ــناء استـراتـيج ــيات ت ــنافسية ومتفوقــة .وح ــيث
إن القيــادات اإلداريــة فــي املنظمــة تعــد أحــد أهــم العوامــل فــي تحقيــق تلــك االستـراتـيج ــيات نظـ ًـرا لدورهــم فــي تطوي ــر وقيــادة
املبــادرات العامليــة والتكنولوج ــية الجديــدة ( )Conger and Fulmer, 2003فإنــه ُي ــنصح بب ــنائها مــن خــال العمــل علــى خطــط
استـراتـيج ــية لتعاقــب القيــادات والت ــي ي ــنظر إليهــا علــى أنهــا مفهــوم واســع مــن إعــداد األف ـراد ألدوار مســتقبلية وليــس فقــط
إلحــال الوظائــف باملنظمــة ( .)Smeltzer, 2002وبمراجعــة املفاهيــم الت ــي ت ــناولت التخطيــط لتعاقــب القيــادات يالحــظ أنهــا
تهــدف إلــى تحويــل املعلومــات واملعــارف مــن القائــد إلــى الخليفــة ح ــيث إنهــا ضروريــة الســتمرار العمــل بعــد الوفــاة أو التقاعــد
للقيــادات اإلداريــة ،كمــا إنهــا ت ــركز علــى تحديــد مــن ،ومت ــى؟ يتــم انتقــال العمــل إلــى الالحقي ــن (.)Rothwell, 2005
وبمراجعــة املفاهيــم الت ــي ت ــناولت التخطيــط لتعاقــب القيــادات يالحــظ عــدم وجــود اتفــاق حــول مفهــوم موحــد .فقــد
عــرف التخطيــط لتعاقــب القيــادات علــى أنــه عمليــة مســتمرة دي ــناميكية لتعريــف ،وقيــاس ،وتطوي ــر املواهــب القياديــة وتقي ــيم
وتطويـر وإدراك املساهمات الرئيسة لتحقيق استـراتـيجـيات املنظمة املستقبلية واالحتـياجات التشغيلية (.)Kimball, 2005
كمــا عرفــت بأنهــا «محاولــة اســتباقية اســتعدادية للتأكــد بــأن قيــادات املنظمــة ســوف تكــون مســتمرة مــن خــال تعريــف كيــف
ســيتم شــغل تلــك املواقــع ســواء بشــكل مخطــط أو غي ــر مخطــط عندمــا يكــون هنــاك مغــادرون للمنظمــة» (& Schmalzried
.)Fallon, 2007: 169
ُ
وعرفــت بأنهــا «القوانـي ــن والقواعــد والعمليــات الت ــي تصيــغ املضمــون ملوضــوع التعاقــب النموذج ــي (مثــل التغي ــر فــي
شــغل الوظائــف) بمــا فــي ذلــك ممارســات اإلحــال وتطوي ــر القيــادات» ( .)Friedman, 1986: 24وفــي تعريــف آخ ــر بأنهــا عمليــة
التأكــد مــن وجــود البديــل للتعاقــب للوظائــف املهمــة ســواء فــي الوقــت الحالــي أو املســتقبل والت ــي ت ــنشأ مــن استـراتـيج ــية العمــل
( .)Dessler, 2000وبفحــص تلــك التعريفــات يتضــح أنهــا تتلخــص فــي ب ــناء أنظمــة وإج ـراءات ونمــاذج بهــدف توفي ــر الشــخص
املناســب فــي املــكان والوقــت املناسبـي ــن لتحقيــق استـراتـيج ــيات املنظمــة وتطلعــات املستفيدي ــن مــن خدماتهــا.
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ً
أوال – أهمية التخطيط لتعاقب القيادات
إن قيــام املنظمــات بعمليــة التخطيــط لتعاقــب القيــادات يســاعد علــى تحقيــق عــدد مــن املزايــا والت ــي وردت فــي عــدد مــن
الدراســات .فالقيــام بهــا بشــكل فعــال يســاعد علــى :تحقيــق الــوالء والت ـزام العاملي ــن بــاألداء وبقائهــم فــي املنظمــة (Harrison,
َ
 ،)McKinnon & Terry, 2006واالســتخدام األمثــل للمــوارد إلنجــاز أهــداف املنظمــة علــى املـ َـدى القصي ــر والطويــل (Byham
 ،)et al., 2002وتقي ــيم وظائــف املنظمــة والنتائــج ( .)Wolfe, 1996والتغلــب علــى الصعوبــات املت ـزايدة فــي التعيي ــن الخارج ــي
للموظفي ــن نت ــيجة زيــادة أعــداد مــن يتوقــع تقاعدهــم ( .)Conger & Fulmer, 2003وتوفي ــر البديــل لســد الفجــوة املتوقعــة
( .)Byham, Smith & Paese, 2002واستمرار القيادات واملشاركة في املعرفة ( .)Aberdeen Group, 2007وتقليل التكاليف
املاليــة الت ــي ت ــرتبط بفقــدان املنظمــة ملعــارف مهمــة (.)Byham et al., 2002

ثان ًـيا – نماذج التخطيط للتعاقب
ً
استخداما:
هناك عدد من النماذج املقتـرحة الستخدامها من قبل املنظمات في تخطيط تعاقب القيادات ومن أكثـرها
 1نمــوذج تعاقــب القيــادات  Leadership Successionاملقت ــرح مــن  Friedmanفــي عــام  ،1980وي ــركز علــى البحــث فــيً
عالقــة التخطيــط للتعاقــب علــى أداء املنظمــات وأنهــا تعــد عمليــة مســتمرة بــدال مــن إحــال شــخص واحــد.
 2نمــوذج القيــادات علــى ثالثــة مســارات  Three Track Leadershipاملقــدم مــن  Kur and Bunningفــي عــام ،1996يعمــل علــى تكامــل ثالثــة عناصــر مــن تطوي ــر القيــادات هــي :مســارات يقــوم بهــا القائــد فــي وقــت واحــد مــن النشــاط
املكلــف بــه ملــدة معي ــنة ويمكنــه معهــا أداء مهامــه العاديــة ،واملســارات هــي املســار التجــاري لحــل املشــكالت التجاريــة
ومســار القيــادة لتمكي ــنهم مــن قيــادة األف ـراد واملجموعــات واملنظمــة بشــكل أكث ــر فعاليــة ،واملســار التشخ ــي�صي
لالســتفادة مــن الشــخصية واملهــارات والقيــم وامليــول والصفــات الشــخصية.
 3نمــوذج مجموعــة املواهــب املت ــنافسة  The Acceleration Pools Modelاملقت ــرح مــن قبــل  Byhamوآخ ــرون فــيً
عــام  ،2001وي ــركز هــذا األســلوب علــى تطوي ــر مجموعــة مــن املرشحـي ــن ذوي األداء العالــي بــدال مــن التـركي ــز علــى
شــخص أو شخصي ــن لــكل موقــع مــن القيــادات ليكونــوا قيــادات فــي مواقــع مختلفــة بشــكل عــام .وي ــركز النمــوذج
علــى التطوي ــر املتســارع ألعضــاء املجموعــة مــن خــال تحديــد واجبــات ومهــام الوظائــف وتحديــد أفضــل اآلليــات
الكتســابها :مثــل التوج ــيه ،والتدريــب تحــت إش ـراف متخصــص واســتخدام أنشــطة تطوي ــرية خاصــة مثــل الب ـرامج
الت ــي تقدمهــا الجامعــات للقيــادات ومحاض ـرات وورش تطب ــيقية تقــدم داخــل املنظمــة.
- -4نمــوذج  The Seven Pointed Star Modelوالــذي تــم اقت ـراحه وتطوي ــره مــن قبــل  Rothwellبـي ــن األعــوام 2001
 .)– 2010 (Sharon, 2002وقــد اشــتمل النمــوذج علــى ســبع خطــوات هــي  1ـ الت ـزام صنــاع القيــادات لنظــام إدارة
وتخطيط التعاقب وب ــناء الب ــرنامج – 2 .تقي ــيم العمل الحالي  /متطلبات العاملي ــن 3 .ـ تقي ــيم كيف يؤدي العاملون
أعمالهم 4 .ـ تقي ــيم العمل املستقبلي  /متطلبات العاملي ــن 5 .ـ تقي ــيم األفراد املحتملي ــن للمستقبل 6 .ـ سد الفجوة
فــي التطوي ــر 7 .ـ تقي ــيم ب ــرنامج التخطيــط للتعاقــب.
إال أنــه بمراجعــة الدراســات الســابقة يتضــح أنــه ال يوجــد اتفــاق علــى نمــوذج مفضــل يمكــن اســتخدامه مــن قبــل
املنظمــات ســواء فــي القطــاع الخــاص أو العــام .وبمراجعــة تلــك النمــاذج يالحــظ أن بعضهــا ي ــركز علــى املراحــل الت ــي يجــب
اتباعهــا لتعاقــب رئيــس املنظمــة فقــط ،وعــدد آخ ــر ي ــركز علــى املراحــل املطلوبــة لتعاقــب القيــادات فــي جميــع املســتويات
القياديــة ،وعــدد آخ ــر ي ــركز علــى تحديــد الكفــاءات الت ــي يحتــاج إليهــا القيــادات وليــس املراحــل الت ــي يجــب اتباعهــا لتحديــد
الخليفــة املناســب (البــواردي .)1436،وقــد لخصــت الدراســة املراحــل املقت ــرحة فــي تلــك النمــاذج فــي :تحديــد املواقــع املهمــة
داخــل املنظمــة ،وتحديــد القــدرات الضروريــة لــكل مســتوى مــن مســتويات القيــادات لتحقيــق األهــداف بعيــدة املــدة للمنظمــة،
وتحديــد املرشحـي ــن ذوي األداء العالــي للتعاقــب واخت ــيارهم ،وتشخ ــيص فــرص التطوي ــر ،تحــدد مســار املرشحـي ــن املؤهلي ــن
لــأدوار املختلفــة للقيــادات ،ت ــنفيذ خطــط تطوي ــر األفـراد ،تقي ــيم املرشحـي ــن للمواقــع القياديــة للتأكــد مــن أن التطوي ــر يحقــق
أهدافــه ،إحالل/اســتبدال القيــادات عندمــا يكــون املوقــع متــاح ،مــع مســاندة القائــد البديــل ،تقي ــيم فعاليــة ب ــرنامج نظــام
التخطيــط للتعاقــب بشــكل مســتمر لضمــان فعاليتــه ،وإبقــاء االلت ـزام والدعــم فــي نظــام إدارة وتخطيــط التعاقــب (البــواردي،
 .)1436كمــا لخصــت دراســة أخ ــرى املتطلبــات الت ــي أشي ـ َـر إليهــا فــي تلــك النمــاذج لنجــاح خطــط تعاقــب القيــادات ،ومنهــا أهميــة
مشــاركة ودعــم القيــادات العليــا فــي املنظمــة ،التقي ــيم القائــم علــى االحت ــياجات .توفي ــر فــرص تطوي ــر املهن ــي الرســمي واالهتمــام
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بهــا ،تكريــس املســئوليات للعاملي ــن علــى النظــام .أن يشــمل تخطيــط التعاقــب جميــع مســتويات املنظمــة .أن يكــون التخطيــط
ً
للتعاقــب ج ـ ً
ـزءا مــن خطــة املنظمــة االستـراتـيج ــية ،وأن تســند مســئوليتها إلــى عــدد مــن األشــخاص بــدال مــن أن يختــص بهــا قائــد
واحــد (.)Sharon, 2002
هــذا وعلــى الرغــم مــن أن التخطيــط للتعاقــب ي ــنصح باتباعــه فــي عــدد مــن كبـي ــر مــن الدراســات وفــق النمــاذج املقت ــرحة،
فــإن املنظمــات ال تـزال تتحا�شــى ممارســته فــي الواقــع العلمــي ،ح ــيث توصــل اســتطالع إلــى أن  % 55مــن املنظمــات لــم يكــن لديهــا
تخطيــط التعاقــب الوظيفــي للقيــادات ( ،)Hansen & Wexler, 1988وتوصلــت دراســة أخ ــرى إلــى أن  %35مــن  1318مــن
املديـري ــن العامي ــن فــي الشــركات متعــددة الج ــنسيات املوجــودة فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة لــم يكــن لديهــم خطــط لتعاقــب
القيــادات ( ،)SFGate, 2011كمــا توصلــت دراســة أخ ــرى إلــى أن  %60مــن املنظمــات غي ــر الربح ــية فــي إيطاليــا ال يوجــد لديهــا
خطــط تعاقــب القيــادات( .)Bassi, 2013ح ــيث يعــزو بعــض الدراســات ضعــف أو عــدم اســتخدام خطــط تعاقــب القيــادات
إلــى وجــود تحديــات تواجــه ت ــنفيذ تلــك الخطــط والت ــي يمكــن تلخ ــيصها فــي القســم التالــي.

