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Concept of Leadership Skills and Methods of Change: 
 مفهوم المهارات القيادية وطرق التغيير

-The concept of managerial leadership skills:  مفهوم المهارات القيادية 

 اإلدارية
There is no doubt that the issue of administrative leadership is one of the 

topics that have received special attention in administrative thought, and 

it is difficult to find a unified definition of administrative leadership, and 

the most important of these definitions: 
باهتمام خاص في الفكر  مما الشك فيه أن موضوع القيادة اإلدارية يعتبر من أكثر الموضوعات التي حظيت

 اإلداري ، ويصعب إيجاد تعريفاً موحداً للقيادة اإلدارية، ومن أهم هذه التعريفات

- Kohn, who believes that leadership is a kind of ability or skill to 

influence the subordinates so they want to perform or accomplish what 

the commander determines. الذي يرى أن القيادة هي نوع من المقدرة أو المهارة في التأثير  كون 

 على المرؤوسين بحيث يرغبون في أداء أو انجاز ما يحدده القائد
- Robert Livingston defines it as reaching the goal with the best means 

and at the lowest costs and within the resources and facilities available 

with the good use of these resources and facilities. 
يعرفها على أنها الوصول إلى الهدف بأحسن الوسائل وبأقل التكاليف وفي حدود الموارد  روبرت ليفنجستون

 والتسهيالت المتاحة مع حسن استخدام هذه الموارد والتسهيالت

- Likert is the ability of the individual to influence a person or group and 

guide them to gain their cooperation and motivate them to work with the 

highest degree of efficiency in order to achieve the goals set. 
من اجل كسب تعاونهم بأنها قدرة الفرد في التأثير على شخص أو مجموعة وتوجيههم  (Likert) ليكرت -

 .وحفزهم على العمل بأعلى درجة من الكفاية في سبيل تحقيق األهداف الموضوعة

-Administrative Leadership Functions: وظائف القيادة اإلدارية   
1 - Planning: It means setting goals and selecting the means necessary to 

achieve the goals set. التخطيط  : ويعني تحديد األهداف واختيار الوسائل الالزمة لتحقيق األهداف  

 المرسومة

2 - Organization: It means the selection of employees and validation of 

their competence and participation in their training and supervision of the 

implementation of laws and regulations relating to employees and the 

public function such as promotion, remuneration, discipline, transport, 

retirement, etc. التنظيم  ويعني اختيار الموظفين والتثبت من كفاءتهم والمشاركة في تدريبهم  :

لعامة كشؤون الترفيع والمكافأة واألشراف على تنفيذ القوانين واألنظمة المتعلقة بالموظفين والوظيفة ا

 ....والتأديب والنقل والتقاعد الخ

3. Guidance: means mentoring subordinates and cooperative cooperation 

based on satisfaction, responsiveness and mutual trust. 
واالستجابة والثقة المتبادلةويعني إرشاد المرؤوسين والتعاون المشترك القائم على الرضا  :التوجيه  

4 - Supervision and control: It means to ensure that the work is taken in 

accordance with the rules and assets set up with the aim of correcting 

errors and evaluating warp and accountability of bad faith and the short 

and neglected and reward those who work faithfully and productivity. 
الرقابةاإلشراف و وتعني التأكد من أن األعمال تتخذ وفقاً للقواعد واألصول الموضوعة بهدف إصالح األخطاء  :

 وتقويم االعوجاج ومحاسبة سيئ النية والمقصرين والمهملين ومكافأة الذين يعملون بإخالص وإنتاجية.
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Skills of Change مهارات التغيير  : 
The only thing fixed in the world is "change"  الشيء الوحيد الثابت في العالم هو 

 " الـتـغـيـيـر

We all need change and different areas of professional and personal life, 

but, what is the change? What is change management? 
 فكلنا بحاجة الى التغيير وعلى مختلف مجاالت الحياة المهنية و الشخصية, ولكن

 ما هو التغيير؟ وما هي إدارة التغيير؟

How is change and what are its steps?كيف يكون التغيير و ما هي خطواته؟  

What are the leadership skills required to deal with change? How can 

they be acquired?ماهي المهارات القيادية المطلوبة للتعامل مع التغير؟ وكيف يمكن اكتسابها؟  

What are the obstacles to change? How can they be handled and invested 

better and to improve change? ماهي المعوقات التي يتغرض لها التغيير؟ وكيف يمكن التعامل 

 معها و استثمارها بشكل افضل ولتحسين التغيير؟

What are the communications management required in the change phase? 
 ماهي االتصاالت االدارة المطلوبة في مرحلة التغيير؟

To answer these questions, be with us in the free course and through the 

channel of the Foundation 
 لالجابة على هذه االسئلة كونوا معنا في الدورة المجانية وعبر القناة الخاصة بالمؤسسة

Concept and patterns of change: التغيير و أنماطـه  مفهوم   

First: The concept of change:مفهوم التغيير  

Change is a concept derived from a triangular act (non) in the sense of a 

thing, or moving from one situation to another, dispensing something and 

replacing it with something else of its kind. We find different concepts of 

this term, including the following: التغيير هو مفهوم مشتق من الفعل الثالثي )غيَّر( بمعنى 

نجد مفاهيم مختلفة  بدل الشيء، أو انتقل من حال إلى آخر، اِْستِغناء عن َشيء واْستِبداله بَشيء آخر ِمن نوعه.

