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ة . محمد أحمد جرناز) 1( ة والتحدیات التكنولوجی ات اللیبی ي الجامع ات ف ات والمعلوم ال المكتب ي مج التأھیل المھني ف
ة ؤتمر . الحدیث دمت لم ل ق ة عم ات 18ورق ات والمعلوم ي للمكتب اد العرب دیات ا. لالتح ات وتح ة المكتب ع مھن لواق

  .2007نوفمبر  /  والمستقبل ودورھا في الوصول الحر المعلومات، تشرین األول
  .26-25ص ص  -.المصدر السابق) 3(
ود )2( ید محم امة الس ادي، أس د الھ ي عب د فتح ات. محم ات والمعلوم یم المكتب ي تعل ات ف اھرة  -.دراس ة : الق المكتب
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information professionals in : The end –user revolution /Edited by Richard 
Biddiscombe.- London: LA,1996. p171. 
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2(*) 

2 
 

  ساعات لمقرراسم ا الفصل السنة
 نظري

  ساعات
 عملي

السنة 
 األولى

  الفصل
 األول

 - 2 مدخل إلى علم المكتبات

 2 2 المدخل إلى علم التصنیف

 2 2 1الفھرسة الوصفیة ف

 - 4 تاریخ الحضارة

 4 - آلة كاتبة وحاسوب باللغة العربیة

 - 4 الثقافة القومیة

 - 2 اللغة العربیة

 - 4 اللغة أجنبیة

الفصل 
 الثاني

 - 2 تاریخ الكتب والمكتبات

 2 2 2الفھرسة الوصفیة ف

 2 2 نظام تصنیف دیوي

 - 4 تاریخ الحضارة العربیة

 4 - آلة كاتبة وحاسوب باللغة األجنبیة

 - 2 اللغة العربیة

 - 4 اللغة األجنبیة الثانیة

السنة 
 الثانیة

  الفصل
 األول

 2 2 المخطوطات

 2 2 الفھرسة الموضوعیة والتحلیلیة

 2 2 أنظمة التصنیف األخرى

 - 4 تاریخ األدب العربي

 - 4 الثقافة القومیة

 - 2 اللغة العربیة

 - 4 اللغة األجنبیة

                                                
من الخطة الدراسیة القدیمة لقسم المكتبات والمعلومات بجامعة دمشق ) 2(تم استقاء المعلومات في الجدول رقم (*)  

  .2007-2000المطبقة من عام 
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الفصل 
 الثاني

 2 2 الوثائق

 - 4 تاریخ الفلسفة

 2 2 مراكز التوثیق والمعلومات

 - 2 صناعة الكتاب

 - 4 تاریخ األدب العالمي

 4 2 المعلوماتیة

 - 2 اللغة العربیة

 - 4 اللغة األجنبیة الثانیة

السنة 
 الثالثة

  الفصل
 األول

 2 2 األرشیف

 2 2 البببلیوغرافیا العامة

 2 2 الخدمة المكتبیة

 2 2 المكتبات العامة والوطنیة

 2 2 مناھج البحث في علم المكتبات

 - 2 اللغة العربیة

 - 4 اللغة األجنبیة

الفصل 
 الثاني

 2 2 التوثیق

 2 2 الببلیوغرافیا المتخصصة

 2 2 المكتبات المدرسیة واألطفال

 - 4 علم النفس المكتبي

 - 2 مبادئ اإلحصاء

 2 2 التزوید واالستعارة

 - 2 اللغة العربیة

السنة 
 الرابعة

  الفصل
 األول

 2 2 تبات الجامعیة والمتخصصةالمك

 2 2 قواعد البیانات المكتبیة

 2 2 الدوریات العربیة

 2 2 المصادر والمراجع العربیة
 4 - مشروع التخرج

 - 2 اللغة العربیة

 4 2 التعاون الدولي وشبكات المعلوماتالفصل  
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 2 2 التقنیات المكتبیة الحدیثة الثاني

 2 2 والمراجع األجنبیة المصادر

 - 2 اللغة العربیة

 - 4 اللغة األجنبیة

 68 132 مجموع الساعات أسبوعیاً 
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 الساعات العملیة الساعات النظریة المقرر

 16 36 السنة األولى
 14 42 السنة الثانیة
 18 32 السنة الثالثة
 20 22 السنة الرابعة

 68 132 مجموع الساعات أسبوعیاً 

3132

68
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4(*) 
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  ساعات اسم المقرر الفصل السنة
 نظري

  ساعات
 عملي

 السنة األولى
  
  الفصل
 األول

 2 2 مدخل إلى علم المكتبات والمعلومات

  2 المدخل إلى أصول البحث

                                                
معلومات بجامعة دمشق من الخطة الدراسیة المحدثة لقسم المكتبات وال) 4(تم استقاء المعلومات في الجدول رقم (*) 

 .2008عام 
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 2 2 )1(المدخل إلى علم التصنیف 

