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يلعب التخطيط السليم للموارد البرشية دورا كبرياً يف التخطيط 
االسرتاتيجي للمؤسسات بشتى أنواعها وانتماءاتها وأهدافها، 
وخاصة يف مجاالت تأمني الكفاءات والكوادر اآلنية واملستقبلية 
املطلوبة بناء عىل األولويات االسرتاتيجية لتلك املؤسسات، كما 
بني  الفجوات  وسد  والتأهيل  للتدريب  رضورياً  عنرصاً  يمثل 
مهارات وقدرات وخربات املوارد البرشية املتوفرة بها، والتعامل 
العمل  ظروف  تفرضها  التي  املتنوعة  التحوالت  مختلف  مع 

ومستجداته. 
غري  القطاع  مؤسسات  عىل  خاص  بشكل  األمر  هذا  وينطبق 
الربحي والذي ما زال يواجه العديد من الصعوبات والتحديات 
املتميزة  الكوادر  وتوفري  البرشية  للموارد  التخطيط  مجال  يف 
بالتخطيط يف مجال  االهتمام  واستبقائها. ومن ضمن دواعي 
تحديات  من  تشهده  ما  املؤسسات،  تلك  يف  البرشية  املوارد 
استبقاء  وقلة  املؤهلة  القيادية  كوادرها  يف  تواجهها  حقيقية 
يف  السليم  التخطيط  يساهم  حيث  وجذبها.  املتميزة  الكوادر 
الكوادر  الوظائف وتوفري  تلك  بتأمني  العمل  ضمان استمرارية 
القيادية التي تتمتع بالخربة واملهارة باعتبارها املسئول األول 
لقيادة تلك املنظمات والوصول بها نحو أهدافها االسرتاتيجية 

املرسومة. 
طليعة  يف  التطوعية  الصحية  للخدمات  زمزم  جمعية  برزت 
املؤسسات بالقطاع التي بادرت بالسعي من أجل تحقيق تراكم 
الخربات وبناء الصفوة القيادية يف الجمعية من خالل االلتزام 
بالعمل املؤسيس  بانتهاج اسرتاتيجية التميز املؤسيس وسياسة 
القيادي  للتعاقب  متكاملة  منهجية  وبناء  املستمر   التحسني 
االسرتاتيجية،  خطتها  مكونات  ضمن  مدرجة  تكون  بحيث 
املفاجئ  الغياب  ملشكالت  للتصدي  رئيس  بشكل  وتهدف 
ألسباب  يحدث  والذي  والحساسة  القيادية  املواقع  يف  للكوادر 
قام  وقد  أخرى.  قطاعات  يف  للعمل  واالنتقال  كالتقاعد  عديدة 
املركز الدويل لألبحاث والدراسات )مداد( باختيار هذه املنهجية 
برنامجه  ضمن  ينفذها  التي  الحالة  دراسات  ضمن  لدراستها 
البحثي للعام 2021م كتجربة رائدة وملهمة للجمعيات األخرى 
يف تخطيطها للتعاقب القيادي ملا تتمتع به من خصائص بنائية 

وعملية تسهم يف تدعيم األداء املؤسيس واستدامته. 
وتستخدم هذه الدراسة منهج دراسة الحالة الذي تستخدم فيه 
أدوات متنوعة كمية وكيفية لجمع وتحليل البيانات تركز عىل 
والحلقات  السنوية  والتقارير  واألدبيات  الشخصية  املقابالت 
النقاشية. وتعترب املقابالت الشخصية املبارشة من أهم وسائله 

الصحية  للظروف  املدروسة. ونظراً  الحالة  البيانات عن  لجمع 
عليها  املرتتبة  واالحرتازات  خاللها  الدراسة  هذه  أجريت  التي 
عرب  الهاتفية  املقابلة  أسلوب  الدراسة  فريق  استخدم  فقد 
وأجرى  لوجه  وجها  املقابلة  عن  بدالً  املرئي  االتصال  وسائط 
من  بالجمعية  اإلداريني  من  عينة  مع  املقابالت  من  مجموعة 
أيضا  املقابالت  يف  شارك   كما  اإلدارية،  املستويات  مختلف 
النسبة  العليا  ممثلون لبعض األقسام والربامج، ونالت اإلدارة 
املقابالت  مجموع  من   )%45.4( وبنسبة  املقابالت  من  األكرب 
باعتبارها الفئة األكثر إملاماً بمختلف جوانب التعاقب القيادي 

التي تتناولها محاور املقابلة. 

ويوضح الشكل التايل تمتع أفراد عينة املقابالت بخربات عملية 
طويلة مع زمزم حيث بلغت نسبة الخربة العملية لإلدارة العليا 
العملية، و)%92.48(  مع زمزم )75.86%( من جملة خربتهم 
ملدراء اإلدارات و )75.34%( لرؤساء األقسام، مما يشري إىل تراكم 
الجمعية بمستوياتها  إملامهم بمختلف شئون  خرباتهم وعمق 

اإلدارية املختلفة. 

تقديم

46+27+27+M
%45.4

اإلدارة العليا

%27.3
رؤساء األقسام 

والربامج

%27.3
مدراء اإلدارات 
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وتضمنت محاور املقابالت التي أجريت مع اإلداريني  بالجمعية 
مرئياتهم حول مفهوم التعاقب القيادي يف إدارة الجمعية وأهم 
نظرهم،  وجهة  من  ورشوطه  ومتطلباته  ومربراته  مقوماته 
وأهميته يف إدارة الجمعيات الخريية. كما تضمنت املحاور كيفية 
يف  تتبعها  التي  والخطوات  بالجمعية  القيادي  للتعاقب  اإلعداد 
تحديد الوظائف والكوادر املرشحة وإعداد خطة تنفيذ التعاقب 
تعرتض  التي  والتحديات  يشملها،  التي  اإلدارية  واملستويات 

نجاح  التطبيق والوسائل التي تتبعها الجمعية للتصدي لها. 
وفيما يتعلق بمصادر البيانات األخرى فقد قام فريق الدراسة 
موضوع  حول  السابقة  الدراسات  من  مجموعة  إىل  بالرجوع 
التعاقب، وارتكز يف مصادره املكتوبة واملنشورة عن التعاقب يف 

 www.zmzm.org .2020 1 جمعية زمزم للخدمات الصحية )2020( منهجية التعاقب الوظيفي بجمعية زمزم للخدمات الصحية. التقرير الشامل

جمعية زمزم عىل »الوثيقة الشاملة« التي أصدرتها الجمعية يف 
عام 2020 1.
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ملخص تنفيذي

ال يتعلق تخطيط التعاقب القيادي فقط بانتقاالت القيادة ، وال 
املصاحبة  للعمليات  وصفا  أو  تقنيًا  اصطالحا  اعتباره  ينبغي 
ضمان  حول  جوهره  يف  يدور  وإنما  فحسب،  االنتقال  لهذا 
االستدامة التنظيمية من خالل تحديد ومعالجة نقاط الضعف 
الرئيسية املتمثلة يف اعتماد املنظمة عىل قائد أو ممول واحد أو 
يشء  كل  إىل  يتطرق  إنه  واحدة.  تفكري  طريقة  أو  اسرتاتيجية 
للمستقبل، وتطوير نماذج األعمال  الخيارات  بدًءا من صياغة 
فهو   . اإلدارة  مجلس  وقيادة  املوظفني  تعزيز  إىل   ، املستدامة 
إذن يتضمن يف جوهره جميع األنشطة األساسية الالزمة لدعم 

نجاح رسالة املنظمة وقادتها بمرور الوقت.  
وتختلف نماذج التخطيط للتعاقب القيادي باختالف املؤسسات 
تهدف  لكنها  اإلدارية،  وهياكلها  االسرتاتيجية  وتوجهاتها 
والوظائف  الرئيسية  القيادة  استمرارية  ضمان  إىل  جميعها 
غري  أو  املؤقت  الغياب  حالة  يف  انقطاع  دون  الحرجة  اإلدارية 
وتطوير  وتوظيف  لتحديد  املستمرة  واملمارسة  له،  املخطط 
األفراد باملهارات الالزمة للقيام بمهام تحقيق رسالة املؤسسة، 
قدرة  بناء  أثناء  املطلوبة  املهارات  و  املرجوة  األهداف  وتحديد 
انتهاء  بعد  عليها  للحفاظ  الالزمة  والعمليات  القيادة  املنظمة 

فرتة القيادة التنفيذية الحالية.
يتمثل الهدف الرئيس لهذه الدراسة يف استعراض تجربة جمعية 
زمزم للخدمات الصحية التطوعية يف التخطيط للتعاقب القيادي 
باعتبارها تجربة رائدة يف هذا املجال. وتستخدم الدراسة منهج 
دراسة الحالة الذي تستخدم فيه أدوات متنوعة لجمع وتحليل 
البيانات للخروج بالتوصيات والدروس املستفادة منها كتجربة 
ملهمة للجمعيات األخرى يف التخطيط للتعاقب القيادي لديها 

واالستفادة منها يف تطوير التجارب املماثلة بالقطاع الخريي.
وسائط  عرب  املقابلة  أسلوب  الدراسة  فريق  استخدم  وقد 
الظروف  بسبب  لوجه  وجها  املقابلة  عن  بدالً  املرئي  االتصال 
وأجرى  عليها،  ترتبت  التي  واالحرتازات  السائدة  الصحية 
من  بالجمعية  اإلداريني  من  عينة  مع  املقابالت  من  مجموعة 
النسبة األكرب  العليا  اإلدارة  اإلدارية، ونالت  املستويات  مختلف 
جوانب  بمختلف  إملاماً  األكثر  الفئة  باعتبارها  املقابالت  من 
املقابلة. وجاءت نسبة  تتناولها محاور  التي  القيادي  التعاقب 
مدراء اإلدارات مساوية لنسبة رؤساء األقسام والربامج ، مما 
تمثيالً  قد مثلت  بالجمعية  اإلدارية  املستويات  أن جميع  يعني 
جيداً يف املقابالت.  واستخدمت الدراسة مصادر أخرى للبيانات 
كان عىل رأسها الدليل الشامل لجمعية زمزم للخدمات الصحية 

حول  متنوعة  أخرى  وتقارير  ودراسات   2020 عام  الصادر 
موضوع الدراسة.