ً
ثالثا – التحديات التـي تواجه املنظمات في خطط التعاقب

بالرجــوع إلــى الدراســات الســابقة الت ــي ت ــناولت تحديــات التخطيــط لتعاقــب القيــادات يتضــح أنهــا ت ــناولت التحديــات
الت ــي تواجــه املنظمــات علــى اختــاف نشــاطها (ربح ــية أو غي ــر ربح ــية) أو موقعهــا (محليــة أو عامليــة) .وفيمــا يلــي ســيتم عــرض
التحديــات الت ــي تواجــه املنظمــات فــي تطب ــيق خطــط تعاقــب القيــادات ً
وفقــا ملــا ورد فــي تلــك الدراســات:
- -1ندرة املتخصصيـن في املنظمة للقيام بتخطيط التعاقب لبـناء القيادات
يؤكــد اإلطــار النظــري والدراســات الســابقة أهميــة ت ــزويد إدارة املــوارد البشــرية باملتخصصي ــن فــي مجــال تخطيــط
التعاقــب لب ــناء القيــادات وتطوي ــرهم باســتمرار لتحقيــق هــذا الغــرض ،كمــا تتطلــب مــع ذلــك تطوي ــر القيــادات الت ــي ستشــارك
فــي هــذه املهمــة علــى القيــام بهــا بفعاليــة ( )Mateso, 2010إال أن الواقــع يشي ــر إلــى ضعــف توافــر املتخصصي ــن فــي هــذا املجــال
كأحــد تحديــات التخطيــط لتعاقــب القيــادات الت ــي تواجــه املنظمــات .فقــد توصــل عــدد مــن الدراســات إلــى أن أحــد التحديــات
الت ــي تواجــه املنظمــات فــي خطــط التعاقــب يتمثــل فــي ضعــف أو عــدم القــدرة علــى تحديــد القــدرات واملواهــب املســتقبلية
املطلوبــة مــن قيــادات املســتقبل ( ،)Aberdeen Group, 2007والــذي قــد يعــود إلــى نقــص املعــارف واملهــارات والقــدرات
الشــخصية للعاملي ــن فــي خطــط التعاقــب ( ،)2007 ,Murphy, 2006; Mateso, 2010; Aberdeen Group Aberdeenأو
عــدم إملــام العاملي ــن بأهميــة التخطيــط لتعاقــب القيــادات ( ،)Hargreaves, 2005 ; Mateso, 2010أو بســبب عــدم كفايــة
املوارد البشــرية  ) Johnson and Brown, 2004; Coward, 2012; HR Focus, 2003الشــهري  ;1420 (Rothwell, 2005أو
قلة املوارد املالية ( .)Coward, 2012وهو ما قد يتسبب في اعتقاد بعض املنظمات الربحـية أو غيـر الربحـية إلى أن تخطيط
تعاقب القيادات عملية مرهقة وطويلة تتطلب مجهودا للحصول على قيادات املستقبل (.)Mackey, 2008; Heuer, 2003
وبمراجعــة الدراســات الســابقة املســتخدمة فــي هــذه الدراســة يتض ــح أن هــذا التحــدي ُيعــد مــن أكث ــر التحديــات الت ــي تواجــه
املنظمــات الخاصــة والعامــة.
- -2ضعف التكامل بـيـن إدارة تطويـراملوارد البشرية واإلدارات لبـناء خطط تعاقب القيادات
يؤكــد اإلطــار النظــري علــى أن أحــد أهــم املتطلبــات لنجــاح خطــط التعاقــب يكمــن فــي التكامــل بـي ــن تطوي ــر القيــادات
والخطــة االستـراتـيج ــية ،بــل يكــون تطوي ــر القيــادات أوليــة فــي تلــك الخطــة ( .)Hall, 2004; Fulmer, 2001هــذا التكامــل يجــب
أن يشــمل جميــع مســتويات املنظمــة وليــس مســتوى القيــادات العليــا فقــط وأن تكــون خطــط التعاقــب للقيــادات ج ـ ً
ـزءا مــن
الخطــة االستـراتـيج ــية للمنظمــة (املطي ــري)1436 ،؛ ( .)Ley, 2002وبالتالــي فــإن دور إدارة املــوارد البشــرية يجــب أن ي ــركز علــى
مشــاركة اإلدارات فــي تحديــد احت ــياجها الحالــي واملســتقبلي مــن القيــادات وتحديــد املهــارات والقــدرات الت ــي يجــب أن تتوافــر
فيهــا ( ،)Rothwell, 2001بح ــيث يكــون لــدى املنظمــة املوظــف املناســب فــي املــكان أو الوظيفــة املناســبة وفــي الوقــت املناســب
( .)Maxwell, 2003وبالرجــوع إلــى الدراســات الســابقة يتضــح أنهــا توصلــت إلــى أن أحــد تحديــات نظــام تخطيــط التعاقــب يعــود
إلى ضعف تكامل دور املوارد البشرية مع اإلدارات املستفيدة والذي نتج عنه ضعف تحديد للكفايات املطلوبة في املستقبل
وعــدم قــدرة اإلدارات علــى تحديــد ومعرفــة احت ــياجاتها مــن القيــادات املطلوبــة ( .)Hall, 1986; Ley, 2002كمــا توصــل أحــد
الباحثـي ــن إلى غياب االرتباط والت ــنسيق بـي ــن االستـراتـيج ــية العامة واستـراتـيج ــية املوارد البشرية (أبو معمر ،)2002،والذي
قــد يكــون بســبب ضعــف أو عــدم تحديــد األولويــات لتطوي ــر القيــادات اإلداريــة ( )Schall, 1997وبالتالــي ضعــف أو عــدم
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ً
منطلقــا لوجــود هــذا التحــدي مــا توصلــت
الوضــوح فــي خطــط التعاقــب للقيــادات ( .)Lynn, 2001ومــن األســباب الت ــي قــد تعــد
إليــه إحــدى الدراســات مــن ضعــف أو عــدم وضــوح رؤيــة املنظمــة لــإدارات ( ،)Mateso, 2010وهــذا يمكــن مالحظتــه فــي نت ــيجة
إحــدى الدراســات والت ــي توصلــت إلــى أن ً
تقريبــا ( )%85مــن أف ـراد العي ــنة ي ــرون أن ضعــف أو عــدم وجــود الرؤيــة امللهمــة
للمنظمة يؤث ــر على ممارســة تخطيط التعاقب لب ــناء القيادات ( ،)Mwemezi, 2011وهو ما عزاه أحد الباحثـي ــن إلى ضعف
الــدور الواضــح لخب ـراء املــوارد البشــرية فــي التخطيــط االستـراتـيج ــي والــذي يــؤدي إلــى ضعــف االتصــال والتكامــل بـي ــن خطــط
التعاقــب والتخطيــط االستـراتـيج ــي (الحارث ــي 1436 ،ه)؛ (.)Pynes, 2004
- -3ضعف اهتمام اإلدارة العليا بخطط تعاقب القيادات
يوكــد اإلطــار النظــري والنمــاذج املقت ــرحة أهميــة دعــم والت ـزام القيــادات العليــا لنجــاح خطــط تعاقــب القيــادات فــي أي
ً
متطلبــا
منظمــة .ح ــيث يشي ــر بعــض الباحثـي ــن إلــى أهميــة دعــم مجلــس اإلدارة لخطــط التعاقــب للقيــادات اإلداريــة باعتبــاره
لنجــاح تلــك الخطــط ( ،)Comini, Paolino & Feitosa, 2013ح ــيث إن ثقــة مجلــس اإلدارة فــي خطــط التعاقــب يســاعد علــى
تبـن ــي منظماتهــم لخطــط تطوي ــر قيــادات املســتقبل ( .)Bowman, 2008كمــا تؤكــد دراســات أخ ــرى أهميــة دعــم اإلدارة العليــا
مثــل رئيــس املنظمــة أو نائب ــيه ( )Mateso, 2010; Ley, 2002إذ اعتب ــره بعــض الباحثـي ــن مرحلــة مهمــة وحاســمة لنجــاح
التخطيــط لتعاقــب القيــادات ( .)Aberdeen Group, 2007وعلــى الرغــم مــن أهميــة ودعــم اإلطــار النظــري والدراســات لهــذا
الجانــب إال أن املمارســة تشي ــر إلــى وجــود هــذا التحــدي بشــكل كبـي ــر فــي املنظمــات .ح ــيث توصلــت إحــدى الدراســات إلــى أن
نحــو  %50مــن مجالــس اإلدارة فــي املنظمــات غي ــر الربح ــية ســيختارون الخليفــة و %25منهــم ً
تقريبــا ســوف يشــاركون فــي عمليــة
االخت ــيار ( )Bassi, 2013ممــا يعطــي مؤشـ ًـرا علــى ضعــف املشــاركة فــي دعــم تلــك الخطــط .وهــو مــا الحظــه أحــد الباحثـي ــن فــي
أن تحديــات خطــط تعاقــب القيــادات ً
غالبــا ت ــنتج مــن عــدم مســاندة مجلــس اإلدارة لب ــناء ثقافــة التخطيــط لتعاقــب القيــادات
(.)Luzbetak, 2010
وعلــى الجانــب اآلخ ــر فقــد توصــل عــدد مــن الدراســات إلــى أن ضعــف دور القيــادات العليــا فــي الدعــم وااللت ـزام بخطــط
تعاقــب القيــادات (مثــل رئيــس الجهــاز ونوابــه أو مــن فــي حكمهــم) يعــد مــن التحديــات الت ــي تواجــه نجــاح خطــط التعاقــب لب ــناء
القيــادات (;Johnson and Brown, 2004; Morrin, 2013 ; Conger; Conger & Fulmer, 2003; Comini et al., 2013
 Ibarra, 2005; Rothwell, 2005وادي واألشقر ،الحارث ــي ; 1436; 2009 ،املطي ــري1424 ; Murphy, 2006 Hargreaves,،
ً
واضحا من نت ــيجة إحدى الدراسات والت ــي توصلت إلى أن ً %70
 .)2005 ; Mateso , 2010ح ــيث يبدو
تقريبا من بـي ــن 2000
ي
منظمــة غي ــر ربح ــية فــي ثمان ــي واليــات أمريكيــة لــم ت ــناقش خطــة التعاقــب لوظائــف املنظمــة مــع مدي ــر املنظمــة أو مجلــس
اإلدارة ( ،)2011 ,Bell, Moyers and Wolfredوقــد يعــود الســبب فــي ذلــك إلــى اعتقــاد القيــادات العليــا بــأن موضــوع التعاقــب
خــارج عــن نطــاق مهامهــم وعملهــم (.)Schall, 1997
ضعــف الدعــم وااللت ـزام مــن قبــل القيــادات العليــا فــي املنظمــات الحكوميــة لنجــاح خطــط تعاقــب القيــادات قــد يــؤدى
إلــى ضعــف الثقافــة الت ــنظيمية الداعمــة لخطــط تعاقــب القيــادات والت ــي تعــد كمــا توصــل إليــه عــدد مــن الدراســات ،أحــد
التحديــات الت ــي تواجــه نجــاح تعاقــب القيــادات اإلداريــة الحكوميــة (Murphy, 2006, Hargreaves, 2005 ; Mateso ,
 )2010نظـ ًـرا ألن ضعــف الثقافــة الت ــنظيمية ال يدعــم نجــاح خطــط تعاقــب القيــادات ( ،)Mackey, 2008; Heuer, 2003ومــا
رآه أحــد الباحثـي ــن مــن أن الدعــم املســتمر علــى مســتوى القيــادات العليــا لخطــط التعاقــب ت ــرسل رســالة مهمــة عب ــر املنظمــة
وتعطــي مصداقيــة لخطــط التعاقــب ( .)Lynn, 2001وبالرجــوع للدراســات الســابقة املســتخدمة فــي هــذه الدراســة يتضــح أن
هــذا التحــدي يعــد مــن التحديــات األكث ــر وجـ ً
ـودا فــي املنظمــات الحكوميــة والخاصــة.
- -4ضعف البـرامج التدريبـية لتطويـرالقيادات اإلدارية الحكومية
تعد البـرامج التدريبـية التـي يقدمها مراكز تدريبـية متخصصة من خارج املنظمة من األنشطة املهمة واملطلوبة بشكل
متـزايد من قبل املنظمات لبـناء القيادات اإلدارية ،كما إنها تعد أحد األنشطة املطلوبة لتعاقب القيادات وتوفيـر املرشحـيـن
املناسبـي ــن (عبــد العزي ــز .)2010 ،فقــد توصــل عــدد مــن الدراســات إلــى أن املنظمــات املشــاركة فــي تلــك الدراســات تدعــم فــرص
كاف وبفــرص متكافئــة للمرشحـي ــن (.)Luzbetak, 2010
التدريــب خــارج املنظمــة لتطوي ــر القيــادات اإلداريــة وأنــه يقــدم بشــكل ٍ
إال أن بعــض الدراســات ال تـزال ت ــرى أن املمارســة فــي املنظمــات ال تـزال تواجــه مشــكالت فــي توفي ــر القيــادات املناســبة بســبب
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ضعــف الب ـرامج التدريب ــية الت ــي تقــدم للقيــادات ()Moser, 2008; Murphy, 2006, Hargreaves, 2005; Mateso , 2010
ومــا توصلــت إليــه إحــدى الدراســات مــن عــدم كفايــة الب ـرامج التدريب ــية املتاحــة ً
حاليــا مــن ح ــيث الكــم والكيــف فــي ت ــنمية
القــدرات القياديــة الحكوميــة (الحارث ــي1436 ،ه).
- -5ضعف اهتمام املنظمة بالتدريب على رأس العمل لبـناء القيادات اإلدارية
ُيعــد تدريــب القيــادات علــى رأس العمــل أحــد أنشــطة التدريــب والتطوي ــر الناجحــة لب ــناء القيــادات اإلداريــة ألنهــا تمكــن
مــن مالحظــة مــدى اكتســاب املعــارف واملهــارات بشــكل ســريع ( .)Luzbetak, 2010كمــا ُيعــد هــذا األســلوب أحــد األســاليب الت ــي
ُي ــنصح باســتخدامها ملــا لهــا مــن أث ــر فــي نقــل املعرفــة للقيــادات اإلداريــة الحكوميــة (املطي ــري .)1436 ،وقــد توصلــت إحــدى
الدراسات إلى أن املشاركي ــن بالدراسة ي ــرون أن منظماتهم تقدم فرص التطوي ــر على رأس العمل ،كما إن استخدام أسلوب
«اإلرشاد» كان أحد األساليب املستخدمة لضمان اكتساب املديـريـن املعارف واملهارات الخاصة بالعمل (.)Luzbetak, 2010