 لهذا المصطلح، منها ما يلي

1. The general change is the shift from one state to another, and change in 

organizations or organizational change means transformation, mobility or 

modification from one case to another. هو التحول من حال إلى حال، والتغيير  العام التغيير 

ىأخر ةإلى حال ةيعني التحول أو التنقل أو التعديل من حال ألمنظميفي المنظمات أو التغيير   

2 - Change dynamic movement by following innovative methods and 

methods resulting from the material and intellectual innovations to make 

between the promises and dreams of some, and the regret and pain of 

others, according to technical and humanitarian readiness. 
المادية والفكرية ليجعل بين طياته أساليب مستحدثة ناجمة عن االبتكارات بإتباع طرق و ةديناميكي حركةالتغيير 

 وعود وأحالم للبعض، وندم وآالم للبعض اآلخر، وفق االستعداد الفني واإلنساني

3. The process of introducing improvement or development on the 

organization to be different from its present situation, so that it can 

achieve its objectives better. عملية إدخال تحسين أو تطوير على المنظمة بحيث تكون مختلفة  

 عن وضعها الحالي، وبحيث تتمكن من تحقيق أهدافها بشكل أفضل

4- organized change "is to make adjustments to the objectives and 

policies of the Department, or to any component of the work, targeting 

one of two things: 

التغيير المنظم "هو إحداث تعديالت في أهداف وسياسات اإلدارة، أو في أي عنصر من عناصر العمل،  

 مستهدفة أحد أمرين هما
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(A)Adapting the situation of the Organization and the working methods 

and activities of the Department to new changes and conditions in the 

surrounding climate, with a view to harmonizing and harmonizing the 

Organization with the environmental conditions in which it operates. 
ط بها، مالئمة أوضاع المنظمة وأساليب عمل اإلدارة ونشاطاتها مع تغيرات وأوضاع جديدة في المناخ المحي

 وذلك بغرض إحداث تناسق وتوافق بين المنظمة وبين الظروف البيئية التي يعمل فيها

(B) The creation of managerial conditions, organizational methods and 

new areas of activity that would bring the organization ahead of other 

organizations and thus provide a comparative advantage to enable it to 

obtain greater gains and returns.  
استحداث أوضاع إدارية وأساليب تنظيمية وأوجه نشاط جديدة تحقق للمنظمة سبقاً عن غيرها من المنظمات، 

 ."وتوفر له بالتالي ميزة نسبية تمكنه من الحصول على مكاسب وعوائد أكبر

Conclusion: Change is the process of improving, developing and making 

adjustments to the goals, policies and elements of the organization in 

order to create internal conditions that harmonize and reconcile them with 

external conditions in order to gain competitive advantage and superiority 

over other organizations. 

أّن التغيير هو عملية تحسين وتطوير وإدخال تعديالت على كل ما يخص المنظمات  :كخالصة 

من أهداف، سياسات وعناصر العمل بغرض استحداث أوضاع داخلية تحقق االنسجام والتوافق 

 بينها وبين األوضاع الخارجية قصد اكتساب ميزة تنافسية والتفوق على المنظمات األخرى.

Second: Patterns of Change:أنماط التغييـر  

The change in the organization takes several patterns, which are classified 

according to the following criteria: 
 يأخذ التغيير في المنظمة عدة أنماط، يتم تصنيفها وفقاً للمعايير التالية

1. Reasons حسب األسباب  : The causes of change are divided into three main 

groups تنقسم األسباب المؤدية للتغيير إلى ثالث مجموعات رئيسية هي   

- External causes or pressures, أسباب أو ضغوط خارجية   

- Internal problems مشاكل داخلية   

- Drive control of the surrounding area دافع السيطرة على المنطقة المحيطة بها   

On the basis of which the change is classified into three types: 
 وعلى اساسها يصنف التغيير إلى ثالث أنمـاط

- Change in response to external pressures: In this case, the organization 

change is inevitable and not optional, as it can not continue and activity 

without modernization and renewal among competing organizations with 

administrative methods and modern capabilities developed. 
في هذه الحالة قيام المنظمة بالتغيير أمر حتمي وليس اختياري، إذ أنه : خارجيـة تغييـر استجابـة لضغوط- 

دون تحديث وتجديد وسط منظمات منافسة ذات أساليب إدارية وإمكانيات ليس بإمكانها االستمرار والنشاط 

 حديثة متطورة

- Objective change to solve internal problems: Organizations face internal 

problems that cause the low level of performance, which leads to internal 

change to solve these problems and improve their performance. 
تواجه المنظمات مشاكل داخلية تتسبب في تدني مستوى أدائها مما يدفعها  :تغييـر هادف لحل مشاكل داخليـة

 .إلى تغيير داخلي يحل هذه المشاكل ويحسن أدائها
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- Change in order to control the ocean: This change is motivated by the 

organization, and according to its will without external or internal 

pressure, in order to influence the ocean and bring change in favor of it. 
يحدث هذا التغيير بدافع من المنظمة، ووفق إرادتها دون ضغوط  :تغيير بهدف السيطـرة على المحـيط- 

 لك قصد تأثيرها في المحيط وإحداث التغيير فيه لصالحهاخارجية أو داخلية، وذ

2 - Depending on the method of coping with the changes of 

the surrounding area حسب أسلوب مواجهـة تغيـرات المحـيط  : 
 According to this standard takes three forms change: وفق هذا المعيار يأخذ التغيير  

 ثالث أشكال هـي

- Plan change: The organization plans to change when it anticipates new 

changes in the ocean that affect its activity and is therefore preparing to 

face them. The planned change is meant to be an administrative measure 

aimed at making a specific and calculated adjustment to the organization 

or one of its components according to a time plan, On the one hand and 

its benefits on the other. 
المحيط تؤثر في نشاطها،  تقوم المنظمة بتخطيط للتغيير عندما تتنبأ بحدوث تغييرات جديدة في :تغيير مخـطط- 