 4 2 )1(مھارات حاسوب 

 -  2 اللغة العربیة

 -  4 )1(بیة اللغة أجن

 -  2 الثقافة القومیة االشتراكیة

  الفصل
 الثاني

 4 2 )2(مھارات حاسوب 

 2 2 )1(الفھرسة 

 2 2 )1(التصنیف 

 4 2 )1(مصادر المعلومات 

 -  4 )2(اللغة األجنبیة 

 -  2 تاریخ الحضارة

 السنة الثانیة

  
  الفصل
 األول

 2 2 المخطوطات

 2 2 وعات المكتبیةبناء وتنمیة المجم

 2 2 )1(خدمات المعلومات 

 2 2 )2(الفھرسة 

 -  4 )3(اللغة األجنبیة 

 2 2 )2(التصنیف 

  الفصل
 الثاني

 2 2 مراكز التوثیق والمعلومات

 2 2 الخدمة المكتبیة

 4 2 الببلیوجرافیا

 2 2 المكتبات المدرسیة ومكتبات األطفال

 -  4 )4(اللغة األجنبیة 

 -  2 تاریخ األدب

 السنة الثالثة

  
  الفصل
 األول

 4 2 المكتبات العامة والوطنیة

 4 2 مناھج البحث في علم المكتبات والمعلومات

 4 2 )2(مصادر معلومات 

 4 2 صناعة النشر

 2 4 إدارة المكتبات ومراكز المعلومات  الفصل
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 4 2 األرشیف والوثائق الثاني

  2 صاء في المكتباتاإلح
 2 2 علم النفس المكتبي

 2 2 المكتبات الرقمیة

 2 2 الدوریات

 السنة الرابعة

  
  الفصل
 األول

 2 2 قواعد البیانات المكتبیة

 4 2 التكشیف واالستخالص والتحلیل الموضوعي

 2 2 المراجع والخدمة المرجعیة

 2 2 المكتبات الجامعیة والمتخصصة

 6 -  روع تخرجمش

  الفصل
 الثاني

 2 2 إدارة المعرفة

 2 2 شبكات المعلومات واالتصاالت

 2 2 اقتصادیات المعلومات

 4 2 نظم تخزین واسترجاع المعلومات

 6 -  مشروع تخرج

 100 98 مجموع الساعات أسبوعیاً 
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 الساعات العملیة الساعات النظریة المقرر
 20 32 السنة األولى
 20 28 السنة الثانیة
 28 22 السنة الثالثة
 32 16 السنة الرابعة

 100 98 مجموع الساعات أسبوعیاً 
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98100
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 السنة
 الخطة المحدثة الخطة القدیمة

الساعات 
 النظریة

الساعات 
الساعات  المجموع العملیة

 النظریة
الساعات 
 جموعالم العملیة

 52 20 32 52 16 36 السنة األولى

 28 20 28 56 14 42 السنة الثانیة

 50 28 22 50 18 32 السنة الثالثة

 48 32 16 42 20 22 السنة الرابعة

 198 100 98 200 68 132 المجموع

 %100 %51 %49 %100 %34 %66 النسبة المئویة
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  نسبة التغطیة  عدد المواد  المحاور  م
  %20  9  أساسیات علم المكتبات والمعلومات  1
  %15  7  خدمات المعلومات  2
  %11  5  تقنیات المعلومات  3
  %4  2  إدارة نظم وخدمات المعلومات  4
  %25  11  معالجة المعلومات  5
  %25  11  مھارات  6
  %100  45  المجموع  7
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راھیمموضي بنت ) 1( دبیان إب ات السعودیة. ال ات بالجامع ات والمعلوم ي أقسام المكتب ة ف رامج األكادیمی ا : الب تقویمھ
  .111ص  -.2009مكتبة الملك فھد الوطنیة، : الریاض -.وسبل تلبیتھا الحتیاجات السوق
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  عملي  نظري  المقرر  م
  2  2  والمعلومات المكتبات في البحث اھجمن  1
  2  2  وإدارتھا المعلومات خدمات  2
  2  2  )األجنبیة باللغة(  التغییر إدارة  3
  2  2  المكتبات في اآللیة النظم  4
  -   -   تخرج أطروحة  5

 ً   8  8  مجوع الساعات أسبوعیا
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9    
  عملي  نظري  المقرر  م
  2  2  والمعلومات المكتبات في البحث مناھج  1
  2  2  المعلومات واسترجاع تخزین نظم  2
  2  2  )األجنبیة باللغة( لكترونیةاإل المعلومات مصادر  3
  2  2  والمكتبات المعلومات شبكات  4
  -   -   تخرج أطروحة  5

 ً   8  8  عدد الساعات أسبوعیا
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ك : معجم مصطلحات المكتبات والمعلومات، الریاض. عبد الغفور عبد الفتاح قاري )1 ة المل مكتب
  . 2000فھد الوطنیة، 

ع السوري: المعلومات وصناعة النشر. عیسى العسافین )2 دار :دمشق  -.مع إشارة خاصة للواق
  .2001الفكر، 

افین )3 ى العس ق. عیس ة دمش ي جامع ات ف ات والمعلوم یم المكتب ة: تعل ة حال ة  -.دراس األكادیمی
 ). 2004مارس ( 1ع  -.للمكتبات والوثائق والمعلومات

از )4 د جرن د أحم ة . محم ات اللیبی ي الجامع ات ف ات والمعلوم ال المكتب ي مج ي ف ل المھن التأھی
ة ة الحدیث دیات التكنولوجی ؤتمر . والتح دمت لم ل ق ة عم ات  18ورق ي للمكتب اد العرب لالتح

ات ر . والمعلوم ول الح ي الوص ا ف تقبل ودورھ ع والمس دیات الواق ات وتح ة المكتب مھن
  .2007نوفمبر  / المعلومات، تشرین األول
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ود )5 ید محم امة الس ادي، أس د الھ ي عب د فتح ات. محم ات والمعلوم یم المكتب ي تعل ات ف  -.دراس
  .1995ة األكادیمیة، المكتب: القاھرة 