إدارة  يف  القيادي  التعاقب  مفهوم  الدراسة  محاور  تضمنت 
وآلية  وتحدياته  ومتطلباته  ومربراته  مقوماته  وأهم  الجمعية 

تنفيذه ورشوطه وأهميته يف إدارة الجمعيات الخريية.
أكدت الدراسة عىل أن تجربة تطبيق التعاقب القيادي يف إدارة 
جمعية زمزم تنطلق من القناعة بأن املورد البرشي هو الثروة 
الحقيقية للمؤسسات، وهو املرتكز األساس لنهضتها وتحقيق 
يف  القيادي  للتعاقب  بالتخطيط  زمزم  اهتمت  وقد  رسالتها. 
إدارتها من كوادرها البرشية يف الصف الثاني من داخل الجمعية 
باعتبارها الفئة األطول بقاء عىل رأس العمل بالجمعية، مقارنة 
باملستقطبني من خارجها، مستفيدة من تراكم الخربات لديها، 

وإدارتها للمعرفة، وخربتها الثرة يف تدريبهم وتهيئتهم. 
ومن الدروس املستفادة أن تبني القيادة العليا للتعاقب الوظيفي 
يف  األعمال  واستدامة  لضمان  الكربى  مسئولياتها  أحد  يمثل 
ومواصلة  اإلدارية  الفجوات  لسد  والحرجة  القيادية  الوظائف 
املرسومة،  االسرتاتيجية  األهداف  وفق  مؤسيس  بشكل  العمل 
مع رضورة االبتكار يف الوسائل واألدوات التي يمكن أن تسهم 
يف نجاح التعاقب. كما أن تجديد الدماء يف التعاقب القيادي من 
العنارص الشابة من الصفني الثاني والثالث رضوري الستمرار 
الجمعية يف العمل املؤسيس املستدام لتحقيق رؤيتها ورسالتها. 
كما يتم اكتشاف طاقات وأفكار متميزة ومواهب لم تكتشف 
األداء  لتطوير  جديدة  آفاقاً  تفتح  قيادية  وسمات  قبل  من 

والنهوض به.
عىل  التعاقب  خطط  لتحقيق  املستفادة  الدروس  تتضمن  كما 

أكمل وجه ما ييل:

اسرتاتيجية  	 عىل  تعتمد  القيادي  للتعاقب  منهجية  وجود 
عن  املبكر  االكتشاف  عنها  ينتج  الذي  الوظيفي  التدوير 
القيادية واالبداعية لتي لم تكن لتظهر  املواهب والقدرات 

إال بممارسة الطرق اإلبداعية يف اإلدارة.

اإليمان بتوفر الكوادر القيادية القادرة والراغبة من داخل  	
الجمعية ورضورة إجراء املناقشات والحوارات مع العاملني 
بالجمعية الكتشافها وتدريبها وتطويرها وتهيئتها لربامج 
تقليص  مقابل  تقليص  مقابل  القادمة،  القيادي  التعاقب 
االعتماد عىل استقطاب الكادر الخارجي الذي يكون أكثر 

كلفة وربما يكون أقل خربة وكفاءة.
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 بذل املزيد من االهتمام بالوظائف الحرجة عند التخطيط  	
للتعاقب القيادي نظرا ملا تحدثه من خلل يف أداء الجمعية 
عند شغورها، ووضع الخطط املالئمة لسد الثغرات املتوقعة 
تلك  شغور  ملواجهة  استباقي  كإجراء  املناسبة  بالكوادر 

الوظائف الحرجة يف حالة حدوثه.

يف  	 املثىل  االسرتاتيجية  تعترب  القيادي  التعاقب  منهجية 
أهم  اإلبداعية،  والطاقات  الخربات  يف  األفضل  االستثمار 
لسد  والتخطيط  عالية،  بكفاءة  واالبداع  االبتكار  سماتها 

احتياجاتها من الوظائف القيادية والتشغيلية.

توفر الحس التطويري والوعي القيادي والبعد االسرتاتيجي  	
لدى قيادة  الجمعية  دون اعتبار ألي حسابات مسبقة غري 
األفكار  عن  التام  اإلعراض  مع  الجمعية،  مصلحة  تقديم 
عائقا  تقف  ما  غالبا  التي  الخفية  الشخصية  واالعتبارات 

أمام رحلة التميز الطويلة والشاقة.

مجلس  	 قبل  من  ومدعومة  واضحة  اسرتاتيجية  وجود 
التعاقب  منهجية  لتطبيق  الحثيثة  املتابعة  تؤكد  اإلدارة 
املجلس  املنبثقة من  الخاصة  اللجنة  بحذافريها من خالل 
لهذا الغرض املهم يعطي داللة ال لبس فيها عىل مدى جدية 
الجمعية يف تبني هذا العمل، وااللتزام بنتائج التقييم التي 

ترتتب عليها كافة القرارات اإلدارية. 

مفهوم  	 تحقيق  عمليا  القيادي  التعاقب  منهجية  تثمر 
خالل  من  التوظيف،  مجال  يف  االنفاق  وترشيد  الكفاءة 

الجمع بني تميز الكادر وقلة االنفاق . 

والصقل  	 التطوير  السرتاتيجية  الجمعية  انتهاج  يسهم 
وتأهيلهم  والثالث  الثاني  بالصف  الشابة  للكوادر  الداخيل 
وتمكينهم مستقبال من شغل املناصب القيادية يف ضمان 
للكفاءات  الخريي  القطاع  جاذبية  وزيادة  االستدامة 

املتميزة.

من  	 زمزم  بجمعية  القيادي  التعاقب  منهجية  تمكِّن 
الوصول اىل مستويات عالية من الكفاءة والفعالية يف نمو 
الجمعية عىل املدى الطويل من خالل رفع قدرات املوظفني 
القيادية  الوظائف  اىل  االنتقال  من  وتمكينهم  والقيادات 
وفق منهجية مخططة ومدروسة، وبذلك تتوفر الجاهزية 

ملواجهة االحتياجات الوظيفية يف كل األوقات.

الخربات  	 وتبادل  املعارف  أفضل  ونقل  تنمية  ضمان 
امللهمة  التجارب  عىل  واملحافظة  الداخلية  واملمارسات 
كافة  يف  الوظيفي  الكادر  لدى  الكامنة  الخربات  واستثمار 
وبقاؤهم  الفاعلني  القادة  واستبقاء  اإلدارية  املستويات 
لفرتات طويلة نسبيا يسهم يف تحقيق االستقرار يف قيادة 

الجمعيات عىل املدى املتوسط والبعيد.

يسهم التخطيط للتعاقب القيادي يف تحفيز الكادر الوظيفي  	
وبناء  لرعايتهم  والفاعل  السليم  التخطيط  خالل  من 
مستقبلهم بحسن تأهيلهم وإعدادهم بشكل مستدام، مع 
الوضوح التام يف املسار الوظيفي الذي يتدرجون يف سلمه 

يف رحلة عملهم يف الجمعية.
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مفهوم 
التعاقب 

القيادي

1
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للقيادات  متوقعا  خروجاً  مسريتها  عرب  املؤسسات  تشهد 
كانوا  سواء  األخرى،  التخصصية  الوظائف  أو  اإلداريني  من 
ملؤسسات  املغادرين  أو  الزمن  من  طويلة  لفرتات  عملوا  ممن 
رضورة  الخروج  هذا  ويستوجب  األسباب.  ملختلف  أخرى 
تقرير  عملية  وهي  الوظيفي،  اإلحالل  أو  التعاقب  تخطيط 
األدوار الحرجة أو الحاسمة يف املنظمة وتحديد وتقييم البدالء 
للفرص  املناسبة  والخربات  باملهارات  وتزويدهم  املحتملني 

الحالية واملستقبلية.  