ولهذا تستعد لمواجهتها؛ وتقصد بالتغيير المخطط ذلك اإلجراء اإلداري الهادف إلى إحداث تعديل معين 

ومحسوب في المنظمة أو أحد عناصرها وفقاً لخطة زمنية وعلى أساس تفكير وتقدير لتكلفة التغيير ومتطلباته 

 .أخرى من ناحية و الفوائد المترتبة عليه من ناحية

- defensive change: the organization is doing this kind of change to adapt 

to changes in the environment to be able to continue and maintain its 

status, this type of change is traditionally taken as a form of reaction of 

organizations to defend its existence. 
تقوم المنظمة بهذا النوع من التغيير لتتكيف مع ما يحدث من تغيرات في محيطها لتتمكن من : دفاعـي تغييـر- 

االستمرار والمحافظة على مكانتها، هذا النمط من التغيير يعتبر تقليدياً وهو يأخذ شكالً من أشكال ردود فعل 

 المنظمات للدفاع عن وجودها

- Change in the offensive: This type of change occurs without the 

emergence of changes in the environment of the Organization, it is a race 

for change, and intended to control and control of the ocean and influence 

by the imposition of new conditions and conditions by the Organization. 
هذا النوع من التغيير يحدث دون ظهور تغيرات في محيط المنظمة، فهو سباق للتغيير،  :تغييـر هجومـي- 

  والقصد منه التحكم والسيطرة على المحيط والتأثير فيه بفرض أوضاع وظروف جديدة من قبل المنظمة

3. Depending on the duration of the change التغييـر حسب مدة إحـداث  : 

 Change is classified into two types: يصنف التغيير إلى نوعين   

- Gradual change: This change in the organization is gradually achieved 

over a period of time at a regular pace, particularly in the humanitarian 

field. This type of change is most effective if it becomes a continuous 

process that applies to the whole organization. 
يكتمل حدوث هذا التغيير في المنظمة تدريجياً على امتداد فترة معينة وفق وتيرة منتظمة،  :التغييـر التدريجـي 

القصوى،إذا أصبح عملية مستمرة ويتعلق باألخص بالمجال اإلنساني، ويبلغ هذا النوع من التغيير فعاليته 

 تطبق على المنظمة بأكملها

 - Radical change: is a sudden change and casual, as it does not take long 

and is characterized by leaving it to the effects of phenomenon. 

Organizations apply this type of change, especially in the commercial 

sphere or in structural change. 
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هو التغيير المفاجئ والعارض، إذ ال يستغرق مدة طويلة ويتميز بتركه آلثار ظاهرة. وتطبق  :التغييـر الجـذري- 

 المنظمات هذا النوع من التغيير خصوصاً في المجال التجاري أو عند القيام بالتغيير الهيكلي.

Third: Change Requirements: متطلبات التغيير   
In order to make any change in the organization, the strategy of change 

must include the attitudes of the individuals and groups that form the 

administrative organs and their performance, taking into account the non-

administrative (social, cultural and political) implications of the change 

process. -: من اجل إحداث أي تغيير في المنظمة البد أن تتضمن إستراتيجية التغيير اتجاهات األفراد

ضامين غير اإلدارية والجماعات التي تتشكل منهم أجهزة اإلدارة وطريقة أدائهم مع األخذ باالعتبار الم

جتماعية والحضارية والسياسية( لعملية التغيير، وبذلك يمكن تلخيص نظرة المدخل الشامل إلى عملية )اال

 التغيير اإلداري في المنظمة بما يأتي

1. Introduce new organizational patterns to suit the new types of activity 

addressed by the administrative body. 
تنظيمية جديدة تالئم أنواع النشاط الجديد الذي يتصدى له الجهاز اإلداريإدخال أنماط   

2. Introduce new systems, rules and procedures to work within these new 

patterns. إدخال نظم وقواعد وإجراءات جديدة للعمل داخل هذه األنماط الجديدة   

3. Achieving supervisory, administrative and advisory relations between 

the new organizations and the old ones, that is, between the traditional 

apparatus and the new patterns that resulted from the expansion of the 

administrative work. 
الجديدة والتنظيمات القديمة، أي بين الجهاز تحقيق العالقات اإلشرافية واإلدارية واالستشارية بين التنظيمات 

 .التقليدي واألنماط الجديدة التي نتجت عن التوسع في أعمال الجهاز اإلداري

4. To provide active leadership that believes in new and conscious 

policies on a scientific basis, so as to ensure maximum success. 
دة النشطة المؤمنة بالسياسات الجديدة والواعية لها على أساس علمي، بحيث تضمن أقصى توفير القيا

 إمكانيات النجاح

5 - Focus on the importance of human resources as a crucial component 

in the implementation of those policies and events of change required. 
موارد البشرية باعتبارها العنصر الحاسم في تنفيذ تلك السياسات وأحداث التغيير التركيز على أهمية ال

 المطلوب

6 - Intensive focus on the outputs of the administrative organizations, 

especially the new ones, are of quality and quality to achieve an effective 

contribution to the achievement of economic and social well-being. 
التركيز المكثف على أن تكون مخرجات منظمات الجهاز اإلداري وباألخص الجديدة منها تتسم بالنوعية 

 والجودة لتحقيق المساهمة الفاعلة في تحقيق الرفاهية االقتصادية واالجتماعية

In both approaches (comprehensive and partial), the processes of change 

action must be based on a deliberate strategy, taking into account the 

priorities and possibilities available and the target areas, and this strategy 

is limited by a time frame to complete the successive stages. 
شامل والجزئي( فان عمليات إجراءات التغيير البد أن تستند إلى إستراتيجية مدروسة، وفي كال المدخلين )ال

تراعي األولويات واإلمكانيات المتاحة والمجاالت المستهدفة، وتكون هذه اإلستراتيجية محددة بسقف زمني 

 النجاز المراحل المتعاقبة فيها.

