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استراتيجية مقترحة لتخطيط التعاقب القيادي لألكاديميين 
في جامعة شقراء في المملكة العربية السعودية 

د. طالل بن عبدهللا حسني الشريف

اسُتلم البحث بتاريخ: 6/ 9/ 2020م     قُِبل البحث للنشر بتاريخ: 11 / 10/ 2020م
لالستثمار  ضرورة  اجلامعات  يف  لألكادمييني  القيادي  للتعاقب  التخطيط  البحث:يعد  مستخلص 
األمثل للموارد البشرية، وضمان االستقرار وجتنب الفراغ القيادي احملتمل، وقد هدفت هذه الدراسة 
السعودية  العربية  اململكة  لألكادمييني يف جامعة شقراء يف  القيادي  التعاقب  واقع ختطيط  معرفة  إىل 
القيادي  التعاقب  القيادات األكادميية، وتقدمي اسرتاتيجية مقرتحة لتخطيط  ومعوقاته من وجهة نظر 
وتصميم  املسحي،  الوصفي  املنهج  استخدمت  الدراسة  أهداف  ولتحقيق  اجلامعة.  يف  لألكادمييني 
القيادات  نظر  وجهة  من  ومعوقاته  لألكادمييني  القيادي  للتعاقب  التخطيط  واقع  ملعرفة  استبيان 
قائًدا   )199( عددهم  البالغ  الدراسة  جمتمع  أفراد  على كامل  التطبيق  ومت  اجلامعة،  يف  األكادميية 
أكادميًيا مبا ميثل )95%( من جمتمع الدراسة. وتوصلت الدراسة إىل أن واقع ختطيط التعاقب القيادي 
لألكادمييني يف اجلامعة من وجهة نظرهم بدرجة قليلة ومبتوسط حسايب)2.08(، وأن معوقاته بدرجة 
القيادي  التعاقب  لتخطيط  مقرتحة  اسرتاتيجية  الدراسة  حسايب)4.04(.وقدمت  ومبتوسط  كبرية 

لألكادمييني يف اجلامعة.
الكلمات املفتاحية: التخطيط للتعاقب القيادي ، اسرتاتيجية مقرتحة
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Abstract:Planning for the succession of academic leaders in universities is an 
imperative for optimal investment in human resources, ensuring stability and 
avoiding a potential leadership void, This study aimed to know the reality of planning 
succession for academics in Shaqra University in the Kingdom of Saudi Arabia and its 
obstacles from the viewpoint of academic leaders, and to present a proposed strategy 
for planning successive leadership for academics at the university. To achieve the 
goals of the study, a descriptive survey method was used, and a questionnaire was 
designed to know the reality of planning for the academic succession of academics 
and its obstacles from the viewpoint of academic leaders at the university, and it was 
applied to the entire study population of (199) academic leaders representing (95%) 
of the study population. The study concluded  that the reality of planning succession 
leadership for academics at the university from their point of view with a small degree 
and an average (2.08), and that its obstacles significantly and an average (4.04).
The study presented a suggested strategy for planning the leadership succession of 
academics at the university.
Key words: succession planning, proposed strategy
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مقدمة البحث:
املوارد  إدارة  يف  احلديثة  اإلدارية  االجتاهات  أهم  أحد  القيادي  للتعاقب  التخطيط 
البشرية يف اجلامعات لبناء وتأهيل اجليل الثاين من القيادات لضمان االستقرار القيادي 
وعدم حدوث أي فراغ يف وظائفها القيادية، واجلامعات يف أي بلد هي األمنوذج املثايل 
للتعاقب  احلديثة كالتخطيط  اإلدارية  االجتاهات  تطبيق وممارسة  للقطاعات األخرى يف 
القيادي، وهتتم اجلامعات املنافسة خبطط التعاقب القيادي على كافة املستويات كجزء 

من خططها االسرتاتيجية.
القادة املؤهلني واحلفاظ  التحديات اليت تواجه املؤسسات تكمن يف توفر  أبرز  إن 
الثاين  قيادات الصف  املناسب من  البديل  عليهم لتحقيق اخلطط االسرتاتيجية، وتوفري 
يف الزمان واملكان املناسبني )غنيم، 2016(. ويعد التخطيط للتعاقب الوظيفي جزء من 
نظام إدارة املواهب يشمل استقطاب األفراد ذوي األداء املتميز ودعمهم وتطويرهم من 

أجل استبقاءهم واالستفادة من موهبتهم )صيام، 2003(.
وقد ظهر مصطلح ختطيط التعاقب الوظيفي مع مطلع القرن الواحد والعشرين يف 
اخلاصة  الشركات  ليشمل  توسع  مث  ملكيتها،  توريث  مسألة  ملعاجلة  العائلية  الشركات 
املهتمة بتغيري الرؤساء التنفيذيني كمدخل لتحقيق اسرتاتيجياهتا ليصبح موضوًعا مركزيًّا يف 
حياة املؤسسات، واليوم أصبح اجتاًها إداريًّا يف تطوير تنمية املوارد البشرية عامة وتطوير 

 .(Christee,2007) القيادات وتأهيلهم للمستقبل
إن قيام املؤسسات بعملية التخطيط لتعاقب القيادات مهمة لتحقيق الوالء والتزام 
العاملني باألداء وبقاءهم يف املنظمة، وتوفري البديل لسد الفجوة املتوقعة، وتقليل تكاليف 

. )Aberdeen Group,2007( املؤسسات املرتبطة بفقدان املوارد البشرية
جهود   " بأنه  الوظيفي  التعاقب  ختطيط    William )2010  ,33( ويليام  ويعرف 
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واحلفاظ  القيادية  الوظائف  يف  القيادات  استدامة  ضمان  هبدف  ومدروسة  منظمة 
ويعرف   ." املوظفني  وحتفيز  للمستقبل  وتطويره  والفكري  املعريف  املال  رأس  على 
اإلعداد  تتضمن  "عملية  بأنه  الوظيفي  التعاقب  ختطيط   Cary )2005  .43( كاري 
من  ويتكون  واملستقبلية  احلالية  املهمة  القيادية  للوظائف  احملتملني  للخلفاء  املناسب 
ثالث خطوات رئيسية هي حتديد وحتليل الوظائف املهمة، وحتديد وتقييم املرشحني 

 ." الوظائف  لشغل  احملتملني  اخللفاء  واختيار 
ويرى الباحث أهنا عملية إدارية منظمة تنتهجها اجلامعة إلعداد القيادات األكادميية 
القيادي  الفراغ  لتجنب  واملستقبلية  احلالية  األكادميية  القيادية  الوظائف  لشغل  احملتملة 
الوفاة،  أو  التقاعد  أو  اإلقالة  أو  االستقالة  أو  الرتقية  أو  النقل  لعمليات  نتيجة  احملتمل 

ولضمان دميومة احملافظة على رأس املال البشري وتنميته وتطويره. 
وتتمثل مراحل ختطيط التعاقب الوظيف يف حتديد الوظائف املستهدفة املؤثرة يف أداء 
املؤسسات، وحتديد املوارد البشرية املستهدفة من ذوي األداء املتميز، وتقييم وتطوير املوارد 
البشرية املستهدفة ومتابعة أداءها لبيان الفجوة بني الكفاءات املتاحة حاليًّا والكفاءات 
املطلوبة، ودمج املوارد البشرية املستهدفة ومشاركتها يف خمتلف االسرتاتيجيات، ومراجعة 
اسرتاتيجيات التعاقب الوظيفي لقياس مستوى جناح عملية التعاقب الوظيفي )احلكومة 

االحتادية اإلمارتية، 2019(.
وألمهية التخطيط للتعاقب الوظيفي سعى كثري من الباحثني إىل اقرتاح مناذج لتخطيط 

التعاقب الوظيفي منها:
أن  رئيسية ميكن  يتضمن خلق جدًّارات   ،Chaturvedi )2014 شاتيورفدي)  منوذج   -1
املهمة وخصائص كل وظيفة،  الوظائف  فريدة، من خالل حتديد  تنافسية  ميزة  تشكل 
شخصية  تطوير  خطط  واعداد  املتوفرة،  الفرص  وحتديد  اجلدًّارات،  يف  الفجوة  وحتليل 

للمرشحني ومتابعتها. 
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2- منوذج اهليئة امللكية باجلبيل وينبع لتخطيط التعاقب الوظيفي، يتضمن حتديد الوظائف 
املهمة، واختيار املرشحني، وحتديد الفجوة، والتخطيط والتطوير واملتابعة )املطريي، 2014(.
3-  منوذج روثويل وباشرون )Rothwell psharon  )2002، ويتضمن: التزام صناع القيادات 
لنظام إدارة وختطيط التعاقب، وبناء الربنامج، وتقييم العمل احلايل ومتطلبات العاملني، 
وتقدمي كيف يؤدي أعماهلم، وتقييم العمل املستقبلي، وتقييم األفراد احملتملني للمستقبل، 

وسد الفجوة يف التطوير وتقييم برنامج التخطيط للتعاقب. 
وتواجه عملية التخطيط للتعاقب الوظيفي القيادي جمموعة من التحديات أمهها:

4-ندرة املتخصصني يف املنظمات للقيام بتخطيط التعاقب الوظيفي بسبب نقص املعارف 
)Coward,2012 ( واملهارات والقدرات للعاملني يف إدارات املوارد البشرية

5- ضعف التكامل بني إدارات املوارد البشرية واإلدارات لبناء خطط التعاقب القيادي 
بسبب ضعف التزام إدارة املوارد البشرية باشراك اإلدارات األخرى يف حتديد احتياجاهتا 

املستقبلية من القيادات) احلارثي، 2017(.
6- ضعف اهتمام اإلدارة العليا خبطط التعاقب القيادي وغياب الثقافة التنظيمية الداعمة 