6( Reid, Bruce  &Pauline Brawn.The changing role of professional 
education for information professionals in : The end –user 

revolution /Edited by Richard Biddiscombe.- London: LA,1996.. 
ز. محمود قطر )7 ة إ. نحو أخصائي معلومات متمی ة عمل مقدم ث ورق ومي الثال ؤتمر الق ى الم ل

  .1999اإلسكندریة،  یونیو   -.ألخصائي المكتبات والمعلومات
راھیمموضي بنت  )8 دبیان إب ات والمعلومات بالجامعات . ال ي أقسام المكتب ة ف رامج األكادیمی الب

عودیة وق: الس ات الس ا الحتیاج بل تلبیتھ ا وس اض -.تقویمھ ة، : الری د الوطنی ك فھ ة المل مكتب
2009.  
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  الضبط الببليوغرافي للرسائل الجامعية
  بجامعة الزاوية
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Dissertation - 
Thesis 



 Thesis 



)3( 

                                                
)(  لیبیا - جامعة الزاویة -كلیة اآلداب /  ماتقسم المكتبات والمعلوبعضو ھیئة تدریس.  

  

 .80ص  -.1983مكتبة غریب، : القاھرة  -.المكتبة والبحث. حشمت قاسم) 1(
ع، : ةالقاھر -.الرسائل الجامعیة والمطبوعات الحكومیة. العزیز خلیفة شعبان عبد) 2( ي للنشر والتوزی . 1979العرب

 .5ص
 157ص ص  .)ت .د. (مكتبة غریب :ـ  القاھرة.2ـ ط. ة مقتنیات المكتباتمعلومات وتنمیمصادر ال. حشمت قاسم )(3

 .158ـ 
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عدار غریب ل: القاھرة -.مقدمة في علم المعلومات. محمد فتحي عبد الھادي )1( ) ت. د( .لطباعة والنشر والتوزی

  .92ص 
 .84ـ  83ص ص .  1991.دار المریخ: ـ الریاض.لمعلومات في العلوم والتكنولوجیامصدر ا .احمد بدر )(2
دیلجى )(3 ادر المعلوم يالبحث العلم .عامر قن ان  -.اتواستخدام مص ازور: عم ةدار الب ، ص 1999، ي العلمی

228.   
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  .92ص  -.1992 ،الجلیل للطباعة والنشر والتوزیع دار: ـ دمشق. مراكز المعلومات. برجس عزام) 1(
تطویر التعلیم  فيوخدماتھا ودورھا  وإدارتھاتنظیمھا : معیةالمكتبات الجا. يالھاد عبد ي، محمد فتحاحمد بدر )2(

 .190ص .  2001 ب للطباعة والنشر والتوزیع،دار غری: ـ القاھرة.4ط ـ.العلميوالبحث  الجامعي
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تيجية أثر نظام معلومات الرقابة اإلسترا
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Abstract : 

This study aimed at investigating the impact of Strategic 
Information System Control (SISC) upon the Efficiency of 
Training Strategic Planning (ETSP), understanding the elements 
that impact SISC and ETSP in a case study from Libya’ security 
environment.. This study identified the strong positive relationship 
between SISC and ETSP of the case study organisation. The case 
study organisation of this study was Libyan Interior Ministry. The 
study’ sample were targeted sample which is all managerial 
leaderships of the General Department of Training of Libyan 
Interior Ministry. The total of questioners distributed were (40) 
questioners, and (34) questioners were analyzed. Questioners used 
as a main data collection tool for this study, and data gathered 
were analyzed using SPSS package to approve or disapprove 
study’ hypothesis. The study’ hypothesis is (There is a significant 
relationship between Strategic Information System Control 
(SISC), and the Efficiency of Training Strategic Planning (ETSP) 
in the case study department. Descriptive and analytical 
methodology was adopted in this study.  The considered 
hypotheses were statistically approved. This study results that: 1) 

                                                
)( لیبیا - جامعة طرابلس -كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة /  أستاذ اإلدارة اإلستراتیجیة المساعد.  
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The efficiency of Training Strategic Planning (ETSP) is low, 2) 
The level of Strategic Information System Control (SISC) is low, 
and 3) the Strategic Information System Control (SISC) has strong 
ability impact and forecast upon efficiency of Training Strategic 
Planning (ETSP) of the case study department. Recommendations 
for developing better understanding of study’ factors were given 
as outcomes of this study. 
Keywords: Strategic Information System Control (SISC), Training Strategic 

Planning (ETSP), Descriptive and Analytical Methodology, Managerial 
Leaderships, Strategy Data Base, Training Needs, Strategic Goals.            
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0.70.80.81

 
1 

  المجموع  المحاور  ت
  ألفا كرونباخ  عدد العبارات

  0.815  22  مستوى نظام معلومات الرقابة اإلستراتیجیة  1
 0.893 29  مستوى التخطیط اإلستراتیجي للتدریب  2

1

0.8150.893   
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االستبیانات 
  الموزعة

االستبیانات 
  المرجعة

االستبیانات 
  المفقودة

االستبیانات 
  المستبعدة

االستبیانات التي 
  تم تحلیلها

نسبة 
  االسترجاع

40  36  04  02  34  85.0%  
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  %النسبة   التكرار  الوظیفة
 %8.8 3  مدیر إدارة

 %17.6 6  رئیس قسم

 %14.7 5  رئیس مكتب

 %58.8 20  رئیس وحدة

 100.0% 34  المجموع

3

17.6









5814.7 
  

4 

  %المئویة  النسبة   التكرار  العمر
 %23.5 8  35أقل من 

 %20.5 7  45 إلى 35
 %26.5 9  55 إلى 45
 %29.4 10  60 إلى  55

 %100.0 34  المجموع

4

45 6060

26.529.4
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  %النسبة   التكرار  المؤھل
 %14.7 5  ماجستیر فما فوق