Fourth: Objectives of change: أهداف التغيير   
The main areas of mission and purpose of change derive from a set of 

general objectives, which can be identified as follows: 
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 :-تنبثق من المجاالت األساسية لرسالة وغاية التغيير مجموعة من األهداف العامة، يمكن تحديدها بالتالي

1-Adopting the strategic management directions in various fields of work 

through developing the capacities of administrative organizations to deal 

with the internal and external environment. 
تبني توجهات اإلدارة اإلستراتيجية في مختلف مجاالت العمل من خالل تنمية قدرات منظمات الجهاز اإلداري 

التعامل مع البيئة الداخلية والخارجيةعلى   

2 - Adoption of new patterns and approaches in the organizational 

structure and redesign of the organizational structures of the 

organizations of the administrative system to achieve flexibility and 

respond to the requirements of change and development and adaptation to 

environmental factors and variables. 
تبني األنماط والمداخل الحديثة في البناء التنظيمي وإعادة تصميم الهياكل التنظيمية لمنظمات الجهاز اإلداري 

امل ومتغيرات البيئةلتحقيق المرونة واالستجابة لمتطلبات التغيير والتطور والتكيف مع عو  

3 - Rumor of the concepts of administrative decentralization and away 

from the centrality of decision-making, and develop the skills of 

delegation of administrative leaders, and enable the central and executive 

departments to take responsibility and carry out the implementation of 

operations and administrative management. 
إشاعة مفاهيم الالمركزية اإلدارية واالبتعاد عن مركزية اتخاذ القرار، وتنمية مهارات التفويض لدى القيادات 

إلعمال اإلداريةالع بتنفيذ العمليات وااإلدارية، وتمكين اإلدارات الوسطى والتنفيذية لتحمل المسؤولية واالضط  

4 - To adopt the comprehensive evaluation of the performance of 

organizations through the objectives set for them, focusing on the social 

responsibility of those organizations towards society, including the 

evaluation of the performance aspects of operations and work completed, 

financial costs, the size of investment, and performance of employees, 

and linked to the requirements of community development. 
لتركيز على المسؤولية االجتماعية اعتماد شمولية تقويم أداء المنظمات من خالل األهداف المحددة لها، مع ا

لتلك المنظمات نحو المجتمع، بما يشمل تقويم الجوانب األدائية للعمليات واألعمال المنجزة، والتكاليف المالية، 

 وحجم االستثمار، وأداء العاملين، وربطها بمتطلبات تطوير المجتمع

5 - To understand the variables that are expected and expected in the size 

of human resources in terms of quantity and quality at the level of 

organizations of the administrative body, and develop their capabilities 

and adoption of new values of work, and to promote creativity and 

development. 
ت الحاصلة والمتوقعة في حجم الموارد البشرية من حيث الكم والنوع على مستوى منظمات استيعاب المتغيرا

 الجهاز اإلداري، وتنمية قدراتها وتبني قيم العمل الجديدة، وتعزيز اإلبداع والتطوير

6 - Working on developing positive attitudes towards work and belonging 

to it and expanding in the areas of rehabilitation, training and 

development of the higher, middle and executive departments. 
العمل على تنمية االتجاهات االيجابية نحو العمل واالنتماء إليه والتوسع في مجاالت التأهيل والتدريب والتطوير 

 .لإلدارات العليا والوسطى والتنفيذية
7-Adopting methods that achieve economic efficiency such as raising 

productivity levels, reducing costs and making investment decisions and 

plans and methods of production at the administrative level. 
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ة وتقليص التكاليف واتخاذ القرارات رفع مستويات اإلنتاجيكاعتماد األساليب التي تحقق الكفاءة االقتصادية 

 المتعلقة باالستثمار وخطط وأساليب اإلنتاج على مستوى الجهاز اإلداري

8 - Develop methods and methods and procedures of administrative work, 

laws and legislation related to the contribution to achieve speed and 

accuracy in the achievement and decision-making, justice and equality 

and the rejection of bureaucratic methods. 
تطوير صيغ وأساليب وإجراءات العمل اإلداري، والقوانين والتشريعات ذات العالقة بما يسهم في تحقيق 

األساليب البيروقراطيةالسرعة والدقة في االنجاز واتخاذ القرارات والعدالة والمساواة ونبذ   

9. To develop the capacity of the organizations concerned with the 

management, support and enhancement of economic, social and cultural 

development programs and to strengthen their role in directing resources 

towards investments with higher returns. 
تنمية قدرات المنظمات المعنية بإدارة برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية ودعمها وتعزيز دورها 

 .في توجيه الموارد نحو االستثمارات ذات المردودات األوسع

10- To develop the internal capacities of administrative organizations in 

order to keep pace with change, diagnose and solve problems and 

obstacles, and develop future perceptions by focusing on the importance 

of setting and defining the general objectives in quantitative, qualitative 

and temporal dimensions. Current and future. 
القدرات الذاتية لمنظمات الجهاز اإلداري في سعيها لمسايرة التغيير وتشخيص وحل المشكالت تطوير 