خلطط تعاقب القيادات )الداود،2020(.  
الكم  من حيث  وعدم كفايتها  اإلدارية  القيادات  لتطوير  التدريبية  الربامج  7- ضعف 

والكيف يف تنمية القدرات القيادية حلكومية )البواردي، 2017(. 
8- ضعف املمارسات القيادية يف املنظمات لعدم وجود خطط للتعاقب القيادي مكتوبة 

.)Bassi,2013( ومعلنة
9- ضعف نظام احلوافز يف دعم جناح خطط التعاقب القيادي وغياب التكامل مع خطط 

 .)Coward,2012 (التعاقب الوظيفي
10- ضعف أنظمة التعني واختيار القيادات، وأعدادهم وتأهيلهم لألدوار املناطة هبم 

 .)Comini&Feitosa,2013( مستقباًل
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ويف هذا اإلطار أجريت العديد من الدراسات، منها دراسة الداود)2020( اليت هدفت 
إىل معرفة واقع التخطيط للتعاقب اإلداري للقيادات األكادميية يف جامعيت شقراء والقصيم 
يف ضوء منوذج روثيل من وجهة نظر عمداء الكليات، واملتطلبات الواجب توافرها لرئاسة 
األقسام العلمية، واستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي، واالستبانة كأداة للدراسة 
للتعاقب  التخطيط  الدراسة إىل أن واقع  القيادات األكادميية، وتوصلت  على عينة من 
القيادي لرئاسة األقسام العلمية جبامعيت شقراء والقصيم بدرجة ضعيفة، وأن املتطلبات 
املقرتح توفرها إلعداد القيادات األكادميية بدرجة كبرية جدًّا. وسعت دراسة حسام الدين 
التعرف على أسس ومعايري وأساليب مصادر اختيار قيادات اجملتمعات  )2017( إىل 
اجلامعية ومعرفة أثر التخطيط للتعاقب القيادي على اختيار قيادات اجملتمعات اجلامعية 
التعاقب اليت متكن اجملتمع اجلامعي من تنمية مهارات  واكتشاف اسرتاتيجيات ختطيط 
التحليلي،  الوصفي  املنهج  الباحثة  واستخدمت  القيادية،  باألدوار  للقيام  الثاين  الصف 
ارتفاع  الدراسة  وكشفت  اجلامعية،  القيادات  من  عينه  على  للدراسة  واالستبانة كأداة 
إدراك القيادات اجلامعية ملفهوم وأمهية ختطيط التعاقب الوظيفي، وقبول القيادات اجلامعية 
ألسلوب املزاوجة بني االنتخاب والتعيني الختيار قادة اجملتمع اجلامعي. وتناول البواردي 
)2017( يف دراسته حتديات خطط تعاقب القيادات يف األجهزة احلكومية يف اململكة 
العربية السعودية من وجهة نظر القيادات اإلدارية احلكومية، واستخدم الباحث املنهج 
الوصفي املسحي، واالستبانة كأداة للدراسة على عينة من املدراء يف خمتلف املستويات 
الوظيفي،  األداء  تقومي  نظام  التحديات ضعف  أهم  أن  وكشفت  احلكومية،  واألجهزة 
وعدم مناسبة نظام احلوافز املادية احملددة للموظفني لبناء قادة املستقبل. وكشفت دراسة 
آقنز وآخرون )Agnes & el 2018 ( أهم ممارسات ختطيط التعاقب الوظيفي يف عدد من 
التحليلي، واستخدم  الوصفي املسحي  املنهج  الباحث  اجلامعات االسرتالية، واستخدام 
االستبانة واملقابلة مع عينة من القادة واملدراء يف اجلامعات االسرتالية، وكشفت الدراسة 
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أن عملية التخطيط للتعاقب الوظيفي أحد أهم ممارسات التنمية املستدامة للقوى العاملة 
وذلك من خالل حتديد االحتياجات املستقبلية لتخطيط التعاقب الوظيفي وتوفري فرص 
التطوير للقادة احملتملني. وسعت دراسة روبرت وآخرون )Robert & el 2009( ملعرفة أفضل 
املمارسات يف جمال تطوير القيادات وختطيط التعاقب القيادي، واستخدم الباحث املنهج 
الوصفي املسحي، واملقابالت كأداة للدراسة على عينه من القيادات، وكشفت الدراسة 
أن القادة احملتملني حباجة إىل نظام لتحديدهم ومتابعتهم من قبل مدراءهم، وأن النجاح 
يف تطوير الصف الثاين من القيادات حيتاج إىل إنشاء نظام إلدارة املواهب ودعم اإلدارة 
العليا. وكشفت دراسة كيفن  )Kevin 2007( العالقة بني برامج تطوير القيادات وخطط 
التعاقب الوظيفي، واستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي، واالستبانة واملقابلة على 
عينة من الرؤساء والتنفيذين وكبار مسؤويل املوارد البشرية يف منظمات الرعاية الصحية 
يف الواليات املتحدة األمريكية، وتوصلت الدراسة أن تلك املنظمات تقوم بالربط بني 
برامج تطوير القيادات وخطط التعاقب الوظيفي بشكل فعال من خالل إشراك املديرين 
يف متابعة وحتديد القادة احملتملني، وحتديد وتنفيذ األنشطة، واملشاركة يف ورش العمل، 

وحتديث خطط التعاقب، وتوفري الثقافة التنظيمية الداعمة. 
ومن خالل العرض السابق للدراسات السابقة جند أهنا تناولت أبعاد ختطيط التعاقب 
الوظيفي ومدى تأثريه على تنمية املوارد البشرية وعلى اختيار القيادات وبناء مستقبلهم، 
وعرض بعض مناذج ختطيط التعاقب وأفضل املمارسات يف ختطيط التعاقب، والتحديات 
أمهية  إىل  السابقة  الدراسات  وتوصلت  الوظيفي،  التعاقب  عمليات ختطيط  تواجه  اليت 
ختطيط التعاقب القيادي وأثرها يف تنمية املوارد البشرية وعالقتها اإلجيابية باألداء التنظيمي 
من  مع كثري  الوظيفي  التعاقب  ختطيط  يف  اجليدة  واملمارسات  النماذج  بعض  ووجود 
من  السابقة  للدراسات  امتداد  الدراسة  هذه  وتأيت  املمارسات.  تلك  أمام  التحديات 
حيث الكشف على واقع ختطيط التعاقب الوظيفي ومعوقاته، وختتلف هذه الدراسة عن 
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الدراسات السابقة يف أهنا دراسة حالة إلحدى اجلامعات السعودية الناشئة لتوفري صورة 
دقيقة  نتائج  إىل  والوصول  الظاهرة  عن  ومتعمقة  وشاملة  تفصيلية  ومعلومات  واضحة 
وتفصيلية، وذلك بتناوهلا لواقع ختطيط التعاقب القيادي لألكادمييني يف جامعة شقراء يف 
القيادات األكادميية، ومعوقاته اإلدارية واملالية  السعودية من وجهة نظر  العربية  اململكة 

والبشرية، وتقدمي اسرتاتيجية مقرتحة لتخطيط التعاقب القيادي لألكادمييني يف اجلامعة.
مشكلة البحث:

تعتمد املؤسسات على القيادات يف تطوير أداءها االسرتاتيجي وحتقيق متيزها واحملافظة 
تتجاوز  اليت  القيادي، وهي  التعاقب  العناية خبطط  ما دفعها إىل  تنافسيتها، وهو  على 
إعداد األفراد ألدوار مستقبلية أو إحالل وظيفي إىل نقل املعلومات واملعارف واملهارات 

.)Rothwell. 2005 ( من القائد السلف إىل القائد اخللف
وقد ذكر كيفن ) Kevin )2007 أن حتدي إعداد القيادات من اجليل الثاين يشكل 
التعاقب  ختطيط  الجتاه  تبنيها  خالل  من  وذلك  الناجحة  القيادات  مسؤوليات  أهم 
 Taylor &( القيادي أو الوظيفي للمحافظة على استقرار املؤسسات. وأشار تايلر وماقرو
Mcgraw,2003( يف دراسة ملعرفة مدى وعي املنظمات بأمهية خطط التعاقب إىل أن أقل 

من )50% ( من املنظمات يف الواليات املتحدة األمريكية ال يوجد هبا خطط للتعاقب 
القيادات  لتعاقب  التخطيط  بأمهية  البشرية  املوارد  مسؤويل  غالبية  إشارة  رغم  القيادي 
من  جمموعة كبرية  على  أجريت  اليت  الدراسات  بعض  وكشفت  اسرتاتيجياهتا.  لتحقيق 
األهلية  قرب  ظل  يف  خاصة  القيادي  للتعاقب  خطط  توفر  أمهية  األمريكية  املنظمات 
للتقاعد املخطط ألكثر من )40% ( من القيادات يف هذه املنظمات، وهو ما يعطي 
مؤشر على أهنا ستواجه حتديات كبرية يف سبيل تقدمي خدماهتا واستمرارها جبودة عالية.

