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شيرين نوري عزيز. أثر السماث القيادة في الرؤيت التنظيميت االداريت تطبيقيةت فةي موموعةت مةن 
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في  الحقيوا الملفة ية لميا لنيا مير فييرير كبيير في  مسيفقبا هي    حظيت موضوع السمات القيادية اهمية كبيرة

 المنظمات.

ار منظميات اليييوع ف يييب فيي  بيةيية سييري ة الفبيييير ليي ا ينييض  ةييد القاةييد ار يضييض ا هييدا  ا سييفرافينية ويضييض    

نحية في   يالع اللطوات الالزمة لفحقيق فةك الرؤيية  فالرؤيية فلةيق ا فنيا  وا سيفرافينيات لةمؤسسية القياديية النا

 اليوع.

الند  مر الدراسة هو بيار ارر السمات القيادية ف  الرؤية الفنظيمية  ةد ميد  لميع   ير سينة ةادمية  والي      

فع فحديد م كةفه بفساؤا رةيع )ماه   الةة وفيرير السيمات القياديية في  الرؤيية الفنظيمييةذ والي   ف ر يت  نيه 

 فرضيات فر ية الر .

ة البحييا النافنيية  يير اهمييية السييمات القييياديو وفيريرهييا فيي  الرؤييية الفنظيمييية ب ييكا  يياع وميير هنييا نييايت اهمييي

والنام ييات مننييا ب ييكا ليياال  وفوالييالد مييض الننييود البحرييية السييابقة فيي  زيييادة ا رييراي ال كيير  فيي  مرييا هيي   

الفسياؤ ت كميا فيع المواضيض  فمت دراسة ال الةة بير السمات القيادية والرؤية الفنظيمية  وض ت منمو ية مير 

فلميع انميو   لةبحيا لييبت  ةيد اساسيه  يدة فرضييات الفبيرت بمونيض ادوات احلياةية مف يددة با  فمياد 

 ةد م امالت ا حلاي الالم ةم  ال   اف ق  ةيه  دد مر الباحرير لمالةمفه لة ةوع ا نسانية في  فحةييا البيانيات 

فع فحةيا الظواهر  ات ال الةة بمفبيرات البحيا با  فمياد  ةيد النانيض النظير  مير الواردة ف  اسفبانة البحا  

المرانييض والملييادر ال ربييية وا ننبييية اضييافة الييد ا  فميياد  ةييد النانييض الفطبيقيي  حيييا فييع اسييفلداع اسييفمارة 

ذ مير 03) ذ فقرة لقياع مسفو  مفبيرات البحيا حييا وز يت ا سيفبانة  ةيد742ا سفبانة الف  احفوت  ةد )

 ذ ) ميد  م اور  ميد  ورةيع ةسعذ.55منموع )

فع الفولا الد اسفنفانات اهمنيا  ف يد دراسية المسيفقبا مير المرانيض المنمية في  ال ميا الفنظيمي   ننيا ف فبير   

م ياراد منماد لةحكع  ةد واةض المنظمة ومسفقبةنا  كميا انيه ليع يحليا اف ياق بيير البياحرير حيوا السيمات الوانيض 

رها ف  القاةد إ  ففقدع سمات لد  الب ض وففرانض لد  اليب ض ا لير ب يكا يلةيق فبياير في  ك ياية وفا ةيية فواف

القادة وكار مر ابرز الفوليات هو ابراز دور السمات القيادية ف  الفيار وا داد القادة ا داريير و يدع ا  فمياد 

او  ةيييد ماامةفيييه الف يييا الت السياسيييية  ةيييد ميييافنود بيييه الظيييرو  مييير مالكيييات اداريييية ن ييييت ب  يييا الليييدفة 

 وا نفما ية  اضافة الد لةق رؤية مفنددة لةمسفقبا لنميض ا نزاي والوحدات الفنظيمية.

مير هي ا ننييد ار موضيوع القيييادة والرؤيية الفنظيمييية كيار و ييزاا محييور اهفمياع الدارسييير والبياحرير فيي    

 ملفة  انحاي ال الع.

 


