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 المستخمص
يجاد عالقات التأثير لكل  استهدفت الدراسة تحديد العالقة بين التقانة والقوة التنظيمية وا 

 منهما في السموك القيادي.
( لقياس التقانة وباستخدام أداة القياس المطورة من قبل Perrow, 1967اُستعِمل أنموذج ) 

Vande ven & Delbecq, 1974  التي تتضمن بعدين لمقياس هما )درجة تغير العمل ودرجة صعوبة
العمل(، فيما تم قياس القوة التنظيمية عن طريق قياس قوة المديرين وقوة الوحدات، استخدم في 
قياس قوة المديرين خمسة مؤشرات هي )القوة الشرعية وقوة المعمومات وقوة الخبرة وقوة التقرب 

شرات قياس قوة الوحدات فهي )التمركز، عدم إمكانية التعويض، القدرة والقوة المرجعية(. أما مؤ 
 عمى معالجة عدم التأكد، القدرة عمى توفير الموارد المالية(.

الذي  Ohioأما فيما يتعمق بالمتغير التابع وهو )السموك القيادي( فتم استخدام مقياس 
( التي LBDQ( وباستخدام أداة القياس )يحتوي عمى بعدين )االهتمام بالعاممين واالهتمام باإلنتاج

 تقيس سموك القائد اإلداري بواسطة تابعيه.
( فرعًا من فروع مصرفي الرافدين والرشيد في بغداد. شممت العينة جميع 13شممت العينة )

(. تم تناول الدراسة من خالل ستة فصول 311مديري الوحدات في العينة البالغ عددها )
التقانة والقوة التنظيمية. فيما عّرج الفصل الثاني عمى موضوع تخصص األول في موضوعي 

 القيادة اإلدارية. 
وتطرق الفصل الثالث إىل دراسات سابقة ومنهجية الدراسة ، أما الفصل الرابع فتخصص ببيان خصائص العينة 

لتأثري وحتليل املسار وموقعها ومستوى متغريات الدراسة، فيما ختصص الفصل اخلامس يف حتديد عالقات االرتباط وا

 ملتغريات الدراسة، أما الفصل السادس فتناول االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات اليت توصلت هلا الدراسة.

 توصمت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات اهمها ما يأتي:
 توجد عالقة ذات داللة معنوية بين التقانة والقوة التنظيمية. -3
 اللة معنوية لكل من التقانة والقوة التنظيمية في السموك القيادي.وجود تأثير ذا د -2
درجة التأثير الكمي لدرجة تغير العمل في بعدي السموك القيادي أكبر من درجة التأثير  -1

 الكمي لدرجة صعوبة العمل فيهما.
ير درجة التأثير الكمي لقوة المديرين في بعدي السموك القيادي أكبر من درجة التأث -4

 الكمي لقوة الوحدات فيهما.
 كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات والمقترحات. 