 .)Arnone,2006 (
وكشفت دراسة الداود)2020( أن واقع التخطيط للتعاقب القيادي لرئاسة األقسام 
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إلعداد  توفرها  املقرتح  املتطلبات  وأن  ضعيفة،  بدرجة  والقصيم  شقراء  جبامعيت  العلمية 
القيادات األكادميية بدرجة كبرية جدًّا، وكشفت دراسة املطريي)2014( ودراسة وادي، 
التخطيط  بعملية  اهتمامها  لعدم  املؤسسات  أمام  حتديات  وجود  واألشقر)2009( 
للتعاقب الوظيفي، أمهها ندرة املتخصصني للقيام خبطط التعاقب، وضعف دعم القيادات 
واملكان  الوقت  يف  البديل  توفري  الصعب  من  جيعل  مما  احلوافز،  نظم  وضعف  العليا، 

املناسبني لتحقيق أهداف املؤسسات االسرتاتيجية،.
وعلى ضوء ما سبق، ترتكز مشكلة الدراسة يف التعرف على واقع التخطيط للتعاقب 
القيادي لألكادمييني يف جامعة شقراء يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر القيادات 
األكادميية، ومعوقاته، وتقدمي اسرتاتيجية مقرتحة لتخطيط التعاقب القيادي لألكادمييني 

يف اجلامعة. 
أسئلة البحث:

س1 /  ما واقع ختطيط التعاقب القيادي لألكادمييني يف جامعة شقراء يف اململكة 
العربية السعودية من وجهة نظر القيادات األكادميية؟

س2/ ما معوقات ختطيط التعاقب القيادي لألكادمييني يف جامعة شقراء يف اململكة 
العربية السعودية من وجهة نظر القيادات األكادميية ؟

لألكادمييني يف جامعة  القيادي  التعاقب  لتخطيط  املقرتحة  االسرتاتيجية  ما  س3/ 
شقراء يف اململكة العربية السعودية؟

أمهية البحث:
على  الضوء  وإلقاء  القيادة،  موضوع  أمهية  من  العلمية  أمهيته  البحث  هذا  يستمد 
أحد أهم االجتاهات اإلدارية احلديثة وهو ختطيط التعاقب القيادي مبا يسهم يف جتويد 
قلة  من  أمهيتها  تظهر  القيادي، كما  الفراغ  من  املؤسسات  ومحاية  القيادية  املمارسات 
توفر الدراسات األكادميية على مستوى اجلامعات السعودية املتعلقة مبعرفة واقع ختطيط 
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التعاقب القيادي لألكادمييني، ولعلها تكون إضافة علمية حلقل املعرفة وإثراء املكتبات 
وتفتح آفاق جديدة للباحثني يف جمال ختطيط التعاقب القيادي. 

كما يسهم هذا البحث من الناحية العملية يف توجيه اهتمام اجلامعات السعودية 
عموًما  وجامعة شقراء على وجه اخلصوص حنو خطط التعاقب القيادي لتأهيل القيادات 
األكادميية، ومواجهة مشكالت الفراغ القيادي، واعطاء املسؤولني مؤشرًا على مستوى 
القيادي لألكادمييني، واستفادة املسؤولني يف اجلامعة من االسرتاتيجية  التعاقب  ختطيط 

املقرتحة لتخطيط التعاقب القيادي لألكادمييني. 
أهداف البحث:

التعاقب القيادي لألكادمييني يف جامعة شقراء يف  1- التعرف على واقع ختطيط 
اململكة العربية السعودية من وجهة نظر القيادات األكادميية.

2- التعرف على معوقات ختطيط التعاقب القيادي لألكادمييني يف جامعة شقراء يف 
اململكة العربية السعودية من وجهة نظر القيادات األكادميية.

جامعة  يف  لألكادمييني  القيادي  التعاقب  لتخطيط  مقرتحة  اسرتاتيجية  تقدمي   -3
شقراء يف اململكة العربية السعودية.

حدود البحث:
1- احلدود املوضوعية. اقتصرت هذه الدراسة على واقع التخطيط للتعاقب القيادي 
القيادات  نظر  وجهة  من  السعودية  العربية  اململكة  يف  شقراء  جامعة  يف  لألكادمييني 

األكادميية ومعوقاته وتقدمي اسرتاتيجية مقرتحة للتعاقب القيادي.
العربية  اململكة  الدراسة على جامعة شقراء يف  اقتصرت هذه  املكانية.  2- احلدود 

السعودية.
عام  من  األول  الدراسي  الفصل  الدراسة خالل  هذه  نفذت  الزمانية.  احلدود   -3

1441ه. 
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4- احلدود البشرية. اقتصرت هذه الدراسة على القيادات األكادميية يف جامعة شقراء 
من وكالء اجلامعة وعمداء الكليات والعمادات املساندة ووكالءهم ورؤساء األقسام.

مصطلحات البحث:
أي  املستقبل يف  قيادات  لتحديد  "عملية مستمرة  القيادي.  التعاقب  1- ختطيط 
املنظمة  وضع  تقيم  من  وتتكون  القيادية،  لألدوار  جاهزين  ليكونوا  وتطويرهم  منظمة، 
احلايل، حتديد الوظائف العامة، حتديد اجلدًّارات الالزمة للوظائف املهمة، حتديد وتقييم 
.)Christee,2007,p.42( " املرشحني، وضع اخلطط التطويرية للمرشحني واملتابعة والتقييم

وإجرائًيا، عملية إدارية منظمة تنتهجها اجلامعة إلعداد القيادات األكادميية احملتملة 
لشغل الوظائف القيادية األكادميية احلالية واملستقبلية لتجنب الفراغ القيادي احملتمل نتيجة 
لعمليات النقل أو الرتقية أو االستقالة أو اإلقالة أو التقاعد أو الوفاة، ولضمان دميومة 

احملافظة على رأس املال البشري وتنميته وتطويره.
يف  الرئيسة  والعمليات  واألهداف  السياسات  تتضمن  خطة  االسرتاتيجية."   -2  
والوسائل  اإلمكانات  واستخدام كافة  البدائل،  أفضل  اختيار  إىل  تؤدي  واليت  املؤسسة 

بطريقة مثلى لتحقيق األهداف")شحاته والنجار،2003،ص70(.
وإجرائيًّا، خطة اسرتاتيجية مستقبلية تتضمن اخلطوط العريضة للتوجه االسرتاتيجي 
التخطيط  على  شقراء  جامعة  تساعد  اليت  والربامج  والسياسات  والعمليات  واألهداف 

التعاقب القيادي لألكادمييني.
إجراءات البحث:

منهج البحث:   
مت استخدام املنهج الوصفي املسحي للكشف عن واقع ومعوقات ختطيط التعاقب 
القيادي لألكادمييني يف جامعة شقراء يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر القيادات 

األكادميية.
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جمتمع البحث:
تكون جمتمع البحث من مجيع القيادات األكادميية )وكيل جامعة - عميد كلية - 
عميد عمادة مساندة - وكيل كلية - وكيل عمادة مساندة - رئيس قسم( يف جامعة 
الواردة من عمادة  وفًقا لإلحصائيات  أكادميي،  قيادي  والبالغ عددهم )229(  شقراء 
شؤون أعضاء هيئة التدريس جبامعة شقراء خالل الفصل الدراسي األول 1441هـ. كما 

هو موضًحا يف اجلدول التايل:
جدول )1(: إحصائية جمتمع البحث الكلي من القيادات األكادميية جبامعة شقراء

الوظيفةم
النوع

اجملموع
أنثىذكر

415وكيل جامعة1
22224عميد كلية2
9110عميد عمادة مساندة3
442670وكيل كلية4
7310وكيل عمادة مساندة5
9812110رئيس قسم6

18445229اجملموع

عينة الدراسة:
يف البداية مت التطبيق على عينة استطالعية تكونت من )30( قيادي أكادميي، مت 

اختيارهم عشوائًيا للتأكد من اخلصائص السيكومرتية لالستبيان )الصدق والثبات(.
ونظًرا حملدودية حجم جمتمع الدراسة البالغ )299( قيادي أكادميي- بعد استبعاد 
أفراد العينة االستطالعية، وإمكانية الوصول إىل مجيع مفرداته بسهولة، مل يلجأ الباحث 
إىل أسلوب املعاينة، بل مت التطبيق على كامل أفراد جمتمع الدراسة، ومت اسرتجاع )189( 

استبيان، بنسبة )95%( تقريًبا من جمتمع الدراسة، على النحو التايل:  
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جدول )2(: جمتمع البحث من القيادات األكادميية جبامعة شقراء 

الوظيفةم
النوع

اجملموع
أنثىذكر

314وكيل جامعة1
20222عميد كلية2
718عميد عمادة مساندة3
371956وكيل كلية4
527وكيل عمادة مساندة5
85792رئيس قسم6

15732189اجملموع

وفيما يلي توزيع جمتمع البحث حبسب متغريات )الوظيفة - النوع - الدرجة العلمية - العمر(
جدول )3(: توزيع جمتمع البحث حسب البيانات األولية

%العددالفئاتاملتغري

يفة
وظ

ال
42.10وكيل جامعة
2211.60عميد كلية

84.20عميد عمادة مساندة
5629.60وكيل كلية

73.70وكيل عمادة مساندة
9248.70رئيس قسم

نوع
3216.93أنثىال

15783.07ذكر

جة 
در

ال
مية

7539.68أستاذ مشاركالعل
11460.32أستاذ مساعد
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%العددالفئاتاملتغري

مر
7941.80من 35-أقل من 45الع

9349.21من 45- أقل من 55
178.99من 55 فأكثر

أداة البحث:
من  معرفة كلٍّ  يف  االستبيان  أهداف  وُحدِّدْت  للبحث،  أداًة  االستبيان  اُستخدم 
واقع ومعوقات ختطيط التعاقب القيادي لألكادمييني يف جامعة شقراء يف اململكة العربية 
والبحوث  النظرية  األطر  مراجعة  ومت  األكادميية،  القيادات  نظر  وجهة  من  السعودية 
البحث  أداة  وعبارات  أبعاد  بناء  يف  منها  لالستفادة  الصلة  ذات  السابقة  والدراسات 

احلايل.
صدق األداة: 

يف صدق  ومتثلت  التطبيق  قبل  األوىل  بطريقتني:  االستبيان  من صدق  التأكد  مت 
احملكمني، والثانية بعد التطبيق على عينة استطالعية ومتثلت يف صدق االتساق الداخلي. 

