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 المستخلص
 

دارة المعرفدددة لمدددا تشدددك نو مدددن تحدددد كبيدددر  لممنظمدددات عمدددى تزايدددد االىتمدددام بكدددل مدددن تقاندددة المعمومدددات وات
 إدارة المعرفدة المدعومدةاخت ف طبيعدة نشداطاتياو وبسدبو توقدف امكاندات نجداح العمدل المصدرفي عمدى 

البحث في ىذا المجال ومتابعة مدى التطور الحاصل في كل منيما باتجداه  أىميةتبرز بالتقانة الحديثة, 
, وبشددددكل خدددداه خياراتيددددا االسددددتراتيجية المصددددارف بمسددددتقبلتحديددددد المسددددارات االسددددتراتيجية المرتبطددددة 

المعرفدددة لتحديدددد  ةإدار مكوندددات البنيدددة التحتيدددة لتقاندددة المعمومدددات وعمميدددات المرتبطدددة بامكاندددات توظيدددف 
 و التوجيات والمسارات المستقبمية

المرتبطدددة بمشدددكمة الدراسدددة ومع دددمتيا  التطبيقيدددةىددددفت الدراسدددة إلدددى اإلجابدددة عمدددى التسدددا الت الفكريدددة و 
فكان التنظير النظري من حصة التسا الت الفكريدة, فيمدا تدم التعبيدر عدن التسدا الت العمميدة مدن  الفكرية,

) لقيداس الع قددة بدين المتنيدرين المسددتقمين لفر دي والفر ديات الرسيسددة الخمدس, خد ل أنمدوذج الدراسددة ا
دارة المعرفة (  ولندر   المعتمدد ) الخيدار االسدتراتيجي(و واثر كل منيما عمى المتنيدرتقانة المعمومات وات

معرفدة تحقيق ىدف الدراسة المتمثدل بدالتعرف عمدى واقدم المتنيدرات الث ثدة المبحوثدة ودراسدتيا وتقييميدا و 
الع قددددات بينيددددا واآلثددددار التددددي تحدددددثيا عمددددى الخيددددارات االسددددتراتيجية, تددددم العمددددل عمددددى جمددددم البيانددددات 
والمعمومدددات بلسددداليو متعدددددة, بع ددديا نظدددري, واألخدددر عممدددي تطبيقدددي ليشدددمل إلدددى جاندددو االسدددتبانة, 

لتشددكل  المقدداب ت الشخصددية وسددج ت وتقددارير المصددارف السددنويةو وقددد انتخبددت أربددم مصددارف عراقيددة
ا يمثمدون جميدم مددير  ( 27الدراسة من )  عينة تللفتعينة لمدراسة, اثنان منيا حكوميان, واثنان أىميانو 

و أمددا اختبددار الفر دديات فقددد تددم بوسدداسل شددايمي المواقددم اإلداريددة العميددا والوسددطى فددي المصددارف األربعددة
ارتبداط الرتدو لسدبيرمان واختبدار  إحصاسية متعدددة منيدا,  الوسدط الحسدابي واالنحدراف المعيداري ومعامدل

Kruskal-Wallis   واختبارMann-Whitney و 
في مم الواقم الراىن يتوافق وخرجت الدراسة بجممة من االستنتاجات والتوصيات والمقترحات بما 

الم مل أن تني  بواقم مستقب  والتصورات تواجييا المصارف يمكن أن والتحديات التي القطر 
خ ل  رورة تبني وتدعيم توجياتيا نحو استراتيجيات النمو التي يمكن أن , من ىذا القطاع

تحقق ليا إمكانية الحفاظ عمى مواقعيا الحالية  من قطاع العمل المصرفي, والتفوق المطموو 
 وتطور تقنياتو, واشتداد المنافسة  ,الحقا في مواجية احتماالت توسم العمل المصرفي في العراق

 وسم االستثمارات المصرفية من خارج القطروالمتوقعة, في ظل ت
 


