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  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت استخدام
 *"نموذج برمجي" في تطبيقات تدفق المعرفة

 اـا دريد حنـرش. د
 مدرس مساعد

 قسم نظم المعلومات اإلدارية

 سعدون السمان أحمدثائر . د
  أستاذ مساعد

 رئيس قسم نظم المعلومات اإلدارية

 جامعة الموصل -كلية اإلدارة واالقتصاد 
 عراقجمهورية ال

 :الملخص
لتكنولوجيععا المعلومععات واالتصععاالت  ععا المجعع ت و قًععا  إلععت تصععميم نمععوذي برمجععا لتععد ق المعر ععة سعععت هععذد الدراسععة
 ،وعلعت الععرمم مععن وجععود دراسعات سععابقة تتعلععق بتكنولوجيععا المعلومعات واالتصععاالت وتععد ق المعر ععة .العلميعة لجامعععة الموصععل

 بحثهم الحالاإلت تضمين  انالباحث تلذا سع ،ستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتنها أمفلت تطبيق تد ق المعر ة بالك
 :محاولة اإلجابة عن التساؤالت اآلتيةلضمن إطار شمولا 

 ؟تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمج ت المبحوثة إمكانية تطبيق تد ق المعر ة باستخداماتحرير هل تدرك هيئة  -1
 ومنها تد ق المعر ة  ا المج ت المبحوثة؟  ،دارة المعر ةهل يتم توظيف عمليات إ -5

 اإلدراك من قبل المدراء لتد ق المعر ة؟ / هل يوجد ضعف  ا العناية -5

  رة  ا أذهان عامليها ؟اهل تتفاوت درجة استفادة المج ت المبحوثة من تد ق المعر ة المتو  -4

 المعر ة؟ هل تستخدم المج ت المبحوثة تكنولوجيا حديثة تدعم تد ق  -3

هععذد التسععاؤالت وضعع  مخطععط ا تراضععا يعكععس طبيعععة تصععميم نمععوذي مقتععرخ لتععد ق المعر ععة باسععتخدام   نولإلجابععة ععع
رئيسععة للبحعع  تععم اختبارهععا بتصععميم وتععم اعتمععاد  رضععية  .لجامعععةلتكنولوجيععا المعلومععات واالتصععاالت  ععا المجعع ت العلميععة 

وتعم ، سعتنتاجاتمعن اال لمجموععة دراسعةال توتوصعل ،مجع ت العلميعة للجامععةلمجمعة من خع ل الالنموذي المقترخ للبيانات ا
  :أهمها ، وكانتقديم مقترحات تت ءم معها

 .تقدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بنية تحتية ألي نظام يتم تطويرد -1

 .  بعض، بعضهم مسهل علت األ راد التواصليبحي   ،عد تد ق المعر ة الناقل للمعر ة اإلنسانيةي   -5

 .يحتوي األنموذي المقترخ علت قاعدة بيانات  يها معلومات حول المج ت المختارة  ا جامعة الموصل -5

 .إضا ة إلت إمكانية تغيير كلمة المرور من  ترة إلت أخرى ،إمكانية التحدي  السري  والمستمر لألنموذي -4

                                                 
 .5115وق بل للنشر  ا  براير  ،5115نو مبر تم تسلم البح   ا  *
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  :الكلمات المفتاحية
 . تصميم نموذي برمجا لتد ق المعر ة ،KM، إدارة المعر ة ICTصاالت واالتتكنولوجيا المعلومات  ،KFتد ق المعر ة 

 :البحث مقدمة
 ،بععد جيعل جعي ً  ،هعا األجيعالتوتجمعت وتراكمت بعين الشععوو وتوارث ، قد ظهرت منذ بدء الخليقة ،لم تكن المعر ة وليدة اليوم

 بععد أن كانععت تنتقعل باالتصععاالت المباشعرة بعين األ ععراد أصعبحت تععتم عبعر وسععائل  ،سععابقواختلفعت طريقعة نقلهععا ممعا كععان عليع   عا ال
لععذا تععم وضعع   ،لنقععل وتععد ق المعر ععة لمختلععف الشعععوو مععن مختلععف البلععدان ،وبععين أمععاكن متباعععدة ،ا وسععرعةاالتصععال األكثععر تطععورً 

 ،ععععالم ينفععععل بالمعلومعععة ،وتخمعععة المعلومعععات ،ر عععةنععععيي  عععا ععععالم يطلعععق عليععع  انفجعععار المعإذ  .نمعععاذي ومعععداخل واسعععتراتيجيات لهعععا
حيع  تحعول األ عراد  ،أمعا اليعوم نتحعد  ععن صعناعة المعر عة ، فا السابق كنا نتحد  عن صناعة الطرق والسعيارات ،ويتفاعل معها

 :تجاهاتمن اال القد أثار االهتمام المتزايد من قبل إدارة المعر ة عددً و  ."Knowledge Workers"إلت عمال المعر ة  

التحعول إلعت االقتصعاد المبنعا  ،التقدم الحاصل  ا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،العولمة م  زيادة كثا ة المنا سة
الععذي يتطلععو تكامععل أنشععطة المنظمععات ، "Knowledge Economy"يعععرف باقتصععاد المعر ععة  علععت المعر ععة وتكععوين مععا

ن المنظمععات الضعععيفة  ععا ظععل هععذا أل ،والععدخول إلععت أسععواق جديععدة فععاءةبكجععل اسععتغ ل مواردهععا أمععن  ،وعملياتهععا ونظمهععا
 .وبالتالا تفقد وجودها ،ولن تحقق ميزة تنا سية ،التطور لن تستطي  البقاء  ا هذا السباق

 ععثكثر المعععارف  ،هععو جديععد ومثيععر ل هتمععام  ععا مجععال إدارة المعر ععة هععو اسععتخدامها لتكنولوجيععا المعلومععات واالتصععاالت ومععا
وتطععورت وسععائل نقععل وتحليععل وحفععظ واسععترجاع  ،لعشععريناومنهععا مععا ظهععر  ععا النصععف الثععانا مععن القععرن  ،وليععدة القععرن العشععرين هععا

مسععتودعات  ،نترانععتاإل ،نترنععتاإل)  ععا هععذا التطععور باسععتخدامسععاهمت ظهععرت تكنولوجيععا المعلومععات واالتصععاالت التععا و  ،المعر ععة
 .امت  ا نجاخ المنظمات وتطويرها من خ ل تحولها إلت اقتصاد المعر ةجعل دور المعر ة يتن وهذا ما ،(البيانات

إضععا ية لمواجهععة  ، وقععد أتاحععت  رًصععامثععل مصععدر قععوةتإن اسععتعانة إدارة المعر ععة بتكنولوجيععا المعلومععات واالتصععاالت 
 عا متقدمعة علعت البقعاء   هعذد االسعتعانة سعاعدت هعذد المنظمعات ،التحديات والتغيعرات البيئيعة التعا تعيشعها منظمعات األعمعال