االستدامة  ضمان  حول  جوهره  يف  التعاقب  تخطيط  ويدور 
الرئيسية  التنظيمية من خالل تحديد ومعالجة نقاط الضعف 
بحيث ال تعتمد املنظمة عىل أي قائد أو ممول أو اسرتاتيجية أو 
طريقة تفكري واحدة. إنه يتطرق إىل كل يشء بدًءا من صياغة 
إىل   ، املستدامة  األعمال  نماذج  وتطوير  للمستقبل،  الخيارات 
يف  يتضمن  إذن  فهو   . اإلدارة  مجلس  وقيادة  املوظفني  تعزيز 
رسالة  نجاح  لدعم  الالزمة  األساسية  األنشطة  جوهره جميع 
التخطيط  نماذج  أن  كما  الوقت.   بمرور  وقادتها  املنظمة 
وتوجهاتها  املؤسسات  باختالف  تختلف  القيادي  للتعاقب 
  )2017( البواردي  ويلخصها  اإلدارية،  وهياكلها  االسرتاتيجية 

يف أربعة نماذج هي:

نمـوذج تعاقـب القيـادات املقرتح من »فريدمان«  والذي . 1
للتعاقـب  التخطيـط  عالقـة  فـي  البحـث  علـى  يـركز 
مسـتمرة  عمليـة  تعـد  وأنهـا  املنظمـات  أداء  علـى 

وليست فقط إلحالل شخص واحد.

مـن . 2 املقـدم  مسـارات  ثالثـة  علـى  القيـادات  نمـوذج 
ثالثـة  تكامـل  علـى  يعمـل  والذي  »كور«  و  »بننج« 
عناصـر مـن تطويــر القيـادات هـي: مسـارات يقـوم 
املكلـف  النشـاط  مـن  واحـد  وقـت  فـي  القائـد  بهـا 

العاديـة،  أداء مهامـه  بـه ملـدة معيـنة ويمكنـه معهـا 
ومسـار  التجاريـة  املشـكالت  لحـل  التجـاري  واملسـار 
واملجموعـات  األفـراد  قيـادة  مـن  لتمكيــنهم  القيـادة 
واملنظمـة بشـكل أكثــر فعاليـة، واملسار التشخــييص 
لالسـتفادة مـن الشـخصية واملهـارات والقيـم وامليـول 

والصفـات الشـخصية. 

مـن . 3 املقتــرح  املتــنافسة  املواهـب  مجموعـة  نمـوذج 
قبـل »بيهام« وآخرون، حيث يــركز هـذا األسـلوب علـى 
األداء  ذوي  من  املرشحـيــن  مـن  مجموعـة  تطويــر 
شخصيــن  أو  شـخص  عىل  الرتكيز  من  بـدال  العالـي 
فـي  قيـادات  ليكونـوا  القيـادات  مـن  موقـع  لـكل 
مواقـع مختلفـة بشـكل عـام. ويــركز النمـوذج علـى 
خالل  مـن  املجموعـة  ألعضـاء  املتسـارع  التطويــر 
أفضـل  وتحديـد  الوظائـف  ومهـام  واجبـات  تحديـد 
تحـت  والتدريـب  التوجــيه  مثـل  الكتسـابها،  اآلليـات 
تطويــرية  أنشـطة  واسـتخدام  متخصـص  إشـراف 
الجامعـات  تقدمهـا  التــي  البــرامج  مثـل  خاصـة 
للقيـادات، ومحاضـرات وورش تطبــيقية تقـدم داخـل 

املنظمـة. 

والذي . 4 »روثويل«  قدمه  الـذي  السبعة  الخطوات  نمـوذج 
صنـاع  التــزام  هـي  خطـوات  سـبع  علـى  اشـتمل 
وبـناء  التعاقب  وتخطيط  إدارة  بنظـام  القيـادات 
العاملني  أداء  وتقيـيم  الحايل،  العمل  وتقيـيم  البـرنامج، 
املحتمليـن  األفراد  وتقيـيم  املستقبيل،   العمل  وتقيـيم   ،
للمستقبل، وسد الفجوة فـي التطويـر، وتقيـيم بـرنامج 

التخطيـط للتعاقـب )البواردي، 2017 ص 198( .

إذن فالتعاقب القيادي ال يقترص عىل شغل الوظائف القيادية 
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إعـداد  إىل  أيضا  يهدف  بل  وحسب،  شغورها  حني  والحرجة 
التدريب والتأهيل  األفـراد ألدوار مسـتقبلية قيادية من خالل 
وبناء الجدارات للكفاءات واملواهب من الصف الثاني من الكوادر 
العاملني  من  األخرى  واملواهب  والكفاءات  باملنظمة  اإلدارية 
القيادي  التعاقب  برامج  أن  عىل  التأكيد  من  بد  وال  باملنظمة. 
ليست كاملرشوعات والربامج األخرى التي تبدأ وتنتهي، بل هي 
من  أصيل  مكون  باعتباره  املنظمة  استمرار  مع  يستمر  شأن 
مكونات اسرتاتيجيتها وعامل رضوري من عوامل استقرارها 

ونموها.

وبصفة عامة يمكن تحديد ثالثة مهام أساسية لعملية التعاقب 
القيادي :

اإلدارية . 1 والوظائف  الرئيسية  القيادة  استمرارية  ضمان 
الحرجة دون انقطاع يف حالة الغياب املؤقت أو غري املخطط 

له.

األفراد . 2 وتطوير  وتوظيف  لتحديد  مستمرة  ممارسة 
باملهارات الالزمة للقيام بمهام تحقيق رسالة املؤسسة.

تحديد األهداف املرجوة و املهارات املطلوبة أثناء بناء قدرة . 3
بعد  عليها  للحفاظ  الالزمة  والعمليات  القيادة  املنظمة 

انتهاء فرتة القيادة التنفيذية الحالية.

بني  اإلدارية  الكفاءات  انتقال  حركة  استمرار  من  الرغم  وعىل 
لديها  املؤسسات  من  ضئيلة  نسبة  أن  إال  املؤسسات  مختلف 
خطط يعتد بها للتعاقب القيادي، فمن املمكن أن يؤثر انتقال 
الرئيس التنفيذي للمنظمة عىل االستقرار املايل للمنظمة وعىل 
كل  ويف  املوظفني.  مشاركة  ومستويات  االسرتاتيجي  التوجه 
التنظيمية  الرئيسية لالستدامة  املكونات  األحوال فهناك بعض 
استعداًدا  أكثر  تكون  حتى  املنظمة  يف  توافرها  ينبغي  التي 

لالنتقال القيادي، تتضمن ما ييل:

وجود خطة إسرتاتيجية تتضمن أهدافاً لتنمية املواهب  	
القيادية.

يقوم مجلس اإلدارة بتقييم املدير التنفيذي سنويًا 	

السنوي  	 الذاتي  التقييم  بناًء عىل   ، اإلدارة  يقوم مجلس 
، بأداء وظائف الحوكمة الرئيسية بشكل ُمرٍض، والتي 
 ، والرقابة  التنفيذي  والدعم   ، املالية  الرقابة  تتضمن 

وتطوير السياسات والتخطيط االسرتاتيجي.

تمثل اإلدارة العليا فريقا عايل األداء. 	

إدارة  يف عالقات  	 أو عضو مجلس  آخر  يشارك شخص 
املانحة  الجهات  مثل   ( مهمة  جهات  مع  خارجية 
املدير  بها  يحتفظ  املجتمع(  وقادة  واملمولني  الرئيسية 

التنفيذي.

	  3 عن  يقل  ال  تشغييل  مال  برأس  مايل  احتياطي  يوجد 
أشهر.

توجد أنظمة مالية قوية. 	

للموظفني  	 الرئيسية  لألنشطة  مكتوب  توثيق  يوجد 
الرئيسيني، ويمكن لشخص آخر أداء واجباتهم يف حاالت 

الطوارئ.