صدق احملكمني:
بعد االنتهاء من إعداد االستبانة وبناء عباراهتا، مت عرضها يف صورهتا األولية على 
جمموعة من احملكمني من ذوي االختصاص واخلربة من أعضاء هيئة التدريس يف عدد من 
اجلامعات السعودية، ومت توجيه خطاب للمحكمني موضًحا به مشكلة وأهداف البحث 
وتساؤالته، وبلغ عدد احملكمني )13( حمكًما، وذلك للتأكد من درجة مناسبة العبارة، 
ووضوحها، وانتمائها ملا تقيسه، وسالمة الصياغة اللغوية، وكذلك النظر يف تدرج املقياس 

ومدى مالئمته. وقد بلغ عددها النهائي )72( عبارة يف حموري االستبانة. 

تابع : جدول )3(: توزيع جمتمع البحث حسب البيانات األولية
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الصدق اإلحصائي:
مت التأكد من صدق أداة البحث بطريقة إحصائية من خالل تطبيق االستبيان على 
حبساب  الداخلي  االتساق  حساب  ومت  أكادميي،  قيادي   )30( من  استطالعية  عينة 
معامل االرتباط بني درجة كل عبارة مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه هذه العبارة، 

وفيما يلي عرض لنتائج صدق االتساق الداخلي:
جدول )4(: معامالت االرتباط بني درجة العبارة والدرجة الكلية للبعد يف احملور األول

البعد اخلامسالبعد الرابعالبعد الثالثالبعد الثاينالبعد األول

420.70االرتباطماالرتباطماالرتباطماالرتباطم

10.66140.69260.63330.69430.65

20.64150.71710.68340.70440.64

30.66160.66280.64350.65450.66

40.71170.65290.65360.68
50.63180.66300.63370.63
60.65190.67310.70380.66
70.66200.70320.72390.71
80.64210.64400.70
90.69220.62410.64
100.63230.63
110.70240.68
120.63250.67
130.67

تراوحت قيم معامالت االرتباط من )0.63( إىل )0.71(، ومجيع قيم معامالت 
االرتباط موجبة ومرتفعة وذات داللة إحصائية عند مستوى )0.05( وتشري إىل االتساق 
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الداخلي، بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه يف احملور األول.
جدول )5(: معامالت االرتباط بني درجة العبارة والدرجة الكلية للبعد يف احملور الثاين

البعد الثاينالبعد األول

االرتباطماالرتباطماالرتباطم

10.68110.68200.71

20.71120.66210.69

30.65130.69220.67

40.69140.70230.68

50.68150.66240.65

60.67160.71250.70

70.70170.65260.67

80.66180.67270.68

90.71190.70

100.65

قيم  ومجيع   ،)0.71( إىل   )0.65( من  االرتباط  معامالت  قيم  تراوحت 
 )0.05( مستوى  عند  إحصائية  داللة  وذات  ومرتفعة  موجبة  االرتباط  معامالت 
وتشري إىل االتساق الداخلي، بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي 

إليه يف احملور الثاين.
ثبات األداة: مت التأكد من ثبات االستبيان بطريقة ألفا كرونباخ وفق اجلدول اآليت:
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جدول رقم )6( معامالت ألفا كرونباخ للمحاور والدرجة الكلية لالستبيان

معامل ألفا كرونباخالبعداحملور

األول
واقع ختطيط 

التعاقب القيادي

0.92األول: حتديد الوظائف املستهدفة

0.91الثاين: حتديد املوارد البشرية املستهدفة

0.87الثالث: تقييم املوارد البشرية املستهدفة

0.90الرابع: دمج املوارد البشرية املستهدفة

0.85اخلامس: مراجعة اسرتاتيجيات التعاقب الوظيفي القيادي

0.93الدرجة الكلية للمحور األول

الثاين
معوقات ختطيط 
التعاقب القيادي

0.91األول: املعوقات اإلدارية واملالية

0.88الثاين: املعوقات البشرية

0.93الدرجة الكلية للمحور الثاين

تراوحت قيم معامالت ألفا كرونباخ من )0.85 – 0.93( ومجيع هذه القيم مرتفعة 
وتشري إىل متتع أداة الدراسة بدرجة عالية من الثبات.

االستبيان يف صورته النهائية:
اجلزء األول: عبارة عن بيانات أولية عن جمتمع الدراسة من حيث )الوظيفة - النوع 

- الدرجة العلمية - العمر(.
اجلزء الثاين: اشتمل على )72( عبارة توزعت على حمورين مها: واقع ختطيط التعاقب 
القيادي لألكادمييني )45( عبارة، يف )5( أبعاد هي حتديد الوظائف املستهدفة، حتديد 
املوارد البشرية املستهدفة، تقييم املوارد البشرية املستهدفة، دمج املوارد البشرية املستهدفة، 
ومراجعة اسرتاتيجيات التعاقب الوظيفي. ومعوقات ختطيط التعاقب القيادي لألكادمييني 

"27" يف بعدين مها املعوقات اإلدارية واملالية واملعوقات البشرية.
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تصحيح أداة البحث:
ومت استخدام مقياس ليكرت اخلماسي املتدرج لتصحيح استجابات جمتمع الدراسة 
ا( الدرجة )4( لالستجابة  على االستبيان حبيث تعطى الدرجة )5( لالستجابة )كبرية جدًّ
)كبرية( الدرجة )3( لالستجابة )متوسطة( الدرجة )2( لالستجابة )قليلة( الدرجة )1( 
لالستجابة )قليلة جدًّا(. وفًقا للمقياس اخلماسي مت استخدام املعيار التايل للحكم على 

درجة االستجابة: مدى االستجابة = أعلى درجة – أقل درجة  = 5 – 1 = 4
طول الفئة = مدى االستجابة / عدد فئات االستجابة = 5/4 = 0.8

االستجابةاملتوسط احلسايب

كبرية جدًّا4.21 - 5

كبرية3.41 –   4.20

متوسطة2.61 –   3.40

قليلة1.81 –   2.60

قليلة جدًّا1 –   1.8

األساليب اإلحصائية:
لإلجابة عن تساؤالت البحث مت استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:

1- التكرارات والنسب املئوية، لوصف جمتمع البحث بالنسبة للبيانات األولية.
2- املتوسط احلسايب، حلساب القيمة اليت يعطيها أفراد جمتمع البحث لكل عبارة.

3- االحنراف املعياري، حلساب تشتت درجات األفراد عن املتوسط احلسايب.
نتائج البحث ومناقشتها: 

اإلطار  أدبيات  خالل  من  وتفسريها  ومناقشتها  النتائج  عرض  مت  التايل  اجلزء  يف 
النظري والدراسات السابقة على النحو التايل: 
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السؤال األول :
 ما واقع ختطيط التعاقب القيادي لألكادمييني يف جامعة شقراء يف اململكة العربية 

السعودية من وجهة نظر األكادمييني؟
إلجابة السؤال األول مت استخدام املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ألبعاد احملور 
ختطيط  لواقع  وصًفا  يلي  وفيما  لألكادمييني(،  القيادي  التعاقب  ختطيط  )واقع  األول 
التعاقب القيادي لألكادمييني يف جامعة شقراء يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر 

األكادمييني بالنسبة لعبارات كل بعد على حدة.
البعد األول: حتديد الوظائف املستهدفة 

جدول )7(:املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لواقع ختطيط التعاقب القيادي لألكادمييني يف جامعة شقراء
البعد األول: حتديد الوظائف املستهدفة

العباراتم
االستجابة

ب
رتتي

واقع االحنراف املتوسط ال
التخطيط املعيارياحلسايب

املهمة 10 املستهدفة  القيادية  الوظائف  اجلامعة  حتدد   
قليلة 12.240.58ملستقبلها 

 حتدد اجلامعة الوظائف القيادية املستهدفة ذات املهارات 12
قليلة 22.200.51املتفردة

 حتدد اجلامعة الوظائف القيادية املستهدفة اليت تسهم يف 7
قليلة 32.170.47حتقيق أهداف اجلامعة 

 حتدد اجلامعة الوظائف القيادية املستهدفة اليت تسهم يف 6
قليلة 42.120.62إجناز األعمال يف اجلامعة

قليلة 52.100.55 لدى اجلامعة وصف وظيفي للوظائف القيادية املستهدفة3
قليلة 62.030.39 لدى اجلامعة قائمة بالوظائف القيادية املستهدفة2

 وضوح األدوار واملسؤوليات يف حتديد الوظائف القيادية 4
قليلة 72.010.34املستهدفة 
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للقيادات 5 والسلوكية  الفنية  ارة  اجلدًّ دليل  اجلامعة  لدى   
قليلة 81.990.41املستهدفة

تعزز 8 اليت  املستهدفة  القيادية  الوظائف  اجلامعة  حتدد   
قليلة 91.960.67عالقة اجلامعة بعمالئها 

 حتدد اجلامعة الوظائف القيادية املستهدفة اليت ال ميكن 11
قليلة 101.940.37دجمها مع وظائف أخرى 

 حتدد اجلامعة الوظائف القيادية املستهدفة اليت ال ميكن 13
قليلة 111.910.41أمتتها

 الوظائف القيادية املستهدفة معتمدة يف هيكل اجلامعة 9
قليلة 121.780.47التنظيمي

ا جدًّ

قليلة 131.620.52 لدى اجلامعة خطة اسرتاتيجية للتعاقب القيادي 1
ا جدًّ

قليلة 2.010.49املتوسط العام

تشري نتائج جدول )7( أن البعد األول )حتديد الوظائف املستهدفة( جاء يف الرتتيب 
الرابع على مستوى األبعاد اخلمسة، وأن املتوسط احلسايب لواقع ختطيط التعاقب القيادي 
لألكادمييني فيما يتعلق بالبعد األول وهو حتديد الوظائف املستهدفة، بلغ )2.01( أي 
بدرجة قليلة ومبتوسطات حسابية للعبارات تراوحت من )1.62 - 2.24( وتشري إىل 