والمعوقات، ووضع التصورات المستقبلية من خالل التركيز على اهمية وضع وتحديد األهداف العامة بأبعادها 

لك األهداف بما يتوافر في الكمية والنوعية والزمنية، والترويج الستخدام أساليب وتقنيات التخطيط لتحقيق ت

 التخطيط من مرونة وقدرة لالستجابة للمستجدات الحالية والمستقبلية

Fifth: The expected obstacles to the process of change in the 

Organization: المعوقات المتوقعة لعملية التغيير في المنظمة   
1 - Fear of material loss or expectation of material gain الخوف من  

 It may be believed that the burden of the :الخسارة المادية أو توقع كسب مادي

process of change will mostly fall on middle - level managers and 

employees, this belief will turn to fear that may result in strong resistance 

to change; in this view there is doubt that the change means more 

distraction at work Against a potential wage reduction. If, however, 

change leaders can convince those who believe that the process of change 

will win everyone, everyone will engage and strive in the process of 

change. حيث قد يسود االعتقاد بأن أعباء عملية التغيير معظمها ستقع على إداريي المستويات الوسطى  

 والعاملين، هذا االعتقاد سيتحول على خوف قد ينتج مقاومة شديدة للتغيير؛ 

جر؛ أما إذا وفق هذا المنظور يسود الشك بأن التغيير يعني استغراقا أكثر في العمل مقابل تخفيض محتمل لأل

تمكن قياديو التغيير من إقناع المنقادين بأن عملية التغيير ستعود بالكسب على الجميع فإن الجميع سينخرطون 

 ويجتهدون في عملية التغيير
2. Sense of safety or fear الشعور باألمان أو بالخوف  : Good condition may 

require a new job description that creates commitments to quality 

standards, for example, which leads some to doubt their ability to comply 

with these standards and thus: 
قد يتطلب الوضع الجيد توصيفاً وظيفياً جديداً ينشأ التزامات تجاه معايير الجودة مثالً، وهذا ما يدفع البعض 

 -:ام بهذه المعايير وبالتاليعلى الشك في قدراتهم لاللتز
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التخوف من فقدان المنصب أو التدحرج في السلم الوظيفي، وهذا كما قد ينشأ مقاومة للتغيير تسعى للحفاظ 

على الوضع الحالي؛ بالمقابل إذا تمكن قياديي المؤسسة من تلبية حاجات األمان لدى الجمهور الداخلي من 

 إنجاح التغيير وقيادة المؤسسة نحو التمييزخالل إشعاره بأهمية كل الوظائف في 

3- Social fear or social support- الخوف االجتماعي أو المساندة االجتماعية: 

Organizational change may require that the individual be separated from 

the team with which he has unique human relations, and may even be 

forced to work in isolation. This may motivate it to strive to maintain the 

situation. If the change leaders in the organization play a positive role and 

convince their critics that the organizational change targeted will increase 

the chances of social belonging to the wide range of interaction and 

transactions. 
قد يفرض التغيير التنظيمي أن يفصل الفرد عن فريق العمل الذي تربطه به عالقات إنسانية مميزة، وحتى قد 

يفرض عليه العمل بمعزل عن اآلخرين. وهذا ما قد يدفعه إلى السعي الحثيث بهدف المحافظة على الوضع، أما 

بأن التغيير التنظيمي المستهدف سيزيد من  ينالمرؤوسإذا لعب قياديو التغيير في المنظمة دورا إيجابيا واقنعوا 

 .فرص االنتماء االجتماعي التساع دائرة التفاعل والمعامالت

4 - The degree of confidence with the leadership of change in the 

institution درجة الثقة مع قيادي التغيير في المؤسسة  : that the full confidence in 

the leadership of change and the absence of negative sensitivity with 

them makes the individual accept the tasks entrusted to him in the context 

of change, without believing that this leadership is biased because it 

abounds guidance; To gain leadership and confidence and eliminate the 

sensitivities In the cradle should explain further, goals and objectives the 

reality of organizational change within the limits of the absorption of 

each organizational level. 
ية معهم يجعل الفرد يتقبل المهام التي توكل إليه في أن الثقة الكاملة في قيادي التغيير وغياب الحساسية السلب

إطار التغيير، دونما االعتقاد أن هذه القيادة متحاملة عليه ألنها تكثر التوجيهات؛ ولكي تكسب القيادة هذه الثقة 

وتقضي على الحساسيات في المهد ينبغي أن تشرح أبعد، والغايات و األهداف الحقيقة المبتغاة من التغيير 

نظيمي في حدود استيعاب كل مستوى تنظيميالت  

5 - Individual culture  الثقافة الفردية :: Some of the axes of change may 

conflict with the culture of the individual and their cultural dimensions, 

which makes him comfortable in the process of engaging in this 

approach. From this perspective, designers and leaders of organizational 

change programs must take this critical dimension into account and 

manage the organizational culture mix carefully. 
مال يجعله مرتاحا في عملية قد تتعارض بعض محاور التغيير مع ثقافة الفرد وأبعادها الحضارية، وهذا 

االنخراط في هذا النهج. ومن هذا المنظور ينبغي على مصممي برامج التغيير التنظيمي وقيادييه مراعاة هذا 

 البعد الخطير وإدارة المزيج الثقافي المنظمي بعناية.

Sixth: The relationship of the administrative leadership to 

change: اإلدارية بالتغيير عالقة القيادة   
Leadership in modern management, especially at the higher levels, has 

become very much associated with change, following technological 

developments and the increasing burden on the administrative leader. 