 %41.2 14  بكالوریوس
 %20.6 7  دبلوم عالي

 %8.8 3  دبلوم متوسط
 %14.7 5  ثانویة عامة
 100.0% 34  المجموع

5

41.220.6

14.776



 
  

6 
  %النسبة   التكرار  التخصص

 %11.8 4  علوم ھندسیة
 %50.0 17  علوم إداریة

 %11.8 4  علوم  اقتصادیة
 %26.5 9  تخصص آخر

 %100 34  المجموع

661

50.011.8



11.8



 
  

7 
  %النسبة  المئویة   التكرار  سنوات الخدمة

 %17.6 6  5 إلى 1
 %26.5 9  10 إلى 6
 %55.9 19  فما فوق 11

 %100.0 34  المجموع
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55.910







 
8 

  ال  نعم  البیان
  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار

  85.3  29  14.7  05  االستراتیجيھل درست سابقاً مواضیع عن التخطیط 
ات تدریبیة في مجال اإلدارة ھل شاركت في دور

  82.4  28  17.6  06  والتخطیط االستراتیجي

805



14.72985.306



17.628

82.4



 
 

  
 9 

 العبارات
  موافق إلى موافق

متوسط  غیر موافق حد ما
 العینة

 االنحراف
المعیاري 

 للعینة
 الترتیب

النسبة  التكرار
النسبة  التكرار %

  النسبة التكرار %
 % 

یوجد بالوزارة وحدة مختصة بتجمیع ومعالجة 
 1  6970. 2.38 11.8 04 38.2 13 50.0 17  وحفظ البیانات

 أكفاءقواعد البیانات  إدارةالقائمین علي 
 14  6600. 1.56 52.9 18 38.2 13 8.8 03  ومؤھلین في ھذا المجال

ھناك صعوبات تواجھ تحسین وتطویر نظام  
 20  4850. 1.35 64.7 22 35.3 12 00.0 00  معلومات الرقابة اإلستراتیجیة على التدریب

الحالي یربط وحدات الوزارة  نظام المعلومات
بطریقة تحقق تدفق المعلومات لمتخذي 

  القرارات
03 8.8 09 26.5 22 64.7 1.44 .6600  18 

نظام المعلومات بالوزارة یحوي نماذج 
 17  6130. 1.44 61.8 21 32.4 11 5.9 02معلومات وصفیة دقیقة عن مؤھالت وخبرات 
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50.0

2.380.697 



76.5

1.290.579 

  العاملین بالوزارة
ي یحوي نماذج معلومات نظام المعلومات الحال

 21  6460. 1.35 73.5 25 17.6 06 8.8 03  العاملین بالوزارة أداءدقیقة عن مستویات 

نظام المعلومات الحالي یتضمن نماذج 
للعاملین  الوظیفیةمعلومات حول التنقالت 

  بالوزارة
03 8.8 12 35.3 19 55.9 1.53 .6620  15 

نظام المعلومات الحالي یحوي بیانات عن 
 19  6570. 1.41 67.6 23 23.5 08 8.8 03  شكاوي وتظلمات العاملین في بالوزارة

نظام قاعدة البیانات بالوزارة محمي ضد 
 13  7740. 1.65 52.9 18 29.4 10 17.6 06  جرائم المعلومات

یتم تحدیث نظام المعلومات بالوزارة بشكل 
 22  5790. 1.29 76.5 26 17.6 06 5.9 02  دوري

لومات بالوزارة یتمتع بالسریة نظام المع
 16  6630. 1.50 58.8 20 32.4 11 8.8 03  ورقابة محكمة

 إدارةھناك خطة تدریبیة لتدریب القائمین علي 
 10  8570. 1.85 44.1 15 26.5 09 29.4 10  ومعالجة البیانات بالوزارة

یتم االستعادة بخبراء ومستشارین لتقییم 
لرقابي  فاعلیة وكفاءة نظام المعلومات ا

  بالوزارة
05 14.7 13 38.2 16 47.1 1.68 .7270  12 

ھناك صعوبة في تطبیق احدث نظم الشبكات 
تقنیة متعلقة بتقادم  ألسبابواالتصاالت 

  الحواسیب
14 41.2 11 32.4 09 26.5 2.15 .8210  4 

ھناك صعوبة في تطبیق احدث نظم الشبكات 
 11  7900. 1.74 47.1 16 32.4 11 20.6 07  مالیة بالوزارة ألسبابواالتصاالت 

ھناك صعوبة في تطبیق احدث نظم الشبكات 
 9  7440. 1.85 35.3 12 44.1 15 20.6 07  إداریة ألسبابواالتصاالت 

یوجد لدى قیادات الوزارة  واإلدارة الرغبة في 
 8  6680. 1.91 26.5 09 55.9 19 17.6 06  ومعالجة البیانات إدارةتطویر نظام 

الستراتیجي للتدریب حالیا یعتمد التخطیط ا
 7  7360. 1.94 29.4 10 47.1 16 23.5 08  الورقي بالوزارة األرشیفعلى 

 واإلجراءاتھناك جھود لتوثیق المعامالت 
 أكثربالوزارة ما یجعل التخطیط  الكترونیا

  فاعلیة
17 50.0 11 32.4 06 17.6 2.32 .7680  2 

عن ھناك تدفق مستمر للبیانات والمعلومات 
 3  8280. 2.26 23.5 08 26.5 09 50.0 17 البیئة المحیطة بالوزارة