وفــي الجانــب اآلخ ــر ،فقــد توصلــت إحــدى الدراســات إلــى أن املنظمــات ال ت ـزال تواجــه مشــكالت فــي توفي ــر القيــادات
املناســبة بســبب غيــاب ب ـرامج تطوي ــر القيــادات فــي داخــل املنظمــة ( )Moser, 2008والت ــي قــد يكــون ســببها فــي عــدم توافــر
الوقــت للقيــادات العليــا لإلســهام فــي خطــط التعاقــب فــي املنظمــات الحكوميــة بســبب ضغــوط العمــل املتواصلــة وكث ــرة
الواجبــات والوقــت الضائــع فــي متابعــة مشــكالت اإلدارات األخ ــرى وكث ــرة الوقــت املطلــوب لحضــور االجتماعــات (أيــوب1421،
 .);Conger & Fulmer, 2003; Rothwell, 2005ضعــف االهتمــام بالتدريــب علــى رأس العمــل قــد يعــود إلــى اعتقــاد املديـري ــن
أن خطــط التعاقــب ليســت مــن مهامهــم وبالتالــي عــدم االنخ ـراط فــي تدريــب الصــف الثان ــي (.)Schall, 1997
- -6ضعف االهتمام بأثـرالتدريب لتطويـرالقيادات اإلدارية
يوكــد اإلطــار النظــري أهميــة ربــط تدريــب وتطوي ــر القيــادات اإلداريــة لشــغل الوظائــف القياديــة فــي املســتقبل مــع
استـراتـيج ــيات املنظمــة وبالتالــي أهميــة قيــاس أث ــر التدريــب للتأكــد مــن اكتســابهم للمعــارف واملهــارات الت ــي يحتاجونهــا لشــغل
وظائــف املســتقبل وأث ــر ذلــك علــى استـراتـيج ــيات املنظمــة (البــواردي .)1436 ،وبالتالــي فــإن عــدم دعــم املنظمــة ألث ــر التدريــب
قــد يــؤدى إلــى عــدم اهتمــام املديـري ــن والقيــادات املحتملي ــن فــي املســتويات املختلفــة بالتغيـي ــر وبالتالــي صعوبــة تحديــد قيــادات
املســتقبل .ح ــيث توصلــت بعــض الدراســات إلــى أن عــدم االســتمرار فــي متابعــة تعلــم ونمــو العاملي ــن املهن ــي لشــغل املناصــب
األعلــى يعــد مــن التحديــات الت ــي تواجــه القطــاع الحكومــي فــي نجــاح خطــط التعاقــب (الشــهري ;1420 ،شبـي ــر2004 ،؛
ً
 .)Friedman, 1986; Schall, 1997والــذي قــد يكــون بســبب اعتقــاد املنظمــات بــأن تعاقــب القيــادات يعــد نشــاطا إلحــال
العاملي ــن وبالتالــي عــدم العمــل بشــكل مســتمر علــى تحقيــق التعلــم والنمــو املهن ــي لشــغل مناصــب أعلــى (.)Friedman, 1986
- -7عدم توافرآلية مكتوبة لبـناء خطط تعاقب القيادات اإلدارية
يوكــد اإلطــار النظــري أهميــة أن تكــون هنــاك آليــة مكتوبــة لتطوي ــر العاملي ــن املرشحـي ــن وأن تكــون متاحــة للجميــع
لالطــاع عليهــا مــع توضيــح مزاياهــا وعيوبهــا علــى الفــرد واملنظمــة وتحديــد املســئول عنهــا وآليــات القيــاس والوقــت املطلــوب
ً
لــكل مرحلــة (انظــر مثــا  .)Mateso , 2010فقــد توصلــت إحــدى الدراســات إلــى أن نحــو  %70مــن املنظمــات ي ــرون أن نظــام
املؤسســات غي ــر الربح ــية الت ــي يعملــون بهــا يشي ــر إلــى خطــط التعاقــب وأهميــة تطوي ــرها ( .)Bassi, 2013وفــي الجانــب اآلخ ــر
توصلــت دراســة أخ ــرى إلــى أن هنــاك عـ ً
ـددا مــن املنظمــات الحكوميــة ال تـزال تعتب ــر تلــك الخطــط ونماذجهــا وآلياتهــا ســرية وال
تعمــل علــى نشــرها للجميــع ممــا نتــج عنــه إلــى اعتبارهــا مــن تحديــات تخطيــط تعاقــب القيــادات (.)Bolton and Roy, 2004
كمــا توصلــت دراســة أخ ــرى إلــى أن معظــم املنظمــات العائليــة ال يوجــد لهــا خطــط مكتوبــة حت ــى فــي الحــاالت الت ــي يكــون فيهــا
رئيــس الشــركة قــارب علــى مغادرتهــا ( .)Mateso, 2010وفــي دراســة أخ ــرى أج ــريت علــى  3000منظمــة غي ــر ربح ــية توصلــت علــى
أن نحــو  %80مــن املديـري ــن التـنفيذيي ــن فــي اإلدارة العليــا املشاركي ــن فــي الدراســة اكــدوا أنــه ال يوجــد لديهــم وثائــق أو نظــام
مكتــوب لخطــط التعاقــب ( .)Cornelius et al., 2011كمــا توصلــت بعــض الدراســات إلــى أن غالب ــية املشاركي ــن فــي الدراســة
يؤكدون أنه ال يوجد لديهم تخطيط تعاقب رسمي ومكتوب ( .)Comini et al., 2013; Morrin, 2013وقد يؤدى عدم توافر
آليــة مكتوبــة لتطوي ــر العاملي ــن املرشحـي ــن فــي الغالــب إلــى الخــوف مــن ممارســتها بســبب الخــوف مــن فقــد املزايــا املاليــة املت ــرتبة
عليهــا أو فقــد املــكان املهــم الســابق لــه أو الخــوف مــن التصــادم مــع الزمــاء (Murphy, 2006, Hargreaves, 2005; Mateso ,
 )2010وبالتالــي مقاومــة ت ــنفيذها ونجاحهــا.
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مدى مراعاة املدربات يف الربامج التدريبية ...