يف  املقابالت  عينة  لدى  القيادي  التعاقب  مفهوم  وتضمن 
املدروسة  املجهودات  شملت  مختلفة  جوانب  زمزم  جمعية 
لضمان استدامة العمل يف الوظائف القيادية والحرجة املحتمل 
فقدانها ملختلف األسباب مثل التقاعد أو الترسب أو ترك العمل 
أن  إىل  العينة  أفراد  أشار  كما  األسباب.  القيادي ألي سبب من 
ينفذ  الذي  املؤسيس  التميز  سمات  أحد  يمثل  القيادي  التعاقب 
والجدارات  املهارات  وتحديد  تحليل  عىل  تقوم  منهجية  وفق 
وتدعم تحويل الرؤى واألفكار إىل أداء تنفيذي وإنجازات تخدم 
بناء  املفهوم  يتضمن  كما  الجمعية  رؤية  وتحقق  املجتمع 
الثاني من داخل الجمعية لتقليل  القيادات من الصف  وتطوير 
املعرفة  نقل  القيادية من خالل  للكوادر  الخارجي  االستقطاب 
تراكم  يتم  حتى  واستبقائها،  وتمكينها  املتوفرة  للكفاءات 

الخربات واملعرفة.
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منهجية جمعية 
زمزم في التعاقب 

القيادي

2
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تم تأسيس جمعيــة زمــزم للخدمــات الصحيــة التطوعية 
الخريية فــي ربيع الثاني من عام 1426 هــ  املوافق لشهر 
الجمعية  وتمارس  املكرمــة،  مكــة  2005بمنطقــة  مايو 
تتضمن  والتي  الصحية  الخدمات  مجال  يف  األنشطة  مختلف 
القوافــل  وبرنامــج  الصحيــة  التوعيــة  برنامــج 
الطبيــة ومشــروع رؤيــة وعيادة الحج. وهناك  والجوالت 
األمومــة  وبرنامــج  الخيــري  العالج  برنامــج  أيضاً 
والطفولـة وبرنامـج الصيدليـة الخرييـة وبرنامـج األجهـزة 
ويبلغ  املرضــى.  زيــارة  وبرنامــج  الطبيـة  واملسـتلزمات 
الشامل  التقرير  إحصائيات  حسب  بالجمعية  العاملني  عدد 
للعام 2020 ما يزيد عن )222( موظفاً ما بني رسمي ومتعاون 
املكـرمـة  بمكة  الخمسة  فروعها  يف  يعملون  تشغيل  وعقود 
البيت وفرع جبل عمر،  أبراج  والـطائـف والـقـنـفـذة وفرع 
إضافة إىل )30( مكتبا تعريفيا تنترش يف املدن الرئيسية لفروع 

الجمعية. 

القائم  املؤسيس  بالعمل  زمزم  جمعية  اهتمت  تأسيسها  ومنذ 
عىل التميز والجودة واألداء االسرتاتيجي. 

وقد حققت جمعية زمزم الكثري من اإلنجازات عرب مسريتها منذ 
تأسيسها يف عام 1426هـ، بدءاً من فوزها عام 1434 بالنسخة 
األوىل من جائزة السبيعي للتميز يف العمل الخريي )جائزة التميز 
يف العمل الخريي حاليا( كأول جمعية تفوز بها ضمن القطاع 
العـام  فـي  حصلـت  و  الكبرية.  الجمعيات  فئة  من  اإلغاثي 
امللـك  )جائـزة  للجودة  الوطنيـة  الجائـزة  علـى  1440هــ 
عبـد العزيـز للجـودة( كأول جمعيـة خرييـة تحصـل عليهـا، 
أربعــة  بالتميــز“  معروفــون   ” شــهادة  عىل  وحصلت 
 .)EFQM( للجــودة  األوروبيــة  املؤسســة  مــن  نجــوم 
وقد بلغ عدد املتعاملني مع الجمعية منذ تأسيسها وحتى نهاية 

عام 2020 أكثر من ) 600.000( من املستفيدين.

االسرتاتيجي  العمل  مفهوم  زمزم  جمعية  رسخت  وقد   
تجاه  ريادي  التزام  ذات  ورسالة  اسرتاتيجية  رؤية  بناء  عرب 
التي  القيم  من  وبمنظومة  املعنية  واألطراف  املستفيدين 
للجمعية  االسرتاتيجي  األداء  يستند  حيث  الكيان،  بهذا  ترتقي 
والـمـلـهـم  والـمـرجـعـي  الرائـد  »النـمـوذج  رؤيتها  عىل 
واملتكامل«،  املستدام  الخريي  العمل  وقيادة  صـنـاعـة  فـي 
صحـة  يعـزز  خيـري  صحـي  مجتمعـي  كيـان   « ورسالتها 

مسـتهدفيه مـن خالل تقديـم خدمـات نوعيـة وفقا ألولوية 
التي تميز شخصيتها  القيم  بناء عىل منظومة من  االحتياج«، 
وجوهرها واملتمثلة يف االهتمام واالبتكار والتمكني واملسئولية 

والتعاون. 

منظومة  عرب  االسرتاتيجي  توجهها  الجمعية  بنت  وقد 
عام  إىل  وصوال  م   2016 عام  منذ  املعالم  واضحة  اسرتاتيجية 
2030 لتحقق مستوى النموذج امللهم تتكون من ثالث مراحل: 

واالنطالق  	 القواعد  تضمنت  التي  املرحلة  األوىل:  املرحلة 
ثالث  عىل  املرحلة  هذه  يف  الرتكيز  ويتم   ،)  2020-2016(

اسرتاتيجيات وهي: 

تمتني البناء املؤسيس واستخدام تقنية تنظيم العمل . 1
املؤسيس الخالق.

وقرى . 2 جميع  يف  أفقيا  الحالية  الخدمات  انتشار 
منطقة مكة املكرمة. 

الخدمات . 3 يف  العمودي  للتعمق  الشامل  التجهيز 
والفعاليات يف منطقة مكة املكرمة. 

املرحلة الثانية: مرحلة التمكن والتوسع )2025-2021(،  	
ويتم الرتكيز يف هذه املرحلة عىل ثالث اسرتاتيجيات وهي:  

استكمال االنتشار األفقي للخدمات . 1

التعمق العمودي يف الخدمات. . 2

تفعيل االستثمار املحقق لالستدامة. . 3

من  	 تمتد  والتي  امللهم:  النموذج  مرحلة  الثالثة:  املرحلة 
الصحي ومواكبة  الخريي  للقطاع  )2026-2030( ملهمة 
الرتكيز  وسيكون  والدولية.  واإلقليمية  املحلية  للرؤية 

منصبا يف هذه املرحلة عىل ثالث اسرتاتيجيات وهي:

االنتشار يف أعماق الخدمات والفعاليات. . 1

تحقيق االنتشار الشامل للخدمات والفعاليات. . 2

املستوى . 3 والفعاليات عىل  الخدمات  تقديم  يف  التألق 
القاري والعاملي.

للتعاقب  منهجية  الصحية  للخدمات  زمزم  جمعية  وضعت 
الوظيفي يف إطار خطتها االسرتاتيجية 2021 - 2025، عرفت 
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فيها منهجية التعاقب الوظيفي بأنها منهجية تختص بضمان 
القيادية والحرجة واملحافظة عىل  الوظائف  العمل يف  استمرار 
راس املال املعريف وتطويره وتشجيع التقدم الفردي لسد الوظائف 
الجمعية  اسرتاتيجية  املنهجية  وتدعم  والحرجة.  القيادية 
متعلمة  منظمة  اىل  والتحول  املؤسيس  البناء  تمتني  خالل  من 
وملهمة يوافق رؤيتها كـنـمـوذج رائـد مـرجـعـي ومـلـهـم 
واملتكامل،  املستدام  الخريي  العمل  وقيادة  صـنـاعـة  فـي 

باالرتباط والتكامل مع املنهجيات األخرى ذات الصلة بالجمعية 
مثل منهجية تطوير العاملني ومنهجية سياسة املوارد البرشية. 
والحرجة  القيادية  الوظائف  املنهجية  تطبيق  نطاق  ويشمل 

وتتم مراجعتها سنوياً للمتابعة والتحسني.

ويتم تطبيق املنهجية خالل سبع خطوات عىل النحو التايل:

حـصــر الوظائـف الحرجـة فـي الجمعيـة . 1
والتواريـخ املتوقعـة لشـغورهــا. 

تحديــد جــدارات الوظائــف الحرجــة . 2
بالرجــوع إلــى األوصــاف الوظيفيــة 

للوظائـف الحرجـة والتأكـد مـن أن األوصـاف 

الوظيفيـة محدثـة.

تحديد األسماء املرشحة لكل وظيفة من الوظائف. 3

تحديــد الفجــوة لــدى املرشــحني بيــن . 4
الجــدارات املطلوبــة والجــدارات لــدى 

املرشــح.

بناء خطة تطويرية خاصة باملرشحني.. 5

وصف نطاق/
مجال التطبيق

منهجية تختص بضمان استمرار العمل يف الوظائف القيادية والحرجة واملحافظة عىل رأس املال 
املعريف وتطويره وتشجيع التقدم الفردي

الغرض من 
املنهجية

سد الوظائف القيادية والحرجة

سالمة املنهجية 
وتكاملها

احتياجات املعنيني ذوي 
الصلة

إدارات الجمعية

حاجة إدارت الجمعية إلجراء التحسينات . 1
املستمرة يف عملياتها الداخلية.

الوصول إىل تحقيق أعىل مستوى من . 2
الكفاءة والفاعلية

تدعيم االسرتاتيجية
تمتني البناء املؤسيس. 1
التحول اىل منظمة متعلمة وملهمة. 2

االرتباط بمنهجيات
أخرى ذات الصلة

منهجية تطوير العاملني. 1
سياسة الثروة البرشية. 2

تطبيق املنهجية

الوظائف القيادية والحرجةنطاق/مجال التطبيق

سنويةدورية التطبيق

موظفي الجمعيةالفئة املستهدفة

املراجعة 
والتحسني

سنويةدورية مراجعة املنهجية
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متابعة تنفيذ خطة تطويرية خاصة باملرشحني.. 6

شــغل الوظائــف القياديــة والحرجــة . 7
باملرشــحني املؤهليــن حــال وجــود شاغر.