یتم االستفادة من المعلومات المتاحة عن البیئة 
المحیطة في عملیة اتخاذ القرارات 

 اإلستراتیجیة التدریبیة والرقابیة
10 29.4 15 44.1 09 26.5 2.03 .7580  6 

تواكب إدارات الوزارة التقنیات الحدیثة 
طورة التي تساعد على تطویر األداء والمت

 وخطط التدریب
13 38.2 12 35.3 09 26.5 2.12 .8080  5 
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Z



10 
10Z 

معلومات الرقابة اإلستراتیجیة  

10



1.77120.3200 

951.6660 

1.8763Z-619.47Z

51.96

0.0005



2



 
 

 11 

 المعیاري للعینة نحرافاال متوسط العینة
فترة ثقة لمتوسط % 95

 اختبارقیمة  المجتمع
Z 

مستوى 
  المعنویة
 الحد األعلى الحد األدنى  المشاھد

1.7712   0.3200  1.6660 1.8763 -619.47 
   0.000 

 
  

  

 



 

 
النسبة  التكرار

  النسبة التكرار %
  النسبة التكرار %

% 
لم تتحصل على ترشیح 

للتدریب في مجال التخطیط 
  االستراتیجي للتدریب

16 47.1 11 32.4 07 20.6 2.26 .7900  1 
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ھناك ربط مع مؤسسات 
متخصصة مجال التطویر 

  والتدریب اإلداري
05 14.7 13 38.2 16 47.1 1.68 .7270  15 

یتم االستفادة من خالصة 
نتائج البحث العلمي في مجال 

التخطیط االستراتیجي 
  للتدریب

03 8.8 11 32.4 20 58.8 1.50 .6630  23 

یتم االستفادة من الخبراء 
في مجال والمتخصصین 

التخطیط االستراتیجي 
  باإلدارة

04 11.8 07 20.6 23 67.6 1.44 .7050  24 

یتم عقد اجتماعات نوعیة مع 
قیادات الوزارة لوضع مالمح 

  التدریب إستراتیجیة
02 5.9 13 38.2 19 55.9 1.50 .6150  22 

 وأھدافھناك رؤیة 
واضحة ومحددة  إستراتیجیة

التدریب  إلستراتیجیة
  بالوزارة

08 23.5 06 17.6 20 58.8 1.65 .8490  19 

یتم نشر تقاریر دوریة حول 
 وأداء األمنیة األوضاع

  الوزارة
06 17.6 11 32.4 17 50.0 1.68 .7680  16 

یتم تشكیل لجان متخصصة 
 األداءلتحلیل تقاریر 

والخروج  األمنیة واألوضاع
بمؤشرات یستفاد منھا في 

التخطیط االستراتیجي 
  للتدریب

04 11.8 06 17.6 24 70.6 1.41 .7010  25 

تلقیت دورات تدریبیة في 
مجال التدریب والتخطیط 

  االستراتیجي للتدریب
07 20.6 08 23.5 19 55.9 1.65 .8120  18 

ھناك بیانات دقیقة حول 
 وأدائھمالعاملین بالوزارة 
  ومؤھالتھم

01 2.9 05 14.7 28 82.4 1.21 .4790  29 

 ھناك نوع من التنسیق مع
بالدولة  األخرىالقطاعات 

 األمنیةلمعرفة االحتیاجات 
للدولة وبالتالي االحتیاجات 

 واألھدافالتدریبیة 
  بالوزارة اإلستراتیجیة

02 5.9 09 26.5 23 67.6 1.38 .6040  27 

ھناك بیانات دقیقة حول 
بیوت الخبرة والمستشارین 

في مجال التخطیط 
  االستراتیجي والتطویر

13 38.2 09 26.5 12 35.3 2.03 .8700  5 

یتم تحلیل نقاط القوة 
والضعف في األداء التنظیمي 
ً على معلومات  للشركة بناء

وبیانات یوفرھا نظام 
المعلومات اإلستراتیجیة 

 بالوزارة

09 26.5 12 35.3 13 38.2 1.88 .8080  6 

تسعى الوزارة إلى تحقیق 
وذلك من  وإستراتیجیة النم

 یةاإلدارخالل زیادة قدرتھا 
والخدمیة من أجل التوسع 
 ومقابلة احتیاجات المجتمع

15 44.1 08 23.5 11 32.4 2.12 .8800  3 

ھناك برامج تعلیمیة في 
مؤسسات التعلیم والتدریب 

كوادر واعیة  إلعدادبالوزارة 
ومتخصصة في مجاالت 
التخطیط االستراتیجي 

  التدریبي

08 23.5 11 32.4 15 44.1 1.79 .8080  9 

 12  8280. 1.74 50.0 17 26.5 09 23.5 08بالوزارة قسم أو  فيیوجد 
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مكتب مختص بالتخطیط 
 والتخطیط االستراتیجي
یوجد بالوزارة أھداف 

واضحة ومحدد  إستراتیجیة
  زمن تحقیقیھا

07 20.6 07 20.6 20 58.8 1.62 .8170  20 

صیاغة  فيتشارك  أنت
األھداف اإلستراتیجیة 

  للوزارة
08 23.5 09 26.5 17 50.0 1.74 .8280  13 

التخطیط  ةمسؤولیتتكامل 
 فيللتدریب  االستراتیجي

الوزارة بین الكثیر من 
  .اإلدارات المعنیة

05 14.7 16 47.1 13 38.2 1.76 .6990  11 

یوجد بالوزارة نظام معلومات 
عملیة التخطیط  فيیفید 

  للتدریب االستراتیجي
15 44.1 11 32.4 08 23.5 2.21 .8080  2 

الحالیة  اإلستراتیجیةد تقو
 فاألھدابالوزارة إلى تحقیق 

  .المطلوبة بفاعلیة
10 29.4 08 23.5 16 47.1 1.82 .8690  8 

ھناك غیاب التخطیط 
 10  8080. 1.79 44.1 15 32.4 11 23.5 08  .االستراتیجي للتدریب أساساً 