- -8ضعف نظام الحوافزفي دعم خطط التعاقب
تؤكــد الدراســات واإلطــار النظــري أهميــة وجــود نظــام حوافــز فعــال وأن يتكامــل مــع خطــط تعاقــب القيــادات كمتطلــب
لنجاحهــا ( .)Rothwell, 2005إال أنــه وعلــى الرغــم مــن أهميــة ذلــك ،فقــد توصلــت بعــض الدراســات إلــى أن أحــد التحديــات
الت ــي تواجــه خطــط التعاقــب لب ــناء القيــادات يكمــن فــي عــدم مناســبة نظــام الحوافــز املعمــول بــه فــي بعــض املنظمــات Schall,
 ;)1997; Rothwell, 2005املطي ــري ;1424 ،أيــوب  .)1421وفــي دراســات أخ ــرى رأت أن أحــد تحديــات تخطيــط التعاقــب
لب ــناء القيــادات يكمــن فــي عــدم االهتمــام باملناصــب القياديــة بســبب األعبــاء اإلداريــة وضعــف الدوافــع (Murphy, 2006,
 ،)Hargreaves, 2005; Mateso, 2010والــذي ع ـزاه بعــض الدراســات فــي عــدم كفايــة املكافــآت أو الحوافــز املاليــة املت ــرتبة
علــى املشــاركة فــي خطــط التعاقــب ( .)Murphy, 2006; Hargreaves, 2005; Mateso, 2010وهــو مــا يمكــن تلخ ــيصه فــي
مــا توصلــت إليــه بعــض الدراســات مــن أن أحــد التحديــات الت ــي تواجــه خطــط التعاقــب هــو قلــة ونقــص الدعــم املالــي (وادي
واألشــقر .)2009; Johnson and Brown, 2004; Schall, 1997; Ibarra, 2005 ،وبالرجــوع للدراســات الســابقة املســتخدمة
فــي هــذه الدراســة يالحــظ أن هــذا التحــدي يعــد مــن التحديــات األكث ــر تك ـر ًارا فــي املنظمــات الخاصــة والحكوميــة.
- -9ضعف أنظمة االختـياروالتعييـن لدعم خطط تعاقب القيادات
يؤكــد اإلطــار النظــري أهميــة أن يدعــم نظــام االخت ــيار والتعيي ــن خطــط التعاقــب لب ــناء القيــادات ،وبالتالــي فــإن ضعــف
لوائح االختـيار والتعييـن يقود في الغالب إلى عدم إمكانـية اختـيار القيادات املحتملة في القطاع الحكومي (،) Ibarra , 2005
وقــد توصلــت إحــدى الدراســات إلــى أن نظــام االخت ــيار والتعيي ــن فــي القطــاع الحكومــي يواجــه بعــدد مــن التحديــات مثــل إعــادة
التعاقــد مــع املتقاعدي ــن أو بقــاء املديـري ــن فــي مواقعهــم لفت ـرات طويلــة وهــو مــا يــؤدى إلــى تأخـي ــر الت ــرقية لقيــادات محتملــة
متمي ــزة وبالتالــي عــدم القناعــة بأهميــة خطــط التعاقــب للموظفي ــن ( .) Ibarra , 2005وهــذا مــا توصلــت إليــه بعــض الدراســات
فــي أن أحــد التحديــات الت ــي تواجــه خطــط التعاقــب هــو وجــود قيــود علــى قوانـي ــن أنظمــة الجــدارة والتعيي ــن ممــا تمنعهــم مــن
اســتخدامها بشــكل فعــال ( .)Johnson and Brown, 2004; Ibarra, 2005; Rothwell, 2005كمــا توصلــت دراســات أخ ــرى
إلــى أن أحــد تحديــات القطــاع الحكومــي لتخطيــط تعاقــب القيــادات كان عــدم مناســبة القوانـي ــن واألنظمــة واللوائــح وجمــود
امليـزان ــية  ;;)Schall, 1997; Rothwell, 2005أبــو صفيــة .)2000 ،هــذا التحــدي توصــل إليــه أحــد الباحثـي ــن فــي وجــود ضعــف
فــي نظــام التعي ــن واالحتفــاظ بالقيــادات املحتملــة فــي املســتويات اإلداريــة فــي الجامعــات الت ــي شــملتها الدراســة ورأى أن ذلــك
يشكل ً
عائقا خطي ـ ًـرا لتحسي ــن أداء تلك املنظمات ( .)Weiss, 2005كما رأى أحد الباحثـي ــن أن االخت ــيار والتعيي ــن في القطاع
الحكومــي مــازال بعيـ ًـدا عــن املعايـي ــر املوضوعيــة الخت ــيار قيــادات قــادرة علــى تحقيــق التمي ــز املؤس�ســي (املا�ضــي.)2012 ،
- -10ضعف نظام تقيـيم األداء الوظيفي في دعم خطط التعاقب
يعــد إدارة األداء أو قيــاس أداء القيــادات أحــد العناصــر املهمــة فــي نجــاح التعاقــب للقيــادات ( .)Rothwell, 2005ح ــيث
إنــه يقــدم معلومــات عــن الفجــوة بـي ــن املهــام املطلوبــة واألداء الفعلــي ،ومــدى توافــر القــدرات الالزمــة لشــغل وظيفــة أعلــى
(البواردي .)1436 ،فقد توصل أحد الباحثـيـن إلى أن املنظمات التـي تؤمن بتخطيط التعاقب يكون لديها عدد من الوسائل
ومنهــا توظيــف أدوات التقي ــيم املناســبة لعمليــة تطوي ــر القيــادات (الحارث ــي ،)1436 ،كمــا توصلــت دراســة أخ ــرى إلــى الحاجــة
إلى إدارة األداء للتغلب على التحديات الت ــي تواجه ت ــنفيذ خطط التعاقب ( .)HR Focus, 2003إال أن املمارسة تشي ــر إلى أن
أحــد التحديــات الت ــي تواجــه القطــاع الحكومــي لتخطيــط تعاقــب القيــادات كان فــي فشــل املنظمــات فــي ربــط مراجعــة األداء أو
التقي ــيم مع خطط التطوي ــر للقيادات ( )Friedman, 1986وما عزاه أحد الباحثـي ــن في ضعف أدوات قياس األداء للقيادات
اإلداريــة (املطي ــري ،)1436 ;Aberdeen Group, 2007 ،أو عــدم توافــر نظــام تقي ــيم أداء موضوعــي يمكــن مــن خاللــه التعــرف
علــى املوهوبـي ــن وأصحــاب القــدرات العاليــة (الحارث ــي.)1436 ،
- -11عدم معرفة التجارب الناجحة في مجال خطط تعاقب القيادات
يؤكــد أغلــب الباحثـي ــن علــى صعوبــة القيــام بخطــط التعاقــب للمنظمــات الت ــي ال يتوافــر بهــا متخصصــون (البــواردي،
 .)1436ولــذا أكــدت إحــدى الدراســات أهميــة االســتعانة بخب ـراء فــي إعــداد ب ـرامج تخطيــط تعاقــب القيــادات فــي القطــاع
الحكومــي وتقي ــيمها وتطوي ــرها (الحارث ــي )1436; Ibarra, 2005 ،وذلــك فــي حــال عــدم توافــر القــدرات واملتخصصي ــن لعمــل
ذلــك .إال أن املنظمــات تبتعــد عــن االســتعانة بخب ـرات مــن خــارج املنظمــة نظـ ًـرا الرتفــاع تكلفــة ت ــنفيذ ب ــرنامج التعاقــب القيــادي
في املنظمات الحكومية ( .)Ibarra, 2005الذي قد يعود لجمود امليـزانـية بتلك املنظمات (.)Schall, 1997; Rothwell, 2005
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وبمراجعــة الدراســات الســابقة املســتخدمة فــي هــذه الدراســة ملعرفــة التحديــات الت ــي تواجــه خطــط تعاقــب القيــادات فــي
املنظمــات الحكوميــة وغي ــر الحكوميــة فقــد تــم حصــر (ً )11
تحديــا وتــم مالحظــة مــا يلــي:
عــدم االتفــاق بـي ــن الدراســات علــى التحديــات الت ــي تواجــه املنظمــات فــي خطــط تعاقــب القيــادات ،ح ــيث إن وجــودأحــد التحديــات فــي أحــد املنظمــات ال يعن ــي وجــوده فــي منظمــة أخ ــرى.
هنــاك عــدد مــن التحديــات الت ــي تواجــه خطــط التعاقــب ي ــنتشر وجودهــا فــي املنظمــات بشــكل أكث ــر مــن التحديــاتاألخ ــرى ،ح ــيث يالحــظ وجــود انتشــار ثالثــة تحديــات وهــي نــدرة املتخصصي ــن فــي املنظمــة القادري ــن علــى القيــام
بتخطيــط التعاقــب لب ــناء القيــادات ،وضعــف اهتمــام اإلدارة العليــا بخطــط تعاقــب القيــادات ،وضعــف نظــام
الحوافــز فــي دعــم خطــط التعاقــب فــي املنظمــات الخاصــة والعامــة بشــكل أكب ــر مــن التحديــات األخ ــرى.
هــذه االختالفــات بـي ــن تلــك الدراســات قــد يعــود إلــى اختــاف طب ــيعة أنشــطة تلــك املنظمــات أو الب ــيئة الت ــي عملــت فيهــا.
وب ــناء علــى التحديــات الت ــي تواجــه القطــاع الحكومــي والخــاص فــي خطــط تعاقــب القيــادات والت ــي تــم حصرهــا فــي هــذه الدراســة
وعددهــا ( )11وســيتم رصــد تلــك التحديــات فــي اســتبانة لتحقيــق أهــداف الدراســة ومعرفــة مــدى وجــود تلــك املعوقــات فــي
األجهــزة الحكوميــة فــي اململكــة العرب ــية الســعودية ومــدى االتفــاق واالختــاف بـي ــنها وبـي ــن الدراســات الســابقة.

منهج الدراسة
تــم فــي هــذه الدراســة اســتخدام املنهــج الوصفــي (املسح ــي) التحليلــي لت ــناسبه مــع األغ ـراض الت ــي ت ــرمي إليهــا
الدراسة(القحطان ــي والعامــري .)1431،ولإلجابــة عــن أســئلة الدراســة فقــد تــم تصميــم اســتبانة ب ــناءا علــى اإلطــار النظــري
والدراســات الســابقة الت ــي اســتخدمت فــي هــذه الدراســة ح ــيث احتــوت االســتبانة علــى معلومــات وظيفيــة (جهــة العمــل،
الوظيفــة ،املــدة املتبقيــة علــى التقاعــد) ،والتحديــات الت ــي تواجــه األجهــزة الحكوميــة فــي خطــط تعاقــب القيــادات وعددهــا
( )11عبــارة تــم حصرهــا ب ــناء علــى تحليــل الدراســات الســابقة الت ــي اســتخدمت فــي هــذه الدراســة ،وســؤال مفتــوح إلضافــة مــا
ي ــريده املج ــيب عــن العبــارات الســابقة .وبعــد االنتهــاء مــن تصميــم االســتبانة فقــد تــم عرضهــا علــى ( )8محكمي ــن متخصصي ــن
وأكاديميي ــن وتــم تعديــل وإضافــة بعــض األســئلة لتتوافــق مــع واقــع الجهــاز الحكومــي فــي اململكــة .وللتأكــد مــن ثبــات االســتبانة
فقــد تــم توزيــع االســتبانة علــى عي ــنة مــن املديـري ــن وتــم قيــاس معامــل ألفــا كرونبــاخ  Alpha Cranpach’sللعبــارات املتعلقــة
بالتحديــات الت ــي تواجــه األجهــزة الحكومــة فــي خطــط تعاقــب القيــادات والت ــي تــم رصدهــا فــي االســتبانة ح ــيث تجــاوز معامــل ألفــا
كرونبــاخ  0.84لجميــع عبــارات االســتبانة.
ويتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع املــدراء فــي األجهــزة الحكوميــة والبالــغ عددهــم ( )5428مدي ـرا (وزارة الخدمــة
املدن ــية .)2014 ،ولتحديــد حجــم العي ــنة املناســب فقــد تــم تقســيم األجهــزة الحكوميــة البالــغ عددهــا  102جهــاز إلــى أربعــة
طبقــات مختلفــة (وفقــا لنــوع الجهــاز) هــي طبقــة الــوزارات (مثــل وزارة الخدمــة املدي ــنة ،وزارة الخارج ــية ،).وطبقــة املؤسســات
الحكوميــة (مثــل مؤسســة الخطــوط الســعودية) ،وطبقــة الهيئــات الحكوميــة (مثــل هيئــة االتصــاالت) ،وطبقــة تضــم جهــات
أخ ــرى (مثــل األمانــات والجامعــات واملعاهــد) ،ح ــيث تــم ســحب عي ــنة عشــوائية متســاوية مــن كل طبقــة بواقــع  6أجهــزة فــي
املرحلــة األولــى بنســبة  %24تقريبــا .ثــم تــم تحديــد عي ــنة عشــوائية مــن تلــك األجهــزة باســتخدام الجــداول اإلحصائيــة(Krejcie
 )& Morgan,1970ليكــون بذلــك حجــم العي ــنة املختــارة ( )360مــن املــدراء فــي مختلــف املســتويات .بح ــيث تــم ســحب عي ــنة
عشــوائية بشــكل متســاوي ( )15مفــردة مــن كل جهــاز وقــع فــي العي ــنة ليكــون حجــم العي ــنة مــن كل نــوع مــن أنــواع األجهــزة (6
جهــاز ضــرب  15 =90مفــردة) وتــم توزيعهــا مــن خــال إرســال  15اســتمارة إلدارة العالقــات العامــة فــي كل جهــاز فــي العي ــنة
بح ــيث تم وضع كل استمارة في ظرف مسجل عليه منصب املدي ــر ويحتوي ظرف آخ ــر فيه عنوان الباحث (لوضع االستمارة
بعــد تعبئتهــا بــه) مــع خطــاب حــدد فيــه هــدف الدراســة واليــة التواصــل مــع الباحــث وطلــب إعــادة االســتبانة بعــد االنتهــاء منهــا إلــى
إدارة العالقــات العامــة بالجهــة) .وقــد عــاد مــن االســتبانات املوزعــة عــدد  237اســتبانة وتــم اســتبعاد عــدد  31اســتبانة غي ــر
صالحــة للتحليــل ،وب ــناء عليــه فقــد تــم تحليــل  206اســتبانة ب ــنسبة تجــاوزت ( )%50وهــذه النســبة تعــد مقبولــة وتعطــي معن ــى
للتحليــل حســب اقت ـراح ( .)Sekaran; 2003وفيمــا يلــي جــدول يوض ــح توزيــع العي ــنة علــى األجهــزة:
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الجهة
وزارات
املؤسسات
الحكومية
الهيئات الحكومية
جهات أخـرى
اإلجمالي

عدد األجهزة
22
21
25
34
102

عدد املدراء في
عيـنة األجهزة
650
319
383
521

عيـنة األجهزة
6
6
6
6
34

االستمارات
املوزعة
6*15= 90
6*15= 90
6*15= 90
6*15= 90
360

عدد االستمارات
الصالحة للتحليل
56
68
44
38
206

لإلجابــة علــى الســؤال األول «ماهــي تحديــات خطــط تعاقــب القيــادات اإلداريــة؟» تــم اســتعراض نتائــج التحليــل الوصفــي
باستخدام النسب املؤية والتكرار واملتوسطات الحسابـية واالنحـراف املعياري .كما تم استخدام اختبار  T testالختبار الفرضية
«العدمية» بعدم وجود تحديات لخطط التعاقب للقيادات في األجهزة الحكومية مقابل الفرضية البديلة القائلة بوجود تحديات.
بمعنـى اختبار فرضية العدم التـي تشيـر إلى أن املتوسط الحسابـي لوجود التحدي أقل أو يساوي ( )3عند مستوى داللة (.)0.05
ولإلجابــة عــن الســؤال الثان ــي« :هــل تختلــف تحديــات خطــط تعاقــب القيــادات اإلداريــة الحكوميــة فــي اململكــة العرب ــية
الســعودية باختــاف خصائــص العي ــنة؟» فإنــه ولكــون الب ــيانات الخاصــة بالتحديــات اســتخدم فيهــا مقيــاس رتب ــي ولــذا يتعي ــن
أن يتــم تحليــل هــذه الب ــيانات باســتخدام األســلوب اإلحصائــي الالمعلمــي الخــاص بالب ــيانات الرتب ــية فقــد تــم اســتخدام تحليــل
التباي ــن مــن الدرجــة األولــى لكروســكال والــس  ،Kruskal- Wallisوفــي حــال إشــارة النتائــج لوجــود فــروق بـي ــن املجموعــات فقــد
تــم اســتخدام نتائــج اختبــار وتـن ــي  Mann-Whitneyلتحديــد مصــدر تلــك االختالفــات (.)Tolmie; Muijs & McAteer, 2011

وصف وتحليل البـيانات

ً
يتضمن الجـزء التالي ً
وصفا وتحليال للبـيانات لإلجابة عن أسئلة الدراسة.