ولدى سؤال اإلداريني بالجمعية املمثلني يف عينة املقابالت 
عن املستويات الوظيفية التي ينبغي أن يتم فيها التعاقب 

القيادي أشار غالبيتهم إىل أنه يتم حسب االحتياج وعىل جميع 
املستويات بالجمعية ليشمل اإلدارة العليا ورؤساء األقسام 

ومجلس اإلدارة، مع الرتكيز عىل الوظائف الحرجة مثل رؤساء 
األقسام ومدراء اإلدارات نظرا لطبيعة وظائفهم التنفيذية التي 

تشكل العائق األكرب لألداء يف حالة شغورها. 

كما تمت اإلشارة إىل رضورة أن يكون املستوى الثاني للمواقع 
الحرجة - مثل اإلدارة املالية أو إدارة التميز أو إدارة الربامج – 

جاهزاً. وأشار البعض إىل قطاعات مجملة ليشملها التعاقب 
القيادي دون تخصيص وظائف قيادية بعينها فيها، مثل إدارة 
املوارد البرشية، والقطاع الصحي، تقنية املعلومات، واألبحاث 

والدراسات، وقطاع التسويق. ورأى البعض أن يتم التعاقب 
القيادي يف اإلدارة العليا كل ثمانية أعوام، وملديري اإلدارات كل 

أربعة أعوام، ولرؤساء األقسام كل ثالثة أعوام.

وقد وضعت الجمعية آلية دقيقة لتقييم وتحسني هذه املنهجية 
لضمان استمرار األعمال يف الوظائف القيادية والحرجة. وتم 

تحديد مؤرشات قياس النتائج املراد تحقيقها منها يف عدد 
املوظفني الجاهزين لشغل هذه الوظائف. وتقوم آلية تقييم 

وتحسني املنهجية عىل ثالثة محاور هي:

أ/ القياس: تحديد النتيجة املراد الوصول لها وتحديد 
املؤرشات و تحديد املستهدفات و مقارنة املتحقق 

باملستهدف.

ب/ التعلم واإلبداع: تحليل النتائج واستخالص الدروس 
املستفادة، والخروج بأفكار تمثل حلوال وخيارات 

لتحسني النتائج.

 ج/ التحسني واالبتكار: تقييم التحسينات وترتيب 
أولويات الحلول والخيارات ووضع خطة 

التحسـيـن، وتـنـفـيـذها . 

تقييم التحسينات 
وترتيب أولويات الحلول 
والخيارات،ووضع خطة 
التحسـيـن، وتـنـفـيـذ 

الـتـحـسـينـات. 

تحليل النتائج 
واستخالص الدروس 
املستفادة، والخروج 
بأفكار تمثل حلوال 
وخيارات لتحسني 

النتائج.

تحديد النتيجة املراد 
الوصول لها وتحديد 
املؤرشات و تحديد 

املستهدفات و مقارنة 
املتحقق باملستهدف.

أ

القياس

ب

التعلم واإلبداع

ج

التحسني واالبتكار
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وقياس  وتطبيق  ببناء  بالجمعية  البرشية  الثروة  إدارة  وتقوم 
واألوصاف  التنظيمي  الهيكل  عىل  استناداً  املنهجية  وتحديث 
الوظيفية املعتمدة لديها  حيث يقوم مدير إدارة املوارد البرشية 
ببناء  البرشية  واملوارد  املالية  للشؤون  العام  املدير  ومساعد 
يتم  ثم  وتطبيقها،  واعتمادها  ومتابعتها  ومراجعتها  املنهجية 
نتائج وتقارير  املنهجية واستخراج  نتائج قياس تطبيق  جمع 
القياس ، ثم تحديث املنهجية بتنفيذ املراجعة الدورية للمنهجية 
 . املحدثة  النسخة  واعتماد  ومراجعة  املحدثة  النسخة  واصدار 
البرشية ومساعد  املوارد  إدارة  املهام كل من مدير  ويتوىل هذه 
املدير العام للشؤون املالية واملوارد البرشية ورئيس قسم املوارد 

البرشية.

تجربة الجمعية يف بناء الصف الثاني:

واضحاً  مساراً  زمزم  لجمعية  االسرتاتيجية  الخارطة  تضمنت 
من  وذلك  البرشية،  الكفاءات  واستقطاب  الثاني  الصف  لبناء 
املجال  يف  املؤسيس  البناء  »تمتني  االسرتاتيجي  الهدف  خالل 
التقني واإلداري« ويتكون مسار زمزم يف بناء الصف الثاني من 

العمليات التالية:

املتخصصة يف . 1 اآلليات واملنهجيات والسياسات  بناء 
بناء الصف الثاني.

تطبيق املقاييس العاملية املعتمدة يف املجال الشخيص . 2
واملهني والنمط والقيادة.

تخدم . 3 التي  والتأهيلية  التطويرية  الربامج  تحديد 
إعداد وبناء الصف الثاني.

املهارات . 4 املشاركني  إكساب  عىل  الربامج  أثر  قياس 
والجدارات املطلوبة.

التدريب العميل عىل رأس العمل.. 5

التسكني يف املنصب القيادي الجديد.. 6

أما املمارسات لبناء الصف الثاني فتتم عىل املستويني الداخيل 
والخارجي عىل النحو التايل:

)أ( املمارسات الداخلية:

واملهارات . 1 والجدارات  والرغبات  السلوكيات  تحليل 
تلك  من  لتمكينهم  الجمعية  ملنسوبي  الوظيفية 
عىل  ذلك  عىل  املرتتبة  اإليجابيات  وعكس  املهارات 

األداء.

املشاركة يف صنع القرار : حيث تشكل جمعية زمزم . 2
لجاناً فنية متخصصة دائمة ومؤقتة ملتابعة أعمالها 
يف  تضم  واملتغريات  املستجدات  ومواكبة  الدورية 
الصفوف  ومنسوبي  التنفيذية  القيادات  عضويتها 

األمامية، بما يدعم ويخدم صنع القرار.

إدارة ملتقى القيادات الشهري. 3

أكاديمية . 4 وهي  الرقمي:  للتدريب  زمزم  أكاديمية 
رقمية لتنظيم عمليات التدريب وتفعيله عرب منصة 
عام  أطلقت  زمزم  منسوبي  لجميع  متاحة  رقمية 
ورش  و)9(  تنفيذياً  برنامجاً   )17( ونفذت   2019

عمل و)22( حقيبة رقمية.

بناء املسارات املهنية للموظفني.. 5

موظف الظل.. 6

)ب( املمارسات الخارجية:

تنفيذ برنامج بناء القيادات.. 1

عىل . 2 للحصول  األكاديمي  التطوير  برامج  تنفيذ 
شهادة علمية أكاديمية تؤهل املنتسب لتقلد منصب 
قيادي يف املنظمات غري الربحية إلعداد قيادات الصف 

الثاني.

يف . 3 املساهمة  إىل  يهدف  الذي  »ربان«  برنامج  تنفيذ 
تأهيل قيادات شابة للقطاع الثالث يف اململكة ضمن 
مبادرات مؤسسة سالم بن محفوظ الخريية لتأهيل 
ويتضمن  شهراً.   )20( ومدته  الشابة  القيادات 
وتوجيههم  املشاركني  قدرات  استكشاف  الربنامج 
للربامج األنسب لهم عرب اختبارات ودورات وورش 
عمل، وتدريبهم عىل جدارات الوعي باآلخرين وطرق 
التحفيز والتعامل، وتمتني مهاراتهم واطالعهم عىل 
التطبيق  ويتم  العاملية.  والتجارب  املمارسات  أفضل 
من خالل إحدى املنظمات أو املشاريع غري الربحية 
يف اململكة ملدة عام بحيث تتضمن جلسات استشارية 

وحوارية وتدريباً عىل رأس العمل.

الجمعية . 4 وامللتقيات: تحرص  املؤتمرات  املشاركة يف 
وامللتقيات  املؤتمرات  يف  منسوبيها  مشاركة  عىل 
العلمية املتخصصة، سواء بتقديم األوراق العلمية أو 
بالحضور، ملا لهذه املشاركات من أهمية يف اكتسابهم 
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ملهارات قيادية مهمة. وتوضح اإلحصائيات املتوفرة 
وتطوير  ممكنات  برامج  أكثر  أن  الجمعية  لدى 
فيها  شارك  التي  الثاني  الصف  قيادات  قدرات 
  ،)%88.9( العمل  ورش  تضمنت  الجمعية  منسوبو 
واملؤتمرات وامللتقيات  )51.3%( وااللتحاق بالربامج 
املهنية التطويرية املعتمد ة )51.3%( و املشاركة يف 
مجموعات  هناك  وكانت   .)%28.2( الدورات  تقديم 
إكمال  من  تمكنوا  الثاني  الصف  قيادات  من  أخرى 
األكاديمية  والدبلومات  الجامعية  دراساتهم 
ما  نسبهم  تراوحت  العربية  اللغة  وبرامج  املعتمدة 
بني )16.2%( و )5.1%( من املستفيدين من برامج 
ممكنات وتطوير قدرات قيادات الصف الثاني التي 
التوزيع  جاء  وقد  الجمعية.  منسوبو  فيها  شارك 
الشكل  يف  موضح  هو  كما  الربامج  لهذه  النسبي 

أدناه:

 مرشوع تطوير القيادات ) تحدي القيادة( يف العام . 5
2017 وتم تطبيقه من خالل رشكة متخصصة عىل 
22 من قيادات زمزم يف اإلدارة الوسطى، وتم وضع 

خطة تطوير لكل قائد بمشاركته شخصيا.