 اإلستراتیجیةاألھداف 
للتدریب غیر واضحة وغیر 

  ازمحددة بوقت معین لإلنج
07 20.6 10 29.4 17 50.0 1.71 .7990 14 

استقرار بیئة الوزارة قد یقود 
ھ ال  ّ  داعيإلى التفكیر بأن

لصیاغة أھداف وخطط 
  .للتدریب إستراتیجیة

07 20.6 05 14.7 22 64.7 1.56 .8240  21 

 اإلستراتیجیة األھداف
الموضوعة غیر قابلة للقیاس 
والمراجعة للتأكد من مدى 

اجة الوزارة لح مالءمتھا
 فيوالدولة والتقدم الحاصل 

  .النتائج النھائیة

04 11.8 06 17.6 24 70.6 1.41 .7010  26 

 اإلستراتیجیة األھداف
تشمل جمیع  للوزارة ال

ترتبط بالھدف  وال األنشطة
  .الكلى للوزارة

03 8.8 04 11.8 27 79.4 1.29 .6290  28 

صعوبة الخروج برؤیة 
مشتركة عن الخطة 

للتدریب بین  اتیجیةاإلستر
  القیادات المعنیة

08  23.5  07  20.6  19  55.9  1.68 .8430  17  

أو إجراءات    یوجد نظام
لدراسة وتقییم البیئة 

المتغیرات (الخارجیة 
االقتصادیة والسیاسیة 
) واالجتماعیة والقانونیة

للوزارة لمعرفة تأثیرھا على 
  المختلفة تاالستراتیجیا

12  35.3  13  38.2  09  26.5  2.09 .7930  4  

یوجد بالوزارة نظام معاییر 
آلیة أو سیاسة أو إجراءات (

) منظومة أو تشریع أو
 االستراتیجيللتخطیط 

  للتدریب

13  38.2  03  8.8  18  52.9  1.85 .9580  7  
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47.1

2.260.790



82.4

1.210.479



Z

12 
12Z 
 

12



1.71210.3813 

951.6069 

1.8172Z-620.57Z

51.96

0.0005



2

 
 

 االنحراف متوسط العینة
 المعیاري للعینة

فترة ثقة لمتوسط % 95
قیمة  المجتمع

 Z اختبار
  مستوى المعنویة

 الحد األعلى الحد األدنى  المشاھد

1.7121 0.3813  1.6069  1.8172 -
620.57 0.000 
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 ارتباطمعامل  البیان
 )R(الثنائي 

معامل 
التحدید 

)R2( 
  قیمة

)F(  

مستوى 
 المعنویة
  المشاھد

p-value 
تأثیر توفر نظام معلومات الرقابة 

اإلستراتیجیة على التخطیط 
 اإلستراتیجي للتدریب

0.415 (+)  0.172 6.658 0.015  

13

0.415





R20.172

17.2

82.8

F

6.658501

324.170.000

0.05
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  أبحاث ودراسات
 

  أهمية التوثيق في استرجاع المعلومات
                                                               

)(  

Latifa2002l@yahoo.com 
              

Abstract : 
Documentation is aware of the science of history to save the 

information , compiled and made available for the benefit and also 
known as keeping historical events and scientific information and 
transfer from past to present. 

This means documentation is material that is managed 
mediated Notary services and tends to be a leaf (records ) 
scientific and technical published or unpublished collected and the 
product to take advantage of them and embodied authentication 
procedures to maintain the information and that by providing the 
information sources by selecting the type of information and 
Oeitha addition to organizing information mediated analysis 
information sources and the application of technical procedures of 
classification and indexing , etc., as well as the storage and 
retrieval of information. 

I was aware of Documentation interest researchers because 
of its relationship with several other sciences , as authentication is 
a key part of the pop- referential organization as the science that 
studies the properties of information, data and behavior and ways 
and means of processing and processing to take advantage of 
them. Up developments that accompanied the computers are no 
longer the thumbnail systems of different types of documentation 
and meet the objectives of these developments embodied in a 
variety of media, including optical disks and compact multimedia. 

                                                
)  (لیبیا –جامعة طرابلس  -أستاذ مشارك  -ات دكتوراه معلوم.  
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Thus entered the documentation process with the late 
twentieth century, a new era in the conservation and archiving and 
dissemination of documents. 

The multimedia tributaries of the new field of 
documentation , archiving and development has been since the 
beginning of the text and then added to forms of data such as 
graphics, pictures and sound. Where the merged several modes to 
appear in front of the user one act. 

