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 املستخلص
 تأثيره الموارد البشرية و  إلدارةسعت الدراسة الى تسميط الضوء عمى موضوع الدور المتجدد      
البشرية دارة الفجوة المعرفية  حيث تم اختبار عالقة وتأثير الدور المتجدد إلدارة الموارد إفي 

عادة ىندسة تدريب وتطوير الموارد البشرية، نظم معمومات الموارد البشرية، الثقافة إبمتغيراتيا )
دارة الفجوة إالتنظيمية، ادارة وتنمية العقول البشرية عالية التميز، وادارة الجودة الشاممة( في 

معالجة الفجوة و لمعرفية، ) تحديد الفجوة المعرفية، تشخيص الفجوة ا       المعرفية بمتغيراتيا
المعرفية(. وقد انطمق الباحث  من تحديد مشكمة عممية واضحة عبر تساؤالت محددة تضمن 

تحديد الدور المتجدد إلدارة الموارد البشرية وأثره في ادارة بتحقيق اليدف العام لمدراسة والمتمثل 
ي في ترصين الدور المتجدد اسيام التراكم النظر حيث تساءل الباحث عن مدى الفجوة المعرفية 

إلدارة الموارد البشرية وافرازات الجدل الفكري حول ادارة الفجوة المعرفية، و مستوى وطبيعة 
. يماواضح بين تأثيروىل ىناك  المتغيرينبين ، وىل ىناك عالقة ارتباط متغيرات الدراسة

وفق عمى فرعية،  و رئيسةتم صياغة عدة فرضيات دراسة ولتوضيح العالقة بين متغيرات ال
صحة او رفض ىذه الفرضيات تم اعتماد االستبانة كأداة  والختبارمضمون المشكمة وتساؤالتيا، 

لجمع البيانات وتحميميا، وتم اخضاع االستبانة الختبارات الصدق والثبات ، وتم توزيعيا عمى 
والموظفين من من المدراء العامين ومعاونييم ورؤساء االقسام ومدراء الشعب  ( فرداً 044)

ومن  ( (Spssمصرف الرافدين ، ولتحميل بيانات الدراسة استخدم البرنامج االحصائي الجاىز
" النسبة المئوية ، التوزيع التكراري ، الوسط  اىم االدوات االحصائية المستخدمة في التحميل ىي

واالنحدار  الحسابي ، االنحراف المعياري ومعامل االختالف،  ومعامل االرتباط لسبيرمان،
من النتائج كان ابرزىا وجود عالقة  اً فرزت االساليب االحصائية عددأوقد  الخطي البسيط".

ارتباط معنوية بين الدور المتجدد إلدارة الموارد البشرية وادارة الفجوة المعرفية، فضال عن وجود 
في اطار مناقشة النتائج و  الموارد البشرية في ادارة الفجوة المعرفية. إلدارةتأثير لمدور المتجدد 

 إلدارةقدمت الدراسة مجموعة من االستنتاجات اىميا قدرة المنظمات عمى تحديد الدور المتجدد 
مكانية تحويميا الى منظمة في ادارة الفجوة المعرفية لو تأثير كبير في ا تأثيرهالموارد البشرية و 

الباحث بجممة من التوصيات التي من خالليا يمكن تعميق الدور المتجدد  تقدم واخيراً متطورة. 
 إلدارة الموارد البشرية في مصرف الرافدين لضمان تعميق الميزة التنافسية والنجاح لو.

 
 
 
 
 
 
 