خصائص العيـنة

يوضح الجدول التالي توزيع أفراد عيـنة الد اسة ً
وفقا لجهة العمل واملستوى الوظيفي واملدة املتبقية على التقاعد.
ر
جدول رقم ()1
خصائص عيـنة الدراسة
التكرار
املعلومات العامة
56
وزارة
68
مؤسسة
جهة العمل
44
هيئة
أخـرى
38
اإلدارة العليا
29
الوظيفة  /املنصب
64
اإلدارة الوسطى
املستوى اإلداري
101
اإلدارة اإلشرافية
44
أقل من  6سنوات
الفتـرة املتبقية
62
من  6سنوات إلى  10سنوات
للتقاعد
77
 11سنة وأكثـر

النسبة
27.2
33.0
21.4
18.4
14.9
33.0
52.1
24.0
33.9
42.1

يوضــح الجــدول توزيــع عي ــنة الدراســة .ح ــيث يالحــظ فيمــا يتعلــق بجهــة العمــل أن ( )%.33مــن املشاركي ــن يعملــون فــي
املؤسســات الحكوميــة و( )%27.2يعملــون فــي الــوزارات و( )%21.4منهــم يعملــون فــي الهيئــات الحكوميــة وكان ( )%18.4ممــن
يعملــون فــي جهــات أخ ــرى مثــل (أمانــات ،إمــارات املناطــق إلــخ) .هــذه النســب تعطــي مؤشـ ًـرا علــى مشــاركة جميــع أنــواع الجهــات
املحــددة فــي العي ــنة الطبقيــة وب ــنسب مقبولــة.
وفيما يخص املستوى الوظيفي فقد تم تصنـيف القيادات إلى  3مستويات هي «اإلدارة العليا» (وكيل ،وكيل مساعد،
نائــب ،نائــب مســاعد ومــن فــي حكمهــم) ومســتوى «اإلدارة الوســطى» (مدي ــر عــام أو نائبــه أو مســاعده) ،وأخـي ـرا املســتوى
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اإلشـرافي (مدي ــر إدارة ،مشــرف ،رئيس قســم ومن في حكمهم) وهذا التصن ــيف مســتخدم في دراســة (املطي ــري .)1424 ،ح ــيث
يالحــظ أن ( )%52.1مــن العي ــنة مــن العاملي ــن فــي اإلدارة الدن ــيا (مثــل مدي ــر إدارة ،رئيــس قســم ،الــخ) ،وكان ( )%.33ممــن
يشــغلون وظائــف املســتوى املتوســط (مثــل مدي ــر عــام أو نائبــه) فــي حـي ــن بلــغ ( )%14.9ممــن يعملــون باملســتوى األعلــى مثــل
(وكيــل وزارة ،وكيــل مســاعد ،نائــب إلــخ) ،ويبــدو أن هــذا التباي ــن فــي النســب منطقــي نظـ ًـرا لقلــة أعــداد املديـري ــن كلمــا زادت
املراتب الوظيفية .أما املدة املتبقية على تقاعد املشاركي ــن فكانت ( )%42.1ملن بقي على تقاعدهم  11ســنة وأكث ــر ،وبنســبة
( )%33.9ملــن بقــي علــى تقاعدهــم بـي ــن  6إلــى  10ســنة ،وبنســبة ( )%24.0ملــن بقــي علــى تقاعدهــم أقــل مــن  6ســنوات .هــذه
النســب تعطــي مؤشـ ًـرا علــى أهميــة ت ــنفيذ خطــط تعاقــب القيــادات لســد الفجــوة املتوقعــة خــال الســنوات العشــر القادمــة.

تحديات خطط تعاقب القيادات في األجهزة الحكومية في اململكة
لإلجابــة عــن ســؤال البحــث األول« :مــا تحديــات خطــط تعاقــب القيــادات اإلداريــة فــي األجهــزة الحكوميــة فــي اململكــة» فقــد
تــم اســتخدام النســب املئويــة والتك ـرار واملتوســطات الحساب ــية واالنح ـراف املعيــاري واختبــار  T testللتحقــق مــن جوهريــه
تلــك التحديــات .والجــدول التالــي يوض ــح التحديــات الت ــي تــم رصدهــا فــي االســتبانة حــول تحديــات تخطيــط تعاقــب القيــادات
يــة فــي اململكــة وتـرت ــيبها ً
وفقــا للمتوســط الحساب ــي ،باإلضافــة إلــى مــدى جوهريــة تلــك التحديــات.
اإلدار
جدول رقم ()2
تحديات خطط تعاقب القيادات اإلدارية التـي تواجه األجهزة الحكومية
غير
غير
موافق الوسط
موافق
العبارة
محايد موافق
بشدة الحسابـي
موافق
إطالقا
48 112 15 26
ضعف التكامل بـيـن إدارة تطويـر املوارد البشرية ك 3
3.86 23.5 54.9 7.4 12.7 1.5 %
واإلدارات األخـرى لبـناء قيادات املستقبل.
43 98 37 23
ك 2
ندرة املتخصصيـن في املنظمة للقيام بتطبـيق
3.77 21.2 48.3 18.2 11.3 1.0 %
خطط تعاقب القيادات.
ك 30 49 58 49 18
قلة اهتمام القيادات العليا بخطط توفيـر
3.12 14.7 24.0 28.4 24.0 8.8 %
املرشحـيـن للوظائف القيادية في املستقبل.
ضعف اهتمام منظمتكم بتدريب القيادات على ك 15 67 34 63 22
2.95 7.5 33.3 16.9 31.3 10.9 %
رأس العمل.
ضعف اهتمام منظمتكم بأثـر البـرامج التدريبـية ك 17 60 55 52 20
التـي يحصل عليها العاملون ً
حاليا لتطويـر قيادات 3.01 8.3 29.4 27.0 25.5 9.8 %
املستقبل.
45 99 37 21
ك 2
عدم توافر آلية مكتوبة لتطويـر العامليـن
3.80 22.1 48.5 18.1 10.3 1.0 %
املرشحـيـن لشغل وظائف قيادية في املستقبل.
77 93 22 11
ك 1
عدم مناسبة نظام الحوافر املادية املحددة
4.15 37.7 45.6 10.8 5.4 5. %
للموظفيـن لبـناء قيادات املستقبل.
58 92 41 10
ضعف لوائح االختـيار والتعييـن املحدد من وزارة ك 2
3.96 28.6 45.3 20.2 4.9 1.0 %
الخدمة املدنـية.
46 80 44 30
ك 3
ضعف البـرامج التدريبـية التـي تقدم لبـناء
3.67 22.7 39.4 21.7 14.8 1.5 %
القيادات لشغل وظائف املستقبل.
78 94 25 4
ضعف نظام تقويم األداء الوظيفي املستخدم في ك 2
4.19 38.4 46.3 12.3 2.0 1.0 %
بـناء قيادات املستقبل.
عدم معرفة التجارب الناجحة في هذا املجال
56 105 33 7
ك 0
4.05 27.9 52.2 16.4 3.5
0 %
للتشجـيع على تطبـيقها