Hence, the effectiveness of the leader in achieving his duties depends 

mainly on his effectiveness in the events of change. 
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Effective management is therefore: 
بالتغيير، وذلك بعد التطورات  كثيراأصبحت القيادة في اإلدارة الحديثة وخاصة في المستويات العليا مرتبطة 

ادة األعباء على القائد اإلداري؛ ومن هنا أصبحت فاعلية القائد في تحقيق مهام التكنولوجية وما أدت إليه من زي

 على هذا فإن القيادة اإلدارية الفعالة هي منصبه، تعتمد بشكل أساسي على فاعليته في أحداث التغيير.

Leadership that considers change to be a challenge to prove its success 

and a measure of its efficiency, and evidence of its excellence and 

therefore have to prepare for change well taking into account two 

important dimensions: 

1. How to adapt to change and take advantage of it. 

2 - Approaches and methods to achieve. 
ر هو تحدي إلثبات نجاحها ومقياس لكفاءتها، ودليل على تميزها وبالتالي عليها أن تعد القيادة التي تعتبر التغيي

 :للتغيير جيداً مع األخذ في االعتبار بعدين هامين هما

 .كيفية التكيف مع التغيير واالستفادة منه-1

 .مداخل وأساليب تحقيقه -2

- Causes of change: مسببات التغيير   

As we have indicated that change is a movement, it has reasons and 

causes, including: كما اشرنا ان التغيير حركة, لها دواعي ومسببات, منها   

1. High-speed and very rapid changes and shifts in the organization's 

environment.التغييرات والتحوالت الجذرية ذات الوتيرة العالية والسريعة جداً قي محيط المنظمة  

 2 - the continuous and simultaneous development with the technological 

innovations and modern technology reached by the minds of notepad 

around the world. التطور المستمر المتزامن مع االبتكارات التكنولوجية والتقنية الحديثة التي توصلت 

 لها العقول الُمفكرة حول العالم
 3 - The fact that the institution is an integral part of the environment in 

which you are located, must be affected by the rapid changes that take 

place in it. كون المؤسسة جزٌء ال يتجزأ من المحيط الذي تتواجد فيه، البد ان تتاثر بالتغيرات السريعة 
 التي تحصل فيه

4. External factors are related to the political, social, technological, 

cultural and social aspects and affect the local, regional, and global levels 

as well as a variety of internal factors that are related to the specific 

situation of each country and organization according to its own 

circumstances and realities. 
ّ من الجانب السياسي، واالجتماعي، والتكنولوجي، والثقافي، واالجتماعي، وتؤثر  عوامل خارجية ترتبط بكل 

في المستوى المحلي، واإلقليمي، وكذلك العالمي، إلى جانب مجموعة من العوامل الداخلية المتعددة التي ترتبط 

 بالوضع الخاص بكل دولة وكل منظمة عمل، تبعاً لظروفها وواقعها الداخلي

5- Managing change and its inevitable way of dealing with all the 

problems that arise as a result of the various negative changes. 
 إدارة التغيير وأسلوبها الحتمي للتصدي لكافة المشكالت التي تطرأ نتيجة للتغيرات السلبية المختلفة

 

-Leadership change ... definition and elements: قيادة التغيير .... تعريفها  

اوعناصره  

Leadership is one of the greatest needs of our time, namely, creative 

leadership that is capable of radically changing a future outlook that is in 

line with current or expected developments. 
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جه التحديد القادرة هي القيادة اإلبداعية على و, و تعد القيادة واحدة من أكبر االحتياجات في عصرنا الحالي

  جذري بنظرة مستقبلية تتمشى مع التطورات الجارية أو المتوقع حدوثها على إحداث تغيير

Or ability to focus on human energy (energies and efficiency, persuasion 

and participation subordinates) in order to reach the desired results with 

the possibility of modification and change in the means of 

implementation.. 

الوصول  أجل( من نالمرؤوسيالتركيز على الطاقة البشرية )طاقات وكفاءة وإقناع ومشاركة  فيهي القدرة  او

 إلي النتائج المرغوبة مع إمكانية التعديل والتغيير في الوسائل في طريق التنفيذ

The concept of leadership in leadership change: مفهوم القائد في  

 قيادة التغيير

The new concept of the leader and subordinates is based on five main 

points: يرتكز المفهوم الجديد للقائد والمرؤوس والعالقة بينهما في خمس نقاط رئيسية هي   

1-The positive subordinates are the participants in the decision-making 

process, and the passive do not exist. 
 المرؤوسون االيجابيون هم المشاركون في عملية صنع القرار, والسلبيون ال وجود لهم

2. The subordinates who show active activity by making contributions 

and successful ideas, regardless of their size, have the right to participate 

actively in decision-making and activate the healthy and sound 

relationship between the president and the subordinate. 
في  لهم الحقحجمها  كان مهما المرؤوسون الذين يظهرون نشاطاً فاعال ًبتقديم المساهمات واألفكار الناجحة

 .المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرار وتفعيل العالقة الصحية والسليمة بين الرئيس والمرؤوس

3. In leadership change: leadership is not fixed, it was a president can turn 

into a subordinate, and vice versa.   ً  في قيادة التغيير: القيادات ليست ثابتة، فمن كان رئيسا

