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 المستخمص
يعتبر القطاع المصرفي واحدًا من اىم القطاعات االنتاجية لمخدمات فيي يي بميد كياني حييث يعكيس التقيدم فيي 

والمييام  ألنشيطةاىذا القطاع مدى الرقي والتطور الذي تشييده مجتمعيات تميك البميدانن ومين ىنيا جياء االىتميام بتطيوير 
ي يشيييده العييالم بشييكل عييام والمنظمييات الصييناعية والخدمييية بشييكل لمتطييور المتسييارع الييذ والخييدمات المصييرفية ونظييرًا 

 خاصننن فقد زاد اىتميام منظميات االعميال بالبحيث عين اسيتراتيجيات وفمسيفات اداريية ديير تقميديية قيادرة عميى مواجيية
قيمية  تحقييقةن وكان منييا اليتعمم التنظيميي وادارة المعموميات بشيكل يسياعد عميى التحديات الجديدة والتطورات المتسارع

التنظيميي ألداء لذا سعت الدراسة الى تحديد طبيعة ونيوع العالقيات بيين اليتعمم عالية لألعمال تسيم في تحسين مستمر ل
 اثر تمك العالقات في تحقيق قيمة عالية لألعمال ن لممصارف األىمية العراقيةن وادارة المعمومات وبيان

ساؤالت المثارة فيي مشيكمة الدراسية تيم بنياء انميوذج افتراضيي ولغرض تحقيق اىداف الدراسة واالجابة عمى الت
المعموميات  وثثير تميك العالقية فيي  التنظيميي  والمتغيير الوسيطي )ادارةيحدد طبيعة العالقة بين المتغير المستقل )اليتعمم 

حديييد شييكل ونييوع ن االولييى تتعمييق بت ن وانبثقييت عنييو فرضيييتان اساسيييتان تحقيييق قيميية عالييية لالعمييال )المتغييير المعتمييد
العدييد  وطبيعة العالقات االرتباطيةن والثانية تتعمق ببيان اثر تمك العالقاتن وقد اشتق من ىاتيان الفرضييتان االساسييتان

 عن الفرضيات الرئيسية العديد من الفرضيات الفرعيةن من الفرضيات الرئيسيةن وتفرع
يار عينة قصدية من المصارف االىمية العراقية ألجراء الدراسة واختيار الفرضياتن اذ شممت العينية وقد تم اخت

مسييتويين التنظيمييي االول والثيياني فييي تمييك   مييدير ميين المييدراء العيياممين بال214البيانييات ميين ) وجمعييت  مصييرف 23)
 المصارفن

ليذا  لدراسة بأعتماد استبانة اعدترات انموذج اثم جمع البيانات المتعمقة بمتغي وألختبار صحة ىذه الفرضيات
وقيد  وصحة تحميل النتيائ.ن وتوضيحيا الغرض فضاًل عن اسموب المقابالت الشخصية بيدف دعم دقة مفردات االستبانة

 Mini)تم تحميل البيانات بأسيتخدام مجموعية مين االسياليب االحصيائية واسيتخرجت النتيائ. بأسيتخدام بيرام. حاسيوبية 

Tab.V.5)  &(SPSS. V.13)ن 
التأثيريية عميى وفيق ميا افضيى األرتباطيية و  وبناء اعمى وصف متغيرات الدراسية وتشخيصييا واختبيار العالقيات 

 اليو انميوذج الدراسيةن ثيم تيأطير مجموعية مين االسيتنتاجات النظريية والميدانيية اىمييا وجيود عالقيات ارتبياط بيين اليتعمم
 تأثير ذات داللة احصائية ومعنوية لمعالقة بيين اليتعمم التنظيميي وادارة المعموميات ىناك التنظيمي وادارة المعموماتن وان

 قيمة عالية لألعمالن في تحقيق وان ىناك تأثير ليذه العالقة
ت الدراسة بعدد من التوصيات العامة والتوصيات التيي لييا عالقية بنتيائ. التحمييل المييداني ن ودعيوة وقد خرج 

 زيد من الدراسات اكثر عمقًا وجزئيةنالباحثين الى اجراء الم

  
 

 
 

 