ترميعز المعر عة التعا تجععل المعر عة المرمعزة ، همعا أساسعيتينبقعابليتين تكنولوجيعا المعلومعات واالتصعاالت وتتسعم  .حلبة السباق
إضعا ة إلعت  ،معن المنظمعات المنا سعةأكبعر  بحي  يمكعن نقعل وتعد ق المعر عة بسعرعة ،وقابلية إنشاء الشبكات ،كثر ظاهريةاأل

المعلومععات واالتصععاالت تسععهل مععن نقععل وتععد ق المعر ععة الضععمنية  ن تكنولوجيععاإوبالتععالا  عع ،ر ععا داخععل المنظمععةالتععد ق المع
 .والظاهرة وتسهل عملية التغيير التنظيما

عصعععر ) "Third Wave"يععععرف بالموجعععة الثالثعععة  ن ظهعععور المعر عععة  عععا هعععذا الععععالم الرقمعععا يشعععير إلعععت معععاإلعععذا  ععع
 (. مجتم  المعر ة ،لت المعر ةاالقتصاد القائم ع ،المعلومات

 :بحثالمشكلة 
باتت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تتصدر اهتمامات المنظمة نتيجعة معا تقدمع  معن سعبل وأسعاليو للتفاععل واإليجعاو مع  

م لحععة باتععت  وهععذد الصععورة ،متغيعرات التععا تعمععل  يهععا ومسعاعدتها  ععا الحصععول علععت المعلومعة المطلوبععة وبالتوقيععت والجععودة العاليعةال
 ععإن وبالتععالا  ،مععن تععراكم كثيعف للمعلومععات عنعع  جبفععل التطععور التقنععا الواسع   ععا مجععال تكنولوجيععا المعلومعات واالتصععاالت ومععا ينعت
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ممعا د ع  منظمعات األعمعال للبحع  ععن  ،كبير  عا المعر عة جععل الععالم يععيي  عا حالعة انفجعار المعر عة وتخمعة المعلومعاتالتد ق ال
 .بحي  تركز علت تد قها الفاعل عبر وسائل االتصاالت والمعلومات ،ك المعر ةأنظمة إلدارة تل

 ،ا معع  المعلومععات بفعععل طبيعععة أنشععطتهاولمععا كانععت المنظمععات البحثيععة والعلميععة تعععد مععن أكثععر المنظمععات حاجععة وتماًسعع
النشعر  ععا أنشععطة ن أالموصعل  الميدانيعة لكليعات جامعععة امععن خع ل معايشععته انا مععن هعذد الصععورة وجعد الباحثععليع  وانط قًعو 

المجاالت العلمية للمج ت التا تصعدرها الكليعات تواجع  مشعكلة نقعي توظيعف تكنولوجيعا المعلومعات واالتصعاالت تجعاد بنعاء 
مععن  ،لبحعع  العلمععاجععديرة با انالباحثعع هامشععكلة وجععد اوهعع ،تععد ق معر ععا  اعععل للمسععتفيدين منهععاليهععا قاعععدة معر يععة يترتععو ع

 .ك تهذد المش لتقديم حلول لمواجهة يم نموذي برمجا يفا بالغرضخ ل محاولة تقد

 :اإلجابة عن التساؤالت اآلتية بح حاول اليلذا 
 ؟تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمج ت المبحوثة إمكانية تطبيق تد ق المعر ة باستخداما رتحريهل تدرك هيئة  -1
 معر ة  ا المج ت المبحوثة؟ هل يتم توظيف عمليات إدارة المعر ة ومنها تد ق ال -5

 اإلدراك من قبل المدراء لتد ق المعر ة ؟/ هل يوجد ضعف  ا العناية  -5

  رة  ا أذهان عامليها ؟ اهل تتفاوت درجة استفادة المج ت المبحوثة من تد ق المعر ة المتو  -4

 هل تستخدم المج ت المبحوثة تكنولوجيا حديثة تدعم تد ق المعر ة؟  -3

 :لبحثا أهداف
تطبيق تعد ق المعر عة باسعتخدام تكنولوجيعا المعلومعات واالتصعاالت ألحعد األنشعطة العلميعة ممثلعة بعالمج ت إلت  بح الدف هي
الكفعاءة باتجعاد بلعو  بناء نمعوذي برمجعا يسعاعد  عا تسعهيل التعد ق المعر عا  من خ ل ، ا عينة من كليات جامعة الموصل العلمية

جامععععات العالميعععة الوهعععذا سععيكون بمثابعععة نععواة ل نطععع ق ول تصععال ب ،يعععات جامعععة الموصعععل ععا تعععد ق المعلومععات والبيانعععات بععين كل
 .موجود  ا الجامعات المتقدمةهو موجود من قدرات لدينا وبين ما هو معر ة الفجوات بين ما إلت  صوالً و  ،الرصينة

  :بحثال نموذج
تكنولوجيععا المعلومععات  بععينالع قععة  يبععينالععذي  ،(1)موضععف  ععا الشععكل هععو كمععا  بحعع لتععم تصععميم نمععوذي ا تراضععا ل

 . ا التد ق المعر االفعالية بلو   إلت وصوالً  ،والتثثيرات المتبادلة  يما بينهاالمعر ة تد ق واالتصاالت و 

 
  .نيمن إعداد الباحث: المصدر

 بحثمخطط ال :(1)الشكل

  تدفق المعرفة
 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
الموارد 
 جياتالبرم االتصاالت البشرية

األجهزة 
 والمعدات
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  :بحثالفرضية 

لبح  علت أن ا ولذا جاءت  رضية ،لتد ق المعر ة  ا عينة من مج ت جامعة الموصلإلت بناء نظام لبح  سعت اي
اسععتخدام تكنولوجيععا المعلومععات واالتصععاالت يسععاعد  ععا بنععاء نمععوذي لتععد ق المعر ععة ألحععد أنشععطة البحعع  العلمععا  ععا كليععات 

األجهععععزة والبرمجيعععععات  عععععا لمتمثلععععة البنيععععة التحتيعععععة لتكنولوجيععععا المعلومععععات واالتصعععععاالت وا نأو  ،جامعععععة الموصععععل المبحوثعععععة
تدعم بشعكل كبيعر بنعاء نمعوذي برمجعا معن تعد ق المعر عة  عا كليعات جامععة الموصعل المبحوثعة  ةرد البشرياواالتصاالت والمو 

اتجاد بلو  الكفاءة والفاعلية  ا تد ق البيانات والمعلومات بين كليات جامععة الموصعل  ا يساعد  ا تسهيل التد ق المعر ا 
 .ال بالجامعات العالمية المختلفةواالتص