 يمكن أن يتحول إلى مرؤوس، وبالعكس
4-The president's relationship with subordinates is one interrelated 

relationship. Their goals are one and their activities towards achieving 

common and interrelated goals, and their ideas for development are 

reciprocal. Both are equally important and can not be distinguished under 

the new paradigm of leadership change. 
عالقة الرئيس بالمرؤوس هي عالقة مترابطة وواحدة، فأهدافهما واحدة وأنشطتهما نحو تحقيق األهداف 

ا يمثل نفس األهمية، وال يمكن التفريق مشتركة ومترابطة، وأفكارهما نحو التطوير متبادلة فيما بينهم، فكالهم

 بينهما، وذلك فى إطار النموذج الجديد لقيادة التغيير

5. It is the new ideas and successful organizations of the President that 

encourage, attract and motivate influential and creative subordinates and 

actors to be within the system of this leadership and devour around them, 

and work for its success and development. إن األفكار الجديدة والتنظيمات الناجحة التي
يقوم بها الرئيس هي التي تشجع وتجذب وتحفز المرؤوسين المؤثرين والمبدعين والفاعلين ألن يكونوا ضمن 

فوا حولها، ويعملوا من أجل نجاحها وتطورهامنظومة هذه القيادة ويلت  . 

- Characteristics of the successful leader in the leadership of 

change:صفات القائد الناجح فى قيادة التغيير 
1. Proper perception and awareness of his abilities and confidence in 

himself and others and in the surrounding environment. 
 .اإلدراك السليم والوعي لقدراته والثقة بذاته وباآلخرين وبالبيئة المحيطة به
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2 - Do not drift towards the points of his power, which makes him 

gradually become the qualities of a self-loving dictator or doing business 

leads to the construction of isolation between him and his subordinates. 
االنجراف نحو نقاط قوته بما يجعله يتحول تدريجياً إلى صفات الديكتاتور المحب لذاته أو ممارسة أعمال عدم 

 تؤدي إلى بناء عازل بينه وبين مرؤوسه

3. Be able to find a balance between the beams and the tolerance, the 

firmness. أن يكون قادراً على إيجاد توازن بين الحزم والتساهل، فالحزم   

4. It has an impact and influence on subordinates, depending on the 

strength of his character, the clarity of his future vision, the integrity of 

his personal conduct, and his preservation of ethics. 
له أثر وتأثير في مرؤوسيه، ويتوقف ذلك على قوة شخصيته، وعلى وضوح رؤيته المستقبلية، وعلى  ان يكون

، ومحافظته على مبادئ األخالقالشخصيمدى سالمة سلوكه   
* These four determinants of the personality of leadership through which 

the degree of availability and through a homogenous mix of them to grow 

a healthy leadership and sound leadership of the leader required to lead 

change. 

* هذه المحددات األربعة للشخصية القيادية يمكن من خاللها وحسب درجة توفرها ومن خالل 

لقيادية السليمة والصحيحة للقائد المطلوب في قيادة المزيج المتجانس منها أن تنمو الشخصية ا

 .التغيير

 
 
 
 
 

=Concept of Planning and Achieving Goals:  

 مفهوم التخطيط وتحقيق األهداف
Planning is one of the most important administrative tasks in different 

organizations and projects; it provides accurate information that helps 

predict the future, identifies what is required of jobs, and allows the 

administration to define what it wants; to achieve the required advantage 

in work, and it must be sustainable, This is the first step that the 

administration must follow in order to achieve what it aspires to achieve. 
يعد التخطيط واحداً من أهّم الَمهاّم اإلداريّة في الُمنظَّمات، والمشاريع المختلفة؛ حيث يُوفِّر معلومات دقيقة 

تساعد على التنبُّؤ بالُمستقبل، ويُحِدّد ما هو مطلوب من الوظائف، كما يسمح لإلدارة بتحديد ما تريده من 

بُدّ أن يتَّصف باالستمراريّة، وهو أولى الخطوات التي يجب  أهداف؛ لتُحِقّق االستفادة المطلوبة في العمل، وال

 على اإلدارة إتباعها؛ َسعياً لتحقيق ما تطمح إلى تحقيقه من غايات . 

Hence, the concept of planning, its importance, types, conditions of 

success and obstacles must be highlighted. 
قاته  ومن هنا البد من تسليط الضوء على مفهوم التخطيط، وأهّميته، وأنواعه، وشروط نجاحه، وُمعِوّ

There are several definitions, most notably what Henry Fayol sees as 

planning: "involves predicting what the future will be, including 

preparing for that future." 
)هنري فايول( أّن التخطيط: "يشمل التنبُّؤ  اهوردت فيه عدّة تعريفات، من أبرزها ما يرالتخطيط اصطالحاً، فقد 

ناً االستعداد لهذا الُمستقبل".  بما سيكون عليه الُمستقبل، ُمتضِمّ
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"The art of dealing with the future, the early job, or the starting point of 

any process, and it involves designing, evaluating, selecting the 

appropriate ones, and determining how to achieve them through 

programs, and that these goals are Serve as benchmarks; to measure 

actual performance. ويرى )أحمد السيّد مصطفى( أّن التخطيط هو: "فنُّ التعاُمل مع الُمستقبل، وأنّ ه 

ن تصميم األهداف، وتقييمها، واختيار الُمناسب  الوظيفة الُمبِكّرة، أو نقطة البداية في أّي عمليّة، وأنّه يتضمَّ

 منها، وتحديد كيفيّة بلوغها، من خالل برامج، وأّن هذه األهداف هي بمثابة معايير؛ لقياس األداء الِفعليّ 

Planning is based on two main elements:فـالتخطيط يقـوم علـى ُعنصَرين أساسيَّين  

1. Forecasting the futureالتنبُّؤ بالُمستقبل . 

2. Prepare for the future.واالستعداد للُمستقبل  

 