درجة قليلة على )11( عبارة، ودرجة قليلة جدًّا على عبارتني.
القيادية  الوظائف  اجلامعة  )حتدد   "10" العبارة  عبارتني كالتايل:  أعلى  وكانت 
 "12" العبارة  )قليلة(،  ودرجة   )2.24( حسايب  مبتوسط  ملستقبلها(  املهمة  املستهدفة 
حسايب  مبتوسط  املتفردة(  املهارات  ذات  املستهدفة  القيادية  الوظائف  اجلامعة  )حتدد 
)2.20( ودرجة )قليلة(، وأقل عبارتني كالتايل: العبارة "9" )الوظائف القيادية املستهدفة 
ا(،  )قليلة جدًّ ودرجة   )1.78( مبتوسط حسايب  التنظيمي(  اجلامعة  هيكل  معتمدة يف 
العبارة "1" )لدى اجلامعة خطة اسرتاتيجية للتعاقب القيادي( مبتوسط حسايب )1.62( 
ا(. ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل عدم وجود خطط للتعاقب القيادي  ودرجة )قليلة جدًّ
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لألكادمييني يف اجلامعة وعدم وجود قائمة بالوظائف القيادية املستهدفة يف اجلامعة وعدم 
وجود وصف وظيفي مكتوب، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة) الداود،2020( ودراسة 

.)Robert & el. 2009( ودراسة )Agnes & le. 2018(ودراسة )البواردي،2017(
البعد الثاين: حتديد املوارد البشرية املستهدفة

جدول )8(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لواقع ختطيط التعاقب القيادي لألكادمييني 
يف جامعة شقراء البعد الثاين: حتديد املوارد البشرية املستهدفة

العباراتم
االستجابة

ب
رتتي

واقع االحنراف املتوسط ال
التخطيط املعيارياحلسايب

 يتوفر يف اجلامعة مواهب لشغل الوظائف القيادية 17
متوسطة12.680.69املستهدفة

 حتدد اجلامعة القيادات املستهدفة بناء على تقييم 21
متوسطة22.640.61األداء الوظيفي

القيادية 20 الوظائف   حتتفظ اجلامعة باملواهب لشغل 
قليلة 32.250.48املستهدفة

الالزمة 18 واملقابالت  االختبارات  اجلامعة  تنفذ   
قليلة 42.210.62للقيادات املستهدفة

ملواردها 15 الوظيفي  للمسار  خطط  اجلامعة  لدى   
قليلة 52.190.29البشرية القيادية

 حتدد اجلامعة القيادات املستهدفة املتسمة بالطموح 23
قليلة 62.120.32واملهارة 

 حتد اجلامعة القيادات املستهدفة اليت لديها مهارات 24
قليلة 71.990.34استشراف املستقبل

القيادية 19 الوظائف  لشغل  املواهب  اجلامعة  جتذب   
قليلة 81.930.22املستهدفة
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بفهم 22 املتسمة  املستهدفة  القيادات  اجلامعة  حتدد   
قليلة 91.910.51واضح ملسؤولياهتا 

لديها 25 اليت  املستهدفة  القيادات  اجلامعة  حتدد   
قليلة 101.880.49مهارات خدمة العمالء 

ذوي 14 املستهدفة  بالقيادات  قائمة  اجلامعة  لدى   
قليلة 111.850.37األداء املتميز

التعاقب 16 لتخطيط  خمتصة  إدارة  اجلامعة  لدى   
قليلة 121.830.29الوظيفي للقيادات 

قليلة 2.120.44املتوسط العام

املستهدفة(  البشرية  املوارد  )حتديد  الثاين  البعد  أن   )8( جدول  نتائج  من  يتضح 
جاء يف الرتتيب الثاين على مستوى األبعاد اخلمسة، وأن املتوسط احلسايب لواقع ختطيط 
التعاقب القيادي لألكادمييني فيما يتعلق بتحديد املوارد البشرية املستهدفة، بلغ )2.12( 
أي بدرجة قليلة ومبتوسطات حسابية للعبارات تراوحت من )1.83 - 2.19( وتشري 

إىل درجة قليلة على مجيع العبارات )12( عبارة.
لشغل  مواهب  اجلامعة  يف  )يتوفر   "17" العبارة  عبارتني كالتايل:  أعلى  وكانت 
الوظائف القيادية املستهدفة( مبتوسط حسايب )2.68( ودرجة )متوسطة(، العبارة "21" 
حسايب  مبتوسط  الوظيفي(  األداء  تقييم  على  بناء  املستهدفة  القيادات  اجلامعة  )حتدد 
)2.64( ودرجة )متوسطة(، وأقل عبارتني كالتايل: العبارة "14" )لدى اجلامعة قائمة 
)قليلة(،  ودرجة   )1.85( حسايب  مبتوسط  املتميز(  األداء  ذوي  املستهدفة  بالقيادات 
العبارة "16" )لدى اجلامعة إدارة خمتصة لتخطيط التعاقب الوظيفي للقيادات( مبتوسط 
عدم وجود خطط  إىل  النتيجة  هذه  الباحث  ويعزو  )قليلة(.  ودرجة   )1.83( حسايب 
للتعاقب القيادي لألكادمييني يف اجلامعة وعدم وجود قائمة بأمساء القيادات املستهدفة 
من الصف الثاين يف اجلامعة وغياب خطط املسار الوظيفي للقيادات. وتتفق هذه النتيجة 
مع دراسة ) الداود،2020( ودراسة)حسام الدين،2017(ودراسة  2007)Kevin)ودراسة 
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.(Robert & el,2009)

البعد الثالث: تقييم املوارد البشرية املستهدفة 
جدول )9(:  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لواقع ختطيط التعاقب القيادي لألكادمييني يف جامعة 

شقراء البعد الثالث: تقييم املوارد البشرية املستهدفة

العباراتم

االستجابة
ب

رتتي
واقع االحنراف املتوسط ال

التخطيط املعيارياحلسايب

 لدى اجلامعة نظام إلدارة األداء يساعد القيادات على 26
متوسطة12.640.38اكتساب املهارات 

للقيادات 27 الوظيفي  األداء  بتقييم  اجلامعة  تقوم   
قليلة 22.550.47املستهدفة بشكل دوري

 تقيس اجلامعة قدرات قياداهتا مبقاييس متنوعة بشكل 30
قليلة 32.500.52دوري

نتائج 28 على  املستهدفة  القيادات  مهارات  تقييم  يتم   
قليلة 42.370.24إدارة األداء يف اجلامعة

 تركز اجلامعة على اخلربة العملية يف اسرتاتيجية تطوير 32
قليلة 52.240.28القيادات املستهدفة 

املتميز 31 األداء  ذوي  املرشحني  قوائم  اجلامعة  تراجع   
قليلة جدًّا61.660.24بشكل دوري 

املتاحة 29 الكفاءات  بني  للفجوة  حتليل  اجلامعة  تعمل   
قليلة جدًّا71.610.29والكفاءات املطلوبة 

قليلة 2.220.35املتوسط العام

تشري نتائج جدول )9( أن البعد الثالث )تقييم املوارد البشرية املستهدفة( جاء يف 
الرتتيب األول على مستوى األبعاد اخلمسة، وأن املتوسط احلسايب لواقع ختطيط التعاقب 
القيادي لألكادمييني فيما يتعلق بتقييم املوارد البشرية املستهدفة، بلغ )2.22( أي بدرجة 
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إىل درجة  تراوحت من )1.61 - 2.64( وتشري  للعبارات  قليلة ومبتوسطات حسابية 
متوسطة على )1( عبارة، ودرجة قليلة على )4( عبارات، ودرجة قليلة جدًّا على )2( عبارة.

وكانت أعلى عبارتني كالتايل: العبارة "26" )لدى اجلامعة نظام إلدارة األداء يساعد 
العبارة  القيادات على اكتساب املهارات( مبتوسط حسايب )2.64( ودرجة )متوسطة(، 
"27" )تقوم اجلامعة بتقييم األداء الوظيفي للقيادات املستهدفة بشكل دوري( مبتوسط 
حسايب )2.66( ودرجة )قليلة(، وأقل عبارتني كالتايل: العبارة "31" )تراجع اجلامعة قوائم 
املرشحني ذوي األداء املتميز بشكل دوري( مبتوسط حسايب )1.66( ودرجة )قليلة جدًّا(، 
املطلوبة(  املتاحة والكفاءات  الكفاءات  للفجوة بني  اجلامعة حتليل  )تعمل  العبارة "29" 
مبتوسط حسايب )1.61( ودرجة )قليلة جدًّا(. ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل عدم وجود 
خطط للتعاقب القيادي لألكادمييني يف اجلامعة وإىل عدم وجود نظام إلدارة األداء وآلية 
دقيقة ودورية لتقييم أداء القيادات األكادميية يف اجلامعة. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

.)Agnes & le. 2018( دراسة )الداود،2020( ومع دراسة)البواردي،2017(
البعد الرابع: دمج املوارد البشرية املستهدفة 

جدول )10(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لواقع ختطيط التعاقب القيادي لألكادمييني يف 
جامعة شقراء البعد الرابع: دمج املوارد البشرية املستهدفة

العباراتم
االستجابة

ب
رتتي

واقع االحنراف املتوسط ال
التخطيط املعيارياحلسايب

 حتفز اجلامعة القيادات املستهدفة بالربامج التطويرية 35
قليلة 12.480.38واملكافآت

للوظائف 34 للمرشحني  واملهارة  املعرفة  اجلامعة  تنقل   
قليلة 22.370.39القيادية املستهدفة 

املستهدفة يف 40 القيادات  مع  التعامل  اجلامعة  تسهل   
قليلة 32.350.22جماالت عملهم 
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 توفر اجلامعة خربات عملية للقيادات املستهدفة لسد 39
قليلة 42.210.51فجوة املهارات 

توسيع 37 على  املستهدفة  القيادات  اجلامعة  تدرب   
قليلة 52.180.49معارفهم وخرباهتم 

للقيادات 36 والتطوير  التعلم  فرص  اجلامعة  توفر   
قليلة 62.060.49املستهدفة

األفقية 38 للتنقالت  املستهدفة  القيادات  اجلامعة  تعد   
قليلة جدًّا71.610.52والرأسية 