االنحـراف
املعياري

تـرتـيب

.967

5

.942

7

1.189

*9

11* 1.177
10* 1.131
.931

6

.853

2

.880

4

1.031

8

.801

1

.764

3

* مستوى الداللة  .sigأقل من 0.05
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يتضــح مــن الجــدول تـرت ــيب العبــارات الت ــي وردت فــي االســتبانة والت ــي تمثــل تحديــات خطــط تعاقــب القيــادات الت ــي
تواجــه األجهــزة الحكوميــة فــي اململكــة العرب ــية الســعودية ً
وفقــا ملتوســطاتها الحساب ــية .فقــد جــاءت عبــارة «ضعــف نظــام تقويــم
األداء الوظيفــي املســتخدم فــي ب ــناء قيــادات املســتقبل» فــي التـرت ــيب األول بـي ــن التحديــات بمتوســط بلــغ ( )4.19وانح ـراف
معيــاري ( .)80.وجــاءت فــي التـرت ــيب الثان ــي عبــارة «عــدم مناســبة نظــام الحوافــر املاديــة املحــددة للموظفي ــن لب ــناء قيــادات
املســتقبل «بمتوســط بلــغ ( )4.15وانح ـراف معيــاري بلــغ ( .).853وجــاء فــي التـرت ــيب الثالــث عبــارة «عــدم معرفــة التجــارب
الناجحــة فــي هــذا املجــال للتشج ــيع علــى تطب ــيقها «بمتوســط بلــغ ( .)4.05وفــي التـرت ــيب الرابــع جــاءت عبــارة «ضعــف لوائــح
االخت ــيار والتعيي ــن املحــدد مــن وزارة الخدمــة املدن ــية لب ــناء القيــادات اإلداريــة» بمتوســط بلــغ ( .)3.96وجــاء فــي التـرت ــيب
الخامس عبارة «ضعف التكامل بـي ــن إدارة تطوي ــر املوارد البشــرية واإلدارات األخ ــرى لب ــناء قيادات املســتقبل «بمتوســط بلغ
( .)3.86وفــي التـرت ــيب الســادس جــاءت عبــارة «عــدم توافــر آليــة مكتوبــة لتطوي ــر العاملي ــن املرشحـي ــن لشــغل وظائــف قياديــة
فــي املســتقبل «بمتوســط بلــغ ( .)3.80وجــاء فــي التـرت ــيب الســابع عبــارة «نــدرة املتخصصي ــن فــي املنظمــة للقيــام بتطب ــيق خطــط
تعاقــب القيــادات «بمتوســط بلــغ ( .)3.77وفــي التـرت ــيب الثامــن جــاءت عبــارة «ضعــف الب ـرامج التدريب ــية الت ــي تقــدم لب ــناء
القيــادات لشــغل وظائــف املســتقبل «بمتوســط بلــغ ( .)3.67وفــي التـرت ــيب التاســع جــاءت عبــارة« :قلــة اهتمــام القيــادات العليــا
بخطــط توفي ــر املرشحـي ــن للوظائــف القياديــة فــي املســتقبل «بمتوســط بلــغ ( )3.12وانح ـراف معيــاري ( .)1.19وفــي التـرت ــيب
العاشــر جاءت عبارة« :ضعف اهتمام منظمتكم بأث ــر الب ـرامج التدريب ــية الت ــي يحصل عليها العاملون حاليا لتطوي ــر قيادات
املســتقبل» بمتوســط بلــغ ( )3.01وانح ـراف معيــاري ( .)1.13وفــي التـرت ــيب الحــادي عشــر جــاءت عبــارة« :ضعــف اهتمــام
منظمتكــم بتدريــب القيــادات علــى رأس العمــل» بمتوســط بلــغ (.)2.95
وباســتعراض نتائــج اإلحصــاء  testـ  tنجــد أن هنــاك عــدد مــن التحديــات كانــت ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة
( )0.05أي رفــض فرضيــة العــدم ممــا يشي ــر إلــى وجــود تلــك التحديــات فــي خطــط تعاقــب القيــادات فــي األجهــزة الحكوميــة فــي
اململكــة العرب ــية الســعودية .وتلــك التحديــات كانــت علــى النحــو التالــي:
«ضعــف نظــام تقويــم األداء الوظيفــي املســتخدم فــي ب ــناء قيــادات املســتقبل» ،وقــد يعــود الســبب فــي وجــود هــذاالتحــدي إلــى وجــود مشــكالت فــي نظــام تقويــم األداء الحالــي أو أن نظــام تقويــم األداء الحالــي لــم ي ــربط فــي ب ــناء قيــادات
املســتقبل .هــذه النت ــيجة تتفــق مــع مــا توصــل إليــه كل مــن  (1986) Friedmanواملطي ــري ) (1436وAberdeen
)  Group (2007والحارث ــي ) (1436فــي أن ضعــف تقــوم األداء الوظيفــي يعــد أحــد التحديــات الت ــي تواجــه املنظمــات
الحكوميــة والغي ــر حكوميــة فــي خطــط تعاقــب القيــادات.
«عــدم مناســبة نظــام الحوافــر املاديــة املحــددة للموظفي ــن لب ــناء قيــادات املســتقبل « .وجــود هــذا التحــدي يتفــق مــعمــا توصلــت إليــه أغلــب الدراســات ومنهــا ( )Murphy, 2006, Hargreaves, 2005; Mateso , 2010فــي أن ضعــف
نظــام الحوافــز يعــد مــن أكث ــر التحديــات الت ــي تواجــه خطــط تعاقــب القيــادات فــي املنظمــات الحكوميــة والخاصــة.
«عــدم معرفــة التجــارب الناجحــة فــي هــذا املجــال للتشج ــيع علــى تطب ــيقها « .وقــد يعــود الســبب وجــود ذلــك التحــديإلــى حداثــة املوضــوع بســبب صعوبتــه وعــدم توفــر تخصصــات فــي هــذا املجــال .هــذه النت ــيجة تتفــق مــع مــا تــم التوصــل
إليــه فــي الدراســات الســابقة (انظــر مثــا الحارث ــي )1436; Ibarra , 2005; Schall, 1997; Rothwell, 2005 ،ح ــيث
أكــدت علــى ان عــدم معرفــة التجــارب الدوليــة يعــد أحــد التحديــات الت ــي تواجــه املنظمــات لتطب ــيق خطــط تعاقــب
القيــادات فــي القطاعي ــن العــام والخــاص.
«ضعــف لوائــح االخت ــيار والتعيي ــن املحــدد مــن وزارة الخدمــة املدن ــية لب ــناء القيــادات اإلداريــة» .وقــد يعــود الســببوجــود هــذا التحــدي إلــى أن لوائــح االخت ــيار والتعيي ــن تعتمــد بشــكل كبـي ــر علــى مركزيــة التعيي ــن فــي الخدمــة املدن ــية
وصعوبــة اخت ــيار أو ت ــرقية املتميـزي ــن فــي الجهــات الحكوميــة .هــذه النت ــيجة تتفــق مــع كثـي ــر مــن الدراســات الســابقة
(انظــر مثــا  Johnson and Brown, 2004 Ibarra, 2007; Rothwell, 2005; Schall, 1997أبــو صفيــة)2000 ،
والت ــي توصلــت إلــى أن ضعــف نظــام االخت ــيار والتعيـي ــر يعــد أحــد التحديــات الت ــي تواجــه املنظمــات فــي تطب ــيق خطــط
تعاقــب القيــادات اإلداري فــي القطــاع الحكومــي.
«ضعــف التكامــل بـي ــن إدارة تطوي ــر املــوارد البشــرية واإلدارات األخ ــرى لب ــناء قيــادات املســتقبل» .هــذه النت ــيجة12
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ً
تتفــق مــع كثـي ــر مــن الدراســات الســابقة (انظــر مثــا ;Hall, 1986; Ley,2002أبــو معمــر2002; Schall, 1997;،
 )Lynn, 2001والت ــي توصلــت إلــى أن ضعــف التكامــل يعــد أحــد التحديــات الت ــي تواجــه املنظمــات الحكوميــة وغي ــر
والحكوميــة فــي خطــط تعاقــب القيــادات اإلداريــة.
«عدم توفر آلية مكتوبة لتطويـر العامليـن املرشحـيـن لشغل وظائف قيادية في املستقبل» .هذا التحدي تم التوصللوجــوده فــي الدراســات الســابقة (أنظــر ;Bolton and Roy, 2004; (Cornelius et al., 2011; Comini et al., 2013
 Morrin, 2013والت ــي توصلــت إلــى أن عــدم توفــر أليــة مكتوبــة لخطــط التعاقــب يعــد أحــد التحديــات الت ــي تواجــه
املنظمــات الحكوميــة والخاصــة.
«ندرة املتخصصيـن في املنظمة للقيام بتطبـيق خطط تعاقب القيادات» .وقد يعود السبب في وجود هذا التحديإلــى صعوبــة القيــام بهــذه املهمــة والحاجــة إلــى خب ـرات استشــارية باإلضافــة إلــى القــدرات املعرفيــة .هــذه النت ــيجة تتفــق
مع ما توصلت إليه دراســات ســابقة (انظر ;Murphy, 2006, Mateso , 2010; Mateso , 2010; Coward, 2012
 ) HR Focus, 2003الشــهري1420 ،ه؛  )Coward, 2012فــي أن نــدرة املتخصصي ــن فــي خطــط التعاقــب يعــد أحــد
التحديــات الت ــي تواجــه خطــط تعاقــب القيــادات.
«ضعــف الب ـرامج التدريب ــية الت ــي تقــدم لب ــناء القيــادات لشــغل وظائــف املســتقبل» .وقــد يعــود الســبب فــي وجــود هــذهالعبــارة إلــى ضعــف تكامــل إدارة املــوارد البشــرية مــع اإلدارات .هــذه النت ــيجة تتفــق مــع مــا تــم التوصــل إليــه فــي عــدد مــن
الدراســات (انظــر  ;Moser, 2008 Hargreaves, 2005; Mateso , 2010الحارث ــي1436 ،ه) فــي ان ضعــف الب ـرامج
التدريب ــية الخارج ــية الت ــي تقــدم للقيــادات تعــد أحــد التحديــات الت ــي تواجــه املنظمــات فــي خطــط تعاقــب القيــادات.
وفــي الجانــب اآلخ ــر تشي ــر نتائــج التحليــل اإلحصــاء  T testإلــى ضعــف وجــود عــدد مــن التحديــات الت ــي رصــدت فــي
االســتبانة ،ح ــيث كانت قيمة  pأكب ــر من  0.05بمعن ــى قبول فرضية العدم وعدم قبول الفرضية البديلة للتحديات التالية:
«قلــة اهتمــام القيــادات العليــا بخطــط توفي ــر املرشحـي ــن للوظائــف القياديــة فــي املســتقبل «و»ضعــف اهتمــام منظمتكــم بأث ــر
الب ـرامج التدريب ــية الت ــي يحصــل عليهــا العاملــون حاليــا لتطوي ــر قيــادات املســتقبل» و» ضعــف اهتمــام منظمتكــم بتدريــب
القيــادات علــى رأس العمــل « .وقــد يعــود الســبب فــي ضعــف وجــود هــذه التحديــات مقارنــة بالعبــارات الســابقة إلــى أن هنــاك
تحديــات أخ ــرى (مثــل ضعــف نظــام تقويــم األداء الوظيفــي ،وعــدم االطــاع علــى تجــارب ناجحــة ـ وضعــف نظــام االخت ــيار
والتعيي ــن والحوافــز) والت ــي عــدم وجودهــا يؤث ــر بشــكل كبـي ــر علــى نجــاح خطــط التعاقــب حت ــى لــو دعمــت القيــادات العليــا
فــي املنظمــة تلــك الخطــط أو تــم االهتمــام بالعمليــة التدريب ــية .هــذه النت ــيجة جــاءت غي ــر متوقعــة مــن ح ــيث ضعــف املوافقــة
عليهــا علــى خــاف الدراســات الســابقة ومنهــا ( ; Morrin, 2013 ;Comini, et al., 2013; Mateso , 2010الشــهري1420 ،ه;
شبـي ــر )2004.Friedman, 1986 ; Schall ,1997; 2003; Rothwell, 2005 ،والت ــي أكــدت علــى ان هــذه التحديــات تعــد مــن
التحديــات الت ــي تواجــه املنظمــات الحكوميــة والخاصــة.

تحليل التبايـن الختبارالفروق بـيـن املجموعات
لإلجابــة عــن ســؤال البحــث الثان ــي« :هــل تختلــف تحديــات خطــط تعاقــب القيــادات اإلداريــة الحكوميــة فــي اململكــة
العرب ــية الســعودية باختــاف خصائــص العي ــنة؟» فقــد تــم اســتخدام التحليــل الالمعلمــي لكروســكال والــس Kruskal-Wallis
للفــروق بـي ــن املجموعــات ،باإلضافــة إلــى نتائــج اختبــار مــا وتـن ــي  Mann-Whitneyفــي حــال وجــود فــروق فــي التحديــات باختــاف
جهــة العمــل ،املــدة املتبقيــة علــى التقاعــد واملســتوى الوظيفــي ،وذلــك وفــق مــا يلــي:
- -1الفروق في تحديات خطط تعاقب القيادات اإلدارية باختالف جهة العمل:
يوضــح الجــدول التالــي تحليــل الالمعلمــي واإلحصــاء كروســكال والــس الختبــار جوهريــة الفــروق ملتوســطات الرتــب
التجاهــات املبحوثـي ــن حــول تحديــات خطــط تعاقــب القيــادات باختــاف جهــات العمــل باإلضافــة إلــى «اختبــار مانويتـن ــي»
الختبــار الفــروق بـي ــن املجموعــات الزوج ــية.
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جدول رقم ()3
اختبار«كروسكال والس» الختبارالفروق بـيـن املجموعات
الجهات الحكومية ()Mean Rank
الجهات
العبارة
وزارة مؤسسة هيئة
األخـرى
ضعف التكامل بـيـن إدارة تطويـر املوارد البشرية واإلدارات
.126 .89 99.76 100
األخـرى لبـناء قيادات املستقبل.
ندرة املتخصصيـن في املنظمة للقيام بتطبـيق خطط تعاقب
93
.83 109.9 113
القيادات.
قلة اهتمام القيادات العليا بخطط توفيـر املرشحـيـن للوظائف
125.5 .83 98.55 107
القيادية في املستقبل.
125.3 90.51 92.66 103.5
ضعف اهتمام منظمتكم بتدريب القيادات على رأس العمل.
ضعف اهتمام منظمتكم بأثـر البـرامج التدريبـية التـي يحصل
120.4 86.3 99.88 106
عليها العاملون حاليا لتطويـر قيادات املستقبل.
عدم توافر آلية مكتوبة لتطويـر العامليـن املرشحـيـن لشغل
118.0 95.8 103.4 .96
وظائف قيادية في املستقبل.
عدم مناسبة نظام الحوافر املادية املحددة للموظفيـن لبـناء
113.1 104.8 97.57 99.61
قيادات املستقبل.
ضعف لوائح االختـيار والتعييـن املحدد من وزارة الخدمة
94.15 105.3 113.6 90.33
املدنـية.
ضعف البـرامج التدريبـية التـي تقدم لبـناء القيادات لشغل
101.9 103.8 106.8 94.61
وظائف املستقبل.
ضعف نظام تقويم األداء الوظيفي املستخدم في بـناء قيادات
105.3 109.4 104.4 90.94
املستقبل.
عدم معرفة التجارب الناجحة في هذا املجال للتشجـيع على
98.26 101.9 105.7 96.25
تطبـيقها

 K-Wقيمة P
0.016 10.3
0.020 9.80
0.010 11.38
0.017 10.1
0.227 7.56
0.553 4.34
.533 2.19
0.093 6.43
0.682 1.50
0.331 3.42
0.783 1.07