  :اللغات المستخدمة
ولغعة  العع   PHPولغعة  HTMLمثعل لغعة نترنعت،تم اسعتخدام أدوات البرمجعة الخاصعة بتصعميم وكتابعة المواقع  علعت اإل

MY-SQL  وتنفيععذ  ،عبععر هععذد المواقعع تتفاعععل ومععا تحتاجعع  هععذد اللغععات مععن أدوات مسععاندة لمعالجععة البيانععات التععا سععوف
 .ليات قواعد البيانات عليها من بح  واسترجاع أو ميرها عا

 :منهج البحث
لكون  من مناهج البح  العلمعا العذي يمتعاز بالتحليعل الشعامل ( Case Study)يعتمد البح  علت منهج دراسة الحالة 

 نآبحثعا  عا  وأسعلو معن  أكثعرالجمع  بعين  إمكانيعةععن تععدد سعمات  معن حيع    ضع ً  ،مشعكلة محعددة أووالتفصيلا لظعاهرة 
 ،المعلومععات إلععتالوصععول المباشععر  إلععت هععو قععد يجمعع  بععين الم حظععة واالستفسععار والمقععاب ت الشخصععية التععا تععودي  ،واحععد

 .بناء نموذي مقترخ لتد ق المعر ة باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلتوبالتالا الوصول 

 :تدفق المعرفة -األولالمبحث 
  :المعرفةماهية تدفق  -الا و أ

، (Zhao, et.al, 2009: 1)يقصعععد بهعععا  حركعععة المعر عععة معععن شعععخي أو جماععععة إلعععت شعععخي آخعععر أو جماععععة 
((Laihonen, 2006: 127  كما عرفZhuge وWooDill  اوأحيانً  ،ثن  تبادل المعر ة بين  ريق العملبتد ق المعر ة 

 ،مثليعةاأل ،النمذجعة رة المعر ة بطريقة  عالة بواسعطةنجاز إداإوهو يساعد علت  ،يصعو قياس  ايكون تد ق المعر ة مخفيً 
 Zhuge, Guo, Li, 2006: 2067))المراقبة والسيطرة 

بثنع  الناقعل للمعر عة اإلنسعانية بحيع  يوصعل معر عة أعضعاء  ،اتعد ق المعر عة أيًضع( Zhuge, 2002: 25)كمعا ععرف 
عععرف تععد ق  قععد  Christensonأمععا  .ضععاء الفريععقسععلم وجميعع  أعتويحععد  التواصععل بععالمحتوى معع  الم ،الفريععق إلععت النجععاخ

وبالتعععالا يسعععتطي  هععععؤالء  ،بحيععع  يزيعععد هعععذا التواصعععل معععن كفعععاءة االتصعععال بيعععنهم ،المعر عععة بثنععع  التواصعععل بعععين األشعععخاي
 .األشخاي اتخاذ قرار يزيد من االبتكار واإلبداع  ا بيئة صحيحة

  :نظرية تدفق المعرفة -اثانيا 
 :لخععي ببعععدينحيعع  ي   ،ضععل نظريععات تععد ق المعر ععة ضععمن سععياق الععتعلم التنظيمععاإحععدى أ   Nonakaتعععد نظريععة

.(Nissen, 2002: 257–258) 
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البعععد  لسععفة العلععم مقارنععة بععين المعر ععة الصععريحة والمعر ععة هععذا يمثععل : (Epistemological) لسععفة العلععم  :البعععد األول -1
  .عر ةحي  يركز  لسفة العلم علت خلق وتوليد واستحواذ الم ،الضمنية

يوضف المعر ة التعا  :البعد نظرية المعر ة االجتماعيةيمثل هذا : (Ontological)نظرية المعر ة االجتماعية : البعد الثانا -5
كمععا يوضعف هععذا البعععد التطعور  ععا المعر ععة معن خعع ل مععا يسععمت  ،ضعمن تجمعععات كبيععرة عبعر المنظمععة يتشعارك بهععا األ ععراد
 (.53 :5111 ،حنا) ،(ضمنا –صريف) ،(صريف –صريف) ،(صريف –ناضم) ،(ضمنا –ضمنا) بحلزونية المعر ة

 :عناصر تدفق المعرفة -اثالثا 
 (Schutte, Snyman, 2007: 4-6)  :هناك عدة عناصر لتد ق المعر ة يمكن إيجازها بما يلاإن 

ار بغية تسعهيل التبعادل وذلك قبل أن يتم ترجمتها وتحويلها إلت متخذ القر  ،ها العنصر المركزي لتد ق المعر ة :المعر ة -1
 .والنقل المعر ا

المعر عة معن قبعل العوك ء العذين يعتم تشعكيلهم معن خع ل تجميع   أنشعطةيتم تثدية  :الصناعات اليدوية ،نشطةاأل ،الوك ء -5
أضعف إلعت  ،المعر عة أنشعطةويقومعون بتثديعة كعل  ،بحي  يكون معوقعهم  عا مركعز التعد ق المعر عا ،مجموعة من األ راد

نسععانا يقععوم بتحويععل أو إرسععال الصععناعة اليدويععة إك مععا يسععمت بالوكيععل اآللععا الععذي هععو عبععارة عععن تركيععو ذلععك أن هنععا
  .للمعر ة ضمن الهيكل التنظيما للمنظمات

تعد ق المعر عة ال يمكعن أن يحعد  بعدون  عإن  Fahey and Prusack, Shin and Holdenحسو وجهة نظر كعل معن  :السياق -5
  . ا تبادل المعر ة  ا هذا السياق المشترك انيشترك اومستلمً  اوهذا يتطلو مصدرً  ،إطار مشترك أو سياق مشترك

سعتراتيجية العد   المعر عا أو سعحو حسعو امعا د ع  حسعو نمعوذي إحيع  يكعون  ،اتجاد التعد ق المعر عا مهعم :االتجاد -4
 .ية السحو المعر ا استراتيجنموذي 

  :أنواع تدفق المعرفة -ارابعا 
 : (Schutte, Sunyman, 2007: 6,7) (Carver, 2001: 3)ق المعر ة باآلتايمكن تحديد أنواع تد 

مثعل  ،ويقصد ب  تد ق المعر ة من المستوى األعلت إلت المسعتوى األدنعت  عا الهعرم التنظيمعا :تد ق المعر ة الطولا -1
  .ما ا المخطط التنظي( العمودي)التد ق الذي يطلق علي  الطولا  ويكثر هذا ،إعداد تقارير اإلدارة

 يقصعد بع  تعد ق المعر عة معن خع ل عمليعة تكراريعة أو دائريعة ضعمن مجموععة معن األشعخاي، :تد ق المعر ة الدائري -5
  .ن  من خ ل هذا التد ق يتولد جيل المعر ة الجماعيةإحي  