-The importance of planning: اهمية التخطيط 

Planning is of great importance in many points, including: 
 للتخطيط أهّمية بالغة تتمثّل في العديد من النقاط، منها

1 - help to focus the use of resources to ensure the achievement of the 

desired goals.المساعدة على تركيز استخدام الموارد بما يضمن تحقيق األهداف المنشودة  

2 - Continues the process of carrying out tasks continuously. يتابع عمليّة تنفيذ 

 الَمهاّم بشكل ُمستمر

3. Helping to make decisions and set priorities. 
 المساعدة على اتِّخاذ القرارات، وتحديد األولوّيات.

 4. To contribute to the achievement of development goals. 
 المساهمة في تحقيق أهداف التنمية

5 - help to achieve a clear understanding, and full awareness of the goals, 

and the desired goals. المساعدة على تحقيق الفهم الواضح، واإلدراك التاّم لألهداف، والغايات 

 المنشودة.
6. Promote the process of communication among the members of the 

labor force.تعزيز عمليّة التواصل بين أعضاء العمل  

Planning types:أنواع التخطيط  

 Planning is divided into several types:يُقَسم التخطيط إلى عدّة أنواع  

* Depending on the time period: It is divided into the following types: 
 * تِبعاً للمدى الزمنّي: حيث يُقَسم إلى األنواع اآلتية

1. Long-term planning: This type of planning continues for up to more 

than (10) years. )10( التخطيط طويل المدى: ويستمّر هذا النوع من التخطيط لمدّة تصل الى اكثر من 

 سنوات
 2 - Medium - term planning: The duration of the duration of (5) years 
 التخطيط ُمتوِسّط المدى: حيث تستمّر مدّته إلى )5( سنوات

3. Short-term planning: It lasts for one year, where the general goals are 

planned, then moving to planning for each part. 
التخطيط قصير المدى: ويستمّر لمدّة السنة الواحدة، حيث يتّم التخطيط لألهداف العاّمة، ثّم االنتقال إلى التخطيط 

 لكّل جزء

 

-Conditions for planning success:شروط نجاح التخطيط  

 To succeed in the planning process, the following conditions must be 

met:لتحقيق النجاح في عمليّة التخطيط، ال بُدّ من تحقُّق الشروط اآلتية  

1- The clarity of the goals, so that they are indeterminately determined. 
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 وضوح األهداف، بحيث تكون ُمحدَّدة بشكل ال يقبل االجتهاد

2. Precise results are expected, schedules accurately. 
 تهيئة النتائج التي يتّم توقُّعها، والجداول الزمنيّة بشكل دقيق

3 - commitment by all implementers in the organization, the validity of 

information, and statistics that reflect the reality available. 
 اللتزام من قِبل الُمنِفّذين جميعهم في الُمنَظمة، بصّحة المعلومات، واإلحصائيّات التي تُعِبّر عن الواقع الُمتوفِّر

4. The objectives shall be feasible within the available resources and in 

accordance with the prevailing data. 
 تكون األهداف قابلة للتنفيذ ضمن ما هو ُمتاح من إمكانيّات، وبشكل يتالءم مع ما هو سائد من الُمعطيات

5 - efficiency of the administrative system, Jeth is necessary to pay 

attention to the human element, which is the basis in the implementation 

of the plans, in terms of scientific preparation, and technical. 
كفاءة الجهاز اإلدارّي، جيث ال بُدّ من االهتمام بالعنصر البشرّي الذي يَُعدُّ األساس في عمليّة تنفيذ الخطط، من 

 ً  . حيث إعداده علميّاً، وفنّيا

6. Alternatives, priorities, where priorities must be prioritized, and 

appropriate alternatives to implement the plan, which means success. 
 البدائل، واألولويّات، حيث ال بُدّ من ترتيب األولويّات، واختيار البدائل المناسبة لتنفيذ الخّطة، مّما يعني نجاحها

7 - Simplicity; for easy to understand, and the awareness of those who 

implement them all.البساطة؛ وذلك ليسهَل فهمها، وإدراكها من قِبَل من يُنِفّذونها جميعهم  

 -Planning Constraints:قات التخطيط   ُمعِوّ

The planning process may face some obstacles to its success, including: 
قات التي تُعرقل نجاحها، ومنها  قد تُواجه عمليّة التخطيط بعض الُمعِوّ

1. Plans are not flexible.عدم تمتُّع الُخَطط بالمرونة  

2. Lack of adequate commitment to the planning process. عدم االلتزام الكافي 

 بعمليّة التخطيط

3- Difficult access to accurate forecasts related to environmental variables 

in the organization's activity. صعوبة الوصول إلى التنبُّؤات الدقيقة التي تتعلَّق بالُمتغيِّرات البيئيّة 

 في النشاط الخاّص بالُمنظَّمة

4. Increased planning process costs.ازدياد تكاليف عمليّة التخطيط  

5. It is difficult to obtain reliable and sufficient information for the 

planning process.  صعوبة الحصول على ما تحتاجه عمليّة التخطيط من معلومات موثوقة، وبشكل  كاف  

6 - resistance of some individuals, and the administrative leadership in the 

organization - sometimes - the planning process; it is a process aimed at 

change, innovation and development. 
ً -مقاومة بعض األفراد، والقيادات اإلداريّة في الُمنظَّمة  لعمليّة التخطيط؛ حيث إنّها عمليّة تهدف إلى  -أحيانا

 التغيير، واالبتكار، والتطوير

 

 