والشخصية . 6 املهنية  القدرات  استكشاف  مرشوع 
من خالل )مقياس بريكمان( والذي تم تطبيقه بدء 

من العام 2019 عىل 37 موظفا من شباب وشابات 
رسم  ثم  زمزم  يف  بالتوظيف  العهد  حديثي  زمزم 
املسار املهني لكل منهم بتوجيه من مستشار داخيل 

يف زمزم.

ومن خالل استطالع رأي لقيادات الصف الثاني يف زمزم اتضح 
تطويرهم  تم  زمزم  يف  الثاني  الصف  قيادات  من   )%34.2( أن 
وتأهيلهم خالل 4 - 6 سنوات ليصبحوا قيادات للصف الثاني، 
ووصف )67%( من قيادات الصف الثاني الذين أمضوا أكثر من 
أنها لعبت دوراً كبرياً يف تطوير قدراتهم  ثالث سنوات يف زمزم 

العلمية واملهنية فيها.

ويتضح مما سبق أن النجاح يف التخطيط للتعاقب يتطلب عدم 
بل  فحسب،  القيادات  قائمة  لتحديث  آلية  كعملية  إليه  النظر 
متالزمتني  لعمليتني  مسارين  ذات  كعملية  معه  التعامل  يجب 
طويلة  عملية  إلنشاء  القيادة   وتطوير  التعاقب  تخطيط  هما 
األجل إلدارة قائمة املواهب املتوفرة لديهم للحصول عىل املهارات 

املناسبة يف املكان املناسب.

وكما يتضح من تجربة زمزم فمن الرضوري أن تكون نظاًما 
قائمة  مجرد  وليس   ، التنموية  األنشطة  نحو  موجًها  مرنًا 
صارمة من املوظفني ذوي اإلمكانات العالية مللء ما يحدث من 
التعاقب  تخطيط  بني  ما  الجمع  خالل  من  ذلك  ويتم  فراغات. 
وتطوير القيادة إذ يؤدي ذلك إىل الحصول عىل املهارات املطلوبة 
تعليمي  لنظام  التأسيس  إىل  إضافة  العليا  اإلدارية  للمناصب 
تلك  تطوير  عىل  املديرين  يساعد  أن  يمكن  املعرفة،  وإدارة 

املهارات. 

تستجيب  عندما  إال  فعالة  التعاقب  إدارة  أنظمة  تكون  وال 
سهلة  والعمليات  األدوات  تكون  وعندما  املنظمة  الحتياجات 
خالل  وخاصة  وحديثة،  موثوقة  معلومات  وتوفر  االستخدام 
تكون  أن  املرجح  من  حيث  الجديد  النظام  من  األوىل  السنوات 
مسؤولو  يكون  أن  يجب  لذلك  القصور.  أوجه  بعض  هناك 
املوارد البرشية واملوظفون منفتحني عىل التحسينات املستمرة 
يف  املطلوبة  الوظائف  عىل  والحصول  النظام  استخدام  لتطوير 

وقت الحاجة إليها. 34+20+20+15+11+M
%20

 االلتحاق بالربامج املهنية 
التطويرية املعتمدة

%20
 املؤتمرات وامللتقيات

 %34
ورش العمل

%11
 املشاركة يف تقييم 

الدرات

%15
 إكمال الدراسات 
الجامعية والعليا 

واللغة
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لماذا التعاقب 
القيادي للمنظمات 

الخيرية؟

3
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املبذولة  والجهود  برنامجه  وإدارة  التعاقب  تخطيط  يمثل 
الرئيسية  املناصب  يف  القيادة  الستمرارية  األول  الضمان  فيه 
للمستقبل  وتنميته  واملعريف  الفكري  املال  برأس  واالحتفاظ 
األجل  طويلة  التعاقب  خطة  وتضمن  األفراد.  تقدم  ولتشجيع 
من  والتأكد  وتأهيلهم  إعدادهم  تم  موظفني  وجود  للمنظمة 
يساعد  أن  ويمكن  الرئيسية.  اإلدارة  أدوار  لتويل  كفاءاتهم 
القدرات  ذوي  املوظفني  تحديد  يف  القيادي  التعاقب  تخطيط 
واملهارات الفريدة التي يمكن أن تمكنهم من االرتقاء إىل مناصب 
تنفيذية أعىل، كما يمكن أن تساعد أيًضا يف تحديد نقاط ضعف 
املوظفني ووضع برامج التدريب املناسبة التي يمكن أن تساعد 
إىل  الدراسات  العديد من  أدائهم وتأهيلهم. وأشارت  يف تحسني 
مزايا التخطيط  لتعاقب القيادات يف املنظمات املختلفة – ربحية 

وغري ربحية - جاء من بينها ما ييل:

فـي  وبقائهـم  بـاألداء  العامليــن  والتـزام  والء  تحقيـق   -
املنظمـة.

- االسـتخدام األمثـل للمـوارد إلنجـاز أهـداف املنظمـة علـى 
املدى القصيـر والطويـل.

- تقيـيم وظائـف املنظمـة ونتائـج األداء.

- التغلـب علـى الصعوبـات املتزايدة فـي التعييـن الخارجـي 
للموظفيــن. 

القيادات  يف  املتوقعـة  الفجـوة  لسـد  البديـل  توفيــر   -
والوظائف الحساسة.

- استمرار القيادات واملشاركة يف املعرفة.

املنظمـة  بفقـدان  تـرتبط  التـي  املاليـة  التكاليف  تقليل   -
ملعـارف مهمـة.

داخل  من  العاملني  عىل  التعاقب  خطط  تركز  أن  ويفضل 
املنظمة إلملامهم التام بعملياتها مما يمكنهم أكثر من غريهم 
من االطالع بأدوار تنفيذية محددة . كما أن تخطيط املرشحني 
والبدالء من داخل املنظمة يقلل من تكاليف التوظيف من خارج 
جنبًا  املوظف  يعمل  أن  األفضل  من   ، ذلك  عىل  عالوة  املنظمة. 
أن تفقد  التقاعد قبل  تنفيذي عىل وشك  إىل جنب مع مسؤول 

املنظمة تلك املعرفة.

ويمكن للمنظمة الخريية تحديد فجوات الكفاءة بني موظفيها 

بفجوة  ويقصد  االسرتاتيجي.  التعاقب  تخطيط  خالل  من 
للموظفني  الحايل  الكفاءة  مستوى  بني  التمييز  الكفاءة  
عن  ناتجة  الفجوات  تكون  وقد  املطلوب.  الكفاءة  ومستوى 
نقص املوظفني ذوي املهارات املطلوبة، أو االحتياجات الحالية 
قد  التي  الرئيسية  الكفاءات  أو  الرئيسية،  التنفيذية  للمناصب 
املنظمة يف  الثغرات  تكون مطلوبة يف املستقبل. وستوجه هذه 
هيكلة برامج التدريب أو إدارة املواهب للتأكد من أن املوظفني 
وربما  لوظائفهم.  متميز  ألداء  املطلوبة  باملهارات  مجهزين 
عضو  خروج  مع  كبرية  وصعوبات  تحديات  املنظمة  تواجه 
البديل املناسب الذي يمكنه  إذا لم تجد  رئييس يف إدارتها العليا 

أداء املهام بشكل أفضل من املوظف السابق. 

ويرى اإلداريون بجمعية زمزم الذين أجريت معهم املقابالت، أن 
الفاعليني وتحقيق  القادة  القيادي يضمن استمرارية  التعاقب 
الخاصة  بالظروف  التأثر  دون  الجمعيات  قيادة  يف  االستقرار 
املتميزة  القيادات  إىل محدودية  العينة  أفراد  لألفراد. كما يشري 
عموم  يف  العام  الطلب  حجم  إىل  نسبة  الخريية  بالجمعيات 
القيادي  للتعاقب  املحكمة  الخطط  رسم  يتطلب  مما  اململكة، 
النقص  سد  عينيها  نصب  تضع  اسرتاتيجية  رؤى  عىل  القائم 
الحايل يف الكفاءات القيادية، ومواجهة االحتياج املستقبيل الذي 

ينشأ من مختلف العوامل املتوقعة وغري املتوقعة. 