تباععدة يقصد بع  تعد ق المعر عة بعين األ عراد العذين تفصعلهم مسعا ات جغرا يعة م: تد ق المعر ة من المركز إلت المحيط -5
  .باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ً هذا النوع من التد ق يصبف سه .و ا أوقات مختلفة

 .يقصد ب  تد ق المعر ة بين الموظفين والوحدات المختلفة الذين يؤيدون وظائف مماثلة أو مكملة :تد ق المعر ة الجانبا -4
حيع   ،وهعو يعتم معن خع ل الشعبكات االجتماعيعة داخعل المنظمعة ،كعاريقصعد بع  النقعل السعري  لأل  :تد ق المعر عة الفيروسعا -3

  .وهذا التنوع من التد ق معقد ويحتاي إلت ثقة متبادلة ،وتتحرك المعر ة بسرعة بين األ راد ،ايكون شكل التد ق شجريً 
 عة وهعذا النعوع معن يقصعد بع  تعد ق المعر عة بعين األ عراد باسعتخدام شعبكة االتصعال لتبعادل المعر  :تد ق المعر ة الشبكا -6

  .مثل التد ق الفيروسا االتد ق يكون معقدً 
 . والمنا سين وردينأي تد ق المعر ة من المنظمة إلت الزبائن والم ،ايقصد ب  تد ق المعر ة خارجيً  :تد ق المعر ة الخارجا -7
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  :النموذج المفاهيمي لتدفق المعرفة -اخامسا 
حيعع  تتكامععل  يعع  أهععداف المنظمععة كمععا تتكامععل  ،وذي التكععاملا إلدارة المعر ععةيعتبععر النمععوذي المفععاهيما لتععد ق المعر ععة النمعع

باإلضععا ة  ،اسعترجاع المعر عة ،انتشعار المعر ععة، خعزن المعر عة ،تكعوين المعر عة)ويعتم تقيعيم نتعائج عمليععات المعر عة  ،عمليعات األعمعال
  .لتد ق المعر ة( امفاهيميً ) اتصوريً   ً يعطا هيك( 5)والشكل  (Reinhardt, 2001: 7-8)( إلت تكامل وتعديل المعر ة

 
Source: Rreinhardt, R. Üydinger. (2001). Improving Organizational Performance by a Knowledge  Related 

Measurement and Monitoring system, Management Center Innsbruck, Austria, P. 8.  

 (لمفاهيمياالنموذج )نموذج عمليات تدفق المعرفة (: 2)ل الشك

 :كل األبعاد المتعلقة بنموذي تد ق المعر ة موضحة بثسئلة رئيسة( 1)الجدول يوضف 
 (1)الجدول

 تعريف مراحل تدفق المعرفة
 بعاد إدارة المعرفةأ رئيسةأسئلة 

 بالمعر ة ةلاألهداف المتعق ما ها مديات األهداف المتعلقة بإدارة المعر ة؟
 تعريف المعر ة أين وكيف جمعت المعر ة ؟ وهل ها مهمة للمنظمة؟

 كيف يتم تبادل العمليات بين المنظمة وبيئتها؟
 ما ها العوائق التا تعيق االتصال بينهم ؟

 انتشار
 

 تعديل/ تكامل  ية؟استراتيجما ها أنظمة المعر ة التا قررت قرارات 
 نشاط األنظمة التا تشكل لتحويل المعر ة إلت نشاط؟ما ها الهيكلية والعمليات و 

 ما ها األدوات المستخدمة لخزن واسترجاع المعر ة؟
 ما ها الثقا ة والعمليات التا تدعم عمليات المعر ة؟

 ؟أو تعيقها إدارة المعر ةبتطبيق أنشطة  ،ما نوع البنية التحتية التا تسمف

 استرجاع/ خزن 

 تثمين المعر ة المعر ة؟ أنشطةة لمراقبة ما ها اإلجراءات المستخدم
Source: Reinhardt, R. Üdige. (2001). Improving Organization Performance by a Knowledge Related 

Measurement and Monitoring System, Management Center Innsbruck, Austria, p. 9. 

 

 انتشار



 5113( حزيران) يونيو -1ع ،53 مج لإلدارة، العربية المجلة

222 

 :معمارية نظام إدارة تدفق المعرفة -اسادسا 

 
Source: Zhao, J. Leon, Fan, Sheokun, Hu, Daning. (2009). A Knowledge Flow Management System for 

Community Software Development. Kowloon, Hong Kong, P1   

 معمارية نظام إدارة تدفق المعرفة(: 3)الشكل

 ،وعلععت التعععاون بععين الفععرق الموزعععة بشععكل جغرا ععا ، ععة تركععز علععت تطععوير البععرامجن معماريععة نظععام إدارة تععد ق المعر إ
كفعاءة  عا إدارة هذد المعمارية إلعت المشاركة  ا تنفيذ المهام بين أعضاء الفريق تحتاي  إن  ل  www.kuali.orgمثال ذلك 

 حعدا إدارة األكعذلك هنعاك حاجعة إلعت إنشعاء . نسيق مصادر المعر ة قبل تد ق العملإضا ة إلت آليات تقوم بتتد ق المعر ة 
عناصععر نظععام إدارة تععد ق المعر ععة ث ثععة ويتضععمن . كععا يععتم نقععل المعر ععة مععن  ععرد إلععت آخععر  ععا المنظمععة بشععكل  ع ععال  هععو
ظهعر  يع  أن ية تعد ق المعر عة حيع  يوضعف معماريعة نظعام إدار ( 5)الشكل  ،(أو المستقبل سلمتالم ،المرسل ،محتوى المعر ة)

نظععام أمععا ،  ععا عمليععات االتصععال ععا المسععاعدة اإلطعار ومكوناتعع  ويسععتخدم تعد ق العمععل يسععيطر علععت عمليععة تطععوير البععرامج 
 . مصمم لتطوير إدارة تد ق المعر ة بين المشاركين هو حدا  إدارة األ

عندما يحتعاي معدير المشعروع   ً مث ،ن المنتدى قبل الوثائقيستعمل السترجاع المعر ة م إن  أم ا نظام اكتشاف المعر ة 
نظعام إدارة يقوم ثم  ،بإرسال طلو المعر ة إلت نظام إدارة األحدا  يقوم نظام تد ق العمل،  إن عمل عن بعض المعر ة إلت 

لمناقشعة وتحديعد  اباالستجابة بالطلو كحد  لتد ق المعر ة ثم نظام اكتشاف المعر ة سوف يض  خيوًطع – بدورد –األحدا  
الخبععراء المعنيععين الععذين سيشععاركون  ععا المنتععدى وبالتععالا مععدير المشععروع يمكععن أن يسععتعمل المعر ععة المكتشععفة ويتفاعععل معع  

  .(,Zhao, Fan, Hu  (1 :2009الخبراء عن طريق المنتدى

 