القيادات 41 بني  العالقات  توطيد  على  اجلامعة  تعمل   
قليلة جدًّا81.540.61املستهدفة 

القيادات املستهدفة يف اسرتاتيجياهتا 33  تشرك اجلامعة 
قليلة جدًّا91.420.58ومبادراهتا

قليلة 2.020.47املتوسط العام

تشري نتائج جدول )10( أن البعد الرابع )دمج املوارد البشرية املستهدفة( جاء يف 
الرتتيب الثالث على مستوى األبعاد اخلمسة، وأن املتوسط احلسايب لواقع ختطيط التعاقب 
القيادي لألكادمييني فيما يتعلق بدمج املوارد البشرية املستهدفة ، بلغ )2.02( أي بدرجة 
قليلة ومبتوسطات حسابية للعبارات تراوحت من )1.42 - 2.48( وتشري إىل درجة 

قليلة على )6( عبارات، ودرجة قليلة جدًّا على )3( عبارات.
املستهدفة  القيادات  اجلامعة  )حتفز   "35" العبارة  عبارتني كالتايل:  أعلى  وكانت 
بالربامج التطويرية واملكافآت( مبتوسط حسايب )2.48( ودرجة )قليلة(، العبارة "34" 
)تنقل اجلامعة املعرفة واملهارة للمرشحني للوظائف القيادية املستهدفة( مبتوسط حسايب 
على  اجلامعة  )تعمل   ""41 العبارة  عبارتني كالتايل:  وأقل  )قليلة(،  ودرجة   )2.37(
)قليلة  ودرجة   )1.54( حسايب  مبتوسط  املستهدفة(  القيادات  بني  العالقات  توطيد 
القيادات املستهدفة يف اسرتاتيجياهتا ومبادراهتا(  العبارة "33" )تشرك اجلامعة  ا(،  جدًّ
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ا(. ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل عدم  مبتوسط حسايب )1.42( ودرجة )قليلة جدًّ
بأمساء  قائمة  وجود  وعدم  اجلامعة  يف  لألكادمييني  القيادي  للتعاقب  خطط  وجود 
برامج  التطويرية وكذلك ضعف  الربامج  تأهيلهم ودجمهم يف  ليتم  املستهدفة  القيادات 
 ( دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  العموم.  وجه  على  اجلامعة  يف  القيادي  التطوير 

.)Kevin. 2007(ودراسة )Agnes & le . 2018(ومع ودراسة )الداود،2020
البعد اخلامس: مراجعة اسرتاتيجيات التعاقب الوظيفي القيادي 

جدول ) 11(:  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لواقع ختطيط التعاقب القيادي لألكادمييني يف 
جامعة شقراءالبعد اخلامس: مراجعة اسرتاتيجيات التعاقب الوظيفي القيادي

العباراتم

االستجابة

ب
رتتي

واقع االحنراف املتوسط ال
التخطيط املعيارياحلسايب

قليلة 12.440.50 تضع اجلامعة معايري لتقييم خطة التعاقب للقيادات املستهدفة 42

قليلة 21.980.46 تقارن اجلامعة مستوى تنفيذ خطة التعاقب القيادي باملعايري املوضوعة 44

قليلة 31.870.51 تصحح اجلامعة االحنرافات بني مستوى تنفيذ خطة التعاقب واملعايري 45

قليلة جدًّا41.690.47 تقيس اجلامعة مستوى تنفيذ خطة التعاقب القيادي بشكل دوري  43

قليلة 2.000.49املتوسط العام

تشري نتائج جدول )11( أن البعد اخلامس )مراجعة اسرتاتيجيات التعاقب الوظيفي 
القيادي( جاء يف الرتتيب اخلامس على مستوى األبعاد اخلمسة، وأن املتوسط احلسايب 
التعاقب  اسرتاتيجيات  مبراجعة  يتعلق  فيما  لألكادمييني  القيادي  التعاقب  ختطيط  لواقع 
الوظيفي القيادي، بلغ )2( أي بدرجة قليلة ومبتوسطات حسابية للعبارات تراوحت من 
ا على  )1.69 - 2.44( وتشري إىل درجة قليلة على )3( عبارات، ودرجة قليلة جدًّ
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)13( عبارة.
لتقييم خطة  العبارة "42" )تضع اجلامعة معايري  وكانت أعلى عبارتني كالتايل: 
العبارة  )قليلة(،  ودرجة   )2.44( حسايب  مبتوسط  املستهدفة(  للقيادات  التعاقب 
املوضوعة(  باملعايري  القيادي  التعاقب  خطة  تنفيذ  مستوى  اجلامعة  )تقارن   "44"
 "45" العبارة  كالتايل:  عبارتني  وأقل  )قليلة(،  ودرجة   )1.98 حسايب  مبتوسط 
مبتوسط  واملعايري(  التعاقب  خطة  تنفيذ  مستوى  بني  االحنرافات  اجلامعة  )تصحح 
حسايب )1.87( ودرجة )قليلة(، العبارة "43" )تقيس اجلامعة مستوى تنفيذ خطة 
ا(. جدًّ )قليلة  ودرجة   )1.69( حسايب  مبتوسط  دوري(  بشكل  القيادي  التعاقب 
القيادي لألكادمييني يف  النتيجة إىل عدم وجود خطط للتعاقب  الباحث هذه  ويعزو 
القيادي بشكل دوري. وتتفق  العمل  اجلامعة وإىل غياب نظام إلدارة األداء وتقييم 

.)Kevin. 2007( هذه النتيجة مع دراسة

السؤال الثاين:
 ما معوقات ختطيط التعاقب القيادي لألكادمييني يف جامعة شقراء يف اململكة العربية 

السعودية من وجهة نظر األكادمييني؟
إلجابة السؤال الثاين مت استخدام املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ألبعاد احملور 
الثاين )معوقات ختطيط التعاقب القيادي لألكادمييني(، وفيما يلي وصفا ملعوقات ختطيط 
التعاقب القيادي لألكادمييني يف جامعة شقراء يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر 

األكادمييني بالنسبة لعبارات كل بعد على حدة.
البعد األول: املعوقات اإلدارية واملالية
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جدول )12(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملعوقات ختطيط التعاقب القيادي لألكادمييني يف 
جامعة شقراء البعد األول: املعوقات اإلدارية واملالية

العباراتم
االستجابة

ب
رتتي

معوقات االحنراف املتوسط ال
التخطيط املعيارياحلسايب

كبرية جدًّا14.420.62 عدم توفر قواعد بيانات حديثة عن القيادات املستهدفة12

 عدم مشاركة القيادات املستهدفة يف بناء خطة التعاقب 14
كبرية جدًّا24.350.52القيادي

كبرية جدًّا34.350.41 عدم وجود إدارة خمتصة بالتخطيط للتعاقب القيادي 3

خطط 19 يف  العاملية  التجارب  من  االستفادة  ضعف   
كبرية جدًّا44.300.33التعاقب القيادي

كبرية جدًّا54.290.38 ضعف نظام تقومي األداء الوظيفي للقيادات 8

كبرية جدًّا64.250.24 عدم وجود خطة اسرتاتيجية للتعاقب القيادي 1

 عدم مشولية خطط التعاقب القيادي جلميع املستويات 2
كبرية 74.050.67القيادية

كبرية 84.050.51 عدم حتليل الفجوة يف الوظائف القيادية املستهدفة دوريًّا5

التخطيط 6 يف  ووحداهتا  اجلامعة  بني  العالقة  ضعف   
كبرية 94.050.49للتعاقب القيادي

الوظائف 7 مهام  على  القيادات  تدريب  برامج  غياب   
كبرية 104.050.44القيادية العليا

كبرية 114.050.38 ضعف سياسات جذب القيادات املميزة املستهدفة 9

كبرية 124.050.39 ضعف سياسات االحتفاظ بالقيادات املميزة املستهدفة 10
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من 11 شغورها  عند  القيادية  للوظائف  الرتشيح  عدم   
كبرية 134.050.51القيادات املستهدفة

كبرية 144.050.47 غياب املعايري املوضوعية الختيار القيادات املستهدفة13

كبرية 154.050.46 غياب مؤشرات قياس برامج تطوير القيادات املستهدفة15

كبرية 163.690.47 ضعف احلوافز املالية احملفزة للقيادات املستهدفة16

كبرية 173.750.24 ضعف املوارد املالية املخصصة لبناء القيادات املستهدفة 17

التعاقب 18 خبطط  الشخصي  التطوير  خطط  ربط  عدم   
كبرية 183.510.59القيادي

كبرية 193.440.58 ضعف أنظمة التعيني واالختيار للموارد البشرية 4

كبرية 4.040.46املتوسط العام

تشري نتائج جدول )12( أن البعد األول )املعوقات اإلدارية واملالية( جاء يف الرتتيب 
األول، وأن املتوسط احلسايب ملعوقات ختطيط التعاقب القيادي لألكادمييني فيما يتعلق 
باملعوقات اإلدارية واملالية، بلغ )4.04( أي بدرجة كبرية ومبتوسطات حسابية للعبارات 
تراوحت من )3.44 - 4.42( وتشري إىل درجة كبرية جدًّا على )6( عبارات، ودرجة 