This technique has a significant impact on the archival 
profession has tended to archival electronic means and storage 
systems comic and audio-visual means as attempts to solve the 
problem of storage and conservation. Has resorted to the method 
of photography for the purpose of making the original documents 
suitable for use by the beneficiaries. That moved on the archival 
should be familiar with how to deal fully conversant with modern 
techniques to save and store documents. 
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   Document: الوثیقة - 1


 

  Archival documents  : األرشیفیةالوثائق  - 2


 

  Archiving System  : األرشفةنظام  - 3
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  Scanner  : لماسح الضوئيا - 4
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د -1 ات التعرف ال." احمد فرج احم ة العمل،اإلشكالیات، :ضوئي للحروفتقنی اییر االختیار،طریق مع

 )2008مارس(21اآلفاق المستقبلیة،ع
ي تطویر الخدمات األرشیفیة." حافظي زھیر -2 ة :وسائل التكنولوجیا الحدیثة ودورھا ف أرشیف بلدی

  . 2007، یونیو13ع    Cybrarians journal." قسنطینة من األتمتة إلى الرقمنة
  WWW.Cybrarians.info/journal/no13/archives.htmtp:// ht: ومتاح في

  .2013/ 4/ 2: تاریخ االطالع
ة."عصام احمد عیسوي -3 ائق : خدمات األرشیفات الوطنیة في عصر مجتمع المعرف وذج دار الوث نم

  .2008یونیو، 16ع .Cybrarians Journal." القومیة المصریة
  http:// WWW.Cybrarians.info/journal/no16/archives.htm: متاح في

  5/5/2014: تاریخ االطالع 
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ل التمیمي -4 د الجلی ة عب ارى؛ ترجم ة."كریستین نوق ة ."األرشیفات الخاصة والعمومی ة العربی المجل
ات ق والمعلوم یف والتوثی ع. 2002، 12-11،ع6س.لألرش ى الموق اح عل  :     ومت

  www.temimi.org 2014/ 4/ 22: تاریخ االطالع  
وان/ لطفیة على الكمیشي -5 ي " الملتقى األول ،المخطوطات درر الماضي:ورقة بعن نحو نظام وطن

ق للمعلوم ات والتوثی ة للمعلوم ة الوطنی ھ الھیئ ي نظمت ى والت ة العظم ق بالجماھیری ات والتوثی
  3/10/1995إلى  1بطرابلس في الفترة من 

ة،المؤتمر العشرون : ورقة بعنوان/ لطفیة علي الكمیشي-6 ي ظل األرشفة االلكترونی ائق ف ظ الوث حف
عار ت ش ات والمعلومات،تح ي للمكتب اد العرب ل ج: لالتح و جی ات نح م المعلوم ن نظ د م دی

  .2009/ دیسمبر/ 11ــــــــ9الدار البیضاء . رؤیة مستقبلیة:والمتخصصین
د /محمد احمد جرناز،حنان الصادق بیزان،لطفیة على الكمیشي-7 ة محم الوثائق وعلم التوثیق، مراجع

  .2003مصلحة الوسائل التعلیمیة،:طرابلس -.عریبي، سعید حامد
اد هللا -8 د حسن ج ةر" .محم ا في عصر العولم یفیة ودورھ ة للمؤسسات األرش ة عام ة ." ؤی العربی

3000،.   2006  
ة."التقنیة الحدیثة وتأثرھا على المكتبات والبحث العلمي."یونس عزیز --9 ة العربی ، 12-11ع" الثقاف

  .1989، 16س
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ارة  - الل زی ن خ تفیدین م دماتھا للمس دم خ تق
موقع المكتبة المادي لالستفادة من خدماتھا 
اعات  اك س ً فھن ا ة دوم ت مفتوح ي لیس فھ
ام  ة أی ة، ومغلق دد للمكتب مي مح دوام رس

  .الجمعة والعطل الرسمیة

ي تق - اعة فھ دار الس ى م دماتھا عل دم خ
ة  بكة العالمی ر الش ً عب ا ة دوم مفتوح

ة  ا  (www)العنكبوتی دخول إلیھ ن ال ویمك
ت  ي أي وق دماتھا ف ن خ تفادة م  24واالس

  .ساعة 24/ ساعة
ة  - ا التقلیدی ادر معلوماتھ ب (مص كالكت

خ...والدوریات ة ) ال ر التقلیدی المواد (وغی ك
غرات  ریة والمص معیة والبص الس

  .ولكنھا ملموسة) الخ...لفیلمیةا

ر  - ة أو غی خ إلكترونی ا نس ادر معلوماتھ مص
  .ملموسة

ة  -  .تبلى النسخة من كثرة المطالعة واالستعارة - رة المطالع ع كث خة م ى النس ال تبل
 .واالستعارة

ً ذات دفتین - ً وكتبا   .تتضمن رفوفا

ا  - ً ذات دفتین، وإنم ً وال كتبا ال تتضمن رفوفا
ى تقع في الع ً عل الم االفتراضي محتلة موقعا

ن  ارة ع ً عب ا من كتب ت وتتض بكة اإلنترن ش
ي  ت موجودة ف مواد نصیة مخزنة في ملفات

  .الموقع
ألیف  - ة للت یلة التقلیدی ي الوس ة ھ الطباع

تخدم  ریة تس معیة والبص ائل الس والوس
  .بصورة منفصلة

ي  - افي الرقم وعي الثق ر ال ي نش اعد ف تس
ؤل احثین والم جیع الب ن وتش تفادة م فین لالس

  .الوثائق المتعددة
دمات  - تفیدین خ دمھا للمس ي تق دمات الت الخ

  .تقلیدیة وغیر متطورة
-  ً ورا ً وتط دما ر تق دمھا أكث ي تق دمات الت الخ

ة  ة المرجعی ة كالخدم ا خدمات إلكترونی منھ
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ي،  د اإللكترون ة البری ة، وخدم اإللكترونی
  .وخدمة التكشیف واالستخالص

ن  -  .نفس الوقت يلزائر فالنسخة الواحدة  ر م طة أكث ا بواس ن مطالعتھ خة یمك النس
  .زائر في وقت محدد