 المستفيدون

http://www.kuali.org/
http://www.kuali.org/
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 :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -المبحث الثاني
  :واالتصاالت مفهوم تكنولوجيا المعلومات -الا أو 

إضعا ة ، ينصعخصتبسعبو اخعت ف خلفيعات وتوجهعات البعاحثين والم واالتصعاالت المعلومات تكنولوجياإلت  اختلفت النظرة
ولهعذا األمعر تععددت األسعباو . من قبل األ عراد والمنظمعات والمجتمع  واالتصاالت المعلومات تكنولوجياإلت اخت ف استخدامات 

ولعععل كععل هععذد . لفععةتالعديععد مععن الدراسععات والنقاشععات المخ اهتمععاممثععار  واالتصععاالت المعلومععات تكنولوجيععا التععا جعلععت مععن حقععل
كانععت اجتماعيععة أم أسععواء  ،القضععاياجميعع  إلععت  هععم الم لحععة الحاجععة تظهععر ا  إنهععا ولكععن بجمعهععا مًععع ،األسععباو مهمععة بحععد ذاتهععا

 .قطة انط ق لتخطا العقبات ما أمكن ذلك هم مشترك لنقاط مختلف عليها تكون نإلت جل الوصول أمن  ،تقنية

وبرامجيععات الحاسععوو  اوتسععتخدم عتععادً  ،لععت الحاسععووإأنهععا نظععم معلومععات تسععتند ( O'Brien, 2003: 8)لععذا يععرى 
 .إضا ة إلت تقنيات المعلومات األخرى ،وشبكات االتصال نترنتواإل

معن تتضمن  لمنا سة واالستمرارية  يها من خ ل ما  ا زيادة ا مهًماا أداة تلعو دورً أنها ( Gray, 2011: 6) كما يرى
 .إلت كل من يحتاجهاوتوصيلها أجهزة ومعدات وبرمجيات  تسهل الوصول إلت المعلومات بالسرعة الممكنة 

 :أهداف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-اثانيا 
 :المعلومات واالتصاالت تخدام تكنولوجيااألهداف الكامنة وراء اس( Postnote, 2006: 3) (53 :5115 ،الهاشما)قد حدد ل

سعمة ناتجعة  أهعمتعد الدقعة  إذ ،زمنية ها نسبة المعلومات الصحيحة إلت مجموعة المعلومات المنتجة خ ل  ترة :الدقة -1
  .والعثرات التا يق   يها العنصر البشري األخطاءية وتعوض عن لكترونعن استخدام الحاسبات اإل

 عا تسعهيل جميع  مجريعات العمعل اليوميعة وتو يرهعا  األساسعيةالمعلومعات مايتهعا  كنولوجيعاتق ذلعك لتحقع :التوقيت السليم -5
قيمععة المعلومععات تقععاس بدرجععة  نإ إذ ،تصععل إلععت المسععتفيدين منهععا بالسععرعة الممكنععة أنيجععو  إذ ،عنععد الحاجععة الفعليععة

  .ة تؤثر علت مستقبل سير المنظمة كلهاالحاجة الماسة لها التخاذ قرارات مهم أوقاتوصولها إلت المستفيدين منها  ا 
منفعتهععا الحقيقيعععة لكعععن  ،المعلومععات هعععو تو يرهععا الوقعععت الم ئععم والدقعععة المطلوبععة كنولوجيعععاوجععود ت أسعععاس إن :االقتصــاد -5

الواجععو وضعععها  األمععورتعععد اقتصععادات المعلومععات مععن  إذ ،قععل مععن قيمتهععاأكلفععة الحصععول عليهععا تتتحقععق عنععدما تكععون 
  .المعلومات موض  التطبيقتكنولوجيا عند وض   بنظر االعتبار

المعلومعات علعت المعلومعات الكا يعة لتلبيعة احتياجعات المسعتفيدين منهعا ومسعاندة متخعذي  تكنولوجياأي احتواء  :الشمولية -4
كثا ععة  أنيجععو مراعععاة  ، لكععنلموضععوع مععن جميعع  جوانبعع باالكاملععة  اإلحاطععةالقععرارات التخععاذ قععرارات سععليمة ال ينقصععها 

ترا ععق خاصععية الشععمولية خاصععية  أنوهععذا يسععتدعا  ،أهميتهععاإلععت التقليععل مععن  األحيععانالمعلومععات قععد تععؤدي  ععا بعععض 
      .سريعة ومكثفة عن استفسارات جمي  مستخدميها إجابةبفضل ما تو رد من  اإليجاز

معة المعلومعات ءن درجعة م أل ،تحقيقهعا إلعت المعلومعات تكنولوجياالتا تطمف  األهداف أهمتعد  :مة أو المطابقةءالمال -3
يبععععرز هنععععا دور  إذ ،ا لقيمعععة المعلومععععات المنتجعععةتشخيًصعععع األكثعععرومطابقتهعععا الحتياجععععات المسعععتفيدين منهععععا هعععو العامععععل 

 .بالمعلومات ال زمة كل حسو احتياجات  وبإمدادهمالمعلومات  ا هذا المجال  تكنولوجياو  الحاسوو
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 :التالتصاوا المعلومات تكنولوجيا فوائد -اثالثا 
 :تايمكن اإلشارة إلت أهم  وائد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خ ل اآل

   (45 :5111السلما،) ،(Turban, et.al ,2002: 12) ،(43 :5113 ،بختا) 
 .المستخدمين كفاءات تنظيم طريق عن العليا اإلدارة أدوات تطوير -1

 .نظماتللم الداخلا التوظيف تحسين -5

 .األساسية المهام علت التركيزو  داريةاإل األعمال خفض -5

 .المنتجاتو  الخدمات تطويرو  الكفاءةو  اإلنتاجية تحسينو  المصرو ات، لتخفيض وسيلة -4

 .خارجية  رق م  العمل -3

 .اثمنً  أقلو  سرعة بثحسن المتطلبات تنوع علتالرد  -6

 .التثخر بعدم المتنا سين تحركاتم   التفاعل -7

 .الخدمة  ا اءللبق انقطاع بدون التجديدو  االبتكار -8

 .العم ء متطلباتل م ئم عرضعمل و  مكان كل  ا التواجد -3

 .تنا سية ميزة ،جديدة أسواق جديدة، خدمات جديدة، منتجات وخلق والتنمية اإلبداع ركيزة -11

 .للزبون خدمة بتقديم تسمف -11

 .المحيط علت كبير وانفتاخ الموردين م  مثالية ع قات إنشاء -15

 .الفروع ذات الكبيرة منظماتلل بالنسبة المفضلة الوسيلة -15

 .اإللكترونية التجارة وتوس  انتشار -14
 .حصة سوقيةأكبر  تعزيز الموقف التنا سا للمنظمة من خ ل الحصول علت -13
عمعالهم بفضعل اسععتخدام آليعات وأدوات معلوماتيعة واتصععالية مبتكعرة تزيععد المعوارد البشععرية ألأ عراد تععديل أسعاليو ممارسععة  -16