تشيـر نتائج تحليل التبايـن الالمعلمي باستخدام اإلحصاء كروسكال والس إلى أن هناك فروق جوهرية في متوسطات
الرتــب للمعوقــات التاليــة باختــاف جهــة العمــل فــي التحديات التالية:
«ضعــف التكامــل بـي ــن إدارة تطوي ــر املــوارد البشــرية واإلدارات األخ ــرى لب ــناء قيــادات املســتقبل» ،ح ــيث بلغــت قيمــةاإلحصــاء كروســكال والــس ( )10.38وبمســتوى داللــة  ،0.016ممــا يشي ــر علــى أن هنــاك فــروق جوهريــة حــول هــذا
التحــدي يع ـزا إلــى جهــة العمــل .ولتحديــد مصــدر تلــك االختالفــات وفقــا للجهــة فقــد أشــارت نتائــج مانويتـن ــي بــأن
املبحوثـي ــن مــن الجهــات األخ ــرى كانــوا األكث ــر شـ ً
ـعورا بوجــود ذلــك التحــدي مقارنــة بالجهــات األخ ــرى ،ح ــيث بلغــت
قيمــة مــا وتـن ــي ( )771.5وبمســتوى داللــة  .028وقــد يعــود الســبب إلــى أن الجهــات الت ــي ت ــندرج ضمــن فئــة جهــات
أخ ــرى بهــا جهــات متعــددة وتختلــف بمســتوياتها وحجمهــا كاألمانــات وهــذه لهــا طابــع خــاص فــي التـركي ــز علــى الخدمــات
العامــة مــن خــال عقــود التشــغيل لشــركات متخصصــة وبالتالــي ضعــف االهتمــام بالــدور التكاملــي لهــا.
«نــدرة املتخصصي ــن فــي املنظمــة للقيــام بتطب ــيق خطــط تعاقــب القيــادات « ،تشي ــر إلــى وجــود فــروق ذات داللــةإحصائيــة باختــاف الجهــات ،ح ــيث بلغــت قيمــة اإلحصــاء كروســكال والــس ( )9.80وبمســتوى داللــة .0.020
ولتحديــد مصــدر تلــك الفــروق فقــد أشــارت نتائــج مــا وتـن ــي بــأن الفــروق كانــت بســبب زيــادة موافقــة الــوزارة
واملؤسســات عــن الهيئــات ح ــيث كانــت قيمــة ماوتـن ــي ( )864و( )1085علــى التوالــي وبمســتوى داللــة  0.01و.0.012
وقــد يعــود الســبب إلــى ضعــف الشــعور بوجــود هــذا التحــدي فــي الهيئــات لوجــود مرونــة فــي نظــام التوظيــف وامليـزان ــية
بشــكل اكب ــر مــن الجهــات األخ ــرى.
«قلــة اهتمــام القيــادات العليــا بخطــط توفي ــر املرشحـي ــن للوظائــف القياديــة فــي املســتقبل «تشي ــر إلــى وجــود فــروقذات داللــة إحصائيــة باختــاف الجهــات ،ح ــيث بلغــت قيمــة اإلحصــاء كروســكال والــس ( )11.38وبمســتوى داللــة
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 .0.010ولتحديد مصدر تلك الفروق وفقا للجهة فقد أشارت نتائج مانويتـنـي بأن الفروق كانت بسبب قلة شعور
الــوزارات بوجــود هــذا التحــدي عــن الهيئــات ح ــيث كانــت قيمــة ماوتـن ــي ( )928وبمســتوى داللــة  0.04وكذلــك بســبب
قلــة شــعور املؤسســات والهيئــات بوجــود هــذا التحــدي عــن الجهــات األخ ــرى ح ــيث كانــت قيمــة مانويتـن ــي ()921
و( )464علــى التوالــي وبمســتوى داللــة  0.02و 0.001علــى التوالــي .وقــد يعــود الســبب فــي ضعــف شــعور تلــك الجهــات
بهــذا التحــدي إلــى مرونــة االخت ــيار والتعيي ــن للقيــادات فــي املؤسســات والهيئــات ممــا لــه دور فــي اخت ــيار القيــادات ذات
التأهيــل والتدريــب العالــي والــذي انعكــس علــى اهتمــام تلــك القيــادات بخطــط التعاقــب.
«ضعــف اهتمــام منظمتكــم بتدريــب القيــادات علــى رأس العمــل» ،ممــا يشي ــر إلــى أن هنــاك فــروق جوهريــة حــول هــذاالتحــدي يعــزى إلــى جهــة العمــل .ولتحديــد مصــدر تلــك الفــروق وفقــا للجهــة فقــد أشــارت نتائــج مــا وتـن ــي بــأن الفــروق
كانــت بســبب ضعــف شــعور املؤسســات والهيئــات بهــذا التحــدي عــن الجهــات األخ ــرى ح ــيث كانــت قيمــة مانويتـن ــي
( )869و( )523علــى التوالــي وبمســتوى داللــة  0.007و 0.004علــى التوالــي .وقــد يعــود الســبب فــي ضعــف شــعور
املؤسســات والهيئــات بهــذا التحــدي إلــى وجــود مرونــة أكب ــر فــي النظــام املالــي واإلداري للهيئــات واملؤسســات وبالتالــي
وجــود قيــادات تعمــل علــى تفعيــل هــذا الجانــب.
فــي حـي ــن لــم تشــر نتائــج التحليــل لوجــود اختالفــات جوهريــة بـي ــن املجموعــات علــى العبــارات األخ ــرى ،ح ــيث كانــت
()p < 0.05
- -2الفروق في تحديات خطط تعاقب القيادات اإلدارية باختالف مستوى الوظيفة
يوضــح الجــدول التالــي التحليــل الالمعلمــي لكروســكال والــس الختبــار الفــروق فــي املتوســطات فــي تحديــات خطــط تعاقــب
القيادات باختالف املستوى الوظيفي للمديـري ــن ،باإلضافة إلى اختبار مانويتـن ــي الختبار الفروق بـي ــن املجموعات الزوج ــية.
جدول رقم ()4
اختباركروسكال الختبارالفروق بـيـن املجموعات باختالف مستوى الوظيفة
املستوى اإلداري
إدارة إدارة إدارة
العبارة
عامة عليا إشراقية
ضعف التكامل بـيـن إدارة تطويـر املوارد البشرية واإلدارات األخـرى
96.90 115.4 87.00
لبـناء قيادات املستقبل.
ندرة املتخصصيـن في املنظمة للقيام بتطبـيق خطط تعاقب القيادات92.01 123.2 89.66 .
قلة اهتمام القيادات العليا بخطط توفيـر املرشحـيـن للوظائف
100.0 94.91 91.41
القيادية في املستقبل.
98.56 84.26 94.33
ضعف اهتمام منظمتكم بتدريب القيادات على رأس العمل.
ضعف اهتمام منظمتكم بأثـر البـرامج التدريبـية التـي يحصل عليها
97.15 101.9 92.89
العاملون ً
حاليا لتطويـر قيادات املستقبل.
عدم توافر آلية مكتوبة لتطويـر العامليـن املرشحـيـن لشغل وظائف
96.82 97.31 95.60
قيادية في املستقبل.
عدم مناسبة نظام الحوافر املادية املحددة للموظفيـن لبـناء قيادات
101.4 99.10 87.24
املستقبل.
96.41 102.3 92.35
ضعف لوائح االختـيار والتعييـن املحدد من وزارة الخدمة املدنـية.
ضعف البـرامج التدريبـية التـي تقدم لبـناء القيادات لشغل وظائف
102.0 84.74 91.51
املستقبل.
ضعف نظام تقويم األداء الوظيفي املستخدم في بـناء قيادات
92.11 101.2 99.98
املستقبل.
عدم معرفة التجارب الناجحة في هذا املجال للتشجـيع على تطبـيقها 96.45 101.8 89.78

 Pقيمة
K-W
6.31
9.62
1.02
1.67
59.

0.043
0.008
0.601
0.434
0.74

.029

0.98

3.04
75.
3.07

.219
0.682
0.215

1.26
1.22

.532
.541

تشي ــر نتائــج التحليــل الالمعلمــي باســتخدام اإلحصــاء كروســكال والــس إلــى أن هنــاك فــروق جوهريــة فــي متوســطات
الرتــب حــول معــوق «ضعــف التكامــل بـي ــن إدارة تطوي ــر املــوارد البشــرية واإلدارات األخ ــرى لب ــناء قيــادات املســتقبل» باختــاف
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املســتوى الوظيفــي ،ح ــيث كانــت مســتوى داللــة ( ،)0.016ممــا يشي ــر علــى أن هنــاك فــروق جوهريــة حــول هــذا التحــدي يعــزى
إلــى جهــة العمــل .ولتحديــد مصــدر تلــك الفــروق فقــد أشــارت نتائــج مانويتـن ــي بــأن املبحوثـي ــن فــي مســتوى اإلدارة العليــا كانــوا
األكث ــر شـ ً
ـعورا بوجود ذلك التحدي ح ــيث بلغت قيمة مانويتـن ــي ( )635وبمســتوى داللة ( )0.013وقد يعود الســبب في زيادة
موافقــة اإلدارة العليــا إلــى حاجتهــم بشــكل اكب ــر لذلــك التكامــل وإحساســهم بمســئوليتهم تجاهــه.
كمــا توض ــح نتائــج اإلحصــاء كروســكال والــس إلــى أن هنــاك فــروق جوهريــة فــي متوســطات الرتــب حــول معــوق « نــدرة
املتخصصي ــن فــي املنظمــة للقيــام بتطب ــيق خطــط تعاقــب القيــادات» باختــاف املســتوى الوظيفــي ،ح ــيث كانــت مســتوى
الداللــة  .0.020ولتحديــد مصــدر تلــك االختالفــات فقــد أشــارت نتائــج مــا وتـن ــي بــأن املبحوثـي ــن فــي مســتوى اإلدارة العليــا كانــوا
أكث ــر شـ ً
ـعورا بوجــود ذلــك التحــدي مــن املبحوثـي ــن فــي مســتوى اإلدارة الوســطى واإلشـرافية ح ــيث بلغــت قيمــة مــا وتـن ــي ()576
و( )983علــى التوالــي وبمســتوى داللــة ( .).004وقــد يعــود الســبب فــي زيــادة موافقــة اإلدارة العليــا إلــى صعوبــة القيــام بخطــط
التعاقــب بــه لعــدم توافــر القــدرات مــن داخــل املنظمــة.
وفيما يتعلق بالعبارات األخـرى فإنه يالحظ عدم وجود اختالفات جوهرية بـيـن املجموعات حـيث كانت (.)p < 0.05
- -3الفروق في تحديات خطط تعاقب القيادات اإلدارية باختالف املدة املتبقية على التقاعد
يوضــح الجــدول التالــي تحليــل التباي ــن لكروســكال والــس الختبــار الفــروق فــي املتوســطات فــي تحديــات خطــط تعاقــب
القيــادات باختــاف املــدة املتبقيــة علــى تقاعدهــم.
جدول رقم ()5
اختبار«كروسكال والس»  K-Wالختبارالفروق بـيـن املجموعات باختالف املدة املتبقية للتقاعد
العبارة
ضعف التكامل بـيـن إدارة تطويـر املوارد البشرية واإلدارات األخـرى
لبـناء قيادات املستقبل.
ندرة املتخصصيـن في املنظمة للقيام بتطبـيق خطط تعاقب القيادات
املستقبلية.
قلة اهتمام القيادات العليا بخطط توفيـر املرشحـيـن للوظائف
القيادية في املستقبل.
ضعف اهتمام منظمتكم بتدريب القيادات على رأس العمل.
ضعف اهتمام منظمتكم بأثـر البـرامج التدريبـية التـي يحصل عليها
العاملون حاليا لتطويـر قيادات املستقبل.
عدم توافر آلية مكتوبة لتطويـر العامليـن املرشحـيـن لشغل وظائف
قيادية في املستقبل.
عدم مناسبة نظام الحوافر املادية املحددة للموظفيـن لبـناء قيادات
املستقبل.
ضعف لوائح االختـيار والتعييـن املحدد من وزارة الخدمة املدنـية.
ضعف مخـرجات التعليم العالي وأثـرها في بـناء قيادات املستقبل.
ضعف البـرامج التدريبـية التـي تقدم لبـناء القيادات لشغل وظائف
املستقبل.
ضعف نظام تقويم األداء الوظيفي املستخدم في بـناء قيادات
املستقبل.
عدم معرفة التجارب الناجحة في هذا املجال للتشجـيع على تطبـيقها
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املدة املتبقية على التقاعد
أقل
من  11 6 – 10 6سنة  K-Wقيمة P
سنة وأكثـر
سنوات
0.587 1.133 87.83 96.08 89.31
0.094 4.725 86.55 85.78 105.06
0.747 .582 87.70 92.88 94.27
0.177 3.464 82.38 98.16 90.20
0.052 5.897 85.94 103.44 81.92
0.422 1.726 87.79 97.57 87.19
89.39
92.81
88.38
80.98

82.58
77.22
97.01
90.16

98.66
100.06
85.42
96.04

3.863
7.634
1.900
2.503

0.145
0.022
0.387
0.286

0.229 2.947 97.51 84.06 87.32
0.654 .850 91.79 90.67 83.74
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تشي ــر نتائــج تحليــل التباي ــن إلــى أن هنــاك فــروق جوهريــة فــي متوســطات الرتــب حــول معــوق ضعــف لوائــح االخت ــيار
والتعيي ــن لب ــناء القيــادات اإلداريــة باختــاف املــدة املتبقيــة علــى التقاعــد ،ح ــيث كانــت مســتوى الداللــة ( )0.022ممــا يشي ــر
علــى أن هنــاك فــروق جوهريــة حــول هــذا التحــدي يع ـزا إلــى جهــة العمــل.
ولتحديــد مصــدر تلــك االختالفــات وفقــا للمــدة املتبقيــة علــى التقاعــد ،فقــد أشــارت نتائــج «مانويتـن ــي» بــأن املبحوثـي ــن
الذي ــن بقي على تقاعدهم من  6 – 10ســنوات كانوا األقل شـ ً
ـعورا بوجود ذلك التحدي ح ــيث بلغت قيمة مانويتـن ــي ()1745
وبمســتوى داللــة (.(.005
وفيمــا يتعلــق بالعبــارات األخ ــرى الخاصــة بتحديــات خطــط تعاقــب القيــادات فإنــه يالحــظ عــدم وجــود اختالفــات
جوهريــة بـي ــن املجموعــات ح ــيث كانــت () p < 0.05

النتائج والتوصيات
في الجـزء التالي سيتم عرض أهم النتائج التـي تجـيب عن أسئلة الدراسة والتوصيات املقتـرحة للتغلب عليها.

أهم النتائج
توصلــت الدراســة إلــى التحديــات الجوهريــة التاليــة الت ــي تواجــه األجهــزة الحكوميــة فــي خطــط تعاقــب القيــادات مرتبــة
حســب املتوســطات الحساب ــية لهــا:
(« )1ضعف نظام تقويم األداء الوظيفي املستخدم في بـناء قيادات املستقبل».
(« )2عدم مناسبة نظام الحوافر املادية املحددة للموظفيـن لبـناء قيادات املستقبل» .
(« )3عدم معرفة التجارب الناجحة في هذا املجال للتشجـيع على تطبـيقها».
(« )4ضعف لوائح االختـيار والتعييـن املحدد من وزارة الخدمة املدنـية».
(« )5ضعف التكامل بـيـن إدارة تطويـر املوارد البشرية واإلدارات األخـرى لبـناء قيادات املستقبل».
(« )6عدم توافر آلية مكتوبة لتطويـر العامليـن املرشحـيـن لشغل وظائف قيادية في املستقبل».
(« )7ندرة املتخصصيـن في املنظمة للقيام بتطبـيق خطط تعاقب القيادات».