الفھرس في المكتبات التقلیدیة حدود البحث  -
وان  فیھ محدودة عن طریق المؤلف، أو العن
ول  ن الوص ھ یمك ن خالل أو الموضوع، وم

  .إلى الكتب الموجودة على الرفوف

د - د ح ف عن ال یتوق ة ف ر دق رس أكث ود الفھ
وان  ف أو العن البحث التقلیدیة بواسطة المؤل
ھ  اب نفس ى الكت ول إل وع للوص أو الموض
یح  ا یت ة بم ات أو الجمل الل الكلم ن خ م

  .للباحث عن موضوع ما تتبعھ داخل الكتب
  .سرعة البحث واىسترجاع -  .البحث واالطالع تقلیدي -

یس  إتاحة الوصول إلى -  بناء المجموعات فیھا تملك أو اقتناء - ة ول المصادر الرقمی
  .تملك أو اقتناء

ار -  .إتاحة مصادر المعلومات وتصفحھا مادیاً  - ث واإلبح ل  البح واد أو داخ ین الم ا ب فیم
  ..محتوى كل مادة على حدة
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 .)2011( 2، 1، ع27مج،مجلة جامعة دمشق

دي -2 ھ حم ل وجی ات. أم ة للمعلوم ادر اإللكترونی ي : المص ة ف یم، واإلتاح ار، والتنظ االختی
 .2007الدار المصریة اللبنانیة، : القاھرة -.المكتبات
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ة إدارة التنمیة البشریة في ال. ربحي مصطفى علیان -3 ة(مكتبات اإللكترونی ة )دراسة وثائقی ، مجل
  .)2004( 4، 3، ع20جامعة دمشق، مج 

ین النجداوي -4 ان، أم ات ومراكز المعلومات. ربحي مصطفى علی ادئ إدارة وتنظیم المكتب  -.مب
 .2009دار صفاء للنشر والتوزیع، : عمان

الكي -5 ل الزم الم وردي، مجب ین ال ي حس تف. زك دمات المس ات وخ ادر المعلوم ي مص یدین ف
 . 2002مؤسسة الوراق، : عمان -.المؤسسات المعلوماتیة

ال -6 الح العق ن ص لیمان ب ادر . س ن مص عود م ك س ة المل دریس بجامع ة الت اء ھیئ ادة أعض إف
 .)2006ینایر ( 1، ع26العربیة، سالمعلومات اإللكترونیة، مجلة المكتبات والمعلومات 

ة . سمیة محمد الصباحي -7 ة اإللكترونی ةدراس(المكتب ة ) ة نظری دوة المعلوماتی ى ن دم إل بحث مق
ة ة والخدمی ات اإلنتاجی اءة القطاع ع كف ي رف ا ف ن . ودورھ رة م ي الفت نعاء، ف ة ص  -12جامع

14/4 /2005.  
اس -8 ود عب ت. طارق محم بكة اإلنترن ة وش ات الرقمی اھرة -.المكتب ر : الق ز األصیل للنش المرك

  .2002والتوزیع، 
ان فا -9 دیلجي، إیم راھیم قن امر إب امرائيع ل الس بة . ض ة(حوس ات) أتمت ان –. المكتب دار : عم

 .2004المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، 
  .)2005إبریل (، 10ع ،المعلوماتیة. مفاھیم أساسیة في المكتبات الرقمیة. الرحمن فراج عبد -10
وذج : نحو المكتبات الرقمیة بخطوات أوسع. اللطیف ھاشم خیري عبد -11 ة إلنشاء نم ة عملی تجرب

 .)2007نوفمبر ( 26، ع7، س3000كتبة رقمیة، العربیة لم
ة : المكتبة اإللكترونیة. المجید مھنا عبد -12 ة جامع ة، مجل ة أكادیمی التخطیط إلنشاء مكتبة إلكترونی

 .)2010( 5، 3، ع26دمشق، مج 
د : المكتبات الرقمیة. عماد عیسى صالح محمد -13 دیم محم ة؛ تق ات العملی ة والتطبیق األسس النظری

 . 2006الدار المصریة اللبنانیة، : القاھرة -.بدالھاديفتحي ع
ة -14 وض النوایس ب ع ي. غال ر اإللكترون ت والنش دوریات : اإلنترن ة وال ب اإللكترونی الكت

  .2011دار صفاء للنشر والتوزیع، : عمان -.اإللكترونیة
  .2005مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، : عمان -.المكتبات الرقمیة. مجبل الزم المالكي -15
ات جویحان -16 یم . محمد عوض الترتوري، أغادیر عرف ي مؤسسات التعل إدارة الجودة الشاملة ف

ان -.2ط -.العالي والمكتبات ومراكز المعلومات ع والطباعة، : عم دار المسیرة للنشر والتوزی
2009    .  

د -17 ي عب د فتح ادي محم ات. الھ ات والمعلوم م المكتب ي عل ھ ف ث ومناھج اھرة -.البح دار : الق ال
 .2003مصریة اللبنانیة، ال

د -18 ي عب د فتح و محم ادي، أب راھیم الھ عود إب ات . الس ادر المعلوم ي ومص ر اإللكترون النش
 ].ت.د[دار الثقافة العلمیة، : اإلسكندریة. اإللكترونیة

د -19 ى عب ن، منتھ ریف حس م ش م ھاش ریم جاس ة ودور . الك ة اإللكترونی يالمكتب  اختصاص
 .)2012( 61المعلومات، مجلة آداب البصرة، ع
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