 .وتزيد تعرضهم للمعلوماتعضهم ببعض بمن ارتباطهم واتصالهم 
وتحقيععق المزيععد مععن التععرابط بععين أجععزاء المنظمععة الواحععدة وبععين زبائنهععا والمتعععاملين  ،تقلععيي البعععدين الزمنععا والجغرا ععا -17

 .وتنمية ذاكرة المنظمة وقدراتها المعر ية ،معها

 :مكونات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -ارابعا 
  :األجهزة والمعدات -1

نعع  ذلععك الجهععاز الععذي يسععاهم  ععا إحيعع   ،مثععل بالحاسععوو الععذي يعععد مععن أهععم مكونععات تكنولوجيععا المعلومععات واالتصععاالتتت
 ،تكنولوجيععا المعلومععات واالتصععاالت إن األجهععزة والمعععدات هععا جععزء مععن. تخععزين المعلومععات واسععترجاعها ومعالجتهععا عنععد الحاجععة

 ،جهععزة اإلخععراي والخععزن ووحععدة المعالجععة المركزيععة وأدوات االتصععال وأجهععزة الععربطحيعع  إنهععا تتكععون مععن أجهععزة تكنولوجيععا اإلدخععال وأ
 (16 :5117النعيما،( ) 17 :5118 ،الطائا) وها تضم نوعين من األجهزة 
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  :البرمجيات -2

يطرة  ر البرمجيات المختلفعة لتشعغيلها أو السعاإن الحاسبات وملحقاتها كماديات لن تعطا الفوائد المرجوة منها ما لم تتو 
هم وظائف هذد البرمجيات توجي  عمل الحاسوو بمختلف مكونات  ومساعدة المستخدمين للحاسوو وملحقاتع  ث  ،علت عملها

 ( 58 :5117 الجبوري،) ا الحصول علت المعلومات المطلوبة لتطبيقات الحاسوو ومعالجتها للبيانات وتو ير المعلومات 
 :الموارد البشرية -3

إلعت الععاملين  عا تنفيعذ  وصعوالً و  ،ا معن المعدراءءً بد ،بالقوى العاملة  ا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتتمثل الموارد البشرية 
لععت عمليععات جمعع  البيانععات وتحليلهععا تعنععا   المعععدات والبرمجيععات واالتصععاالت ال ،مصععمما البععرامج ومشععغلا األجهععزة والمعععدات، وا 

   .(73 :5111 ،حنا)الذي ينفذ البرمجيات علت الحاسوو  المسئولوهو ( أو المستفيد /المستخدم و)ا دون وجود شيئً 
 : شبكات االتصال -4

حعد عوامععل النجععاخ الحرجعة  ععا أنشععطة أو  ،ا مععن تكنولوجيععا المعلومعات واالتصععاالتا أساسعيً تععد وسععائل االتصعاالت وشععبكاتها جععزءً 
 ،والمعلومعات والمعر عة وتبادلهعا داخعل المنظمعة وخارجهعا التعا يعتم معن خ لهعا نقعل البيانعات ،وعمليات األعمال  عا المنظمعات المعاصعرة

 .(55 :5113 ،النجار)حي  إنها تعد ضرورة من الضرورات التنا سية  ،وها عامل أساسا  ا زيادة  اعلية المنظمات ونجاحها

جيعا الحديثعة التععا ا والهععاتف الخلعوي والشعبكات السعلكية وال سعلكية وميرهععا معن التكنولو لكترونعوالبريعد اإل نترنعتويععد اإل
االتصععاالت العنصععر األساسععا والععرئيس  تصععبحألععذا  ،أصععبحت مععن ضععرورات الحيععاة ومععن الميععزات األساسععية لهععذا العصععر

 (133 :5113،النجار.  )ل قتصاد واألعمال وبثسعار زهيدة

 :الجانب الميداني -المبحث الثالث
 :(المجالت)وصف بيئة العمل  -أوالا 

  :و يما يلا وصف المج ت المبحوثة ،ار ث   مج ت كعينة من مج ت جامعة الموصلشمل الجانو العملا اختي
 :والعلممجلة التربية  -1

األول  عا  -:وها تصدر عن كلية التربية بجامعة الموصل  ا ععددين، 1378ها مجلة علمية محكمة تثسست عام 
ا بععاللغتين العربيععة واإلنكليزيععة ضععمن مجععال  يهععا بحوثًعع وتقبععل للنشععر ،العلععوم الصععر ة، الثععانا  ععا العلععوم اإلنسععانية والتربويععة

 ،ال يكععون قععد سععبق نشععرها وميععر مقدمععة أو مقبولععة للنشععر  ععا مجلععة أخععرىأويشععترط  ععا البحععو  المقدمععة . تخصععي الكليععة
أن إععادة نشعر معا قعد سعبق  زوال يجعو  ،ويطلو من الباح  أن يؤكد ذلك  ا رسالة تقديم البح  الموجهعة إلعت رئعيس التحريعر

 .نشر  ا مجلة التربية والعلم أو نشر ملخي عن   يها أو  ا مجلة أخرى إال بعد موا قة خطية من رئيس التحرير
 :تـنمية الرافديـنمجلة  -2

تثسست عام  واالقتصادية والمحاسبية والمعلوماتية اإلداريةدورية علمية محكمة متخصصة  ا مجال العلوم مجلة ها 
هيئعععات التعععدريس والبعععاحثين  عععا الجامععععات ومراكعععز البحعععو  ومؤسسعععات التنميعععة وخبعععراء  أعضعععاء إلعععتوهعععا موجهعععة  ،1373

 .عن القيادات العاملة  ا الميادين العامة والخاصة  ً  ض ،ومستشاري مجاالت اهتمامها
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 :مجلة العراقية للعلوم اإلحصائيةال -3

 األول بتعاري  ععددهاصعدر  .صعلجامععة المو ب كليعة علعوم الحاسعبات والرياضعيات ها مجلة علميعة قطريعة تصعدر ععن
 .هيئات التدريس والباحثين  ا الجامعات ومراكز البحو  ومؤسسات التنمية عضاءألوها موجهة  3/7/5111

 :والبرامج الجاهزة نترنتلغات برمجة مواقع اإل  -اثانيا 
    HTML)) Hyper Text Markup Languageلغة  -1

يوجعد لكعل  ،)><(Tags ها عبارة عن رمعوزو   Hyper Text Markup Languageها اختصار  HTMLكلمة 
يعتم اسعتخدام حيع   ،لكتابعة نصوصعها امعيًنع ابرنامًجع( HTML)ال تحتاي لغة العع  ،رمز عمل معين يقوم ب  ليؤدي وظيفة ما