ومن أبرز مربرات التعاقب القيادي يف اململكة والتي وردت بقوة 
من خالل املقابالت الهاتفية أن التعاقب القيادي يحقق كفاءة 
اإلنفاق يف هذا املجال حيث أن الصقل الداخيل والتطوير للكوادر 
املتوفرة بالجمعيات أوفر من االستقطاب الخارجي، كما يحقق 
الجاهزية عند الحاجة والحفاظ عىل رأس املال الفكري واملعريف 
الخاص بالجمعيات، وتطوير ورفع قدرات  املوظفني املرشحني 
توفرها  التي  الحوافز  تسهم  كما  قيادية.  لوظائف  لالنتقال 
عملية التعاقب القيادي ومتطلباتها للعاملني من تدريب وتوفري 
الذي  الخريي  القطاع  زيادة جاذبية  القدرات يف  لفرص تطوير 
بالقطاعني  مقارنة  املتميزة  للكفاءات  الجاذبية  إىل  يفتقر 

الحكومي والخاص.

يف  الخريية  بالجمعيات  القيادي  للتعاقب  املربرات  بني  ومن 
الوصول ألعىل مستوى  الدراسة  والتي وردت يف سياق  اململكة 
من الكفاءة والفاعلية لنمو الجمعية عىل املدى الطويل وتطوير 
قيادية  لوظائف  لالنتقال  املرشحني  املوظفني  قدرات  ورفع 
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والجاهزية عند الحاجة وتوثيق املمارسات والخربات واملحافظة 
عينة  أفراد  أشار  وقد  الجمعيات.  ومكتسبات  حقوق  عىل 
النشطة  اإلدارية  للقيادات  يحصل  الذي  الفقد  أن  إىل  املقابالت 
نشاط  عىل  كبري  بشكل  يؤثر  األسباب  ملختلف  بالجمعيات 
البديل  يوفر  القيادي  التعاقب  وأن  الخريية  الجمعيات  وفعالية 
الجاهز عند الحاجة بشكل فوري يف الوقت والزمان املناسب أو 
غري املتوقع، حيث أن الجمعيات كغريها من املؤسسات اإلدارية 
يكونوا  قد  محددين  أشخاص  وفهم  فكر  عىل  قائمة  تكون  قد 
مؤسسني لها وبفقدهم يتأثر النشاط بشكل كيل أو جزئي، مما 
االستقرار  لتحقيق  الفاعليني  القادة  استدامة  ضمان  يتطلب 
من  العديد  وهناك  أيضاً،  الخربات  ولرتاكم  الجمعيات  قيادة  يف 
التي  الخريية  باملنظمات  القيادي  للتعاقب  األخرى  املربرات 

كشفت عنها الدراسة من بينها ما ييل:

استقطاب املهارات اإلدارية املتميزة لتنمية املوارد البرشية  	
بطريقة علمية وابداعية. 

وضمان  	 املؤسيس  العمل  خالل  من  اإلنجازات  تحقيق 
استمرارية النهج القيادي املبني عىل اسرتاتيجية الجمعية.

استدامة  	 لتضمن  جديدة  دماء  بتجديد  املنظمات  نجاح 
املنظمة.

القياديني  	 األشخاص  لدى  املرتاكمة  الخربات  تبادل 
واستثمارها بشكل يخدم تطوير العمل الخريي. 

االحتياج  	 مع  يتزامن  بشكل  واملهارات  الجدارات  استثمار 
للقيادات. 

املجال  	 وإتاحة  الخريي  العمل  قيادات  بني  الفرص  تكافؤ 
للنمو املعريف.

من  	 مزيد  لبذل  الطاقات  وتسخري  املتجددة  الرؤى  مواكبة 
الجهود املحققة لالنسجام داخل فريق العمل.

االستدامة  	 لضمان  للقيادات  الوظيفي  االستقرار  تحقيق 
اإلدارية واملالية.

الحالية  	 احتياجاتها  تقييم  عىل  الجمعيات  مساعدة 
يتعلق  فيما  األولويات  وترتيب  القادة  من  واملستقبلية 
بشكل  ينعكس  ما  والتطويرية  التدريبية  باالحتياجات 

إيجابي وفعال عىل التخطيط الوظيفي.
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متطلبات 
التعاقب 

القيادي

4
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برزت أهم مقومات التعاقب القيادي الناجح من خالل مقابالت 
إداريي الجمعية يف نقاط عديدة اتفق عليها أفراد عينة املقابالت، 
القيادي يف زمزم كإحدى  التعاقب  إىل عملية  النظر  عىل رأسها 
القائم عىل االستثمار األمثل للخربات  التطوير املؤسيس  أدوات 
وتطويرهم  العالية  اإلمكانيات  ذوي  االفراد  وتحديد  والكوادر، 
االبتكار  سماته  أهم  ثان  صف  لصناعة  إمكانياتهم  وتسخري 
سد  عىل  وتعمل  الجمعية  رؤية  تخدم  عالية  بكفاءة  واإلبداع 
االحتياج من الوظائف القيادية امللهمة لفريق العمل واملطورة 

ألدائه. 

كما تضمنت مقومات التخطيط للتعاقب القيادي الناجح توفري 
الدعم املايل ووضع آلية تحسني فعالة يتم من خاللها تطوير هذه 
البرشية واالستثمار  للثروة  األمثل  االستثمار  املنهجية لضمان 
املستقبيل لرأس املال البرشي، وتمتع  قيادته باالبتكار واالبداع، 

وقيادة الفريق، والتفكري املنفتح.

مثل  الرضورية  االختبارات  استخدام  أيضا  املقومات  ومن   
اختبارهوالند، واختبار السمات الشخصية، والدوافع القيادية، 
العليا يف  القيادة  التحليالت الشخصية الرضورية لتويل  وبعض 
الريادي  والدعم  لألداء  املستمر  التقييم  إىل  إضافة   ، الجمعية 
لتحسني النتائج وبناء قادة العمل الخريي. وكانت هناك العديد 
العينة من أهمها ما  أفراد  التي اقرتحها  املقومات األخرى  من 

ييل:

وجود اسرتاتيجية واضحة وبناء مؤسيس متني. 	

االحتمال  	 )مصفوفة  لألولويات  وفقا  االحتياج  تحديد 
واألثر(.

استخدام التقنية يف كافة جوانب العمل. 	

شغل الوظائف بدماء وخربات جديدة والرتكيز عىل الكوادر  	
الشابة لضمان استمرارية وبقاء وتقدم املنظمة.

تطوير  	 خالل  من  الرئيسية  الوظائف  يف  القيادة  استدامة 
مع  يتناسب  بما  الحاليني  املوظفني  ومهارات  كفاءات 
عليهم  واملحافظة  مستقبالً  املطلوبة  واملهارات  الكفاءات 

لدعم سد االحتياج بفاعلية ونجاح.

توفر الكفاءة وتحمل املسؤولية واالنتماء والوالء للجمعية  	
والرغبة يف تحقيق األهداف.

تحفيز املوظفني املبدعني وتشجيع التقدم الفردي. 	

التدريب والتطوير وتوفري اإلمكانيات وبيئة العمل الجاذبة.  	

التمكني املتدرج للنهوض بالجمعية. 	
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تحديات التعاقب 
القيادي ووسائل 

التصدي لها

5
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تشري الدراسات عن التعاقـب القيـادي إىل العديد من التحديـات 
ربحـية   - اختـالف نشـاطها  املنظمـات علـى  تواجـه  التـي 
القيادي،  التعاقب  خطـط  تطبــيق  فـي   - ربحـية  غيـر  أو 
عمل  طبيعة  حسب  ألخرى  منظمة  من  حدتها  يف  متفاوتة 
املنظمة وإمكاناتها املادية والبرشية. ومن أبرز التحديات التي 
تواجه املنظمات غري الربحية والتي تناولتها تلك الدراسات ما 

ييل:

بتخطيط . 1 للقيام  املنظمة  يف  املتخصصيـن  ندرة 
التعاقب لبـناء القيادات.

ضعف التكامل بـيـن إدارة تطويـر املوارد البرشية . 2
واإلدارات األخرى لبـناء خطط تعاقب القيادات.

ضعف اهتمام اإلدارة العليا بخطط تعاقب القيادات.. 3

القيادات . 4 لتطويـر  التدريبـية  البـرامج  ضعف 
اإلدارية.

تعاقب . 5 خطط  لبـناء  مكتوبة  آلية  توافر  عدم 
القيادات اإلدارية. 

خطط . 6 لتنفيذ  املطلوبة  املالية  القدرات  ضعف 
التعاقب.

خطط . 7 لدعم  والتعييـن  االختـيار  أنظمة  ضعف 
تعاقب القيادات.

الوظيفي يف دعم خطط . 8 األداء  ضعف نظام تقيـيم 
التعاقب.

خطط . 9 مجال  يف  الناجحة  التجارب  معرفة  عدم 
تعاقب القيادات.