كبرية على )13( عبارة.
وكانت أعلى عبارتني كالتايل: العبارة "12" )عدم توفر قواعد بيانات حديثة عن 
 "14" العبارة  ا(،  جدًّ )كبرية  ودرجة   )4.42( حسايب  مبتوسط  املستهدفة(  القيادات 
حسايب  مبتوسط  القيادي(  التعاقب  خطة  بناء  يف  املستهدفة  القيادات  مشاركة  )عدم 
ا(، وأقل عبارتني كالتايل: العبارة "18" )عدم ربط خطط  )4.35( ودرجة )كبرية جدًّ
التطوير الشخصي خبطط التعاقب القيادي( مبتوسط حسايب )3.51( ودرجة )كبرية(، 
العبارة "4" )ضعف أنظمة التعيني واالختيار للموارد البشرية( مبتوسط حسايب )3.44( 
ودرجة )كبرية(. ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل ضعف عملية التخطيط للموارد البشرية 
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هلا،  املناسبة  البشرية  املوارد  وحتديد  املستهدفة،  الوظائف  حتديد  سياسات  خيص  فيما 
للقيادات  التطوير  برامج  يف  البشرية  املوارد  ودمج  املستهدفة،  للوظائف  الفجوة  وحتليل 
امليزانيات  البشرية بشكل دوري، وعدم رصد  املوارد  املستهدفة، ومراجعة وتقومي خطط 
الكافية لعملية التخطيط للتعاقب القيادي لألكادمييني يف اجلامعة. وتتفق هذه النتيجة مع 
.)Robert & el, 2009( ودراسة )Agnes & le . 2018( ودراسة )دراسة)البواردي،2017

البعد الثاين: املعوقات البشرية
جدول )13(:  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملعوقات ختطيط التعاقب القيادي لألكادمييني يف جامعة 

شقراءالبعد الثاين: املعوقات البشرية

العباراتم
االستجابة

ب
رتتي

معوقات االحنراف املتوسط ال
التخطيط املعيارياحلسايب

للتعاقب 21 التخطيط  عملية  يف  املتخصصني  ندرة   
كبرية جدًّا14.820.45القيادي 

 ضعف اهتمام القيادات العليا بالتخطيط للتعاقب 20
كبرية جدًّا24.750.45القيادي

القيادية 24 للوظائف  باملرشحني  قوائم  وجود  عدم   
كبرية جدًّا34.680.45املستهدفة 

لتدريب 22 وقتهم  من  جلزء  القيادات  ختصيص  عدم   
كبرية 44.170.45القيادات املستهدفة

التعاقب 27 خبطة  املستهدفة  القيادات  التزام  عدم   
كبرية 54.120.45القيادي

كبرية 63.680.45 عزوف القيادات املميزة عن العمل القيادي 26

استهدافها يف خطة 23 املمكن  املتميزة  القيادات  قلة   
متوسطة72.980.45التعاقب القيادي

متوسطة82.840.45 إغفال اجلانب اإلنساين يف خطة التعاقب القيادي 25
كبرية 4.010.45املتوسط العام
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تشري نتائج جدول )13( أن البعد الثاين )املعوقات البشرية( جاء يف الرتتيب الثاين، 
وأن املتوسط احلسايب ملعوقات ختطيط التعاقب القيادي لألكادمييني فيما يتعلق باملعوقات 
من  تراوحت  للعبارات  حسابية  ومبتوسطات  بدرجة كبرية  أي   )4.01( بلغ  البشرية، 
)2.84 - 4.82( وتشري إىل درجة كبرية جدًّا على )3( عبارات، ودرجة كبرية على 

)3( عبارات، ودرجة متوسطة على )2( عبارة..
وكانت أعلى عبارتني كالتايل: العبارة "21" )ندرة املتخصصني يف عملية التخطيط 
 "20" العبارة  ا(،  جدًّ )كبرية  ودرجة   )4.82( حسايب  مبتوسط  القيادي(  للتعاقب 
)ضعف اهتمام القيادات العليا بالتخطيط للتعاقب القيادي( مبتوسط حسايب )4.75( 
املتميزة  القيادات  )قلة   "23" العبارة  عبارتني كالتايل:  وأقل  ا(،  جدًّ )كبرية  ودرجة 
ودرجة   )2.98( حسايب  مبتوسط  القيادي(  التعاقب  خطة  يف  استهدافها  املمكن 
القيادي(  التعاقب  خطة  يف  اإلنساين  اجلانب  )إغفال   "25" العبارة  )متوسطة(، 
مبتوسط حسايب )2.84( ودرجة )متوسطة(. ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل ضعف 
التأهيل  برامج  وضعف  البشرية،  للموارد  واالستقطاب  واالختيار  التعيني  عمليات 
دراسة)البواردي،2017(  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  املستهدفة.  للقيادات  والتطوير 

.)Robert & el. 2009(ودراسة (Agnes & le, 2018) ودراسة
اإلجابة عن السؤال الثالث:

ما االسرتاتيجية املقرتحة لتخطيط التعاقب القيادي لألكادمييني يف جامعة شقراء يف 
اململكة العربية السعودية؟

القيادي  التعاقب  ختطيط  واقع  أن  اليت كشفت  امليدانية  الدراسة  نتائج   يف ضوء 
لألكادمييني يف جامعة شقراء من وجهة نظرهم بدرجة قليلة ومبتوسط حسايب )2.08(، 
وأن معوقاته بدرجة كبرية ومبتوسط حسايب )4.04(، تبدو احلاجة ملحة لتطوير عملية 
التخطيط للتعاقب القيادي لألكادمييني يف جامعة شقراء، وهو ما سعت إليه هذه الدراسة 
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كإضافة ومربر لبناء هذه االسرتاتيجية املقرتحة وفق األبعاد التالية: 
منطلقات االسرتاتيجية ومصادر بنائها: 

1- الدين اإلسالمي باعتباره منهج حياة، وعنايته بالقيادة ودعوة القيم اإلسالمية 
يف تويل القيادة إىل صفات األمانة والقوة والعدل واملساواة والشورى، واحملافظة على املال 

العام وغريها. 
2- رؤية اململكة العربية السعودية 2030 اليت دعت إىل العناية اخلاصة بالقيادات 
من حيث جودة معايري اختيارهم وتأهيلهم وتطويرهم ودعمهم واحملافظة عليهم، ألهنم 

عنصر احلسم يف عملية التغيري والـتأثري وحتقيق برامج الرؤية.
3- معايري االعتماد املؤسسي املطورة الصادرة عن هيئة تقومي التعليم والتدريب اليت 

نصت يف املعيار الثاين على احلوكمة والقيادة واإلدارة يف املؤسسات. 
4- اخلطة االسرتاتيجية جلامعة شقراء اليت نصت يف هدفها الثاين على تطوير املوارد 

البشرية وإجياد برامج متخصصة لتهيئة القيادات األكادميية.
5- أمهية اجلامعات كمؤسسات أكادميية وقيادية هلا الدور الريادي يف حتقيق التنمية 
املستدامة، وأمهية القيادة األكادميية يف جناح ذلك الدور كما أبرزته األدبيات والدراسات 

العلمية وكشفته املمارسات القيادية.
6- أدبيات الدراسة لتخطيط التعاقب القيادي اليت تضمنتها الدراسة احلالية. ونتائج 
القيادي لألكادمييني يف جامعة  التعاقب  امليدانية اليت كشفت أن واقع ختطيط  الدراسة 
قليلة ومبتوسط حسايب )2.08(، وأن معوقاته بدرجة  شقراء من وجهة نظرهم بدرجة 

كبرية ومبتوسط حسايب )4.04(. 
منهجية االسرتاتيجية املقرتحة:

- مت االعتماد على أمنوذج )Whleen&Hunger,2004( االسرتاتيجي ملالئمته ملوضوع 
الدراسة احلالية واملتضمن أربعة مراحل هي التحليل البيئي وصياغة االسرتاتيجية وتطبيقها 
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والتقومي والرقابة، واستخدام خمطط التدفق )Flowechart( يف رسم شكل وإطار االسرتاتيجية 
املقرتحة.

- مت االعتماد على )Strength .Weakness .Opportunities .Threats( والذي يرمز 
له اختصارًا )SWOT( واملعروف بتحليل املصفوفة للمتغريات األربعة سوات.

- مت عرض االسرتاتيجية املقرتحة على عدد )6( من خرباء التخطيط االسرتاتيجي 
يف اجلامعة لتقييمها، ومت األخذ مبالحظاهتم وإقرار الشكل النهائي لالسرتاتيجية املقرتحة.

مراحل االسرتاتيجية املقرتحة:
1- التخطيط للتخطيط. ويتم فيها العمل على تعزيز الرغبة يف التخطيط االسرتاتيجي 
الدعم  مراكز  وتوفري  العمل  وعقد ورش  العمل  فريق  وتتضمن حتديد  به،  وااللتزام 

املعلومايت وحتديد مكان التخطيط ومدته ومصادر متويله.
2- التحليل االسرتاتيجي. وتتضمن هذه اخلطوة إجراء التحليل االسرتاتيجي مبنهجية 
وحتديد  شقراء،  جامعة  يف  القيادي  التعاقب  ختطيط  واقع  لتشخيص   )  SWOT(

القضايا االسرتاتيجية يف عملية ختطيط التعاقب القيادي، وهو كما يلي: 
نقاط القوة:

رؤساء  من  اجلامعة  يف  األكادميية  القيادية  الوظائف  يف كثرة  القوة  نقاط  تتمثل 
ووكالء  املساندة  العمادات  وعمداء  الكليات  وعمداء  الكليات  ووكالء  األقسام 
العمادات املساندة ووكالء اجلامعة، ومالئمة الدورة القيادية يف اجلامعة اليت ال تتجاوز 
أخرى  ومزايا  مواصالت  ووسيلة  مالية  بدالت  توفر  ثانية،  لفرتة  للتمديد  قابلة  عامني 
الدورات  على  واحلصول  الدائمة،  اللجان  يف  اجلامعة كاملشاركة  يف  القيادي  للعمل 
يف  األكادمييني  من  لدى كثري  اجلامعة  يف  القيادي  العمل  يف  الرغبة  توفر  القيادية، 