 لكعا تععرض عليع  Internet Explore ومتصعفف Notepad مثعل برنعامج المفكعرة  ،لكتابعة النصعوي (Editor)محرر أي
 .(533 :5115، ميلهولون)
 :Cascading Style Sheets (CSS)لغة  -2

التعا أطلقهععا  ،التعا تعنعا صعفحات األنمععاط االنسعيابية Cascading Style Sheetsهعا اختصعار للحعروف األولععت 
هذد اللغعة تعطعا قعوة ،مجلس الويو كمواصعفة قياسعية لتوصعيف مظهعر وثعائق ويعو معن محعددات الخطعوط واأللعوان والتنسعيق

 – كرة هذد اللغة باختصار  وتكمن. المستخدمة  ا تصميم المواق   (HTML)لغة الع وسوم  ا ة رائعة للتحكم مرونو  كبيرة
مععععن ثععععم وضعععع  التنسععععيق  ععععا ملععععف منفصععععل يمكععععن تغييععععرد لتتغيععععر كامععععل صععععفحات و  ، صععععل التنسععععيق عععععن المحتععععوى  ععععا

 .(1 :5111،الخثعما).الموق 
 :(JavaScript) لغة -3

 ،HTML عبع  الحيعاة  عا صعفحات الويعو المكتوبعة بلغعة الع األساسعيةمهامهعا  ،البرمجعة لغة من لغعاتسكريبت الجا ا 
 .الوص ت إلت Formsو، من الع يكل جزء  ا صفحة الو  ا التحكم  إمكانيةوتعطا 

نعراد  صعفحات الويعو، معن األمثلعة عليهعا معا إلعتإلضعا ة بععض الحيويعة  Netscapeالجا ا سكريبت صممت من قبعل 
 Formsالعع  عا العتحكم  لكلعت أسعفل، وكعذا  أعلعت و  إلعتالتوقيعت، وتحريعك الصعفحات  إظهعارالصعفحات، معن  ا  ا بععضكثيرً 
 .(3 :5114 ،يعةاالرب)
 Personal Home Pages (PHP)لغة  -4

وهععا متاحععة للكععل لتطويرهععا أو العمععل  ،هععا لغععة جديععدة مخصصععة لعمععل البععرامج التععا تعمععل علععت الويععو جهععة المععزود
 ،Process Text Hyper سععم الحععالا لولكععن تغيععرت  ،Personal Home Pagesاختصععار  هععا( PHP)عليهععا والععع 

 .(6 :5115 ،العنزي) وتستعمل لتطوير مواق  الويو
 (MySQL)لغة  -5

MySQL  ها قواعد بيانات، تشب  برنامجMS-Access  ًوععادة الكن بدون واجهة اسعتخدام، مجانيعة وال تكلعف شعيئ ،
ا ألنهععا تخضعع  لرخصععة مععن اللغععات األكثععر انتشععارً  MySQL وتعععد لغععة MySQLبيانععات معع  قواعععد ال PHPمععا تععذكر لغععة 
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General Public Licene،  قواععد بيانعات MySQL ععن لغعة  اهعا تقنيعة منفصعلة تماًمعPHP ويمكنعك أن تسعتخدمها ،
كمعا "د البيانعات معن قواعع انوًعع 51تستطي  التعامل مع   PHP، ومن ناحية أخرى، لغة PHPم  عدة لغات أخرى مير لغة 

للتعامعل معهعا بشعكل مباشعر،  PHP، وبسبو مجانية هعذا النعوع معن قواععد البيانعات، وجاهزيعة لغعة "يذكر موق  اللغة الرسما
وتعتمعععد علعععت  PHPنجعععد أملعععو شعععركات استضعععا ة المواقععع  تجمععع  بينهمعععا، لعععذلك لعععن تجعععد صععععوبة  عععا إنشعععاء بعععرامج بلغعععة 

MySQL (13 :5111 ،ولينغ وتومسون)ت شركات االستضا ة الكثيرة كقاعدة بيانات وتعمل بسهولة عل. 

 :ي للمجالت المختارة من جامعة الموصللكترونالنموذج المقترح إلنشاء الموقع اإل  -اثالثا 
يهدف النموذي البرمجا الذي تم اختبارد إلت توضيف كيفية حدو  تعد ق المعر عة بعين الزبعائن لهعذا الموقع  مع  أعضعاء 

وذلعك ععن طريعق إرسعال البحع  المطلعوو  ،خ ل تد ق المعر ة الموجودة لدى الزبعون إلعت المجلعة المعنيعةوذلك من  ،المجلة
ومن ثم بعد تسلم البح  يتم إرسعال  إلعت  ،ا الموجود  ا نا ذة اتصل بنالكتروننشرد  ا إحدى المج ت إلت عنوان البريد اإل

ومعن ثعم عرضع   عا  ،DBد الموا قعة علعت البحع  يعتم إدخالع   عا وبععقوم بعرض  علت الخبعراء والمحكمعين، الجهة المعنية لت
 .الموق  ضمن المجلة المعنية

يعتم التبعادل بالمعر عة معن خع ل البريعد  ،بح  معين أو ععدد أو مجلعد معن مجلعة معينعة معابطلو الزبون قيام و ا حالة 
 .ا لهذا الموق لكتروناإل

 :الواجهة التعريفية لموقع المجلة -
والتعثثيرات  ،العذي لديع  قعوة  عا معالجعة الصعور (Version 7)الواجهة من خ ل استخدام برنعامج الفوتوشعوو تم تصميم هذد 

عطاء الجاذبية  ".لة جامعة الموصل لتد ق المعر ةمج"يوضف واجهة الموق  الموسوم ( 4)والشكل  ،وا 

 
 :إدارة الصالحيات تظهر الشاشة التاليةعند النقر على : إدارة الصالحيات (:4)الشكل 
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 نافذة إعطاء الصالحيات(: 5)الشكل 

المربعع  الثععانا يععتم إدخععال اسععم الشععخي الععذي خولعع   ،المربعع  األول يععتم إدخععال اسععم المععدير الفعلععا الععذي يععدير الموقعع 
لشععخي المخععول الععدخول إلععت ال يمكععن لبحيعع   ،واحععدة  قععط بإمكععان المععدير إعطععاء صعع حية إلدارة مجلععةإنعع  حيعع   ،المععدير

دارة جمي  المج ت اأو يعطا المدير ترخيصً  ،مجلة أخرى بدون ترخيي   .المرب  الثال  الرقم السري للمخول ،للدخول وا 
 :رئيسةالصفحة ال -

لمجلعععة العراقيعععة للعلعععوم التعععا تضعععم مجلعععة تنميعععة الرا عععدين ومجلعععة التربيعععة والعلعععم وا رئيسعععةعنعععد النقعععر علعععت الصعععفحة ال
 :الشاشة التالية اإلحصائية تظهر