ولدى مناقشة هذه التحديات مع فريق جمعية زمزم اتضح أنها 
التحديات العامة للقطاع غري الربحي  تتطابق يف معظمها مع 
املشار إليها أعاله، إذ يرون أن أبرز التحديات التي تواجه جمعية 

زمزم يف تنفيذ برامج التعاقب القيادي تتلخص يف اآلتي:
ندرة الكوادر البرشية.. 1

الربامج . 2 بعض  بتخطيط  للقيام  املختصني  يف  ندرة 
التدريبية الرضورية لسد النقص يف املهارات القيادية 

لدى املرشحني بالجمعية.

فرتة . 3 خالل  الوظيفي  األداء  تقييم  نظام  يف  الضعف 
تنفيذ خطط التعاقب.

التكلفة املالية العالية للتعاقب القيادي.. 4

ضعف الربامج التدريبية النوعية لتطوير القيادات.. 5

تسارع األنظمة الترشيعية.. 6

عدم توافر آلية مكتوبة لبناء خطط تعاقب القيادات.. 7

لهذه  للتصدي  الوسائل  من  العديد  الجمعية  استخدمت  وقد 
التحديات تضمنت ما ييل: 

عقد ملتقى القيادات لبناء وتطوير القيادات.  	

بناء منهجيات التعاقب القيادي والعمل بناًء عليها.  	

التدريب الداخيل عىل رأس العمل وإرشاك اكرب عدد ممكن  	
برامج  وعقد  العمل  وورش  املؤتمرات  يف  العاملني  من 
القيادات مثل »برنامج تحدي  لتأهيل  تدريبية متخصصة 

القيادة«. 

ممارسة سلوك قيادة االجتماعات الدورية لكافة القيادات  	
اإلدارية وعىل رأسها اإلدارة العليا بالجمعية. 

اإلعداد واملشاركة يف بناء املنهجيات الخاصة باإلدارة مثل  	
إدارة الربامج الصحية وكذلك إعداد األدلة اإلجرائية الالزمة 

لتسيري العمل.  

مسارهم  	 وتحديد  للموظفني  شخصيه  اختبارات  عمل 
الوظيفي وتطويرهم يف املسار.  

املعرفة  	 تداول  فيه  يتم  للقيادات  شهري  ملتقى  عمل 
واملعلومات واختيار قائد لكل ملتقى من قيادات الجمعية.

لتطوير  	 لتدريب  اإللكرتونية  زمزم  أكاديمية  إنشاء 
والجدارات  املهارات  يف  النقص  ملواجهة  منسوبيها 

املطلوبة. 

تقييم الجدارات للموظفني املرشحني للقيادة.  	

تدريب وتطوير وتنمية املواهب ونقل املعرفة.   	

العناية ببناء األوقاف واالستثمارات وتنويع مصادر الدخل  	
لضمان استقرار العمل واستدامته. 
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هناك العديد من الدروس املستفادة من تجربة تطبيق التعاقب 
الدراسة،  هذه  سياق  يف  وردت  زمزم  جمعية  إدارة  يف  القيادي 
الحقيقية  الثروة  هو  البرشي  املورد  بأن  القناعة  من  تنطلق 
للمؤسسات، وهو املرتكز األساس لنهضتها وتحقيق رسالتها. 
من  إدارتها  يف  القيادي  للتعاقب  بالتخطيط  زمزم  اهتمت  وقد 
كوادرها البرشية يف الصف الثاني من داخل الجمعية باعتبارها 
مقارنة  بالجمعية،  العمل  رأس  عىل  بقاء  األطول  الفئة 
باملستقطبني من خارجها، مستفيدة من تراكم الخربات لديها 

وخربتها الثرية يف تدريبهم وتهيئتهم. 
بجمعية  القيادي  التعاقب  تجربة  من  املستفادة  الدروس  ومن 
أحد  يمثل  الوظيفي  للتعاقب  العليا  القيادة  تبني  أن  زمزم 
الوظائف  يف  األعمال  واستدامة  لضمان  الكربى  مسئولياتها 
القيادية والحرجة لسد الفجوات اإلدارية ومواصلة العمل بشكل 
رضورة  مع  املرسومة،  االسرتاتيجية  األهداف  وفق  مؤسيس 
نجاح  يف  تسهم  أن  يمكن  التي  واألدوات  الوسائل  يف  االبتكار 
التعاقب. كما أن تجديد الدماء يف التعاقب القيادي من العنارص 
الشابة من الصفني الثاني والثالث رضوري الستمرار الجمعية 
يف العمل املؤسيس املستدام لتحقيق رؤيتها ورسالتها. كما يتم 
اكتشاف طاقات وأفكار متميزة ومواهب لم تكتشف من قبل 
وسمات قيادية تفتح آفاقاً جديدة لتطوير األداء والنهوض به.

اسرتاتيجية  	 عىل  تعتمد  القيادي  للتعاقب  منهجية  وجود 
عن  املبكر  االكتشاف  عنها  ينتج  الذي  الوظيفي  التدوير 
القيادية واالبداعية لتي لم تكن لتظهر  املواهب والقدرات 
األساليب  باستخدام  وليس  اإلبداعية  الطرق  بممارسة  إال 

التقليدية يف اإلدارة.
يكون  	 الذي  الخارجي  االستقطاب  عىل  االعتماد  تقليص 

أكثر كلفة وربما يكون أقل خربة وكفاءة.
عند  	 الحرجة  بالوظائف  االهتمام  من  املزيد  بذل  رضورة  

يف  خلل  من  تحدثه  ملا  نظرا  القيادي  للتعاقب  التخطيط 
املالئمة لسد  الخطط  الجمعية عند شغورها، ووضع  أداء 
استباقي  كإجراء  املناسبة  بالكوادر  املتوقعة  الثغرات 

ملواجهة شغور تلك الوظائف الحرجة يف حالة حدوثه.
أسفرت املنهجية بجالء عن توفر الحس التطويري والوعي  	

دون   ، الجمعية  قيادة   لدى  االسرتاتيجي  والبعد  القيادي 
مع  الجمعية،  مصلحة  تقديم  غري  مسبقة  حسابات  أي 
اإلعراض التام عن األفكار واالعتبارات الشخصية الخفية 
الطويلة  التميز  رحلة  أمام  عائقا  تقف  ما  غالبا  التي 

والشاقة.
مجلس  	 قبل  من  ومدعومة  واضحة  اسرتاتيجية  وجود 

التعاقب  منهجية  لتطبيق  الحثيثة  املتابعة  تؤكد  اإلدارة 
املنبثقة من املجلس  اللجنة الخاصة  بحذافريها من خالل 
لهذا الغرض املهم يعطي داللة ال لبس فيها عىل مدى جدية 
الجمعية يف تبني هذا العمل، وااللتزام بنتائج التقييم التي 
والعقاب  بالثواب  املتعلقة  القرارات  كافة  عليها  ترتتب 

اإلداري.
مفهوم  	 تحقيق  عمليا  القيادي  التعاقب  منهجية  تثمر 

خالل  من  التوظيف،  مجال  يف  االنفاق  وترشيد  الكفاءة 
بانتهاج  وذلك   ، االنفاق  وقلة  الكادر  تميز  بني  الجمع 
الشابة  للكوادر  الداخيل  والصقل  التطوير  اسرتاتيجية 
الثاني والثالث وتأهيلهم وتمكينهم مستقبال من  بالصف 
القيادية فهو ضمان لالستدامة واستمرار  املناصب  شغل 

منحنى الجمعية إىل الصعود. 
توفر منهجية التعاقب القيادي حال استخدامها يف الشأن  	

لزيادة  كبرية  فرصا   ، الخريي  القطاع  مستوى  عىل  العام 
جاذبية القطاع الخريي للكفاءات املتميزة.

من  	 زمزم  بجمعية  القيادي  التعاقب  منهجية  مَكنت 
الوصول اىل مستويات عالية من الكفاءة والفعالية يف نمو 
الجمعية عىل املدى الطويل من خالل رفع قدرات املوظفني 
القيادية  الوظائف  اىل  االنتقال  من  وتمكينهم  والقيادات 
وفق منهجية مخططة ومدروسة، وبذلك تتوفر الجاهزية 

ملواجهة االحتياجات الوظيفية يف كل األوقات.
الخربات  	 وتبادل  املعارف  أفضل  ونقل  تنمية  ضمان 

امللهمة  التجارب  عىل  واملحافظة  الداخلية  واملمارسات 
الوظيفي يف كافة  الكادر  لدى  الكامنة  الخربات  واستثمار 
املستويات اإلدارية لفرتات طويلة نسبيا يسهم يف تحقيق 

االستقرار يف قيادة الجمعيات عىل املدى املتوسط والبعيد.
يساهم التخطيط للتعاقب القيادي يف تحقيق أقىص ممكن  	

السليم  التخطيط  خالل  من  الوظيفي  الكادر  تحفيز  من 
تأهيلهم  بحسن  مستقبلهم  وبناء  لرعايتهم  والفاعل 
املسار  يف  التام  الوضوح  مع  مستدام،  بشكل  وإعدادهم 
يف  عملهم  رحلة  يف  سلمه  يف  يتدرجون  الذي  الوظيفي 

الجمعية.
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