اجلامعة، والتنوع اجلغرايف يف بيئة العمل القيادي يف اجلامعة.
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نقاط الضعف:
اجلامعة،  يف  القيادي  للتعاقب  معلنة  خطة  وجود  عدم  يف  الضعف  نقاط  تكمن 
وغياب املعايري املوضوعية يف اختيار القيادات األكادميية، وكثرة األعباء اإلدارية الروتينية 
يف  الشديدة  واملركزية  األكادميية،  القيادات  عاتق  على  امللقاة  واألكادميية  والبريوقراطية 
ممارسة الوظائف القيادية وكثرة القيود واللوائح التنظيمية اليت تعيق عملية االبداع القيادي، 
وضعف املخصصات املالية لربامج التطوير القيادي يف اجلامعة، وضعف السمعة األكادميية 
للجامعة، وضعف مستوى الربامج التدريبية املتاحة لتطوير القيادات األكادميية يف اجلامعة، 
وضعف عمليات تقييم األداء الوظيفي للقيادات األكادميية، وندرة املتخصصني يف عملية 

التخطيط للتعاقب القيادي يف اجلامعة.
الفرص:

على  تؤكد  اليت  الوطين  التحول  وبرنامج  الطموحة  رؤية 2030  الفرص يف  تتمثل 
ضرورة تأهيل القيادات يف خمتلف قطاعات الدولة، واالستفادة من برامج مركز القيادة 
القيادات  لتطوير  اإلدارة  معهد  يف  القيادات  تطوير  ومركز  التعليم  وزارة  يف  األكادميية 
فيما خيص  والتدريب  التعليم  تقومي  هيئة  برامج  من  واالستفادة  اجلامعة،  يف  األكادميية 
معيار القيادة واحلوكمة واإلدارة يف تطوير القيادات األكادميية، واستثمار اتفاقيات التعاون 
والشراكة مع اجلامعات احمللية والدولية املتميزة يف تطوير القيادات األكادميية يف اجلامعة.

التهديدات واملخاطر:
تكمن التهديدات يف ضعف التكامل بني وزارة التعليم والقطاعات التدريبية احلكومية 
القيادات األكادميية من جهة أخرى،  األخرى من جهة وإدارة اجلامعة يف جمال تطوير 
ضعف مشاركة القطاع اخلاص يف متويل برامج تطوير القيادات األكادميية، عزوف املتميزين 
من القيادات األكادميية من خارج اجلامعة على قبول العمل يف اجلامعة، ضعف اخلدمات 

املتوفرة للقيادات األكادميية يف معظم البيئات اجلغرافية للجامعة.
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وبناء على التحليل االسرتاتيجي، وباالعتماد على نتائج الدراسة امليدانية، أمكن    
حتديد أهم القضايا األساسية اليت تواجه عملية التخطيط للتعاقب القيادي لألكادمييني 
يف جامعة شقراء وجيب الرتكيز عليها وهي: احلاجة إىل سرعة بناء خطة للتعاقب القيادي 
للوظائف  الدقيق  الوظيفي  الوصف  إىل عمل  احلاجة  اجلامعة وإعالهنا،  لألكادمييني يف 
القيادية يف اجلامعة، احلاجة إىل تطوير القيادات األكادميية يف اجلامعة وبراجمها التطويرية، 

احلاجة إىل تطوير عمليات تقييم األداء القيادي يف اجلامعة.
.تصميم وصياغة االسرتاتيجية. ويتم يف هذه اخلطوة بناء الرؤية والرسالة، وحتديد 

القيم، وصياغة األهداف االسرتاتيجية والربامج، وهي كما يلي:
مجيع 	  يف  الدائم  القيادي  االستقرار  تضمن  متميزة  أكادميية  قيادات  الرؤية: 

الوظائف القيادية األكادميية يف اجلامعة.
الرسالة: إعداد وتدريب وتأهيل وتطوير القيادات األكادميية من الصف الثاين 	 

يف اجلامعة وجاهزيتهم لتويل مهام الوظائف القيادية العليا يف الزمان واملكان املناسبني.
القيم: يتطلب جناح االسرتاتيجية املقرتحة لتخطيط التعاقب القيادي لألكادمييني 	 

يف جامعة شقراء، القيم التالية: اجلدارة، والشفافية، واملساءلة، وااللتزام ، واملرونة، والتمكني.
األهداف االسرتاتيجية:

اهلدف االسرتاتيجي األول: حتديد الوظائف القيادية املستهدفة

وفق 	 السياسات والربامج  اجلامعة  يف  األكادميية  القيادية  للوظائف  الوظيفي  الوصف  إعداد   -
مواصفات اجلودة واالعتماد.

- إعداد دليل للجدارة الفنية والسلوكية للقيادات األكادميية يف اجلامعة.	 

- إعداد قائمة بالوظائف القيادية املستهدفة يف اجلامعة.	 

اهلدف االسرتاتيجي الثاين: حتديد املوارد البشرية املستهدفة
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- مراجعة سياسات االختيار والتعيني للقيادات األكادميية.	 السياسات والربامج

- بناء معايري موضوعية الختيار القيادات األكادميية املستهدفة.	 

- إعداد خطط للمسار الوظيفي للقيادات املستهدفة.	 

- إعداد قائمة بالقيادات املستهدفة من الصف الثاين والثالث.	 

- إنشاء إدارة للمواهب الكتشاف املواهب القيادية يف اجلامعة.	 
اهلدف االسرتاتيجي الثالث:  تقييم املوارد البشرية املستهدفة

- إنشاء نظام إلدارة األداء للقيادات األكادميية يف اجلامعة.	 السياسات والربامج 

- إعداد دليل لتقييم أداء القيادات األكادميية يف اجلامعة.	 

- تقييم مهارات القيادات األكادميية املستهدفة؟	 

- حتليل الفجوة مهارات القيادات املستهدفة احلالية ومهارات الوظائف القيادية 	 
املستهدفة. 

اهلدف االسرتاتيجي الرابع: دمج املوارد البشرية املستهدفة
- دمج القيادات األكادميية املستهدفة يف اسرتاتيجية اجلامعة ومبادراهتا.	 السياسات والربامج 

- نقل املعرفة واملهارة للقيادات املستهدفة من خالل التدريب النوعي.	 

- بناء مؤشرات لقياس أداء القيادات املستهدفة يف برامج نقل املعرفة واملهارة.	 

- بناء نظام للحوافز للقيادات األكادميية يف اجلامعة.	 

- تصميم برنامج توثيق العالقات بني القيادات املستهدفة.	 
اهلدف االسرتاتيجي اخلامس: مراجعة اسرتاتيجيات التعاقب القيادي

- بناء معايري لتقومي خطة التعاقب القيادي يف اجلامعة.	 السياسات والربامج 

- قياس أداء القيادات األكادميية املستهدفة.	 

- تصحيح االحنرافات يف مستوى أداء القيادات األكادميية.	 

4.تنفيذ االسرتاتيجية. يتم يف هذه املرحلة حتويل األهداف االسرتاتيجية والسياسات 
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واألنشطة  املالية  املوازنات  وضع  مع  فصلية،  أو  سنوية  تشغيلية  خطط  إىل  والربامج 
واإلجراءات واملدة الزمنية للتنفيذ، ومراعاة األبعاد ذات العالقة باهليكل التنظيمي والثقافة 

التنظيمية واملوارد البشرية. 
5- التقييم والرقابة االسرتاتيجية: 

األساليب  املتوقع، من خالل  باألداء  مقارنة  الفعلي  األداء  املرحلة  يقاس يف هذه 
وأسلوب  اهلدف،  حتقيق  وأسلوب  واالستبيانات،  امليداين  املسح  أسلوب  مثل  املتنوعة 

استخدام املعايري، وأسلوب حتديد املسؤولية.
القيادي  التعاقب  لتخطيط  املقرتحة  االسرتاتيجية  مراحل  ميثل  التايل  والشكل 

لألكادمييني يف جامعة شقراء.

متطلبات تطبيق االسرتاتيجية املقرتحة:
العليا  القيادات  قناعة  يف  املقرتحة  االسرتاتيجية  تطبيق  متطلبات  أهم  تتمثل   
بناء معايري  تنفيذها،  يف اجلامعة باالسرتاتيجية املقرتحة وتبنيها وتوفري متطلباهتا ومتابعة 
اختيار وإعداد القيادات األكادميية، إنشاء وحدة للتنمية املهنية لضمان التدريب املستمر 
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للقيادات املستهدفة واالطالع على جتارب اجلامعات احمللية والدولية يف جمال التخطيط 
للتعاقب القيادي.

توصيات البحث:
ما  على ضوء  شقراء  جامعة  لألكادمييني يف  القيادي  التعاقب  تفعيل خطط   -1
كشفته نتائج الدراسة امليدانية لواقع ختطيط التعاقب القيادي، اليت جاءت بدرجة ) قليلة 

( يف كل األبعاد، وذلك من خالل اآلليات التالية:
أ( بناء خطط التعاقب القيادي لألكادمييني كجزء من خطة املوارد البشرية.

ب( بناء برامج تدريبية لتأهيل قيادات الصف الثاين للعمل يف املناصب القيادية.
ج( بناء األدلة اإلجرائية والتنظيمية اليت تعزز ممارسات القيادات األكادميية.
د( اعتماد آليات لتقومي القيادات األكادميية وربط احلوافز مبستوى تقدمهم. 

2- عمل جامعة شقراء على احلد من معوقات ختطيط التعاقب القيادي لألكادمييني 
بدرجة )كبرية(، وذلك من  اليت جاءت  امليدانية،  الدراسة  نتائج  ما كشفته  على ضوء 

خالل اآلليات التالية:
أ( التزام اجلامعة بتطبيق خطط التعاقب القيادي لألكادمييني.

التعاقب  البشرية يف اجلامعة وتوفري متطلباهتا إلجناح خطط  املوارد  إدارة  ب( دعم 
القيادي.

الدراسة  إليها  توصلت  اليت  املقرتحة  لالسرتاتيجية  شقراء  جامعة  إدارة  بتبين   -3
لتخطيط التعاقب القيادي لألكادمييني يف جامعة شقراء.
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