 
 نافذة الدخول إلى المجالت(: 6)الشكل 

 ،معلومعات تفصععيلية ،قواعععد النشعر ،التعا تحتعوي علععت سياسعات النشعر  ً عنعد النقعر علعت مجلععة تنميعة الرا عدين مععث     
  :موضف  ا الشكل التالاهو كما  ،(البح  ،لعرضا ،اإلدارة ،رئيسةال)علت كما تحتوي 
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 نافذة الدخول إلى مجلة تنمية الرافدين(: 7)الشكل 

عنععد النقععر علععت اإلدارة الخاصععة بالمجلععة يععتم الععدخول إليهععا مععن قبععل المخععول عععن طريععق إدخععال االسععم والععرقم السععري 
  :تااآل موضف  ا الشكلهو الخاي بالمخول كما 

 
 نافذة اإلدارة(: 8)الشكل 

  :تظهر الشاشة التالية Sendعند كتابة االسم والرقم السري نعمل 

 
 لإلدارة رئيسةالنافذة ال(: 9)الشكل 

 .(11) ا الشكل  موضفهو كما  ،سوف تظهر لنا الشاشة التالية عند النقر علت اإلدخال مث ً 
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 نافذة اإلدخال(: 11)الشكل 

يظهر كل ما يتعلق بالمجلة من عدد ومجلد وسعنة واسعم الكاتعو وعنعوان  ،عند النقر علي   ،(7)أما العرض  ا الشكل 
البريععد  ،اسععم الكاتععو ،المجلععد ،العععدد ،عنععوان البحعع  ،أمععا البحعع  الععذي يكععون إمععا عععن طريععق التععاري  أو اسععم المجلععة ،البحعع 

 .(11)موضف  ا الشكل هو كما  ،أو يتم عرض جمي  المعلومات ،لغة البح  ،الكتروناإل

 
 نافذة البحث (: 11)الشكل 

  :ح  كما  ا الشكل التالا إننا نب إذا اخترنا البح  عن اسم المجلة 

 
 نافذة البحث بواسطة اسم المجلة(: 12)ل الشك
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 :التالا( 15)يتعلق بمجلة تنمية الرا دين وحسو الشكل  بالتالا سوف يظهر كل ما 

 
 نافذة محتويات المجلة(: 13)الشكل

 (.14)تا كما  ا الشكل سوف يظهر اآل  ،أما إذا كان البح  عن طريق العدد 

 
 نافذة البحث بواسطة العدد(: 14)الشكل 

 .عند اختيار بح  يظهر العدد الذي يراد البح  عن 

 :االستنتاجات
 .وبالتالا الوصول السري  للمعر ة ،ساعد تد ق المعر ة علت زيادة كفاءة عملية اإلبداعي -1

تقدمعع  مكوناتهععا مععن  مععن خعع ل مععا ،يععة  ععا العمععلعلععت زيععادة الكفععاءة والفاعل تعمععل تكنولوجيععا المعلومععات واالتصععاالت -5
 .(موارد بشرية ،اتصاالت ،برمجيات ،أجهزة ومعدات)

علت قاعدة بيانات  يها معلومات حعول المجع ت المختعارة  عا جامععة ( ا متكاملإلكترونموق  )يحتوي النموذي البرمجا -5
 .الموصل

 .ن التلف أو الضياعيمتاز األنموذي بإمكانية المحا ظة علت المعر ة المتد قة م -4
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حيع  تعطعت صع حية  ،(إدارة الصع حيات)يمتاز األنموذي بقدرت  علت تو ير األمن والسرية للبيانعات معن خع ل وجعود  -3
 .استخدام النظامبالدخول لألشخاي المسموخ لهم 

 .تتو ر واجهة بينية تمتاز بالبساطة وعدم التعقيد -6

 :المقترحات
 .ل البطاقة الذكية علت األنموذيإضا ة خاصية البي  والشراء من خ  -1

 .ية  ا هذا الموق لكترونإضا ة خاصية الكتو اإل -5

 .أن تتبنت الجامعة تد ق المعر ة بحي  يكون من أهم أولياتها -5

دخالها بشكل -4  . ا أنشطة المجلة وعملياتهاأكبر  توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة  ا تد ق المعر ة وا 

الجامعععات والمعاهععد علععت إجععراء األبحععا  العلميععة لتطععوير أداء العمععل وزيععادة تععد ق المعر ععة بععين  مععن الضععروري تشععجي  -3
 .المبحوثين وضمان عدم هجرة هذد العقول إلت الخاري

 :الدراسات المستقبلية المقترحة
 .تطبيقات تد ق المعر ة  ا المنظمات الصناعية -1

 .يئة الشبكة االجتماعيةنظام إدارة المعر ة المعتمد علت تد ق المعر ة  ا ب -5

 .الشبكات االجتماعية لتد ق المعر ة  ا المنظمات الخدمية -5

 .انعكاسات تد ق المعر ة علت اإلبداع -4

 .دور تد ق المعر ة  ا تعزيز المزايا التنا سية وتحقيق التنمية المستدامة -3

 .اآلثار االجتماعية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ا تد ق المعر ة -6
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 :العربية باللغة المراجع -أوالا 
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 . جامعة قاصدي مرباخ ،كلية الحقوق والعلوم االقتصادية: الجزائر .منشورة
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ABSTRACT 

This study endeavors to define the design of software to flow knowledge, in accordance with 
the information and communication technology in scientific magazines of Mosul University. 

Despite having previous studies related to the information technology, communications 
and knowledge flow, they ignored the application of knowledge flow by using information 
and communication technology, so the researchers endeavored to include their current study 
within comprehensive framework as an attempt at answering the following questions:  
1- Are the researched magazines aware of the possibility of applying knowledge flow using 

information and communication technology 

2- Have the processes of knowledge management been employed, including knowledge flow  
researched magazines.  

3- Is there a weakness in care and realization by managers for knowledge flow 

4- Does the benefit degree of the researched magazines vary from knowledge flow available 
in minds of its staff to flow successfully?. 

5- Does the searched magazines use modern technology examined, supporting the knowledge flow.  

To answer these questions, hypothetical diagram has been put to reflect the nature of 
designing the proposed model for knowledge flow by using information and communication 
technology in scientific magazines of Mosul University. 

The basic hypothesis has been taken upon the research that being tested by designing the 
proposed model for the collected data through the scientific magazines of Mosul University 
and has come up with set of conclusions, the most important are: 

1- Information technology and communications presents infrastructure for any system being 
developed. 

2- Preparing knowledge flow as the carrier of human knowledge so that it may facilitate the 
individuals to communicate with each other. 

3- The proposed model contains database having information about the selected magazines at 
University of Mosul. 

4- The possibility of rapid and frequent modernization of the model as well as the capacity of 
password change from time to time. 

Relying on the conclusions at the study has come up with proposals have been presented 
to be appropriate with these conclusions. 