ً
إحصائيا عند
(« )8ضعف الب ـرامج التدريب ــية الت ــي تقدم لب ــناء القيادات لشــغل وظائف املســتقبل» ،ح ــيث كانت دالة
مســتوى .0.05

الفروق بـيـن املجموعات
يتضــح مــن نتائــج تحليــل كروســكال والــس ومانويتـن ــي أن هنــاك فــروق جوهريــة بـي ــن املجموعــات حــول عبــارة «ضعــف
التكامل بـي ــن إدارة تطوي ــر املوارد البشرية واإلدارات األخ ــرى لب ــناء قيادات املستقبل» وعبارة «ندرة املتخصصي ــن في املنظمة
للقيام بتطب ــيق خطط تعاقب القيادات» وعبارة «قلة اهتمام القيادات العليا بخطط توفي ــر املرشحـي ــن للوظائف القيادية
فــي املســتقبل» وعبــارة «ضعــف اهتمــام منظمتكــم بتدريــب القيــادات علــى رأس العمــل» باختــاف جهــة العمــل.
كمــا يالحــظ وجــود فــروق جوهريــة بـي ــن املجموعــات حــول عبــارة «ضعــف التكامــل بـي ــن إدارة تطوي ــر املــوارد البشــرية
واإلدارات األخـرى لبـناء قيادات املستقبل» ،وعبارة «ندرة املتخصصيـن في املنظمة للقيام بتطبـيق خطط تعاقب القيادات»
باختــاف مســتوى الوظيفــة.
فــي حـي ــن يالحــظ وجــود فــروق جوهريــة بـي ــن املجموعــات حــول عبــارة «ضعــف لوائــح االخت ــيار والتعيي ــن املحــدد مــن وزارة
الخدمــة املدن ــية» باختــاف املــدة املتبقيــة علــى التقاعــد.
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التوصيات
بـناء على النتائج تو�صي الدراسة بما يلي:
ب ــناء نظــام والئحــة خاصــة بالتخطيــط لتعاقــب القيــادات فــي اململكــة بح ــيث ي ــركز فيهــا علــى متطلبــات التعيي ــنوالت ــرقية لب ــناء القيــادات اإلداريــة وربطهــا مــع تحقيــق أهــداف األجهــزة الحكوميــة فــي اململكــة وتطوي ــرها بشــكل
مســتمر بمــا يحقــق أهــداف تلــك األجهــزة.
إنشاء مركز لب ــناء القيادات اإلدارية على مستوى اململكة العرب ــية السعودية بح ــيث يتم صياغة استـراتـيج ــياته معاستـراتـيج ــيات املنظمــات وتكــون مــن مهامــه ت ــنفيذ سياســات ب ــناء القيــادات اإلداريــة وتطوي ــر خطــط ونمــاذج وآليــات
وأدوات تعاقــب القيــادات .باإلضافــة إلــى دوره فــي تدريــب القيــادات علــى املهــارات الت ــي يحتاجــون إليهــا لتحقيــق رؤيــة
ورســالة واستـراتـيج ــية األجهــزة الحكوميــة بالشـراكة مــع جهــات عامليــة .وأن يســتثمر ذلــك العمــل املشت ــرك فــي عمــل
النــدوات واللقــاءات واملؤتمـرات بشــكل ســنوي ملناقشــة أفضــل التجــارب والتحديــات الت ــي تواجــه األجهــزة الحكوميــة
فــي خطــط تعاقــب القيــادات والعمــل علــى حلهــا مــع مشــاركة القيــادات فــي جميــع املســتويات.
الحاجة إلى إنشاء وحدة التخطيط لتعاقب القيادات اإلدارية في األجهزة الحكومية وأن يتكامل دورها مع اإلداراتواستـراتـيج ــية املنظمــة .وت ــزويدها بالعــدد الكافــي مــن املتخصصي ــن وربــط مهامهــا وإج ـراءاتها بأهــداف املنظمــة .مــع
نشــر إج ـراءاتها وتوضيح املزايا املالية وغي ــر املالية املتحققة من املشــاركة في ب ــرنامج خطط التعاقب مع اســتخدام
جميع أنشــطة التطوي ــر :التأهيل والب ـرامج التدريب ــية والتدريب على رأس العمل .إلخ.
دعــم القيــادات اإلداريــة العليــا املســتمر والت ـزامها (مجلــس إدارة ،رئيــس الجهــاز والنــواب) لفعاليــة دور وحــدة تعاقــبالقيــادات فــي تحقيــق أهــداف املنظمــة واحت ــياج عمالئهــا ومتابعتهــا ،وربطهــا مــع أهــداف املنظمــة وبمــا يدعــم ثقافــة
تطوي ــر القيــادات فــي املنظمــة.

الدراسات املستقبلية:

عمــل دراســة ملعرفــة تحديــات خطــط التعاقــب فــي األجهــزة الحكوميــة مــن وجهــة نظــر مســئولي إدارات املــوارد البشــريةأو (التطوي ــر اإلداري) ورئيس الجهاز ومجلس اإلدارة حول هذه التحديات وســبل التغلب عليها.
عمــل دراســة باســتخدام املنهــج الكيفــي (املقابــات الفرديــة أو الجماعيــة) ملعرفــة التحديــات الت ــي تواجــه الجهــازالحكومــي ملــا لهــا مــن مي ــزة فــي تقديــم معلومــات ال يمكــن الحصــول عليهــا باالســتبانة.
عمــل مقارنــة لواقــع التخطيــط لتعاقــب القيــادات بـي ــن القطــاع الحكومــي والقطــاع الخــاص والتحديــات الت ــيتواجههــم.
عمــل الدراســة علــى املوظفي ــن ملعرفــة وجهــة نظرهــم حــول واقــع املنظمــات فــي خطــط التعاقــب والتحديــات الت ــييمكــن أن تواجــه تلــك املنظمــات.
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ً
أوال  -مراجع باللغة العربية:

املراجع

أب��و معم��ر ،عطيــة« .)2002( .التخطي��ط االس��تراتيجي كمدخ��ل لرف��ع كفــاءة وفاعلي��ة املنظمـ�ات الصناعي��ة الخاص��ة ف��ي قطـ�اعغـ�زة» ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ،جامعـ�ة امللكـ�ة أروى ،اليمــن.
أيــوب ،ناديــا حبيــب« .)1421( .العوامــل املؤثــرة علــى الســلوك االبتــكاري لــدى املديريــن فــي قطــاع البنــوك» ،االدارة العامــة .مــج ،40ع  .1الريــاض :معهــد اإلدارة العامــة.
البــواردي ،فيصــل« )1436( .اســتراتيجيات خطــط تعاقــب القيــادات :دراســة ميدانيــة علــى القيــادات اإلداريــة فــي األجهــزةالحكوميــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية ،ورقــة عمــل مقدمــة إلــى :مؤتمــرالقيــادات اإلداريــة الحكوميــة فــي اململكــة العربيــة
الســعودية :الواقــع والتطلعــات1436/2/12-10 ،هــ .الريــاض :معهــد اإلدارة العامــة.
الحارثــي ،دالل« .)1436( .تخطيــط تعاقــب القيــادات االداريــة الحكوميــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية ،ورقــة عمــل مقدمــةإلــى :مؤتمــرالقيــادات االداريــة الحكوميــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية :الواقــع والتطلعــات1436/2/12-10 ،هــ .الريــاض:
معهــد اإلدارة العامــة.
الزهرانــي ،عبــد هللا« .)1436( .مضاميــن القيــادة التحويليــة ببرامــج الدراســات العليــا فــي اإلدارة التربويــة والتخطيــط ودورهــافــي تنميــة مهــارات الدراســين القياديــة» ،ورقــة عمــل مقدمــة إلــى :مؤتمــر القيــادات االداريــة الحكوميــة فــي اململكــة العربيــة
الســعودية :الواقــع والتطلعــات1436/2/12-10 ،هــ .الريــاض :معهــد اإلدارة العامــة.

شـ�بير ،رحــاب« .)2004( .واق��ع إدارة املـ�وارد البش��رية ف��ي املؤسس��ات غي��ر الحكومي��ة ف��ي قط��اع غ��زة وس��بل تطويـ�ره» ،رسـ�الةماجســتير غيــر منشــورة ،غزــة :الجامع��ة اإلســامية.
الشــهري ،عجالن« .)1420( .تطوير املديرين في االجهزة الحكومية :دراســة اســتطالعية لألســاليب الداخلية التي تتبعها االجهزةالحكومية لتطوير املديرون» ،اإلدارة العامة .مج  ،39ع  .2الرياض :معهد اإلدارة العامة.
عبد العزيز ،أحمد« .)2010( .القيادة االستراتيجية ودورها في تنمية القدرات التنافسية ملنظمات األعمال الدولية بجمهوريةمصر العربية» ،املجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية .القاهرة.
القحطانــي ،ســالم؛ وأحمــد العامــري .)1431( .منهــج البحــث فــي العلــوم الســلوكية .الريــاض :كليــة إدارة األعمــال ،جامعــة امللــكسعود.

املا�ضــي ،محمــد« .)2012( .التحديــات التــي تواجــه القيــادات االداريــة العربيــة فــي القــرن الواحــد والعشــرون» ،مؤتمــر إدارةوتنميــة املــوارد البشــرية فــي القطــاع العــام :الواقــع والتطلعــات والتحديــات .القاهــرة :املنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــة،
جامعــة الــدول العربيــة.
املطيري ،ذعار« .)1436( .تحديات تطبيق خطط التعاقب الوظيفي في املنظمات السعودية :دراسة حالة الهيئات واملؤسساتالحكوميــة» ،ورقــة عمــل منشــورة مقدمــة إلــى :مؤتمــرالقيــادات اإلداريــة الحكوميــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية :الواقــع
والتطلعــات1436/2/12-10 ،هــ .الريــاض :معهــد اإلدارة العامــة.
املطيــري ،حمــد« .)1424( .معوقــات التدريــب اإلداري للقيــادات العســكرية :دراســة مســحية ملديــري اإلدارات واألقســام فــيالقــوات البريــة الســعودية» ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة .الريــاض :أكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة.

املنيــف ،إبراهيــم« .)1434( .اســتراتيجية إعــداد القيــادات اإلداريــة العليــا فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي» ،املؤتمــر الثانــيملعاهــد اإلدارة العامــة والتنميــة اإلداريــة فــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي .الريــاض.
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ABSTRACT
During the past twenty years there was growing to focus on the leadership succession planning in order to
provide the right person in the right place for each job at any time (Conger & Fulmer, 2003), and increasingly there
were focus in the case leadership retirement as happened in many international and local organizations where
you are having problems to find alternative when a large proportion of employees who leave the work. previous
studies have confirmed that the causes of the failure in the leadership succession planning effectively and there are
a number of challenges facing these plans (Conger & Fulmer, 2002). These challenges and not overcome them will
lead to weaknesses or failure to do succession planning and therefore difficult to provide a suitable leaders at the
right time in the right place to achieve organization goals.
The study was focused to answer the following questions:
1- Identify the challenges of leadership succession in government agencies in the Kingdom of Saudi Arabia
from the standpoint of government administrative leadership.
2- to identify the differences in the challenges of succession plans of government administrative leaders in the
Kingdom according to the characteristics of the sample.
3- to make recommendations to contribute to the success of leadership succession in government agencies
in the Kingdom.
To achieve the objectives a questionnaire has been design and presented to (8) of the specialists and academics.
Cronbach›s alpha coefficient also exceeded 0.84 for each question. To determine the appropriate size of the sample,
government bodies of 102 were divided into four different layers (according to the type of organization), and equal
random sample of each layer withdrawn by 6 devices in the first stage, including rate of almost 24%. Then a random
sample of (360) was distributed to the managers at different levels, and 206 was return.
The results of the study was analyzed and has found that one of the challenges facing government agencies
in the leadership succession plans: lack of performance appraisal system. Lack of motivation system that focus to
build future leaders». The study also found that there are significant differences between the groups on a number
of questions.
The study made a number of recommendations: build a system of leadership succession planning in the
kingdom so that it focuses on the recruitment and promotion requirements for the construction of administrative
leadership and developed continuously in order to achieve the objectives of those devices. And the establishment
of a center for the construction of administrative leaders in the Kingdom of Saudi Arabia. And create a succession
planning department in the government agencies to achieve the objectives of succession plans. And continuous
support from the leaders and their commitment to the effectiveness of the role of the department punish leaders in
achieving the organization›s objectives and their customers need.
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